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ความสํ าคัญของบทความ
่ ่ “คนทีร้ ู จักตัวเองอย่ างสมบรณ์
คําพูดทีกลาววา
ู ย่ อมเป็ นผ้ ูเห็นธรรมได้ ดีทีสดุ ” นัน หมายถึง บุคคลนันมี
่
ความถึงพร้อมด้วย “อัตตสั มปทา” [Self–Actualization] คือ ความถึงพร้อมแหงตนคื
อมีจิตใจซึ งพัฒนาเต็มที
แล้ว ความถึงพร้อมด้วยตนทีฝึ กดีแล้ว การทําตนให้ถึงพร้อมด้วยคุณสมบัติของผูท้ ีพัฒนาแล้วโดยสมบูรณ์
่
ด้วยการเจริ ญภาวนากรรมฐาน เพือเป็ น “ภาวิตัตต์ ” คือ ผูม้ ีตนอันได้พฒั นาแล้ว [คุณสมบัติแหงอรหั
นต์] ทัง
ั งแวดล้อมทางกายภาพ ผูฝ้ ึ กอบรมกาย ให้รู้จกั ติดตอ่
ด้าน (๑) “ภาวิตกาย” คือ ผูพ้ ฒั นาความสัมพันธ์กบสิ
ี องกบสิ
ั งทังหลายภายนอกทางอินทรี ยท์ งั ๕ ด้วยดี และปฏิบตั ิต่อสิ งเหลานั
่ นในทางทีเป็ นคุณ มิให้เกดิ
เกยวข้
โทษให้กุศลธรรมงอกงาม ให้อกุศลธรรมเสื อมสู ญ (๒) “ภาวิตศีล” คือ ผูฝ้ ึ กอบรมศีล ให้ตงั อยู่ในระเบียบ
่
่ ั (๓) “ภาวิตจิต” คือ
่ ยดเบียนหรื อกอความเดื
ั อ้ ืนได้ดว้ ยดี เกอกู
ื ลแกกน
วินยั ไมเบี
อดร้อนเสี ยหาย อยูร่ ่ วมกบผู
ผูฝ้ ึ กอบรมจิ ตใจ ให้เข้มแข็งมันคง เจริ ญงอกงามด้วยคุ ณธรรมทังหลาย เชน่ ด้วยมี เมตตากรุ ณา ฉันทะ
่
ขยันหมันเพียร อดทน มีสมาธิ และสดชื น เบิกบาน เป็ นสุ ขผองใส
เป็ นต้น และ (๔) “ภาวิตปัญญา” คือ ผู ้
่ นเห็นแจ้งโลกและชี วิตตามสภาวะ สามารถทํา
ฝึ กอบรมปั ญญา ให้รู้เข้าใจสิ งทังหลายตามเป็ นจริ ง รู ้เทาทั
ิ
้ ญหาทีเกดขึ
ิ นได้ดว้ ย
จิตใจให้เป็ นอิสระ ทําตนให้บริ สุทธิ จากกเลสและปลอดพ้
นจากความทุกข์ แกไขปั
่ ใ่ นสิ งแวดล้อมทีเจริ ญ
ปั ญญา เพราะฉะนัน บุคคลผูไ้ มรู่ ้จกั พัฒนาตนเอง จึงเป็ นคนทีมีความคิดล้าหลัง ไมอยู
่ ม ไมสามารถเข้
่
หรื อประเสริ ฐ อันเป็ นบาทฐานในการเจริ ญจิตใจให้สูงขึนไปกวาเดิ
า “ปัญญาเห็นธรรม” ได้
่ ั โอกาสทีจะประกอบกุศลกรรม เพือเป็ นปทัฏฐานในการปฏิบตั ิ
จนถึง “ปัญญาตรัสร้ ู ธรรมวิเศษ” ได้ เชนกน
ั ญญา ไมให้
่ เข้าถึงคุณธรรม ทีควรจะได้รับได้เป็ นตามสภาพ หลักธรรม
กยิ็ งน้อยลงไปอีก ตัดโอกาส ปิ ดกนปั
่
ทังปวงขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านัน อธิบายถึง “ความจริงแห่ งชี วิตของมนษย์
ุ ” ได้ดีทีสุ ดอยางหมดจด
่ นทีสงสัยหรื อข้อโต้เถียงให้เสี ยเวลาบําเพ็ญเพียรภาวนากรรมฐาน ด้วยธรรมเหลานั
่ น ตัง
ทุกประเด็น ไมเป็
่ ษย์รู้เห็นไมเทาทั
่ ่ นกบธรรม
ั
่ หวันไหว สัดสาย
่ ไปกบั
จิตจึงฟุ้ งซาน
มันอยูแ่ ล้วด้วยตัวธรรมตามธรรมดา แตมนุ
่
่ ชชาปิ ดบังปั ญญาไปเฉยๆ ไมมี่ ต่อต้านหรื อทวนกระแสกเลส
ิ
กระแสโลกธรรม ยอมให้
ความไมรู่ ้จริ งแหงอวิ
่ น แทนทีจะเป็ น “ผู้ควบคมธรรมทั
ตัณหาเหลานั
งหลาย” [“วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน” คือ ผูถ้ ึงพร้อมด้วยความรู ้
ุ
่ บทําตัวเป็ น “ทาสผู้รับใช้ ธรรมเหล่ านัน” ฉะนัน ธรรมทังหลายกยั็ งเป็ น
และความประพฤติถูกต้อง] แตกลั
่ ่
่ าเสี ยสติไปแล้ว ยังสําคัญผิดในธรรมอีกตางหากวา
่
่ : “ตนรู้ ดีในธรรม:
ธรรมตามเป็ นจริ ง แตคนสวนใหญบ้
ธมฺมปี ติ = ผู้เอิบอิมในธรรม” ฉะนัน “ธรรมแห่ งธรรมชาติไม่ ได้ ชักชวนมนษย์
ุ ” แต่ “มนษย์
ุ ไม่ เข้ าใจธรรม”
ใครจะค้นพบหรื อรู ้เห็นธรรมทังปวงได้ ผูนั้ นคือ “ผู้ปฏิบัติธรรม–โยคาวจรผ้ ูบําเพ็ญเพียรภาวนา” ธรรมจึง
่ ดโอกาสให้กบผู
ั ไ้ มอยากปฏิ
่
่ บา้ ง.
ไมเปิ
บตั ิตามธรรมอันเป็ นธรรมชาติทีแท้จริ ง แล้วมีใครวาดี
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บทความที ๑๐๐ ประจําปี ๒๕๕๘ – ธรรมทังหลายล้วนยังเป็ นของตนเอง
่
สัจจธรรมทีเปิ ดเผยความจริ งแหงธรรมชาติ
นัน คือ คําตอบทีมนุ ษย์ส่ วนใหญค้่ นหา แสวงหา
วิจยั ค้นคว้า อยูต่ ลอดเวลานัน ก็เพือถือครอง “ความเป็ นนายข้ อมลสารสนเทศ
” [The Master of Information]
ู
่
ซึงตรงกบั คํานิ ยาม “โลกยคข้
มากทีสุ ด และบริ หารจัดการ
ุ อมลข่
ู าวสาร” วา่ ผูท้ ีครอบครองข้อมูลขาวสารได้
่
ํ
ได้ดีทีสุ ด ยอมกลาย
เป็ นผูม้ ีชยั ในการกาหนดแผนนโยบายยุ
ทธศาสตร์ในทุกๆ เรื อง ฉะนัน การวางแผนและ
ํ
่ ถ้าพวก
การกาหนดนโยบายการพั
ฒนาสังคมทีมีประสิ ทธิภาพ จึงเป็ นเรื องอนาคตอันสดใสของคนรุ่ นตอไป
่ ความฉิ บหายกเกดขึ
ิ ่
็ ิ นกบคนรุ
ั
่ นตอไป
่ แทบจะมีโอกาสแกตนได้
้
เกดกอนเห็
นแกตน
ยาก ในภาวะทีโลกมี
่
่ นกนั แยกนหากน
่ ั
ิ
ประชากรเพิมขึนอยางรวดเร็
ว และอยูภ่ ายใต้แรงกดดันทางสังคมและเศรษฐกจิ คือ แขงขั
่ ศีลธรรม คิดมุ่งร้ายและเบียดเบียนกนั ไมเลื
่ อกหน้าขอให้อยูร่ อดเหมือนหมาหรื อแมวกเอา
็ ไมสนใจ
่
อยางไร้
่
ิ ่ เงินใช้ซือ
วาจะประกอบอาชี
พสุ จริ ตหรื อไมสุ่ จริ ต ทําได้ทงั นัน เพือท้องของพวกตน เรื อศักดิศรี มนั กนไมได้
ิ ทธิ ใหมขึ่ นในสังคมทัวโลก “ลัทธิบูชาเงิน” [ธรรมดาพวกชฏิลเขาบูชาไฟกนั] แต่
ิ ฉะนัน จึงเกดลั
ของกนได้
่
่ ถูกกดขีขูดรี บเอาเปรี ยบอยางไร้
่
ทีโชคร้ายยิงขึน คือ พวกชาวไรชาวนา
หรื อพวกทําเกษตรกสิ กรรมตางๆ
คุณธรรมจากพวกบริ ษทั ข้ามชาติ ทีแสวงหาผลประโยชน์ทีทุจริ ตแตถู่ กกฎหมาย แถมยังต้องถูกภัยธรรมชาติ
่ รวมทัง ภัยโจรปล้นผลผลิต เชน่ ขโมยเกยวข้
ี าว ตัดกล้วย ลักขียางพารา แอ
คุกคาม เชน่ ภัยแล้ง ภัยนําทวม
่
ํ ดมันไมได้
่ เพราะมันไม่ใชพวกแมง
่
ดังนัน
ลักสู บนํา ขโมยปลา เป็ นต้น ภัยชนิดหลังนี ใช้ยาฆาแมลงกาจั
่
่ ่
่
ิ น คือ หากนยาก
ิ
่
าสอนตามศาสนาตางๆ
ทุกข์ทีเกดขึ
ชีวิตและทรัพย์สินไมปลอดภั
ย คนสวนใหญไมสนใจคํ
่ ่ นหลัง
่ นทีศรัทธา ผูใ้ หญสวนใหญทํ
่ ่
่ าตัวเลวๆ ไมนาเคารพแกคนรุ
่ ่
ระบบขัดเกลาทางสังคมก็ ล้มเหลวไมเป็
ิ
ั งผลประโยชน์ เพือป้ องกนพวกตนและไมให้
ั
่ พวกอืนมาเอาเปรี ยบ คือ อยู่
คนในสังคมจึงเกดการรวมตั
วกนเชิ
ั นกก๊ เป็ นเหลา่ เป็ นแกง๊ พวกทีออนแอกวา
่
่ กจะอาศั
็
่
่ คอยเป็ นเครื องคุม้ กนตน
ั
กนเป็
ยบารมีพวกทีแขงแรงกวา
่
่ ่ สมัยนี มีความกาวหน้
้
คือ สังคมนาจะกลั
บไปสู่ ยคุ ทาส [Slaves Ages] ครันสมัยยุโรปยุคกลาง เพียงแตวา
า
่ ่ งคมเกษตรโบราณ แตที่ เห็นชัดมากทีสุ ด คือ “ทาสบัตรเครดิต” กบั “ทาส
ทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ ไมใชสั
ิ ั
่ กกฎหมาย ทังทีสังคม
เงินก้ ูผ่อนบ้ าน [ทีดินและรถ]” พวกหากนกบความเดื
อดร้อนของผูอ้ ืน คือ ปล้นอยางถู
่
่ วโลก กนาจะเป็
็ ่
่
่ ั
สวนใหญทั
น “สั งคมสวัสดิการ” เพือชวยคนตกทุ
ก ข์ได้ยาก แตพากนขาดเมตตาธรรม
่
่
านเมือง กจั็ ดเป็ นแบบพวกมา
สามัคคีชวั ขูดรี บเลือดเนือพวกตกทุกข์ได้ยากอยางเมามั
น ไมเกรงใจกฎหมายบ้
่
่ คนสวนใหญทั
่
่ งผูไ้ ด้เปรี ยบและเสี ยเปรี ยบ ตางฝ่
่ ายกถู็ กกเลสตั
ิ ณหาครองงําจิตใจ เห็น
กลากไป กลาวโดยยอ
่ เลยพากนทุ
ั กข์หนักทังสองฝ่ าย ในทางธรรมเรี ยกวา่ “สั งสารทกข์
แกได้
ุ แห่ งภวจักร” คือ ทุกข์แล้วทุกข์อีก
ั
ั
หมุนเวียนสลับเปลียนกนไปกบความสุ
ขเล็กๆ น้อยๆ ทีโลกอยูใ่ นภาวะสังคมแบบ “ปลาใหญ่ กินปลาน้ อย”
่่
็ กใช้
็ สูตรหรื อทฤษฎีนี เป็ นนโยบาย
ไมวาจะสั
งคมระดับเล็กๆ กลางๆ ใหญๆ่ หรื อ ระดับสังคมโลก กตาม
ิ ั คนทีเสี ยเปรี ยบ คือ คนทีชอบวาดหวังความฝันลมๆ แล้งๆ ไมใช้
่ เหตุผล เชือ
หลักในการคบหาทําธุ รกจกน
่ ่ ่ นจิงโจ้ จึงถูกต้มงาย
่
เพราะเป็ นเพือนสนิทกนั เป็ นผูห้ ลักผูใ้ หญ่ เป็ นครู อาจารย์ เป็ นนักบวช แตคงไมใชเป็
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่ ่
่
่
่ ิ เลียงชีพอยางไมประเสริ
พสุ จริ ต มีหลอกเขากนิ ด้วยข้ออ้าง
ฐ ไมประกอบอาชี
ฉะนัน ถ้าคนสวนใหญหากน
่ ่ ่ จะเป็ นเหตุผลอันใดกตาม
็ ถือวา่ บุคคลนันมีความคิด
และเหตุผลทีเป็ นกลลวงโอ้อวดให้หลงเชื อ แตไมวา
่
่ งคมในสวนรวม
่
ในทางทีไมดี่ เป็ นภัยตอคนอื
น หรื อเป็ นภัยตอสั
เรี ยกวา่ “อกศลวิ
ุ ตก ๓” หมายถึง ความตรึ ก
ทีเป็ นอกุศล–ความนึกคิดทีไม่ ดี ได้แก่
่
(๑) “กามวิตก” คือ ความตรึ กในทางกาม ความนึกคิดในทางแสหาหรื
อพัวพันติดข้องในสิ งสนอง
ความอยาก
(๒) “พยาบาทวิตก” คือ ความตรึ กในทางพยาบาท ความนึกคิดทีประกอบด้วยความขัดเคือง
่
่ าย
เพงมองในแงร้
่
(๓) “วิหิงสาวิตก” คือ ความตรึ กในทางเบียดเบียน ความนึกคิดในทางทําลาย ทําร้ายหรื อกอความ
เดือดร้อนแกผู่ อ้ ืน
่
็ ่
อีกนัยหนึง กนาจะเป็
น “อกศลกรรมบถ
๑๐” หรื อทางทําชัวทังหลายตอตนเองและผู
อ้ ืน ดังนี
ุ
“อกศลกรรมบถ
๑๐” หมายถึง ทางแห่ งอกุศลกรรม ทางทําความชัว กรรมชัวอันเป็ นทาง
ุ
นําไปสู่ความเสื อม ความทุกข์ หรื อทุคติ ได้แก่
ก. “กายกรรม ๓” หมายถึง การกระทําทางกาย “กายทจริ
ุ ต ๓”
่ ปลงชีวิต
(๑) “ปาณาติบาต” คือ การทําชีวิตให้ตกลวง
(๒) “อทินนาทาน” คือ การถือเอาของทีเขามิได้ให้ โดยอาการขโมย ลักทรัพย์
(๓) “กาเมสมิุ จฉาจาร” คือ ความประพฤติผดิ ในกาม
ข. “วจีกรรม ๔” หมายถึง การกระทําทางวาจา “วจีทุจริ ต ๔”
(๔) “มสาวาท
” คือ การพูดเท็จ
ุ
่ ยด
(๕) “ปิ สณาวาจา
” คือ วาจาสอเสี
ุ
(๖) “ผรสวาจา
” คือ วาจาหยาบ
ุ
(๗) “สัมผัปปลาปะ” คือ คําพูดเพ้อเจ้อ
ค. “มโนกรรม ๓” หมายถึง การกระทําทางใจ “มโนทจริ
ุ ต ๓”
่ งอยากได้ของเขา
(๘) “อภิชฌา” คือ เพงเล็
(๙) “พยาบาท” คือ คิดร้ายผูอ้ ืน
(๑๐) “มิจฉาทิฏฐิ” คือ เห็นผิดจากคลองธรรม
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่ ่
็ สังคมในทุกระดับชนชันนัน ต้องการคนดี สัตบุรุษ ด้วยการคบหาเป็ นกลยาณมิ
ั
แตอยางไรกตาม
ตร ถึงแม้
่ ่ คนมันมีเยอะ แตคนดี
่ หาได้ยาก ของดีนนมั
ตนเองจะเป็ นโจร กยั็ งต้องการคนดีเป็ นเพือน เพียงแตวา
ั นมีนอ้ ย
่
ิ
่ นยากพอสมควร คําวา่ “คนดี” คือ มีอุปนิ สัยใจคอใฝ่ ทางบุญกุศลชอบทําความดี พูดจา
กวาจะเกดมาใหมมั
่
เรี ยบร้อยสุ ภาพ และไมชอบคิ
ดไปในทางชัวๆ ทีเรี ยกวา่ “กศลวิ
๑๐” ดังนี
ุ ตก ๓” กบั “กศลกรรมบถ
ุ
“กศลวิ
ุ ตก ๓” หมายถึง ความตรึ กทีเป็ นกุศล ความนึกคิดทีดีงาม ได้แก่
(๑) “เนกขัมมวิตก” คือ ความตรึ กปลอดจากกาม ความนึกคิดในทางเสี ยสละ ไมติ่ ดในการปรนปรื อ
สนองความอยากของตน
(๒) “อพยาบาทวิตก” คือ ความตรึ กปลอดจากพยาบาท ความนึกคิดทีประกอบด้วยเมตตา ไมขั่ ด
่
่ าย
เคืองหรื อเพงมองในแงร้
(๓) “อวิหิงสาวิตก” คือ ความตรึ กปลอดจากการเบียดเบียน ความนึกคิดทีประกอบด้วยกรุ ณาไม่
คิดร้ายหรื อมุ่งทําลาย
“กศลกรรมบถ
๑๐” หมายถึง ทางแห่ งกุศลกรรม ทางทําความดี กรรมดีอันเป็ นทางนําไปสู่สุคติดว้ ย “กฎแห่ ง
ุ
กรรมดี –การกระทํา พฤติกรรม ทีสะอาด บริ สุทธิ จนกลายเป็ น ศีลทีบริ สุทธิเองตามปกติ จนมีความนึกคิด
่ องๆ เห็นตามทีเป็ นจริ งเดียวนี ไมปรุ
่ งแตง่ คือ สัมมาทิฏฐิ ” ดังนี
ในใจด้วยสมาธิทีเห็นทุกอยางเนื
ั นตะ
ก. “กายกรรม ๓” คือ การกระทําทางกายด้ วย “กายสจริ
ุ ต ๓” = สัมมากมมั
(๑) “ปาณาติปาตา เวรมณี” คือ เว้นจากปลงชีวิต
(๒) “อทินฺนาทานา เวรมณี” คือ เว้นจากถือเอาของทีเขามิได้ให้โดยอาการขโมย
(๓) “กาเมสมิุ จฉฺ าจารา เวรมณี” คือ เว้นจากประพฤติผดิ ในกาม
ข. “วจีกรรม ๔” คือ การกระทําทางวาจาด้ วย “วจีสุ จริ ต ๔” = สัมมาวาจา
(๔) “มสาวาทา
เวรมณี” คือ เว้นจากพูดเท็จ
ุ
่ ยด
(๕) “ปิ สณาย
ุ วาจาย เวรมณี” คือ เว้นจากพูดสอเสี
(๖) “ผรุสาย วาจาย เวรมณี” คือ เว้นจากพูดคําหยาบ
(๗) “สมฺผปฺปลาปา เวรมณี” คือ เว้นจากพูดเพ้อเจ้อ
ค. “มโนกรรม ๓” คือ การกระทําทางใจด้ วย “มโนสจริ
ุ ต ๓” =สัมมาอาชีวะ
่ งอยากได้ของเขา
(๘) “อนภิชฺฌา” คือ ความไมคิ่ ดเพงเล็
่ อ้ ืน
(๙) “อพฺยาปาท” คือ ความไมคิ่ ดร้ายตอผู
(๑๐) “สมฺมาทิฏฺ ฐิ” คือ ความเห็นชอบ ถูกต้องตามคลองธรรม
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่ นําเสนอเบืองต้นนัน จะเห็นได้ว่า มีสภาวะทีเกดขึ
ิ น ๒ อยาง
่ ได้แก่ (๑) กศลธรรม
ฉะนัน จากตัวอยางที
อัน
ุ
เป็ นธรรมฝ่ ายคนดี กบั (๒) อกศลธรรม
อันเป็ นธรรมฝ่ ายชัว และสําหรับ “คนดี” นัน คือ บุคคลผูส้ ามารถตอ่
ุ
ยอดพฤติกรรมไปสู่ ระดับคุณภาพชี วิตและจิตใจในภูมิทีดียิงขึนได้ นันคือ จากสุ คติ (๑) กามาวจรกศล
ุ ภมิู
ไปสู่ (๒) รปาวจรภมิ
ู
ู (๓) อรปาวจรภมิ
ู
ู จนถึง (๔) โลกตตรภมิ
ุ
ู นันคือ จากปุถุชนกลายเป็ นอริ ยบุคคลในแต่
่ จึงเป็ นสภาวะทีเรี ยกวา่
ละขัน ได้แก่ โสดาบัน–สกทาคามี–อนาคามี–อรหั นต์ ตามลําดับ สภาพดังกลาวนี
“ธรรมทังปวง” คื อ ขันธ์ ๕–อายตนะ ๑๒–ธาตุ ๑๘–กุศลธรรม–อกุศลธรรม–อั พยากตธรรม–กามาวจร
่
่ คือ องค์ความรู ้อนั เป็ นเขตแดน
ธรรม–รู ปาวจรธรรม–อรู ปาวจรธรรม–โลกุตตรธรรม ธรรมดังกลาวเหลานี
่ ญ ญาที ต้อ งทํา ความเข้า ใจให้ดี แล้ว ตัง จิ ตให้เ ป็ นกลางอยู่เ ฉยๆ ตออารมณ์
่
แหงปั
ใ ดๆ ที มากระทบกบั
ั
่ ต = “จิตประภัสสร” จิตอันปราศจากนิ วรณ์] เพือไมเกด
่ ิ “วิถีจิต” [ชว
“ภวังคจิต” [อุเบกขา–เอกคคตาแหงจิ
ํ
่ ่
นะ] สําหรับการปฏิบตั ิธรรม [นันสมาธิ ] นัน จิตของตนเองจะเป็ นอะไร ตนเองเป็ นผูก้ าหนด
ไมใชเทพเจ้
า
องค์ไหนจะมากาํหนดให้ “เจตนา–สั ญเจตนา ๖” [กายสั ญเจตนา (กายสังขาร) –วจีสัญเจตนา (วจีสังขาร) –
มโนสั ญเจตนา (จิตตสังขาร–มโนสังขาร) = สั งขาร ๓: ธรรมมีเจตนาเป็ นประธานอันปรุ งแต่ งการกระทํา]
่
ิ น “คิดดีก็ทําดี–คิดชั วก็ทําชั ว” คําสอนขององค์
คือ แรงปรารถนาในการปรุ งแตกรรมภพทั
งหลายให้เกดขึ
พระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้า ชี แ นะให้ เ ชื อศรั ท ธาในเรื องของกรรม ที เรี ย กวา่ “กฎแห่ ง กรรม–กั ม มั ส สกตา
[จุตูปปาตญาณ–ทิพพจักขุ–ทิพพจักขุญาณ]” ทีเรี ยกวา่ “กัมมผลสั ทธา” คือ ความเชือมีเหตุผลประกอบด้วย
่
ิ ณหา
ปั ญญาเห็นตามเป็ นจริ งในเรื องการกระทําและผลของการกระทํา ทําปลอยใจให้
สังไปตามแรงกเลสตั
่่
ิ
ิ ็ อ “สั งสารทกข์
นเรื องสุ คติหรื อทุคติก็ตาม แตถ้่ าบังคับฝึ กฝนจิตใจให้อยูเ่ หนื อกเลส
ผลทีเกดกคื
ุ ” ไมวาจะเป็
่ น “กามาวจรกศลจิ
ตัณหา [สั งกิเลส: โสกะ–ปริ เทวะ–ทุกข์ –โทมนัส–อุปายาส] จิตยอมเป็
ุ ต–กามาวจรกุศล
ธรรม” ได้ เป็ น “รปาวจรจิ
ต–รู ปาวจรธรรม” ได้ เป็ น “อรปาวจรจิ
ต–อรู ปาวจรธรรม” ได้ หรื อเป็ น “โลกตตร
ู
ู
ุ
็ นไปได้ทงั นัน ทังหมดนี คือ “โสภณจิต–จิ ตงดงาม” ดังนันจะเห็ นได้ว่า ในการ
จิต–โลกุตตรธรรม” กเป็
่ ิ ตใฝ่ ในกุศลธรรม มีเจตนาอยากทําความดีสร้าง
ปฏิบตั ิธรรม เมือบุคคลเจริ ญในศีลให้บริ สุทธิดีแล้ว ยอมเกดจิ
ิ ณหา [นิ วรณ์] เมือจิตได้รับ
สมบารมีให้พอกพูนด้วยอริ ยมรรคมีองค์ ๘ เพือให้จิตสะอาดบริ สุทธิจากกเลสตั
่
การฝึ กอบรมให้เป็ น “จิตตสมาธิแห่ งจตตถฌาน
” ภาวะจิตในขณะนัน ยอมสหรคตด้
วย “สั มมาวายามะ [ปั ค
ุ
่ า = อุปัฏฐาน–อธิ โมกข์] –สั มมาสมาธิ [อุเบกขา–ญาณทัสสนะ]”
คาหะ] –สั มมาสติ [สติสัมปชัญญะแกกล้
้ ่ วิปัสสนาภูมิได้ ยอมเกด
่ ิ “ญาณ–แสงสว่ าง [แหงปั
่ ญญา]” อันเป็ น “วิปัสสนาญาณ” (ข้อ ๑ ในวิชชา
เมือกาวสู
๘) คือ ญาณในวิปัสสนา และญาณทีเป็ นวิปัสสนา คือ ปัญญาทีพิจารณาเห็นสังขาร [นามรู ป] โดยไตรลักษณ์
ั
่ องกนั จิตทีไมได้
่ นจิต
่ ฝึกอบรมอยางจริ
่ งจัง จนได้ “จตตถฌาน
มีต่างกนออกไปเป็
นชันๆ ตอเนื
” นัน ยอมเป็
ุ
่
่ ่
่
ไมออนไมควรแกงานได้
นันคือ “วิปัสสนากัมมัฏฐาน” เพราะจิตยังไมซื่ อตรงด้วย “อเบกขา
–ตัตรมัชฌัตต
ุ
่ สัดสาย
่ ไปตาม
่
ตา” [ความเป็ นกลางในอารมณ์แหงกรรมฐาน
นันๆ] คุณภาพของจิตยังหวันไหว ฟุ้ งซาน
่
่ ่
กระแสโลกธรรม [วัฏฏะ ๓: กิเลส–กรรม–วิบาก ทีปฏิสังยุตด้วย ราคะ–โทสะ–โมหะ = อวิชชา] ยอมไมใช
่ าลู่เข้าทางแหงอริ
่ ยมรรค [อริ ยมรรคมีองค์ ๘–อริ ยสัจจ์ ๔–อริ มรรค ๔]
“ทางแห่ งมัชฌิมาปฏิปทา” จิตยังไมเข้
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่
ในอันดับตอไปนี
ให้พิจารณาถึงความสําคัญของ “จตุตถฌาน” อันเป็ นจิตฝ่ ายสมถภาวนา ดังนี
ว่ าด้ วย จตตถฌาน
๑๒ อย่ าง
ุ
(พระอภิธรรมปิ ฎก ธรรมสังคณี เลม่ ๑ ภาค ๒ - หน้าที 567–571 FILE 76)
่
่ คือ
๑๒ อยาง
อนึง รู ปาวจรจตุตถฌานนีใด รู ปาวจรจตุตถฌานนันฝ่ ายกุศลกดี็ ฝ่ ายกริิ ยากดี็ มีอยางละ
(๑) จตุตถฌานอันเป็ นบาทใน “ธรรมทังปวง” [วิปัสสนา–อภิญญา–นิโรธ–วัฏฏะ]
(๒) จตุตถฌานทีเป็ นไปใน “อากาสกสิ น” [วิปัสสนา–อภิญญา–วัฏฏะ]
(๓) จตุตถฌานทีเป็ นไปใน “อาโลกกสิ ณ” [วิปัสสนา–อภิญญา–วัฏฏะ]
(๔) จตุตถฌานทีเป็ นไปใน “พรหมวิหาร” [วิปัสสนา–วัฏฏะ]
(๕) จตุตถฌานทีเป็ นไปใน “อานาปานะ” [วิปัสสนา–วัฏฏะ]
(๖) จตุตถฌานทีเป็ นไปใน “อิทธิวธิ ะ” [มีอารมณ์เป็ นปริ ตตะ–มหัคคตะ]
(๗) จตุตถฌานทีเป็ นไปใน “ทิพยโสต” [มีอารมณ์เป็ นปริ ตตะ]
(๘) จตุตถฌานทีเป็ นไปใน “เจโตปริยญาณ” [มีอารมณ์เป็ นปริ ตตะ–มหัคคตะ–อัปปมาณะ]
(๙) จตุตถฌานทีเป็ นไปใน “ยถากัมมปคญาณ
” [มีอารมณ์เป็ นปริ ตตะ–มหัคคตะ]
ู
(๑๐) จตุตถฌานทีเป็ นไปใน “ทิพยจักขญาณ
ุ ” [มีอารมณ์เป็ นปริ ตตะ]
(๑๑) จตุตถฌานทีเป็ นไปใน “บพเพนิ
วาสญาณ” [มีอารมณ์เป็ นปริ ตตะ–มหัคคตะ–อัปปมาณะ–นวัตตัพพะ]
ุ
(๑๒) จตุตถฌานทีเป็ นไปใน “อนาคตังสญาณ” [มีอารมณ์เป็ นปริ ตตะ]
คําอธิบายธรรม
่ น “จตตถฌ
บรรดาจตุตฌานเหลานั
นบาทในธรรมทังปวง จริ งอยู่ จตุตถ
ุ านในกสิ ณ ๘” ชือวา่ จตตถฌานเป็
ุ
่ ปัสสนาบ้าง เป็ นบาทแหงอภิ
่ ญญาทังหลายบ้าง เป็ นบาทแหงนิ
่ โรธบ้าง
ฌานในกสิ ณ ๘ นัน เป็ นบาทแหงวิ
่ ฏฏะบ้าง เพราะเหตุนนั นันแหละ จึงตรัสวา่ จตตถฌานเป็
เป็ นบาทแหงวั
นบาทในธรรมทังปวง
ุ
่ ปัสสนาบ้าง เป็ นบาทแหงอภิ
่ ญญา
ส่ วนจตตถฌานที
เป็ นไปในอากาสกสิ ณและอาโลกกสิ ณ เป็ นบาทแหงวิ
ุ
่ ฏฏะบ้าง แตไมเป็
่ ่ นบาทแหงนิ
่ โรธเทานั
่ น
ทังหลายบ้าง เป็ นบาทแหงวั
่ ปัสสนา และเป็ นบาทแหงวั
่ ฏฏะ
จตตถฌานที
เป็ นไปในพรหมวิหาร และ อานาปานสมาธิ เป็ นบาทแหงวิ
ุ
่ น แตไมเป็
่ ่ นบาทแหงอภิ
่ ญญาทังหลายและไมเป็
่ นบาทแหงนิ
่ โรธ บรรดาจตุตถฌานเหลานั
่ น ฌานทีมี
เทานั
่ ่ ด้วยอํานาจ
กสิ ณเป็ นอารมณ์แม้ทงั ๑๐ (กสิ น ๑๐) ชือวา่ นวัตตัพพารัมมณะ คือ มีอารมณ์ทีพึงกลาวไมได้
แหง่ปริ ตรตารมณ์ เป็ นต้น เพราะปรารภกสิ ณบัญญัติเป็ นไป
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่ ่ ด้วยอํานาจแหง่
จตตถฌานที
เป็ นไปในพรหมวิหาร กชื็ อวา่ นวัตตัพพารัมมณะ คือ มีอารมณ์ทีกลาวไมได้
ุ
ปริ ตรตารมณ์ เป็ นต้น เพราะปรารภสัตวบัญญัติเป็ นไป
่ ่ ดว้ ยอํานาจแหง่
จตตถฌานที
เป็ นไปในอานาปานสมาธิ กชื็ อวา่ นวัตตัพพารัมมณะ คือ มีอารมณ์ทีกลาวไมได้
ุ
ปริ ตรตารมณ์ เป็ นต้น เพราะปรารภนิมิตเป็ นไป
่ อารมณ์เป็ นปริ ตตะ และ มหัคคตะ อยางไร
่ คือวา่ ในกาลใด พระ
จตตถฌานที
เป็ นไปในอิทธิวธิ ะ ยอมมี
ุ
่ นกยั็ งกายให้เปลียนไปด้วย
โยคาวจรมีความประสงค์ทาํ กายให้อาศัยจิตแล้วไป [เหาะไป] ด้วยกายทีมองไมเห็
่ ต ยอมตั
่ งไว้ ยอมยกกายขึ
่
อํานาจแหงจิ
นในมหัคคตะ ในกาลนัน “อิทธิวธิ ะ” นัน กมี็อารมณ์ เป็ นปริตตะ
เพราะมีรูปกายเป็ นอารมณ์ เพราะทําอรรถาธิบายวา่ มีอารมณ์ทีได้แล้วด้วยการประกอบ ในกาลใด พระ
่
โยคาวจรทําจิตให้อาศัยกายมีความประสงค์จะไปด้วยกายทีมองเห็น กยั็ งจิตให้เปลียนไปตามอํานาจแหงกาย
่ งจิตทีมีฌานเป็ นบาทไว้ คือ ยอมยกขึ
่
ยอมตั
นตังไว้ในรู ปกาย ในกาลนัน “อิทธิวธิ ะ” นัน ก็มีอารมณ์ เป็ น
มหัคคตะ เพราะมีมหัคคจิตเป็ นอารมณ์ เพราะทําอรรถาธิบายวา่ มีอารมณ์ทีได้ดว้ ยการประกอบ
่ ยว เพราะปรารภเสี ยงเป็ นไป
จตตถฌานที
เป็ นไปด้ วยทิพยโสต มีอารมณ์เป็ นปริ ตตะอยางเดี
ุ
่ คือวา่ ใน
จตตถฌานที
เป็ นไปด้ วยเจโตปริยญาณ มีอารมณ์เป็ นปริ ตตะ เป็ นมหัคคตะ และ อัปปมาณะ อยางไร
ุ
่ น “เจโตปริยญาณ” นัน ก็มอี ารมณ์ เป็ นปริตตะ ในเวลาทีรู ้รูปาวจร
เวลาทีรู ้จิตอันเป็ นกามาพจรของชนเหลาอื
จิต และอรู ปาวจรจิตของชนอืน “เจโตปริยญาณ” นัน ก็มอี ารมณ์ เป็ นมหัคคตะ ในเวลาทีรู ้มรรคและผลของชน
่
่ ้จิตของพระโสดาบัน พระ
อืน “เจโตปริยญาณ” นัน ก็มอี ารมณ์ เป็ นอัปปมาณะ ในอธิการนี ปุถุชนยอมไมรู
่
่ ้จิตของพระสกทาคามี ด้วยอาการอยางนี
่ พึงทราบจนถึงพระอรหันต์ แตพระอรหั
่
่ ้
โสดาบันยอมไมรู
นต์ยอมรู
็ ยบุคคลอืนอีกทีสู ง ยอมรู
่ ้จิตของบุคคลผูต้ าํ พึงทราบความต่างกนดั
ั งกลาวมานี
่
จิตของบุคคลทังหมด กอริ
่ มีอารมณ์ เป็ นปริตตะ ในเวลาทีรู ้กรรมทีเป็ นกามาพจร มี
จตตถฌานที
เป็ นไปในยถากัมมปคญาณ
ยอม
ุ
ู
อารมณ์ เป็ นมหัคคตะ ในเวลาทีรู ้กรรมทีเป็ นรู ปาวจรและอรู ปาวจร
่ ยว เพราะมีรูปเป็ นอารมณ์
จตตถฌานที
เป็ นไปในทิพยจักษุ มีอารมณ์เป็ นปริ ตตะอยางเดี
ุ
จตตถ
วาสญาณ มีอารมณ์ทีเป็ นปริ ตตะ มหัคคตะ อัปปมาณะ และ นวัตตัพพะ
ุ ฌานทีเป็ นไปในบพเพนิ
ุ
่ คือวา่ ในเวลาทีตามระลึกถึงขันธ์เป็ นกามาพจร “บพเพนิ
อยางไร
วาสญาณ” นัน กมี็อารมณ์ เป็ นปริตตะ ใน
ุ
เวลาทีตามระลึกถึงขันธ์เป็ นรู ปาวจรและอรู ปาวจร ก็มีอารมณ์ เป็ นมหัคคตะ ในเวลาทีตามระลึกถึงมรรคที
ตนเองหรื อบุคคลอืนเจริ ญแล้ว และผลทีตนหรื อคนอืนทําให้แจ้งแล้วในอดีต ก็มีอารมณ์ เป็ นอัปปมาณะ แม้
“บพเพนิ
วาสญาณ” โดยการพิจารณา มรรค ผล พระนิพพาน ด้วยอํานาจการตามระลึกถึงพระพุทธเจ้าผูม้ ี
ุ
่ วา่ พระพุทธเจ้าทังหลายในอดีตเจริ ญมรรคแล้ว กระทําผลให้แจ้งแล้ว “ปริ นิพพาน
วัฏฏะอันขาดแล้วอยางนี
แล้ วด้ วยนิพพานธาตุ” ดังนี ก็มีอารมณ์ เป็ นอัปปมาณะ “บพเพนิ
วาสญาณ” นัน มีอารมณ์ ทไม่
ี พงึ กล่าว
ุ
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[นวัตตัพพารัมมณะ] ในเวลาทีตามระลึกนาม โคตร และ นิมิตปฐวีกสิ ณ เป็ นต้น โดยนัยมีอาทิวา่ พระผูม้ ี
พระภาคเจ้า พระนามวา่ วิปัสสี ได้มีแล้วในอดีตกาล พระนครของพระองค์มีนามวา่ พันธุมดี พระราชบิดามี
พระนามวา่ พระเจ้าพันธุมราช พระราชมารดามีพระนามวา่ พันธุมดี ดังนี
แม้ ในจตตถฌานที
เป็ นไปในอนาคตังสญาณ กนั็ ยนีเหมือนกนั จริ งอยูจ่ ตุตถฌานทีเป็ นไปใน “อนาคตังส
ุ
ิ นกามาพจร ดังนี “อนาค
ญาณ” แม้นนั มีอารมณ์ เป็ นปริตตะ ในเวลาทีรู ้วา่ บุคคลนีในอนาคตกาลจักเกดขึ
ิ
ตังสญาณ” นัน มีอารมณ์ เป็ นมหัคคตะ ในเวลาทีรู ้วา่ บุคคลนีในอนาคตกาลจักเกดในรู
ปาวจรหรื ออรู ปาวจร
ดังนี มีอารมณ์ เป็ นอัปปมาณะ ในเวลาทีรู ้ถึงบุคคลผูม้ ีวฏั ฏะอันขาดแล้ววา่ ในอนาคตกาล บุคคลนีจกั เจริ ญ
่ [นวัตตัพ
มรรค จักกระทําผลให้แจ้งจัก “ปริ นิพพานด้ วยนิพพานธาตุ” ดังนี และมีอารมณ์ทีไมพึ่ งกลาว
พารัมมณะ] ในเวลาทีรู ้ชือและโคตรโดยนัยมีอาทิวา่ ในอนาคตกาล พระผูม้ ีพระภาคเจ้า พระนามวา่ เมตไตย
จักเสด็จอุบตั ิขึน พราหมณ์นามวา่ สพรหม
จักเป็ นพระพุทธบิดา พราหมณี นามวา่ พรหมวดี จักเป็ นพระ
ุ
พุทธมารดา ดังนี
่
ส่ วนจตตถฌานที
เป็ นไปในอรปาวจร
และจตุตถฌานในความสิ นอาสวะทังหลาย ข้าพเจ้าจะกลาวในที
พระ
ุ
ู
บาลีมาแล้วๆ นันแหละ “อเหตกมโนวิ
ญญาณธาตุ” เป็ นกริิ ยาทีสหรคตด้วย “อเบกขา
” เป็ นปุเรจาริ ก
ุ
ุ
่ ศลจิต อกุศลจิต และกริิ ยาจิตเหลานี
่ แม้ทงั หมด
[ประพฤติอยูข่ า้ งหน้า] แหงกุ
่ ่
พึงทราบความตางแหงอารมณ์
ของ “อเหตกมโนวิ
ญญาณธาตุ” เป็ นกริิ ยาทีสหรคตด้วย “อเบกขา
” นัน
ุ
ุ
่ ในกุศลจิต อกุศลจิต และ กริิ ยาจิต เหลานั
่ นนันแหละ แตในเวลาเป็
่
โดยนัยทีกลาวไว้
นไปด้วยอํานาจ
่ ยวเทานั
่ น
โวฏฐัพพนะในทวาร ๕ ย่ อมมีอารมณ์ เป็ นปริตตะ อยางเดี
“ฌาน ๓” และ “ฌาน ๔” ทีเป็ นรู ปาวจรเป็ นต้น มีอารมณ์ ไม่ พงึ กล่ าว [นวัตตัพพารัมมณะ] เพราะเป็ นไป
่ ] โดยความเป็ น “ปริ ตตธรรม” เป็ นต้น เพราะใน “ฌาน ๓” และ
ปรารภ “นวัตตัพพธรรม” [ธรรมทีไมพึ่ งกลาว
่ ปาวจรเหลานี
่ รู ปาวจรทังหลายยอมเป็
่ นไปใน ปฐวีกสิ ณ เป็ นต้น “อากาสานัญจายตนะ” ก็
“ฌาน ๔” แหงรู
็ นไปในการปราศจากวิญญาณของอรู ปฌาน ดังนีแล
เป็ นไปในการเพิกอากาศ “อากิญจัญญายตนะ” กเป็
จบ จตุตถฌาน ๑๒ อย่ าง --------------------------
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๑๒ อย่ าง” กบั “จตตถฌานมี
๑๓ ประเภท” ดังนี
นอกจากนี ให้พิจารณาเปรี ยบเทียบกบั “จตตถฌาน
ุ
ุ
“จตตถฌานมี
๑๓ ประเภท” คือ อิทธิ ฤทธิ แห่ งจตุตถฌานทีทําให้ เกิดคุณวิเศษต่ างๆ ๕ ประการ (พระ
ุ
อภิธรรมปิ ฎก วิภงั ค์ เลม่ ๒ ภาค ๒ - หน้าที 432–435 FILE 78) ได้แก่
่ ั นไปโดยลําดับในสมาธิ
(๑) หมวดอนปพพนิ
ุ ุ โรธ คือ ธรรมเครื องอยูท่ ีประณี ตตอกนขึ
(๑) “บาทแห่ งฌานทังปวง” คือ “รู ปฌาน ๔–อรู ปฌาน ๔” และ “นิโรธสมาบัติ” [สัญญาเวทยิตนิโรธ]
(๒) หมวดอภิญญา [อภิญญา ๕] คือ ความรู ้ยงิ ยวด
(๒) “อิทธิวธิ ิ–อิทธิวธิ ญาณ” คือ ความรู ้ทีทําให้แสดงฤทธิต่างๆ ได้
(๓) “ทิพพโสต–ทิพพโสตญาณ” คือ ญาณทีทําให้มีหูทิพย์
ํ
(๔) “เจโตปริยญาณ” คือ ญาณทีให้กาหนดใจคนอื
นได้
(๕) “ปพเพนิ
วาสานสสติ
วาสญาณ” คือ ญาณทีทําให้ระลึกชาติได้
ุ
ุ –ปพเพนิ
ุ
(๖) “ทิพพจักขุ–ทิพพจักขญาณ
ุ ” คือ ญาณทีทําให้มีตาทิพย์
(๓) หมวดญาณ [ญาณ ๒] คือ ปรี ชาหยังรู ้–ปัญญาหยังรู ้
่ องมาได้
(๗) “ยถากัมมปคตญาณ
–อตีตังสญาณ” คือ ญาณหยังรู ้ส่ วนอดีตและสาวหาเหตุปัจจัยอันตอเนื
ู
ิ บตอไปได้
่
(๘) “อนาคตังสญาณ” คือ ญาณหยังรู ้ส่ วนอนาคตและหยังผลทีจะเกดสื
(๔) หมวดอรปฌาน
[ข้อ ๗ ในกรรมฐาน ๔๐] คือ อรู ปฌาน ๔ ทีเป็ นบาทฐานในการเข้านิโรธสมาบัติ
ู
(๙) “อากาสานัญจายตนฌาน” คือ มนสิ การว่า “อากาศหาทีสุดมิได้ ”
(๑๐) “วิญญาณัญจายตนฌาน” คือ มนสิ การว่า “วิญญาณหาทีสุดมิได้ ”
(๑๑) “อากิญจัญญายตนฌาน” คือ มนสิ การว่า “ภาวะไม่ มีอะไรเลย”
(๑๒) “เนวสั ญญานาสั ญญายตนฌาน” คือ มนสิ การว่า “ภาวะมีสัญญาก็ไม่ ใช่ ไม่ มีสัญญาก็ไม่ ใช่ ”
ิ
(๕) หมวดโลกตตระ
คือ ภาวะเหนือโลกียธรรม ทีจิตปราศจากกเลสและทุ
กข์แล้ว
ุ
(๑๓) “โลกตตรจตตถฌาน
” คือ จิตน้อมถึง “เจโตวิมตุ ติ” [สุ ญญตสมาธิ–อนิมิตตสมาธิ–อัปปณิ หิตสมาธิ ]
ุ
ุ
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่ คือ “อเบกขาจิ
ต”
ในการบําเพ็ญเพียรฌานสมาบัติจนได้รูปาวจรจตุตฌานนัน ภาวะจิตทีฝึ กฝนมาเป็ นอยางดี
ุ
่
ิ ] นัน
กบั “เอกัคคตาแห่ งจิต” นัน จิตในขณะนัน สมัยนัน ยอมปราศจากนิ
วรณ์ [นิ วรณธรรม–นิวรณูปกเลส
คือ ระดับคุณภาพของจิตและชีวิตสะอาดบริ สุทธิดว้ ย “โวทานธรรม” ทีประกอบด้วยภาวะจิต ทีเรี ยกวา่ “อธิ
จิตตสิ กขา” ได้แก่ สัมมาวายามะ–สัมมาสติ–สัมมาสมาธิ ดังนี
“รปาวจรจตตถฌาน
” (พระสุ ตตันตปิ ฎก ขุททกนิกาย อุทาน เลม่ ๑ ภาค ๓ - หน้าที 318–319 FILE 44) ถึง
ู
ุ
ความไม่ หวันไหว เพราะประกอบด้ วย “โวทานธรรม” ทัง ๑๖ ประการ [การชําระล้างให้บริ สุทธิ–การทําให้
สะอาดไมมั่ วหมอง หรื อ “โวทานํ” ได้แก่ ความผ่ องแผ้ ว ธรรมฝ่ ายวิเศษ] สมจริ งดังคําทีท่ านกล่ าวไว้ ว่า:
่ นไหวใน โกสั ชชะ (ความเกยจคร้
ี าน)
(๑) จิตทีไม่ ฟุบลง ชือวา่ อาเนญชะ เพราะไมหวั
่ นไหวใน อทธั
่ )
(๒) จิตทีไม่ ฟูขึน ชือวา่ อาเนญชะ เพราะไมหวั
ุ จจะ (ความฟุ้ งซาน
่ นไหวใน ราคะ (ความกาหนั
ํ ด)
(๓) จิตไม่ ยนิ ดียงิ ชือวา่ อาเนญชะ เพราะไมหวั
่ นไหวใน พยาบาท (ความขัดเคืองแค้นใจ)
(๔) จิตไม่ ผลักออก ชือวา่ อาเนญชะ เพราะไมหวั
่ นไหวใน ทิฏฐิ (ความเห็นผิด)
(๕) จิตทีไม่ เกียวเกาะ ชือวา่ อาเนญชะ เพราะไมหวั
่ นไหวใน ฉันทราคะ (ความพอใจติดใคร่ )
(๖) จิตทีไม่ ผูกพัน ชือวา่ อาเนญชะ เพราะไมหวั
่ นไหวใน กามราคะ (ความติดใจในกามคุณ)
(๗) จิตทีหลดพ้
ุ น ชือวา่ อาเนญชะ เพราะไมหวั
่ นไหวใน กิเลส (ความเศร้าหมอง)
(๘) จิตทีไม่ พวั พัน ชือวา่ อาเนญชะ เพราะไมหวั
่ นไหวใน เขตแดน (กเลส
ิ )
(๙) จิตทีไม่ มีเขตแดน เป็ นต้น ชือวา่ อาเนญชะ เพราะไมหวั
(๑๐) จิตทีมีอารมณ์ เป็ นหนึง ชือวา่ อาเนญชะ เพราะไม่หวันไหวใน กิเลสต่ างๆ
่ นไหวใน อสั ทธิยะ (ความไมมี่ ศรัทธา)
(๑๑) จิตทีศรัทธากํากับแล้ ว ชือวา่ อาเนญชะ เพราะไมหวั
่ นไหวใน โกสั ชชะ (ความเกยจคร้
ี าน)
(๑๒) จิตทีวิริยะกํากับแล้ ว ชือวา่ อาเนญชะ เพราะไมหวั
่ นไหวใน ปมาทะ (ความประมาท)
(๑๓) จิตทีสติกาํ กับแล้ ว ชือวา่ อาเนญชะ เพราะไมหวั
่ นไหวใน อทธั
่ )
(๑๔) จิตทีสมาธิกาํ กับแล้ ว ชือ อาเนญชะ เพราะไมหวั
ุ จจะ (ความฟุ้ งซาน
่ นไหวใน อวิชชา (ความไมรู่ ้จริ ง)
(๑๕) จิตทีปัญญากํากับแล้ ว ชือวา่ อาเนญชะ เพราะไมหวั
่ นไหวใน ความมืดแห่ งอวิชชา
(๑๖) จิตทีถึงความสว่ างแล้ ว ชือวา่ อาเนญชะ เพราะไมหวั
่
่ อปนหรื อกลุม้ รุ มด้วย
ดังนัน เมือจิตปราศจากนิ วรณ์ทงั หลาย สหรคตด้วยความผองแผ้
ว [โวทาน] ไมเจื
“อวิชชา–อรติ–อกศลธรรมทั
งปวง” จึงเรี ยกภาวะจิตดังเดิมนี ว่า “จิตประภัสสร” เพราะอรรถวา่ “หมดจด–
ุ
สะอาด–บริ สุทธิ –ผ่ องใส–เบิกบาน–ไม่ มีมลทิน–ปราศจากอุปกิเลส–อ่ อน–ควรแก่ งาน–มันคง–ไม่ หวันไหว”
่ ชชา [อวิชชามีลกั ษณะ ๒๕ ประการ] อันเป็ นมูลเหตุ
โดยเฉเพาะ ความดับระงับในความไมรู่ ้จริ งแหงอวิ
รากเหง้าแหง่ทุกข์ คือ “ชาติ –ชรา–พยาธิ –มรณะ” พร้ อมด้วย “โสกะ–ปริ เทวะ–ทุกข์ –โทมนัส–อุปายาส”
่ กร] และ สังกิเลสทังหลาย ดังนี
[สังสารทุกข์แหงภวจั
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่ ชชา] ได้แก่
“อวิชชามีลกั ษณะ ๒๕ ประการ” [องค์แหงอวิ
่ งรู ้ดว้ ยญาณ [ญาณ–ปรี ชาหยังรู ้]
(๑) “อัญญาณ” คือ ความไมหยั
่ นด้วยญาณทัสสนะ [ทัสสนะ–ความเห็น]
(๒) “อทัสสนะ” คือ ความไมเห็
่ สรู ้ [อภิสมัย–ความตรัสรู ้]
(๓) “อนภิสมัย” คือ ความไมตรั
่ สรู ้ตาม [อนโพธะ
(๔) “อนนโพธะ
ุ ” คือ ความไมตรั
ุ –ความตรัสรู ้ตาม]
่ สรู ้พร้อม [สัมโพธะ–ความตรัสรู ้พร้อม]
(๕) “อสั มโพธะ” คือ ความไมตรั
่
(๖) “อัปปฏิเวธะ” คือ การไมแทงตลอด
[ปฏิเวธะ–การแทงตลอด]
(๗) “อสั งคาหณา” คือ ความไมถื่ อเอาให้ถกู ต้อง [สังคาหณา–ความถือเอาถูกต้อง]
่ งโดยรอบคอบ [ปริ โยคาหณา–ความหยังโดยรอบคอบ]
(๘) “อปริโยคาหณา” คือ ความไมหยั
(๙) “อสมเปกขนา” คือ ความไมพิ่ นิจ [สมเปกขนา–ความพินิจ]
(๑๐) “อปัจจเวกขณา” คือ ความไมพิ่ จารณา [ปัจจเวกขณา–ความพิจารณาทบทวน]
่
(๑๑) “อัปปัจจักขกรรม” คือ ความไมรู่ ้ในกรรมของตน [กัมมผลสัทธา–กฎแหงกรรม
]
(๑๒) “ทมมิ
ุ ชฌะ” คือ ความทรามปัญญา [สัมมาทิฏฐิ–ความเห็นชอบ อธิปัญญา–ปั ญญาอันยิง]
่ [วิสารทะ–ฉลาดชํานาญ ปฏิภาณ–ความคิดทันการ]
(๑๓) “พาลยะ” คือ ความโงเขลา
(๑๔) “อสั มปชัญญะ” คือ ความไมรู่ ้ทวั พร้อม [สัมปชัญญะ–ความรู ้ทวั พร้อม]
(๑๕) “โมหะ” คือ ความหลง [ปัญญา –ความรอบรู ้–ความรู ้ชดั ]
่ เอกัคคตา–จิตตสมาธิ]
(๑๖) “ปโมหะ” คือ ความลุ่มหลง [อวิกเขปะ–ความไมฟุ้่ งซาน
่ ่ ]
(๑๗) “สั มโมหะ” คือ ความหลงใหล [อสัมโมหสัมปชัญญะ–รู ้ชดั วาไมหลง
่ ้ [วิชชา–ความรู ้แจ้ง อภิญญา–ความรู ้ยงิ ยวด]
(๑๘) “อวิชชา” คือ รู ้สิงทีไมควรรู
(๑๙) “อวิชโชฆะ” คือ โอฆะคืออวิชชาให้จมลงในวัฏฏะ [วิวฏะ–ความพ้นจากวัฏฏะ = วิวฏั ฏะ]
(๒๐) “อวิชชาโยคะ” คือ โยคะคืออวิชชาให้ประกอบไว้ในวัฏฏะ [วิราคะ–ความไมติ่ ดพันเป็ นอิสระ]
่ [นิโรธ–ความดับกเลสแ
ิ ละทุกข์]
(๒๑) “อวิชชานสัุ ย” คือ อนุสยั คืออวิชชาด้วยอํานาจการละยังไมได้
(๒๒) “อวิชชาปริยุฏฐาน” คือ การกลุม้ รุ มจิตคืออวิชชา [อปสมะ
–ความสงบ สมถะ–การสงบระงับจิต]
ุ
(๒๓) “อวิชชาลังคี” คือ กลอนเหล็กหรื อลิมคืออวิชชา [วิสังโยค–ความหมดเครื องผูกรัด]
(๒๔) “โทสะ” คือ ความคิดประทุษร้าย [อพยาบาท–ความไมขั่ ดเคืองมีเมตตา]
่
ิ ]
(๒๕) “โลภะ” คือ ความอยากได้ [อปจยะ–ความไมพอกพู
นกเลส
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เมือผูป้ ฏิบตั ิธรรมพิจารณาคุณสมบัติของจตุตถฌานมีวตั ถุ ๑๒ ประการ และ ๑๓ ประการ แล้ว จะเห็นได้ว่า
่ กต้องในฝ่ ายกุศล โดยมีสมาธิ ฌานเป็ นหลัก นัน
พลังอํานาจของจิตมนุษย์ทีได้รับการฝึ กฝนอบรมมาอยางถู
่ ิ
ยอมเกดฤทธิ
ปาฏิหาริ ยไ์ ด้จริ ง และนํามาใช้งานได้หลายประการ โดยเฉพาะการพัฒนาวิวฒั น์ปัญญาในขันสูง
ซึ งหมายถึง “อภิญญา–ความรู้ คมชั ด–ความรู้ ยิงยวด” หรื อ “วิชชา–ความรู้ แจ้ ง–ความรู้ วิ เศษ” หรื อ “ญาณ–
ปรี ชาหยังรู้ ” หรื อ “ปั ญญา–ความรู้ รอบแห่ งสั มปชั ญญะ” แตที่ แนๆ่ คือ “ญาณทัสสนะ–ปั ญญารู้ เห็ นด้ วย
ญาณ” ทีสหรคตด้วย “ฤทธิแห่ งอธิจิตตสิ กขา” ได้แก่ “สัมมาวายามะ–สัมมาสติ–สัมมาสมาธิ ” [อาตาปี –สัมป
่
ชาโน–สติมา] ฉะนัน ผลการบรรลุ “คณวิ
บตั ิ
ุ เศษแห่ งอธิคมธรรม” ซึ งเป็ นธรรมขันบรรลุผลแหงการปฏิ
[อตตริ
= ธรรมยวดยิงของมนุษย์ ธรรมของมนุษย์ผยู ้ อดยิง ธรรมลํามนุษย์ ได้แก่ ฌาน–วิโมกข์ –
ุ มนสสธรรม
ุ
่ นกาวบาทที
้
สมาบัติ–อภิญญา–มรรค–ผล] นี ยอมเป็
สําคัญทีสุ ดในการปฏิบตั ิธรรมในพระพุทธศาสนา ทีสรุ ป
่ แหงการศึ
่
ยอ่ คือ การทําจิตให้สะอาดบริ สุทธิ เป็ นแกนแท้
กษาพระธรรมคําสอนของพระศาสดา [พระสั ตถุ
สาสน์ –พระธรรมวินัย–พระอนุศาสนี = “พทธโอวาท
๓” คือ (๑) ไม่ ทาํ ความชัวทังปวง (๒) ทําความดีให้
ุ
เพียบพร้ อม (๓) ทําใจของตนให้ สะอาดบริ สุทธิ หรื อ “ปธาน ๔” คือ ความเพียรชอบ ที เป็ นสั มมาวายามะ
่ ิ มิให้เกดขึ
ิ น(๒) “ปหาน
แห่ งสั มมัปปธาน ๔ อย่ าง ได้แก่ (๑) “สั งวรปธาน” เพียรระวังบาปอกุศลทียังไมเกด
่ ิ ให้เกดขึ
ิ น
ิ นแล้ว (๓) “ภาวนาปธาน” เพียรเจริ ญทํากุศลธรรมทียังไมเกด
ปธาน” เพียรละบาปอกุศลทีเกดขึ
่ เสื อมไปและให้เพิมไพบูลย์] ด้วยเหตุนี
ิ นแล้ว ไมให้
(๔) “อนรัุ กขนาปธาน” เพียรรักษากุศลธรรมทีเกดขึ
ในขณะเจริ ญฌานสมาบัตินนั จึงต้องสัมปยุตต์ดว้ ย “โพธิปักขิยธรรม ๓๗” [อภิญญาเทสิ ตธรรม] หมายถึง
่
่ ยมรรค หรื อ ธรรมที
่
ื ลแกการตรั
ื นแกอริ
ธรรมอันเป็ นฝั กฝ่ ายแหงความตรั
สรู ้ คือ เกอกู
สรู ้ ธรรมทีเกอหนุ
เรี ยกวา่ “เอกายนมรรค” หมายถึง ทางอันเอก คือ ข้อปฏิบตั ิอนั ประเสริ ฐทีจะนําผูป้ ฏิบตั ิไปสู่ ความบริ สุทธิ
หมดจด หมดความทุกข์ และบรรลุนิพพาน ได้แก่ สติปัฏฐาน ๔–สัมมัปปธาน ๔–อิ ทธิ บาท ๔–อิ นทรี ย์ ๕–
พละ ๕–โพชฌงค์ ๗–มรรคมีองค์ ๘ นันคือ จิตต้อง “วิตก” คือ ความตรึ ก [ปรารมภ์ = เริ ม–ปรารภ–เริ มแรก–
วิตก–รําพึง–ครุ่ นคิด] และ “วิจาร” คือ ความตรอง [การตามฟั นอารมณ์–การพิจารณาอารมณ์ = วิจารณ์ คือ
่
พิจารณา–ไตรตรอง
–สอบสวน–ตรวจตรา–คิดการ–กะการ–จัดเตรี ยม–จัดแจง–ดูแล–จัดดําเนิ นการ] อันเป็ น
ิ ญ ญา ซึ งเป็ นการเจริ ญ รู ป ฌาน อัน ประกอบด้ว ย ๑๒ ขัน ซึ งเป็ น
ขัน ตอนของการฝึ กอบรมจิ ต ให้เ กดปั
่ ก ดังนี
องค์ประกอบภายในตน ทีจะพัฒนาจิตใจไปสู่ โลกุตตรธรรมได้ไมยากนั
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องค์ ประกอบในการเจริญภาวนากรรมฐาน
(๑) “อารมณ์ ” คือ สิ งทีเห็น–สิ งทีได้ยนิ –สิ งทีได้กลิน–สิ งทีรู ้รส–สิ งทีต้องกาย–สิ งทีรู ้เรื องในใจ
(๒) “วิตก” คือ ความตรึ กอารมณ์–ความครุ่ นคิดแรกเริ ม
(๓) “วิจาร” คือ ความตรองอารมณ์–การตามฟันอารมณ์
่ อารมณ์
(๔) “สั ญเจตนา” คือ ความคิดอาน
(๕) “สั ญญา” คือ ความหมายรู ้อารมณ์
(๖) “วิญญาณ” คือ ความรู ้แจ้งอารมณ์
่ งสดใส
(๗) “ปราโมทย์ ” คือ ความชืนบานใจ–ความราเริ
(๘) “ปี ติ” คือ ความอิมใจปลืมใจเอิบอาบไปทัวสรรพางค์–ความอิมใจปลาบปลืมเต็มไปทังตัว
่
(๙) “ปัสสั ทธิ” คือ ความสงบเย็นกายใจ–ความผอนคลายรื
นสบาย
่ ง
(๑๐) “สขุ” คือ ความรื นใจไร้ความข้องขัด ความสงบเย็นกายใจ–ความสุ ขฉําชืนทัวทังตัวทีประณี ตอยางยิ
(๑๑) “อเบกขา
” คือ ความวางจิตเป็ นกลางทีลงตัวสนิท
ุ
(๑๒) “เอกัคคตาแห่ งสมาธิ” คือ จิตมีอารมณ์ฟันเป็ นเอกภาพหนึงเดียว
สตรส
ู มาธิมีวตั ถุ ๔ ประการ = “มีแล้ วไม่ มี ให้ เฉยๆ ให้ รวมเป็ นหนึง”
อาการของจิตในกระแสวิถีแห่ งชวนะ [วิญญาณปวัตติอาการ]
อุปาทขณะ–ฐิติขณะ
ภังคขณะ
จิตดังเดิม
วิถีจิต
ภวังคจิต
การเจริญฌานสมาบัติ
ให้ มี
แล้วไม่ ให้ มี
ให้ เฉยๆ
ิ ิ = +0
ิ = –0
บวก–เกดกเลส
ลบ–ดับกเลส
ไมมี่ บวกและลบ = ±0
วิตก–วิจาร–ปี ติ–สุ ข
อุเบกขา
อทุกขมสุ ขเวทนา [ดับอวิชชา]
ตัตรมัชฌัตตตา
สั งกิเลส
โวทาน
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ความนึกคิด
ตกภวังค์

ให้ รวมเป็ นหนึง
่
่ =0
วิสุทธิ–ความวางเปลา
ั
เอกคคตา
่ เวก
สมาธิแหงวิ
จิตประภัสสร

หน้า ๑๓

“สั งกิเลส” หมายถึง ความเศร้ าหมอง–ความสกปรก–สิ งทีทําใจให้ เศร้ าหมอง ธรรมทีอยูใ่ น “หาน
ภาค” คือ ในฝ่ ายข้างเสื อม ได้แก่ ธรรมจําพวกทีทําให้ ตกตําเสื อมทราม เชน่ อโยนิโสมน
สิ การ–อคติ–ตัณหา–มานะ–ทิฏฐิ –อวิชชา
“โวทาน” หมายถึง ความบริ สุทธิ –ความผ่ องแผ้ ว–การชําระล้ าง–การทําให้ สะอาด ธรรมทีอยูใ่ น “วิ
เสสภาค” คือ ในฝ่ ายข้างวิเศษ ได้แก่ ธรรมจําพวกทีทําให้ เจริ ญงอกงามดียิงขึนไปจน
ปลอดพ้ นจากประดาสิ งมัวหมองบริ สุทธิ บริ บูรณ์ เชน่ โยนิโสมนสิ การ–กุศลมูล–สมถะ–
และ–วิปัสสนา ตลอดถึง–นิพพาน
่
ี ั กจของวิ
ิ
ให้พิจารณาไตรตรองถึ
งประเด็นเกยวกบ
ญญาณ หรื อหน้าทีของจิต เพือให้เข้าใจชัดเจนในการฝึ ก
่ กต้อง วาจิ
่ ตมนุ ษย์ปกตินันมีเกดดั
ิ บสลับกนไป
ั หรื อหมุนเวียน
อบรบจิตในการเจริ ญฌานสมาบัติ อยางถู
่ นไปตาม “กฎแห่ งกรรม” และ “กัมมัสสกตา”
ั
เปลียนกนไปใน
“สั งสารทกข์
ุ แห่ งภวจักร” ทีไมสิ่ นสุ ด ยอมเป็
[กฎสัตว์ทงั หลายมีกรรมเป็ นของตน] ในการเจริ ญฌานสมาบัตินนั จึงเป็ นการดับกระบวนการความครุ่ นคิด
ใน “กิจ ๑๔–วิญญาณกิจ ๑๔” ลงให้ได้ ให้เหลือเพียง ๑ อาการ นันคือ “ภวังคะ” ทีเรี ยกวา่ “จิตประภัสสร”
ั ] การดับไฟทีสุ มอยูใ่ นทรวงอกของตน จึงไมใชเรื
่ ่ องงาย
่ ทีรู ้
อันหมายถึง “จตตถฌาน
” [อุเบกขา–เอกคคตา
ุ
ั งสกปรกมาตังแตตั่ งใจมาเกดแล้
ิ ว แตเลื
่ อกเกดไมได้
ิ ่
ได้เร็ วทันใจ เพราะธรรมชาติทีคุน้ เคยของมนุษย์อยูก่ บสิ
่ ็
็ ่ ใจ
แตกสามารถเลื
อกทํากุศลกรรมได้ อันเป็ นการแสวงหารสิ งทีประเสริ ฐ ถึงจะมาจากแดนสกปรก กไมให้
็ ่ า ได้ เพราะมนุ ษ ย์มี สมองที สามารถกลันกรองอะไรดี อ ะไรชัว เป็ น
มันสกปรกมี ปฏิ กูลไปด้ว ย กยอมทํ
่
่
ประโยชน์หรื อไร้ประโยชน์ ไมมี่ แกนสารอะไรที
จะไปยึดมันถือมันไว้ แม้แตตั่ วตนของตน เพราะสิ งเหลานี
่ นมา ทีมีกระบวนการซับซ้อน จนมนุษย์เองกเชื
็ อวา่ “มันมีตัวตนแท้ จริง” ยอมบ้าคลังอยูก่ บั
เป็ นสิ งปรุ งแตงขึ
่ ทังของตัวเอง และลุกลามไปถึงการยึดครอบถือมันในตัวผูอ้ ืน คือ หลอกตัวเองเสร็ จไมพอ
่ ไปหา
สิ งเหลานี
ี ่
่
่
่ คือ มากพอกบความ
ั
อุปกรณ์เสริ มเข้ามาเกยวพวงหอยตามอี
ก จะได้ “หนําใจ” แก่พอประคุ
ณแมประคุ
ณทาน
่ สมใจอยาก สมใจนึ ก แตถ้่ า “หนําเลียบ” คือ ชือผลกาน้าชนิ ดหนึ งทีดองเค็ม
ต้องการตามใจทีนึ ก สาแกใจ
็
ิ
ผูด้ ีหรื อโจรเลือกเป็ นอาหารตามร้านขายต้มกลางคืน กลองสะกดคนใกล้
ๆ แล้วถามวา่ “หนําแล้ วยัง!” แล้ว
็ ถึงพร้อมลุกวิงกแล้
็ วกนั เป็ นการสํารวมระวังอินทรี ยข์ องตนเอง เหมือนเพลงหมอ
สังเกตอาการเอาเอง กให้
ลําร้อง “เอาให้ พอ ฉั นจะรออยู่ตรงนี” [ทังทีรู ้ดี เธอเจ้าชูมีคนอืน] ตามความเป็ นจริ ง เป็ น “การรอขมนรก
”
ุ
ั
่ ่
[พวกนรกวิวาห์กบพวกอสุ
รกาย] ชัดๆ อยางไมเกรงใจผู
ม้ ีบุญทีอยูใ่ กล้ แทนทีจะจําคําสอนของพระศาสดา
ิ
็ ่ ! ให้พิจารณาเรื องอาการของจิต ดังนี
ทีวา่ “ทีใดมีรัก ทีนันมีทุกข์ [ไร้สุขเกดกรรม
]” กเอาละ
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“กิจ ๑๔–วิญญาณกิจ ๑๔” หมายถึง กิจของวิญญาณ หน้ าทีของจิต ทีเรี ยกวา่ “วิญญาณปวัตติ–วิญญาณปวัตติ
อาการ” ซึงเป็ นองค์ความรู ้ทีทําให้รู้แจ้งในการทํางานของจิตใน ๑ ขณะจิต [วิถีจิต = มโนทวารวิถี คือ การ
คํานึงอารมณ์ ใหม่ ทางทวารนันๆ ในทวารทัง ๕ เรี ยกวา่ “มโนทวาราวัชชนะ” หรื อ “ชวนจิต” คือ จิตซึงทํา
หน้าทีรับอารมณ์ในวิถี หรื อ การทําหน้าทีของจิตในการรับอารมณ์นนั ] ได้แก่
่
่ ได้แก่ จิต ๑๙ คือ อุเบกขาสันตีรณะ ๒ มหาวิบาก ๘ รู ปวิบาก
(๑) “ปฏิสนธิ” คือ หน้าทีสื บตอภพใหม
๕ อรู ปวิบาก ๔
่ ยวกบปฏิ
ั สนธิ
(๒) “ภวังคะ” คือ หน้าทีเป็ นองค์ของภพ ได้แก่ จิต ๑๙ อยางเดี
(๓) “อาวัชชนะ” คือ หน้าทีคํานึงอารมณ์ใหม่ ได้แก่ จิต ๒ คือ ปัญจทวาราวัชชนะ–มโนทวาราวัชชนะ
(๔) “ทัสสนะ” คือ หน้าทีเห็นรู ป ได้แก่ จักขุวิญญาณ ๒
(๕) “สวนะ” คือ หน้าทีได้ยนิ เสี ยง ได้แก่ โสตวิญญาณ ๒
(๖) “ฆายนะ” คือ หน้าทีรู ้กลิน ได้แก่ ฆานวิญญาณ ๒
(๗) “สายนะ” คือ หน้าทีลิมรส ได้แก่ ชิวหาวิญญาณ ๒
(๘) “ผสนะ
ุ ” คือ หน้าทีถูกต้องโผฏฐัพพะ ได้แก่ กายวิญญาณ ๒
(๙) “สั มปฏิจฉนะ” คือ หน้าทีรับอารมณ์ ได้แก่ สัมปฏิจฉนะ ๒
(๑๐) “สั นตีรณะ” คือ หน้าทีพิจารณาอารมณ์ ได้แก่ สันตีรณะ ๓
(๑๑) “โวฏฐั พพนะ–โวฏฐปนะ” คือ หน้าทีตัดสิ นอารมณ์ ได้แก่ มโนทวาราวัชชนะ ๑
่
่ ทํากรรม ได้แก่ จิต ๕๕ คือ กุศลจิต ๒๑ อกุศล
(๑๒) “ชวนะ” คือ หน้าทีแลนเสพอารมณ์
อันเป็ นชวงที
จิต ๑๒ กริิ ยาจิต ๑๘ คือ เว้นอาวัชชนะทังสอง โลกุตตรผลจิต ๔
่
(๑๓) “ตทาลัมพนะ” คือ หน้าทีรับอารมณ์ต่อจากชวนะกอนตกภวั
งค์ ได้แก่ จิต ๑๑ คือ มหาวิบาก ๘
สันตีรณะ ๓
่ ยวกบในปฏิ
ั
(๑๔) “จติุ” คือ หน้าทีเคลือนจากภพปั จจุบนั ได้แก่ จิต ๑๙ อยางเดี
สนธิ
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่ “นามกาย” [เจตสิ ก–จิต = เวทนา–สัญญา–สังขาร–
อนึ ง เพือให้เข้าใจกระบวนการทํางานของจิตระหวาง
่ เป็ นรู ปธรรมนัน เรี ยกวา่ “กลาป” [กะ-หลาบ] ดังรายละเอียดตอไป
่ นี
วิญญาณ] กบั “รปกาย
” [รู ป] ในสวนที
ู
่
“กลาป” [กะ-หลาบ = Subtle Atomic Particle] หมายถึง หน่ วยรวมรู ปธรรมทีเล็กทีสุด หนวยรวม
่
ั น อันเป็ นสวนยอยของรู
่ ่
เล็กทีสุ ด ซึงมีองค์ประกอบทีจําเพาะแนนอนมารวมกนขึ
ปธรรมประเภท
่ งขตธรรมในรายละเอียดแหงขณะ
่
นันๆ โดยทีองค์ประกอบทังหมดมีลักษณะอาการแหงสั
สมัย และ
กาลอัทธา ดังนี
่ ั
(๑) “สหวตติ
ุ ” คือ มีความเป็ นไปรวมกน
ิ นด้วยกนพร้
ั อมเป็ นอันเดียว
(๒) “เอกปปาทะ
” คือ ทังเกดขึ
ุ
ั อมเป็ นอันเดียว
(๓) “เอกนิโรธะ” คือ ทังดับด้วยกนพร้
่ ั นอันเดียว
(๔) “เอกนิสสยะ” คือ มีมหาภูตรู ปเป็ นทีอาศัยรวมกนเป็
(๕) “ฐิ ติ” คือ ความตังมันดํารงอยู่
(๖) “ภังคะ” คือ มีความเสื อมไป
(๗) “นิโรธะ” คือ มีความดับไป
อนึง ให้พจิ ารณาเปรี ยบเทียบ [Comparison] หรื อ พิจารณาเทียบเคียง [Analogy] กบั “อปาทายรป
ุ
ู
่ “วิญญาณธาตุ” ดังนี
๒๔” (ข้อ ๑๖–ข้อ ๒๔) คือ รู ปอาศัย–รู ปสื บเนือง ไมรวม
ญ. “วิญญัติรูป ๒” หมายถึง รู ปคือการเคลือนไหวให้ ร้ ู ความหมาย
(๑) “กายวิญญัต”ิ คือ การเคลือนไหวให้รู้ความหมายด้วยกาย [ธาตุลม (วิญญาณธาตุ)]
(๒) “วจีวญ
ิ ญัต”ิ คือ การเคลือนไหวให้รู้ความหมายด้วยวาจา [ธาตุลม (วิญญาณธาตุ)]
ฎ. “วิการรปู ๕” หมายถึง รู ปคืออาการทีดัดแปลงทําให้ แปลกให้ พิเศษได้ รวม “วิญญัติรูป ๒”
(๓) “รปัู สสะ–ลหตา
ุ ” คือ ความเบา [ธาตุนาํ ]
่
(๔) “รปัู สสะ–มทตา
[ธาตุนาํ ]
ุ ุ ” คือ ความออนสลวย
่
(๕) “รปัู สสะ–กัมมัญญตา” คือ ความควรแกการงาน
ใช้การได้ [ธาตุไฟ]
ฏ. “ลักขณรปู ๔” หมายถึง รู ปคือลักษณะหรื ออาการเป็ นเครื องกําหนด
่ วหรื อเติบขึน [ธาตุดิน–ธาตุอากาศ (ชองวาง
่ ่ )]
(๖) “รปัู สสะ–อปจยะ
” คือ ความกอตั
ุ
(๗) “รปัู สสะ–สั นตติ” คือ ความสื บตอ่ [ธาตุดิน–ธาตุอากาศ]
(๘) “รปัู สสะ–ชรตา” คือ ความทรุ ดโทรม [ธาตุดิน–ธาตุอากาศ]
(๙) “รปัู สสะ–อนิจจตา” คือ ความปรวนแปรแตกสลาย [ธาตุดิน–ธาตุอากาศ]
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่ นธ์ทงั หลายในเชิงทฤษฎี ดังนี
เพือให้เห็นภาพรวมทีชัดเจนยิงขึน ให้พิจารณาภาวะแหงขั
“ขันธ์ ทังหลายทีเกิดขึนเป็ นปั จจุบัน เป็ นขันธ์ ทีมีความเสื อมไปเป็ นธรรมดา ย่ อมตังอยู่ในฐิ ติขณะ
แห่ งขันธ์ ปัจจุบันนัน” (นิพพฺ ตฺตาเยว ติฏฺ ฐนฺต:ิ พระสุ ตตันตปิ ฎก ขุททกนิกาย มหานิทเทส เลม่ ๕
ภาค ๑ - หน้าที 338 -339 FILE 65)
่
็ ตามนิยามในหลักทางพระอภิธรรม ด้วยอรรถวา่:
อยางไรกตาม
“หน่ วยรวมรปธรรมเล็
กทีสดุ ทีเป็ นหน่ วยย่ อยพืนฐานของรปธรรมทั
งปวง ได้แก่ ‘สทธั
ุ ฏฐกกลาป’
ู
ู
่
่ มีอยู่
[หนวยรวมหมวด
๘ ล้วน] คือ กลาปซึงประกอบด้วย ‘อวินิพโภครปู ๘’ [รู ปธรรมแปดอยางที
ั นประจําเสมอไป ไมสามารถแยกพรากออกจากกนได้
่
ั ] อันได้แก่ ปฐวี–อาโป–เตโช–
ด้วยกนเป็
วาโย–วัณณะ–คันธะ–รสะ–โอชา”
่ ดังนี (๑) ปฐวี
แตถ้่ าพิจารณาการรู ้แจ้งใน “อารมณ์ ๖” ด้วยวิญญาณกจิแล้ว ก็สามารถลําดับใหมได้
ธาตุ (๒) อาโปธาตุ (๓) เตโชธาตุ (๔) วาโยธาตุ [สวนะ] (๕) วัณณะ [ทัสสนะ] (๖) คันธะ [ฆายนะ]
่
่ ปธรรมทีจิตไตรตรองพิ
่
(๗) รสะ [สายนะ] (๘) โอชา [ผุสนะ] = สหชาตรปู [หนวยรวมแหงรู
จารณา
ได้ หรื อ “ความครุ่ นคิด–ความนึกคิด–มโนภาพ” ของ “จิตวิญญาณ–มโนวิญญาณ”]
จบ นิยามแห่ งกลาป ---------------------่ ดเป็ นหมวดหมู่ใน “ธรรมขันธ์ ๕” ดังนี
่
็ ธรรมทังหลายยอมจั
อยางไรกตาม
“ธรรมขันธ์ ๕” หมายถึง ประมวลธรรมทังปวงเข้าเป็ นหัวข้อใหญ่ ได้แก่
(๑) “สี ลขันธ์ ” คือ กองศีล หมวดศีล ประมวลธรรมทังหลาย เชน่ อปจายนมัย–เวยยาวัจจมัย–ปาติ
โมกขสังวร–กายสุจริ ต–สัมมาวาจา–สัมมากัมมันตะ–สัมมาอาชี วะ เป็ นต้น
(๒) “สมาธิขนั ธ์ ” คือ กองสมาธิ หมวดสมาธิ ประมวลธรรมทังหลาย เชน่ ฉันทะ–วิริยะ–จิตตะ–
สัมมาวายามะ–สัมมาสติ–สั มมาสมาธิ เป็ นต้น
(๓) “ปัญญาขันธ์ ” คือ กองปัญญา หมวดปัญญา ประมวลธรรมทังหลาย เชน่ ธัมมวิจยะ–วิมงั สา–
ปฏิสัมภิทา–สัมมาทิฏฐิ –สัมมาสังกัปปะ เป็ นต้น
(๔) “วิมุตติขนั ธ์ ” คือ กองวิมุตติ หมวดวิมุตติ ประมวลธรรมทังหลาย เชน่ ปหาน–วิราคะ–วิโมกข์ –วิ
สุทธิ –สันติ–นิโรธ–นิพพาน เป็ นต้น
ี ั
(๕) “วิมุตติญาณทัสสนขันธ์ ” คือ กองวิมุตติญาณทัสสนะ หมวดธรรมเกยวกบการรู
้การเห็นในวิมุตติ
ประมวลธรรมทังหลาย เชน่ ผลญาณ–ปั จจเวกขณญาณ เป็ นต้น
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่
ฉะนัน ในความหมายของคําวา่ “ธรรมทังปวง” จึงหมายถึง “ธรรม ๑๐” ดังตอไปนี
(๑) ขันธ์ ๕ (๒) อายตนะ
็ ] (๔) กุศลธรรม (๕) อกุศลธรรม (๖) อัพยากต
๑๒ (๓) ธาตุ ๑๘ [อาจรวมหมวด “อิ นทรี ย์ ๒๒” ด้วยกได้
ธรรม (๗) กามาวจรธรรม–กามาวจรภูมิ (๘) รู ปาวจรธรรม–รู ปาวจรภูมิ (๙) อรู ปาวจรธรรม–อรู ปาวจรภูมิ
่ จะถูกจิตของมนุ ษย์ประมวล
(๑๐) โลกุตตรธรรม–โลกุตตรภูมิ อีกนัยหนึ ง ในบรรดาธรรมทังหลายเหลานี
่ วยเจตนาทีขับดันด้วยกเลสตั
ิ ณหา ทิฏฐิ
เป็ น “มโนภาพ–สภาวธรรม–มโนวิญญาณ [จิตตามสภาพปรุ งแตงด้
ิ เป็ นธรรมดา]” ในการพิจารณาธรรมหรื ออารมณ์แหงกรรมฐานในการ
่
มานะ เป็ นต้น พร้อมด้วย สังกเลส
่ ่ ววัตถุหรื อ
เจริ ญภาวนากรรมฐานนัน ให้พิจารณาที “ตัวจิตของตน–วิญญาณของตน–ใจของตน” ไมใชตั
่
่ อมูลการเรี ยนรู ้ ทีเรี ยกวา่
นามธรรมภายนอนตัวของตน ยึดตัวตน [นามรู ป–รางกายจิ
ตใจ] ของตนเป็ นแหลงข้
“มนสิ การกรรมฐาน” [นันคือ (๑) ร้ ู อย่ ูทีใจ (๒) ดอย่
ู ูทีใจ (๓) เห็นอย่ ูทีใจ (๔) เพ่ งอย่ ูทีใจ (๕) กําหนดอยู่ที
ใจ (๖) ให้ เห็นความแจ้ ง ความสว่ าง ความสงบ ขึนในใจ: พุทธวิปัสสนาคติ โดย “หลวงป่ ูทา จารธัุ มโม” ณ
่ จ.นครราชสี มา. ๒๔๕๒–๒๕๕๐. ก็ขอเรี ยนเชิ ญท่ านทังหลายให้ เจริ ญกรรมฐานให้
วัดถําซับมืด อ.ปากชอง
่ ถือเป็ น “สัล
่ ่
ั นปกติ ข้อประพฤติปฏิบตั ิดงั กลาวนี
หนํา] ไมใชการเรี
ยนเอาใบปริ ญญาแบบพวกมนุษย์ทาํ กนเป็
เลขธรรม–สั ลเลขปฏิปทา” [โวทาน] อันเป็ นธรรมเครื องขัดเกลา “ถู–สี–ขัด–ฟอก–เกลา–ขดู–ไถ–ถาก–ถาง”
ิ หนาและบางทัง [อกศลมล
เอากเลส
ุ ู ๓: ราคะ–โทสะ–โมหะ และสหรคตด้วย สังกิเลสทังหลาย หรื อ ปปัญจะ
่
๓: ตัณหา–ทิฏฐิ –มานะ] หลายออกไปจากรางกาย
[กายกรรม–วจีกรรม] และจิตใจ [มโนกรรม] ของตนเอง
่ ให้เหมาะ
ไมต้่ องมีเมตตากรุ ณาไปเผือผูอ้ ืน ทํางานของตนให้เสร็ จ ให้บรรลุ จุดมุ่งหมาย ผสานข้อธรรมยอย
ั อธรรมใหญ่ อยางถู
่ กต้องโดยชอบ ทีเรี ยกวา่ “ธัมมานธัุ มมปฏิปัตติ–ธัมมานธัุ มมปฏิปทา” นันเอง
ควรกบข้
่
็ กหาอะไรกนให้
ิ ชืนใจ แล้วมาเจริ ญธรรมตอ่ อยาหนี
่ ธรรม ถ้าหนี
ถ้าอานแล้
วเหนือยใจ ฟังแล้วเหนือยกาย กพั
่ ยว แตหนี
่ ธรรม “ก็... ท่ านทังหลาย ก็... ขอนิมนต์ อัญเชิ ญได้
ทหารยามสงคราม ประหารชีวิตยิงแตเป้่ าอยางเดี
็ ่ สดี ไม่น่าใช่ “ปรนิมมิตวสวัตดี” [สวรรค์ชนั ๖] หรอก
เลย!” คือ “หนีไปลงนรกอบายภูมิดีๆ นีเอง” กอยางสวั
่ าใจผิด
อยาเข้
่
็ เพือให้เกดความเข้
ิ
่
ั ปัสสนา จึง
อยางไรกตาม
าใจถึงลําดับขันในการเจริ ญภาวนาให้ดีขึน ระหวาสมถะกบวิ
่
ควรพิจารณาไตรตรอง
ลําดับขันการมนสิ การกรรมฐานในวิปัสสนาภูมิ ได้แก่ อนุปัสสนา ๗–มหาวิปัสสนา
่
๑๘–วิปัสสนาญาณ ๑๐–และ–ญาณ ๑๖ ตามลําดับ โดยพิจารณา [สัมมสนะ] อารมณ์แหงกรรมฐานที
เกิดดับ
่ อยางสื
่ บเนื อง อยู่เนื องเป็ นนิ ตย์ อยาได้
่ ละเว้นเด็ดขาด [สัมมัปปธาน ๔] ในขณะทีจิตเป็ นเอกคคตา
ั
บอยๆ
่ ตตสมาธิในรู ปฌานทัง ๔ ไมวาทานจะอยู
่่ ่
็ แตความถู
่
่ ญญากจะทํ
็ าให้รู้
แหงจิ
ใ่ นขันใดกตาม
กต้องชัดเจนแหงปั
่ ั โดยแยกญาณทีเป็ น “ตรุ ณวิปัสสนา” ได้แก่ นามรู ปปริ จเฉทญาณ
เห็นธรรมหรื อสภาวธรรมแตกตางกนไป
่ “พลววิปัสสนา” [ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุ ทธิ: ความ
ปั จจยปริ คคหญาณ สัมมสนญาณ อุทยัพพยญาณ สวน
หมดจดแห่ งญาณอั นรู้ เห็ นทางดําเนิ น] คือ การประกอบความเพียรในวิปัสสนาญาณทังหลายเริ มแต่
ิ าเนิ นเข้าสู่ วิถีทางแล้วนัน เป็ นต้นไป จนถึง “สั จจานโลมิ
“อทยั
ุ พพยานปัุ สสนาญาณ” ทีพ้นจากอุปกเลสดํ
ุ ก
่ ปัสสนา ดังรายละเอียดตอไปนี
่
ญาณ–อนโลมญาณ
” อันเป็ นทีสุ ดแหงวิ
ุ
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อาการของจิตในกระแสวิถีแห่ งชวนะ [วิญญาณปวัตติอาการ]
อุปาทขณะ–ฐิติขณะ
ภังคขณะ
จิตดังเดิม
ความนึกคิด
วิถีจิต
ภวังคจิต
ตกภวังค์
(๑) การเจริญฌานสมาบัติ
ให้ มี
แล้วไม่ ให้ มี
ให้ เฉยๆ
ให้ รวมเป็ นหนึง
ิ ิ = +0
ิ = –0
่
่ =0
บวก–เกดกเลส
ลบ–ดับกเลส
ไมมี่ บวกและลบ = ±0
วิสุทธิ–ความวางเปลา
ั
วิตก–วิจาร–ปี ติ–สุ ข
อุเบกขา
เอกคคตา
่ เวก
อทุกขมสุ ขเวทนา [ดับอวิชชา]
ตัตรมัชฌัตตตา
สมาธิแหงวิ
สั งกิเลส
โวทาน
จิตประภัสสร
(๒) การเจริญวิปัสสนาภาวนา
อนปัุ สสนา ๗
มหาวิปัสสนา ๑๘
วิปัสสนาญาณ ๑๐
ญาณ ๑๖–โสฬสญาณ
๑. อนิจจานุปัสสนา
๑. อนิจจานุปัสสนา
๑. นามรู ปปริ จเฉทญาณ
๑. สัมมสนญาณ
๒. ทุกขานุปัสสนา
๒. ทุกขานุปัสสนา
๒. ปั จจยปริ คคหญาณ
๒. อุทยัพพยญาณ
๓. อนัตตานุปัสสนา
๓. อนัตตานุปัสสนา
๓. สัมมสนญาณ
๓. ภังคญาณ
๔. นิพพิทานุปัสสนา
๔. อุทยัพพยญาณ
๔. นิพพิทานุปัสสนา
๔. ภยญาณ
๕. วิราคานุปัสสนา
๕. ภังคญาณ
๕. วิราคานุปัสสนา
๕. อาทีนวญาณ
๖. นิโรธานุปัสสนา
๖. ภยญาณ
๖. นิโรธานุปัสสนา
๖. นิพพิทาญาณ
ั
๗. ปฏินิสสัคคานุปัสสนา ๗. ปฏินิสสัคคานุปัสสนา
๗. อาทีนวญาณ
๗. มุญจิตุกมยตาญาณ
๘. นิพพิทาญาณ
๘. ขยานุปัสสนา
๘. ปฏิสงั ขาญาณ
ั
๙. วยานุปัสสนา
๙. สังขารุ เปกขาญาณ ๙. มุญจิตุกมยตาญาณ
๑๐. อนุโลมญาณ
๑๐. ปฏิสงั ขาญาณ
๑๐. วิปริ ณามานุปัสสนา
๑๑. สังขารุ เปกขาญาณ
๑๑. อนิมิตตานุปัสสนา
๑๒. อนุโลมญาณ
๑๒. อัปปณิ หิตานุปัสสนา
๑๓. โคตรภูญาณ
๑๓. สุ ญญตานุปัสสนา
๑๔. อธิปัญญาธรรมวิปัสสนา
๑๔. มัคคญาณ
๑๕. ผลญาณ
๑๕. ยถาภูตญาณทัสนะ
๑๖. ปั จจเวกขณญาณ
๑๖. อาทีนวานุปัสสนา
๑๗. ปฎิสงั ขานุปัสสนา
๑๘. วิวฏั ฏนานุปัสสนา
พทธปั
ุ ญญาญาณ ๗๓
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ั ฏฐาน
เมือผูป้ ฏิบตั ิธรรมมีความเชียวชาญ ความรู ้รอบฉลาด ในการเจริ ญทังสมถกรรมฐานและวิปัสสนากมมั
่ บทบาทเชิงหน้าทีในการ
ดีแล้วนัน “การบริหารจัดการความร้ ู ” [KM: Knowledge Management] ยอมมี
ี ั มาณจํานวน “หน่ วย
วางแผน การควบคุม การจัดการ การดูแล การอํานวยการ การปรับปรุ ง เกยวกบปริ
ความคิด” [Concepts: สังกัปปะ–ความคิดรวบยอด–คําศัพท์ ] นันคือ “คลังสมองในหน่ วยความจํา” [Lexicon]
่ ยร ไมมี่ คุณภาพและประสิ ทธิภาพ คือ จิตไม่
ถ้าบุคคลนันตกอยูใ่ นภาวะที “การบริหารจัดการความรู้” ไมเสถี
่ าสนิ ท ไมมี่ สติสัมปชัญญะ ไมมี่ ความมุ่งมันศรัทธาและฉันทะทีแรงกล้า ความฟุ้ งซานแหงจิ
่
่ ต
ตังมันแมนยํ
่ ต ความสัดสายแหงจิ
่
่ ต ยอมเกดขึ
่ ิ นนําไปสู่ ความสับสนฟั นเฟื อนในระบบความคิดและ
ความหวันไหวแหงจิ
ศักยภาพทางสมอง “หน่ วยความจําล้ มสลาย” ถึงขันเป็ นบ้าเสี ยสติ โดยวิปริ ตวิปลาส มีความคลาดเคลือน
ิ นกระจายอยาง
่ สมบูรณ์ทวั ทังระบบ [ทานคงเป็
่
่
่ ่ กยิ็ งคิดไม่
เกดขึ
นบ้าไปแล้ว] ยิงคิดพิจารณาไตรตรองเทาไหร
่
ออก เรี ยกวา่ “โครงสร้ างระบบขัดข้ อง” [สภาวะไฟลัดวงจร–นํามันทวมเครื
อง–แค้นคําข้าวติดคอ (แค้นคอ)
ํ งแขก แขกแดกไมดู่ กาลั
ํ งตัวเอง = ตายดับสนิทเพราะกเลส
ิ ] ฉะนัน การเข้าถึงองค์ความรู ้ทีเป็ น
–เลียงไมดู่ กาลั
“สั จจธรรม–ปรมัตถะ–ปรมัตถ์ –ปรมัตถสั จจะ” [Absolute Truths] จึงเป็ นเป้ าหมายหลักสําคัญในการปฏิบตั ิ
่
ั “ปรากฏการณ์ –อารมณ์ ความรู้ สึก–ความนึก
ธรรม คือ “การเจริญภาวนากรรมฐาน” แล้วครุ่ นคิดอยางไรกบ
่ ามมาในจิตใจของตนเอง ทีเรี ยกรวมๆ วา่ “ธรรม–สภาวธรรม” ให้พิจารณารายละเอียดตอไปนี
่
คิด” ทีผานข้
“ธรรม” หมายรวมถึง “สภาวธรรม–ปรมัตถะ–ปรมัตถ์ –ปรมัตถสั จจะ” [Absolute Truths] อันเป็ น
ความหมายสูงสุ ดโดยนัยแหง่ “อรรถบัญญัต”ิ [Terms] ซึงความหมายทังหมดนี จะประมวลรวมลงที คําวา่
“ขันธ์ ๕” ทีเป็ นทัง “สั งขตธรรม” และ “อสั งขตธรรม” [นิพพาน] ได้แก่
(๑) สภาพตามจริ ง [States] –ธรรมดา–ธรรมชาติ–สภาวธรรม–สัจจธรรม–ความจริ ง
(๒) เหตุปัจจัย [Conditions] –ต้ นเหตุ–ปั จจัย–องค์ ประกอบ
(๓) สรรพสิง [Realities] –ปรากฏการณ์ –ธรรมารมณ์ –สิ งทีใจคิด–ความนึกคิด
(๔) คณธรรม
[Virtues] –ความดี–ความถูกต้ อง–ความประพฤติชอบ
ุ
(๕) ความร้ ู [Knowledge] –เทคโนโลยี–หลักการ–ทฤษฎี–กฎ–ระเบียบ–แบบแผน–ธรรมเนียม
(๖) ค่ านิยม [Values] –ความถูกต้ อง–ความยุติธรรม–คุณธรรม–จริ ยธรรม–ปรั ชญา–วิถีชีวิต–หน้ าที
(๗) พระธรรม [Doctrines] –พระสัตถุสาสน์ –พระอนุสาสนี–คําสังสอนของพระพุทธเจ้ า ซึ งแสดง
ธรรมให้ เปิ ดเผยปรากฏขึน
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่ ่
็ ข้อทีเป็ นประเด็นให้หนําใจ ด้วยให้ดบั ความกระหายอยากรู ้อยากเห็น [ศรัทธาและฉันทะ–
แตอยางไรกตาม
่ = ความอยากฝ่ ายกุศล–กสลธั
อธิโมกข์ : อันนําไปสู่ ความปี ติปราโมทย์โดยเลือมใสด้วยใจทีผุดผอง
ุ มมานโยค
ุ :
การหมันประกอบกุศลธรรม] คือ ความสามารถในการจําแนกแจกธรรมทังปวงให้เป็ นหมวดหมู่ได้ ทีเรี ยกวา่
่
“การพิจารณากลาป” [การหาข้อสรุ ปทีมีลกั ษณะรวมโดย
ลักษณะสากล หรื อ สามัญลักษณะโดยไตรลักษณ์ :
Universality and Common Characteristics] อนึง ธรรมทังหลายจําแนกออกเป็ น ๓ กลุ่ม ดังนี
“ธรรม ๓” หมายถึง “สภาวะ–สิ ง–ปรากฏการณ์ ” [ให้มองโลกเป็ นแบบนีทุกขณะ] ได้แก่
(๑) “กศลธรรม
” คือ ธรรมทีเป็ นกุศล สภาวะทีฉลาด ดีงาม เอือแก่ สุขภาพจิต เกือกูลแก่ ชีวิตจิ ตใจ
ุ
ได้แก่ “กุศลมูล ๓” กดี็ “นามขันธ์ ๔” ทีสัมปยุตต์ดว้ ยกุศลมูลนันกดี็ “กายกรรม–วจีกรรม–
่ นวา่ “กศลในภมิ
มโนกรรม” ทีมีกศุ ลมูลเป็ นสมุฏฐาน กดี็ กลาวสั
ุ
ู ๔” [กามาวจรภูมิ–รู ปาวจรภูมิ–
อรู ปาวจรภูมิ–โลกุตตรภูมิ]
ิ
(๒) “อกศลธรรม
” คือ ธรรมทีเป็ นอกุศล สภาวะทีตรงข้ ามกับกุศล ได้แก่ “อกุศลมูล ๓” และกเลส
ุ
อันมีฐานเดียวกบั “อกุศลมูล” นัน กดี็ “นามขันธ์ ๔” ทีสัมปยุตต์ดว้ ยอกุศลมูลนัน กดี็ “กายกรรม–
่ นวา่ “อกศลจิ
วจี กรรม–มโนกรรม” ทีมีอกุศลมูลเป็ นสมุฏฐาน กดี็ กลาวสั
๑๒” [โลภมูล
ุ ตตปบาท
ุ
ิ น
จิต ๘–โทสมูลจิต ๒–โมหมูลจิต ๒] คือ ความคิดชัว จิตอกุศลเกดขึ
(๓) “อัพยากตธรรม” คือ ธรรมที เป็ นอัพยากฤต สภาวะทีเป็ นกลางๆ ชี ขาดลงมิได้ ว่าเป็ นกุศลหรื อ
่ ศลและอกุศล เป็ นกามาวจรกตาม
็ รู ปาวจรกตาม
็ อรู
อกุศล ได้แก่ “นามขันธ์ ๔” ทีเป็ นวิบากแหงกุ
็ โลกุตตระกตาม
็ อยางหนึ
่
่ ศล มิใชวิ่ บาก
ปาวจรกตาม
ง ธรรมทังหลายทีเป็ นกริิ ยา มิใชกุ่ ศล มิใชอกุ
่
่
่
่
แหงกรรม
อยางหนึ
ง รู ปทังปวง อยางหนึ
ง “อสังขตธาตุ” คือ “นิพพาน–วิวฏะ–ขันธวินิมตุ ” อยาง
่ น คือ (๑) “วิบากในภมิู ๔” [กามาวจรภูมิ– รู ปาวจรภูมิ–อรู ปาวจรภูมิ–โลกุตตรภูมิ]
หนึง กลาวสั
รวมทัง (๒) “กิริยาอัพยากฤตในภูมิ ๓” (๓) “รู ป ๒๘” และ (๔) นิพพาน ๒
“อภิสังขาร ๓” หมายถึง สภาพทีปรุ งแต่ ง ธรรมมีเจตนาเป็ นประธานอันปรุ งแต่ งผลแห่ งการกระทํา เจตนาที
่
เป็ นตัวการในการทํากรรม [กฎแหงกรรม
] นันคือ “บุญ–บาป–ฌาน” ได้แก่
่
(๑) “ปญญาภิ
สังขาร” คือ อภิสังขารทีเป็ นบุญ สภาพทีปรุ งแตงกรรมฝ่
ายดี ได้แก่ กุศลเจตนาทีเป็ น
ุ
กามาวจรและรู ปาวจร
่
(๒) “อปญญาภิ
สังขาร” คือ อภิสังขารทีเป็ นปฏิปักษ์ ต่อบุญคือเป็ นบาป สภาพทีปรุ งแตงกรรมฝ่
ายชัว
ุ
ได้แก่ อกุศลเจตนาทังหลาย
่ นไหว
่ อันมันคงไมหวั
(๓) “อาเนญชาภิสังขาร” คือ อภิสังขารทีเป็ นอาเนญชา สภาพทีปรุ งแตงภพ
่ ่ วย “สมาธิ แห่ งจตุตถ
ได้แก่ กุศลเจตนาทีเป็ น “อรู ปาวจร ๔” หมายเอาภาวะจิตทีมันคงแนวแนด้
่
ฌาน–จตุตถฌานจิ ต–จิตประภัสสร” นันคือ จิตทีปราศจากนิวรณ์ กลาวโดยสรุ
ป คือ พัฒนาจิตใจ
จนถึง “ฌานสมาบัติ ๘” ทัง “รู ปฌาน ๔” และ “อรู ปฌาน ๔”
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ิ
นอกจากนี ให้พิจารณาการเกดและการดั
บของสภาวธรรม ทีสามารถอธิบายความจริ งนีได้ ด้วยความรู ้ใน
“ปัจจยาการ–ปฏิจจสมปบาท
๑๒” คือ “ธัมมัฏฐิติญาณ” นันเอง ดังนี
ุ
“ปัจจัย ๒๔” หมายถึง ลักษณะหรื ออาการแห่ งความสัมพันธ์ ระหว่ างสิ งทังหลาย ทีสิ งหนึงหรื อสภาวธรรม
อย่ างหนึง เป็ นองค์ ประกอบทีช่ วยเอือ เกือหนุน คําจุน เป็ นเหตุ หรื อเป็ นเงือนไข ให้ สิงอืน หรื อสภาวธรร
่ นผลแหงอกุ
่ ศลวิบากทีตามมา คือ “โสกะ–
อย่ างอืน เกิดขึน คงอยู่ หรื อเป็ นไปอย่ างใดอย่ างหนึง และยอมเห็
ิ งหลาย] เชนกน
่ ั ได้แก่
ปริ เทวะ–ทกข์
ุ –โทมนัส–อุปายาส” [สังกเลสทั
(๑) “เหตปัุ จจัย” คือ ปั จจัยโดยเป็ นเหตุ
(๒) “อารัมมณปัจจัย” คือ ปัจจัยโดยเป็ นอารมณ์
(๓) “อธิปติปัจจัย” คือ ปัจจัยโดยเป็ นเจ้าใหญ่
่ องไมมี่ ช่องระหวาง
่
(๔) “อนันตรปัจจัย” คือ ปั จจัยโดยเป็ นภาวะตอเนื
่ องทันที
(๕) “สมนันตรปัจจัย” คือ ปัจจัยโดยเป็ นภาวะตอเนื
ิ ่ ั
(๖) “สหชาตปัจจัย” คือ ปัจจัยโดยเกดรวมกน
ั
ั
(๗) “อัญญมัญญปัจจัย” คือ ปัจจัยโดยอาศัยซึงกนและกน
(๘) “นิสสยปัจจัย” คือ ปั จจัยโดยเป็ นทีอาศัย
(๙) “อปนิ
ุ สสยปัจจัย” คือ ปั จจัยโดยเป็ นเครื องหนุนหรื อกระตุน้ เร้า
ิ ่
(๑๐) “ปเรชาตปั
จจัย” คือ ปัจจัยโดยเกดกอน
ุ
ิ หลัง
(๑๑) “ปัจฉาชาตปัจจัย” คือ ปั จจัยโดยเกดที
่
(๑๒) “อาเสวนปัจจัย” คือ ปั จจัยโดยการซําบอยหรื
อทําให้ชิน
(๑๓) “กรรมปัจจัย” คือ ปัจจัยโดยเป็ นกรรมคือเจตจํานง
(๑๔) “วิปากปัจจัย” คือ ปั จจัยโดยเป็ นวิบาก
่ ยง
(๑๕) “อาหารปัจจัย” คือ ปัจจัยโดยเป็ นอาหาร หรื อเป็ นเครื องหลอเลี
(๑๖) “อินทรียปัจจัย” คือ ปัจจัยโดยเป็ นเจ้าการ
(๑๗) “ฌานปัจจัย” คือ ปั จจัยโดยภาวะจิตทีเป็ นฌาน
(๑๘) “มรรคปัจจัย” คือ ปั จจัยโดยเป็ นมรรค
(๑๙) “สั มปยตตปั
ุ จจัย” คือ ปั จจัยโดยประกอบกนั
่
ั
(๒๐) “วิปปยตตปั
ุ จจัย” คือ ปัจจัยโดยแยกตางหากกน
(๒๑) “อัตถิปัจจัย” คือ ปัจจัยโดยต้องมีอยู่
(๒๒) “นัตถิปัจจัย” คือ ปั จจัยโดยต้องไมมี่ อยู่
(๒๓) “วิคตปัจจัย” คือ ปั จจัยโดยต้องปราศไป
่
(๒๔) “อวิคตปัจจัย” คือ ปัจจัยโดยต้องไมปราศไป
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ฉะนัน เพือให้เห็นในภาพรวมของคําวา่ “ธรรมทังปวง” ทีประกอบด้วยธรรม ๑๐ ประการ ได้แก่ ขันธ์ ๕–
อายตนะ ๑๒–ธาตุ ๑๘–กุศลธรรม–อกุศลธรรม–อัพยากตธรรม–กามาวจรธรรม–รู ปาวจรธรรม–อรู ปาวจร
ธรรม–โลกุตตรธรรม ซึงหลักธรรมทังหมดนี จะแสดงความสัมพันธ์กบั “ไตรสิ กขา–สิ กขา ๓” ทีสหรคตด้วย
ิ
“วิสุ ทธิ ๗” ทีเป็ นขันตอนการชําระกเลสทั
งหลายในฝ่ าย “ธรรมขันธ์ ๕” [สี ลขันธ์–สมาธิ ขนั ธ์–ปั ญญาขันธ์
วิมุตติขนั ธ์–วิมุตติญาณทัสสนขันธ์ = ญาณ ๑๖–โสฬสญาณ หรื อ สั ลเลขธรรม–สั ลเลขปฏิปทา] ซึงขันตอน
่
การปฏิบตั ิธรรมทังหลายนัน ต้องสัมปยุตต์ดว้ ย “โพธิปักขิยธรรม ๓๗” ข้อพึงสังเกต คือ กลุ่มธรรม ๓ อยาง
่
ได้แก่ “ขันธ์ ๕–อายตนะ ๑๒–ธาตุ ๑๘” ยอมหมายถึ
ง (๑) “อปาทานขั
นธ์ ๕ เป็ นทกข์
ุ
ุ ” [กุศลธรรม–อกุศล
ธรรม = สมมติสจั จะ] (๒) “อัพยากตธรรม” [กุศลธรรม–อาเนญชา] และ (๓) “ปรมัตถสั จจะ” [อรรถบัญญัติ]
่
ดังรายละเอียดข้างลางนี
ธรรม ๓
อกศลธรรม
ุ

อกศล
อเบกขา
–เอกัคคตา แห่ งสมาธิ
ุ ธรรม
ุ
กศล
กศล
ุ ธรรม
ุ ธรรม [สัลเลขธรรม]
ขันธ์ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘ กามาวจรธรรม
รู ปาวจรธรรม อรู ปาวจรธรรม โลกุตตรธรรม
อัพยากตธรรม [ปรมัตถ์]
อัพยากตธรรม [โพธิปักขิยธรรม ๓๗]
อธิสีลสิ กขา
อธิจิตตสิ กขา [โวทานํ]
อธิปัญญาสิ กขา
โยนิโสมนสิ การ [ตถตา-ไตรลักษณ์]
อริยสั จจ์ ๔ [อริ ยมรรค]
วิสุ ทธิ ๗ [ไตรสิ กขา: ศีล-สมาธิ-ปั ญญา]
โลกตตรธรรม
[มรรค-ผล-นิพพาน] สาธชน
อริยบคคล
ุ
ุ [อวิชฺชา]
ุ [วิชฺชาจรณสมฺ ปนฺ โน]
พทธธรรมทั
งปวง
ุ
สภาพตามจริ ง-เหตุปัจจัย-สรรพสิ ง-คุณธรรม-ความรู ้-คุณคา่-พระธรรม [ศาสนา]
ี องกบั
เพราะฉะนัน ลักษณะอันเป็ นธรรมชาติของคําวา่ “ธรรม” ในพระพุทธศาสนานัน จึงสัมพันธ์เกยวข้
ิ
่ ที เป็ นศักยภาพทางรางกายและจิ
่
กจกรรมของมนุ
ษ ย์ในทุ ก อยาง
ตใจ ที เรี ย กวา่ “กรรม ๓” [กายกรรม–
่
วจีกรรม–มโนกรรม โดยมีสัญเจตนาปรุ งแตงกรรมนั
นๆ] โดยมีรากฐานความคิด ความเชือ ความศรัทธา
่ เหตุผลและประกอบด้วยปั ญญา ในเรื อง (๑) “กฎแห่ งกรรม” [กมมผลสั
ั
อยางมี
ทธา] (๒) “กฎกรรมของสั ตว์
ั สสกตาสัทธา] (๓) “สั ทธา ๔” ประกอบด้วย (๑) “อาคมนสั ทธา” คือ ความเชือ ความมันใจ
ทังหลาย” [กมมั
ของพระโพธิ สัตว์ อันสื บมาจากการบําเพ็ญสังสมบารมี [ตถาคตโพธิสัทธา: เชื อปั ญญาตรัสรู ้ของพระ
ิ
ตถาคต] (๒) “อธิคมสั ทธา” คือ ความเชือมันของพระอริ ยบุคคล ซึ งเกดจากการเข้
าถึงด้วยการบรรลุธรรม
่ ทแนว่ เมือได้ปฏิบตั ิกาวหน้
้
เป็ นประจักษ์ (๓) “โอกัปปนสั ทธา” คือ ความเชือหนักแนนสนิ
าไปในการเห็น
ความจริ ง และ (๔) “ปสาทสั ทธา” คือ ความเชือทีเป็ นเพียงความเลือมใสจากการได้ยนิ ได้ฟังพระสัตถุสาสน์
ของพระศาสดา
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ในประการสุ ดท้ายนี ผูป้ ฏิบตั ิธรรมทีมีโลกทัศน์หรื อกระบวนทัศน์ ทีเป็ นมุมมองปรากฏการณ์ทีอยูแ่ วดล้อม
่ กต้อง ยอมได้
่
ได้อยางถู
เปรี ยบใน (๑) ทักษะการคิดในทางทฤษฎี และ (๒) อบายที
แยบคายในทางปฏิบัติ
ุ
่
ฉะนัน การปฏิบตั ิธรรม [ปฏิปัตติสทั ธรรม] จึงเป็ นเรื องการพัฒนาตอยอดองค์
ความรู ้ อันเป็ นปั ญญารอบรู ้ใน
สภาวธรรมทังหลายตามทีเป็ นจริ ง ทักษะความฉลาดเชียวชาญ [โกศล ๓: รู ้รอบทางเจริ ญ ทางเสื อม อุบายวิธี]
ิ นจากภาวะจิตทีได้รับการฝึ กอบรมมาด้วยดี นันคือ “อธิจิตตสิ กขา:
จึงเป็ นเรื องปั ญญาทียิงยวด อันจะเกดขึ
ิ ณธรรม
สัมมาวายามะ–สัมมาสติ–สัมมาสมาธิ ” [สิ กขาคือจิตอันยิง ข้อปฏิบตั ิสาํ หรับฝึ กอบรมจิตเพือให้เกดคุ
่
่ ง] ทีสหรคตด้วย “โพธิปักขิยธรรม ๓๗: สติปัฏฐาน ๔–สั มมัปปธาน ๔–อิ ทธิ บาท ๔–
เชนสมาธิ
อยางสู
่
่
ื ลแกการ
อิ นทรี ย์ ๕–พละ ๕–โพชฌงค์ ๗–มรรคมีองค์ ๘” [ธรรมอันเป็ นฝักฝ่ ายแหงความตรั
สรู ้ คือ เกอกู
่ ยมรรค ได้แก่ อริ ยมรรค ๔–อริ ยสั จจ์ ๔–อริ ยมรรคมีองค์ ๘] ดังนัน
ื นแกอริ
ตรัสรู ้ หรื อ ธรรมทีเกอหนุ
ื นในการบรรลุความตรัสรู ้สัมโพธิ ญาณนัน ต้องประกอบด้วยพลังอํานาจ
สัมปยุตตธรรมทีเป็ นปั จจัยเกอหนุ
่ “สมถพละ” กบั “วิปัสสนาพละ” [โดยนัยสําคัญแหง่ “ปั สสั ทธิยุคฬาทิ” เทานั
่ น ทีเกดขึ
ิ นระหวาง
่
ระหวาง
่่
ิ นด้วยความพยายามอยางใดกตา
่
็ ม กต้็ องทําให้เกดให้
ิ ได้ มี
“เจโตวิมุตติ” กบั “ปัญญาวิมุตติ”] ไมวาจะเกดขึ
่ ่ มมันเข้าไป อยาอ้
่ อมแรงอะไรไว้เลย แตต้่ องทําด้วยการใช้เหตุผล ซึ งพรังพร้อมด้วยปั ญญา
แรงเทาไหรสุ
่ น โดยมีหลักเกณฑ์เชิงปฏิบตั ิอนั จะเป็ นปั จจัยทําให้เกดิ “สั มมาทิฏฐิ” ได้ถูกต้อง ดังนี
เทานั
(๑) “กัลยาณมิตตตา” หมายถึง ความมีกลั ยาณมิตร คือ มีผแู ้ นะนํา สังสอน ทีปรึ กษา เพือนทีคบหา
่
่กบทานผู
ั ่ ท้ รงคุณทรง
และบุคคลผูแ้ วดล้อมทีดี ความรู ้จกั เลือกเสวนาบุคคล หรื อเข้ารวมหมู
่
่ ตลอดจน
ปั ญญามีความสามารถ ซึงจะชวยแวดล้
อม สนับสนุน ชักจูง ชีช่องทาง เป็ นแบบอยาง
่ ั ให้ดาํ เนินกาวหน้
ื ลแกกน
้
เป็ นเครื องอุดหนุนเกอกู
าไปด้วยดี ในการศึกษาอบรม การครองชีวิต
่
ิ
การประกอบกจการ
และธรรมปฏิบตั ิ หรื อ สิ งแวดล้อมทางสังคมทีดี อันเป็ นสัปปายะแกการ
ปฏิบตั ิธรรมหรื อเจริ ญภาวนากรรมฐานได้ดี
(๒) “โยนิโสมนสิ การ” หมายถึง การใช้ ความคิดถกวิ
ู ธี คือ การทําในใจโดยแยบคาย มองสิ งทังหลาย
ด้วยความคิดพิจารณาสื บค้นถึงต้นเค้า สาวหาเหตุผลจนตลอดสาย แยกแยะออกพิเคราะห์ ดูดว้ ย
ปั ญญาทีคิดเป็ นระเบียบและโดยอุบายวิธี ให้เห็นสิ งนันๆ หรื อปั ญหานันๆ ตามสภาวะ และ
่ ปัจจัย
ตามความสัมพันธ์แหงเหตุ
่ ่
(๓) “อัปปมาทะ” หมายถึง ความไม่ ประมาท คือ ความเป็ นอยูอ่ ยางไมขาดสติ
หรื อความเพียรทีมีสติ
่ าและควบคุม ได้แก่ การดําเนินชีวิตโดยมีสติเป็ นเครื องกากบความประพฤติ
ํ ั
เป็ นเครื องเรงเร้
่ ระมัดระวังตัว ไมยอมถลํ
่
่ ่
ปฏิบตั ิและการกระทําทุกอยาง
าลงไปในทางเสื อม แตไมยอมพลาด
้
่
โอกาสสําหรับความดีงามและความเจริ ญกาวหน้
า ตระหนักในสิ งทีพึงทําและพึงละเว้น ใสใจ
่
่
สํานึกอยูเ่ สมอในหน้าทีอันจะต้องรับผิดชอบ ไมยอมปลอยปละละเลย
กระทําการด้วยความ
จริ งจัง รอบคอบ และ รุ ดหน้าเรื อยไป
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่ เป็ นข้อสรุ ปทีดี ทีสุ ดในการปฏิบตั ิธรรมอีกแนวทางหนึ ง ถ้าบุคคลนันได้
ในธรรมเอกกะทัง ๓ ดังกลาวนี
่
่
เจริ ญธรรมทัง ๓ ให้เจริ ญพอกพูนด้วยอริ ยมรรค อยู่อยางสมํ
าเสมอ มิได้ขาดตกบกพรองในทางปฏิ
บตั ิแล้ว
่
บุคคลนัน ยอมได้
รับผลานิ สงส์ผลบุญบารมีสังสมไพบูลย์ยิงขึน อันเป็ น “โพธิสมภาร” [โพธิปักขิยธรรม
่
๓๗–เอกายนมรรค: ทางอันเอกเพือการบรรลุสัมโพธิ ญาณ] แหงการตรั
สรู ้ได้ ซึงหมายถึง คุณความดีทีเป็ น
่ ง ประดาบารมีทีเป็ นสวนประกอบอั
่
ั
เครื องประกอบของโพธิ คุณความดีทงั หลาย เฉพาะอยางยิ
นรวมกนให้
สําเร็ จโพธิ คือ “ความตรัสรู้ ” [สัมโพธะ–Enlightenment] ตามปกติ หมายถึงประดาบารมีทีพระโพธิ สัตว์
บําเพ็ญ อันจะให้สาํ เร็ จ “ความเป็ นพระพทธเจ้
ุ า: พทธะ
ุ ” [Buddha] ซึ งบางทีเรี ยกวา่ “มหาโพธิสมภาร” อัน
ประมวลเข้าได้ในธรรมใหญ่ ๒ ประการ คือ (๑) “กรณา
ุ –Compassion” และ (๒) “ปัญญา–Wisdom” ฉะนัน
ให้พิจารณาถึง “กัลยาณมิตตตา–โยนิโสมนสิ การ–อัปปมาทะ” สัมปยุตต์ดว้ ย (๑) “อนสติ
ุ ๑๐” หมายถึง ความ
ระลึกถึง อารมณ์ อันควรระลึกถึงเนืองๆ กบั (๒) “บารมี ๑๐–ทศบารมี” หมายถึง ปฏิ ปทาอันยวดยิง คุณธรรม
ที ประพฤติ ปฏิ บัติอย่ างยิงยวด คื อ ความดี ทีบําเพ็ญอย่ างพิเศษ เพื อบรรลุซึงจุดหมายอันสู ง เชน่ “ความเป็ น
พระพทธเจ้
ุ า” และ “ความเป็ นมหาสาวก” เป็ นต้น ดังนี
(๑) “กัลยาณมิตตตา” หมายถึง ความมีกลั ยาณมิตร คือ (๑) การเจริ ญอนุสติดว้ ย พุทธานุสติ–สี ลานุ
สติ–จาคานุสติ–เทวตานุสติ และ (๒) การบําเพ็ญบารมีดว้ ย ทานบารมี–เมตตาบารมี
(๒) “โยนิโสมนสิ การ” หมายถึง การใช้ ความคิดถกวิ
ู ธี คือ (๑) การเจริ ญอนุสติดว้ ย ธัมมานุสติ และ
(๒) การบําเพ็ญบารมีดว้ ย ปั ญญาบารมี–อุเบกขาบารมี
(๓) “อัปปมาทะ” หมายถึง ความไม่ ประมาท คือ (๑) การเจริ ญอนุสติดว้ ย สังฆานุสติ–มรณสติ–
กายคตาสติ–อานาปานสติ–อุปสมานุสติ และ (๒) การบําเพ็ญบารมีดว้ ย ศีลบารมี–เนกขัมม
บารมี–วิริยบารมี–ขันติบารมี–สัจจบารมี–อธิ ษฐานบารมี
ิ
เพราะฉะนัน ทักษะกระบวนการคิดในการจําแนกแจกธรรมทังหลายนัน เป็ นสิ งทีต้องถูกปฏิบตั ิให้เกดความ
่
่ ย บุ คคลที วา่ “ความเป็ นพระพทธเจ้
ชํา นาญอยางแท้
จ ริ ง ถึ ง จะเข้าถึ งคุ ณ บทแหงอริ
า ” และ “ความเป็ น
ุ
มหาสาวก” ทีบัญญัติไว้ดีแล้วใน “พทธคณ
ุ ุ ๙” หมายถึง คุณของพระพุทธเจ้ า ดังนี
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“พทธคณ
ุ ุ ๙” หมายถึง คุณของพระพุทธเจ้ า ได้แก่
่ ๆ พระผูม้ ีพระภาคเจ้านัน
“อิติปิ โส ภควา” —แม้เพราะอยางนี
ิ ทําลายกาแหงสั
ํ ่ งสารจักรได้แล้ว
(๑) “อรหํ” —เป็ นพระอรหันต์ คือ เป็ นผูบ้ ริ สุทธิ ไกลจากกเลส
เป็ นผูค้ วรแนะนําสังสอนผูอ้ ืน ควรได้รับความเคารพบูชา เป็ นต้น
(๒) “สมฺมาสมฺพทฺุ โธ” —เป็ นผูต้ รัสรู ้ชอบเอง
(๓) “วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน” —เป็ นผูถ้ ึงพร้อมด้วยวิชชา คือ ความรู ้ และจรณะ คือ ความประพฤติ
(๔) “สคโต
ุ ” —เป็ นผูเ้ สด็จไปดีแล้ว คือ ทรงดําเนินพระพุทธจริ ยาให้เป็ นไปโดยสําเร็ จผลด้วยดี
็ ตรัสรู ้สาํ เร็ จเป็ นพระพุทธเจ้า ทรงบําเพ็ญพุทธกจกสํ
ิ ็ าเร็ จประโยชน์ยงิ ใหญแก
่ ่
พระองค์เองกได้
็ น
ชนทังหลายในทีทีเสด็จไป และได้ประดิษฐานพระศาสนาไว้ แม้ปริ นิพพานแล้วกเป็
่
ประโยชน์แกมหาชนสื
บมา
่
(๕) “โลกวิทู” —เป็ นผูร้ ู ้แจ้งโลก คือ ทรงรู ้แจ้งสภาวะอันเป็ นคติธรรมดาแหงโลกคื
อสังขารทังหลาย
่ ตวโลกทังปวง ผูเ้ ป็ นไปตามอํานาจแหงคติ
่ ธรรมดาโดย
ทรงหยังทราบอัธยาศัยสันดานแหงสั
่
่ ธรรมดานัน
ถองแท้
เป็ นเหตุให้ทรงดําเนินพระองค์เป็ นอิสระ พ้นจากอํานาจครอบงําแหงคติ
่ ตว์ทงั หลายผูย้ งั จมอยูใ่ นกระแสโลกได้
และทรงเป็ นทีพึงแหงสั
(๖) “อนตฺุ ตโร ปริุ สทมฺมสารถิ” —เป็ นสารถีฝึกบุรุษทีฝึ กได้ ไมมี่ ใครยิงไปกวา่ คือ ทรงเป็ นผูฝ้ ึ กคน
ได้ดีเยียม ไมมี่ ผใู ้ ดเทียมเทา่
(๗) “สตฺถา เทวมนสฺุ สานํ” —เป็ นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทงั หลาย
(๘) “พทฺุ โธ” —เป็ นผูต้ ืนและเบิกบานแล้ว คือ ทรงตืนเองจากความเชือถือและข้อปฏิบตั ิทงั หลายที
ั
่ ไม่
ถือกนมาผิ
ดๆ ด้วย ทรงปลุกผูอ้ ืนให้พน้ จากความหลงงมงายด้วย อนึง เพราะไมติ่ ด ไมหลง
่ ั
หวงกงวลในสิ
งใดๆ มีการคํานึงประโยชน์ส่ วนตนเป็ นต้น จึงมีพระทัยเบิกบาน บําเพ็ญพุทธกจิ
่ และทรงบําเพ็ญ
ได้ถูกต้องบริ บูรณ์ โดยถือธรรมเป็ นประมาณ การทีทรงพระคุณสมบูรณ์เชนนี
ิ เรี ยบร้อยบริ บูรณ์เชนนี
่ ยอมอาศั
่
่
ิ
พุทธกจได้
ยเหตุคือความเป็ นผูต้ ืน และยอมให้
เกดผลคื
อทําให้
ทรงเบิกบานด้วย
(๙) “ภควา” [ติ] —ทรงเป็ นผูม้ ีโชค คือ จะทรงทําการใด กลุ็ ล่วงปลอดภัยทุกประการ หรื อ เป็ นผู ้
จําแนกแจกธรรม
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่ ่
็ ในระหวางการเดิ
่
แตอยางไรกตาม
นทางไปสู่ “สั จจภาวะแห่ งพทธะ
ุ ” นัน ผูถ้ ือสมณเพศในพระธรรมวินยั นี
่ อว่า “บคคลผ้
่ าให้ขึนใจ จะได้ไมทํ
่ าอะไรให้อายชาวบ้านเขา]
ยอมถื
ุ
ูมีคุณสมบัติจะเป็ นพระพทธเจ้
ุ า” [ทองจํ
่ น ผูป้ ระกอบด้วย “สั งฆคณ
แตต้่ องอยูใ่ นขัน “พระอริ ยสงฆ์ เจ้ า” เทานั
ุ ๙” หมายถึง คุณของพระสงฆ์ ผ้ ูเป็ น
่
็ ่
งวัตถวิุ บัติเจ้ า” [ถ้าหน้ามึนกอยู
อริ ยสาวกขององค์ พระสั มมาสัมพุทธเจ้ า มิฉะนัน ยอมจมถึ
ง “จดอวสานแห่
ุ
่ พระวินยั แคนี่ กทํ็ าไมได้
่ = อลัชชีผสู ้ มคบเดียรถีย]์ เทานั
่ น ดังนี
ตอไป
“สั งฆคณ
ุ ๙” หมายถึง คุณของพระสงฆ์ ผ้ เู ป็ นอริ ยสาวกขององค์ พระสัมมาสัมพุทธเจ้ า ได้แก่
(๑) “สปฏิ
ุ ปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ” —พระสงฆ์สาวกของพระผูม้ ีพระภาค เป็ นผูป้ ฏิบตั ิดี
(๒) “อชปฏิ
ุ ุ ปนฺโน” —เป็ นผูป้ ฏิบตั ิตรง
(๓) “ญายปฏิปนฺโน” —เป็ นผูป้ ฏิบตั ิถูกทาง
(๔) “สามีจิปฏิปนฺโน” —เป็ นผูป้ ฏิบตั ิสมควร
“ยทิทํ จตฺตาริ ปริุ สยคานิ
ุ ๔:
ุ อฏฐฺ ปริุ สปคฺุ คลา” —ได้แก่ คู่บุรุษ ๔ ตัวบุคคล ๘ [อริยบคคล
โสดาบัน–สกทาคามี–อนาคามี–อรหั นต์ กบั อริยบคคล
ุ ๘: โสดาปั ตติมรรค–โสดาปั ตติผล–
สกทาคามิมรรค–สกทาคามิผล–อนาคามิมรรค–อนาคามิผล–อรหั ตตมรรค–อรหั ตตผล]
“เอส ภควโต สาวกสงฺโฆ” —พระสงฆ์สาวกของพระผูม้ ีพระภาคนี
่
(๕) “อาหเนยฺ
านับ คือ ควรรับของทีเขานํามาถวาย
ุ โย” —เป็ นผูค้ วรแกของคํ
่ อนรับ
(๖) “ปาหเน
ุ ยฺโย” —เป็ นผูค้ วรแกการต้
่
(๗) “ทกฺขิเณยฺโย” —เป็ นผูค้ วรแกทั่ กษิณา ควรแกของทํ
าบุญ
่ าอัญชลี ควรแกการกราบไหว้
่
(๘) “อ ฺชลิกรณีโย” —เป็ นผูค้ วรแกการทํ
่ กฝังและ
(๙) “อนตฺุ ตรํ ปุ ฺญกฺเขตฺตํ โลกสฺ ส” [ติ] —เป็ นนาบุญอันยอดเยียมของโลก เป็ นแหลงปลู
่
เผยแพรความดี
ทียอดเยียมของโลก

่
คําสั ง: จงอธิบายความในใจของทานพอเข้
าใจ ลงในช่ องว่ างข้ างล่ างนี
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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่ น ยอม
่
เพราะฉะนัน ในบรรดาธรรมใหญ่ ๓ ประการ [กุศลธรรม–อกุศลธรรม–อัพยากตธรรม] ดังกลาวนั
ั นเอกภาพเดี ยวกนั โดยธรรมแตละฝ่
่ ายไมละเมิ
่ ดลวงกนและกน
่ ั
ั อันทําให้เกดิ “ธรรม
ประชุ มรวมกนเป็
่ ่ นันคือ “ธรรมสามัคคี” หมายถึง ความพร้อมเพรี ยงขององค์ธรรม
สามัคคี” [ญาณสัมปยุตต์] ในแตละสวน
ี องทุกอยางทํ
่ ากจหน้
ิ าทีของแตละอยางๆ
่
่ พร้อมเพรี ยงและประสานสอดคล้องกนั
องค์ธรรมทังหลายทีเกยวข้
ให้สาํ เร็ จผลทีเป็ นจุดหมาย เชน่ ในการบรรลุมรรคผล เป็ นต้น ตามนัยนี หมายถึง ข้อปฏิบตั ิต่อไปนี
(๑) การละเว้ นใน “อกศลธรรม
” ทีเกิดขึนแล้ วและยังไม่ เกิดไม่ ให้ เกิด
ุ
(๒) มีความถึงพร้ อมด้ วย “กศลธรรม
” ทียังไม่ เกิดให้ เกิด
ุ
(๓) หมันเจริ ญ “กศลธรรม
” ทีเกิดแล้ วและยังไม่ เกิด เพือรั กษาวิบากนันๆ อันเป็ น “อัพยากตธรรม”
ุ
ด้วยเหตุนี จึงบอกได้วา่ : “ธรรมทังหลายก็มีอยู่ดีๆ ตามเป็ นจริ ง ตามธรรมดา ต่ างฝ่ ายต่ างไม่ ละเมิดกันและกัน
แต่ ต้องใช้ ปัญญาเลือกในสิ งที ประเสริ ฐกว่ า สิ งทีไม่ ประเสริ ฐ การเข้ าใจธรรมอันเป็ น ๒ ด้ าน ได้ ดี แล้ วเลือก
ด้ านดี เพือต่ อยอดให้ สูงเป็ นอาเนญชาแห่ งโวทานธรรม [สั ลเลขปฏิปทา: ข้ อปฏิ บัติขัดเกลากิ เลส = เสข
ปฏิ ปทา] เพือหลุดพ้ นจากทุกข์ และสุข เป็ นอทุกขมสุขเวทนา เพราะรู้ เห็นตามเป็ นจริ งแล้ ว ตรั สรู้ แล้ ว รู้ แจ้ ง
แทงตลอดในธรรมทังหลายแล้ ว อริ ยบุคคลผู้นัน จึ งเป็ น ‘พระอรหันตขีณาสพเจ้ า’ อย่ างแท้ จริ ง ตลอดไป”
่ งหลายนึกคิดในใจจะทําอะไรตอ่ การแสวงหาของมนุษย์กม็ ี ๒ อยาง
่ ได้แก่ (๑) “อนริยปริเยสนา”
แล้วทานทั
่ ่
่
คือ แสวงหาอยางไมประเสริ
ฐ เพือครอบโลก หรื อ “อริ ยปริ เยสนา” คือ แสวงหาอยางประเสริ
ฐ เพือความ
หลุดพ้นโลก จงเลือกข้อทีถูกทีสุ ด และอธิบายมาพอเข้าใจ สวัสดี.
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