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ความสํ าคัญของบทความ
่ ของการปฏิบตั ิธรรมในพระพุทธศาสนา คําวา่ “พทธะ
ในความเป็ นจริ งนัน อะไรคือแกนแท้
ุ ” หมายถึง ความ
ั
่
ิ ใ่ นภวจักรไมสิ่ นสุ ด ให้ไปสู่ ภาวะที
เป็ นอิสระจากสิ งมัวเมาชีวิตให้จมอยูก่ บกองทุ
กข์ ทีเวียนวายตายเกดอยู
ถูกต้อง ดีเยียม เป็ นเลิศ ปราศจากทุกข์ทงั ปวง ทีเรี ยกวา่ “โลกตตรธรรม
–อมตธรรม–พระนิพพาน” นันเอง
ุ
่ ไมได้
่ อยูเ่ กนความจริ
ิ
็ แตกมี
่ ็ ผมู ้ ีขนั ติ
ภาวะดังกลาวนี
งทีจะเข้าถึงได้ แม้จะปฏิบตั ิได้ยาก ทังรู ้ผลได้ชา้ กตาม
่ น “พระอริ ยสาวกแห่ งตถาคต” มาแล้วมากมายจากอดีตจนถึงปั จจุบนั นี คําวา่
และวิริยะทําได้ ทีได้ชือวาเป็
่ ่ ญหาอุปสรรคขัดขว้างอีกตอไป
่ ถ้าตังใจ
“ยากลําบาก” จึงถูกลบออกจากพจนานุกรมการปฏิบตั ิธรรม ไมใชปั
่ สิ งทีดีทีสุ ดในชีวิตไมใชจะได้
่ ่
่ แตต้่ องแลกด้วยชีวิต คือ “ใช้ ชีวิตต่ อชี วิต” ซึ ง
มางายๆ
มันจะทําจริ งเสี ยอยาง
่ “ธรรมชาติให้ ความยติุ ธรรมแก่ ทุกคนทีปฏิบัติธรรม” เพราะฉะนัน “ความยากซับซ้ อน” จึงเป็ นสิ ง
จะวาไป
่ ั เพราะมันสร้างคุณคาในตั
่ วของมันเองโดยธรรมชาติ โดยเฉพาะ ความภาคภูมิใจ
ทีท้าทายความสําเร็ จเชนกน
่ ค้นหาสิ งนัน ความยากลําบากในการปฏิบตั ิ
ในความสําเร็ จในสิงทีได้ มายาก อันเป็ นรางวัลตอบแทนทีคุม้ คาที
่ ผูไ้ มตั่ งใจจริ ง ทําจริ ง คิดจริ ง เห็นจริ ง ยอมเ
่ ห็นแจ้งรู ้แจ้ง
ธรรมในพระพุทธศาสนา กจั็ ดอยูใ่ นภาวะดังกลาวนี
่ ไปรู ้เห็นในทีอืน ภาวะทีเป็ นจริ งอันสู งสุ ดจึงไมใชวั
่ ่ ตถุจบั ต้องได้ดว้ ยประสาทสัมผัสทัง
ในจิตของตน ไมได้
่
่ นเรื องจิต “สติสัมปชั ญญะ” ตามพิจารณาภาวะจิตทีเกดขึ
ิ นในความนึ กคิดในใจของ
๕ แตประการใด
แตเป็
ตนเอง เพราะฉะนัน สิ งที พิจารณาในการเจริ ญภาวนากรรมฐาน จึ งเป็ นเรื องนามธรรมขันสู ง ที เรี ยกวา่
“ปรมัตถะ–ปรมัตถ์ –ปรมัตถสั จจะ” ทีพิจารณาเป็ น “มโนธาตุ–มโนวิญญาณธาตุ” อันเป็ น “ความจริ งแห่ ง
่
สรรพสิ ง–สั จฉิกตั ถะ” ด้วยเหตุนี พระพุทธศาสนาจึงเน้นความสําคัญในข้อประพฤติปฏิบตั ิทีแบงออกเป็
น๓
ฝ่ าย ได้แก่ “ศีล [กายภาวนา–สี ลภาวนา]–สมาธิ [จิตตภาวนา–สมถภาวนา]–ปัญญา [ปั ญญาภาวนา–วิปัสสนา
ภาวนา]” ซึ งมักจัดแนวทางปฏิบตั ิเป็ น “ทกฺุ ขา ปฏิปทา ทนฺธาภิ ฺญา” คือ “ปฏิบัติลําบาก ทังร้ ู ได้ ช้า” ด้วย
ิ
ตังสมมติฐานไว้ว่า ผูป้ ฏิบตั ิธรรมมีจิตถูกครอบงําด้วยกเลสและทุ
กข์ทงั หลาย นันคือ ผูป้ ฏิบตั ิทีมี “ราคะ–
โทสะ–โมหะ” แรงกล้า ต้องเสวย “ทุกข์ โทมนัส” เนื องจาก “ราคะ–โทสะ–โมหะ” นันอยู่เนื องๆ ทีเรี ยกวา่
“สั งสารทกข์
ุ แห่ งภวจักร” [ผูม้ ีโสกะ–ปริ เทวะ–ทุกข์–โทมนัส–อุปายาส เป็ นธรรมดา] ฉะนัน การปฏิบตั ิ
ธรรมจึงมีนยั ถึง “การขัดเกลากิเลส–สั ลเลขธรรม–สั ลเลขปฏิปทา” ทีประกอบด้วยธรรม ๘ ประการ ได้แก่
ํ ด (๒) “วิสังโยค” คือ ความหมดเครื องผูกรัด (๓) “อปจยะ” คือ ความไม่
(๑) “วิราคะ” คือ ความคลายกาหนั
ิ (๔) “อัปปิ จฉตา” คือ ความมักน้อย (๕) “สั นตฏฐี
พอกพูนกเลส
ุ ” คือ ความสันโดษ (๖) “ปวิเวก” คือ ความ
่ ด้วยประการฉะนี.
สงัด (๗) “วิริยารัมภะ” คือ การประกอบความเพียร (๘) “สภรตา
” คือ ความเลียงงาย
ุ
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่ งจัง และจักต้องลงมือ
เมือมีใครสักคนมีปรารถนาด้วยความเลือมใสในพระพุทธศาสนาอยางจริ
่
ประพฤติปฏิบตั ิ ตามหลักธรรมหรื อคําสอนของพระศาสดาอยางหวั
งผลสําเร็ จนัน บุคคลนันต้องเริ มต้น
่
่
่ ง [อวิชชา] หรื อ
อยางไรถึ
งจะไมผิ่ ดเพียนจากพระสัตถุสาสน์ ไมกลายเป็
น “ชนผู้หลงทิศ” เพราะความรู ้ไมจริ
่ ทธาการศึกษาค้นคว้าหรื อแสวงหาความรู ้ ก็
ความหลงใหลไมมี่ สติ [โมหะ] ยิงเป็ นบุคคลผูม้ าจากสังคมไมศรั
่ คน้ หาความจริ ง “สั จจธรรม–ปรมัตถ์ ” [วิทยาศาสตร์ บริ สุทธิ ]
ยิงเพิมปัญหาหรื ออุปสรรคทีคอยขัดขวางไมให้
่่
นองค์ความรู ้ทางด้าน
หรื อ “ปรมัตถสั จจะ–ปรมัตถะ–ปรมัตถ์ ” [อริ ยสัจจ์ ๔] ดังนัน จะเห็นได้วา่ ไมวาจะเป็
็ ตาง
่ ฝ่ ายก็พยายามทีจะค้นหา “ความจริงอันสงสด
“วิทยาศาสตร์ –ปรัชญา–หรื อ–ศาสนา” กตาม
ู ุ โดยปรมัตถ์ ”
่ ั แตอยางไรกตาม
่ ่
็ ในทางพระพุทธศาสนานัน พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเห็นและ
[Absolute Truths] เชนกน
่ วิต ทีมีพลังอํานาจพัฒนาปุถุชนทัวไปให้กลายเป็ น “พระอริ ยบคคล
ค้นพบความจริ งอันประเสริ ฐแหงชี
ุ ” ได้
รวมทัง พระธรรมทังหลายของพระศาสดา ยังเป็ น “แหล่งบ่ อเกิดภมิู ปัญญา” ทีไมล้่ าสมัยอยูเ่ หนือกาลเวลาได้
่
อีกตางหาก
คือ พระธรรมของพระพุทธศาสนาเป็ นองค์ความรู ้เบืองต้นหรื อต้นแบบทางทฤษฎีของศาสตร์
่
่ ทีนักวิชาการหรื อนักวิทยาศาสตร์ ได้คน้ พบองค์ความรู ้ใหมๆ่ ทีเป็ นปั จจัยทําให้เกิด
สมัยใหมในสาขาตางๆ
้
่ ้
ความกาวหน้
าอยางกาวกระโดดทางเทคโนโลยี
สมัยใหม่ ดังเชน่ คอมพิวเตอร์ –Computer อิ นเทอร์ เน็ต–The
Internet [e-Commerce] การสื อสารโทรคมนาคม–Telecommunications เครื อข่ ายระบบดาวเทียม–Seattleite
Network ชี วโมเลกุลวิทยา–Bio Nanotechnology หรื อ ระบบพลังงานแสงแดด–Solar Panel System เป็ นต้น
เพราะการศึกษาทางธรรมวิจยั ในพระพุทธศาสนานัน เป็ นเรื องการพัฒนาคุณภาพจิตให้บริ สุทธิดว้ ยสมาธิ ที
ทําให้เกดิ “ญาณทัสสนะ” อันเป็ นบาทฐานสําคัญในการพัฒนาปั ญญาให้บริ สุทธิ จนเกดิ “ญาณ” คือ ปั ญญา
หยังรู ้ ปั ญญารอบรู ้แจ้ง ทีเรี ยกวา่ “ภาวนามยปัญญา” แตมี่ สิงหนึ งทีพุทธศาสนิ กชนควรทําความเข้าใจให้
่ งชัดเจน คือ องค์ความรู ้ทีเรี ยกวา่ “ปัญญาญาณ” [จักขุ–ญาณ–ปั ญญา–วิชชา–แสงสวาง
่ ] ไมได้
่ เน้นเอา
แจมแจ้
ี สัย เพือจะครองโลกไว้เพียงผูเ้ ดียว แตเป็
่ นปั ญญาอันประเสริ ฐทีจะหลีกหนี ออก
ความเป็ นเลิศในทางโลกยวิ
่
จากโลกวิสัยไปสู่ ภาวะทีอยูเ่ หนือโลก ทีเรี ยกวา่ “โลกตตระ
–โลกตตรภมิ
–โลกตตรจิ
ต” สวน
ุ
ุ
ู –โลกตตรธรรม
ุ
ุ
บุคคลผูบ้ รรลุโลกุตตรธรรมได้นนั เรี ยกวา่ “อริยบคคล
ุ ๔: โสดาบัน–สกทาคามี–อนาคามี–อรหั นต์ ” โดยมุ่ง
่ ่ ยงแตค่ วามเป็ นปราชญ์เทานั
่ น
หมายเอา “พระอรหันต์ ” เป็ นขันบรรลุความตรัสรู ้สู งสุ ด ไมใชเพี
่
่
ในวิธีการแสวงหาความรู ้อยางเจาะลึ
กดิงดําทีสุ ดในศาสตร์นนั ๆ ยอมแสดงถึ
งความเชียวชาญเฉพาะด้านของ
่ ่
บุคคลนัน ทีเป็ นไปตามความสนใจเฉพาะตน อยางเชนการศึ
กษาในระดับบัณฑิตศึกษา การพัฒนาทักษรการ
คิดขันพืนฐานและการพัฒนาทักษะการคิดขันสู งนัน จึงเป็ นทักษะทีสําคัญทีจะนําบุคคลนันพัฒนาปั ญญาไป
็
ถึงขันปัญญาแตกฉาน อาจจะเป็ นความรอบรู ้ในทุกด้าน คือ เวลาพูดคุยสนทนาด้วยในประเด็นอะไร กพอจะ
เข้าใจพูดรู ้เรื องรู ้ภาษาได้ ผูเ้ ชียวชาญในศาสตร์สาขาเฉพาะของตนนัน จะมีความเป็ นเลิศในศาสตร์ดา้ นนันๆ
่ ได้ เพือให้ผอู ้ ืนเข้าใจได้ง่าย อันเป็ นคุณลักษณะที
เป็ นพิเศษ และสามารถอธิ บายองค์ความรู ้ดว้ ยภาษางายๆ
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เป็ นสากล คือ “ลักษณะสากล” [Universality] ดังเชน่ หลักการ–Principle ทฤษฎี–Theory กฎ–Law เป็ นต้น
่ น ทีเป็ น “ลักษณะเฉพาะ” [Uniqueness] ในความจริ งทังหลายทีเกยวกบ
ี ั
พร้อมด้วยข้อยกเว้นในเกณฑ์เหลานั
่
่ อะไรทีมีความสมบูรณ์แบบ เสถียรมันคงไม่
“ปรากฏการณ์ ตามธรรมชาติ” [Natural Phenomena] ยอมไมมี
่ เป็ นสภาวะทีถูกปรุ งแตงขึ
่ นด้วยสภาวะอืนๆ ทีมาประชุมรวมกนั ที
แปรเปลียน ปรากฏการณ์ทงั หลายเหลานี
ิ นและดับไปพร้อมกนั เพราะฉะนัน ในการอธิ บายเหตุการณ์หรื อปรากฏการณ์ใดๆ ในทางทฤษฎี จึง
เกดขึ
่
่ ไมมั่ นคงเป็ นอมตะตลอดไป เพราะประกอบด้วยปั จจัยทีแปรเปลียนด้านเวลาและ
เป็ นหลักการทีงอนแงน
ิ
่ ยงของปรากฏการณ์นนั ๆ ฉะนัน จึงเป็ นความจริ งทีเป็ นไปตามสมมติบญั ญัติทาง
สถานที จึงเกดความไมเที
่ นรวมกน
่ ั ซึ งตรงกนั
โลก ทีเรี ยกวา่ “สมมติสัจจะ” คือ ความจริ งทีเป็ นไปตามเจตนาของมนุ ษย์ทีปรุ งแตงขึ
ั
ข้ามกบความจริ
งสู งสุ ดโดยปรมัตถ์ทางพระพุทธศาสนา ทีเรี ยกวา่ “ปรมัตถะ–ปรมัตถ์ –ปรมัตถสั จจะ” คือ
่
ความจริ งทีมีอยูใ่ นธรรมชาติ โดยไมขึ่ นตอการยอมรั
บของคน ความจริ งตามความหมายขันสุ ดท้ายทีตรงตาม
่ จะกลาวถึ
่ งได้ เชนวา
่ ่ รู ป–นาม–เวทนา–จิต–เจตสิ ก เป็ นต้น หรื อ “ปรมัตถธรรม ๔” ดังนี
สภาวะและเทาที
“ปรมัตถธรรม ๔” หมายถึง สภาวะทีมีอยู่โดยปรมัตถ์ –สิ งทีเป็ นจริ งโดยความหมายสูงสุด ได้แก่
(๑) “จิต” คือ สภาพทีคิด ภาวะทีรู ้แจ้งอารมณ์
ั ต คุณสมบัติและอาการของจิต
(๒) “เจตสิ ก” คือ สภาวะทีประกอบกบจิ
่ พร้อมทังคุณและอาการ
(๓) “รปู” คือ สภาวะทีเป็ นราง
ิ
(๔) “นิพพาน” คือ สภาวะทีสิ นกเลสและทุ
กข์ทงั ปวง สภาวะทีปราศจากตัณหา
ฉะนัน องค์ความรู ้ทีแท้จริ งในการปฏิบตั ิธรรม ทีเรี ยกวา่ “พระสั ทธรรม” นัน จึงเป็ นความหมายของคําตาม
“ปรมัตถธรรม ๔” [รู ป ๒๘–จิต ๘๙–เจตสิ ก ๕๒–นิพพาน ๒ = พระอภิธรรม] นันคือ “ขันธ์ ๕: รู ป–เวทนา–
ิ
่
ิ –
สั ญญา–สั งขาร–วิ ญญาณ” ที ปราศจากกเลสตั
ณหาและทุกข์ทงั ปวง ไมประกอบด้
วย “วัฏฏะ ๓” [กเลส
ิ
กรรม–วิบาก] และ “นิพพาน ๒: สอุปาทิ เสสนิพพาน–อนุปาทิ เสสนิพพาน” คือ สภาพทีดับกเลสและกอง
ทุกข์แล้ว ภาวะทีเป็ นสุ ขสู งสุ ด เพราะไร้กิเลสไร้ทุกข์ เป็ นอิสรภาพสมบูรณ์ ซึ งประกอบด้วย “วิวัฏฏะ” คือ
่
ภาวะทีปราศจากขันธ์ทงั ๕ นันเอง ในการปฏิบตั ิธรรมนัน ผูป้ ฏิบตั ิธรรมจึงจําเป็ นต้องศึกษาพระธรรมอยาง
่ ่ าและถูกต้อง] รวมทัง เกดิ ภาวะปั ญญาแตกฉาน ทีเรี ยกวา่
ละเอียดและลึกซึงจริ งจัง [จําให้ได้หมดอยางแมนยํ
ิ
“ปฏิสัมภิทา ๔” [ซึ งเกดจากความหมั
นเพียรเนื องๆ ในการมนสิ การกรรมฐานด้วย “อนปัุ สสนา ๗” ได้แก่
อนิจจานุปัสสนา–ทุกขานุปัสสนา–อนัตตานุปัสสนา–นิพพิทานุปัสสนา–วิราคานุปัสสนา–นิโรธานุปัสสนา–
ิ ญญา ๑๐ ประการ ได้แก่ ชวนปั ญญา–นิ พเพธิ กปั ญญา–มหาปั ญญา–
ปฏิ นิสสั คคานุปัสสนา ซึ งทําให้เกดปั
ติกขปัญญา–วิบูลปั ญญา–คัมภีรปัญญา–อัสสามันตปัญญา–ปฏิสัมภิทา ๔–ปุถุปัญญา–หาสปั ญญา] ดังนี
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“ปฏิสัมภิทา ๔” หมายถึง ปั ญญาแตกฉาน ได้แก่
(๑) “อัตถปฏิสัมภิทา” คือ ปั ญญาแตกฉานในอรรถ ปรี ชาแจ้งในความหมาย เห็นข้อธรรมหรื อความ
็
่
็
ยอ่ กสามารถแยกแยะอธิ
บายขยายออกไปได้โดยพิสดาร เห็นเหตุอยางหนึ
ง กสามารถคิ
ด
ํ
่ ิ
่
่ ้ถึงผล นันคือ กาหนดทุ
แยกแยะกระจายเชือมโยงตอออกไปได้
จนลวงรู
กขสัจจ์ได้ ยอมเกดจาก
ี ั “ขันธ์ ๕–อายตนะ ๑๒–ธาตุ ๑๘–อินทรี ย์
องค์ความรู ้ใน “วิปัสสนาภมิู” ในสว่นทีเกยวกบ
่ ญญารู ้แจ้งใน “ปพเพนิ
๒๒–อริ ยสัจจ์ ๔” [อุปาทานขันธ์ ๕ เป็ นทุกข์] ซึงเทียบเทาปั
วาสานสติ
ุ
ุ
ญาณ” (ข้อ ๑ ในวิชชา ๓ เพราะบรรลุจตุตถฌานได้) กบั “นามรปปริ
ู จเฉทญาณ” (ข้อ ๑ ใน
่ งทังหลายเป็ นแตเพี
่ ยงนามและรู ป และกาหนดจํ
ํ
่ งใด
าแนกได้วาสิ
ญาณ ๑๖) คือ ญาณหยังรู ้วาสิ
เป็ นรู ป สิ งใดเป็ นนาม
(๒) “ธัมมปฏิสัมภิทา” คือ ปัญญาแตกฉานในธรรม ปรี ชาแจ้งในหลัก เห็นอรรถาธิบายพิสดาร ก็
่
็
สามารถจับใจความมาตังเป็ นกระทูห้ รื อหัวข้อได้ เห็นผลอยางหนึ
ง กสามารถสื
บสาวกลับไปหา
ํ
่ ิ
่
ทัยสัจจ์ได้ ยอมเกดจากองค์
ความรู ้ใน “วิปัสสนาภมิู” ในสวนที
เหตุได้ นันคือ กาหนดสมุ
ี ั “ปฏิจจสมุปบาท ๑๒–ปฏิจจสมุปปั นนธรรม: อัทธา ๓–สังเขป ๔–สนธิ ๓–วัฏฏะ ๓–
เกยวกบ
่ ญญารู ้แจ้งใน
อาการ ๒๐–มูล ๒ รวมทัง กฎแห่ งกรรม–กัมมัสสกตา” ซึงเทียบเทาปั
“จตปปาต
ญาณ–ทิพพจักขญาณ
ุ ู
ุ ” (ข้อ ๑ ในวิชชา ๓ เพราะบรรลุจตุตถฌานได้) กบั “ปัจจย
ปริคคหญาณ” (ข้อ ๑ ในญาณ ๑๖: ธัมมัฏฐิ ติญาณ คือ ปัญญารู ้เห็นในปัจจยาการ) คือ ญาณหยัง
ํ
่
รู ้ทีกาหนดจั
บได้ซึงปั จจัยแหงนามและรู
ป โดยอาการทีเป็ นไปตามหลักปฏิจจสมุปบาท เป็ นต้น
รวมทัง “กัมมัสสกตาญาณ” คือ ความรู ้แจ้งถึงภาวะทีสัตว์ทงั หลายมีกรรมเป็ นของตน “ทําดีได้
ดี–ทําชัวได้ ชัว”
(๓) “นิรุ ตติปฏิสัมภิทา” คือ ปั ญญาแตกฉานในนิรุกติ ปรี ชาแจ้งในภาษา รู ้ศพั ท์ ถ้อยคําบัญญัติ
่ เชน่ ภาษาอังกฤษ จีน ญีปุ่ น เป็ นต้น เข้าใจใช้คาํ พูดชีแจง
[ภาษาบาลีสนั สกฤต] และภาษาตางๆ
่ ง
ให้ผอู ้ ืนเข้าใจและเห็นตามได้ นันคือ มีความเจนใจด้วยภาษาทีสามารถอธิบายได้แจมแจ้
(๔) “ปฏิภาณปฏิสัมภิทา” คือ ปัญญาแตกฉานในปฏิภาณ ปรี ชาแจ้งในความคิดทันการ มีไหวพริ บ
ซึมซาบในความรู ้ทีมีอยู่ เอามาเชือมโยงเข้า สร้างความคิดและเหตุผลขึนใหม่ [ความคิดริ เริ ม]
ั
ั การณ์ [ความคิด
ใช้ประโยชน์ได้สบเหมาะ [ความคิดสร้างสรรค์] เข้ากบกรณี
เข้ากบเหตุ
ประยุกต์ดดั แปลง]
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่ งถึง
นอกจากนี ในการศึกษาวิจยั ธรรมในพระพุทธศาสนานัน ผูป้ ฏิบตั ิธรรมยังต้องทําความเข้าใจให้แจมแจ้
ความหมายของคําวา่ “ธรรม” [Dhamma] ซึ งหมายรวมถึง “สภาวธรรม–ปรมัตถะ–ปรมัตถ์ –ปรมัตถสั จจะ”
[Absolute Truths] อันเป็ นความหมายสูงสุ ดโดยนัยแหง่ “อรรถบัญญัติ” [Terms] ซึงความหมายทังหมดนี จะ
ประมวลรวมลงที คําวา่ “ขันธ์ ๕” ทีเป็ นทัง “สั งขตธรรม” และ “อสั งขตธรรม” [นิพพาน] ดังนี
(๑) สภาพทีทรงไว้ [States] –ธรรมดา–ธรรมชาติ–สภาวธรรม–สัจจธรรม–ความจริ ง
(๒) เหตุ [Conditions] –ต้ นเหตุ–ปั จจัย–องค์ ประกอบ
(๓) สิง [Things] –ปรากฏการณ์ –ธรรมารมณ์ –สิ งทีใจคิด–ความนึกคิด
(๔) คณธรรม
[Virtues] –ความดี–ความถูกต้ อง–ความประพฤติชอบ
ุ
(๕) วิทยาการ [Knowledge] –เทคโนโลยี–หลักการ–ทฤษฎี–กฎ–ระเบียบ–แบบแผน–ธรรมเนียม–หน้ าที
(๖) ความชอบ [Righteousness] –ความถูกต้ อง–ความยุติธรรม
(๗) พระธรรม [Doctrines] –พระสัตถุสาสน์ –พระอนุสาสนี–คําสังสอนของพระพุทธเจ้ า ซึ งแสดงธรรม
ให้ เปิ ดเผยปรากฏขึน
่ ศึกษาพระธรรมในพุทธศาสนานัน จึงเรี ยกวา่ “อันธปถชน
เพราะฉะนัน บุคคลผูไ้ มได้
ุ ุ –พาลปถช
ุ ุ น” คือ ชนผู ้
่ ศึกษาพระธรรม หรื อ “อัสสตวา
หลงทิศไมได้
ุ ปถชน
ุ ุ ” คือ “ชนผู้ไร้ การศึกษาพระธรรม” ถึงแม้จะมีการศึกษา
็ กยั็ งเรี ยกวา่ “ชนผู้ไร้ การศึกษาพระธรรม” เชนเดิ
่ ม ประการสําคัญ วิชา
ดีทางโลกจนถึงขันปริ ญญาเอกกตาม
ความรู ้หรื อองค์ความรู ้ทีศึกษาค้นคว้าเรี ยนมา แถมยังเรี ยกวา่ “ดิรัจฉานวิชา” หมายถึง วิชาทีใช้ทาํ มาหากนิ
ิ ไมใช
่ ่ “วิชชา” ทีจะชวยให้
่
ิ
เลียงชีพทังสุ จริ ตและทุจริ ต เพือพอกพูนกเลส
หลุดพ้นจากกเลสและทุ
กข์ทงั ปวง
ี สัยนัน ยิงเรี ยนมาก กยิ็ งเกดิ
จนสามารถเข้าถึ ง “กระแสแห่ งพระนิ พพาน” ได้ นันคือ ความรู ้ ทางโลกยวิ
ิ
ั าม [พระพุทธศาสนา
ความรู ้สึกใฝ่ ตําไปทาง “อกศลวิ
กคิดในทางตรงกนข้
ุ ตก ๓” น้อยคนมากทีจะเกดความนึ
่ ต่อต้านการศึกษาทางโลก เพียงแตให้
่ เน้นความมีคุณธรรมเพิมเข้าไปให้มากกวานี
่ เพือประโยชน์ทงั
ไมได้
ของตนและผูอ้ ืนในเชิงสร้างสรรค์] ดังนี
“อกศลวิ
ุ ตก ๓” หมายถึง ความตรึ กทีเป็ นอกุศล–ความนึกคิดทีไม่ ดี ได้แก่
่
(๑) “กามวิตก” คือ ความนึกคิดในทางแสหาหรื
อพัวพันติดข้องในสิ งสนองความอยาก
่
่ าย
(๒) “พยาบาทวิตก” คือ ความนึกคิดทีประกอบด้วยความขัดเคืองเพงมองในแงร้
่
(๓) “วิหิงสาวิตก” คือ ความนึกคิดในทางทําลาย ทําร้ายหรื อกอความเดื
อดร้อนแกผู่ อ้ ืน
่
ฉะนัน การจัดการเรี ยนการศึกษาทางโลก จึงต้องเน้นภาวะจิตทีสวนทางกบั “อกศลวิ
ุ ตก ๓” ข้างต้นนี อยาง
่ ่ ยงสงเสริ
่ มให้ผูเ้ รี ยนคิดชัวๆ แบบไมตั่ งใจ เชน่ รั กสถานบันการศึกษาแบบโงๆ่ สิ นคิด ไม่
จริ งจัง ไมใชยุ
ั
่ ความคิดชัวๆ เกดขึ
ิ นในจิตใจได้ทนั กเลิ
็ ก
สร้างสรรค์ประโยชน์ให้แกสั่ งคม หรื อแม้แตนิ่ ดกบตนเอง
ถ้ารู ้วามี
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ั ่ และนําความดีของเขามาดัดแปลงประยุกต์ใช้กบตน
ั
มันไป หันมาดูวา่ “ผู้มีอารยธรรมสงู ” เขาทํากนอยางไร
่ ่ ความนึกคิดใน “กศลวิ
อยางเชน
ุ ตก ๓” ดังนี
“กศลวิ
ุ ตก ๓” หมายถึง ความตรึ กทีเป็ นกุศล–ความนึกคิดทีดีงาม ได้แก่
(๑) “เนกขัมมวิตก” คือ ความตรึ กปลอดจากกาม ความนึกคิดในทางเสี ยสละ ไมติ่ ดในการปรนปรื อ
สนองความอยากของตน
(๒) “อพยาบาทวิตก” คือ ความตรึ กปลอดจากพยาบาท ความนึกคิดทีประกอบด้วยเมตตา ไมขั่ ด
่
่ าย
เคืองหรื อเพงมองในแงร้
(๓) “อวิหิงสาวิตก” คือ ความตรึ กปลอดจากการเบียดเบียน ความนึกคิดทีประกอบด้วยกรุ ณา ไม่
คิดร้ายหรื อมุ่งทําลาย
ในการศึกษาพระพุทธศาสนานัน มุ่งเน้นคุณภาพสาธุชนผูเ้ ลือมใสในพระรัตนตรัย อันจะได้พฒั นาตนดีแล้ว
[อัตตสัมปทา–ภาวิตตั ต์] และถึงพร้อมด้วย “ความตรึ กทีเป็ นกศล
ุ –ความนึกคิดทีดีงาม” [จรณะ ๑๕ = สี ล
สัมปทา ๑–อปั ณณกปฏิปทา ๓–สัทธรรม ๗–ฌาน ๔] ซึ งจะเป็ นพืนฐานสําคัญให้เกดิ “สั มมาทิฏฐิ –สั มมา
ิ นในสวนนี
่
็ ่
สั งกัปปะ” [วิชชา ๓–วิชชา ๘] ปั ญญาทีเกดขึ
กนาจะเพี
ยงพอในการหาเลียงชี พตน ทีเรี ยกวา่
่ ถ้าเป็ นสมณะถือมันใน “อาชีวปาริสุ ทธิศีล” หมายถึง ศีลคือความบริ สุทธิแหง่
“สั มมาอาชีวะ” ได้เป็ นอยางดี
่
“อเนสนา” มีหลอกลวงเขาเลียงชีพ หรื อชอบทํา “วิปฏิสาร” ให้
อาชีวะ เลียงชีวิตโดยทางทีชอบ ไมประกอบ
ิ น หรื อสร้างความเดือดร้อนให้เกดขึ
ิ น เชน่ ปลอยของขลั
่
เกดขึ
งเครื องชุดใหญ่วตั ถุบูชา [ครอบงําได้ทุกลัทธิ
่
่] เทาที
่ จะคิดได้ โดยไมเกรงใจพระธรรม
่
นอกพระพุทธศาสนา ไมเกรงใจพระบวชใหม
หรื อพระประธานใน
่ การกรรมฐานทีถูกวิธี ไปทุ่มเทใสใจฤทธิ
่
่
โบสถ์เลยสักนิ ด [ไมมนสิ
ปาฏิหาริ ยท์ ีอัศจรรย์ใจ ไมเกรงใจหน้
า
่ มาะกบคนที
ั
โยมคนไหนทังนัน คือ แปลวา่ “หน้ ามึนหน้ าด้ าน”] เป็ นต้น ด้วยเหตุนี พระพุทธศาสนาจึงไมเห
จริ ตไปทาง “โมหจริต” คือ ผูม้ ีโมหะเป็ นความประพฤติปกติ ประพฤติหนักไปทางเขลา เหงาซึม เงืองงง งม
่
งาย โดยมีพิเศษอัศจรรย์ใน “ความไม่ มีสติปัญญา” [อโยนิ โสมนสิ การ] ทีจะสามารถไตรตรองสิ
งทีถูกหรื อ
่
่ เหตุผล คือ หมดสิ ทธิ ใน “ปฏิสัมภิทา ๔” เพราะฉะนัน ความยากงายในการปฏิ
ผิดได้อยางมี
บตั ิธรรมนัน ก็
ั ปนิสยั ใจคอ [อธิมุติ = อัธยาศัย ความโน้ มเอียง ความเชื อถือ แนวความสนใจ เป็ นต้ น] ของนักปฏิบตั ิ
ขึนกบอุ
่ ยอมเข้
่ าถึงพระธรรมของพระศาสดาได้ยาก เพราะถึงได้ฟังธรรมก็
ธรรมคนนันๆ ถ้าคนสันดานเสี ยใช้ไมได้
เหมือนสี ซอให้ควายฟั ง [ดอกบัวในโคลนตรม] ซึ งเรี ยกวา่ “ปทปรมะ” (ข้อ ๔ ในบุคคล ๔) หมายถึง ผูม้ ีบท
่ ง ผูอ้ บั ปั ญญา ก็สอนให้รู้ได้แตเพี
่ ยงตัวบท คือ พยัญชนะหรื อถ้อยคํา ทานก
่ ็ไมอาจเข้
่
เป็ นอยางยิ
าใจอรรถคือ
่ าใจความตังใจจริ งจะให้เข้าใจวาอะไร
่
่ เป็ นความผิดผูบ้ รรยายธรรม เพราะทําให้
ความหมายได้ ไมเข้
[นาจะ
่ ่นมัวไมรู่ ้จกั เกรงใจทาน
่ หรื อไมรู่ ้ทีตําทีสู งในภูมิปัญญาของทานกได
่ ็ ้ อันตรายในเผยแพรพระศาสนา
่
ทานขุ
]
่ ในขณะศึกษาพระธรรมดีขึน
ฉะนัน ให้ทาํ ความเข้าใจถึงแนวทางในการปฏิบตั ิธรรม จะได้รู้จกั อาการตางๆ
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“ปฏิปทา ๔” หมายถึง แนวปฏิบัติ–ทางดําเนิน–การปฏิบัติแบบทีเป็ นทางดําเนินให้ ถึงจุดหมาย คือ ความ
หลุดพ้ นหรื อความสิ นอาสวะ ได้แก่
(๑) “ทกฺุ ขา ปฏิปทา ทนฺธาภิ ฺญา” [ปฏิปทาทราม] คือ “ปฏิบตั ิลาํ บาก ทังร้ ูได้ ช้า” เชน่ ผูป้ ฏิบตั ิทีมี
“ราคะ–โทสะ–โมหะ” แรงกล้า ต้องเสวย “ทุกข์ โทมนัส” เนืองจาก “ราคะ–โทสะ–โมหะ” นัน
่ ่ นใจ เชน่ อสุ ภะ เป็ นต้น อีกทังอินทรี ยก์ ออน
็่
อยูเ่ นืองๆ หรื อ เจริ ญกรรมฐานทีมีอารมณ์ไมนาชื
่ า พระจักขุบาลอาจเป็ นตัวอยางในข้
่
จึงบรรลุ “โลกตตรมรรค
” ลาช้
อนีได้
ุ
(๒) “ทกฺุ ขา ปฏิปทา ขิปฺปาภิ ฺญา” [ปฏิปทาทราม] คือ “ปฏิบตั ิลาํ บาก แต่ รู้ได้ เร็ ว” เชน่ ผูป้ ฏิบติั ทีมี
“ราคะ–โทสะ–โมหะ” แรงกล้า ต้องเสวย “ทุกข์ โทมนัส” เนืองจาก “ราคะ–โทสะ–โมหะ” นัน
่ า
่ ่ นใจ เชน่ อสุ ภะ เป็ นต้น แตมี่ อินทรี ยแ์ กกล้
อยูเ่ นืองๆ หรื อ เจริ ญกรรมฐานทีมีอารมณ์ไมนาชื
่
จึงบรรลุ “โลกตตรมรรค
” เร็ วไว บาลียกพระมหาโมคคัลลานะเป็ นตัวอยาง
ุ
(๓) “สขา
ุ ปฏิปทา ทนฺธาภิ ฺญา” [ปฏิปทาทราม] คือ “ปฏิบตั ิสบาย แต่ รู้ได้ ช้า” เชน่ ผูป้ ฏิบตั ิทีมี
่
“ราคะ–โทสะ–โมหะ” ไมแรงกล้
า ไมต้่ องเสวย “ทุกข์ โทมนัส” เนืองจาก “ราคะ–โทสะ–โมหะ”
นันเนืองนิตย์ หรื อ เจริ ญสมาธิได้ “ฌาน ๔” อันเป็ นสุ ขประณี ต แตมี่ อินทรี ยอ์ ่อน จึงบรรลุ
่ า
“โลกตตรมรรค
” ลาช้
ุ
(๔) “สขา
ุ ปฏิปทา ขิปฺปาภิ ฺญา” [ปฏิปทาประณี ต] คือ “ปฏิบัติสบาย ทังร้ ูได้ ไว” เชน่ ผูป้ ฏิบตั ิทีมี
่
“ราคะ–โทสะ–โมหะ” ไมแรงกล้
า ไมต้่ องเสวย “ทุกข์ โทมนัส” เนืองจาก “ราคะ–โทสะ–โมหะ”
่ า จึงบรรลุ
นันเนืองนิตย์ หรื อ เจริ ญสมาธิได้ “ฌาน ๔” อันเป็ นสุ ขประณี ต อีกทังมีอินทรี ยแ์ กกล้
่
“โลกตตรมรรค
” เร็ วไว บาลียกพระสารี บุตรเป็ นตัวอยาง
ุ
่ ่ นเรื อง
่ ่
็ ผูป้ ฏิบตั ิธรรมพึงเข้าใจวา่ “การบรรลโลกตตรมรรค
แตอยางไรกตาม
” [อริ ยมรรค] นัน ไมใชจะเป็
ุ ุ
่ นเรื องเฉพาะผูม้ ี
ธรรมดาสําหรับชาวบ้านทัวไป เศรษฐี ผูม้ ีอาํ นาจบาตรใหญ่ นักวิชาการ นักปราชญ์ แตเป็
ความตังมันในพระรัตนครัยเป็ นสรณะทีพึงของชีวิต พวกลัทธินอกพระพุทธศาสนาทังหลายนัน จะมาบรรลุ
ั น ยอมเป็
่ นเรื องยาก ถึงจะมีฤทธิเทียบเคียงได้ กไมใช
็ ่ ่ “สั มมามรรค” [สั มมัตตะ ๑๐ = ภาวะ
ได้เหมือนกนนั
่ น “มิจฉามรรค” [มิจฉัตตะ ๑๐ = ภาวะอันผิด] เชน่ แสใฝ่
่ ไปในทางอกุศล เวทมนต์ ไสยา
อันถูกต้อง] แตเป็
่
่
ศาสตร์ มนต์ดาํ เป็ นต้น พวกอํานาจมืดแหงเวทมนต์
ไมสามารถมาทํ
าลายผูบ้ าํ เพ็ญบุญบารมีได้ แม้จะนําดวง
่ และต้องมีบุญจริ งๆ ด้วย แม้คนชัว
ชะตาวันเดือนปี เกดิ ไปทําพิธีหักล้างให้จญั ไร กทํ็ าลายชีวิตผูม้ ีบุญไมได้
หนี ตายแกล้งมาทําบุญสะเดาเคราะห์ กยั็ งได้รับการคุม้ ครองชะตาได้ชวั คราว เข้าทํานองวา่ คนดีหรื อคนชัว
่ คอยออกจากเขตพุ
่ กนอนรอให้
็
่
ถูกผีหลอก ถ้าวิงเข้าบริ เวณโบสถ์ ผีหลอกไมได้
เช้ากอน
ทธสี มานี ทีเหลือก็
่ ็ วกนั แตถ้่ าเริ มปฏิบตั ิธรรมให้เป็ น “ปฏิบัติบูชา” ทัง ๒
ยกให้เป็ นเรื องตาม “ยถากรรม” ขณะยังไมตายกแล้
ฝ่ าย กยิ็ งมีแตเรื่ อง “อดมสิ
ุ ริมงคล” [มงคล ๓๘] ไมต้่ องอาศัยหมอผีช่วยสะเดาะเคราะห์ให้ ทําเองได้ทุกวัน
่ ่ท่าน “นังแดกเหล้ า” ในเวลาและ
เวลาสถานที ไมผิ่ ดระเบียบกรมสรรพสามิต เพราะ นี คือ “นังสมาธิ” ไมใช
สถานทีต้องห้าม ผูน้ งั สมาธิ หรื อไปปฏิบตั ิธรรมมาแล้ว ไมต้่ องเป่ าตรวจเหล้า ตรวจเยียวยาบ้า แถวหน้าวัด
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่
หรื อสํานักปฏิบตั ิธรรม เพราะฉะนัน จึงไมมี่ดานตรวจของตํ
ารวจมาจับคนทีนังสมาธิ บรรลุฌานขัน ๔ แล้ว
ิ องไมควร
่ คือ คุมสติไมอยู
่ ่ ขับรถด้วยความเร็ วสู งเกนกาหนด
ิ ํ
่ รบวชใหมบรรลุ
่
เกดเรื
หรื อมีข่าววาเณ
ธรรม
่ นไปตีกลองเพลตอนตี ๒ ประกาศให้ชาวโลกรับรู ้วา่ “มหากุศลแห่ งองค์ ธรรมเกิดอุบัติบนโลกแล้ ว
เดินยองขึ
่ ่
ไม่ ต้องเป็ นห่ วง ให้ อยู่กันโดยไม่ เบียดเบียนกัน อย่ าดือ พวกคนโง่ ” [เณรคิดมากไมแนในธรรมของตนเอง
]
่
่ ิ องเชนวานี
่ ่ ซึงเป็ นการกลาว
่ ถึงทีไมจริ
่ ง ฝ่ าย
เป็ นต้น ผูป้ ฏิบตั ิธรรมถูกต้องถูกวิธีดีพร้อมแล้วนัน ยอมไมเกดเรื
่ อเหมือนในสภาโจ๊กอายเด็ก] ฉะนัน ในระหวางที
่ บําเพ็ญภาวนากรรมฐาน
คัดค้านถอนคําพูดนี ได้เลย [อยาดื
่ ิ ญญารอบรู ้ดว้ ย “สติสัมปชัญญะ” ยอมหลงทางได้
่
่ ั เป็ นไปได้มากเหมือนกนั ถึงขันพา
เชนกน
นัน ถ้าไมเกดปั
ั ดโลกมนุษย์ไปสู่ โลกนรกอเวจีไปเลย [เปรี ยบเสมือน: เกดจั
ิ ดงานอาวาหะวิวาหะเลียงโต๊ะแชร์ คือ การ
กนหลุ
่
ั
่ ตว์นรกกบอสุ
ั รกาย] กลายเป็ น “อรติ: ความขัดเคืองไม่ ยินดีในธรรมที ตนได้ ปฏิ บัติ
แตงงานกนระหวางสั
เพราะปฏิบัติยาก ทังรู้ ผลได้ ช้า ไม่ ทันใจ เกิดอวิชชาปิ ดบังปั ญญาว่ า เป็ นเรื องไม่ จริ ง ทังทีก็ยงั ไม่ ได้ สมาธิ สัก
นิ ดเลย แถมเห็ นคนอื นได้ ดิบได้ ดีหมันไส้ หาเรื องเอาไม้ ไปแย่ เอวหรื อขว้ างโยนก้ อนหิ นใส่ หลังคากุฏิอีก
ํ งเป็ นสมาธิ “อรติ” ยอมดั
่ บระงับด้วย
ต่ างหาก กลัวเสี ยใจทีเขาบรรลุธรรม” ในความเป็ นจริ ง ถ้าเป็ นคนมีกาลั
็
สามารพแห่ ง “ปราโมทย์ ” คือ “ความบันเทิ งใจ–ความปลืมใจ–ความชื นบานใจ–ร่ าเริ งสดใส” มิฉะนัน กให้
ํ
้ องกนอกุ
ั ศลธรรม] จะได้ช่วยให้จิตของผูส้ วดและ
เอาเวลามาสวดมนต์เย็น [พระปริ ตร–สร้างกาแพงแกวป้
ผูฟ้ ั งเจริ ญกุศล เชน่ “ศรั ทธาปสาทะ–ปี ติ –ปราโมทย์ –และ–ความสุ ข” ตลอดจนตังมันเป็ น “สมาธิ” รวมทัง
้ ่ ภูมิธรรมทีสู งขึนไป คือ “เป็ นกศลภาวนา
–เป็ นจิตตภาวนา” ได้จริ ง ซึ งเรี ยกวา่
เตรี ยมจิตให้พร้อมทีจะกาวสู
ุ
“ธรรมสมาธิ ๕” ดังนี
“ธรรมสมาธิ ๕” หมายถึง ธรรมทีทําให้ เกิดความมันสนิทในธรรม เกิดความมันใจใน “การปฏิบัติธรรม
ถูกต้ อง” [ธัมมานุธมั มปฏิปัตติ] กําจัดความข้ องใจสงสัย [วิจิกิจฉา] เสี ยได้ เมือเกดิ “ธรรมสมาธิ” คือ ความ
็ ิ “จิตตสมาธิ” คือ ความตังมันของจิต ได้แก่
มันสนิทในธรรม กจะเกด
่ งสดใส
(๑) “ปราโมทย์ ” คือ ความชืนบานใจ ราเริ
(๒) “ปี ติ” คือ ความอิมใจ ความปลืมใจ
่
(๓) “ปัสสั ทธิ” คือ ความสงบเย็นกายใจ ความผอนคลายรื
นสบาย
(๔) “สขุ” คือ ความรื นใจไร้ความข้องขัด
(๕) “สมาธิ” คือ ความสงบอยูต่ วั มันสนิทของจิตใจ ไมมี่ สิงรบกวนเร้าระคาย
่ นรางวัลตอบแทนผูป้ ฏิบตั ิถูกต้อง
ฉะนัน คุณชาติความดีในการปฏิบตั ิสมาธิภาวนาทัง ๕ ประการ นี ยอมเป็
ตามหลักธรรม “ธัมมานธัุ มมปฏิปทา” และจะกลายเป็ นปทัฏฐานสําคัญยิงในการบําเพ็ญเพียรสมถภาวนา ที
เรี ยกวา่ “ฌาน ๔–รปฌาน
๔” ดังนี
ู
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“ฌาน ๔–รปฌาน
๔” [อารัมมณูปนิชฌาน] หมายถึง ภาวะจิ ตทีเพ่ งอารมณ์ จนแน่ วแน่ ได้แก่
ู
ั
(๑) “ปฐมฌาน–ฌานที ๑” มีองค์ ๕ คือ วิตก–วิจาร–ปี ติ–สุ ข–เอกคคตา
ั
(๒) “ทติุ ยฌาน–ฌานที ๒” มีองค์ ๓ คือ ปี ติ–สุ ข–เอกคคตา
ั
(๓) “ตติยฌาน–ฌานที ๓” มีองค์ ๒ คือ สุ ข–เอกคคตา
ั
(๔) “จตตถฌาน
–ฌานที ๔” มีองค์ ๒ คือ อุเบกขา–เอกคคตา
ุ
“องค์ ฌาน” [ฌานงฺ ค] หมายถึง องค์ ประกอบของฌาน–องค์ ธรรมทังหลายทีประกอบกันเข้ าเป็ นฌานขัน
หนึงๆ ได้แก่
(๑) “วิตก” คือ ความตรึ กอารมณ์
(๒) “วิจาร” คือ ความตรองหรื อพิจารณาอารมณ์
(๓) “ปี ติ” คือ ความปลาบปลืมในอารมณ์–ความอิมใจ
่ นใจ
(๔) “สขุ” คือ ความสบายใจ–ความแชมชื
(๕) “อเบกขา
” คือ ความมีจิตเรี ยบสมดุลเป็ นกลาง
ุ
(๖) “เอกัคคตา” คือ ความมีอารมณ์เป็ นอันเดียว
็ เริ มต้นทีข้อประพฤติปฏิบตั ิทีถูกต้อง ทีเรี ยกวา่ “ภาวนา ๔” ไม่
สําหรับขันตอนของการปฏิบตั ิธรรม กควร
่ าจริ งๆ ไมวาจะเจออุ
่่
ปสรรคใดๆ ดังนี
ต้องไปรับขันธ์หรื อเข้าพิธีครอบครู อะไรทังสิ น ตังใจให้มนั คงวาจะทํ
“ภาวนา ๔” หมายถึง การเจริ ญ–การทําให้ เป็ นให้ มีขึน–การฝึ กอบรม–การพัฒนา ได้แก่
่ ี องกบสิ
ั ง
(๑) “กายภาวนา” คือ การเจริ ญกาย พัฒนากาย การฝึ กอบรมกาย ให้รู้จกั ติดตอเกยวข้
่ นในทางทีเป็ นคุณ มิให้เกดิ
ทังหลายภายนอกทางอินทรี ยท์ งั ๕ ด้วยดี และปฏิบตั ิต่อสิ งเหลานั
โทษ ให้กศุ ลธรรมงอกงาม ให้อกุศลธรรมเสื อมสูญ หรื อ การพัฒนาความสัมพันธ์กบั
สิ งแวดล้อมทางกายภาพ
(๒) “สี ลภาวนา” คือ การเจริ ญศีล พัฒนาความประพฤติ การฝึ กอบรมศีล ให้ตงั อยูใ่ นระเบียบวินยั
่
่ ั
่ ยดเบียนหรื อกอความเดื
ั อ้ ืนได้ดว้ ยดี เกอกู
ื ลแกกน
ไมเบี
อดร้อนเสี ยหาย อยูร่ ่ วมกบผู
(๓) “จิตตภาวนา” คือ การเจริ ญจิต พัฒนาจิต การฝึ กอบรมจิตใจ ให้เข้มแข็งมันคง เจริ ญงอกงาม
ด้วยคุณธรรมทังหลาย เชน่ มีเมตตากรุ ณา มีฉนั ทะ ขยันหมันเพียร อดทน มีสมาธิ และสดชืน
่
เบิกบาน เป็ นสุ ขผองใส
เป็ นต้น
(๔) “ปัญญาภาวนา” คือ การเจริ ญปัญญา พัฒนาปัญญา การฝึ กอบรมปั ญญา ให้รู้เข้าใจสิ ง
่ นเห็นแจ้งโลกและชีวิตตามสภาวะ สามารถทําจิตใจให้เป็ นอิสระ
ทังหลายตามเป็ นจริ ง รู ้เทาทั
ิ
้ ญหาทีเกดขึ
ิ นได้ดว้ ยปั ญญา
ทําตนให้บริ สุทธิจากกเลสและปลอดพ้
นจากความทุกข์ แกไขปั
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เพราะฉะนัน ในข้อ (๑) กายภาวนา [อปัณณกปฏิปทา ๓] กบั ข้อ (๒) สีลภาวนา [สี ลสัมปทา ๑–สัทธรรม ๗]
รวมกนัหมายถึง “กศลภาวนา
” อันกลายเป็ นบาทฐานนําไปสู่ การพัฒนาตนใน ข้อ (๓) จิตตภาวนา [ฌาน ๔]
ุ
่ อนึง “กายภาวนา–สี ลภาวนา–จิตตภาวนา” คือ
และ (๔) ปัญญาภาวนา [วิชชา ๓–วิชชา ๘] ตามลําดับตอไป
่ “ปั ญญาภาวนา” คื อ
“จรณะ ๑๕” หมายถึ ง ข้ อประพฤติ ปฏิ บั ติเ พื อรู้ แจ้ งให้ บรรลุถึง “วิช ชา” และสวน
“วิชชา” หมายถึง ความรู้ แจ้ ง–ความรู้ วิเศษ รวมความแล้ว คือ “แนวทางปฏิบัติทถกต้
ี ู องให้ ถึงพร้ อมด้ วยวิชชา
่ จริ ง นันคือ
และจารณะ” ซึงจะเป็ นเกณฑ์บ่งบอกถึงคุณคา่ และคุณภาพของความเป็ นมนุษย์ทีสมบูรณ์อยางแท้
่ ดังนี
(๑) มีความร้ ูดี และ (๒) มีความประพฤติดี ให้พิจารณารายละเอียดตามหลักธรรมยอย
“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
่ บาปอกุศลธรรมครอบงําใจ เมือรับรู ้
(๑) “อินทรียสั งวร” คือ การสํารวมอินทรี ย ์ นันคือ ระวังไมให้
อารมณ์ดว้ ยอินทรี ยท์ งั ๖
(๒) “โภชเนมัตตัญ ตา
ุ ” คือ ความรู ้จกั ประมาณในการบริ โภค นันคือ รู ้จกั พิจารณารับประทาน
่ ยงรางกายใช้
่
ิ ชีวติ ผาสุ ก มิใชเพื
่ อสนุกสนานมัวเมา
อาหาร เพือหลอเลี
ทาํ กจให้
่ นันคือ ขยันหมันเพียร ตืนตัว
่ นแกนอน
(๓) “ชาคริยานโยค
ุ ” คือ การหมันประกอบความตืน ไมเห็
้
่
อยูเ่ ป็ นนิตย์ ชําระจิตมิให้มีนิวรณ์ พร้อมเสมอทุกเวลาทีจะปฏิบตั ิกิจให้กาวหน้
าตอไป
“สี ลสั มปทาแห่ งสั งวร ๕” หมายถึง ความสํารวม–ความระวังปิ ดกันบาปอกุศล [สั งวรศีล: ศีลคือสั งวร–ความ
สํารวมเป็ นศีล] ได้แก่
่ ดตามทีทรงบัญญัติไว้ใน
(๑) “ปาฏิโมกขสั งวร” คือ สํารวมในปาฏิโมกข์ คือ รักษาสิ กขาบทเครงครั
พระปาฏิโมกข์
(๒) “สติสังวร” คือ สํารวมด้ วยสติ นันคือ สํารวมอินทรี ยม์ ีจกั ษุเป็ นต้น ระวังรักษามิให้บาปอกุศล
ธรรมเข้าครอบงํา เมือเห็นรู ป เป็ นต้น = อินทรี ยสังวร
ิ ตณั หาเป็ นต้นเสี ยได้ ด้วยใช้ปัญญา
(๓) “ญาณสั งวร” คือ สํารวมด้ วยญาณ นันคือ ตัดกระแสกเลสมี
พิจารณา มิให้เข้ามาครอบงําจิต ตลอดถึงรู ้จกั พิจารณาเสพปั จจัยสี = ปั จจัยปั จจเวกขณ์
่
(๔) “ขันติสังวร” คือ สํารวมด้ วยขันติ นันคือ อดทนตอหนาว
ร้อน หิว กระหาย ถ้อยคําแรงร้าย และ
่ ได้ ไมแสดงความวิ
่
ทุกขเวทนาตางๆ
การ
ํ ดอกุศลวิตกทีเกดขึ
ิ น
(๕) “วิริยสั งวร” คือ สํารวมด้ วยความเพียร นันคือ พยายามขับไล่ บรรเทา กาจั
แล้วให้หมดไปเป็ นต้น ตลอดจนละมิจฉาชีพ เพียรแสวงหาปัจจัยสี เลียงชีวิตด้วยสัมมาชีพ ที
เรี ยกวา่ “อาชีวปาริ สุ ทธิ” = อาชี วปาริ สุทธิ
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ิ
่
็
อนึง เพือให้เกดความเข้
าใจอยางสมบู
รณ์ยงิ ในเรื อง “สี ลสัมปทา” กควรพิ
จารณาธรรมในข้อเรื อง “สั มปรายิ
กัตถสั งวัตตนิกธรรม ๔” ประกอบด้วย ดังนี
“สั มปรายิกตั ถสั งวัตตนิกธรรม ๔” หมายถึง ธรรมทีเป็ นไปเพือประโยชน์ เบืองหน้ า–ธรรมเป็ นเหตุให้
สมหมาย–หลักธรรมอันอํานวยประโยชน์ สุขขันสูงขึนไป [ถ้าเพิมคุณธรรม ๓ ได้แก่ “หิ ริ” คือ ความละอาย
่
่
ใจตอการทํ
าความชัว ๑ “โอตตัปปะ” คือ ความเกรงกลัวตอความชั
ว ๑ “พาหุสัจจะ” คือ ความเป็ นผูไ้ ด้ศึกษา
่ ยนมาก ๑ รวมแล้ว เรี ยกวา่ “อริยทรัพย์ ๗”] ได้แก่
เลาเรี
(๑) “สั ทธาสั มปทา” คือ ถึงพร้อมด้วยศรัทธา ความเชือทีมีเหตุผล มันใจในหลักทีถือและในการดีทีทํา
(๒) “สี ลสั มปทา” คือ ถึงพร้อมด้วยศีล การรักษากายวาจาให้เรี ยบร้อย ประพฤติถูกต้องดีงาม
(๓) “จาคสั มปทา” คือ ถึงพร้อมด้วยการเสี ยสละ ความเอือเฟื อเผือแผ่
่
(๔) “ปัญญาสั มปทา” คือ ถึงพร้อมด้วยปัญญา ความรู ้ความเข้าใจถองแท้
ในเหตุผล ดีชวั ถูกผิด คุณ
่
โทษ ประโยชน์ มิใชประโยชน์
รู ้คิด รู ้พิจารณา และรู ้ทีจะจัดทํา
“สั ทธรรม ๗” หมายถึง ธรรมทีดี–ธรรมทีแท้ –ธรรมของคนดี–ธรรมของสัตบุรุษ ได้แก่
(๑) “ศรัทธา” คือ มีความเชือประกอบด้วยเหตุผล มันใจในหลักทีถือและในการดีทีทํา
่
(๒) “หิริ” คือ มีความละอายตอบาป
่
(๓) “โอตตัปปะ” คือ มีความสะดุง้ กลัวตอบาป
่ ยนมาก
(๔) “พาหสัุ จจะ” คือ มีความเป็ นผูไ้ ด้ศึกษาเลาเรี
(๕) “วิริยารัมภะ” คือ มีความเพียรอันปรารภแล้ว
(๖) “สติ” คือ มีสติมนั คง ความระลึกได้ ความสํานึกพร้อมอยู่
่
(๗) “ปัญญา” คือ มีความรอบรู ้ เข้าใจชัดในเหตุผล ดี ชัว ประโยชน์ มิใชประโยชน์
เป็ นต้น รู ้คิด รู ้
วินิจฉัย และ รู ้ทีจะจัดการ
“ฌาน ๔–รปฌาน
๔” [อารัมมณูปนิชฌาน] หมายถึง ภาวะจิตทีเพ่ งอารมณ์ จนแน่ วแน่ ได้แก่
ู
ั
(๑) “ปฐมฌาน–ฌานที ๑” มีองค์ ๕ คือ วิตก–วิจาร–ปี ติ–สุ ข–เอกคคตา
ั
(๒) “ทติุ ยฌาน–ฌานที ๒” มีองค์ ๓ คือ ปี ติ–สุ ข–เอกคคตา
ั
(๓) “ตติยฌาน–ฌานที ๓” มีองค์ ๒ คือ สุ ข–เอกคคตา
ั
(๔) “จตตถฌาน
–ฌานที ๔” มีองค์ ๒ คือ อุเบกขา–เอกคคตา
ุ
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่
ฉะนัน คุณชาติความดี แหงการประพฤติ
ปฏิบตั ิดว้ ย “จรณะ ๑๕” รวมทังสัมปยุตตธรรม นันคือ “สั มปรายิ
่
กัตถสั งวัตตนิกธรรม ๔” และ “อริยทรัพย์ ๗” นัน ยอมกลายเป็
นธรรมเครื องรับรองความเป็ นคนดี ทีพร้อม
ิ
่ าคัญนําไปสู่ กูมิแหงวิ
่ ปัสสนา
้ ่ นอกจากนี ปั ญญาทีเกดในสมาธิ
จะปฏิบตั ิธรรมให้กาวตอไป
นี จะเป็ นสวนสํ
ั ฏฐานให้ดียงิ ขึน [ญาณในวิปัสสนา–วิปัสสนาญาณ] เมือปฏิบตั ิมาถูกทาง มีความพยายามดี สติดี สมาธิ
กมมั
่ าให้เกดการคิ
ิ
ดี ยอมทํ
ดทีถูกวิธีประกอบด้วยปั จจยาการ [ธัมมัฏฐิติญาณ] ทีเรี ยกวา่ “โยนิโสมนสิ การ” โดย
ั
ประกอบด้วยธรรมข้ออืนๆ ทีอยูใ่ นระดับเดียวกนในภาวะจะเป็
นคนดี ซึ งจะเป็ น “บคคลผ้
ุ
ูจะเข้ าถึงกระแส
แห่ งอริยมรรค” ในกาลข้างหน้าอันใกล้นีได้ ดังนี
่
(๑) “อัปปมาทะ” คือ ความไมประมาท
(๒) “วิริยารัมภะ” คือ การปรารภความเพียร–ทําความเพียรมุ่งมัน
่
่ นแกได้
(๓) “อัปปิ จฉตา” คือ ความมักน้อย, ไมเห็
(๔) “สั นตฏฐี
ุ ” คือ ความสันโดษ
(๕) “สั มปชัญญะ” คือ ความรู ้ตวั –สํานึกตระหนักชัดด้วยปัญญา
(๖) “กสลธั
ุ มมานโยค
ุ ” คือ การหมันประกอบกุศลธรรม
่ ล
(๗) “สี ลสั มปทา” คือ ความถึงพร้อมแหงศี
่ นทะ
(๘) “ฉันทสั มปทา” คือ ความถึงพร้อมแหงฉั
่
(๙) “อัตตสั มปทา” คือ ความถึงพร้อมแหงตนคื
อมีจิตใจซึงพัฒนาเต็มทีแล้ว
่ ฏฐิ
(๑๐) “ทิฏฐิ สัมปทา” คือ ความถึงพร้อมแหงทิ
่ ปปมาทะ
(๑๑) “อัปปมาทสั มปทา” คือ ความถึงพร้อมแหงอั
่ โสมนสิ การ
(๑๒) “โยนิโสมนสิ การสั มปทา” คือ ความถึงพร้อมแหงโยนิ
เมือบุคคลนันมีโอกาสดีเป็ นมงคลชีวิตทีสามารถบรรลุ “ฌานสมาบัติแห่ งรปฌาน
” ได้ นัน นันคือ การเข้าถึง
ู
ั ] ฉะนัน มหาผลานิ สงส์ยอมเกดขึ
่ ิ นด้วยโดยปริ ยาย
ฌานในขัน “จตตถฌา
น–ฌานที ๔” [อุเบกขา–เอกคคตา
ุ
่ กต้องถูกทาง [มัชฌิมาปฏิทา–เอกายนมรรค: โพธิ ปักขิยธรรม
ไมต้่ องมีขอ้ สงสัยในธรรมทีได้ปฏิบตั ิมาอยางถู
ิ
๓๗] ทีเรี ยกวา่ “จตตถฌาน
๑๓ ประเภท” ซึงเกดจากข้
อประพฤติปฏิบตั ิทีทําได้ยาก และยังรู ้ผลได้ชา้ [ทุกฺขา
ุ
่
ปฏิปทา ทนฺ ธาภิ ฺ ญา] เพราะโดยสมมติฐานแล้ว ผูม้ าเจอพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านัน ยอมมี
ิ
พืนฐานชีวิตทีเต็มไปด้วย “ราคะ–โทสะ–โมหะ” ทีแรงกล้า อันเป็ นเหตุปัจจัยทีทําให้เกดความทุ
กข์กายทุกข์
ใจ โดยไมรู่ ้ตวั “ไม่ มีสติ สัมปชั ญญะที ถูกต้ อง: สั มมาวายามะ–สั มมาสติ–สั มมาสมาธิ” จึงทําให้บรรลุถึง
็ บางคนได้แค่ “ปฐมฌาน–ทติุ ยฌาน” ก็
“จตตถฌาน
” ได้ชา้ หรื อไม่มีโอกาสบรรลุฌานสมาบัตินีได้เลยกได้
ุ
่ ็ น “ร่ างทรง–ชมรม
หลงทิศหลงทางไปเป็ น “หมอดเทวดา
” หรื อ “หมอยายมบาล” ถ้าอาการหนักหนอยกเป็
ู
ั ทธิ ผแี บบอีสาน นิ ยมแตตั่ วคล้ายคนอินเดีย แล้วมองคนอืนด้วยสายตา
คนมีองค์ ” [เทพตามคติฮินดูผสมกบลั
่ งอีกตางหาก
่
ั ่ ่
่
เยอหยิ
คล้ายกบวาไมอยากคบพวกคนทั
วไป เป็ นชาวแมงเทพสวรรค์ไปแล้ว จะใช้ยาฆาแมลง
่ ่ ไมแสดงอาการ
่
่ ย่อม
พนไล
] ทีมีเกลือนบ้านเมืองแทบจะมีทุกซอย แตผู่ ป้ ฏิบตั ิธรรมมาถูกทางเป็ นอยางดี
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่ พัฒนาตนและจิตใจขึนถึง “จตตถฌาน
่
็ ซึ งต้องอาศัยความ
คอยๆ
๑๓ ประเภท” ได้ ถึงจะไมครบทุ
กข้อกตาม
ุ
่ ั
่ คคล ดังรายละเอียดตอไปนี
่
เพียรและใช้เวลานานแตกตางกนไปในแตละบุ
“จตตถฌานมี
๑๓ ประเภท” (พระอภิธรรมปิ ฎก วิภงั ค์ เลม่ ๒ ภาค ๒ - หน้าที 432–433 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
วาสญาณ
(๕) จตุตถฌาน อันเป็ น ปพเพนิ
ุ
(๖) จตุตถฌาน อันเป็ น ทิพพจักขญาณ
ุ
(๗) จตุตถฌาน อันเป็ น ยถากัมมูปคตญาณ
(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
ุ
ุ
ั ] จึงมีความสําคัญเป็ นอยางยิ
่ งสําหรับผูม้ ุ่งหวังอยาง
่
เพราะฉะนัน “จตตถฌาน
–ฌานที ๔” [อุเบกขา–เอกคคตา
ุ
จริ งจัง เพือให้เข้าถึง “ปฏิเวธสั ทธรรมแห่ งโลกตตรธรรม
” [อริ ยมรรค ๔–อริ ยผล ๔–นิ พพาน ๑–อาสวักขย
ุ
ิ ทีเรี ยกวา่ “สั ลเลขธรรม” หมายถึง
ญาณ] ขันตอนทังหมดของการปฏิบตั ิธรรม จึงเป็ นขันตอนขัดเกลากเลส
ข้อประพฤติปฏิบตั ิทีถูกต้องโดยชอบ “สั มมาปฏิปทา–ธัมมานธัุ มมปฏิปทา” [กุศลภาวนา–จิตตภาวนา] นัน
่ ่ ดตามคําสอนของพระศาสดา [สัตถุสาสน์–อนุสาสนี] อนึง “สั ลเลขธรรม–สั ล
คือ การปฏิบตั ิตามอยางเครงครั
เลขปฏิบัติ” ซึงประกอบด้วยคุณ ๕ ประการ คือ (๑) ความมักน้ อย (๒) ความสันโดษ (๓) ความขัดเกลากิเลส
(๔) ความเป็ นผ้ ูเลียงง่ าย และ (๕) การปรารภความเพียร ดังพุทธโอวาททีพระผูม้ ีพระภาคเจ้าได้ตรัสวา่
“ภิกษทัุ งหลาย ลาภสักการะ และชื อเสียง 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
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่ ิ (พระสุ ตตันตปิ ฎก มัชฌิมนิกาย มูลปั ณณาสก์ เลม่ ๑ ภาค ๑ - หน้าที 233 FILE
คือ ความดับสนิ ทแหงกเลส
่
17) ดังรายละเอียดเพิมเติมตอไปนี
“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
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ฉะนัน เมือพิจารณา “จตตถฌานมี
๑๓ ประเภท” ในรายละเอียดเพิมเติมอีก ดังนี
ุ
หมวดอนปพพนิ
ุ ุ โรธ
(๑) “บาทแห่ งฌานทังปวง” คือ “รู ปฌาน ๔–อรู ปฌาน ๔” และ “นิโรธสมาบัติ”
หมวดอภิญญา
(๒) “อิทธิวธิ ิ–อิทธิวธิ ญาณ” คือ ความรู ้ทีทําให้แสดงฤทธิต่างๆ ได้
(๓) “ทิพพโสต–ทิพพโสตญาณ” คือ ญาณทีทําให้มีหูทิพย์
ํ
(๔) “เจโตปริยญาณ” คือ ญาณทีให้กาหนดใจคนอื
นได้
(๕) “ปพเพนิ
วาสานสสติ
วาสญาณ” คือ ญาณทีทําให้ระลึกชาติได้
ุ
ุ –ปพเพนิ
ุ
(๖) “ทิพพจักขุ–ทิพพจักขญาณ
ุ ” คือ ญาณทีทําให้มีตาทิพย์
หมวดญาณ
่ องมาได้
(๗) “ยถากัมมปคตญาณ
–อตีตังสญาณ” คือ ญาณหยังรู ้ส่ วนอดีตและสาวหาเหตุปัจจัยอันตอเนื
ู
ิ บตอไปได้
่
(๘) “อนาคตังสญาณ” คือ ญาณหยังรู ้ส่ วนอนาคตและหยังผลทีจะเกดสื
หมวดอรปฌาน
ู
(๙) “อากาสานัญจายตนฌาน” คือ มนสิ การว่า “อากาศหาทีสุดมิได้ ”
(๑๐) “วิญญาณัญจายตนฌาน” คือ มนสิ การว่า “วิญญาณหาทีสุดมิได้ ”
(๑๑) “อากิญจัญญายตนฌาน” คือ มนสิ การว่า “ภาวะไม่ มีอะไรเลย”
(๑๒) “เนวสั ญญานาสั ญญายตนฌาน” คือ มนสิ การว่า “ภาวะมีสัญญาก็ไม่ ใช่ ไม่ มีสัญญาก็ไม่ ใช่ ”
หมวดโลกตตระ
ุ
(๑๓) “โลกตตรจตตถฌาน
” คือ จิตน้อมถึง “เจโตวิมตุ ติ” [สุ ญญตสมาธิ–อนิมิตตสมาธิ–อัปปณิ หิตสมาธิ ]
ุ
ุ
ิ นในขณะนัน คือ “จิตประภัสสร” ในภูมิแหงจตุ
่ ตถฌานกุศลจิต “พลังอํานาจ
เพราะฉะนัน ภาวะจิตทีเกดขึ
ิ นนัน ทีสามารถเรี ยกวา่ “ปัญญาในสมาธิ” คือ
แห่ งศักยภาพทางจิต” [สมถพละ–สมถนิมิต] ทีสําคัญยิงทีเกดขึ
(๑) หมวดอภิญญา คือ ความรู้ ยิงยวด–ความรู้ เห็นแจ้ งยิง กบั (๒) หมวดญาณ คือ ปรี ชาหยังรู้ –ปั ญญาหยังรู้
่ กต้อง
เมือรวมกนั หมายถึง “ญาณทัสสนะ” เมือนําไปประกอบกบั “วิปัสสนาญาณ” ทีพัฒนาขึนมาอยางถู
ั ] คือ สัมปยุตต์ดว้ ย “โพธิปักขิยธรรม ๓๗: สติปัฏฐาน ๔–สัมมัปปธาน ๔–อิ ทธิ
[สัมมาทิฏฐิ–สัมมาสังกปปะ
บาท ๔–อินทรี ย์ ๕–พละ ๕–โพชฌงค์ ๗–มรรคมีองค์ ๘” คือ ธรรมอันเป็ นฝักฝ่ ายหรื อเกือกลแห่
ู งความตรั ส
ร้ ู –ธรรมทีเกือหนนแก่
ุ อริ ยมรรค กบั “วิปัสสนาภมิู–ปัญญาภมิู: ขันธ์ ๕–อายตนะ ๑๒–ธาตุ ๑๘–อิ นทรี ย์
๒๒–อริ ยสั จจ์ ๔–ปฏิ จจสมุปบาท ๑๒–ปฏิ จจสมุปปั นนธรรมทังหลาย ได้แก่ อัทธา ๓–สั งเขป ๔–สนธิ ๓–
วัฏฏะ ๓–อาการ ๒๐–มูล ๒ รวมทัง กฎแห่ งกรรม และ กัมมัสสกตา–กฎแห่ งกรรมของสัตว์ ” คือ ธรรมทีเป็ น
ภมิู ของวิปัสสนา ธรรมทังหลายอันเป็ นพืนฐานทีทําให้ รู้ ให้ เข้ าใจ ให้ เกิดปั ญญาทีเห็ นแจ้ งตามเป็ นจริ ง
เพราะฉะนัน “ญาณทัสสนะ” ทีสัมปยุตต์ดว้ ย “วิปัสสนาญาณ” [อนุปัสสนา ๗–มหาวิปัสสนา ๑๘–ญาณ ๑๖
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่ าให้เกดิ “ยถาภตญาณทั
–วิปัสสนาญาณ ๙ (วุฏฐานคามินีปฏิปทา)] ยอมทํ
สสนะ” (ข้อ ๑๕ ในมหาวิปัสสนา
ู
๑๘) หมายถึง ความรู ้ความเห็ นตามความเป็ นจริ ง เพราะหมดสิ นข้อสงสัย (เห็ นสมุทยั สัจจ์) ซึ งทําให้เกดิ
่
่
“ยถาภตญาณ
–ธรรมฐิติญาณ–สั มมาทัสสนะ” (ปรี ชาหยังรู ้สรรพสิ งตามทีเป็ นจริ ง–ความตังแนนอนแหง
ู
ํ
กาหนดธรรมดา
–ความปลูกฝังในสัมมาทิฏฐิ) ในขณะเจริ ญธรรม “วิสุ ทธิ ๗” ในข้อ ๔ นันคือ “กังขาวิตรณวิ
สทธิ
ุ ” ได้แก่ “ภยตปัู ฏฐานญาณ” (ข้อ ๓ ในวิปัสสนาญาณ ๙) คือ ปรี ชาคํานึ งเห็นสังขารปรากฏเป็ นของนา่
กลัว “อาทีนวานปัุ สสนาญาณ” (ข้อ ๔ ในวิปัสสนาญาณ ๙) คือ ปรี ชาญาณอันคํานึ งเห็นโทษของสังขาร
่
ทังหลาย “นิพพิทานปัุ สสนาญาณ” (ข้อ ๕ ในวิปัสสนาญาณ ๙) คือ ปรี ชาญาณอันคํานึงเห็นด้วยความหนาย
่ อยู่
อันเป็ นไปแล้ววา่ “สภยา สงฺขารา” หมายถึง “สั งขารทังหลายน่ ากลัว” เพราะเห็นความดับแล้วๆ เลาๆ
ื ลให้เกดิ “มญจิ
เรื อยไป ซึ งเป็ นเหตุปัจจัยหรื อ “อปนิ
ุ สสยปัจจัย” ทีเกอกู
ุ ตุกัมยตาญาณ” (ข้อ ๖ ในวิปัสสนา
่ นไปเสี ยจากสังขารทังหลาย
ญาณ ๙) คือ ญาณอันคํานึงด้วยใครจะพ้
่
็ กอยาลื
็ ่ มวา่ “จตตถฌาน
อยางไรกตาม
” ทีถูกต้องโดยชอบนัน ต้องสหรคตด้วย “สั มมาวายามะ–สั มมาสติ–
ุ
สั มมาสมาธิ” ทีเรี ยกวา่ “อธิจิต–จิตอันยิง–จิตทีประเสริ ฐเป็ นประภัสสร” ประการสําคัญ คือ ประกอบด้วย
“ปัญญาในสมาธิ” [มีสติสัมปชัญญะ = อภิญญา ๕ คือ ความรู้ ยิงยวด–ความรู้ ชัด และ ญาณ ๒ คือ ความหยัง
รู้ –ปรี ชาหยังรู้ ] ดังนี
หมวดอภิญญา ๕
(๑) “อิทธิวธิ ิ–อิทธิวธิ ญาณ” คือ ความรู ้ทีทําให้แสดงฤทธิต่างๆ ได้
(๒) “ทิพพโสต–ทิพพโสตญาณ” คือ ญาณทีทําให้มีหูทิพย์
ํ
(๓) “เจโตปริยญาณ” คือ ญาณทีให้กาหนดใจคนอื
นได้
(๔) “ปพเพนิ
วาสานสสติ
วาสญาณ” คือ ญาณทีทําให้ระลึกชาติได้
ุ
ุ –ปพเพนิ
ุ
(๕) “ทิพพจักขุ–ทิพพจักขญาณ
ุ ” คือ ญาณทีทําให้มีตาทิพย์
หมวดญาณ ๒
่ องมาได้
(๑) “ยถากัมมปคตญาณ
–อตีตังสญาณ” คือ ญาณหยังรู ้ส่ วนอดีตและสาวหาเหตุปัจจัยอันตอเนื
ู
ิ บตอไปได้
่
(๒) “อนาคตังสญาณ” คือ ญาณหยังรู ้ส่ วนอนาคตและหยังผลทีจะเกดสื
ั นเอกภาพหนึงเดียว ไมละเมิ
่ ดซึงกนและกน
ั
ั ทําให้เกดิ “การร้ ู เห็น
ในบรรดาองค์ความรู ้ทงั หมดนีนี รวมกนเป็
ด้ วยการหยังร้ ู ” [ญาณทัสสนะ] ซึ งเป็ นเหตุปัจจัยสําคัญทําให้เกดิ “วิปัสสนาญาณ” (ข้อ ๑ วิชชา ๘) หมายถึง
ญาณในวิปัสสนา [ญาณ ๑๖–โสฬสญาณ] หรื อ ญาณทีเป็ นวิปัสสนา คือ ปัญญาทีพิจารณาเห็นสังขาร นันคือ
ั
่ องกนั [วิปัสสนาญาณ ๙–วฏฐานคามิ
นามรู ปโดยไตรลักษณ์ มีต่างกนออกไปเป็
นชันๆ ตอเนื
นีปฏิปทา = การ
ุ
ทบขั
ุ นธ์ ๕ คือ ข้อปฏิบตั ิอนั เยียมทีจะระงับสังขารเพือให้ถึงอริ ยมรรคให้ได้เป็ นทีสุ ด] ฉะนัน ความเข้าใจที
ิ
่ วาได้
่
ถูกต้องในขันตอนนี เป็ นเรื องสําคัญมาก เพราะถ้ามีความสําคัญผิดในธรรม จนทําให้เกดอาการฟุ้
งซาน
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บรรลุถึง “อธิคมธรรม” [อตตริ
: ธรรมยวดยิงของมนุ ษย์ “ธรรมวิเศษ–คุณวิ เศษ–คุณพิ เศษ”–
ุ มนสสธรรม
ุ
่
ปสรรค
ธรรมของมนุษย์ผยู ้ อดยิง–ธรรมลํามนุษย์ ได้แก่ ฌาน–วิโมกข์ –สมาบัติ–มรรคผล] นี แล้ว ยอมกลายอุ
้
ั ฏฐานขันสู งตอไป
่ เพราะฉะนัน “อภิญญา ๕” กบั
อันยิงใหญที่ จะขัดขว้างความกาวหน้
าในวิปัสสนากมมั
่ น ไมได้
่ แปลวาบุ
่ คคลนันได้ขา้ มโคตรจากปุถุชน [บคคล
“ญาณ ๒” ดังกลาวนั
ุ ๔: อุคฆฏิ ตัญ ู–ผูร้ ู ้เข้าใจได้
ฉับพลัน ๑ วิ ปจิ ตัญ ู–ผูร้ ู ้เข้าใจได้ ๑ เนยยะ–ผูท้ ีพอจะแนะนําได้ ๑ ปทปรมะ–ผูอ้ บั ปั ญญา ๑] ไปเป็ น
่ นเพียง “ฌายีบุคคล” [ฤษี–ดาบส–เดียรถีย–์ ปา
“อริยบคคล
ุ ๔: โสดาบัน–สกทาคามี–อนาคามี–อรหั นต์ ” แตเป็
ั
่ ่
ริ พาชก–หมอผี–หมออาคมคาถา–หมอเวทมนต์–อลัชชี–ติตถิยปักกนตกะ
(ภิกษุเข้ารี ตเดียรถียอ์ ยางไมเกรงใจ
่ กทํ็ าได้ ถือเป็ นมนุษย์วิบตั ิ)] คือ “ผู้มีฌาน–นักบําเพ็ญฌาน” ซึ งคนสวนใหญ
่
่
คณะสงฆ์ในวัดเดียวกนั อยางนี
่ น “ผู้วิเศษ” ไมใช
่ ่ “อริ ยบคคล
่
่
เข้าใจวาเป็
และไมได้
ุ ” ในความหมายของพระพุทธศาสนาแตประการใด
่ เ้ จริ ญ
เรี ยกวา่ “สมถยานิก” (ข้อ ๒ ในอรหันต์ ๒ = อภโตภาควิ
มุต) หมายถึง ผ้ ูมีสมถะเป็ นยาน คือ ทานผู
ุ
่
่
่ เ้ รี ยกวา่
สมถะจนได้ “ฌานสมาบัติ” แล้ว จึงเจริ ญวิปัสสนาตอจนได้
สาํ เร็ จอรหัต แตในทางกลั
บกนั ทานผู
่ ม้ ิได้ฌาน สําเร็ จอรหันต์
“สกขวิ
ุ ปัสสก” (ข้อ ๑ ในอรหันต์ ๒) หมายถึง ผ้ ูเห็นแจ้ งอย่ างแห้ งแล้ ง คือ ทานผู
ด้วยเจริ ญแตวิ่ ปัสสนาล้วนๆ นันคือ อาศัยเพียง “อปจารสมาธิ
: สมาธิ จวนจะแน่ วแน่ –สมาธิ จวนเจี ยน” เจริ ญ
ุ
็ นผูไ้ ด้ “ปฐมฌาน–ทุติยฌาน–ตติยฌาน–จตุตถฌาน”
่ อจะสําเร็ จอรหันต์นนั กเป็
วิปัสสนาไปจนถึงทีสุ ด แตเมื
่ ่ “วิปัสสนายานิก–สทธวิ
โดยปริ ยาย อรหันต์ประเภทนี เรี ยกอีกอยางวา
ุ ปัสสนายานิก” คือ ผ้ มู ีวิปัสสนาล้ วนๆ
่ จะชวยเป็
่ นสามัญสํานึ กคอยเตือนสติไมให้
่ หลงผิดใน
เป็ นยาน เพราะฉะนัน ความเข้าใจทีถูกต้องดังกลาวนี
่ ญภาวนากรรมฐานในแตละขั
่ น ให้ปลอดภัยจากอกุศลธรรมทังปวง รวมทัง “วิปัสสนปกิ
ระหวางเจริ
ู เลส ๑๐”
่ กวิธีตามคําสอนของพระศาสดา ต้องเข้าถึงรู ้แจ้งด้วยปัญญาอยางแนนอน
่ ่
ทีผูป้ ฏิบตั ิธรรมมาอยางถู
ได้แก่
่
(๑) “โอภาส” คือ แสงสวาง
(๒) “ญาณ” คือ ความหยังรู ้–ความรู ้ทีคมชัด
(๓) “ปี ติ” คือ ความอิมใจ–ความอิมใจปลาบปลืมเต็มไปทังตัว
(๔) “ปัสสั ทธิ” คือ ความสงบเย็นกายใจ
่ ง
(๕) “สขุ” คือ ความสุ ขฉําชืนทัวทังตัวทีประณี ตอยางยิ
่
่ ง
(๖) “อธิโมกข์ ” คือ ศรัทธาแรงกล้าทีทําให้ใจผองใสอยางยิ
(๗) “ปัคคาหะ” คือ ความเพียรทีพอดี
่ า–สติชดั
(๘) “อปัุ ฏฐาน” คือ สติแกกล้
(๙) “อเบกขา
” คือ ความมีจิตเป็ นกลาง
ุ
(๑๐) “นิกนั ติ” คือ ความพอใจติดใจ
่
่
ั
เพราะฉะนัน ความนิ ยมชมชอบจากทีไมเคยประสบกบสภาวะอั
นเยียมนี มากอนในชี
วิต จึงทําให้หลงทาง
่
[โมหะ] พอใจ [ฉันทะ] ติดใจ [ราคะ] จนกลายเป็ นราคะอยางแรง
คือ “พลวราคะ–สิ เนหะ” จนกลายเป็ น
่
ิ
่ หลอกลวงเข้าเสี ยแล้ว ไมเดิ
่ นหน้า ไมถอย
่
ความงมงายไมประกอบด้
วยเหตุผล คือ ถูกสมาคมกเลสแหงชาติ
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่
่ ิ ณ ทีตรงนันแหละ ให้ถอนจิตน้อยๆ ออกจากตรงนันซะ อยาไป
่
หลัง จอดตายสนิ ทติดบวงมารแหงกเลส
่ อ แล้วไมเจริ
่ ญกาวหน้
้
่ หัวดือทะนงตัว]
เสี ยดาย [ผูบ้ รรยายเคยเตือนหลายคนแล้วไมเชื
าในวิปัสสนาอีกตอไป
ํ ได้ เพราะเป็ นคนไทยด้วยกนนะ
ั ทีเตือนเรื องนี ตาม
แล้วไปปรึ กษาพระอริ ยเจ้าจริ งๆ จะได้พน้ ทุกข์ระกานี
่ ่ ง
ความเป็ นจริ ง ธรรมที ปรากฏขึนนี เพราะคุณชาติความดี อนั เป็ นอธิ การในวิปัสสนาและสมถะ ไมใชสิ
่ ่ : “อย่ าไปหลงให้ เสียเวลา” สภาวธรรมดังกลา่วนี ควรนํามาใช้เป็ นธรรมเครื อง
เลวร้ายประการใด เพียงแตวา
ี
ิ
่ ่ ง
สนับสนุ นความตรัสรู ้ หรื ออริ ยมรรคดี กวา่ ยังจัดเป็ นโลกยญาณที
ยังมีเกดและมี
ดบั เป็ นธรรมดา ไมใชสิ
วิเศษอัศจรรย์ใจเลย ลืมซะ! แล้วจะเป็ นคนดีต่อไป
ในอีกประการหนึ ง จะเห็ นวา่ “อภิญญา ๕–ญาณ ๒” ประกอบด้วย “วิชชา ๓: ปุพเพนิ วาสานุสติ ญาณ–
่ าให้เกดปั
ิ ญญาในโสฬสญาณ
จุตูปปาตญาณ [ทิ พพจักขุญาณ]” ซึ งเป็ นปั ญญาในวิปัสสนาตัวสําคัญทีชวยทํ
ํ
คือ (๑) “นามรปปริ
กขสัจจ์ [อุปาทานขันธ์ ๕ เป็ นทุกข์] กบั (๒) “ปัจจย
ู จเฉทญาณ” อันเป็ นขันกาหนดทุ
ํ
๑๒” ที
ปริ คคหญาณ” อันเป็ นขันกาหนดสมุ
ทยั สัจจ์ ทีประกอบด้วยปั ญญาเห็นธรรมใน “ปฏิจจสมปบาท
ุ
่ ก วิ ธีด้ว ยอุ บ ายวิ ธีทีแยบคาย ๒ ประการ [โยนิ โ สมนสิ ก าร] ได้แ ก่ (๑) “อนโลม
แยกแนวทางคิ ด อยางถู
ุ
ิ
ปฏิจจสมปบาท
” คือ การคิดหาเหตุทีทําให้เกดผลวิ
บากตามมา จาก “อวิชชา” ไปหา “โสกะ–ปริ เทวะ–ทุกข์ –
ุ
โทมนัส–อุปายาส” ซึ งเป็ นแนวคิด [Approach] ของฝ่ ายสมุทยั วาท และ (๒) “ปฏิโลมปฏิจจสมปบาท
” คือ
ุ
ิ
การคิ ดการดับเหตุ ทีทําให้เกดผลวิ
บากตามมา จาก “อวิ ชชา” ไปหา “โสกะ–ปริ เทวะ–ทุกข์ –โทมนัส–อุ
็ ่ “ดับทุกข์ ได้ ” เชนกน
่ ั ซึ งเป็ นแนวคิดของฝ่ ายนิ โรธวาท ซึ งทําให้แจ้งถึง
ปายาส” เมือ “ดับอวิชชาได้ ” กยอม
่ ่
็ แนวคิดทัง ๒ ประการ ดังกลาวนี
่ กเกดจา
็ ิ ก
ภาวะปราศจากทุกข์ทงั ปวง นันคือ “สั จฉิกริ ิยา” แตอยางไรกตาม
ปั ญญาทีรู ้เห็นธรรมตามความจริ งวา่: “สิ งใดก็ตามมีความเกิดขึนเป็ นธรรมดา สิ งนันทังปวงล้ วนมีความดับ
่ ทําให้สิ นความ
ไปเป็ นธรรมดา” ตามอรรถในธรรม [ธรรมฐิติ–ยถาภูตธรรม–สัมมาทัสสนะ] ดังกลาวนี
่ ่
่ ่
สงสัยในการปฏิบตั ิธรรมวาใชทางหรื
อไมใชทางได้
ซึ งเป็ น “องค์ ความรู้ แห่ งภมิู ธรรม” [ธรรมนิ ยาม ๓] ที
ํ งเกดจากการทํ
ิ
่ ปัสสนากมมั
ั ฏฐาน ทีตอยอดองค์
่
กาลั
า “โยนิโสมนสิ การ” ในภูมิแหงวิ
ความรู ้ มาจาก “การ
ั ] เป็ นอยางดี
่ พร้อมแล้วเทานั
่ น
เจริญสมถภาวนา” ทีได้บรรลุถึง “จตตถฌาน
–ฌานที ๔” [อุเบกขา–เอกคคตา
ุ
้
่ การ
เพราะฉะนัน ฌายีบุคคลผูไ้ ด้ฌานที ๔ ดี แล้ว จึงมีความถึงพร้อมด้วย “ปั ญญาในสมาธิ” ทีจะกาวไปสู
ั ฏฐานในเวลาเดียวกนั ซึ งทําให้เกดิ “ปั ญญาในวิปัสสนา” เทียบคู่กนั และเป็ นเอกภาพ
เจริ ญวิปัสสนากมมั
่่
่่
ั
ั ดังนัน ทุกขันตอนของการปฏิบตั ิธรรมไมวาจะเป็
เดียวกนั โดยธรรมทัง ๒ ฝ่ ายไมลวงละเมิ
ดซึงกนและกน
น
สมถะหรื อวิปัสสนานัน จะต้องเริ มจากภาวะของผูป้ ฏิบตั ิทีมี “ราคะ–โทสะ–โมหะ” แรงกล้า ต้องเสวย “ทุกข์
โทมนัส” เนื องจาก “ราคะ–โทสะ–โมหะ” นันอยูเ่ นื องๆ ไปสู่ ภาวะของผูป้ ฏิบตั ิทีมี “ราคะ–โทสะ–โมหะ”
่
ไมแรงกล้
า ไมต้่ องเสวย “ทุกข์ โทมนัส” เนื องจาก “ราคะ–โทสะ–โมหะ” นันเนื องนิ ตย์ ได้แก่ (๑) “ทุกฺขา
ปฏิ ปทา ทนฺ ธาภิ ฺญา–ปฏิบัติลําบาก ทังร้ ู ได้ ช้า” (๒) “ทุกฺขา ปฏิ ปทา ขิปฺปาภิ ฺญา–ปฏิบัติลําบาก แต่ รู้ ได้
เร็ ว” (๓) “สุขา ปฏิปทา ทนฺธาภิ ฺญา–ปฏิบัติสบาย แต่ รู้ได้ ช้า” และ (๔) “สุขา ปฏิ ปทา ขิปฺปาภิ ฺญา–ปฏิบัติ
่ า จึง
สบาย ทังร้ ู ได้ ไว” ตามลําดับ ดังเชน่ เจริ ญสมาธิได้ “ฌาน ๔” อันเป็ นสุ ขประณี ต อีกทังมีอินทรี ยแ์ กกล้
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่ ็ กไว้ก่อนวาเริ
่ มต้นจาก “ทุกฺขา ปฏิปทา ทนฺธาภิ ฺญา–ปฏิบัติลาํ บาก ทังร้ ู
บรรลุ “โลกตตรมรรค
” เร็ วไว แตกนึ
ุ
่ ่ อให้กบพวกกเลสทั
ั
ิ
ได้ ช้า” ไว้ก่อน จะได้ตงั หลักปฏิบตั ิได้ถูกทางไมไปออนข้
งหลายทีจะมาขัดขว้างการ
เข้าถึง “กระแสแห่ งอริยมรรค” ในการปฏิบตั ิธรรมตน
่ งสังวรระวังในข้อประพฤติปฏิบตั ิในพระธรรมวินยั นี อยางถองแท้
่ ่
ประการสุ ดท้ายนี ผูป้ ฏิบตั ิธรรมทุกทานพึ
่ ิ
่
่ น
ไมเกดอาการหวั
นไหวหรื อฟุ้ งซานในคุ
ณความดีของสัมมาปฏิปทา ตามคําสอนของพระศาสดา ก็พึงรู ้วาเป็
่ ของพระศาสนา จะได้ไมหลงผิ
่
่ ซึงถือเป็ น
ธรรม เป็ นวินยั เป็ นสัตถุสาสน์ อันเป็ นแกนแท้
ดให้เสี ยเวลาเปลาๆ
ิ [สัลเลขธรรม] ได้แก่
ธรรมเครื องขัดเกลากเลส
ํ ด
(๑) “วิราคะ” คือ ความคลายกาหนั
(๒) “วิสังโยค” คือ ความหมดเครื องผูกรัด
่
ิ
(๓) “อปจยะ” คือ ความไมพอกพู
นกเลส
(๔) “อัปปิ จฉตา” คือ ความมักน้อย
(๕) “สั นตฏฐี
ุ ” คือ ความสันโดษ
(๖) “ปวิเวก” คือ ความสงัด
(๗) “วิริยารัมภะ” คือ การประกอบความเพียร
(๘) “สภรตา
” คือ ความเลียงง่าย
ุ
ิ [สัลเลขธรรม] ได้แก่
หรื ออีกหมวดหนึง ทีถือเป็ น ธรรมเครื องขัดเกลากเลส
่ นเชิง
(๑) “เอกันตนิพพิทา” คือ ความหนายสิ
(๒) “วิราคะ” คือ ความไมติ่ ดพันเป็ นอิสระ
ิ
(๓) “นิโรธ” คือ ความดับหมดกเลสหมดทุ
กข์
(๔) “อปสมะ
” คือ ความสงบ
ุ
(๕) “อภิญญา” คือ ความรู ้ชดั ยิง
(๖) “สั มโพธะ” คือ ความตรัสรู ้
(๗) “นิพพาน” คือ ภาวะปราศจากทุกข์แล้ว
่ ่ ป้ ฏิบตั ิธรรมจะไปตกอยูใ่ นภพภูมิใดในสถานทีปฏิบตั ิธรรม ถ้าภาวะทีเกดขึ
ิ นไมเป็
่ นไป
เพราะฉะนัน ไมวาผู
่
็ ่ ่ ปทาทีต้องปฏิบตั ิตามคําสอนของพระศาสดา คือ มีความ
ตามคุณธรรมในเบืองต้นทีกลาวมานั
น กไมใชปฏิ
่ ่
่
่ ่
่ “กระแสแห่ งอริ ยมรรค” และ “กระแสแห่ งพระ
เป็ นผิดพระธรรมวินยั อยางแนนอน
และยอมไมใชทางไปสู
่ ่
็ “งด–ละ–เลิก” เสี ยดีกวา่.
นิพพาน” ทีเรี ยกวา่ เป็ น “ทางอันเอกแห่ งมัชฌิมาปฏิปทา” อยางแนนอน
กให้
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