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ความสํ าคัญของบทความ
่
ผูท้ ีเกดิ “ปั ญญาเห็นธรรม” ในพระพุทธศาสนานี ได้ ยอมหมายถึ
ง “ผู้อิมเอิบด้ วยธรรมแห่ งธรรมปี ติ” คือ
เป็ นผูท้ ีมี “แสงสว่ างแห่ งปั ญญา” เป็ นผูม้ ีฐานะทีจะบรรลุถึง “โลกตตรธรรม
” ได้ อันเป็ นธรรมทีอยู่เหนื อ
ุ
ิ
วิสัยโลก ทีอยู่ในสภาวะทีปราศจากกเลสทั
งหลายและปวงทุกข์ทียังยืนตลอดไป คือ “พระนิพพาน” พระ
่ เยียม คือ มี ความสมบูรณ์ พ ร้ อมใน “จินตามย
พุทธองค์ทางเป็ นเลิ ศด้านปั ญญาในธรรมทางโลกอยางดี
ิ ญญาเห็นแจ้งในเหตุแหงทุ
่ กข์ทีมีสมุฏฐานมาจาก “ทีสดุ ๒ อย่ าง” อัน
ปัญญา” กบั “สตมยปั
ญญา” เมือเกดปั
ุ
เป็ นปฏิปักษ์ต่อแนวทางใน “มัชฌิมาปฏิทา” ได้แก่ (๑) “กามสขัุ ลลิกานโยค
ุ ” คือ การหมกมุ่นอยูด่ ว้ ยกามสุ ข
่
และ (๒) “อัตตกิลมถานโยค
การบีบคันทรมานตนให้
ุ ” คือ การประกอบความลําบากเดือดร้อนแกตนเอง
่ ศล ความไมเจริ
่ ญ ความเสื อม
เดือดร้อน พระองค์จึงละ “กามราคะ” กบั “ทกรกิ
ุ ริยา” อันเป็ นรากเหง้าแหงอกุ
่ ญญา ซึงเป็ นเรื อง “มิจฉาทิฏฐิ ” แตทรงเลื
่
แหงปั
อกแนวทางปฏิบติั อนั ยิงทีจะนําทางให้หลุดพ้นจากความคิด
่ นันคือ “การต่ อยอดองค์ ความรู้ ” ซึ งหมายถึง ความฉลาด ความถึงพร้อม ทีเห็น (๑) สภาวะ
ทัง ๒ ดังกลาวนี
แห่ งความเจริ ญ (๒) สภาวะแห่ งความเสื อม (๓) รู้ แนวทางในอุบายในการแก้ ปัญหา นันคือ “ปฏิภาณไหว
พริบ” ทีประกอบด้วย (๑) ความคิดริ เริ ม (๒) ความคิดสร้างสรรค์ และ (๓) ความคิดดัดแปลงประยุกต์ พระ
่
ตอยอดใน
“ฌานสมาบัติ” ทีเป็ น “รปฌาน
๔” กบั “อรปฌาน
๔” [สมาบัติ ๘] เพือนําจิตทีบริ สุทธิ ปราศจาก
ู
ู
ิ
่ น ไปใช้ใ นวิ ปั ส สนา คื อ “สมาธิ ใ น
กเลสทั
ง หลายที หมายถึ ง “นิ ว รณ์ ” แล้ว ได้นํา “สมาธิ ” ดัง กลาวนั
วิปัสสนา” จนถึง “มรรคสมาธิ” [มัคคญาณ ๔] และ “ผลสมาธิ” [ผลญาณ ๔] เพราะฉะนัน “ปัญญาเห็น
ิ น ใน “ฌานสมาธิ –จิตตสมาธิ ” ใน “รปฌาน
่
ธรรม” เริ มเกดขึ
๔” เป็ นหลัก และตอยอดเป็
นทางการใน
ู
“วิปัสสนา” คือ “โสฬสญาณ –ญาณ ๑๖” คือ บรรดาเหลา่ “ญาณในวิปัสสนา” ทังหลายนัน ทีเรี ยกวา่ “จักขุ–
่
่ ่
ญาณ–ปัญญา–วิชชา–แสงสว่ าง” คือ “ญาณทัสสนยถาภตญาณ
” แหงการเจริ
ญอริ ยมรรคมีองค์ ๘ แตอยางไร
ู
็ “ปัญญาเห็นธรรม” เริ มต้นเลยนัน คือ หลังจากเห็น “สภาพแห่ งทกข์
ิ
กตาม
“อปาทาน
ุ ในขันธ์ ๕” ทีเกดจาก
ุ
ขันธ์ ๕ เป็ นทกข์
ุ ” [นามรู ปปริ จเฉทญาณ] แล้วพิจารณาเห็น “เหตแห่
ุ งทกข์
ุ ” ในปฏิจจสมุปบาท ๑๒ [ปั จจย
ปริ คคหญาณ] และยังเห็น “นามรปโดยไตรลั
กษณ์ ” จึงเห็น “ความเกิดดับเสื อมไปในสั งขตธรรม” [สังขาร
ู
ทังหลาย–ธรรมทังหลาย] นันๆ คือ การเห็น “อนัตตตา” หมายถึง “ความว่ างแห่ งสุ ญญตา” ทีจะสงบระงับ
“ความยึดมันถือมันในตน” [อัตตาภินิเวส–อุปาทานขันธ์] จึงได้ขอ้ สรุ ปแหง่ “ธรรมนิยาม ๓” ทีวา่ (๑) สังขาร
่ นตัวตน นันคือ
่ ยง (๒) สังขารทังปวง คงทนอยูม่ ิได้ [เป็ นทุกข์] และ (๓) ธรรมทังปวง ไมเป็
ทังปวง ไมเที
“สิงใดสิงหนึงมีความเกิดเป็ นธรรมดา สิงนันทังหลายล้ วนดับไปเป็ นธรรมดา” ดังประกาฉะนี.
บทความที ๙ ประจําปี ๒๕๕๘ – ปั ญญาเห็นธรรม– นิธี ศิริพัฒน์
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บทความที ๙ ประจําปี ๒๕๕๘ – ปัญญาเห็นธรรม
ธรรมชาติของมนุ ษย์นัน มักมีนิสัยสงสัยในสิ งแวดล้อมรอบข้างตน ทีเรี ยกวา่ “ปรากฏการณ์
ตามธรรมชาติ” ซึ งหมายถึ ง “สิ งลึกลับเหนืออํานาจธรรมชาติ” [Supernatural Phenomenon] ความไม่
ิ
สามารถอธิบายด้วยเหตุผลได้ ทําให้เกดความเห็
นผิด สําคัญตนเองเป็ นใหญที่ ถือผิด คือ “อวิชชา” ความไมรู่ ้
จริ งด้วยเหตุผลใน “โยนิโสมนสิ การ” [พิจารณาสภาวธรรมด้วยปฏิจจสมุปบาท ๑๒ หรื อปั จจัย ๒๔] ได้แก่
(๑) ไม่ ร้ ู จริ งในอริ ยสั จจ์ ๔ (๒) ไม่ ร้ ู ในกาลทั ง ๓ และ (๓) ไม่ ร้ ู ในปฏิ จจสมุปบาท ๑๒ คําวา่ “อวิชชา”
ิ
่
หมายถึง ความไมรู่ ้จริ ง ความไมรู่ ้แจ้ง ความหลง นันคือ “อนสยกิ
ยดทีต้อง
ุ เลส” หมายถึง กเลสอยางละเอี
ํ ดระงับด้วยอธิ ปัญญา นันคือ “ญาณในวิปัสสนา” [มรรคสมาธิ–มัคคญาณ] ฉะนัน “อวิชชา” จึงแสดงนัย
กาจั
่
ิ อันหมักดองสันดาน สิ งทีมอมพืนจิต กเลสที
ิ ไหล
ความหมาย ดังตอไปนี
(๑) “อาสวะ” คือ สภาวะหรื อกเลส
่
ิ นอนเนื องอยูใ่ นสันดาน
ซึมซานไปย้
อมใจเมือประสบอารมณ์ต่างๆ = “อวิชชาสวะ” (๒) “อนสัุ ย” คือ กเลสที
ิ จนําทวมพาผู
่
= “อวิชชานสัุ ย” (๓) “โอฆะ” คือ กเลสดุ
ต้ กไปให้พินาศ = “อวิชโชฆะ” (๔) “โยคะ” คือ สภาวะ
ั บาก = “อวิชชาโยคะ” และ (๕) “สั งโยชน์ ” คือ กเลสอั
ิ นผูกใจ
อันประกอบสัตว์ไว้ในภพหรื อผูกกรรมไว้กบวิ
ิ –วงจรกรรม–วงจรวิบาก] หรื อผูกกรรมไว้กบผล
ั
สัตว์ ธรรมทีมัดสัตว์ไว้กบั “วัฏฏทุกข์ –วัฏทุกข์ ” [วงจรกเลส
= “อวิชชาสั งโยชน์ ” เพราะฉะนัน มนุ ษย์จึงใช้ “เหตผล
ุ ” ในการแสงหา “ความรู้ –ความจริ ง–ปรมัตถสั จจะ”
ด้ว ย “ปั ญ ญาสามั ญ –ปั ญ ญาญาณ” ที เรี ย กวา่ “ปั ญ ญา ๓” หมายถึ ง “ความรอบรู้ –รู้ ทั ว–เข้ า ใจ–รู้ ซึ ง —
สั มปชัญญะ” ได้แก่
ิ
(๑) “จินตามยปัญญา” คือ ปัญญาเกดจากการคิ
ดพิจารณา ปั ญญาสื บแต่ “โยนิโสมนสิ การ” ทีตัง
ขึนในตนเอง หมายถึง การใช้ความคิดถูกวิธี ความรู ้จกั คิด คิดเป็ น คือ ทําในใจโดยแยบคาย
มองสิ งทังหลายด้วยความคิดพิจารณา รู ้จกั สื บสาวหาเหตุผล แยกแยะสิ งนันๆ หรื อปัญหา
่ ปัจจัย [ปฏิจจสมุปบาท ๑๒]
นันๆออก ให้เห็นตามสภาวะและตามความสัมพันธ์แหงเหตุ
ิ
่ ยน ปั ญญาสื บแต่ “ปรโตโฆสะ” หมายถึง
(๒) “สตมยปั
ญญา” คือ ปั ญญาเกดจากการสดั
บเลาเรี
ุ
่ ยน
เสี ยงจากผูอ้ ืน การกระตุน้ หรื อชักจูงจากภายนอก คือ การรับฟังคําแนะนําสังสอน เลาเรี
่ กจูงของผูอ้ ืน โดยเฉพาะการสดับ “สั ทธรรม”
หาความรู ้ สนทนาซักถาม ฟังคําบอกเลาชั
่ เ้ ป็ นกลยาณมิ
ั
จากทานผู
ตร
ิ
่
(๓) “ภาวนามยปัญญา” คือ ปัญญาเกดจากการปฏิ
บตั ิบาํ เพ็ญ ปัญญาสื บแตปั่ ญญาสองอยางแรก
นัน แล้วหมันมนสิ การในประดาสภาวธรรม นันคือ “การเจริญภาวนา” ทีประกอบด้วย (๑)
“สมถภาวนา” [รู ปฌาน ๔–อรู ปฌาน ๔] กบั (๒) “วิปัสสนาภาวนา” [โสฬสญาณ–ญาณ
๑๖] ซึงประกอบด้วย “วิปัสสนาภมิู–ปัญญาภมิู” ได้แก่ ขันธ์ ๕–อายตนะ ๑๒–อินทรี ย์
๒๒–ปฏิจจสมุปบาท ๑๒–ปฏิจจสมุปปั นนธรรมทังหลาย–อริ ยสัจจ์ ๔ รวมทัง ไตรลักษณ์
และองค์ธรรมเครื องสนับสนุนความตรัสรู ้และอริ ยมรรค คือ (๓) “โพธิปักขิยธรรม ๓๗”
บทความที ๙ ประจําปี ๒๕๕๘ – ปั ญญาเห็นธรรม– นิธี ศิริพัฒน์

หน้า ๒

ได้แก่ สติปัฏฐาน ๔–สัมมัปปธาน ๔–อิ ทธิ บาท ๔–อินทรี ย์ ๕–พละ ๕–โพชฌงค์ ๗–มรรค
มีองค์ ๘
ปั ญ ญาที สํา คัญ สํา หรั บ การปฏิ บ ัติ ธ รรมในการเจริ ญ ภาวนา คื อ “ภาวนามยปั ญ ญา–ปั ญ ญาภาวนา” ที
ื ลความตรั สรู ้ และอริ ยมรรค [อริ ย
สัมปยุตต์ด้วย (๑) “โพธิ ปักขิยธรรม ๓๗” หมายถึ ง ธรรมเครื องเกอกู
อัฏฐังคิกมรรค–อริ ยสัจจ์ ๔] ได้แก่ สติ ปัฏฐาน ๔–สั มมัปปธาน ๔–อิ ทธิ บาท ๔–อิ นทรี ย์ ๕–พละ ๕–
ี องโดยตรงกบั “สมถภาวนา” ได้แก่ ฌานสมาบัติ คือ “รู ปฌาน ๔”
โพชฌงค์ ๗–มรรคมีองค์ ๘ ซึ งจะเกยวข้
่
ิ “จิตตสมาธิ” ซึ งเป็ น “ฝ่ ายอํานาจแห่ ง
กับ “อรู ปฌาน ๔” ทีเรี ยกวา่ “สมาบัติ ๘” ทีเป็ นสมุฏฐานแหงการเกด
สมาธิ ” หรื อ “เอกัคคตาแห่ งจิต” ที ประกอบด้วย “ฌานเปกขา
–อเบกขา
” ที เรี ยกวา่ “จตตถฌานจิ
ต” [จิ ต
ุ
ุ
ุ
่
กล้าในข้อประพฤติปฏิบตั ิธรรม
ประภัสสร] ซึ งมีบาทฐานพัฒนามาจากความมันใจ ความเลือมใสอยางแรง
ปราศจากข้อลังเลสงสัยในธรรม คือ “ธรรมสมาธิ ๕” ได้แก่ “ปราโมทย์ –ปี ติ –ปั สสัทธิ –สุข–สมาธิ ” และ (๒)
“วิปั ส สนาภมิู –ปั ญ ญาภมิู ” หมายถึ ง ธรรมที เป็ นภู มิ ข องปั ญ ญา ธรรมที เป็ นภู มิ ข องวิปั ส สนา คื อ ธรรม
ิ ญญาเห็นแจ้งตามเป็ นจริ ง ได้แก่ ขันธ์ ๕–อายตนะ ๑๒–
ทังหลายอันเป็ นพืนฐานทีจะมองดูรู้เข้าใจ ให้เกดปั
อิ นทรี ย์ ๒๒–ปฏิ จจสมุปบาท ๑๒–ปฏิ จจสมุปปั นนธรรมทังหลาย–อริ ยสั จจ์ ๔ รวมทัง ไตรลักษณ์ ซึ งจะ
ี องโดยตรงกบั “วิปัสสนาภาวนา” ได้แก่ “โสฬสญาณ–ญาณ ๑๖” กบั “วิ ปัสสนาญาณ ๙” รวมทัง
เกยวข้
บรรดาเหลา่ “อธิคมธรรม” ทังหลายด้วย ซึ งเป็ น “ฝ่ ายอํานาจแห่ งปัญญา” หรื อ “ปัญญาญาณ” [ภาวนามย
ิ นในขันตอนของวิปัสสนากมมั
ั ฏฐาน หลังจากเกดิ
ปั ญญา] เพราะฉะนัน “การเกิดปัญญาเห็นธรรม” จะเกดขึ
“จิตตสมาธิในจตตถฌาน
” แล้ว “สมาธิ” นัน กลายเป็ น “สมาธิในวิปัสสนา” [“อาตาปี –สั มปชาโน–สติ มา”
ุ
คือ มีความเพียรชอบ อันเนื องด้วย “ฉั นทะ–วิริยะ–จิ ตตะ–ชาคริ ยานุโยค คือ สมาธิ ขันธ์ ” –มีสัมปชั ญญะแก่
่
่
่ “รปฌาน
กล้ า อัน เนื องด้วยอุ เบกขา–มีสติ คมชั ด อันบริ สุทธิ ด้ว ยสมาธิ ] ตอไป
กลาวโดยยอ
๔” ที
ู
ประกอบด้วย “อริยมรรคมีองค์ ๘” ในข้อ “อธิจิตตสิ กขา” ได้แก่ “สัมมาวายามะ–สัมมาสติ–สัมมาสมาธิ ”
ิ นในขันตอนของวิปัสสนากมมั
ั ฏฐาน หมายถึง ธรรมทีเกดขึ
ิ น
ฉะนัน “การเกิดปัญญาเห็นธรรม” จะเกดขึ
ํ
ในขณะการมนสิ การสภาวธรรมใน “ภมิู แห่ งปัจจยปริ คคหญาณ” คือ ญาณกาหนดรู
้ปัจจัยของนามและรู ป
่ ั อาศัย กนั โดยรู ้ ต าม
ิ
คื อ รู ้ ว่ า รู ป ธรรมและนามธรรมทัง หลายเกดจากเหตุ
ปั จ จัย และเป็ นปั จ จัย แกกน
่
็ ตามแนววัฏฏะ ๓ กดี็ เป็ นต้น ซึ งทําให้รู้แจ้งเห็นจริ งใน
แนวปฏิจจสมุปบาท กดี็ ตามแนวกฎแหงกรรมกดี
่ เป็ น “ปฏิจจสมปบาท
“ปรมัตถสั จจะ” ทีเป็ น “วิปัสสนาภมิู–ปั ญญาภมิู” เฉพาะในสวนที
๑๒” ได้แก่ (๑)
ุ
อนุ โลมปฏิจจสมุปบาท และ (๒) ปฏิโลมปฏิจจสมุปบาท กบั ปฏิจจสมปปั
ุ นนธรรม ทังหลาย ได้แก่ (๓)
อัทธา ๓–กาล ๓ (๔) สั งเขป ๔–สั งคหะ ๔ (๕) สนธิ ๓ (๖) วัฏฏะ ๓ (๗) อาการ ๒๐ (๘) มูล ๒ และ (๙)
่ ทงั หมด ทําให้เกดปั
ิ ญญาความรู ้ทีหาข้อสรุ ปพืนฐานทัวไปวา่
กฎแห่ งกรรม ในบรรดาสัมปยุตตธรรมเหลานี
“สิ งใดสิ งหนึงทังหลายมีความเกิดขึนเป็ นธรรมดา สิ งนันทังหลายย่ อมมีความดับไปเป็ นธรรมดา” ทีเรี ยกวา่
บทความที ๙ ประจําปี ๒๕๕๘ – ปั ญญาเห็นธรรม– นิธี ศิริพัฒน์

หน้า ๓

ิ น
“ดวงตาเห็นธรรม–ธรรมจักษุ” หมายถึงความรู ้เห็นตามเป็ นจริ งด้วยปั ญญาวา่ สิ งใดสิ งหนึงมีความเกดขึ
ิ ่ ่
เป็ นธรรมดา สิ งนันทังหมดมีความดับเป็ นธรรมดา หรื อ “ธรรมจักษุ” โดยทัวไป เชน่ ทีเกดแกทานโกณ
ฑัญญะ เมือสดับ “ธรรมจักร” ได้แก่ “โสดาปั ตติมรรค” หรื อ “โสดาปั ตติมัคคญาณ” คือ ญาณทีทําให้เป็ น
“โสดาบัน”
ดังนัน องค์ความรู ้อะไรทีเป็ นปั จจัยองค์ประกอบสําคัญทีทําให้เกดิ “ปัญญาเห็นธรรม” ได้ คือ ปั ญญารู ้เห็น
ความจริ งวา่ “สิ งใดก็ตามมีความเกิดขึนเป็ นธรรมดา สิ งนันทังปวงล้ วนมีความดับไปเป็ นธรรมดา” เพราะ
่ ไมได้
่ เกดขึ
ิ นกบบุ
ั คคลใดได้ง่ายๆ ไมใช
่ ่เรื องสาธารณ์ทวั ไป
กระบวนการคิดขันสู งในวิปัสสนาภูมิดงั กลาวนี
่
ธรรมชาติ ใ นธรรมทัง หลายที มี
แกปุ่ ถุ ช น ซึ งเป็ นเรื องของอริ ย บุ ค คล นัน คื อ การพิ จ ารณาไตรตรอง
่ นี
ลักษณะเฉพาะและลักษณะทัวไป ใน ๔ ประการ ดังตอไป
่ กข์ ทุกข์ทีเกดจากความยึ
ิ
(๑) “อวิชชา” เป็ นสาเหตุแหงทุ
ดมันในอุปาทานขันธ์ [ขันธ์ ๕] คือ “ปฏิจจสมปบาท
ุ
๑๒” โดยพิจารณาในเกณฑ์ของ “กาล ๓” ได้แก่
๑) อดีต = อวิชชา สังขาร
๒) ปั จจุบนั = วิญญาณ นามรู ป สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา ตัณหา อุปาทาน ภพ
๓) อนาคต = ชาติ ชรา มรณะ [พร้อมด้วย โสกะ–ความโศก ปริ เทวะ–ความครําครวญ ทกข์
ุ –
ทกข์
ุ กาย โทมนัส–ทุกข์ใจ อุปายาส–ความคับแค้นใจ]
่ ยง ประกอบด้วย (๓) “ทกขตา
่ กข์ และ (๔) “อนัตตตา” คือ
(๒) “อนิจจตา” คือ สภาวะไมเที
” คือ สภาพแหงทุ
ุ
่ ่ วตน คือ การกาหนดรู
ํ
ความไมใชตั
้เห็น “นามรปโดยไตรลั
กษณ์ ” นันคือ รู ้จริ งเห็ นแจ้งใน “สามัญลักษณะ
ู
แห่ งขันธ์ ๕”
เพราะฉะนัน การเห็นทัง “ปฏิจจสมปบาท
๑๒” กบั “ไตรลักษณ์ ” เป็ นปั จจัยองค์ประกอบสําคัญทีทําให้เกดิ
ุ
“ปัญญาญาณ” [วิชชา–ความรู ้แจ้ง–ความรู ้วิเศษ] ในการพิจารณาธรรมทังหลาย จึงหาข้อสรุ ปในธรรมแหง่
สรรพสิ งทังหลาย คือ “ธรรมนิยาม ๓” ดังนี
ํ
่
่
“ธรรมนิยาม ๓” หมายถึง กาหนดแนนอนแหงธรรมดา
กฎธรรมชาติ ความจริ งทีมีอยูห่ รื อดํารงอยูต่ าม
ธรรมดาของมัน ซึงพระพุทธเจ้าทรงค้นพบแล้วทรงนํามาแสดงชีแจงอธิบายให้คนทังหลายได้รู้ตาม ได้แก่
่ ยง
(๑) สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจา —สังขารทังปวง ไมเที
(๒) สพฺเพ สงฺ ขารา ทุกฺขา —สังขารทังปวง คงทนอยูม่ ิได้ [เป็ นทุกข์]
่ นตัวตน
(๓) สพฺเพ ธมฺ มา อนตฺ ตา —ธรรมทังปวง ไมเป็
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่
็ “การเกิดปัญญาเห็นธรรม” นัน อยูใ่ นขันตอนการพิจารณาสภาวธรรมใน “โสฬสญาณ–ญาณ
อยางไรกตาม
่ ระบบระเบียบ ทีบุคคลใดถือปฏิบตั ิตาม ยอมสามารถบรรลุ
่
่ ั ก
๑๖” ซึงมีขนั ตอนทีชัดเจนอยางมี
ผลได้เชนกนทุ
่
ั ต ความ
่
คน ยกเว้น ไมประพฤติ
ปฏิบตั ิจริ ง การเห็นปั ญญาความรู ้แจ้งนัน มีหลายชองทางเลื
อก ขึนอยูก่ บจริ
่ ว หรื อ ความเคยชิน [อุปนิ สัย] ของแตละคน
่
่ ่ การเจริ ญอนุปัสสนาในจตุสติปัฏฐาน ทีแยก
คลองตั
อยางเชน
่
เป็ นการมนสิ การในกรรมฐานอยูเ่ นื องๆ คือ ระลึกคํานึงไตรตรองให้
เห็นธรรมตามสภาพความเป็ นจริ ง เพือ
่ ิ
สร้าง “สติ” ให้คมชัด ไมเกดความประมาท
คือ “สติสังวร–อินทรี ยสั งวร” ได้แก่ (๑) กายานุ ปัสสนาสติปัฏ
ฐาน (๒) เวทนานุ ปัสสนาสติปัฏฐาน (๓) จิตตานุ ปัสสนาสติปัฏฐาน และ (๔) ธัมมานุ ปัสสนาสติปัฏฐาน
ิ
่
่
เมือปฏิบตั ิให้มากในฐานสติใดฐานสติหนึง หรื อทังหมดในคราวเดียวกนั จนเกดความเชี
ยวชาญ คลองแคลว
่ ปวาจร [องค์ความรู ้ = กาย–เวทนา–จิต–ธรรม] ให้เกดิ “จิตตสมาธิ” ในสิ งนัน [อารมณ์แหง่
ดีแล้ว การเพงรู
่
่
กรรมฐาน = สิ งทีระลึกของสติ สิ งทีเรี ยนรู ้ของสัมปชัญญะ] ยอมสามารถตอยอดเข้
าไปใน “สมถภาวนา–สม
ถกรรมฐาน” และ “วิปัสสนาภาวนา–วิปัสสนากัมมัฏฐาน” ได้ จนสามารถบรรลุถึงความตรัสรู ้ในอริ ยมรรค
่ ยวกนั เพราะจุดเริ มต้นทีดีทีสุ ดในการปฏิบติั ธรรม คือ “ความสงบสงัดของจิตใจ” [ธรรมสมาธิ ๕
ได้เชนเดี
= ปราโมทย์–ปี ติ–ปั สสัทธิ–สุ ข–สมาธิ] นันคือ “วิเวก ๓” ดังนี
“วิเวก ๓” หมายถึง ความสงัด ความปลีกออก ได้แก่
(๑) “กายวิเวก” —ความสงัดกาย ได้แก่ อยูใ่ นทีสงัดกดี็ ดํารงอิริยาบถและเทียวไปผูเ้ ดียวกดี็
่
(๒) “จิตตวิเวก” —ความสงัดใจ ได้แก่ ทําจิตให้สงบผองใส
สงัดจากนิ วรณ์ สังโยชน์ และอนุ สัย
่ ่ บ้ รรลุฌาน และ อริ ยมรรค อริ ยผล
เป็ นต้น หมายเอาจิตแหงทานผู
ิ ็
(๓) “อปธิ
ุ วิเวก” —ความสงัดอุปธิ ได้แก่ ธรรมเป็ นทีสงบระงับสังขารทังปวง ปราศจากกเลสกดี
ิ ] หมายเอา “พระนิพพาน”
ขันธ์กดี็ อภิสงั ขารกดี็ ทีเรี ยกวา่ “อุปธิ ” [กเลส
ิ
ิ ณหา [ขันธ์ ๕]
เมือเกดความสงั
ดและความปลีกออก “โลก” คือ กาย –จิต –ความนึ กคิดทีเจือปนด้วยกเลสตั
่
่
ยอมเสวยผลานิ
สงส์แหงการปฏิ
บตั ิอนั ยิงยวดนันด้วยสัมมาปฏิปทา ทีเรี ยกวา่ “ทกฺุ ขา ปฏิปทา ทนฺธาภิ ญ
ฺ า”
คื อ “ทํา ได้ย ากและรู ้ ไ ด้ช้า ” ซึ งเป็ นธรรมชาติ ใ นการเจริ ญ อริ ย ธรรมในพระพุ ท ธศาสนา จึ งต้อ งอาศัย
คุณธรรมใน “อธิจิตตสิ กขา” เป็ นแนวทางปฏิบตั ิ ทีจะเป็ นทางดําเนิ นให้ถึงจุดหมาย คือ “ความหลดพ้
ุ น” [นิ
ํ
โรธะ] หรื อ “ความสิ นอาสวะ” [สั มโพธะ = ความตรั สรู้ ] ซึ งกาหนดโดย
“ปัญญาเห็นธรรม” ในแต่ละขัน ที
เรี ยกวา่ “วิเวก ๕” ดังนี
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ิ น ได้แก่
“วิเวก ๕” หมายถึง ความสงัด ความปลีกออก เพือบรรลุถึงภาวะไร้กิเลสและไมมี่ ทุกข์เกดขึ
่ คือ การดับกเลสของทานผู
ิ
่ บ้ าํ เพ็ญฌาน ถึงปฐมฌาน ยอมขม
่ ่
(๑) “วิกขัมภนวิเวก” —ดับด้วยขมไว้
ิ
“นิ วรณ์ ” [นิ วรณู ปกเลสทั
งหลายที “สหรคต–เกิ ดร่ วม–เจื อปน–สั มปยุตต์ ” ด้วย กามฉันทะ–
พยาบาท–ถีนมิทธะ–อุทธัจจกุกกุจจะ–วิจิกิ จฉา–อวิชชา–อรติ–อกุศลธรรมทังปวง] ไว้ได้
ิ นในฝ่ ายสมถะ จัดเป็ น “อารั มมณู ปนิ ช
ตลอดเวลาทีอยู่ใน “ฌาน” นัน “วิเวก” ในข้อนี เกดขึ
่
ฌาน” คือ การเพงอารมณ์
ในรู ปาวจร ได้แก่ สมาบัติ ๘ = รู ปฌาน ๔ กบั อรู ปฌาน ๔
ิ วยธรรมทีเป็ นคู่ปรับหรื อธรรมทีตรงข้าม เชน่
(๒) “ตทังควิเวก” —ดับด้วยองค์นนั ๆ คือ ดับกเลสด้
่ นตัวของตน เชน่ เห็นรู ป เห็นเวทนา เห็นวิญญาณ เป็ นตน =
ดับ “สั กกายทิฏฐิ ” [ความเห็นวาเป็
่ ยง ความเห็นวามี
่ อตั ตาและโลกซึ งเทียงแท้ยงั ยืนคงอยู่
สัสสตทิฏฐิ –ภวทิฏฐิ คือ ความเห็นวาเที
ํ
ํ
ตลอดไป] ด้วยความรู ้ทีกาหนดแยกนามรู
ปออกได้ [“นามรู ปปริ จเฉทญาณ” คือ ญาณกาหนด
ํ
จําแนกรู ้ “นาม” และ “รู ป” คือ รู ้ว่าสิ งทังหลายมีแตรู่ ปธรรมและนามธรรม และกาหนดแยกได้
วา่ อะไรเป็ นรู ปธรรม อะไรเป็ นนามธรรม –“ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ” คือ ญาณเป็ นเหตุระลึก
่
“ขันธ์ ” ทีอาศัยอยูใ่ นกอนได้
หรื อระลึกชาติได้ นอกจากนี อาจรวมถึง ญาณในวิปัสสนา ข้อ ๑–
่ ง “มัคคญาณ”] เป็ นการดับ
๑๒ ในโสฬสญาณ–ญาณ ๑๖ ทีเป็ นปั ญญาญาณสนับสนุ นกอนถึ
ิ นในฝ่ ายวิปัสสนา จัดเป็ น “ลักขณู ปนิชฌาน” คือ
ชัวคราวในกรณี นนั ๆ ในข้อนีเป็ นต้นไป เกดขึ
่ กษณะในข้อความหลุดพ้นโดยไตรลักษณ์ ได้แก่ วิปัสสนา มรรค และ ผล
การเพงลั
ิ
(๓) “สมจเฉท
จสิ นเด็ดขาด ด้วย “โลกตตรมรรค
” ในขณะ
ุ วิเวก” —ดับด้วยตัดขาด คือ ดับกเลสเสร็
ุ
่
แหงมรรคนั
น ชือ “สมุจเฉทวิเวก” หมายถึง การบรรลุถึง “มัคคญาณ–มรรค ๔” คือ ทางเข้าถึง
ความเป็ นอริ ยบุคคล ญาณทีทําให้ละสังโยชน์ได้ขาด ได้แก่ (๑) “โสดาปั ตติมรรค” —มรรคอัน
ให้ถึงกระแสทีนําไปสู่ พระนิ พพานทีแรก มรรคอันให้ถึงความเป็ นพระโสดาบัน เป็ นเหตุละ
สังโยชน์ได้ ๓ คือ สักกายทิฏฐิ–วิจิกิจฉา–สี ลพั พตปรามาส (๒) “สกทาคามิมรรค” —มรรคอัน
ให้ ถึ ง ความเป็ นพระสกทาคามี เป็ นเหตุ ล ะสั ง โยชน์ ไ ด้ ๓ ข้อ ต้น สั ก กายทิ ฏ ฐิ –วิ จิ กิ จฉา –
ั า ราคะ–โทสะ–โมหะ ให้เบาบางลง (๓) “อนาคามิมรรค” —มรรคอันให้
สี ลพั พตปรามาส กบทํ
ถึงความเป็ นพระอนาคามี เป็ นเหตุละสังโยชน์เบืองตําได้ทงั ๕ ได้แก่ สักกายทิฏฐิ–วิจิกิจฉา–
สี ล ัพ พตปรามาส–กามราคะ–ปฏิ ฆะ (๔) “อรหั ต ตมรรค” —มรรคอัน ให้ถึ ง ความเป็ นพระ
อรหันต์ เป็ นเหตุละสังโยชน์ได้หมดทัง ๑๐ ได้แก่ สักกายทิฏฐิ–วิจิกิจฉา–สี ลพั พตปรามาส–กาม
ราคะ–ปฏิฆะ–รู ปราคะ–อรู ปราคะ–มานะ–อุทธัจจะ–อวิชชา
(๔) “ปฏิปัสสั ทธิวิเวก” —ดับด้วยสงบระงับ คือ อาศัย “โลกตตรมรรค
” ดับกิเลสเด็ดขาดไปแล้ว
ุ
ิ
บรรลุ “โลกตตรผล
” [สัมมาญาณ] กเลสเป็
นอันสงบระงับไปหมดแล้ว ไมต้่ องขวนขวายเพือดับ
ุ
่
ิ บเนือง
อีก ในขณะแหงผลนั
นชือ “ปฏิ ปัสสั ทธิ วิเวก” หมายถึง “ผลญาณ –ผล ๔” คือ ผลทีเกดสื
ิ
ิ น
ิ
เมือกเลสสิ
จากการละกเลสได้
ดว้ ยมรรค ธรรมารมณ์อนั พระอริ ยะพึงเสวย ทีเป็ นผลเกดเองใน
่
ไปด้วยอํานาจมรรคนันๆได้แก่ (๑) “โสดาปั ตติ ผล” —ผลแหงการเข้
าถึงกระแสทีนําไปสู่ พระ
บทความที ๙ ประจําปี ๒๕๕๘ – ปั ญญาเห็นธรรม– นิธี ศิริพัฒน์
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นิ พพาน ผลอันพระโสดาบันพึงเสวย (๒) “สกทาคามิผล” —ผลอันพระสกทาคามีพึงเสวย (๓)
“อนาคามิผล” —ผลอันพระอนาคามีพึงเสวย (๔) “อรหัตตผล” [สอปาทิ
ุ เสสนิพพาน–นิ พพาน
ยังมีอุปาทิเหลือ = สั มมาญาณ คือ สอุปาทิ เสสบุคคล = พระเสขะ] —ผลคือความเป็ นพระ
อรหันต์ ผลอันพระอรหันต์พึงเสวย
่ คือ ดับกเลสเสร็
ิ
(๕) “นิสสรณวิเวก” —ดับด้วยสลัดออกได้ หรื อดับด้วยปลอดโปรงไป
จสิ นแล้ว
ิ
ดํารงอยู่ในภาวะทีกเลสดั
บแล้วนันยังยืนตลอดไป ภาวะนันชื อ “นิ สสรณวิ เวก” ได้แก่ “อมต
ธาตุ” คือ “นิพพาน” ซึงหมายถึง “อรหันตผลวิมุตติ” [อนปาทิ
ุ เสสนิพพาน–นิพพานไมมี่ อุปาทิ
เหลือ คือ อนุปาทิเสสบุคคล = พระอเสขะ] อันเป็ น “สัมมาวิมุตติ” หรื อ “อริ ยวิมตุ ติ”
เมือภาวะจิตอยู่ในความสงัดสงบ คือ “กายปั สสั ทธิ” [กองเจตสิ ก] และ “จิตตปั สสั ทธิ” [จิต] รวมทังฝ่ าย
่
็
้
่ “จตตถฌาน
รางกายกสงบระงั
บจากความเดือดร้อน นันคือ “จิ ตเป็ นสมาธิ ” ทีกาวไปสู
” หมายถึง จิตเป็ น
ุ
” และ “สติ” ทําให้จิตผุด
สมาธิ ดว้ ยสมาธิ ในจตุตถฌาน ได้แก่ จิตบริ สุทธิ ด้วยความบริ สุทธิ แหง่ “อเบกขา
ุ
่ ผองใส
่
ิ
ํ ดออกไปด้วยการทําลายปั จจัยมี “สุข
ผอง
จิตไมมี่ กิเลส เพราะกเลสมี
“ราคะ–โทสะ–โมหะ” ถูกกาจั
ิ จิตไม่เศร้าหมองด้วยกเลส
ิ เพราะไมมี่
เวทนา–ทุกขเวทนา–อทุกขมสุขเวทนา” ฉะนัน จิตปราศจากอุปกเลส
ิ จิตเบา [ลหุ ตา] และ จิตออน
่ [มุทุตา] เพราะอบรมดีแล้ว หมายถึง จิตถึงความชํานาญ คลองแคลว
่
่ [ปา
กเลส
่
ั ญญตา] เพราะจิตออน
่ โยน นันคือ
คุญญตา] เพราะจิตเป็ นไปในอํานาจทีบังคับได้ จิตควรแกการงาน
[กมมั
่
่
่
่ ตออน
่
ควรแกการงาน
เหมาะแกการงาน
จิตมีความชือตรง [อุชุกตา] เพราะวาจิ
เป็ นจิตทีควรแกการงาน
่
็ ตามใจนึ ก เพราะฉะนัน “จิตเป็ นสมาธิ” [อัปปนา
เหมือนทองคําบริ สุทธิ จะขึนรู ปดัดแปลงอยางไรกได้
่ แล้วเริ มเจริ ญวิปัสสนาภาวนาในโสฬสญาณ–ญาณ ๑๖ ใน
สมาธิ] จะกลายเป็ น “สมาธิในวิปัสสนา” ตอไป
ขันตอนนี เป็ นฝ่ ายสมถะ ทีฝึ กอบรมจิตให้เกดิ “ปั สสั ทธิ –ลหุ ตา–มุทุตา–ปาคุญญตา–กัมมัญญตา–อุชุกตา–
่ เป็ นสมุฏฐานสาเหตุทาํ ให้เกดิ “ปัญญาเห็นธรรม” [ดวงตามเห็น
ตัตรมัชฌัตตตา–และ–เอกัคคตา” นัน ยอม
ธรรม–ธรรมจักษุ] ฉะนัน คําวา่ “ธรรม” ในขันแรก คือ “ขันธ์ ๕” ซึ งหมายถึง เห็นธรรมชาติของขันธ์ ๕ ที
่ ยง ทุกข์ และไมใชตั
่ ่ วตน เห็น “ธรรมนิยาม ๓” ในขันธ์ ๕ อันเป็ น “สั งขตธรรม”
ประกอบด้วยความไมเที
่ วยเหตุปัจจัยตามสภาพทีเป็ นจริ ง นันคือ “กฎธรรมชาติ–กําหนดแห่ งธรรมดา” สิ งนี คือ
คือ สภาพทีปรุ งแตงด้
้
่ “ภมิู แห่ งปฏิจจสมปบาท
“ธรรม” ในขันทีสอง นันคือ “ปัญญาเห็นธรรม” ทีกาวไปสู
๑๒” [ปั จจยปริ คคห
ุ
ญาณ ข้อ ๒ ในโสฬสญาณ–ญาณ ๑๖ หรื อ จุตูปปาตญาณ–ทิ พพจั กขุญาณ ข้อ ๒ ในวิชชา ๓ คือ ปั ญญา
่
ํ
่ กข์ รวมทัง ปฏิจจสมุปปั นนธรรมทังหลาย และกฎแหงกรรม
] ทีต้องมาลงใน
กาหนดรู
้เหตุปัจจัยแหงทุ
ข้อสรุ ปทัวไปทีเป็ น “กฎ” ทีนิยามวา่ “สิงใดสิงหนึงทังหลายมีความเกิดขึนเป็ นธรรมดา สิ งนันทังหลายย่ อม
มีความดับไปเป็ นธรรมดา” และ “ธรรม” ในขันสุ ดท้าย คือ การพิจารณาเห็น “ความเกิด–ความดํารงอย่ ู–
่
่่
ความเสื อมดับไป” แหงสรรพสิ
งทังหลายในสังขตธรรม ไมวาจะเป็
นรู ปธรรมหรื อนามธรรม [นามรู ป] ก็
ตาม ซึ งเป็ นขันตอนใน “โยนิโสมนสิ การ” ตามหลักปฏิจจสมุปบาท ทีประกอบด้วย (๑) “อนโลมปฏิ
จจสมปุ
ุ
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่ กข์ คือ “สมทยวาร
บาท” ในฝ่ ายพิจารณาหาสาเหตุแหงทุ
”คือ ฝ่ ายสมุทยั หรื อ “ทกขสมทั
ุ
ุ ยอริยสั จจ์ ” (ข้อ ๒
ุ
่ กข์ คือ “นิโรธวาร”
ในอริ ยสัจจ์ ๔) กบั (๒) “ปฏิโลมปฏิจจสมปบาท
” ในฝ่ ายพิจารณาหาการดับสาเหตุแหงทุ
ุ
คือ ฝ่ ายนิโรธ หรื อ “ทกขนิ
ุ โรธอริยสั จจ์ ” (ข้อ ๓ ในอริ ยสัจจ์ ๔) ทังหมดนี จึงได้ชือวา่ “ปัญญาเห็นธรรม”
“อนโลมปฏิ
จจสมุปบาท” โดยแสดงตามลําดับ จากต้นไปหาปลาย เรี ยกวา่ “อนุโลมเทศนา” ดังนี
ุ
(๑) – (๒) เพราะ อวิชชา เป็ นปัจจัย สังขาร จึงมี
(๓) เพราะสังขาร เป็ นปัจจัย วิญญาณ จึงมี
(๔) เพราะวิญญาณ เป็ นปั จจัย นามรู ป จึงมี
(๕) เพราะนามรู ป เป็ นปัจจัย สฬายตนะ จึงมี
(๖) เพราะสฬายตนะ เป็ นปั จจัย ผัสสะ จึงมี
(๗) เพราะผัสสะ เป็ นปัจจัย เวทนา จึงมี
(๘) เพราะเวทนา เป็ นปั จจัย ตัณหา จึงมี
(๙) เพราะตัณหา เป็ นปัจจัย อุปาทาน จึงมี
(๑๐) เพราะอุปาทาน เป็ นปั จจัย ภพ จึงมี
(๑๑) เพราะภพ เป็ นปั จจัย ชาติ จึงมี
(๑๒) เพราะชาติ เป็ นปั จจัย ชรามรณะ จึงมี
ความโศก ความครําครวญ ทุกข์ โทมนัส และความคับแค้นใจ กมี็ พร้อม
ิ นแหงกองทุ
่
ความเกดขึ
กข์ทงั ปวงนี จึงมีดว้ ยประการฉะนี
“ปฏิโลมปฏิจจสมปบาท
” โดยแสดงตามลําดับ จากปลายย้อนกบัไปหาต้น เรี ยกวา่ “ปฏิโลมเทศนา” ดังนี
ุ
่ อ สังขาร จึงดับ
(๑) – (๒) เพราะ อวิชชา ได้ถูกสํารอกดับไปไมเหลื
(๓) เพราะสังขาร ได้ถูกสํารอกดับไป วิญญาณ จึงดับ
(๔) เพราะวิญญาณ ได้ถูกสํารอกดับไป นามรู ป จึงดับ
(๕) เพราะนามรู ป ได้ถูกสํารอกดับไป สฬายตนะ จึงดับ
(๖) เพราะสฬายตนะ ได้ถูกสํารอกดับไป ผัสสะ จึงดับ
(๗) เพราะผัสสะ ได้ถูกสํารอกดับไป เวทนา จึงดับ
(๘) เพราะเวทนา ได้ถูกสํารอกดับไป ตัณหา จึงดับ
(๙) เพราะตัณหา ได้ถูกสํารอกดับไป อุปาทาน จึงดับ
(๑๐) เพราะอุปาทาน ได้ถูกสํารอกดับไป ภพ จึงดับ
(๑๑) เพราะภพ ได้ถูกสํารอกดับไป ชาติ จึงดับ
(๑๒) เพราะชาติ ได้ถูกสํารอกดับไป ชรามรณะ จึงดับ
ความโศก ความครําครวญ ทุกข์ โทมนัส และความคับแค้นใจ กดั็ บพร้อม
่
่ ดว้ ยประการฉะนี
ความดับแหงกองทุ
กข์ทงั ปวงนี ยอมมี
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่
็ เพือให้เห็นการเกดิ “ปั ญญาเห็นธรรม” ทีอยู่ใน “โสฬสญาณ–ญาณ ๑๖” ทังระบบซึ งจะแบง่
อยางไรกตาม
ออกเป็ น ๓ ระดับ ดังนี
ิ
(๑) ปัญญาเห็นธรรมขันต้ น ซึงเป็ นปั ญญาทีเกดจากการเห็
นสภาพปั ญหา สาเหตุปัญหา ภาพรวมปั ญหา
ํ
๑. นามรู ปปริ จเฉทญาณ —ญาณกาหนดแยกนามรู
ป
ํ
่
๒. ปั จจัยปริ คคหญาณ —ญาณกาหนดจั
บปัจจัยแหงนามรู
ป
๓. สัมมสนญาณ —ญาณพิจารณานามรู ปโดยไตรลักษณ์
(๒) ปัญญาเห็นธรรมขันกลาง ซึงเป็ นปัญญาทีจะละสังขารทังหลาย “วุฏฐานคามินีปฏิปทา” ให้ถึงมรรค
ิ
่
๔. อุทยัพพยญาณ —ญาณตามเห็นความเกดและความดั
บแหงนามรู
ป
่ นมา
๕. ภังคญาณ —ญาณตามเห็นจําเพาะความดับเดนขึ
่ ว
๖. ภยญาณ —ญาณอันมองเห็นสังขารปรากฏเป็ นของนากลั
๗. อาทีนวญาณ —ญาณคํานึงเห็นโทษ
่
๘. นิพพิทาญาณ —ญาณคํานึงเห็นด้วยความหนาย
่ นไปเสี ย
ั
๙. มุญจิตุกมยตาญาณ
—ญาณหยังรู ้อนั ให้ใครจะพ้
่ งขาร
๑๐. ปฏิสงั ขาญาณ —ญาณอันเป็ นไปโดยความเป็ นกลางตอสั
่
๑๒. อนุโลมญาณ —ญาณเป็ นไปโดยควรแกการหยั
งรู ้อริ ยสัจจ์
๑๓. โคตรภูญาณ —ญาณครอบโคตร
(๓) ปัญญาเห็นธรรมขันสงู ซึงเป็ นปัญญาใน “ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา” เพือความตรัสรู ้ถึงสัมโพธิญาณ
๑๔. มัคคญาณ —ญาณในอริ ยมรรค
๑๕. ผลญาณ —ญาณในอริ ยผล
๑๖. ปั จจเวกขณญาณ —ญาณทีพิจารณาทบทวน
ในการฝึ กฝนอบรมจิตให้เกดิ “ปัญญาเห็นธรรม” ทีตังอยูใ่ นสมมุตติฐานทีวา่ “ความเกิดและความดับเสื อม”
ิ นในลักษณะของรู ปธรรมและนามธรรม ซึ งมีลกั ษณะเหมือนกนั คือ “เกิด–ตังอยู่–ดับไป” จะมีลาํ ดับ
ทีเกดขึ
่
ดังตอไปนี
(๑) ฝ่ ายรปธรรม
“เกิด–ตังอยู่–ดับไป” อันเป็ นวัฏฏทุกข์ ดังนี
ู
่ วหรื อเติบขึน
(๑) “อปจยะ
” คือ ความกอตั
ุ
(๒) “สั นตติ” คือ ความสื บตอ่
(๓) “ชรตา” คือ ความทรุ ดโทรม
(๔) “อนิจจตา” คือ ความปรวนแปรแตกสลาย
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(๒) ฝ่ ายนามธรรม “เกิด–ตังอยู่–ดับไป” อันเป็ นวัฏฏทุกข์ ดังนี
่ ซึงเกดดั
ิ บสื บเนืองตอกนไปตลอดเวลา
่ ั
(๑) “ภวังคจิต” คือ จิตในภาวะทีเป็ นองค์แหงภพ
่
(๒) “วิถีจิต–จติุ จิต” คือ จิตในวิถีแหงการรั
บรู ้เสพอารมณ์ในวิถีพน้ จากภวังค์
่ นสุ ดกระบวนของวิถีจิต แล้วเกดเป็
ิ นภวังคจิตขึนใหม่
(๓) “ตกภวังค์ ” คือ จิตในชวงสิ
่
ิ
ฉะนัน สภาวะที “เกิด–ตังอย่ ู–ดับไป” อันเป็ นวัฏฏทุกข์ คือ ความทุกข์ทีไมสิ่ นสุ ด เวียนวายตายเกดในวั
ฏฏะ
[ภวจักร–สังสารจักร] นี เป็ นข้อปฏิเสธทีปฏิปักษ์ต่อ “อริยมรรค” เพราะเป็ นภาวะจิตทีประกอบด้วย “โสกะ–
ิ ณหา คือ “อวิชชา” [ตัณหา] ดัง
ปริ เทวะ–ทกข์
” ทีไมสิ่ นสุ ด อันมีรากฐานมาจากกเลสตั
ุ –โทมนัส–อปายาส
ุ
อธิ บายไว้ใ น “อนโลมปฏิ
จจสมปบาท
” และ “ปฏิ โลมปฏิจจสมปบาท
” รวมทัง ปฏิจจสมปปั
ุ
ุ
ุ
ุ นนธรรม
ทังหลายด้วย [องค์ประกอบในภวจักรหรื อสังสารจัก รทังหมด ] ซึ งจะกลายเป็ นนิ ยามที ดี ทีสุ ดของ
ความหมายใน คําวา่ “ปัญญาเห็นธรรม” ทีมีนิยามข้อสรุ ปทีวา่
“สิ งใดสิ งหนึงทังหลายมีความเกิดขึนเป็ นธรรมดา สิ งนันทังหลายย่ อมมีความดับไปเป็ นธรรมดา”
่ าใจดีลึกซึงในธรรมดังกลาวนี
่ ยอมแสดงถึ
่
่
ถ้าไมเข้
งสัญญาณเบืองต้นแหงความล้
มเหลว ความผิดพลาด ความ
่ จฉัตตะ ๑๐ คือ สภาวะทีผิด สิ งทีผิด] ในข้อประพฤติปฏิบตั ิในการเจริ ญ
วิปริ ตผิดเพียน [มิจฉาทิฏฐิแหงมิ
่ ่
ภาวนา เพราะไมใชแนวทางใน
“มัชฌิมาปฏิทา” คือ “เส้ นทางสายกลายแห่ งปัญญา” ทีถือปฏิบตั ิดว้ ยปฏิปทา
อันยิงด้วย “อริยมรรคมีองค์ ๘” ทีประกอบด้วยปั จจัยองค์ประกอบสําคัญ ๓ ประการ ได้แก่ (๑) เริ มต้ นด้ วย
ปั ญญา (๒) ดําเนินด้ วยปั ญญา และ (๓) นําไปสู่ปัญญาอันยิง ด้วยประการฉะนี.
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