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ความสํ าคัญของบทความ
่
่ ถือปฏิบตั ิบูชาในพระศาสนานัน มองข้ามความสําคัญ
ถึงแม้จะมีพุทธศาสนิ กจํานวนมากผูอ้ ยูแ่ คนามไมได้
่ ทธรรม ทีได้ชือวา่ “ธัมมานธัุ มมปฏิปัตติ” คือ การดําเนิน
ิ “สทฺธมฺมฏฐิฺ ติยา” เพือความตังมันแหงสั
ของกจใน
่
่
่
ชี วิตถูกต้องตามธรรม ๑ ปฏิบตั ิธรรมสมควรแกธรรม
๑ ปฏิบตั ิธรรมถูกหลัก ให้ธรรมยอยคล้
อยแกธรรม
ใหญ่ สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของธรรมทังหลายทีสัมพันธ์กนั ๑ ปฏิบตั ิธรรมนันๆ ให้สอดคล้องพอดี
ั
ั
กใหญที่ เป็ น
ตามขอบเขตความหมายและวัตถุประสงค์ทีสอดคล้องกบธรรมข้
ออืนๆ กลมกลืนกนในหลั
่ ยงพอ เพราะไมเคยนึ
่ กจะศึกษา
ระบบทังหมด ๑ ความรู ้ความเข้าใจระดับทีลึกซึ งในธรรมขันสู งกยั็ งมีไมเพี
่ ได้แก่ “อริ ยศี ล–อริ ยสมาธิ –อริ ยปั ญญา–อริ ยวิ มุตติ ” ซึ งอาจเรี ยก
หาความรู ้เพิมเติมในอริ ยธรรมดังกลาวนี
่ วา่ “ผ้ ไู ด้ เกิดมาในพระพทธศาสนาที
ิ ณหา
พวกคนเหลานี
ขาดทนยั
ุ
ุ บเยินทีสดุ” เพราะจิตใจทีป่ นปี ด้วยกเลสตั
่ น คือ เป็ นภาวะทีทังสุ ขทังทุกข์ปะปนหมุนเวียน
นันเอง มีความเข้าใจได้เพียงการมีความสุ ขโภคทรัพย์เทานั
ั
ิ ณหา เพราะความไมรู่ ้
กนไปในสงสารทุ
กข์ ทีตนหลงใหลขาดสติ ปราศจากปั ญญาทีตามทันอํานาจกเลสตั
่ ชชา จารี ตประเพณี หรื อวัฒนธรรมไมอยากเรี
่
่ ถายทอดทางสายเลื
่
จริ งแหงอวิ
ยนรู ้ดงั กลาวนี
อดเป็ นกามพันธุ์
่ ่ นต้นแบบผูห้ ลงทิศหลงทาง ไมใชผู
่ ่ ค้ งแกเรี่ ยนทีจะใฝ่ หาความรู ้อนั เป็ นธรรมแหงพระพุ
่
ทีพอแมเป็
ทธศาสนา
่
่
่ กจะอ้างถึง (๑) ไม่ มีเวลา และ (๒) ต้ องทํามาหากิน ซึงกหลี
็ กหนี ไมพ้
่ นเรื องเบียดเบียน
ใสตนเอง
สวนใหญมั
ั
็ ไมพ้
่ นสภาวะอกุศลดังกลาวนี
่ คือ
กนั เอารัดเอาเปรี ยบกนในการประกอบอาชี
พ แม้จะสุ จริ ตเพียงใดกหนี
่
กลายเป็ นผูบ้ กพรองใน
(๑) ความมีกายวาจาตังอยูใ่ นความสงบสํารวม โดยมีเจตนาอันปลอดจากการละเมิด
ํ
หรื อเบียดเบียน [กายิกวาจสิ กอวีติกกมะ] เป็ น “ศีล” (๒) การมีสติกาหนด
ด้วยจิตทีตังมันมีอารมณ์หนึ งเดียว
ํ
ั ] เป็ น “สมาธิ” และมีจิตเบิกบานผองใส
่
ตามทีกาหนด
[จิ ตตัสเสกคตา
(๓) ความมีสัมปชัญญะรู ้ทวพร้
ั อม
้
มองเห็นตามสภาวะ เป็ น “ปัญญา” ฉะนัน การเสี ยโอกาสในการพัฒนาตนเองให้กาวหน้
าด้วยการยกระดับ
ิ
จิตใจให้สูงขึนปราศจากกเลสเครื
องเศร้าหมองขุ่นมัว และปั ญญาความรู ้นนั จึงเป็ นผูเ้ สี ยโอกาสทีจะดําเนิ น
็ ่ ่ จะนําไปปฏิบตั ิ
ชีวิตตามวิถีทางอันประเสริ ฐด้วยอริ ยมรรค แม้ได้พบพระธรรมของพระพุทธเจ้ากไมใสใจที
่ ง จัง ไมใสใจเป็
่ ่ นธุ ร ะ อยู่ใ นโลกสวนตั
่ ว ที หลงใหลงมงายตามกระแสโลกธรรม สุ ข ๆ ทุ ก ข์ๆ
อยางจริ
ั หาคําตอบให้ชีวิตอยางแท้
่ จริ งไมได้
่ ฉะนัน การปฏิบตั ิธรรมทีดีทีสุ ด คือ การเริ มต้นศึกษา
หมุนเวียนกนไป
่
ความเป็ นตัวตนของตนเองให้จริ งแท้ เห็นแจ้งในรางกายจิ
ตใจของตนเอง ทีเรี ยกวา่ “จิตวิญญาณ” ให้เห็นทัง
ิ นในตนเอง เพือให้เกดความปลอยวาง
ิ
่
ด้านกุศลและอกุศลทีเกดขึ
“ไม่ ยึดมัน–อเบกขา
” เพราะมีความรู ้ความ
ุ
เข้าใจตามทีเป็ นจริ ง ให้เห็น “ธาตแท้
ุ ของชีวติ โดยไตรลักษณ์ ” ซึงเป็ นความจริ งทีจะทําให้หลุดพ้นจากสังสาร
ิ งหลายและปวงทุกข์.
จักรไปสู่ ภพภูมิทีสงบเป็ นสันติบท นันคือ “นิพพาน” อันเป็ นสภาวะทีปราศจากกเลสทั
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หน้า ๑

บทความที ๓๔ ประจําปี ๒๕๕๘ – พัฒนาตนเองให้ ถงึ อริยมรรค
่ ไมวาอยางใดอยางหนึ
่่ ่
่
่ นผูท้ ี มีสติและ มี
ถ้าพุทธศาสนิกหมันเจริ ญอนุสติใน ๑๐ อยาง
งนัน ยอมเป็
่ ่ ตใจให้เกดความฟุ้
ิ
่ หรื อ
สั มปชั ญญะ ในตน ที พร้ อมด้วย มีความเพียร ในเวลาเดี ยวกนั ไมปลอยจิ
งซาน
หวันไหว หลงใหลขาดสติ ไปตามกระแสโลกธรรม อยูใ่ นอาการทุกข์ๆ สุ ขๆ หมุนเวียนสลับเปลียนกนัไป
ไมสิ่ นสุ ดในสังสารจักร ทีเรี ยกวา่ “สงสารทกข์
ุ ” นันคือ “อัปปมาทะ–ความไม่ ประมาท” ดังนัน ให้พิจารณา
ถึงความหมายของ คําวา่ “อนสติ
ุ ๑๐” หมายถึง ความระลึกถึง อารมณ์ อันควรระลึกถึงเนืองๆ ได้แก่
(๑) “พทธานสติ
ุ
ุ ” ระลึกถึงพระพุทธเจ้า คือ น้อมจิตระลึกถึงและพิจารณาคุณของพระองค์
(๒) “ธัมมานสติ
ุ ” ระลึกถึงพระธรรม คือ น้อมจิตระลึกถึงและพิจารณาคุณของพระธรรม
(๓) “สั งฆานสติ
ุ ” ระลึกถึงพระสงฆ์ คือ น้อมจิตระลึกถึงและพิจารณาคุณของพระสงฆ์
(๔) “สี ลานสติ
ุ ” ระลึกถึงศีล คือ น้อมจิตรําลึกพิจารณาศีลของตนทีได้ประพฤติปฏิบตั ิ บริ สุทธิ ไม่
่ อย
ดางพร้
(๕) “จาคานสติ
ุ ” ระลึกถึงการบริ จาค คือ น้อมจิตระลึกถึงทานทีตนได้บริ จาคแล้ว และพิจารณา
่ ยสละนีทีมีในตน
เห็นคุณธรรมคือความเผือแผเสี
(๖) “เทวตานสติ
ุ ” ระลึกถึงเทวดา คือ น้อมจิตระลึกถึงเทวดาทังหลายทีตนเคยรู ้ และพิจารณาเห็น
คุณธรรมอันทําบุคคลให้เป็ นเทวดานันๆ ตามทีมีอยูใ่ นตน
ิ
่
(๗) “มรณสติ” ระลึกถึงความตายอันจะต้องมีมาถึงตนเป็ นธรรมดา พิจารณาทีจะให้เกดความไม
ประมาท
ํ
่
่ ่
(๘) “กายคตาสติ” สติอนั ไปในกาย คือ กาหนดพิ
จารณากายนี ให้เห็นวาประกอบด้
วยสวนตางๆ
่
่ นารั
่ งเกยจ
ี เป็ นทางรู ้เทาทั
่ นสภาวะของกายนี มิให้หลงใหลมัวเมา
อันไมสะอาด
ไมงาม
ํ
(๙) “อานาปานสติ” สติกาหนดลมหายใจเข้
าออก
(๑๐) “อปสมานสติ
ุ
ุ ” ระลึกถึงธรรมเป็ นทีสงบ คือ ระลึกถึงและพิจารณาคุณของพระนิพพาน อัน
ิ
เป็ นทีระงับกเลสและความทุ
กข์
่
่
ตามธรรมชาติความเป็ นจริ งของชี วิตนัน มนุ ษย์ก็ไมแตกตางจากสั
ตว์ทงั หลายทีต้องดินรนเลียงชี พตน เพือ
ั ถีการเลียงชีพเป็ นกลุ่มหรื อสมาคม เพือรักษาผลประโยชน์ของตน ที
ความอยูร่ อด บางคนจึงมุ่งมันอยูก่ บวิ
่ เป็ นต้น คนในกลุ่มลักษณะดังกลาวนี
่ ไมได้
่
เรี ยกวา่ “กลุ่มผลประโยชน์ ” เชน่ ชมรมหรื อสมาคมการค้าตางๆ
ี ั “การปฏิบัติธรรม” อยางจริ
่ งจัง แถมยังมีทศั นคติว่าเป็ นเรื องทีไมเป็
่ นสารประโยชน์
ให้ความสนใจเกยวกบ
่ เพราะไมใชการเลี
่ ่
ิ มี กาไรขาดทุ
ํ
คือ ทําให้อิมหรื อมี ความสุ ขไมได้
ยงชี พที อยู่ในภาคธุ รกจที
นเห็ นได้ชัด
ั ธีคิดทีเอารัดเอาเปรี ยบกนั คือ “ฉ้ อโกงกัน–หลอกอย่ างมิจฉาชี พ” เลยพากนชิ
ั นกบพฤติ
ั
เพราะอยูก่ บวิ
กรรม
่ ่่
็
ั กลายเป็ นเรื องทีถูกต้องในสังคมไปในทีสุ ด อยางไรกตาม
่
็
ดังกลาวไมวาเขาทํ
าหรื อตนทํากสมยอมกนไป
ั ญหาพลเมืองล้นโลก กบปั
ั ญหาการขาดแคลนอาหาร ยารักษาโรค
สภาพสังคมในอนาคต ทีต้องเผชิญกบปั
บทความที ๓๔ ประจําปี ๒๕๕๘ – พัฒนาตนเองให้ ถึงอริ ยมรรค – นิธี ศิริพัฒน์
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่
่
และทีอยูอ่ าศัยและนันทนาการพักผอนหยอนใจ
โดยรวมหมายถึงสวัสดิการทางสังคม ทีรัฐต้องดูแลพลเมือง
่
่
ในสวนรวมเพื
อความอยูด่ ีกินดี คําวา่ “ความขาดแคลน” [Scarcity] เป็ นสิ งทีมนุษย์ในยุคใหมต้่ องเผชิญอยาง
่ อาจรวมถึง “ความขาดแคลนปัญญา” อีกด้วย
รุ นแรงและสาหัส เพราะเป็ นความขาดแคลนในทุกสิ งทุกอยาง
่ ยงพอเทาที
่ ต้องการหรื อเกนที
ิ ต้องการ ซึ งหมายถึง “ภาวะ
ดังนัน “ความขาดแคลน” จึงหมายถึง ความไมเพี
่ ย ถึ ง “ความสญพั
่ พื ช สัตว์ รวมถึ ง
ความยากจน” ที ท้า ทายปั ญ ญาพวกมนุ ษ ย์ด้ว ยกนั ซึ งสอนั
ู น ธ์ุ ” เชน
่ นธุ์มนุษย์บางกลุ่ม ทีเกดจาก
ิ
ั
เผาพั
“การล้ างเผ่ าพันธ์ุ” [Holocaust or Genocide] ด้วยฝี มือมนุษย์ดว้ ยกนเอง
ิ
ซึงเกดจาก
“อกศลมล
ุ ู ๓” หมายถึง รากเหง้าของอกุศล ต้นตอของความชัว ได้แก่ (๑) “โลภะ” คือ ความอยาก
ได้ (๒) “โทสะ” คือ ความคิดประทุษร้าย (๓) “โมหะ” คือ ความหลง หรื อ “อกศลวิ
ุ ตก ๓” หมายถึง ความ
ตรึ กทีเป็ นอกุศล ความนึ กคิดทีไมดี่ ได้แก่ (๑) “กามวิตก” คือ ความตรึ กในทางกาม ความนึ กคิดในทางแส่
หาหรื อพัวพันติดข้องในสิ งสนองความอยาก (๒) “พยาบาทวิตก” คือ ความตรึ กในทางพยาบาท ความนึ กคิด
่
่ าย (๓) “วิหิงสาวิตก” คือ ความตรึ กในทางเบียดเบียน ความนึก
ทีประกอบด้วยความขัดเคืองเพงมองในแงร้
่
ิ นจากการประกอบอาชีพจึงเป็ น
คิดในทางทําลาย ทําร้ายหรื อกอความเดื
อดร้อนแกผู่ อ้ ืน ฉะนัน รายได้ทีเกดขึ
่ ได้มาเพราะความได้เปรี ยบเชิงการค้า เพียงแตวาจะมากน้
่่
่
่ นเอง ซึ งกหนี
็ ไมพ้
่ นคําวา่
สวนที
อยแคไหนเทานั
่ เรี ยกวา่ “ระบบแลกเปลียนด้ วยสิ นค้ า” [Barter System] กต้็ องมีอีก
“เบียดเบียน” แม้การทําการค้าในยุคกอนที
่
่ ดมาแลกกบเสื
ั อผ้า เอาไกมาแลกบเกลื
ั อ เป็ นต้น
ฝ่ ายได้เปรี ยบอีกฝ่ ายหนึงอยูเ่ สมอ เชน่ เอาไขเป็
เพราะฉะนัน การพัฒนาตนเองให้ถึงพร้อมด้วยคุณธรรมจริ งๆ นัน จึงเป็ นเรื องยากมาก เพราะชีวิตต้องอยูใ่ น
ี องกบผู
ั อ้ ืนในสังคมเดียวกนั จะหาความสงบด้านจิตใจ
สภาพแวดล้อมทางสังคม คือ ต้องปฏิสัมพันธ์เกยวข้
่ ั ผูท้ ีจะปฏิบตั ิธรรมได้จึงต้องหนีจากข้อจํากดทางสั
ั
ได้ยากเชนกน
งคมอีกมากมาย ต้องมีใจหนักแนน่ คือ ชนะ
ใจตนเองให้ได้ ถึงจะหาความสงบได้ในชี วิตในระดับอุบาสก–อุบาสิ กา จนถึงขันออกบวชได้ถือครองเป็ น
่ ็ ่ ดเอาเองวาจะสงบได้
่
่ ั เพราะสังคมของนักบวชกไมแตกตางจากปุ
็ ่
่
สมณเพศ แตกอยาคิ
อีกเชนกน
ถุชนทัวไป
่ ั เพราะไมใช
่ ่ “พระอริยสงฆ์ เจ้ า” กสวนใหญเป็
็ ่
่ นเพียง “สมมติสงฆ์ ” คือ “ผ้ ยู งั มีโสกะ–ปริ เทวะ–ทกข์
เชนกน
ุ –
โทมนัส–อปายาส
เป็ นธรรมดา” ดังนัน การคลุกคลีกอยูเ่ ป็ นหมู่คณะจึงทําให้กรรมฐานเสื อมลงเรื อยๆ ไมมี่
ุ
่ มที ไมสงบไมวิ
่
่ เวกทีจะเจริ ญกรรมฐานได้ การปฏิบตั ิธรรมไมได้
่ หมายถึงการออก
เวลาปฏิบตั ิธรรมอยางเต็
็ อยูก่ บการประพฤติ
ั
บวชเพียงหนทางเดียว การใช้ชีวิตฆราวาสทีเป็ นผูท้ รงศีล จนถึง “อบาสก
–อบาสิ
ุ
ุ กา” กได้
่ น แต่
ปฏิบตั ิทีถูกทางหรื อไม่ ทีเรี ยกวา่ “อริยมรรคมีองค์ ๘” คือ ทําได้จริ งหรื อเป็ นเพียงแคคํ่ าพูดเฉยๆ เทานั
ให้คาํ นึงถึงการพัฒนาจิตใจเป็ นเรื องสําคัญในการปฏิบตั ิธรรมในพระพุทธศาสนา ทีเรี ยกวา่ “ภาวนา” ดังนี
ิ มีขึน การฝึ กอบรมจิตใจ หรื อ “กรรมฐาน ๒” หมายถึง
“ภาวนา ๒” หมายถึง การเจริ ญ การทําให้เกดให้
่
่
าความเพียรฝึ กอบรมจิต วิธีฝึกอบรมจิต ได้แก่
อารมณ์เป็ นทีตังแหงงานเจริ
ญภาวนา ทีตังแหงงานทํ
ิ
(๑) “สมถภาวนา” คือ การฝึ กอบรมจิตให้เกดความสงบ
การฝึ กสมาธิ
ิ
(๒) “วิปัสสนาภาวนา” คือ การฝึ กอบรมปัญญาให้เกดความรู
้แจ้งตามเป็ นจริ ง การเจริ ญปัญญา
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่
“ภาวนา ๔” หมายถึง การเจริ ญ การทําให้เป็ นให้มีขึน การฝึ กอบรม การพัฒนา แตตามนั
ย ในรู ปทีเป็ นคุณ
บทของบุคคล จึงเป็ น “ภาวิต ๔” คือ “ภาวิตกาย–ภาวิตศีล–ภาวิตจิต–ภาวิตปั ญญา” นันคือ ผูไ้ ด้เจริ ญกาย ศีล
่ นพระอรหันต์ ได้แก่
จิต และปัญญาแล้ว บุคคลทีมีคุณสมบัติชุดนีครบถ้วนยอมเป็
่ ี ข้องกบสิ
ั ง
(๑) “กายภาวนา” คือ การเจริ ญกาย พัฒนากาย การฝึ กอบรมกาย ให้รู้จกั ติดตอเกยว
่ นในทางทีเป็ นคุณ มิให้เกดิ
ทังหลายภายนอกทางอินทรี ยท์ งั ห้าด้วยดี และปฏิบตั ิต่อสิ งเหลานั
ั งแวดล้อม
โทษให้กศุ ลธรรมงอกงาม ให้อกุศลธรรมเสื อมสูญ การพัฒนาความสัมพันธ์กบสิ
ทางกายภาพ
(๒) “สี ลภาวนา” คือ การเจริ ญศีล พัฒนาความประพฤติ การฝึ กอบรมศีล ให้ตงอยู
ั ใ่ นระเบียบวินยั
่
่ ั
่ ยดเบียนหรื อกอความเดื
ั อ้ ืนได้ดว้ ยดี เกอกู
ื ลแกกน
ไมเบี
อดร้อนเสี ยหาย อยูร่ ่ วมกบผู
(๓) “จิตตภาวนา” 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” คือ การเจริ ญปัญญา พัฒนาปัญญา การฝึ กอบรมปั ญญา ให้รู้เข้าใจสิ ง
่ นเห็นแจ้งโลกและชีวิตตามสภาวะ สามารถทําจิตใจให้เป็ นอิสระ
ทังหลายตามเป็ นจริ ง รู ้เทาทั
ิ
้ ญหาทีเกดขึ
ิ นได้ดว้ ยปั ญญา
ทําตนให้บริ สุทธิจากกเลสและปลอดพ้
นจากความทุกข์ แกไขปั
่
็ คําวา่ “ภาวนา” กมี็ ความหมายเชนเดี
่ ยวกนกบคํ
ั ั าวา่ “กรรมฐาน” ได้แก่ (๑) “สมถะ–สมถกรรม
อยางไรกตาม
ฐาน” และ (๒) “วิปัสสนา–วิปัสสนากัมมัฏฐาน” หรื อ “กรรมฐาน ๔๐” หมายถึง วิธีฝึกอบรมจิต ทีตังแหง่
การทํางานของจิต สิ งทีใช้เป็ นอารมณ์ในการเจริ ญภาวนา อุปกรณ์ในการฝึ กอบรมจิต ได้แก่
(๑) กสิ ณ ๑๐
(๒) อสุภะ ๑๐
(๓) อนุสติ ๑๐
(๔) อัปปมัญญา ๔
(๕) อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๑
(๖) จตุธาตุววัฏฐาน ๑
(๗) อรู ป ๔
็
ในการฝึ กอบรมจิตนัน “ภาวนา–กรรมฐาน” ใดทีทําให้เกดิ “สมาธิ” ทีเหมาะกบั จริ ต–จริ ยา ของตน กให้
้
พิจารณาตามความเหมาะสมเพือความกาวหน้
าในการบําเพ็ญเพียรภาวนานันๆ ซึ งพอจําแนกเป็ นแนวทางใน
่
การปฏิบตั ิ ดังตอไปนี
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่ ได้แก่
“ภาวนา ๓” หมายถึง การเจริ ญ หมายถึงการเจริ ญกรรมฐานหรื อฝึ กสมาธิขนั ตางๆ
(๑) “บริกรรมภาวนา” คือ ภาวนาขันบริ กรรม ฝึ กสมาธิขนั ตระเตรี ยม ได้แก่ การถือเอานิมิตในสิ ง
ํ
่
่ ใ่ นใจ
ทีกาหนดเป็
นอารมณ์กรรมฐาน เชน่ เพงดวงกสิ
ณ หรื อนึกถึงพุทธคุณเป็ นอารมณ์วาอยู
่ นๆ คือ การกาหนดบริ
ํ
เป็ นต้น กลาวสั
กรรมนิมิตนันเอง ได้ในกรรมฐานทัง ๔๐
่
(๒) “อปจารภาวนา
” คือ ภาวนาขันจวนเจียน ฝึ กสมาธิขนั เป็ นอุปจาร ได้แก่ เจริ ญกรรมฐานตอไป
ุ
ิ นในกรรมฐานทีเพงวั
่ ตถุกดี็ นิวรณ์สงบไปในกรรมฐานประเภท
ถึงขณะทีปฏิภาคนิมิตเกดขึ
่
นึกเป็ นอารมณ์กดี็ นับแตขณะนั
นไปจัดเป็ น อปจารภาวนา
ขันนีเป็ น “กามาวจรสมาธิ” ได้ใน
ุ
กรรมฐานทัง ๔๐ และอุปจารภาวนาสิ นสุดแค่ “โคตรภูขณะในฌานชวนะ” [โคตรภู คือ ผู ้
่
่
ั
นปุถุชนกบความ
ตังอยูใ่ นญาณซึงเป็ นลําดับทีจะถึงอริ ยมรรค ผูอ้ ยูใ่ นหัวตอระหวางความเป็
เป็ นอริ ยบุคคล โคตรภขณะ
ู คือ อยูใ่ นลําดับของโคตรภูทีครอบงํา ออกไป หลีกไป และแลน่
ิ
่ นัน
ไปจากนิวรณ์ ปุถุชนโคตร เป็ นต้น ด้วย “อํานาจของสมถะ” ทีจะทําให้เกดฌานขั
นตางๆ
่ เกดฌานจิ
ิ
่
่
่ “โคตรภู
คือ “สมาบัติ ๘” คําวา่ ฌานชวนะ คือ ชวงที
ตต์ยงั ไมตกภวั
งค์ กลาวโดยยอ
ขณะในฌานชวนะ” คือ ฌานจิตต์ แห่ งธรรมสมาธิ ทีเป็ นปุถชุ นจิตในขันกามาวจรสมาธิ คือ
ครอบงํานิวรณ์ สงบได้ ในขณะเพ่ งอารมณ์ แห่ งกรรมฐานนันๆ ยังไม่ ถึงปฐมฌานทีเป็ นรู ปาว
จรสมาธิ ขนแรก
ั
ซึ งเป็ นรู ปาวจรสมาธิ ]
่ ่ ฝึ กสมาธิขนั เป็ นอัปปนา ได้แก่ เสพปฏิภาคนิมิตที
(๓) “อัปปนาภาวนา” คือ ภาวนาขันแนวแน
ิ นแล้วนันสมําเสมอด้วย “อุปจารสมาธิ ” จนบรรลุ “ปฐมฌาน” คือ “ถัดจากโคตรภูขณะ
เกดขึ
่ ตนั่ นเป็ น อัปปนาภาวนา ขันนีเป็ น “รปาวจรสมาธิ
ในฌานชวนะ” เป็ นต้นไป ตอแ
” ได้เฉพาะ
ู
ในกรรมฐาน ๓๐ คือ หักอนุสสติ ๘ ข้างต้น ปฏิกลู สัญญา ๑ และ จตุธาตุววัตถาน ๑ ออกเสี ย
คงเหลือ อสุ ภะ ๑๐ และ กายคตาสติ ๑ [ได้ถึงปฐมฌาน] อัปปมัญญา ๓ ข้อต้น [ได้ถึงจตุตถ
ฌาน] อัปปมัญญาข้อท้ายคือ อุเบกขา ๑ กสิ ณ ๑๐ และอานาปานสติ ๑ [ได้ถึงปั ญจมฌาน]
่ ิ นด้วย “อํานาจแห่ งสมถะ”
อรู ป ๔ [ได้อรู ปฌาน] เพราะฉะนัน “โคตรภธรรม
๘” ยอมเกดขึ
ู
เพราะ (๑) ครอบงํานิวรณ์เพือได้ ปฐมฌาน (๒) ครอบงําวิตกและวิจารเพือได้ ทติุ ยฌาน (๓)
ครอบงําปี ติเพือได้ ตติยฌาน (๔) ครอบงําสุ ขและทุกข์เพือได้ จตตถฌาน
(๕) ครอบงํารู ป
ุ
สัญญา ปฏิฆสัญญา นานัตตสัญญา เพือได้ อากาสานัญจายตนสมาบัติ (๖) ครอบงําอา
กาสานัญจายตนสัญญาเพือได้ วิญญาณัญจายตนสมาบัติ (๗) ครอบงําวิญญานัญจายตน
ิ ญญายตนสัญญาเพือได้ เนว
สัญญาเพือได้ อากิญจัญญายตนสมาบัติ (๘) ครอบงําอากญจั
่ ิ นด้วย “อํานาจ
สัญญานาสัญญายตนสมาบัติ และอีกนัยหนึง “โคตรภตธรรม
๑๐” ยอมเกดขึ
ู
ิ น ความเป็ นไป นิมิต กรรมเครื องประมวลมา
แห่ งวิปัสสนา” เพราะ (๑) ครอบงําความเกดขึ
ปฏิสนธิ คติ ความบังเกดิ อุบตั ิ ชาติ ชรา พยาธิ มรณะ ความเศร้าโศก ความรําไร ความคับแค้
ิ น ความเป็ นไป นิมิต
ใจ สังขารนิมิตภายนอก เพือได้ โสดาปัตติมรรค (๒) ครอบงําความเกดขึ
กรรมเครื องประมวลมา ปฏิสนธิ เพือ โสดาปัตติผลสมาบัติ (๓) ครอบงําความ
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ิ น ความเป็ นไป นิมิต กรรมเครื องประมวลมา ปฏิสนธิ คติ ความบังเกดิ อุบตั ิ ชาติ ชรา
เกดขึ
พยาธิ มรณะ ความเศร้าโศก ความรําไร ความคับแค้นใจ สังขารนิมิตภายนอกเพือได้ สกทาคา
ิ น ความเป็ นไป นิมิต กรรมเครื องประมวลมา ปฏิสนธิ เพือ
มรรค (๔) ครอบงําความเกดขึ
ิ น ความเป็ นไป นิมิต กรรมเครื องประมวลมา
สกทาคามิผลสมาบัติ (๕) ครอบงําความเกดขึ
ปฏิสนธิ คติ ความบังเกดิ อุบตั ิ ชาติ ชรา พยาธิ มรณะ ความเศร้าโศก ความรําไร ความคับแค้
ิ น ความเป็ นไป นิมิต
ใจ สังขารนิมิตภายนอก เพือได้ อนาคามิมรรค (๖) ครอบงําความเกดขึ
ิ น ความ
กรรมเครื องประมวลมา ปฏิสนธิ เพือได้ อนาคามิผลสมาบัติ (๗) ครอบงําความเกดขึ
เป็ นไป นิมิต กรรมเครื องประมวลมา ปฏิสนธิ คติความบังเกดิ อุบตั ิ ชาติ ชรา พยาธิ มรณะ
ความเศร้าโศก ความรําไร ความคับแค้นใจ สังขารนิมิตภายนอก เพือได้ อรหัตมรรค (๘)
ิ น ความเป็ นไป นิมิต กรรมเครื องประมวลมาปฏิสนธิ เพือได้ อรหัตผล
ครอบงําความเกดขึ
ิ น ความเป็ นไป นิมิต กรรมเครื องประมวลมา ปฏิสนธิ เพือได้
สมาบัติ (๙) ครอบงําความเกดขึ
ิ น ความเป็ นไป นิมิต กรรมเครื อง
สญญต
วิหารสมาบัติ และ (๑๐) ครอบงําความเกดขึ
ุ
ประมวลมา ปฏิสนธิ เพือได้
“จริต ๖” หมายถึง ความประพฤติปกติ ความประพฤติซึงหนักไปทางใดทางหนึงอันเป็ นปกติประจําอยูใ่ น
่
สันดาน พืนเพของจิต อุปนิสยั พืนนิสยั แบบหรื อประเภทใหญๆ่ แหงพฤติ
กรรมของคน ตัวความประพฤติ
เรี ยกวา่ “จริ ยา” บุคคลผู้มีความประพฤติอย่ างนันๆ เรี ยกวา่ “จริ ต” ได้แก่
(๑) “ราคจริต” ผูม้ ีราคะเป็ นความประพฤติปกติ ประพฤติหนักไปทางรักสวยรักงาม กรรมฐาน
คูป่ รับสําหรับแก ้ คือ อสุ ภะและกายคตาสติ
(๒) “โทสจริต” ผูม้ ีโทสะเป็ นความประพฤติปกติ ประพฤติหนักไปทางใจร้อนหงุดหงิด
กรรมฐานทีเหมาะ คือ พรหมวิหารและกสิ ณ โดยเฉพาะวัณณกสิ ณ
(๓) “โมหจริต” ผูม้ ีโมหะเป็ นความประพฤติปกติ ประพฤติหนักไปทางเขลา เหงาซึม เงืองงง งม
ื ล คือ อานาปานสติ และพึงแกด้้ วยมีการเรี ยน ถาม ฟังธรรม สนทนา
งาย กรรมฐานทีเกอกู
ั
ธรรมตามกาล หรื ออยูก่ บครู
(๔) “สั ทธาจริต” ผูม้ ีศรัทธาเป็ นความประพฤติปกติ ประพฤติหนักไปทางมีจิตซาบซึง ชืนบาน
่
่ พึงชักนําไปในสิ งทีควรแกความเลื
น้อมใจเลือมใสโดยงาย
อมใส และความเชือทีมีเหตุผล
เชน่ พิจารณาอนุสติ ๖ ข้อต้น
(๕) “พทธิ
ุ จริต–ญาณจริต” ผูม้ ีความรู ้เป็ นความประพฤติปกติ ประพฤติหนักไปทางใช้ความคิด
่ มด้วยแนะนําให้ใช้ความคิดในทางทีชอบ เชน่ พิจารณาไตรลักษณ์
พิจารณา พึงสงเสริ
กรรมฐานทีเหมาะ คือ มรณสติ อุปสมานุสติ จตุธาตุววัฏฐาน และ อาหาเรปฏิกลู สัญญา
่ พึงแก้
(๖) “วิตกจริต” ผูม้ ีวิตกเป็ นความประพฤติปกติ ประพฤติหนักไปทางนึกคิดจับจดฟุ้ งซาน
่ ณ เป็ นต้น
ด้วยสิ งทีสะกดอารมณ์ เชน่ เจริ ญอานาปานสติ หรื อ เพงกสิ
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หน้า ๖

่
อ
เพราะฉะนัน คําวา่ “การพัฒนาตนเอง” กมี็ นยั ตรงกบั (๑) คําวา่ “อัตตสั มปทา” คือ ความถึงพร้อมแหงตนคื
มีจิตใจซึงพัฒนาเต็มทีแล้ว เป็ นผูร้ ู ้เข้าใจตัวตนหรื อจิตวิญญาณของตนดีแล้ว (๒) “อัตตสั มมาปณิธิ” [อตฺ ต
่ ดเป็ นอุดมมงคลอยางหนึ
่
ง ดังเชน่
สมฺ มาปณิ ธิ] คือ ตังตนไว้ชอบ ตังจิตคิดมุ่งหมายนําตนไปถูกทาง ยอมจั
บุคคลบางคนในโลกนี ทําตนซึ งเป็ นผูท้ ุศีล ให้ตงั อยู่ในศีล “สี ลสั มปทา” ทําตนซึ งไมมี่ ศรัทธาให้ตงั อยู่ใน
“ศรั ทธาสั มปทา” ทําตนซึ งเป็ นคนตระหนี ให้ตงั อยูใ่ น “จาคะสั มปทา” พร้อมด้วย “ปัญญาสั มปทา” โดยนัย
ยอ่ คือ “สัมปรายิกตั ถสั งวัตตนิกธรรม ๔” หมายถึง ธรรมทีเป็ นไปเพือประโยชน์เบืองหน้าธรรมเป็ นเหตุให้
สมหมาย หลักธรรมอันอํานวยประโยชน์สุขขันสู งขึนไป อันได้แก่ ความมีจิตใจเจริ ญงอกงามด้วยคุณธรรม
่
ั วิตในภพหน้า ซึงจะสําเร็ จได้ดว้ ยธรรม ๔ ประการ ได้แก่
ความดี ทําให้ชีวิตนีมีคาและเป็
นหลักประกนชี
(๑) “สั ทธาสั มปทา” ถึงพร้อมด้วยศรัทธา เชือสิ งทีควรเชือ เชน่ เชือวา่ ทําดีได้ดี ทําชัวได้ชวั เชือวา่
สัตว์มีกรรมเป็ นของตัว คือ “กัมมัสสกตาสัทธา” หรื อ เชือกรรมและผลของกรรม เชือกฎแหง่
กรรม นันคือ “กัมมผลสัทธา” เชือปัญญาตรัสรู ้ของตถาคต หรื อเชือพระรัตนตรัย ชือวา่
“ตถาคตโพธิสัทธา–รตนัตตยสัทธา” หรื อ “สั ทธา ๔” ได้แก่ (๑) “อาคมนสัทธา–อาคมนีย
สัทธา–อาคมสัทธา” ความเชือความมันใจของพระโพธิสตั ว์ อันสื บมาจากการบําเพ็ญสังสม
ิ
บารมี (๒) “อธิคมสัทธา–อธิคมนสัทธา” ความเชือมันของพระอริ ยบุคคล ซึงเกดจากการ
เข้าถึงด้วยการบรรลุธรรมเป็ นประจักษ์ (๓) “โอกัปปนสัทธา–โอกัปปนียสัทธา–อธิโมกข์ –อธิ
่ ทแนวเมื
่ อได้ปฏิบตั ิกาว
้ หน้าไปในการเห็นความจริ ง และ
โมกขสัทธา” ความเชือหนักแนนสนิ
(๔) “ปสาทสัทธา” ความเชือทีเป็ นเพียงความเลือมใสจากการได้ยนิ ได้ฟัง
(๒) “สี ลสั มปทา” ถึงพร้อมด้วยศีล ถ้าเป็ นคฤหัสถ์ กรั็ กษากายวาจาให้เรี ยบร้อยประพฤติอยูใ่ น
คลองธรรม ถ้าเป็ นภิกษุกสํ็ ารวมในพระปาฏิโมกข์ มีมารยาทดีงาม เป็ นต้น
(๓) “จาคสั มปทา” ถึงพร้อมด้วยการเสี ยสละ ถึงพร้อมด้วยการบริ จาคทาน เป็ นการเฉลียสุ ขให้แก่
่ ยสละ มีนาํ ใจ และ ใจ
ผูอ้ ืน พึงเพิมพูนจาคะ นันคือ “ปริ จจาคะ” ความเสี ยสละ ความเผือแผเสี
่ อ ไมคั่ บแคบเอาแตตั่ ว หรื อประกอบด้วย “จาคาธิฏฐาน” คือ
กว้าง พร้อมทีจะรับฟังและรวมมื
ทีมันคือจาคะ ธรรมทีควรตังไว้ในใจให้เป็ นฐานทีมัน คือ “จาคะ” ผูม้ ีการให้การสละละวาง
เป็ นฐานทีมัน
่
(๔) “ปัญญาสั มปทา” ถึงพร้อมด้วยปัญญา คือ รู ้จกั บาป บุญ คุณ โทษ ประโยชน์ มิใชประโยชน์
่ ลุ่มหลงมัวเมา หรื อ “มีสติสัมปชัญญะ”
และเข้าใจชีวิตนีตามความเป็ นจริ ง ทีจะไมให้
หมายถึง ระลึกได้และรู ้ตวั อยูเ่ สมอ คือ ฝึ กตนให้เป็ นคนรู ้จกั ยังคิด รู ้สึกตัวเสมอวา่ สิ งใดควร
่
ทํา และไมควรทํ
า ระวังมิให้เป็ นคนมัวเมาประมาท หมันใช้หมันพัฒนาปัญญาด้วย “โยนิโส
มนสิการ” ซึงทําให้เกดิความรอบรู ้ รู ้คิด รู ้พิจารณา เข้าใจเหตุผล มองเห็นโลกและชีวิตตาม
เป็ นจริ ง
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่
็ “การพัฒนาตนเอง” ตามนัยทางพระพุทธศาสนานัน หมายถึง “ภาวิตัตต์ ” คือ ผูท้ ีได้เจริ ญภา
อยางไรกตาม
วิต ๔ ประการมาด้วยดี ได้แก่ ภาวิตกาย ภาวิตศีล ภาวิตสมาธิ ภาวิตปั ญญา นันคือ “ภาวนา ๔” มีบทสรุ ปด้วย
่ คคล คือ “อริยุบลคลแห่ งอรหันต์ ” [พระอรหัตตขีณาสพ] หรื ออีกนัยหนึง คือ “มัคคสมังคี” ผูท้ ี
คุณบทแหงบุ
พรังพร้อมด้วยองค์มรรคทัง ๘ ประการอันประเสริ ฐ คือ ผูท้ ีพัฒนาตนจนถึงพร้อมสมบูรณ์ดว้ ย “อริ ยมรรคมี
่
็ อาจกลาวได้
่ ว่า เป็ นบุคคลทีได้พฒั นาตนจน
องค์ ๘ และอริ ยมรรค ๔ แห่ งมัชฌิมาปฏิปทา” อยางไรกตาม
บรรลุความตรัสรู ้สัมโพธิ ญาณโดยชอบดีแล้ว ซึ งประกอบด้วย (๑) “สมถะ–สมถภาวนา” คือ ได้บรรลุถึงผล
่ จิตตสิ กขา ทีประกอบด้วยองค์มรรค ๓ ได้แก่ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ อันเป็ นฝ่ ายเจโต
แหงอธิ
่ คมสมณธรรม อันเป็ นธรรมวิเศษ ด้วยการ
วิมุตติ (๒) “วิปัสสนา–วิปัสสนาภาวนา” คือ ได้บรรลุถึงผลแหงอธิ
เจริ ญโสฬสญาณ–ญาณ ๑๖ หรื ออธิ ปัญญาสิ กขา ซึ งประกอบด้วยองค์มรรค ๒ ได้แก่ สัมมาทิ ฏฐิ สัมมา
ั อันเป็ นฝ่ ายปั ญญาวิมุตติ สวนคํ
่ าวา่ “อริมรรค” หมายถึง ข้อประพฤติปฏิบตั ิอนั เป็ นสัมมาปฏิทาอัน
สังกปปะ
ยิง ทีทําให้สามารถบรรลุถึงความเป็ นอริ ยบุคคลได้ นันคือ “ความตรั สรู้ อริ ยสั จจ์ ๔” ได้แก่ (๑) ทุกข์ –ทุกข์
สั จจ์ –ทุกขญาณ–ทุกขอริ ยสั จจ์ –ทุกขญาณ (๒) สมุทัย–สมุทัยสั จจ์ –สมุทยญาณ–ทุกขสมุทัย–ทุกขสมุทัย
อริ ยสั จจ์ –ทุกขสมุทยญาณ (๓) นิ โรธ–นิ โรธสั จจ์ –นิ โรธญาณ–ทุกขนิ โรธ–ทุกขนิ โรธอริ ยสั จจ์ –ทุกขนิ โรธ
ญาณ และ (๔) มรรค–มรรคสั จ จ์ –มรรคญาณ–มัค คญาณ–ทุ ก ขนิ โ รธคามิ นี ป ฏิ ป ทา–ทุ ก ขนิ โ รธคามิ นี
อริ ยสั จจ์ –ทุกขนิ โรธคามินีปฏิ ปทาญาณ ซึ งในข้อนี ประกอบด้วย “มรรคสมาธิ” เป็ นจิตตัววิปัสสนา พร้อม
่
ด้ว ยผลแหงมรรค
ได้แ ก่ โสดาปั ต ติ ม รรค–สกทาคามิ ม รรค–อนาคามิ ม รรค–อรหั ต ตมรรค ตามลํา ดับ
โดยเฉพาะในข้อที เรี ยกวา่ “มรรค–ทกขนิ
นี
ุ โรธคามินีปฏิปทา” หรื อ “มรรคญาณ–มัคคญาณ–ทกขคามิ
ุ
ิ
ปฏิปทาญาณ” ทีเป็ นปั ญญาละระงับกเลสสั
งโยชน์ทงั ๑๐ ประการ ซึ งเป็ นสภาวะทีดับด้วยสงบระงับ คือ
ิ
ิ
อาศัยโลกุตตรมรรคดับกเลสเด็
ดขาดไปแล้วบรรลุโลกุตตรผล กเลสเป็
นอันสงบระงับไปหมดแล้ว ไมต้่ อง
ขวนขวายเพือดับอีก ทีเรี ยกวา่ “ปฏิปัสสัทธินิโรธ” ดังนี
(๑) “โสดาปัตติมรรค” คือ มรรคอันให้ถึงกระแสทีนําไปสู่ พระนิพพานทีแรก มรรคอันให้ถึง
ความเป็ นพระโสดาบัน เป็ นผลของเหตุละสังโยชน์ได้ ๓ ได้แก่ “สักกายทิฏฐิ –วิจิกิจฉา–
สี ลพั พตปรามาส”
(๒) “สกทาคามิมรรค” คือ มรรคอันให้ถึงความเป็ นพระสกทาคามี เป็ นผลของเหตุละสังโยชน์ได้
ั า “ราคะ–โทสะ–โมหะ” [อกุศลมูล ๓] นันคือ “ติด–โกรธ–หลง” ให้เบาบางลง
๓ ข้อต้น กบทํ
(๓) “อนาคามิมรรค” คือ มรรคอันให้ถึงความเป็ นพระอนาคามี เป็ นผลของเหตุละสังโยชน์เบืองตํ
ได้ทงั ๕ ได้แก่ “สักกายทิฏฐิ –วิจิกิจฉา–สี ลพั พตปรามาส–กามราคะ–ปฏิฆะ”
(๔) “อรหัตตมรรค” คือ มรรคอันให้ถึงความเป็ นพระอรหันต์ เป็ นผลของเหตุละสังโยชน์ได้หมด
ทัง ๑๐ ได้แก่ “สักกายทิฏฐิ –วิจิกิจฉา–สี ลพั พตปรามาส–กามราคะ–ปฏิฆะ–รู ปราคะ–อรู ป
ราคะ–มานะ–อุทธัจจะ–อวิชชา”
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หน้า ๘

่ ่
็ ในการเจริ ญมัคคญาณนัน ในแตละขั
่ นของการบรรลุถึงความเป็ นอริ ยบุคคลนัน [ปั ญญา
แตอยางไรกตาม
่ นนัน [เจโตวิมุตติ] จะต้องประกอบด้วยองค์มรรคทัง ๘ ประการ
วิมุตติ] รวมทังการบรรลุฌานวิถีในแตละขั
คือ “อริยมรรคมีองค์ ๘” เพราะฉะนัน คําวา่ “อริยมรรค” จึงหมายถึง (๑) “มรรค–ทกขนิ
ุ โรธคามินีปฏิปทา”
และ (๒) “อริยมรรคมีองค์ ๘” ตามลําดับ ข้อพึงพิจารณาเป็ นกรณี พิเศษ คือ การบรรลุเข้าถึงอริ ยมรรคนัน ไม่
่ “เจโตวิมุตติ” [ฌานปั จจัย] กบั “ปัญญาวิมุตติ” [มรรคปั จจัย] เพราะตางก
่ ็
สามารถแยกได้เด็ดขาดระหวาง
เป็ นปั จจัยรวมกนั ทีประกอบด้วยปั จจัย ๔ ประการ ได้แก่ (๑) เป็ นสภาวะหรื อปรากฏการณ์ ทีเกิ ดร่ วมกัน
“สหวตติ
” (๓)
ุ ” คือ (๒) มีความเป็ นไปร่ วมกัน ทังเกิดขึนด้ วยกันพร้ อมเป็ นอันเดียว ทีเรี ยกวา่ “เอกปปาทะ
ุ
ทังดับด้ วยกันพร้ อมเป็ นอันเดียว ทีเรี ยกวา่ “เอกนิโรธะ” และ (๔) มีอารมณ์ แห่ งกรรมฐานเป็ นทีอาศัยร่ วมกัน
่ นเป็ น “ตัววิปัสสนา” และ
เป็ นอันเดี ยว ทีเรี ยกวา่ “เอกนิสสยะ” นันคือ “มรรคสมาธิ” ในฌานวิถีแตละขั
ิ นเป็ น “ญาณทัสสนะ” คือ การเห็นด้ วยญาณในวิปัสสนา และเกดิ
“ญาณ” คือ ความหยังรู้ –ปรี ชาหยังรู้ ทีเกดขึ
่ ปัสสนานันๆ ซึ งหมายถึง “ยถาภตญาณทั
ปั ญญาความรู ้ [วิชชา = ความรู ้แจ้ง] ในภูมิแหงวิ
สสนะ” คือ ปั ญญา
ู
รู้ เห็นตามที เป็ นจริ งหรื อตามกําหนดธรรมดา หรื อ “กฎธรรมชาติ” [การเห็นนามรู ปโดยไตรลักษณ์ = สัมม
่ สรุ ปโดยยอ่ ถ้าไมสามารถบรรลุ
่
่
สนญาณ กบั วิปัสสนาญาณ ๙] กลาว
ถึงฌานได้ ญาณในวิปัสสนายอม
ิ น ได้ย าก ถึ ง แม้เ กดขึ
ิ น ได้ก็ ไมใสสะอาดบริ
่
่
เกดขึ
สุ ท ธิ ยอมเป็
น “มิ จ ฉาสมาธิ ” และ “มิ จ ฉาญาณ”
่
ิ
ิ
่
เพราะฉะนัน การเจริ ญภาวนาหรื อการบําเพ็ญเพียรภาวนาเพือเผาผลาญกเลสราคะหรื
อกเลสตั
ณหาอยาง
ิ
่ ขาด ยอมเป็
่ นผูถ้ ึงพร้อมด้วย (๑) อริยมรรค
สื บเนืองอยูเ่ ป็ นนิตย์ คือ ทําให้มาก ทําให้เกดความชํ
านาญ อยาได้
่
ิ นพร้อม (๓) โพธิปักขิยธรรม ๓๗ แหงบาทวิ
ถีโดยมัชฌิมาปฏิปทา อัน
และ (๒) อริ ยมรรคมีองค์ ๘ ทีเกดขึ
่ .
เป็ นทางดําเนินชีวิตทีถูกต้องแนนอน
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