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ความสํ าคัญของบทความ
่ กต้องแจม่
เมือคิดถึงแนวทางดําเนิ นข้อประพฤติปฏิบตั ิเพือความหลุดพ้นในธรรมนัน สิ งทีควรเข้าใจอยางถู
ชัด คือ นัยสําคัญของ คําวา่ “ธรรม” ตามหลักพระพุทธศาสนา ได้แก่ (๑) สภาพทีทรงไว้ [States] –ธรรมดา–
ธรรมชาติ–สภาวธรรม–สั จจธรรม–ความจริ ง (๒) เหตุปัจจัย [Conditions] คือ ต้ นเหตุ–ปั จจัย–องค์ ประกอบ
(๓) สิง [Things] คือ ปรากฏการณ์ –ธรรมารมณ์ –สิ งทีใจคิด–ความนึกคิด (๔) คณธรร
ม [Virtues] คือ ความ
ุ
ดี–ความถูกต้ อง–ความประพฤติชอบ (๕) วิทยาการ [Knowledge] คือ เทคโนโลยี–หลักการ–ทฤษฎี–กฎ–
ระเบียบ–แบบแผน–ธรรมเนียม–หน้ าที (๖) ความชอบ [Righteousness] คือ ความถูกต้ อง–ความยุติธรรม (๗)
พระธรรม [Doctrines] คือ พระสั ตถุสาสน์ –พระอนุสาสนี–คําสั งสอนของพระพุทธเจ้ า ซึ งแสดงธรรมให้
เปิ ดเผยปรากฏขึน เมือผูป้ ฏิบตั ิธรรมเข้าใจถึง “ธรรมทังหลาย” อันเป็ น “ปรมัตถสั จจะ” ทีถูกต้องเป็ นเรื อง
ิ ญญาเห็นธรรมตามเป็ นจริ ง กยิ็ งไมซั่ บซ้อนอะไร
ของ “ธรรมชาติแห่ งจักรวาล” [สรรพสิ ง] ฉะนัน การเกดปั
มากขึน สามารถทีจะเข้าใจอะไรได้ง่าย แนวทางดําเนิ นเพือให้ถึงความหลุดพ้นกยิ็ งมีความชัดเจนมากขึน มี
ความมันใจทีจะตังใจปฏิบตั ิธรรมยิงขึน คําวา่ “พทธะคื
อธรรมชาติ” นันคือ “ธรรมชาติเป็ นครู ” [ธรรมกาย]
ุ
่ กต้อง กคื็ อ มีปัญญาเห็นพุทธะได้จริ ง เห็นธรรมชาติอยางแท้
่ จริ ง โดยเริ ม
เมือเข้าใจและเห็นธรรมชาติอยางถู
่ ่
พิจารณากรรมฐานจาก “กายและใจของตนเอง” ด้วยสติสัมปชัญญะ ไมใชการออกไปสํ
ารวจจักรวาลทีมีเขต
เป็ นอสงไขยไมสิ่ นสุ ด หรื อขึนไปนังสมาธิบนเครื องบินรอบโลก เพราะได้เข้าไปใกล้สวรรค์ชนั ฟ้ ามากทีสุ ด
่ นทรี ยท์ วารให้มากเทานั
่ น ยิงไมคลุ
่
่ ่ ยิงเป็ นการปิ ดชองอิ
่ ก
แตในทางกลั
บกนั ยิงปฏิบตั ิธรรมมากขึนเทาไหร
่ น เพราะ “จิต” และ “ปัญญา” ได้รับการพัฒนาละเอียดประณี ตยิงขึน จนเกดิ “ปัญญาใน
คลีหมู่คนมากเทานั
่ ่
สมาธิ–ญาณทัสสนะ” กบั “ปัญญาในวิปัสสนา–ญาณ” เพราะฉะนัน การปฏิบตั ิธรรมไมใชสาเหตุ
ทีทําให้คน
ั
ทัง
ตามืดบอด แต่ทาํ ให้เกดิ “แสงสว่ างแห่ งปั ญญาตามเป็ นจริ ง” ทีไพศาลด้วยการหยังรู ้ไมจํ่ ากดขอบเขต
่ งจิตและพลังปั ญญาทีรวมกนั เมือมนสิ การกรรมฐานอันเป็ นภาวะภายในตนดีแล้ว
ฤทธิ ปาฏิหาริ ยแ์ หงพลั
่
่ นภาวะภายนอกตนได้ดีเชนกน
่ ั ได้แก่ คนอืน สัตว์ทงั หลาย แม้แตความลึ
ยอมเห็
กลับของจักรวาลทีไพศาล
่
่
่ ี
แตพระสั
มมาสัมพุทธเจ้าทรงไมปรารถนาความไพบู
ลย์แหงโลกยธรรม
พระองค์ทรงเน้นให้ไปให้ถึงธรรม
ในฝ่ ายโลกุตตระมากกวา่ [โลกุตตรธรรม] สําหรับขันตอนการพัฒนาตนหรื อจิตใจนัน ได้แก่ โพธิ ปักขิย
ธรรม ๓๗ ภาวนา ๔ วิ สุทธิ ๗ ไตรสิ กขา–สิ กขา ๓ อริ ยสั จจ์ ๔ อริ ยมรรคมีองค์ ๘ รู ปฌาน ๔ โสฬสญาณ–
่ เรี ยกวา่
ญาณ ๑๖ ปฏิ จจสมุปบาท ๑๒ ไตรลักษณ์ อริ ยมรรค ๔ อริ ยผล ๔ นิพพาน ๒ ธรรมทังหลายเหลานี
่ งจัง เพือใช้เป็ นพืนฐานในเจริ ญภาวนากรรมฐาน
“ปฏิปัตติสัทธรรม” ที ผูป้ ฏิ บตั ิ ธรรมต้องศึกษาอยางจริ
เพราะการตรัสรู ้ได้ ต้องอาศัยทังสมาธิและปั ญญาเป็ นสําคัญ ด้วยประการฉะนี.
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หน้า ๑

บทความที ๙๘ ประจําปี ๒๕๕๘ – แนวทางปฏิบัติทเป็ี นพทธะ
ุ
สาธุ ชนทังหลายผูน้ ับถือพรพุทธศาสนานัน อาจมีขอ้ สงสัยในแนวทางปฏิบตั ิอนั นําไปสู่ บรม
่ แท้จริ ง และ
ธรรม นันคือ “พระนิพพาน” วา่ ธรรมอันใดทีเป็ นธรรมอันจริ งทีต้องยึดเป็ นแนวทางปฏิบตั ิอยาง
่ ่
่ ญญา “มัชฌิมาปฏิปทา” ทีไมสามารถนํ
่
ธรรมอัดใด ไมใชทางสายกลางแหงปั
าทางไปสู่ ความหลุดพ้นได้จริ ง
่ คคลอันใดคือ บุคคลผูเ้ ป็ นพุทธะ เป็ นพระอรหันต์ เป็ นพระอริ ยสงฆ์ กนอยางแท้
ั ่ จริ ง
รวมทัง คุณบทแหงบุ
ั
่่
่ า
เพราะการไปเสี ยเวลากบของปลอม
[สัทธรรมปฏิรูป] ไมวาจะเป็
นพระธรรมหรื อบุคคลผูห้ ลงทิศ ยอมนํ
่
่
่ เส้นทางชีวิตของตน อยาลื
่ มวา่ ของปลอม ของเลียนแบบ
ความหายนะหรื อความวินาศอยางใหญหลวงมาสู
่
่ ข องปลอมอยู่น านเกนไป
ิ
่
บางประเภท อาจมี คุณ สมบัติ เ ที ย บเทาของจริ
ง บางครั ง คนสวนใหญใช้
เกดิ
ความคุน้ เคย เมือไปบอกของจริ ง ให้ถือปฏิบตั ิตาม กลับคิดวา่ ของจริ งกลายเป็ นของปลอม สิ งทีผิดพลาด สิ ง
ิ
ทีคาดเคลือนไปจากความเป็ นจริ งตามกฎธรรมชาติ โดยกนเวลานานๆ
เป็ นทศวรรษ จนถึง ๕ ทศวรรษ หรื อ
ึ งของชีวิตมนุษย์ทีจะเปลียนคนรุ่ นหนึ งไปสู่ อีกคนรุ่ นตอไป
่ ของปลอมทีมีอยูน่ นั สําหรับเด็กรุ่ นใหม่
กงหนึ
่ ่ นจริ ง คงไมมี่ การสังคายนา
ยังถือเป็ น ธรรมเนี ยมประเพณี หรื อวัฒนธรรมใหม่ ในคนรุ่ นนันๆ ถ้าไมเชนนั
ิ น ตังแตสมั
่ ยพุทธกาล เชน่ พวกเดียรถียเ์ ข้ามาบวช เพือแสวงหาลาภสักการะ ความสุ ข
พระไตรปิ ฎกเกดขึ
ิ ั นคระกูลเป็ นเครื อญาติ
สบาย ความมันคัง ในพระพุทธศาสนาครันกระโน้ม คนพวกนีเข้ามาอยูเ่ กาะกนกนเป็
่ ่ เหตุผล
ในพระศาสนา ใช้พระศาสนาเป็ นเครื องมือในการทําตลาด เพือเรี ยไรบริ จาคทานทําบุญอยางไมมี
่ ยว “ก็มนั จน ไม่ มี
บางหมู่บา้ นทางภาคอีสาน บวชเถือนเข้ามาหลอกต้มในเมืองใหญๆ่ โดยอ้างเหตุผลอยางเดี
จะกิน ห่ มผ้ าแปลงร่ างหน่ อย คนทังให้ ทังไหว้ ดี กว่ าไถนาทําไร่ ให้ พวกพ่ อค้ าคนกลางหลอกโกง” [สังคม
่ ั เรื องนี อยาให้
่ แตเงิ
่ น ให้ปัญญาด้วย] ในความเป็ นจริ งของชี วิตนัน ทุกคนเกดมา
ิ
ต้องรับผิดชอบรวมกน
่ เป็ น “ผู้มี ชาติ–ชรา–พยาธิ –มรณะ–โสกะ–ปริ เทวะ–
พร้อมด้วยกรรมของตนเป็ นแดนเกดิ นันคือ ตนเองยอม
ทุกข์ –โทมนัส–อุปยาส และสั งกิเลสเป็ นธรรมดา” กยั็ งใฝ่ แสวงหาแต่ “สิ งอันมี ชาติ–ชรา–พยาธิ –มรณะ–โส
กะ–ปริ เทวะ–ทุกข์ –โทมนัส–อุปยาส และสังกิเลสเป็ นธรรมดา” แปลวา่ “แสวงหาอย่ างไม่ ประเสริ ฐ แสวงหา
็ าทํานองทีวา่ : “คนเราเลือกเกิด
อย่ างอนารยะ” ทีเรี ยกวา่ “อนริ ยปริเยสนา” (ข้อ ๑ ในปริ เยสนา ๒) กคงเข้
่
ไม่ ได้ แต่ เลือกทางเดินได้ ” นันคือ “อริยปริเยสนา” (ข้อ ๒ ในปริ เยสนา ๒) หมายถึง แสวงหาอยางประเสริ
ฐ
่
แสวงหาอยางอารยะ
คือ ตนเป็ นผู้มี ชาติ –ชรา–พยาธิ –มรณะ–โสกะ–ปริ เทวะ–ทุกข์ –โทมนัส–อุปยาส และ
่
สั งกิ เลสเป็ นธรรมดา แตรู่ ้ จกั โทษข้อบกพรองของสิ
งทีมี สภาพเชน่ นันแล้ว ใฝ่ แสวงธรรมอันเกษม [โยค
่ น สําหรับ คําวา่ “สั งกิเลส” หมายถึง
เกษมธรรม–บรมธรรม–อมตธรรม] คือ “นิพพาน” อันไมมี่ สภาพเชนนั
ความเศร้ าหมอง ความสกปรก สิ งที ทําใจให้ เศร้ าหมอง ธรรมทีอยูใ่ น “หานภาค” คือ ในฝ่ ายข้างเสื อม ได้แก่
ธรรมจําพวกทีทําให้ตกตําเสื อมทราม เชน่ “อโยนิโสมนสิ การ–อคติ–ตัณหา–มานะ–ทิ ฏฐิ –อวิชชา” ซึ งตรง
ข้ามกบั “โวทาน” หมายถึง ความบริ สุทธิ ความผ่ องแผ้ ว การชําระล้ าง การทําให้ สะอาด ธรรมทีอยูใ่ น “วิเส
สภาค” คือ ในฝ่ ายข้างวิเศษ ได้แก่ ธรรมจําพวกทีทําให้เจริ ญงอกงามดียิงขึนไปจนปลอดพ้นจากประดาสิ ง
มัวหมองบริ สุทธิบริ บูรณ์ เชน่ “โยนิโสมนสิ การ– กุศลมูล–สมถะ–และ–วิปัสสนา ตลอดถึง “นิพพาน”
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่ แล้ว กให้
็ ตดั สิ นใจเลือกทางเดินชีวิตให้ดาํ เนินตามแสวงหาอยางประเสริ
่
เมือสาธุชนทังหลายรู ้อยางนี
ฐดีกวา่
่ นการสร้างความเดือดร้อน [ทําวิปฏิสาร–ประกอบอเนสนา คือ หลอกลวงเขาเลียงชีพ] นันคือ ถือ
เพราะไมเป็
่
ศีลคือความบริ สุทธิ แหงอาชี
วะ เลียงชี วิตโดยทางทีชอบ ทีเรี ยกวา่ “อาชี วปาริ สุ ทธิศีล” หรื อตรงกบั “วิริย
ํ ดอกุศลวิตกที
สั งวร” (ข้อ ๕ ในสังวร ๕) หมายถึง สํารวมด้วยความเพียร คือ พยายามขับไล่ บรรเทา กาจั
ิ นแล้วให้หมดไป เป็ นต้น ตลอดจนละมิจฉาชีพ เพียรแสวงหาปั จจัยสี เลียงชีวิตด้วยสัมมาชีพ ทีเรี ยกวา่
เกดขึ
“อาชีวปาริสุ ทธิ” [โวทานจริ ยา = เลียงชีวิตโดยทางทีชอบด้วยความบริ สุทธิ นันคือ ประพฤติ “อธิสีลสิ กขา”
ั วยใจ
คือ สั มมาวาจา–สั มมากัมมันตะ–สั มมาอาชี วะ หรื อ ไมนึ่ กคิดด้วย “มโนทจริ
ุ ต ๓” ความประพฤติชวด้
่ งอยากได้จอ้ งจะเอาของเขา (๒) “พยาบาท” คือ ความ
ความทุจริ ตทางใจ ได้แก่ (๑) “อภิชฌา” คือ ความเพงเล็
่ า ระหวาง
่
ขัดเคืองคิดร้าย (๓) “มิจฉาทิ ฏฐิ ” คือ ความเห็นผิดจากคลองธรรม] ในการสร้างความดีนนั กอนทํ
่
ทํา หรื อหลังทํา อยาไปวาดหวั
งคําชม คําสรรเสริ ญ จากผูใ้ ดเลย ทําให้มนั เป็ นอุปนิสัย ไมต้่ องมีใครมาชักนํา
่ ่ ่ งหลายจะอยู่ในฐานะอะไรบนโลกนี ฉะนัน ในการปฏิบตั ิ
ให้ทาํ ทําจนเป็ นจริ ตประจําตัวเอง ไมวาทานทั
ธรรม ทีเรี ยกวา่ “นังสมาธิ” นัน จึงประกอบด้วยภาวะจิต ๓ ประการ ด้วย “อานาปานสติสมาธิ” ดังนี
(๑) ดับดวงจิตให้ เป็ นกลางด้ วยอเุบกขาทังหลาย = ไม่ มีทังกุศลและอกุศล [อาเนญชา–ปรมัตถสัจจะ]
(๒) ให้ ดวงจิตดับด้ วยจากความมืดมิดแห่ งสังกิเลส = ไม่ มีอกุศล
(๓) ให้ ดวงจิตเกิดด้ วยแสงสว่ างแห่ งโวทาน = มีกศุ ลธรรม
ฉะนัน ข้อ (๑) จึงตรงกบัพุทธโอวาทข้อ ๓ วา่ “สจิตฺตปริ โยทปนํ” คือ ทําใจของตนให้สะอาดบริ สุทธิ นันคือ
่ นไหวสัดสายไปทางใฝ่
่
“จิตประภัสสร” [มีจิตเป็ นสมาธิ และอุเบกขา ไมหวั
ตําหรื ออชัวทรามปัญญา] ทีมี
่ ั “มีสติสัมปชั ญญะ” มี ความนึ กคิดไปตามความเป็ นจริ ง คือ “กฎ
ปั ญญารอบรู ้ และความระลึ กได้ เทากบ
ธรรมชาติ” [Natural Law = ปรมัตถสัจจะ] เชน่ ปฏิจจสมุปบาท ๑๒ ธรรมนิ ยาม ๓ ไตรลักษณ์ อริ ยสัจจ์ ๔
่ าความชัวทังปวง สวนข้
ั ทธโอวาทข้อ ๑ วา่ “สพฺพปาปสฺ ส อกรณํ” คือ ไมทํ
่ อ (๓) จึงตรง
ข้อ (๒) จึงตรงกบพุ
ั ทธโอวาทข้อ ๒ วา่ “กสลสฺ
่ นทีผานไป
่
็ ถือ
กบพุ
กให้
ุ สู ปสมฺปทา” คือ ทําความดีให้เพียบพร้อม ในแตละวั
่ คอยศึ
่ กษาพระธรรมแหงการปฏิ
่
ปฏิบตั ิไปเชนนี
บตั ิทีถูกต้อง [ปฏิปัตติสัทธรรม] ให้มากยิงขึนและลงมือนัง
สมาธิ จริ งๆ เพือให้เห็นปาฏิหาริ ย ์ [ปฏิเวธสัทธรรม = อนุสาสนี ปาฏิหาริ ย]์ ตามพระธรรมวินยั พระสัตถุ
็ ่
่ านาจจิต คือ เกดความฟุ้
ิ
่
สาสน์ คําสอนของพระศาสดา [ปริ ยตั ิสัทธรรม] กอยาไปหลงฤทธิ
เดชแหงอํ
งซาน
่
ิ
[“ธรรมธัุ จจ์ –ธัมมทธั
อทังหมด กนกระบาล
เพราะปฏิบตั ิต่างไป
ุ จจะ” คือ “วิปัสสนปกิ
ู เลส ๑๐” บางสวนหรื
่ ิ ญญารู ้เห็นนามรู ปโดยไตรลักษณ์จริ ง สวนใหญนิ
่
่ ยมเป็ นราง
่
จากคําสอนของพระพุทธเจ้าทังหลาย ไมเกดปั
่
่
่ นวั นอนปลายตีน เพราะรางนั
่ นเป็ นผีไร้ญาติ ผียงั ไมรู่ ้จกั ตัวเอง แล้วยัง
ทรง ทีนาสงสาร
คือ เป็ นรางทรงไมมี
่ เลยงงทังคนและผีไปตามๆ กนั ] สําคัญผิดในธรรมทีปฏิบตั ิ วาตนเองได้
่
มาสิ งคนเป็ นราง
บรรลุธรรมวิเศษ
่ ดนิกายใหมขึ่ นบนแผนดิ
่ นอาณาจักร
[อธิคมธรรม] ได้แก่ ฌาน มรรค ผล นิพพาน แล้ว แล้วคิดการใหญจะเปิ
ั งแตเมื
่ อไหร่ คือ Joint Venture
สยาม [ตามบัญชาสวรรค์ ไม่ รู้ว่าไปทําหนังสื อข้อตกลงการค้ากนตั
่ ตระกูล แตเทาที
ี และสิ ริมงคลแกวงศ์
่ ่ ปรากฏ ก็เห็นเป็ นบ้าไปแล้วหลายสํานัก
Agreement] เพือเป็ นเกยรติ
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่ ยมในสังคมไทย คือ “ไมชอบศึ
่
กษาค้นคว้าด้วยตนเอง” แต่
นอกจากนี ยังมีขอ้ เสี ยบางประการสําหรับคานิ
่
่ ่
่
ชอบฟั งจากปากคนอืน เลาและเชื
อตามนันมา [มขปาฐะ
–คําสอนทีไมใชธรรมจากพระอริ
ยสงฆ์ แตพออริ
ย
ุ
่ อ เพราะพูดให้ง่ายเกนไป
ิ ไมขลั
่ ง ไมมี่ คาํ บาลียากๆ ประกอบ ต้องให้ฟังไมรู่ ้เรื อง
สงฆ์เทศน์ให้ฟัง กลับไมเชื
่ งหรื อศักดิสิทธิ] ทีเขาตีไขใสฟองความคิ
่ ่
มีอาการเป็ นงง แล้วคิดวาขลั
ดทังทีถูกต้องและทีผิดผสมปนเปลงไป
็ อกนอยางเอาเป็
ั ่
กลายเป็ นโจ๊ก กลายเป็ นนิ ทานพืนบ้าน แล้วกเชื
นเอาตาย ตายแล้วกยั็ งเชือเรื องนันๆ อีก ไม่
่ ชชา คนสวนใหญยั
่
่ งชอบมีลูกพีหรื อหัวหน้าเป็ นผูน้ าํ ไมชอบคิ
่
ถอยหนีจากความไมรู่ ้จริ งแหงอวิ
ดเอง ทําเอง
เป็ นตนของตัว พอมาปฏิบตั ิธรรม เป็ นเรื องทีต้องรู ้เห็นพระธรรมด้วยตนเอง ด้วยปั ญญาของตนเอง [อันวิญ ู
ั มมาสังกปปะ
ั ถ้าไมมี่ คุณชาติ ๒ ประการนี เรี ยกวา่ “อัสสตวา
ชนพึงรู ้ได้ดว้ ยตนเอง เพราะมีสัมมาทิฏฐิกบสั
ุ
่
่ ไมเกด
่ ิ “ดวงตา
ปถชน
ุ ุ ” คือ ผูไ้ ร้การศึกษาพระธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ยอมตาบอดอยู
ั องอยูใ่ กล้พระอาจารย์ ชอบอ้างคุณชาติท่านเป็ นของ
เห็นธรรม” ได้ ตามพระอนุสาสนี อนั อัศจรรย์จริ ง] กบต้
่ ปฏิบตั ิอะไร เสี ยชาติเกดที
ิ อยูใ่ กล้พระอรหันต์ กลับไปบอกวา่ พระอาจารย์กูมีดีกวาตรงนี
่
ตน ตนเองไมได้
่ ั กคื็ อ เจ้า
่
ตรงนัน เลนเอาพระอาจารย์
หัวหมุน ถึงขันเสี ยธรรมกมี็ เพราะไว้ใจลูกศิษย์บา้ ๆ ถ้าจะเหมาเขงกน
กรรมนายเวรของพระอาจารย์ [ลื มปฏิ บตั ิ ตาม “มงคล ๓๘” หรื อ “อดมมงคล
” อันเป็ นสิ ริมงคล]แกชี่ วิต
ุ
จริ งๆ] ฉะนัน ในการปฏิบตั ิธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านัน ถ้ามีขอ้ ผิดพลาดเพียงนิ ดเดียว มีจิตถึง
ี คือ ความฟุ้ งซาน
่ ธรรมสมาธิแหงฌานสมาบั
่
่ อมไปได้
ติทีได้มา ยอมเสื
ความหวันไหวไปตามกระแสโลกยะ
่ ั เพราะไมเป็
่ นไปหลักธรรมเครื องเกอกู
ื ลความตรัสรู ้และอริ ยมรรค คือ ความเพียรชอบ ความ
ทุกขณะเชนกน
่
เพียรใหญ่ ทีเรี ยกวา่ “สั มมัปปธาน ๔” หรื อไมสอดคล้
องกบั “พทธโอ
ุ วาท ๓” ได้แก่
่ ิ มิ
(๑) “สั งวรปธาน” คือ เพียรระวัง–เพียรปิ ดกัน นันคือ เพียรระวังยับยังบาปอกุศลธรรมทียังไมเกด
ิ น
ให้เกดขึ
ิ นแล้ว
(๒) “ปหานปธาน” คือ เพียรละหรื อเพียรกําจัด นันคือ เพียรละบาปอกุศลธรรมทีเกดขึ
่ ิ ให้เกดมี
ิ ขึน
(๓) “ภาวนาปธาน” คือ เพียรเจริ ญ–เพียรก่อให้ เกิด นันคือ เพียรทํากุศลธรรมทียังไมเกด
ิ นแล้วให้ตงั มัน และให้
(๔) “อนรัุ กขนาปธาน” คือ เพียรรั กษา นันคือ เพียรรักษากุศลธรรมทีเกดขึ
เจริ ญยิงขึนไปจนไพบูลย์
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่
ในข้อประเด็นสําคัญอยางหนึ
งสําหรั บการปฏิบตั ิธรรมนัน คือ คําสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านัน
่ ไปสู่ เรื องยากๆ ขึนไป ตามกาลั
ํ งสมองความคิดของผูป้ ฏิบตั ิธรรม [พระโยคาวจร] โดย
สอนจากเรื องงายๆ
่ ณบทแหงบุ
่ คคลออกเป็ น “บคคล
แบงคุ
ุ ๔” ได้แก่
่ ่
(๑) “อคฆฏิ
ั ู” คือ ผ้ ทู พอยกหั
ี
วข้ อก็รู้ ผูร้ ู ้เข้าใจได้ฉบั พลัน แตพอทานยกหั
วข้อขึนแสดง
ุ ตญ
่ อทานอธิ
่
(๒) “วิปจิตัญ ”ู คือ ผ้ รู ้ ูต่อเมือขยายความ ผูร้ ู ้เข้าใจได้ ตอเมื
บายความพิสดารออกไป
่ แจงแนะนําฝึ กสอนอบรมให้เข้าใจได้
(๓) “เนยยะ” คือ ผ้ ทู พอจะแนะนํ
ี
าได้ ผูท้ ีพอจะคอยชี
่ ยงตัวบทคือพยัญชนะ หรื อ
(๔) “ปทปรมะ” คือ ผ้ มู ีบทเป็ นอย่ างยิง ผูอ้ บั ปั ญญา สอนให้รู้ได้แตเพี
่
ถ้อยคํา ไมอาจเข้
าใจอรรถคือความหมาย
่ กต้อง “สั มมาทิฏฐิ ” คือ เห็นชอบ
เพราะฉะนัน ทุกคนมีสิทธิ ทีจะบรรลุถึง “อธิคมธรรม” ได้ ถ้าทําจริ งอยางถู
ประกอบด้วย “วิปัสสนาภมิู–ปัญญาภมิู” ได้แก่ “ขันธ์ ๕–อายตนะ ๑๒–ธาตุ ๑๘–อิ นทรี ย์ ๒๒–อริ ยสัจจ์ ๔”
[อุปาทานขันธ์ ๕ เป็ นทุกข์] และ “ปฏิจจสมุปบาท ๑๒–ปฏิจจสมุปปั นนธรรม: อัทธา ๓–สังเขป ๔–สนธิ ๓–
วัฏฏะ ๓–อาการ ๒๐–มูล ๒ รวมทัง กฎแห่ งกรรม–กัมมัสสกตา” กบั “สั มมาสั งกัปปะ” คือ ดําริ ชอบ
่ งแตสิ่ งดีๆ มากจนเกนไป
ิ บาง
ประกอบด้วย กุศลวิตก ๓ หรื อ กุศลกรรมบถ ๑๐ ข้อพึงระวัง คือ การกลาวถึ
็ ความไมยิ่ นดีในการทําดีเกดขึ
ิ น เรี ยกวา่ “อรติ” เมือทําดีไมได้
่ กประชดไปเลย
็
คนทําผิด กจะมี
กมี็ เหมือนกนั
่ หรื อเสี ยอกเสี ยใจทีคนอืนได้ดี เป็ นต้น “อรติ” จัดเป็ น
เชน่ หมันไส้ผบู ้ รรลุอธิ คมธรรม หาเรื องแกล้งเลนๆ
ิ
่
นิวรณ์ขอ้ หนึง ทีเป็ นอันตรายแก่ “สมาธิธรรม” [ปราโมทย์–ปี ติ–ปัสสัทธิ–สุ ข–สมาธิ] ทําให้เกดความฟุ้
งซาน
่
“อทธั
อหวันไหวไปตามกระแสโลกธรรม การทําจิต
ุ จจะ” ทีต้องดับด้วย “อวิเขปปะ” คือ ความไมฟุ้่ งซานหรื
ให้บริ สุทธิ ปราศจากนิ วรณ์ [รวมด้วย อวิชชา อรติ และ อกุศลธรรมทังปวง] จึงเป็ นการปฏิบตั ิธรรมในขัน
พืนฐานทีสําคัญยิง คือ พยายามทําให้ได้ดีทีสุ ด ให้จิตเป็ น “จิตตสมาธิ” ทีสหรคตด้วย “ธรรมสมาธิ” ทัง ๕
ิ
่
ประการ [เพราะเกดความศรั
ทธาปสาทะ ความเลือมใสในธรรมทีปฏิบตั ิ จิตจึงผองใส
ปรี ดาปราโมทย์ ในสิ ง
ิ
ทีปฏิบตั ิทีถูกต้อง เกดธรรมปี
ติได้จริ ง ด้วยจิตใจทีบริ สุทธิ ดับนิวรณ์ทงั หลายได้ดว้ ย “ธัมมานธัุ มมปฏิปัตติ”]
ิ นใน “ปฐมฌาน” นัน
จนจิตได้ฌานทีเป็ น “ปฐมฌาน: วิตก–วิจาร–ปี ติ–สุข–เอกัคคตา” ฉะนัน สมาธิทีเกดขึ
อาจเป็ น “อปจารสมาธิ” [สมาธิ จนเจียนยังรู ้สึกตัวถึงลมหายใจเข้าออกอยู่] หรื อ “อัปปนาสมาธิ” [สมาธิ ที
่ ่ ่ เบกขาจิตทีเป็ นกลางตออารมณ์
่
็ คือ ดับทังลมหายใจเข้าและลมหายใจออก “อัสสาสะ–
แนวแนไมอุ
ใดกตาม
่ ตถฌาน] กได้
็ แตอยางไร
่ ่ จิตกเกดการดํ
็ ิ
ปั สสาสะ” แหงจตุ
ารงมันด้วย “สติปัฏฐาน ๔” โดยเฉพาะ “อานา
ปานสติสมาธิ ” เป็ นสําคัญ และพร้ อมตามด้วยวัตถุอีก ๕ ประการ ได้แก่ “อิ ริยาบถ–สั มปชั ญญะ–ปฏิ กูล
ํ
มนสิ การ–ธาตุมนสิ การ–นวสี วถิกา” [พยายามกาหนดหมายรู
้ดว้ ย “สัญญาบริ สุทธิ ” ทีเป็ น “ปฏิ ภาคนิมิต” ที
เคลือนไหวได้ เพือให้เป็ นธรรมเครื องระลึกของ “สติ ” และธรรมเครื องเรี ยนรู ้ของ “สั มปชั ญญะ” อันเป็ น
พืนฐานให้เข้าถึง “ปฐมฌาน” ได้ ด้วย “อานาปานสติสมาธิ ” นี ] ในฐานตังมันสติทีเป็ น “กายานปัุ สสนาสติ
ปัฏฐาน” นันเอง
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่
็ ในเจริ ญฌานสมาบัตินนั ให้เน้นที “รปฌาน
อยางไรกตาม
๔” ไว้ก่อน เพือให้เข้าถึง “เอกัคคตาแห่ งสมาธิ” ที
ู
่ ผูป้ ฏิบตั ิธรรมจะกาวไปสู
้
่ ฐานปฏิบตั ิธรรมทีสู งขึน คือ “วิปัสสนากัมมัฏฐาน”
บริ สุทธิจากนิวรณ์จริ งๆ กอนที
เพราะเมือจิ ตบริ สุทธิ จาก “นิ วรณปกิ
ู เลส” [กามฉันทะ–พยาบาท–ถีนมิ ทธะ–อุ ทธัจจกุกกุจจะ–วิจิกิ จฉา –
ํ ดองค์ฌานบางสวนออกไปด้
่
อวิชชา–อรติ–อกุศลธรรมทังปวง] ทังหลายแล้ว ผูป้ ฏิบตั ิธรรมยังต้องกาจั
วย
ตามลําดับขันของรู ปฌานสมาบัตินนั ๆ ดังนี
่
“ฌาน ๔–รปฌาน
๔” —วา่ด้วย “กศลฌาน
–จตกกนั
นๆ]โดยใช้
ู
ุ
ุ ย” [ฌานพืนฐานทีต้องฝึ กกอนฌานอื
่
่
่ ็
“กรรมฐาน ๔๐” โดยใช้ “ปฐวีกสิ ณ” เป็ นอารมณ์แหงกรรมฐาน
แตกควรเริ
มที “อานาปานสติ” กอนจะฝึ
ก
่ (พระอภิธรรมปิ ฎก
่ และควรฝึ กอบรม “กศลฌาน
ด้วย “กสิ ณ ๑๐” หรื อกรรมฐานอืนๆ ตอไป
” เป็ นหลักกอน
ุ
่
วิภงั ค์ เลม่ ๒ ภาค ๒ - หน้าที 319–320 FILE 78) ดังรายละเอียดตอไปนี
(๑) “ปฐมฌาน” มีองค์ฌาน ๕ ได้แก่ “วิตก–วิจาร–ปี ติ–สขุ–เอกัคคตา” ดังนี
“ภิกษุในศาสนานี เจริ ญมรรคปฏิปทา (มรรคมีองค์ ๘) เพือเข้าถึงรู ปภพ สงัดจากกาม สงัดจาก
อกุศลธรรมทังหลายแล้ว บรรลุปฐมฌานทีมีปฐวีกสิ ณเป็ นอารมณ์ ประกอบด้วยวิตก วิจาร มีปีติ
ิ ่ เวก (ปราศจากนิวรณ์) อยูใ่ นสมัยใด ฌานมีองค์ ๕ คือ “วิตก–วิจาร–ปี ติ–สขุ–
และสุ ขอันเกดแตวิ
เอกัคคตาแห่ งจิต” มีในสมัยนัน นีเรี ยกวา่ “ปฐมฌานกุศล” ธรรมทังหลายทีเหลือ เรี ยกวา่ ธรรมที
สั มปยตด้
ุ วยฌาน”
(๒) “ทติุ ยฌาน” มีองค์ฌาน ๓ ได้แก่ “ปี ติ–สขุ–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 งซ่านแหงจิ
่ ต ภาวะทีจิตไมสายไป
่ ่
ความไมสายไปแหงจิ
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] อยูใ่ นสมัยใด ฌานมีองค์ ๓ คือ “ปี ติ–สขุ–เอกัคคตาแห่ งจิต” มีในสมัยนัน นีเรี ยกวา่
“ทุติยฌานกุศล” ธรรมทังหลายทีเหลือเรี ยกวา่ ธรรมทีสั มปยตด้
ุ วยฌาน”
บทความที ๙๘ ประจําปี ๒๕๕๘ – แนวทางปฏิบัติทีเป็ นพุทธะ – นิธี ศิริพัฒน์

หน้า ๖

(๓) “ตติยฌาน” มีองค์ฌาน ๒ ได้แก่ “สขุ–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 อยูใ่ นสมัยใด ฌานมีองค์ ๒ คือ “สขุ–เอกัคคตาแห่ งจิต” มีในสมัยนัน นี
เรี ยกวา่ “ตติยฌานกุศล” ธรรมทังหลายทีเหลือ เรี ยกวา่ ธรรมทีสั มปยตด้
ุ วยฌาน”
(๔) “จตตถฌาน
” มีองค์ฌาน ๒ ได้แก่ “อเบกขา
–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 ธรรมทีสั มปยตด้
ุ วยฌาน”
่ ่ ่ๆ กนั
็ งสมาธิ เอาเลย ยอมไมประสบความสํ
่
่
่
อนึ ง การที จะเข้าถึ ง “รปฌาน
๔” ได้นัน ไมใชอยู
าเร็ จอยาง
ู
ถูกต้อง ได้จริ ง เพราะอาจจะกลายเป็ น “มิจฉามาธิ” คือ ตังใจผิด นําสมาธิ ไปใช้ในทางทีผิด เพราะฉะนัน
พืนฐานสําคัญจึงต้องเริ มต้นด้วย “จรณะ ๑๕” [ซึ งเรี ยกวา่ “เสขปฏิปทา” หมายถึง ทางดําเนิ นของพระเสขะ
ข้อปฏิบตั ิของพระเสขะ ได้แก่ สี ลสั มปทา ๑–อปั ณณกปฏิ ปทา ๓–สัทธรรม ๗–และ–ฌาน ๔] ของผูป้ ฏิบตั ิ
ถูกปฏิบตั ิชอบตามคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วจึงได้ฌานจริ ง ฉะนัน คําวา่ “จรณะ” นัน หมายถึง
เครื องดําเนิน ปฏิปทา คือ ข้อปฏิบตั ิอนั เป็ นทางบรรลุวิชชา นันคือ “วิชชา ๓” กบั “วิชชา ๘” ดังนี
“วิชชา ๓–ญาณ ๓” หมายถึง ความรู้ แจ้ ง–ความรู้ วิเศษ ได้แก่
่
(๑) “ปพเพนิ
วาสานสสติ
ระลึกชาติได้
ุ
ุ ญาณ” คือ ญาณเป็ นเหตุระลึกขันธ์ทีอาศัยอยูใ่ นกอนได้
ํ
่ ตว์ทงั หลาย อันเป็ นไปตาม
(๒) “จตปปาตญาณ
–ทิพพจักขญาณ
้จุติและอุบติั แหงสั
ุ ู
ุ ” คือ ญาณกาหนดรู
่
ิ
กรรม เห็นการเวียนวายตายเกดของสั
ตว์ทงั หลาย
่
(๓) “อาสวักขยญาณ” คือ ญาณหยังรู ้ในธรรมเป็ นทีสิ นไปแหงอาสวะทั
งหลาย ความรู ้ทีทําให้สินอา
ิ ่
สวะ “ความตรั สรู้ –โลกุตตรญาณ” เกดตอจาก
“ปั จจเวกขณญาณ” [โลกุตตรญาณ]
“วิชชา ๘” หมายถึง ความรู้ แจ้ ง–ความรู้ วิเศษ ได้แก่
(๑) “วิปัสสนาญาณ” คือ ญาณในวิปัสสนา ญาณทีเป็ นวิปัสสนา นันคือ ปัญญาทีพิจารณาเห็นสังขาร
ั
่ องกนั
คือนามรู ปโดยไตรลักษณ์ มีต่างกนออกไปเป็
นชันๆ ตอเนื
่
่ได้
(๒) “มโนมยิทธิ” คือ ฤทธิสาํ เร็ จด้วยใจ นันคือ นิรมิตกายอืนออกจากกายนีหรื อแปลงรางใหม
่
(๓) “อิทธิวธิ า–อิทธิวธิ ิ” คือ แสดงฤทธิต่างๆ ได้ นิรมิตกายหลายคน ลองหน
ดําดิน เดินนํา เป็ นต้น
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(๔) “ทิพพโสต” คือ หูทิพย์ ญาณพิเศษทีทําให้ฟังอะไรได้ยนิ หมดตามปรารถนา
ํ
(๕) “เจโตปริยญาณ” คือ ความรู ้ทีกาหนดใจผู
อ้ ืนได้ ญาณทีให้ทายใจรู ้ใจความนึกคิดคนอืนได้
(๖) “ปพเพนิ
วาสานสสติ
ุ
ุ ” คือ ระลึกชาติได้ ปัญญารู ้ทงั อดีตและอนาคต
(๗) “ทิพพจักขุ” คือ ตาทิพย์ จักษุทิพย์ [จุตูปปาตญาณ] คือ ดูอะไรเห็นได้หมด
(๘) “อาสวักขยญาณ” คือ ความรู ้ทีทําให้สินอาสวะ = “โลกุตตรญาณ”
่ ่
็ สิ งทีต้องคํานึงถึงเป็ นกรณี พิเศษสูงสุ ดแหงการปฏิ
่
แตอยางไรกตาม
บตั ิธรรมในพระพุทธศาสนานัน คือ เรื อง
ิ
ฤทธิปาฏิหาริ ยอ์ นั เกดจากการปฏิ
บตั ิธรรมทีถูกวิธี “ธัมมานธัุ มมปฏิปัตติ–สั มมาปฏิปทา”
“จตตถฌานมี
๑๓ ประเภท” คือ อิทธิ ฤทธิ แห่ งจตุตถฌานทีทําให้ เกิดคุณวิเศษต่ างๆ ๕ ประการ (พระ
ุ
อภิธรรมปิ ฎก วิภงั ค์ เลม่ ๒ ภาค ๒ - หน้าที 432–435 FILE 78) ได้แก่
่ ั นไปโดยลําดับในสมาธิ
(๑) หมวดอนปพพนิ
ุ ุ โรธ คือ ธรรมเครื องอยูท่ ีประณี ตตอกนขึ
(๑) “บาทแห่ งฌานทังปวง” คือ “รู ปฌาน ๔–อรู ปฌาน ๔” และ “นิโรธสมาบัติ” [สัญญาเวทยิตนิโรธ]
(๒) หมวดอภิญญา คือ ความรู ้ยงิ ยวด
(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
(๓) หมวดญาณ คือ ปรี ชาหยังรู ้–ปั ญญาหยังรู ้
่ องมาได้
(๗) “ยถากัมมปคตญาณ
–อตีตังสญาณ” คือ ญาณหยังรู ้ส่ วนอดีตและสาวหาเหตุปัจจัยอันตอเนื
ู
ิ บตอไปได้
่
(๘) “อนาคตังสญาณ” คือ ญาณหยังรู ้ส่ วนอนาคตและหยังผลทีจะเกดสื
(๔) หมวดอรปฌาน
[ข้อ ๗ ในกรรมฐาน ๔๐] คือ อรู ปฌาน ๔ ทีเป็ นบาทฐานในการเข้านิโรธสมาบัติ
ู
(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 ”
ี
ิ
(๕) หมวดโลกตตระ
คือ ภาวะเหนือโลกยธรรม
ทีจิตปราศจากกเลสและทุ
กข์แล้ว
ุ
(๑๓) “โลกตตรจตตถฌาน
” คือ จิตน้อมถึง “เจโตวิมตุ ติ” [สุ ญญตสมาธิ–อนิมิตตสมาธิ–อัปปณิ หิตสมาธิ]
ุ
ุ
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่
ิ
“จตตถฌานมี
๑๓ ประเภท” นัน เป็ นทังอธิ การในวิปัสสนาตอไป
ฉะนัน ฤทธิปาฏิหาริ ยท์ งั หลายอันเกดจาก
ุ
ิ ั ป้ ฏิบตั ิธรรมได้เชนกน
่ ั “อะไรมีคณอนั
แล้อาจเป็ นทังอกุศลกรรมทีจะเกดกบผู
ุ นต์ ก็ย่อมมีโทษมหันต์ เช่ นกัน”
่
ั อผูม้ ีปัญญาทีบริ สุทธิ มีศีลธรรม มีคุณธรรม สิ งนันถึงจะใช้สร้างคุณ
สิ งทีมีคุณอนันต์ใหญหลวงต้
องอยูก่ บมื
่
่
่ าไปใช้สร้างความฉิ บหายให้ผอู ้ ืน
ประการตอตนเองและผู
อ้ ืนได้สมจริ ง คนโงครอบครองจตุ
ตฌานได้ ยอมนํ
่ น
ได้ คือ ทําวิปฏิ สารความเดื อนร้ อนไมสิ่ นสุ ด เพราะไมมี่ ปัญญา [อวิชชา–อโยนิ โสมนสิ การ–คิ ดไมเป็
ในทางทีดี เชน่ บางคนได้ “อิทธิวิธิ–อิทธิวิธญาณ” หมายถึง แสดงฤทธิ ได้ต่างๆ เชน่ นิรมิตกายคนเดียวเป็ น
่
็ ได้เพียงไปตามดูผวั อยูก่ บเมี
ั ยน้อย เพือจะ
หลายคน หลายคนเป็ นคนเดียว ลองหน
ดําดิน เดินนํา เป็ นต้น กใช้
ล้างแค้น หรื อไปแกล้งรังแกชาวบ้านให้เดือดร้อน เป็ นต้น] เพราะฉะนัน ผูป้ ฏิบตั ิธรรมเมือได้จตุตถฌานดี
็ ่
แล้ว กอยาหลงใหลในฤทธิ
ปาฏิหาริ ยน์ นั เพราะมันไมมี่ อะไรดี จริ ง เราใช้เป็ นเครื องมือ อุปกรณ์ สื อกลาง
่
่ โลกุตตระเพียงเทานั
่ น เพราะสิ งนี ไมมี่ ตวั ตนอยางแท้
่ จริ ง “อนัตตตา” [อนัตตานุปัสส
เพือเป็ นทางผานไปสู
่
่ นกเลสทั
ิ งหลายได้ ยอมไปมั
่
ั
นา] ถ้าบุคคลนัน ไมสามารถรู
้เทาทั
วเมาติดอยูก่ บฤทธิ
ปาฏิหาริ ยน์ นั ๆ จนทําให้
่ ้
วิปัสสนาไมกาวหน้
า มีแตข้่ อเสี ยหาย ความนึกคิดทีคลาดเคลือนไปจากความจริ งตามธรรมชาติ ทําให้บุคคล
่
่
็
นัน ไมสามารถเข้
าถึงความจริ งแหงธรรมชาติ
ได้จริ ง ฉะนัน การปฏิบตั ิธรรมกกลายเป็
นสิ งทีล้มเหลว ไร้ค่าที
่ ณอันใหญ่ คือ “โลกุตตรธรรม” เป็ นความสู ญเสี ยทีไร้ค่าอยางนาเสี
่ ่ ยดาย พระธรรม
จะเป็ นคุณอนันต์แหงคุ
วินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านัน แคนึ่ กคิดผิดเป็ นนิ ดเดียว แล้ววกกลับมาใหม่ มาเริ มต้นใหม่ กมี็ มลทิน
ราคะติดอยูใ่ นพืนจิตทียากจะชําระออกไปให้หมดได้จริ ง เพราะเป็ นเรื องจิตของตนเอง ใครกชํ็ าระล้างให้ได้
่
่ ้แกตนเพี
็่
่ เพราะเป็ นเรื อง “กฎแห่ งกรรมของ
ยาก ตนยอมรู
ยงคนเดียว แม้คนอืนอยากมารู ้ กชวยอะไรไมได้
ั สสกตา] ฉะนัน พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงชีแนะให้ตดั กรรมทังหลายด้วยการเจริ ญอนุปุพพสิ ก
สั ตว์ ” [กมมั
ขา ได้แก่ (๑) “อธิสีลสิ กขา” ได้แก่ สั มมาวาจา–สั มมากัมมันตะ (๒) “อธิจิตตสิ กขา” ได้แก่ สั มมาวายามะ–
สั มมาสติ –สั มมาสมาธิ และ (๓) “อธิปัญญาสิ กขา” ได้แก่ สั มมาทิ ฏฐิ –สั มมาสั งกัปปะ ตามลําดับ บุคคลผู ้
่ ยอมไมใชทางแหงมั
่
่ ่
่ ชฌิมาปฏิปทาอยางแท้
่ จริ ง เป็ นการหลอกตัวเอง
ปฏิบตั ิผิดไปจากข้อบัญญัติดงั กลาวนี
่
หรื อการโกหกแม้แตตั่ วเอง วาตนดํ
าเนิ นการมาถูกต้อง สิ งนี คือความละเลย ทีเรี ยกวา่ “ประมาท–ปมาทะ”
่ เกดจากความไมรู
ิ
่ ้จริ งแหงอวิ
่ ชชา นันเอง ซึงมีรายละเอียดตอไปนี
่
ความประมาทดังกลาวนี
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่ ชชา] ได้แก่
“อวิชชามีลกั ษณะ ๒๕ ประการ” [องค์แหงอวิ
่ งรู ้ดว้ ยญาณ [ญาณ–ปรี ชาหยังรู ้]
(๑) “อัญญาณ” คือ ความไมหยั
่ นด้วยญาณทัสสนะ [ทัสสนะ–ความเห็น]
(๒) “อทัสสนะ” คือ ความไมเห็
่ สรู ้ [อภิสมัย–ความตรัสรู ้]
(๓) “อนภิสมัย” คือ ความไมตรั
่ สรู ้ตาม [อนโพธะ
(๔) “อนนโพธะ
ุ ” คือ ความไมตรั
ุ –ความตรัสรู ้ตาม]
่ สรู ้พร้อม [สัมโพธะ–ความตรัสรู ้พร้อม]
(๕) “อสั มโพธะ” คือ ความไมตรั
่
(๖) “อัปปฏิเวธะ” คือ การไมแทงตลอด
[ปฏิเวธะ–การแทงตลอด]
(๗) “อสั งคาหณา” คือ ความไมถื่ อเอาให้ถกู ต้อง [สังคาหณา–ความถือเอาถูกต้อง]
่ งโดยรอบคอบ [ปริ โยคาหณา–ความหยังโดยรอบคอบ]
(๘) “อปริโยคาหณา” คือ ความไมหยั
(๙) “อสมเปกขนา” คือ ความไมพิ่ นิจ [สมเปกขนา–ความพินิจ]
(๑๐) “อปัจจเวกขณา” คือ ความไมพิ่ จารณา [ปัจจเวกขณา–ความพิจารณาทบทวน]
่
(๑๑) “อัปปัจจักขกรรม” คือ ความไมรู่ ้ในกรรมของตน [กัมมผลสัทธา–กฎแหงกรรม
]
(๑๒) “ทมมิ
ุ ชฌะ” คือ ความทรามปัญญา [สัมมาทิฏฐิ–ความเห็นชอบ อธิปัญญา–ปั ญญาอันยิง]
่ [วิสารทะ–ฉลาดชํานาญ ปฏิภาณ–ความคิดทันการ]
(๑๓) “พาลยะ” คือ ความโงเขลา
(๑๔) “อสั มปชัญญะ” คือ ความไมรู่ ้ทวั พร้อม [สัมปชัญญะ–ความรู ้ทวั พร้อม]
(๑๕) “โมหะ” คือ ความหลง [ปัญญา –ความรอบรู ้–ความรู ้ชดั ]
่ เอกัคคตา–จิตตสมาธิ]
(๑๖) “ปโมหะ” คือ ความลุ่มหลง [อวิกเขปะ–ความไมฟุ้่ งซาน
่ ่ ]
(๑๗) “สั มโมหะ” คือ ความหลงใหล [อสัมโมหสัมปชัญญะ–รู ้ชดั วาไมหลง
่ ้ [วิชชา–ความรู ้แจ้ง อภิญญา–ความรู ้ยงิ ยวด]
(๑๘) “อวิชชา” คือ รู ้สิงทีไมควรรู
(๑๙) “อวิชโชฆะ” คือ โอฆะคืออวิชชาให้จมลงในวัฏฏะ [วิวฏะ–ความพ้นจากวัฏฏะ = วิวฏั ฏะ]
(๒๐) “อวิชชาโยคะ” คือ โยคะคืออวิชชาให้ประกอบไว้ในวัฏฏะ [วิราคะ–ความไมติ่ ดพันเป็ นอิสระ]
่ [นิโรธ–ความดับกเลสและทุ
ิ
(๒๑) “อวิชชานสัุ ย” คือ อนุสยั คืออวิชชาด้วยอํานาจการละยังไมได้
กข์]
(๒๒) “อวิชชาปริยุฏฐาน” คือ การกลุม้ รุ มจิตคืออวิชชา [อปสมะ
–ความสงบ สมถะ–การสงบระงับจิต]
ุ
(๒๓) “อวิชชาลังคี” คือ กลอนเหล็กหรื อลิมคืออวิชชา [วิสังโยค–ความหมดเครื องผูกรัด]
(๒๔) “โทสะ” คือ ความคิดประทุษร้าย [อพยาบาท–ความไมขั่ ดเคืองมีเมตตา]
่
ิ ]
(๒๕) “โลภะ” คือ ความอยากได้ [อปจยะ–ความไมพอกพู
นกเลส
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ิ งหลาย ทีมีเหตุมาจาก “อวิชชา” ได้ จิตย่อมกาวสู
้ ่ “จตตถฌาน
่
” ได้อยางไร้
เพราะฉะนัน การทําลายสังกเลสทั
ุ
ั
ข้อกงขาในพระธรรมวิ
นยั ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยการชําระจิตใจให้สะอาดบริ สุทธิ ดังนี
“รปาวจรจตตถฌาน
” (พระสุ ตตันตปิ ฎก ขุททกนิกาย อุทาน เลม่ ๑ ภาค ๓ - หน้าที 318–319 FILE
ู
ุ
44) ถึงความไม่ หวันไหว เพราะประกอบด้ วย “โวทานธรรม” ทัง ๑๖ ประการ (การชําระล้างให้
บริ สุทธิ–การทําให้สะอาดไมมั่ วหมอง หรื อ “โวทานํ” ได้แก่ ความผ่ องแผ้ ว ธรรมฝ่ ายวิเศษ) สมจริ งดัง
คําทีท่ านกล่ าวไว้ ว่า:
่ นไหวใน โกสั ชชะ (ความเกยจคร้
ี าน)
(๑) จิตทีไม่ ฟุบลง ชือวา่ อาเนญชะ เพราะไมหวั
่ นไหวใน อทธั
่ )
(๒) จิตทีไม่ ฟูขึน ชือวา่ อาเนญชะ เพราะไมหวั
ุ จจะ (ความฟุ้ งซาน
่ นไหวใน ราคะ (ความกาหนั
ํ ด)
(๓) จิตไม่ ยนิ ดียงิ ชือวา่ อาเนญชะ เพราะไมหวั
่ นไหวใน พยาบาท (ความขัดเคืองแค้นใจ)
(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 (ความติดใจในกามคุณ)
(๗) จิตทีหลดพ้
ุ น ชือวา่ อาเนญชะ เพราะไมหวั
่ นไหวใน กิเลส (ความเศร้าหมอง)
(๘) จิตทีไม่ พวั พัน ชือวา่ อาเนญชะ เพราะไมหวั
่ นไหวใน เขตแดน (กเลส
ิ )
(๙) จิตทีไม่ มีเขตแดน เป็ นต้น ชือวา่ อาเนญชะ เพราะไมหวั
่ นไหวใน กิเลสต่ างๆ
(๑๐) จิตทีมีอารมณ์ เป็ นหนึง ชือวา่ อาเนญชะ เพราะไมหวั
่ นไหวใน อสั ทธิยะ (ความไมมี่ ศรัทธา)
(๑๑) จิตทีศรัทธากํากับแล้ ว ชือวา่ อาเนญชะ เพราะไมหวั
่ นไหวใน โกสั ชชะ (ความเกยจคร้
ี 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 (ความฟุ้ งซาน
่ นไหวใน อวิชชา (ความไมรู่ ้จริ ง)
(๑๕) จิตทีปัญญากํากับแล้ ว ชือวา่ อาเนญชะ เพราะไมหวั
่ นไหวใน ความมืดแห่ งอวิชชา
(๑๖) จิตทีถึงความสว่ างแล้ ว ชือวา่ อาเนญชะ เพราะไมหวั
นอกจากนี ผูป้ ฏิบตั ิธรรมจะต้องเข้าถึง “โพธิปักขิยธรรม ๓๗” อันเป็ นธรรมเครื องสนับสนุนความตรัสรู ้และ
ั
อริ ยมรรค ซึ งเป็ นธรรมทีต้องสัมปยุตต์กบการเจริ
ญภาวนาทุกขันตอน (๑) สมถภาวนา กบั (๒) วิปัสสนา
ภาวนา จึงจะทําให้การปฏิบตั ิธรรมมีความสมบูรณ์บริ บูรณ์ยิงขึน ถ้าปราศจาก “โพธิปักขิยธรรม ๓๗” ไป
่ มเหลวไมประสบความสํ
่
่
แล้ว การปฏิบตั ิธรรมนันๆ ยอมล้
าเร็ จได้ ดังรายละเอียดตอไปนี
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โพธิปักขิยธรรม ๓๗ หมายถึง ธรรมเครื องเกือกูลความตรั สรู้ หรื อสนับสนุนอริ ยมรรค ได้แก่ สติปัฏฐาน
๔–สัมมัปปธาน ๔–อิทธิ บาท ๔–อินทรี ย์ ๕–พละ ๕–โพชฌงค์ ๗–มรรคมีองค์ ๘ ดังนี
(๑) “สติปัฏฐาน ๔” หมายถึง ทีตังของสติ–การตังสติกาํ หนดพิจารณาสิ งทังหลายให้ ร้ ู เห็นตามความ
เป็ นจริ ง คือ ตามทีสิ งนันๆ มันเป็ นของมัน ซึงทําให้ลุถึง “อนัตตานปัุ สสนายถาภตญาณ
” [ยถา
ู
ปชานํ] นันคือ ปั ญญาเห็นนามรู ปโดยไตรลักษณ์ ในความหมายรวมๆ ฉะนัน การเจริ ญธรรม
่
่
“มหาสติปัฏฐาน ๔” นี เป็ นดานแรกแหงการปฏิ
บตั ิธรรม ทีเรี ยกวา่ “อริ ยมรรค” ได้แก่
(๑) “กายานปัุ สสนาสติปัฏฐาน” คือ การตังสติกาํ หนดพิจารณากาย ให้ รู้เห็นตามเป็ นจริ งว่ า
่ นัน
เป็ นแต่ เพียงกาย ไม่ ใช่ สัตว์ บุคคลตัวตนเราเขา โดยจําแนกวิธีปฏิบตั ิไว้หลายอยาง
ํ
คือ (๑) “อานาปานสติ” กาหนดลั
กษณะลมหายใจเข้าออก “อัสสาสะ–ปัสสาสะ” ควร
ํ
ใช้เจริ ญฌานในขันแรก (๒) “อิริยาบถ” กาหนดรู
้ทนั อิริยาบถ (๓) “สัมปชัญญะ” สร้าง
่ (๔) “ปฏิกลมนสิ
สัมปชัญญะในการกระทําความเคลือนไหวทุกอยาง
การ” พิจารณา
ู
่
่
่
สวนประกอบอั
นไมสะอาดทั
งหลายทีประชุมเข้าเป็ นรางกายนี
(๕) “ธาตมนสิ
ุ การ”
่
่ นธาตุแตละอ
่ ยางๆ
่ และ (๖) “นวสีวถิกา”
พิจารณาเห็นรางกายของตนโดยสั
กวาเป็
่ อันแปลกกนไปใน
ั
พิจารณาซากศพในสภาพตางๆ
๙ ระยะเวลา ให้เห็นคติธรรมดาของ
่
่ ของตนกจั็ กเป็ นเชนนั
่ น
รางกาย
ของผูอ้ ืนเชนใด
(๒) “เวทนานปัุ สสนาสติปัฏฐาน” คือ การตังสติกาํ หนดพิจารณาเวทนา ให้ รู้เห็นตามเป็ น
จริ งว่ าเป็ นแต่ เพียงเวทนา ไม่ ใช่ สัตว์ บุคคลตัวตนเราเขา นันคือ มีสติอยูพ่ ร้อมด้วย
ความรู ้ชดั เวทนาอันเป็ น สุขก็ดี–ทุกข์ กด็ ี–เฉยๆ ก็ดี ทังทีเป็ นสามิส [มีเครื องลอ่–วัตถุ]
และเป็ นนิรามิส [เป็ นอิสระ] ตามทีเป็ นไปอยูใ่ นขณะนันๆ
(๓) “จิตตานปัุ สสนาสติปัฏฐาน” คือ การตังสติกาํ หนดพิจารณาจิต ให้ รู้เห็นตามเป็ นจริ งว่ า
เป็ นแต่ เพียงจิต ไม่ ใช่ สัตว์ บุคคลตัวตนเราเขา นันคือ มีสติอยูพ่ ร้อมด้วยความรู ้ชดั จิต
ของตนที มีราคะ–ไม่ มีราคะ–มีโทสะ–ไม่ มีโทสะ–มีโมหะ–ไม่ มีโมหะ–เศร้ าหมองหรื อ
่
ผ่ องแผ้ ว–ฟุ้ งซ่ านหรื อเป็ นสมาธิ เป็ นต้น อยางไรๆ
ตามทีเป็ นไปอยูใ่ นขณะนันๆ
(๔) “ธัมมานปัุ สสนาสติปัฏฐาน” คือ การตังสติกาํ หนดพิจารณาธรรม ให้ รู้เห็นตามเป็ น
จริ งว่ า เป็ นแต่ เพียงธรรม ไม่ ใช่ สัตว์ บุคคลตัวตนเราเขา นันคือ มีสติอยูพ่ ร้อมด้วย
ความรู ้ชดั ธรรมทังหลาย ได้แก่ นิวรณ์ ๕–ขันธ์ ๕–อายตนะ ๑๒–โพชฌงค์ ๗–อริ ยสัจจ์
่ ออะไร เป็ นอยางไร
่ มีในตนหรื อไม่ เกดขึ
ิ น เจริ ญบริ บูรณ์ และดับไปได้อยางไร
่
๔ วาคื
่ นๆ
เป็ นต้น ตามทีเป็ นจริ งของมันอยางนั
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(๒) “สั มมัปปธาน ๔–ปธาน ๔” หมายถึง ความเพียร–ความเพียรชอบ ความเพียรใหญ่ ได้แก่
(๑) “สั งวรปธาน” คือ เพียรระวังหรื อเพียรปิ ดกัน นันคือ เพียรระวังยับยังบาปอกุศลธรรมทียัง
่ ิ มิให้เกดขึ
ิ น [ให้พิจารณาถึง “อินทรี ยสังวร” กบั “สติสังวร”]
ไมเกด
ิ นแล้ว
(๒) “ปหานปธาน” คือ เพียรละหรื อเพียรกําจัด นันคือ เพียรละบาปอกุศลธรรมทีเกดขึ
่ ิ ให้เกดมี
ิ ขึน
(๓) “ภาวนาปธาน” คือ เพียรเจริ ญ–เพียรก่อให้ เกิด นันคือ เพียรทํากุศลธรรมทียังไมเกด
ิ นแล้วให้ตงั มัน และ
(๔) “อนรัุ กขนาปธาน” คือ เพียรรั กษา นันคือ เพียรรักษากุศลธรรมทีเกดขึ
่
ให้เจริ ญยิงขึนไปจนไพบูลย์ [ให้พิจารณาถึง “อารั กขกัมมัฏฐาน” เพือความไมประมาท
]
(๓) “อิทธิบาท ๔” หมายถึง คุณเครื องให้ ถึงความสําเร็ จ–คุณธรรมทีนําไปสู่ความสําเร็ จแห่ งผลทีมุ่ง
หมาย ซึงต้องเป็ นองค์ประกอบภายในตน ทีเรี ยกวา่ “พลังความคิด–ขวัญกําลังใจ–แรงดลบันดาล
ใจ” ซึงจะนําไปสู่ ความสําเร็ จ ความเป็ นเลิศ ความถึงพร้อมสมบูรณ์ในทุกด้าน ได้แก่
(๑) “ฉันทะ” คือ ความพอใจ นันคือ ความต้องการทีจะทํา ใฝ่ ใจรักจะทําสิ งนันอยูเ่ สมอ และ
ปรารถนาจะทําให้ได้ผลดียงิ ๆ ขึนไป = “พอใจ–ศรั ทธาเลือมใส”
(๒) “วิริยะ” คือ ความเพียร นันคือ ขยันหมันประกอบสิ งนันด้วยความพยายาม เข้มแข็ง อดทน
เอาธุระไมท้่ อถอย = “ขยัน–อดทน–บากบัน”
(๓) “จิตตะ” คือ ความคิดม่ งุ ไป นันคือ ตังจิตรับรู ้ในสิ งทีทําและทําสิ งนันด้วยความคิด เอาจิต
่ ่ จให้ฟุ้งซานเลื
่ อนลอยไป อุทิศตัวอุทิศใจให้แกสิ่ งทีทํา = “ม่ ุงมัน”
ฝักใฝ่ ไมปลอยใ
่
(๔) “วิมังสา” คือ ความไตร่ ตรอง–ทดลอง นันคือ หมันใช้ปัญญาพิจารณาใครครวญตรวจตรา
่
้
หาเหตุผล และตรวจสอบข้อยิงหยอนในสิ
งทีทํานัน มีการวางแผน วัดผล คิดค้นวิธีแกไข
ปรับปรุ ง เป็ นต้น = “คิด–วิเคราะห์ –แยกแยะ–หาผล–ปรับปรงแก้
ุ ไข”
(๔) “อินทรีย์ ๕” หมายถึง ธรรมทีเป็ นใหญ่ ในกิจของตน ซึ งธรรมทีตรงกันข้ ามแต่ ละอย่ าง จะเข้ า
ครอบงําไม่ ได้ ได้แก่
่
ั
(๑) “สั ทธา–สั ทธินทรีย์” คือ ความเชือ ยอมระงั
บปิ ดกนความไร้
ศรัทธา–อสัทธา
่
ั
ี าน–โกสัชชะ
(๒) “วิริยะ–วิริยนิ ทรีย์” คือ ความเพียร ยอมระงั
บปิ ดกนความเกยจคร้
่
ั
(๓) “สติ–สตินทรีย์” คือ ความระลึกได้ ยอมระงั
บปิ ดกนความประมาท
–ปมาทะ
่
ั
่ –อทธั
(๔) “สมาธิ–สมาธินทรีย์” คือ ความตังจิตมัน ยอมระงั
บปิ ดกนความฟุ้
งซาน
ุ จจะ
่
ั
(๕) “ปัญญา–ปัญญินทรีย์” คือ ความร้ ูทวชั
ั ด 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]
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(๕) “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 นันคือ เลือมใส ศรัทธา เชือมันในอริ ยมรรค ระงับ–อสัทธา
(๒) “วิริยะ–วิริยพละ” คือ ความเพียร นันคือ เพียรชอบในการละชัวทําดี ระงับ–โกสัชชะ
่
(๓) “สติ–สติพละ” คือ ความระลึกได้ นันคือ ไมหลงลื
ม เลือนลอย ระงับ–ปมาทะ
่ ดสาย
่ ระงับ–อทธั
(๔) “สมาธิ–สมาธิพละ” คือ ความตังจิตมัน นันคือ ไมฟุ้่ งซานสั
ุ จจะ
(๕) “ปัญญา–ปัญญาพละ” คือ ความร้ ูทวชั
ั ด นันคือ โยนิโสมนสิ การ ฉลาดคิดถูกวิธี ระงับ–โมหะ
(๖) “โพชฌงค์ ๗” หมายถึง ธรรมทีเป็ นองค์ แห่ งการตรั สรู้ –องค์ธรรมตรัสรู ้ ได้แก่
่ าให้เกดิ
(๑) “สติ” คือ ความระลึกได้ –สํานึกพร้ อมอย่ –ู ใจอย่ กู บั กิจ–จิตอย่ กู บั เรื อง ยอมทํ
“อปัุ ฏฐาน” นันคือ สติชดั ประกอบด้วย “สัมปชัญญะ ๔”
(๒) “ธัมมวิจยะ” คือ ความเฟ้ นธรรม–ความสอดส่ องสืบค้นธรรม–สามารถจําแนกแจก
ธรรมได้ ทําให้เกดิ “ญาณ” นันคือ ความรู ้ทีคมชัด
(๓) “วิริยะ” คือ ความเพียรบากบันเพือทําดีละชัว ทําให้เกดิ “ปัคคาหะ” นันคือ ความเพียร
ทีพอดี ทีตืนตัวอยูเ่ ป็ นนิตย์ ชําระจิตมิให้มีนิวรณ์ คือ “ชาคริ ยานุโยค” หรื อ หมัน
ประกอบกุศลธรรม คือ “กุสลธัมมานุโยค”
(๔) “ปี ติ” คือ ความอิมใจ ความดืมดําในใจ ทําให้เกดิ “อธิโมกข์ ” นันคือ ศรัทธาแรงกล้าที
่ นอยางยิ
่ ง
ทําให้ใจผ่องใสทวมล้
(๕) “ปัสสั ทธิ” คือ ความผ่ อนคลายสงบเย็นกายใจ–ความอิมใจปลาบปลืม ทําให้เกดิ “สขุ”
่ ง
(ปราโมทย์) นันคือ ความสุ ขฉําชืนทัวทังตัวทีประณี ตอยางยิ
(๖) “สมาธิ” คือ ความมีใจตังมัน–จิตสงบแน่ วแน่ ในอารมณ์ เดียว–ไม่ ฟุ้งซ่ าน ทําให้เกดิ
“จตตถฌาน
–อัปปนาสมาธิ” นันคือ สมาธิ ทีแน่ วแน่ หรื อ “เอกัคคตา” คือ ความมี
ุ
อารมณ์เป็ นอันเดียวตามระดับขันฌานทัง ๔ จนเป็ นสมาธิในวิปัสสนา
(๗) “อเบกขา
” คือ ความมีใจเป็ นกลางทีลงตัวสนิทเพราะเห็นตามเป็ นจริง ทําให้เกดิ “ตัตร
ุ
่ ามา
ั ทีผานเข้
มัชฌัตตตา–ตัตรมัชฌัตตเปกขา
” นันคือ ความเป็ นกลางในอารมณ์นนๆ
ุ
ภาวะทีจิตและเจตสิ กตังอยูใ่ นความเป็ นกลาง
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(๗) “มรรคมีองค์ ๘” หมายถึง “ทางมีองค์ แปดประการ อันประเสริ ฐ” เปรี ยบเทียบกบั “จริ ยา ๘” คือ
ความประพฤติ ได้แก่
(๑) “สั มมาทิฏฐิ” คือ เห็นชอบ ได้แก่ ความรู ้อริ ยสัจจ์ ๔ หรื อ เห็นไตรลักษณ์ หรื อ รู ้อกุศลและ
ั ศลและกุศลมูล หรื อ เห็นปฏิจจสมุปบาท = ทัสสนจริ ยา –การเห็นแจ้ง
อกุศลมูลกบกุ
ั อพยาบาทสังกปป์
ั อวิหิงสาสังกปป์
ั
(๒) “สั มมาสั งกัปปะ” คือ ดําริ ชอบ ได้แก่ เนกขัมมสังกปป์
=อภิโรปนจริ ยา –มีกระบวนทัศน์
(๓) “สั มมาวาจา” คือ เจรจาชอบ ได้แก่ วจีสุจริ ต ๔= ปริ คคหจริ ยา –สํารวมวาจา
(๔) “สั มมากัมมันตะ” คือ กระทําชอบ ได้แก่ กายสุ จริ ต ๓ = สมฏฐานจริ
ยา –สร้างสรรค์
ุ
(๕) “สั มมาอาชีวะ” คือ เลียงชีพชอบ ได้แก่ ประกอบสัมมาชีพ = โวทานจริ ยา –ความบริ สุทธิ
(๖) “สั มมาวายามะ” คือ พยายามชอบ ได้แก่ สัมมัปปธาน ๔ = ปัคคหจริ ยา –หมันพากเพียร
่ า
(๗) “สั มมาสติ” คือ ระลึกชอบ ได้แก่ สติปัฏฐาน ๔ = อปัุ ฏฐานจริ ยา –สติชดั แกกล้
(๘) “สั มมาสมาธิ” คือ ตังจิตมันชอบ ได้แก่ ฌาน ๔ = อวิกเขปจริ ยา –จิตสงบตังมันสนิท
่
็ เมือผูป้ ฏิบตั ิธรรมเจริ ญ “โพธิปักขิยธรรม ๓๗” ได้ดีแล้ว การปฏิบตั ิธรรมในพระพุทธศาสนา
อยางไรกตาม
่
นัน คือ ขันตอนการชําระรางกายและจิ
ตวิญญาณ นันคือ “ภาวนา ๔: กายภาวนา–สี ลภาวนา–จิ ตตภาวนา–
ิ
ิ
ปั ญญาภาวนา” ให้เกดความสะอาดบริ
สุทธิ ทีเรี ยกวา่ “ไตรสิ กขา–สิ กขา ๓” โดยทําให้เกดความบริ
สุทธิ หมด
่ ั ด้วยการเจริ ญธรรม ทีเรี ยกวา่ “วิสุ ทธิ ๗” ดังนี
จดเชนกน
“วิสุ ทธิ ๗” หมายถึง ความหมดจด ความบริ สุทธิ ทีสูงขึนไปเป็ นขันๆ ธรรมทีชําระสั ตว์ ให้ บริ สุทธิ ยัง
ไตรสิ กขาให้ บริ บูรณ์ เป็ นขันๆ ไปโดยลําดับ จนบรรลุจุดหมายคือนิพพาน ได้แก่
(๑) “สี ลวิสุ ทธิ” คือ ความหมดจดแห่ งศีล นันคือ รักษาศีลตามภูมิขนั ของตนให้บริ สุทธิ และให้
่ แก่ ปาริ สุทธิศีล ๔
เป็ นไปเพือสมาธิ วิสุทธิมคั ค์วาได้
ิ
(๒) “จิตตวิสุ ทธิ” คือ ความหมดจดแห่ งจิต นันคือ ฝึ กอบรมจิตจนบังเกดสมาธิ
พอเป็ นบาทฐานแหง่
วิปัสสนา วิสุทธิมคั ค์วา่ ได้แก่ สมาบัติ ๘ พร้อมทังอุปจาร
(๓) “ทิฏฐิ วสิ ุ ทธิ” คือ ความหมดจดแห่ งทิฏฐิ นันคือ ความรู ้เข้าใจมองเห็นนามรู ปตามสภาวะทีเป็ น
่
่ นสัตว์บุคคลเสี ยได้ เริ มดํารงในภูมิแหงความไมหลงผิ
่
่
จริ งเป็ นเหตุขมความเข้
าใจผิดวาเป็
ด ข้ อนี
จัดเป็ นขันกําหนดทุกขสัจจ์ [อุปาทานขันธ์ ๕ เป็ นทุกข์]
(๔) “กังขาวิตรณวิสุ ทธิ” คือ ความหมดจดแห่ งญาณเป็ นเหตขุ้ ามพ้ นความสงสัย ความบริ สุ ทธิขันที
ํ
่
้ปัจจัยแหงนามรู
ปได้แล้วจึงสิ นสงสัยในกาลทัง ๓
ทําให้ กาํ จัดความสงสัยได้ นันคือ กาหนดรู
–สัมมาทัสสนะ” และจัดเป็ นขัน
[ปฏิจจสมุปบาท ๑๒] ข้อนีตรงกบั “ธรรมฐิติญาณ–ยถาภตญาณ
ู
กําหนดสมุทัยสัจจ์
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(๕) “มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุ ทธิ” คือ ความหมดจดแห่ งญาณทีร้ ูเห็นว่ าเป็ นทางหรื อมิใช่ ทาง นันคือ
่
ิ น และความเสื อมไปแหง่
เริ มเจริ ญวิปัสสนาตอไปด้
วยพิจารณากลาป จนมองเห็นความเกดขึ
สังขารทังหลาย [ไตรลักษณ์–สามัญลักษณะ ได้แก่ “อนิจจัง–ทุกขัง– อนัตตา”] อันเรี ยกวา่
่ แล้วมี “วิปัสสนูปกิเลส”
“อุทยัพพยานุปัสสนา” เป็ นตรุ ณวิปัสสนา คือวิปัสสนาญาณออนๆ
ิ น กาหนดได้
ํ
่ ปกเลสทั
ิ ง ๑๐ แหงวิ
่ ปัสสนานันมิใชทาง
่ สวนวิ
่ ปัสสนาทีเริ มดําเนินเข้าสู่ วิถี
เกดขึ
วาอุ
่ ข้ อนีจัดเป็ น
นันแลเป็ นทางถูกต้อง เตรี ยมทีจะประคองจิตไว้ในวิถีคือ “วิปัสสนาญาณ” นันตอไป
ขันกําหนดมัคคสัจจ์
(๖) “ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุ ทธิ” คือ ความหมดจดแห่ งญาณอันร้ ูเห็นทางดําเนิน นันคือ ประกอบ
ิ าเนิน
ความเพียรในวิปัสสนาญาณทังหลายเริ มแต่ “อุทยัพพยานุปัสสนาญาณ” ทีพ้นจากอุปกเลสดํ
เข้าสู่ วิถีทางแล้วนัน เป็ นต้นไป จนถึง “สัจจานุโลมิกญาณ” หรื อ “อนุโลมญาณ” อันเป็ นทีสุ ดแหง่
่ ่ กจะเกด
็ ิ “โคตรภูญาณ” คันระหวางวิ
่ สุทธิขอ้ นีกบข้
ั อสุ ดท้าย เป็ นหัวตอแหง
่ ่
วิปัสสนา ตอแตนี
“ความเป็ นปถชน
ุ ุ ” กบั “ความเป็ นอริ ยบคคล
ุ ” โดยสรุ ป วิสุทธิขอ้ นี กคื็ อ “วิปัสสนาญาณ ๙”
[กระบวนการทุบขันธ์ ๕]
(๗) “ญาณทัสสนวิสุ ทธิ” คือ ความหมดจดแห่ งญาณทัสสนะ นันคือ ความรู ้ใน “อริ ยมรรค ๔–มรรค
ิ ดจาก “โคตรภูญาณ” เป็ นต้นไป เมือมรรคเกดแล้
ิ ว
ญาณ” [ปั ญญาอริ ยะ–โลกุตตรปั ญญา] อันเกดถั
่
่ ่ ิ นในลําดับถัดไปจาก “มรรคญาณ” นันๆ “ความเป็ นอริ ยบคคล
่
ผลจิตแตละอยางยอมเกดขึ
ุ ” ยอม
ิ นโดยวิสุทธิขอ้ นี เป็ นอันบรรลุผลทีหมายสู งสุ ดแหงวิ
่ สุทธิ หรื อไตรสิ กขา หรื อการปฏิบตั ิ
เกดขึ
ธรรมในพระพุทธศาสนาทังสิ น
ดังนัน จะเห็นได้วา่ “วิสุ ทธิ ๗” นัน จะทําหน้าทีสัมปยุตต์กบั “ภาวนา ๔: กายภาวนา–สี ลภาวนา–จิ ตต
่ เป็ น “ปัญญาภาวนา–วิปัสสนาภาวนา” นัน คือ “ญาณ ๑๖” ดังนี
ภาวนา–ปั ญญาภาวนา” และในสวนที
“ญาณ ๑๖–โสฬสญาณ” หมายถึง ความหยังรู้ ในทีนีหมายถึงญาณทีเกิดขึนแก่ ผ้ เู จริ ญวิปัสสนาตามลําดับ
ตังแต่ ต้นจนถึงทีสุด ให้พจิ ารณาถึง “วิปัสสนาภมิู–ปัญญาภมิู” ได้แก่
่ งทังหลายมีแต่
(๑) “นามรปปริ
ู จเฉทญาณ” คือ ญาณกําหนดจําแนกร้ ูนามและรปู นันคือ รู ้วาสิ
ํ
รู ปธรรมและนามธรรม และกาหนดแยกได้
วา่ อะไรเป็ นรู ปธรรม อะไรเป็ นนามธรรม ซึงทําให้
เห็น “ขันธ์ ๕” [อุปาทานขันธ์ ๕ เป็ นทุกข์ –สงสารทุกข์ ให้ดูภาคผนวก–เบญจขันธ์] ทังหมด =
“ขันธ์ ๕–อายตนะ ๑๒–ธาตุ ๑๘–อินทรี ย์ ๒๒”
(๒) “ปัจจยปริคคหญาณ” คือ ญาณกําหนดร้ ูปัจจัยของนามและรปู นันคือ รู ้วา่ รู ปธรรมและ
่ ั อาศัยกนั โดยรู ้ตามแนว “ปฏิจจสมุป
ิ
นามธรรมทังหลายเกดจากเหตุ
ปัจจัย และเป็ นปัจจัยแกกน
บาท” กดี็ ตามแนว “กฎแห่ งกรรม” กดี็ ตามแนว “วัฏฏะ ๓” กดี็ เป็ นต้น ซึงทําให้เห็น
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“ปฏิจจสมุปบาท ๑๒” และ “ปฏิจจสมุปปั นนธรรม” [ภวจักร] ทังหมด = “ปฏิจจสมปบาท
๑๒”
ุ
(๓) “สั มมสนญาณ” คือ ญาณกําหนดร้ ูด้วยพิจารณาเห็นนามและรปโดยไตรลั
กษณ์ นันคือ ยก
ู
่ ยง เป็ นทุกข์
รู ปธรรมและนามธรรมทังหลายขึนพิจารณาโดยเห็นตามลักษณะทีเป็ นของไมเที
มิใชตั่ วตน ซึงทําให้เห็น “ไตรลักษณ์ ” ทังหมด = “สามัญลักษณะ ๓”
(๔) “อทยั
ุ พพยานปัุ สสนาญาณ” คือ ญาณอันตามเห็นความเกิดและความดับ นันคือ พิจารณาความ
ิ นและความดับไปแหงเบญจขั
่
ิ นครันแล้วกต้็ องดับไป
เกดขึ
นธ์ จนเห็นชัดวา่ สิ งทังหลายเกดขึ
ิ นแล้วกดั็ บไปทังหมด [จากข้อ ๔–๑๒ = วิปัสสนาญาณ ๙] = “ปัญญาเห็นธรรม”
ล้วนเกดขึ
[ไตรลักษณ์ กบั กิจในอริ ยสัจจ์ ๔ ได้แก่ ปริ ญญา–ปหานะ–สัจจิกิริ ยา–ภาวนา]
ิ บเชนนั
่ น
(๕) “ภังคานปัุ สสนาญาณ” คือ ญาณอันตามเห็นความสลาย นันคือ เมือเห็นความเกดดั
่ ดในสวนความดั
่
็ นวาสั
่ งขารทังปวงล้วนจะต้องสลายไป
แล้วคํานึงเดนชั
บอันเป็ นจุดจบสิ น กเห็
ทังหมด = “อนัตตตา”
(๖) “ภยตปัู ฏฐานญาณ” คือ ญาณอันมองเห็นสังขารปรากฏเป็ นของน่ ากลัว นันคือ เมือพิจารณาเห็น
่ ่ นแล้วสังขารทังปวงไมวาจะเป็
่่
ความแตกสลายอันมีทวั ไปแกทุ่ กสิ งทุกอยางเชนนั
นไปในภพใด
็
่ วเพราะล้วนแตจะต้
่ องสลายไปไมปลอดภั
่
คติใด กปรากฏเป็
นของนากลั
ยทังสิ น = “อนิจจตา”
(๗) “อาทีนวานปัุ สสนาญาณ” คือ ญาณอันคํานึงเห็นโทษ นันคือ เมือพิจารณาเห็นสังขารทังปวงซึง
่ วไมปลอดภั
่
่ านึงเห็นสังขารทังปวงนัน
ล้วนต้องแตกสลายไป เป็ นของนากลั
ยทังสิ นแล้ว ยอมคํ
่ นโทษเป็ นสิ งทีมีความบกพรอง
่ จะต้องระคนอยูด่ ว้ ยทุกข์ = “ทกขตา
วาเป็
”
ุ
(๘) “นิพพิทานปัุ สสนาญาณ” คือ ญาณอันคํานึงเห็นด้ วยความหน่ าย นันคือ เมือพิจารณาเห็น
่ นโทษเชนนั
่ นแล้ว ยอมเกดความหนาย
่ ิ
่ ไมเพลิ
่ ดเพลินติดใจ = “วิราคะ”
สังขารวาเป็
่ งขารทังหลาย
(๙) “มญจิ
ุ ตุกัมยตาญาณ” คือ ญาณอันคํานึงด้ วยใคร่ จะพ้นไปเสีย นันคือ เมือหนายสั
่
่ น = “นิโรธะ”
แล้ว ยอมปรารถนาที
จะพ้นไปเสี ยจากสังขารเหลานั
(๑๐) “ปฏิสังขานปัุ สสนาญาณ” คือ ญาณอันคํานึงพิจารณาหาทาง นันคือ เมือต้องการจะพ้นไปเสี ย จึง
ํ
กลับหันไปยกเอาสังขารทังหลายขึนมาพิจารณากาหนดด้
วยไตรลักษณ์เพือมองหาอุบายทีจะ
ปลดเปลืองออกไป = “มรรค” [ปหานะ]
(๑๑) “สั งขารเปกขาญาณ
” คือ ญาณอันเป็ นไปโดยความเป็ นกลางต่ อสังขาร นันคือ เมือพิจารณา
ุ
่ ยอมเกดความรู
่ ิ
่ ความเป็ นอยูเ่ ป็ นไป
สังขารตอไป
้เห็นสภาวะของสังขารตามความเป็ นจริ ง วามี
่ นเป็ นธรรมดา จึงวางใจเป็ นกลางได้ ไมยิ่ นดียนิ ร้ายในสังขารทังหลาย แตนั่ น
ของมันอยางนั
ี
ั งขาร
มองเห็นนิพพานเป็ นสันติบท ญาณจึงแล่ นม่ งุ ไปยังนิพพาน เลิกละความเกยวเกาะกบสั
เสี ยได้ = “อเบกขา
” [“ตัตรมัชฌัตตุเปกขา” —อุเบกขาในความเป็ นกลางในธรรมนันๆ]
ุ
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(๑๒) “สั จจานโลมิ
” คือ ญาณอันเป็ นไปโดยอนโลมแก่
การหยังร้ ูอริ ยสัจจ์ นันคือ
ุ กญาณ–อนโลมญาณ
ุ
ุ
่ งขารทังหลาย ไมพะวง
่
่ ่งตรงไปสู่ นิพพานแล้ว ญาณอัน
เมือวางใจเป็ นกลางตอสั
และญาณแลนมุ
่ ิ นในลําดับถัดไป เป็ นขันสุ ดท้ายของ “วิปัสสนาญาณ”
คล้อยตอ่ “การตรั สร้ ูอริ ยสัจจ์ ” ยอมเกดขึ
่
็ ิ “โคตรภูญาณ” มาคันกลาง แล้วเกดิ “มรรคญาณ” [มัคคญาณ] ให้สาํ เร็ จ
ตอจากนั
นกจะเกด
่ = “อริ ยสัจจ์ ๔”
ความเป็ น “อริ ยบคคล
ุ ” ตอไป
่ ่
(๑๓) “โคตรภญาณ
ามพ้นจาก “ภาวะ
ู ” คือ ญาณครอบโคตร นันคือ ความหยังรู ้ทีเป็ นหัวตอแหงการข้
ปุถชุ น” เข้าสู่ “ภาวะอริ ยบุคคล” = “ญาณคันระหว่ างโลกียะกับโลกตตระ
”
ุ
่ น
(๑๔) “มัคคญาณ” คือ ญาณในอริ ยมรรค นันคือ ความหยังรู ้ทีให้สาํ เร็ จ “ภาวะอริ ยบคคล
ุ ” แตละขั
ซึงทําให้เห็น “อริ ยสัจจ์ ๔” ทังหมด = “โลกตตรมรรค
[มรรค ๔–มัคสมังคี–มัคคญาณแหง่
ุ
มรรค ๘]”
(๑๕) “ผลญาณ” คือ ญาณในอริ ยผล นันคือ ความหยังรู ้ทีเป็ นผลสําเร็ จของพระอริ ยบุคคลชันนันๆ =
่
“โลกตตรผล
[ผล ๔–ผลสมังคี–ผลญาณแหงมรรค
๘]”
ุ
ิ ละ
(๑๖) “ปัจจเวกขณญาณ” คือ ญาณหยังร้ ูด้วยการพิจารณาทบทวน นันคือ สํารวจรู ้มรรคผล กเลสที
ิ เหลืออยู่ และนิพพาน เว้นแตวาพระอรหั
่่
ิ ยังเหลืออยู่ ซึง
แล้ว กเลสที
นต์ไมมี่ การพิจารณากเลสที
สุ ดท้ายทําให้เกดิ “อาสวักขยญาณ” = “ปัญญาตรั สร้ ู” [สัมโพธะ–นิพพาน ๒]
่ ให้พิจารณาถึง “มัคคญาณ–ผลญาณ–ปัจจเวกขณญาณ–อาสวักขยญาณ–นิพพาน” ดังนี
ในอันดับตอไป
“อริยมรรค ๔” หมายถึง ทางเข้ าถึงความเป็ นอริ ยบุคคล ญาณทีทําให้ ละสังโยชน์ ได้ ขาด ได้แก่
(๑) “โสดาปัตติมรรค” คือ มรรคอันให้ถึงกระแสทีนําไปสู่ พระนิพพานทีแรก มรรคอันให้ถึงความ
เป็ นพระโสดาบัน เป็ นเหตุละสังโยชน์ได้ ๓ ได้แก่ “สักกายทิฏฐิ –วิจิกิจฉา–สี ลพั พตปรามาส”
่ ํ ด “กิเลสทีตังอยู่ร่วมกันกับทิฏฐิ ” (สักกายทิฏฐิ –วิจิกิจฉา–สี ลพั พตปรามาส–ทิฏฐา
และยอมกาจั
นุสัย–วิจิกิจฉานุสัย) ได้
(๒) “สกทาคามิมรรค” คือ มรรคอันให้ถึงความเป็ นพระสกทาคามี เป็ นเหตุละสังโยชน์ได้ ๓ ข้อต้น
ั าราคะ โทสะ โมหะ ให้เบาบางลง และ
ได้แก่ “สักกายทิฏฐิ –วิจิกิจฉา–สี ลพั พตปรามาส” กบทํ
่ ํ ด “กิเลสหยาบๆ” (กามราคสังโยชน์ –ปฏิฆสังโยชน์ อย่ างหยาบ–กามราคานุสัย–ปฏิฆา
ยอมกาจั
นุสัยอย่ างหยาบ) ได้
(๓) “อนาคามิมรรค” คือ มรรคอันให้ถึงความเป็ นพระอนาคามี เป็ นเหตุละสังโยชน์เบืองตําได้ทงั ๕
่ ํ ด “กิเลส
ได้แก่ “สักกายทิฏฐิ –วิจิกิจฉา–สี ลพั พตปรามาส–กามราคะ–ปฏิฆะ” และยอมกาจั
ละเอียด” (กามราคสังโยชน์ –ปฏิฆสังโยชน์ อย่ างละเอียด–กามราคานุสัย–ปฏิฆานุสัยอย่ าง
ละเอียด) ได้
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(๔) “อรหัตมรรค” คือ มรรคอันให้ถึงความเป็ นพระอรหันต์ เป็ นเหตุละสังโยชน์ได้หมดทัง ๑๐
ได้แก่ “สักกายทิฏฐิ –วิจิกิจฉา–สี ลพั พตปรามาส–กามราคะ–ปฏิฆะ–รู ปราคะ–อรู ปราคะ–มานะ–
่ ํ ด “กิเลสทังหลาย” (รู ปราคะ–อรู ปราคะ–มานะ–อุทธัจจะ–
อุทธัจจะ–อวิชชา” และยอมกาจั
อวิชชา–มานานุสัย–ภวราคานุสัย–อวิชชานุสัย) ได้หมด
“อริ ยผล ๔–สามัญญผล ๔” หมายถึง ผลที เกิ ดสื บเนื องจากการละกิ เลสได้ ด้วยมรรค ธรรมารมณ์ อันพระ
อริ ยะพึงเสวย ทีเป็ นผลเกิดเองในเมือกิเลสสิ นไปด้ วยอํานาจมรรคนันๆ ทีเรี ยกวา่ “สั มมาญาณ” ดังนี
่
(๑) “โสดาปัตติผล” คือ ผลแหงการเข้
าถึงกระแสทีนําไปสู่ พระนิพพาน ผลอันพระโสดาบันพึงเสวย
(๒) “สกทาคามิผล” คือ ผลอันพระสกทาคามีพึงเสวย
(๓) “อนาคามิผล” คือ ผลอันพระอนาคามีพึงเสวย
(๔) “อรหัตตผล” คือ ผลคือความเป็ นพระอรหันต์ ผลอันพระอรหันต์พึงเสวย
เพราะฉะนัน “อริ ย บคคล
๔” จึ ง หมายถึ ง บุ คคลที ประเสริ ฐ ด้ว ยอริ ย มรรคและอริ ยผล ได้แ ก่ (๑) พระ
ุ
โสดาบัน (๒) พระสกทาคามี (๓) พระอนาคามี (๔) พระอรหั นต์ ตามลําดับ และลําดับอันเป็ นปรมัตถ
ประโยชน์ คือ “พระอรหัตตผลวิมุตติ” ทีเรี ยกวา่ “สั มมาวิมุตติ” คือ หลุดพ้นชอบ ชือวา่ “อเสขธรรม” หรื อ
ิ
“วิมุตตานตตริ
กข์ นันคือ “นิพพาน ๒” ดังนี
ุ ยะ” คือ ความหลุดพ้นอันเยียมจากกเลสและกองทุ
ิ
่ งมีเบญจขันธ์เหลือ คือ นิพพานของ
(๑) “สอปาทิ
ุ เสสนิพพาน” นิพพานยังมีอุปาทิเหลือ ดับกเลสแตยั
ิ คือ “โลภะ–โทสะ–โมหะ”
พระอรหันต์ผยู ้ งั มีชีวิตอยู่ อันเป็ นนิ พพานในแงที่ เป็ นภาวะดับกเลส
ิ
ทีเรี ยกวา่ “สอปาทิ
ออยู่ ผูย้ งั ไมสิ่ นอุปาทาน ได้แก่
ุ เสสบคคล
ุ ” หมายถึง บุคคลผูย้ งั มีเชือกเลสเหลื
“พระเสขะ” คือ พระอริ ยบุคคลทังหมด ทียังต้องเจริ ญไตรสิ กขาอีก ยกเว้น “พระอรหันต์ ”
ิ
่
(๒) “อนปาทิ
ุ เสสนิพพาน–การดับขันธปรินิพพาน” หมายถึง นิพพานไมมี่ อุปาทิเหลือ ดับกเลสไมมี
ิ
เบญจขันธ์เหลือ คือ สิ นทังกเลสและชี
วิต หมายถึง “พระอรหันต์ สินชีวิต” เรี ยกวา่ “อนปาทิ
ุ เสส
ิ
บคคล
อ ผู ้
ุ –พระอเสขะ” หรื อ “ชีวติ สมสี สี” [ชี–วิด–สะ–มะ–สี –สี ] คือ บุคคลผูไ้ มมี่ เชือกเลสเหลื
หมดอุปาทานสิ นเชิง ได้แก่ “พระอรหันต์ ” ผูบ้ รรลุถึง “อริ ยสั จจภาวะแห่ งสั นติบทในนิพพาน
่ ่ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เสด็จดับขันธ์ปริ นิพพาน หลังจากพระมหา
ธาตหรื
ุ ออมตธาตุ” อยางเชน
บุรุษทรงเลือกเป็ นทีบําเพ็ญเพียร ในตําบลอุรุเวลา แคว้นมคธ ได้ประทับอยู่ ณ ทีนี นานถึง ๖ ปี
่
ทรงปฏิเสธ “ทีสดุ ๒ อย่ าง” หมายถึง ข้อปฏิบตั ิทีผิดพลาดไมอาจนํ
าไปสู่ ความพ้นทุกข์ได้ (๑)
“กามสขัุ ลลิกานโยค
ุ ” คือ การประกอบตนให้พวั พันด้วยความสุ ขในกามทังหลาย พระพุทธองค์
จึ ง เจริ ญ ด้ว ย “เนกขั ม มวิ ต กภาวนา” ด้ว ยการเสด็ จ ออกบรรพชาหรื อ ออกบวช หลัง จาก
่
ทอดพระเนตรเห็น “นิมิต ๔” คือ เทวทูตของยมเทพทัง ๓ ทีเป็ นสื อแจ้งขาวของมฤตยู
สัญญาณ
ทีเตือนให้ระลึกถึงคติธรรมดาของชีวิต มิให้มีความประมาท เป็ นเหตุให้พระพุทธองค์ตอนเป็ น
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เจ้าชายสิ ทธัตถะ ผูโ้ คตม มีพระมหากุศลเจตนาเสด็จออกบรรพชาในตอนนัน ได้แก่ “คนแก่ –
คนเจ็บ–คนตาย” คือ “เทวทตู ๓” และรวม “สมณะ” อีกนิมิตหนึง และ (๒) “อัตตกิลมถานโยค
ุ ”
่
่ หรื อการทรมานตนให้ลาํ บากเปลา่ พระพุทธ
คือ การประกอบความเหน็ดเหนื อยแกตนเปลา
่
องค์ทรงตัดสิ นใจเลือกทดลองบําเพ็ญเพียรทํา “ทกรกิ
วย
ุ ริยา” เสร็ จแล้ว ทรงพิจาณาไตรตรองด้
่
โยนิ โสมนสิ การวา่ ไมสมเหตุ
ผลทีจะสามารถบรรลุอริ ยมรรคได้จริ ง พระพุทธองค์ทางอุปมา
ํ ดราคะ และเปลียนมาทรงดําเนิ นใน “มัชฌิมาปฏิปทา”
กบั “ท่ อนฟื นเปี ยกกับแห้ ง” ในการกาจั
โดยยึดหลัก “อริยมรรคมีองค์ ๘–อริยอัฏฐั งคิกมรรค” โดยเจริ ญด้วย “สัมมาทิฏฐิ ๕” คือ ความ
เห็นชอบทีเป็ นทัง “โลกิยสัมมาทิฏฐิ–และ–โลกตตรสั
มมาทิฏฐิ” ได้แก่
ุ
๑) “วิปัสสนาสั มมาทิฏฐิ ” คือ ตรัสไว้ในคํานีวา่ “ย่ อมรู้ มิจฉาทิฏฐิ ว่าเป็ นมิจฉาทิฏฐิ ”
(๒) “กัมมัสสกตาสั มมาทิฏฐิ” คือ ตรัสไว้ในคํานีวา่ “ทานทีให้ แล้ วมีผล”
(๓) “มัคคสั มมาทิฏฐิ ” คือ ตรัสไว้ในคํานีว่า “ภิกษุทังหลาย สั มมาสั งกัปปะ ย่ อมเหมาะ
สําหรั บผู้มีสัมมาทิฏฐิ ”
(๔) “ผลสั มมาทิฏฐิ ” คือ ตรัสไว้ในคํานี ว่า “ภิ กษุทังหลาย สั มมาสั งกัปปะ ย่ อมเหมาะ
สําหรั บผู้มีสัมมาทิฏฐิ ”
(๕) “ปัจจเวกขณสั มมาทิฏฐิ” คือ ตรัสไว้ในคํานีวา่ “สัมมาญาณะ ย่ อมพอเหมาะ”
่ สรู ้ “อนตตรสั
จนกระทังพระพุทธองค์ได้ปฏิญาณตนวาตรั
มมาสั มโพธิ ญาณ” แปวา่ “ปั ญญา
ุ
หยังร้ ู ต รั สร้ ู เองโดยชอบอั นยอดเยียม” หลังจากพระพุทธองค์ได้เจริ ญ “ญาณทัสสนะอัน มี
ปริ วัฏฏ์ ๓” (“ญาณ ๓ = สั จจญาณ–กิจญาณ–กตญาณ” ปริ วฏั ฏ์รอบใน “กิจในอริ ยสั จจ์ ๔ =
ปริ ญญา–ปหานะ–สัจฉิ กิริยา–ภาวนา” จํานวน ๓ รอบ เรี ยกวา่ “มีอาการ ๑๒” หรื อ “ปัจจเวกขณ
ญาณ” อันเป็ นญาณทัสสนะ ๑๙ ประการ = ปัญญาจักขุ) ภายใต้ร่ มพระศรี มหาโพธิ ณ ริ มฝัง
่ ในตําบลอุรุเวลา ในขณะเดียวกนั พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรง
แมนํ่ าเนรัญชรา ณ สถานทีแหงนี
่
่
่
ได้ “อาสวักขยญาณ” ในยามสุ ดท้ายแหงราตรี
วันตรัสรู ้ ตัวอยางในยุ
ครวมสมั
ย
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“ปัจจเวกขณญาณ” (ข้อ ๑๖ ในญาณ ๑๖) หมายถึง ญาณหยังรู้ ด้วยการพิจารณาทบทวน คือ (๑) สํารวจร้ ู
มรรค (๒) สํารวจร้ ูผล (๓) กิเลสทีละแล้ ว (๔) กิเลสทีเหลืออย่ ู และ (๕) นิพพาน (ให้เปรี บเทียบกบั นิโรธ ๕)
่่
ิ ยังเหลืออยู่ ซึงเมือรวมแล้วจะเกดิ “ญาณทัสสนะ ๑๙ ประเภท”
เว้นแตวาพระอรหั
นต์ไมมี่ การพิจารณากเลสที
หรื อ “ปัจจเวกขณวิถี ๑๙ ประการ” โดยใช้ปัญญาหยังรู ้และญาณทัสสนะทบทวนใน “มรรควิถี ๔–อริยมรรค
๔–มรรค ๔–มรรคญาณ” กบั “สามัญผล ๔–ผล ๔–ผลญาณ” เป็ นเกณฑ์ในการตรวจสอบ ได้แก่
ปัจจเวกขณวิถี
ิ
ปั จจเวกขณวิถีทีเกดภายหลั
ง
ิ
ปั จจเวกขณวิถีทีเกดภายหลั
ง
ิ
ปั จจเวกขณวิถีทีเกดภายหลั
ง
ิ
ปั จจเวกขณวิถีทีเกดภายหลั
ง

มัคควิถี
โสดาปั ตติมคั ควิถี
สกทาคามิมคั ควิถี
อนาคามิมคั ควิถี
อรหัตตมัคควิถี
รวม

มี
มี
มี
มี

จํานวน
๕ ประการ
๕ ประการ
๕ ประการ
๔ ประการ
๑๙ ประการ

่ ่
็ ขันตอนภายใน “ปัจจเวกขณญาณ” นัน ให้พิจารณาถึง “ญาณ ๓” อีกชุดหนึง ดังนี
แตอยางไรกตาม
“ญาณ ๓” หมายถึง ความหยังรู้ –ปรี ชาหยังรู้ ได้แก่
่
่
(๑) “สั จจญาณ” หยังรู ้สจั จะ คือ ความหยังรู ้อริ ยสัจจ์ ๔ แตละอยางตามที
เป็ นๆ วา่ นีทุกข์ นีทุกขสมุทยั
นีทุกขนิโรธ นีทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา
่
่ ่ ทุกข์ควรกาหนดรู
ํ
้
(๒) “กิจจญาณ” หยังรู ้กิจ คือ ความหยังรู ้กิจอันจะต้องทําในอริ ยสัจจ์ ๔ แตละอยางวา
ทุกขสมุทยั ควรละเสี ย ทุกขนิโรธควรทําให้แจ้ง ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาควรเจริ ญให้มาก
่ ิ นจะต้องทําในอริ ยสัจจ์ ๔ แตละอยางนั
่
่ นได้
(๓) “กตญาณ” หยังรู ้การอันทําแล้ว คือ ความหยังรู ้วากจอั
ทําเสร็ จแล้ว
“ญาณ ๓” ในหมวดนี เนืองด้วย “อริยสั จจ์ ๔” โดยเฉพาะ เรี ยกชือเต็มตามทีมาวา่ “ญาณทัสสนะอันมี
่
ปริวฏั ฏ์ ๓” (ญาณทัสสนะมีรอบ ๓ หรื อ ความหยังรู ้หยังเห็นครบ ๓ รอบ หรื อ ปริ วฏั ฏ์ ๓ แหงญาณทั
ส
สนะ) “ปริวฏั ฏ์ ๓” หรื อ “วนรอบ ๓” นี เป็ นไปในอริ ยสัจจ์ทงั ๔ รวมเป็ น ๑๒ ญาณทัสสนะนัน จึงได้ชือวา่
“มีอาการ ๑๒” พระผูม้ ีพระภาคทรงมีญาณทัสสนะตามเป็ นจริ งในอริ ยสัจจ์ ๔ ครบวนรอบ ๓ มีอาการ ๑๒
่ แล้ว จึงปฏิญาณพระองค์ได้วาทรงบรรลุ
่
(ติปริ วฏฏํ
“อนตตรสั
มมา
ุ
ฺ ทฺวาทสาการํ ยถาภูต ํ ญาณทสฺ สนํ) อยางนี
ี ั “กิจในอริยสั จจ์ ๔” ดังนี
สั มโพธิญาณ” แล้ว ให้ดูรายละเอียดเพิมเติมเกยวกบ
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“กิจในอริยสั จจ์ ๔” หมายถึง หน้ าทีอันจะพึงทําต่ ออริ ยสัจจ์ ๔ แต่ ละอย่ าง ข้ อทีจะต้ องปฏิบัติให้ ถกู ต้ องและ
เสร็ จสิ นในอริ ยสัจจ์ ๔ แต่ ละอย่ าง จึงจะชื อว่ า “รู้ อริ ยสัจจ์ หรื อเป็ นผู้ตรั สรู้ แล้ ว” ได้แก่
ิ
(๑) “ปริญญา” คือ การกําหนดร้ ู เป็ นกจในทุ
กข์ ตามหลักวา่ “ทุกฺข ํ อริ ยสจฺจ ํ ปริ ฺเญยฺย”ํ ทุกข์ควร
ํ
กาหนดรู
้ คือ ควรศึกษาให้รู้จกั ให้เข้าใจชัดตามสภาพทีเป็ นจริ ง ได้แก่ การทําความเข้าใจและ
ํ
กาหนดขอบเขตของปั
ญหา
ิ
(๒) “ปหานะ” คือ การละ เป็ นกจในสมุ
ทยั ตามหลักวา่ “ทุกฺขสมุทโย อริ ยสจฺจ ํ ปหาตพฺพ”ํ สมุทยั ควร
่
ํ ด ทําให้หมดสิ นไป ได้แกการแกไขกาจั
้ ํ ดต้นตอของปัญหา
ละ คือ กาจั
ิ
(๓) “สั จฉิกริ ิยา” คือ การทําให้ แจ้ ง เป็ นกจในนิ
โรธ ตามหลักวา่ “ทุกฺขนิโรโธ อริ ยสจฺจ ํ สจฺฉิกาตพฺพ”ํ
่
นิโรธควรทําให้แจ้ง คือ เข้าถึง หรื อบรรลุ ได้แกการเข้
าถึงภาวะทีปราศจากปัญหา บรรลุจุดหมาย
ทีต้องการ
ิ
(๔) “ภาวนา” คือ การเจริ ญ เป็ นกจในมรรค
ตามหลักวา่ “ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทา อริ ยสจฺจ ํ ภา
เวตพฺพ”ํ มรรคควรเจริ ญ คือ ควรฝึ กอบรม ลงมือปฏิบตั ิ กระทําตามวิธีการทีจะนําไปสู่จุดหมาย
่
้ ญหา
ได้แกการลงมื
อแกไขปั
่ อ สัมพันธ์
ในการแสดงอริ ยสัจจ์ กดี็ ในการปฏิบตั ิธรรมตามหลักอริ ยสัจจ์ กดี็ จะต้องให้อริ ยสัจจ์แตละข้
ั ั ิ ่
่ จึงจะเป็ นการแสดงและเป็ นการปฏิบตั ิโดยชอบ ทังนีวางเป็ นหัวข้อได้ ดังนี
ตรงกนกบกจแตละอยาง
(๑) “ทกข์
ยสั จจ์ ” เป็ นขันแถลงปัญหาทีจะต้องทําความเข้าใจและรู ้ขอบเขต = “ปริ ญญา”
ุ –ทกขอริ
ุ
้
(๒) “สมทัุ ย–ทกขสมทั
ุ
ุ ยอริยสั จจ์ ” เป็ นขันวิเคราะห์และวินิจฉัยมูลเหตุของปัญหา ซึงจะต้องแกไข
ํ ดให้หมดสิ นไป = “ปหานะ”
กาจั
(๓) “นิโรธ–ทกขนิ
ุ โรธอริยสั จจ์ ” เป็ นขันชีบอกภาวะปราศจากปัญหา อันเป็ นจุดหมายทีต้องการ ให้
่
้ ญหาเป็ นไปได้ และจุดหมายนันควรเข้าถึง ซึงจะต้องทําให้สาํ เร็ จ = “สัจฉิกริ ิ ยา”
เห็นวาการแกปั
ํ
(๔) “มรรค–ทกขนิ
ธีการ ขันตอน และรายละเอียดที
ุ โรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจ์ ” เป็ นขันกาหนดวิ
จะต้องปฏิบตั ิในการลงมือแกปั้ ญหา = “ภาวนา”
ิ น
เมือผูป้ ฏิบตั ิธรรมได้บรรลุถึง “อริยมรรค ๔” กบั “อริยผล ๔–สามัญผล ๔” แล้ว ญาณในวิปัสสนาทีเกดขึ
่ เรี ยกวา่ “อาสวักขยญาณ” จนถึง “นิพพาน ๒” (ดังกลาวมาแล้
่
ได้ในอันดับตอไป
วข้างต้น) โดยพิจารณาจาก
“อินทรีย์ ๓” ทีเรี ยกรวมวา่ “อาการ ๖๔” (มรรค ๔–ผล ๔) ดังนี
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อาสวักขยญาณนิทเทส
(พระสุ ตตันตปิ ฎก ขุททกนิกาย ปฏิสมั ภิทามรรค เลม่ ๗ ภาค ๑ - หน้าที 1036–1040 FILE 68)
[๒๕๘] ปัญญาในความเป็ นผูม้ ีความชํานาญในอินทรี ย ์ ๓ ประการ โดยอาการ ๖๔ เป็ น “อาสวักขยญาณ”
่
อยางไร
“อินทรีย์ ๓” ประการเป็ นไฉน คือ อนัญญาตัญญัสสามีตินทรี ย ์ ๑ อัญญินทรี ย ์ ๑ อัญญาตาวินทรี ย ์ ๑
่ งฐานะเทาไร
่ “อัญญินทรีย์” ยอมถึ
่ งฐานะเทาไร
่ “อัญญาตาวินทรีย์”
“อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์” ยอมถึ
่ งฐานะเทาไร
่ “อนัญญาตัญญัสสามีตินทรี ย์” ยอมถึ
่ งฐานะ ๑ คือ โสดาปั ตติมรรค “อัญญินทรี ย์” ยอมถึ
่ ง
ยอมถึ
ฐานะ ๖ คือ โสดาปัตติผล สกทาคามิมรรค สกทาคามิผล อนาคามิมรรค อนาคามิผล อรหัตมรรค ๑ “อัญญา
่ งฐานะ ๑ คือ อรหัตผล
ตาวินทรี ย์” ยอมถึ
(๑) โสดาปัตติมรรค
[๒๕๙] “ในขณะโสดาปัตติมรรค” ด้วยอรรถวา่ “อนัญญาตัญญัสสามีตนิ ทรีย์” ซึงมีอินทรี ย ์ ๘ ประการ ดังนี
(๑) “สั ทธินทรีย์” ซึงมีความน้อมใจเชือเป็ นบริ วาร (๒) “วิริยนิ ทรีย์” มีการประคองไว้เป็ นบริ วาร (๓) “สติ
่ นบริ วาร (๕) “ปัญญินทรีย์” มี
นทรีย์” มีความตังมันเป็ นบริ วาร (๔) “สมาธินทรีย์” มีความไมฟุ้่ งซานเป็
ความเห็นเป็ นบริ วาร (๖) “มนินทรีย์” มีความรู ้แจ้งเป็ นบริ วาร (๗) “โสมนัสสิ นทรีย์” มีความยินดีเป็ นบริ วาร
่ กาลั
ํ งเป็ นไป เป็ นบริ วาร
(๘) “ชีวติ ินทรีย์” มีความเป็ นอธิบดี ในความสื บตอที
ธรรมทังหลายทีเกดิ “ในขณะโสดาปัตติมรรค” นอกจากรู ปซึงมีจิตเป็ นสมุฏฐาน เป็ น กุศล ทังหมดนันแล
ล้วนไมมี่ อาสวะ เป็ นธรรมเครื องนําออก เป็ นธรรมเครื องให้ถึงความไมสั่ งสม เป็ นโลกุตระ มีนิพพานเป็ น
อารมณ์ “ในขณะโสดาปัตติมรรค” นัน “อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์” มีอินทรี ย ์ ๘ ประการนี ซึงมีสหชาต
ั นบริ วาร มีธรรมทีประกอบกนเป็
ั นบริ วาร
ธรรมเป็ นบริ วาร มีธรรมอืนๆ เป็ นบริ วาร มีธรรมทีอาศัยกนเป็
ิ ่ ั เกยวข้
ี องกนั ประกอบด้วยกนธรรมเหลานั
ั
่ นแล เป็ นอาการและเป็ นบริ วารของ
เป็ นสหรคต เกดรวมกน
“อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์” นัน
(๒) โสดาปัตติผล
[๒๖๐] “ในขณะโสดาปัตติผล” ด้วยอรรถวา่ “อัญญินทรีย์” ซึงมีอินทรี ย ์ ๘ ประการ ดังนี (๑) “สั ทธินทรีย์”
ซึงมีความน้อมใจเชือเป็ นบริ วาร (๒) “วิริยนิ ทรีย์” มีการประคองไว้เป็ นบริ วาร (๓) “สตินทรีย์” มีความตัง
่ นบริ วาร (๕) “ปัญญินทรีย์” มีความเห็นเป็ นบริ วาร
มันเป็ นบริ วาร (๔) “สมาธินทรีย์” มีความไมฟุ้่ งซานเป็
(๖) “มนินทรีย์” มีความรู ้แจ้งเป็ นบริ วาร (๗) “โสมนัสสินทรีย์” มีความยินดีเป็ นบริ วาร (๘) “ชีวติ นิ ทรีย์” มี
่ กาลั
ํ งเป็ นไป เป็ นบริ วาร
ความเป็ นอธิบดี ในความสื บตอที
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ธรรมทังหลายทีเกดิ “ในขณะโสดาปัตติผล” ทังหมดนันแล เป็ น อัพยากฤต นอกจากรู ปทีมีจิตเป็ นสมุฏฐาน
ล้วนไมมี่ อาสวะ เป็ นโลกุตระ มีนิพพานเป็ นอารมณ์ “ในขณะโสดาปัตติผล” นัน “อัญญินทรีย์” มีอินทรี ย ์ ๘
ั นบริ วาร มีธรรมที
ประการนี ซึงมีสหชาตธรรมเป็ นบริ วาร มีธรรมอืนๆ เป็ นบริ วาร มีธรรมทีอาศัยกนเป็
ั นบริ วาร เป็ นสหรคต เกดรวมกน
ิ ่ ั เกยวข้
ี องกนั ประกอบด้วยกนธรรมเหลานั
ั
่ นแล เป็ นอาการ
ประกอบกนเป็
และเป็ นบริ วารของ “อัญญินทรีย์” นัน
(๓) สกทาคามิมรรค
[๒๖๑] “ในขณะสกทาคามิมรรค” ด้วยอรรถวา่ “อัญญินทรีย์” ซึงมีอินทรี ย ์ ๘ ประการ ดังนี (๑)
“สั ทธินทรีย์” ซึงมีความน้อมใจเชือเป็ นบริ วาร (๒) “วิริยนิ ทรีย์” มีการประคองไว้เป็ นบริ วาร (๓) “สตินท
่ นบริ วาร (๕) “ปัญญินทรีย์” มี
รีย์” มีความตังมันเป็ นบริ วาร (๔) “สมาธินทรีย์” มีความไมฟุ้่ งซานเป็
ความเห็นเป็ นบริ วาร (๖) “มนินทรีย์” มีความรู ้แจ้งเป็ นบริ วาร (๗) “โสมนัสสิ นทรีย์” มีความยินดีเป็ นบริ วาร
่ กาลั
ํ งเป็ นไป เป็ นบริ วาร
(๘) “ชีวติ ินทรีย์” มีความเป็ นอธิบดี ในความสื บตอที
ธรรมทังหลายทีเกดิ “ในขณะสกทาคามิมรรค” นอกจากรู ปซึงมีจิตเป็ นสมุฏฐาน เป็ น กุศล ทังหมดนันแล
ล้วนไมมี่ อาสวะ เป็ นธรรมเครื องนําออก เป็ นธรรมเครื องให้ถึงความไมสั่ งสม เป็ นโลกุตระ มีนิพพานเป็ น
อารมณ์ “ในขณะสกทาคามิมรรค” นัน “อัญญินทรีย์” มีอินทรี ย ์ ๘ ประการนี ซึงมีสหชาตธรรมเป็ นบริ วาร มี
ั นบริ วาร เป็ นสหรคต เกดิ
ั นบริ วาร มีธรรมทีประกอบกนเป็
ธรรมอืนๆ เป็ นบริ วาร มีธรรมทีอาศัยกนเป็
่ ั เกยวข้
ี องกนั ประกอบด้วยกนธรรมเหลานั
ั
่ นแล เป็ นอาการและเป็ นบริ วารของ “อัญญินทรีย์” นัน
รวมกน
(๔) สกทาคามิผล
“ในขณะสกทาคามิผล” ด้วยอรรถวา่ “อัญญินทรีย์” ซึงมีอินทรี ย ์ ๘ ประการ ดังนี (๑) “สั ทธินทรีย์” ซึงมี
ความน้อมใจเชือเป็ นบริ วาร (๒) “วิริยนิ ทรีย์” มีการประคองไว้เป็ นบริ วาร (๓) “สตินทรีย์” มีความตังมัน
่ นบริ วาร (๕) “ปัญญินทรีย์” มีความเห็นเป็ นบริ วาร (๖)
เป็ นบริ วาร (๔) “สมาธินทรีย์” มีความไมฟุ้่ งซานเป็
“มนินทรีย์” มีความรู ้แจ้งเป็ นบริ วาร (๗) “โสมนัสสิ นทรีย์” มีความยินดีเป็ นบริ วาร (๘) “ชีวติ นิ ทรีย์” มีความ
่ กาลั
ํ งเป็ นไป เป็ นบริ วาร
เป็ นอธิบดี ในความสื บตอที
ธรรมทังหลายทีเกดิ “ในขณะสกทาคามิผล” ทังหมดนันแล เป็ น อัพยากฤต นอกจากรู ปทีมีจิตเป็ นสมุฏฐาน
ล้วนไมมี่ อาสวะ เป็ นโลกุตระ มีนิพพานเป็ นอารมณ์ “ในขณะสกทาคามิผล” นัน “อัญญินทรีย์” มีอินทรี ย ์ ๘
ั นบริ วาร มีธรรมที
ประการนี ซึงมีสหชาตธรรมเป็ นบริ วาร มีธรรมอืนๆ เป็ นบริ วาร มีธรรมทีอาศัยกนเป็
ั นบริ วาร เป็ นสหรคต เกดรวมกน
ิ ่ ั เกยวข้
ี องกนั ประกอบด้วยกนธรรมเหลานั
ั
่ นแล เป็ นอาการ
ประกอบกนเป็
และเป็ นบริ วารของ “อัญญินทรีย์” นัน
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(๕) อนาคามิมรรค
“ในขณะอนาคามิมรรค” ด้วยอรรถวา่ “อัญญินทรีย์” ซึงมีอินทรี ย ์ ๘ ประการ ดังนี (๑) “สั ทธินทรีย์” ซึงมี
ความน้อมใจเชือเป็ นบริ วาร (๒) “วิริยนิ ทรีย์” มีการประคองไว้เป็ นบริ วาร (๓) “สตินทรีย์” มีความตังมัน
่ นบริ วาร (๕) “ปัญญินทรีย์” มีความเห็นเป็ นบริ วาร (๖)
เป็ นบริ วาร (๔) “สมาธินทรีย์” มีความไมฟุ้่ งซานเป็
“มนินทรีย์” มีความรู ้แจ้งเป็ นบริ วาร (๗) “โสมนัสสิ นทรีย์” มีความยินดีเป็ นบริ วาร (๘) “ชีวติ นิ ทรีย์” มีความ
่ กาลั
ํ งเป็ นไป เป็ นบริ วาร
เป็ นอธิบดี ในความสื บตอที
ธรรมทังหลายทีเกดิ “ในขณะอนาคามิมรรค” นอกจากรู ปซึงมีจิตเป็ นสมุฏฐาน เป็ น กุศล ทังหมดนันแล
ล้วนไมมี่ อาสวะ เป็ นธรรมเครื องนําออก เป็ นธรรมเครื องให้ถึงความไมสั่ งสม เป็ นโลกุตระ มีนิพพานเป็ น
อารมณ์ “ในขณะอนาคามิมรรค” นัน “อัญญินทรีย์” มีอินทรี ย ์ ๘ ประการนี ซึงมีสหชาตธรรมเป็ นบริ วาร มี
ั นบริ วาร มีธรรมทีประกอบกนเป็
ั นบริ วาร เป็ นสหรคต เกดิ
ธรรมอืนๆ เป็ นบริ วาร มีธรรมทีอาศัยกนเป็
่ ั เกยวข้
ี องกนั ประกอบด้วยกนธรรมเหลานั
ั
่ นแล เป็ นอาการและเป็ นบริ วารของ “อัญญินทรีย์” นัน
รวมกน
(๖) อนาคามิผล
“ในขณะอนาคามิผล” ด้วยอรรถวา่ “อัญญินทรีย์” ซึงมีอินทรี ย ์ ๘ ประการ ดังนี (๑) “สั ทธินทรีย์” ซึงมีความ
น้อมใจเชือเป็ นบริ วาร (๒) “วิริยนิ ทรีย์” มีการประคองไว้เป็ นบริ วาร (๓) “สตินทรีย์” มีความตังมันเป็ น
่ นบริ วาร (๕) “ปัญญินทรีย์” มีความเห็นเป็ นบริ วาร (๖) “มนิ
บริ วาร (๔) “สมาธินทรีย์” มีความไมฟุ้่ งซานเป็
นทรีย์” มีความรู ้แจ้งเป็ นบริ วาร (๗) “โสมนัสสิ นทรีย์” มีความยินดีเป็ นบริ วาร (๘) “ชีวติ ินทรีย์” มีความเป็ น
่ กาลั
ํ งเป็ นไป เป็ นบริ วาร
อธิบดี ในความสื บตอที
ธรรมทังหลายทีเกดิ “ในขณะอนาคามิผล” ทังหมดนันแล เป็ น อัพยากฤต นอกจากรู ปทีมีจิตเป็ นสมุฏฐาน
ล้วนไมมี่ อาสวะ เป็ นโลกุตระ มีนิพพานเป็ นอารมณ์ “ในขณะอนาคามิผล” นัน “อัญญินทรีย์” มีอินทรี ย ์ ๘
ั นบริ วาร มีธรรมที
ประการนี ซึงมีสหชาตธรรมเป็ นบริ วาร มีธรรมอืนๆ เป็ นบริ วาร มีธรรมทีอาศัยกนเป็
ั นบริ วาร เป็ นสหรคต เกดรวมกน
ิ ่ ั เกยวข้
ี องกนั ประกอบด้วยกนธรรมเหลานั
ั
่ นแล เป็ นอาการ
ประกอบกนเป็
และเป็ นบริ วารของ “อัญญินทรีย์” นัน
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(๗) อรหัตมรรค
“ในขณะอรหัตมรรค” ด้วยอรรถวา่ “อัญญินทรีย์” ซึงมีอินทรี ย ์ ๘ ประการ ดังนี (๑) “สั ทธินทรีย์” ซึงมีความ
น้อมใจเชือเป็ นบริ วาร (๒) “วิริยนิ ทรีย์” มีการประคองไว้เป็ นบริ วาร (๓) “สตินทรีย์” มีความตังมันเป็ น
่ นบริ วาร (๕) “ปัญญินทรีย์” มีความเห็นเป็ นบริ วาร (๖) “มนิ
บริ วาร (๔) “สมาธินทรีย์” มีความไมฟุ้่ งซานเป็
นทรีย์” มีความรู ้แจ้งเป็ นบริ วาร (๗) “โสมนัสสิ นทรีย์” มีความยินดีเป็ นบริ วาร (๘) “ชีวติ ินทรีย์” มีความเป็ น
่ กาลั
ํ งเป็ นไป เป็ นบริ วาร
อธิบดี ในความสื บตอที
ธรรมทังหลายทีเกดิ “ในขณะอรหัตมรรค” นอกจากรู ปซึงมีจิตเป็ นสมุฏฐาน เป็ น กุศล ทังหมดนันแล ล้วน
ไมมี่ อาสวะ เป็ นธรรมเครื องนําออก เป็ นธรรมเครื องให้ถึงความไมสั่ งสม เป็ นโลกุตระ มีนิพพานเป็ นอารมณ์
“ในขณะอรหัตมรรค” นัน “อัญญินทรีย์” มีอินทรี ย ์ ๘ ประการนี ซึงมีสหชาตธรรมเป็ นบริ วาร มีธรรมอืนๆ
ั นบริ วาร มีธรรมทีประกอบกนเป็
ั นบริ วาร เป็ นสหรคต เกดรวมกน
ิ ่ ั เกยวข้
ี อง
เป็ นบริ วาร มีธรรมทีอาศัยกนเป็
ั
่ นแล เป็ นอาการและเป็ นบริ วารของ “อัญญินทรีย์” นัน
กนั ประกอบด้วยกนธรรมเหลานั
(๘) อรหัตผล
[๒๖๒] “ในขณะอรหัตผล” ด้วยอรรถวา่ “อัญญาตาวินทรีย์” ซึงมีอินทรี ย ์ ๘ ประการ ดังนี (๑) “สั ทธินทรีย์”
ซึงมีความน้อมใจเชือเป็ นบริ วาร (๒) “วิริยนิ ทรีย์” มีการประคองไว้เป็ นบริ วาร (๓) “สตินทรีย์” มีความตัง
่ นบริ วาร (๕) “ปัญญินทรีย์” มีความเห็นเป็ นบริ วาร
มันเป็ นบริ วาร (๔) “สมาธินทรีย์” มีความไมฟุ้่ งซานเป็
(๖) “มนินทรีย์” มีความรู ้แจ้งเป็ นบริ วาร (๗) “โสมนัสสินทรีย์” มีความยินดีเป็ นบริ วาร (๘) “ชีวติ นิ ทรีย์” มี
่ กาลั
ํ งเป็ นไป เป็ นบริ วาร
ความเป็ นอธิบดี ในความสื บตอที
ธรรมทังหลายทีเกดิ “ในขณะอรหัตผล” ทังหมดนันแล เป็ น อัพยากฤต นอกจากรู ปทีมีจิตเป็ นสมุฏฐาน ล้วน
ไมมี่ อาสวะ เป็ นโลกุตระ มีนิพพานเป็ นอารมณ์ “ในขณะอรหัตผล” นัน “อัญญาตาวินทรีย์” มีอินทรี ย ์ ๘
ั นบริ วาร มีธรรมที
ประการนี ซึงมีสหชาตธรรมเป็ นบริ วาร มีธรรมอืนๆ เป็ นบริ วาร มีธรรมทีอาศัยกนเป็
ั นบริ วาร เป็ นสหรคต เกดรวมกน
ิ ่ ั เกยีวข้องกนั ประกอบด้วยกนธรรมเหลานั
ั
่ นแล เป็ นอาการ
ประกอบกนเป็
และเป็ นบริ วารของ “อัญญาตาวินทรีย์” นัน
่ รวมเป็ น “อาการ ๖๔” ด้วยประการฉะนี
“อินทรีย์ ๘” หมวดเหลานี
ี องกบั “ขันธ์ ๕–นามรปู” หรื อ “อปาทานขั
หมายเหตุ: ให้พิจารณาถึง “อินทรี ย์ ๒๒” ซึงเกยวข้
นธ์ ๕ เป็ น
ุ
ทกข์
ุ ” นันเอง
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ประการสุ ดท้ายนี การทําลายรากเหง้าของอกุศลธรรม [ราคะ–โทสะ–โมหะ] ทังหลายนัน เป็ นขันตอนของ
ํ
่
่ ั ่ ที
การปฏิบตั ิธรรมทีเริ มต้นได้ดีทีสุ ด เพราะจะเป็ นการกาหนดแนวทางปฏิ
บตั ิว่ายากงายแตกตางกนอยางไร
่
เรี ยกวา่ “ปฏิปทา ๔” ดังรายละเอียดตอไปนี
“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 ฏิบตั ิ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
ุ
่
็ สําหรับผูป้ ฏิบตั ิธรรมทังหลายนัน ให้ตงั สมมติฐานไว้ที ข้อ (๑) ไว้ก่อน คือ “ทกฺุ ขา ปฏิปทา
อยางไรกตาม
ทนฺธาภิ ฺญา” หมายถึง “ปฏิบัติลําบาก ทังร้ ู ได้ ช้า” เพราะเป็ นบุคคลผูม้ ีกิเลสหนาเป็ นพิเศษ ทุกข์ระทมตรม
กลํากลืนมาแสนเข็ญนัก จะได้ไมต้่ องไปคิดมากวา่ : “ทําดีแล้ วไม่ ได้ ดี” [คือ ปฏิบตั ิธรรมมานานแล้วยังไม่
ิ
็ ดาํ เนินปฏิบตั ิธรรมตอไปอยางถู
่
่ กวิธี ทีเรี ยกวา่ “ธัมมานธัุ มมปฏิปทา” กแล้
็ วกนั
เกดผลอะไรให้
ได้เห็น] กให้
่ นคอยไป
่
่ ใครเขา
็ ่ บเครื องถอนหลังเข้าคลองกแล้
็ วกนั เรื องนีตอ้ งคอยเป็
จะใจร้อนไมได้
หรื อมิฉะนัน กอยาดั
่ มีแตอนุ
่ โมทนาบุญไปด้วยกบเขา
ั “มทิุ ตาจิต” เอาไว้ ไมใช
่ ่ “อรติ”
สําเร็ จตรัสรู ้ได้ก่อน รู ้แจ้งแทงตลอดกอน
็
่
บุญของคนอืนเขา ถ้าจะให้ดี กไปขอคํ
าแนะนําดีๆ จากผูป้ ระสบความสําเร็ จ เพราะแตละคนมี
เทคนิ คการ
่ อยกเป็
็ นการแสดงนําใจนักปฏิบตั ิธรรมทีดีทีมีต่อกนและกน
ั
ั ควา
ปฏิบตั ิเป็ นแบบฉบับของตนอยูแ่ ล้ว อยางน้
ํ
เข้าใจทีเห็นในภาพรวมของการปฏิบตั ิธรรมนัน ทําให้ผูป้ ฏิบตั ิสามารถกาหนดแนวทางปฏิ
บตั ิของตนได้
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่ ก ต้อง ไม่เกดข้
ิ อวิตกกงขาในระหวางปฏิ
ั
่
่ องมี ความมันใจวา่ ไมผิ่ ดทางอยาง
่
อยางถู
บ ตั ิ ธรรม ทุ กอยางต้
่
่ ทธาเลือมใสอยางแท้
่ จริ ง นําไปสู่ ความล้มเหลว หรื อความผิดพลาด
แนนอน
เพราะความไมมั่ นใจ ความไมศรั
่ ้เทาไมถึ
่ ่ งการณ์ ความผิดพลาดทีเกดขึ
ิ นนัน ถ้ารู ้จกั แกไขปรั
้
่ นสิ งที
ได้ อยางรู
บปรุ งในทางสร้างสรรค์ ถือวาเป็
่
ดี ไมควรมองข้
ามคุณสมบัติขอ้ นีไป สิ งนีคือคุณสมบัติของผูเ้ จริ ญแล้ว ธรรมทังหลายของพระสัมมาสัมพุทธ
เจ้าชีแนะให้บุคคล ดําเนิ นชีวิจไปสู่ ภาวะทีเจริ ญอันประเสริ ฐด้วยคุณธรรมของการเป็ นคนดี สัตบุรุษ ถ้าเป็ น
็ นผูม้ ีความรู ้คู่กบั คุณธรรม ฉะนัน การจะตรัสรู ้อริ มรรค ๔ อริ ยสัจจ์ ๔ อริ ยมรรคมีองค์ ๘ ได้นนั
ปราชญ์กเป็
ิ
กบุ็ คคลนัน ต้องประกอบด้วยแตสิ่ งทีเป็ นอริ ยภาวะหรื อความประเสริ ฐทีบริ สุทธิ สมบูรณ์จากกเลสทั
งปวง
่ ่
็ ทีอนุ โลมตามกเลสตั
ิ ณหาของตน ให้เสร็ จสิ นไปวันๆ หนึง ไมตางจากหมาก
่ ่
ั
ไมใชอะไรกได้
บแมว
แบบนี ก็
คงไมเรี่ ยกวา่ “การปฏิบัติธรรม” ตามคําสอนของพระศาสดา ความมีระเบียบ ความเอาจริ งจัง ความแข็งแกรง่
่ ยอม
่
ของจิ ตใจ ความสู ้งานหนักและเบา ความมีไหวพริ บเชาว์ปัญญา ความมี เมตตาธรรม ธรรมเหลานี
่ กด้็ วยประการฉะนี.
กลายเป็ นพืนฐานสําคัญให้ประสบความสําเร็ จในการปฏิบตั ิธรรมได้เป็ นอยางดี

บทความที ๙๘ ประจําปี ๒๕๕๘ – แนวทางปฏิบัติทีเป็ นพุทธะ – นิธี ศิริพัฒน์

หน้า ๒๘

