บทที ๕
การรักษาอารมณ์ แห่ งกรรมฐาน
้
ความกาวหน้
าในการเจริ ญภาวนานัน เป็ นสิ งทีปรารถนาของผูป้ ฏิบตั ิธรรมทุกคน ถึงแม้จะมี
่
็ แตปั่ ญหาอยูท่ ีวา่ ผูป้ ฏิบตั ิธรรมจะสามารถรักษา “ระดับความก้ าวหน้ า”
ความคืบหน้ามากน้อยแคไหนกตาม
่
้ งขึนไปอีก เพราะฉะนัน การสํารวมระวังไมให้
่ จิต
นันๆ ไว้ได้อยางไร
เพือเป็ นฐานในการต่อยอดให้กาวสู
่ นดียนิ ร้ายกบอารมณ์
ั
่
ฟุ้ งซานไปตาม
“กระแสโลกธรรมแห่ งวัฏสงสาร” นัน จึงเป็ นเรื องสําคัญ นันคือ ไมไปยิ
่ ทัง ๖ ทีจะผานเข้
่ ามาในจิต ทําให้ขุ่นมัวเศร้าหมอง ทีเรี ยกวา่ “อินทรี ยสั งวร” [สติสังวร] คือ จิตต้อง
ตางๆ
เป็ น “สมาธิ–ฌานจิต” และ “อเบกขา
” ในขณะทีจิตเป็ นสมาธิ นนั คือ “สั มมาสมาธิ” [ฌาน ๔] ภาวะจิตอีก
ุ
่
และสวนหนึ
งจะต้องเป็ น “สั มมาสติ” [สติปัฏฐาน ๔] ซึ งรวมถึง ภาวะจิตทีมี “สติสัมปชั ญญะ” ทีเรี ยกวา่
“สติปัญญา” หมายถึง ระลึกได้ และรู้ ตัวอยู่เสมอ คือ ฝึ กตนให้ เป็ นคนรู้ จักยังคิด รู้ สึกตัวเสมอว่ า สิ งใดควรทํา
และไม่ ควรทํา ระวังมิให้ เป็ นคนมัวเมาประมาท เมือประสบกับภาวะแห่ งอารมณ์ ต่างๆ ที ผ่ านเข้ ามา จึ งวาง
เฉยได้ เพราะมีปัญญารอบรู้ ในเรื องความเปลียนแปลงของสภาวธรรม นันคือ (๑) “มีวิริยะ” คือ ความ
ิ (๒) “มีสัมปชั ญญะ” พร้อมด้วย (๓) “มีสติ” นันคือ “อาตาปี –สัมปชาโน–สติมา”
พากเพียรในการดับกเลส
ี ั “สมถภาวนา” โดยตรง คล้อยตามอริ ยมรรคมีองค์ ๘ คือ มีองค์มรรค ๓ ได้แก่ “สั มมาวายามะ–
ซึ งเกยวกบ
สั มมาสติ –สั มมาสมาธิ ” ซึ งสามารถ “กําจัดอภิชฌาและโทมนัสเสี ยได้ ในโลก” และควรทําความเข้าใจใน
่ ] ทีเกยวกบ
ี ั “มีสติสัมปชัญญะ” คือ “สโต–สมฺปชาโน–อภิกกฺ มติ–สโต–สมฺปชาโน–
ธรรม ๕ ประการ [ข้างลาง
ปฏิกฺกมติ” หมายถึง “ก้ าวไปข้ างหน้ าหรื อถอยมาข้ างหลัง” คือ “เป็ นผ้ ู ไม่ หลงลืมสติ มีสัมปชั ญญะ” ซึ ง
่ ้
่
บมาข้างหลังด้วย
ประกอบด้วยสติ มีความรู ้สึกตัวทัวพร้อมด้วยปั ญญา ยอมกาวไปข้
างหน้าด้วย ยอมถอยกลั
่ ง “สัมปชัญญะ” ทัง ๔ อยาง
่ ให้หยังลงในอิริยาบถทังปวง มีการกาวไปข้
้
่
ยอมยั
างหน้า เป็ นต้น ดังตอไปนี
ั
่
(๑) “มีอาตาปี ” —อาตาปะ [ความเพียร] มีนยั ตรงกบไวพจน์
ตอไปนี
การปรารภความเพียรทางใจ ความขะมักเขม้น ความบากบัน ความตังหน้า ความพยายาม
้
่ ่ อถอย ความ
ความอุตสาหะ ความทนทาน ความเข้มแข็ง ความหมัน ความกาวไปอยางไมท้
่
่
ไมทอดทิ
งฉันทะ ความไมทอดทิ
งธุระ ความประคับประคองธุระไว้ดว้ ยดี วิริยะ วิริยนิ ทรี ย ์
่
วิริยพละ สัมมาวายามะ วิริยสัมโพชฌงค์ อันเป็ นองค์แหงมรรค
นับเนืองในมรรค ความ
พยายามชอบ [สัมมัปปธาน ๔ = ความเพียรใหญ่] เมือผูป้ ฏิบตั ิเป็ นผูเ้ ข้าถึงแล้ว เข้าถึงพร้อม
แล้ว เข้าไปใกล้แล้ว เข้าไปใกล้พร้อมแล้ว เข้าถึงแล้ว สมบูรณ์แล้ว ประกอบพร้อมแล้ว
ด้วยอาตาปะนี ด้วยเหตุนนั จึงเรี ยกวา่ “อาตาปี ” คือ ผู้มีตบะ ผู้มีความเพียรเป็ นเครื องแผด
เผาบาปราคะ หรื อ ผู้มีคุณเครื องเผากิเลสในภพ ๓ [กามภพ–รู ปภพ–อรู ปภพ] ด้ วยคุณ
่ าตรงข้าม
เครื องเผากิเลสคือความเพียร [วิริยะ] ทีนับได้ ว่าเป็ นไปทางกายและทางจิต สวนคํ
คือ “อนาตาปี ” คือ ไมมี่ ความเพียร
– ๑๒๙ –

ั
่
(๒) “มีสติ” [สติ–สติมา] มีนยั ตรงกบไวพจน์
ตอไปนี
[สมาธิทาํ ให้มีสติ–อุเบกขาทําให้สติ
บริ สุทธิ]
สติ ความตามระลึก ความหวนระลึก สติ กิริยาทีระลึก ความทรงจํา ความไม่ เลือนลอย
ความไม่ ลืม สติ สตินทรี ย์ สติพละ สัมมาสติ
“อปัุ ฏฐิตสติบุคคล” —บุคคลผู้มีสติอันเข้ าไปตังไว้ แล้ ว หมายถึง ความระลึกได้ ความตาม
ระลึกได้ ความหวนระลึกได้ ความนึกได้คือสติ ความทรงจํา ความไมฟั่ นเฟื อน ความไม่
หลงลืม นีเรี ยกวา่ “สติ” คือ บุคคลผูป้ ระกอบแล้วด้วยสตินี
่ ความตามระลึกไมได้
่ ความ
“มฏฐสั
ุ จจะ” —ความเป็ นผู้ไม่ มีสติ หมายถึง ความระลึกไมได้
่ ความระลึกไมได้
่ สภาพทีระลึกไมได้
่ สภาพทีทรงจํา ความเลือนลอย
หวนระลึกไมได้
ความหลงลืม
่ ความตามระลึกไมได้
่
“มฏฐั
ุ สสติบุคคล” —บุคคลผู้มีสติหลง หมายถึง ความระลึกไมได้
่ ความไมมี่ สติ ความระลึกไมได้
่ ความทรงจําไมได้
่ ความหลงใหล
ความกลับระลึกไมได้
ความฟันเฟื อน
ั
่
(๓) “มีสัมปชัญญะ” [ปั ญญา–สัมปชาโน] มีนยั ตรงกบไวพจน์
ตอไปนี
[อุเบกขาทําให้มี
สัมปชัญญะ]
ปั ญญา กิริยาทีรู้ ชัด ความวิจัย ความเลือกสรร ความวิจัยธรรม ความกําหนดหมาย ความเข้ า
ไปกําหนด ความเข้ าไปกําหนดเฉพาะ ภาวะทีรู้ ภาวะทีฉลาด ภาวะทีรู้ ละเอียด ความรู้ แจ่ ม
แจ้ ง ความค้ นคิด ความใคร่ ครวญ ปั ญญาเหมือนแผ่ นดิน ปั ญญาเครื องทําลายกิเลส ปั ญญา
เป็ นเครื องนําทาง ความเห็นแจ้ ง ความรู้ ชัด ปั ญญาเหมือนประตัก ปั ญญา ปั ญญินทรี ย์
ปั ญญาพละ ปั ญญาเหมือนศัสตรา ปั ญญาเหมือนปราสาท ความสว่ างคือปั ญญา แสงสว่ าง
คือปั ญญา ปั ญญาเหมือนประทีป ปั ญญาเหมือนดวงแก้ ว ความไม่ หลง ความวิจัยธรรม
สัมมาทิฏฐิ
“สัมปชานบคคล
ุ ” —บุคคลผู้มีสัมปชัญญะ หมายถึง ความรอบรู ้ ความรู ้ชดั ความเลือกเฟ้ น
่
ํ
ํ
ความเลือกสรร ความสอดสองธรรม
ความกาหนดหมาย
ความเข้าไปกาหนดรู
้เฉพาะ ความ
่ ง ความคิดนึก ความใครครวญ
่
เป็ นผูร้ ู ้ ความฉลาด ความรู ้ละเอียด ความรู ้แจมแจ้
ความรู ้
กว้างขวาง ความรู ้เฉี ยบขาด ความรู ้นาํ ทาง ความเห็นแจ้ง ความรู ้ทวั พร้อม ปั ญญาเพียงดัง
ํ งคือปั ญญา ประทีปคือปั ญญา รัตนะคือปัญญา ความสอดสองธรรม
่
ปะฏัก ปั ญญินทรี ย ์ กาลั
คืออโมหะ สัมมาทิฏฐิ หรื อใช้นิยามตาม “สัมปชัญญะ–มีสัมปชัญญะ”
– ๑๓๐ –

่ น ความไม่
“อสัมปชานบคคล
ุ ” —บุคคลผู้ไม่ มีสัมปชัญญะ หมายถึง ความไมรู่ ้ ความไมเห็
่ อม ความไมแทงตลอด
่
่ ํ
ตรัสรู ้ ความไมรู่ ้ตาม ความไมพร้
ความไมรั่ บทราบ ความไมกาหนด
่ ่ ง ความไมพิ่ จารณา ไมทํ่ าให้แจมแจ้
่ ง ความเป็ นผูท้ รามปั ญญา
ลงทราบ ความไมเพงเล็
่
ความเป็ นผูเ้ ขลา ความหลงทัว ความหลงพร้อม ความโงเขลาเบาปั
ญญา คือ มี โอฆะคือ
่
ิ
ิ นเป็ นดุจกระแสนําหลากทวมใจสั
อง
อวิชชา [กเลสอั
ตว์] มี โยคะคืออวิชชา [กเลสเครื
ิ แฝงตัวนอนเนืองอยูใ่ นสันดาน] มี ปริ ยฏุ
ประกอบสัตว์ไว้ในภพ] อนุสัยคืออวิชชา [กเลสที
ิ พลุ่งขึนมาเร้ารุ มกลุม้ รุ มครอบงําอยูใ่ นจิตใจ] มี คัณฐะคืออวิชชา
ฐานคืออวิชชา [กเลสที
ิ
ิ
[กเลสเครื
องรัดรึ ง] สังโยชน์ คืออวิชชา [กเลสเครื
องผูกมัดไว้ทงั หมด] มี ลิมคืออวิชชา [ลังคี
ิ าให้ติดโดยแท้ ถอนขึนได้ยาก] และ มี อกศลมลคื
–กเลสทํ
ุ ู อโมหะ [ความลุ่มหลง หมกมุ่น
มัวเมา ไมมี่ ปัญญา]
(๔) “โยนิโสมนสิการ” —ความทําไว้ ในใจโดยแยบคาย หมายถึง มนสิ การในอุบาย มนสิ การถูก
ทาง มนสิ การโดยอุบาย มนสิ การโดยคลองธรรม คือ มนสิ การโดยนัยในอนิจจลักษณะ
่ ยง วาไมเที
่ ่ ยง หรื อมนสิ การโดยนัยในทุกขลักษณะ ในสิ งทีเป็ นทุกข์ วาเป็
่ น
ในสิ งทีไมเที
่ ่ ตตา วาเป็
่ นอนัตตา หรื อในสิ ง
ทุกข์ หรื อมนสิ การโดยนัยในอนัตตลักษณะ ในสิ งทีไมใชอั
่ วาไมงาม
่ ่ หรื อการพิจารณา การตามพิจารณา การรําพึง การใครครวญ
่
่
ทีไมงาม
การใสใจ
่ ยง เป็ นทุกข์ เป็ นอนัตตา = มีสัมปชัญญะ–ปั ญญา
อนุโลมในของไมเที
(๕) “อโยนิโสมนสิการ” —ความทําไว้ ในใจโดยไม่ แยบคาย หมายถึง ความทําไว้ในใจโดยไม่
่ ยง วาเที
่ ยง ความทําไว้ในใจโดยไมแยบคาย
่
่ น
แยบคายในสิ งทีไมเที
ในสิ งทีเป็ นทุกข์ วาเป็
่
่ ่ ตตาตัวตนวาเป็
่ นอัตตาตัวตน ความทํา
สุ ข ความทําไว้ในใจโดยไมแยบคาย
ในสิ งทีไมใชอั
่
่ วางาม
่ หรื อความนึก ความนึกเนืองๆ ความคิด
ไว้ในใจโดยไมแยบคาย
ในสิ งทีไมงาม
่ ต โดยผิดจากความจริ ง = ไม่ มีสัมปชัญญะ–ปราศจาก
ความพิจารณา ความทําไว้ในใจแหงจิ
ปั ญญา
ให้พิจารณาความสําคัญของ “โยนิโสมนสิ การ” หรื อ “โยนิโสมนสิ การสั มปทา” คือ ความถึงพร้ อมด้ วยความ
สมบรณ์
ั นาปั ญญาของมวล
ู แห่ งโยนิ โสมนสิ การในการปฏิบัติธรรม ซึ งมีบทบาทสําคัญในการวิวฒั น์พฒ
มนุษยชาติ ทีเรี ยกวา่ “ปัญญา ๓” ได้แก่ (๑) จินตามยปัญญา (๒) สุตมยปั ญญา และ (๓) ภาวนามยปั ญญา ซึง
่ มีส่ วนเกยวข้
ี องโดยตรงกบั “สติสัมปชั ญญะ” ซึ งแสดงความระลึกได้รู้ตวั
ปั ญญาทัง ๓ ประการดังกลาวนี
ี ญญา กบั (๒) โลกุตตรธรรม–โลกุตตรปั ญญา
ทัวถ้วนในธรรมทัง ๒ ประการ ได้แก่ (๑) โลกียธรรม–โลกยปั
ทีหมายถึง ความเข้าใจทีถูกต้อง คือ “สั มมาทิฏฐิ” –เห็นชอบ และความนึกคิดทีถูกต้อง คือ “สั มมาสั งกัปปะ”
่
–ดําริ ชอบ (ดูภาคผนวก –การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด) ดังรายละเอียดข้างลางนี
– ๑๓๑ –

โยนิโสมนสิ การสั มปทา
โลกียธรรม

โลกตตรธรรม
ุ

สุ ตมยปัญญา

จินตามยปัญญา

ภาวนามยปัญญา

ปรโตโฆสะ

โยนิโสมนสิ การ

โยนิโสมนสิ การ

ี มมาทิฏฐิ
โลกยสั

ี มมาสังกปปะ
ั
โลกยสั

โลกุตตสัมมาทิฏฐิ

ั
โลกุตตรสัมมาสังกปปะ

ผู้มีเชือกิเลสตัณหา

ผู้ดบไม่
ั มีเชือเหลือ

ปราชญ์ ผูร้ ู ้ นักวิชาการ

พระพุทธเจ้า

ปุถุชนธรรมดา

อริ ยสาวก–อริ ยสาวิกา

ถ้ามาบวชในพระพุทธศาสนาจะเป็ นแบบนี
ชีวิตสันตติในสังสารจักร

ดับขันธ์ปริ นิพพาน

่ นผลเมืองดี
ยอมเป็

่ นพระอรหันต์
ยอมเป็

ี
ั
ภาพประกอบ ๙: การเจริ ญโยนิโสมนสิ การทังในโลกยธรรมกบโลกุ
ตตรธรรม
หมายเหตุ: ให้พิจารณานิยามของคําวา่ “โยนิโสมนสิการ” หมายถึง (๑) รู ้จกั คิดพิจารณาหาเหตุผลโดยถูกวิธี
่ ยนสดับฟังนัน จับสาระทีจะ
ความฉลาดคิดแยบคายให้เห็นความจริ งและหาประโยชน์ได้ ในสิ งทีได้เลาเรี
นําไปใช้ประโยชน์ได้ (๒) การใช้ความคิดถูกวิธี ความรู ้จกั คิด คิดเป็ น คือ ทําในใจโดยแยบคายด้วยอุบาย
มองสิ งทังหลายด้วยความคิดพิจารณา รู ้จกั สื บสาวหาเหตุผล แยกแยะสิ งนันๆ หรื อปัญหานันๆ ออก ให้เห็น
่ ปัจจัย (๓) การทําในใจโดยแยบคาย มองสิ งทังหลายด้วยความคิด
ตามสภาวะและตามความสัมพันธ์แหงเหตุ
พิจารณาสื บค้นถึงต้นเค้า สาวหาเหตุผลจนตลอดสาย แยกแยะออก วิเคราะห์ดูดว้ ยปัญญาทีคิดเป็ นระเบียบ
่ ปัจจัย
และโดยอุบายวิธี ให้เห็นสิ งนันๆ หรื อปัญหานันๆ ตามสภาวะและตามความสัมพันธ์แหงเหตุ
– ๑๓๒ –

่
็ เพือให้พิจารณานัยสําคัญของ คําวา่ “สั มปชั ญญะ” ให้ประจักษ์ชดั เจนยิงขึน เพราะเป็ นเรื อง
อยางไรกตาม
ี ั “ความร้ ู –ปัญญา–ญาณ” ทีจะสนับสนุ นถึงผลแหงการปฏิ
่
เกยวกบ
บตั ิธรรมวา่ ต้องเกดิ “องค์ ความร้ ู ใหม่ ”
่ ่
ขึนเสมอ โดยไมใชปราศจากปั
ญญา นันคือ “อโยนิโสมนสิ การ” หมายถึง ไม่ กระทําไว้ ในใจโดยอุบาย คือ
่
ด้วย
กระทําไว้ ในใจนอกทาง นันคือ คิดในแนวทางแบบคู่ขนานในเชิ งแย้งความไมดี่ ว่าดี อันไมประกอบ
่ ยงวาเที
่ ยง หรื อในความทุกข์วาสุ
่ ข ในสิ งทีมิใชตนวาตน
่ ่ หรื อในสิ ง
ปั ญญา ได้แก่ กระทําในใจในความไมเที
่ ่
ทีไมงามวางาม
[วิปลาส ๔ หรื อ อคติ ๔ ได้แก่ ฉั นทาคติ–ลําเอียงเพราะรัก โทสาคติ–ลําเอียงเพราะชัง
่ ิ นแกผู่ ย้ งั
โมหาคติ–ลําเอียงเพราะเขลา ภยาคติ–ลําเอียงเพราะกลัว = จิตไม่ สมประกอบ] กามฉันทะยอมเกดขึ
่
” นันเสี ยโดยมาก หรื อ ไมประกอบด้
วยความรู ้แจ้ง ปราศจากปรี ชา
มนสิ การนันให้เป็ นไปอยูใ่ น “สภารมณ์
ุ
หยังรู ้ “ญาณวิปปยตุ” ฉะนัน “กระบวนการคิดทีต่ อยอดปัญญา” ให้อยูใ่ นขันแตกฉานจึงเป็ นเรื องสําคัญ คือ
่ จจสมุปบาท ดังนี
มีทกั ษะการคิดทีถูกต้อง ทีเรี ยกวา่ “โยนิโสมนสิการ” ทีตังอยูบ่ นพืนฐานแหงปฏิ
“สั มปชัญญะ ๔” หมายถึง ความรู้ ตัว–ความรู้ ตัวทัวพร้ อม–ความรู้ ชัด–ความรู้ ทัวชัด–ภาวะทีรู้ ละเอียด–
ความรู้ แจ่ มแจ้ ง–ปั ญญาเหมือนประทีป–ความตระหนัก ได้แก่
(๑) “สาตถกสั มปชัญญะ” คือ รู้ ชัดว่ ามีประโยชน์ หรื อตระหนักในจุดหมาย นันคือ รู ้ตวั ตระหนักชัด
่ งทีกระทํานันมีประโยชน์ตามความมุ่งหมายอยางไรหรื
่
่
วาสิ
อไม่ หรื อวาอะไรควรเป็
นจุดหมาย
่ ้สึกหรื อนึกขึนมาวา่
ของการกระทํานัน เชน่ ผูเ้ จริ ญกรรมฐาน เมือจะไป ณ ทีใดทีหนึง มิใชสั่ กวารู
็ แตตระหนั
่
่ อไปแล้วจะได้ปีติสุขหรื อความสงบใจ ชวยให้
่ เกดความเจริ
ิ
จะไป กไป
กวาเมื
ญโดย
ธรรมจึงไป โดยสาระ คือ ความรู้ ตระหนักทีจะเลือกทําสิ งทีตรงกับวัตถุประสงค์ หรื ออํานวย
ประโยชน์ ทีมุ่งหมาย
(๒) “สั ปปายสั มปชัญญะ” คือ รู้ ชัดว่ าเป็ นสัปปายะ หรื อตระหนักในความเหมาะสมเกือกูล นันคือ
่ งของนัน การกระทํานัน ทีทีจะไปนัน เหมาะกนกบตน
ั ั เกอกู
ื ลแกสุ่ ขภาพ แก่
รู ้ตวั ตระหนักชัดวาสิ
่
่ ศลธรรมและการเกดขึ
ิ นเจริ ญงอกงามแหงกุ
่ ศลธรรม จึงใช้ จึงทํา
กจิ เอือตอการสละละลดแหงอกุ
ั นฟ้ าอากาศและเหมาะกบภาวะของ
ั
จึงไป หรื อเลือกให้เหมาะ เชน่ ภิกษุใช้จีวรทีเหมาะกบดิ
ตนที
่ อารมณ์ซึงจะ
เป็ นสมณะ ผูเ้ จริ ญกรรมฐานจะไปฟังธรรมอันมีประโยชน์ในทีชุมนุมใหญ่ แตรู่ ้วามี
่
็ ่ โดยสาระ คือ ความรู้ ตระหนักทีจะเลือกทําแต่ สิงทีเหมาะสบาย
เป็ นอันตรายตอกรรมฐาน
กไมไป
เอือต่ อกาย จิ ต ชี วิต กิจ พืนภูมิ และภาวะของตน
(๓) “โคจรสั มปชัญญะ” คือ รู้ ชัดว่ าเป็ นโคจร หรื อตระหนักในแดนงานของตน นันคือ รู ้ตวั ตระหนัก
่่
ชัดอยูต่ ลอดเวลาถึงสิ งทีเป็ นกจิ หน้าที เป็ นตัวงาน เป็ นจุดของเรื องทีตนกระทํา ไมวาจะไปไหน
่ ่
่่
หรื อทําอะไรอืน กรู็ ้ตระหนักอยู่ ไมปลอยให้
เลือนหายไป มิใชวาพอทํ
าอะไรอืน หรื อไปพบกบั
ั งนันเรื องนัน เป็ นนกบินไมกลั
่ บรัง โดยเฉพาะการไมทิ่ ง
สิ งอืนเรื องอืน กเ็ ตลิดเพริ ดไปกบสิ
ิ
่
อารมณ์กรรมฐาน ซึงรวมถึงการบําเพ็ญจิตภาวนาและปัญญาภาวนาในกจกรรมทุ
กอยางใน
– ๑๓๓ –

ชีวิตประจําวัน โดยสาระ คือ ความรู้ ตระหนักทีจะคุมกายและจิ ตไว้ ให้ อยู่ในกิจ ในประเด็น หรื อ
แดนงานของตน ไม่ ให้ เขว เตลิด เลือนลอย หรื อหลงลืมไปเสี ย
(๔) “อสั มโมหสั มปชัญญะ” คือ รู้ ชัดว่ าไม่ หลง หรื อตระหนักในตัวเนือหาสภาวะ ไม่ หลงใหลฟั น
เฟื อน นันคือ เมือไปไหน ทําอะไร กรู็ ้ตวั ตระหนักชัดในการเคลือนไหว หรื อในการกระทํานัน
่ ไมสั่ บสนเงอะงะฟันเฟื อน เข้าใจลวงตลอดไปถึ
่
งตัวสภาวะในการ
และในสิ งทีกระทํานัน ไมหลง
่ นเพียงการประชุมกนขององค์
ั
่ ประสาน
กระทําทีเป็ นไปอยูน่ นั วาเป็
ประกอบและปั จจัยตางๆ
ั นมาให้ปรากฏเป็ นอยางนั
่ น หรื อสําเร็ จกจนั
ิ นๆ รู ้ทนั สมมติ ไมหลงสภาวะ
่
หนุนเนืองกนขึ
เชน่
ยึดเห็นเป็ นตัวตน โดยสาระ คือ ความรู้ ตระหนัก ในเรื องราว เนือหา สาระ และสภาวะของสิ งที
ตนเกียวข้ องหรื อกระทําอยู่นัน ตามทีเป็ นจริ งโดยสมมติสัจจะ หรื อตลอดถึงโดยปรมัตถสัจจะ
่
่ า มิใชทํ
่ าอยางงมงายไมรู
่
่ ้เรื อง และไมถู่ กหลอกให้ลุ่มหลงหรื อ
มิใชพรวดพราดทํ
าไป หรื อสักวาทํ
่ ว หรื อด้วยลักษณะอาการภายนอกทียัวยุ หรื อเย้ายวน เป็ นต้น
เข้าใจผิดไปเสี ยด้วยความพรามั
่ ายอมเกด
่ ิ “อธิโมกข์ ” คือ ศรั ทธาแรงกล้ าและเลือมใสปลงใจเชื อ ที ทําให้ ใจผ่ องใสอย่ าง
เมือมีปัญญาทีแกกล้
ยิงในอริ ยมรรค เพราะปฏิบตั ิธรรมในทางทีถูกต้อง ปราศจากข้อสงสัย [วิจิกจิ ฉา–ความลังเลสงสัยเป็ นเหตุ
่ ่
ให้ไมแนใจในปฏิ
ปทาเครื องดําเนินของตน] ไมผิ่ ดคลองธรรมแหง่ “ญายธรรม–เอกายนมรรค” [“อริ ยมรรค
มีองค์ ๘” = “ฌาน–วิโมกข์ –สมาธิ –สมาบัติ–มรรค–ผล–อภิญญา–ปฏิ สัมภิทา” กบั “โพธิปักขิยธรรม ๓๗”]
ซึ งเป็ นไปตาม “เส้ นทางสายกลางแห่ งปัญญาอันยิง” ทีเรี ยกวา่ “มัชฌิมาปฏิปทา” ซึ งหมายถึง “อริ ยมรรคมี
องค์ ๘” และยังเป็ นเหตุให้เกดิ [อัตถุปปั ตติ] ปั ญญาแตกฉานในธรรมทังหลาย คือ “ปฏิสัมภิทา ๔” ดังนี
“ปฏิสัมภิทา ๔” หมายถึง ปั ญญาแตกฉาน ส่ วนคุณบทแห่ งบุคคล คือ ผูบ้ รรลุปฏิสมั ภิทา ทีเรี ยกวา่
“ปฏิสมฺภิทปฺปตฺโต” คือ ได้เข้าถึง “ปฏิสัมภิทาญาณ” ได้แก่
(๑) “อัตถปฏิสัมภิทา” คือ ปั ญญาแตกฉานในอรรถ —ปรี ชาแจ้งในความหมาย เห็นข้อธรรมหรื อ
็
่
็
ความยอ่ กสามารถแยกแยะอธิ
บายขยายออกไปได้โดยพิสดาร เห็นเหตุอยางหนึ
ง กสามารถ
่
่ ้ถึงผล
คิดแยกแยะกระจายเชือมโยงตอออกไปได้
จนลวงรู
(๒) “ธัมมปฏิสัมภิทา” คือ ปั ญญาแตกฉานในธรรม —ปรี ชาแจ้งในหลัก เห็นอรรถาธิบายพิสดาร
็
่
็
กสามารถจั
บใจความมาตังเป็ นกระทูห้ รื อหัวข้อได้ เห็นผลอยางหนึ
ง กสามารถสื
บสาว
กลับไปหาเหตุได้
(๓) “นิรุ ตติปฏิสัมภิทา” คือ ปั ญญาแตกฉานในนิรุกติ —ปรี ชาแจ้งในภาษา รู ้ศพั ท์ ถ้อยคําบัญญัติ
่ เข้าใจใช้คาํ พูดชีแจงให้ผอู ้ ืนเข้าใจและเห็นตามได้
และภาษาตางๆ
(๔) “ปฏิภาณปฏิสัมภิทา” คือ ปั ญญาแตกฉานในปฏิภาณ —ปรี ชาแจ้งในความคิดทันการ มีไหว
พริ บซึมซาบในความรู ้ทีมีอยู่ เอามา เชือมโยงเข้าสร้างความคิด [ริ เริ ม] และเหตุผลขึนใหม่
ั
ั การณ์ [ประยุกต์ดดั แปลง]
[สร้างสรรค์] ใช้ประโยชน์ได้สบเหมาะ เข้ากบกรณี
เข้ากบเหตุ
– ๑๓๔ –

ดังนัน จะเห็นได้ว่า แนวทางในการปฏิบตั ิธรรมของพระพุทธศาสนานัน จะต้องมุ่งมันในเรื องการทําให้เกดิ
่
ิ น จากการเจริ ญ “โยนิ โ สมนสิ ก าร”
“ปั ญ ญา” [สั ม มาทิ ฏ ฐิ ] ในแตละระดั
บ ของการปฏิ บ ัติ ธ รรม ที เกดขึ
่ ง “สมถภาวนา” [อธิ จิตต์–จิตประภัสสร = ภวังคจิต] ทีประกอบด้วยสิ งทีถูกต้องโดย “องค์
โดยเฉพาะอยางยิ
่
มรรค–มัคคังคะ” แหงธรรม
๓ ประการ ได้แก่ (๑) สั มมาวายามะ–สัมมัปปธาน ๔ (๒) สั มมาสติ–สติปัฏฐาน
ิ
่
๔ ซึ งทําให้จิตปราศจากนิ วรณ์ “ปริ ยุฏฐานกิเลส” คือ กเลสอยางกลาง
และ (๓) สั มมาสมาธิ –ฌาน ๔ ที
่ จะกาวข้
้ ามไปสู่ “วิปัสสนาภาวนา” [อธิ ปัญญา] ตอไป
่ ที ประกอบด้วยสิ งที
ประกอบด้วยปั ญญา กอนที
่
ถูกต้องโดย “องค์ มรรค–มัคคังคะ” แหงธรรม
๒ ประการ ได้แก่ (๑) สั มมาทิฏฐิ และ (๒) สั มมาสั งกัปปะ
ิ
่
ซึงทําให้จิตหลุดพ้นจากอาสวะทังปวง “อนสยกิ
ยด เพราะฉะนัน “การรั กษาอารมณ์
ุ เลส” คือ กเลสอยางละเอี
่ ่ งจัง เพือให้เกดความตอเนื
ิ
่ องของความกาวหน้
้
แห่ งกรรมฐาน” จึงเป็ นเรื องทีต้องเอาใจใสอยางจริ
าในการ
่
เจริ ญกรรมฐาน ซึงหมายถึง การรั กษาตนเองไม่ ให้ เกิดความประมาท “อัปปมาทะ” [ความไมประมาท
] อย่ าง
สื บเนืองทุกขณะ ทีเรี ยกวา่ “จตรารั
ุ กขา” นัน หมายถึง การเจริ ญภาวนาทีเป็ นเครื องรั กษาตัวให้ มีใจสงบและ
ตังอยู่ในความไม่ ประมาท ได้แก่ (๑) พทธานสติ
และ (๔) มรณ
ุ
ุ ภาวนา (๒) เมตตาภาวนา (๓) อสภภาวนา
ุ
่ ่ “อารั กขกัมมัฏฐาน” หมายถึง กรรมฐานเป็ นเครื องรั กษาตน กรรมฐานเป็ น
สติภาวนา หรื อ เรี ยกอีกอยางวา
่
เครื องรั กษาผู้ปฏิบัติให้ สงบระงับและให้ ตังอยู่ในความไม่ ประมาท ดังรายละเอียดข้างลางนี
อริยธรรม ๔

อริยมรรคมีองค์ ๘ [สัมมัตตะ ๑๐]

(๑) อริ ยศีล
(๒) อริ ยสมาธิ
(๓) อริ ยปั ญญา
(๔) อริ ยวิมุตติ

ั นตะ–สัมมาอาชีวะ
(๑) สัมมาวาจา–สัมมากมมั
(๒) สัมมาวายามะ–สัมมาสติ–สัมมาสมาธิ
ั
(๓) สัมมาทิฏฐิ–สัมมาสังกปปะ
(๔) สัมมาญาณ–สัมมาวิมุตติ

อริยสั จจ์ ๔
(๑) ทุกขสัจจ์
(๒) สมุทยั สัจจ์
(๓) นิโรธสัจจ์
(๔) มรรคสัจจ์

โลกตตรมรรคญาณ
–โลกตตรผลญาณ
ุ
ุ
ั
กลยาณมิ
ตตตา–โยนิโสมนสิ การ–อัปปมาทะ [ธรรมเอก]
อารักขกัมมัฏฐาน ๔
(๑) พุทธานุสติภาวนา (๒) เมตตาภาวนา (๓) อสุภภาวนา (๔) มรณสติภาวนา
ั กฐานทีสัมพันธ์กบั อริ ยธรรม–อริ ยมรรค–อริ ยสัจจ์
ภาพประกอบ ๑๐ : บทบาทอารักขกมมั

– ๑๓๕ –

่
“อารักขกัมมัฏฐาน ๔” [ข้อปฏิบตั ิของพระอริ ยเจ้า] เจริ ญให้มากเพือความไมประมาท
ดังนี
(๑) “พทธานสสติ
ุ
ุ –พทธานสติ
ุ
ุ ภาวนา” คือ ระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้ าทีมีในพระองค์ และทรง
เกือกูลแก่ ผ้ อู ืน ให้พิจารณาบท “พทธคณ
ุ ุ ๙–นวารหาทิคุณ” ดังนี
่ ๆ พระผูม้ ีพระภาคเจ้านัน
อิติปิ โส ภควา —แม้เพราะอยางนี
ิ ทําลายกาแหงสั
ํ ่ งสารจักรได้
(๑) อรหํ —เป็ นพระอรหั นต์ คือ เป็ นผูบ้ ริ สุทธิ ไกลจากกเลส
แล้ว เป็ นผูค้ วรแนะนําสังสอนผูอ้ ืน ควรได้รับความเคารพบูชา เป็ นต้น
(๒) สมฺมาสมฺพทฺุ โธ —เป็ นผูต้ รัสรู ้ชอบเอง
(๓) วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน —เป็ นผู้ถึงพร้ อมด้ วยวิชชา คือความรู้ และจรณะ คือ ความ
ประพฤติ
(๔) สคโต
ุ —เป็ นผู้เสด็จไปดีแล้ ว คือ ทรงดําเนินพระพุทธจริ ยาให้เป็ นไปโดยสําเร็ จผล
็ ตรัสรู ้สาํ เร็ จเป็ นพระพุทธเจ้า ทรงบําเพ็ญพุทธกจกสํ
ิ ็ าเร็ จ
ด้วยดี พระองค์เองกได้
่ ่ งหลายในทีทีเสด็จไป และได้ประดิษฐานพระศาสนาไว้
ประโยชน์ยงิ ใหญแกชนทั
่
็ นประโยชน์แกมหาชนสื
แม้ปริ นิพพานแล้วกเป็
บมา
่
(๕) โลกวิทู —เป็ นผู้ร้ ู แจ้ งโลก คือ ทรงรู ้แจ้งสภาวะอันเป็ นคติธรรมดาแหงโลกคื
อสังขาร
่ ตวโลกทังปวง ผูเ้ ป็ นไปตามอํานาจแหง่
ทังหลายทรงหยังทราบอัธยาศัยสันดานแหงสั
่
คติธรรมดาโดยถองแท้
เป็ นเหตุให้ทรงดําเนินพระองค์เป็ นอิสระ พ้นจากอํานาจ
่ ธรรมดานัน และทรงเป็ นทีพึงแหงสั
่ ตว์ทงั หลายผูย้ งั จมอยูใ่ นกระแส
ครอบงําแหงคติ
โลกได้
(๖) อนตฺุ ตโร ปริุ สทมฺมสารถิ —เป็ นสารถีฝึกบุรุษทีฝึ กได้ ไม่ มีใครยิงไปกว่ า คือ ทรงเป็ นผู ้
ฝึ กคนได้ดีเยียม ไมมี่ ผใู ้ ดเทียมเทา่
(๗) สตฺถา เทวมนสฺุ สานํ —เป็ นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ ทังหลาย
(๘) พทฺุ โธ —เป็ นผู้ตืนและเบิกบานแล้ ว คือ ทรงตืนเองจากความเชือถือและข้อปฏิบตั ิ
ั
ทังหลายทีถือกนมาผิ
ดๆ ด้วย ทรงปลุกผูอ้ ืนให้พน้ จากความหลงงมงายด้วย อนึง
่ ไมหวง
่ ่ กงวลในสิ
ั
เพราะไมติ่ ด ไมหลง
งใดๆ มีการคํานึงประโยชน์ส่ วนตน เป็ นต้น จึง
ิ ถูก ต้องบริ บูรณ์ โดยถือธรรมเป็ นประมาณ การที
มีพระทัยเบิกบาน บําเพ็ญพุทธกจได้
่ และทรงบําเพ็ญพุทธกจได้
ิ เรี ยบร้อยบริ บูรณ์เชนนี
่ ยอม
่
ทรงพระคุณสมบูรณ์เชนนี
่
ิ
อาศัยเหตุคือความเป็ นผูต้ ืน และยอมให้
เกดผลคื
อทําให้ทรงเบิกบานด้วย
(๙) ภควา —ทรงเป็ นผู้มีโชค คือ จะทรงทําการใด กลุ็ ล่วงปลอดภัยทุกประการ หรื อ เป็ นผู้
จําแนกแจกธรรม

– ๑๓๖ –

(๒) “เมตตา–เมตตาภาวนา” คือ แผ่ ไมตรี จิต คิดจะให้ สัตว์ ทังปวงเป็ นสุขทัวหน้ า ทีเรี ยกวา่
“อัปปมัญญา ๔” [พรหมวิหารธรรม] ได้แก่ “เมตตา–กรุ ณา–มุทิตา–อุเบกขา” คําวา่
่
่ ยบกนใน
ั
“สี มาสั มเภท” คือ การแผเมตตาแ
บบไมมี่ ขอบเขตหรื อไร้พรหมแดนเสมอเทาเที
บุคคล ๔ ประเภท ได้แก่ ตนเอง ๑ คนทีรั ก ๑ คนกลางๆ ๑ คนศัตรคู่ เู วร ๑ ได้ลุถึงขันทีมี
ั
่
จิตเมตตา–กรณา
เสมอกนหมดตอสรรพสั
ตว์ทวั สรรพโลก ทีเรี ยกวา่
ุ –มทิุ ตา–อเบกขา
ุ
ั ] หรื อ
“อโนธิโสผรณา” ซึงทําให้จิตเป็ น “อัปปนาสมาธิ –จตุตถฌาน” [อุบกขา–เอกคคตา
เข้าถึง “อุคคหนิมิต” [นิมิตติดตา] และ “ปฏิภาคนิมิต” [นิมิตทีเคลือนไหวได้] ได้ ดังนี
บทเมตตาตน [ปรารถนาดีอยากให้พน้ ทุกข์]
อะหั ง สุขิโต โหมิ นิททุกโขโหมิ
อะเวโร โหมิ
อัพยาปั ชโฌ โหมิ
อะนีโฆ โหมิ
สุขี อัตตานัง ปะริ หะรามิ
บทแผ่ เมตตาสรรพสั ตว์ [ปรารถนาดีอยากให้พน้ ทุกข์]
สัพเพ สัตตา สุขิตา โหนตุ
สัพเพ สัตตา อะเวรา โหนตุ
สัพเพ สัตตา อัพยาปั ชฌา โหนตุ
สัพเพ สัตตา อะนีฆา โหนตุ
สัพเพ สัตตา สุขี อัตตานัง ปะริ หะรั นตุ
สพฺเพ สตฺตา อเวรา อพฺยาปชฺ ฌา อนีฆา สุขี อตฺตานํ ปริ หรนฺตุ
่ ั
่ มีเวรแกกนและกนเลย
ั
่
(ขอสัตว์ทงหลาย
ั
หมดทังสิ น อยาได้
อยาได้
ั
ั อยาได้
่ มีทุกข์กายทุกข์ใจเลย จงมีความสุ ขกายสุ ขใจ รักษา
เบียดเบียนซึงกนและกนเลย
ตน เถิด)
บทสวดกรณา
ุ [ความสงสารสัตว์ผถู ้ ึงทุกข์]
สัพเพ สัตตา สัพพะทุกขา ปะมุจจันตุ
บทสวดมทิุ ตา (ความยินดีต่อสัตว์ผไู ้ ด้สุข)
สัพเพ สัตตา ลัทธะสัมปั ตติโต มา วิคัจฉันตุ
่
่
บทสวดอเบกขา
[ความเป็ นกลางในอารมณ์นนั ๆ = กฎแหงกรรม
–กฎแหงกรรมของสั
ตว์]
ุ
สัพเพ สัตตา กัมมัสสะกา กัมมะทายาทา กัมมะโยนี กัมมะพันธู กัมมะปฏิสสะระณา ยัง
กัมมังกะริ สสันติ กัลยาณั ง วา ปาปะกัง วา ตัสสะ ทายาทา ภะวิสสันติ
ิ ๑๐]
[คําวา่ “อุเบกขา” อยูใ่ น เวทนา ๓–อัปปมัญญา ๔–ฌาน ๔–โพชฌงค์ ๗–วิปัสสนูปกเลส

– ๑๓๗ –

ี ั
นอกจากนี เพือให้เข้าใจเกยวกบการเจริ
ญฌาน [ฌาน ๔–รู ปฌาน ๔] ด้วย “อัปปมัญญา ๔–อัปปมัญญา
ธรรม” ได้แก่ (๑) เมตตา (๒) กรุ ณา (๓) มุทิตา (๔) อุเบกขา ซึงมีขนั ตอนการปฏิบตั ิ ดังนี
(๑) เมตตาอัปปมัญญาในปฐมฌาน
ภิกษุในศาสนานี เจริ ญมรรคปฏิปทาเพือเข้าถึงรู ปภพ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม
ทังหลายแล้ว บรรลุปฐมฌานทีสหรคตด้วยเมตตา ประกอบด้วยวิตก วิจาร มีปีติและสุ ขอัน
ิ ่ เวก [ความสงัด–ความปลีกออก] อยู่ ในสมัยใด การรักใคร่ กริิ ยาทีรักใคร่ ความรัก
เกดแตวิ
ิ วยอํานาจการฝึ ก
ใคร่ เมตตาเจโตวิมุตติ [คําวา่ “เจโตวิมตุ ติ” หมายถึง การหลุดพ้นจากกเลสด้
ํ งสมาธิ เชน่ สมาบัติ ๘ เป็ นเจโตวิมุตติอนั ละเอียดประณี ต คือ สันตเจโต
จิตหรื อด้วยกาลั
วิมตุ ติ] ในสมัยนัน อันใด นีเรี ยกวา่ “เมตตา”
(๒) เมตตาอัปปมัญญาในทติุ ยฌาน
ภิกษุในศาสนานี เจริ ญมรรคปฏิปทาเพือเข้าถึงรู ปภพ บรรลุทุติยฌาน ทีสหรคตด้วยเมตตา
่
่
อันเป็ นไปในภายใน เป็ นธรรมชาติผองใส
เพราะวิตก วิจาร สงบ เป็ นธรรมเอกผุดขึนแกใจ
ิ ่
ไมมี่ วิตก ไมมี่ วิจาร มีแตปี่ ติและสุ ขอันเกดแตสมาธิ
อยู่ ในสมัยใด การรักใคร่ กริิ ยาทีรักใคร่
ความรักใคร่ เมตตาเจโตวิมุตติ ในสมัยนัน อันใด นีเรี ยกวา่ “เมตตา”
(๓) เมตตาอัปปมัญญาในตติยฌาน
ภิกษุในศาสนานี เจริ ญมรรคปฏิปทาเพือเข้าถึงรู ปภพ เพราะคลายปี ติได้อีกด้วย จึงเป็ นผูม้ ีจิต
เป็ นอุเบกขา มีสติสมั ปชัญญะอยูแ่ ละเสวยสุ ขด้วยนามกาย บรรลุตติยฌานทีสหรคตด้วย
่
เมตตา ซึงเป็ นฌานทีพระอริ ยเจ้าทังหลายกลาวสรรเสริ
ญ ผูไ้ ด้บรรลุวา่ เป็ นผูม้ ีจิตเป็ นอุเบกขา
มีสติ อยูเ่ ป็ นสุ ข ดังนี อยู่ ในสมัยใด การรักใคร่ กริิ ยาทีรักใคร่ ความรักใคร่ เมตตาเจโตวิมุตติ
[ฌานโดยจตุกกนัย คือนัยของพระสูตรมี ๔ ฌาน เมตตาเป็ นอารมณ์ของฌานที ๑ ถึงที ๓
่ น] ไมเป็
่ นอารมณ์ของฌานที ๔ ในสมัยนัน อันใด นีเรี ยกวา่ “เมตตา”
เทานั
(๑) กรณาอั
ุ ปปมัญญาในปฐมฌาน
ภิกษุในศาสนานี เจริ ญมรรคปฏิปทาเพือเข้าถึงรู ปภพ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม
ทังหลายแล้ว บรรลุปฐมฌานทีสหรคตด้วยกรุ ณา ประกอบด้วยวิตก วิจาร มีปีติและสุ ขอัน
ิ ่ เวก [ความสงัด–ความปลีกออก] อยู่ ในสมัยใด การสงสาร กริิ ยาทีสงสาร ความ
เกดแตวิ
สงสาร กรุ ณาเจโตวิมุตติ ในสมัยนัน อันใด นีเรี ยกวา่ “กรุ ณา”
(๒) กรณาอั
ุ ปปมัญญาในทติุ ยฌาน
ภิกษุในศาสนานี เจริ ญมรรคปฏิปทาเพือเข้าถึงรู ปภพ บรรลุทุติยฌานทีสหรคตด้วยกรุ ณา อัน
่ ไมมี่
่
เป็ นไปในภายใน เป็ นธรรมชาติผองใส
เพราะวิตก วิจาร สงบ เป็ นธรรมเอกผุดขึนแกใจ
– ๑๓๘ –

ิ ่
วิตก ไมมี่ วิจาร มีแตปี่ ติและสุ ขอันเกดแตสมาธิ
อยู่ ในสมัยใด การสงสาร กริิ ยาทีสงสาร
่ น ไมเป็
่ น
ความสงสาร [โดยนัยของพระสูตร กรุ ณาเป็ นอารมณ์ของฌานที ๑ ถึงที ๓ เทานั
อารมณ์ของฌานที ๔] กรุ ณาเจโตวิมุตติ ในสมัยนัน อันใด นีเรี ยกวา่ “กรุ ณา”
(๓) กรณาอั
ุ ปปมัญญาในตติยฌาน
ภิกษุในศาสนานี เจริ ญมรรคปฏิปทาเพือเข้าถึงรู ปภพ เพราะคลายปี ติได้อีกด้วย จึงเป็ นผูม้ ีจิต
เป็ นอุเบกขา มีสติสมั ปชัญญะ อยู่ และเสวยสุ ขด้วยนามกาย บรรลุตติยฌานทีสหรคตด้วย
่
กรุ ณา ซึงเป็ นฌานทีพระอริ ยเจ้าทังหลาย กลาวสรรเสริ
ญผูไ้ ด้บรรลุวา่ เป็ นผูม้ ีจิตเป็ นอุเบกขา
มีสติ อยูเ่ ป็ นสุ ข ดังนี อยู่ ในสมัยใด การสงสาร กริิ ยาทีสงสาร ความสงสาร กรุ ณา เจโตวิมุตติ
ในสมัยนัน อันใด นีเรี ยกวา่ “กรุ ณา”
(๑)มทิุ ตาอัปปมัญญาในปฐมฌาน
ภิกษุในศาสนานี เจริ ญมรรคปฏิปทาเพือเข้าถึงรู ปภพ สงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรม
ทังหลายแล้ว บรรลุปฐมฌาน ทีสหรคตด้วยมุทิตา ประกอบด้วย วิตก วิจาร มีปีติและสุ ขอัน
ิ ่ เวก [ความสงัด–ความปลีกออก] อยู่ ในสมัยใด [โดยนัยของพระสู ตร มุทิตาเป็ น
เกดแตวิ
่ น ไมเป็
่ นอารมณ์ของฌานที ๔] พลอยยินดี กริิ ยาทีพลอย
อารมณ์ของฌานที ๑ ถึงที ๓ เทานั
ยินดี ความพลอยยินดี มุทิตาเจโตวิมุตติ ในสมัยนัน อันใด นีเรี ยกวา่ “มุทิตา”
(๒) มทิุ ตาอัปปมัญญาในทติุ ยฌาน
ภิกษุในศาสนานี เจริ ญมรรคปฏิปทาเพือเข้าถึงรู ปภพ บรรลุทุติยฌานทีสหรคตด้วยมุทิตา อัน
่ ไมมี่
่
เป็ นไปในภายใน เป็ นธรรมชาติผองใส
เพราะวิตก วิจาร สงบ เป็ นธรรมเอกผุดขึนแกใจ
ิ ่
วิตก ไมมี่ วิจาร มีแตปี่ ติและสุขอันเกดแตสมาธิ
อยู่ ในสมัยใด การพลอยยินดี กริิ ยาทีพลอย
ยินดี ความพลอยยินดี มุทิตาเจโตวิมุตติ ในสมัยนัน อันใด นีเรี ยกวา่ “มุทิตา”
(๓) มทิุ ตาอัปปมัญญาในตติยฌาน
ภิกษุในศาสนานี เจริ ญมรรคปฏิปทาเพือเข้าถึงรู ปภพ เพราะคลายปี ติได้ดว้ ย จึงเป็ นผูม้ ีจิตเป็ น
อุเบกขา มีสติสมั ปชัญญะอยู่ และเสวยสุ ขด้วยนามกาย บรรลุตติยฌานทีสหรคตด้วยมุทิตา
่
ซึงเป็ นฌานทีพระอริ ยเจ้าทังหลายกลาวสรรเสริ
ญผูไ้ ด้บรรลุวา่ เป็ นผูม้ ีจิตเป็ นอุเบกขา มีสติ
อยูเ่ ป็ นสุ ขดังนี อยู่ ในสมัยใด การพลอยยินดี กริิ ยาทีพลอยยินดี ความพลอยยินดี มุทิตาเจโต
วิมุตติ ในสมัยนัน อันใด นีเรี ยกวา่ “มุทิตา”
ิ นในจตุตถฌานเทานั
่ น]
(๑) อเบกขาอั
ปปมัญญาในจตตถฌาน
[อุเบกขาเกดขึ
ุ
ุ
ภิกษุในศาสนานี เจริ ญมรรคปฏิปทาเพือเข้าถึงรู ปภพ บรรลุจตุตถฌานทีสหรคตด้วยอุเบกขา
่ มีสติ
ไมมี่ ทุกข์ ไมมี่ สุข เพราะละสุ ขและทุกข์ได้ เพราะโสมนัสและโทมนัสดับสนิทในกอน
– ๑๓๙ –

บริ สุทธิ เพราะอุเบกขา อยู่ ในสมัยใด การวางเฉย กริิ ยาทีวางเฉย ความวางเฉย อุเบกขาเจโต
วิมุตติ ในสมัยนัน อันใด นีเรี ยกวา่ “อุเบกขา”
(๓) “อสภะ
” คือ พิจารณาร่ างกายตนและผู้อืนให้ เห็นเป็ นสิ งไม่ งาม พิจารณาซากศพใน
ุ –อสภภาวนา
ุ
สภาพต่ างๆ ซึ งใช้ เป็ นอารมณ์ กรรมฐาน ทีเรี ยกวา่ (๑) “กายคตาสติ” คือ สติอนั พิจารณากายให้
่
่ นารั
่ งเกยจ
ี ทําให้เกดความ
ิ
เห็นตามสภาพทีมีส่ วนประกอบ ซึงล้วนเป็ นของไมสะอาด
ไมงาม
่ น ไมหลงใหลมั
่
่
่
รู ้เทาทั
วเมา หรื อ (๒) “ปฏิกลมนสิ
การ” คือ พิจารณาสวนประกอบอั
นไมสะอาด
ู
่
ทังหลายทีประชุมเข้าเป็ นรางกายนี
(ดู อาหาเรปฏิกูลสัญญา ในภาคผนวก–วิธีเจริ ญกรรมฐาน
่
่ นธาตุแต่ละ
๔๐) จนรวมถึง (๓) “ธาตมนสิ
กวาเป็
ุ การ” คือ พิจารณาเห็นรางกายของตนโดยสั
่ ซึงทําให้เกดิ “อุคคหนิมิต” [นิมิตติดตา ภาพนิมิตทีนึกกาหนดจนแมนใจ
ํ
่ หรื อทีเพงดู
่ จน
อยางๆ
็ น] จนถึง“ปฏิภาคนิมิต” ได้ คือ “นิมิตเทียบเคียง” เป็ นภาพเหมือนของ
ติดตาติดใจ แม้หลับตากเห็
ิ
่ ่ ให้ใหญหรื
่ อเล็กได้ตามความปรารถนา
อุคคหนิมิตเกดจากสั
ญญา สามารถนึกขยายหรื อยอสวน
่ ) ในความเป็ นจริ งแหลงความรู
่
ิ
(ดู “นิมิต ๓” ข้างลาง
้เกดจาก
“ธรรมกาย” [ผูม้ ีธรรมเป็ นกาย–กอง
ธรรม] ซึงหมายถึง “โลกุตตรธรรม ๙” หรื อ “อริ ยสัจจ์ ๔” นีเอง (ดูเพิมเติมในภาคผนวก – ๑. วิธี
เจริ ญกรรมฐาน ๔๐ และ ๒. กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน) ดังนี
่ มต้นแหงปั
่ ญญาวิปัสสนา “วิปัสสนาภูมิ–ปั ญญาภูมิ”]
อสภะ
ุ ๑๐ [แหลงเริ
่
๑. อุทธุมาตกะ —ซากศพทีเนาพอง
๒. วินีลกะ —ซากศพทีมีสีเขียวคลํา
๓. วิปุพพกะ —ซากศพทีมีนาํ เหลืองไหลออกอยู่
๔. วิจฉิ ททกะ —ซากศพทีขาดกลางตัว
ั ิ ว
๕. วิกขายิตกะ —ซากศพทีสัตว์กดกนแล้
๖. วิกขิตตกะ —ซากศพทีมีมือ เท้า ศีรษะขาด
่
๗. หตวิกขิตตกะ —ซากศพทีคนมีเวรเป็ นข้าศึกกนั สับฟันเป็ นทอนๆ
๘. โลหิ ตกะ —ซากศพทีถูกประหารด้วยศัสตรามีโลหิ ตไหลอาบอยู่
๙. ปุฬวุ กะ —ซากศพทีมีตวั หนอนคลานคลําไปอยู่
่่
๑๐. อัฏฐิ กะ —ซากศพทียังเหลืออยูแ่ ตรางกระดู
ก

– ๑๔๐ –

(๔) “มรณัสสติ–มรณสติภาวนา” คือ นึกถึงความตายอันจะมีแก่ ตนได้ เราจะหนีพ้นความตายนีไม่ ได้
เพือไม่ ให้ ประมาท ให้พจิ ารณาบท “บทพิจารณาสังขาร” ดังนี
บทพิจารณาสั งขาร
่ ยง)
สัพเพ สังขารา อะนิจจา (สังขารทังหลาย ไมเที
สัพเพ สังขารา ทุกขา (สังขารทังหลาย เป็ นทุกข์)
่ ่ วตน)
สัพเพ ธัมมา อนัตตา (ธรรมทังหลาย ไมใชตั
อะธุวัง ชี วิตัง (ชีวิตเป็ นของไมยั่ งยืน)
ธุวัง มะระณั ง (ความตายเป็ นของยังยืน)
อะวัสสัง มะยา มะริ ตัพพัง (อันเราจะพึงตายเป็ นแท้)
มะระณะปะริ โยสานัง เม ชี วิตัง (ชีวิตเรามีความตายเป็ นทีสุ ดรอบ)
่ ยง)
ชี วิตัง เม อะนิยะตัง (ชีวิตเราเป็ นของไมเที
มะระณั ง เม นิยะตัง (ความตายของเราเป็ นของเทียง)
วะตะ (ควรทีจะสังเวช)
่
อะยัง กาโย อะจิ รัง (รายกายนี
มิได้ตงั อยูน่ าน)
อะเปตะวิญญาโณ ฉุฑโฑ (ครันปราศจากวิญญาณ อันเขาทิงเสี ยแล้ว)
่ น)
อะธิ เสสสะติ ปะฐะวิง (จักนอนทับ ซึงแผนดิ
่ ่
่ น)
กะลิงคะรั ง อิวะ (ประดุจดังวาทอนไม้
และทอนฟื
นิรัตถัง (หาประโยชน์มิได้)
่ ยงหนอ)
อะนิจจา วะตะ สังขารา (สังขารทังหลายไมเที
ิ นแล้ว มีความเสื อมไปเป็ นธรรมดา)
อุปปาทะวะยะธัมมิโน (มีความเกดขึ
ิ นแล้ว ยอมดั
่ บไป)
อุปปั ชชิ ตตะวา นิรุชฌันติ (ครันเกดขึ
่ ง)
เตสัง วูปะสะโม สุโข (ความเข้าไปสงบระงับสังขารทังหลายเป็ นสุ ขอยางยิ
สัพเพ สัตตา มะรั นติ จะ (สัตว์ทงั หลายทังสิ น ตายอยูด่ ว้ ย)
มะริ งสุ จะ มะริ สสะเร (สัตว์ทงั หลาย ตายแล้วด้วย สัตว์ทงั หลาย จักตายด้วย)
่ นนันเทียว)
ตะเถวาหั ง มะริ สสามิ (ตัวเราตายอยางนั
่ ดังนี)
นัตถิ เม เอตตะ สังสะโย (ความสงสัยในเรื องตายนี ไมมี่ แกเรา

– ๑๔๑ –

่ างต้นนี เป็ นสิ งทีต้องเจริ ญทําให้มากอยูเ่ ป็ น
เพราะฉะนัน การเจริ ญภาวนากรรมฐานทัง ๔ ประการ ดังกลาวข้
่
นิ ตย์ เพือให้จิตใจสงบราบรื นเป็ นสมาธิ ไมฟุ้่ งซานไปตาม
“กระแสแห่ งโลกธรรม ๘” คือ ไมยิ่ นดียนิ ร้ายทัง
่
ในสิ งทีนาปรารถนา
“อิฏฐารมณ์ ” ได้แก่ ลาภ–มีลาภ ยส–มียศ ปสั งสา–สรรเสริ ญ สขุ–ความสุ ข กบั สิ งทีไม่
่
นาปรารถนา
“อนิฏฐารมณ์ ” ได้แก่ อลาภ–เสื อมลาภ อยส–เสื อมยศ นินทา–ติเตียน ทกข์
ุ –ความทุกข์ นันคือ
่ ่
็ ในการปฏิบตั ิธรรมทีถูกต้องซึ งหมายถึง “การเจริ ญภาวนากรรมฐาน”
“เจริ ญอเบกขาจิ
ต” แตอยางไรกตาม
ุ
่
ไมควรหนี
จาก “จดศนย์
ุ ู กลางแห่ งธรรม” คือ “อริ ยมรรคมีองค์ ๘” ซึ งประกอบด้วยไตรสิ กขา คือ (๑) “อธิ
ปั ญญาสิ กขา” ได้แก่ สั มมาทิ ฏฐิ –สั มมาสั งกัปปะ (๒) “อธิศีลสิ กขา” ได้แก่ สั มมาวาจา–สั มมากัมมันตะ–
่ น
สัมมาอาชี วะ และ (๓) “อธิจิตตสิ กขา” ได้แก่ สั มมาวายามะ–สัมมาสติ–สั มมาสมาธิ ถ้าเป็ นแนวคิดอยางอื
ิ
่
ทียึดมันถือมันในความเห็นของตนเป็ นใหญ่ เพราะอยู่ใต้อาํ นาจกเลสตั
ณหา คือ “ทิฏฐิ –มิจฉาทิฏฐิ ” ยอม
่ ่ ่ นตามบาทวิถีแหง่ “เส้ นทางสายกลางแห่ งปัญญา” ทีเรี ยกวา่ “มัชฌิมาปฏิปทา” คือ (๑) เริ มต้ น
ไมใชแนนอ
ด้ วยปั ญญา (๒) ดําเนิ นด้ วยปั ญญา (๓) นําไปสู่ ปัญญาอันยิง นันคือ ความไม่ ตกอย่ ูในสภาวะทีผิด อันไม่
่
แสดงถึงภมิู แห่ งอริ ยบคคล
[มิจฉัตตะ ๑๐ = ชนผ้ ูหลงทิศหลงทาง ยอมประกอบศรั
ทธาความคลาดเคลือน
ุ
่ ] นอกจากนี ภาวะจิตของผ้ เู จริ ญภาวนา ไมควรไปหมกมุ
่
่นอยูก่ บเรื
ั องของโลกอันเป็ นไปตามอํานาจ
แหงตน
่ ิ ณหา “กิเลส–ตัณหา–ฉันทะ–ราคะ” คือ สิงเศร้ าหมอง–ความทะยานอยาก–ความพอใจ–ความติด
แหงกเลสตั
่ ง “อกศลเจตนา
ใจ โดยเฉพาะอยางยิ
” ทีเป็ น “อกศลกรรมบถ
๑๐” หมายถึง ทางแห่ งอกุศลกรรม ทางทําความ
ุ
ุ
่ ประพฤติปฏิบตั ิตาม “อริ ยมรรคมี
ชัว กรรมชัวอันเป็ นทางนําไปสู่ ความเสื อม–ความทุกข์ –ทุคติ เพราะไมได้
่ งจัง คือ ไมมี่ ชีวิตอยูด่ ว้ ยความประมาทในอินทรี ยท์ งั ๖ ซึ งจะกลายเป็ นภาวะจิตทีตกอยูใ่ น
องค์ ๘” อยางจริ
่
่ ญ ได้แก่
ภูมิแหงความไมเจริ
“อกศลกรรมบถ
๑๐”
ุ
ก. “กายกรรม ๓” หมายถึง การกระทําทางกาย “กายทจริ
ุ ต ๓”
่ ปลงชีวิต
๑. “ปาณาติบาต” คือ การทําชีวิตให้ตกลวง
๒. “อทินนาทาน” คือ การถือเอาของทีเขามิได้ให้ โดยอาการขโมย ลักทรัพย์
๓. “กาเมสุมิจฉาจาร” คือ ความประพฤติผดิ ในกาม
ข. “วจีกรรม ๔” หมายถึง การกระทําทางวาจา “วจีทุจริ ต ๔”
๔. “มุสาวาท” คือ การพูดเท็จ
่ ยด
๕. “ปิ สุณาวาจา” คือ วาจาสอเสี
๖. “ผรุ สวาจา” คือ วาจาหยาบ
๗. “สัมผัปปลาปะ” คือ คําพูดเพ้อเจ้อ
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ค. “มโนกรรม ๓” หมายถึง การกระทําทางใจ “มโนทจริ
ุ ต ๓”
่ งอยากได้ของเขา
๘. “อภิชฌา” คือ เพงเล็
๙. “พยาบาท” คือ คิดร้ายผูอ้ ืน
๑๐. “มิจฉาทิฏฐิ ” คือ เห็นผิดจากคลองธรรม
ั ็ นเครื องเรี ยนรู ้ของ “สั มปชั ญญะ” นัน
ดังนัน การสื บค้นหาเครื องระลึกของ “สติ” และในขณะเดียวกนกเป็
่ ่
คือ “อินทรี ยสั งวร” จึ งเป็ นเรื องสามัญทีผูบ้ าํ เพ็ญเพียรภาวนาจะต้องประพฤติ ปฏิบตั ิเป็ นสําคัญยิง ไมใช
่ ตใจลองลอยไปตามยถากรรมดั
่
่ ถุชนทัวไป “ผ้ ูไม่ ได้ อย่ ูในกระแสแห่ งอริ ยมรรค” คือ “ผู้มีโส
ปลอยจิ
งเชนปุ
ิ
กะ–ปริ เทวะ ทุกข์ –โทมนัส–อุปายาส–เป็ นธรรมดา” เพราะเกดจาก
ความไม่ รู้ จริ ง คือ “อวิชชา” ใน “มัชฌิ มา
่
ปฏิ ทา” หรื อ “อริ ยมรรคมีองค์ ๘” และ ความทะยานอยากไม่ สินสดุ คือ “ตัณหา” แตในความเป็
นจริ ง จิต
ของมนษย์
ุ สามารถฝึ กฝนได้ ให้ เป็ นดังใจนึก นันคือ การฝึ กให้ จิตหวนกลับไปอยู่ในสภาพดังเดิม ที สะอาด–
่ า ฝึ กฝน หรื อ อบรม ยกระดับจิตของตนเองได้ [ดับขมพวก
่
ผุดผ่ อง–สดใส–บริ สุทธิ –ปราศจากนิวรณ์ ยอมทํ
ิ งหลาย = นิ วรณธรรม–อวิชชา–อรติ–อกุศลธรรมทังปวง] ทีเรี ยกวา่ “จิตประภัสสร” หรื อ “จตตถ
อุปกเลสทั
ุ
่
ฌานจิต” ทีมีองค์ฌาน ๒ ได้แก่ (๑) “อเบกขาแห่
งสั มปชั ญญะ” คือ การวางจิตเป็ นกลางตออารมณ์
เพราะมี
ุ
่ ่ “ธรรมสมาธิ ๕”
ความรอบรู ้จริ ง กบั (๒) “เอกัคคตาแห่ งสมาธิและสติ” คือ การตังมันจิตทีสนิ ทแนวแนใน
ได้แก่ “ปราโมทย์ –ปี ติ–ปั สสั ทธิ –สุข–สมาธิ ” ทีกลายเป็ นพืนฐานในการเจริ ญฌานสมาบัติแหง่ “ฌาน ๔–รปู
่
ฌาน ๔” ทีประกอบด้วย “องค์ ฌาน ๖” ได้แก่ “วิตก–วิจาร–ปี ติ–สุข–อุเบกขา–เอกัคคตา” ในระดับฌานแตละ
่ ยบุคคลได้ นันคือ “สทธาวาส
ขัน แต่ “ฌานที ๔” เป็ นคุณภาพของจิ ตแหงอริ
๕” หมายถึง พวกมีทีอยู่อนั
ุ
่ บ้ ริ สุทธิ คือ “ทีเกิดของพระอนาคามี” ได้แก่ (๑) อวิหา–ผูค้ งอยูน่ าน (๒) อตัป
บริ สุทธิ หรื อทีอยูข่ องทานผู
่ ด และ (๕) อกนิฏฐา–
่ อดร้อนกบใคร
ั
่ ศนา (๔) สทัุ สสี –ผูม้ ีทศั นาแจมชั
ปา–ผูไ้ มเดื
(๓) สทัุ สสา–ผูง้ ดงามนาทั
่ ปัสสนากมมั
ั ฏฐาน ทีเรี ยกวา่ “อนสติ
ผูส้ ู งสุ ด ฉะนัน “สติสัมปชัญญะ” ทีอยูน่ อกและในภูมิแหงวิ
ุ ๑๐” จึงเป็ น
ภาวะจิตทีสนับสนุนการเจริ ญภาวนาทังฝ่ ายสมถะและฝ่ ายวิปัสสนาด้วย ดังนี
“อนสติ
ุ ๑๐” หมายถึง ความระลึกถึง อารมณ์ ทีควรระลึกพิจารณาถึงเนืองๆ ได้แก่
(๑) “พุทธานุสติ” —ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้า
(๒) “ธัมมานุสติ” —ระลึกถึงคุณของพระธรรม
(๓) “สังฆานุสติ” —ระลึกถึงคุณของพระสงฆ์
(๔) “สี ลานุสติ” —ระลึกถึงศีลทีตนรักษา
(๕) “จาคานุสติ” —ระลึกถึงทานทีตนบริ จาคแล้ว
(๖) “เทวตานุสติ” —ระลึกถึงคุณทีทําคนให้เป็ นเทวดา
(๗) “มรณั สสติ” —ระลึกถึงความตายทีจะต้องมีเป็ นธรรมดา
่ ่
(๘) “กายคตาสติ” —ระลึกทัวไปในกายให้เห็นวาไมงาม
– ๑๔๓ –

ํ
(๙) “อานาปานสติ” —ตังสติกาหนดลมหายใจเข้
าออก
ิ
(๑๐) “อุปสมานุสติ” —ระลึกธรรมเป็ นทีสงบระงับกเลสและความทุ
กข์ คือ นิพพาน
่ างต้นนัน ทําอยางสื
่ บเนืองเป็ นนิ ตย์ จึงเป็ นการควบคุม
ด้วยเหตุนี การเจริ ญอนุสติทงั ๑๐ ประการ ดังกลาวข้
่ ฟุ้งซาน
่ –ไมสั่ ดสาย
่ –ไมวอกแวก
่
่ นทุกข์–ไมเป็
่ นไปตามกระแสวิสัยแหงโลก
่
ภาวะจิตไมให้
–ไมเป็
อันไม่ ใช่
เส้ นทางแห่ งอริ ยมรรค [อริ ยมรรคมีองค์ ๘ หรื ออริ ยสัจจ์ ๔] หรื อ จิตทีประกอบด้วย “จิตตอปกิ
ุ เลส” [นิ วรณ์
ิ ๑๖] โดยรวมนัน คือ ทําให้ จิตใจเศร้ าหมอง เป็ นการทําลาย “อารมณ์ แห่ งกรรมฐาน” ทีได้พฒั นา
๕–อุปกเลส
่ ่ ยดาย เพราะไมเข้
่ าใจในเรื อง “อินทรี ยสั งวร–สติสังวร” และดําเนิ นชีวิต
มาดีแล้วให้เสื อมโทรมไปอยางนาเสี
ด้วยความประมาท จนถึง “ความประมาทในพระรั ตนตรั ย” คือ (๑) “พระพทธ
ุ ” คือ เข้าไมถึ่ งพร้อมด้วยพระ
พุทธคุณทัง ๙ (๒) “พระธรรม” คือ เข้าไมถึ่ งพร้อมด้วยพระธรรมคุณทัง ๖ (๓) “พระสงฆ์ ” คือ เข้าไมถึ่ ง
พร้อมด้วยพระสังฆคุณทัง ๙ หมายถึง เจริ ญภาวนาด้วยบทสวดสรรเสริ ญ “พระพทธคณ
ุ ุ –พระธรรมคณ
ุ –
พระสั งฆคณ
ุ
ุ ” คือ ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้ า (๒) “ธัมมานสติ
ุ ” คือ ระลึกถึงคุณ
ุ ” ได้แก่ (๑) “พทธานสติ
่ กต้อง
ของพระธรรม (๓) “สั งฆานสติ
ุ ” คือ ระลึกถึงคุณของพระสงฆ์ ประการสําคัญ ต้องมีความเข้าใจอยางถู
่
่ (๑) อย่ างมีเหตผล
ทีเหมาะควรแกธรรม
ในวัตถุประสงค์ของบทสวดสรรเสริ ญพระรัตนตรัยดังกลาวนี
ุ และ
่ ่ องงมงายเสี ยสติ หลงใหลขาดสติ ทีเนื องด้วย “โมหะ” หรื อ ความไมรู่ ้จริ ง
(๒) ประกอบด้ วยปัญญา ไมใชเรื
่ ่
็ สําหรับการเจริ ญธรรม “อนสติ
ไมมี่ สัมปชัญญะทีเนื องด้วย “อวิชชา” แตอยางไรกตาม
ุ ๑๐” นัน กมี็ ส่ วน
ี องโดยตรงกบั “อารั กขกัมมัฏฐาน” หมายถึง กรรมฐานเป็ นเครื องรั กษาตน กรรมฐานเป็ นเครื องรั กษา
เกยวข้
ั ั
ผู้ปฏิ บัติให้ สงบระงับและให้ ตังอยู่ในความไม่ ประมาท เป็ นธรรมทีต้องสัมปยุตต์กนั ทีสอดคล้องกนกบ
้
หลักธรรมทีอยูใ่ นระดับทีสู งขึนไป จนกาวหน้
าลุถึง “ปรมัตถประโยชน์ ” [ประโยชน์ สูงสุด = นิพพาน คือ
สภาวะทีปราศจากกิเลสทังหลายและปวงทุกข์ อันประกอบด้วย “ปรมัตถปฏิปทา” คือ ข้อปฏิบตั ิมีประโยชน์
สร้ ู
อันยิง ทางดําเนินให้ถึง “ปรมัตถ์ ” ข้อปฏิบตั ิเพือให้เข้าถึงประโยชน์สูดสุ ด ทีเรี ยกวา่ “การบรรลความตรั
ุ
สัมโพธิญาณแห่ งนิพพาน”] คือ การบรรลุล่วงถึง “อริ ยมรรคแห่ งนิพพาน” นันคือ “คุณสมบัติแห่ งอริ ยะ” ที
เรี ยกวา่ “ผ้ จู ําแนกแจกธรรม–ผ้ รู ้ ูแจ้ งโลก” [ภควา–โลกวิทู] ซึงหมายถึง “พระอรหันต์ ” นันเอง
่
็ ในการปฏิบตั ิธรรมหรื อการเจริ ญภาวนาของพระพุทธศาสนานัน ยังหมายถึงเรื องการสร้าง
อยางไรกตาม
ความดีอนั สู งสุ ดและบริ บูรณ์ ทีเรี ยกวา่ “บารมี ๑๐” หรื อ “การบําเพ็ญบารมี” หมายถึง คุณความดีทีบําเพ็ญ
อย่ างยิงยวด สั มมาปฏิ ปทาอันยิงยวด เพือบรรลุจุดหมายอันสู งยิง “บารมี” ที พระโพธิ สัตว์ ต้องบําเพ็ญให้
็
ดมาเป็ นแนวทางทีผู ้
ครบบริ บูรณ์ จึ งจะบรรลุโพธิ ญาณเป็ น “พระพทธเจ้
ุ า” ซึ งในอีกนัยหนึ ง กสามารถยึ
บําเพ็ญเพียรภาวนาทีต้องหมันระลึกนึ กคิดอยู่เสมอวา่ “คิดอะไรอย่ ู–กําลังทําอะไรอย่ ู” ซึ งในทางทีถูกต้อง
่ [องค์บารมี]
หมายถึง “มัชฌิมาปฏิปทา–อริ ยมรรคมีองค์ ๘” เพราะฉะนัน องค์ประกอบของข้อธรรมยอย
่ อจึงเป็ นเรื องทีต้องนํามาใช้ประกอบในการปฏิบตั ิธรรมเชนกน
่ ั ซึ งไม่
หรื อคุณธรรมใน “บารมี ๑๐” แตละข้
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แตกต่างจากการเจริ ญ “อนสติ
ุ ๑๐” เป็ นสิ งทีต้องนึกคิดตริ ตรองอยูเ่ นืองๆ ในความนึ กคิดในใจ [ธรรมารมณ์]
่ กต้องในการเดินบนเส้นทางแหงอริ
่ ยมรรคนี “บารมี ๑๐” ได้แก่
เพือให้เข้าใจอยางถู
“บารมี ๑๐–ทศบารมี” หมายถึง สัมมาปฏิปทาหรื ออุบายอันยิงยวด เพือบรรลุจุดหมายอันสูงยิง
คุณความดีทีบําเพ็ญอย่ างยิงยวด ซึงแยกออกเป็ น ๓ ระดับ คือ (๑) บารมี–ระดับสามัญ (๒) อปุ
บารมี–ระดับรอง และ (๓) ปรมัตถบารมี–ระดับสูงสุ ด ได้แก่
่
(๑) “ทาน” —การให้ การเสี ยสละเพือชวยเหลื
อมวลมนุษย์สรรพสัตว์
(๒) “ศีล” —ความประพฤติถูกต้องสุ จริ ต
่
่ นแกการเสพบํ
(๓) “เนกขัมมะ” —ความปลีกออกจากกามได้ ไมเห็
าเรอ การออกบวช
้ ญหาและดําเนินการ
(๔) “ปั ญญา” —ความรอบรู ้เข้าถึงความจริ ง รู ้จกั คิดพิจารณาแกไขปั
่ ให้สาํ เร็ จ
จัดการตางๆ
่
(๕) “วิริยะ” —ความเพียรแกล้วกล้าบากบันทําการ ไมทอดทิ
งธุระหน้าที
(๖) “ขันติ” —ความอดทน ควบคุมตนอยูไ่ ด้ในธรรม ในเหตุผล และในแนวทางเพือ
่
ิ
จุดหมายอันชอบ ไมยอมลุ
อาํ นาจกเลส
(๗) “สัจจะ” —ความจริ ง–ซือสัตย์–จริ งใจ–จริ งจัง
่ ่
(๘) “อธิ ษฐาน” —ความตังใจมัน ตังจุดหมายไว้ดีงามชัดเจนและมุ่งไปเด็ดเดียวแนวแน
ื ลหวังให้สรรพสัตว์อยูด่ ีมีความสุข
(๙) “เมตตา” —ความรักความปรารถนาดี คิดเกอกู
่
(๑๐) “อุเบกขา” —ความวางใจเป็ นกลาง อยูใ่ นธรรม เรี ยบสงบสมําเสมอ ไมเอนเอี
ยง
่ นไหวไปด้วยความยินดียนิ ร้ายชอบชังหรื อแรงเย้ายวนยัวยุใดๆ
ไมหวั
่
่ คคล
ด้วยเหตุนี การรักษาอารมณ์แหงกรรมฐานให้
เจริ ญยิงขึน จึงเป็ นกลวิธีหรื อกุสโลบายยิงยวด ทีแตละบุ
่ ่เซืองซึม ท้อแท้ถดถอย และ
ต้องใช้ไหวพริ บปฏิภาณ เพือสร้ างแรงจูงใจภายในของตนเองให้ เกิดขึน ไมหดหู
่ ่
ให้ “กรรมฐานเจริ ญ” ยิงขึน ไมใชแสวงหาอกุ
ศลเหตุปัจจัยทีทําให้เกดิ “กรรมฐานเสื อม” ตกอยู่ในภูมิแหง่
่ ญ นันคือ ต้ องเป็ นบุคคลที เห็นเหตุแห่ งความเจริ ญ ๑ เหตุแห่ งความเสื อม ๑ กลวิธีในการแก้ ไข
ความไมเจริ
ปั ญญาอย่ างฉลาด ๑ [โกศล ๓] เพราะการปฏิบตั ิธรรมเป็ นเรื องของ (๑) “ฌานสมาธิ ” คือ “ฌานวิโมกข์ ”
ความหลุดพ้นด้วยฌาน = เจโตวิมุตติ กบั (๒) “ปั ญญา–ความรอบรู้ –รู้ ทัว–เข้ าใจ–รู้ ซึ ง” หรื อ “ญาณ–ความ
่ จริ งในพระ
หยังรู้ –ความรู้ คมชัด” คือ “ญาณวิโมกข์ ” ความหลุดพ้นด้วยวิปัสสนา = ปัญญาวิมุตติ อยางแท้
่
ธรรมวินยั นี ประการสุ ดท้ายนี ผูป้ ฏิบตั ิธรรมควรเข้าใจอยางละเอี
ยดในการฝึ กกรรมฐานในเรื อง “นิมิต–
ั
นิมิตต์ ” เพิมเติม เพราะเป็ น “ภาพในจินตนาการ” ทีเทียบเคียงกบความเป็
นจริ งตามระดับความบริ สุทธิ อนั
เป็ นฝ่ ายกุศลจิตของ “สั ญญา” [ความทรงจํา = ฐานข้อมูลของประสบการณ์ทีสะสมมาตามสภาพทีรู ้แจ้งใน
ิ น อันเป็ นการกาหนดหมายรู
ํ
่ ] ซึ งเป็ น
อารมณ์ต่างๆ เพือใช้ในการพยากรณ์สภาวธรรมทีจะเกดขึ
้สิงตางๆ
– ๑๔๕ –

่ กาเนิ
ํ ด “ปั ญญา” ทังหลาย แตต้่ องรู ้ตอ้ งเข้าใจด้วย “สติสัมปชั ญญะ” [นันคือ “นิมิต” เป็ นเครื อง
แหลงให้
ิ
่
่ ั [ผูป้ ฏิบตั ิธรรมสวน
่
ระลึกของสติ และเครื องเรี ยนรู ้ของสัมปชัญญะ] มิฉะนัน จะเกดความฟุ้
งซานได้
เชนกน
่ ดเจริ ญภาวนาเพราะหลงในสังขารนิมิต = กิเลส ไมวาจะเป็
่่
็ เพราะเข้าไม่
ใหญหยุ
นฝ่ ายกุศลหรื ออกุศลกตาม
ถึงสภาวะทีเป็ น “ตัตรมัชฌัตตเปกขา
” คือ การวางเฉยในธรรมทังหลาย เนืองจากเกิดปั ญญารู้ แจ้ งสภาวธรรม
ุ
่ ยง เป็ นเทียง] โดยให้
ตามที เป็ นจริ ง] ซึ งอยู่ภายใต้กฎทีวา่ “เมือมีเช่ นนี–ก็น่าจะมีเช่ นนันได้ ” [เห็นไมเที
พิจารณาประกอบกบั “ฌาน ๔” และ “สติปัฏฐาน ๔” ซึ งต้องอาศัย “กรรมฐาน ๔๐” เป็ นเครื องฝึ ก
ประกอบด้วย ได้แก่ กสิ ณ ๑๐–อสุ ภะ ๑๐–อนุ สติ ๑๐–อัปปมัญญา ๔–อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๑–จตุธาตุววัฏ
ฐาน [ธาตุมนสิ การ] ๑–อรู ป ๔ ดังนี
“นิมิต ๓” หมายถึง เครื องหมายสําหรั บให้ จิตกําหนดในการเจริ ญกรรมฐาน ภาพทีเห็นในใจอัน
เป็ นตัวแทนของสิ งทีใช้ เป็ นอารมณ์ กรรมฐาน ได้แก่
็
(๑) “บริกรรมนิมิต” —นิมิตแห่ งบริ กรรม–นิมิตตระเตรี ยม–นิมิตแรกเริ ม ได้แก่ สิ งใดกตามที
ํ
่ หรื อ “พุทธคุณ” [พุทโธ–
กาหนดเป็
นอารมณ์ในการเจริ ญกรรมฐาน เชน่ “ดวงกสิณ” ทีเพงดู
่ ใ่ นใจ เป็ นต้น นิมิตนีเกดิ ขึนได้ในกรรมฐานทัง ๔๐
พุทโธ–พุทโธ] ทีนึกเป็ นอารมณ์วาอยู
่ อนึกกาหนด
ํ
(๒) “อคคหนิ
มิต” —นิมิตทีใจเรี ยน–นิมิตติดตา ได้แก่ บริ กรรมนิมิตนันทีเพงหรื
ุ
่
่
จนเห็นแมนในใจ
เชน่ “ดวงกสิณ” ทีเพงจนติ
ดตา หลับตามองเห็น เป็ นต้น ได้ใน
กรรมฐานทัง ๔๐
(๓) “ปฏิภาคนิมิต” —นิมิตเสมือน–นิมิตเทียบเคียง ได้แก่ นิมิตทีเป็ นภาพเหมือนของอุคคห
่ นสิ งทีเกดจากสั
ิ
นิมิตนัน แตเป็
ญญา เป็ นเพียงอาการปรากฏแกผู่ ไ้ ด้สมาธิ จึงบริ สุทธิจน
่ ่
ปราศจากสี เป็ นต้น และไมมี่ มลทินใดๆ ทังสามารถนึกขยายหรื อยอสวนได้
ตามปรารถนา
ิ นได้เฉพาะในกรรมฐาน ๒๒ คือ กสิ ณ ๑๐ อสุ ภะ ๑๐ กายคตาสติ ๑ และ อานา
นิมิตนีเกดขึ
่ งมันเป็ น “อปจารสมาธิ
ปานสติ ๑ เมือเกดิ “ปฏิภาคนิมิต” ขึน จิตยอมตั
” จึงชือวา่ “ปฏิภาค
ุ
ิ อมกบั “อุปจารสมาธิ ” เมือเสพ “ปฏิภาคนิมิต” นันสมําเสมอด้วย “อุปจาร
นิมิต” เกดพร้
็ าเร็ จเป็ น “อัปปนาสมาธิ” ตอไป
่ “ปฏิภาคนิมิต” จึงชือวาเป็
่ นอารมณ์แก่
สมาธิ ” กจะสํ
“อปจารภาวนา
” และ “อัปปนาภาวนา”
ุ
ข้อสําคัญในการเจริ ญภาวนานัน คือ ความเข้าใจทีถูกต้องในการตัง “สติ” ให้มนั คง สติชัด–สติแก่ กล้ า นันคือ
่ าเชนกน
่ ั ซึ งหมายถึง
“อปัุ ฏฐาน” [สิ งนี เป็ นเครื องระลึกของสติ] ด้วย “สั มปชั ญญะ–ปัญญา” ทีคมชัดแกกล้
“อสัมโมหสัมปชัญญ –อโมหะ” รู้ ชัดว่ าไม่ หลง หรื อตระหนักในตัวสภาวะ–ไม่ หลงใหล–ไม่ สับสนฟั นเฟื อน
ซึ งหมายความวา่ ไม่ ห ลงใหลในนิ มิ ต ที เกิ ด ขึ น [สิ ง นี เ ป็ นเครื องระลึ ก ของสติ แ ละเครื องเรี ย นรู ้ ข อง
ิ นใน “ภมิู แห่ งภาวนากรรมฐาน” [สมถะ–วิปัสสนา]
สัมปชัญญะ] อันแสดงถึง “สภาวธรรมทังหลาย” ทีเกดขึ
ํ
โดยใช้ปัญญาใน “สามัญลักษณะแห่ งไตรลักษณ์ ” [ธรรมนิยาม ๓ = กฎธรรมชาติ] ด้วยให้กาหนดหมายรู
้ ใน
– ๑๔๖ –

ํ
่ ยงแหงสั
่ งขาร = “อนิจจานุปัสสนาญาณ” (๒) “ทกขสั
(๑) “อนิจจสั ญญา” คือ กาหนดหมายความไมเที
ุ ญญา”
ํ
่ งขาร นันคือ ปั ญญาเห็น “นามรู ปโดยไตรลักษณ์ ” = “ทุกขานุปัสสนา
คือ กาหนดหมายความทุ
กข์แหงสั
ํ
่ ่ วตนแหงธรรมทั
่
ญาณ” และ (๓) “อนัตตสั ญญา” คือ กาหนดหมายความไมใชตั
งปวง = “อนัตตานุปัสสนา
ิ
ญาณ” ซึ งธรรมทังหมดนี เป็ น “ญาณวิโมกข์ ” [ยถาภูตญาณ] ทีเป็ นปั ญญาทําให้หลุดพ้นจากกเลสทั
งหลาย
และปวงทุกข์ดว้ ยอริ ยสัจจธรรม อันได้แก่ (๑) อนิ จจานุปัสสนายถาภูตญาณ (๒) ทุกขานุปัสสนายถาภูต
่
ญาณ และ (๓) อนัตตานุปัสสนายถาภูตญาณ ตามลําดับ กลาวโดยสรุ
ปจะเริ มลงมือปฏิบตั ิธรรมได้แล้วยัง.

– ๑๔๗ –

ปัจฉิมบท บทที ๕ ว่ าด้ วยการรักษาอารมณ์ แห่ งกรรมฐาน
เมือจัดระดับองค์ความรู ้ในบทที ๕ คือ “การรั กษาอารมณ์ แห่ งกรรมฐาน” ซึ งประกอบด้วยหลักธรรมแกน่
สําคัญครบถ้วนในพุทธธรรมหรื อสัมโพธิ ญาณ ได้แก่ (๑) มัชฌิ มาปฏิ ปทา (๒) อริ ยมรรคมี องค์ ๘ (๓)
อริ ยสัจจ์ ๔ (๔) ภาวนา ๔ (๕) ไตรสิ กขา (๖) ภาวนา ๒ (๗) วิสุทธิ ๗ (๘) โพธิปักขิยธรรม ๓๗
(๑) เริ มต้ นด้ วยปั ญญา (๒) ดําเนินด้ วยปั ญญา (๓) นําไปสู่ปัญญาอันยิง
d อริยมรรคมีองค์ ๘ สั มมาทิ ฏฐิ –สั มมาสั งกัปปะ–สั มมาวาจา–สั มมากัมมันตะ–สั มมาวายามะ–สั มมาสติ–สั มมาสมาธิ
e อริยสั จจ์ ๔ ทุกขอริ ยสั จจ์ –ทุกขสมุทัยอริ ยสั จจ์ –ทุกขนิโรธอริ ยสั จจ์ –ทุกขนิ โรธคามินีปฏิ ปทาอริ ยสั จจ์
c มัชฌิมาปฏิปทา

f ภาวนา ๔
g ไตรสิ กขา

h ภาวนา ๒

7 วิสุ ทธิ ๗

กายภาวนา

สีลภาวนา

อธิสีลสิกขา
สัมมาวาจา
สัมมากัมมันตะ
สัมมาอาชี วะ

จิตตภาวนา

ปัญญาภาวนา

อธิจิตตสิกขา
สัมมาวายามะ
สัมมาสติ
สัมมาสมาธิ

อธิปัญญาสิกขา
สัมมาทิฏฐิ
สัมมาสังกัปปะ

สมถภาวนา [ฌาน] วิปัสสนาภาวนา [ญาณ]
กรรมฐาน ๔๐–รู ปฌาน ๔–อรู ปฌาน ๔ โสฬสญาณ–ญาณ ๑๖
นิโรธสมาบัติ
ปั ญญาญาณ ๗๓
สี ลวิสุทธิ

จิตตวิสุทธิ

ทิฏฐิ วิสุทธิ
กังขาวิตรณวิสุทธิ
มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ
ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ
ญาณทัสสนวิสุทธิ

สติปัฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรี ย์ ๕ พละ ๕ โพชฌงค์ ๗ มรรคมีองค์ ๘
8 โพธิปักขิยธรรม ๓๗

นิพพาน

่ ทธธรรมเพือความตรัสรู ้สมั โพธิญาณ
ภาพประกอบ ๑๑: ภาพองค์รวมเชิงโครงสร้างและระบบแหงพุ
– ๑๔๘ –

่
ผูป้ ฏิบตั ิธรรมได้เข้าถึงหลักธรรมสําคัญครบ ๘ ระดับ อยางครบถ้
วนระบบการเจริ ญภาวนา
กรรมฐาน ได้แก่ (๑) มัชฌิมาปฏิปทา (๒) อริ ยมรรคมีองค์ ๘ (๓) อริ ยสัจจ์ ๔ (๔) ภาวนา ๔ (๕) ไตรสิ กขา
่
(๖) ภาวนา ๒ (๗) วิ สุ ทธิ ๗ (๘) โพธิ ปั ก ขิ ย ธรรม ๓๗ สวนบรรดาสั
ม ปยุต ตธรรมทัง หลายที ทํา หน้า
ื ลในการรักษาอารมณ์แหงกรรมฐานในเจริ
่
สนับสนุนเกอกู
ญยิงขึนไปจะเน้นที “อารั กขกัมมัฏฐาน” เป็ นหลัก
ั ฏ ฐาน ๔ (๕)
ซึ งสรุ ปได้ดัง นี (๑) อคติ ๔ (๒) สั ม ปชัญ ญะ ๔ (๓) ปฏิ สั ม ภิ ท า ๔ (๔) อารั ก ขกมมั
อกุศลกรรมบถ ๑๐ (๖) ธรรมสมาธิ ๕ (๗) ฌาน ๔–รู ปฌาน ๔ (๘) องค์ฌาน ๖ (๙) บารมี ๑๐–ทศบารมี (๑๑)
่
็ การมีสติและมีสัมปชัญญะนัน เป็ นเรื องสําคัญทีผูป้ ฏิบตั ิ
กรรมฐาน ๔๐ และ (๑๒) นิ มิต ๓ อยางไรกตาม
ธรรมต้องครองตนให้ได้ พร้อมด้วยการมีวิริยะ คือ ความเพียรในการสร้างความดีและละเว้นความชัว นันคือ
“อธิจิตต์ ” [สัมมาวายามะ–สัมมาสติ–สัมมาสมาธิ ] คําวา่ “สติสัมปชั ญญะ” หมายถึง ระลึกได้และรู ้ตวั อยู่
่ รทํา ระวังมิให้เป็ นคนมัวเมา
เสมอ คือ ฝึ กตนให้เป็ นคนรู ้จกั ยังคิด รู ้สึกตัวเสมอวา่ สิ งใดควรทํา และไมคว
ประมาท = “อัปปมาทะ” [สติสงั วร–อินทรี ยสังวรศีล] ซึงตรงกบั “ศีลข้ อ ๕” คือ “สุราเมรยมชฺ ชปมาทฏฐานา
ฺ
่
เว้นจากสิ งเสพติดให้โทษ
เวรมณี ” หมายถึง เว้นจากนําเมาคือสุ ราและเมรัยอันเป็ นทีตังแหงความประมาท
ื ลมีอุปการะมากใน “อารั กขกัมมัฏฐาน”
โดยสรุ ปแล้ว เป็ นคุณธรรมทีเกอกู
่
เพราะฉะนัน การรักษาอารมณ์ความรู ้สึกนึ กคิดในใจทีมุ่งเพงลงที
จุดศูนย์กลาง ทีเรี ยกวา่
“ภาพองค์ รวมเชิ งโครงสร้ างและระบบแห่ งพทธธรรมเพื
อความตรั สร้ ู สัมโพธิญาณ” [ให้พิจารณานิ ยามของ
ุ
่
่มเดียวกนั และ
คําวา่ “โครงสร้ าง–Structure” คือ ความสัมพันธ์ในเชิงระนาบหรื อแนวนอนของหนวยรวมกลุ
่
่มเดี ยวกนั
นิ ยามของคําวา่ “ระบบ–System” คือ ความสัมพันธ์ในเชิ งแนวตังหรื อแนวดิงของหนวยรวมกลุ
่ งกนและกนตามหลั
ั
ั
สรรพสิ งทังหลายประกอบด้วยโครงสร้างและระบบทีเป็ นปั จจัยรวมซึ
กปฏิจจสมุปบาท
ดังเชน่ ข้อสรุ ปทัวไปวา่ “สรรพสิ งทังหลาย มีระบบโครงสร้ างทีเกิดจาก หน่ วยรวมใหญ่ ย่อมประกอบด้ วย
ิ นอยางสื
่ บเนื องอยู่เนื องๆ
หน่ วยรวมย่ อยหลายๆ หน่ วย มารวมกัน”] จึงเป็ นเรื องสําคัญยิงยวด ทีต้องเกดขึ
่ ด ทําให้เป็ นดุจยาน ทําให้เป็ นทีพึงแนวแน
่ ่ –ชําชอง–คลองแ
่ คลว่ อยาลดละ
่
เป็ นนิ ตย์ เจริ ญทําให้มากไมหยุ
่
่
หนายแหนง
แคลงใจ ยอมหยั
ง ลงสู่ “อมตะ–นิ พ พาน” มี อ มตะเป็ นที ไปในเบื อ งหน้ า มี อ มตะเป็ น
“ปริ โยสาน” คือ ที สุดลงโดยรอบ จบอย่ างสมบูรณ์ นันคือ “อาตาปะ” คือ ความเพียรเผากิเลส “สั ลเลขตา”
่
คือ การขัดเกลากิ เลส โดยเฉพาะอยางการเจริ
ญกายานุ ปัสสนาสติปัฏฐาน [อนุ ปัสสนา = การพิจารณาหรื อ
ี องกบความหมายของ
ั
คํานึ งถึงอยูเ่ นื องๆ–การตามเห็น] ทีเกยวเนื
“สติสัมปชั ญญะ” โดยตรง [ดังคําวา่ “สโต
สมฺปชาโน” แปลวา่ “มีสติสัมปชัญญะ”] ฉะนัน ความเพียรเผากิเลส และ การขัดเกลากิเลส จะอยูใ่ นอาการ
่
ตอไปนี
่ โรธ
(๑) “สนฺตา” —สงบ ด้วยเพราะความสงบแล้ว ด้วยสามารถแหงนิ
(๒) “สมิตา” —ระงับ ด้วยเพราะระงับแล้วด้วยภาวนา
่
ํ
(๓) “วูปสนฺตา” —เข้ าไปสงบ ด้วยเพราะความสงบโดยความไมมี่ ต่อไปแหงการกาหนดรู
้ซึง
“วัตถุ” [เรื อง ข้อปฏิบตั ิ การตังหัวข้อเรื อง] –วัตถุสจั จะ
– ๑๔๙ –

่ กลาวคื
่ อ “นิโรธ”
(๔) “อัสดงคต” —ดับไป ด้วยเพราะถึงแล้วซึงการตังอยูไ่ มได้
่
ํ ดความ
(๕) “อพฺภตฺถงฺคตา” —ดับไปอย่ างราบคาบ ด้วยเพราะถึงการดับอยางยวดยิ
ง เหตุทีกาจั
ิ ่ เสี ยได้
เกดบอยๆ
่ มีต่อไป
(๖) “อปฺปิตา” —ถูกทําให้ พินาศไป นันคือ ไมให้
(๗) “พฺยปฺปิตา” —ถูกทําให้ พินาศราบคาบไปด้ วยดี นันคือ ไม่มีเลย
่ นันคือ มิให้มีอา
(๘) “โสสิ ตา” —ถูกทําให้ เหื อดแห้ ง ด้วยเพราะความให้เหื อดแห้งแล้วอยางนี
ิ นอีกในภายหลัง
สวะเกดขึ
(๙) “วิโสสิ ตา” —ถูกทําให้ เหื อดแห้ งด้ วยดี ด้วยเพราะเหื อดแห้งด้วยดี นันคือ ถูกทําให้แห้งแล้ว
(๑๐) “พฺยนฺติกตา” —ถูกทําให้ มีทีสุดไปปราศแล้ ว ด้วยเพราะทําให้ปราศจากไป
ด้วยเหตุนี ผูร้ ู ้ซึงในการเจริ ญอริ ยมรรคอริ ยธรรมแล้ว “จะไปคิดแบบปถชนทั
ุ ุ วไปไม่ ได้ ” เพราะการปฏิบตั ิ
่
ธรรมทีถูกต้อง คือ การหันหลังให้ กับทางโลก [โลกธรรม ๘] ไมควรให้
จิตประหวัดครวญหาอดีตทางวิสัย
่ นันคือ “ภวจักร–สั งสารจักร” ทีเป็ นเรื อง “วัฏฏะ ๓–สั งสารวัฏฏ์ ” จนกระทังจบลงในประการ
โลกอีกตอไป
สุ ดท้าย คือ การจมชี วิตทังชี วิตอย่ ูในห้ วงความทกข์
ุ ” อัน
ุ ทีไม่ สินสดุ ทีมีชือวา่ “ชี วิตสั นตติแห่ งสงสารทกข์
เป็ นเรื องการสู ญเสี ยโอกาสทีจะได้เข้าถึง “โลกตตรธรรม
” ดังเชน่ การประพฤติปฏิบตั ิสัมมาปฏิปทาของ
ุ
พระอริ ยเจ้าทังหลาย ฉะนัน การรั กษาอารมณ์ แห่ งกรรม หมายถึง กระบวนการสร้างความระลึกถึง “บญกศล
ุ ุ
่ ่ องทังจากอดี ตและปั จจุบนั [“บญ
บารมีของตน” ที ได้สะสมไว้อยางตอเนื
ุ ” คือ ความดี ทียังประกอบด้วย
่
่
่ กอผลในทางพอกพู
ิ
“อุปธิ –โอปธิ ก” นันคือ ยังเป็ นสภาพปรุ งแตงที
น ให้เกดสมบั
ติ อันได้แกความพรั
งพร้อม
่
เชน่ รางกายสวยงามสมบู
รณ์ และมังมีทรัพย์สิน หรื อการมุ่งเอาความสะอาดหมดจด ในแงที่ สวยงาม
่ นชม “กศล
นาชื
ุ ” คือ การมุ่งเน้นที “นิ รูปธิ ” ภาวะไร้ ปรุ งแตง่ ความหลุดพ้นเป็ นอิสระ จนโยงไปถึ ง
“นิพพาน” หรื อการมุ่งถึงความสะอาดหมดจด ในแงที่ เป็ นความบริ สุ ทธิ ไม่ มีอะไรติดค้ าง–ปลอดโปร่ ง–
่ งยวด ปฏิปทาอันยิงยวด เพือบรรลุจุดหมายอัน
โล่ ง–ว่ าง–เป็ นอิสระ “บารมี” คือ คุณความดีทีบําเพ็ญอยางยิ
่
สู งยิง] อันเป็ นเหตุให้เกดิ “กรรมฐานเจริ ญ” ไพบูลย์ยิงขึนไป จนกวาจะได้
มีโอกาสประสบเหมาะควรได้
บรรลุเข้าถึ ง “ความตรั สร้ ู สัมโพธิญาณ” ได้ {คําวา่ “อนตตรสั
มมาสั มโพธิญาณ” ใช้เฉพาะพระพุทธเจ้า
ุ
่ น หมายถึง “ความตรั สรู้ เองโดยชอบอันยอดเยียม” เพราะฉะนัน จึงเรี ยกพระนามของพระองค์วา่ “พระ
เทานั
อรหันตสั มมาสั มพทธเจ้
ุ า” นันคือ พระอรหั นต์ ผ้ ูตรั สรู้ ชอบด้ วยพระองค์ เอง หมายถึง “พระพทธเจ้
ุ า–
พระพทธเจ้
ุ าศรี ศากยมนีุ โคตม ผูอ้ ุคฆฏิตญั ูโพธิสัตว์–พระปัญญาธิกพทธเจ้
ุ า ผูม้ ีปัญญาบารมีมาก [เจ้ าชาย
สิ ทธัตถะ ผู้โคตม —Price Siddhartha Gautama: 563–c 483 B.C.]” สําหรับคําวา่ “พระอรหันตขีณาสพ” คือ
่ น} ยอมหมายถึ
่
พระอรหั นต์ ผ้ ูสินอาสวะแล้ ว ใช้สาํ หรับพระสาวกทังหลายเทานั
ง “ปรมัตถประโยชน์ ” อัน
่ วิตในชาตินี.
สู งสุ ดรอบสมบูรณ์แหงชี

