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ความสํ าคัญของบทความ
ิ วย “โพธิปักขิยธรรม ๓๗” ได้แก่ สติปัฏ
ผูท้ ีมีสามารถเข้าถึง “อริยสั จจธรรม–อริยสั จจ์ ๔” และประกอบกจด้
ฐาน ๔–สั มมัปธาน ๔–อิ ทธิ บาท ๔–อิ นทรี ย์ ๕–พละ ๕–โพชฌงค์ ๗–อริ ยมรรคมีองค์ ๘ และมีอุบายทีแยบ
่ นผูเกด
คายในใจแหง่ “โยนิโสมนสิ การ” นัน ยอมเป็
้ ิ “ปัญญาญาณ” ได้ เป็ นผูท้ ีมีปรี ชาหยังรู ้ใน “สั จจธรรม”
โดยปรมัตถ์ ทีเรี ยกวา่ “กฎธรรมชาติ” (ไตรสิ กขา–ปฏิจจสมุปบาท ๑๒–ไตรลักษณ์–วิสุทธิ ๗–อริ ยสัจจ์ ๔)
อันเป็ น “ความบริ สุ ทธิ แห่ งพทธปั
ุ ญญาญาณ” ซึ งเรี ยกในพระอภิ ธรรมวา่ “ปรมัตถสั จจะ” เป็ นความรู ้ ที
ี ั
่
ั าม ความปรารถนาในผล
บริ สุทธิ ไมข้่ องเกยวกบอารมณ์
ความรู ้ สึกนึ กคิดของมนุ ษย์ แตในทางตรงกนข้
่ ปฏิบตั ิธรรมนัน คือ “ปัญญาเห็นธรรม–ปัญญาตรั สร้ ู ” ใน “อารมณ์ –ความร้ ู สึก–ความนึกคิด”
วิบากแหงการ
่ น ต้องละสงบระงับสภาวธรรมดังกลาวนั
่ นให้หมดไปจากจิตใจของ
ของมนุษย์ ทีเจ้าของกองทุกข์ดงั กลาวนั
ตนเอง ฉะนัน “โยนิ โสมนสิ การ” จึ งเป็ นวิธีคิดด้วยอุบายหรื อกุสโลบายที แนบเนี ยนและแยบคายในใจที
ิ ญญาหยัง
เป็ นไปตามหลักปฏิจจสมุปบาท ทัง “อนโลมปฏิ
จจสมปบาท
” และ “ปฏิโลมปฏิจจสมปบาท
” เกดปั
ุ
ุ
ุ
่
รู ้เห็ นความจริ งแหงนามรู
ปโดย “ไตรลักษณ์ ” อันอนุ โลมตามสัจจธรรมทีแท้จริ ง ทีเรี ยกวา่ “อริ ยสั จจ์ ๔”
ฉะนัน ปั ญญาทีเห็นธรรมทังหลายวา่ : “สิ งใดสิ งหนึงมีความเกิดขึนเป็ นธรรมดา สิ งนันทังหมดมีความดับ
เป็ นธรรมดา” นัน คื อ “ความมี ปั ญ ญาเห็ น ความเกิด และความดั บ แห่ ง ธรรมทั งหลาย” ซึ งเป็ นการเห็ น
่ จริ ง เป็ นการเข้าใจ “กฎธรรมชาติอนั เป็ นปรมัตถสั จจะ” อนึง ความเข้าใจวา่ “ความเกิดกับ
ธรรมชาติอยางแท้
่ นเหตุปัจจัยทังหลายทีเป็ นองค์ประกอบสําคัญแหงมู
่ ลฐานนัน กคงไมเพี
็
่ ยงพอ ปริ ศนา
ความดับ” โดยไมเห็
่ ผูม้ ี ปั ญญาแตกฉานเบื องต้น ที จะเข้าถึ งความจริ งอัน สู งสุ ด ที อยู่เ บื องหลังแหง่ “โสกะ–
ธรรมดังกลาวนี
่ ่มคําข้างหน้าทีกลาวถึ
่ งนี ผู ้
ปริเทวะ–ทกข์
” ทีเรี ยกวา่ “สงสารทกข์
ุ –โทมนัส–อปายาส
ุ
ุ แห่ งสั งสารจักร” แคกลุ
่ ้วาจะต้
่ องทํา “โยนิโสมนสิ การ” มากน้อยแคไหน
่ ถึงจะเป็ นการสงบระงับสภาวะ
มี “ดวงตาเห็นธรรม” ยอมรู
่ ใน “โสกะ–ปริ เทวะ–ทกข์
ตางๆ
” และ “สงสารทกข์
ุ –โทมนัส–อปายาส
ุ
ุ แห่ งสั งสารจักร” ให้ทาํ ความเข้าใจ
่
่ กซึ งใน คําวา่ “จตปฏิ
อยางลึ
ุ สัมภิทาญาณ” (พระอรหันต์) ทีเป็ นทีประชุมของสัจจะธรรมแหงกฎธรรมชาติ
ได้แก่ (๑) ขันธ์ ๕ และ สั มปยุตตธรรมที เหลือ (๒) ปฏิจจสมปบาท
๑๒ (๓) ไตรลักษณ์ (๔) วิสุ ทธิ ๗ (๕)
ุ
อริ ยสั จจ์ ๔ ลําดับขันทัง ๕ ประการนี จะต้องสัมปยุตต์ดว้ ยโลกุตตรธรรมทังหลาย ได้แก่ (๑) “โพธิปักขิย
ธรรม ๓๗” และ (๒) “โลกตตรธรรม
๙” นันคือ “อริ ยมรรค ๔–สามัญผล ๔–นิพพาน ๑” และ “อาสวักขย
ุ
่ ทธกจนี
ิ คือ “ความตรั สร้ ู สัมมาสั มโพธิญาณ” นันคือ “อนปาทิ
ญาณ” ในอันดับสุ ดท้ายแหงพุ
ุ เสสนิพพาน”
เป็ นการตรัสรู ้ ธรรมทังหลายทังทีเป็ น “สั งขตธรรม” และ “อสั งขตธรรม” ด้วยความเป็ นสุ ญญตา นันเอง
่ นอยางอื
่ น.
ฉะนัน คําวา่ “อนัตตตา–สญญตา
” กคื็ อ “กฎธรรมชาติ” ทีแท้จริ งไมเป็
ุ
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บทความที ๗๗ ประจําปี ๒๕๕๘ – ความรู้ อนั เป็ นปรมัตถสั จจะแห่ งกฎธรรมชาติ
ี ั
ในความรู ้โดยปรมัตถ์นนั คือ ความรู ้ทงั หมดทีเกยวกบธรรมตามที
เป็ นจริ งในธรรมชาติ ทีเรี ยกวา่
“ธรรมทังปวง” ได้แก่ ขันธ์ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘ อินทรี ย ์ ๒๒ กุศลธรรม อกุศลธรรม อัพยากตธรรม
กามาวจรธรรม รู ปาวจรธรรม อรู ปาวจรธรรม โลกุตรธรรม ฉะนัน สําหรับผูบ้ าํ เพ็ญเพียรเจริ ญภาวนาใน
่ างต้นนี เป็ นธรรมทังหมดทีควรรู ้ยงิ และถือเป็ นแนวทางหลักในการ
พระพุทธศาสนา ข้อหลักธรรมดังกลาวข้
ปฏิบตั ิธรรม และประการสําคัญ คือ ให้ถือเป็ นแนวปฏิบตั ิทีเริ มจากสมมติฐานวา่ “ชีวิตคือสงสารทกข์
ุ ” ด้วย
่ เป็ นการพิจารณาถึง “ปรมัตถ์ ”
นัยตามธรรมทีวา่ ขันธ์ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘ อินทรี ย ์ ๒๒ อันดับตอไป
อันเป็ น “สั จจธรรมแห่ งกฎธรรมชาติ” ทีเรี ยกวา่ “ธรรม ๓” คือ สภาวะ–สิ ง–ปรากฏการณ์ ได้แก่ กุศลธรรม
่ ิ
อกุศลธรรม อัพยากตธรรม เมือมีความรู ้เห็นถูกต้องด้วย “สั มมาทิฏฐิ ” ดีแล้ว ยอมเกดความต้
องการศึกษา
่
พระธรรม ทีพิจารณาเห็นแนวทางแหงการปฏิ
บตั ิอนั ยิงทีประกอบด้วยปั ญญาเป็ นหลักในการปฏิบตั ิธรรม
นัน เรี ยกวา่ “มัชฌิมาปฏิปทา” ด้วยข้อประพฤติพรหมจรรย์ หรื อข้อปฏิบตั ิอนั ประเสริ ฐ ๘ ประการ เรี ยกวา่
“อริ ยอัฏฐั งคิกมรรค –อริ ยมรรคมีองค์ ๘” แล้วถือมันในการศึกษาวิจยั ธรรม ทีเรี ยกวา่ “ไตรสิ กขา” ได้แก่
“อธิสีลสิ กขา–อธิจิตตสิ สกขา–อธิปัญญาสิ กขา” เพือให้สามารถเข้าถึงการบรรลุความตรัสรู ้ “อริยสั จจ์ ๔” ที
ได้นามชื อวา่ “จตสัุ จจพทธะ
ุ ” (พระอรหันตขีณาสพ = ผูป้ ระเสริ ฐพร้อมด้วยอาสวะทังหลายสิ นไปดีแล้ว)
องค์ความรู ้ทีเป็ นสัมปยุตตธรรมในขันนี ทีระบุถึง “ความเป็ นจิตนิยมและสั จจนิยมแห่ งพทธะ
ุ ” (Buddhism
of Idealism and Realism) อนึ ง “ความตรัสร้ ู ” (อาสวักขยญาณ–สั มโพธะ: Enlightenment or Illumination =
“จักขุ–ญาณ–ปั ญญา–วิชชา–แสงสว่ าง” อันเป็ นปัญญารู ้เห็นตามเป็ นจริ ง: ยถาภูตญาณทัสสนะ) เพราะฉะนัน
ผูถ้ ือสมณเพศในพระพุทธศาสนาทังหลายนัน ต้องตังปณิ ธานด้วยศรัทธาและฉันทะอันแรงกล้าใน “ความ
่ ่
่ าเหลืองหลอกชาวบ้าน เมือเข้าใจถูกต้องด้วยปั ญญาอันเจิดจรัส
เป็ นพระพทธเจ้
บ้าไปถือหอผ้
ุ า” ไมใชพวกผี
่
่
ใน “มัชฌิมาปฏิปทา” นัน ยอมเป็
นบุคคลผูไ้ มประพฤติ
ออกนอกลู่นอกทางไปยึด “มิจฉาทิฏฐิ ” ฉะนัน
ความรู ้จกั “คณค่
ุ าในตนเองด้ วยอัตตสั มปทา–ภาวิตัตต์ : Self–Actualization” ด้วยนัยวา่ จะประพฤติปฏิบติั
่ ยธรรม ไมเสี
่ ยเวลากบสิ
ั งทีเป็ นอกุศลธรรมที จะมาลบล้างความดี ของตน
่
ตนอยางไรให้
เหมาะควรแกอริ
เพราะมีปัญญาประกอบด้วย “อริยทรัพย์ ๗” (Noble Treasures) เป็ น “ทนแห่
ุ งปัญญา” (Intellectual Capital)
่ น “พหการธรรม
ํ ง
ไว้ดีพร้อมวาเป็
” คือ ธรรมมีอุปการะมาก (Virtues of Great Assistance) เพราะเป็ นกาลั
ุ
่ ่ ม ในการบํา เพ็ญ คุ ณ ธรรมตางๆ
่ ยังประโยชน์ต นและประโยชน์ผูอ้ ื นให้สํา เร็ จ ได้อ ยาง
่
หนุ น ชวยสงเสริ
่
กว้างขวางไพบูลย์ เปรี ยบเหมือนคนมีทรัพย์มาก ยอมสามารถใช้
จ่ายทรัพย์เลียงตนเลียงผูอ้ ืนให้มีความสุ ข
และบําเพ็ญประโยชน์ต่างๆ ได้เป็ นอันมาก ดังนี
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“อริยทรัพย์ ๗” หมายถึง ทรั พย์ อันประเสริ ฐ–ทรั พย์ คือคุณธรรมประจําใจอย่ างประเสริ ฐ ได้แก่
(๑) “ศรั ทธา” —ความเชือทีมีเหตุผล มันใจในหลักทีถือและในการดีทีทํา
(๒) “ศีล” —การรักษากายวาจาให้เรี ยบร้อย ประพฤติถูกต้องดีงาม
่ รทําความชัว
(๓) “หิริ” —ความละอายใจตอกา
่
(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
รู้
คิด รู ้พิจารณา และรู ้ทีจะจัดทํา
่ เป็ นคุณสมบัติของสัตบุรุษผูเ้ ป็ นพุทธศาสนิ กชนหรื อพุทธมามกะ
ฉะนัน “ทรั พย์ อันประเสริ ฐ” ดังกลาวนี
่ ง “พทธบริ
ษัท ๔” (ภิกษุ–ภิกษุณี–อุบาสก–อุบาสิ กา = ธี รชนคนปั ญญาลําเลิศ) อันมีพร้อม
โดยเฉพาะอยางยิ
ุ
ด้วย “วิชชาและจรณะ” เป็ นคุณชาติแหง่ “ผ้ ูสืบหน่ อพทธะ
ุ ” ทีต้องเป็ นตัวอย่างทีดีประเสริ ฐแกปุ่ ถุชนทัวไป
่
“ความเป็ นพทธะ
นทางวิถีชีวิตทีถูกต้องและดีเยียม อันประเสริ ฐทีสุ ดของ
ุ ” (ผูร้ ู ้–ผูต้ ืน–ผูเ้ บิกบาน) ยอมเป็
่ ่ ่ บอายทีทานทั
่ งหลายจะประกาศตนวา่ “ตนเป็ นพทธะ
ความเป็ นมนุ ษยชาติ ไมใชนาอั
ุ ” ผูม้ ีค่าเหนื อคุณคา่
ทังหมดในโลกพิภพนี “ผ้ ูเป็ นของแท้ ไม่ ใช่ ของปลอม” (ผูส้ ื บทอดพระสัทธรรม) ถ้าบุคคลนันได้ปราศจาก
่ าถึงคุณบทแหงบุ
่ คคลนีได้ยาก เพราะฉะนัน ให้สาํ รวจตนเองวา่ “ทรัพย์ อนั ประเสริฐ”
“อริยทรัพย์ ๗” ยอมเข้
่
นี มากน้อยแคไหนในตน
อีกประการหนึ ง “อริ ยทรั พย์ ๗” นี จะคู่กบั “สั ทธรรม ๗” หมายถึง ธรรมของ
สัตบุรุษ ธรรมทีทําให้เป็ นสัตบุรุษ คุณสมบัติของคนดี ได้แก่
(๑) “มีศรัทธา” (สัทธา–อธิโมกข์) –ความเชือทีมีเหตุผล มันใจในหลักการทําดี
่
(๒) “มีหิริ” (หิ ริ) –ความละอายตอบาป
(๓) “มีโอตตัปปะ” (โอตตัปปะ) –ความเกรงกลัวบาป
(๔) “เป็ นพหสต
ู ู ” (พาหุ สจั จะ) –ความเป็ นผูค้ งแกเรี่ ยน
(๕) “มีความเพียรอันปรารภแล้ ว” (วิริยารัมภะ) –ความประกอบความเพียร
(๖) “มีสติมันคง” (สติ–อุปัฏฐาน) –ความมีสติสมั ปชัญญะ
(๗) “มีปัญญา” (ปั ญญา–ญาณ–จตุปฏิสมั ภิทา) –ความรอบรู ้ฉลาดเชียวชาญด้วยปฏิภาณ
่ นผูป้ ระพฤติดีไมผิ่ ดศีล ถือเป็ นผูถ้ ึง
ดังนัน ผูท้ ีถึงพร้อมด้วย “อริ ยทรั พย์ ๗” กบั “สั ทธรรม ๗” นัน ยอมเป็
พร้อมด้วย “อามิสบชา
ู ” และ “ปฏิบัติบูชา” และยังเข้าใจถึงด้วยปั ญญาวา่: การปฏิ บัติธรรมคือขันตอนการ
ชําระพระไตรสิ กขาให้ เกิดความบริ สุทธิ หมดจด จากกิเลสทังหลายและทุกข์ ทังปวง เพือให้ เข้ าถึง “กระแส
แห่ งอริสัจจ์ ๔” อันเป็ นภูมิปัญญาทังหมด ทีเรี ยกวา่ “วิสุ ทธิ ๗” ดังนี
บทความที ๗๗ ประจําปี ๒๕๕๘ – ความรู้ อันเป็ นปรมัตถสั จจะแห่ งกฎธรรมชาติ – นิธี ศิริพัฒน์
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“วิสุ ทธิ ๗” หมายถึ ง ความหมดจด ความบริ สุ ทธิ ทีสู งขึ นไปเป็ นขันๆ ธรรมที ชํา ระสั ตว์ ใ ห้ บริ สุ ทธิ ยัง
ไตรสิ กขาให้ บริ บูรณ์ เป็ นขันๆ ไปโดยลําดับ จนบรรลุจุดหมายคือนิพพาน ได้แก่
(๑) “สี ลวิสุ ทธิ” —ความหมดจดแห่ งศีล คือ รักษาศีลตามภูมิขนั ของตนให้บริ สุทธิ และให้เป็ นไปเพือ
่ แก่ ปาริ สุทธิศีล ๔
สมาธิ วิสุทธิมคั ค์วาได้
ิ
(๒) “จิตตวิสุ ทธิ” —ความหมดจดแห่ งจิต คือ ฝึ กอบรมจิตจนบังเกดสมาธิ
พอเป็ นบาทฐานแหง่
วิปัสสนา วิสุทธิมคั ค์วา่ ได้แก่ สมาบัติ ๘ พร้อมทังอุปจาร
(๓) “ทิฏฐิ วสิ ุ ทธิ” —ความหมดจดแห่ งทิฏฐิ คือ ความรู ้เข้าใจมองเห็นนามรู ปตามสภาวะทีเป็ นจริ ง
่
่ นสัตว์บุคคลเสี ยได้ เริ มดํารงในภูมิแหงความไมหลงผิ
่
่
เป็ นเหตุขมความเข้
าใจผิดวาเป็
ด ข้ อนี
จัดเป็ นขันกําหนดทุกขสัจจ์ [อุปาทานขันธ์ ๕ เป็ นทุกข์]
(๔) “กังขาวิตรณวิสุ ทธิ” —ความหมดจดแห่ งญาณเป็ นเหตุข้ามพ้ นความสงสัย ความบริ สุทธิ ขนที
ั ทํา
ํ
่
ให้ กาํ จัดความสงสัยได้ คือ กาหนดรู
้ปัจจัยแหงนามรู
ปได้แล้วจึงสิ นสงสัยในกาลทัง ๓
[ปฏิจจสมุปบาท ๑๒] ข้อนีตรงกบั “ธรรมฐิติญาณ–ยถาภตญาณ
–สัมมาทัสสนะ” และจัดเป็ นขัน
ู
กําหนดสมุทัยสัจจ์
(๕) “มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุ ทธิ” —ความหมดจดแห่ งญาณทีรู้ เห็นว่ าเป็ นทางหรื อมิใช่ ทาง คือ เริ ม
่
ิ น และความเสื อมไปแหงสั
่ งขาร
เจริ ญวิปัสสนาตอไปด้
วยพิจารณากลาป จนมองเห็นความเกดขึ
ทังหลาย [ไตรลักษณ์ –สามัญลักษณะ ได้แก่ “อนิจจัง–ทุกขัง– อนัตตา”] อันเรี ยกวา่ “อุทยัพพยา
่ แล้วมี “วิปัสสนูปกิเลส” เกดขึ
ิ น กาหนด
ํ
นุปัสสนา” เป็ นตรุ ณวิปัสสนา คือวิปัสสนาญาณออนๆ
่ ปกเลสทั
ิ ง ๑๐ แหงวิ
่ ปัสสนานันมิใชทาง
่ สวนวิ
่ ปัสสนาทีเริ มดําเนินเข้าสู่ วิถีนนั แลเป็ นทาง
ได้วาอุ
่ ข้ อนีจัดเป็ นขันกําหนด
ถูกต้อง เตรี ยมทีจะประคองจิตไว้ในวิถีคือ “วิปัสสนาญาณ” นันตอไป
มัคคสัจจ์
(๖) “ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุ ทธิ” —ความหมดจดแห่ งญาณอันรู้ เห็นทางดําเนิน คือ ประกอบความ
ิ าเนินเข้าสู่
เพียรในวิปัสสนาญาณทังหลายเริ มแต่ “อุทยัพพยานุปัสสนาญาณ” ทีพ้นจากอุปกเลสดํ
วิถีทางแล้วนัน เป็ นต้นไป จนถึง “สัจจานุโลมิกญาณ” หรื อ “อนุโลมญาณ” อันเป็ นทีสุ ดแหง่
่ ่ กจะเกด
็ ิ “โคตรภูญาณ” คันระหวางวิ
่ สุทธิขอ้ นีกบข้
ั อสุ ดท้าย เป็ นหัวตอแหง
่ ่
วิปัสสนา ตอแตนี
“ความเป็ นปถชน
ุ ุ ” กบั “ความเป็ นอริ ยบคคล
ุ ” โดยสรุ ป วิสุทธิขอ้ นี กคื็ อ “วิปัสสนาญาณ ๙”
[กระบวนการทุบขันธ์ ๕]
(๗) “ญาณทัสสนวิสุ ทธิ” —ความหมดจดแห่ งญาณทัสสนะ คือ ความรู ้ใน “อริ ยมรรค ๔–มรรคญาณ”
ิ ดจาก “โคตรภูญาณ” เป็ นต้นไป เมือมรรคเกดแล้
ิ วผลจิต
[ปั ญญาอริ ยะ–โลกุตตรปัญญา] อันเกดถั
่ ิ น
่
่ ่ ิ นในลําดับถัดไปจาก “มรรคญาณ” นันๆ “ความเป็ นอริ ยบคคล
แตละอยางยอมเกดขึ
ุ ” ยอมเกดขึ
่ สุทธิ หรื อไตรสิ กขา หรื อการปฏิบตั ิธรรมใน
โดยวิสุทธิขอ้ นี เป็ นอันบรรลุผลทีหมายสูงสุ ดแหงวิ
พระพุทธศาสนาทังสิ น
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่ งพร้อมด้วย “ความบริ สุ ทธิแห่ งไตรสิ กขา”
ด้วยเหตุนี “ผู้ทีจะเข้ าถึงกระแสแห่ งความเป็ นพทธะ
ุ ” นัน ยอมถึ
่
(“ไตรสิ กขาสั มปทา” ทีปฏิสังยุตด้วย “อัฎฐมัคคังควิภาวนญาณ”: ญาณคือทําให้แจ้งซึ งองค์แหงมรรค
๘) ที
ิ นเมือจิตได้บรรลุถึง “อาเนญชา” ได้แก่ (๑) จตุตถฌาน (๒) อากาสานัญจายตนสมาบัติ (๓) วิญญาณั ญ
เกดขึ
่
จายตนสมาบัติ (๔) อากิญจัญญายตนสมาบัติ (๕) เนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ อันธรรมทังหลายนี ยอม
เป็ นบาทฐานสําคัญในวิปัสสนาด้วย “ญาณ ๑๖” ทีปฏิสังยุตด้วย “วิปัสสนาญาณ ๙–วฏฐานคามิ
นีปฏิปทา–
ุ
วฏฐานคามิ
นีวิปัสสนา” พร้อมด้วย “อนปัุ สสนา ๗ –มหาวิปัสสนา ๑๘ –การจําแนกอารมณ์ ๓๘ –โพธิปักขิย
ุ
่
่ ญญาทีทําให้
ธรรม ๓๗” ทีเรี ยกวา่ “อนปพพปฏิ
ปทา” และประการสําคัญอีกอยางหนึ
ง องค์ประกอบแหงปั
ุ ุ
ิ ญญาแตกฉานในการปฏิบตั ิธรรมทีถูกต้อง “โยนิโสมนสิ การแห่ งปฏิสัมภิทา ๔” ทีบุคคลผูม้ ีศรัทธาและ
เกดปั
่ จริ งในพระพุทธศาสนาความรู ้แจ้งแทงตลอดในธรรมได้ ทีเรี ยกวา่ “ปฏิสัมภิทัปปัตตะ” (ข้อ
ฉันทะอยางแท้
๕ ในอรหันต์ ๕) คือ ผู้บรรลุจตุปฏิสัมภิทาญาณ ดังนี
“ปฏิสัมภิทา ๔” หมายถึง ปั ญญาแตกฉาน ได้แก่
(๑) “อัตถปฏิสัมภิทา” คือ ปัญญาแตกฉานในอรรถ 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 ปัญญาแตกฉานในนิรุกติ 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
่
่ ได้พอสมควรแกธรรมดี
่
เมือผูบ้ าํ เพ็ญเพียรเจริ ญภาวนาสัมปยุตต์ดว้ ย “ปัญญาเห็นธรรม” ดังกลาวนี
แล้ว ยอม
่ ยมรรค อยูใ่ นฐานะทีเป็ นไปได้แหง่ “สภาวะอันถกต้
เข้าถึงแนวโน้มอันเป็ นบุพนิ มิตแหงอริ
ู อง” (สัมมัตตะ
่ งแท้แนนอนวา
่
่ “จะได้ บรรลถึุ งสั มโพธิ ญาณอันเป็ น
๑๐) และ “สภาวะอันเยียม” (อนุ ตตริ ยะ ๓) อยางจริ
่ ิ ง “สภาวะอันถกต้
ประโยชน์ เบืองหน้ าโดยปรมัตถ์” ถ้าบุคคลนันไมเกดทั
ู อง” และ “สภาวะอันเยียม” ขึนจริ ง
่ นการเดินทางไปสู่ “กระแสแห่ งพระนิพพาน” ทีไมชั่ ดเจน ไมใสแจมจรั
่
่ ส
การปฏิบตั ิธรรมของผูน้ นั ยอมเป็
ด้วยปั ญญาทีถูกต้องแหง่ “สั มมาทิฏฐิ” เปรี ยบเสมือนการเดินป่ าทีไร้เข็มทิศและปราศจากพรานผูช้ าํ นาญทาง
ั
เป็ นกลยาณมิ
ตรเพือนเดินทาง ในทางธรรม คือ “มีพระอรหันตขีณาสพผ้ กู ลั ยาณมิตรในการชีแนะสังสอน”
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่ ว่า ผูท้ ีมีจิตทีขุ่นมัวเศร้าหมองยอมรั
่ บคุณธรรมหรื อคุณชาติแหงการทํ
่
ในอีกนัยหนึ ง อาจกลาวได้
าดีได้ยาก
่ ดีเกนสอน
่ “สั ตบรษ
ิ
่
็
พวกทีไมคบ
ยอมเจริ
ญทางความเจริ ญได้ยาก ถึงจะเจอได้กยากแสนเข็
ญ เพราะ
ุ ” เกงอวด
่
ํ งบอกวา่ “คนโง่ เขลา–ปทปร
จองหองดือดึงแหง่ “อภัพบคคล
ป กาลั
ุ –พาลปถชน
ุ ุ –อันธปถชน
ุ ุ ” กลาวโดยสรุ
มะ” ผูด้ อ้ ยในประเภทของบุคคล “บคคล
ุ ๔–ดอกบัว ๔ เหล่า” ได้แก่ (๑) “อคฆฏิ
ุ ตัญ ู” คือ ผูท้ ีพอยกหัวข้อก็
่ ่
รู ้ ผูร้ ู ้เข้าใจได้ฉบั พลัน แตพอทานยกหั
วข้อขึนแสดง (๒) “วิปจิตัญ ู” คือ ผูร้ ู ้ต่อเมือขยายความ ผูร้ ู ้เข้าใจได้
่ อทานอธิ
่
่ แจงแนะนําให้
ตอเมื
บายความพิสดารออกไป (๓) “เนยยะ” คือ ผูท้ ีพอจะแนะนําได้ ผูท้ ีพอจะคอยชี
่ (๔) “ปทปรมะ” คือ ผูม้ ีบทเป็ นอยางยิ
่ ง ผูอ้ บั ปั ญญา สอนให้รู้ได้แต่
เข้าใจได้ ด้วยวิธีการฝึ กสอนอบรมตอไป
่
เพียงตัวบทคือพยัญชนะ หรื อถ้อยคํา ไมอาจเข้
าใจอรรถคือความหมาย เพราะฉะนัน “คนโง่ เขลา–ปทปรมะ”
่ พฒั นามาถูกทางแม้มีวาสนาได้เรี ยนสู ง มีการศึกษาดีดว้ ย “เดรั จฉานวิชา” เรี ยนเพือจะเอา
จึงมีจิตใจทีไมได้
่ ดศีลธรรม จิตใจจึงมืดมน ปราศจากแสงสวางแหง
่ ่
เปรี ยบคนอืน หรื อเบียดเบียนคนอืน เพือเลียงชีพอยางผิ
ปั ญญา เพราะมี “จิตตอปกิ
ุ เลส” มันกลุ่มรุ มจิตอยูต่ ลอดเวลา แม้มีโอกาสได้เจอพระอริ ยสงฆ์ กยั็ ง “ฉิบหาย
เสี ยจากคณอั
ุ นใหญ่ ” คือ หมดโอกาสทีจะบรรลุโลกุตตรธรรม ดังนี
“อปกิ
ุ เลส ๑๖” หมายถึง โทษเครื องเศร้ าหมอง สิ งที ทําจิ ตต์ ใจให้ เศร้ าหมองขุ่นมัว รั บคุณธรรมได้ ยาก เรี ยก
่ ่ “จิตตอุปกิเลส” ได้แก่
อีกอยางวา
่ งอยากได้ โลภไมสมควร
่
(๑) “อภิชฌาวิสมโลภะ” คือ คิดเพงเล็
(๒) “พยาบาท” คือ คิดร้ายเขา
(๓) “โกธะ” คือ ความโกรธ
(๔) “อปนาหะ
” คือ ความผูกโกรธ
ุ
(๕) “มักขะ” คือ ความหลู่ความดีของผูอ้ ืน
(๖) “ปลาสะ” คือ ความตีเสมอ
(๗) “อิสสา” คือ ความริ ษยา
(๘) “มัจฉริ ยะ” คือ ความตระหนี
(๙) “มายา” คือ มารยา
(๑๐) “สาเถยยะ” คือ ความโอ้อวดหลอกเขา
(๑๑) “ถัมภะ” คือ ความหัวดือกระด้าง
่ ไมยอมลดละ
่
(๑๒) “สารั มภะ” คือ ความแขงดี
(๑๓) “มานะ” คือ ความถือตัวทะนงตน
(๑๔) “อติมานะ” คือ ดูหมินเขา
(๑๕) “มทะ” คือ ความมัวเมา
(๑๖) “ปมาทะ” คือ ความประมาทละเลยเลินเลอ่
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่ ่ “ปั ญญาเปรี ยบเสมือนอาวธุ” หรื อ “นักเรี ยนไม่ มีหนั งสื อ” เปรี ยบเสมื อน “ทหารไม่ มี
อนึ ง มีคาํ กลาววา
็ ่
อาวธุ” แตถ้่ า “นักปฏิบัติธรรมไม่ รู้ ธรรมทังปวง” กนาจะเปรี
ยบเสมือนดุจ “เครื องบินเอ็ฟ ๑๖ ไม่ ติดอาวธุ”
่ กไมเรี
็ ่ ยกวา่ “เครืองบินรบ” วันยืนคํา ฉะนัน “ธรรมทังปวงทีควรร้ ูยงิ ” กคื็ อ “ปัญญา”
จะบินเร็ ววิเศษแคไหน
ทีเป็ นความรอบรู ้ ลึกซึ ง (โยนิ โสมนสิ การ) ทีเรี ยกวา่ “อภิญเญยธรรม” คือ ธรรมทีควรรู ้ ยิง อันเป็ นองค์
ความรู ้แหง่ “กฎธรรมชาติ” ทีเรี ยกวา่ “ปรมัตถสั จจะ–ปรมัตถะ–ปรมัตถ์ ” หมายถึง ความหมายอันสู งสุ ดโดย
ปรมัตถ์ ทีรู ้เห็นในสภาพทีเป็ นจริ ง “สั จฉิ กัตถะ” ในทางธรรมเรี ยกวา่ “ธรรม–สภาวธรรม–ปรมัตถสั จจะ”
หรื อ “ธรรม ๓” คือ สภาวะ–สิ ง–ปรากฏการณ์ ได้แก่ (๑) กศลธรรม
(๓) อกศลธรรม
(๓) อัพยากตธรรม ซึง
ุ
ุ
ต้องเป็ นความรู ้ให้เห็นแจ้งในแนวทางปฏิบตั ิธรรมให้เข้าถึง “กระแสแห่ งพระนิพพาน” ดังนี
“ธรรม ๓” คือ สภาวะ–สิ ง–ปรากฏการณ์ ได้แก่
ื ลแกชี่ วิตจิตใจ
(๑) “กศลธรรม
” คือ ธรรมทีเป็ นกุศล สภาวะทีฉลาด ดีงาม เอือแกสุ่ ขภาพจิต เกอกู
ุ
ได้แก่ “กุศลมูล ๓” (อโลภะ–อโทสะ–อโมหะ) กดี็ “นามขันธ์ ๔” (เวทนา–สัญญา–สังขาร–
วิญญาณ) ทีสัมปยุตด้วย “กุศลมูล ๓” นัน กดี็ “กายกรรม–วจีกรรม–มโนกรรม” ทีมี “กุศลมูล ๓”
่ นวา่ “กศล
เป็ นสมุฏฐาน (กายสุ จริ ต ๓–วจีสุจริ ต ๔–มโนสุ จริ ต ๓ = กุศลกรรมบถ ๑๐) กดี็ กลาวสั
ุ
ในภมิู ๔” คือ “กามาวจรภูมิ–รู ปาวจรภูมิ–อรู ปาวจรภูมิ–โลกุตตรภูมิ”
ิ
ั ศล ได้แก่ “อกุศลมูล ๓” และกเลส
(๒) “อกศลธรรม
” คือ ธรรมทีเป็ นอกุศล สภาวะทีตรงข้ามกบกุ
ุ
อันมีฐานเดียวกบั “อกุศลมูล ๓” (โลภะ–โทสะ–โมหะ)นัน กด็ ี “นามขันธ์ ๔” (เวทนา–สัญญา–
สังขาร–วิญญาณ) ทีสัมปยุตด้วย “อกุศลมูล ๓” นัน กดี็ “กายกรรม–วจี กรรม–มโนกรรม” ทีมี
“อกุศลมูล ๓” เป็ นสมุฏฐาน กดี็ (กายทุจริ ต ๓–วจีทุจริ ต ๔–มโนทุจริ ต ๓ = อกุศลกรรมบถ ๑๐)
่ นวา่ “อกศลจิ
กลาวสั
๑๒” (อกุศลจิต ๑๒: โลภมูลจิต ๘–โทสมูลจิต ๒–โมหมูลจิต ๒)
ุ ตตปบาท
ุ
่ น “กุศล” หรื อ
(๓) “อัพยากตธรรม” คือ ธรรมทีเป็ นอัพยากฤต สภาวะทีเป็ นกลางๆ ชีขาดลงมิได้วาเป็
็ “รู ปาว
“อกุศล” ได้แก่ “นามขันธ์ ๔” ทีเป็ น “วิบากแห่ งกุศลและอกุศล” เป็ น “กามาวจร” กตาม
็ “อรู ปาวจร” กตาม
็ “โลกุตตระ” กตาม
็ อยา่ งหนึง หรื อ ธรรมทังหลายทีเป็ น “กิริยา”
จร” กตาม
่
่
มิใช่ “กุศล” มิใช่ “อกุศล” มิใช่ “วิบากแห่ งกรรม” อยางหนึ
ง “รู ปทังปวง” อยางหนึ
ง “อสังขต
่
่ น “ปรมัตถธรรม ๔” หมายถึง สภาวะทีมีอยู่โดยปรมัตถ์ –
ธาตุ” คือ “นิพพาน” อยางหนึ
ง กลาวสั
สิ งทีเป็ นจริ งโดยความหมายสูงสุด (จิต–ภาวะทีรู ้แจ้งอารมณ์ เจตสิก–คุณสมบัติและอาการของจิต
่ พร้อมทังคุณและอาการ นิพพาน–สภาวะทีสิ นกเลสและทุ
ิ
รปู–สภาวะทีเป็ นราง
กข์ทงั ปวง) นัน
คือ (๑) “วิบากในภูมิ ๔” ได้แก่ “กามาวจรภูมิ–รู ปาวจรภูมิ–อรู ปาวจรภูมิ–โลกุตตรภูมิ” (๒)
“กิริยาอัพยากฤตในภูมิ ๓” ได้แก่ “รู ปาวจรภูมิ–อรู ปาวจรภูมิ–โลกุตตรภูมิ” (๓) “รู ป” และ (๔)
“นิพพาน”
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ิ วยปั ญญาทีเห็นธรรมทัง ๓ ประการ ในข้างต้นนัน ยอมเห็
่ นได้อยางประจั
่
เพราะฉะนัน ความรู ้เกดด้
กษ์แจ้ง
อันเป็ นกรรมประกอบใน “โยนิโสมนสิ การ” ทีทําให้เกดิ “จตปฏิ
ุ สัมภิทาญาณ” หมายถึง ปั ญญาแตกฉาน อัน
่
เป็ นอารมณ์แหงพระอรหั
นต์ ได้แก่ อัตถปฏิสัมภิทา (ปั ญญาแตกฉานในอรรถ) ๑ ธัมมปฏิสัมภิทา (ปั ญญา
แตกฉานในธรรม) ๑ นิรุ ตติปฏิสัมภิทา (ปั ญญาแตกฉานในนิรุกติ) ๑ ปฏิภาณปฏิสัมภิทา (ปั ญญาแตกฉาน
่ ่
็ “ปัญญาเห็นธรรม ๓” นี ให้ผบู ้ าํ เพ็ญเพียรเจริ ญภาวนา พิจารณาธรรมนี
ในปฏิภาณ) ๑ ดังนี แตอยางไรกตาม
ด้วย “จิต ๘๙” อันเป็ น “กสโลบาย
” ทีแยบคายในใจ คือ กระทํากรรมประกอบใน “โยนิโสมนสิ การ” ให้ได้
ุ
่
เป็ นการตอยอดทางปั
ญญา “ปฏิภาณปฏิสัมภิทา” ทีปฏิสังยุตด้วย “ธัมมปฏิสัมภิทา” (ธรรม ๓) และ “อัตถ
่ าศัพท์ใน “ธรรม ๓” กบั “จิต ๘๙” (เจตสิ ก ๕๒) คือ “นิรุ ตติปฏิสัมภิทา” หรื อ
ปฏิสัมภิทา” (จิต ๘๙) สวนคํ
ในอีกนัยหนึง ให้ทาํ “โยนิโสมนสิ การ” (ปฏิภาณปฏิสัมภิทา) ใน “ธรรม ๔” ได้แก่ “ขันธ์ ๕–อายตนะ ๑๒–
ิ ญญาเห็นธรรมตางๆ
่ ทีเกยวกบ
ี ั “นามรปู” ดังนี
ธาตุ ๑๘–อินทรี ย์ ๒๒” เพือให้เกดปั
สั งขตะ–สั งขตธรรม
ขันธ์ ๕–อายตนะ ๑๒–ธาตุ ๑๘–อินทรี ย์ ๒๒
กสโลบายในธรรมทั
งหลาย
ุ
ธรรม ๒
รู ป
มหาภูต ๔–อุปาทายรู ป ๓๔
รู ปธรรม

นาม
จิต ๘๙–เจตสิ ก ๕๒
อรู ปธรรม
ธรรม ๒

ี
โลกยธรรม
สังขตธรรม
อุปาทินนธรรม

โลกตตรธรรม
ุ
อสังขตธรรม
อนปาทิ
ุ นนธรรม
ธรรม ๓
อกุศลธรรม
ปรมัตถธรรม ๔

กุศลธรรม
จิต ๘๙

เจตสิ ก ๕๒

อัพยากตธรรม
รู ป ๒๘

นิพพาน ๒

คําศัพท์ทีเป็ น “ข้ อธรรมหลัก” และ “ข้ อธรรมย่ อย” พร้อมด้วย “คํานิยาม” (นิรุตติปฏิสมั ภิทา)
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ั
ิ
อี ก ประการหนึ ง ให้เ ปรี ย บเที ย บ “ธรรมทั งปวง” กบองค์
ค วามรู ้ ที เกดใน
“อภิ ญ เญยธรรม” ทัง ระบบ
โครงสร้าง เพือให้เกิด “ปัญญาเห็นธรรม” นันคือ “อาณาจักรธรรมในพทธปั
ุ ญญา” (ปรมัตถสัจจะ) ดังนี
ว่ าด้ วย “อภิญเญยธรรม” หมายถึง ธรรมทีควรรู้ ยิง ดังนี
(พระสุ ตตันตปิ ฎก ขุททกนิกาย ปฏิสมั ภิทามรรค เลม่ ๗ ภาค ๑ - หน้าที 657–660 FILE 68)
[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 ีความรักอันไมปราศจากไปในการสมาทานสิ
กขา
่ แรงกล้าในการใครครวญธรรมและเป็
่
(๒) เป็ นผูไ้ ด้ความยินดีอยาง
นผูม้ ีความรักอันไม่
่
่
ปราศจากไปในการใครครวญธรรมตอไป
่
ํ ดความอยาก และเป็ นผูม้ ีความรักอันไมปราศจากไป
่
(๓) เป็ นผูย้ นิ ดีอยางแรงกล้
าในการกาจั
ํ ดความอยากตอไป
่
ในการกาจั
่
่
(๔) เป็ นผูม้ ีความยินดีอยางแรงกล้
าในการหลีกเร้น และเป็ นผูม้ ีความรักอันไมปราศจากไปใน
่
การหลีกเร้นตอไป
่
(๕) เป็ นผูม้ ีความพอใจอยางแรงกล้
าในการเริ มความเพียร และเป็ นผูม้ ีความรักอันไม่
่
ปราศจากไปในการเริ มความเพียรตอไป
่
(๖) เป็ นผูม้ ีความพอใจอยางแรงกล้
าในความเป็ นผูม้ ีสติปัญญาเป็ นเครื องรักษาตัว และเป็ นผูม้ ี
่
ความรักอันไม่ปราศจากไปในความเป็ นผูม้ ีสติปัญญาเป็ นเครื องรักษาตัวตอไป
่
(๗) เป็ นผูม้ ีความพอใจอยางแรงกล้
าในการแทงตลอดด้วยทิฏฐิ และเป็ นผูม้ ีความรักอันไม่
่
ปราศจากไปในการแทงตลอดด้วยทิฏฐิ ตอไป
่
“ธรรม ๘” ควรรู ้ยงิ คือ “อภิภายตนะ ๘” –อารมณ์แหงญาณอั
นฌายีบุคคลผูค้ รอบงําไว้ ได้แก่
(๑) ผูห้ นึง มีความสําคัญในรู ปภายใน เห็นรู ปภายนอกเล็กน้อย มีวรรณะดีและทรามครอบงํา
่ นแล้ว มีความสําคัญอยางนี
่ วา่ เรารู ้ เราเห็น
รู ปเหลานั
(๒) ผูห้ นึง มีความสําคัญในรู ปภายใน เห็นรู ปภายนอกไมมี่ ประมาณ มีวรรณะดีและทราม
่ นแล้ว มีความสําคัญอยางนี
่ วา่ เรารู ้ เราเห็น
ครอบงํารู ปเหลานั
(๓) ผูห้ นึง มีความสําคัญในอรู ปภายใน เห็นรู ปภายนอกเล็กน้อย มีวรรณะดีและทราม
่ นแล้ว มีความสําคัญอยางนี
่ วา่ เรารู ้ เราเห็น
ครอบงํารู ปเหลานั
(๔) ผูห้ นึง มีความสําคัญในอรู ปภายใน เห็นรู ปภายนอกไมมี่ ประมาณ มีวรรณะดีและทราม
่ นแล้ว มีความสําคัญอยางนี
่ วา่ เรารู ้ เราเห็น
ครอบงํารู ปเหลานั
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(๕) ผูห้ นึง มีความสําคัญในอรู ปภายใน เห็นรู ปภายนอกอันเขียว มีวรรณะเขียว เขียวล้วน มี
่ ท้ ีกาเนิ
ํ ดใน
รังสี เขียว ดอกผักตบอันเขียว มีวรรณะเขียว เขียวล้วน มีรังสี เขียว หรื อวาผู
เมืองพาราณสี มีส่ วนทังสอง เกลียงเขียว มีวรรณะเขียว เขียวล้วน มีรังสี เขียว แม้ฉนั ใด ผู ้
หนึง มีความสําคัญในอรู ปภายใน เห็นรู ปภายนอกอันเขียว มีวรรณะเขียว เขียวล้วน มี
่ นแล้ว มีความสําคัญอยางนี
่ เรารู ้ เราเห็น
รังสี เขียว ฉันนันเหมือนกนั ครอบงํารู ปเหลานั
(๖) ผูห้ นึง มีความสําคัญในอรู ปภายใน เห็นรู ปภายนอกอันเหลือง มีวรรณะเหลือง เหลือง
ล้วน มีรังสี เหลือง ดอกกรรณิ กาอันเหลือง มีวรรณะเหลือง เหลืองล้วน มีรังสี เหลือง หรื อ
่ ท้ ีกาเนิ
ํ ดในเมืองพาราณสี มีส่ วนทังสองเกลียงเหลือง มีวรรณะเหลือง เหลืองล้วน มี
วาผู
รังสี เหลืองแม้ฉนั ใด ผูใ้ ดมีความสําคัญในอรู ปภายใน เห็นรู ปภายนอกอันเหลือง มี
่ นแล้ว มี
วรรณะเหลือง เหลืองล้วน มีรังสี เหลือง ฉันนันเหมือนกนั ครอบงํารู ปเหลานั
่ วา่ เรารู ้ เราเห็น
ความสําคัญอยางนี
(๗) ผูห้ นึง มีความสําคัญในอรู ปภายใน เห็นรู ปภายนอกอันแดง มีวรรณะแดง แดงล้วน มี
ํ ดใน
รังสี แดง 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 มีปี ติ 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
งไมมี่ อยู่
้ ่
ิญจัญญายตนะเสี ยได้โดยประการทังปวง จึงเข้าเนวสัญญานาสัญญายต
(๘) ภิกษุ กาวลวงอาก
นะอยู่
้ ่
(๙) ภิกษุ กาวลวงเนวสั
ญญานาสัญญายตนะเสี ยได้โดยประการทังปวง จึงเข้าสัญญาเวทยิต
นิโรธอยู่
ํ ด “มิจฉัตตะ 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 นปั จจัย กยอม
็่
สัมมาทิฏฐินนั กยอมเสื
ถึงซึงความเจริ ญเต็มที
ั
ั ยอมเสื
่ อมลง อกุศลธรรมอัน
(๒) ดูก่อนภิกษุทงั หลาย มิจฉาสังกปปะของผู
ม้ ีสมั มาสังกปปะ
่ มีมิจฉาสังกปปะเป็
ั
่ ิ น อกุศลธรรมทังหลาย
ลามกเป็ นอเนกเหลาใด
นปัจจัย ยอมเกดขึ
่ นของผูม้ ีสมั มาสังกปปะนั
ั
็ ่ อมลงด้วย และกุศลธรรมเป็ นอเนกมีสมั มา
เหลานั
น กยอมเสื
ั
็ ่ งซึงความเจริ ญเต็มที
สังกปปะเป็
นปั จจัยกยอมถึ
่ 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 นปั จจัย กยอมถึ
็ ่ งซึงความเจริ ญเต็มที
สัมมากมมั
่ อมลง อกุศลธรรมอันลามก
(๕) ดูก่อนภิกษุทงั หลาย มิจฉาอาชีวะของผูม้ ีสมั มาอาชีวะ ยอมเสื
่ นของ
่ มีมิจฉาอาชีวะเป็ นปัจจัยยอมเกดขึ
่ ิ น อกุศลธรรมทังหลายเหลานั
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 นปั จจัย ก็
มีสมั มาสมาธิ นนั กยอมเสื
่ งซึงความเจริ ญเต็มที
ยอมถึ
่ อมลง อกุศลธรรมอันลามกเป็ น
(๙) ดูก่อนภิกษุทงั หลาย มิจฉาญาณของผูม้ ีสมั มาญาณ ยอมเสื
่ มีมิจฉาญาณเป็ นปัจจัย ยอมเกดขึ
่ ิ น อกุศลธรรมทังหลายเหลานั
่ นของผูม้ ี
อเนกเหลาใด
็ ่ อมลงด้วย และกุศลธรรมเป็ นอเนกมีสมั มาญาณเป็ นปัจจัย กยอม
็่
สัมมาญาณนัน กยอมเสื
ถึงซึงความเจริ ญเต็มที
่ อมลง อกุศลธรรมอันลามก
(๑๐) ดูก่อนภิกษุทงั หลาย มิจฉาวิมุตติของผูม้ ีสมั มาวิมุตติ ยอมเสื
่ มีมิจฉาวิมุตติเป็ นปัจจัย ยอมเกดขึ
่ ิ น อกุศลธรรมทังหลายเหลานั
่ น ของ
เป็ นอเนกเหลาใด
็ ่ อมลงด้วย และกุศลธรรมเป็ นอเนกมีสมั มาวิมุตติเป็ นปัจจัย ก็
ผูม้ ีสมั มาวิมุตตินนั กยอมเสื
่ งซึงความเจริ ญเต็มที
ยอมถึ
็
[๒] ดูก่อนภิกษุทงั หลาย “ธรรมชาติทงปวง”
ั
[สรรพสิ งทังหลาย] ควรรู ้ยงิ ดูก่อนภิกษุทงั หลาย กธรรมชาติ
ทังปวงควรรู ้ยงิ ดังนี
“อายตนะ ๑๒–วิญญาณ ๖–สั มผัส ๖–เวทนา ๓”
ิ นเพราะ
(๑) ตา รู ป จักขุวิญญาณ จักขุสมั ผัส สุ ขเวทนา ทุกขเวทนา หรื อแม้ อทุกขมสุ ขเวทนา ทีเกดขึ
่ า่ ง ๆ] ควรรู ้ยงิ
จักษุสมั ผัสเป็ นปั จจัย [แตละอย
ิ นเพราะ
(๒) หู เสี ยง โสตวิญญาณ โสตสัมผัส สุ ขเวทนา ทุกขเวทนา หรื อแม้ อทุกขมสุ ขเวทนา ทีเกดขึ
โสตสัมผัสเป็ นปัจจัย ควรรู ้ยงิ
ิ น
(๓) จมูก กลิน ฆานวิญญาณ ฆานสัมผัส สุ ขเวทนา ทุกขเวทนา หรื อแม้ อทุกขมสุ ขเวทนา ทีเกดขึ
เพราะฆานสัมผัสเป็ นปั จจัย ควรรู ้ยงิ
ิ น
(๔) ลิน รส ชิวหาวิญญาณ ชิวหาสัมผัส สุ ขเวทนา ทุกขเวทนา หรื อแม้ อทุกขมสุ ขเวทนา ทีเกดขึ
เพราะชิวหาสัมผัสเป็ นปัจจัย ควรรู ้ยงิ
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(๕) กาย โผฏฐัพพะ กายวิญญาณ กายสัมผัส สุ ขเวทนา ทุกขเวทนา หรื อแม้ อทุกขมสุ ขเวทนา ที
ิ 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 = นิพพานบัญญัติ
(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 (มันสมอง) 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 ์ ปัญญินทรี 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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่
็ เพือให้สะดวกในการจํา และนําไปใช้ในการวิปัสสนาบางตอน ในบทนี ให้กาหนดธรรมข้
ํ
อยางไรกตาม
อ
่ ทังหลายใน “อภิญเญยธรรม” ทังหมด ๒๒ หัวข้อ โดยพิจารณาให้เห็นนามรู ปโดยไตรลักษณ์ ทีเรี ยกวา่
ยอย
“สามัญลักษณะ” ได้แก่ (๑) อนิจจตา (๒) ทกขตา
(๓) อนัตตตา ดังนี
ุ
“อภิญเญยธรรม”
(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 มโนวิญญาณ
(๕) “ผัสสะ ๖” = จักขุสมั ผัส โสตสัมผัส ฆานสัมผัส ชิวหาสัมผัส กายสัมผัส มโนสัมผัส
(๖) “เวทนา ๖” = จักขุสมั ผัสสชาเวทนา โสตสัมผัสสชาเวทนา ฆานสัมผัสสชาเวทนา ชิวหาสัมผัสสชา
เวทนา กายสัมผัสสชาเวทนา มโนสัมผัสสชาเวทนา
(๗) “สั ญญา ๖” = รู ปสัญญา สัททสัญญา คันธสัญญา รสสัญญา โผฏฐัพพสัญญา ธรรมสัญญา
(๘) “เจตนา ๖” = รู ปสัญเจตนา สัททสัญเจตนา คันธสัญเจตนา รสสัญเจตนา โผฏฐัพพสัญเจตนา ธรรม
สัญเจตนา
(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
(๑๒) “ธาตกัุ มมัฏฐาน ๑๖” = ปฐวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุ อากาสธาตุ วิญญาณธาตุ ปฐวีกสิ ณ
อาโปกสิ ณ เตโชกสิ ณ วาโยกสิ ณ นีลกสิ ณ ปี ตกสิ ณ โลหิ ตกสิ ณ โอทาตกสิ ณ อากาสกสิ ณ วิญญาณ
กสิ ณ
(๑๓) “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
(๑๔) “อายตนะ ๑๒” = จักขวายตนะ รู ปายตนะ โสตายตนะ สัททายตนะ ฆานายตนะ คันธายตนะ
ชิวหายตนะ รสายตนะ กายายตนะ โผฏฐัพพายตนะ มนายตนะ ธัมมายตนะ
(๑๕) “ธาตุ ๑๘” = จักขุธาตุ รู ปธาตุ จักขุวญ
ิ ญาณธาตุ โสตธาตุ สัททธาตุ โสตวิญญาณธาตุ ฆานธาตุ คันธ
ธาตุ ฆานวิญญาณธาตุ ชิวหาธาตุ รสธาตุ ชิวหาวิญญาณธาตุ กายธาตุ โผฏฐัพพธาตุ กายวิญญาณธาตุ
มโนธาตุ ธรรมธาตุ มโนวิญญาณธาตุ
(๑๖) “อินทรีย์ ๒๒” = จักขุนทรี ย ์ โสตินทรี ย ์ ฆานินทรี ย ์ ชิวหิ นทรี ย ์ กายินทรี ย ์ มนินทรี ย ์ ชีวิตินทรี ย ์ อิตถิ
นทรี ย ์ ปุริสินทรี ย ์ สุ ขินทรี ย ์ ทุกขินทรี ย ์ โสมนัสสิ นทรี ย ์ โทมนัสสิ นทรี ย ์ อุเบกขินทรี ย ์ สัทธินทรี ย ์ วี
ริ ยนิ ทรี ย ์ สตินทรี ย ์ สมาธินทรี ย ์ ปั ญญินทรี ย ์ อนัญญตัญญัสสามีตินทรี ย ์ [อินทรี ยข์ องผูป้ ฏิบตั ิดว้ ย
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มนสิ การวา่ เราจักรู ้ธรรมทียังไมรู่ ้ อินทรี ยน์ ีเป็ นชือของโสดาปั ตติมรรคญาณ] อัญญินทรี ย ์ [อินทรี ย ์
ของผูร้ ู ้จตุสจั ธรรมด้วยมรรคนัน อินทรี ยน์ ีเป็ นชือของญาณในฐานะ ๖ คือ โสดาปั ตติผลถึง
อรหัตมรรคญาณ] อัญญาตาวินทรี ย ์ [อินทรี ยข์ องพระขีณาสพผูร้ ู ้จบแล้ว อินทรี ยน์ ีเป็ นชือของ
อรหัตผลญาณ]
(๑๗) “ธาตุ ๓” = กามธาตุ รู ปธาตุ อรู ปธาตุ
(๑๘) “ภพ ๙” = กามภพ รู ปภพ อรู ปภพ สัญญาภพ อสัญญาภพ เนวสัญญานาสัญญาภพ เอกโวการภพ จตุ
โวการภพ ปั ญจโวการภพ
(๑๙) “ฌาน ๔” = ปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน
(๒๐) “อัปปมัญญา ๔” = เมตตาเจโตวิมุตติ กรุ ณาเจโตวิมุตติ มุทิตาเจโตวิมุตติ อุเบกขาเจโตวิมุต
ิ ญญายตนสมาบัติ
(๒๑) “อรปสมาบั
ติ ๔” = อากาสานัญจายตนสมาบัติ วิญญาณัญจายตนสมาบัติ อากญจั
ู
เนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ
(๒๒) “ปฏิจจสมปบาท
๑๒” [อิทปั ปัจจยตา–ปัจจยาการ–ตถตา] = อวิชชา สังขาร วิญญาณ นามรู ป สฬายต
ุ
นะ ผัสสะ เวทนา ตัณหา อุปาทาน ภพ ชาติ ชรา มรณะ
หมายเหตุ: ข้อ ๑๙–๒๑ จะเป็ นองค์ธรรมในสมถภาวนา และ ข้อ ๒๒ จะเป็ นองค์ธรรมในวิปัสสนาภาวนา
่ ่
็ ข้อธรรมหลัก ทัง ๒๒ ข้อ เป็ นธรรมทีเกดรวมกน
ิ ่ ั เพืออธิบาย “สั จจสภาวะแห่ งสั งขต
แตอยางไรกตาม
ธรรม” คือ “ขันธ์ ๕–ขันธปัญจก–นามรปู” ให้พยายามจําแนกแจกธรรมทังหลายให้ชดั เจน (ธัมมวิจยะ–ธัมม
ิ ญญาสนับสนุนความตรัสรู ้ได้ สําหรับ
วิจยสัมโพชฌงค์: ข้อ ๒ ในโพชฌงค์ ๗) เพราะเป็ นเรื องทําให้เกดปั
่ าวา่ “สั มโพธะ–ความตรัสรู้” (อาสวักขยญาณ) หมายถึง กระบวนการคิดค้นหา “อบาย
อรรถแหงคํ
ุ ” ที
่
แนบเนียนไว้ในใจอยางแยบคาย
(โยนิโสมนสิ การกัมมัฏฐาน: มนสิ การกรรมฐาน) อันเป็ นกุสโลบายทีจะทุบ
“ขันธ์ ๕–ขันธปัญจก–นามรปู” ซึงเริ มด้วย อนปัุ สสนา ๗ มหาวิปัสสนา ๑๘ วิปัสสนาญาณ ๙ วฏฐานคามิ
นี
ุ
่ ง “อริ ยมรรค ๔”)
ปฏิปทา (วุฏฐานคามินีวิปัสสนาด้วย วิปัสสนาญาณ ๑๐: “กระบวนการทุบขันธ์ ๕” กอนถึ
ิ นใน “ญาณ ๑๖–โสฬสญาณ”
ซึงทังหมดจะเป็ น “ปัญญาเห็นธรรม” และ “ปัญญาตรัสร้ ู” ทีเกดขึ

่
็ ให้ผบํู ้ าเพ็ญเพียรเจริ ญภาวนา (โยคาวจร) พิจารณาเนื องๆ ด้วยการเจริ ญวิปัสสนากมมั
ั ฏฐาน ที
อยางไรกตาม
่
เรี ยกวา่ “มนสิ การกรรมฐาน” ตามนัยของคําวา่ “อภิญเญยธรรม” คือ ธรรมทังหมดทีควรรู ้ยงิ ดังกลาวมาแล้
ว
่ ่
ข้างต้นนี ด้วยการเจริ ญให้มาก ทําให้บ่อยๆ ให้สมบูรณ์บริ บูรณ์ และไพบูลย์ดว้ ย “พุทธปัญญาญาณ” ไมใช
ิ ญญาตางๆ
่ จนถึง
“คณไสย
–ไสยาศาสตร์ ” (อวิชชา–เดรัจฉานวิชา) โดยเฉพาะ “อนปัุ สสนา ๗” ทีทําให้เกดปั
ุ
“ปัญญา ๑๐” ดังนี
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“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 คคานปัุ สสนา” [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]
่ มีธาตุเป็ น “อิทธิปาฏิหาริ ย์” ได้ อันเกดจากภาวะจิ
ิ
ฉะนัน ปั ญญาดังกลาวนี
ตทีบริ สุทธิ ดว้ ย “จตตถฌาน
”
ุ
ั ) แตอยางไรกตาม
่ ่
็ เมือวาโดยกุ
่
(อุเบกขา–เอกคคตา
ศลแล้ว “จตตถฌาน
” มี ๑๓ ประเภท (พระอภิธรรมปิ ฎก
ุ
วิภงั ค์ เลม่ ๒ ภาค ๒ - หน้าที 432–435 FILE 78) ดังนี
(๑) จตุตถฌาน อันเป็ น บาทแห่ งฌานทังปวง
(๒) จตุตถฌาน อันเป็ น อิทธิวิธิญาณ (ข้อ ๓ ในวิชชา ๘)
(๓) จตุตถฌาน อันเป็ น ทิพพโสตญาณ (ข้อ ๔ ในวิชชา ๘)
(๔) จตุตถฌาน อันเป็ น เจโตปริ ยญาณ (ข้อ ๕ ในวิชชา ๘)
(๕) จตุตถฌาน อันเป็ น ปพเพนิ
วาสญาณ (ข้อ ๖ ในวิชชา ๘ และ ข้อ ๑ ในวิชชา ๓)
ุ
(๖) จตุตถฌาน อันเป็ น ทิพพจักขญาณ
(ข้อ ๗ ในวิชชา ๘ และ ข้อ ๒ ในวิชชา ๓)
ุ
(๗) จตุตถฌาน อันเป็ น ยถากัมมปคตญาณ
(ข้อ ๑ ในญาณ ๓)
ู
(๘) จตุตถฌาน อันเป็ น อนาคตังสญาณ (ข้อ ๒ ในญาณ ๓)
(๙) จตุตถฌาน อันเป็ น อากาสานัญจายตนฌาน
(๑๐) จตุตถฌาน อันเป็ น วิญญาณัญจายตนฌาน
(๑๑) จตุตถฌาน อันเป็ น อากิญจัญญายตนฌาน
(๑๒) จตุตถฌาน อันเป็ น เนวสัญญานาสัญญายตนฌาน
(๑๓) จตุตถฌาน อันเป็ น โลกตตรจตตถฌาน
ุ
ุ
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่ ิ “ปัญญาในสมาธิ” และ
เพราะฉะนัน ตังแต่ ข้อ ๑–๘ นัน เมือจิตมีความบริ สุทธิ จากนิ วรณ์ทงั หลาย ยอมเกด
ี องกบั “วิชชา ๓–วิชชา ๘–ญาณ ๓” คือ ความรู้ แจ้ ง–ความรู้ ชัด–ปั ญญาหยังรู้
“ปัญญาในวิปัสสนา” ซึ งเกยวข้
่ า ยอมระลึ
่
ิ ่
ในธรรมแห่ งกาลทัง ๓ ผูท้ ี “มีสติสัมปชั ญญะ” ทีคมชัดแกกล้
กได้ “มีสติ” ในกจแหงการเจริ
ญ
่
่
่นอกทาง ด้วยเกดิ
ภาวนาของตนได้ดี (มีความเพียร) ทีเรี ยกวา่ “อาตาปี –สั มปชาโน–สติมา” ยอมไมออกนอกลู
ิ ๑๐) นันคือ “หลงฤทธิ” แทนทีจะนํา “ความร้ ู วิเศษ” นัน มาใช้เป็ น
ความลุ่มหลงเสี ยสติ (วิปัสสนู ปกเลส
ิ
่
ประโยชน์ในการดับกเลสและทุ
กข์ทงั ปวง ทีเรี ยกวา่ “อธิคมธรรม” คือ ธรรมขันบรรลุผลแหงการปฏิ
บตั ิ
หรื อ “อตตริ
” คือ ธรรมยวดยิงของมนุ ษย์ ธรรมของมนุษย์ผยู ้ อดยิง ธรรมลํามนุษย ์ หรื อ “ธรรม
ุ มนสสธรรม
ุ
วิเศษ–คุณวิเศษ–คุณพิเศษ” ได้แก่ ฌาน อภิญญา วิโมกข์ สมาบัติ มรรคผล ประการสําคัญ คือ “อย่ าหลงใน
ั ปลาสและวิปริ ตนัน ตางเป็
่ นญาติสนิ ทกนั ถ้าไมมี่
ฤทธิปาฏิหาริย์จนกลายเป็ นไสยาศาสตร์ ” (เพราะฤทธิ กบวิ
สติสมั ปชัญญะดีพร้อม) ให้พิจารณาฤทธิปาฏิหาริ ย ์ ดังนี
“ปาฏิหาริย์ ๓” หมายถึง การกระทําทีกําจัดหรื อทําให้ ปฏิปักษ์ ยอมได้ การกระทําทีให้ เห็นเป็ นอัศจรรย์ การ
ี “อิทธิปาฏิหาริ ย์” และ “อาเทศนา
กระทําทีให้ บังเกิดผลเป็ นอัศจรรย์ อนึง พระพุทธเจ้าทรงรังเกยจ
่
่ นเยียม ได้แก่
ปาฏิหาริ ย์” แตทรงสรรเสริ
ญ “อนสาสนี
ปาฏิหาริ ย์” วาเป็
ุ
(๑) “อิทธิปาฏิหาริ ย์” คือ ปาฏิหาริ ย์คือฤทธิ แสดงฤทธิได้เป็ นอัศจรรย์
ํ
(๒) “อาเทศนาปาฏิหาริ ย์” คือ ปาฏิหาริ ย์คือการทายใจ รอบรู ้กระบวนของจิตจนสามารถกาหนด
อาการทีหมายเล็กน้อยแล้วบอกสภาพจิต ความคิด อุปนิสยั ได้ถูกต้องเป็ นอัศจรรย์
(๓) “อนสาสนี
ปาฏิหาริ ย์” คือ ปาฏิหาริ ย์คืออนุศาสนี คําสอนเป็ นจริ ง สอนให้เห็นจริ ง นําไปปฏิบตั ิ
ุ
ได้ผลสมจริ ง เป็ นอัศจรรย์
่
กลาวโดยสรุ
ป “อภิญเญยธรรม” ทังหมด เป็ นความรู ้โดยปรมัตถ์แหง่ “กฎธรรมชาติ” ทีผูบ้ าํ เพ็ญเพียรเจริ ญ
่ ดเจนเป็ นจริ งตามสภาพ ต้องสามารถนําธรรมทังหลายเหลานี
่ ไปอธิ บาย
ภาวนาจําเป็ นต้องเข้าใจอยางชั
ิ
“สภาวธรรม” ได้ไมวิ่ ปริ ต หรื อเกดความระแวงสงสั
ยในพระธรรม เพราะมีปัญญาไมถึ่ งขันทีเจริ ญแล้ว ข้อนี
ั
่ ง ผูท้ ีไมมี่ พระอริ ยเจ้าเป็ นกลยาณมิ
ตร คอยให้คาํ ปรึ กษา เมือเจอสิ ง
ให้พึงระวังเป็ นพิเศษ โดยเฉพาะอยางยิ
ิ
ิ
่ ิ อยทังหลาย
เกนความรู
้สึกทีเคยมีมาอันอัศจรรย์ อาจทําให้หลงทางไปในทางเสื อมได้ เพราะกเลสใหญกเลสน้
มันโจมตีจิตใจผูค้ นไมมี่ วนั หยุดแม้วินาทีเดียว โดยเฉพาะคนทีมัวเมาถูกกลุม้ รุ มด้วยอวิชชาและโมหะ ความ
่
่ ้ความหลงงมงาย ยอมปิ
่ ดบัง “สมาธิ–ปัญญา” ได้ ด้วยความไมสํ่ ารวมใน “อินทรี ย์ ๖”
มืดมัวแหงความไมรู
เพราะฉะนัน มนต์คาถาทีศักดิสิทธิมากทีสุ ด คือ “อย่ าประมาทปัญญาและธรรมทังหลาย” ให้ใช้ทงั “สมาธิ”
่ ลทีบริ สุทธิ ในการประกอบความเพียรใน (๑) ละทําชั ว (๒) หมันทํา
และ “ปัญญา” พร้อมด้วยความดีแหงศี
่ ทงั หลาย คือ “เส้ นทางแห่ งอริ ยะ” ทีจะ
ความดีให้ เพียบพร้ อม และ (๓) ทําจิตใจให้สะอาดบริ สุทธิ สิ งเหลานี
เข้าถึง “กระแสแห่ งพระนิพพาน” ด้วยความเป็ นพุทธะ ดังนี.
บทความที ๗๗ ประจําปี ๒๕๕๘ – ความรู้ อันเป็ นปรมัตถสั จจะแห่ งกฎธรรมชาติ – นิธี ศิริพัฒน์
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