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ความสํ าคัญของบทความ
ความคิดทีถูกต้อง หมายถึง “สั มมาทิฏฐิ ” คือ ความเห็นหรื อความเข้าใจทีถูกต้องตามเป็ นจริ ง ทีประกอบด้วย
กระบวนการคิดด้วย “โยนิโสมนสิ การ” หมายถึง การใช้ความคิดถูกวิธี ความรู ้จกั คิด คิดเป็ น คือ ทําในใจโดย
แยบคาย มองสิ งทังหลายด้วยความคิดพิจารณา รู ้จกั สื บสาวหาเหตุผล แยกแยะสิ งนันๆ หรื อปัญหานันๆ ออก
่ าให้บุคคลนัน เห็น
่ ตุปัจจัย ฉะนัน ความคิดทีถูกต้อง ยอมทํ
ให้เห็นตามสภาวะและตามความสัมพันธ์แหงเห
่ ได้แก่ (๑) อดีตอัทธา (๒) อนาคตอัทธา (๓)
ความเป็ นไปได้ดว้ ยอํานาจการพยากรณ์ในกาลทัง ๓ อยาง
ิ น ประกอบด้วยเหตุผล ทีเรี ยกวา่ “ญาณสั มปยตต์
ปัจจุบันนัทธา องค์ความรู ้ทีเกดขึ
ุ ” คือ ประกอบด้วยปั ญญา
่
่ น แตเป็
่ นการเห็นด้วยมโน
ในการหยังรู ้ ไมรู่ ้แคความหมายตามตั
วอักษร สระ พยัญชนะ วรรณยุกต์ เทานั
ิ นได้ อันจัดเป็ นปั ญญาของพระอรหันต์ ไมใชปุ
่ ่ ถุชนทัวไปทีคิด
ภาพทีชัดเจน และมีความเป็ นจริ งทีจะเกดขึ
ตามกระแสสังคมโลก ทีประกอบด้วย “สั งสารทกข์
ุ แห่ งภวจักร” เพราะฉะนัน ถ้าบุคคลใดผูป้ ระกอบด้วย
ิ
ปั ญญาทางโลกทีสมบูรณ์บริ บูรณ์ ซึงเกดจาก
(๑) จินตามยปัญญา–โยนิโสมนสิ การ คือ การคิดการใช้เหตุผล
สื บเนื องภายในตน กบั (๒) สตมยปั
ญญา–ปรโตโฆสะ คือ การฟั งจากคนอืน การศึกษา ค้นคว้า วิจยั ความรู ้
ุ
่ และ (๓) ภาวนามยปัญญา คือ
่ กคื็ อ “ความร้ ู แจ้ งโลก” ในสวนหนึ
่
ทังหลายทังปวงในปัญญา ๒ อยางนี
งกอน
่ ข้างต้นดังกลาวนั
่ น และสื บเนื องด้วยความเจริ ญงอกงามไพบูลย์ดว้ ย
ปั ญญาทีสื บเนืองจากปั ญญาทัง ๒ อยาง
การเจริ ญภาวนากรรมฐาน ได้แก่ (๑) สมถภาวนา กบั (๒) วิปัสสนาภาวนา ฉะนัน ผูท้ ีคิดถูกวิธีจึงเป็ นผูท้ ีขาด
่ บเนือง อยูเ่ นืองๆ เป็ นประจํา (อนุปัสสนา ๗ กบั มหาวิปัสสนา ๑๘) ซึงจะ
จากการมนิสการกรรมฐานอยางสื
่ ่
เป็ นปทัฏฐานให้เกดิ “ปัญญา ๑๐” อยางไมขาดสายตลอดเวลา
ได้แก่ (๑) “ชวนปัญญา” คือ ปัญญาเร็ ว โดย
่ ยง] (๒) “นิพเพธิกปัญญา” คือ ปัญญาทําลายกิเลส โดยเจริ ญ “ทกุ
เจริ ญ “อนิจจานปัุ สสนา” [เห็นความไมเที
ขานปัุ สสนา” [เห็นความทุกข์] (๓) “มหาปัญญา” คือ ปัญญามาก โดยเจริ ญ “อนัตตานปัุ สสนา” [เห็นความ
่ ่ วตน] (๔) “ติกขปัญญา” คือ ปัญญาคมกล้ า โดยเจริ ญ “นิพพิทานปัุ สสนา” [หนายในกองทุ
่
ไมใชตั
กข์] (๕)
“วิบูลปัญญา” คือ ปัญญากว้ างขวาง โดยเจริ ญ “วิราคานปัุ สสนา” [ดับความกระหายวัฏฏะ] (๖) “คัมภีร
ิ ] (๗) “อัสสามันตปัญญา” คือ ปัญญาไม่
ปัญญา” คือ ปัญญาลึกซึง โดยเจริ ญ “นิโรธานปัุ สสนา” [ดับกเลส
ใกล้ โดยเจริ ญ “ปฏินิสสั คคานปัุ สสนา” [สลัดคืน] (๘) “ปฏิสัมภิทา ๔” คือ ปัญญาแตกฉาน โดยเจริ ญ
“อนปัุ สสนา ๗” [ปั ญญาแตกฉาน–อุเบกขา] (๙) “ปถปั
ุ ุ ญญา” คือ ปัญญาแน่ นหนา โดยเจริ ญ “ปัญญา ๘”
[ความรู ้ทวั ถ้วน–สัพพัญ ู] (๑๐) “หาสปัญญา” คือ ปัญญาร่ าเริ ง โดยเจริ ญ “ปัญญา ๙” [ทิพยจักขุ–ปั ญญา
ิ
่ จริ ง.
จักขุ] ฉะนัน ปั ญญาทังหมดนี คือ “ภาวนามยปัญญา” ทีเกดจาการเจริ
ญภาวนากรรมฐานอยางแท้
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มนุษย์ทุกคนมีชีวิตสื บเนื องตามเกณฑ์ของกรรมทีตนทําไว้ คําวา่ “กรรม” (Volitional Actions)
หมายถึง การกระทํา พฤติกรรมทีแสดงออกมา อันมีความนึ กคิดในใจ คือ ความคิดเห็น ความเชือ ทัสนคติ
่ นจิ ตตสันดาน เป็ นแดนเกดของจิ
ิ
่
หรื อ อุปนิ สัยใจคน อันเป็ นสัญชาตญาณแหงพื
ตวิญญาณของตนอยาง
แท้จริ ง การขุดเจาะแซะความคิดทีผิดออกจากพืนจิตตสันดานจึงเป็ นเรื องทียากมาก ทีเรี ยกวา่ “อนสยกิ
ุ เลส–
ิ
่
่ ไมแสดงอาการออกมางายๆ
่
่ จนกวาจะประสบการ
่
กิเลสานสัุ ย” เพราะมันเป็ นกเลสอยางละเอี
ยดออน
อารมณ์
ทัง ๖ (อารมณ์ ๖: อายตนะภายนอก ๖) ได้แก่ “รู ป–เสี ยง–กลิน–รส–โผฏฐั พพะ–ธรรมารมณ์ ” ทีถูกต้องถูกใจ
่
่ จริ ง บุคคลนันจึงจะแสดงอาการความล้มเหลวแหง่
อยางเหมาะสม
ถึงจะแสดงอาการลักษณะออกมาอยางแท้
สติสัมปชัญญะ คือ ไมมี่ ทงั “สติ–Mindfulness” ทีระลึกได้ดว้ ยเหตุผล และไมมี่ “สั มปชั ญญะ–Awareness”
ทีรู ้ ตวั ทัวถ้วนด้วยปั ญญารอบรู ้ ที เรี ยกวา่ “ภาวะจิตทีถกกล้
ู ุมรมด้
ุ วยกิเลสตั ณหา” เพราะไมสํ่ ารวมระวัง
อินทรี ยท์ งั ๖ (อินทรี ย ์ ๖: อายตนะภายใน ๖) ได้แก่ “ตา–หู –จมูก–ลิน–กาย–ใจ” ฉะนัน ในทางธรรมจึง
เรี ยกวา่ “เจตนา: Volitions” (สั ญเจตนา: ความปรารถนาทีสังสมเป็ นประสบการณ์หรื อองค์ความรู ้ดงั เดิมที
ั
่
ํ งเกดขึ
ิ น แล้วทําหน้าทีปรุ งแตงกรรมทั
่
ประสบกบประสบการณ์
ใหมในขณะปั
จจุบนั ทีกาลั
ง ๓ คือ กาย วจี ใจ
อาจเรี ยกรวมๆ วา่ ‘มโนสั ญเจตนา–ความนึกคิดในใจทีเป็ นไปตามจิ ตในกระแสวิถีทีจิ ตแสดงอาการรู้ แจ้ งใน
อารมณ์ ที ผ่ านเข้ ามาทางอิ นทรี ย์ทัง ๖ แล้ วปรุ งแต่ ง คิ ดไปเอง เออเอง ลุ่มหลงเสี ยสติ ไปเอง’ ซึ งทําหน้าที
ิ งหลาย) ภาวะจิตที
ควบคุมจาก ‘อินทรีย์ ๕: ตา–หู –จมูก–ลิน–กาย’ อีกชันหนึง ให้เป็ นไปตามอํานาจกเลสทั
่ ต่อ “ความนึกคิดในใจทีมีใจแห่ งวัฏฏะ: กิเลส–กรรม–วิบาก” (‘สั งสารทกข์
ิ นไม่
พายแพ้
ุ แห่ งภวจักร’ ทีเกดขึ
สิ นสุ ด) กคื็ อ “ความหายนะวิบัติอุบาทว์ แห่ งบคคล
ุ ” ทีชาวบ้านเรี ยกวา่ “วันโลกแตก–Doomsday” ยิงบุคคล
่ เป็ นคนระดับหัวหน้าหรื อผูน้ าํ กจะถายเทอาการโรคจิ
็ ่
่ ่ อโรค
เชนนี
ตประสาทนี ให้คนรอบข้าง มันไมใชเชื
่
่ ั แตมั่ นเป็ นอาการทางโรคประสาทโรคจิต
(Germs) หรื อ จุลินทรี ย ์ (Microbes) ทีจะแพรกระจายติ
ดตอกน
ํ งมีคน
(Psychiatry) ทีเรี ยกวา่ “โรคอปาทานกล่
ุ
ุม” (ภาษาชาวบ้าน: คิดมากจนประสาทแดก) ในสังคมไทยกาลั
เป็ นโรคบ้าโรคประสาทมากขึน แตยั่ งไมมี่ ตวั เลขสถิติรับรองยืนยันจริ งจัง เนื องจาก “ไม่ มีผีบ้าที ไหนที
่ ยวกบพวกเมาเหล้
ั
่
่
ยอมรั บว่ าตนเองเป็ นบ้ า” เชนเดี
า ปากแข็ง ไมสารภาพวาตนเองเมาแม้
แตนิ่ ดเดียว เพราะ
เมาจนคิดเป็ นนิสยั วา่ “โลกมันเป็ นเช่ นนีเอง” หรื อ “ทีเป็ นเช่ นนีเป็ นเรื องขององค์ คือ ร่ างทรงเสี ยอีก” พอคิด
็ ดวา่ “สั งคมมันต้ องบ้ าแน่ ๆ ต้ องทําหน้ าที กรอบกู้สังคมใหม่ ออกอี กแนวนีเสี ยอีก คือ คิดว่ า คง
มากๆ กเลยคิ
่ ) เรื องเหลานี
่ มองดูเหมือนเรื องตลกหลอก
เป็ นวีรบุรุษฮี โร่ ผู้กล้ าหาญอย่ างนัน” (ผีนกั รบโบราณเข้าสิ งทาน
่ นปั ญหาสังคมทีซับซ้อน ทีสะสมปั ญหามายาวนานในเชิงเผาพั
่ นธุ์หรื อเชิงมานุษยวิทยา เพราะคง
แดก แตเป็
่ ิ
ิ
่
่
้ อปราจี น บุ รี กนแล้
ิ ว
ไมเกดจากชาวบ้
า นกนมะเขื
อบ้า อยางแนนอน
(มะเขื อบ้า มาเยอะทางสระแกวหรื
่
ั รู ้สึกจะจัดเป็ นลูกหลานยาบ้า พอจะได้ เพราะสมองจะรับคําสัง
ประสาทเลอะเลือนมากกวาการสู
บกญชา
่ ยว สังให้ทาํ อะไรกจะทํ
็ าตาม ไมมี่ สามัญสํานึ ก) เพราะนันเป็ นความตังใจอยากจะบ้าเอง เหมือนคน
อยางเดี
ิ
่
กนเหล้
าเพราะอยากจะเมาเอง ใครบอกใครเตือนมีค่าเป็ นศูนย์ เพราะทานทรงเต็
มองค์แล้ว เพราะไปเตือน
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่
่ ็ มใช้เหตุผลประกอบคําตอบวา่ “ถ้ าไม่ ดีทางการจะออกใบอนุญาตให้ ผลิตเหรอ เรื องนี
ทานมากๆ
ทานกจะเริ
เป็ นการทําหน้ าที พลเมืองดี ที สนับสนุนให้ รัฐมีรายได้ ทําให้ GDP สู งขึนถึงชันดาวดึงส์ อีกต่ างหาก นีมัน
เป็ นเรื องของพระอิ นทร์ (ท้ าวโกสี ย์ขีแข้ ว) เชี ยวนะ อัว (จบภาษาจี น) กําลังสื อรั บคําสั งจากท่ านอยู่” ฉะนัน
่ ไมใชเรื
่ ่ องลอเลน
่ ่ เพราะกาลั
ํ งแพรระบาด
่
สภาวะปั ญหาทางสังคมเชนนี
(Panic) ในทุกสังคมโลก ถึงขันวา่
่ “สถานปฏิบัติธรรม” (ธรรมชัว) ไปเสี ยอีก นีเป็ นเรื องวิสยั โลกมนุษย์
ไปเทียวกลางคืน วาไป
ิ ญญาเห็นธรรมได้เชนกน
่ ั คือ เทวดาพระภูมิเจ้าที
สําหรับเรื องวิสัยโลกมนุษย์นนั รองพิจารณาให้ดีก็จะเกดปั
(๑) ผ้ ูทอย่
ี ูประจําในบ้ านทัวไป กบั (๒) ผ้ ูทอย่
ี ูประจําในสถานเริงรมย์ โลกีย์ แล้วเทวดาพระภูมิเจ้าทีทัง ๒ ฝ่ าย
่ เชน่ ฝ่ ายหลังทีพนักงานนวดเดินเข้ามา ทานจะให้
่
่ เพราะถ้าให้
นี จะให้พรผูน้ บั ถือปฏิบตั ิอยางไร
พรอยางไร
่ มประกอบอาชี พไมสุ่ จริ ต แตคนทํ
่ าบอกวาไมหนั
่ ่ กกระบาลใคร ดีกวา่ ให้ลูกอด
พรดลบันดาลโชค (สงเสริ
ิ กข์ของคนอืนอีก แล้วมีคิดงามแจม่อีก แคนี่ ก็คิดวาได้
่ ยึดครองโลกไว้แล้ว)
ข้าว แล้วคนไปเทียวยังมีใจกนทุ
่ กเป็
็ นบาปได้ทนั ทีเชนกน
่ ั ผูส้ ันทัดกรณี แสดงความคิดเห็นวา่ “สําหรั บ
ให้มีแขกมาเทียวเยอๆ จนรับไมไหว
ในกรณี นี คนทุกคนเกิดมาก็ทุกข์ อยู่แล้ ว แต่ สามารถเลือกทําหรื อประกอบอาชี พที สุจริ ตได้ ถึงแม้ จะลําบาก
่
่ อนะ) ฉะนัน การกาหนดจิ
ํ
ิ
หน่ อย แต่ ถกู ศีลธรรม” (อานแล้
วจะเชือไหม อยาดื
ตตังมันในกจการงานที
ตนต้อง
่ นภัยร้ายตอสั
่ งคมและตนเอง จึงเป็ นเรื องทีบงบอกถึ
่
ทําให้ชดั เจน ไมเป็
งชัยชนะในการดํารงชีพ ทีทุกคนเลือก
็ ่
็ วกนั ไมวาทานผู
่ ่ ่ น้ นั จะเป็ นมนุษย์หรื อเทวดา
ได้ และสามารถทําได้ให้ถึงทีสุ ด กอยาไปหาข้
ออ้างแกตั้ วกแล้
็ ดังตัวอยางข้
่ างต้นทียกขึนแสดงเป็ นธรรมสังเวชได้
กตาม
ในความหมายของคําวา่ “ความสํ าเร็จ–ชัยชนะ” นัน สามารถจําแนกแยกเป็ น ๒ ด้าน คือ (๑) ฝ่ ายกศลธรรม
–
ุ
่ ิ
ธรรมบุญ–ธรรมขาว คือ ฝ่ ายแสวงหาความเจริ ญ ยอมเกดในสุ
คติ กบั (๒) ฝ่ ายอกศลธรรม
–ธรรมบาป–ธรรม
ุ
ี โดยสรุ ปความแล้ว คือ
่ ิ
ดํา คือ ฝ่ ายแสวงหาความเสื อม ยอมเกดในทุ
คติ ซึ งทังหมดกยั็ งเป็ นเรื องทางโลกยะ
ิ น ได้นัน มัน
“สั ง สารทกข์
ุ ” (สงสารทุ ก ข์) คื อ ประกอบด้ว ยทัง สุ ค ติ ก ับทุ ค ติ เพราะชัย ชนะที จะเกดขึ
ประกอบด้วย “อกศลวิ
ุ ตก ๓: กามวิตก–ความนึกคิดในทางแส่ หาหรื อพัวพันติดข้ องในสิ งสนองความอยาก ๑
พยาบาทวิตก–ความนึกคิดทีประกอบด้ วยความขัดเคืองเพ่ งมองในแง่ ร้าย ๑ วิหิงสาวิตก–ความนึกคิดในทาง
ทําลาย ทําร้ ายหรื อก่ อความเดื อดร้ อนแก่ ผ้ ูอืน ๑” มิฉะนัน ไมมี่ ทางทีจะชนะคนอืนได้ เพราะสังคมคนกบั
่
่ ั เพียงแตวา
่ ่ คนพูดได้ สัตว์พูดไมเป็
่ น แตนิ่ สัยใจคอไมคอยแตกตางกน
่ ่
่ ั อยาลื
่ ม
สังคมสัตว์ไมแตกตางกน
่ ั เพียงแตวา
่ ่ ไมได้
่ อธิ บายถึง “กฎแห่ งกรรม”
“ทฤษฎีธรรมชาติเลือกสรร” อันเป็ น “กฎธรรมชาติ” ได้เชนกน
และ “กัมมัสสกตา–กฎแห่ งกรรมของสัตว์ ” เพราะฉะนัน ผูท้ ีประสบความสําเร็ จในทางโลก คือ ชือเสี ยงหรื อ
็ คนอืนขัดเคืองอยากได้ประโยชน์จากผูน้ ันอีกทอดหนึ ง ยิงมีเมตตามากเทาไหร
่ ่ กยิ็ งเสี ย
ทรัพย์สิน กจะมี
่ น จึงทําให้มีอกุศลวิตกในทีสุ ด จากคนดีก็เป็ นคนใจร้าย “มองโลกในแง่ ร้าย” (Pessimistic)
ทรัพย์มากเทานั
่ นหวงอยางมาก
่ ่
หรื อ “ชอบเยาะเย้ ยถากถางคนอืน–เกลียดชังมนษย์
คือ อยู่
ุ อย่ างมาก” (Cynical) และ ทีนาเป็
่ คติใน “สั งคมจอมปลอม” เพราะทุกคนเล็งหาผลประโยชน์จากคนอืนตลอดเวลา คือ “บชา
ในทุคติมากกวาสุ
ู
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เงินเป็ นพระเจ้ า” (วัตถุนิยม–บริ โภคนิ ยม) และหาความเจริ ญทางจริ ยธรรมได้ยาก คนในสังคมสมัยใหมจึ่ ง
่ ็ วสังคมโลก โดยเฉพาะพวก “เทคโนโลยีทีลํายคุ”
กลายเป็ น “พวกโรคจิตโรคประสาท” มากยิงขึน จะวาไปกทั
่
่
ทีตกไปอยูใ่ นมือคนชัว ยิงสร้างความเสี ยหายให้สงั คมในสวนรวมมากยิ
งขึน ทีใช้ในการกออาชญากรรมทาง
่ ่ พวกใช้ของราคาแพงๆ แตงตั
่ วดีๆ เกนความพอดี
ิ
อินเทอร์ เน็ตได้ทวั โลก อยางเชน
ทีควรจะเป็ น มักเป็ นพวก
่ อถือ แก่สายตาผูอ้ ืน เป็ นต้น
คิดชัวมากกวา่ เพือใช้ในการสร้างภาพพจน์หรื อความนาเชื
่
ในโลกแหงความเป็
นจริ งนัน สังคมประกอบด้วย (๑) “คนดี” กบั (๒) “คนชัว” หรื อมีธรรม ๒ คติ ได้แก่ (๑)
็
“กศลธรร
ม–บญ
–บาป–ความเสื อม” ถ้าจะพิจารณาเรื องชัยชนะกแยก
ุ
ุ –ความเจริ ญ” กบั (๒) “อกศลธรรม
ุ
่ ยวกนั เพราะชัยชนะกคื็ อ ความสําเร็ จในทางเจริ ญและในทางเสื อม กขึ็ นอยูว่ ่าใครจะเลือก
เป็ น ๒ คติ เชนเดี
่
่ ั ให้พิจารณาเปรี ยบเทียบคุณสมบัติธรรม ๒ คติ ดังนี
เดินทางเชนใดมากกวากน
กุศลธรรม–บญ
ุ –ความเจริญ
ความสงบสุ ขในสุ คติ
ทัศนคติเป็ นบวก
มองโลกในแงดี่
ชอบริ เริ มสร้างสรรค์
่
อริ ยปริ เยสนา–แสวงหาอยางประเสริ
ฐ
ความสําเร็ จในทางเจริ ญงอกงาม
ปฏิบตั ิธรรมฝ่ ายกุศล (สัมมัตตะ ๑๐)
วิวฏั ฏะ
นิพพาน

อกศลธรรม
–บาป–ความเสื อม
ุ
ความเดือดร้อนในทุคติ
ทัศนคติเป็ นลบ
มองโลกในแงร้่ าย
ชอบริ เริ มในทางทําลาย
่ ไม่ประเสริ ฐ
อนริ ยปริ เยสนา–แสวงหาอยาง
ความสําเร็ จในทางเสื อมวินาศ
ปฏิบตั ิธรรมฝ่ ายอกุศล (มิจฉัตตะ ๑๐)
วัฏฏะ ๓
สั งสารจักร

่ จารณาเห็นทางทีไม่
่ กต้อง และดําเนิ นชีวิตด้วย “อริยมรรคมีองค์ ๘” นัน ยอมพิ
บุคคลผูท้ ีมีปัญญาคิดอยางถู
สร้างความเดือดร้อนให้ตนเองและผูอ้ ืน (มีเมตตาธรรม) มักเป็ นบุคคลทีมีทรัพย์ทีประเสริ ฐเป็ นต้นทุนทาง
่
่ ่ อง
ปั ญญา ทีเรี ยกวา่ “อริยทรัพย์ ๗” คือ ทรั พย์ อันประเสริ ฐ ทําให้เห็นคุณคาในการศึ
กษาพระธรรม ไมใชเรื
่ นเรื องทีมีค่าสู งสุ ดในชีวิต เพือจะทําให้ “ไตรสิ กขา” (ศีล–สมาธิ–ปั ญญา) เกดความ
ิ
เสี ยเวลาทีสู ญเปลา่ แตเป็
่ นันคือ “โลกตตรธรรม
บริ สุทธิ หมดจดปราศจากนิ วรณ์ จนมีโอกาสเข้าคุณอันใหญได้
” ทีเรี ยกวา่ “บรม
ุ
่ ท้ ีมักมากในอกุศลธรรมนัน กดํ็ าเนิ นชีวิตทีผิดทาง มีชีวิตเวียนวายตายเกด
่
ิ
ธรรมแห่ งพระนิพพาน” ได้ สวนผู
่ คติหรื อความเดือดร้อนเป็ นสวนใหญ
่
่ หมดโอกาสทีจะเห็นคุณ
อยูใ่ นสงสารวัฏฏ์ เป็ นชีวิตทีมืดมนอยูแ่ ตในทุ
่ ง ไมสามารถเข้
่
อันใหญ่ โดยเฉพาะอยางยิ
าถึง “อริยทรัพย์ ๗” ดังนี
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“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
ประโยชน์ รู ้คิด รู ้พิจารณา และรู ้ทีจะจัดทํา
่ ยทรัพย์ทงั ๗ ประการ นี ยอมทํ
่ าให้บุคคลผูถื้ อครองได้ กลายเป็ นคนดี ผูท้ รงศีล สัตบุรุษ
ในคุณธรรมแหงอริ
่
่ ั โดย
อริ ยชน หรื อ “อริยโสภณบรษ
พพาน ได้เชนกน
ุ ุ –อริยบคคล
ุ ” คือ ผูม้ ีปรี ชาบรรลุถึงบรมธรรมแหงพระนิ
่
ทีเข้าถึงกระแสแหงความเจริ
ญงอกงามด้วย “อริยมรรค” คือ ผูเ้ จริ ญพอกพูนด้วย (๑) อริ ยมรรคมีองค์ ๘ (๒)
อริ ยสัจจ์ ๔ และ (๓) ทกขนิ
ุ โรธคามินีปฏิปทาญาณ–มัคคญาณ ๔ ด้วยเริ มต้นด้วยปั ญญาทีพิจารณาเห็นความ
จริ งใน “ธรรม ๒” ได้แก่
(๑) “กศลธรรม
” หมายถึง ธรรมทีเป็ นกุศล สภาวะทีฉลาด ดีงาม เอือแก่ สุขภาพจิต เกือกูลแก่ ชีวิต
ุ
จิ ตใจ ได้แก่ “กุศลมูล ๓” กดี็ “นามขันธ์ ๔” ทีสัมปยุตด้วยกุศลมูลนันกดี็ “กายกรรม–วจี กรรม–
่ นวา่ “กศลในภมิ
มโนกรรม” ทีมีกศุ ลมูลเป็ นสมุฏฐาน กดี็ กลาวสั
ุ
ู ๔”
(๒) “อัพยากตธรรม” หมายถึง ธรรมทีเป็ นอัพยากฤต สภาวะทีเป็ นกลางๆ ชี ขาดลงมิได้ ว่าเป็ นกุศล
่ ศลและอกุศล เป็ นกามาวจรกตาม
็ รู ปาว
หรื ออกุศล ได้แก่ (๑) “นามขันธ์ ๔” ทีเป็ นวิบากแหงกุ
็
็ โลกุตตระกตาม
็ อยางหนึ
่
จรกตามอรู
ปาวจรกตาม
ง (๒) ธรรมทังหลายทีเป็ นกริิ ยา มิใชกุ่ ศล
่
่ ศล มิใชวิ่ บากแหงกรรม
่
่
มิใชอกุ
อยางหนึ
ง (๓) รู ปทังปวง อยางหนึ
ง (๔) “อสั งขตธาตุ” คือ
่
่ น คือ “วิบากในภมิู ๔–กิริยาอัพยากฤตในภมิู ๓–รปู–และ–
“นิพพาน” อยางหนึ
ง กลาวสั
นิพพาน”
่ นบุคคลทีมีคุณลักษณะพิเศษบางอยางวา
่ ่
ฉะนัน ผูท้ ีเลือกเส้นทางชีวิตในหลัก “มัชฌิมาปฏิปทา” ได้ ยอมเป็
่ ่
จะเข้าถึง “อริ ยอัฏฐั งคิกมรรค–อริ ยมรรคมีองค์ ๘” ได้อยางแนนอนในอนาคตอั
นใกล้ ทีเรี ยกวา่ “บพนิ
ุ มิต
่ ่ ญญาและแบบอยางที
่ ดี (๒) “สี ล
แห่ งมรรค ๗” ได้แก่ (๑) “กัลยาณมิตตตา” คือ คบหาคนทีเป็ นแหลงแหงปั
สั มปทา” คือ ตังตนอยูใ่ นวินยั และมีความประพฤติทวั ไปดีงาม (๓) “ฉันทสั มปทา” คือ ความใฝ่ ใจอยากจะทํา
ิ าทีและสิ งทังหลายทีเกยวข้
ี องให้ดีงาม ความใฝ่ รู ้ใฝ่ สร้างสรรค์ (๔) “อัตตสั มปทา” คือ ความถึงพร้อม
กจหน้
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ด้วยตนทีฝึ กดีแล้ว การทําตนให้ถึงพร้อมด้วยคุณสมบัติของผูท้ ีพัฒนาแล้วโดยสมบูรณ์ ทังด้าน “กาย–ศีล–
จิ ต–ปั ญญา” (๕) “ทิฏฐิ สัมปทา” คือ การตังอยูใ่ นหลักความคิดความเชือถือทีถูกต้องดีงามมีเหตุผล เชน่ ถือ
่ จจยาการ (๖) “อัปปมาทสั มปทา” คือ ความถึงพร้ อมด้วยความไม่
หลักความเป็ นไปตามเหตุปัจจัยแหงปั
ประมาท (๗) “โยนิโสมนสิ การสั มปทา” คือ ความฉลาดคิดแยบคายให้เห็นความจริ งและหาประโยชน์ได้
ิ พนิ มิตแหงมรรคไมวาข้
่
่ ่ อหนึ งข้อใดหรื อทังหมดได้ นันกแสดงวา
็
่ บุคคล
เพราะฉะนัน เมือใดทีบุคคลเกดบุ
่ น จนเกดปั
ิ ญญาที
่ ยอัฏฐังคิกมรรคได้ในเบืองต้น แตถ้่ าเข้าถึงได้ทุกข้อดังกลาวนั
นัน เริ มเข้ากระแสแหงอริ
เห็นแจ้งใน “อริยมรรคมีองค์ ๘” เป็ นสมุฏฐานสําคัญในการปฏิบตั ิจริ ง ทีเรี ยกวา่ “อัฎฐมัคคังควิภาวนญาณ”
่
่
ประการสําคัญ คือ ยอมเป็
นบุคคลผูเ้ ห็ นแจ้งใน “อริ ยมรรค” ได้อยางสมบู
รณ์ และเจริ ญงอกงามไพบูลย์
ยิงขึนไปด้วยหลัก “ไตรสิ กขาและวิสุ ทธิ ๗” ทําให้สามารถพัฒนาตนในการเจริ ญภาวนาทัง ๒ ด้าน ได้แก่
(๑) “สมถภาวนา–สมาธิ ” คื อ ปั ญ ญาในสมาธิ กบั (๒) “วิปั ส สนาภาวนา–ปั ญ ญาญาณ” คื อ ปั ญ ญาใน
่ ดว้ ยศีลวัตรอันบริ สุทธิ เชนกน
่ ั และการได้บรรลุถึงความ
วิปัสสนา โดยมีพืนฐานการฝึ กอบรบตนมาอยางดี
ตรัสรู ้ได้ “สั มโพธะ–อาสวักขยญาณ” จึงเป็ น “ชัยชนะแห่ งความสํ าเร็จในอริยะ” คือ “ความเป็ นอมตธาตแห่
ุ ง
่
่ ่ ยชนะอยางปู
่ ๆ ปลาๆ ดังเชน่ ความสําเร็ จในการธุรกจหาเ
ิ ลียงชีพอยางชาวโลกมนุ
พระนิพพาน” ไมใชชั
ษย์ที
่
แก่งแยกชิงดีกนั มีความพยายามจะเอารัดเอาเปรี ยบกนั จะเอาให้ได้อยูฝ่ ่ ายเดียว ไมมี่ มนุษยธรรม แล้วคอยมา
่ ่
ั
ิ ม
สร้างภาพพจน์ทีดีในสังคมตอนหลัง อันมีพฤติกรรมไมตางจากสั
ตว์โลกทัวไป (สัตว์เมือตีกนชนะ
กนอิ
็
แล้วกมาแลบลิ
นเลียกวาดบนขนตามตัวให้กนั หรื อหาหมัดให้กนั เพือประจบประแจง เชน่ เสื อ สิ งโต ลิง ถ้า
็ ใ่ นทฤษฎี ทีวา่ “เขกหัว แล้ วลบหลั
ั ) ฉะนัน พระธรรมขององค์พระสัมมาสัม
เป็ นคนกอยู
ู ง” แล้วกลื็ มกนไป
ิ งหลายให้เบาบางลงไปเรื อยๆ ทีเรี ยกวา่ “สั ลเลขธรรม–สั ล
พุทธเจ้านัน จะทําให้หน้าทีในการขัดเกลากเลสทั
เลขปฏิบัติ” ซึงประกอบด้วยคุณ ๕ ประการ คือ (๑) ความมักน้ อย (๒) ความสั นโดษ (๓) ความขัดเกลากิเลส
(๔) ความเป็ นผ้ ูเลียงง่ าย และ (๕) การปรารภความเพียร ดังพุทธโอวาททีพระผูม้ ีพระภาคเจ้าได้ตรัสวา่
“ภิกษทัุ งหลาย ลาภสั กการะ และชื อเสี ยง เป็ นของทารณ
ุ เผ็ดร้ อน หยาบร้ าย เป็ นอันตรายต่ อการบรรลโยค
ุ
เกษมธรรม อันยอดเยียม” หรื อมีจรณะหรื อสัมมาปฏิปทา (ธัมมานุธมั มปฏิปทา) ตามพระอนุสาสนี ของพระ
่
ศาสดา (พระสัตถุสาสน์) ได้ถูกต้องยิง เป็ น “เครืองขัดเกลากิเลสอย่ างยิง” สะดวกแกการเปิ
ดเผยจิต (ออกจาก
ิ ) ซึ งเป็ นไปอยางไพบู
่
กเลส
ลย์พร้ อม (๑) เพือ “นิ พพิทาโดยส่ วนเดียว” คือ ความหน่ ายสิ นเชิ ง (๒) เพือ
ิ (๓) เพือ “นิโรธะ” คือ การดับกเลส
ิ (๔) เพือ “อปสมะ
“วิราคะ” คือ การสํารอกกเลส
” คือ การสงบระงับ
ุ
ิ (๕) เพือ “อภิญญา” คือ ปั ญญาอันยิง (๖) เพือ “สั มโพธะ” คือ การตรัสสู ้ และ (๗) เพือ “พระนิพพาน”
กเลส
่ ิ (พระสุ ตตันตปิ ฎก มัชฌิมนิ กาย มูลปั ณณาสก์ เล่ม ๑ ภาค ๑ - หน้าที 233 FILE
คือ ความดับสนิทแหงกเลส
่ นี
17) ดังรายละเอียดเพิมเติมตอไป
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“ลักษณะตัดสิ นธรรมวินัย ๗” หมายถึง ธรรมเหล่ านี พึงรู้ ว่ าเป็ นธรรม เป็ นวินัย เป็ นสั ตถุสาสน์ คือ “คําสอน
ของพระศาสดา” ได้แก่
่ นเชิง ไมหลงใหลเคลิ
่
(๑) “เอกันตนิพพิทา” คือ ความหนายสิ
บเคลิม
ํ ด ไมยึ่ ดติดรัดตัว เป็ นอิสระ ได้แก่ (๑) วิกขัมภนวิราคะ–
(๒) “วิราคะ ๕” คือ ความคลายกาหนั
่ (๒) ตทังควิราคะ–สํารอกออกได้ดว้ ยองค์นนั ๆ (๓) สมุจเฉท
สํารอกออกได้ดว้ ยขมไว้
วิราคะ–สํารอกออกได้ดว้ ยตัดขาด (๔) ปฏิปัสสัทธิ วิราคะ–สํารอกออกได้ดว้ ยสงบระงับ (๕)
นิสสรณวิราคะ–สํารอกออกได้ดว้ ยสลัดออกได้
ิ
่ (๒)
(๓) “นิโรธ ๕” คือ ความดับ หมดกเลสหมดทุ
กข์ ได้แก่ (๑) วิกขัมภนนิโรธ–ดับด้วยขมไว้
ตทังคนิโรธ–ดับด้วยองค์นนั ๆ (๓) สมุจเฉทนิโรธ–ดับด้วยตัดขาด (๔) ปฏิปัสสัทธิ นิโรธ–ดับ
ด้วยสงบระงับ (๕) นิสสรณนิโรธ–ดับด้วยสลัดออกได้
ิ งหลาย “วิเวก ๓” ได้แก่ กายวิเวก–ความสงัดกาย ได้แก่
(๔) “อปสมะ
” คือ ความสงบระงับกเลสทั
ุ
อยูใ่ นทีสงัดกดี็ ดํารงอิริยาบถและเทียวไปผูเ้ ดียวกดี็ ๑ จิตตวิเวก–ความสงัดใจ ได้แก่ ทําจิตให้
่
สงบผองใส
สงัดจากนิวรณ์ สังโยชน์ และอนุสยั เป็ นต้น หมายเอา จิตแห่ งท่ านผ้ บู รรลฌาน
ุ
และ อริ ยมรรค อริ ยผล ๑ อุปธิ วิเวก–ความสงัดอุปธิ จากสังขารทังปวง ได้แก่ ธรรมเป็ นทีสงบ
ิ ็ ขันธ์กดี็ อภิสงั ขารกดี็ ทีเรี ยกวา่ “อปธิ
ระงับสังขารทังปวง ปราศจากกเลสกดี
ุ ” หมายเอา พระ
่ (๒) ตทังควิเวก–
นิพพาน ๑ จนรวมถึง “วิเวก ๕” ได้แก่ (๑) วิกขัมภนวิเวก–สงัดด้วยขมไว้
สงัดด้วยองค์นนั ๆ (๓) สมุจเฉทวิเวก–สงัดด้วยตัดขาด (๔) ปฏิปัสสัทธิ วิเวก–สงัดด้วยสงบ
ระงับ (๕) นิสสรณวิเวก–สงัดด้วยสลัดออกได้
(๕) “อภิญญา ๖” คือ ความรู ้ยงิ ความรู ้ชดั ได้แก่ อิทธิ วิธา–ทิพพโสต–เจโตปริ ยญาณ–ปุพเพนิวา
สานุสสติ–ทิพพจักขุ–อาสวักขยญาณ
(๖) “สั มโพธะ” คือ ความตรัสรู ้ ได้แก่ มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ และ อาสวักขยญาณ
ิ
(๗) “นิพพาน ๒” คือ ความปราศจากกเลสอาสวะและทุ
กข์ทงั ปวงแล้ว ได้แก่ สอุปาทิเสสนิพพาน
๑ อนุปาทิเสสนิพพาน ๑
ฉะนัน คําสอนของพระศาสดานัน คือ “ธัมมานธัุ มมปฏิปทา–ธัมมานธัุ มมปฏิปัตติ” หมายถึง ปฏิ บัติธรรม
สมควรแก่ ธรรม หรื อ ปฏิบัติธรรมถูกหลัก ให้ ธรรมย่ อยคล้ อยแก่ ธรรมใหญ่ สอดคล้ องตามวัตถุประสงค์ ของ
่ นของอริ ยสาวกแหงตถาคต
่
ธรรมทังหลายทีสัมพันธ์ กัน ข้อประพฤติปฏิบตั ิอนั เป็ นปฏิปทาอยางอื
อันถือเป็ น
แนวปฏิบตั ิ ทางดําเนิ น การปฏิบตั ิแบบทีเป็ นทางดําเนิ นให้ถึงจุดหมาย คือ ความหลุดพ้นหรื อความสิ นอา
่
่
่ ด เพราะถือเป็ นเรื องเฉพาะบุคคลอัน
สวะ กต้็ องดําเนิ นอยู่ในกระแสแหงพระสั
ตถุสาสน์นีดว้ ยอยางเครงขั
่ ่
่ ่ “สติสัมปชัญญะ”
เป็ นจริ ตเฉพาะตน กนํ็ ามาดัดแปลงประยุกต์ใช้ได้ดว้ ยปฏิภาณ แตไมหลงงมงายอยางไมมี
โดยให้ถือหลัก “กาลามสตร
ู ” เป็ นสําคัญ ดังนี
บทความที ๘๘ ประจําปี ๒๕๕๘ – คนทีคิดถูกวิธีคือผู้พิชิตชัยชนะ – นิธี ศิริพัฒน์

หน้า ๗

“กาลามสตร
กาย” พระพุทธเจ้ าตรั สสอนชนชาวกาลามะ
ู ” หมายถึง สูตรหนึงใน “คัมภีร์ติกนิบาตรอังคตตรนิ
ุ
แห่ งเกสปุตตนิคม ในแคว้ นโกศล ไม่ ให้ เชื องมงายไร้ เหตุผลตามหลัก ๑๐ ข้ อ ต่ อเมือใด พิจารณาเห็นด้ วย
ปั ญญาว่ า “ธรรมเหล่ านัน เป็ นอกศล
ุ –เป็ นกศล
ุ มีโทษ–ไม่ มีโทษ เป็ นต้ น แล้ วจึงควรละหรื อถือปฏิบัติ
ตามนัน” ประการสําคัญ ไมมี่ ประสงค์ทาํ ลายความดีของผูอ้ ืนทีคิดดี เพียงแตมี่ จิตระวังภัย ดังนี
(๑) อย่ าปลงใจเชือ ด้ วยการฟั งตามกันมา
(๒) อย่าปลงใจเชือ ด้ วยการถือสื บๆ กันมา
(๓) อย่ าปลงใจเชือ ด้ วยการเล่ าลือ
(๔) อย่ าปลงใจเชือ ด้ วยการอ้ างตําราหรื อคัมภีร์
(๕) อย่ าปลงใจเชือ ด้ วยตรรก
(๖) อย่ าปลงใจเชือ ด้ วยการอนุมาน
(๗) อย่ าปลงใจเชือ ด้ วยการคิดตรองตามแนวเหตุผล
(๘) อย่ าปลงใจเชือ เพราะเข้ ากันได้ กับทฤษฎีของตน
(๙) อย่ าปลงใจเชือ เพราะมองเห็นรู ปลักษณะน่ าเชื อ
(๑๐) อย่ าปลงใจเชือ เพราะนับถือว่ าท่ านสมณะนีเป็ นครู ของเรา
่ ่
อนึง ความรอบรู ้–ปัญญา หรื อ ความรู ้ยงิ –อภิญญา นัน เป็ นเรื องปั ญญาแตกฉาน (จตุปฏิสัมภิทาญาณ) ไมใช
่
ความรู ้ความเข้าอยางประจั
กษ์เพียงแตกุ่ ศลธรรมฝ่ ายเดียว องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงชีแนะให้พิจารณา
เห็นแจ้งในธรรม ๓ ประการ ดังนี
(๑) “ธรรมทีเป็ นปฏิปักษ์ กนั ” คือ “กุศลธรรม” กบั “อกุศลธรรม”
ิ ก่ นและสอดคล้
ั
(๒) “ปัสสั ทธิยุคฬาทิ” คือ ธรรมทีเกดคู
องกนั เชน่ สติ กบั สัมปชัญญะ
(๓) “ธรรมทีเป็ นกลาง” คือ “อัพยากตธรรม” ซึงเป็ นเรื อง “ตัตรมัชฌัตตตา–อุเบกขา” หมายถึง ภาวะ
่ ามา เพราะมี “สติสัมปชัญญะ” เต็มรอบอยู่ ทีเป็ นการ
ทีเป็ นกลางวางเฉยในอารมณ์ทีผานเข้
ระลึกได้และความรู ้ตวั ทัวถ้วนหรื อความรอบรู ้ใน “กระแสแห่ งอริยมรรค” ได้แก่ อริ ยมรรคมี
องค์ ๘–อริ ยสัจจ์ ๔–มัคคญาณ ๔ ทีเป็ นเหตุในการดับความไมรู่ ้ “อวิชชา ๔–อวิชชา ๘”
นอกจากนี ยังมีขอ้ ทีพึงพิจารณาเป็ นพิเศษ คือ คําวา่ “สงบ–เนกขัมมะ–อปสมะ
” ทีเป็ นแนวทางหนีจากความ
ุ
่ ความหดหู่ ความร้อนใจขัดเคือง ในเกยวกบทางโลกยะโดยเฉพาะ
ี ั
ี
วุน่ วาย ความฟุ้ งซาน
คือ (๑) “การถือศีล”
่
่ในฐานะแหงอริ
่ ยบุคคล คือ “โสดาบัน–สกทาคามี–อนาคามี” และหนทางทีดี
(อุบาสก–อุบาสิ กา) ยอมอยู
ทีสุ ด คือ (๒) “การออกบวช” (ภิกษุ–ภิกษุณี) ถึงจะมีสิทธิ อยูใ่ นฐานะ “พระอรหันต์ ” ได้ นันคือ “คณสมบั
ติ
ุ
ของผู้จะเป็ นพระพทธเจ้
ุ า–พทธะ
ุ ” (จตุสัจจพุทธะ–พระอรหันตขีณาสพเจ้า) เพราะพระอรหันต์ไมต้่ องมายุง่
ั ิ
่ กประการ คือ ไมตามกระแส
่
่ อยู่
วุน่ วายกบกจทางโลกในทุ
กอยางทุ
ทางโลก ให้ทวนกระแสโลกธรรม แตให้
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่ ยมรรคทีสมบูรณ์บูรณ์ อันพอกพูดด้วยปั ญญาญาณทีไพบูลย์ยิงๆ ขึนไป ในบรรดาสามัญ
ในกระแสแหงอริ
่
็ ไ่ ด้ในกระแสแหง่
ชนทัวไปนัน แคบรรลุ
ถึง “ดวงตาเห็นธรรม–ธรรมจักษุ” (ปั ญญาเห็นธรรมเบืองต้น) กอยู
็ บมาเป็ น “อันธปถชน
โสดาปัตติมรรค ถ้ารักษาอินทรี ยท์ งั ๖ (อินทรี ยสังวร) ได้ไมดี่ กกลั
ุ ุ ” สามัญธรรมดาอีก
่ นเอง ไปๆ มาๆ อยูอ่ ยางนี
่ เป็ นธรรมดา กคื็ อ มีชีวิตเวียนวายตายเกดอยู
่
ิ ใ่ นสังสารวัฏฏ์ ไมรู่ ้จบสิ นนันเอง
เทานั
่ ง การอยูภ่ ายใต้แรงกดดันทางสังคมเพือความอยูร่ อดของชีวิต ทีอยูใ่ นหน้าทีการงาน ทีต้อง
โดยเฉพาะอยางยิ
่
่ นสุ ขี สโมสรอยางแนนอน
่
่
รั บ ผิ ด ชอบ ยอมไมเป็
ได้แ ก่ “มี ล าภ–มี ย ศ–มี ส รรเสริ ญ –มี สุ ข ” หมายถึ ง
็ ใ่ นสภาวะที “เสื อมลาภ–เสื อมยศ–มี
“อิฏฐารมณ์ ” คือ ส่ วนที น่ าปรารถนา ฝ่ ายหนึ ง และในอีกฝ่ ายหนึ ง กอยู
นินทา–มีทุกข์ ” หมายถึง “อนิฏฐารมณ์ ” คือ ส่ วนที ไม่ น่าปรารถนา ซึ งเป็ นเหตุการณ์ทีเป็ นธรรดาในฝ่ าย
ี สัยหรื อมนุ ษยโลก ด้วยประการฉะนี นันเอง กคงมี
็ แตพระอรหั
่
่ น ทีเป็ นบุคคลผูร้ ู ้เทาทั
่ นใน
โลกยวิ
นต์เทานั
่
่
่ ิ (“บ่ วงแห่ งมาร” ชือ
เรื องนี จึงไมแสงหาทั
ง “อิฏฐารมณ์ ” กบั “อนิฏฐารมณ์ ” ให้ตกอยูใ่ นบาวมารแหงกเลส
่ อนึง “โลกธรรม ๘” คือ “มูลแห่ งวัฏทุกข์ = ทกฺุ ขมลํู ”
วา่ “มารปาโส” ปาโส = เครื องผูก) ทังหลายอีกตอไป
่ กข์) หรื อ “ทกฺุ ขนิทานํ” (เหตุแหงทุ
่ กข์) เพราะเป็ นเหตุเกดของทุ
ิ
(รากเหง้าแหงทุ
กข์ ถ้าเข้าใจได้ดีในกรณี นี ก็
่ ิ ญญาทีเห็ นทุกข์ได้ อยางไรกตาม
่
็ เพือให้แนวทางในการปฏิบตั ิธรรมทีชัดเจนยิงขึน ซึ งจะแบง่
ยอมเกดปั
่ ได้แก่
ออกเป็ น ๓ ชวง
(๑) “โลกียธรรม” คือ ภาวะชี วิตทีเกิดมาเป็ นคนตามแดนเกิด
(๒) “มัชฌิมาปฏิปทา” คือ ปั ญญาเครื องขัดเกลาจิตใจให้ หลุดพ้ น
(๓) “โลกตตรธรรม
” คือ ภาวะทีหลุดพ้ นจากกิเลสและทุกข์ แล้ ว
ุ
โลกียธรรม
มัชฌิมาปฏิปทา
โลกตตรธรรม
ุ
อกุศลมูล ๓
อภิญเญยธรรม
โพธิปักขิยธรรม ๓๗
อกุศลวิตก ๓
อริ ยมรรคมีองค์ ๘
อริ ยมรรค ๔
อกุศลกรรมบถ ๑๐
อริ ยสัจจ์ ๔
สามัญผล ๔
โลกธรรม ๘
ปฏิจจสมุปบาท
นิพพาน ๒
ขันธ์ ๕
ไตรลักษณ์
อมตธาตุ
ให้ ยดึ หลักประพฤติปฏิบตั ิตามอรรถของอนสา
ุ สนีแห่ งพระศาสดาเท่ านัน
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่ กต้องนัน ต้องเกดจาก
ิ
“ปัญญาเห็นธรรม”
ดังนัน บุคคลผูจ้ ะเข้าถึงธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อยางถู
ิ
่
(ดวงตาเห็นธรรม–ธรรมจักษุ) เห็นความเกดและความดั
บแหงธรรมทั
งหลาย ด้วยการมนสิ การกรรมฐาน ที
เน้นถึงปั ญญาเห็นนามรู ปโดยไตรลักษณ์ (สัมมาสนญาณ) ได้แก่ ความไม่ เทียง (อนิ จจสัญญา) ๑ ความเป็ น
ทกข์
ุ (ทุกขสัญญา) ๑ ความไม่ มีตัวตน (อนัตตสัญญา) ๑ และตามด้วย ความไม่ งาม (อสุ ภสัญญา) โดยมี
ิ ญญาจาก (๑) การเห็นสภาพแหงทุ
่ กข์ทงั หลาย (ทุกขสัจจ์ = อุปาทานขันธ์ ๕ เป็ นทุกข์) และ
พืนฐานการเกดปั
่ กข์ทงั หลาย (นิ โรธสัจจ์) รวมทัง (๔) การ
(๒) เหตุแห่ งทุกข์ทงั หลาย (สมุทยั สัจจ์) กบั (๓) การดับเหตุแหงทุ
่
่ แบงออกเป็
่
เห็นแนวทางหรื อวิธีทางในการดับทุกข์ทงั หลายนัน (มรรคสัจจ์) กลาวโดยยอ
น ๓ ขัน ดังนี
๑. ขันสมถภาวนา (จิตประภัสสร)
ั
(๑) “ปฐมฌาน” คือ วิตก–วิจาร–ปี ติ–สุ ข–เอกคคตา
ั
(๒) “ทติุ ยฌาน” คือ ปี ติ–สุ ข–เอกคคตา
ั
(๓) “ตติยฌาน” คือ สุ ข–เอกคคตา
ั
(๔) “จตตถฌาน
” คือ อุเบกขา–เอกคคตา
ุ
๒. ขันสร้ างญาณทัสสนะ (ปั ญญาในสมาธิ–วิชชา ๓)
(๑) “ปพเพนิ
วาสานสติ
ุ
ุ ญาณ” คือ ปัญญาระลึกชาติได้
(๒) “จตปปาตญาณ
–ทิพพจักขญาณ
ุ ู
ุ ” คือ ปัญญาเห็น “กฎแห่ งกรรม–กัมมัสสกตา” ได้
(๓) “อาสวักขยญาณ” คือ ปั ญญาทีจะดับอาสวะได้
๓. ขันวิปัสสนาภาวนา (ปั ญญาในวิปัสสนา–ญาณ ๑๖ = วิปัสสนาภูมิ หรื อ ปัญญาภูมิ)
ั
่ นธ์ ๕ ด้วย “ขันธ์ ๕–
(๑) “นามรปริ
ู จเฉทญาณ” คือ ปั ญญาแยกรู ปธรรมกบนามธรรมแหงขั
อายตนะ ๑๒–ธาตุ ๑๘–อินทรี ย์ ๒๒”
่ กข์ในขันธ์ ๕ ซึงเป็ นการเห็นตามเป็ นจริ ง
(๒) “ปัจจยปริคคหญาณ” คือ ปั ญญาเห็นเหตุแหงทุ
่
ั ตรณญาณ–ธัมมัฏฐิติญาณ) ด้วย “ปฏิจจสมปุ
แหงธรรมตามธรรมดา
(ธรรมฐิติ–กงขาวิ
บาท ๑๒” และ “ปฏิจจสมปปั
ุ นนธรรม” ทังหลาย (อัทธา ๓–สังเขป ๔–สนธิ ๓–วัฏฏะ
๓–อาการ ๒๐–มูล ๒) รวมทัง “กฎแห่ งกรรม” และ “กัมมัสสกตา–กฎแห่ งกรรมของ
สัตว์ ”
(๓) “สั มมสนญาณ” คือ ปัญญาเห็นนามรู ปโดยไตรลักษณ์ในขันธ์ ๕ (อภิญเญยธรรม) ซึง
่ อยางสื
่ บเนือง ทําให้เห็น “อริ ยสัจจ ๔” ได้แก่
ประกอบด้วยการมนสิ การกรรมฐานบอยๆ
(๓.๑) อนุปัสสนา ๗
(๓.๒) มหาวิปัสสนา ๑๘
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เพราะฉะนัน ในขันวิปัสสนานัน จึงเป็ นขันตอนทีผูป้ ฏิบตั ิธรรมเห็นธรรมทังหลาย นันคือ “ขันธ์ –อายตนะ–
ธาตุ–อินทรี ย์–สัจจ์ –ตถตา” และรวมทัง “สามัญลักษณะ–ธรรมนิยาม” ความเข้าใจทีเป็ น “ปัญญาเห็นธรรม”
ิ นทุก
่ ถึงขันนัน คงมีพระอรหันต์เกดขึ
นัน “ดูเหมือนว่ าไม่ มีอะไรมากมาย แค่ นีก็คิดได้ เหมือนกัน” คือ ถ้างาย
่ ใบนี ทีไมงายนั
่ ่ น เพราะผูท้ ีอานหรื
่
วันบนโลกเนาๆ
อฟังแล้วเข้าใจ ยังขาด “ประสบการณ์ ตรง” ทีต้องลงมือ
่ ได้แก่ (๑) สภาพแวดล้ อมทีดํารงชีวิตปกติทเกี
ปฏิบตั ิจริ งในภาคสนาม ๒ สวน
ี ยวข้ องกับหม่ ูคณะหรื อบคคล
ุ
อืนๆ ทางสั งคม กบั (๒) วิปัสสนาภมิู ทีตั ดขาดจากโลกภายนอกทีเกียวกับคน แต่ เป็ นป่ าธรรมชาติ หรื อ
ิ
่ (๑) “กายวิเวก”
สถานทีเฉพาะกิจ เชน่ ป่ าช้า ถํา เป็ นต้น เพือให้เกดความสงั
ดสงบ (Seclusion) ใน ๓ อยาง
คือ ความสงัดกาย ได้แก่ อยูใ่ นทีสงัดกดี็ ดํารงอิริยาบถและเทียวไปผูเ้ ดียวกดี็ (๒) “จิตตวิเวก” คือ ความสงัด
่ าจิตให้สงบผองใส
่
่ ่ บ้ รรลุฌาน
ใจ ได้แกทํ
สงัดจากนิวรณ์ สังโยชน์ และอนุสัย เป็ นต้น หมายเอาจิตแหงทานผู
่
และอริ ยมรรค อริ ยผล และ (๓) “อปาธิ
นทีสงบระงับสังขารทังปวง
ุ วิเวก” คือ ความสงัดอุปธิ ได้แกธรรมเป็
ิ ็ ขันธ์กดี็ อภิสงั ขารกดี็ ทีเรี ยกวาอุ
่ ปธิ หมายเอาพระนิ พพาน เพราะฉะนัน ความสามารถใน
ปราศจากกเลสกดี
ิ
การเห็นภาพรวมทีเป็ นองค์รวม (Holism) ได้ จึงเป็ นขันสําคัญในการปฏิบตั ิธรรม รวมทังการทํากจกรรม
่ ในการดํารงชีวิต ไมใชทํ
่ ่ าไปอยางมื
่ ดบอด ไร้ทิศทาง หรื อหลงทิศ ทีไมใช
่ ่ “การเห็นทีเยียม” (ทัสสนา
ตางๆ
นุ ตตริ ยะ) ซึ งหมายถึง ปั ญญาทีเห็นธรรม ทีหมายถึง “การเห็นนิพพานทีเห็นแจ้ งแทงตลอดได้ ในเบืองต้ น”
่ จะลงมือในภาคสนาม อยางไรกตาม
่
็ วิธีคิดทีถูกวิธี เรี ยกวา่ “โยนิโสมนสิ การ” ซึงเทียบเทากบ
่ ั ธรรม ๔
กอนที
ประการ ดังนี
(๑) “จตปปาตญาณ
–ทิพพจักขญาณ
ุ ู
ุ ” (ข้อ ๒ ในวิชชา ๓) คือ ปัญญาทีเห็นสัตว์ทงั หลายมีวิถีชีวติ
เป็ นไปตามกรรมของตน ทีเรี ยกวา่ “กัมมัสสกตาญาณ” กบั “กฎแห่ งกรรม” ซึงเข้าถึงได้จากการ
บรรลุถึง “จตตถฌาน
–ฌานที ๔” ทีประกอบด้วยองค์ฌาน ๒ ได้แก่ “อุเบกขา–เอกัคคตา”
ุ
ิ
่ น
(๒) “อิทปั ปัจจยการ–ปฏิจจสมปบาท
–ปัจจยาการ–ตถตา” คือ สิ งทีเกดจากเหตุ
ปัจจัยปรุ งแตงขึ
ุ
ิ
และดับไป และ “ปฏิจจสมปปั
ปัจจัยเป็ นสมุฏฐาน ได้แก่
ุ นนธรรม” คือ ธรรมอันเกดจากเหตุ
อัทธา ๓–สังเขป ๔–สนธิ ๓–วัฏฏะ ๓–อาการ ๒๐–มูล ๒ –กฎแห่ งกรรม–กัมมัสสกตา
ํ
(๓) “ปัจจยปริคคหญาณ–กังขาวิตรณญาณ–ธัมมัฏฐิติญาณ” (ข้อ ๒ ในญาณ ๑๖) คือ ญาณกาหนด
่
จับปัจจัยแหงนามรู
ป นันคือ “สั มมทัสสนะ” คือ ตังตนไว้ในความเห็นชอบ หรื อปั ญญาเห็นเหตุ
่
่
่
ปั จจัยจนเข้าถึง “ธรรมฐิ ติ” คือ ความดํารงคงตัวแหงธรรม
ความตังอยูแ่ นนอนแหงกฎธรรมดา
ํ
่
่งธรรมดา
ทีเรี ยกวา่ “ธรรมนิยาม” (สัมมสนญาณ ข้อ ๓ ในญาณ ๑๖) คือ กาหนดแนนอนแห
่
แหงไตรลั
กษณ์ หรื อ “กฎธรรมชาติ” (Natural Law)
(๔) “กังขาวิตรณวิสุ ทธิ” (ข้อ ๔ ในวิสุทธิ ๗) คือ ความบริ สุทธิดว้ ยหมดสงสัยในนามรู ป คือ
ํ
่
กาหนดรู
้ปัจจัยแหงนามรู
ปได้วา่ เพราะอะไรเกดิ นามรู ปจึงเกดิ (อนุโลมปฏิจจสมุปบาท) เพราะ
อะไรดับ นามรู ปจึงดับ (ปฏิโลมปฏิจจสมุปบาท) ทีเรี ยกวา่ “ธรรมจักษุ–ดวงตาเห็นธรรม” คือ
ปั ญญารู ้เห็นความจริ งวา่ “สิ งใดก็ตามมีความเกิดขึนเป็ นธรรมดา สิ งนันทังปวงล้ วนมีความดับ
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ิ ่ ่
ไปเป็ นธรรมดา” ธรรมจักษุโดยทัวไป เชน่ ทีเกดแกทานโกณฑั
ญญะ เมือสดับ “ธรรมจักร”
ได้แก่ “โสดาปัตติมรรค” หรื อ “โสดาปัตติมัคคญาณ” คือ ญาณทีทําให้เป็ นโสดาบัน
นอกจากนี วิธีคิดทีถูกต้องด้วยการเจริ ญ “โยนิโสมนสิ การ” ยังเป็ นพืนฐานสําคัญในเข้าถึงระดับ “อภิธรรม”
ี ั “ปัจจัยทังหลาย” (ความสัมพันธ์ในมิติต่างๆ: Relative Conditions or Conditioned Genesis ซึ ง
เกยวกบ
หมายถึง “ปฏิจจสมปบาท
”) ทีทําให้เกดิ “สภาวธรรม–ปรมัตถ์ –ปรมัตถะ” คือ ความจริ งขันสู งสุ ด ทีเรี ยกวา่
ุ
“ปั จจัย ๒๔–มหาปั ฏฐาน” ที เรี ยกวา่ “คัมภีร์ปัฏฐาน” ที อธิ บาย “ปั จจัย ๒๔” โดยพิสดาร นันคือ “แสดง
ความสัมพันธ์ อิงอาศัยเป็ นปั จจัยแก่ กันแห่ งธรรมทังหลายในแง่ ด้านต่ างๆ” หมายถึง ธรรมทีนํามาอธิบายกคื็ อ
่
่ แล้วในคัมภีร์สังคณี นนั เอง แตอธิ
่ บายเฉพาะ
ข้อธรรมทีมีในมาติกา คือ แมบทหรื
อบทสรุ ปธรรมซึ งกลาวไว้
่
๑๒๒ มาติกาแรก ทีเรี ยกวา่ “อภิธรรมมาติกา” ปั ฏฐานเลมแรก
(เลม่ ๔๐) นี อธิ บายความหมายของ “ปัจจัย
๒๔” เป็ นการปูพืนความเข้าใจเบืองต้นก่อน จากนันจึงเข้าสู่ เนือหาของเลม่ คือ “อนโลมติ
กปัฏฐาน” อธิ บาย
ุ
ี อง
“ความเป็ นปั จจัยแก่ กันแห่ งธรรมทังหลายในแม่ บทชุด ๓ (ติกมาติกา) โดยปั จจัย ๒๔ นัน” ซึ งจะเกยวข้
ํ ดด้วยมัคคญาณ (ดังรายละเอียดข้างลาง
่ ) เชน่
โดยตรงกบั “ปปัญจธรรม ๓” คือ กิเลสเครื องเนินช้ า ทีต้องกาจั
วา่
่ ิ น เพราะ “ศรั ทธา” (ความเชือ
“กศลธรรมเป็
นปัจจัยแก่ กศลธรรมโดยอปนิ
ุ
ุ
ุ สสยปัจจัย” ยอมเกดขึ
ประกอบด้วยเหตุผล หรื อ “ฉันทะ” ความพอใจ) จึงให้ทาน จึงสมาทานศีล จึงบําเพ็ญฌาน จึง
่
เจริ ญวิปัสสนา เป็ นต้น หรื อ “กศลธรรมเป็
นปัจจัยแก่อกศลธรรม
” โดยอปนิ
ุ
ุ
ุ สสยปัจจัย” ยอม
ิ น เพราะ คิดถึงทานทีตนได้ให้ ศีลทีได้รักษาแล้ว ดีใจ ยึดเป็ นอารมณ์แนนหนาจนเกด
่
ิ
เกดขึ
่ ่ หรื อเกดิ “ทิฏฐิ ”
“ราคะ–ทิฏฐิ ” มีศรัทธา หรื อ มีศีล มีปัญญา แล้วเกดิ “มานะ” วา่ ฉันดีกวา่ เกงกวา
่
่ นจึงถูกต้อง เป็ นต้น
(ความเห็นผิด) วา่ ต้องทําอยางเรานี
เทานั
่ ิ น เพราะความอยากบางอยาง
่
“อกุศลธรรมเป็ นปัจจัยแก่กศลธรรมโดยอปนิ
ุ
ุ สสยปัจจัย” ยอมเกดขึ
หรื อเพราะ “มานะ: ความถือตัว” หรื อ “ทิฏฐิ : ความเห็นผิด” จึงให้ทาน จึงรักษาศีล จึงทําให้
่ ิ น เพราะ
ฌานเกดิ เป็ นต้น “กศลธรรมเป็
นปัจจัยแก่อกศลธรรมโดยอารั
มมณปัจจัย” ยอมเกดขึ
ุ
ุ
่ อมไปเสี ยแล้ว เกดความโทมนั
ิ
่ เป็ นต้น (เลม่ ๔๐ นี
คิดถึงฌานทีตนเคยได้แตเสื
ส เป็ นต้น อยางนี
่ งอนุโลม คือ ตามนัยปกติ ไมอธิ
่ บายตามนัยปฏิเสธ: ปั จจนียปั ฏฐาน จึงเรี ยกวา่
อธิบายแตในเชิ
“อนุโลมปั ฏฐาน”)
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“ปัจจัย ๒๔” [อยูใ่ นบทสวดพระอภิธรรม –ข้อนีมีประโยชน์สาํ หรับนักวิจยในการอภิ
ั
ปรายผลการ วิจยั
่ ทธปัญญา] หมายถึง
เพราะเป็ นการแยกความสัมพันธ์ออกเป็ น ๒๔ ประการ และเป็ น “มหาปัฏฐาน” แหงพุ
ลักษณะหรื ออาการแห่ งความสัมพันธ์ ระหว่ างสิ งทังหลาย ทีสิ งหนึงหรื อสภาวธรรมอย่ างหนึง เป็ น
องค์ ประกอบทีช่ วยเอือ เกือหนุน คําจุน เป็ นเหตุ หรื อเป็ นเงือนไข ให้ สิงอืน หรื อสภาวธรรมอย่ างอืน เกิดขึน
่ นผลแหงอกุ
่ ศลวิบากทีตามมา คือ “โสกะ–ปริ เทวะ–ทกข์
คงอยู่ หรื อเป็ นไปอย่ างใดอย่ างหนึง และยอมเห็
ุ –
่ ั ได้แก่
โทมนัส–อุปายาส” เชนกน
(๑) “เหตปัุ จจัย” คือ ปั จจัยโดยเป็ นเหตุ
(๒) “อารัมมณปัจจัย” คือ ปัจจัยโดยเป็ นอารมณ์
(๓) “อธิปติปัจจัย” คือ ปัจจัยโดยเป็ นเจ้าใหญ่
่ องไมมี่ ช่องระหวาง
่
(๔) “อนันตรปัจจัย” คือ ปัจจัยโดยเป็ นภาวะตอเนื
่ องทันที
(๕) “สมนันตรปัจจัย” คือ ปัจจัยโดยเป็ นภาวะตอเนื
ิ ่ ั
(๖) “สหชาตปัจจัย” คือ ปั จจัยโดยเกดรวมกน
ั
ั
(๗) “อัญญมัญญปัจจัย” คือ ปัจจัยโดยอาศัยซึงกนและกน
(๘) “นิสสยปัจจัย” คือ ปั จจัยโดยเป็ นทีอาศัย
(๙) “อปนิ
ุ สสยปัจจัย” คือ ปัจจัยโดยเป็ นเครื องหนุนหรื อกระตุน้ เร้า
ิ ่
(๑๐) “ปเรชาตปั
จจัย” คือ ปัจจัยโดยเกดกอน
ุ
ิ หลัง
(๑๑) “ปัจฉาชาตปัจจัย” คือ ปัจจัยโดยเกดที
่
(๑๒) “อาเสวนปัจจัย” คือ ปั จจัยโดยการซําบอยหรื
อทําให้ชิน
(๑๓) “กรรมปัจจัย” คือ ปัจจัยโดยเป็ นกรรมคือเจตจํานง
(๑๔) “วิปากปัจจัย” คือ ปัจจัยโดยเป็ นวิบาก
่ ยง
(๑๕) “อาหารปัจจัย” คือ ปัจจัยโดยเป็ นอาหาร หรื อเป็ นเครื องหลอเลี
(๑๖) “อินทรียปัจจัย” คือ ปัจจัยโดยเป็ นเจ้าการ
(๑๗) “ฌานปัจจัย” คือ ปัจจัยโดยภาวะจิตทีเป็ นฌาน
(๑๘) “มรรคปัจจัย” คือ ปัจจัยโดยเป็ นมรรค
(๑๙) “สั มปยตตปั
ุ จจัย” คือ ปัจจัยโดยประกอบกนั
่
ั
(๒๐) “วิปปยตตปั
ุ จจัย” คือ ปัจจัยโดยแยกตางหากกน
(๒๑) “อัตถิปัจจัย” คือ ปั จจัยโดยต้องมีอยู่
(๒๒) “นัตถิปัจจัย” คือ ปัจจัยโดยต้องไมมี่ อยู่
(๒๓) “วิคตปัจจัย” คือ ปัจจัยโดยต้องปราศไป
่
(๒๔) “อวิคตปัจจัย” คือ ปัจจัยโดยต้องไมปราศไป
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“ปปัญจะ ๓–ปปัญจธรรม ๓” หมายถึง กิเลสเครื องเนินช้ า กิเลสทีเป็ นตัวการทําให้ คิดปรุ งแต่ งยืดเยือพิสดาร
ทําให้ เขวห่ างออกไปจากความเป็ นจริ งทีง่ ายๆ เปิ ดเผย ก่ อให้ เกิดปั ญหาต่ างๆ และขัดขวางไม่ ให้ เข้ าถึงความ
จริ งหรื อทําให้ ไม่ อาจแก้ ปัญหาอย่ างถูกทางตรงไปตรงมา ในคัมภีร์วิภงั ค์ เรี ยก “ปปัญจะ ๓” นีเป็ น ฉันทะ
(คือตัณหา) มานะ ทิฏฐิ ได้แก่
(๑) “ตัณหา” คือ ความทะยานอยาก ความปรารถนาทีจะบํารุ งบําเรอปรนเปรอตน ความอยากได้
อยากเอา
(๒) “ทิฏฐิ ” คือ ความคิดเห็น ความเชือถือ ลัทธิ ทฤษฎี อุดมการณ์ต่างๆ ทียึดถือไว้โดยงมงาย หรื อ
่ ่ เทานั
่ นจริ ง อยางอื
่ นเท็จทังนัน เป็ นต้น ทําให้ปิดตัวแคบ ไมยอมรั
่ บฟัง
โดยอาการเชิดชูวาอยางนี
่ รเบียดเบียน
ใคร ตัดโอกาสทีจะเจริ ญปัญญา หรื อคิดเตลิดไปข้างเดียว ตลอดจนเป็ นเหตุแหงกา
่
ความยึดติดในทฤษฎี เป็ นต้น ถือความคิดเห็นเป็ นความจริ ง
บีบคันผูอ้ ืนทีไมถื่ ออยางตน
่ นนันเป็ นนี ถือสูงถือตํา ยิงใหญเทาเที
่ ่ ยม หรื อด้อย
(๓) “มานะ” คือ ความถือตัว ความสําคัญตนวาเป็
่ อ้ ืน ความอยากเดนอยากยกชู
่
กวาผู
ตนให้ยงิ ใหญ่
่ กต้อง ทีเรี ยกวา่ “สั มมาทิฏฐิ ” คือ พิจารณาเห็ นความจริ งด้วย
เพราะฉะนัน ผูปฏิ
้ บตั ิธรรมต้องเข้าใจอยางถู
ปั ญญา ได้แก่ (๑) อปาทานขั
นธ์ ๕ เป็ นทกข์
ุ
ุ [ขันธ์ ๕–อายตนะ ๑๒–ธาตุ ๑๘–อินทรี ย ์ ๒๒] (๒) อริ ยสั จจ์ ๔
(๓) ปฏิจจสมปบาท
๑๒ จนถึงขันวิปัสสนา คือ (๔) เห็นนามรปโดยไตรลั
กษณ์ นันคือ “ญาณ ๑๖–โสฬส
ู
ุ
ญาณ” ได้แก่ (๑) นามรู ปปริ จเฉทญาณ (๒) ปั จจยปริ คคหญาณ (๓) สัมมสนญาณ รวมถึง (๔) วิปัสสนาญาณ
๙ แล้วจะข้ามไปสู่ “อริยมรรค ๔–อริ ยผล ๔” (มรรค ๔–ผล ๔) โดย “โคตรภญาณ
ู ” แล้วถ้ามีปรี ชาตรัสรู ้ได้
็ ขนั ตอนการใช้ญาณหยังรู ้ดวยการพิ
“อรหัตตมรรค–อรหัตตผล” กจะมี
้
จารณาทบทวน คือ สํารวจรู ้มรรคผล
ิ
ิ
่่
ิ
กเลสที
ละแล้ว กเลสที
เหลืออยู่ และนิ พพาน เว้นแตวาพระอรหั
นต์ไมมี่ การพิจารณากเลสที
ยังเหลืออยู่ ที
เรี ยกวา่ “ปัจจเวกขณญาณ” เมือพิจารณาถึงภาวะจิตของผูป้ ฏิบตั ิธรรมผูม้ ีชยั ชนะในการปฏิบตั ิธรรมหรื อการ
เจริ ญภาวนา คือ “พระอรหันต์ ” นันคือ “ผ้ ูปราศจากโสกะ–ปริ เทวะ–ทกข์
เป็ นธรรมดา”
ุ –โทมนัส–อปายาส
ุ
่
หรื อ “โลกธรรม ๘” ไมสามารถครอบงํ
ากลุม้ รุ มจิตใจได้ เพราะจิตปราศจากนิ วรณ์ทีสมบูรณ์บริ บูรณ์ แตมี่
ข้อสังเกตวา่ ผูป้ ฏิบตั ิตอ้ งหมันเพียรในการมนสิ การกรรมฐาน (อนุ ปัสสนา ๗–มหาวิปัสสนา ๑๘) นันคือ
่ ่ ไมเว้
่ นวางไปตามกระแสโลกธรรม
่
่ นการทวนกระแสโลกธรรมทังหลาย ทีเรี ยกวา่
พิจารณาอยางบอยๆ
แตเป็
“โลกตตรภ
ุ
ูมิ” (โลกุตตธรรม ๙) ฉะนัน จุดมุ่งหมายสูงสุ ดของการปฏิบตั ิธรรม จึงเป็ น “โลกตตรภมิ
ุ
ู ” นันเอง.
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