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ความสํ าคัญของบทความ
่ นพุทธศาสนิ กชน หรื อที
จุดเริ มแรกในการปฏิบตั ิธรรมนัน คือ ความศรัทธาในพระศาสนา ทีแสดงตนวาเป็
่ นต้องศรัทธาเลือมใส
่
็ กอนอื
เรี ยกวา่ “พทธบริ
ษัท ๔” ได้แก่ “ภิกษุ–ภิกษุณี–อุบาสก–อุบาสิ กา” อยางไรกตาม
ุ
่ ทธศาสนา ทีเรี ยกวา่ “ตถาคตโพธิสัทธา” คือ เชือในพระปรี ชา
ในพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผูเ้ ป็ นศาสดาแหงพุ
่
สามารถในการตรัสรู ้ของพระองค์ ตอจากนั
น จึงเชื อศรัทธาในพระธรรมของพระองค์ ตามด้วยอริ ยสาวก
ของตถาคต ทีเรี ยกความเลือมใสศรัทธานี วา่ “รตนัตตยสั ทธา” (พระพุทธ–พระธรรม–พระสงฆ์) ในอันดับ
ถัดไป คือ การศึกษาและลงมือปฏิบตั ิภาคสนามตามพระธรรมคําสังสอนของตถาคต โดยทําความเข้าใจถึง
่
หลักทฤษฎีหรื อหลักปรัชญาในพระพุทธศาสนาของเราทังหลายอยางละเอี
ยดถีถ้วน แนวคิดหลักของพระ
สัทธรรม คือ “หลักมัชฌิมาปฏิปทา” หมายถึง “ทางสายกลายแห่ งปั ญญา” ทียึดถือข้อประพฤติปฏิบตั ิดว้ ย
สัมมาปฏิ ปทาอันยิง ที เรี ยกวา่ “อริ ยมรรคมีองค์ ๘–อริ ยอัฏฐังคิกมรรค” ได้แก่ (๑) อธิ ปัญญาสิ กขา คือ
สั มมาทิ ฏฐิ –สั มมาสั งกัปปะ (๒) อธิศีลสิ กขา คือ สั มมาวาจา–สั มมากัมมันตะ–สั มมาอาชี วะ และ (๓) อธิจิต
ํ
ตสิ กขา คือ สั มมาวายามะ–สั มมาสติ–สั มมาสมาธิ โดยกาหนดแนวทางการศึ
กษา ทีเรี ยกวา่ “ไตรสิ กขา” คือ
่ จุดมุ่งหมายในการดับกเลสและทุ
ิ
“ศีล–สมาธิ –ปั ญญา” ทังหลายทังปวง ตางมี
กข์ทงั ปวง ด้วยกระบวนการคิด
่ ของพระศาสนานัน คือ “กรณา
ให้เห็นธรรมทังหลายตามทีเป็ นจริ ง ทีเรี ยกวา่ “อริยสั จจ์ ๔” สําหรับแกนแท้
ุ ”
กบั “ปั ญญา” อันเป็ น “โพธิสมภาร” เพือความเป็ นพุทธะ คือ (๑) ผู้รู้ –ไม่ ทาํ ความชัวทังปวง (๒) ผู้ตืน–ทํา
ิ
ความดี ให้ เพียบพร้ อม (๓) ผู้เบิกบาน–ทําใจของตนให้ สะอาดบริ สุทธิ ซึ งเป็ นขันตอนทีตนประกอบกจใน
ิ
่ กต้องเกยวกบ
ี ั “กรรม ๓” ได้แก่ “กายกรรม–วจี กรรม–
ศาสนาอันเป็ น “กศลกรรม
” คือ เกดความเข้
าใจอยางถู
ุ
่ ิ นตามความเชือ ความศรัทธา ความเลือมใส ในพระ
มโนกรรม” ฉะนัน การกระทําใน ๓ ทาง นัน ยอมเกดขึ
ี ั (๑) “กฎแห่ งกรรม” คือ เชือในการกระทํา และผลของการกระทํานัน = กัมมผลสั ทธา และ
ธรรมเกยวกบ
่ ตว์ทงั หลายมีกรรมเป็ นของตน ทําอยางไรกได้
่
็ ผลอยางนั
่ น “ทําดีย่อม
(๒) “กฎกรรมของสั ตว์ ” คือ เชือวาสั
ได้ ดี–ทําชัวย่ อมได้ ชัว” = กัมมัสสกตาสั ทธา อีกนัยหนึ ง ผูร้ ักษาศีลจนเป็ น “อธิศีล” (ศีล ๕–ศีล ๘–ศีล ๑๐)
่
เจริ ญจิตตภาวนาจนเป็ น “อธิจิตต์ ” (รู ปฌาน ๔) ยอมเจริ
ญปั ญญาจนเป็ น “อธิปัญญา” (ญาณ ๑๖) ด้วยมุ่ง
่ ิ “ปั ญญาเห็นกรรมทังหลายแห่ งปรมัตถสั จจะ” ได้แก่ นามรู ปปริ เฉท
หมายถึง “จตตถฌานจิ
ต” ยอมเกด
ุ
ญาณ–ปุพเพนิวาสานุสสติ ญาณ ๑ ปั จจยปริ คคหญาณ–จุตูปปาตญาณ–ทิ พพจักขุญาณ ๑ นอกจากนี รวมทัง
“วิชชา” คือ ความรู้ แจ้ ง–ความรู้ วิ เศษ ได้แก่ “อิ ทธิ วิธิ (อิ ทธิ จิต)–ทิ พพโสตญาณ–เจโตปริ ยญาณ–ทิ พพจักขุ
ิ ญญาเห็นกรรม
ญาณ–ยถากัมมูปคตญาณ–อตีตังสญาณ–อนาคตังสญาณ–ปั จจุปปั นนังสญาณ” ทีทําให้เกดปั
ทังหลาย ทัง “กิเลส–กรรม–วิบาก ของวัฏฏะตนเองและของวัฏกะผ้ อู ืน” ในเวลาเดียวกนั.
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บทความที ๖๑ ประจําปี ๒๕๕๘ – กฎแห่ งกรรมและกฎกรรมของสั ตว์
่ คคลนันเป็ นผูถ้ ือพระพุทธเจ้าวาเป็
่ น
ถ้าผูท้ ีจะแสดงตนเป็ น “พทธมามกะ
” ได้นัน เพราะวาบุ
ุ
่ นผูน้ บั ถือพระพุทธศาสนา นันคือ บุคคลดังกลาว
่
ของเรา ผูร้ ับเอาพระพุทธเจ้าเป็ นของตน ผูป้ ระกาศตนวาเป็
่ ความเชือ ความศรัทธา ความเลือมใสด้วย “ตถาคตโพธิสัทธา” คือ เชือความตรัสรู ้ของพระพุทธเจ้า
นี ยอมมี
่
มันใจในองค์พระตถาคต วาทรงเป็
นพระสัมมาสัมพุทธะ ทรงพระคุณทัง ๙ ประการ ตรัสธรรม บัญญัติวินยั
็
ไว้ดว้ ยดี ทรงเป็ นผูน้ าํ ทางทีแสดงให้เห็นวา่ มนุษย์คือเราทุกคนนี หากฝึ กตนด้วยดี กสามารถเข้
าถึงภูมิธรรม
่ ฉะนัน ความเป็ นพุทธศาสนิกชนนัน
สูงสุ ดบริ สุทธิหลุดพ้นได้ ดังทีพระองค์ได้ทรงบําเพ็ญไว้เป็ นแบบอยาง
่ นี กไมนาจะเป็
็ ่ ่
่ จริ ง เพราะมีผลตออุ
่ ปนิสัยในการปฏิบตั ิของ
ถ้าไมมี่ ความเชือใน ๔ อยาง
น “พทธะ
ุ ” อยางแท้
ตน ทีเรี ยกวา่ “สั ทธา ๔” ดังนี
“สั ทธา ๔” หมายถึง (๑) เชือสิ งทีควรเชือ ความเชือทีประกอบด้วยเหตุผล (๒) ความเชือมันในสิ งทีดีงาม
่
ความเลือมใสซาบซึงชืนใจ สนิทใจเชือมัน มีใจโน้มน้อมมุ่งแลนไปตาม
ไปรับคุณความดีในบุคคลหรื อสิ ง
นันๆ หรื อ (๓) ความมันใจในความจริ ง ความดี สิ งดีงาม และในการทําความดี ไมลู่ ่ไหล ตืนตูมไปตาม
่ ่
ลักษณะอาการภายนอก ฉะนัน ความศรัทธานี ไมใชความหลงใหลงมงาย
ได้แก่
(๑) “อาคมนสั ทธา–อาคมนียสั ทธา–อาคมสั ทธา” คือ ความเชือความมันใจของพระโพธิสตั ว์ อันสื บ
มาจากการบําเพ็ญสังสมบารมี (ทศบารมี) ทีเรี ยกวา่ “โพธิสมภาร–มหาโพธิสมภาร” คือ ปฏิปทา
อันยิงยวด เพือการตรัสรู ้ถึง “ความเป็ นพระพทธเจ้
ุ า”
ิ
(๒) “อธิคมสั ทธา–อธิคมนสั ทธา” คือ ความเชือมันของพระอริ ยบุคคล ซึงเกดจากการเข้
าถึงด้วยการ
บรรลุธรรมเป็ นประจักษ์ ตามพระสัตถุสาสน์ของพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า
่ ทแนวเมื
่ อได้
(๓) “โอกัปปนสั ทธา–โอกัปปนียสั ทธา–อธิโมกขสั ทธา” คือ ความเชือหนักแนนสนิ
้
ปฏิบตั ิกาวหน้
าไปในการเห็นความจริ ง ทีเรี ยกวา่ “อนสาสนี
ปาฏิหาริ ย์” คือ ปาฏิหาริ ย์คืออนุ
ุ
ศาสนี นันคือ คําสอนเป็ นจริ ง สอนให้เห็นจริ ง นําไปปฏิบตั ิได้ผลสมจริ ง เป็ นอัศจรรย์ ซึงเป็ น
เรื อง “วิริยะ (ขันติ)–ปัญญา”
(๔). “ปสาทสัทธา” คือ ความเชือทีเป็ นเพียงความเลือมใสจากการได้ยนิ ได้ฟัง นันคือการสดับฟัง
่ นี อริ ยบุคคล
ธรรม การสนทนาธรรม หรื อการแสดงพระธรรมของผูร้ ู ้ สัตบุรุษ ปราชญ์แหงมุ
่ ลัทธินอกพระพุทธศาสนา ได้แก่ “อัญญ
่ ธารณ์แกพวก
อริ ยสาวกตถาคต เป็ นต้น ข้อนีไมสา
เดียรถีย์–ปริ พาชกเดียรถีย์–เดียรถีย์–ติตถิยะ–อลัชชี ” หรื อพวกวัตถุวิบตั ิ ทีเรี ยกวา่ “ติตถิยปัก
่
กันตกะ” คือ ผูไ้ ปเข้ารี ตเดียรถียท์ งั เป็ นภิกษุ อุปสมบทอีกไมได้
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ิ
่ แล้ว และคอยเชื
่ อศรัทธาในพระรัตนตรัย ทีเรี ยกวา่
เมือเกดความเลื
อมใสและศรัทธาในพระพุทธศาสนาเชนนี
่
“รตนัตตยสั ทธา” คือ มีความยึดมันใน “พระพทธ
ุ –พระธรรม–พระสงฆ์ ” อันเป็ นสรณะทีพึงของชีวิตอยาง
แท้จริ ง ในขันตอนนี เป็ นการเริ มต้นด้วยปั ญญาเห็นธรรม คือ ให้ ความสํ าคัญในการทําความดีให้ แก่ ตนเอง
่
นันคือ “การกระทําด้ วยกศลเจตนา
” (กุศลกรรม) ด้วยความฉลาดและรอบรู ้ในเหตุแหงความเจริ
ญไพบูลย์
ุ
่
ของชีวิต เห็นคุณคาในตนเอง
ทีจะทํากรรมดี นันคือ “สั ทธา ๒” อันแสดงเป็ น “กฎธรรม” (Natural Law) ที
ี ั “การกระทํากับผลทีเกิดขึน” ได้แก่
อธิบายเกยวกบ
(๑) “กฎแห่ งกรรม” ทีเป็ นความเชืออย่างมีเหตุผลใน “กัมมสัทธา–วิปากสัทธา” คือ เชือกรรม เชือ
่ ่ “กัมมผลสัทธา”
การกระทํา และ เชือผลของกรรม ทีเรี ยกอีกอยางวา
่ เหตุผลใน “กัมมัสสกตาสั ทธา” คือ เชือวาสั
่ ตว์มี
(๒) “กฎกรรมของสั ตว์ ” ทีเป็ นความเชื ออยางมี
กรรมเป็ นของตัว นันคือ “ทําดีได้ ดี–ทําชัวได้ ชัว”
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงเล็งเห็น “ความสํ าคัญทางพฤติกรรม–การกระทําของมนษย์
ุ ” ทีเรี ยกวา่ “กรรม”
่ ิ
่่
อันมี “เจตนาทีนึกคิดในใจ” ทําหน้าทีในการควบคุมหรื อปรุ งแตงกจกรรมนั
นๆ ไมวาจะเป็
น “กศลกรรม
”
ุ
็ ตัวตนของมนุ ษย์ทีแท้จริ ง คือ (๑) “ร่ างกาย–รปกาย
หรื อ “อกศลกรรม
” กตาม
” และ (๒) “จิ ตใจ–นามกาย”
ุ
ู
่
ทีประกอบด้วย “ชี วิตินทรี ย์” เมือรวมกนั เรี ยกวา่ “ธรรมกาย” คือ ทีประชุมธรรมทังหลายแหงเบญจขั
นธ์
่ ิ
ิ บตั ิจากที
ได้แก่ “รู ป–เวทนา–สังขาร–สัญญา–วิญญาณ” ธรรมทังหลายยอมเกดจากตรงนี
กรรมทังหลายเกดอุ
็ ํ ดจากตรงนี นอกจากนี สัจจธรรมอันเป็ น
ตรงนี จิตทังหลายมีมูลเหตุจากตรงนี และปั ญญาทังหลายกกาเนิ
่ จารณาเห็นตนเองเป็ นภายนอก เชนกน
่ ั
ธรรมชาติกวิ็ วฒั น์มาจากตรงนี การพิจารณาตนเองเป็ นภายใน ยอมพิ
่ าด้วยสติสัมปชัญญะ เพือให้เกดการหยั
ิ
่ “ใจเป็ นประธาน”
การพิจารณายอมทํ
งรู ้และความรอบรู ้ ทุกอยางมี
่ จ. นครราชสี มา วา่:
ดังเชน่ พุทธพจน์ของ “หลวงป่ ูทา จารธัุ มโม” วัดถําซับมืด ต. จันทึก อ. ปากชอง
รู้ อยู่ทีใจ ดูอยู่ทีใจ เห็นอยู่ทีใจ
เพ่ งอยู่ทีใจ กําหนดอยู่ทีใจ
ให้ เห็นความแจ้ ง ความสว่ าง ความสงบ ขึนในใจ
่
็ พระพุทธเจ้าทรงค้นพบและเห็นด้วย “ญาณทัสสนะ” และ “ปัญญาญาณ” ซึ งเป็ นการเห็นด้วย
อยางไรกตาม
“ปัญญาหยังร้ ูสภาวธรรมอันเป็ นปรมัตถสั จจะ” (ยถา ปชานํ) ตามสภาพเป็ นจริ ง ทีเรี ยกวา่ “ยถาภตญาณทั
ส
ู
ิ
ั ฏฐาน ทีประกอบด้วย ๒ อยาง
่ มีปฏิสังยุต
สนะ–ยถาภตญาณ
” ซึ งเกดจากการบํ
าเพ็ญเพียรเจริ ญภาวนากมมั
ู
ด้วย “อริ ยมรรคมีองค์ ๘” ได้แก่ (๑) “สมถภาวนา–สมถพละ–เจโตวิมุตติ” คือ รู ปฌาน ๔ กับ อรู ปฌาน ๔
โพธิปักขิยธรรม ๓๗ ทีเรี ยกวา่ “จรณะ” (จรณะ ๑๕) คือ ความประพฤติ–ปฏิปทาเครื องบรรลุวิชชาด้ วยความ
ประพฤติประเสริ ฐ และ (๒) “วิปัสสนาภาวนา–วิปัสสนาพละ–ปัญญาวิมุตติ” คือ อนุปัสสนา ๗ อนุปัสสนา
๑๐ ญาณ ๑๖ วิ ปัสสนาญาณ ๙ มหาวิ ปัสสนา ๑๘ ทีเรี ยกวา่ “จักขุ–ญาณ–ปัญญา–วิชชา–แสงสว่ าง” หรื อ
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่ ่ “วิชชา” (วิชชา ๓–วิชชา ๘) คือ ความรู้ แจ้ ง–ความรู้ วิเศษ–ความรู้ ประเสริ ฐ ฉะนัน พระพุทธเจ้าจึง
เรี ยกยอวา
เป็ น “องค์ สัพพัญ ู” (สัพพัญ ูญาณ–จักขุ ๕ = พระจักษุอนั เป็ นสมบัติของพระผูม้ ีพระภาคเจ้า คือ มังส
จักขุ–ตาเนื อ ๑ ทิ พพจักขุ–ตาทิพย์ ๑ ปั ญญาจักขุ–ตาปั ญญา ๑ พุทธจักขุ–ตาพระพุทธเจ้า ๑ สมันตจักขุ–ตา
เห็นรอบ) ประการสําคัญยิง พระพุทธเจ้าทรงมีพระปรี ชาหยังรู ้รอบสามารถเห็นธรรมทังหลายโดยไมวิ่ ปริ ต
่
่ นอืน ทีประกาศพระศาสนาสื บมาถึงปั จจุบนั นี ได้ ด้วยอํานาจแหง่ “ตถาคตพลญาณ
ทีจริ งแท้แนนอน
ไมเป็
๑๐” ทีเรี ยกวา่ “ทศพลญาณ” ดังนี
“ทศพลญาณ” หมายถึง พระญาณอันเป็ นกําลังของพระตถาคต ๑๐ ประการ ทีทําให้ พระองค์ สามารถบันลือ
สี หนาท ประกาศพระศาสนาได้ มนคง
ั ได้แก่
ี ั
(๑) “ฐานาฐานญาณ” ปรี ชาหยังรู้ ฐานะและอฐานะ คือ รู ้ “กฎธรรมชาติ” เกยวกบขอบเขตและขี
ดขัน
่ และแคไหนเพี
่
ของสิ งทังหลายวา่ อะไรเป็ นไปได้ อะไรเป็ นไปไมได้
ยงไร โดยเฉพาะในแง่
่
ั และกฎเกณฑ์ทางจริ ยธรรม เกยวกบสมรรถวิ
ี ั
ความสัมพันธ์ระหวางเหตุ
กบผล
สยั ของบุคคล ซึง
่ กนั
จะได้รับผลกรรมทีดีและชัวตางๆ
ํ
่ บซับซ้อน
(๒) “กรรมวิปากญาณ” ปรี ชาหยังรู้ ผลของกรรม คือ สามารถกาหนดแยกการให้
ผลอยางสลั
่
ั
ั จจัยแวดล้อมตางๆ
่ มองเห็นรายละเอียดและ
ระหวางกรรมดี
กบกรรมชั
ว ทีสัมพันธ์กบปั
่
่ ดเจน
ความสัมพันธ์ภายในกระบวนการกอผลของกรรมอยางชั
(๓) “สั พพัตถคามินีปฏิปทาญาณ” ปรี ชาหยังรู ้ขอปฏิ
้ บตั ิทีจะนําไปสู่ คติทงั ปวง คือ สุคติ–ทุคติ หรื อ
่ อ ทิฏฐธัมมิกัต
พ้นจากคติ หรื อปรี ชาหยังรู ้ขอ้ ปฏิบตั ิทีจะนําไปสู่ อรรถประโยชน์ทงั ปวง กลาวคื
ถะ–ประโยชน์ปัจจุบนั สัมปรายิกัตถะ–ประโยชน์เบืองหน้า หรื อ ปรมัตถะ–ประโยชน์สูงสุ ด คือ
่ อปรารถนาจะเข้าถึงคติหรื อประโยชน์ใด จะต้องทําอะไรบ้าง มีรายละเอียดวิธีปฏิบตั ิ
รู ้วาเมื
่
อยางไร
(๔) “นานาธาตญาณ
ุ ” ปรี ชาหยังรู ้สภาวะของโลกอันประกอบด้วยธาตุต่างๆ เป็ นอเนก คือ รู ้สภาวะ
ของธรรมชาติ ทังฝ่ าย “อุปาทินนกสังขาร” (สังขารทีกรรมยึดครองหรื อเกาะกุม ได้แก่ อุปาทินน
ธรรม) และฝ่ าย “อนุปาทินนกสังขาร” (สังขารทีกรรมไมยึ่ ดครองหรื อเกาะกุม ได้แก่ อนุปาทินน
่
่ ของชีวิต สภาวะ
ธรรมทังหมด เว้นแต่ “อสังขตธาตุ” คือ “นิพพาน”) เชน่ รู ้จกั สวนประกอบตางๆ
่
่ น พร้อมทังลักษณะและหน้าทีของมันแตละอยาง
่
่ อาทิ การปฏิบตั ิหน้าที
ของสวนประกอบเหลานั
่
่ ั
ของขันธ์ อายตนะ และธาตุต่างๆ ในกระบวนการรับรู ้ เป็ นต้น และรู ้เหตุแหงความแตกตางกน
่ น
ของสิ งทังหลายเหลานั
(๕) “นานาธิมุตติกญาณ” ปรี ชาหยังรู ้อธิมุติ คือ รู ้อธั ยาศัย ความโน้มเอียง ความเชือถือ แนวความ
่ กนั
สนใจ เป็ นต้น ของสัตว์ทงั หลาย ทีเป็ นไปตางๆ
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่
่ นทรี ยข์ องสัตว์ทงั หลาย คือ รู ้วา่
(๖) “อินทริยปโรปริยตั ตญาณ” ปรี ชาหยังรู ้ความยิงและหยอนแหงอิ
่ เพียงใด มีกิเลสมาก กเลสน้
ิ อย มีอินทรี ยอ์ ่อน
สัตว์นนั ๆ มีศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา แคไหน
่ า สอนงาย
่ หรื อสอนยาก มีความพร้อมทีจะตรัสรู ้หรื อไม่
หรื อแกกล้
่ ว การออกแหงฌานวิ
่
(๗) “ฌานาทิสังกิเลสาทิญาณ” ปรี ชาหยังรู ้ความเศร้าหมอง ความผองแผ้
โมกข์
สมาธิ และ สมาบัติทงั หลาย
(๘) “ปพเพนิ
วาสานสสติ
ุ
ุ ญาณ” ปรี ชาหยังรู ้อนั ทําให้ระลึกภพทีเคยอยูใ่ นหนหลังได้
(๙) “จตปปาตญาณ
” ปรี ชาหยังรู ้จุติและอุบตั ิของสัตว์ทงั หลายอันเป็ นไปตามกรรม
ุ ู
่
(๑๐) “อาสวักขยญาณ” ปรี ชาหยังรู ้ความสิ นไปแหงอาสวะทั
งหลาย
่
่ ี ั “กรรม” เพราะฉะนัน
ดังนัน จะเห็ นได้ว่าพระปรี ชาญาณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านัน สวนใหญเกยวกบ
่ จึ งเกยวกบการให้
ี ั
องค์ความรู ้ ดังกลาวนี
บุคคลเลื อกประพฤติ ความดี อนั เป็ นกุศลแกชี่ วิตตนเอง นัน คื อ
่
“กสลธั
นนั คงประมวลรวมลงที “พทธ
ุ มมานโยค
ุ –การหมันประกอบกุศลธรรม” แตพระธรรมของพระองค์
ุ
่ ่ เกดขึ
ิ นอีก ดังนี
โอวาท ๓” เพือเปลียนกรรมหรื อการตัดกรรมใหมปิ่ ดกรรมเกาไมให้
“พทธโอวาท
๓” หมายถึง ประมวลคําสอนของพระพุทธเจ้ าทีเป็ นหลักใหญ่ ๓ ข้ อ ซึงรวมอยูใ่ น “โอวาทปาฏิ
ุ
โมกข์ ” ทีทรงแสดงในวันเพ็ญ เดือน ๓ ทีบัดนีเรี ยกวา่ “วันมาฆบชา
ู ” ได้แก่
(๑) สพฺพปาปสฺ ส อกรณํ “ไม่ ทาํ ความชัวทังปวง”
(๒) กุสลสฺ สูปสมฺ ปทา “ทําแต่ ความดี”
(๓) สจิตฺตปริ โยทปนํ “ทําใจของตนให้ สะอาดบริ สุทธิ ”
่ จะเกียวข้องโดยตรงกบั “กฎแห่ งกรรม–กฎกรรมของสั ตว์ ” นันคือ
เพราะฉะนัน “พทธโอวาท
๓” ดังกลาวนี
ุ
(๑) เป็ นผ้ ูรู้ –ไม่ ทาํ ความชัวทังปวง คือ อธิปัญญาสิ กขา = สัมมาทิ ฏฐิ –สั มมาสั งกัปปะ นันคือ เริ มด้วยปั ญญา
(๒) เป็ นผู้ตืน –ทําแต่ ความดี คือ อธิสีลสิ กขา = สัมมาวาจา–สัมมากัมมันตะ–สัมมาอาชี วะ นันคือ ดําเนินด้วย
ปั ญญา (๓) เป็ นผ้ ูเบิกบาน –ทําใจของตนให้ สะอาดบริ สุทธิ คือ อธิจิตตสิ กขา = สั มมาวายามะ–สั มมาสติ –
สัมมาสมาธิ นันคือ นําไปสู่ ปัญญาอันยิง ซึงพระพุทธองค์ทรงให้มุ่งเน้นประพฤติปฏิบตั ิตนด้วย “อริยมรรค
มีองค์ ๘–อริยอัฏฐั งคิกมรรค” ทีดําเนินไปตาม “แนวทางสายกลางแห่ งปัญญา” ทีเรี ยกวา่ “มัชฌิมาปฏิปทา”
ทีประมวลลงที “ไตรสิ กขา” (ศีล–สมาธิ–ปั ญญา) เพือให้เกดิ “ปัญญาเห็นธรรม” (ญาณทัสสนะ) กบั “ปัญญา
ตรัสร้ ู” (สัมมาโพธิญาณ) นันคือ “อริยสั จจ์ ๔” คือ (๑) “ทุกขสั จจ์ –ทกขอริ
ยสั จจ์ ” คือ ความจริ งอันประเสริ ฐ
ุ
ั
่ กข์ (๒) “สมุทัยสั จจ์ –ทกขสมทั
ั
่ กข์ (๓)
กบสภาพแหงทุ
แหงทุ
ุ
ุ ยอริยสั จจ์ ” คือ ความจริ งอันประเสริ ฐกบเหตุ
ั
ิ
“นิโรธสัจจ์ –ทกขนิ
ปราศจากกเลสและทุ
กข์ (๔) “มรรค
ุ โรธอริยสั จจ์ ” คือ ความจริ งอันประเสริ ฐกบสภาวะที
ิ
ั
สัจจ์–ทกขนิ
ญปฏิปทาอันยิงเพือดับกเลส
ุ โรธคามินีปฏิปทาอริ ยสั จจ์ ” คือ ความจริ งอันประเสริ ฐกบการเจริ
่ เกดขึ
ิ นอีก คือ การเจริ ญ
และทุกข์ เรี ยกสามัญวา่ “ทกข์
ุ –สมทัุ ย–นิโรธ–มรรค” ในกระบวนการตัดกรรมไมให้
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ิ
่
อริ ยมรรค (อริ ยมรรค ๔–อริ ยมรรคมีองค์ ๘–อริ ยสัจจ์ ๔) โดยให้พิจารณาถึงจริ ยาความประพฤติทีเกดควบคู
ั ยมรรคมีองค์ ๘ โดยสัมปยุตต์กบั “ทกขนิ
กบอริ
ุ โรธคามินีปฏิปทาอริ ยสั จจ์ ” (อริ ยมรรค ๔ = โสดาปั ตติ
่ ) ดังนี
มรรค–สกทาคามิมรรค–อนาคามิมรรค–อรหั ตตมรรค โดยมุ่งดับสังโยชน์ทงั ๑๐ อยาง
(๑) สัมมาทิฏฐิ เพราะประพฤติดว้ ยการทํานิพพานให้ประจักษ์ = ทัสสนจริ ยา
(๒) สัมมาสังกับปะ เพราะพระพฤติปลูกฝังจิตไว้ในอารมณ์นนั = อภิโรปนจริ ยา
่
(๓) สัมมาวาจา เพราะประพฤติยดึ วจีสงั วร ๔ อยางของสั
มมาวาจานัน = ปริ คคหจริ ยา
่ =สมฏฐานจริ
(๔) สัมมากัมมันตะ เพราะประพฤติตงั อยูใ่ นกายสังวร ๓ อยาง
ยา
ุ
่ ว หรื อ ปริ สุ ทธจริ ยา–ประพฤติบริ สุทธิ = โวทานจริ ยา
(๕) สัมมาอาชีวะ เพราะประพฤติผองแผ้
(๖) สัมมาวายามะ เพราะประพฤติประคองใจ = ปัคคหจริ ยา
(๗) สัมมาสติ เพราะประพฤติตงั มัน = อปัุ ฏฐานจริ ยา
่ = อวิกเขปจริ ยา
(๘) สัมมาสมาธิ เพราะประพฤติไมฟุ้่ งซาน
่
ดังนัน จะเห็นได้วา่ พระพุทธเจ้าทรงค้นพบระบบควบคุมจิตใจและรางกายของมนุ
ษย์ ให้เป็ น “ผ้ ูประเสริฐ–
่
อริ ยชน–อริ ยบคค
ทธาและเลือมใสใน “เมตตากรณา
ุ ล” มี ค่านิ ยมแหงความศรั
ุ –วิริยะ–ปั ญญา” หรื อมีขอ้
ประพฤติปฏิบตั ิอนั เป็ นปฏิปทาอันยิงยวด ทีจะสนับสนุ น “ความเป็ นพทธะ
ุ ” (โพธิ สมภาร) ทีเรี ยกวา่ “ทศ
บารมี–บารมี ๑๐” ดังนี
“ทศบารมี–บารมี ๑๐” หมายถึง คุณความดีทีบําเพ็ญอย่ างยิงยวด เพือบรรลุจุดหมายอันสูงยิง บารมีทีพระ
โพธิ สัตว์ ต้องบําเพ็ญให้ ครบบริ บูรณ์ จึ งจะบรรลุโพธิ ญาณเป็ นพระพุทธเจ้ า บารมีทงั ๑๐ นัน จะบริ บูรณ์
่ อพระโพธิสตั ว์บาํ เพ็ญแตละบารมี
่
่ งยวด = ขันต้ น
ตอเมื
ครบ ๓ ขัน (๑) “บารมี” คือ คุณความดีทีบําเพ็ญอยางยิ
่ งยวด = ขันจวนสูงสุด (๓) “ปรมัตถบารมี” คือ คุณความดีที
(๓) “อปบารมี
” คือ คุณความดีทีบําเพ็ญอยางยิ
ุ
่ งยวด = ขันสูงสุด ได้แก่
บําเพ็ญอยางยิ
่
(๑) “ทาน” คือ การให้ การเสี ยสละเพือชวยเหลื
อมวลมนุษย์สรรพสัตว์
(๒) “ศีล” คือความประพฤติถูกต้องสุ จริ ต
่
่ นแกการเสพบํ
(๓) “เนกขัมมะ” คือความปลีกออกจากกามได้ ไมเห็
าเรอ การออกบวช
้ ญหาและดําเนินการจัดการ
(๔) “ปัญญา” คือความรอบรู ้เข้าถึงความจริ ง รู ้จกั คิดพิจารณาแกไขปั
่ ให้สาํ เร็ จ
ตางๆ
่
(๕) “วิริยะ” คือความเพียรแกล้วกล้าบากบันทําการ ไมทอดทิ
งธุระหน้าที
(๖) “ขันติ” คือความอดทน ควบคุมตนอยูไ่ ด้ในธรรม ในเหตุผล และในแนวทางเพือจุดหมายอัน
่
ิ
ชอบ ไมยอมลุ
อาํ นาจกเลส
(๗) “สั จจะ” คือความจริ ง ซือสัตย์ จริ งใจ จริ งจัง
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่ ่
(๘) “อธิษฐาน” คือความตังใจมัน ตังจุดหมายไว้ดีงามชัดเจนและมุ่งไปเด็ดเดียวแนวแน
ื ลหวังให้สรรพสัตว์อยูด่ ีมีความสุ ข
(๙) “เมตตา” คือ ความรักความปรารถนาดี คิดเกอกู
่
่ นไหว
(๑๐) “อเบกขา
” คือ ความวางใจเป็ นกลาง อยูใ่ นธรรม เรี ยบสงบสมําเสมอ ไมเอนเอี
ยง ไมหวั
ุ
ไปด้วยความยินดียนิ ร้ายชอบชังหรื อแรงเย้ายวนยัวยุใดๆ
ื นปั ญญา (ปัญญาคืออาวธุ) และ
นอกจากนี ความเป็ นพุทธมามกะทีดีนนั ยังประกอบด้วยคุณธรรมทีเกอหนุ
่ า อาจหาญ ที จะทํา หน้ า ที สื บ ทอดพระศาสนา ได้อ ยางไมเกรงกลั
่
่
เป็ นผู ้แ กรงกล้
ว พวก “ลั ท ธิ น อก
่ “ปรั ปวาท” [ปะ-รับ-ปะ-วาด] คือ คํากลาวโทษคั
่
พระพทธศาสนา
” ผูก้ ลาว
ดค้านโต้แย้งของพวกลัทธิ อืนผู ้
ุ
่
่ ั อันไมสร้
่ ่ ่ นการกอทะเลาะวิ
่ างสรรค์ความสงบในสังคม ดังนี
วิปริ ต แตไมใชเป็
วาทให้โทษแกกน
“อริยทรัพย์ ๗” หมายถึง ทรั พย์ อันประเสริ ฐ ทรั พย์ คือคุณธรรมประจําใจอย่ างประเสริ ฐ ได้แก่
(๑) “ศรัทธา” คือ ความเชือทีมีเหตุผล มันใจในหลักทีถือและในการดีทีทํา
(๒) “ศีล” คือ การรักษากายวาจาให้เรี ยบร้อย ประพฤติถูกต้องดีงาม
่
(๓) “หิริ” คือ ความละอายใจตอการทํ
าความชัว
่
(๔) “โอตตัปปะ” คือ ความเกรงกลัวตอความชั
ว
่ ยนมาก
(๕) “พาหสัุ จจะ” คือ ความเป็ นผูไ้ ด้ศึกษาเลาเรี
(๖) “จาคะ” คือ ความเสี ยสละ เอือเฟื อเผือแผ่
่
(๗) “ปัญญา” คือ ความรู ้ความเข้าใจถองแท้
ในเหตุผล ดีชวั ถูกผิด คุณโทษ ประโยชน์ มิใช่
ประโยชน์รู้คิด รู ้พิจารณา และรู ้ทีจะจัดทํา
“อริยวัฑฒิ ๕–อารยวัฒิ ๕” หมายถึง ความเจริ ญอย่ างประเสริ ฐ หลักความเจริ ญของอารยชน ได้แก่
่
(๑) “ศรัทธา” คือ ความเชือ ความมันใจในพระรัตนตรัย ในหลักแหงความจริ
งความดีงามอันมีเหตุผล
(๒) “ศีล” คือ ความประพฤติดี มีวินยั เลียงชีพสุ จริ ต
่ ยนสดับฟังศึกษาหาความรู ้
(๓) “สตะ
ุ ” คือ การเลาเรี
่ ยสละ เอือเฟื อ มีนาํ ใจชวยเหลื
่
(๔) “จาคะ” คือ การเผือแผเสี
อ ใจกว้าง พร้อมทีจะรับฟังแล
่ อ ไมคั่ บแคบเอาแตตั่ ว
รวมมื
(๕) “ปัญญา” คือ ความรอบรู ้ รู ้คิด รู ้พิจารณา เข้าใจเหตุผล รู ้จกั โลกและชีวิตตามความเป็ นจริ ง
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“เวสารัชชกรณธรรม ๕” หมายถึง ธรรมทําความกล้ าหาญ คุณธรรมทีทําให้ เกิดความแกล้ วกล้ า ได้แก่
(๑) “ศรัทธา” คือ ความเชือทีมีเหตุผล มันใจในหลักทีถือและในการดีทีทํา
(๒) “ศีล” คือ ความประพฤติถูกต้องดีงาม ไมผิ่ ดระเบียบวินยั ไมผิ่ ดศีลธรรม
่ ยนมาก
(๓) “พาหสัุ จจะ” คือ ความเป็ นผูไ้ ด้ศึกษาเลาเรี
ิ
(๔) “วิริยารัมภะ” คือ ปรารภความเพียร คือ การทีได้เริ มลงมือทําความเพียรพยายามในกจการ
่ นคงจริ งจัง
นันๆ อยูแ่ ล้วอยางมั
(๕) “ปัญญา” คือ ความรอบรู ้ เข้าใจชัดในเหตุผล ดี ชัว ประโยชน์ มิใช่ประโยชน์ เป็ นต้น รู ้คิด รู ้
วินิจฉัย และรู ้ทีจะจัดการ
่ ่
่
เมือ พุทธศาสนิกชนเป็ นผูเ้ จริ ญด้วย “ตถาคตโพธิสัทธา” นัน จึงไมใชความเชื
อทีไมประกอบด้
วยเหตุผลและ
็
ิ
่ จริ งในพระธรรม ทีดําเนิน
ปั ญญา ถ้าไมรู่ ้จริ ง (อวิชชา) กควรทํ
าการศึกษา (สิ กขา) ให้เกดความรอบรู
้อยางแท้
ด้ว ย “อริ ย มรรคมี อ งค์ ๘” ที ประมวลลงที “ไตรสิ ก ขา” ได้แ ก่ (๑) ศี ล –อธิ สี ล สิ ก ขา คื อ สั ม มาวาจา–
สัมมากัมมันตะ–สั มมาอาชี วะ (๒) สมาธิ–อธิจิตตสิ กขา คือ สั มมาวายามะ–สั มมาสติ–สั มมาสมาธิ และ (๓)
ปัญญา–อธิปัญญาสิ กขา คือ สัมมาทิ ฏฐิ –สั มมาสั งกัปปะ โดยมีจุดมุ่งหมายเพือความตรัสรู ้ใน “อริยสั จจ์ ๔”
เพราะฉะนัน ความเป็ นพุทธะของศาสนิกชนทังหลายนัน นอกจากจะเป็ น “ภาวิตัตต์ –มัคคสมังคี–ผลสมังคี”
ทีสัมปยุตต์ดว้ ยภาวะอันถูกต้องใน “สั มมัตตะ ๑๐” (อริ ยมรรคมีองค์ ๘–สัมมาญาณ–สัมมาวิมุตติ) แล้ว ยังตัง
เป็ นผูถ้ ึงพร้อมด้วย “อนตตริ
ุ ยะ ๓” ในเวลาเดียวกนั ดังนี
“อนตตริ
ุ ยะ ๓” หมายถึง ภาวะทียอดเยียม–สิ งทียอดเยียม ได้แก่
่
(๑) “ทัสสนานตตริ
สสนะ
ุ ยะ” การเห็นอันเยียม คือ ปัญญาเห็นธรรมแหงญาณทั
(๒) “ปฏิปทานตตริ
ุ ยะ” การปฏิบัติอันเยียม คือ อริ ยมรรคมีองค์ ๘
ิ
่ พพาน
(๓) “วิมุตตานตตริ
กข์แหงนิ
ุ ยะ” การพ้ นอันเยียม คือ พ้นกเลสและกองทุ
ฉะนัน พระพุทธศาสนาเป็ น “ศาสนาแห่ งการเรียนรู้ ” (Learning Religion) ผูท้ ีเป็ นพุทธมามกะทังหลาย จึง
่ ั สังคมของชาว
ต้องมีฐานะเป็ น “บคคลแห่
งการเรียนร้ ู ” (ไตรสิ กขา–พาหุ สัจจะ = Learning People) เชนกน
ุ
่ ั “แล้ วภูมิใจไหมที เป็ นชาว
พุทธกต้็ องเป็ น “สั งคมแห่ งการเรี ยนรู้ ” (Knowledge–Based Society) อีกเชนกน
็ ่ แตอ้่ างวาเป็
่ นพุทธ แตด้่ อยปั ญญาในพระศาสนา ถ้าอยางนี
่ ระงับความโงนั่ นเสี ย
พุทธ!” ถ้าภูมิใจกอยาได้
่ ชีวิตอยูโ่ ดยไมรู่ ้อะไรจริ งในพระศาสนา ให้รู้แกน่
และเริ มศึกษาพระธรรมให้เป็ นสิ ริมงคลในชีวิตดีกวา่ อยามี
่ จริ ง ไมเสี
่ ยชาติเกดิ ภาวะนีเป็ นความจริ งแนนอน
่
แท้ของพระศาสนาอยางแท้
ให้ถือปฏิบตั ิ “อย่ าดือนะ!” พูด
ั ่ “จื อบ่ ?...ขะนอย! อย่ าให้ ว่าวหลายก้ อนคํา. ว่ าวแล้ วอย่ าหน้ ามีนปึ กหลาย. ฟั ง
ให้รู้เรื องเข้าใจภาษากนหนอย
แน่ เดอ...ขะนอย!” เพราะฉะนัน ผูบํ้ าเพ็ญเพียรภาวนาจึงต้องเจริ ญกรรมฐาน มนสิ การกรรมฐาน ให้มาก เพือ
่ ญญาทังหลาย ซึงผลลัพธ์ คือ มีความฉลาดเชียวชาญ รู ้แจ้งโลก ทังทางโลกและทางธรรม
ความไพบูลย์แหงปั
่ ยบุคคล โดยมีหลักปฏิบตั ิทีพึงพิจารณาน้อมใสตน
่ ชือวา่ “อปัณณกปฏิปทา ๓” ดังนี
อันเป็ นคุณบทแหงอริ
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“อปัณณกปฏิปทา ๓” หมายถึง ข้ อปฏิบัติทีไม่ ผิด ปฏิปทาทีเป็ นส่ วนแก่ นสารเนือแท้ ซึ งจะนําผู้ปฏิบัติให้ ถึง
ความเจริ ญงอกงามในธรรม เป็ นผู้ดาํ เนินอยู่ในแนวทางแห่ งความปลอดพ้ นจากทุกข์ อย่ างแน่ นอนไม่
ผิดพลาด ได้แก่
(๑) “อินทรียสั งวร” คือ การสํารวมอินทรี ย ์ คือระวังไม่ให้บาปอกุศลธรรมครอบงําใจ เมือรับรู ้
อารมณ์ดว้ ยอินทรี ยท์ งั ๖
(๒) “โภชเนมัตตัญ ตา
ุ ” คือ ความรู ้จกั ประมาณในการบริ โภค คือรู ้จกั พิจารณารับประทานอาหาร
่ ยงรางกายใช้
่
ิ ชีวิตผาสุ ก มิใชเพื
่ อสนุกสนานมัวเมา
เพือหลอเลี
ทาํ กจให้
่ คือขยันหมันเพียร ตืนตัวอยู่
่ นแกนอน
(๓) “ชาคริยานโยค
ุ ” คือ การหมันประกอบความตืน ไมเห็
้
่
เป็ นนิตย์ ชําระจิตมิให้มีนิวรณ์ พร้อมเสมอทุกเวลาทีจะปฏิบตั ิกิจให้กาวหน้
าตอไป
่ ่
็ สําหรับพุทธบริ ษทั แล้ว ควรพิจารณาข้อประพฤติปฏิบตั ิ อันเป็ นปฏิปทาอันยิงยวดตามคํา
แตอยางไรกตาม
ั
สอนของพระศาสดา นันคือ “สั งวร ๕–พระสั ตถสาสน์
๗–พระสั ตถสาสน์
๘” เพือป้ องกนการหลงทางใน
ุ
ุ
่
ั
่ ให้พึงพิจารณาวาเป็
่ น
การปฏิบตั ิธรรม ถ้าศีลวัตรใดทีมีขอ้ ประพฤติปฏิบตั ิไมสอดคล้
องกนธรรมดั
งกลาวนี
เรื อง “ความคิดเห็น–ความฉลาดเชี ยวชาญ–ความพิเศษ” เฉพาะของบุคคลนัน ซึ งอาจเป็ นกุสโลบายในการ
้
็ เชน่ การใช้คาํ บริ กรรมในการเจริ ญภาวนาที
ปฏิบตั ิเฉพาะตนในการแกทางจริ
ตของตนให้บรรลุธรรมกได้
่ ั
แตกตางกนตามสํ
านักปฏิบตั ิธรรมในการเจริ ญอานาปานสติ ได้แก่ (๑) “พทโธ
ุ !” (๒) “อรหันต์ !” (๓) “ยบุ
่ คาํ บริ กรรมเหลานี
่ (๔) “อาจใช้ การกําหนดสติตามพิจารณาลมหายใจเข้ าออก
หนอพองหนอ!” หรื อ ไมใช้
่ เป็ นแคอุ่ บายชวยหาสิ
่
ื ลการเป็ นสมาธิ จิตให้
ด้ วยความเงียบก็ได้ ” วิธีขอ้ ปฏิ บตั ิ เหลานี
งที เหมาะสมเกอกู
่
ั ตของแตละคน
่
รวดเร็ วตามจริ ตของแตละคน
เหมือนการเลือกประเภทของกรรมฐานให้ตรงกบจริ
ดังนี
่ ่า “สั งวรศีล” หมายถึง ศีลคือสังวร–
“สั งวร ๕” คือ ความสํารวม–ความระวังปิ ดกันบาปอกุศล เรี ยกอีกอยางว
่ ดังนี
ความสํารวมเป็ นศีล ได้แก่ สังวร ๕ อยาง
่ ดตามทีทรงบัญญัติไว้ในพระ
(๑) “ปาฏิโมกขสั งวร” สํารวมในปาฏิโมกข์ คือ รักษาสิ กขาบทเครงครั
ปาฏิโมกข์
(๒) “สติสังวร” สํารวมด้ วยสติ คือ สํารวมอินทรี ยม์ ีจกั ษุเป็ นต้น ระวังรักษามิให้บาปอกุศลธรรมเข้า
ครอบงํา เมือเห็นรู ป เป็ นต้น = อินทรี ยสังวร
ิ
(๓) “ญาณสั ง วร” สํา รวมด้ ว ยญาณ คื อ ตัด กระแสกเลสมี
ต ัณ หาเป็ นต้น เสี ย ได้ ด้ว ยใช้ปั ญ ญา
พิจารณา มิให้เข้ามาครอบงําจิต ตลอดถึงรู ้จกั พิจารณาเสพปั จจัย ๔ = ปั จจัยปั จจเวกขณ์
(๔) “ขั น ติสั ง วร” สํารวมด้ วยขัน ติ คือ อดทนตอ่ หนาว ร้ อน หิ ว กระหาย ถ้อยคําแรงร้ าย และ
่ ได้ ไมแสดงความวิ
่
ทุกขเวทนาตางๆ
การ
ํ ดอกุศลวิตกทีเกดขึ
ิ นแล้วให้
(๕) “วิริยสั งวร” สํารวมด้ วยความเพียร คือ พยายามขับไล่ บรรเทา กาจั
หมดไปเป็ นต้น ตลอดจนละมิจฉาชี พ เพียรแสวงหาปั จจัยสี เลียงชี วิตด้วยสัมมาชี พ ทีเรี ยกวา่
“อาชี วปาริ สุทธิ ” = อาชีวปาริ สุทธิ
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ํ
่ อ ธรรมเหลาใดเป็
่
“ลักษณะตัดสิ นธรรมวินัย ๗” –หลักกาหนดธรรมวิ
นยั ทัง ๗ กลาวคื
นไปเพือ
(๑) “เอกันตนิพพิทา” คือ ความหน่ ายสิ นเชิ ง ไม่ หลงใหลเคลิบเคลิม
(๒) “วิราคะ” คือ ความคลายกําหนัด ไม่ ยึดติดรั ดตัว เป็ นอิสระ การสํารอกกิเลส
(๓) “นิโรธ” คือ การดับกิเลส หมดกิเลสหมดทุกข์
(๔) “อปสมะ
” คือ การสงบระงับกิเลส
ุ
(๕) “อภิญญา” คือ ความรู้ ยิง ความรู้ ชัด ปั ญญาอันยิง
(๖) “สั มโพธะ” คือ ความตรั สรู้
(๗) “นิพพาน” คือ นิพพานแห่ งอมตธาตุ ความดับสนิทแห่ งกิเลส
่ พึงรู ้วา่ “เป็ นธรรม–เป็ นวินัย–เป็ นสั ตถสาสน์
ธรรมเหลานี
” คือ คําสอนของพระศาสดา หมวดนี
ุ
่
ตรัสแกพระอุ
บาลี
ํ
่ อ ธรรมเหลาใดเป็
่
“ลักษณะตัดสินธรรมวินัย ๘” –หลักกาหนดธรรมวิ
นยั ทัง ๘ กลาวคื
นไปเพือ
(๑) “วิราคะ” คือ ความคลายกําหนัด ความไม่ ติดพัน เป็ นอิสระ
ํ ดย้อมใจ หรื อเสริ มความติดใคร่
มิใช่ –เพือความกาหนั
(๒) “วิสังโยค” คือ ความหมดเครื องผูกรั ด ความไม่ ประกอบทุกข์
มิใช่ –เพือผูกรัด หรื อประกอบทุกข์
(๓) “อปจยะ” คือ ความไม่ พอกพูนกิเลส
ิ
มิใช่ –เพือพอกพูนกเลส
(๔) “อัปปิ จฉตา” คือ ความอยากอันน้ อย ความมักน้ อย
มิใช่ –เพือความอยากอันใหญ่ ความมักใหญ่ หรื อมักมากอยากใหญ่
(๕) “สั นตฏฐี
ุ ” คือ ความสันโดษ ความรู้ จักอิมรู้ จักพอ
ํ ง–ยินดีตามสมควร)
มิใช่ –เพือความไมสั่ นโดษ (คือ ยินดีตามทีได้–ยินดีตามกาลั
(๖) “ปวิเวก” คือ ความสงัด ความปลีกออก
มิใช่ –เพือความคลุกคลีอยูใ่ นหมู่ (คือ กายวิเวก–จิตตวิเวก–อุปธิวิเวก = อสังสัคคะ)
(๗) “วิริยารัมภะ” คือ การประกอบความเพียร ปรารภความเพียร
ี าน
มิใช่ –เพือความเกยจคร้
(๘) “สภรตา
” คือ ความเลียงง่ าย
ุ
มิใช่ –เพือความเลียงยาก
่ พึงรู ้วา่ “เป็ นธรรม–เป็ นวินัย–เป็ นสั ตถสาสน์
ธรรมเหลานี
” คือ คําสอนของพระศาสดา หมวดนี
ุ
่
ตรัสแกพระนางมหาปชาบดี
โคตมี
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่ นัน ต้องระวังเจ้าสํานักให้มาก วาทานดํ
่ ่ ารงกจอยู
ิ ่
ในการเลือกเข้าไปปฏิบตั ิธรรมตามสํานักวิปัสสนาตางๆ
่
่ ปัญญาพิจารณาให้ดี
ตามเกณฑ์ขา้ งต้นหรื อไม่ มิฉะนัน ทานจะกลายเป็
นผูส้ ร้างอกุศกรรมเอง เพราะไมใช้
วิบากทีตามมาจากเจตนาทีผิด คือ “เสียเวลาเพราะเผชิ ญกับสั ทธรรมปลอม” โดยเฉพาะพวกมารทีเกาะกลุ่ม
่ ว มิฉะนัน
อยูร่ อบข้างเจ้าสํานึก ทีทําหน้าทีเป็ นตัวชงงานให้เจ้าสํานัก ยิงรวยกต้็ องยิงระวังตัวให้มากขึนเทาตั
่
่ บมืด ไปมืดกลับยิงมืดอีก) การไตรตรองสื
“โดนแน่ ” (ไปสวางกลั
บสวนให้ดีนนั เพราะอาจมีบางเจ้าสํานัก
นัน สําคัญตนผิดใน “อธิคมธรรม–อตตริ
” ทีเป็ น “ความฟ้ ุงซ่ านแห่ งวิปัสสนปกิ
ุ มนสสธรรม
ุ
ู เลส” ทีเรี ยกวา่
่
“ธรรมธัุ จจ์ –ธัมมทธั
บรรลุธรรมวิเศษนีแล้ว (ฌานสมาบัติ–มรรค–
ุ จจะ” คือ ความสําคัญผิดในธรรมวาตนได้
ผล–นิ พพาน) บางทีตงั ตนเป็ นศาสดาเสี ยเอง “ก็คงจะบ้ าไปแล้ ว!” เพราะไมมี่ วาสนา ไม่มีพระอริ ยสงฆ์เป็ น
ั
่ นบุญในวาสนาข้อธรรม ที เรี ยกวา่
กลยาณมิ
ตร ขาดครู อาจารย์ทีดี (อริ ยบุคคล–พระอรหันต์) บกพรองสิ
ิ
“อนตตริ
ทธา “ตถาคตโพธิสัทธา” คือ เชื อปั ญญาตรั สรู้ ของตถาคต หรื อ “รตนัตตย
ุ ยะ ๖” อันเกดจากศรั
่ นพิษ
สั ทธา” คือ เชื อพระรั ตนตรั ย (รวมทังความเชือประกอบด้วยเหตุผลและปั ญญา ทําให้เจตนานันไมเป็
ด้วยมิจฉาทิฏฐิ ทีเรี ยกวา่ “กัมมผลสัทธา” คือ เชื อกรรมและผลของกรรม เชื อกฎแห่ งกรรม) ดังนี
“อนตตริ
ุ ยะ ๖” หมายถึง ภาวะทียอดเยียม–สิ งทียอดเยียม ได้แก่
(๑) “ทัสสนานตตริ
ุ ยะ” การเห็นทียอดเยียม คือ ปั ญญาอันเห็นธรรม ตลอดถึงเห็นนิพพาน เห็นพระ
ตถาคต ตถาคตสาวก และสิ งอันบํารุ งจิตใจให้เจริ ญ
(๒) “สวนานตตริ
ุ ยะ” การสดับทียอดเยียม เชน่ ได้สดับธรรมของพระพุทธเจ้า
(๓) “ลาภานตตริ
ี
ยม เชน่ ได้ศรัทธาในพระพุทธเจ้า ได้ดวงตาเห็นธรรม
ุ ยะ” การได้ ทยอดเยี
(๔) “สิ กขานตตริ
ุ ยะ” การศึกษาอันเยียม ได้แก่ การฝึ กอบรมในอธิศีล อธิจิตต์ และ อธิปัญญา
(๕) “ปาริจริยานตตริ
ุ ยะ” การบําเรออันเยียม ได้แก่ การบํารุ งรับใช้ พระตถาคต และ ตถาคตสาวก
(พระอรหันตขีณาสพ) อันประเสริ ฐกวา่ การทีจะบูชาไฟ พวกเครื องรางของขลัง หรื อ บํารุ ง
่ น เพราะชวยให้
่ บริ สุทธิหลุดพ้นจากทุกข์ได้จริ ง
บําเรออยางอื
(๖) “อนสสตานตตริ
ุ
ุ ยะ” การระลึกอันเยียม ได้แก่ การระลึกถึงพระตถาคต และตถาคตสาวก ซึงจะ
เป็ นไปเพือความบริ สุทธิล่วงพ้นทุกข์ได้
่ ก กรณี ห นึ งนัน ผูม้ ี บุ ญ วาสนาได้ป ฏิ บ ัติ ธ รรมอยางจริ
่ ง จัง ด้ว ยความมี ปั ญ ญาเป็ นเลิ ศ ดี แ ล้ว ผู ้
แตในอี
ประกอบด้วย “สั มมัตตะ ๑๐” คือ ภาวะอันถูกต้ อง–สิ งที ถูกต้ อง ได้แก่ “อริ ยมรรคมีองค์ ๘–สั มมาญาณ ๑–
่ ฟังพระธรรมของพระตถาคต ยอมสํ
่ าเร็ จลุถึงภาวะอันเยียมด้วยธรรม ๓ ประการ ดังนี
สัมมาวิมตุ ติ ๑” แคได้
“อนตตริ
ุ ยะ ๓” หมายถึง ภาวะทียอดเยียม–สิ งทียอดเยียม ได้แก่
(๑) “ทัสสนานตตริ
ุ ยะ” การเห็นอันเยียม คือ เห็นธรรม
(๒) “ปฏิปทานตตริ
ุ ยะ” การปฏิบัติอันเยียม คือ มรรคมีองค์ ๘
ิ
(๓) “วิมุตตานตตริ
กข์
ุ ยะ” การพ้นอันเยียม คือ พ้นกเลสและกองทุ
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ฉะนัน การสร้างกรรมกุศลทีดีดว้ ยการปฏิบตั ิธรรมตามหลักธรรม “มัชฌิมาปฏิปทา” นัน ต้องประกอบด้วย
“คณ
ุ ๕ ประการ” (พระสุ ตตันตปิ ฎก มัชฌิมนิ กาย มูลปั ณณาสก์ เลม่ ๑ ภาค ๑ - หน้าที 233 -235 FILE 17)
ได้แก่
(๑) ความมักน้อย–อัปปิ จฉะ
(๒) ความสันโดษ–สั นโตสะ
ิ –สั ลเลขะ (สัลเลขัฏฐญาณ)
(๓) ความขัดเกลากเลส
่ –สภรตา
(๔) ความเป็ นผูเ้ ลียงงาย
ุ
(๕) การปรารภความเพียร–วิริยารัมภะ
ิ –ความเป็ นผูเ้ ลียงงาย
่ –และ–การปรารภ
“คณ
ุ ๕ ข้ อ” นี (ความมักน้อย–ความสันโดษ–ความขัดเกลากเลส
่ แล้วกจั็ กชวยให้
่
ความเพียร) ของภิกษุนนั บริ บูรณ์อยางนี
“กถาวัตถุ ๑๐ บริบูรณ์ ”
ในจํานวนคุณธรรมทัง ๕ นัน “กถาวัตถุ ๓ ประการ” คือ ความเป็ นผู้มกั น้ อย–ความสันโดษ–และ–การปรารภ
ั าได้กบั “สั ลเลขธรรม” อันเป็ นเครื องขัดเกลากเลสอยางยิ
ิ
่ ง ได้แก่
ความเพียร รวมกนเข้
่
(๑) สะดวกแกการเปิ
ดเผยจิต–ออกจากกิเลส
่ ยว–ความหน่ ายสิ นเชิ ง
(๒) เป็ นไปพร้อมเพือนิพพิทาโดยสวนเดี
(๓) เป็ นไปพร้อมเพือวิราคะ–การสํารอกกิเลส
(๔) เป็ นไปพร้อมเพือนิโรธะ–การดับกิเลส
(๕) เป็ นไปพร้อมเพืออุปสมะ– การสงบระงับกิเลส
(๖) เป็ นไปพร้อมเพืออภิญญา–ปั ญญาอันยิง
(๗) เป็ นไปพร้อมเพือสัมโพธะ–การตรั สรู้
(๘) เป็ นไปพร้อมเพือพระนิพพาน–ความดับสนิทแห่ งกิเลส
่
่ ั ดังนี
ฉะนัน “กถาวัตถุ ๑๐ บริบูรณ์ ” กจั็ กชวยให้
“สิ กขา ๓ บริบูรณ์ ” เชนกน
่ น ได้แก่ สัมมาวาจา–สัมมากัมมันตะ–สัมมาอาชี วะ
“กถา ๔” นีคือ สงเคราะห์เข้าใน “อธิสีลสิ กขา” เทานั
(๑) อัปปิ จฉกถา คือ กถาว่ าด้ วยความมักน้ อย
(๒) สั นโตสกถา คือ กถาว่ าด้ วยความสันโดษ
(๓) อสั งสั คคกถา คือ กถาว่ าด้ วยความไม่ ระคนด้ วยหมู่คณะ
(๔) สี ลกถา คือ กถาว่ าด้ วยเรื องศีล
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่ น ได้แก่ สัมมาวายามะ–สัมมาสติ–สัมมาสมาธิ
“กถา ๓” นี สงเคราะห์เข้าใน “อธิจิตตสิ กขา” เทานั
(๑) ปวิเวกกถา คือ กถาว่ าด้ วยความสงัด
(๒) วิริยารัมภกถา คือ กถาว่ าด้ วยการปรารภความเพียร
(๓) สมาธิกถา คือ กถาว่ าด้ วยเรื องสมาธิ
่ น ได้แก่ สัมมาทิฏฐิ –สัมมาสังกัปปะ
“กถา ๓” นี สงเคราะห์เข้าใน “อธิปัญญาสิ กขา” เทานั
(๑) ปัญญากถา คือ กถาว่ าด้ วยเรื องปั ญญา
(๒) วิมุตติกถา คือ กถาว่ าด้ วยเรื องวิมตุ ิ
(๓) วิมุตติญาณทัสสนกถา คือ กถาว่ าด้ วยเรื องวิมตุ ติญาณทัสสนะ
่
เมือ “สิ กขา ๓ บริบูรณ์ ” จะชวยให้
“กองแห่ งอเสกขธรรม ๕ อย่ างบริบูรณ์ ” ดังนี
็ น “กองแห่ งศีล” ทีเป็ นอเสกขะ
(๑) อธิสีลสิกขาบริ บูรณ์ กจะเป็
็ น “กองแห่ งสมาธิ” ทีเป็ นอเสกขะ
(๒) อธิจิตตสิ กขาบริบูรณ์ กจะเป็
็ น “กองแห่ งปัญญาวิมุตติ” ทีเป็ นอเสกขะ
(๓) อธิปัญญาสิ กขาบริบูรณ์ กจะเป็
็ น “กองแห่ งวิมุตติญาณทัสสนะ” ทีเป็ นอเสกขะ
(๔) อธิปัญญาสิ กขาบริบูรณ์ กจะเป็
่
(๕) กองแห่ งอเสกขธรรม ๔ บริบูรณ์ ก็จะชวยให้
“อมตนิพพานบริ บูรณ์ ” ทีเป็ นอเสกขะ
ฉะนัน พระผูม้ ีพระภาคเจ้าทรงเห็นประโยชน์ใน “คณ
ุ ๕ ข้ อ” นี ได้แก่ “ความมักน้ อย–ความสั นโดษ–ความ
ขัดเกลากิเลส–ความเป็ นผู้เลียงง่ าย–และ–การปรารภความเพียร” (ดูเปรี ยบเทียบกบั สั ตถสาสน์
๗ และ สั ตถุ
ุ
่
่
สาสน์ ๘ ดังกลาวมาแล้
วข้างต้น) ภิกษุผดู ้ าํ เนินปฏิบตั ิบริ บูรณ์แล้ว ก็จะชวยให้
คุณธรรมเริ มตังแต่ “กถาวัตถุ
๑๐” จนกระทังถึ ง “อมตนิ พพานบริ บูรณ์ ” ภิ กษุนี “ปฏิบัติปฏิปทาแห่ งธรรมทายาท” แล้วจักได้เป็ นอริ ย
่
สาวกตถาคต ทีเรี ยกวา่ “ธรรมทายาท–ผ้ ูพร้ อมถึงความยอดเยียม” ด้วยประการดังกลาวมานี
ประการสําคัญ
่ น ยอมประกอบด้
่
ยิงอีกนัยหนึง ผูท้ ีจะบรรลุถึงความเป็ นอริ ยบุคคลได้นนั นอกจาก “คณ
วย
ุ ๕ ข้ อ” ดังกลาวนั
“ปัญญาเห็นธรรม” ใน “สั ทธา ๔” ทัง ๒ หมวด และ “สั ทธา ๒” ดังนี
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“สั ทธา ๔” หมายถึง (๑) เชื อสิ งทีควรเชื อ ความเชื อทีประกอบด้ วยเหตุผล (๒) ความเชื อมันในสิ งทีดีงาม
ความเลือมใสซาบซึ งชื นใจ สนิทใจเชื อมัน มีใจโน้ มน้ อมมุ่งแล่ นไปตาม ไปรั บคุณความดีในบุคคลหรื อสิ ง
นันๆ หรื อ (๓) ความมันใจในความจริ ง ความดี สิ งดีงาม และในการทําความดี ไม่ ล่ ไู หล ตืนตูมไปตาม
ลักษณะอาการภายนอก ฉะนัน ความศรั ทธานี ไม่ ใช่ ความหลงใหลงมงาย ได้แก่
(๑) “อาคมนสั ทธา–อาคมนียสั ทธา–อาคมสั ทธา” คือ ความเชือความมันใจของพระโพธิสตั ว์ อันสื บ
มาจากการบําเพ็ญสังสมบารมี (ทศบารมี) ทีเรี ยกวา่ “โพธิสมภาร–มหาโพธิสมภาร” คือ ปฏิปทา
อันยิงยวด เพือการตรัสรู ้ถึง “ความเป็ นพระพทธเจ้
ุ า”
ิ
(๒) “อธิคมสั ทธา–อธิคมนสั ทธา” คือ ความเชือมันของพระอริ ยบุคคล ซึงเกดจากการเข้
าถึงด้วยการ
บรรลุธรรมเป็ นประจักษ์ ตามพระสัตถุสาสน์ของพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า
่ ทแนวเมื
่ อได้
(๓) “โอกัปปนสั ทธา–โอกัปปนียสั ทธา–อธิโมกขสั ทธา” คือ ความเชือหนักแนนสนิ
้
ปฏิบตั ิกาวหน้
าไปในการเห็นความจริ ง ทีเรี ยกวา่ “อนสาสนี
ปาฏิหาริ ย์” คือ ปาฏิหาริ ย์คืออนุ
ุ
ศาสนี นันคือ คําสอนเป็ นจริ ง สอนให้เห็นจริ ง นําไปปฏิบตั ิได้ผลสมจริ ง เป็ นอัศจรรย์ ซึงเป็ น
เรื อง “วิริยะ (ขันติ)–ปัญญา”
(๔). “ปสาทสั ทธา” คือ ความเชือทีเป็ นเพียงความเลือมใสจากการได้ยนิ ได้ฟัง นันคือการสดับฟัง
่ นี อริ ยบุคคล
ธรรม การสนทนาธรรม หรื อการแสดงพระธรรมของผูร้ ู ้ สัตบุรุษ ปราชญ์แหงมุ
่
่
อริ ยสาวกตถาคต เป็ นต้น ข้อนีไมสาธารณ์
แกพวกลั
ทธินอกพระพุทธศาสนา ได้แก่ “อัญญ
เดียรถีย์–ปริ พาชกเดียรถีย์–เดียรถีย์–ติตถิยะ–อลัชชี ” หรื อพวกวัตถุวิบตั ิ ทีเรี ยกวา่ “ติตถิยปัก
่
กันตกะ” คือ ผูไ้ ปเข้ารี ตเดียรถียท์ งั เป็ นภิกษุ อุปสมบทอีกไมได้
“สั ทธา ๔” หมายถึง ความเชื อ–ความเชื อทีประกอบด้ วยเหตุผล ได้แก่
่
่
(๑) “กัมมสั ทธา” คือ เชือกรรม เชือการกระทํา เชือกฎแหงกรรม
เชือวากรรมมี
อยูจ่ ริ ง คือ เชือวา่
“เมือทําอะไรโดยมีเจตนา คือ จงใจทําทังรู้ ย่ อมเป็ นกรรม คือ เป็ นความดีความชัวมีขึนในตน
เป็ นเหตุปัจจัยก่ อให้ เกิดผลดีผลร้ ายสื บเนืองต่ อไป การกระทําไม่ ว่างเปล่ า” และ เชือวา่ “ผลที
ต้ องการจะสําเร็ จได้ ด้วยการกระทํา มิใช่ ด้วยอ้ อนวอนหรื อนอนคอยโชค” เป็ นต้น
่
่
(๒) “วิปากสั ทธา” คือ เชือวิบาก เชือผลของกรรม เชือวาผลของกรรมมี
จริ ง คือ เชือวากรรมที
ทํา
ิ
แล้วต้องมีผล และผลต้องมีเหตุ ผลดีเกิดจากกรรมดี ผลชัวเกดจากกรรมชั
ว
่ ่
(๓) “กัมมัสสกตาสั ทธา” คือ เชือความทีสัตว์มีกรรมเป็ นของของตน เชือวาแตละคนเป็
นเจ้าของ
จะต้องรับผิดชอบเสวยวิบากเป็ นไปตามกรรมของตน
่
(๔) “ตถาคตโพธิสัทธา” คือ เชือความตรัสรู ้ของพระพุทธเจ้า มันใจในองค์พระตถาคต วาทรงเป็
น
พระสัมมาสัมพุทธะ ทรงพระคุณทัง ๙ ประการ ตรัสธรรม บัญญัติวินยั ไว้ดว้ ยดี ทรงเป็ นผูน้ าํ
็
ทางทีแสดงให้เห็นวา่ มนุษย์คือเราทุกคนนี หากฝึ กตนด้วยดี กสามารถเข้
าถึงภูมิธรรมสู งสุ ด
่
บริ สุทธิหลุดพ้นได้ ดังทีพระองค์ได้ทรงบําเพ็ญไว้เป็ นแบบอยาง
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่ างต้นนี เป็ นชุดสื บๆ กนมา
ั ทีคนไทยรู ้จกั กนมาก
ั
่ ทธาทีมี
“สั ทธา ๔” ดังกลาวข้
ซึงจัดรวมขึนภายหลัง แตศรั
หลักฐานมาในคัมภีร์ (ชันอรรถกถา) ได้แก่ “สั ทธา ๒” ดังนี
“สั ทธา ๒” หมายถึง ความเชื อ–ความเชื อทีประกอบด้ วยเหตุผล ได้แก่
่
(๑) “กัมมผลสั ทธา” คือ เชือกรรมและผลของกรรม เชือกฎแหงกรรม
(๒) “ตถาคตโพธิสัทธา–รตนัตตยสั ทธา” คือ เชือปัญญาตรัสรู ้ของตถาคต หรื อ เชือพระรัตนตรัย
่ ่ “สภาวธรรมทีเกิดดับขึน ไม่ มีความบังเอิญ แต่ เป็ นไปตามเหตุ
ดังนัน ในการปฏิบตั ิธรรมนัน มีคาํ กลาววา
ปัจจัยทังหลาย มาประชมกั
ุ น มาตังรวมกัน แล้ วย่ อมดังเสือมไป เป็ นธรรมดา” ถ้าในกรณี ของผูม้ ีบุญวาสนา
่ ิ “ทัสสนานตตริ
คือ สร้างความดีกุศลผลบุญเป็ นบารมีปฏิปทาอันยิง ยอมเกด
ุ ยะ” การเห็นทียอดเยียม (ข้อ ๑
ในอนุ ตตริ ยะ ๖) คือ ปั ญญาอันเห็นธรรม ตลอดถึงเห็นนิพพาน เห็นพระตถาคต ตถาคตสาวก และสิ งอัน
บํารุ งจิ ตใจให้ เจริ ญ นันคือ ภพภูมิในปั จจุบนั กมั็ กจะพบแตสิ่ งดีๆ ไมมี่ อุปสรรค หรื อมี “มาร ๕” มารบกวน
่ นอุปสรรคตอการปฏิ
่
น้อย ไมเป็
บตั ิธรรม คําวา่ “มาร ๕” หมายถึง สิ งที ฆ่ าบุคคลให้ ตายจากคุณความดีหรื อ
จากผลทีหมายอันประเสริ ฐ สิ งที ล้ างผลาญคุณความดี ตัวการทีกําจัดหรื อขัดขวางบุคคลมิให้ บรรลุผลสําเร็ จ
อันดีงาม ได้แก่
ิ
ํ ดและ
(๑) “กิเลสมาร” มารคือกิเลส กเลสเป็
นมาร เชน่ อวิชชา ตัณหา ทิฏฐิ เพราะเป็ นตัวกาจั
ขัดขวางความดี ทําให้สตั ว์ประสบความพินาศทังในปัจจุบนั และอนาคต
(๒) “ขันธมาร” มารคือเบญจขันธ์ หรื อ “ขันธ์ ๕ เป็ นมาร” ได้แก่ “รู ป –เวทนา–สัญญา–สังขาร–
่
วิญญาณ” ซึงอาจหมายถึง “ร่ างกายกับชีวิตจิตใจ” (นันคือ “อปธิ
กลวิการ ไม่
ุ วิบัติ” = รางกายวิ
่ นหมายถึง สุ ขภาพไมดี่ เจ็บป่ วย มีโรคมาก บางทีบวกกบั
งดงาม บุคลิกภาพไมดี่ ในชวงสั
ิ
ํ ดตําทราม หรื อทีเกดอั
ิ นไร้ความเจริ ญ ๑
“วิบัติ ๔” ทังหมด “คติวิบัติ” คือ คติเสี ย เกดในกาเนิ
ิ ใ่ นสมัยทีโลกไมมี่ ความเจริ ญ หรื อบ้านเมืองมีแตภั่ ยพิบตั ิ
“กาลวิบัติ” คือ กาลเสี ย เกดอยู
ั
่
ผูป้ กครองไมดี่ สังคมเสื อมจากศีลธรรม มีการกดขีเบียดเบียนกนมาก
ยกยองคนชั
ว บีบคันคน
่
ิ
ดี ๑ “ปโยควิบตั ิ” คือ วิบตั ิแหงการประกอบ
กจการเสี
ย ฝักใฝ่ ในทางทีผิดประกอบกิจการงาน
่
็ ่ าให้ถึงขนาด ไมครบถ้
่
ทีผิด หรื อมีปกติชอบกระทําแตความชั
ว เมือกระทํากรรมดี กไมทํ
วน
่
ั อง หรื อเมือประกอบความดีต่อเนืองมา แต่
ตามหลักเกณฑ์ ทําจับจด ใช้วิธีการไมเหมาะกบเรื
่ ๑) เพราะเป็ นสภาพอันปั จจัยปรุ งแตง่ มีความขัดแย้ง
กลับทําความชัวหักล้างเสี ยในระหวาง
ั
กนเองอยู
ภ่ ายใน ไมมั่ นคงทนนาน เป็ นภาระในการบริ หาร ทังแปรปรวนเสื อมโทรมไป
ิ าที หรื อบําเพ็ญคุณความดี
เพราะ ชาติ ชราพยาธิ เป็ นต้น ล้วนรอนโอกาสมิให้บุคคลทํากจหน้
่
ั
ได้เต็มปรารถนาอยางแรง
อาจถึงกบพรากโอกาสนั
นโดยสิ นเชิง
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่
(๓) “อภิสังขารมาร” มารคืออภิสังขาร หรื อ อภิสงั ขารเป็ นมาร เพราะเป็ นตัวปรุ งแตงกรรม
(กุศล
เจตนาหรื ออกุศลเจตนา หรื อ “โลกธรรม ๘” ทังหลาย) ทําให้เกดิ ชาติ ชรา มรณะ เป็ นต้น
ขัดขวางมิให้หลุดพ้นไปจากสังสารทุกข์
่ บสู งสุ ดแหงชั
่ นกามาวจรตนหนึง ชือวา่
(๔) “เทวปตตมาร
” มารคือเทพบตร
ุ
ุ คือ เทพยิงใหญระดั
่
“มาร” เพราะเป็ นนิมิตแหงความขั
ดข้อง คอยขัดขวางเหนียวรังบุคคลไว้ มิให้ล่วงพ้นจากแดน
่
อํานาจครอบงําของตน โดยชักให้ห่วงพะวงในกามสุ ขไมหาญเสี
ยสละออกไปบําเพ็ญคุณ
่
ความดีทียิงใหญได้
้ น้า
(๕) “มัจจมาร
ุ ” มารคือความตาย คือ ความตายเป็ นมาร เพราะเป็ นตัวการตัดโอกาสทีจะกาวห
่
ตอไปในคุ
ณความดีทงั หลาย
็ พระอุปัชฌายะทีมีเมตตากรุ ณา (พระอรหันตขีณาสพ) ได้เจอพระสัทธรรม
หรื อในอีกกรณี หนึ ง ถ้าบวชกได้
่ ยเวลามากในการฝึ กฝนเจริ ญภาวนา สภาวธรรมทังหมดทีเกดขึ
ิ นนี ยอมดํ
่ าเนิ นไปตาม การ
ทีแท้จริ ง ไมเสี
่
ํ
ตัดสิ นใจเลือก อันมีเจตนาเป็ นตัวกาหนดพฤ
ติกรรมในการกอกรรมทั
งหลาย คือ “เจตนาธรรม–สั ญเจตนา”
่
เป็ นเหตุปัจจัยในการปรุ งแตงกรรมทั
งหลาย ทีเรี ยกวา่ “อภิสังขาร ๓” ดังนี
“อภิสังขาร ๓” หมายถึง สภาพทีปรุ งแต่ ง ธรรมมีเจตนาเป็ นประธานอันปรุ งแต่ งผลแห่ งการกระทํา เจตนาที
เป็ นตัวการใน “การทํากรรม–กรรม ๓” นันคือ กายกรรม ๑ วจีกรรม ๑ มโนกรรม ๑ ได้แก่
่
(๑) “ปญญาภิ
สังขาร” คือ อภิสงั ขารทีเป็ นบุญ สภาพทีปรุ งแตงกรรมฝ่
ายดี ได้แก่ กุศลเจตนาทีเป็ น
ุ
กามาวจร (กามสคติ
ุ ภูมิ ๗ = มนุษย์ จาตุมหาราชิกา ดาวดึงส์ ยามา ดุสิต นิมมานรดี ปรนิมมิตว
สวัตดี) และ รู ปาวจร (ปฐมฌาน–ทุติยฌาน–ตติยฌาน–จตุตถฌาน = รปาวจรภมิ
ู
ู ๑๖) ซึงเป็ น
บาทวิถีให้เกดิ “อาเนญชา” (อรู ปาวจรจิต) และ “ปั ญญาวิปัสสนา–ญาณทัสสนะ”
่ ญคือเป็ นบาป สภาพทีปรุ งแตงกรรมฝ่
่
(๒) “อปญญาภิ
สังขาร” คือ อภิสงั ขารทีเป็ นปฏิปักษ์ตอบุ
าย
ุ
ชัว ได้แก่ อกุศลเจตนาทังหลาย นันคือ อกุศลผลวิบากในทุคติแหง่ “อบาย ๔–อบายภมิู ๔”
หมายถึง ภาวะหรื อทีอันปราศจากความเจริ ญ ได้แก่ “นิรยะ” คือ นรก สภาวะหรื อทีอันไมมี่
่ อนกระวนกระวาย ๑ “ติรัจฉานโยนิ” คือ กาเนิ
ํ ดดิรัจฉาน พวกมืด
ความสุ ขความเจริ ญ ภาวะเราร้
่ ๑ “ปิ ตติวิสัย” คือ แดนเปรต ภูมิแหงผู
่ ห้ ิ วกระหายไร้สุ ข ๑ “อสรกาย
มัวโงเขลา
ุ ” คือ พวกอสูร
พวกหวาดหวันไร้ความรื นเริ ง
่
(๓) “อาเนญชาภิสังขาร” คือ อภิสงั ขารทีเป็ นอาเนญชา “ฌานสมาบัติ” สภาพทีปรุ งแตงภพอั
น
่ นไหว ได้แก่ กุศลเจตนาทีเป็ น “อรปาวจร
๔” (อากาสานัญจายตนะ–วิญญาณัญ
มันคงไมหวั
ู
ิ ญญายตนะ–เนวสัญญานาสัญญายตนะ) หมายเอาภาวะจิตทีมันคงแนวแนด้
่ ่ วย
จายตนะ–อากญจั
่ ใน “โลกตตรภมิ
“สมาธิแห่ งจตตถฌาน
” ขึนไป เพือเป็ นปทัฏฐานในวิปัสสนาตอไป
ุ
ุ
ู ”
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ด้วยเหตุนี “โลกทัศน์ ” (Worldview) หรื อ “กระบวนทัศน์ ” (Paradigm) นัน อันเป็ นกระบวนประมวลผลทาง
่ นปั จจัยภายในตนทีจะกาหนด
ํ
ความนึ กคิดในใจ “มโนภาพ–จินตนาการ” (Imaginations) ทังหลาย ยอมเป็
่ ตาม “เจตนา–สั ญเจตนา = Volitions” (อุปนิ สัย–ใจคอ–สัญชาติ
สิ ทธิ ในการตัดสิ นใจเลือกทํากรรมตางๆ
ญาณ ทีมีกิ เลสเครื องเศร้ าหมองหมักดองในพืนจิตตสันดานนันๆ เชน่ อนุ สัย ๗–อาสวะ ๔–สังโยชน์ ๑๐
หรื ออาจเป็ นฝ่ าย กุศล–อาเนญชา–โลกุตตระ = กุศลธรรม–อัพยากตธรรม) ทีเป็ นจิตดังเดิมทีติดตัวมาแต่
ํ ด ซึงหมายถึง “ภาวะจิตทีแปรปรวน” อันประกอบด้วย “ธรรม ๓” เพียงแตวา
่ ่ ใครผูใ้ ดจะมีธรรมอะไรที
กาเนิ
่ เชน่ “โสดาบัน ๓” หมายถึง ทานผู
่ บ้ รรลุโสดาปั ตติผล
เป็ นภูมิดงั เดิมของตนติดตัวมาจํานวนมากน้อยแคไหน
่ ่
แล้ว ผูแ้ รกถึงกระแสอันนําไปสู่ พระนิ พพานแนตอการตรั
สรู ้ขา้ งหน้า ได้แก่ (๑) “เอกพีชี” คือ ผู้มีพืชคื อ
อัตภาพอันเดียว นันคือ เกิดอีกครั งเดียว ก็จักบรรลุอรหั นต์ (๒) “โกลังโกละ” คือ ผูไ้ ปจากสกุลสู่ สกุล คือ เกิด
ในตระกูลสู งอี ก ๒–๓ ครั ง หรื อเกิดในสุคติอีก ๒–๓ ภพ ก็จักบรรลุอรหั นต์ (๓) “สัตตักขัตตงปรมะ
” คือ ผู้
ุ
มีเจ็ดครั งเป็ นอย่ างยิง คือ เวียนเกิดในสุคติภพอีกอย่ างมากเพียง ๗ ครั ง ก็จักบรรลุอรหั นต์ ดังนี
“ธรรม ๓” หมายถึง สภาวะ–สิ ง–ปรากฏการณ์ ให้พิจารณาใน “ปรมัตถสัจจะ” ได้แก่
ื ลแกชี่ วิตจิตใจ
(๑) “กศลธรรม
” คือ ธรรมทีเป็ นกุศล สภาวะทีฉลาด ดีงาม เอือแกสุ่ ขภาพจิต เกอกู
ุ
ได้แก่ “กุศลมูล ๓” กดี็ “นามขันธ์ ๔” ทีสัมปยุตด้วยกุศลมูลนันกดี็ “กายกรรม–วจีกรรม–
่ นวา่ “กศลในภมิ
มโนกรรม” ทีมีกศุ ลมูลเป็ นสมุฏฐาน “สุจริ ต ๓” กดี็ กลาวสั
ุ
ู ๔”
ิ
ั ศล ได้แก่ “อกุศลมูล ๓” และกเลส
(๒) “อกศลธรรม
” คือ ธรรมทีเป็ นอกุศล สภาวะทีตรงข้ามกบกุ
ุ
ั ศลมูลนัน กดี็ “นามขันธ์ ๔” ทีสัมปยุตด้วยอกุศลมูลนัน กดี็ “กายกรรม–
อันมีฐานเดียวกบอกุ
่ นวา่ “อกศลจิ
วจีกรรม–มโนกรรม” ทีมีอกุศลมูลเป็ นสมุฏฐาน “ทุจริ ต ๓” กดี็ กลาวสั
ุ ตตปบาท
ุ
๑๒” หรื อ “อกศลจิ
ุ ต ๑๒” ได้แก่ โลภมูลจิต ๘ โทสมูลจิต ๒ โมหมูลจิต ๒
่ นกุศลหรื อ
(๓) “อัพยากตธรรม” คือ ธรรมทีเป็ นอัพยากฤต สภาวะทีเป็ นกลางๆ ชีขาดลงมิได้วาเป็
อกุศล ได้แก่ (๑) “นามขันธ์ ๔” ทีเป็ นวิบากแหง่ “กุศลธรรม” และ “อกุศลธรรม” เป็ น “กามาวจร”
็ “รู ปาวจร” กตาม
็ “อรู ปาวจร” กตาม
็ “โลกุตตระ” กตาม
็ (๒) ธรรมทังหลายทีเป็ น “กิริยา”
กตาม
่ ศล มิใชวิ่ บากแหงกรรม
่
มิใชกุ่ ศล มิใชอกุ
(๓) “รู ป” ทังปวง (๔) “อสังขตธาตุ” คือ “นิพพาน”
่ น คือ “วิบากในภมิู ๔–กิริยาอัพยากฤตในภมิู ๓–รปู ๒๘–และ–นิพพาน ๒” (ธรรมในข้อนี
กลาวสั
่ ง “จตตถฌานเปกขา
” หรื อทีเรี ยกวา่
ให้พิจารณาเปรี ยบเทียบกบ “อเบกขา
๑๐” โดยเฉพาะอยางยิ
ุ
ุ
ุ
“อเปกฺ
ุ ขโก” –เป็ นผูม้ ีอุเบกขา
ฉะนัน สภาวธรรมทีเป็ นทีปรารถนาของผูบ้ าํ เพ็ญเพียรภาวนา คือ “อัพยากตธรรม” ทีสหรคตด้วย “อเบกขา
”
ุ
่ ในการเจริ ญภาวนา (สมถะ–วิ ปัสสนา หรื อ ฌาน–ญาณ หรื อ สมาธิ –ปั ญญา) ในการ
ในสภาวธรรมตางๆ
ํ
่
ต–ตัตรมัชฌัตตตาเจตสิ ก” คือ อาการของจิตทีสหรคตด้วย
กาหนดอารมณ์
แหงกรรมฐานให้
เป็ น “อเบกขาจิ
ุ
ความเป็ นกลางในอารมณ์นนั ๆ “อเบกขา
” ทําให้จิตเป็ นกลางเทียงตรงและมี “สติ” ทีบริ สุทธิ คือ ความระลึก
ุ
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ได้ –นึ กได้ –สํานึ กอยู่ไม่ เผลอ พร้ อมด้วยปั ญญา ทีเรี ยกวา่ “สั มปชั ญญะ” คือ ความรู้ ชั ด–รู้ ชั ดสิ งที นึ กได้ –
ิ ญญาหยังรู ้ การลุล่วงถึง “อเบกขา
ตระหนัก–เข้ าใจชั ดตามความเป็ นจริ ง เพราะเกดปั
” จึงเป็ นภาวะจิตทีถึง
ุ
่
ิ
พร้อมด้วย “สติสัมปชั ญญะ” (ความไมประมาท
–อัปปมาทะ) เกดการบรรลุ
ถึงได้มาซึ ง “ปัญญาเห็นธรรม”
ิ นโดยปริ ยาย “อเบกขา
๑๐” มีรายละเอียดดังนี
คือ เห็นลักษณะในนามรู ปโดยไตรลักษณ์ ซึงเกดขึ
ุ
“อบกขา
๑๐” หมายถึง เห็นโดยความเข้ าถึง ด้ วยเห็นเสมอ คือ เป็ นผู้ไม่ ตกไปในฝั กใฝ่ เลยเห็น ผู้พร้ อมเพรี ยง
ุ
ด้ วย “ตติยฌาน” เรี ยกวา่ “ผ้ ูมีอุเบกขา–อุเปกฺขโก” เพราะเป็ นผู้ประกอบด้ วยอุเบกขานัน ซึ งบริ สุทธิ ไพบูลย์ มี
กําลัง ได้แก่ ฉฬังคุเบกขา ๑ พรหมวิหารุ เบกขา ๑ โพชฌังคุเบกขา ๑ วิริยเุ บกขา ๑ สังขารุ เบกขา ๑ เวทนุเบก
ขา ๑ วิปัสสนุเบกขา ๑ ตัตรมัชฌัตตุเบกขา ๑ ฌานุเบกขา ๑ และ ปาริ สุทธิ อุเบกขา ๑ (พระสุ ตตันตปิ ฎก ขุ
ททกนิกาย ปฏิสมั ภิทามรรค เลม่ ๗ ภาค ๑ - หน้าที 510 -513 FILE 68) ดังนี
(๑) “ตัตรมัชฌัตตเปกขา
” คือ อุเบกขาทีนําสหชาตธรรมไปเสมออันมาใน “เยวาปนกธรรม” ได้แก่
ุ
ฉันทะ ๑ อธิโมกข์ ๑ มนสิ การ ๑ ตัตรมัชฌัตตตา ๑ กรุ ณา ๑ มุทุตา ๑ กายทุจริ ตวิรัติ ๑ วจีทุจริ ต
วิรัติ ๑ มิจฉาชีววิรัติ ๑
(๒) “พรหมวิหารเปกขา
” คือ อุเบกขาอันเป็ นอาการของความเป็ นกลางในสัตว์ทงั หลายทีจิตแผ่
ุ
ออกไปทิศหนึง
ิ ่ ั อาศัย
(๓) “โพชฌังคเบกขา
” คือ อุเบกขาอันเป็ นอาการของความเป็ นกลางของธรรมอันเกดรวมกนที
ุ
ิ
“วิเวก” คือ ความสงัดทีปลีกออกจากกเลส
่
(๔) “ฉฬั งคเปกขา
” คือ อุเบกขาอันเป็ นอาการของความไมละความเป็
นปรกติอนั บริ สุทธิ ในคลอง
ุ
่
่ ่
“อารมณ์ ๖” (รู ป–เสี ยง–กลิน–รส–โผฏฐัพพะ–ธรรมารมณ์) ทังทีนาปรารถนาและไมนาปรารถนา
ใน “ทวาร ๖–อินทรี ย ์ ๖” (ตา–หู–จมูก–ลิน–กาย–ใจ)
่
ิ
่ ศ
(๕) “ฌานเปกขา
” คือ อุเบกขาอันยังธรรมทีไมตกไปในฝั
กฝ่ ายให้เกดในฌานนั
น แม้เป็ นสุ ขอยางเลิ
ุ
็
อยูก่ ตาม
่
(๖) “ปาริสุ ทธเปกขา
” คือ อุเบกขาอันไมขวนขวาย
แม้ในความสงบจากธรรมเป็ นข้าศึก บริ สุทธิจาก
ุ
ธรรมเป็ นข้าศึกทังหมด โดยเข้า “จตุตถฌาน” มีอุเบกขาเป็ นเหตุให้ “สติ” บริ สุทธิ
(๗) “วิปัสสนเปกขา
” คือ อุเบกขาทีเป็ นกลางในการค้นคว้าโดยละสิ งทีมีทีเป็ นด้วยอนัตตตา
ุ
(๘) “สั งขารเปกขา
” คือ อุเบกขาอันเป็ นกลางในความไมยึ่ ดถือการดํารงอยูใ่ นความพิจารณา “นิวรณ์ ”
ุ
ด้วยอํานาจวิปัสสนา
(๙) “เวทนเปกขา
” คือ อุเบกขาทีไมรู่ ้ทุกข์ไมรู่ ้สุขโดยจิตเป็ นกามาวจรกุศล
ุ
่
่ ่ ่ ด้วยการปรารภถึงความไมเที
่ ยง ทีใส่
(๑๐) “วิริยุเปกขา” คือ อุเบกขาอันได้แกความเพี
ยรไมยอหยอน
ใจถึง “อเบกขานิ
มิต” ตลอดกาล
ุ
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อนึ ง ในการเจริ ญภาวนานัน สภาวธรรมทังหลายทีนํามามนสิ การในกรรมฐานนัน ล้วนเป็ นภาวะจิตของ
่ สามารถเป็ น “อิทธิจิต” ได้ ซึงเป็ นธรรมมีอารมณ์เป็ นปั จจุบนั ด้วยอํานาจอัทธาปั จจุบนั ) ทีกาลั
ํ ง
ตนเอง (ยอม
เป็ นไปในขณะนัน คือ “ปัจจบัุ นอัทธา–ปัจจบัุ นนัทธา” และทีจะเคลือนไปสู่ “สั มปรายภพ” คือ ภพเป็ นทีไป
ในเบืองหน้า ฉะนัน “ปัจจบัุ นกาล ๓ อย่ าง” นัน ประกอบด้วย “ช่ วงแห่ งเวลา” ดังนี
(๑) “ขณปัจจบัุ น” คือ ปั จจุบนั ทีถึง “อุปปาทขณะ–ฐี ติขณะ–และ–ภังคขณะ”
่ ั นในวาระหนึงหรื อสองวาระ
(๒) “สั นตติปัจจบัุ น” คือ ปัจจุบนั เนืองด้วยวาระเป็ นไปติดตอกนสิ
ํ
(๓) “อัทธาปัจจบัุ น” คือ ปัจจุบนั ทีกาหนดด้
วยภพหนึงไปข้างหน้า “สั มปรายภพ”
ฉะนัน ผูเ้ ป็ นเจ้าของกรรมและวิบากนัน เพือเป็ นรับรองเรื อง “กฎแห่ งกรรม” กบั “กัมมัสสกตา–กฎกรรม
่ ้ ประวัติของตนและของผูอ้ ืนในอดี ตได้อยางไร
่
ของสั ตว์ ” แล้วจะสามารถลวงรู
วิธีทีจะเข้าถึงได้ คือ การ
บําเพ็ญเพียรเจริ ญภาวนาให้ ถึง “จิตทีเป็ นกศลแห่
งจตตถฌาน
” (พระอภิธรรมปิ ฎก ธรรมสังคณี เลม่ ๑ ภาค
ุ
ุ
๒ - หน้าที 581–582 FILE 76) ดังนี
่ นธรรมมีอารมณ์ไมพึ่ งกลาว
่ (นวัตตัพ
“จตตถฌาน
” ทีเป็ นไปใน “บุพเพนิวาส” พึงทราบวาเป็
ุ
พารัมมณะ) แม้โดยการตามระลึกถึง “ชื อ” และ “โคตร” ในการพิจารณาถึง “นิพพาน” และ
่ น “อดีตารั มมณะ” คือ เป็ นธรรมมีอารมณ์เป็ นอดีตนันเอง ในกาล
“นิมิต” นันแหละ พึงทราบวาเป็
็ น “อตีตารั มมณะ” เหมือนกนั
ทีเหลือ แม้จตุตถฌานทีเป็ นไปใน “ยถากัมมูปคญาณ” กเป็
่ น “บุพเพนิวาสญาณ” และ “เจโตปริ ย
บรรดา “จตตถฌาน
” มี “บพเพนิ
วาสญาณ” เป็ นต้น เหลานั
ุ
ุ
็ ง ถึงอยางนั
่ น บรรดา “บุพเพนิวาสญาณ” และ “เจโตปริ ย
ญาณ” เป็ นธรรมมีอารมณ์เป็ นอดีตกจริ
่ น “บุพเพนิวาสญาณ” กเป็
็ นธรรมมีขนั ธ์ในอดีต และเป็ นธรรมเนืองด้วยขันธ์
ญาณ” เหลานั
อะไรๆ ชือวา่ “ไม่ เป็ นอารมณ์ หามีไม่ ” เพราะ “บุพเพนิวาสญาณ” นัน มีคติเสมอด้วย “สัพพัญ ตุ
่ “เจโตปริ ย
ญาณ” ในธรรมทังหลายมีขนั ธ์และธรรมทีเนืองด้วยขันธ์ในอดีตเป็ นอารมณ์ สวน
่
่ น เป็ นอารมณ์ เพราะ “เจโตปริ ยญาณ” นัน ยอมไมรู
่
่ ้ขนั ธ์
ญาณ” มีจิตซึงผานไปภายใน
๗ วันเทานั
่
อืนหรื อธรรมทีเนืองด้วยขันธ์ แตโดยปริ
ยาย ตรัสวา่ “มีมรรคเป็ นอารมณ์ ” เพราะมีจิตสัมปยุตด้วย
่ “ยถากัมมูปคตญาณ” เป็ นมรรค คือ เจตนาในอดีตเทานั
่ น เป็ นอารมณ์ พึง
มรรคเป็ นอารมณ์ สวน
่ ั ดังพรรณนามาฉะนี
ทราบความตางกน
่
่
ในฐานะนี พึงทราบนัยแหงอรรถกถา
ตอไป
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็
กเพราะตรั
สไว้ใน “ปัฏฐาน” วา่ “กุศลขันธ์ เป็ นปั จจัยแก่ อิทธิ วิธญาณ แก่ เจโตปริ ยญาณ แก่
บุพเพนิวาสานุสติญาณ แก่ ยถากัมมูปคญาณ และ แก่ อนาคตังสญาณ ด้ วยอํานาจอารั มมณปั จจัย”
ดังนี ฉะนัน ขันธ์แม้ทงั ๔ จึงเป็ นอารมณ์ของ “เจโตปริยญาณ” และ “ยถากัมมปตญาณ
” แม้ใน
ู
่ น “ยถากัมมูปคญาณ” กมี็ กศุ ลและอกุศลนันแหละเป็ นอารมณ์
ญาณทัง ๒ เหลานั
่ น เพราะสี
“จตตถฌาน
” ทีเป็ นไปใน “ทิพยจักษุ” ชือวา่ เป็ นธรรมมีอารมณ์เป็ นปัจจุบนั เทานั
ุ
(วรรณะ) ทีเป็ นอารมณ์มีอยู่ “จตตถฌาน
” ทีเป็ นไปใน “อนาคตังสญาณ” เป็ นธรรมมีอารมณ์เป็ น
ุ
่ น เพราะ “อนาคตังสญาณ” นัน มีคติอยาง
่ “สั พพัญ ตญาณ
อนาคตเทานั
”ในธรรมทังหลายทีมี
ุ
ขันธ์อนาคตและธรรมทีเนืองด้วยขันธ์ในอนาคตเป็ นอารมณ์เหมือน “บพเพนิ
วาสญาณ” ใน
ุ
่ น แม้ “เจโตปริ ยญาณ” จะมีอารมณ์เป็ น
บรรดา “เจโตปริยญาณ” และ “อนาคตังญาณ” เหลานั
่ นให้เป็ น
็ ง ถึงอยางนั
่ น “เจโตปริ ยญาณ” นัน กทํ็ าจิตทีเกดขึ
ิ นภายใน ๗ วัน เทานั
อนาคตกจริ
่
ิ นบ้าง ขันธ์ทีเกดขึ
ิ นบ้าง ธรรมทีเนืองด้วยขันธ์
อารมณ์ “อนาคตังสญาณ” นียอมกระทํ
าจิตทีเกดขึ
ั เป็ นอารมณ์ได้ (“บุคคลเมือรําลึกแม้ ร้อยปี แม้ แสนปี ย่ อมระลึกได้
บ้าง ในอนาคตตังแสนกปให้
และย่ อมรู้ ได้ ” อ้างใน: พระอภิธรรมปิ ฎก ธรรมสังคณี เลม่ ๑ ภาค ๒ - หน้าที 580 FILE 76)
่ น “นวัตตัพพารัมมณะ” คือ
“ฌานที ๓” และ “ฌานที ๔” ทีเป็ นรู ปาวจร เป็ นต้น พึงทราบวาเป็
่ ่ โดยสวนเดี
่ ยว เพราะไมปรารภธรรมแม้
่
เป็ นธรรมมีอารมณ์ พึงกลาวไมได้
อยา่ งหนึงในธรรมที
เป็ นอดีต อนาคต และปั จจุบนั ให้เป็ นไป
่ ่
็ เมือวาโดยกุ
่
แตอยางไรกตาม
ศลแล้ว “จตตถฌาน
” มี ๑๓ ประเภท (พระอภิธรรมปิ ฎก วิภงั ค์ เลม่ ๒ ภาค ๒ ุ
หน้าที 432–435 FILE 78) ดังนี
(๑) จตุตถฌาน อันเป็ น บาทแห่ งฌานทังปวง
(๒) จตุตถฌาน อันเป็ น อิทธิ วิธิ
(๓) จตุตถฌาน อันเป็ น ทิพพโสตญาณ
(๔) จตุตถฌาน อันเป็ น เจโตปริ ยญาณ
(๕) จตุตถฌาน อันเป็ น ปุพเพนิวาสญาณ
(๖) จตุตถฌาน อันเป็ น ทิพพจักขุญาณ
(๗) จตุตถฌาน อันเป็ น ยถากัมมูปคตญาณ
(๘) จตุตถฌาน อันเป็ น อนาคตังสญาณ
(๙) จตุตถฌาน อันเป็ น อากาสานัญจายตนฌาน
(๑๐) จตุตถฌาน อันเป็ น วิญญาณั ญจายตนฌาน
(๑๑) จตุตถฌาน อันเป็ น อากิญจัญญายตนฌาน
(๑๒) จตุตถฌาน อันเป็ น เนวสัญญานาสัญญายตนฌาน
(๑๓) จตุตถฌาน อันเป็ น โลกุตตรจตุตถฌาน
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่
ํ
ิ “อธิคมธรรม” ตางๆ
่ ดังนี
ในอันดับตอไปนี
ให้กาหนดรู
้ถึง “อารมณ์ แห่ งจตตถฌาน
” ทีเกดใน
ุ
่ น “จตตถฌาน
ในฌานเหลานั
” อันเป็ น บาทแห่ งฌานทังปวง (อารั มมณปนิ
ุ
ู ชฌาน–รู ปฌาน ๔ และ
่ ยว (คือ มี
อรู ปฌาน ๔ ลักขณปนิ
ู ชฌาน –วิปัสสนา มรรค และ ผล) เป็ น “นวัตตัพพารั มมณะ” อยางเดี
่ )
อารมณ์ทีไมพึ่ งกลาว
่ ต (คือ ให้กายไปพร้อมกบจิ
ั ต)
เมือภิกษุนอ้ มกายไปสู่ “ฌานที ๔” เพือทํา อิทธิวธิ ะ ด้วยอํานาจแหงจิ
่ บโต) เพราะความทีภิกษุนนั มีกาย
ชือวา่ เป็ น “ปริ ตตารั มมณะ” (มีอารมณ์เล็กน้อย = ไมชํ่ านาญ–ไมเติ
่
่ (คือ เมือกายไปพร้อมกบจิ
ั ต กายกจะไม
็ ่
เป็ นอารมณ์ ในขณะทีทําปาฏิหาริ ยด์ ว้ ยการอันไมปรากฏอยู
ปรากฏ เรี ยกวา่ “อทิสสมานกาย” = หายตัวได้)
่
ั
่
เมือภิกษุนอ้ มจิตไปด้วยอํานาจแหงกาย
(คือ ให้จิตไปพร้อมกบกายยอมปรากฏเห็
นได้) กระทํา
ปาฏิหาริ ยด์ ว้ ยกายอันปรากฏอยู่ ไปสู่ พรหมโลก ชือวา่ เป็ น “มหั คคตารั มมณะ” เพราะความทีภิกษุนนั
มีจิตในสมาบัติเป็ นอารมณ์
“ฌานที ๔” อันให้สาํ เร็ จ ทิพพโสตญาณ ชือวา่ “ปริ ตตารั มมณะ” เพราะความทีภิกษุนนั มีเสี ยงเป็ น
อารมณ์
“ฌานที ๔” อันให้สาํ เร็ จ เจโตปริยญาณ เป็ น “ปริ ตตารั มมณะ” ในขณะทีรู ้จิตอันเป็ นกามาวจร เป็ น
“มหั คคตารั มมณะ” (มีอารมณ์ทีเป็ นรู ปาวจร และอรู ปาวจร) ในเวลารู ้จิตอันเป็ นรู ปาวจรและอรู ปาวจร
เป็ น “อัปปมาณารั มมณะ” (มีอารมณ์ไมมี่ ประมาณ) ในเวลารู ้จิตอันเป็ น “โลกุตตระ” กปุ็ ถุชนผูไ้ ด้ เจ
่ ้จิตของปุถุชนทังหลายเทานั
่ น ยอมไมรู
่
่ ้จิตของพระอริ ยะทังหลาย พระโสดาบัน
โตปริยญาณ ยอมรู
่ ้จิตของพระโสดาบัน และปุถุชนทังหลาย พระสกทาคามี ยอมรู
่ ้จิตของพระสกทาคามี และบุคคล
ยอมรู
่ ้จิตของชนแม้ทงั หมด
ผูม้ ีภูมิตากวา
ํ ่ พระขีณาสพยอมรู
“ฌานที ๔” อันเป็ น ปพเพนิ
วาสญาณ เป็ น “ปริ ตตารั มมณะ” ในขณะทีระลึกถึงขันธ์อนั เป็ นกามาวจร
ุ
เป็ น “มหั คคตารั มมณะ” ในขณะทีตามระลึกถึงขันธ์ อันเป็ นรู ปาวจรและอรู ปาวจร เป็ น “อัปป
มาณารั มมณะ” ในเวลาตามระลึกวา่ ในอดีตกาล พระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า พระขีณาสพ
ทังหลาย เจริ ญมรรคแล้วกระทําให้แจ้งซึงผล ดังนี เป็ น “นวัตตัพพารัมมณะ” ในเวลาทีตามระลึกถึง
ชือและโคตร
“ฌานที ๔” อันเป็ น ทิพพจักขญาณ
ชือวา่ เป็ น “ปริ ตตารั มมณะ” เพราะความทีภิกษุนนั มี สี เป็ น
ุ
อารมณ์
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“ฌานที ๔” อันเป็ น ยถากัมมปคตญาณ
เป็ น “ปริ ตตารั มมณะ” ในขณะระลึกถึงกรรมอันเป็ นกามาวจร
ู
เป็ น “มหั คคตารั มมณะ” ในขณะระลึกถึงกรรม อันเป็ นรู ปาวจร และอรู ปาวจร
ํ
ิ นแหงกามธาตุ
่
“ฌานที ๔” อันเป็ น อนาคตังสญาณ เป็ น “ปริ ตตารั มมณะ” ในกาลกาหนดรู
้ถึงการเกดขึ
ิ นในรู ปภพและอรู ปภพ เป็ น “อัปป
ในอนาคตกาล เป็ น “มหั คคตารั มมณะ” ในเวลาทีรู ้การเกดขึ
มาณารั มมณะ” ในการรู ้วา่ ในอนาคตกาล พระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า พระขีณาสพทังหลาย จัก
เจริ ญมรรค จักสําเร็ จผล ดังนี เป็ น “นวัตตัพพารั มมณะ” ในเวลาทีระลึกถึงชือและโคตร
“ฌานที ๔” อันเป็ น อากาสานัญจายตนะ และ อากิญจัญญายตนะ เป็ น “นวัตตัพพารั มมณะ”
“ฌานที ๔” อันเป็ น วิญญานัญจายตนะ และ เนวสั ญญานาสั ญญายตนะ เป็ น “มหั คคตารั มมณะ”
“ฌานที ๔” อันเป็ น โลกตตรจตตถฌาน
เป็ น “อัปปมาณารั มมณะ”
ุ
ุ
่
็ ในการพัฒนาตนด้วยการเจริ ญภาวนานัน ไมใชเรื
่ ่ องงาย
่ คือ เป็ นข้ อประพฤติปฏิบัติทีลําบาก
อยางไรกตาม
และร้ ูผลได้ ช้า ทีเรี ยกวา่ “ทกฺุ ขา ปฏิปทา ทนฺธาภิ ญ
ฺ า” (ข้อ ๑ ในปฏิปทา ๔) คือ ปฏิบัติลาํ บาก ทังรู้ ได้ ช้า คน
็ เลิกรากนไปเลย
ั
่
ในการปฏิบตั ิธรรมนัน คือ การสร้างกรรมดี
ทีใจร้อนยอมบรรลุ
ผลได้ชา้ หรื อมิฉะนัน กให้
“กศลกรรม
” โดยเริ มต้นทีดีทีสุ ดที “กศลกรรมบถ
๑๐” ผูป้ ฏิบตั ิธรรมต้องเข้าใจถึงสมุฏฐานของการปฏิบตั ิ
ุ
ุ
ธรรมวา่ มีคติหรื อมิติทางแนวความคิดทีเป็ น “ทางสายกลางแห่ งปั ญญาโดยมัชฌิมาปฏิปทา” ซึ งจะมุ่งเน้น
การศึกษาปฏิบตั ิธรรมด้วย “ไตรสิ กขา” ได้แก่ “ศี ล–สมาธิ –ปั ญญา” เพือดับปิ ดกนั “อวิชชา” คือ ความไม่ ร้ ู
จริ ง และ “โมหะ” คือ ความหลงใหล เพราะไมรู่ ้ใน “อริ ยสัจจ์ ๔–กาล ๓–ปฏิ จจสมุปบาท ๑๒” เพราะฉะนัน
่ ทําให้เกดิ “สติสัมปชั ญญะ–อัปปมาทะ” ทีสมบูรณ์และบริ สุทธิ
“ไตรสิ กขา” ทีสมบูรณ์และบริ สุทธิ นนั ยอม
่ ั คือ “ความระลึกร้ ูตัวดีชัวด้ วยความไม่ ประมาท” อันเป็ น “สามัญสํ านึกแห่ งพทธะ
เชนกน
ุ ” ในขันนี หมายถึง
“ทกหน่
ุ วยความนึ กคิดในใจ” กคื็ อ “กรรมทีประกอบด้ วยเจตนา” อันเป็ นไปตามความศรั ทธาและความ
เลือมใสตาม (๑) กฎแห่ งกรรม = กัมมผลสั ทธา (๒) กฎกรรมของสัตว์ = กัมมัสสกตาสั ทธา (๓) พระปรี ชา
่ าใจอยางประจั
่
สามารถในความตรั สรู้ ของพระตถาคต = ตถาคตโพธิสัทธา (รตนัตตยสัทธา) ถ้าไมเข้
กษ์ในจุด
็ นการยากมากทีจะเข้าถึง คําวา่ “กศลกามาวจร
นี กคงเป็
–รปาวจร
–อรปาวจร
–โลกตตระ
” ซึงเป็ นเส้นทางแหง่
ุ
ู
ู
ุ
่ กขนิโรธคามินีปฏิปทาอริ ยสัจจ์) ด้วย “อริยมรรคมี
กระแสพระนิพพาน ทีต้องดําเนิน (โยนิโสมนสิ การแหงทุ
ิ
องค์ ๘” เพือการตรัสรู ้ถึง “อริยสั จจ์ ๔” เพราะการปฏิบตั ิธรรมในพระพุทธศาสนา เพือดับกเลสและทุ
กข์ทงั
ปวง กคื็ อ “การสร้ างกรรมดี” ซึงจะให้ผลวิบาก คือ “พระนิพพาน” ในการจะสร้างกรรมดีได้นนั ต้องมาจาก
ิ
อุปนิ สัยใจคอทีเห็น “กศลกรรม
” รู ้แจ้งใน “กฎแห่ งกรรม” อนาคตทีดีเกดจากการทํ
าความดีเป็ นกุศลบุญใน
ุ
่ (“สั มปรายภพ” คือ ภพเป็ น
ปั จจุบนั นีเป็ นต้นไป ซึ งจะกลายเป็ น “บญวาสนาสะสมเป็
นบารมี” ในภพตอไป
ุ
่ ่
ทีไปในเบืองหน้า) คือ “การบรรลความตรั
สร้ ู สัมมาโพธิญาณ” ได้อยางแนนอน
เพราะฉะนัน “กศลกรรม
”
ุ
ุ
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ิ นนัน กเป็
็ นระดับจิตตังแต่ (๑) กามาวจรกศลจิ
ทีเกดขึ
ุ ต (๒) รปาวจรกศลจิ
ู
ุ ต (๓) อรปาวจรกศลจิ
ู
ุ ต และ (๔)
่ อมาทําแทนตัวเราได้ยาก ถึงแม้จะ
โลกตตรจิ
ต ตามลําดับ อันเป็ น “กศลผลวิ
บากกรรม” ทีผูอ้ ืนจะมาแยงหรื
ุ
ุ
่
่ อทําเอง ยอมไมเกดกุ
่
่ ิ ศลผลวิบากจิตดังกลาวนี
่ ได้ “ต้ องทําเอง ทําแทนกันไม่ ได้ ”
แผเมตตาจิ
ตให้ ถ้าไมลงมื
เพราะ “สั ตว์ ทังหลายมีกรรมเป็ นของตนเอง = กัมมัสสกตาปัญญา” (ปั ญญาสามัญ) เมือเกดิ “ปัญญาเห็น
็่ ิ
ธรรม” โดยนัยวา่ “กศลกรรมดั
งกล่ าวนี เป็ นอริ ยมรรคทีจะนําทางออกจากวัฏฏะแห่ งสงสารทกข์
ุ
ุ ” กยอมเกด
่ จริ ง
“กัมมัสสกตาญาณแห่ งอธิปัญญา” โดยอนุโลมได้ จนเป็ นบาทวิถีแหง่สามารถสําเร็ จมรรคผลได้อยางแท้
ั กลาวโดยสรุ
่
ด้วยกรรมดีทงั หลายทีตนทําสื บเนืองกนมา
ป ดังนี
ิ
(๑) “กฎแห่ งกรรม” ทําให้เห็นการกระทําดีดว้ ยเห็นผลตามหลักปฏิจจสมุปบาท เพือดับกเลส
่ เกดทุ
ิ กข์ การเจริ ญภาวนา เป็ นกุศลกรรมในการดับกเลสและทุ
ิ
่ ่
“อวิชชา” เพือไมให้
กข์ได้ ไมใช
่ ต้องทําเองด้วยตนเองเทานั
่ น “กฎแห่ งกรรม” ทําให้เห็น “สภาพแห่ ง
การรอคอยผูม้ ีฤทธิมาชวย
่ อิทธิฤทธิ ใน “วิชชา–ญาณ” หมายถึง ความรู้
ทกข์
” ยอมมี
ุ ในวัฏฏะ” เมือเจริ ญฌานถึง “จตตถฌาน
ุ
แจ้ ง ความรู้ วิเศษ และ ปั ญญาหยังรู้ เพราะจิตสะอาดบริ สุทธิปราศจากนิวรณ์ คือ “หมดจด–
สะอาด–บริ สุทธิ –ผ่ องใส–เบิกบาน–ไม่ มีมลทิน–ปราศจากอุปกิเลส–อ่ อน–ควรแก่ งาน–มันคง–ไม่
ํ
หวันไหว” ได้แก่ (๑) “นามรปริ
ู จเฉทญาณ” (ข้อ ๑ ในญาณ ๑๖) คือ ปัญญาหยังรู ้ทีกาหนดแยก
นามรู ป ทําให้เกดิ “วิปัสสนาภมิู–ปัญญาภมิู” ได้แก่ ขันธ์ ๕–อายตนะ ๑๒–ธาตุ ๑๘–อินทรี ย์
๒๒–อริ ยสัจจ์ ๔ และ (๒) “ปพเพนิ
วาสานสสติ
ุ
ุ ญาณ” (ข้อ ๑ ในวิชชา ๓) คือ ญาณเป็ นเหตุระลึก
่
่
ากรรมอะไรไว้บา้ งในอดีต ซึงเป็ นผล
ขันธ์ทีอาศัยอยูใ่ นกอนได้
นันคือ “ระลึกชาติได้ ” วาเคยทํ
ํ ั มาเกดในภพปั
ิ
วิบากกรรมทีกากบให้
จจุบนั นีได้ นอกจากนี ยังรวมถึง “ยถากัมมปคต
ู ญาณ” คือ
่
ี องกบั “กัมมัสสกตาของ
ปั ญญาหยังรู ้ดว้ ยสามารถแหงกาลรู
้กรรมของตนและของผูอ้ ืน อันเกยวเนื
ตน” โดยตรง นันเอง เมือจิตเป็ น “จตตถฌานกศลจิ
ุ
ุ ต” (จิตปฏิสงั ยุติดว้ ยอริ ยมรรคมีองค์ ๘) มี
่
่ รรมฐานนันๆ
ภาวะตามทีเป็ นจริ งแหง่ “ฌานเปกขาจิ
ต” ยอมวางตนเป็
นกลางในอารมณ์แหงก
ุ
ิ ญญารอบรู ้ ทีเห็นนามรู ปนันโดยไตรลักษณ์ (ทีเรี ยกวา่ “สั มมสนญาณ” คือ ญาณ
เพราะเกดปั
ํ
กาหนดรู
้ดว้ ยพิจารณาเห็นนามและรู ปโดยไตรลักษณ์ ตามข้อ ๓ ในญาณ ๑๖) คือ ความไม่ เทียง–
ิ
อนิจจตา ความเป็ นทุกข์ –ทกขตา
และ ความไม่ ใช่ ตัวตน–อนัตตตา (ปัญญาญาณอันเกดจาก
ุ
อนุปัสสนา ๗) ตามลําดับ ฉะนัน จิตทีสหรคตด้วยอัปปมัญญาธรรม “เมตตา–กรุ ณา–มุทิตา–
่ าให้ผปู ้ ฏิบตั ิธรรมมีเมตตากรุ ณาตอสั
่ ตว์ทงั หลายโดย “ไม่ เสี ยธรรม” คือ ไม่
อุเบกขา” ดีแล้ว ยอมทํ
่
หลงใหลงมงายในบุญอยางไรเหตุ
ผล
(๒) “กฎกรรมของสั ตว์ ” ทําให้ไมลั่ งเลสงสัยในการทําดีอนั เป็ นกุศลกรรมทีทําให้จิตอยูใ่ นภูมิแหง่
ความเจริ ญในกระแสนิพพาน มีความมันใจประคองจิตตังมันถือมันใน “อริยมรรคมีองค์ ๘” อัน
้ ถึง “จตตถฌาน
เป็ นปฏิปทาอันยอดเยียม เมือจิตของผูบ้ าํ เพ็ญเพียรเจริ ญภาวนากาวลุ
” (อุเบกขา –
ุ
ั
่
่ ิ “วิชชา–
เอกคคตาแหงสมาธิ
) ดีแล้ว ถึงพร้อมแล้ว และไพบูลย์ยงิ แล้ว ยอมเกด
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ญาณ” หมายถึง ความรู้ แจ้ ง ความรู้ วิเศษ และ ปั ญญาหยังรู้ เพราะจิตสะอาดบริ สุทธิปราศจาก
ํ
นิวรณ์ ได้แก่ (๑) “ปัจจยปริคคหญาณ” (ข้อ ๒ ในญาณ ๑๖) คือ ญาณกาหนดรู
้ปัจจัยของนามและ
่ นตาม “ปฏิจจสมุปบาท ๑๒”
รู ป อันเป็ น “สาเหตแห่
ุ งทกข์
ุ ” โดยพิจารณาสภาวธรรมดังกลาวนั
่ ปัจจัยในภวจักรหรื อ
หรื อ “กฎแห่ งกรรม” หรื อ “ปฏิจจสมุปปั นนธรรม” ทังหลาย ธรรมแหงเหตุ
ํ
่ ตว์
สงสารจักร และ (๒) “จุตูปปาตญาณ–ทิพพจักขุญาณ” คือ ญาณกาหนดรู
้จุติและอุบตั ิแหงสั
่
ิ
ทังหลาย อันเป็ นไปตามกรรม เห็นการเวียนวายตายเกดของสั
ตว์ทงั หลายในสงสารวัฏฏ์ นันคือ
เห็นสัตว์ทงั หลายมีกรรมเป็ นของตนเอง ทีเรี ยกวา่ “กัมมัสสกตาญาณ” (กฎกรรมของสัตว์)
่
็ เมือจิตเป็ น “จตตถฌานกศลจิ
อยางไรกตาม
ุ
ุ ต” (จิตปฏิสงั ยุติดว้ ยอริ ยมรรคมีองค์ ๘) มีภาวะตามที
่
่
เป็ นจริ งแหง่ “ฌานเปกขาจิ
ต” ยอมวางตนเป็
นกลางในอารมณ์แหงกรรมฐานนั
นๆ เพราะเกดิ
ุ
ํ
ปั ญญารอบรู ้ ทีเห็นนามรู ปนันโดยไตรลักษณ์ (ทีเรี ยกวา่ “สั มมสนญาณ” คือ ญาณกาหนดรู
้ดว้ ย
พิจารณาเห็นนามและรู ปโดยไตรลักษณ์ ตามข้อ ๓ ในญาณ ๑๖) คือ ความไม่ เทียง–อนิจจตา
ิ
ความเป็ นทุกข์ –ทกขตา
และ ความไม่ ใช่ ตวั ตน–อนัตตตา (ปั ญญาญาณอันเกดจาก
“อนปัุ สสนา
ุ
๗” ได้แก่ (๑) “อนิจจานปัุ สสนา–ชวนปั ญญา” คือ ปั ญญาเร็ ว (๒) “ทกขานปั
ุ
ุ สสนา–นิพเพธิ ก
ิ (๓) “อนัตตานปัุ สสนา–มหาปั ญญา” คือ ปั ญญามาก (๔)
ปั ญญา” คือ ปั ญญาทําลายกเลส
“นิพพิทานปัุ สสนา–ติกขปั ญญา” คือ ปัญญาคมกล้า (๕) “วิราคานปัุ สสนา–วิบูลปั ญญา” คือ
ปั ญญากว้างขวาง (๖) “นิโรธานปัุสสนา–คัมภีรปั ญญา” คือ ปั ญญาลึกซึง (๗) “ปฏินิสสัคคานปัุ สส
่ ) ตามลําดับ ฉะนัน จิตทีสหรคตด้วยอัปปมัญญาธรรม
นา–อัสสามันตปั ญญา” คือ ปั ญญาไมใกล้
่ าให้ผปู ้ ฏิบตั ิธรรมมีเมตตากรุ ณาตอสั
่ ตว์ทงั หลาย
“เมตตา–กรุ ณา–มุทิตา–อุเบกขา” ดีแล้ว ยอมทํ
่ หลงมงายในบุญอยางไรเหตุ
่
โดย “ไม่ เสี ยธรรม” คือ ไมหลงใ
ผล
เพราะฉะนัน “กัมมัสสกตาญาณ” คือ ปั ญญาหยังรู ้ความเป็ นไปตามกรรมของสัตว์ทงั หลาย ซึงรวมถึง “กรรม
ของตน–กัมมัสสกตาแห่ งตน” ซึ งเป็ นญาณทีปฏิสังยุตด้วย (๑) “นามรปปริ
ู จเฉทญาณ” คือ เห็น “อุปาทาน
ขันธ์ ๕ เป็ นทุกข์ ” และ (๒) “ปัจจยปริ คคหญาณ” คือ เห็น “สาเหตุแห่ งทุกข์ ” นอกจากนี ยังสัมปยุตต์ดว้ ย
“วิชชา” คือ ความรู้ แจ้ ง–ความรู้ วิ เศษ ได้แก่ “อิ ทธิ วิธิ (อิ ทธิ จิต)–ทิ พพโสตญาณ–เจโตปริ ยญาณ–ทิ พพจักขุ
ญาณ–ยถากั ม มูป คตญาณ–อตี ตั ง สญาณ–อนาคตั ง สญาณ–ปั จ จุ ป ปั น นั ง สญาณ” ฉะนัน “วิ ช ชา–ญาณ”
่ อันเป็ น “อธิสมณธรรม” ของผูบ้ รรลุถึง “รปาวจรจตตถฌาน
็ ่ งซานไป
่
ทังหลายเหลานี
” กอยาฟุ้
หลงงมงาย
ู
ุ
่ น (“อเปกฺ
่ ฤทธิ ทีเกดขึ
ิ นนัน เป็ น “มรรคา–
สําคัญผิดในธรรมทังหลายเหลานั
ุ ขโก” –เป็ นผูม้ ีอุเบกขา) แตให้
่ ่ อแสวงหาลาภสักการะ อันเป็ นการพอก
มรรควิถี” (ทุกขนิ โรธคามินีปฏิปทาญาณ) ในการดับทุกข์ ไมใชเพื
ิ ณหาทีไมใชทางแหงพระนิ
่ ่
่
พูนกเลสตั
พพาน ให้สังวรไว้ว่า “พระพทธเจ้
ุ าทรงรั งเกียจอิทธิปาฏิหาริ ย์และอา
เทศนาปาฏิหาริ ย์ แต่ ทรงสรรเสริ ญอนสาสนี
ปาฏิหาริ ย์ว่าเป็ นเยียม” ซึงอรรถในพุทธวจนะนี เป็ นสิ งจริ งแท้
ุ
่
่ น.
แนนอน
พึงน้อมนํามาใสจิ่ ตใจตนเองเพือปฏิบตั ิสู่ ความหลุดพ้นทีแท้จริ งด้วย ให้เห็นกรรมของตนเทานั
บทความที ๖๑ ประจําปี ๒๕๕๘ – กฎแห่ งกรรมและกฎกรรมของสั ตว์ – นิธี ศิริพัฒน์
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