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ความสํ าคัญของบทความ
ความศรัทธาเลือมใสประกอบด้วยเหตุผลและปั ญญานัน เป็ นคุณชาติความดีทีสําคัญยิงในการนับถือพระ
่
่ ่ สติ เชน
่ ความเชื องมงายในคุ ณ ไสย
ศาสนาพุท ธ ไมประกอบด้
ว ยความงมงาย ความลุ่ ม หลงอยางไมมี
่
ิ
คาถาอาคมแหงเวทมนต์
อันทําให้เกดิ “ทิฏฐิ ” คือ ความเห็นผิดพลาด (ทิฏฐาสวะ) พอกพูนกเลสทั
งหลาย
(กามาสวะ) ดังพุทธโอวาททีพระผูม้ ีพระภาคเจ้าได้ตรัสวา่ “ภิกษุทงหลาย
ั
ลาภสักการะ และชือเสียง เป็ นของ
่ ็ งไมใสใจกน
่ ่ ั ทัง
ทารณ
อันยอดเยียม” แตกยั
ุ เผ็ดร้ อน หยาบร้ าย เป็ นอันตรายต่ อการบรรลโยคเกษมธรรม
ุ
ฆราวาสและสมณะทังหลาย “อวิชชา” (อวิชชาสวะ) คือ ความไมรู่ ้จริ งในอริ ยสัจจธรรมและปฏิจจสมุปบาท
ิ ทีหมักหมมหรื อดองอยูใ่ นสันดาน ทําให้อยากเป็ นอยากเกดอยากมี
ิ
หลงงมงายใน “ภวาสวะ” คือ กเลส
อยูค่ ง
่ พระศาสนา คือ
่ ศึกษาธรรมทีเป็ นแกนแท้
อยู่ตลอดไป ความยึดมันถือตัวเป็ นใหญ่ ด้วยเนื องจาก ไมได้
่
่ ิ ญญาทีเป็ น
“ไตรสิ กขา: ศีล–สมาธิ –ปั ญญา” อันมีสมุฏฐานเหตุใหญมาจาก
“อริยมรรคมีองค์ ๘” จึงไมเกดปั
่
่ ญญา ทีเรี ยวกา่ “มัชฌิมาปฏิปทา” อันมีรากแกนธรรมมาจาก
โสภณกุศลตามแนวทางสายกลางแหงปั
“พทธ
ุ
โอวาท ๓” ได้แก่ (๑) “สพฺพปาปสฺ ส อกรณํ” คือ ไม่ ทําความชัวทังปวง (๒) “กุสลสฺ สูปสมฺปทา” คือ ทําความ
ดีให้ เพียบพร้ อม (๓) “สจิ ตฺตปริ โยทปนํ” คือ ทําใจของตนให้ สะอาดบริ สุ ทธิ ข้อแนะนํานี เป็ นความจริ งแท้
่ าเนิ น
่
่ นอืน และไมเป็
่ นหมันสําหรับผูน้ อ้ มนําไปเต็มใสใจให้
่
แนนอน
ไมเป็
เต็มเปี ยม พอเหมาะควรแกการดํ
่ ค่าคุณชาติความดีแหงสั
่ ตบุรุษ ปฏิบตั ิดี พฤติกรรมดี มีปัญญาไมขาดสายทั
่
ชีวิตอยางมี
นเหตุการณ์ จึงเป็ นชาว
่ จริ ง ไมใชของปลอม
่ ่
พุทธอยางแท้
ของเทียม ของเลียนแบบ ผูเ้ ป็ นตัวแทนศาสนาปลอม (เดียรถียผ์ หู ้ วังลาภ
ิ งหลายและมีกองทุกข์มอดดับสิ น
สักการะและชือเสี ยง) พระอริ ยเจ้าผูม้ ีไตรสิ กขาบริ สุทธิหมดจดจากกเลสทั
่ จริ ยางดงามโดยธรรมชาติ เป็ นปกติ ธรรมดา และมี ปัญญาแตกฉานด้วยปฏิสัมภิ ทปั ปั ตตะใน
แล้ว ยอมมี
่ น
เบืองต้น จึงเจริ ญงอกงาม บริ บูรณ์สมบูรณ์ ไพบูลย์ยงิ พรังพร้อมพอกพูนด้วย “โพธิปักขิยธรรม ๓๗” ไมเป็
่ ยนสี แปรงรางตามกระแสสั
่
ทีตําหนิ ติเตียนทังพวกมนุ ษย์โลกและเทวดา ไมเปลี
งคมโลกทีเจริ ญไปในทาง
่ นลุคคลผูด้ บั แล้วแหงอวิ
่ ชชาทังหลาย หรื อถึงแล้วซึ ง “อนาสวะ” คือ ไมมี่ อาสวะ อันหาอา
เสื อม คือ ยอมเป็
ิ
สวะมิได้ ซึ งกเลสทั
งหลายทีนอนนิ งหมักดงในพืนจิตสันดาน (จิตไร้สาํ นึ ก–Unconscious Mind) ฉะนัน
่
่
ปฏิปทาทีเป็ นสวนแกนสารเนื
อแท้ ซึ งจะนําผูป้ ฏิบตั ิให้ถึงความเจริ ญงอกงามในธรรม เป็ นผูด้ าํ เนิ นอยู่ใน
่
่ ่
่ ดพลาด เรี ยกวา่ “อปัณณกปฏิปทา ๓” ได้แก่ (๑)
แนวทางแหงความปลอดพ้
นจากทุกข์อยางแนนอนไมผิ
่ บาปอกุศลธรรมครอบงําใจ เมือรั บรู ้ อารมณ์ ดว้ ยอินทรี ยท์ งั ๖ (๒) “โภช
“อินทรี ยสั งวร” คือ ระวังไมให้
่ อสนุ กสนานมัวเมา และ (๓) “ชาคริ ยานโยค
เนมัตตัญ ุตา” คือ ความรู ้จกั ประมาณในการกนิ มิใชเพื
ุ ” คือ
้
่ .
ขยันหมันเพียร ตืนตัวอยูเ่ ป็ นนิตย์ ชําระจิตมิให้มีนิวรณ์ พร้อมเสมอทุกเวลาทีจะปฏิบตั ิกิจให้กาวหน้
าตอไป
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บทความที ๘๗ ประจําปี ๒๕๕๘ – การปฏิบัติธรรมตามแนวธัมมานธัุ มมปฏิปัตติ
่ ยน ฟั งมากจากผูร้ ู ้ อานมากด้
่
ความเป็ นผูค้ งแกเรี
วยการค้นคว้าและการวิจยั ธรรม ทังหลาย
่ เป็ นจุ ดเริ มแรกที สุ ดในการพัฒนาปั ญญา เพือให้ได้องค์ความรู ้ ใหมทั
่ นเหตุ การณ์ ที เกดขึ
ิ นและ
เหลานี
่ ่ นการ ไมใชบุ
่ ่ คคลทีมีความนึ กคิดล้าหลัง
เปลียนแปลงตามยุคสมัย คือ มีสัญชาตญาณทีจะเรี ยนรู ้อยางเทาทั
่ าครึ (Obsolete) แตมี่ สติสัมปชัญญะ (Temperance) ทีจะพิจารณาใสใจเรื
่ าสมัยนิยม หรื อ เกาครํ
่ องตางๆ
่
ไมเข้
ิ นทังหลายนัน ด้วยการใช้วิจารณญาณหรื อเหตุผลอยางมี
่ ดุลยพินิจรอบคอบ ไมตั่ ดสิ นอะไรด้วย
ทีเกดขึ
่ ฏฐิ ของตนอยางผิ
่ ดๆ ไมเป็
่ นไปตามความจริ งหรื อ “กฎธรรมชาติ” ตามนัยของทางธรรมนัน
อารมณ์แหงทิ
่ ยนมาก ถ้า
“ความเป็ นผู้คงแก่ เรียน” นันเรี ยกวา่ “พาหสัุ จจะ” (Great Learning) คือ ความเป็ นผูไ้ ด้ศึกษาเลาเรี
็ ถึงขันเป็ นผูร้ ู ้แจ้งโลกเป็ นอยางดี
่ นันคือ เข้าใจเรื องโลกวิสัยอยางถู
่ กต้องวา่ “การเกิดมาบน
เป็ นไปได้ กให้
โลกใบนี ย่ อมเป็ นบคคลผ้
เป็ นธรรมดา” (มี
ุ
ูมี ชาติ–พยาธิ–มรณะ–โสกะ–ปริ เทวะ–ทกข์
ุ –โทมนัส–อปายาส
ุ
ิ
เกดิ เจ็บ ตาย ความโศก ความครําครวญ ทุกข์ โทมนัส และความคับแค้นใจ เป็ นเรื องปกติทีเกดมาเป็
นคน)
่ ่ นเทวดา แตเป็
่ นเจ้าครองนครแหงสั
่ งสารทุกข์ตงั แตเกด
่ ิ หรื อมีชีวิตทีติดลบด้วยกรรมในอดีตชาติเป็ น
ไมใชเป็
ํ
ิ
่ เหตุผล ทีเรี ยกวา่ “กัมมัสสกตาสั ทธา” สําหรับ
ตัวกาหนดแดนเกดในชาติ
นี โดยพิจารณาตามความเชืออยางมี
่ ยอมแสวงหารู
่
่
องค์ความรู ้ดงั กลาวนี
้ ได้ดว้ ยการฟั งธรรมหรื อศึกษาค้นคว้าจากคัมภีร์หรื อตําราตางๆด้
าน
ิ
พระพุทธศาสนา เพือทําให้เกดความเห็
นทีถูกต้อง “สั มมาทิฏฐิ ” (สัมมทัสสนะ) ทีเรี ยกวา่ “ปรโตโฆสะ” คือ
่ ยน หาความรู ้
เสี ยงจากผูอ้ ืน การกระตุน้ หรื อชักจูงจากภายนอก นันคือ การรับฟั งคําแนะนําสังสอน เลาเรี
่ กจูงของผูอ้ ืน โดยเฉพาะการสดับสัทธรรมจากทานผู
่ เ้ ป็ นกลยาณมิ
ั
สนทนาซักถาม ฟังคําบอกเลาชั
ตร แล้วทํา
ตนให้ถึงพร้อมด้วย “โยนิโสมนสิ การ” คือ การใช้ ความคิดถกวิ
ู ธี ความรู ้จกั คิด คิดเป็ น คือ ทําในใจโดยแยบ
คายมองสิ งทังหลายด้วยความคิดพิจารณา รู ้จกั สื บสาวหาเหตุผล แยกแยะสิ งนันๆ หรื อปั ญหานันๆ ออก ให้
่ ปัจจัย ฉะนัน ทัง “ปรโตโฆสะ” กบั “โยนิโสมนสิ การ” นัน
เห็นตามสภาวะและตามความสัมพันธ์แหงเหตุ
่
ิ ่
ยอมหมายถึ
ง ทางเกดแหงแนวความคิ
ดที ถูกต้อง หรื อต้นทางของปั ญญาและความดี งามทังปวงทีจะเกดิ
ั คคลนันได้จริ ง พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสวา่:
ขึนกบบุ
“เราไม่ เล็งเห็ นธรรมอื น แม้ สักข้ อหนึ ง ซึ งเป็ นเหตุให้ สัมมาทิ ฏฐิ ทียังไม่ เกิ ด ก็เกิ ดขึน ที เกิ ดขึ น
แล้ ว ก็เจริ ญยิงขึน เหมือนโยนิโสมนสิ การเลย”
่ งยวดในการศึกษาพระศาสนา (ไตรสิ กขา) ที
ดังนัน “การศึ กษา” (Education) จึงมีบทบาทสําคัญอยางยิ
่
นอกเหนือจาก การอบรมสังสอนตามเชิงวัฒนธรรมจากสถาบันครอบครัวและสังคม แตในทางพุ
ทธศาสนา
่
นัน ให้ถือตนเองเป็ นศูนย์กลางแหงการเรี
ยนรู ้ตลอดชีวิต ทีต้องหมันมนสิ การกรรมฐานด้วย “กายคตาสติ”
ํ
่
่ ่ อันไม่
คือ การกําหนดสติ อันไปในกาย นันคือ กาหนดพิ
จารณากายนี ให้เห็ นวาประกอบด้
วยสวนตางๆ
่ นารั
่ งเกยจ
ี เป็ นทางรู ้เทาทั
่ นสภาวะของกายนี มิให้หลงใหลมัวเมา หรื อ การเจริ ญอนุปัสสนา
สะอาด ไมงาม
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ํ
่
ในฐานกายหรื อรางกายของตน
หรื อการตังสติกาหนดพิ
จารณากาย ให้รู้เห็นตามเป็ นจริ งวา่ “เป็ นแต่ เพียง
กาย ไม่ ใช่ สัตว์ บุคคลตัวตนเราเขา” ทีเรี ยกวา่ “กายานปัุ สสนาสติปัฏฐาน” โดยเน้นในวัตถุ ๖ ประการ ดังนี
ํ
(๑) “อานาปานสติ” คือ กาหนดลมหายใจ
เข้าออก
ํ
่
(๒) “อิริยาบถ” คือ กาหนดรู
้ทนั อิริยาบถในการเคลือนไหวตางๆ
่
(๓) “สั มปชัญญะ” คือ สร้างสัมปชัญญะในการกระทําความเคลือนไหวทุกอยาง
่
่
่
(๔) “ปฏิกลมนสิ
การ” คือ พิจารณาสวนประกอบอั
นไมสะอาดทั
งหลายทีประชุมเข้าเป็ นรางกายนี
ู
่
่ นธาตุแตละอยางๆ
่
่
(๕) “ธาตมนสิ
กวาเป็
ุ การ” คือ พิจารณาเห็นรางกายของตนโดยสั
่ อันแปลกกนไปใ
ั
(๖) “นวสี วถิกา” คือ พิจารณาซากศพในสภาพตางๆ
น ๙ ระยะเวลา ให้เห็ นคติ
่
่ ของตนกจั็ กเป็ นเชนนั
่ น
ธรรมดาของรางกาย
ของผูอ้ ืนเชนใด
อนึง สําหรับข้อ (๕) “ธาตมนสิ
ุ การ” นัน ให้พิจารณาในรายละเอียดเพิมเติมในหัวข้อธรรม “ธาตกัุ มมัฏฐาน
๔” ดังนี
“ธาตกัุ มมัฏฐาน ๔” หมายถึง กรรมฐานคือธาตุ กรรมฐานทีพิจารณาธาตุเป็ นอารมณ์ คือ กําหนดพิจารณา
กายนีแยกเป็ นส่ วนๆ ให้ เห็นว่ าเป็ นเพียงธาตุสีแต่ ละอย่ าง ไม่ ใช่ ของเรา ไม่ ใช่ เรา ไม่ ใช่ ตัวตนของเรา ได้แก่
่
(๑) “ปฐวีธาตุ” คือ ธาตุทีมีลกั ษณะแข้นแข็ง ภายในตัวกมี็ ภายนอกตัวกมี็ กลาวเฉพาะที
เป็ นภายใน
ํ
สําหรับกาหนด
พอให้สาํ เร็ จประโยชน์เป็ นอารมณ์ของกรรมฐาน ได้แก่ ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง
เนือ เอ็น กระดูก เยือในกระดูก ม้าม หัวใจ ตับ พังผืด ไต ปอด ไส้ใหญ่ ไส้นอ้ ย อาหารใหม่
็
่ ยวกนนี
ั
อาหารเกา่ หรื อสิ งอืนใดกตามในตั
ว ทีมีลกั ษณะ แข้นแข็ง เป็ นต้น อยางเดี
่
(๒) “อาโปธาตุ” คือ ธาตุทีมีลกั ษณะเอิบอาบ ภายในตัวกมี็ ภายนอกตัวกมี็ กลาวเฉพาะที
เป็ นภายใน
ํ
สําหรับกาหนด
พอให้สาํ เร็ จประโยชน์เป็ นอารมณ์ของกรรมฐาน ได้แก่ ดี เสลด หนอง เลือด
็
เหงือ มันข้น นําตา เปลวมัน นําลาย นํามูก ไขข้อ มูตร หรื อสิ งอืนใดกตามในตั
ว ทีมีลกั ษณะเอิบ
่ ยวกนนี
ั
อาบ เป็ นต้น อยางเดี
่
(๓) “เตโชธาตุ” คือ ธาตุทีมีลกั ษณะร้อน ภายในตัวกมี็ ภายนอกตัวกมี็ กลาวเฉพาะที
เป็ นภายใน
ํ
สําหรับกาหนด
พอให้สาํ เร็ จประโยชน์เป็ นอารมณ์ของกรรมฐาน ได้แก่ ไฟทียังกายให้อบอุ่น
่ หรื อสิ งอืนใดก็
ไฟทียังกายให้ทรุ ดโทรม ไฟทียังกายให้กระวนกระวาย ไฟทียังอาหารให้ยอย
่ ยวกนนี
ั
ตามในตัว ทีมีลกั ษณะร้อน เป็ นต้น อยางเดี
่ ง ภายในตัวกมี็ ภายนอกตัวกมี็ กลาวเฉพาะที
่
(๔) “วาโยธาตุ” คือ ธาตุทีมีลกั ษณะพัดผันเครงตึ
เป็ น
ํ
ภายใน สําหรับกาหนด
พอให้สาํ เร็ จประโยชน์เป็ นอารมณ์ของกรรมฐาน ได้แก่ ลมพัดขึนเบือง
็
บน ลมพัดลงเบืองตํา ลมในท้อง ลมในไส้ ลมซ่านไปตามตัว ลมหายใจ หรื อสิ งอืนใดกตามใน
่ ยวกนนี
ั
ตัว ทีมีลกั ษณะพัดผันไปเป็ นต้น อยางเดี
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่ “ธาตุ” ทีแสดงข้างต้นนี ใน “ปฐวีธาตุ” มี ๑๙ อยาง
่ ใน “อาโปธาตุ” มี ๑๒ อยาง
่ เติม “มัตถลงค์
จากตัวอยาง
ุ ”
คือ มันสมอง เข้าเป็ นข้อสุ ดท้ายใน “ปฐวีธาตุ” รวมเป็ น ๓๒ เรี ยกวา่ “อาการ ๓๒” หรื อ “ทวัตติงสาการ”
่ เพราะรวมเข้าในอัฏฐิมิญชะ คือเยือในกระดูก) “ธาตกัุ มมัฏฐาน” นี เรี ยก
(มัตถลุงค์ไมมี่ ในปฐวีธาตุ ๑๙ อยาง
่ นวา่ “ธาตมนสิ
ํ
อยางอื
๔) บ้าง เมือ
ุ การ” คือ การพิจารณาธาตุ บ้าง “จตธาตววั
ุ ุ ฏฐาน” คือ การกาหนดธาตุ
ํ
พิจารณากาหนดธาตุ
๔ ด้วย “สติสัมปชัญญะ” เพือให้มองเห็น “ความเกิดขึนและความเสือมสลายไปในกาย”
่ นธ์ ๕ โดย
ตระหนักวา่ “กายนีก็สักว่ ากาย มิใช่ สัตว์ บคคล
ุ ตัวตน เราเขา” คือ การเห็นแจ้งในนามรู ปแหงขั
่ ั
ี ั
ไตรลักษณ์ นันเอง (ธรรมนิ ยาม ๓: กฎธรรมชาติเกยวกบความสั
มพันธ์และอาการทีเป็ นเหตุเป็ นผลแกกน
่ ยง ๑ สังขารคือสังขตธรรมทังปวงเป็ นทุกข์ ๑
่ งทังหลาย ได้แก่ สังขารคือสังขตธรรมทังปวงไมเที
แหงสิ
่ ่ ๑) ด้วยเหตุนี จึงจัดเป็ น “กายานปัุ สสนาสติปัฏฐาน” สวนหนึ
่
ง
ธรรมทังปวงไมใชตน
่
ั ่ ปธรรม คือ “รปกาย
ั ่
–รปูขันธ์ ” จิตใจจึงเป็ นทีชุมนุ มกนแหง
เพราะฉะนัน รางกายจึ
งเป็ นทีชุมนุ มกนแหงรู
ู
่
นามธรรม คือ “นามกาย–นามขันธ์ ” ทังรางกายและจิ
ตใจจึงเป็ น “ทีรวมหรื อทีชมนมแห่
ุ ุ งธรรม” ทีเรี ยกวา่
“ธรรมกาย” ฉะนัน ผูป้ ฏิบตั ิธรรมสามารถนํา “ธรรมกาย” ทังหลาย คือ “ขันธ์ ๕: รู ป–เวทนา–สั ญญา–
สั งขาร–วิ ญญาณ” มาศึกษาหรื อ “มนสิ การกรรมฐาน” ได้ตลอดเวลา ธรรมทังหลายอันเป็ นทีตังแหง่ “สติ”
(สติปัฏฐาน ๔: กายานุปัสสนา–เวทนานุ ปัสสนา–จิตตานุปัสสนา–ธัมมานุปัสสนา) คือ เป็ นทีระลึกของสติ
่ ทัง “รปกาย
และเครื องเรี ยนรู ้ของสัมปชัญญะ ซึ งมีอยู่ใน “ธรรมกาย” เหลานี
–นามกาย” การทําให้มากซึ ง
ู
่ กข์โดยอนุ โลมปฏิจจสมุป
“โยนิโสมนสิ การ” (เห็นแจ้งในอุปาทานขันธ์ ๕ เป็ นทุกข์ เห็นแจ้งในเหตุแหงทุ
่ กข์โดยปฏิโลมปฏิจจสมุปบาท และเห็นแจ้งนามรู ปโดยไตรลักษณ์) ใน
บาท เห็นแจ้งในการดับเหตุแหงทุ
ิ นแหง่ “สติ” (สติสัมปชัญญะ) ทียังไมเกด
่ ิ ขึน หรื อวายอมเป็
่ ่ นไปเพือ
ธรรมนันๆ นี เป็ นอาหารเพือความเกดขึ
ิ นแล้ว ด้วยการเจริ ญจตุสติปัฏฐานทังหลาย
ความงอกงามไพบูลย์ยิงขึนของ “สติ” (สติสัมปชัญญะ) ทีเกดขึ
ได้แก่ (๑) กายานปัุ สสนาสติปัฏฐาน (๒) เวทนานปัุ สสนาสติปัฏฐาน (๓) จิตตานปัุ สสนาสติปัฏฐาน และ
่ ซึงเป็ นการ
(๔) ธัมมานปัุ สสนาสติปัฏฐาน ในการเริ มต้นปฏิบตั ิธรรมนัน ให้เริ มต้นที “สติปัฏฐาน ๔” กอน
ํ
่ (อนุ ปัสสนา) ในความเป็ น
ฝึ กกาหนดรู
้สติและสัมปชัญญะในเวลาเดียวกนั โดยพิจารณาสภาวธรรมบอยๆ
ปทา” คื อ ข้ อประพฤติ ปฏิ บัติทีกระทําอยู่บ่อยๆ ตามลําดับ ในการมนสิ การ
จริ งนัน ชื อวา่ “อนปพพปฏิ
ุ ุ
กรรมฐาน ได้แก่ (๑) อนปัุ สสนา ๗ (๒) มหาวิปัสสนา ๑๘ (๓) การจําแนกอารมณ์ ๓๘ (๔) โพธิปักขิยธรรม
่ ยอม
่ ทําให้เกดิฤทธิ ปาฏิหาริ ยต์ ามพระอนุสาสนี ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
๓๗ ดังนัน ธรรมทังหลายเหลานี
่ ่
ได้อยางแนนอน
(อธิ คมธรรม–อุตตริ มนุ สสธรรม) ได้แก่ (๑) ปัญญาในสมาธิ คือ “สมถพละ–เจโตวิมุตติ”
ิ
ิ
อันเกดจากการเจริ
ญ “ฌาน ๔” และ (๒) ปัญญาในวิปัสสนา คือ “วิปัสสนาพละ–ปัญญาวิมุตติ” อันเกดจาก
การเจริ ญ “ญาณ ๑๖”
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่ ิ
่ ง คือ “ปั ญญารอบรู้ ” ทังหลายนัน ยอมเกดจากกุ
ข้อทีพึงสังเกตเป็ นอยางยิ
ศลกรรมในการเจริ ญ “อนปพพ
ุ ุ
่
่
ปฏิปทา” ในสวนหนึ
ง และในอีกสวนหนึ
ง คือ “อนปพพสิ
ุ ุ กขา” ด้วยการศึกษาฝึ กปฏิบตั ิตามลําดับด้วยหลัก
ไตรสิ กขา ได้แก่ “ศีล–สมาธิ–ปัญญา” นันคือ (๑) อธิสีลสิ กขา: สั มมาวาจา–สั มมากัมมันตะ–สั มมาอาชี วะ
ิ
่
เพือดับระงับกเลสอยางหยาบ
ทีเรี ยกวา่ “วีติกกมกิเลส” ได้แก่ กายทุจริ ต ๓ วจีทุจริ ต ๔ (๒) อธิจิตตสิ กขา:
ิ
่
สั มมาวายามะ–สั มมาสติ –สั มมาสมาธิ เพือดับระงับกเลสอยางกลาง
ที เรี ยกวา่ “ปริ ยุฏฐานกิเลส” ได้แก่
นิ วรณ์ทงั หลาย กามฉันทะ พยาบาท ถีนมิทธะ อุทธัจจกุกกุจจะ วิจิกิจฉา อวิชชา อรติ อกุศลธรรมทังปวง
ิ ๑๖ และ (๓) อธิปัญญาสิ กขา: สั มมาทิฏฐิ –สัมมาสังกัปปะ เพือดับระงับกเลสอยางละเอี
ิ
่
ยด
รวมทัง อุปกเลส
ิ
่
ทีเรี ยกวา่ “อนสยกิ
สัย) ได้แก่ สังโยชน์ ๑๐ โอฆะ ๔ อาสวะ ๔ ตามลําดับ กลาวโดยสรุ
ป ให้
ุ เลส” (กเลสานุ
ยึดแนวทางปฏิบตั ิตามหลัก “มัชฌิมาปฏิปทา” คือ (๑) เริ มด้ วยปัญญา (๒) ดําเนินด้ วยปัญญา (๓) นําไปสู่
่
ปั ญญา ทีเรี ยกรวมวา่ “อริ ยอัฏฐั งคิกมรรค–อริ ยมรรคมีองค์ ๘” โดยพิจารณาองค์มรรคแตละองค์
มีส่ วน
่
ั
สําคัญอยางไรกบภาวนาธรรม
คือ (๑) สมถภาวนา และ (๒) วิปัสสนาภาวนา เมือประพฤติปฏิบตั ิให้มากๆ
่ ิ “อัฎฐมัคคังควิภาวนญาณ” คือ ญาณทําให้แจ้ง
ให้สมบูรณ์บริ บูรณ์ยิง และเจริ ญงอดงามไพบูลย์ยงิ ยอมเกด
ั
่ ถ้าปราศจากปั ญญาสวนนี
่ กยอม
่
็่
ซึงองค์แหงมรรค
๘ ทังหลาย อันสัมปยุตต์กบภาวนาธรรมทั
งหลายอยางไร
่
่ ั ความเข้าใจอยางถองแท้
่ ่
ไมสามารถเข้
าถึง “กระแสแห่ งอริ ยมรรค” ได้เชนกน
โดยไมวิ่ ปริ ตใน “ปฏิปัตติ
สั ทธรรม” (ข้อ ๒ ในสัทธรรม ๓ หมายถึง สัทธรรมคือปฏิปทาอันจะต้องปฏิบตั ิ ได้แก่ อัฏฐังคิกมรรค หรื อ
่
่ า งต้น นี เป็ นแกนสารที
ไตรสิ ก ขา ได้แ ก่ ศี ล สมาธิ ปั ญ ญา) ดัง กลาวข้
แท้จ ริ ง ในการปฏิ บ ัติ ธ รรมของ
่
่
่ จารณาประกอบไปเรื อยๆ
พระพุทธศาสนา สวนรายละเอี
ยดปลีกยอยนอกเหนื
อจากนี เป็ นเพียงกระพีทีคอยพิ
่ ให้ถูกต้อง ไมใชไป
่
่ ่ มให้จบั แกนไม้
่ ่ เลือกจับได้แตกระพี
่
แตอยาลื
เปลือกไม้ เอาเป็ นสาระแกนสาระสํ
าคัญไป
่ น กคงพบแตความสวั
็
่
่ นเอง
หมด ผูท้ ีเป็ นชนผูห้ ลงทางเหลานั
สดีเทานั
่ ่
็ ทําไมครู อาจารย์ฝ่ายวิปัสสนาธุระจึงเน้นให้มนสิ การกรรมฐานใน “กายคตาสติ” หมายถึง
แตอยางไรกตาม
่
่ ่ อันไมสะอาด
่
ํ
จารณากายนี ให้เห็นวาประกอบด้
วยสวนตางๆ
การกําหนดสติอันไปในกาย นันคือ กาหนดพิ
่ นารั
่ งเกยจ
ี เป็ นทางรู ้เทาทั
่ นสภาวะของกายนี มิให้หลงใหลมัวเมา หรื อ การเจริ ญอนุปัสสนาในฐาน
ไมงาม
ํ
่
กายหรื อรางกายของตน
หรื อการตังสติกาหนดพิ
จารณากาย ให้รู้เห็นตามเป็ นจริ งวา่ “เป็ นแต่ เพียงกาย ไม่ ใช่
่ นธ์ ๕ คือ ตัวตนทีแท้จริ งผูป้ ฏิบตั ิธรรม อัน
–นามกาย” แหงขั
สัตว์ บุคคลตัวตนเราเขา” นัน เพราะวา่ “รปกาย
ู
่ จะไปพิจารณาหรื อใสใจธรรมทั
่
เป็ นองค์ประกอบภายใน กอนที
งหลายทีอยู่ภายนอกตน นันคือ การสร้าง
เกณฑ์มาตรฐาน (Standard Criteria) ในการมนสิ การกรรมฐานด้วยข้อเท็จจริ งแท้ ทีเรี ยกวา่ “ปรมัตถสั จจะ”
(Absolute Truths) นันคือ “อรรถบัญญัติ” อันเป็ นความหมายสู งสุ ดโดยปรมัตถ์ สภาวะตามความหมาย
สู งสุ ด สภาวะทีมี ในความหมายที แท้จริ ง เชน่ การพิจารณาสิ งมีชีวิตเป็ นเพียง “ขันธ์ ๕” ทีประกอบด้วย
่ ่ า ศัพ ท์ต าม
“รป
ู –เวทนา–สั ญ ญา–สั ง ขาร–วิ ญ ญาณ” ที เรี ยกวา่ “สภาวธรรม–ปรมั ต ถธรรม” ไมใชคํ
พจนานุกรมในภาษาใดภาษาหนึ ง ทีหมายถึง “สมมติสัจจะ” (Conventional Truths) หมายถึง ความจริ งโดย
ั
สมมติ คือ โดยความตกลงหมายรู ้ร่ วมกนของมนุ
ษย์ โดยใช้คาํ จาก “นามบัญญัติ” เชน่ สิ งมีชีวิตบนโลก
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่ เสื อ ต้นไม้ เป็ นต้น เพือให้เข้าใจในความเป็ นจริ งจากโลกจนถึงจักรวาล
เรี ยกวา่ คน แมว หนู ลิง กระตาย
่ การสร้างหนวยความหมายที
่
ั ) จึง
มนุษย์มีกระบวนทัศน์อยางไร
เป็ น “ความคิดรวบยอด” (Concept: สังกปป์
่ งยวด ทีแสดงถึง “ความฉลาด”
เป็ น “กระบวนการสร้ างความคิด” (Conceptualization) ทีสําคัญอยางยิ
(Intellect) หรื อ “ปัญญาแตกฉานของมนษย์
ุ ” (Human Being Discrimination: ปฏิสัมภิทา ๔) กระบวนการ
หาข้อสรุ ป (Generalizations) ซึ งเป็ นกระบวนการสังเคราะห์ (Synthesis หรื อ Induction: อุปมาน) เพือจัด
ั นสวนใหญ
่
่ ซึงหมายถึง “ลักษณะสากล” (Universality: สามัญลักษณะ) เพือ
กลุ่มหาคุณสมบัติทีเหมือนกนเป็
่ หลายอยางมารวมกน
่
ั ด้วยวิธีการวิเคราะห์
สร้างทฤษฎี (Theory) โดยพิจารณาเห็ นองค์ประกอบยอยๆ
(Analysis หรื อ Deduction: อนุมาน) ทีทําให้พบ “ลักษณะเฉพาะ” (Uniqueness: ปั จจัตตลักษณะ) ฉะนัน
่
่ “โลกตตรธ
เพือให้เข้าใจถึงความแตกตางระหวาง
รรม” (มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑) กบั “โลกียธรรม” ดังนี
ุ
ความจริง–Truths
จักรวาล –Universe
ธรรมชาติ –Nature
สรรพสิ ง –Reality
ธรรม –Dhamma
โลก –World
สั จฉิกตั ถะ–Signified

โลกตตรธรรม
–Supramundane States
ุ
อรรถบัญญัติ
Concepts
ปรมัตถสัจจะ
Absolute Truths
Significations
ความเข้ าใจทีถกต้
ู อง
สมมติสจั จะ
Conventional Truths
นามบัญญัติ
Terms
โลกียธรรม–Mundane States

่ ่ นได้เพียงแค่ “ผู้รู้ ”
เพราะฉะนัน ผูป้ ฏิบตั ิธรรมต้องมีคุณสมบัติเป็ น “นักทฤษฎี” (Theorist) ด้วย ไมใชเป็
่ น แตไมสามารถขบได้
่ ่
่ ไมใชนั
่ ่ กวิปัสสนาทีดีได้จริ ง
(Scholar) เทานั
ดวยทฤษฎี
้
(ทิฏฺ ฐิ ยา สุ ปฏิวิทฺธา) ยอม
เพราะ “ทฤษฎี” (Theory หรื อ Principle: หลักการ – Rule: กฎ) คือ เครื องมือในกระบวนการคิด ทีใช้บรรยาย
่ ทีเกดขึ
ิ นในธรรมชาติได้อยางละเอี
่
หรื อพรรณนาสภาวธรรม ปรากฏการณ์ หรื อเหตุการณ์ ตางๆ
ยด โดยผูคิ้ ด
่ เชน
่ พระสัม มาสั มพุท ธเจ้า ทรงใช้
ตามสามารถเพิ ม เติ ม รายละเอี ย ดตามภู มิ ปั ญ ญาของตน ยกตัว อยาง
หลักธรรม “ขันธ์ ๕” เพืออธิบายสิ งมีชีวิตทังหลายในภูมิทงั ๔ ได้แก่
่ ยวอยูใ่ นกาม ระดับจิตใจทียังปรารภกามเป็ นอารมณ์ นันคือ ยัง
(๑) “กามาวจรภมิู” คือ ชันทีทองเที
ี องกบกามคุ
ั
เกยวข้
ณ ระดับจิตใจของสัตว์ในกามภพทัง ๑๑ ชัน
่ ยวอยูใ่ นรู ป ระดับจิตใจทีปรารภรู ปธรรมเป็ นอารมณ์ ระดับจิตใจ
(๒) “รปาวจรภมิ
ู
ู ” คือ ชันทีทองเที
่ ไ้ ด้ฌานหรื อผูอ้ ยูใ่ นรู ปภพทัง ๑๖ ชัน
ของทานผู
่ ยวอยูใ่ นอรู ป ระดับจิตใจทีปรารภอรู ปธรรมเป็ นอารมณ์ ระดับ
(๓) “อรปาวจรภมิ
ู
ู ” คือ ชันทีทองเที
่ ไ้ ด้อรู ปฌาน หรื อผูอ้ ยูใ่ นอรู ปภพทัง ๔ ชัน
จิตใจของทานผู
่ ตตรธรรม ระดับจิตใจของพระอริ ยเจ้าอัน
(๔) “โลกตตรภมิ
ุ
ู ” คือ ชันทีพ้นจากโลก ระดับแหงโลกุ
ี มิ ๓ ข้างต้น
พ้นแล้วจากโลกยภู
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เพราะฉะนัน ในการปฏิบตั ิธรรม ทีเรี ยกสามัญวา่ “นังสมาธิ” นัน ผูป้ ฏิบตั ิธรรมต้องมีความถึงพร้อมด้วย
่ จริ ง ได้แก่ (๑) ขันธ์ ๕ (๒) อายตนะ ๑๒ (๓) ธาตุ ๑๘ (๔) อินทรี ย์ ๒๒
“วิปัสสนาภมิู–ปัญญาภมิู” อยางแท้
(๕) ปฏิจจสมปบาท
๑๒ (๖) ปฏิจจสมปปั
ุ
ุ นนธรรม: อัทธา ๓–สังเขป ๔–สนธิ ๓–วัฏฏะ ๓–อาการ ๒๐–มูล
๒–กฎแห่ งกรรม–กัมมัสสกตา (๗) อริยสั จจ์ ๔ ซึ งจะทําให้เข้าถึง “สามัญลักษณะแห่ งไตรลักษณ์ : อนิจจตา–
ทุกขตา–อนัตตตา” เพือออกหนีจากสังขารธรรม (สังขตธรรม) ทังหลาย แล้วเข้าไปสู่ “อริยสั จจ์ ๔” ทีเรี ยกวา่
“อริยมรรค” ซึงประกอบด้วย (๑) อริ ยมรรคมีองค์ ๘ กบั (๒) มัคคญาณ ๔–ทุกขนิโรธคามินีปฏิ ปทาอริ ยสั จจ์
ในคําวา่ “วิปัสสนาภมิู–ปั ญญาภมิู” หมายถึง ธรรมทีเป็ นภูมิของปั ญญา ธรรมทีเป็ นภูมิของวิปัสสนา คือ
ิ ญญาเห็นแจ้งตามเป็ นจริ ง พอเจริ ญวิปัสสนา หรื อ
ธรรมทังหลายอันเป็ นพืนฐานทีจะมองดูรู้เข้าใจ ให้เกดปั
่
มนสิ การกรรมฐาน เมือเข้าถึง “สมถนิมิต” และ “วิปัสสนานิมิต” ในแตละครั
งทีเจริ ญภาวนา ปั ญญารอบรู ้
ิ นในแตละครั
่
่ ิ นด้วยเชนกน
่ ั การสังสะองค์ความรู ้ทีเกดขึ
ยอมเกดขึ
งนัน กคื็ อการพิสูจน์และยืนยัน “ทฤษฎี”
่
่
ทังเกาและใหมในเวลาเดี
ยวกนั คําวา่ “ทฤษฎีใหม่ ” (New Theory) กบั “ทฤษฎีเก่ า” (Old Theory) กคื็ อ การ
่
่
ิ น ทีเรี ยกวา่ “ข้ อสมมติฐาน” (Hypothesis)
สร้างสมมติฐานขึนใหมในแตละครั
งทีจะมีการเจริ ญภาวนาเกดขึ
่ ่ จะมีการพิสูจน์ “ข้ อสมมติฐาน” ทังหลายนัน กต้็ องมี “ข้ อคิดเห็นเบืองต้ น” (Assumptions: Belief
แตกอนที
ั ญหาหรื อหัวข้อทีกาลั
ํ งน้อมจิต (สติสัมปชัญญะ–ญาณทัส
and Confidence) ทีเป็ นสาระสําคัญทีเกียวข้องกบปั
ิ
่
สนะ: ปริ ญญาทีเป็ นกจในทุ
กขอริ ยสัจจ์) ไปพิจารณาในภูมิแหงการเจริ
ญภาวนา (สมถะ–วิปัสสนา) นันๆ
เพราะฉะนัน ลําดับกระบวนการคิดสําคัญๆ ในการเจริ ญภาวนาจึงมี ๖ ขัน ดังนี
(๑) ความเชือพืนฐาน
(๒) ข้อสมมติฐาน
(๓) ทฤษฎี–หลักการ–กฎ
(๔) ธัมมวิจยะ
(๕) พิสูจน์และยืนยัน
(๖) ข้อสรุ ปใหม่
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่ ทังหลายทีมี ส่ วน
อนึ ง คําวา่ “ทฤษฎี–หลักการ–กฎ” หมายถึง พระอภิ ธรรม ข้อธรรมหลัก ข้อธรรมยอย
ิ น
ี องโดยตรงกบั “วิปัสสนาภมิู–ปัญญาภมิู” เพราะฉะนัน การประมวลความคิดหรื องค์ความรู ้ทีเกดขึ
เกยวข้
้
นัน คือ ขันตอนทีแสดงถึงความกาวหน้
าในการปฏิบตั ิธรรม ซึงต้องเป็ นกระบวนการคิดทีมีขนั ตอนทีเป็ นวิธี
่ ประกอบด้วยความเชือทีมี
วิทยาศาสตร์ (Scientific Methods) เพราะกระบวนการคิดในพระพุทธศาสนา ยอม
่ ่ อง “สมมติสัจจะ” แต่
เหตุผล ทีมีผลลัพธ์เป็ น “อริ ยสั จจธรรม–ปรมัตถ์ ” นันคือ “ปรมัตถสั จจะ” ไมใชเรื
ประการใดเลย ดังนัน ผูป้ ฏิบตั ิ ธรรมจึ งควรมีการวางแผนและการจัดการลําดับความสําคัญในศึกษาพระ
่
สัทธรรมทัง ๓ ประการ อยางระมั
ดระวังและรอบคอบเป็ นพิเศษ ได้แก่
่ ยน ได้แก่ “พุทธพจน์ ” หรื อ
(๑) “ปริยตั ติสัทธรรม” คือ สัทธรรมคือคําสังสอนอันจะต้องเลาเรี
“พุทธวจนะ” อันเป็ นพระอนุสาสนีของพระศาสดา
(๒) “ปฏิปัตติสัทธรรม–อธิคมสั ทธรรม” คือ สัทธรรมคือปฏิปทาอันจะต้องปฏิบตั ิ ได้แก่ “อริ ย
อัฏฐังคิกมรรค –อริ ยมรรคมีองค์ ๘” ได้แก่ “สัมมาทิฏฐิ –สัมมาสังกัปปะ–สัมมาวาจา–
สัมมากัมมันตะ–สัมมาอาชี วะ–สัมมาวายามะ–สัมมาสติ–สัมมาสมาธิ ” หรื อ “ไตรสิกขา” คือ
“ศีล–สมาธิ –ปั ญญา”
(๓) “ปฏิเวธสั ทธรรม” คือ สัทธรรมคือผลอันจะพึงเข้าถึงหรื อบรรลุดว้ ยการปฏิบตั ิ นันคือ
“โลกตตรธรรม
๙” ได้แก่ “มรรค ๔–ผล ๔–นิพพาน ๑”
ุ
่ ทําให้ความเจริ ญงอกงามไพบูลย์แหงปั
่ ญญาบกพรองไป
่
ในการปฏิเสธสัทธรรมหมวดใดหมวดหนึงนัน ยอม
่ น การจัดยุทธศาสตร์
ั ๓ คติ (ปริ ยตั ิ–ปฏิปัตติ–ปฏิเวธ) ดังกลาวนั
เพราะขาดการตรวจสอบทีเป็ นคู่ขนานกนใน
่ น จะ
ในการปฏิบตั ิธรรมจึงเป็ นทักษะความชํานาญในกระบวนการคิดทีถือเป็ นมืออาชีพ (Professional) เทานั
่ อสมัครเลน่ (Amateur) ไมได้
่ เด็ดขาด อันตรายหมายถึงชีวิตเชียวนะ คือ เข้าทํานองวา่ “เทหมด
มาทําอยางมื
่ ไ้ ด้บรรลุคุณวิเศษแหงอธิ
่ คมธรรมปรารภวา่ “งานนี
ตักไปเลย ไม่ ต้องออมแรงหาพระแสงอะไรอีก” ดังทานผู
ให้ เอาชีวิตเข้ าแลกกันไปเลย มิฉะนัน ไม่ สําเร็ จคณอั
ุ
ุ นใหญ่ นีได้ เด็ดขาด” (อยูเ่ ป็ นอยู–่ ตายเป็ นตาย) คําวา่ “คณ
ั ร้ ู ้หรื อผูบ้ รรลุคุณวิเศษได้เป็ น “อริยบคคล
อันใหญ่ ” คือ “โลกตตรธรรม
” ฉะนัน การสนทนาธรรมกบผู
ุ ” แล้ว
ุ
่
ั
ยอมได้
ประสบการณ์และเป็ นความรอบรู ้ ทีเรี ยกวา่ “สตมยญาณ
” ได้ เพราะมีโสภณบุรุษเป็ นกลยาณมิ
ตรได้
ุ
่ ยดคร้าน ทีจะ
่
ในการตอยอดองค์
ความรู ้ทางพระพุทธศาสนานี ผูป้ ฏิบตั ิธรรมต้องประกอบความตืน ไมเกลี
่
สร้างกุศลบารมีไว้ตลอดเวลา การพอกพูนอริ ยสัจจธรรมให้เจริ ญงอกงามไพบูลย์เป็ นเรื องใหญของผู
ใ้ ฝ่ สู ง
ในพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพือให้เข้าถึง “ปัญญา ๓” (Wisdom) ให้บริ บูรณ์สมบูรณ์ยงิ ดังนี
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“ปัญญา ๓” หมายถึง ความรอบรู้ –ความรู้ ทัว–ความเข้ าใจ–ความรู้ ซึง ได้แก่
ิ
(๑) “จินตามยปัญญา” คือ ปัญญาเกดจากการคิ
ดพิจารณา ปั ญญาสื บแต่ “โยนิโสมนสิการ” ทีตังขึน
ในตนเอง คําวา่ “โยนิโสมนสิการ” คือ การใช้ความคิดถูกวิธี ความรู ้จกั คิด คิดเป็ น คือ ทําในใจ
โดยแยบคาย มองสิ งทังหลายด้วยความคิดพิจารณา รู ้จกั สื บสาวหาเหตุผล แยกแยะสิ งนันๆ หรื อ
่ ปัจจัย
ปั ญหานันๆ ออก ให้เห็นตามสภาวะและตามความสัมพันธ์แหงเหตุ
ิ
่ ยน ปั ญญาสื บแต่ “ปรโตโฆสะ” คือ เสี ยงจาก
บเลาเรี
(๒) “สตมยปั
ญญา” คือ ปั ญญาเกดจากการสดั
ุ
่ ยน หาความรู ้
ผูอ้ ืน การกระตุน้ หรื อชักจูงจากภายนอก คือ การรับฟังคําแนะนําสังสอน เลาเรี
่ กจูงของผูอ้ ืน โดยเฉพาะการสดับสัทธรรมจากทานผู
่ เ้ ป็ น
สนทนาซักถาม ฟังคําบอกเลาชั
ั
กลยาณมิ
ตร
ิ
่
(๓) “ภาวนามยปัญญา” คือ ปั ญญาเกดจากการปฏิ
บตั ิบาํ เพ็ญ ปั ญญาสื บแตปั่ ญญาสองอยางแรกนั
น
แล้วหมันมนสิ การในประดาสภาวธรรม จนเกดิ “ญาณทัสสนะ–ยถาภตญาณทั
สนนะ” กบั
ู
“จักขุ–ญาณ–ปัญญา–วิชชา–แสงสว่ าง” ทีเรี ยกวา่ “ปัญญาญาณ” หรื อ “พทธปั
ุ ญญา”
่ ่ ง ไมมี่ ขอ้
ด้วยเหตุนี เพือให้เริ มเห็น “อาณาจักรแห่ งธรรม” ทีผูป้ ฏิบตั ิธรรมต้องทําความเข้าใจอยางแจมแจ้
สงสัยติดอยูใ่ นใจเลย ได้แก่ (๑) “เอกตตรธรรม
” หมวดธรรมทีควรทําให้แจ้งทังหมด ๑๐ ข้อ และ (๒) “อภิญ
ุ
เญยธรรม” หมวดธรรมทีควรรู ้ยงิ ทังหมด ๒๒ ข้อ ดังนี
สั จฉิกาตัพพนิทเทส
(พระสุ ตตันตปิ ฎก ขุททกนิกาย ปฏิสมั ภิทามรรค เลม่ ๗ ภาค ๑ - หน้าที 391–395 FILE 68)
[๗๗] ปั ญญาเครื องทรงจําธรรมทีได้สดับมาแล้ว คือ เครื องรู ้ชดั ซึงธรรมทีได้สดับมาแล้วนันวา่ ธรรมเหล่ านี
ควรทําให้ แจ้ ง ซึง “สั จฉิกรณะ–สั จฉิกริ ิยา” หมายถึง การทําให้แจ้งซึงนิพพาน นันคือ บรรลนิุ พพาน ชือวา่
่ ในอันดับตอไปนี
่
่ สชั นา “เอกตตรธรรม
“สตมยญาณ
” อยางไร
พระสารี บุตรกลาววิ
” มี ๑๐ ข้อ ด้วยการทําให้
ุ
ุ
แจ้งถึงการได้เฉพาะ ดังนี
่ ํ บ คือ ความพ้นแหงใจ
่ ได้แก่ อรหัตผลวิมุตติ
“ธรรม ๑” ควรทําให้แจ้ง คือ เจโตวิมุตติ ๑ อันไมกาเริ
นอกจากนี ยังหมายถึง เมตตาเจโตวิมุตติ กรุ ณาเจโตวิมุตติ มุทิตาเจโตวิมุตติ อุเบกขาเจโตวิมุตติ
“ธรรม ๒” ควรทําให้แจ้ง คือ วิชชา ๑ คือ วิชชา ๓ ได้แก่ บุพเพนิวาสานุสติญาณ จุตปู ปาตญาณ อาส
วักขยญาณ วิมตติ
ุ ๑ คือ พ้นจากปัจนิกธรรมทังหลาย [นิวรณ์ ๕ วิตก ๖ วิจาร ๖ เป็ นต้น] และ
น้อมไปในอารมณ์ ได้แก่ วิมุตติ ๒ คือ การน้อมจิตไป –จิตฺตสฺ ส จ อธิ มตุ ฺติ ๑ และ นิพพาน ๑
“ธรรม ๓” ควรทําให้แจ้ง คือ วิชชา ๓ คือ ความรู ้แจ้ง ความรู ้วิเศษ ได้แก่ บุพเพนิวาสานุสติญาณ ๑
จุตูปปาตญาณ ๑ อาสวักขยญาณ ๑
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“ธรรม ๔” ควรทําให้แจ้ง คือ สามัญญผล ๔ คือ ความเป็ นสมณะ ได้แก่ โสดาปั ตติผล ๑ สกทาคามิผล
๑ อนาคามิผล ๑ อรหัตผล ๑
“ธรรม ๕” ควรทําให้แจ้ง คือ ธรรมขันธ์ ๕ ได้แก่ สี ลขันธ์ ๑ สมาธิขนั ธ์ ๑ ปั ญญาขันธ์ ๑ วิมุตติขนั ธ์ ๑
วิมุตติญาณทัสนขันธ์ ๑
“ธรรม ๖” ควรทําให้แจ้ง คือ อภิญญา ๖ คือ ญาณอันยิง ได้แก่ อิทธิวิธญาณ ๑ ทิพโสดธาตุญาณ ๑
บุพเพนิวาสานุสติญาณ ๑ เจโตปริ ยญาณ ๑ ทิพจักขุญาณ ๑ อาสวักขยญาณ ๑
่ ยง ๑ ปั ญญาเห็น
“ธรรม ๗” ควรทําให้แจ้ง คือ กําลังของพระขีณาสพ ๗ ได้แก่ ปัญญาเห็นสังขารไมเที
่
กามเป็ นหลุมถานเพลิ
ง ๑ เนกขัมมะ วิเวก ๓ สติปัฏฐาน ๔ อินทรี ย ์ ๕ โพชฌงค์ ๗ อริ ยมรรคมี
องค์ ๘
่ นรู ป นีเป็ นวิโมกข์ขอ้ ที ๑ ภิกษุมี
“ธรรม ๘” ควรทําให้แจ้ง คือ วิโมกข์ ๘ ได้แก่ ภิกษุมีรูปยอมเห็
่ นรู ปภายนอก นีเป็ นวิโมกข์ขอ้ ที ๒ ภิกษุนอ้ มใจไปวา่ นีงาม
ความสําคัญในอรู ปภายใน ยอมเห็
เป็ นวิโมกข์ขอ้ ที ๓ ภิกษุเข้าถึง อากาสานัญจายตนะ วา่ อนนฺโต อากาโส – อากาศไมมี่ ทีสุ ดอยู่
่ ปสัญญาโดยประการทังปวงดับปฏิฆสัญญา ไมใสใจถึ
่ ่ งนานัตตสัญญา นีเป็ นวิโมกข์
เพราะลวงรู
่ อา
ข้อที ๔ ภิกษุเข้าถึง วิญญาณัญจายตนะวา่ อนนฺต ํ วิ ฺญาณํ –วิญญาณไมมี่ ทีสุ ดอยู่ เพราะลวง
กาสานัญจายตะ โดยประการทังปวง นีเป็ นวิโมกข์ขอ้ ที ๕ ภิกษุเข้าถึง อากิญจัญญายตนะ วา่
่ วิญญาณั ญจายตนะ โดยประการทังปวง เป็ นวิโมกข์ขอ้ ที
นตฺถิ กิ ฺจิ –อะไรๆ ไมมี่ อยู่ เพราะลวง
่ อากิญจัญญายตนะ โดยประการทังปวง
๖ ภิกษุเข้าถึง เนวสัญญานาสัญญายตนะ อยู่ เพราะลวง
่ เนวสัญญานาสัญญายตนะ
นีเป็ นวิโมกข์ขอ้ ที ๗ ภิกษุเข้าถึง สัญญาเวทยิตนิโรธ อยู่ เพราะลวง
โดยประการทังปวง นีเป็ นวิโมกข์ขอ้ ที ๘
่
“ธรรม ๙” ควรทําให้แจ้ง คือ อนปพพนิ
ุ ุ โรธ ๙ หรื อ นิโรธ ๙ ได้แก่ กามสัญญาของผูเ้ ข้าปฐมฌาน ยอม
่ บไป ๑ ปี ติของผูเ้ ข้าถึงตติยฌาน ยอมดั
่ บไป ๑
ดับไป ๑ วิตกวิจารของผูเ้ ข้าถึงทุติยฌาน ยอมดั
่ บไป ๑ รู ปสัญญาของผูเ้ ข้าถึงอากาสานัญ
ลมอัสสาสะปั สสาสะของผูเ้ ข้าถึงจตุตถฌาน ยอมดั
่ บไป ๑ อากาสานัญจายตนสัญญาของผูเ้ ข้าถึงวิญญาณัญจายตนะ ยอมดั
่ บไป ๑
จายตนะ ยอมดั
ิ ญญายตนะ ยอมดั
่ บไป ๑ อากญจั
ิ ญญายตนสัญญา
วิญญาณัญจายตนสัญญาของผูเ้ ข้าถึงอากญจั
่ บไป ๑ สัญญาและเวทนาของผูเ้ ข้าถึงสัญญาเวทยิต
ของผูเ้ ข้าถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะ ยอมดั
่ บไป ๑
นิโรธ ยอมดั
ั ๑ สัมมาวาจา ๑
“ธรรม ๑๐” ควรทําให้แจ้ง คือ อเสกขธรรม ๑๐ ได้แก่ สัมมาทิฏฐิ ๑ สัมมาสังกปปะ
ั นตะ ๑ สัมมาอาชีวะ ๑ สัมมาวายามะ ๑ สัมมาสติ ๑ สัมมาสมาธิ ๑ สัมมาญาณะ ๑
สัมมากมมั
สัมมาวิมุตติ ๑
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[๗๘] ดูก่อนภิกษุทงั หลาย สิ งทังปวงควรทําให้แจ้ง ดูก่อนภิกษุทงั หลายกสิ็ งทังปวงควรทําให้แจ้ง คือ อะไร
ิ น
(๑) จักษุ รู ป จักษุวิญญาณ จักษสัุ มผัส สุ ขเวทนา ทุกขเวทนา หรื อแม้อทุกขมสุ ขเวทนา ทีเกดขึ
เพราะ จักษุสัมผัส เป็ นปัจจัย ควรทําให้ แจ้ งทุกอย่ าง
ิ น
(๒) หู เสี ยง โสตวิญญาณ โสตสั มผัส สุ ขเวทนา ทุกขเวทนา หรื อแม้อทุกขมสุ ขเวทนา ทีเกดขึ
เพราะ โสตสัมผัส เป็ นปั จจัย ควรทําให้ แจ้ งทุกอย่ าง
ิ น
(๓) จมูก กลิน ฆานวิญญาณ ฆานสั มผัส สุ ขเวทนา ทุกขเวทนา หรื อแม้อทุกขมสุ ขเวทนา ทีเกดขึ
เพราะ ฆานสัมผัส เป็ นปัจจัย ควรทําให้ แจ้ งทุกอย่ าง
ิ น
(๔) ลิน รส ชิวหาวิญญาณ ชิวหาสั มผัส สุ ขเวทนา ทุกขเวทนา หรื อแม้อทุกขมสุ ขเวทนา ทีเกดขึ
เพราะ ชิ วหาสัมผัส เป็ นปั จจัย ควรทําให้ แจ้ งทุกอย่ าง
(๕) กาย โผฏฐัพพะ กายวิญญาณ กายสั มผัส สุ ขเวทนา ทุกขเวทนา หรื อแม้อทุกขมสุ ขเวทนา ที
เกดิขึนเพราะ กายสัมผัส เป็ นปั จจัย ควรทําให้ แจ้ งทุกอย่ าง
(๖) ใจ ธรรมารมณ์ มโนวิญญาณ มโนสั มผัส สุ ขเวทนา ทุกขเวทนา หรื อแม้อทุกขมสุ ขเวทนาที
ิ นเพราะ มโนสัมผัส เป็ นปัจจัย ควรทําให้ แจ้ งทุกอย่ าง
เกดขึ
่ าให้แจ้งโดยทําให้เป็ นอารมณ์ (ตังแตข้่ อนีเป็ นต้นไป คือ
พระโยคาวจรเมือพิจารณาเห็น รปู ยอมทํ
ี ั “ทกข์
่ อมันยึดมันในธรรมกยอมเป็
็ ่ นทุกข์เชนกน
่ ั เพราะธรรมทังหลายไมมี่
ความหมายเกยวกบ
ุ ” แตการถื
่
ตัวตน) โดยมีลาํ ดับตอไปนี
“ขันธ์ ๕”
่ าให้แจ้งโดยทําให้เป็ นอารมณ์
เมือพิจารณาเห็น รปู ยอมทํ
่ าให้แจ้งโดยทําให้เป็ นอารมณ์
เมือพิจารณาเห็น เวทนา ยอมทํ
่ าให้แจ้งโดยทําให้เป็ นอารมณ์
เมือพิจารณาเห็น สั ญญา ยอมทํ
่ าให้แจ้งโดยทําให้เป็ นอารมณ์
เมือพิจารณาเห็น สั งขาร ยอมทํ
่ าให้แจ้งโดยทําให้เป็ นอารมณ์
เมือพิจารณาเห็น วิญญาณ ยอมทํ
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“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 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
(๑๒) “ธาตกัุ มมัฏฐาน ๑๖” = ปฐวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุ อากาสธาตุ วิญญาณธาตุ ปฐวี
กสิ ณ อาโปกสิ ณ เตโชกสิ ณ วาโยกสิ ณ นีลกสิ ณ ปี ตกสิ ณ โลหิ ตกสิ ณ โอทาตกสิ ณ อากาสกสิ ณ
วิญญาณกสิ 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
คันธธาตุ ฆานวิญญาณธาตุ ชิวหาธาตุ รสธาตุ ชิวหาวิญญาณธาตุ กายธาตุ โผฏฐัพพธาตุ กาย
วิญญาณธาตุ มโนธาตุ ธรรมธาตุ มโนวิญญาณธาตุ
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(๑๖) “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 ์ อนัญญตัญญัสสามีติ
นทรี ย ์ [อินทรี ยข์ องผูป้ ฏิบตั ิดว้ ยมนสิ การวา่ เราจักรู ้ธรรมทียังไมรู่ ้ อินทรี ยน์ ีเป็ นชือของโสดา
ปั ตติมรรคญาณ] อัญญินทรี ย ์ [อินทรี ยข์ องผูร้ ู ้จตุสจั ธรรมด้วยมรรคนัน อินทรี ยน์ ีเป็ นชือของ
ญาณในฐานะ ๖ คือ โสดาปั ตติผลถึงอรหัตมรรคญาณ] อัญญาตาวินทรี ย ์ [อินทรี ยข์ องพระ
ขีณาสพผูร้ ู ้จบแล้ว อินทรี ยน์ ีเป็ นชือของอรหัตผลญาณ]
(๑๗) “ธาตุ ๓” = กามธาตุ รู ปธาตุ อรู ปธาตุ
(๑๘) “ภพ ๙” = กามภพ รู ปภพ อรู ปภพ สัญญาภพ อสัญญาภพ เนวสัญญานาสัญญาภพ เอกโวการ
ภพ จตุโวการภพ ปั ญจโวการภพ
(๑๙) “ฌาน ๔” = ปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน
(๒๐) “อัปปมัญญา ๔” = เมตตาเจโตวิมุตติ กรุ ณาเจโตวิมุตติ มุทิตาเจโตวิมุตติ อุเบกขาเจโตวิมุต
ิ ญญายตนส
(๒๑) “อรปสมาบั
ติ ๔” = อากาสานัญจายตนสมาบัติ วิญญาณัญจายตนสมาบัติ อากญจั
ู
มาบัติ เนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ
(๒๒) “ปฏิจจสมปบาท
๑๒” [อิทปั ปัจจยตา–ปัจจยาการ–ตถตา] = อวิชชา สังขาร วิญญาณ นามรู ป
ุ
สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา ตัณหา อุปาทาน ภพ ชาติ ชรา มรณะ
่ งหลายนัน ผูป้ ฏิบตั ิธรรมสามารถค้นเพิมเติมได้จาก “พจนานกรมพทธ
สําหรับรายละเอียดในข้อธรรมยอยทั
ุ
ุ
็ ซึ งต้องใช้เวลามากเป็ นพิเศษ เพือไขปริ ศนาธรรมตางๆ
่ ที เกดขึ
ิ นได้
ศาสตร์ ” หรื อ “พระไตรปิ ฎก” กได้
่
ี องกบั
ฉะนัน ในบรรดาธรรมทังหลายทีกลาวมาข้
างต้น ผูป้ ฏิบตั ิธรรมจําเป็ นต้องจําให้ได้หมด เพราะเกยวข้
ิ
่ ง “อภิ ญ เญยธรรม” จะเกยว
ี ข้อ งกบการเจริ
ั
กจในการบํ
า เพ็ญ เพี ย รภาวนาทัง หมด โดยเฉพาะอยางยิ
ญ
ั กฐานโดยตรง ไมวาจะเป็
่่
็ นอกจากนี ควร
วิปัสสนากมมั
น “อนปัุ สสนา ๗” หรื อ “มหาวิปัสสนา ๑๘” กตาม
เข้าใจให้ถ่องแท้ถึง สมมติฐานของพระพุทธศาสนาทีวา่ :
(๑)“ร้ ู ชีวิตสั นตติของมนษย์
นธ์ ๕ เป็ นทกข์
ุ ทุกคน คือ อปาทานขั
ุ
ุ ” ซึ งทําความเข้าใจได้ดว้ ย “ปุพเพ
นิวาสานุสสติญาณ–นามรู ปปริ จเฉทญาณ”
(๒) “ร้ ู การเกิดเหตปัุ จจัยแห่ งนามรปด้
จจสมปบาท
และร้ ู การดับเหตปัุ จจัยแห่ งนาม
ู วย อนโลมปฏิ
ุ
ุ
รปด้
” ซึ งทําความเข้าใจได้ดว้ ย “จุตูปปาตญาณ–ทิ พพจั กขุญาณ–
ู วย ปฏิโลมปฏิจจสมปบาท
ุ
ปั จจยปริ คคหญาณ” รวมทัง ปฏิจจสมุปปั นนธรรม ได้แก่ อัทธา ๓–สั งเขป ๔–สนธิ ๓–วัฏฏะ
๓–อาการ ๒๐–มูล ๒–กฎแห่ งกรรม–กัมมัสสกตา
(๓) “ร้ ูนานรปโดยไตรลั
กษณ์ ” ซึงทําความเข้าใจได้ดว้ ย “สัมมสนญาณ”
ู
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็ ่ใน “ญาณ ๑๖” เชนกน
่ ั
ความรู ้ทีเหลือจากนัน เรี ยกวา่ “วิปัสสนาญาณ ๙” (วุฏฐานคามินีปฏิปทา) ซึ งกอยู
ี
จนถึง “โลกตตรธรรม
๙” (มรรค ๔ ผล ๔ นิ พพาน ๑) และ “ปัจจเวกขณฌาน” (โลกยญาณ
) เป็ นญาณอันดับ
ุ
่ ั อยางไรกตาม
่
็ ในอันดับสุ ดท้ายนี ให้ผู ้
สุ ดท้าย แล้วตามด้วย “อาสวักขยญาณ” ซึงเป็ นโลกุตตรญาณเชนกน
ปฏิบตั ิธรรมพิจารณาบรรดาธรรมทังหลายใน “อนปพพปฏิ
ปทา” ได้แก่ อนุปัสสนา ๗ (ปั ญญา ๑๐)–มหา
ุ ุ
วิปัสสนา ๑๘–การจําแนกอารมณ์ ๓๘–และ–โพธิ ปักขิยธรรม ๓๗ ดังนี
“ปัญญา ๑๐” หมายถึง ปั ญญาทีเกิดจากการเจริ ญอนุปัสสนา ได้แก่
่ ยง]
(๑) “ชวนปัญญา” คือ ปัญญาเร็ ว โดยเจริ ญ “อนิจจานปัุ สสนา” [เห็นความไมเที
(๒) “นิพเพธิกปัญญา” คือ ปัญญาทําลายกิเลส โดยเจริ ญ “ทกขานปั
ุ
ุ สสนา” [เห็นความทุกข์]
่ ่ วตน]
(๓) “มหาปัญญา” คือ ปัญญามาก โดยเจริ ญ “อนัตตานปัุ สสนา” [เห็นความไมใชตั
่
(๔) “ติกขปัญญา” คือ ปัญญาคมกล้ า โดยเจริ ญ “นิพพิทานปัุ สสนา” [หนายในกองทุ
กข์]
(๕) “วิบูลปัญญา” คือ ปัญญากว้ างขวาง โดยเจริ ญ “วิราคานปัุ สสนา” [ดับความกระหายวัฏฏะ]
ิ ]
(๖) “คัมภีรปัญญา” คือ ปัญญาลึกซึง โดยเจริ ญ “นิโรธานปัุ สสนา” [ดับกเลส
(๗) “อัสสามันตปัญญา” คือ ปัญญาไม่ ใกล้ โดยเจริ ญ “ปฏินิสสั คคานปัุ สสนา” [สลัดคืน]
(๘) “ปฏิสัมภิทา ๔” คือ ปัญญาแตกฉาน โดยเจริ ญ “อนปัุ สสนา ๗” [ปั ญญาแตกฉาน–อุเบกขา]
(๙) “ปถปั
ุ ุ ญญา” คือ ปัญญาแน่ นหนา โดยเจริ ญ “ปัญญา ๘” [ความรู ้ทวั ถ้วน–สัพพัญ ู]
(๑๐) “หาสปัญญา” คือ ปัญญาร่ าเริ ง โดยเจริ ญ “ปัญญา ๙” [ทิพยจักขุ–ปัญญาจักขุ]
ให้พิจารณา “ญาณ ๑๖–โสฬสญาณ” เปรี ยบเทียบกบั “วิสุ ทธิ ๗” และ “มหาวิปัสสนา ๑๘” ดังนี
“ญาณ ๑๖–โสฬสญาณ” หมายถึง ความหยังรู้ ในทีนีหมายถึงญาณทีเกิดขึนแก่ ผ้ เู จริ ญวิปัสสนาตามลําดับ
ตังแต่ ต้นจนถึงทีสุด ให้พจิ ารณาถึง “วิปัสสนาภมิู–ปัญญาภมิู” ได้แก่
่ งทังหลายมีแต่
(๑) “นามรปปริ
ู จเฉทญาณ” คือ ญาณกําหนดจําแนกรู้ นามและรู ป นันคือ รู ้วาสิ
ํ
รู ปธรรมและนามธรรม และกาหนดแยกได้
วา่ อะไรเป็ นรู ปธรรม อะไรเป็ นนามธรรม ซึงทําให้
เห็น “ขันธ์ ๕” [อุปาทานขันธ์ ๕ เป็ นทุกข์ –สงสารทุกข์ ให้ดูภาคผนวก–เบญจขันธ์] ทังหมด =
“ขันธ์ ๕–อายตนะ ๑๒–ธาตุ ๑๘–อินทรี ย์ ๒๒”
(๒) “ปัจจยปริคคหญาณ” คือ ญาณกําหนดรู้ ปัจจัยของนามและรู ป นันคือ รู ้วา่ รู ปธรรมและ
่ ั อาศัยกนั โดยรู ้ตามแนว “ปฏิจจสมุป
ิ
ปั จจัย และเป็ นปั จจัยแกกน
นามธรรมทังหลายเกดจากเหตุ
บาท” กดี็ ตามแนว “กฎแห่ งกรรม” กดี็ ตามแนว “วัฏฏะ ๓” กดี็ เป็ นต้น ซึงทําให้เห็น
“ปฏิจจสมุปบาท ๑๒” และ “ปฏิจจสมุปปั นนธรรม” [ภวจักร] ทังหมด = “ปฏิจจสมปบาท
๑๒”
ุ
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(๓) “สั มมสนญาณ” คือ ญาณกําหนดรู้ ด้วยพิจารณาเห็นนามและรู ปโดยไตรลักษณ์ นันคือ ยก
่ ยง เป็ นทุกข์
รู ปธรรมและนามธรรมทังหลายขึนพิจารณาโดยเห็นตามลักษณะทีเป็ นของไมเที
มิใชตั่ วตน ซึงทําให้เห็น “ไตรลักษณ์ ” ทังหมด = “สามัญลักษณะ ๓”
(๔) “อทยั
ุ พพยานปัุ สสนาญาณ” คือ ญาณอันตามเห็นความเกิดและความดับ นันคือ 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” คือ ญาณอันตามเห็นความสลาย นันคือ เมือเห็นความเกดดั
่ ดในสวนความดั
่
็ นวาสั
่ งขารทังปวงล้วนจะต้องสลายไป
คํานึงเดนชั
บอันเป็ นจุดจบสิ น กเห็
ทังหมด = “อนัตตตา”
(๖) “ภยตปัู ฏฐานญาณ” คือ ญาณอันมองเห็นสังขารปรากฏเป็ นของน่ ากลัว นันคือ เมือพิจารณาเห็น
่ ่ นแล้วสังขารทังปวงไมวาจะเป็
่่
ความแตกสลายอันมีทวั ไปแกทุ่ กสิ งทุกอยางเชนนั
นไปในภพใด
็
่ วเพราะล้วนแตจะต้
่ องสลายไปไมปลอดภั
่
คติใด กปรากฏเป็
นของนากลั
ยทังสิ น = “อนิจจตา”
(๗) “อาทีนวานปัุ สสนาญาณ” คือ ญาณอันคํานึงเห็นโทษ นันคือ เมือพิจารณาเห็นสังขารทังปวงซึง
่ วไมปลอดภั
่
่ านึงเห็นสังขารทังปวงนัน
ล้วนต้องแตกสลายไป เป็ นของนากลั
ยทังสิ นแล้ว ยอมคํ
่ นโทษเป็ นสิ งทีมีความบกพรอง
่ จะต้องระคนอยูด่ ว้ ยทุกข์ = “ทกขตา
วาเป็
”
ุ
(๘) “นิพพิทานปัุ สสนาญาณ” คือ ญาณอันคํานึงเห็นด้ วยความหน่ าย นันคือ เมือพิจารณาเห็นสังขาร
่ นโทษเชนนั
่ นแล้ว ยอมเกดความหนาย
่ ิ
่ ไมเพลิ
่ ดเพลินติดใจ = “วิราคะ”
วาเป็
่ งขารทังหลาย
(๙) “มญจิ
ุ ตุกัมยตาญาณ” คือ ญาณอันคํานึงด้ วยใคร่ จะพ้ นไปเสี ย นันคือ เมือหนายสั
่
่ น = “นิโรธะ”
แล้ว ยอมปรารถนาที
จะพ้นไปเสี ยจากสังขารเหลานั
(๑๐) “ปฏิสังขานปัุ สสนาญาณ” คือ ญาณอันคํานึงพิจารณาหาทาง นันคือ เมือต้องการจะพ้นไปเสี ย จึง
ํ
กลับหันไปยกเอาสังขารทังหลายขึนมาพิจารณากาหนดด้
วยไตรลักษณ์เพือมองหาอุบายทีจะ
ปลดเปลืองออกไป = “มรรค” [ปหานะ]
(๑๑) “สั งขารเปกขาญาณ
” คือ ญาณอันเป็ นไปโดยความเป็ นกลางต่ อสังขาร นันคือ เมือพิจารณา
ุ
่ ยอมเกดความรู
่ ิ
่ ความเป็ นอยูเ่ ป็ นไป
สังขารตอไป
้เห็นสภาวะของสังขารตามความเป็ นจริ ง วามี
่ นเป็ นธรรมดา จึงวางใจเป็ นกลางได้ ไมยิ่ นดียนิ ร้ายในสังขารทังหลาย แตนั่ น
ของมันอยางนั
ี
ั งขาร
มองเห็นนิพพานเป็ นสันติบท ญาณจึงแล่ นม่ งุ ไปยังนิพพาน เลิกละความเกยวเกาะกบสั
เสี ยได้ = “อเบกขา
” [“ตัตรมัชฌัตตุเปกขา” —อุเบกขาในความเป็ นกลางในธรรมนันๆ]
ุ
(๑๒) “สั จจานโลมิ
” คือ ญาณอันเป็ นไปโดยอนุโลมแก่ การหยังรู้ อริ ยสัจจ์ นันคือ
ุ กญาณ–อนโลมญาณ
ุ
่ งขารทังหลาย ไมพะวง
่
่ ่งตรงไปสู่ นิพพานแล้ว ญาณอัน
เมือวางใจเป็ นกลางตอสั
และญาณแลนมุ
่ ิ นในลําดับถัดไป เป็ นขันสุ ดท้ายของ “วิปัสสนาญาณ”
คล้อยตอ่ “การตรั สร้ ูอริ ยสัจจ์ ” ยอมเกดขึ
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่
็ ิ “โคตรภูญาณ” มาคันกลาง แล้วเกดิ “มรรคญาณ” [มัคคญาณ] ให้สาํ เร็ จ
ตอจากนั
นกจะเกด
่ = “อริ ยสัจจ์ ๔”
ความเป็ น “อริ ยบคคล
ุ ” ตอไป
่ ่
(๑๓) “โคตรภญาณ
ามพ้นจาก “ภาวะ
ู ” คือ ญาณครอบโคตร นันคือ ความหยังรู ้ทีเป็ นหัวตอแหงการข้
ปุถชุ น” เข้าสู่ “ภาวะอริ ยบุคคล” = “ญาณคันระหว่ างโลกียะกับโลกตตระ
”
ุ
่ น
(๑๔) “มัคคญาณ” คือ ญาณในอริ ยมรรค นันคือ ความหยังรู ้ทีให้สาํ เร็ จ “ภาวะอริ ยบคคล
ุ ” แตละขั
ซึงทําให้เห็น “อริ ยสัจจ์ ๔” ทังหมด = “โลกตตรมรรค
[มรรค ๔–มัคสมังคี–มัคคญาณแหง่
ุ
มรรค ๘]”
(๑๕) “ผลญาณ” คือ ญาณในอริ ยผล นันคือ ความหยังรู ้ทีเป็ นผลสําเร็ จของพระอริ ยบุคคลชันนันๆ =
่
“โลกตตรผล
[ผล ๔–ผลสมังคี–ผลญาณแหงมรรค
๘]”
ุ
ิ ละ
(๑๖) “ปัจจเวกขณญาณ” คือ ญาณหยังรู้ ด้วยการพิจารณาทบทวน นันคือ สํารวจรู ้มรรคผล กเลสที
่่
ิ ยังเหลืออยู่ ซึง
นต์ไมมี่ การพิจารณากเลสที
แล้ว กิเลสทีเหลืออยู่ และนิพพาน เว้นแตวาพระอรหั
สุ ดท้ายทําให้เกดิ “อาสวักขยญาณ” = “ปัญญาตรั สร้ ู” [สัมโพธะ–นิพพาน ๒]

่
่ “ญาณ ๑๖–โสฬสญาณ” กบั “อนปพพปฏิ
หมายเหตุ: ความแตกตางระหวาง
ปทา: อนุปัสสนา ๗–มหา
ุ ุ
่
วิปัสสนา ๑๘–การจําแนกอารมณ์ ๓๘–โพธิ ปักขิยธรรม ๓๗” คือ ธรรมทังหลายในสวนหลั
งนี ผูป้ ฏิบตั ิ
ธรรมจักต้องหมันพิจารณาอยูบ่ ่อยๆ ทีเรี ยกวา่ “มนิสการกรรมฐาน” นันคือ ทําให้มาก บริ บูรณ์สมบูรณ์
่
เจริ ญพอกพูนงอกงามไพบูลย์ยงิ ยอมบรรลุ
ถึงด้วย “ปัญญาแตกฉาน” (ปฏิสมั ภิทา ๔) ในไมช้่ า การศึกษา
่ ยวกนั คือ “ความเป็ นปราชญ์” (Guru) คือ
ทางโลก กมี็ ความปรารถนาในเรื อง “ปัญญาแตกฉาน” เชนเดี
่
นักปราชญ์บณั ฑิต ในทางธรรมเรี ยกวา่ “ปราชญ์ มหามุนี” (Sage) คือ บุคคลผูท้ ีฉลาดมาก ดังเชน่ คํากลาว
วา่: “พระพทธเจ้
ุ าองค์ พระมนีุ ผ้ปู ระเสริ ฐทรงยังพทธกิ
ุ จประจําวัน ๕ ประการนีให้ หมดจด” เป็ นต้น ได้แก่
(๑) เวลาเช้าเสด็จบิณฑบาต
(๒) เวลาเย็นทรงแสดงธรรม
่ ่ กษุ
(๓) เวลาคําประทานโอวาทแกเหลาภิ
(๔) เทียงคืนทรงตอบปั ญหาเทวดา
่
่
(๕) จวนสวางทรงตรวจพิ
จารณาสัตว์ทีสามารถและทียังไมสามารถบรรลุ
ธรรมอันควรจะเสด็จไป
โปรดหรื อไม่
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“วิสุ ทธิ ๗” หมายถึง ความหมดจด ความบริ สุทธิ ทีสูงขึนไปเป็ นขันๆ ธรรมทีชําระสั ตว์ ให้ บริ สุทธิ ยัง
ไตรสิ กขาให้ บริ บูรณ์ เป็ นขันๆ ไปโดยลําดับ จนบรรลุจุดหมายคือนิพพาน ได้แก่
(๑) “สี ลวิสุ ทธิ” คือ ความหมดจดแห่ งศีล นันคือ รักษาศีลตามภูมิขนั ของตนให้บริ สุทธิ และให้
่ แก่ ปาริ สุทธิศีล ๔
เป็ นไปเพือสมาธิ วิสุทธิมคั ค์วาได้
ิ
(๒) “จิตตวิสุ ทธิ” คือ ความหมดจดแห่ งจิต นันคือ ฝึ กอบรมจิตจนบังเกดสมาธิ
พอเป็ นบาทฐานแหง่
วิปัสสนา วิสุทธิมคั ค์วา่ ได้แก่ สมาบัติ ๘ พร้อมทังอุปจาร
(๓) “ทิฏฐิ วสิ ุ ทธิ” คือ ความหมดจดแห่ งทิฏฐิ นันคือ ความรู ้เข้าใจมองเห็นนามรู ปตามสภาวะทีเป็ น
่
่ นสัตว์บุคคลเสี ยได้ เริ มดํารงในภูมิแหงความไมหลงผิ
่
่
จริ งเป็ นเหตุขมความเข้
าใจผิดวาเป็
ด ข้ อนี
จัดเป็ นขันกําหนดทุกขสัจจ์ [อุปาทานขันธ์ ๕ เป็ นทุกข์]
(๔) “กังขาวิตรณวิสุ ทธิ” คือ ความหมดจดแห่ งญาณเป็ นเหตขุ้ ามพ้ นความสงสัย ความบริ สุ ทธิขันที
ํ
่
้ปัจจัยแหงนามรู
ปได้แล้วจึงสิ นสงสัยในกาลทัง ๓
ทําให้ กาํ จัดความสงสัยได้ นันคือ กาหนดรู
–สัมมาทัสสนะ” และจัดเป็ นขัน
[ปฏิจจสมุปบาท ๑๒] ข้อนีตรงกบั “ธรรมฐิติญาณ–ยถาภตญาณ
ู
กําหนดสมุทัยสัจจ์
(๕) “มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุ ทธิ” คือ ความหมดจดแห่ งญาณทีร้ ูเห็นว่ าเป็ นทางหรื อมิใช่ ทาง นันคือ
่
ิ น และความเสื อมไปแหง่
เริ มเจริ ญวิปัสสนาตอไปด้
วยพิจารณากลาป จนมองเห็นความเกดขึ
สังขารทังหลาย [ไตรลักษณ์–สามัญลักษณะ ได้แก่ “อนิจจัง–ทุกขัง– อนัตตา”] อันเรี ยกวา่
่ แล้วมี “วิปัสสนูปกิเลส”
“อุทยัพพยานุปัสสนา” เป็ นตรุ ณวิปัสสนา คือวิปัสสนาญาณออนๆ
ํ
่ ปกเลสทั
ิ ง ๑๐ แหงวิ
่ ปัสสนานันมิใชทาง
่ สวนวิ
่ ปัสสนาทีเริ มดําเนินเข้าสู่ วิถี
เกิดขึน กาหนดได้
วาอุ
่ ข้ อนีจัดเป็ น
นันแลเป็ นทางถูกต้อง เตรี ยมทีจะประคองจิตไว้ในวิถีคือ “วิปัสสนาญาณ” นันตอไป
ขันกําหนดมัคคสัจจ์
(๖) “ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุ ทธิ” คือ ความหมดจดแห่ งญาณอันร้ ูเห็นทางดําเนิน นันคือ ประกอบ
ิ าเนิน
ความเพียรในวิปัสสนาญาณทังหลายเริ มแต่ “อุทยัพพยานุปัสสนาญาณ” ทีพ้นจากอุปกเลสดํ
เข้าสู่ วิถีทางแล้วนัน เป็ นต้นไป จนถึง “สัจจานุโลมิกญาณ” หรื อ “อนุโลมญาณ” อันเป็ นทีสุ ดแหง่
ั อสุ ดท้าย เป็ นหัวตอแหง
่ ่
่ ่ กจะเกด
็ ิ “โคตรภูญาณ” คันระหวางวิ
่ สุ ทธิขอ้ นีกบข้
วิปัสสนา ตอแตนี
“ความเป็ นปถชน
ุ ุ ” กบั “ความเป็ นอริ ยบคคล
ุ ” โดยสรุ ป วิสุทธิขอ้ นี กคื็ อ “วิปัสสนาญาณ ๙”
[กระบวนการทุบขันธ์ ๕]
(๗) “ญาณทัสสนวิสุ ทธิ” คือ ความหมดจดแห่ งญาณทัสสนะ นันคือ ความรู ้ใน “อริ ยมรรค ๔–มรรค
ิ ดจาก “โคตรภูญาณ” เป็ นต้นไป เมือมรรคเกดแล้
ิ ว
ญาณ” [ปั ญญาอริ ยะ–โลกุตตรปั ญญา] อันเกดถั
่
่ ่ ิ นในลําดับถัดไปจาก “มรรคญาณ” นันๆ “ความเป็ นอริ ยบคคล
่
ผลจิตแตละอยางยอมเกดขึ
ุ ” ยอม
ิ นโดยวิสุทธิขอ้ นี เป็ นอันบรรลุผลทีหมายสูงสุ ดแหงวิ
่ สุทธิ หรื อไตรสิ กขา หรื อการปฏิบตั ิ
เกดขึ
ธรรมในพระพุทธศาสนาทังสิ น
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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” คือ การพิจารณาเห็นความไมเที
(๒) “ทกขานปั
ุ
ุ สสนา” คือ การพิจารณาเห็นความทุกข์ เมือละสุ ขสัญญาได้
่ ่ วตน เมือละอัตตสัญญาได้
(๓) “อนัตตานปัุ สสนา” คือ การพิจารณาเห็นความไมใชตั
่ เมือละความพอใจได้
(๔) “นิพพิทานปัุ สสนา” คือ การพิจารณาเห็นความเบือหนาย
ํ ด เมือละราคะได้
(๕) “วิราคานปัุ สสนา” คือ การพิจารณาเห็นความคลายกาหนั
(๖) “นิโรธานปัุ สสนา” คือ การพิจารณาเห็นความดับ เมือละสมุทยั ได้
(๗) “ปฏินิสสัคคานปัุ สสนา” คือ การพิจารณาเห็นความสละคืน เมือละความยึดถือได้
(๘) “ขยานปัุ สสนา” คือ การพิจารณาเห็นความสิ นไป เมือละฆนสัญญาได้
(๙) “วยานปัุ สสนา” คือ การเห็นความเสื อมไป เมือละอายูหนะ (การประมวลไว้) ได้
่ งยืน) ได้
(๑๐) “วิปริณามานปัุ สสนา” คือ การพิจารณาเห็นความแปรปรวน เมือละธุวสัญญา (ความสําคัญวายั
(๑๑) “อนิมิตตานปัุ สสนา” คือ การพิจารณาเห็นความไมมี่ เครื องหมาย เมือละนิมิตได้
(๑๒) “อัปปณิหิตานปัุ สสนา” คือ การเห็นธรรมไมมี่ ทีตัง เมือละปณิ ธิได้
่
่ เมือละอภินิเวสได้
(๑๓) “สญญตานปั
ุ
ุ สสนา” คือ การพิจารณาเป็ นความวางเปลา
(๑๔) “อธิปัญญาธรรมวิปัสสนา” คือ การพิจารณาเห็นธรรมด้วยปั ญญาอันยิง เมือละสาราทานาภินิเวสได้
(๑๕) “ยถาภตญาณทั
สนะ” คือ ความรู ้ความเห็นตามความเป็ นจริ ง เมือละสัมโมหาภินิเวสได้
ู
(๑๖) “อาทีนวานปัุ สสนา” คือ การพิจารณาเห็นโทษ เมือละอาลยาภินิเวสได้
(๑๗) “ปฎิสังขานปัุ สสนา” คือ การพิจารณาหาทาง เมือละอัปปฏิสงั ขะได้
(๑๘) “วิวฏั ฏนานปัุ สสนา” คือ การพิจารณาการเห็นอุบายทีจะหลีกไป เมือละสังโยคาภินิเวสได้
เมือข้ามโคตรจากปุถุชนไปเป็ นอริ ยบุคคล ด้วยการเจริ ญวิปัสสนาในอริ ยมรรคทัง ๔ ดังนี
่
ิ ตังอยูท่ ีเดียวกบทิ
ั ฏฐิได้
(๑) เมือเจริ ญ “โสดาปัตติมรรค” ยอมละกเลสที
่
ิ
่
(๒) เมือเจริ ญ “สกทาคามิมรรค” ยอมละกเลสอยางหยาบเสี
ยได้
่
ิ
่
(๓) เมือเจริ ญ “อนาคามิมรรค” ยอมละกเลสอยางละเอี
ยดได้
่
ิ งหมดได้
(๔) เมือเจริ ญ “อรหัตตมรรค” ยอมละกเลสทั
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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 กศล
ุ และ อพยากฤตฝ่ ายโลกิยะ
รวม ๒๔ อามรมณ์
บทวา่ “จิตหดห่ ู 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
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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 สสนายถาภตญาณ
” [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” คือ การตังสติกาํ หนดพิจารณากาย ให้ รู้เห็นตามเป็ นจริ งว่ า
่ นัน
เป็ นแต่ เพียงกาย ไม่ ใช่ สัตว์ บุคคลตัวตนเราเขา โดยจําแนกวิธีปฏิบตั ิไว้หลายอยาง
ํ
คือ (๑) “อานาปานสติ” กาหนดลั
กษณะลมหายใจเข้าออก “อัสสาสะ–ปัสสาสะ” ควร
ํ
ใช้เจริ 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” คือ การตังสติกาํ หนดพิจารณาเวทนา ให้ รู้เห็นตามเป็ น
จริ งว่ าเป็ นแต่ เพียงเวทนา ไม่ ใช่ สัตว์ บุคคลตัวตนเราเขา นันคือ มีสติอยูพ่ ร้อมด้วย
ความรู ้ชดั เวทนาอันเป็ น สุขก็ดี–ทุกข์ กด็ ี–เฉยๆ ก็ดี ทังทีเป็ นสามิส [มีเครื องลอ่–วัตถุ]
และเป็ นนิรามิส [เป็ นอิสระ] ตามทีเป็ นไปอยูใ่ นขณะนันๆ
(๓) “จิตตานปัุ สสนาสติปัฏฐาน” คือ การตังสติกาํ หนดพิจารณาจิต ให้ รู้เห็นตามเป็ นจริ งว่ า
เป็ นแต่ เพียงจิต ไม่ ใช่ สัตว์ บุคคลตัวตนเราเขา นันคือ มีสติอยูพ่ ร้อมด้วยความรู ้ชดั จิต
ของตนที มีราคะ–ไม่ มีราคะ–มีโทสะ–ไม่ มีโทสะ–มีโมหะ–ไม่ มีโมหะ–เศร้ าหมองหรื อ
่
ผ่ องแผ้ ว–ฟุ้ งซ่ านหรื อเป็ นสมาธิ เป็ นต้น อยางไรๆ
ตามทีเป็ นไปอยูใ่ นขณะนันๆ
(๔) “ธัมมานปัุ สสนาสติปัฏฐาน” คือ การตังสติกาํ หนดพิจารณาธรรม ให้ รู้เห็นตามเป็ น
จริ งว่ า เป็ นแต่ เพียงธรรม ไม่ ใช่ สัตว์ บุคคลตัวตนเราเขา นันคือ มีสติอยูพ่ ร้อมด้วย
ความรู ้ชดั ธรรมทังหลาย ได้แก่ นิวรณ์ ๕–ขันธ์ ๕–อายตนะ ๑๒–โพชฌงค์ ๗–อริ ยสัจจ์
่ ออะไร เป็ นอยางไร
่ มีในตนหรื อไม่ เกดขึ
ิ น เจริ ญบริ บูรณ์ และดับไปได้อยางไร
่
๔ วาคื
่ นๆ
เป็ นต้น ตามทีเป็ นจริ งของมันอยางนั
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(๒) “สั มมัปปธาน ๔–ปธาน ๔” หมายถึง ความเพียร–ความเพียรชอบ ความเพียรใหญ่ ได้แก่
(๑) “สั งวรปธาน” คือ เพียรระวังหรื อเพียรปิ ดกัน นันคือ เพียรระวังยับยังบาปอกุศลธรรมทียัง
่ ิ มิให้เกดขึ
ิ น [ให้พิจารณาถึง “อินทรี ยสังวร” กบั “สติสังวร”]
ไมเกด
ิ นแล้ว
(๒) “ปหานปธาน” คือ เพียรละหรื อเพียรกําจัด นันคือ เพียรละบาปอกุศลธรรมทีเกดขึ
่ ิ ให้เกดมี
ิ ขึน
(๓) “ภาวนาปธาน” คือ เพียรเจริ ญ–เพียรก่อให้ เกิด นันคือ เพียรทํากุศลธรรมทียังไมเกด
ิ นแล้วให้ตงั มัน และ
(๔) “อนรัุ กขนาปธาน” คือ เพียรรั กษา นันคือ เพียรรักษากุศลธรรมทีเกดขึ
่
ให้เจริ 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” คือ ความพอใจ นันคือ ความต้องการทีจะทํา ใฝ่ ใจรักจะทําสิ งนันอยูเ่ สมอ และ
ปรารถนาจะทําให้ได้ผลดียงิ ๆ ขึนไป = “พอใจ–ศรั ทธาเลือมใส”
(๒) “วิริยะ” คือ ความเพียร นันคือ ขยันหมันประกอบสิ งนันด้วยความพยายาม เข้มแข็ง อดทน
เอาธุระไมท้่ อถอย = “ขยัน–อดทน–บากบัน”
(๓) “จิตตะ” คือ ความคิดม่ งุ ไป นันคือ ตังจิตรับรู ้ในสิ งทีทําและทําสิ งนันด้วยความคิด เอาจิต
่ ่
่ อนลอยไป อุทิศตัวอุทิศใจให้แกสิ่ งทีทํา = “ม่ ุงมัน”
ฝักใฝ่ ไมปลอยใจให้
ฟุ้งซานเลื
่
(๔) “วิมังสา” คือ ความไตร่ ตรอง–ทดลอง นันคือ หมันใช้ปัญญาพิจารณาใครครวญตรวจตรา
่
้
หาเหตุผล และตรวจสอบข้อยิงหยอนในสิ
งทีทํานัน มีการวางแผน วัดผล คิดค้นวิธีแกไข
ปรับปรุ ง เป็ นต้น = “คิด–วิเคราะห์ –แยกแยะ–หาผล–ปรั บปรงแก้
ุ ไข”
(๔) “อินทรีย์ ๕” หมายถึง ธรรมทีเป็ นใหญ่ ในกิจของตน ซึ งธรรมทีตรงกันข้ ามแต่ ละอย่ าง จะเข้ า
ครอบงําไม่ ได้ ได้แก่
่
ั
(๑) “สั ทธา–สั ทธินทรีย์” คือ ความเชือ ยอมระงั
บปิ ดกนความไร้
ศรัทธา–อสัทธา
่
ั
ี าน–โกสัชชะ
(๒) “วิริยะ–วิริยนิ ทรีย์” คือ ความเพียร ยอมระงั
บปิ ดกนความเกยจคร้
่
ั
(๓) “สติ–สตินทรีย์” คือ ความระลึกได้ ยอมระงั
บปิ ดกนความประมาท
–ปมาทะ
่
ั
่ –อทธั
(๔) “สมาธิ–สมาธินทรีย์” คือ ความตังจิตมัน ยอมระงั
บปิ ดกนความฟุ้
งซาน
ุ จจะ
่
ั
(๕) “ปัญญา–ปัญญินทรีย์” คือ 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 นันคือ เลือมใส ศรัทธา เชือมันในอริ ยมรรค ระงับ–อสัทธา
(๒) “วิริยะ–วิริยพละ” คือ ความเพียร นันคือ เพียรชอบในการละชัวทําดี ระงับ–โกสัชชะ
่
(๓) “สติ–สติพละ” คือ ความระลึกได้ นันคือ ไมหลงลื
ม เลือนลอย ระงับ–ปมาทะ
่ ดสาย
่ ระงับ–อทธั
(๔) “สมาธิ–สมาธิพละ” คือ ความตังจิตมัน นันคือ ไมฟุ้่ งซานสั
ุ จจะ
(๕) “ปัญญา–ปัญญาพละ” คือ ความร้ ูทวชั
ั ด นันคือ โยนิโสมนสิ การ ฉลาดคิดถูกวิธี ระงับ–โมหะ
(๖) “โพชฌงค์ ๗” หมายถึง ธรรมทีเป็ นองค์ แห่ งการตรั สรู้ –องค์ธรรมตรัสรู ้ ได้แก่
่ าให้เกดิ
(๑) “สติ” คือ ความระลึกได้ –สํานึกพร้ อมอย่ –ู ใจอย่ กู บั กิจ–จิตอย่ กู บั เรื อง ยอมทํ
“อปัุ ฏฐาน” นันคือ สติชดั ประกอบด้วย “สัมปชัญญะ ๔”
(๒) “ธัมมวิจยะ” คือ ความเฟ้ นธรรม–ความสอดส่ องสืบค้นธรรม–สามารถจําแนกแจก
ธรรมได้ ทําให้เกดิ “ญาณ” นันคือ ความรู ้ทีคมชัด
(๓) “วิริยะ” คือ ความเพียรบากบันเพือทําดีละชัว ทําให้เกดิ “ปัคคาหะ” นันคือ ความเพียร
ทีพอดี ทีตืนตัวอยูเ่ ป็ นนิตย์ ชําระจิตมิให้มีนิวรณ์ คือ “ชาคริ ยานุโยค” หรื อ หมัน
ประกอบกุศลธรรม คือ “กุสลธัมมานุโยค”
(๔) “ปี ติ” คือ ความอิมใจ ความดืมดําในใจ ทําให้เกดิ “อธิโมกข์ ” นันคือ ศรัทธาแรงกล้าที
่
่ นอยางยิ
่ ง
ทําให้ใจผองใสทวมล้
(๕) “ปัสสั ทธิ” คือ ความผ่ อนคลายสงบเย็นกายใจ–ความอิมใจปลาบปลืม ทําให้เกดิ “สขุ”
่ ง
(ปราโมทย์) นันคือ ความสุ ขฉําชืนทัวทังตัวทีประณี ตอยางยิ
(๖) “สมาธิ” คือ ความมีใจตังมัน–จิตสงบแน่ วแน่ ในอารมณ์ เดียว–ไม่ ฟุ้งซ่ าน ทําให้เกดิ
“จตตถฌาน
–อัปปนาสมาธิ” นันคือ สมาธิ ทีแน่ วแน่ หรื อ “เอกัคคตา” คือ ความมี
ุ
อารมณ์เป็ นอันเดียวตามระดับขันฌานทัง ๔ จนเป็ นสมาธิในวิปัสสนา
(๗) “อเบกขา
” คือ ความมีใจเป็ นกลางทีลงตัวสนิทเพราะเห็นตามเป็ นจริง ทําให้เกดิ “ตัตร
ุ
่ ามา
มัชฌัตตตา–ตัตรมัชฌัตตเปกขา
” นันคือ 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” คือ 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” คือ ดําริ ชอบ ได้แก่ เนกขัมมสังกปป์
=อภิโรปนจริ ยา –มีกระบวนทัศน์
(๓) “สั มมาวาจา” คือ เจรจาชอบ ได้แก่ วจีสุจริ ต ๔= ปริ คคหจริ ยา –สํารวมวาจา
(๔) “สั มมากัมมันตะ” คือ กระทําชอบ ได้แก่ กายสุ จริ ต ๓ = สมฏฐานจริ
ยา –สร้างสรรค์
ุ
(๕) “สั มมาอาชีวะ” คือ เลียงชีพชอบ ได้แก่ ประกอบสัมมาชีพ = โวทานจริ ยา –ความบริ สุทธิ
(๖) “สั มมาวายามะ” คือ พยายามชอบ ได้แก่ สัมมัปปธาน ๔ = ปัคคหจริ ยา –หมันพากเพียร
่ า
(๗) “สั มมาสติ” คือ ระลึกชอบ ได้แก่ สติปัฏฐาน ๔ = อปัุ ฏฐานจริ ยา –สติชดั แกกล้
(๘) “สั มมาสมาธิ” คือ ตังจิตมันชอบ ได้แก่ ฌาน ๔ = อวิกเขปจริ ยา –จิตสงบตังมันสนิท
่
็ เพือให้เกดความเข้
ิ
อยางไรกตาม
าใจใน “ภาพรวมเชิ งองค์ รวม” (Holism: ญาณสัมปยุตต์–สหวุตติ คือ มี
่ ั ) ซึ งแสดงนัยถึง คําวา่ “ธรรม–สภาวธรรม” (Dhamma) ดังทีกลาวไว้
่ ในหัวข้อข้างต้น
ความเป็ นไปรวมกน
คื อ “เอกตตรธรรม
” และประการสํา คัญ ในการศึ ก ษาพระศาสนาให้ ลึ ก ซึ ง นัน ต้อ งค้น คว้า ด้ว ย “วิ ธี
ุ
วิทยาศาสตร์ ” (Scientific Method) เพราะพระพุทธศาสตร์มีหลักการหรื อทฤษฎีทีเป็ นวิธีวิทยาศาสตร์ และยัง
เป็ นองค์ความรู ้ทีสามารถอธิ บายสิ งทีเรี ยกวา่ “ธรรม–สภาวธรรม” (ธรรม ๒–ธรรม ๓) ได้ทงั หมด ได้แก่
่ ย ม–
(๑) สภาวะ–States (๒) เหตุปัจจัย–Conditions (๓) สิ ง–Things หรื อ ปรากฏการณ์–Phenomena (๔) คานิ
Values (๕) วิทยาการ–Technology (๖) ความนึกคิดทีถูกต้อง–Right Ideas (๗) พระธรรม–Doctrines ดังนี
(๑) สภาพทีทรงไว้–ธรรมดา–ธรรมชาติ–สภาวธรรม–สัจจธรรม–ความจริ ง
(๒) เหตุ–ต้นเหตุ–ปั จจัย–องค์ประกอบ
(๓) สิ ง–ปรากฏการณ์–ธรรมารมณ์–สิ งทีใจคิด–ความนึกคิด
(๔) คุณธรรม–ความดี–ความถูกต้อง–ความประพฤติชอบ
(๕) วิทยาการ–เทคโนโลยี–หลักการ–ทฤษฎี–กฎ–ระเบียบ–แบบแผน–ธรรมเนียม–หน้าที
(๖) ความชอบ–ความถูกต้อง–ความยุติธรรม
(๗) พระธรรม–พระสัตถุ สาสน์–พระอนุ สาสนี –คําสังสอนของพระพุทธเจ้า ซึ งแสดงธรรมให้
เปิ ดเผยปรากฏขึน
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“ธรรม ๒” หมายถึง “สภาวะ–States สิ ง–Things ปรากฏการณ์ –Phenomena ความนึกคิด–Ideas” ได้แก่
(๑) “รปธรรม
–รู ปิโน ธมฺมา–Corporeality” คือ สภาวะอันเป็ นรู ป สิ งทีมีรูป ได้แก่ รู ปขันธ์ทงั หมด
ู
่ พร้อมทังคุณและอาการ นันคือ (๑) “มหาภตรป
ได้แก่ “รปู” คือ สภาวะทีเป็ นราง
ู ู ๔” คือ รู ป
่
ิ อที, สภาพอันเป็ นหลักทีตังที
ใหญ่ รู ปเดิม” ได้แก่ (๑) “ปฐวีธาตุ” คือ สภาวะทีแผไปหรื
อกนเนื
่
อาศัยแหงสหชาตรู
ป เรี ยกสามัญวา่ “ธาตุแข้ นแข็ง–ธาตุดิน” (๒) “อาโปธาตุ” คือ สภาวะทีเอิบ
่
อาบหรื อดูดซึม หรื อซานไป
ขยายขนาด ผนึก พูนเข้าด้วยกนั เรี ยกสามัญวา่ “ธาตุเหลว–ธาตุนา”
ํ
(๓) “เตโชธาตุ” คือ สภาวะทีทําให้ร้อน เรี ยกสามัญวา่ “ธาตุไฟ” (๔) “วาโยธาตุ” คือ สภาวะที
ทําให้สนั ไหว เคลือนที และคําจุน เรี ยกสามัญวา่ “ธาตุลม” และ (๒) “อปาทายรป
ุ
ู ๒๔” คือ รู ป
อาศัย รู ปสื บเนือง
(๒) “อรปธรรม
–อรู ปิโน ธมฺมา–Incorporeality” คือ สภาวะมิใชรู่ ป สิ งทีไมมี่ รูป ได้แก่ นามขันธ์ ๔
ู
และ นิพพาน ได้แก่ (๑) “จิต” คือ สภาพทีคิด ภาวะทีรู ้แจ้งอารมณ์ นันคือ “จิต ๘๙” (๒)
ั ต คุณสมบัติและอาการของจิต นันคือ “เจตสิ ก ๕๒” (๓)
“เจตสิ ก” คือ สภาวะทีประกอบกบจิ
ิ
“นิพพาน” คือ สภาวะทีสิ นกเลสและทุ
กข์ทงปวง
ั
สภาวะทีปราศจากตัณหา นันคือ “นิพพาน
๒” ได้แก่ (๑) “สอุปาทิเสสนิพพาน” คือ นิพพานยังมีอุปาทิเหลือ กบั (๒) “อนุปาทิเสสนิ
พพาน” คือ นิพพานไมมี่ อุปาทิเหลือ
“ธรรม ๓” หมายถึง “สภาวะ–States สิ ง–Things ปรากฏการณ์ –Phenomena ความนึกคิด–Ideas” ได้แก่
ื ลแกชี่ วิตจิตใจ
(๑) “กศล
ุ ธรรม” คือ ธรรมทีเป็ นกุศล สภาวะทีฉลาด ดีงาม เอือแกสุ่ ขภาพจิต เกอกู
ได้แก่ “กุศลมูล ๓” กดี็ “นามขันธ์ ๔” ทีสัมปยุตด้วยกุศลมูลนันกดี็ “กายกรรม–วจีกรรม–
่ นวา่ “กศลในภมิ
มโนกรรม” ทีมีกศุ ลมูลเป็ นสมุฏฐาน กดี็ กลาวสั
ุ
ู ๔”
ั ศล ได้แก่ “อกุศลมูล ๓” และ กเลส
ิ
(๒) “อกศลธรรม
” คือ ธรรมทีเป็ นอกุศล สภาวะทีตรงข้ามกบกุ
ุ
ั ศลมูลนัน กดี็ “นามขันธ์ ๔” ทีสัมปยุตด้วยอกุศลมูลนัน กดี็ “กายกรรม–
อันมีฐานเดียวกบอกุ
่ นวา่ “อกศลจิ
วจี กรรม–มโนกรรม” ทีมีอกุศลมูลเป็ นสมุฏฐาน กดี็ กลาวสั
๑๒”
ุ ตตปบาท
ุ
่ นกุศลหรื อ
(๓) “อัพยากตธรรม” คือ ธรรมทีเป็ นอัพยากฤต สภาวะทีเป็ นกลางๆ ชีขาดลงมิได้วาเป็
่ ศลและอกุศล เป็ นกามาวจรกตาม
็ รู ปาวจรก็
อกุศล ได้แก่ (๑) “นามขันธ์ ๔” ทีเป็ นวิบากแหงกุ
็ โลกุตตระกตาม
็ อยางหนึ
่
ตามอรู ปาวจรกตาม
ง (๒) ธรรมทังหลายทีเป็ นกริิ ยา มิใชกุ่ ศล มิใช่
่
่
่
อกุศล มิใชวิ่บากแหงกรรม
อยางหนึ
ง (๓) รู ปทังปวง อยางหนึ
ง (๔) “อสั งขตธาตุ” คือ
่
่ น คือ “วิบากในภมิู ๔–กิริยาอัพยากฤตในภมิู ๓–รปู–และ–
“นิพพาน” อยางหนึ
ง กลาวสั
นิพพาน”
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นอกเหนื อจากนี จุดมุ่งหมายสู งสุ ดในการปฏิบตั ิธรรมของพระพุทธศาสนานัน คือ การบรรลุความตรัสรู ้ถึง
ิ กรรม วิบาก” คือ ภาวะทีอยู่
“โลกตตรภมิ
” ทีเรี ยกวา่ “วิวัฏฏะ: ภาวะทีปราศจากขันธ์ กเลส
ุ
ู –โลกตตรธรรม
ุ
ิ กรรม วิบาก หรื อ สังสารทุกข์แหงอุ
่ ปาทานขันธ์ ๕” ซึงเรี ยกวา่ “อมตธาตุ –บรมธรรม –
เหนือ “วัฏฏะ: กเลส
พระนิ พพาน” ทีอยูเ่ หนื อภูมิทงั ๓ ได้แก่ (๑) กามาวจรภูมิ–มนุ ษยโลก (๒) รู ปาวจรภูมิ–รู ปพรหมโลก และ
(๓) อรู ปาวจรภูมิ–อรู ปพรหมโลก ดู “ภมิู ๔” เพิมเติม ดังนี
“ภมิู ๔” หมายถึง ชันแห่ งจิ ต–ระดับจิตใจ–ระดับชี วิต ได้แก่
่ ยวอยูใ่ นกาม ระดับจิตใจทียังปรารภกามเป็ นอารมณ์ คือ ยัง
(๑) “กามาวจรภมิู” คือ ชันทีทองเที
ั
เกียวข้องกบกามคุ
ณ ระดับจิตใจของสัตว์ในกามภพทัง ๑๑ ชัน
่ ยวอยูใ่ นรู ป ระดับจิตใจทีปรารภรู ปธรรมเป็ นอารมณ์ ระดับจิตใจ
(๒) “รปาวจรภมิ
ู
ู ” คือ ชันทีทองเที
่ ไ้ ด้ฌานหรื อผูอ้ ยูใ่ นรู ปภพทัง ๑๖ ชัน
ของทานผู
่ ยวอยูใ่ นอรู ป ระดับจิตใจทีปรารภอรู ปธรรมเป็ นอารมณ์ ระดับ
(๓) “อรปาวจรภมิ
ู
ู ” คือ ชันทีทองเที
่ ไ้ ด้อรู ปฌาน หรื อผูอ้ ยูใ่ นอรู ปภพทัง ๔ ชัน
จิตใจของทานผู
่ ตตรธรรม ระดับจิตใจของพระอริ ยเจ้าอัน
(๔) “โลกตตรภมิ
ุ
ู ” คือ ชันทีพ้นจากโลก ระดับแหงโลกุ
ี มิ ๓ ข้างต้น — ข้อนีในบาลีทีมา เรี ยกวา่ “อปริ ยาปันนภูม”ิ คือ ขันทีไมนั่ บ
พ้นแล้วจากโลกยภู
เนืองในวัฏฏะ ระดับทีไมถู่ กจํากดั
อนึ ง ธรรมทังหลายทีใช้บรรยายสภาวะใน “โลกตตรภมิ
” ได้แก่ (๑) โพธิปักขิยธรรม ๓๗
ุ
ู –โลกตตรธรรม
ุ
(๒) อาสวักขยญาณ (๓) ปรมัตถธรรม ๔ และ (๔) โลกตตรธรรม
๙ ดังนี
ุ
่
่
ื ลแกการ
(๑) “โพธิปักขิยธรรม ๓๗” (เอกายนมรรค) หมายถึง ธรรมอันเป็ นฝักฝ่ ายแหงความตรั
สรู ้ คือ เกอกู
่ ยมรรค ได้แก่ สติปัฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรี ย ์ ๕ พละ ๕
ื นแกอริ
ตรัสรู ้ ธรรมทีเกอหนุ
่
มรรคมีองค์ ๘ (ดังรายละเอียดกลาวมาแล้
วข้างต้น) ดังนี
ํ
่ นตามความเป็ นจริ ง
(๑) “สติปัฏฐาน ๔” คือ การตังสติกาหนดพิ
จารณาสิ งทังหลายให้รู้เห็นเทาทั
(๒) “สั มมัปปธาน ๔” คือ ความเพียรชอบทีละเว้นความชัวและสร้างความดี
่
(๓) “อิทธิบาท ๔” คือ คุณเครื องให้ถึงทางแหงความสํ
าเร็ จสมประสงค์
่ ิ
ํ ดธรรมทีเป็ นปฏิปักษ์
(๔) “อินทรีย์ ๕” คือ ธรรมทีเป็ นใหญในกจของตนนํ
าสัมปยุตตธรรมกาจั
ํ งให้เกดความเข้
ิ
่
(๕) “พละ ๕” คือ ธรรมเป็ นกาลั
มแข็งมันคงซึงธรรมตรงข้ามเข้าครอบงําไมได้
่
(๖) “โพชฌงค์ ๗” คือ ธรรมทีเป็ นองค์แหงการตรั
สรู ้
(๗) “มรรคมีองค์ ๘” คือ ข้อปฏิบตั ิให้ถึงความดับทุกข์ ทางดําเนินอันประเสริ ฐของพระอริ ยะ
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่
(๒) “อาสวักขยญาณ” หมายถึง ญาณหยังรู ้ในธรรมเป็ นทีสิ นไปแหงอาสวะทั
งหลาย ความรู ้ทีทําให้สินอา
สวะทังหลาย หรื อ ความตรัสรู ้ (สัมโพธะ: Enlightenment) ซึงเป็ นปั ญญาในความเป็ นผูม้ ีความชํานาญ
ในอินทรี ย ์ ๓ ประการ ได้แก่ อนัญญาตัญญัสสามีตินทรี ย ์ ๑ (โสตาปั ตติมคั คญาณ) อัญญินทรี ย ์ ๑ (โสตา
ปั ตติผลญาณ ถึงอรหัตตมัคคญาณ) อัญญาตาวินทรี ย ์ ๑ (อรหัตตผลญาณ)
(๓) “ปรมัตถธรรม ๔” (ปรมัตถสัจจะ–อรรถบัญญัติ) หมายถึง สภาวะทีมีอยูโ่ ดยปรมัตถ์, สิ งทีเป็ นจริ งโดย
ความหมายสู งสุ ด ได้แก่
(๑) “จิต–จิต ๘๙” คือ สภาพทีคิด ภาวะทีรู ้แจ้งอารมณ์
ั ต คุณสมบัติและอาการของจิต
(๒) “เจตสิ ก–เจตสิ ก ๕๒” คือ สภาวะทีประกอบกบจิ
่ พร้อมทังคุณและอาการ ได้แก่ มหาภูต ๔ คือ รู ปต้นเดิม
(๓) “รปู–รปู ๒๘” คือ สภาวะทีเป็ นราง
ได้แก่ ธาตุ ๔ กบั อุปาทายรู ป ๒๔ คือ รู ปอาศัยมหาภูต ๔
ิ
่
(๔) “นิพพาน–นิพพาน ๒” คือ สภาวะทีสิ นกเลสและทุ
กข์ทงั ปวง สภาวะทีปราศจากตัณหาอยาง
สมบูรณ์ ได้แก่ สอุปาทิเสสนิพพาน–นิพพานยังมีอุปาทิเหลือ กบั อนุปาทิเสสนิพพาน–
นิพพานไมมี่ อุปาทิเหลือ
(๔) “โลกตตรธรรม
๙” หมายถึง ธรรมอันมิใชวิ่ สยั ของโลก สภาวะพ้นโลก ได้แก่
ุ
ิ
(๑) “มัคคญาณ–มรรค ๔–อริยมรรค ๔” หมายถึง ญาณในอริ ยมรรค ปัญญาสูงสุ ดทีกาํจัดกเลส
เป็ นเหตุให้บรรลุความเป็ น “อริ ยบุคคล” ชันหนึงๆ ได้แก่ โสตาปั ตติมคั คญาณ–สกทาคา
มิมคั คญาณ–อนาคามิมคั คญาณ–อรหั ตตมัคคญาณ
(๒) “ผลญาณ–ผล ๔–อริยผล ๔–สามัญผล ๔” (สัมมาญาณ) หมายถึง ญาณในอริ ยผล ญาณที
ิ นในลําดับ ตอจาก
่
เกดขึ
“มัคคญาณ” และเป็ น “ผลแห่ งมัคคญาณ” นัน ซึงผูบ้ รรลุแล้วได้ ชือ
่ นพระอริ ยบุคคลขันนันๆ มี โสดาบัน–โสดาปั ตติผลญาณ ๑ สกทาคามี–สกทาคามิผล
วาเป็
ญาณ ๑ อนาคามี–อนาคามิผลญาณ ๑ อรหันต์ –อรหั ตตผลญาณ ๑
ิ
(๓) “นิพพาน–นิพพาน ๒” หมายถึง สภาพทีดับกเลสและกองทุ
กข์แล้ว ภาวะทีเป็ นสุ ขสู งสุ ด
เพราะไร้กิเลสไร้ทุกข์ เป็ นอิสรภาพสมบูรณ์ ได้แก่
ิ ยังมี
(๑) สอปาทิ
ุ เสสนิพพาน–นิพพานยังมีอุปาทิเหลือ หรื อ กิเลสปริ นิพพาน–ดับกเลส
่
่
เบญจขันธ์เหลือ ซึงเป็ นนิพพานของพระอรหันต์ผยู ้ งั เสวยอารมณ์ทีนาชอบใจและไม
่
นาชอบใจทางอิ
นทรี ย ์ ๕ รับรู ้สุขทุกข์อยู่ เรี ยกวา่ “สอปาทิ
ุ เสสบคคล
ุ –พระเสขะ”
ิ ไมมี่
(๒) อนปาทิ
ุ เสสนิพพาน–นิพพานไมมี่ อุปาทิเหลือ หรื อ ขันธปริ นิพพาน–ดับกเลส
เบญจขันธ์เหลือ ซึงเป็ นนิพพานของพระอรหันต์ผรู ้ ะงับการเสวยอารมณ์ทงั ปวงแล้ว
เรี ยกวา่ “อนปาทิ
ุ เสสบคคล
ุ –พระอเสขะ”
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่
็ เพือป้ องกนสติ
ั ฟันเฟื อนหรื อสับสนในการจําแนกแจกธรรมทังหลาย ให้ทาํ ความเข้าใจอยาง
่
อยางไรกตาม
ี ั
ละเอียดเกยวกบธรรมในหมวด
“วิปัสสนาภมิู–ปั ญญาภมิู” (ภูมิรู้–ภูมิธรรม–ภูมิปัญญา) หมายถึง ภูมิแห่ ง
วิปัสสนา ๑ ฐานที ตังอันเป็ นพืนที ซึ งวิ ปัสสนาเป็ นไป ๑ พื นฐานที ดําเนิ นไปของวิปัสสนา ๑ โดยจําแนก
ออกเป็ น ๒ นัย ได้แก่
(๑) “วิปัสสนาภมิู” หมายถึง การปฏิบัติอันเป็ นพืนฐานทีวิปัสสนาดําเนินไป คือ การมองดูรู้เข้าใจ
ั ่ ‘พิจารณา’) หรื อรู ้เทาทั
่ นสังขารทังหลายตามทีมันเป็ น “อนิจจะ–
(‘สัมมสนะ’ มักแปลกนวา
ทุกขะ–อนัตตา” (อนิจจัง–ทกขั
ุ ง–อนัตตา: ตามนัยของคําวา่ “วิปัสสนา” คือ การพิจารณาให้เห็น
่
แจ้งโดยสามัญลักษณะแหงไตรลั
กษณ์ หรื อ ธรรมนิยาม ๓) อันดําเนินไปโดยลําดับ จนเกดิ
่ ) ประกอบด้วย “ญาณ ๔” ได้แก่ (๑) “สังขารปริ จเฉทญาณ–
“ตรณวิ
ุ ปัสสนา” (วิปัสสนาออนๆ
ํ
นามรปปริ
วาสานสติ
ป หรื อความรู ้ระลึก
ู จเฉทญาณ–ปพเพนิ
ุ
ุ ญาณ” คือ ญาณกาหนดแยกนามรู
ชาติได้ (๒) “กังขาวิตรณญาณ–ปัจจยปริคคหญาณ–จตปปาตญาณ
–ทิพพจักขญาณ
ุ ู
ุ ” คือ ญาณ
ํ
่
กาหนดจั
บปั จจัยแหงนามรู
ป หรื อ ความรู ้จุติและอุบตั ิของสัตว์ทงั หลาย (๓) “สัมมสนญาณ” คือ
ญาณหยังรู ้ดว้ ยพิจารณานามรู ปโดยไตรลักษณ์ ญาณทีพิจารณาหรื อตรวจตรานามรู ปหรื อ
่ ยง ทนอยูไ่ มได้
่ ไมใชตั
่ ่ วตน และ (๔) “มัค
สังขาร มองเห็นตามแนวไตรลักษณ์ คือ รู ้วา่ ไมเที
คามัคคญาณ–อทยั
ุ พพยานปัุ สสนาญาณ” (มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ ข้อ ๕ ในวิสุทธิ ๗) คือ
่ กจะ
็ เป็ นพืนของการกาวสู
้ ่วิปัสสนาที
ิ บ ซึงญาณทังหมดเหลานี
ญาณทีมองเห็นนามรู ปเกดดั
ํ ง หรื อแข็งกล้า) อีก ๔ ญาณ ได้แก่ (๑) “ภย
สู งขึนไป เรี ยกวา่ “พลววิปัสสนา” (วิปัสสนาทีมีกาลั
่ วเพราะสังขารทังปวง
ตปัู ฏฐานญาณ” คือ ปรี ชาหยังเห็นสังขารปรากฏโดยอาการเป็ นของนากลั
่ องแตกสลายไป ไม่ปลอดภัยทังสิ น (๒) “อาทีนวญาณ–อาทีนวานปัุ สสนาญาณ”
นันล้วนแตจะต้
่ ขอ้ บกพรองระคนด้
่
คือ ญาณอันคํานึงเห็นโทษ ปรี ชาคํานึงเห็นโทษของสังขารวามี
วยทุกข์ เชน่
เห็นสังขารปรากฏเหมือนเรื อนถูกไฟไหม้ (๓) “มญจิ
ุ ตุกัมยตาญาณ” คือ ญาณอันคํานึงด้วยใคร่
จะพ้นไปเสี ย ความหยังรู ้ทีทําให้ตอ้ งการจะพ้นไปเสี ย คือ ต้องการจะพ้นไปเสี ยจากสังขารที
่ วด้วย “นิพพิทานุปัสสนาญาณ” และ (๔) “สังขารเปกขาญาณ
เบือหนายแล้
” คือ ปรี ชาหยังรู ้ถึง
ุ
ิ
่ งขาร คือ รู ้เทาทั
่ นสภาวะ
ขันเกดความวางเฉยในสั
งขาร ญาณอันเป็ นไปโดยความเป็ นกลางตอสั
่ นเป็ นธรรมดา จึงเลิก
่ ไมเที
่ ยง เป็ นทุกข์ เป็ นต้น นัน มันเป็ นไปของมันอยางนั
ของสังขารวาที
่ เลิกคิดหาทาง แตจะหนี
่
่ นได้ เลิกเกยวเกาะ
ี
่ ่ง
เบือหนาย
วางใจเป็ นกลางตอมั
และให้ญาณแลนมุ
่ ยว กลาวโดยยอ
่
่ คือ นามรปริ
สู่ นิพพานอยางเดี
ู จเฉทญาณ–ปัจจยปริ คคหญาณ–สัมมสนญาณ–
และ–วิปัสสนาญาณ ๙ (วุฏฐานคามินีปฏิปทา–การทุบขันธ์ ๕)
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(๒) “วิปัสสนาภมิู–ปัญญาภมิู” หมายถึง ธรรมทีเป็ นภูมิของวิปัสสนา คือ ธรรมทังหลายอันเป็ น
ิ ญญาเห็นแจ้งตามเป็ นจริ ง ตรงกบคํ
ั าวา่ “ปัญญาภมิู” ได้แก่
พืนฐานทีจะมองดูรู้เข้าใจ ให้เกดปั
ขันธ์ ๕–อายตนะ ๑๒–ธาตุ ๑๘–อินทรี ย์ ๒๒–อริ ยสัจจ์ ๔–ปฏิจจสมุปบาท–และ–ปฏิจจสมุ
่ ง ทานเน้
่ น “ปฏิจจสมปบาท
ปปั นนธรรมทังหลาย เฉพาะอยางยิ
๑๒” (อนุโลมปฏิจจสมุปบาท–
ุ
ปฏิโลมปฏิจจสมุปบาท = โยนิโสมนสิการ คือ การคิดถูกวิธีดว้ ยอุบายแยกคายในใจ) ซึงเป็ นที
่
รวมในการทําความเข้าใจธรรมทังหมดนัน แต่วาโดยสาระ
กคื็ อ ธรรมชาติทงั ปวงทีมีใน “ภมิู
๓” ให้พจิ ารณารายละเอียดทังหมดใน “ภมิู ๔” ดังนี
่ ยวอยูใ่ นกาม ได้แก่ “กามาวจร
(๑) “กามาวจรภมิู” คือ ชันระดับจิตใจหรื อชีวิตทียังทองเที
จิต ๕๔” คือ จิตทีเป็ นไปในกามภูมิ ซึงประกอบด้วย “อกศลจิ
ุ ต ๑๒” = โลภมูลจิต ๘–
โทสมูลจิ ต ๒–โมหมูลจิต ๒ “อเหตกจิ
ุ ต ๑๘” = อกุศลวิบากจิต ๗–กุศลวิบากอเหตุก
จิ ต ๘–อเหตุกกิริยาจิ ต ๓ “กามาวจรโสภณจิต ๒๔” = มหากุศลจิต ๘–มหาวิบากจิต ๘–
มหากิริยาจิ ต ๘
่ ยวอยูใ่ นรู ป หรื อชันของพวกทีได้
(๒) “รปาวจรภมิ
ู
ู ” คือ ชันระดับจิตใจหรื อชีวิตทีทองเที
รู ปฌาน หรื อ “รปูฌาน ๔” คือ ปฐมฌาน–ทุติยฌาน–ตติยฌาน–จตุตฌาน ได้แก่ “รปาว
ู
จรจิต ๑๕” = รู ปาวจรกุศลจิต ๕ รู ปาวจรวิบากจิต ๕ รู ปาวจรกริิ ยาจิต ๕
่ ยวอยูใ่ นอรู ป หรื อชันของพวกที
(๓) “อรปาวจรภมิ
ู
ู ” คือ ชันระดับจิตใจหรื อชีวิตทีทองเที
ได้อรู ปฌาน หรื อ “อรปฌาน
๔” คือ อากาสานัญจายตนะ–วิญญาณั ญจายตนะ–อา
ู
กิญจัญญายตนะ–เนวสัญญานาสัญญายตนะ ได้แก่ “อรปาวจรจิ
ต ๑๒” = อรู ปาวจรกุศล
ู
จิต ๔ อรู ปาวจรวิบากจิต ๔ อรู ปาวจรกริิ ยาจิต ๔
(๔) “โลกตตรภมิ
ุ
ู ” คือ ชันระดับจิตใจหรื อชีวิตทีพ้นโลก หรื อระดับพระอริ ยบุคคล
(โสดาบัน–สกทาคามี–อนาคามี–อรหันต์) ผูบ้ รรลุความตรัสรู ้ถึง “โลกตตรธรรม
๙”
ุ
นันคือ มรรค ๔–ผล ๔–นิพพาน ๑ ได้แก่ “โลกตตรจิ
ต ๘” = โลกุตตรกุศลจิต ๔–
ุ
โลกุตตรวิบากจิ ต ๔
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่ ่
็ “วิปัสสนาภมิู–ปัญญาภมิู” ได้แก่ ขันธ์ ๕–อายตนะ ๑๒–ธาตุ ๑๘–อิ นทรี ย์ ๒๒–อริ ยสั จจ์
แตอยางไรกตาม
๔–ปฏิ จจสมุปบาท–และ–ปฏิ จจสมุปปั นนธรรมทังหลาย ทังหมดนี คือ “ปรมัตถสั จจะแห่ งพระอภิธรรม”
ซึ งจะใช้เป็ น “เกณฑ์ มาตรฐาน” (Standard Criteria: ทฤษฎี–กฎ–หลักธรรมอ้ างอิง) ในการมนสิ การ
ิ นในการเจริ ญภาวนา ฉะนัน ธรรมทังหลาย ๑ สภาวธรรมทังหลาย ๑ ปรากฏการณ์
กรรมฐานทังหมดทีเกดขึ
ิ นในภูมิแหงสมถกรรมฐานและวิ
่
ั ฏฐานนัน หมายถึง
ทังหลาย ๑ ความนึ กคิดทังหลาย ๑ ทีเกดขึ
ปัสสนากมมั
ความแปรปรวน (Derivations: วิปริ ณาม: Changes) หรื อ การปริ วรรต (Transformations: ปริ วฏั ฏ์–ปวัตติ)
ของ “จิต” (Consciousness or Mind) หรื อ จิตวิญญาณ–Spirituality ซึงเป็ น “มโนภาพ” หรื อ “ภาพนิมิต” ที
เรี ยกวา่ “สมถนิ มิ ต –วิ ปั ส สนานิ มิ ต ” นั น คื อ “ภาวะที จิ ต ตามพิ จ ารณาจิ ต ในขณะอยู่ ใ นภวั ง คจิ ต ”
่
(สติสัมปชัญญะตามดูวิถีจิตแหงชวนะในขณะจิ
ตเป็ นจตุตถฌาน หรื อ “จิตประภัสสร” อันเป็ นจิตดังเดิมที
ปราศจากนิ วรณ์ ทีเรี ยกวา่ “อบกขา
–เอกัคคตาแห่ งสมาธิ” อันประกอบด้วย [๑] “ปัญญาในสมาธิ–ญาณทัส
ุ
สนะ” และ [๒] “ปัญญาในวิปัสสนา–ปั ญญาญาณ” พร้อมๆ กนั) หลักธรรมทีใช้เป็ นเกณฑ์นนั ไมจํ่ าเป็ นที
่ งหมดมาอธิ บายสภาวธรรมทีเกดขึ
ิ นในแตละขณะจิ
่
ํ
จะต้องนําข้อธรรมยอยทั
ต ซึ งเปรี ยบเสมือนการกาหนด
่ ่ จะกาหนดได้
ํ
่ นปรากฏเป็ น
อรรถลักษณ์หรื อคุณสมบัติความหมายยอยเทาที
ถ้าสัมปยุตต์ดว้ ย มีขอ้ ธรรมยอยนั
ํ
“คณลั
“ค่ าบวก” (Plus Value) เพืออธิ บายคา่
ุ กษณะเฉพาะ” (Distinctive Features) กคื็ อ การกาหนด
่ นปรากฏเป็ นคุณลักษณะ กคื็ อ การกาหนด
ํ
ความหมายของสภาวธรรมนัน ถ้าวิปยุตต์ดว้ ย ไมมี่ ขอ้ ธรรมยอยนั
่
่ ั ซึ งแนวคิด (Approach) นี กไม
็ ่
“ค่ าลบ” (Minus Value) เพืออธิ บายคาความหมายของสภาวธรรมนั
นเชนกน
่
ตางจากนแนวคิ
ด ในการศึ ก ษาในศาสตร์ ส าขา “อรรถศาสตร์ เชิ ง ปริ ว รรตเพิ มพน
ู ” (Generative
Transformational Semantics) ทีนําไปประยุกต์ใช้กบั “ภาษาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ” (Computer Linguistics)
่ (Translation Machines or Applications) ทีใช้ในเครื อขาย
่
เพือสร้างโปรแกรมชุดคําสังแปลภาษาตางๆ
่ “สภาวธรรม”
คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์ เน็ตในเทคโนโลยีสมัยใหมนี่ เอง ให้พิจารณาเปรี ยบเทียบระหวาง
ั –Signified) ได้แก่ (๑) สั ตว์ (๒) ปถชน
ใน ๕ กลุ่ม (สัจฉิ กตถะ
ุ ุ (๓) ผ้ ูรู้ (๔) พระเสขะ และ (๕) พระอเสขะ
่ “ปรมัตถะ–ปรมัตถ
ฉะนัน “ค่ าของคณลั
ุ กษณะเฉพาะ” (Distinctive Feature Values) นัน มีฐานะเป็ นคาใน
ั –Signified) นัน
สั จจะ” (Absolute Truths) และระดับความเข้าใจใน “สภาวธรรม” ใน ๕ จําพวก (สัจฉิ กตถะ
ั ซึ งจะประกอบด้วยสังกปัป์
เป็ น “หน่ วยรวมความหมาย–ความคิดรวบยอด” (Concept: สังกปัปะ–สังกปป์
่ หลายๆ หนวยมารวมกนกได้
่
ั ็ ) กขึ็ นอยู่กบขอบเขตปริ
ั
ยอยๆ
มาณของจํานวน “ค่ าของคณลั
ุ กษณะเฉพาะ”
่
่ วอยางข้
่ างลางนี
่ “สภาวธรรม” ใน ๓
(เขตพรหมแดนแหงความหมาย
) ซึงจะเพิมจํานวนขึนไปเรื อยมากกวาตั
ํ
่ นบวก สวน
่ ๒ กลุ่มหลัง นัน พระเสขะยังมีที
พวกแรกนัน จะมีค่าไมมั่ นคง เปลียนแปลงได้ จํากาหนดคาเป็
ต้องเปลี ยนไปเป็ นพระอเสขะซึ งมี ความเสถี ย รมัน คง ที เรี ยกวา่ “อมตธาตุ –บรมธรรม–การดับขั นธปริ
่ ่
นิพพาน” หรื อ “อนปาทิ
ุ เสสนิพพาน” ดังรายละเอียดข้างลางตอไปนี
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สั ตว์
+ รู ป
+ เวทนา
+ สัญญา
+ สังขาร
+ วิญญาณ
+ ธาตุ ๔
ิ
+ กเลส
+ กรรม
+ วิบาก
+ ชีวิตินทรี ย ์
+ นิจจสัญญา
+ ทุกขสัญญา
+ สุ ขสัญญา
+ อัตตสัญญา
+ สังขตะ
+ วัฏฏะ

ปถชน
ุุ
+ รู ป
+ เวทนา
+ สัญญา
+ สังขาร
+ วิญญาณ
+ ธาตุ ๔
ิ
+ กเลส
+ กรรม
+ วิบาก
+ ชีวิตินทรี ย ์
+ นิจจสัญญา
+ ทุกขสัญญา
+ สุ ขสัญญา
+ อัตตสัญญา
+ สังขตะ
+ วัฏฏะ

ผู้รู้
+ รู ป
+ เวทนา
+ สัญญา
+ สังขาร
+ วิญญาณ
+ ธาตุ ๔
ิ
+ กเลส
+ กรรม
+ วิบาก
+ ชีวิตินทรี ย ์
+ นิจจสัญญา
+ ทุกขสัญญา
+ สุ ขสัญญา
+ อัตตสัญญา
+ สังขตะ
+ วัฏฏะ

พระเสขะ
– รู ป
+ เวทนา
+ สัญญา
– สังขาร
– วิญญาณ
+ ธาตุ ๔
ิ
+ กเลส
– กรรม
– วิบาก
+ ชีวิตินทรี ย ์
– นิจจสัญญา
– ทุกขสัญญา
– สุ ขสัญญา
– อัตตสัญญา
– สังขตะ
– วัฏฏะ

พระอเสขะ
– รู ป
– เวทนา
– สัญญา
– สังขาร
– วิญญาณ
– ธาตุ ๔
ิ
– กเลส
– กรรม
– วิบาก
– ชีวิตินทรี ย ์
– นิจจสัญญา
– ทุกขสัญญา
– สุ ขสัญญา
– อัตตสัญญา
– สังขตะ
– วัฏฏะ

ข้อพึงสังเกตทีสําคัญยิง คือ “แนวคิดเชิ งพทธศาสตร์
” (Buddhistic Approach) นัน ถือเป็ นทฤษฎีพืนฐาน
ุ
้
่ กศาสตร์ สาขา เพียงแตวาไมใครนํ
่่ ่
ต้นแบบของทฤษฎี ในความกาวหน้
าของเทคโนโลยีสมัยใหมในทุ
ามา
่ ง เพราะไมได้
่ พากนศึ
ั กษาพระพุทธศาสนากนอยางจริ
ั ่ งจัง คือ ไมไปถึ
่ งดวงดาวแหงพุ
่ ทธปั ญญาญาณ
กลาวถึ
ทีเรี ยกวา่ “ภาวนามยปัญญา” ข้าน้อยฯ จึงถือโอกาสเรี ยนเชิญสาธุชนทังหลายผูใ้ ฝ่ สู งในธรรม มาศึกษาธรรม
ั ่ งจัง ซึงทําให้เกดความฉลาด
ิ
่ คุณธรรมและศีลธรรม ปั ญญาแตกฉาน และ
และปฏิบตั ิธรรมกนอยางจริ
อยางมี
่ เหตุผลอันเป็ นวิธีทางวิทยาศาสตร์ ไมเชื
่ อ
เป็ นอัจฉริ ยะได้ แถมได้บุญกุศลในการสื บทอดพระศาสนาอยางมี
่ ทธินอกพระพุทธศาสนา ทีมีผอู ้ บั ปั ญญาเป็ นเจ้าสํานัก ทีเรี ยกวา่ “เดียรถีย์” อยาไป
่
ในแนวไสยาศาสตร์แหงลั
่
่ ็สรรเสริ ญวา่
อับอายทีแสดงความเป็ นชาวพุทธ ถ้าปฏิบตั ิจริ งทําได้จริ ง มีแตปวงประชา
และพระอริ ยเจ้าตางก
่ ว่า “พระพทธศาสนา
“ท่านเป็ นพระอรหันต์ แล้ ว” หรื อ “ท่ านได้ เป็ นพระอริยสงฆ์ แล้ ว” ดังนัน จึงกลาวได้
ุ
เหมาะควรกับผ้ ูมีปัญญา” อันมีตนได้พฒั นาแล้วด้วย “ภาวนา ๔: กายภาวนา–สี ลภาวนา–จิ ตตภาวนา–ปั ญญา
่ ่
ภาวนา” อยางแนนอน
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“ขันธ์ ๕–เบญจขันธ์ ” หมายถึง กองแห่ งรู ปธรรมและนามธรรมห้ าหมวดทีประชุมกันเข้ าเป็ นหน่ วยรวม ซึง
่
่ รวมเข้าเป็ นชีวิต ได้แก่
บัญญัติเรี ยกวา่ สัตว์ บุคคล ตัวตน เรา–เขา เป็ นต้น สวนประก
อบห้าอยางที
่ เป็ นรู ป รางกาย
่
่ เป็ น
(๑) “รปขั
พฤติกรรม และคุณสมบัติต่างๆ ของสวนที
ู นธ์ ” คือ กองรู ป สวนที
่
่
่ อมทังคุณและอาการ ได้แก่ รู ป ๒๘
รางกาย
สวนประกอบฝ่
ายรู ปธรรมทังหมด สิ งทีเป็ นรางพร้
= มหาภูตรู ป ๔ กบั อุปาทายรู ป ๒๔
่ เป็ นการเสวยรสอารมณ์ ความรู ้สึก สุ ข ทุกข์ หรื อเฉยๆ
(๒) “เวทนาขันธ์ ” คือ กองเวทนา สวนที
ได้แก่ เวทนา ๖
่ เป็ นความกาหนดหมายให้
ํ
ํ
(๓) “สั ญญาขันธ์ ” คือ กองสัญญา สวนที
จาํ อารมณ์นนั ๆ ได้ ความกาหนด
่ ่ ขาว เขียว ดํา แดง เป็ นต้น ได้แก่ สัญญา ๖
ได้หมายรู ้ในอารมณ์ ๖ เชนวา
่ เป็ นความปรุ งแตง่ สภาพทีปรุ งแตงจิ
่ ตให้ดีหรื อชัวหรื อ
(๔) “สั งขารขันธ์ ” คือ กองสังขาร สวนที
่ ณภาพของจิต ให้เป็ นกุศล
เป็ นกลางๆ คุณสมบัติต่างๆ ของจิต มีเจตนาเป็ นตัวนํา ทีปรุ งแตงคุ
อกุศล อัพยากฤต ได้แก่ สังขาร ๓ อภิสังขาร ๓
่ เป็ นความรู ้แจ้งอารมณ์ ความรู ้อารมณ์ทางอายตนะทัง
(๕) “วิญญาณขันธ์ ” คือ กองวิญญาณ สวนที
๖ มีการเห็น การได้ยนิ การได้กลิน การรู ้รส การรู ้สึกกายสัมผัส การรู ้ความนึกคิด ได้แก่
วิญญาณ ๖ จิ ต ๘๙ เจตสิ ก ๕๒
“มหาภตรป
ู ู ๔” หมายถึง สภาวะอันปรากฏได้ เป็ นใหญ่ ๆ โตๆ หรื อเป็ นต่ างๆ ได้ มากมาย รู ปทีมีอยู่โดย
สภาวะ รู ปต้ นเดิม นันคือ “ธาตุ ๔” ได้แก่
่
ิ อที สภาพอันเป็ นหลักทีตังทีอาศัยแหงสหชาตรู
่
(๑) “ปฐวีธาตุ” คือ สภาวะทีแผไปหรื
อกนเนื
ป เรี ยก
สามัญวา่ “ธาตุแข้ นแข็ง” หรื อ “ธาตุดิน”
่
(๒) “อาโปธาตุ” คือ สภาวะทีเอิบอาบหรื อดูดซึม หรื อซานไป
ขยายขนาด ผนึก พูนเข้าด้วยกนั เรี ยก
สามัญวา่ “ธาตุเหลว” หรื อ “ธาตุนา”
ํ
(๓) “เตโชธาตุ” คือ สภาวะทีทําให้ร้อน เรี ยกสามัญวา่ “ธาตุไฟ”
(๔) “วาโยธาตุ” คือ สภาวะทีทําให้สนั ไหว เคลือนที และคําจุน เรี ยกสามัญวา่ “ธาตุลม”
“อปาทายรป
ุ
ู ๒๔” คือ รู ปอาศัยซึ งเป็ นคุณสมบัติและอาการของ “มหาภตู ๔” ทีเกิดอยู่อย่ างต่ อเนือง ซึงใช้
่
อธิบายคุณสมบัติยอยของ
“มหาภูตรู ป ๔” หรื อ “ภูตรู ป ๔” ดังนี
(๑) “ปสาทรปู ๕” คือ รู ปทีเป็ นประสาทสําหรับรับอารมณ์ หรื อ “สฬายตนะ” ได้แก่
๑. จักขุ [ตา]
๒. โสตะ [หู]
๓. ฆานะ [จมูก]
๔. ชิ วหา [ลิน]
๕. กาย [กาย–เรื อนกาย]
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(๒) “โคจรรปู ๕” หรื อ “วิสัยรปู ๕” คือ รู ปทีเป็ นอารมณ์หรื อแดนรับรู ้ของอินทรี ยห์ รื อระบบ
ั จจัยภายนอก หรื อ “อายตนะภายนอก ๖” ได้แก่
ประสาท ทีได้รับผลจากการกระทบกบปั
๖. รู ปะ [รู ป]
๗. สัททะ [เสี ยง]
๘. คันธะ [กลิน]
๙. รสะ [รส]
ิ นระหวาง
่ ปสาทรู ป กบั โคจรรู ป
– “โผฏฐั พพะ” คือ สัมผัสทางกายทีเกดขึ
[ข้อนีไมนั่ บเพราะเป็ นอันเดียวกบั มหาภูต ๓ คือ ปฐวี–เตโช–และ–วาโย]
่
(๓) “ภาวรปู ๒” คือ รู ปทีเป็ นภาวะแหงเพศ
ได้แก่
๑๐. อิตถัตตะ–อิตถินทรี ย ์ [ความเป็ นหญิง]
๑๑. ปุริสัตตะ–ปุริสินทรี ย ์ [ความเป็ นชาย]
(๔) “หทัยรปู ๑” คือ รู ปทีเป็ นหทัย ได้แก่
่ –หัวใจ]
๑๒. หทัยวัตถุ [ทีตังแหงใจ
(๕) “ชีวติ รปู ๑” คือ รู ปทีเป็ นชีวิต ได้แก่
๑๓. ชี วิตินทรี ย์ [อินทรี ยค์ ือชีวิต]
(๖) “อาหารรปู ๑” คือ รู ปทีเป็ นอาหาร ได้แก่
๑๔. กวฬิงการาหาร [อาหารคือคําข้าว อาหารทีกนิ]
ํ
(๗) “ปริจเฉทรปู ๑” คือ รู ปทีกาหนดเทศะ
ได้แก่
่ ่ ]
๑๕. อากาสธาตุ [สภาวะคือชองวาง
(๘) “วิญญัติรูป ๒” คือ รู ปแสดงการเคลือนไหวให้รู้ความหมาย ได้แก่
๑๖. กายวิญญัติ [การเคลือนไหวให้รู้ความหมายด้วยกาย]
๑๗. วจีวิญญัติ [การเคลือนไหวให้รู้ความหมายด้วยวาจา]
(๙) “วิการรปู ๓” คือ รู ปทีแสดงอาการทีดัดแปลงทําให้แปลกให้พิเศษได้ ได้แก่
๑๘. ลหุ ตา [ความเบา]
่
๑๙. มุทุตา [ความออนสลวย
]
่
๒๐. กัมมัญญตา [ความควรแกการงาน
ใช้การได้]
และรวมกบั “วิญญัติรูป ๒” เป็ น “วิการรู ป ๕”
ํ
(๑๐) “ลักขณรปู ๔” คือ รู ปทีแสดงลักษณะหรื ออาการเป็ นเครื องกาหนด
ได้แก่
่ วหรื อเติบขึน]
๒๑. อุปจยะ [ความกอตั
๒๒. สันตติ [ความสื บตอ่]
๒๓. ชรตา [ความทรุ ดโทรม]
๒๔. อนิจจตา [ความปรวนแปรแตกสลาย]
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“เวทนา ๖” หมายถึง การเสวยอารมณ์ ได้แก่
ิ
(๑) “จักขสัุ มผัสสชาเวทนา” คือ เวทนาเกดจากสั
มผัสทางตา
ิ
(๒) “โสตสั มผัสสชาเวทนา” คือ เวทนาเกดจากสั
มผัสทางหู
ิ
(๓) “ฆานสั มผัสสชาเวทนา” คือ เวทนาเกดจากสั
มผัสทางจมูก
ิ
(๔) “ชิวหาสั มผัสสชาเวทนา” คือ เวทนาเกดจากสั
มผัสทางลิน
ิ
(๕) “กายสั มผัสสชาเวทนา” คือ เวทนาเกดจากสั
มผัสทางกาย
ิ
(๖) “มโนสั มผัสสชาเวทนา” คือ เวทนาเกดจากสั
มผัสทางใจ
“สั ญญา ๖” หมายถึง ความกําหนดได้ หมายรู้ ความหมายรู้ อารมณ์ ความจําได้ หมายรู้ ได้แก่
่ ่ ดํา แดง เขียว ขาว เป็ นต้น
(๑) “รปสั
ู ญญา” คือ ความหมายรู ้รูป เชนวา
่ ่ ดัง เบา ทุม้ แหลม เป็ นต้น
(๒) “สั ททสั ญญา” คือ ความหมายรู ้เสี ยง เชนวา
่ ่ หอม เหม็น เป็ นต้น
(๓) “คันธสั ญญา” คือ ความหมายรู ้กลิน เชนวา
่ ่ หวาน เปรี ยว ขม เค็ม เป็ นต้น
(๔) “รสสั ญญา” คือ ความหมายรู ้รส เชนวา
่ ่ ออน
่ แข็ง ร้อน เย็น เป็ นต้น
(๕) “โผฏฐั พพสั ญญา” คือ ความหมายรู ้สมั ผัสทางกาย เชนวา
่ ่ งาม นาเกลี
่ ยด เป็ นต้น
(๖) “ธัมมสั ญญา” คือ ความหมายรู ้อารมณ์ทางใจ เชนวา
“สั งขาร ๓” หมายถึง สภาพทีปรุ งแต่ ง ธรรมมีเจตนาเป็ นประธานอันปรุ งแต่ งการกระทํา นันคือ สัญเจตนา
หรื อ เจตนาทีแต่ งกรรม ได้แก่
่
(๑) “กายสั งขาร” คือ สภาพทีปรุ งแตงการกระทํ
าทางกาย “กายสั ญเจตนา” คือ ความจงใจทางกาย
่
(๒) “วจีสังขาร” คือ สภาพทีปรุ งแตงการกระทํ
าทางวาจา “วจีสัญเจตนา” คือ ความจงใจทางวาจา
่
(๓) “จิตตสั งขาร–มโนสั งขาร” คือ สภาพทีปรุ งแตงการกระทํ
าทางใจ “มโนสั ญเจตนา” คือ ความจง
ใจทางใจ
“อภิสังขาร ๓” หมายถึง สภาพทีปรุ งแต่ ง ธรรมมีเจตนาเป็ นประธานอันปรุ งแต่ งผลแห่ งการกระทํา หรื อ
เจตนาทีเป็ นตัวการในการทํากรรม ได้แก่
่
(๑) “ปญญาภิ
สังขาร” คือ อภิสงั ขารทีเป็ นบุญ สภาพทีปรุ งแตงกรรมฝ่
ายดี ได้แก่ กุศลเจตนาทีเป็ น
ุ
กามาวจรและรู ปาวจร
่
(๒) “อปญญาภิ
สังขาร” คือ อภิสงั ขารทีเป็ นปฏิปักษ์ต่อบุญคือเป็ นบาป สภาพทีปรุ งแตงกรรมฝ่
ายชัว
ุ
ได้แก่ อกุศลเจตนาทังหลาย
่
่ นไหว
(๓) “อาเนญชาภิสังขาร” คือ อภิสงั ขารทีเป็ นอาเนญชา สภาพทีปรุ งแตงภพอั
นมันคงไมหวั
่ ่ วยสมาธิแหงจตุ
่ ตถฌาน
ได้แก่ กุศลเจตนาทีเป็ นอรู ปาวจร ๔ หมายเอาภาวะจิตทีมันคงแนวแนด้
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่ ได้แก่
“สั งขาร ๔” หมายถึง คําวา่ “สั งขาร” ทีใช้ในความหมายตางๆ
ิ
็
(๑) “สั งขตสังขาร” คือ สังขารคือสังขตธรรม ได้แก่ สิ งทังปวงทีเกดจากปั
จจัยปรุ งแตง่ รู ปธรรมกตาม
็ ได้ในคําวา่ “อนิจฺจา วต สงฺขารา” เป็ นต้น
นามธรรมกตาม
็ นามธรรมกตาม
็ ในภูมิ
(๒) “อภิสังขตสั งขาร” คือ สังขารคือสิ งทีกรรมแต่ งขึน ได้แก่ รู ปธรรมกตาม
ิ ่
สาม [ชันของจิต = กามาวจรภูมิ–รู ปาวจรภูมิ–อรู ปาวจรภูมิ] ทีเกดแตกรรม
(๓) “อภิสังขรณกสั งขาร” คือ สังขารคือกรรมทีเป็ นตัวการปรุ งแต่ ง ได้แก่ กุศลเจตนา และ
อกุศลเจตนาทังปวงในภูมิสาม [ชันของจิต = กามาวจรภูมิ–รู ปาวจรภูมิ–อรู ปาวจรภูมิ] ได้ในคําวา่
สังขาร ตามหลักปฏิจจสมุปบาท คือ สังขาร ๓ หรื อ อภิสังขาร ๓
ํ งความเพียรทางกายกตามทาง
็
(๔) “ปโยคาภิสังขาร” คือ สังขารคือการประกอบความเพียร ได้แก่ กาลั
็
ใจกตาม
่ “ผัสสะ ๖” คือ ความประจวบกันแห่ งอายตนะภายใน
“วิญญาณ ๖” หมายถึง ความรู้ แจ้ งอารมณ์ โดยผาน
อายตนะภายนอก และ วิญญาณ ประกอบด้วย (๑) จักขสัุ มผัส–ความกระทบทางตา (๒) โสตสัมผัส–ความ
กระทบทางหู (๓) ฆานสัมผัส–ความกระทบทางจมูก (๔) ชิวหาสัมผัส–ความกระทบทางลิน (๕) กาย
สัมผัส–ความกระทบทางกาย (๖) มโนสัมผัส–ความกระทบทางใจ ได้แก่
(๑) “จักขวิุญญาณ” ความรู ้อารมณ์ทางตา คือ รู้ รูปด้ วยตา = เห็น
(๒) “โสตวิญญาณ” ความรู ้อารมณ์ทางหู คือ รู้ เสี ยงด้ วยหู = ได้ ยิน
(๓) “ฆานวิญญาณ” ความรู ้อารมณ์ทางจมูก คือ รู้ กลินด้ วยจมูก = ได้ กลิน
(๔) “ชิวหาวิญญาณ” ความรู ้อารมณ์ทางลิน คือ รู้ รสด้ วยลิน = รู้ รส
(๕) “กายวิญญาณ” ความรู ้อารมณ์ทางกาย คือ รู้ โผฏฐั พพะด้ วยกาย = รู้ สึกกายสัมผัส
(๖) “มโนวิญญาณ” ความรู ้อารมณ์ทางใจ คือ รู้ ธรรมารมณ์ ด้วยใจ = รู้ ความนึกคิด
ิ
่ องกบั “วิญญาณ ๖” ซึงหมายถึง “จิต ๘๙–จิตวิญญาณ” ในรายละเอียดเพิมเติม เพือเป็ น
เพือให้เกดความตอเนื
ั ายรู ปธรรม คือ “รู ป ๒๘” ทีประกอบด้วย (๑) มหาภูตรู ป ๔ กบั อุปาทายรู ป ๒๔ ดังนี
การเปรี ยบเทียบกบฝ่
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่ นจริ งนัน
“จิต ๘๙” หมายถึง ธรรมชาติทีรู้ อารมณ์ –สภาพทีนึกคิด–ความคิด–ใจ–วิญญาณ ในโลกแหงเป็
“การพัฒนาตนเอง–การเจริ ญภาวนากรรมฐาน” กมี็ จุดประสงค์เพือปรับเปลียนคุณภาพชีวิตและระดับของ
จิตต์ แยกออกเป็ น ๔ ชันภูมิ หรื อ “ภมิู ๔” นันคือ ชันแห่ งจิต ระดับจิ ตใจ ระดับชี วิต ซึงประกอบด้วย
“กามาวจรภูมิ–รู ปาวจรภูมิ–อรู ปาวจรภูมิ–โลกุตตรภูมิ” ได้แก่
่ ยวอยูใ่ นกาม ระดับจิตใจทียังปรารภกามเป็ น
(๑) กามาวจรจิต ๕๔ [กามาวจรภูมิ] คือ ชันทีทองเที
ี องกบกามคุ
ั
อารมณ์ คือ ยังเกยวข้
ณ ระดับจิตใจของสัตว์ในกามภพทัง ๑๑ ชัน ได้แก่ (๑)
“อบายภูมิ ๔” ภูมิทีปราศจากความเจริ ญ คือ นิรยะ–ติรัจฉานโยนิ–ปิ ตติวิสัย–อสุรกาย (๒)
“กามสุคติภูมิ ๗” กามาวจรภูมิทีเป็ นสุ คติ คือ มนุษย์ –จาตุมหาราชิ กา–ดาวดึงส์ –ยามา–ดุสิต–
นิมมานรดี–ปรนิมมิตวสวัตดี
่ ยวอยูใ่ นรู ป ระดับจิตใจทีปรารภรู ปธรรมเป็ น
(๒) รปาวจรจิ
ต ๑๕ [รู ปาวจรภูมิ] คือ ชันทีทองเที
ู
่ ไ้ ด้ฌานหรื อผูอ้ ยูใ่ นรู ปภพทัง ๑๖ ชัน ได้แก่ (๑) “ปฐมฌานภูมิ
อารมณ์ ระดับจิตใจของทานผู
๓” คือ พรหมปาริ สัชชา–พรหมปุโรหิ ตา–มหาพรหมา (๒) “ทุติยฌานภูมิ ๓” คือ ปริ ตรตา
ภา–อัปปมาณาภา–อาภัสสรา (๓) “ตติยฌานภูมิ ๓” คือ ปริ ตตสุภา–อัปปมาณสุภา–สุภกิณหา
(๔) “จตุตถฌานภูมิ ๗” คือ เวหั ปผลา–อสัญญีสัตว์ –อวิหา–อตัปปา–สุทัสสา สุทัสสี –อกนิฏฐา
่ ยวอยูใ่ นอรู ป ระดับจิตใจทีปรารภอรู ปธรรม
(๓) อรปาวจรจิ
ต ๑๒ [อรู ปาวจรภูมิ] คือ ชันทีทองเที
ู
่ ไ้ ด้อรู ปฌาน หรื อผูอ้ ยูใ่ นอรู ปภพทัง ๔ ชัน ได้แก่ (๑) อา
เป็ นอารมณ์ ระดับจิตใจของทานผู
กาสานัญจายตนภูมิ (๒) วิญญาณั ญจายตนภูมิ (๓) อากิญจัญญายตนภูมิ (๔) เนวสัญญานา
สัญญายตนภูมิ
่ ตตรธรรม ระดับจิตใจของ
(๔) โลกตตรจิ
ต ๘ [โลกุตตรภูมิ] คือ ชันทีพ้นจากโลก ระดับแหงโลกุ
ุ
ี มิ ๓ ข้างต้น ได้แก่ (๑) “มรรค ๔” คือ โสดาปั ตติมรรค–
พระอริ ยเจ้าอันพ้นแล้วจากโลกยภู
สกทาคามิมรรค–อนาคามิมรรค–อรหั ตตมรรค (๒) “ผล ๔” คือ โสดาปั ตติผล–
สกทาคามิผล–อนาคามิผล–อรหั ตตผล (๓) “นิพพาน ๑” คือ อรหั ตตผลวิมตุ ติ [อนุปาทิเสสนิ
พพาน–นิพพานไมมี่ อุปาทิเหลือ] ข้อนีในบาลีทีมา เรี ยกวา่ “อปริ ยาปันนภมิู” คือ ขันทีไมนั่ บ
เนืองใน “วัฏฏะ” ระดับทีไมถู่ กจํากดั
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ถ้าแยกให้ละเอียด มีรายละเอียดดังนี
๑. กามาวจรจิต ๕๔ [จิตทีเป็ นไปในกามภูมิ]
๑) อกศลจิ
ุ ต ๑๒ จิตอันเป็ นอกุศล ประกอบด้วย อกุศลมูล ๓ ได้แก่ โลภะ–โทสะ–โมหะ
โลภมูลจิต ๘
โทสมูลจิต ๒
โมหมูลจิต ๒
่
วยเหตุ ๖ ได้แก่ โลภะ–โทสะ–
๒) อเหตกจิ
ุ ต ๑๘ จิตอันไมมี่ สมั ปยุตตเหตุ คือ ไมประกอบด้
โมหะ–อโลภะ–อโทสะ–อโมหะ
อกุศลวิบากจิต ๗
กุศลวิบากอเหตุกจิต ๘
อเหตุกกริิ ยาจิต ๓
๓) กามาวจรโสภณจิต ๒๔ จิตดีงามทีเป็ นไปในกามภูมิ
มหากุศลจิต ๘
มหาวิบากจิต ๘
มหากริิ ยาจิต ๘
๒. รปาวจรจิ
ต ๑๕ [จิตอันเป็ นไปในรู ปภูมิ]
ู
๑) รปาวจรกศลจิ
ู
ุ ต ๕ กุศลจิตทีเป็ นไปในรู ปภูมิ ได้แกจิ่ ตของผูเ้ ข้าถึงรู ปฌาน
๒) รปาวจรวิ
บากจิต ๕ วิบากจิตทีเป็ นไปในรู ปภูมิ คือ จิตทีเป็ นผลของรู ปาวจรกุศล
ู
๓) รปาวจรกิ
ริยาจิต ๕ กริิ ยาจิตทีเป็ นไปในรู ปภูมิ คือ จิตของพระอรหันต์ผกู ้ ระทํารู ปาวจรกุศล
ู
๓. อรปาวจรจิ
ต ๑๒ [จิตทีเป็ นไปในอรู ปภูมิ]
ู
๑) อรปาวจรกศลจิ
ู
ุ ต ๔ กุศลจิตทีเป็ นไปในอรู ปภูมิ ได้แก่ จิตของผูเ้ ข้าถึงอรู ปฌาน
๒) อรปาวจรวิ
บากจิต ๔ วิบากจิตทีเป็ นไปในอรู ปภูมิ คือ จิตทีเป็ นผลของอรู ปาวจรกุศล
ู
๓) อรปาวจรกิ
ริยาจิต ๔ กริิ ยาจิตทีเป็ นไปในอรู ปภูมิ คือ จิตของพระอรหันต์ผกู ้ ระทําอรู ปาวจรกุศล
ู
๔. โลกตตรจิ
ต ๘ [จิตทีเป็ นโลกุตตระ]
ุ
๑) โลกตตรกศลจิ
ุ
ุ ต ๔ กุศลจิตทีเป็ นโลกุตตระ คือ กุศลจิตทีทําให้ขา้ มพ้นอยูเ่ หนือโลก
๒) โลกตตรวิ
บากจิต ๔ วิบากจิตทีเป็ นโลกุตตระ คือ จิตทีเป็ นผลของโลกุตตรกุศล
ุ
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่ ทีมาสัมปยุตต์ดว้ ย ดังนี
ให้พิจารณาลงรายละเอียดยิงขึนถึง “จิต ๘๙” ทีมี “เจติสิก” ตางๆ
๑. กามาวจรจิต ๕๔ [จิตทีเป็ นไปในกามภูมิ]
่ น คือ
๑) อกศลจิ
ุ ต ๑๒ [จิตอันเป็ นอกุศล] อกุศลจิตมีแตที่ เป็ นกามาวจรนีเทานั
• โลภมลจิ
ู ต ๘ [จิตมีโลภะเป็ นมูล]
๑. จิ ตทีเกิดพร้ อมด้ วยโสมนัสสเวทนา ประกอบด้วยมิจฉาทิฏฐิ ไมมี่ การชักนํา
๒. จิตทีเกิดพร้ อมด้ วยโสมนัสสเวทนา ประกอบด้วยมิจฉาทิฏฐิ มีการชักนํา
่
๓. จิตทีเกิดพร้ อมด้ วยโสมนัสสเวทนา ไมประกอบด้
วยมิจฉาทิฏฐิ ไมมี่ การชักนํา
่
๔. จิตทีเกิดพร้ อมด้ วยโสมนัสสเวทนา ไมประกอบด้
วยมิจฉาทิฏฐิ มีการชักนํา
๕. จิ ตทีเกิดพร้ อมด้ วยอุเบกขาเวทนา ประกอบด้วยมิจฉาทิฏฐิ ไมมี่ การชักนํา
๖. จิตทีเกิดพร้ อมด้ วยอุเบกขาเวทนา ประกอบด้วยมิจฉาทิฏฐิ มีการชักนํา
่
๗. จิตทีเกิดพร้ อมด้ วยอุเบกขาเวทนา ไมประกอบด้
วยมิจฉาทิฏฐิ ไมมี่ การชักนํา
่
๘. จิตทีเกิดพร้ อมด้ วยอุเบกขาเวทนา ไมประกอบด้
วยมิจฉาทิฏฐิ มีการชักนํา
• โทสมลจิ
ู ต ๒ [จิตมีโทสะเป็ นมูล]
๑. จิ ตทีเกิดพร้ อมด้ วยโทมนัสสเวทนา ประกอบด้วยปฏิฆะ ไมมี่ การชักนํา
๒. จิตทีเกิดพร้ อมด้ วยโทมนัสสเวทนา ประกอบด้วยปฏิฆะ มีการชักนํา
• โมหมลจิ
ู ต ๒ [จิตมีโมหะเป็ นมูล]
๑. จิ ตทีเกิดพร้ อมด้ วยอุเบกขาเวทนา ประกอบด้ วยวิจิกิจฉา
๒. จิตทีเกิดพร้ อมด้ วยอุเบกขาเวทนา ประกอบด้ วยอุทธัจจะ
่
๒) อเหตกจิ
วยเหตุ ๖ ได้แก่ โลภะ–โทสะ–โมหะ–
ุ ต ๑๘ [จิตอันไมมี่ สมั ปยุตตเหตุ คือ ไมประกอบด้
อโลภะ–อโทสะ–อโมหะ]
• อกศลวิ
ุ บากจิต ๗ [จิตทีเป็ นผลของอกุศล]
ิ อมด้วยอุเบกขาเวทนา
๑. จักขุวิญญาณจิ ต ทีเกดพร้
ิ อมด้วยอุเบกขาเวทนา
๒. โสตวิญญาณจิ ต ทีเกดพร้
ิ อมด้วยอุเบกขาเวทนา
๓. ฆานวิญญาณจิ ต ทีเกดพร้
ิ อมด้วยอุเบกขาเวทนา
๔. ชิ วหาวิญญาณจิ ต ทีเกดพร้
ิ อมด้วยทุกขเวทนา
๕. กายวิญญาณจิ ต ทีเกดพร้
ิ อมด้วยอุเบกขาเวทนา
๖. สัมปฏิจฉั นนจิ ต ทีเกดพร้
ิ อมด้วยอุเบกขาเวทนา
๗. สันตีรณจิ ต ทีเกดพร้
บทความที ๘๗ ประจําปี ๒๕๕๘ – การปฏิ บัติธรรมตามแนวธัมมานุธัมมปฏิปัตติ – นิธี ศิริพัฒน์

หน้า ๓๗

• กศลวิ
ุ บากอเหตกจิ
ุ ต ๘ [จิตทีเป็ นผลของกุศล ไมมี่ สมั ปยุตตเหตุ]
ิ อมด้วยอุเบกขาเวทนา
๑. จักขุวิญญาณจิ ต ทีเกดพร้
ิ อมด้วยอุเบกขาเวทนา
๒. โสตวิญญาณจิ ต ทีเกดพร้
๓. ฆานวิญญาณจิ ต ทีเกิดพร้อมด้วยอุเบกขาเวทนา
ิ อมด้วยอุเบกขาเวทนา
๔. ชิ วหาวิญญาณจิ ต ทีเกดพร้
ิ อมด้วยสุ ขเวทนา
๕. กายวิญญาณจิ ต ทีเกดพร้
ิ อมด้วยอุเบกขาเวทนา
๖. สัมปฏิจฉันนจิ ต ทีเกดพร้
ิ อมด้วยโสมนัสสเวทนา
๗. สันตีรณจิ ต ทีเกดพร้
ิ อมด้วยอุเบกขาเวทนา
๘. สันตีรณจิ ต ทีเกดพร้
• อเหตกกิ
ุ ริ ยาจิต ๓ [จิตทีเป็ นเพียงกริิ ยา ไมมี่ สมั ปยุตตเหตุ]
ิ อมด้วยอุเบกขาเวทนา
๑. ปั ญจทวาราวัชชนจิ ต* ทีเกดพร้
ิ อมด้วยอุเบกขาเวทนา
๒. มโนทวาราวัชชนจิ ต** ทีเกดพร้
ิ อมด้วยโสมนัสสเวทนา
๓. หสิ ตปุ ปาทจิ ต*** ทีเกดพร้
* จิตทีรําพึงถึงอารมณ์ทีกระทบทวารทัง ๕
** จิตทีรําพึงถึงอารมณ์อนั มาถึงคลองในมโนทวาร = โวฏฐัพพนะ
ิ
*** จิตทีทําให้เกดการแย้
มยิมของพระอรหันต์
๓) กามาวจรโสภณจิต ๒๔ [จิตดีงามทีเป็ นไปในกามภูมิ]
• มหากศลจิ
ุ ต หรื อ สเหตกกามาวจรกศลจิ
ุ
ุ ต ๘ [จิตทีเป็ นกุศลยิงใหญ่ หรื อ กุศลจิตทีเป็ นไปในกามภูมิ
มีสมั ปยุตตเหตุ]
๑. จิ ตทีเกิดพร้ อมด้ วยโสมนัสสเวทนา ประกอบด้วยปัญญา ไมมี่ การชักนํา
๒. จิตทีเกิดพร้ อมด้ วยโสมนัสสเวทนา ประกอบด้วยปัญญา มีการชักนํา
่
๓. จิตทีเกิดพร้ อมด้ วยโสมนัสสเวทนา ไมประกอบด้
วยปัญญา ไมมี่ การชักนํา
่
๔. จิตทีเกิดพร้ อมด้ วยโสมนัสสเวทนา ไมประกอบด้
วยปัญญา มีการชักนํา
๕. จิตทีเกิดพร้ อมด้ วยอุเบกขาเวทนา ประกอบด้วยปัญญา ไมมี่ การชักนํา
๖. จิตทีเกิดพร้ อมด้ วยอุเบกขาเวทนา ประกอบด้วยปัญญา มีการชักนํา
่
๗. จิตทีเกิดพร้ อมด้ วยอุเบกขาเวทนา ไมประกอบด้
วยปัญญา ไมมี่ การชักนํา
่
๘. จิตทีเกิดพร้ อมด้ วยอุเบกขาเวทนา ไมประกอบด้
วยปัญญา มีการชักนํา
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• มหาวิบากจิต หรื อ สเหตกกามาวจรวิ
บากจิต ๘
ุ
[จิตอันเป็ นผลของมหากุศล หรื อวิบากจิตทีเป็ นไปในกามภูมิ มีสมั ปยุตตเหตุ]
ั
[เหมือนกบมหากุ
ศลจิตทุกข้อ]
๑. จิ ตทีเกิดพร้ อมด้ วยโสมนัสสเวทนา ประกอบด้วยปัญญา ไมมี่ การชักนํา
๒. จิตทีเกิดพร้ อมด้ วยโสมนัสสเวทนา ประกอบด้วยปัญญา มีการชักนํา
่
๓. จิตทีเกิดพร้ อมด้ วยโสมนัสสเวทนา ไมประกอบด้
วยปัญญา ไมมี่ การชักนํา
่
๔. จิตทีเกิดพร้ อมด้ วยโสมนัสสเวทนา ไมประกอบด้
วยปัญญา มีการชักนํา
๕. จิ ตทีเกิดพร้ อมด้ วยอุเบกขาเวทนา ประกอบด้วยปัญญา ไมมี่ การชักนํา
๖. จิตทีเกิดพร้ อมด้ วยอุเบกขาเวทนา ประกอบด้วยปัญญา มีการชักนํา
่
๗. จิตทีเกิดพร้ อมด้ วยอุเบกขาเวทนา ไมประกอบด้
วยปัญญา ไมมี่ การชักนํา
่
๘. จิตทีเกิดพร้ อมด้ วยอุเบกขาเวทนา ไมประกอบด้
วยปัญญา มีการชักนํา
• มหากิริยาจิต หรื อ สเหตกกามาวจรกิ
ริยาจิต ๘
ุ
่ ทํามหากุศลแตไมมี
่ ่ วิบาก ได้แก่ การกระทํามหากุศลของพระอรหันต์ หรื อ
[จิตอันเป็ นกริิ ยาอยางที
กริิ ยาจิตในกามภูมิ มีสมั ปยุตตเหตุ]
ั
[เหมือนกบมหากุ
ศลจิตทุกข้อ]
๑. จิ ตทีเกิดพร้ อมด้ วยโสมนัสสเวทนา ประกอบด้วยปัญญา ไมมี่ การชักนํา
๒. จิตทีเกิดพร้ อมด้ วยโสมนัสสเวทนา ประกอบด้วยปัญญา มีการชักนํา
่
๓. จิตทีเกิดพร้ อมด้ วยโสมนัสสเวทนา ไมประกอบด้
วยปัญญา ไมมี่ การชักนํา
่
๔. จิตทีเกิดพร้ อมด้ วยโสมนัสสเวทนา ไมประกอบด้
วยปัญญา มีการชักนํา
๕. จิ ตทีเกิดพร้ อมด้ วยอุเบกขาเวทนา ประกอบด้วยปัญญา ไมมี่ การชักนํา
๖. จิตทีเกิดพร้ อมด้ วยอุเบกขาเวทนา ประกอบด้วยปัญญา มีการชักนํา
่
๗. จิตทีเกิดพร้ อมด้ วยอุเบกขาเวทนา ไมประกอบด้
วยปัญญา ไมมี่ การชักนํา
่
๘. จิตทีเกิดพร้ อมด้ วยอุเบกขาเวทนา ไมประกอบด้
วยปัญญา มีการชักนํา
๒. รปาวจรจิ
ต ๑๕ [จิตอันเป็ นไปในรู ปภูมิ]
ู
๑) รปาวจรกศลจิ
ู
ุ ต ๕ [กุศลจิตทีเป็ นไปในรู ปภูมิ ได้แก่ จิตของผูเ้ ข้าถึงรู ปฌาน]
ั
๑. ปฐมฌานกุศลจิ ต ทีประกอบด้วย วิตก–วิจาร–ปี ติ–สุ ข–เอกคคตา
ั
๒. ทุติยฌานกุศลจิ ต ทีประกอบด้วย วิจาร–ปี ติ–สุ ข–เอกคคตา
ั
๓. ตติยฌานกุศลจิ ต ทีประกอบด้วย ปี ติ–สุ ข–เอกคคตา
ั
๔. จตุตถฌานกุศลจิ ต ทีประกอบด้วย สุ ข–เอกคคตา
ั
๕. ปั ญจมฌานกุศลจิ ต ทีประกอบด้วย อุเบกขา–เอกคคตา
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๒) รูปาวจรวิบากจิต ๕ [บากจิตทีเป็ นไปในรู ปภูมิ คือ จิตทีเป็ นผลของรู ปาวจรกุศล]
ั ปาวจรกุศลจิตทุกข้อ เปลียนแตคํ่ าท้ายเป็ น วิบากจิต]
[เหมือนกบรู
ั
๑. ปฐมฌานวิบากจิ ต ทีประกอบด้วย วิตก–วิจาร–ปี ติ–สุ ข–เอกคคตา
ั
๒. ทุติยฌานวิบากจิ ต ทีประกอบด้วย วิจาร–ปี ติ–สุ ข–เอกคคตา
ั
๓. ตติยฌานวิบากจิ ต ทีประกอบด้วย ปี ติ–สุ ข–เอกคคตา
ั
๔. จตุตถฌานวิบากจิ ต ทีประกอบด้วย สุ ข–เอกคคตา
ั
๕. ปั ญจมฌานวิบากจิ ต ทีประกอบด้วย อุเบกขา–เอกคคตา
๓) รปาวจรกิ
ริยาจิต ๕
ู
[กริิ ยาจิตทีเป็ นไปในรู ปภูมิ คือ จิตของพระอรหันต์ผกู ้ ระทํารู ปาวจรกุศล]
ั ปาวจรกุศลจิตทุกข้อ เปลียนแตคํ่ าท้ายเป็ น กริิ ยาจิต]
[เหมือนกบรู
ั
๑. ปฐมฌานกิริยาจิ ต ทีประกอบด้วย วิตก–วิจาร–ปี ติ–สุ ข–เอกคคตา
ั
๒. ทุติยฌานกิริยาจิ ต ทีประกอบด้วย วิจาร–ปี ติ–สุ ข–เอกคคตา
ั
๓. ตติยฌานกิริยาจิ ต ทีประกอบด้วย ปี ติ–สุ ข–เอกคคตา
ั
๔. จตุตถฌานกิริยาจิ ต ทีประกอบด้วย สุ ข–เอกคคตา
ั
๕. ปั ญจมฌานกิริยาจิต ทีประกอบด้วย อุเบกขา–เอกคคตา
๓. อรปาวจรจิ
ต ๑๒ [จิตทีเป็ นไปในอรู ปภูมิ]
ู
๑) อรปาวจรกศลจิ
ู
ุ ต ๔ [กุศลจิตทีเป็ นไปในอรู ปภูมิ ได้แก่ จิตของผูเ้ ข้าถึงอรู ป]
๑. กุศลจิตประกอบด้ วยอากาสานัญจายตนฌาน
๒. กุศลจิตประกอบด้ วยวิญญาณั ญจายตนฌาน
๓. กุศลจิ ตประกอบด้ วยอากิญจัญญายตนฌาน
๔. กุศลจิตประกอบด้ วยเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน
๒) อรปาวจรวิ
บากจิต ๔ [วิบากจิตทีเป็ นไปในอรู ปภูมิ คือ จิตทีเป็ นผลของอรู ปาวจรกุศล]
ู
ั ปาวจรกุศลจิตทุกข้อ เปลียนแตคํ่ าท้ายเป็ น วิบากจิต]
[เหมือนกบอรู
๑. อรู ปาวจรวิบากจิ ต ประกอบด้วยอากาสานัญจายตนฌาน
๒. อรู ปาวจรวิบากจิ ต ประกอบด้วยวิญญาณัญจายตนฌาน
ิ ญญายตนฌาน
๓. อรู ปาวจรวิบากจิ ต ประกอบด้วยอากญจั
๔. อรู ปาวจรวิบากจิ ต ประกอบด้วยเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน
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๓) อรปาวจรกิ
ริยาจิต ๔
ู
[กริิ ยาจิตทีเป็ นไปในอรู ปภูมิ คือ จิตของพระอรหันต์ผกู ้ ระทําอรู ปาวจรกุศล]
ั ปาวจรกุศลจิตทุกข้อ เปลียนแตคํ่ าท้ายเป็ น กริิ ยาจิต]
[เหมือนกบอรู
๑. อรู ปาวจรกิริยาจิ ต ประกอบด้วยอากาสานัญจายตนฌาน
๒. อรู ปาวจรกิริยาจิ ต ประกอบด้วยวิญญาณัญจายตนฌาน
ิ ญญายตนฌาน
๓. อรู ปาวจรกิริยาจิ ต ประกอบด้วยอากญจั
๔. อรู ปาวจรกิริยาจิ ต ประกอบด้วยเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน
๔. โลกตตรจิ
ต ๘ หรื อ ๔๐ [จิตทีเป็ นโลกุตตระ]
ุ
๑) โลกตตรกศลจิ
ุ
ุ ต ๔ หรื อ ๒๐ [กุศลจิตทีเป็ นโลกุตตระ คือ กุศลจิตทีทําให้ขา้ มพ้นอยูเ่ หนือโลก]
๑. จิ ตทีประกอบด้ วยโสตาปั ตติมคั คญาณ คือ กุศลจิตทีเป็ นทางให้ถึงกระแสอันไหลไปสู่ นิพพาน
๒. จิตทีประกอบด้ วยสกทาคามิมคั คญาณ คือ กุศลจิตทีเป็ นทางให้ถึงความเป็ นพระสกทาคามี
๓. จิตทีประกอบด้ วยอนาคามิมคั คญาณ คือ กุศลจิตทีเป็ นทางให้ถึงความเป็ นพระอนาคามี
๔. จิตทีประกอบด้ วยอรหั ตตมัคคญาณ คือ กุศลจิตทีเป็ นทางให้ถึงความเป็ นพระอรหันต์
่ สดาร ให้แจกมัคคจิต ๔ นี ด้วยฌาน ๕ ตามลําดับ กจะได้
็ จาํ นวน ๒๐)
(อยางพิ
๒) โลกตตรวิ
บากจิต ๔ หรื อ ๒๐ [วิบากจิตทีเป็ นโลกุตตระ คือ จิตทีเป็ นผลของโลกุตตรกุศล]
ุ
๑. จิ ตทีประกอบด้ วยโสตาปั ตติผลญาณ
๒. จิตทีประกอบด้ วยสกทาคามิผลญาณ
๓. จิตทีประกอบด้ วยอนาคามิผลญาณ
๔. จิตทีประกอบด้ วยอรหั ตตผลญาณ
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“เจตสิ ก ๕๒” หมายถึง ธรรมทีประกอบกับจิต หรื อ สภาวธรรมทีเกิดดับพร้ อมกับจิต มีอารมณ์ และวัตถุที
อาศัยเดียวกันกับจิ ต หรื อ อาการและคุณสมบัติต่างๆ ของจิต ได้แก่
ั ่ ตพวกอืน คือ ประกอบเข้าได้กบั จิตทุกฝ่ าย
ก. อัญญสมานาเจตสิ ก ๑๓ [เจตสิ กทีมีเสมอกนแกจิ
่ าได้แตฝ่่ ายใดฝ่ ายหนึงพวกเดียว]
ทังกุศลและอกุศล มิใชเข้
ิ วไปกบจิ
ั ตทุกดวง]
๑) สั พพจิตตสาธารณเจตสิ ก ๗ [เจตสิ กทีเกดทั
๑. ผัสสะ [ความกระทบอารมณ์]
๒. เวทนา [ความเสวยอารมณ์]
๓. สัญญา [ความหมายรู ้อารมณ์]
่
๔. เจตนา [ความจงใจตออารมณ์
]
๕. เอกัคคตา [ความมีอารมณ์เป็ นอันเดียว]
่
๖. ชี วิตินทรี ย์ [อินทรี ย ์ คือ ชีวิต สภาวะทีเป็ นใหญในการรั
กษานามธรรมทังปวง]
่ ]
๗. มนสิ การ [ความกระทําอารมณ์ไว้ในใจ ใสใจ
่
ิ ั ตได้ทงั ฝ่ ายกุศลและ
๒) ปกิณณกเจตสิ ก ๖ [เจตสิ กทีเรี ยรายแพรกระจายทั
วไป คือ เกดกบจิ
่ ่ ่
อกุศล แตไมแนนอนเสมอไปทุ
กดวง]
๘. วิตก [ความตรึ กอารมณ์]
๙. วิจาร [ความตรองหรื อพิจารณาอารมณ์]
๑๐. อธิ โมกข์ [ความปลงใจหรื อปั กใจในอารมณ์]
๑๑. วิริยะ [ความเพียร]
๑๒. ปี ติ [ความปลาบปลืมในอารมณ์ ความอิมใจ]
๑๓. ฉั นทะ [ความพอใจในอารมณ์]
ข. อกศลเจตสิ
ก ๑๔ [เจตสิ กฝ่ ายอกุศล]
ุ
ิ วไปกบอกุ
ั ศลจิตทุกดวง]
๑) สั พพากสลสาธาร
ณเจตสิ ก ๔ [เจตสิ กทีเกดทั
ุ
๑๔. โมหะ [ความหลง]
่
่
๑๕. อหิ ริกะ [ความไมละอายตอบาป
]
่ ง้ กลัวตอบาป
่
๑๖. อโนตตัปปะ [ความไมสะดุ
]
่ ]
๑๗. อุทธัจจะ [ความฟุ้ งซาน

บทความที ๘๗ ประจําปี ๒๕๕๘ – การปฏิ บัติธรรมตามแนวธัมมานุธัมมปฏิปัตติ – นิธี ศิริพัฒน์

หน้า ๔๒

่ ศลจิต]
ิ ยรายแกอกุ
๒) ปกิณณกอกสลเจตสิ
ก ๑๐ [อกุศลเจตสิ กทีเกดเรี
ุ
๑๘. โลภะ [ความอยากได้อารมณ์]
๑๙. ทิฏฐิ [ความเห็นผิด]
๒๐. มานะ [ความถือตัว]
๒๑. โทสะ [ความคิดประทุษร้าย]
๒๒. อิสสา [ความริ ษยา]
๒๓. มัจฉริ ยะ [ความตระหนี]
๒๔. กุกกุจจะ [ความเดือดร้อนใจ]
๒๕. ถีนะ [ความหดหู่]
่
๒๖. มิทธะ [ความงวงเหงา
]
๒๗. วิจิกิจฉา [ความคลางแคลงสงสัย]
ค. โสภณเจตสิ ก ๒๕ [เจตสิ กฝ่ ายดีงาม]
ิ วไปกบจิ
ั ตดีงามทุกดวง]
๑) โสภณสาธารณเจตสิ ก ๑๙ [เจตสิ กทีเกดทั
๒๘. สัทธา [ความเชือ]
๒๙. สติ [ความระลึกได้ ความสํานึกพร้อมอยู]่
่
๓๐. หิ ริ [ความละอายตอบาป
]
่
๓๑. โอตตัปปะ [ความสะดุง้ กลัวตอบาป
]
่
๓๒. อโลภะ [ความไมอยากได้
อารมณ์]
๓๓. อโทสะ [ความไมคิ่ ดประทุษร้าย]
๓๔. ตัตรมัชฌัตตตา [ความเป็ นกลางในอารมณ์นนั ๆ]
่
๓๕. กายปั สสัทธิ [ความสงบแหงกองเจตสิ
ก]
่ ต]
๓๖. จิ ตตปั สสัทธิ [ความสงบแหงจิ
่
๓๗. กายลหุตา [ความเบาแหงกองเจตสิ
ก]
่ ต]
๓๘. จิตตลหุ ตา [ความเบาแหงจิ
่
่
๓๙. กายมุทุตา [ความออนหรื
อนุ่มนวลแหงกองเจตสิ
ก]
่
่ ต]
๔๐. จิตตมุทุตา [ความออนหรื
อนุ่มนวลแหงจิ
่
่
๔๑. กายกัมมัญญตา [ความควรแกการงานแหงกองเจตสิ
ก]
่
่ ต]
๔๒. จิตตกัมมัญญตา [ความควรแกการงานแหงจิ
่
่ ่
๔๓. กายปาคุญญตา [ความคลองแคลวแหงกองเจตสิ
ก]
่
่ ่ ต]
๔๔. จิตตปาคุญญตา [ความคลองแคลวแหงจิ
๔๕. กายุชุกตา [ความซือตรงแห่ งกองเจตสิ ก]
่ ต]
๔๖. จิตตุชุกตา [ความซือตรงแหงจิ
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๒) วิรตีเจตสิ ก ๓ [เจตสิ กทีเป็ นตัวความงดเว้น]
๔๗. สัมมาวาจา [เจรจาชอบ]
๔๘. สัมมากัมมันตะ [กระทําชอบ]
๔๙. สัมมาอาชี วะ [เลียงชีพชอบ]
๓) อัปปมัญญาเจตสิ ก ๒ [เจตสิ ก คือ อัปปมัญญา]
๕๐. กรุ ณา [ความสงสารสัตว์ผถู ้ ึงทุกข์]
๕๑. มุทิตา [ความยินดีต่อสัตว์ผไู ้ ด้สุข]
๔) ปัญญินทรียเจตสิ ก ๑ [เจตสิ ก คือ ปัญญินทรี ย]์
่ ]
๕๒. ปั ญญินทรี ย์–อโมหะ [ความรู ้เข้าใจ ไมหลง
“กิจ ๑๔–วิญญาณกิจ ๑๔” หมายถึง กิจของวิญญาณ หน้ าทีของจิต ทีเรี ยกวา่ “วิญญาณปวัตติ–วิญญาณปวัตติ
อาการ” ซึงเป็ นองค์ความรู ้ทีทําให้รู้แจ้งในการทํางานของจิตใน ๑ ขณะจิต [วิถีจิต = มโนทวารวิถี คือ การ
คํานึงอารมณ์ ใหม่ ทางทวารนันๆ ในทวารทัง ๕ เรี ยกวา่ “มโนทวาราวัชชนะ” หรื อ “ชวนจิต” คือ หมายถึงจิต
ซึงทําหน้าทีรับอารมณ์ในวิถี หรื อ การทําหน้าทีของจิตในการรับอารมณ์นนั ] ได้แก่
่
่ ได้แก่ จิต ๑๙ คือ อุเบกขาสันตีรณะ ๒ มหาวิบาก ๘ รู ปวิบาก
(๑) “ปฏิสนธิ” คือ หน้าทีสื บตอภพใหม
๕ อรู ปวิบาก ๔
่ ยวกบปฏิ
ั สนธิ
(๒) “ภวังคะ” คือ หน้าทีเป็ นองค์ของภพ ได้แก่ จิต ๑๙ อยางเดี
(๓) “อาวัชชนะ” คือ หน้าทีคํานึงอารมณ์ใหม่ ได้แก่ จิต ๒ คือ ปัญจทวาราวัชชนะ–มโนทวาราวัชชนะ
(๔) “ทัสสนะ” คือ หน้าทีเห็นรู ป ได้แก่ จักขุวิญญาณ ๒
(๕) “สวนะ” คือ หน้าทีได้ยนิ เสี ยง ได้แก่ โสตวิญญาณ ๒
(๖) “ฆายนะ” คือ หน้าทีรู ้กลิน ได้แก่ ฆานวิญญาณ ๒
(๗) “สายนะ” คือ หน้าทีลิมรส ได้แก่ ชิวหาวิญญาณ ๒
(๘) “ผสนะ
ุ ” คือ หน้าทีถูกต้องโผฏฐัพพะ ได้แก่ กายวิญญาณ ๒
(๙) “สั มปฏิจฉนะ” คือ หน้าทีรับอารมณ์ ได้แก่ สัมปฏิจฉนะ ๒
(๑๐) “สั นตีรณะ” คือ หน้าทีพิจารณาอารมณ์ ได้แก่ สันตีรณะ ๓
(๑๑) “โวฏฐั พพนะ–โวฏฐปนะ” คือ หน้าทีตัดสิ นอารมณ์ ได้แก่ มโนทวาราวัชชนะ ๑
่
่ ทํากรรม ได้แก่ จิต ๕๕ คือ กุศลจิต ๒๑ อกุศล
(๑๒) “ชวนะ” คือ หน้าทีแลนเสพอารมณ์
อันเป็ นชวงที
จิต ๑๒ กริิ ยาจิต ๑๘ คือ เว้นอาวัชชนะทังสอง โลกุตตรผลจิต ๔
่
(๑๓) “ตทาลัมพนะ” คือ หน้าทีรับอารมณ์ต่อจากชวนะกอนตกภวั
งค์ ได้แก่ จิต ๑๑ คือ มหาวิบาก ๘
สันตีรณะ ๓
่ ยวกบในปฏิ
ั
(๑๔) “จติุ” คือ หน้าทีเคลือนจากภพปั จจุบนั ได้แก่ จิต ๑๙ อยางเดี
สนธิ
บทความที ๘๗ ประจําปี ๒๕๕๘ – การปฏิ บัติธรรมตามแนวธัมมานุธัมมปฏิปัตติ – นิธี ศิริพัฒน์

หน้า ๔๔

ิ ง ๑๔ ขันตอน เพือให้เกดิ ปัญญาแห่ งปฏิจจสมปบาท
หมายเหตุ: ให้พิจารณากระบวนการวิญญาณกจทั
และ
ุ
ไตรลักษณ์ คือ (๑) เห็นการเกิดดับทีแปรผัน และ (๒) ความเสื อมสลายไปแห่ งนามขันธ์ นันคือ
ั ปขันธ์ นันคือ “มหภตรป
“จิต–จิตวิญญาณ” เพือเปรี ยบเทียบกบรู
ู ู ๔” ด้วย (๑) อนิ จจานุปัสส
่ ยง (๒) ทุกขานุปัสสนายถาภูตญาณ คือ ความเป็ นทุกข์ (๓)
นายถาภูตญาณ คือ ความไมเที
่ ่ วตน อันเป็ น “ญาณวิโมกข์ ” ได้
“อนัตตานุปัสสนายถาภูตญาณ คือ ความไมใชตั
“อายตนะ ๑๒” ประกอบด้วย (๑) อายตนะภายใน ๖ และ (๒) อายตนะภายนอก ๖ ดังนี
“อายตนะภายใน ๖” หมายถึง ทีเชื อมต่ อให้ เกิดความรู้ แดนต่ อความรู้ ฝ่ายภายใน บาลีเรี ยก “สฬายตนะ–
อัชฌัตติกายตนะ = อินทรี ย์ ๖” ได้แก่
(๑) “จักขุ” คือ จักษุ–ตา
(๒) “โสตะ” คือ หู
(๓) “ฆานะ” คือ จมูก
(๔) “ชิวหา” คือ ลิน
(๕) “กาย” คือ กาย
(๖) “มโน” คือ ใจ
“อายตนะภายนอก ๖” หมายถึง ทีเชื อมต่ อให้ เกิดความรู้ แดนต่ อความรู้ ฝ่ายภายนอก บาลีเรี ยก “พาหิรายตนะ
= อารมณ์ ๖” ได้แก่
(๑) “รปะ
ู ” คือ รู ป สิ งทีเห็น หรื อ วัณณะ คือสี
(๒) “สั ททะ” คือ เสี ยง
(๓) “คันธะ” คือ กลิน
(๔) “รสะ” คือ รส
(๕) “โผฏฐั พพะ” คือ สัมผัสทางกาย สิ งทีถูกต้องกาย
ิ ั สิ งทีใจนึกคิด
(๖) “ธรรม–ธรรมารมณ์ ” คือ อารมณ์ทีเกดกบใจ
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“สั มผัส ๖–ผัสสะ ๖” หมายถึง ความกระทบ ความประจวบกันแห่ ง (๑) “อายตนะภายใน ๖” (๒) “อายตนะ
ภายนอก ๖” และ (๓) “วิญญาณ ๖” ได้แก่
(๑) “จักขสัุ มผัส” คือ ความกระทบทางตา นันคือ “ตา + รู ป + จักขุวิญญาณ”
(๒) “โสตสั มผัส” คือ ความกระทบทางหู นันคือ “หู + เสี ยง + โสตวิญญาณ”
(๓) “ฆานสั มผัส” คือ ความกระทบทางจมูก นันคือ “จมูก + กลิน + ฆานวิญญาณ”
(๔) “ชิวหาสั มผัส” คือ ความกระทบทางลิน นันคือ “ลิน + รส + ชิ วหาวิญญาณ”
(๕) “กายสั มผัส” คือ ความกระทบทางกาย นันคือ “กาย + โผฏฐั พพะ + กายวิญญาณ”
(๖) “มโนสั มผัส” คือ ความกระทบทางใจ นันคือ “ใจ + ธรรมารมณ์ + มโนวิญญาณ”
่ “ผัสสะ ๖” คือ ความประจวบกันแห่ งอายตนะภายใน
“วิญญาณ ๖” หมายถึง ความรู้ แจ้ งอารมณ์ โดยผาน
อายตนะภายนอก และ วิญญาณ ประกอบด้วย (๑) จักขสัุ มผัส–ความกระทบทางตา (๒) โสตสัมผัส–ความ
กระทบทางหู (๓) ฆานสัมผัส–ความกระทบทางจมูก (๔) ชิวหาสัมผัส–ความกระทบทางลิน (๕) กาย
สัมผัส–ความกระทบทางกาย (๖) มโนสัมผัส–ความกระทบทางใจ ได้แก่
(๑) “จักขวิุ ญญาณ” คือ ความรู ้อารมณ์ทางตา นันคือ รู้ รูปด้ วยตา = เห็น
(๒) “โสตวิญญาณ” คือ ความรู ้อารมณ์ทางหู นันคือ รู้ เสี ยงด้ วยหู = ได้ ยิน
(๓) “ฆานวิญญาณ” คือ ความรู ้อารมณ์ทางจมูก นันคือ รู้ กลินด้ วยจมูก = ได้ กลิน
(๔) “ชิวหาวิญญาณ” คือ ความรู ้อารมณ์ทางลิน นันคือ รู้ รสด้ วยลิน = รู้ รส
(๕) “กายวิญญาณ” คือ ความรู ้อารมณ์ทางกาย นันคือ รู้ โผฏฐั พพะด้ วยกาย = รู้ สึกกายสัมผัส
(๖) “มโนวิญญาณ” คือ ความรู ้อารมณ์ทางใจ นันคือ รู้ ธรรมารมณ์ ด้วยใจ = รู้ ความนึกคิด
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“ธาตุ ๑๘” หมายถึง สิ งทีทรงสภาวะของตนอยู่เอง ตามทีเหตุปัจจัยปรุ งแต่ งขึน เป็ นไปตาม ธรรมนิยาม คือ
ิ
กําหนดแห่ งธรรมดา หรื อ กฎธรรมชาติ ไมมี่ ผสู ้ ร้างผูบ้ นั ดาล และมีรูปลักษณะกจอาการเป็
นแบบจําเพาะตัว
ํ
่
่ (ลําดับตามอายตนะ ๑๒ = อินทรี ย์ ๖ กบั อารมณ์ ๖) ได้แก่
อันพึงกาหนดเอาเป็
นหลักได้แตละอยางๆ
(๑) “จักขธาต
ุ ุ” คือ ธาตุคือจักขุปสาท
(๒) “รปธาต
ู
ุ” คือ ธาตุคือรู ปารมณ์
(๓) “จักขวิุ ญญาณธาตุ” คือ ธาตุคือจักขุวญ
ิ ญาณ
(๔) “โสตธาตุ” คือ ธาตุคือโสตปสาท
(๕) “สั ททธาตุ” คือ ธาตุคือสัททารมณ์
(๖) “โสตวิญญาณธาตุ” คือ ธาตุคือโสตวิญญาณ
(๗) “ฆานธาตุ” คือ ธาตุคือฆานปสาท
(๘) “คันธธาตุ” คือ ธาตุคือคันธารมณ์
(๙) “ฆานวิญญาณธาตุ” คือ ธาตุคือฆานวิญญาณ
(๑๐) “ชิวหาธาตุ” คือ ธาตุคือชิวหาปสาท
(๑๑) “รสธาตุ” คือ ธาตุคือรสารมณ์
(๑๒) “ชิวหาวิญญาณธาตุ” คือ ธาตุคือชิวหาวิญญาณ
(๑๓) “กายธาตุ” คือ ธาตุคือกายปสาท
(๑๔) “โผฏฐัพพธาตุ” คือ ธาตุคือโผฏฐัพพารมณ์
(๑๕) “กายวิญญาณธาตุ” คือ ธาตุคือกายวิญญาณ
(๑๖) “มโนธาตุ” คือ ธาตุคือมโน
(๑๗) “ธรรมธาตุ” คือ ธาตุคือธรรมารมณ์
(๑๘) “มโนวิญญาณธาตุ” คือ ธาตุคือมโนวิญญาณ
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ี องเป็ นไปตามตน ใน
“อินทรีย์ ๒๒” หมายถึง สิ งทีเป็ นใหญ่ ในการทํากิจของตน ซึงทําให้ธรรมอืนๆ ทีเกยวข้
ิ นๆ ในขณะทีเป็ นไปอยูน่ นั ดังนี
กจนั
หมวดที ๑ คือ อายตนะภายใน ๖ได้ เพือ “อินทรี ยสังวร” คือ สํารวมอินทรี ย์ มีสติระวัง รั กษาใจ มิให้
กิเลสคือความยินดียินร้ ายเข้ าครอบงํา เมือรับรู ้อารมณ์ดว้ ยอินทรี ยท์ งั ๖ มีเห็นรู ปด้วยตา ได้ยนิ เสี ยง
ิ น
ด้วยหู ได้กลินด้วยจมูก ได้รสด้วยลิน ได้รู้สึกสัมผัสด้วยกาย ได้รู้รับเสพธรรมารมณ์ดว้ ยใจ ซึงเกดขึ
พร้อมๆ กนั จนนึกคิดไมทั่ นในอารมณ์นนั ๆ ได้แก่
(๑) จักขนทรี
ุ ย์ (จักขุปสาท)
(๒) โสตินทรี ย์ (โสตปสาท)
(๓) ฆานินทรี ย์ (ฆานปสาท)
(๔) ชิวหินทรี ย์ (ชิวหาปสาท)
(๕) กายินทรี ย์ (กายปสาท)
(๖) มนินทรี ย์ [ใจ ได้แก่ จิต ๘๙]
่
่
หมวดที ๒ คือ ภาวะแห่ งชีวติ ในรปธรรม
เพือพิจารณาเห็นความแตกตางระหวางเพศที
เป็ นหญิงหรื อ
ู
ชายปรากฏในรู ปธรรมทีเป็ นสิ งมีชีวิต ได้แก่
(๗) อิตถินทรี ย์ [อิตถีภาวะ]
(๘) ปริุ สินทรี ย์ [ปุริสภาวะ]
(๙) ชีวิตินทรี ย์ [ชีวิต]
่ ามา
หมวดที ๓ คือ เวทนา ๕ ความรู ้สึกในอารมณ์ เพือพิจารณาความรู ้สึกทีมีต่ออารมณ์ทงั ๖ ทีผานเข้
ิ ตและเจตสิ กตางๆ
่ เพิมเติม ได้แก่
ทางอินทรี ยท์ งั ๖ ทังกายและใจ อันจะทําให้เกดจิ
(๑๐) สขิุ นทรี ย์ [สุ ขเวทนา]
(๑๑) ทกขิ
ุ นทรี ย์ [ทุกขเวทนา]
(๑๒) โสมนัสสินทรี ย์ [โสมนัสสเวทนา]
(๑๓) โทมนัสสินทรี ย์ [โทมนัสสเวทนา]
(๑๔) อเปกขิ
ุ นทรี ย์ [อุเบกขาเวทนา]
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่ า และพละที
หมวดที ๔ คือ อินทรี ย์ ๕–พละ ๕ แห่ งโพธิญาณ เพือพิจารณาถึง อินทรี ยท์ ีแกกล้
่ จนทําให้ถึงพร้อมด้วย “โพชฌงค์ ๗” ทีเป็ นองค์
แข็งแกรง่ ทําให้ธรรมปฏิปักษ์เข้าครอบงําจิตใจไมได้
่
ธรรมแหงความตรั
สรู ้ได้ ได้แก่
(๑๕) สัทธินทรี ย์ [ศรัทธา]
(๑๖) วิริยนิ ทรี ย์ [วิริยะ]
(๑๗) สตินทรี ย์ [สติ]
(๑๘) สมาธินทรี ย์ [สมาธิ]
(๑๙) ปัญญินทรี ย์ [ปั ญญา]
ิ ซึงเป็ น
หมวดที ๕ คือ วิปัสสนาปัญญาญาณ เพือพิจารณาเห็นลําดับความหลุดพ้นจากการดับกเลส
่ ยสัจจ์ทงั ๔ คือ “วิราคะ” อริ ยมรรควิถีแหงมั
่ คคญาณ ซึงเป็ นธรรมทีละเอียดประณี ต
ความจริ งแหงอริ
่ ยอม
่
่
ขันสูง และ “นิโรธ” อริ ยผลวิธีแหงผลญาณ
ซึงเป็ นธรรมทีละเอียดประณี ตขันสูง ธรรมดังกลาวนี
ั
ทําให้กลยาณปุ
ถุชนกลายเป็ นอริ ยบุคคล ได้แก่
่ ป้ ฏิบตั ิดว้ ยมุ่งวาเราจั
่ กรู ้สจั จธรรมทียังมิได้รู้
(๒๐) อนัญญาตัญญัสสามีตินทรี ย์ [อินทรี ยแ์ หงผู
ได้แก่ โสตาปัตติมคั คญาณ]
่
(๒๑) อัญญินทรี ย์ [อัญญา หรื อปั ญญาอันรู ้ทวถึ
ั ง ได้แก่ ญาณ ๖ ในทามกลาง
คือ โสตาปัตติผล
ญาณ ถึงอรหัตตมัคคญาณ]
(๒๒) อัญญาตาวินทรี ย์ [ปั ญญาผูร้ ู ้ทวั ถึงแล้วของพระอรหันต์ ได้แก่ อรหัตตผลญาณ]
“อริยสั จจ์ ๔” หมายถึง ความจริ งอันประเสริ ฐ ๑ ความจริ งของพระอริ ยะ ๑ ความจริ งทีทําให้ ผ้ เู ข้ าถึง
กลายเป็ นอริ ยะ ๑ เรี ยกสามัญวา่ “ทุกข์ –สมุทัย–นิโรธ–มรรค” ได้แก่
่
่ ขาดแกนสารและความ
(๑) “ทกข์
ุ ” คือ ความทุกข์ สภาพทีทนได้ยาก สภาวะทีบีบคัน ขัดแย้ง บกพรอง
ั งอันไมเป็
่ นทีรัก การ
่ ความพึงพอใจแท้จริ ง ได้แก่ ชาติ ชรา มรณะ การประจวบกบสิ
เทียงแท้ ไมให้
่
่ ่ “อุปาทานขันธ์ ๕ เป็ นทุกข์ ”
พลัดพรากจากสิ งทีรัก ความปรารถนาไมสมหวั
ง โดยยอวา
(๒) “ทกขสมทั
ุ
ุ ย” คือ เหตุเกิดแห่ งทุกข์ สาเหตุให้ทุกข์เกดิ ได้แก่ ตัณหา ๓ คือ กามตัณหา ภวตัณหา
และ วิภวตัณหา
ํ ดอวิชชา สํารอก
(๓) “ทกขนิ
ุ โรธ” คือ ความดับทุกข์ ได้แก่ ภาวะทีตัณหาดับสิ นไป ภาวะทีเข้าถึงเมือกาจั
ตัณหาสิ นแล้ว ไมถู่ กย้อม ไมติ่ ดข้อง หลุดพ้น สงบ ปลอดโปรง่ เป็ นอิสระ คือ “นิพพาน”
(๔) “ทกขนิ
ุ โรธคามินีปฏิปทา” คือ ปฏิปทาทีนําไปสู่ความดับแห่ งทุกข์ ข้อปฏิบตั ิให้ถึงความดับ
่
ทุกข์ “มรรค ๔–มัคคญาณ” ได้แก่ “อริ ยอัฏฐังคิกมรรค” หรื อเรี ยกอีกอยางหนึ
งวา่
“มัชฌิมาปฏิปทา” แปลวา่ “ทางสายกลาง” มรรคมีองค์ ๘ นี สรุ ปลงใน “ไตรสิกขา” คือ “ศีล–
สมาธิ–ปั ญญา”
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“กิจในอริยสั จจ์ ๔” หมายถึง หน้ าทีอันจะพึงทําต่ ออริ ยสัจจ์ ๔ แต่ ละอย่ าง ข้อทีจะต้องปฏิบตั ิให้ถูกต้องและ
่
่ [ปโยคะ] จึงจะชือวารู
่ ้อริ ยสัจจ์หรื อเป็ นผูต้ รัสรู ้แล้ว ได้แก่
เสร็ จสิ นในอริ ยสัจจ์ ๔ แตละอยาง
(๑) “ปริญญา” คือ การกําหนดรู้ เป็ น “กิจในทกข์
ุ ” ตามหลักวา่ “ทุกฺข ํ อริ ยสจฺจ ํ ปริ ฺเญยฺย”ํ ทุกข์
ํ
ควรกาหนดรู
้ คือ ควรศึกษาให้รู้จกั ให้เข้าใจชัดตามสภาพทีเป็ นจริ ง ได้แก่ การทําความเข้ าใจ
และกําหนดขอบเขตของปั ญหา
(๒) “ปหานะ” คือ การละ เป็ น “กิจในสมทัุ ย” ตามหลักวา่ “ทุกฺขสมุทโย อริ ยสจฺจ ํ ปหาตพฺพ”ํ สมุทยั
ํ ด ทําให้หมดสิ นไป ได้แก่ การแก้ ไขกําจัดต้ นตอของปั ญหา
ควรละ คือ กาจั
(๓) “สั จฉิกริ ิยา” คือ การทําให้ แจ้ ง เป็ น “กิจในนิโรธ” ตามหลักวา่ “ทุกฺขนิโรโธ อริ ยสจฺจ ํ สจฺฉิ
กาตพฺพ”ํ นิโรธควรทําให้แจ้ง คือ เข้าถึง หรื อบรรลุ ได้แก่ การเข้ าถึงภาวะทีปราศจากปั ญหา
บรรลุจุดหมายทีต้ องการ
(๔) “ภาวนา” คือ การเจริ ญ เป็ น “กิจในมรรค” [มรรค ๔] ตามหลักวา่ “ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทา
อริ ยสจฺ จ ํ ภาเวตพฺพ”ํ มรรคควรเจริ ญ คือ ควรฝึ กอบรม ลงมือปฏิบตั ิ กระทําตามวิธีการทีจะ
นําไปสู่ จุดหมาย ได้แก่ การลงมือแก้ ไขปั ญหา
“ปฏิจจสมปบาท
๑๒” หมายถึง การเกิดขึนพร้ อมแห่ งธรรมทังหลายเพราะอาศัยกัน, ธรรมทีอาศัยกันเกิดขึน
ุ
พร้ อม, การทีสิ งทังหลายอาศัยกันๆ จึ งเกิดมีขึน ดังนี
“อนโลมปฏิ
จจสมปบาท
” = ฝ่ ายสมุทยั
ุ
ุ
(๑) เพราะ อวิชชา เป็ นเหตุปัจจัย ปัจจัยธรรม จึ งมี
(๒) เพราะ อวิชชา เป็ นปัจจัย สังขาร จึงมี
(๓) เพราะ สังขาร เป็ นปั จจัย วิญญาณ จึงมี
(๔) เพราะ วิญญาณ เป็ นปัจจัย นามรปู จึ งมี
(๕) เพราะ นามรู ป เป็ นปั จจัย สฬายตนะ จึงมี
(๖) เพราะ สฬายตนะ เป็ นปั จจัย ผัสสะ จึ งมี
(๗) เพราะ ผัสสะ เป็ นปั จจัย เวทนา จึงมี
(๘) เพราะ เวทนา เป็ นปั จจัย ตัณหา จึงมี
(๙) เพราะ ตัณหา เป็ นปัจจัย อปาทาน
จึงมี
ุ
(๑๐) เพราะ อุปาทาน เป็ นปั จจัย ภพ จึงมี
(๑๑) เพราะ ภพ เป็ นปัจจัย ชาติ จึ งมี
(๑๒) เพราะ ชาติ เป็ นปัจจัย ชรามรณะ จึงมี
ความโศก–ความครํ าครวญ–ทกข์
ุ –โทมนัส–และ–ความคับแค้ นใจ ก็มีพร้ อม
ิ นแหงกองทุ
่
ความเกดขึ
กข์ทงั ปวงนี จึงมีดว้ ยประการฉะนี
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“ปฏิโลมปฏิจจสมปบาท
” = ฝ่ ายนิโรธ
ุ
(๑) เพราะ อวิชชา สํารอกดับไปไม่ เหลือ
(๒) เพราะ อวิชชา ดับ สังขาร จึ งดับ
(๓) เพราะ สังขาร ดับ วิญญาณ จึงดับ
(๔) เพราะ วิญญาณ ดับ นามรปู จึงดับ
(๕) เพราะ นามรู ป ดับ สฬายตนะ จึงดับ
(๖) เพราะ สฬายตนะ ดับ ผัสสะ จึ งดับ
(๗) เพราะ ผัสสะ ดับ เวทนา จึ งดับ
(๘) เพราะ เวทนา ดับ ตัณหา จึ งดับ
(๙) เพราะ ตัณหา ดับ อปาทาน
จึ งดับ
ุ
(๑๐) เพราะ อุปาทาน ดับ ภพ จึงดับ
(๑๑) เพราะ ภพ ดับ ชาติ จึงดับ
(๑๒) เพราะ ชาติ ดับ ชรามรณะ จึ งดับ
ความโศก–ความครํ าครวญ–ทกข์
ุ –โทมนัส–และ–ความคับแค้ นใจ ก็ดับ
่
่ ดว้ ยประการฉะนี
ความดับแหงกองทุ
กข์ทงั ปวงนี ยอมมี
่ าองค์ประกอบ
สําหรับ “ปฏิจจสมปปั
จจสมปบาท
” เพียงแตนํ
ุ นนธรรม” ถือเป็ นฝ่ ายสมุทยั คือ “อนโลมปฏิ
ุ
ุ
่ มาจําแนกแจกตามหลักธรรมยอย
่ “ปั จจัยธรรม” สวนเรื
่ อง “กฎแห่ งกรรม” และ “กฎ
ปั จจัยทัง ๑๒ อยาง
กรรมของสัตว์ ” นัน อยูใ่ น “วัฏฏะ ๓–ไตรวัฏฏ์ ” ดังนี
๑. อัทธา ๓ (Periods)
“อัทธา ๓” หมายถึง กาลเวลาทัง ๓ ช่ วง ได้แก่
(๑) “อดีต” = อวิชชา–สังขาร
(๒) “ปัจจบัุ น” = วิญญาณ–นามรู ป–สฬายตนะ–ผัสสะ–เวทนา–ตัณหา–อุปาทาน–ภพ
(๓) “อนาคต” = ชาติ–ชรา มรณะ (โสกะ–ปริ เทวะ–ทุกข์–โทมนัส–อุปายาส)
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๒. สั งเขป ๔ (Sections)
“สั งเขป ๔” (สังคหะ ๔) หมายถึง ช่ วงองค์ ประกอบปั จจัยสื บเนืองกันด้ วยเหตุและผลเป็ นระยะ ๔ หมวด
หรื อแยกเป็ น ๔ กลุ่ม ได้แก่
(๑) “อดีตเหตุ” = อวิชชา–สังขาร
(๒) “ปัจจบัุ นผล” = วิญญาณ–นามรู ป–สฬายตนะ–ผัสสะ–เวทนา
(๓) “ปัจจบัุ นเหตุ” = ตัณหา–อุปาทาน–ภพ
(๔) “อนาคตผล” = ชาติ–ชรามรณะ (โสกะ–ปริ เทวะ–ทุกข์–โทมนัส–อุปายาส)
๓. สนธิ ๓ (Connections)
“สนธิ ๓” หมายถึง ขัวต่ อ ระหว่ างสังเขป หรื อช่ วงทัง ๔ ได้แก่
่ “อดีตเหตุ” กบั “ปัจจบัุ นผล”
(๑) ระหวาง
(๒) ระหว่าง “ปัจจบัุ นผล” กบั “ปัจจบัุ นเหตุ”
่ “ปัจจบัุ นเหตุ” กบั “อนาคตผล”
(๓) ระหวาง
๔. วัฏฏะ ๓ (Cycles)
“วัฏฏะ ๓” (ไตรวัฏฏ์) หมายถึง การวน วงเวียน องค์ ประกอบปั จจัยใหญ่ ทีหมุนเวียนต่ อเนืองกันของ “ภว
จักร” หรื อ “สังสารจักร” ดังนี
ิ ได้แก่ อวิชชา–ตัณหา–และ–อุปาทาน
(๑) “กิเลสวัฏฏ์ ” คือ วงจรกเลส
(๒) “กรรมวัฏฏ์ ” คือ วงจรกรรม ได้แก่ สังขาร–และ–กรรมภพ (อภิสงั ขาร ๓ หรื อ เจตนา)
(๓) “วิปากวัฏฏ์ ” คือ วงจรวิบาก ได้แก่ วิญญาณ–นามรู ป–สฬายตนะ– ผัสสะ–เวทนา ซึงแสดงออกใน
รู ปปรากฏทีเรี ยกวา่ “อุปปั ตติภพ” คือ ภพทีอุบตั ิขึน ชาติ–ชรามรณะ–ความโศก–ความครําครวญ–
ทุกข์–โทมนัส–และ–ความคับแค้นใจ
๕. อาการ ๒๐ (Modes)
“อาการ ๒๐” หมายถึง องค์ ประกอบแต่ ละอย่ าง อันเป็ นดุจกําของล้ อ จําแนกตามส่ วนเหตุ (Causes) และส่ วน
ผล (Effects) ได้แก่
(๑) “อดีตเหตุ ๕” = อวิชชา–สังขาร–ตัณหา–อปาทาน
–ภพ
ุ
(๒) “ปัจจบัุ นผล ๕” = วิญญาณ–นามรู ป–สฬายตนะ–ผัสสะ–เวทนา
(๓) “ปัจจบัุ นเหตุ ๕” = อวิชชา–สังขาร–ตัณหา–อปาทาน
–ภพ
ุ
(๔) “อนาคตผล ๕” = วิญญาณ–นามรู ป–สฬายตนะ–ผัสสะ–เวทนา
่
หมายเหตุ: “อาการ ๒๐” คือ หัวข้อทีกระจายให้เต็มในทุกชวงของ
“สังเขป ๔”
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๖. มลู ๒ (Roots)
“มลู ๒” หมายถึง กิเลสทีเป็ นตัวมูลเหตุ ซึ งกําหนดเป็ นจุดเริ มต้ นในวงจรแต่ ละช่ วง ได้แก่
่ ต สงผลถึ
่
่ จจุบนั
(๑) “อวิชชา” เป็ นจุดเริ มต้นในชวงอดี
งเวทนาในชวงปั
่ จจุบนั สงผลถึ
่
่
(๒) “ตัณหา” เป็ นจุดเริ มต้นในชวงปั
งชรามรณะในชวงอนาคต
่ ให้พิจารณาในเรื อง “กฎแห่ งกรรม–กัมมัสสกตาปัญญา” ตามบทสวดมนต์ ดังนี
ในอันดับตอไป
กฎแห่ งกรรม (The Law of Volitional Actions)
กฎข้อที ๑ กัมมัสสะโกมมะหิ (เรามีกรรมเป็ นของๆ ตน)
กฎข้อที ๒ กัมมะทายาโท (เราเป็ นผูร้ ับผลของกรรม)
ํ ด)
กฎข้อที ๓ กัมมะโยนิ (เรามีกรรมเป็ นกาเนิ
่ นธุ์)
กฎข้อที ๔ กัมมะพันธุ (เรามีกรรมเป็ นเผาพั
กฎข้อที ๕ กัมมะปะฏิสะระโณ (เรามีกรรมเป็ นทีพึงอาศัย)
กฎข้อที ๖ ยัง กัมมัง กะริ สสามิ (เราจักทํากรรมอันใดไว้)
็ )
กัลละยาณัง วา ปาปะกัง วา (ดีหรื อชัวกตาม
ตัสสะ ทายาโท ภะวิสสามิ (เราจักเป็ นผูร้ ับผลของกรรมนันๆ)

นอกจากนี ยังหลักธรรม “ปัจจัย ๒๔” ทีมีลกั ษณะกระบวนการคิดคล้ายคลึงกบั “ปฏิจจสมปบาท
๑๒” ซึง
ุ
่ ดังนี
เป็ นการอธิบายลักษณะความสัมพันธ์ของปั จจัยตางๆ
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“ปัจจัย ๒๔” [อยูใ่ นบทสวดพระอภิธรรม –ข้อนีมีประโยชน์สาํ หรับนักวิจยั ในการอภิปรายผลการ วิจยั
่ ทธปัญญา] หมายถึง
เพราะเป็ นการแยกความสัมพันธ์ออกเป็ น ๒๔ ประการ และเป็ น “มหาปัฏฐาน” แหงพุ
ลักษณะหรื ออาการแห่ งความสัมพันธ์ ระหว่ างสิ งทังหลาย ทีสิ งหนึงหรื อสภาวธรรมอย่ างหนึง เป็ น
องค์ ประกอบทีช่ วยเอือ เกือหนุน คําจุน เป็ นเหตุ หรื อเป็ นเงือนไข ให้ สิงอืน หรื อสภาวธรรมอย่ างอืน เกิดขึน
่ นผลแหงอกุ
่ ศลวิบากทีตามมา คือ “โสกะ–ปริ เทวะ–ทกข์
คงอยู่ หรื อเป็ นไปอย่ างใดอย่ างหนึง และยอมเห็
ุ –
่ ั ได้แก่
โทมนัส–อุปายาส” เชนกน
(๑) “เหตปัุ จจัย” คือ ปัจจัยโดยเป็ นเหตุ
(๒) “อารัมมณปัจจัย” คือ ปั จจัยโดยเป็ นอารมณ์
(๓) “อธิปติปัจจัย” คือ ปัจจัยโดยเป็ นเจ้าใหญ่
่ องไมมี่ ช่องระหวาง
่
(๔) “อนันตรปัจจัย” คือ ปัจจัยโดยเป็ นภาวะตอเนื
่ องทันที
(๕) “สมนันตรปัจจัย” คือ ปัจจัยโดยเป็ นภาวะตอเนื
ิ ่ ั
(๖) “สหชาตปัจจัย” คือ ปั จจัยโดยเกดรวมกน
ั
ั
(๗) “อัญญมัญญปัจจัย” คือ ปัจจัยโดยอาศัยซึงกนและกน
(๘) “นิสสยปัจจัย” คือ ปั จจัยโดยเป็ นทีอาศัย
(๙) “อปนิ
ุ สสยปัจจัย” คือ ปัจจัยโดยเป็ นเครื องหนุนหรื อกระตุน้ เร้า
ิ ่
(๑๐) “ปเรชาตปั
จจัย” คือ ปัจจัยโดยเกดกอน
ุ
ิ หลัง
(๑๑) “ปัจฉาชาตปัจจัย” คือ ปัจจัยโดยเกดที
่
(๑๒) “อาเสวนปัจจัย” คือ ปั จจัยโดยการซําบอยหรื
อทําให้ชิน
(๑๓) “กรรมปัจจัย” คือ ปัจจัยโดยเป็ นกรรมคือเจตจํานง
(๑๔) “วิปากปัจจัย” คือ ปัจจัยโดยเป็ นวิบาก
่ ยง
(๑๕) “อาหารปัจจัย” คือ ปัจจัยโดยเป็ นอาหาร หรื อเป็ นเครื องหลอเลี
(๑๖) “อินทรียปัจจัย” คือ ปัจจัยโดยเป็ นเจ้าการ
(๑๗) “ฌานปัจจัย” คือ ปั จจัยโดยภาวะจิตทีเป็ นฌาน
(๑๘) “มรรคปัจจัย” คือ ปัจจัยโดยเป็ นมรรค
(๑๙) “สั มปยตตปั
ุ จจัย” คือ ปั จจัยโดยประกอบกนั
่
ั
(๒๐) “วิปปยตตปั
ุ จจัย” คือ ปัจจัยโดยแยกตางหากกน
(๒๑) “อัตถิปัจจัย” คือ ปัจจัยโดยต้องมีอยู่
(๒๒) “นัตถิปัจจัย” คือ ปัจจัยโดยต้องไมมี่ อยู่
(๒๓) “วิคตปัจจัย” คือ ปัจจัยโดยต้องปราศไป
่
(๒๔) “อวิคตปัจจัย” คือ ปัจจัยโดยต้องไมปราศไป
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่ ง ทีจะต้องประยุกต์
ดังนัน ในการปฏิบตั ิธรรมตามหลักพุทธศาสนานัน ผูป้ ฏิบตั ิธรรมมีความจําเป็ นอยางสู
องค์ความรู ้ทีมีอยูท่ งั หมดมาใช้จริ งในทางสร้างสรรค์ เพือให้เป็ นอุบายวิธีทีแยบยลในใจ ทีจะทําให้เข้าใจใน
หลักการของพระธรรม (พระอภิธรรม–ปฏิปัตติสัทธรรม) และแนวทางประพฤติปฏิบตั ิทีถูกต้องเหมาะควร
่
แกธรรม
ทีเรี ยกวา่ “ธัมมานธัุ มมปฏิปทา” (ธัมมานุธมั มปฏิปัตติ) ผูท้ ีประสบความสําเร็ จในการศึกษาศาสตร์
่่
ทางโลกไมวาจะเป็
นศาสตร์สาขาใดกต็ าม ถ้ามีโอกาสได้ศึกษาถึงขันบัณฑิตศึกษา (ปริ ญญาโท–ปริ ญญาเอก)
่ จริ งหรื อชนิ ดดิงดําในศาสตร์ของตน (หลักสู ตรทําวิทยานิ พนธ์: Thesis or Dissertation
ทีมีการศึกษาอยางแท้
่ จริ ต แตศาสตร์
่
Program) เพือใช้ความรู ้ ทีได้รับมาใช้ในการประกอบอาชี พเลี ยงตนอยางสุ
ทางโลกวิสัย
่ ่
่
ทังหมดนัน ไมใชความรู
้หรื อปั ญญาทีจะชวยให้
หลุดพ้นจาก “กิเลสทังหลายและกองทกข์
ุ ทังปวง” ทีเรี ยกวา่
ิ
่ (“อกศลวิ
“สั งสารทกข์
ุ แห่ งภวจักร” ซึงมักจะเป็ นการพอกพูนสะสมกเลสมากกวา
ุ ตก ๓” คือ ความตรึ กทีเป็ น
อกุศล ความนึกคิดทีไม่ ดี ได้แก่ กามวิตก: ความตรึ กในทางกาม ความนึกคิดในทางแส่ หาหรื อพัวพันติดข้ อง
ในสิ งสนองความอยาก ๑ พยาบาทวิตก: ความตรึ กในทางพยาบาท ความนึกคิดที ประกอบด้ วยความขัดเคือง
เพ่ งมองในแง่ ร้าย ๑ วิหิงสาวิตก: ความตรึ กในทางเบียดเบียน ความนึกคิดในทางทําลาย ทําร้ ายหรื อก่ อความ
่ ่ จริ ตหรื อทุจริ ตก็
เดือดร้ อนแก่ ผ้ อู ื น ๑ ) เพราะฉะนัน ศาสตร์ หรื อความรู ้ทงั หลายทางโลกทีใช้เลียงชีพไมวาสุ
่ ็ ยกวา่ “ดิรัจฉานวิชา” ไมใชความรู
่ ่
ิ งหลายหรื อทุกข์ทงั
ตาม ตางกเรี
้ทีประเสริ ฐทีจะทําให้หลุดพ้นจากกเลสทั
ปวงได้จริ ง ทีเรี ยกวา่ “อริยธรรม: อริ ยศีล–อริ ยสมาธิ –อริ ยปั ญญา–อริ ยวิมตุ ติ” หรื อ “อริยมรรค: อริ ยมรรคมี
่ ญ ญา ที เรี ย กวา่
องค์ ๘–อริ ยสั จ จ์ ๔–มัค คญาณ ๔” ซึ งเป็ นแนวคิ ด แนวทางปฏิ บ ัติ ท างสายกลายแหงปั
“มัชฌิมาปฏิปทา” ทีอริ ยบุคคลผูบ้ รรลุถึง “อริยมรรค ๔” และ “สามัญผล ๔” (พร้อมด้วย นิ พพาน ๒ รวมทัง
่ ปรี ชาสามารถในการทําลาย “ทิฏฐิ ๒–ทิฏฐิ ๓: ความเห็ นถือผิด” ๑ “วิปลาส ๔:
อาสวักขยญาณ) ยอมมี
ความเห็นทีผิดเพียนจากความเป็ นจริ ง” ๑ “ทีสดุ ๒ อย่ าง: ข้ อประพฤติปฏิบัติทีเอี ยงสุดโต่ ง” ๑ “อปาทาน
๔:
ุ
ความยึดมัน ความถือมันด้ วยอํานาจกิเลส ความยึดติดอันเนืองมาแต่ ตัณหา ผูกพันเอาตัวตนเป็ นทีตัง” ๑ และ
่ ดๆ ตาม
ประการสุ ดท้าย คือ “อวิชชา ๔–อวิชชา ๘: ความไม่ ร้ ู จริ ง ความไม่ ร้ ู แจ้ ง” จนรวมถึง ความเชืออยางผิ
ิ ณหาทังหมดที
“ลัทธินอกพระพทธศาสนา
: ลัทธิ กรรมเก่ า–ลัทธิ พระเป็ นเจ้ า–ลัทธิ เสี ยงโชค” พวกกเลสตั
ุ
่
กลาวมาเป็
นเหตุให้เกดิ “สั งสารทกข์
ุ แห่ งภวจักร” นันคือ “ผ้ ูมี ชาติ–พยาธิ –ชรามรณะ–โสกะ–ปริ เทวะ–
ทกข์
เป็ นธรรมดา” ซึ งหมายถึง เหลา่ “อันธปถชน
ุ ุ –พลาปถชน
ุ ุ ” คือ ผูไ้ ร้การศึกษาพระ
ุ –โทมนัส–อปายาส
ุ
่ กต้อง เพราะฉะนัน การพัฒนาทักษะการเรี ยนรู ้ของตนจนถึงขัน
ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธศาสนาอยางถู
่ ตวิญญาณของตนด้วย
ทีเรี ยกวา่ “อัตตสั มปทา: Self–Actualization” คือ ความสามารถทีเข้าถึงศักยภาพแหงจิ
่
่ ่
ิ
การบําเพ็ญเพียรภาวนาตามแนวพระพุทธศาสนา (แตอยาไปเกงมากเกนไป
จนประกาศลัทธิ ศาสนาใหม่)
หรื อ เรี ยกอีกวา่ “พาหสัุ จจะ ๕: ความเป็ นผู้ได้ ศึกษาเล่ าเรี ยนมาก” หมายถึง ความเป็ นผูไ้ ด้ยินได้ฟังมาก
ความเป็ นผูไ้ ด้เรี ยนรู ้มาก หรื อคงแกเรี่ ยน ได้แก่ (๑) “พหสฺุ สุ ตา” คือ ได้ยนิ ได้ฟังมาก (๒) “ธตา” คือ ทรงจํา
่
ไว้ได้ (๓) “วจสา ปริจิตา” คือ คลองปาก
(๔) “มนสานเปกฺ
ุ ขิตา” คือ เจนใจ (๕) “ทิฏฺ ฐิ ยา สปฏิ
ุ วิทฺธา” คือ ขบ
ได้ดว้ ยทฤษฎี
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ิ
เพราะฉะนัน ปั ญญาความรอบรู ้ทีเกดจากการบํ
าเพ็ญเพียรภาวนา ทัง “สมาภาวนา” และ “วิปัสสนาภาวนา”
่
ิ
ิ
นัน ยอมเป็
นความรู ้ ทีเกดจากความบริ
สุทธิ หมดจดจากนิ วรณ์ หรื อกเลสทั
งหลาย (พระอรหันต์) นันคือ
“ความเป็ นพทธะ
ุ ” หมายถึง (๑) ผ้ ูรู้ (๒) ผ้ ูตืน (๓) ผ้ ูเบิกบาน ทีประกอบด้วยองค์มรรคในอริ ยมรรคทัง ๘
ั –สัมมาวาจา–สัมมากมมั
ั นตะ–สัมมาอาชี วะ–
ประการ (อริ ยมรรคมีองค์ ๘: สัมมาทิฏฐิ –สัมมาสังกปปะ
่
สัมมาวายามะ–สัมมาสติ –สัมมาสมาธิ ) ฉะนัน คุ ณ ชาติ ความดี ทงั หลายยอมเป็
นบารมี ว าสนาทําให้เป็ น
“พทธะ
ุ ” (ความเป็ นพระพุทธเจ้า) ทีประกอบด้วย (๑) เวสารั ชชกรณธรรม ๕ และ (๒) อริ ยทรั พย์ ๗ ดังนี
“เวสารัชชกรณธรรม ๕” หมายถึง ธรรมทําความกล้ าหาญ คุณธรรมทีทําให้ เกิดความแกล้ วกล้ า ได้แก่
(๑) “ศรัทธา” คือ ความเชือทีมีเหตุผล มันใจในหลักทีถือและในการดีทีทํา
(๒) “ศีล” คือ ความประพฤติถูกต้องดีงาม ไมผิ่ ดระเบียบวินยั ไมผิ่ ดศีลธรรม
่ ยนมาก
(๓) “พาหสัุ จจะ” คือ ความเป็ นผูไ้ ด้ศึกษาเลาเรี
ิ
(๔) “วิริยารัมภะ” คือ ปรารภความเพียร คือ การทีได้เริ มลงมือทําความเพียรพยายามในกจการนั
นๆ
่ นคงจริ งจัง
อยูแ่ ล้วอยางมั
่
(๕) “ปัญญา” คือ ความรอบรู ้ เข้าใจชัดในเหตุผล ดี ชัว ประโยชน์ มิใชประโยชน์
เป็ นต้น รู ้คิด รู ้
วินิจฉัย และรู ้ทีจะจัดการ
“อริยทรัพย์ ๗” หมายถึง ทรั พย์ อันประเสริ ฐ ทรั พย์ คือคุณธรรมประจําใจอย่ างประเสริ ฐ ได้แก่
(๑) “ศรัทธา” คือ ความเชือทีมีเหตุผล มันใจในหลักทีถือและในการดีทีทํา
(๒) “ศีล” คือ การรักษากายวาจาให้เรี ยบร้อย ประพฤติถูกต้องดีงาม
่
(๓) “หิริ” คือ ความละอายใจตอการทํ
าความชัว
่
(๔) “โอตตัปปะ” คือ ความเกรงกลัวตอความชั
ว
่ ยนมาก
(๕) “พาหสัุ จจะ” คือ ความเป็ นผูไ้ ด้ศึกษาเลาเรี
(๖) “จาคะ” คือ ความเสี ยสละ เอือเฟื อเผือแผ่
่
(๗) “ปัญญา” คือ ความรู ้ความเข้าใจถองแท้
ในเหตุผล ดีชวั ถูกผิด คุณโทษ ประโยชน์ มิใช่
ประโยชน์ รู ้คิด รู ้พิจารณา และรู ้ทีจะจัดทํา
ในประการสุ ดท้ายนี แนวทางในการศึกษาพระธรรมในพระพุทธศาสนานัน เป็ นเรื องทียากแสนยากสําหรับ
ผูท้ ีขาดความอดทน (ขันติสังวร) ความขยันหมันเพียร (วิริยสังวร) และ ความรู ้รอบ (ปาฏิโมกขสังวร–สติ
่
่ ความ
่ ่
็ตาม “ปั ญญา” นัน ยอมสร้
สังวร–ญาณสังวร) แตอยางไรก
างขึนได้ ด้วยความขยันอดทนอยางมี
แตกฉาน อันเป็ นคุณสมบัติเบืองต้นของบุคคลผูส้ าํ เร็ จเป็ นพระอรหันต์ ทีเรี ยกวา่ “ปฏิสัมภิทปั ปัตตะ” ดังนี
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“ปฏิสัมภิทา ๔” หมายถึง ปั ญญาแตกฉาน ได้แก่
(๑) “อัตถปฏิสัมภิทา” คือ ปั ญญาแตกฉานในอรรถ ปรี ชาแจ้งในความหมาย เห็นข้อธรรมหรื อความ
็
่
็
ยอ่ กสามารถแยกแยะอธิ
บายขยายออกไปได้โดยพิสดาร เห็นเหตุอยางหนึ
ง กสามารถคิ
ดแยกแยะ
่
่ ้ถึงผล
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
่ ยอมเกดจากการเจริ
่ ิ
่ บเนื อง ทําให้
ในปั ญญาแตกฉานดังกลาวนี
ญภาวนาให้มาก ทําให้บ่อยเรื อยๆ อยางสื
่
บริ บูรณ์สมบูรณ์ ทําให้ปัญญาเจริ ญงอกงาม มีความพอกพูนด้วยอริ ยมรรคอยางไพบู
ลย์ยงิ ความสําเร็ จในทาง
่ ่ วิต เพราะเป็ นสิ งทีประเสริ ฐสู งสุ ดเหนื อวิสัยแหงโลกทั
่
่
ธรรมจึงเป็ นเรื องทียิงใหญแหงชี
งปวง ยิงยิงใหญมาก
่ ่ ยิงท้าทายและลําบาก ทังรู ้ผลได้ชา้ เทานั
่ น ความมุ่งมันตังใจจริ งด้วยแรงอธิ ษฐานทีแข็งกล้าจึงเป็ น
เทาไหร
องค์ประกอบทีสําคัญ เพือให้บรรลุปฏิเวธรู ้แจ้งแทงตลอดถึงความตรัสรู ้ซึง “สั มโพธิญาณ: ปั ญญาตรั สรู้ ”
ฉะนัน ความเป็ นผูร้ ู ้จาํ แนกแจกธรรม (แจกธรรมเม็ดมะขามสนามหลวงเพือสอบเปรี ยญ) ได้ ทีเรี ยกวา่ “ธัมม
่
วิจยะ: วิจัยธรรม” กลาวโดยสรุ
ป คือ การเจริ ญ “สั ตตโพชฌังควิภาวนญาณ: โพชฌงค์ ๗” หมายถึง ญาณคือ
ทําให้ แจ้ งซึงโพชฌงค์ ๗: สติสัมโพชฌงค์ ๑ ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ ๑ วิริยสัมโพชฌงค์ ๑ ปี ติสัมโพชฌงค์ ๑
ี องโดยตรงกบั “สั มโพธิ
ปั สสัทธิ สัมโพชฌงค์ ๑ สมาธิ สัมโพชฌงค์ ๑ อุเบกขาสัมโพชฌงค์ ๑ เพราะเกยวข้
ญาณ: ปั ญญาตรั สรู้ ” นันเอง ให้พิจารณาองค์ธรรมตรัสรู ้ ดังนี
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“โพชฌงค์ ๗” หมายถึง ธรรมทีเป็ นองค์ แห่ งการตรั สรู้ –องค์ธรรมตรัสรู ้ ได้แก่
่ าให้เกดิ “อปัุ ฏฐาน”
(๑) “สติ” คือ ความระลึกได้ –สํานึกพร้ อมอย่ –ู ใจอย่ กู บั กิจ–จิตอย่ กู บั เรื อง ยอมทํ
คือ สติชดั ประกอบด้วย “สัมปชัญญะ ๔”
(๒) “ธัมมวิจยะ” คือ ความเฟ้ นธรรม–ความสอดส่ องสืบค้ นธรรม–สามารถจําแนกแจกธรรมได้ ทํา
ให้เกดิ “ญาณ” คือ ความรู ้ทีคมชัด
(๓) “วิริยะ” คือ ความเพียรบากบันเพือทําดีละชัว ทําให้เกดิ “ปัคคาหะ” คือ ความเพียรทีพอดี ที
ตืนตัวอยูเ่ ป็ นนิตย์ ชําระจิตมิให้มีนิวรณ์ คือ “ชาคริ ยานุโยค” หรื อ หมันประกอบกุศลธรรม คือ
“กุสลธัมมานุโยค”
่
(๔) “ปี ติ” คือ ความอิมใจ ความดืมดําในใจ ทําให้เกดิ “อธิโมกข์ ” คือ ศรัทธาแรงกล้าทีทําให้ใจผอง
่ นอยางยิ
่ ง
ใสทวมล้
(๕) “ปัสสั ทธิ” คือ ความผ่ อนคลายสงบเย็นกายใจ–ความอิมใจปลาบปลืม ทําให้เกดิ “สขุ”
่ ง
(ปราโมทย์) คือ ความสุ ขฉําชืนทัวทังตัวทีประณี ตอยางยิ
(๖) “สมาธิ” คือ ความมีใจตังมัน–จิตสงบแน่ วแน่ ในอารมณ์ เดียว–ไม่ ฟ้งซ่
ุ าน ทําให้เกดิ “จตตถ
ุ
ฌาน–อัปปนาสมาธิ” คือ สมาธิ ทีแน่ วแน่ หรื อ “เอกัคคตา” คือ ความมีอารมณ์เป็ นอันเดียวตาม
ระดับขันฌานทัง ๔ จนเป็ นสมาธิในวิปัสสนา
(๗) “อเบกขา
” คือ ความมีใจเป็ นกลางทีลงตัวสนิทเพราะเห็นตามเป็ นจริ ง ทําให้เกดิ “ตัตร
ุ
่ ามา ภาวะทีจิต
มัชฌัตตตา–ตัตรมัชฌัตตเปกขา
” คือ ความเป็ นกลางในอารมณ์นนั ๆ ทีผานเข้
ุ
และเจตสิ กตังอยูใ่ นความเป็ นกลาง
สําหรับในประเด็นนี ให้พิจารณาเรื อง “ธรรมสมาธิ ๕” ประกอบกบั “สั ตตโพชฌังควิภาวนญาณ: โพชฌงค์
๗” ซึ งธรรมทัง ๕ หรื อคุณสมบัติ ๕ ประการนี พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ทวั ไปมากมาย เมือทรงแสดง
้
ิ
่
การปฏิบตั ิธรรมทีกาวมาถึ
งขันเกดความสํ
าเร็ จชัดเจน ตอจากนี
ผูป้ ฏิบตั ิจะเดิ นหน้าไปสู่ (๑) การบรรลผล
ุ
ของสมถะ นันคือ การบรรลไุด้ ฌานสมาบัติ หรื อ (๒) การบรรลผล
ุ ของวิปัสสนา นันคือ การบรรลได้
ุ ปัญญา
่
่ ดี และเป็ นธรรมหรื อ
ญาณ แล้วแตกรณี
ดังนัน จึ งใช้เป็ นเครื องวัดผลการปฏิ บตั ิ ขนั ตอนในระหวางได้
ิ อยูเ่ สมอ ดังนี
คุณสมบัติสาํ คัญของจิตใจทีทุกคนควรทําให้เกดมี
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“ธรรมสมาธิ ๕” หมายถึง ธรรมทีทําให้ เกิดความมันสนิทในธรรม เกิดความมันใจในการปฏิบัติธรรม
ถูกต้ อง กําจัดความข้ องใจสงสัยเสี ยได้ เมือเกิด “ธรรมสมาธิ” คือ ความมันสนิทในธรรม ก็จะเกิด “จิตต
สมาธิ” คือ ความตังมันของจิตอันเป็ น “เอกัคคตาแห่ งสมาธิ–จิตตสมาธิ” ได้แก่
่ งสดใส = “อธิโมกข์ ” (ข้อ ๑๐ ในเจตสิ ก ๕๒) คือ ความ
(๑) “ปราโมทย์ ” คือ ความชืนบานใจ ราเริ
ปลงใจหรื อปักใจในอารมณ์
(๒) “ปี ติ” คือ ความอิมใจ ความปลืมใจ = “ปี ติ” (ข้อ ๑๒ ในเจตสิ ก ๕๒) คือ ความปลาบปลืมใน
อารมณ์ อิมใจ
่
(๓) “ปัสสั ทธิ” คือ ความสงบเย็นกายใจ ความผอนคลายรื
นสบาย = “กายปัสสั ทธิ” (ข้อ ๓๕ ใน
่
เจตสิ ก ๕๒) คือ ความสงบแหงกองเจตสิ
ก กบั “จิตตปัสสั ทธิ” (ข้อ ๓๖ ในเจตสิ ก ๕๒) คือ
่ ต
ความสงบแหงจิ
(๔) “สขุ” คือ ความรื นใจไร้ความข้องขัด = “ฉันทะ” (ข้อ ๑๓ ในเจตสิ ก ๕๒) คือ ความพอใจใน
อารมณ์
(๕) “สมาธิ” คือ ความสงบอยูต่ วั มันสนิทของจิตใจ ไมมี่ สิงรบกวนเร้าระคาย = “เอกัคคตา” (ข้อ ๕
ในเจตสิ ก ๕๒) คือ ความมีอารมณ์เป็ นอันเดียว
เพราะฉะนัน องค์ธรรมเครื องตรัสรู ้ในธรรมทังหลายได้นนั คือ “โพชฌงค์ ๗” กบั “ธรรมสมาธิ ๕” โดยมี
่ อันเป็ นปทัฏฐานให้เกดิ “ปิ ติ–ปัสสั ทธิ” ทังใน “โพชฌงค์
ิ นในจิตใจกอน
ธรรม ๔ ได้แก่ “ปราโมทย์ ” เกดขึ
่ ิ แล้วตามด้วย
๗” และ “ธรรมสมาธิ ๕” พร้อมด้วยเกดิ “สขุ” ขึนในขณะ “สติชัดคม: อุปัฏฐาน” กอนเกด
“สมาธิ–เอกัคคตา” ขึน ทังใน “โพชฌงค์ ๗” และ “ธรรมสมาธิ ๕” ดังนัน “สั ตตโพชฌังควิภาวนญาณ”
นอกเหนื อจาก องค์ธรรมเครื องตรัสรู ้ ทงั ๗ ประการ (รวมทัง โพธิ ปักขิยธรรม ๓๗) แล้ว ยังแฝงด้วย (๑)
่
่ กนัยหนึง “สมาธิในมรรค” คือ “สั มโพธะ”
ปราโมทย์ กบั (๒) สขุ อันเป็ นสัมปยุตตธรรมอีกสวนหนึ
ง กลาวอี
(ความตรัสรู ้) ทีประกอบด้วยธรรม ๔ ดังนี
(๑) “ธรรมสมาธิ ๕” = อธิโมกข์
(๒) “รปฌาน
๔” = อเบกขา
–เอกัคคตา
ู
ุ
(๓) “สติปัฏฐาน ๔” = สติสัมปชัญญะ–อปัุ ฏฐาน–อภิญญา
(๔) “โพชฌงค์ ๗” = สัมโพธะ
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ดังนัน ทักษะกระบวนการคิดทีพิจารณาเห็นแจ้งแทงตลอดถึง “อธิคมธรรม–อตตริ
” (การบรรลุ
ุ มนสสธรรม
ุ
่
ธรรมวิเศษในหมวด ฌาน วิโมกข์ สมาบัติ อภิญญา มรรค และ ผล) ได้นนั ยอมประกอบด้
วย “ปฏิสัมภิทา
ิ ญญาตางๆ
่ อันมีสมุฏฐานมาจากการเจริ ญพอกพูนใน
๔” คือ ปั ญญาแตกฉาน เป็ นธรรมเครื องนําทางให้เกดปั
“อนปพพปฏิ
ปทา” คือ ข้อประพฤติปฏิบตั ิทีทําตามลําดับ ได้แก่ “อนปัุ สสนา ๗–มหาวิปัสสนา ๑๘–การ
ุ ุ
จําแนกอารมณ์ ๓๘–โพธิ ปักขิยธรรม ๓๗” กบั “อนปพพสิ
กขา” คือ ความเจริ ญงอกงามไพบูลย์ยิงด้วย
ุ ุ
่
่ ดงค์ธรรมทัง ๑๓ ประการ
ปั ญญาแหงไตรสิ
กขา ได้แก่ “ศีล–สมาธิ–ปัญญา” รวมทัง “อนปพพกิ
ุ ุ ริยา” แหงธุ
อันสังสมเป็ นปทัฏฐานในปั ญญาบารมีแหง่ “อริยทรัพย์ ๗” ได้แก่ “ศรั ทธา–ศีล–หิริ โอตตัปปะ–พาหสัุ จจะ–
ิ
จาคะ–ปัญญา” และเกดผลานิ
สงส์ยงิ ใหญ่ คือ “ปฏิสัมภิทา ๔” คือ ปั ญญาแตกฉาน อันเป็ นภูมิแหง่ “ปฏิสัมภิ
ทัปปัตตะ” ของพระอรหันตขีณาสพ ได้แก่ “อัตถปฏิสัมภิทา–ธัมมปฏิสัมภิทา–นิรุ ตติปฏิสัมภิทา–ปฏิภาณ
ปฏิสัมภิทา” ดังนัน การสังวร สํารวมระวัง ในกระทําการใดๆ ทีเป็ นข้อประพฤติปฏิบตั ิทีเหมาะควรถูกต้อง
่
่ ญญาทังใน ๓ ขณะแหงอั
่ ทธา
แกธรรม
“ธัมมานธัุ มมปฏิทา” จึงเป็ นเรื องคุณสมบัติหรื อคุณชาติความดีแหงปั
่ ) ได้แก่ (๑) “ก่ อนทํา” คือ รู ้อดีตอัทธาอันงามในเบืองต้น (๒) “ระหว่ างทํา” คือ รู ้ปัจจุบนั นัทธา
(กาล ๓ อยาง
อันงามในเบืองกลาง และ (๓) “หลังทํา” คือ รู ้อนาคตอัทธาอันงามในเบืองปลาย ทีเป็ นภาวะจิตทีงดงาม
่
ประเสริ ฐยิง ทีครอบตนได้ทงั “ศีล–สมาธิ–ปัญญา” หรื อ “อริยมรรคมีองค์ ๘” อันคุณธรรมความดี ทีบงบอก
่ ง ของความเป็ นผูเจริ
ถึง ความเจริ ญงอกงาม ความบริ บูรณ์ สมบูรณ์ และ ความไพบูลย์อยางยิ
้ ญแล้ว (ภา
่ ่ องทีฝื นใจประพฤติปฏิบตั ิ เดียวกสุ็ ข
วิตตั ต์) อันเป็ นเรื องธรรมดาปกติใน “ชีวติ แห่ งความเป็ นพทธะ
ุ ” ไมใชเรื
่
่ นไปตามธรรมชาติทีแท้จริ งแหง่ “ความเป็ นอริ ยะโสภณบรษ
เดียวกทุ็ กข์ (สังสารทุกข์แหงภวจั
กร) ไมเป็
ุุ ”
่ ยมรรค จึงเป็ นบุคคลผูเ้ ป็ น “ชนผู้ไม่ หลงทิศ” ชนะได้
เพราะฉะนัน ผูม้ ีจิตใจประเสริ ฐด้วยกระแสแหงอริ
ิ
่ วยกองทุกข์ทงั ปวง อันพระอริ ยเจ้าทังหลายตาง
่ สรรเสริ ญอยาง
่
เด็ดขาดทังตนเองและกเลสทั
งหลายทีพวงด้
่
แนนอน
ทังหมดนี คือ ความจริ งโดยปรมัตถ์.
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