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ความสํ าคัญของบทความ
หลักธรรมในพระพุทธศาสนานัน องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงจําแนกแจกธรรมทังหลายไว้ดีแล้ว
เป็ นทังหลักการและทฤษฎีทีอริ ยสาวกทังหลาย ได้ถือปฏิบตั ิดว้ ย “ธัมมานธัุ มมปฏิปทา” จนบรรลุความตรัส
่ ฉะนัน หลักธรรมคําสอนของพระตถาคต
รู ้สัมโพธิ ญาณเป็ นพระอรหันตขีณาสพไปแล้วมากมายหลายทาน
ทังหลายนัน สามารถพิสูจน์หรื อยืนยันด้วยการปฏิบตั ิและปฏิเวธได้ว่า “มีความเป็ นจริ งแห่ งความตรั สรู้ ”
่ ญญาครบบริ บูรณ์ดว้ ย ๑๑ ประการ ได้แก่ (๑) ความเรี ยบง่ าย–Simplicity
เพราะอุดมด้วยคุณประโยชน์แหงปั
(๒) ความเป็ นสากล–Universality (๓) ความสมมาตร–Symmetry (๔) ความเทียงตรง–Validity (๕) ความ
น่ าเชื อถือ–Reliability (๖) ความยืดหยุ่น–Flexibility (๗) ความหมุนเวียน–Recursiveness (๘) ความสามารถ
พยากรณ์ –Predictability (๙) ความตรวจสอบตนเอง–Self–Falsification (๑๐) ความอยู่เหนือกาลเวลา–Time
Perpetuity และ (๑๑) ความจริ งสูงสุดโดยปรมัตถ์ –Absolute Truth มนุษย์จะคิดอะไรในโลกนีหรื อโลกหน้าก็
็
่
ตาม พระธรรมของพระศาสดานัน กสามารถอธิ
บาย ภาวะจิตของมนุษย์ผนู ้ นั ได้อยางละเอี
ยดหมดจดไมมี่ ที
่ ศจรรย์ยิงนัก ฉะนัน องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเลือกเส้นทางสายกลางแหง่
ตําหนิ ได้ เป็ นทีนาอั
่ ฏสงสาร
ปั ญญา ทีเรี ยกวา่ “มัชฌิมาปฏิปทา” เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิธรรม เพือให้หลุดพ้นจากโลกแหงวั
ี ั
ี มิ อันเป็ นทางเสื อมโดยกเลสเครื
ิ
่ งขาร
องเศร้าหมองแหงสั
พระองค์ปฏิเสธธรรมทังหลายทียุง่ เกยวกบโลกยภู
่
็ ดไมออก
่ สิ นคิ ดสิ นอุบายวิธีทีจะพ้นจากทุกข์ แนวคิดเชิ งพุทธ
ทังหลาย จะไปนึ กคิ ดไตรตรองอะไรกคิ
ิ นในวัฒนธรรมตะวันตกหรื อประเทศทีพัฒนาแล้ว เพราะมีปัญญามาก พระพุทธศาสนา
ปรัชญานี ได้เกดขึ
่ ญญา [พระปั ญญาธิ กพุทธเจ้า] ไมใชร้
่ ่ องเพลาอ้อนวอนเทพเทวดาให้ช่วย แตเน้
่ นให้ทาํ เอง
เป็ นศาสนาแหงปั
่ กวิธี ด้วยจิตเป็ นสมาธิแหงญาณทั
่
คิดเองอยางถู
สสนะ [อัปปมาทะ] อันเป็ นจิตปราศจากนิ วรณ์ [สมถะ = อา
ตาปี สัมปชาโน สติมา] และรู ้เห็นรู ้แจ้งแทงตลอดด้วยปัญญาหยังรู ้ [โยนิโสมนสิ การ] ทีเป็ นปั ญญารู ้เห็นตาม
่
เป็ นจริ ง [วิปัสสนา = ยถา ปชานํ] เมือผูเ้ จริ ญภาวนากรรมฐานให้มากอยางชาญฉลาด
[โกศล ๓–อนุตตริ ยะ
่ ิ ญญาแตกฉานโดยปริ ยาย ทีเรี ยกวา่ “ปฏิสัมภิทา ๔” และยอมกลาย
่
เป็ นผูร้ ู ้
๓–สัมมัตตะ ๑๐] นัน ยอมเกดปั
แจ้งโลก ชื อวา่ “โลกวิทู ” (ข้อ ๕ ในพุทธคุณ ๙) หมายถึง พระตถาคตทรงเป็ นผู้ร้ ู แจ้ งโลก คื อ ทรงรู้ แจ้ ง
สภาวะอันเป็ นคติธรรมดาแห่ งโลกคื อสั งขารทังหลายทรงหยังทราบอัธยาศัยสั นดานแห่ งสัตวโลกทังปวง ผู้
เป็ นไปตามอํานาจแห่ งคติ ธรรมดาโดยถ่ องแท้ เป็ นเหตุให้ ทรงดําเนิ นพระองค์ เป็ นอิ สระ พ้ นจากอํานาจ
ครอบงําแห่ งคติ ธรรมดานัน และทรงเป็ นที พึ งแห่ งสั ตว์ ทังหลายผู้ยังจมอยู่ในกระแสโลกได้ ฉะนัน พระ
ธรรมทังหลายของพระองค์ จึงเป็ น “ทฤษฎีต้นแบบ” [Prototype Theory] อันเป็ นพืนฐานสําคัญของทฤษฎี
่ นเอง.
ในศาสตร์สมัยใหมทั่ งหลายโดยประจักษ์ชดั เพียงแตศึ่ กษาให้ดีๆ มีของดีให้รู้เห็นเทานั
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่
ั
คุณสมบัติอนั เป็ นเลิศของพระธรรมในพระพุทธศาสนานัน ยอมอยู
เ่ หนื อข้อจํากดทางทฤษฎี
ฝ่าย
ี
โลกยธรรม
เพราะเป็ น “การอธิบายถึงข้ อสรปุ” [Generalizations: การหาข้อสรุ ปหลักการ] ถึง “สภาวธรรม”
อันเป็ น “ปรากฏการณ์ ทางธรรมชาติ” [Natural Phenomena = สรรพสิ งทังหลายในจักรวาล] ทังหมดได้จริ ง
เพราะฉะนัน หลักธรรม [พระอภิธรรมไตรปิ ฎก] จึงสามารถอธิบายสภาวธรรมทังหลายได้ตามเป็ นจริ ง ไม่
ี องกบความคิ
ั
เกยวข้
ดเห็นของมนุ ษย์ เป็ นหลักวิชาการล้วนๆ ทีเรี ยกวา่ “ปรมัตถะ–ปรมัตถ์ –ปรมัตถสั จจะ”
[Absolute Truths = วิทยาศาสตร์บริ สุทธิ–Pure Science] โดยยึดเอา “ธรรมชาติเป็ นครู ” ทีนับรวมจากสภาวะ
ทีเป็ นจริ งตาม “กฎธรรมชาติ” [Natural Law] นันคือ การศึกษาวิจยั การค้นคว้า การแสวงหาความรู ้ ทีเกดิ
่
จากแหลงความรู
้ภายในตนเอง ได้แก่ “ร่ างกายกับจิตใจ” [Body and Mind = Life Science คือ วิทยาศาสตร์
็ อมูลด้วยตนเอง จากรางกายและจิ
่
ชีวิตหรื อจิตวิญญาณ] โดยต้องสุ่ มเกบข้
ตใจของตนเอง อันถือเป็ นงาน
ภาคสนามหรื อห้องทดลองทางการวิจยั ธรรม [ธัมมวิจยะ] แล้วเฝ้ าสังเกตการณ์ให้ประจักษ์ [Empiricalism =
่
ประจักษ์นิยม] หรื อรู ้เห็นแจ้งด้วยตนเอง [Realism = สัจจนิ ยม] สวนเครื
องมือทีใช้ในการศึกษาค้นคว้านัน
่
คือ “สมาธิ–Concentration” หมายถึ ง ภาวะจิตทีตังมันแนวนอนในอารมณ์
เดี ยว ที เรี ยกวา่ “เอกัคคตาแห่ ง
สมาธิ” [จิตตสมาธิ ] อันเกดิจากการบําเพ็ญเพียรตบะหรื อการเจริ ญฌานสมาบัติ ทีเรี ยกวา่ “รปฌาน
๔” หรื อ
ู
ทีเรี ยกวา่ “สมถะ–สมถภาวนา–สมถกรรมฐาน–สมาธิภาวนา–จิตตภาวนา” [ภาษาชาวบ้าน คือ “นังสมาธิ”]
็ ้ ่ บาทวิถีแหงวิ
่ ปัสสนาภู มิ ที เรี ยกวา่ “วิปัสสนา–วิปัสสนาภาวนา–
เมื อผูป้ ฏิ บตั ิ ธรรมได้ฌานแล้ว กกาวสู
่ ็เรี ยกวา่
วิปัสสนากัมมัฏฐาน–ปั ญญาภาวนา” [ภาษาชาวบ้าน คือ “เล็งญาณ”] ตามความเป็ นจริ งนัน ตางก
“ฌาน ๒” (Meditation) ดังนี
“ฌาน ๒” หมายถึง การเพ่ งเพือสื บหาความจริ งด้ วยสมาธิ การเพ่ งพินิจตรวจสอบค้ นหาสภาวธรรมด้ วยจิ ตที
เป็ นสมาธิ แน่ วแน่ ได้แก่
(๑) “อารัมมณูปนิชฌาน” คือ การเพ่งอารมณ์ ได้แก่ สมาบัติ ๘ คือ รู ปฌาน ๔ และ อรู ปฌาน ๔
่
่ เป็ นเครื องมือในการฝึ กฝนจิตให้เป็ นสมาธิ
ด้วยการเลือกอารมณ์แหงกรรมฐาน
๔๐ อยาง
ํ
แตที่ ควรฝึ กในเบืองต้น คือ “อานาปานสติกรรมฐาน–อานาปานสติสมาธิ” คือ กาหนดสติ
ตามพิจารณาลักษณะของ ลมหายใจเข้า–อัสสาสะ กบั ลมหายใจออก–ปัสสาสะ
(๒) “ลักขณปนิ
ู ชฌาน” คือ การเพ่งลักษณะ ได้แก่ วิปัสสนา มรรค และ ผล โดยจําแนก ดังนี
“วิปัสสนา” ชือวา่ “ลักขณูปนิชฌาน” เพราะพินิจนามรู ปแหง่สังขารโดยไตรลักษณ์
ิ ่ ปัสสนานันให้สาํ เร็ จ
“มรรค” ชือวา่ “ลักขณู ปนิชฌาน” เพราะยังกจแหงวิ
่ พพานอันมีลกั ษณะเป็ นสุ ญญตะ อนิมิตตะ และ
“ผล “ชือวา่ “ลักขณู ปนิชฌาน” เพราะเพงนิ
่
่
อัปปณิ หิตะ อยางหนึ
ง และ เพราะเห็นลักษณะอันเป็ น “สัจจภาวะของนิพพาน” อยางหนึ
ง
บทความที ๙๙ ประจําปี ๒๕๕๘ – ความถึงพร้ อมเชิ งทฤษฎีในพระพุทธศาสนา – นิธี ศิริพัฒน์

หน้า ๒

่ ่
็ ในเบืองต้นนี ให้ทาํ ความเข้าใจทีถูกต้องและลึกซึ งยิงขึน เกยวกบ
ี ั “คณสมบั
แตอยางไรกตาม
ติแห่ งพระ
ุ
ธรรม” ของพระพุทธศาสนา ซึงมีลกั ษณะเฉพาะตนเป็ นเอกเทศในเชิงทฤษฎี ๑๑ ประการ ดังนี
“ธรรมคณ
ุ ๖” หมายถึง คุณของพระธรรม ได้แก่
(๑) “สฺ วากฺขาโต ภควตา ธมฺโม” —พระธรรมอันพระผ้ มู ีพระภาคเจ้ าตรั สดีแล้ ว คือ ตรัสไว้เป็ นความ
จริ งแท้ อีกทังงามในเบืองต้น งามในท่ามกลาง งามในทีสุ ด พร้อมทังอรรถพร้อมทังพยัญชนะ
ประกาศหลักการครองชีวิตอันประเสริ ฐ บริ สุทธิ บริ บูรณ์สินเชิง = มีความหมายกว้างรวมทัง
“ปริ ยตั ิธรรม”
่ น
(๒) “สนฺทฏิ ฺ ฐิโก” —อันผ้ ปู ฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้ วยตนเอง คือ ผูใ้ ดปฏิบตั ิ ผูใ้ ดบรรลุ ผูน้ นั ยอมเห็
่ บตั ิ ไมบรรลุ
่
็ น
ประจักษ์ดว้ ยตนเอง ไมต้่ องเชือตามคําของผูอ้ ืน ผูใ้ ดไมปฏิ
ผูอ้ ืนจะบอกกเห็
่ = มุ่งให้เป็ น “คุณของโลกุตตรธรรม” หรื อ “คุณบทอันเป็ นสัจจภาวะแห่ งพระนิพพาน”
ไมได้
ั
(๓) “อกาลิโก” —ไม่ ประกอบด้ วยกาล คือ ไมขึ่ นกบกาลเวลา
พร้อมเมือใด บรรลุได้ทนั ที บรรลุ
่ ่ เป็ นจริ งอยูอ่ ยางไร
่ กเป็
็ นอยางนั
่ น ไมจํ่ ากดด้
ั วยกาล = มุ่งให้
เมือใด เห็นผลได้ทนั ที อีกอยางวา
เป็ น “คุณของโลกุตตรธรรม” หรื อ “คุณบทอันเป็ นสัจจภาวะแห่ งพระนิพพาน”
่
(๔) “เอหิปสฺ สิโก” —ควรเรี ยกให้ มาดู คือ เชิญชวนให้มาชม และพิสูจน์ หรื อท้าทายตอการ
ตรวจสอบ เพราะเป็ นของจริ งและดีจริ ง = มุ่งให้เป็ น “คุณของโลกุตตรธรรม” หรื อ “คุณบทอัน
เป็ นสัจจภาวะแห่ งพระนิพพาน”
(๕) “โอปนยิโก” —ควรน้ อมเข้ ามา คือ ควรน้อมเข้ามาไว้ในใจ หรื อน้อมใจเข้าไปให้ถึง ด้วยการ
ิ ขึนในใจ หรื อให้ใจบรรลุถึงอยางนั
่ น หมายความวา่ เชิญชวนให้ทดลองปฏิบติั ดู
ปฏิบตั ิให้เกดมี
่
่ นสิ งทีนําผูป้ ฏิบตั ิให้เข้าไปถึงทีหมายคือนิพพาน = มุ่งให้เป็ น “คุณของโล
อีกอยางหนึ
งวาเป็
กุตตรธรรม” หรื อ “คุณบทอันเป็ นสัจจภาวะแห่ งพระนิพพาน”
(๖) “ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺโพ วิ ฺ หิู” [ติ] —อันวิญ ชนพึ
ู งร้ ูเฉพาะตน คือ เป็ นวิสยั ของวิญ ูชนจะพึงรู ้
ั ่ เอาจากกนไมได้
ั ่ และรู ้ได้
ได้ เป็ นของจําเพาะตน ต้องทําจึงเสวยได้เฉพาะตัว ทําให้กนไมได้
ประจักษ์ทีในใจของตนนีเอง = มุ่งให้เป็ น “คุณของโลกุตตรธรรม” หรื อ “คุณบทอันเป็ นสัจจ
ภาวะแห่ งพระนิพพาน”
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ลักษณะเฉพาะตนเชิงทฤษฎี ๑๑ ประการ
(๑) ความเรียบง่ าย–Simplicity
(๒) ความเป็ นสากล–Universality
(๓) ความสมมาตร–Symmetry
(๔) ความเทียงตรง–Validity
(๕) ความน่ าเชือถือ–Reliability
(๖) ความยืดหย่ ุน–Flexibility
(๗) ความหมนเวี
ุ ยน–Recursiveness
(๘) ความสามารถพยากรณ์ –Predictability
(๙) ความตรวจสอบตนเอง–Self–Falsification
(๑๐) ความอยู่เหนือกาลเวลา–Time Perpetuity
(๑๑) ความจริงสงสดโดยปรมั
ตถ์ –Absolute Truth
ู ุ
(๑) ความเรียบง่ าย–Simplicity
หลักธรรมไมมี่ ลกั ษณะเขียนเป็ นสูตรทีซับซ้อน เรี ยบเรี ยงเป็ นหลักธรรมคล้ายรายการคําศัพท์ใน
ี องกนั หรื อแตกตางกนออ
่ ั กไป โดยจัดหมวดหมูเ่ ป็ นแกน่
พจนานุกรม โดยแยกเป็ นหมวดหมู่ทีเกยวข้
แท้พระศาสนา ๓ หมวด [สัทธรรม ๓] ได้แก่
่ ยน ได้แก่ พุทธพจน์
(๑) “ปริยตั ติสัทธรรม” คือ สัทธรรมคือคําสังสอนอันจะต้องเลาเรี
(๒) “ปฏิปัตติสัทธรรม” (สัทธรรมคือปฏิปทาอันจะต้องปฏิบตั ิ ได้แก่ อัฏฐั งคิกมรรค หรื อ
ไตรสิ กขา คือ ศีล สมาธิ ปั ญญา
(๓) “ปฏิเวธสั ทธรรม” คือ สัทธรรมคือผลอันจะพึงเข้าถึงหรื อบรรลุดว้ ยการปฏิบตั ิ ได้แก่
มรรค ผล และ นิพพาน
หรื ออาจจําแนกเห็นกองหรื อหมวด ทีเรี ยกวา่ “ธรรมขันธ์ ๕” หมายถึง ประมวลธรรมทังปวงเข้าเป็ น
หัวข้อใหญ่ ได้แก่
(๑) “สี ลขันธ์ ” คือ กองศีล หมวดศีล ประมวลธรรมทังหลาย เชน่ อปจายนมัย–เวยยาวัจจมัย–
ปาติโมกขสังวร–กายสุจริ ต–สัมมาวาจา–สั มมากัมมันตะ–สัมมาอาชี วะ เป็ นต้น
(๒) “สมาธิขนั ธ์ ” คือ กองสมาธิ หมวดสมาธิ ประมวลธรรมทังหลาย เชน่ ฉันทะ–วิริยะ–จิต
ตะ–สัมมาวายามะ–สัมมาสติ–สัมมาสมาธิ เป็ นต้น
(๓) “ปัญญาขันธ์ ” คือ กองปั ญญา หมวดปัญญา ประมวลธรรมทังหลาย เชน่ ธัมมวิจยะ–
วิมงั สา–ปฏิสัมภิทา–สัมมาทิฏฐิ –สัมมาสังกัปปะ เป็ นต้น
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(๔) “วิมุตติขนั ธ์ ” คือ กองวิมุตติ หมวดวิมุตติ ประมวลธรรมทังหลาย เชน่ ปหาน–วิราคะ–
วิโมกข์ –วิสุทธิ –สันติ–นิโรธ–นิพพาน เป็ นต้น
ี ั
(๕) “วิมุตติญาณทัสสนขันธ์ ” คือ กองวิมุตติญาณทัสสนะ หมวดธรรมเกยวกบการรู
้การเห็น
ในวิมุตติ ประมวลธรรมทังหลาย เชน่ ผลญาณ–ปั จจเวกขณญาณ เป็ นต้น
(๒) ความเป็ นสากล–Universality
ในพระธรรมหมวดปฏิปัตติสทั ธรรมนัน เป็ นการเน้น “สากลลักษณะ” ของหลักธรรมเชิงทฤษฎี เชน่
ความเป็ นหลักการตามธรรมชาติ “กฎธรรมชาติ” [Natural Law] ทีอธิ บายความจริ งสภาวธรรม
ทังหลายได้ ได้แก่ ปฏิจจสมุปบาท ๑๒–ปั จจัย ๒๔–กฎแห่ งกรรม–กัมมัสสกตา–สามัญลักษณะโดย
ไตรลักษณ์ [อนิจจตา–ทุกขตา–อนัตตตา] ธรรมนิยาม ๓–สังขตลักษณะ ๓–อสังขตลักษณะ ๓–
ปรมัตถธรรม ๔ เป็ นต้น หลักธรรมทีจัดเป็ นหมวดหมู่สามารถอธิบายปรากฏการณ์หรื อสภาวธรรมได้
ทังรู ปธรรมและนามธรรม ทีจัดเป็ นทัง “โลกียธรรม” และ “โลกตตรธรรม
” และยังสามารถอธิบายมิติ
ุ
่ ่ ากดขอบเขต
ั
ความสัมพันธ์ได้อยางไมจํ
ดังเชน่
“ธรรมนิยาม ๓” หมายถึง กําหนดแห่ งธรรมดา ความเป็ นไปอันแน่ นอนโดยธรรมดา กฎธรรม
ชาติ ได้แก่
่ ยง
(๑) “สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจา” คือ สังขารคือสังขตธรรมทังปวงไมเที
(๒) “สพฺเพ สงฺขารา ทกฺุ ขา” คือ สังขารคือสังขตธรรมทังปวงเป็ นทุกข์
่ นตัวตน
(๓) “สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา” คือ ธรรมทังปวง ไมเป็
“สั งขตลักษณะ ๓” หมายถึง ลักษณะแห่ งสังขตธรรม คือ สิ งทีปั จจัยปรุ งแต่ งขึน ได้แก่
ิ น ปรากฏ
(๑) “อปฺุ ปาโท ป ฺญายติ” คือ ความเกดขึ
(๒) “วโย ป ญ
ฺ ายติ” คือ ความดับสลาย ปรากฏ
(๓) “ฐิ ตสฺ ส อ ฺญถตฺตํ ป ญ
ฺ ายติ” คือ เมือตังอยู่ ความแปรปรากฏ
“อสั งขตลักษณะ ๓” หมายถึง ลักษณะแห่ งอสังขตธรรม ได้แก่
่
ิ
(๑) “น อปฺุ ปาโท ป ฺญายติ” คือ ไมปรากฏความเกด
่
(๒) “น วโย ป ฺญายติ” คือ ไมปรากฏความสลาย
่
(๓) “น ฐิ ตสฺ ส อ ฺญถตฺตํ ป ฺญายติ” คือ เมือตังอยู่ ไมปรากฏความแปร
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“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
(๓) ความสมมาตร–Symmetry
ี องกนของธรรมทั
ั
ความเกยวเนื
งหลาย [สภาวธรรม] ทําให้หลักธรรมของพระพุทธศาสนา สามารถ
่ วติ ได้อยางสมบู
่
่ ครอบคลุมทุกประเด็นของรู ปแบบ
อธิบายปรากฏการณ์แหงชี
รณ์บริ บูรณ์ หรื อได้อยาง
่
การดําเนินชีวติ ทีอยูใ่ นสังคม เพราะฉะนัน ผูศ้ ึกษาและปฏิบตั ิตามหลักธรรมทัง ๑๐ ประการ นี ยอม
็ นคนดีของสังคม เป็ นผูมี้ ความรู ้คู่คุณธรรม ดังนี
บรรลุสมั โพธิ ญาณได้จริ ง หรื อมิฉะนัน กเป็
I. ธรรมทีเป็ นหลักใหญ่ ใจความ
1. ธรรมทีเป็ นหลักทัวไป (หรื อมีขอบเขตครอบคลุม)
2. ธรรมทีเป็ นหลักการสําคัญ (จัดโดยสงเคราะห์ในอริ ยสัจจ์ ๔)
ก. ปริ ญไญยธรรม
ข. ปหาตัพพธรรม
ค. สัจฉิ กาตัพพธรรม
ง. ภาเวตัพพธรรม
II. ธรรมสํ าหรับทกคน
ุ
1. ธรรมเพือเป็ นคุณสมบัติของสัปปุริสชน (หรื อธรรมเพือเสริ มความเป็ นมนุษย์)
2. ธรรมเพือดําเนินชีวิตให้งอกงามบรรลุประโยชน์สุข
3. ธรรมเพือพิจารณาเตือนสติมิให้ประมาท
III. ธรรมเพือความดีงามแห่ งสั งคม
1. ธรรมเพือส่ งเสริ มชีวติ ทีดีร่ วมกนั
2. ธรรมเพือปกครอง คือจัดและคุม้ ครองชีวิตทีดีร่ วมกนั
IV. ธรรมสํ าหรับคฤหัสถ์ หรือผู้ครองเรือน
1. ธรรมเพือชีวิตครอบครัว
2. ธรรมเพือความสัมพันธ์ในสังคม
3. ธรรมเพือความอยูด่ ีทางเศรษฐกจิ
4. ธรรมทีคฤหัสถ์พึงหลีกเว้น
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V. ธรรมสํ าหรับอบาส
ุ ก คือ ผู้ใกล้ ชิดศาสนา
1. ธรรมทีพึงมี พึงปฏิบตั ิ
2. ธรรมทีพึงหลีกเว้น
3. ธรรมทีพึงทราบเพือเสริ มการปฏิบตั ิ
VI. ธรรมสํ าหรับภิกษสงฆ์
ุ
1. ธรรมเพือความดีงามในฐานเป็ นภิกษุ
่
2. ธรรมเพือความดีงามในฐานเป็ นสมาชิกแหงสงฆ์
3. ธรรมเพือความดีงาม ความสําเร็ จในฐานเป็ นผูส้ งั สอน
VII. สภาวธรรม: ธรรมดาและธรรมชาติ
1. ธรรมดา หรื อ กฎธรรมชาติ
2. สภาวะอันพึงรู ้ตามทีเป็ น
3. สภาวะเนืองด้วยระดับชีวติ จิตใจของสัตว์
4. สภาวะอันเป็ นโทษ อกุศลธรรมอันพึงละ
VIII. ปฏิปัตติธรรม
ื นการปฏิบตั ิ
1. หลัก วิธีการ ข้อปฏิบตั ิ อุปกรณ์ และคุณสมบัติ ทีเกอหนุ
ํ
2. ผลสําเร็ จของการปฏิบตั ิธรรมและเครื องกาหนดผลในการปฏิ
บตั ิ
่
3. บุคคลผูบ้ รรลุผลแหงการปฏิ
บตั ิ
IX. พระพทธศาสนา
ุ
1. หลักศาสนา
2. ศาสนคุณ
3. ความเชือและการปฏิบตั ินอกหลักพุทธศาสนา
X. พิเศษ: ธรรมเกียวกับการศึกษา
(๔) ความเทียงตรง–Validity
่
่
่
่ อ หรื ออนุโลมตามใจผู ้
หลักธรรมในแตละหมวด
มีมาตรฐานแหงการปฏิ
บตั ิทีแนนอน
ไมมี่ การออนข้
่ ยอมไมประสบความสํ
่
่
ปฏิบตั ิธรรม ถ้าประพฤติปฏิบตั ิตามข้อธรรมนันๆ ไมได้
าเร็ จในการพัฒนา
่
ตนเอง นันคือ ไมสามารถเป็
น “อริยบคคล
ุ ๔” ได้ คือ โสดาบัน–สกทาคามี–อนาคามี–อรหั นต์
ตามลําดับ ฉะนัน ความเทียงตรงกคื็ อความถูกต้องหรื อภาวะอันถูกต้องในการปฏิบตั ิตามแนวทาง
ิ
ดําเนินเพือความหลุดพ้นจากกเลสและทุ
กข์ทงั ปวง เชน่ สัมมัตตะ ๑๐–วิสุทธิ ๗ ดังนี
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“สั มมัตตะ ๑๐” หมายถึง สภาวะทีถูกต้ อง–สิ งทีถูกต้ อง ได้แก่
(๑) “สั มมาทิฏฐิ ” คือ เห็นชอบ ได้แก่ ความรู ้อริ ยสัจจ์ ๔ เห็นไตรลักษณ์ รู ้อกุศลและอกุศลมูลกบั
กุศลและกุศลมูล หรื อ เห็นปฏิจจสมุปบาท
(๒) “สั มมาสั งกัปปะ” คือ ดําริ ชอบ ได้แก่ เนกขัมมะ อพยาบาท อวิหิงสา
(๓) “สั มมาวาจา” คือ เจรจาชอบ ได้แก่ วจีสุจริ ต ๔
(๔) “สั มมากัมมันตะ” คือ กระทําชอบ ได้แก่ กายสุ จริ ต ๓
(๕) “สั มมาอาชีวะ” คือ เลียงชีพชอบ ได้แก่ เว้นมิจฉาชีพ ประกอบสัมมาชีพ
(๖) “สั มมาวายามะ” คือ พยายามชอบ ได้แก่ ปธาน ๔ หรื อ สัมมัปปธาน ๔
(๗) “สั มมาสติ” คือ ระลึกชอบ ได้แก่ สติปัฏฐาน ๔
(๘) “สั มมาสมาธิ” คือ ตังจิตมันชอบ ได้แก่ ฌาน ๔
(๙) “สั มมาญาณ” คือ รู ้ชอบ ได้แก่ ผลญาณ และ ปัจจเวกขณญาณทัง ๑๙ ประเภท
(๑๐) “สั มมาวิมุตติ” คือ หลุดพ้นชอบ ได้แก่ อรหัตตผลวิมุตติ
“วิสุ ทธิ ๗” หมายถึง ความหมดจด ความบริ สุทธิ ทีสูงขึนไปเป็ นขันๆ ธรรมทีชําระสัตว์ 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 นบาทฐาน
่ ปั สสนา วิสุทธิมคั ค์วา่ ได้แก่ สมาบัติ ๘ พร้อมทังอุปจาร
แหงวิ
(๓) “ทิฏฐิ วสิ ุ ทธิ” คือ ความหมดจดแห่ งทิฏฐิ นันคือ ความรู ้เข้าใจมองเห็นนามรู ปตามสภาวะที
่
่ นสัตว์บุคคลเสี ยได้ เริ มดํารงในภูมิแหงความไมหลง
่
่
เป็ นจริ งเป็ นเหตุขมความเข้
าใจผิดวาเป็
ผิด ข้ อนีจัดเป็ นขันกําหนดทุกขสัจจ์ [อุปาทานขันธ์ ๕ เป็ นทุกข์]
(๔) “กังขาวิตรณวิสุ ทธิ” คือ ความหมดจดแห่ งญาณเป็ นเหตขุ้ ามพ้ นความสงสัย ความบริ สุ ทธิ
ํ
่
ขันทีทําให้ กาํ จัดความสงสัยได้ นันคือ กาหนดรู
้ปัจจัยแหงนามรู
ปได้แล้วจึงสิ นสงสัยในกาล
ทัง ๓ [ปฏิจจสมุปบาท ๑๒] ข้อนีตรงกบั “ธรรมฐิติญาณ–ยถาภตญา
ู ณ–สัมมาทัสสนะ” และ
จัดเป็ นขันกําหนดสมุทัยสัจจ์
(๕) “มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุ ทธิ” คือ ความหมดจดแห่ งญาณทีร้ ูเห็นว่ าเป็ นทางหรื อมิใช่ ทาง
่
ิ น และความเสื อม
นันคือ เริ มเจริ ญวิปัสสนาตอไปด้
วยพิจารณากลาป จนมองเห็นความเกดขึ
่ งขารทังหลาย [ไตรลักษณ์ –สามัญลักษณะ ได้แก่ “อนิจจัง–ทุกขัง– อนัตตา”] อัน
ไปแหงสั
่ แล้วมี
เรี ยกวา่ “อุทยัพพยานุปัสสนา” เป็ นตรุ ณวิปัสสนา คือวิปัสสนาญาณออนๆ
ิ น กาหนดได้
ํ
่ ปกเลสทั
ิ ง ๑๐ แหงวิ
่ ปัสสนานันมิใชทาง
่ สวน
่
“วิปัสสนูปกิเลส” เกดขึ
วาอุ
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วิปัสสนาทีเริ มดําเนินเข้าสู่ วิถีนนั แลเป็ นทางถูกต้อง เตรี ยมทีจะประคองจิตไว้ในวิถีคือ
่ ข้ อนีจัดเป็ นขันกําหนดมัคคสัจจ์
“วิปัสสนาญาณ” นันตอไป
(๖) “ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุ ทธิ” คือ ความหมดจดแห่ งญาณอันร้ ูเห็นทางดําเนิน นันคือ ประกอบ
ิ
ความเพียรในวิปัสสนาญาณทังหลายเริ มแต่ “อุทยัพพยานุปัสสนาญาณ” ทีพ้นจากอุปกเลส
ดําเนินเข้าสู่ วิถีทางแล้วนัน เป็ นต้นไป จนถึง “สัจจานุโลมิกญาณ” หรื อ “อนุโลมญาณ” อัน
่ ปัสสนา ตอแตนี
่ ่ กจะเกด
็ ิ “โคตรภูญาณ” คันระหวางวิ
่ สุทธิขอ้ นีกบข้
ั อสุ ดท้าย
เป็ นทีสุ ดแหงวิ
่ ่ “ความเป็ นปถชน
เป็ นหัวตอแหง
ุ ุ ” 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–
ิ ดจาก “โคตรภูญาณ” เป็ นต้นไป เมือ
มรรคญาณ” [ปั ญญาอริ ยะ–โลกุตตรปัญญา] อันเกดถั
ิ วผลจิตแตละอยางยอมเกดขึ
่
่ ่ ิ นในลําดับถัดไปจาก “มรรคญาณ” นันๆ “ความเป็ น
มรรคเกดแล้
่ ิ นโดยวิสุทธิขอ้ นี เป็ นอันบรรลุผลทีหมายสู งสุ ดแหงวิ
่ สุทธิ หรื อ
อริ ยบคคล
ุ ” ยอมเกดขึ
ไตรสิ กขา หรื อการปฏิบตั ิธรรมในพระพุทธศาสนาทังสิ น
(๕) ความน่ าเชือถือ–Reliability
่
ปฏิเวธสัทธรรม คือ หลักธรรมทีแสดงผลลัพธ์แหงการปฏิ
บตั ิ ทีเรี ยกวา่ “อธิคมธรรม” [อุตตริ มนุสส
่
่ ตตรธรรม [มรรค
ธรรม] นันคือ ถ้าบุคคลใดปฏิบตั ิตามแล้วยอมสามารถสํ
าเร็ จตามเป้ าหมายแหงโลกุ
่
๔–ผล ๔–นิพพาน ๑] หรื อพระสัตถุสาสน์อนั เป็ นคําสอนของพระศาสดา คือ “พระนิพพาน” ได้อยาง
่ ดังเชน่ หลักธรรมตอไปนี
่
แนนอน
อนุตตริ ยะ ๓–อนุตตริ ยะ ๖–อริ ยบุคคล ๔–อรหั นต์ ๕–จรณะ ๑๕–
วิชชา ๓–วิชชา ๘–อภิญญา ๖ ดังนี
“อนตตริ
ุ ยะ ๓” หมายถึง ภาวะอันยอดเยียม สิ งทียอดเยียม ได้แก่
่ งสุ ดคือเห็น
(๑) “ทัสสนานตตริ
ุ ยะ” คือ การเห็นอันเยียม ได้แก่ ปัญญาอันเห็นธรรม หรื ออยางสู
นิพพาน
่ ง่าย
(๒) “ปฏิปทานตตริ
ุ ยะ” คือ การปฏิบตั ิอนั เยียม ได้แก่ การปฏิบตั ิธรรมทีเห็นแล้ว กลาวให้
หมายเอามรรคมีองค์ ๘
่
(๓) “วิมุตตานตตริ
บตั ินนั คือ
ุ ยะ” คือ การพ้นอันเยียม ได้แก่ ความหลุดพ้นอันเป็ นผลแหงการปฏิ
ิ
ความหลุดพ้นจากกเลสและทุ
กข์ทงั ปวง หรื อนิพพาน
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“อนตตริ
ุ ยะ ๖” หมายถึง ภาวะอันยอดเยียม สิ งทียอดเยียม ได้แก่
(๑) “ทัสสนานตตริ
ุ ยะ” คือ การเห็นอันเยียม ได้แก่ การเห็นพระตถาคต และตถาคตสาวก รวมถึง
ิ
่ ตใจ
สิ งทังหลายทีจะให้เกดความเจริ
ญงอกงามแหงจิ
(๒) “สวนานตตริ
ุ ยะ” คือ การฟังอันเยียม ได้แก่ การสดับธรรมของพระตถาคต และตถาคตสาวก
(๓) “ลาภานตตริ
ุ ยะ” คือ การได้อนั เยียม ได้แก่ การได้ศรัทธาในพระตถาคตและตถาคตสาวก
หรื อการได้อริ ยทรัพย์
(๔) “สิ กขานตตริ
ุ ยะ” คือ การศึกษาอันเยียม ได้แก่ การฝึ กอบรมในอธิศีล อธิจิตต์ และอธิปัญญา
(๕) “ปาริจริยานตตริ
ุ ยะ” คือ การบําเรออันเยียม ได้แก่ การบํารุ งรับใช้พระตถาคต และตถาคตสาวก
(๖) “อนสสตานตตริ
ุ
ุ ยะ” คือ การระลึกอันเยียม ได้แก่ การระลึกถึงพระตถาคต และตถาคตสาวก
“ศรัทธา ๔” หมายถึง ความเชื อ ความเชื อทีประกอบด้ วยเหตุผล ได้แก่
(๑) “กัมมสั ทธา” คือ เชือกรรม เชือการกระทํา
(๒) “วิปากสั ทธา” คือ เชือผลของกรรม
่ ตว์มีกรรมเป็ นของตัว ทําดีได้ดี ทําชัวได้ชวั
(๓) “กัมมัสสกตาสั ทธา” คือ เชือวาสั
(๔) “ตถาคตโพธิสัทธา” คือ เชือปัญญาตรัสรู ้ของพระตถาคต
“สั ทธา ๔” หมายถึง เชื อสิ งทีควรเชื อ ความเชื อทีประกอบด้ วยเหตุผล ความเชื อมันในสิ งทีดีงาม ความ
เลือมใส ซาบซึ ง ชื นใจ สนิทใจ เชื อมันมีใจโน้ มน้ อมมุ่งแล่ นไป ตามไปรั บคุณความดีในบุคคลหรื อสิ ง
นันๆ ความมันใจในความจริ ง ความดีสิงดีงาม และในการทําความดี ไม่ ล่ ไู หลตืนตูมไปตามลักษณะ
อาการภายนอก ได้แก่
(๑) “อาคมนสั ทธา” [อาคมนียสัทธา–อาคมสัทธา] คือ ความเชือความมันใจของพระโพธิสตั ว์ อัน
สื บมาจากการบําเพ็ญสังสมบารมี เชน่ บารมี ๑๐ หรื อ ทศบารมีของพระอุคฆฏิตญั ูโพธิสตั ว์
ผูส้ ร้างสมบารมีปัญญามาก เรี ยกวา่ “พระปัญญาธิกพทธเจ้
ุ า” นันคือ พระพุทธเจ้าศรี ศากยมุนี
ั จจุบนั
โคตม องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในภัทรกปปั
ิ การเข้าถึงด้วย
(๒) “อธิคมสั ทธา” [อธิคมนสัทธา] คือ ความเชือมันของพระอริ ยบุคคล ซึงเกดจาก
การบรรลุธรรมเป็ นประจักษ์
ั ยสัทธา–อธิโมกข์–อธิโมกขสัทธา] คือ ความเชือหนักแนนสนิ
่ ท
(๓) “โอกัปปนสั ทธา” [โอกปปนี
่ อได้ปฏิบตั ิกาวหน้
้
แนวเมื
าไปในการเห็นความจริ ง
(๔) “ปสาทสัทธา” คือ ความเชือทีเป็ นเพียงความเลือมใสจากการได้ยนิ ได้ฟัง
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“อริยบคุคล ๔” หมายถึง บุคคลผู้ประเสริ ฐ ผู้บรรลุธรรมพิเศษตังแต่ โสดาปั ตติมรรคขึนไป ผู้เป็ น
อารยะในความหมายของพระพุทธศาสนา ได้แก่
่ บ้ รรลุโสดาปัตติผลแล้ว
(๑) “โสดาบัน” คือ “ผู้ถึงกระแส” ทานผู
่ บ้ รรลุสกทาคามิผลแล้ว
(๒) “สกทาคามี” คือ “ผู้กลับมาอีกครั งเดียว” ทานผู
่ บ้ รรลุอนาคามิผลแล้ว
(๓) “อนาคามี” คือ “ผู้ไม่ เวียนกลับมาอีก” ทานผู
่ บ้ รรลุอรหัตตผลแล้ว
(๔) “อรหันต์ ” คือ “ผู้ควร–ผู้หักกําแห่ งสงสารแล้ ว” ทานผู
“อรหันต์ ๕” หมายถึง ผู้บรรลุอรหั ตตผลแล้ ว ท่ านผู้สมควรรั บทักษิณาและการเคารพบูชาอย่ าง
แท้ จริ ง ได้แก่
(๑) “ปัญญาวิมุต” คือ ผูห้ ลุดพ้นด้วยปัญญา
่ คือ ได้ทงั เจโตวิมุตติ ขันอรู ปสมาบัติก่อน แล้ว
(๒) “อภโตภาควิ
มุต” คือ ผูห้ ลุดพ้นทังสองสวน
ุ
ได้ปัญญาวิมุตติ
(๓) “เตวิชชะ” คือ ผูไ้ ด้วิชชา ๓
(๔) “ฉฬภิญญะ” คือ ผูไ้ ด้อภิญญา ๖
(๕) “ปฏิสัมภิทปั ปัตตะ” คือ ผูบ้ รรลุปฏิสมั ภิทา ๔
“จรณะ ๑๕” [เสขปฏิปทา] หมายถึง ข้ อปฏิบัติอันเป็ นทางบรรลุวิชา [วิชชา ๓–วิชชา ๘] ได้แก่ สี ล
สัมปทา ๑ อปั ณณกปฏิปทา ๓ สัทธรรม ๗ ฌาน ๔ ดังนี
(๑) “สี ลสั มปทาแห่ งสั งวร ๕” หมายถึง ความสํารวม–ความระวังปิ ดกันบาปอกุศล [สั งวรศีล: ศีลคือ
สังวร–ความสํารวมเป็ นศีล] ได้แก่
่ ดตามทีทรงบัญญัติไว้
(๑) “ปาฏิโมกขสั งวร” คือ สํารวมในปาฏิโมกข์ คือ รักษาสิ กขาบทเครงครั
ในพระปาฏิโมกข์
(๒) “สติสังวร” คือ สํารวมด้ วยสติ นันคือ สํารวมอินทรี ยม์ ีจกั ษุเป็ นต้น ระวังรักษามิให้บาป
อกุศลธรรมเข้าครอบงํา เมือเห็นรู ป เป็ นต้น = อินทรี ยสังวร
ิ ตณั หาเป็ นต้นเสี ยได้ ด้วยใช้
(๓) “ญาณสั งวร” คือ สํารวมด้ วยญาณ นันคือ ตัดกระแสกเลสมี
ปั ญญาพิจารณา มิให้เข้ามาครอบงําจิต ตลอดถึงรู ้จกั พิจารณาเสพปัจจัยสี = ปั จจัยปั จจ
เวกขณ์
่
(๔) “ขันติสังวร” คือ สํารวมด้ วยขันติ นันคือ อดทนตอหนาว
ร้อน หิว กระหาย ถ้อยคําแรงร้าย
่ ได้ ไมแสดงความวิ
่
และทุกขเวทนาตางๆ
การ
ํ ดอกุศลวิตกที
(๕) “วิริยสั งวร” คือ สํารวมด้ วยความเพียร นันคือ พยายามขับไล่ บรรเทา กาจั
ิ นแล้วให้หมดไปเป็ นต้น ตลอดจนละมิจฉาชีพ เพียรแสวงหาปัจจัยสี เลียงชีวิตด้วย
เกดขึ
สัมมาชีพ ทีเรี ยกวา่ “อาชีวปาริ สุ ทธิ” = อาชี วปาริ สุทธิ
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(๒) “อปัณณกปฏิปทา ๓” หมายถึง ข้ อปฏิบัติทีไม่ ผิด ปฏิปทาทีเป็ นส่ วนแก่ นสารเนือแท้ ซึ งจะนําผู้
ปฏิบัติให้ ถึงความเจริ ญงอกงามในธรรม เป็ นผู้ดาํ เนินอยู่ในแนวทางแห่ งความปลอดพ้ นจากทุกข์
อย่ างแน่ นอนไม่ ผิดพลาด ได้แก่
่ บาปอกุศลธรรมครอบงําใจ เมือ
(๑) “อินทรียสั งวร” คือ การสํารวมอินทรี ย ์ นันคือ ระวังไมให้
รับรู ้อารมณ์ดว้ ยอินทรี ยท์ งั ๖
(๒) “โภชเนมัตตัญ ตา
ุ ” คือ ความรู ้จกั ประมาณในการบริ โภค นันคือ รู ้จกั พิจารณา
่ ยงรางกายใช้
่
ิ ชีวิตผาสุ ก มิใชเพื
่ อสนุกสนานมัวเมา
รับประทานอาหาร เพือหลอเลี
ทาํ กจให้
่ นันคือ ขยันหมันเพียร ตืนตัว
่ นแกนอน
(๓) “ชาคริยานโยค
ุ ” คือ การหมันประกอบความตืน ไมเห็
้
่
าตอไป
อยูเ่ ป็ นนิตย์ ชําระจิตมิให้มีนิวรณ์ พร้อมเสมอทุกเวลาทีจะปฏิบตั ิกิจให้กาวหน้
(๓) “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
(๔) “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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“วิชชา ๓” หมายถึง ความรู้ แจ้ ง ความรู้ วิเศษ ได้แก่
่
(๑) “ปพเพนิ
วาสานสสติ
, ระลึกชาติได้
ุ
ุ ญาณ” คือ ญาณเป็ นเหตุระลึกขันธ์ทีอาศัยอยูใ่ นกอนได้
ํ
่ ตว์ทงั หลาย อันเป็ นไปตามกรรม, เห็น
(๒) “จตปปาตญาณ
” คือ ญาณกาหนดรู
้จุติและอุบตั ิแหงสั
ุ ู
่
ิ
่ ่ ทิพพจักขุญาณ
การเวียนวายตายเกดของสั
ตว์ทงั หลาย เรี ยกอีกอยางวา
่
(๓) “อาสวักขยญาณ” คือ ญาณหยังรู ้ในธรรมเป็ นทีสิ นไปแหงอาสวะทั
งหลาย ความรู ้ทีทําให้สิน
อาสวะ หรื อ ความตรั สรู้
“วิชชา ๘” หมายถึง ความรู้ แจ้ ง ความรู้ วิเศษ ได้แก่
(๑) “วิปัสสนาญาณ” คือ ญาณในวิปัสสนา ญาณทีเป็ นวิปัสสนา คือปั ญญาทีพิจารณาเห็นสังขาร
ั
่ องกนั
คือ นามรู ปโดยไตรลักษณ์ มีต่างกนออกไปเป็
นชันๆ ตอเนื
(๒) “มโนมยิทธิ” คือ ฤทธิ สาํ เร็ จด้วยใจ ฤทธิทางใจ คือ นิรมิตกายอืนออกจากกายนี ดุจชักไส้จาก
หญ้าปล้อง ชักดาบจากฝัก หรื อชักงูออกจากคราบ
(๓) “อิทธิวธิ า–อิทธิวธิ ิ” คือ แสดงฤทธิต่างๆ ได้
(๔) “ทิพพโสต” คือ หูทิพย์
ํ
(๕) “เจโตปริยญาณ” คือ ความรู ้ทีกาหนดใจผู
อ้ ืนได้
(๖) “ปพเพนิ
วาสานสสติ
ุ
ุ ” คือ ระลึกชาติได้
(๗) “ทิพพจักขุ” คือ ตาทิพย์
(๘) “อาสวักขยญาณ” คือ ความรู ้ทีทําให้สินอาสวะ
“อภิญญา ๖” หมายถึง ความรู้ ยิงยวด ได้แก่
(๑) “อิทธิวธิ า–อิทธิวธิ ิ” คือ ความรู ้ทีทําให้แสดงฤทธิต่างๆ ได้
(๒) “ทิพพโสต” คือ ญาณทีทําให้มีหูทิพย์
ํ
(๓) “เจโตปริยญาณ” คือ ญาณทีให้กาหนดใจคนอื
นได้
(๔) “ปพเพนิ
วาสานสสติ
ุ
ุ ” คือ ญาณทีทําให้ระลึกชาติได้
(๕) “ทิพพจักขุ” คือ ญาณทีทําให้มีตาทิพย์
(๖) “อาสวักขยญาณ” คือ ญาณทีทําให้อาสวะสิ นไป
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(๖) ความยืดหย่ ุน–Flexibility
่ วและยืดหยุน่ ในการนําไปใช้ในชีวิตจริ งและในการ
หลักธรรมในพระพุทธศาสนามีความคลองตั
ปฏิบตั ิธรรม คือ การเจริ ญภาวนากรรมฐาน [สมถะ–วิปัสสนา] โดยอาศัยระดับชันของปั ญญาผูป้ ฏิบตั ิ
่ ณบทแหงบุ
่ คคล เชน่ อริ ยบุคคล ๔ [โสดาบัน–สกทาคามี–อนาคามี–
ธรรมเป็ นเกณฑ์ในการแบงคุ
อรหันต์] หรื อ อรหันต์ ๕ [ปั ญญาวิมุต–อุภโตภาควิมุต–เตวิชชะ–ฉฬภิญญะ–ปฏิสมั ภิทปั ปัตตะ] แต่
่ ่ ดใช้ตดั คอคน ผูล้ ม้ เหลวในการปฏิบตั ิธรรม แตให้
่ มีชีวิตไปตามระดับภูมิปัญญา
หลักธรรมไมใชมี
่ มี ให้มีเมตตาธรรม คือ ปลอยไปตามกรรมของใ
่
เทาที
ครของมัน [ยถากรรม] ฉะนัน พระสัมมาสัม
พุทธเจ้าทรงจัดประเภทบุคคลออกเป็ น ๔ จําพวก “บคคล
ุ ๔” ได้แก่ (๑) “อคฆฏิ
ุ ตัญ ู” คือ ผูท้ ีพอยก
่ ่
หัวข้อกรู็ ้ ผูร้ ู ้เข้าใจได้ฉบั พลัน แตพอทานยกหั
วข้อขึนแสดง (๒) “วิปจิตัญ ู” คือ ผูร้ ู ้ต่อเมือขยายความ
่ อทานอธิ
่
ผูร้ ู ้เข้าใจได้ ตอเมื
บายความพิสดารออกไป (๓) “เนยยะ” คือ ผูท้ ีพอจะแนะนําได้ ผูท้ ีพอจะ
่ แจงแนะนําให้เข้าใจได้ ด้วยวิธีการฝึ กสอนอบรมตอไป
่ (๔) “ปทปรมะ” คือ ผูม้ ีบทเป็ นอยางยิ
่ ง
คอยชี
่ ยงตัวบทคือพยัญชนะ หรื อถ้อยคํา ไมอาจเข้
่
ผูอ้ บั ปัญญา สอนให้รู้ได้แตเพี
าใจอรรถคือความหมาย
ดังเช่นหลักธรรม ปฏิสัมภิทา ๔–โกศล ๓ ดังนี
“ปฏิสัมภิทา ๔” หมายถึง ปั ญญาแตกฉาน ได้แก่
(๑) “อัตถปฏิสัมภิทา” คือ ปัญญาแตกฉานในอรรถ ปรี ชาแจ้งในความหมาย เห็นข้อธรรมหรื อ
็
่
็
ความยอ่ กสามารถแยกแยะอธิ
บายขยายออกไปได้โดยพิสดาร เห็นเหตุอยางหนึ
ง กสามารถ
่
่ ้ถึง “ผล–ผลวิบาก” ในกาลทัง ๓ = กําหนด
คิดแยกแยะกระจายเชือมโยงตอออกไปได้
จนลวงรู
รู้ ทุกขสัจจ์ หรื อ ปริ ญญาในกิจแห่ งทุกข์
(๒) “ธัมมปฏิสัมภิทา” คือ ปัญญาแตกฉานในธรรม ปรี ชาแจ้งในหลัก เห็นอรรถาธิบายพิสดาร ก็
่
็
สามารถจับใจความมาตังเป็ นกระทูห้ รื อหัวข้อได้ เห็นผลอยางหนึ
ง กสามารถสื
บสาวกลับไป
หาเหตุได้ คือ “เหตุ–สาเหตุ–เหตปัุ จจัย” ในกาลทัง ๓ = กําหนดรู้ สมุทัยสัจจ์ หรื อ ปหานะใน
กิจแห่ งสมุทัย
(๓) “นิรุ ตติปฏิสัมภิทา” คือ ปัญญาแตกฉานในนิรุกติ ปรี ชาแจ้งในภาษา รู ้ศพั ท์ ถ้อยคําบัญญัติ
่ เข้าใจใช้คาํ พูดชีแจงให้ผอู ้ ืนเข้าใจและเห็นตามได้ = กําหนดรู้ นิโรธสัจจ์ หรื อ
และภาษาตางๆ
สัจฉิ กิริยาในกิจแห่ งนิโรธ
(๔) “ปฏิภาณปฏิสัมภิทา” คือ ปัญญาแตกฉานในปฏิภาณ ปรี ชาแจ้งในความคิดทันการ มีไหว
พริ บซึมซาบในความรู ้ทีมีอยู่ เอามาเชือมโยงเข้าสร้างความคิดและเหตุผลขึนใหม่ ใช้
ั
ั การณ์ = กําหนดรู้ มรรคสัจจ์ หรื อ ภาวนาในกิจ
ประโยชน์ได้สบเหมาะ เข้ากบกรณี
เข้ากบเหตุ
แห่ งมรรค
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“โกศล ๓” หมายถึง ความฉลาด–ความเชี ยวชาญ = ปฏิภาณปฏิสัมภิทา ได้แก่
(๑) “อายโกศล” คือ ความฉลาดในความเจริ ญ รอบรู ้ทางเจริ ญและเหตุของความเจริ ญ
(๒) “อปายโกศล” คือ ความฉลาดในความเสื อม รอบรู ้ทางเสื อมและเหตุของความเสื อม
้
(๓) “อปายโกศล
” คือ ความฉลาดในอุบาย รอบรู ้วิธีแกไขเหตุ
การณ์และวิธีทีจะทําให้สาํ เร็ จ
ุ
(๗) ความหมนเวี
ุ ยน–Recursiveness
หลักธรรมในพระพุทธศาสนา อธิบายภาพรวมของวิถีชีวิตทีสื บเนืองหมุนเวียนใน “วัฏสงสาร–สั ง
่
่ ชชา] หรื อ “ภว
สาระ–สั งสารวัฏ” [สังสารทุกข์ = ทุกข์แล้วทุกข์อีกไมยอมเลิ
กเพราะความไมรู่ ้แหงอวิ
จักร” ทีเรี ยกวา่ “ชีวติ สั นตติ” อันเป็ นไปตาม “กฎแห่ งกรรม” และ “กัมมัสสกตา” [โดยอาศัยปัญญาใน
ิ นในภูมิแหงสมถะและวิ
่
จุตูปปาตญาณหรื อทิพพจักขุญาณ ทีเกดขึ
ปัสสนา] แนวคิดใน
พระพุทธศาสนาทีเป็ นมุมมองเรื องชีวิตทีเปลียนแปลงไปตามหลักปฏิจจสมุปบาท ทีมี การเกดิ ๑ การ
่ ่
อทีขาดเหตุผลและไม่
ตังอยู่ ๑ การดับไป ๑ ทีเป็ นธรรมดาตามกฎธรรมชาติ ไมใชความเชื
่
ิ บนี (๑) มีอาการหมนเวี
ประกอบด้วยปัญญาแตประการใด
เพราะภาวะเกดดั
ุ ยน [เป็ นวงเวียนเวลาชีวิต
ิ นซําๆ กนั –Reoccurrences จนกวาจะตาย
่
= Circular Time-Line of Life] คือ เกดขึ
และ (๒) มีอาการ
นันๆ เกิดสืบเนืองต่ อกันไป [เป็ นเส้นตรงเวลาชีวิต = Linear Time-Line of Life] คือ มีความแปรปรวน
–Derivation มีความเปลียนแปลง [วิปริ ณาม–วิปริ ณามทุกขตา ] –Change หรื อ ประกอบด้วยการ
ิ
ปริ วฏั ฏ์ภายใน –Transformation เชน่ อุปัตติภพ–ชรา–พยาธิ –มรณะ–และสังกิเลส [กเลสเครื
องเศร้า
่ วิตได้
หมองในจิตใจ] เป็ นต้น หลักธรรมแสดงบทเป็ นทฤษฎีบรรยายหรื อพรรณนาสภาวธรรมแหงชี
่ เอียดประณี ต ได้แก่ วัฏฏะ ๓–ปฏิจจสมุปบาท ๑๒ เป็ นต้น ดังนี
อยางละ
“วัฏฏะ ๓–ไตรวัฏฏ์ ” หมายถึง องค์ ประกอบทีหมุนเวียนต่ อเนืองกันของ “ภวจักร–สังสารจักร” ได้แก่
ิ ประกอบด้วย “อวิชชา–ตัณหา–และ–อุปาทาน”
(๑) “กิเลสวัฏฏ์ ” คือ วงจรกเลส
(๒) “กรรมวัฏฏ์ ” คือ วงจรกรรม ประกอบด้วย “สังขาร–และ–กรรมภพ”
(๓) “วิปากวัฏฏ์ ” คือ วงจรวิบาก ประกอบด้วย “วิญญาณ–นามรู ป–สฬายตนะ–ผัสสะ–เวทนา” ซึง
แสดงออกในรู ปปรากฏทีเรี ยกวา่ “อุปปั ตติภพ–ชาติ–ชรา–มรณะ” และตามด้วย “โสกะ–
ปริ เทวะ–ทุกข์ –โทมนัส–อุปายาส”
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“ปฏิจจสมปบาท
๑๒”
ุ
(๑) “อนโลมปฏิ
จจสมปบาท
” [ฝ่ ายสมุทยั วาร]
ุ
ุ
ํ
กาหนดรู
้สาเหตุ [สมุทยั สัจจ์–กรรมปัจจัย เมือเกดิ “อวิชชา” ตามลําดับ]:
(๑) “อดีต ๒” = อวิชชา–สังขาร
(๒) “ปัจจบัุ น ๘” = วิญญาณ–นามรู ป–สฬายตนะ–ผัสสะ–เวทนา–ตัณหา–อุปาทาน–ภพ
(๓) “อนาคต ๒” = ชาติ–ชรามรณะ
ํ
กาหนดรู
้ผลวิบาก [นิสสันท์–วิปากปัจจัย จึงเกิดทกข์
ุ ]:
ิ ] = “อปาทานขั
“โสกะ–ปริ เทวะ–ทกข์
นธ์ ๕ เป็ นทกข์
ุ –โทมนัส–อุปายาส” [สังกเลส
ุ
ุ ”
(๒) “ปฏิโลมปฏิจจสมปบาท
” [ฝ่ ายนิโรธวาร]
ุ
ํ
กาหนดดั
บสาเหตุ [นิโรธสัจจ์–กรรมปั จจัย เมือสํารอกดับ “อวิชชา” ตามลําดับ]:
(๑) “อดีต ๒” = อวิชชา–สังขาร
(๒) “ปัจจบัุ น ๘” = วิญญาณ–นามรู ป–สฬายตนะ–ผัสสะ–เวทนา–ตัณหา–อุปาทาน–ภพ
(๓) “อนาคต ๒” = ชาติ–ชรามรณะ
ํ
กาหนดรู
้ผลวิบาก [นิสสันท์–วิปากปัจจัย จึงดับทกข์
ุ ]:
ิ ] = “อปาทานขั
“โสกะ–ปริ เทวะ–ทกข์
นธ์ ๕ เป็ นทกข์
ุ –โทมนัส–อุปายาส” [สังกเลส
ุ
ุ ”
(๘) ความสามารถพยากรณ์–Predictability
“ญาณ ๓” หมายถึง ความหยังรู้ ปรี ชาหยังรู้ อันเกียวกับกาลทัง ๓ ได้แก่
่ องมาได้
(๑) “อตีตงั สญาณ” คือ ญาณหยังรู ้ส่ วนอดีต รู ้อดีตและสาวหาเหตุปัจจัยอันตอเนื
ิ บตอไปได้
่
(๒) “อนาคตังสญาณ” คือ ญาณหยังรู ้ส่ วนอนาคต รู ้อนาคตและหยังผลทีจะเกดสื
ํ
(๓) “ปัจจุปปันนังสญาณ” คือ ญาณหยังรู ้ส่ วนปัจจุบนั รู ้ปัจจุบนั โดยกาหนดได้
ถึงองค์ประกอบ
และเหตุปัจจัยของเรื องทีเป็ นไปอยู่
“วิชชา ๓” หมายถึง ความรู้ แจ้ ง ความรู้ วิเศษ ได้แก่
่
(๑) “ปพเพนิ
วาสานสสติ
, ระลึกชาติได้
ุ
ุ ญาณ” คือ ญาณเป็ นเหตุระลึกขันธ์ทีอาศัยอยูใ่ นกอนได้
ํ
่ ตว์ทงั หลาย อันเป็ นไปตามกรรม, เห็น
(๒) “จตปปาตญาณ
” คือ ญาณกาหนดรู
้จุติและอุบตั ิแหงสั
ุ ู
่
ิ
่ ่ ทิพพจักขุญาณ
การเวียนวายตายเกดของสั
ตว์ทงั หลาย เรี ยกอีกอยางวา
่
(๓) “อาสวักขยญาณ” คือ ญาณหยังรู ้ในธรรมเป็ นทีสิ นไปแหงอาสวะทั
งหลาย ความรู ้ทีทําให้สิน
อาสวะ หรื อ ความตรั สรู้
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“วิชชา ๘” หมายถึง ความรู้ แจ้ ง ความรู้ วิเศษ ได้แก่
(๑) “วิปัสสนาญาณ” คือ ญาณในวิปัสสนา ญาณทีเป็ นวิปัสสนา คือปั ญญาทีพิจารณาเห็นสังขาร
ั
่ องกนั
คือ นามรู ปโดยไตรลักษณ์ มีต่างกนออกไปเป็
นชันๆ ตอเนื
(๒) “มโนมยิทธิ” คือ ฤทธิ สาํ เร็ จด้วยใจ ฤทธิทางใจ คือ นิรมิตกายอืนออกจากกายนี ดุจชักไส้จาก
หญ้าปล้อง ชักดาบจากฝัก หรื อชักงูออกจากคราบ
(๓) “อิทธิวธิ า–อิทธิวธิ ิ” คือ แสดงฤทธิต่างๆ ได้
(๔) “ทิพพโสต” คือ หูทิพย์
ํ
(๕) “เจโตปริยญาณ” คือ ความรู ้ทีกาหนดใจผู
อ้ ืนได้
(๖) “ปพเพนิ
วาสานสสติ
ุ
ุ ” คือ ระลึกชาติได้
(๗) “ทิพพจักขุ” คือ ตาทิพย์
(๘) “อาสวักขยญาณ” คือ ความรู ้ทีทําให้สินอาสวะ
“อภิญญา ๖” หมายถึง ความรู้ ยิงยวด ได้แก่
(๑) “อิทธิวธิ า–อิทธิวธิ ิ” คือ ความรู ้ทีทําให้แสดงฤทธิต่างๆ ได้
(๒) “ทิพพโสต” คือ ญาณทีทําให้มีหูทิพย์
ํ
(๓) “เจโตปริยญาณ” คือ ญาณทีให้กาหนดใจคนอื
นได้
(๔) “ปพเพนิ
วาสานสสติ
ุ
ุ ” คือ ญาณทีทําให้ระลึกชาติได้
(๕) “ทิพพจักขุ” คือ ญาณทีทําให้มีตาทิพย์
(๖) “อาสวักขยญาณ” คือ ญาณทีทําให้อาสวะสิ นไป
(๙) ความตรวจสอบตนเอง–Self–Falsification
“ปัจจเวกขณญาณ” [ปั จจเวกขณญาณทัง ๑๙ ประเภท] หมายถึง ญาณหยังรู้ ด้วยการพิจารณาทบทวน
คือ (๑) สํารวจร้ ูมรรค (๒) สํารวจร้ ูผล (๓) กิเลสทีละแล้ ว (๔) กิเลสทีเหลืออย่ ู และ (๕) นิพพาน
่่
ิ ยังเหลืออยู่ ซึงเมือรวมแล้ว
นต์ไมมี่ การพิจารณากเลสที
(ให้เปรี บเทียบกบั นิโรธ ๕) เว้นแตวาพระอรหั
จะเกดิ “ญาณทัสสนะ ๑๙ ประเภท” หรื อ “ปัจจเวกขณวิถี ๑๙ ประการ” โดยใช้ปัญญาหยังรู ้และ
ญาณทัสสนะทบทวนใน “มรรควิถี ๔–อริยมรรค ๔–มรรค ๔–มรรคญาณ ๔” กบั “สามัญผล ๔–ผล
๔–ผลญาณ ๔” เป็ นเกณฑ์ในการตรวจสอบ ได้แก่
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ปัจจเวกขณวิถี
ิ
ปั จจเวกขณวิถีทีเกดภายหลั
ง
ิ
ปั จจเวกขณวิถีทีเกดภายหลั
ง
ิ
ปั จจเวกขณวิถีทีเกดภายหลั
ง
ิ
ปั จจเวกขณวิถีทีเกดภายหลั
ง

มัคควิถี
โสดาปั ตติมคั ควิถี
สกทาคามิมคั ควิถี
อนาคามิมคั ควิถี
อรหัตตมัคควิถี

มี
มี
มี
มี

รวม

จํานวน
๕ ประการ
๕ ประการ
๕ ประการ
๔ ประการ
๑๙ ประการ

(๑๐) ความอย่ ูเหนือกาลเวลา–Time Perpetuity
ั
“อกาลิโก” [Timelessness] หมายถึง ไม่ ประกอบด้ วยกาล คือ ไมขึ่ นกบกาลเวลา
พร้อมเมือใด บรรลุได้
่ ่ เป็ นจริ งอยูอ่ ยางไร
่ กเ็ ป็ นอยางนั
่ น ไมจํ่ ากดด้
ั วยกาล ใน
ทันที บรรลุเมือใด เห็นผลได้ทนั ที อีกอยางวา
่
ความเป็ นจริ งหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็ นความรู ้อนั ประเสริ ฐสูงสุ ดแหงมวลมนุ
ษยชาติ
ทีวิวฒั น์ขึนมา [เชน่ อริ ยสัจจ์ ๔ อริ ยมรรคมีองค์ ๘] ไมมี่ ความจําเป็ นอะไรทีจะต้องมาพิสูจน์ เชน่
่ ทีต้องทําการวิจยั ศึกษาค้นคว้าอยางตอเนื
่ ่ อง เพือยืนยันหรื อรับรองทฤษฎี
ทฤษฎีในศาสตร์สาขาตางๆ
่
่ กต้อง เพือให้รู้เห็นจริ งตามคํา
นันๆ แตพระสั
มมาสัมพุทธเจ้าทรงชีแนะให้ประพฤติปฏิบตั ิตามอยางถู
ั
็
สอนของพระองค์ โดยไมจํ่ ากดเวลา
ปฏิบตั ิเมือใด กพบความจริ
งเมือนัน ทีเรี ยกวา่ “อนสาสนี
ุ
ปาฏิหาริย์” หมายถึง ปาฏิหาริ ยค์ ืออนุศาสนี คําสอนเป็ นจริ ง สอนให้เห็นจริ ง นําไปปฏิบตั ิได้ผล
่
่ ไมได้
่ ช่วยให้หลุดพ้นจากสังสาร
สมจริ ง เป็ นอัศจรรย์ พระองค์ทรงไมสรรเสริ
ญปาฏิหาริ ยใ์ น ๒ อยาง
ทุกข์ได้ คือ (๑) “อิทธิปาฏิหาริ ย์” คือ ปาฏิหาริ ยค์ ือฤทธิ แสดงฤทธิได้เป็ นอัศจรรย์ และ (๒) “อา
ํ
เทศนาปาฏิหาริ ย์” คือ ปาฏิหาริ ยค์ ือการทายใจ รอบรู ้กระบวนของจิต จนสามารถกาหนดอาการที
หมายเล็กน้อย แล้วบอกสภาพจิต ความคิด อุปนิสยั ได้ถูกต้องเป็ นอัศจรรย์
(๑๑) ความจริงสงสดโดยปรมั
ตถ์ –Absolute Truth
ู ุ
ความจริ งสู งสุ ดโดยปรมัตถ์ [ปรมัตถสัจจะ –Absolute Truths] นัน เป็ นภาวะทีถูกต้องดีเยียม ทีผู ้
่ ด้วยการเจริ ญภาวนากรรมฐาน [มนสิ กการกรรมฐาน]
ปฏิบตั ิธรรมต้องแสวงหาองค์ความรู ้ดงั กลาวนี
ทีเรี ยกวา่ “ภาวนามยปัญญา” อันเป็ นภาวะประเสริ ฐด้วยข้อประพฤติปฏิบตั ิทีอยูใ่ น “อริยภมิู” หรื อ
่ ่ ใน “โลกียธรรม” คือ ธรรมอันเป็ นวิสยั ของโลก, สภาวะเนืองในโลก ได้แก่
“โลกตตรภมิ
ุ
ู ” ซึงไมใชคติ
ขันธ์ ๕ ทีเป็ นสาสวะทังหมด โดยรวมแล้ว เรี ยกวา่ “ดิรัจฉานวิชา” คือ วิชาความรู ้ทีใช้ประกอบอาชีพ
่ ช่วยให้ผถู ้ ือครอบพ้นกเลสและทุ
ิ
ตามปกติในสังคม ไมได้
กข์ทงั หลายได้จริ ง ซึงจะรวมเอาวิชาทาง
ไสยาศาสตร์ คาถาอาคม เวทมนต์ ไว้ดว้ ย “ปรมัตถ์” ดังกล่าวนี ได้แก่ โพธิ ปักขิยธรรม ๓๗–
โลกุตตรธรรม ๙–ปรมัตถธรรม ๔–ปรมัตถสัจจะ ดังนี
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่
ื ล
“โพธิปักขิยธรรม ๓๗” [อภิญญาเทสิ ตธรรม] หมายถึง ธรรมอันเป็ นฝักฝ่ ายแหงความตรั
สรู ้ คือ เกอกู
่
่ ยมรรค หรื อ “เอกายนมรรค” หมายถึง ทางอันเอก คือ ข้อปฏิบตั ิอนั
ื นแกอริ
แกการตรั
สรู ้ ธรรมทีเกอหนุ
ประเสริ ฐทีจะนําผูป้ ฏิบตั ิไปสู่ ความบริ สุทธิหมดจด หมดความทุกข์ และบรรลุนิพพาน ได้แก่ สติปัฏ
ฐาน ๔–สัมมัปปธาน ๔–อิ ทธิ 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”
่
่ นธาตุแตละอยางๆ
่
่ 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
่ ่
่ เลือนลอยไป อุทิศตัวอุทิศใจให้แกสิ่ งทีทํา = “ม่ ุงมัน”
ฝักใฝ่ ไมปลอยใจให้
ฟุ้งซาน
่
(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 ดกนความ
เกยจคร้
่
ั
(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 บกิ
ั จ–จิตอย่ กู บั เรื อง ยอมทํ
“อปัุ ฏฐาน” นันคือ สติชดั ประกอบด้วย “สัมปชัญญะ ๔”
(๒) “ธัมมวิจยะ” คือ ความเฟ้ นธรรม–ความสอดส่ องสืบค้ นธรรม–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
่
่ นอยา่ งยิง
ทําให้ใจผองใสทวมล้
(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
มัชฌัตตตา–ตัตรมัชฌัตตเปกขา
” นันคือ ความเป็ นกลางในอารมณ์นนั ๆ ทีผานเข้
ุ
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
“โลกตตรธรรม
๙” หมายถึง ธรรมอันมิใชวิ่ สยั ของโลก สภาวะพ้นโลก ได้แก่ มรรค ๔–ผล ๔–
ุ
่ ตตรธรรม ระดับจิตใจ
นิพพาน ๑ หรื ออีกนัยหนึง “โลกุตตรภูมิ” คือ ชันทีพ้นจากโลก ระดับแหงโลกุ
ี มิ ๓ ข้างต้น [กามาวจรภูมิ–รู ปาวจรภูมิ–อรู ปาวจรภูมิ] ข้อนีใน
ของพระอริ ยเจ้าอันพ้นแล้วจากโลกยภู
บาลีทีมาเรี ยกวา่ “อปริ ยาปั นนภูมิ” คือ ขันทีไมนั่ บเนืองในวัฏฏะ ระดับทีไมถู่ กจํากดั ดังนี
“อริยมรรค ๔” หมายถึง ทางเข้ าถึงความเป็ นอริ ยบุคคล ญาณทีทําให้ ละสังโยชน์ ได้ ขาด ได้แก่
(๑) “โสดาปัตติมรรค” คือ มรรคอันให้ถึงกระแสทีนําไปสู่ พระนิพพานทีแรก มรรคอันให้ถึง
ความเป็ นพระโสดาบัน เป็ นเหตุละสังโยชน์ได้ ๓ ได้แก่ “สักกายทิฏฐิ –วิจิกิจฉา–สี ลพั พตป
่ ํ ด “กิเลสทีตังอยู่ร่วมกันกับทิฏฐิ ” (สักกายทิฏฐิ –วิจิกิจฉา–สี ลพั พตป
รามาส” และยอมกาจั
รามาส–ทิฏฐานุสัย–วิจิกิจฉานุสัย) ได้
(๒) “สกทาคามิมรรค” คือ มรรคอันให้ถึงความเป็ นพระสกทาคามี เป็ นเหตุละสังโยชน์ได้ ๓
ั าราคะ โทสะ โมหะ ให้เบา
ข้อต้น ได้แก่ “สักกายทิฏฐิ –วิจิกิจฉา–สี ลพั พตปรามาส” กบทํ
่ ํ ด “กิเลสหยาบๆ” (กามราคสังโยชน์ –ปฏิฆสังโยชน์ อย่ างหยาบ–กาม
บางลง และยอมกาจั
ราคานุสัย–ปฏิฆานุสัยอย่ างหยาบ) ได้
(๓) “อนาคามิมรรค” คือ มรรคอันให้ถึงความเป็ นพระอนาคามี เป็ นเหตุละสังโยชน์เบืองตําได
่ ํ ด
ทัง ๕ ได้แก่ “สักกายทิฏฐิ –วิจิกิจฉา–สี ลพั พตปรามาส–กามราคะ–ปฏิฆะ” และยอมกาจั
“กิเลสละเอียด” (กามราคสังโยชน์ –ปฏิฆสั งโยชน์ อย่ างละเอียด–กามราคานุสัย–ปฏิฆานุสัย
อย่ างละเอียด) 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–
่ ํ ด “กิเลสทังหลาย” (รู ปราคะ–อรู ปราคะ–มานะ–
มานะ–อุทธัจจะ–อวิชชา” และยอมกาจั
อุทธัจจะ–อวิชชา–มานานุสัย–ภวราคานุสัย–อวิชชานุสัย) ได้หมด
“อริ ยผล ๔–สามัญญผล ๔” หมายถึง ผลที เกิดสื บเนืองจากการละกิเลสได้ ด้วยมรรค ธรรมารมณ์ อัน
พระอริ ยะพึงเสวย ที เป็ 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
“นิพพาน ๒” หมายถึง สภาพทีดับกิเลสและกองทุกข์ แล้ ว ภาวะทีเป็ นสุขสูงสุด เพราะไร้ กิเลสไร้
ทุกข์ เป็ นอิสรภาพสมบูรณ์ ได้แก่
ิ ยังมีเบญจขันธ์เหลือ
(๑) “สอปาทิ
ุ เสสนิพพาน” หมายถึง นิพพานยังมีอุปาทิเหลือ โดยดับกเลส
่
นันคือ “กิเลสปรินิพพาน” ซึงเป็ นนิพพานของพระอรหันต์ผยู ้ งั เสวยอารมณ์ทีนาชอบใจและ
่ ่
่ บ้ รรลุอธิคมธรรมนี เรี ยกวา่ “สอปาทิ
ไมนาชอบใจทางอิ
นทรี ย ์ ๕ รับรู ้สุขทุกข์อยู่ ทานผู
ุ เสส
บคคล
ุ = พระเสขะ”
ิ ไมมี่ เบญจขันธ์เหลือ
(๒) “อนปาทิ
ุ เสสนิพพาน” หมายถึง นิพพานไมมี่ อุปาทิเหลือ โดยดับกเลส
นันคือ “ขันธปรินิพพาน” ซึงเป็ นนิพพานของพระอรหันต์ผรู ้ ะงับการเสวยอารมณ์ทงั ปวง
่ บ้ รรลุอธิคมธรรมนี เรี ยกวา่ “อนปาทิ
แล้ว ทานผู
ุ เสสบคคล
ุ = พระอเสขะ”
“ปรมัตถธรรม ๔” หมายถึง สภาวะทีมีอยู่โดยปรมัตถ์ สิ งทีเป็ นจริ งโดยความหมายสูงสุด ได้แก่
(๑) “จิต” [จิต ๘๙] คือ สภาพทีคิด ภาวะทีรู ้แจ้งอารมณ์
ั ต คุณสมบัติและอาการของจิต
(๒) “เจตสิ ก” [เจตสิ ก ๕๒] คือ สภาวะทีประกอบกบจิ
่ พร้อมทังคุณและอาการ
(๓) “รปู” [รู ป ๒๘] คือ สภาวะทีเป็ นราง
ิ และทุกข์ทงั ปวง สภาวะทีปราศจากตัณหา
(๔) “นิพพาน” [นิพพาน ๒] คือ สภาวะทีสิ นกเลส
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่
“ปรมัตถสั จจะ” หมายถึง ความจริ งโดยปรมัตถ์ ความจริ งทีมีอยูใ่ นธรรมชาติ โดยไมขึ่ นตอการยอมรั
บ
่ จะกลาวถึ
่ งได้ เชนวา
่ ่ รู ป–
ของคน ความจริ งตามความหมายขันสุ ดท้ายทีตรงตามสภาวะและเทาที
่ กนัยหนึง คือ องค์ความรู ้ทีรวมถึง “วิปัสสนาภมิู–ปัญญาภมิู”
นาม–เวทนา–จิ ต–เจตสิ ก เป็ นต้น กลาวอี
[ได้แก่ “ขันธ์ ๕–อายตนะ ๑๒–ธาตุ ๑๘–อินทรี 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”] ทีใช้เป็ นเกณฑ์ทาํ ความเข้าใจในการเจริ ญภาวนากรรมฐาน
ซึงหมายถึงธรรมทังหลายในหมวด “ปฏิปัตติสัทธรรม” [พระอภิธรรมไตรปิ ฎก] นันคือ ไตรสิ กขา
่ จะสัมปยุตต์กบั “สั ญญา
ได้แก่ ศีล–สมาธิ –ปั ญญา หรื อ อริ ยมรรคมีองค์ ๘ ซึงธรรมทังหลายเหลานี
๑๐” ดังนี
“สั ญญา ๑๐” หมายถึง ความกําหนดหมาย–สิ งทีควรกําหนดหมายไว้ ในใจหรื อแนวความคิดความ
เข้ าใจ สําหรั บใช้ กาํ หนดพิจารณาในการเจริ ญกรรมฐาน ได้แก่
ํ
่ ยงแหงสั
่ งขาร
(๑) “อนิจจสั ญญา” คือ กาหนดหมายความไมเที
ํ
่
(๒) “อนัตตสั ญญา” คือ กาหนดหมายความเป็
นอนัตตาแหงธรรมทั
งปวง
ํ
่
่
(๓) “อสภสั
ุ ญญา” คือ กาหนดหมายความไมงามแหงกาย
ํ
่
่
(๔) “อาทีนวสั ญญา” คือ กาหนดหมายโทษแหงกาย
คือ มีอาพาธตางๆ
ํ
(๕) “ปหานสั ญญา” คือ กาหนดหมายเพื
อละอกุศลวิตกและบาปธรรม
ํ
่ นธรรมอันสงบประณี ต
(๖) “วิราคสั ญญา” คือ กาหนดหมายวิ
ราคะ คือ “อริ ยมรรค” วาเป็
ํ
่ นธรรมอันสงบประณี ต
(๗) “นิโรธสั ญญา” คือ กาหนดหมา
ยนิโรธ คือ “อริ ยผล” วาเป็
ํ
่ ่ ดเพลินในโลกทังปวง
(๘) “สั พพโลเก อนภิรตสั ญญา” คือ กาหนดหมายความไมนาเพลิ
ํ
่ ่
(๙) “สั พพสั งขาเรสุ อนิฏฐสั ญญา” คือ กาหนดหมายความไมนาปรารถนาในสั
งขารทังปวง
ํ
(๑๐) “อานาปานัสสติ” คือ สติกาหนดลมหายใจเข้
าออก
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ด้วยเหตุนี หลักธรรมในพระพุทธศาสนานัน จึงมีฐานะทีถึงพร้อมด้วยความเป็ นหลักทฤษฎีทีสมบูรณ์ ทัง
่
ี น คือ ประกอบด้วย “โลกีย
ในทางคติโลกและทางคติธรรม แตที่ มีความเหนื อชันกวาทฤษฎี
ทางโลกยะนั
สั มมาทิฏฐิ ” และ “โลกตตรสั
มมาทิฏฐิ ” อันมีขอ้ ประพฤติปฏิปทาดําเนิ นชีวิตอยู่ในธรรมด้วย “อริยมรรคมี
ุ
องค์ ๘” และข้อทฤษฎีสุดท้ายทีองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทางแสดงธรรม คือ “ปัจฉิ มโอวาท” หมายถึง คํา
่
สอนครังสุ ดท้าย ทีเรี ยกวา่ “ปัจฉิมวาจา” คือ พระดํารัสสุ ดท้ายของพระพุทธเจ้ากอนจะปริ
นิพพานวา่ :
“วยธมฺมา สงฺขารา อปฺปมาเทน สมฺปาเทถ”
แปลวา่ “สังขารทังหลาย มีความเสื อมสลายไปเป็ นธรรมดา ท่ านทังหลายจง
[ยังประโยชน์ ตนและประโยชน์ ผ้ อู ืน] ให้ ถึงพร้ อม ด้ วยความไม่ ประมาทเถิด”
่ าวา่ “อัปปมาทะ” [Earnestness] หมายถึง ความไม่ ประมาท คือ ความเป็ นอยูอ่ ยางไมขาดสติ
่ ่
ด้วยอรรถแหงคํ
ํ ั
หรื อความเพียรทีมีสติเป็ นเครื องเร่ งเร้าและควบคุม ได้แก่ การดําเนินชีวติ โดยมีสติเป็ นเครื องกากบความ
่ ระมัดระวังตัว ไมยอมถลํ
่
่ ่
ประพฤติปฏิบตั ิและการกระทําทุกอยาง
าลงไปในทางเสื อม แตไมยอมพลาด
้
่ านึกอยูเ่ สมอ
โอกาสสําหรับความดีงามและความเจริ ญกาวหน้
า ตระหนักในสิ งทีพึงทําและพึงละเว้น ใสใจสํ
่
่
ในหน้าทีอันจะต้องรับผิดชอบ ไมยอมปลอยปละละเลย
กระทําการด้วยความจริ งจัง รอบคอบ และรุ ดหน้า
เรื อยไป หลักธรรมในทฤษฎีขอ้ นี (๑) เป็ น องค์ ประกอบภายใน ทีสามารถฝึ กฝนได้ และ (๒) เป็ น ฝ่ ายสมาธิ
่ “โยนิโสมนสิ การ” (๑) เป็ น องค์ ประกอบภายใน ทีสามารถฝึ กฝนได้ และ (๒) เป็ น ฝ่ ายปัญญา]
[สวน
นอกจากนี พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงสรรเสริ ญ “อัปปมาทะ” ในคุณลักษณะอืนๆ อีก ดังนี
“ภิกษุทังหลาย เมือดวงอาทิตย์ อุทัยอยู่ ย่ อมมีแสงอรุ ณขึนมาก่ อน เป็ นบุพนิมิต ฉันใด ความถึง
พร้ อมด้ วยความไม่ ประมาท ก็เป็ นตัวนํา เป็ นบุพนิมิตแห่ งการเกิดขึนของอารยอัษฎางคิกมรรค แก่
ภิกษุ ฉันนัน”
“ธรรมเอก ทีมีอุปการะมาก เพือการเกิดขึนแห่ งอารยอัษฎางคิกมรรค ก็คือ ความถึงพร้ อมด้ วย
ความไม่ ประมาท”
“เราไม่ เล็งเห็นธรรมอืน แม้ สักข้ อหนึง ซึ งเป็ นเหตุให้ อารยอัษฎางคิกมรรคทียังไม่ เกิด ก็เกิดขึน ที
เกิดขึนแล้ ว ก็เจริ ญบริ บูรณ์ เหมือนอย่ างความถึงพร้ อมด้ วยความไม่ ประมาทนีเลย”
“รอยเท้ าของสัตว์ บกทังหลาย ชนิดใดๆ ก็ตาม ย่ อมลงในรอยเท้ าช้ างได้ ทังหมด, รอยเท้ าช้ าง
เรี ยกว่ าเป็ นยอดของรอยเท้ าเหล่ านัน โดยความใหญ่ ฉันใด กุศลธรรมทังหลาย อย่ างใดๆ ก็ตาม
ย่ อมมีความไม่ ประมาทเป็ นมูล ประชุมลงในความไม่ ประมาทได้ ทังหมด ความไม่ ประมาท เรี ยก
ได้ ว่าเป็ นยอดของธรรมเหล่ านัน ฉันนัน”
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“ผู้มีกัลยาณมิตร พึงเป็ นอยู่โดยอาศัยธรรมเอกข้ อนี คือ ความไม่ ประมาทในกุศลธรรมทังหลาย”
“ธรรมเอกอันจะทําให้ ยึดเอาประโยชน์ ไว้ ได้ ทัง ๒ อย่ าง คือ ทังทิฏฐธัมมิกัตถะ [ประโยชน์
ปั จจุบนั ประโยชน์เฉพาะหน้า หรื อประโยชน์สามัญของชีวิต เชน่ ทรัพย์ ยศ กามสุ ข เป็ นต้น] และ
สัมปรายิกัตถะ [ประโยชน์เบืองหน้าหรื อประโยชน์ขนั สูงขึนไปทางจิตใจหรื อคุณธรรม] ก็คือ
ความไม่ ประมาท”
่ น] ทังหลาย มีความเสื อมสิ นไปเป็ นธรรมดา ท่ านทังหลายจงยัง
“สังขาร [สิ งทีปั จจัยปรุ งแตงขึ
ประโยชน์ ทีมุ่งหมายให้ สาํ เร็ จ ด้ วยความไม่ ประมาทเถิด”
“ความไม่ ประมาท ย่ อมเป็ นไปเพือประโยชน์ ยิงใหญ่ เพือความดํารงมัน ไม่ เสื อมสูญ ไม่
อันตรธานแห่ งสัทธรรม”
ฉะนัน บุคคลผูม้ ีโอกาสดีทีได้พบเห็นพระธรรมคําสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านัน ศึกษาค้นคว้า ฟั ง
ั ร้ ู ้ ผูท้ รงศีลทรงธรรม สัตบุรุษ พระอริ ยสงฆ์ ยอมเป็
่ นบุคคลทีมีโอกาสจะ
เทศน์ฟังธรรม สนทนาธรรม กบผู
่ ่ ตตรธรรม เหลือเพียงธรรมทีเป็ นองค์ประกอบภายในอยางเดี
่ ยว ได้แก่ “วิริยะ–
ได้บรรลุคุณอันใหญแหงโลกุ
่ ง ประดาบารมีทีเป็ นสวนประกอบอั
่
ขันติ–กรณา
น
ุ –ปัญญา” [โพธิสมภาร = คุณความดีทงั หลายเฉพาะอยางยิ
ั สาํ เร็ จโพธิ คือ ความตรั สรู้ หรื อหมายถึง “ทศบารมี” คือ บารมีปฏิ ปทาอันยิง ทีพระโพธิ สัตว์ ต้อง
รวมกนให้
บําเพ็ญให้ ครบบริ บูรณ์ จึงจะบรรลุโพธิ ญาณ เป็ นพระพุทธเจ้ า ได้แก่ (๑) “ทาน” คือ การให้ การเสี ยสละเพือ
่
ชวยเหลื
อมวลมนุษย์สรรพสัตว์ (๒) “ศีล” คือ ความประพฤติถูกต้องสุ จริ ต (๓) “เนกขัมมะ” คือ ความปลีก
่
่ นแกการเสพบํ
ออกจากกามได้ ไมเห็
าเรอ การออกบวช (๔) “ปัญญา” คือ ความรอบรู ้เข้าถึงความจริ ง รู ้จกั คิด
้ ญหาและดําเนินการจัดการตางๆ
่ ให้สาํ เร็ จ (๕) “วิริยะ” คือ ความเพียรแกล้วกล้าบากบันทํา
พิจารณาแกไขปั
่
การ ไมทอดทิ
งธุระหน้าที (๖) “ขันติ” คือ ความอดทน ควบคุมตนอยูไ่ ด้ในธรรม ในเหตุผล และในแนวทาง
่
ิ (๗) “สั จจะ” คือ ความจริ ง ซือสัตย์ จริ งใจ จริ งจัง (๘) “อธิษฐาน”
เพือจุดหมายอันชอบ ไมยอมลุ
อาํ นาจกเลส
่ ่ (๙) “เมตตา” คือ ความรักความ
คือ ความตังใจมัน ตังจุดหมายไว้ดีงามชัดเจนและมุ่งไปเด็ดเดียวแนวแน
ื ลหวังให้สรรพสัตว์อยูด่ ีมีความสุ ข และ (๑๐) “อเบกขา
” คือ ความวางใจเป็ นกลาง อยูใ่ น
ปรารถนาดี คิดเกอกู
ุ
่
่ นไหวไปด้วยความยินดียนิ ร้ายชอบชังหรื อแรงเย้ายวนยัวยุใดๆ]
ธรรม เรี ยบสงบสมําเสมอ ไมเอนเอี
ยง ไมหวั
่
่ ทุกอยางมั
่ นอยูท่ ีใจ มีใจเป็ นประธาน
เท่านัน วาจะหมั
นเพียรหรื อปรารภประกอบความเพียรจริ งจังแคไหน
่ อะไรทุกอยางมั
่ นกล้็ มเหลวไปหมดในชีวิต คือ เสี ยชาติเกดมาเป็
ิ
่ ไมมี่ อะไรมันงายที
่
ถ้าใจไมได้
นคนเปลาๆ
ิ นมาเป็ นคน การปฏิบตั ิธรรมเริ มทีตนทุกอยาง
่ แม้จะอยูใ่ กล้กบพระอริ
ั
่ อปฏิบตั ิจริ ง มัน
เกดขึ
ยสงฆ์ ถ้าไมลงมื
็ นชวงเวลาที
่
่ ิ ณ ชา ติ อ ะไรเลยสักนิ ด ทุ ก คนจึ งควรเลื อ กใช้โอกาสชี วิต ของตนให้เ ป็ น
กเป็
ไร้ ค่า ไมเกดคุ
่ ดอยากไปเกดิเป็ นหมา เพราะไมมี่ หมาทีไหนบรรลุธรรมได้จริ ง มีแตผู่ ้
ประโยชน์เป็ นคุณให้ดีทีสุ ด แล้วอยาคิ
่
! ด้วยประการฉะนี.
มีชาติเป็ นมนุษย์เทา่นัน อยาประมาท
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