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ความสํ าคัญของบทความ
ํ
ํ
ํ
เมือโยคาวจรผูบ้ าํ เพ็ญเพียรภาวนา กาหนดสถานที
ทีสงบสงัดวิเวก ๑ กาหนดจิ
ตให้สงบสงัดวิเวก ๑ กาหนด
สัพพสังขารสงบสงัดวิเวก ๑ นันคือ ให้สงบ สงัด วิเวก อินทรี ยท์ งั ๖ (ตา–หู –จมูก–ลิน–กาย–ใจ) อารมณ์ทงั
ตตสมาธิ” ทีประกอบด้วย
๖ (รู ป–เสี ยง–กลิน–รส–โผฏฐัพพะ–ธรรมารมณ์) โดยถือมันอยู่ใน “จตตถฌานจิ
ุ
ั ตตามความพอใจ อันจะเป็ นบาท
“อเบกขา
–เอกัคคตา” มนสิ การกรรมฐานตามอารมณ์ทีได้เลือกให้ตรงกบจริ
ุ
ื ลในการเจริ ญวิปัสสนากมมั
ั ฏฐานตอไป
่ การประคองจิตให้ทรงอยู่ใน “อัปปนาสมาธิ” แล้วถอน
วิถีเกอกู
กลับมา “อปจารสมาธิ
” เพือพิจารณารู ปกายสังขารทังปวงด้วย “กายานปัุ สสนา–สติปัฏฐาน” (เจริ ญให้ครบ
ุ
สติปัฏฐาน ๔)จนปรากฏขึนแหง่ “ปฏิภาคนิมิต –ภาพนิมิตที มโนภาพขึนในจิ ตและเคลือนไหวได้ ” เพือให้
เป็ นเครื องระลึกของสติ และเครื องเรี ยนรู ้ของสัมปชัญญะ ทีเป็ นความบริ สุทธิ ปราศจากนิ วรณ์ทงั หลายด้วย
จตุตถฌาน ภาวะจิตขณะนันจะข้ามจากกามาวจรภูมิ ละทังสุ ขและทุกข์ไปสู่ “อาเนญชา” ซึ งจะเป็ นทัง “รู
่
ปาวจรภมิู–รปพรหม
–กายหยาบ หรื อ อรปาวจรภมิ
–กายละเอียด” ด้วยเสวยสุ ขแหงผลสมาบั
ติ
ู
ุ
ู –อรปพรหม
ู
้ ่ ภูมิแหงวิ
่ ปัสสนาด้วย (๑) “นามรปปริ
นันๆ ทังหมดนี เรี ยกวา่ “โลกียภมิู” เมือกาวสู
ู จเฉทญาณ–ปุพเพนิ วา
สานุสสติญาณ” คือ ความระลึกชาติได้เห็นขันธ์ ๕ (๒) “ปัจจปริ คคหญาณ–จุตูปปาตญาณ–ทิ พพจักขุญาณ”
่ กข์และเห็นการเวียนวายตายเกดของสั
่
ิ
เห็นเหตุแหงทุ
ตว์ทงั หลาย (๓) “สั มมสนญาณ” เห็นนามรู ปโดยไตร
็ าเขตแดนทีกนระหวาง
ั
่ “โลกียะ” กบั “โลกตตระ
ลักษณ์ (๔) วิปัสสนาญาณ ๙ กจะเข้
” ทีเรี ยกวา่ “โคตรภู
ุ
ญาณ” ซึ งเป็ นขันตอน “การทบขั
ุ นธ์ ๕” (วุฏฐานคามินีปฏิปทา–วุฏฐานคามินีวิปัสสนา) แตยั่ งเหลือพวก
ิ
่
ิ ) ซึงกเลสอยางกลาง
ิ
่
กเลสอยางละเอี
ยด (อนุสยกเลส
“ปริยุฏฐานกิเลส–นิวรณปกิ
ู เลส” ได้สงบระงับไป จิตจึง
่ ามจากโลกยะไปสู
ี
่ โลกุตตระ นันคือ (๑) มัคคญาณ กบั (๒) ผลญาณ ตามลําดับ ในขันนี เป็ นเรื อง
แลนข้
ี องกบั “อริยสั จจ์ ๔: ทุกข์ –สมุทัย–นิโรธ–มรรค” กบั “กิจในอริยสั จจ์
“สั มมาทิฏฐิ –สั มมาสั งกัปปะ” ทีเกยวข้
่ นตอนนี กต้็ องมี
๔: ปริ ญญา–ปหานะ–สัจฉิ กิริยา–ภาวนา” เพือทําลายล้าง “สังโยชน์ ๑๐” โดยตรง เมือผานขั
ิ งหลายในอริ ยสัจจธรรมวาครบถ้
่
การตรวจสอบกจทั
วนจริ งหรื อด้วย “ปัจจเวกขณญาณ” มีญาณทัสสนะ ๑๙
ิ นเป็ น
ประการ เมือสิ นสุ ดขันตอนนีแล้ว จึงจะเกดิ “อาสวักขยญาณ” คือ ความตรัสรู ้ถึง “พระนิพพาน” เกดขึ
่
ขันตอนสุ ดท้าย ซึ งเป็ น “โลกตตรภมิ
จริ ง เป็ น “อมตธาตุ –บรมธรรมแห่ งพระพทธศาสนา
” ที
ุ
ู ” อยางแท้
ุ
หมายถึง “อรหัตตผลวิมุตติแห่ งสั มมาวิมุตติและวิมุตตานตตริ
มมาสั มโพธิ
ุ ยะ” ทีเรี ยกวา่ “พระอนตตรสั
ุ
่ นอืน ซึงถือเป็ นขันตอนสุ ดท้าย
ญาณ” อันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู ้เองโดยชอบอันยอดเยียมดีแล้วไมเป็
ใน “กระบวนการวิวัฒน์ ปัญญาแห่ งมนษยชาติ
” อันเป็ นสิ ทธิ ทีมนุษย์ทุกคนสามารถจะเข้าถึงได้ เพราะเป็ น
ุ
ของมนุษย์มหาบุรุษเอกในโลกรังสรรค์ขึนมา.
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ุ
ั
่
ในคําวา่ “ร้ ู แล้ ว–เข้ าใจแล้ ว” นัน เป็ นคําทีอันตรายในการปฏิบตั ิธรรม เพราะมักคิดกนไปเองวา
่ าย
“ตนเองหรือผ้ ูทีมาปฏิบัติธรรมร้ ู แล้ ว” เลยเป็ นมูลเหตุทีทําให้เกิด “อวิชชา” คือ ความไมรู่ ้จริ ง เพราะตางฝ่
่ บความโงเขลาของตน
่
่ ดเผย ถือเอา ริ บเอา ไมยอให้
่ ่ เปลียนแปลง พอมี
ตางอุ
คําวา่ “อบุ” หมายถึง นิ งไว้ไมเปิ
่
อาการหนักขึน เรี ยกวา่ “อบอิ
และไมชั่ ดเจนด้วยเกรงสิ งใดสิ งหนึ ง
ุ บ” หมายถึง อาการทีพูดหรื อบนเบาๆ
อาการดังกลา่วนี สามารถพบได้ในห้องเรี ยน หรื อศาลาวัด เวลามีคนมาทําบุญและฟังธรรม เชน่ วันพระ หรื อ
่
่ ่ ในขณะพระเทศน์นนั เมือฟั งเนื อหาเรื องธรรมนันไมเข้
่ าใจ ก็
ในโอกาสอืนๆ ทีต้องมาชวยงานวั
ด อยางเชน
ั ่ บอิบซุบซิ บนิ นทากนเบาๆ
ั
็ องเสี ยหายของคนอืนมานิ นทา
จะพากนบนอุ
ยังไงๆ กฟั็ งธรรมไมรู่ ้เรื อง กเอาเรื
่ ยด ๑ ผรุ สวาจา–วาจาหยาบ ๑ สั มผัปปลา
ดีกวา่ (วจีทุจริต ๔: มุสาวาท–การพูดเท็จ ๑ ปิ สุณาวาจา–วาจาสอเสี
่ กนั และอยู่ในกริิ ยาผงะ ดูเหมือนจะ
ปะ–คําพูดเพ้อเจ้อ ๑) พอถึงจุดสุ ดยอดในประเด็น กอุ็ ทานเสี ยงตางๆ
่ และ พอใจ ดีแล้ว กลาวโดยสรุ
่
หงายหลัง เพราะ สะใจ หนําใจ สาแกใจ
ป ธรรมกฟั็ งไมรู่ ้เรื องอีก หนักหัว
ั ทงั วัน จึงเกดอาการฟุ้
ิ
่ (จะขาดนําตาลหรื
สมองอีก ทีต้องไปรับเรื องชาวบ้านมานิ นทาเพ้อเจ้อกนได้
งซาน
ั
็ ่
นําตาลในเลือดมาก) ต้องหมาทีระบายอารมณ์กบพรรคพวกข้
างๆ บ้าน กนาจะเรี
ยกวา่ “ทาสอารมณ์ ” ถ้าไม่
็ อนคนเลนไพ
่ ่ไฮโลขาดขาไพ่ไฮโลไป ไมคบขา
่
ไปพูดต่อ มันกเหมื
อะไรทํานองนัน นันคือ เวลาทําชัวมากนั
่ อมหน้า มันเลยแปลกๆ พิลึกไป ฉะนัน เหลา่ ฆราวาสทีเป็ น “อบาสก
–อบาสิ
ไมพร้
ุ
ุ กา” ไปถือศีลอุโบสถนัน
เรื องการสํารวม “กาย–วาจา–ใจ” เป็ นเรื องสําคัญมาก ให้พิจารณาสภาวธรรมนี ดว้ ย “สั งวร ๕” (ปาฏิ โมกข
สังวร–สํารวมในการรักษาศีล ๑ สติสังวร–สํารวมด้วยความระลึกได้ ๑ ญาณสั งวร–สํารวมด้วยปั ญญารอบรู ้
ในการพิจารณา ๑ ขันติ สังวร–สํารวมด้วยอดทน ๑ วิ ริยสั งวร–สํารวมด้วยความเพียร ๑) เพราะทําให้เกดิ
กรรมใน ๒ อาการ ได้แก่ (๑) “กศลกรรมบถ
๑๐” (สุ จริ ต ๓) คือ กรรมดีอนั เป็ นทางนําไปสู่ ความสุ ข ความ
ุ
เจริ ญ หรื อ สุ คติ หรื อ (๒) “อกศลกรรมบถ
๑๐” (ทุจริ ต ๓) คือ กรรมชัวอันเป็ นทางนําไปสู่ ความเสื อม ความ
ุ
่ กคื็ อ (๑) “ความดี” กบั (๒) “ความชั ว” ทีเป็ น
ทุกข์ หรื อทุคติ สําหรับเรื องทีพระต้องเทศน์ให้หนักหนอย
่ ดวา่
เหตุการณ์ทีเป็ นปั จจุบนั เพือชาวบ้านจะนําไปปรับปรุ งดัดแปลงใช้ให้เป็ นประโยชน์ในปั จจุบนั อยาไปคิ
็ วกนั เมือเข้าใจธรรมทัง ๒ อยาง
่ ดีแล้ว เพราะจัดอยู่ในเรื อง “โลกธรรม ๘” ได้แก่ “มี
“ชาวบ้ านรู้ แล้ ว” กแล้
่ น “สั งสารทุกข์ ” (โสกะ–ปริ เทสวะ–
ลาภ–ไม่ มีลาภ–มียศ–ไม่ มียศ–นิ นทา–สรรเสริ ญ–สุ ข–ทุกข์ ” ทีถือวาเป็
ิ นหมุนเวียนไมสิ่ นสุ ดในวัฏสงสาร ทีเรี ยกวา่ “อปาทานขั
ทุกข์–โทมนัส–อุปายาส) ทีเกดขึ
นธ์ ๕ เป็ นทกข์
ุ
ุ ”
็
่้
ความทีเข้าไปยึดมันถือมันในโลกธรรมทังหลายนัน เพราะความไมรู่ ้ทีคิดวา่ “รู้ แล้ ว–เข้ าใจแล้ ว” กเลยไมรู
จริ งๆ โดยวิปริ ต นันคือ (๑) ความเห็นในไม่ เทียง ว่ าเทียง (๒) ความเห็นในทกข์
ุ ว่ าสขุ (๓) ความเห็นในไม่ ใช่
ตัวตน ว่ าตัวตน และ (๔) ความเห็นในไม่ งาม ว่ างาม แตถ้่ าผูเ้ จริ ญปั ญญาทีประกอบด้วยอุบายวิธีทีแยกคาย
่ ความเห็นเป็ นตรงกนข้
ั าม
ด้วยความเป็ นผูฉ้ ลาดในการใช้กสุ โลบายทีแนบเนียม คือ “โยนิโสมนสิ การ” ยอมมี
ั
่ น ได้แก่ (๑) ความเห็นในไม่ เทียง ว่ าอนิจจตา (๒) ความเห็นในทกข์
กบความวิ
ปริ ตวิปลาสดังกลาวนั
ุ ว่ าทกข
ุ
ตา (๓) ความเห็นในไม่ ใช่ ตัวตน ว่ าอนัตตตา และ (๔) ความเห็นในไม่ งาม ว่ าอสภะ
ุ ดังนี
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ตามทีบรรยายมาข้างต้นนัน เมือพิจารณาตามหลักธรรมเชิงทฤษฎีแล้ว จะพบวา่:
่ คือ มีสมาธิแนวแน
่ ่ จนถึงระดับ “อปจารสมาธิ
(๑) ผูป้ ฏิบตั ิธรรมต้องมีจิตไมฟุ้่ งซาน
–อัปปนาสมาธิ”
ุ
ทีเรี ยกวา่ “จตตถฌาน
–ฌานที ๔” ทีประกอบด้วย “อเบกขา
–เอกัคคตา” นันหมายถึง (๑)
ุ
ุ
“สัมมาวายามะ–สัมมัปปธาน ๔” (๒) “สัมมาสติ–สติปัฏฐาน ๔” และ (๓) “สัมมาสมาธิ –ฌาน ๔”
่ จิตจะปราศจากนิวรณ์ “มีสติสัมปชัญญะ”
ซึงเรี ยกวา่ “อธิจิตตสิ กขา” ซึงในภาวะจิตดังกลาวนี
่ ทีทําให้เกดคุ
่ งพร้อมสมบูรณ์ เป็ นจิตทีออนนวลและควรแกงาน
่
ิ ณชาติแหงสมถนิ
่
อยางถึ
มิต เชน่
วิชชา ๓ หรื อ ญาณในวิปัสสนา ได้
ั ฏฐาน ตามลําดับขันใน “ญาณ ๑๖–โสฬสญาณ” ระหวางข้
่ อ
(๒) ผูป้ ฏิบตั ิธรรมเริ มเจริ ญวิปัสสนากมมั
๑ ถึงข้อ ๓ ได้แก่
ํ
่
นธ์
๒.๑ “นามรปปริ
้ทุกขสัจจ์แหงเบญจขั
ู จเฉทญาณ” ซึงเป็ นขันกาหนดรู
ํ
๒.๒ “ปัจจยปริคคหญาณ” ซึงเป็ นขันกาหนดรู
้สมุทยั สัจจ์โดยปฏิจจสมุปบาท
ํ
๒.๓ “สั มมสนญาณ” ซึงเป็ นขันกาหนดรู
้นามรู ปโดยไตรลักษณ์ และยังอนุโลมไปตาม
“อนปัุ สสนา ๗” จนถึง “มหาวิปัสสนา ๑๘” ทีต้องปฏิสังยุตด้วย “โพธิปักขิยธรรม
๓๗” ด้วย หรื อสัมปยุตต์ดว้ ย “วิปัสสนาญาณ ๙” (วุฏฐานคามินีวิปัสสนา) เพือจะ
้ ่ “อริยมรรค ๔” (มรรค ๔) และ “สามัญผล ๔” (ผล ๔) พร้อมด้วย “อาส
กาวสู
่ ตตรธรรมทังหลาย
วักขยญาณ” กบั “นิพพาน ๑” (นิพพาน ๒) แหงโลกุ
่ มวาในการเจริ
่
อนึ ง อยาลื
ญภาวนานัน ผูท้ ีปฏิบตั ิมาถูกต้องตามข้อประพฤติปฏิบตั ิใน “อริยมรรคมีองค์ ๘”
็ สุทธิ ดี กมี็ ปัญญาเห็ น “กฎแห่ งกรรม–กัมมัสสกตาแห่ งตน” (๒) จิตกบริ
็ สุทธิ ดี กมี็
นัน นันคือ (๑) ศีลกบริ
็ สุทธิดี กมี็ ปัญญาในวิปัสสนาโดย “ญาณ” ยอมเกด
่ ิ “อิทธิฤทธิ–
ปั ญญาในสมาธิ โดย “วิชชา” (๓) ปั ญญากบริ
ปาฏิหาริย์” ขึนได้ตามคําสอนของพระตถาคตเจ้า นันคือ “ปัญญาเห็นธรรมทังปวง” ได้ตามความเป็ นจริ ง ที
เรี ยกวา่ “ญาณทัสสนวิสุ ทธิ” ทีประกอบด้วย (๑) “ยถาภตญาณทั
สสนะ” กบั (๒) “ยถาภตญาณ
” อันทําให้
ู
ู
ิ
เกดองค์
ความรู ้ใน “ปรมัตถะ–ปรมัตถสั จจะ” (พระอภิธรรม) ซึงหมายถึง บุคคลนันมีปรี ชาสามารถบรรลุถึง
่
่ ่
“อธิคมธรรม” คือ ธรรมขันบรรลุผลแหงการปฏิ
บตั ิ เชน่ ฌาน–อภิญญา–มรรค–ผล หรื อเรี ยกอีกอยางวา
“อตตริ
” คือ ธรรมยวดยิงของมนุ ษย์ ธรรมของมนุ ษย์ผูย้ อดยิง ธรรมลํามนุษย์ ได้แก่ ฌาน–
ุ มนสสธรรม
ุ
่ ใ่ นขันไหนนัน ก็
วิโมกข์ –สมาบัติ–มรรคผล บางทีเรี ยกให้ง่ายวา่ “ธรรมวิเศษ–คณวิ
ุ เศษ–คณพิ
ุ เศษ” แตจะอยู
่ คคล เพราะมีทงั “ของแท้ ” และ “ของปลอม” เกดขึ
ิ น
แล้วแตศั่ กยภาพตามอัตภาพของภูมิปัญญาของแตละบุ
่ ั ผูป้ ฏิบตั ิธรรมต้องมี “ปั ญญา” พิจารณาให้เห็นธรรมอยางถู
่ กต้อง “สั มมาทิฏฐิ ” คือ รอบรู ้ใน กศล
รวมกน
ุ
่ )
ธรรม–อกุศ ลธรรม (ชัว ) โยนิ โ สมนสิ ก าร–อโยนิ โ สมนสิ ก าร (ไมมี่ ปั ญ ญา ) สมาธิ –อุ ท ธัจ จะ (ฟุ้ งซาน
่ การ (ไมพิ่ จารณา = “อปฺปฏิ สงฺขา” ความไม่ พิจารณา คือ การนําความไมสงบมาด้
่
วิปัสสนา–ไมมนสิ
วย
ิ นเป็ นปฏิปักษ์ต่อการพิจารณา) กลาวโดยสรุ
่
อํานาจกเลสอั
ป คือ แพ้ภยั ใน “ความมืดมนแห่ งอวิชชา” เข้าไป
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ทรงอยูใ่ น “ดินแดนแห่ งกิเลสตัณหา” แม้บุคคลนัน “จะมีบุญ–แต่ ด้อยวาสนา” เพราะไมมี่ ปัญญาทีจะเห็น
ธรรมทังหลายตามความจริ ง ยังเป็ นมนุษย์โลก คือ “ปถชน
ุ ุ –อันธปถชน
ุ ุ ” อยูเ่ หมือนเดิม ยังชอบอยูใ่ นอารมณ์
่ นกเลสตั
ิ ณหาทังหลาย วา่:
แบบเดิมๆ โดยวิปริ ต เพราะไมมี่ สติสมั ปชัญญะทีรู ้เทาทั
(๑) วิปลาสในสิงทีไม่ เทียง ว่ าเทียง (นิจจสัญญาวิปลาส)
(๒) วิปลาสในสิ งทีเป็ นทกข์
ุ ว่ าเป็ นสขุ (สุ ขสัญญาวิปลาส)
(๓) วิปลาสในสิงทีไม่ เป็ นตัวตน ว่ าเป็ นตัวตน (อัตตสัญญาวิปลาส)
(๔) วิปลาสในสิงทีไม่ งาม ว่ างาม (สุ ภสัญญาวิปลาส)
่
ั า มผูม้ ี ปั ญ ญามัน คงในพระสัท ธรรมดี แ ล้ว คื อ “สติ ” (สติ ปั ฏฐาน ๔) ที สั ม ปยุต ด้ว ย
แตในทางตรงกนข้
ํ
ํ
ํ
วิปัสสนา ของผูท้ ีกาหนดเวทนา
กาหนดจิ
ต กาหนดธรรมทั
งหลายมาแล้ว ชือวา่ “ธรรมานปัุ สสนา” บุคคลผู ้
ประกอบด้วย “สติ” (สติ สัมปชัญญะ–สติ ปัญญา = อปัุ ฏฐาน) นัน ชือวา่ “ธรรมานปัุ สสี ” ฉะนัน “สติ” ที
สัมปยุตด้วยมรรคในมรรคขณะ ของผูท้ ีขวนขวายเจริ ญวิปัสสนาบรรลุ “อริ ยมรรค” แล้ว ชื อวา่ “ธรรมา
นปัุ สสนา” บุคคลผูป้ ระกอบด้วย “สติ” นัน ชือวา่ “ธรรมานปัุสสี ” (พระสุ ตตันตปิ ฎก ขุททกนิ กาย มหานิ ท
เทส เลม่ ๕ ภาค ๑ - หน้าที 116 FILE 65: ในประเด็นนี แสดงให้เห็นวา่ ในทุกขันตอนของการเจริ ญภาวนา
่ ิ ปลาส ได้แก่
นัน ต้องประกอบด้วย “สติปัฏฐาน ๔” เสมอ คือ ถ้าปราศจาก “สติสัมปชัญญะ” แล้ว ยอมเกดวิ
(๑) “สั ญญาวิปลาส” หมายรู ้ผิดพลาดจากความเป็ นจริ ง (๒) “จิ ตตวิปลาส” ความคิดผิดพลาดจากความเป็ น
จริ ง (๓) “ทิ ฏฐิ วิปลาส” ความเห็นผิดพลาดจากความเป็ นจริ ง อันเป็ นเหตุให้ปฏิเสธจตุสติปัฏฐาน ฉะนัน
่
่ ่
ยอมไมใชการเจริ
ญภาวนาทีถูกต้องด้วย “สั มมัตตะ ๑๐” คือ อริ ยมรรคมีองค์ ๘–สั มมาญาณ–สั มมาวิมุตติ )
่
่ นไหวไปตาม “กระแสโลกธรรมทังหลาย” ทีเกดขึ
ิ นในสังสารจักร ย่ อมเกิดปั ญญาเห็น
บุคคลผูน้ นั ยอมไมหวั
แจ้ งในมรรค วา่:
ํ
(๑) ความเห็นในไม่ งาม ว่ าอสภะ
ุ (เจริ ญกายานุปัสสนา ถอนสุ ภสัญญาวิปลาส) นันคือ “สติ” กาหนด
่ าเร็ จได้ดว้ ย มรรค ดังนัน จึงชือวา่ “กายานปัุ สสนา” (กา
กาย ถอนละ “สภสั
ุ ญญาวิปลาส” ยอมสํ
ยานุปัสสนาสติปัฏฐาน)
ํ
(๒) ความเห็นในทกข์
(เจริ ญทุกขานุปัสสนา ถอนตัณหาปณิ ธิ) นันคือ “สติ” กาหนด
ุ ว่ าทกขตา
ุ
่ าเร็ จได้ดว้ ย มรรค ดังนัน จึงชือวา่ “เวทนานปัุ สสนา”
เวทนา ถอนละ “สขสั
ุ ญญาวิปลาส” ยอมสํ
(เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน)
(๓) ความเห็นในไม่ เทียง ว่ าอนิจจตา (เจริ ญอนิจจานุปัสสนา ถอนวิปลาสนิมิต) นันคือ “สติ”
ํ
่ าเร็ จได้ดว้ ย มรรค ดังนัน จึงชือวา่ “จิตตานปัุ สส
กาหนดจิ
ต ถอนละ “นิจจสัญญาวิปลาส” ยอมสํ
นา” (จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน)
(๔) ความเห็นในไม่ ใช่ ตัวตน ว่ าอนัตตตา (เจริ ญอนัตตานุปัสสนา ถอนอัตตาภินิเวส) นันคือ “สติ”
ํ
่ าเร็ จได้ดว้ ย มรรค ดังนัน จึงชือวา่ “ธรรมมา
กาหนดธรรม
ถอนละ “อัตตสัญญาวิปลาส” ยอมสํ
นปัุ สสนา” (ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน)
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่ กต้องนัน เพราะ “สติ
นอกจากนี เพือให้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการเจริ ญจตุสติปัฏฐานในเบืองต้นอยางถู
่
ปั ฏฐานธรรม–จตสติ
ฒนาจิ ตใจ ที เรี ยกวา่ “ภาวนา ๒” คือ สมถ
ุ ปัฏฐานภาวนา” เป็ นดานแรกของการพั
ภาวนา กบั วิปัสสนาภาวนา โดยธรรมนี จดั อยูใ่ นอันดับแรกของ “โพธิปักขิยธรรม ๓๗” ถ้าเจริ ญภาวนาใน
่ ไมผาน
่ ่ ยอมกาวหน้
่ ้
ํ ง
ดานนี
าไปสู่ ขนั ตอนอืนในการเจริ ญภาวนาได้ยากยิงขึน จนกระทังเป็ นเหตุให้อ่อนกาลั
ใน “การสมาทานไตรสิ กขา” ได้ ฉะนัน จุดมุ่งหมายหลักของการเจริ ญจตุสติปัฏฐานภาวนานัน เป็ นเรื องการ
ิ ญญาเห็นนามรู ปโดยไตรลักษณ์ ทีเรี ยกวา่
พัฒนาให้เกดิ “ปั ญญาเห็นสั งขตธรรมโดยไตรลักษณ์ ” คือ เกดปั
“สามัญลักษณะ” ได้แก่
(๑) “อนิจจตา” คือ ลักษณะของความไม่ เทียงแห่ งอนิมิตตะ อันเป็ นบาทฐานในการเจริ ญ “อนิจจา
่ ยง (อนิจจัง–อนิจจตา–อนิจจลักษณะ) และ “อนิมิตตา
นปัุ สนา” คือ การพิจารณาเห็นความไมเที
นปัุ สสนา” คือ การพิจารณาเห็นความไมมี่ เครื องหมาย
(๒) “ทกขตา
” คือ ลักษณะของความทุกข์ แห่ งอัปปณิ หิตะ อันเป็ นบาทฐานในการเจริ ญ “ทกขา
ุ
ุ
นปัุ สสนา” คือ การพิจารณาเห็นทุกข์ (ทกขั
–ทกขลั
ุ ง–ทกขตา
ุ
ุ กษณะ) และ “อัปปณิหิตานปัุ สส
นา” คือ การเห็นธรรมไมมี่ ทีตัง
(๓) “อนัตตตา” คือ ลักษณะของความไม่ มีตัวตนแห่ งสุญญตะ อันเป็ นบาทฐานในการเจริ ญ
“อนัตตานปัุ สสนา” คือ พิจารณาเห็นความไมมี่ ตวั ตน (อนัตตา–อนัตตตา–อนัตตลักษณะ) และ
่
่
่ ความไมมี่ แกนสาร
่ ่
“สญญตานปั
ความไมใชตน
ุ
ุ สสนา” คือ การพิจารณาเป็ นความวางเปลา
่ ่
ความไมใชเรา
เมือมนสิ การกรรมฐานด้วย “จตสติ
ุ ปัฏฐานภาวนา” จึงลงข้อสรุ ปเชิงทฤษฎีวา่:
(๑) “กายานปัุ สสนาสติปัฏฐาน” คือ สติพิจารณากายเป็ นอารมณ์วา่ “กายนีก็สักว่ ากาย ไม่ ใช่ สัตว์
่
่
บคคลตั
วตนเราเขา” จะไปยึดมันถือมัน ยอมไมได้
ุ
(๒) “เวทนานปัุ สสนาสติปัฏฐาน” คือ สติพิจารณาเวทนาเป็ นอารมณ์วา่ “เวทนานีก็สักว่ าเวทนา
่
่
ไม่ ใช่ สัตว์ บุคคลตัวตนเราเขา” จะไปยึดมันถือมัน ยอมไมได้
(๓) “จิตตานปัุ สสนาสติปัฏฐาน” คือ สติพิจารณาจิตเป็ นอารมณ์วา่ “จิตนีก็สักว่ าจิต ไม่ ใช่ สัตว์
่
่
บคคลตั
วตนเราเขา” จะไปยึดมันถือมัน ยอมไมได้
ุ
(๔) “ธัมมานปัุ สสนาสติปัฏฐาน” คือ สติพิจารณาธรรมเป็ นอารมณ์วา่ “ธรรมนีก็สักว่ าธรรม ไม่ ใช่
่
่
สัตว์ บุคคลตัวตนเราเขา” จะไปยึดมันถือมัน ยอมไมได้
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ดังทีบรรยายมาข้างต้นนัน แสดงให้เห็นวา่ “สติสัมปชัญญะ” มีความสําคัญในการดํารงชีวิตทังทางโลกและ
่ า “อปัุ ฏฐาน” จึ งมี ความสําคัญอยางยิ
่ งในการปฏิบตั ิ ธรรม ที
ทางธรรม การพัฒนา “สติ” ให้มนั คงแกกล้
่ ่ ่ นไหว ยอมทํ
่ าให้เกดิ
เรี ยกวา่ “สติปั ฏฐาน ๔–มหาสติปัฏฐาน” เพือให้จิตเป็ นสมาธิ ตงั มันแนวแนไมหวั
่ ิ “ปฏิสังขานพละ” เพราะไมหวั
่ นไหวด้วยการไมพิ่ จารณา
ปั ญญาทังในสมาธิ และวิปัสสนา นันคือ ยอมเกด
คือ มีปัญญาเข้าไปพิจารณา และผูเ้ จริ ญ “โพชฌงค์ ๗” ด้วยความเพียรเป็ นหลัก ชื อวา่ “ภาวนาพละ” ศีล–
สมาธิ–ปั ญญา อันบริ สุทธิ ชือวา่ “อนวัชชพละ” การอดกลันทุกข์ ชือวา่ “ขันติพละ” การยินดีธรรมกถาของ
่ งประโยชน์อนั ยิง ชื อวา่ “นิชฌัตติพละ” ความเป็ นผูม้ ากในกุศล
ผูอ้ ืน ชื อวา่ “ปั ญญัตติพละ” การเพงถึ
ทังหลาย ชือวา่ “อิสริยพละ” การตังตามความพอใจในกุศลทังหลาย ชือวา่ “อธิษฐานพละ” ฉะนัน บุคคลที
่
่ได้ทงั ทางโลกและทางธรรม เพราะฉะนัน ในการปฏิบตั ิธรรมนัน การเข้าใจ
เสี ยสติ (ผีบา้ ) ไมสามารถอยู
่ กขันตอน เทากบได้
่ ั รู้เห็นลวงหน้
่
่ ่
เส้นทางในการประพฤติปฏิบตั ิอยางถู
าทีเยียมตามแผนทีทีจะเดินทาง ไมใช
่
่ ่ ดๆ คือ “ถือทิฏฐิ ” ความเห็นทีผิดพลาด ถ้าผูเ้ ป็ นฆราวาสเข้าใจถือขันตอนเหลานี
เดินเข้าป่ าดงพงไพรอยางผิ
่ ดเจน แล้วฝึ กฝนปฏิบตั ิเป็ นประจํา ทําให้มาก เจริ ญให้มาก ยอมเกดความบริ
่ ิ
ได้อยางชั
บูรณ์สมบูรณ์ขึน และ
ั จริ ง ใน
ความยิงไพบูลย์ในธรรมทังปวง อันจะเป็ นประโยชน์ทงั ทางโลกและทางธรรมในขณะเดียวกนได้
่
อันดับตอไปนี
ให้พิจารณากระบวนการเจริ ญภาวนา เพือสงบระงับจาก “โลกียธรรม” ไปสู่ “โลกตตรธรรม
”
ุ
่
ซึ งประกอบด้วยสัมปยุตตธรรมทังหลาย ดังตอไปนี
(๑) วิปัสสนาภูมิ (๒) วิสุทธิ ๗ (๓) วิชชา ๓ (๔) ญาณ
๑๖ (๕) โลกุตตรธรรม ๙ และ (๖) โพธิปักขิยธรรม ๓๗
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เขตพรหมแดนระหว่ างโลกียธรรมกับโลกตต
ุ รธรรมปฏิสังยตด้
ุ วยวิสุ ทธิ ๗
ทุกขสัจจ์

โลกียธรรม

สมุทัยสัจจ์
ปฏิจจสมปบาท
๑๒
ุ
นิโรธสัจจ์

ไตรลักษณ์

อริยสั จจ์ ๔

มรรคสัจจ์
วิมตุ ติญาณทัสสนขันธ์

โลกตตรธรรม
ุ

วิมตุ ติขนั ธ์

ขันธ์ ๕
|
อุปาทานขันธ์ ๕ เป็ นทุกข์
|
อนุโลมปฏิจจสมุปบาท
|
(๑) ปฏิโลมปฏิจจสมปบาท
ุ
|
กระบวนการดับขันธ์
|
(๒) อนิจจัง–ทกขั
ุ ง–อนัตตา
|
(๓) อนิมติ ตะ–อัปปณิหิตะ–สญญตะ
ุ
|
(๔) วิปัสสนาญาณ ๙
|
โคตรภูญาณ
|
อริ ยมัคคญาณ ๔ (โลกุตตระ)
|
อริ ยผลญาณ ๔ (โลกุตตระ)
|
ปั จจเวกขณญาณ ๑๙ ประการ
|
อาสวักขยญาณ (โลกุตตระ)
|
พระนิพพาน ๒
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่
่ กซึงไมผิ่ ดทางการปฏิบตั ิธรรมทีเหมาะควรแกธรรม
เพือให้เข้าใจอยางลึ
ให้พิจารณา “ญาณ ๑๖–โสฬสญาณ”
่
อยางละเอี
ยดอีกครัง โดยเฉพาะ “วิปัสสนาญาณ ๙” จากข้อ ๔–ข้อ ๑๒ ซึงจะมี “โคตรภญาณ
ู ” เป็ นปั ญญาที
่ “โลกิยภมิู” กบั “โลกตตรภมิ
คันระหวาง
ุ
ู ” คือ “อริ ยมรรค ๔–สามัญผล ๔–อาสวักขยญาณ ๑–นิ พพาน ๒”
่ ง “นิพพาน
่ “ปัจจเวกขณญาณ” นัน เป็ นขันตอนทีบงบอกถึ
่
ตามลําดับ สวน
ง “ความตรัสร้ ู –สั มโพธะ” กอนถึ
ิ
๒” หมายถึง สภาพทีดับกเลสและกองทุ
กข์แล้ว ภาวะทีเป็ นสุ ขสู งสุ ด เพราะไร้กิเลสไร้ทุกข์ เป็ นอิสรภาพ
สมบูรณ์ นันคือ (๑) “สอปาทิ
ุ เสสนิพพาน” คือ นิ พพานยังมีอุปาทิเหลือ สําหรับผูเ้ ป็ นพระอรหันต์ทียังมีชีวิต
อยู่ (๒) “อนปาทิ
ุ เสสนิพพาน” คือ นิ พพานไมมี่ อุปาทิเหลือ สําหรับผูเ้ ป็ นพระอรหันต์ทีต้อง “ดับขันธปริ
ิ
ั นชีวิต ผูไ้ ด้บรรลุ
นิพพาน” ทีเรี ยกวา่ “ชี วิตสมสี สี” [ชี–วิด–สะ–มะ–สี –สี ] หมายถึง ผูส้ ิ นกเลสพร้
อมกบสิ
ธรรมวิเศษแล้วกดั็ บจิตพอดี ดังนี
“ญาณ ๑๖–โสฬสญาณ” หมายถึง ความหยังรู้ ในทีนีหมายถึงญาณทีเกิดขึนแก่ ผ้ เู จริ ญวิปัสสนาตามลําดับ
ตังแต่ ต้นจนถึงทีสุด ให้พจิ ารณาถึง “วิปัสสนาภมิู–ปัญญาภมิู” ได้แก่
่ งทังหลายมีแตรู่ ปธรรม
(๑) “นามรปปริ
ู จเฉทญาณ” —ญาณกําหนดจําแนกรู้ นามและรู ป คือ รู ้วาสิ
ํ
และนามธรรม และกาหนดแยกได้
วา่ อะไรเป็ นรู ปธรรม อะไรเป็ นนามธรรม ซึงทําให้เห็น
“ขันธ์ ๕” [อุปาทานขันธ์ ๕ เป็ นทุกข์ –สงสารทุกข์ ให้ดูภาคผนวก–เบญจขันธ์] ทังหมด = “ขันธ์
๕–อายตนะ ๑๒–ธาตุ ๑๘–อินทรี ย์ ๒๒”
(๒) “ปัจจยปริคคหญาณ” —ญาณกําหนดรู้ ปัจจัยของนามและรู ป คือรู ้วา่ รู ปธรรมและนามธรรม
่ ั อาศัยกนั โดยรู ้ตามแนว “ปฏิจจสมุปบาท” กดี็
ิ
ทังหลายเกดจากเหตุ
ปัจจัย และเป็ นปัจจัยแกกน
ตามแนว “กฎแห่ งกรรม” กดี็ ตามแนว “วัฏฏะ ๓” กดี็ เป็ นต้น ซึงทําให้เห็น “ปฏิจจสมุปบาท
๑๒” และ “ปฏิจจสมุปปั นนธรรม” [ภวจักร] ทังหมด = “ปฏิจจสมปบาท
๑๒”
ุ
(๓) “สั มมสนญาณ” —ญาณกําหนดรู้ ด้วยพิจารณาเห็นนามและรู ปโดยไตรลักษณ์ คือ ยกรู ปธรรม
่ ยง เป็ นทุกข์ มิใชตั่ วตน
และนามธรรมทังหลายขึนพิจารณาโดยเห็นตามลักษณะทีเป็ นของไมเที
ซึงทําให้เห็น “ไตรลักษณ์ ” ทังหมด = “สามัญลักษณะ ๓”
(๔) “อทยั
ุ พพยานปัุ สสนาญาณ” — ญาณอันตามเห็นความเกิดและความดับ คือ พิจารณาความ
ิ นและความดับไปแหงเบญจขั
่
ิ นครันแล้วกต้็ องดับไป
เกดขึ
นธ์ จนเห็นชัดวา่ สิ งทังหลายเกดขึ
ิ นแล้วกดั็ บไปทังหมด [จากข้อ ๔–๑๒ = วิปัสสนาญาณ ๙] = “ปัญญาเห็นธรรม”
ล้วนเกดขึ
[ไตรลักษณ์ กบั กิจในอริ ยสัจจ์ ๔ ได้แก่ ปริ ญญา–ปหานะ–สัจจิกิริ ยา–ภาวนา]
ิ บเชนนั
่ นแล้ว
(๕) “ภังคานปัุ สสนาญาณ” —ญาณอันตามเห็นความสลาย คือ เมือเห็นความเกดดั
่ ดในสวนความดั
่
็ นวาสั
่ งขารทังปวงล้วนจะต้องสลายไป
คํานึงเดนชั
บอันเป็ นจุดจบสิ น กเห็
ทังหมด = “อนัตตตา”
(๖) “ภยตปัู ฏฐานญาณ” —ญาณอันมองเห็นสังขารปรากฏเป็ นของน่ ากลัว คือ เมือพิจารณาเห็น
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่ ่ นแล้วสังขารทังปวงไมวาจะเป็
่่
ความแตกสลายอันมีทวั ไปแกทุ่ กสิ งทุกอยางเชนนั
นไปในภพใด
็
่ วเพราะล้วนแตจะต้
่ องสลายไปไมปลอดภั
่
คติใด กปรากฏเป็
นของนากลั
ยทังสิ น = “อนิจจตา”
(๗) “อาทีนวานปัุ สสนาญาณ” —ญาณอันคํานึงเห็นโทษ คือ เมือพิจารณาเห็นสังขารทังปวงซึงล้วน
่ วไมปลอดภั
่
่ านึงเห็นสังขารทังปวงนันวา่
ต้องแตกสลายไป เป็ นของนากลั
ยทังสิ นแล้ว ยอมคํ
่ จะต้องระคนอยูด่ ว้ ยทุกข์ = “ทกขตา
เป็ นโทษเป็ นสิ งทีมีความบกพรอง
”
ุ
(๘) “นิพพิทานปัุ สสนาญาณ” —ญาณอันคํานึงเห็นด้ วยความหน่ าย คือ เมือพิจารณาเห็นสังขารวา่
่ นแล้ว ยอมเกดความหนาย
่ ิ
่ ไมเพลิ
่ ดเพลินติดใจ = “วิราคะ”
เป็ นโทษเชนนั
่ งขารทังหลายแล้ว
(๙) “มญจิ
ุ ตุกัมยตาญาณ” —ญาณอันคํานึงด้ วยใคร่ จะพ้ นไปเสี ย คือ เมือหนายสั
่
่ น = “นิโรธะ”
ยอมปรารถนาที
จะพ้นไปเสี ยจากสังขารเหลานั
(๑๐) “ปฏิสังขานปัุ สสนาญาณ” —ญาณอันคํานึงพิจารณาหาทาง คือ เมือต้องการจะพ้นไปเสี ย จึงกลับ
ํ
หันไปยกเอาสังขารทังหลายขึนมาพิจารณากาหนดด้
วยไตรลักษณ์เพือมองหาอุบายทีจะปลด
เปลืองออกไป = “มรรค” [ปหานะ]
(๑๑) “สั งขารเปกขาญา
ณ” —ญาณอันเป็ นไปโดยความเป็ นกลางต่ อสังขาร คือ เมือพิจารณาสังขาร
ุ
่ ยอมเกดความรู
่ ิ
่ ความเป็ นอยูเ่ ป็ นไปของมัน
ตอไป
้เห็นสภาวะของสังขารตามความเป็ นจริ ง วามี
่ นเป็ นธรรมดา จึงวางใจเป็ นกลางได้ ไมยิ่ นดียนิ ร้ายในสังขารทังหลาย แตนั่ น มองเห็น
อยางนั
ี
ั งขารเสี ยได้ =
นิพพานเป็ นสันติบท ญาณจึงแล่ นม่ ุงไปยังนิพพาน เลิกละความเกยวเกาะกบสั
“อเบกขา
” [“ตัตรมัชฌัตตุเปกขา” —อุเบกขาในความเป็ นกลางในธรรมนันๆ]
ุ
(๑๒) “สั จจานโลมิ
” —ญาณอันเป็ นไปโดยอนุโลมแก่ การหยังรู้ อริ ยสัจจ์ คือ เมือ
ุ กญาณ–อนโลมญาณ
ุ
่ งขารทังหลาย ไมพะวง
่
่ ่งตรงไปสู่ นิพพานแล้ว ญาณอัน
วางใจเป็ นกลางตอสั
และญาณแลนมุ
่ ิ นในลําดับถัดไป เป็ นขันสุ ดท้ายของ “วิปัสสนาญาณ”
คล้อยตอ่ “การตรั สร้ ูอริ ยสัจจ์ ” ยอมเกดขึ
่
็ ิ “โคตรภูญาณ” มาคันกลาง แล้วเกดิ “มรรคญาณ” [มัคคญาณ] ให้สาํ เร็ จ
ตอจากนั
นกจะเกด
่ = “อริ ยสัจจ์ ๔”
ความเป็ น “อริ ยบคคล
ุ ” ตอไป
่ ่
(๑๓) “โคตรภญาณ
ามพ้นจาก “ภาวะ
ู ” —ญาณครอบโคตร คือ ความหยังรู ้ทีเป็ นหัวตอแหงการข้
ปุถชุ น” เข้าสู่ “ภาวะอริ ยบุคคล” = “ญาณคันระหว่ างโลกียะกับโลกตตระ
”
ุ
่ น ซึงทํา
(๑๔) “มัคคญาณ” —ญาณในอริ ยมรรค คือ ความหยังรู ้ทีให้สาํ เร็ จ “ภาวะอริ ยบคคล
ุ ” แตละขั
่
ให้เห็น “อริ ยสัจจ์ ๔” ทังหมด = “โลกตตรมรรค
[มรรค ๔–มัคสมังคี–มัคคญาณแหงมรรค
๘]”
ุ
(๑๕) “ผลญาณ” —ญาณในอริ ยผล คือ ความหยังรู ้ทีเป็ นผลสําเร็ จของพระอริ ยบุคคลชันนันๆ =
่
“โลกตตรผล
[ผล ๔–ผลสมังคี–ผลญาณแหงมรรค
๘]”
ุ
ิ ละแล้ว
(๑๖) “ปัจจเวกขณญาณ” —ญาณหยังรู้ ด้วยการพิจารณาทบทวน คือ สํารวจรู ้มรรคผล กเลสที
ิ เหลืออยู่ และนิพพาน เว้นแตวาพระอรหั
่่
ิ ยังเหลืออยู่ ซึง
กเลสที
นต์ไมมี่ การพิจารณากเลสที
สุ ดท้ายทําให้เกดิ “อาสวักขยญาณ” = “ปัญญาตรั สร้ ู” [สัมโพธะ–นิพพาน ๒]
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่
็ วิธีการเข้าถึง “โลกตตรภมิ
อยางไรกตาม
” นัน กมี็ หลายวิธีทีแตล่ ะคนต้องเลือกให้เหมาะสม
ุ
ู –โลกตตรธรรม
ุ
ั ตของตน และตามอัตภาพแหงภู
่ มิปัญญาของตน อยางเชน
่ ่ “การเจริ ญจตสติ
กบจริ
ุ ปัฏฐานภาวนา” (สติปัฏ
็ นทางหนึ งทีสามารถเจริ ญพอกพูน ให้บริ บูรณ์สมบูรณ์ และไพบูลย์ยงิ ขึน ทังฝ่ ายปั ญญาใน
ฐาน ๔) นัน กเป็
สมาธิ ทีเรี ยกวา่ “ฌานวิโมกข์ ” และฝ่ ายปั ญญาในวิปัสสนา ทีเรี ยกวา่ “ญาณวิโมกข์ ” จนบรรลุถึง “โลกตตร
ุ
่ ั ดังเชน่
ภมิู–โลกตตรธรรม
” ได้เชนกน
ุ
(๑) ความเห็นในไม่ งาม ว่ าอสภะ
ุ (เจริ ญกายานุปัสสนา ถอนสุ ภสัญญาวิปลาส = กวฬิ งการาหาร –
ํ
่ าเร็ จได้ดว้ ย
ราคะแห่ งกามคณ
ถอนละ “สภสั
ุ ๕) นันคือ “สติ” กาหนดกาย
ุ ญญาวิปลาส” ยอมสํ
มรรค ดังนัน จึงชือวา่ “กายานปัุ สสนา” (กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน) ในฐานกาย “กายคตาสติ” นี
มีความสําคัญมาก เพราะเป็ นแหล่ งกําเนิดความร้ ูมากมาย เนืองจาก สามารถพิจารณาจากรู ปธรรม
่ เพือให้เห็นแจ้งใน “อปาทานขั
กอน
นธ์ ๕ เป็ นทกข์
ุ
ุ ” โดยเน้นถึง “อินทรีย์ ๕: ตา–หู –จมูก–ลิน –
่ “ใจ
กาย” กบั “อารมณ์ ๕: รู ป–เสี ยง–กลิน–รส–โผฏฐั พพะ” (กามคณ
ุ ๕ แห่ งกวฬิ งการาหารสวน
่ ) โดยเลือกแนวทางปฏิบตั ิใน ๖ อาการ
–ธรรมารมณ์” นัน จะเริ มที ข้อ ๒ –ข้อ ๔ ในอันดับตอไป
ั นสภาวธรรมเดียวกนั ในขณะเป็ น “อปจารโยนิ
ซึงจะรวมกนเป็
โสมนสิ การ” (“อปจารสมาธิ
–
ุ
ุ
ิ บตามลําดับ คือ พิจารณาเห็น ทัง
ปฏิภาคนิมติ ” จนถึง “อัปปนาสมาธิ” ทีมีลาํ ดับนามรู ปเกดดั
ิ ญญามากมายใน
“อนโลมปฏิ
จจสมปบาท
” และ “ปฏิโลมปฏิจจสมปบาท
” อุบายวิธีนีทาํ ให้เกดปั
ุ
ุ
ุ
ํ
การเจริ ญภาวนา) ได้แก่ (๑) “อานาปานสติ” กาหนดลั
กษณะลมหายใจเข้าออก “อัสสาสะ–
ํ
ปั สสาสะ” ควรใช้เจริ ญฌานในขันแรก (๒) “อิริยาบถ” กาหนดรู
้ทนั อิริยาบถ (๓) “สั มปชัญญะ”
่ (๔) “ปฏิกลมนสิ
สร้างสัมปชัญญะในการกระทําความเคลือนไหวทุกอยาง
การ” พิจารณา
ู
่
่
่
สวนประกอบอั
นไมสะอาดทั
งหลายทีประชุมเข้าเป็ นรางกายนี
(๕) “ธาตมนสิ
ุ การ” พิจารณาเห็น
่
่ นธาตุแตละอยางๆ
่
่ ทีเรี ยกวา่ “อาการ ๓๒” ด้วย กได้
็ และ (๖)
รางกายของตนโดยสั
กวาเป็
่ อันแปลกกนไปใน
ั
“นวสี วถิกา” พิจารณาซากศพในสภาพตางๆ
๙ ระยะเวลา ให้เห็นคติธรรมดา
่
่ ของตนกจั็ กเป็ นเชนนั
่ น หรื อจะเป็ น “อสุภะ ๑๐”
ของรางกาย
ของผูอ้ ืนเชนใด
(๒) ความเห็นในทกข์
(เจริ ญทุกขานุปัสสนา ถอนตัณหาปณิ ธิ = ผัสสาหาร–เวทนา ๓)
ุ ว่ าทกขตา
ุ
ํ
่ าเร็ จได้ดว้ ย มรรค ดังนัน จึงชือ
นันคือ “สติ” กาหนดเวทนา
ถอนละ “สขสั
ุ ญญาวิปลาส” ยอมสํ
วา่ “เวทนานปัุ สสนา” (เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน)
(๓) ความเห็นในไม่ เทียง ว่ าอนิจจตา (เจริ ญอนิจจานุปัสสนา ถอนวิปลาสนิมิต = มโนสั ญเจตนา
ํ
่ าเร็ จได้ดว้ ย มรรค
หาร–ตัณหา ๓) นันคือ “สติ” กาหนดจิ
ต ถอนละ “นิจจสัญญาวิปลาส” ยอมสํ
ดังนัน จึงชือวา่ “จิตตานปัุ สสนา” (จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน)
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(๔) ความเห็นในไม่ ใช่ ตัวตน ว่ าอนัตตตา (เจริ ญอนัตตานุปัสสนา ถอนอัตตาภินิเวส = วิญญาณา
ํ ดธรรม ถอนละ “อัตตสัญญาวิปลาส” ยอมสํ
่ าเร็ จได้ดว้ ย
หาร–นามรปู) นันคือ “สติ” กาหน
มรรค ดังนัน จึงชือวา่ “ธรรมมานปัุ สสนา” (ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน)
่ างต้นนี เกดิ “สั มปยตตธรรม
่ ั ทีทําให้เกดิ
” (“สหวตติ
จากเนื อหาสาระดังกลาวข้
ุ
ุ ” คือ มีความเป็ นไปรวมกน
สภาวธรรมเดี ยวกนั) โดยจะพิจารณาเห็นธรรมทังหลาย ได้แก่ (๑) สติ ปัฏฐาน ๔ (๒) สมาธิ ๒: อุปจาร
สมาธิ –อัปปนาสมาธิ (๓) อาหาร ๔ (๔) กายคตาสติ–อสุภะ ๑๐–อาหาเรปฏิ กูลสั ญญา–จตุธาตุววัฏฐาน (๕)
ขันธ์ ๕–นามรู ป (๖) ปฏิ จจสมุปบาท ๑๒: อนุโลมปฏิจจสมุปบาท–ปฏิโลมปฏิจจสมุปบาท–ปั จจยปริ คคห
ญาณ–ธัมมัฏฐิ ติญาณ–สัมมาทัสสนะ (๗) อนุปัสสนา ๓–ไตรลักษณ์ : อนิ จจานุ ปัสสนา–ทุกขานุ ปัสสนา–
อนัตตานุปัสสนา–สัมมสนญาณ รวมทัง “อนิมิตตานุปัสสนา” คือ การพิจารณาเห็นความไมมี่ เครื องหมาย
่
่
“อัปปณิ หิตานุปัสสนา” คือ การเห็นธรรมไมมี่ ทีตัง “สุญญตานุปัสสนา” คือ การพิจารณาเป็ นความวางเปลา
(๘) วิชชา ๓: ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ–จุตูปปาตญาณ–ทิพพจักขุญาณ (๙) ปั ญญา ๓: ชวนปั ญญา–นิ พเพธิก
ปั ญญา–มหาปั ญญา และ (๑๐) โพธิ ปักขิยธรรม ๓๗: สติปัฏฐาน–สัมมัปปธาน ๔–อิทธิ บาท ๔–อินทรี ย ์ ๕–
ั ่ มปยุตตธรรมทังหลายนี ผู ้
พละ ๕–โพชฌงค์ ๗–อริ ยมรรคมีองค์ ๘ เป็ นต้น ตามนัยของการรวมกนแหงสั
เจริ ญภาวนาจะต้องเกดิ “ปั ญญาเห็นธรรม” (ดวงตาเห็นธรรม–ธรรมจักษุ) ในการมนสิ การกรรมฐานนันๆ
ี ั “การเกิด–และ–การดับ” ของสภาวธรรมทังหลายแหง่
ซึงเป็ นทักษะการพัฒนาความคิดเชิงทฤษฎี ทีเกยวกบ
สังขตธรรมในวัฏสงสาร วา่:
ยงฺกิ จฺ ิ สมทยธมํ
สพฺพนฺตํ นิโรธธมฺมนฺติ
ุ
“สิงใดสิงหนึงมีความเกิดขึนเป็ นธรรมดา สิงนันทังหมดมีความดับเป็ นธรรมดา”
ฉะนัน ในการพิจารณา “สั งขตธรรม” ทังหลายนัน เป็ นการมนสิ การกรรมฐานใน ๒ อาการ คือ “อนโลม
ุ ”
(Deduction–อนุ มาน = ธัมมาปฏิสัมภิทา–ความรอบรู ้ในเหตุ) โดยคิดไปตามลําดับจากเหตุไปหาผล กบั
“ปฏิโลม” (Induction–อุปมาน = อัตถปฏิสัมภิทา–ความรอบรู ้ในผล) โดยคิดย้อนกลับจากผลทวนไปหาเหตุ
่ จ จยาการในปฏิ จ จสมุ ป บาท ๑๒ ประการ อัน จะทํา ให้ เ กดปั
ิ ญ ญาแตกฉาน
โดยพิ จ ารณาองค์แ หงปั
“ปฏิสัมภิทา ๔” ได้แก่ นิรุตติปฏิสัมภิทา–ความรอบรู ้ในศัพท์และภาษา กบั ปฏิภาณปฏิสัมภิทา –ความรอบ
รู ้ทนั การในความคิดริ เริ ม สร้างสรรค์ และดัดแปลงประยุกต์ใช้ให้เป็ นประโยชน์ = โยนิโสมนสิการสัมปทา
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่ งในกจวั
ิ ตรประจําวัน คือ (๑) การ
นอกจากนี สิ งหนึ งที ผูป้ ฏิ บตั ิธรรมทังหลายพึงประพฤติปฏิบตั ิ อยางยิ
สมาธาน “อนปพพสิ
ุ ุ กขา” หมายถึง การศึกษาไปตามลําดับ ได้แก่ อธิ สีลสิ กขา–อธิ จิตตสิ กขา–อธิ ปัญญา
สิ กขา (๒) การสมาธาน “อนปพพปฏิ
ปทา” หมายถึง การปฏิบตั ิไปตามลําดับ ได้แก่ อนุปัสสนา ๗–มหา
ุ ุ
วิปัสสนา ๑๘–การจําแนกอารมณ์ ๓๘–โพธิ ปักขิยธรรม ๓๗ หรื ออาจรวมเอา (๓) การสมาธาน “อนปพพ
ุ ุ
่
กิริยา” หมายถึง การทําไปตามลําดับ ได้แก่ ธุดงค์ ธรรม ๑๓ ไว้ดว้ ย ดังรายละเอียดตอไปนี
(๑) การสมาธาน “อนปพพสิ
ุ ุ กขา” หมายถึง การศึกษาไปตามลําดับ ได้แก่ (๑) อธิ สีลสิ กขา (๒) อธิจิตตสิ กขา
และ (๓) อธิ ปัญญาสิ กขา ดังนี
(๑) อธิสีลสิ กขา
(๑) “สั มมาวาจา” —เจรจาชอบ ได้แก่ “วจีสุจริ ต ๔” นันคือ การงด–การเว้น–การเลิกละ–เจตนาเครื อง
่่
ํ ด ต้นเหตุวจี
เว้น จากวจีทุจริ ต ๔ กริิ ยา ไมทํ่ า การไมทํ่ า การไมลวงละเมิ
ด การไมลํ่ าเขต การกาจั
่
ํ
= ปริ คคหจริ ยา [การกาหนดสํ
ารวม]
ทุจริ ต ๔ วาจาชอบ อันเป็ นองค์แหงมรรค
(๒) “สั มมากัมมันตะ” —กระทําชอบ ได้แก่ “กายสุจริ ต ๓” นันคือ การงด–การเว้น–การเลิกละ–เจตนา
่่
ํ ด
เครื องเว้น จากกายทุจริ ต ๓ กริิ ยา ไมทํ่ า การไมทํ่ า การไมลวงละเมิ
ด การไมลํ่ าเขต การกาจั
่
ต้นเหตุกายทุจริ ต ๓ การงานชอบ อันเป็ นองค์แหงมรรค
= สมฏฐานจริ
ยา [สิ งทีทําขึน–สภาพทีตัง
ุ
ขึนด้วยสํารวม]
(๓) “สั มมาอาชีวะ” —เลียงชีพชอบ ได้แก่ เว้นมิจฉาชีพ ประกอบสัมมาชีพ นันคือ การงด–การเว้น–การ
่่
่
่
เลิกละ–เจตนาเครื องเว้น จากมิจฉาอาชีวะ กริิ ยาไมทํ่ า การไมทํ่ า การไมลวงละเมิ
ด การไมหลอกลวง
ํ ด ต้นเหตุมิจฉาอาชีวะ การเลียงชีพชอบ อันเป็ นองค์แหงมรรค
่
การไมลํ่ าเขต การกาจั
= โวทานจริ ยา
่ วบริ สุทธิ–การกระทําทีบริ สุทธิ]
[ความผองแผ้
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(๒) อธิจิตตสิกขา
(๔) “สั มมาวายามะ” —พยายามชอบ ได้แก่ “ปธาน ๔–สัมมัปปธาน ๔” นันคือ การปรารภความเพียร
ทางใจ ความขะมักเขม้น ความบากบัน ความตังหน้า ความพยายาม ความอุตสาหะ ความทนทาน
้
่ ่ อถอย ความไมทอดทิ
่
่
ความเข้มแข็ง ความหมัน ความกาวไปอยางไมท้
งฉันทะ ความไมทอดทิ
งธุระ
ความประคับประคองธุระไว้ดว้ ยดี วิริยะ วิริยนิ ทรี ย ์ วิริยพละ ความพยายามชอบ วิริยสัมโพชฌงค์
่
อันเป็ นองค์แหงมรรค
= ปัคคหจริ ยา [ความเพียรทีพอดี–การยกจิตไว้]
(๕) “สั มมาสติ” — ระลึกชอบ ได้แก่ “สติปัฏฐาน ๔” นันคือ ความหวนระลึก สติ กริิ ยาทีระลึก
่ อนลอย ความไมลื่ ม สติ สตินทรี ย ์ สตพละ สัมมาสติ ความระลึกชอบ
ความทรงจําความไมเลื
่ า–การอุปการะจิต]
่
สติสมั โพชฌงค์ อันเป็ นองค์แหงมรรค
= อปัุ ฏฐานจริ ยา [สติคมชัด–สติแกกล้
่ ต ความดํารงอยูแ่ หงจิ
่ ต
(๖) “สั มมาสมาธิ” —ตังจิตมันชอบ ได้แก่ “ฌาน ๔” นันคือ ความตังอยูแ่ หงจิ
่ ต ความไมสายไปแหงจิ
่ ่
่ ต ความไมฟุ้่ งซานแหงจิ
่
่ ต ภาวะทีจิตไมสายไป
่ ่
ความสงบ
ความมันอยูแ่ หงจิ
่
=
สมาธินทรี ย ์ สมาธิพละ สัมมาสมาธิ ความตังใจชอบ สมาธิสมั โพชฌงค์ อันเป็ นองค์แหงมรรค
่ –การสํารวมจิตไมให้
่ ฟุ้งซาน
่ ]
อวิกเขปจริ ยา [ความไมฟุ้่ งซาน
(๓) อธิปัญญาสิ กขา
ั ศล
(๗) “สั มมาทิฏฐิ” —เห็นชอบ ได้แก่ ความรู ้อริ ยสัจจ์ ๔ เห็นไตรลักษณ์ รู ้อกุศลและอกุศลมูลกบกุ
่
และกุศลมูล หรื อ เห็นปฏิจจสมุปบาท นันคือ ปัญญา กริิ ยาทีรู ้ชดั คือ มีสมั ปชัญญะ ความไมหลง
่
ความวิจยั ธรรม ความเห็นชอบ ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ อันเป็ นองค์แหงมรรค
= ทัสสนจริ ยา [การ
เห็นด้วยปั ญญา–การเห็นตามเป็ นจริ ง]
(๘) “สั มมาสั งกัปปะ” —ดําริ ชอบ ความนึกคิดทีเป็ นกุศลจิต ได้แก่ เนกขัมมะ–อพยาบาท–อวิหิงสา นัน
่
่ ใ่ นอารมณ์ ความทีจิตแนบสนิท
คือ ความตรึ ก ความตรึ กอยางแรง
ความดําริ ความทีจิตแนบแนนอยู
่
อยูใ่ นอารมณ์ ความยกจิตขึนสู่ อารมณ์ ความความดําริ ชอบ อันเป็ นองค์แหงมรรค
= อภิโรปนจริ ยา
่ ต–มุมองแหงกระบวนทั
่
[การตรึ กอารมณ์แหงจิ
ศน์ มีความนึกคิดชอบในใจ]
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(๒) การสมาธาน “อนปพพปฏิ
ปทา” หมายถึง การปฏิบัติไปตามลําดับ ได้แก่ อนุปัสสนา ๗–มหาวิปัสสนา
ุ ุ
๑๘–การจําแนกอารมณ์ ๓๘–โพธิ ปักขิยธรรม ๓๗
“อนวิุ ปัสสนา ๗” ซึงทําให้เกดิ “ปั ญญา–ความรู้ แจ้ ง” ทีเรี ยกวา่ “ปัญญา ๑๐” ได้แก่
่ ยง]
(๑) “ชวนปัญญา” —ปัญญาเร็ ว โดยเจริ ญ “อนิจจานปัุ สสนา” [เห็นความไมเที
(๒) “นิพเพธิกปัญญา” —ปัญญาทําลายกิเลส โดยเจริ ญ “ทกขานปั
ุ
ุ สสนา” [เห็นความทุกข์]
่ ่ วตน]
(๓) “มหาปัญญา” —ปัญญามาก โดยเจริ ญ “อนัตตานปัุ สสนา” [เห็นความไมใชตั
่
(๔) “ติกขปัญญา” —ปัญญาคมกล้ า โดยเจริ ญ “นิพพิทานปัุ สสนา” [หนายในกองทุ
กข์]
(๕) “วิบูลปัญญา” คือ ปัญญากว้ างขวาง โดยเจริ ญ “วิราคานปัุ สสนา” [ดับความกระหายวัฏฏะ]
ิ ]
(๖) “คัมภีรปัญญา” —ปัญญาลึกซึง โดยเจริ ญ “นิโรธานปัุ สสนา” [ดับกเลส
(๗) “อัสสามันตปัญญา” —ปัญญาไม่ ใกล้ โดยเจริ ญ “ปฏินิสสั คคานปัุ สสนา” [สลัดคืน]
(๘) “ปฏิสัมภิทา ๔” —ปัญญาแตกฉาน โดยเจริ ญ “อนปัุ สสนา ๗” [ปั ญญาแตกฉาน–อุเบกขา]
(๙) “ปถปั
ุ ุ ญญา” —ปัญญาแน่ นหนา โดยเจริ ญ “ปัญญา ๘” [ความรู ้ทวั ถ้วน–สัพพัญ ู]
(๑๐) “หาสปัญญา” —ปัญญาร่ าเริ ง โดยเจริ ญ “ปัญญา ๙” [ทิพยจักขุ–ปัญญาจักขุ]
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“มหาวิปัสสนา ๑๘” หมายถึง การทําให้ แจ้ งในธรรม การแทงตลอดธรรมมีความสงบเป็ นประโยชน์ การทํา
ให้ แจ้ งซึ งธรรมทีควรทําให้ แจ้ งทีศึกษาอยู่ เมือรู้ ความทีจิตมีอารมณ์ เดียว ไม่ ฟุ้งซ่ าน ด้ วยสามารถความเป็ นผู้
ระงับในสภาวธรรมนันๆ ได้แก่
่ ยง เมือละนิจจสัญญาได้
(๑) “อนิจจานปัุ สสนา” —การพิจารณาเห็นความไมเที
(๒) “ทกขานปั
ุ
ุ สสนา” —การพิจารณาเห็นความทุกข์ เมือละสุ ขสัญญาได้
่ ่ วตน เมือละอัตตสัญญาได้
(๓) “อนัตตานปัุ สสนา” —การพิจารณาเห็นความไมใชตั
่ เมือละความพอใจได้
(๔) “นิพพิทานปัุ สสนา” —การพิจารณาเห็นความเบือหนาย
ํ ด เมือละราคะได้
(๕) “วิราคานปัุ สสนา” —การพิจารณาเห็นความคลายกาหนั
(๖) “นิโรธานปัุ สสนา” —การพิจารณาเห็นความดับ เมือละสมุทยั ได้
(๗) “ปฏินิสสัคคานปัุ สสนา” —การพิจารณาเห็นความสละคืน เมือละความยึดถือได้
(๘) “ขยานปัุ สสนา” —การพิจารณาเห็นความสิ นไป เมือละฆนสัญญาได้
(๙) “วยานปัุ สสนา” —การเห็นความเสื อมไป เมือละอายูหนะ (การประมวลไว้) ได้
่ งยืน) ได้
(๑๐) “วิปริณามานปัุ สสนา” —การพิจารณาเห็นความแปรปรวน เมือละธุวสัญญา (ความสําคัญวายั
(๑๑) “อนิมิตตานปัุ สสนา” —การพิจารณาเห็นความไมมี่ เครื องหมาย เมือละนิมิตได้
(๑๒) “อัปปณิหิตานปัุ สสนา” —การเห็นธรรมไมมี่ ทีตัง เมือละปณิ ธิได้
่
่ เมือละอภินิเวสได้
(๑๓) “สญญตานปั
ุ
ุ สสนา” —การพิจารณาเป็ นความวางเปลา
(๑๔) “อธิปัญญาธรรมวิปัสสนา” —การพิจารณาเห็นธรรมด้วยปัญญาอันยิง เมือละสาราทานาภินิเวสได้
(๑๕) “ยถาภตญาณทั
สนะ” —ความรู ้ความเห็นตามความเป็ นจริ ง เมือละสัมโมหาภินิเวสได้
ู
(๑๖) “อาทีนวานปัุ สสนา” —การพิจารณาเห็นโทษ เมือละอาลยาภินิเวสได้
(๑๗) “ปฎิสังขานปัุ สสนา” —การพิจารณาหาทาง เมือละอัปปฏิสงั ขะได้
(๑๘) “วิวฏั ฏนานปัุ สสนา” —การพิจารณาการเห็นอุบายทีจะหลีกไป เมือละสังโยคาภินิเวสได้
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จิตตานปัุ สสนาสติปัฏฐาน
จําแนกอารมณ์ ของจิต (การจําแนกอารมณ์ ๓๘)
(พระสุ ตตันตปิ ฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค เลม่ ๒ ภาค ๒ - หน้าที 314–315 FILE 14)
่
บรรดาบทเหลานี
ิ อมด้วยโลภะ ๘ อยาง
่
บทวา่ “จิตมีราคะ ๘” คือจิตทีเกดพร้
่ น
บทวา่ “จิตปราศจากราคะ ๘” คือ จิตทีเป็ นกศล
ุ แล อพยากฤตฝ่ ายโลกิยะ แตข้่ อนี เป็ นการพิจารณา มิใชเป็
่ โลกุตตรจิต แม้แตบทเดี
่ ยว อกุศลจิต ๔
การชุมนุมธรรม เพราะฉะนันในคําวา่ จิตมีราคะ นี จึงไมได้
่ าบทต้น ไมเข้
่ าบทหลัง
ดวง ทีเหลือ จึงไมเข้
ิ อมด้วยโทมนัส
บทวา่ “จิตมีโทสะ ๒” ได้แก่ จิต ๒ ดวง ทีเกดพร้
บทวา่ “จิตปราศจากโทสะ ๒” ได้แก่ จิตทีเป็ น กศล
ุ และ อพยากฤตฝ่ ายโลกิยะ อกุศลจิต ๑๐ ดวงทีเหลือ ไม่
่ าบทหลัง
เข้าบทต้น ไมเข้
ิ อมด้วย วิจิกจิ ฉา ดวง ๑ ทีเกดพร้
ิ อมด้วย อทธั
บทวา่ “จิตมีโมหะ ๒” ได้แก่ จิต ๒ ดวง คือ จิตทีเกดพร้
ุ จจะ
่
่ ิ ในอกุศลจิตทังหมด ฉะนัน แม้อกุศลจิตทีเหลือ กควรได้
็
่ ต
ดวง ๑ แตเพราะโมหะยอมเกดได้
ใน บทวาจิ
่
มีโมหะนี โดยแท้ จริ งอยู่ อกุศลจิต ๑๒ (โลภมูล ๘ โทสมูล ๒ โมหมูล ๒) ทานประมวลไว้
ใน ทุกกะ
่ น
(หมวด ๒) นีเทานั
บทวา่ “จิตปราศจากโมหะ ๒” ได้แก่ จิตทีเป็ น กุศล และ อพยากฤตฝ่ ายโลกิยะ
รวม ๒๔ อามรมณ์
บทวา่ “จิตหดหู่ ๑” ได้แก่ จิตทีตกไปใน ถินมิทธะ กจิ็ ตทีตกไปในถินมิทธะนัน ชือวา่ จิตหดห่ ู
ิ อมด้วย อทธั
ิ อมด้วยอุทธัจจะนัน ชือวา่ จิตฟ้ ุงซ่ าน
บทวา่ “จิตฟ้ ุงซ่ าน ๑” ได้แก่ จิตทีเกดพร้
ุ จจะ จิตทีเกดพร้
บทวา่ “จิตเป็ นมหัคคตะ ๒” ได้แก่ จิตทีเป็ น รปาวจร
และ อรปาวจร
ู
ู
บทวา่ “จิตไม่ เป็ นมหัคคตะ ๑” ได้แก่ จิตทีเป็ น กามาวจร
บทวา่ “สอตฺุ ตรํ ๑” จิตมีจิตอืนยิงกว่ า ได้แก่ จิตทีเป็ น กามาวจร
่ น จิตทีชือ
บทวา่ “อนตฺุ ตรํ ๒” จิตไม่ มจี ิตอืนยิงกว่ า ได้แก่ จิตทีเป็ น รปาวจร
และ อรปาวจร
แม้ในจิตเหลานั
ู
ู
ได้แก่ จิตทีเป็ นอรู ปาวจร
วา่ สอตตระ
ได้แก่ จิตเป็ นรู ปาวจร จิตชือวา่ อนตตระ
ุ
ุ
บทวา่ “สมาหิ
ุ ตํ ๒” จิตตังมันแล้ ว ได้แก่ อัปปนาสมาธิ หรื อ อปจารสมาธิ
ุ
บทวา่ “อสมาหิตํ ๑” จิตไม่ ตงมั
ั น ได้แก่ จิตทีเว้นจากสมาธิทงั สอง
บทวา่ “วิมุตฺตํ ๒” จิตหลดพ้
ุ น ได้แก่ จิตหลุดพ้นด้วย ตทังควิมุตติ และ วิกขัมภนวิมุตติ
่ สมุจเฉทวิมุตติ ปฏิปัสสัทธิวิมุตติ
บทวา่ “อวิมุตฺติ ๑” จิตไม่ หลดพ้
ุ น ได้แก่ จิตทีเว้นจากวิมุตติทงั สอง สวน
และ นิสสรณวิมุตติ ไมมี่ โอกาสในบทนีเลย
รวม ๑๔ อารมณ์
บทความที ๘๒ ประจําปี ๒๕๕๘ – เขตพรหมแดนระหว่ างโลกียะกับโลกุตตระ – นิธี ศิริพัฒน์

หน้า ๑๖

โพธิปักขิยธรรม ๓๗ หมายถึง ธรรมเครื องเกือกูลความตรั สรู้ หรื อสนับสนุนอริ ยมรรค ได้แก่ สติปัฏฐาน
๔–สัมมัปปธาน ๔–อิทธิ บาท ๔–อินทรี ย์ ๕–พละ ๕–โพชฌงค์ ๗–มรรคมีองค์ ๘ ดังนี
(๑) “สติปัฏฐาน ๔” หมายถึง ทีตังของสติ–การตังสติกาํ หนดพิจารณาสิ งทังหลายให้ ร้ ู เห็นตามความ
เป็ นจริ ง คือ ตามทีสิ งนันๆ มันเป็ นของมัน ซึงทําให้ลุถึง “อนัตตานปัุ สสนายถาภตู ญาณ” [ยถา
ปชานํ] นันคือ ปั ญญาเห็นนามรู ปโดยไตรลักษณ์ ในความหมายรวมๆ ฉะนัน การเจริ ญธรรม
่
่
“มหาสติปัฏฐาน ๔” นี เป็ นดานแรกแหงการปฏิ
บตั ิธรรม ทีเรี ยกวา่ “อริ ยมรรค” ได้แก่
(๑) “กายานปัุ สสนาสติปัฏฐาน” —การตังสติกาํ หนดพิจารณากาย ให้ รู้เห็นตามเป็ นจริ งว่ า
่ คือ
เป็ นแต่ เพียงกาย ไม่ ใช่ สัตว์ บุคคลตัวตนเราเขา โดยจําแนกวิธีปฏิบตั ิไว้หลายอยาง
ํ
(๑) “อานาปานสติ” กาหนดลั
กษณะลมหายใจเข้าออก “อัสสาสะ–ปัสสาสะ” ควรใช้
ํ
เจริ ญฌานในขันแรก (๒) “อิริยาบถ” กาหนดรู
้ทนั อิริยาบถ (๓) “สัมปชัญญะ” สร้าง
่ (๔) “ปฏิกลมนสิ
สัมปชัญญะในการกระทําความเคลือนไหวทุกอยาง
การ” พิจารณา
ู
่
่
่
สวนประกอบอั
นไมสะอาดทั
งหลายทีประชุมเข้าเป็ นรางกายนี
(๕) “ธาตมนสิ
ุ การ”
่
่ นธาตุแตละอยางๆ
่
่ และ (๖) “นวสีวถิกา”
พิจารณาเห็นรางกายของตนโดยสั
กวาเป็
่ อันแปลกกนไปใน
ั
พิจารณาซากศพในสภาพตางๆ
๙ ระยะเวลา ให้เห็นคติธรรมดาของ
่
่ ของตนกจั็ กเป็ นเชนนั
่ น
รางกาย
ของผูอ้ ืนเชนใด
(๒) “เวทนานปัุ สสนาสติปัฏฐาน” —การตังสติกาํ หนดพิจารณาเวทนา ให้ รู้เห็นตามเป็ น
จริ งว่ าเป็ นแต่ เพียงเวทนา ไม่ ใช่ สัตว์ บุคคลตัวตนเราเขา คือ มีสติอยูพ่ ร้อมด้วยความรู ้
ชัดเวทนาอันเป็ น สุขก็ดี–ทุกข์ กด็ ี–เฉยๆ ก็ดี ทังทีเป็ นสามิส [มีเครื องลอ่–วัตถุ] และ
เป็ นนิรามิส [เป็ นอิสระ] ตามทีเป็ นไปอยูใ่ นขณะนันๆ
(๓) “จิตตานปัุ สสนาสติปัฏฐาน” —การตังสติกาํ หนดพิจารณาจิต ให้ รู้เห็นตามเป็ นจริ งว่ า
เป็ นแต่ เพียงจิต ไม่ ใช่ สัตว์ บุคคลตัวตนเราเขา คือ มีสติอยูพ่ ร้อมด้วยความรู ้ชดั จิตของ
ตนที มีราคะ–ไม่ มีราคะ–มีโทสะ–ไม่ มีโทสะ–มีโมหะ–ไม่ มีโมหะ–เศร้ าหมองหรื อผ่ อง
่
แผ้ ว–ฟุ้ งซ่ านหรื อเป็ นสมาธิ เป็ นต้น อยางไรๆ
ตามทีเป็ นไปอยูใ่ นขณะนันๆ
(๔) “ธัมมานปัุ สสนาสติปัฏฐาน” —การตังสติกาํ หนดพิจารณาธรรม ให้ รู้เห็นตามเป็ นจริ ง
ว่ า เป็ นแต่ เพียงธรรม ไม่ ใช่ สัตว์ บุคคลตัวตนเราเขา คือ มีสติอยูพ่ ร้อมด้วยความรู ้ชดั
่ อ
ธรรมทังหลาย ได้แก่ นิวรณ์ ๕–ขันธ์ ๕–อายตนะ ๑๒–โพชฌงค์ ๗–อริ ยสัจจ์ ๔ วาคื
่ มีในตนหรื อไม่ เกดขึ
ิ น เจริ ญบริ บูรณ์ และดับไปได้อยางไร
่ เป็ นต้น
อะไร เป็ นอยางไร
่ นๆ
ตามทีเป็ นจริ งของมันอยางนั
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(๒) “สั มมัปปธาน ๔–ปธาน ๔” หมายถึง ความเพียร–ความเพียรชอบ ความเพียรใหญ่ ได้แก่
(๑) “สั งวรปธาน” —เพียรระวังหรื อเพียรปิ ดกัน คือ เพียรระวังยับยังบาปอกุศลธรรมทียังไม่
ิ น [ให้พิจารณาถึง “อินทรี ยสังวร” กบั “สติสังวร”]
เกดิ มิให้เกดขึ
ิ นแล้ว
(๒) “ปหานปธาน” —เพียรละหรื อเพียรกําจัด คือ เพียรละบาปอกุศลธรรมทีเกดขึ
่ ิ ให้เกดมี
ิ ขึน
(๓) “ภาวนาปธาน” —เพียรเจริ ญ–เพียรก่อให้ เกิด คือ เพียรทํากุศลธรรมทียังไมเกด
ิ นแล้วให้ตงั มัน และให้
(๔) “อนรัุ กขนาปธาน” —เพียรรั กษา คือ เพียรรักษากุศลธรรมทีเกดขึ
่
เจริ ญยิงขึนไปจนไพบูลย์ [ให้พิจารณาถึง “อารั กขกัมมัฏฐาน” เพือความไมประมาท
]
(๓) “อิทธิบาท ๔” หมายถึง คุณเครื องให้ ถึงความสําเร็ จ–คุณธรรมทีนําไปสู่ความสําเร็ จแห่ งผลทีมุ่ง
หมาย ซึงต้องเป็ นองค์ประกอบภายในตน ทีเรี ยกวา่ “พลังความคิด–ขวัญกําลังใจ–แรงดลบันดาล
ใจ” ซึงจะนําไปสู่ ความสําเร็ จ ความเป็ นเลิศ ความถึงพร้อมสมบูรณ์ในทุกด้าน ได้แก่
(๑) “ฉันทะ” —ความพอใจ คือ ความต้องการทีจะทํา ใฝ่ ใจรักจะทําสิ งนันอยูเ่ สมอ และ
ปรารถนาจะทําให้ได้ผลดียงิ ๆ ขึนไป = “พอใจ–ศรั ทธาเลือมใส”
(๒) “วิริยะ” —ความเพียร คือ ขยันหมันประกอบสิ งนันด้วยความพยายาม เข้มแข็ง อดทน เอา
ธุระไมท้่ อถอย = “ขยัน–อดทน–บากบัน”
(๓) “จิตตะ” —ความคิดม่ งุ ไป คือ ตังจิตรับรู ้ในสิ งทีทําและทําสิ งนันด้วยความคิด เอาจิตฝักใฝ่
่ ่
่ อนลอยไป อุทิศตัวอุทิศใจให้แกสิ่ งทีทํา = “ม่ ุงมัน”
ไมปลอยใจให้
ฟุ้งซานเลื
่
(๔) “วิมังสา” —ความไตร่ ตรอง–ทดลอง คือ หมันใช้ปัญญาพิจารณาใครครวญตรวจตราหา
้
่
เหตุผล และตรวจสอบข้อยิงหยอนในสิ
งทีทํานัน มีการวางแผน วัดผล คิดค้นวิธีแกไข
ปรับปรุ ง เป็ นต้น = “คิด–วิเคราะห์ –แยกแยะ–หาผล–ปรับปรงแก้
ุ ไข”
(๔) “อินทรีย์ ๕” หมายถึง ธรรมทีเป็ นใหญ่ ในกิจของตน ซึ งธรรมทีตรงกันข้ ามแต่ ละอย่ าง จะเข้ า
ครอบงําไม่ ได้ ได้แก่
่
ั
(๑) “สั ทธา–สั ทธินทรีย์” —ความเชือ ยอมระงั
บปิ ดกนความไร้
ศรัทธา–อสัทธา
่
ั
ี าน–โกสัชชะ
(๒) “วิริยะ–วิริยนิ ทรีย์” —ความเพียร ยอมระงั
บปิ ดกนความเกยจคร้
่
ั
(๓) “สติ–สตินทรีย์” —ความระลึกได้ ยอมระงั
บปิ ดกนความประมาท
–ปมาทะ
่
ั
่ –อทธั
(๔) “สมาธิ–สมาธินทรีย์” —ความตังจิตมัน ยอมระงั
บปิ ดกนความฟุ้
งซาน
ุ จจะ
่
ั
(๕) “ปัญญา–ปัญญินทรีย์” —ความร้ ูทวชั
ั ด ยอมระงั
บปิ ดกนความหลงลื
มสติ–โมหะ หรื อ
่ น ขัดข้องเพราะ อวิชชา–ความหลง–อกุศลมูล หรื อ
“อสัมปชัญญะ” คือ ความไมรู่ ้ไมเห็
่
่ –ระลึกย้อนไปกไมได้
็ ่ –
“มฏฐสั
–ไมมี่ สติ–ระลึกตามไปไมได้
ุ จจะ” คือ การอยูอ่ ยางขาดสติ
่ –จําไมได้
่ –ฟันเฟื อน–หลงลืม–หลงเลือน–หลงใหลไป–หลงพร้อม คือ “สมฺโม
นึกไมออก
หวิหาโร” แปลวา่ “อยู่ด้วยความหลง” [ตังนโมไมทั่ น]
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(๕) “พละ ๕” หมายถึง ธรรมทีเป็ นกําลัง [ขวัญพลังใจ–แรงบันดาล–จิตทีตังมัน เลือมใส ศรัทธา =
อธิโมกข์] ให้ เกิดความเข้ มแข็งมันคง ซึ งธรรมทีตรงกันข้ ามแต่ ละอย่ าง จะเข้ าครอบงําไม่ ได้ [ดู
่ ยวกบั อินทรี ย ์ ๕] ได้แก่
ปฏิปักษ์ธรรมเชนเดี
(๑) “สั ทธา–สั ทธาพละ” คือ ความเชือ —เลือมใส ศรัทธา เชือมันในอริ ยมรรค ระงับ–อสัทธา
(๒) “วิริยะ–วิริยพละ” คือ ความเพียร — เพียรชอบในการละชัวทําดี ระงับ–โกสัชชะ
่
(๓) “สติ–สติพละ” คือ ความระลึกได้ —ไมหลงลื
ม เลือนลอย ระงับ–ปมาทะ
่ ดสาย
่ ระงับ–อทธั
(๔) “สมาธิ–สมาธิพละ” คือ ความตังจิตมัน —ไมฟุ้่ งซานสั
ุ จจะ
(๕) “ปัญญา–ปัญญาพละ” คือ ความร้ ูทวชั
ั ด —โยนิโสมนสิ การ ฉลาดคิดถูกวิธี ระงับ–โมหะ
(๖) “โพชฌงค์ ๗” หมายถึง ธรรมทีเป็ นองค์ แห่ งการตรั สรู้ –องค์ธรรมตรัสรู ้ ได้แก่
่ าให้เกดิ
(๑) “สติ” —ความระลึกได้ –สํานึกพร้ อมอย่ –ู ใจอย่ กู บั กิจ–จิตอย่ กู บั เรื อง ยอมทํ
“อปัุ ฏฐาน” คือ สติชดั ประกอบด้วย “สัมปชัญญะ ๔”
(๒) “ธัมมวิจยะ” —ความเฟ้ นธรรม–ความสอดส่ องสืบค้ นธรรม–สามารถจําแนกแจก
ธรรมได้ ทําให้เกดิ “ญาณ” คือ ความรู ้ทีคมชัด
(๓) “วิริยะ” —ความเพียรบากบันเพือทําดีละชัว ทําให้เกดิ “ปัคคาหะ” คือ ความเพียรที
พอดี ทีตืนตัวอยูเ่ ป็ นนิตย์ ชําระจิตมิให้มีนิวรณ์ คือ “ชาคริ ยานุโยค” หรื อ หมัน
ประกอบกุศลธรรม คือ “กุสลธัมมานุโยค”
(๔) “ปี ติ” —ความอิมใจ ความดืมดําในใจ ทําให้เกดิ “อธิโมกข์ ” คือ ศรัทธาแรงกล้าทีทําให้
่
่ ล้นอยางยิ
่ ง
ใจผองใสทวม
(๕) “ปัสสั ทธิ” —ความผ่ อนคลายสงบเย็นกายใจ–ความอิมใจปลาบปลืม ทําให้เกดิ “สขุ”
่ ง
(ปราโมทย์) คือ ความสุ ขฉําชืนทัวทังตัวทีประณี ตอยางยิ
(๖) “สมาธิ” —ความมีใจตังมัน–จิตสงบแน่ วแน่ ในอารมณ์ เดียว–ไม่ ฟุ้งซ่ าน ทําให้เกดิ
“จตตถฌาน
–อัปปนาสมาธิ” คือ สมาธิ ทีแน่ วแน่ หรื อ “เอกัคคตา” คือ ความมีอารมณ์
ุ
เป็ นอันเดียวตามระดับขันฌานทัง ๔ จนเป็ นสมาธิในวิปัสสนา
(๗) “อเบกขา
” —ความมีใจเป็ นกลางทีลงตัวสนิทเพราะเห็นตามเป็ นจริง ทําให้เกดิ “ตัตร
ุ
่ ามา
มัชฌัตตตา–ตัตรมัชฌัตตเปกขา
” คือ ความเป็ นกลางในอารมณ์นนั ๆ ทีผานเข้
ุ
ภาวะทีจิตและเจตสิ กตังอยูใ่ นความเป็ นกลาง
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(๗) “มรรคมีองค์ ๘” หมายถึง “ทางมีองค์ แปดประการ อันประเสริ ฐ” เปรี ยบเทียบกบั “จริ ยา ๘” คือ
ความประพฤติ ได้แก่
(๑) “สั มมาทิฏฐิ” —เห็นชอบ ได้แก่ ความรู ้อริ ยสัจจ์ ๔ หรื อ เห็นไตรลักษณ์ หรื อ รู ้อกุศลและ
ั ศลและกุศลมูล หรื อ เห็นปฏิจจสมุปบาท = ทัสสนจริ ยา –การเห็นแจ้ง
อกุศลมูลกบกุ
ั อพยาบาทสังกปป์
ั อวิหิงสาสังกปป์
ั =
(๒) “สั มมาสั งกัปปะ” —ดําริ ชอบ ได้แก่ เนกขัมมสังกปป์
อภิโรปนจริ ยา –มีกระบวนทัศน์
(๓) “สั มมาวาจา” —เจรจาชอบ ได้แก่ วจีสุจริ ต ๔= ปริ คคหจริ ยา –สํารวมวาจา
(๔) “สั มมากัมมันตะ” —กระทําชอบ ได้แก่ กายสุ จริ ต ๓ = สมฏฐานจริ
ยา –สร้างสรรค์
ุ
(๕) “สั มมาอาชีวะ” —เลียงชีพชอบ ได้แก่ ประกอบสัมมาชีพ = โวทานจริ ยา –ความบริ สุทธิ
(๖) “สั มมาวายามะ” —พยายามชอบ ได้แก่ สัมมัปปธาน ๔ = ปัคคหจริ ยา –หมันพากเพียร
่ า
(๗) “สั มมาสติ” —ระลึกชอบ ได้แก่ สติปัฏฐาน ๔ = อปัุ ฏฐานจริ ยา –สติชดั แกกล้
(๘) “สั มมาสมาธิ” —ตังจิตมันชอบ ได้แก่ ฌาน ๔ = อวิกเขปจริ ยา –จิตสงบตังมันสนิท
(๓) การสมาธาน “อนปพพกิ
ุ ุ ริยา” หมายถึง การทําไปตามลําดับ ได้แก่ ธุดงค์ ธรรม ๑๓ ดังนี
ํ ดกเลส
ิ ข้อปฏิบตั ิประเภทวัตรทีผูส้ มัครใจจะพึงสมาทาน
“ธดงค์
ุ ๑๓” หมายถึง องค์คุณเครื องสลัดหรื อกาจั
ิ ชวยสงเสริ
่ ่ มความมักน้อยและสันโดษ เป็ นต้น ได้แก่
ประพฤติได้ เพือเป็ นอุบายขัดเกลากเลส
ี ั วร)
หมวดที ๑ จีวรปฏิสังยตต์
ุ (เกยวกบจี
(๑) “ปังสกลิ
ุ ู กงั คะ” คือ องค์ แห่ งผู้ถือทรงผ้ าบังสุกลุ เป็ นวัตร คําสมาทานโดยอธิษฐานใจหรื อเปลง่
วาจาวา่ “คหปติจีวรํ ปฏิกฺขิปามิ, ปํ สุกูลิกงฺค ํ สมาทิยามิ” แปลวา่ “เรางดคฤหบดีจีวร สมาทานองค์
แห่ งผ้ ถู อื ทรงผ้ าบังสกลเป็
ุ ุ นวัตร”
(๒) “เตจีวริกงั คะ” คือ องค์ แห่ งผู้ถือทรงเพียงไตรจีวรเป็ นวัตร คําสมาทานวา่ “จตุตฺถจี วรํ ปฏิกฺขิปามิ,
เตจีวริ กงฺค ํ สมาทิยามิ” แปลวา่ “ข้ าพเจ้ างดจีวรผืนที 4 สมาทานองค์ แห่ งผ้ ถู อื ทรงเพียงไตรจีวร
เป็ นวัตร”
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ี ั ณฑบาต)
หมวดที ๒ ปิ ณฑปาตปฏิสังยตต์
ุ (เกยวกบบิ
(๓) “ปิ ณฑปาติกงั คะ” คือ องค์ แห่ งผู้ถือเทียวบิณฑบาตเป็ นวัตร คําสมาทานวา่ “อติเรกลาภํ ปฏิกฺขิปา
มิ, ปิ ณฺ ฑปาติกงฺค ํ สมาทิยามิ” แปลวา่ “ข้ าพเจ้ างดอติเรกลาภ สมาทานองค์ แห่ งผ้ ถู อื เทียว
บิณฑบาตเป็ นวัตร”
(๔) “สปทานจาริกงั คะ” คือ องค์ แห่ งผู้ถือเทียวบิณฑบาตไปตามลําดับเป็ นวัตร คําสมาทานวา่
“โลลุปฺปจารํ ปฏิกฺขิปามิ, สปทานจาริ กงฺค ํ สมาทิยามิ” แปลวา่ “ข้ าพเจ้ างดการเทียวตามใจอยาก
สมาทานองค์แห่ งผ้ ถู อื เทียวบิณฑบาตไปตามลําดับเป็ นวัตร”
(๕) “เอกาสนิกงั คะ” คือ องค์ แห่ งผู้ถือนังฉัน ณ อาสนะเดียวเป็ นวัตร นันคือ ฉันวันละมือเดียว ลุกจาก
ทีแล้วไมฉั่ นอีก คําสมาทานวา่ “นานาสนโภชนํ ปฏิกฺขิปามิ, เอกาสนิกงฺค ํ สมาทิยามิ” แปลวา่
“ข้ าพเจ้ างดการฉัน ณ ต่ างอาสนะ สมาทานองค์ แห่ งผ้ ถู อื นังฉัน ณ อาสนะเดียวเป็ นวัตร”
่ ภาชนะใสอาหารเกน
่
ิ ๑
(๖) “ปัตตปิ ณฑิกงั คะ” คือ องค์ แห่ งผู้ถือฉันเฉพาะในบาตรเป็ นวัตร คือ ไมใช้
่ คือ บาตร คําสมาทานวา่ “ทุติยภาชนํ ปฏิกฺขิปามิ, ปตฺตปิ ณฺ ฑิกงฺค ํ สมาทิยามิ” แปลวา่
อยาง
“ข้ าพเจ้ างดภาชนะทีสอง สมาทานองค์แห่ งผ้ ถู อื ฉันเฉพาะในบาตรเป็ นวัตร”
(๗) “ขลปัุ จฉาภัตติกงั คะ” คือ องค์ แห่ งผู้ถือห้ ามภัตทีถวายภายหลังเป็ นวัตร นันคือ เมือได้ปลงใจ
ํ
่
่ ามภัต ด้วยการลงมือฉันเป็ นต้นแล้ว ไมรั่ บอาหารที
กาหนดอาหารที
เป็ นสวนของตน
ซึงเรี ยกวาห้
เขานํามาถวายอีก แม้จะเป็ นของประณี ต คําสมาทานวา่ “อติริตฺตโภชนํ ปฏิกฺขิปามิ, ขลุปจฺ ฉาภตฺ
ติกงฺค ํ สมาทิยามิ” แปลวา่ “ข้ าพเจ้ างดโภชนะอันเหลือเฟื อ สมาทานองค์ แห่ งผ้ ถู อื ห้ ามภัตทีถวาย
ภายหลังเป็ นวัตร”
ี ั
หมวดที ๓ เสนาสนปฏิสังยตต์
)
ุ (เกยวกบเสนาสนะ
่ อย ๕๐๐ ชัวธนู นันคือ ๒๕
(๘) “อารัญญิกงั คะ” คือ องค์ แห่ งผู้ถืออยู่ป่าเป็ นวัตร อยูห่ ่างบ้านคนอยางน้
เส้น คําสมาทานวา่ “คามนฺตเสนาสนํ ปฏิกฺขิปามิ, อาร ฺญิกงฺค ํ สมาทิยามิ” แปลวา่ “ข้ าพเจ้ างด
เสนาสนะชายบ้ าน สมาทานองค์ แห่ งผ้ ถู อื อย่ ปู ่ าเป็ นวัตร อย่ หู ่ างบ้ านคนอย่ างน้ อย ๕๐๐ ชัวธนู”
(๙) “รกขมลิ
ุ ู กงั คะ” คือ องค์ แห่ งผู้ถืออยู่โคนไม้ เป็ นวัตร คําสมาทานวา่ “ฉนฺน ํ ปฏิกฺขิปามิ,
รุ กฺขมูลิกงฺค ํ สมาทิยามิ” แปลวา่ “ข้าพเจ้ างดทีมงบั
ุ ง สมาทานองค์ แห่ งผ้ ถู อื อย่ โู คนไม้ เป็ นวัตร”
่ ถ้ ืออยูท่ ีแจ้งเป็ นวัตร คําสมาทานวา่ “ฉนฺน ฺจ รุ กฺขมูล ฺจ ปฏิกฺขิ
(๑๐) “อัพโภกาสิ กงั คะ” คือ องค์แหงผู
ปามิ, อพฺโภกาสิ กงฺค ํ สมาทิยามิ” แปลวา่ “ข้ าพเจ้ างดทีมงบั
ุ งและโคนไม้ สมาทานองค์ แห่ งผ้ ถู อื อย่ ู
ทีแจ้ งเป็ นวัตร”
(๑๑) “โสสานิกงั คะ” คือ องค์ แห่ งผู้ถืออยู่ป่าช้ าเป็ นวัตร คําสมาทานวา่ “อสุสานํ ปฏิกฺขิปามิ, โสสา
นิกงฺค ํ สมาทิยามิ” แปลวา่ “ข้ าพเจ้ างดทีมิใช่ ป่าช้ า สมาทานองค์ แห่ งผ้ ถู อื อย่ ปู ่ าช้ าเป็ นวัตร”
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่ ถ้ ืออยูใ่ นเสนาสนะแล้วแตเขาจั
่ ดให้ คําสมาทานวา่ “เสนา
(๑๒) “ยถาสั นถติกงั คะ” คือ องค์แหงผู
สนโลลุปฺปํ ปฏิกฺขิปามิ, ยถาสนฺถติกงฺค ํ สมาทิยามิ” แปลวา่ “ข้ าพเจ้ างดความอยากเอาแต่ ใจใน
เสนาสนะสมาทานองค์ แห่ งผ้ ถู อื อย่ ใู นเสนาสนะแล้ วแต่ เขาจัดให้ ”
ี ั
หมวดที ๔ วิริยปฏิสังยตต์
ยร)
ุ (เกยวกบความเพี
(๑๓) “เนสั ชชิกงั คะ” คือ องค์ แห่ งผู้ถือการนังเป็ นวัตร นันคือ เว้นนอน อยูด่ ว้ ยเพียง ๓ อิริยาบถ คํา
สมาทานวา่ “เสยฺย ํ ปฏิกฺขิปามิ, เนสชฺ ชิกงฺค ํ สมาทิยามิ” แปลวา่ “ข้ าพเจ้ างดการนอน สมาทานองค์
แห่ งผ้ ถู อื การนังเป็ นวัตร”

ั ฏฐานนัน จะกนเวลานานในแตละขั
ิ
่ นตอน
เพราะฉะนัน กระบวนการคิดทังหมดในการเจริ ญภาวนากมมั
่ ง การถายทอดจากปากตอปาก
่
่
โดยเฉพาะอยางยิ
หรื อบอกด้วยปาก ทีเรี ยกวา่ “มขปาฐะ
” หมายถึง การสวด
ุ
่ เลาเรี
่ ยน สื บทอดกนมาด้
ั
่
่ ตวั หนังสื อ ถ้าผูป้ ฏิบตั ิธรรมขาด
สาธยาย บอกกลาว
วยปากตอปากโดยตร
ง ไมใช้
คุณลักษณะของ “พาหสัุ จจะ” (ความเป็ นผูค้ งแกเรี่ ยน: ได้ ยินได้ ฟังมาก–ทรงจําไว้ ได้ –สาธยายคล่ องปาก–
็ มเหลว ไมกาวหน้
่ ้
เจนใจ–ขบได้ ด้วยทฤษฎี) ไป การศึกษาพระธรรมกจะล้
าขึนสู่ ภูมิปัญญาขันสู งสุ ดโดย
ปรมัตถ์ได้ยาก การศึกษาค้นคว้า การจําแนกแจกธรรม ด้วยอุบายวิธีทีแยบคายในใจโดย “โยนิโสมนสิ การ”
่
่
คือ การคิดอยางฉลาดถู
กวิธี (ปฏิจจสมุปบาท ๑๒) จึงเป็ นทักษะกระบวนการคิดในดานแรกของการปฏิ
บตั ิ
่ างสรรค์
ธรรม ทีต้องประกอบด้วยอํานาจพลังทัง (๑) ปัญญาในสมาธิ และ (๒) ปัญญาในวิปัสสนา อยางสร้
เพือให้เกดิ “ปัญญาเห็นธรรม–ปัญญาตรัสรู้ ” เข้าใจถึงข้อประพฤติปฏิบตั ิทีทําให้เข้าถึงมรรคผลนิ พพานได้
จริ ง นันคือ “สติปัฏฐาน ๔” ทีเป็ น “เอกายนมรรค” ซึงหมายถึง “ทางอันเอก” คือ ข้อปฏิบตั ิอนั ประเสริ ฐทีจะ
นําผูป้ ฏิบตั ิไปสู่ ความบริ สุทธิ หมดจด หมดความทุกข์ และ บรรลุนิพพาน นันคือ “โพธิปักขิยธรรม ๓๗”
และ “อินทรีย์ ๕” อันมี “อมตธรรม” (พระนิ พพาน) เป็ นทีหมาย ในบรรดาทักษะกระบวนการคิดทังหลาย
่ ร้ ู ้อืนๆ ได้ แตต้่ องลงมือปฏิบตั ิเอง จึงจะเห็นผลทันตาในชาตินี เพราะเป็ น
ในการปฏิบตั ิธรรมนัน รู ้จากทานผู
การสร้างประสบการณ์และบารมีของตนโดยเฉพาะ “วิญ ูชนพึงร้ ู ได้ ด้วยตนเอง” ถึงแม้จะอยู่ใกล้ชิดกบั
่ (อนตตริ
“พระอรหันต์ –พระอริยสงฆ์ ” นามแคไหน
ุ ยะ ๖: ภาวะอันเยียม ได้แก่ ๑. ทัสสนานุตตริ ยะ–การเห็น
อันเยียม ๒. สวนานุตตริ ยะ–การฟังอันเยียม ๓. ลาภานุตตริ ยะ–ลาภหรื อการได้อนั เยียม ๔. สิ กขานุตตริ ยะ
การศึกษาอันเยียม ๕. ปาริ จริ ยานุตตริ ยะ–การบํารุ งอันเยียม ๖. อนุสสตานุตตริ ยะ–การระลึกอันเยียม) มีสิงที
ิ นในชี วิตแล้ว ถ้าไมลงมื
่ อปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง กไร้
็ ค่าเสี ยการ “ฉิบหายเสี ยคณอั
ดีเยียมเกดขึ
ุ นใหญ่ ” คือ หมด
่ ่ ยดาย เพราะไมปรารภควา
่
่
โอกาสบรรลุ “โลกตตรธรรม
” ไปอยางนาเสี
มเพียรอยางแท้
จริ งซึ งเป็ นเรื อง
ุ
“อปนิ
ุ สัยของบคคล
ุ ” นันๆ
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่ นไหวฟุ้ งซานและมี
่
่ น ถึงจะเกดภาวะอั
ิ
ด้วยเหตุนี ผูท้ ีมีจิตไมหวั
ปัญญาทีใฝ่ กุศลเทานั
นเยียมหรื อสิ งทีดีเยียม
ํ งพลังของตน ทีเรี ยกวา่ “อนตตริ
ในชีวิตได้ดว้ ยกาลั
ุ ยะ ๓” ดังนี
“อนตตริ
ุ ยะ ๓” หมายถึง ภาวะอันยอดเยียม–สิ งทียอดเยียม ได้แก่
่ งสุ ดคือ “การ
(๑) “ทัสสนานตตริ
ุ ยะ” คือ การเห็นอันเยียม ได้แก่ ปั ญญาอันเห็นธรรม หรื ออยางสู
เห็นนิพพาน”
่ ง่ายหมาย
(๒) “ปฏิปทานตตริ
ุ ยะ” คือ การปฏิบตั ิอนั เยียม ได้แก่ การปฏิบตั ิธรรมทีเห็นแล้ว กลาวให้
เอา “อริยมรรคมีองค์ ๘”
่
(๓) “วิมุตตานตตริ
บตั ินนั นัน
ุ ยะ” คือ การพ้นอันเยียม ได้แก่ ความหลุดพ้นอันเป็ นผลแหงการปฏิ
ิ
คือ ความหลุดพ้นจากกเลสและทุ
กข์ทงั ปวง หรื อ “นิพพาน”
ั
่
เมื อบุคคลผูเ้ ป็ นกลยาณปุ
ถุชน (โสภณบุรษ) ถึ งพร้ อมดี แล้ว ยอมปรารภความเพี
ยรมุ่ งมันในธรรมแหง่
“ปัญญา ๓” ดังนี
“ปัญญา ๓” หมายถึง ความรอบรู้ –ความรู้ ทัว–ความเข้ าใจ–ความรู้ ซึง ได้แก่
ิ
(๑) “จินตามยปัญญา” คือ ปัญญาเกดจากการคิ
ดพิจารณา, ปั ญญาสื บแต่ “โยนิโสมนสิ การ” ทีตังขึน
ในตนเอง
ิ
่ ยน ค้นคว้า วิจยั ปัญญาสื บแต่ “ปรโตโฆสะ”
(๒) “สตมยปั
ญญา” คือ ปัญญาเกดจากการสดั
บเลาเรี
ุ
ิ
่
(๓) “ภาวนามยปัญญา” คือ ปัญญาเกดจากการปฏิ
บตั ิบาํ เพ็ญ ปัญญาสื บแตปั่ ญญาสองอยางแรกนั
น
แล้วหมันมนสิ การในประดาสภาวธรรม นันคือ “การเจริญภาวนากัมมัฏฐาน”
็ ิ น ปั ญญากเกดขึ
็ ิ น ในอันดับตอไป
่ คือ “การต่ อยอดปัญญา” ให้เกดิองค์ความรู ้ใหมๆ่
เมือภาวะทีดีเยียมกเกดขึ
่ ั มิฉะนัน ปั ญญาจะไมแลนเจริ
่ ่ ญพอกพูนงอกงาม ทีทําให้เป็ น “ปราชญ์ ผู้รู้ เจ้ งแห่ งมนีุ ” (สมณะ ถ้า
ขึนเชนกน
่
็ ่
่
ไมอยากเป็
นกอยามาบวช
เกะกะทางเจริ ญของผูอ้ ืนเป็ นกรรมด้วยอีกอยางหนึ
ง) ได้ ทีเรี ยกวา่ “โกศล ๓” ดังนี
“โกศล ๓” หมายถึง ความฉลาด–ความเชี ยวชาญ นันคือ ประกอบด้วย “สติสัมปชัญญะ” และ “โยนิโส
มนสิ การสัมปทา” ได้แก่
(๑) “อายโกศล” คือ ความฉลาดในความเจริ ญ ความรอบรู ้ทางเจริ ญ และเหตุของความเจริ ญ
(๒) “อปายโกศล” คือ ความฉลาดในความเสื อม ความรอบรู ้ทางเสื อมและเหตุของความเสื อม
้
(๓) “อปายโกศล
” คือ ความฉลาดในอุบาย ความรอบรู ้วธิ ีแกไขเหตุ
การณ์และวิธีทีจะทําให้สาํ เร็จ
ุ
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่ ง ๓ ธรรม ข้างต้นนัน (อนุตตริ ยะ ๓–ปั ญญา ๓–โกศล ๓) คือ ดัชนี
เพราะฉะนัน เหตุปัจจัยพืนฐานดังกลาวทั
่
ิ นในอนาคต ทีเรี ยกวา่ “ความตรัสรู้ สัมโพธิญาณ” ทีต้องมีกาลั
ํ งทีเทาเที
่ ยมกนั
บงบอกความสํ
าเร็ จอันจะเกดขึ
่
่ ปั ญญา ๒ ประการ ได้แก่ (๑) “ปั ญญาในสมาธิ” (ญาณทัสสนะ) กบั (๒)
อยางสมบู
รณ์บริ บูรณ์ยิงระหวาง
“ปัญญาในวิปัสสนา” (ญาณในวิปัสสนา) เปรี ยบเสมือนการเรี ยนจบปริ ญญาโทและปริ ญญาเอกทีต้องทํางาน
่ ่ ่
่ ยวจบ ซึงไมแตกตา
่
่ งจากคนอานหนั
่
วิทยานิพนธ์ ไมใชอานหนั
งสื ออยางเดี
งสื อพิมพ์ทุกวัน มีความรู ้พอๆ กนั
ั
่ มี “ภมิู รู้ –ภมิู ธรรม–ภมิู ปัญญา” สู ง
บางครัง ถ้าไมรู่ ้จกั สํารวมตัวเอง ไปลองภูมิกบคนขั
บรถรับจ้างบางทาน
่ ่
่ นทา่ เพราะกระดูกปั ญญาคนละเบอร์ เทียบกนไมได้
ั ่ ฉะนัน อาชี พไมใชเกณฑ์
หงายหลังไมเป็
วดั บอกภูมิ
่
่
็ = กุศลธรรม–
ความรู ้ทีแนน่อน (บางทีอาจเป็ นเทวดาแปรงรางมาขั
บรถแท็กซี เพือมาชวยมนุ
ษย์ผตู ้ กยากกได้
่ ่
่
่
็ เชนกน
่ ั = อกุศลธรรม–ทุคติ) อยางไรก
่
็
สุ คติ แตอยาวางใจมาก
ทานอาจจะเจอมารกลายรางมาเป็
นโจรกได้
่
่ ญปุถุชนทัวไป ยิงสมองไมดี่ ไมมี่ ไหว
ตาม ใครวาไปบวชเป็
นพระแล้วสบาย ในความเป็ นจริ งยากกวาสามั
่
่ ไปลง “นรกอเวจี” งายขึ
่ นและเร็ วขึนกอนเวลาอั
พริ บปฏิภาณ ยิงเรงให้
นควร (วิปลาส ๔–ต้ องอาบัติปาราชิ ก
่
่ ั
เร็ วขึน เชน่ เจอสะเด็ดน้องมาทําบุญของเกาจากชาติ
ก่อนมาทวงสัญญารั กทีอธิ ษฐานรวมกนในงานวั
ด–
่ าชัว ทําแตความดี
่
่ ่ สัญญารักตอพระพุ
่
ความจริ งเขาให้อธิ ษฐานไมทํ
มีใจบริ สุทธิ ไมใชให้
ทธรู ป เหมือนการ
่ ม อี ก แคเรื
่ องงายๆ
่ กอธิ
็ ษ ฐานผิ ด จิ ต กผิ็ ด
สาบานตน “บาปหนั ก ” แล้ว ยัง ตามมาสร้ า งกรรมใหมเพิ
่ าใจพุทธพจน์ทีวา่ “ทีใดมีรัก–ทีนันมีทุกข์ ” บวชอยู่นันถูกแล้ว ถ้าสึ กแล้วนันผิด
คลาดเคลือนไปด้วย ไมเข้
บาปทังผูส้ ึ กและผูไ้ ปชักชวนให้ลงนรกทีสมบูรณ์ดว้ ยสังสารทุกข์ต่อไป ชาวบ้านชาวดง ‘บ้ านดอนบักแงว–
ั
] พากนักลัวและอายบาปมากจริ งๆ
โคกอี เดือย’ [ลินจี ลูกเล็ก–ผลไม้ของผูม้ ีบุญ มีรสเปรี ยวพอๆ กบมะนาว
่ ไมผิ่ ด ทานทั
่ งหลายนัน กลาวถู
่ กต้องแล้ว) เพราะฉะนัน
และบอกวา่ – “กรรมหนักทังค่ ู ซวยทังค่ ู” กลาว
การศึกษาพระธรรม เป็ นการใช้ปัญญาระดับนามธรรมขันสู ง ถ้าไมมี่ ครู อาจารย์ทีดี กยิ็ งลําบาก มี ความ
่
ผิดพลาดจากคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ง่าย โดยเฉพาะอุปนิ สัยทีไมชอบการเรี
ยนการศึกษาเป็ น
่ โอกาสทองของชีวิตทีได้ศึกษาอันเยียม ได้
ทุนเดิมอยูแ่ ล้ว คนทีมีโอกาสอยูใ่ กล้พระอริ ยสงฆ์ได้นัน ถือวามี
ั
่ “ผู้ด้อยวาสนามักจะเจอ
ปฏิบตั ิอนั เยียม ทีสําคัญ มีกลยาณมิ
ตรผูเ้ ป็ นมิตรแท้ “ของแท้ –ไม่ ใช่ ของปลอม” สวน
่
ของปลอม เมือนานๆ เข้ า ก็เข้ าใจว่ าเป็ นของแท้ ” ข้อประเด็นนี มีให้เจอตัวอยางในสั
งคมปั จจุบนั มากมาย
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่ จารณาเห็นความแตกตางระหวาง
่
่ “โลกียะ” กบั “โลกตตระ
” ได้เป็ น
ดังนัน ผูม้ ีปัญญาถึงพร้อมดีแล้ว ยอมพิ
ุ
่ ไมผิ่ ดเพียนจากความจริ ง (อริ ยสัจจ์ ๔) การยึดมันถือมันในกุศลธรรม คือ “อริ ยมรรคมีองค์ ๘” นัน
อยางดี
เป็ นเรื อทีถูกทางแหง่ “มัชฌิมาปฏิทา” ทีถือเป็ นวิธีหรื อแนวทางให้บรรลุถึง “อริยะ–โลกตตระ
” (วิวฏั ฏะ) ไม่
ุ
็ ยกมือขึนบายบ้าย เป็ นความหมายวาขอลา
่
่ นงาม ใน “โลกียะ–วัฏฏะ” ทังทีเป็ นบาปและบุญกตาม
เห็นดี ไมเห็
่
่ กร–โลกธรรม ๘) ไมต้่ องลังเลสงสัยกบเรื
ั อง
กอนได้
กบั “ทกข์
ุ และสขของโลกมนษย์
ุ
ุ ” (สังสารทุกข์แหงภวจั
่
่ ตังใจ มุ่งมัน ลงมือปฏิบตั ิ ตังแตตอนนี
นี อีก ให้เป็ นการเสี ยเวลาชี วิตไปเปลาๆ
ได้เลย ไมต้่ องไปหาฤกษ์หา
่ ถึงพร้อมในปั จจุบนั ให้ดีทีสุ ด อนาคตกยอมเกดผลดี
็่ ิ
่ ั (กฎแหง่
ยามอะไรอีกเลย ทําทุกอยางให้
ทีสุ ดเชนกน
่
่
่ ) พระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านัน ชีนาํ ชีวิตให้
กรรม: ทําดียอมได้
ดี ทําชัวยอมได้
ชวั ไมผิ่ ดแนนอน
่ ่ ่ โลกของพวกไอ้ป๋อง ไอ้ผาง สมเด็จลูก
ไปสู่ ความเป็ นอริ ยะ “พระอริยะ” (โสภณบุรุษ–อุดมบุรษ) ไมใชไปสู
่ ยน “ปถชน
้
่ “โลกตุ
พระบาท คนพาล อะไรทํานองนันเสี ยเมือไหร่ แตเปลี
ุ ุ ” ให้เป็ น “อริ ยะ” คือ การกาวไปสู
ตระ–โลกตตรภมิ
ุ
ู ” ด้วยธรรมวิเศษของพระพุทธองค์ทรงเห็ นและค้นพบความจริ งตาม “กฎธรรมชาติ”
(Descriptive Natural Law) นันคือ “ยถาภตญาณทั
สสนะ” (ปั ญญาหยังรู ้ทีเห็นตามเป็ นจริ ง) ทีทําให้เกดิ
ู
่ ่ “กฎประกาศิต” (Prescriptivism) ทีนึ กจะพูดหรื อสังอะไรกว็ ่า
“จักขุ–ญาณ–ปัญญา–วิชชา–แสงสว่ าง” ไมใช
่ กดิ สิทธิ ไมประกอบด้
่
ไปถือวาศั
วยเหตุและผลทีเป็ นจริ งตามธรรมชาติ นันคือ “ถ้ าไม่ มีจริ ง ถ้ าไม่ เป็ นจริ ง
ตามธรรมชิ ตของภาวะเป็ นจริ ง ‘สั จฉิ กัตถะ–ปรมัตถะ’ ก็ไม่ ใช่ พระธรรมของพระพทธเจ้
ุ า” ฉะนัน พระ
่
่
่
สัมมาสัมพุทธเจ้า ไมทรงบั
งคับให้เชือในพระธรรมของพระองค์ง่ายๆ แบบเหมาเขงปลาทู
ให้เชือ แตทดลอง
่ ่ ให้คนอืนทําให้ เพราะฉะนัน เขตพรหมแดนระหว่ างโลกียะกับโลกตตระ
นําไปปฏิบตั ิดูดว้ ยตนเอง ไมใชใช้
ุ
นัน อยูท่ ี “จิตใจ–จิตวิญญาณ” ของบุคคลนันๆ ไมต้่ องไปหาหลักเขตอะไรทีไหน มันอยูใ่ นใจของทุกคน กบั
่ นนันเอง การจะเข้าไปให้ถึงเขตนัน ต้องอาศัย “จิต” ทีประกอบด้วย
สมองทีประมวลออกมาด้วยปัญญา เทานั
(๑) “สติสัมปชั ญญะ” (จิตทีเป็ นสมาธิ) เป็ นสําคัญ และ (๒) “ทักษะกระบวนการคิด–โยนิโสมนสิ การ” (จิตที
เป็ นปั ญญาญาณ) ทีเรี ยกวา่ “ใช้ จิตพิจารณาจิต เพือให้ จิตหลดพ้
ุ นจากกิเลสและทกข์
ุ ทังปวง” เพราะฉะนัน
่ าให้เกดปั
ิ ญญาทีเห็นธรรมทังหลาย
การฟั งธรรมมากๆ การได้สนทนาธรรมกบั สัตบุรุษ พระอริ ยสงฆ์ ยอมทํ
่ ข อบเขตที จะบรรลุ ค วามตรั ส รู ้ ไ ด้เ หนื อ กาลเวลา อัน เป็ นคุ ณ ลัก ษณะยิง ยวดของพระธรรมใน
อยางไร้
ิ จะประกาศห้ามในขณะใด สมัยใด ไมให้
่ ใคร “บรรลพระอรหั
พระพุทธศาสนา ไมมี่ กฎเฉพาะกจที
นต์ ” ถ้า
ุ
่
บุคคลใดปฏิบตั ิถูกต้องตามหลักพระธรรมทุกประการ ยอมบรรลุ
คุณวิเศษได้ในพระศาสนานี.
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