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ความสํ าคัญของบทความ
ในบางครัง ข้อประพฤติปฏิบตั ิพืนฐานสําหรับการปฏิบตั ิธรรมในพระพุทธศาสนานัน กลับกลายเป็ นเรื องที
่ ของพระศาสนา ยังทําตัวยุง่ วุ่นวาย
่ ่ งจัง แถมคนสวนใหญผู
่
่ ไ้ มรู่ ้จริ งในแกนแท้
ยาก และถูกละเลยไมใสใจจริ
ั ่ ํ งค้นหาสัจจธรรมอะไรบางอยางอยู
่ ่ “เลยไม่ ได้ ดีอะไรสักอย่ าง” ถ้าโชคร้ายหนอย
่ “ก็ตายก่อน”
ราวกบวากาลั
็ ่ ม “พทธโอวาท
กอยาลื
๓” ได้แก่ (๑) ไม่ ทาํ ความชั วทังปวง (๒) ทําความดีให้ เพียบพร้ อม และ (๓) ทําใจของ
ุ
็
็ วกนั ฉะนัน คําวา่ “สะอาด
ตนให้ สะอาดบริ สุ ทธิ พร้อมด้วย (๔) “อย่ าประมาท” กสมาทานให้
จริ งจังกแล้
่ งจัง ที
บริ สุทธิ ” จึงหมายถึง “วิสุ ทธิคุณในไตรสิ กขา” ซึ งชาวพุทธทุกคนจะต้องน้อมนําไปปฏิบตั ิอยางจริ
่
เรี ยกวา่ “ผ้ ูถงึ พร้ อมด้ วยสมาทานไตรสิ กขา” แตโดยทั
วไป “อันธปถชน
ุ ุ ” ทังหลาย กคื็ อ “ผ้ ไู ร้ การศึกษาพระ
่
่ ิ ญญาทีเห็นธรรมและข้อปฏิบตั ิทีอนุโลมหรื อปฏิโลมในหลักธรรมทังหลาย
ธรรมอย่ างถกต้
ู อง” ยอมไมเกดปั
่
่
็
่ ่ แตนาจะมี
่ ่
ได้อยางเหมาะควรแกธรรม
“ธัมมานธัุ มมปฏิปทา” ถ้าจะวา่ “ไม่ ฉลาดเพียงพอ” กคงไมใช
เหตุ
่ าบุญกุศลแกผู่ ้
ปั จจัยมาจาก “วัฏฏะ: กิเลส–กรรม–วิบาก” ทีเรี ยกวา่ “สั งสารทกข์
ุ แห่ งภาวจักร” คนไมเคยทํ
่
่ โอกาสได้เห็นได้พบกบั “พระอริยเจ้ า” ผูเ้ ป็ นสัตบุรุษและกลยาณมิ
ั
ตร แม้
ควรแกบุ่ ญทีทําทานนัน ยอมไมมี
็ ่ วาสนาดีพร้อมจะได้สนทนาธรรม อันมี “รสแหงความสง
่
ได้พบเห็น กไมมี
บวิเวกจากอกุศลทังหลาย” และ
่ ยน “พาหสัุ จจะ” ปั ญญาดี ๆ ทีจะ
ยังประกอบด้วยนิ สัยทีชอบเป็ นคนไมศึ่ กษาค้นคว้าด้วยลักษณะคงแกเรี
ิ นเป็ นสิ ริมงคลแกชี่ วิต กยิ็ งเป็ นเรื องยากยิงขึน “ปถชนผ้
เกดขึ
ุ ุ ูอับปัญญาเป็ นผ้ ูเสี ยโอกาสชี วิตทังทางโลกและ
ทางธรรม” ฉะนัน ธีรชนผูพ้ รังพร้อมปั ญญารอบรู ้ ทัง (๑) ปั ญญาในสมาธิ กบั (๒) ปั ญญาในวิปัสสนา ความ
่
่
่ นทีกลายเป็ นความฉลาดเชียวชาญทีจะหา “อบายวิ
รู ้เทาทั
ธีทีแยบคายในใจ–กสโลบายที
แนบเนียม” ยอมไม
ุ
ุ
่ ทีอยูร่ อบตัวด้วย “ปัญญาเห็นธรรมทีเป็ นจริง” (สัจฉิ กตถะ
ั –
ถึงทางตัน เพราะเป็ นบุคคลผูพ้ ิจารณาสิ งตางๆ
ปรมัตถะ) ซึ งจะต้องอาศัย “วิสุ ทธิคุณ” (วิสุทธิ ๗) ในทุกขันตอนของการปฏิบตั ิธรรม นันคือ “ไตรสิ กขา”
่
่ จะเป็ น “ปัญญาตรัสรู้” นัน ยอม
โดยประกอบด้วย “อริยมรรคมีองค์ ๘: อัฎฐมัคคังควิภาวนญาณ” และสวนที
่
ิ
มีความฉลาดใน “อริยสั จจ์ ๔: วิภาคแห่ งอริ ยมรรคญาณ” ฉะนัน สภาวะแหงความบริ
สุทธิ หมดจดจากกเลส
่
ทังหลายนัน มีจุดศูนย์กลางอยู่ที “จิตวิญญาณ” ทีเรี ยกวา่ “จิตประภัสสร” อันมีคุณอาการทีผองแผ้
วและ
สุ กใสทีประกอบด้วย “อบกขาและเอกั
คคตาแห่ งสมาธิในจตตถฌาน
” และ สัมมาปฏิปทานัน ต้องพร้อมด้วย
ุ
ุ
“ปั ญญาร้ ู แจ้ ง” (สติ สัมปชัญญะ) ที ได้สมาทานไตรลิ กขาแล้ว (มัชฌิ มาปฏิ ปทา) นันคือ (๑) เริ มต้ นด้ วย
่
ปัญญา (๒) ดําเนินด้ วยปัญญา และ (๓) นําไปสู่ ปัญญาอันยิง แตถ้่ าจิตยังไมปราศจากนิ
วรณ์ทงั หลาย ไม่
่ จริ ง “ญาณทัสสนะ” ทีเกดขึ
ิ นกไมบริ
็ ่ สุทธิถึงขัน “วิภาคแห่ งอริ ยมรรคญาณ” ได้.
บริ สุทธิอยางแท้
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หน้า ๑

บทความที ๘๐ ประจําปี ๒๕๕๘ – ความผ่ องแผ้ วสกใสแห่
งจิต
ุ
่ องต้นทีเป็ นมหากุศลแกชี่ วิต คือ “การให้ เวลาคิดแก่ ตนเอง” ซึ งเป็ นการ
การให้ทียิงใหญในเบื
ํ
ั วเองวา่ : “เราเป็ นตัวอะไร” โลกภายนอกจากตัวเรานัน จะมีความ
หยุดนิ งด้วยการกาหนดสติ
ให้รู้จกั กบตั
่ ให้เข้าใจตัวเองกอน
่ ได้แก่ (๑) “ตัว” (รู ป) หมายถึง
่
เปลียนแปลงมากน้อยแคไหน
กตั็ งสติไว้ทีตัวเองกอน
่
ั น “ตัวตนของเรา”
รางกายที
เป็ นรู ปธรรม (๒) “ตน” (นาม) หมายถึง จิตวิญญาณทีเป็ นอรู ปธรรม รวมกนเป็
่ าวา่ “ของเรา” กอยาไปเข้
็ ่
่ ่ าของแหง่
สวนคํ
าใจผิดวา่ “ตัวเราเป็ นเจ้ าใหญ่ นายโตของมัน” เรากยั็ งไมใชเจ้
ํ ั สังการ บัญชา ให้ “ตัวตนของเรา” นัน เป็ นไปตามความนึ กคิดในใจ
“ตัวตนของเรา” เพราะเราบังคับ กากบ
่ เลยสักนิ ดเดียว ยิงคิดกบมั
ั นมากเทาไหร
่ ่ เกาะเกยวกบมั
ี ั นมากเทาไหร
่ ่ จะเป็ นจะตายกบมั
ั นมาก
ของเราไมได้
่ ่ กยิ็ งทุกข์ยิงโศกเศร้าขุ่นมัวกบมั
ั นมากแคนั่ น หรื อเป็ นไปมากกวานั
่ นเสี ยอีก (ผูม้ ีโสกะ–ปริ เทวะ–
เทาไหร
่ ่ นกบความเปลี
ั
่
ทุกข์–โทมนัส–อุปายาส เป็ นธรรดา) เพราะความรู ้ไมเทาทั
ยนแปลงแหงธรรมชาติ
มันเป็ นสิ ง
่ ามากทีวา่ : “ตัวตนของเรา–แต่ เราไม่ ใช่ เจ้ าของของมันเลย” ถ้าคิดวาตั
่ วเองใหญคั่ บฟ้ ามาก กลองสั
็
นาขํ
งอยา่
่
่
่
่ ทีวาเกงนั
่ ่ กเกงหนาจอมมนต์
คาถาปลุกเสก
ให้มนั แกชราหั
วหงอกดูได้เลย วาจะเป็
นจริ งได้หรื อไม่ แม้แตฤาษี
่ ๆ ได้ ยังเสกเป่ าตัวเองยังไมได้
่ ดงั ใจคิด เพราะฤทธิเดชทีกาแหงขมกดออกไปนั
ํ
่
สิ งตาง
น “มันไมมี่ จริ ง” ธรรม
่ น ยอมเป็
่ นอนัตตตาแหงสุ
่ ญญตาอยางแนนอน
่ ่
่ าใจถูกต้องตามที
ถ้ามีปัญญาเห็นธรรมอยางเข้
ทังหลายเหลานั
่ าใจได้ถูกต้องดี กบคํ
ั ากลาวที
่ ผานมาเมื
่
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศเอาไว้ ยอมเข้
อสักครู่ นี “อันธปถชน
ุ ุ ” ผู ้
่ วิงเวียนหัว หน้ามืด ตาลาย เคล็ดขัดยอกไปทังตัว เพราะมีตน้ ทุนความโง่เขลา
ไร้การศึกษาในพระธรรมยอม
่ ชชาสะสมพอกพูนอุดมยิง แทนทีจะเป็ น “ปัญญาเห็นธรรมอันยิง” พวกบุคคลผูน้ ิยม ศรัทธา เลือมใส
แหงอวิ
่ วิต คือ ความโง่ ความซือบือ ความเซอ่ ใชวา
่ ่ “พระอริยะ” จะเมตตากรุ ณาได้ในทุกกรณี
ในสิ งอัปมงคลแหงชี
่ นเหตุให้ “เสี ยธรรม” แตถ้่ าอาการโงนั่ น
เพราะอาการโงนั่ น อาจมีอาการแทรกซ้อนด้วยวิปริ ตวิปลาส ยอมเป็
ํ งเริ มพอกพูนเจริ ญในธรรมจากภูมิชนั “บคคลผ้
จะกาลั
ุ
ูปทปรมะ” ไปสู่ ภูมิชนั “บคคลผ้
ุ
ูเนยยะ” เทวดาชัน
็ ่ ยเวลาทีจะมาโปรดเวไนยสัตว์เหลานี
่ ได้ (สมัยนาซี เขาให้คุมกาเนิ
ํ ดพวกโงๆ่ ให้เข้าคาย
่
เทพองค์ไหน กไมเสี
่ ขยายพันธุ์อีกตอไป
่ ) ฉะนัน ในอีกแงมุ่ มหนึ ง หลักการแนวคิดในทางพระพุทธศาสนา
สามัคคี เพราะไมให้
่
่ ธรรมคู่ปฏิปักษ์กนั ได้แก่ (๑) “ดี–ชัว” ๑ “บญ
นัน จะชีแนะให้ทาํ ความเข้าใจความแตกตางระหวาง
ุ –บาป” ๑
= กายานปัุ สสนาสติปัฏฐาน (๒) “สขเวทนา
–ทกขเวทนา
” ๑ “โสมนัสสเวทนา–โทมนัสสเวทนา” ๑ = เวทนา
ุ
ุ
นปัุ สสนาสติปัฏฐาน (๓) “กศล
–อกศลธรรม
”๑
ุ จิต–อกศล
ุ จิต” = จิตตานปัุ สสนาสติปัฏฐาน (๔) “กศลธรรม
ุ
ุ
่ ประกอบใน “โยนิโสมนสิ การ” ด้วยจิตทีเป็ นสมาธิ “จิตต
= ธัมมานปัุ สสนาสติปัฏฐาน เมือทํากรรมเหลานี
็ ปฏิสังยุตด้วย “อเบกขา
สมาธิ–เอกัคคตา” กให้
–ตัตรมัชฌัตตตา” (เทียบเคียง = อาเนญชา–อัพยากตธรรม–
ุ
กริิ ยาจิต –สี มาสัมเภท–อโนธิโสผรณา–มัชฌิมาปฏิปทา) โดยในทุกขณะนัน ต้องสัมปยุตต์ดว้ ย “สมาธิธรรม
๕” ได้แ ก่ “ปราโมทย์ –ปี ติ –ปั ส สั ท ธิ –สุ ข –สมาธิ ” และ “โพธิ ปั ก ขิ ย ธรรม ๓๗” ได้แ ก่ “สติ ปั ฏ ฐาน ๔–
สั มมัปปธาน ๔–อิ ทธิ บาท ๔–อิ นทรี ย์ ๕–พละ ๕–โพชฌงค์ ๗–อริ ยมรรคมีองค์ ๘” อันเป็ นบาทฐานสําคัญ
่ ให้ทาํ โยนิโสมนสิ การในธรรม ดังนี
ในวิปัสสนาตอไป
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หน้า ๒

(๑) มัชฌิมาปฏิปทา
กามสุขลั ลิกานุโยค
อัตตกิลมถานุโยค
อริยมรรคมีองค์ ๘
ผลวิบาก: พระพุทธองค์ทรงเลือกทางที (๑) เริ มต้นด้วยปัญญา (๒) ดําเนินด้วยปั ญญา (๓) นําไปสู่ปัญญา

กุศลธรรม
ิ ญญาเห็นธรรม
ผลวิบาก: เกดปั

(๒) ธรรม ๓
อัพยากตธรรม

อกุศลธรรม

(๓) อภิสังขาร ๓
ปุญญาภิสังขาร
อาเนญชาภิสังขาร
บุญ
อาเนญชา
ํ
่
่
ผลวิบาก: กาหนดรู
้ในสังขตธรรมเหตุวิบากแหงเจตนาที
ปรุ งแตงกรรม

อปุญญาภิสังขาร
บาป

(๔) เวทนา ๓
สุขเวทนา
อทกข
ุ มสขเวทนา
ุ
โสมนัสสเวทนา
อเบกขาเวทนา
ุ
ํ
ิ
ผลวิบาก: กาหนดสติ
ตามพิจาณาเวทนาอันเกดจากผั
สสะ

ทุกข์ เวทนา
โทมนัสสเวทนา

(๕) ฌานสมาบัติ
สุข
อเบกขา
–ตัตรมัชฌัตตตา
ุ
กุศลจิ ต
อเบกขาจิ
ต
ุ
ํ
ผลวิบาก: กาหนดจิ
ตให้บริ สุทธิจากนิวรณ์

ทุกข์
อกุศลจิต

(๖) ไตรลักษณ์
อนิจจตา
ทุกขตา
อนัตตา
อนิมิตตะ
อัปปณิ หิตะ
สญญตะ
ุ
ิ
่ งขตธรรมโดยปฏิจจสมุปบาท \–ธัมมัฏฐิติญาณ
ผลวิบาก: ปั ญญาเห็นความเกดและความดั
บแหงสั
ผลวิบาก: ปั ญญาเห็นนามรู ปโดยไตรลักษณ์–สัมมสนญาณ

บทความที ๘๐ ประจําปี ๒๕๕๘ – ความผ่ องแผ้ วสุกใสแห่ งจิ ต – นิธี ศิริพัฒน์
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(๗) อริยสั จจ์ ๔
สมุทัยสัจจ์
ปหานะ

ทุกขสัจจ์
มรรคสั จจ์
นิโรธสั จจ์
ภาวนา
สั จฉิกริ ิยา
ปริ ญญา
ไม่ ทุกข์ ไม่ สุ ข
วิวฏั ฏะ
อาสวักขยญาณ
พระนิพพาน
ผลวิบาก: ความรู ้แจ้งใน มัชฌิมาปฏิปทา อริ ยมรรคมีองค์ ๘ อริ ยมรรค ๔ อริ ยสัจจ์ ๔ วิสุทธิ ๗ ญาณ ๑๖
่
เพราะฉะนัน เพือให้เห็นความสําคัญในการวางจิตเป็ นกลางในอารมณ์แหงกรรมฐานทั
งหลาย ขณะจิตเจริ ญ
่ าให้จิตกาวสู
้ ่ ภูมิแหงความเที
่
เป็ นสมาธิ ยอมทํ
ยงทีเห็นธรรมตามเป็ นจริ งในไตรสิ กขาทังมวล ดังนี
ั นตะ–สัมมาอาชีวะ]
(๑) ศีล–อธิสีลสิ สกขา [สัมมาวาจา–สัมมากมมั
(๑) “ฉฬังคุเปกขา” —อุเบกขาในองค์ ๖–อารมณ์ ๖ [อินทรี ย ์ ๖]
(๒) สมาธิ–อธิจิตตสิ กขา [สัมมาวายามะ–สัมมาสติ–สัมมาสมาธิ]
(๒) “เวทนุเปกขา” —อุเบกขาในเวทนา ๓–สติปัฏฐาน ๔
(๓) “วิริยเุ ปกขา” —อุเบกขาในวิริยะ–สัมมัปปธาน ๔
(๔) “โพชฌังคุเปกขา” —อุเบกขาในโพชฌงค์ ๗
(๕) “พรหมวิหารรุ เปกขา” —อุเบกขาในพรหมวิหาร ๔
(๖) “ฌานุเปกขา” —อุเบกขาในฌาน ๔–อัปปนาสมาธิ
(๗) “ตัตรมัชฌัตตุเปกขา” —อุเบกขาในความเป็ นกลางในธรรมนันๆ–เจตสิ ก ๕๒
ั ]
(๓) ปัญญา–อธิปัญญาสิ กขา [สัมมาทิฏฐิ–สัมมาสังกปปะ
(๘) “วิปัสสนุเปกขา” —อุเบกขาในวิปัสสนา–วิปัสสนาญาณ ๙
(๙) “สังขารุ เปกขา” —อุเบกขาในสังขาร ๓–วิปัสสนาญาณ ๙
(๑๐) “ปาริ สุทธุเปกขา” —อุเบกขาในความบริ สุทธิ–วิสุทธิ ๗
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ว่ าด้ วย อเบกขา
ุ
(พระสุ ตตันตปิ ฎก ขุททกนิกาย มหานิทเทส เลม่ ๕ ภาค ๒ - หน้าที 617–618 FILE 66)
่ ตถฌาน ดังนี
[๙๗๓] ให้พจิ ารณาความหมายของ “อเบกขา
–สมาธิ” แหงจตุ
ุ
(๑) คําวา่ “อเบกขา
” หมายถึง ความเพิกเฉย ๑ กิริยาทีเพิกเฉย ๑ กิริยาทีเพิกเฉยยิง ๑ ความทีจิ ตสงบ
ุ
๑ ความทีจิ ตระงับ ๑ ความทีจิตเป็ นกลาง ๑ ในจตุตถฌาน ชือวา่ “อเบกขา
”
ุ
(๒) ในคําวา่ “พึงเป็ นผ้ ูปรารภอเบกขามี
จิตตังมัน” นัน สําหรับคําวา่ “จิตตังมัน–เอกัคคตาแห่ ง
ุ
สมาธิ” หมายถึง ความหยุด ๑ ความนิง ๑ ความแน่ วแน่ ๑ ความไม่ กวัดแกว่ ง ๑ ความไม่ ฟุ้งซ่ าน
แห่ งจิ ต ๑ ความทีมีใจกวัดแกว่ ง ๑ ความสงบ ๑ สมาธิ นทรี ย์ ๑ สมาธิ พละ ๑ สัมมาสมาธิ ชือวา่
“ความเป็ นผ้ มู จี ิตตังมัน”
(๓) คําวา่ “พึงเป็ นผ้ปู รารภอเบกขามี
จิตตังมัน” นัน ความว่ า ปรารภอุเบกขาในจตุตถฌาน ๑ เป็ นผู้มี
ุ
จิตมีอารมณ์ เป็ นหนึง ๑ มีจิตไม่ ฟุ้งซ่ าน ๑ มีใจอันอะไรๆ ไม่ ให้ กวัดแกว่ งได้ ๑ เพราะฉะนัน จึง
ชือวา่ “พึงเป็ นผ้ ปู รารภอเบกขามี
จิตตังมัน”
ุ
่
็ จิตของมนุษย์ทรงพลังอํานาจแหงฤทธิ
่
อยางไรกตาม
ปาฏิหาริ ยส์ าํ หรับ “ฌายีบุคคล” ผูป้ ฏิเวธเข้าถึงภูมิแหง่
รู ปฌานกุศลจิตขันสู ง คือ “จตตฌาน
–เอกัคคตา” ดังนี
ุ ุ –ฌานที ๔” ทีประกอบด้วยองค์ฌาน ๒ คือ “อเบกขา
ุ
“จตตถฌานมี
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 อิทธิวิธิ–อิทธิวิธญาณ
(๓) จตุตถฌาน อันเป็ น ทิพพโสตญาณ
(๔) จตุตถฌาน อันเป็ น เจโตปริ ยญาณ
(๕) จตุตถฌาน อันเป็ น ปพเพนิ
วาสญาณ (ข้อ ๑ ในวิชชา ๓)
ุ
(๖) จตุตถฌาน อันเป็ น ทิพพจักขญาณ
(ข้อ ๒ ในวิชชา ๓)
ุ
(๗) จตุตถฌาน อันเป็ น ยถากัมมปคตญาณ
ู
(๘) จตุตถฌาน อันเป็ น อนาคตังสญาณ
(๙) จตุตถฌาน อันเป็ น อากาสานัญจายตนฌาน
(๑๐) จตุตถฌาน อันเป็ น วิญญาณัญจายตนฌาน
(๑๑) จตุตถฌาน อันเป็ น อากิญจัญญายตนฌาน
(๑๒) จตุตถฌาน อันเป็ น เนวสัญญานาสัญญายตนฌาน
(๑๓) จตุตถฌาน อันเป็ น โลกตตรจตตถฌาน
ุ
ุ
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ิ งปลายให้ดีขึน เพือให้ได้อาํ นาจ
อนึ ง เพือให้เข้าใจถึงลําดับขันในการชําระจิตให้บริ สุทธิ หมดจดจากกเลสทั
่
พลังจิตทีบริ สุทธิ ตามสภาพโดยธรรมชาติ ทีเรี ยกวา่ “จิตประภัสสร” นันคือ จิตมีอาการลักษณะผองแผ้
ว
่ นไหว
ิ
สุ กใสปราศจากมลทินให้ขุ่นมัว ซึ งต้องเกดจาก
“อธิษฐานบารมี” หมายถึง การตังใจสมาทานไมหวั
ในทีทังปวง ในธรรมอันไมมี่ โทษ สมาทานข้อปฏิบตั ินันๆ โดยไมมี่ การกลับกลอก การตังใจสมาทานไม่
ํ
่ (โยนิ โสมนสิ การ) สําหรับ คําวา่ “สมาทาน” หมายถึง
หวันไหว กาหนดด้
วยความเป็ นผูฉ้ ลาดในอุบายตางๆ
การถือเอารับเอาเป็ นข้อปฏิบตั ิ การถือปฏิบตั ิ เชน่ “สมาทานศีล” คือ รับเอาศีลมาปฏิบตั ิ “ธรรมสมาทาน” คือ
่
การสมาทานยึดถือปฏิบตั ิธรรม นันคือ “การทํากรรม” จัดได้เป็ น ๔ ประเภท คือ (๑) การทํากรรมบางอยาง
่ (๒) บางอยางให้
่ ทุกข์ในปั จจุบนั แตมี่ สุขเป็ นวิบากตอไป
่ (๓)
ให้ทุกข์ในปัจจุบนั และมีทุกข์เป็ นวิบากตอไป
่ สุขในปั จจุบนั แตมี่ ทุกข์เป็ นวิบากตอไป
่
่ สุขในปั จจุบนั และมีสุขเป็ นวิบาก
บางอยางให้
(๔) บางอยางให้
่ อยางไรกตาม
่
็ การบําเพ็ญบารมีกเป็
็ นเรื องความมีปฏิปทาทีแรงกล้า (ศรัทธาและฉันทะ) ทีจะทําดีและ
ตอไป
่ ่ “พระปัจเจกสั มพทธเจ้
ทําจิตใจให้เบิกบาน อยางเชน
ุ า” นัน มีสมาทานมัน (มีความพยายามมันคง: พระ
่ ่ ศลธรรมทังหลาย
สุ ตตันตปิ ฎก ขุททกนิ กาย จูฬนิ เทส เลม่ ๖ - หน้าที 615 FILE 67) มีสมาทานแนวแนในกุ
ื ลแก่
คือ ในกายสุ จริ ต วจีสุจริ ต มโนสุ จริ ต การแจกทาน การสมาทานศีล การรักษาอุโบสถ ความเป็ นผูเ้ กอกู
่
่
ื ลแกบิ่ ดา ความเป็ นผูเ้ กอกู
ื ลแกสมณะ
ื ลแกพราหมณ์
มารดา ความเป็ นผูเ้ กอกู
ความเป็ นผูเ้ กอกู
ความประพฤติ
่ อมตอผู
่ ใ้ หญ่ในสกุล และในกุศลธรรมอืนๆ ทียิงขึนไป เพราะฉะนัน จึงชือวา่ “มีความพยายาม
ออนน้
มันคง–ทฬฺหนิกฺกโม ถามพลูปปนฺโน” และเป็ นผูม้ ีความพร้อมเพรี ยงด้วยธรรมนัน ทีเรี ยกวา่ “มีความเพียร
มันคง –ทฬฺหปรกฺกโม” เป็ นต้น ฉะนัน ให้พิจารณาเรื อง “บารมี ๑๐” ได้แก่ “ทาน–ศีล–เนกขัมมะ–ปั ญญา–
วิริยะ–ขันติ–สัจจะ–อธิ ษฐานะ–เมตตา–อุเบกขา” เพือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิธรรม ดังนี
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ว่ าด้ วย ทศบารมีแห่ งพระโพธิสัตว์
(พระสุ ตตันตปิ ฎก ขุททกนิกาย จริ ยาปิ ฎก เลม่ ๙ ภาค ๓ - หน้าที 572 –576 FILE 74)
่ โดยยอมี
่ ๑๐ อยาง
่ บารมีเหลานั
่ นปรากฏโดยสรุ ปในบาลี สมดังทีพระผูม้ ีพระภาคเจ้า
คําวา่ “บารมี” มีกีอยาง
ตรัสไว้วา่:–
“ในกาลนันเราเลือกทานบารมี อันเป็ นทางใหญ่ ทีท่ านผ้ แู สวงหาคณใหญ่
ุ
แต่ ก่อนประพฤติมาแล้ ว เป็ นครั งแรก ได้ เห็นแล้ ว”
่
ดังทีพระสารี บุตรทูลถามพระผูม้ ีพระภาคเจ้าวา่ ข้าแตพระองค์
ผเู ้ จริ ญ ธรรมอันทําให้เป็ นพระพุทธเจ้ามี
่
เทาไรพระเจ้
าข้า พระผูม้ ีพระภาคเจ้าตรัสวา่ ดูก่อนสารี บุตร ธรรมอันทําให้เป็ นพระพุทธเจ้ามี ๑๐ ประการแล
ธรรม ๑๐ ประการคืออะไรบ้าง ดูก่อนสารี บุตร “ทาน–ศีล–เนกขัมมะ–ปั ญญา–วีริยะ–ขันติ–สัจจะ–อธิ ษ
่ แล
ฐานะ–เมตตา–อุเบกขา” เป็ น “ธรรมทําให้ เป็ นพระพทธเจ้
ุ า” ดูก่อนสารี บุตร ธรรม ๑๐ ประการเหลานี
เป็ นพุทธการกธรรม พระผูม้ ีพระภาคเจ้าตรัสดังนีแล้ว พระสุ คตครันตรัสพุทธพจน์นี พระศาสดา
ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปวา่ :–
“บารมี ๑๐” หมายถึง ปฏิปทาอันยวดยิง คุณธรรมทีประพฤติปฏิบัติอย่ างยิงยวด คือ ความดีทีบําเพ็ญอย่ าง
พิเศษ เพือบรรลุซึงจุดหมายอันสูง จึ งจะบรรลุโพธิ ญาณ คือ “ความเป็ นพระพทธเจ้
ุ า” และ “ความเป็ น
มหาสาวก” เป็ นต้ น ได้แก่ “ทาน–ศีล–เนกขัมมะ–ปั ญญา–วีริยะ–ขันติ–สัจจะ–อธิ ษฐานะ–เมตตา–อุเบกขา”
่
บทวา่ “กโม” ในบทวา่ “โภ ตาสํ กโม” คือ “ลําดับของบารมีเหล่ านัน” เป็ นอยางไร
นีเป็ น (๑) “ลําดับแห่ งเทศนา” อนึง (๒) “ลําดับ” นันเป็ น “เหตแห่
ุ งการสมาทานครั งแรก” (๓) การสมาทาน
เป็ น “เหตแห่
ุ งการค้ นคว้ า” ด้วยประการฉะนี จึงเป็ นอันแสดงโดยอาการค้นคว้าและสมาทานในเบืองต้น ใน
่ น (๑) “ทาน” มีอุปการะมากแกศี่ ลและทําได้ง่าย เพราะเหตุนนั ทานจึ
่ งกลาวทานนั
่
บารมีเหลานั
นไว้ใน
่ งกลาวศี
่ ลในลําดับของทาน (๒)
ํ
เบืองต้น ทานอันศีลกาหนด
จึงมีผลมาก มีอานิสงส์มาก เพระเหตุนนั ทานจึ
ํ
ํ
ํ
“ศีล” อันเนกขัมมะกาหนด
(๓) “เนกขัมมะ” อันปัญญากาหนด
(๔) “ปัญญา” อันวีริยะกาหนด
(๕) “วิริยะ”
ํ (๖) “ขันติ” อันสัจจะกาหนด
ํ
ํ
อันขันติกาหน
(๗) “สั จจะ” อันอธิษฐานะกาหนด
(๘) “อธิษฐานะ” อันเมตตา
ํ
ํ
่ งกลาว
่
กาหนด
(๙) “เมตตา” อันอุเบกขากาหนด
จึงมีผลมาก มีอานิสงส์มาก เพราะเหตุนนั (๑๐) ทานจึ
่
ํ
ํ
“อเบกขา
” ในลําดับแหงเมตตา
แตพึ่ งทราบวา่ “อเบกขา
” อันกรุ ณากาหนด
และ “กรณา
ุ
ุ
ุ ” อันอุเบกขากาหนด
่ อาจารย์บางพวก
“พระโพธิสัตว์” ทังหลายมี “มหากรุ ณา” จึงเป็ น “ผ้ มู ีอเบกขาในสั
ตว์ ทงหลาย
ั
” อยางไร
ุ
่ ่ “พระโพธิสัตว์ ” ทังหลาย เป็ นผูว้ างเฉยตลอดอยางใดอยาหนึ
่
่ งในทีควรวางเฉย แตไมวางเฉยในที
่ ่
กลาววา
ทัง
่
่
่ นกลาววา
่ ่ “พระโพธิสัตว์” ทังหลายไมวางเฉยในสั
ตว์
ปวง และโดยประการทังปวง สวนอาจารย์
เหลาอื
่
่
ทังหลาย แตวางเฉยในความไมเหมาะสมที
สัตว์กระทํา อีกนัยหนึง ดังนี
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่
่
่ “ทานในเบืองต้ น” เพราะเป็ นสิ งทัวไปแกสรรพสั
(๑) ทานกลาว
ตว์ โดยเป็ นไปแม้ในชนเป็ นอันมาก
เพราะมีผลน้อย และ เพราะทําได้ง่าย
่
่ “ศีลในลําดับของทาน” เพราะความบริ สุทธิของผูใ้ ห้และผูร้ ับด้วย “ศีล” เพราะกลาวถึ
่ ง
(๒) ทานกลาว
่ งความไมเบี
่ ยดเบียนผูอ้ ืน เพราะกลาวถึ
่ งธรรมทีควรทํา แล้ว
การอนุเคราะห์ผอู ้ ืน แล้วกลาวถึ
่ งธรรมทีไมควรทํ
่
่ ง “เหตุแห่ งโภคสมบัติ” แล้วจึงกลาวถึ
่ ง “เหตุแห่ งภว
กลาวถึ
า เพราะกลาวถึ
สมบัติ”
่
่ ว “เนกขัมมะในลําดับของศีล” เพราะความสําเร็ จ “ศีลสมบัติ” ด้วย “เนกขัมมะ” เพราะ
(๓) ทานกลา
่ ง “กายสุจริ ต” และ “วจี สุจริ ต” แล้ว จึงกลาวถึ
่ ง “มโนสุจริ ต” (กุสโลบาย) เพราะ “ศีล
กลาวถึ
่ เพราะกลาวถึ
่ ง “ความบริสุ ทธิในความขวนขวาย” ด้วยการละ
บริ สุ ทธิ” ให้สาํ เร็ จ “ฌาน” โดยงาย
่ ง “ความบริสุ ทธิแห่ งอัธยาศัย” ด้วยการละโทษของกเลส
ิ และ เพราะ
โทษของกรรม แล้วกลาวถึ
่ งการละการครอบงําจิตด้วยการละความกาวลวง
้ ่
กลาวถึ
่
่ “ปัญญาในลําดับเนกขัมมะ” เพราะความสําเร็ จและความบริ สุทธิแหงเนกขั
่
(๔) ทานกลาว
มมะด้วย
่ ง “ความไม่ มีปัญญา” ด้วยไมมี่ “ฌาน” (ปั ญญาในสมาธิ) จริ งอยู่ “ปั ญญา”
“ปั ญญา” เพราะกลาวถึ
่ ง “สมถนิมิต”
มี “สมาธิ ” เป็ นปทัฏฐาน และ “สมาธิ ” มี “ปั ญญา” เป็ นปัจจุปัฏฐาน เพราะกลาวถึ
่ ง “อเบกขานิ
่ ง “ความฉลาดในอบาย
แล้วจึงกลาวถึ
มิต” (จตุตถฌาน) เพราะกลาวถึ
ุ
ุ ” อันทํา
ประโยชน์แกผู่ อ้ ืน ด้วยการตังใจทําประโยชน์เพือผูอื้ น
่
่ “วีริยะในลําดับของปัญญา” เพราะความสําเร็ จกจด้
ิ วย “ปั ญญา” โดยปรารภความเพียร
(๕) ทานกลาว
่ งความอดทนด้วยการเพงธรรม
่
่ งความ
เพราะกลาวถึ
คือ “ความสญของสั
ตว์ ” แล้วจึงกลาวถึ
ู
่ ง “อเบกขานิ
่ ง
อัศจรรย์ของการปรารภเพือประโยชน์แกสั่ ตว์ เพราะกลาวถึ
มิต” แล้วจึงกลาวถึ
ุ
่ ง “ความ
“ปัคคหนิมติ ” (ความเพียรพอดี) คือ นิมิตในการประคับประคองจิต และ เพราะกลาวถึ
่ าแล้วจึงกลาวถึ
่ งความเพียร เพราะความเพียรของผูใ้ ครครวญแล้
่
่ ามา
วทํา ยอมนํ
ใคร่ ครวญ” กอนทํ
ซึง “ผลวิเศษ”
่
่ “ขันติในลําดับของความเพียร” เพราะความสําเร็ จแหงความอดกลั
่
(๖) ทานกลาว
นด้วยความเพียร จริ ง
่
อยูค่ นมีความเพียรยอมครอบงํ
าทุกข์ทีสัตว์และสังขารนําเข้าไป เพราะปรารภความเพียรแล้ว
่
เพราะความเพียรเป็ นอลังการของความอดกลัน จริ งอยู่ ความอดกลันของผูม้ ีความเพียรยอมงาม
่ ง “ปัคคหนิมติ ” (ความเพียรพอดี) แล้วจึงกลาวถึ
่ ง “สมถนิมิต” (ความสงบด้วย
เพราะกลาวถึ
่ ง “การละอุทธัจจะและโทสะด้ วยความเพียรยิง” จริ งอยู่ “อุทธัจจะและโทสะ
สมาธิ) เพราะกลาวถึ
่ งการทําความเพียรติดตอของผู
่
ละได้ ด้วยความอดทนในการเพ่ งธรรม” เพราะกลาวถึ
ม้ ีความเพียร
่ ง
จริ งอยู่ ผูห้ นักด้วย “ขันติ” เป็ น “ผ้ ไู ม่ ฟุ้งซ่ าน” (อัพยัคคนิมิต) ทําความเพียรติดตอ่ เพราะกลาวถึ
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่
ความไมมี่ ตณั หา เพือทําตอบในการปรารภทําประโยชน์เพือผูอ้ ืนของผูไ้ มประมาท
จริ งอยู่ เมือ
่
่
่ และเพราะกลาวถึ
่ งความอดกลันทุกข์ทีผูอ้ ืน
ความเพงธรรมตามความเป็
นจริ งมีอยูต่ ณั หายอมไมมี
ทําในการปรารภประโยชน์เพือผูอ้ ืน
่ งความ
่
่ “สั จจะในลําดับของขันติ” เพราะขันติตงั อยูไ่ ด้นานด้วย “สัจจะ” เพราะกลาวถึ
(๗) ทานกลาว
่
่ งความไมผิ่ ดพลาดในการทําอุปการะนัน
อดทนตอความเสี
ยหายของผูท้ าํ ความเสี ยหาย แล้วกลาวถึ
่ งความอดทนในการเพงธรรม
่
่ ง สัจจะอัน
และเพราะกลาวถึ
คือ “ความสญของสั
ตว์ ” แล้วกลาวถึ
ู
เป็ น “ญาณ” เพิมพูนขันตินัน
่
่ “อธิษฐานในลําดับของสั จจะ” เพราะความสําเร็ จแหงสั
่ จจะด้วย “อธิ ษฐาน” เพราะการ
(๘) ทานกลาว
่ าเร็ จแก่ “ผู้ตังใจไม่ หวันไหว” เพราะกลาวคํ
่ าไมผิ่ ดความจริ ง แล้วกลาวถึ
่ ง “ความเป็ น
งดเว้นยอมสํ
่ าไมผิ่ ดความจริ งนัน จริ งอยู่ ผูไ้ ว้ใจได้หวันไหว
ผู้ไม่ หวันไหว” (อัพยัคคนิมิต) ในการกลาวคํ
่ ญญาในทาน เป็ นต้น เพราะกลาว
่ “ญาณสัจจะ” แล้วจึงกลาวถึ
่ งการ
ประพฤติตามสมควรแกปฏิ
่
่
เพงความเป็
นไปในสัมภาระทังหลาย จริ งอยู่ “ผ้ มู ีญาณ” ตามเป็ นจริ ง ยอมอธิ
ษฐาน “โพธิสมภาร”
(คุณความดีทีเป็ นเครื องประกอบของโพธิ) ทังหลาย และยัง “โพธิ สมภาร” นัน ให้สาํ เร็ จ เพราะ
“ไม่ หวันไหว” (อัพยัคคนิมิต) ด้วยปฏิปักษ์ทงั หลาย
่
่ “เมตตาในลําดับแห่ งอธิษฐาน” เพราะความสําเร็ จแหงอธิ
่ ษฐานด้วยการสมาทานทํา
(๙) ทานกลาว
่ งอธิษฐานแล้วจึงกลาวถึ
่ งการนําประโยชน์เข้าไป
ประโยชน์เพือผูอ้ ืนด้วย “เมตตา” เพราะกลาวถึ
เพราะ “ผ้ สู ํารวมในโพธิสมภาร” เป็ นผูม้ ีปกติอยูด่ ว้ ย “เมตตา” และเพราะ “ผ้ มู ีอธิษฐานไม่
หวันไหว” ยังสมทานให้เจริ ญด้วยการไมทํ่ าลายสมาทาน
่
่ “อเบกขาในลํ
่
(๑๐) ทานกลาว
าดับแห่ งเมตตา” เพราะความบริ สุทธิแหงเมตตาด้
วย “อุเบกขา” เพราะ
ุ
่ งการนําประโยชน์ในสัตว์ทงั หลาย แล้วจึงกลาวถึ
่ งความไมสนใจโทษผิ
่
กลาวถึ
ดของผูน้ นั เพราะ
่ ง “เมตตาภาวนา” แล้วกลาวถึ
่ งความเจริ ญอันเป็ น “ผลของเมตตาภาวนา” นัน และเพราะ
กลาวถึ
่ ง “ความเป็ นคุณน่ าอัศจรรย์ ” วา่ “ผ้ วู างเฉยแม้ ในสัตว์ ผ้ ใู คร่ ประโยชน์ ”
กลาวถึ
่
่ นด้วยประการ ฉะนีแล
ดังนัน พึงทราบลําดับแหงบารมี
ทงั หลายเหลานั
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่ งยวดให้ครบ
ฉะนัน การบําเพ็ญบารมี ของพระโพธิ สัตว์ทงั หลายนัน นันคือ คุ ณความดี ทีบําเพ็ญอยางยิ
บริ บูรณ์ เพือบรรลุจุดหมายอันสู งยิง คือ การบรรลุโพธิ ญาณเป็ นพระพุทธเจ้า ซึ งต้องประกอบด้วยปั จจัย
่ ั ทีเรี ยกวา่ “ไตรสิ กขา” ได้แก่ “ศีล–สมาธิ –ปั ญญา” ซึงมี ๑๐ บารมี ดังนี
สําคัญยิงเชนกน

(๑)
ทาน

ทศบารมี
(๕)
(๖)
วีริยะ ขันติ

(๒)
(๓)
(๔)
(๗)
(๘)
(๙)
(๑๐)
ศีล
เนกขัมมะ ปัญญา
สัจจะ อธิษฐานะ เมตตา อเบกขา
ุ
ญาณ
ศีล
สมาธิ
(๑)
(๓)
(๒)
จรณะ
วิชชา
อาเนญชา–ฌาน ๔ (จรณะ)
จรณะ ๑๕: สี ลสัมปทา ๑–อปั ณณกปฏิปทา ๓–สัทธรรม ๗–ฌาน ๔ = วิชชา: วิชชา ๓–วิชชา ๘
“วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน” พระผูม้ ีพระภาคเจ้านัน ทรงถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ

“บารมี ๑๐–ทศบารมี” หมายถึง สัมมาปฏิปทาหรื ออุบายวิธีอันยิงยวด เพือบรรลุจุดหมายอันสูงยิง คุณความดี
ทีบําเพ็ญอย่ างยิงยวด ซึงแยกออกเป็ น ๓ ระดับ คือ (๑) บารมี–ระดับสามัญ (๒) อปบารมี
–ระดับรอง และ
ุ
(๓) ปรมัตถบารมี–ระดับสู งสุ ด ได้แก่
่
(๑) “ทาน” คือ การให้ การเสี ยสละเพือชวยเหลื
อมวลมนุษย์สรรพสัตว์
(๒) “ศีล” คือ ความประพฤติถูกต้องสุ จริ ต
่
่ นแกการเสพบํ
(๓) “เนกขัมมะ” คือ ความปลีกออกจากกามได้ ไมเห็
าเรอ การออกบวช
้ ญหา และดําเนินการจัดการ
(๔) “ปัญญา” คือ ความรอบรู ้เข้าถึงความจริ ง รู ้จกั คิดพิจารณาแกไขปั
่ ให้สาํ เร็ จ ด้วยกุสโลบายอยางแยบคายในใจ
่
ตางๆ
่
(๕) “วิริยะ” คือ ความเพียรแกล้วกล้าบากบันทําการ ไมทอดทิ
งธุระหน้าที
(๖) “ขันติ” คือ ความอดทน ควบคุมตนอยูไ่ ด้ในธรรม ในเหตุผล และในแนวทางเพือจุดหมายอัน
่
ิ
ชอบ ไมยอมลุ
อาํ นาจกเลส
(๗) “สั จจะ” คือ ความจริ ง–ซื อสัตย์–จริ งใจ–จริ งจัง
่ ่
(๘) “อธิษฐาน” คือ ความตังใจมัน 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
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อีกประการหนึ ง ให้สังเกต “วิธีการจัดลําดับข้ อธรรมย่ อย” (Topic Sequence) ของบารมีทงั ๑๐ ประการ
่ างต้นนัน แบงออกเป็
่
ดังกลาวข้
น ๓ ขันตอน ได้แก่ (๑) “ลําดับแห่ งเทศนา” (๒) “ลําดับ” นันเป็ น “เหตแห่
ุ ง
การสมาทานครั งแรก” และ (๓) การสมาทานเป็ น “เหตแห่
ุ งการค้ นคว้ า” ซึ งธรรมทังหมดนําไปสู่ หลักธรรม
็ นสมาธิ และมีปัญญารอบรู ้ สมาธิทีดีทีสุ ดใน “รปฌาน
“ไตรสิ กขา” นันเอง เมือบุคคลมีศีลบริ สุทธิ จิตกเป็
๔”
ู
ั ) ซึงเป็ นภาวะจิตทีผองแผ้
่ วสุ กใส คือ “จิตประภัสสร” ในฌานสมาบัติ
กคื็ อ “จตตถฌาน
” (อุเบกขา–เอกคคตา
ุ
ทีเรี ยกวา่ “รปาวจรจตตถฌาน
” (พระสุ ตตันตปิ ฎก ขุททกนิกาย อุทาน เลม่ ๑ ภาค ๓ - หน้าที 318–319 FILE
ู
ุ
44) คือ เอกัคคตาแห่ งสมาธิทถึี งความไม่ หวันไหว (อัพยัคคนิมิต) เพราะประกอบด้ วย “โวทานธรรม” ทัง ๑๖
ประการ (การชําระล้างให้บริ สุทธิ –การทําให้สะอาดไมมั่ วหมอง หรื อ “โวทานํ” ได้แก่ ความผ่ องแผ้ ว ธรรม
ฝ่ ายวิเศษ) สมจริ งดังคําทีท่ านกล่ าวไว้ ว่า:
่ นไหวใน โกสัชชะ–ความเกียจคร้ าน
(๑) จิตทีไม่ ฟุบลง ชือวา่ อาเนญชะ เพราะไมหวั
่ นไหวใน อทธั
(๒) จิตทีไม่ ฟูขึน ชือวา่ อาเนญชะ เพราะไมหวั
ุ จจะ–ความฟุ้งซ่ าน
่ นไหวใน ราคะ–ความกําหนัด
(๓) จิตไม่ ยนิ ดียงิ ชือวา่ อาเนญชะ เพราะไมหวั
่ นไหวใน พยาบาท–ความขัดเคืองแค้ นใจ
(๔) จิตไม่ ผลักออก ชือวา่ อาเนญชะ เพราะไมหวั
่ นไหวใน ทิฏฐิ–ความเห็นผิด
(๕) จิตทีไม่ เกียวเกาะ ชือวา่ อาเนญชะ เพราะไมหวั
่ นไหวใน ฉันทราคะ–ความพอใจติดใคร่
(๖) จิตทีไม่ ผูกพัน ชือวา่ อาเนญชะ เพราะไมหวั
่ นไหวใน กามราคะ–ความติดใจในกามคณ
(๗) จิตทีหลดพ้
ุ น ชือวา่ อาเนญชะ เพราะไมหวั
ุ
่ นไหวใน กิเลส–ความเศร้ าหมอง
(๘) จิตทีไม่ พวั พัน ชือวา่ อาเนญชะ เพราะไมหวั
่ นไหวใน เขตแดนกิเลส
(๙) จิตทีไม่ มีเขตแดน ชือวา่ อาเนญชะ เพราะไมหวั
่ นไหวใน กิเลสต่ างๆ
(๑๐) จิตทีมีอารมณ์ เป็ นหนึง ชือวา่ อาเนญชะ เพราะไมหวั
่ นไหวใน อสัทธิยะ–ความไม่ มีศรัทธา
(๑๑) จิตทีศรัทธากํากับแล้ ว ชือว่า อาเนญชะ เพราะไมหวั
่ นไหวใน โกสัชชะ–ความเกียจคร้ าน
(๑๒) จิตทีวิริยะกํากับแล้ ว ชือวา่ อาเนญชะ เพราะไมหวั
่ นไหวใน ปมาทะ–ความประมาท
(๑๓) จิตทีสติกาํ กับแล้ ว ชือวา่ อาเนญชะ เพราะไมหวั
่ นไหวใน อทธั
(๑๔) จิตทีสมาธิกาํ กับแล้ ว ชือ อาเนญชะ เพราะไมหวั
ุ จจะ–ความฟุ้งซ่ าน
่ นไหวใน อวิชชา–ความไม่ รู้ จริง
(๑๕) จิตทีปัญญากํากับแล้ ว ชือวา่ อาเนญชะ เพราะไมหวั
่ นไหวใน ความมืดแห่ งอวิชชา
(๑๖) จิตทีถึงความสว่ างแล้ ว ชือวา่ อาเนญชะ เพราะไมหวั
่ ิ “สมาทานในธรรมด้ วยทศบารมี” มา
เพราะฉะนัน ในลําดับขันการทําสมาธินนั ผูบ้ าํ เพ็ญเพียรภาวนายอมเกด
่
่ นแรงดลบันดาลให้มนั ใจในการปฏิบตั ิธรรมให้ดียงิ ขึน เมือกาวสู
้ ่ ขนั ตอน “นังสมาธิ” (สมถ
กอนแล้
ว ยอมเป็
่
่ นในธรรมทีเป็ นอันตรายตอสมาธิ
่
่ ่ ่ บตั ิไมผิ่ ด เป็ นไป
ภาวนา) นัน จิตยอมไมหวั
มีความมันใจแนวแนวาปฏิ
ตามข้อประพฤติปฏิบตั ิถูกต้องด้วย “อริ ยมรรคมีองค์ ๘” ทุกขันตอน จึงเกดิ “จิตตสมาธิ” ในทางนังสมาธิ
่
นัน ทีเรี ยกวา่ “ธรรมสมาธิ ๕” ได้แก่ “ปราโมทย์ –ปี ติ –ปั สสั ทธิ –สุ ข–สมาธิ ” อยู่ในใจด้วยอุบายวิธีนีอยาง
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แยบคาย คือ “เจริ ญธรรมสมาธิทัง ๕ ประการ อันเป็ นกรรมในโยนิโสมนสิ การ” (โยนิ โสมนสิ การสมาบัติ)
่
นันเอง ด้วยเหตุนี กอนที
“ฌายีบุคคล” ทังหลายจะได้บรรลุถึง “รปฌาน
๔” ในทุกขันตอนนัน ต้องมีอุบาย
ู
ํ
วิธีหรื อความเป็ นผูฉ้ ลาดในกุสโลบายทีแนบเนี ยนในการกาหนดจิ
ตตนให้ได้คุณภาพ นันคือ รอบรู ้ในเรื อง
่ คือ (๑) มีปัญญารอบร้ ูถงึ เหตปัุ จจัยทีสมาธิเสื อม
“ญาณในธรรมทีอันตรายและอปการะแก่
สมาธิ” เป็ นอยางดี
ุ
ํ ดนิวรณ์ทงั หลาย ดังนี
และ (๒) มีปัญญารอบร้ ูถงึ เหตปัุ จจัยทีสมาธิเจริ ญ ซึงในความเป็ นจริ งนัน คือ การกาจั
่
่
(๑) “เนกขัมมะ” เป็ นอุปการะแกสมาธิ
เพราะละ “กามฉันทะ” อันเป็ นอันตรายแกสมาธิ
่
่
(๒) “อัพยาบาท” เป็ นอุปการะแกสมาธิ
เพราะละ “พยาบาท” อันเป็ นอันตรายแกสมาธิ
่
่
(๓) “อาโลกสั ญญา” เป็ นอุปการะแกสมาธิ
เพราะละ “ถีนมิทธะ” อันเป็ นอันตรายแกสมาธิ
่
่
(๔) “อวิกเขปะ” เป็ นอุปการะแกสมาธิ
เพราะละ “อทธั
ุ จจะ” อันเป็ นอันตรายแกสมาธิ
่
่
(๕) “ธรรมววัตถาน” เป็ นอุปการะแกสมาธิ
เพราะละ “วิจิกจิ ฉา” อันเป็ นอันตรายแกสมาธิ
่
่
(๖) “ญาณ” เป็ นอุปการะแกสมาธิ
เพราะละ “อวิชชา” อันเป็ นอันตรายแกสมาธิ
่
่
(๗) “ปราโมทย์ ” เป็ นอุปการะแกสมาธิ
เพราะละ “อรติ” อันเป็ นอันตรายแกสมาธิ
่
่
(๘) “กศลธรรมทั
งปวง” เป็ นอุปการะแกสมาธิ
เพราะละ “อกศลธร
รมทังปวง” อันเป็ นอันตรายแกสมาธิ
ุ
ุ
ํ ด “นิวรณ์ ๕” ทังหลาย คํา
อีกนัยหนึง ให้พิจารณาถึงความฉลาดในการเลือกใช้อุบายวิธีทีแยบคายในการกาจั
วา่ “นิวรณ์” ทังหลหาย ได้แก่ กามฉั นทะ–พยาบาท–ถีนมิทธะ–อุทธัจจกุกกุจจะ–วิจิกิจฉา–อวิชชา–อรติ–
อกุศลธรรมทังปวง โดยให้พจิ ารณาการทําโยนิโสมนสิ การ ดังนี
(๑) “กามฉันทะ–ความต้ องการกามคณ
ุ มิต
ุ ” คือ การกระทําให้มากซึงโยนิโสมนสิ การใน อสภนิ
ย่ อมตัดกามฉันทะขาดโดยชอบ ด้วย เนกขัมมะ
(๒) “พยาบาท–ความคิดร้ าย” คือ การกระทําให้มากซึงโยนิโสมนสิ การใน เมตตาเจโตวิมุตติ ย่ อม
ตัดพยาบาทขาดโดยชอบ ด้วย อัพยาบาท–ความไม่ พยาบาท
(๓) “ถีนมิทธะ–ความหดห่ ูและเซืองซึม” คือ การทําให้มากซึงโยนิโสมนสิ การ ใน อารัพภธาตุ–
ํ งมากขึน ปรักกมธาตุ–ความเพียรทีมีกาลั
ํ งมาก
ความเพียรเริ มแรก นิกกมธาตุ–ความเพียรทีมีกาลั
ทีสุ ดเพราะยํายีฐานะอืนๆ ย่ อมตัดถีนมิทธะขาดโดยชอบ ด้วย อาโลกสัญญา
(๔) “อทธั
ุ จจกกกจจะ
ุ ุ –ความฟ้ ุงซ่ านและร้ อนใจ” คือ การกระทําให้มากซึงโยนิโสมนสิ การใน ความ
่ อ สมาธิ ย่ อมตัดอทธั
สงบแห่ งจิต กลาวคื
ุ้ าน
ุ จจะขาดโดยชอบ ด้วย อวิกเขปะ–ความไม่ ฟงซ่
(๕) “วิจิกจิ ฉา–ความลังเลสงสัย” คือ การทําให้มากซึงโยนิโสมนสิ การใน ธรรมทังหลาย อันเป็ น
กศลและอกศล
ุ
ุ ๑ อันเป็ นโทษและไม่ เป็ นโทษ ๑ อันควรเสพและไม่ ควรเสพ ๑ อันเลวและ
ประณีต ๑ อันเปรียบด้ วยมรรคดําและธรรมขาว ๑ มีอยู่ ย่ อมตัดวิจิกจิ ฉาขาดโดยชอบ ด้วย
ธรรมววัตถาน–การกําหนดธรรม
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่
็ สําหรั บผูเ้ ป็ นปุ ถุชนชาวพุทธหรื อพระโยคาวจรผูก้ าลั
ํ งบําเพ็ญเพียรภาวนานัน การสมาธิ
อยางไรกตาม
็ นเรื องหลักในการเริ มต้นของการปฏิบตั ิธรรมอยางแท้
่ จริ ง
ไตรสิ กขานัน กเป็
ว่ าด้ วย สมาทานสิ กขา ๓
(พระสุ ตตันตปิ ฎก ขุททกนิกาย มหานิทเทส เลม่ ๕ ภาค ๒ - หน้าที 581 FILE 66)
่
[๙๒๒] คําวา่”สมาทานสิ กขา ๓” มีรายละเอียดตอไปนี
(๑) คําวา่ “ภิกษนัุ นสมาทานสิ กขาอะไร” ความวา่ ภิกษุนนั ถือเอา “สมาทาน” นันคือ ยึดถือ ซึงสิ กขาอะไร ๑
ยึดมัน ซึงสิ กขาอะไร ๑ ถือมัน ซึงสิ กขาอะไร ๑ เพราะฉะนัน จึงชือวา่ “ภิกษนัุ นสมาทานสิกขาอะไร”
(๒) คําวา่ “มีสมาธิเป็ นธรรมเอกผดขึ
ุ น” ในคําวา่ “จึงเป็ นผู้มีสมาธิเป็ นธรรมเอกผุดขึน มีปัญญารักษาตนมี
สติ” ความวา่ มีจิตมีอารมณ์ เดียว ๑ มีจิตไม่ ฟงซ่
ุ้ าน ๑ มีใจไม่ ถกู อารมณ์ ร้ายกระทบ ๑ เพราะฉะนัน จึงชือ
วา่ “มีสมาธิเป็ นธรรมเอกผดขึ
ุ น”
(๓) คําวา่ “มีปัญญารักษาตน” (มีสติสมั ปชัญญะ) ความวา่ มีปัญญารั กษาตน ๑ เป็ นบัณฑิต ๑ มีปัญญา ๑ มี
ความรู้ ๑ มีญาณ ๑ มีปัญญาแจ่ มแจ้ ง (วิชชา) ๑ มีปัญญาทําลายกิเลส (นิพเพธิกปัญญา = ปริ ยฏุ ฐาน
ิ –กเลสอยางกลาง
ิ
่
กเลส
)๑
(๔) คําวา่ “มีสติ” ความวา่ “มีสติด้วยเหตุ ๔ ประการ” คือ ภิกษุเมือเจริ ญสติปัฏฐาน พิจารณาเห็นกายในกาย
(กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน) กชื็ อวา่ “มีสติ” ๑ เมือเจริ ญสติปัฏฐาน พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนา
ทังหลาย (เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน) กชื็ อวา่ “มีสติ” ๑ เมือเจริ ญสติปัฏฐาน พิจารณาเห็นจิตในจิต
(จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน) กชื็ อวา่ “มีสติ” ๑ เมือเจริ ญสติปัฏฐาน พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทังหลาย
(ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน) กซึ็ งวา่ “มีสติ” ๑ ภิกษุนนั เรี ยกวา่ “มีสติ”
่ ลถามถึง “อธิศีลสิ กขา” ด้วยคําวา่ “ภิกษนัุ นสมาทานสิ กขาอะไร” ทูลถามถึง “อธิจิตสิ กขา”
พระเถระยอมทู
ด้วยคําวา่ “มีสมาธิเป็ นธรรมเอกผดขึ
ุ น” ทูลถามถึง “อธิปัญญาสิ กขา” ด้วยคําวา่ “มีปัญญารักษาตน” ทูลถาม
ถึง “ความบริสุ ทธิแห่ งสติ” (สติปัฏฐาน ๔–มหาสติปัฏฐาน) ด้วยคําวา่ “มีสติ” เพราะฉะนัน จึงชือวา่ “ภิกษุ
นันสมาทานสิกขาอะไร” จึงเป็ น “ผ้ มู ีสมาธิเป็ นธรรมเอกผดขึ
ุ น–มีปัญญารั กษาตน–มีสติ”
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ว่ าด้ วย ผ้ ูมีสติโดยเหตุ ๔
(พระสุ ตตันตปิ ฎก ขุททกนิกาย มหานิทเทส เลม่ ๕ ภาค ๒ - หน้าที 287 –288 FILE 66)
[๗๐๘] คําวา่ “ในกาลทกเมื
ุ อ” ในคําวา่ “ภิกษพึ
ุ งเป็ นผู้มีสติศึกษา เพือกําจัดซึงตัณหาเหล่ านัน ในกาลทกเมื
ุ อ”
ความวา่ ในกาลทุกเมือ ๑ ในกาลทังปวง ๑ ตลอดกาลทังปวง ๑ ตลอดกาลเป็ นนิตย์ ๑ ตลอดกาลยังยืน ๑
่
ตลอดกาลนิรันดร์ ๑ ตลอดกาลเป็ นอันเดียว ๑ ตลอดกาลติดตอ่ ๑ ตลอดกาลเป็ นลําดับ ๑ ตลอดกาลไมขาด
่ ๑ ตลอดกาลสื บเนือง ๑ ตลอดกาลไมขาดสาย
่
ระยะ ๑ ตลอดกาลไมมี่ ระหวาง
๑ ตลอดกาลกระชันชิด ๑ ใน
่ ต ๑ ในกาลหลังภัต ๑ ในยามต้น ๑ ในยามกลาง ๑ ในยามหลัง ๑ ในข้างแรม ๑ ในข้างขึน ๑ ในฤดู
กาลกอนภั
ฝน ๑ ในฤดูหนาว ๑ ในฤดูร้อน ๑ ในตอนวัยต้น ๑ ในตอนวัยกลาง ๑ ในตอนวัยหลัง ๑
คําวา่ “ผ้ ูมีสติ” ได้แก่ เป็ นผู้มีสติโดยเหตุ ๔ อย่ าง (สติปัฏฐาน ๔–มหาสติปัฏฐาน) คือ (๑) เมือเจริ ญกายา
นุปัสสนาสติปัฏฐานในกาย ชือวา่ “เป็ นผ้ มู สี ติ” (๒) เมือเจริ ญเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานในเวทนาทังหลาย
ชือว่า “เป็ นผ้ มู สี ติ” (๓) เมือเจริ ญจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานในจิต ชือวา่ “เป็ นผ้ มู ีสติ” (๔) เมือเจริ ญธรรมา
นุปัสสนาสติปัฏฐานในธรรมทังหลาย ชือวา่ “เป็ นผ้ มู ีสติ–เป็ นผ้ มู ีสติโดยเหตุ ๔”
อีกประการหนึง คือ ชือวา่ “เป็ นผ้ มู ีสติ” เพราะเว้นจากความเป็ นผูไ้ มมี่ สติ ๑ เพราะเป็ นผูก้ ระทําธรรม
ํ ดธรรมอันเป็ นปฏิปักษ์ต่อสติ ๑ เพราะเป็ นผูไ้ มหลงลื
่
ทังหลายทีควรทําด้วยสติ ๑ เพราะเป็ นผูก้ าจั
มธรรมอัน
่ ๑ ชือวา่ “เป็ นผ้ มู ีสติโดยเหตุ ๔”
เป็ นนิมิตแหงสติ
อีกประการหนึง คือ ชือวา่ “เป็ นผ้ มู ีสติ” เพราะเป็ นผูป้ ระกอบด้วยสติ ๑ เพราะเป็ นผูอ้ ยูด่ ว้ ยสติ ๑ เพราะเป็ นผู ้
่
่ วยสติ ๑ เพราะเป็ นผูไ้ มหวนกลั
่
คลองแคลวด้
บจากสติ ๑ ชือวา่ “เป็ นผ้ มู สี ติโดยเหตุ ๔”
อีกประการหนึง คือ ชือวา่ “เป็ นผ้ มู ีสติ” เพราะเป็ นผูร้ ะลึกได้ ๑ เพราะเป็ นผูส้ งบ ๑ เพราะเป็ นผูร้ ะงับ ๑
เพราะเป็ นผูป้ ระกอบด้วยธรรมของสัตบุรุษ ๑ ชือว่า “เป็ นผ้ มู ีสติ” เพราะ (อนุสติ ๑๐) พุทธานุสสติ ๑ ธรรมา
นุสสติ ๑ สังฆานุสสติ ๑ สี ลานุสสติ ๑ จาตานุสสติ ๑ เทวดานุสสติ ๑ อานาปานสติ ๑ มรณสติ ๑ กายคตาสติ
๑ อุปสมานุสสติ ๑
ฉะนัน ความระลึก ๑ ความระลึกถึง ๑ ความระลึกเฉพาะ ๑ ความระลึก ๑ กิริยาทีระลึก ๑ ความทรงจํา ๑
ความไม่ เลือนลอย ๑ ความไม่ หลงลืม ๑ สติ ๑ สตินทรี ย์ ๑ สติพละ ๑ สัมมาสติ ๑ สติสัมโพชฌงค์ ๑ เอกาย
นมรรค (สติปัฏฐาน ๔) ๑ นีเรี ยกวา่ “สติ” บุคคลเป็ นผูเ้ ข้าใกล้ เข้าชิด เข้าถึง เข้าถึงพร้อม เข้าไปถึง เข้าไปถึง
พร้อมประกอบด้วยสตินี บุคคลนันเรี ยกวา่ “เป็ นผ้ มู ีสติ”
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ว่ าด้ วย สมาธิ
(พระสุ ตตันตปิ ฎก ขุททกนิกาย มหานิทเทส เลม่ ๕ ภาค ๒ - หน้าที 176–178 FILE 66)
บทวา่ “สมาหิเต” คือ จิตเป็ นสมาธิ ด้ วยสมาธิในจตตถฌานนี
อนึง ในบทวา่ “ปริสุ ทฺเธ” เป็ นต้น ได้แก่ “จิต
ุ
บริ สุ ทธิด้ วยความบริ สุ ทธิแห่ งอเบกขาและสติ
”
ุ
ิ
ชือว่า “จิตผดผ่
ุ อง” เพราะเป็ น “จิตบริ สุ ทธิ” นันเอง อธิบายวา่ “ผ่ องใส” ชือวา่ “จิตไม่ มีกเิ ลส” เพราะกเลสมี
ํ ดออกไปด้วยการทําลายปั จจัยมีสุขเวทนาเป็ นต้น ชือวา่ “จิตปราศจากอปกิ
ราคะ เป็ นต้น ถูกกาจั
ุ เลส” (จิต
ิ
ประภัสสร) เพราะไมมี่ กิเลสนันเอง จิตเศร้าหมองด้วยกเลส
ชือวา่ “จิตอ่ อน” เพราะอบรมดีแล้ว อธิบายวา่ “จิตถึงความชํานาญ” เพราะจิตเป็ นไปในอํานาจ จึงเรี ยกวา่
“จิตอ่ อน”
่
ชือวา่ “จิตควรแก่การงาน” เพราะ “จิ ตอ่ อน” นันเอง ทานอธิ
บายวา่ ควรแก่การงาน เหมาะแก่ การงาน
เพราะวา่จิตอ่ อนเป็ นจิตทีควรแก่ การงาน เหมือนทองคําบริ สุทธิ แม้ จิตทังสองอย่ างนันก็เป็ นจิตทีอบรมดีแล้ ว
นันเอง ดังทีพระผูม้ ีพระภาคเจ้าตรัสไว้วา่ “ดกู่ อนภิกษทัุ งหลาย เราไม่ เห็นธรรมอืนแม้ สักอย่ างเดียว เหมือน
จิตทีอบรมแล้ วทําให้ มากแล้ วเป็ นจิตอ่ อนควรแก่การงานนีเลย”
่ น ชือวา่ “จิตตังมัน” เพราะ ตังมันอยู่ในความบริ สุทธิ เป็ นต้น ชือวา่ “จิตถึงความไม่
ในบรรดาจิตเหลานั
หวันไหว” เพราะเป็ นจิตตังมัน นันเอง อธิบายวา่ “ไม่ หวัน–ไม่ ไหว”
่
อีกอยางหนึ
ง ชือวา่ “จิตตังมัน” เพราะ ตังอยู่ในอํานาจของตน โดยความเป็ นจิตอ่ อนและควรแก่ การงาน ชือ
วา่ “จิตถึงความไม่ หวันไหว” เพราะ กําหนดไว้ ด้วยธรรม ๖ ประการ คือ “ศรั ทธา–วิริยะ–สติ–สมาธิ–
ํ
่
่ น เพราะความไมเชื
่ อ (๒) จิต
ปัญญา–แสงสว่ าง” จริ งอยู่ (๑) จิตทีกาหนดไว้
ดว้ ย “ศรั ทธา–สัทธา” ยอมไมหวั
ํ
่
่ นไหว เพราะความเกยจคร้
ี าน (๓) จิตทีกาหนดไว้
ํ
ทีกาหนดไว้
ดว้ ย “ความเพียร–วิริยะ” ยอมไมหวั
ดว้ ย
่
่ นไหว เพราะความประมาท (๔) จิตทีกาหนดไว้
ํ
่
่
“ระลึกได้ –สติ” ยอมไมหวั
ดว้ ย “ความตังมัน–สมาธิ” ยอมไม
่ (๕) จิตทีกาหนดไว้
ํ
่
่ นไหว เพราะ
หวันไหว เพราะความฟุ้ งซาน
ดว้ ย “ความรอบรู้ –ปัญญา–ญาณ” ยอมไมหวั
ํ
่
่ นไหว เพราะความมืดคือกเลส
ิ ฉะนัน
อวิชชา (๖) จิตทีกาหนดไว้
ดว้ ย “แสงสว่ าง–อาโลกสัญญา” ยอมไมหวั
ํ
่ น จิตประกอบด้วยองค์ ๘ เป็ น
เป็ นอันวา่ “จิตถึงความไม่ หวันไหว” กาหนดแล้
วด้วยธรรม ๖ ประการ เหลานั
“จิตควรแก่อภินิหาร” (อํานาจบุญกุศล) เพราะได้ “อากาสานัญจายตนสมาบัติ” (เพราะได้บรรลุจตุตถฌาน
้ ่ อรู ปฌาน ๔ ได้)
และกาวสู
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หมายเหตุ: เพือให้เข้าใจชัดเจนในการเริ มเจริ ญ “โพธิปักขิยธรรม ๓๗” นันคือ “สติปัฏฐาน ๔–สัมมัปธาน
๔–อิทธิ บาท ๔–อินทรี ย์ ๕–พละ ๕–โพชฌงค์ ๗–อริ ยมรรคมีองค์ ๘” ให้พิจารณา “ธรรม ๖ ประการ”
เพิมเติมทีปฏิสงั ยุตด้วย “อินทรีย์ ๕–พละ ๕” ดังนี
(๑) “อินทรีย์ ๕” หมายถึง ธรรมทีเป็ นใหญ่ ในกิจของตน ซึ งธรรมทีตรงกันข้ ามแต่ ละอย่ าง จะเข้ า
ครอบงําไม่ ได้ ได้แก่
่
ั
(๑) “สั ทธา–สั ทธินทรีย์” —ความเชือ ยอมระงั
บปิ ดกนความไร้
ศรัทธา–อสัทธา
่
ั
ี าน–โกสัชชะ
(๒) “วิริยะ–วิริยนิ ทรีย์” —ความเพียร ยอมระงั
บปิ ดกนความเกยจคร้
ั
(๓) “สติ–สตินทรีย์” —ความระลึกได้ ย่อมระงับปิ ดกนความประมาท
–ปมาทะ
่
ั
่ –อทธั
(๔) “สมาธิ–สมาธินทรีย์” —ความตังจิตมัน ยอมระงั
บปิ ดกนความฟุ้
งซาน
ุ จจะ
่
ั
(๕) “ปัญญา–ปัญญินทรีย์” —ความรู ้ทวั ชัด ยอมระงั
บปิ ดกนความหลงลื
มสติ–โมหะ หรื อ
่ น ขัดข้องเพราะ อวิชชา–ความหลง–อกุศลมูล หรื อ
“อสัมปชัญญะ” คือ ความไมรู่ ้ไมเห็
่
่ –ระลึกย้อนไปกไมได้
็ ่ –
“มฏฐสั
–ไมมี่ สติ–ระลึกตามไปไมได้
ุ จจะ” คือ การอยูอ่ ยางขาดสติ
่ –จําไมได้
่ –ฟันเฟื อน–หลงลืม–หลงเลือน–หลงใหลไป–หลงพร้อม คือ “สมฺโม
นึกไมออก
หวิหาโร” แปลวา่ “อยู่ด้วยความหลง” [ตังนโมไมทั่ น]
(๒) “พละ ๕” หมายถึง ธรรมทีเป็ นกําลัง [ขวัญพลังใจ–แรงบันดาล–จิตทีตังมัน เลือมใส ศรัทธา =
อธิโมกข์] ให้ เกิดความเข้ มแข็งมันคง ซึ งธรรมทีตรงกันข้ ามแต่ ละอย่ าง จะเข้ าครอบงําไม่ ได้ [ดู
่ ยวกบั อินทรี ย ์ ๕] ได้แก่
ปฏิปักษ์ธรรมเชนเดี
(๑) “สั ทธา–สั ทธาพละ” คือ ความเชือ —เลือมใส ศรัทธา เชือมันในอริ ยมรรค
(๒) “วิริยะ–วิริยพละ” คือ ความเพียร — เพียรชอบในการละชัวทําดี
่
(๓) “สติ–สติพละ” คือ ความระลึกได้ —ไมหลงลื
ม เลือนลอย
่ ดสาย
่
(๔) “สมาธิ–สมาธิพละ” คือ ความตังจิตมัน —ไมฟุ้่ งซานสั
(๕) “ปัญญา–ปัญญาพละ” คือ ความรู ้ทวั ชัด —โยนิโสมนสิ การ ฉลาดคิดถูกวิธี

บทความที ๘๐ ประจําปี ๒๕๕๘ – ความผ่ องแผ้ วสุกใสแห่ งจิ ต – นิธี ศิริพัฒน์

หน้า ๑๖

อีกนัยหนึง ชือว่า “จิตมีสมาธิ” เพราะ มีสมาธิ ในจตุตถฌาน ชือวา่ “จิตบริ สุ ทธิ” เพราะ ไกลจากนิวรณ์ ชือวา่
“จิตผ่ องแผ้ ว” เพราะ ก้ าวล่ วงวิตก วิจาร ปี ติ สุข ชือวา่ “จิตไม่ มีกเิ ลส” เพราะ ไม่ มีความเคลือนไหวไปใน
ความปรารถนาลามกอันเป็ นข้ าศึกแก่ การได้ ฌาน
บทวา่ “อิจฺฉาวจรานํ” มีอธิบายวา่ เคลือนไปในความปรารถนา คือ หยังลงเป็ นไปด้วยอํานาจความปรารถนา
่
่ อนึง ชือวา่ “จิตปราศจากอปกิ
ิ
่
เป็ นปัจจัยแหงความโกรธมี
ประการตางๆ
ุ เลส” เพราะปราศจากอุปกเลสแหง
ี องนัน พึงทราบแม้ทงั สองอยางนั
่ น (โลภะ–โทสะ) โดย
จิตมี อภิชฌา โลภะ อกุศลมูล ตัณหาเครื องเกยวข้
ั ั “อนังคณสูตร” และ “วัตถุสูตร” (๑) ชือวา่ “จิตอ่ อน” เพราะถึงความชํานาญ (๒) ชือวา่
ทํานองเดียวกนกบ
“จิตควรแก่การงาน” เพราะเข้าถึงอิทธิบาท ชือวา่ (๓) “จิตตังมันถึงความไม่ หวันไหว” เพราะเข้าถึงความ
ประณี ตด้วยการบําเพ็ญภาวนาให้บริ บูรณ์ อธิบายวา่ จิ ตตังมันโดยอาการทีจิ ตไม่ มีความหวันไหว ไม่ ถึงความ
่
่ (จิตออน
่ ๑ จิตควรแกการงาน
หวันไหว หมายถึง “จิตประกอบด้ วยองค์ ๘” อยางนี
๑ จิตถึงความไม่
หวันไหว ๖) เป็ น “จิตควรแก่อภินิหาร” เป็ นบาท คือ เป็ นปทัฏฐานเพือได้ “อากาสานัญจายตนสมาบัติ”
จบว่ าด้ วย สมาธิ -----------------

่ ่
็ เพือขยายความให้ชดั เจนยิงขึนเกยวกบ
ี ั เรื อง “สมาธิแห่ งจตตถฌาน
แตอยางไรกตาม
” ให้ชดั เจนยิงขึน โดย
ุ
่
พิจารณาถึง ความบริ สุ ทธิแห่ งจิต (ผองแผ้
ว) และ อํานาจอภินิหารแห่ งจิต (สุ กใส) ซึ งเป็ นกระบวนการคิด
่ งด้วย “อธิจิตตสิ กขา” ได้แก่ “สัมมาวายามะ–
อันเป็ น “ปัญญาในสมาธิ” ทีผูเ้ จริ ญสมถภาวนาพึงเข้าใจแจมแจ้
ิ
่
่ วรณ์ทงั หลาย ดังนี
สัมมาสติ–สัมมาสมาธิ ” อันเป็ นอํานาจอธิจิตต์ในการทําลายกเลสอยางกลางแหงนิ
ว่ าด้ วย สมถะกับสมาธิ
(พระสุ ตตันตปิ ฎก ขุททกนิกาย มหานิทเทส เลม่ ๕ ภาค ๒ – หน้าที 392 – 394 FILE 66)
ก็พึงทราบความใน บทวา่ “อถวาปิ สมาธึ” นีดงั นี บทวา่ “สมาธึ” คือ ชือวา่ “สมาธิ” เพราะ จิตเป็ นกุศลมี
่
่
อารมณ์เดียว ชือวา่ “สมาธิ” ด้วยอรรถวากระไร
ด้วยอรรถวา่ “ตังใจมัน” ชือวา่ “การตังใจมัน” นีเป็ นอยางไร
คือ “การตังจิ ตและเจตสิ กไว้ ในอารมณ์ เดียวเสมอและโดยชอบ” ท่านอธิบายวา่ “การตังไว้ ” เพราะฉะนัน จิต
่
และเจตสิ กทังหลาย ไม่ ฟุ้งซ่ าน ไม่ ว่ นุ วาย ตังอยู่ในอารมณ์ เดียว ด้วยอานุภาพแหงธรรมใดเสมอและโดยชอบ
่
่ ง “สมาธิ” นันเป็ นคาถาประพันธ์วา่ :
นี พึงทราบวา่ “การตังใจมัน” ทานกลาวถึ
สมาธินัน (๑) มีความไม่ ฟุ้งซ่ านเป็ นลักษณะ (๒) มีความกําจัด
ความฟ้ ุงซ่ านเป็ นรส (๓) มีความไม่ หวันไหวเป็ นเครื องปรากฏ
(๔) มีความสขุ ความเจริ ญเป็ นปทัฏฐาน
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่ นไหว
อีกนัยหนึง คําวา่ “สมาธิ” ได้แก่ (๑) ชือวา่ “ตังมัน” เพราะตังอยูใ่ นอารมณ์โดยความไมขุ่ น่ มัวไมหวั
่
สองบทตอไปเพิ
มอุปสัค (๒) ชือวา่ “ตังอยู่พร้ อม” เพราะรวบรวมแม้อารมณ์ในสัมปยุตตธรรมตังอยู่ (๓) ชือ
่ าไปเกาะอารมณ์ตงั อยู่
วา่ “ตังลง” เพราะไมเข้
่ คือ (๑) ศรัทธา (๒) สติ (๓) สมาธิ และ (๔) ปัญญา ยอมหยั
่
จริ งอยู่ ใน ฝ่ ายกศลธรรม
มี ๔ อยาง
งลงใน
ุ
่ งกลาววา
่ ่ แน่ วแน่ (๒) สติ ทานจึ
่ งกลาววา
่ ่ ไม่ เลือนลอย (๓) สมาธิ
อารมณ์ ด้วยเหตุนนั แล (๑) ศรั ทธา ทานจึ
่ งกลาววา
่ ่ ตังลงดิง (๔) ปัญญา ทานจึ
่ งกลาววา
่ ่ หยังลง (หยังรู ้ดว้ ยญาณทัสสนะตามเป็ นจริ ง)
ทานจึ
่
่ คือ (๑) ตัณหา (๒) ทิฏฐิ และ (๓) อวิชชา ยอมหยั
่
สวนใน
ฝ่ ายอกศลธรรม
มี ๓ อยาง
งลงในอารมณ์ ด้วยเหตุ
ุ
่ นทานจึ
่ งกลาววา
่ ่ เป็ น “โอฆะ” (ซึงหมายถึง ห้วงนําคือสงสาร ห้วงนําคือการเวียนวายตา
่
นันธรรมเหลานั
ิ นเป็ นดุจกระแสนําหลากทวมใจสั
่
เกดิ กเลสอั
ตว์ มี ๔ คือ กาม–ภพ–ทิฏฐิ –อวิชชา) อนึง ในฝ่ ายอกุศลนี จิตมี
อารมณ์ เป็ นหนึงได้ แต่ ไม่ มกี าํ ลัง (มิจฉาสมาธิ) เหมือนอย่ างว่ า: “เมือบุคคลเอานํารดในทีเปรอะด้ วยธุลีแล้ วถู
ธุลีหายไปชัวขณะเล็กน้ อย เมือแห้ งแล้ วธุลีกป็ รากฏตามเดิมอีกฉั นใด ความทีจิตมีอารมณ์ เป็ นหนึงในฝ่ าย
อกุศล จึงไม่ มีกาํ ลังฉั นนันเหมือนกัน”
่ อันเป็ นไปแล้วด้วยอํานาจความฟุ้ งซานและ
่
ชือวา่ “ไม่ มีความฟ้ ุงซ่ าน” เพราะเป็ นปฏิปักษ์ต่อความฟุ้ งซาน
่
่
ความสงสัย จิตแลนไปด้
วยอํานาจความฟุ้ งซานและความสงสั
ยนันแล ชือวา่ “ย่ อมฟุ้งซ่ าน” แต่ “สมาธิ” นี
่
่ น เพราะเหตุนนั จึงชือวา่ “ไม่ ฟุ้งซ่ าน” แตสํ่ าหรับ คําวา่ “จิตแล่ นไป” คือ แลนไปข้
่
ไมฟุ้่ งซานอยางนั
างโน้น
่ และความสงสัย แตความเป็
่
่ ฟงซานไปได้
่ ชือ
ข้างนี ด้วยอํานาจความฟุ้ งซาน
นผูม้ ีใจอันอะไร ๆ ไมให้
ุ้ ่
อยางนี
วา่ “อวิสาหฏมานสตา” หมายถึง ความมีใจไม่ ฟุ้งซ่ าน
่ ได้แก่ (๑) “จิตตสมถะ” คือ ความสงบแห่ งจิต (๒)
บทวา่ “สมโถ” (สมถะ) หมายถึง ความสงบ มี ๓ อยาง
“อธิกรณสมถะ” คือ ความสงบแห่ งอธิ กรณ์ (๓) “สัพพสังขารสมถะ” คือ ความสงบแห่ งสังขารทังปวง
่ น ชือวา่ “จิตตสมถะ” เพราะจิตมีอารมณ์เป็ นหนึงใน “สมาบัติ ๘” (รู ปฌาน ๔–อรู ปฌาน
ในสมถะ ๓ อยางนั
๔) เพราะธรรมชาติของจิต (วิถีจิต) นัน จิ ตหวันไหว จิตดินรน ซึงจะสงบระงับได้ เพราะอาศัย “สมถะ” นัน
่ งเรี ยกวา่ “จิตตสมถะ”
ฉะนัน คุณชาติแหง่สมถะนัน ทานจึ
ชือวา่ “อธิกรณสมถะ” หมายถึง ธรรมเครื องระงับอธิกรณ์ วิธีดาํ เนินการเพือระงับอธิกรณ์มี ๗ วิธี ได้แก่ (๑)
“สั มมขาวิ
ุ นัย” วิธีระงับในทีพร้อมหน้า (๒) “สติวนิ ัย” วิธีระงับโดยถือสติเป็ นหลัก (๓) “อมฬหวิ
ู นัย” วิธี
ระงับสําหรับผูห้ ายจากเป็ นบ้า (๔) “ปฏิญญาตกรณะ” การทําตามทีรับ (๕) “ตัสสปาปิ ยสิ กา” การตัดสิ น
ลงโทษแกผู่ ผ้ ดที
ิ ไมรั่ บ (๖) “เยภยยสิ
ุ กา” การตัดสิ นตามคําของคนข้างมาก (๗) “ติณวัตถารกวินัย” วิธีดุจ
ิ นแล้วจะต้องจัดต้องทํา) ทังหลายนันๆ
กลบไว้ดว้ ยหญ้า ดังเชน่ การประนีประนอม “อธิกรณ์ ” (เรื องทีเกดขึ
่ งเรี ยกวา่ “อธิกรณสมถะ”
สงบระงับไปเพราะอาศัยสมถะนัน เพราะฉะนัน สมถะนันทานจึ
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่
่ งเรี ยกวา่
แตเพราะสั
งขารทังหลายทังปวงสงบระงับไป เพราะอาศัย “นิพพาน” ฉะนัน “นิพพาน” นันทานจึ
่ ตทีเป็ นพืนฐานด้วย
“สัพพสังขารสมถะ” ในความนีท่านประสงค์เอา “จิตตสมถะ” ซึงมีองค์ประกอบแหงจิ
“จิตตสมาธิ–ธรรมสมาธิ” ได้แก่ “ปราโมทย์ –ปี ติ–ปั สสัทธิ –สุข–สมาธิ ” (๑) ชือวา่ “สมาธินทริยะ” (สมาธิ
่ กษณะของสมาธิ (๒) ชือวา่ “สมาธิพละ” เพราะไมหวั
่ นไหวในอุทธัจจะ
นทรี ย)์ เพราะทําความเป็ นใหญในลั
่ สมาธินาํ สัตว์ออกไป ซึงจะเป็ นสมาธิ
(๓) บทวา่ “สมฺมาสมาธิ” (สัมมาสมาธิ = ฌาน ๔) ได้แก่ สมาธิแนนอน
่
ในวิปัสสนาตอไป
จบว่ าด้ วย สมถะกับสมาธิ -------------------

ดังนัน จะเห็นได้ว่า โดยพืนฐานแล้ว ในการเจริ ญสมถภาวนานัน เพือให้เกดิ “ธรรมสมาธิ ๕” (ปราโมทย์–
ปี ติ–ปั สสัทธิ –สุ ข–สมาธิ ) ทีประกอบด้วย (๑) “จิตตสมถะ” คือ ความสงบ (๒) “จิตตสมาธิ” คือ ความตังมัน
ั นหนึ งเดียว ยอมทํ
่ าให้เกดิ “ปัญญา
(๓) “จิตตวิเวก” คือ ความสงัด เมือ “สมถะ–สมาธิ–วิเวก” ปฏิสังยุตกนเป็
ในสมาธิ” เพราะประกอบด้วยจิตอันยิงทีบริ สุทธิ “จิตประภัสสร” คือ “ความผ่ องแผ่ วสุ กใสแห่ งจตุตถฌาน
ั
่
กุศลจิ ต” (อุบกขา–เอกคคตาแหงสมาธิ
) ได้แก่ “สั มมาวายามะ–สั มมาสติ–สั มมาสมาธิ” จนรวมถึงการมีจิตที
สามารถตรวจสอบความถูกต้องภายในตนได้ทีได้สมาทานไตรสิ กขาไว้ ชื อวา่ “อัฎฐมัคคังควิภาวนญาณ”
คือ ญาณคือทําให้ แจ้ งซึ งองค์ แห่ งมรรค ๘: สั มมาทิฏฐิ ๑ สั มมาสั งกัปปะ ๑ สั มมาวาจา ๑ สั มมากัมมันตะ ๑
็ าให้เกดการ
ิ
สั มมาอาชี วะ ๑ สั มมาวายามะ ๑ สั มมาสติ ๑ สั มมาสมาธิ ๑ โดยองค์ความรู ้ทงั หมดนี กจะทํ
บรรลุถึงการตรัสรู ้ใน “อริยมรรคญาณ” นัน ซึ งได้ดว้ ยการตัดขาดฝ่ ายทีเศร้าหมอง ตรัสรู ้ผกู พันสภาวะตาม
เป็ นจริ ง อันมี “วิภาคแห่ งอริ ยมรรคญาณ” นัน เป็ นต้นวา่ (๑) “ทกข์
ุ ” มีการเบียดเบียน ปรุ งแตง่ เผา
่
แปรปรวน ตามนัยนี (๒) “สมทัุ ย” มีการขวนขวายเป็ นเหตุ พัวพัน หวงใย
ตามนัยนี (๓) “นิโรธ” เป็ นเครื อง
ิ ไมปรุ
่ งแตงอมตะ
่
สลัดออก สงัดจากกเลส
ตามนัยนี (๔) “มรรค” นําออกไป เป็ นเหตุ เป็ นทัสสนะ เป็ น
่
อธิบดี ตามนัยนี ในอันดับตอไปนี
ให้ทาํ ความเข้าใจถึง คําวา่ “วิเวก ๓” และ “วิเวก ๕” ให้ชดั เจนยิงขึน ดังนี
“วิเวก ๓” หมายถึง ความสงัด–ความปลีกออก ได้แก่
่ ใ่ นทีสงัดกดี็ ดํารงอิริยาบถและเทียวไปผูเ้ ดียวกดี็
(๑) “กายวิเวก” คือ ความสงัดกาย ได้แกอยู
่ าจิตให้สงบผองใส
่
(๒) “จิตตวิเวก” คือ ความสงัดใจ ได้แกทํ
สงัดจากนิวรณ์ สังโยชน์ และ อนุสยั
่ ่ บ้ รรลุฌาน และอริ ยมรรค อริ ยผล
เป็ นต้น หมายเอาจิตแหงทานผู
่
ิ ็ ขันธ์
(๓) “อปธิ
นทีสงบระงับสังขารทังปวง ปราศจากกเลสกดี
ุ วเิ วก” คือ ความสงัดอุปธิ ได้แกธรรมเป็
่ ปธิ หมายเอา “พระนิพพาน”
กดี็ อภิสงั ขารกดี็ ทีเรี ยกวาอุ
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“วิเวก ๕” หมายถึง ความสงัดหรื อความปลีกออกจากกิเลส–ภาวะไร้ กิเลสและไม่ มีทุกข์ เกิดขึน ได้แก่
่ นันคือ ความสงัดกเลสของทานผู
ิ
่ บ้ าํ เพ็ญฌาน ถึง
(๑) “วิกขัมภนวิเวก” คือ ความสงัดด้วยขมไว้
่ ่ วรณ์ไว้ได้ ตลอดเวลาทีอยูใ่ นฌานนัน
ปฐมฌาน ยอมขมนิ
ิ วยธรรมทีเป็ นคู่ปรับหรื อธรรมที
(๒) “ตทังควิเวก” คือ ความสงัดด้วยองค์นนั ๆ นันคือ สงัดจากกเลสด้
ํ
ตรงข้าม เชน่ สงัดสักกายทิฏฐิดว้ ยความรู ้ทีกาหนดแยกนามรู
ปออกได้ เป็ นความสงัดชัวคราวใน
กรณี นนั ๆ
ิ
(๓) “สมจเฉท
จสิ นเด็ดขาด ด้วย “โลกุต
ุ วิเวก” คือ ความสงัดด้วยตัดขาด นันคือ สงัดจากกเลสเสร็
่
ตรมรรค” ในขณะแหงมรรคนั
น ชือ “สมุจเฉทวิเวก”
ิ
(๔) “ปฏิปัสสั ทธิวเิ วก” คือ ความสงัดด้วยสงบระงับ นันคือ อาศัย “โลกุตตรมรรค” ดับกเลสเด็
ดขาด
ิ
ไปแล้วบรรลุ “โลกุตตรผล” กเลสเป็
นอันสงบระงับไปหมดแล้ว ไมต้่ องขวนขวายเพือดับอีก
่
ในขณะแหงผลนั
นชือ “ปฏิปัสสัทธิ วิเวก”
่ นันคือ สงัดจากกเลส
ิ
(๕) “นิสสรณวิเวก” คือ ความสงัดด้วยสลัดออกได้ หรื อดับด้วยปลอดโปรงไป
ิ บแล้วนันยังยืนตลอดไป ภาวะนันชือ “นิสสรณวิเวก” ได้แก่
เสร็ จสิ นแล้วดํารงอยูใ่ นภาวะทีกเลสดั
“อมตธาตุ” คือ “นิพพาน”
๑๑. อนปพพนิ
ุ ุ โรธสตร
ู
ว่ าด้ วย อนปพพนิ
ุ ุ โรธ ๙ ประการ
(พระสุ ตตันตปิ ฎก อังคุตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต เลม่ ๔ - หน้าที 820 FILE 37)
[๒๓๕] ดูก่อนภิกษุทงั หลาย “อนปพพนิ
ุ ุ โรธ ๙ ประการ” นี “๙ ประการ” เป็ นไฉน ดังนี
(๑) อามิสสั ญญา (กามสัญญา–ความอยากได้) ของผูเ้ ข้าปฐมฌาน ย่ อมดับไป
(๒) วิตกวิจาร ของผูเ้ ข้าทุติยฌาน ย่ อมดับไป
(๓) ปี ติ ของผูเ้ ข้าตติยฌาน ย่ อมดับไป
(๔) ลมอัสสาสปัสสานะ ของผูเ้ จ้าจตุตถฌาน ย่ อมดับไป
(๕) รปสั
ู ญญา ของผูเ้ ข้าอากาสานัญจายตนฌาน ย่ อมดับไป
(๖) อากาสานัญจายตนสั ญญา ของผูเ้ ข้าวิญญาณัญจายตนฌาน ย่ อมดับไป
ิ ญญายตนฌาน ย่ อมดับไป
(๗) วิญญาณัญจายตนสั ญญา ของผูเ้ ข้าอากญจั
(๘) อากิญจัญญายตนสั ญญา ของผูเ้ ข้าเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน ย่ อมดับไป
(๙) สั ญญาและเวทนา ของผูเ้ ข้าสัญญาเวทยิตนิโรธ ย่ อมดับไป
ดูก่อนภิกษุทงั หลาย “อนปพพนิ
ุ ุ โรธ ๙ ประการ” นีแล
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[๓๕๕] อนปพพวิ
ุ ุ หาร ๙
(พระสุ ตตันตปิ ฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค เลม่ ๓ ภาค ๒ - หน้าที 252–254 FILE 16)
่ ม้ ีอายุทงั หลาย ภิกษุในพระธรรมวินยั นี สงัดจากกามทังหลาย สงัดจากอกุศลธรรมทังหลาย
(๑) ดูก่อนทานผู
ิ ่ เวกอยู่
เข้าถึง “ปฐมฌาน” มีวิตก มีวิจาร มีปีติและสุ ข อันเกดแตวิ
่
่ ตในภายใน เป็ นธรรมเอกผุดขึน เพราะ
(๒) ภิกษุในพระธรรมวินยั นี เข้าถึง “ทติุ ยฌาน” มีความผองใสแหงจิ
ิ ่
วิตกวิจารสงบ ไมมี่ วิตก ไมมี่ วิจาร มีปีติและสุ ขเกดแตสมาธิ
อยู่
(๓) ภิกษุในพระธรรมวินยั นี มีอุเบกขา มีสติ มีสมั ปชัญญะ เสวยสุ ขด้วยนามกาย เพราะปี ติปราศจากไป เข้าถึง
่
“ตติยฌาน” ทีพระอริ ยเจ้าทังหลาย กลาวสรรเสริ
ญวา่ ผูไ้ ด้ฌานนี เป็ นผูม้ ีอุเบกขา มีสติ อยูเ่ ป็ นสุ ขดังนี
(๔) ภิกษุในพระธรรมวินยั นี เข้าถึง “จตตถฌาน
” ไมมี่ ทุกข์และสุ ขเพราะละทุกข์และสุ ข ลําดับโสมนัส
ุ
่ มีอุเบกขา เป็ นเหตุให้สติบริ สุทธิอยู่
โทมนัสในกาลกอน
้ ่ ปสัญญาได้โดยประการทังปวง เพราะปฏิฆสัญญาดับไป เพราะ
(๕) ภิกษุในพระธรรมวินยั นี เพราะกาวลวงรู
่ ่ งนานัตตสัญญา เข้าถึง “อากาสานัญจายตนะ” ด้วยมนสิ การวา่ “อากาศหาทีสุดมิได้ ” (ไว้ในใจ
ไมใสใจซึ
โดยแยบคาย –อัปปนาโยนิโสมนสิ การ หรื อ อุปจารโยนิโสมนสิ การ) ดังนีอยู่
้ ่ งอากาสานัญจายตนะ โดยประการทังปวง แล้วเข้าถึง
(๖) ภิกษุในพระธรรมวินยั นี เพราะกาวลวงซึ
“วิญญาณัญจายตนะ” ด้วยมนสิ การวา่ “วิญญาณหาทีสุดมิได้ ” ดังนีอยู่
้ ่ ญญาณัญจายตนะ โดยประการทังปวง แล้วเข้าถึง “อา
(๗) ภิกษุในพระธรรมวินยั นี เพราะกาวลวงวิ
กิญจัญญายตนะ” ด้วยมนสิ การวา่ “ไม่ มีอะไร” ดังนีอยู่
้ ่
ิ ญญายตนะโดยประการทังปวง แล้วเข้าถึง “เนวสัญญานา
(๘) ภิกษุในพระธรรมวินยั นี เพราะกาวลวงอากญจั
สัญญายตนะ” อยู่
้ ่
(๙) ภิกษุในพระธรรมวินยั นี เพราะกาวลวงเนวสั
ญญานาสัญญายตนะโดยประการทังปวง แล้วเข้าถึง
“สัญญาเวทยิตนิโรธ” (เข้านิโรธสมาบัติ) อยู่
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่
่ วย “กศลฌาน
“ฌาน ๔–รปฌาน
๔” —วาด้
–จตกกนั
นๆ]โดยใช้
ู
ุ
ุ ย” [ฌานพืนฐานทีต้องฝึ กกอนฌานอื
่
่
่ ็
“กรรมฐาน ๔๐” โดยใช้ “ปฐวีกสิ ณ” เป็ นอารมณ์แหงกรรมฐาน
แตกควรเริ
มที “อานาปานสติ” กอนจะฝึ
ก
่ ดังรายละเอียด
่ และควรฝึ กอบรม “กศลฌาน
ด้วย “กสิ ณ ๑๐” หรื อกรรมฐานอืนๆ ตอไป
” เป็ นหลักกอน
ุ
่
ตอไปนี
(๑) “ปฐมฌาน” มีองค์ฌาน ๕ ได้แก่ “วิตก–วิจาร–ปี ติ–สุข–เอกัคคตา” ดังนี
“ภิกษุในศาสนานี เจริ ญมรรคปฏิปทา (ดูบทที ๒–มรรคมีองค์ ๘) เพือเข้าถึงรู ปภพ สงัดจากกาม
สงัดจากอกุศลธรรมทังหลายแล้ว บรรลุปฐมฌานทีมีปฐวีกสิ ณเป็ นอารมณ์ ประกอบด้วยวิตก
ิ ่ เวกอยู่ ในสมัยใด ฌานมีองค์ ๕ คือ “วิตก–วิจาร–ปี ติ–สขุ–เอกัคคตา
วิจาร มีปีติและสุ ขอันเกดแตวิ
แห่ งจิต” มีในสมัยนัน นีเรี ยกวา่ “ปฐมฌานกุศล” ธรรมทังหลายทีเหลือ เรี ยกวา่ ธรรมทีสัมปยุต
ด้วยฌาน”
(๒) “ทติุ ยฌาน” มีองค์ฌาน ๓ ได้แก่ “ปี ติ–สุข–เอกัคคตา” ดังนี
“ภิกษุในศาสนานี เจริ ญมรรคปฏิปทา เพือเข้าถึงรู ปภพ บรรลุทุติยฌานทีมีปฐวีกสิ ณเป็ นอารมณ์
เป็ นไปในภายใน [เป็ นของภายในเฉพาะตน] เป็ นธรรมชาติผ่องใส [ความปลงใจเชือ ความ
่
กทําให้พนิ าศ
เลือมใสยิง] เพราะวิตกวิจารสงบ [ระงับ เข้าไประงับ ดับไป ดับไปอยางราบคาบถู
ไป ถูกทําให้พนิ าศไปด้วยดี ถูกทําให้เหื อดแห้ง ถูกทําให้เหื อดแห้งด้วยดี ถูกทําให้มีทีสุ ดปราศไป
่ ต ความดํารงอยูแ่ หงจิ
่ ต ความมันอยูแ่ หงจิ
่ ต
แล้ว] เป็ นธรรมเอกผดขึ
ุ นแก่ใจ [ความตังอยูแ่ หงจิ
่ ต ความไมฟุ้่ งซานแหงจิ
่
่ ต ภาวะทีจิตไมสายไป
่ ่
ความไมส่่ายไปแหงจิ
ความสงบ สมาธินทรี ย ์
่
สมาธิพละ สัมมาสมาธิ ] ไมมี่วิตก [ความตรึ ก ความตรึ กอยางแรง
ความดําริ ความทีจิตแนบอยูใ่ น
ั = วิตก] ไมมี่
อารมณ์ ความทีจิตแนบสนิทอยูใ่ นอารมณ์ ความยกจิตขึนสู่ อารมณ์ สัมมาสังกปปะ
วิจาร [ความตรอง ความพิจารณา ความตามพิจารณา ความเข้าไปพิจารณาอารมณ์ ความทีจิตสื บ
่
่ อารมณ์อยูเ่ นืองๆ = วิจาร] มีแตปี่ ติและสุ ขอัน เกิดแต่ สมาธิ [ความผอง
่
ตออารมณ์
ความทีจิตเพงดู
ั
่ ต เกดแล้
ิ ว เกดพร้
ิ อมแล้ว บังเกดแล้
ิ ว บังเกดเฉพาะแล้
ิ
ใส ปี ติ สุ ข เอกคคตาแหงจิ
ว ปรากฏแล้ว ใน
สมาธินี] อยู่ ในสมัยใด ฌานมีองค์ ๓ คือ “ปี ติ–สขุ–เอกัคคตาแห่ งจิต” มีในสมัยนัน นีเรี ยกวา่
“ทุติยฌานกุศล” ธรรมทังหลายทีเหลือเรี ยกวา่ ธรรมทีสัมปยุตด้วยฌาน”
(๓) “ตติยฌาน” มีองค์ฌาน ๒ ได้แก่ “สุข–เอกัคคตา” ดังนี
“ภิกษุในศาสนานี เจริ ญมรรคปฏิปทา เพือเข้าถึงรู ปภพ เพราะคลายปี ติได้อีกด้วย จึงเป็ นผูม้ ีจิต
เป็ นอุเบกขา มีสติสมั ปชัญญะอยู่ และเสวยสุ ขด้วยนามกาย บรรลุตติยฌานทีมีปฐวีกสิ ณเป็ น
่
อารมณ์ ซึงเป็ นฌานทีพระอริ ยเจ้าทังหลายกลาวสรรเสริ
ญผูไ้ ด้บรรลุวา่ เป็ นผูม้ ีจิตเป็ นอุเขกขา มี
สติ อยูเ่ ป็ นสุ ข ดังนี อยู่ ในสมัยใด ฌานมีองค์ ๒ คือ “สขุ–เอกัคคตาแห่ งจิต” มีในสมัยนัน นี
เรี ยกวา่ “ตติยฌานกุศล” ธรรมทังหลายทีเหลือ เรี ยกวา่ ธรรมทีสัมปยุตด้วยฌาน”
บทความที ๘๐ ประจําปี ๒๕๕๘ – ความผ่ องแผ้ วสุกใสแห่ งจิ ต – นิธี ศิริพัฒน์

หน้า ๒๒

(๔) “จตตถฌาน
” มีองค์ฌาน ๒ ได้แก่ “อุเบกขา–เอกัคคตา” ดังนี
ุ
“ภิกษุในศาสนานี เจริ ญมรรคปฏิปทา เพือเข้าถึงรู ปภพ บรรลุจตุตถฌานทีมีปฐวีกสิ ณเป็ นอารมณ์
่ มีสติ
ไมมี่ ทุกข์ ไมมี่ สุข เพราละสุ ขและทุกข์ได้เพราะโสมนัสและโทมนัสดับสนิทในกอน
บริ สุทธิ เพราะอุเบกขา อยูใ่ นสมัยใด ฌานมีองค์ ๒ คือ “อเบกขา
–เอกัคคตาแห่ งจิต” มีในสมัยนัน
ุ
นีเรี ยกวา่ “จตุตถฌานกุศล” ธรรมทังหลายทีเหลือ เรี ยกวา่ ธรรมทีสัมปยุตด้วยฌาน”
“อรปฌาน
๔” หมายถึง ฌานมีอรู ปธรรมเป็ นอารมณ์ แห่ งกรรมฐาน ฌานทีเป็ นอรู ปาวจร นันคือ “อรู ปฌาน”
ู
ภพของสัตว์ผเู ้ ข้าถึง “อรู ปฌาน” คือ ภพของอรู ปพรหม ได้แก่
ํ
่ ่
(๑) “อากาสานัญจายตนะ” —ฌานอันกาหนดอากาศคื
อชองวางหาที
สุ ดมิได้เป็ นอารมณ์แหง่
กรรมฐาน หรื อภพของผูเ้ ข้าถึงฌานนี หรื อ จิตและเจตสิ กของผูเ้ ข้าอากาสานัญจายตนฌาน หรื อ
ของผูอ้ ุปบัติในอากาสานัญจายตนภูมิ หรื อของพระอรหันต์ผอู ้ ยูเ่ ป็ นสุ ขใน ทิฏฐธรรม [สิ งที
่
่
่
มองเห็น คือ ชาตินี–ทันเห็น] นันคือ —“อากาศ” คือ ธรรมชาติอนั นับวาอากาศ
ความวางเปลา
่
่
่ ชองวาง
่ ่ ธรรมชาติอนั นับวาชองวาง
่ ่ ่ อันมหาภูตรู ป ๔ ไม่
ธรรมชาติอนั นับวาความวางเปลา
ถูกต้องแล้ว อันใด นีเรี ยกวา่ “อากาศ” ภิกษุตงั จิตไว้ ตังจิตไว้ดว้ ยดี แผจิ่ ตไปไมมี่ ทีสุ ดในอากาศ
นัน ด้วยเหตุนนั จึงเรี ยกวา่ “อากาศไม่ มีทีสุด”
ํ
่
(๒) “วิญญาณัญจายตนะ” —ฌานอันกาหนดวิ
ญญาณหาทีสุ ดมิได้เป็ นอารมณ์แหงกรรมฐาน
หรื อภพ
ของผูเ้ ข้าถึงฌานนี หรื อ จิตและเจตสิ กของผูเ้ ข้าวิญญาณัญจายตนฌาน หรื อของผูอ้ ุปบัติใน
วิญญาณัญจายตนภูมิ หรื อของพระอรหันต์ผอู ้ ยูเ่ ป็ นสุ ขใน ทิฏฐธรรม [สภาวะหรื อเรื องซึงเห็นได้
คือ ปั จจุบนั ] นันคือ —ภิกษุ พิจารณาอากาศอันวิญญาณถูกต้องแล้วนันแล แผจิ่ ตไปไมมี่ ทีสุ ด
ด้วยเหตุนนั จึงเรี ยกวา่ “วิญญาณไม่ มีทีสุด”
ํ
่
(๓) “อากิญจัญญายตนะ” —ฌานอันกาหนดภาวะที
ไมมี่ อะไรๆ เป็ นอารมณ์แหงกรรมฐาน
หรื อภพ
ิ ญญายตนฌาน หรื อของผูอ้ ุปบัติในอา
ของผูเ้ ข้าถึงฌานนี หรื อ จิตและเจตสิ กของผูเ้ ข้าอากญจั
ิ จัญญายตนภูมิ หรื อของพระอรหันต์ผอู ้ ยูเ่ ป็ นสุ ขใน ทิฏฐธรรม นันคือ —ภิกษุพจิ ารณาเห็น
กญ
่
วา่ วิญญาณนันแลไมมี่ ไมปรากฏ
อันตรธานไป น้อยหนึงไมมี่ ด้วยเหตุนนั จึงเรี ยกวา่ “วิญญาณ
น้ อยหนึงไม่ มี”
็ ่ ่ ไมมี่ สญ
็ ่ ่ หรื อภพ
(๔) “เนวสั ญญานาสั ญญายตนะ” —ฌานอันเข้าถึงภาวะมีสญ
ั ญากไมใช
ั ญากไมใช
ของผูเ้ ข้าถึงฌานนี หรื อจิตและเจตสิ กของผูเ้ ข้าเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน หรื อของผูอ้ ุปบัติใน
เนวสัญญานาสัญญายตนภูมิหรื อของพระอรหันต์ผอู ้ ยูเ่ ป็ นสุ ขใน ทิฏฐธรรม นันคือ —ภิกษุ
ิ ญญายตนฌานนันแล โดยความสงบ เจริ ญสมาบัติอนั มีสงั ขารเหลืออยู่ ด้วยเหตุ
พิจารณาอากญจั
นัน จึงเรี ยกวา่ “มิใช่ ผ้ มู ีสัญญาและมิใช่ ผ้ ไู ม่ มีสัญญา” (คล้ายวา่ “ไม่ มีความทรงจํานึกคิดเหลืออยู่”
ั
็
พอ “เข้ านิโรธสมาบัติ” ความทรงจํา–สัญญา กบความรู
้สึก–เวทนา กหายไปหมดเลย
)
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่ จะเริ มต้นด้วยการกาจั
ํ ดระงับ “นิวรณ์ ”
เพราะฉะนัน กระบวนการพัฒนาจิต หรื อ “จิตตภาวนา” ดังกลาวนี
ทังหลาย ซึ งประกอบด้วย (๑) นิวรณ์ ๕: กามฉั นทะ–พยาบาท–ถีนมิทธะ–อุทธัจจกุกกุจจะ–วิจิกิจฉา (๒)
ั งหมดเป็ น ๘
อวิชชา–ความไมรู่ ้จริ ง (๓) อรติ–ความขัดเคือง ความไมยิ่ นดี (๔) อกศลธรรมทั
งปวง รวมกนทั
ุ
่ ทีเรี ยกวา่ “ญาณในธรรมทีอันตรายต่ อสมาธิ ๘” ฉะนัน ธรรมทีเป็ นปฏิปักษ์ต่อนิวรณ์ทงั หลายนี ได้แก่
อยาง
(๑) เนกขัมมะ (๒) อัพยาบาท (๓) อาโลกสัญญา (๔) อวิกเขปะ (๕) ธรรมววัตถาน (๖) ญาณ (๗) ปราโมทย์
ต่ อ
(๘) กุศลธรรมทังหลาย (ฌานสมาบัติ–ญาณในวิปัสสนา) ซึ งทังหมดเรี ยกวา่ “ญาณในธรรมทีอปการะ
ุ
สมาธิ ๘” ดังนัน จิตทีมีคุณมากทีเป็ นกลางในการเจริ ญสมาธิ ภาวนาหรื อสมถภาวนานัน คือ “จิตประภัสสร
่ ทําให้
่
แห่ งจตตถฌาน
: จิ ตที ผ่ องแผ้ วและสุ กใสบริ สุทธิ จากนิ วรณ์ ” จิตนี จะออนนวลและความแกงาน
ุ
สามารถพัฒนาจิตขึนสู่ “อรปฌาน
๔” ได้ จนถึง “การเข้ านิโรธสมาบัติ” เรี ยกวา่ “สั ญญาเวทยิตนิโรธ” คือ
ู
่ น) หลังจากนัน กจะเป็
็ น
สมาบัติทีดับสัญญาและเวทนา (อนุโลมเฉพาะ พระอนาคามี และ พระอรหั นต์ เทานั
ั ฏฐาน เมือภาวะจิตมีความบริ สุทธิ ปราศจากนิ วรณ์ จนยกระดับจิตถึง
ขันการพัฒนาปั ญญาในวิปัสสนากมมั
“จตตถฌาน
: อุเบกขา–เอกัคคตา” แล้วสามารถพิจารณาสภาวธรรมได้เนื องๆ ทีเรี ยกวา่ “อนปัุ สสนา ๗” ที
ุ
เป็ นบาทฐานสําคัญให้เกดิ “ปั ญญาในวิปัสสนา” (ปั ญญา ๑๐) ทีคู่กบั “ปัญญาในสมาธิ” หรื อ มีขนั ตอนการ
เจริ ญวิปัสสนาด้วย “มหาวิปัสสนา ๑๘” แล้วตามด้วยวิปัสสนาทีเป็ นทางการ คือ “ญาณ ๑๖–โสฬสญาณ” จน
สามารถบรรลุถึง “โลกตตรธรรม
๙” ได้แก่ อริ ยมรรค ๔ สามัญผล ๔ นิพพาน ๑ ดังนี
ุ
“ปัญญา ๑๐” หมายถึง ปั ญญาทีเกิดจากการเจริ ญอนุปัสสนา ได้แก่
่ ยง]
(๑) “ชวนปัญญา” —ปัญญาเร็ ว โดยเจริ ญ “อนิจจานปัุ สสนา” [เห็นความไมเที
(๒) “นิพเพธิกปัญญา” —ปัญญาทําลายกิเลส โดยเจริ ญ “ทกขานปั
ุ
ุ สสนา” [เห็นความทุกข์]
่ ่ วตน]
(๓) “มหาปัญญา” —ปัญญามาก โดยเจริ ญ “อนัตตานปัุ สสนา” [เห็นความไมใชตั
่
(๔) “ติกขปัญญา” —ปัญญาคมกล้ า โดยเจริ ญ “นิพพิทานปัุ สสนา” [หนายในกองทุ
กข์]
(๕) “วิบูลปัญญา” —ปัญญากว้ างขวาง โดยเจริ ญ “วิราคานปัุ สสนา” [ดับความกระหายวัฏฏะ]
ิ ]
(๖) “คัมภีรปัญญา” —ปัญญาลึกซึง โดยเจริ ญ “นิโรธานปัุ สสนา” [ดับกเลส
(๗) “อัสสามันตปัญญา” —ปัญญาไม่ ใกล้ โดยเจริ ญ “ปฏินิสสั คคานปัุ สสนา” [สลัดคืน]
(๘) “ปฏิสัมภิทา ๔” —ปัญญาแตกฉาน โดยเจริ ญ “อนปัุ สสนา ๗” [ปั ญญาแตกฉาน–อุเบกขา]
(๙) “ปถปั
ุ ุ ญญา” —ปัญญาแน่ นหนา โดยเจริ ญ “ปัญญา ๘” [ความรู ้ทวั ถ้วน–สัพพัญ ู]
(๑๐) “หาสปัญญา” —ปัญญาร่ าเริ ง โดยเจริ ญ “ปัญญา ๙” [ทิพยจักขุ–ปัญญาจักขุ]
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“มหาวิปัสสนา ๑๘” หมายถึง การทําให้ แจ้ งในธรรม การแทงตลอดธรรมมีความสงบเป็ นประโยชน์ การทํา
ให้ แจ้ งซึ งธรรมทีควรทําให้ แจ้ งทีศึกษาอยู่ เมือรู้ ความทีจิตมีอารมณ์ เดียว ไม่ ฟุ้งซ่ าน ด้ วยสามารถความเป็ นผู้
ระงับในสภาวธรรมนันๆ ได้แก่
่ ยง
(๑) “อนิจจานปัุ สสนา” —การพิจารณาเห็นความไมเที
(๒) “ทกขานปั
ุ
ุ สสนา” —การพิจารณาเห็นความทุกข์
่ ่ วตน
(๓) “อนัตตานปัุ สสนา” —การพิจารณาเห็นความไมใชตั
่
(๔) “นิพพิทานปัุ สสนา” —การพิจารณาเห็นความเบือหนาย
ํ ด
(๕) “วิราคานปัุ สสนา” —การพิจารณาเห็นความคลายกาหนั
(๖) “นิโรธานปัุ สสนา” —การพิจารณาเห็นความดับ
(๗) “ปฏินิสสัคคานปัุ สสนา” —การพิจารณาเห็นความสละคืน
(๘) “ขยานปัุ สสนา” —การพิจารณาเห็นความสิ นไป
(๙) “วยานปัุ สสนา” —การเห็นความเสื อมไป
(๑๐) “วิปริณามานปัุ สสนา” —การพิจารณาเห็นความแปรปรวน
(๑๑) “อนิมิตตานปัุ สสนา” —การพิจารณาเห็นความไมมี่ เครื องหมาย
(๑๒) “อัปปณิหิตานปัุ สสนา” —การเห็นธรรมไมมี่ ทีตัง
่
่
(๑๓) “สญญตานปั
ุ
ุ สสนา” —การพิจารณาเป็ นความวางเปลา
(๑๔) “อธิปัญญาธรรมวิปัสสนา” —การพิจารณาเห็นธรรมด้วยปัญญาอันยิง
(๑๕) “ยถาภตญาณทั
สนะ” —ความรู ้ความเห็นตามความเป็ นจริ ง
ู
(๑๖) “อาทีนวานปัุ สสนา” —การพิจารณาเห็นโทษ
(๑๗) “ปฎิสังขานปัุ สสนา” —การพิจารณาหาทาง
(๑๘) “วิวฏั ฏนานปัุ สสนา” —การพิจารณาการเห็นอุบายทีจะหลีกไป
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“ญาณ ๑๖” หมายถึง ปรี ชาหยังรู้ ความหยังรู้ อันเป็ นความสามารถรู้ เห็นในภูมิแห่ งวิปัสสนา นันคือ ญาณใน
ั ฏฐาน ได้แก่
วิปัสสนากมมั
ํ
(๑) “นามรปปริ
าแนกรู ้นามและรู ป
ู จเฉทญาณ” —ญาณกาหนดจํ
ํ
(๒) “ปัจจยปริคคหญาณ” —ญาณกาหนดรู
้ปัจจัยของนามและรู ป
ํ
(๓) “สั มมสนญาณ” —ญาณกาหนดรู
้ดว้ ยพิจารณาเห็นนามและรู ปโดยไตรลักษณ์
ิ
่ นธ์ ๕
(๔) “อทยั
บไปแหงขั
ุ พพยานปัุ สสนาญาณ” —ญาณอันตามเห็นความเกดและความดั
(๕) “ภังคานปัุ สสนาญาณ” —ญาณอันตามเห็นความสลายไปหมดของสังขารทังหลาย
่ ว
(๖) “ภยตปัู ฏฐานญาณ” —ญาณอันมองเห็นสังขารปรากฏเป็ นของนากลั
(๗) “อาทีนวานปัุ สสนาญาณ” —ญาณอันคํานึงเห็นโทษ
่
(๘) “นิพพิทานปัุ สสนาญาณ” —ญาณอันคํานึงเห็นด้วยความหนาย
่ นไปเสี ย
(๙) “มญจิ
ุ ตุกัมยตาญาณ” —ญาณอันคํานึงด้วยใครจะพ้
(๑๐) “ปฏิสังขานปัุ สสนาญาณ” —ญาณอันคํานึงพิจารณาทบทวนเพือหาทาง
่ งขาร
(๑๑) “สั งขารเปกขาญาณ
” —ญาณอันเป็ นไปโดยความเป็ นกลางตอสั
ุ
่
(๑๒) “สั จจานโลมิ
” —ญาณยอนุโลมแกการหยั
งรู ้อริ ยสัจจ์
ุ กญาณ–อนโลมญาณ
ุ
(๑๓) “โคตรภญาณ
ู ” —ญาณครอบโคตร
(๑๔) “มัคคญาณ” —ญาณในอริ ยมรรค
(๑๕) “ผลญาณ” —ญาณในอริ ยผล
(๑๖) “ปัจจเวกขณญาณ” —ญาณหยังรู ้ดว้ ยการพิจารณาทบทวน
่
กลาวโดยสรุ
ป ผูป้ ฏิบตั ิธรรมจึงเป็ นต้องเข้าถึง คําวา่ “ธรรมทังปวง” คือ (๑) ขันธ์ ๕ (๒) อายตนะ ๑๒ (๓)
ธาตุ ๑๘ (๕) อินทรี ย์ ๒๒ (๖) กุศลธรรม (๗) อกุศลธรรม (๘) อัพยากตธรรม (๙) กามาวจรธรรม (๑๐) รู ปาว
่ จะทําให้เห็นตําแหนงของการศึ
่
จรธรรม (๑๑) อรู ปาวจรธรรม (๑๒) โลกุตรธรรม ในธรรมเหลานี
กษาธรรม
่ ่
็ ประเด็นสําคัญอยางยิ
่ ง คือ “การ
หรื อ การวิจยั ธรรม การจําแนกแจกธรรม คือ “ธัมมวิจยะ” แตอยางไรกตาม
่ อมคลายในการประพฤติปฏิบตั ิตามปฏิปทาอันประเสริ ฐ ที
สมาทานไตรสิ กขา” ด้วยการตังจิตตังใจมันไมเสื
่ ่ บริ สุทธิ ผองแผ้
่
เรี ยกวา่ “อริ ยมรรคมีองค์ ๘” ศึ กษาด้วยจิตทีเป็ นสมาธิ ตงั มันแนวแน
ว สุ กใส ปราศจาก
นิ วรณ์ และอกุศลธรรมทังหลาย อันเป็ น “จิตประภัสสร” ทําให้เกดิ “ปั ญญาในสมาธิ ” และตามด้วยการ
่ ทําให้มาก เจริ ญให้มาก ให้บริ บูรณ์สมบูรณ์ และไพบูลย์ยิงด้วย “ปั ญญาใน
พิจารณาธรรมทังหลายบอยๆ
่ ม “พทธโอวาท
๓” นันคือ (๑) ไม่ ทาํ ความชัวทังปวง (๒) ทําความดีให้ เพียบพร้ อม
วิปัสสนา” สุ ดท้ายนี อยาลื
ุ
็
็ วกนั .
และ (๓) ทําใจของตนให้ สะอาดบริ สุ ทธิ พร้อมด้วย “อย่ าประมาท” กสมาทานให้
จริ งจังกแล้
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