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ความสํ าคัญของบทความ
กระบวนการคิดทีแยบคายด้วยอุบายวิธีทีแนบเนี ยมในใจนัน ต้องประกอบด้วยหลักการทีถูกต้องด้วยกุศล
้
ธรรม ทีเรี ยกวา่ “โยนิโสมนสิ การ” อันเป็ นปั ญญาทีแกทางในการพิ
จารณาธรรม นันคือ “กสโลบาย
” ทีจะเอา
ุ
ั ยของ “ปฏิภาณปฏิสัมภิทา” หมายถึง ปั ญญาแตกฉานใน
ตัวรอดจากวิกฤตการณ์ทางความคิด ซึ งตรงกบนั
่
ปฏิภาณไหวพริ บทีไมคดโกง
คือ ประกอบด้วยจิตทีเป็ นกุศลตามแนวทางปฏิบตั ิดว้ ย “อริยมรรคมีองค์ ๘”
อันเป็ นพืนฐานสําคัญในกระบวนการคิด ทีสัมปยุตต์ดว้ ย “อภิญเญยธรรม” คือ ธรรมทีควรรู ้ยงิ ทังหมด โดย
จําแนกออกเป็ น (๑) ขันธ์ ๕–อายตนะ ๑๒–ธาตุ ๑๘–อินทรี ย์ ๒๒ (๒) ปฏิจจสมปบาท
๑๒ (๓) ไตรลักษณ์
ุ
(๔) อริ ยสั จจ์ ๔ (๕) โพธิ ปักขิยธรรม ๓๗ (๖) อนปัุ สสนา ๗ (๗) มหาวิปัสสนา ๑๘ (๘) ปฏิสัมภิทา ๔
สําหรับ “โยนิโสมนสิ การ” นี ยังแยกพิจารณาเป็ น ๒ กรณี คือ (๑) วิธีคิดทีชาญฉลาดถูกหลักวิธี ทีทําให้เกดิ
ั
“ปัญญาสามัญ” ทีมีฐานะเป็ น “สมมติสัจจะ” คือ ข้อเท็จจริ งทีมนุ ษย์เป็ นผูบ้ ญ
ั ญัติตามข้อตกลงกนเอง
กบั
(๒) วิธีคิดทีชาญฉลาดถูกหลักวิธี ทีทําให้เกดิ “ปั ญญาในสมาธิ ” กบั “ปั ญญาในวิปัสสนา” ทีมี ฐานะเป็ น
“ปรมัตถสั จจะ” คือ ข้อเท็จจริ งตามสภาพทีแท้จริ ง ทีมีความหมายสู งสุ ดโดยปรมัตถ์ เป็ นความจริ งตาม “กฎ
ํ ั
ั ายุขยั ของมนุ ษย์ เชน่ พระ
ธรรมชาติ” อยู่เหนื ออํานาจการกากบจากจิ
ตใจของมนุ ษย์และกาลเวลาทีจํากดอ
่
ธรรมในพระพุทธศาสนาอยูม่ ีสภาพเป็ นจริ งแท้เหนือกาลเวลา เป็ นต้น แตกระบวนการคิ
ด ทีเรี ยกวา่ “โยนิโส
มนสิ การ” นี มีรากาฐานมาจากแนวคิดทีพิจารณาสภาวธรรมทังหลายตามทีเป็ นจริ งด้วยปั ญญาทีวา่ : “สิ งใด
สิ งหนึงมีความเกิดขึนเป็ นธรรมดา สิ งนันทังหลายย่ อมมีความดับไปเป็ นธรรมดา” คือ การพิจารณาเห็ น
ธรรมด้วยความรู ้ในปั จจยาการ ทีเรี ยกวา่ “ธัมมาฐิ ติญาณ” (ทิพพจักขุญาณ–ปั จจยปริ คคหญาณ) พร้อมด้วย
่
การเห็นความจริ งของนามรู ปโดย “ไตรลักษณ์ ” อันนําไปสู่ ปัญญาตรัสรู ้ดว้ ย “อริยสั จจ์ ๔” โดยเฉพาะอยาง
่
“อนปัุ สสนา ๗” และ “มหา
ยิง การพิจารณาธรรมทังหลายด้วยอุบายวิธีทีแยกคายในใจอยางชาญฉลาดใน
ิ ญญา ๓ ประการ ได้แก่ (๑) ปัญญาในสมาธิ = ฌาน กบั (๒) ปัญญาในวิปัสสนา
วิปัสสนา ๑๘” ทีทําให้เกดปั
่
= ญาณ เพราะฉะนัน ปั ญญาทีสําคัญอันจัดเป็ น “พทธปั
ดพ้น ทีเรี ยกวา่
ุ ญญาญาณ” คือ ปั ญญาแหงความหลุ
ิ
ิ บเนื องใน “โยนิโสมนสิ การ” ภายในตน
(๑) “ฌานวิโมกข์ ” กบั (๒) “ญาณวิโมกข์ ” ทีเกดจากปั
ญญาทีเกดสื
ิ
ซึ งเป็ น “ปั ญญาเห็นธรรม” คือ เห็นความเกดของธรรมทั
งหลาย ทัง “สั งขตธรรม” และเห็ นความดับของ
“สั งขตธรรม” และ “อสั งขตธรรม” จึงเกดิ “ปัญญาตรั สรู้ ” ซึ งหมายถึง “อาสวักขยญาณ” คือ ญาณหยังรู ้ใน
่
ธรรมเป็ นทีสิ นไปแหงอาสวะทั
งหลาย หรื อ ความรู ้ทีทําให้สินอาสวะ จนมีปรี ชาสามารถตรัสรู ้ธรรมวิเศษได้
นันคือ “สั มมาสั มโพธิญาณ” และมีปรี ชาสามารถถึง “การดับขันธปริ นิพพาน” ได้ ซึ งหมายถึง “อนปาทิ
ุ
่ ทธปฏิปทานี.
เสสนิพพาน” ด้วยเพราะนิพพานไม่มีอุปาทิเหลือ อันเป็ นปรมัตถประโยชน์แหงพุ
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บทความที ๗๕ ประจําปี ๒๕๕๘ – โยนิโสมนสิ การแห่ งพทธภาวนา
ุ
่
ทักษะกระบวนการคิดโดยรู ้จกั หาทางเลือก ทีจะทําให้ตนเข้าใจได้รวดเร็ ว ซึ งเป็ นการตอองค์
ความรู ้ ทีเรี ยกวา่ “โยนิโสมนสิ การ” (Yonisomanasikāra –Critical Reflection) หมายถึง “การใช้ ความคิดถกู
วิธี” คือ การทําในใจโดยแยบคาย มองสิ งทังหลายด้วยความคิดพิจารณาสื บค้นถึงต้นเค้า สาวหาเหตุผลจน
ตลอดสาย แยกแยะออกพิเคราะห์ดูดว้ ยปั ญญาทีคิดเป็ นระเบียบ และโดย “อบายวิ
ธี” ให้เห็นสิ งนันๆ หรื อ
ุ
่ ปัจจัย นันคือ (๑) มีปัญญาเห็นสาเหตุแห่ งทุกข์ คือ มี
ปั ญหานันๆ ตามสภาวะและตามความสัมพันธ์แหงเหตุ
วิธีคิดตาม “อนโลมปฏิ
จจสมปบาท
” (สมุทยั สัจจ์) โดยรู ้ว่า “อวิชชา” เป็ นเหตุแหง่ “โสกะ–ปริ เทวะ–ทุกข์ –
ุ
ุ
โทมนั ส –อุ ป ายาส” และ (๒) มี ปั ญ ญาเห็ น อุ บ ายวิ ธี ดั บ เหตุ แ ห่ งทุ ก ข์ นั นๆ คื อ มี วิ ธี คิ ด ตาม “ปฏิ โ ลม
ปฏิจจสมปบาท
” (นิ โรธสัจจ์) โดยรู ้ ว่า การดับ “อวิชชา” เป็ นการดับเหตุ แหง่ “โสกะ–ปริ เทวะ–ทุ ก ข์ –
ุ
่ ั นันคือ มีวิธีคิดตามหลัก “ปฏิจจสมปบาท
่ จจ
โทมนัส–อุปายาส” เชนกน
๑๒–ปัจจยาการ ๑๒” ทีมีองค์แหงปั
ุ
ยาการในปฏิจจสมุปบาท โดยพิจารณาตาม “อัทธา ๓” ดังนี (๑) อดีต = อวิชชา–สั งขาร (๒) ปัจจบัุ น =
วิญญาณ–นามรู ป–สฬายตนะ–ผัสสะ–เวทนา–ตัณหา–อุปาทาน–ภพ (๓) อนาคต = ชาติ–ชราและมรณะ (๔)
ผลวิบาก = โสกะ–ปริ เทวะ–ทุกข์ –โทมนัส–อุปายาส รวมทังวิธีคิดตามหลักธรรม “ปฏิจจสมปปั
ุ นนธรรม”
ได้แก่ อัทธา ๓–สั งเขป ๔–สนธิ ๓–วัฏฏะ ๓–อาการ ๒๐–มูล ๒ รวมทัง กฎแห่ งกรรม–กัมมัสสกตาแห่ งตน
่ ทีเรี ยกวา่ “ปัจจยปริคคหญาณ” (ข้อ ๒ ในญาณ ๑๖: เรี ยกอีกอยางวา
่ ่
ความรู ้เห็นในปั จจายาการดังกลาวนี
ํ
้ ปัจ จัยของนามและรู ป คือรู ้ ว่า รู ปธรรมและ
กังขาวิตรณญาณ–ธั มมัฏ ฐิ ติ ญาณ) หมายถึ ง ญาณกาหนดรู
่ ั อาศัยกนั โดยรู ้ตามแนวปฏิจจสมุปบาท กดี็ ตาม
ิ
นามธรรมทังหลายเกดจากเหตุ
ปัจจัย และเป็ นปั จจัยแกกน
่
่ น ซึ งเป็ นขันตอนที เป็ น “อบายวิ
แนวกฎแหงกรรม
กดี็ ตามแนววัฏฏะ ๓ กดี็ เป็ นต้น ดังกลาวนั
ธี” ใน
ุ
่
หลักธรรม “กังขาวิตรณวิสุ ทธิ” (ข้อ ๔ ในวิสุทธิ ๗) คือ ความหมดจดแหงญาณเป็
นเหตุขา้ มพ้นความสงสัย
ํ ดความสงสัยได้ คือ กาหนดรู
ํ
่
ความบริ สุทธิ ขนั ทีทําให้กาจั
้ปัจจัยแหงนามรู
ปได้แล้วจึงสิ นสงสัยในกาลทัง ๓
ํ
่ ่
็ ผู ้
–สัมมาทัสสนะ” จัดเป็ นขันกาหนดสมุ
ทยั สัจจ์ แตอยางไรกตาม
ข้อนีตรงกบั “ธรรมฐิติญาณ–ยถาภตญาณ
ู
่ บ “นิวรณปกิ
ั )
ทีบรรลุเข้าถึง “จตตถญาณ
” ได้ ยอมดั
ุ
ู เลส” ทังหลาย และ “สขและทกข์
ุ
ุ ” (อุเบกขา–เอกคคตา
่ ั คือ
และลุถึง “ทิพพจักขญาณ
” (ข้อ ๒ ในวิชชา ๓ คือ ความรู้ แจ้ ง–ความรู้ วิเศษ) ได้เชนกน
ุ –จตปปาตญาณ
ุ ู
ปรี ชาหยังรู ้จุติและอุบตั ิของสัตว์ทงั หลายอันเป็ นไปตามกรรม หรื อเกดิ “กัมมัสสกตตาญาณ” นอกจากนี
“จตตถญาณ
” ยังเป็ นบาทฐานทีทําให้เกดิ “วิปัสสนาญาณ” (ข้อ ๑ ในวิชชา ๘ คือ ความรู้ แจ้ ง–ความรู้ วิเศษ)
ุ
หมายถึง ญาณในวิปัสสนา ญาณทีเป็ นวิปัสสนา คือ ปั ญญาทีพิจารณาเห็นสังขารหรื อนามรู ปโดยไตรลักษณ์
ั
่ องกนั ได้แก่ ตังแต่ สัมมสนญาณ–วิปัสสนาญาณ ๙ จนถึง โคตรภญาณ
มีต่างกนออกไปเป็
นชันๆ ตอเนื
(ข้อ
ู
๓–๑๓ ในญาณ ๑๖) ซึ งอาจเรี ยกวา่ “วฏฐานคามิ
นีวิปัสสนา” เพือให้ถึง “อริ ยมรรค ๔” หรื อ “มัคคญาณ”
ุ
(ข้อ ๑๔ ในญาณ ๑๖) เพราะฉะนัน “โยนิโสมนสิ การ” จึงต้องสัมปยุตต์ดว้ ย “ปัญญาในสมาธิ” กบั “ปัญญาใน
่ ั ได้แก่ สติปั ฏฐาน ๔–สัมมัปธาน ๔–อิทธิ บาท
ื ลกนด้
ั วย “โพธิปักขิยธรรม ๓๗” เชนกน
วิปัสสนา” ทีเกอกู
๔–อินทรี ย ์ ๕–พละ ๕–โพชฌงค์ ๗–อริ ยมรรคมีองค์ ๘
บทความที ๗๕ ประจําปี ๒๕๕๘ – โยนิโสมนสิ การแห่ งพุทธภาวนา – นิธี ศิริพัฒน์
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็ ่ เป็ นคําทีมีความหมายถึง
ดังนัน คําวา่ “โยนิโสมนสิ การ” (Yonisomanasikāra –Critical Reflection) กยอม
“เชาวน์ ปัญญา–ปฏิภาณไหวพริ บ” ทีประกอบด้วย คุณชาติของ “พาหสัุ จจะ” (ข้อ ๒ ในนาถกรณธรรม คือ
ธรรมทําทีพึง ธรรมสร้างทีพึง คุณธรรมทีทําให้พึงตนได้ และ ข้อ ๕ ในอริ ยทรัพย์ คือ ทรัพย์อนั ประเสริ ฐ
เป็ นของติดตัว อยู่ภายในจิตใจ) หมายถึง ความเป็ นผูไ้ ด้ยินได้ฟังมาก ความเป็ นผูไ้ ด้เรี ยนรู ้มากหรื อคงแก่
เรี ยน ได้แก่ (๑) “พหสฺุ สุ ตา” –ได้ ยินได้ ฟังมาก คือ ศึกษาค้นคว้า วิจยั ธรรม มาดี (๒) “ธตา” –ทรงจําไว้ ได้ คือ
ิ
เข้าใจในเนื อหาสาระขององค์ความรู ้ (๓) “วจสา ปริ จิตา” –คล่ องปาก คือ พุดอธิ บายไมติ่ ดขัด เกดความ
ชํานาญเชียวชาญ เพราะมีปัญญาลึกซึ ง (๔) “มนสานเปกฺ
ุ ขิตา” –เจนใจ คือ ระลึกรู ้ตวั ด้วยสติสัมปชัญญะ ไม่
่ เหตุผล มี
หลงไม่ลืม และ (๕) “ทิฏฺ ฐิ ยา สปฏิ
ุ วิทฺธา” –ขบได้ ด้วยทฤษฎี คือ อธิ บายได้ดว้ ยหลักการอยางมี
ิ
ปั ญญามาก ประการสําคัญ ยังต้องประกอบด้วยปั ญญาทีเกดจากการพิ
จารณาธรรมทังหลายอยูเ่ นืองๆ นันคือ
คําวา่ “ธรรมทังปวง” หมายถึง กลุ่มธรรมใน “อภิญเญยยธรรม” คือ ธรรมที ควรรู้ ยิง ได้แก่ ขันธ์ ๕–อายตนะ
๑๒–ธาตุ ๑๘–กุศลธรรม–อกุศลธรรม–อัพยากตธรรม–กามาวจรธรรม–รู ปาวจรธรรม–อรู ปาวจรธรรม–
โลกุตรธรรม โดยทีบุคคลนันต้องหมันประกอบความเพียรด้วย “มนสิ การกรรมฐาน” ตามลําดับด้วยหลัก
“อนปพพปฏิ
ปทา” ได้แก่ อนุปัสสนา ๗–มหาวิปัสสนา ๑๘–การจําแนกอารมณ์ ๓๘–โพธิ ปักขิยธรรม ๓๗
ุ ุ
่ บเนืองให้มาก ยอมทํ
่ าให้เกดปั
ิ ญญาทังในสมาธิและวิปัสสนา ดังนี
ในการ “มนิสการกรรมฐาน” อยางสื
“ปัญญา ๑๐” หมายถึง ความรอบรู้ –ความรู้ ทัว–ความเข้ าใจ–ความรู้ ซึง ได้แก่
(๑) “ชวนปัญญา” —ปั ญญาเร็ ว โดยเจริ ญ “อนิจจานปัุ สสนา” [เห็นความไม่เทียง]
(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 คคานปัุ สสนา” [สลัดคืน]
(๘) “ปฏิสัมภิทา ๔” —ปั ญญาแตกฉาน โดยเจริ ญ “อนปัุสสนา 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]
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คํานิยามแห่ งไวพจน์ ใน “ปัญญา”
ความมีสติสัมปชัญญะ นันคือ (๑) ปัญญา กิริยาทีรู้ ชัด –ความวิจัย –ความเลือกสรร –ความวิจัยธรรม
–ความกําหนดหมาย –ความเข้ าไปกําหนด –ความเข้ าไปกําหนดเฉพาะ –ภาวะทีรู้ –ภาวะทีฉลาด –
ภาวะทีรู้ ละเอียด –ความรู้ แจ่ มแจ้ ง– ความค้ นคิด –ความใคร่ ครวญ –ปั ญญาเหมือนแผ่ นดิน –ปั ญญา
เครื องทําลายกิเลส –ปั ญญาเป็ นเครื องนําทาง –ความเห็นแจ้ ง –ความรู้ ชัด –ปั ญญาเหมือนประตัก
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(๒) ปัญญา ปั ญญินทรี ย์ –ปั ญญาพละ –ปั ญญาเหมือนศัสตรา –ปั ญญาเหมือนปราสาท –ความสว่ าง
คือปั ญญา –แสงสว่ างคือปั ญญา –ปั ญญาเหมือนประทีป –ปั ญญาเหมือนดวงแก้ ว –ความไม่ หลง –
ความวิจัยธรรม –สัมมาทิฏฐิ
ิ กษะชํานาญในกระบวนการคิดทัง (๑) ปัญญาสามัญแห่ งวิสัยของ
ฉะนัน ในการปฏิบตั ิธรรมนัน การจะเกดทั
โลกิยะ กบั (๒) ปัญญาในวิปัสสนาแห่ งวิสัยของโลกตตระ
ได้แก่ จิ นตามยปั ญญา สุ ตมยปั ญญา ภาวนามย
ุ
่
ปั ญญา นัน ยอมใช้
เวลายาวนานด้วยปฏิปทาทีลําบากและรู ้ผลได้ชา้ ต้องมีความอดทนขยัน ทีเรี ยกวา่ “ทกฺุ ขา
ปฏิปทา ทนฺธาภิ ฺญา” (ข้อ ๒ ในปฏิปทา ๔) หมายถึง “ปฏิบัติลําบาก–ทังร้ ูได้ ช้า” ฉะนัน “โยนิโสมนสิ การ”
ทีต้องประกอบด้วย “ปัญญา ๑๐” โดยเฉพาะ ความเป็ นบุคคลผูบ้ รรลุ “ปฏิสัมภิทา ๔” ทีเรี ยกวา่ “ปฏิสัมภิทัป
่ ส้ มควรรับทักษิณาและการเคารพบูชาอยาง
่
ปัตตะ” (ข้อ ๕ ในอรหันต์ ๕: ผูบ้ รรลุอรหัตตผลแล้ว ทานผู
่
่
่ ซึ งในชวง
่
แท้จริ ง) เพราะฉะนัน การจะบรรลุอรหัตตผลได้นัน กต้็ องผานการฝึ
กฝนมาอยางหนั
กหนวง
่ บตั ิธรรมนัน ทักษะการคิดเพือให้เกดิ “สั มมาทิฏฐิ ” นัน ยอมประกอบด้
่
ระหวางปฏิ
วย “โยนิโสมนสิ การ” กบั
่ ่ “ญาณ” ในวิปัสสนาภูมิ) เชนกน
่ ั แตการบรรลุ
่
“ปรโตโฆสะ” อันเป็ น “ปั ญญาสามัญ” (ยังไมใช
ถึง “ความเป็ น
อริยบคคล
ุ : บคคลผ้
ุ
ูประเสริ ฐ” ได้นนั ต้องประกอบด้วย (๑) “โยนิโสมนสิ การ–ปรโตโฆสะ” ทีเป็ น “โลกิย
่
สั มมาทิฏฐิ ” และ (๒) “โยนิโสมนสิ การ–ปรโตโฆสะ” ทีเป็ น “โลกตตรสั
มมาทิฏฐิ” กลาวโดยสรุ
ป ดังนี
ุ
ปัญญาสามัญทางวิสัยของโลก
โยนิโสมนสิ การ–ทักษะกระบวนการคิด
ปรโตโฆสะ–การศึกษาค้นคว้า การวิจยั
จินตามยปัญญา
สตมยปั
ญญา
ุ
สมถภาวนา
วิปัสสนาภาวนา
จินตามยญาณ
สตมย
ุ ญาณ
ภาวนามยปัญญา
่
จักขุ –ญาณ –ปั ญญา –วิชชา –แสงสวาง
ศีล –สมาธิ –ปั ญญา –วิมุตติ –วิมุตติญาณทัสสนะ
พทธปั
ุ ญญาญาณ
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่ อยู่
ดังนัน จะเห็ นได้ว่า “โยนิโสมนสิ การ” เป็ นเชาว์ปัญญาหรื อความฉลาดมี ไหวพริ บที จะเรี ยกรู ้ สิงตางที
รอบตัว ทีปฏิสังยุตพร้อมด้วย “ปรโตโฆสะ” ได้พฒั นา “ภมิู รู้ –ภมิู ธรรม–ภมิู ปัญญา” จากสังคมแวดล้อมที
่ ทอดองค์ความรู ้เชิงวัฒนาธรรมจากรุ่ น
เรี ยกวา่ “กระบวนขัดเกลาทางสั งคม” (Socialization) ซึงเป็ นการถาย
่ ขนบธรรมเนี ยม ประเพณี อันเป็ นภูมิชาวบ้านในแตละถิ
่ น จนรวมถึ ง
บรรพบุรุษไปสู่ รุ่ นลูกหลาย เชน
่ ่ ผูป้ กครอง ทําหน้าทีถายองค์
่
่
“สถาบันครอบครั ว” คือ พอแม
ความรู ้ตามสภาพปั ญญาทีมีอยู่ให้แกลู่ กตอไป
่ ิ นคู่กบั “กระบวนการรับรู้ ” (Acquisition Process) อัน
“กระบวนการเรียนรู้ ” (Learning Process) ยอมเกดขึ
ิ
เป็ นธรรมคู่กนั คําวา่ “กระบวนการเรี ยนรู ้” (Education) คือ ทักษะการสร้างประสบการณ์ใหมๆ่ ทีเกดจาก
“อินทรี ย์ ๖” (ตา–หู –จมูก –ลิ น–กาย–ใจ) กบั “อารมณ์ ๖” (รู ป–เสี ยง–กลิ น –รส–โผฏฐัพพะ–ธรรม) ที มา
ั นแดนความรู ้ ที จิ ตรั บรู ้ แ จ้งในอารมณ์ นัน ๆ ซึ งเป็ นกระบวนการทาง “ปรโตโฆสะ” สวน
่
กระทบกนเป็
“กระบวนการรับร้ ู ” (Acquisition) คือ เชาวน์ ไหวพริ บ พรสวรรค์ ความเป็ นอัจฉริ ยะ ความเป็ นทางปั ญญาที
่ องใ
ิ
ลําเลิศ อันเกดจากกระบวนการประมวลผลองค์
ความรู ้ภายในตัว ทีสะสมทักษะประสบการณ์นีสืบตอเนื
ิ
ตนเอง อันเกดจากความถึ
งพร้อมด้วย “โยนิโสมนสิ การ” ทีเรี ยกวา่ “อริ ยทรัพย์ ๗” อันเป็ นสภาวะอันดีและ
ถูกต้องแหง่ “ธัมมานุธมั มปฏิปทา” คือ การปฏิบตั ิธรรมอันถูกหลักตามคลองธรรม ดังนี
“อริยทรัพย์ ๗” หมายถึง ทรั พย์ อันประเสริ ฐ–ทรั พย์ คือคุณธรรมประจําใจอย่ างประเสริ ฐ ได้แก่
(๑) “ศรัทธา” —ความเชือทีมีเหตุผล มันใจในหลักทีถือและในการดีทีทํา
(๒) “ศีล” —การรักษากายวาจาให้เรี ยบร้อย ประพฤติถูกต้องดีงาม
่
(๓) “หิริ” —ความละอายใจตอการทํ
าความชัว
่
(๔) “โอตตัปปะ” —ความเกรงกลัวตอความชั
ว
่ ยนมาก
(๕) “พาหสัุ จจะ” —ความเป็ นผูไ้ ด้ศึกษาเลาเรี
(๖) “จาคะ” —ความเสี ยสละ เอือเฟื อเผือแผ่
่
่
(๗) “ปัญญา” —ความรู ้ความเข้าใจถองแท้
ในเหตุผล ดีชวั ถูกผิด คุณโทษ ประโยชน์ มิใชประโยชน์
รู ้
คิด รู ้พิจารณา และรู ้ทีจะจัดทํา
ิ
งรู ้ขึน
เพราะฉะนัน “กระบวนการรั บรู้ ” (Acquisition) จึงเป็ นสภาวะกระบวนการทางสมองทีเกดการหยั
ภายในตน คือ ประกอบด้วย “ญาณทัสสนะ” (สมาธิ ) กบั “ญาณ” (วิปัสสนา) อันเป็ นคุณชาติของผูม้ ีปัญญา
มาก เชน่ นักวิชาการ นักวิทยาศาสตร์ นักประดิษฐ์ นักปราชญ์เมธี ผูร้ ู ้ ผูเ้ ชี ยวชาญ สัตบุรุษ ผูท้ รงศีล ผูท้ รง
่
่ คือ “มีศีล–ไม่ มีศีล” ถ้าเป็ นผูม้ ี ศีล กจะได้
็
ธรรม อริ ยบุคคล พระอรหันต์ ความแตกตางในบุ
คคลเหลานี
่ ทธบริ ษทั เต็มขัน “ไตรสิ กขา” คือ “ศีล–สมาธิ–ปัญญา” ไมใชสามั
่ ่ ญในปุถุชนทัวไป แตต้่ อง
คุณสมบัติแหงพุ
เป็ น (๑) อธิศีล ซึ งปฏิสังยุตด้วย สั มมาวาจา–สั มมากัมมันตะ–สั มมาอาชี วะ (๒) อธิจิตต์ ซึ งปฏิสังยุตด้วย
สั มมาวายามะ– สั มมาสติ – สั มมาสมาธิ (๓) อธิปัญญา ซึ งปฏิสังยุตด้วย สั มมาทิ ฏฐิ –สั มมา
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สั งกัปปะ อันเป็ นคุณชาติ ของพระอรหันต์ผูเ้ ป็ นอริ สาวกของพระตถาคต อนึ ง ปุถุชนสามัญทัวไป (พาล
่ ยงพอ ไมใช
่ ่
ปุถุชน–อันธปุถุชน) มีเพียง “จรรยาบรรณอาชีพ–จริยธรรมทางสั งคม” (Business Ethics) ไมเพี
่
ิ
่ เป็ นเรื องโลกสมมติบญั ญัติ
ทางแหงกระแสในอริ
ยบุคคลทางพระพุทธศาสนา เพราะโลกยธรรมทั
ง ๒ อยาง
่ ่ “กฎธรรมชาติ” ไมใช
่ ่ “ปรมัตถสั จจะ” ตามหลักพระอภิธรรมปิ ฎกบัญญัติไว้
ไว้ คือ “สมมติสัจจะ” ไมใช
่ ื ลในการดับกเลสและทุ
ิ
่ ่
จัดเป็ น “เดรั จฉานวิชา” (วิชาความรู ้ทีไมเกอกู
กข์ทงั ปวง) อยู่ ไมใชทางปั
ญญาแหง่
ิ “สั ลเลขธรรม” หรื อ ธรรมเครื องปลอดภัยจากโยค
“มัชฌิมาปฏิปทา” ทีจะเป็ นธรรมเครื องขัดเกลากเลส
ธรรมทังหลาย “โยคเกษมธรรม” อันเป็ นธรรมทีถูกต้อง “ญายธรรม” คือ “อริยมรรคมีองค์ ๘” อันเป็ นธรรม
เครื องให้หลุดพ้นจากวัฏฏะ ให้พิจารณานัยแหง่ “สั ลเลขธรรม” ดังนี
ว่ าด้ วย คณ
ุ ๕ ประการ
(พระสุ ตตันตปิ ฎก มัชฌิมนิกาย มูลปั ณณาสก์ เลม่ ๑ ภาค ๑ - หน้าที 233 FILE 17)
“คณ
ุ ๕” นี (ความมักน้ อย–ความสันโดษ–ความขัดเกลากิเลส–ความเป็ นผู้เลียงง่ าย–และ–การปรารภความ
ํ ด (๒) วิสงั โยค–
เพียร ให้เปรี ยบเทียบกบั “ลักษณะตัดสิ นธรรมวินัย” ได้แก่ (๑) วิราคะ–ความคลายกาหนั
่
ิ (๔) อัปปิ จฉตา–ความอยากอันน้อย (๕)
ความหมดเครื องผูกรัด (๓) อปจยะ–ความไมพอกพู
นกเลส
สันตุฏฐี–ความสันโดษ (๖) ปวิเวก–ความสงัด (๗) วิริยารัมภะ–การประกอบความเพียร (๘) สุภรตา–ความ
่
่ แล้ว กจั็ กชวย
่ ธรรมทังหมดหมวดนี ตรัสแกพระนางมหาปชาบดี
่
โคตมี) ของภิกษุนนั บริ บูรณ์อยางนี
เลียงงาย
่
ให้กถาวัตถุ ๑๐ บริ บูรณ์อยางไร
อธิบายว่ า: ในจํานวนคุณธรรมทัง ๕ นัน กถาวัตถุ ๓ ประการ คือ (๑) ความเป็ นผูม้ กั น้อย (๒) ความสันโดษ
ั าได้กบั “สั ลเลขธรรม” เพราะวา่ “สั ลเลข
และ (๓) การปรารภความเพียร ทีมาในพระบาลีนีนนั แล รวมกนเข้
ั กข้อ สมด้วยพระดํารัสทีพระผูม้ ีพระภาคเจ้าตรัสไว้วา่ :
ธรรม” นี เป็ นชือของกถาวัตถุเหมือนกนทุ
่ ปิ ดเผยจิต (ออกจาก
็
ิ
่ ง สะดวกแกการเ
“ดูก่อนอานนท์ กแลกถานี
นนั เป็ นเครื องขัดเกลากเลสอยางยิ
ิ ) เป็ นไปพร้อม เพือ (๑) “นิพพิทา–เอกันตนิพพิทา” (ความหนายสิ
่ นเชิง ไมหลงใหลเคลิ
่
กเลส
บเคลิม)
่ ยว เพือ (๒) “วิราคะ” (การสํารอกกเลส
ิ ความคลายกาหนั
ํ ด ไมยึ่ ดติดรัดตัว เป็ นอิสระ) เพือ
โดยสวนเดี
ิ ความดับ หมดกเลสหมดทุ
ิ
ิ
(๓) “นิโรธะ” (การดับกเลส
กข์) เพือ (๔) “อปสมะ
” (การสงบระงับกเลส
ุ
ความสงบ) เพือ (๕) “อภิญญา” (ปั ญญาอันยิง ความรู ้ยงิ ความรู ้ชดั ) เพือ (๖) “สั มโพธะ” (การตรัสสู)้
่ ิ ) กถานีนนั คืออะไร ได้แก่ “อัปปัจฉกถา” (กถาวา่
เพือ (๗) “พระนิพพาน” (ความดับสนิทแหงกเลส
ด้วยควานมักน้อย)” หมายเหตุ: ธรรมทังหมดในข้อนี พึงรู ้วา่ เป็ นธรรม เป็ นวินยั เป็ นสัตถุสาสน์ คือ
่
่ ั
“คําสอนของพระศาสดา” ได้ตรัสแกพระอุ
บาลีด้วยเชนกน
่
่ กถาวัตถุ ๑๐ บริ บูรณ์ได้อยางนี
่
ความพิสดารเป็ นดังวามานี
คุณ ๕ ประการบริ บูรณ์กจั็ กชวยให้
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เพราะฉะนัน ในทุกขันตอนของการพิจาณาพระธรรมอันเป็ น (๑) “ปฏิบัติศาสนา” (สุ ตมยญาณ) ทังหลาย
หมายถึง คําสอนฝ่ ายปฏิบตั ิ คําสอนทีจะต้องปฏิบตั ิ ได้แก่ “สั มมาปฏิ ปทา–อนุโลมปฏิ ปทา–อปั จจนี ก
่ อ “การบําเพ็ญศีลให้ บริ บูรณ์ –ความคุ้มครองทวารใน
ปฏิปทา–อันวัตถปฏิปทา–ธัมมานุธัมมปฏิปทา” กลาวคื
อิ นทรี ย์ทังหลาย–โภชเนมัตตัญ ุตา–ชาคริ ยานุโยค–สติ สัมปชั ญญะ–สติ ปัฏฐาน ๔–สั มมัปปธาน ๔–อิ ทธิ
บาท ๔–อิ นทรี ย์ ๕–พละ ๕–โพชฌงค์ ๗–มรรคมีองค์ ๘” ฉะนัน ผูบ้ าํ เพ็ญเพียรภาวนาจะต้องหมันเจริ ญ
กรรมประกอบใน (๒) “โยนิโสมนสิ การ” (จินตามยญาณ) ด้วยอุบายวิธีทีแยบคายในใจทุกครังไป เพือให้รู้
่
เห็ นใน (๓) “ปั จจบัุ นธรรม” (ภาวนามยญาณ) ในอันดับตอไปนี
ให้พิจารณาถึ งทักษะในการเจริ ญสมถ
ั ปัสสนาภาวนา (พระสุ ตตันตปิ ฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค เลม่ ๗ ภาค ๒ - หน้าที 265–
ภาวนากบวิ
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 นผ้ ูฉลาดในความตังไว้ 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 นผู้ฉลาดในความตังไว้ ด้วยอาการ ๑๐” เป็ นไฉน
(๓) “ท่ านผ้ ูปราศจากราคะเจริญสมาธิ” 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 –โอภาสปฏฐานกสโล
ุ ฺ
ุ (ญาโณภาส–ธรรมสังเวช)
่ ง –สมฺปหํสนปฏฐานกสโล
(๖) เป็ นผูฉ้ ลาดในความตังไว้ซึงความราเริ
ู ฺ
ุ (ระลึกถึงพระรัตนตรัย)
่ ่ ่ ่ )
(๗) เป็ นผูฉ้ ลาดในความตังไว้ซึงอุเบกขา –อเปกฺ
ุ ขปฏฐานกสโล
ู ฺ
ุ (ไมขมไมยกยอง
่ ยว –เอกตฺตูปฏฐานกสโล
(๘) เป็ นผูฉ้ ลาดในความตังไว้ซึงความเป็ นธรรมอยางเดี
ุ (ธรรมคูป่ รปักษ์กนั )
ฺ
่
(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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่ เป็ นผูฉ้ ลาดในความไมตั่ ง
[๔๖๑] (๑) ปุถุชนเจริ ญวิปัสสนา ย่อมเป็ นผูฉ้ ลาดในความตังไว้ดว้ ยอาการเทาไร
่ (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 นผ้ ูฉลาดในความตังไว้ด้วยอาการ 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 นผ้ ูฉลาดในความตังไว้ด้วยอาการ ๙” เหลานั
่ น “เป็ นผ้ ูฉลาดในความไม่ ตงไว้
ปุถุชนเจริ ญวิปัสสนา ยอม
ั
่
ด้ วยอาการ ๙” เหลานี
บทความที ๗๕ ประจําปี ๒๕๕๘ – โยนิโสมนสิ การแห่ งพุทธภาวนา – นิธี ศิริพัฒน์

หน้า ๙

่ “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
ุ จจกกุ กจจะ
ุ (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 (สําคัญว่าเทียง) 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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(๒๙) ทรงละ สาราทานาภินิเวสะ (ยึดมันด้วยยึดถือวาเ่ ป็ นสาระ) ด้วย อธิปัญญาธรรมวิปัสสนา
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
“สขสั
ุ
ุ สสนา” คือ การพิจารณาเห็นความทุกข์ ยอมละ
ุ 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 คคานปัุสสนา” 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 การพิจารณาเห็นธรรมด้วยปัญญาอันยิง 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
่ งกลาววา
่ ่ “ย่ อมยัง
่ ให้ประชุมลงในอารมณ์นี เพราะเหตุดงั นีนนั ทานจึ
บุคคลนียงั อินทรี ยเ์ หลานี
อินทรี ย์ทงหลายให้
ั
ประชมลง
ุ ”
(๒) ย่ อมให้ พละทังหลายประชุ มลง 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
่ งกลาววา
่ ่ “ย่ อมยัง
่ งพละเหลานี
่ ให้ประชุมลงในอารมณ์นี เพราะเหตุดงั นีนนั ทานจึ
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 นอารมณ์ในขณะแหงมรรคแล
่
่ ในบทวา่
เป็ นอารมณ์ในขณะแหงวิ
ะขณะแหงผล
“สมตฺถํ” คือ ความสงบเป็ นประโยชน์ หรื อชือวา่ “สมตฺโถ” เพราะประโยชน์ของความสงบ ซึงธรรมมีความ
สงบเป็ นประโยชน์นนั
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เพราะฉะนัน “โยนิโสมนสิ การ” จึงเป็ นองค์ประกอบสําคัญในกระบวนการคิดทัง (๑) ปั ญญานอกวิปัสสนา
ี องกบั “ทักษะการคิดขันสงู” (ทิ ศนา แขมมณี
และ (๒) ปั ญญาในการเจริ ญภาวนา เนืองจาก ทําหน้าทีเกยวข้
และคณะ. ๒๕๔๙) และ “พทธปั
ุ ญญาญาณ” ทีมีรากฐานพัฒนามาจาก “สมถภาวนา” ให้พิจารณาถึงลักษณะ
ี องโดยตรงกบปั
ั ญญาสามัญปกติ ดังรายละเอียดตอไปนี
่
ของ “โยนิโสมนสิ การ” ทีเกยวข้
ทักษะการคิดขันสงู
(๑) ทักษะการคิดซับซ้ อน
่
(๑) ทําความกระจาง
(๔) วิเคราะห์
(๗) จัดระเบียบ
(๑๐) ปรับโครงสร้าง
(๑๓) หาความเชือพืนฐาน
(๑๕) ทดสอบสมมุติฐาน

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

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

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

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

(๒) คิดตัดสิ นใจ
(๕) คิดริ เริ ม

(๓) คิดแกปั้ ญหา
(๖) คิดสร้างสรรค์

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

(๔) ทักษะควบคมและประเมิ
นการคิดของตนเอง
ุ
้
(๑) การตรวจสอบความกาวหน้
าของตนเอง (๒) การปรับปรุ งกระบวนการคิด

ั าม “โยนิโสมนสิ การ” ในการเจริ ญภาวนานัน หมายถึง “กระบวนการคิดหาอบาย
ในทางตรงกนข้
ุ วิธี อันเป็ น
กสโลบายอั
นแนบเนียน อย่ างฉลาดแยบคายในใจ เพือการดับกิเลสทังหลาย ในขันตอนการเจริ ญสมาธิและ
ุ
ิ
การเจริ ญวิปัสสนาญาณ” ข้อทีพึงพิจารณาเป็ นพิเศษ คือ “การมีสติสัมปชั ญญะ” นัน อันเกดจากการเจริ
ญ
ธรรมทังหมดใน “โพธิปักขิยธรรม ๓๗” ทีธรรมทังหลายประชุมลงเป็ นเอกภาพเดียวกนั (สัมปยุตตธรรม)
โดยเฉพาะเริ มต้นที “สติปัฏฐาน ๔” จนถึ ง “อริ ยมรรคมีองค์ ๘” ฉะนัน การเจริ ญ “ธั มมวิจยะ–วิมังสา”
(สั มปชั ญญะ ๔ ในสติ สัมปชัญญะ = สติ ปั ญญา ได้แ ก่ สาตถกสั มปชั ญญะ–สั ป ปายสั มปชั ญญะ–โคจร
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สั มปชั ญญะ–อสั มโมหสั มปชั ญญะ และ ปฏิ สัมภิ ทา ๔ ได้แ ก่ อั ตถปฏิ สัมภิ ทา–ธั มมปฏิ สัมภิ ทา–นิ รุตติ
ั าไวพจน์ของ “ปัญญา” ดังนี
ปฏิสัมภิทา–ปฏิภาณปฏิสัมภิทา) ซึงมีนยั ตรงกบคํ
คํานิยามแห่ งไวพจน์ ใน “ปัญญา”
ความมีสติสัมปชัญญะ นันคือ (๑) ปัญญา กิริยาทีรู้ ชัด –ความวิจัย –ความเลือกสรร –ความวิจัยธรรม
–ความกําหนดหมาย –ความเข้ าไปกําหนด –ความเข้ าไปกําหนดเฉพาะ –ภาวะทีรู้ –ภาวะทีฉลาด –
ภาวะทีรู้ ละเอียด –ความรู้ แจ่ มแจ้ ง– ความค้ นคิด –ความใคร่ ครวญ –ปั ญญาเหมือนแผ่ นดิน –ปั ญญา
เครื องทําลายกิเลส –ปั ญญาเป็ นเครื องนําทาง –ความเห็นแจ้ ง –ความรู้ ชัด –ปั ญญาเหมือนประตัก
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(๒) ปัญญา ปั ญญินทรี ย์ –ปั ญญาพละ –ปั ญญาเหมือนศัสตรา –ปั ญญาเหมือนปราสาท –ความสว่ าง
คือปั ญญา –แสงสว่ างคือปั ญญา –ปั ญญาเหมือนประทีป –ปั ญญาเหมือนดวงแก้ ว –ความไม่ หลง –
ความวิจัยธรรม –สัมมาทิฏฐิ
ฉะนัน ใน “กระบวนสร้ างพทธปั
ุ ญญาญาณ” นัน สิ งทีเป็ นปฏิปทาอันยิงยวดมาก คือ “การเจริ ญบ่ อยๆ อย่ ู
เนืองๆ เป็ นนิตย์ ให้ กจิ นันสมบรณ์
ิ นไป” นันคือ
ู ไพบลย์
ู ยงขึ
่ ั นไปโดยลําดับ อันประกอบด้วย “รปู
(๑) “อนปพพวิ
ุ ุ หาร ๙” คือ ธรรมเครื องอยูท่ ีประณี ตตอกนขึ
ฌานสมาบัติ ๔–อรปูฌานสมาบัติ ๔–นิโรธสมาบัติ ๑” ทีสัมปยุตต์กบั “โพธิปักขิยธรรม ๓๗”
่
ด้วยสวนหนึ
ง ซึงเป็ น “สมถพละ–เจโตวิมุตติ” (ทบทวนในการเจริ ญสมาธิขา้ งต้น ได้แก่ ปุถุชน
พระเสขะ ผูป้ ราศจากราคะ)
(๒) “อนปพพปฏิ
ปทา” คือ ธรรมเครื องข้อปฏิบตั ิขึนไปโดยลําดับ อันประกอบด้วย “อนวิุ ปัสสนา
ุ ุ
๗–มหาวิปัสสนา ๑๘–การจําแนกอารมณ์ ๓๘ (จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน)–โพธิปักขิยธรรม
๓๗” ซึ งเป็ น “วิปั สสนาพละ–ปั ญญาวิมุ ตติ” (ทบทวนในการเจริ ญวิปั สสนาข้างต้น ได้แ ก่
ปุถุชน พระเสขะ ผูป้ ราศจากราคะ)
ั
เพราะฉะนัน “โยนิโสมนสิ การ” จึงเปรี ยบเสมือนกบระบบการจั
ดการ “ขันตอนกระบวนการคิด” ทีมีประ
ื ลการเจริ ญภาวนา ให้สาํ เร็ จบรรลุถึงความตรัสรู ้สัมโพธิ ญาณ และการเจริ ญ
สิ ทธิและประสิ ทธิผล ทีเอือเกอกู
่ พพาน ด้วยเหตุนี ทุกขันตอนของการเจริ ญ
อริ ยอัฏฐังคิกมรรค (อริ ยมรรคมีองค์ ๘) จนเข้าถึงกระแสแหงนิ
อริ ยมรรคนัน ผูบ้ าํ เพ็ญเพียรภาวนาต้องรู ้ จกั “อบายวิ
ธีทีถกหลั
แนบเนียน” ทีจัดเป็ น
ุ
ู กธรรม–กสโลบายที
ุ
้ ญหาตางๆ
่ คือ “การดับกิเลสอันเป็ นต้ นเหตแห่
“ทางออก–ทางเลือก” ในการคิดแกไขปั
ุ งทกข์
ุ ”
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่
ิ นในภาวนาทัง ๒ ฝ่ าย ที เรี ยกวา่ “โยนิ โส
กลาวโดยสรุ
ป “โยนิ โสมนสิ การ” เป็ นกระบวนการคิ ดที เกดขึ
มนสิ การกัมมัฏฐาน” ได้แก่ (๑) “สมาธิภาวนา–สมถภาวนา” นันคือ “อปจารโยนิ
โสมนสิ การ” กบั “อัปปนา
ุ
ี ั
โยนิโสมนสิ การ” ซึงจะเป็ นเรื องความชํานาญเชียวชาญเกยวกบการควบคุ
ม “ฌานสมาบัติ” ทีเรี ยกวา่ “วสี ๕”
ดังนี
“วสี ๕” หมายถึง ความชํานาญคล่ องแคล่ ว ได้แก่
่
่
(๑) “อาวัชชนวสี ” คือ ความชํานาญคลองแคลวในการนึ
ก ตรวจองค์ฌานทีตนได้ออกมาแล้ว
่
่
(๒) “สมาปัชชนวสี” คือ ความชํานาญคลองแคลวในการที
เข้าฌานได้รวดเร็ วทันที
่
่
(๓) “อธิฏฐานวสี ” คือ ความชํานาญคลองแคลวในการที
จะรักษาไว้มิให้ฌานจิตต์นนั ตกภวังค์
่ ลวในการจะออกจากฌานเมื
่
็ ตามต้องการ
(๔) “วฏฐานวสี
” คือ ความชํานาญคลองแค
อใดกได้
ุ
่
่
(๕) “ปัจจเวกขณวสี ” คือ ความชํานาญคลองแคลวในการพิ
จารณาทบทวนองค์ฌาน
ี ั “การ
และ (๒) “ปัญญาภาวนา–วิปัสสนาภาวนา” นันคือ “โยนิโสมนสิ การวิปัสสนา” ซึงจะเป็ นเรื องเกยวกบ
่ ่
เกิดปัญญาเห็นธรรม” ทีหมายถึง ปั ญญาเห็นสภาวธรรมตามความเป็ นจริ ง หรื อตาม “กฎธรรมชาติ” ไมใช
ความนึกคิดตามใจปรารถนาของตนเอง ดังนี
ั น “เบญจขันธ์ –ขันธปัญจก–ขันธ์ ๕–นามรปู”
(๑) พิจารณาเห็นบรรดาธรรมทังหลายทีสัมปยุตต์กนเป็
อันเป็ นสมมติฐานแหง่ “อุปาทานขันธ์ ๕ เป็ นทุกข์ ”
่ จจยาการ และสังขารธรรมทังหลาย ใน
(๒) พิจารณาเห็น “ความเกิด–ความดับ” ขององค์แหงปั
หลักปฏิจจสมุปบาท ได้แก่ “อนุโลมปฏิจจสมุปบาท–ปฏิ โลมปฏิจจสมุปบาท”
(๓) พิจารณาเห็นความจริ งของนามรู ปทีเป็ น “สามัญลักษณะ” ตามหลักไตรลักษณ์ ได้แก่ “อนิจจตา–
ทุกขตา–อนัตตตา”
่ วิต ได้แก่ “ทุกขอริ ยสัจจ์ –
(๔) พิจารณาเห็น “อริยสั จจธรรม–อริยสั จจ์ ๕” อันเป็ นความจริ งแท้แหงชี
ทุกขสมุทัยอริ ยสัจจ์ –ทุกขนิโรธอริ ยสัจจ์ –ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริ ยสัจจ์ ”
่
ิ มปยุตต์กนถู
ั กต้องตามเหมาะควรแกธรรมดี
่
เมือธรรมทัง ๔ กลุ่มนี เกดสั
แล้ว ยอมมองเห็
น พิจารณาเห็น รู ้
ิ ื น
รอบ รู ้ชดั ด้วย (๑) “สมาธิแห่ งญาณทัสสนะ” และ (๒) “ญาณแห่ งวิปัสสนาภมิู” อันเป็ นธรรมทีเกดเกอหนุ
ั
ั
ั ปัสสนา สติคู่กบสั
ั มปชัญญะ เป็ น
คู่กนั (ปั สสัทธิ ยคุ ฬาทิ เชน่ ฌานคู่กบญาณ
หิ ริคู่กบโอตั
ปปะ สมถะคู่กบวิ
ต้น) ความมีสมาธิ ในการพิจารณากรรมฐาน (มนสิ การกรรมฐาน) อยูเ่ นื องๆ เป็ นนิ ตย์ ได้แก่ อนุ ปัสสนา ๗
่ า ให้เกดิ “ปั ญญาญาณ” ได้เชนกน
่ ั และสนับสนุ น
มหาวิปัสสนา ๑๘ หรื อ โพธิ ปัก ขิ ยธรรม ๓๗ ยอมทํ
่ งยิงขึน จนมีปรี ชาสามารถบรรลุถึง
กระบวนการคิดขันสู งอันเป็ นปั ญญาสามัญทางวิสัยของโลกได้แจมแจ้
ระดับปัญญาแตกฉานได้ ทีเรี ยกวา่ “ปฏิสัมภิทา ๔” ดังนี
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“ปฏิสัมภิทา ๔” หมายถึง ปั ญญาแตกฉาน ได้แก่
(๑) “อัตถปฏิสัมภิทา” คือ ปั ญญาแตกฉานในอรรถ ปรี ชาแจ้งในความหมาย เห็นข้อธรรมหรื อความ
็
่
็
ยอ่ กสามารถแยกแยะอธิ
บายขยายออกไปได้โดยพิสดาร เห็นเหตุอยางหนึ
ง กสามารถคิ
ดแยกแยะ
่
่
่ ้ถึงผล ฉะนัน ยอมเสมื
กระจายเชือมโยงตอออกไปได้
จนลวงรู
อนเป็ นกระบวนการคิดด้วย
“ปฏิโลมปฏิจจสมปบาท
”
ุ
(๒) “ธัมมปฏิสัมภิทา” คือ ปัญญาแตกฉานในธรรม ปรี ชาแจ้งในหลัก เห็นอรรถาธิบายพิสดาร ก็
่
็
สามารถจับใจความมาตังเป็ นกระทูห้ รื อหัวข้อได้ เห็นผลอยางหนึ
ง กสามารถสื
บสาวกลับไปหา
่
จจสมปบาท
”
เหตุได้ ฉะนัน ยอมเสมื
อนเป็ นกระบวนการคิดด้วย “อนโลมปฏิ
ุ
ุ
(๓) “นิรุ ตติปฏิสัมภิทา” คือ ปั ญญาแตกฉานในนิรุกติ ปรี ชาแจ้งในภาษา รู ้ศพั ท์ ถ้อยคําบัญญัติและ
่ เข้าใจใช้คาํ พูดชีแจงให้ผอู ้ ืนเข้าใจและเห็นตามได้ ฉะนัน ยอมเสมื
่
ภาษาตางๆ
อนเป็ นกระบวนการ
คิดด้วย “อริ ยสัจจ์ ๔” และ “ไตรลักษณ์” นันคือ การใช้ภาษานิยามความจริ งทัง “สมมติสัจจะ”
และ “ปรมัตถสั จจะ”
(๔) “ปฏิภาณปฏิสัมภิทา” คือ ปัญญาแตกฉานในปฏิภาณ ปรี ชาแจ้งในความคิดทันการ มีไหวพริ บซึม
ซาบในความรู ้ทีมีอยู่ เอามาเชือมโยงเข้าสร้างความคิดและเหตุผลขึนใหม่ ใช้ประโยชน์ได้สบ
่
ั
ั การณ์ ฉะนัน ยอมเสมื
อนเป็ นกระบวนการคิดด้วย “โยนิโสมนสิการ”
เหมาะ เข้ากบกรณี
เข้ากบเหตุ
่ ิ ญญาไหวพริ บขึนอีกเชนกน
่ ั คือ ต้องมีปัญญาที
เพราะฉะนัน เมือรวมธรรมทัง ๔ กลุ่ม เข้าด้วยกนั ยอมเกดปั
ประกอบพร้อมด้วย “ธรรมทังปวง–อาณาจักรธรรม” อันเป็ นภาพองค์รวม “ปรมัตถสั จจะ” ทีจะใช้เป็ น
ิ นในภูมิแหงวิ
่ ปัสสนากมมั
ั ฏฐาน
ปทัฏฐานในการอธิบายความหมายของ “สมมติสัจจะ” (สังขตธรรม) ทีเกดขึ
ได้แก่ (๑) ขันธ์ ๕ (๒) อายตนะ ๑๒ (๓) ธาตุ ๑๘ (๔) กุศลธรรม (๕) อกุศลธรรม (๖) อัพยากตธรรม (๗)
กามาวจรธรรม (๘) รู ปาวจรธรรม (๙) อรู ปาวจรธรรม (๑๐) โลกุตรธรรม แตถ้่ าจะขยายองค์ความรู ้ให้
่ จารณาถึงภาพรวมของการปฏิบตั ิธรรมทีเข้าถึง “กระแสแห่ งมัชฌิมาปฏิปทา” อัน
ยิงขึนไประดับหนึง ยอมพิ
หมายถึง “อาณาจักรปัญญา” ทังหมดในองค์รวม ทีเรี ยกวา่ “อภิญเญยธรรม” คือ ธรรมทีควรรู ้ยงิ ดังนี
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ว่ าด้ วย “อภิญเญยธรรม” หมายถึง ธรรมทีควรรู้ ยิง ดังนี
[๑] ปั ญญาอันเป็ นเครื องทรงจําธรรมทีได้ฟังมาแล้ว คือ เป็ นเครื องรู ้ชดั ซึงธรรมทีได้สดับมาแล้วนันวา่ ธรรม
่ ควรรู้ ยิง เรี ยกวา่ “สตมยญาณ
่
เหลานี
” ดังรายละเอียดตอไปนี
ุ
“ธรรม ๒” ควรรู ้ยงิ คือ “ธาตุ ๒” ดังนี
(๑) สังขตธาตุ
(๒) อสังขตธาตุ
“ธรรม ๓” ควรรู ้ยงิ คือ “ธาตุ ๓” ดังนี
(๑) กามธาตุ
(๒) รู ปธาตุ
(๓) อรู ปธาตุ
“ธรรม ๔” ควรรู ้ยงิ คือ “อาหาร ๔” ทําให้สตั ว์ทงั ปวงดํารงอยูไ่ ด้ ดังนี
(๑) กวฬิงการาหาร –อาหารคือคําข้าว เป็ นอาหารหยาบหรื อละเอียด
(๒) ผัสสาหาร –อาหารคือผัสสะ
(๓) มโนสัญเจตนาหาร –อาหารคือเจตนา
(๔) วิญญาณาหาร –อาหารคือวิญญาณ
“ธรรม ๔” ควรรู ้ยงิ คือ “อริยสั จจ์ ๔” ดังนี
(๑) ทุกขอริ ยสัจจ์
(๒) ทุกขสมุทยอริ ยสัจจ์
(๓) ทุกขนิโรธอริ ยสัจจ์
(๔) ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริ ยสัจจ์
“ธรรม ๕” ควรรู ้ยงิ คือ “วิมุตตายนะ ๕” ดังนี
่
ื ลแกตน
(๑) การสดับธรรมเทสนาทีผูอ้ ืนแสดงเพือประโยชน์เกอกู
่
ื ลแกคนเหลาอื
่ น
(๒) การแสดงธรรมตามทีตนได้สดับมาแล้วเพือประโยชน์เกอกู
(๓) การสาธยายธรรมทีตนได้สดับมาแล้ว
(๔) การตรึ กถึงธรรมตามทีได้สดับมาแล้วด้วยใจ
่
(๕) อารมณ์อนั สมควรแกสมถกรรมฐาน
๔๐ มี กสิ ณ ๑๐ อสุ ภะ ๑๐ เป็ นต้น
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“ธรรม ๖” ควรรู ้ยงิ คือ “อนตตริ
ุ ยะ ๖” สภาวะอันยอดเยียม ดังนี
(๑) ทัสนานุตริ ยะ –การเห็นอันประเสริ ฐ
(๒) สวนานุตริ ยะ –การฟังอันประเสริ ฐ
(๓) ลาภานุตริ ยะ –การได้อนั ประเสริ ฐ
(๔) สิ กขานุตริ ยะ –การศึกษาอันประเสริ ฐ
(๕) ปาริ จริ ยานุตริ ยะ –การบํารุ งอันประเสริ ฐ
(๖) อนุสตานุตริ ยะ –อนุสติอนั ประเสริ ฐ
่ สนธิอีกตอไป
่ ดังนี
“ธรรม ๗” ควรรู ้ยงิ คือ “นิททสวัตถุ ๗” –เหตุทีพระขีณาสพนิพพานแล้วไมปฏิ
่
(๑) ดูก่อนภิกษุทงั หลาย ภิกษุในธรรมวินยั นี เป็ นผูม้ ีความพอใจอยางแรงกล้
าในการสมาทาน
่
สิ กขาและเป็ นผูม้ ีความรักอันไมปราศจากไปใน
การสมาทานสิ กขา
่
่
(๒) เป็ นผูไ้ ด้ความยินดีอยางแรงกล้
าในการใครครวญธรรมและเป็
นผูม้ ีความรักอันไม่
่
่
ปราศจากไปในการใครครวญธรรมตอไป
่
ํ ดความอยาก และเป็ นผูม้ ีความรักอันไมปราศจากไป
่
(๓) เป็ นผูย้ นิ ดีอยางแรงกล้
าในการกาจั
ํ ดความอยากตอไป
่
ในการกาจั
่
(๔) เป็ นผูม้ ีความยินดีอยา่งแรงกล้าในการหลีกเร้น และเป็ นผูม้ ีความรักอันไมปราศจากไปใน
่
การหลีกเร้นตอไป
่
(๕) เป็ นผูม้ ีความพอใจอยางแรงกล้
าในการเริ มความเพียร และเป็ นผูม้ ีความรักอันไม่
่
ปราศจากไปในการเริ มความเพียรตอไป
่
(๖) เป็ นผูม้ ีความพอใจอยางแรงกล้
าในความเป็ นผูม้ ีสติปัญญาเป็ นเครื องรักษาตัว และเป็ นผูม้ ี
่
่
ความรักอันไมปราศจากไปในความเป็
นผูม้ ีสติปัญญาเป็ นเครื องรักษาตัวตอไป
่
(๗) เป็ นผูม้ ีความพอใจอยางแรงกล้
าในการแทงตลอดด้วยทิฏฐิ และเป็ นผูม้ ีความรักอันไม่
่
ปราศจากไปในการแทงตลอดด้วยทิฏฐิ ตอไป
่ าณอันฌายีบุคคลผูค้ รอบงําไว้ ได้แก่
“ธรรม ๘” ควรรู ้ยงิ คือ “อภิภายตนะ ๘” –อารมณ์แหงญ
(๑) ผูห้ นึง มีความสําคัญในรู ปภายใน เห็นรู ปภายนอกเล็กน้อย มีวรรณะดีและทรามครอบงํา
่ นแล้ว มีความสําคัญอยางนี
่ วา่ เรารู ้ เราเห็น
รู ปเหลานั
(๒) ผูห้ นึง มีความสําคัญในรู ปภายใน เห็นรู ปภายนอกไมมี่ ประมาณ มีวรรณะดีและทราม
่ นแล้ว มีความสําคัญอยางนี
่ วา่ เรารู ้ เราเห็น
ครอบงํารู ปเหลานั
(๓) ผูห้ นึง มีความสําคัญในอรู ปภายใน เห็นรู ปภายนอกเล็กน้อย มีวรรณะดีและทราม
่ นแล้ว มีความสําคัญอยางนี
่ วา่ เรารู ้ เราเห็น
ครอบงํารู ปเหลานั
(๔) ผูห้ นึง มีความสําคัญในอรู ปภายใน เห็นรู ปภายนอกไมมี่ ประมาณ มีวรรณะดีและทราม
่ นแล้ว มีความสําคัญอยางนี
่ วา่ เรารู ้ เราเห็น
ครอบงํารู ปเหลานั
(๕) ผูห้ นึง มีความสําคัญในอรู ปภายใน เห็นรู ปภายนอกอันเขียว มีวรรณะเขียว เขียวล้วน มี
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่ ท้ ีกาเนิ
ํ ดใน
รังสี เขียว ดอกผักตบอันเขียว มีวรรณะเขียว เขียวล้วน มีรังสี เขียว หรื อวาผู
เมืองพาราณสี มีส่วนทังสอง เกลียงเขียว มีวรรณะเขียว เขียวล้วน มีรังสี เขียว แม้ฉนั ใด ผู ้
หนึง มีความสําคัญในอรู ปภายใน เห็นรู ปภายนอกอันเขียว มีวรรณะเขียว เขียวล้วน มี
่ นแล้ว มีความสําคัญอยางนี
่ เรารู ้ เราเห็น
รังสี เขียว ฉันนันเหมือนกนั ครอบงํารู ปเหลานั
(๖) ผูห้ นึง มีความสําคัญในอรู ปภายใน เห็นรู ปภายนอกอันเหลือง มีวรรณะเหลือง เหลือง
ล้วน มีรังสี เหลือง ดอกกรรณิ กาอันเหลือง มีวรรณะเหลือง เหลืองล้วน มีรังสี เหลือง หรื อ
่ ท้ ีกาเนิ
ํ ดในเมืองพาราณสี มีส่ วนทังสองเกลียงเหลือง มีวรรณะเหลือง เหลืองล้วน มี
วาผู
รังสี เหลืองแม้ฉนั ใด ผูใ้ ดมีความสําคัญในอรู ปภายใน เห็นรู ปภายนอกอันเหลือง มี
่ นแล้ว มี
วรรณะเหลือง เหลืองล้วน มีรังสี เหลือง ฉันนันเหมือนกนั ครอบงํารู ปเหลานั
่ วา่ เรารู ้ เราเห็น
ความสําคัญอยางนี
(๗) ผูห้ นึง มีความสําคัญในอรู ปภายใน เห็นรู ปภายนอกอันแดง มีวรรณะแดง แดงล้วน มี
ํ ดใน
รังสี แดง ดอกหงอนไกอั่ นแดง มีวรรณะแดงแดงล้วน มีรังสี แดง หรื อวา่ ผ้าทีกาเนิ
เมืองพาราณสี มีส่ วนทังสองเกลียงแดง มีวรรณะแดงแดงล้วน มีรังสี แดง แม้ฉนั ใด ผูห้ นึง
มีความสําคัญในอรู ปภายใน เห็นรู ปภายนอกอันแดง มีวรรณะแดง แดงล้วน มีรังสี แดง
่ นแล้ว มีความสําคัญอยางนี
่ วา่ เรารู ้ เราเห็น
ฉันนันเหมือนกนั ครอบงํารู ปเหลานั
(๘) ผูห้ นึง มีความสําคัญในอรู ปภายใน เห็นรู ปภายนอกอันขาว มีวรรณะขาว ขาวล้วน มีรังสี
ํ ดในเมือง
ขาว ดาวประกายพรึ กอันขาว มีวรรณะขาวขาวล้วน มีรังสี ขาว หรื อวา่ ผ้าทีกาเนิ
พาราณสี มีส่ วนทังสองเกลียงขาว มีวรรณะขาว ขาวล้วน มีรังสี ขาว แม้ฉนั ใด ผูห้ นึง มี
ความสําคัญในอรู ปภายใน เห็นรู ปภายนอกอันขาว มีวรรณะขาว ขาวล้วน มีรังสี ขาว ฉัน
่ นแล้ว มีความสําคัญอยางนี
่ วา่ เรารู ้ เราเห็น
นันเหมือนกนั ครอบงํารู ปเหลานั
“ธรรม ๙” ควรรู ้ยงิ คือ “อนปพพวิ
ุ ุ หาร ๙” ได้แก่ รู ปฌาน ๔ อรู ปฌาน ๔ สัญญาเวทยิตนิโรธ–นิโรธ
สมาบัติ ๑ ดังนี
(๑) ดูก่อนภิกษุทงั หลาย ภิกษุในธรรมวินยั นีเข้าปฐมฌาน สงัดจากอกุศลธรรมทังหลาย มีวิตก
ิ ่ เวกอยู่
วิจาร มีปีติสุขอันเกดแตวิ
็ าทุติยฌาน อันเป็ นความผองใสแหงใจในภายในมี
่
่
(๒) ภิกษุ เพราะระงับวิตกวิจารเสี ยได้ กเข้
ิ ่
อารมณ์เป็ นเอโกทิภาพ–ความทีจิตมีอารมณ์เดียว ไมมี่ วติ กวิจาร มีปีติ สุ ข อันเกดแต
สมาธิอยู่
(๓) ภิกษุ เข้าตติยฌานอันปราศจากปี ติอยูด่ ว้ ยอุเบกขา สติ สัมปชัญญะเสวยสุ ขทางกายซึง
พระอริ ยะทังหลายเรี ยกวา่ เป็ นผูม้ ีอุเบกขา มีสติ มีธรรมเครื องอยูเ่ ป็ นสุ ขดังนี
่ ยได้ จึงเข้าจตุตถฌานอันไมมี่
(๔) ภิกษุ เพราะละสุ ขและทุกข์ดบั โสมนัสโทมนัสในกอนเสี
ทุกข์และสุ ข บริ สุทธิดว้ ยอุเบกขาและสติอยู่
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้ ่ ปสัญญา ดับปฏิฆสัญญา ไมใสใจนานั
่ ่
(๕) ภิกษุ เพราะกาวลวงรู
ตตสัญญาได้โดยประการทัง
ปวง จึงเข้าอากาสานัญจายตนะด้วยบริ กรรมวา่ “อนนฺโต อากาโส” – อากาสไมมี่ ทีสุ ดอยู่
้ ่
(๖) ภิกษุ กาวลวงอากาสานั
ญจายตนะเสี ยได้โดยประการทังปวง จึงเข้าวิญญาณัญจายตนะ
ด้วยบริ กรรมวา่ “อนนฺต ํ วิ ฺญาณํ” – วิญญาณไมมี่ ทีสุ ดอยู่
้ ่ ญญาณัญจายตนะเสี ยได้โดยประการทังปวง จึงเข้าอากญจั
ิ ญญายตนะด้วย
(๗) ภิกษุ กาวลวงวิ
่
บริ กรรมวา่ “นตฺถิ กิ ฺจิ” –นิดหนึงหนอยหนึ
งไม่มีอยู่
้ ่
ิ ญญายตนะเสี ยได้โดยประการทังปวง จึงเข้าเนวสัญญานาสัญญายต
(๘) ภิกษุ กาวลวงอากญจั
นะอยู่
้ ่
(๙) ภิกษุ กาวลวงเนวสั
ญญานาสัญญายตนะเสี ยได้โดยประการทังปวง จึงเข้าสัญญาเวทยิต
นิโรธอยู่
ํ ด “มิจฉั ตตะ ๑๐” สภาวะทีผิด ด้วย “สัมมัตตะ
“ธรรม ๑๐” ควรรู ้ยงิ คือ “นิชชรวัตถุ ๑๐” – เหตุกาจั
๑๐” สภาวะทีถูก ดังนี
่ อมลง อกุศลธรรมอันลามกเป็ น
(๑) ดูก่อนภิกษุทงั หลาย มิจฉาทิฏฐิของผูม้ ีสมั มาทิฏฐิ ยอมเสื
่ มีมิจฉาทิฏฐิเป็ นปัจจัย ยอมเกดขึ
่ ิ น อกุศลธรรมทังหลายเหลานั
่ น ของผูม้ ี
อเนกเหลาใด
็ ่ อมลงด้วย. และกุศลธรรมเป็ นอเนกมีสมั มาทิฏฐิเป็ นปัจจัย กยอม
็่
สัมมาทิฏฐินนั กยอมเสื
ถึงซึงความเจริ ญเต็มที
ั
ั ยอมเสื
่ อมลง อกุศลธรรมอัน
(๒) ดูก่อนภิกษุทงั หลาย มิจฉาสังกปปะของผู
ม้ ีสมั มาสังกปปะ
่ มีมิจฉาสังกปปะเป็
ั
่ ิ น อกุศลธรรมทังหลาย
ลามกเป็ นอเนกเหลาใด
นปัจจัย ยอมเกดขึ
่ นของผูม้ ีสมั มาสังกปปะ
ั นัน กยอมเสื
็ ่ อมลงด้วย และกุศลธรรมเป็ นอเนกมีสมั มา
เหลานั
ั
็ ่ งซึงความเจริ ญเต็มที
สังกปปะเป็
นปัจจัยกยอมถึ
่ อมลง อกุศลธรรมอันลามกเป็ น
(๓) ดูก่อนภิกษุทงั หลาย มิจฉาวาจาของผูม้ ีสมั มาวาจา ยอมเสื
่ มีมิจฉาวาจาเป็ นปัจจัย ยอมเกดขึ
่ ิ น อกุศลธรรมทังหลายเหลานั
่ นของผูม้ ี
อเนกเหลาใด
็ ่ อมลงด้วย และกุศลธรรมอันเป็ นอเนกมีสมั มาวาจาเป็ นปัจจัย ก็
สัมมาวาจานัน กยอมเสื
่ งซึงความเจริ ญเต็มที
ยอมถึ
ั นตะของผูม้ ีสมั มากมมั
ั นตะ ยอมเสื
่ อมลง อกุศลธรรมอัน
(๔) ดูก่อนภิกษุทงั หลาย มิจฉากมมั
่ มีมิจฉากมมั
ั นตะเป็ นปัจจัย ยอมเกดขึ
่ ิ น อกุศลธรรมทังหลาย
ลามกเป็ นอเนกเหลาใด
่ นของผูม้ ีสมั มากมมั
ั นตะนัน กยอมเสื
็ ่ อมลงด้วย และกุศลธรรมเป็ นอเนกมี
เหลานั
ั นตะเป็ นปัจจัย กยอมถึ
็ ่ งซึงความเจริ ญเต็มที
สัมมากมมั
่ อมลง อกุศลธรรมอันลามก
(๕) ดูก่อนภิกษุทงั หลาย มิจฉาอาชีวะของผูม้ ีสมั มาอาชีวะ ยอมเสื
่ มีมิจฉาอาชีวะเป็ นปัจจัยยอมเกดขึ
่ ิ น อกุศลธรรมทังหลายเหลานั
่ นของ
เป็ นอเนกเหลาใด
็ ่ อมลงด้วย และกุศลธรรมเป็ นอเนกมีสมั มาอาชีวะเป็ นปัจจัย
ผูม้ ีสมั มาอาชีวะนัน กยอมเสื
็ ่ งซึงความเจริ ญเต็มที
กยอมถึ
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่ อมลง อกุศลธรรมอัน
(๖) ดูก่อนภิกษุทงั หลาย มิจฉาวายามะของผูม้ ีสมั มาวายามะ ยอมเสื
่ มีมิจฉาวายามะเป็ นปั จจัยยอมเกดขึ
่ ิ น อกุศลธรรมทังหลาย
ลามกเป็ นอเนกเหลาใด
่ นของผูม้ ีสมั มาวายามะนัน กยอมเสื
็ ่ อมลงด้วย และกุศลธรรมเป็ นอเนกมี
เหลานั
็ ่ งซึงความเจริ ญเต็มที
สัมมาวายามะเป็ นปั จจัย กยอมถึ
่ อมลง อกุศลธรรมอันลามกเป็ น
(๗) ดูก่อนภิกษุทงั หลาย มิจฉาสติของผูม้ ีสมั มาสติ ยอมเสื
่ ิ น อกุศลธรรมทังหลายเหลานั
่ น ของผูม้ ีสมั มาสตินนั
อเนกมีมิจฉาสติเป็ นปั จจัย ยอมเกดขึ
็ ่ อมลงด้วย และกุศลธรรมเป็ นอเนกมีสมั มาสติเป็ นปั จจัย กยอมถึ
็ ่ งซึงความเจริ ญ
กยอมเสื
เต็มที
่ อมลง อกุศลธรรมอันลามก
(๘) ดูก่อนภิกษุทงั หลาย มิจฉาสมาธิของผูม้ ีสมั มาสมาธิ ยอมเสื
่ มีมิจฉาสมาธิเป็ นปัจจัย ยอมเกดขึ
่ ิ น อกุศลธรรมทังหลายเหลานั
่ นของผู ้
เป็ นอเนกเหลาใด
็ ่ อมลงด้วย และกุศลธรรมเป็ นอเนกมีสมั มาสมาธิเป็ นปัจจัย ก็
มีสมั มาสมาธิ นนั กยอมเสื
่ งซึงความเจริ ญเต็มที
ยอมถึ
่ อมลง อกุศลธรรมอันลามกเป็ น
(๙) ดูก่อนภิกษุทงั หลาย มิจฉาญาณของผูม้ ีสมั มาญาณ ยอมเสื
่ มีมิจฉาญาณเป็ นปั จจัย ยอมเกดขึ
่ ิ น อกุศลธรรมทังหลายเหลานั
่ นของผูม้ ี
อเนกเหลาใด
็ ่ อมลงด้วย และกุศลธรรมเป็ นอเนกมีสมั มาญาณเป็ นปัจจัย กยอม
็่
สัมมาญาณนัน กยอมเสื
ถึงซึงความเจริ ญเต็มที
่ อมลง อกุศลธรรมอันลามก
(๑๐) ดูก่อนภิกษุทงั หลาย มิจฉาวิมุตติของผูม้ ีสมั มาวิมุตติ ยอมเสื
่ มีมิจฉาวิมุตติเป็ นปัจจัย ยอมเกดขึ
่ ิ น อกุศลธรรมทังหลายเหลานั
่ น ของ
เป็ นอเนกเหลาใด
็ ่ อมลงด้วย และกุศลธรรมเป็ นอเนกมีสมั มาวิมุตติเป็ นปัจจัย ก็
ผูม้ ีสมั มาวิมุตตินนั กยอมเสื
่ งซึงความเจริ ญเต็มที
ยอมถึ
็
[๒] ดูก่อนภิกษุทงั หลาย “ธรรมชาติทงปวง”
ั
[สรรพสิ งทังหลาย] ควรรู ้ยงิ ดูก่อนภิกษุทงั หลาย กธรรมชาติ
ทังปวงควรรู ้ยงิ ดังนี
“อายตนะ ๑๒–วิญญาณ ๖–สั มผัส ๖–เวทนา ๓”
ิ นเพราะ
(๑) ตา รู ป จักขุวิญญาณ จักขุสมั ผัส สุ ขเวทนา ทุกขเวทนา หรื อแม้ อทุกขมสุ ขเวทนา ทีเกดขึ
่
่ ๆ] ควรรู ้ยงิ
จักษุสมั ผัสเป็ นปั จจัย [แตละอยาง
ิ นเพราะ
(๒) หู เสี ยง โสตวิญญาณ โสตสัมผัส สุ ขเวทนา ทุกขเวทนา หรื อแม้ อทุกขมสุ ขเวทนา ทีเกดขึ
โสตสัมผัสเป็ นปั จจัย ควรรู ้ยงิ
(๓) จมูก กลิน ฆานวิญญาณ ฆานสัมผัส สุ ขเวทนา ทุกขเวทนา หรื อแม้ อทุกขมสุ ขเวทนา ทีเกดิขึน
เพราะฆานสัมผัสเป็ นปั จจัย ควรรู ้ยงิ
ิ น
(๔) ลิน รส ชิวหาวิญญาณ ชิวหาสัมผัส สุ ขเวทนา ทุกขเวทนา หรื อแม้ อทุกขมสุ ขเวทนา ทีเกดขึ
เพราะชิวหาสัมผัสเป็ นปัจจัย ควรรู ้ยงิ
(๕) กาย โผฏฐัพพะ กายวิญญาณ กายสัมผัส สุ ขเวทนา ทุกขเวทนา หรื อแม้ อทุกขมสุ ขเวทนา ที
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ิ นเพราะกายสัมผัสเป็ นปั จจัย ควรรู ้ยงิ
เกดขึ
(๖) ใจ ธรรมารมณ์ มโนวิญญาณ มโนสัมผัส สุ ขเวทนา ทุกขเวทนา หรื อแม้ อทุกขมสุ ขเวทนา ที
ิ น เพราะมโนสัมผัสเป็ นปัจจัย ควรรู ้ยงิ ทุกอยาง
่
เกดขึ
่
“ธรรมารมณ์ ” มี ๑๒ ประเภท คือ จิตและเจตสิ กรับอารมณ์โดยแนนอนมี
อารมณ์ ๑๒ ประเภท ได้แก่
(๑) กามอารมณ์ = กามจิต ๕๔ เจตสิ ก ๕๒ รู ป ๒๘
(๒) มหั คคตอารมณ์ = มหัคคตจิต ๒๗ เจตสิ ก ๓๕
(๓) นิพพานอารมณ์ = นิพพาน
(๔) นามอารมณ์ = จิต เจตสิ ก นิพพาน
(๕) รู ปอารมณ์ = รู ป ๒๘
(๖) ปั จจุบันอารมณ์ = จิต เจตสิ ก รู ป
(๗) อดีตอารมณ์ = จิต เจตสิ ก รู ป
(๘) กาลวิมตุ ติอารมณ์ = นิพพาน บัญญัติ
(๙) บัญญัติอารมณ์ = อัตถบัญญัติ สัททบัญญัติ
(๑๐) ปรมัตถอารมณ์ = จิต เจตสิ ก รู ป นิพพาน
(๑๑) อัชฌัตตอารมณ์ = จิต เจตสิ ก รู ป
(๑๒) พหิ ทธอารมณ์ = จิต เจตสิ ก รู ป นิพพาน บัญญัติ
[๓] (๑) “ขันธ์ ๕” = รู ป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
(๒) “อายตนะภายใน ๖–อินทรีย์ ๖–สฬายตนะ” = จักขุ โสตะ ฆานะ ชิวหา กาย ใจ
(๓) “อายตนะภายนอก ๖–อารมณ์ ๖” = รู ป เสี ยง กลิน รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์
(๔) “วิญญาณ ๖” = จักขุวิญญาณ โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ มโน
วิญญาณ
(๕) “ผัสสะ ๖” = จักขุสมั ผัส โสตสัมผัส ฆานสัมผัส ชิวหาสัมผัส กายสัมผัส มโนสัมผัส
(๖) “เวทนา ๖” = จักขุสมั ผัสสชาเวทนา โสตสัมผัสสชาเวทนา ฆานสัมผัสสชาเวทนา ชิวหาสัมผัสส
ชาเวทนา กายสัมผัสสชาเวทนา มโนสัมผัสสชาเวทนา
(๗) “สั ญญา ๖” = รู ปสัญญา สัททสัญญา คันธสัญญา รสสัญญา โผฏฐัพพสัญญา ธรรมสัญญา
(๘) “เจตนา ๖” = รู ปสัญเจตนา สัททสัญเจตนา คันธสัญเจตนา รสสัญเจตนา โผฏฐัพพสัญเจตนา
ธรรมสัญเจตนา
(๙) “ตัณหา ๖” = รู ปตัณหา สัททตัณหา คันธตัณหา รสตัณหา โผฏฐัพพตัณหา ธรรมตัณหา
(๑๐) “วิตก ๖” = รู ปวิตก สัททวิตก คันธวิตก รสวิตก โผฏฐัพพวิตก ธรรมวิตก
่
(๑๑) “วิจาร ๖” = รู ปวิจาร สัททวิจาร คันธวิจาร รสวิจาร โผฏฐัพพวิจาร ธรรมวิจาร ควรรู ้ยงิ ทุกอยาง
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[๔] “ธาตกัุ มมัฏฐาน” = ปฐวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุ อากาสธาตุ วิญญาณธาตุ ปฐวีกสิ ณ อาโป
กสิ ณ เตโชกสิ ณ วาโยกสิ ณ นีลกสิ ณ ปี ตกสิ ณ โลหิ ตกสิ ณ โอทาตกสิ ณ อากาสกสิ ณ วิญญาณกสิ ณ ควรรู ้ยงิ
่
ทุกอยาง
[๕] “อาการ ๓๒–ทวัตติงสาการ” = ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เนือ เอ็น กระดูก เยือในกระดูก ม้าม หัวใจ ตับ
พังผืด ไต ปอด ไส้ใหญ่ ไส้นอ้ ย อาหารใหม่ อาหารเกา่ ดี เสลด หนอง เลือด เหงือ มันข้น นําตา เปลวมัน
่
นําลาย นํามูก ไขข้อ มูตร สมองศีรษะ ควรรู ้ยงิ ทุกอยาง
[๖] (๑) “อายตนะ ๑๒” = จักขวายตนะ รู ปายตนะ โสตายตนะ สัททายตนะ ฆานายตนะ คันธายตนะ
ชิวหายตนะ รสายตนะ กายายตนะ โผฏฐัพพายตนะ มนายตนะ ธัมมายตนะ
(๒) “ธาตุ ๑๘” = จักขุธาตุ รู ปธาตุ จักขุวิญญาณธาตุ โสตธาตุ สัททธาตุ โสตวิญญาณธาตุ ฆานธาตุ
คันธธาตุ ฆานวิญญาณธาตุ ชิวหาธาตุ รสธาตุ ชิวหาวิญญาณธาตุ กายธาตุ โผฏฐัพพธาตุ กาย
วิญญาณธาตุ มโนธาตุ ธรรมธาตุ มโนวิญญาณธาตุ
(๓) “อินทรีย์ ๒๒” = จักขุนทรี ย ์ โสตินทรี ย ์ ฆานินทรี ย ์ ชิวหิ นทรี ย ์ กายินทรี ย ์ มนินทรี ย ์ ชีวิตินทรี ย ์
อิตถินทรี ย ์ ปุริสินทรี ย ์ สุ ขินทรี ย ์ ทุกขินทรี ย ์ โสมนัสสิ นทรี ย ์ โทมนัสสิ นทรี ย ์ อุเบกขินทรี ย ์
สัทธินทรี ย ์ วีริยนิ ทรี ย ์ สตินทรี ย ์ สมาธินทรี ย ์ ปั ญญินทรี ย ์ อนัญญตัญญัสสามีตินทรี ย ์ [อินทรี ยข์ อง
ผูป้ ฏิบตั ิดว้ ยมนสิ การวา่ เราจักรู ้ธรรมทียังไมรู่ ้ อินทรี ยน์ ีเป็ นชือของโสดาปั ตติมรรคญาณ] อัญญิ
นทรี ย ์ [อินทรี ยข์ องผูร้ ู ้จตุสจั ธรรมด้วยมรรคนัน อินทรี ยน์ ีเป็ นชือของญาณในฐานะ ๖ คือ โสดา
ปั ตติผลถึงอรหัตมรรคญาณ] อัญญาตาวินทรี ย ์ [อินทรี ยข์ องพระขีณาสพผูร้ ู ้จบแล้ว อินทรี ยน์ ีเป็ น
่
ชือของอรหัตผลญาณ] ควรรู ้ยงิ ทุกอยาง
[๗] (๑) “ธาตุ ๓” = กามธาตุ รู ปธาตุ อรู ปธาตุ
(๒) “ภพ ๙” = กามภพ รู ปภพ อรู ปภพ สัญญาภพ อสัญญาภพ เนวสัญญานาสัญญาภพ เอกโวการภพ
จตุโวการภพ ปัญจโวการภพ
่
(๓) “ฌาน ๔” = ปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน ควรรู ้ยงิ ทุกอยาง
[๘] (๑) “อัปปมัญญา ๔” = เมตตาเจโตวิมุตติ กรุ ณาเจโตวิมุตติ มุทิตาเจโตวิมุตติ อุเบกขาเจโตวิมุตติ
ิ ญญายตนส
(๒) “อรปสมาบั
ติ ๔” = อากาสานัญจายตนสมาบัติ วิญญาณัญจายตนสมาบัติ อากญจั
ู
มาบัติ เนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ
(๓) “ปฏิจจสมปบาท
๑๒” [อิทปั ปัจจยตา–ปัจจยาการ–ตถตา] = อวิชชา สังขาร วิญญาณ นามรู ป
ุ
่
สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา ตัณหา อุปาทาน ภพ ชาติ ชรา มรณะ ควรรู ้ยงิ ทุกอยาง
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่ สิ งทีต้องควรทําอยางยิ
ั
่ ง คือ (๑) การ
เมือทําความเข้าใจดีแล้วกบบรรดา
“อภิญเญยธรรม” ทังหลายเหลานี
พิจารณาให้เห็นแจ้งในความสัมพันธ์เชิง “ปัจจยาการ–ปฏิจจสมปบาท
” ทําให้เห็น “ความเกิด –ความดับ” ที
ุ
ิ นในธรรมทังหลายอันเป็ น “สั งขตธรรม” คือ สภาพทีปรุ งแตงด้
่ วยเหตุปัจจัยซึ งมีต่อกนและกน
ั
ั (๒)
เกดขึ
การเห็ นแจ้งซึ งสภาวะตามเป็ นจริ งของ “สั งขตธรรม” ทีเรี ยกวา่ “ขันธ์ ๕–นามรปู” ทีมีกรรมหรื อใจด้วย
่ ฏ ฏะ คื อ “สงสารทกข์
่ เห็ น แจ้ง ใน “อาหาร ๔” ทํา ให้เ กดิ “ขั น ธ์ ๕” ซึ ง
เจตนาครอบครองแหงวั
ุ ” เชน
ี องกบั “อภิญเญยธรรม” ข้อ ๓–ข้อ ๘ ซึงมีขอ้ ธรรมยอยรวมกนทั
่
ั งหมด ๒๒๒ ข้อ คือ คําบรรยายถึงนัย
เกยวข้
่
แหงเบญจขั
นธ์ เป็ นต้น (๓) เห็นแจ้งซึ งไตรลักษณ์ใน “อภิญเญยธรรม” (๓) เห็นแจ้งซึ งอริ ยสัจจธรรมใน
“อภิญเญยธรรม” (๔) เห็นแจ้งซึ งปฏิภาณในโยนิ โสมนสิ การใน “อภิ ญเญยธรรม” ทีเป็ นภาพองค์รวมได้ดี
่
ฉะนัน ในขันนี จึงเป็ นเรื อง “ธัมมานธัุ มมปฏิปทา–ธัมมานธัุ มมปัฏติปัตติ” คือ การปฏิบตั ิสมควรแกธรรม
ที
่ ่ “มนสิ การกรรมฐาน” ซึ งดําเนิ นด้วย “จิตเป็ นสมาธิ” ไมฟุ้่ งซานด้
่ วยสติสัมปชัญญะ และ
เรี ยกอีกอยางวา
่ จริ ง เพราะฉะนัน “อภิญเญยธรรม” จึงเป็ นฐานข้อมูล
พร้อมเจริ ญด้วย “ปัญญาแห่ งโยนิโสมนสิ การ” อยางแท้
ี ั “ขันธ์ ๕–ขันธปั ญจก–นามรปู” แต่ คําวา่ “อารมณ์ ๖” (รู ป–เสี ยง –กลิน–รส–โผฏฐัพพะ–ธรรม)
เกยวกบ
ี องกบั “กรรมฐาน ๔๐” หมายถึง
เรี ยกวา่ “อารมณ์ แห่ งกรรมฐาน” หรื อ “สภาวธรรม” (สังขตธรรม) ทีเกยวข้
สิ งทีใช้เป็ นอารมณ์ในการเจริ ญภาวนา ดังนี
่ อจูงจิตให้เป็ นสมาธิ ดังนี (ก) ภตกสิ
(๑) “กสิ ณ ๑๐” คือ วัตถุอนั จูงใจ วัตถุสาํ หรับเพงเพื
ู ณ๔
ได้แก่ หมายถึง กสิ ณทีใช้มหาภูตรู ป เป็ นอารมณ์ (๑) ปฐวีกสิ ณ คือ กสิ ณทีใช้ดินเป็ นอารมณ์
(๒) อาโปกสิ ณ คือ กสิ ณทีใช้นาเป็
ํ นอารมณ์ (๓) เตโชกสิ ณ คือ กสิ ณทีใช้ไฟเป็ นอารมณ์ (๔)
วาโยกสิ ณ คือ กสิ ณทีใช้ลมเป็ นอารมณ์ (ข) วรรณกสิ ณ ๔ หมายถึง กสิ ณทีใช้สีเป็ นอารมณ์
ได้แก่ (๕) นีลกสิ ณ คือ กสิ ณทีใช้สีเขียวครามเป็ นอารมณ์ (๖) ปี ตกสิ ณ คือ กสิ ณทีใช้สีเหลือง
เป็ นอารมณ์ (๗) โลหิ ตกสิ ณ คือ กสิ ณทีใช้สีแดงเป็ นอารมณ์ (๘) โอทาตกสิ ณ คือ กสิ ณทีใช้สี
่ นอารมณ์
ขาวเป็ นอารมณ์ (ค) กสิ ณอืนๆ ได้แก่ (๙) อาโลกกสิ ณ คือ กสิ ณทีใช้แสงสวางเป็
่ นอารมณ์
(๑๐) อากาสกสิ ณ คือ สิ ณทีใช้ช่องวางเป็
่ พิจารณารางกายของตนและผู
่
่ ซึงใช้
(๒) “อสภะ
อ้ ืนให้เห็นสภาพทีไมงาม
ุ ๑๐” คือ สภาพทีไมงาม
่
เป็ นอารมณ์กรรมฐาน ได้แก่ (๑) อุทธุมาตกะ คือ ซากศพทีเนาพอง
(๒) วินีลกะ คือ ซากศพที
มีสีเขียวคลํา (๓) วิปุพพกะ คือ ซากศพทีมีนาํ เหลืองไหลออกอยู่ (๔) วิจฉิ ททกะ คือ ซากศพที
ั ิ ว (๖) วิกขิตตกะ คือ ซากศพทีมีมือ
ขาดกลางตัว (๕) วิกขายิตกะ คือ ซากศพทีสัตว์กดกนแล้
่ (๘)
เท้า ศีรษะขาด (๗) หตวิกขิตตกะ คือ ซากศพทีคนมีเวรเป็ นข้าศึกกนั สับฟันเป็ นทอนๆ
โลหิ ตกะ คือ ซากศพทีถูกประหารด้วยศัสตรามีโลหิ ตไหลอาบอยู่ (๙) ปุฬวุ กะ คือ ซากศพที
่่
มีตวั หนอนคลานคลําไปอยู่ (๑๐) อัฏฐิ กะ คือ ซากศพทียังเหลืออยูแ่ ตรางกระดู
ก
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(๓) “อนสติ
ุ ๑๐” คือ ความระลึกถึง อารมณ์อนั ควรระลึกถึงเนืองๆ ได้แก่ (๑) พุทธานุสติ คือ
ระลึกถึงพระพุทธเจ้า (๒) ธัมมานุสติ คือ ระลึกถึงพระธรรม (๓) สังฆานุสติ คือ ระลึกถึง
พระสงฆ์ (๔) สี ลานุสติ คือ ระลึกถึงศีล (๕) จาคานุสติ คือ ระลึกถึงการบริ จาค (๖) เทวตานุ
สติ คือ ระลึกถึงเทวดา (๗) มรณสติ คือ ระลึกถึงความตายอันจะต้องมีมาถึงตนเป็ นธรรมดา
่ (๙) อานาปานสติ คือ สติ
(๘) กายคตาสติ คือ สติอนั ไปในกายตามอาการทัง ๓๒ อยาง
ํ
กาหนดลมหายใจเข้
าออก (๑๐) อุปสมานุสติ คือ ระลึกถึงธรรมเป็ นทีสงบ
่
่ ประมาณเมือจิตเข้าถึงฌานแล้ว เมือมีจิตเป็ นอัปปนา
(๔) “อัปปมัญญา ๔” คือ ธรรมทีแผไปไมมี
่
่ ่
” คือ เพราะจิตสงบปลอดโปรงแคลวคลองและเป็
น
แล้วตังแตขั่ นปฐมฌาน จะมี “วิกพพนา
ุ
่
จริ ง กจึ็ งสามารถแผกผันปรับแปรการแผเมตตา
ได้แก่ (๑) เมตตา (๒) กรุ ณา (๓) มุทิตา (๔)
่
่ างขวางสมําเสมอกนั ไมจํ่ ากดขอบเขต
ั
อุเบกขา ทีแผไปในมนุ
ษย์และสัตว์ทงั หลายอยางกว้
ได้แก่ (๑) ต่ อตนเอง (๒) ต่ อคนทีรั ก (๓) ต่ อคนทีเป็ นกลางๆ และ (๔) ต่ อศัตรู คนคู่เวร
ํ
(๕) “อาหาเรปฏิกลสั
จารณาความเป็ นปฏิกลู ในอาหาร
ู ญญา ๑” คือ กาหนดพิ
่
่ นธาตุ ๔ แต่
(๖) “จตธาตววั
กวาเป็
ุ ุ ฏฐาน ๑” (ธาตุมนสิ การ) คือ พิจารณาเห็นรางกายของตนโดยสั
่ ได้แก่ (๑) ปฐวีธาตุ คือ ธาตุทีมีลกั ษณะแข้นแข็ง ภายในตัวกมี็ ภายนอกตัวกมี็
ละอยางๆ
่
ํ
กลาวเฉพาะที
เป็ นภายใน สําหรับกาหนด
พอให้สาํ เร็ จประโยชน์เป็ นอารมณ์ของกรรมฐาน
ได้แก่ ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เนือ เอ็น กระดูก เยือในกระดูก ม้าม หัวใจ ตับ พังผืด ไต ปอด
็
ไส้ใหญ่ ไส้นอย
้ อาหารใหม่ อาหารเกา่ หรื อสิ งอืนใดกตามในตั
ว ทีมีลกั ษณะแข้นแข็ง เป็ น
่ ยวกนนี
ั (๒) อาโปธาตุ คือ ธาตุทีมีลกั ษณะเอิบอาบ ภายในตัวกมี็ ภายนอกตัวกมี็
ต้น อยางเดี
่
ํ
กลาวเฉพาะที
เป็ นภายใน สําหรับกาหนด
พอให้สาํ เร็ จประโยชน์เป็ นอารมณ์ของกรรมฐาน
ได้แก่ ดี เสลด หนอง เลือด เหงือ มันข้น นําตา เปลวมัน นําลาย นํามูก ไขข้อ มูตร หรื อสิ งอืน
็
่ ยวกนนี
ั (๓) เตโชธาตุ คือ ธาตุทีมีลกั ษณะ
ใดกตามในตั
ว ทีมีลกั ษณะเอิบอาบ เป็ นต้น อยางเดี
่
ํ
ร้อน ภายในตัวกมี็ ภายนอกตัวกมี็ กลาวเฉพาะที
เป็ นภายใน สําหรับกาหนด
พอให้สาํ เร็ จ
ประโยชน์เป็ นอารมณ์ของกรรมฐาน ได้แก่ ไฟทียังกายให้อบอุ่น ไฟทียังกายให้ทรุ ดโทรม
่ หรื อสิ งอืนใดกตามในตั
็
ไฟทียังกายให้กระวนกระวาย ไฟทียังอาหารให้ยอย
ว ทีมีลกั ษณะ
่ ยวกนนี
ั (๔) วาโยธาตุ คือ ธาตุทีมีลกั ษณะพัดผันเครงตึ
่ ง ภายในตัวกมี็
ร้อน เป็ นต้น อยางเดี
่
ํ
ภายนอกตัวกมี็ กลาวเฉพ
าะทีเป็ นภายใน สําหรับกาหนด
พอให้สาํ เร็ จประโยชน์เป็ นอารมณ์
่
ของกรรมฐาน ได้แก่ ลมพัดขึนเบืองบน ลมพัดลงเบืองตํา ลมในท้อง ลมในไส้ ลมซานไปตา
็
่ ยวกนนี
ั
ตัว ลมหายใจ หรื อสิ งอืนใดกตามในตั
ว ทีมีลกั ษณะพัดผันไป เป็ นต้น อยางเดี
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(๗) “อรปู ๔” คือ ฌานมีอรู ปธรรมเป็ นอารมณ์ ทีเรี ยกวา่ “อรปฌาน
” (๑) อากาสานัญจายตนะ คือ
ู
ํ
่ ่
ฌานอันกาหนดอากาศคื
อชองวางหาที
สุ ดมิได้เป็ นอารมณ์ (๒) วิญญาณั ญจายตนะ คือ ฌาน
ํ นดภาวะ
ํ ดวิญญาณหาทีสุ ดมิได้เป็ นอารมณ์ (๓) อากิญจัญญายตนะ คือ ฌานอันกาห
อันกาหน
ทีไมมี่ อะไรๆ เป็ นอารมณ์ (๔) เนวสัญญานาสัญญายตนะ คือ ฌานอันเข้าถึงภาวะมีสญ
ั ญาก็
่ ่ ไมมี่ สญ
็ ่ ่
ไมใช
ั ญากไมใช
็
ในการพิจารณาเห็นประโยชน์ของการเจริ ญ “กรรมฐาน ๔๐” ได้นนั กแสดงนั
ยถึง ความเข้าใจในเรื องการ
่ จิตเกดอาการฟุ้
ิ
่ ไมเป็
่ นสมาธิ นันเอง
เจริ ญสมาธิ ภาวนา ซึงเป็ นเทคนิ ค ทีเรี ยกวา่ “ทางหนี–ทีไล่ ” ไมให้
งซาน
่
การเข้าใจดีในนิ สัยจริ ตของตนวาจะเลื
อกกรรมฐานประเภทไหนให้เหมาะทีสุ ด เป็ นสมาธิ ได้รวดเร็ ว นันคือ
่ และเหมาะควรใน
การเลือก “อบายวิ
ธี” ทีเป็ น “กสโลบาย
” (ฉลาดในการเลือกวิธี) ทีแนบเนี ยนเป็ นอยางดี
ุ
ุ
ิ นในทุกขันตอนของการเจริ ญ
สมถภาวนาของตน ดังนัน การทํากรรมประกอบใน “โยนิโสมนสิ การ” ทีเกดขึ
่ กหลักธรรม ไมใชเรื
่ ่ องพฤติกรรมทีนอกลู่นอกทาง
ภาวนานัน จึงเป็ นวิธีคิดทีแยบคายกระทําไว้ในใจอยางถู
ิ
่ ื ล การดับ ทุ ก ข์ ฉะนัน บุ ค คลที จะคิ ด สร้ า งและเลื อ ก “อุ บ าย–กุ ส โลบาย” ได้นัน ต้อ งเกดจาก
ไมเกอกู
่
องค์ประกอบตอไปนี
(๑) ความเข้าใจทีรวดเร็ วทันการด้วยหลักการและข้อปฏิบตั ิ ทีเรี ยกวา่ “สั มมาทิฏฐิ –สั มมาสั งกัปปะ”
่
(๒) ความเห็นชอบในการปฏิบตั ิธรรมเหมาะควรแกธรรม
ทีเรี ยกวา่ “ธัมมานุธัมมปฏิปทา” คือ การ
ปฏิบตั ิธรรมถูกต้องตามแนวทางใน “มัชฌิมาปฏิปทา” (อริ ยมรรคมีองค์ ๘)
่ ยงเป็ นไมเที
่ ยง (๒)
(๓) การเจริ ญ “อนปัุ สสนาญาณ ๓” ได้แก่ (๑) “อนิจจานุปัสสนา” คือ เห็นไมเที
็ นทุกข์ (๓) “อนัตตานุปัสสนา” คือ เห็นอนัตตากเป็
็ นอนัตตา
“ทุกขานุปัสสนา” คือ เห็นทุกข์กเป็
อันทําให้เกดิ (๑) ชวนปั ญญา–ปั ญญาเร็ ว (๒) นิพเพธิ กปั ญญา–ปั ญญาดับกิเลส และ (๓) มหา
ปั ญญา–ปั ญญามาก
(๔) ปั ญญาแตกฉานในปฏิภาณ คือ “ปฏิภาณปฏิสัมภิทา” อันเป็ นสมุฐานของ (๑) ความคิดริ เริ ม (๒)
่
ความคิดสร้างสรรค์ (๓) ความคิดประยุกต์ดดั แปลงตอยอดปั
ญญา ในข้อนีให้รวมเป็ น “จตุ
ปฏิสัมภิทาญาณ”
(๕) ความฉลาดเชียวชาญใน “โกศล ๓” ได้แก่ (๑) “อายโกศล” คือ ความฉลาดในความเจริ ญ หรื อ
รอบรู ้ทางเจริ ญ และเหตุของความเจริ ญ (๒) “อปายโกศล” คือ ความฉลาดในความเสื อม หรื อ
รอบรู ้ทางเสื อมและเหตุของความเสื อม (๓) “อุปายโกศล” คือ ความฉลาดในอุบาย หรื อ รอบรู ้
้
วิธีแกไขเหตุ
การณ์และวิธีทีจะทําให้สาํ เร็จ
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่
ั ่
ในอันดับตอไปนี
ให้เปรี ยบเทียบกระบวนการคิดของสมองมนุษย์ คือ “เครืองชีวภาคสมองคน” กบหนวย
ประมวลผลกลางของคอมพิวเตอร์ คือ “เครืองจักรสมองกล” ทีมนุษย์ประดิษฐ์ขึนมาประมาณ ๑ ศตวรรษ
่
ิ นในชวงศตวรรษที
่
คือ ในชวงกลางปลายคริ
ตส์ศตวรรษที ๑๘ (คําวา่ Computer เกดขึ
๑๗ ในภาษาฝรังเศส
่
สวนภาษาลาติ
น คือ Computare นันคือ From com- ‘together’ + putare ‘to settle an account’) ดังนี
เครืองชีวภาคสมองคน
(๑) ฐานข้อมูล –อภิญเญยธรรม (ไตรสิ กขา)
(๒) ภาษาสมมุติสจั จะ –ภาษาปรมัตถสัจจะ
(๓) กระบวนการรับรู ้
(๔) กระบวนการเรี ยนรู ้
(๕) การประมวลผลข้อมูล
(๖) กระบวนการคิดมี อคติ ทิฏฐิ วิปลาส วิสุทธิ
ั
(๗) ประสิ ทธิภาพขึนอยูก่ บระดั
บการศึกษา
ิ นในตัวบุคคล
(๘) กระบวนการตัดสิ นใจเกดขึ
(๙) มนุษย์เปลียนสถานะเป็ นพระอรหันต์ได้
่
(๑๐) มนุษย์ผโู ้ งและฉลาด
เป็ นนายตนเอง

เครืองจักรสมองกล
(๑) Windows Application Package
(๒) Computer Programming Languages
(๓) ไมมี่ (มนุษย์เตรี ยมข้อมูลให้)
(๔) ไมมี่ (มนุษย์เตรี ยมข้อมูลให้)
่
(๕) มีหนวยประมวลผลกลาง
(๖) กระบวนการคิดเป็ นระบบตรรกในคณิ ตศาสตร์
ั
(๗) ประสิ ทธิภาพขึนอยูก่ บโปรแกรมและชุ
ดข้อมูล
(๘) กระบวนการตัดสิ นใจเป็ นเรื องของมนุษย์
(๙) ไมมี่ คอมพิวเตอร์อรหันต์ หรื อ พระธาตุ
่ นเป็ นนายคอมพิวเตอร์
(๑๐) มนุษย์ผฉู ้ ลาดเทานั

่
น มนุ ษย์
ด้วยเหตุนี คอมพิวเตอร์ จึงทําหน้าทีเป็ นผูช้ ่วยมนุษย์ (Human Being Facilitator) แตในอนาคตนั
ั นผูใ้ ช้อุปากรณ์คอมพิวเตอร์ ควบคุมพฤติกรรมของมนุ ษย์ดว้ ยกนเอง
ั
ด้วยกนเป็
คอมพิวเตอร์ จะดีหรื อชัว ก็
มนุษย์เป็ นผูป้ ้ อนข้อมูลเกณฑ์ตดั สิ นให้เครื องจักรสมองกลพิจารณาและดําเนินการตามนัน กระบวนการคิด
่
ประมวลผลของคอมพิวเตอร์ ยอมเป็
นไปตามขันตอนในชุ ดคําสัง ทีทํางานไปตามระบบโครงสร้ างของ
สมการคณิ ต ศาสตร์ น ามธรรมขัน สู ง เพราะความรู ้ สึ ก ในอารมณ์ ข องมนุ ษ ย์มี ค วามเร็ ว สู ง ที ละเอี ย ด ที
ั นเครื อขายทั
่ ว รางกายในทุ
่
ประกอบด้วยระบบประสามที สัมพันธ์กนเป็
กอวัยวะและเซลล์ มนุ ษย์ยงั ไม่
่ านวนเซลล์ของ
สามารถประดิ ษฐ์เครื องจักรกลชนิ ดใดในโลก ให้มีความรวดสู งในการประมวลผลเทาจํ
่
่
่ 100 Trillion
มนุษย์ ทีมีปฏิกิริ ยาชีวเคมีทุกวินาที นันคือ รางกายมนุ
ษย์มีจาํ นวนเซลล์ภายในรางกายมากกวา
่ นาทีจะมีปฏิกิริ ยาเคมีในรางกายมากกวา
่
่ 500
Cells (1,000,000,000,000,000,000 = 1018) ซึ งแตละวิ
Quadrillion /Second Chemical Reactions (500,000,000,000,000,000,000,000,000 = 1024) ยกเว้น มนุษย์
่
จะเชือมโยงระบบสมองทีถายเทข้
อมูลอันมหาศาลให้คอมพิวเตอร์ ประมวลผลแทนในทันที ทีจะกลายเป็ น
่ มนุ ษย์โลกคนญีปุ่ นได้พยายามสร้างแหลงสํ
่ ารองข้อมูลทีมี
“มนษย์
ุ กึงหุ่ นยนต์ ” (Humanoid) ตัวอยาง
ความสามารถบรรจุขอ้ มูลได้ไมจํ่ ากดั เป็ นจํานวนมหาศาล ทีเรี ยกวา่ “Bio–Micro Chip” ทีเป็ นเซลล์จาก
่ ่
ั ั องให้มาก เดียวจะชักชวนกนไปรอผลงาน
ั
มนุษย์หรื อสัตว์ เชน่ เนื อไก่ เนื อวัว เป็ นต้น แตอยาไปกงวลกบเรื
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ั ่ ่มหลง เพราะใครมี “ไบโอไมโครซิพ” ติดตังในตัว ถ้าออกไปไถนาหรื อเดินกลางทุ่ง
สิ งประดิษฐ์นีกนอยางลุ
่ ฟ้าฝนรุ นแรง กโดนฟ้
็
่ ่
่
่
ชวงมี
าผาแนนอน
เชน่ ควายแถวอีสานเมือไมนานมานี
ถูกฟ้ าผาตาย
๕ ตัว พร้อมกนั
่ นกลับคอกขณะฝนกาลั
ํ งมา เป็ นต้น แตในกรณี
่
ชวงเดิ
นี ลองศึกษา “ความเป็ นอัจฉริ ยะของหมอลําหรื อลิเก”
่ เรื องความจําอันเหนือโลก ทีทองจํ
่ าบทกลอนร้องรําได้เป็ นเลมๆ
่ ไมมี่ “ไบโอไมโครซิพ”
ให้เป็ นกรณี ตวั อยาง
่ เพลงให้เรี ยน “มนต์ อ้อ” โดยฝังตะกรุ ด หรื อมีผา้ ยันต์ ทําให้ร้องหมอลําได้เหมือน
ติดตังอะไรทังสิ น แตครู
ต้นฉบับกลอนตํารานันๆ แถมทําให้ผฟู ้ ั งหลงใหลตามเสี ยงกลอนนันได้อีกด้วย เป็ นลักษณะมหานิ ยมไปใน
่ ่
่ าโขง แตถ้่ าทําผิดข้อห้าม “ก็กลายเป็ นปอบ”
ตัว ชนิ ดแมยกพอยกบ้
าขาดสติไปเลยจนถึงเชียงคานทะลุแมนํ
่ ่
เพราะเป็ นเรื องคุณไสย หรื อเวทมนต์ทางไสยศาสตร์ ทีพระอริ ยสงฆ์ไมกลาวสรรเสริ
ญ แตถ้่ าศึกษาศักยภาพ
่ าการศึกษามากกวา่ เพราะเป็ นพุทธปั ญญา
ทางสมองของพระอรหันต์ทีจดจําพระไตรปิ ฎกได้หมดนี นาทํ
ญาณจริ งๆ ทําผิดศีลทุศีล ต้องปาราชิ กอาบัติ “ไม่ ยอมเป็ นปอบ” แตเรี่ ยกวา่ “อลัชชี ” คือ พวกหน้ามึนหน้า
ด้าน ควรให้ลาสิ กขาเสี ย
ํ งเริ มสนใจอยางจริ
่ งจังกบการทดลองด้
ั
ผูร้ ู ้นักวิทยาศาสตร์ ทางโลกตะวันตกกาลั
านพลังจิต เชน่ “โทรจิต”
(Telepathy) หรื อ “ญาณทัสสนะทีเป็ นเรืองมโนมยิทธิ” (ข้อ ๒ ในวิชชา ๘) หมายถึง ฤทธิสาํ เร็ จด้วยใจ ฤทธิ
ทางใจ คือ นิ รมิตกายอืนออกจากกายนี ดุจชักไส้จากหญ้าปล้อง ชักดาบจากฝัก หรื อชักงูออกจากคราบ เพือ
ใช้เป็ นเครื องมือในการแสวงหาความรู ้ทีเหนือโลกในอํานาจของธรรมชาติต่างๆ หรื อ “อํานาจพลังจักรวาล”
ิ
ข้อนี ผิดศีลระดับ “มัชฌิมศี ล” เพราะถือเป็ น “เดรั จฉานวิชา” เพราะเป็ นเรื องหมกมุ่นในการพอกพูนกเลส
่
ิ
่ ่
่ กระแส
ตัณหา มากกวาการแสวงหาโมกขธรรม
เพือความหลุดพ้นจากกเลสและทุ
กข์ทงั ปวง ไมใชทางไปสู
่
่ เป็ นผลวิบากของการเจริ ญสมาธิถึงระดับ “จตตถฌาน
ั ) ทํา
แหพระนิ
พพาน วิชาเหลานี
” (อุเบกขา–เอกคคตา
ุ
็ าดสติหลงทางงมงายในฤทธินนั เชน่ ชอบทักทายวาสนา
ให้บุคคลนัน มีฤทธิปาฏิหาริ ยไ์ ด้ คนไร้ปัญญากจะข
คนไปทัว ทีเรี ยกวา่ “อาเทศนาปาฏิหาริ ย์” (ข้อ ๒ ในปาฏิหาริ ย ์ ๓) หมายถึง ปาฏิหาริ ยค์ ือการทายใจ รอบรู ้
ํ
กระบวนของจิตจนสามารถกาหนดอาการที
หมายเล็กน้อยแล้วบอกสภาพจิต ความคิด อุปนิสยั ได้ถูกต้องเป็ น
่ ่ ิ
จริ ง–ยังมีไข้ อย่ ู” ไมใชกจของผู
ท้ ีประเสริ ฐแล้ว ยังไมรั่ กษา
อัศจรรย์) อาการเชน่นี เรี ยกวา่ “เข้ าไม่ อเบกขาได้
ุ
่
่
ธรรมตามคําสอนของพระศาสดาให้ครบ ยังไมซาบซึ
งอยางแท้
จริ งในเรื อง “คณ
ุ ๕ ประการ” ซึ งเมือเกดิ
่ บวิบากแหงความประมาทในธรรม
่
ทังหลาย เพราะมีคบ
ความประมาทในคุณชาติทงั ๕ ประการนีแล้ว ยอมรั
ั งชนผูห้ ลงทิศ เจริ ญกุศลกรรมประกอบใน “โยนิโสมนสิ การ” ไมทั่ นการ ชอบมีขอ้
หาความเป็ นหมู่คณะกบฝู
ํ งอยูบ่ นเส้นทางแหงความวิ
่
แกตั้ ว “ไม่ เป็ นไรหรอก... สั กครั งเดียวก็พอ” คือ ยังไมรู่ ้ตวั วา่ กาลั
บตั ิ เพราะไม่
่ งจัง จะกลาวถึ
่ งรายละเอียด “คณ
สํารวมในอินทรี ยท์ งั ๖ ประการ อยางจริ
ุ ๕ ประการ” อีกครัง เพือเป็ นเครื อง
่
เตือนสติเล็กๆ น้อยๆ แกสหธรรมทั
งหลาย ดังนี
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ว่ าด้ วย คณ
ุ ๕ ประการ
(พระสุ ตตันตปิ ฎก มัชฌิมนิกาย มูลปั ณณาสก์ เลม่ ๑ ภาค ๑ - หน้าที 233 FILE 17)
“คณ
ุ ๕” นี (ความมักน้ อย–ความสันโดษ–ความขัดเกลากิเลส–ความเป็ นผ้ เู ลียงง่ าย–และ–การปรารภความ
ํ ด (๒) วิสังโยค–
เพียร ให้เปรี ยบเทียบกบั “ลักษณะตัดสิ นธรรมวินัย” ได้แก่ (๑) วิราคะ–ความคลายกาหนั
่
ิ (๔) อัปปิ จฉตา–ความอยากอันน้อย (๕)
ความหมดเครื องผูกรัด (๓) อปจยะ–ความไมพอกพู
นกเลส
สันตฏฐี
–ความ
ุ –ความสันโดษ (๖) ปวิเวก–ความสงัด (๗) วิริยารั มภะ–การประกอบความเพียร (๘) สภรตา
ุ
่
่ แล้ว กจั็ กชวย
่ ธรรมทังหมดหมวดนี ตรัสแกพระนางมหาปชาบดี
่
โคตมี) ของภิกษุนนั บริ บูรณ์อยางนี
เลียงงาย
่
ให้กถาวัตถุ ๑๐ บริ บูรณ์อยางไร
อธิบายว่ า: ในจํานวนคุณธรรมทัง ๕ นัน กถาวัตถุ ๓ ประการ คือ (๑) ความเป็ นผ้ มู กั น้ อย (๒) ความสันโดษ
ั าได้กบั “สั ลเลขธรรม” เพราะวา่ “สั ลเลข
และ (๓) การปรารภความเพียร ทีมาในพระบาลีนีนนั แล รวมกนเข้
ั กข้อ สมด้วยพระดํารัสทีพระผูม้ ีพระภาคเจ้าตรัสไว้วา่ :
ธรรม” นี เป็ นชือของกถาวัตถุเหมือนกนทุ
็
ิ
่ ง สะดวกแก่ การเปิ ดเผยจิต คือ ออกจาก
“ดูก่อนอานนท์ กแลกถานี
นนั เป็ นเครื องขัดเกลากเลสอยางยิ
ิ เป็ นไปถึงพร้อมด้วย เพือ (๑) “นิพพิทา–เอกันตนิพพิทา” คือ ความหนายสิ
่ นเชิง ไมหลงใหล
่
กเลส
่ ยว เพือ (๒) “วิราคะ” คือ การสํารอกกเลส
ิ ความคลายกาหนั
ํ ด ไมยึ่ ดติดรัดตัว
เคลิบเคลิม โดยสวนเดี
ิ ความดับ หมดกเลสหมดทุ
ิ
เป็ นอิสระ เพือ (๓) “นิโรธะ” คือ การดับกเลส
กข์ เพือ (๔) “อปสมะ
” คือ
ุ
ิ ความสงบ เพือ (๕) “อภิญญา” คือ ปัญญาอันยิง ความรู ้ยงิ ความรู ้ชดั เพือ (๖)
การสงบระงับกเลส
่ ิ กถานีนนั คืออะไร
“สั มโพธะ” คือ การตรัสสู ้ เพือ (๗) “พระนิพพาน” คือ ความดับสนิทแหงกเลส
่ วยควานมักน้อย)” หมายเหตุ: ธรรมทังหมดในข้อนี พึงรู ้วา่ เป็ นธรรม
ได้แก่ “อัปปัจฉกถา” (กถาวาด้
่
่ ั
เป็ นวินยั เป็ นสัตถุสาสน์ คือ “คําสอนของพระศาสดา” ได้ตรัสแกพระอุ
บาลีด้วยเชนกน
่
่ กถาวัตถุ ๑๐ บริ บูรณ์ได้อยางนี
่
ความพิสดารเป็ นดังวามานี
คุณ ๕ ประการบริ บูรณ์กจั็ กชวยให้
นอกจากนี ให้พิจารณาถึง “กถาวัตถุ ๑๐” อันเป็ นเครื องจรรโลงให้จิตใจระลึกด้วยอนุสติในการเข้าถึงกระแส
่ ยมรรค หรื อ “กระแสแห่ งพระนิพพาน” ให้สถิตอยูใ่ นจิตใจตลอดเวลา ดังนี
แหงอริ
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็ ่
“กถาวัตถุ ๑๐” หมายถึง ถ้ อยคําทีควรพูด เรื องทีควรนํามาสนทนากันในหมู่ภิกษุ ฉะนัน ฝ่ ายฆราวาสกไม
่ เพราะ “บาปจะกินหัว” ด้วยความไมเหมาะควร
่
ควรไปฝื นข้อต้องห้ามในกถาวัตถุดงั กลาวนี
ได้แก่
(๑) “อัปปิ จฉกถา” ถ้อยคําทีชักนําให้มีความปรารถนาน้อย
(๒) “สั นตฏฐิ
ุ กถา” ถ้อยคําทีชักนําให้มีความสันโดษ
(๓) “ปวิเวกกถา” ถ้อยคําทีชักนําให้มีความสงัดกายสงัดใจ
่ กคลีดว้ ยหมู่
(๔) “อสั งสั คคกถา” ถ้อยคําทีชักนําให้ไมคลุ
(๕) “วิริยารัมภกถา” ถ้อยคําทีชักนําให้ปรารภความเพียร
(๖) “สี ลกถา” ถ้อยคําทีชักนําให้ตงั อยูใ่ นศีล
(๗) “สมาธิกถา” ถ้อยคําทีชักนําให้ทาํ จิตมัน
(๘) “ปัญญากถา” ถ้อยคําทีชักนําให้เกิดปัญญา
ิ
(๙) “วิมุตติกถา” ถ้อยคําทีชักนําให้ทาํ ใจให้พน้ จากกเลสและความทุ
กข์
ิ
ิ
(๑๐) “วิมุตติญาณทัสสนกถา” ถ้อยคําทีชักนําให้เกดความรู
้ความเห็นในภาวะทีหลุดพ้นจากกเลสและ
ความทุกข์
่
็ เพือไมให้
่ กลายเป็ นกลุ่มชนผูห้ ลงทิศแบบไมรู่ ้ตวั อีก ให้พิจารณาธรรมอันเป็ นข้อปฏิบตั ิให้ลุ
อยางไรกตาม
่
ถึ งความดี จนเข้าถึ งกระแสแหงพระนิ
พพานได้ ซึ งจะปฏิ สังยุตพร้ อมด้ว ย “โพธิ ปั กขิ ยธรรม ๓๗” และ
“อนปัุ สสนา ๗” กบั “มหาวิปัสสนา ๑๘” อันเป็ นฐานสําคัญในการอนุรักษ์ “โยนิโสมนสิ การกัมมัฏฐาน” ด้วย
ธรรมทังหลาย ดังนี
“อปัณณกปฏิปทา ๓” หมายถึง ข้ อปฏิบัติทีไม่ ผิด ปฏิปทาทีเป็ นส่ วนแก่ นสารเนือแท้ ซึ งจะนําผู้ปฏิบัติให้ ถึง
ความเจริ ญงอกงามในธรรม เป็ นผู้ดาํ เนินอยู่ในแนวทางแห่ งความปลอดพ้ นจากทุกข์ อย่ างแน่ นอนไม่
ผิดพลาด ได้แก่
่ บาปอกุศลธรรมครอบงําใจ เมือรับรู ้
(๑) “อินทรียสั งวร” คือ การสํารวมอินทรี ย์ นันคือ ระวังไมให้
อารมณ์ดว้ ยอินทรี ยท์ งั ๖
(๒) “โภชเนมัตตัญ ตา
ุ ” คือ ความร้ ูจักประมาณในการบริ โภค นันคือ รู ้จกั พิจารณารับประทานอาหาร
่ ยงรางกายใช้
่
ิ ชีวิตผาสุ ก มิใชเพื
่ อสนุกสนานมัวเมา
เพือหลอเลี
ทาํ กจให้
(๓) “ชาคริยานโยค
ุ ” คือ การหมันประกอบความตืน ไม่ เห็นแก่ นอน นันคือ ขยันหมันเพียร ตืนตัวอยูเ่ ป็ น
้
่
นิตย์ ชําระจิตมิให้มีนิวรณ์ พร้อมเสมอทุกเวลาทีจะปฏิบตั ิกิจให้กาวหน้
าตอไป
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่ บเนื อง อยู่
ฉะนัน การหมันประกอบความเพียรในการเจริ ญ “โยนิโสมนสิ การ” ในธรรมทังหลายอยางสื
ิ ตรสําคัญของผูบ้ าํ เพ็ญเพียรภาวนาในพระพุทธศาสนานี “โยนิโสมนสิ การ” จึง
เนื องๆ เป็ นนิ ตย์ จึงเป็ นกจวั
เป็ นกระบวนการคิดที ละเอี ยดมี ขนั ตอนถูกวิธีในการใช้เหตุผลตามเหตุปัจจัยทีมาสัมพันธ์กนั ทําให้เกดิ
่ ั กระบวนการคิดนี ยอมประกอบด้
่
สภาวธรรมใดๆ เป็ นธรรมดา และดับไปเป็ นธรรมดา เชนกน
วยหลักธรรม
่ ั ได้แก่ (๑) ขันธ์ ๕–อายตนะ ๑๒–ธาตุ ๑๘–อินทรี ย์
ทีเป็ นแกนสําคัญทีทําให้เกดิ “ปัญญาเห็นธรรม” เชนกน
๒๒ (๒) ปฏิจจสมปบาท
๑๒ (๓) ไตรลักษณ์ (๔) อริ ยสั จจ์ ๔ (๕) โพธิปักขิยธรรม ๓๗ (๖) อนปัุ สสนา ๗
ุ
่ ต้องพิจารณาให้ประชุม
่ อยโดยทีธรรมทังหลายเหลานี
(๗) มหาวิปัสสนา ๑๘ (๘) ปฏิสัมภิทา ๔ เป็ นอยางน้
่่
ั
ั มี
ั นเอกภาพเดียวกนั (สหชาตธรรม = Universality) โดยธรรมทังหลายไมลวงละเมิ
รวมกนเป็
ดซึ งกนและกน
่
ั (ปั จจัตตลักษณะ = Uniqueness) แตในความเป็
่
เอกเทศแตกตางจากน
นจริ ง กคื็ อ “อภิญเญยธรรม” ทังหมด
ิ
ิ ตร
คือ ธรรมทังหลายทีควรรู ้ยงิ ซึงการพิจารณา “อภิญเญยธรรม” นัน ทําให้เกดวาระรั
บผิดชอบอันเป็ นกจวั
ประจําวันทีต้อง “มนสิ การกรรมฐาน” ด้วยจิตทีเป็ นสมาธิ บริ สุทธิ ปราศจากนิ วรณ์ ทีเรี ยกวา่ “จตตถฌาน
”
ุ
่
และมี “ญาณทัสสนะ” ทีปฏิสังยุตด้วย “พทธปั
นอยู่
ุ ญญาญาณ” แตถ้่ ามีปรารถนาในความเสื อมแหงการเป็
็
่ ่
่ ยมรรค
แบบ “นักกัมมัฏฐานขีกลาก” (พวกไฟลามทุ่งตามสมัยนิ ยม) นัน กคงไมใชทางเข้
าสู่ กระแสแหงอริ
่ ่
อยางแนนอน
เพราะไมรู่ ้จริ งใน “อภิญเญยธรรม” อันเป็ น “ญายธรรมแห่ งอริยมรรคมีองค์ ๘” เพราะฉะนัน
่ งจังเทานั
่ น อันยอมไมเป็
่
่ น “สมาธินอก
การเจริ ญภาวนานัน จะต้องเป็ น “การเจริ ญพทธภาวนา
” อยางจริ
ุ
่ ั ซึ งจะต้อ งเป็ นจิ ต และปั ญ ญาของผู ้
พระพุ ท ธศาสนา” และ “วิ ปั ส สนานอกพระพทธศาสนา
” เชนกน
ุ
่ น มี “โยนิโสมนสิ การ” เจริ ญสื บเนืองด้วยความถึงพร้อมสมบูรณ์อยางแท้
่ จริ ง.
ประเสริ ฐและเจริ ญแล้วเทานั
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