บทที ๓
การเจริญสมถภาวนา
่ จจัยอันนําไปสู่ อริ ยมรรคนัน ควรใสใจเริ
่ มต้นด้วยข้อปฏิบตั ิ
เมือพิจารณาความสัมพันธ์แหงปั
่ าให้
ธรรม ได้แก่ (๑) “กายภาวนา” กบั (๒) “สี ลภาวนา” นันคือ ความประพฤติทางกายทีเป็ นสุ จริ ต ยอมทํ
ิ นเรื องปกติในการครองชีวิตทีสงบสุ ขราบรื น ไมเดื
่ อดร้อนเป็ นทุกข์ นําไปสู่ “ความบริ สุ ทธิแห่ งศีล”
เกดเป็
ได้ คือ ความประพฤติทีตามคลองธรรมจนกลายเป็ นศีลวัตรทีบริ สุทธิ ทีเรี ยกวา่ “ปาริ สุทธิ ศีล ๔” ดังนี
“ปาริสุ ทธิศีล ๔” หมายถึง ศีลคือความบริ สุทธิ –ศีลเครื องให้ บริ สุทธิ –ความประพฤติบริ สุทธิ ที
จัดเป็ นศีล ซึงเหมาะควรทังฝ่ ายสมณะและฝ่ ายฆราวาส ได้แก่
(๑) “ปาฏิโมกขสังวรศีล” — ศีลคือความสํารวมในพระปาฏิโมกข์ เว้นจากข้อห้าม ทําตามข้อ
่ ดในสิ กขาบททังหลาย
อนุญาต ประพฤติเครงครั
่ บาปอกุศลธรรมครอบงํา
(๒) “อินทรียสั งวรศีล” — ศีลคือความสํารวมอินทรี ย์ ระวังไมให้
เมือรับรู ้อารมณ์ดว้ ยอินทรี ยท์ งั ๖ ได้แก่ “ตา–หู–จมูก–ลิน–กาย–ใจ”
(๓) “อาชีวปาริสุ ทธิศีล” — ศีลคือความบริ สุทธิ แห่ งอาชี วะ เลียงชีวิตโดยทางทีชอบ ไม่
ประกอบอเนสนา มีหลอกลวงเขาเลียงชีพ เป็ นต้น
(๔) “ปัจจัยสั นนิสิตศีล” — ศีลทีเกียวกับปั จจัย ๔ ได้แก่ ปั จจัยปัจจเวกขณ์ คือ พิจารณาใช้
่ โภคด้วยตัณหา
สอยปั จจัย ๔ ให้เป็ นไปตามความหมายและประโยชน์ของสิ งนัน ไมบริ
่
หรื อ ความมัวเมาอยางขาดสติ
สมั ปชัญญะ
ดังนัน ในขันตอนนี เป็ นเรื องความนึ กคิด ณ ปั จจุบนั อันเป็ น “ปัจจบัุ นธรรม” [ให้เปรี ยบเทียบกบั “ปั จจุป
่ จจุบนั ปรี ชากาหนดรู
ํ
ปั นนังสญาณ” (ข้อ ๓ ในญาณ ๓) คือ ญาณหยังรู ้สวนปั
้เหตุปัจจัยของเรื องทีเป็ นไปอยู่
่
่
ิ นในปั จจุบนั เป็ นต้น] ทีผูป้ ฏิบตั ิธรรมต้องน้อมนําเอา “ศีล” มา
รู ้วาควรทํ
าอยางไรในเมื
อมีเหตุหรื อผลเกดขึ
ใช้เป็ นเครื องนําทางชี วิต เป็ นสรณะทีพึงอาศัยในทุกขณะจิตในขณะนัน ทีเรี ยกวา่ “สมาทานศีล” [ศีลข้อที
ิ
ยึดถือมาประพฤติปฏิบตั ิ] เพือให้เกดความประพฤติ
ทีบริ สุทธิตามทีตังเจตนาไว้ นันคือ “สี ลวิสุ ทธิ” หมายถึง
ความหมดจดแห่ งศีล นันคือ รักษาศีลตามภูมิชนั จิตของตนให้บริ สุทธิ และให้เป็ นไปเพือความสงบสุ ข–เบิก
่
บาน–ผองใส
ในฐาน “สมาธิ–สมาธิพละ” เพือ “การเจริ ญสมถภาวนา” หรื อ “จิตตภาวนา–สมถกรรมฐาน”
[จิตตวิสุทธิ] และเพือให้เกดิ “ธรรมสมาธิ ๕” หมายถึง ธรรมทีทําให้ เกิดความมันสนิทในธรรมอันเป็ นความ
จริ งที ตนกําลังปฏิ บัติอยู่ว่าใช่ “อริยมรรค” เกิดความมันใจในการปฏิบัติธรรมถูกต้ อง ไม่ ใช่ การปฏิบัติธรรม
ทีไร้ ทิศทาง ไม่ มีเหตุผลและไม่ ประกอบด้ วยปั ญญาแต่ ประการใด คือ กําจัดความข้ องใจสงสัยเสีย [วิจิกิจฉา]
่ ] กจะเกด
็ ิ “จิตตสมาธิ–
ให้ได้ เมือเกดิ “ธรรมสมาธิ” คือ ความมันสนิทในธรรม [อวิกเขปะ–ความไมฟุ้่ งซาน
่
๔” คือ ฌานที เป็ นรู ปาวจร
ฌานจิต” คือ ความตังมันของจิตในแตละระดั
บขันในการเจริ ญ “ฌาน ๔–รปฌาน
ู
– ๓๓ –

โดยจะเน้นเรื อง “การกําจัดระงับทิฏฐิ” คือ ความเห็นผิด สําหรับ คําวา่ “ฌาน” หมายถึง การเพ่ งอารมณ์ จน
ใจสนิทแน่ วแน่ ละเอียดประณี ตจนถึงขัน “อัปปนาสมาธิ” คือ สมาธิ แน่ วแน่ จิ ตต์ ตังมันสนิท เป็ น “สมาธิใน
ฌาน” คือ “เอกัคคตา” เป็ นภาวะจิตสงบประณี ตซึ งมี “สมาธินทรี ย์–สมาธิพละ” [สัมมาสมาธิ ] เป็ น “องค์
่ น และ “รปฌาน
ฌาน–ฌานังคะ” หลักในฌานแตละขั
๔” ยังจําแนกตามระดับคุณภาพของ “ภูมิจิตแห่ งรู ปาว
ู
่
่ น แตยั่ ง
จรจิ ต ๑๕” [จตกกนั
“ฌานปั ญจกนัย–ฌาน ๕” [ให้ละองค์ฌานทีละองค์ในแตละขั
ุ ย] หรื อแบงตาม
่ น ซึ ง “ฌานที ๕–ปั ญจมฌาน” กยั็ งคงเหลือองค์ฌาน ๒ คือ “อุเบกขา–
ต้องมี “เอกัคคตา” อยู่ในแตละขั
่ ม] โดยสาระเพือให้ละเอียดยิงขึน ได้แก่ (๑) รปาวจรกศลจิ
เอกัคคตา” เชนเดิ
บากจิต ๕
ู
ุ ต ๕ (๒) รปาวจรวิ
ู
(๓) รปาวจรกิ
ริยาจิต ๕ (ดูภาคผนวก–เบญจขันธ์ = จิต ๘๙) อนึ ง โดยพืนฐานการเจริ ญฌานนัน จะใช้
ู
่ จะฝึ กด้วย “กสิ ณ
“กรรมฐาน ๔๐” เป็ นอารมณ์ และควรเริ มที “อานาปานสติ” [สติพิจารณาลมหายใจ] กอนที
่ สําหรั บ “ฌาน ๔–รปฌาน
่
๑๐” หรื อกรรมฐานอืนๆ ตอไป
๔” แบงการฝึ
กฝนออกเป็ น ๔ ประเภท ได้แก่
ู
กศลฌาน
–โลกตตรกศลฌาน
–โลกตตรวิ
บากฌาน–โลกตตรกิ
ริยาฌาน [พระอภิธรรมปิ ฎก วิภงั ค์ เลม่ ๒ ภาค
ุ
ุ
ุ
ุ
ุ
่ กอนที
่
ิ
๒ –หน้าที 319–335 File 78] ฉะนัน ควรเริ มฝึ ก “กศลฌาน
–จตกกนั
ยวชาญกอน
ุ
ุ ย” ให้เกดความเชี
้
่ ยว คือ ธรรมเครื องอยูเ่ ป็ นสุ ขในอัตภาพนี เรี ยกวา่ “ทิฏฐ
กาวไปขั
นอืน และการเจริ ญ “ฌาน” เพียงอยางเดี
่ ่ เป็ นธรรมเครื องขัดเกลากเลส
ิ คือ “สั ลเลขธรรม” ที
ธรรมสขวิ
ุ หารธรรม” [ความสุ ขในปั จจุบนั ] ยังไมใช
่
ต้องประกอบด้วย (๑) “ฌาน–ฌานสมบัติ–สมาธิ” กบั (๒) “วิปัสสนา–วิปัสสนาญาณ–ปัญญา” ดังตอไปนี
่
่ วย “กศลฌาน
(๑) “ฌาน ๔–รปฌาน
๔” —วาด้
–จตกกนั
นๆ]โดย
ู
ุ
ุ ย” [ฌานพืนฐานทีต้องฝึ กกอนฌานอื
่
่ ็
ใช้ “กรรมฐาน ๔๐” โดยใช้ “ปฐวีกสิ ณ” เป็ นอารมณ์แหงกรรมฐาน
แตกควรเริ
มที “อานาปานสติ”
่
่
่ และควรฝึ กอบรม “กศลฌาน
” เป็ นหลักกอน
กอนจะฝึ
กด้วย “กสิ ณ ๑๐” หรื อกรรมฐานอืนๆ ตอไป
ุ
่ น ควรอานหั
่ วข้อ
“กุศลฌาน–จตุกกนัย” จัดอยูใ่ นระดับจิตขัน “รู ปาวจรกุศลจิต ๕” [เพือให้เข้าใจงายขึ
่ ] ดังรายละเอียดตอไปนี
่ “ธรรมสมาธิ ๕” กบั “องค์ ฌาน ๖” มากอน
่
ถัดไปข้างลาง
ั ” ดังนี
(๑) “ปฐมฌาน” มีองค์ฌาน ๕ ได้แก่ “วิตก–วิจาร–ปี ติ–สุ ข–เอกคคตา
ภิกษุในศาสนานี เจริ ญมรรคปฏิปทา (ดูบทที ๒–มรรคมีองค์ ๘) เพือเข้าถึงรู ปภพ สงัดจากกาม
สงัดจากอกุศลธรรมทังหลายแล้ว บรรลุปฐมฌานทีมีปฐวีกสิ ณเป็ นอารมณ์ ประกอบด้วยวิตก
ิ ่ เวกอยู่ ในสมัยใด ฌานมีองค์ ๕ คือ “วิตก–วิจาร–ปี ติ–สขุ–
วิจาร มีปีติและสุ ขอันเกดแตวิ
เอกัคคตาแห่ งจิต” มีในสมัยนัน นีเรี ยกวา่ “ปฐมฌานกุศล” ธรรมทังหลายทีเหลือ เรี ยกวา่
“ธรรมทีสัมปยุตด้วยฌาน”
ั ” ดังนี
(๒) “ทติุ ยฌาน” มีองค์ฌาน ๓ ได้แก่ “ปี ติ–สุ ข–เอกคคตา
ภิกษุในศาสนานี เจริ ญมรรคปฏิปทา เพือเข้าถึงรู ปภพ บรรลุทุติยฌานทีมีปฐวีกสิ ณเป็ นอารมณ์
เป็ นไปในภายใน [เป็ นของภายในเฉพาะตน] เป็ นธรรมชาติผ่องใส [ความปลงใจเชือ ความ
– ๓๔ –

่
เลือมใสยิง] เพราะวิตกวิจารสงบ [ระงับ เข้าไประงับ ดับไป ดับไปอยางราบคาบถู
กทําให้พนิ าศ
ไป ถูกทําให้พนิ าศไปด้วยดี ถูกทําให้เหื อดแห้ง ถูกทําให้เหื อดแห้งด้วยดี ถูกทําให้มีทีสุ ดปราศ
่ ต ความดํารงอยูแ่ หงจิ
่ ต ความมันอยูแ่ หง่
ไปแล้ว] เป็ นธรรมเอกผดขึ
ุ นแก่ ใจ [ความตังอยูแ่ หงจิ
่ ่
่ ต ความไมฟุ้่ งซานแหงจิ
่
่ ต ภาวะทีจิตไมสายไป
่ ่
จิต ความไมสายไปแหงจิ
ความสงบ สมาธินทรี ย ์
่
สมาธิพละ สัมมาสมาธิ ] ไมมี่วิตก [ความตรึ ก ความตรึ กอยางแรง
ความดําริ ความทีจิตแนบอยู่
ั = วิตก]
ในอารมณ์ ความทีจิตแนบสนิทอยูใ่ นอารมณ์ ความยกจิตขึนสู่ อารมณ์ สัมมาสังกปปะ
ไมมี่วิจาร [ความตรอง ความพิจารณา ความตามพิจารณา ความเข้าไปพิจารณาอารมณ์ ความที
่
่ อารมณ์อยูเ่ นืองๆ = วิจาร] มีแตปี่ ติและสุ ขอัน เกิดแต่ สมาธิ
จิตสื บตออารมณ์
ความทีจิตเพงดู
่
ั
่ ต เกดแล้
ิ ว เกดพร้
ิ อมแล้ว บังเกดแล้
ิ ว บังเกดเฉพาะแล้
ิ
[ความผองใส
ปี ติ สุ ข เอกคคตาแหงจิ
ว
ปรากฏแล้ว ในสมาธินี] อยู่ ในสมัยใด ฌานมีองค์ ๓ คือ “ปี ติ–สขุ–เอกัคคตาแห่ งจิต” มีในสมัย
นัน นีเรี ยกวา่ “ทุติยฌานกุศล” ธรรมทังหลายทีเหลือเรี ยกวา่ “ธรรมทีสัมปยุตด้วยฌาน”
ั ” ดังนี
(๓) “ตติยฌาน” มีองค์ฌาน ๒ ได้แก่ “สุ ข–เอกคคตา
ภิกษุในศาสนานี เจริ ญมรรคปฏิปทา เพือเข้าถึงรู ปภพ เพราะคลายปี ติได้อีกด้วย จึงเป็ นผูม้ ีจิต
เป็ นอุเบกขา มีสติสมั ปชัญญะอยู่ และเสวยสุ ขด้วยนามกาย บรรลุตติยฌานทีมีปฐวีกสิ ณเป็ น
่
อารมณ์ ซึงเป็ นฌานทีพระอริ ยเจ้าทังหลายกลาวสรรเสริ
ญผูไ้ ด้บรรลุวา่ เป็ นผูม้ ีจิตเป็ นอุเขกขา
มีสติ อยูเ่ ป็ นสุ ข ดังนี อยู่ ในสมัยใด ฌานมีองค์ ๒ คือ “สขุ–เอกัคคตาแห่ งจิต” มีในสมัยนัน นี
เรี ยกวา่ “ตติยฌานกุศล” ธรรมทังหลายทีเหลือ เรี ยกวา่ “ธรรมทีสัมปยุตด้วยฌาน”
ั ” ดังนี
(๔) “จตตถฌาน
” มีองค์ฌาน ๒ ได้แก่ “อุเบกขา–เอกคคตา
ุ
ภิกษุในศาสนานี เจริ ญมรรคปฏิปทา เพือเข้าถึงรู ปภพ บรรลุจตุตถฌานทีมีปฐวีกสิ ณเป็ น
่ มี
อารมณ์ ไมมี่ ทุกข์ ไมมี่ สุข เพราละสุ ขและทุกข์ได้เพราะโสมนัสและโทมนัสดับสนิทในกอน
สติบริ สุทธิ เพราะอุเบกขา อยูใ่ นสมัยใด ฌานมีองค์ ๒ คือ “อเบกขา
–เอกัคคตาแห่ งจิต” มีใน
ุ
สมัยนัน นีเรี ยกวา่ “จตุตถฌานกุศล” ธรรมทังหลายทีเหลือ เรี ยกวา่ “ธรรมทีสัมปยุตด้วยฌาน”
ี ั “องค์ ฌาน–ฌานังคะ” ให้ดูในหัวข้อข้างลาง
่ คือ “องค์ ฌาน ๖” ได้แก่
หมายเหตุ: รายละเอียดเพิมเติมเกยวกบ
่
่
“วิตก–วิจาร–ปี ติ–สุข–อุเบกขา–เอกัคคตา” ให้พิจารณานิยามในแตละองค์
อยางละเอี
ยด เมือปฏิบตั ินงั สมาธิ
ี องกบั “องค์ มรรค–มัคคังคะ” แหงอริ
่ ยมรรคมีองค์ ๘ [อธิจิตตสิ กขา
แล้ว จะได้มีเกณฑ์ในทางปฏิบตั ิ ทีเกยวข้
= สัมมาวายามะ–สัมมาสติ–สัมมาสมาธิ ] รวมทัง “องค์ แห่ งการตรั สรู้ –โพชฌงค์ ” หรื อ “องค์ แห่ งการตรั สรู้
่ าวา่ “เจริ ญมรรคปฏิปทา”
แล้ ว–สัมโพชฌงค์ ” [สติ–ธัมมวิจยะ–วิริยะ–ปี ติ–ปัสสัทธิ–สมาธิ –อุเบกขา] สวนคํ
คือ การเจริ ญอริ ยมรรคมีองค์ ๘ (ดูบทที ๒–มรรคมีองค์ ๘) และ คําวา่ “วิเวก” หมายถึง ความสงัด ความ
ปลีกออก ได้แก่ (๑) “กายวิเวก” คือ อยูใ่ นทีสงัด (๒) “จิตตวิเวก” คือ จิตสงบเป็ น (๓) “อุปธิ วิเวก” คือ หมด
ิ
กเลส
– ๓๕ –

่ วย “โลกตตรกศลฌาน
(๒) “ฌาน ๔–รปฌาน
๔” —วาด้
–จตกกนั
ู
ุ
ุ
ุ ย” โดยใช้ “กรรมฐาน ๔๐” เป็ น
่
่
อารมณ์แหงกรรมฐาน
และควรเริ มที “อานาปานสติ” กอนจะฝึ
กด้วย “กสิ ณ ๑๐” หรื อกรรมฐาน
่ คอยกาวมาที
่ ้
่ ควรฝึ กอบรม “กศลฌาน
“โลกตตรกศลฌาน
” ฉะนัน
อืนๆ ตอไป
” เป็ นหลักกอน
ุ
ุ
ุ
่
“โลกุตตรกุศลฌาน–จตุกกนัย” จัดอยูใ่ นระดับจิตขัน “รู ปาวจรกุศลจิต ๕” ดังรายละเอียดตอไปนี
ั ” ดังนี
(๑) “ปฐมฌาน” มีองค์ฌาน ๕ ได้แก่ “วิตก–วิจาร–ปี ติ–สุ ข–เอกคคตา
ภิกษุในศาสนานี เจริ ญโลกุตตรฌาน อันเป็ นเครื องนําออกไปจากโลกให้เข้าสู่ นิพพาน
เพือประหาณทิฏฐิ เพือบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทังหลายแล้ว
ิ ่ เวก เป็ นทุกขาปฏิปทา
บรรลุปฐมฌาน ประกอบด้วยวิตก วิจาร มีปีติ และ สุ ขอันเกดแตวิ
ทันธาภิญญา [๑. ทุกขาปฏิปทา ทันธาภิญญา คือ ปฏิปทาทีปฏิบตั ิลาํ บาก ทังรู ้ได้ชา้ ๒.
ทุกขาปฏิปทา ขิปปาภิญญา คือ ปฏิปทาทีปฏิบตั ิลาํ บาก แตรู่ ้ได้เร็ว ๓. สุขาปฏิปทา
ทันธาภิญญา คือ ปฏิปทาทีปฏิบตั ิได้สะดวก แตรู่ ้ได้ชา้ ] อยู่ ในสมัยใด ฌานมีองค์ ๕ คือ
“วิตก–วิจาร–ปี ติ–สขุ–เอกัคคตาแห่ งจิต” มีในสมัยนัน นีเรี ยกวา่ “ปฐมฌานกุศล” ธรรม
ทังหลายทีเหลือ เรี ยกวา่ “ธรรมทีสัมปยุตต์ดว้ ยฌาน”
ั ” ดังนี
(๒) “ทติุ ยฌาน” มีองค์ฌาน ๓ ได้แก่ “ปี ติ–สุ ข–เอกคคตา
ภิกษุในศาสนานี เจริ ญโลกุตตรฌาน อันเป็ นเครื องนําออกไปจากโลกให้เข้าไปสู่ นิพพาน
เพือประหาณทิฏฐิ เพือบรรลุปฐมภูมิ บรรลุทุติยฌาน อันเป็ นไปในภายใน [เป็ นของ
ภายในเฉพาะตน] เป็ นธรรมชาติผ่องใส [ศรัทธา กริิ ยาทีเชือ ความปลงใจเชือ ความ
่
เลือมใสยิง] เพราะวิตกวิจารสงบ [วิตกและวิจารนี ระงับ เข้าไประงับ ดับไป ดับไปอยาง
ราบคาบถูกทําให้พินาศไป ถูกทําให้พินาศไปด้วยดี ถูกทําให้เหื อดแห้ง ถูกทําให้เหื อด
แห้งด้วยดี ถูกทําให้มีทีสุ ดปราศไปแล้ว] เป็ นธรรมเอกผดขึ
ุ นแก่ใจ [สมาธิ = ความตังอยู่
่ ต ความดํารงอยูแ่ หงจิ
่ ต ความมันอยูแ่ หงจิ
่ ต ความไมสายไปแหงจิ
่ ่
่ ต ความไม่
แหงจิ
่
่ ต ภาวะทีจิตไมสายไป
่ ่
ฟุ้ งซานแหงจิ
ความสงบ สมาธินทรี ย ์ สมาธิพละ สัมมาสมาธิ] ไม่
่
มีวิตก ไม่ มีวิจาร [วิตกและวิจารนี สงบ ระงับ เข้าไประงับ ดับไป ดับไปอยางราบคาบ
ถูกทําให้พนิ าศไป ถูกทําให้พินาศไปด้วยดี ถูกทําให้เหือดแห้งด้วยดี ถูกทําให้สินสุด
่
ั
่ ต
ปราศไปแล้ว] มีแตปี่ ติและสุ ขอัน เกิดแต่ สมาธิ [ความผองใส
ปี ติ สุ ข เอกคคตาแหงจิ
ิ ว เกดพร้
ิ อมแล้ว บังเกดแล้
ิ ว บังเกดเฉพาะแล้
ิ
เกดแล้
ว ปรากฏแล้ว ในสมาธินี] เป็ นทุกขา
ปฏิปทาทันธาภิญญา อยู่ ในสมัยใด ฌานมีองค์ ๓ คือ “ปี ติ–สขุ–เอกัคคตาแห่ งจิต”
[สมาธิ] มีในสมัยนัน นีเรี ยกวา่ “ทุติยฌานกุศล” ธรรมทังหลายทีเหลือ เรี ยกวา่ “ธรรมที
สัมปยุตต์ดว้ ยฌาน”

– ๓๖ –

ั ” ดังนี
(๓) “ตติยฌาน” มีองค์ฌาน ๒ ได้แก่ “สุ ข–เอกคคตา
ภิกษุในศาสนานี เจริ ญโลกุตตรฌาน อันเป็ นเครื องนําออกไปจากโลกให้เข้าสู่ นิพพาน
เพือประหาณทิฏฐิ เพือบรรลุปฐมภูมิ บรรลุทุติยฌาน บรรลุตติยฌาน เพราะคลายปี ติได้
่ ง ความรื นเริ ง
อีกด้ วย [ความอิมใจ ความปราโมทย์ ความยินดียงิ ความบันเทิง ความราเริ
่
ความปลืมใจ ความปี ติอยางโลดโผน
ความทีจิตชืนชมยินดี = ปี ติ นันคือ ปี ตินี สงบ
่
ระงับ เข้าไประงับ ดับไป ดับไปอยางราบค
าบ ถูกทําไห้พินาศไป ถูกทําให้พนิ าศไป
ด้วยดี ถูกทําให้เหื อดแห้ง ถูกทําให้เหื อดแห้งด้วยดี ถูกทําให้สินสุ ดปราศไปแล้ว = เพราะ
คลายปี ติได้ อีกด้ วย] จึง เป็ นผ้ มู ีจิตเป็ นอเบกขา
[ความวางเฉย กริิ ยาทีวางเฉย ความเพง่
ุ
่ ต = อุเบกขา นันคือ เข้าไปถึงแล้วด้วยดี เข้ามาถึงแล้วด้วยดี
เฉพาะ ความเป็ นกลางแหงจิ
เข้าถึงแล้ว เข้าถึงแล้วด้วยดี ประกอบแล้ว = เป็ นผู้มีจิตเป็ นอุเบกขา] มีสติสมั ปชัญญะอยู่
และเสวยสุ ขด้วยนามกาย [ขันธ์ ๓ = สัญญาขันธ์–สังขารขันธ์–วิญญาณขันธ์] บรรลุตติย
่
ฌาน ซึงเป็ นฌานทีพระอริ ยเจ้าทังหลายกลาวสรรเสริ
ญผูไ้ ด้บรรลุวา่ เป็ นผูม้ ีจิตเป็ น
อุเบกขา มีสติ อยูเ่ ป็ นสุ ข ดังนี เป็ น ทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา อยู่ ในสมัยใด ฌานมีองค์
๒ คือ “สขุ–เอกัคคตาแห่ งจิต” มีในสมัยนัน นีเรี ยกวา่ “ตติยฌานกุศล” ธรรมทังหลายที
เหลือ เรี ยกวา่ “ธรรมทีสัมปยุตต์ดว้ ยฌาน”
ั ” ดังนี
(๔) “จตตถฌาน
” มีองค์ฌาน ๒ ได้แก่ “อุเบกขา–เอกคคตา
ุ
ภิกษุในศาสนานี เจริ ญโลกุตตรฌาน อันเป็ นเครื องนําออกไปจากโลกให้เข้าสู่ นิพพาน
เพือประหาณทิฏฐิ เพือบรรลุปฐมภูมิ บรรลุทุติยฌาน บรรลุตติยฌาน บรรลุจตุตถฌาน
่
่
ไมมี่ทกข์
ความทุกข์ทางกาย ความเสวยอารมณ์ทีไมสบายเป็
น
ุ [ความไมสบายทางกาย
ิ ่ มผัส กริิ ยาเสวยอารมณ์ทีไมสบายเป็
่
ิ ่ มผัส =
ทุกข์อนั เกดแตกายสั
นทุกข์อนั เกดแตกายสั
ทุกข์ ] ไมมี่สขุ [ความสบายทางกาย ความสุ ขทางกาย ความเสวยอารมณ์ทีสบายเป็ นสุข
ิ ่ มผัส กริิ ยาเสวยอารมณ์ทีสบายเป็ นสุ ขอันเกดแตกายสั
ิ ่ มผัส = สุข] เพราะ
อันเกดแตกายสั
่
ละสขและทกข์
ถูก
ุ
ุ ได้ [สุ ขและทุกข์นี สงบ ระงับ เข้าไประงับ ดับไป ดับไปอยางราบคาบ
ทําให้พนิ าศไป ถูกทําให้พนิ าศไปด้วยดี ถูกทําให้เหื อดแห้ง ถูกทําให้เหื อดแห้งด้วยดี ถูก
ทําให้สินสุ ดปราศไปแล้ว = เพราะละสุ ขและทุกข์ได้] เพราะโสมนัสและโทมนัสดับ
ิ ่
สนิท [ความสบายทางใจ ความสุ ขทางใจ ความเสวยอารมณ์ทีสบายเป็ นสุ ข อันเกดแตเจ
ิ ่
โตสัมผัส กริิ ยาเสวยอารมณ์ทีสบายเป็ นสุ ขอันเกดแตเจโตสั
มผัส = โสมนัส ความไม่
่
ิ ่
สบายทางใจ ความทุกข์ทางใจ ความเสวยอารมณ์ทีไมสบายเป็
นทุกข์อนั เกดแตเจโต
่ มี
่
ิ ่
สัมผัส กริิ ยาเสวยอารมณ์ทีไมสบายเป็
นทุกข์อนั เกดแตเจโตสั
มผัส = โทมนัส] ในกอน
่ ว เพราะอุเบกขา เป็ นทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา อยูใ่ นสมัยใด ฌานมี
สติบริ สุทธิ ผองแผ้
– ๓๗ –

องค์ ๒ คือ “อเบกขา
–เอกัคคตาแห่ งจิต” มีในสมัยนัน นีเรี ยกวา่ “จตุตถฌานกุศล” ธรรม
ุ
ทังหลายทีเหลือ เรี ยกวา่ “ธรรมทีสัมปยุตต์ดว้ ยฌาน”
่ วย “โลกุตตรวิปากฌาน–จตกกนั
่ น] โดยใช้ “กรรมฐาน
(๓) “ฌาน ๔–รปฌาน
๔” —วาด้
ู
ุ ย” [เทานั
่
๔๐” โดยใช้ “อานาปานสติ” เป็ นอารมณ์แหงกรรมฐาน
คําวา่ “วิบาก” หมายถึง ผลโดยตรงของ
่ วิตของตัวผูก้ ระทํา ไมวาจะเป็
่่
่
กรรมตอชี
นผลดีหรื อผลร้ายสุ ดแตกรรมดี
หรื อกรรมชัวทีเขาได้ทาํ
่ อนี จะเป็ น “กุศลวิบากจิต” ไม่ใชผลทางอ้
่
แตในข้
อม “นิสสันท์ –นิสสันทผล” หรื อผลทีงอกเงย
ั ามกบคํ
ั าวา่ “อาทีนพ–อาทีนวะ” ซึงหมายถึงโทษ
ตามมา “อานิสงส์ –อานิสงสผล” ซึงตรงกนข้
่ ย ข้อบกพรอง
่ ฉะนัน “โลกุตตรวิปากฌาน–จตุกกนัย” จัดอยูใ่ นระดับจิตขัน
ผลร้าย สวนเสี
“รู ปาวจรวิบากจิ ต ๕” ดังรายละเอียดต่อไปนี
ั ” ดังนี
(๑) “ปฐมฌาน” มีองค์ฌาน ๕ ได้แก่ “วิตก–วิจาร–ปี ติ–สุ ข–เอกคคตา
ภิกษุในศาสนานี เจริ ญโลกุตตรฌาน อันเป็ นเครื องนําออกไปจากโลกให้เข้าสู่ นิพพาน
เพือประหาณทิฏฐิ เพือบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทังหลายแล้ว
ิ ่ เวก เป็ นทุกขาปฏิปทา
บรรลุปฐมฌาน ประกอบด้วยวิตก วิจาร มีปีติและสุ ขอันเกดแตวิ
ั
ทันธาภิญญา อยู่ ในสมัยใด ผัสสะ [การถูกต้องนุ่มนวล] เจตนา วิตก วิจาร ปี ติ เอกคคตา
ั มิจฉาวายามะ มิจฉาสมาธิ
วิริยนิ ทรี ย ์ สมาธินทรี ย ์ ชีวิตินทรี ย ์ มิจฉาทิฏฐิ มิจฉาสังกปปะ
วิริยพละ สมาธิพละ อหิ ริกพละ อโนตตัปปพละ โลภะ โมหะ อภิชฌา มิจฉาทิฏฐิ อหิ ริกะ
่
ิ นๆ] ปัคคาหะ [การปรารภความเพียรทาง
อโนตตัปปะ สมถะ [สงบความฟุ้ งซานในกจอื
ใจ ความขะมักเขม้น ความบากบัน ความเพียรทีพอดี โดยประคองจิตให้เป็ นไปในกุศล]
่ ต–ความไมฟุ้่ งซานแหงจิ
่
่ ต] มีในสมัยนัน สภาวธรรมเหลานี
่
อวิกเขปะ [ความตังอยูแ่ หงจิ
ชือวา่ กุศล —ภิกษุ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทังหลายแล้ว บรรลุปฐมฌานอัน
เป็ นวิบาก เพราะโลกุตตรกุศลฌานอันได้ทาํ ไว้แล้ว ได้เจริ ญไว้แล้วนันแลประกอบด้วย
ิ ่ เวก เป็ นทุกขาปฏิปทาทันทาภิญญา ชนิดสุ ญญตะ อยู่
วิตก วิจาร มีปีติและสุ ขอันเกดแตวิ
ในสมัยใด ฌานมีองค์ ๕ คือ “วิตก–วิจาร–ปี ติ–สขุ–เอกัคคตาแห่ งจิต” มีในสมัยนัน นี
เรี ยกวา่ “ปฐมฌานวิบาก” ธรรมทังหลายทีเหลือ เรี ยกวา่ “ธรรมทีสัมปยุตต์ดว้ ยฌาน”
ั ” ดังนี
(๒) “ทติุ ยฌาน” มีองค์ฌาน ๓ ได้แก่ “ปี ติ–สุ ข–เอกคคตา
ภิกษุในศาสนานี เจริ ญโลกุตตรฌาน อันเป็ นเครื องนําออกไปจากโลกให้เข้าสู่ นิพพาน
เพือประหาณทิฏฐิ เพือบรรลุปฐมภูมิ บรรลุทุติยฌาน อันเป็ นไปในภายใน เป็ นธรรมชาติ
่ ไมมี่ วิตก ไมมี่ วิจาร มีแตปี่ ติและ
่
ผองใส
เพราะวิตก วิจารสงบ เป็ นธรรมเอกผุดขึนแกใจ
ิ ่
สุ ขอันเกดแตสมาธิ
เป็ นทุกขาปฏิปทาทันทาภิญญา อยู่ ในสมัยใด ผัสสะ เจตนา วิตก
ั
ั มิจฉา
วิจาร ปี ติ เอกคคตา
วิริยนิ ทรี ย ์ สมาธินทรี ย ์ ชีวิตินทรี ย ์ มิจฉาทิฏฐิ มิจฉาสังกปปะ
– ๓๘ –

วายามะ มิจฉาสมาธิ วิริยพละ สมาธิพละ อหิ ริกพละ อโนตตัปปพละ โลภะ โมหะ
อภิชฌา มิจฉาทิฏฐิ อหิ ริกะ อโนตตัปปะ สมถะ ปัคคาหะ อวิกเขปะ มีในสมัยนัน
่ น ชือวา่ กุศล —ภิกษุ บรรลุทุติยฌานอันเป็ นวิบาก เพราะโลกุตตรกุศล
สภาวธรรมเหลานั
่
ฌานอันได้ทาํ ไว้แล้ว ได้เจริ ญไว้แล้วนันแล อันเป็ นไปในภายใน เป็ นธรรมชาติผองใส
่ ไมมี่ วิตก ไมมี่ วิจาร มีแตปี่ ติและสุ ขอัน
เพราะวิตกวิจารสงบ เป็ นธรรมเอกผุดขึนแกใจ
ิ ่
เกดแตสมาธิ
เป็ นทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา ชนิดสุ ญญตะ อยู่ ในสมัยใด ฌานมีองค์ ๓
คือ “ปี ติ–สขุ–เอกัคคตาแห่ งจิต” มีในสมัยนัน เรี ยกวา่ “ทุติยฌานวิบาก” ธรรมทังหลายที
เหลือ เรี ยกวา่ “ธรรมทีสัมปยุตต์ดว้ ยฌาน”
ั ” ดังนี
(๓) “ตติยฌาน” มีองค์ฌาน ๒ ได้แก่ “สุ ข–เอกคคตา
ภิกษุในศาสนานี เจริ ญโลกุตตรฌาน อันเป็ นเครื องนําออกไปจากโลกให้เข้าสู่ นิพพาน
เพือประหาณทิฏฐิ เพือบรรลุปฐมภูมิ บรรลุทุติยฌาน บรรลุตติยฌาน อันเป็ นไปใน
่ ไมมี่
่
ภายใน เป็ นธรรมชาติผองใส
เพราะวิตก วิจาร ปี ติสงบ เป็ นธรรมเอกผุดขึนแกใจ
ิ ่
วิตก ไมมี่ วิจาร ไมมี่ ปีติ และมีแตสุ่ ขอันเกดแตสมาธิ
เป็ นทุกขาปฏิปทาทันทาภิญญา อยู่
ั
ในสมัยใด ผัสสะ เจตนา วิตก วิจาร ปี ติ เอกคคตา
วิริยนิ ทรี ย ์ สมาธินทรี ย ์ ชีวิตินทรี ย ์
ั มิจฉาวายามะ มิจฉาสมาธิ วิริยพละ สมาธิพละ อหิ ริกพละ
มิจฉาทิฏฐิ มิจฉาสังกปปะ
อโนตตัปปพละ โลภะ โมหะ อภิชฌา มิจฉาทิฏฐิ อหิ ริกะ อโนตตัปปะ สมถะ ปัคคาหะ
่ น ชือวา่ กุศล —ภิกษุ บรรลุตติยฌานอันเป็ น
อวิกเขปะ มีในสมัยนัน สภาวธรรมเหลานั
วิบาก เพราะโลกุตตรกุศลฌานอันได้ทาํ ไว้แล้ว ได้เจริ ญไว้แล้วนันแล อันเป็ นไปใน
่ ไมมี่
่
ภายใน เป็ นธรรมชาติผองใส
เพราะวิตกวิจารปี ติสงบ เป็ นธรรมเอกผุดขึนแกใจ
ิ ่
วิตก ไมมี่ วิจาร ไมมี่ ปีติ และมีแตสุ่ ขอันเกดแตสมาธิ
เป็ นทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา
ชนิดสุ ญญตะ อยู่ ในสมัยใด ฌานมีองค์ ๒ คือ “สขุ–เอกัคคตาแห่ งจิต” มีในสมัยนัน
เรี ยกวา่ “ตติยฌานวิบาก” ธรรมทังหลายทีเหลือ เรี ยกวา่ “ธรรมทีสัมปยุตต์ดว้ ยฌาน”
ั ตา” ดังนี
(๔) “จตตถฌาน
” มีองค์ฌาน ๒ ได้แก่ “อุเบกขา–เอกคค
ุ
ภิกษุในศาสนานี เจริ ญโลกุตตรฌาน อันเป็ นเครื องนําออกไปจากโลกให้เข้าสู่ นิพพาน
เพือประหาณทิฏฐิ เพือบรรลุปฐมภูมิ บรรลุทุติยฌาน บรรลุตติยฌาน บรรลุจตุตถฌาน
่
อันเป็ นไปในภายใน เป็ นธรรมชาติผองใส
เพราะวิตก วิจาร ปี ติสงบ เป็ นธรรมเอกผุด
่ ไมมี่ วตก
ิ ่
เป็ นทุก
ขึนแกใจ
ิ ไมมี่ วิจาร ไมมี่ ปีติ ไมมี่ สุข และมีแตอุ่ เบกขาอันเกดแตสมาธิ
ั
ขาปฏิปทาทันทาภิญญา อยู่ ในสมัยใด ผัสสะ เจตนา วิตก วิจาร ปี ติ เอกคคตา
วิริยนิ ทรี ย ์
ั มิจฉาวายามะ มิจฉาสมาธิ วิริยพละ
สมาธินทรี ย ์ ชีวิตินทรี ย ์ มิจฉาทิฏฐิ มิจฉาสังกปปะ
สมาธิพละ อหิ ริกพละ อโนตตัปปพละ โลภะ โมหะ อภิชฌา มิจฉาทิฏฐิ อหิ ริกะ
่ น ชือวา่ กุศล —
อโนตตัปปะ สมถะ ปัคคาหะ อวิกเขปะ มีในสมัยนัน สภาวธรรมเหลานั
– ๓๙ –

ภิกษุ บรรลุจตุตถฌานอันเป็ นวิบาก เพราะโลกุตตรกุศลฌานอันได้ทาํ ไว้แล้ว ได้เจริ ญไว้
่
แล้วนันแล อันเป็ นไปในภายใน เป็ นธรรมชาติผองใส
เพราะวิตกวิจารปี ติสงบ เป็ นธรรม
่ ไมมี่ วิตก ไมมี่ วิจาร ไมมี่ ปีติ ไมมี่ สุข และมีแตอุ่ เบกขาอันเกดแตสมาธิ
ิ ่
เอกผุดขึนแกใจ
เป็ นทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา ชนิดสุ ญญตะ อยู่ ในสมัยใด ฌานมีองค์ ๒ คือ “อเบกขา
–
ุ
เอกัคคตาแห่ งจิต” มีในสมัยนันเรี ยกวา่ “จตุตถฌานวิบาก” ธรรมทังหลายทีเหลือ
เรี ยกวา่ “ธรรมทีสัมปยุตต์ดว้ ยฌาน”
่ วย “โลกตตรกิ
(๔) “ฌาน ๔–รปฌาน
๔” —วาด้
ริยาฌาน–จตกกนั
ู
ุ
ุ ย” โดยใช้ “กรรมฐาน ๔๐” ใน
่
่ ่ บาก จึงไมเป็
่ น “กรรม”
ข้อ “ปฐวีกสิ ณ” เป็ นอารมณ์แหงกรรมฐาน
[“กิริยา” คือ เจตนาไมกอวิ
เป็ นอารมณ์ของพระอรหันต์] ฉะนัน “โลกุตตรกิริยาฌาน–จตุกกนัย” จัดอยูใ่ นระดับจิตขัน
่
“รู ปาวจรกิริยาจิ ต ๕” ดังรายละเอียดตอไปนี
ั ” ดังนี
(๑) “ปฐมฌาน” มีองค์ฌาน ๕ ได้แก่ “วิตก–วิจาร–ปี ติ–สุ ข–เอกคคตา
่ ่ ศล ไมใชอกุ
่ ่ ศลและไมใช
่ ่
ภิกษุในศาสนานี เจริ ญรู ปาวจรฌาน อันเป็ นกริิ ยา ไมใชกุ
กรรมวิบาก เป็ นทิฏฐธัมมสุ ขวิหาร [การอยูเ่ ป็ นสุ ขในปัจจุบนั ] สงัดจากกาม สงัดจาก
อกุศลธรรมทังหลายแล้ว บรรลุปฐมฌานทีมีปฐวีกสิ ณเป็ นอารมณ์ ประกอบด้วยวิตก
ิ ่ เวก อยู่ ในสมัยใด ฌานมีองค์ ๕ คือ “วิตก–วิจาร–ปี ติ–สขุ–
วิจาร มีปีติและสุ ขอันเกดแตวิ
เอกัคคตาแห่ งจิต” มีในสมัยนัน นีเรี ยกวา่ “ปฐมฌานกริ ยา” ธรรมทังหลายทีเหลือ
เรี ยกวา่ “ธรรมทีสัมปยุตต์ดว้ ยฌาน”
ั ” ดังนี
(๒) “ทติุ ยฌาน” มีองค์ฌาน ๓ ได้แก่ “ปี ติ–สุ ข–เอกคคตา
่ ่ ศล ไมใชอกุ
่ ่ ศล และไมใช
่ ่
ภิกษุในศาสนานี เจริ ญรู ปาวจรฌานอันเป็ นกริิ ยา ไมใชกุ
กรรมวิบาก เป็ นทิฏฐธัมมสขวิ
ุ หาร [การอยูเ่ ป็ นสุ ขในปัจจุบัน] บรรลุทุติยฌานทีมีปฐวี
่
กสิ ณเป็ นอารมณ์ อันเป็ นไปในภายใน เป็ นธรรมชาติผองใส
เพราะวิตก วิจารสงบ เป็ น
่ ไมมี่ วติ ก ไมมี่ วจิ าร มีแตปี่ ติและสุขอันเกดแตสมาธิ
ิ ่
ธรรมเอกผุดขึนแกใจ
อยู่ ในสมัยใด
ฌานมีองค์ ๓ คือ “ปี ติ–สขุ–เอกัคคตาแห่ งจิต” มีในสมัยนันนีเรี ยกวา่ “ทุติยฌานกิริยา”
ธรรมทังหลายทีเหลือ เรี ยกวา่ “ธรรมทีสัมปยุตต์ดว้ ยฌาน”
ั ” ดังนี
(๓) “ตติยฌาน” มีองค์ฌาน ๒ ได้แก่ “สุ ข–เอกคคตา
่ ่ ศล ไมใชอกุ
่ ่ ศล และไมใช
่ ่
ภิกษุในศาสนานี เจริ ญรู ปาวจรฌานอันเป็ นกริิ ยา ไมใชกุ
กรรมวิบาก เป็ นทิฏฐธัมมสขวิ
ุ หาร [การอยูเ่ ป็ นสุ ขในปัจจุบนั ] บรรลุตติยฌาน ทีมีปฐวี
่
กสิ ณเป็ นอารมณ์ อันเป็ นไปในภายใน เป็ นธรรมชาติผองใส
เพราะวิตก วิจาร ปี ติสงบ
่ ไมมี่ วิตก ไมมี่ วจิ าร ไมมี่ ปีติ และมีแตสุ่ ขอันเกดแตสมาธิ
ิ ่
เป็ นธรรมเอกผุดขึนแกใจ
อยู่
– ๔๐ –

ในสมัยใด ฌานมีองค์ ๒ คือ “สขุ–เอกัคคตาแห่ งจิต” มีในสมัยนันนีเรี ยกวา่ “ตติยฌาน
กิริยา” ธรรมทังหลายทีเหลือ เรี ยกวา่ “ธรรมทีสัมปยุตต์ดว้ ยฌาน”
ั ” ดังนี
(๔) “จตตถฌาน
” มีองค์ฌาน ๒ ได้แก่ “อุเบกขา–เอกคคตา
ุ
่ ่ ศล ไมใชอกุ
่ ่ ศล และไมใช
่ ่
ภิกษุในศาสนานี เจริ ญรู ปาวจรฌานอันเป็ นกริิ ยา ไมใชกุ
กรรมวิบาก เป็ นทิฏฐธัมมสขวิ
ุ หาร [การอยูเ่ ป็ นสุ ขในปัจจุบนั ] บรรลุจตุตถฌาน ทีมีปฐวี
่
กสิ ณเป็ นอารมณ์ อันเป็ นไปในภายใน เป็ นธรรมชาติผองใส
เพราะวิตก วิจาร ปี ติ สุข
่ ไมมี่ วิตก ไมมี่ วิจาร ไมมี่ ปีติ ไมมี่ สุข และมีแตอุ่ เบกขาอัน
สงบ เป็ นธรรมเอกผุดขึนแกใจ
ิ ่
เกดแตสมาธิ
อยู่ ในสมัยใด ฌานมีองค์ ๒ คือ “อเบกขา
–เอกัคคตาแห่ งจิต” มีในสมัยนัน
ุ
นีเรี ยกวา่ “จตุตถฌานกิริยา” ธรรมทังหลายทีเหลือ เรี ยกวา่ “ธรรมทีสัมปยุตต์ดว้ ยฌาน”
่ ซึ งเป็ น “จิตต
่ ่
็ การจะบรรลุฌานได้นนั ภาวะจิตต้องตังมันอยูใ่ น “ธรรมสมาธิ ๕” มากอน
แตอยางไรกตาม
สมาธิ” โดยมีขอ้ ประพฤติปฏิบตั ิอนั เป็ นกุศล ทีเรี ยกวา่ “กศลกรรมบถ
๑๐” [ศีลบริ สุทธิ นันคือ “ศีล ๕” หรื อ
ุ
ี ั
่ ่ “กมมั
“สุจริ ต ๓” อันเกยวกบการกระทํ
ากรรมทัง ๓ = กายกรรม–วจี กรรม–มโนกรรม] ซึ งไมใช
ุ คคะ” [ทาง
ชัว] เพราะเป็ นทางอัน บัณฑิต [ผู้มีปัญญา–นักปราชญ์ –ผู้ร้ ู คือ ผู้ดาํ เนินชี วิตด้ วยปั ญญา วิญ –ู ผูร้ ู ้ความ คือ ผู้
สามารถรู้ เข้ าใจคําดีคาํ ร้ าย คําหยาบคําไม่ หยาบ หรื อ วิญ ชน
ู –ผู้ร้ ู ผิดชอบชัวดี] พึงเกลียด เพราะเป็ นทางนํา
่
่ ่ “มิจฉาปถะ”
ความพินาศมาให้ หรื อเป็ นทางแหงอบายทั
งหลายทีบัณฑิต [ผู้เจริ ญแล้ ว] พึงเกลียด และไมใช
่ ่ “ทางแห่ งอริ ยมรรค” ให้พิจารณารายละเอี ยดยอยใน
่
[ทางผิด] เพราะไมใช
“กศลกรรมบถ
๑๐” เพือให้
ุ
่
องค์ประกอบสําคัญในข้อธรรมนันๆ อันเป็ นฐานให้เกดิ “ธรรมสมาธิ ๕” ดังรายละเอียดตอไปนี
“กศลกรรมบถ
๑๐” หมายถึง ทางแห่ งกุศลกรรม ทางทําความดี กรรมดีอันเป็ นทางนําไปสู่สุคติ [กฎ
ุ
่
แหงกรรมดี
] นันคือ “กฎแห่ งกรรมดี–กศลกรรม
” = “ทําดี–ย่ อมได้ ดี” และ “ทําชัว–ย่ อมได้ ชัว” ให้
ุ
่
่ ดังนี
วิเคราะห์องค์ปัจจัยทีเป็ น “เหตในการละเว้
น” วาโดยหั
วข้อธรรมยอย
ุ
ก. “กายกรรม ๓” คือ การกระทําทางกายด้ วย “กายสจริ
ุ ต ๓”
(๑) ปาณาติปาตา เวรมณี — เว้นจากปลงชีวิต งดเว้นปาณาติบาต
ปาณาติบาต นัน มีองค์ ๕ ได้แก่
๑. ปาโณ —สัตว์มีชีวิต
่ ตว์มีชีวิต
๒. ปาณส ฺญิตา —ตนรู ้วาสั
๓. วธกจิ ตฺต ํ —จิตคิดจะฆา่
๔. อุปกฺกโม —มีความพยายาม [ลงมือทํา]
๕. เตน มรณํ —สัตว์ตายด้วยความพยายามนัน

– ๔๑ –

ปาณาติบาต นัน มีประโยค ๖ ได้แก่
่ วยมือตนเอง
๑. สาหั ตถิกประโยค —ประโยคทีฆาด้
๒. อาณั ตติกประโยค —ประโยคทีสังให้คนอืนฆา่
่ วยอาวุธทีชัดไป
๓. นิสสัคคิยประโยค —ประโยคทีฆาด้
่ วยอุปกรณ์ทีอยูก่ บที
ั
๔. ถาวรประโยค —ประโยคทีฆาด้
่ วยวิชา
๕. วิชชามยประโยค —ประโยคทีฆาด้
่ วยฤทธิ
๖. อิทธิ มยประโยค —ประโยคทีฆาด้
(๒) อทินฺนาทานา เวรมณี — เว้นจากการขโมย งดเว้นอทินนาทาน
อทินนาทาน นัน มีองค์ ๕ ได้แก่
๑. ปรปริ คฺคหิ ต ํ —ของทีเจ้าของหวงแหน
๒. ปรปริ คฺคหิ ตส ฺญิตา —รู ้อยูว่ า่ เป็ นของทีเจ้าของหวงแหน
๓. เถยฺยจิ ตฺต ํ —จิตคิดลัก
๔. อุปกฺกโม —พยายามลัก
๕. เตน หรณํ —ลักมาได้ดว้ ยความพยายามนัน
อทินนาทาน นัน มี ๕ ประโยค [อํานาจอวหาร เชน่ ลัก–ชิงทรัพย์วิงราว–ลักต้อน–
่ ] ได้แก่
แยง่–ลักสับ–ตู่–ฉ้อ–ยักยอก–ตระบัด–ปล้น–หลอกลวง–กดขีกรรโชก–ลักซอน
๑. เถยยาวหาร —ลักโดยการขโมย
่
๒. ปสัยหาวหาร —ลักโดยขมขี
่
๓. ปฏิจฉั นนาวหาร —ลักซอน
ํ
๔. ปริ กัปปาวหาร —ลักโดยกาหนดของ
๕. กุสาวหาร —ลักโดยสับสลาก
(๓) กาเมสมิุ จฺฉาจารา เวรมณี — เว้นจากประพฤติผดิ ในกาม งดเว้นกาเมสุ มิจฉาจาร
่ กาเมสมิุ จฉาจาร นัน มีสมั ภาระ [องค์] ๕ ได้แก่
อพรหมจรรย์ นัน มีองค์ ๔ สวน
่
๑. อชฺ ฌาจริ ยวตฺถุ –สิ งทีพึงลวงละเมิ
ด —วัตถุอนั ไมพึ่ งถึง
๒. เสวนจิ ตฺต ํ –จิตคิดจะเสพ —จิตคิดจะเสพในวัตถุอนั ไมพึ่ งถึงนัน
๓. ปโยคํ สมาปชฺ ชติ –พยายามเข้าถึง —ความพยายามในการเสพ
่
๔. สาทิยติ –ยินดี —การหยุดอยูแ่ หงการปฏิ
บตั ิต่อองค์มรรคด้วยมรรค
็ นความพยายามอยางหนึ
่
๕. การกระทําด้วยมือของตนกเป็
ง
ข. “วจีกรรม ๔” คือ การกระทําทางวาจาด้ วย “วจีสุ จริ ต ๔”
(๔) มสาวาทา
เวรมณี — เว้นจากพูดเท็จ งดเว้นมุสาวาท
ุ
มสาวาท
นัน มีองค์ ๔ ได้แก่
ุ
– ๔๒ –

่
๑. อตถํ วตฺถุ ํ —เรื องไมแท้
๒. วิสวํ าทนจิตฺต ํ —จิตคิดจะพูดให้คลาดเคลือน
ิ
๓. ตชฺ โช วายาโม —ความพยายามเกดจากจิ
ตคิดจะพูดให้คลาดเคลือนนัน
๔. ปรสฺ ส ตทตฺถวิชานนํ —คนอืนรู ้เรื องนัน
่ ยด งดเว้นปิ สุ ณาวาจา–พยาปั ตติ [คิดปองร้าย]
(๕) ปิ สณาย
ุ วาจาย เวรมณี — เว้นจากพูดสอเสี
ปิ สณาวาจา
นัน มีองค์ ๔ ได้แก่
ุ
๑. ภินฺทิตพฺโพ ปโร —ผูอ้ ืนทีพึงให้แตกกนั
ั ่ คนเหลานี
่ จกั เป็ นผูต้ ่างกนั และแยกกนั
๒. เภทปุเรกฺขารตา —มุ่งให้เขาแตกกนวา
่ หรื อ ปิ ยกมฺยตา ประสงค์ให้ตนเป็ นทีรักวา่ เราจักเป็ นทีรัก จัก
ด้วยอุบายอยางนี
่
เป็ นทีไว้วางใจ ด้วยอุบายอยางนี
ิ ่
่งให้เขาแตกกนนั
ั น
๓. ตชฺ โช วายาโม —ความพยายามทีเกดแตความมุ
๔. ตสฺ ส ตทตฺถวิชานนํ —ผูน้ นั รู ้เรื องนัน
(๖) ผรสาย
ุ วาจาย เวรมณี — เว้นจากพูดคําหยาบ งดเว้นผรุ สวาจา–อสุโรปะ [ปากร้าย]
ผรสว
ุ าจา นัน มีองค์ ๓ ได้แก่
๑. อกฺโกสิ ตพฺโพ ปโร —คนอืนทีตนดา่
๒. กุปิตจิ ตฺต ํ —จิตโกรธ
๓. อกฺโกสนา —การดา่
(๗) สมฺผปฺปลาปา เวรมณี — เว้นจากพูดเพ้อเจ้อ งดเว้นสัมผัปปลาปะ–อนัตตมนตา [ความไม่
่ น]
มีใจแชมชื
สัมผัปปลาปะ นัน มีองค์ ๒ ได้แก่
่ อยคําทีไร้ประโยชน์มีเรื อง ภารตยุทธ และ
๑. นิรตฺถกกถาปุเรกฺขารตา —มุ่งกลาวถ้
เรื องชิงนางสี ดา เป็ นต้น
่ องเชนนั
่ น ชือวา่ พูดถูกกาล เพราะพูดตามกาล อธิบาย
๒. ตถารู ปีกถากถนํ —กลาวเรื
ํ
วา่ พูดกาหนดเวลาให้
เหมาะแกเรื่ องทีจะพูด
ค. “มโนกรรม ๓” คือ การกระทําทางใจด้ วย “มโนสจริ
ุ ต ๓”
่ งอยากได้ของเขา ละเว้นอภิชฌา–ลุพภิตัตตะ [ความโลภ]
(๘) อนภิชฺฌา — ความไมคิ่ ดเพงเล็
ํ ดย้อมใจ] –สารั ชชิ ตัตตะ [ความกาหนั
ํ ด]
–สาราคะ [ราคะกล้า ความกาหนั
อภิชฌา นัน สัมภาระ [องค์] ๒ ได้แก่
๑. ภัณฑะ–สิ งของ ของผูอ้ ืน
๒. น้อมภัณฑะนันไปเพือตน

– ๔๓ –

(๙) อพฺยาปาท — ความไมคิ่ ดร้ายพยาบาท ละเว้นความประทุษร้าย –วิโรธ [ความโกรธ] –
่ น]
ปฏิวิโรธ [ความแค้น] –จัณฑิกกะ [ความดุร้าย] –อนัตตมนตา [ความไมมี่ ใจแชมชื
พยาบาท นัน มีสมั ภาระ [องค์] ๒ ได้แก่
๑. สัตว์อืน
่ ตว์อืนนัน
๒. การคิดเพือความพินาศแหงสั
(๑๐) สมฺมาทิฏฺ ฐิ — ความเห็นชอบ ถูกต้องตามคลองธรรม ละเว้นความเห็นผิด–มิจฉาทิฏฐิ
มิจฉาทิฏฐิ นัน มีสมั ภาระ [องค์] ๒ ได้แก่
่ พจิ ารณาสิ งทีเป็ นความจริ ง “สัจ
๑. ความทีวัตถุผดิ จากอาการทีตนถือเอา แตให้
่ มมาทิฏฐิ
จธรรม–ปรมัตถสัจจะ” แหงสั
่ ตนถือเอา แตให้
่ พิจารณาถึงสภาพ
๒. การบําเรอวัตถุนนั โดยความเป็ นเหมือนอยางที
่ มมาทิฏฐิ อันสหรคตด้วย “โยนิโส
ความเป็ นจริ งด้วยเหตุผลและปั ญญาแหงสั
มนสิ การ”
่
หมายเหตุ: สวนปฏิ
ปักษ์ธรรมนัน คือ “อกศลกรรมบถ
๑๐” ได้แก่ (๑) ปาณาติบาต (๒) อทินนาทาน
ุ
(๓) กาเมสุ มิจฉาจาร (๔) มิสาวาท (๕) ปิ สุ ณาวาจา (๖) ผรุ สาวาจา (๗) สัมผัปปลาปะ (๘) อภิชฌา
่
็ ถ้าผูก้ าลั
ํ งจะเป็ น “สมถนายิก” คือ ผู้เจริ ญสมถกรรม
(๙) พยาบาท (๑๐) มิจฉาทิฏฐิ อยางไรกตาม
่
่
๑๐” ได้ โอกาสทีจะได้ “สมถะ–ฌาน”
ฐาน นัน ไมสามารถสร้
างทางแหงความดี
ดว้ ย “กศลกรรมบถ
ุ
ั ฏฐาน [ญาณ] นัน คงเป็ นไปได้ยากยิง ยกเว้น “วิปัสสนายา
เป็ น “ยาน” ไปสู่ การเจริ ญวิปัสสนากมมั
่
่ ฌานสมาบัติมากอน
นิก” หมายถึง ผู้มีวิปัสสนาเป็ นยาน คือ ผูเ้ จริ ญวิปัสสนาโดยยังไมได้
ดังนัน “กศลกรรมบถ
๑๐” คือ เส้นทางนําไปสู่ “ธรรมสมาธิ ๕–จิตตสมาธิ” เพราะสามารถดับ “นิวรณ์ ๕–
ุ
ิ
นิวรณปกิ
ปฏิบตั ิตาม “อริ ยมรรคมีองค์
ู เลส” หรื อ “อปกิ
ุ เลส ๑๖–จิตตอปกิ
ุ เลส”ได้ ซึ งเกดจากการประพฤติ
ั ยาม “องค์ ฌาน ๖” ทีอยูใ่ นอันดับถัดไป ดังนี
๘” ทีทําให้มาก และมีความสัมพันธ์เชิงความหมายโดยตรงกบนิ
“ธรรมสมาธิ ๕” หมายถึง ธรรมที ทําให้ เกิ ดความมันสนิ ทในธรรม เกิ ดความมันใจในการปฏิ บัติ
็
ธรรมถูกต้ อง กําจัดความข้ องใจสงสัยเสี ยได้ เมือเกดิ “ธรรมสมาธิ” คือ ความมันสนิทในธรรม กจะ
เกดิ “จิตตสมาธิ” ตามมา คือ ความตังมันของจิต ต้องเจริ ญพร้อม “โพธิปักขิยธรรม ๓๗” ได้แก่
่ งสดใส–ปรี ดายินดี [= ภาวะจิตพืนฐานในฌาน]
(๑) “ปราโมทย์ ” —ความชืนบานใจ–ราเริ
(๒) “ปี ติ” —ความอิมใจ–ความปลืมใจ [= องค์ฌาน]
่
(๓) “ปัสสั ทธิ” —ความสงบเย็นกายใจ–ความผอนคลายรื
นสบาย [= โพชฌงค์–องค์การตรัสรู ้]
(๔) “สขุ” —ความรื นใจไร้ความข้องขัด [= องค์ฌาน]
(๕) “สมาธิ” —ความสงบจิตตังมันสนิท–ไมมี่ สิงรบกวนเร้าระคาย [= องค์ฌาน–โพชฌงค์–
องค์การตรัสรู ้]
– ๔๔ –

่
่
่
หมายเหตุ: องค์ธรรมยอยในแตละหลั
กธรรมนัน ถึงจะเป็ นคําเดียวกนั แตมี่ ความหมายแตกตาง
ั
่
กนในเชิ
งความละเอียดออนประณี
ต เชน่ ปี ติธรรมสมาธิ–ปี ติรูปฌาน–ปี ติสมั โพชฌงค์ เป็ นต้น
คําวา่ “โพชฌงค์ ” คือ องค์ แห่ งการตรั สรู้ และ “สัมโพชฌงค์ ” คือ องค์ แห่ งการตรั สรู้ แล้ ว
“องค์ ฌาน ๖–ฌานังคะ” หมายถึง องค์ ธรรมทังหลายทีประกอบกันเข้ าเป็ นฌานขันหนึงๆ หรื อ
“อารมณ์ แห่ งกรรมฐาน” ทีเกิดขึนขณะมนสิ การกรรมฐานหนึงๆ ได้แก่
่
(๑) “วิตก” —ความตรึ ก ความตริ ตรึ ก ความตรึ กอยางแรง
ความดําริ ความทีจิตแนบอยูใ่ น
อารมณ์ ความทีจิตแนบสนิทอยูใ่ นอารมณ์ การยกจิตขึนสู่ อารมณ์ การปั กจิตลงสู่ อารมณ์
(๒) “วิจาร” —ความตรอง ความพิจารณา ความตามพิจารณา ความเข้าไปพิจารณาความทีจิต
่
่ อารมณ์การพิจารณาอารมณ์ การตามฟันอารมณ์
สื บตออารมณ์
ความทีจิตเพงดู
(๓) “ปี ติ” —ความอิมใจ ความปราโมทย์–ปรี ดาปราโมทย์ ความยินดียงิ ความบันเทิง ความรา่
เริ ง ความรื นเริ ง ความปลืมใจ ความตืนเต้น ความทีจิตชืนชมยินดี ความดืมดําในใจ ซึงเอิบ
อาบไปทัวสรรพางค์
่ ง ควา
(๔) “สขุ” —ความสบายใจ ความสุ ขทางใจ ความสุ ขฉําชืนทัวทังตัวทีประณี ตอยางยิ
ิ ่ “เจโตสัมผัส–มโนสัมผัส” [ความกระทบทางใจ =
เสวยอารมณ์ทีสบาย เป็ นสุ ขอันเกดแต
ิ ่
ใจ–ธรรมารมณ์–มโนวิญญาณ] กริิ ยาทีเสวยอารมณ์ทีสบายเป็ นสุ ขอันเกดแตเจโตสั
มผัส
(๕) “อเบกขา
” —ความมีจิตเรี ยบสมดุลเป็ นกลาง ความวางจิตเป็ นกลางทีลงตัวสนิท ความ
ุ
็ ่ ่ ความไมสบายทางใจกไมใช
่
็ ่ ่ ความเสวยอารมณ์ทีไมทุ่ กข์ไมสุ่ ขอันเกดิ
สบายทางใจกไมใช
่
ิ ่ โตสัมผัส
แตเจโตสั
มผัส กริิ ยาเสวยอารมณ์ทีไมทุ่ กข์ไมสุ่ ข อันเกดแตเจ
่ ต ความไมสายไป
่ ่
่ ต ความดํารงอยูแ่ หงจิ
่ ต ความมันอยูแ่ หงจิ
(๖) “เอกัคคตา” —การตังอยูแ่ หงจิ
่ ต ความไมฟุ้่ งซานแหงจิ
่
่ ต ภาวะทีจิตไมสายไปภาวะที
่ ่
่ ่ งซาน
่
แหงจิ
จิตตังเรี ยบสงบแนวไมฟุ้
อยูใ่ นอารมณ์อนั เดียว “ความสงบอินทรี ย์” คือ “สมาธินทรี ย–์ สมาธิพละ–สัมมาสมาธิ”
่
ฉะนัน ในการเข้าถึง “องค์ ฌาน–ฌานังคะ” แตละองค์
นนั เป็ นขันตอนทีสําคัญทีสุ ดในการเจริ ญสมถภาวนา
่
่ จริ ง โดยเริ มที “วิ ตก–วิ จาร”
ต้องสัมผัสด้วยประสบการณ์ ความรู ้สึก ทีเป็ นอารมณ์แหงกรรมฐานอยางแท้
ํ
กาหนดสติ
รู้ทุกขณะจิต คือ “ลมหายใจเข้ า–ลมหายใจออก” [อานาปานสติ] เป็ นทัง (๑) “เครื องระลึกของ
สติ” คือ มีความนึ กคิดตรึ กตราอยูท่ ีลักษณะลมหายใจ และ (๒) “เครื องเรี ยนร้ ูของสั มปชั ญญะ” คือ มีความ
ิ นกบลั
ั กษณะลมหายใจเข้าออก [อัสสาสะ–ปั สสาสะ]
นึกคิดพิจารณาประเภทอารมณ์ [มโนวิญญาณ] ทีเกดขึ
่ ตใจ] ซึงต้องเป็ นนิมิตไมเคลื
่ อนไหว
จนเห็นลมหายใจเป็ นภาพนิมิตขึนใน “มโนทวาร” [สนามอารมณ์แหงจิ
่ “อคคหนิ
กอน
มิต” เชน่ มีลกั ษณะคล้ายปุยเมฆ จนเป็ นภาพนิ มิตทีเคลือนไหวได้ “ปฏิภาคนิมิต” [อาจมี
ุ
ํ
ิ
่
“อาโลกสั ญญา” –การกาหนดรู
้ภาวะจิตทีเกดแสงสวางไสวทั
งวันและคืน] ทีเคลือนเข้าออกทีปลายจมูก ซึ ง
่
่ –นุ่มนวล–สงบระงับ จนเกดิ “ปราโมทย์ ”
ในขณะนันลมหายใจจะมีลกั ษณะละเอียดออนประณี
ตและแผวเบา
– ๔๕ –

ั
ิ “ปี ติ” (ข้อ ๒ ในธรรมสมาธิ
(ข้อ ๑ ในธรรมสมาธิ ๕) คือ ความชื นบานใจ–ร่ าเริ งสดใส พร้อมกบการเกด
ั มิตดังกลาวนั
่ น ในขันตอนเกดิ “ปี ติ ๕” นี จึ งเป็ นความรู ้ สึกทีแสดงออกทางอารมณ์แหง่
๕) ขึนกบนิ
่ ซึง
กรรมฐานถึง “ความอิมใจ ความดืมดําใจ ซึงเอิบอาบไปทัวสรรพางค์ ” โดยแยกลักษณะออกเป็ น ๕ อยาง
ผูป้ ฏิบตั ิธรรมอาจจะประสบในลักษณะใดลักษณะหนึง หรื อทังหมดได้ ดังนี
“ปี ติ ๕” หมายถึง ความอิมใจ–ความดืมดํา เพือให้ลุถึงอาการปลืมใจและโสมนัส ปรี ดาปราโมทย์
่
(๑) ให้ปีติดาํ รงอยูด่ ว้ ยความยินดี คือ “วิตตะ” (๒) กลายเป็ นบุคคลผูม้ ีปีติพงุ่ ขึนสู งแหงกายและจิ
ต
่ ท้ ีมีกายและใจสูงขึน คือ “โอทัคคะ” และประการสุ ดท้าย คือ
คือ “อทคฺ
ุ คะ” นันคือ (๓) ภาวะแหงผู
่
่ ้
(๔) ความเป็ นผูม้ ีใจเป็ นของตน คือ “อัตตมนา” [อยาหลงในปี
ติจนไมกาวหน้
าในองค์ฌานอืน] ได้แก่
(๑) “ขททกาปี
ติ” —ปี ติเล็กน้ อย พอขนชูชนั นําตาไหล
ุ
(๒) “ขณิกาปี ติ” —ปี ติชัวขณะ ทําให้รู้สึกแปลบๆ เป็ นขณะๆ ดุจฟ้ าแลบ
(๓) “โอกกันติกาปี ติ” —ปี ติเป็ นระลอก–ปี ติเป็ นพักๆ ให้รู้สึกซู่ลงมาๆ ในกาย ดุจคลืนซัดต้องฝัง
่
(๔) “อพเพค
าปี ติ–อพเพงคาปี
ติ” —ปี ติโลดลอย เป็ นอยางแรงให้
รู้สึกใจฟูแสดงอาการหรื อทํา
ุ
ุ
่
่ ทาน เป็ นต้น หรื อให้รู้สึกตัวเบาลอยขึนไปในอากาศ
การบางอยางโดยมิ
ได้ตงั ใจ เชน่ เปลงอุ
่
่ บอาบไปทัวสรรพางค์ ปี ติทีประกอบกบั
(๕) “ผรณาปี ติ” —ปี ติซาบซ่ าน ให้รู้สึกเย็นซานแผเอิ
สมาธิท่านมุ่งเอาข้อนี
“นิมิต ๓” หมายถึง เครื องหมายสําหรั บให้ จิตกําหนดในการเจริ ญกรรมฐาน ภาพทีเห็นในใจอันเป็ น
ตัวแทนของสิ งทีใช้ เป็ นอารมณ์ กรรมฐาน ได้แก่
็
(๑) “บริกรรมนิมิต” —นิมิตแห่ งบริ กรรม–นิมิตตระเตรี ยม–นิมิตแรกเริ ม ได้แก่ สิ งใดกตามที
ํ
่ หรื อ “พทธคณ
กาหนดเป็
นอารมณ์ในการเจริ ญกรรมฐาน เชน่ “ดวงกสิณ” ทีเพงดู
ุ ุ ” [พุทโธ–
่ ใ่ นใจเป็ นต้น นิมิตนีเกดขึ
ิ นได้ในกรรมฐานทัง ๔๐
พุทโธ–พุทโธ] ทีนึกเป็ นอารมณ์วาอยู
ํ
(๒) “อคคหนิ
มิต” —นิมิตทีใจเรี ยน–นิมิตติดตา ได้แก่ บริ กรรมนิมิตนันทีเพง่ นึกกาหนดจนเห็
น
ุ
่
ิ นในมโนทวารจริ งๆ [ภาพแหงความนึ
่
แมนในใจนั
นเป็ น “ภาพติดตา” ทีเกดขึ
กคิด] เชน่
่
“ดวงกสิณ” ทีเพงจนติ
ดตา หลับตามองเห็น เป็ นต้น ได้ในกรรมฐานทัง ๔๐
(๓) “ปฏิภาคนิมติ ” —นิมิตเสมือน–นิมิตเทียบเคียง ได้แก่ นิมิตทีเป็ นภาพเหมือนของอุคคหนิมิต
่ นสิ งทีเกดจากสั
ิ
นัน แตเป็
ญญา เป็ นเพียงอาการปรากฏแกผู่ ไ้ ด้สมาธิ จึงบริ สุทธิจนปราศจากสี
่ ่
ิ น
เป็ นต้น และไมมี่ มลทินใดๆ ทังสามารถนึกขยายหรื อยอสวนได้
ตามปรารถนา นิมิตนีเกดขึ
ได้เฉพาะในกรรมฐาน ๒๒ คือ กสิ ณ ๑๐ อสุ ภะ ๑๐ กายคตาสติ ๑ และ อานาปานสติ ๑ เมือ
่ งมันเป็ น “อปจารสมาธิ
ิ อม
เกดิ “ปฏิภาคนิมิต” ขึน จิตยอมตั
” จึงชือว่า “ปฏิภาคนิมิต” เกดพร้
ุ
็ าเร็ จเป็ น
กบั “อุปจารสมาธิ ” เมือเสพ “ปฏิภาคนิมิต” นันสมําเสมอด้วย “อุปจารสมาธิ ” กจะสํ

– ๔๖ –

่ “ปฏิภาคนิมิต” จึงชือวาเป็
่ นอารมณ์แก่ “อปจารภาวนา
“อัปปนาสมาธิ” ตอไป
” และ “อัปปนา
ุ
ภาวนา”
ด้วยเหตุนี ผูป้ ฏิบตั ิธรรมจึงต้องมุ่งเอา “ผรณาปี ติ” เพราะเป็ น “ปี ติ” (ข้อ ๓ ในองค์ฌาน ๖) ทีประกอบอยูก่ บั
“เอกัคคตา” ใน (๑) “ปฐมฌาน” มีองค์ฌาน ๕ ได้แก่ “วิตก–วิจาร–ปี ติ–สุข–เอกัคคตา” และ (๒) “ทติุ ยฌาน”
่ จะคืบหน้าไปสู่ (๓) “ตติยฌาน” มีองค์ฌาน ๒ ได้แก่ “สุข–
มีองค์ฌาน ๓ ได้แก่ “ปี ติ–สุข–เอกัคคตา” กอนที
่
ิ “ผรณาปี ติ” นัน
เอกัคคตา” กบั (๔) “จตตถฌาน
” มีองค์ฌาน ๒ ได้แก่ “อุเบกขา–เอกัคคตา” แตในขณะเกด
ุ
ทําให้เกดิ “ปั สสั ทธิ” (ข้อ ๓ ในธรรมสมาธิ ๕) คือ “ความสงบเย็นกายใจ–จิตและกองเจตสิ ก–ความผ่ อน
่
่
คลายรื นสบาย” ทีสงผลให้
ฝ่ายรางกายสงบเย็
นไปด้วย จนกลายเป็ น “สขุ” (ข้อ ๔ ในธรรมสมาธิ ๕) ด้วย
คือ ความรื นใจไร้ความข้องขัด และ “สขุ” (ข้อ ๔ ในองค์ฌาน ๖) คือ ความสบายกายและใจ ความสุ ข
ฉําชื นทัวทังตัว ที ประณี ตอย่ างยิง จากนันก็ เกดิ “สมาธิ” (ข้อ ๕ ในธรรมสมาธิ ๕) คือ ความสงบอยู่ตัวมัน
สนิทของจิ ตใจ ไม่ มีสิงรบกวนเร้ าระคาย และเกดิ “เอกัคคตา” (ข้อ ๖ ในองค์ฌาน ๖) คือ ภาวะทีจิ ตตังเรี ยบ
่ จากนัน จิตยอมแลนมุ
่
่ ่ง
สงบแน่ วไม่ ฟุ้งซ่ านอยู่ในอารมณ์ อันเดียว เมือปราศจากสิ งทีมารบกวนใจ ไมฟุ้่ งซาน
สู่ “อบกขา
” (ข้อ ๕ ในองค์ฌาน ๖) คือ ความมีจิตเรี ยบสมดุลเป็ นกลาง ความวางจิ ตเป็ นกลางที ลงตัวสนิท
ุ
่ า “อปัุ ฏฐาน” ในขณะเดียวกนมี
ั “สั มปชั ญญะ” [เกดปั
ิ ญญาตามทีเป็ นจริ ง]
เพราะมี “สติ” ทีคมชัดและแกกล้
้
่ “อธิโมกข์ ” คือ ความน้ อมใจเชื อ–ศรั ทธาแก่ กล้ า–ความปลงใจ ด้ วยจิ ตผ่ องใสแห่ งความ
ชักนําให้กาวไปสู
เลือมใสศรั ทธาและฉั นทะ และ “ปั คคาหะ” คือ ความเพียรที พอดี–พร้ อมด้ วยฉั นทะที แก่ กล้ า “นิกันติ” คือ
่ ิ
ความพอใจ–ติดใจ ฉะนัน ใน “จตตถฌาน
” มีองค์ฌาน ๒ ได้แก่ “อุเบกขา–เอกัคคตา” นัน ยอมเกดอานิ
สงส์
ุ
่
่ ่ นหรื อคืน ไมวาหลั
่ ่ บตาหรื อลืมตากตาม
็ ]
คือ (๑) “โอภาส” คือ แสงสว่ าง [อาโลกสัญญา–จิตสวางไสวไมวาวั
กบั (๒) “ญาณ” คือ ความหยังร้ ู ทีคมชั ด [โสฬสญาณ–ญาณ ๑๖–วิชชา ๓–ญาณ ๓–อภิญญาธรรม] เพราะ
่ จิตกาลั
ํ งกาวสู
้ ่ ภูมิแหงวิ
่ ปัสสนาอันเป็ น “ภมิู ของโสดาบัน” เป็ นต้นไป เพราะจิตปราศจากนิ วรณ์
เป็ นชวงที
ซึ งระงับได้ชวั คราวด้วย “จตตถฌาน
” ในขณะนันๆ ทีเรี ยกวา่ “วิกขัมภนนิโรธ”–ดับด้ วยข่ มไว้ (ข้อ ๑ ใน
ุ
นิโรธ ๕) คือ การดับกิเลสของผู้ผ้ บู าํ เพ็ญฌานถึง “ปฐมฌาน” [ทุติยฌาน–ตติยฌาน–จตุตถฌาน] ขึนไป ย่ อม
่ ิ “ภมิู แห่ งโสดาบัน ” [สกทาคามี –อนาคามี –
ข่ ม ระงั บนิ ว รณ์ ไว้ ไ ด้ ตลอดเวลาที อยู่ใ นฌานนั น ตัง แตเกด
้ ่ “ภมิู แห่ งวิปัสสนากัมมัฏฐาน” และ “สมาธิ ในฌาน” [เอกคคตาแหง
ั
่
อรหันต์] ขึนไปนัน เป็ นการกาวสู
็ น “สมาธิในวิปัสสนา–ตัววิปัสสนา” [สมาธิ–อุเบกขา] ตอไป
่
สมาธิ] ขณะนัน กจะเป็
่ “ฌาน ๔–จตกกนั
นอกจากนี ยังควรแยกแยะ “มิติความสั มพันธ์ ” ระหวาง
ุ ย” และ “ธรรมสมาธิ ๕” ซึ งเป็ น
ฝ่ ายสมถภาวนา โดยเปรี ยบเทียบกบั “วิปัสสนปกิ
ู เลส ๑๐” ซึ งเป็ นฝ่ ายวิปัสสนาภาวนา เพือให้เห็ นความ
่ ่ ดเจน เพราะในบางครั งจะไม่ มีเขตแดนกันกันอย่ างชัดเจนเช่ นกัน เพราะเป็ นธรรมทีเกิดค่ ูกนั
แตกตางอยางชั
ทีคล้ องตามกัน คือ “ปัสสั ทธิยุคฬาทิ” ดังเชน่ “สติ” กบั “สัมปชัญญะ” เรี ยกวา่ “สติสัมปชัญญะ” หรื อ “หิ ริ”
กบั “โอตตัปปะ” เรี ยกวา่ “หิริโอตตัปปะ” [“โลกบาลธรรม ๒–ธรรมเป็ นโลกบาล–ธรรมคุ้มครองโลก” คือ
– ๔๗ –

ั วยความเรี ยบร้อยสงบสุ ข
ปกครองควบคุมใจมนุ ษย์ไว้ให้อยูใ่ นความดี มิให้ละเมิดศีลธรรม และให้อยูก่ นด้
่ อดร้อนสับสนวุน่ วาย ได้แก่ (๑) “หิ ริ” ความละอายบาป–ละอายใจตอการทํ
่
ไมเดื
าความชัว (๒) “โอตตัปปะ”
่
ั น กให้
็ พิจารณาถึง
ความกลัวบาป–เกรงกลัวตอความชั
วและผลของกรรมชัว] เป็ นต้น ในขณะเดี ยวกนนั
“โพชฌงค์ ๗” (ข้อ ๖ ในโพธิ ปักขิยธรรม ๓๗) หมายถึง “องค์ แห่ งการตรั สร้ ู” อันเป็ นฝ่ าย “อํานาจแห่ งฌาน
้
่
ิ นในชวงข
่ ณะ “ฌานจิต” [สมาธิ ] ทีจะกาวไปสู
สมาธิ ” [สัมมาวายามะ–สัมมาสติ–สัมมาสมาธิ ] ทีจะเกดขึ
“ญาณจิต” [วิปัสสนาญาณ] ซึ งมีรายละเอียดแสดงให้เห็นบทบาทสําคัญของ “โพธิปักขิยธรรม ๓๗” ทีเป็ น
่ ั “ฌาน ๔–รปฌาน
ปั จจัยรวมกบ
๔” [นันคือ “อุเบกขาเวทนา” = ฉฬั งคเบกขา
คือ อุเบกขามี ๖ องค์ ทีวางเฉย
ู
ุ
ตอ่ “อินทรี ย์ ๖”] และรวมทัง “อัปปมัญญา ๔” [อุเบกขาพรหมวิหาร] = อเปกขาสั
มโพชฌงค์ ดังนี
ุ
หมายเหตุ: คําวา่ “ฌาน ๒” คือ การเพ่ งพินิจด้ วยจิตทีเป็ นสมาธิ สนิทแน่ วแน่ ได้แก่ (๑) “อารัมมณปนิ
ู ชฌาน”
่
่ สสัทธิทีเป็ นเอกคคตาแหงสมาธิ
ั
่
คือ การเพงอารมณ์
แหงปั
ได้แก่ “ฌานสมาบัติ ๘” คือ “รู ปฌาน ๔–และอรู ป
ฌาน ๔ = สมาบัติ ๘” อันเป็ นฝ่ าย “สมถกรรมฐาน” คือ “ฌานวิโมกข์ ” กบั (๒) “ลักขณปนิ
ู ชฌาน” คือ การ
่ กษณะแหงความหลุ
่
เพงลั
ดพ้นโดยไตรลักษณ์ ได้แก่ “วิปัสสนา–มรรค–และ–ผล” อันเป็ นฝ่ าย “วิปัสสนา
กัมมัฏฐาน” คือ “ญาณวิโมกข์ ” โดยแสดงนัยดังนี (๑) “วิปัสสนา” โดยตามพินิจพิจารณาสังขารโดยไตร
ิ ่ ปัสสนานันให้สาํ เร็ จ และ (๓) “ผล” โดยเพงนิ
่ พพานอันมีลกั ษณะเป็ น
ลักษณ์ (๒) “มรรค” โดยยังกจแหงวิ
“สุ ญญตะ–อนิ มิตตะ–และ–อัปปณิ หิตะ” หรื อ โดยเห็ นลักษณะไตรลักษณ์อนั เป็ นสัจจภาวะของนิ พพาน
ิ น คือ (๑) “มัคคังคะ” คือ องค์แหงมรรคใน
่
“อริ ยมรรคมีองค์
นอกจากนี ให้เข้าใจถึง คําศัพท์เฉพาะทีเกดขึ
่
่
๘” (๒) “ฌานั งคะ” คือ องค์แหงฌานใน
“รู ปฌาน ๔” และ (๓) “โพชฌงค์ ” คือ องค์แหงความตรั
สรู ้ ใน
่ ต้ รัสรู ้แล้วในโพชฌงค์ ๗
“โพชฌงค์ ๗” กบั “สั มโพชฌงค์ ” คือ องค์แหงผู
่
“โพชฌงค์ ๗” หมายถึง ธรรมที เป็ นองค์ แห่ งการตรั สรู้ นันคือ ในฐานะทีเป็ นผูไ้ มประมาท
(๑)
่
“อัปปมาทะ” ยอมเจริ
ญอริ ยมรรคประกอบด้วยองค์ ๘ และธรรมทัง ๗ ในโพชฌงค์ ได้แก่ สติ
สัมโพชฌงค์–ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์–วิริยสัมโพชฌงค์–ปี ติ สัมโพชฌงค์–ปั สสัทธิ สัมโพชฌงค์–
ํ
สมาธิ สัมโพชฌงค์–อุเบกขาสัมโพชฌงค์ เพือรู ้ยิง เพือกาหนดรู
้ อันมี (๒) “โยนิโสมนสิ การ” คือ
่ ิ
มนสิ การโดยแยบคาย–ปั ญญา และ (๓) “กัลยาณมิตตตา” เป็ นเบืองต้น เพือความสิ นไปแหงกเลส
ิ
ทังหลายหรื อสงบระงับกเลสสั
งโยชน์ทงั หลาย [สังโยชน์ ๑๐] อันอาศัยวิ เวก–อาศัยวิ ราคะ–อาศัย
่ งความเป็ นใหญไพบู
่ ลย์ในธรรมทังหลาย จึ งเป็ น “ผู้น้อมไปสู่
นิ โรธ–น้ อมไปในการสละ ยอมถึ
่ ง “วิชชา” [วิปัสสนาญาณ–วิชชา ๓–อภิญญา
นิ พพาน–โน้ มไปสู่ นิพพาน โอนไปสู่ นิพพาน” ยอมยั
๖] และ “วิมุตติ” [เจโตวิมุตติ–ปั ญญาวิมุตติ] ให้บริ บูรณ์ยิง [อรหัตผลในปั จจุบนั ] และการเจริ ญ
่
“อเบกขาสั
มโพชฌงค์ ” อันสหรคตด้วย “เมตตา” [กรุ ณา–มุทิตา–อุเบกขา] ยอมบรรลุ
ถึง “เมตตาเจ
ุ
่
โตวิมุตติ” [กรุ ณาเจโตวิมุตติ–มุทิตาเจโตวิมุตติ–อุเบกขาเจโตวิมุตติ] ซึงเป็ นอํานาจแหงสมาธิ
ได้แก่

– ๔๘ –

ั ิ จิตอยูก่ บเรื
ั อง [สติปัฏฐาน ๔]
(๑) “สติ” —ความระลึกได้ สํานึกพร้อมอยู่ ใจอยูก่ บกจ
่ บค้นธรรม [อิทธิ บาท ๔ =ปั ญญา]
(๒) “ธัมมวิจยะ” —ความเฟ้ นธรรม ความสอดสองสื
(๓) “วิริยะ” —ความเพียรบากบันเพือทําดีละชัว [สัมมัปปธาน ๔–อินทรี ย์ ๕–พละ ๕]
(๔) “ปี ติ” —ความอิมใจ ความดืมดําในใจ [ธรรมสมาธิ ๕–ฌาน ๔]
่
(๕) “ปัสสั ทธิ” —ความผอนคลายสงบเย็
นกายใจ [ธรรมสมาธิ ๕–ฌาน ๔]
่ ่
่ [ธรรมสมาธิ ๕–ฌาน ๔]
(๖) “สมาธิ” —จิตตังมันสงบแนวแนในอารมณ์
เดียว ไมฟุ้่ งซาน
(๗) “อเบกขา
” —ความมีใจเป็ นกลางเพราะเห็นตามเป็ นจริ ง [อัปปมัญญา ๔–ฌาน ๔]
ุ
หมายเหตุ: เพือให้เข้าใจชัดเจนยิงขึน ให้พิจารณาเพิมเติมใน คําวา่ “อเบกขา
” ทีเข้าไปรวมกบั
ุ
หรื อสหรคตด้วยข้อธรรมในหมวดอืนๆ ซึงแยกออกเป็ น ๑๐ ประการ ดังนี
(๑) “ฉฬังคุเปกขา” —อุเบกขาในองค์ ๖–อารมณ์ ๖ [อินทรี ย ์ ๖]
(๒) “พรหมวิหารรุ เปกขา” —อุเบกขาในพรหมวิหาร ๔
(๓) “โพชฌังคุเปกขา” —อุเบกขาในโพชฌงค์ ๗
(๔) “วิริยเุ ปกขา” —อุเบกขาในวิริยะ –สัมมัปปธาน ๔
(๕) “สังขารุ เปกขา” —อุเบกขาในสังขาร ๓
(๖) “เวทนุเปกขา” —อุเบกขาในเวทนา ๓
(๗) “วิปัสสนุเปกขา” —อุเบกขาในวิปัสสนา –วิปัสสนาญาณ ๙
(๘) “ตัตรมัชฌัตตุเปกขา” —อุเบกขาในความเป็ นกลางในธรรมนันๆ –เจตสิ ก ๕๒
(๙) “ฌานุเปกขา” —อุเบกขาในฌาน ๔
(๑๐) “ปาริ สุทธุเปกขา” —อุเบกขาในความบริ สุทธิ–วิสุทธิ ๗
นอกจากนี เพือให้เข้าใจชัดเจนยิงขึนใน “โพชฌงค์ ๗” ผูป้ ฏิบตั ิธรรมควรประจักษ์ในข้อประพฤติปฏิบตั ิที
ื ลตอการเจริ
่
่ อยางแท้
่ จริ ง ดังนี
เกอกู
ญฌานสมาธิ เพือให้เข้าถึง ธรรมทีเป็ นองค์ แห่ งการตรั สรู้ ดังกลาวนี
่ นไปเพือความเกดขึ
ิ นแหงสติ
่ สมั โพชฌงค์ กระทํา
(๑) สติสัมโพชฌงค์ —องค์ธรรม ๔ ประการ ยอมเป็
่
โยนิโสมนสิ การ ในคําวา่ “สนฺต”ํ ได้แก่ มีอยูด่ ว้ ยสามารถแหงการได้
เฉพาะ คําวา่ “อสนฺต”ํ ได้แก่
่
่ ซึงอยูใ่ นคําวา่ “ยถา จ อนุปฺปนฺนสฺ ส” คือ การพิจารณาเนืองๆ
ไมมี่ ดว้ ยสามารถแหงการไมได้
่ สมั โพชฌงค์ เมือยังมนสิ การนันเป็ นไปให้
ตามความเป็ นจริ ง “สติ” คือ ธรรมอันเป็ นทีตังแหงสติ
่ สมั โพชฌงค์นนั สติสมั โพชฌงค์ยอมเกดขึ
่ ิ น ได้แก่
มาก ในธรรมอันเป็ นทีตังแหงสติ
๑. สติสมั ปชัญญะ
๒. ความเว้นจากบุคคลผูห้ ลงลืมสติ
๓. การเสพบุคคลผูม้ ีสติตงั มัน
๔. ความเป็ นผูน้ อ้ มจิตไปในสติสมั โพชฌงค์นนั
– ๔๙ –

่ นไปเพือความเกดขึ
ิ นแหงธั
่ มม
(๒) ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ —องค์ธรรม ๗ ประการ ยอมเป็
วิจยสัมโพชฌงค์ การทําให้มากซึง โยนิโสมนสิ การ ในธรรมทังหลาย อันเป็ นกุศลและอกุศล อัน
่ นโทษ อันควรเสพและไมควรเสพ
่
เป็ นโทษและไมเป็
อันเลวและประณี ต อันเปรี ยบด้วยธรรมดํา
่ เป็ นอาหาร เพือความเกดขึ
ิ นแหง่ ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ทียังไม่
และธรรมขาวมีอยู่ ธรรมเหลานี
ิ น หรื อวา่ ยอมเป็
่ นไปพร้อมเพือความเจริ ญงอกงามไพบูลย์ยงิ ขึนแหงธั
่ มมวิจยสัมโพชฌงค์
เกดขึ
ิ นแล้ว ได้แก่
ทีเกดขึ
๑. การสอบถาม
๒. การทําวัตถุให้สะอาด
๓. การปรับอินทรี ยใ์ ห้เสมอกนั
๔. การเว้นจากบุคคลผูม้ ีปัญญาทราม
๕. การเสพบุคคลผูม้ ีปัญญาดี
๖. การพิจารณาดําเนินไปด้วยญาณอันลึกซึง
๗. การน้อมจิตไปในธัมมวิจยสัมโพชฌงค์นนั
่ นไปเพือความเกดขึ
ิ นแหงวิ
่ ริยสัมโพชฌงค์ การ
(๓) วิริยสัมโพชฌงค์ —องค์ธรรม ๑๑ ประการ ยอมเป็
ทําให้มากซึง โยนิโสมนสิ การ ในธาตุเหลา่นี คือ อารั พภธาตุ–ความเพียรทีเริ มครังแรก ๑ นิกกม
ํ งมากกวาอารั
่ พภธาตุนนั เพราะขจัดความเกยจคร้
ี านได้แล้ว ๑ ปรั กกม
ธาตุ–ความเพียรทีมีกาลั
ํ งกวาแม้
่ นิกกมธาตุ ๑ มีอยู่ นีเป็ นอาหาร เพือให้วิริยสัมโพชฌงค์ทียังไม่
ธาตุ–ความเพียรทีมีกาลั
ิ เกดขึ
ิ น หรื อวาย
่ อมเป็
่ นไปพร้อมเพือความเจริ ญไพบูลย์ยงิ ขึนของวิริยสัมโพชฌงค์ทีเกดขึ
ิ น
เกดให้
แล้ว ได้แก่
๑. การพิจารณาภัยในอบาย
๒. ความเป็ นผูเ้ ห็นอานิสงส์ของความเพียร
๓. การพิจารณาวิถีเป็ นทีดําเนินไป
่ ณฑบาต
๔. การประพฤติเอือเฟื อตอบิ
่ ่
๕. การพิจารณาความยิงใหญแหงความเป็
นทายาท
่ ่
๖. การพิจารณาความยิงใหญแหงพระศาสดา
่ ่
๗. การพิจารณาความยิงใหญแหงชาติ
่ ่
๘. การพิจารณาความยิงใหญแหงสพรหมจารี
ี าน
๙. การเว้นบุคคลผูเ้ กยจคร้
ั คคลผูม้ ีความเพียรอันเริ มแล้ว
๑๐. การเสวนากบบุ
๑๑. ความน้อมจิตไปในวิริยะนัน

– ๕๐ –

่ นไปเพือความเกดขึ
ิ นแหงปี
่ ติสัมโพชฌงค์
(๔) ปี ติสัมโพชฌงค์ —องค์ธรรม ๑๑ ประการ ยอมเป็
่ ติสัมโพชฌงค์ มีอยู่ นี
การทําให้มากซึ ง โยนิโสมนสิ การ ในธรรมทังหลายอันเป็ นทีตังแหงปี
่ ิ เกดขึ
ิ น หรื อวายอมเป็
่ ่ นไปเพือความเจริ ญ
เป็ นอาหาร เพือให้ปีติสัมโพชฌงค์ทียังไมเกดให้
่ ติสัมโพชฌงค์
ิ นแล้ว “ปี ติ” คือ ธรรมเป็ นทีตังแหงปี
ไพบูลย์ยงิ ขึนของปี ติสัมโพชฌงค์ทีเกดขึ
ิ น นันคือ “โยนิโสมนสิ การ” ได้แก่
การทําไว้ในใจเพือให้ปีตินนั เกดขึ
๑. พุทธานุสสติ
๒. ธัมมานุสสติ
๓. สังฆานุสสติ
๔. ลีลานุสสติ
๕. จาคานุสสติ
๖. เทวตานุสสติ
๗. อุปสมานุสสติ
๘. การเว้นบุคคลผู ้ [มีจิต] เศร้าหมอง
่ ว
๙. การคบบุคคลผู ้ [มจิี ต] ผองแผ้
่
๑๐. การพิจารณาพระสูตรอันเป็ นทีตังแหงความเลื
อมใส
๑๑. การน้อมจิตไปในปี ตินนั
่ นไปเพือความเกดขึ
ิ นแหงปั
่ สสัทธิ
(๕) ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ —องค์ธรรม ๗ ประการ ยอมเป็
่ คือ กายปั สสัทธิ จิตตปั สสัทธิ นี
สัมโพชฌงค์ การทําให้มากซึง โยนิโสมนสิ การ ในธรรมเหลานี
่ ิ เกดขึ
ิ น หรื อวา่ ยอมเป็
่ นไปพร้อม เพือความ
เป็ นอาหาร เพือให้ปัสสัทธิสมั โพชฌงค์ทียังไมเกดให้
ิ นแล้ว ได้แก่
เจริ ญไพบูลย์ยงิ ขึนของปัสสัทธิสมั โพชฌงค์ทีเกดขึ
๑. การเสพโภชนะอันประณี ต
๒. การเสพอุตุอนั สบาย
๓. การเสพอิริยาบถอันสบาย
๔. การประกอบความเพียรปานกลาง
่
๕. การเว้นบุคคลผูม้ ีกายอันกระสับกระสาย
๖. การเสพบุคคลผูม้ ีจิตอันสงบ
๗. ความน้อมจิตไปในปัสสัทธินนั
่ นไปเพือความเกดขึ
ิ นแหงสมาธิ
่
(๖) สมาธิสัมโพชฌงค์ —องค์ธรรม ๑๑ ประการ ยอมเป็
สมั โพชฌงค์
่ สมถนิมิต [สมถะ–สงบระงับ] อัพยัคค
การกระทําให้มากซึง โยนิโสมนสิ การ ในนิมิตเหลานี
่ ิ นให้เกดขึ
ิ น หรื อวายอม
่ ่
่ ] นีเป็ นอาหาร เพือให้สมาธิสมั โพชฌงค์ทียังไมเกดขึ
นิมิต [ไมฟุ้่ งซาน
ิ นแล้ว ได้แก่
เป็ นไปเพือความเจริ ญไพบูลย์ยงิ ขึนของสมาธิสมั โพชฌงค์ทีเกดขึ
– ๕๑ –

๑. การทําวัตถุให้สะอาด
๒. การปรับอินทรี ยใ์ ห้เสมอกนั
๓. ความเป็ นผูฉ้ ลาดในนิมิต
๔. ความยกจิตในสมัย
่ ตในสมัย
๕. ความขมจิ
่ งในสมัย
๖. ความให้จิตราเริ
๗. ความวางจิตเฉยในสมัย
๘. ความเว้นบุคคลผูม้ ีจิตไมตั่ งมัน
๙. การเสพบุคคลผูม้ ีจิตตังมัน
๑๐. การพิจารณาฌานวิโมกข์
๑๑. ความน้อมจิตไปในสมาธินนั
ิ นแหงอุ
่ เปกขาสัมโพชฌงค์ มี
(๗) อเปกขาสั
มโพชฌงค์ —องค์ธรรม ๕ ประการ เป็ นไปเพือความเกดขึ
ุ
่ เปกขาสัมโพชฌงค์
อยู่ การทําให้มากซึง โยนิโสมนสิ การ ในอุเบกขาธรรม นัน อันเป็ นทีตังแหงอุ
่ เกดให้
ิ เกดขึ
ิ น หรื อวา่ ยอมเป็
่ นไปเพือความ
นีเป็ นอาหาร เพือให้อุเปกขาสัมโพชฌงค์ทียังไมได้
่ เปกขาสัมโพชฌงค์ทีเกดขึ
ิ นแล้ว ได้แก่
เจริ ญไพบูลย์ยงิ ขึนแหงอุ
๑. ความวางเฉยในสัตว์
๒. ความวางเฉยในสังขาร
๓. ความเว้นบุคคลผูย้ ดึ ถือสัตว์และสังขาร
๔. ความเสพบุคคลผูว้ างเฉยในสัตว์และสังขาร
๕. ความน้อมจิตไปในอุเปกขานัน
่
็ คําว่า “ฌาน” จะต้องประกอบด้วยองค์ฌานพืนฐาน นันคือ “สมาธิ–เอกัคคตา–เอกัคคตาแห่ ง
อยางไรกตาม
่ า] ซึ งเรี ยกวา่ “ฌานจิต–จิตตสมาธิ”
สมาธิ” [สมาธิ ทาํ ให้สติคมชัดบริ สุทธิ อุเบกขาทําให้สัมปชัญญะแกกล้
อันเป็ น “สมาธิในฌาน” [จิตตัววิปัสสนา–สติสัมปชัญญะ–ความรู ้ยิง–ญาณทัสสนะ] หรื อ “สมาธิในสมถะ”
ทีเรี ยกวา่ “อัปปนาสมาธิ” คือ สมาธิ ในขันแน่ วแน่ อย่ างสนิทประณี ตในอารมณ์ เดียว นันคือ “จิตประภัสสร”
หมายถึง จิ ตที สะอาด–ผุดผ่ อง–ผ่ องแผ้ ว–บริ สุทธิ –ปราศจาก “นิวรณปกิ
ู เลส–จิตตอปกิ
ุ เลส” เป็ นจิ ตตาม
สภาพดังเดิ ม ทีเรี ยกวา่ “มโน–ปฐมวิญญาณ–ภวังคจิต” [เปรี ยบเที ยบกบั “นันทิสัญญา” คือ ความสําคัญ
กําหนดหมายรู้ โดย ความยิ นดี –ความติ ดใจเพลิ ดเพลิ น–ความระเริ ง–ความสนุก–ความชื นมื น ขณะเป็ น
่ มวา่ มนษย์
สมาธิ ] อยาลื
ุ สามารถชํ าระล้ างกิเลสหรื ออปกิ
ุ เลสทังหลายออกจากจิตใจของตนได้ คือ “ปริ ยุฏ
ิ
่
ฐานกิเลส” [กเลสอยางกลาง
ได้แก่ “นิ วรณ์ ๕” คือ สิ งที กันจิ ตไม่ ให้ ก้ าวหน้ าในคุณธรรม ธรรมที กันจิ ต
ไม่ ให้ บรรลุคุณความดี อกุศลธรรมที ทําจิ ตให้ เศร้ าหมองและทําปั ญญาให้ อ่อนกําลัง ได้แก่ กามฉั นทะ–
– ๕๒ –

พยาบาท–ถีนมิทธะ–อุทธัจจกุกกุจจะ–วิจิกิจฉา — “อปกิ
ุ เลส ๑๖” คือ ธรรมเครื องเศร้ าหมอง สิ งที ทําให้ จิต
ขุ่นมัว รั บคุณธรรมได้ ยาก ดุจผ้ าเปรอะเปื อนสกปรก ย้ อมไม่ ได้ ดี ได้แก่ อภิชฌาวิสมโลภะ–พยาบาท–โกธะ–
อุปนาหะ–มักขะ–ปลาสะ–อิ สสา–มัจฉริ ยะ–มายา–สาเถยยะ–ถัมภะ–สารั มภะ–มานะ–อติมานะ–มทะ–ปมา
ทะ ดูเพิมเติมในบทสรุ ป] ด้วยการเจริ ญ “ฌานสมาบัติ” โดยเฉพาะ “ฌาน ๔–รู ปฌาน ๔” ซึ งจะกลายเป็ น
่ เพราะฉะนัน ในการฝึ กฝนจิตใจให้เป็ น “สมาธิในฌาน–เอกัคคตา” นัน
บาทฐานสําคัญในวิปัสสนาตอไป
่ บเนื องอยูเ่ นื องๆ เป็ นประจําอยูเ่ ป็ นนิ ตย์ ให้เกดความชํ
ิ
ต้องทําอยางสื
านาญ ความเชียวชาญในการเข้าออก
ฌานหรื อการควบคุมฌานได้ตามเจตนาของตน ทีเรี ยกวา่ “วสี ๕” โดยเฉพาะในขันปฐมฌาน [ฌานที ๑]
่ ้
่ ฌานขันละเอียดประณี ตทีสู งขึนตอไป
่ (ดู “วสี ๕” ในภาคผนวก–วิธีเจริ ญกรรมฐาน ๔๐) ดังนี
กอนกาวไปสู
“วสี ๕” หมายถึง ความชํานาญ ความคล่ องแคล่ ว ได้แก่
่
่
(๑) “อาวัชชนวสี” —ความชํานาญคลองแคลวในการนึ
ก ตรวจองค์ฌานทีตนได้ออกมาแล้ว
่ ฌานทีผานมา
่
นันคือ พิจารณาเห็นหรื อนึกคิดถึงอารมณ์แหงองค์
่
่
(๒) “สมาปัชชนวสี ” —ความชํานาญคลองแคลวในการที
เข้าฌานได้รวดเร็ วทันที
่
่
(๓) “อธิฏฐานวสี ” —ความชํานาญคลองแคลวในการที
จะรักษาไว้มิให้ฌานจิตต์นนั
่ บเนืองได้ตลอดเวลาทีต้องการ
“ตกภวังค์ ” นันคือ การเจริ ญฌานอยางสื
่
่
็ ตามต้องการ
(๔) “วฏุฐานวสี ” —ความชํานาญคลองแคลวในการจะออกจากฌานเมื
อใดกได้
ํ
นันคือ กาหนดระยะเวลาของการนั
งสมาธิ
่
่
(๕) “ปัจจเวกขณวสี ” —ความชํานาญคลองแคลวในการพิ
จารณาทบทวนองค์ฌาน
่
สําหรับผูป้ ฏิบตั ิธรรมทีมีความชํานาญในการเจริ ญฌาน “ฌาน ๔–รปฌาน
๔” โดยเริ มจาก “ปฐมฌาน” กอน
ู
ิ
่
่ แล้ว จนลุถึง “จตุตถฌาน” แล้วคอยเจริ
่
จนเกดความชํ
านาญคลองแคลวดี
ญ “ฌานสมาบัติ” ในขันทีสู งขึนไป
ได้อีก ทีเรี ยกวา่ “อรปฌาน
๔” หรื อ “อรู ป ๔–อารุ ปป์ ๔” [จัดอยูใ่ นกรรมฐาน ๔๐] ดังนี
ู
“อรปฌาน
๔” หมายถึง ฌานมีอรู ปธรรมเป็ นอารมณ์ แห่ งกรรมฐาน ฌานทีเป็ นอรู ปาวจร นันคือ
ู
“อรู ปฌาน” ภพของสัตว์ผเู ้ ข้าถึง “อรู ปฌาน” คือ ภพของอรู ปพรหม ได้แก่
ํ
่ ่
(๑) “อากาสานัญจายตนะ” —ฌานอันกาหนดอากาศคื
อชองวางหาที
สุ ดมิได้เป็ นอารมณ์แหง่
กรรมฐาน หรื อภพของผูเ้ ข้าถึงฌานนี หรื อ จิตและเจตสิ กของผูเ้ ข้าอากาสานัญจายตน
ฌาน หรื อของผูอ้ ุปบัติในอากาสานัญจายตนภูมิ หรื อของพระอรหันต์ผอู ้ ยูเ่ ป็ นสุ ขใน
ทิฏฐธรรม [สิ งทีมองเห็น คือ ชาตินี–ทันเห็น] นันคือ —“อากาศ” คือ ธรรมชาติอนั นับวา่
่
่ ธรรมชาติอนั นับวาความวางเปลา
่
่
่ ชองวาง
่ ่ ธรรมชาติอนั นับวา่
อากาศ ความวางเปลา
่ ่ อันมหาภูตรู ป ๔ ไมถู่ กต้องแล้ว อันใด นีเรี ยกวา่ “อากาศ” ภิกษุตงั จิตไว้ ตังจิต
ชองวาง
ไว้ดว้ ยดี แผจิ่ ตไปไมมี่ ทีสุ ดในอากาศนัน ด้วยเหตุนนั จึงเรี ยกวา่ “อากาศไม่ มีทีสุด”
– ๕๓ –

ํ
่
(๒) “วิญญาณัญจายตนะ” —ฌานอันกาหนดวิ
ญญาณหาทีสุ ดมิได้เป็ นอารมณ์แหงกรรมฐาน
หรื อภพของผูเ้ ข้าถึงฌานนี หรื อ จิตและเจตสิ กของผูเ้ ข้าวิญญาณัญจายตนฌาน หรื อของ
ผูอ้ ุปบัติในวิญญาณัญจายตนภูมิ หรื อของพระอรหันต์ผอู ้ ยูเ่ ป็ นสุ ขใน ทิฏฐธรรม [สภาวะ
หรื อเรื องซึงเห็นได้ คือ ปั จจุบนั ] นันคือ —ภิกษุ พิจารณาอากาศอันวิญญาณถูกต้องแล้ว
นันแล แผจิ่ ตไปไมมี่ ทีสุ ด ด้วยเหตุนนั จึงเรี ยกวา่ “วิญญาณไม่ มีทีสุด”
ํ
่
(๓) “อากิญจัญญายตนะ” —ฌานอันกาหนดภาวะที
ไมมี่ อะไรๆ เป็ นอารมณ์แหงกรรมฐาน
ิ ญญายตนฌาน หรื อของผู ้
หรื อภพของผูเ้ ข้าถึงฌานนี หรื อ จิตและเจตสิ กของผูเ้ ข้าอากญจั
ิ ญญายตนภูมิ หรื อของพระอรหันต์ผอู ้ ยูเ่ ป็ นสุ ขใน ทิฏฐธรรม นันคือ
อุปบัติในอากญจั
่
—ภิกษุพิจารณาเห็นวา่ วิญญาณนันแลไมมี่ ไมปรากฏ
อันตรธานไป น้อยหนึงไมมี่ ด้วย
เหตุนนั จึงเรี ยกวา่ “วิญญาณน้ อยหนึงไม่ มี”
็ ่ ่ ไมมี่ สญ
็ ่ ่
(๔) “เนวสั ญญานาสั ญญายตนะ” —ฌานอันเข้าถึงภาวะมีสญ
ั ญากไมใช
ั ญากไมใช
หรื อภพของผูเ้ ข้าถึงฌานนี หรื อจิตและเจตสิ กของผูเ้ ข้าเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน
หรื อของผูอ้ ุปบัติในเนวสัญญานาสัญญายตนภูมิหรื อของพระอรหันต์ผอู ้ ยูเ่ ป็ นสุ ขใน
ิ ญญายตนฌานนันแล โดยความสงบ เจริ ญ
ทิฏฐธรรม นันคือ —ภิกษุพจิ ารณาอากญจั
สมาบัติอนั มีสงั ขารเหลืออยู่ ด้วยเหตุนนั จึงเรี ยกวา่ “มิใช่ ผ้ มู ีสัญญาและมิใช่ ผ้ ไู ม่ มี
สัญญา”
ิ นกบผู
ั ท้ ี
เมือพิจารณา “รปฌาน
๔” กบั “อรปูฌาน ๔” ด้วยความเข้าใจชัดเจนดีแล้ว ให้พิจารณาถึงผลทีเกดขึ
ู
่ ] ดังนี
จะบรรลุฌานสมาบัติ [สมาบัติ ๘] นี เรี ยกวา่ “วิโมกข์ ๘” [ดูเปรี ยบเทียบกบั “ฌานวิโมกข์ ” ข้างลาง
“วิโมกข์ ๘” หมายถึง ความหลุดพ้น ภาวะทีจิตปลอดพ้นจากสิ งรบกวนและน้อมดิงเข้าไปใน
่ ่ วหรื อปลอดตัวเต็มที ซึงเป็ นไปในขันตอนตางๆ
่ ทีเกดขึ
ิ นใน
อารมณ์นนั ๆ อยางปลอยตั
“ฌานสมาบัติ–สมาบัติ ๘” ได้แก่
(๑) วิโมกข์ ที ๑ —โยคาวจรบุคคล [ผูบ้ าํ เพ็ญเพียรภาวนา] ผูไ้ ด้รูปฌานโดยทําบริ กรรมใน
่ นรู ปทังหลาย ได้แก่ “รู ปฌาน ๔” ของผูไ้ ด้ฌานโดยเจริ ญกสิ ณที
รู ปภายใน ยอมเห็
ํ
กาหนดวั
ตถุในกายของตน เชน่ สี ผม
่ นรู ป
(๒) วิโมกข์ ที ๒ —โยคาวจรบุคคลผูไ้ ด้รูปฌานโดยทําบริ กรรมในรู ปภายนอก ยอมเห็
ํ
ทังหลายในภายนอก ได้แก่ “รู ปฌาน ๔” ของผูไ้ ด้ฌานโดยเจริ ญกสิ ณกาหนดอารมณ์
ภายนอก
(๓) วิโมกข์ ที ๓ —โยคาวจรบุคคลเป็ นผูน้ อ้ มจิตไปวา่ “งามแท้ ” ได้แก่ ฌานของผูเจริ
้ ญ
ํ
วรรณกสิ ณ กาหนดสี
ทีงาม หรื อเจริ ญอัปปมัญญา

– ๕๔ –

้ ่ ปสัญญาโดยประการทังปวง เพราะความดับ
(๔) วิโมกข์ ที ๔ —โยคาวจรบุคคลกาวลวงรู
่ ฆสัญญา [รู ปสัญญา–สัททสัญญา–คันธสัญญา–รสสัญญา–โผฏฐัพพสัญญา]
ไปแหงปฏิ
่ การซึงนานัตตสัญญา โยคาวจรบุคคลจึงบรรลุอากาสานัญจายตนฌาน
เพราะไมมนสิ
โดยบริ กรรมวา่ “อากาศไม่ มีทีสุด”
้ ่
(๕) วิโมกข์ ที ๕ —โยคาวจรบุคคลกาวลวงอากาสานั
ญจายตนะโดยประการทังปวง
โยคาวจรบุคคลจึงบรรลุวิญญาณัญจายตนฌาน โดยบริ กรรมวา่ “วิญญาณไม่ มีทีสุด–
วิญญาณหาทีสุดมิได้ ”
้ ่ ญญาณัญจายตนะโดยประการทังปวง
(๖) วิโมกข์ ที ๖ —โยคาวจรบุคคลเพราะกาวลวงวิ
ิ ญญายตฌาน โดยบริ กรรมวา่ “วิญญาณน้ อยหนึงไม่ มี–
โยคาวจรบุคคลจึงบรรลุอากญจั
ไม่ มีอะไรเลย ”
้ ่
ิ ญญายตนะโดยประการทังปวง
(๗) วิโมกข์ ที ๗ —โยคาวจรบุคคลกาวลวงอากญจั
โยคาวจรบุคคลจึงบรรลุ เนวสัญญานาสัญญายตนฌาน–เนวสัญญานาสัญญายตนะ
่ ยซึงเนวสัญญานาสัญญายตนะโดยประการทัง
(๘) วิโมกข์ ที ๘ —โยคาวจรบุคคลกา้วลวงเสี
ั ่
ปวง โยคาวจรบุคคลจึงบรรลุ สัญญาเวทยิตนิโรธ–นิโรธสมาบัติ อยู่ [สื บเนืองกนอยู
ประพฤติเป็ นไปอยู่ รักษาอยู่ เป็ นไปอยู่ ให้เป็ นไปอยู่ เทียวไปอยู่ พักอยู่ ด้วยเหตุนนั
จึงเรี ยกวา่ “อยู่”]
่ างต้นนัน ทําให้สามารถระบุเกณฑ์ความเป็ นอริ ยบุคคลได้ ๗
ดังนัน การบรรลุวิโมกขธรรมทัง ๘ ดังกลาวข้
่ พิจารณารวมกบ
่ ั “โลกตตร
ระดับ เพือเป็ นแนวทางการประเมินและวัดผลการปฏิบตั ิธรรมของตนได้ แตให้
ุ
ญาณ” คือ “มัคคญาณ–มรรค ๔” กบั “ผลญาณ–ผล ๔” (ดูในบทที ๔) ประกอบกนั เพราะทัง “ฌาน–สมถะ–
ิ นพร้ อมกนั [สหชาตธรรม–ปั สสัทธิ ยุคฬาทิ ] เพราะเป็ น
สมาธิ ” กบั “ญาณ–วิปัสสนา–ปั ญญา” ต้องเกดขึ
ิ งคู่ ทีเรี ยกวา่ “สัลเลขตา–สัลเลขธรรม” ให้พิจารณาเกณฑ์ “อริ ยบคคล
ธรรมเครื องขัดเกลากเลสทั
ุ ๗” ดังนี
“อริยบคคล
ุ ๗” หมายถึง บุคคลผู้ประเสริ ฐ โดยเรี ยงลําดับจากสูงลงมา ได้แก่
่ ได้สมั ผัสวิโมกข์ ๘ ด้วยกาย และ
(๑) “อภโตภาควิ
มุต” —ผู้หลุดพ้ นทังสองส่ วน คือ ทานที
ุ
สิ นอาสวะแล้วเพราะเห็นด้วยปัญญา หมายเอาพระอรหันต์ผไู ้ ด้เจโตวิมุตติขนั อรู ป
่ จะได้ปัญญาวิมุตติ หรื ออีกนัยหนึง คือ พระอรหันต์ผบู ้ าํ เพ็ญสมถะมา
สมาบัติมากอนที
่
่
เป็ นอยางมากจนไ
ด้สมาบัติ ๘ แล้ว จึงใช้สมถะนันเป็ นฐานบําเพ็ญวิปัสสนาตอไปจน
่ [และสองวาระ] คือ หลุดพ้นจากรู ปกายด้วย
บรรลุอรหัตผล หรื อ หลุดพ้นทังสองสวน
่ คือ การดับกเลส
ิ
“อรปสมาบั
ติ” [ซึงเป็ นวิกขัมภนะ = “วิกขัมภนนิโรธ” ดับด้วยขมไว้
ู
่ บ้ าํ เพ็ญฌาน ถึงปฐมฌาน ยอมขมนิ
่ ่ วรณ์ไว้ได้ ตลอดเวลาทีอยูใ่ นฌานนัน] หน
ของทานผู
หนึงแล้ว จึงหลุดพ้นจากนามกายด้วย “อริ ยมรรค” [ซึงเป็ นสมุจเฉท = “สมุจเฉทนิโรธ”
– ๕๕ –

ิ
่
ดับด้วยตัดขาด คือ ดับกเลสเสร็
จสิ นเด็ดขาด ด้วยโลกุตตรมรรค ในขณะแหงมรรคนั
น
ชือวา่ สมุจเฉทนิโรธ] อีกหนหนึง
่ มิได้สมั ผัสวิโมกข์ ๘ ด้วยกาย แตสิ่ นอา
(๒) “ปัญญาวิมุต” —ผู้หลุดพ้ นด้ วยปั ญญา คือ ทานที
สวะแล้วเพราะเห็นด้วยปัญญา หมายเอาพระอรหันต์ผไู ้ ด้ปัญญาวิมุตติกสํ็ าเร็ จเลยทีเดียว
่ ได้สมั ผัสวิโมกข์ ๘
(๓) “กายสั กขี” —ผู้เป็ นพยานด้ วยนามกาย–ผู้ประจักษ์ กบั ตัว คือ ทานที
่ ็ นไปเพราะเห็นด้วยปั ญญา หมายเอาพระอริ ยบุคคลผู ้
ด้วยกาย และอาสวะบางสวนกสิ
่ าใน
บรรลุโสดาปั ตติผลแล้วขึนไป จนถึงเป็ นผูป้ ฏิบตั ิเพืออรหัต ทีมีสมาธินทรี ยแ์ กกล้
การปฏิบตั ิ คําวา่ “นามกาย” หมายถึง “กองแห่ งนามธรรม” คือ เจตสิ กทังหลาย “นาม
ขันธ์ ๓” ได้แก่ เวทนา–สัญญา–สังขาร = เจตสิ ก ๕๒ หรื อ “นามขันธ์ ๔” ได้แก่ เวทนา–
่ “วิญญาณ” = จิต ๘๙ เปรี ยบเทียบกบั “รปกาย
สัญญา–สังขาร–วิญญาณ สวน
” หมายถึง
ู
่ ปธรรม กายทีเป็ นสวนรู
่ ป โดยใจความได้แกรู่ ปขันธ์หรื อรางกาย
่
ประชุมแหงรู
่ เข้าใจอริ ยสัจจธรรมถูกต้องแล้ว และ
(๔) “ทิฏฐิปปัตตะ” —ผู้บรรลุสัมมาทิฏฐิ คือ ทานที
่ ็ นไปเพราะเห็นด้วยปัญญา หมายเอาพระอริ ยบุคคลผูบ้ รรลุโสดาปั ตติ
อาสวะบางสวนกสิ
่ าในการปฏิบตั ิ
ผลแล้วขึนไป จนถึงเป็ นผูป้ ฏิบตั ิเพืออรหัต ทีมีปัญญินทรี ยแ์ กกล้
่ เข้าใจอริ ยสัจจธรรมถูกต้องแล้ว และ
(๕) “สั ทธาวิมุต” —ผู้หลุดพ้ นด้ วยศรั ทธา คือ ทานที
่ ็ นไปเพราะเห็นด้วยปั ญญา แตมี่ ศรัทธาเป็ นตัวนํา หมายเอาพระ
อาสวะบางสวนกสิ
อริ ยบุคคลผูบ้ รรลุโสดาปัตติผลแล้วขึนไป จนถึงเป็ นผูป้ ฏิบตั ิเพืออรหัต ทีมีสทั ธินทรี ย ์
่ าในการปฏิบตั ิ
แกกล้
่ ป้ ฏิบตั ิเพือบรรลุ
(๖) “ธัมมานสารี
ุ ” —ผู้แล่ นไปตามธรรม–ผู้แล่ นตามไปด้ วยธรรม คือ ทานผู
่ า อบรมอริ ยมรรคโดยมีปัญญาเป็ นตัวนํา ทานผู
่ น้ ีถา้
โสดาปั ตติผลทีมีปัญญินทรี ยแ์ กกล้
บรรลุผลแล้วกลายเป็ นทิฏฐิปปัตตะ
่ ป้ ฏิบตั ิเพือ
(๗) “สั ทธานสารี
ุ ” —ผู้แล่ นไปตามศรั ทธา–ผู้แล่ นตามไปด้ วยศรั ทธา คือ ทานผู
่ า อบรมอริ ยมรรคโดยมีศรัทธาเป็ นตัวนํา ทานผู
่ ้
บรรลุโสดาปั ตติผลทีมีสทั ธินทรี ยแ์ กกล้
นีถา้ บรรลุผลแล้วกลายเป็ นสัทธาวิมุต
นอกจากนี ในการเจริ ญฌานสมาบัติทีจัดเป็ นประณี ตขันสู งสุ ด คือ “นิโรธสมาบัติ–สั ญญาเวทยิตนิโรธ”
หมายถึง สมาบัติทีดับสั ญญาแล เวทนา ที ข่ มระงับในขณะนันๆไว้ ได้ อย่ างชั วคราวไม่ ยังยืนตลอดไป ซึ ง
หมายถึง “จิตตสั งขาร” คือ สภาพทีปรุ งแต่ งใจ ได้แก่ “สั ญญา” คือ ความจําได้ หมายรู้ และ “เวทนา” คือ การ
เสวยอารมณ์ หรื อ “อนปพพวิ
ุ ุ หารสมาบัติ–อนบพพวิ
ุ ุ หาร ๙” คือ ธรรมเครื องอยู่ทีประณี ตต่ อกันขึนไปโดย
ลําดับ ได้แก่ รู ปฌาน ๔–อรู ปฌาน ๔–สั ญญาเวทยิตนิโรธ ๑ คําวา่ “สมาบัติ” หมายถึง ภาวะสงบประณี ตซึ ง
่
็ ทัง “ฌาน ๔–รู ปฌาน
พึงเข้ าถึง เชน่ ฌานสมาบัติ–ผลสมาบัติ–อนุปุพพวิหารสมาบัติ เป็ นต้น อยางไรกตาม
– ๕๖ –

๔” และ “อรู ปฌาน ๔” [ฌานสมาบัติ ๘] จัดเป็ นฌานประเภท ทีเรี ยกวา่ “อารั มมณปนิ
ู ชฌาน” คือ การเพ่ ง
รู ปธรรมเป็ นอารมณ์ แห่ งกรรมฐาน ดังนัน ในการเจริ ญสมถภาวนานัน “ผู้ปฏิบัติธรรมจะพัฒนาจิ ตใจตนเอง
ให้ ถึงระดับไหนนัน ต้ องใช้ ดลุ พินิจหรื อวิจารณญาณถึงความเหมาะควรและประโยชน์ สูงสุดทีพึงได้ รับ” คือ
ิ
่ งยืนถาวรได้จริ งหรื อไม่
“การดับทกข์
ยงั ยืนหรื อเข้าถึงความหลุดพ้นตลอดไปอยางยั
ุ ” ซึงเป็ นการดับกเลสได้
ข้ อพึงสังเกต คือ ในการปฏิบตั ิธรรมด้วยการเจริ ญ “อริยมรรคมีองค์ ๘” นัน จะเน้นการเจริ ญรู ป
ฌานเป็ นสําคัญ ทีเรี ยกวา่ “ฌาน ๔–รปฌาน
๔” ซึงหมายถึง “อธิจิตต์ ” ทีประกอบด้วย “มัคคังคะ
ู
๓” ได้แก่ (๑) สัมมาวายามะ–สัมมัปปธาน ๔ (๒) สัมมาสติ–สติปัฏฐาน ๔ (๓) สัมมาสมาธิ –ฌาน
๔ ตามลําดับ เพือใช้ “สมาธิในฌาน” เป็ นบาทฐานในการเจริ ญวิปัสสนา [วิปัสสนาภาวนา–
ั ฏฐาน] คือ “สมาธิในวิปัสสนา” ซึงหมายถึง “ญาณทัสสนะ” อีกสวนหนึ
่
วิปัสสนากมมั
ง นันคือ
่ เชน่ “โสฬสญาณ–ญาณ ๑๖” เป็ นต้น
“จิตตัววิปัสสนา” ซึงทําให้เกดิ “ญาณในวิปัสสนา” ตอไป
่ อการหยังรู ้ [“ญาณ” คือ ปั ญญาแห่ ง
คําวา่ “ญาณทัสสนะ–ญาณทัศนะ” หมายถึง การเห็น กลาวคื
่ าสุ ด หมายถึง “วิปัสสนา
การหยังรู้ ในวิปัสสนาภูมิ] การเห็นทีเป็ นญาณหรื อเห็นด้วยญาณ อยางตํ
่
ญาณ” นอกนันในทีหลายแหงหมายถึ
ง “ทิพพจักขญาณ
ุ ” บ้าง “มรรคญาณ” บ้าง และในบางกรณี
หมายถึง “ผลญาณ” บ้าง “ปัจจเวกขณญาณ” บ้าง “สัพพัญ ตญาณ
” บ้าง กมี็ ทังนีสุดแตข้่ อความ
ุ
่
็ การเจริ ญสมถภาวนานัน ควรเริ มทีจิตใจมี “ปราโมทย์ –ปี ติ–
แวดล้อมในทีนันๆ อยางไรกตาม
ปั สสัทธิ –สุข–สมาธิ ” [ธรรมสมาธิ ๕] ทีทําให้เกดิ “นันทิ” ความเพลิดเพลิน หรื อเกดิ “นันทิ
สัญญา” คือ ความสําคัญกําหนดหมายรู้ โดย ความยินดี–ความติดใจเพลิดเพลิน–ความระเริ ง–
ความสนุก–ความชื นมืน ซึงจะผสานสัมปยุตต์กบั “โพธิปักขิยธรรม ๓๗” จนเกดิ “อธิโมกข์ ” คือ
ศรั ทธาแรงกล้ าทีทําให้ ใจผ่ องใสอย่ างยิง ฉะนัน “ภาวะจิตทีชืนบานผ่ องใสเป็ นสขยิ
ุ ง” จึงเป็ น
องค์ประกอบสําคัญในการเจริ ญสมถภาวนา ทีจิตเป็ น “เนกขัมมะ–อพยาบาท–ความสว่ างไสว
่ = อวิกเขปะ] –สัมมาสมาธิ [ไมมี่ ขอ้ ลังเล
แห่ งปัญญา [โยนิโสมนสิ การ] –สัมมาสติ [ไมฟุ้่ งซาน
่
่ ่ ” และไมใช
่ ่ “อาสปฺปนา–ความคิดสายไป
่ ” หรื อ
สงสัย–“สํสโย” คือ “อวิสาหาร–ยอมไมสายไป
่ ” หรื อ “มโนวเลโข–รอยขีดใจ” คือ ความลังเลใจ] –ปราโมทย์
“ปริ สปฺปนา–ความคิดพราไป
่ งใจ]” ซึงนําไปสู่ ปฐมฌานเป็ นต้นไป นอกจากนี ให้พิจารณา คําศัพท์
[ความบันเทิงใจ–ราเริ
่ คคลผูป้ ราโมทย์แล้ว คือ “ปาโมชชะ” (๒) อาการแหงการบั
่
นเทิง คือ
เพิมเติม: (๑) ภาวะแหงบุ
“อาโมทนา” (๓) อาการทีรื นเริ ง คือ “ปโมทนา” คําวา่ “โมทนา” เพราะรวมธรรมทังหลายเข้า
่ ง (๔) อาการทีรา่
ด้วยกนั ฉะนัน “อาโมทนา” และ “ปโมทนา” รวมกนั คือ “ หาสะ” เพราะราเริ
เริ งยินดี คือ “หาสะ” (๕) อาการปลืมใจและโสมนัส ปี ติดาํ รงอยูด่ ว้ ยความยินดี คือ “วิตตะ” (๖)
่
่
บุคคลผูม้ ีปีติพงุ่ ขึนสู งแหงกายและจิ
ต คือ “อทุคฺคะ” (๗) ภาวะแหงคนที
มีกายและใจสูงขึน คือ
่ า] คือ “อัตตมนา”
“โอทัคคะ” (๘) ความเป็ นผูม้ ีใจเป็ นของตน [อินทรี ยแ์ กกล้
– ๕๗ –

่
็ สําหรับ คําวา่ “ฌานวิโมกข์ ” นัน ผูบ้ าํ เพ็ญเพียรภาวนาควรเข้าใจลําดับการปฏิบตั ิทีถูกต้อง ซึง
อยางไรกตาม
ี องถึง “วิปัสสนา” ในขณะเดียวกนั ดังนี
เป็ นขันตอนของการเจริ ญรู ปฌานทัง ๔ อันเกยวเนื
“ฌานวิโมกข์ ” แสดงลําดับขันการปฏิบตั ิจาํ นวน ๑๙ ขัน ดังนี
(๑) เนกขัมมะ เกดิ เผากามฉันทะ เพราะเหตุนนั จึงเป็ นฌาน [ฝ่ ายสมถภาวนา]
(๒) เนกขัมมะ เกดิ พ้นไป–เผาพ้นไป เพราะเหตุนนั จึงเป็ น ฌานวิโมกข์
่
(๓) ธรรม เกดิ ยอมเผา
ฌายีบุคคลย่ อมร้ ูกเิ ลสทีเกิดและถกเผา
ู เพราะเหตุนนั จึงเป็ น ฌานวิโมกข์
(๔) ความไม่ พยาบาท เกดิ เผาความพยาบาท เพราะเหตุนนั จึงเป็ นฌาน
(๕) ความไม่ พยาบาท เกดิ พ้นไป–เผาพ้นไป เพราะเหตุนนั จึงเป็ น ฌานวิโมกข์
่ วตลอดแม้วนั หรื อคืน]
(๖) อาโลกสัญญา เกดิ เผาถีนมิทธะ เพราะเหตุนนั จึงเป็ นฌาน [จิตสวางไส
(๗) ความไม่ ฟุ้งซ่ าน เกดิ เผาอทธั
ุ จจะ เพราะเหตุนนั จึงเป็ นฌาน
(๘) การกําหนดธรรม เกดิ เผาวิจกิ จิ ฉา เพราะเหตุนนั จึงเป็ นฌาน
(๙) ญาณ เกดิ เผาอวิชชา เพราะเหตุนนั จึงเป็ นฌาน
(๑๐) ความปราโมทย์ เกดิ เผาอรติ [ความไมยิ่ นดีดว้ ยริ ษยา] เพราะเหตุนนั จึงเป็ นฌาน
(๑๑) ปฐมฌาน เกดิ เผานิวรณ์ เพราะเหตุนนั จึงเป็ นฌาน
(๑๒) ทติุ ยฌาน เกดิ เผานิวรณ์ เพราะเหตุนนั จึงเป็ นฌาน
[ฝ่ ายสมถภาวนา–รู ปฌาน ๔]
(๑๓) ตติยฌาน เกดิ เผานิวรณ์ เพราะเหตุนนั จึงเป็ นฌาน
(๑๔) จตตถฌาน
เกดิ เผานิวรณ์ เพราะเหตุนนั จึงเป็ นฌาน
ุ
(๑๕) โสดาปัตติมรรค เกดิ เผากิเลส เพราะเหตุนนั จึงเป็ นฌาน
(๑๖) สกทาคามิมรรค เกดิ เผากิเลส เพราะเหตุนนั จึงเป็ นฌาน
[ฝ่ ายวิปัสสนาภาวนา–มรรค ๔]
(๑๗) อนาคามิมรรค เกดิ เผากิเลส เพราะเหตุนนั จึงเป็ นฌาน
(๑๘) อรหัตตมรรค เกดิ เผากิเลสทังปวง เพราะเหตุนนั จึงเป็ นฌาน
(๑๙) ฌาน เกดิ พ้นไป–เผาพ้ นไป เพราะเหตุนนั จึงเป็ น ฌานวิโมกข์
ํ ด–ติดใจ–ติดใคร่ ” = กามฉันทะ–พยาบาท–ถีนมิทธะ–
ฉะนัน คําวา่ ธรรมเกิด ย่ อมเผา [ราคะ “กาหนั
อุทธัจจะ–วิจิกิจฉา–อวิชชา–อรติ–นิวรณ์ –กิเลส] ซึง ฌายีบุคคล [ผูป้ ระกอบความเพียร] ย่ อมร้ ูกเิ ลสทีเกิด
และทีถกเผา
๔” ใน
ู
ู เพราะเหตุนนั จึงเป็ น ฌานวิโมกข์ นีเป็ น ฌานวิโมกข์ ซึงทําให้บรรลุถึง “รปฌาน
ขันต้น และ “มัคคญาณ” ตามลําดับ [พระสุตตันตปิ ฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค เล่ ม ๗ ภาค ๒ –
่ ั
หน้ าที 333] นอกจากนี ให้พจิ ารณารวมกบการเจริ
ญโสฬสญาณ–ญาณ ๑๖ ในฝ่ ายวิปัสสนากรรมฐาน
ิ มปยุตต์กนในการเจริ
ั
เพราะ “ฌานวิโมกข์ ” กบั “ญาณวิโมกข์ ” จะเกดสั
ญภาวนากรรมฐาน
– ๕๘ –

ิ
ี องกบการเจริ
ั
นอกจากนี เพือให้เกดความเข้
าใจขันตอน “วิธีการระงับดับนิวรณธรรม” ทังหลาย ซึงเกยวข้
ญ
่ บ “จิตตอุปกิเลส ๑๖” [อภิชฌาวิสมโลภะ–พยาบาท–
ญาณสมาบัติโดยตรง เมือดับ “นิวรณธรรม” ได้ ยอมดั
โกธะ–อุปนาหะ–มักขะ–ปลาสะ–อิสสา–มัจฉริ ยะ–มายา–สาเถยยะ–ถัมภะ–สารั มภะ–มานะ–อติมานะ–มทะ–
่ ั โดยเฉพาะอยางยิ
่ ง ในการเจริ ญ “ฌาน ๔–รปฌาน
่
่
ปมาทะ] ได้เชนกน
๔” อันดานแรกแหงการเจริ
ญภาวนา
ู
ิ งกลาว
่ ดังตอไปนี
่
ให้พิจารณาถึงคุณธรรมทีทําหน้าทีขัดเกลากเลสดั
“นิวรณ์ ๕–นิวรณปกิ
ู เลส” หมายถึง สิ งทีกันจิตไม่ ให้ ก้าวหน้ าในคุณธรรม ธรรมทีกันจิ ตไม่ ให้ บรรลุ
คุณความดี อกุศลธรรมทีทําจิ ตให้ เศร้ าหมองและทําปั ญญาให้ อ่อนกําลัง ดูวิธีสงบระงับ ดังนี
(๑) กามฉันทะ —ความพอใจในกาม
่ นไปเพือละกามฉันทะ ด้วยกระทําให้มากซึง โยนิโสมนสิ การ
องค์ธรรม ๖ ประการ ยอมเป็
่ ิ น ไมให้
่ เกดขึ
ิ น หรื อวาเพื
่ อการ
ในอสุ ภนิมิตนัน นีเป็ นอาหารเพือให้กามฉันทะทียังไมเกดขึ
ิ นแล้ว ได้แก่
ละกามฉันทะทีเกดขึ
๑. การเรี ยนอสุ ภนิมิต
๒. การประกอบเนืองๆ ในอสุ ภภาวนา
๓. ความเป็ นผูม้ ีทวารอันคุม้ ครองแล้วในอินทรี ยท์ งั หลาย
๔. ความเป็ นผูร้ ู ้จกั ประมาณในโภชนะ
ั
๕. ความเป็ นผูม้ ีกลยาณมิ
ตร
ื นการบําเพ็ญและประคับประคองรักษาสมาธิ]
๖. สัปปายกถา [เรื องสภาวะทีเกอหนุ
(๒) พยาบาท —ความคิดร้ายขัดเคืองแค้นใจ
่ นไปเพือการละพยาบาท กระทําให้มากซึง โยนิโสมนสิ การ ใน
องค์ธรรม ๖ ประการ ยอมเป็
่ ิ ่ ห้เกดขึ
ิ น หรื อวา่ เพือการละ
เมตตาเจโตวิมุตตินนั นีเป็ นอาหารเพือให้พยาบาททียังไมเกดไมใ
ิ นแล้ว ได้แก่
พยาบาททีเกดขึ
๑. การเรี ยนเมตตานิมิต
๒. การประกอบเนืองๆ ในเมตตาภาวนา
ั สสกตา
๓. การพิจารณากมมั
่
๔. การกระทําการใครครวญให้
มาก
ั
๕. ความเป็ นผูม้ ีกลยาณมิ
ตร
๖. สัปปายกถา
(๓) ถีนมิทธะ —ความหดหู่ และเซืองซึม
่ นไปเพือการละถีนมิทธะ กระทําให้มากซึง โยนิโสมนสิ การ ใน
องค์ธรรม ๖ ประการ ยอมเป็
ํ งมากกวาอารั
่ พภธาตุ
อารั พภธาตุ–ความเพียรทีเริ มครังแรก ๑ นิกกมธาตุ–ความเพียรทีมีกาลั
– ๕๙ –

ี านได้แล้ว ๑ ปรั กกมธาตุ–ความเพียรทีมีกาลั
ํ งกวาแม้
่ นิกกมธาตุ ๑
นันเพราะขจัดความเกยจคร้
่ นีเป็ นอาหารเพือมิให้ถีนมิทธะทียังไมเกดขึ
่ ิ นมิให้เกดขึ
ิ น หรื อวา่ เพือการละถีนมิทธะ
เหลานี
ิ นแล้ว ได้แก่
ทีเกดขึ
ิ ]
๑. การถือเอานิมิตในอติโภชนะ [บริ โภคมากเกนไป
๒. การเปลียนอิริยาบถ
๓. มนสิ การในอาโลกสัญญา
๔. การอยูก่ ลางแจ้ง
ั
๕. ความเป็ นผูม้ ีกลยาณมิ
ตร
๖. สัปปายกถา
่
(๔) อทธั
อนใจ
ุ จจกกกจจะ
ุ ุ —ความฟุ้ งซานและร้
่ นไปเพือการละอุทธัจจกุกกุจจะ กระทําให้มากซึง โยนิโส
องค์ธรรม ๖ ประการ ยอมเป็
่ นีเป็ นอาหารเพือมิให้
มนสิ การ ใน อารัพภธาตุ–นิกกมธาตุ–ปรักกมธาตุ ทีมีอยูเ่ หลานี
่ ิ นมิให้เกดขึ
ิ น หรื อวา่ เพือการละถีนมิทธะทีเกดขึ
ิ นแล้ว ได้แก่
ถีนมิทธะทียังไมเกดขึ
๑. ความเป็ นพหูสูต [การสดับตรับฟังมาก]
๒. ปริ ปุจฉกถา [การสอบถาม]
๓. ความเป็ นผูช้ าํ นาญในพระวินยั
๔. การคบบุคคลผูเ้ จริ ญ
ั
๕. ความเป็ นผูม้ ีกลยาณมิ
ตร
๖. สัปปายกถา
(๕) วิจิกจิ ฉา —ความลังเลสงสัย
่ นไปเพือการละวิจิกิจฉา กระทําให้มากซึง โยนิโสมนสิ การ ใน
องค์ธรรม ๖ ประการ ยอมเป็
่ นโทษ อันควรเสพและไมควร
่
ธรรมทังหลาย อันเป็ นกุศลและอกุศล อันเป็ นโทษและไมเป็
เสพ อันเลวและประณี ต อันเปรี ยบด้วยมรรคดําและธรรมขาว ทีมีอยู่ นีเป็ นอาหารเพือมิให้
่ ิ ให้เกดขึ
ิ น หรื อวาเพื
่ อการละวิจิกิจฉาทีเกดแล้
ิ ว ได้แก่
วิจิกิจฉาทียังไมเกดมิ
๑. ความเป็ นพหูสูต
๒. ความเป็ นผูส้ อบถาม
๓. ความเป็ นผูช้ าํ นาญในพระวินยั
๔. ความเป็ นผูม้ ากด้วยอธิโมกข์
ั
๕. ความเป็ นผูม้ ีกลยาณมิ
ตร
๖. สัปปายกถา
– ๖๐ –

่
็ “ฌานวิโมกข์ ” หมายถึง “เจโตวิมุตติ” คือ ความหลุดพ้ นแห่ งจิ ต ความหลุดพ้ นด้ วยอํานาจการ
อยางไรกตาม
่ ่ “กิเลสานสัุ ย” –กเลสอยางละเอี
ิ
่
ฝึ กจิ ต ความหลุดพ้ นแห่ งจิ ตจากราคะ [ไมใช
ยด] ด้ วยกําลังแห่ งสมาธิ ที
เรี ยกวา่ “วิกขัมภนนิโรธ” —ดับด้ วยข่ มไว้ (ข้อ ๑ ในนิ โรธ ๕ ดูเพิมเติมในบทที ๕–นิโรธ ๕) คือ การดับ
กิ เลสของท่ า นผู้บาํ เพ็ญฌาน [สมถยานิ ก ] ได้ บรรลุถึง ปฐมฌาน–ทุติ ยฌาน–ตติ ย ฌาน หรื อ จตุตถฌาน
ิ ๑๖] ไว้ ได้ ตลอดเวลาทีอยู่ใน “ฌาน” ขันนันๆ ซึงเรี ยกอีกอยางวา
่ ่
ตามลําดับ ย่ อมข่ ม “นิวรณ์ ” [จิตตอุปกเลส
“อัปปมาณาเจโตวิมตุ ติ–อากิญจัญญาเจโตวิมตุ ติ–สั ญญตาเจโตวิมตุ ติ–อนิมิตตาเจโตวิมตุ ติ” พอบําเพ็ญเพียร
็ นเรื อง การดับกเลส
ิ
จนเข้าถึง “มรรค ๔” [มัคคญาณ–โลกุตตรมรรค] ซึ งเป็ นฝ่ ายวิปัสสนภาวนานัน กจะเป็
่
อยางละเอี
ยด “อนสยกิ
ุ เลส” ทีเรี ยกวา่ “กิเลสสังโยชน์ ” [สังโยชน์ ๑๐–อาสวะ ๔] องค์ฌานทีเหลือในขณะนัน
่ “เอกัคคตา” กหมายถึ
็
คือ “อเบกขา
–เอกัคคตา” [จตุตถฌาน] สวน
ง “สมาธิในวิปัสสนา–ตัวจิตผ้ ูวิปัสสนา”
ุ
คือ “ญาณทัสสนะ = การหยังรู้ ด้วยญาณ” เพราะฉะนัน “ฌาน ๔ แห่ งมรรค ๔” [มัคคญาณ] จึงเป็ นอํานาจจิต
ทีเรี ยกวา่ “สมาธิ ๓” หมายถึง ความตังมันแห่ งจิ ต [มีความเพียร–มีสัมปชัญญะ–มีสติ]โดยแยกประเภทตาม
ลักษณะการกําหนดพิ จารณาไตรลักษณ์ ในข้ อที ให้ สําเร็ จความหลุดพ้ น [“เอกัคคตา” ในข้อ ๑๑–๑๔ เป็ น
่ “เอกัคคตา” ในข้อ ๑๕–๑๙ เป็ น “สมาธิ ในวิปัสสนา–ตัววิปัสสนา”] ดังนี
“สมาธิ ในฌาน” สวน
“สมาธิ ๓” หมายถึง ความตังมันแห่ งจิ ต นันคือ “สมาธิ ในวิปัสสนา–ตัววิปัสสนา” [ญาณทัสสนะ]
ํ
โดยแยกประเภทตามลักษณะการกาหนดพิ
จารณาไตรลักษณ์ ข้อทีให้สาํ เร็ จความหลุดพ้น ได้แก่
่ ได้แก่ วิปัสสนาทีให้ถึงความหลุดพ้น
(๑) “สญญตสมาธิ
” —สมาธิอนั พิจารณาเห็นความวาง
ุ
ํ
ด้วยกาหนด
“อนัตตลักษณะ” ซึงทําให้เกดิ “อนัตตานปัุ สสนายถาภตญาณ
” อันเป็ น
ู
่ ปัสสนา และ “ฌานวิโมกข์ ” ในภูมิแหงสมถะ
่
“ญาณวิโมกข์ ” ในภูมิแหงวิ
(๒) “อนิมิตตสมาธิ” —สมาธิอนั พิจารณาธรรมไมมี่ นิมิต ได้แก่ วิปัสสนาทีให้ถึงความหลุด
ํ
พ้นด้วยกาหนด
“อนิจจลักษณะ” ซึงทําให้เกดิ “อนิจจานปัุ สสนายถาภตญาณ
” อันเป็ น
ู
่ ปัสสนา และ “ฌานวิโมกข์ ” ในภูมิแหงสมถะ
่
“ญาณวิโมกข์ ” ในภูมิแหงวิ
(๓) “อัปปณิหิตสมาธิ” —สมาธิอนั พิจารณาธรรมไมมี่ความตังปรารถนา ได้แก่ วิปัสสนาที
ํ
ให้ถึงความหลุดพ้นด้วยกาหนด
“ทกขลั
ุ กษณะ” ซึงทําให้เกดิ “ทกขานปั
ุ
ุ สสนายถาภตู
่ ปัสสนา และ “ฌานวิโมกข์ ” ในภูมิแหงสมถะ
่
ญาณ” อันเป็ น “ญาณวิโมกข์ ” ในภูมิแหงวิ
่
สวนในขณะ
“วิปัสสนา” นัน คําวา่ “ญาณ” หมายถึง ปรี ชาหยังรู้ –ปรี ชากําหนดรู้ –ความรู้ ที เกิดขึนเพราะการ
่ ่
็ “ญาณวิโมกข์ ” ทีเกดขึ
ิ นใน “มรรค ๔ –
หยังรู้ ในวิปัสสนาภูมิ เชน่ “โสฬสญาณ–ญาณ ๑๖” แตอยางไรกตาม
มัคคญาณ” นัน เรี ยกวา่ “วิโมกข์ ๓” หมายถึง ความหลุดพ้ น ประเภทของความหลุดพ้ น จัดตามลักษณะการ
เห็นไตรลักษณ์ ข้อทีให้ ถึงความหลุดพ้ น ซึ งเป็ น “ปัญญาวิมุตติ” หมายถึง ความหลุดพ้ นด้ วยปั ญญา ๑ ความ
หลุดพ้ นด้ วยอํานาจการเจริ ญปั ญญา ๑ ความหลุดพ้ นแห่ งจิ ตจากอวิ ชชา ด้ วยปั ญญาที รู้ เห็นตามเป็ นจริ ง ๑

– ๖๑ –

[ให้ดู เ ปรี ย บเที ย บในบทที ๕ ได้แ ก่ อนุ ปั ส สนา ๗–มหาวิ ปั ส สนา ๑๘ และโสฬสญาณ–ญาณ ๑๖ ใน
“อริ ยมรรค–มรรค ๔”] สว่น “วิโมกข์ ๘” เป็ นเรื อง “ผลสมาบัติ” ดังบรรยายไว้ขา้ งต้น ดังนี
“วิโมกข์ ๓” หมายถึ ง ความหลุดพ้ น ประเภทของความหลุดพ้ น จั ดตามลักษณะการเห็ นไตร
ลักษณ์ ข้อทีให้ ถึงความหลุดพ้ น ซึงเป็ นกระบวนการในฝ่ ายวิปัสสนากรรมฐาน ได้แก่
(๑) “สญญตวิ
โมกข์ ” —หลุดพ้ นด้ วยเห็นความว่ างหมดความยึดมัน [อุปาทิ–อุปาทานขันธ์]
ุ
ิ
ได้แก่ ความหลุดพ้นทีเกดจากปั
ญญาพิจารณาเห็นนามรู ป โดย “ความเป็ นอนัตตา” คือ
หลุดพ้นด้วยเห็น “อนัตตตา–อนัตตลักษณะ” แล้วถอนความยึดมันเสี ยได้ นันคือ โดย
อาศัย “อนัตตานปัุ สสนา” ถอน “อัตตาภินิเวส” [ความยึดมันในภวทิฏฐิ] นันคือ เห็นตาม
สภาพทีเป็ นจริ งด้วย “อนัตตานปัุ สสนายถาภตญาณ
” อันเป็ น “ญาณวิโมกข์ ”
ู
(๒) “อนิมิตตวิโมกข์ ” —หลุดพ้ นด้ วยไม่ ถือนิมิต [อารมณ์ ๖ สิ งทีมากระทบอินทรี ย ์ ๖ = สิ งที
ไม่ จริ ง–ภาพมายา–ภาพลวงตา เพราะความไมรู่ ้จริ ง “อวิชชา” ปิ ดบังปั ญญา] ได้แก่ ความ
หลุดพ้นทีเกดิจากปั ญญาพิจารณาเห็นนามรู ป โดย “ความเป็ นอนิจจัง” คือ หลุดพ้นด้วย
เห็น “อนิจจตา–อนิจจลักษณะ” แล้วถอนนิมิตเสี ยได้ นันคือ โดยอาศัย “อนิจจานปัุ สส
ิ
่
นา” ถอน “วิปัลลาสนิมิต” [กเลสแหงความคลาดเคลื
อน–มิจฉาทิฏฐิ] นันคือ เห็นตาม
สภาพทีเป็ นจริ งด้วย “อนิจจานปัุ สสนายถาภูตญาณ” อันเป็ น “ญาณวิโมกข์ ”
(๓) “อัปปณิหิตวิโมกข์ ” —หลุดพ้ นด้ วยไม่ ทาํ ความปรารถนา [ตัณหา ๓–ตัณหา ๖] ได้แก่
ิ
ความหลุดพ้นทีเกดจากปั
ญญาพิจารณาเห็นนามรู ป โดย “ความเป็ นทุกข์ ” คือ หลุดพ้น
ด้วยเห็น “ทุกขตา–ทุกขลักษณะ” แล้วถอนความปรารถนาเสี ยได้ โดยอาศัย “ทกขา
ุ
นปัุ สสนา”ถอน “ตัณหาปณิ ธิ” [ตังตนผิดในความทะยานอยาก] นันคือ เห็นตามสภาพที
เป็ นจริ งด้วย “ทกขานปั
” อันเป็ น “ญาณวิโมกข์ ”
ุ
ุ สสนายถาภตญาณ
ู
เพราะฉะนัน ภาวะจิตทีวิวฒั น์พฒั นาทังใน “ภมิู แห่ งสมถภาวนา” และ “ภมิู แห่ งวิปัสสนาภาวนา” นัน เมือ
้
ิ นพร้อมๆ กนั [สหชาตธรรม–ญาณสัมปยุตต์] ไมได้
่ แยกกนเป็
ั นคนละฝ่ าย
กาวมาถึ
งความหลุดพ้น จะเกดขึ
่ ่
็
คือ “เจโตวิมุตติ” กบั “ปัญญาวิมุตติ” โดย “สมาธิฌาน” ต้องเป็ นบาทฐานให้ “วิปัสสนาญาณ” แตอยางไรก
ตาม เรื องความซับซ้อนในทางปฏิบตั ินนั กขึ็ นกบั ระดับปัญญาของผ้ ูบําเพ็ญเพียรภาวนาแต่ ละคน ทีเรี ยกว่า
“ภมิู รู้ –ภมิู ธรรม–ภมิู ปัญญา” {บญ
ุ [ภาวะหมดจดสวยงาม] –กศล
ุ [ภาวะสะอาดบริ สุทธิ เป็ นอิสระ] –วาสนา
่
[อํานาจบุญเกาจากบุ
ญกุศล] –บารมี [ปฏิปทาอันยิง] ทีสังสมมา} ถ้าไมมี่ ผลานิ สงส์ [ผลทีงอกเงยตามมา]
่
่ ลัวพีน้อง–อยารอคอยวาสนา
่
ดังกลาวในชาติ
นีนนั ก็สร้ างขึนเอาเองก็ได้ [ต้องทําเอง–อยาก
] เพราะเป็ นเรื อง
่
(๑) “กฎแห่ งกรรม” [ทําดียอมได้
ดี] คือ กรรมที ทําแล้ วต้ องมีผล และ ผลต้องมีเหตุ ผลดีเกิดจากกรรมดี–ผล
ั สสกตาปั ญญา–กมมั
ั สสกตาญาณ] คือ ความที
ชัวเกิดจากกรรมชัว และ (๒) “กฎแห่ งกรรมของสั ตว์ ” [กมมั
่
สั ตว์ มีกรรมเป็ นของของตน แตละคนเป็
นเจ้าของ จะต้องรับผิดชอบเสวยวิบากเป็ นไปตามกรรมของตน
– ๖๒ –

่
่ ่
ฉะนัน ความนึ กคิ ดในเรื องเช่ นนี ย่ อมไม่ ผิดทางแห่ งอริ ยมรรคอย่ างแน่ นอน แตคงไมใชความเชื
อทีผิดใน
(๑) “ลัทธิกรรมเก่ า–ปพเพกตเหตวาท
ุ
ุ ” (ข้อ ๑ ในลัทธินอกพระพุทธศาสนา ๓ = ติตถายตนะ–ลัทธิเดียรถีย)์
็
็
คือ พวกทีถือวา่ สิ งใดกตามที
ได้ประสบ จะเป็ นสุ ขกตามทุ
กข์ก็ตาม มิใชสุ่ ขมิใชทุ่ กข์ก็ตาม ล้วนเป็ นเพราะ
“กรรมที ได้ ทาํ ไว้ ในปางก่ อน” รวมทังความเชือทีผิดใน (๒) “ลัทธิพระเป็ นเจ้ า–อิสสรนิมมานเหตวาท
ุ ” คือ
็
็ ทุกข์กตาม
็ มิใชสุ่ ขมิใชทุ่ กข์ก็ตาม ล้วนเป็ นเพราะ
พวกทีถือวา่ สิ งใดกตามที
ได้ประสบ จะเป็ นสุ ขกตาม
“การบันดาลของเทพผู้ยิงใหญ่ ” เรี ยกสันๆ วา่ “อิศวรกรณวาท–อิศวรนิรมิตวาท” นันเอง [คําวา่ “พระเจ้ า”
หมายถึง “พระพทธเจ้
ุ า” หรื อคํานําหน้าชือของผูเ้ ป็ นกษัตริ ยห์ รื อจักรพรรดิ] และ (๓) “ลัทธิเสี ยงโชค–อเห
็
็ ทุกข์กตาม
็ มิใชสุ่ ขมิใชทุ่ กข์ก็ตาม
ตอปั
ได้ประสบ จะเป็ นสุ ขกตาม
ุ จจัยวาท” คือ พวกทีถือวา่ สิ งใดกตามที
“ล้ วนหาเหตุหาปั จจัยมิได้ ” คือ “ถึงคราวก็เป็ นไปเอง” เรี ยกสันๆ วา่ “อเหตวาท
ุ ” ฉะนัน ทังสามลัทธินี “ไม่
ชอบด้ วยเหตุผล–ถูกยันเข้ า–ย่ อมอ้ างการถือสื บๆ กันมา” ซึ งเป็ นลัทธิ ประเภท “อกิริยาทิฏฐิ” [ความเห็นว่ า
การกระทําไม่ มีผล = “ลัทธิ งอมืองอเท้ า”] หากยึดมันถือตามเข้ าแล้ วย่ อมให้ เกิดโทษ คือ ไม่ เกิดฉั นทะ และ
่ น ยังสร้ างความขัดแย้ งเป็ นปฏิ ปักษ์ กับ
ความพยายาม ที จะทําการที ควรทําและเว้ นการที ไม่ ควรทํา ยิงกวานั
แนวคิด “การพิจารณาคิดหาเหตุผลทีปรมัตถสั จจะ” ทีคล้อยตาม “กฎธรรมชาติ” [Natural Law] ในทาง
พระพุทธศาสนา เรี ยกวา่ “ปฏิจจสมปบาท
–อิทัปปัจจยตา–ปัจจยาการ–ตถตา” [Conditioned Genesis]
ุ
หมายถึง ความเป็ นอย่ างนัน ความเป็ นเช่ นนัน หรื อภาวะที สิ งทังหลายทังปวงเป็ นของมันอย่ างนันเอง คื อ
่ นไปตามความอ้อนวอนปรารถนา หรื อการดลบันดาลของใครๆ] อนึง “ทิฏฐิ ”
เป็ นไปตามเหตุปัจจัย [มิใชเป็
ิ
่
ํ ดด้วย “ฌานจิ ต–รู ปฌาน ๔” เพราะเกยวข้
ี องโดยตรงกบั
คือ ความเห็ นผิด เป็ นกเลสดานแรกที
ต้องกาจั
“นิวรณ์ ๕” และ “อปกิ
ุ เลส ๑๖” ซึ งเป็ นธรรมเครื องเศร้าหมอง ทีพลุ่งขึนมาเร้ารุ มอยู่ในจิตใจ หรื อครอบงํา
ิ
ิ = โอฆะ–โยคะ–สัญโญชน์–
จิตใจ หรื อกเลสที
ประทุษร้ายกลุม้ รุ มจิต คือ “ปริ ยุฏฐาน ๗” [ปริ ยุฏฐานกเลส
ิ ได้แก่ “กามราคปริ ยฏุ ฐาน–ปฏิฆปริ ยฏุ ฐาน–มานปริ ยฏุ ฐาน–ทิฏฐิ ปริ ยฏุ ฐาน–วิจิกิจฉาปริ ยฏุ
นิวรณ์–อุปกเลส
ิ เหลานี
่ คือ “ลังคี” [ลิม] สิ งทีตอกปิ ดกนไมให้
ั ่ มุ่งหน้าไป
ฐาน–ภวราคปริ ยุฏฐาน–อวิ ชชาปริ ยุฏฐาน” กเลส
่ ดโดยแท้]
เพือประโยชน์ ยอมติ
ิ
ี ั
่
นอกจากนี เพือให้เกดความเข้
าใจเกยวกบสมถภาวนาอยางละเอี
ยดยิงขึน ในการเจริ ญสมถภาวนานัน จะต้อง
ประกอบด้วย “ธรรมสมาธิ ๕” แล้ว ยังต้องคํานึ งถึง “โพธิปักขิยธรรม ๓๗–อภิญญาเทสิ ตธรรม ๓๗”
[เอกายนมรรค = ทางอันเอก คือ ข้ อปฏิบัติอันประเสริ ฐทีจะนําผู้ปฏิบัติไปสู่ความบริ สุทธิ หมดจด หมดความ
ทุกข์ และ บรรลุนิพพาน – “วิวฏะ” คือ ปราศจากวัฏฏะ ภาวะพ้ นวัฏฏะ] หมายถึง ธรรมอันเป็ นฝักฝ่ ายแห่ ง
ความตรั สร้ ู คือ เกือกูลแก่ การตรั สรู้ ซึงจัดเป็ น “โลกตตรธรรม
๓๗” [เอกายนมรรค = ทางอันเอก คือ ข้อ
ุ
ปฏิบตั ิอนั ประเสริ ฐทีจะนําผูป้ ฏิบตั ิไปสู่ ความบริ สุทธิหมดจด–หมดความทุกข์–บรรลุนิพพาน] หรื อ ธรรมที
เกือหนนแก่
ุ อริ ยมรรค ได้แก่ สติปัฏฐาน ๔–สั มมัปปธาน ๔–อิ ทธิ บาท ๔–อิ นทรี ย์ ๕–พละ ๕–โพชฌงค์ ๗–
่ ] แท้ๆ คือ ตัดจํานวนทีซําออกไป
มรรคมีองค์ ๘ ในจํานวน ๓๗ นี ถ้านับตัว “สภาวธรรม” [องค์ธรรมยอย
– ๖๓ –

มี ๑๔ คือ สติ –วิ ริยะ–ฉั นทะ–จิ ตตะ–ปั ญญา–สั ทธา–สมาธิ –ปี ติ –ปั สสั ทธิ –อุเบกขา–สั มมาสั งกัปปะ–
สัมมาวาจา–สัมมากัมมันตะ–สั มมาอาชี วะ ดังนัน ผูป้ ฏิบตั ิธรรมจะละเว้นข้ามการเจริ ญโพธิ ปั กขิยธรรม ๓๗
่ เพราะเป็ นปั จจัยสําคัญทีสนับสนุนการเจริ ญ “สมาธิภาวนา–สมถภาวนา” ในเบืองต้น โดยเฉพาะ
ไปไมได้
่ ง “สติปัฏฐาน ๔” คือ ฐานที ตังแห่ งสติ อันเกดจากการเจริ
ิ
อยางยิ
ญอนุ ปัสสนาญาณ คือ “การใช้ ปัญญา
พิจารณาสภาวธรรมอยู่เนืองๆ–การตามเห็น–มนสิ การเนืองๆ” กบั “โพชฌงค์ ๗” คือ องค์ ธรรมแห่ งการตรั ส
่
รู้ อันเป็ น “กําลังพลังแห่ งสมาธิ” ทีจะกลายเป็ น “ฌานวิโมกข์ –ญาณวิโมกข์ ” [ปั ญญาแหงความหลุ
ดพ้นจาก
ิ
กเลสทั
ง หลายและปวงทุ ก ข์] นัน คื อ “สั ล เลขธรรม” คื อ ธรรมเครื องขัด เกลากิ เ ลส ที หมายถึ ง “ฌาน–
วิปัสสนา” นันเอง สําหรับ “โพธิปักขิยธรรม ๓๗” ประกอบด้วยหลักธรรม ๗ ประการ 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” —การตังสติกาํ หนดพิจารณากาย ให้ ร้ ู เห็นตามเป็ นจริ งว่ า
่ คือ
เป็ นแต่ เพียงกาย ไม่ ใช่ สัตว์ บคุ คลตัวตนเราเขา โดยจําแนกวิธีปฏิบตั ิไว้หลายอยาง
ํ
(๑) “อานาปานสติ” กาหนดลั
กษณะลมหายใจเข้าออก “อัสสาสะ–ปัสสาสะ” ควรใช้
ํ
เจริ ญฌานในขันแรก (๒) “อิริยาบถ” กาหนดรู
้ทนั อิริยาบถ (๓) “สัมปชัญญะ” สร้าง
่ (๔) “ปฏิกูลมนสิ การ” พิจารณา
สัมปชัญญะในการกระทําความเคลือนไหวทุกอยาง
่
่
สวนประกอบอั
นไมส่ ะอาดทังหลายทีประชุมเข้าเป็ นรางกายนี
(๕) “ธาตุมนสิ การ”
่
่ นธาตุแตละอยางๆ
่
่ และ (๖) “นวสี วถิกา”
พิจารณาเห็นรางกายของตนโดยสั
กวาเป็
่ อันแปลกกนไปใน
ั
พิจารณาซากศพในสภาพตางๆ
๙ ระยะเวลา ให้เห็นคติธรรมดา
่
่ ของตนกจั็ กเป็ นเชนนั
่ น (ดูเพิมเติมในภาคผนวก–กายา
ของรางกาย
ของผูอ้ ืนเชนใด
นุปัสสนาสติปัฏฐาน)
(๒) “เวทนานปัุ สสนาสติปัฏฐาน” —การตังสติกาํ หนดพิจารณาเวทนา ให้ ร้ ู เห็นตามเป็ น
จริ งว่ าเป็ นแต่ เพียงเวทนา ไม่ ใช่ สัตว์ บคุ คลตัวตนเราเขา คือ มีสติอยูพ่ ร้อมด้วยความรู ้
ชัดเวทนาอันเป็ น สุขก็ดี–ทุกข์ กด็ ี–เฉยๆ ก็ดี ทังทีเป็ นสามิส [มีเครื องลอ่–วัตถุ] และ
เป็ นนิรามิส [เป็ นอิสระ] ตามทีเป็ นไปอยูใ่ นขณะนันๆ
(๓) “จิตตานปัุ สสนาสติปัฏฐาน” —การตังสติกาํ หนดพิจารณาจิต ให้ ร้ ู เห็นตามเป็ นจริ งว่ า
เป็ นแต่ เพียงจิต ไม่ ใช่ สัตว์ บคุ คลตัวตนเราเขา คือ มีสติอยูพ่ ร้อมด้วยความรู ้ชดั จิตของ
ตนที มีราคะ–ไม่ มีราคะ–มีโทสะ–ไม่ มีโทสะ–มีโมหะ–ไม่ มีโมหะ–เศร้ าหมองหรื อผ่ อง
่
แผ้ ว–ฟุ้ งซ่ านหรื อเป็ นสมาธิ เป็ นต้น อยางไรๆ
ตามทีเป็ นไปอยูใ่ นขณะนันๆ
– ๖๔ –

(๔) “ธัมมานปัุ สสนาสติปัฏฐาน” —การตังสติกาํ หนดพิจารณาธรรม ให้ ร้ ู เห็นตามเป็ นจริ ง
ว่ า เป็ นแต่ เพียงธรรม ไม่ ใช่ สัตว์ บคุ คลตัวตนเราเขา คือ มีสติอยูพ่ ร้อมด้วยความรู ้ชดั
่ อ
ธรรมทังหลาย ได้แก่ นิวรณ์ ๕–ขันธ์ ๕–อายตนะ ๑๒–โพชฌงค์ ๗–อริ ยสัจจ์ ๔ วาคื
่ มีในตนหรื อไม่ เกดขึ
ิ น เจริ ญบริ บูรณ์ และดับไปได้อยางไร
่ เป็ นต้น
อะไร เป็ นอยางไร
่ นๆ
ตามทีเป็ นจริ งของมันอยางนั
(๒) “สั มมัปปธาน ๔–ปธาน ๔” หมายถึง ความเพียร ความเพียรชอบ ความเพียรใหญ่ ได้แก่
(๑) “สั งวรปธาน” —เพียรระวังหรื อเพียรปิ ดกัน คือ เพียรระวังยับยังบาปอกุศลธรรมทียังไม่
ิ น [ให้พิจารณาถึง “อินทรี ยสังวร” กบั “สติสังวร”]
เกดิ มิให้เกดขึ
ิ นแล้ว
(๒) “ปหานปธาน” —เพียรละหรื อเพียรกําจัด คือ เพียรละบาปอกุศลธรรมทีเกดขึ
่ ิ ให้เกดมี
ิ ขึน
(๓) “ภาวนาปธาน” — เพียรเจริ ญ–เพียรก่ อให้ เกิด คือ เพียรทํากุศลธรรมทียังไมเกด
ิ นแล้วให้ตงั มัน และให้
(๔) “อนรัุ กขนาปธาน” —เพียรรั กษา คือ เพียรรักษากุศลธรรมทีเกดขึ
่
เจริ ญยิงขึนไปจนไพบูลย์ [ให้พิจารณาถึง “อารั กขกัมมัฏฐาน” เพือความไมประมาท
]
(๓) “อิทธิบาท ๔” หมายถึง คุณเครื องให้ ถึงความสําเร็ จ คุณธรรมทีนําไปสู่ความสําเร็ จแห่ งผลทีมุ่ง
หมาย ซึงต้องเป็ นองค์ประกอบภายในตน ทีเรี ยกวา่ “พลังความคิด–ขวัญกําลังใจ–แรงดลบันดาล
ใจ” [A Power of Thoughts –Morale –Inspiration] ซึงจะนําไปสู่ ความสําเร็ จ ความเป็ นเลิศ ความ
ถึงพร้อมสมบูรณ์ในทุกด้าน ได้แก่
(๑) “ฉันทะ” —ความพอใจ คือ ความต้องการทีจะทํา ใฝ่ ใจรักจะทําสิ งนันอยูเ่ สมอ และ
ปรารถนาจะทําให้ได้ผลดียงิ ๆ ขึนไป = “พอใจ–ศรั ทธาเลือมใส”
(๒) “วิริยะ” —ความเพียร คือ ขยันหมันประกอบสิ งนันด้วยความพยายาม เข้มแข็ง อดทน เอา
ธุระไมท้่ อถอย = “ขยัน–อดทน–บากบัน”
(๓) “จิตตะ” —ความคิดมุ่งไป คือ ตังจิตรับรู ้ในสิ งทีทําและทําสิ งนันด้วยความคิด เอาจิตฝักใฝ่
่ ่
่ อนลอยไป อุทิศตัวอุทิศใจให้แกสิ่ งทีทํา = “ม่ ุงมัน”
ไมปลอยใจให้
ฟุ้งซานเลื
่
รวจตราหา
(๔) “วิมังสา” —ความไตร่ ตรอง–ทดลอง คือ หมันใช้ปัญญาพิจารณาใครครวญต
่
้
เหตุผล และตรวจสอบข้อยิงหยอนในสิ
งทีทํานัน มีการวางแผน วัดผล คิดค้นวิธีแกไข
ปรับปรุ ง เป็ นต้น = “คิด–วิเคราะห์ –แยกแยะ–หาผล–ปรั บปรงแก้
ุ ไข”
วิธีเจริญอิทธิบาท ๔ [โดยยอ่ บาทอภิญญาทัง ๖ ประการ เจริ ญให้มากทําให้อายุยนื ซึงเป็ นขันตอนของ
ํ ด “นิวรณ์ ๕–นิวรณูปกิเลส” และ “อุปกิเลส ๑๖–จิตตอุปกิเลส” รวมทัง “กิเลส ๑๐” ซึงเป็ น
การกาจั
ิ
่
ํ ดด้วย “อธิ จิตตสิ กขา” คือ จิดอันยิง]
“ปริ ยฏุ ฐานกิเลส” คือ กเลสอยางกลาง
ทีต้องกาจั
ี าน สัมปยุตต์ดว้ ยความเกยจคร้
ี าน
(๑) ไม่ ย่อหย่ อนเกินไป “อิทธิ บาท ๔” ประกอบด้วยความเกยจคร้
่ ]
(๒) ไม่ ต้องประคองเกินไป “อิทธิ บาท ๔” ประกอบด้วยอุทธัจจะ สัมปยุตต์ดว้ ยอุทธัจจะ [ฟุ้ งซาน
– ๖๕ –

่
(๓) ไม่ หดห่ ูในภายใน “อิทธิ บาท ๔” ประกอบด้วยถีนมิทธะ สัมปยุตต์ดว้ ยถีนมิทธะ [ความงวงเหงา
หาวนอน]
่
่ ิ
(๔) ไม่ ฟุ้งซ่ านไปภายนอก “อิทธิ บาท ๔” พลานไป
ปรารภ “กามคุณ ๕” ในภายนอก ไมเกดสมาธิ
่ ตทีตังมันในอารมณ์เดียว คือ “สั มมาสมาธิ”
แหงจิ
(๕) มีความสํ าคัญในเบืองหลังและเบืองหน้ า “เบืองล่ างฉันใด–เบืองบนก็ฉันนัน” และ “เบืองบน
ฉั นใด–เบืองล่ างก็ฉันนัน” เชน่ กายคตาสติ [อาการ ๓๒–ปฏิกลู มนสิ การ] รวมทัง “กลางวันฉัน
ิ
ใด–กลางคืนก็ฉันนัน” และ “กลางคืนฉันใด–กลางวันก็ฉันนัน” เกดความรู
้แจ้งแทงตลอด
่
่ ต คือ อาการรู ้แจ้งเห็นจริ งด้วยปั ญญาชัด
“ปฏิเวธะ” ทีสวางไสวแหงจิ
่ ่ “อาโลกสัญญา–ทิวาสส ฺญา” [ความสําคัญ
(๖) จิตใจเปิ ดเผย ไม่ มีอะไรหุ้มห่ อ อบรมจิตให้สวางอยู
่
่ ไมวาหลั
่ ่ บหรื อลืมตากเห็
็ นรู ปเชนเดี
่ ยวกนั คือ เกดควา
ิ มสวางไสวไมวาวั
่
่ ่ นหรื อ
วาแสงสวาง
่ คคลประเภทที ๔ “สว่ างมา–สว่ างไป” คือ สภาวะจิตไมเกดปั
่ ิ ญญาทึบ หรื อความ
คืน] ดังเชนบุ
่
ิ ญญาแท้
ทรามปั ญญา แต่ “สะอาด–ผ่ องใส–เบิกบาน” คือ เป็ นคนทีจิตใจสวางไสวเกดปั
(๔) “อินทรีย์ ๕” หมายถึง ธรรมทีเป็ นใหญ่ ในกิจของตน ซึ งธรรมทีตรงกันข้ ามแต่ ละอย่ าง จะเข้ า
ครอบงําไม่ ได้ ได้แก่
่
ั
(๑) “สั ทธา–สั ทธินทรีย์” —ความเชือ ยอมระงั
บปิ ดกนความไร้
ศรัทธา–อสั ทธา
่
ั
ี าน–โกสัชชะ
(๒) “วิริยะ–วิริยนิ ทรีย์” —ความเพียร ยอมระงั
บปิ ดกนความเกยจคร้
่
ั
(๓) “สติ–สตินทรีย์” —ความระลึกได้ ยอมระงั
บปิ ดกนความประมาท
–ปมาทะ
่
ั
่ –อทธั
(๔) “สมาธิ–สมาธินทรีย์” —ความตังจิตมัน ยอมระงั
บปิ ดกนความฟุ้
งซาน
ุ จจะ
่
ั
(๕) “ปัญญา–ปัญญินทรีย์” —ความรู ้ทวั ชัด ยอมระงั
บปิ ดกนความหลงลื
มสติ–โมหะ หรื อ
่ น ขัดข้องเพราะ อวิชชา–ความหลง–อกุศลมูล หรื อ
“อสัมปชัญญะ” คือ ความไมรู่ ้ไมเห็
่
่ –ระลึกย้อนไปก็
“มฏฐสั
–ไมมี่ สติ–ระลึกตามไปไมได้
ุ จจะ” คือ การอยูอ่ ยางขาดสติ
่ –นึกไมออก
่ –จําไมได้
่ –ฟันเฟื อน–หลงลืม–หลงเลือน–หลงใหลไป–หลงพร้อม คือ
ไมได้
“สมฺโมหวิหาโร” แปลวา่ “อยู่ด้วยความหลง” [ตังนโมไมทั่ น]
(๕) “พละ ๕” หมายถึง ธรรมทีเป็ นกําลัง [ขวัญพลังใจ–แรงบันดาล–จิตทีตังมัน เลือมใส ศรัทธา =
อธิโมกข์] ให้ เกิดความเข้ มแข็งมันคง ซึ งธรรมทีตรงกันข้ ามแต่ ละอย่ าง จะเข้ าครอบงําไม่ ได้
่ ยวกบั อินทรี ย ์ ๕] ได้แก่
[ดูปฏิปักษ์ธรรมเชนเดี
(๑) “สั ทธา–สั ทธาพละ” คือ ความเชือ —เลือมใส ศรัทธา เชือมันในอริ ยมรรค
(๒) “วิริยะ–วิริยพละ” คือ ความเพียร — เพียรชอบในการละชัวทําดี
่
(๓) “สติ–สติพละ” คือ ความระลึกได้ —ไมหลงลื
ม เลือนลอย
่ ดสาย
่
(๔) “สมาธิ–สมาธิพละ” คือ ความตังจิตมัน —ไมฟุ้่ งซานสั
– ๖๖ –

(๕) “ปัญญา–ปัญญาพละ” คือ ความรู ้ทวั ชัด —โยนิโสมนสิ การ ฉลาดคิดถูกวิธี
(๖) “โพชฌงค์ ๗” หมายถึง ธรรมทีเป็ นองค์ แห่ งการตรั สรู้ –องค์ธรรมตรัสรู ้ ได้แก่
ั ิ จิตอยูก่ บเรื
ั อง
(๑) “สติ” —ความระลึกได้ สํานึกพร้อมอยู่ ใจอยูก่ บกจ
่ บค้นธรรม
(๒) “ธัมมวิจยะ” —ความเฟ้ นธรรม ความสอดสองสื
(๓) “วิริยะ” —ความเพียรบากบันเพือทําดีละชัว
(๔) “ปี ติ” —ความอิมใจ ความดืมดําในใจ
่
(๕) “ปัสสั ทธิ” —ความผอนคลายสงบเย็
นกายใจ
่ ่
่
(๖) “สมาธิ” —ความมีใจตังมัน จิตสงบแนวแนในอารมณ์
เดียว ไมฟุ้่ งซาน
(๗) “อเบกขา
” —ความมีใจเป็ นกลางเพราะเห็นตามเป็ นจริ ง
ุ
หมายเหตุ: เรี ยกเต็มวา่ สติสัมโพชฌงค์ ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ วิริยสัมโพชฌงค์ ปี ติสัมโพชฌงค์
ปั สสัทธิ สัมโพชฌงค์ สมาธิ สัมโพชฌงค์ อุเปกขาสัมโพชฌงค์ [ดูภาคผนวก–โพชฌังคปริ ตร ซึง
ิ
่ งใจ–เบิกบาน
อธิบายถึง เมือได้ฟังเข้าใจ “โพชฌงค์ ๗” เกดความปรี
ดาปราโมทย์–ปี ติยนิ ดี–ราเริ
่ าให้ร่ างกายและจิตใจเป็ นปกติสุขหายจากโรคภัย
ใจ ในสภาวะทีจิตเป็ น “โพชฌงค์ จิต” ยอมทํ
่ ั เพราะจิตสะอาดบริ สุทธิ สิ งนีคือ “ธรรมโอสถ”] ผูท้ ีสามารถบรรลุถึง “โพชฌงค์ ๗”
ได้เชนกน
่ ิ
ได้ ยอมเกดอารมณ์
แหง่ “รมณีย์” คือ น่ าบันเทิงใจ–น่ ารื นรมย์ –น่ าสนุก และ “ปราโมทย์ ” คือ
ความบันเทิงใจ–ความปลืมใจ และเกดิ “โอภาส” คือ แสงสว่ าง–แสงประทีปแห่ งปั ญญา และ
่ มีความสมบรณ์
“นิกนั ติ” คือ ความติดใจพอใจ อันเป็ นฐานในองค์ธรรมทัง ๗ อยาง
ู แห่ งธรรม
่
ทีเป็ นองค์ แห่ งการตรั สร้ ู ภาวะจิตแหงโพชฌงค์
๗ นี จะต้องประกอบด้วย “ธรรมสมาธิ ๕”
ิ
ด้วย ได้แก่ “ปราโมทย์ –ปี ติ–ปั สสัทธิ –สุข–สมาธิ ” เพราะเกดความมั
นใจในแนวทางปฏิบตั ิ
่ กต้องตาม “มัชฌิมาปฏิปทา–อริ ยมรรคมีองค์ ๘” [อารมณ์พระอรหันต์] ดังนี
ธรรมวาถู
่
“โพชฌงค์ ๗” หมายถึง ธรรมทีเป็ นองค์แหงการตรั
สรู ้ ได้แก่
่ าให้เกดิ
(๑) “สติ” —ความระลึกได้ –สํานึกพร้ อมอยู่–ใจอยู่กับกิจ–จิตอยู่กับเรื อง ยอมทํ
“อปัุ ฏฐาน” คือ สติชดั ประกอบด้วย “สัมปชัญญะ ๔”
(๒) “ธัมมวิจยะ” —ความเฟ้ นธรรม–ความสอดส่ องสื บค้ นธรรม–สามารถจําแนกแจก
ธรรมได้ ทําให้เกดิ “ญาณ” คือ ความรู ้ทีคมชัด
(๓) “วิริยะ” —ความเพียรบากบันเพือทําดีละชัว ทําให้เกดิ “ปัคคาหะ” คือ ความเพียรที
พอดี ทีตืนตัวอยูเ่ ป็ นนิตย์ ชําระจิตมิให้มีนิวรณ์ คือ “ชาคริ ยานุโยค” หรื อ หมัน
ประกอบกุศลธรรม คือ “กุสลธัมมานุโยค”
(๔) “ปี ติ” —ความอิมใจ ความดืมดําในใจ ทําให้เกดิ “อธิโมกข์ ” คือ ศรัทธาแรงกล้าทีทําให้
่
่ นอยางยิ
่ ง
ใจผองใสทวมล้
– ๖๗ –

(๕) “ปัสสั ทธิ” —ความผ่ อนคลายสงบเย็นกายใจ–ความอิมใจปลาบปลืม ทําให้เกดิ “สขุ”
่ ง
คือ ความสุ ขฉําชืนทัวทังตัวทีประณี ตอยางยิ
(๖) “สมาธิ” —ความมีใจตังมัน–จิตสงบแน่ วแน่ ในอารมณ์ เดียว–ไม่ ฟุ้งซ่ าน ทําให้เกดิ
“จตตถฌาน
–อัปปนาสมาธิ” คือ สมาธิ ทีแน่ วแน่ หรื อ “เอกัคคตา” คือ ความมีอารมณ์
ุ
เป็ นอันเดียวตามระดับขันฌานทัง ๔ จนเป็ นสมาธิในวิปัสสนา
(๗) “อเบกขา
” —ความมีใจเป็ นกลางทีลงตัวสนิทเพราะเห็นตามเป็ นจริ ง ทําให้เกดิ “ตัตร
ุ
่ ามา
มัชฌัตตตา–ตัตรมัชฌัตตเปกขา
” คือ ความเป็ นกลางในอารมณ์นนั ๆ ทีผานเข้
ุ
ภาวะทีจิตและเจตสิ กตังอยูใ่ นความเป็ นกลาง
ิ งหลายเข้ามาครอบงํา
ด้วยเหตุนี การเจริ ญโพชฌงค์ ๗ จึงเป็ นภาวะทีจิตบริ สุทธิทีปราศจากกเลสทั
หรื อกลุม้ รุ มทังกายและใจ [วีติกกมกิเลส–ปริ ยฏฐานกิ
เลส–อนสยกิ
ุ
ุ เลส] มิฉะนัน จะเป็ นองค์ธรรม
่
่ เด็ดขาด สิ งที เศร้ าหมองเป็ นอุปสรรค [มาร–ความชรา–โรคภัยไข้ เจ็บ ดู
แหงการตรั
สรู ้ ไมได้
่ ิ นกบรางกายและจิ
ั ่
่ เพราะทุกอยาง
่
ภาคผนวก–โพชฌังคปริ ตร] จะไมเกดขึ
ตใจในภาวะดังกลาวนี
อยูใ่ น “ภาวะทีสะอาดบริ สุ ทธิและเบิกบานใจ” [ผูเ้ บิกบาน] คือ ความบริ สุทธิ จนถึงขันทีวา่ “ธาตุ
ดินกลายเป็ นพระธาตุ ” ได้ ซึ งต้องถึ งพร้ อมด้วย “อัปปมัญญาธรรม” ได้แก่ “เมตตา–กรณา
ุ –
มทิุ ตา–อเบกขา
” ฉะนัน การเจริ ญโพธิปักขิยธรรม ๓๗ ให้ครบถ้วน [อารมณ์พระอรหันต์] จึงเป็ น
ุ
่ ง อยามองข้
่
ามหลักธรรม “สติปัฏ
เรื องสําคัญ ซึ งจะเริ มตังแตต้่ นเจริ ญภาวนา โดยเฉพาะอยางยิ
ฐาน ๔” กบั “มรรคมีองค์ ๘” ซึงการเจริ ญโพธิปักขิยธรรม ๓๗ ต้องอยูใ่ นอารมณ์กรรมฐานของผู ้
่ จะโยงไปเชือมกบั “สมถธรรม” และ “วิปัสสนาธรรม”
ํ งบําเพ็ญเพียรภาวนา กอนที
กาลั
(๗) “มรรคมีองค์ ๘” หมายถึง “ทางมีองค์ แปดประการ อันประเสริ ฐ” (ดูทบทวนในบทที ๒ ขันตอน
การเจริ ญอริ ยมรรคมีองค์ ๘) เปรี ยบเทียบกบั “จริ ยา ๘” คือ ความประพฤติ ได้แก่
(๑) “สั มมาทิฏฐิ ” —เห็นชอบ ได้แก่ ความรู ้อริ ยสัจจ์ ๔ หรื อ เห็นไตรลักษณ์ หรื อ รู ้อกุศลและ
ั ศลและกุศลมูล หรื อ เห็นปฏิจจสมุปบาท = ทัสสนจริ ยา –การเห็นแจ้ง
อกุศลมูลกบกุ
ั อพยาบาทสังกปป์
ั อวิหิงสาสังกปป์
ั
(๒) “สั มมาสั งกัปปะ” —ดําริ ชอบ ได้แก่ เนกขัมมสังกปป์
=อภิโรปนจริ ยา –มีกระบวนทัศน์
(๓) “สั มมาวาจา” —เจรจาชอบ ได้แก่ วจีสุจริ ต ๔= ปริ คคหจริ ยา –สํารวมวาจา
(๔) “สั มมากัมมันตะ” —กระทําชอบ ได้แก่ กายสุ จริ ต ๓ = สมฏฐานจริ
ยา –สร้างสรรค์
ุ
(๕) “สั มมาอาชีวะ” —เลียงชีพชอบ ได้แก่ ประกอบสัมมาชีพ = โวทานจริ ยา –ความบริ สุทธิ
(๖) “สั มมาวายามะ” —พยายามชอบ ได้แก่ สัมมัปปธาน ๔ = ปัคคหจริ ยา –หมันพากเพียร
่ า
(๗) “สั มมาสติ” —ระลึกชอบ ได้แก่ สติปัฏฐาน ๔ = อปัุ ฏฐานจริ ยา –สติชดั แกกล้
(๘) “สั มมาสมาธิ” —ตังจิตมันชอบ ได้แก่ ฌาน ๔ = อวิกเขปจริ ยา –จิตสงบตังมันสนิท
– ๖๘ –

่
็ สําหรับ “อริยมรรคมีองค์ ๘” นัน ถ้าปฏิบตั ิตามหลักธรรมทีมนสิ การอยูใ่ นองค์มรรคทัง ๘ ได้
อยางไรกตาม
่
จริ ง อยางไรๆ
กยั็ งอยูใ่ น “เส้ นทางแห่ งอริ ยมรรค” ไมผิ่ ดพลาด คือ สามารถบรรลุถึง “โลกตตรธรรม
๙” ได้
ุ
่ ่
่่
ปฏิบตั ิให้ถึงทีสุ ดได้จริ งหรื อไม่ เพราะชีวิตมีอุปสรรค
อยางแนนอนในอนาคตอั
นใกล้ เพียงแตวาจะประพฤติ
มากมาย [“มาร ๕” อย่ าไปล้ อเล่ นกับมัน ไม่ ใช่ เพือน มันเอาจริ ง ตายไม่ ทันคิ ดไปมากมายหลายคน] แล้วจะ
่
่ น เอง ให้สัง เกตวา่ คนที ล้ ม เหลวมัก มี ข้ อ แก้ ตั ว ในเรื องภาระอื นๆ ที ต้ อ ง
หลี ก เลี ยงมัน ได้อ ยางไรเทานั
ั
รั บผิดชอบมากมายชอบ ทําให้ เรื องหลักสําคัญกลายเป็ นเรื องรองไป เชน่ การให้ความสําคัญกบการเลี
ยง
ลูกหลาน การให้ความสําคัญกบั “เรื องปากท้ อง” [คิดแบบมีกิเลสตัณหาเครื องผูกรัด = อยู่กับมายาชี วิต] นัน
ิ ปลอยวางเป็
่
สําคัญกวา่ “การไปเจริ ญปฏิบัติธรรม” [คิดแบบดับกเลส
นอิสระ = อยู่กับความอริ ยสั จจธรรม–
่
่
ความจริ งแห่ งชี วิต] ซึ งนาจะเป็
นความบกพรองหรื
อความผิดพลาดเรื องการให้ “คณค่
ุ า” หรื อ “ตรรกะ” ใน
้ ยาก เพราะบอกได้อยางเดี
่ ยววา่ “เป็ นกรรมของสั ตว์ –กัมมัสสกตา” [เข้าไป
เรื องแบบนี ก็เป็ นเรื องทีแกไขได้
่ คือ พวกบุคคลประเภทที ๑ “มืดมา–มืดไป” คือ โง่ เขลาไม่ เข็ดหลาบ–มี
ยุง่ มากทําให้ “เสี ยธรรม” เปลาๆ
่ ั
ความโง่ เป็ นอาภรณ์ ให้เจริ ญอุเบกขาจิตไว้ดีกวากนเยอะเลย
] ฉะนัน การแสวงหาความจริ งแห่ งชี วิต จะเริ ม
เมือจุดใดนัน ตอบได้ ยาก เป็ นเรื องเฉพาะบุคคล โอกาสของแต่ ละบุคคลก็แตกต่ างกัน คือ ทกอย่
ุ างอย่ ูทีใจ
ของแต่ ละคนเท่ า นั นเอง อี ก ประการหนึ ง ให้พิ จารณาถึ งการเจริ ญภาวนากรรมฐานใน “สมถภาวนา”
หมายถึง “จิตตภาวนา” นัน คือ การเจริ ญจิ ต–พัฒนาจิ ต–การฝึ กอบรมจิ ตใจ ให้ เข้ มแข็งมันคง–เจริ ญงอกงาม
ด้ วยคุณธรรมทังหลาย เชน่ มีเมตตากรุ ณา–มีฉันทะ–ขยันหมันเพียร–อดทน–มีสมาธิ และ สดชื น–เบิกบาน–
เป็ นสุ ขผ่ องใส เป็ นต้น ซึ งหมายถึ ง “จตตถฌานจิ
ต–จิตประภัสสร” คือ จิตทีปราศจากนิ วรณ์ เป็ นจิ ตที
ุ
ปราศจากนิ วรณ์ ทงั ๕–อวิชชา–อรติ–อกุศลธรรมทังปวง และประกอบด้วยองค์ฌาน ๒ ได้แก่ “อเบกขา
–
ุ
เอกัคคตา” หรื อ “ตัตรมัชฌัตตตา–สมาธิ” นันคือ ความเป็ นกลางในอารมณ์ นันๆ และ ความมีอารมณ์ เป็ นอัน
เดี ยว คําวา่ “สมาธิ” หมายถึง ความมีใจตังมัน–ความตังมันแห่ งจิ ต–การทําให้ ใจสงบแน่ วแน่ –ไม่ ฟุ้งซ่ าน–
ภาวะทีจิ ตตังเรี ยบแน่ วอยู่ในอารมณ์ คือ สิ งใดสิ งหนึงเท่ านัน ฉะนัน “อเบกขา
–สมาธิ” [อัปปนาสมาธิ ] อัน
ุ
่
เป็ นองค์ธรรมสําคัญซึ งมี อยู่ใ น “โพชฌงค์ ๗” ที จะทํา หน้า เป็ นองค์ธรรมแหงการตรั
สรู ้ คือ “สมาธิ ใ น
ั ฏฐาน
วิปัสสนา–จิตตัววิปัสสนา–ญาณทัสสนะ” อันเป็ นองค์ประกอบปั จจัยสําคัญในการเจริ ญวิปัสสนากมมั
อีกขันหนึ ง ฉะนัน การหมันเพียรในการเจริ ญ “โพธิปักขิยธรรม ๓๗–อภิญญาเทสิ ตธรรม ๓๗” [เอกาย
ํ
่ บเนื องอยู่
นมรรค–ทางอันเอก เชน่ สติปัฏฐาน ๔–สัมมัปปธาน ๔ เป็ นต้น] กาหนดสติ
ตามพิจารณาอยางสื
เนื องๆ เป็ นนิ ตย์ จึงเป็ นเรื องทีสําคัญ ทําให้มาก ฉะนัน ความเข้าใจทีถูกต้อง คือ “สั มมาทิฏฐิ ” ในเนื อหา
่
สาระแหงธรรมทั
งหลาย จึงเป็ นเรื องทีต้องสามารถแยกแยะ “จําแนกแจกธรรม” [ธัมมวิจยะ–วิมงั สา] ได้
่ กต้องมีระบบระเบียบทีชัดเจน ไมใชการปฏิ
่ ่
่ ิ “ปั ญญาเห็น
อยางถู
บตั ิธรรมทีไร้จุดหมายปลายทาง ไมเกด
่ ่ นังสมาธิ แล้วเกดเห็
ิ นภาพนิมิต
ธรรม” [ธรรมจักษุ–ปั ญญาจักขุ] และ “ปัญญาตรั สร้ ู–ญาณวิโมกข์ ” อยางเชน
่
็ ิ
่
ิ
่ วยสําคัญผิดใน
ตามสัญญาเกาของตน
คือ ระลึกชาติได้ กเกดการปรุ
งแตงในสมาธิ
จนเกดอาการฟุ้
งซานด้
ธรรม ทีเรี ยกวา่ “ธัมมทธั
ู เลส ๑๐”
ุ จจะ–ธรรมธัุ จจ์ ” คือ “ความฟ้ ุงซ่ าน–อทธั
ุ จจะ” เนื องจากเกดิ “วิปัสสนปกิ
– ๖๙ –

่
่
่
อยางใดอยางหนึ
งขึนแล้วสําคัญผิดวาตนได้
บรรลุอริ ยธรรม [ได้แก่ อริ ยศีล–อริ ยสมาธิ –อริ ยปั ญญา–อริ ย
็
วิมุตติ] แล้ว ได้แก่ “มรรค–ผล–นิพพาน” จิตกเลยคลาดเขวออกไป
เพราะ “นึกพล่ าน–คิดจับจด–ฟ้ ุงซ่ าน”
่ ิ “ปั ญญา–ความรอบร้ ู –ร้ ู ทัว–เข้ าใจ–ร้ ู ซึง”
[ถึงขันเป็ นบ้าพร้อมแล้ว–พูดไมรู่ ้ ภาษา] นันเอง และไมเกด
่ งแหง่ “อวิชชา” และความหลงใหลเสี ยสติ “โมหะ”] หรื อ “ญาณ–ความร้ ู ทีคมชั ด” ทีจะเห็น
[ความรู ้ไมจริ
่ ดจริ งใน “สั มมสนญาณ” กบั “อุทยัพพยานุปัสสนา
“นามรปหรื
ู อสั งขารโดยไตรลักษณ์ ” [ปั ญญาไมคมชั
่
่ เข้าถึง “อาสวักขยญาณ” คือ “ความตรั สรู้ ”] ได้จริ ง ซึ งในฝ่ ายวิปัสสนา
ญาณ” จึงฟุ้ งซานโดยสํ
าคัญผิดวาได้
่ ิ “วิปัสสนาภมิู–
ภาวนา เรี ยกวา่ “ปัญญาเห็นธรรม” นันคือ “อาการวิปัสสนาที ขาดประสบการณ์ ” โดยไมเกด
่ าจริ ง ซึงประกอบด้วยหลักธรรม ๔ กลุ่ม ในเบืองต้นนี ได้แก่
ปัญญาภมิู” ทีแกกล้
่ ั
(๑) “ขันธ์ ๕–อายตนะ ๑๒–ธาตุ ๑๘–อินทรี ย์ ๒๒” (ดูเพิมเติมในภาคผนวก–เบญจขันธ์) เทากบ
เห็น สภาพแห่ งทุกข์ ทังปวง ทีเรี ยกวา่ “อปาทานขั
นธ์ ๕ เป็ นทกข์
ุ
ุ ” = นามรู ปปริ จเฉทญาณ
่ ั น “กฎแห่ งกรรม–กฎแห่ งกรรมของ
(๒) “ปฏิจจสมปบาท
๑๒–ปฏิจจสมปปั
ุ
ุ นนธรรม” เทากบเห็
สั ตว์ ” [ซึ งหมายถึง “จตปปาตญาณ
–ทิพพจักขญาณ
ุ ู
ุ ” (ข้อ ๓ ในวิชชา ๓–ญาณ ๓) คือ ญาณ
ํ
่ ตว์ทงั หลาย อันเป็ นไปตามกรรม เห็นการเวียนวายตายเกดของสั
่
ิ
กาหนดรู
้จุติและอุบตั ิแหงสั
ตว์
ทังหลาย ] เพราะได้ เห็ นเหตุแ ห่ งทุ กข์ “สงสารทุ ก ข์ ” ที สามารถอธิ บายในเรื อง “วัฏฏะ ๓–
วัฏสงสาร” ได้แก่ “วงจรกิเลส–วงจรกรรม–วงจรวิบาก” = ปั จจยปริ คคหญาณ
(๓) “ไตรลักษณ์ –สามัญลักษณะ” คือ “อนิ จจตา–ทุกขตา–อนัตตตา” ทีทําให้เกิด “ยถาภตญาณทั
ส
ู
่
่
่ “กฎ
สนะ” หรื อ “ธรรมฐิ ติ” หมายถึ ง ความดํารงคงตัวแหงธรรม
ความตังอยู่แนนอนแหง
ธรรมดา–กฎธรรมชาติ” [ธรรมนิ ยาม ๓–สามัญลักษณะ ๓–ปฏิจจสมุปบาท ๑๒] ได้แก่ (๑)
อนิ จจานุปัสสนายถาภูตญาณ (๒) ทุกขานุปัสสนายถาภูตญาณ (๓) อนัตตานุปัสสนายถาภูต
่ ั ปฏิเวธเข้าถึง “ญาณวิโมกข์ ” (ดู วิโมกข์ ๓–นิโรธ ๕) = สัมมสนญาณ
ญาณ เทากบได้
่ ั “มัคคญาณ–มรรค ๔” [ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาญาณ] แตยั่ งเป็ นการเห็น
(๔) “อริยสั จจ์ ๔” เทากบ
ิ
อยูใ่ นขัน กําหนดทุกขสัจจ์ ก่อน [นามรู ปปริ จเฉทญาณ] ซึงทังหมดเป็ นองค์ความรู ้ทีเกดจากการ
เจริ ญวิปัสสนาญาณ คือ “โสฬสญาณ–ญาณ ๑๖” (ข้อ ๑–๔) ได้แก่ (๑) “นามรู ปปริ จเฉทญาณ”
ํ
ํ
คือ ญาณกาหนดจํ
าแนกรู ้นามและรู ป (๒) “ปั จจยปริ คคหญาณ” คือ ญาณกาหนดรู
้ปัจจัยของ
ํ
นามและรู ป (๓) “สั มมสนญาณ” คื อ ญาณกาหนดรู
้ ด้ว ยพิจารณาเห็ น นามและรู ปโดยไตร
ลักษณ์ และ (๔) “อุทยัพพยานุปัสสนาญาณ” (ข้อ ๑ ในวิปัสสนาญาณ ๙) คือ ญาณตามเห็ น
ิ
่
ความเกดและความดั
บแหงนามรู
ป = วิปัสสนาญาณ ๙–โคตรภูญาณ–โลกุตตรญาณ [มรรค
ญาณ –ผลญาณ] –ปั จจเวกขณญาณ
สําหรับเนือหาสาระสําคัญของ “วิปัสสนาภมิู–ปัญญาภมิู” นัน เป็ นประเด็นในฝ่ ายวิปัสสนาภาวนา ซึงจะขอ
่ งรายละเอียดเพิมเติมในบทตอไป
่ .
กลาวถึ
– ๗๐ –

ปัจฉิมบท บทที ๓ ว่ าด้ วยการเจริญสมถภาวนา
่ าคัญ ได้แก่
เมือจัดระดับองค์ความรู ้ในบทที ๓ คือ “การเจริ ญสมถภาวนา” ซึ งประกอบด้วยหลักธรรมแกนสํ
(๑) มัชฌิมาปฏิปทา (๒) อริ ยมรรคมีองค์ ๘ (๓) อริ ยสัจจ์ ๔ (๔) ภาวนา ๔ (๕) ไตรสิ กขา (๖) ภาวนา ๒ (๗)
วิสุทธิ ๗ (๘) โพธิปักขิยธรรม ๓๗ ให้พิจารณาตามหัวข้อตัวหนา ตัวเอนหนา ตัวเอนปกติ
(๑) เริ มต้ นด้ วยปั ญญา (๒) ดําเนินด้ วยปั ญญา (๓) นําไปสู่ปัญญาอันยิง
d อริยมรรคมีองค์ ๘ สั มมาทิ ฏฐิ –สั มมาสั งกัปปะ–สั มมาวาจา–สั มมากัมมันตะ–สั มมาวายามะ–สั มมาสติ–สั มมาสมาธิ
e อริยสั จจ์ ๔ ทุกขอริ ยสั จจ์ –ทุกขสมุทัยอริ ยสั จจ์ –ทุกขนิโรธอริ ยสั จจ์ –ทุกขนิ โรธคามินีปฏิ ปทาอริ ยสั จจ์
c มัชฌิมาปฏิปทา

f ภาวนา ๔
g ไตรสิ กขา

h ภาวนา ๒

7 วิสุ ทธิ ๗

กายภาวนา

สีลภาวนา

อธิสีลสิกขา
สัมมาวาจา
สัมมากัมมันตะ
สัมมาอาชี วะ

จิตตภาวนา

ปัญญาภาวนา

อธิจิตตสิกขา
สัมมาวายามะ
สัมมาสติ
สัมมาสมาธิ

อธิปัญญาสิกขา
สัมมาทิฏฐิ
สัมมาสังกัปปะ

สมถภาวนา [ฌาน] วิปัสสนาภาวนา [ญาณ]
กรรมฐาน ๔๐–รู ปฌาน ๔–อรู ปฌาน ๔ โสฬสญาณ–ญาณ ๑๖
นิโรธสมาบัติ
ปัญญาญาณ ๗๓
สี ลวิสุทธิ

จิตตวิสุทธิ

ทิฏฐิวสิ ุ ทธิ
ั ตรณวิสุทธิ
กงขาวิ
มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ
ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ
ญาณทัสสนวิสุทธิ

สติปัฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรี ย์ ๕ พละ ๕ โพชฌงค์ ๗ มรรคมีองค์ ๘
8 โพธิปักขิยธรรม ๓๗

นิพพาน

่ ทธธรรมด้านสมถภาวนา
ภาพประกอบ ๔: ภาพองค์รวมเชิงโครงสร้างและระบบแหงพุ
– ๗๑ –

ผูป้ ฏิ บตั ิ ธรรมได้เข้าถึ งหลักธรรมสําคัญครบ ๘ ระดับ ได้แก่ (๑) มัชฌิ มาปฏิ ปทา (๒)
อริ ยมรรคมีองค์ ๘ (๓) อริ ยสัจจ์ ๔ (๔) ภาวนา ๔ (๕) ไตรสิ กขา (๖) ภาวนา ๒ (๗) วิสุทธิ ๗ และ (๘) โพธิ
ี องกบั หลักธรรม “การเจริ ญสมถภาวนา” (สมถ
ปั กขิยธรรม ๓๗ พร้อมด้วยสัมปยุตตธรรมอืนๆ ทีเกยวข้
่ ได้แก่ (๑) ปาริ สุทธิศีล ๔ (๒) ฌาน ๔–รู ปฌาน ๔ (๓) ธรรมสมาธิ ๕ (๔)
ธรรม) จํานวน ๑๖ หลักธรรมยอย
ิ ๑๖–จิตตอุปกเลส
ิ ๑๖ (๙) วสี ๕ (๑๐)
องค์ฌาน ๖ (๕) ปี ติ ๕ (๖) โพชฌงค์ ๗ (๗) นิ วรณ์ ๕ (๘) อุปกเลส
อรู ป ๔–อารุ ปป์ ๔ (๑๑) ฌานวิโมกข์ (๑๒) วิโมกข์ ๘ (๑๓) อริ ยบุคคล ๗ (๑๔) อนุปุพพวิหารสมาบัติ–อนุ
บุพพวิหาร ๙ (๑๕) สมาธิ ๓ (๑๖) วิโมกข์ ๓ (๑๗) ลัทธินอกพระพุทธศาสนา ๓ (๑๘) โพธิปักขิยธรรม ๓๗
ได้แก่ สติปัฏฐาน ๔–สัมมัปปธาน ๔–อิทธิบาท ๔–อินทรี ย ์ ๕–พละ ๕–โพชฌงค์ ๗–มรรคมีองค์ ๘
่
็ ในขันตอนนี ต้องไตรตรองพิ
่
อยางไรกตาม
จารณาให้เห็น “เครื อข่ ายหรื ออาณาจักรแห่ ง
่
ั
ธรรม” ทีเป็ นภาพรวมในลักษณะ “สหชาตธรรม” [หนวยรวมเดี
ยวกนั = United Unit] คือ การรวมกนของ
ั งปั จจัยทีเป็ น “หน่ วยรวมหลัก” ทีทําให้เกดิ “ฌานธรรม–สมาธิ ธรรม–
บรรดาธรรมทังหลายทีสัมพันธ์กนเชิ
ี องกบั “สมถ
ิ
่
สมถธรรม” โดยเฉพาะการเกดธรรมองค์
แหงการตรั
สรู ้ คือ “โพชฌงค์ ๗” นัน มีความเกยวข้
่ จนทําให้ “โพชฌงค์ ๗” ได้เรี ยกวา่ “สมาธิ
ภาวนา–รปฌาน
๔” [จิตตวิสุทธิ ข้อ ๒ ในวิสุทธิ ๗] ได้อยางไร
ู
ี องกบั “สมาธิ ๓” ทีสัมพันธ์กบั “ญาณ
ในวิปัสสนา –ตัววิปัสสนา” ซึ งแสดงนัยถึง “ฌานวิโมกข์ ” อันเกยวข้
่ ปัสสนากมมั
ั ฏฐาน ซึ งหมายถึงประเภทของความหลุดพ้น จัดตามลักษณะ
วิโมกข์ –วิโมกข์ ๓” ในภูมิแหงวิ
่ ่
็ กให้
็ พิจารณาในบรรดาสัมปยุตตธรรมระหวาง
่
การเห็นไตรลักษณ์ขอ้ ทีให้ถึงความหลุดพ้น แตอยางไรกตาม
“สมถธรรม” กบั “โพธิปักขิยธรรม ๓๗” ให้เห็นภาพรวมทีชัดเจน เพราะเป็ นการเริ มพัฒนาจิ ตใจให้ บริ สุทธิ
่ เด็ดขาด ให้พิจารณาความสัมพันธ์
ทีมีพืนฐานมาจาก “อริยมรรคมีองค์ ๘” ทีจะมองข้ามความสําคัญไปไมได้
ในองค์รวม ๓ ได้แก่ “โพธิ ปักขิยธรรม ๓๗–สมถภาวนา–วิปัสสนาภาวนา” ซึงทังหมด “เกิดขึนพร้ อมกัน”.
โพธิปักขิยธรรม ๓๗ [เอกายนมรรค]
สติปัฏฐาน ๔–สัมมัปปธาน ๔–อิทธิ บาท ๔–อินทรี ย์ ๕–พละ ๕–โพชฌงค์ ๗–มรรคมีองค์ ๘
สมถภาวนา–ฌานสมาธิ
รู ปฌาน ๔–อรู ปฌาน ๔ [ฌานสมาบัติ ๘] –นิโรธสมาบัติ ๑
วิปัสสนาภาวนา–ญาณ ในวิปัสสนา
โสฬสญาณ–ญาณ ๑๖ พร้อมด้วย “จักขุ–ญาณ–ปั ญญา–วิชชา–แสงสว่ าง”
ภาพประกอบ ๕: แสดงลําดับการเจริ ญภาวนาด้วยโพธิปักขิยธรรม ๓๗–สมถภาวนา–วิปัสสนาภาวนา
– ๗๒ –

