บทสรปุ
ในการปฏิ บตั ิ ธรรมตามหลักพระพุทธศาสนานัน ต้องประพฤติปฏิบตั ิ ตาม “แนวทางสาย
่
กลางแห่ ง ปั ญ ญา” ที เรี ย กวา่ “มั ช ฌิ ม าปฏิ ป ทา” ด้ว ยข้อ ปฏิ บ ัติ ต าม “อริ ย มรรคมี อ งค์ ๘” ซึ งเป็ นแกน
สาระสําคัญในพระธรรมวินยั นี คือ (๑) การเริ มต้ นด้ วยปั ญญาที ถูกต้ อง (๒) การดําเนิ นปฏิ บัติด้วยปั ญญาที
ี
ถูกต้ อง และ (๓) การนําไปสู่ ปัญญาที ถูกต้ องยิง ซึ งหมายถึง “สั มมาทิฏฐิ ” ทังฝ่ ายโลกยธรรม
และโลกุตตร
่ าไปสู่ สิงทีถูกต้องยิงขึน ไมผิ่ ดเพียนวิปลาสจากความเป็ นจริ ง ให้พิจารณา
ธรรม การเริ มต้นทีถูกต้อง ยอมนํ
ด้วย “โยนิโสมนสิ การ” หมายถึง “การใช้ ความคิดถกวิ
ู ธี” คือ การทําในใจโดยแยบคาย มองสิ งทังหลายด้ วย
ความคิดพิจารณาสื บค้ นถึงต้ นเค้ า สาวหาเหตุผลจนตลอดสาย แยกแยะออกพิเคราะห์ ดูด้วยปั ญญาทีคิ ดเป็ น
ระเบียบและโดยอุบายวิธี ให้ เห็นสิ งนันๆ หรื อปั ญหานันๆ ตามสภาวะและตามความสั มพันธ์ แห่ งเหตุปัจจัย
ทีเรี ยกวา่ “ปฏิจจสมปบาท
๑๒–อิทัปปัจจยตา” หรื อ “ปั จจัย ๒๔” [ปั จจยการ ๑๒] หรื อเรี ยกวา่ “ตถตา”
ุ
หมายถึง ความเป็ นอย่ างนัน ความเป็ นเช่ นนัน ภาวะทีสิ งทังหลายทังปวงเป็ นของมันอย่ างนันเอง คือ เป็ นไป
ตามเหตุปัจจัย โดยไม่ ได้ เป็ นไปตามความอ้ อนวอนปรารถนา หรื อการดลบันดาลของใครๆ
คําวา่ “ปัจจัย ๒๔–มหาปัฏฐาน” หมายถึง ลักษณะหรื ออาการแห่ งความสั มพันธ์ ระหว่ างสิ ง
ทังหลาย ที สิ งหนึงหรื อสภาวธรรมอย่ างหนึง เป็ นองค์ ประกอบที ช่ วยเอือ เกือหนุน คําจุน เป็ นเหตุ หรื อเป็
เงื อนไข ให้ สิ งอื น หรื อสภาวธรรมอย่ างอื น เกิ ดขึ น คงอยู่ หรื อเป็ นไปอย่ างใดอย่ างหนึ ง จนกระทังหา
่
ข้ อสรปพื
ลุถึง “ดวงตาเห็นธรรม–
ุ นฐาน [Generalizations = ข้อคิดเห็นทัวไป] ได้ตามเป็ นจริ ง ดังเชนการได้
ธรรมจักษุ” หมายถึง ความรู้ เห็นตามเป็ นจริ งด้ วยปั ญญา วา่ “สิงใดสิงหนึงมีความเกิดขึนเป็ นธรรมดา สิงนัน
่ ิ ญญาเห็นแจ้งรู ้จริ งถึง “นามรู ปโดยไตรลักษณ์ ” คือ เห็นตาม
ทังหมดมีความดับเป็ นธรรมดา” แล้วคอยเกดปั
“สามัญลักษณะ” ได้แก่ “อนิจจตา–ทุกขตา–อนัตตตา” อันทําให้เกดิ “ญาณวิโมกข์ ” [ปั ญญาเห็นนามรู ปโดย
ิ
ไตรลักษณ์ ] ทีจะทําให้หลุดพ้นจากกเลสทั
งหลายและปวงทุกข์ คือ เกิ ดปั ญญาเห็ นแจ้ งรู้ จริ ง [ตรัสรู ้] ใน
“อริ ยสัจจธรรม–อริ ยสัจจ์ ๔” ได้แก่ (๑) ทกขอริ
ยสัจจ์ –อุปาทานขันธ์ ๕ เป็ นทุกข์ (๒) ทกขสมทั
ุ
ุ
ุ ยอริ ยสัจจ์ –
ปฏิจจสมุปบาท (๓) ทกขนิ
ุ โรธอริ ยสัจจ์ –ผลญาณ–นิพพาน และ (๔) ทกขนิ
ุ โรธคามินีปฏิปทาอริ ยสัจจ์ –มัคค
ญาณ ซึงเป็ นเหตุทาํ ให้เกดิ “ปัญญาตรั สร้ ูสัมโพธิญาณ–อาสวักขยญาณ”
ิ
เพราะฉะนัน การเกดสภาวะที
ประกอบด้วยความหยังรู ้ดว้ ยญาณในวิปัสสนา หมายถึง “ญาณ
สั มปยตต์
ั นาปัญญาทีสําคัญอย่ าง
ุ ” [ประกอบด้วยปั ญญา = โยนิโสมนสิ การ] จึงเป็ นขันตอนการวิวัฒน์ พฒ
ยิงยวดในการปฏิบัติธรรม ทีเรี ยกวา่ “การเจริญภาวนา” ทีบรรดาผูป้ ฏิบตั ิธรรมหรื อผูบ้ าํ เพ็ญเพียรภาวนาต้อง
่ กต้องตามหลักในพระพุทธศาสนา คือ “อริ ยธรรม ๔” [อริ ยศีล–อริ ยสมาธิ –อริ ยปั ญญา–อริ ย
เข้าใจอยางถู
่ ทีสนับสนุ นความตรัสรู ้และอริ ยมรรครวมกนอยางมี
่ ั ่ เหตุผล เป็ นไปตาม “กฎ
วิมุตติ] โดยมีปัจจัยตางๆ
่ จริ ง อันเป็ นปั ญญาทีเกดขึ
ิ นทัง (๑) “สมาธิใน
ธรรมชาติ–ปฏิจจสมปบาท
–ไตรลักษณ์ ” [อริ ยสัจจ์ ๔] อยางแท้
ุ
่
วิปัสสนา–สมาธิ ๓” [อารั มมณู ปนิชฌาน–การเพงอารมณ์
ดว้ ยรู ปธรรม ได้แก่ “กรรมฐาน ๔๐” เพือทําให้เกดิ
– ๑๕๑ –

่ กษณะแหง่
ความสงบเย็นทังกายและใจ] และ (๒) “วิปัสสนาญาณ–วิโมกข์ ๓” [ลักขณูปนิ ชฌาน–การเพงลั
ิ ญ ญาญาณ ] โดยเห็ น นามรู ป โดยไตรลัก ษณ์ นัน คื อ เพง่
ความหลุ ด พ้น โดยไตรลัก ษณ์ ซึ งทํา ให้เ กดปั
“นิพพาน” อันมีลกั ษณะเป็ น “สญญตะ
–อนิมิตตะ–อัปปณิหิตะ” [อนัตตตา–อนิ จจตา–ทุกขตา] ซึ งหมายถึง
ุ
การเห็น “สัจจภาวะแห่ งนิพพาน” [ผลญาณ] เพราะฉะนัน ปั จจัยสําคัญทีสุ ดในการเจริ ญภาวนา เพือบรรลุถึง
“ความตรั สร้ ู สัมโพธิญาณ” ประกอบด้วยปั จจัย ๒ ประการ ได้แก่ (๑) “ปัญญาเห็นธรรม” [ปริ โยคาหณา–
ั
ั
ความหยังโดยรอบ] กบั (๒) “ปัญญาตรั สร้ ู ” [อภิสมัย–ความตรัสรู ้] ซึ งต้องเป็ นปั จจัยคําจุน กนและกนโด
ั
สื บเนื องกนั และการดําเนิ นชี วิตในสังคมนัน กต้็ องประพฤติปฏิบตั ิตนให้สอดคล้องกบธรรมเนี
ยมของ
่ เหตุผล ทีต้องประกอบด้วยปั จจัย ๓ ประการ ได้แก่ (๑) ศีลวัตรทีงดงาม (๒) จิตใจทีงามแท้
สังคมอยางมี
และ (๓) ปัญญาทีเป็ นเลิศ ซึงสามารถเป็ น “ผู้นาํ ทางด้ านจิตวิญญาณ” ได้จริ ง
่
็ ในโลกแหงความเป็
่
่ ่ ท้ ีแยกตนออกจากสังคม ไป
อยางไรกตาม
นจริ ง ผูป้ ฏิบตั ิธรรมไมใชผู
่ นประโยชน์ต่อสังคม เพราะมนษย์
ดําเนินชีวิตตามลําพังในป่ า ทําตนไมเป็
ุ เป็ นสั ตว์ สังคม ทีต้องดําเนินชีวิต
่ ั วยความมีจิตงดงามสงางามสู
่
่ ่ ตว์เดรัจฉาน การแสดงตนวา่ “ผ้ เู ป็ นพทธะ
รวมกนด้
งสงกวาสั
ุ ” [ผูป้ ระกอบด้วย
ิ และเพือความมักน้อย “อัปปิ จฉตา” ได้แก่
องค์ แห่ งสัลเลขธรรม ทัง ๖ ประการ คือ ธรรมเครื องขัดเกลากเลส
ิ –ความหายกาหนั
ํ ดยินดี ๑ นิโรธะ–การดับกเลส
ิ –ความดับทุกข์ ๑ อุปสมะ–การสงบ
วิราคะ–การสํารอกกเลส
ิ ๑ อภิญญา –ปั ญญาอันยิงยวด ๑ สั มโพธะ–ตรัสรู ้พร้อม ๑ นิพพาน–วิวฏะ [วิวฏั ฏะ] –ความดับ
ระงับกเลส
่ ิ –ความพ้นวัฏสงสาร ๑] จึงเป็ นเรื อง “ความเป็ นเลิศทางปั ญญาและศีลธรรม” เป็ นประโยชน์
สนิ ทแหงกเลส
่ งคม “ผู้นําทางจิตวิญญาณ” ทีพร้อมด้วยคุณสมบัติ ๓ ประการ (๑) ผ้ รู ้ ู (๒) ผ้ ตู ืน (๓) ผ้ เู บิกบาน ซึงต้อง
ตอสั
แสดงออกด้วยเกณฑ์ “พทธคณ
ุ ุ ๓” ได้แก่ (๑) ปัญญาคณ
ุ (๒) วิสุ ทธิคุณ (๓) กรณา
ุ คณ
ุ ดังพระพุทธเจ้าทรง
่ ดีมาแล้ว เพราะฉะนัน การปฏิบตั ิธรรมทีถูกต้อง ต้องแสดงนัยถึง สภาวะทีไมใช
่ ่
ประพฤติเป็ นแบบอยางที
“ผู้มีโสกะ–ปริ เทวะ–ทุกข์ –โทมนัส–อุปยาส–เป็ นธรรมดา” ทีต้องพัฒนาตนให้ถึง “ความเป็ นอริยสาวก–อริย
สาวิกา” [อริ ยบุคคล–สัตบุรุษ–อุดมบุรุษ] นันคือ มีความตืนตัวในการบําเพ็ญเพียรภาวนาให้ถึงประโยชน์
สู งสุ ดให้ได้ ซึ งหมายถึ ง “ความตรั สร้ ู สัมโพธิ ญาณ” โดยขึ นอยู่กบั “กําลังความคิดแห่ งปั ญญาในแต่ ละ
่
บคคล
ปฏิบตั ิ
ุ ” ทีประกอบด้วย “วิริยะ–ขันติ” คือ ความพากเพียร กบั ความอดทน จะเข้ามาลองเลนประพฤติ
่ ่ เหตุผลหรื อไมประกอบด้
่
่ าให้เสี ยเวลาชีวิตไปเปลาๆ
่
ตนไปตามอารมณ์ความรู ้สึกอยางไมมี
วยปั ญญา ยอมทํ
่
ั
ิ เป็ นคน]
ไมประจั
กษ์ชดั กบแนวคิ
ดทีวา่ “เห็นตายก่อนตาย–เห็นนิพพานก่อนนิพพาน” [เสี ยชาติเกดที
่ ว่า การปฏิบตั ิเจริ ญภาวนานัน เป็ นเรื องเกยวกบ
ี ั “ความรู้ ความ
นอกเหนื อจากนี ยังกลาวได้
เข้ าใจตนเอง” [อัตตสั มปทา หรื อ จิ ตตามพิจารณาจิ ต] คือ “ความรู้ จักตนด้ วย ศีล–สมาธิ –และ–ปั ญญา” [การ
เจริ ญอริ ยมรรคมีองค์ ๘] เป็ นการค้นหาความจริ ง “ปรมัตถสั จจะแห่ งตัวตนของตนเอง” [กระบวนการทุบ
ิ นควบ
ขันธ์ ๕–ขันธวินิมตุ ] ทีให้ความสําคัญที “สติ–สมาธิ–ฌาน” กบั “สั มปชั ญญะ–ปัญญา–ญาณ” ทีเกดขึ
กนั [ปั สสัทธิยคุ ฬาทิ] และรวมถึง “วิริยะ–ความเพียร” เมือเข้าใจถูกต้องในตนอันเป็ นองค์ประกอบภายในดี
็ ทาํ ความเข้าใจให้ถูกต้องกบสภาวะอั
ั
แล้ว [สัมมาทิฏฐิ ] กให้
นเป็ นองค์ประกอบภายนอก [ผูอ้ ืน–สังคม–
– ๑๕๒ –

ธรรมชาติ] เพือให้มีชีวิตทีสมประกอบสมบูรณ์ คือ ความเข้ าใจทีถูกต้ องโดยธรรม เป็ น “สั มมาทิฏฐิ” ทังทาง
ี มมาทิฏฐิ] และทางธรรม [โลกุตตรสัมมาทิฏฐิ] ไมบิ่ ดเบียว–วิปริ ต–วิปลาส–ผิดเพียน จากความ
โลก [โลกยสั
ํ
เป็ นจริ งตามกาหนดธรรมดาอั
นเป็ น “กฎธรรมชาติ” ในประการสุ ดท้าย คือ “ผ้ ูปฏิบัติธรรมไม่ ควรดําเนิน
่
ชีวิตด้ วยความประมาท” นันคือ “มีสติสัมปชั ญญะ” [อัปปมาทะ–ความไมประมาท
= อินทรี ยสังวร] และให้
ดําเนิ นชี วิตตาม “เส้ นทางสายกลางแห่ งปั ญญา” นันคือ “มัชฌิมาปฏิปทา” ด้วยการประพฤติปฏิบตั ิดว้ ย
่ บเนื องอยูเ่ นื องๆ เป็ น
“อริ ยมรรคมีองค์ ๘” [โพธิ ปักขิยธรรม ๓๗ = เอกายนมรรค คือ ทางอันเอก] อยางสื
นิ ตย์ ทําให้มาก ได้แก่ (๑) เริ มต้ นด้ วยปั ญญา (๒) ดําเนินด้ วยปั ญญา (๓) นําไปสู่ ปัญญาอันยิงยวด คือ เป็ นผู ้
เข้าใจทังกระแสโลกและกระแสธรรมตามทีเป็ นจริ ง ด้วยปั ญญาแตกฉานอันยิงยวด ทีเรี ยกวา่ “ปฏิสัมภิทา–
๔” [ปฏิสัมภิ ทาญาณ = อัตถปฏิสัมภิทา–ธัมมปฏิสัมภิทา–นิ รุตติปฏิสัมภิทา–ปฏิภาณปฏิสัมภิทา] และ
ประกอบด้วย “ปัญญา ๓” หมายถึง “ความรอบรู้ –รู้ ทัว–เข้ าใจ–รู้ ซึ ง” ได้แก่ (๑) จินตามยปัญญา (๒) สตมย
ุ
่
่ จริ งในชีวิต และจะได้ไมรู่ ้สึก
ปัญญา และ (๓) ภาวนามยปัญญา แล้วจะพบแตความสุ
ขความเจริ ญอยางแท้
กระดากอายคนอืนวา่ “ตนก็เป็ นส่ วนหนึ งในพุทธศาสนิ กชนแห่ งพระพุทธศาสนานี” [ดู –การเปรี ยบเทียบ
ั ญญาอริ ยะ] และประการสําคัญแหงการปฏิ
่
กระบวนแกปั้ ญหาเชิ งองค์รวมของปั ญญาสามัญกบปั
บตั ิธรรม
่ เชือใครงายๆ
่ ทีเรี ยกวา่ “กาลามสตร
พระพุทธเจ้าทรงตรัสสังสอนไมให้
ู ” นัน ต้องพิจารณาด้วยเหตุผลและ
่ นประโยชน์แท้จริ งหรื อไม่ นันคือ “ใช่ ทางอริ ยมรรคหรื อไม่ ” ได้แก่
วิจารณญาณของตนเองวาเป็
อย่ าปลงใจเชือ:–
(๑) ด้ วยการฟั งตามกันมา
(๒) ด้ วยการถือสื บๆ กันมา
(๓) ด้ วยการเล่ าลือ
(๔) ด้ วยการอ้ างตําราหรื อคัมภีร์
(๕) ด้ วยตรรกวิทยา–การสื บค้ นคิดหาเหตุผล
(๖) ด้ วยการอนุมาน คาดคะเน คาดสุ่มเดา คาดหมาย
(๗) ด้ วยการคิดตรองตามแนวเหตุผล
(๘) เพราะเข้ ากันได้ กับทฤษฎีของตน
(๙) เพราะมองเห็นรู ปลักษณะน่ าเชื อ
(๑๐) เพราะนับถือว่ าท่ านสมณะนีเป็ นครู ของเรา
่ แนะนําให้แสดงตนเป็ นผูก้ าวร้
้ าว ไมแสดงความเคารพตอผู
่
่ อื้ น เป็ น
ข้ อควรระวัง:– คือ ไมได้
่
เหตุให้ไมสามารถรั
บคุณธรรมได้ คือ จิตยังมี “อปกิ
ุ เลส ๑๖” [จิตตอุปกิเลส = โทษเครื องเศร้ า
หมอง สิ งทีทําจิตต์ ใจให้ เศร้ าหมองขุ่นมัว รั บคุณธรรมได้ ยาก ซึ งกําจัดด้ วยการทําฌานสมาธิ

– ๑๕๓ –

่ ่ “จิตประภัสสร” อันเป็ น
ในแต่ ละขัน–รู ปฌาน ๔ หรื อ สมถภาวนา] ครอบงําอยู่ ยังไมใช
่ ได้แก่
“โสภณจิต” คือ จิตงดงาม ทีจะเป็ นบาทฐานในการเจริ ญวิปัสสนาตอไป
“อปกิ
ุ เลส ๑๖” หมายถึง โทษเครื องเศร้ าหมอง สิ งที ทําจิ ตต์ ใจให้ เศร้ าหมองขุ่นมัว รั บ
่ ่ “จิตตอุปกิเลส” ได้แก่
คุณธรรมได้ ยาก เรี ยกอีกอยางวา
่ งอยากได้ โลภไมสมควร
่
(๑) อภิชฌาวิสมโลภะ —คิดเพงเล็
(๒) พยาบาท —คิดร้ายเขา
(๓) โกธะ —ความโกรธ
(๔) อุปนาหะ —ความผูกโกรธ
(๕) มักขะ —ความหลู่ความดีของผูอ้ ืน
(๖) ปลาสะ —ความตีเสมอ
(๗) อิสสา —ความริ ษยา
(๘) มัจฉริ ยะ —ความตระหนี
(๙) มายา —มารยา
(๑๐) สาเถยยะ —ความโอ้อวดหลอกเขา
(๑๑) ถัมภะ —ความหัวดือกระด้าง
่ ไมยอมลดละ
่
(๑๒) สารั มภะ —ความแขงดี
(๑๓) มานะ —ความถือตัวทะนงตน
(๑๔) อติมานะ —ดูหมินเขา
(๑๕) มทะ —ความมัวเมา
(๑๖) ปมาทะ —ความประมาทละเลยเลินเลอ่
่
เพราะฉะนัน กอนลงมื
อปฏิบตั ิจริ งควรศึกษา “ภมิู หลังความเป็ นมาของหลักพทธศาสนา
” ให้
ุ
่ รวบรวมข้อมูลให้มากทีสุ ดกอนการตั
่
่
ถองแท้
กอน
ดสิ นใจวา่ ข้อประพฤติปฏิบตั ิธรรมนัน ใชคํ่ าสังสอนของ
่ ่ กควรปลี
็
่
พระศาสดา “พระธรรม–พระวินัย–สั ตถสาสน์
” [สัลเลขธรรม] จริ งหรื อไม่ ถ้าไมใช
กตัวออกหาง
ุ
เพราะจะไม่ ได้ ประโยชน์ อะไรจากผู้แนะนํานัน มีแต่ จะถูกรั งคอยตกเป็ นเครื องมือสร้ างประโยชน์ ในทาง
อกุศลมากกว่ า ฉะนัน “ความเชื ออย่ างไร้ เหตผลจึ
บัติธรรม” เพราะ
ุ งเป็ นข้ อผิดพลาดอย่ างรนแรงในการปฏิ
ุ
่ ่ อง “สั มมาทิฏฐิ ” อันเป็ น “ปัญญาเห็นธรรม–ปัญญาตรั สร้ ู” ดังนัน จะเห็นได้วา่ ผู้ทีจะบรรลุถึงความ
ไมใชเรื
ตรั สรู้ สั มโพธิ ญาณได้ จึงมี “ปั ญญาญาณ–ปัญญาอริ ยะ” และ “กระบวนทัศน์ แตกต่ างกัน” ตาม “ภมิู รู้ –ภมิู
่ คคลทีสะสมมาจากอดีตจนถึงปั จจุบนั นอกจากนี “ผ้ ปู ฏิบัติธรรมพึงร้ ู ได้ ด้วย
ธรรม–ภมิู ปัญญา” ในแตละบุ
่ ่ อไมใชทางแหง
่ ่
่ “มัชฌิมาปฏิปทา–อริ ยมรรคมีองค์ ๘” และ “เอกายนมรรค” [ทางอันเอก
ตนเอง” วาใชหรื
คือ ข้ อปฏิ บัติอันประเสริ ฐที จะนําผู้ปฏิ บัติไปสู่ ความบริ สุทธิ หมดจด หมดความทุกข์ และ บรรลุนิพพาน =
– ๑๕๔ –

่ ถึงขันนี ยอมแสดงนั
่
้
โพธิปักขิยธรรม ๓๗] ถ้าคิดไมได้
ยถึงความกาวหน้
าในการภาวนานัน “เป็ นไปได้ ยาก
่ ผูป้ ฏิบตั ิธรรมจึงจะสามารถเข้าถึง “ปฏิปทาอันยิงแห่ งอริ มรรค” อยางแท้
่ จริ ง และ
มาก” ฉะนัน ทําอยางไร
่ กต้องตามหลักธรรมทีชือวา่ “สัมมัตตะ ๑๐” ดังนี
สามารถประพฤติปฏิบตั ิทีทํา “โยนิโสมนสิการ” ได้อยางถู
“สัมมัตตะ ๑๐” หมายถึง สภาวะทีถูกต้ อง–สิ งทีถูกต้ อง ได้แก่
(๑) “สัมมาทิฏฐิ” —เห็นชอบ ได้แก่ ความรู ้อริ ยสัจจ์ ๔ เห็นไตรลักษณ์ รู ้อกุศลและอกุศลมูล
ั ศลและกุศลมูล หรื อ เห็นปฏิจจสมุปบาท
กบกุ
(๒) “สัมมาสังกัปปะ” —ดําริ ชอบ ได้แก่ เนกขัมมะ อพยาบาท อวิหิงสา
(๓) “สัมมาวาจา” —เจรจาชอบ ได้แก่ วจีสุจริ ต ๔
(๔) “สัมมากัมมันตะ” —กระทําชอบ ได้แก่ กายสุ จริ ต ๓
(๕) “สัมมาอาชีวะ” —เลียงชีพชอบ ได้แก่ เว้นมิจฉาชีพ ประกอบสัมมาชีพ
(๖) “สัมมาวายามะ” —พยายามชอบ ได้แก่ ปธาน ๔ หรื อ สัมมัปปธาน ๔
(๗) “สัมมาสติ” —ระลึกชอบ ได้แก่ สติปัฏฐาน ๔
(๘) “สัมมาสมาธิ” —ตังจิตมันชอบ ได้แก่ ฌาน ๔
(๙) “สัมมาญาณ” —รู ้ชอบ ได้แก่ ผลญาณ และ ปั จจเวกขณญาณทัง ๑๙ ประเภท
(๑๐) “สัมมาวิมุตติ” —หลุดพ้นชอบ ได้แก่ อรหัตตผลวิมุตติ
และนอกจากนี ยังต้องวิวฒั น์พฒั นาตนเองด้วยปั ญญาให้ลุถึง ภาวะอันยอดเยียม–สิ งทียอดเยียม ทีเรี ยกวา่
“อนตตริ
ุ ยะ ๓” ให้เป็ นทักษะกระบวนการคิดทีคู่ขนานกบั “สัมมัตตะ ๑๐” ดังนี
“อนตตริ
ุ ยะ ๓” หมายถึง สภาวะอันยอดเยียม–สิ งทียอดเยียม ทีประกอบด้วย (๑) เป้ าหมาย (๒) แนว
ปฏิบัติส่ ูความเป็ นเลิศ และ (๓) ผลสัมฤทธิ ทีจะเกิดขึน ได้แก่
่ งสุ ดคือเห็น
(๑) “ทัสสนานตตริ
ุ ยะ” —การเห็นอันเยียม ได้แก่ ปั ญญาอันเห็นธรรม หรื ออยางสู
นิพพาน ซึงหมายถึง “พิจารณาเห็นเป้ าหมายทีจะเกิดขึนได้ ชัดเจน”
่ ง่าย
(๒) “ปฏิปทานตตริ
ุ ยะ” —การปฏิบัติอันเยียม ได้แก่ การปฏิบตั ิธรรมทีเห็นแล้ว กลาวให้
หมายเอามรรคมีองค์ ๘ ซึงหมายถึง “พิจารณาเห็นข้ อปฏิบัติทีนําไปสู่ความสําเร็ จได้ ”
่
(๓) “วิมุตตานตตริ
บตั ินนั
ุ ยะ” —การพ้ นอันเยียม ได้แก่ ความหลุดพ้นอันเป็ นผลแหงการปฏิ
ิ
คือ ความหลุดพ้นจากกเลสและทุ
กข์ทงั ปวง หรื อ นิพพาน ดังทีพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู ้
สัมโพธิญาณเป็ น “พระอนตตรสั
มมาสัมพทธเจ้
ุ
ุ า” คือ “ความตรั สรู้ เป็ นพระพุทธเจ้ าโดย
ชอบและยอดเยียมด้ วยพระองค์ เอง” ซึงหมายถึง “พิจารณาเห็นผลสําเร็ จทีจะเกิดขึนได้
ชัดเจน”
– ๑๕๕ –

่ ่ อง หลับหหลั
ฉะนัน จะเห็นได้วา่ การปฏิบตั ิธรรมไมใชเรื
ู บตา งมกันไปทัวทิศ หลงกันไปทัว
่
่ ่ (๑) “ทางสายกลาง
ทาง เพราะไมรู่ ้จกั ใช้เหตุผลและวิจารญาณในการไตรตรองข้
อประพฤติปฏิบตั ินนั วาใช
แห่ งปัญญา” หรื อไม่ คือ “มัชฌิมาปฏิปทา–อริยมรรคมีองค์ ๘” ทีสัมพันธ์กบั (๒) “สั มมัตตะ ๑๐” คือ “สิ งที
ถูกต้ อง–สภาวะที ถูกต้ อง” รวมกบั (๓) “อนตตริ
ุ ยะ ๓” คือ “สิ งทียอดเยียม–สภาวะที ยอดเยียม” ทีเป็ นปั จจัย
รวมใน “การตรั สร้ ูสัมโพธิญาณ” ถ้าไมมี่ “สหชาตปัจจัย–ปั จจัยโดยเกิดร่ วมกัน” กบั “อปนิ
ุ สสยปัจจัย–ปั จจัย
่ น ยอมถื
่ อวา่ “การประพฤติปฏิบัติตามธรรม
โดยเป็ นเครื องหนุนหรื อกระตุ้นเร้ า” ทัง ๓ ประการ ดังกลาวนั
เหล่ านัน เป็ นเรื องข้ อผิดพลาด ความคลาดเคลือน” คือ “มิจฉาทิฏฐิ” คือ ความเห็ นผิด โดยไมต้่ องสงสัย
เพราะเป็ นการคิ ดด้ วยความเชื อม ความศรั ทธา ความเลือมใส ที ผิดๆ ไม่ เป็ นไปตามความเป็ นจริ ง คือ “กฎ
แห่ งธรรมดา” หรื อ “กฎธรรมชาติ” ตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนา ทีถือ “สั จจธรรม” [ปรมัตถสัจจะ] ที
ํ ด อุ ป สรรคที เป็ น “กิ เ ลสทั งหลาย” และ “ทกข์
เป็ น “อริ ย สั จ จธรรม” [อริ ย สั จ จ์ ๔] โดยกาจั
ุ ทั งหลาย ”
[อุปาทานขันธ์ ๕ เป็ นทุกข์–นามรู ป] ด้วยการเห็นข้อหลุดพ้นด้วย “สามัญลักษณะ ๓” โดยไตรลักษณ์
ประการสุ ดท้ายนี จึ งให้ผูป้ ฏิบตั ิธรรมพิจารณาองค์ความรู ้ในภาพรวมเพือให้เห็น “ระบบ
โครงสร้ างของพทธธรรม
” และให้เป็ น “เครื องมือในการทบทวนความจํา” ได้แก่ (๑) เปรี ยบเทียบกระบวน
ุ
่ ญ ญาสามัญ กบปั
ั ญญาอริ ยะ ดั ง แสดงรายละเอี ย ดไว้ข ้า งลางใน
่
แกปั้ ญ หาเชิ ง องค์ ร วมระหวางปั
“ภาพประกอบ ๑๒” และ (๒) เปรี ยบเที ยบลําดับขันการบําเพ็ญเพียรพุทธภาวนาในสมถกรรมฐานและ
ั ฏฐาน ดังแสดงรายละเอียดไว้ขา้ งลางใน
่
วิปัสสนากมมั
“ภาพประกอบ ๑๓” ตามลําดับ.

– ๑๕๖ –

มัชฌิมาปฏิปทา [ญายธรรม–โยคเกษมธรรม]
(๑) เริ มด้วยปัญญา
(๒) ดําเนินด้วยปั ญญา
(๓) นําไปสู่ ปัญญายิง
อริยอัฏฐังคิกมรรค–อริยมรรคมีองค์ ๘ [โพธิปักขิยธรรม ๓๗]
(๑) อธิปัญญาสิ กขา–ศีล
(๒) อธิสีลสิ กขา–สมาธิ
(๓) อธิจิตตสิ กขา –ปั ญญา
สติปัฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรี ย ์ ๕ พละ ๕ โพชฌงค์ ๗ มรรคมีองค์ ๘
่ ทธกจิ ]
ไตรสิ กขา–วิสุ ทธิ ๗ [ขันตอนความบริ สุทธิแหงพุ
(๑) อธิสีลสิ กขา–ศีลอันยิง
(๒) อธิจิตตสิกขา–จิตต์อนั ยิง (๓) อธิปัญญาสิ กขา–ปัญญาอันยิง
๑. สัมมาวาจา
๑. สัมมาวายามะ
๑. สัมมาทิฏฐิ
๒. สัมมากัมมันตะ
๒. สัมมาสติ
๒. สัมมาสังกัปปะ
๓. สัมมาอาชี วะ
๓. สัมมาสมาธิ
วิปัสสนาภมิู–ปัญญาภมิู ๖ [ภาวนามยปัญญา]
่
ขันธ์ ๕–อายตนะ ๑๒–ธาตุ ๑๘–อินทรี ย ์ ๒๒–ปฏิจจสมุปบาท ๑๒ (กฎแหงกรรม
) –อริ ยสัจจ์ ๔
ไตรลักษณ์ –สามัญลักษณะ ๓ [ญาณวิโมกข์]
อนิจจานุปัสสนายถาภูตญาณ
ทุกขานุปัสสนายถาภูตญาณ
อนัตตานุปัสสนายถาภูตญาณ
ทักษะกระบวนการคิดทางโลก
สมาธิภาวนา ๒ [สัมมัตตะ ๑๐–อนุตตริ ยะ ๓]
ทักษะการคิดขันพืนฐาน
สมถภาวนา
วิปัสสนาภาวนา
ทักษะการคิดขันสูง
วิมุตติ ๒ [นิโรธ ๕]
กระบวนการแก้ ปัญหาทางโลก
เจโตวิมุตติ–ฌานวิโมกข์
ปัญญาวิมุตติ–ญาณวิโมกข์
อํานาจแห่ งสมาธิ [ฌาน]
อํานาจแห่ งปั ญญา [ญาณ]
ระเบียบวิธีวจิ ัย
๑. กําหนดปั ญญา
รู ปฌาน ๔–อรู ปฌาน ๔
โสฬสญาณ–ญาณ ๑๖
๒. กําหนดทฤษฎี
สมาธิ ๓
วิโมกข์ ๓
๓. วิธีวิเคราะห์
อนิมิตตสมาธิ [อนิจัง]
อนิมิตตวิโมกข์ [อนิจัง]
๔. รายงานผล
อัปปณิ หิตสมาธิ [ทุกขัง]
อัปปณิ หิตวิโมกข์ [ทุกขัง]
๕. สรุ ป อภิปรายผล ข้ อเสนอแนะ
สุญญตสมาธิ [อนัตตา]
สุญญตวิโมกข์ [อนัตตา]
๖. นําผลไปประยุกต์ ใช้
นิพพาน ๒ [ตรัสรู ้อริ ยสัจจ์ ๔ ด้วยสัมมาสัมโพธิญาณ]
๗. ทําการวิจัยใหม่ (แกปั้ ญหา)
☺ สภาพทีดับกิเลสทังหลายและปวงทกข์
ุ อย่ างยังยืน
สอุปาทิเสสนิพพาน
อนุปาทิเสสนิพพาน
แก้ปัญญาได้ ชัวคราว ไม่ ยงยื
ั น
สนองพอกพูนกิเลสและตัณหา
กิเลสปริ นิพพาน
ขันธปริ นิพพาน
ดําเนินชี วิตตามกระแสโลกธรรม
ดับกิเลสยังมีขนั ธ์ ๕ เหลือ
ดับกิเลสไม่ มีขนั ธ์ ๕ เหลือ
สั งสารทกข์
สั นติบท อมตบท นิพพานบท
ุ
่ ญญาสามัญกบปั
ั ญญาอริ ยะ
ภาพประกอบ ๑๒: การเปรี ยบเทียบกระบวนแกปั้ ญหาเชิงองค์รวมระหวางปั
– ๑๕๗ –

นิพพานธาตุ [อมตธาตุ = อริยสั จจธรรมแห่ งพทธภาวะ
]
ุ
็ นเพียง “กริิ ยาจิต” ไมมี่ “กรรม–วิบาก” คือ “ปรมัตถ์ ”]
วิสงั ขาร [อสังขตธรรม =พทธภมิ
ุ ู ถ้ายังมี “สังขาร” กเป็
อนตตรสั
มมาสั มโพธิญาณ [ความตรัสรู ้: สมาธิ ๓–วิโมกข์ ๓ โดยไตรลักษณ์= ญาณทัสสนะมีปริ วฏั ฏะ ๓ รอบ]
ุ
โพธิปักขิยธรรม ๓๗–โลกุตตรธรรม ๙ [โลกตตรโสภณจิ
ต: มัคคญาณ–ผลญาณ: ยถาภตญาณทั
สสนะ]
ุ
ู
ิ ]
โสฬสญาณ–ญาณ ๑๖ [วิปัสสนาภูมิ–ปัญญาภูมิ: อริ ยสัจจ์ ๔–มัชฌิมาปฏิปทา = นิโรธ ๕: ความดับกเลส
สมาบัติ ๘–นิโรธสมาบัติ [ดับ “สัญญา–เวทนา” โดยลําดับ “วจีสงั ขาร–กายสังขาร–จิตตสังขาร”: เลือกปฏิบัติได้ ]
ิ –อุปาทิ”]
ฐีติภูตัง [พืนจิตสันดาน = ยังมี อุปาทานขันธ์ ๕: รู ป–เวทนา–สัญญา–สังขาร–วิญญาณ = “กเลส
สัมมาทิฏฐิ –สั มมาสังกัปปะ [อธิปัญญาสิ กขา] = ผู้รู้–ปั ญญาคุณ [โพธิญาณ]
อาสวะ ๔ [อนุสยั ๗–สังโยชน์ ๑๐–“อวิชชา”: = อนสยกิ
ุ เลส]
จิตประภัสสร [จิตดังเดิม] นันคือ มโน [มโนธาตุ = จิตภาพ–จิตตามสภาพ “ภวังคจิต”]
ฌานจิต [รู ปฌาน ๔ = จตุตถฌาน]
สัมมาวายามะ–สัมมสติ–สัมมาสมาธิ [อธิจิตตสิ กขา] = ผ้ ูเบิกบาน–กรุ ณาคุณ [อัปปมัญญาธรรม]
ิ ๑๖: = ปริ ยฏฐานกิ
นิวรณ์ ๕ [อุปกเลส
เลส]
ุ
กศลจิ
ุ ต–สคติ
ุ [สุ จริ ต ๓ = ปาริ สุทธิศีล ๔]
สัมมาวาจา–สัมมากัมมันตะ–สัมมาอาชี วะ [อธิสีลสิ กขา] = ผ้ ูตืน–วิสุทธิ คุณ [วิสุทธิ ๗]
อกศลจิ
ุ ต–ทคติ
ุ [ทุจริ ต ๓: = วีติกกมกิเลส คือ “มูล ๒” = “อวิชชา–ตัณหา”: ภวจักร–สังสารทุกข์]
มโนวิญญาณ [อภิสงั ขาร ๓] –ยถาภตธรรม
[สรรพสิ ง–ตถตา: สังขาร–สังขตะ และวิสงั ขาร–อสังขตะ]
ู
วิถีจิต [ชวนจิต “วิญญาณจิต ๑๔” = กรรม ๓: “อปาทานขั
นธ์ ๕ เป็ นทกข์
ุ
ุ ”]

่ วิตินทรี ย]์
่ วิตินทรี ย]์
รปขั
นามขันธ์ [วิญญาณธาตุแหงชี
ู นธ์ [สสารธาตุแหงชี
[รปู ๒๘= มหาภูต ๔–อุปาทายรู ป ๒๔] [เวทนา ๖–สัญญา ๖–สังขาร ๓= เจตสิ ก ๕๒ –วิญญาณ ๖= จิต ๘๙]
อาหาร ๑ [กวฬิงการาหาร]
อาหาร ๓ [ผัสสาหาร–มโนสัญเจตนาหาร–วิญญาณาหาร]
อารมณ์ ๖ [ระบบประสาท–พาหิ รายตนะ]
อินทรีย์ ๖ [ระบบสมอง–อัชฌัตติกายตนะ]
่
อวัยวะรางกาย
[ผัสสะ ๖]
ระบบควบคุมชีวิต [สติสัมปชัญญะ: สังวร ๕]
ธาตุ ๖ [รู ป–เสี ยง–กลิน–รส–โผฏฐัพพะ–ธรรม] วิญญาณธาตุ ๖ [ตา–หู–จมูก–ลิน–กาย–ใจ]
กายานปัุ สสนาสติปัฏฐาน
เวทนานปัุ สสนาสติปัฏฐาน
ธาตุมนสิ การ–ปฏิกลู มนสิ การ
จิตตานปัุ สสนาสติปัฏฐาน
อสุ ภะ ๑๐–กายคตาสติ
ธัมมานปัุ สสนาสติปัฏฐาน
ั ฏฐาน
ภาพประกอบ ๑๓: ลําดับขันการบําเพ็ญเพียรพุทธภาวนาในสมถกรรมฐานและวิปัสสนากมมั
– ๑๕๘ –

