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ความสํ าคัญของบทความ
่ นปั จจัยสําคัญทีทรงอิทธิพลตอวิ
่ ธีคิดแหงกระบวน
่
ในอรรถทีวา่ “จิตวิญญาณ–ความนึกคิดในใจ” นัน ยอมเป็
ทัศน์และการแสดงออกทางพฤติกรรมของบุคคลนันๆ “กิเลสตัณหาทังหลายเนืองด้ วยอวิชชา” ทีปริ ยฏุ ฐาน
่ จริ ง ไมวาจะเป็
่่
กลุม้ รุ มในจิตใจนัน แสดงบทบาทในการควบคุมตัวของมนุษย์อยางแท้
นทุกข์ [ทกข์
ุ –ความไม่
่ นสบายใจ] หรื อ
สบายทางกาย โทมนัส–ความเสี ยใจ] เป็ นสุ ข [สขุ–ความสบายทางกาย โสมนัส–ความแชมชื
็ แตอยางไรกตาม
่ ่
็ สําหรับการประพฤติปฏิบตั ิธรรมทาง
วางตนอยู่เฉยๆ [อเบกขา
–ความรู ้ สึกเฉยๆ] กตาม
ุ
่ ให้สะอาดบริ สุทธิ เป็ นกรรมสุ จริ ต “สมาธิ” จะยก
พระพุทธศาสนานัน “ศีลวัตร” จะควบคุมพฤติกรรมตางๆ
ิ
จิตใจให้บริ สุทธิ จากกเลสทั
งหลาย และ “วิปัสสนา” จะพัฒนาจิตใจไปสู่ ปัญญารอบรู ้ สุ ดท้ายทําให้เป็ นผูม้ ี
สติและสัมปชัญญะ รู ้ดีรู้ชวั อะไรเป็ นทางเจริ ญ อะไรเป็ นทางเสื อม เพราะมีสามัญสํานึ กหรื อวิจารณญาณ
่
่ ทีเกดขึ
ิ นกบชี
ั วิต ไมวาจะราบรื
่่
็ กให้
็ เข้าใจวา่ : “นีคือชีวิต” กแล้
็ ว
ไตรตรองเรื
องราวตางๆ
นหรื อขรุ ขระ กตาม
่ าอยางไร
่ ถึงจะไมเป็
่ นผูฟุ้้ งซาน
่ ผูหวั
กนั ทีต้องดําเนิ นไปตาม “กฎแห่ งกรรม” แตทํ
้ นไหวไปตามกระแสโล
ิ สยั เพราะจิตเป็ นทาสรับใช้กิเลสทังหลาย โดยเฉพาะอยางยิ
่ ง ความไมรู่ ้จริ งทีกลุม้ รุ มในจิตใจ “อวิชชาปริ
กยวิ
่
ยฏฐาน
” อันเป็ นเหตุนาํ มาซึ ง “โสกะ–ปริ เทวะ–ทกข์
” [สังสารทุกข์แหงภวจั
กร] ทีเกดิ
ุ
ุ –โทมนัส–อปายาส
ุ
หมุนเวียนไมสิ่ นสุ ดใน “วัฏฏจักรแห่ งชี วิต” [ชีวิตสันตติ] บนโลกใบนี คําวา่ “โลก” หมายถึง “ขันธ์ ๕” คือ
ั นรางกายและจิ
่
กองชีวิต ๕ ประการ ทีมาประชุมกนเป็
ตใจของมนุษย์ ถ้าคนเรามีจิตใจทีปลอดจาก “โลกแห่ ง
็ ดพ้นจาก “กระแสโลกธรรม” ไมยึ่ ดมันใน
ขันธ์ ๕” [วัฏฏะ ๓: กิเลส–กรรม–วิ บาก] จิตใจของคนนัน กหลุ
่ ยอมกาวไปสู
่ ้
่ “กระแสโลกตตระ
อุปาทานขันธ์ทงั ๕ อีกตอไป
” [วิวฏั ฏะ–อมตธาตุ–บรมธรรม–นิพพาน] ซึง
ุ
่
จะเข้าถึงผลแหงการเจริ
ญภาวนากรรมฐานนี ได้ ด้วย “โลกตตรธรรม
: อริ ยมรรค ๔–อริ ยผล ๔–นิพพาน ๑”
ุ
ซึ งประกอบด้วย “ไตรสิ กขา–อริ ยมรรคมีองค์ ๘–อริ ยสั จจ์ ๔” ทีเรี ยกวา่ “มัชฌิมาปฏิปทา” [ทางสายกลาง
่ ญญา] ฉะนัน ข้อประพฤติปฏิบตั ิดงั กลาวนี
่ ถือเป็ นแนวปฏิบตั ิเพือความหลุดพ้นจากกเลสทั
ิ งหลาย นัน
แหงปั
ํ ดระงับโดยการเจริ ญวิสุทธิ ๗] ในการปฏิบตั ิธรรม
คือ “สิ งทีครอบงําจิตใจของเรา” [อวิชชาปริ ยฏุ ฐาน ซึงกาจั
่
ั ่
นัน จึงต้องการ “ความบริ สุ ทธิแห่ งจิตและปัญญา” ประกอบกนอยางเหมาะควรแกธรรม
โดยมีพืนฐานจาก
ความประพฤติอนั บริ สุทธิปกติทีกลายเป็ น “สี ลสั มปทา–สั ทธรรม ๗: ศรั ทธา–หิ ริ–โอตตัปปะ–พาหุสัจจะ–วิริ
ยารั มภะ–สติ –ปั ญญา” ได้ และนําไปสู่ “สั มมาวายามะ–สั มมาสติ–สั มมาสมาธิ” และ “สั มมาทิฏฐิ –สั มมา
สั งกัปปะ” ตามลําดับ ซึ งต้องมีธรรมเครื องสนับสนุ นการตรัสรู ้และอริ ยมรรค คือ “โพธิปักขิยธรรม ๓๗”
ได้แก่ “สติปัฏฐาน ๔–สัมมัปปธาน ๔–อิทธิ บาท ๔–อินทรี ย์ ๕–พละ ๕–โพชฌงค์ ๗–มรรคมีองค์ ๘” ฉะนัน
่ จึงเป็ นเครื องมือในการชําระ “สิ งทีครอบงําจิตใจของเรา” ให้หมดสิ นไปได้.
ธรรมทังหลายเหลานี
บทความที ๙๑ ประจําปี ๒๕๕๘ – สิ งทีครอบงําจิ ตใจของเรา – นิธี ศิริพัฒน์
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บทความที ๙๑ ประจําปี ๒๕๕๘ – สิ งทีครอบงําจิตใจของเรา
ความนึ กคิ ดในใจของมนุ ษย์ ที เรี ยกวา่ “สั งกัปปะ–Concepts” นัน คือ “ความร้ ู ความเข้ าใจ–
ิ นในชีวิตประจําวันทีผานไป
่
Understanding” ในเหตุการณ์ หรื อปรากฏการณ์ อันเป็ นประสบการณ์ทีเกดขึ
่ ยม ขนบธรรมเนี ยม จารี ตประเพณี วัฒนาธรรม ความคิดเห็น
ตลอดเวลา ฉะนัน ความเชือ ความศรัทธา คานิ
ํ
จึ งเป็ นเหตุปัจจัยสําคัญ ทีกาหนดขอบเขตแดนความรู
้ ที แสดงเป็ น “มมมอง
–กระบวนทัศน์ ทีมีต่ อโลก”
ุ
(Paradigms) หรื อ “โลกทัศน์ ” (Worldview) ทีเรี ยกวา่ “ทัศนคติ–เจตคติ” (Attitudes) จนกลายเป็ นตัวเกณฑ์
ํ
กาหนด
ขันตอน “กระบวนความคิด” (Conceptualizations) และ “กระบวนการตัดสิ นใจ” (Mind Decisions)
่ ั
่ คคล ทีเรี ยกวา่ “กรรม” (Volitional
ทําให้เลือกข้อประพฤติปฏิบตั ิทีหลากหลายออกไปแตกตางกนในแตละบุ
Actions) หมายถึง การกระทําทีเป็ นพฤติกรรมอันประกอบด้วยเจตนา คําวา่ “เจตนา–สั ญเจตนา” คือ ความรู ้
่
ํ ง
ความทรงจําอันเป็ นประสบการณ์ทีสังสมมาจากอดีตทีผานไป
ทีถูกนํามาประมวลผลในการกระทําทีกาลั
ิ นในปั จจุบนั โดยเป็ น “ปฏิฆสั ญญา” [สัญญาทีเกดขึ
ิ นด้วยการกระทบกนั ระหวาง
่ “อารมณ์ ๕” กบั
จะเกดขึ
“อินทรี ย์ ๕” ได้แก่ รู ปสัญญา–สัททสัญญา–คันธสัญญา–รสสัญญา–โผฏฐัพพสัญญา] และ “นานัตตสั ญญา”
[ธัมมสัญญา–มโนวิญญาณ] คําวา่ “สั ญญา–Perception” หมายถึง ความกําหนดได้ หมายรู้ –ความหมายรู้
่ ซึ งประกอบด้วย ๓ ขณะ [อุปาท
ิ นและเสื อมสลายไปในกาล ๓ อยาง
อารมณ์ –ความจําได้ หมายรู้ ทีอุบตั ิเกดขึ
ขณะ–ฐิติขณะ–ภังคขณะ: Growth–Existence–Decline] ได้แก่ (๑) อดีตอัทธา–Past (๒) อนาคตอัทธา–Future
่
็ ให้ทาํ ความเข้าใจให้ถูกต้องกบั คําวา่ “ปฏิฆสั ญญา” กบั
และ (๓) ปั จจบัุ นนั ทธา–Present อยางไรกตาม
“นานัตตสั ญญา” (พระสุ ตตันตปิ ฎก ขุททกนิกาย มหานิทเทส เลม่ ๕ ภาค ๑ - หน้าที 252 FILE 66) ดังนี
บทวา่ “ปฏิฆส ฺญาย” หมายถึง สัญญาทีเกิดขึนด้ วยการกระทบกันของ “วัตถุ” มี “จักขุวัตถุ–โสต
วัตถุ–ฆานวัตถุ–ชิ วหาวัตถุ–กายวัตถุ” [อินทรี ย ์ ๕] เป็ นต้น กบั “อารมณ์ ” มี “รู ป–เสี ยง–กลิน–รส–
กาย” [อารมณ์ ๕] ชือ “ปฏิฆสั ญญา” คํานีเป็ นชือของ “รู ปสัญญา–สัททสัญญา–คันธสัญญา–รส
่ ตรัสวา่ : บรรดาสัญญาเหลานั
่ น “ปฏิฆสั ญญา” เป็ นไฉน
สัญญา–โผฏฐั พพสัญญา” เหมือนอยางที
คือ “รู ปสัญญา–สัททสัญญา–คันธสัญญา–รสสัญญา–โผฏฐั พพสัญญา” สัญญาเหล่านีเรี ยกวา่
่ น เป็ น “กศลวิ
“ปฏิฆสั ญญา” สัญญาเหลานั
ุ บาก ๕” เป็ น “อกศลวิ
ุ บาก ๕” จาก “ปฏิฆสั ญญา” นัน
บทวา่ “นานตฺตส ฺญาย” หมายถึง จากสัญญาทีเป็ นไปในอารมณ์ ต่างๆ หรื อ จากสัญญาทีมี
่ ตรัสวา่ : บรรดาสัญญาเหลานั
่ น “นานัตตสั ญญา” เป็ นไฉน ความรู้
อารมณ์ ต่างๆ เหมือนอยางที
พร้ อม กิริยาทีรู้ พร้ อม– ภาวะแห่ งผู้ทีมีความรู้ พร้ อม กิริยาทีรู้ พร้ อม –ภาวะแห่ งผู้ทีมีความรู้ พร้ อม
ของภิกษุผ้ ยู งั มิได้ บรรลุ –ผู้มีความพร้ อมเพรี ยงด้ วย “มโนธาตุ” [ใจ–มโน–จิต–วิญญาณ–จิต
วิญญาณ] หรื อผูม้ ีความพร้อมเพรี ยงด้วย “มโนวิญญาณธาตุ” [มโนวิญญาณ = ความรู้ อารมณ์ ทาง
่ เรี ยกวา่ “นานัตต
ใจ คือ รู้ ธรรมารมณ์ ด้วยใจ–รู้ ความนึกคิด–ธรรมเกิดกับใจเกิดความรู้ ขึน] เหลานี
บทความที ๙๑ ประจําปี ๒๕๕๘ – สิ งทีครอบงําจิ ตใจของเรา – นิธี ศิริพัฒน์
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่
่ าแนกไว้ในคัมภีร์วภิ งั ค์ดว้ ยประการฉะนี สัญญาเหลานั
่ นทานประสงค์
่
สั ญญา” ทานกลาวจํ
เอาไว้
่
ในทีนี สัญญาทีสงเคราะห์ดว้ ย “มโนธาตุ” และ “มโนวิญญาณธาตุ” ของภิกษุผยู ้ งั มิได้บรรลุ ยอม
่ ั คือ มีสภาวะต่ างกัน ตางโดยรู
่
เป็ นไปในอารมณ์ทีมีความตางกน
ปและเสี ยงเป็ นต้น
่ ี องกบแดน
ั
ิ นและการดับไปของ “อปาทานขั
“สั มผัส
นธ์ ๕ เป็ นทกข์
เพราะฉะนัน การเกดขึ
ุ
ุ ” นัน ยอมเกยวข้
๖: จักขุสัมผัส–ฆานสั มผัส–ชิ วหาสั มผัส–กายสั มผัส–มโนสั มผัส” กบั “เวทนา ๖: จักขุสัมผัสสชาเวทนา–
ิ น
ฆานสั มผัสสชาเวทนา–ชิ วหาสั มผัสสชาเวทนา–กายสั มผัสสชาเวทนา–มโนสั มผัสสชาเวทนา” ซึ งเกดขึ
่
่ “อินทรีย์ ๖” [วัตถุ ๖; ตา–หู –จมูก–ลิน–กาย–ใจ หรื อ จักขุนทรี ย์–โสตินทรี ย์–ฆานิ นทรี ย์–
ทามกลาง
ระหวาง
ชิ วหิ นทรี ย์–กายินทรี ย์–มนินทรี ย์] กบั “อารมณ์ ๖: รู ป–เสี ยง–กลิน–รส–กาย–ธรรมารมณ์ หรื อ รู ปารมณ์ –สัท
ี วย “เจตนา ๖–สั ญเจตนา ๖:
ทารมณ์ –คันธารมณ์ –รสารมณ์ –โผฏฐั พพารมณ์ –ธรรมารมณ์ ” ทีปฏิสังยุตเกยวด้
รู ปสั ญเจตนา–สั ททสั ญเจตนา–คันธสั ญเจตนา–รสสั ญเจตนา–โผฏฐั พพสั ญเจตนา–ธัมมสั ญเจตนา” [สั ญญา
ิ นนัน
๖: รู ปสัญญา–สัททสัญญา–คันธสัญญา–รสสัญญา–โผฏฐั พพสัญญา–ธัมมสั ญญา] ธรรมทังหลายทีเกดขึ
่ ้แจ้งในอารมณ์นนั ๆ ด้วย “วิญญาณ ๖: จักขุวิญญาณ–โสตวิญญาณ–ฆานวิญญาณ–ชิ วหาวิญญาณ–
คือ ยอมรู
่ ิ ขึนจาก “เจตนา ๖” ทีเข้าไปปรุ ง
กายวิญญาณ–มโนวิญญาณ” ประการสําคัญ “อปาทานขั
นธ์ ๕” นัน ยอมเกด
ุ
่
ิ ณหาทังหลาย ทีสังสมอยู่ในพืนจิตของตน [สัญญา ๖] เพราะ
แตงอารมณ์
นนั ๆ ด้วยการครอบงําของกเลสตั
่
ความไมรู่ ้จริ งใน “อริยสั จจ์ ๔–กาล ๓ [ญาณ ๓]–ปฏิจจสมปบาท
๑๒” ไมสามารถทํ
า “โยนิโสมนสิ การ” ได้
ุ
่
อยางแยบคายในใจด้
วยอุบายวิธีทีถูกวิธี หมายถึง “การใช้ ความคิดถกวิ
ู ธี–ความร้ ู จักคิด–คิดเป็ น” นันคือ ทํา
ในใจโดยแยบคาย มองสิ งทังหลายด้ วยความคิดพิจารณา รู้ จักสื บสาวหาเหตุผล แยกแยะสิ งนันๆ หรื อปั ญหา
นันๆ ออก ให้ เห็นตามสภาวะและตามความสั มพันธ์ แห่ งเหตุปัจจัย ทีเรี ยกวา่ “อิทัปปัจจยการ–ปฏิจจสมปุ
่
บาท” อันจัดเป็ น “ขันกําหนดสมทัุ ยสั จจ์ ” ซึงเป็ นความหมดจดแหงญาณเป็
นเหตุขา้ มพ้นความสงสัย ความ
ํ ดความสงสัยได้ คือ กาหนดรู
ํ
่
บริ สุทธิ ขนั ทีทําให้กาจั
้ปัจจัยแหงนามรู
ปได้แล้วจึงสิ นสงสัยในกาลทัง ๓ ที
ั ตรณญาณ) ซึ งเป็ นการเข้าถึง “ธรรมฐิ ติ” (ธัมมัฏฐิติ
เรี ยกวา่ “กังขาวิตรณวิสุ ทธิ” (ข้อ ๔ ในวิสุทธิ ๗: กงขาวิ
่
่
่
ข้อนีตรงกบั “ธรรมฐิติญาณ–
ญาณ) หมายถึง ความดํารงคงตัวแหงธรรม
ความตังอยูแ่ นนอนแหงกฎธรรมดา
ั
ยถาภตญาณ
–สั มมาทัสสนะ” ซึ งตรงกบญาณในวิ
ปัสสนา ทีเรี ยกวา่ “ปัจจยปริ คคหญาณ” (ข้อ ๒ ในญาณ
ู
ํ
่
ิ ญญารู ้ว่า รู ปธรรมและนามธรรมทังหลายเกดิ
๑๖) หมายถึง ญาณกาหนดจั
บปั จจัยแหงนามรู
ป นันคือ เกดปั
่ ั อาศัยกนั โดยรู ้ตามแนว (๑) “ปฏิจจสมปบาท
ิ นพร้อม
๑๒” คือ การเกดขึ
จากเหตุปัจจัย และเป็ นปั จจัยแกกน
ุ
่
ั จึงเกดมี
ิ ขึน
ั ิ นพร้อม–การทีสิ งทังหลายอาศัยกนๆ
แหงธรรมทั
งหลายเพราะอาศัยกนั –ธรรมทีอาศัยกนเกดขึ
(๒) “ปฏิจจสมุปปันนธรรม” [อัทธา ๓–สั งเขป ๔–สนธิ ๓–วัฏฏะ ๓–อาการ ๒๐–มูล ๒] คือ บรรดาธรรม
ิ นอยางเดี
่ ยวกนั รวมทัง (๓) “กฎแห่ งกรรม” หมายถึง เชื อวากรรมมี
่
อยู่จริ ง คือ
ทังหลายทีมีเหตุปัจจัยเกดขึ
่ อทําอะไรโดยมีเจตนา คือ “จงใจทําทังร้ ู ย่ อมเป็ นกรรม” นันคือ เป็ นความดีความชัวมีขึนในตนเป็ น
เชือวาเมื
่ เกดผลดี
ิ
่ การกระทําไมวางเปลา
่่
่ และเชือวาผลที
่
เหตุปัจจัยกอให้
ผลร้ายสื บเนื องตอไป
ต้องการจะสําเร็ จได้
่
่
ด้วยการกระทํา ทีเรี ยกวา่ “กัมมสั ทธา” รวมทัง เชือวาผลของกรรมมี
จริ ง คือ เชือวากรรมที
ทําแล้วต้องมีผล
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ิ
ิ
และผลต้องมีเหตุ ผลดี เกดจากก
รรมดี ผลชัวเกดจากกรรมชั
ว ทีเรี ยกวา่ “วิปากสั ทธา” และ (๔) “กฎแห่ ง
่ ่
กรรมของสั ตว์ –กัมมัสสกตา” หมายถึง เชือความทีสัตว์มีกรรมเป็ นของของตน เชือวาแตละคนเป็
นเจ้าของ
จะต้องรับผิดชอบเสวยวิบากเป็ นไปตามกรรมของตน ทีเรี ยกวา่ “กัมมัสสกตาสั ทธา” (“กัมมัสสกตาญาณ”
่ กคนเป็ นเจ้าของแหงกรรมของตน
่
ญาณ–ทิพพจักขญาณ
คือ ความรู ้จกั วาทุ
) ซึงในข้อนี จะตรงกบั “จตปปาต
ุ ู
ุ ”
(ข้อ ๒ ในวิชชา ๓) หมายถึง ความรู ้จุติและอุบตั ิของสัตว์ทงั หลายอันเป็ นไปตามกรรม ปั ญญาเห็นการเวียน
่
ิ
ิ
่ กซึงเกียวกบั “วัฏฏะ ๓” ดังนี
วายตายเกดของสั
ตว์ทงั หลาย ซึงทําให้เกดความเข้
าใจอยางลึ
“วัฏฏะ ๓–ไตรวัฏฏ์ ” หมายถึง องค์ ประกอบทีหมุนเวียนต่ อเนืองกันของ “ภวจักร–สังสารจักร” ได้แก่
(๑) “กิเลสวัฏฏ์ ” คือ วงจรกิเลส ประกอบด้วย “อวิชชา–ตัณหา–และ–อุปาทาน”
(๒) “กรรมวัฏฏ์ ” คือ วงจรกรรม ประกอบด้วย “สังขาร–และ–กรรมภพ”
(๓) “วิปากวัฏฏ์ ” คือ วงจรวิบาก ประกอบด้วย “วิญญาณ–นามรู ป–สฬายตนะ–ผัสสะ–เวทนา” ซึง
แสดงออกในรู ปปรากฏ ทีเรี ยกวา่ “อุปปั ตติภพ–ชาติ–ชรา–มรณะ” และตามด้วย “โสกะ–
ปริ เทวะ–ทุกข์ –โทมนัส–อุปายาส”
ในบรรดา “องค์ ปัจจัย ๑๒ ประการในปฏิจจสมปบาท
” อันเป็ นเหตุปัจจัยแหง่ “อวิชชา–ตัณหา–อุปาทาน–
ุ
สั งขาร–วิ ญญาณ–นามรู ป–สฬายตนะ–ผัสสะ–เวทนา–ภพ–ชาติ –ชรา–มรณะ” พร้อมด้วยผลวิบากทังหลาย
ิ ายี
แหง่ “โสกะ–ปริ เทวะ–ทุกข์ –โทมนัส–อุปายาส” ทีเรี ยกวา่ “สั งสารทกข์
ุ แห่ งภวจักร” ทีกลุม้ รุ มเกาะกนยํ
ิ
จิตใจมวลมนุ ษย์ทงั โลกไมสิ่ นสุ ด จนเกดความไร้
รู้สึกกบั “อารมณ์ แห่ งกิเลสทังหลาย” (มลู ๒: อวิชชา–
่ าใจด้วยเหตุและผล สมดังคําวา่ “อันธปถชน
่
ตัณหา) จนผูค้ นผูไ้ มรู่ ้จริ งทังหลายไมเข้
ุ ุ –พาลปถชน
ุ ุ ” คือ ผูไ้ มได้
่ กต้อง หรื อ บุคคลทีเรี ยกวา่ “อัสสตวา
ศึกษาพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยางถู
ุ ปถชน
ุ ุ ” คือ “ชนผู้ไร้
็ ่ ด กนาจะได้
็ ่
่ ั นันคือ “บคคลผ้
การศึกษาพระธรรม” หรื อจะเรี ยกวา่ “ชนผ้ ูหลงทิศ” กไมผิ
เชนกน
ุ
ูมิจฉาทิฏฐิ ”
่ (พระอภิธรรมปิ ฎก ธรรมสังคณี เลม่ ๑ ภาค ๒ - หน้าที 20–21 FILE 76)
อันประกอบด้วยอกุศลธรรมเหลานี
่ มมาทิฏฐิ] ความเห็นผิดเมือเกดยอมขั
ิ ่ ดแย้ง และทวน
(๑) “ทิฏฐิ วสิ ู กายิกะ” [ความเห็นเป็ นข้าศึกตอสั
“สัมมาทิฏฐิ ” ไป
่ ฏฐิ] เพราะอรรถวา่ ผันแปรผิดรู ปแหงทิ
่ ฏฐิ เพราะบาง
(๒) “ทิฏฐิ วปิ ผันทิตะ” [ความผันแปรแหงทิ
คราวกถื็ อเอา ความเทียง [สัสสตทิฏฐิ] บางคราวกถื็ อเอาความขาดสูญ [อุจเฉททิฏฐิ] เพราะวา่
่
่ งอยูใ่ นสิ งเดียว คือ บางคราวกคล้
็ อยตามความเทียง บางคราวก็
คนผูม้ ีความเห็นผิดยอมไมอาจตั
คล้อยตามความขาดสู ญ
(๓) “ทิฏฐิ” นันแหละ ชือวา่ “สั ญโญชน์ ” [สังโยชน์] ด้วยอรรถวา่ เป็ นเครื องผูก เพราะฉะนัน จึงชือ
วา่ “ทิฏฐิ สัญโญชน์ ” [ทิฏฐิสังโยชน์]
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่ ดอารมณ์ไว้มนั เหมือนสัตว์ร้ายมีจระเข้ เป็ นต้น เอา
(๔) “คาหะ” [ความยึดถือ] เพราะอรรถวา่ ยอมยึ
ปากงับคนไว้มนั ฉะนัน
(๕) “ปติฏฐวาหะ” [ความตังมัน] เพราะตังไว้โดยเฉพาะ จริ งอยู่ ความตังมันนี ตังมันแล้วยึดไว้โดย
่ กาลั
ํ ง
ความเป็ นไปอยางมี
่ งมันโดยความเป็ นของเทียง เป็ นต้น
(๖) “อภินิเวสะ” [ความยึดมัน] เพราะอรรถวา่ ยอมตั
้ ่
(๗) “ปรามาสะ” [ความถือผิด] เพราะอรรถวา่ กาวลวงสภาวธรรมแล้
ว ถือเอาโดยประการอืนด้วย
่
อํานาจแหงความเที
ยง เป็ นต้น
(๘) “กมมั
ุ คคะ” [ทางชัว] เพราะอรรถวา่ เป็ นทางอันบัณฑิตเกลียด เพราะเป็ นทางนําความพินาศมา
่
ให้ หรื อเป็ นทางแหงอบายทั
งหลายทีบัณฑิตเกลียด
่ นจริ ง
(๙) “มิจฉาปถะ” [ทางผิด] เพราะเป็ นทางตามความไมเป็
(๑๐) “มิจฉัตตะ” [ภาวะทีผิด] เพราะเป็ นสภาพผิดเหมือนกนั
่ ่ “ชนผู้หลงทิศ” แม้ยดึ ถือวา่: “ทางนีชื อทางของบ้ านโน้ น ดังนี ก็ไม่ ยงั บุคคลนันให้
เหมือนอยางวา
ถึงบ้ านได้ ฉันใด” ‘บคคลผ้
ุ
ูมิจฉาทิฏฐิ’ แม้ยดึ ถือวา่: “ทางนีเป็ นไปสู่สุคติ ดังนี ก็ไม่ สามารถถึงสุคติ
่ นจริ ง ทางนี ชือวา่ “มิจฉัตตะ” เพราะมี
ได้ ฉั นนัน” ดังชือวา่ “ทางผิด” เพราะเป็ นทางตามความไมเป็
“สภาพผิด” ทีชือวา่ “ติตถะ” [ลัทธิเป็ นดังทา่] เพราะ เป็ นทีๆ พวกคนพาลข้ามไป โดยการหมุนไป
มาในทีนัน “ติตถะ” [คือลัทธิ] นันด้วย เป็ น “อายตนะ [บ่ อเกิด] แห่ งความฉิ บหาย” ด้วย เพราะเหตุ
่ ิ ่
่
นาศ] อีกอยางหนึ
ง ชือวา่ “ติตถายตนะ”
นัน จึงชือวา่ “ติตถายตนะ” [ลัทธิเป็ นบอเกดแหงความพิ
่ “สั ญชาติ” และด้วยความหมายวา่ เป็ น “ที
เพราะอรรถวา่ เป็ น “อายตนะ” ด้วยความหมายเป็ นสวน
อาศัย”
ในการปฏิบตั ิธรรมนัน คือ ขันตอนการศึกษาถึงความเป็ นจริ ง [สัจจธรรม] ได้แก่ (๑) สภาวะทีเป็ นทกข์
ุ =
ํ
ิ
ิ
“ปริ ญญา” คือ การกาหนดรู
้ เป็ นกจในทุ
กข์ (๒) สาเหตแห่
ทยั
ุ งทกข์
ุ = “ปหานะ” คือ การละ เป็ นกจในสมุ
ิ
(๓) ภาวะทีปราศจากทกข์
โรธ และ (๔) แนวทางดับทกข์
ุ = “สั จฉิกิริยา” คือ การทําให้แจ้ง เป็ นกจในนิ
ุ =
ิ
“ภาวนา” คือ การเจริ ญ เป็ นกจในมรรค
ซึงเรี ยกวา่ “อริยสั จจ์ ๔” ได้แก่ “ทุกข์ –สมุทัย–นิโรธ–มรรค” นันเอง
่ ให้นาํ มาพิจารณาอยูเ่ นื องๆ เป็ นนิ ตย์ กบั “เหตการณ์
สําหรับกระบวนการคิดดังกลาวนี
” [Situations] หรื อ
ุ
“ปรากฏการณ์ ” [Phenomena] ทีประสบพบเห็นในทุกขณะ คือ การพิจารณาดูเห็นทีจิตของตนเอง ทีเรี ยกวา่
ิ
“ภาวะจิต–จิตตภาพ” [สภาวธรรม–ปรมัตถะ–ปรมัตถ์–ปรมัตถสัจจะ] ชําระให้สะอาดหมดจดจากกเลส
ทังหลาย คือ ปราศจากนิ วรณ์ ซึ งหมายถึง จิตทีเป็ นสมาธิ ในรู ปฌาน ๔ ขัน ได้แก่ “ปฐมฌาน–ทติุ ยฌาน–
ตติย ฌาน–จตตถฌาน
” โดยหมายเอา “จตตถฌาน
กศุ ลจิต” ที ประกอบด้ว ยองค์ฌาน ๒ คื อ “อเบกขา
–
ุ
ุ
ุ
่
ิ นในจิต เพราะมีปัญญารู ้เห็ นความจริ งแหง่
เอกัคคตา” หมายถึง ภาวะจิตทีวางเฉยตออารมณ์
ต่างๆ ทีเกดขึ
ธรรม ทีเรี ยกวา่ “ธรรมฐิ ติ” และจิตเป็ นจิตทีบริ สุทธิ คือ “จิตประภัสสร” ไร้ “อปกิ
ุ เลส” มาครอบงําจิต และ
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ปราศจาก “นิวรณปกิ
ู เลส” [นิวรณ์ ๕: กามฉั นทะ–พยาบาท–ถีนมิทธะ–อุทธัจจกุกกุจจะ–วิจิกิจฉา] อวิชชา
อรติ และอกุศลธรรมทังหลายด้วย สมาธิ ทีบริ สุทธิ ในจตุตถฌานนี [สั มมาสมาธิ–ฌาน ๔: ปฐมฌาน–ทุติย
่ ่
ฌาน–ตติยฌาน–จตุตถฌาน] ยอมสงผลให้
“สติ” บริ สุทธิ คือ “สั มมาสติ” [สติปัฏฐาน ๔: กายานุปัสสนาสติ
ปั ฏ ฐาน–เวทนานุ ปั ส สนาสติ ปั ฏ ฐาน–จิ ต ตานุ ปั ส สนาสติ ปั ฏ ฐาน–ธั ม มานุ ปั ส สนาสติ ปั ฏ ฐาน] พร้ อ ม
่ าชัว ถึงพร้อมด้วยการทําความดี คือ “สั มมาวายามะ–สั มมัปปธาน ๔:
ประกอบด้วยความหมันเพียรในไมทํ
สังวรปธาน–เพียรระวังปิ ดกัน ๑ ปหานปธาน–เพียรละกําจัด ๑ ภาวนาปธาน–เพียรเจริ ญ ๑ อนรัุ กขนาปธาน–
เพี ยรรั กษา ๑” ซึ งกระบวนทางจิตหรื อกระบวนการคิดทังหมดนี เรี ยกวา่ “อธิจิตตสิ กขา” คือ การฝึ กอบรบ
้
่ ภูมิแหงวิ
่ ปัสสนากมมั
ั ฏฐาน
ด้วยจิตอันประเสริ ฐยิง ซึงจะเป็ นบาทฐานสําคัญในกาวไปสู
่ งถึง คําวา่ “ธรรม” [Dhamma] ในการศึกษาวิจยั
นอกจากนี ผูป้ ฏิบตั ิธรรมยังต้องทําความเข้าใจให้แจมแจ้
ธรรมในพระพุท ธศาสนา ซึ งหมายรวมถึ ง “สภาวธรรม–ปรมั ต ถะ–ปรมั ต ถ์ –ปรมั ต ถสั จ จะ” [Absolute
Truths] อันเป็ นความหมายสูงสุ ดโดยนัยแหง่ “อรรถบัญญัติ” [Terms] ดังนี
(๑) สภาพทีทรงไว้ [States] –ธรรมดา–ธรรมชาติ–สภาวธรรม–สัจจธรรม–ความจริ ง
(๒) เหตุ [Conditions] –ต้ นเหตุ–ปั จจัย–องค์ ประกอบ
(๓) สิง [Things] –ปรากฏการณ์ –ธรรมารมณ์ –สิ งทีใจคิด–ความนึกคิด
(๔) คณธรรม
[Virtues] –ความดี–ความถูกต้ อง–ความประพฤติชอบ
ุ
(๕) วิทยาการ [Knowledge] –เทคโนโลยี–หลักการ–ทฤษฎี–กฎ–ระเบียบ–แบบแผน–ธรรมเนียม–
หน้ าที
(๖) ความชอบ [Righteousness] –ความถูกต้ อง–ความยุติธรรม
(๗) พระธรรม [Doctrines] –พระสัตถุสาสน์ –พระอนุสาสนี–คําสังสอนของพระพุทธเจ้ า ซึ งแสดง
ธรรมให้ เปิ ดเผยปรากฏขึน
ิ
่
เพราะฉะนัน “กระบวนการตี ความหมาย” [Interpretations] เพื อสื อความหมายให้เ กดความเข้
า ใจอยาง
่ น ความต้องการทีสหรคต
ถูกต้อง คือ เป็ นกลางจากอารมณ์ใน (๑) ความปรารถนา [สัญเจตนา ๖] หรื อวาเป็
ด้วย “กิเลสตัณหา” ทังหลาย (๒) ความคิดเห็นทีผิด [ทิฏฐิ] และ (๓) ความหยิงในตนเอง [มานะ] ทีจะทํา
่
หน้าทีในการปรุ งแตงกรรมทั
งหลาย [กรรม ๓: กายกรรม–วจีกรรม–มโนกรรม] เนื องจาก พระธรรมของ
่ วิตได้ทุกแงมุ่ ม ไมใชเรื
่ ่ องจอมปลอม
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นัน สามารถอธิ บายความจริ งแหงชี
่ นจริ ง หรื อ ไร้สาระ แตประการใด
่
โกหก ไมเป็
ฉะนัน “การเกิดปัญญาเห็นธรรมตามเป็ นจริง” [ดวงตาเห็น
็ ่
่ ทปั ปั จจยตา] จึงเป็ นเรื องสําคัญยิงในการปฏิบตั ิธรรมหรื อการบําเพ็ญเพียรภาวนา มิฉะนัน กไม
ธรรมแหงอิ
่ าไปทําไม ถ้าไมเข้
่ าใจได้ตามเป็ นจริ ง [ยถาภูตธรรม–ธรรมฐิติ–สัมมาทัสสนะ] หลักธรรมใน
ทราบวาจะทํ
่ ่ องการชักนําบังคับให้เชือโดยไม่ประกอบด้วยเหตุผล ทีสามารถพิสูจน์ได้ดว้ ย
พระพุทธศาสนานัน จึงไมใชเรื
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ตนเอง ขอเพียงให้ประพฤติปฏิบตั ิตามหลักธรรม “สั ทธรรม ๓: ธรรมอันดี–ธรรมที แท้ –ธรรมของสั ตบุรุษ–
หลักหรื อแก่ นศาสนา” ดังนี
่ ยน ได้แก่ “พทธพจน์
(๑) “ปริยตั ติสัทธรรม” คือ สัทธรรมคือคําสังสอนอันจะต้องเลาเรี
–พทธ
ุ
ุ
วจนะ–สัตถสาสน์
–อนสาสนี
”
ุ
ุ
(๒) “ปฏิปัตติสัทธรรม” คือ สัทธรรมคือปฏิปทาอันจะต้องปฏิบตั ิ ได้แก่ “อัฏฐังคิกมรรค–
อริ ยมรรคมีองค์ ๘” [สัมมาทิฏฐิ –สัมมาสังกัปปะ–สัมมาวาจา–สัมมากัมมันตะ–สัมมาอาชี วะ–
สัมมาวายามะ–สัมมาสติ–สัมมาสมาธิ ] หรื อ “ไตสิกขา–สิกขา ๓” คือ “ศีล–สมาธิ –ปั ญญา” [อธิ
ํ ดระงับกเลสอยางหยาบ
ิ
่
สี ลสิ กขา: สัมมาวาจา–สัมมากัมมันตะ–สัมมาอาชี วะ เพือกาจั
“วีติกกม
กิเลส: กายทุจริ ต ๓–วจี ทุจริ ต ๔” อธิจิตตสิ กขา: สัมมาวายามะ–สัมมาสติ–สัมมาสมาธิ เพือ
ํ ดระงับกเลสอยางกลาง
ิ
่
กาจั
“ปริ ยฏฐานกิ
เลส: นิวรณ์ ๕–อุปกิเลส ๑๖” อธิปัญญาสิ กขา:
ุ
ํ ดระงับกเลสอยางละเอี
ิ
่
สัมมาทิฏฐิ –สัมมาสังกัปปะ เพือกาจั
ยด “อนสยกิ
ุ เลส–กิเลสานสัุ ย: อนุสัย
๗–สังโยชน์ ๑๐–อาสวะ ๔”]
(๓) “ปฏิเวธสั ทธรรม–อธิคมสั ทธรรม” คือ สัทธรรมคือผลอันจะพึงเข้าถึงหรื อบรรลุดว้ ยการปฏิบตั ิ
ได้แก่ “โลกตตรธรรม
๙: มรรค ๔–ผล ๔–นิพพาน ๑” [อริ ยมรรค ๔–สามัญผล ๔–นิพพาน ๒]
ุ
เพราะฉะนัน จุดมุ่งหมายสําคัญของการปฏิบตั ิธรรมในพระพุทธศาสนานัน คือ “การกําจัดระงับเพือหลดพ้
ุ น
่
่ ไมใชการเอ
่ ่
ิ ระใน
จากกิเลสทังหลายอันเป็ นมลเหตแห่
งแท้ ยอม
ากจธุ
ู ุ งสั งสารทกข์
ุ ให้ สินไป” และแนนอนจริ
็
่
อนั เป็ น
“การสร้ างโลก–จักรวาล–หรือ–อนสาวรี
รใดทังสิ น เพราะผูป้ ฏิบตั ิธรรมต้องเกบอารมณ์
ุ ย์” แตประกา
“สั ญญา: แนวความคิดความเข้ าใจสําหรั บใช้ กาํ หนดพิจารณาในการเจริ ญกรรมฐาน” (ข้อ ๘–ข้อ ๙ ในสัญญา
๑๐) โดยเฉพาะในข้อทีวา่:
ํ
่ ่ ดเพลินในโลกทังปวง
(๑) “สพฺพโลเก อนภิรตส ญ
ฺ า” คือ กาหนดหมายความไมนาเพลิ
[Contemplation on the non-delightfulness of the whole world]
ํ
่ ่
(๒) “สพฺพสงฺขาเรสุ อนิฏฺ ฐส ฺญา” คือ กาหนดหมายความไมนาปรารถนาในสั
งขารทังปวง
[Contemplation on the non-pleasantness of the whole world]
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่ ญญาทีจะ
ฉะนัน ภาวะทีไมมี่ สติสัมปชัญญะ “อโยนิโสมนสิ การ” นันคือ ผูป้ ฏิบตั ิธรรมหมดสิ นแล้วแหงปั
ิ งหลายทีเข้ามาครอบงําจิตใจ โดยผานทางอิ
่
่ ่
ตามทันกเลสทั
นทรี ยท์ งั ๖ [อินทรี ยสังวร–สติสังวร] คุมศีลไมอยู
่ “สี ลสั มปทา” คือ ความถึงพร้ อมด้วยศี ลทีครบถ้วนสมบูรณ์ บริ บูรณ์ นันคือ ถ้าเป็ น
กลายเป็ นทุศีล ไมได้
คฤหัสถ์ กรั็ กษากายวาจาให้เรี ยบร้อยประพฤติอยู่ในคลองธรรม ถ้าเป็ นภิกษุก็สํารวมในพระปาฏิโมกข์ มี
มารยาทดีงาม เป็ นต้น แตถ้่ าไมมี่ สติสัมปชัญญะ [สติสัมปชั ญญะ: ระลึกได้ และรู้ ตัวอยู่เสมอ คือ ฝึ กตนให้
เป็ นคนรู้ จักยังคิ ด รู้ สึ กตัวเสมอว่ า สิ งใดควรทํา และไม่ ควรทํา ระวังมิให้ เป็ นคนมัวเมาประมาท] เข้าจริ งๆ
่ อมกระทํากรรมใน “โยนิโสมนสิ การ”
่ ิ วกระบาลผูป้ ฏิบตั ิอยางแนนอน
่ ่
แล้ว “อวิชชา” ยอมกนหั
นันคือ ออนซ้
่ เห็นอะไรกไมใชความเข้
็ ่ ่
[มนสิ การกรรมฐาน] จึงคิดไมออก
าใจทีถูกต้องในการเจริ ญกรรมฐาน ผิดไปหมด
ทีเรี ยกวา่ “อโยนิโสมนสิ การ” ดังนี
“อโยนิโสมนสิ การ” คือ การไม่ ใช้ ความคิดถกวิ
ู ธี–ความไม่ รู้จักคิด–ความคิดไม่ เป็ น นันคือ ไม่ทาํ
ในใจโดยแยบคาย ไม่มองสิ งทังหลายด้วยความคิดพิจารณา ไม่รู้จกั สื บสาวหาเหตุผล แยกแยะสิ ง
่ ปัจจัย [ปฏิจจสมุป
นันๆ หรื อปัญหานันๆ ออก ให้เห็นตามสภาวะและตามความสัมพันธ์แหงเหตุ
บาท ๑๒] หรื ออีกนัยหนึง คือ ความทําไว้ ในใจโดยไม่ แยบคาย [วิปลาสข้อที ๔ = สัญญาวิปลาส–
่
จิตตวิปลาส–ทิฏฐิวิปลาส] หมายถึง (๑) ความทําไว้ในใจโดยไมแยบคาย
“ในสิงทีไม่ เทียง ว่ า
เทียง” คือ ยังยึดมันถือมันใน “นิจจสั ญญา” แทนทีจะเป็ น “อนิจจสั ญญา” ด้วยการทํา “โยนิโส
่
มนสิ การ” (๒) ความทําไว้ในใจโดยไมแยบคาย
“ในสิงทีเป็ นทกข์
ุ ว่ าเป็ นสขุ ” คือ ยังยึดมันถือมัน
ใน “สขุสั ญญา” แทนทีจะเป็ น “ทกข
ุ สั ญญา” ด้วยการทํา “โยนิโสมนสิ การ” (๓) ความทําไว้ในใจ
่
โดยไมแยบคาย
“ในสิงทีไม่ ใช่ อัตตาตัวตน ว่ าเป็ นอัตตาตัวตน” คือ ยังยึดมันถือมันใน “อัตต
สั ญญา” แทนทีจะเป็ น “อนัตตสั ญญา” ด้วยการทํา “โยนิโสมนสิ การ” (๔) ความทําไว้ในใจโดยไม่
แยบคาย “ในสิงทีไม่ งาม ว่ างาม” คือ ยังยึดมันถือมันใน “สภุสั ญญา” แทนทีจะเป็ น “อสภุสั ญญา”
ด้วยการทํา “โยนิโสมนสิ การ” หรื ออีกนัยหนึง คือ ความไม่นึก ความไม่นึกเนืองๆ ความไม่คิด
่ ต โดยวิปริ ตผิดไปจากความจริ ง = ไม่ มีสัมปชัญญะ–
ความไม่พิจารณา ความไม่ทาํ ไว้ในใจแหงจิ
อวิชชา
่
ด้วยเหตุนี อาการทางจิตในกระบวนการคิด ทีเรี ยกวา่ “ไม่ มีสัมปชั ญญะ–อวิชชา–อโยนิโสมนสิ การ” นี ยอม
สามารถตังสมมติฐานได้ว่า: “สงสัยเป็ นอย่ างมากว่ า ท่ านคงมีกิเลส อุปกิเลส โยคธรรม ทังหลาย ได้ ครอบงํา
ิ ว–ภาวะทีไมเจริ
่ ญ ทีอุบาทว์ ทีจัญไร] แตก่็ยงั
นิสัย อุปนิสัย พื นจิ ตตสั นดานเข้ าแล้ ว กระมัง” [นรกกนหั
สามารถอธิบายปรากฏการณ์ทางจิตนีได้ดว้ ยหลักธรรม “ปปัญจะ ๓–ปปัญจธรรม ๓” ดังนี
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“ปปัญจะ ๓–ปปัญจธรรม ๓” หมายถึง กิเลสเครื องเนินช้ า กิเลสทีเป็ นตัวการทําให้ คิดปรุ งแต่ งยืดเยือพิสดาร
ทําให้ เขวห่ างออกไปจากความเป็ นจริ งทีง่ ายๆ เปิ ดเผย ก่ อให้ เกิดปั ญหาต่ างๆ และขัดขวางไม่ ให้ เข้ าถึงความ
จริ งหรื อทําให้ ไม่ อาจแก้ ปัญหาอย่ างถูกทางตรงไปตรงมา ในคัมภีร์วิภงั ค์ เรี ยก “ปปั ญจะ ๓” นีเป็ น “ฉันทะ–
[ตัณหา] –มานะ–ทิฏฐิ ” ได้แก่
(๑) “ตัณหา” [Craving] คือ ความทะยานอยาก ความปรารถนาทีจะบํารุ งบําเรอปรนเปรอตน ความ
อยากได้อยากเอา ได้แก่ (๑) “กามตัณหา” คือ ความทะยานอยากในกาม ความอยากได้กามคุณ
นันคือ สิ งสนองความต้องการทางประสาททัง ๕ (๒) “ภวตัณหา” คือ ความทะยานอยากในภพ
่
่
ความอยากในภาวะของตัวตนทีจะได้ จะเป็ นอยางใดอยางหนึ
ง อยากเป็ น อยากคงอยูต่ ลอดไป
่
ความใครอยากที
ประกอบด้วย “ภวทิฏฐิ–สัสสตทิฏฐิ” [ความเห็นเนืองด้วยภพ ความเห็นวา่
อัตตาและโลกจักมีอยูค่ งอยูเ่ ทียงแท้ตลอดไป] (๓) “วิภวตัณหา” คือ ความทะยานอยากในวิภพ
่ วตน จากความเป็ นอยางใดอยางหนึ
่
่
่
ความอยากในความพรากพ้นไปแหงตั
งอันไมปรารถนา
่
อยากทําลาย อยากให้ดบั สู ญ ความใครอยากที
ประกอบด้วย “วิภวทิฏฐิ–อจเฉททิ
ฏฐิ”
ุ
่
่
[ความเห็นวาขาดสู
ญ เชน่ เห็นวาคนและสั
ตว์จุติจากอัตภาพนีแล้วขาดสูญ]
(๒) “ทิฏฐิ” [Dogma] คือ ความคิดเห็น ความเชือถือ ลัทธิ ทฤษฎี อุดมการณ์ต่างๆ ทียึดถือไว้โดยงม
่ ่ เทานั
่ นจริ ง อยางอื
่ นเท็จทังนัน เป็ นต้น ทําให้ปิดตัวแคบ ไม่
งาย หรื อโดยอาการเชิดชูวาอยางนี
่
ยอมรับฟังใคร ตัดโอกาสทีจะเจริ ญปัญญา หรื อคิดเตลิดไปข้างเดียว ตลอดจนเป็ นเหตุแหงการ
่
ความยึดติดในทฤษฎี เป็ นต้น ถือความคิดเห็นเป็ นความ
เบียดเบียนบีบคันผูอ้ ืนทีไมถื่ ออยางตน
จริ ง ซึงมีส่ วนคล้ายคลึงกบั “สี ลพั พตปรามาส” (ข้อ ๓ ในสังโยชน์ ๑๐) คือ ความถือมันศีลพรต
่ าตามๆ กนไปอยางงมงายเห็
ั
่
่
โดยสักวาทํ
นวาจะบริ
สุทธิหลุดพ้นได้เพียงด้วยศีลและวัตร หรื ออีก
่ คคลจะบริ สุทธิหลุดพ้นได้ด้วยศีลและวัตร [คือ ถือวาเพี
่ ยงประพฤติศีล
นัยหนึง ความยึดถือวาบุ
่ ดกพอ
็ ทีจะบริ สุทธิหลุดพ้นได้ ไมต้่ องอาศัยสมาธิและปัญญากตาม
็ ถือศีล
และวัตรให้เครงครั
่
็ ] ความถือศีลพรต โดยสักวาทํ
่ าตามๆ กนไปอยางงมงาย
ั
่
และวัตรทีงมงายหรื ออยางงมงายกตาม
่ งวาศั
่ กดิสิทธิ ไมเข้
่ าใจความหมายและความมุ่งหมายทีแท้จริ ง ความเชือถือ
หรื อโดยนิยมวาขลั
่ ได้ดว้ ยศีลหรื อพรตอยางนี
่ ล่วงธรรมดาวิสยั
ศักดิสิทธิดว้ ยเข้าใจวาจะมี
่ นนันเป็ นนี ถือสูงถือตํา ยิงใหญเทาเที
่ ่ ย
(๓) “มานะ” [Conceit] คือ ความถือตัว ความสําคัญตนวาเป็
่ อ้ ืน ความอยากเดนอยากยกชู
่
หรื อด้อยกวาผู
ตนให้ยงิ ใหญ่ เชน่ ในคําวา่ “ทิฏฐิ มานะ” หมายถึง
่ ่
็ ให้เข้าใจถึง คําวา่ “มานะ” ได้แก่ (๑) “มานะ”
ถือรันอวดดี หรื อดึงดือถือตัว แตอยางไรกตาม
่ ั ] คือ ความถือตัวอยูภ่ ายใน โดยมีตวั ตนทีต้องคอยให้ความสําคัญ ทีจะพะนอจะ
[เราเทากบเขา
่ นไว้ อันให้คาํ นึงทีจะแบงแยกเราเขา
่
บําเรอจะยกจะชูให้ปรากฏหรื อให้เดนขึ
จะเทียบ จะแขง่
่ ] คือ ความถือตัวเกนลวง
ิ ่ โดยสําคัญตน
จะรู ้สึกกระทบกระทัง (๒) “อติมานะ” [เราดีกวาเขา
หยาบรุ นแรงขึนเป็ นความยกตัวเหนือเขา ดูถูกดูหมินเหยียดหยามผูอ้ ืน (๓) “โอมานะ” [เราเลว
่ ] คือ ความถือตัวตําด้อย โดยเหยียดตัวลงเป็ นความดูถูกดูหมินตนเอง ฉะนัน “มานะ–
กวาเขา
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่
่ ไมปรากฏ
่
่ ในพระอรหันตขีณาสพ
อติมานะ–โอมานะ” ทังหลายนี ยอมไมมี
หาไมได้
นอกจากนี ควรทราบถึง “มานะ ๙” ดังนี
(๑) ดีกว่ าเขา สําคัญตัววา่ ดีกว่ าเขา
(๒) ดีกว่ าเขา สําคัญตัววา่ เสมอเขา
(๓) ดีกว่ าเขา สําคัญตัววา่ เลวกว่ าเขา
(๔) เสมอเขา สําคัญตัววา่ ดีกว่ าเขา
(๕) เสมอเขา สําคัญตัววา่ เสมอเขา
(๖) เสมอเขา สําคัญตัววา่ เลวกว่ าเขา
(๗) เลวกว่ าเขา สําคัญตัววา่ ดีกว่ าเขา
(๘) เลวกว่ าเขา สําคัญตัววา่ เสมอเขา
(๙) เลวกว่ าเขา สําคัญตัววา่ เลวกว่ าเขา
“มานะ” [Conceit] ชืออืนทีควรทราบ ดังนี
(๑) “อธิมานะ” คือ ความสําคัญตนเกินเป็ นจริ ง–ความสําคัญตนผิด เชน่ ผูป้ ระพฤติดี
ปฏิบตั ิชอบในระดับหนึง ซึงทีแท้ยงั เป็ นปุถุชน แตสํ่ าคัญตนเป็ นพระอรหันต์หรื อ
เป็ นพระอริ ยะ
่
(๒) “อัสมิมานะ” คือ ความถือตัว โดยมีความยึดมันสําคัญหมายใน “ขันธ์ ๕” แม้อยางใด
่
่ นต น
อยางหนึ
งวาเป็
(๓) “มิจฉามานะ” คือ ความถือตัวผิด โดยหยิงผยองลําพองตนในความยึดถือหรื อ
่
่ ดเท็จเกงใครๆ
่ ลําพองวา่ :
ความสามารถในทางชัวร้าย เชน่ ภูมิใจวาพู
จับไมได้
“สามารถใช้ วิชาของตนในทางทีคนอืนรู้ ไม่ ทัน เพือหากิน หรื อกลันแกล้ งรั งแกคน
อืนได้ ”
่
(๔) “อวมานะ” คือ การถือตัวกดเขาลง ซึงแสดงออกภายนอก โดยอาการลบหลู่ ไมให้
ี ทําให้อบั อายขายหน้า ไมแยแส
่
ํ งอํานาจทีทําการขู่
เกยรติ
ไร้อาทร เชน่ ผูม้ ีกาลั
่ ่ ่ เป็ นคูต่ รงข้ามกบคํ
ั าในฝ่ ายดี คือ “สั มมานะ” อันได้แก่
ตะคอก ลูกทีเมินเฉยตอพอแม
่ ให้เกยรติ
ี แกผู่ ม้ ีคุณความดีโดยเหมาะสมอยางจริ
่ งใจ
การนับถือ ยกยอง
่
็ “มานะ” [Conceit] เป็ นกเลสเดนนํ
ิ
่ าเนืองกนและคู
ั
่กนกบ
ั ั “ตัณหา” เป็ นแรงขับดัน
อยางไรกตาม
่
่ กอความขั
ให้ปุถุชนทําการตางๆ
ดแย้ง ปั ญหาและทุกข์นานา แม้หากรู ้จกั ใช้ จะปลุกเร้าให้เบน
็
่
มาเพียรพยายามทําความดีได้ กแฝงปั
ญหาและไมปลอดทุ
กข์ จึงต้องมีการศึกษา เริ มแตฝึ่ กวินยั
่
่ ยดเบียนกนั แล้ว
ให้มี “ศีล” ทีจะควบคุมพฤติกรรมไว้ ในขอบเขตแหงความสงบเรี
ยบร้อย ไมเบี
พัฒนาจิตปัญญา ให้เจริ ญ “ฉันทะ” ขึนมาเป็ นแรงขับเคลือนแทนที “ตัณหา” และ “มานะ” เมือ
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่ ถึงจะยังมี “มานะ” อยูอ่ ยางละเอี
่
็
่ โทษภัย
ปฏิบตั ิเชนนี
ยดจนเป็ นพระอนาคามี กจะแทบไมมี
่ นจาก “มานะ” เป็ นอิสระสิ นเชิงเมือบรรลุ “อรหัตผล” ซึงจะเป็ นอยูด่ ว้ ยปัญญาอัน
จนกวาจะพ้
บริ สุทธิ [โลกุตตสัมมาทิฏฐิ] สื บไป
่ ิ
ิ ” ทัง ๑๖
เพือให้เข้าใจและรู ้เห็นด้วยปัญญาถึงอํานาจแหงกเลสให้
ดียงิ ขึน จึงควรพิจารณาถึง “จิตตอุปกเลส
ประการ ทีมีอยูน่ อกเหนือจาก “กิเลสเครื องเนินช้ า” ทีเรี ยกวา่ “ปปัญจะ ๓–ปปัญจธรรม ๓” ดังได้บรรยาย
มาแล้วข้างต้น ดังนี
“อปกิ
ุ เลส ๑๖” หมายถึง โทษเครื องเศร้ าหมอง–สิ งที ทําจิ ตต์ ใจให้ เศร้ าหมองขุ่นมัว ซึ งรั บคุณธรรมได้ ยาก
่ ่ “จิ ตตอุปกิเลส” ได้แก่
เรี ยกอีกอยางวา
่ งอยากได้ โลภไม่สมควร
(๑) “อภิชฌาวิสมโลภะ” คือ คิดเพงเล็
(๒) “พยาบาท” คือ คิดร้ายเขา
(๓) “โกธะ” คือ ความโกรธ
(๔) “อปนาหะ
” คือ ความผูกโกรธ
ุ
(๕) “มักขะ” คือ ความหลู่ความดีของผูอ้ ืน
(๖) “ปลาสะ” คือ ความตีเสมอ
(๗) “อิสสา” คือ ความริ ษยา
(๘) “มัจฉริยะ” คือ ความตระหนี
(๙) “มายา” คือ มารยา
(๑๐) “สาเถยยะ” คือ ความโอ้อวดหลอกเขา
(๑๑) “ถัมภะ” คือ ความหัวดือกระด้าง
่ ไมยอมลดละ
่
(๑๒) “สารัมภะ” คือ ความแขงดี
(๑๓) “มานะ” คือ ความถือตัวทะนงตน
(๑๔) “อติมานะ” คือ ดูหมินเขา
(๑๕) “มทะ” คือ ความมัวเมา
(๑๖) “ปมาทะ” คือ ความประมาทละเลยเลินเลอ่
ิ งหลายนัน ต้องอาศัย “ธรรมสมาธิ ๕” เป็ นพืนฐานเพือให้จิต
ในการชําระจิตใจให้สะอาดบริ สุทธิจากกเลสทั
่่
่
เป็ น “เอกัคคตาแห่ งสมาธิ” โดยเน้นการเจริ ญรู ปฌานทัง ๔ ขัน ไมวาจะเป็
นขันใดขันหนึง แตหมายเอาจิ
ต
่ ่ นอารมณ์เดียวเป็ นสมาธิใน “จตตถฌาน
แนวแนเป็
–ฌานที ๔” ทีประกอบด้วยองค์ฌาน ๒ ได้แก่ “อเบกขา
–
ุ
ุ
่ ่
็ ขันตอนการกาจั
ํ ด “นิวรณธรรม” ทังหลายนัน เป็ น
เอกัคคตา” ทีเรี ยกวา่ “จิตประภัสสร” แตอยางไรกตาม
เรื องสําคัญอีกขันหนึง ได้แก่ (๑) กามฉันทะ (๒) พยาบาท (๓) ถีนมิทธะ (๔) อุทธัจจกุกกุจจะ (๕) วิจิกิจฉา
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(๖) อวิชชา (๗) อรติ (๘) อกุศลธรรมทังปวง ธรรมทังหมดนีเป็ น “นิวรณ์ ” หรื อ เป็ นญาณในธรรมทีอันตราย
่
่ ด้วยญาณในธรรมที
ตอสมาธิ
โดยพืนฐาน เพราะฉะนัน ต้องหาปั ญญาทีจะทําลาย “นิวรณปกิ
ู เลส” เหลานี
่
อุปการะตอสมาธิ
ดังนี
“ญาณในธรรมทีอันตราย [อสัปปายะ] และอปการะแก่
สมาธิ [สมธรรม–ธรรมสงบ–สัปปายะ]”
ุ
่
่
(๑) “เนกขัมมะ” เป็ นอุปการะแกสมาธิ
เพราะละ “กามฉันทะ” อันเป็ นอันตรายแกสมาธิ
่
่
(๒) “อัพยาบาท” เป็ นอุปการะแกสมาธิ
เพราะละ “พยาบาท” อันเป็ นอันตรายแกสมาธิ
่
่
(๓) “อาโลกสั ญญา” เป็ นอุปการะแกสมาธิ
เพราะละ “ถีนมิทธะ” อันเป็ นอันตรายแกสมาธิ
่
(๔) “อวิกเขปะ” เป็ นอุปการะแก่สมาธิ เพราะละ “อทธั
ุ จจะ” อันเป็ นอันตรายแกสมาธิ
่
่
(๕) “ธรรมววัตถาน” เป็ นอุปการะแกสมาธิ
เพราะละ “วิจิกจิ ฉา” อันเป็ นอันตรายแกสมาธิ
่
่
(๖) “ญาณ” [ฌาน] เป็ นอุปการะแกสมาธิ
เพราะละ “อวิชชา” อันเป็ นอันตรายแกสมาธิ
่
่
(๗) “ปราโมทย์ ” เป็ นอุปการะแกสมาธิ
เพราะละ “อรติ” อันเป็ นอันตรายแกสมาธิ
่
่
(๘) “กศลธรรมทั
งปวง” เป็ นอุปการะแกสมาธิ
เพราะละ “อกศลธรรมทั
งปวง” อันเป็ นอันตรายแกสมาธิ
ุ
ุ
ิ
ข้ อพึงสั งเกต คือ คําวา่ “ปราโมทย์ ” หมายถึง “ความบันเทิ งใจ–ความปลืมใจ” ทีเกดจากความมั
นใจในการ
ปฏิบตั ิธรรมวา่: “ตนเองปฏิ บัติมาถูกทางตามหลัก ‘มัชฌิมาปฏิปทา’ ที ประกอบด้ วย ‘ไตรสิ กขา’ และ
่
‘อริ ยมรรคมีองค์ ๘’ ครบถ้ วนบริ บูรณ์ ” ฉะนัน ผูถ้ ึงพร้อมด้วยศีล [สี ลวิสุทธิ –สี ลสัมปทา] ยอมกลายเป็
น
บาทฐานสําคัญให้มนั คงดํารงมันใน “สมถกรรมฐาน–สมถภาวนา” [สมถพละ–สมถนิ มิต–ปั ญญาในสมาธิ ]
ิ กเชนกน
่ ั [จิตตวิสุทธิ ] เมือบุคคลผูป้ ฏิบตั ิธรรมมาถูกต้อง
ซึ งถือเป็ นขันชําระจิตให้สะอาดบริ สุทธิจากกเลสอี
่
ั “คณชาติ
ทุกขันตอนตามคําสอนของพระศาสดาถึงขัน “จตตถฌาน
” แล้ว ยอมประสบกบ
แห่ งสมถนิมิต:
ุ
ุ
ิ ๑๐] ตอไปนี
่
ความดีในสมถะ–อธิ การในวิปัสสนา” [วิปัสสนูปกเลส
่
(๑) “โอภาส” คือ แสงสวาง
(๒) “ญาณ” คือ ความหยังรู ้
(๓) “ปี ติ” คือ ความอิมใจ
(๔) “ปัสสั ทธิ” คือ ความสงบเย็น
(๕) “สขุ” คือ ความสุ ขสบายใจ
่ า ความปลงใจ
(๖) “อธิโมกข์ ” คือ ความน้อมใจเชือ ศรัทธาแกกล้
(๗) “ปัคคาหะ” คือ ความเพียรทีพอดี
่ า สติชดั
(๘) “อปัุ ฏฐาน” คือ สติแกกล้
(๙) “อเบกขา
” คือ ความมีจิตเป็ นกลาง
ุ
(๑๐) “นิกนั ติ” คือ ความพอใจ ติดใจ
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่ ิ นเพราะ “อํานาจทีเกิดจากเอกัคคตาแห่ งสมาธิโดยวิเวก
ฉะนัน “คณชาติ
แห่ งสมถนิมิต” ทังหมดนี ยอมเกดขึ
ุ
ในฌาน” [สัมมาสมาธิใน วิเวก ๓: ความสงัด–ความปลีกออก ได้แก่ (๑) “กายวิเวก” คือ ความสงัดกาย ได้แก่
อยู่ในทีสงัดกดี็ ดํารงอิริยาบถและเทียวไปผูเ้ ดียวกดี็ (๒) “จิตตวิเวก” คือ ความสงัดใจ ได้แก่ ทําจิตให้สงบ
่
่ ่ “ผู้บรรลุฌาน” นันคือ “จตตถ
ผองใส
สงัดจากนิวรณ์ สังโยชน์ และ อนุ สัย เป็ นต้น หมายเอา จิตแหงทาน
ุ
ฌานกศลจิ
ต” (๓) “อปธิ
ุ วิเวก” คือ ความสงัดอุปธิ
ุ ต” และ “ผู้บรรลุอริ ยมรรค–อริ ยผล” นันคือ “โลกตตรจิ
ุ
ได้แก่ ธรรมเป็ นทีสงบระงับสังขารทังปวง นันคือ ภาวะอันปราศจาก “กิเลสทังหลาย” กดี็ “อปาทาน
ขันธ์ ๕”
ุ
กดี็ “อภิสังขาร ๓: ธรรมเครื องเจตนาปรุ งแต่ งกรรมทังหลายให้ เกิ ดขึน ได้ แก่ บุญ–บาป–อาเนญชา หรื อ
ปุญญาภิสังขาร–อปุญญาภิสังขาร–อาเนญชาภิสังขาร” กดี็ ทีเรี ยกวา่ “อปธิ
ุ ” หมายเอา “พระนิพพาน” นันคือ
“อนปาทิ
ุ เสสนิพพาน” หมายถึง นิพพานไม่ มีอุปาทิ เหลือ–นิพพานของพระอรหั นต์ ผ้ ูระงับการเสวยอารมณ์
ทังปวงแล้ ว ซึงเรี ยกวา่ “อนปาทิ
ุ เสสบคคล
ุ ” นันคือ พระอเสขะ] ซึงเป็ นธรรมทังหมดทีสัมปยุตต์ดว้ ย “ฌาน–
สมถะ” นันเอง โดยรวมเอา “ธรรมสมาธิ ๕” เข้าไปด้วย ดังนี
“ธรรมสมาธิ ๕” หมายถึง ธรรมทีทําให้ เกิดความมันสนิทในธรรม เกิดความมันใจในการปฏิบัติธรรม
ถูกต้ อง [ธัมมานุธมั มปฏิปทา] กําจัดความข้ องใจสงสัยเสี ยได้ เมือเกดิ “ธรรมสมาธิ” คือ “ความมันสนิทใน
็ ิ “จิตตสมาธิ” คือ “ความตังมันของจิต” ได้แก่
ธรรม” กจะเกด
่ งสดใส
(๑) “ปราโมทย์ ” คือ ความชืนบานใจ ราเริ
(๒) “ปี ติ” คือ ความอิมใจ ความปลืมใจ
่
(๓) “ปัสสั ทธิ” คือ ความสงบเย็นกายใจ ความผอนคลายรื
นสบาย
(๔) “สขุ” คือ ความรื นใจไร้ความข้องขัด
(๕) “สมาธิ” คือ ความสงบอยูต่ วั มันสนิทของจิตใจ ไมมี่ สิงรบกวนเร้าระคาย
้
หมายเหตุ: “ธรรม” หรื อ คุณสมบัติ ๕ ประการนี ตรัสไว้ทวั ไปมากมาย เมือทรงแสดงการปฏิบตั ิธรรมทีกาว
ิ
่
มาถึงขันเกดความสํ
าเร็ จชัดเจน ตอจากนี
ผูป้ ฏิบตั ิจะเดินหน้าไปสู่ การบรรลุผลของ “สมถะ” [คือได้สาํ เร็ จ
่ ดังนัน จึงใช้เป็ นเครื องวัดผลการปฏิบตั ิขนั ตอนใน
ฌาน] หรื อการบรรลุผลของ “วิปัสสนา” แล้วแตกรณี
่ ดี และเป็ น “ธรรม” หรื อคุณสมบัติสาํ คัญของจิตใจทีทุกคนควรทําให้เกดมี
ิ อยูเ่ สมอ
ระหวางได้
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ด้วยเหตุนี ผูป้ ฏิบตั ิธรรมต้องประกอบด้วย “สมถพละ” [สมถนิมิต] กบั “วิปัสสนาพละ” [วิปัสสนานิมิต] ที
่
่ ่ มวา่ “สมธรรม–ธรรม
ประกอบด้วยคุณสมบัติอนั เป็ นกุศลธรรมทีอุปการะตอสมาธิ
และวิปัสสนา แตอยางลื
่ ไมพึ่ งไปยึดมันติดมันจนเกดการสํ
ิ
่ ว่า ตนได้บรรลุ “อธิคมธรรม–คุณ
สงบ” เหลานี
าคัญผิดในธรรมเหลานี
วิเศษ” [อุตตริ มนุสสธรรม] แล้ว ดังนี
(๑) “เนกขัมมะ” [สมณธรรม] คือ ความปลอดจากความโลภ
(๒) “อัพยาบาท” คือ ความคิดร้าย
ํ
่ วยปัญญา
(๓) “อาโลกสั ญญา” คือ ความกาหนดหมายสวางด้
่ นไหว
(๔) “อวิกเขปะ” คือ ความไมหวั
ํ
(๕) “ธรรมววัตถาน” คือ การกาหนดธรรม
่
่ ั ]
(๖) “ญาณ” คือ ความรู ้ทีคมชัด [ฌาน–สงบวิเวก ยอมละอวิ
ชชาได้ เชนกน
่ งสดใส
(๗) “ปราโมทย์ ” คือ ความชืนบานใจ–ความราเริ
(๘) “กศลธรรมทั
งปวง” คือ ภาวะทีเจริ ญรุ่ งเรื อง
ุ
(๙) “ปี ติ” คือ ความอิมใจ–ความปลืมใจ
่
(๑๐) “ปัสสั ทธิ” คือ ความสงบเย็นกายใจ–ความผอนคลายรื
นสบาย
่ ง
(๑๑) “สขุ” คือ ความสุ ขฉําชืนทัวทังตัวทีประณี ตอยางยิ
(๑๒) “สมาธิ” คือ ความสงบอยูต่ วั มันสนิทของจิตใจ ไมมี่ สิงรบกวนเร้าระคาย
่ ไปทัวทัง ๔ ทิศ อันโชติช่วงและไพบูลย์
(๑๓) “โอภาส” คือ แสงสวาง
่
่ ง
(๑๔) “อธิโมกข์ ” คือ ศรัทธาแรงกล้าทีทําให้ใจผองใสอยางยิ
(๑๕) “ปัคคาหะ” คือ ความเพียรทีพอดี
่ า–สติชดั
(๑๖) “อปัุ ฏฐาน” คือ สติแกกล้
(๑๗) “อเบกขา
” คือ ความมีจิตเป็ นกลาง
ุ
(๑๘) “นิกนั ติ” คือ ความพอใจ–ติดใจ
เพราะฉะนัน “สมาธิ–เอกัคคตา” นัน จึงเป็ นปั จจัยสําคัญในการปฏิบตั ิธรรมของพระพุทธศาสนา ทีชําระจิต
ให้สะอาดบริ สุทธิ จาก “จิตตอปกิ
ุ เลส–นิวรณ์ ” [กามฉันทะ–พยาบาท–ถีนมิทธะ–อุทธัจจกุกกุจจะ–วิจิกิจฉา–
ิ
อวิชชา–อรติ–อกุศลธรรมทังปวง = นิวรณ์] ซึงทําให้เกดสมาธิ
ทีบริ สุทธิ “สั มมาสมาธิ–รู ปฌาน ๔” และสติที
ิ ญญารอบรู ้ ความรู ้ตวั ความรู ้ตวั ทัวพร้อม ความรู ้ชดั ความรู ้ทวั
บริ สุทธิ “สั มมาสติ–สติปัฏฐาน ๔” และ เกดปั
ชัด ความตระหนัก [สั มปชั ญญะ ๔: สาตถกสั มปชัญญะ–สั ปปายสั มปชัญญะ–โคจรสั มปชัญญะ–อสั มโมห
สัมปชัญญะ] ทีเป็ น “ปัญญาในสมาธิ–ญาณทัสสนะ” กบั “ปัญญาในวิปัสสนา–ญาณ” โดยปฏิสงั ยุตด้วยความ
่
่
่ ทีเกดดั
ิ บคู่กบั “สภาวธรรม” นันๆ ทีเรี ยกวา่ “อเบกขา
เทียงตรงเป็ นกลางตออารมณ์
แหงกรรมฐานตางๆ
” คือ
ุ
่
การวางเฉยตออารมณ์
เพราะเกดิ “สติสัมปชั ญญะ” ทีถึงพร้อมด้วย “ไตรสิ กขาแห่ งวิสุ ทธิ ๗” ซึ งทําให้เกดิ
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ปั ญญาเห็นธรรมด้วยญาณตามเป็ นจริ ง [ยถาภูตญาณทัสสนะ] จึงพิจารณาเห็นนามรู ปโดยไตรลักษณ์ [สัมม
สนญาณ] ทีสัมปยุตต์ดว้ ย “วิปัสสนาญาณ ๙” ได้แก่ (๑) ความเกิดและความดับ (๒) ความสลาย (๓) ความน่ า
กลัว (๔) ความมีโทษ (๕) ความหน่ าย (๖) ความใคร่ จะพ้ นไปเสี ย (๗) ความพิจารณาหาทาง (๘) ความเป็ น
่
กลางต่ อสั งขาร และ (๙) ความอนุโลมแก่ การหยังรู้ อริ ยสั จจ์ ฉะนัน ในอารมณ์แหงกรรมฐานนั
นๆ จึงเกดิ
ปั ญญาเห็นธรรม ด้วยการทํากรรมใน “โยนิโสมนสิ การ” ดังนี
“โยนิโสมนสิ การ” คือ “การใช้ ความคิดถูกวิธี–ความรู้ จักคิด–ความคิดเป็ น” นันคือ ทําในใจโดยแยบ
คาย มองสิ งทังหลายด้วยความคิดพิจารณา รู ้จกั สื บสาวหาเหตุผล แยกแยะสิ งนันๆ หรื อปั ญหานันๆ
่ ปัจจัย หรื ออีกนัยหนึง คือ ความทําไว้ ในใจโดย
ออก ให้เห็นตามสภาวะและตามความสัมพันธ์แหงเหตุ
แยบคาย นันคือ มนสิ การในอุบาย มนสิ การถูกทาง มนสิ การโดยอุบาย มนสิ การโดยคลองธรรม ได้แก่
(๑) มนสิ การโดยนัยแหง่ “อนิจจลักษณะ” วา่ใน “สิงทีไม่ เทียง ว่ าไม่ เทียง” นันคือ “อนิจจสั ญญา”
(๒) มนสิ การโดยนัยแหง่ “ทกข
ุ
ุ ลักษณะ” วา่ใน “สิงทีเป็ นทกข์
ุ ว่ าเป็ นทกข์
ุ ” นันคือ “ทกข
สั ญญา” (๓) มนสิ การโดยนัยแหง่ “อนัตตลักษณะ” วา่ใน “สิงทีไม่ ใช่ อัตตา ว่ าเป็ น
อนัตตา” นันคือ “อนัตตสั ญญา”
(๔) มนสิ การโดยนัยแหง่ “อสภสั
ุ ญญา”
ุ ญญา” วา่ใน “สิงทีไม่ งาม ว่ าไม่ งาม” นันคือ “อสภสั
่
่ อนุโลมในของไมเที
่ ยง เป็ น
หรื อ การพิจารณา การตามพิจารณา การรําพึง การใครครวญ
การใสใจ
่
่ ิ “จิน
ทุกข์ เป็ นอนัตตา = มีสัมปชัญญะ–ปัญญา สําหรับผลานิสงส์แหงการประพฤติ
ปฏิบตั ินี ยอมเกด
ตามยปัญญา–จินตามยญาณ” จนรวมถึง “ภาวนามยปัญญา” ได้
ิ
ด้วยเหตุนี “สมาธิแห่ งอธิจิตตสิ กขา” [สัมมาวายามะ–สัมมาสติ–สัมมาสมาธิ] นัน จึงเป็ นฝึ กฝนให้เกดความ
่ ตทีเป็ นสมาธิ ทีสามารถ
ชํานาญหรื อความเชียวชาญใน “ฌานสมาธิ–จิตตสมาธิ” นัน เป็ นพลังอํานาจแหงจิ
ทําลายระงับความไมรู่ ้แจ้งใน “อริยสั จจ์ ๔” [อวิชชา ๔] และ ความไมรู่ ้ใน “อิทปั ปัจจยตา” [อวิชชา ๘] ดังนี
(๑) “ทุกฺเข อ ฺญาณํ” คือ ไม่ รู้ในทกข์
ุ
(๒) “ทุกฺขสมุทเย อ ฺญาณํ” คือ ไม่ รู้ในทกขสมทั
ุ
ุ ย
(๓) “ทุกฺขนิโรเธ อ ฺญาณํ” คือ ไม่ รู้ในทกขนิ
ุ โรธ
(๔) “ทุกฺขนิโรธคามินิยา ปฏิปทาย อ ฺญาณํ” คือ ไม่ รู้ในทกขนิ
ุ โรธคามินีปฏิปทา
(๕) “ปุพฺพนฺเต อ ฺญาณํ” คือ ไม่ รู้ในส่ วนอดีต
(๖) “อปรนฺเต อ ฺญาณํ” คือ ไม่ รู้ในส่ วนอนาคต
(๗) “ปุพฺพนฺตาปรนฺเต อ ฺญาณํ” คือ ไม่ รู้ทงส่
ั วนอดีตทังส่ วนอนาคต
(๘) “อิทปฺปจฺ จยตาปฏิ จฺจสมุปฺปนฺเนสุ ธมฺเมสุ อ ฺญาณํ” คือ ไม่ รู้ ในธรรมทังหลาย ทีอาศัยกันจึงเกิด
มีขึน ตามหลักอิทปั ปัจจยตา
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่ ่
็ ให้ผปู ้ ฏิบตั ิธรรม พิจารณาลักษณะองค์ประกอบอันเป็ นคุณลักษณะเฉพาะของอวิชชาอีกมุม
แตอยางไรกตาม
หนึง ดังนี
่ ชชา] ได้แก่
“อวิชชามีลกั ษณะ ๒๕ ประการ” [องค์แหงอวิ
่ งรู ้ดว้ ยญาณ [ญาณ–ปรี ชาหยังรู ้]
(๑) “อัญญาณ” คือ ความไมหยั
่ นด้วยญาณทัสสนะ [ทัสสนะ–ความเห็น]
(๒) “อทัสสนะ” คือ ความไมเห็
่ สรู ้ [อภิสมัย–ความตรัสรู ้]
(๓) “อนภิสมัย” คือ ความไมตรั
่ สรู ้ตาม [อนโพธะ
(๔) “อนนโพธะ
ุ ” คือ ความไมตรั
ุ –ความตรัสรู ้ตาม]
่ สรู ้พร้อม [สัมโพธะ–ความตรัสรู ้พร้อม]
(๕) “อสั มโพธะ” คือ ความไมตรั
่
(๖) “อัปปฏิเวธะ” คือ การไมแทงตลอด
[ปฏิเวธะ–การแทงตลอด]
(๗) “อสั งคาหณา” คือ ความไมถื่ อเอาให้ถกู ต้อง [สังคาหณา–ความถือเอาถูกต้อง]
่ งโดยรอบคอบ [ปริ โยคาหณา–ความหยังโดยรอบคอบ]
(๘) “อปริโยคาหณา” คือ ความไมหยั
(๙) “อสมเปกขนา” คือ ความไมพิ่ นิจ [สมเปกขนา–ความพินิจ]
(๑๐) “อปัจจเวกขณา” คือ ความไมพิ่ จารณา [ปัจจเวกขณา–ความพิจารณาทบทวน]
่
(๑๑) “อัปปัจจักขกรรม” คือ ความไมรู่ ้ในกรรมของตน [กัมมผลสัทธา–กฎแหงกรรม
]
(๑๒) “ทมมิ
ุ ชฌะ” คือ ความทรามปัญญา [สัมมาทิฏฐิ–ความเห็นชอบ อธิปัญญา–ปั ญญาอันยิง]
่ [วิสารทะ–ฉลาดชํานาญ ปฏิภาณ–ความคิดทันการ]
(๑๓) “พาลยะ” คือ ความโงเขลา
(๑๔) “อสั มปชัญญะ” คือ ความไมรู่ ้ทวั พร้อม [สัมปชัญญะ–ความรู ้ทวั พร้อม]
(๑๕) “โมหะ” คือ ความหลง [ปัญญา –ความรอบรู ้–ความรู ้ชดั ]
่ เอกัคคตา–จิตตสมาธิ]
(๑๖) “ปโมหะ” คือ ความลุ่มหลง [อวิกเขปะ–ความไมฟุ้่ งซาน
่ ่ ]
(๑๗) “สั มโมหะ” คือ ความหลงใหล [อสัมโมหสัมปชัญญะ–รู ้ชดั วาไมหลง
่ ้ [วิชชา–ความรู ้แจ้ง อภิญญา–ความรู ้ยงิ ยวด]
(๑๘) “อวิชชา” คือ รู ้สิงทีไมควรรู
(๑๙) “อวิชโชฆะ” คือ โอฆะคืออวิชชาให้จมลงในวัฏฏะ [วิวฏะ–ความพ้นจากวัฏฏะ = วิวฏั ฏะ]
(๒๐) “อวิชชาโยคะ” คือ โยคะคืออวิชชาให้ประกอบไว้ในวัฏฏะ [วิราคะ–ความไมติ่ ดพันเป็ นอิสระ]
่ [นิโรธ–ความดับกเลสและทุ
ิ
(๒๑) “อวิชชานสัุ ย” คือ อนุสยั คืออวิชชาด้วยอํานาจการละยังไมได้
กข์]
(๒๒) “อวิชชาปริยุฏฐาน” คือ การกลุม้ รุ มจิตคืออวิชชา [อปสมะ
–ความสงบ สมถะ–การสงบระงับจิต]
ุ
(๒๓) “อวิชชาลังคี” คือ กลอนเหล็กหรื อลิมคืออวิชชา [วิสังโยค–ความหมดเครื องผูกรัด]
(๒๔) “โทสะ” คือ ความคิดประทุษร้าย [อพยาบาท–ความไมขั่ ดเคืองมีเมตตา]
่
ิ ]
(๒๕) “โลภะ” คือ ความอยากได้ [อปจยะ–ความไมพอกพู
นกเลส
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๔. หิมวันตสตร
ู
ว่ าด้ วย ธรรมทีทําลายอวิชชาได้
(พระสุ ตตันตปิ ฎก อังคุตรนิกาย ปัญจก-ฉักกนิบาต เลม่ ๓ - หน้าที 585–586 FILE 36)
่
[๒๙๕] ดูก่อนภิกษุทงั หลาย ภิกษุประกอบด้วย “ธรรม ๖ ประการ” พึงทําลายขุนเขาหิ มวันต์ได้ จะป่ วยกลาว
ไปไยถึงอวิชชาอันลามก “ธรรม ๖ ประการ” เป็ นไฉน ดูก่อนภิกษุทงั หลาย ภิกษุในธรรมวินยั นี
(๑) เป็ นผู้ฉลาดในการเข้ าสมาธิ
(๒) เป็ นผ้ ูฉลาดในการตังอยู่แห่ งสมาธิ
(๓) เป็ นผู้ฉลาดในการออกแห่ งสมาธิ
(๔) เป็ นผู้ฉลาดในความพร้ อมมลแห่
ู งสมาธิ
(๕) เป็ นผ้ ูฉลาดในอารมณ์ แห่ งสมาธิ
(๖) เป็ นผ้ ูฉลาดในอภินิหารแห่ งสมาธิ
่
ดูก่อนภิกษุทงั หลาย ภิกษุประกอบด้วยธรรม ๖ ประการนีแล พึงทําลายขุนเขาหิ มวันต์ได้ จะป่ วยกลาวไปไย
ถึงอวิชชาอันลามกเลา่
จบหิ มวันตสูตรที ๔ ---------------------
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อรรถกถาหิมวันตสตร
ู
(พระสุ ตตันตปิ ฎก อังคุตรนิกาย ปั ญจก-ฉักกนิบาต เลม่ ๓ - หน้าที 586–587 FILE 36)
่
พึงทราบวินิจฉัยในหิ มวันตสูตรที ๔ ดังตอไปนี
:บทวา่ “ปทาเลยฺย” แปลวา่ “พึงทําลาย” บทวา่ “ฉวาย” ได้แก่ “ตําทราม”
(๑) บทวา่ “สมาธิสฺส สมาปตฺติกสโล
ุ โหติ” ความวา่ “ภิกษยุ่ อมเป็ นผ้ ฉู ลาด คือ เฉียบแหลม” ได้แก่ มี
ํ
ปรี ชาสามารถ เพือเข้าสมาธิ โดยกาหนดเอาอาหารเป็
นทีสบาย และฤดูเป็ นทีสบาย
(๒) บทวา่ “สมาธิสฺส ฐิ ตกสโล
ไว้ ได้ ” อธิบายวา่ สามารถจะ
ุ ” ความวา่ “เป็ นผ้ ฉู ลาดในการหยดสมาธิ
ุ
ยับยังไว้ได้
(๓) บทวา่ “สมาธิสฺส วฏฐานกสโล
ุ
ุ ” ความวา่ “เป็ นผ้ ฉู ลาดในการออกสมาธิ” อธิบายวา่ สามารถเพือ
ํ
จะออกได้ตามกาหนด
(๔) บทวา่ “สมาธิสฺส กลฺลติ กสโล
ุ ” ความวา่ “เป็ นผ้ ฉู ลาดในความทีสมาธิควรแก่ กาล” อธิบายวา่
่ ง
สามารถเพือจะทําให้สมควร เพือให้สมาธิจิตราเริ
่ เป็ นอุปการะ
(๕) บทวา่ “สมาธิสฺส โคจรกสโล
ุ ” ความวา่ “ภิกษุเมือเว้ นอสัปปายะ” คือ ธรรมทีไมได้
่
่
แกสมาธิ
“ส้ องเสพสัปปายะ” คือ ธรรมทีเป็ นอุปการะ [แกสมาธิ
] กดี็ รู ้อยูว่ า่ สมาธินีมีนิมิตเป็ น
อารมณ์ สมาธินี มีลกั ษณะเป็ นอารมณ์กดี็ ชือวา่ “เป็ นผ้ ฉู ลาดในอารมณ์ ของสมาธิ”
(๖) บทวา่ “สมาธิสฺส อภินีหารกสโล
ุ ” ความวา่ “ภิกษุเมือสามารถเพือจะนําสมาธิ มีปฐมฌานเป็ นต้ น
ให้ ก้าวหน้ าไป เพือประโยชน์ แก่ การเข้ าสมาบัติสูงๆ ขึนไป” ชือวา่ “เป็ นผ้ ฉู ลาด ใน
ความก้ าวหน้ าของสมาธิ” คือ เธอออกจากปฐมฌานแล้ว เข้าทุติยฌาน ออกจากทุติยฌานแล้ว
เข้าตติยฌาน ออกจากตติยฌานแล้ว เข้าจตุตถฌาน ฉะนีแล
จบอรรถกถาหิ มวันตสูตรที ๔ --------------------ั อง “วสี ๕” ซึงเกยวข้
ี องโดยตรงกบการเจริ
ั
ญสมถภาวนา ดังนี
นอกจากนี ให้พิจารณาประกอบกบเรื
“วสี ๕” หมายถึง ความชํานาญคล่ องแคล่ ว ได้แก่
่
่
(๑) “อาวัชชนวสี ” คือ ความชํานาญคลองแคลวในการนึ
ก ตรวจองค์ฌานทีตนได้ออกมาแล้ว
่
่
(๒) “สมาปัชชนวสี ” คือ ความชํานาญคลองแคลวในการที
เข้าฌานได้รวดเร็ วทันที
่
่
(๓) “อธิฏฐานวสี ” คือ ความชํานาญคลองแคลวในการที
จะรักษาไว้มิให้ฌานจิตต์นนั ตกภวังค์
่
่
็ ตามต้องการ
(๔) “วฏฐานวสี
” คือ ความชํานาญคลองแคลวในการจะออกจากฌานเมื
อใดกได้
ุ
่
่
(๕) “ปัจจเวกขณวสี ” คือ ความชํานาญคลองแคลวในการพิ
จารณาทบทวนองค์ฌาน
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็ อทําจิตใจให้สะอาดบริ สุทธิ จากกเลสทั
ิ
ประการสุ ดท้ายนี วัตถุประสงค์ของการนังสมาธิ นนั กเพื
งหลาย ที
่
่
กลุม้ รุ มครอบงําจิตใจให้เศร้าหมอง ไมสามารถเข้
าถึงความดีหรื อคุณธรรมได้ มีแตความทุ
กข์ตรมขุ่นมัว อยู่
ั
่ กต้องในการดําเนินชีวิต ไมใชใช้
่ ่
ในภาวะทีเสื อม ไม่พบกบภาวะที
เจริ ญ รู ้จกั การใช้เหตุผลและปั ญญาอยางถู
ิ
ดทีวา่ : “เห็นคน–ไม่ ใช่
เวลาทังหมดในการทํามาหากนิ ในการพอกพูนทรัพย์สินและชือเสี ยง จนเกดความคิ
่
่
คน” มี แตความนึ
กคิดที อุ บาทว์จญ
ั ไร ที ผิดมนุ ษย์ทวั ไปที เจริ ญแล้วที พวกเขาคิดกัน สิ งที ผิดพลาดอยาง
่
่ ก “ใช้ ชีวิตเหมือน
่
ร้ายแรง คือ ไมสามารถนํ
าพาชี วิตดําเนิ นตามครรลองคลองธรรมได้ นันคือ สวนใหญมั
่ –คิดประทุษร้ าย–เบียดเบียดผูอ้ ืน]
สั ตว์ เดรั จฉานแย่ งกันกินหรื อแย่ งกันหาผลประโยชน์ ” [ละโมบไมควร
เนืองจาก “อกศลมล
ุ ู ๓: โลภะ–โทสะ–โมหะ” ๑ “อกศลวิ
ุ ตก ๓: กามวิตก–พยาบาทวิตก–วิหิงสาวิตก” ๑ “มลู
๒: อวิชชา–ตัณหา” ๑ “ปปัญจะ ๓: ตัณหา–ทิฏฐิ –มานะ” ๑ “อกศลกรรมบถ
๑๐: กายทุจริ ต ๓–วจี ทุจริ ต ๔–
ุ
ิ
มโนทุจริ ต ๓” ๑ แตที่ สําคัญทีสุ ด จิตใจทีถูกกลุม้ รุ มด้วย “นิวรณปกิ
ู เลส–จิตตอปกิ
ุ เลส” [นิ วรณ์ ๕–อุปกเลส
่ เหตุผลประกอบการนึ กคิดในใจ หรื อการขาดสามัญ
๑๖] อันเป็ นเหตุทาํ ให้ “ไม่ มีสติสัมปชัญญะ” คือ ไมใช้
่ งคิดได้ว่า
่ นแรง มีแต่ “กิเลอกศลธรรมทั
สํานึ กอยางรุ
งหลาย” เป็ นจิตตัวผลักดัน ให้คิดชัว ทําชัว แบบไมหยั
ุ
่
่
ิ นแกตนและสั
เป็ นการทําความเดือดร้อน “วิปฏิสาร” ให้เกดขึ
งคม ฉะนัน แกนสารที
เป็ นสาระสําคัญในการ
–คําสังสอนของพระพุทธเจ้า]
ปฏิบตั ิธรรมตามหลักพระพุทธศาสนานัน มีคุณใหญ่ ๓ ประการ [พทธโอวาท
ุ
่
ดังสัมมาปฏิปทาตอไปนี
่ ร้ ู ้ ทีถึงพร้อมด้วย “อธิ
(๑) “สพฺพปาปสฺ ส อกรณํ” ความวา่ “ไม่ ทาํ ความชัวทังปวง” ด้วยคุณชาติแหงผู
ปัญญาสิ กขา–ปั ญญาอันประเสริ ฐยิง: สัมมาทิฏฐิ –สัมมาสังกัปปะ” [ทัสสนจริยา–การเห็นตาม
่ ต ๑] โดยมีจุดประสงค์เพือกาจั
ํ ดระงับกเลส
ิ
เป็ นจริ ง ๑ อภิโรปนจริยา–การตรึ กอารมณ์แหงจิ
่
อยางหยาบ
“วีติกกมกิเลส” เชน่ กายทุจริ ต ๓ วจีทุจริ ต ๔
่ ต้ ืน ทีถึงพร้อมด้วย
(๒) “กสลสฺ
ุ สู ปสมฺปทา” ความวา่ “ทําความดีให้ เพียบพร้ อม” ด้วยคุณชาติแหงผู
“อธิสีลสิ กขา–ศีลอันประเสริ ฐยิง: สัมมาวาจา–สัมมากัมมันตะ–สัมมาอาชี วะ” [ปริคคหจริยา–
ํ
่ ว
การกาหนดสํ
ารวม ๑ สมฏฐานจริ
ยา–สิ งทีทําขึนด้วยสํารวม ๑ โวทานจริยา–ความผองแผ้
ุ
ํ ดระงับกเลสอยางกลาง
ิ
่
ิ
บริ สุทธิ ๑] โดยมีจุดประสงค์เพือกาจั
“ปริยุฏฐานกิเลส” เชน่ อุปกเลส
๑๖ นิวรณ์ ๕
่ เ้ บิกบาน ทีถึง
(๓) “สจิตฺตปริโยทปนํ” ความวา่ “ทําใจของตนให้ สะอาดบริสุ ทธิ” ด้วยคุณชาติแหงผู
พร้อมด้วย “อธิจิตตสิ กขา–จิตอันประเสริ ฐยิง: สัมมาวายามะ–สัมมาสติ–สัมมาสมาธิ ” [ปัคคห
่ ๑] โดยมี
จริยา–ความเพียรทีพอดี ๑ อปัุ ฏฐานจริยา–สติคมชัด ๑ อวิกเขปจริยา–ความไมฟุ้่ งซาน
ํ ดระงับกเลสอยางละเอี
ิ
่
จุดประสงค์เพือกาจั
ยด “อนสย
ุ กิเลส” เชน่ สังโยชน์ ๑๐ อนุสยั ๗ โยคะ
๔ อาสวะ ๔
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่ ให้เป็ นสติเตือนใจ [อนุ สติ] อยูเ่ นื องๆ เป็ น
๓” ดังกลาวนี
เพราะฉะนัน การคํานึ งตรึ กอยูก่ บั “พทธโอวาท
ุ
นิ ตย์ จึงเป็ นปั จจัยสําคัญในการดําเนิ นชี วิตทีสะอาดบริ สุทธิ [ธัมมานุ ธัมมปฏิปัตติ] ให้เป็ นไปตามหลัก
่
่ จริ ง ทีเรี ยกวา่ “มัชฌิมาปฏิปทา” คือ “เส้ นทางสายกลางแห่ งปัญญา”
แนวคิดแหงพระพุ
ทธศาสนาอยางแท้
ได้แก่ (๑) “เริ มด้ วยปัญญาแห่ งอธิปัญญาสิกขา” (๒) “ดําเนินด้ วยปัญญาแห่ งอธิสีลสิกขา” และ (๓) “นําไปสู่
ปัญญาด้ วยอธิจิตตสิ กขา” ตามลําดับ จนเกดิ “ปัญญาเห็นธรรม” [ธรรมฐิติ–ธัมมัฏฐิติญาณ–อิทปั ปั จจยตา]
่ ั ทีเรี ยกวา่ “อริยสั จจ์ ๔” คือ คุณธรรมอันบริ สุทธิ ยิงทีทําให้บุคคล
ทังหลายตามเป็ นจริ งทีประเสริ ฐยิงเชนกน
กลายเป็ นอริ ยบุคคลได้ ได้แก่ “พระโสดาบัน–พระสกทาคามี–พระอนาคามี–พระอรหันต์ ” ซึงเป็ นจริ งตาม
่ เป็ นจริ งแท้แนนอน
่
่ น
ไมเป็
คําสังสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทุกประการ และ “พระสั ทธรรม” นี ยอม
่ ปฏิเสธการหาเลียงชีพในทางโลก
อืนโดยวิปริ ต แนวทางประพฤติปฏิบตั ิตามหลักพระพุทธศาสนานัน ไมได้
็ แต่ก็เน้นให้
ทีมีคุณธรรม ถึ งแม้ว่า “พระสั ทธรรมจะชี ทางให้ ออกจากสั งขารนิมิตแห่ งโลกียวิสัย” กตาม
่ เน้นให้หากนอยางสั
ิ ่ ตว์เดรัจฉาน
ประพฤติปฏิบตั ิเลียงชี พด้วยความสุ จริ ตแหง่ “อธิศีล–สี ลสั มปทา” ไมได้
ทัวไปบนผิวพืนโลกนี “อย่ าทําตัวเป็ นสั ตว์ เดรั จฉาน” [อวิชชา–ตัณหา = “ไม่ ร้ ู จักบุญ–ไม่ ร้ ู จักคุณ” นันคือ
“ตัวกู–ของกู แห่ งมานะ” ให้พิจารณาทบทวนเรื อง “มานะ” อีกรอบ] เพียงแค่นนั นันเอง ทังหมดทีบรรยาย
มานี เป็ นความจริ งทุประการ ด้วยประการฉะนี.
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