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ความสํ าคัญของบทความ
ิ
่ ปรารถนาความสําเร็ จในสิ งนันๆ ความสําเร็ จเป็ นภาวะจิตที
มนุษย์สามัญทัวไป เมือทํากจการงานใดๆ
ยอมมี
ปรี ดาปราโมทย์ในสิ งทีได้กระทําไป เพราะได้รับผลประโยชน์ตามทีคาดหวังเอาไว้ คือ เห็นความสําเร็ จไว้
่
ํ งพลังใจและพลังกายทําให้กิจการงานนัน ลุล่วงไปด้วยดี ในการปฏิบตั ิธรรม
ลวงหน้
าไว้ดีแล้ว จึงทําให้มีกาลั
็ ่ ยวกนั สิ งทีคาดหวังอันเป็ น “ปรมัตถประโยชน์ แห่ งการปฏิบัติธรรม” คือ “นิพพาน” นันคือ การเห็น
กเชนเดี
อัน ยอดเยียมในสิ ง ที ตนต้อ งประพฤติ ป ฏิ บ ัติ ธ รรม พร้ อ มด้ว ยการเห็ น ข้อ ประพฤติ ป ฏิ บ ัติ อ ัน เยียม คื อ
“อริ ยมรรคมีองค์ ๘ แห่ งมัชฌิมาปฏิปทา” ทีต้อง “สหรคต–เกิ ดร่ วม–เจื อปน–สั มปยุตต์ ” กบั “โพธิปักขิย
ื ลความตรัสรู ้หรื ออริ ยมรรค ได้แก่ สติปัฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔
ธรรม ๓๗” หมายถึง องค์ธรรมเครื องเกอกู
่ ง “อิทธิบาท ๔” หมายถึง คุณ
อิทธิ บาท ๔ อินทรี ย ์ ๕ พละ ๕ โพชฌงค์ ๗ มรรคมีองค์ ๘ โดยเฉพาะอยางยิ
่
เครื องให้ถึงความสําเร็ จ คุ ณธรรมที นําไปสู่ ความสําเร็ จแหงผลที
มุ่งหมาย ที เป็ นองค์ประกอบปั จจัยแหง่
ความสําเร็ จในการเจริ ญฌาน “รปฌาน
๔” ดังนัน จะเห็นได้ว่า “อิทธิบาท ๔” ทําให้เกดิ (๑) “สมาธิสามัญ”
ู
่
่
่
คือ สมาธิ แหงความตั
งมันของจิตในเรื องงานอยางใดอยางหนึ
งเพียงเรื องเดียว จนกระทังทํางานนันสําเร็ จ
่ ่ กบั “อัปปนาสมาธิ” คือ สมาธิแนว่
(๒) “ฌานสมาธิ” คือ สมาธิ ทีเป็ น “อุปจารสมาธิ” คือ สมาธิจวนแนวแน
่ ทเป็ นอารมณ์เดี ยว อันประกอบด้วยองค์ฌาน ๒ นันคือ “อเบกขา
ิ
แนสนิ
–เอกัคคตา” ทีเป็ นสมาธิ ทีเกดใน
ุ
ิ ญญารู ้ทวั ถ้วน “สั มปชัญญะ
วิปัสสนา และเป็ นจิตตัววิปัสสนาในเวลาเดียวกนั ทีจะทําให้ “สติบริสุ ทธิ” เกดปั
่
บริ สุ ทธิ ” จึ ง วางเฉยตออารมณ์
ต่ างๆ ที เรี ย กวา่ “อเบกขา
” ซึ งเป็ นเรื อง “สั ม มาวายามะ–สั ม มาสติ –
ุ
ิ
่่
สั มมาสมาธิ” และ (๓) “อิทธบาทสมาธิ” คือ สมาธิทีมุ่งหวังความสําเร็ จในกจการงานไมวาทางโลกหรื
อทาง
็ โดยเฉพาะ เพือความเป็ นผูม้ ีปัญญาทําลายกเลส
ิ ให้สาํ เร็ จทัง ๔ ประการ ทีเรี ยกวา่ “วฑฒิ
ธรรมกตาม
ุ ๔”
หมายถึง ธรรมเป็ นเครื องเจริ ญ ธรรมเป็ นเหตุให้ถึงความเจริ ญ ทีจะนําไปสู่ ความสําเร็ จในการบําเพ็ญเพียร
ภาวนา ได้แก่ (๑) “สั ปปริุ สสั งเสวะ” คือ คบหาสัตบุรุษ (๒) “สั ทธรรมสวนะ” คือ ฟังสัทธรรม (๓) “โยนิโส
่
มนสิ ก าร” คื อ ทํา ในใจโดยแยบคาย (๔) “ธรรมานธรรมปฏิ
บั ติ ติ “ คื อ ปฏิ บ ัติ ธ รรมสมควรแกธรรม
ุ
นอกจากนี ผูป้ ฏิบตั ิธรรม–โยคาวจรผูบ้ าํ เพ็ญเพียรในการเจริ ญภาวนา ยังต้องแระพฤติปฏิบตั ิตนให้เป็ น
่ ดี ทีเรี ยกวา่ “ปราชญ์ –ผ้ ูรู้ –สั ตบรษ
ตัวอยางที
ุ ุ –บัณฑิต” หรื อ “อริยบคคล
ุ ” ผูพ้ รังพร้อมด้วยปั ญญาความรู ้ อัน
เป็ นทีพึงของคนอืนได้ คือ มีทงั “ปัญญา” และ “กรณา
ุ ” และประพฤติตน “บริสุ ทธิ” [วิสุทธิ ] ถ้าปฏิบตั ิธรรม
่ ค คลดัง กลาวนี
่ กคงไมใชทางแหง
็
่ ่
่ “มั ช ฌิ ม าปฏิ ท า–อริ ย มรรคมี อ งค์ ๘”
แล้ว ไมต้่ อ งการคุ ณ บทแหงบุ
่ .
แนนอน
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บทความที ๔ ประจําปี ๒๕๕๘ – การเจริญอิทธิบาทให้ บรรลฌาน
ุ
่ นผิดทางในการปฏิบตั ิ
การเข้าถึงความหมายทีแท้จริ งของธรรมนัน เป็ นสิ งสําคัญทีทําให้ไมเดิ
่ ่ หลักธรรม “อิทธิบาท ๔” ที
ธรรมแหง่ “มัชฌิมาปฏิปทา” ทีประกอบด้วย “อริ ยมรรคมีองค์ ๘” อยางเชน
่ ิ
่ ถ้าปราศจากหลักธรรมนีแล้ว การบรรลุความสําเร็ จยอมเกดขึ
่ ิ น
มุ่งเน้นถึงความสําเร็ จแหงกจการงานทุ
กอยาง
่ ตทีปราศจากนิ วรณ์ ทีประกอบด้วย “องค์ ฌาน–ฌานังคะ”
่ โดยเฉพาะ “สมาธิ” คือ ความตังมันแหงจิ
ไมได้
ั
จํานวน ๕ องค์ คือ “วิตก–วิจาร–ปี ติ–สุข–เอกัคคตา” และองค์ที ๖ คือ “อุเบกขา” ทีสัมปยุตต์กนในชุ
ดหนึ งๆ
่ น โดยนัย คือ “ฌาน–จตุกกนัย” [ปฐมฌาน–ทุติยฌาน–ตติยฌาน–จตุตถฌาน]
ให้กลายเป็ น “ฌาน” ในแตละขั
นันคือ ฌานขันแรกจะมีองค์ฌานครบทัง ๕ องค์ และฌานขันที ๒ จะละ “วิตก–วิ จาร” ฌานขันที ๓ จะละ
่ นนัน จะต้อง
“ปี ติ ” และ ฌานขันที ๔ จะละ “สุ ข” จะเหลือ “เอกัคคตา” คู่กบั “อเบกขา
” ในฌานแตละขั
ุ
ประกอบด้วย “เอกัคคตาแห่ งสมาธิ” และ “ฌาน–ปั ญจกนัย” [ปฐมฌาน–ทุติยฌาน–ตติยฌาน–จตุตถฌาน–
ั
่ นจะประกอบด้วย “เอกัคคตาแห่ งสมาธิ” ทุกขัน ทีคู่กบการลดองค์
ฌานลดที
ปั ญจมฌาน] นันคือ ฌานแตละขั
ละองค์ จนถึ ง “ปั จจมฌาน” จะเหลื อ “เอกัคคตา” คู่กบั “อเบกขา
” ฉะนัน “อิทธิ บาท ๔” จะเป็ นธรรมที
ุ
ั
สัมปยุตต์กบธรรมอื
นของ “โพธิปักขิยธรรม ๓๗” ทีทําให้การเจริ ญสมถภาวนาประสบความสําเร็ จถึง “จิตต
่ ่ ท คือ “อัปปนา
สมาธิ” คือ “ฌานจิต” ได้ โดยเฉพาะ “จตตถฌาน
” [ฌานที ๔] อันเป็ นสมาธิ ทีแนวแนสนิ
ุ
่
สมาธิ” ทีประกอบด้วย “อเบกขา
–เอกัคคตา” ทีเรี ยกอีกอยางหนึ
งวา่ “จิตประภัสสร” ทีปราศจากนิ วรณ์แล้ว
ุ
ให้พิจารณาถึงองค์ประกอบของ “อิทธิบาท ๔” ดังนี
่
“อิทธิบาท ๔” หมายถึง คุณเครื องให้ถึงความสําเร็ จ คุณธรรมทีนําไปสู่ ความสําเร็ จแหงผลที
มุ่งหมาย ได้แก่
(๑) “ฉันทะ” —ความพอใจ คือ ความต้องการทีจะทํา ใฝ่ ใจรักจะทําสิ งนันอยูเ่ สมอ และปรารถนาจะ
ทําให้ได้ผลดียงิ ๆ ขึนไป
(๒) “วิริยะ” —ความเพียร คือ ขยันหมันประกอบสิ งนันด้วยความพยายาม เข้มแข็ง อดทน เอาธุระ
ไมท้่ อถอย
(๓) “จิตตะ” —ความคิดมุ่งไป คือ ตังจิตรับรู ้ในสิ งทีทําและทําสิ งนันด้วยความคิด เอาจิตฝักใฝ่ ไม่
่
ปลอยใจให้
ฟุ้งซ่านเลือนลอยไป อุทิศตัวอุทิศใจให้แกสิ่ งทีทํา
่
(๔) “วิมังสา” —ความไตร่ ตรอง–ทดลอง คือ หมันใช้ปัญญาพิจารณาใครครวญตรวจตราหาเหตุ
ผล
่
้
และตรวจสอบข้อยิงหยอนในสิ
งทีทํานัน มีการวางแผน วัดผล คิดค้นวิธีแกไขปรั
บปรุ ง เป็ นต้น
หมายเหตุ: นิยามความหมายของศัพท์บญั ญัติ ดังนี
(๑) คําวา่ “อิทธิ” หมายถึง ความสําเร็ จ ความสําเร็ จด้วยดี การสําเร็ จ การสําเร็ จด้วยดี ความได้ ความ
ได้อีก ความถึง ความถึงด้วยดี ความถูกต้อง ความกระทําให้แจ้ง ความเข้าถึง
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(๒) คําวา่ “อิทธิบาท” หมายถึง เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ วิญญาณขันธ์ คือ “นามขันธ์ ๔”
่ น
ของบุคคลผูบ้ รรลุธรรมเหลานั
่
(๓) คําวา่ “เจริญอิทธิบาท” หมายถึง ยอมเสพ
เจริ ญ ทําให้มาก
่ อจะทํา ความฉลาด ความ
(๔) คําวา่ “ฉันทะ” หมายถึง ความพอใจ การทําความพอใจ ความใครเพื
พอใจในธรรม
(๕) คําวา่ “วิริยะ” หมายถึง การปรารภความเพียรทางใจ การปรารภความเพียรทางใจ ความ
ขะมักเขม้น ความบากบัน ความตังหน้า ความพยายาม ความอุตสาหะ ความทนทาน ความ
้
่ ่ อถอย ความไมทอดทิ
่
่
เข้มแข็ง ความหมัน ความกาวไปอยางไมท้
งฉันทะ ความไมทอดทิ
งธุระ
ความประคับประคองธุระไว้ดว้ ยดี วิริยะ วิริยนิ ทรี ย ์ วิริยพละ สัมมาวายามะ
(๖) คําวา่ “จิต” หมายถึง มโน มานัส หทัย ปั ณฑระ มโน มนายตนะ มนินทรี ย ์ วิญาณ วิญญาณขันธ์
มโนวิญญาณธาตุทีสมกนั
(๗) คําวา่ “วีมังสา” หมายถึง ปั ญญา กริิ ยาทีรู ้ชดั ความวิจยั ความเลือกสรร ความวิจยั ธรรม ความ
ํ
ํ
ํ
กาหนดหมาย
ความเข้าไปกาหนด
ความเข้าไปกาหนดเฉพาะ
ภาวะทีรู ้ ภาวะทีฉลาด ภาวะทีรู ้
่ ง ความค้นคิด ความใครครวญ
่
่ น ปั ญญาเครื อง
ละเอียด ความรู ้แจมแจ้
ปั ญญาเหมือนแผนดิ
ิ ปัญญาเป็ นเครื องนําทาง ความเห็นแจ้ง ความรู ้ชดั ปัญญาเหมือนประตัก ปัญญา
ทําลายกเลส
่ อปัญญา
ปั ญญินทรี ย ์ ปัญญาพละ ปั ญญาเหมือนศัสตรา ปัญญาเหมือนปราสาท ความสวางคื
่ อปั ญญา ปั ญญาเหมือนประทีป ปั ญญาเหมือนดวงแกว้ ความไมหลง
่ ความวิจยั ธรรม
แสงสวางคื
สัมมาทิฏฐิ
วิธีเจริญอิทธิบาท ๔ [โดยยอ่ บาทอภิญญาทัง ๖ ประการ เจริ ญให้มากทําให้อายุยนื ซึงเป็ นขันตอนของการ
ํ ด “นิวรณ์ ๕–นิวรณูปกิเลส” และ “อุปกิเลส ๑๖–จิตตอุปกิเลส” รวมทัง “กิเลส ๑๐” ซึงเป็ น “ปริ ยฏุ ฐาน
กาจั
ิ
่
ํ ดด้วย “อธิ จิตตสิ กขา” คือ จิดอันยิง] ดังนี
กิเลส” คือ กเลสอยางกลาง
ทีต้องกาจั
ี าน สัมปยุตต์ดว้ ยความเกยจคร้
ี าน
(๑) ไม่ ย่อหย่ อนเกินไป “อิทธิ บาท ๔” ประกอบด้วยความเกยจคร้
่ ]
(๒) ไม่ ต้องประคองเกินไป “อิทธิ บาท ๔” ประกอบด้วยอุทธัจจะ สัมปยุตต์ดว้ ยอุทธัจจะ [ฟุ้ งซาน
่
(๓) ไม่ หดห่ ูในภายใน “อิทธิ บาท ๔” ประกอบด้วยถีนมิทธะ สัมปยุตต์ดว้ ยถีนมิทธะ [ความงวงเหงา
หาวนอน]
่
่ ิ
(๔) ไม่ ฟุ้งซ่ านไปภายนอก “อิทธิ บาท ๔” พลานไป
ปรารภ “กามคุณ ๕” ในภายนอก ไมเกดสมาธิ
่ ตทีตังมันในอารมณ์เดียว คือ “สั มมาสมาธิ”
แหงจิ
(๕) มีความสํ าคัญในเบืองหลังและเบืองหน้ า “เบืองล่ างฉันใด–เบืองบนก็ฉันนัน” และ “เบืองบน
ฉั นใด–เบืองล่ างก็ฉันนัน” เชน่ กายคตาสติ [อาการ ๓๒–ปฏิกลู มนสิ การ] รวมทัง “กลางวันฉัน

บทความที ๔ ประจําปี ๒๕๕๘ – การเจริ ญอิทธิ บาทให้ บรรลุฌาน– นิธี ศิริพัฒน์

หน้า ๓

ิ
ใด–กลางคืนก็ฉันนัน” และ “กลางคืนฉันใด–กลางวันก็ฉันนัน” เกดความรู
้แจ้งแทงตลอด “ปฏิ
่
่งจิต คือ อาการรู ้แจ้งเห็นจริ งด้วยปัญญาชัด
เวธะ” ทีสวางไสวแห
่ ่ “อาโลกสัญญา–ทิวาสส ฺญา” [ความสําคัญ
(๖) จิตใจเปิ ดเผย ไม่ มีอะไรหุ้มห่ อ อบรมจิตให้สวางอยู
่
่ ไมวาหลั
่ ่ บหรื อลืมตากเห็
็ นรู ปเชนเดี
่ ยวกนั คือ เกดความสวางไสวไมวาวั
ิ
่
่ ่ นหรื อคืน]
วาแสงสวาง
่ คคลประเภทที ๔ “สว่ างมา–สว่ างไป” คือ สภาวะจิตไมเกดปั
่ ิ ญญาทึบ หรื อความทราม
ดังเชนบุ
่
ิ ญญาแท้
ปั ญญา แต่ “สะอาด–ผ่ องใส–เบิกบาน” คือ เป็ นคนทีจิตใจสวางไสวเกดปั
่
็ ให้พิจารณาถึง “อิทธิบาท ๔” มีความสัมพันธ์ในการกาหนดความสํ
ํ
ิ ั “สมาธิ”
อยางไรกตาม
าเร็ จในกจกบ
่ ต ความดํารงอยูแ่ หงจิ
่ ต
และ “ฌาน” ของฝ่ ายสมถภาวนาโดยตรง คําวา่ “สมาธิ” หมายถึง ความตังอยูแ่ หงจิ
่ ต ความไมสายไปแหงจิ
่ ่
่ ต ความไมฟุ้่ งซานแหงจิ
่
่ ต ภาวะทีจิตไมสายไป
่ ่
ความสงบ สมาธิ
ความมันอยูแ่ หงจิ
นทรี ย ์ สมาธิพละ สัมมาสมาธิ โดยแยกออกเป็ น ๔ ประการ (พระอภิธรรมปิ ฎก วิภงั ค์ เลม่ ๒ ภาค ๒ –หน้าที
๑๙๘–๒๑๒ FILE 78) ได้แก่
(๑) การเจริ ญอิทธิบาทอันประกอบด้วย “ฉันทสมาธิ ปธานสังขาร”
(๒) การเจริ ญอิทธิบาทอันประกอบด้วย “วิริยสมาธิ ปธานสังขาร”
(๓) การเจริ ญอิทธิบาทอันประกอบด้วย “จิตตสมาธิ ปธานสังขาร”
(๔) การเจริ ญอิทธิบาทอันประกอบด้วย “วิมงั สาสมาธิ ปธานสังขาร”
(๑) เจริญอิทธิบาทอันประกอบด้ วยฉันทสมาธิปธานสังขาร
[ฉันทสมาธิ]
ถ้าโยคาวจรผูบ้ าํ เพ็ญเพียรทําฉันทะให้เป็ น–อธิบดี [ใหญยิ่ ง–ผูเ้ ป็ นใหญ่–ผูเ้ ป็ นหัวหน้า] แล้ว จึงได้–
สมาธิ ได้–เอกัคคตาแห่ งจิต สมาธิ นีเรี ยกวา่ “ฉันทสมาธิ” โยคาวจรผูบ้ าํ เพ็ญเพียรนัน (๑) ทําฉันทะ
ให้เกดิ พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตไว้ ทําความเพียร เพือ ป้องกัน–บาปอกุศลธรรมทียัง
่ ิ นมิให้เกดขึ
ิ น (๒) ทําฉันทะให้เกดิ พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตไว้ ทําความเพียร
ไมเกดขึ
ิ นแล้ว (๓) ทําฉันทะให้เกดิ พยายาม ปรารภความเพียร ประคอง
เพือ ละเว้ น–บาปอกุศลธรรมทีเกดขึ
่ ิ นให้เกดขึ
ิ น (๔) ทําฉันทะให้เกดิ พยายาม
จิตไว้ ทําความเพียร เพือ สร้ าง–กุศลธรรมทียังไมเกดขึ
ปรารภความเพียร ประคองจิตไว้ ทําความเพียร เพือ ความดํารงอยู่–ความไม่ สาบสูญ–ความภิญโญ
่ ศลธรรมทีเกดขึ
ิ นแล้ว สภาวธรรมเหลานี
่
ยิง–ความไพบูลย์ –ความเจริ ญ–ความบริ บูรณ์ –แหงกุ
เรี ยกวา่ “ปธานสั งขาร” หมายถึง การปรารภความเพียรทางใจ–ความขะมักเขม้น–ความบากบัน–
้
ความตังหน้า–ความพยายาม–ความอุตสาหะ–ความทนทาน–ความเข้มแข็ง–ความหมัน–ความกาวไป
่ ่ อถอย–ความไมทอดทิ
่
่
อยางไมท้
งฉันทะ–ความไมทอดทิ
งธุระ–ความประคับประคองธุระไว้ดว้ ยดี–
วิริยะ–วิริยนิ ทรี ย–์ วิริยพละ–สัมมาวายามะ.
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[ฉันทสมาธิฌาน]
โยคาวจรผูบ้ าํ เพ็ญเพียรในศาสนานี เจริ ญโลกตตรฌาน
อันเป็ นเครื องนําออกไปจากโลกให้เข้าสู่–
ุ
นิพพาน เพือประหาณ–ทิฏฐิ เพือบรรลุ–ปฐมภมิู สงัดจากกาม สงัดจาก–อกศลธรรม
ทังหลายแล้ว
ุ
ปทาทันธา
บรรลุ–ปฐมฌาน ประกอบด้วย วิตก–วิจาร–มีปีติ–และ–สุขอันเกิดแต่ วิเวก เป็ น–ทกขาปฏิ
ุ
ภิญญา [๑. ทุกขาปฏิปทา ทันธาภิญญา คือ ปฏิปทาทีปฏิบตั ิลาํ บาก ทังรู ้ได้ชา้ ๒. ทุกขาปฏิปทา ขิป
ปาภิญญา คือ ปฏิปทาทีปฏิบตั ิลาํ บาก แตรู่ ้ได้เร็ ว ๓. สุขาปฏิปทา ทันธาภิญญา คือ ปฏิปทาทีปฏิบตั ิ
่
ได้สะดวก แตรู่ ้ได้ชา้ ] อยู่ ในสมัยใด ในสมัยนัน ยอมเจริ
ญอิทธิบาทอันประกอบด้วย “ฉันทสมาธิ
ปธานสั งขาร”.
[ฉันทิทธิบาท]
โยคาวจรผูบ้ าํ เพ็ญเพียรในศาสนานี เจริ ญโลกตตรฌาน
อันเป็ นเครื องนําออกไปจากโลก ให้เข้าสู่–
ุ
นิพพาน เพือประหาณ–ทิฏฐิ เพือบรรลุ–ปฐมภมิู สงัดจากกาม สงัดจาก–อกศลธรรม
ทังหลายแล้ว
ุ
บรรลุ–ปฐมฌาน ประกอบด้วย วิตก–วิจาร–มีปีติ–และ–สุขอันเกิดแต่ วิเวก เป็ น–ทกขาปฏิ
ปทาทันธา
ุ
่ อจะทํา ความฉลาด
ภิญญา อยู่ ในสมัยใด “ฉันทะ” = ความพอใจ การทําความพอใจ ความใครเพื
ความพอใจในธรรม ในสมัยนัน อันใด นีเรี ยกวา่ “ฉันทิทธิบาท”. ธรรมทังหลายทีเหลือ เรี ยกวา่
ธรรมทีสัมปยุตด้วย “ฉันทิทธิบาท”.
โยคาวจรผูบ้ าํ เพ็ญเพียร เป็ นผูเ้ ข้าไปถึงแล้ว เข้าไปถึงแล้วด้วยดี เข้ามาถึงแล้ว เข้ามาถึงแล้วด้วยดี
่
เข้าถึงแล้วด้วยดี ประกอบแล้วด้วย “ฉันทะ–สมาธิ–อิทธิบาท–และ–ปธานสั งขาร” ดังกลาวมานี
ด้วย
เหตุนนั จึงเรี ยกวา่ “ประกอบด้ วยฉันทสมาธิปธานสังขาร” ด้วยประการฉะนี.
(๒) เจริญอิทธิบาทอันประกอบด้ วยวิริยสมาธิปธานสังขาร
[วิริยสมาธิ]
ถ้าโยคาวจรผูบ้ าํ เพ็ญเพียรทําความเพียรให้เป็ น–อธิบดี แล้ว จึงได้–สมาธิ ได้–เอกัคคตาแห่ งจิต
สมาธิ นีเรี ยกวา่ “วิริยสมาธิ” โยคาวจรผูบ้ าํ เพ็ญเพียรนัน (๑) ทําฉันทะให้เกดิ พยายาม ปรารภความ
่ ิ นมิให้เกดขึ
ิ น (๒) ทํา
เพียร ประคองจิตไว้ ทําความเพียร เพือ ป้องกัน–บาปอกุศลธรรมทียังไมเกดขึ
ฉันทะให้เกดิ พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตไว้ ทําความเพียร เพือ ละเว้ น–บาปอกุศลธรรม
ิ นแล้ว (๓) ทําฉันทะให้เกดิ พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตไว้ ทําความเพียร เพือ
ทีเกดขึ
่ ิ นให้เกดขึ
ิ น (๔) ทําฉันทะให้เกดิ พยายาม ปรารภความเพียร ประคอง
สร้ าง–กุศลธรรมทียังไมเกดขึ
จิตไว้ ทําความเพียร เพือ ความดํารงอยู่–ความไม่ สาบสูญ–ความภิญโญยิง–ความไพบูลย์ –ความ
่ ศลธรรมทีเกดขึ
ิ นแล้ว สภาวธรรมเหลานี
่ เรี ยกวา่ “ปธานสั งขาร”
เจริ ญ–ความบริ บูรณ์ –แหงกุ
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หมายถึง การปรารภความเพียรทางใจ–ความขะมักเขม้น–ความบากบัน–ความตังหน้า–ความ
้
่ ่ อถอย–
พยายาม–ความอุตสาหะ–ความทนทาน–ความเข้มแข็ง–ความหมัน–ความกาวไปอยางไมท้
่
่
ความไมทอดทิ
งฉันทะ–ความไมทอดทิ
งธุระ–ความประคับประคองธุระไว้ดว้ ยดี–วิริยะ–วิริยนิ ทรี ย–์
วิริยพละ–สัมมาวายามะ.
[วิริยสมาธิฌาน]
โยคาวจรผูบ้ าํ เพ็ญเพียรในศาสนานี เจริ ญโลกตตรฌาน
อันเป็ นเครื องนําออกไปจากโลกให้เข้าสู่–
ุ
นิพพาน เพือประหาณ–ทิฏฐิ เพือบรรลุ–ปฐมภมิู สงัดจากกาม สงัดจาก–อกศลธรรม
ทังหลายแล้ว
ุ
ปทาทันธา
บรรลุ–ปฐมฌาน ประกอบด้วยวิตก–วิจาร–มีปีติ–และ–สุขอันเกิดแต่ วิเวก เป็ น–ทกขาปฏิ
ุ
่
ภิญญา อยู่ ในสมัยใด ในสมัยนัน ยอมเจริ
ญอิทธิบาทอันประกอบด้วย “วิริยสมาธิปธานสั งขาร”.
[วิริยทิ ธิบาท]
โยคาวจรผูบ้ าํ เพ็ญเพียรในศาสนานี เจริ ญโลกตตรฌาน
อันเป็ นเครื องนําออกไปจากโลก ให้เข้าสู่–
ุ
นิพพาน เพือประหาณ–ทิฏฐิ เพือบรรลุ–ปฐมภมิู สงัดจากกาม สงัดจาก–อกศลธรรม
ทังหลายแล้ว
ุ
บรรลุ–ปฐมฌาน ประกอบด้วย วิตก–วิจาร–มีปีติและสุข–อันเกิดแต่ วิเวก เป็ น–ทกขาปฏิ
ปทาทันธา
ุ
ภิญญา อยู่ ในสมัยใด “วิริยะ” = การปรารภความเพียรทางใจ การปรารภความเพียรทางใจ ความ
ขะมักเขม้น ความบากบัน ความตังหน้า ความพยายาม ความอุตสาหะ ความทนทาน ความเข้มแข็ง
้
่ ่ อถอย ความไมทอดทิ
่
่
ความหมัน ความกาวไปอยางไมท้
งฉันทะ ความไมทอดทิ
งธุระ ความ
ประคับประคองธุระไว้ดว้ ยดี วิริยะ วิริยนิ ทรี ย ์ วิริยพละ สัมมาวายามะ วิริยสัมโพชฌงค์ อันเป็ นองค์
แห่ งมรรค นับเนืองในมรรค ในสมัยนัน อันใด นีเรี ยกวา่ “วิริยทิ ธิบาท”. ธรรมทังหลายทีเหลือ
เรี ยกวา่ ธรรมทีสัมปยุตด้วย “วิริยทิ ธิบาท”.
โยคาวจรผูบ้ าํ เพ็ญเพียร เป็ นผูเ้ ข้าไปถึงแล้ว เข้าไปถึงแล้วด้วยดี เข้ามาถึงแล้ว เข้ามาถึงแล้วด้วยดี
่
เข้าถึงแล้วด้วยดี ประกอบแล้วด้วย “ฉันทะ–สมาธิ–อิทธิบาท–และ–ปธานสั งขาร” ดังกลาวมานี
่
ดังกลาวมานี
ด้วยเหตุนนั จึงเรี ยกวา่ “ประกอบด้ วยวิริยสมาธิปธานสั งขาร” ด้วยประการฉะนี.
(๓) เจริญอิทธิบาทอันประกอบด้ วยจิตตสมาธิปธานสั งขาร
[จิตตสมาธิ]
ถ้าโยคาวจรผูบ้ าํ เพ็ญเพียรทําจิตให้เป็ น–อธิบดี แล้ว จึงได้–สมาธิ ได้–เอกัคคตาแห่ งจิต สมาธิ นี
เรี ยกวา่ จิตตสมาธิ. โยคาวจรผูบ้ าํ เพ็ญเพียรนัน (๑) ทําฉันทะให้เกดิ พยายาม ปรารภความเพียร
่ ิ นมิให้เกดขึ
ิ น (๒) ทําฉันทะ
ประคองจิตไว้ ทําความเพียร เพือ ป้องกัน–บาปอกุศลธรรมทียังไมเกดขึ
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ให้เกดิ พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตไว้ ทําความเพียร เพือ ละเว้ น–บาปอกุศลธรรมที
ิ นแล้ว (๓) ทําฉันทะให้เกดิ พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตไว้ ทําความเพียร เพือ
เกดขึ
่ ิ นให้เกดขึ
ิ น (๔) ทําฉันทะให้เกดิ พยายาม ปรารภความเพียร ประคอง
สร้ าง–กุศลธรรมทียังไมเกดขึ
จิตไว้ ทําความเพียร เพือ ความดํารงอยู่–ความไม่ สาบสูญ–ความภิญโญยิง–ความไพบูลย์ –ความ
่ ศลธรรมทีเกดขึ
ิ นแล้ว สภาวธรรมเหลานี
่ เรี ยกวา่ “ปธานสั งขาร”
เจริ ญ–ความบริ บูรณ์ –แหงกุ
หมายถึง การปรารภความเพียรทางใจ–ความขะมักเขม้น–ความบากบัน–ความตังหน้า–ความ
้
่ ่ อถอย–
พยายาม–ความอุตสาหะ–ความทนทาน–ความเข้มแข็ง–ความหมัน–ความกาวไปอยางไมท้
่
่
ความไมทอดทิ
งฉันทะ–ความไมทอดทิ
งธุระ–ความประคับประคองธุระไว้ดว้ ยดี–วิริยะ–วิริยนิ ทรี ย–์
วิริยพละ–สัมมาวายามะ.
[จิตตสมาธิฌาน]
โยคาวจรผูบ้ าํ เพ็ญเพียรในศาสนานี เจริ ญโลกตตรฌาน
อันเป็ นเครื องนําออกไปจากโลกให้เข้าสู่–
ุ
นิพพาน เพือประหาณ–ทิฏฐิ เพือบรรลุ–ปฐมภมิู สงัดจากกาม สงัดจาก–อกศลธรรม
ทังหลายแล้ว
ุ
บรรลุ–ปฐมฌาน ประกอบด้วย วิตก–วิจาร–มีปีติ–และ–สุขอันเกิดแต่ วิเวก เป็ น–ทกขาปฏิ
ปทาทันธา
ุ
่
ภิญญา อยู่ ในสมัยใด ในสมัยนัน ยอมเจริ
ญอิทธิบาทอันประกอบด้วย “จิตตสมาธิปธานสั งขาร”.
[จิตติทธิบาท]
โยคาวจรผูบ้ าํ เพ็ญเพียรในศาสนานี เจริ ญโลกตตรฌาน
อันเป็ นเครื องนําออกไปจากโลกให้เข้าสู่–
ุ
นิพพาน เพือประหาณ–ทิฏฐิ เพือบรรลุ–ปฐมภมิู สงัดจากกาม สงัดจาก–อกศลธรรม
ทังหลายแล้ว
ุ
บรรลุ–ปฐมฌาน ประกอบด้วย วิตก–วิจาร–มีปีติ–และ–สุขอันเกิดแต่ วิเวก เป็ น–ทกุขาปฏิปทาทันธา
ภิญญา อยู่ ในสมัยใด “จิต–จิตฺต”ํ = มโน มานัส–มานสํ หทัย ปัณฑระ มโน มนายตนะ มนินทรี ย ์ วิ
ญาณ วิญญาณขันธ์ มโนวิญญาณธาตุทีสมกนั อันใด นีเรี ยกวา่ “จิตติทธิบาท. ธรรมทังหลายทีเหลือ
เรี ยกวา่ ธรรมทีสัมปยุตด้วย จิตติทธิบาท”.
โยคาวจรผูบ้ าํ เพ็ญเพียร เป็ นผูเ้ ข้าไปถึงแล้ว เข้าไปถึงแล้วด้วยดี เข้ามาถึงแล้ว เข้ามาถึงแล้วด้วยดี
่
เข้าถึงแล้วด้วยดี ประกอบแล้วด้วย “ฉันทะ–สมาธิ–อิทธิบาท–และ–ปธานสั งขาร” ดังกลาวมานี
่
ดังกลาวมานี
ด้วยเหตุนนั จึงเรี ยกวา่ “ประกอบด้ วยจิตตสมาธิปธานสั งขาร” ด้วยประการฉะนี.
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(๔) เจริญอิทธิบาทอันประกอบด้ วยวิมังสาสมาธิปธานสังขาร
[วิมงั สาสมาธิ]
ถ้าโยคาวจรผูบ้ าํ เพ็ญเพียรทําปัญญาให้เป็ น–อธิบดี แล้ว จึงได้–สมาธิ ได้–เอกัคคตาแห่ งจิต สมาธิ นี
เรี ยกวา่ วิมังสาสมาธิ. โยคาวจรผูบ้ าํ เพ็ญเพียรนัน (๑) ทําฉันทะให้เกดิ พยายาม ปรารภความเพียร
่ ิ นมิให้เกดขึ
ิ น (๒) ทําฉันทะ
ประคองจิตไว้ ทําความเพียร เพือ ป้องกัน–บาปอกุศลธรรมทียังไมเกดขึ
ให้เกดิ พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตไว้ ทําความเพียร เพือ ละเว้ น–บาปอกุศลธรรมที
ิ นแล้ว (๓) ทําฉันทะให้เกดิ พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตไว้ ทําความเพียร เพือ
เกดขึ
่ ิ นให้เกดขึ
ิ น (๔) ทําฉันทะให้เกดิ พยายาม ปรารภความเพียร ประคอง
สร้ าง–กุศลธรรมทียังไมเกดขึ
จิตไว้ ทําความเพียร เพือ ความดํารงอยู่–ความไม่ สาบสูญ–ความภิญโญยิง–ความไพบูลย์ –ความ
่ ศลธรรมทีเกดขึ
ิ นแล้ว สภาวธรรมเหลานี
่ เรี ยกวา่ “ปธานสั งขาร”
เจริ ญ–ความบริ บูรณ์ –แหงกุ
หมายถึง การปรารภความเพียรทางใจ–ความขะมักเขม้น–ความบากบัน–ความตังหน้า–ความ
้
่ ่ อถอย–
พยายาม–ความอุตสาหะ–ความทนทาน–ความเข้มแข็ง–ความหมัน–ความกาวไปอยางไมท้
่
่
ความไมทอดทิ
งฉันทะ–ความไมทอดทิ
งธุระ–ความประคับประคองธุระไว้ดว้ ยดี–วิริยะ–วิริยนิ ทรี ย–์
วิริยพละ–สัมมาวายามะ.
[วิมงั สาสมาธิฌาน]
โยคาวจรผูบ้ าํ เพ็ญเพียรในศาสนานี เจริ ญโลกตตรฌาน
อันเป็ นเครื องนําออกไปจากโลกให้เข้าสู่–
ุ
นิพพาน เพือประหาณ–ทิฏฐิ เพือบรรลุ–ปฐมภมิู สงัดจากกาม สงัดจาก–อกศลธรรม
ทังหลายแล้ว
ุ
บรรลุ–ปฐมฌาน ประกอบด้วย วิตก–วิจาร–มีปีติ–และ–สุขอันเกิดแต่ วิเวก เป็ น–ทกขาปฏิ
ปทาทันธา
ุ
่
ภิญญา อยู่ ในสมัยใด ในสมัยนัน ยอมเจริ
ญอิทธิบาทอันประกอบด้วย “วิมังสาสมาธิปธานสั งขาร”.
[วิมงั สิ ทธิบาท]
โยคาวจรผูบ้ าํ เพ็ญเพียรในศาสนานี เจริ ญ โลกตตรฌาน
อันเป็ นเครื องนําออกไปจากโลกให้เข้าสู่–
ุ
นิพพาน เพือประหาณ–ทิฏฐิ เพือบรรลุ–ปฐมภมิู สงัดจากกาม สงัดจาก–อกศลธรรม
ทังหลายแล้ว
ุ
บรรลุ–ปฐมฌาน ประกอบด้วย วิตก–วิจาร–มีปีติ–และ–สุขอันเกิดแต่ วิเวก เป็ น–ทกขาปฏิ
ปทาทันธา
ุ
ภิญญา อยู่ ในสมัยใด “ปัญญา” = กริิ ยาทีรู ้ชดั ความวิจยั ความเลือกสรร ความวิจยั ธรรม ความ
ํ
ํ
ํ
กาหนดหมาย
ความเข้าไปกาหนด
ความเข้าไปกาหนดเฉพาะ
ภาวะทีรู ้ ภาวะทีฉลาด ภาวะทีรู ้
่ ง ความค้นคิด ความใครครวญ
่
่ น ปัญญาเครื องทําลาย
ละเอียด ความรู ้แจมแจ้
ปั ญญาเหมือนแผนดิ
ิ ปั ญญาเป็ นเครื องนําทาง ความเห็นแจ้ง ความรู ้ชดั ปั ญญาเหมือนประตัก ปัญญา ปัญญินทรี ย ์
กเลส
่ อปั ญญา แสงสวางคื
่ อปั ญญา
ปั ญญาพละ ปัญญาเหมือนศัสตรา ปัญญาเหมือนปราสาท ความสวางคื
่ ความวิจยั ธรรม สัมมาทิฏฐิ ธัมม
ปั ญญาเหมือนประทีป ปั ญญาเหมือนดวงแกว้ ความไมหลง
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่
วิจยสัมโพชฌงค์อนั เป็ นองค์แหงมรรค
นับเนืองในมรรค ในสมัยนัน อันใดนีเรี ยกวา่ “วิมังสิ ทธิ
บาท”. ธรรมทังหลายทีเหลือ เรี ยกวา่ ธรรมทีสัมปยุตด้วย “วิมังสิ ทธิบาท”.
โยคาวจรผูบ้ าํ เพ็ญเพียร เป็ นผูเ้ ข้าไปถึงแล้ว เข้าไปถึงแล้วด้วยดี เข้ามาถึงแล้ว เข้ามาถึงแล้วด้วยดี
่
เข้าถึงแล้วด้วยดี ประกอบแล้วด้วย “ฉันทะ–สมาธิ–อิทธิบาท–และ–ปธานสั งขาร” ดังกลาวมานี
ด้วย
เหตุนนั จึงเรี ยกวา่ “ประกอบด้ วยวิมังสาสมาธิปธานสังขาร” ด้วยประการฉะนี.
นอกจากนี ผูป้ ฏิบตั ิธรรม โยคาวจรผูบ้ าํ เพ็ญเพียร ยังต้องพิจารณาถึง การเจริ ญอิทธิ บาทยัง (๑) ทํา “ฤทธิให้
บริบูรณ์ ” และ (๒) ทําให้บรรลุถึง “เจโตวิมุตติ–ปัญญาวิมุตติ” ได้ดว้ ย รวมทัง (๓) ทําให้ถึง “สภาวะความ
เป็ นพระอรหันตสั มมาสั มพุทธะ” และ (๔) “ทําให้ อายยืุ น” อีกประการหนึง (พระสุ ตตันตปิ ฎก สังยุตตนิกาย
มหาวารวรรค เลม่ ๕ ภาค ๒ –หน้าที ๑๒๑–๑๓๐ FILE 31) ดังนี
(๑) เจริญอิทธิบาท ๔ แล้ ว ทําฤทธิให้ บริบูรณ์ ได้
็
่
่ งในอดีตกาล ยังฤทธิให้
[๑๑๑๔] ดูก่อนภิกษุทงั หลาย กสมณะหรื
อพราหมณ์เหลาใดเหลาหนึ
็
สําเร็ จบริ บูรณ์แล้ว สมณะหรื อพราหมณ์ทงั หมดนันยังฤทธิให้สาํ เร็ จได้บริ บูรณ์ กเพราะเจริ
ญ
่
่ ง ในอนาคตกาล จักยังฤทธิ
กระทําให้มากซึง “อิทธิบาท ๔” สมณะหรื อพราหมณ์เหลาใดเหลาหนึ
่ งฤทธิให้สาํ เร็ จได้บริ บูรณ์ กเ็ พราะเจริ ญ
ให้สาํ เร็ จบริ บรู ณ์ สมณะหรื อพราหมณ์ทงั หมดนัน ยอมยั
่
่ งในปัจจุบนั ยอมยั
่ งฤทธิให้
กระทําให้มากซึง “อิทธิบาท ๔” สมณะหรื อพราหมณ์เหลาใดเหลาหนึ
่ งฤทธิให้สาํ เร็ จได้บริ บูรณ์ กเพราะเจริ
็
สําเร็ จบริ บูรณ์ สมณะหรื อพราหมณ์ทงั หมดนัน ยอมยั
ญ
กระทําให้มากซึง “อิทธิบาท ๔”.
่
ดูก่อนภิกษุทงั หลาย ภิกษุในธรรมวินยั นี ยอมเจริ
ญอิทธิบาทประกอบด้วย ฉันทสมาธิ และ ปธาน
่
สังขาร ยอมเจริ
ญอิทธิบาทประกอบด้วย “วิริยสมาธิ จิตตสมาธิ วิมังสาสมาธิ” และ “ปธาน
สังขาร”.
็
่
่ งในอดีตกาล ยังฤทธิให้
[๑๑๑๕] ดูก่อนภิกษุทงั หลาย กสมณะหรื
อพราหมณ์เหลาใดเหลาหนึ
็
สําเร็ จบริ บูรณ์แล้ว สมณะหรื อพราหมณ์ทงหมดนั
ั
น ยังฤทธิให้สาํ เร็ จได้บริ บูรณ์ กเพราะเจริ
ญ
่ แล สมณะหรื อพราหมณ์เหลาใดเหลาหนึ
่
่ ง ในอนาคตกาล
กระทําให้มากซึง “อิทธิบาท ๔” เหลานี
็
จักยังฤทธิให้สาํ เร็ จบริ บูรณ์ สมณะหรื อพราหมณ์ทงั หมดนัน จักยังฤทธิให้สาํ เร็ จบริ บูรณ์กเพราะ
่ แล สมณะหรื อพราหมณ์เหลาใดเหลาหนึ
่
่ งใน
เจริ ญ กระทําให้มากซึง “อิทธิบาท ๔” เหลานี
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่ งฤทธิให้สาํ เร็ จบริ บูรณ์ สมณะหรื อพราหมณ์ทงั หมดนัน จักยังฤทธิให้สาํ เร็ จได้
ปั จจุบนั ยอมยั
็
่ แล.
บริ บูรณ์ กเพราะเจริ
ญ กระทําให้มากซึง “อิทธิบาท ๔” เหลานี
(๒) เจริญอิทธิบาท ๔ แล้ ว ทําให้ บรรลถึุ ง “เจโตวิมุตติ–ปัญญาวิมุตติ”
่
่ ง ในอดีตกาลกระทําให้แจ้งซึง “เจโตวิมุตติ–
[๑๑๑๖] ดูก่อนภิกษุทงั หลาย กภิ็ กษุเหลาใดเหลาหนึ
ปัญญาวิมุตติ” อันหาอาสวะมิได้ เพราะอาสวะทังหลายสิ นไป ด้วยปัญญาอันยิงเอง ในปัจจุบนั
เข้าถึงอยู่ ภิกษุทงั หมดนัน กระทําให้แจ้งซึง “เจโตวิมุตติ–ปัญญาวิมุตติ” อันหาอาสวะมิได้ เพราะ
อาสวะทังหลายสิ นไปด้วยปัญญาอันยิงเอง ในปัจจุบนั เข้าถึงอยู่ เพราะเจริ ญ กระทําให้มากซึง
่
่ ง ในอนาคตกาล จักทําให้แจ้งซึง “เจโตวิมตติ
อิทธิบาท ๔ ภิกษุเหลาใดเหลาหนึ
ุ –ปัญญาวิมุตติ”
อันหาอาสวะมิได้ เพราะอาสวะทังหลายสิ นไป ด้วยปัญญาอันยิงเอง ในปั จจุบนั เข้าถึงอยู่ ภิกษุ
ทังหมดนัน กระทําให้แจ้งซึง “เจโตวิมุตติ–ปัญญาวิมุตติ” อันหาอาสวะมิได้ เพราะอาสวะ
ทังหลายสิ นไปด้วย ปั ญญาอันยิงเอง ในปัจจุบนั เข้าถึงอยู่ เพราะเจริ ญ กระทําให้มากซึง “อิทธิบาท
่ แล ภิกษุเหลาใดเหลาห
่
่ นึงในปัจจุบนั กระทําให้แจ้งซึง“เจโตวิมตติ
๔” เหลานี
ุ –ปัญญาวิมุตติ” อัน
หาอาสวะมิได้ เพราะอาสวะทังหลายสิ นไป ด้วยปัญญาอันยิงเอง ในปัจจุบนั เข้าถึงอยู่ ภิกษุ
ทังหมดนัน กระทําให้แจ้งซึง “เจโตวิมุตติ–ปัญญาวิมุตติ” อันหาอาสวะมิได้ เพราะอาสวะ
ทังหลายสิ นไป ด้วยปั ญญาอันยิงเอง ในปัจจุบนั เข้าถึงอยู่ เพราะเจริ ญ กระทําให้มากซึง “อิทธิ
บาท ๔”.
่
ดูก่อนภิกษุทงั หลาย ภิกษุในธรรมวินยั นี ยอมเจริ
ญอิทธิบาทประกอบด้วย ฉันทสมาธิ และ ปธาน
่
สังขาร ยอมเจริ
ญอิทธิบาทประกอบด้วย วิริยสมาธิ–จิตตสมาธิ–วิมังสาสมาธิ–และ–ปธานสังขาร.
่
่ ง ในอดีตกาลกระทําให้แจ้งซึง “เจโตวิมุตติ–
[๑๑๑๗] ดูก่อนภิกษุทงั หลาย กภิ็ กษุเหลาใดเหลาหนึ
ปัญญาวิมุตติ” อันหาอาสวะมิได้ เพราะอาสวะทังหลายสิ นไป ด้วยปัญญาอันยิงเอง ในปัจจุบนั
เข้าถึงอยูภ่ ิกษุทงั หมดนัน กระทําให้แจ้งซึง “เจโตวิมุตติ–ปัญญาวิมุตติ” อันหาอาสวะมิได้ เพราะ
อาสวะทังหลายสิ นไปด้วยปัญญาอันรู ้ยงิ เอง ในปัจจุบนั เข้าถึงอยู่ เพราะเจริ ญ กระทําให้มากซึง
่ แล ภิกษุเหลาใดเหลาหนึ
่
่ ง ในอนาคตกาล จักทําให้แจ้งซึง“เจโตวิมุตติ–
“อิทธิบาท ๔” เหลานี
ปัญญาวิมุตติ” อันหาอาสวะมิได้ เพราะอาสวะทังหลายสิ นไป ด้วยปัญญาอันยิงเอง ในปัจจุบนั
เข้าถึงอยู่ ภิกษุทงั หมดนัน กระทําให้แจ้งซึง“เจโตวิมุตติ–ปัญญาวิมุตติ” อันหาอาสวะมิได้ เพราะ
อาสวะทังหลายสิ นไป ด้วยปัญญาอันยิงเอง ในปัจจุบนั เข้าถึงอยู่ เพราะเจริ ญ กระทําให้มากซึง
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่ แล ภิกษุเหลาใดเหลาหนึ
่
่ ง ในปัจจุบนั กระทําให้แจ้งซึง “เจโตวิมุตติ–ปัญญา
“อิทธิบาท ๔” เหลานี
วิมุตติ” อันหาอาสวะมิได้ เพราะอาสวะทังหลายสิ นไป ด้วยปัญญาอันยิงเอง ในปั จจุบนั เข้าถึงอยู่
ภิกษุทงั หมดนัน กระทําให้แจ้งซึง “เจโตวิมุตติ–ปัญญาวิมุตติ” อันหาอาสวะมิได้ เพราะอาสวะ
ทังหลายสิ นไป ด้วยปั ญญาอันยิงเอง ในปัจจุบนั เข้าถึงอยู่ เพราะเจริ ญ กระทําให้มากซึง “อิทธิบาท
่ แล.
๔” เหลานี
(๓) เจริญอิทธิบาท ๔ แล้ ว ทําให้ เป็ นพระอรหันตสั มมาสัมพทธะ
ุ
่
่
[๑๑๑๘] ภิกษุในธรรมวินยั นี ยอมเจริ
ญอิทธิบาทประกอบด้วย ฉันทสมาธิ และ ปธานสังขาร ยอม
เจริ ญอิทธิบาทประกอบด้วย วิริยสมาธิ–จิตตสมาธิ–วิมังสาสมาธิ–และ–ปธานสังขาร.
่ แล เพราะได้เจริ ญ ได้กระทําให้มากซึง “อิทธิบาท ๔”
ดูก่อนภิกษุทงั หลาย “อิทธิบาท ๔” เหลานี
่ แล เขาจึงเรี ยก “ตถาคต” วา่ “พระอรหันตสัมมาสัมพทธเจ้
เหลานี
ุ า”.
(๔) เจริญอิทธิบาท ๔ แล้ว ทําให้ อายยืุ น
[๑๑๒๓] สมัยหนึง พระผูม้ ีพระภาคเจ้าประทับ อยู่ ณ กูฏาคารศาลา ป่ ามหาวัน ใกล้กรุ งเวสาลี
ครังนันเป็ นเวลาเช้า พระผูม้ ีพระภาคเจ้าทรงนุ่งแล้ว ทรงถือบาตรและจีวร เสด็จเข้าไปบิณฑบาต
ยังกรุ งเวสาลี ครันเสด็จเทียวบิณฑบาตแล้ว เวลาปัจฉาภัต เสด็จกลับจากบิณฑบาตแล้ว ตรัสเรี ยก
่
ทานพระอานนท์
มาตรัสวา่ ดูก่อนอานนท์ เธอจงถือเอาผ้านิสีทนะ เราจะเข้าไปยังปาวาลเจดีย ์
่
่
เพือพักผอนในตอนกลางวั
น ทานพระอานนท์
ทูลรับพระดํารัสของพระผูม้ ีพระภาคเจ้าแล้ว ถือผ้า
นิสีทนะตามพระผูม้ ีพระภาคเจ้าไปทางเบืองพระปฤษฏางค์.
่
[๑๑๒๔] ครังนัน พระผูม้ ีพระภาคเจ้าเสด็จเข้าไปยังปาวาลเจดียป์ ระทับนังบนอาสนะทีทานพระ
่ ่
่ าง
อานนท์ปูถวาย สวนทานพระอานนท์
ถวายบังคมพระผูม้ ีพระภาคเจ้าแล้ว จึงนัง ณ ทีควรสวนข้
่
่ นรมย์ อุ
วา่ ดูก่อนอานนท์ กรุ งเวสาลีเป็ นทีนารื
หนึง พระผูม้ ีพระภาคเจ้าตรัสกะทานพระอานนท์
็ นทีนารื
่ นรมย์ โคตมกเจดียกเป็
่ นรมย์ สัตตัมพเจดียก์ เป็
็ นทีนารื
่ นรมย์ พหุ
เทนเจดียก์ เป็
์ ็ นทีนารื
็ นทีนารื
่ นรมย์ สารันททเจดียก์ เป็
็ นทีนารื
่ นรมย์ ปาวาลเจดียก์ เป็
็ นทีนารื
่ นรมย์ “อิทธิ
ปุตตกเจดียก์ เป็
บาท ๔”.
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“อันผู้ใดผู้หนึงเจริ ญแล้ ว กระทําให้ มากแล้ ว กระทําให้ เป็ นดุจยาน กระทําให้ เป็ นทีตัง ให้
คล่ องแคล่ วแล้ ว สังสมแล้ ว ปรารภดีแล้ ว ผู้นัน เมือจํานงอยู่พึงดํารงอยู่ได้ กัปหนึง หรื อเกินกว่ ากัป
หนึง”
“ดูก่อนอานนท์ “อิทธิบาท ๔” อันตถาคตเจริ ญแล้ ว กระทําให้ มากแล้ ว กระทําให้ เป็ นดุจยาน
กระทําให้ เป็ นทีตัง ให้ คล่ องแคล่ วแล้ ว สังสมแล้ ว ปรารภดีแล้ ว ตถาคตนัน เมือจํานงอย่ ู พึงดํารง
อย่ ไู ด้ กปั หนึงหรื อเกินกว่ ากัปหนึง”.
่
[๑๑๒๕] แม้เมือพระผูม้ ีพระภาคเจ้าทรงกระทํานิมิตอันโอฬาร กระทําโอภาสอันโอฬารอยางนี
่
ทานพระอานนท์
กมิ็ อาจรู ้ทนั จึงมิได้ทูลวิงวอนพระผูม้ ีพระภาคเจ้าวา่ ข้ าแต่ พระองค์ ผ้เู จริ ญ ขอ
ารงอย่ ตู ลอดกัปหนึง เพือ
พระผ้ มู ีพระภาคเจ้ าจงทรงดํารงอย่ตู ลอดกัปหนึง ขอพระสคตจงทรงดํ
ุ
ประโยชน์ สุ ขแก่ชนเป็ นอันมาก เพืออนเคราะห์
โลก เพือประโยชน์ เกือกลและความสขแก่
ุ
ู
ุ เทวดา
และมนษย์
ั
ดังนี เพราะถกมารเข้
าดลใจ.
ุ ทงหลาย
ู
็ สกะทานพระอานนท์
่
[๑๑๒๖] แม้ครังที ๒ แม้ครังที ๓ พระผูม้ ีพระภาคเจ้ากตรั
วา่ ดูก่อนอานนท์
่ นรมย์. .. ตถาคตนัน เมือจํานงอย่ พู งึ ดํารงอย่ไู ด้ กปั หนึงหรื อเกินกว่ ากัปหนึง.
เมืองเวสาลีเป็ นทีนารื
่
[๑๑๒๗] แม้เมือพระผูม้ ีพระภาคเจ้าทรงกระทํานิมิตอันโอฬาร กระทําโอภาสอันโอฬารอยางนี
่
ทานพระอานนท์
กมิ็ อาจรู ้ทนั จึงมิได้ทูลวิงวอนพระผูม้ ีพระภาคเจ้า. . . เพราะถกมารเข้
าดลใจ.
ู
่
[๑๑๒๘] ลําดับนัน พระผูม้ ีพระภาคเจ้าตรัสกะทานพระอานนท์
วา่ “เธอจงไปเถิด อานนท์ เธอรู้
่
กาลอันควรในบัดนีเถิด” ทานพระอานนท์
ทูลรับพระดํารัสของพระผูม้ ีพระภาคเจ้าแล้ว ลุกจาก
่ งในทีไม่
อาสนะถวายบังคมพระผูม้ ีพระภาคเจ้า กระทําประทักษิณแล้ว ไปนัง ณ โคนไม้แหงหนึ
ไกล.
่
่ เข้าไปเฝ้ าพระผูม้ ีพระภาค
[๑๑๒๙] ครังนัน มารผูม้ ีบาป เมือทานพระอานนท์
หลีกไปแล้วไมนาน
่ างหนึง ได้กราบทูลวา่ ข้าแตพระองค์
่
เจ้าถึงทีประทับ แล้วยืน ณ ทีควรสวนข้
ผเู ้ จริ ญ ขอพระผูม้ ี
พระภาคเจ้าจงปริ นิพพานในบัดนีเถิด ขอพระสุ คตจงปริ นิพพานในบัดนีเถิด บัดนี เป็ นเวลา
็
ปริ นิพพานของพระผูม้ ีพระภาคเจ้า กพระผู
ม้ ีพระภาคเจ้าได้ตรัสพระดํารัสนีวา่
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“ดูก่อนมารผู้มีบาป ภิกษุสาวกของเราจักยังไม่ เฉี ยบแหลม ไม่ ได้ รับแนะนํา ไม่ แกล้ วกล้ า ไม่ เป็ น
พหู สูต ไม่ ทรงธรรม ไม่ ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ ธรรม ไม่ ปฏิบัติชอบ ไม่ ประพฤติตามธรรม เรี ยน
กับอาจารย์ ตนแล้ วยังบอก แสดง บัญญัติ แต่ งตัง เปิ ดเผย จําแนก กระทําให้ ง่ายไม่ ได้ ยงั แสดง
่ ่ “ปะ–รั บ–ปะ–วาด” หมายถึง คํากล่ าวของคนพวกอืนหรื อ
ธรรมมีปาฏิหาริ ย์ข่มขีปรั ปวาท [อานวา
ลัทธิ อืน คํากล่ าวโทษคัดค้ านโต้ แย้ งของคนพวกอืน] ทีบังเกิดขึนให้ เรี ยบร้ อยโดยสหธรรมไม่ ได้
เพียงใด เราจักยังไม่ ปริ นิพพาน เพียงนัน”
่
ดังนี ข้าแตพระองค์
ผเู ้ จริ ญกบั็ ดนี ภิกษุสาวกของพระผูม้ ีพระภาคเจ้าเป็ นผูเ้ ฉียบแหลมแล้ว ได้รับ
่
่ นคร้าม] เป็ นพหูสูต
แนะนําแล้ว แกล้วกล้า [เวสารัชชะ –มันใจในตนเองอยางอาจหาญ
ไมครั
่
ั
ทรงธรรม ปฏิบตั ิธรรมสมควรแกธรรม
ปฏิบตั ิชอบประพฤติตามธรรรม เรี ยนกบอาจารย์
ของตน
่ งเปิ ดเผย จําแนก กระทําให้ง่ายได้ แสดงธรรมมีปาฏิหาริ ยข์ มขี
่ ปรัป
แล้ว บอก แสดง บัญญัติ แตงตั
ิ นให้เรี ยบร้อยโดยสหธรรม [ความรู ้แจ้งแทงตลอดในธรรม = ปฏิเวธะ] ได้ ข้าแต่
วาททีบังเกดขึ
พระองค์ผเู ้ จริ ญ ขอพระผูม้ ีพระภาคเจ้าทรงปริ นิพพานในบัดนีเถิด ขอพระสุ คตจงปริ นิพพานใน
บัดนีเถิด บัดนี เป็ นในเวลาปริ นิพพานของพระผ้ มู ีพระภาคเจ้ า.
่
็
[๑๑๓๐] ข้าแตพระองค์
ผเู ้ จริ ญ กพระผู
ม้ ีพระภาคเจ้าได้ตรัสพระดํารัสนีไว้วา่ ดูก่อนมารผูม้ ีบาป
่ ยบแหลม. . . ข้าแตพระองค์
่
ภิกษุณีสาวิกาของเราจักยังไมเฉี
ผเู ้ จริ ญ กบั็ ดนี ภิกษุณีผเู ้ ป็ นสาวิกาของ
่ ปรัปวาททีบังเกดขึ
ิ นให้
พระผูม้ ีพระภาคเจ้าเป็ นผูเ้ ฉี ยบแหลมแล้ว. . . แสดงธรรมมีปาฏิหาริ ยข์ มขี
่
เรี ยบร้อยโดยสหธรรม [ผูจ้ าํ แนกแจกธรรมทังหลายได้] ได้ ข้าแตพระองค์
ผเู ้ จริ ญ ขอพระผูม้ ีพระ
ภาคเจ้าจงทรงปริ นิพพานในบัดนีเถิด ขอพระสุ คตจงทรงปริ นิพพานในบัดนีเถิด บัดนี เป็ นเวลา
ปริ นิพพานของพระผ้ มู ีพระภาคเจ้ า.
่
็
[๑๑๓๑] ข้าแตพระองค์
ผเู ้ จริ ญ กพระผู
ม้ ีพระภาคเจ้าได้ตรัสพระดํารัสนีไว้วา่ ดูก่อนมารผูม้ ีบาป
่ ยบแหลม ไมได้
่ รับแนะนํา ไมแกล้
่ วกล้า ไมเป็
่ น
อุบาสก ฯลฯ อุบาสิ กาสาวิกาของเราจักยังไมเฉี
่
่
่ บตั ิธรรมสมควรแกธรรม
่ บตั ิธรรม ไมประพฤติ
่
พหูสูต ไมทรงธรรม
ไมปฏิ
ไมปฏิ
ธรรม เรี ยนกบั
่ ง เปิ ดเผย จําแนก กระทําให้ง่ายไมได้
่ ยังแสดง
อาจารย์ของตนแล้ว ยังบอก แสดง บัญญัติ แตงตั
่ ปรัปวาททีบังเกดขึ
ิ นให้เรี ยบร้อยโดยสหธรรมไมได้
่ เพียงใด เราจักยังไม่
ธรรมมีปาฏิหาริ ยข์ มขี
่
ปริ นิพพาน เพียงนัน ดังนี ข้าแตพระองค์
ผเู ้ จริ ญ กบั็ ดนี อุบาสิ กาสาวิกาของพระผูม้ ีพระภาคเจ้า
เป็ นผูเ้ ฉียบแหลมแล้ว ได้รับแนะนําแล้ว แกล้วกล้า เป็ นพหูสูต ทรงธรรม ปฏิบตั ิธรรมสมควรแก่
ั
่ ง
ธรรม ปฏิบตั ิชอบ ประพฤติตามธรรม เรี ยนกบอาจารย์
ของตนแล้ว บอก แสดง บัญญัติ แตงตั
่ ปรัปวาททีบังเกดขึ
ิ นให้เรี ยบร้อย
เปิ ดเผย จําแนก กระทําให้ง่ายได้ แสดงธรรมมีปาฏิหาริ ยข์ มขี
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่
โดยสหธรรมได้ ข้าแตพระองค์
ผเู ้ จริ ญ ขอพระผูม้ ีพระภาคเจ้าจงปริ นิพพาน ในบัดนีเถิด ขอพระ
สุ คตจงปริ นิพพานในบัดนีเถิด บัดนี เป็ นเวลาปริ นิพพานของพระผ้ มู พี ระภาคเจ้ า.
่
็
[๑๑๓๒] ข้าแตพระองค์
ผเู ้ จริ ญ กพระผู
ม้ ีพระภาคเจ้าได้ตรัสพระดํารัสนีไว้วา่ ดูก่อนมารผูม้ ีบาป
่ รณ์ แพรหลาย
่
ั
่
กว้างขวาง รู ้กนโดยมาก
แนนหนา
[มันคง]
พรหมจรรย์ของเรานี จักยังไมสมบู
่ นิพพาน เพียงนัน ข้าแต่
จนกระทังพวกเทวดาและมนุษย์ประกาศได้ดีแล้ว เพียงใด เราจักยังไมปริ
่
พระองค์ผเู ้ จริ ญ กบั็ ดนี พรหมจรรย์ของพระผูม้ ีพระภาคเจ้าสมบูรณ์แล้ว แพรหลาย
กว้างขวาง รู ้
ั
่
กนโดยมาก
แนนหนา
[มันคง] จนกระทังพวกเทวดาและมนุษย์ประกาศได้ดีแล้ว [สตฺถา เทวมนุสฺ
่
สานํ คือ เป็ นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทงั หลาย] ข้าแตพระองค์
ผเู ้ จริ ญ ขอพระผูม้ ีพระภาคเจ้า
จงปริ นิพพานในบัดนีเถิด ขอพระสุ คตจงปริ นิพพานในบัดนี เถิด บัดนี เป็ นเวลาปรินิพพานของ
พระผ้ มู ีพระภาคเจ้ า.
่ แล้ว พระผูม้ ีพระภาคเจ้าได้ตรัสตอบวา่ ดูก่อนมารผูม้ ีบาป ทาน
่
[๑๑๓๓] เมือมารกราบทูลอยางนี
จงมีความขวนขวายน้อยเถิด การปริ นิพพานแห่ งตถาคตจักมีในไม่ ช้า แต่ นีล่ วงไปอีก ๓ เดือน
ตถาคตจักปริ นิพพาน.
[๑๑๓๔] ลําดับนัน พระผ้ มู พี ระภาคเจ้ าทรงมีพระสติสัมปชัญญะทรงปลงอายสัุ งขาร ณ ปาวาล
เจดีย์ และเมือพระผ้ มู ีพระภาคเจ้ าทรงปลงอายสัุ งขารแล้ว ได้ เกิดแผ่ นดินไหวใหญ่ และเกิดขน
พองสยองเกล้ าน่ าพึงกลัว ทังกลองทิพย์ กบ็ ันลือลัน.
่
[๑๑๓๕] ลําดับนัน พระผูม้ ีพระภาคเจ้าทรงทราบเนือความนันแล้ว ทรงเปลงพระอุ
ทานนีในเวลา
นัน ความวา่ มนีุ เมือเทียบเคียงนิพพาน และภพได้ ปลงเสียแล้ วซึงธรรมอันปรงแต่
ุ งภพ ยินดีแล้ ว
ในภายใน มีจติ ตังมันแล้ ว ได้ ทาํ ลายแล้ วซึงข่ าย คือ กิเลสอันเกิดในตนเปรี ยบดังเกราะ.
่
ี องกบภารกจที
ั
ิ ยิงใหญเป็
่ นประโยชน์มหาศาล มี
กลาวโดยสรุ
ป การทําให้อายุยนื เพิมขึนนัน เกยวข้
ผูท้ ีจะได้รับประโยชน์แสดงเจตจํานง [ความมุ่งหมายตังใจ] ขอให้อายุยนื ด้วยอีกองค์ประกอบ
็ นฝ่ ายเจริ ญ “อิทธิบาท ๔” อีกองค์ประกอบปั จจัยหนึง
ปัจจัยหนึง และตัวผูจ้ ะมีอายุยนื กเป็
่ ั ถ้าเป็ นคนทีไมได้
่ ทาํ ประโยชน์อะไรทียิงใหญ่ สวดเจริ ญ “อิทธิบาท ๔” แล้ว ยอมไม
่
่
เชนกน
ิ
ั ญ “อิทธิบาท ๔”
เกดผลอะไรมากดั
งใจนึกคิดทีจะได้ มิฉะนัน พวกลักเล็กขโมยน้อย พวกกนเจริ
ั กขโมยสําเร็ จทุกครัง แถมยังมีอายุยนื กวาพวกเจ้
่
่ าแมค้่ ายาน
่
พากนลั
าทรัพย์ แล้ว ชาวบ้าน พอค้
่ นจริ งแนนอน
่
่ ลึกกกกอ
ึ ื ข้อกระทูน้ ีไมเป็
่
ตลาด จะทําอยางไรดี
ฉะนัน ปรากฏการณ์นี คงนาพิ
บทความที ๔ ประจําปี ๒๕๕๘ – การเจริ ญอิทธิ บาทให้ บรรลุฌาน– นิธี ศิริพัฒน์

หน้า ๑๔

่
่ ประสิ ทธิภาพ การ
ดังนัน ถ้าผูป้ ฏิบตั ิธรรม–โยคาวจรผูบ้ าํ เพ็ญเพียร ไมสามารถเจริ
ญ “อิทธิบาท ๔” ได้อยางมี
ิ
เกดสมาธิ
ทีตังมันจิตชอบนัน คงจะสมบูรณ์ มีผลสัมฤทธิ ได้ยาก และมักจะเป็ น “มิจฉาสมาธิ” มากกวา่ ที
สนับสนุนพวกอกุศลกรรม เปรี ยบเสมือนการทําความดีก็ดีไมถึ่ งทีสุ ด ไปได้ครึ งๆ กลางๆ กล้็ มสลายผลาญ
่ ดเดี ยวอยางแท้
่
จริ ง ไมมั่ นใจในวิธีหรื อแนวทางของการกระทํา
ความดี นันไปเสี ย เพราะความตังใจไมเด็
โดยเฉพาะ เข้าไมถึ่ ง “อริยมรรคมีองค์ ๘” ฉะนัน ผูป้ ฏิบตั ิธรรม–โยคาวจรผูบ้ าํ เพ็ญเพียร จะต้องเป็ นผูใ้ ฝ่ รู ้ ผู ้
่ ยน ในการศึ กษาค้นคว้าเกยวกบ
ี ั “ข้ อประพฤติ ปฏิบัติธรรมทีถกต้
คงแกเรี
ู อง” รู ้ จกั หาเหตุผลและพัฒนา
่
ั น
่ างสรรค์ คือ “โยนิโสมนสิ การ” ในธรรมทังหลายอยางสมํ
กระบวนการคิดอยางสร้
าเสมอ สื บเนื องกนเป็
่ ิ “ธรรมสมาธิ ๕” อันนําไปสู่ การพัฒนา
นิตย์ การปฏิบตั ิธรรมทีถูกต้องในการพัฒนาจิตใจตนเองนัน ยอมเกด
่
สมาธิ ใน “รปฌาน
๔” และ “อรปฌาน
๔” นันคือ “ฌานสมาบัติ–สมาบัติ ๘” ซึ งเป็ นดานแรกที
สําคัญทีสุ ด
ู
ู
่ ” จึงเป็ นองค์ประกอบสําคัญใน
ในการเจริ ญภาวนาหรื อการปฏิบตั ิธรรม [นังสมาธิ ] ฉะนัน “ทักษะการอาน
การค้นคว้าศึกษาพระธรรม จากสื อความรู ้ต่างๆ มากมายในปั จจุบนั ทีนอกเหนื อจาก “การฟั งธรรม–ธรรม
สวนะ–ธัมมัสสวนะ” หมายถึง การหาความรู ้ความเข้าใจในหลักความจริ งความถูกต้องดี งาม ด้วยการเลา่
่
่ ตบุรุษ และ “การสนทนา
เรี ยน อานและสดั
บฟั ง การศึกษาหาความรู ้ทีปราศจากโทษ จากสื อหรื อผูร้ ู ้แหงสั
ั
ั ั
ธรรม–ธรรมสากัจฉา” หมายถึง การสนทนากนในทางธรรม
กบกลยาณมิ
ตรผูม้ ีปัญญามาก [ปั ญญาพาหุ ลละ]
ิ ๔ ประการ ได้แก่ สัปปุริสสังเสวะ ๑
ทีเรี ยกวา่ “บัณฑิต” [ปณฺ ฑิโต] เพือความเป็ นผูม้ ีปัญญาทําลายกเลส
สัทธรรมสวนะ ๑ โยนิโสมนสิ การ ๑ ธรรมานุธรรมปฏิบตั ิติ ๑
่
็ การปฏิบตั ิธรรมนัน เพือให้เกดปั
ิ ญญาใน “ความเป็ นบัณฑิต” [ปณฺ ฑิโต] ให้พิจารณาถึงเหตุให้
อยางไรกตาม
เป็ นบัณฑิตจะประกอบด้วยปั จจัย ๔ ประการ ดังนี
(๑) ความเป็ นผูฉ้ ลาดในธาตุ
(๒) ความเป็ นผูฉ้ ลาดในอายตนะ
(๓) ความเป็ นผูฉ้ ลาดในปฏิจจสมุปบาท
่ ]
(๔) ความเป็ นผูฉ้ ลาดในฐานะ [เหตุทีเป็ นไปได้] และอฐานะ [เหตุทีเป็ นไปไมได้
่ กนแหงปั
ั ่ ญญามาก
นอกจากนี คําวา่ “บัณฑิต” ยังหมายถึง “ผู้มีปัญญามาก” [มหาปณฺ โญ] นัน จะมีความตาง
ั
่ งความ
ใน ๖ ประการ เปรี ยบเทียบกบั (๑) ปั ญญาของพระเสขะ ๗ จําพวกและของกลยาณปุ
ถุชน ยอมถึ
่ ญญา มีดงั ตอไปนี
่
ไพบูลย์ และ (๒) ปั ญญาของพระอรหันต์ เป็ นปัญญาไพบูลย์ นีเป็ นความไพบูลย์แหงปั
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(๑) ปัญญามาก
[๑. ปั ญญาพาหุลละ–ผูม้ ีปัญญามาก ๒. มหาปัญญา–ผูม้ ีปัญญาใหญ่ ๓. ลหุปัญญา–ผูม้ ีปัญญา
พลัน]
ํ
ชื อวา่ ปั ญญามาก เพราะกาหนดถื
อเอาคุณคือ ศีล สมาธิ ปั ญญา วิมุตติ วิมุตติญาณทัสสนะ
ฐานะและอฐานะ สมาบัติเป็ นเครื องอยู่ อริ ยสัจจ์ สติปัฏฐาน สัมมัปปธาน อิทธิ บาท อินทรี ย ์
พละ โพชฌงค์มาก อริ ยมรรค สามัญญผล อภิญญา นิพพานอันเป็ นปรมัตถ์
(๒) ปัญญากว้ าง
่
[๑. วิบูลปัญญา–ผูม้ ีปัญญากว้างขวาง ๒. ปุถุปัญญา–ผูม้ ีปัญญาแนนหนา
๓. คัมภีรปัญญา–ผูม้ ี
่ ]
ปั ญญาลึกซึง ๔. อัสสามันตปัญญา–ผูม้ ีปัญญาไมใกล้
ชื อวา่ ปั ญญากว้าง เพราะญาณ [ปั ญญา] กว้างเป็ นไปในขันธ์ ๕ ธาตุ ๑๘ อายตนะ ๑๒
ปฏิจจสมุปบาท สุ ญญตา ปฏิสัมภิทา [อรรถ–ธรรม–นิรุตติ–ปฏิภาณ] ศีล สมาธิ ปั ญญา วิมุตติ
่
และวิมุตติญาณทัสสนะ ฐานะและมิใชฐานะ
สมาบัติเครื องอยู่ อริ ยสัจจ์ สติปัฏฐาน
สัมมัปปธาน อิทธิ บาท อินทรี ย ์ พละ โพชฌงค์ อริ ยมรรค สามัญผล อภิญญา นิ พพานอันเป็ น
่
่
ปรมัตถ์ และลวงธรรมอั
นทัวไปแกชน
(๓) ปัญญาร่ าเริง
่ ง]
[๑.หาสปัญญา–ผูม้ ีปัญญาราเริ
่ ญญาราเริ
่ ง เพราะบุคคลบางคนในโลกนี มากด้วยความราเริ
่ ง มากด้วยความรู ้ มากด้วย
ชือวาปั
ความยินดี มากด้วยความปราโมทย์ บําเพ็ญศีลบําเพ็ญ อินทรี ยส์ ังวร บําเพ็ญโภชเนมัตตัญ ุตา
ชาคริ ยานุโยค ศีลขันธ์ สมาธิขนั ธ์ ปัญญาขันธ์ วิมุตติขนั ธ์ วิมุตติญาณทัสสนขันธ์ เป็ นผูม้ ากด้วย
่
่ งบําเพ็ญสมาบัติเป็ นเครื อง
ความปราโมทย์ รู ้แจ้งฐานะและมิใชฐานะ
เป็ นผูม้ ากด้วยความราเริ
่ งแทงตลอดอริ ยสัจจ์ พร้อมยังสติปัฏฐาน สัมมัปปธาน
อยูใ่ ห้บริ บูรณ์ เป็ นผูม้ ากด้วยความราเริ
่ ง ทําให้แจ้งสามัญ
อิทธิบาท อินทรี ย ์ พละ โพชฌงค์ อริ ยมรรค ให้เจริ ญ เป็ นผูม้ ากด้วยความราเริ
่ ง มากด้วยความรู ้ ความยินดี และ
ผล เพราะแทงตลอดอภิญญาทังหลาย ผูม้ ากด้วยความราเริ
ความปราโมทย์ กระทําให้แจ้งพระนิพพานอันเป็ นปรมัตถ์
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(๔) ปัญญาว่ องไว
่ ๒. สี ฆปัญญา–ผูม้ ีปัญญาเร็ ว]
[๑. ชวนปั ญญา–ผูม้ ีปัญญาแลนไป
่
่
่
่
ชือวา่ ปั ญญาวองไว
เพราะแลนไปเร็
ว ยังรู ปอยางใดอยางหนึ
งทีเป็ นอดีต อนาคต และปั จจุบนั
่ ยง เพราะแลนไปเร็
่
หรื อรู ปอยูใ่ นทีใกล้ทงั หมด โดยความเป็ นของไมเที
วโดยความเป็ นทุกข์
่
่ เวทนาอยางใดอยางหนึ
่
่
่
่
เพราะแลนไปสู
ง สู่ วิญญาณอยางใดอยางหนึ
งทีเป็ นอดีต อนาคต และ
่ ยงโดยความเป็ นทุกข์ โดยความเป็ นอนัตตา เพราะแลน่
ปั จจุบนั ทังมวลโดยความเป็ นของไมเที
ไปเร็ วยังจักษุ จักษุ โสต ฆานะ ชิวหา กาย มโน [อายตนะภายใน ๖] รู ปะ สัททะ คันธะ รสะ
โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ [อายตนะภายนอก ๖] อวิชชา สังขาร วิญญาณ นามรู ป สฬายตนะ
ผัสสะ เวทนา ตัณหา อุปาทาน ภพ ชาติ ชรา มรณะ [ปฏิจจสมุปบาท ๑๒] ทีเป็ นอดีต อนาคต
่ ยง โดยความเป็ นทุกข์ โดยความเป็ นอนัตตา เพราะแลน่
และปั จจุบนั โดยความเป็ นของไมเที
่
่ ดวา่ ทังทีเป็ น
ไปเร็ วในนิพพาน อันเป็ นทีดับรู ป เพราะใครครวญพิ
จารณาทําให้แจ้ง ทําให้เดนชั
่ ่ ยง เพราะอรรถวาสิ
่ นไป ชือวาเป็
่ นทุกข์ เพราะอรรถวา่ นา่
อดีต อนาคต และปั จจุบนั ชือวาไมเที
่
่ นอนัตตา เพราะอรรถวาไมมี
่ ่ แกนสาร
่
กลัว ชือวาเป็
เพราะแลนไปเร็
วในพระนิ พพานอันเป็ นที
ดับชรามรณะ โดยทําให้แจ้งชัดวา่ เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ จักษุ โสต ฆานะ ชิวหา กาย
มโน [อายตนะภายใน ๖] รู ปะ สัททะ คันธะ รสะ โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ [อายตนะภายนอก ๖]
อวิชชา สังขาร วิญญาณ นามรู ป สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา ตัณหา อุปาทาน ภพ ชาติ ชรา มรณะ
่ ่ ยงเพราะอรรถวาสิ
่ นไป
[ปฏิจจสมุปบาท ๑๒] ทังทีเป็ นอดีต อนาคต และปั จจุบนั ชื อวาไมเที
่
่
เพราะแลนไปเร็
วในพระนิพพานอันเป็ นทีดับชรา มรณะ โดยใครครวญ
พิจารณา ทําให้แจ้ง ทํา
่ ดวา่ รู ป ทังทีเป็ นอดีต อนาคต และปั จจุบนั เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ จักษุ โสต
ให้เดนชั
ฆานะ ชิวหา กาย มโน [อายตนะภายใน ๖] รู ปะ สัททะ คันธะ รสะ โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์
[อายตนะภายนอก ๖] อวิ ช ชา สั ง ขาร วิ ญ ญาณ นามรู ป สฬายตนะ ผัส สะ เวทนา ตัณ หา
่ ยง อันปั จจัยปรุ งแตง่ อาศัยกนเกดขึ
ั ิ น
อุปาทาน ภพ ชาติ ชรา มรณะ [ปฏิจจสมุปบาท ๑๒] ไมเที
ํ ดเป็ นธรรมดา มี
มีความเสื อมไปเป็ นธรรมดา มีความสิ นไปเป็ นธรรมดา มีความคลายกาหนั
ความดับเป็ นธรรมดา.
(๕) ปัญญาคม
่ น]
[๑. ติกขปั ญญา–ผูม้ ีปัญญาคมกล้า ๒. ภูริปัญญา–ผูม้ ีปัญญาดังแผนดิ
่ ญญาคม เพราะตัดกเลสได้
ิ
่ กามวิตก พยาบาทวิตก วิหิงสาวิตก ที ให้
ชื อวาปั
เร็ ว เพราะไมให้
่ อกุศล ธรรมอันลามกทีเกดขึ
ิ นแล้วๆ เลาๆ
่ ไมให้
่ ราคะ โทสะ โมหะ
เกิดขึนแล้ว อาศัยอยู่ ไมให้

บทความที ๔ ประจําปี ๒๕๕๘ – การเจริ ญอิทธิ บาทให้ บรรลุฌาน– นิธี ศิริพัฒน์

หน้า ๑๗

โกธะ อุปนาหะ มักขะ ปลาสะ มัจฉริ ยะ มายา สาไถย ถัมภะ สารัมภะ มานะ อติมานะ มทะ ปมา
ิ
ทะ กเลสทั
งปวง ทุจริ ตทังปวง อภิสังขารทังปวง กรรมอันนําไปสู่ ภพทังปวง อาศัยอยู่ คือ ละ
่ ญ ญาคม เพราะ
เว้น ได้แ ก่ บรรเทา หมายความวา่ ทํา ให้มี ที สุ ด ให้ถึ ง ความไมมี่ . ชื อวาปั
่ นอันบุคคลนี บรรลุแล้ว คือ ทํา
อริ ยมรรค ๔ สามัญผล ๔ ปฏิสัมภิทา ๔ และอภิญญา ๖ ยอมเป็
ให้แจ้งแล้ว ได้แก่ ถูกต้องแล้วด้วยปั ญญาในอาสนะเดียว
(๖) ปัญญาหลักแหลม
ิ ]
[๑. คัมภีรปัญญา–ผูม้ ีปัญญาลึกซึง ๒. นิพเพธิกปัญญา–ผูม้ ีปัญญาเครื องทําลายกเลส
ชือวา่ ผูม้ ีปัญญาหลักแหลม เพราะบุคคลบางคนในโลกนี เป็ นผูมากด้
้ วยความหวาดเสี ยว ความ
สะดุง้ ความรําคาญ ความไมยิ่ นดี ความไมยิ่ นดียิง ในสังขารทังปวง เมินหน้าไมยิ่ นดีในสังขาร
่ ทําลายกองโทสะ กอง
่
่
่ าลายมากอน
ทังปวง ยอมเจาะ
คือ ทําลายกองโลภะทีไมเคยเจาะไมเคยทํ
โมหะ โกธะ. อุปนาหะ มักขะ ปลาสะ มัจฉริ ยะ มายา สาไถย ถัมภะ สารัมภะ มานะ อติมานะ
่
่ าลายมากอน
มทะ ปมาทะ กรรมทีจะให้ไปสู่ ภพทังหมด ทียังไมเคยทํ
ฉะนัน “อิทธิบาท ๔” เป็ นองค์ธรรมทีทําหน้าทีสัมปยุตต์กบั “ฌานธรรมแห่ งสมถภาวนา” เพือให้ผปู ้ ฏิบตั ิ
ธรรม–โยคาวจรผูบ้ าํ เพ็ญเพียร สามารถสําเร็ จบรรลุคุณธรรมนี ได้ คือ การชําระล้างให้จิตใจสะอาด บริ สุทธิ
่ ว สดใส เบิกบาน ปราศจากนิ วรณ์และอุปกเลสทั
ิ งหลาย ซึ งเกยวข้
ี องกบั “ธรรมสมาธิ ๕” และ “องค์
ผองแผ้
่
ฌาน–ฌานังคะ” ทัง ๖ องค์ ดังรายละเอียดตอไปนี
“ธรรมสมาธิ ๕” หมายถึ ง ธรรมที ทําให้ เกิ ดความมันสนิ ทในธรรม เกิ ดความมันใจในการปฏิ บัติธรรม
็ ิ “จิตต
ถูกต้ อง กําจัดความข้ องใจสงสั ยเสี ยได้ เมือเกดิ “ธรรมสมาธิ” คือ ความมันสนิ ทในธรรม กจะเกด
สมาธิ” ตามมา คือ ความตังมันของจิ ต ต้องเจริ ญพร้อม “โพธิปักขิยธรรม ๓๗” ได้แก่
่ งสดใส–ปรี ดายินดี [= ภาวะจิตพืนฐานในฌาน]
(๑) “ปราโมทย์ ” —ความชืนบานใจ–ราเริ
(๒) “ปี ติ” —ความอิมใจ–ความปลืมใจ [= องค์ฌาน]
่
(๓) “ปัสสั ทธิ” —ความสงบเย็นกายใจ–ความผอนคลายรื
นสบาย [= โพชฌงค์–องค์การตรัสรู ้]
(๔) “สขุ” —ความรื นใจไร้ความข้องขัด [= องค์ฌาน]
(๕) “สมาธิ” —ความสงบจิตตังมันสนิท–ไมมี่ สิงรบกวนเร้าระคาย [= องค์ฌาน–โพชฌงค์–องค์การ
ตรัสรู ้]

บทความที ๔ ประจําปี ๒๕๕๘ – การเจริ ญอิทธิ บาทให้ บรรลุฌาน– นิธี ศิริพัฒน์

หน้า ๑๘

“องค์ ฌาน ๖–ฌานังคะ” หมายถึง องค์ ธรรมทังหลายทีประกอบกันเข้ าเป็ นฌานขันหนึงๆ หรื อ “อารมณ์ แห่ ง
กรรมฐาน” ทีเกิดขึนขณะมนสิ การกรรมฐานหนึงๆ ได้แก่
่
(๑) “วิตก” —ความตรึ ก ความตริ ตรึ ก ความตรึ กอยางแรง
ความดําริ ความทีจิตแนบอยูใ่ นอารมณ์
ความทีจิตแนบสนิทอยูใ่ นอารมณ์ การยกจิตขึนสู่ อารมณ์ การปักจิตลงสู่ อารมณ์
(๒) “วิจาร” —ความตรอง ความพิจารณา ความตามพิจารณา ความเข้าไปพิจารณาความทีจิตสื บตอ่
่ อารมณ์การพิจารณาอารมณ์ การตามฟันอารมณ์
อารมณ์ ความทีจิตเพงดู
(๓) “ปี ติ” —ความอิมใจ ความปราโมทย์–ปรี ดาปราโมทย์ ความยินดียงิ ความบันเทิง ความรา่เริ ง
ความรื นเริ ง ความปลืมใจ ความตืนเต้น ความทีจิตชืนชมยินดี ความดืมดําในใจ ซึงเอิบอาบไป
ทัวสรรพางค์
่ ง ความเสวย
(๔) “สขุ” —ความสบายใจ ความสุ ขทางใจ ความสุ ขฉําชืนทัวทังตัวทีประณี ตอยางยิ
ิ ่ “เจโตสัมผัส–มโนสัมผัส” [ความกระทบทางใจ = ใจ–
อารมณ์ทีสบาย เป็ นสุ ขอันเกดแต
ิ ่
ธรรมารมณ์–มโนวิญญาณ] กริิ ยาทีเสวยอารมณ์ทีสบายเป็ นสุ ขอันเกดแตเจโตสั
มผัส
(๕) “อเบกขา
” —ความมีจิตเรี ยบสมดุลเป็ นกลาง ความวางจิตเป็ นกลางทีลงตัวสนิท ความสบายทาง
ุ
็ ่ ่ ความไมสบายทางใจกไมใช
่
็ ่ ่ ความเสวยอารมณ์ทีไมทุ่ กข์ไมสุ่ ขอันเกดแตเจโตสั
ิ ่
ใจกไมใช
มผัส
ิ ่
กริิ ยาเสวยอารมณ์ทีไมทุ่ กข์ไมสุ่ ข อันเกดแตเจโตสั
มผัส
่ ต ความไมสายไปแหง
่ ่
่
่ ต ความดํารงอยูแ่ หงจิ
่ ต ความมันอยูแ่ หงจิ
(๖) “เอกัคคตา” —การตังอยูแ่ หงจิ
่
่ ต ภาวะทีจิตไมสายไปภาวะที
่ ่
่ ่ งซานอยู
่
จิต ความไมฟุ้่ งซานแหงจิ
จิตตังเรี ยบสงบแนวไมฟุ้
ใ่ น
อารมณ์อนั เดียว “ความสงบอินทรี ย์” คือ “สมาธินทรี ย–์ สมาธิพละ–สัมมาสมาธิ”
่ ปธรรมเป็ นอารมณ์จนแนวแน
่ ่ ฌานทีเป็ นรู ปาวจร ได้แก่
“ฌาน–จตุกกนัย” หมายถึง ภาวะจิตทีเพงรู
ั
(๑) “ปฐมฌาน–ฌานที ๑” มีองค์ ๕ คือ วิตก–วิจาร–ปี ติ–สุ ข–เอกคคตา
ั
(๒) “ทติุ ยฌาน–ฌานที ๒” มีองค์ ๓ คือ ปี ติ–สุ ข–เอกคคตา
ั
(๓) “ตติยฌาน–ฌานที ๓” มีองค์ ๒ คือ สุ ข–เอกคคตา
ั
(๔) “จตตถฌาน
–ฌานที ๔” มีองค์ ๒ คือ อุเบกขา–เอกคคตา
ุ
่ ปธรรมเป็ นอารมณ์จนแนวแน
่ ่ ฌานทีเป็ นรู ปาวจร ได้แก่
“ฌาน–ปัญจกนัย” หมายถึง ภาวะจิตทีเพงรู
ั า
(๑) “ปฐมฌาน–ฌานที ๑” มีองค์ ๕ คือ วิตก–วิจาร–ปี ติ–สุ ข–เอกคคต
ั
(๒) “ทติุ ยฌาน–ฌานที ๒” มีองค์ ๔ คือ วิจาร–ปี ติ–สุ ข–เอกคคตา
ั
(๓) “ตติยฌาน–ฌานที ๓” มีองค์ ๓ คือ ปี ติ–สุ ข–เอกคคตา
ั
(๔) “จตตถฌาน
–ฌานที ๔” มีองค์ ๒ คือ สุ ข–เอกคคตา
ุ
ั
(๕) “ปัญจมฌาน–ฌานที ๕” มีองค์ ๒ คือ อุเบกขา–เอกคคตา
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อนึง ในการจําแนกฌานออกเป็ น ๕ ขัน นัน เพือระบุระดับคุณภาพของจิตตาม “รปาวจรจิ
ต ๑๕” หมายถึง
ู
่ ยวอยูใ่ นรู ป หรื อชันของพวกทีได้รูปฌาน ดังนี
จิตอันเป็ นไปใน “รปภมิ
ู ู –รปาวจรภมิ
ู
ู ” คือ ชันทีทองเที
(๑) “รปาวจรกศลจิ
ู
ุ ต ๕” คือ กุศลจิตทีเป็ นไปในรู ปภูมิ ได้แก่ จิตของผูเ้ ข้าถึงรู ปฌาน
ั
(๑) ปฐมฌานกศลจิ
ุ ต —ทีประกอบด้วย วิตก–วิจาร–ปี ติ–สุ ข–เอกคคตา
ั
(๒) ทติุ ยฌานกศลจิ
ุ ต —ทีประกอบด้วย วิจาร–ปี ติ–สุ ข–เอกคคตา
ั
(๓) ตติยฌานกศลจิ
ุ ต —ทีประกอบด้วย ปี ติ–สุ ข–เอกคคตา
ั
(๔) จตตถฌานกศลจิ
ุ
ุ ต —ทีประกอบด้วย สุ ข–เอกคคตา
ั
(๕) ปัญจมฌานกศลจิ
ุ ต —ทีประกอบด้วย อุเบกขา–เอกคคตา
(๒) “รปาวจรวิ
บากจิต ๕” คือ วิบากจิตทีเป็ นไปในรู ปภูมิ ได้แก่ จิตทีเป็ นผลของรู ปาวจรกุศล
ู
ั
(๑) ปฐมฌานวิบากจิต —ทีประกอบด้วย วิตก–วิจาร–ปี ติ–สุ ข–เอกคคตา
ั
(๒) ทติุ ยฌานวิบากจิต —ทีประกอบด้วย วิจาร–ปี ติ–สุ ข–เอกคคตา
ั
(๓) ตติยฌานวิบากจิต —ทีประกอบด้วย ปี ติ–สุ ข–เอกคคตา
ั
(๔) จตตถฌานวิ
บากจิต —ทีประกอบด้วย สุ ข–เอกคคตา
ุ
ั
(๕) ปัญจมฌานวิบากจิต —ทีประกอบด้วย อุเบกขา–เอกคคตา
(๓) “รปาวจรกิ
ริยาจิต ๕” คือ กริิ ยาจิตทีเป็ นไปในรู ปภูมิ ได้แก่ จิตของพระอรหันต์ผกู ้ ระทํา
ู
รู ปาวจรกุศล
ั
(๑) ปฐมฌานกิริยาจิต —ทีประกอบด้วย วิตก–วิจาร–ปี ติ–สุ ข–เอกคคตา
ั
(๒) ทติุ ยฌานกิริยาจิต —ทีประกอบด้วย วิจาร–ปี ติ–สุ ข–เอกคคตา
ั
(๓) ตติยฌานกิริยาจิต —ทีประกอบด้วย ปี ติ–สุ ข–เอกคคตา
ั
(๔) จตตถฌานกิ
ริยาจิต —ทีประกอบด้วย สุ ข–เอกคคตา
ุ
ั
(๕) ปัญจมฌานกิริยาจิต —ทีประกอบด้วย อุเบกขา–เอกคคตา
ในการปฏิบตั ิ ธรรมนัน ให้คาํ นึ งพิจารณาถึงการเจริ ญ “โพธิปักขิยธรรม ๓๗” ได้แก่ สติ ปัฏฐาน ๔–
สั มมัปปธาน ๔–อิทธิ บาท ๔–อินทรี ย์ ๕–พละ ๕–โพชฌงค์ ๗–มรรคมีองค์ ๘ นันคือ ควรศึกษารายละเอียด
่
เป็ นกรณี พิเศษ ถึงอิทธิ พลทีเป็ นผลกระทบตอการเจริ
ญภาวนา ได้แก่ (๑) “สมถภาวนา” กับ (๒) “วิปัสสนา
ภาวนา” ซึงมีผลตังแตเริ่ มต้นจนสิ นสุ ดในการปฏิบตั ิธรรม ดังนี
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(๑) “สติปัฏฐาน ๔” คือ เริ มต้นปฏิบตั ิธรรมด้วยการเจริ ญสติให้ชดั และมันคง เป็ นการเริ มระลึก
อยูเ่ นืองๆ ในการพิจารณาหรื อมนสิ การในสภาวธรรม ทีเรี ยกวา่ “อนปัุ สสนา” ทีเป็ นทีตัง
แห่งสติ [สติปัฏฐาน] ได้แก่ “กายานปัุ สสนา–เวทนานปัุ สสนา–จิตตานปัุ สสนา–ธัมมา
่ ่ วตน โดยเฉพาะอยาง
่
นปัุ สสนา” โดยพิจารณาถึง “สญญตา
–อนัตตตา” คือ สภาวะทีไมใชตั
ุ
่ แฝงด้วยความไมเที
่ ยง [อนิจจตา] และความเป็ นทุกข์ [ทุกขตา]
ยิง สภาวธรรมเหลานี
(๒) “สั มมัปปธาน ๔” คือ เน้นการประกอบความเพียรถึง “สั งวรปธาน” เพียรระวังหรื อเพียรปิ ด
่ ิ มิให้เกดขึ
ิ น “ปหานปธาน” เพียรละ
กนั คือ เพียรระวังยับยังบาปอกุศลธรรมทียังไมเกด
ํ ด คือ เพียรละบาปอกุศลธรรมทีเกดขึ
ิ นแล้ว “ภาวนาปธาน” เพียรเจริ ญ หรื อ
หรื อเพียรกาจั
่ เกดิ คือ เพียรทํากุศลธรรมทียังไมเกด
่ ิ ให้เกดมี
ิ ขึน และ “อนรัุ กขนาปธาน” เพียร
เพียรกอให้
ิ นแล้วให้ตงั มัน และให้เจริ ญยิงขึนไปจนไพบูลย์
รักษา คือ เพียรรักษากุศลธรรมทีเกดขึ
่ เหตุผลในพระศาสนา ที
(๓) “อิทธิบาท ๔” คือ ความเลือมใส ศรัทธา ความปลงใจเชืออยางมี
่
ิ
ิ สาํ เร็ จตามตังใจ ได้แก่
สงผลให้
เกดความพอใจที
แรงกล้า เป็ นแรงดลบันดาลใจ ให้มุ่งกจให้
“ฉันทะ–วิริยะ–จิตตะ–วิมังสา”
่ นเจ้าการใหญ่ ทีปิ ดกนอกุ
ั ศลธรรมทีเป็ นปฏิปักษ์
(๔) “อินทรีย์ ๕” คือ จิตทีเป็ นอธิบดียงิ ใหญเป็
่ เกดขึ
ิ น ได้แก่ “สั ทธา” ความเชือ “วิริยะ” ความเพียร “สติ” ความระลึกได้ “สมาธิ”
ไมให้
ความตังจิตมัน “ปัญญา” ความรู ้ทวั ชัด
ํ ง ทีเป็ นแรงปิ ดกนอกุ
ั ศลธรรมทีเป็ นปฏิปักษ์ไมให้
่ เกดขึ
ิ น
(๕) “พละ ๕” คือ จิตทีเป็ นพละกาลั
ได้แก่ “สั ทธา” ความเชือ “วิริยะ” ความเพียร “สติ” ความระลึกได้ “สมาธิ” ความตังจิตมัน
“ปัญญา” ความรู ้ทวั ชัด
(๖) “โพชฌงค์ ๗” คือ องค์ธรรมเครื องตรัสรู ้ ทีมีจิตพืนฐานบริ สุทธิ “จิตประภัสสร” เป็ นสมาธิ
่ ่ “อัปปนาสมาธิ” ทีมีองค์ฌาน ๒ ได้แก่ “สมาธิ–เอกัคคตาแห่ งจิต” [สติชดั
ทีแนวแน
บริ สุทธิ] กบั “อเบกขา
” [สัมปชัญญะกล้า–ความรู ้รอบชัด] จึงเป็ น “สมาธิในวิปัสสนา” และ
ุ
่ ปัสสนา ได้แก่ “สติ” ความ
“จิตผ้ ูวปัิ สสนา” ในบรรดาสภาวธรรมทังหลานในภูมิแหงวิ
ั ิ จิตอยูก่ บเรื
ั อง “ธัมมวิจยะ” ความเฟ้ นธรรม ความ
ระลึกได้ สํานึกพร้อมอยู่ ใจอยูก่ บกจ
่ บค้นธรรม “วิริยะ” ความเพียร “ปี ติ” ความอิมใจ “ปัสสั ทธิ” ความผอนคลาย
่
สอดสองสื
่ ่
“อุเบกขา” ความมีใจเป็ น
สงบเย็นกายใจ “สมาธิ” ความมีใจตังมัน จิตแนวแนในอารมณ์
กลางเพราะเห็นตามเป็ นจริ ง
(๗) “มรรคมีองค์ ๘” คือ ข้อปฏิบตั ิอนั ประเสริ ฐทีทําให้พน้ ทุกข์ และกลายเป็ นอริ ยบุคคล ดังนี
(๑) “อธิปัญญาสิ กขา” ประกอบด้วย “สั มมาทิฏฐิ” เห็นชอบ ได้แก่ ความรู ้อริ ยสัจจ์ ๔ เห็น
ั ศลและกุศลมูล หรื อ เห็นปฏิจจสมุปบาท “สั มมา
ไตรลักษณ์ รู ้อกุศลและอกุศลมูลกบกุ
ั อพยาบาทสังกปป์
ั อวิหิงสาสังกปป์
ั หรื อ กุศล
สั งกัปปะ” ดําริ ชอบ ได้แก่ เนกขัมมสังกปป์
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วิตก ๓ (๒) “อธิสีลสิ กขา” ประกอบด้วย “สั มมาวาจา” เจรจาชอบ ได้แก่ วจีสุจริ ต ๔
“สั มมากัมมันตะ” กระทําชอบ ได้แก่ กายสุ จริ ต ๓ “สั มมาอาชีวะ” เลียงชีพชอบ ได้แก่ เว้น
มิจฉาชีพ ประกอบสัมมาชีพ และ (๓) “อธิจิตตสิ กขา” ประกอบด้วย “สั มมาวายามะ”
พยายามชอบ ได้แก่ ปธาน ๔ หรื อ สัมมัปปธาน ๔ และ “สั มมาสมาธิ” ตังจิตมันชอบ ได้แก่
่ ่ “อริยมรรคมีองค์
ฌาน ๔ ข้อพึงสังเกต คือ “มรรคมีองค์ ๘” [อริ ยมรรค] นี เรี ยกอีกอยางวา
่ อประพฤติ
๘” หรื อเรี ยกชือเต็มวา่ “อริยอัฏฐังคิกมรรค” ซึงหมายถึง องค์ประกอบแหงข้
ปฏิบตั ิอนั ประเสริ ฐใน “มัชฌิมาปฏิปทา” แปลวา่ “เส้ นทางสายกลางแห่ งปั ญญา” ทีเน้น
การศึกษาค้นคว้าทีถูกต้องในธรรมทังหลาย ๓ ขันตอนตามหลัก “ไตรสิ กขา” ได้แก่ (๑) เริ ม
ด้ วยปั ญญา คือ อธิปัญญา (๒) ดําเนินด้ วยปั ญญา คือ อธิศีล (๓) นําไปสู่ปัญญาอันยิง คือ อธิ
จิตต์ ซึงเป็ นองค์ประกอบปัจจัยทีทําให้เกดิความรู ้แจ้งแทงตลอดใน “อริยสั จจ์ ๔”
่ บเนื อง อยู่เนื องๆ เป็ น
ประการสุ ดท้ายนี ในการศึกษาธรรมในพระพุทธศาสนานัน ต้องทําให้มาก อยางสื
่่
่
ั
็ เพราะเป็ นเรื อง “ปรมัตถสั จจะ” ซึ งเป็ น
นิ ตย์ ไมวาจะเป็
นการอานหรื
อฟั งบรรยายจากกลยาณมิ
ตรกตาม
่
ธรรมอันยิงใหญ่ “อภิธรรม” เพือจะให้เข้า “บรมธรรม” หมายถึง “พระนิพพาน” แตความสํ
าเร็ จในการ
่
บรรลุธรรมแหงการตรั
สรู ้สัมโพธิ ญาณนัน กเริ็ มด้วยการเจริ ญ “อิทธิบาท ๔” ซึ งเป็ นหนึ งในหลักธรรมของ
่
“โพธิ ปักขิยธรรม ๓๗” ดังได้กลาวมาแล้
วข้างต้น หลักธรรม “อิทธิ บาท ๔” นี จะทําให้ผูป้ ฏิ บตั ิ ธรรม–
โยคาวจรผูบ้ าํ เพ็ญเพียรนัน สามารถบรรลุฌานสมาบัติได้ นันคือ “รปฌาน
๔” ซึ งหลักธรรม “อิทธิบาท ๔”
ู
ื ลความตรัสรู ้ “สั มโพธะ” หรื อสนับสนุน “อริ ยมรรค” ทีเรี ยกวา่
เป็ นหลักธรรมหนึ งทีอยูใ่ นธรรมเครื องเกอกู
“โพธิปักขิยธรรม ๓๗” ได้แก่ สติปัฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิ บาท ๔ อินทรี ย ์ ๕ พละ ๕ โพชฌงค์ ๗
่ งหมดนี ยอมสั
่ มปยุตต์กบั “รปฌาน
มรรคมีองค์ ๘ ธรรมดังกลาวทั
๔” ซึ งหมายถึง “สมถภาวนา–สมถกรรม
ู
ฐาน” ที มุ่ งเน้นให้จิตเกดิ “ธรรมสมาธิ ๕” และ “ฌานจิต–สมาธิ จิต” อันเป็ น “จิตประภัสสร” คือ จิ ตที
ปราศจากนิวรณ์.
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