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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------บทคัดย่ อ (Abstract)
ิ
ในการปฏิบตั ิธรรมตามแบบพุทธะนัน ผูป้ ฏิบตั ิธรรมต้องเกดการหยั
งรู ้ขันตอนและเครื องมือของ
การปฏิบตั ิธรรมสมาธิ หรื อภาวนาวิปัสสนาสมาธิ ควรทําความเข้าใจลําดับขันการปฏิบตั ิจริ งทุก
่
ํ
่
ขันตอนของการภาวนาสมาธิ โดยเริ มจากการกาหนดที
ตังของใจและสติทีอยูใ่ นรางกายของเรากอน
ํ
นันคือ การกาหนดจิ
ตพิจารณาตามรู ้ลมหายใจเข้าออก พอจิตสงบเป็ นหนึงเดียวแล้ว หมายความวา่
่ จารณาธรรมารมณ์หรื ออาการของจิตทีจะเกดขึ
ิ นในระหวางนั
่ น
ทังจิตและสติมีทีตังมันแล้ว คอยพิ
ํ
่ น ด้วยจิตทีมีสติสมั ปชัญญะตลอดเวลา สวน
่
แล้วกาหนดตามรู
้หรื อพิจารณาสภาวธรรมดังกลาวนั
เครื องมือทีนํามาใช้ในการพิจารณาสภาวธรรมนัน หมายถึง หลักธรรมหลักทีจะนําผูป้ ฏิบตั ิไปสู่
ความสําเร็ จในการปฏิบตั ิภาวนาสมาธิตามเป้ าหมายทีตังไว้ ในการเจริ ญสมาธิปัญญานัน ควรมี
่ ง เพือตรวจสอบความกาวหน้
้
เป้ าหมายหรื อจุดประสงค์ทีชัดเจนในแตละครั
าและปรับปรุ งให้ดีขึน
เรื อย ๆ ภายใต้คาํ แนะนําของผูร้ ู ้หรื อครู บาอาจารย์ดา้ นสมาธิกรรมฐาน เครื องมือทีเป็ นหลักธรรมอัน
ื ลในการหยังรู ้หรื อตรัสรู ้ในเส้นทางแหง่อริ ยมรรค คือ “โพธิปักขิยธรรม ๓๗” ได้แก่
เป็ นฝ่ ายเกอกู
สติปัฏฐาน ๔, สัมมัปปธาน ๔, อิทธิบาท ๔, อินทรี ย ์ ๕, พละ ๕, โพชฌงค์ ๗, และ มรรคมีองค์ ๘
ั ดประสงค์เชิงปั ญญาทีตังไว้ คือ ถ้ามีจุดประสงค์เพือนํา
ผลลัพธ์ของปฏิบตั ิสมาธิปัญญาจะขึนกบจุ
ภูมิปัญญานันมาใช้ในการแกปั้ ญหาในชีวติ ประจําวันนอกเหนือจากการใช้สมาธิพืนฐานทัวไปนัน ก็
่
ให้เลือกปฏิบตั ิทีจะเห็น “สัจจธรรม” ซึงเป็ นภูมิปัญญา (ภาวนามยปั ญญา) ทีเหนือกวาการคิ
ดหา
เหตุผลธรรมดา (จินตามยปัญญา) และการค้นคว้าศึกษาเรี ยนรู ้ (สุ ตมยปั ญญา) แตถ้่ าผูป้ ฏิบตั ิธรรมมี
่ กข์ กเลส
ิ ตัณหา และอุปาทาน ผูป้ ฏิบตั ิธรรมนัน กจะได้
็
จุดประสงค์เฉพาะเพือ การหลุดพ้นบวงทุ
่ นทางอริ ยมรรค อริ ยผล และ นิพาน อยางแนนอน
่ ่
เห็น “อริ ยสัจจธรรม” แหงเส้
ซึงเป็ นภูมิปัญญา
่
“ภาวนามยปัญญา” ล้วน ๆ ของสมาธิปัญญาในภูมิแหงภาวนาวิ
ปัสสนากรรมฐานทีจิตพร้อมด้วย
สติสมั ปชัญญะ ในการพิจารณาตามรู ้สภาวธรรมนัน เราใช้ “สติสมั ปชัญญะ” นัน เป็ นจิตทีตามรู ้ให้
่ นกบั ธรรมารมณ์นนั ๆ และใช้หลักธรรมพืนฐานทีเป็ น “กฎแหงธรรมชาติ
่
เทาทั
” คือ “ไตรลักษณ์”
ิ มิปัญญาใหม่ ๆ ขึนมา โดยสร้างสมาธิจิตเพือ
เป็ นเครื องมือประกอบการพิจารณาธรรม เพือให้เกดภู
่
่ ยง ทุกขัง คือ ความเป็ นทุกข์ทียึดเกาะ
พิจารณาให้เห็น สภาวะแหงความเป็
น อนิจจัง คือ ความไมเที
ั งนัน และอนัตตา คือ ความไมใชตั
่ ่ วใชตน
่ นํามาเป็ นทียึดมันไมได้
่ ในระหวางที
่ กาลั
ํ งกาหนด
ํ
กบสิ
จิตให้พิจารณาและตามรู ้สภาวธรรมนันสิ งทีปรากฏในภูมิสมาธิระดับนัน ๆ คือ ภาพนิมิต จึงเป็ นสิ ง
่ งไมมี่ ตวั ตน ถ้าไปยึดมันจะเป็ นทุกข์ ภูมิปัญญาทีเกดขึ
ิ น “จิตตัวผูร้ ู ้” จะทําหน้าทีตัดสิ นวา่
ทีไมจริ
เป็ นสัจจธรรมหรื อไม่ อยูท่ ีสติสมั ปชัญญะของผูป้ ฏิบตั ิธรรมทีเจริ ญสมาธิปัญญาอยูใ่ นขณะนัน
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ผูเ้ จริ ญสติปัญญาแบบพุทธะ

(The Buddhistic Wisdom Developers)

ี ั นทางชีวิตของ
โดยธรรมชาติแล้ว เรายังมีคาํ ถามอีกมากมายทีเป็ นพืนฐานเกยวกบเส้
่ เป้ าหมายอะไรกนแนที
ั ่ เกดมาดู
ิ
่
ิ ็ ่ ไม่
เราวามี
โลกนี เราไมทราบเป้
าหมายอันแท้จริ งตังเริ มมาเกดกวาได้
่ ่
่ ๆ พอเริ มต้นกเป็
็ นเรื องอวิชชา คือ ความไมรู่ ้จริ งในสิ งทีเป็ นอยู่
มีใครรู ้คาํ ตอบอยางแนนอน
พูดงาย
่
ํ งเผชิญอยู่
่ าใจในสภาวธรรม หรื อปรากฏการณ์ทีกาลั
หรื อจะเรี ยกให้ง่ายแกการเข้
าใจ คือ ไมเข้
่ าใจในสภาพของจิตดังเดิมของเราวาเป็
่ นอะไรกนแน
ั ่ เราแทบจะไมทํ่ า
หมายความวา่ เรายังไมเข้
่ น ได้แก่ การตอบสนอง
ั นเลย เราเริ มต้นพอใจกบการตอบสนองทางอายตนะ
ั
๖ เทานั
ความรู ้จกั กบมั
่
ตอการรั
บรู ้จากสิ งภายนอกหรื อกายภายนอกในลักษณะ รู ป รส กลิน เสี ยง สัมผัส ความนึกคิด โดย
่ ามาทางกายภายใน ได้แก่ ตา หู จมูก ลิน กาย และใจ หรื อเรี ยกวา่ “อินทรีย์” ทีเรี ยกวา่
ผานเข้
่ ่ หน้าทีเฉพาะของตนเองหรื อเป็ นใหญในหน้
่
“อินทรี ย”์ นัน เพราะวา่ อวัยวะแตละสวนมี
าทีของตน
่
่ ธ ฐานิโย “ศีลกบวิ
ั ธีทาํ สมาธิ” ๒๕๒๕)
ไมสามารถไปทํ
าหน้าทีแทนอวัยวะตัวอืนได้ (หลวงพอพุ
่ นเป็ นความรู ้สึก
ในขณะเดียวกนั จิตจะได้รับข้อมูลหรื อธรรมใหม่ ๆ โดยเปลียนสภาพข้อมูลเหลานั
่ ได้วา่ กาย จิต
ด้านอารมณ์ หรื อขันธ์ ๕ ได้แก่ รู ป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ อาจจะกลาว
่ ยงแบบฝึ กหัดในฝี กฝน
่ ายตางแยกกนอยู
่
ั ่ สวนอารมณ์
่
ิ นนัน เป็ นแคเพี
และอารมณ์ ตางฝ่
ทีเกดขึ
ิ น “สติสมั ปชัญญะ” หรื อ “จิตเฝ้ าระวัง” ขึนอีกภายหลัง ซึงสติสมั ปชัญญะกคื็ อ ความ
เพือให้เกดเป็
รู ้สึกตัวทัวถ้วนหรื อความระลึกได้และรู ้ตวั อยูเ่ สมอ มันเป็ นระบบเตือนภัยภายในตนเองเพือทีจะฝึ ก
่
ตนให้เป็ นคนรู ้จกั ยังคิด รู ้สึกตัวเสมอวา่ สิ งใดควรทําและไมควรทํ
า หรื อระวังมิให้เป็ นคนมัวเมา
ประมาท (ศึกษาเพิมเติมในเรื องเบญจธรรมและเบญจศีล) ดังนัน โครงสร้างของเราในขณะนีเกดิ
่ ดังนี
ั นหนึงเดียว โดยมีองค์ประกอบพืนฐานอยู่ ๕ สวน
เป็ นทังรู ปธรรมและนามธรรมอยูร่ วมกนเป็
กายนอก

กายใน
(อินทรี ย)์

-------รู ปธรรม -------

จิต

ธรรมารมณ์ (เจตสิ ก ๕๒)

สติสมั ปชัญญะ

----------------- นามธรรม หรื อ อรู ปธรรม ------------------

ภาพประกอบ ๑ โครงสร้างรวมของการรับรู ้ระหว่างกายและใจ
่ มีความซับซ้อนมากทีสุ ดคือ อารมณ์ หรื อเรี ยก
จากโครงสร้างในภาพประกอบ ๑ นัน สวนที
่
อีกอยางหนึ
งวา่ “ธรรมารมณ์ ” (Mental Objects) หรื อ “เจตสิ ก” (Mental Factors) ซึงหมายถึง ธรรม
ั ต สภาวธรรมทีเกดดั
ิ บพร้อมกบจิ
ั ต มีอารมณ์ความรู ้สึกและวัตถุทีอาศัยอยาง
่ เดียวกนั
ทีประกอบกบจิ
ั ต หรื ออาการและคุณสมบัติต่างๆ ของจิตมีจาํ นวนอยู่ ๕๒ ลักษณะด้วยกนั ดังตอไปนี
่
กบจิ
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ั ่ ตพวกอืน คือ
ก. อัญญสมานาเจตสิ ก ๑๓ (General Mental Factors) คือ เจตสิ กทีมีเสมอกนแกจิ
ั ตทุกฝ่ ายทัง กุศลและอกุศล มิใชเข้
่ าได้แต่ฝ่ายใดฝ่ ายหนึงพวกเดียว โดยแบง่
ประกอบเข้าได้กบจิ
ออกเป็ น ๒ หมวด ได้แก่
ิ วไปกบจิ
ั ตทุกดวง
๑) สั พพจิตตสาธารณเจตสิ ก ๗ (Universal Mental Factors) คือ เจตสิ กทีเกดทั
๑. ผัสสะ (Contact, Sense-Impression ความกระทบอารมณ์)
๒. เวทนา (Feeling ความเสวยอารมณ์)
๓. สัญญา (Perception ความหมายรู ้อารมณ์)
่
๔. เจตนา (Volition ความจงใจตออารมณ์
)
ั
๕. เอกคคตา
(One-Pointedness ความมีอารมณ์เป็ นอันเดียว)
๖. ชีวิตินทรี ย ์ (Life-faculty, Vitality อินทรี ย ์ คือ ชีวิต,
่
สภาวะทีเป็ นใหญในการรั
กษานามธรรมทังปวง)
่ )
๗. มนสิ การ (Attention ความกระทําอารมณ์ไว้ในใจ, ใสใจ
่
ิ ั
๒) ปกิณณกเจตสิ ก ๖ (Particular Mental Factors) คือ เจตสิ กทีเรี ยรายแพรกระจายทั
วไป คือ เกดกบ
่ ่ ่
จิตได้ทงั ฝ่ ายกุศลและอกุศล แตไมแนนอนเสมอไปทุ
กดวง
๘. วิตก (Initial Application ความตรึ กอารมณ์)
๙. วิจาร (Sustained Thinking ความตรองหรื อพิจารณาอารมณ์)
๑๐. อธิโมกข์ (Determination ความปลงใจหรื อปักใจในอารมณ์)
๑๑. วิริยะ (Effort, Energy ความเพียร)
๑๒. ปี ติ (Joy, Interest ความปลาบปลืมในอารมณ์, อิมใจ)
๑๓. ฉันทะ (Conation, Zeal ความพอใจในอารมณ์)
่
ข. อกศลเจตสิ
ก ๑๔ (Immoral Mental Factors) คือ เจตสิ กฝ่ ายอกุศล แบงออกเป็
น ๒ หมวด ได้แก่
ุ
ิ วไปกบอกุ
ั ศลจิตทุกดวง
๑) สั พพากสลสาธารณเจตสิ
ก ๔ (Universal Immorals) คือ เจตสิ กทีเกดทั
ุ
๑๔. โมหะ (Delusion ความหลง)
่
่
๑๕. อหิ ริกะ (Lack of Moral Shame) ความไมละอายตอบาป
)
่ ง้ กลัวตอบาป
่
๑๖. อโนตตัปปะ (Fearlessness of Wrong-Doing ความไมสะดุ
)
่ )
๑๗. อุทธัจจะ (Restlessness ความฟุ้ งซาน
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่ ศลจิต
ิ ยรายแกอกุ
๒) ปกิณณกอกสลเจตสิ
ก ๑๐ (Particular Immorals) คือ อกุศลเจตสิ กทีเกดเรี
ุ
๑๘. โลภะ (Greed ความอยากได้อารมณ์)
๑๙. ทิฏฐิ (Wrong View ความเห็นผิด)
๒๐. มานะ (Conceit ความถือตัว)
๒๑. โทสะ (Hatred ความคิดประทุษร้าย)
๒๒. อิสสา (Jealousy ความริ ษยา)
๒๓. มัจฉริ ยะ (Stringiness ความตระหนี)
๒๔. กุกกุจจะ (Worry, Remorse ความเดือดร้อนใจ)
๒๕. ถีนะ (Sloth ความหดหู่)
่
๒๖. มิทธะ (Torpor ความงวงเหงา
)
๒๗. วิจิกิจฉา (Doubt, Uncertainty ความคลางแคลงสงสัย)
่
ค. โสภณเจตสิ ก ๒๕ (Beautiful Mental Factors) คือ เจตสิ กฝ่ ายดีงาม แบงออกเป็
น ๔ หมวด ได้แก่
ิ วไปกบจิ
ั ตดีงามทุกดวง
๑) โสภณสาธารณเจตสิ ก ๑๙ (Universal Beauty Mind) คือ เจตสิ กทีเกดทั
๒๘. สัทธา (Confidence ความเชือ)
๒๙. สติ (Mindfulness ความระลึกได้, ความสํานึกพร้อมอยู)่
่
๓๐. หิ ริ (Conscience, Moral Shame ความละอายตอบาป
)
่
๓๑. โอตตัปปะ (Moral Dread ความสะดุง้ กลัวตอบาป
)
่
๓๒. อโลภะ (Non-Greed ความไมอยากได้
อารมณ์)
๓๓. อโทสะ (Non-Hatred ความไมคิ่ ดประทุษร้าย)
๓๔. ตัตรมัชฌัตตตา (Equanimity ความเป็ นกลางในอารมณ์นนั ๆ)
่
๓๕. กายปั สสัทธิ (Tranquility of Mental Body ความสงบแหงกองเจตสิ
ก)
่ ต)
๓๖. จิตตปัสสัทธิ (Tranquility of Mind ความสงบแหงจิ
่
๓๗. กายลหุตา (Lightness of Mental Body ความเบาแหงกองเจตสิ
ก)
๓๘. จิตตลหุตา (Lightness of Mind ความเบาแหง่จิต)
๓๙. กายมุทุตา (Elasticity of Mental Body ความอ่อนหรื อนุ่มนวลแหง่กองเจตสิ ก)
๔๐. จิตตมุทุตา (Elasticity of Mind ความอ่อนหรื อนุ่มนวลแหง่จิต)
่
ั ญญตา (Adaptability of Mental Body ความควรแกการงานแหงกองเจตสิ
่
๔๑. กายกมมั
ก)
่
ั ญญตา (Adaptability of Mind ความควรแกการงานแหงจิ
่ ต)
๔๒. จิตตกมมั
่
่ ่
๔๓. กายปาคุญญตา (Proficiency of Mental Body ความคลองแคลวแหงกองเจตสิ
ก)
่
่ ่ ต)
๔๔. จิตตปาคุญญตา (Proficiency of Mind ความคลองแคลวแหงจิ
่
๔๕. กายุชุกตา (Rectitude of Mental Body ความซือตรงแหงกองเจตสิ
ก)
่ ต)
๔๖. จิตตุชุกตา (Rectitude of Mind ความซือตรงแหงจิ
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๒) วิรตีเจตสิ ก ๓ (Abstinences) คือ เจตสิ กทีเป็ นตัวความงดเว้น
๔๗. สัมมาวาจา (Right Speech เจรจาชอบ)
ั นตะ (Right Action กระทําชอบ)
๔๘. สัมมากมมั
๔๙. สัมมาอาชีวะ (Right Livelihood เลียงชีพชอบ)
๓) อัปปมัญญาเจตสิ ก ๒ (Boundless States) คือ เจตสิ ก คือ อัปปมัญญา
๕๐. กรุ ณา (Compassion ความสงสารสัตว์ผถู ้ ึงทุกข์)
๕๑. มุทิตา (Sympathetic Joy ความยินดีต่อสัตว์ผไู ้ ด้สุข)
๔) ปัญญินทรียเจตสิ ก ๑ (Wisdom Faculty) คือ เจตสิ ก คือ ปัญญินทรี ย ์
่ )
๕๒. ปั ญญินทรี ย ์ หรื อ อโมหะ (Wisdom ความรู ้เข้าใจไมหลง
่ ดยสรุ ป อารมณ์แหงจิ
่ ตหรื อเจตสิ กแบงออกเป็
่
กลาวโ
น ๓ หมวดหลัก ๆ คือ
จิตทีเป็ นกุศลในฝ่ ายดี ๒๕ ดวง
จิตทีเป็ นกลาง ๑๓ ดวง
จิตทีเป็ นอกุศลในฝ่ ายชัว ๑๔ ดวง
ภาพประกอบ ๒ การจัดหมวดหมู่ของอาการและคุณสมบัติต่าง ๆ ของจิต
ั ตฝ่ ายกุศลและจิตฝ่ าย
จากภาพประกอบ ๒ นัน จิตทีเป็ นกลางนัน สามารถเข้าไปรวมกบจิ
่่
ั งหมดเป็ น ๕๒ เจตสิ ก
อกุศลได้ไมวาจะเป็
นระดับหยาบ หรื อในขันทีละเอียดมากยิงขึน ซึงรวมกนทั
่ แสดงให้เห็นวาโครงสร้
่
่ กลําใ
ซึงปรากฏการณ์ดงั กลาวนี
างของจิตมนุษย์นนั มีความซับซ้อนอยางลึ
่ จะแสดงอาการออกมาให้เห็น
่ เจตสิ กหรื อธรรมารมณ์เหลานี
การทีจะทําความเข้าใจได้หมดทุกอยาง
่ ิ ยาอิริยาบถตาง
่ ๆ ผานทางอายตนะทั
่
ด้วยตาเปลา่ โดยผานกริ
งหก คือ ตา หู จมูก ลิน กาย และใจ
่ กชอบพอใจซึงเป็ นความรู ้สึกทางฝ่ ายดี ลองดูวาจะมี
่ องค์ประกอบโสภณ
เชน่ การแสดงอาการวารั
เจตสิ ก ๒๕ ทีแสดงเป็ นธรรมารมณ์กีองค์ประกอบ ถ้ามีครบทังหมด ๒๕ องประกอบ รวมกบัอัญญ
่
สมานาเจตสิ ก ๑๓ ซึงรวมเป็ นทังหมด ๓๘ ดวง แสดงให้เห็นวาอาการหรื
อคุณสมบัติของดวงจิต
่
่ ศลมูลเป็ นหลัก แต่
ใหญในขณะนั
น งดงามอัศจรรย์มาก เพราะเป็ นดวงจิตทีตังอยูบ่ นพืนฐานแหงกุ
่
่
อะไรทุกอยางในจั
กรวาลนี ต้องตังอยูภ่ ายใต้อาํ นาจของกฎแหงธรรมชาติ
คือ “พระไตรลักษณ์” ซึง
่ ยง ความเป็ นทุกข์หรื อปั ญหา และความไมมี่ ตวั ตน
หมายถึง อนิจจัง ทกขั
ุ ง อนัตตา คือ ความไมเที
หรื อสรุ ปเป็ นแนวประยุกต์ คือ “สิ งใดสิ งหนึงมีเกิดขึนเป็ นธรรมดา สิ งนันมีความดับไปเป็ น
ิ นตลอดเวลา สิ งทีเห็นอยู่ ณ ขณะนัน มัน
ธรรมดา” คําวา่ “ดับไป” หมายความวา่ มันมีภพมีชาติเกดขึ
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่ นอยางนั
่ นอีก มันเปลียนไปเป็ นอยางอื
่ นอีก ณ อีกเวลาหนึง มันไมเที
่ ยงคงที มันไมมี่ ตวั ตน
ไมเป็
่ จริ ง จะไปยึดเป็ นทีตังไมได้
่ เลย ปรากฏการณ์ดงั กลาวนี
่
อยางแท้
มันเป็ น “กฎแห่ งธรรมชาติ”
่ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะตรัสรู ้เห็นอริ ยสัจจธรรมเสี ยอีก แต่
(Natural Law) ซึงมากอนที
่ ญญาสุ ทธิของพระองค์ จึงเกดิการหยังรู ้ได้ในภูมิแหง่ ภาวนาวิปัสสนา
ด้วยพระปรี ชาญาณแหงปั
กรรมฐานบนเส้นทางแหง่ “อริยมรรค” (Noble Path) ที “อริยบคคล
ุ ” (Nobel Individual) พึงปฏิบตั ิ
่ นี
จึงได้พจิ ารณาเห็นหลักธรรมพระไตรลักษณ์ดงั กลาว
คราวนี เราหวนกลับมาพิจารณาอาการหรื อคุณลักษณะของดวงจิตดวงใจ ทีมีองค์ประกอบ
่
เจตสิ กอยู่ ๕๒ ดวง นัน ซึงจะเรี ยกอีกอยางหนึ
งวา่ “ธรรม” (Reality) หรื อ “สภาวธรรม” (Mental
Objects) หรื อ “ธรรมอารมณ์” (Mental Factors) ซึงในความเป็ นจริ งมันก็คือ “อารมณ์” นีแหละ
่ ๆ สิ งของ เหตุการณ์ ปรากฏการณ์ สถานการณ์ ทีเกดขึ
ิ น แล้วมากระทบกบั
หรื อสรรพสิ งตาง
่ นเพือการพิจารณาให้เห็น “สัจ
ความรู ้สึกของเราในขณะนัน ถ้าเราจะทําความเข้าใจให้มนั งายขึ
่
็
จธรรม” (Truths – ความจริ งอันแท้แนนอน
หรื อจะเรี ยกให้อศั จรรย์พิสดารขึนไปอีก กอาจจะ
เรี ยกวา่ “อริยสั จจธรรม” (Noble Truths) คือ สิ งทีแท้จริ งทีเห็นได้จริ งตามสภาวธรรมทีปรากฏใน
่ ปัสสนากรรมฐานบนเส้นทางแหงอริ
่ ยมรรค) นัน ข้อหนึงทีควรคํานึงถึงในเวลาศึกษา
ภูมิแหงวิ
ธรรมะของพระพุทธศาสนานัน ต้องทําความเข้าใจกบั “ศัพท์ บัญญัติ” (Technical Term or
ิ
Terminology or Jargon) ทางพระพุทธศาสนาให้ดีก่อน มิฉะนัน จะทําให้เกดความเข้
าใจผิดเพียน
ั ในเรื องเดียวกนั ไมวาเราจะศึ
่่
็
จากข้อสมมติทีตกลงกนไว้
กษาในศาสตร์สาขาใดกตาม
เรื องศัพท์
บัญญัติเป็ นเรื องสําคัญ ทําให้ตีความผิด (Misunderstanding) เป็ นอวิชชา (Ignorance) หรื อมีอาการ
่ มเครื อ ไมชั่ ดเจนแจมชั
่ ด (Ambiguousness) ซึงเป็ นเรื องอันตรายมากในการเจริ ญ
เข้าใจอยางคลุ
่
ปั ญญาหรื อพัฒนาความรู ้ทุกระดับ ซึงทางพระพุทธศาสนาได้จาํ แนกแบงออกเป็
น ๓ ประเภท ได้แก่
(๑) จินตามยปัญญา (Thought-out Wisdom) เป็ นความรู ้ทีเกิดจากการคิดหาเหตุผลและผลด้วย
่
ี อง จะโงหรื
่ อฉลาดเห็นแวว
ตนเอง คือ สมองของเราทํางานล้วน ๆ ไมมี่ ตวั ชวยจากที
อืนเข้ามาเกยวข้
่ ก ๆ กวาได้
็ ่ (๒) สตุมยปัญญา (Learned Wisdom) เป็ นความรู ้ทีเกดจากการศึ
ิ
ได้ตงั แตเด็
กษาเรี ยนรู ้
่ ยน ซึงเป็ นความรู ้ทีได้รับจากผูอ้ ืน และ (๓) ภาวนามยปัญญา (Developed
หรื อสดับฟังจากการเลาเรี
ิ
ิ การเจริ ญสมาธิ
Wisdom) เป็ นความรู ้ทีเกดจากการฝึ
กอบรมลงมือปฏิบตั ิ หรื อความรู ้ทีเกดจาก
่ ปัสสนากรรมฐาน (Insight Development Plane)
ภาวนาในภูมิแหงวิ
่ ประเภทของผูเ้ รี ยนนัน องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแบงประเภทผู
่
สวน
ท้ ีสมควร
่
จะสังสอนได้หรื อเวไนยสัตว์ โดยแบง่เป็ น ๔ จําพวก ได้แก่ (๑) พวกทีไมสามารถสั
งสอนอบรมได้
ั ิ ตัณหา และอุปาทาน ไมมี่ ภูมิปัญญาทีจะเรี ยนรู ้ความรู ้ใหม่ ๆ ได้
มีอวิชชาสู งมาก ยังจมอยูก่ บกเลส
่ อะไรเกดขึ
ิ น หรื อเปรี ยบเทียบเหมือนดอกบัวในโคนตม หรื อประเภทมามืดกลับไป
สอนแล้วไมได้
่ น แตยั่ งทําตามที
มืดเหมือนเดิม ไม่ ได้ ปัญญา (๒) พวกทีพอจะสอนได้แตยั่ งไมดี่ พอคือยังคิดไมเป็
่ น คือ เริ มรู ้ดีรู้ชวั แตไมเกดศรั
่ ่ ิ ทธาตามทีสอน คือไมเชื
่ อตาม ไมปฏิ
่ บตั ิตาม สําคัญ
สังสอนอยูเ่ ทานั
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่ ่ นถึงผิวนํ า หรื อ
ตนเองผิด ชอบลองภูมิปัญญา หรื อเปรี ยบเหมือนดอกบัวทีอยูก่ ลางนํายังไมโผลขึ
ประเภทมาสว่ างกลับไปมืด ไม่ ได้ ปัญญา (๓) พวกทีสังสอนได้เริ มคิดเป็ นแตยั่ งหาเหตุผลทีผิด ๆ อยู่
่ ๆ แตยั่ งพร้อมทีจะเรี ยนรู ้ดว้ ยศรัทธา
มีความรู ้พอตัว มีทิฏฐิสูง ยังไม่ยอมรับฟังเหตุผลของคนอืนงาย
ื
ยอมเรี ยนรู ้ดว้ ยเหตุผล พร้อมทีจะเปลียนแปลงความคิดในทางทีดี ซึงเปรี ยบเป็ นดอกบัวทีเกอบจะ
โผล่พน้ ผิวนํายังครึ ง ๆ กลาง ๆ อยูท่ ีผิวนํา หรื อประเภทมามืดกลับไปสว่ าง ได้ ปัญญา และ (๔) พวก
ิ ญญาเพิมพูนไมสิ่ นสุ ด ซึงเปรี ยบเทียบ
ทีสังสอนได้เลย มีศรัทธา และความพร้อมทีจะเรี ยนรู ้ เกดปั
ั
กบดอกบั
วทีโผลขึ่ นพ้นผิวนําไปแล้ว หรื อประเภทมาสว่ างกลับไปสว่ าง ได้ ปัญญาเพิมพูน
สาเหตุทีผูเ้ ขียนนําเสนอประเภทปัญญาและประเภทผูเ้ รี ยน ตามแนวพระพุทธศาสนาขึน
่ นัน เพือต้องการทําให้เห็นมุมมองทางฝ่ ายผูส้ อนและผูเ้ รี ยน มีธรรมชาติปรากฏอยางไร
่
กอน
เพือ
เป็ นแนวทางให้การพิจารณาตนเองวา่ ตัวเราเองจัดอยูใ่ นประเภทใดบ้าง ในทางปฏิบตั ิธรรมสมาธิ
หรื อวิปัสสนากรรมฐานนัน ถ้าเราเลือกอยูใ่ นกลุ่มปัญญา ๒ หมวดแรกนัน คือ “จินตามยปั ญญา”
็ ดอยูใ่ นหมวดดอกบัวประเภทที ๓ คือ นับได้ ว่าเป็ นผู้มามืดกลับไป
และ “สุ ตมยปัญญา” เรากจะจั
่
ั าม ถ้าเรา
่ ่ ความรู ้มากเทาไหร
่ ่ แตตอนกลั
่
สว่ าง ไมคอยมี
บไปมีความรู ้เพิมมากขึน แตในทางตรงกนข้
็ ดอยูใ่ นหมวดดอกบัวประเภทที ๔
เลือกอยูใ่ นหมวดปั ญญาที ๓ นัน คือ “ภาวนามยปัญญา” เรากจะจั
ตามลําดับ คือ นับได้ ว่าเป็ นผู้ทีมาสว่ างกลับไปสว่ าง ด้ วยปั ญญาอย่ างไม่ หมดสิ น
่ เรากลับมาพิจารณาเรื อง “อาการของจิต” ตอ่ เพือจะสรุ ปเรื องนีให้เด็ดขาด
ในอันดับตอไป
่
ลงไปด้วยกนั ในข้างต้นเรามองวาคนหรื
อมนุษย์เรามีโครงสร้างเป็ น ๒ องค์ประกอบ คือ (๑) ด้าน
กายภาคหรื อรู ปธรรม หมายถึง ร่ างกาย (Body) และ (๒) ด้านจิตภาค หรื อ อรู ปธรรม หมายถึง
ั น ๑ องค์ ตอจากนั
่
จิตใจ (Mind) รวมกนเป็
น เราได้พจิ ารณาในรายละเอียด “สภาวธรรมของจิต” ซึง
แยกออกเป็ น ๒ องค์ประกอบ คือ (๑) เจตสิ ก (Mental Factors) หรื อ คุณสมบัติหรื ออาการของ
่ ่
อารมณ์ในจิต แบงยอยออกเป็
น ๕๒ อาการหรื อดวง และ (๒) สติสัมปชัญญะ (Mindfulness and
Awareness) หมายถึง อาการในการระลึกได้และรู ้ตวั อยูเ่ สมอ คือ ฝึ กตนให้เป็ นคนรู ้จกั ยังคิด รู ้สึกตัว
่
เสมอวา่ สิ งใดควรทํา และไมควรทํ
า ระวังมิให้เป็ นคนมัวเมาประมาท หรื ออาจจะหมายถึง ความรู ้
ชัด รู ้ชดั ในสิ งทีนึกได้ ตระหนัก หรื อเข้าใจขัดตามความเป็ นจริ ง (Clear Comprehension) ซึง
่
่ ยว คือ ความระลึกได้ นึกได้ สํานึกอยูไ่ มเผลอ
่
แตกตางจาก
สติ (Mindfulness) เพียงอยางเดี
ทังสติ
ื ลในกจหรื
ิ อในการทําความดีทุกอยาง
่ คือ “ธรรมมี
และสัมปชัญญะ เป็ นธรรมหรื ออารมณ์ทีเกอกู
อปการะมาก
” (Virtues of Great Assistance) นันเอง ในการฝึ กสตินนั เราต้องหาวิธีตงั สติหรื อทีตัง
ุ
ํ
ของสติ โดยการตังสติ คือ การกาหนดพิ
จารณาสิ งทังหลายให้รู้เห็นตามความเป็ นจริ ง หมายความวา่
ความจริ งตามทีสิ งนัน ๆ มันเป็ นของมัน คือ พิจารณาให้เห็นสัจจธรรมตามสิ งทีพิจารณาเป็ นทีตัง
ของสติ ทีตังของสตินี เรี ยกวา่ “สติปัฏฐาน ๔” (The Foundations of Mindfulness) หรื อ “มหาสติ
ปัฏฐาน ๔” ซึงเป็ น “สั มมาสติ” และเป็ นองค์ประกอบอีกหนึงใน “มรรคมีองค์ ๘” สติปัฏฐาน ๔ มี
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ขันตอนปฏิบตั ิ ดังนี (๑) กายนุปัสสนาสติปัฏฐาน (๒) เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน (๓) จิตตานุปัสส
่
นาสติปัฏฐาน (๔) ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน ซึงมีรายละเอียด ดังตอไปนี
๑. กายานปั
ุ สสนาสติปัฏฐาน (Contemplation of the Body) คือ การตังสติกาํหนดพิจารณากาย

่ ยงกาย ไมใชสั
่ ่ ตว์บุคคลตัวตนเราเขา โดยจําแนกวิธี
ให้รู้เห็นตามเป็ นจริ งวา่ เป็ นแตเพี
่ คือ (๑) อานาปานสติ คือ กาํหนดลมหายใจ ๑ อิริยาบถ และกาํหนด
ปฏิบตั ิไว้หลายอยาง
รู ้ทนั อิริยาบถ ๑ (๒) สัมปชัญญะ เป็ นการสร้างสัมปชัญญะในการกระทําความเคลือนไหว
่ (๓) ปฏิกูลมนสิ การ เป็ นพิจารณาสวนประกอบอั
่
่
ทุกอยาง
น ไมสะอาดทั
งหลายทีประชุม
่
่
เข้าเป็ นรางกายนี
(๔) ธาตุมนสิ การ เป็ นการพิจารณาให้เห็นรางกายของตนโดยสั
กวาเ่ ป็ น
่
่ ๆ และ (๕) นวสี วถิกา เป็ นการพิจารณาซากศพในสภาพตางๆ
่ อันแปลก
ธาตุแตละอยาง
ั
่
่
กนไปใน
๙ ระยะเวลา ให้เห็นคติธรรมดาของรางกาย
ของผูอ้ ืนเชนใด
ของตนก็จะเป็ น
่ น
เชนนั
๒. เวทนานปั
ุ สสนาสติปัฏฐาน (Contemplation of Feelings)คือ การตังสติกาํหนดพิจารณา
เวทนา หมายถึง ความรู ้สึกตามกาย รสอารมณ์ในสุ ข ทุกข์ หรื อเฉยๆ ให้รู้เห็นตามเป็ นจริ ง
่ นแตเพี
่ ยงเวทนา ไมใชสั
่ ่ ตว์บุคคลตัวตนเราเขา คือ มีสติอยูพ่ ร้อมด้วยความรู ้ชดั เวทนา
วาเป็
่ ออามิส และเป็ น
อันเป็ นสุ ขกดี็ ทุกข์กดี็ เฉยๆ กดี็ ทังทีเป็ นสามิสสุ ข คือ สุ ขทีมีเหยือลอหรื
นิรามิสสุ ข คือ สุ ขไมต้่ องอาศัยเหยือลอ่ หรื ออามิส ตามทีเป็ นไปอยูใ่ นขณะนัน ๆ
๓. จิตตานปั
ุ สสนาสติปัฏฐาน (Contemplation of Mind)คือ การตังสติกาํหนดพิจารณาจิต หรื อ
่ ยงจิต ไมใชสั
่ ่ ตว์บุคคล
อาการของจิตอารมณ์ของจิต ให้รู้เห็นตามเป็ นจริ งวา่ เป็ นแตเพี
ตัวตนเราเขา หมายถึง มีสติอยูพ่ ร้อมด้วยความรู ้ชดั จิตของตนที มีราคะ ไมมี่ ราคะ มีโทสะ
่ ว ฟุ้ งซานหรื
่
ไมมี่ โทสะ มีโมหะ ไมมี่ โมหะ เศร้าหมองหรื อผองแผ้
อเป็ นสมาธิ เป็ นต้น วา่
่ ๆ ตามทีเป็ นไปอยูใ่ นขณะนัน ๆ
เป็ นอยางไร
ํ
๔. ธัมมานปั
ุ สสนาสติปัฏฐาน (Contemplation of Mind-Objects) คือ การตังสติกาหนด
่ ่ ตว์บุคคลตัวตนเราเขา
พิจารณาธรรม ให้รู้เห็นตามเป็ นจริ งว่าเป็ นแต่เพียงธรรม ไมใชสั
หมายถึง มีสติอยูพ่ ร้อมด้วยความรู ้ชดั ธรรมทังหลายได้แก่ นิวรณ์ ๕ ขันธ์ ๕ อายตนะ ๑๒
่
ิ น เจริ ญบริ บูรณ์
โพชฌงค์ ๗ อริ ยสัจจ์ ๔ วา่ คือ อะไร เป็ นอยางไร
มีในตนหรื อไม่ เกดขึ
่ เป็ นต้น ตามทีเป็ นจริ งของมันอยางนั
่ นๆ
และดับไปได้อยางไร
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ในขันตอนนี เราหาทีตังให้สติเรี ยบร้อยแล้ว คือ มีทีตังของสติ ๔ องค์ประกอบ ได้แก่ การพิจารณา
กาย พิจารณาความรู ้สึกทางกาย พิจารณาอาการของจิต และพิจารณาหลักธรรมะ เมือจิตมีเครื องรู ้
ิ นในการฝึ กฝนจิต ซึงมี
แล้ว สติมีเครื องระลึกครบแล้ว จิตยอมมี “องค์ ฌาน ๕” (Absorptions) เกดขึ
่
ขันตอน ดังตอไปนี
(๑) “วิตก” (Applied Thinking) คือ การนึกถึงอารมณ์เป็ นคูข่ องใจ หรื อความตรึ กอารมณ์
ั
ั วเกดสงบ
ิ
(๒) “วิจาร” (Sustained Thinking) คือ จิตกบอารมณ์
เคล้าคลึงเป็ นเนือเดียวกนแล้
่
็ ิ
่ น หรื อความตรองหรื อพิจารณาอารมณ์ ในอันดับตอไปกเกดมี
สวางขึ
(๓) “ปี ติ” (Joy) คือ ความอิมใจหรื อปลาบปลืมใจ
(๔) “สขุ” (Happiness) คือ ความรื นใจไร้ความข้องขัด เมือจิตมีปีติมีความสุ ข จิตกมี็ ความ
สงบ เมือสงบกนิ็ งเป็ น
(๕) “เอกัคคตา” (One-Pointedness) จิตประชุมพร้อมเป็ นหนึงเดียว คือ ความสงบอยูต่ วั มัน
่
สนิทของจิตใจ ไมมี่ สิงรบกวนเร้าระคาย หรื อ “สมาธินทรี ย์” (จิตเป็ นใหญในสมาธิ
ขณะนัน)
อันนีเป็ นลักษณะของจิตเดินอยูใ่ นระดับฌานขันทีหนึง เรี ยกวา่ “ปฐมฌาน” (First Absorption)
หรื อ “ปฐมจิต” ซึงทําให้เห็นสภาวธรรมของ “จิตดังเดิม” เมือมีการฝึ กหัดจิตให้มีสมาธิบ่อย ๆ เข้า
็ ่ ขึน นอกจากสติจะดีขึนแล้ว คุณธรรมจะพึงเกดขึ
ิ นในผลแหงการปฏิ
่
สติมนั กคอยดี
บตั ินัน ใน
เบืองต้นกคื็ อ ธรรมทีทําหน้าหลัก ในการปฏิบตั ิ คือ “อินทรี ย์ ๕” (Controlling Faculty – มีธรรมที
ํ งทีจะเสริ มแรงธรรมทังห้า เชน่ ศรัทธาพละ
่
เป็ นใหญในหน้
าที) หรื อ “พละ ๕” (Power – พละกาลั
คือ มีแรงศรัทธาสู ง) ได้แก่
(๑) “ศรั ทธา” (Confidence) คือ ความเชือมันในสมรรถภาพของตัวเอง เมือเราสามารถจะ
ิ ทธาความเชือมัน
ปฏิบตั ิได้ ในเมือเกดศรั
็ ิ นเป็ นเงาตามตัว เมือมีศรัทธา มี
(๒) “วิริยะ” (Energy) คือ ความพากความเพียร มันกเกดขึ
่ ิ น
วิริยะ ความตังใจ คือ สิ ตยอมเกดขึ
(๓) “สติ” (Mindfulness) คือ ความระลึกได้ เมือมีศรัทธา วิริยะ สติ ความมันคงของจิตมันก็
ิ น แม้จะเป็ นความมันคงโดยการขมหรื
่ อโดยความตังใจกตาม
็ แล้วในทีสุ ดเพราะ
เกดขึ
็ นสมาธิโดยอัตโนมัติ
อาศัยความขม่ อาศัยความตังใจ จิตมันกจะเป็
่
ิ น
(๔) “สมาธิ” (Concentration) คือ ความตังจิตมัน เมือมีสมาธิแล้ว ตัวปัญญายอมจะเกดขึ
(๕) “ปัญญา” (Wisdom or Understanding) คือ มีความรู ้ทวั ชัด นันเอง
่ าในหมวด “อินทรี ย ์ ๕”
หมายเหตุ: ในหมวด “พละ ๕” ให้เติมคําวา่ “พละ” ตามหลังคําแตละคํ
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่ กนัยหนึง เมือผูป้ ฏิบตั ิธรรมได้ “ธรรมสมาธิ ๕” (Concentration of the Dharma) ได้แก่
หรื อกลาวอี
(๑) “ปราโมทย์ ” (Gladness) คือ ความชืนบานใจ
(๒) “ปี ติ” (Rapture) คือ ความอิมใจ
(๓) “ปัสสัทธิ” (Relaxedness) คือ ความสงบเย็นกายใจ
(๔) “สุ ข” (Happiness) คือ ความรื นใจไร้ความขัดข้อง
(๕) “สมาธิ” (Concentration) คือ ความสงบทีตังมันสนิทไมมี่ สิงรับกวน
ิ
ิ
ซึงทังหมดเป็ นธรรมทีทําให้เกดความมั
นสนิทในธรรม เกดความมั
นใจในการปฏิบตั ิธรรมถูกต้อง
ํ ดความข้องใจสงสัยเสี ยได้ เมือเกดธรรมสมาธิ
ิ
็ ิ “จิตตสมาธิ”
กาจั
คือ ความมันสนิทในธรรม กจะเกด
คือ ความตังมันของจิตในทีสุ ด หรื อ มหาสติปัฏฐาน (The Foundations of Mindfulness)
่ ่ เจต-ตะ-สิ ก)
เราได้พิจารณา “อารมณ์” หรื อ “อาการของจิต” ซึงเรี ยกวา่ “เจตสิ ก” (อานวา
ั น “สติสมั ปชัญญะ” และ
และจิตอีกองค์หนึง คือ “สติ” และเงาของสติ คือ “สัมปชัญญะ” รวมกนเป็
็ นเงาของ “กาย” ตามลําดับ สวนกายกคื
่
็ อภาย
“สติสมั ปชัญญะ” กคื็ อเงาของ “จิต” และ “จิต” กเป็
่
อยางหยาบที
เป็ นรู ป (ธรรม) ทีเรามองเห็นของตัวเอง (พิจารณาย้อนกลับเข้าสู่ ตนเอง) หรื อกายของ
่ เรากจะเกดคํ
็ ิ าถามวา่ ตอนนี เรามีองค์ฌาน ๕ ซึงทําให้ได้ “สมาธินทรี ย”์ ได้
ผูอ้ ืน ในอันดับตอไป
“อินทรี ย ์ ๕” หรื อ “พละ ๕” ทําให้ได้ “ปฐมฌาน” หรื อ “จิตดังเดิม” และได้ เห็น “ธรรมสมาธิ ๕”
ตามลําดับ ผลทีได้รับ คือ เราได้ถึง “จิตตสมาธิ ” หรื อ “สมาธิจิต” (Concentrated Mind) แล้วขณะนี
่
เราต้องพยายามศึกษาองค์ความรู ้ในขณะนีมีลาํ ดับโครงสร้างอยางไร
ถึงจะเข้าใจได้ดีขึน ถ้าอะไรยัง
่ มวาการปฏิ
่
่
่ กอยาพึ
็ ่ งเบือหนายกอนกแล้
่ ่ ็ วกนั อยาลื
บตั ิสมาธิ เราไมสามารถปฏิ
บตั ิแทนกนั
จําไมได้
่ น ๆ ไมใชแกแล้
่ ่ ่ วสังขารร่ วง
ได้ มันเป็ นเรื องของใครของมัน อยากได้ตอ้ งลงมือปฏิบตั ิเองตังแตเนิ
ั ปสรรคมากมายในการจะปฏิบตั ิภาวนาสมาธินนั
โรยถึงจะเริ มปฏิบตั ิ ซึงจะเผชิญกบอุ
่
ในอันดับตอไป
เราจะมาพิจารณาระบบการเจริ ญปัญญาแบบพุทธะ ในเชิงเปรี ยบเทียบกบั
ระบบประมวลผลของคอมพิวเตอร์
เพือจะทําให้เห็นระบบโครงสร้างการทํางานในการภาวนา
วิปัสสนากรรมฐานให้ชดั ยิงขึน ซึงในความเป็ นจริ งสถาปัตยกรรมฮาร์ดแวร์และซอฟ์ ตแวร์ ก็คือการ
ั องจักร ซึงการพัฒนาในด้านนีกาลั
ํ งเจริ ญกาวหน้
้
จําลองโครงสร้างความคิดของมนุษย์ไปใช้กบเครื
า
่ ง ซอฟต์แวร์
ไปไกลมาก และได้พฒั นาวิจยั ไปสู่ ยคุ หุ่ นยนต์ (Robot) เรี ยบร้อยแล้ว โดยเฉพาะอยางยิ
่ นเทอร์เน็ตมีอยางมี
่ ประสิ ทธิภาพ เชน่ Googgle Search Engine
สามารถทํางานได้ในเครื อขายอิ
ํ
สามารถค้นหารายการเนือหาเว็บไซต์ต่าง ๆ ได้ทวั โลกโดยไมต้่ องมีคนควบคุมตามเวลาทีกาหนดไว้
่ ตโนมัติ หรื อโปรแกรมรวม
่ นําเสนอขาว
่ รายการสดของสํานัก
เองอยางอั
่ CNN ซึงอนุญาตให้ผชู ้ มสามารถรวม
่ ถ่ายขาว
่ แผนดิ
่ นไหวในประเฮ
ขาว
่ ยวกนั หรื ออีกตัวอยาง
่ คือ หุ่นยนต์ ASIMO
ตินาํ เสนอได้ทวั โลกเชนเดี
ิ
่ เกอบเหมื
ื
ของบริ ษทั ฮอนด้า จํากดั ทีสามารถทํากจกรรมตางได้
อน
่ เป็ นต้น
มนุษย์ทุกอยาง
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(Disk Operating System)
จิตตัวผ้ ูรู้

(Program Complier)
สติสัมปชัญญะ

(Read-Only Memory = ROM)
จิตความจํา

(Input)
สภาวธรรม

(Software)
หลักธรรมคําสอน

(Applied Data)
เจตสิ ก

(Program Application)
สติปัฏฐาน ๔
หลักธรรมอืน ๆ
(Random Access Memory = RAM)
จิตตสมาธิ (ประมวลผล)

(Raw Data)
กาย
(Data Processing Procedures)
จิตพิจารณาสภาวธรรม (ขันตอนการจัดกระทําข้อมูล)

(Output)
ปั ญญาสมาธิ (ผลลัพธ์)

(Information)
สั จจธรรม

(Virtual Memory)
จิตความจําชัวคราว

ภาพประกอบ ๓ ระบบการเจริ ญปัญญาแบบพุทธะในเชิงระบบประมวลผลของคอมพิวเตอร์
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จากภาพประกอบ ๓ นัน เป็ นภาพจิตนาการการทํางานระบบสมองทีควบคุมด้วยจิต สมอง
่
่
(Brian) คือ กายภาคของรางกายมนุ
ษย์ (Physical Body) ทีทําหน้าทีเป็ นหนวยความจํ
า (Physical
่ ่
Memory Unit) ซึงแปลงข้อมูลทีเข้ามาเป็ นเคลือนสัญญาณกระแสไฟฟ้ า โดยสงผานระบบเส้
นใย
่ ยวกบั การทํางานของหนวยความจํ
่
่
ประสาทสมองเชนเดี
าในคอมพิวเตอร์ แตคอมพิ
วเตอร์แปลงเป็ น
่
สัญญาณดิจิตอล (Digital Signal) สวนในสมองของมนุ
ษย์นนั แปลงสัญญาณจากอายตนะ ๑๒ เป็ น
่
็
่
“ภาพจินตานิมิต” (Mental Image Signal) ไมสามารถระบุ
ขนาดของไฟล์ทีเกบในหนวยความจํ
าของ
สมองได้ แตไ่ฟล์ในสมองมนุษย์สามารถระบุชนิดของไฟล์ได้ คือ เป็ นไฟล์ทีถูกปรุ งแตง่ด้วยจิตโดย
อาศัยองค์ประกอบของ “ขันธ์ ๕” (The Five Groups of Existence) ได้แก่ รู ป (Corporeality) เวทนา
(Feeling) สัญญา (Perception) สังขาร (Mental Formations) และวิญญาณ (Consciousness)
็ นทึกด้วยสัญญาณองค์ประกอบทางจิต
เพราะฉะนัน “จิตความจํา” (Mental Memory Unit) จะเกบบั
(Transferred Mental Signal) ตามโครงสร้างของขันธ์ ๕ ซึงอยูใ่ นรู ปของ “ภาพจินตานิมิต” เพราะวา่
็ นความรู ้ หรื อปัญญา (Knowledge) เชนเดี
่ ยวกนั “ภาพจินตานิมิต”
่ นเอง ซึงกเป็
จิตของเราปรุ งแตงขึ
นี อาจจะได้จาก ปั ญญาหรื อความรู ้ระดับ (๑) จินตามยปัญญา (Thought-Out Wisdom) เป็ นความรู ้
ิ
ทีเกดจากการคิ
ดหาเหตุผลและผลด้วยตนเอง ทักษะ ไหวพริ บ หรื อ ความชํานาญการ คือ สมองของ
่
ี อง จะโงหรื
่ อฉลาดเห็นแววได้ตงแตเด็
็่
เราทํางานล้วน ๆ ไมมี่ ตวั ชวยจากที
อืนเข้ามาเกยวข้
ั ่ ก ๆ กวา
ิ
ได้ (๒) สตมยปั
ญญา (Learned Wisdom) เป็ นความรู ้ทีเกดจากการศึ
กษาเรี ยนรู ้หรื อสดับฟังจากการ
ุ
่ ยน ซึงเป็ นความรู ้ทีได้รับจากผูอ้ ืน ดังทีได้กลาวมาข้
่
เลาเรี
างต้น แตยั่ งไมถึ่ งปั ญญาในระดับขันที ๓
ิ
คือ (๓) ภาวนามยปัญญา (Developed Wisdom) เป็ นความรู ้ทีเกดจากการฝึ
กอบรมลงมือปฏิบตั ิ หรื อ
ิ
่ ปัสสนากรรมฐาน ซึงเราต้องกลับมาทําความ
ความรู ้ทีเกดจากการเจริ
ญสมาธิภาวนาในภูมิแหงวิ
่ “สมาธิ” คือ อะไร คําตอบกคื็ อ “สมาธิ”
่ กีระดับกอน
เข้าใจอีกในประเด็นของภูมิสมาธิวามี
่ ่
หมายถึง ความมีใจตังมัน จิตแนวแนในอารมณ์
หรื อทีตังมันของจิตหรื ออารมณ์ของจิต ด้วยวิธีการ
ฝึ กฝนปั ญญา หรื อ เจริ ญสติปัญญา ดังนี (๑) การสมถภาวนา (Tranquility Development) คือ การ
ิ
ฝึ กอบรมจิตให้เกดความสงบ
หรื อ (๒) วิปัสสนาภาวนา (Insight Development) คือ การฝึ กอบรม
ิ
ปั ญญาให้เกดความรู
้แจ้งตามเป็ นจริ ง
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่
้ าไปรู ้เรื องสมาธิอยางละเอี
่
่ งเรื อง “การภาวนา”
กอนเราจะกาวเข้
ยดขึนนัน ขอกลาวถึ
่ น เราต้องเข้าใจศัพท์บญั ญัติในเรื องนีก่อน คือ คํานิยาม
(Training or Development) นิดหนึง กอนอื
ในความหมายของคําวา่ “ภาวนา” คือ “การเจริ ญ การทําให้ เป็ นให้ มีขึน การฝึ กอบรม หรื อการ
พัฒนา” ในการภาวนานัน มี ๔ ประเภท ดังนี
๑. กายภาวนา (Physical Development) คือ การเจริ ญกาย พัฒนากาย การฝึ กอบรมกาย ให้
่ ี องกบสิ
ั งทังหลายภายนอกทางอินทรี ยท์ งั ห้าด้วยดี และปฏิบตั ิต่อสิ ง
รู ้จกั ติดตอเกยวข้
่ นในทางทีเป็ นคุณ ไม่ให้เกดโทษให้
ิ
เหลานั
กศลธรรมงอกงาม
ุ
ให้อกุศลธรรมเสื อมสู ญ
ั งแวดล้อมทางกายภาพ
หรื อเป็ นการพัฒนาความสัมพันธ์กบสิ
๒. สี ลภาวนา (Moral Development) คือ การเจริ ญศีล พัฒนาความประพฤติ การฝึ กอบรม
่
่ ยดเบียนหรื อกอความเดื
ศีล ให้ตงั อยูใ่ นระเบียบวินยั ไมเบี
อดร้อนเสี ยหาย อยูร่ ่ วมกบั
่ ั
ื ลแกกน
ผูอ้ ืนได้ดว้ ยดี เกอกู
๓. จิตตภาวนา (Emotional Development) คือ การเจริ ญจิต พัฒนาจิต การฝึ กอบรมจิตใจ
ให้เข้มแข็งมันคง เจริ ญงอกงาม ด้วยคุณธรรมทังหลาย เชน่ มีเมตตากรุ ณา มีฉนั ทะ
่
ขยันหมันเพียร อดทน มีสมาธิ และสดชืน เบิกบาน เป็ นสุ ขผองใส
เป็ นต้น
๔. ปัญญาภาวนา (Wisdom Development) คือ การเจริ ญปั ญญา พัฒนาปั ญญา การ
่ นเห็นแจ้งโลกและชีวิตตาม
ฝึ กอบรมปั ญญา ให้รู้เข้าใจสิ งทังหลายตามเป็ นจริ ง รู ้เทาทั
ิ
สภาวะ สามารถทําจิตใจให้เป็ นอิสระ ทําตนให้บริ สุทธิจากกเลสและปลอดพ้
นจาก
้ ญหาทีเกดขึ
ิ นได้ดว้ ยปัญญา
ความทุกข์ แกไขปั
่
ดังนัน พอสรุ ปได้วา่ “การภาวนา” นัน มีจุดประสงค์เพือการพัฒนารางกาย
ความประพฤติ
่ ่ นสมาธิ ซึง
จิตใจ และปัญญาให้เจริ ญงอกงามในทางกุศล เพือเป็ นพืนฐานในจิตสงบแนวแนเป็
“สมาธิ” (Concentration) กคื็ อ ภาวะทีจิ ตสงบนิงจับอยู่ทีอารมณ์ อันเดียว เราสามารถแบ่ งสมาธิ ทัว ๆ
ไป ทีผู้ปฏิบัติธรรมควรฝึ กฝนเป็ นประจํา ให้ เกิดความชํานาญ ซึงแบง่ออกเป็ น ๓ ระดับ ได้แก่
๑. ขณิ กสมาธิ คือ สมาธิชวั ขณะ (Momentary Concentration)
่ ่ (Access Concentration)
๒. อุปจารสมาธิ คือ สมาธิจวนจะแนวแน
่ ่ (Attainment Concentration)
๓. อัปปนาสมาธิ คือ สมาธิแนวแน
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่
็ เราต้องหวนกลับมาพิจารณาคําวา่ “จิตตสมาธิ” (Concentrated Mind) อีก
แต่อยางไรกตาม
่
ครังหนึงวา่ เราสามารถนําเอา “จิตตสมาธิ” มาใช้งานหรื อใช้ให้เป็ นประโยชน์ได้อยางไร
เราจะ
่
สามารถเข้าถึงจิตนีได้อยางไร
หรื อมีวิธีอะไรทีจะเข้าไปถึงได้ ด้วยหลักการทีเป็ นวิทยาศาสตร์
่ คือ เป้ าหมายทีเรากาลั
ํ งขับเคลือนในอันดับตอไป
่ ผูเ้ ขียนอยากขอเสนอวา่ การนําเอา
คําถามเหลานี
“สมาธิ” ไปใช้นนั มีอยู่ ๒ ระดับ คือ
๑. สมาธิพนฐาน
ื
(Basic Concentration) คือ สมาธิทีใช้เป็ นปกติในชีวิตประจําวัน
การศึกษา การเรี ยนรู ้ หรื อการประกอบอาชีพการงาน ต้องมีสมาธิถึงจะดําเนิน
ิ
่ ๆ เหลานี
่ ได้ จนสําเร็ จตามเป้ าหมายในแตละกจกรรม
่ ิ
กจกรรมตาง
สมาธิ
่ ทาํ ให้เกดปั
ิ ญญาระดับ “จินตามยปัญญา” และ “สุ ตมยปั ญญา”
ดังกลาวนี
๒. สมาธิประยกต์
ุ (Applied Concentration) หรื อ ภาวนาวิปัสสนาสมาธิ (Insight
Development and Concentration) คือ สมาธิทีถูกบังคับ ขู่เข็ญ ฝึ กอบรม
ิ นให้ได้ดว้ ยความตังใจ พรากเพียร อดทน ถึงจะได้
พัฒนา ดัดแปลง ให้เกดขึ
่ มา จะได้มาด้วยการปฏิบตั ิธรรมสมาธิ โดยมุ่งให้
“สมาธิประยุกต์” ดังกลาวนี
จิตสงบ จนได้ถึงระดับขัน “ปฐมฌานกุศลจิต” ทีมี “องค์ฌาน ๕” (๑) “วิตก”
(Initial Application) หมายถึง การนึกถึงอารมณ์เป็ นคูข่ องใจ หรื อความตรึ ก
ั
อารมณ์ (๒) “วิจาร” (Sustained Thinking) คือ จิตกบอารมณ์
เคล้าคลึงเป็ น
ั วเกดสงบสวางขึ
ิ
่ น หรื อความตรองหรื อพิจารณาอารมณ์ ใน
เนือเดียวกนแล้
่
็ ิ (๓) “ปี ติ” (Joy) คือ ความอิมใจหรื อปลาบปลืมใจ (๔)
อันดับตอไปกเกดมี
“สุ ข” (Happiness) คือ ความรื นใจไร้ความข้องขัด เมือจิตมีปีติมีความสุ ข จิตก็
ั ” (One-Pointedness) จิต
มีความสงบ เมือสงบกนิ็ งเป็ น และ (๕) “เอกคคตา
ประชุมพร้อมเป็ นหนึงเดียว คือ ความสงบอยูต่ วั มันสนิทของจิตใจ ไมมี่
สิ งรบกวนเร้าระคาย หรื อได้สมาธิทีเรี ยกวา่ “สมาธินทรี ย”์ และปั ญญาทีได้ใน
ภูมิสมาธิประเภทนี คือ “ภาวนามยปัญญา” (Mediated Wisdom) เพือนําไป
่ ๆ หรื อตามทันเหตุปัจจัยทีเป็ นทุกข์ ทีกลัดกลุม้ ใน
เป็ นเครื องมือแกปั้ ญหาตาง
จิตใจด้วยทุกข์ ๑๐๘ ทุกวัน และนําเราไปสู่ เส้นทางของอริ ยบุคคลในการ
ปฏิบตั ิธรรมทีถูกต้อง
ํ งนําเสนอให้เห็นภาพทีชัดเจนเกยวกบเรื
ี ั องประเภทของสมาธิ ทีเรา
ในขันตอนนี ผูเ้ ขียนกาลั
่
ผูป้ ฏิบตั ิธรรมควรทําความเข้าใจให้ได้ในระดับนีก่อน ในลําดับขันตอไป
เราจะมาทําความเข้าใจ
หรื อพิจารณาโครงสร้างองค์ประกอบของ “สมาธิประยกต์
ุ ” (Applied Concentration) หรื อ “ภาวนา
่
วิปัสสนาสมาธิ” ตอไปอี
กในระดับลึกลงไป คือ “สมาธิประยุกต์” นี ประกอบด้วยขันตอนปฏิบตั ิ
่
ิ นใน
อีก ๓ ขันตอน ผูเ้ ขียนขอเรี ยนให้ทราบอีกครังหนึงวาสมาธิ
ประเภทนี เป็ นสมาธิทีจะบังเกดขึ
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หน้า ๑๔

่
่ น ไมเกดในภู
่ ิ
่ เราดําเนินชีวิตอยู่
“ภูมิแหงภวนาวิ
ปัสสนากรรมฐาน” เทานั
มิปัญญาปกติทวั ไปอยางที
่ นให้
่ นสมาธิเพือความหลุดพ้นจากทุกข์ปัญหาทังหลาย กอนอื
หรื อเป็ นอยูต่ ามธรรมชาติ แตเป็
ั
พิจารณาคําจํากดความของ
“ภาวนาวิปัสสนาสมาธิ” (Insight Development and Concentration) คือ
่ ต หมายถึง สมาธิ ในวิปัสสนา หรื อตัววิปัสสนานันเอง แยกประเภทตามลักษณะ
ความตังมันแหงจิ
่ ยง ความ
การกําหนดพิจารณา “พระไตรลักษณ์ ” คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ซึงหมายถึง ความไมเที
่
เป็ นทุกข์ และความไมมี่ ตวั ตน ซึงเป็ นข้อทีให้สาํ เร็ จความหลุดพ้น ดังตอไปนี
๑. อนิมิตตสมาธิ (Concentration on the Signless) คือ สมาธิ อนั พิจารณาธรรมไม่
มีนิมิต ได้แก่ ภาวนาวิปัสสนากรรมฐานทีให้ถึงความหลุดพ้นด้วยการกาํหนด
อนิจจลักษณะ
๒. อัปปณิหิตสมาธิ (Concentration on the Desireless) คือ สมาธิอนั พิจารณา
ธรรมไมมี่ ความตังปรารถนา ได้แก่ ภาวนาวิปัสสนากรรมฐานทีให้ถึงความ
หลุดพ้นด้วยการกาํหนดทุกขลักษณะ
๓. สญญต
สมาธิ (Concentration on the Void) คือ สมาธิอนั พิจารณาเห็นความ
ุ
่ ได้แก่ ภาวนาวิปัสสนากรรมฐานทีให้ถึงความหลุดพ้นด้วยการกาํหนด
วาง
อนัตตลักษณะ
“จิตตสมาธิ” ในภาวนาวิปัสสนาสมาธิทงั ๓ ประเภทนี คือ เป้ าหมายในอันดับสุ ดท้ายทีนัก
ปฏิบตั ิธรรมทังหลายปรารถนามากทีสุ ด ในการพิจารณาธรรมหรื อสภาวธรรมรอบตัวเราทังทาง
โลกและทางธรรม หรื อในปริ บทของ “โลกียธรรม” (Mundane State) คือ ธรรมอันเป็ นวิสยั ของโลก
ซึงเป็ นสภาวะเนืองในโลก ได้แกขั่ นธ์ ๕ ทีเป็ นสาสวะทังหมด เพือแสวงหาปั ญญาทีบริ สุทธิเพือ
นํามาดับทุกข์พืนฐานทัวไป และ “โลกุตตรธรรม” (Supramundane State) คือ ธรรมอันมิใชวิ่ สยั ของ
โลก ซึงเป็ นสภาวะพ้นโลก ได้แก่ มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ เพือให้เห็นจริ งจังในสัจจธรรมของ
หลักธรรมคําสอนทังหมด ทีจะพาหลุดพ้นไปสู่ ความเป็ นอริ ยบุคคลตามภูมิทีเหมาะสมหนีให้พน้
ิ ั ไ่ ม่จบสิ น
จากวงจรชีวิต ทีมีเกดิ แก่ เจ็บ ตาย ซึงมาเวียนวายตายเกดกนอยู
่
ํ งพบกบปริ
ั บทใหมอี่ กอยางนี
่ คือ รู ปลักษณ์เชิงโครงสร้าง
ในขันตอนนี ให้สงั เกตวาเรากาลั
่
ของสภาวธรรมทีต้องนํามาพิจารณาในอีกระดับหนึง แนนอนเราต้
องย้อนกลับมาพิจารณาและทํา
การวิเคราะห์ คําวา่ “สภาวธรรม” (Mental Object or Dynamic Natural Phenomenon) อีกครังหนึง
วา่ มีโครงสร้างองค์ประกอบอะไร ดังนี
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สมมติบัญญัติ
(Nomination)

โลกียธรรม
(Mundane State)
จินตามยปัญญา
สุ ตมยปั ญญา

ความจําของสมอง
(Physical Brain Memory)

ดวงปัญญา (จิตตัวผูร้ ู ้)
(Wisdom or Knowledge)

อนัตตาบัญญัติ
(Non-nomination)

โลกตตรธรรม
ุ
(Supramundane State)
ภาวนามยปัญญา

ความหมายเชิงจุดมุ่งหมาย
(Purposive Significance)

ภาพจินตานิมิต
(Mental Image Signal)

สภาวธรรม
(Dynamic Natural Phenomenon)

รปแบบ
ู
(Form)

รู ปธรรม
(Concrete)

เนือหา
(Content)

นามธรรม
(Abstract)

ธรรมารมณ์
(Mental Sense)

่
ภาพประกอบ ๔ องค์ประกอบเชิงโครงสร้างสภาวธรรมของภาพจินตานิมิตแหงดวงปั
ญญา
่
จากภาพประกอบ ๔ ข้างบนดังกลาวนี
เราสามารถมองเห็นความหมายทีแท้จริ งในเชิง
่ ดหรื อการวิเคราะห์ระดับลึกใน
่ ม จากผลการผาตั
รู ปธรรมของคําวา่ “สภาวธรรม” ได้ง่ายขึนกวาเดิ
ํ งผาตั
่ ด
รายละเอียดองค์ประกอบเชิงโครงสร้าง (Structural Analysis) ในความเป็ นจริ งแล้ว เรากาลั
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หน้า ๑๖

ระบบโครงสร้างของสมองมนุษย์ (A Grand Operation of Structural System of Human Being’s
่ นนําเลือด นําหนอ ง เนือเยื อ พังผื ด เส้นเอ็
Brain) เราดี ๆ นีเอง ผูอ้ ่านไมต้่ องตกใจเพราะจะไมเห็
่ ่ า “อสุ ภกรรมฐาน” หรื อการพิจารณา “ธาตุกรรมฐาน” อีก
หรื อไขมัน อะไรทังสิ น และไมใชการทํ
ํ งใช้ “จิตตัวผูร้ ู ้” ให้พิจารณาจิตในการวิเคราะห์นีต่างหาก ผูอ้ ่านลองคิดตามช้า ๆ อยาง
่
ด้วย เรากาลั
่ ยวกบภาพประกอบ
ั
สุ ขมุ รอบคอบจะมองเห็นภาพโครงสร้างองค์ประกอบของจิตนีได้ดียงิ ขึน เชนเดี
ํ งนําเสนออยูใ่ นขณะนี
๔ ทีกาลั
ํ งพิจารณา คือ คําวา่ “สภาวธรรม” ทีไมเที
่ ยงตามกฎพระไตรลักษณ์ อยาลื
่ มวา่
สิ งทีเรากาลั
ํ งพิจารณาธรรมภายใต้หวั ข้อวา่ “ภาวนาวิปัสสนาสมาธิ” หรื อ “สมาธิประยุกต์” ดังนัน
เรากาลั
่ นรู ป คือ ภาพจินตานิมิต (Mental Image
สภาวธรรมทีปรากฏในจิต จึงปรากฏเป็ นภาพทีมองไมเห็
่ นวา่ “ภาพนิมิต” (Sign or Mental Image) คือ
Signal) แตถ้่ าเกดิ มองเห็นได้เราจะเรี ยกภาพเหลานั
เครื อง หมายสําหรับให้จิตกาํหนดในการเจริ ญกรรมฐาน หรื อภาพทีเห็นในใจอันเป็ นตัวแทนของสิ ง
่
ทีใช้เป็ นอารมณ์กรรมฐาน โดยแบงออกเป็
น ๓ ลักษณะ คือ
่ กรรม นิมิตตระเตรี ยม
๑. บริกรรมนิมิต (Preliminary Sign or Image) คือ นิมิตแหงบริ
็
หรื อนิมิตแรกเริ ม ได้แก่ สิ งใดกตามที
กาํหนดเป็ นอารมณ์ในการเจริ ญกรรมฐาน เชน่
่ หรื อ พุทธคุณทีนึกเป็ นอารมณ์วาอยู
่ ใ่ นใจเป็ นต้น นิมิตนีได้เฉพาะใน
ดวงกสิ ณทีเพงดู
กรรมฐาน ๔๐
๒. อคคหนิ
มิต (Learning Sign, Abstract Sign or Visualized Image)) คือ นิมิตทีใจเรี ยน
ุ
่ อนึกกาํหนดจนเห็นแมนในใจ
่
หรื อทีนิมิตติดตา ได้แก่ บริ กรรมนิมิตนันทีเพงหรื
เชน่
่
ดวงกสิ ณทีเพงจนติ
ดตา หลับตามองเห็น เป็ นต้น นิมิตนีได้เฉพาะในกรรมฐาน ๔๐
๓. ปฏิภาคนิมติ (Counterpart Sign or Conceptualized Image) คือ นิมิตเสมือน นิมิต
่ นสิ งทีเกดจ
ิ ากสัญญา
เทียบเคียง ได้แก่ นิมิตทีเป็ นภาพเหมือนของอุคคหนิมิตนัน แตเป็
เป็ นเพียงอาการปรากฏแกผู่ ไ้ ด้สมาธิ จึงบริ สุทธิจนปราศจากสี เป็ นต้น และไมมี่ มลทิน
่ ่
ใด ๆ ทังสามารถนึกขยายหรื อยอสวนได้
ตามปรารถนา นิมิตนีได้เฉพาะในกรรมฐาน
ิ ภาคนิมิตขึน
๒๒ คือ กสิ ณ ๑๐ อสุ ภะ ๑๐ กายคตาสติ ๑ และอานาปานสติ ๑ เมือเกดปฏิ
่ งมันเป็ น “อุปจารสมาธิ ” จึงชือวาปฏิ
่ ภาคนิมิตเกดพร้
ิ อมกบั “อุปจารสมาธิ”
จิตยอมตั
็ สําเร็ จเป็ น “อัปปนาสมาธิ”
เมือได้ปฏิภาคนิมิตนันสมําเสมอด้วย “อุปจารสมาธิ” กจะ
่ ปฏิภาคนิมิตจึงชือวาเป็
่ นอารมณ์แก่ “อุปจารภาวนา” และ “อัปปนาภาวนา”
ตอไป
่
่
่ ด”
ในอันดับตอไป
เราพิจารณาตอไปอี
กในอันดับสูงขึนไปวา่ “ภาพนิมิต” หรื อ “หนวยคิ
่
(Meaningful Concept Unit) นันมีความหมายอะไรอับแฝงอยูข่ า้ งหลัง คือ มันมีความสําคัญอยางไร
ิ
ั
่ การเกบความหมาย
็
ั
ในตัวมัน ขันตอนนีจะเกดรวมกนระหวาง
(Lexicon) กบการรั
บรู ปแบบ (Form)
่
และเนือหา (Content) เข้ามาในเวลาเดียวกัน ดูภาพประกอบ ๕ ข้างลางนี
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ภาพจินตานิมิต
(Mental Image Signal)

สภาวธรรม
(Dynamic Natural Phenomenon)

รปแบบ
ู
(Form)

เนือหา
(Content)

รู ปธรรม
นามธรรม
ธรรมารมณ์ (ความหมาย)
(Concrete)
(Abstract)
(Mental Sense)
------------------------------------------------------------------------------่
อายตนะ ๑๒ (ระบบรับข้อมูลขาวสาร
)
กายภายใน คือ ตา ลิน จมูก หู กาย ใจ
กายภายนอก คือ รู ป รส กลิน เสี ยง สัมผัส ความนึกคิด
--------------------------------------------------------------------------------่ จินตภาพ ความรู ้สึกทีรับได้
ภาษาเขียน ภาษาพูด ภาษาทาทาง
ปริ บททางสังคม วัฒนธรรม ความเชือ ทัศนคติ วิถีชีวิต
--------------------------------------------------------------------------------ภาพประกอบ ๕ องค์ประกอบเชิงโครงสร้างสภาวธรรมของภาพจินตานิมิต
่
่
่
จากภาพประกอบ ๕ เราจะเห็นวากายและใจเป็
นชองทางนํ
าเข้าขาวสารข้
อมูล (Informative
่
่
Data Input) จากภายนอกรางกาย
กายในทีนี คือ อายตนะ ๑๒ สวนใจนั
น คือ ธรรมารมณ์ หรื อ
ความหมาย สภาวธรรมทีจิตรับเข้ามาจากภายนอกนัน อาจจะรับเข้ามาในลักษณะภาษาเขียน ภาษา
่
พูด ภาษาทาทาง
จินตภาพ ความรู ้สึกทีรับได้ โดยอยูภ่ ายใต้สภาวะของปริ บททางสังคม วัฒนธรรม
็
ความเชือ ทัศนคติ และวิถีชีวิต และธรรมารมณ์กมี็ กระบวนการเกบรวบรวมคว
ามหมาย (Lexicon)
ั
ในขณะเดียวกนั โดยสรุ ปแล้ว รู ปแบบ (Form) และ เนือหา (Content) รวมกนกลายเป็
นสภาวธรรม
่ ยงอยูต่ ลอดเวลา ถัดจากนันสภาวธรรมกจะถู
็ ก
ซึงมีคุณสมบัติประจําตัวในสภาพทีพลวัตคือไมเที
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่ ญญาณข้อมูลสภาวธรรม
เปลียนสัญญาณเป็ น “ภาพจินตานิมิต” (Mental Image Signal) เพือสงสั
ํ
ไปสู่ ระบบการตีความและสร้างความคิด (Conceptualization System) เพือกาหนด
ความหมายเชิง
จุดมุ่งหมาย (Purposive Significance) ใน “ภาพจินตานิมิต” นันอีกครังหนึง
สมมติบัญญัติ
(Nomination)

ความจําของสมอง
(Physical Brain Memory)

อนัตตาบัญญัติ
(Non-nomination)

โลกียธรรม
(Mundane State)
จินตามยปั ญญา
สุ ตมยปัญญา

ดวงปัญญา (จิตตัวผูร้ ู ้)
(Wisdom or Knowledge)

โลกตตรธรรม
ุ
(Supramundane State)
ภาวนามยปัญญา

ความหมายเชิงจุดมุ่งหมาย
(Purposive Significance)

ภาพจินตานิมิต
(Mental Image Signal)

สภาวธรรม
(Dynamic Natural Phenomenon)
็
ภาพประกอบ ๖ องค์ประกอบเชิงโครงสร้างสภาวธรรมทีถูกเกบในความทรงจํ
า
จากภาพประกอบ ๖ นัน “จิตตัวผ้ ูรู้” (Insight Processing Mind Unit) จะทําหน้าทีในการ
พิจารณา “สภาวธรรม” ทีอยูใ่ นลักษณะ “ภาพจินตานิมิต” หรื อ “ภาพนิมิต” และระบบ “ความหมาย
่ จะกลายสภาพเป็ น
เชิงจุดมุ่งหมาย” คือ ตีความ หรื อถอดรหัสความหมาย (Decoding) กอนที
่ ต หรื อกาหนดรหั
ํ
่
“ปั ญญา” (Knowledge) ตัวใหมในจิ
สความหมาย (Encoding) ให้ใหมตามภู
มิ
่ มีอยู่ (Previous Experience) เพือให้เป็ นตัวความรู ้ใหม่ (Fresh Knowledge) สําหรับ
ปั ญญาเกาที
่ นความรู ้โดยตรง
“ปั ญญาใหม่” หรื อ “ภูมิความรู ้ใหม่” นัน เมือถูกตรวจสอบโดย “จิตตัวผูร้ ู ้” วาเป็
ี
ทางโลกยธรรมหรื
อเรื องทัวไปในทางโลก ซึงเป็ นความรู ้หรื อปัญญาทีเราสามารถนํามาใช้ให้เป็ น
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ํ
ประโยชน์ สําหรบการดําเนินชีวิตในปัจจุบนั ได้โดยตรง และเป็ นความรู ้ทีเราสามารถกาหนด
ความหมายได้ดว้ ยคําศัพท์บญั ญัติ หรื อเรี ยกวา่ “สมมติบญั ญัติ” (Nomination) ปั ญญาหรื อความรู ้
่ สวนนี
่ เป็ นเพียง “จินตามยปัญญา” หรื อ “สุ ตมยปัญญา” ซึงเพียงแต่ผาน
่ สมาธิในภูมิแหง่
ใหมใน
่ นทีทุกคนมีกนั
ภาวนาวิปัสสนาในระดับ “ขณิ กสมาธิ” ซึงเป็ น “สมาธิพืนฐาน” ปกติทวั ๆ ไปเทานั
ั าม ถ้าเราพิจารณาธรรมใน “ภูมิแหงภาวนาวิ
่
ในกรณี ตรงกนข้
ปัสสนากรรมฐาน” เข้าสู่สมาธิระดับ
ํ งทรงสมาธิอยูใ่ นระดับ
“อุปารสมาธิ ” หรื อ “อัปปนาสมาธิ” แล้ว ซึงในขณะนี จิตตัวผูร้ ู ้กาลั
ั
“เอกคคตาจิ
ต” คือ จิตตังมันเป็ นหนึงเดียว ซึง “จิตตัวผูร้ ู ้” ต้องอาศัย “จิตเครื องมือตรัสรู ้ธรรม” เป็ น
พืนฐานในการพิจารณาธรรมหรื อสภาวธรรมนัน ดูภาพประกอบ ๗ เพิมเติมได้ (หมายเหตุ: หลวง
พ่ อพุธ ฐานิโย และครู บาอาจารย์ สอนกรรมฐานอืน ๆ ร่ วมแสดงความคิดเห็นในเรื องนีว่ า “อัปปนา
สมาธิ ” เป็ นสมาธิ ทีจิตอยู่นิงสงบเฉย ๆ เป็ นสมาธิ โง่ ไม่ สามารถนํามาสร้ างภูมิปัญญาระดับ
่ น จะเป็ น
ิ นมาดังกลาวนั
“ภาวนามยปั ญญา” ได้ ) ดังนัน ความรู ้ใหม่หรื อภูมิปัญญาใหมที่ เกดขึ
่ น ผู ้
ความรู ้โดยตรงทาง “โลกุตตรธรรม” ซึงหมายความวา่ ในการทําความเข้าใจในสภาวะดังกลาวนั
่
ํ
ปฏิบตั ิธรรมไมสามารถหาคํ
าศัพท์มากาหนดความหมาย
(Definition) ได้อีก หรื อผูเ้ ขียนขอเรี ยกวา่
“อนัตตาบัญญัต”ิ (Non-nomination) ซึงหมายความวา่ ไมมี่คําอธิบายเป็ น “คําศัพท์” ทัวไปทีเราใช้
สื อสารกนั คือ ไมมี่ “สมมติบญั ญัติ” ทางโลกนํามาอธิบายความหมายได้ ปั ญญาหรื อความรู ้ใหมที่
ิ นนี ถือวาเป็
่ นภูมิความรู ้ระดับ “ภาวนามยปั ญญา”
เกดขึ
่
็ มีขอ้ สังเกตวา่ การจะได้ความรู ้หรื อปั ญญาระดับ “ภาวนามยปั ญญา” นัน ต้อง
อยางไรกตาม
อาศัยภูมิปัญญาหรื อภูมิความรู ้ทีพัฒนามาจากปัญญาระดับ “จินตามยปั ญญา” หรื อ “สุ ตมยปั ญญา”
่ แล้วคอย
่ พัฒนามาเป็ น “ภาวนามยปัญญา” ภายหลังจากกระบวนการพิจารณา
เป็ นพืนฐานมากอน
่
่ างต้นแล้ว ความรู ้ไมวาจะเป็
่่
สภาวธรรมใน “ภูมิแหงภาวนาวิ
ปัสสนากรรมฐาน” ดังกลาวข้
น “สมมติ
็ ทัง “จินตามยปัญญา” และ
บัญญัติ” (Nomination) หรื อ “อนัตตาบัญญัติ” (Non-nomination) กตาม
“สุ ตมยปั ญญา” รวมทัง “ภาวนามยปั ญญา” จะถูกเกบ็รวบรวมไว้ใน “หน่ วยความจําของสมอง”
่ จิตแบบ “หน่ วยภาพจินตานิมิต”
(Physical Brain Memory) และอยูใ่ นสถานภาพทีเป็ นหนวย
ั ตชนิด
(Mental Image Unit) หรื อ จิตแบบ “อนสัุ ย” ซึงจะเป็ นความรู ้หรื อปัญญาถาวร ทีจะอยูก่ บจิ
ั
็ ่ ซึงอนุสยั นีเกดอยางมี
ิ ่
ข้ามภพข้ามชาติกนเลย
(Transferable Permanent Mental Image Unit) กวาได้
สติสมั ปชัญญะกดี็ ไป แตถ้่ าขาดสติสมั ปชัญญะมันกคื็ อ “วิบากกรรม” (Consequence) ดี ๆ นีเอง
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สมมติบัญญัติ
(Nomination)

ความจําของสมอง
(Physical Brain Memory)

อนัตตาบัญญัติ
(Non-nomination)

โลกียธรรม
(Mundane State)
จินตามยปัญญา
สุ ตมยปั ญญา

ดวงปัญญา
(Wisdom or Knowledge)

โลกตตรธรรม
ุ
(Supramundane State)
ภาวนามยปั ญญา

อริยสั จจธรรม (Noble Truths)

จิตตัวผู้รู้
(Insight Processing Mind Unit)
จิตเครื องมือตรวจสอบ
(Mentoring Tool)
สติสัมปชัญญะ
จิตขณิกสมาธิ
จิตอัปปนาสมาธิ
จิตอปจารสมาธิ
ุ
๑. อนิมิตตสมาธิ
๒. อัปปณิ หิตสมาธิ
๓. สุ ญญตสมาธิ

ขันตอนพิจารณา
สภาวธรรม ซึงเป็ นภาพ
จินตานิมิต หรื อ ภาพนิมิต

จิตเครื องมือตรัสรู ้ธรรม
(Enlightening Tool)
โพธิปักขิยธรรม ๓๗
๑. สติปัฏฐาน ๔
๒. สัมมัปปธาน ๔
๓. อิทธิบาท ๔
๔. อินทรี ย ์ ๕
๕. พละ ๕
๖. โพชฌงค์ ๗
๗. มรรคมีองค์ ๘

สภาวธรรม
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------กายนอก
กายใน
จิต
ธรรมารมณ์ (เจตสิ ก ๕๒)
-------รู ปธรรม -------

------- นามธรรม หรื อ อรู ปธรรม ---

ภาพประกอบ ๗ องค์ประกอบเชิงโครงสร้างของการพิจารณาสภาวธรรมของจิตตัวผูร้ ู ้
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จากภาพประกอบ ๗ นัน ขันตอนการพิจารณาสภาวธรรมของจิต ซึงมีองค์ประกอบหลัก
่ จารณา
่ ได้แก่ (๑) จิตตัวผูร้ ู ้ทีพร้อมด้วยเครื องมือตรัสรู ้ธรรม ทําหน้าทีเป็ นหนวยพิ
สําคัญ ๓ สวน
ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ เทียบเคียง ข้อมูลทีเป็ นสภาวธรรม (๒) จิตสติสมั ปชัญญะซึงทําหน้าที
คอยตรวจสอบควบคุมติดตามผลของจิตตัวผูร้ ู ้ทุกขณะจิตหรื อตลอดเวลา (๓) จิตขณิ กสมาธิและ
่ ช่วยในการสร้างปัญญาโดยตรง และจิตอุปจารสมาธิ ซึงทําหน้าทีเป็ น
จิตอัปปนาสมาธิ ซึงไมได้
่ างปัญญาใหมให้
่ เกดขึ
ิ นได้
สนามหรื อห้องทดลองสําหรับพิจารณาสภาวธรรม และทําหน้าทีชวยสร้
่ จะแสดงคุณสมบัติเป็ น “ภาพนิมิต” หรื อ “ภาพ
และ (๔) จิตทีแสดงสภาวะหรื อข้อมูลกลุ่มตัวอยาง
จินตานิมิต” ซึงเป็ นอารมณ์ อาการ หรื อ คุณลักษณะของจิตจํานวน ๕๒ เจตสิ ก ซึงคุณสมบัติอาการ
่ ของเจตสิ กอาจปรากฏในรู ปของเจตสิ กคุณสมบัติทีเป็ นกลาง เจตสิ กคุณสมบัติทีเป็ นกุศล
เหลานี
็ สําหรับสภาวะของธรรม สภาวธรรม องค์ธรรม หรื อข้อมูลที
หรื อเจตสิ กคุณสมบัติทีเป็ นอกุศลกได้
นํามาพิจารณานัน จะเป็ นสิ งทีถูกพิจารณา ศึกษา สังเกต วิเคราะห์ เทียบเคียง หรื อสังเคราะห์ ตาม
เกณฑ์ของหลักธรรมทังหมด ๗ หมวด ได้แก่ สติปัฏฐาน ๔, สัมมัปปธาน ๔, อิทธิบาท ๔, อินทรี ย ์
๕, พละ ๕, โพชฌงค์ ๗, และ มรรคมีองค์ ๘ ตามลําดับ (ดูรายละเอียดในภาคผนวก) กระบวนการ
ทังหมดนี จะอยูภ่ ายใต้การควบคุม ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ และ พิจารณา ของ “จิตสติสมั ปชัญญะ”
่
อีกหนวยหนึ
งในขณะที “จิตตัวผูร้ ู ้” จะทําหน้าทีประมวลผลหรื อตรวจสอบความจริ งหรื อข้อเท็จจริ ง
จากสภาวธรรมนัน เพือค้นหา “อริ ยสัจจธรรม” ด้วย “จิตเครื องมือตรัสรู ้ธรรม” ใน “ภาพนิมิต” หรื อ
ํ งนํามาพิจารณาในขณะจิตทรงอยูใ่ นสมาธิระดับ “ภูมิแหง่
“ภาพจินตานิมิต” ของสภาวธรรมทีกาลั
อุปจารสมาธิ” ซึงเป็ น “จิตตสมาธิ” อีกกลุ่มหนึงของอริ ยมรรค ได้แก่ อนิมิตตสมาธิ อัปปณิ หิต
สมาธิ สุ ญญตสมาธิ ตามลําดับ
ผลลัพธ์ทีออกมา คือ ผูป้ ฏิบตั ิธรรมจะได้ “สมาธิปัญญา” หรื อ “ภาวนามยปั ญญา” ซึงเป็ น
่
ํ
สภาพของภูมิธรรม หรื อภูมิปัญญา เราไมสามารถ
ให้คาํ นิยามด้ายคําศัพท์ทางโลกได้ หรื อกาหนด
คําอธิบายความหมายได้ มันอยูเ่ หนือ “สมมติบญั ญัติ” (Conventional Truths) ในทางโลก เป็ น “องค์
ธรรม” แหง่ “สัจจะ” หรื อ “สัจจธรรม” ทีพึงมีได้บนเส้นทางการศึกษาของอริ ยมรรค หรื อเส้นทาง
่
ิ (Defilement) กรรม
ปฏิบตั ิธรรมแหงความหลุ
ดพ้นจาก “วัฏฏะสงสาร” หรื อ วงเวียนแหง่ กเลส
(Karma or Action) และวิบาก (Consequence) หรื อ “ไตรวัฏฏ์ ๓” (The Triple Round) แตผู่ ป้ ฏิบตั ิ
ธรรมด้วยกนั สามารถเข้าใจในสภาพหรื อปรากฏการณ์ของสัจจธรรม (Truth Phenomenon) นันได้
ั
่
่
ั
่ นเชิง ดังนัน เวลาเราไปพบกบพระ
สิ งนีเป็ นความแตกตางระหวางภาษาโลกกบภาษาธรรมอยางสิ
่
่่
่ มักแสดงออก
อริ ยะสงฆ์บางรู ปทานจะไมคอยอธิ
บายภูมิธรรมอะไรมากมายเมือมีการซักถาม ทาน
หรื อสังสอนด้วยการใช้คติธรรม (Dharma Motto) ให้นาํ ไปคิด เช่น “จะทํามัยเล่ า... ถ้ าทําจริ ง ก็ได้
่ จ.นครราชสี มา เป็ นต้น เพราะ
จริ ง” ของหลวงปู่ ทา จารุ ธมฺ โม วัดถําซับมืด ต.จันทึก อ.ปากชอง
่
ี ั จจธรรมทีค้นพบหรื อตรัสรู ้แล้ว (Enlightened Truth)
หลวงปู่ ไม่ทราบจะอธิบายอยางไรเกยวกบสั
่ ศจรรย์
ญาติโยมจะได้เข้าใจและปฏิบตั ิตาม เพราะสัจจธรรมทีค้นพบนัน เป็ นสิ งทีค้นพบมีความนาอั
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(Magnificence) พิสดาร (Splendidness) ทรงพลังในตัวเอง (Self-Powerfulness) นีคือการสื อสารกบั
่
บุคคลธรรมดาให้เข้าใจ สวนความหมายที
แฝงอยูข่ า้ งหลังของคติพจน์ (Proverb) คติธรรมนัน เห็นที
่
ต้องเดิมพันด้วยชีวิตเลยถึงจะบรรลุสาํ เร็ จมรรคผลนิพพานได้ แตในตอนนี
เรายังสามารถสร้างสรรค์
่ ๆ ได้ ด้วยการเริ มปฏิบตั ิสมาธิตงั แตเนิ
่ น ๆ กนั
“ภาวนามยปั ญญา” ในระดับพืนฐานออน
ดังนัน “สมาธิ ปัญญา” หรื อ “ภาวนามยปัญญา” จึงเป็ นเรื องความสําคัญมาก ทีจะต้องทํา
่ กซึงในเชิงลึก (In depth) เพราะวา่ ปั ญญาประเภทนีมีคุณสมบัติเป็ น “ภาพนิมิต”
ความเข้าใจอยางลึ
หรื อ “ภาพจินตานิมิต” ซึงเป็ น “ปั ญญาทีเกิดจากอํานาจของจิตทีตามพิจารณาดูจิตภายในจิตส่ วน
บุคคลซึ งเกิดขึนในภูมิของการปฏิบัติภาวนาสมาธิ เท่ านัน” เป็ นเรื องทีต้องปฏิบตั ิดว้ ยตนเองถึงจะ
่
่ สิ ทธิเฉพาะบุคคล (Privacy Policy)
เห็นได้ ไมสามาร
ถให้ผอู ้ ืนมากปฏิบตั ิแทนได้ เป็ นเรื องสวน
่ นจริ ง ๆ ในยอหน้
่ าทีผาน
่ ๆ มานัน เราได้รู้เกยวกบการสร้
ี ั
เทานั
าง “สมาธิปัญญา” หรื อ “ภาวนามย
่ คือ เมือสร้างดวงปัญญานีเสร็ จแล้ว จะมีอะไรเกดขึ
ิ นอีกในอันดับถัดไป
ปั ญญา” แล้ว คําถามตอไป
่ คือ สถานทีทีเกบรั
็ กษาดวงปัญญา “ภาวนามยปัญญา” นี วาอยู
่ ท่ ีไหนกนั จาก
สิ งทีต้องศึกษาตอไป
่
ิ น ๒ ระดับ ดังตอไปนี
ภาพประกอบ ๗ อาจจะซับซ้อนนิดหนึงตรงทีวา่ มี “จิตสมาธิ” เกดขึ
๑. สมาธิพืนฐาน (Basic Concentration)
๒. สมาธิประยุกต์ (Applied Concentration)
(๑) ถ้าเป็ นสมาธิพืนฐานหรื อ “สมาธิพนฐาน”
ื
ดวงปัญญาทีได้จะเป็ นปั ญญาทางด้านโลก
ี
็ เชน่ คิดทําชัว
หรื อโลกยธรรม
ซึงอาจจะมีทงั สติสมั ปชัญญะหรื อไมมี่ สติสมั ปชัญญะควบคุมกได้
่ นได้
ขึนมาในใจ แล้วกระทําไปด้วยโทสจริ ต คือ ใจร้อนหงุดหงิด บรรลุโทสะ เริ มขาดสติอยางเห็
่ สัมปชัญญะก็เอาไม่
่ มวาใจมั
่ นสังมาเองอยางขาดสติ
่
่
ชัด แล้วทําร้ายคนอืน อยางลื
ไตรตรองมากอน
่ งด้วย แถบอํานาจขอ
ทัน ซําร้ายอาจมีอนุสยั คือ จิตนิสยั ทีติดตัวมาดังเดิมแตภ่ พปางกอ่นมารวมว
วิบากกรรมครบรอบทํางานในตกอยูใ่ นสถานทีอับโคจรอีก เพราะนิสยั ทังดังเดิมและปั จจุบนั ชอบ
่
็่
ิ นแล้ว ผลลัพธ์ คือ การทํา
อยูแ่ ล้ว รางกายกดวนปฏิ
บตั ิตามทีใจมันคิดให้ทาํ ดังนันอกุศลกรรมเกดขึ
่ เป็ นกรณี ทีขาดสติสมั ปชัญญะ จิตของเราจะเป็ น
ร้ายผูอ้ ืน ซึงเป็ นการสร้างบาปเพิมอีก ตัวอยางนี
็
่ จิตความทรงจํา ฤทธิของจิตดวงนีเป็ นจิต
ผูท้ าํ หน้าทีเกบผลงานอกุ
ศลกรรมนีไว้ทีดวงจิตทีเป็ นหนวย
็ บากกรรมตามมา วิบาก
ฝ่ ายอกุศล คงลืมได้ยาก ถึงจะแกล้งลืมฤทธิหรื ออํานาจของดวงจิตนี กรอวิ
(Consequence) ในทีนีหมายถึง ผลสะท้อนกลับจากผลการกระทําของเรา การกระทําของเราถือวา่
่
่
เป็ นพลังงานอยางหนึ
ง ทีมันแปรผันเป็ นอีกพลังงานหนึงได้ เพียงแตรอเวลา
ให้มนั ครบรอบการ
่
ทํางานของมันอีกสักครู่ คอยเจอกนั ซึงมีองค์ประกอบรวมเยอะ
ทีรอผลกระทบกลับมา (เวรกรรม –
Action Results) หาตนเอง เชน่ ความโกรธแค้น (พลังจิตทีครุ กกรุ่ นอยู่ – Psychodynamic Energy)
่ งหวะทีพอจะล้างแค้น อะไรทํานองนี
ของญาติมิตรสหายของเขาทีต้องรอชําระกนั เพียงแตรอจั
่
ั าม คือ มีสติหรื อครอบสติได้ตลอดเวลา ผลลัพธ์ คือ อะไรกนั นันคือ
แตในกรณี
ตรงกนข้
่ ทังทีได้รับการขัดเกลาในด้านดีจากทางบ้านและสังคม (กระบวนการ
ภูมิธรรมทีเคยเรี ยนรู ้มากอน
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ขัดเกลาทางสังคม – Socialization) โดยเฉพาะทางด้านศาสนา จะทําหน้าทีเตือนสติ และสติคน้ หา
่
ภูมิธรรม (ปั ญญาระดับจินตามยปัญญาและสุ ตมยปัญญา) แล้วนํามาไตรตรองข้
อดีขอ้ เสี ยแล้ว ไม่
ิ
ั าพเจ้า เฉยดีกวา่ (อุเบกขาสติ) ถ้าสติสมั ปชัญญะทีทรงพลังสูงกวานี
่ อีก
เกดประโยชน์
อนั ใดเลยกบข้
่ างศัตรู ” (Taking a Good Opportunity on a Crisis
คือ ฝึ กฝนมาดี “สร้างวิกฤตให้เป็ นโอกาส ดีกวาสร้
Basis is Better than Getting more Enemies.) คราวนี แทนทีจะได้ศตั รู กลับได้สหายเพิมขึน แตต้่ อง
่ เพราะสหายนี เราไมทราบวาดี
่
่ ร้ายมากน้อยแคไหน
่
่
ระวังหนอย
ตังสติได้อีก “อยาประมาท
” ถ้าเคย
่ ซึงในใจอาจจะคิดไตรตรองวา
่
่ “อันบรรดารอยเท้ าสัตว์ ทังหลาย มา
ฝึ กภาวนา “มรณัสสติ” มากอน
ประชุมกันลงทีรอยเท้ าช้ าง เปรี ยบเสมือนกับพระธรรมคําสังสอนทังหมดของพระตถาคต มา
ิ นใหม่
ประชุมลงทีคําว่ า อย่ าประมาท” จึงเป็ นเหตุให้ระลึกหลักธรรมนีได้ นีคือ ภูมิปัญญา ทีเกดขึ
ในสมาธิธรรมดาด้วยการศึกษาเรี ยนมา และการหาเหตุผลธรรมดา ซึงเป็ นเครื องมือทีทุกคนทัวไป
ั ยกวา่ “วิธีการวิจยั ” (Research
ใช้ในการแสวงหาเหตุผลหรื อความรู ้ใหม่ ๆ กนั หรื อทีเราพากนเรี
่ เป็ นเรื องของความคิดหรื อจิตใจล้วน ๆ คือ จิตเพง่จิต
Methodology) ดังนัน กระบวนการดังกลาวนี
่
พิจารณาจิต (Psychogenesis) ทีอยูน่ อกภูมิแหงภาวนาวิ
ปัสสนากรรมฐาน
(๒) ถ้าเป็ นจิตทีพัฒนาจากจิตในสมาธิพนื ฐานไปสู่ ระดับจิตใน “สมาธิประยกต์
ุ ” นัน คือ
่ นทางการ
จิตถูกโน้มน้าวให้ไปปฏิบตั ิหน้าที ในกระบวนการปฏิบตั ิภาวนาสมาธิกรรมฐานอยางเป็
ี ั จ
และมีระบบระเบียบเป็ นขันตอนทุกประการ ผลทีได้ คือ “ดวงปั ญญา” ทีเป็ นเรื องเกยวกบสั
่
่ ดวงปัญญาทีจะเกดขึ
ิ นณ
จธรรมในทางโลกุตตรธรรม หรื อในเส้นทางของอริ ยมรรคเป็ นสวนใหญ
่ น ซึงเป็ น “อริยทรัพย์” (Noble Wealth – ศรัทธา ศีล หิ ริ
ทีนี คือ “ภาวนามยปัญญา” เทานั
่
โอตตัปปะ พาหุ สจั จะ จาคะ และปัญญา) ของดวงจิตเจ้าของรางกายนั
นไปตลอดทุกภพทุกชาติ แต่
ถ้าบรรลุธรรมตามทางอริ ยมรรค จนถึงความสําเร็ จตรัสรู ้ธรรมในขัน มรรคผลและนิพพาน
่
่ ยสัจจธรรมตลอดไปเชนกน
่ ั ซึงเป็ นการเดิน
อริ ยทรัพย์เหลานี
กยั็ งดํารงอยูเ่ ป็ นคุณธรรมแหงอริ
่ ใ่ นเส้นทางการเกดภพเกดชาติ
ิ
ิ อีกตอไป
่
ทางเข้าสู่ แดนพุทธะทีสมบูรณ์บริ สุทธิทุกประการ ไมอยู
“จิตตัวผูร้ ู ้” (Insight Processing Mind Unit) ต้องรับหน้าทีในการพิจารณาสภาวธรรมใน
“ภมิู แห่ งวิปัสสนากรรมฐาน” (Development Plane) นัน เพือให้ได้สมาธิทีเรี ยกวา่ “ภาวนาวิปัสสนา
่ ต
สมาธิ” (Insight Development and Concentration) หรื อ สมาธิประยุกต์ คือ ความตังมันแหงจิ
หมายถึง สมาธิในวิปัสสนา หรื อตัววิปัสสนานันเอง โดยจะแยกประเภทตามลักษณะการกาํหนด
่ ยง
พิจารณาในหลักธรรมแบบ “พระไตรลักษณ์” คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา หมายถึง ความไมเที
่
ความเป็ นทุกข์ และความไมมี่ ตวั ตน ซึงเป็ นข้อทีให้สาํ เร็จความหลุดพ้น ดังตอไปนี
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๑. อนิมิตตสมาธิ (Concentration on the Signless) คือ สมาธิอนั พิจารณาธรรมไมมี่

นิมิต ได้แก่ ภาวนาวิปัสสนากรรมฐานทีให้ถึงความหลุดพ้นด้วยการกาํหนดอนิจจ
ลักษณะ
๒. อัปปณิหิตสมาธิ (Concentration on the Desireless) คือ สมาธิอนั พิจารณาธรรมไม่
มีความตังปรารถนา ได้แก่ ภาวนาวิปัสสนากรรมฐานทีให้ถึงความหลุดพ้นด้วย
การกาํหนดทุกขลักษณะ
่
๓. สญญตสมาธิ
(Concentration on the Void) คือ สมาธิอนั พิจารณาเห็นความวาง
ุ
ได้แก่ ภาวนาวิปัสสนากรรมฐานทีให้ถึงความหลุดพ้น ด้วยการกาํหนดอนัตต
ลักษณะ
็
ในการเจริ ญปัญญาสมาธินนั ในบางครังผูป้ ฏิบตั ิธรรมอาจจะเลือกใช้ทงั ๓ ลักษณะเลยกได้
ี ั แนวทางปฏิบตั ิสมาธิตามแบบฉบับของ เจ้าพระคุณอุบาลีคุณูปมา
โดยเริ มต้นทําความเข้าใจเกยวกบ
ั โล กได้
็ ซึงเป็ นลักษณะการเจริ ญสมาธิของ
จารย์ (สิ ริจนฺ โท จันทร์) หรื อ พระอาจารย์เสาร์ กนตสี
่
พระธุดงค์ หรื อเรี ยกอีกอยางหนึ
งวา่ “ธดงคกรรมฐาน
” (Austere Practices) หรื อ “อารั กขา
ุ
กรรมฐาน” (Watchfulness Practices) ซึงมีหลักปฏิบตั ิทงั หมด ๔ ขันตอน ดังนี
๑. พทธานสสติ
(Buddhism Recollection) คือ การระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้า
ุ
ุ
(พุทธคุณ ๓ ได้แก่ (๑) ปั ญญาคุณ – พระปั ญญา (๒) วิสุทธิคุณ – ความบริ สุทธิ
และ (๓) กรุ ณาคุณ – พระมหากรุ ณา)
๒. อสภกรรมฐาน
(Foulness Meditation) คือ การพิจารณากายให้เห็นเป็ นของอสุ ภะ
ุ
่ ยด โสโครก และปฏิกลู (ถ้าไปยึดเป็ นของไมเที
่ ยง เป็ นทุกข์ และ
เป็ นสิ งทีนาเกลี
่ ่ตนไมใชตั
่ ่ ว)
ไมใช
๓. การเจริ ญเมตตา (Friendliness Radiating Development) คือ ความเมตตาเป็ นหลัก
ปฏิบตั ิขอ้ แรกในหลักธรรม “พรหมวิหาร ๔” ได้แก่ (๑) เมตตา (Goodwill – ความ
รัก) (๒) กรุ ณา (Compassion - ความสงสาร) (๓) มุทิตา (Sympathetic Joy – ความ
ยินดี) และ (๔) อุเบกขา (Equanimity, Neutrality or Poise – ความวางใจเป็ นกลาง)
่
ตามลําดับ โดยมีการเจริ ญเมตตา คือ การระลึกหรื อแผเมตตา
อันได้แก่ ความรัก
ื ลให้ผอู ้ ืนและเพือนรวมโลกทั
่
ความปรารถนาดี มีไมตรี จิต คิดเกอกู
งปวงมี
่
ความสุ ขความเจริ ญ หรื อความปรารถนาดีอยากให้เขามีความสุ ข มีจิตอันแผไมตรี
่ ษย์สตั ว์ทวั หน้า
และคิดทําประโยชน์แกมนุ
๔. มรณัสสติ (Death Recollection) คือ การระลึกถึงความตาย หรื อการระลึกถึงความ
ิ
่
ตายอันจะต้องมีมาถึงตนเป็ นธรรมดา พิจารณาทีจะให้เกดความไมประมาท
่ าดับขันตอนของการปฏิบตั ิภาวนาสมาธินนั มีรายละเอียดดังตอไปนี
่
สวนลํ
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ลําดับขันการปฏิบตั ิสมาธิแบบวิปัสสนากรรมฐาน
๑. บริ กรรมภาวนา “พทโธ
ุ ”
ิ
่ นมา จิตมีอาการนิงพอนิงปับ คําบริ กรรม
๒. ในเมือจิตสงบ เคลิม ๆ ลงไป เกดความสวางขึ
่ วรู ้สึกมี
ภาวนาหายไปหมด จิตเข้าสู่ “ภมิู แห่ งอปจารสมาธิ
” จิตมันทรงอยูใ่ นความสวางแล้
ุ
วิตก วิจาร ปี ติ สุ ข เอกคัคตา แตยั่ งรู ้สึกตัวอยู่
ํ
๓. กาหนดจิ
ตน้อมไปสู่ ลมหายใจ เอาลมหายใจเป็ นเครื องรู ้ของจิต เป็ นเครื องระลึกของสติ
่ จารณา “อาการ ๓๒” เพงไปในแงแหง
่
่ ่ “อสุ ภกรรมฐาน” หรื อ
(สามารถน้อมจิตไปเพงพิ
ข้ามไปปฏิบตั ิในหัวข้อ ๗)
็
๔. เมือลมหายใจหายขาดไปแล้ว กายทีปรากฏอยูก่ หายไปด้
วย ในเมือกายหายไปแล้ว จิตจะ
่
่ ยว รางกายไมปรากฏแล้
่
่
สงบ นิง เดน่ มีความสวางไสว
รู ้อยูท่ ีจิตอยางเดี
วในตอนนี ลม
็
่
่ น หรื อเกดองค์
ิ
หายใจกหายไปมดแล้
ว ยังเหลือแตจิ่ ตดวงเดียวล้วน ๆ สวางไสวอยู
อ่ ยางนั
ั
ฌาน ๕ ได้แก่ วิตก วิจาร ปี ติ สุ ข เอกคคตา
อันนีเรี ยกวา่ “จิตถึงอัปปนาสมาธิ” (สมถกรรม
่ ยงจิตสงบเข้าไปสู่ สภาวะ
ฐาน) ซึงเรี ยกวา่ ปฐมจิ ต ปฐมวิญญาณ หรื อมโนธาตุ เป็ นแตเพี
็
่ ิ
ความเป็ นดังเดิมของจิต จิตกจะไปติ
ดอยูใ่ นสมถะไมเกดความรู
้อนั ใดขึนมา
๕. จิตมีสมาธิอนั มันคง สติกมี็ ความมันคงขึนเป็ นเงาตามตัว
้
่ ปจารสมาธิอีกครัง
๖. น้อมจิตกาวถอยเข้
ามาสู่ ภูมิแหงอุ
ํ
๗. จิตเกดิ “ความคิดจากทีเราเคยคิด” จิตมีสติ มีสมาธิ มีพลังเพียงพอ กาหนดจิ
ตตามรู ้ความคิด
่
หรื อความรู ้นนั ไป มิฉะนัน ให้ดาํ เนินการตามขันตอนตอไปนี
(๑) น้ อมเอาจิ ตนันไปเพ่ ง
พิจารณา “อาการ ๓๒” คือ ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เนือ เอ็น กระดูก เป็ นต้น และ (๒) ให้
่
่ ปฏิกลู นาเกลี
่ ยด โสโครก
พิจารณาในแง่ แห่ งอสุภกรรมฐาน คือ ความไมสวย
ไมงาม
่ จารณาสภาวธรรมเหลานั
่ น
คําแนะนําเพิมเติม: ในขันนี ให้นาํ สมาธิต่อไปนีเป็ นตัวชวยพิ
ได้แก่ (๑) อนิมิตตสมาธิ คือ สมาธิอนั พิจารณาธรรมไมมี่ นิมิต ได้แก่ วิปัสสนาทีให้ถึง
ํ
ความหลุดพ้นด้วยการกาหนดอนิ
จจลักษณะ (๒) อัปปณิหิตสมาธิ คือ สมาธิอนั พิจารณา
ํ
ธรรมไมมี่ ความตังปรารถนา ได้แก่ วิปัสสนาทีให้ถึงความหลุดพ้นด้วยการกาหนดทุ
ก
่ ได้แก่ วิปัสสนาทีให้
ขลักษณะ และ (๓) สญญตสมาธิ
คือ สมาธิอนั พิจารณาเห็นความวาง
ุ
ํ
ถึงความหลุดพ้นด้วยการกาหนดอนั
ตตลักษณะ ข้ อควรระวัง: คือ ในขันนีอาจเกดิ “ภาพ
่ น
่ น เป็ นภาพนิมิตขึนมาในความรู ้สึกภายในจิต ซึงมีแสงสวางเป็
นิมิต” ตามทีจิตปรุ งแตงขึ
่
ั ง ๆ แตอยาหลงในภาพนิ
่ ่
เครื องหมาย ใช้จิตเพงลงไปให้
มองเห็นด้วยจิตด้วยใจกนจริ
มิต
่ น เพราะเป็ นสิ งทีจิตเราปรุ งแตงขึ
่ นมาเอง
เหลานั
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่
๘. คอยถอนจิ
ตออกจากสมาธิ หรื อกลับไปทีขันตอนข้อ ๖ อีกครัง ฝึ กทําตามขันตอนแบบนีซาํ
่ ๆ และเป็ นประจํา จนเกดความชํ
ิ
บอย
านิชาํ นาญ ถ้าน้อมจิตพิจารณาสภาวธรรมเป็ นพิเศษ
อาจจะได้ดวงปั ญญาผุดขึน คือ “ภาวนามยปัญญา” ทําให้ได้ “ดวงตาเห็นธรรม”
๙. รักษาสมาธิจิตนัน เพือนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน
ข้ อพึงตระหนักในการปฏิบตั ิสมาธิ: การทําสมาธิ นัน จุดมุ่งหมายอยู่ตรงทีว่ า (๑) ต้ องการให้ จิตสงบ
เป็ นสมาธิ และ (๒) เพือให้ ร้ ู สภาพความเป็ นจริ งของจิตดังเดิมทียังไม่ รับรู้ อารมณ์ มีลกั ษณะอย่ างไร
และในเมือออกมารั บรู้ อารมณ์ แล้ วมีลกั ษณะอย่ างไร เราจะได้ ร้ ู ข้อเท็จจริ งกันทีตรงนี
ั
่ จ ตามทีนําเสนอไว้รายละเอียด
ดังนัน เรากบมาพิ
จารณาเรื อง “ภาวนามยปัญญา” ยังไมเสร็
ี ั สถานทีทีเกบรั
็ กษาดวงปัญญา “ภาวนามยปัญญา” นี วาอยู
่ ท่ ีไหนกนั
ในภาพประกอบ ๗ เกยวกบ
ให้พิจารณาภาพประกอบ ๘ เพิมเติม
จิตตัวผู้รู้
(Insight Processing Mind Unit)
จิตเครื องมือตรวจสอบ
(Mentoring Tool)
สติสัมปชัญญะ

จิตอปจารสมาธิ
ุ
๑. อนิมิตตสมาธิ
๒. อัปปณิ หิตสมาธิ
๓. สุ ญญตสมาธิ

ขันตอนพิจารณา
สภาวธรรม ซึงเป็ นภาพ
จินตานิมิต หรื อ ภาพนิมิต

จิตเครื องมือตรัสรู ้ธรรม
(Enlightening Tool)
โพธิปักขิยธรรม ๓๗
๑. สติปัฏฐาน ๔
๒. สัมมัปปธาน ๔
๓. อิทธิบาท ๔
๔. อินทรี ย ์ ๕
๕. พละ ๕
๖. โพชฌงค์ ๗
๗. มรรคมีองค์ ๘

ผลลัพธ์
“ภาวนามยปัญญา”

ิ
ภาพประกอบ ๘ การพิจารณาสภาวธรรมของจิตตัวผูร้ ู ้เพือให้เกดภาวนามยปั
ญญา
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่ ป้ ฏิบตั ิธรรมได้จิตสมาธิเป็ น “จิตอุปจารสมาธิ” โดยมี
จากภาพประกอบ ๘ นัน สมมติวาผู
่
จิตสมาธิยอยรวมอยู
อ่ ีก ๓ องค์ประกอบ ได้แก่ (๑) อนิมิตตสมาธิ (๒) อัปปณิ หิตสมาธิ และ (๓)
่
สุ ญญตสมาธิ หน้าทีของอุปจารสมาธินนั คือ จัดเตรี ยมความพร้อมให้จิตสงบ นิง สวางไสว
ให้จิต
ั นหนึงเดียว แตยั่ งมีความรู ้สึกตัวอยู่ เครื องหมายทีบงบอกวาจิ
่
่ ตเดินทางมาถึงภูมิสมาธินี
มารวมกนเป็
่ หรื อแสงสวาง
่ จะปรากฏในรู ปใดนัน แล้วแตจิ่ ตของผูป้ ฏิบตั ิธรรมจะปรุ งแตงได้
่
คือ ความสวาง
่ นตอนการพิจารณาสภาวธรรมนัน เป็ นหน้าทีของ “จิตตัวผูร้ ู ้” (Insight
หลังจากนัน กจ็ ะเป็ นสวนขั
Processing Mind Unit) ทีจะรับผิดชอบไป โดยมีหน้าทีตามพิจารณาจิตอีกดวงทีเป็ นสภาวธรรม ซึง
คุณสมบัติพิเศษของจิตผูต้ วั ผูร้ ู ้นนั คือ ต้องอาศัยพลังจากจิตเครื องมือตรัสรู ้ธรรม ซึงต้องอาศัย
่
ื นแก่
ื ลแกการตรั
หลักธรรม “ธรรมโพธิปักขิยธรรม ๓๗” คือ ธรรมทีเกอกู
สรู ้ หรื อธรรมทีเกอหนุ
่
่
อริ ยมรรค ซึงแบงแขนงยอยออกไปอี
ก ๗ องค์ประกอบ ได้แก่ สติปัฏฐาน ๔, สัมมัปปธาน ๔, อิทธิ
บาท ๔, อินทรี ย ์ ๕, พละ ๕, โพชฌงค์ ๗, และ มรรคมีองค์ ๘ ตามลําดับ (ดูรายละเอียดใน
่ ยว หรื อจะเป็ นสติกบั
ภาคผนวก) หลังจากนัน จิตเครื องมือตรวจสอบ ซึงอาศัยจิตสติอยางเดี
็ ซึงเป็ นเครื องชวยในการระมั
่
่ เกดวิ
ิ ปลาส หรื อหลงใน
สัมปชัญญะกได้
ดระวังหรื อเตือนตนเองไมให้
ิ ตัณหา และอุปาทาน ในระหวางกาลั
่ ํ งพิจารณาธรรมหรื อวิปัสสนากรรมฐาน เพือให้
อวิชชา กเลส
ิ
เกดองค์
ความรู ้ หรื อดวงปั ญญาในระดับ “ภาวนามยปั ญญา” ซึงเป็ นความรู ้ในเรื องของโลกุตตร
่
ิ นเหลานี
่ ได้ มันเป็ นสภาวะของ “สัจจะ” หรื อ
ธรรม เราไมสามารถตั
งชือเรี ยกดวงปัญญาทีผุดเกดขึ
็ ซึงเป็ นความจริ งอัน
“สัจจธรรม” (Truths) หรื อจะเรี ยกวา่ “อริ ยสัจจธรรม” (Noble Truths) กได้
่ น ในอันดับสุ ดท้าย ดวงปัญญา
ิ นในการปฏิบตั ิภาวนา หรื อปฏิบตั ิสมาธิเทานั
ประเสริ ฐ ซึงจะเกดขึ
่ จะถูกเกบไว้
็ ในดวงจิตทีทําหน้าทีเป็ นหนวยความจํ
่
ดังกลาวนี
า
คําวา่ “ดวงจิตทีทําหน้ าทีเป็ นหน่ วยความจํา” นัน หมายถึง ถ้าเป็ นกายกคื็ อ “สมอง”
(Physical Brain) หรื อ “คลังความรู้” (Knowledge Bank) หรื อ “หน่ วยคลังปัญญา” (Wisdom Bank)
็
่ อมูลผานเข้
่ ามา
ซึงมีเชลล์สมองทําหน้าทีเกบความจํ
าหรื อองค์ความรู ้ต่าง ๆ ทีสมองประมวลผลสงข้
ถ้าเป็ นจิตกคื็ อ “หน่ วยจิตความจํา” หรื อ “ดวงจิตความจํา” (Memory Storage Mind) ซึงจะบันทึก
็ น “อนสัุ ย” หรื อดวงจิตทีเป็ นพืนฐานตอไปในการเกดภพเกดชาติ
่
ิ
ิ
เกบเป็
ต่อไป (Transferable
Permanent Mental Image Unit) หรื อจะเรี ยกวา่ “ดวงจิตภมิู ปัญญาถาวร” (Permanent Wisdom
Unit) ซึงเป็ นองค์ความรู ้หรื อดวงปัญญาทีได้มาจากความรู ้ความเข้าใจจากภูมสมาธิพืนฐาน สร้าง
่ ด” (Concept) โดยอ้างอิงอยูก่ บคํ
ั าศัพท์ทีเป็ น “สมมติบญั ญัติ” ในจุดนีเราต้องทําความ
เป็ น “หนวยคิ
่
เข้าใจวา่ ความเฉลียวฉลาดหรื อไหวพริ บของมนุษย์เราวัดคาจากไอคิ
ว (IQ – Intelligent Quotient) ผู ้
่
่ นนายของภาษาแม่ (The Master of Mother Tongue or First Language)
มีไอคิวสูงสวนใหญจะเป็
่
อยางแตกฉาน
รวมทังภาษาทีสอง (Second Language) เชน่ ภาษาอังกฤษ เป็ นต้น ซึงคลังศัพท์
็
(Lexicon) จํานวนมากมายและหลากหลายสามารถเกบองค์
ความรู ้ทีเป็ นทังรู ปธรรมและนามธรรม
่
่ เกดขึ
ิ น เพือใช้สือความหมายใหม่ ๆ ทีไมสามารถใช้
คาํ ศัพท์
รวมทังยังสามารถสร้างคําศัพท์ใหมให้
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ทีมีอยูเ่ ดิมอธิบายได้ เชน่ การผสมคําในภาษาแม่ หรื อใช้คาํ ศัพท์ภาษาอังกฤษ เป็ นศัพท์บญั ญัติ เป็ น
ต้น
ดังนัน กระบวนการเรี ยนรู ้ดา้ นภาษา (Language Learning Process) ณ ปั จจุบนั เป็ นเรื อง
่
สําคัญมากตอจากกระบวนการรั
บรู ้ภาษาแรก (First Language Acquisition Process) เพราะเป็ นเรื อง
ิ นตลอดเวลา ซึงกระบวนการทังสองนี มีส่ วนเกยวข้
ี องกบั
ของการเพิมพูนภูมิปัญญาใหม่ ๆ ทีเกดขึ
เรื องการภาวนาวิปัสสนากรรมฐาน (Insight Development and Practice) ทังกระบวนการเลย
เนืองจากการปฏิบตั ิธรรมนัน เป็ นกระบวนการสร้างสติปัญญาในภูมิปัญญาใหม่ ๆ หรื อนวัตกรรม
ด้านภาษา (Language Innovations) ดี ๆ นีเอง การภาวนาวิปัสสนากรรมฐานนัน อาจจะให้คาํ นิยาม
่ ่ น “การพัฒนาความรู ้ทางเลือก” (Alternative Knowledge Development – AKD) ซึง
ใหมวาเป็
่ ํ งหันมาสนใจอยางจริ
่ งจังยุคโลกาภิวตั น์นี เพราะวาเป็
่ นยุคแหงการแขงขั
่
่ น
นักวิชาการสมัยใหมกาลั
่
่
ในด้านคุณคาของทรั
พยากรมนุษย์ แบบเอาเป็ นเอาตายของศตวรรษนี คือ ยุคแหงการจั
ดการความรู ้
่ ่ อวา่ “เรากาลั
ํ งปริ วรรตคุณคาทุ
่ กอยางของ
่
(Knowledge Management – KM) ซึงเป็ นเรื องไมนาเชื
มนุษย์อยูท่ ีภูมิปัญญา การประเมินผล วัดผล และประเมิน ความสําเร็ จ ตังอยูบ่ นพืนฐานของ
่
ทรัพยากรมนุษย์และองค์กรทังหมดทีตีคาออกมาเป็
นตัวภูมิปัญญา ภายใต้แนวความคิดทีวา่ – สังคม
่
อุดมปัญญา (Knowledge-Based Society) – หรื อ – องค์กรแหงการเรี
ยนรู ้ (Learning Organization) –
่ ดกนั ” (ผูเ้ ขียนคิดเอง: คิดเมือกี. วันอังคารที ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓. ๐๐:๔๐:๐๒ น.)
ตามแตจะคิ
ั
่
ดังนัน ศาสนา ลัทธิ หรื อ ปรัชญา ทีจะรองรับกบแนวโน้
มหรื อคลืนกระแสแหงความเปลี
ยนแปลงที
่ น “พระพุทธศาสนา” อยางแนนอน
่ ่
ยิงใหญนี่ เห็นจะหนีไมพ้
เพราะเน้นทรัพยากรมนุษย์ให้เป็ น
สัพพัญ ู โดยอาศัย “อริ ยธรรม ๔” (Noble Doctrine) เป็ นพืนฐาน คือ ธรรมทีประเสริ ฐ ธรรมของผู ้
เจริ ญ หรื อธรรมทีทําให้บุคคลเป็ นอริ ยะ ได้แก่ (๑) ศีล (Morality) คือ วินยั สําหรับฝึ กฝนอบรมความ
ประพฤติทางกาย วาจา (๒) สมาธิ (Concentration) คือ การฝึ กฝนอบรมจิตใจให้ตงั มันเพือให้เกดิ
ิ
คุณธรรมสู ง ๆ ขึนไป (๓) ปัญญา (Wisdom) คือ การฝึ กฝนอบรมปัญญาเพือให้เกดความรู
้แจ้ง และ
ิ
(๔) วิมุตติ (Deliverance) คือ ความหลุดพ้นจากกเลสและกองทุ
กข์ทงั มวล (เสถียรพงษ์ วรรณปก.
๒๕๕๐: ๑๑๒) สําหรับกระบวนการสร้างปัญญาหรื อองค์ความรู ้ในทางพระพุทธศาสนานัน เรา
่ ได้ ดังรายละเอียดในภาพประกอบ ๙ ข้างลางนี
่
สามารถวิเคราะห์กระบวนการดังกลาว
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ดวงจิตภมิู ปัญญาถาวร
ภูมิปัญญาด้านโลก ภูมิปัญญาด้านธรรม

่
่ จิตความจํา
หนวยสมอง
ความจํา – หนวย
่ สมองคลังปัญญา – หนวย
่ จิตคลังปั ญญา
หนวย
ปริ วรรตเป็ นองค์ความรู้ถาวร
ความคิดตามสมมุติบญั ญัติ
ปริ วรรตเป็ นองค์ความรู้ชวั คราว

่ ตความจํา
หนวยจิ
่ ตคลังปั ญญา
หนวยจิ
ปริ วรรตเป็ นองค์ความรู้ถาวร
ความคิดอนัตตาบัญญัติ
ปริ วรรตเป็ นองค์ความรู้ชวั คราว
ภมิู สมาธิวปิ ัสสนา
ํ งพิจารณา ตามรู้ให้
จิตอุปจารสมาธิ กาลั
่ นกบสภาวธรรม
ั
เทาทั
ซึ งมักเป็ น
อริ ยสัจจธรรม (จินตามยปัญญา)
(สุ ตมยปัญญา) (ภาวนามยปัญญา)
ปัญญาด้านธรรมหรื ออริ ยมรรค

ภมิู สมาธิพืนฐาน
ํ งคิดหาเหตุผล
จิตขณิ กสมาธิ กาลั
ั
ศึกษา เรี ยนรู้ กบสภาวธรรม
ซึ งมักเป็ นสัจจธรรม
(จินตามยปัญญา) (สุ ตมยปัญญา)
ิ ตัณหา อุปาทาน
ปัญญาด้านโลกหรื ออวิชชา กเลส

จําแนกประเภทความรู้
จิตสติสัมปชัญญะ จิตตัวผู้รู้

สภาวธรรม
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------กายนอก
กายใน
จิต
ธรรมารมณ์ (เจตสิ ก ๕๒)
-------รู ปธรรม ------สภาวธรรม
ธรรมชาติ
สรรพสิ ง
อรู ปธรรม
รู ปธรรม
สรรพสิ งทีปรากฏอยู่

กายภายนอก
รู ป
รส
กลิน
เสี ยง
สัมผัส
ความนึกคิด

------- นามธรรม หรื อ อรู ปธรรม --กายภายใน

ตา
ลิน
จมูก
หู
กาย

ดาวจิตปัจจุบนั ปรุ งแตง่
รู ปขันธ์
เวทนาขันธ์
สัญญาขันธ์
สังขารขันธ์
วิญญาณขันธ์

ใจ

็
่ ญญาทีพัฒนาขึนจากภูมิสมาธิทีตางกน
่ ั
ภาพประกอบ ๙ โครงสร้างการเกบองค์
ความรู ้แหงปั
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จากภาพประกอบ ๙ นัน “ดวงจิตภมิู ปัญญาถาวร” (Permanent Wisdom Unit) จะ
ทําหน้าทีของดวงจิต (Mental Formation – มโนสั งขาร) ในกระบวนการรับรู ้ (Acquisition) การ
เรี ยนรู ้ (Learning) การคิด (Thinking) วิธีสร้างความคิด (Conceptualization) และการพัฒนาปั ญญา
่
(Wisdom Development) ตามลําดับ ในสวนนี
เราจะจําแนกหมวดหมู่ตามลักษณะหน้าทีของ “ดวง
จิตภูมิปัญญาถาวร” ออกเป็ น ๔ ระดับ ได้แก่
่ นสมาธิตลอดเวลา เป็ นจิตทีความ
(๑) จิตสํ านึก (Preconscious Mind) คือ จิตทียังไมเป็
รู ้สึกตัว หรื ออารมณ์ทีอยูภ่ ายใต้อิทธิพลสภาวะแวดล้อมตามธรรมชาติ สังคม หรื อวัฒนธรรม ทํา
่
หน้าทีหลอหลอม
ขัดเกลา นิสยั ใจคอ ความเชือ ความคิด หรื อทัศนคติ (Socialization) อีกครังหนึง
ํ
จิตแบบนียงั ใสสะอาด เป็ นปฐมจิตหรื อจิตพืนฐานทีรออิทธิพลจากภายนอกเข้ามากาหนดหรื
อสร้าง
ิ นภายหลัง เพราะการแสดงออกเป็ นผลมาจากวิธี
แบบแผนความเชือ วิธีคิด และการกระทําทีจะเกดขึ
่
็ นผลของสภาพแวดล้อมของชีวิตของเขา
คิด วิธีคิดเป็ นผลของระบบความเชือ สวนความเชื
อกเป็
่ น ซึงมันเป็ นเหตุเป็ นปั จจัยตอกนและกน
่ ั
ั แตพฤติ
่ กรรมในสิ งเหลานี
่ สามารถนํามาแกไขได้
้
เหลานั
ในภายหลัง โดยให้ปรับปรุ งพฤติกรรมทุกด้านให้เปลียนไปในทางทีดี คือ ศีล ให้มุ่งมันตังใจปฏิบตั ิ
่
่
จริ ง คือ สมาธิ และให้ไตรตรองดู
วาอะไรผิ
ดอะไรถูกต้องศีลธรรมอันดีในสังคม คือ ปั ญญา หรื อ
“ไตรสิ กขา” ในพระพุทธศาสนา คือ ศีล สมาธิ ปั ญญา นันเอง
(๒) จิตใต้ สํานึก หรื อ มโนธรรม (Conscious Mind) คือ จิตทีพัฒนาขึนมาดีแล้วจาก
จิตสํานึก เป็ นจิตทีสามารถเรี ยนรู ้ วัฒนาธรรม ความเชือ ทัศนคติ ศาสนา ระเบียบทางสังคม รู ้ดีรู้ชวั
่
่
่ ่ ถ้าปฏิบตั ิธรรมดีแล้ว ยอมจะเป็
นกุศลหรื ออานิสงส์ในกาล
รู ้อะไรควรทําอะไรไมควรทํ
า รู ้แม้แตวา
่ ่
็
ภาคหน้าอยางแนนอน
แตจิ่ ตดวงนีถา้ อยูภ่ ายใต้ความเป็ นอวิชชาหรื อวิปลาสไป กจะแสดงออกเป็
น
ั าม คือ เป็ นเรื องทีเป็ นภัยตอชี
่ วิตของตนเองและของผูอ้ ืน สร้างความ
การกระทําทีเป็ นตรงกนข้
่
เดือดร้อนไมสิ่ นสุ ดเหมือนกนั เนืองจาก ขาดสติทีจะไตรตรองความคิ
ดของตนเอง เพราะมีความเชือ
่ าไปแล้วไมเกดอะไร
่ ิ
่ นไรกแล้
็ วกนั ซึงตอไปกจะเป็
่
็ นวิบากกรรมของตัว
หรื อทัศนคติ วาทํ
หรื อไมเป็
่ นมงคล หรื อสิ งทีเป็ นอกุศลเหลานั
่ น วิธีแกไข
้ คือ ให้ปรับปรุ งพฤติกรรมทุกด้าน
ผูก้ ระทําสิ งไมเป็
่
่
ให้เปลียนไปในทางทีดี คือ ศีล ให้มุ่งมันตังใจปฏิบตั ิจริ ง คือ สมาธิ และให้ไตรตรองดู
วาอะไรผิ
ด
อะไรถูกต้องศีลธรรมอันดีในสังคม คือ ปัญญา หรื อ “ไตรสิ กขา” ในพระพุทธศาสนา คือ ศีล สมาธิ
ั
่ ยวกนั
ปั ญญา นันเอง ซึงเหมือนกบการปรั
บปรุ งจิตสํานึกเชนเดี
(๓) จิตกึงสํ านึก (Subconscious Mind) คือ จิตทีมีจิตใต้สาํ นึกดํารงอยูช่ วั ขณะหนึง แล้วเกดิ
ความขาดสติไปชัวขณะหนึง ตามไมทั่ นอารมณ์หรื อความรู ้สึกตนเองในขณะนัน คล้าย ๆ เคลิมไป
หรื ออยูใ่ นอาการละเมอฝันไป หรื อสร้างวิมานในอากาศ หรื อเหมือนกบัขาดมโนธรรมประจําใจ ซึง
มีระดับตังแตน้่ อยทีสุ ดจนถึงมากทีสุ ด ในการทีจะทําความชัวได้เหมือนกนั
แตถ้่ าคืนสติได้ก็
่ ม จิตประเภทนีต้องครองด้วย “สติสมั ปชัญญะ” อยางไรก
่
็
กลายเป็ นจิตใต้สึกนึกทีเป็ นกุศลได้เชนเดิ
่ จะเกดขึ
ิ นในขณะทีผูฝ้ ึ กปฏิบตั ิสมาธิกาลั
ํ งเพงจิ
่ ตให้เข้าไปสู่ ความสงบใน
ตาม “สภาวจิต” ดังกลาวนี
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ลําดับแรกของการนังสมาธิ แตผู่ ฝ้ ึ กปฏิบตั ิสมาธิจะต้องตังสติสมั ปชัญญะระลึกรู ้ให้ดี ใช้จิตตัวผูร้ ู ้
่ งใช้จิตตัวผูร้ ู ้เข้าไปปรุ งแตงจิ
่ ตทีเรากาลั
ํ งเพง่
พิจารณาจิต และใช้จิตตัวผูร้ ู ้ตามรู ้จิตในขณะนัน อยาพึ
่ สติปัฏฐานมันคง จากนัน คอยใช้
่ จิตตัวผูร้ ู ้เข้าไปเรี ยนรู ้จิตดังกลาว
่
พิจารณาตามรู ้ดวงนัน จนกวาจะมี
่ กซึงตามหลักธรรมแหงอริ
่ ยมรรคอีกครังหนึง เพือให้เกดภู
ิ มิปัญญาตามทีต้องการ
นัน อยางลึ
่ กกวา่ จิตสํานึก จิตใต้สาํ นึก และจิต
(๔) จิตไร้ สํานึก (Unconscious Mind) คือ จิตในสวนลึ
ึ านึก ดังกลาวข้
่ างต้น หรื อเป็ นจิตทีมีติดตัวมาแตดั่ งเดิมแตภพชาติ
่
่ “จิตดังเดิม” หรื อ
กงสํ
ก่อน ไมใช้
ิ นในสมาธิระดับขัน “อัปปนาสมาธิ” ทีเป็ น “เอกัคคตาจิต” (One-Pointed Mind)
“ปฐมจิต” ทีเกดขึ
่ น “อนสัุ ยจิต” ทีเชือมโยงกบกลุ
ั ่มจิตของ จิตสํานึก จิตใต้สาํ นึก และจิตกงสํ
ึ านึก ดังกลาว
่
แตเป็
่
ข้างต้น ขึนอยูท่ ีวา่ “อนุสยั จิต” นี จะเข้ามาแสดงบทบาทเมือไร อยางไร
ในลักษณะแบบไหน ดัง
รายละเอียดในสาขาวิชา “การจิตวิเคราะห์” (Psychoanalysis) โดยอธิบายคําวา่ “The Unconscious”
ไว้ในพจนานุกรมเว็บสเตอร์ (Webster’s New World Dictionary 1994: 1453) ดังรายละเอียด
่
ตอไปนี
“Psychoanalysis: The sum of all thoughts, memories, impulses, desires,
feelings, etc. of which the individual is not conscious but which influence the emotions
and behavior; that part of one’s psyche which comprises repressed material of this
nature”

“การวิเคราะห์ จิต: ผลรวมของ ความคิดทังหมด ความจํา ลมหายใจ ความปรารถนา ความรู้ สึก เป็ นต้ น ที
บุคคลคนหนึงไม่ ได้ สติ แต่ พวกมันมีอิทธิ พลต่ อพวกอารมณ์ และพฤติกรรม ซึ งจิ ตส่ วนหนึงของผู้นันจะสกัดกัน
อารมณ์ ของธรรมชาตินีเอาไว้ ”

สําหรับความเชือในทางพระพุทธศาสนานัน มีความเชือวา่ จิตสํานึก จิตใต้สาํ นึก และจิตกงึ
่ บากกรรม ทังกุศลกรรมและอกุศลกรรม จะไมสู่ ญหายไปไหน จะ
สํานึก ทังหมดนี เป็ นผลแหงวิ
ยังคงเป็ น “โลกยีสมบัติ” และ “อริ ยสมบัติ” ติดตัวของผูน้ นั ไปทุกภพทุกชาติ ยกเว้น พระอรหันต์
่ น ซึงเป็ นทักขิไนยบุคคล หรื ออริ ยะบุคคล ผูห้ ลุดพ้นจากบาวทุ
่ กข์ กเลส
ิ ตัณหา และอุปาทาน
เทานั
่ ยสมบัติเพียงอยางเดี
่ ยว จนกวาจะสํ
่ าเร็ จถึงขันอริ ยมรรค อริ ยผล และ
ทังปวงแล้ว ถึงจะครองแตอริ
่ บากกรรมนี จะถูกเกบเป็
็ นอาการหรื อคุณสมบัติของจิตหรื อเจตสิ ก ๕๑ ในจิตสวน
่
นิพพาน ผลแหงวิ
ลึกซึงเป็ นความจําระยะยาวหรื อความจําถาวร จากนันจะเปลียนเป็ น “อนสัุ ยจิต” ซึงเป็ นความจํา
ั าของดวงจิตนัน ซึงเป็ นไป
หรื อดวงจิต (เจตสิ ก ๕๒) ทีสามารถปริ วรรตข้ามภพข้ามชาติไปกบเจ้
ั ิ นพร้อมด้วยเหตุ (Causes) และผล
ตามหลักธรรม “ปฏิจจสมุปบาท” คือ ธรรมทีอาศัยกนเกดขึ
ื นกนั หรื อการทีสิ งทังหลายอาศัยกนั และกนัจึงเกดมี
ิ ขึนโดยอาศัยเหตุปัจจัยรวมกน
่ ั
(Effects) เกอหนุ
่ ก ๆ ของการแสดงออกทุกด้าน ไมวาจะเป็
่่
“อนสัุ ยจิต” นี จะเปลียนเป็ นพฤติกรรมในสวนลึ
นการ
่
่ วิธีแกไขในสวนนี
้
่
กระทํา หรื ออารมณ์แหงความรู
้สึกนึกคิดทุกอยาง
คือ การมีสติสมั ปชัญญะตาม
ั
่ าเสมอ อยาไปทํ
่
รู ้ทนั กบดวงจิ
ต “อนสัุ ยจิต” ได้ตลอดเวลา หรื ออยูใ่ นสมาธิจิตอยางสมํ
าเป็ นเพือนก ั
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่
่ าเผลอตัวหรื อขาดสติไปนันเอง คือ สวนที
่ เป็ นอกุศลมูลมันจะ
“อนสัุ ยจิต” มันเลนงานเราตายแนถ้
่ เป็ นแนวหน้าของมัน ได้แก่ จิตสํานึก จิตใต้สาํ นึก และจิตกงสํ
ึ านึก ทังสาม
ออกมาควบคุมจิตสวนที
ํ งทําสมาธิทีได้ “อุปจารสมาธิจิต” จิตทีเป็ นอนุสยั จิตกจะเข้
็ ามาชักนําให้เรา
นัน ถ้าเป็ นขณะเรากาลั
่
่
เผลอไปหลงในภาพนิมิต เช่น นําพาให้คิดไปวาเราเป็
นคนนันคนนี ในภพทีผานมา
อยากเห็น
่ ๆ คือ คิดไปเอง จิตของเราเข้าไปปรุ งแตงภาพนิ
่
สวรรค์ นรกภูมิชนั ตาง
มิตเองทังหมด เพราะอวิชชา
่ ่ นกบภาพนิ
ั
่ น วิธีแกไขสวนนี
้ ่
ํ
รู ้ไมเทาทั
มิตเหลานั
คือ ให้จิตมีเครื องรู ้ใหม่ ด้วยการกาหนดลมหายใจ
็ ลมหายใจเป็ นทีระลึก
ใหม่ พิจารณาตามรู ้ลมหายใจนัน เมือจิตมีลมหายใจเป็ นเครื องรู ้ สติกจะมี
่ ั เริ มพิจารณาภาพนิมิตใหม่ อยางมี
่ ดวงจิตสติสมั ปชัญญะตามพิจารณารู ้ทุกขณะ ด้วยกฎแหง่
เชนกน
ธรรมชาติ
ี ั
็ งค์
ในคราวนี เรากลับมาพิจารณาภาพประกอบ ๙ อีกครัง ซึงเกยวกบโครงสร้
างการเกบอ
่ ญญาทีพัฒนาขึนจากภูมิสมาธิทีตางกน
่ ั สําหรับ “จิตใต้ สํานึก” นัน คือ หนวยจิ
่ ตทีทํา
ความรู ้แหงปั
็
่ ๆ ทังทีสามารถบรรยายด้วยคําศัพท์ทีเป็ น
หน้าทีเกบเจตสิ
ก (Mental Actions – มโนกรรม) ตาง
สมมติบญั ญัติ (ความรู ้ทีได้จากภูมิสมาธิพืนฐาน) หรื อ อนัตตาบัญญัติ (ความรู ้ทีได้จากภูมิสมา
วิปัสสนา) ซึงเป็ น “ความจําชัวคราวทีปริ วรรตได้” (Transferable Non-permanent Memory –
่ จดั ระบบระเบียบ แตยั่ งปรากฏอยูไ่ ด้ไมนาน
่ ) หรื อ “ภูมิปัญญาชัวคราวที
ความจําระยะสันทียังไมได้
็
ปริ วรรตได้” (Transferable-Temporary-Wisdom) ถ้าเราลืมความจําและภูมิปัญญาทีปริ วรรตได้กจะ
่ อจํากดทางด้
ั
่
หายไป อาจจะเป็ นเพราะวาข้
านสมองไมสามารถจดจํ
าได้ เชน่ โรคประจําตัว หรื อเกดิ
็ วแต่ แตในกรณี
่
ั าม ถ้าเราเกดความ
ิ
อุบตั ิเหตุทางสมอง เป็ นต้น หรื อตังใจอยากจะลืมกแล้
ตรงกนข้
พอใจหรื อซาบซึงในความจําหรื อภูมิปัญญานัน ระบบสมองจะทําหน้าทีบันทึก “ความจําชัวคราวที
ปริ วรรตได้” หรื อ “ภูมิปัญญาทีปริ วรรตได้” ให้เปลียนเป็ น “ความจําถาวรทีปริ วรรตแล้ว”
(Transformative-Permanent-Memory) หรื อ “ภูมิปัญญาถาวรทีปริ วรรตแล้ว” (TransformativeTemporary-Wisdom) คือ ทัง “ความจําถาวรทีปริ วรรตแล้ว” และ “ภูมิปัญญาถาวรทีปริ วรรตแล้ว”
นัน กลายเป็ น “ความจําระยะยาว” (Long-Term Memory) หรื อ “ภูมิปัญญาระยะยาว” (Long-Term
Wisdom) จะถูกฝึ กลึกในดวงจิตตลอดไป และกลายเป็ นอุปนิสยั ประจําตัวของเจ้าของซึงจะอยูข่ า้ ม
ภพข้ามชาติทีเราเรี ยกวา่ “อนุสยั ” หรื อ “อนุสยั จิต” นันเอง อนุสยั จิตเป็ น “จิตส่ วนลึก” หรื อ “จิตไร้
่ มนั เป็ นตัวของเราจริ ง วิธีสะกดจิตสามารถดึงออกมาได้
สํ านึก” (Unconscious Mind) ซึงจิตสวนนี
่ หรื อพวกจิตหลอน เป็ นต้น กระบวนการทังหมดทีกาลั
ํ งพิจารณา
เชน่ การรักษาด้านจิตเวชบางอยาง
่ น
่ เป็ นสิ งอัศจรรย์พิสดารทีมนุษย์เทานั
อยูน่ ี เป็ นเรื องนามธรรมมองไม่เห็น ปรากฏการณ์ดงั กลาวนี
่ ่
็ มหาวิทยาลัยทางโลก ไมสามารถผลิ
่
่ ญญาทีอัศจรรย์พิสดาร
เป็ นเจ้าของ แตอยางไรกตาม
ตแหลงปั
็ ยงแตทํ่ าได้เพียงภูมิปัญญา “จินตามยปัญญา” และ “สุ ตมยปัญญา”
ได้ขนาดนี เพราะสิ งทีทําได้ กเพี
่ น จะทําให้ลึกลับอัศจรรย์มากกวาไมได้
่ ่ แนนอน
่
่
่ ยมรรคสําหรับอริ ยบุคคล
เทานั
แตโลกแหงอริ
่ น สามารถทําได้อยางอั
่ ศจรรย์ ถึงขนาดไมมี่ คาํ อธิบายใด ๆ ทีจะนํามาอรรถาธิบายได้อยาง
่
เทานั
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ั
ชัดเจนเป็ นรู ปธรรม สิ งนี อยูน่ อกเหนือข้อจํากดของสมมติ
บญั ญัติในภาษาทางโลก เพราะเป็ น
ิ
่
่ น ซึงเป็ นอริ ยสัจจธรรม ทีมีให้เฉพาะ
สภาวธรรมทีเกดในภู
มิแหงภาวนาวิ
ปัสสนากรรมฐานเทานั
บุคคลทีต้องการหลุดพ้นจากทุกข์ทงั ปวง คนทีปราศจากอวิชชาถึงจะมีโอกาสเข้ามาสัมผัสดินแดน
่ ทธะนีได้ ภูมิปัญญาทีเกดขึ
ิ นในภูมิแหงภาวนาวิ
่
แหงพุ
ปัสสนากรรมฐานนัน คือ “ภาวนามยปั ญญา”
่ น ซึงเป็ นภูมิปัญญาอริ ยสัจจธรรมทีเป็ นไปตามกฎเกณฑ์แหงความเป็
่
เทานั
นจริ งตามธรรมชาติของ
่
สรรพสิ งทังหลายทีต้องอยูภ่ ายใต้ “กฎแหงธรรมชาติ
” (Natural Law) หรื อ “กฎไตรลักษณ์” เสมอ
ซึงมีคุณสมบัติเป็ น “กฎประกาศิษย์” (Prescriptivism) หรื อ “กฎไมมี่ ขอ้ ยกเว้น” (The Law Without
่
ิ นกบสรรพสิ
ั
Any Exceptions) ซึงประกอบด้วยองค์ธรรมตอไปนี
คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เกดขึ
ง
่ ยง ความเป็ นทุกข์หรื อปั ญหา และความไมมี่
ทังหลายในพิภพหรื อจักรวาล อันได้แก่ ความไมเที
ตัวตน หรื อสรุ ปเป็ นแนวประยุกต์ คือ “สิ งใดสิ งหนึงมีเกิดขึนเป็ นธรรมดา สิ งนันมีความดับไปเป็ น
ธรรมดา” นันเอง
่ นเครื องมือสําคัญทีใช้ในการพิจารณาธรรม ข้อพิจารณาอีก
ใน “กฎไตรลักษณ์” ถือวาเป็
ประการหนึง คือ “ภาวนามยปัญญา” ทีได้มานัน กยั็ งไมมี่ ขอ้ ยกเว้น (Exceptions) ตามกฎไตรลักษณ์
่ ดมาเป็ นตัวเป็ นตน
่ ยง ตลอดไป จะต้องเปลียนแปลงไปตามกาลนัน ๆ ไมสิ่ นสุ ด อยายึ
นี คือ ไมเที
ิ นทุกข์ได้ เพราะจิตไปยึดติดอยูก่ บั “ภาวนามยปั ญญา” นันอยูต่ ลอด โดยสําคัญวาเป็
่ น
ทําให้เกดเป็
่ ยนแปลง ซึงจะกลายเป็ นอุปสรรคในการปฏิบตั ิธรรมในกาลข้างหน้าได้เชนกน
่ ั ต้อง
ของจริ งไมเปลี
ํ
่ นให้ได้ อยาห
่ ลงประเด็นเด็ดขาด
กาหนดสติ
ให้รู้เทาทั
ในการพิจารณาข้อเท็จจริ งของ “กฎไตรลักษณ์” นัน ให้พิจารณาดูความสําคัญของมิติแหง่
่
ิ
“กาลเวลา” (Time Dimensions) ซึงเป็ นตัวบงบอกถึ
งการเกดความเปลี
ยนแปลง หรื อแนวโน้มของ
่
่ น มีองค์ประกอบ
การเปลียนแปลง (The Trend of Changes) แตในความเปลี
ยนแปลงดังกลาวนั
่ คือ (๑) “มิติแหงเวลา
่
สําคัญ ๒ สวน
” จํานวน ๓ กาล ได้แก่ อดีต ปั จจุบนั และอนาคต และ “อาการ
สภาวธรรม” จํานวน ๑๒ อาการ ได้แก่ อวิชชา สังขาร วิญญาณ นามรู ป สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา
่
ิ อวัฏฏะสงสาร ในการ
ตัณหา อุปาทาน ภพ ชาติ และชรามรณะ ซึงเป็ นเหตุปัจจัยแหงการเกดหรื
อธิบายวัฏฐจักรนี สามารถนําหลักธรรม “ปฏิจจสมุปบาท” มาประยุกต์ใช้ ซึงหลักการของ
ื น
่ คือ ธรรมทีอาศัยกนเกดขึ
ั ิ นพร้อมด้วยเหตุ (Causes) และผล (Effects) เกอหนุ
หลักธรรมดังกลาวนี
ิ ขึนโดยอาศัยเหตุปัจจัยรวมกน
่ ั ดังรายละเอียด
กนั หรื อการทีสิ งทังหลายอาศัยกนั และกนัจึงเกดมี
่
เพิมเติมในภาพประกอบ ๑๐ ตอไปนี
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อดีต

อดีตเหตุ
ลําดับการเกิดตามช่ วงกาล:

ปัจจุบนั

ปั จจุบนั ผล

ปั จจุบนั เหตุ

อนาคต

อนาคตผล

๑) อดีตเหตุ = อวิชชา สังขาร
๒) ปั จจุบนั ผล = วิญญาณ นามรู ป สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา
๓) ปั จจุบนั เหตุ = ตัณหา อุปาทาน ภพ
๔) อนาคตผล = ชาติ ชรามรณะ

อาการ: อวิชชา สังขาร วิญญาณ นามรู ป สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา ตัณหา อุปาทาน ภพ ชาติ ชรามรณะ
ี ั เหตุปัจจัยของวัฏฏะสงสารในปฏิจจสมุปบาท
ภาพประกอบ ๑๐ การพิจารณาสภาวธรรมเกยวกบ
ิ น
จากภาพประกอบ ๑๐ นัน แสดงให้เห็นขันตอนของความเปลียนแปลงตลอดเวลาทีเกดขึ
โดยอาศัย (๑)เหตุปัจจัยจากอดีต ทําให้เกดิ (๒) ผลในปัจจุบนั และ (๓) เหตุปัจจัยในปัจจุบนั ทําให้
่ ั
่ ่ กาลเวลาไมสิ่ นสุ ด
เกดิ (๔) ผลในอนาคต ตามลําดับ วนเวียนติดตอกนไปเรื
อย ๆ ตามขัวตอแหง
่ ั ถ้าเราพิจารณาสภาวธรรมดังกลาวให้
่ ชดั เจนแล้ว จะพบวา่ ตังแตชวงอวิ
่ ่ ชชาจนถึงชรามรณะ
เชนกน
่
นัน ถ้าเรามองเป็ นรางกายมนุ
ษย์ กต้็ องตายไป แตถ้่ าพิจารณาเป็ นอาการของจิต (เจตสิ ก) อาการของ
็ ยนไปเป็ นอาการของจิตคุณสมบัติอืนไปเรื อย เชน่ โลภ แล้วเปลียนเป็ น โกรธ จากโกรธ
จิตนันกเปลี
่ ่ จารณาเป็ นรางกายมนุ
่
อาจจะเปลียนเป็ นหลง เป็ นต้น ไมวาจะพิ
ษย์หรื ออาการของจิต จะพบวา่
่ จะอยูภ่ ายใต้ “กฎไตรลักษณ์” คือ มีความไมเที
่ ยง มีความวางเปลา
่
่ ไมมี่
สภาวธรรมทังสองตัวอยาง
่
ตัวมีตน สุ ดท้ายก็มีสภาพเป็ นทุกข์หรื อปัญหา ถ้าเราไปเห็นวาพวกนี
มีตัวตนจริ ง เหมือนเราอยากให้
ิ ตัณหา และอุปาทาน เพราะความไมเข้
่ าใจจริ ง ๆ คือ อวิชชา นันเอง
เป็ นตามแรงปรารถนาหรื อกเลส
เราจะเห็นได้วา่ “กฎไตรลักษณ์” คือ สภาวะแหง่ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เป็ นลักษณะสามัญทัวไป
่
่่
ั
็
ของสรรพสิ งทุกอยางในธรรมชาติ
ไมวาจะเป็
นรู ปหรื อนาม หรื อกายกบใจ
เรากสามารถพิ
จารณา
่ น คล้อยตาม “กฎไตรลักษณ์” ได้อยางไมมี
่ ่ ขอ้ สงสัยใด ๆ ทังสิ น สําหรับ
สภาพของสิ งเหลานั
็
หลักธรรม “ปฏิจจสมุปบาท” กแสดงให้
เห็นสภาพความเป็ นจริ งหรื อสัจจธรรมของสิ งทังหลาย ที
ิ นโดยอาศัยเหตุปัจจัยทีสงผลตอกนและกน
่
่ ั
ั ตามอาการของจิตจํานวน ๑๒ อาการ ซึงเป็ นการ
เกดขึ
่
ั ่
สนับสนุนข้อเท็จจริ งตามหลักธรรม “กฎไตรลักษณ์” อยางสอดคล้
องผสานกนอยางลงตั
ว
็ งคําถามสุ ดท้าย คือ ทําไมเราต้องปฏิบตั ิภาวนาสมาธิอยูต่ ลอด เหตุผลทีจะ
ดังนัน เรากมาถึ
่ อ
ให้คาํ ตอบ คือ เพราะ “กฎไตรลักษณ์ ” (The Three Characteristics) ทีมีคุณสมบัติไมยื่ ดหยุน่ ออนข้
่ ่
งพรรณนา
อันใดทังสิ ง ซึงเป็ นคุณสมบัติของกฎแบบประกาศิษย์ (Prescriptivism) ไมใชกฎแบบเชิ
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่
(Descriptivism) คือ มีความยืดหยุน่ อนุญาตให้ตงั ข้อยกเว้นได้ วาไปตามคุ
ณลักษณะของข้อมูลหรื อ
่ จะเปลียนแปลงอยูต่ ลอดไม่มีขอ้ จํากดในตั
ั
ํ ง
เหตุการณ์ทีมีอยู่ กฎเหลานี
วมันเอง ตอนนีเรากาลั
่ าใจ จะเป็ นการนําภัยพินาศ
พิจารณาความรุ นแรงสาหัสของกฎไตรลักษณ์ ถ้าเราเมินเฉยทําเป็ นไมเข้
่
่ แนะนําให้กลัว แตกาลั
่ ํ งชีแนะพิจารณาองค์ธรรมนีให้
มาสู่ กายและจิตของเราอยางไร
ผูเ้ ขียนไมได้
่ ่้
่ ่าทันกบภั
ั ยทีจะเกดขึ
ิ นกบตั
ั วเราแคนั่ นเอง จะบอกวาไมรู
่ ่ ดและลึกซึง และรู ้อยางเท
เข้าใจอยางแจมชั
่
่ เพราะอยางน้
่ อยเรากเป็
็ นชาวพุทธ
มากอนไมได้
่ าทีผานมา
่
ํ งพิจารณาเกยวกบคํ
ี ั าวา่ “กฎ” (Rule) แบบจําลอง (Model) หรื อ
ในยอหน้
เรากาลั
ํ งบอกวา่
“ทฤษฎี” (Theory) หรื อ “หลักธรรม” (Dharma Principles) ทางพระพุทธศาสนา โดยกาลั
่
ลักษณะแนวคิด (Approach) ซึงแบงออกเป็
น ๒ กลุ่ม คือ
(๑) พวกบังคับเด็ดขาด (Prescriptivism) ไมมี่ ขอ้ ยกเว้น
ิ ง มี
(๒) พวกอนโลมได้
(Descriptivism) ตามข้อมูลหรื อเหตุการณ์ทีเกดจริ
ุ
็ หรื อไมมี่ กได้
็
ข้อยกเว้นกได้
่ ขึนมา เพือให้เกดความ
ิ
ี ั
ทีผูเ้ ขียนยกประเด็นดังกลาวนี
เข้าใจดีขึนเกยวกบธรรมชาติ
ของหลักธรรมใน
พระพุทธศาสนา เพราะเราต้องเข้าใจภูมิหลังของการค้นพบและการสร้างกฎหรื อหลักธรรมขึนมา
่
่ นสภาวธรรมขณะนี มหัตภัยทีจะเกดขึ
ิ นจากการไมเข้
่ าใจ “กฎไตรลักษณ์”
อยางไร
จะได้รู้ได้เทาทั
คือ ความวิปลาสทางความคิด หรื อมีความคิดผิดเพียนไปจากความเป็ นจริ งหรื อธรรมชาติทีแท้จริ ง
ั
่ สุ ดท้ายกจะมี
็
อาการเพียนนีจะรุ นแรงมาก คือ จะสวนทางกบแนวคิ
ดในกฎไตรลักษณ์หมดทุกอยาง
ิ ตัณหา และอุปาทาน ทังทางโลกและทางธรรมทังสอง
ดวงจิตทีครองสภาวธรรมของ อวิชชา กเลส
่ นด้วยกบั “กฎไตรลักษณ์” นัน จึงเป็ นอุปสรรคในการปฏิบตั ิธรรม
ด้าน การไมทํ่ าตามหรื อไมเห็
เพราะไมมี่ สิทธิได้พบกบั “สัจจะ” คือความจริ ง หรื อ “สัจจธรรม” คือ สิ งทีเป็ นจริ งแท้ โดยเฉพาะ
่ ง การปฏิบตั ิสมาธิเพือความหลุดพ้นจากวงเวียนชีวิต ต้องอาศัยจิตสมาธิระดับสู งในการเข้า
อยางยิ
่
พิจารณาสภาวธรรม ซึงประกอบด้วยการภาวนาวิปัสสนากรรมฐาน เพือให้ได้จิตสมาธิ ตอไปนี
(๑)
อนิมิตตสมาธิ คือ สมาธิอนั พิจารณาธรรมไมมี่ นิมิต ได้แก่ ภาวนาวิปัสสนากรรมฐานทีให้ถึงความ
หลุดพ้นด้วยการกาํหนดอนิจจลักษณะ (๒) อัปปณิหิตสมาธิ คือ สมาธิอนั พิจารณาธรรมไมมี่ ความ
ตังปรารถนา ได้แก่ ภาวนาวิปัสสนากรรมฐานทีให้ถึงความหลุดพ้นด้วยการกาํหนดทุกขลักษณะ
่ ได้แก่ ภาวนาวิปัสสนากรรมฐานทีให้ถึง
และ (๓) สญญตสมาธิ
คือ สมาธิอนั พิจารณาเห็นความวาง
ุ
ความหลุดพ้นด้วยการกาํหนดอนัตตลักษณะ
่ ๆ ตามแนวแบบพุทธะ
ดังนัน เพือพัฒนาจิตสมาธิของเราให้มีคุณภาพสูงยิงขึน ต้องฝึ กบอย
่
หรื อตามทีผูเ้ ขียนขอเสนอ คือ อารักขกรรมฐาน ดังทีได้กลาวมาแล้
วข้างต้น ฝึ กให้ได้สมาธิทีจิตเรา
่ จารณาตามให้ทนั เหตุการณ์ต่าง ๆ ได้ตามความ
ทรงอยูท่ ุกขณะ เพือทําให้จิตสงบและสามารถเพงพิ
ิ
เป็ นจริ งทีเกดธรรมารมณ์
ขึนทุกขณะจิต โดยโน้มนําเอา “กฎไตรลักษณ์” เป็ นเครื องมือตัดสิ นหรื อ
่ ง ในการพิจาณา
เป็ นเกณฑ์มาตรฐาน (Standard Criteria) ในการพิจารณาทุกครัง โดยเฉพาะอยางยิ
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สภาวธรรม โดยนําหลักธรรมทีนําไปสู่ การตรัสรู ้ตามทางอริ ยมรรคนัน เป็ นเรื องสําคัญมาก เพราะ
่ ๆ ให้เข้าด้วยกนั
เป็ นการใช้หลักการผสมผสานแบบบูรณาการ (Integrated Synergy) หลักธรรมตาง
ทีสมบูรณ์แบบ เชน่ หลักธรรม “กฎไตรลักษณ์” ซึงใช้ในการพิจารณาธรรมโดยอาศัยการทีวา่
่ ยง ความเป็ นทุกข์หรื อปัญหา และความไมมี่ ตวั ตน” เปรี ยบเทียบกบหลั
ั กธรรม
“ความไมเที
ั
“ปฏิจจสมปบาท
” ซึงใช้ในการพิจารณาธรรมโดยอาศัยหลักการทีวา่ “การทีสิ งทังหลายอาศัยกนๆ
ุ
ิ ขึน” แล้วผูป้ ฏิบตั ิธรรมมองเห็นหนทางในการประยุกต์ดดั แปลงหลักธรรมดังกลาวรวมกน
่
ั
จึงเกดมี
่
อยางไรดี
ถึงจะได้ “ดวงตาเห็นธรรม”

สรปุ (Conclusions)
่
กลาวโดยสรุ
ป การเจริ ญสติปัญญาแบบพุทธะ (Buddhist Wisdom Development) นัน เป็ น
ั
่ “หนวย
่ ทํางานของจิต” (Working Mental Unit) ทีมี
กระบวนการของความสัมพันธ์กนระหวาง
่
เครื อขายการทํ
างานใน “สนามของจิตเสมือนจริ งทางด้านกายภาค” (Virtual Physical Platform of
่
่
Mind) ในรางกายมนุ
ษย์ เพราะสนามดังกลาวนี
สนามเสมือนจริ งนีทาํ งานจริ งในระบบสมองของ
่
่ ็ างานจริ งในสนามหรื อภูมิแหงการภาวนาวิ
่
รางกายมนุ
ษย์ แตกทํ
ปัสสนากรรมฐาน คือ กระบวนการ
่
่ ่ นหนึงเดียวจนถึงระดับ “ปฐมจิต” หรื อ “จิต
โน้มนําจิตไปสู่ สภาวะแหงความสงบระดั
บแนวแนเป็
ดังเดิม” (Fundamental Mind) คือ การได้ “ฌาน” (Absorption) ทีมีองค์ประกอบระดับการทํางาน ๕
ั
ั
ขันตอน ได้แก่ วิตก วิจาร ปี ติ สุ ข เอกคคตา
ซึงอาจจะเรี ยกวา่ “ฌานปัญจกนัย” หรื อ “ปั ญจกชฌาน
”
่ ่ คือ “องค์ฌาน ๕” ในการพิจารณาเรื อง “ฌาน” นัน มีอยูท่ งั หมด ๔ ระดับ โดย
ถ้าจะเรี ยกงายกวานี
จะเริ มลดทีละองค์จนเหลือฌานระดับ ๔ หรื อจตุตถฌาน จะเหลืออยู่ ๒ องค์สุดท้าย คือ เอกัคคตา
และเพิม อุเบกขา เข้าไปอีกองค์หนึง ในขันตอนนี จิตจะมีเครื องรู ้ และสติจะมีเครื องระลึกใน
่ องรู ้และเครื องระลึกนัน หมายถึง “ดวงธรรม” หรื อ “ภาพนิมิต” หรื อ “ภาพ
ขณะเดียวกนั คําวาเครื
จินตานิมิต” หรื อ “ภาพสัญญาณจินตานิมิต” (Mental Image Signal) หลังจากนัน “จิตตัวผูร้ ู ้” จะทํา
่ ตเครื องตรัสรู ้ธรรม คือ การใช้
หน้าทีพิจารณาภาพจินตานิมิตหรื อภาพนิมิตนัน ด้วยหนวยจิ
หลักธรรม “โพธิปักขิยธรรม ๓๗” ได้แก่ สติปัฏฐาน ๔, สัมมัปปธาน ๔, อิทธิบาท ๔, อินทรี ย ์ ๕,
พละ ๕, โพชฌงค์ ๗, และมรรคมีองค์ ๘ (ดูรายละเอียดในภาคผนวก) มาเป็ นเครื องมือในการ
พิจารณาธรรม รวมทังใช้ความรู ้ในด้าน “อสุ ภกรรมฐาน” และ “ธาตุกรรมฐาน” รวมพิจารณาด้วย
่
สวนในรายละเอี
ยดเพิมเติมของการพิจารณาธรรมหรื อสภาวธรรมนัน จะมีอีกองประกอบ
่ ั คือ “จิตเครื องมือตรวจสอบ” ซึงใช้ “สติสมั ปชัญญะ” เป็ นเครื องมือตรวจสอบ
หนึงทีทํางานรวมกน
ิ นใหม่ ซึงเป็ นปั ญญาในระดับ
เพือให้ได้ “สติปัญญา” (Wisdom) หรื อ “ความรู ้” (Knowledge) เกดขึ
ิ
ํ
ิ น
“ภาวนามยปั ญญา” คือ ปั ญญาทีเกดจากการพิ
จารณาหรื อศึกษาธรรม (กาหนดตามรู
้นิมิต) ทีเกดขึ
่
่ ่
็
็
ในภูมิแหงภาวนาวิ
ปัสสนากรรมฐาน แตอยางไรกตาม
“ภาวนามยปัญญา” กจะอาศั
ยปั ญญาระดับ
่
ิ
“จินตามยปั ญญา” หรื อ “สุ ตมยปั ญญา” เป็ นพืนฐานตอยอดความรู
้ให้เกดองค์
ความรู ้ใหม่เพิมขึน
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่ ่ มวาจิ
่ ตตัวผูร้ ู ้กาลั
ํ งพิจารณาธรรมอยูใ่ นระดับสมาธิ “อุปจารสมาธิ”
เรื อย ๆ ไปไมสิ่ นสุ ด แตอยาลื
่
่
มากกวาจะเป็
น “อัปปนาสมาธิ” หมายความวา่ เมือจิตสงบ สวางไสว
จิตรวมเป็ นหนึงเดียว หรื อได้
ั
่
่ ” อาจจะอยูใ่ นรู ปวงกลมหรื อลําแสงก็
เอกคคตาจิ
ต เครื องมือทีบงบอกระดั
บสมาธินี คือ “แสงสวาง
่ น อยา่
่ คคลจะปรุ งแตงกาหนดไว้
่ ํ
แล้วแตจิ่ ตของแตละบุ
ก่อนเป็ นต้นแบบ (Prototype) ในระหวางนั
่ ” นัน ให้กาห
ํ นดจิตตัวผูร้ ู ้พจิ ารณาและตามรู ้ “แสงสวาง
่ ” นันหาง
่ ๆ
เข้าเป็ นปรุ งแตง่ “แสงสวาง
่ น โดยมีหนวยจิ
่ ตเครื องตรัสรู ้ธรรมชวยพิ
่ จารณา พร้อมด้วยหนวยจิ
่ ตเครื องตรวจสอบ คือ
เทานั
่ ้ตวั และรู ้อยางทั
่ วถ้วน นันคือ “สติสมั ปชัญญะ” นันเอง กลาวอี
่ กอยางหนึ
่
ตังอยูส่ ติอยางรู
ง ในการ
่ ่
พิจารณาธรรมนัน ก็มีอุบายหลายอยางชวยในขั
นตอนการพิจารณาธรรม ได้แก่ (๑) อนิมิตตสมาธิ
ํ
คือ สมาธิอนั พิจารณาธรรมไมมี่ นิมิต ได้แก่ วิปัสสนาทีให้ถึงความหลุดพ้นด้วยการกาหนดอนิ
จจ
ลักษณะ (๒) อัปปณิ หิตสมาธิ คือ สมาธิอนั พิจารณาธรรมไมมี่ ความตังปรารถนา ได้แก่ วิปัสสนาที
ํ
ให้ถึงความหลุดพ้นด้วยการกาหนดทุ
กขลักษณะ และ (๓) สุ ญญตสมาธิ คือ สมาธิอนั พิจารณาเห็น
่ ได้แก่ วิปัสสนาทีให้ถึงความหลุดพ้นด้วยการกาหนดอนั
ํ
ความวาง
ตตลักษณะ ซึงการทรงสมาธิ
่ งสามนัน จะเน้นถึงการหลุดพ้นจากทุกข์ กเลส
ิ ตัณหา และอุปาทาน ทังหมด เพือให้สาํ เร็ จ
ดังกลาวทั
่
ิ
มรรคผลนิพพานบนเส้นทางอริ ยมรรค ไมต้่ องเวียนวายตายเกดในวงเวี
ยนชีวติ อีกเป็ นการตัดภพตัด
ั
ชาติให้หมดสิ นไป โดยใช้เวลาทังหมดของชีวิตในชาตินีทุ่มเทให้กบการปฏิ
บตั ิธรรมเพือพบกบั
่
่ จริ งแกชี่ วิตนี สุ ดท้ายนี กลาวโดยสรุ
ป “การภาวนาวิปัสสนากรรมฐาน” คือ
อริ ยสัจจธรรมอยางแท้
“กระบวนการพัฒนาเจริ ญปั ญญาตามแบบพุทธะ ทีใช้ จิตตามพิจารณาดูจิต อย่ างมีสติสัมปชัญญะ
ตลอดเวลา” และเป็ นเส้นทางอริ ยะสําหรับผูเ้ จริ ญสติปัญญาแบบ “พทธะ
ุ ” คือ ผูร้ ู ้ ผูต้ ืน ผูเ้ บิกบาน
่
รวมทังเป็ นผูม้ ีสติสมั ปชัญญะและครองสิ ตอยูต่ ลอดด้วยความไมประมาท
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ภาคผนวก (Appendix)
โพธิปักขิยธรรม ๓๗
่
่
ื ลแกการตรั
โพธิปักขิยธรรม หมายถึง ธรรมอันเป็ นฝักฝ่ ายแหงความตรั
สรู ้ คือ เกอกู
สรู ้ หรื อธรรมที
่ ยมรรค ได้แก่ สติปัฏฐาน ๔, สัมมัปปธาน ๔, อิทธิบาท ๔, อินทรี ย ์ ๕, พละ ๕,
ื นแกอริ
เกอหนุ
โพชฌงค์ ๗, และ มรรคมีองค์ ๘
มหาสติปัฏฐาน ๔
ํ
สติปัฏฐาน (The Foundations of Mindfulness) หมายถึง ทีตังของสติ หรื อการตังสติกาหนด
พิจารณาสิ งทังหลายให้รู้เห็นตามความเป็ นจริ ง คือ ตามทีสิ งนันๆ มันเป็ นของมัน
๑. กายานปั
ุ สสนาสติปัฏฐาน (Contemplation of the Body) คือ การตังสติกาํหนดพิจารณากาย ให้รู้
่ ยงกาย ไมใชสั
่ ่ ตว์บุคคลตัวตนเราเขา โดยจําแนกวิธีปฏิบตั ิไว้
เห็นตามเป็ นจริ งวา่ เป็ นแตเพี
่ คือ (๑) อานาปานสติ คือ กาํหนดลมหายใจ ๑ อิริยาบถ และกาํหนดรู ้ทนั อิริยาบถ ๑
หลายอยาง
่ (๓) ปฏิกูล
(๒) สัมปชัญญะ เป็ นการสร้างสัมปชัญญะในการกระทําความเคลือนไหวทุกอยาง
่
่
่
มนสิ การ เป็ นพิจารณาสวนประกอบอั
น ไมสะอาดทั
งหลายทีประชุมเข้าเป็ นรางกายนี
(๔) ธาตุ
่
่ นธาตุแตละอยาง
่
่ ๆ และ (๕)
มนสิ การ เป็ นการพิจารณาให้เห็นรางกายของตนโดยสั
กวาเป็
่ อันแปลกกนไปใน
ั
นวสี วถิกา เป็ นการพิจารณาซากศพในสภาพตางๆ
๙ ระยะเวลา ให้เห็นคติ
่
่ ของตนกจั็ กเป็ นเชนนั
่ น
ธรรมดาของรางกาย
ของผูอ้ ืนเชนใด
๒. เวทนานปั
ุ สสนาสติปัฏฐาน (Contemplation of Feelings) คือ การตังสติกาํหนดพิจารณาเวทนา
่ นแต่
หมายถึง ความรู ้สึกตามกาย รสอารมณ์ในสุ ข ทุกข์ หรื อเฉยๆ ให้รู้เห็นตามเป็ นจริ งวาเป็
่ ่ ตว์บุคคลตัวตนเราเขา คือ มีสติอยูพ่ ร้อมด้วยความรู ้ชดั เวทนาอันเป็ นสุ ขกดี็
เพียงเวทนา ไมใชสั
่ ออามิส และเป็ นนิรามิสสุ ข คือ สุ ข
ทุกข์กดี็ เฉยๆ กดี็ ทังทีเป็ นสามิสสุ ข คือ สุ ขทีมีเหยือลอหรื
ไมต้่ องอาศัยเหยือลอ่ หรื ออามิส ตามทีเป็ นไปอยูใ่ นขณะนัน ๆ
๓. จิตตานปั
ุ สสนาสติปัฏฐาน (Contemplation of Mind)คือ การตังสติกาํหนดพิจารณาจิต หรื อ
่ ยงจิต ไมใชสั
่ ่ ตว์บุคคลตัวตนเรา
อาการของจิตอารมณ์ของจิต ให้รู้เห็นตามเป็ นจริ งวา่ เป็ นแตเพี
เขา หมายถึง มีสติอยูพ่ ร้อมด้วยความรู ้ชดั จิตของตนที มีราคะ ไมมี่ ราคะ มีโทสะ ไมมี่ โทสะ มี
่ ว ฟุ้ งซานหรื
่
่ นอยางไร
่
โมหะ ไมมี่ โมหะ เศร้าหมองหรื อผองแผ้
อเป็ นสมาธิ เป็ นต้น วาเป็
ๆ
ตามทีเป็ นไปอยูใ่ นขณะนัน ๆ
ํ
๔. ธัมมานปั
จารณา
ุ สสนาสติปัฏฐาน (Contemplation of Mind-Objects) คือ การตังสติกาหนดพิ
่ ่ ตว์บุคคลตัวตนเราเขา หมายถึง มีสติอยู่
ธรรม ให้รู้เห็นตามเป็ นจริ งว่าเป็ นแต่เพียงธรรม ไมใชสั
พร้อมด้วยความรู ้ชดั ธรรมทังหลายได้แก่ นิวรณ์ ๕ ขันธ์ ๕ อายตนะ ๑๒ โพชฌงค์ ๗ อริ ยสัจจ์
่
ิ น เจริ ญบริ บูรณ์ และดับไปได้อยางไร
่
๔ วา่ คือ อะไร เป็ นอยางไร
มีในตน หรื อไม่ เกดขึ
เป็ น
่ นๆ
ต้น ตามทีเป็ นจริ งของมันอยางนั
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สั มมัปปธาน ๔
สัมมัปปธาน (Effort) หมายถึง ความเพียรชอบ ความเพียรอันยิงใหญ่
๑. สั งวรปธาน (Prevention Effort) คือ เพียรระวังหรื อเพียรปิ ดกนั เพียรระวังยับยังบาปอกุศล
่ ิ ไม่ให้เกดขึ
ิ น
ธรรมทียังไมเกด
๒. ปหานปธาน (Overcoming Effort) คือ เพียรละหรื อเพียรกาํจัด เพียรละบาปอกุศลธรรมที
ิ นแล้ว
เกดขึ
่ เกดิ เพียรทํากุศลธรรมทียัง
๓. ภาวนาปธาน (Development Effort) คือ เพียรเจริ ญ เพียรกอให้
่ ิ ให้เกดมี
ิ ขึน
ไมเกด
ิ นแล้ว
๔. อนรัุ กขนาปธาน (Maintenance Effort) คือ เพียรรักษา เพียรรักษากุศลธรรมทีเกดขึ
ให้ตงั มัน และให้เจริ ญยิงขึนไปจนไพบูลย์
อิทธิบาท ๔
อิทธิบาท (The Path of Accomplishment) หมายถึง คุณเครื องให้ถึงความสําเร็ จหรื อ คุณธรรมที
่
นําไปสู่ ความสําเร็ จแหงผลที
มุ่งหมาย
๑. ฉันทะ (Will or Aspiration) คือ ความพอใจหรื อความต้องการทีจะทําใฝ่ ใจรักจะทําสิ งนัน
อยูเ่ สมอ และปรารถนาจะทําให้ได้ผลดียงิ ๆ ขึนไป
๒. วิริยะ (Effort) คือ ความเพียร ความขยันหมันประกอบสิ งนันด้วยความพยายาม เข้มแข็ง
อดทน เอาธุระไมท้่ อถอย
๓. จิตตะ (Thoughtfulness) คือ ความคิดมุ่งไป คือ ตังจิตรับรู ้ในสิ งทีทํา และทําสิ งนันด้วย
่ ่
่ อนลอยไป อุทิศตัวอุทิศใจให้แกสิ่ งทีทํา
ความคิด เอาจิตฝักใฝ่ ไมปลอยใจให้
ฟุ้งซานเลื
่
๔. วิมังสา (Investigation) คือ ความไตรตรอง
หรื อ ทดลอง คือ หมันใช้ปัญญาพิจารณา
่
่
มีการวางแผน
ใครครวญตรวจตราหาเหตุ
ผลและตรวจสอบข้อยิงหยอนในสิ
งทีทํานัน
้
วัดผล คิดค้นวิธีแกไขปรั
บปรุ ง เป็ นต้น
อินทรีย์
่ กจของตน
ิ
อินทรี ย ์ (Controlling Faculty) หมายถึง ธรรมทีเป็ นใหญใน
๑. สั ทธา (Confidence) คือ ความเชือ
๒. วิริยะ (Effort or Energy) คือ ความเพียร
๓. สติ (Mindfulness) คือ ความระลึกได้
๔. สมาธิ (Concentration) คือ ความตังจิตมัน
๕. ปัญญา (Understanding) คือ ความรู ้ทวั ชัด
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พละ ๕
ํ งให้ถึงความหลุด
พละ (Power or Strength) คือ หลักปฏิบตั ิทางจิตใจหรื อธรรมอันเป็ นกาลั

พ้นโดยตรง
ํ งในความเชือ
๑. สั ทธาพละ (The Power of Confidence) คือ พลังกาลั
ํ งความเพียร
๒. วิริยะพละ (The Power of Effort) คือ พลังกาลั
ํ งความระลึกได้
๓. สติพละ (The Power of Mindfulness) คือ พลังกาลั
ํ งความตังจิตมัน
๔. สมาธิพละ (The Power of Concentration) คือ พลังกาลั
ํ งความรู ้ทวั ชัด
๕. ปัญญาพละ (The Power of Understanding) คือ พลังกาลั
ฌาน ๕
่ นิจด้วยจิตทีเป็ นสมาธิแนวแน
่ ่
“องค์ฌาน ๕” (Absorptions) คือ การเพงพิ
๑. วิตก (Applied Thinking) คือ การนึกถึงอารมณ์เป็ นคู่ของใจ หรื อความตรึ กอารมณ์
ั
ั วเกดสงบสวาง
ิ
่
๒. วิจาร (Sustained Thinking) คือ จิตกบอารมณ์
เคล้าคลึงเป็ นเนือเดียวกนแล้
่
็ ิ
ขึน หรื อความตรองหรื อพิจารณาอารมณ์ ในอันดับตอไปกเกดมี
๓. ปี ติ (Joy) คือ ความอิมใจหรื อปลาบปลืมใจ
๔. สข
ุ (Happiness) คือ ความรื นใจไร้ความข้องขัด เมือจิตมีปีติมีความสุ ข จิตกมี็ ความสงบ
เมือสงบกนิ็ งเป็ น
๕. เอกัคคตา (One-Pointedness) จิตประชุมพร้อมเป็ นหนึงเดียว คือ ความสงบอยูต่ วั มันสนิท
่
ขณะนัน)
ของจิตใจ ไมมี่ สิงรบกวนเร้าระคาย หรื อ “สมาธินทรี ย”์ (จิตเป็ นใหญในสมาธิ
โพชฌงค์ ๗
โพชฌงค์ (Enlightenment Factors) หมายถึง ธรรมทีเป็ นองค์แหง่ การตรัสรู
ั ิ จิตอยูก่ บเรื
ั อง
๑. สติ (Mindfulness) คือ ความระลึกได้ สํานึกพร้อมอยู่ ใจอยูก่ บกจ
่ บค้นธรรม
๒. ธัมมวิจยะ (Truth Investigation) คือ ความเฟ้ นธรรม ความสอดสองสื
๓. วิริยะ (Effort or Energy) คือ ความเพียร
๔. ปี ติ (Zest or Rapture) คือ ความอิมใจ
่
๕. ปัสสั ทธิ (Calmness or Tranquility) คือ ความผอนคลายสงบเย็
นกายใจ
่ ่
๖. สมาธิ (Concentration) คือ ความมีใจตังมัน จิตแนวแนในอารมณ์
๗. อเบกขา
(Equanimity) คือ ความมีใจเป็ นกลางเพราะเห็นตามเป็ นจริ ง
ุ
่ อเรี ยกเต็ม มี “สัมโพชฌงค์” ต่อท้ายเป็ น สติสมั โพชฌงค์ เป็ นต้น
หมายเหตุ: ในแตละข้
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มรรคมีองค์ ๘
มรรคมีองค์ ๘ (The Noble Eight-fold Path) หรื อ อัฏฐังคิกมรรค เรี ยกเต็มวา่ “อริ ยอัฏฐังคิกมรรค”
แปลวา่ “ทางมีองค์แปดประการอันประเสริ ฐ” องค์ประกอบของมรรค ๘ มีดงั นี
๑. สั มมาทิฏฐิ (Right Understanding) คือ เห็นชอบ ได้แก่ ความรู ้อริ ยสัจจ์ ๔ หรื อ เห็นไตร
ั ศลและกุศลมูล หรื อเห็นปฏิจจสมุปบาท
ลักษณ์ หรื อรู ้อกุศล และอกุศลมูลกบกุ
ั อพยาบาทสังกปป์
ั
๒. สั มมาสั งกัปปะ (Right Thought) คือ ดําริ ชอบ ได้แก่ เนกขัมมสังกปป์
ั
อวิหิงสาสังกปป์
๓. สั มมาวาจา (Right Speech) คือ เจรจาชอบ ได้แก่ วจีสุจริ ต ๔
๔. สั มมากัมมันตะ (Right Action) คือ กระทําชอบ ได้แก่ กายสุ จริ ต ๓
๕. สั มมาอาชีวะ (Right Livelihood) คือ เลียงชีพชอบ ได้แก่ เว้นมิจฉาชีพ ประกอบสัมมาชีพ
๖. สั มมาวายามะ (Right Effort) คือ พยายามชอบ ได้แก่ ปธาน (ความเพียร) หรื อ
สัมมัปปธาน ๔
๗. สั มมาสติ (Right Mindfulness) คือ ระลึกชอบ ได้แก่ สติปัฏฐาน ๔
๘. สั มมาสมาธิ (Right Concentration) คือ ตังจิตมันชอบ ได้แก่ ฌาน ๔
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่ น
บทสวดมนต์ให้ชีวติ รมเย็
พระราชสังวรญาณ
่ ธ ฐานิโย
หลวงพอพุ
วัดป่ าสาลวัน จ. นครราชสี มา

“ให้ทุกคนจําเอาไว้ บทสวดมนต์ทีวิเศษทีสุ ดกคื็ อ
็ ่
พุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ แล้วกแผเมตตา
”
่ าบูชา
บทสวดมนต์ทีจะยึดเป็ นหลัก วิธีปฏิบตั ิ ถ้าเรามีดอกไม้ ธูป เทียน บูชาพระพุทธรู ป ให้กลาวคํ
พระรัตนตรัย ดังนี

บทสวดบูชาพระรัตนตรัย
อิมินา สักาเรนะ พุทธัง ปูเชมิ
อิมินา สักาเรนะ ธัมมัง ปูเชมิ
อิมินา สักาเรนะ สังฆัง ปูเชมิ
่
อันดับตอไปถวายความเคารพพระรั
ตนตรัย

บทสวดเคารพพระรัตนตรัย
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา
พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ
(กราบหนึงครัง)
สวากขาโต ภะคะวาตา ธัมโม
ธัมมัง นะมัสสามิ
(กราบหนึงครัง)
สุ ปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
สังฆัง นะมามิ
(กราบหนึงครัง)
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่
่ ่ ่ ณพระรัตนตรัย กลาวบท
่
ในอันดับตอไปนี
ให้สาํ รวมจิตให้แนวแนตอคุ
“นะโม” ๓ จบ

บทสวดนะโม
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
ต่อไปสํารวมจิต สวดบทสรรเสริ ญ พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ และพระสังฆคุณ ดังนี

บทสวดพระพุทธคุณ ๕๖
อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปั นโน สุ คะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร
ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ.
(กราบหนึงครัง)

บทสวดพระธรรมคุณ ๓๘
สวากขาโต ภะคะวาตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิ ปัสสิ โก โอปะนะยิโก ปั จจัตตัง เวทิตพั โพ
วัญ ูหีติ
(กราบหนึงครัง)

บทสวดพระสังฆคุณ ๑๔
สุ ปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
ยะทิทงั จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
ั
อาหุเนยโย ปาหุ เนยโย ทักขิเนยโย อัญชะลีกะระณี โย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกสสาติ
(กราบหนึงครัง)
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บทสวด พรหมวิหาร ๔
่ ตังใจเจริ ญ พรหมวิหาร
อันดับตอไป

บทสวดเมตตาคน
อะหัง สุ ขิโต โหมิ
อะเวโร โหมิ
อะนิโฆ โหมิ

นิททุกโข โหมิ
อัพยาบัชโฌ โหมิ
สุ ขี อัตตานัง ปะริ หะรามิ

่
บทสวดแผเมตตาสั
ตว์
สัพเพ สัตตา สุ ขตา โหนตุ
สัพเพ สัตตา สุ ขตา อะเวรา โหนตุ
สัพเพ สัตตา สุ ขตา อัพยาบัชฌา โหนตุ
สัพเพ สัตตา สุ ขตา อะนีฆา โหนตุ
สัพเพ สัตตา สุ ขตา สุ ขี อัตตานัง ประหะรันตุ

บทสวดกรุ ณา
สัพเพ สัตตา สุ ขตา สัพพะทุกขา ปะมุจจันตุ

บทสวดมุทิตา
สัพเพ สัตตา สุ ขตา สัทธะสัมปัตติโต มา วิคจั ฉันตุ

บทสวดอุเบกขา
ั สสกา กมมะทายาทา
ั
ั
ั
ั
สัพเพ สัตตา สุ ขตา กมมั
กมมะโยนี
กมมะพั
นธู กมมะปะฏิ
สสะระณา
ั ง กะริ สสันติ กลป์
ั ยาณัง วา ปาปะกงั วา ตัสสะ ทายาทา ภะวัสสันติ
ยัง กมมั
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หลักปฏิบตั ิธรรมทัวไป
บุญกริิ ยาวัตถุ ๑๐ ซึงมีผลให้พน้ อันตราย ประสบสุข และเป็ นปัจจัยให้ถึงพระนิพาน ได้แก่
๑. ทาน – การให้

่ ่ ด
๒. ศีล – ตังอยูใ่ นศีลอยางเครงครั
่
ํ
ิ
๓. ภาวนา – แผเมตตา
กาหนดลมหาย
ใจ เกดจงกรม
่ ม้ ีคุณวุฒิ และหรื อวัยวุฒิ
่ อมถอมตนแกผู
่
๔. อปจายนะ – ออนน้
่
๕. เวยยาวัจจะ – ชวยเหลื
อการงาน
่ ่ ญให้เพือนมนุษย์ มาร เทวดา และพรหม
๖. ปั ตติทานะ – แผสวนบุ
ั
๗. ปั ตตานุโมทนา – อนุโมทนากบความดี
ของผูอ้ ืนโดยไมลั่ งเลใจ
๘. ธรรมสวนะ – การได้ฟังธรรมเสมอ ๆ
๙. ธรรมเทศนา – แนะนําข้อธรรมทีได้ฟังหรื อศึกษามาให้แกผู่ อ้ ืน

ั – อบรมความเห็นของตนให้ถูกกบหลั
ั กธรรมในพุทธศาสนา
๑๐. ทิฏ ุ ชุกมมะ
่ ยน
ด้วยการศึกษาเลาเรี
แหล่ งทีมา: ร้านทิพย์เจริ ญ เลขที 1491 ถนนขุขนั ธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรี สะเกษ โทร.045-614155
่
่ ธ ฐานนิโย มาขอรับได้ตามทีอยูข่ า้ งบนนี)
(ทานในสนใจบทสวดมนต์
ของหลวงพอพุ

คาถาเมตตานิยม
ปิ โย เทวะมะนุสสานัง
ปิ โย พรหมานะมุตตะโม
ปิ โย นาคะสุ ปัณณานัง
ปิ ณิ นทะริ ยงั นะมามิหงั

่ อ้ ่านบทความธรรมะนี จงเข้าถึงพระพุทธธรรมเพือประสบสันติสุขทุกทานเทอญ
่
ขอทานผู
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------่ ดเมือ วันศุกร์ที วันอังคารที ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓ ๑๔:๑๑:๐๐ น.
พิมพ์ครังลาสุ
ปรับปรุ งสํานวนและพิสูจน์อกั ษร โดย อ. นิธี ศิริพฒั น์
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