


สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔
(ชุดโพธิปักขิยธรรม)

	 	 พิมพ์ครั้งที่	๑  กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
	 	 จำ�นวน   ๑๐,๐๐๐ เล่ม
  ISBN    ๙๗๘-๖๑๖-๗๑๑๕-๙๓-๑

	 	 ภ�พประกอบ   มนต์ชัย ขาวสำาอางค์

	 	 แบบปก/รูปเล่ม  พนิดา มีเดช

โดย สุภีร์ ทุมทอง 
www.ajsupee.com



  บริษัทฟรีมายด์ พับลิชชิ่ง จำากัด
  ๒๗/๓๓ ซอยศรีบำาเพ็ญ ถนนพระราม ๔
  แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ
  โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๖-๒๔๑๔ 
  โทรสาร ๐-๒๒๘๖-๒๔๑๗

  ห้างหุ้นส่วนจำากัด ภาพพิมพ์
  ๔๕/๑๒-๑๔, ๓๓ หมู่ ๔ ต.บางขนุน
  อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ๑๑๑๓๐
  โทรศัพท์ ๐-๒๘๗๙-๙๑๕๔-๖
  โทรสาร ๐-๒๘๗๙-๙๑๕๓

ดำ�เนินก�รผลิต

พิมพ์ที่

แจกเป็นธรรมทาน ห้ามจำาหน่าย



 หนงัสอื “โพธปัิกขยิธรรม	๒	:	สัมมัปปธ�น	๔	และอิทธบิ�ท	๔” นี้ 
เป็นหนังสือเล่มที่ ๒ ในชุดโพธิปักขิยธรรม ซึ่งมีทั้งหมด ๕ เล่ม เรียบเรียง
จากคำาบรรยายในหัวข้อ “โพธิปักขิยธรรม” ที่บริษัทมหพันธ์ไฟเบอร์
ซีเมนต์ จำากัด (มหาชน) บรรยายทุกวันอังคารท่ี ๒ ของเดือน เวลา 
๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. การบรรยายหัวข้อนี้ได้บรรยายต่อเนื่องมาตั้งแต่
เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๔ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ 

 เนือ้หาในเล่มนี ้นำามาจากการบรรยาย ครัง้ที ่๖-๙ จำานวน ๔ ตอน 
บรรยายระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๔ ถึงเดือนมกราคม ๒๕๕๕ กลุ่ม 
เสบียงธรรมมหพันธ์ เป็นผู้ถอดคำาบรรยาย ผู้บรรยายได้นำามาปรับปรุง
เพิ่มเติมตามสมควร

 สัมมัปปธ�น	๔ อธิบายหลักการทำาความเพียรที่ถูกต้อง ประกอบ
ด้วยความหมายและประเภทของสัมมัปปธาน มีสังวรปธาน ปหานปธาน 
ภาวนาปธาน อนรัุกขนาปธาน ความสำาคญัของความเพียร และเรือ่งทัว่ไป
ที่ควรทราบเกี่ยวกับความเพียร 

คำานำา



 อิทธิบ�ท	 ๔ อธิบายหลักการทำาสมาธิที่ถูกต้อง ประกอบด้วย 
ความหมายของอิทธิบาท ความสำาคัญ และวิธีปฏิบัติสมาธิตามแนว
อิทธิบาทให้ประสบความสำาเร็จ 

 ขออนุโมทนา บริษัทมหพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ จำากัด (มหาชน) 
ซึ่งเป็นเหตุปัจจัยที่สำาคัญในการทำาให้เกิดหนังสือชุดนี้ ขออนุโมทนาผู้ที่
เกี่ยวข้องในการทำาหนังสือเล่มนี้ และขอขอบคุณญาติธรรมทั้งหลายที่มี
เมตตาต่อผู้บรรยายเสมอมา หากมีความผิดพลาดประการใด อันเกิดจาก
ความด้อยสติปัญญาของผู้บรรยาย ก็กราบขอขมาต่อพระรัตนตรัยและ
ครูบาอาจารย์ทั้งหลาย และขออโหสิกรรมจากท่านผู้อ่านไว้ ณ ท่ีนี้ด้วย

สุภีร์ ทุมทอง
ผู้บรรย�ย	
๒๐พฤษภ�คม	๒๕๕๗



สารบัญ

              
       (๙)
(๒๗) ๑. ความหมายและประเภทของสัมมัปปธาน 
   (๖๒) ๑.๑ สังวรปธาน
   (๖๘) ๑.๒ ปหานปธาน
   (๗๐) ๑.๓ ภาวนาปธาน 
   (๗๕) ๑.๔ อนุรักขณาปธาน

       (๘๗)
(๙๖) ๒. ความสำาคัญของความเพียร 
   (๑๐๐) ๒.๑ พุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งความเพียร
   (๑๑๙) ๒.๒ สัมมาวายามะเป็นมรรคประจำา
   (๑๓๐) ๒.๓ ความเพียรเป็นกองสมาธิ
   (๑๓๗) ๒.๔ ความเพียรมีอุปการะมากต่อการบรรลุธรรม
   (๑๔๕) ๒.๕ ความเพียรทำาให้ล่วงพ้นทุกข์ไปได้ 

สัมมัปปธาน ๔ ตอนที่ ๑

สัมมัปปธาน ๔ ตอนที่ ๒

๑

๒



 
       (๑๗๑)
(๑๗๓) ๓. เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับความเพียร
   (๑๗๗) ๓.๑ คุณสมบัติของผู้มีความเพียร
   (๑๘๙) ๓.๒ เหตุกระตุ้นให้เกิดความเพียร
   (๒๐๖) ๓.๓ วิธีทำาความเพียรให้พอเหมาะ 

       (๒๓๗)
(๒๕๐) ๑. ความสำาคัญของอิทธิบาท
(๒๗๐) ๒. ความหมายของอิทธิบาท ๔ 
(๒๘๑) ๓. วิธีเจริญอิทธิบาท ๔

สัมมัปปธาน ๔ ตอนที่ ๓

อิทธิบาท ๔

๓

๔





9 

ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัย
สวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่าน 

 วันนี้บรรยายในหัวข้อชื่อว่า โพธิปักขิยธรรม ตอนที่ ๖ นะครับ โพธิปักขิย
ธรรม แปลว่า ธรรมะท่ีเป็นฝ่ายของการตรสัรู ้ธรรมะคณะทำางานทีท่ำาให้จติมีปัญญา
ถึงการตรัสรู้ได้ สังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นไปตามเหตุปัจจัย แม้การตรัสรู้ธรรม
เข้าถึงความหลุดพ้น ถึงฝั่งโน้นคือพระนิพพาน ถึงความพ้นไปแห่งทุกข์ทั้งปวง
กเ็ป็นไปตามเหตตุามปัจจยัเหมือนกนั ตัวทำางานหรอืธรรมะทีเ่ป็นไปเพ่ือให้มปัีญญา
ถงึการตรัสรู้เรียกว่า โพธปัิกขยิธรรม โพธิปักขยิธรรมนัน้มอียู ่๗ หมวด ๓๗ ประการ 
หมวดที ่๑ คือ สติปัฏฐาน ๔ หมวดที ่๒ คอื สมัมัปปธาน ๔ หมวดที ่๓ คือ อิทธิบาท 
๔ หมวดที่ ๔ คือ อินทรีย์ ๕ หมวดที่ ๕ คือ พละ ๕ หมวดที่ ๖ คือ โพชฌงค์ ๗ และ
หมวดที่ ๗ คืออริยมรรคมีองค์ ๘

สัมมัปปธาน ๔ ตอนที่ ๑
บรรยายวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๔
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 ถ้าอยากจะรู้ว่า ท่ีเราได้ปฏิบัติธรรมฝึกฝนตนเองมา ใกล้ต่อการตรัสรู้
หรือไม่ หรือท่ีทำามาจะเป็นไปเพ่ือการตรัสรู้ได้หรือเปล่า ก็ต้องมาดูคุณธรรม ดู
ตัวธรรมะเหล่านี้ว่ามีขึ้นมาในใจหรือไม่ ถ้ามีขึ้นมาก็เป็นเหตุให้ถึงการตรัสรู้ ให้ถึง
ความมีปัญญา จนกระทั่งถึงความหมดไปแห่งทุกข์ได้ ใน ๕ ครั้งที่แล้ว ผมได้พูดถึง
โพธิปักขิยธรรมหมวดแรก คือสติปัฏฐาน ๔ ซึ่งก็พูดยาวหน่อย ยังมีเรื่องต้องพูด
อีกเยอะ แต่ถ้าพูดมากไปก็จะไม่จบสักที เลยจบไปแล้ว

 เรื่องธรรมะต้องพูดให้มีที่ลงเหมือนกัน ถ้าพูดแบบไม่มีที่ลง ก็จะพูดไปได้
เรื่อยๆ บางแง่บางประเด็นอาจจะไม่ได้พูดถึงก็ไม่เป็นไร พูดเท่าที่พอจะนึกได้หรือ
เฉพาะส่วนที่สำาคัญ วันนี้พูดหมวดที่ ๒ คือ สัมมัปปธาน ๔
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 สติปัฏฐานนั้นเป็นบุพพภาคมรรค ทำาให้มีสติกลับมาที่ตัวเอง ได้รู้จักตัวเอง
ว่าแท้ที่จริงประกอบด้วยกายและจิต การมีสติมาอยู่กับตัวเอง ให้จิตมาเที่ยวโคจร
อยู่ในกาย เวทนา จิต และธรรม สอดส่องอยู่ในตนเอง สังเกตตนเองอยู่เสมอๆ 
จะทำาให้เราเข้าใจตนเอง เป็นคนดี เป็นคนไม่ดี มีอุปนิสัยใจคออย่างไร เป็นคนมี
กิเลสเยอะตรงไหนบ้าง ถึงจะเข้าใจตนเองแล้วก็ไม่ใช่ว่ากิเลสจะหมด เพียงแค่รู้ว่า
ตนเองมีกิเลสเยอะ กิเลสยังไม่หมด เพียงรู้ว่ามีทุกข์เกิดมาตอนไหนบ้าง มีทุกข์กับ
เรื่องอะไรบ้าง ทุกข์ก็ยังไม่หมด ต้องมีธรรมะหมวดอื่นมาช่วยต่อไปอีก ไม่ใช่ว่า 
ฝึกสติด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งแล้วเป็นยาระงับสรรพโรค มันไม่ใช่ ถึงจะฝึกมาด้วยการดู
กาย ดลูมหายใจเข้าลมหายใจออก ดเูวทนา ดจูติ ดธูรรมะกจ็รงิอยู ่กเิลสกย็งัไม่หมด
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 การมองดูตัวเองอยู่เสมอ ทำาให้เรารู้จักตัวเองเพิ่มขึ้น รู้จักว่าตัวเองมีกิเลส
อย่างไรบ้าง กิเลสมาตรงไหนบ้าง ถูกกิเลสตัวไหนหลอกบ้าง อันไหนทำาให้เรา
หัวหมุนกลับไปกลับมา เริ่มเป็นผู้มีปัญญา เริ่มรู้จักว่าอะไรเป็นอะไรบ้างแล้ว

 ตอนมีสติดีก็ดูเหมือนคนมีธรรมะแหละ เหมือนกับบรรลุเลย พอกิเลส
เกดิข้ึนเท่านัน้แหละก็กลายเป็นเดก็น้อยไป ไร้เดยีงสาไป ถกูหลอกไป เวลาไม่มีกเิลส
นีพ่ดูโน่นอยูบ่นฟ้าเหมอืนคนบรรลเุลยนะ นีก้เ็ป็นเรือ่งธรรมดา ถงึแม้ว่าเราจะมสีติ
รู้จักตัวเองบ้างแล้ว แต่กิเลสก็ยังไม่หมด ต้องมีความเพียรที่ถูกต้องในการฝึกกัน
ต่อๆ ไป

 สิง่ท่ีไม่ดเีรารู้จกัแล้วว่ามนัเป็นธรรมะอย่างหนึง่ เกดิเพราะเหตเุพราะปัจจยั 
เป็นกิเลส ทำาให้จิตเศร้าหมอง บังปัญญา กิเลสนี้เป็นธรรมะที่ควรละ เป็นธรรมะที่
ต้องเอาออกไป ความคิดไม่ดีเราก็รู้ มันก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่ง เกิดเพราะเหตุเกิด
แล้วดับ เราต้องไม่รับเอาเข้ามา ทำาให้ความคิดต่างๆ เหล่านี้หลอกเราไม่ได้ ต้องฝึก
ต่อไปอีก เมื่อมีสติเราก็รู้ถึงความคิด มันบังคับไม่ได้ เกิดเพราะเหตุเพราะปัจจัย 
มาแล้วก็ไป ไม่ใช่ตัวตน แต่บางความคิดต้องละ รู้แล้วก็ต้องมีความเพียรต่อไป
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 ตอนแรก ให้มีสติก่อนเพื่อรู้จักความคิดอันนี้มันดี ไม่ใช่ตัวตน รู้ว่ามันเกิด
เพราะเหตุปัจจัย สติ ธัมมวิจัย เหล่านี้เป็นสิ่งที่ดี เกิดเพราเหตุปัจจัยไม่มีตัวตน 
มีสติรู ้แล้ว ต้องมีความเพียรทำาให้เยอะขึ้น ธรรมะบางอย่างรู้จักด้วยการมีสติ 
พอรู้จักแล้วต้องทำาความเพียรเพื่อละ ธรรมะบางอย่างรู้จักแล้วต้องทำาความเพียร
เพื่อเจริญ นี่มันเป็นอย่างนี้ ต้องมาเพิ่มเรื่องความเพียรและเรื่องอื่นๆ อีก แค่มีสติ
จึงยังไม่พอ หมายความว่าใครจะฝึกสติมาด้วยวิธีไหนก็ตาม กิเลสยังไม่หมดเป็น
ธรรมดาอย่างนั้น ไม่ใช่ไปบอกว่าฝึกสติด้วยวิธีนี้ ฝึกแล้วไม่ได้ผล กิเลสยังเหลือ
อยู่เลย ท่ีไม่ได้ผลไม่ใช่เพราะฝึกผิดอะไรหรอก ก็เป็นการฝึกสตินั่นแหละ แต่สติ
อย่างเดียวยังละกิเลสไม่ได้ เป็นเพียงการทำาให้เรารู้จักตัวเอง รู้จักว่าตัวเองมีกิเลส
อะไรบ้าง รู้จักว่าตอนไหนหลง ตอนไหนรู้ตัว ตอนไหนมีสติ ตอนไหนไม่มีสติ 
ตอนไม่มกีเิลสเกดิเป็นอย่างไรบ้างสบายใจมัย้ สบายตอนมกีเิลสเกิด เป็นไง โห...มืด 
ทำาให้เราแยกแยะเป็น
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 กิเลสจะหมดได้เด็ดข�ดก็ด้วยอริยมรรคมีองค์	 ๘	 ต้องทำ�ให้ครบถ้วน มี
ธรรมะอื่นๆ เพิ่มมาอีก ตัวที่เพิ่มลำาดับต่อมา ถัดจากสติก็คือความเพียร ความเพียร
เราก็ใช้มาตั้งแต่เริ่มการฝึกสติแล้วนั่นแหละ แต่ในตอนต้นเน้นที่สติ ยกสติปัฏฐาน
เป็นหลักก่อน ความจริงแล้วก็มีท้ังปัญญา ความเพียร และสติ รวมทั้งพื้นฐานคือ
ศีล มีหมดแหละ แต่ตอนนั้นสติเป็นต้นทาง เลยให้เกียรติสติปัฏฐานก่อน ต่อมา
ก็เน้นเร่ืองความเพียร เพราะเร่ิมรู้แล้วว่าอันไหนดี อันไหนไม่ดี ความคิดไหนดี 
ความคิดไหนไม่ดี อันไหนเป็นกิเลส อันไหนเป็นกุศล อันไหนหลงไปทางกิเลส 
อันไหนไม่หลงเรารู้แล้ว พอรู้แล้วก็ต้องทำาความเพียร สิ่งที่ไม่ดีก็ต้องเพียรละมัน 
เพียรขัดเกลาเอามันออก มันอยู่กับเรานานต้องหาวิธีเอาออกไป อย่างนี้เป็น
สัมมัปปธาน
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 สิ่งที่ดีๆ เรารู้จักด้วยการมีสติ ต้องเพียรทำาให้มีเยอะขึ้น ทำาให้มากขึ้น 
ทกุสิง่มนัไม่อยูก่บัเรานาน ข้อนีเ้ป็นเร่ืองธรรมดา เมือ่กล่าวถงึความเพยีร ต้องหาวธิี
ให้กุศลอยู่กับเรานานๆ เหนือชั้นขึ้นมาอีก ทำาเหตุปัจจัยให้มากขึ้น ตอนมีสติเราก็
รู้จักอันนั้นอันนี้ รู้จักว่ามันเป็นธรรมะ อันไหนดีอันไหนไม่ดี ทั้งดีและไม่ดีล้วน
ไม่อยู่นาน แต่พอมาถึงความเพียร ของไม่ดีต้องทำาให้มันหมดไปไวๆ อย่ารับเข้ามา 
ของดีๆ ต้องหาวิธีให้มันอยู่นานๆ สังขารมันอยู่ไม่นานแต่ต้องหาวิธีให้มันอยู่นานๆ 
นี่ก็แปลกดีเหมือนกัน

 ชั้นต้นฝึกเพื่อให้รู้จักว่าอะไรเป็นอะไรเสียก่อน รู้จักตัวเอง ที่เราเรียกว่า
ตัวเอง นั้นเป็นคำาสมมติ แท้จริงเป็นธรรมะรวมกัน ไม่มีตัวไม่มีตน ฝึกสติเราก็เริ่มรู้
แล้ว เพยีงแต่กเิลสมนัไม่หมดทเีดยีว ตอนมีสตไิม่ยดึถอืตวัตน พอขาดสตมัินกย็ดึขึน้
มาใหม่ ตอนมีสติมันไม่มีกิเลส แต่พอสักหน่อยกิเลสมันก็เกิดขึ้นมาใหม่ มันไม่ขาด
จึงต้องมีความเพียรต่อไป
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 วัตถุประสงค์การฝึกปฏิบัติตามหลักโพธิปักขิยธรรมก็เหมือนเดิม มีจุด
มุ่งหมายเพื่อให้ถึงนิพพาน ถึงความพ้นไปแห่งทุกข์ โดยมีต้นทางคือสติปัฏฐาน ๔ 
เป็นบุพพภาคมรรค พอได้ต้นทางแล้วก็เดินต่อไปด้วยสัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ 
อินทรีย์ ๕ ไปเรื่อยๆ จนได้คุณสมบัติเพียงพอที่จะตัดกิเลสได้ คืออริยมรรคมีองค์ ๘ 
ถ้าไม่ครบอริยมรรคมีองค์ ๘ นั้นตัดกิเลสไม่ได้ อย่างที่พูดเรื่องสติเม่ือกี้นี้ สติก็
เป็นหนึ่งในองค์มรรค เป็นข้อสัมมาสติ มีสติอย่างเดียวมันตัดกิเลสไม่ได้ บางคน
อาจจะสงสัยว่า เอ...ฝึกสติแล้วทำาไมกิเลสไม่หมด อย่างนี้เป็นเพราะเขาไม่รู้ว่า
ตัวไหนตัดกิเลส ต้องครบทั้ง ๘ จึงตัดกิเลสได้ ต้องมีความเพียร ความเพียรเป็น
สัมมาวายามะ ต้องมีศีล สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ ต้องมีปัญญา 
ต้องมีความรู้ในแง่มุมอริยสัจ เป็นสัมมาทิฏฐิ มีสัมมาสังกัปปะ มีสัมมาสมาธิ
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 ต้องครบ ๘ จึงตัดกิเลสได้ ถ้าไม่ครบ ๘ ตัดกิเลสไม่ได้ โดยทั่วไปพวกเราก็
จะเป็นกันอย่างนั้น จึงตัดกิเลสไม่ได้ บางพวกก็เน้นศีล มีศีลก็ดีเหมือนกันนะ แต่ตัด
กิเลสไม่หมด บางพวกก็เน้นสมาธิ ไปนั่งสมาธิ นั่งให้จิตสงบ เดินให้จิตสงบ สมาธิ
ก็ดีเหมือนกันแต่ตัดกิเลสไม่หมด บางพวกก็เน้นปัญญา ดูไตรลักษณ์ พิจารณา
ไตรลักษณ์ลูกเดียว ปัญญาก็ดีเหมือนกัน แต่กิเลสไม่ขาด

 ทนีีก้เิลสจะขาด ไม่เกดิอกี มนัต้องทำาอย่างไร ต้องฝึกให้มคีรบหมด คำ�สอน
ที่มีครบหมด	 ครบถ้วนสมบูรณ์แบบ	 มีคำ�สอนเดียวเท่�นั้น	 คือ	 คำ�สอนของ
พระพุทธเจ้�	พระพุทธองค์ทรงรับรองว่�	 อริยมรรคมีองค์	๘	มีอยู่เฉพ�ะธรรม
วินัยนี้เท่�นั้น เรื่องศีล เรื่องสมาธิ เรื่องปัญญา นั้นมีได้ทั่วไปแหละ แต่ไม่ครบถ้วน 
ไม่สมบูรณ์ ไม่เพียงพอที่จะตัดกิเลสได้ ศีลก็ไม่พอที่จะตัดกิเลส สมาธิก็ไม่พอที่จะ
ตัดกิเลส ปัญญาก็ไม่พอที่จะตัดกิเลส ส่วนของพระพุทธเจ้านี้ มีศีล สมาธิ ปัญญา 
เหมือนกัน แต่อยู่ในกรอบของอริยมรรคมีองค์ ๘ และถ้าสมบูรณ์พร้อมมันก็จะตัด
กิเลสได้ขาด กิเลสไม่เกิดอีกเลย ทำานองนี้
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 ในการปฏิบัติธรรมนี้ ให้เรารู้จักธรรมชุดโพธิปักขิยธรรมนี้เอาไว้ ทำาได้หรือ
ทำายังไม่ได้ไม่ว่ากัน อย่างน้อยเราก็รู้ว่าต้องมีอย่างนี้ จึงละกิเลสได้ เราจะได้ไม่งง 
บางคนกไ็ปเน้นปัญญา เน้นปัญญากด็แีต่ละกเิลสไม่ได้ เน้นสมาธกิเ็หมอืนกนั สมาธิ
กด็แีต่ตดักเิลสไม่ได้ ศีลกเ็หมือนกนั ศีลดนีะ ไม่ใช่ไม่ดแีต่มนัตดักเิลสไม่ได้เพราะมนั
ไม่ครบถ้วน การที่เรามาเรียนเอาไว้ก่อนนี้ จะทำาได้หรือทำายังไม่ได้ก็มีประโยชน์ใน
แง่ที่ว่า เราได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไร ถ้าต้องการจะละกิเลส จะต้องทำาอะไรบ้าง อะไร
ทำานองนี้นะครับ

 สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา ถ้าเรามีความรู้ท่ีถูกต้อง มี
ความเพยีรทีถู่กตอ้ง มนักจ็ะไม่เสือ่ม นีแ่ปลกดเีหมอืนกนั สงัขารทัง้หลายเสือ่มเป็น
ธรรมดา ถ้าเรามีความเพียรถูกต้อง ครบวงจรของมันก็จะไม่เสื่อม สิ่งต่างๆ มันต้อง
เส่ือมเป็นธรรมดาอยูแ่ล้ว มสีิง่หนึง่ท่ีไม่ควรจะเสือ่มคอืปัญญา ดงัทีพ่ระพทุธเจ้าตรสั
เรื่องความเสื่อมความเจริญไว้ ในอังคุตตรนิกาย เอกกนิบาตว่า
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 [๗๖] ความเสื่อมญาติเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่ความเสื่อมปัญญา
เลวร้ายกว่าความเสื่อมทั้งหลาย

 [๗๗] ความเจริญด้วยญาติเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่ความเจริญด้วย
ปัญญายอดเย่ียมกว่าความเจริญทั้งหลาย เพราะเหตุนั้น เธอทั้งหลายพึง
สำาเหนียกอย่างนี้ว่า “เราทั้งหลายจักเจริญด้วยความเจริญทางปัญญา” 
เธอทั้งหลายพึงสำาเหนียกอย่างนี้แล

 [๗๘] ความเสือ่มโภคทรัพย์เป็นเรือ่งเลก็น้อย แต่ความเสือ่มปัญญา
เลวร้ายกว่าความเสื่อมทั้งหลาย

 [๗๙] ความเจริญด้วยโภคทรัพย์เป็นเรื่องเล็กน้อย แต่ความเจริญ
ด้วยปัญญายอดเยี่ยมกว่าความเจริญทั้งหลาย เพราะเหตุนั้น เธอทั้งหลาย
พงึสำาเหนยีกอย่างนีว่้า “เราทัง้หลายจักเจรญิด้วยความเจรญิทางปัญญา” 
เธอทั้งหลายพึงสำาเหนียกอย่างนี้แล
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 [๘๐] ความเสื่อมยศเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่ความเสื่อมปัญญา
เลวร้ายกว่าความเสื่อมทั้งหลาย

 [๘๑] พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุท้ังหลาย ความเจริญด้วยยศ
เป็นเร่ืองเล็กน้อย แต่ความเจริญด้วยปัญญายอดเยี่ยมกว่าความเจริญ
ทั้งหลาย เพราะเหตุนั้น เธอทั้งหลายพึงสำาเหนียกอย่างนี้ว่า “เราทั้งหลาย
จักเจริญด้วยความเจริญทางปัญญา” เธอทั้งหลายพึงสำาเหนียกอย่างนี้แล



21 

 ทรัพย์สิน เงินทอง ญาติพี่น้อง ยศ ตำาแหน่ง ความเสื่อมเหล่านี้ เสื่อมเพราะ
เป็นโรคก็ดี เสื่อมทรัพย์ก็ดี เสียตำาแหน่งก็ดี หรือที่พวกเราเป็นกันอยู่ นำ้าท่วมอะไร
อย่างนี้ พวกนี้เป็นเร่ืองเล็กน้อย ส่วนความเสื่อมปัญญาเป็นเรื่องใหญ่ ความเสื่อม
ปัญญาเป็นเรือ่งสำาคัญอย่างมาก โดยส่วนใหญ่พวกเราชอบไปยุง่อยูก่บัเร่ืองเลก็น้อย 
ส่วนเรื่องปัญญานี่ไม่ค่อยได้มอง ชอบหัวหมุนวนเวียนไปกับเรื่องต่างๆ การที่จะ
มองว่า เออ...มันไม่แน่ไม่นอน มันไม่เที่ยง อย่างน้ีมองไม่ออก ในด้านความเจริญ
ก็เหมือนกัน เจริญด้วยญาติพี่น้อง เจริญด้วยทรัพย์สินเงินทอง เจริญด้วยอายุ หรือ
เจริญด้วยอะไรต่างๆ อย่างน้ันเป็นเรื่องเล็กน้อย ส่วนความเจริญด้วยปัญญานั้น
เป็นเรื่องใหญ่กว่า

 ถ้ามคีวามเพียรถกูต้อง สิง่ท่ีเจรญิยิง่ๆ ขึน้ไปไม่มีเสือ่มคอืด้านปัญญา ธรรมะ
ที่เป็นไปเพื่อความตรัสรู้นี้จะเจริญขึ้นไปเรื่อยๆ ส่วนร่างกายต้องแก่ไปเป็นธรรมดา 
แขนต้องเสื่อมไป ขาต้องเสื่อมไป หน้าตาต้องเสื่อมไป พละกำาลัง ตลอดจนชื่อเสียง
ต่างๆ ต้องเสื่อมไป อันนี้เป็นธรรมดา ส่วนสิ่งที่ไม่ควรจะเสื่อมคือปัญญ�
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 ถ้ามีความเพียรถูกต้องตามหลักโพธิปักขิยธรรมนี้ สิ่งที่จะไม่เสื่อมคือ
ด้านปัญญา คนปฏิบัติธรรมนี้จะไม่เสื่อมด้านปัญญา แต่อย่างอื่นเสื่อม บางที
หนักกว่าคนอื่นด้วยซำ้าไป บางคนอาจจะไม่เชื่อ ถ้ายกตัวอย่างในสมัยพุทธกาลก็จะ
เหน็ชัดหลายท่านท่ีเป็นลกูศิษย์พระพุทธเจ้านี ้ถ้าเป็นคนดงัๆ หน่อยกจ็ะตายไม่ค่อย
ดี พูดอย่างนี้ท่านอาจจะว่า เฮ้ย...มันอย่างไรกันแน่ ท่านทั้งหลายก็เป็นลูกศิษย์
พระพุทธเจ้าระวังไว้ก็ดีเหมือนกัน เดี๋ยวจะตายไม่ค่อยดี รู้จักพระเจ้าพิมพิสารม้ัย 
พระเจ้าพิมพิสารตายอย่างไร ไปอ่านดู พระเจ้าพิมพิสารนี้เป็นพระโสดาบันนะ 
นับถือพระพุทธเจ้ามาก ท่านแสวงหาธรรมะ
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 ในตอนท่ียังไม่บรรลุ พระพุทธเจ้ายังเป็นพระโพธิสัตว์ไปบิณฑบาต ท่าน
เลื่อมใสบอกว่าถ้าบรรลุแล้วให้มายังแคว้นของข้าพระองค์ก่อนนะ น่ีบอกอย่างนี้ 
พอพระพุทธเจ้าเสด็จมา แสดงธรรมให้ฟัง ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันตั้งแต่ตอนนั้น 
ได้ถวายวัดแห่งแรกคือวิหารเวฬุวัน แล้วเป็นไง ลูกศิษย์พระพุทธเจ้าตอนตาย 
ถูกลูกฆ่าและตายอย่างทรมานด้วย ท่านทั้งหลายเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าก็
ระวังตัวให้ดี อย่างนี้เสื่อมในด้านราชสมบัติ ด้านทรัพย์สิน เสื่อมอะไรต่างๆ แต่ด้าน
ปัญญาไม่เสือ่ม ปฏบิตัธิรรมต้องเข้าใจอย่างนี ้บางคนไปเหมาหมด ปฏบิตัธิรรมแล้ว
ดีหมด ไม่ใช่อย่างนัน้ ปฏบิตัธิรรมแล้วเรือ่งภายนอกมันต้องอาศยัความฉลาดจดัการ
เอาเอง ส่วนเรือ่งปัญญาจะไม่เสือ่ม ถ้าทำาตามหลกัโพธปัิกขยิธรรมก็จะเจรญิก้าวหน้า
ไปเรื่อย จนถึงความพ้นทุกข์ในที่สุด
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 แม้แต่พระเจ้าประเสนทิโกศล พระราชาแคว้นโกศล นี่ก็ลูกศิษย์ของ
พระพุทธเจ้าเหมือนกัน นับถือพระพุทธเจ้ามาก มากราบอยู่เรื่อย อยากเป็นญาติ
กับพระพุทธเจ้ามาก จนไปขอลูกสาวเมืองกบิลพัสดุ์มา เขาให้ลูกนางทาสีมา ลอง
ไปหาอ่านดู ตอนหลังถูกลูกตัวเองริบราชสมบัติ จะต่อสู้เอาคืน ไปหาพวกมาช่วย 
จะไปขอให้พระเจ้าอชาตศัตรูมาช่วยเลยไปตายอยู ่หน้าประตูเมืองราชคฤห์ 
นี้เห็นมั้ย ตายไม่ค่อยดีเหมือนกัน พระเจ้าอชาตศัตรูซึ่งฆ่าพระเจ้าพิมพิสาร ต่อมา
ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วก็เลื่อมใส แสดงตนเป็นอุบาสกและได้อุปถัมภ์
การสังคายนาครั้งที่ ๑ อยู่ต่อมาก็ถูกลูกฆ่า นี่ก็ตายไม่ค่อยดี ที่ยกตัวอย่างขึ้นมานี่ก็
เพือ่ให้พวกท่านท้ังหลายไม่ยดึถอืกบัความเสือ่มความเจรญิภายนอกมากนกั เพราะ
เรื่องพวกนั้นมันเป็นเรื่องของโลก มันไม่แน่ไม่นอน พระพุทธเจ้าไม่รับรองพวกนั้น 
ที่พระองค์รับรองคือเร่ืองปัญญา ถ้าเราปฏิบัติธรรมฝึกฝนตนเองจะเจริญก้าวหน้า
ยิ่งๆ ขึ้นไป ถึงความพ้นทุกข์ไปในที่สุด
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 ท่านท้ังหลายมาปฏบิตัธิรรมแล้ว เป็นลกูศษิย์ของพระพทุธเจ้าแล้ว ให้ระวงั
ตัวหน่อยก็แล้วกัน อาจจะตายไม่ดี ต�ยไม่ดีไม่เป็นไรขอให้เกิดดีแล้วกัน บางคนนี่
เป็นเจ้าของธุรกิจใหญ่โตมาฟังธรรมะถูกญาติริบสมบัติ ลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้า
เป็นอย่างนี้แหละตายไม่ดีเยอะเหมือนกัน แต่ไม่เป็นไรเกิดดีก็ดีแล้ว และมีโอกาส
บรรลุธรรม ก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไปในทางปัญญาถึงความพ้นทุกข์ ท่านจึงว่าผู้ที่ปฏิบัติ
ธรรมก็จะโน้มเอียงไปทางนิพพาน โอนไปทางนิพพาน ถึงความมีปัญญายิ่งๆ ขึ้นไป
อย่างนี้ ส่วนความเสื่อมและความเจรญิทางโลก กเ็ป็นไปตามกรรม ยังตกอยู่ภายใต้
ความไม่แน่ไม่นอน ซึง่เป็นกฎธรรมดาของโลก ดงันัน้จงึต้องรบีมาทำาความเพยีรเพือ่
ให้รู้แจ้งอริยสัจ ความเพียรที่ถูกต้อง เรียกว่าสัมมัปปธาน
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 สัมมัปปธานมาจากคำาว่า สัมมา + ปธานะ	ปธ�นะ หมายความว่า ความ
เพยีรทีต่ัง้ข้ึนมาเป็นหลกั ความเพียรทีเ่ป็นประธาน ความเพยีรทีเ่ป็นหวัหน้า สมัม�	
แปลว่า ถูกต้อง ถูกต้อง คือทำาให้หมดกิเลส ทำาให้พ้นจากทุกข์ได้จริง สัมมัปปธ�น	
ความเพียรหลักที่ถูกต้อง ทำาให้หมดกิเลส ทำาให้พ้นทุกข์ได้จริงนี้ มีอยู่ ๔ ประเด็น 
ต้องเพียรทำาอยู่ใน ๔ ประเด็นให้ครบถ้วน จึงถูกต้องและละกิเลสได้จริง ถึงความ
พ้นทุกข์ได้จริง คล้ายๆ กับพูดภาษาปัจจุบันว่า ครบวงจร ต้องครบทั้ง ๔ อย่าง ต้อง
ทำาให้ครบวงจรของความเพยีร ถ้าเพยีรแค่อย่างใดอย่างหนึง่กไ็ม่ได้ผล ต้องเพยีรให้
ครบทั้ง ๔ ทำาครบวงจรของมัน จึงจะเจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป ถ้าเพียรถึงจุดหนึ่ง 
มันก็จะเจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไปไม่มีเสื่อม

๑. ความหมายและประเภทของสัมมัปปธาน
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 สัมมัปปธาน ๔ ซ่ึงเป็นโพธิปักขิยธรรมหมวดที่ ๒ ก็มีจุดมุ่งหมายเหมือน
ธรรมะในหมวดอื่นของโพธิปักขิยธรรม คือทำาให้โน้มเอนเอียงไปสู ่นิพพาน 
ในสังยุตตนิกาย มหาวรวรรค ข้อ ๖๕๑ พระพุทธเจ้าตรัสว่า

 แม่นำ้าคงคาไหลไปสู่ทิศปราจีน บ่าไปสู่ทิศปราจีน หลากไปสู่ทิศ
ปราจนี แม้ฉนัใด ภกิษุก็ฉนันัน้เหมอืนกนั เมือ่เจรญิสมัมปัปธาน ๔ ประการ 
ทำาสัมมัปปธาน ๔ ประการให้มาก ย่อมน้อมไปสู่นิพพาน โน้มไปสู่นิพพาน 
โอนไปสู่นิพพาน

 ภิกษุเมือ่เจริญสัมมัปปธาน ๔ ประการ ทำาสัมมปัปธาน ๔ ประการ
ให้มาก ย่อมน้อมไปสู่นิพพาน โน้มไปสู่นิพพาน โอนไปสู่นิพพาน อย่างไร

 คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้
 ๑.  สร้างฉนัทะ พยายาม ปรารภความเพยีร ประคองจติ มุง่มัน่เพือ่
ป้องกันบาปอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดมิให้เกิดขึ้น



29 

 ๒.  สร้างฉนัทะ พยายาม ปรารภความเพยีร ประคองจิต มุง่มัน่เพือ่
ละบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว
 ๓.  สร้างฉนัทะ พยายาม ปรารภความเพยีร ประคองจติ มุง่มัน่เพือ่
ทำากุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น
 ๔.  สร้างฉนัทะ พยายาม ปรารภความเพยีร ประคองจิต มุง่มัน่เพือ่
ความดำารงอยู่ ไม่เลือนหาย ภิญโญภาพ ไพบูลย์ เจริญเต็มที่แห่งกุศลธรรม
ที่เกิดขึ้นแล้ว

 ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเมื่อเจริญสัมมัปปธาน ๔ ประการ ทำา
สัมมัปปธาน ๔ ประการให้มาก ย่อมน้อมไปสู่นิพพาน โน้มไปสู่นิพพาน 
โอนไปสู่นิพพาน อย่างนี้แล
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 หมวดธรรมสัมมัปปธาน ๔ พระพุทธองค์ตรัสว่า ให้เจริญให้กระทำาให้มาก 
ธรรมะท่ีเป็นภาเวตัพพธรรม คือ ธรรมะที่ควรทำาให้เกิดขึ้น ทุกๆ หัวข้อพระพุทธ
องค์ทรงสอน ๒ คำาหลักๆ คือ ให้เจริญ กับ ให้กระทำาให้มาก เช่น สติปัฏฐาน ๔ ก็
ให้เจริญ ให้กระทำาให้มากๆ ถ้าท่านจะดูลมหายใจเข้า ดูลมหายใจออก ก็ให้เจริญ
ให้กระทำาให้มากๆ ถ้าท่านจะทำาความรู้สึกตัวในอิริยาบถ เดิน ยืน นั่ง นอน ก็ให้
เจริญให้กระทำาให้มากๆ จะพิจารณาร่างกายประกอบด้วย ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง 
เอ็น กระดูก ก็ให้เจริญให้กระทำาให้มากๆ ตามรู้เวทนา ตามรู้จิต ตามรู้ธรรม อะไร
ต่างๆ ถ้าฝึกสติก็ให้เจริญ ให้กระทำาให้มากๆ พอมาเรื่องสัมมัปปธาน ก็ให้เจริญให้
กระทำาให้มากๆ ต่อไปเรื่องอิทธิบาท ก็ให้เจริญให้กระทำาให้มากๆ อินทรีย์ พละ 
โพชฌงค์ จนถึงอริยมรรคมีองค์ ๘ ก็ให้เจริญให้กระทำาให้มากๆ ดังนั้น เทคนิควิธี
การต่างๆ ไม่ยาก แต่ที่ยากคือ ต้องเจริญและกระทำาให้มากๆ
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 พวกเราส่วนใหญ่ขี้เกียจ ทำาอะไรนิดๆ หน่อยมองดู...ทำาไมมันไม่ได้ผลสักที 
เปลี่ยนใจหาวิธีโน้นวิธีนี้ไปเร่ือย พระองค์บอกให้เจริญ ให้กระทำาให้มาก ตัวหลัก
สำาคญัคอืเจรญิและกระทำาเยอะๆ กระทำาบ่อยๆ กระทำาให้เนอืงๆ ตดิต่อเนือ่งกนัไป
เร่ือยๆ ไม่หยดุ ต้องทำาให้ถกูวธิ ีถ้าถกูวธิแีล้วต้องเจรญิต้องกระทำาให้มาก ทำาอย่างไร 
พระพุทธเจ้าตรัสว่า

คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้
 ๑.  สร้างฉนัทะ พยายาม ปรารภความเพยีร ประคองจติ มุง่มัน่เพือ่
ป้องกันบาปอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดมิให้เกิดขึ้น
 ๒.  สร้างฉนัทะ พยายาม ปรารภความเพยีร ประคองจติ มุง่มัน่เพือ่
ละบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว
 ๓.  สร้างฉนัทะ พยายาม ปรารภความเพยีร ประคองจิต มุง่มัน่เพือ่
ทำากุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น
 ๔.  สร้างฉนัทะ พยายาม ปรารภความเพยีร ประคองจติ มุง่มัน่เพือ่
ความดำารงอยู่ ไม่เลือนหาย ภิญโญภาพ ไพบูลย์ เจริญเต็มที่แห่งกุศลธรรม
ที่เกิดขึ้นแล้ว
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 พระพุทธองค์ทรงขยายความออกมาเป็น ๔ ข้อ มีคำาขึ้นต้นว่า ภิกษุใน
ธรรมวินัยนี้ สร้างฉันทะ พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิต มุ่งมั่น นี้เป็น
ลักษณะของสัมมัปปธาน คือผู้ปฏิบัติต้องเป็นภิกษุในธรรมวินัยนี้	เป็นผู้ที่เห็น
โทษภยัของก�รเวยีนว่�ยต�ยเกดิ	ศรทัธ�ในข้อปฏบัิติต�มทีพ่ระพทุธองค์สอนไว้
มั่นใจในอริยมรรคมีองค์	๘	ว่�เป็นท�งถึงนิพพ�น	ต้องก�รปฏิบัติให้บรรลุใน
ศ�สน�ของพระพทุธเจ้�โคดมนี ้ต้องการเป็นสาวกของพระองค์ สร้างฉันทะให้เกดิ 
พอใจที่จะทำาเหตุตามที่ทรงแสดงไว้ ต้องพอใจที่จะทำา และพยายามทำาด้วย พอใจ
ที่จะทำา พยายามทำา ปรารภความเพียร พอตั้งความเพียรขึ้นมาได้ ต้องประคอง
จิตไว้ ตัง้จิตไว้ ให้มคีวามเพยีรต่อไปเรือ่ยๆ ไม่ให้ขีเ้กยีจ ต้องรกัษาอย่างนัน้ไปเรือ่ยๆ
ต้องมีทั้งความพอใจ ความพยายาม ปรารภความเพียร แล้วก็ประคองจิตให้อยู่
อย่างนั้น อยู่ระดับนั้น ถ้าเราทำาไม่ถูก วันนี้พอใจที่จะทำา พยายามทำา พอวันต่อมา
ขี้เกียจก็ไม่ทำา อย่างนี้ใช้ไม่ได้ ต้องมีความพอใจที่จะทำา พยายามทำา ปรารภ
ความเพียร และประคับประคองจิตไว้ ให้มีความเพียรในลักษณะอย่างนั้นเอาไว้
ตั้งจิตไว้ทำาอย่างนั้นไปเรื่อยๆ นี้เป็นลักษณะของความเพียรที่ถูกต้อง
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 สิ่งไหนที่ดีพอฟังธรรมะ ได้เข้าใจอะไรเล็กๆน้อยๆ เราก็รู้สึกเหมือนมีความ
พอใจที่จะทำา มีความเพียร แต่โดยส่วนใหญ่ไม่อาจจะประคองจิตให้อยู่ตรงนั้นได้
แป๊บเดียวมันก็หล่นลงมา นี้คือปัญหาของคนส่วนใหญ่ พอมันหล่นลงมาก็ไม่รู้วิธี
ที่จะลุกขึ้น และประคองให้มันขึ้นไปอยู่จุดเดิม หรือทำาให้มันเจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้น 
มันก็เหลวไปบ้าง บางคนก็แก้ตัวไปเลย โอ้...มันไม่เที่ยง ไม่เที่ยงก็ตายฟรี
อยู่อย่างนั้น ไม่ได้ละกิเลสสักที กิเลสไม่หมด ไม่ยอมหาวิธีสักทีว่าจะทำาอย่างไร
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 หากกล่าวถงึความเพยีรกต้็องหาวธิว่ีาเราจะทำาอย่างไรจงึจะถึงจดุทีอ่ยูเ่หนอื
มันได้ ข้ามพ้นภาวะเดิมๆ ไปได้ สิ่งต่างๆ มันไม่เที่ยง มันเป็นทุกข์ ไม่ใช่ตัวตน 
ก็จริงอยู่ แต่มันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัย มีเหตุมีปัจจัยอะไรบ้างที่เราจะใส่เข้าไป
แล้วสามารถประคบัประคองจติให้รอดไปได้ อยู่ในโลกนีอ้ารมณ์กระทบมันเยอะ ถ้า
เราไม่มคีวามเพียรประคับประคองมนักห็ล่น เหมอืนเราเดนิไปในหนทาง มข้ีางซ้าย
ข้างขวา ตกโน่นตกนี่อยู่เร่ือย ถ้าเราไม่ประคับประคองตนเองเป็นอย่างไร อ้างว่า
ไม่เที่ยงแล้วก็หล่นซ้ายหล่นขวา บางคนพอมีสติบ้าง พอจะรู้จักว่าตัวเองมีกิเลส
อย่างโน้นอย่างนี้มาตั้งนานแล้ว แต่กิเลสก็ไม่ลดเลย ปัญญาก็ไม่เพิ่ม บางทีก็ตาม
กเิลสไป เพราะไม่ได้ฝึกธรรมหมวดที ่๒ คือไม่ได้ทำาความเพยีรตามหลักสัมมัปปธาน 
ความเพยีรไม่ครบวงจรกไ็ปไม่ตลอดรอดฝ่ัง สมัมปัปธานจงึเหนอืขึน้มากว่าสตปัิฏฐาน 
อาศยัการมีสตเิป็นพ้ืนฐานนัน่แหละ มสีตแิล้วกเิลสยงัไม่หมด อรยิมรรคยงัไม่ครบถ้วน 
ต้องมาทำาความเพียร
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 ลกัษณะของความเพยีร คือสร้างฉนัทะ พยายาม ปรารภความเพยีร ประคอง
จิต มุ่งมั่น ใน ๔ ประเด็น คือ

 ข้อที่ ๑ เพื่อป้องกันบาปอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดมิให้เกิดขึ้น เพ่ือความไม่
เกิดขึ้นของบาปอกุศลธรรมทั้งหลายที่ยังไม่เกิด ป้องกันทางเข้าของกิเลส ตอนเรา
ฝึกสติ เรารู้แล้วว่าทางเข้าของกิเลสมีอะไรบ้าง เรารู้แล้วล่ะ จะถูกกิเลสหลอก 
ถูกหลอกหลายๆ ครั้ง บางคนหลอกได้ ๑๐ ครั้ง ๒๐ ครั้ง บางคน ๑๐๐ ครั้ง ก็ควร
จะหาวธิป้ีองกนัไม่ให้มนัเกดิ บางคนกว่็า กเิลสหลอกอีกแล้ว กเ็หมือนเดมิ รูว่้ากเิลส
หลอก แต่ให้มันหลอกอยู่อย่างนั้น อย่างนี้มันก็คล้ายๆ กับยอมโง่ รู้ว่ากิเลสมันเกิด 
แต่ไม่หาวิธีป้องกันกิเลส รู้ว่ากิเลสมันเกิดจากเหตุจากปัจจัย ต้องหาวิธีทำาอย่างไร
จะป้องกันมันได้ ต้องหาเหตุปัจจัยว่า เออ…จะลดเหตุลดปัจจัยไม่ให้มันเกิด หรือ
จะหาธรรมะตัวไหนมาช่วย ข้อนี้เป็นการป้องกัน สังวร	 ปิดท�งเข้�ของกิเลส 
ถ้าขั้นสตินี่ ให้รู้จักกิเลส ให้รู้จักว่ากิเลสมันมาได้อย่างไร มันมีเหตุมีปัจจัยอย่างไร 
ไม่มีตัวไม่มีตนอย่างไร พอรู้จักแล้วต้องหาวิธีว่า ทำาอย่างไร กิเลสจึงจะไม่เกิด 
ทำาอย่างไรจะปิดทางมันได้
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 ข้อท่ี ๒ เพื่อละบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว บาปอกุศลธรรมทั้งหลาย
ที่เกิดขึ้นมันก็เกิดกับจิตนี่แหละ เกิดจากความคิดนึกที่ขาดสติ คิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ 
จมอยู่กับอกุศลต่างๆ วนเวียนหัวหมุนอยู่อย่างนั้น ไม่ได้ทำาความเพียรมันก็ไม่
ออกไป ถึงแม้จะมีสติ โอ้...มีราคะ ก็รู้ว่ามีราคะ แต่ราคะไม่หมดไป อยู่กับเรานานมี
โทสะ ก็รู้ว่ามีโทสะ แต่ว่ามันอยู่นาน คิดก็รู้ว่าคิด แต่บางความคิดนี่เราละมันไม่ได้ 
ไม่อยากนึกมันก็นึกอยู่เรื่อย เราก็รู้ว่าไม่มีตัวตนแต่ว่าละไม่ได้ มีสติแล้วเราก็ต้องทำา
ความเพียร ทำาอย่างไรจะป้องกันและละมันได้ เห็นหน้าคนนี้แล้วหมั่นไส้มันทุกที 
หมัน่ไส้เรากร็ูว่้าหมัน่ไส้ แต่ว่าทำาอย่างไรจะไม่ให้มันเกดิและละมันได้กต้็องหาวธิต่ีอ

 หมั่นไส้ก็รู้ว่าหมั่นไส้ไม่ใช่ตัวตน อันนี้คือการมีสติแล้วระงับการกระทำาทาง
กายวาจาได้ แต่ต้องเหนือกว่านั้นอีก ต้องหาวิธีละมัน ทำาอย่างไรจะละได้ ต้องหา
ตัวช่วย บางคนชอบมาบ่นว่า ก็ฝึกสติแล้วไม่เห็นกิเลสมันหมดเลยอาจารย์ อ้าว...ก็
คุณฝึกแต่สติ กิเลสจึงไม่หมด เรารู้ตัวเองก็จริง แต่กิเลสมันไม่หมด ต้องฝึกข้ออื่น
กเิลสจะหมดมนัต้องฝึกครบ ๘ ข้อ ต้องค่อยๆ ฝึกไปตามลำาดบั นีส้ำาหรบัเนยยบคุคล	
เป็นพวกท่ีต้องฝึกไปตามลำาดับ ส่วนพวกที่มีปัญญามาก ฟังแป๊บเดียวก็ครบแล้ว 
เต็มหมด อย่างนี้ก็ยกให้ท่านไป อนุโมทนาด้วย เมื่อเรายังไม่มีต้องมาเสริมสร้างเอา
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 บาปอกุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นและมันอยู่กับเรานี่ มันอยู่กับความคิด
ท่านเคยจมอยูก่บัความคดิมัย้ ต้องหาวธิว่ีาทำาอย่างไรจะละมนัได้ ความคดิเกีย่วกบั
กามคุณ ความคิดพยาบาท ความคิดเบียดเบียน คิดไม่ดี คิดเศร้าโศกเสียใจกับ
เรื่องโน้นเรื่องนี้ถึงจะมีสติดูมันก็ไม่หาย ต้องหาวิธีละมันด้วยความเพียร ต้องยกจิต
หรือประคับประคองให้ขึ้นมาเหนือมันให้ได้ ไม่อย่างนั้นก็จะเศร้าวนเวียน จมอยู่
อย่างนั้นแหละ

 ข้อที่ ๑ คือ ป้องกันสังวร ปิดกั้นทางเข้าของกิเลส เรามีสติรู้อยู่ว่า กิเลสมา
ทางไหนบ้าง ปิดทางกเิลสไม่ให้มนัเข้า ข้อที ่๒ ต่อมากล็ะกเิลส อกศุลธรรมทีเ่กดิขึน้
แล้ว โดยเฉพาะกเิลสท่ีเกิดกบัความคดิ ความเครียด ความวติกกงัวล ความพยาบาท 
ความเบียดเบียน ความหงุดหงิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่มันเกิดขึ้น ทำาอย่างไรจะไม่รับมัน
เข้ามา โกรธแล้วไม่พอใจ ทำาอย่างไรจะไม่รบัมนัเข้ามาในใจเรา ต้องหาวธิไีม่รบัความ
รู้สึกนี้ ไม่รับความคิดนี้เข้ามาในใจ ทิ้งมันไปเลย อย่างนี้คนเก่ง ส่วนคนยังไม่เก่งนัก 
ความคิดอย่างนั้นมันเกิดขึ้นมาแล้ว ต้องหาวิธีให้มันบรรเทา ด้วยการพิจารณาหรือ
ทำากรรมฐานที่เป็นฝ่ายตรงข้าม
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 ข้อที่ ๓ เพื่อทำากุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น เพื่อความเกิดขึ้นของ
กุศลธรรมทั้งหลายที่ยังไม่เกิด มีความพอใจ มีความพยายาม ประคองจิต และตั้ง
จิตไว้ เพื่อทำาให้กุศลธรรมท้ังหลายที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น กุศลธรรมทั้งหลายที่ยัง
ไม่เกิดมีอะไรบ้าง โอ...เยอะแยะเลย สติ ความระลึกได้ สัมปชัญญะ ความรู้ตัว ขันติ 
ความอดทน หิริ ความละอายต่อความชั่ว โอตัปปะ ความกลัวผลบาป ศีล สมาธิ 
ปัญญา สมถะ วิปัสสนา เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา อะไรต่างๆ เหล่านี้เป็น
กุศลธรรม ถ้ายังไม่เกิดต้องทำาให้เกิด เราฝึกให้มีสติแล้ว ต่อมาต้องหาวิธีว่า ทำา
อย่างไรกุศลจึงจะเกิดและเจริญงอกงามยิ่งๆ ขึ้นได้ ต้องฝึกความอดทนมากขึ้น 
แต่เดิมเราโกรธ ไม่อดทน ต่อมาก็ต้องหาวิธีให้มีคุณธรรมมากขึ้น ฝึกอดทนมากขึ้น 
รู้ว่าโกรธแล้วก็นิ่งๆ ไว้ อยู่เฉยๆ ไว้ อดทนไว้ หรือฝึกกุศลอื่นๆ มีสติ ฝึกพูดให้ดี 
พูดแต่คำาไพเราะอ่อนหวาน พูดด้วยเมตตา ก็ได้สัมมาวาจา
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 นอกจากมีสติแล้ว ต้องฝึกศีลด้วย ฝึกสมาธิด้วย ฝึกความอดทนด้วย มีสติ
แล้วต้องอดทนด้วย ต้องมีการพิจารณาให้เกดิกศุล เรามสีตแิล้ว ต้องอดทนไม่พดูใน
เรื่องที่ไม่จำาเป็น อดทนก็ได้ขันติ	งดเว้นจ�กก�รพูดเรื่องไม่ดีก็ได้ศีล คุณสมบัติดีๆ 
ก็เพิ่มขึ้น เริ่มจากสตินี่แหละ แล้วฝึกธรรมอื่นๆ เพิ่มขึ้นมา เริ่มที่สติปัฏฐาน ต่อมา
ก็สัมมัปปธานแล้ว ต้องหาวิธีว่าทำาอย่างไรกุศลที่ยังไม่เกิดจะได้เกิดขึ้น เคยพูดไม่ดี 
ทำาอย่างไรจะลดการพูดไม่ดี พยายามพูดให้ดีขึ้น เดิมพูดเสียงแข็งไปหน่อย ต่อมา
ก็งดคำาพูดหยาบคาย และพูดให้อ่อนลงสักหน่อย อะไรที่ดีใส่เพิ่มเข้ามาทำานองนี้
นะครับ

 ถ้าต้องการหมดกิเลสกันจริงๆ ก็ต้องทำาอย่างน้ี ทำาให้มันครบวงจร 
ไม่อย่างนั้นแล้วฝึกไปได้สักหน่อยแล้วก็หล่น เพราะว่าความเพียรไม่ถึง และไม่ครบ
วงจรของมัน ทำาได้หน่อยหนึ่งแล้วก็หล่น ถ้าจะให้หมดกิเลสต้องทำาให้ถูกต้องตาม
ที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ ไม่ใช่จะมาหลอกกันวูบๆ วาบๆ แล้วกิเลสจะหมด ไม่ใช่
อย่างนั้น รู้วิธีอย่างนี้แล้วเราจะได้ทำาความเพียรอย่างเต็มที่ต่อไป
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 ข้อที่ ๔ เพื่อความดำารงอยู่ ไม่เลือนหาย ภิญโญภาพ ไพบูลย์ เจริญเต็มที่
แห่งกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว ข้อนี้คือรักษากุศลที่เคยมีแล้ว อย่าให้มันเสื่อม รวมทั้ง
ทำาให้มากขึน้ จนประสบความสำาเรจ็ดงัประสงค์ ถ้าสตมิเียอะแล้วกร็กัษาให้มนัเยอะ
ไว้ ไม่ใช่อ้างว่าสติไม่เที่ยง เคยเยอะแล้วไม่ต้องเยอะก็ได้ เราต้องหาวิธีให้มันเยอะ
กว่าเดิม ศีลเราเคยมี ต่อมาชักจะพูดเพ้อเจ้อเลอะเทอะแล้ว ก็ต้องหาวิธีรักษาสิ่งที่
เราเคยทำาได้เอาไว้ เคยสำารวมระวัง ให้สำารวมระวังได้อย่างเดิม และให้ดียิ่งขึ้นๆ นี้
ก็เป็นความเพียรที่ทำาให้เจริญก้าวหน้าเพ่ือให้เกิดสมาธิตามหลักอิทธิบ�ทต่อไป 
ถ้าทำาความเพียรได้อย่างนี้ สมาธิก็เกิดได้โดยง่าย

 พอมีสติ สังเกตดูตัวเองอยู่เสมอ รู้จักตัวเองแล้ว รู้จักว่าอันไหนเป็นอกุศล 
เป็นสิ่งไม่ดี อกุศลเกิดได้อย่างไร รู้จักว่าอันไหนเป็นกุศล เป็นสิ่งดี มีเหตุปัจจัยอะไร
ทำาให้เกิดขึ้น พอรู้จักอย่างนี้แล้วก็ต้องทำาความเพียร ป้องกันฝ่ายไม่ดี ปิดทาง 
ตัดหนทาง ปิดช่องไม่ให้ฝ่ายไม่ดีมันเกิด ละสิ่งไม่ดีที่เข้ามาสู่จิต เพราะสิ่งไม่ดีนั้น 
บางทีมันเกิดมาแล้วก็อยู่กับเรานานเกินไป ต้องหาวิธีละ ไม่รับมันเข้ามา ฝ่ายดีก็
ทำาให้มีขึ้น ทำาให้เกิดขึ้นและรักษาไว้ เพิ่มพูนให้เต็มที่ยิ่งๆ ขึ้นไป นี้เป็นความเพียร 
๔ อย่าง
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 ความเพียรทั้ง ๔ อย่างนั้น มีลักษณะเดียวกัน สร้างฉันทะ พยายาม ปรารภ
ความเพียร ประคองจิต มุ่งมั่น ตั้งจิตไว้ใน	๔	เรื่องนี้	เรื่องที่	๑	คือ	ป้องกันบ�ป
อกุศล	เรื่องที่	๒	ละบ�ปอกุศล	เรื่องที่	๓	ทำ�กุศลให้เกิดขึ้น	เรื่องที่	๔	รักษ�กุศล
ไว้	 และเจริญให้ยิ่งๆ	 ขึ้น ทั้ง ๔ เรื่องนี้อาศัยจุดเริ่มต้นเดียวกันกับสติปัฏฐาน
นัน่แหละ คอือาศยัพืน้ฐานทีด่ ีได้แก่ ศลี และมีความเห็นทีต่รงถกูต้อง ท่านทัง้หลาย
จะเห็นว่า ถ้ามีความเห็นไม่ถูกต้อง ไม่เชื่อม่ันเรื่องกรรมและผลของกรรม หวังพึ่ง
อะไรลมๆ แล้งๆ มวัแต่หวงัพึง่มงคลตืน่ข่าวอะไรต่างๆ ไม่มีทางเจรญิก้าวหน้าได้เลย 
ในทางธรรมะแล้วจะต้องทำาเอาเองล้วนๆ ความเพยีรต้องทำาเอาเอง หวงัว่าเดีย๋วมา
ฟังอาจารย์แล้วคงบรรลุ กิเลสคงจะลดอะไรอย่างนี้ ตอนเราฟังธรรม ก็ดูดีเหมือน
กันนะ คล้ายๆ ใกล้บรรลุแล้ว มันยากตรงที่ว่า เราจะประคับประคองความรู้สึก
หรือประคับประคองจิตนี้ได้อย่างไร ความเพียรมันจึงยาก
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 ผู้ท่ีมีสติสัมปชัญญะอ่อน ความเพียรไม่พอ ไม่เข้มแข็ง ไม่กล้าหาญมุ่งมั่น
บากบั่น ก็ไม่อาจจะประคับประคองจิตตรงนี้ได้ ท่านทั้งหลายฟังธรรมแล้ว เห็นว่า
ธรรมะดีจริงๆ ประเสริฐ พอสักหน่อยเหี่ยวลงมา ทำานองนี้ วันหนึ่งอยากพ้นทุกข์ 
วนัหนึง่กลวันำา้ท่วม นพิพานเป็นเรือ่งใหญ่กว่านัน้เยอะ นำา้ท่วมมันเรือ่งเล็กน้อย เรา
กถู็กนำา้ท่วมมาไม่รู้กีช่าติต่อกีช่าตแิล้ว มาชาตน้ีิกย็งัห่วงวนเวยีนอยูน่ัน่แหละ ดงันัน้
เราทั้งหลายก็อย่าพูดถึงนำ้าท่วมมาก ถ้าจะพูดก็พูดถึงนิพพานไว้ก่อน ยังไม่ถึง
นิพพ�นก็พูดเรื่องที่โอนไปท�งนิพพ�น	โน้มไปท�งนิพพ�น	เอียงไปท�งนิพพ�น 
สติปัฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ เป็นต้น ท่านบอกว่ามันเอียงไปนิพพาน ดังนั้นเรื่อง
สนทนาต้องเปลีย่นไปเรือ่ยๆ อยากถงึนพิพานแล้ว กเ็ป็นเรือ่งด ีแต่ว่ามนัไม่ใช่จะได้
มาลอยๆ ต้องมีตัวทำางานคือโพธิปักขิยธรรม
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 โพธิปักขิยธรรมชุดที่ ๒ คือ สัมมัปปธาน เป็นตัวประคองจิต ตัวสติเป็นต้น
ทาง เมือ่ได้ต้นทางแล้วต้องประคบัประคองรกัษาให้เป็นไปได้ ถ้าเราได้ต้นทาง รูจ้กั
วิธีแล้ว ไม่มีตัวประคับประคอง ไม่มีความเพียรท่ีครบวงจร เดี๋ยวกิเลสก็ถล่มเอา 
เดี๋ยวอกุศลเกิดขึ้น มาแป๊บเดียวก็ไปแล้ว ไม่มีตัวช่วย หล่นลงมาแล้ว กลับไปกลับ
มาจึงต้องอ�ศัยพื้นฐ�นคือศีล	 แล้วเจริญสัมมัปปธ�น ในสังยุตตนิกาย มหาวาร
วรรค ข้อ ๖๗๓ พระพุทธเจ้าตรัสว่า

 ภิกษุทั้งหลาย การงานที่พึงทำาด้วยกำาลังทั้งหมด บุคคลต้องอาศัย
แผ่นดิน ดำารงอยู่บนแผ่นดิน จึงทำาได้ แม้ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกัน
อาศัยศีล ดำารงอยู่ในศีลแล้วเจริญสัมมัปปธาน ๔ ประการ ทำาสัมมัปปธาน 
๔ ประการให้มาก
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 ตัวธรรมะชุดโพธิปักขิยธรรมทั้งหมดนี้ เราต้องยืนอยู่บนพื้นฐานคือศีล ต้อง
เป็นคนมศีีลงดเว้นทจุรติ และมคีวามเหน็ตรงตามเหตตุามผล เชือ่กรรมและผลของ
กรรม หวงัผลทีม่าจากการกระทำาฝึกตวัเอง ไม่มีใครทำาให้ ไม่หวงัผลลมๆ แล้งๆ ไม่มี
หวังลอยๆ ว่าเดี๋ยววันนั้นจะได้ เดี๋ยววันนี้จะได้ เข้าใจผลที่มาจากเหตุปัจจัย ลงมือ
ทำาเอาล้วนๆ โดยอาศัยพื้นฐานที่ดีคือศีล เรื่องนี้ได้พูดไปแล้วในสติปัฏฐาน ๔ 
หมวดอื่นๆ ก็เป็นอย่างนี้เหมือนกัน เพราะชุดโพธิปักขิยธรรมนี้เป็นขั้นกลางไปสู่
ข้ันสูงสุด ส่วนขั้นต้นคือศีลที่บริสุทธ์ิดีกับความเห็นที่ตรง ความเห็นที่ตรง เชื่อม่ัน
เรื่องการเวียนว่ายตายเกิด เชื่อมั่นเรื่องกรรมและผลของกรรม หวังผลที่มาจากเหตุ
จากปัจจยั เป็นสิง่สำาคัญทำาให้เราขึน้สูต้่นทางได้ ถ้าไม่เชือ่มัน่เรือ่งการเวยีนว่ายตาย
เกิด ไม่เห็นว่าชีวิตเป็นทุกข์ ไม่เชื่อมั่นเรื่องกรรมมาพูดถึงขั้นนี้ก็ยากเลย
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 ศีลจึงเป็นพ้ืนฐานเร่ิมต้นของการปฏิบัติ คือ การเจริญและกระทำา 
สัมมัปปธาน ๔ ให้มาก ภิกษุอาศัยศีล ตั้งม่ันในศีลแล้วก็เจริญและกระทำาให้มาก 
ท่านท้ังหลายทราบแล้วว่าสัมมัปปธาน ๔ มีอะไรบ้างก็ลงมือเจริญและกระทำาให้
มากๆ ทำาให้เยอะๆ ให้เป็นผู้มีสติ พอมีสติแล้วทำาอย่างไร อันไหนจะเป็นที่มาของ
กิเลส ให้รู้แล้วก็ป้องกัน ปิดทางไม่ให้กิเลสเกิด กิเลสที่เกิดขึ้นแล้ว ให้เป็นผู้มีสติ 
ไม่ให้มันมาครอบงำาจิต หาวิธีให้มันลดลงไปเร็วๆ ทำาให้มันหายไปเร็วๆ ทำาอย่างไร
จะไม่รับมันเข้ามาสู่จิต ส่วนเรื่องกุศลเมื่อมีสติแล้วทำาอย่างไรกุศลจะเจริญก้าวหน้า 
ทำาอย่างไรศีลจะเพ่ิมขึ้น ทำาอย่างไรหิริโอตตัปปะและคุณธรรมความดีต่างๆ จะ
เพิ่มข้ึน พอมีกุศลทำาจิตให้มีคุณธรรม อ่อนโยน ตั้งม่ันแล้ว ก็ต้องรักษาให้เพิ่มขึ้น 
เพื่อเอาไปใช้งานทางปัญญาต่อไป นี้ก็พูดถึงจุดที่ต้ังของการเจริญสัมมัปปธาน 
คือ ศีล
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 สมัมปัปธานท้ัง ๔ อย่างทีพู่ดไปแล้ว เป็นการแสดงในลกัษณะกว้างๆ สามารถ
นำาไปประยุกต์ปฏิบัติตามความเหมาะสม ไม่ได้เจาะจงว่าทำาอย่างไร ถ้าพูดให้ง่ายๆ 
แบบเจาะจงลงไป ทำาให้เห็นวิธีการปฏิบัติได้ชัดเจน ก็จะเรียกชื่อเฉพาะเจาะจง
ไปเลย ได้แก่ สังวรปธาน ปหานปธาน ภาวนาปธาน และอนุรักขณาปธาน ใน
อังคุตรนิกาย จตุกกนิบาต ข้อ ๖๙ พระพุทธเจ้าตรัสว่า

 ภิกษุทั้งหลาย ปธาน ๔ ประการนี้
 ปธาน ๔ ประการ อะไรบ้าง คือ
 ๑.  สังวรปธาน (เพียรระวัง)   
 ๒.  ปหานปธาน (เพียรละ)
 ๓.  ภาวนาปธาน (เพียรเจริญ)   
 ๔.  อนุรักขนาปธาน (เพียรรักษา)
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 สังวรปธาน เป็นอย่างไร
 คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สร้างฉันทะ พยายาม ปรารภความเพียร 
ประคองจิต มุ่งมั่นเพื่อป้องกันบาปอกุศลธรรมท่ียังไม่เกิดมิให้เกิดขึ้น 
นี้เรียกว่า สังวรปธาน

 ข้อที ่๑ เรยีกว่าสงัวรปธ�น สงัวรแปลว่าปิด กัน้ ห้าม ปิดช่องทางไม่ให้กเิลส
เกดิ ไม่ใช่เราปล่อยให้มนัมาอย่างนัน้เสมอไป เราต้องฉลาดขึน้ เก่งขึน้ ถ้ารูว่้าไปเจอ
คนนี้แล้วไม่ได้ประโยชน์อะไร ไปเจอทีไรแล้วหงุดหงิดทุกที เราเข้าไปแล้วหงุดหงิด
อยู่อย่างนั้นมันก็จะโง่เกินไป เรารู้อยู่แล้ว เจอไอ้หมอนี่ไม่ได้ประโยชน์อะไร ไปเจอ
แล้วหงุดหงิดเปล่าๆ เราก็ปิดโอกาสไม่ให้ความหงุดหงิดชนิดนี้เกิดขึ้น ไม่ไปคบเขา 
การไม่สมาคมกับคนพาลเป็นเรื่องดี ไม่ใช่คบทุกคนแล้วดีหมดนะ ไม่ใช่ไปทุกที่ดี
หมด ถ้าไปคบคนไม่ดีก็ไม่ดีไปด้วย ไม่สมาคมคนพาลดีกว่า ไม่ใช่รู้จักใครดีหมด ถ้า
เรารู้จักคนไม่ดี มันก็ไม่ดี ถ้าเรารู้จักคนดีจึงดี อย่างนี้เป็นเหตุเป็นผลเพิ่มขึ้นและ
ป้องกันอกศุลได้ ละอกศุล กุศลกเ็จรญิได้ สิง่ดีๆ  กม็ากข้ึน อาศยัเราใช้ชวีติด้วยความ
ไม่ประมาท มสีต	ิมคีว�มสำ�รวมระวงั	รูจ้กัระวงั	รูจ้กัพจิ�รณ� เวลามองเหน็ ได้ยนิ 
ดมกลิ่น ลิ้มรส กระทบสัมผัส และรับรู้เรื่องต่างๆ กุศลก็จะเจริญยิ่งๆ ขึ้นได้
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 ปหานปธาน เป็นอย่างไร
 คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สร้างฉันทะ พยายาม ปรารภความเพียร 
ประคองจิต มุ่งมั่นเพื่อละบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว นี้เรียกว่า ปหาน
ปธาน

 ข้อที่ ๒ คือปห�นปธ�น ปหาน แปลว่า การละ การบรรเทา ทำาให้มันหมด
สิ้นไป ทำาให้ไม่เกิดอีกต่อไปในภายหน้า บาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว มันอยู่ในใจ
เรานี่ บางเรื่องมันอยู่กับเรานาน ต้องหาวิธีละมัน หาตัวช่วย อาจจะใช้วิธีพิจารณา
หรือเทคนิควิธีอื่นๆ อ่านคำาสอนของพระพุทธเจ้า ไปหาคนท่ีเก่งกว่าให้คำาแนะนำา 
เพราะว่าการที่เราไปจมอยู่กับเรื่องนั้น เรื่องนั้นมันก็ค้างอยู่นาน ถ้าเราไม่จมอยู่ 
ไปหาเรื่องอื่นทำา ไปหาเรื่องที่ดีกว่า เรื่องนั้นมันก็หมดไป
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 ถ้าเราเครียดเร่ืองนั้นเร่ืองน้ีอยู่ เครียดเรื่องนำ้าท่วมหรือเร่ืองอะไรอยู่ เราก็
นกึถึงนพิพานเข้าไป เร่ืองกงัวลนำา้ท่วมก็หมดไป ไม่ใช่ว่ากงัวลให้รูว่้ากงัวล แล้วกงัวล
ค้างคาอยูอ่ย่างนัน้ตลอด มสีตกิด็แีล้ว บางทกีเิลสมนัอยูน่าน ทำาอย่างไร พอมนักงัวล
เรื่องนำ้าท่วมเราก็นึกถึงธรรมดาสังขาร จะไปนิพพาน ไม่ยุ่งกับมันมาก หาอารมณ์
หรอืหาอะไรมาพิจารณาให้กเิลสมนัลด ละกิเลสไปได้ พอละกเิลสได้ ก็สามารถเจรญิ
ธรรมฝ่ายดไีด้ กศุลธรรมทั้งหลายก็เจริญขึ้น ถ้าเราได้เรียนธรรมะ เรียนเทคนิควิธี 
เรยีนกรรมฐานอะไรไว้แล้ว เรากอ็าศัยความเป็นผูมี้สตนิีแ่หละช่วยตวัเอง ให้ป้องกนั
กิเลส ละกิเลส เจริญกุศล เทคนิคโน้น เทคนิคนี้ เอามาใช้ พระพุทธองค์ตรัสว่า 
จงทำ�กจิให้สำ�เร็จด้วยคว�มไม่ประม�ท ความไม่ประมาทหรอืมสีต ิอยูไ่ม่ปราศจาก
สตเิป็นต้นทาง ไม่ใช่ว่าพอได้ต้นทางคอืสตแิล้วมนัสำาเรจ็หมด ยงัไม่สำาเรจ็หมด พอได้
สติแล้วต้องมาทำาความเพียร เอามาฝึกสมาธิ ฝึกปัญญา เอามาฝึกธรรมข้ออื่นๆ
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 ภาวนาปธาน เป็นอย่างไร
 คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สร้างฉันทะ พยายาม ปรารภความเพียร 
ประคองจติ มุง่มัน่เพือ่ทำากศุลธรรมทีย่งัไม่เกดิให้เกดิขึน้ นีเ้รยีกว่า ภาวนา
ปธาน

 ข้อที่ ๓ ภ�วน�ปธ�น ภาวนาแปลว่า ทำาให้มี ทำาให้เกิด ทำาให้เจริญงอกงาม 
สิ่งที่ไม่มีก็ทำาให้มันมี กุศลทั้งหลายที่เรายังไม่มี เมตตา ความเป็นเพื่อนเป็นมิตร 
ความยอมรบัคนอืน่ได้ ปัญญา ความรอบรู ้ยอมรบัความจรงิ ทัง้ดีและไม่ด ีล้วนไม่มี
ตัวตน เป็นสิ่งไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา อริยมรรคมีองค์ ๘ ยังไม่มี ทำาอย่างไร
จึงจะมี อาศัยสตินี้แหละเป็นพ้ืนฐาน แล้วหาวิธีทำาให้มันเกิด เทคนิควิธีของแต่ละ
คนไม่เหมือนกัน เพราะมีวิถีชีวิตต่างกัน แต่หลักการคล้ายๆ กัน คือมีความเพียรให้
ครบวงจร อาศัยพื้นฐานคือศีล มีสติสัมปชัญญะ เป็นผู้ไม่ประมาท
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 อนุรักขนาปธาน เป็นอย่างไร
 คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สร้างฉันทะ พยายาม ปรารภความเพียร 
ประคองจิต มุ่งมั่นเพื่อความดำารงอยู่ ไม่เลือนหาย ภิญโญภาพ ไพบูลย์ 
เจริญเต็มที่แห่งกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว นี้เรียกว่า อนุรักขนาปธาน

 ข้อที่ ๔ อนุรักขน�ปธ�น อนุรักขณา แปลว่า การอนุรักษ์ รักษาไว้ดูแลให้
คงที่ และทำาให้มันเจริญยิ่งๆ ขึ้นจนเต็มที่สมบูรณ์ สามารถนำาไปใช้งานตรงตาม
วตัถปุระสงค์ได้ เพราะกศุลธรรมท้ังหลายทีเ่ราทำาขึน้นี ้ไม่ได้มีวตัถปุระสงค์ในตวัมัน
เอง วัตถุประสงค์หลักคือเราต้องการถึงฝั่งโน้นคือนิพพาน ถ้าได้กุศลนิดหน่อยแล้ว
พอใจ เราต้องการศีล ได้ศีลก็พอใจแล้ว ต้องการสมาธิ ได้สมาธิก็พอใจแล้ว อย่างนี้
มนักห็ยดุอยูเ่ท่านัน้ ศลีไม่ได้มวีตัถปุระสงค์ในตวัมนัเอง ศลีมเีพือ่ให้เกดิสม�ธ	ิสม�ธิ
มีเพ่ือให้เกิดปัญญ�	 ปัญญ�มีเพื่อให้ถึงวิมุตติ ขึ้นไปเรื่อยๆ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์
เพื่อตัวมันเอง
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 ท่ีเราต้องการจริงๆ คือ เพ่ือถงึฝ่ังโน้น...นพิพาน ในระหว่างทีไ่ปต้องมีตวัช่วย 
มีที่อาศัยไปเร่ือยๆ ตามลำาดับ ดังที่ท่านอุปมาเหมือนกับรถ ๗ คัน อย่างนี้พูด
แบบวิสุทธิ	๗ เหมือนรถ ๗ ผลัด อุปมาว่าพระเจ้าปเสนทิโกศล เสด็จออกจากเมือง
สาวัตถีไปเมืองสาเกต เมืองสาวัตถีกับเมืองสาเกตอยู่ไกลกันพอสมควร อยู่ในแคว้น
เดียวกัน พระเจ้าปเสนทิโกศลนี้เป็นพระราชาปกครองแคว้นโกศล มีเมืองหลวงคือ
สาวตัถจีะไปเมอืงสาเกต ทนีีก้ารจะไปเมืองสาเกตต้องใช้รถถงึ ๗ คนั ออกจากประตู
เมอืงสาวตัถ ีขึน้รถผลดัท่ี ๑ เดนิทางไปเรือ่ย พอถงึรถผลดัที ่๒ ก็ลงจากรถผลดัที ่๑ 
ขึ้นรถผลัดที่ ๒ ไปเรื่อยๆ ถึงรถผลัดที่ ๓ ลงจากรถผลัดที่ ๒ ขึ้นรถผลัดที่ ๓ ถึงรถ
ผลัดที่ ๔ ลงจากรถผลัดที่ ๓ ขึ้นรถผลัดที่ ๔ ถึงรถผลัดที่ ๕ ลงจากรถผลัดที่ ๔ ขึ้น
รถผลัดที่ ๕ ถึงรถผลัดที่ ๖ ลงจากรถผลัดที่ ๕ ขึ้นรถผลัดที่ ๖ ถึงรถผลัดที่ ๗ ลง
จากรถผลัดที่ ๖ ขึ้นรถผลัดที่ ๗ เดินทางต่อกันไปตามลำาดับอย่างนี้ รถผลัดที่ ๗ ก็
พามาถึงประตูเมืองสาเกต อย่างนี้เรียกว่าการเดินทางด้วยรถ ๗ ผลัด
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 ทนีีถ้้าถามว่าพระเจ้าปเสนทโิกศลมาจากเมอืงสาวัตถถีงึเมอืงสาเกตด้วยรถ
คันไหน ก็ต้องบอกว่า มาด้วยรถทั้ง ๗ คันนั่นแหละ ไม่ใช่บอกว่ามาด้วยรถคันที่ ๑ 
หรือมาด้วยคันที่ ๗ ไม่ใช่อย่างนั้น ส่วนใหญ่พวกเราชอบตัดตอน บางคนจะเอาแต่
ศีล จะเอาแต่คันที่ ๑ บางคนจะเอาแต่คันที่ ๒ ส่วนใหญ่จะเอาแต่คันที่ ๗ เลย พอ
พูดถึงนิพพาน ก็จะเอาคันที่อยู่ใกล้ๆ นิพพาน อย่างนี้ก็มี แท้ที่จริงแล้วจะบอกว่ารถ
คันใดคันหนึ่งไม่ได้ ต้องทั้ง ๗ คัน เรียงมาตามลำาดับเลย การปฏิบัติธรรมก็เช่น
เดียวกัน การทำาความเพียรนั้น เร�เพียรให้เกิดศีล	เกิดสม�ธิ	เกิดปัญญ�	จะบอก
ว่�อ�ศัยอะไร	ก็อ�ศัยทั้งหมด ไม่ใช่อันใดอันหนึ่ง กุศลธรรมต่างๆ ที่เราทำาขึ้น เป็น
เครื่องมือ เป็นอุปกรณ์ เป็นตัวช่วย ทำาให้จิตหลุดพ้นจากกิเลส หลุดพ้นไปจากทุกข์ 
ไปถึงฝั่งโน้นคือพระนิพพาน
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 นีเ้ป็นปธาน หรือความเพยีรทัง้ ๔ ทีไ่ด้ชือ่ว่าสมัมัปปธาน หรอืสมัมาวายามะ
นั่นแหละ ทีนี้ก็ใส่ชื่อเฉพาะเจาะจงเข้ามา ข้อที่ ๑ สังวรปธาน เพียรระวัง ปิดกั้น 
ป้องกัน ข้อท่ี ๒ ปหานปธาน เพียรละ เพยีรลดบรรเทา เพยีรทำาให้หมดสิน้ไป ข้อท่ี ๓ 
ภาวนาปธาน เพยีรทำาให้เกดิ ทำาให้เจรญิ ทำาให้เกดิมี ข้อที ่๔ อนรุกัขณาปธาน เพยีร
รกัษาความด ีไม่ให้เสือ่ม และทำาให้เจรญิย่ิงๆ ขึน้ไป พระพทุธองค์ตรสัเป็นพระคาถา
ว่า

 สังวรปธาน ปหานปธาน
 ภาวนาปธาน และอนุรักขนาปธาน
 พระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันธุ์พระอาทิตย์ทรงแสดงไว้แล้ว
 ที่เป็นเหตุให้ภิกษุในธรรมวินัยนี้
 ผู้มีความเพียรถึงความสิ้นทุกข์
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 ตัวปธานท้ัง ๔ เป็นความเพียรที่ครบวงจร ซึ่งถ้าท่านได้ต้นทางแล้ว มีสติ
ตามหลักสติปัฏฐาน ทำาความเพียรถูกต้อง สมาธิก็จะเกิด คุณธรรมต่างๆ ก็จะเยอะ
ขึ้น ท่านก็จะมีชีวิตที่เป็นสุขมากขึ้น เพราะได้ป้องกันกิเลส ป้องกันข้อเสียหายเอา
ไว้ ลดละสิ่งไม่ดี กุศลก็ได้เพิ่มเติมขึ้นมา บางท่านไปปฏิบัติธรรมมาหลายๆ ครั้งแล้ว
ก็ไม่ได้ผล บางท่านโทษอาจารย์ก็มี ให้มาเดินจงกรม ไม่เห็นได้ผลอะไร เดินจงกรม
ให้ได้สติก็ดีแล้ว แต่ทำาไมไม่ได้ผลเพราะเราไม่มีความเพียร มีสติแล้วก็ไม่ได้ทำา
อะไรต่อ ฝึกสตกิถ็กูแล้ว การฝึกสติด้วยวธิใีดวธิหีนึง่ ด้วยกรรมฐานใดกรรมฐานหนึง่ 
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในตัวมันเอง สอนให้มีสติ พอมีสติแล้วต้องเอามาใช้ ได้รู้จัก
ตัวเองว่าอะไรดีไม่ดี กุศลเป็นอย่างไร อกุศลเป็นอย่างไร พอรู้จักแล้ว ต้องทำา
ความเพียร ป้องกันอกุศล ละอกุศล กุศลของดีก็ต้องเพียรเพิ่มขึ้นมา ต้องมาทำา
ความเพียรต่อ เพื่อให้ถึงความสิ้นทุกข์คือพระนิพพาน
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 ภิกษุทั้งหลาย ปธาน ๔ ประการนี้
 ปธาน ๔ ประการ อะไรบ้าง คือ
 ๑.  สังวรปธาน    
 ๒. ปหานปธาน
 ๓.  ภาวนาปธาน   
 ๔. อนุรักขนาปธาน

 ในอกีพระสตูรหนึง่จะขยายความสงัวรปธาน ปหานปธาน ภาวนาปธาน และ
อนุรักขณาปธาน ทำาอย่างไรบ้าง เป็นตัวอย่างให้ท่านทั้งหลายได้พิจารณา แจกแจง
ละเอยีดเจาะจงลงไป สามารถนำาไปปฏบิตัติามได้ อย่างทีผ่มอธบิาย ท่านคงพอมอง
เหน็ภาพบ้างแล้ว แต่จะยกพระสตูร แสดงบางแง่บางมุมให้เหน็ชดั ในองัคตุตรนกิาย 
จตุกกนิบาต สังวรสูตร ข้อ ๑๔ ที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า
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 สังวรปธาน เป็นอย่างไร
 คือ ภกิษใุนธรรมวนิยันีเ้หน็รปูทางตาแล้วไม่รวบถอื ไม่แยกถอื ย่อม
ปฏิบัติ เพื่อความสำารวมจักขุนทรีย์ซึ่งเมื่อไม่สำารวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้ถูก
บาปอกศุลธรรม คอือภชิฌาและโทมนสัครอบงำาได้ จงึรกัษาจกัขนุทรย์ี ถงึ
ความสำารวมในจักขุนทรีย์ ฟังเสียงทางหู ดมกลิ่นทางจมูก  ลิ้มรสทางลิ้น 
ถูกต้องโผฏฐัพพะทางกาย รู้ธรรมารมณ์ทางใจแล้ว ไม่รวบถือ ไม่แยกถือ 
ย่อมปฏิบัติเพ่ือความสำารวมมนินทรีย์ซึ่งเม่ือไม่สำารวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้
ถูกบาปอกุศลธรรมคืออภิชฌาและโทมนัสครอบงำาได้ จึงรักษามนินทรีย์ 
ถึงความสำารวมในมนินทรีย์ นี้เรียกว่า สังวรปธาน
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 ปหานปธาน เป็นอย่างไร
 คอื ภกิษใุนธรรมวนิยันีไ้ม่ยนิดกีามวติกทีเ่กดิขึน้ ละ บรรเทา ทำาให้
หมดสิ้นไป ทำาให้ถึงความไม่มี ไม่ยินดีพยาบาทวิตกที่เกิดขึ้น ละ บรรเทา 
ทำาให้หมดสิน้ไป ทำาให้ถงึความไม่ม ีไม่ยนิดวีหิงิสาวติกทีเ่กิดขึน้ ละ บรรเทา 
ทำาให้หมดสิ้นไป ทำาให้ถึงความไม่มี ไม่ยินดีบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว
เกิดขึน้อกี ละ บรรเทา ทำาให้หมดสิน้ไป ทำาให้ถึงความไม่ม ีนีเ้รียกว่า ปหาน
ปธาน

 ภาวนาปธาน เป็นอย่างไร
 คือ ภิกษุในธรรมวินัยน้ีเจริญสติสัมโพชฌงค์ ที่อาศัยวิเวก อาศัย
วิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในโวสสัคคะ เจริญธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ เจริญ
วิริยสัมโพชฌงค์ เจริญปีติสัมโพชฌงค์ เจริญปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ เจริญ
สมาธิสัมโพชฌงค์ เจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์ ที่อาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ 
อาศัยนิโรธ น้อมไปในโวสสัคคะ นี้เรียกว่า ภาวนาปธาน
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 อนุรักขนาปธาน เป็นอย่างไร
 คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ตามรักษาสมาธินิมิตที่ชัดดีซึ่งเกิดขึ้นแล้ว 
คือ อัฏฐิกสัญญา (กำาหนดหมายซากศพที่ยังเหลืออยู่แต่ร่างกระดูกหรือ
กระดูกท่อน) ปุฬุวกสัญญา (กำาหนดหมายซากศพที่มีหนอนคลาคลำ่าเต็ม
ไปหมด) วนิลีกสัญญา (กำาหนดหมายซากศพทีมี่สเีขียวคลำา้คละด้วยสต่ีางๆ) 
วปิพุพกสญัญา (กำาหนดหมายซากศพทีมี่นำา้เหลืองไหลเยิม้อยูต่ามทีท่ีแ่ตก
ปรอิอก) วิจฉทิทกสญัญา (กำาหนดหมายซากศพทีข่าดจากกนัเป็น ๒ ท่อน)
อุทธุมาตกสัญญา (กำาหนดหมายซากศพที่เน่าพองขึ้นอืด) นี้เรียกว่า 
อนุรักขนาปธาน

 ภิกษุทั้งหลาย ปธาน ๔ ประการนี้แล
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  ปธาน ๔ ประการนี้ คือ
  สังวรปธาน ปหานปธาน
  ภาวนาปธาน และอนุรักขนาปธาน
  พระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันธุ์พระอาทิตย์ทรงแสดงไว้แล้ว
  ที่เป็นเหตุให้ภิกษุในธรรมวินัยนี้
  ผู้มีความเพียร ถึงความสิ้นทุกข์

สังวรสูตรที่ ๔ จบ



63 

 สังวรปธาน เป็นอย่างไร
 คือ ภกิษใุนธรรมวนิยันีเ้หน็รปูทางตาแล้วไม่รวบถอื ไม่แยกถอื ย่อม
ปฏิบัติเพื่อความสำารวมจักขุนทรีย์ ซึ่งเมื่อไม่สำารวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้ถูก
บาปอกุศลธรรมคือ อภชิฌาและโทมนสัครอบงำาได้ จงึรกัษาจกัขนุทรย์ี ถงึ
ความสำารวมในจกัขนุทรย์ี ฟังเสียงทางหู ดมกลิ่นทางจมูก ลิ้มรสทางลิ้น 
ถูกต้องโผฏฐัพพะทางกาย รู้ธรรมารมณ์ทางใจแล้ว ไม่รวบถือ ไม่แยกถือ 
ย่อมปฏบิตัเิพือ่ความสำารวมมนนิทรย์ี ซึง่เมือ่ไม่สำารวมแล้วกจ็ะเป็นเหตใุห้
ถูกบาปอกุศลธรรมคืออภิชฌาและโทมนัสครอบงำาได้ จึงรักษามนินทรีย์ 
ถึงความสำารวมในมนินทรีย์ นี้เรียกว่า สังวรปธาน

๑.๑	สังวรปธ�น
 พระสูตรนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่ง แสดงให้เห็นชัดว่า ความเพียรแต่ละข้อ
ปฏิบัติอย่างไรบ้าง พระพุทธองค์ได้ตรัสถึงสังวรปธานว่า
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 ข้อท่ี ๑ สังวรปธาน เพียรปิดก้ัน ป้องกัน ปฏิบัติได้โดยทำาอินทรียสังวร	
สำารวมเวลารับรู้อารมณ์ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ มีสติตื่นตัว	ระวังไม่ให้เกิด
คว�มยนิดยีนิร้�ยในอ�รมณ์ต่�งๆ เราต้องรบัรูอ้ารมณ์ทางตา ห ูจมูก ลิน้ กาย และ
ใจ เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้ว ถ้าไม่ระวัง ขาดสติ ไม่ตื่นตัว ไม่เตือนตัวเอง ไปยึดถือ
ในนิมิตและอนุพยัญชนะ ก็จะเป็นเหตุให้เกิดความยินดียินร้ายขึ้น

 คำาว่ายึดถือ คือ รู้สึกเป็นจริงเป็นจังไปกับมัน โลกนี้มันเป็นมายา เกิดจาก
เหตุปัจจัย ขนาดตวัของเราเองยงัไม่มจีรงิเลย ตวัเองเป็นเพยีงกระแสรูปนามขันธ์ ๕ 
ไหลไปเรือ่ยๆ ไม่มกีารหยดุนิง่ ชวีติคอืความเปลีย่นแปลง เราสมมตเิรยีกว่าเป็นเดก็ 
เป็นผูใ้หญ่ เป็นคนเกดิ เป็นคนตาย ในตอนหนึง่เรยีกว่าเกดิใหม่ ในชาติหนึง่เรยีกว่า
หมา เรยีกว่าแมว ในชาตนิีเ้รียกว่าคน ในชาตต่ิอไปก็ดเูอาเองแล้วกนันะ เป็นรปูนาม
ที่อยู่ในกระแส มันเป็นมายาของกองทุกข์เท่านั้นเอง คนที่ไม่ระวัง ขาดสติ จิตไม่ตั้ง
มั่น จะจริงจังไปกับเรื่องต่างๆ ที่เกิดขึ้น จริงจังมาก คนด่าก็จริงจัง ตกงานก็จริงจัง 
นำ้าท่วมก็จริงจัง พอจริงจังอย่างนี้เป็นยังไง กิเลสเพียบเลย
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 นิมิตและอนุพยัญชนะ เป็นเครื่องหมายสำาหรับสื่อสาร การรับรู้เรื่องต่างๆ 
เป็นเรื่องธรรมดา มีสัญญากำาหนดว่าอะไรเป็นอะไร จะได้สื่อสารกันอย่างถูกต้อง 
แต่การยดึตดิในนมิติและอนพุยัญชนะนีท้ำาให้เกดิกเิลส เป็นคนจริงๆ สวยจรงิๆ งาม
จริงๆ มีราคาจริงๆ คิ้วสวย ตาสวย น่าเอา ไม่น่าเอา เลยเถิดออกไป จนเกิดความ
ยินดียินร้าย

 การทีเ่รารูเ้รือ่งนัน้เรือ่งนีไ้ม่ผิดอะไร นำา้ท่วมเรากรั็บรู ้มีเหตกุารณ์เกดิขึน้ใน
บ้านเมืองเราก็รับรู้ แล้วก็หาวิธีป้องกันตามสมควร ไม่ใช่ไม่ให้รับรู้นะ ให้รับรู้ แต่ไม่
ให้ไปยึดถือจริงจังนัก เงินทอง ตำาแหน่ง ชื่อเสียง มีก็ไม่มีใครว่าอะไร แต่ถ้าไปยึดถือ
จรงิจงัเดีย๋วกเิลสกเ็กดิแล้ว ดงันัน้ การป้องกัน คอื อย่าไปยดึถอืจรงิจงักบัเรือ่งต่างๆ 
เวลาตาเหน็รปู หฟัูงเสยีง จมกูดมกลิน่ ลิน้ลิม้รส กายถกูต้องสมัผสั ใจรบัรู้เรือ่งต่างๆ 
ต้องหาวิธีป้องกัน ถ้าเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะบ้าง อยู่กับตัวเองบ้าง อยู่กับกรรมฐาน
บ้าง คงจะรู้แล้วว่า เมื่อไปจริงจังกับเรื่องอะไรปุ๊บ กิเลสจะเกิดขึ้น อย่าไปจริงจังกับ
มันนัก เป็นการปิดกั้นที่มาของกิเลส ไม่ให้กิเลสมันเกิด อย่างนี้เรียกว่าสังวรปธาน
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 พระพุทธองค์ทรงสอนสังวรปธานเอาไว้มาก เทคนิควิธีการต่างๆ ท่านก็ไป
ฝึกหดัทำานะ หนงัสอืใหม่ผมก็เขยีนเร่ืองนีไ้ว้โดยเฉพาะ ลองไปอ่านดก็ูได้ เป็นเทคนคิ
วธิกีารต่างๆ เราอาศยัพืน้ฐานทีด่คืีอศลี พอมศีลีแล้วอาศยัความไม่ประมาทคือความ
มีสติ เป็นจุดตั้งต้น ต่อมาเราก็ทำาความเพียร ต้องเพียรให้ครบวงจรจึงจะประสบ
ความสำาเร็จข้อที่ ๑ เรียกว่าสังวรปธาน ในพระสูตรนี้ พระพุทธองค์ตรัสว่าปิดกั้น
กิเลสไม่ให้เกิดด้วยอาศัยการสำารวมระวัง อย่าไปจริงจังในเรื่องต่างๆ อย่าไปยึดติด
ในนิมิต อย่าไปยึดติดในอนุพยัญชนะ โดยเฉพาะอนุพยัญชนะ ซึ่งเป็นรายละเอียด
ปลีกย่อยต่างๆ หากยึดติดจริงจัง กิเลสจะเกิดมาเพียบเยอะแยะ ถ้าเราเป็นคนที่
มองกว้างๆ ไม่จริงจังอะไรมากนัก กิเลสก็จะลดลงได้โดยง่าย กันทางเข้าของกิเลส
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 เรามสีตแิล้วกเ็ตรียมตวัเตรยีมใจไว้ก่อน ทำาความรูสึ้กตวั มีสตอิยูเ่สมอ เวลา
จะทำาอะไร ตั้งใจจะไม่ยึดถือกับเรื่องนี้ ก่อนเข้าห้องประชุม ตั้งใจจะไม่จริงจังกับ
คำาพูดของชาวบ้านมากนัก เขาพูดอะไรในที่ประชุมก็เร่ืองของเขา ตั้งใจไว้ตั้งแต่
หน้าประตูเลย ถ้าเป็นคนจริงจัง กิเลสเพียบเลย อย่าไปยึดถือ เป็นจริงเป็นจัง อย่า
เอาทัง้ชวีติของเราเอาไปฝากไว้กับเรือ่งโน้นเรือ่งนี ้ฝากไว้กบันำา้ท่วม ฝากไว้กบัสามี 
ฝากไว้กับลูกหลาน ฝากไว้กับที่ี่ทำางาน อะไรต่างๆ ไม่ควรเป็นอย่างนั้น ชีวิตของเรา
ไม่ใช่มีแค่นำ้าท่วม ไม่ใช่มีแค่ห้องทำางาน ไม่ใช่เฉพาะห้องแคบๆ ไม่ใช่มีแค่คนด่า 
ยังมีอีกหลายอย่างกว่านั้นมาก

 เทคนคิวธิท่ีีพระพุทธเจ้าทรงสอนเอาไว้ ย่อมใช้ได้แน่นอน พวกเราต้องเจรญิ 
ต้องกระทำาให้มาก โดยส่วนใหญ่คงรู้วิธี แต่ที่ขาดคือไม่ได้เจริญ ไม่ได้กระทำาให้มาก 
บางคนก็กระทำาสองวัน ไม่เห็นได้ผล ก็เลิกซะแล้ว ต้องทำาไปเรื่อยๆ ไม่หยุด เดือน
สองเดอืน เป็นปี การปฏบิตัเิพ่ือปิดก้ันอินทรย์ี คือ ตา ห ูจมูก ลิน้ กาย และใจ รกัษา
อินทรีย์ ถึงความสำารวมในอินทรีย์ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ นี้เรียกว่าสังวรปธาน
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๑.๒	ปห�นปธ�น
 พระพุทธองค์ได้ตรัสถึงปหานปธานไว้ว่า

 ข้อ ๒ ปหานปธาน คือการละ ในที่นี้หมายเอา ละความคิดหรือวิตก เพราะ
กิเลสต่างๆ เกิดกับความคิดนึก คิดอยากได้ ติดข้องเรื่องโน้นเรื่องนี้ รับเอาเรื่องนั้น
เข้ามาไว้ในใจไม่ปล่อย กิเลสก็เพียบเลย ถ้าจะให้ดีที่สุด ท่านก็บอกว่า ไม่ยินดีรับ
เอากามวติก ไม่รบัเอ�เข้�ม�	คว�มคดิทีเ่กีย่วเนือ่งกบัก�มไม่เอ�	รบัเอ�เนกขมัมะ
เข้�ม�	 รับเอ�นิพพ�นเข้�ม� ผมพูดธรรมะไปไม่รู้ว่าท่านทั้งหลายรับเอาบ้าง
หรือเปล่า ส่วนใหญ่ไปรับเอานำ้าท่วม รับข่าว ข่าวว่าอย่างนี้ๆ ไปรับเอามา เขาด่าก็
ไปรบัเอามา ส่วนนิพพาน ความพ้นทุกข์ ไม่ยอมรบั พระพุทธเจ้าบอกว่าอย่าไปยนิดี
กามวิตก อย่าไปรับเอา

 ปหานปธาน เป็นอย่างไร
 คอื ภกิษใุนธรรมวนิยันีไ้ม่ยนิดกีามวติกทีเ่กดิขึน้ ละ บรรเทา ทำาให้
หมดสิ้นไป ทำาให้ถึงความไม่มี ไม่ยินดีพยาบาทวิตกที่เกิดขึ้น ละ บรรเทา 
ทำาให้หมดสิน้ไป ทำาให้ถงึความไม่ม ีไม่ยนิดวีหิงิสาวติกทีเ่กดิขึน้ ละ บรรเทา 
ทำาให้หมดสิ้นไป ทำาให้ถึงความไม่มี ไม่ยินดีบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว
เกดิขึน้อกี ละ บรรเทา ทำาให้หมดสิน้ไป ทำาให้ถงึความไม่ม ีนีเ้รียกว่า ปหาน
ปธาน
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 ไม่ยินดี ไม่รับเอาพยาบาทวิตก ความคิดแช่งคนอื่น ต้องการให้ผู้อื่นพินาศ
ฉิบหาย ไม่รับเอา ไม่ยินดี ไม่พอใจแบบนั้น ถ้ามันเกิดแล้วก็ให้ละเสีย ละอย่างไร
กห็าวธิกีนัเอาเอง อาจจะหาธรรมะหมวดอ่ืนๆ มาช่วย เพราะจติมันเกดิได้ทลีะขณะ 
ถ้าจิตมนัประกอบด้วยพยาบาทอยู ่เรากเ็ปลีย่นอารมณ์มัน ไปหาอารมณ์อืน่ เปลีย่น
เอาธรรมะเข้ามา ยึดถือนัก ก็เอาเรื่องนิพพานเข้ามาทำาให้ละความคิดเหล่านี้ได้ สิ่ง
ต่างๆ ทีเ่ราจะเอามนัออกไปได้ ต้องใช้ความเพยีร ถ้าอยูเ่ฉยๆ มนักอ็ยูอ่ย่างนัน้แหละ 
ต้องมีความเพียร ต้องมีการกระทำา ให้ละเสีย บรรเทา ถ่ายถอนออกไปเสีย ทำาให้
สิ้นไป ทำาให้หายไปเสีย ทำาให้ไม่เกิดอีก ในด้านวิหิงสาวิตกคือความคิดเบียดเบียน
ก็เช่นกัน นี้เรียกว่าปหานปธาน

 ขัน้ตอนแรกท่ีดท่ีีสดุคือ ไม่ยนิด	ีไม่รบัเรือ่งก�มวติก	พย�บ�ทวิตก	วหิงิส�
วิตกเข้�ม� เรื่องของสวยงาม มีราคาอย่างโน้นอย่างนี้ เรื่องไม่ชอบใจคนโน้นคนนี้ 
คิดทำาร้ายเบียดเบียน เคี่ยวเข็ญ บีบบังคับ ข่มขู่กัน ไม่รับเอาเรื่องเหล่านี้เข้ามา
ในใจ เป็นการละตั้งแต่ต้นทาง ถ้าเกิดแล้วก็ต้องหาวิธีละมันออกไป ทำาให้บรรเทา
เบาบาง จนหมดสิ้นไป
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๑.๓	ภ�วน�ปธ�น
 พระพุทธองค์ตรัสว่า

 ภาวนาปธาน เป็นอย่างไร
 คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้เจริญสติสัมโพชฌงค์ ที่อาศัยวิเวก อาศัย
วิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในโวสสัคคะ เจริญธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ เจริญ
วิริยสัมโพชฌงค์ เจริญปีติสัมโพชฌงค์ เจริญปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ เจริญ
สมาธิสัมโพชฌงค์ เจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์ ที่อาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ 
อาศัยนิโรธ น้อมไปในโวสสัคคะ นี้เรียกว่า ภาวนาปธาน
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 ข้อที่ ๓ ภาวนาปธานเป็นอย่างไร คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เจริญสัมโพชฌงค์ 
๗ ประการ ได้แก่ สติ ธัมมวิจยะ วิริยะ ปีติ ปัสสัทธิ สมาธิ อุเบกขา อันอาศัยอิงวิเวก 
อิงอาศัยวิราคะ อิงอาศัยนิโรธะ น้อมไปในทางสลัดออก เจริญโพชฌงค์ ๗ ประการ 
โดยอิงอาศัยนิพพาน ให้จิตโอนเอนเอียงไปทางนิพพาน นี้เรียกว่าภาวนาปธาน 
ความเพียรทำาให้เกิด ทำาให้มี ให้เข้าใจว่าพระสูตรนี้เป็นแนวทางอย่างหนึ่ง 
หมายความว่าภาวนาปธาน อาจจะมหีมวดธรรมแตกต่างจากนี ้นีค้อืตัวอย่าง แต่ใน
หลักการเป็นแบบเดียวกัน

 ในพระสูตรนี้ สังวรปธานให้ปิดกั้นทางที่กิเลสเข้า อย่าไปติดในนิมิตคือการ
ถือเป็นก้อนๆ อย่าไปถืออนุพยัญชนะคือรายละเอียดประเด็นปลีกย่อย อย่�ไปติด
สมมตจิรงิจงั	ปหานปธานก็อย่าไปรบัเอาความคดิทีไ่ม่ดเีข้ามา ให้ละ บรรเทา ทำาให้
หมดไป ส่วนภาวนาปธาน ให้เจริญสัมโพชฌงค์ ๗ ประการ เพิ่มองค์ประกอบที่จะ
ทำาให้มีปัญญาตรัสรู้ เจริญกุศลธรรมที่ทำาให้มีปัญญารู้อริยสัจ ทำาให้มันมี ทำาให้มัน
เกิด สติถ้ายังไม่มีก็ทำาให้มี ถ้ามีแล้วก็ทำาให้มีมากยิ่งขึ้น



72

 ในท่ีนีย้กโพชฌงค์ ๗ มา เป็นของดทีีย่งัไม่เคยเกดิ พยายามทำาให้เกดิ ของดี
อื่นๆ ก็เหมือนกัน ขันติ หิริโอตตัปปะ ศรัทธา เสริมเข้ามาได้ ไม่เป็นไร ขอให้เป็น
ของดี ใช้ได้ทั้งนั้น ถ้าเป็นผู้ไม่ประมาทมีสติแล้ว สิ่งไหนที่ดีก็ทำาให้มันมีขึ้น ตอนต้น
เราก็อาศัยศีล เจริญสติปัฏฐาน เจริญสัมมัปปธาน ศีลตอนต้นยังไม่สมบูรณ์ ยังไม่
ละเอยีดนกั พอมาถงึข้ันนีแ้ล้ว มคีวามไม่ประมาท สำารวมระวงั ทำาศลีให้ละเอยีดขึน้ 
รู้จักยับยั้งเพิ่มขึ้น ตอนต้นอาจจะแค่ศีล ๕ ต่อมาเราก็เพิ่มขึ้นอีก ให้ละเอียดยิ่งขึ้น 
ศลี ๕ เป็นพืน้ฐาน ถ้าต้องการจะฝึกฝนให้บรรลุธรรม ต้องถงึ ๘ ทีเ่ป็น อ�ชีวฏัฐมกศลี
แบบอริยมรรค เราจะฝึกให้เต็มอริยมรรค สัมมาวาจา มี ๔ ข้อ งดเว้นพูดโกหก 
งดเว้นพูดส่อเสียด งดเว้นพูดคำาหยาบ งดเว้นพูดเพ้อเจ้อ สัมมากัมมันตะ อีก ๓ ข้อ 
งดเว้นฆ่าสัตว์ งดเว้นลักทรัพย์ งดเว้นประพฤติผิดในกาม และสัมมาอาชีวะอีก 
๑ ข้อ กไ็ด้ ๘ ข้อ ถ้าต้องการบรรลธุรรมไม่ใช่แค่พืน้ฐานต้องเหนอืขึน้มาอกี ละกเิลส
ได้ต้องศลี ๘ แบบสมัมาวาจา สมัมากมัมันตะ สมัมาอาชวีะ ศลีอยูใ่นองค์มรรคนัน่เอง 
ที่ฝึกมาทั้งหมดนี้เพี่อให้องค์มรรคเต็ม รวมตัวกันทำาลายกิเลส
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 การจะตัดกิเลสได้ขาด มีหนทางอันเดียวที่พระพุทธเจ้าประกาศไว้ คือ 
อรยิมรรคมอีงค์ ๘ ทีนีอ้ริยมรรคมอีงค์ ๘ จะสมบรูณ์เตม็ทีท่เีดยีวเลยก็ทำาไม่ได้ ต้อง
ฝึกมาตามลำาดับ คนสมบูรณ์เต็มที่เลยก็ดีแล้ว แต่คนทั่วไปต้องฝึกมาตามลำาดับ 
ต้องขึ้นต้นทางก่อนคือ สติปัฏฐาน จึงขยายธรรมะออกมาเป็นโพธิปักขิยธรรม 
๓๗ ประการ ถ้ายังทำาไม่ได้ ก็ให้ไปทำาพื้นฐานก่อน มีศีล เห็นโทษภัยของโลก 
เห็นโทษของการเวียนว่ายตายเกิด เห็นความเกิดแล้วเกิดอีกเป็นทุกข์เสียก่อน 
เห็นแล้วอยากออกจากวงกลมของทุกข์ จะได้เอนมาทางนี้

 ภาวนาปธานในที่นี้พระพุทธองค์ตรัสถึงการเจริญสัมโพชฌงค์ ๗ ได้แก่ สติ 
ธัมมวิจยะ วิริยะ ปีติ ปัสสัทธิ สมาธิ อุเบกขา อันอิงอาศัยวิเวก อิงอาศัยวิราคะ 
อิงอาศัยนิโรธะ น้อมไปในทางสละ คุณง�มคว�มดี	กุศลธรรมต่�งๆ	นี้	ทำ�ไปเพื่อ
นิพพ�น	อิงอาศัยไปในทางวิราคะ ขัดเกลา สลัดกิเลส ไม่ใช่ทำาเพื่อตัวตน ไม่ใช่เพื่อ
ให้เราได้บญุ เพ่ือให้เราได้โน่นได้นี ่แต่องิอาศยัวเิวก อิงอาศยัวริาคะ องิอาศยันโิรธะ 
บุญกุศลที่ถูกต้องที่ควรทำาขึ้น คือ กุศลธรรมฝ่ายปัญญาตรัสรู้ ส่วนบุญกุศลต้นๆ ทำา
เพื่อเป็นเสบียงไปชาติหน้า อะไรต่างๆ เป็นขั้นพื้นฐาน ยังไม่ขึ้นเป็นโพธิปักขิยธรรม 
ส่วนโพธิปักขิยธรรมนี้เป็นทางเพื่อให้ถึงความสิ้นไปแห่งทุกข์เท่านั้น ไม่เวียนเกิด
เวียนตาย
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๑.๔	อนุรักขน�ปธ�น
 พระพุทธองค์ตรัสว่า

 อนุรักขนาปธาน เป็นอย่างไร
 คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ตามรักษาสมาธินิมิตที่ชัดดีซึ่งเกิดขึ้นแล้ว 
คือ อัฏฐิกสัญญา (กำาหนดหมายซากศพที่ยังเหลืออยู่แต่ร่างกระดูกหรือ
กระดูกท่อน) ปุฬุวกสัญญา (กำาหนดหมายซากศพที่มีหนอนคลาคลำ่าเต็ม
ไปหมด) วนิลีกสญัญา (กำาหนดหมายซากศพทีมี่สเีขยีวคลำา่คละด้วยสต่ีางๆ) 
วปิพุพกสญัญา (กำาหนดหมายซากศพทีมี่นำา้เหลอืงไหลเยิม้อยูต่ามทีท่ีแ่ตก
ปรอิอก) วจิฉทิทกสญัญา (กำาหนดหมายซากศพทีข่าดจากกนัเป็น ๒ ท่อน) 
อุทธุมาตกสัญญา (กำาหนดหมายซากศพที่เน่าพองขึ้นอืด) นี้เรียกว่า 
อนุรักขนาปธาน
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 ข้อที่ ๔ อนุรักขนาปธาน เป็นอย่างไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตามรักษาสมาธิ
นิมิตที่ชัดดีซ่ึงเกิดขึ้นแล้ว คือ รักษาอารมณ์สมาธิต่างๆ ที่ปรากฏชัดดี ทำาให้จิตมี
ความตัง้มัน่ เบกิบาน ไร้กเิลสนวิรณ์ โดยแยกเป็นสัญญาเกีย่วกบัความไม่สวยไม่งาม
ในร่างกาย มคีวามสำาคัญในศพท่ีเหลอือยูแ่ต่กระดกูเป็นต้น นีเ้รยีกว่าอนรุขันาปธาน

 ในทีน่ีก้ล่าวถงึนมิติท่ีเกิดจากการเจรญิอสภุะ มองดรู่างกายประกอบไปด้วย
ของไม่สะอาด ไม่สวยไม่งาม เหมือนกับซากศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้า ถ้ามีสติดีมองดู
ร่างกายเห็นโทษของร่างกายนี้ ปราศจากวิญญาณไปแล้วเป็นอย่างไร ร่างกายที่เรา
ดูแลรักษามัน รักและยึดอย่างมากมานาน จะเห็นว่าไม่ได้วิเศษอะไรเลย เป็นสิ่งไม่
สวยงาม พอพจิารณาได้อย่างนี ้ทำาสมาธไิด้อย่างน้ี จติกส็ะอาดปลอดโปร่งไม่มนีวิรณ์ 
ไม่หลงรักร่างกาย ไม่หลงรักทรัพย์สินเงินทอง เสื้อผ้า ตราจระเข้ ตราไก่ ตราแมว 
ตรานั่น ตรานี่ ไม่หลงใหลไป ขนาดร่างกายยังมีโทษขนาดนี้ มองเห็นชัด อารมณ์
ของสมาธิปรากฏชัด	 ให้ต�มรักษ�สม�ธินิมิตไว้	 เพื่อให้จิตมีคว�มอ่อนโยน	
นิม่นวล	ตัง้มัน่	ควรต่อก�รใช้ง�น จะได้เอามาใช้ทางปัญญาต่อไปได้ จติไม่มนีวิรณ์
ใช้ฝึกปัญญาได้ดี อันนี้เรียกว่าอนุรักขนาปธาน
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 ผู้ทำากรรมฐานอื่นๆ ก็ตามสมควร บางคนอาจจะดูลมหายใจ หรือมีสติ
พิจารณากายเดิน ยืน นั่ง นอน หรือทำากรรมฐานอื่นๆ ที่ต่อเนื่องแล้วไม่มีนิวรณ์ ก็
ให้พยายามรักษาสภาพของจิตอย่างนัน้เอาไว้ให้ดำารงอยูน่านๆ เพือ่จติจะได้สะอาด 
ปลอดโปร่ง อ่อนโยน นิ่มนวล ควรต่อการนำาไปใช้งาน พอชำานาญต่อการทำาสมาธิ
แล้ว ก็นำาไปใช้งานได้ ในพระสูตรนี้ยกตัวอย่างเรื่องสัญญาที่เกี่ยวกับร่างกายที่ไม่
สวยงามขึ้นมา ร่างกายของเรามันก็เป็นอย่างนั้น มองดูดีๆ ให้เห็นความจริงของมัน 
มีประโยชน์มากทำาให้ไม่หลงรักร่างกาย พอไม่หลงรักร่างกายแล้วสิ่งภายนอกก็ไม่
วุ่นวาย ไม่หมกมุ่นลุ่มหลงหาวัตถุต่างๆ มาสนองกาย เดี๋ยวมันก็เละ ไม่มีอะไรเกิน
กว่านี้ ไม่ใช่...เป็ดน่าอร่อยเหลือเกิน น่ากินเหลือเกิน มองหาแต่ของกินอยู่อย่างนั้น 
อย่างนี้ไม่ไหว

 ร่างกายเป็นของไม่สะอาด ให้กำาหนดหมายอย่างนั้น จนเห็นชัด ซึ่งเป็น
สัญญาที่ถูกต้องนะ พวกเรามีสัญญาที่ผิดอยู่ กำาหนดว่าร่างกายสวยงาม น่าดู ดูดี 
เป็นตัวเรา เป็นของเรา นี้เป็นสัญญาผิดเพี้ยน เรียกว่าสัญญ�วิปล�ส
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 มองดรู่างกายแล้วมนัไม่มอีะไร กแ็ค่ของไม่สวยไม่งาม ผม ขน เลบ็ ฟัน หนงั 
แขน ขา มารวมกันเข้า เหมือนตุ๊กตาตัวหนึ่ง เอาแขนต่อเข้ามา ขาต่อเข้ามา หัวต่อ
เข้ามา มีวิญญาณเกิดดับอยู่ในนี้ ถ้าวิญญาณไปแล้ว กายนี้ก็เละไป ไม่มีประโยชน์
อะไร พอได้สัญญาแล้วเดินไปเดินมาก็เดินไปเดินมากับของที่ไม่สะอาด แบก
กองกระดูกไปมา ไม่กลัวผี ผีมันมีแค่กระดูก เรามีกระดูกด้วย มีเนื้อหนังด้วย 
มีเลือดด้วย เยอะกว่ามันอีก บางทีผีหัวขาด มีแต่ตัว น่าสงสาร เรามีหัวด้วย มี
ตัวด้วย ผีกระสือก็มีแต่ไส้ ของเรามีทั้งหัวและไส้ด้วย เราเยอะกว่า ถ้าเราเข้าใจ 
มองชดั พอมองชดักรั็กษาไว้ ให้มนัเหน็อย่างนีเ้รากจ็ะได้ใช้จติสมาธใิห้เกดิประโยชน์ 
เกิดปัญญาต่อไป อย่างนี้เรียกว่า อนุรักขนาปธาน
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 เมือ่มสีตต่ิอเนือ่ง รู้อยูก่บัอารมณ์กรรมฐานอย่างใดอย่างหนึง่กจ็ะไม่มีนิวรณ์ 
นิวรณ์จะหมดไป ให้ตามรักษาจิตอันนั้นเอาไว้ ทำาให้ได้อย่างนั้นบ่อยๆ ถ้าหายไปก็
หาวิธีฝึกขึ้นมา ให้คุ้นเคยกับมัน เรียกว่ามีวสี มีความชำานาญ พอมีความชำานาญกับ
จิตชนิดนั้น เกิดสติขึ้นมาก็ได้สมาธิ จิตมีความตั้งมั่นได้โดยง่าย รักษาจิตอย่างนี้ได้
มองดูอะไรก็ชัดแจ๋ว เกิดปัญญา คิดพิจารณาอะไรก็ชัดเจน เอามาใช้ทางโลกก็ได้ดี 
ทางธรรมก็ได้ดี

 สรุปว่า วันนี้ผมพูดโพธิปักขิยธรรมตอนที่ ๖ พูดเรื่องสัมมัปปธาน ๔ 
ตอนที่ ๑ คราวต่อไปก็จะพูดสัมมัปปธาน ๔ อีกเป็นตอนที่ ๒ อาจจะจบหรือไม่จบ
ก็ค่อยว่ากัน มีเรื่องอื่นๆ อีกหลายเรื่องที่ยังไม่ได้พูด
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 สมัมปัปธาน ความเพยีรทีถ่กูต้อง ความเพยีรทีท่ำาให้หมดกิเลสได้จรงิ ทำาให้
ถึงความพ้นทุกข์ได้จริง มีลักษณะ คือภิกษุในธรรมวินัยนี้ สร้างฉันทะ พยายาม 
ปรารภความเพียร ประคองจิตมุ่งมั่น มีความพอใจที่จะทำา รักที่จะทำาสิ่งที่เป็นกุศล 
พอใจที่จะทำาเหตุ แล้วต้องพยายามทำา ปรารภความเพียร เพียรได้แล้วต้องตั้งจิตไว้ 
ประคองจิต มุ่งมั่น ทำาให้ได้แบบนั้นใน ๔ ประเด็น

 ข้อ ๑ ป้องกัน สำารวมระวัง ปิดช่องทางที่อกุศลจะเข้ามา เรียกชื่อว่า
สังวรปธาน เช่นการฝึกอินทรียสังวร ไม่ติดในนิมิตและอนุพยัญชนะ ไม่หลงยินดี
ยินร้ายกับอารมณ์ต่างๆ เป็นต้น

 ข้อท่ี ๒ เพียรในการละอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเรียกว่า ปหานปธาน คือ 
อย่าไปรับวิตก ไม่ยินดีกับความคิดที่ไม่ดี พอความคิดที่ไม่ดีเข้ามา กิเลสมันเต็มเลย 
กิเลสมากับความคิด กามวิตก พยาบาทวิตก วิหิงสาวิตก ถ้าเกิดแล้วต้องหาวิธีละ 
บรรเทา ทำาให้มันหมด ทำาให้มันหายไป ทำาให้ไม่เกิดอีก
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 ข้อที่ ๓ เพียรในการทำากุศลให้เกิดขึ้น ทำากุศลให้มีขึ้น เรียกว่าภาวนาปธาน 
ตัวอย่างคือการเจริญโพชฌงค์ ๗ ประการ ความดีอ่ืนๆ ก็เหมือนกัน ให้ทำาเพื่อ
นิพพาน

 ข้อท่ี ๔ ความเพียรในการรักษาของดีท่ีทำาไว้ และทำาให้มันเจริญก้าวหน้า
ยิ่งๆ ขึ้นไป เรียกว่าอนุรักขนาปธาน ยกตัวอย่างคือ เมื่อได้สมาธินิมิตอย่างใด
อย่างหน่ึง มสีตต่ิอเนือ่งอยูก่บักรรมฐานแล้ว นวิรณ์ไม่ม ีจติสงบเป็นสมาธกิใ็ห้รกัษา
สิ่งน้ันไว้ ประคับประคองสภาวะนั้นไว้ ทำาให้มันแนบแน่นยิ่งขึ้น ให้ชำานาญขึ้น 
จะได้เอามาใช้ประโยชน์ต่อไป

 นี้พูดถึงทั้งความหมายตัวสภาวะ และลักษณะของสัมมัปปธาน ๔ คงได้
แง่คิดไปบ้างตามสมควร พระพุทธเจ้าทรงกระตุ้นเตือนให้เรามีความเพียร เอาล่ะ... 
วันนี้เหลือเวลาอีกเล็กน้อย ใครมีคำาถามอะไรไหมครับ
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ถ�ม : คำาว่า ปรารภความเพียร หมายความว่าอย่างไรครับ

ตอบ : ปร�รภคว�มเพียร คือ กระทำาความเพียรให้เกิด ตั้งความเพียรขึ้น ลงมือ
ทำาความเพียร ลงมือทำาในสิ่งที่ควรจะทำา หมายความว่า การทำาความเพียรในเรื่อง
นัน้ๆ ในประเดน็นัน้ๆ ยังไม่ม ีเรากต็ัง้ขึน้ ทำาให้มขีึน้ เริม่ต้นขึน้ เรียกว่าปรารภความ
เพียร ตามหลักสัมมัปปธาน จะมีคำาว่า ทำาฉันทะให้เกิด ทำาความพอใจให้เกิดขึ้น 
พอใจที่จะทำาเหตุ ชอบใจท่ีจะทำาให้ดีขึ้นกว่าเดิม ชอบใจในการเปลี่ยนแปลงไปใน
ทางที่ดีข้ึน ชอบข้อปฏิบัติอันดีง�ม	 น�นๆ	 จะได้มีโอก�สเจอสักครั้งหนึ่ง ก็มี
ความพอใจ ตั้งใจที่จะทำา เริ่มต้นทำา เดิมคิดมากเหลือเกิน ต้องหาวิธี ทำาอย่างไร
จะไม่คิดมาก กิเลสเยอะเหลือเกิน ถูกหลอกตลอด อยากจะดีกว่านี้ อยากจะไป
นิพพานเหมือนเหล่าพระอริยเจ้า อยากจะเป็นอย่างท่าน อยากเป็นผู้รู้ ยังฉันทะ
ให้เกิด พยายามที่จะทำา ต่อไปก็ลงมือทำา เริ่มต้นทำา เรียกว่าปรารภความเพียร
มีความเพียรที่ต้องกระทำา ต้องมีการลงมือ ไปเดินจงกรมจริงๆ ไปนั่งจริงๆ ได้ฝึก
จริงๆ ได้กระทำาให้ความเพยีรนัน้มขีึน้แล้ว พอปรารภความเพยีรแล้วให้ประคองจิต
อย่างนัน้ไว้ ให้มุง่มัน่ทำาอยูเ่ช่นนัน้ เหตสุำาหรบัพิจารณา เพือ่เริม่ต้นความเพยีรมีมาก 
เช่น เราอายุมากแล้ว ป่วยเป็นโรค เด๋ียวก็ตาย ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ ยังสบายดีอยู่ 
ต้องเริ่มความเพียร
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คำ�ถ�ม : ความเพียรทำาหลังจากมีสติแล้ว ใช่ไหมครับ

คำ�ตอบ : ใช่ครับ เพราะสตเิป็นตัวทำาให้เรารู้จกัตวัเอง เป็นคนไม่ประมาท รูจ้กัอะไร
เป็นอะไร ถ้าเราไม่ได้ขึ้นต้นทาง ไม่ได้ฝึกสติ เราจะไม่รู ้จักว่าอะไรเป็นอะไร 
ไม่รู้จักกาย ไม่รู้จักใจ ยังใช้ชีวิตแบบหลงลืมอยู่ ยังยึดเป็นตัวตนอยู่มาก พอได้ฟัง
ธรรมะของพระพุทธเจ้าว่า ธรรมท้ังหลายทั้งปวงไม่มีตัวไม่มีตน ตัวเราเป็นสมมติ 
ประกอบด้วยรูปและนาม ฟังอย่างนี้แล้วยังไม่เห็น จะรู้จักได้อย่างไร จุดเริ่มต้นคือ
สติปัฏฐาน มาฝึกตามหลักสติปัฏฐาน ๔ มีความเพียร สัมปชัญญะ สติ พิจารณา
ดกูายเป็นสกัว่ากายบ้าง เวทนาเป็นสกัว่าเวทนาบ้าง จติเป็นสกัว่าจติบ้าง ธรรมเป็น
สักว่าธรรมบ้าง บ่อยๆ เนืองๆ เสมอๆ พอดูอย่างนี้ จะเข้าใจความไม่มีตัวตน เข้าใจ
ว่ากิเลสเกิดได้อย่างไร ถึงแม้เข้าใจบ้างแล้วกิเลสก็ยังละไม่ได้ กุศลยังไม่เจริญเต็มที่ 
มสีตสิมัปชญัญะ เข้าใจความไม่มตีวัตน เข้าใจเร่ืองเหตเุรือ่งปัจจยั ธรรมะบ�งอย่�ง
เป็นสิ่งไม่ดี	 ต้องละ	 ธรรมะบ�งอย่�งเป็นสิ่งดี	 ควรเจริญ รู้อย่างนี้ต้องมาทำา
ความเพียรให้ยิ่งๆ ขึ้นไป
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 ถ้าเพยีรถกูต้อง ก็ทำาเพือ่ละสิง่ไม่ด ีทำาแต่ด ีจนกระทัง่เป็นสมาธ ิตัง้มัน่ และ
ทำาจิตให้ผ่องใสต่อไป ถ้าสรุปย่อๆ ขั้นตอนตามโอว�ทป�ติโมกข์ ไม่ทำาบาปทั้งปวง 
ทำากุศลให้ถึงพร้อม และทำาให้จิตผ่องใส ทำาไปตามลำาดับ สติปัฏฐานนั้นทำาให้รู้ทั้งดี
และไม่ดีโดยความเป็นของเสมอกัน ให้ดูเฉยๆ เพื่อให้รู้จักตัวธรรมะแล้วทำาความ
เพียรต่อไปตามหลักสัมมัปปธาน ให้ได้สมาธิตามหลักอิทธิบาท อย่างนี้เป็นต้น เรา
ต้องเจริญไปตามลำาดับ ส่วนผู้ที่บรรลุเร็วนั่งฟังบัลลังก์เดียวบรรลุเลย ไม่ต้องมาทำา 
พวกเราทั้งหลายก็ทำาๆ กันไป ชาตินี้อาจช้าหน่อย อืดอาดๆ ทำาเต็มที่ ถ้าไม่ได้บรรลุ 
ชาติต่อไปก็จะได้เร็ว แต่ทุกคนต้องทำาเหมือนกัน ถ้าไม่รีบทำาวันนี้ ก็ต้องทำา
วันพรุ่งนี้ ไม่ทำาพรุ่งนี้ ก็ต้องทำามะรืนนี้ ไม่ทำาเดือนนี้ ก็ต้องทำาเดือนหน้า ไม่ทำาปีนี้ 
กต้็องทำาปีหน้า ไม่ทำาชาตนิีก้ต้็องทำาชาตหิน้า ไม่มอีะไรได้มาลอยๆ อย่างท่านทีบ่รรลุ
เร็วก็เพราะได้ทำามาก่อนแล้ว บางคนอาจจะบอกว่า ถ้าอย่างนั้นดิฉันก็น่าจะทำา
มาก่อนบ้างล่ะ ถ้าเราทำามาก่อนแล้ว พอจะบรรลไุด้ คงปรากฏในข่ายพระญาณของ
พระพุทธเจ้าไปตั้งนานแล้ว ไม่ต้องมานั่งอยู่อย่างนี้หรอก
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 พระพุทธเจ้าของเรานี้ก่อนจะออกไปบิณฑบาต ตอนรุ่งเช้าพระองค์ทรงนั่ง
ตรวจดู ใครปรากฏในข่ายพระญาณบ้าง ผู้ที่ปรากฏในข่ายพระญาณต้องมีธรรมะ
ในกลุ่มอินทรีย์ขึ้นไป คนอินทรีย์อ่อนก็ทรงแสดงธรรมเยอะหน่อย คนอินทรีย์แก่ก็
ทรงแสดงธรรมน้อยหน่อย คนเหล่านั้นก็บรรลุธรรมไป ทีนี้กว่าจะถึงอินทรีย์มีอะไร 
สติปัฏฐาน สัมมัปปธาน และอิทธิบาท หมวดธรรมต้นๆ นี่ยังไม่เข้าข่ายนะ ที่จะ
เข้าข่ายคือกลุ่มที่มีอินทรีย์ข้ึนไป พระพุทธเจ้าจึงตรวจดูอินทรีย์ของสัตว์โลกก่อน 
อย่างนี้แสดงว่าพวกเรายังไม่มี ถ้ามีก็บรรลุแล้ว พระพุทธเจ้าทรงตรวจดูตั้ง 
๔๕ พรรษา ไม่เห็นพวกเราเลย ฉะนั้น ให้ฝึกเอาไว้ ฝึกสติปัฏฐาน สัมมัปปธาน 
อิทธิบาท ให้มีธรรมะกลุ่มอินทรีย์ พละ โพชฌงค์ บรรลุได้ก็บรรลุไป ถ้าไม่บรรลุ 
พระพุทธเจ้าองค์ต่อไปก็ทรงทำาเหมือนเดิมนี่แหละ เราจะได้ปรากฏในข่าย
พระญาณบ้าง

บรรยายวันนี้คงพอสมควรแก่เวลาแล้วนะครับ อนุโมทนาทุกท่าน
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ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัย
สวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่าน 

 วนันีบ้รรยายหัวข้อชือ่ว่าโพธปัิกขยิธรรมตอนที ่๗ นะครบั ซึง่คร้ังทีแ่ล้วตอน
ที่ ๖ ได้พูดถึงโพธิปักขิยธรรมหมวดที่ ๒ คือสัมมัปปธาน ๔ โพธิปักขิยธรรมนั้นมีอยู่ 
๗ หมวด ๓๗ ประการ คือ (๑) สติปัฏฐาน ๔ (๒) สัมมัปปธาน ๔ (๓) อิทธิบาท ๔ 
(๔) อินทรีย์ ๕ (๕) พละ ๕ (๖) โพชฌงค์ ๗ และ (๗) อริยมรรคมีองค์ ๘

 สตปัิฏฐาน ๔ กล่าวถงึวธิกีารฝึกสต ิโดยการตามพจิารณาดอูยูใ่นกาย เวทนา 
จิต และธรรม เป็นตัวกรรมฐานที่ทำาให้เกิดสติขึ้นมา ใช้อันไหนก็ได้ ดูกายเป็นกาย
อยู่เสมอๆ ก็ได้ ซึ่งมีหลายหมวด ไม่ใช่มีอย่างเดียว มีลมหายใจเข้า ลมหายใจออก 
อิริยาบถใหญ่ ทำาความรู้ตัวในการกระทำากิริยาอาการต่างๆ และอื่นๆ อีกเยอะแยะ 
เป็นเครื่องฝึกให้มีสติ พิจารณาดูเวทนาเป็นเวทนาก็ได้ ดูจิตเป็นจิตก็ได้ ดูธรรมเป็น
ธรรมก็ได้ ได้ผลเหมือนกันคือได้สติ พอได้สติแล้วต้องมีความเพียร ความเพียรที่
ถูกต้องเป็นธรรมหมวดที่ ๒ ชื่อสัมมัปปธาน ไม่มีกรรมฐานสำาเร็จรูปอันใดอันหนึ่ง 
จะทำากรรมฐานอะไร หากทำาอย่างถูกต้องก็ได้ผลเหมือนกัน

สัมมัปปธาน ๔ ตอนที่ ๒
บรรยายวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
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 ในตอนต้น ฝึกให้มีสตินะ มีสติแล้วเอ�ม�ทำ�คว�มเพียรเพื่อให้เกิดสม�ธิ	
เมื่อจิตตั้งมั่นแล้วเอ�ม�ใช้ง�นปัญญ�ต่อไป กรรมฐานนี่จะทำาอันไหนก็ได้ ไม่มี
ปัญหาอะไร ถ้าได้ศกึษามาแล้วในเรือ่งของสตปัิฏฐานกจ็ะรูว่้ามกีรรมฐานเยอะแยะ 
ทำาแล้วได้ผลเหมือนกัน จะดูกายก็ได้ ได้สตินั่นแหละ ดูเวทนาก็ได้ ได้สตินั่นแหละ 
ดูจิตก็ได้ ได้สตินั่นแหละ หรือดูธรรมะก็ได้ ก็ได้สตินั่นแหละ พอได้สติแล้วเป็นผู้ใช้
ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาท มาทำาความเพียรตามหลักสัมมัปปธาน พอมีสติทำาความ
เพียรตามหลักสัมมัปปธาน ก็จะเป็นผู้ที่มีจิตเป็นสมาธิ ตามแนวอิทธิบาท ต่อไปก็มี
คุณธรรมอื่นๆ อินทรีย์ พละ เป็นต้น ต่อไป

 ตอนนี้พูดมาถึงหมวดท่ี ๒ คือสัมมัปปธาน ในคราวที่แล้วพูดไปเป็นตอน
ที่ ๑ วันนี้พูดตอนที่ ๒ นะครับ สัมมัปปธาน ๔ ในคราวที่แล้วพูดสองเรื่องหลักๆ 
พดูถงึลกัษณะและประเภทของสมัมัปปธาน แจกแจงให้เหน็ความแตกต่างในวธิกีาร
ปฏิบัติ
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 คำาว่า สัมมัปปธ�น	มาจากคำาว่า สัมมา + ปธานะ สัมม� แปลว่า ถูกต้อง 
ถูกต้องกับความเป็นจริง ถกูต้องกบัวิธทีีจ่ะทำาให้ถงึความพ้นทกุข์ได้ ไม่มีปัญหา หรอื
ไม่มีทุกข์เข้ามา ไม่มีโทษ ไม่มีข้อเสียหาย ปธ�นะ แปลว่า ความเพียรที่เป็นหลัก 
เป็นประธาน เป็นตัวนำา ความเพียรที่เป็นหลักใหญ่ สัมมัปปธาน เลยแปลความว่า 
ความเพียรหลักที่ถูกต้อง ความเพียรที่เหมาะสมอันนำาไปสู่ความพ้นทุกข์

 ลักษณะของความเพียรตามสัมมัปปธานคือ ก�รทำ�ฉันทะให้เกิด	พย�ย�ม
ปร�รภคว�มเพียร	 ประคองจิตไว้	 ต้ังจิตไว้	 มุ่งม่ัน วัตถุประสงค์เพื่อกระทำาใน 
๔ ประเด็น สังขารทั้งหลายไม่เที่ยง ไม่แน่นอน เป็นไปตามเหตุปัจจัย จึงมีโอกาส
เสื่อมลงก็ได้ เท่าเดิมก็ได้ ดียิ่งขึ้นไปกว่าเดิมก็ได้ ทำาลายกิเลส ล่วงภาวะเก่า ไม่
กลบัมาเป็นอย่างเดมิอกีกไ็ด้ พระพทุธเจ้าทรงแสดงธรรมในภาคปฏบิตัเิอาไว้ ๔ กลุม่
ด้วยกัน
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 กลุ่มที่ ๑ ธรรมะที่เป็นไปข้างเสื่อม มีแล้วมันเสื่อมไป หมดไป หายไป 
น้อยลงกว่าเดิม จนกระทั่งหมดไปเลย ไม่มีอย่างเดิมอีกแล้ว

 กลุ่มที่ ๒ ธรรมะที่เป็นไปข้างเท่าเดิม เหมือนเดิม วันนี้ก็เป็นอย่างนี้ พรุ่งนี้
ก็เป็นอย่างนี้อีก ไม่เสื่อม แต่ไม่เพิ่มขึ้น

 กลุ่มท่ี ๓ ธรรมะที่เป็นไปข้างเจริญขึ้น ดีขึ้นไปกว่าเดิม มากขึ้นกว่าเดิม 
มีกำาลังกว่าเดิม มีปริมาณมากกว่าเดิม และคุณภาพดีกว่าเดิม

 กลุ่มที่ ๔ ธรรมะที่เป็นไปข้างทำาลายกิเลสได้ ได้แก่ อริยมรรคมีองค์ ๘ 
มีความเจริญก้าวหน้าจนสมบูรณ์รวมกัน สามารถทำาลายกิเลส ไม่กลับมาเป็นอย่าง
เดิมอีกต่อไป
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 พระพุทธองค์ทรงเน้นกลุม่ที ่๔ สำาหรบัพวกเรานี ้แค่จะไม่เสือ่มกย็งัยากเลย 
นี่มีตั้ง ๔ กลุ่ม สำาหรับธรรมะต่างๆ ที่เราเพียรฝึกฝนขึ้นมานี้ ฝึกฝนขึ้นมาแล้ว เป็น
ไปข้างเสื่อมก็มี เป็นไปข้างเท่าเดิมก็มี เจริญขึ้นกว่าเดิมก็มี และเอาไปใช้ละกิเลสได้
ก็มี เราศึกษาธรรมะ ฟังธรรม ปฏิบัติธรรม ถ้าทำาถูกต้อง เอาการฟังธรรมนี้ไป
สนับสนุนการละกิเลสก็ได้ พระพุทธองค์ทรงเน้นกลุ่มสุดท้�ย	 ให้ชำ�แรกกิเลส	
พวกเราส่วนใหญ่วันหนึ่งดี อีกวันหนึ่งเหลว แล้วก็มาอ้างว่า โอ…มันไม่เที่ยง เขาว่า
อย่างนี้ ของมันไม่เที่ยงมีตั้ง ๔ กลุ่ม แต่เขาได้อยู่อันเดียว อีก ๓ อันไม่ยอมเลือกเอา 
เท่าเดิมก็ไม่ยอมเลือกเอา เท่าเดิมนี่ก็ไม่เที่ยงเหมือนกัน เจริญขึ้นกว่าเดิมก็ไม่ยอม
เลือกเอา ทำาลายกิเลสก็ไม่ยอมเลือกเอา พอพูดถึงไม่เท่ียง คือเส่ือมอย่างเดียว 
อย่างนี้เป็นการเข้าใจอย่างไม่ครบถ้วน
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 ตอนนี้เรามาพูดถึงเรื่องสัมมัปปธาน มีสติแล้ว รู้จักการมีสติ ถ้าไม่มีความ
เพียรสักหน่อยก็เสื่อม ฟังธรรมได้ปัญญา ได้ความรู้ ได้สัมมาทิฏฐิบ้าง ไม่ระวัง 
ไม่เพิม่เตมิ ไม่ทำาเหตปัุจจยัต่อ ก็เสือ่มอกีเหมือนกนั แต่อาศยัความไม่เทีย่งนัน่แหละ 
ไม่ประมาท มันจึงเท่าเดิมก็ได้ เจริญยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมก็ได้ และนำาไปชำาแรกกิเลส 
ทำาลายกิเลสก็ได้ อย่างนี้นะ

 ความเพียร ทำาฉันทะให้เกิด พยายามปรารภความเพียร ประคองจิตไว้ คือ 
ทำาให้มันคงอยู่เท่าเดิมเป็นอย่างน้อย แล้วก็ตั้งจิตไว้ให้มั่นคง เพื่อให้เจริญก้าวหน้า
ไปเรือ่ยๆ สงูขึน้ไปเรือ่ยๆ จนเตม็บรบิรูณ์ เป็นไปเพือ่ทำ�ล�ยกเิลส ถงึความพ้นทกุข์
คือพระนิพพาน

 ประเภทของสัมมัปปธานนี้มีอยู่ ๔ อย่าง เป็นความเพียรที่ครบวงจร ถ้าใคร
ทำาได้ต้องเจริญแน่ๆ
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 ข้อที่ ๑ เพียรป้องกัน ปิดกั้น สังวรระวังเพื่อความไม่เกิดขึ้นของบาปอกุศล
ธรรมทั้งหลายที่ยังไม่เกิด อกุศลมันยังไม่เกิดก็เพียรป้องกันอย่าให้มันเกิด เรียกว่า
สังวรปธาน

 ข้อที่ ๒	เพียรละ ละกิเลสที่เกิดขึ้นแล้ว ไม่ยินดี ไม่รับเข้ามา ไม่ใส่ใจ ละมัน 
ทำาให้ลดกำาลังลง ให้ลดความถี่ลง จนกระทั่งหมดไป ไม่เกิดอีก เรียกว่าปหานปธาน 
นี่ฝ่ายไม่ดี ทำาอยู่ ๒ อย่าง
 
 ข้อท่ี ๓ เพยีรเจรญิ ทำาให้เกดิขึน้ ทำาให้ม ียงัไม่มกีท็ำาให้มขีึน้ เรยีกว่าภาวนา
ปธาน เพยีรทำาให้กศุลมขีึน้ โดยเฉพาะกศุลกลุ่มโพธปัิกขยิธรรมนี ้ควรจะทำาให้มขีึน้
เยอะๆ
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 ข้อที่ ๔ เพียรรักษ� ถ้ามีกุศลแล้ว มีธรรมดีๆ ขึ้นมาแล้ว จิตเป็นสมาธิ 
มคีวามตัง้มัน่ดแีล้ว ก็ให้รักษาจติลกัษณะนีเ้อาไว้ จติทีม่สีมาธ ิมคีวามตัง้ม่ัน เป็นจิต
ชนดิทีไ่ม่มีนวิรณ์ ไม่มกีเิลส คล้ายๆ กบัว่าชำาระจติบ่อยๆ จติจะมคีวามสะอาดผ่องใส 
อุปมาเหมือนหินที่เขาเอาไว้ลับมีด มีดก็ยิ่งคม เดี๋ยวฟันอะไรมันก็ขาด จิตยิ่งสะอาด
นานเท่าไร นำามาพิจารณาอะไร ก็เข้าใจทะลุปรุโปร่งได้ง่าย ดังนั้น ถ้าจิตดีแล้ว 
เป็นสมาธิตั้งมั่น มีความสะอาดปลอดโปร่งแล้ว ก็ให้รู้จักรักษาจิตชนิดนั้นเอาไว้ 
รู้จักรักษา ประคับประคองเอาไว้ เรียกว่าอนุรักขนาปธาน ฝ่ายดีก็มีทำา ๒ อย่าง คือ 
เพียรเจริญและเพียรรักษา

 สัมมัปปธานเลยมีอยู่ ๔ ข้อ เพียรป้องกัน เพียรละ เพียรทำาให้มีขึ้น และ
เพียรรักษา นี้เป็นความเพียรที่ครบวงจร ครบถ้วนสมบูรณ์ เราฝึกสติตามหลัก
สติปัฏฐาน ทำากรรมฐานแล้ว ไม่ใช่ว่าทำาแล้วจะประสบความสำาเร็จเลย ไม่ใช่อย่าง
นั้น เริ่มต้นก็ดีแล้ว ได้รู้จักสติ ต่อมาก็เอามาใช้ต่อ ต้องทำาความเพียร ให้จิตเป็นไป
เพือ่สมาธิ และใช้งานปัญญาต่อไป นีไ้ด้พดูไปในคราวทีแ่ล้ว ท้ังลกัษณะและประเภท
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 วันนี้จะพูดเร่ืองทั่วๆ ไปสักหน่อย จะช่วยให้เข้าใจสัมมัปปธานเพิ่มขึ้น 
จะพูดเรื่องความสำาคัญของความเพียร ความสำาคัญของสัมมัปปธาน เพ่ือให้เข้าใจ
ประเด็นปลีกย่อยเล็กๆ น้อยๆ ให้แง่คิด ข้อคิดเพิ่มเติม ผมจะพูดแยกประเด็นเป็น 
๕ ข้อย่อยด้วยกัน

 ข้อท่ี ๑ พุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งความเพยีร เป็นวริยิะว�ทะ เป็นศาสนา
ทีส่อนการลงมอืทำาด้วยความเพียร เป็นศาสนาแห่งการกระทำา ทำาแบบมีความเพยีร
ที่ถูกต้องเหมาะสม ต้องอยากทำา ตั้งใจทำา และทำาด้วยความรู้ ไม่ใช่ทำาเล่นๆ ไม่ใช่
สักแต่ว่าทำานะ การกระทำามีผล ต้องทำาให้ถูกตามเหตุผล ทำาด้วยความเพียรมุ่งมั่น 
เลยเรียกว่าเป็นศาสนาแห่งความเพียร

๒. ความสำาคัญของความเพียร
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 ข้อที่ ๒ สัมมาวายามะเป็นมรรคประจำาความเพียร สัมมัปปธานนี้เป็นข้อ
ปฏิบัติประจำาตัว ประจำาจิต ผู้ที่ต้องการถึงความพ้นทุกข์ต้องมีข้อปฏิบัติประจำา จึง
จะได้ผลไปในหนทางของมรรค สูงสุดนี่เป็นอริยมรรค ถ้าพูดถึงมรรคประจำาต้องมี
เสมออยู่ในการกระทำาแต่ละอย่าง ต้องมีอยู่เสมอ ต้องใช้อยู่เสมอ	มีอยู่	๓	มรรค
ด้วยกนั	คอื	สมัม�ทฏิฐ	ิสมัม�ว�ย�มะ	สมัม�สต ิซึง่สมัมาวายามะ หรอืสมัมปัปธาน
นี้เป็นหนึ่ง ๑ ใน ๓ ของมรรคที่ใช้ประจำา ในการปฏิบัติธรรมก็ดี การทำาอะไรต่างๆ 
ก็ดี ต้องมีสัมมาทิฏฐิ สัมมาวายามะ และสัมมาสติ การฝึกเพื่อให้ถึงความพ้นไปจาก
ทุกข์จึงจะประสบความสำาเร็จได้ เรียกว่าเป็นมรรคประจำาจิต ต้องให้มีอยู่ในการ
ปฏิบัติ ในการเดินจงกรมแต่ละก้าว หรือการทำาสมาธิภาวนาแต่ละเรื่องๆ ต้องมี 
๓ อันนี้ประกอบเสมอ

 ข้อท่ี ๓ ความเพียรเป็นกองสมาธ ิธรรมะชดุโพธปัิกขยิธรรมนีเ้ป็นธรรมะชัน้
ฝึกจิตให้มากยิ่งขึ้น ช้ันอธิจิต สติปัฏฐานเป็นต้นไปก็เรียกว่าฝึกอธิจิตเหมือนกัน 
เกี่ยวกับสมาธิ เป็นกลุ่มสมาธิ ธรรมะที่เป็นกองสมาธิ สม�ธิขันธ์ในแบบองค์มรรค	
มี	๓	ข้อ	คือสัมม�สติ	สัมม�ว�ย�มะ	และสัมม�สม�ธิ ตัววิริยะ สัมมัปปธาน นี้เลย
จัดเป็นสมาธิขันธ์ เป็นกองสมาธิ
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 ข้อที ่๔ ความเพยีรมอีปุการะมากต่อการบรรลธุรรม สำาหรบัการบรรลุธรรม
แล้ว ความเพียรเป็นธรรมะท่ีมีอุปการะมาก พระพุทธเจ้าทรงแสดงถึงธรรมะที่มี
อุปการะมากในการบรรลุธรรม ๒ ประการ หนึ่ง ความไม่สันโดษในกุศลธรรม
ทั้งหลาย ไม่พอใจ รู้จักไม่พอ ไม่พอใจในกุศลธรรมทั้งหลาย จึงจะบรรลุธรรมนะ 
ถ้าเราปฏิบัติธรรมได้กุศลธรรมอันดีงามเล็กๆ น้อยๆ สบายใจแล้ว มีสมาธิแล้วก็
พอใจ อย่างนี้ไม่ต้องพูดถึงการบรรลุธรรม เพราะว่าไม่มีธรรมะที่มีอุปการะ ธรรมะ
ที่มีอุปการะในการบรรลุธรรมคือความไม่พอใจในกุศลธรรมทั้งหลาย ให้พอใจแต่
ด้านวัตถุ สันโดษด้านปัจจัย ๔ แต่ด้านนามธรรม ด้านกุศลธรรมนี่อย่าไปพอใจ อย่า
ไปพอใจเท่าที่มีอยู่ มีศีลแล้วก็ดีแล้ว แต่อย่าบอกว่าเท่านี้พอแล้ว มีสติ มีสมาธิ 
เอาเท่านี้พอแล้ว ดีกว่าเมื่อวานก็พอแล้ว อย่างนี้โง่ ดีแล้วต้องไม่พอใจแค่นั้น	
ไม่พอใจในกุศลนี่เป็นธรรมะมีอุปการะมากในการบรรลุธรรม ถ้าพอใจแล้วจะไม่
บรรลุธรรม พอใจแล้วนี่ นั่งสมาธิสงบแล้ว ถือว่าประสบความสำาเร็จในชีวิตแล้ว 
หยุดค้างอยู่ อย่างนี้ก็ไม่ได้อะไร สอง ความเพียรที่ไม่ท้อถอย ไม่ย่นย่อ ก้าวไปไม่
หยุด เก่งไม่กลัว กลัวขี้เกียจ การบรรลุธรรมนี่ ใครเก่งเท่าไรเขาไม่ว่า ถ้าขี้เกียจ เก่ง
กไ็ม่บรรล ุต้องไม่พอใจในกศุลธรรมท้ังหลายอย่างหนึง่ แล้วกม็คีวามเพยีร ไม่ย่อท้อ 
ไม่ถอยหลัง อีกอย่างหนึ่ง
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 ข้อที ่๕ ความเพียรทำาให้ล่วงพ้นทกุข์ไปได้ บคุคลพ้นทกุข์ได้ด้วยความเพยีร 
เพราะทางที่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์นั้นเป็นสังขาร ต้องทำาเอาเอง

 ในวนันีจ้ะพูด ๕ ประเดน็นี ้โดยยกมาจากพระสตูรต่างๆ ทีพ่ระพทุธเจ้าตรสั
ไว้ จะพดูหัวข้อ ความสำาคัญของความเพยีร ข้อที ่๑ คอื พระพทุธศาสนาเป็นศาสนา
แห่งความเพียร ข้อที่ ๒ สัมมาวายามะเป็นมรรคประจำา ข้อที่ ๓ ความเพียรเป็น
กองสมาธิ ข้อที่ ๔ ความเพียรมีอุปการะมากต่อการบรรลุธรรม และข้อที่ ๕ ความ
เพียรทำาให้ล่วงพ้นทุกข์ไปได้
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๒.๑	พุทธศ�สน�เป็นศ�สน�แห่งคว�มเพียร

 เริ่มต้นจากความสำาคัญ ข้อที่ ๑ พุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งความเพียร จะ
อ่านพระสตูรหนึง่ให้ฟังก่อน ชือ่เกสกมัพลสูตร จากองัคตุรนกิายตกินบิาต ข้อ ๑๓๘

 ภิกษุทั้งหลาย ผ้ากัมพลทอด้วยผมคน บัณฑิตเรียกว่า เลวกว่าผ้า
ที่ช่างหูกทอแล้วทุกชนิด ผ้ากัมพลทอด้วยผมคน ในฤดูหนาวก็เย็น ในฤดู
ร้อนก็ร้อน สีไม่สวย มีกลิ่นเหม็น เนื้อผ้าไม่อ่อนนุ่ม แม้ฉันใด วาทะของ
เจ้าลัทธิชื่อมักขลิก็ฉันนั้นเหมือนกัน บัณฑิตกล่าวว่าเลวกว่าวาทะของ
สมณะทุกจำาพวก

 มักขลิเป็นโมฆบุรุษ มีวาทะอย่างนี้ มีทิฏฐิอย่างนี้ว่า “กรรมไม่มี 
กริยิาไม่ม ีความเพยีรไม่ม”ี ตลอดอดตีกาลอนัยาวนาน แม้พระผูม้พีระภาค
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสเรื่องกรรม ตรัสเรื่องกิริยา และตรัสเรื่อง
ความเพียร โมฆบุรุษชื่อมักขลิกลับคัดค้านพระผู้มีพระภาคแม้เหล่านั้นว่า
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“กรรมไม่มี กิริยาไม่มี ความเพียรไม่มี” แม้พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมา
สัมพุทธเจ้าท่ีจักมีในอนาคตก็จักตรัสเรื่องกรรม ตรัสเรื่องกิริยา และตรัส
เรื่องความเพียร โมฆบุรุษช่ือมักขลิกลับคัดค้านพระผู ้มีพระภาคแม้
เหล่านัน้ว่า “กรรมไม่มี กริยิาไม่ม ีความเพยีรไม่มี” แม้เราท่ีเป็นพระอรหันต
สัมมาสัมพุทธเจ้าในปัจจุบันก็ยังกล่าวเรื่องกรรม กล่าวเรื่องกิริยา กล่าว
เรื่องความเพียร โมฆบุรุษชื่อมักขลิก็คัดค้านแม้เราว่า “กรรมไม่มี กิริยา
ไม่มี ความเพียรไม่มี”

 ภิกษุทั้งหลาย โมฆบุรุษชื่อมักขลิ เป็นเหมือนไซดักมนุษย์ เกิดขึ้น
มาในโลก เพื่อไม่เกื้อกูล เพื่อทุกข์ เพื่อความฉิบหาย เพื่อความพินาศของ
สัตว์เป็นจำานวนมาก เปรียบเหมือนบุคคลพึงวางไซดักปลาไว้ที่ปากอ่าว 
เพื่อไม่เกื้อกูล เพื่อทุกข์ เพื่อความฉิบหาย เพื่อความพินาศของปลา
เป็นจำานวนมาก

เกสกัมพลสูตรที่ ๕ จบ
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 พระสูตรนี้พระพุทธองค์ทรงกล่าวถึงเจ้าลัทธิคนหนึ่งในยุคพุทธกาล คือ
มักขลิโคสาล ที่มีความเห็นว่า กรรมไม่มี กิริยาไม่มี วิริยะไม่มี เป็นนัตถิกว�ทะ คือ
ทำาไปก็งั้นๆ แหละ ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอะไร ซึ่งเป็นลัทธิหรือความเห็นที่
คดัค้านต่อคำาสอนของพระพทุธเจ้าทกุยคุทกุสมัย พระพทุธเจ้าทัง้หลายในอดตีกต็าม 
พระพุทธเจ้าทั้งหลายในอนาคตก็ตาม พระพุทธองค์ในบัดนี้ก็ตาม ทุกพระองค์ทรง
เป็นกรรมว�ทะ คือกล่าวเรื่องกรรม การกระทำาเป็นของมีผล การกระทำามีผลนะ 
ทำาให้เราเลวลงก็ได้ ทำาให้เราดีก็ได้ ดีหรือไม่ดีนี่ วัดกันที่กรรม ไม่ได้วัดกันที่ชาติ
กำาเนดิ ไม่ได้วดักนัทีห่น้าตาโปะแล้วดดู ีไม่ใช่ดทูีค่วามรำา่รวย ไม่ใช่ดทูีเ่ครือ่งแต่งตวั 
ไม่ใช่อย่างนั้น วัดกันที่กรรม เป็นชาวนา ชาวนาทำาดีก็เรียกว่าคนดี ชาวนาทำาไม่ดีก็
เรียกว่าคนไม่ดี เป็นพระราชา พระราชาทำาไม่ดีก็เรียกว่าคนไม่ดี พระราชาทำาดีก็
เรียกว่าคนดี การกระทำาเป็นสิ่งมีผล ใช้วัด แยกแยะหมู่สัตว์ได้ว่าดีหรือไม่ดี เรียกว่า 
กรรมวาทะ การกระทำามีผลตามกฎแห่งกรรม ทำาดีได้ดี ทำาชั่วได้ดี กรรมต่างกัน 
ผลก็ต่างกัน เหตุต่าง ผลก็ต่าง
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 ต่อไป กิริยว�ทะ คือ กล่าวถึงสิ่งไหนที่ควรทำา สิ่งไหนที่ไม่ควรทำา ต้องรู้จัก
แยกแยะ บางอย่างควรทำา บางอย่างไม่ควรทำา บางสิ่งควรละ บางสิ่งควรเจริญ ต้อง
รู้จัก ไม่ทำาชั่ว ทำาแต่ดี ไม่ใช่บอกว่า เออ…เธออย่าไปทำาอะไรเลย คำาว่าอย่าไปทำา
อะไรเลย นีคื้ออย่าไปทำาชัว่นะ เออ…ปล่อยๆ ไปเถอะอย่าไปทำาอะไรเลย พดูอย่างนี้
เหมือนเป็นคนปล่อยวาง ถ้าไม่รู้เร่ือง ไม่แยกแยะ ก็เป็นปล่อยวางอย่างวัวควาย 
คำาว่าอย่าไปทำาอะไรเลยนีห่มายถงึอย่าไปทำาชัว่เท่านัน้ ความดนีีต้่องทำา หาวิธีว่าจะ
ทำาอย่างไรจงึจะมดีเีพิม่มากขึน้ สอนให้ทำากมี็คือทำาความด ีสอนไม่ให้ทำากมี็คือไม่ให้
ทำาชั่ว เวลาพูด เราพูดกันได้ทีละประโยค เธอจงปล่อยไปเถอะ อย่าไปทำาอะไรเลย 
หมายถงึไม่ทำาอะไรเลย อย่างนีก้ไ็ม่รูเ้รือ่ง ไม่รูจ้กักริยิวาทะ ตวัการกระทำานีต้้องรูว่้า
อันไหนไม่ควรทำา อนัไหนควรทำา ไม่ควรทำาเพราะอะไร ควรทำาเพราะอะไรทำานองนี้
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 เวลาพูดกจ็ะไปข้างใดข้างหน่ึงเสมอ แท้ทีจ่ริงเราต้องรูจ้กัแยกแยะ เช่นบอก
ว่า เธอจงละให้หมด คำาว่าละในที่นี้หมายถึงละชั่ว แต่ไม่ใช่ละหมดทุกอย่าง คำาว่า
อย่าไปเอาอะไร หมายถึงอย่าไปเอาชั่ว แต่ให้เอาดีมา บางทีพวกเราว่า อย่าไปเอา
อะไรเลย คือไม่เอาอะไรสักอย่าง อย่างนี้ไม่รู้เรื่อง ไม่มีปัญญา ไม่รู้จักแยกแยะ 
ก็ทำาให้มีปัญหาได้

 ต้องเข้าใจคำาสอนพระพุทธเจ้าให้ดีๆ  กรรมเป็นของมผีล เป็นตวัจำาแนกสตัว์
ให้เลวและประณตีต่างกนั คนดหีรือไม่ดีนีอ่ยูท่ีก่รรม อยูท่ีก่ารกระทำา ด้านกาย วาจา 
ใจนีเ้รยีกว่ากรรมวาทะ ส่วนกริยิวาทะ คอืรูจ้กัแยกแยะตวัการกระทำาในรายละเอยีด
ลงไปอีก อันไหนไม่ดีต้องงดเว้น อันไหนดีต้องทำา ถ้าบอกว่าเธอจงทำาอันนี้ หมายถึง
ให้ทำาอันที่ดีน้ีเท่านั้น อันไม่ดีอย่าไปทำา ถ้าบอกว่าไม่ทำา ไม่ให้ทำา หมายความว่า
ไม่ให้ทำาสิ่งไม่ดี ส่วนสิ่งดีให้ทำา ทำานองนี้นะครับ เหมือนกับพูดว่าให้ละ นี้ก็หมายถึง
ให้ละกิเลสเท่านั้น ส่วนของดีอย่าไปละ ไม่ใช่ให้ละหมด บางคนก็บอกละหมด หมด
ทุกอย่างเลย อย่างนี้ก็เกินไป ต้องละอันไม่ดี	ต้องให้มันหมดเฉพ�ะอันไม่ดี	ส่วน
อันที่ดีนั้น	ถ้�ยังไม่มีต้องทำ�ให้มันมี ธรรมะจึงมีหลายส่วน ฝ่ายที่ควรละก็มี ฝ่ายที่
ควรเจริญก็มี ต้องเข้าใจรู้จักแยกแยะ นี้เรียกว่ากิริยวาทะ
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 เมื่อรู้จักอย่างนี้แล้วก็ต้องลงมือทำาด้วยความเพียร ต้องมีฉันทะ ความพอใจ 
กระตุ้นเตือนตนเองให้มาทำา เรียกว่าวิริยวาทะ นี้เป็นความสำาคัญของความเพียร 
ข้อที่ ๑ คือ พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งความเพียร เวลาพูดถึงกรรมวาทะ 
กิริยวาทะ วิริยะวาทะ วิริยะจะอยู่สุดท้าย หมายความว่าถ้าเข้าใจคำาสอนของ
พระพทุธเจ้าถกูต้องแล้ว จะต้องพูดเรือ่งความเพยีร เพยีรละอะไร	เพยีรเจรญิอะไร	
อย่างนี้เสมอ ฝึกสติแล้วต้องพูดเรื่องความเพียรว่า มีสติแล้ว อันไหนควรเว้น เว้นได้
หรือเปล่า อันไหนควรเจริญ เจริญเป็นหรือเปล่า ต้องมาที่ความเพียรเสมอ ใน
พระสูตรหลายสูตร พระพุทธองค์ทรงแสดงพระธรรมเทศนาจบแล้ว ก็จะบอกให้
ภิกษุไปทำาความเพียรใต้ต้นไม้ ในสถานที่ว่างจากบ้านเรือน ให้ไม่ประมาท นี้ความ
สำาคัญในแง่ที่ว่า พุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งความเพียร
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 ผมจะอ่านอีกคาถาหนึ่งให้ฟัง ในขุททกนิกาย คาถาธรรมบท มีคาถาที่เป็น
คำาแปลว่า

 [๒๗๓] บรรดามรรค มรรคมีองค์ ๘ ประเสริฐที่สุด
 บรรดาสัจจะ อริยสัจ ๔ ประเสริฐที่สุด
 บรรดาธรรม วิราคธรรมประเสริฐที่สุด
 บรรดาสัตว์สองเท้า ตถาคตผู้มีจักษุประเสริฐที่สุด
 
 [๒๗๔] ทางเพื่อความหมดจดแห่งทัสสนะ
 คือทางนี้เท่านั้น มิใช่ทางอื่น
 เพราะเหตุนั้น เธอทั้งหลายจงดำาเนินไปตามทางนี้แล
 เพราะทางนี้เป็นทางลวงมารให้หลง
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 นี้ก็เป็นคาถา ซึ่งบอกลักษณะคำาสอนของพระพุทธเจ้า ในบรรดาทาง
ทัง้หลาย ทางทีพ่ระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจ้าประกาศไว้ ทางมีองค์ ๘ คือ อรยิมรรค
มีองค์	 ๘	นั้นประเสริฐสุด บรรดาสัจจะ ความจริงทั้งหลาย สัจจะ ๔ อริยสัจ	๔	
ประเสริฐสุด บรรดาธรรมทั้งหลายทั้งที่เป็นสังขารและวิสังขาร วิร�คธรรมคือ
พระนิพพ�นประเสริฐสุด	 บรรดาสัตว์ทั้งหลาย เทวดาและมนุษย์ท้ังหลาย 
พระพุทธเจ้�ประเสริฐสุด

 [๒๗๕] ด้วยว่า เธอทั้งหลายดำาเนินไปตามทางนี้แล้ว
 จักทำาที่สุดแห่งทุกข์ได้
 เรารู้วิธีถอนลูกศรคือกิเลสแล้ว
 จึงชี้บอกทางนี้แก่เธอทั้งหลาย
 
 [๒๗๖] เธอทั้งหลายควรทำาความเพียรเองเถิด
 ตถาคตเป็นเพียงผู้ชี้บอกเท่านั้น
 ผู้บำาเพ็ญภาวนา ดำาเนินตามทางนี้แล้ว เพ่งพินิจอยู่
 จักพ้นจากเครื่องผูกแห่งมารได้
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 พระพุทธองค์ทรงทำาหน้าท่ี ทรงบอกแล้วว่าความเพียรนั้นต้องทำาเอาเอง 
ความเพียรเป็นเรื่องของสาวกที่ต้องทำาเอาเอง ทางคืออริยมรรคมีองค์ ๘ ประเสริฐ
ที่สุด พอรู้อย่างนี้แล้วความเพียรต้องทำาเอาเอง พระตถาคตหรือศาสดานี้เป็นเพียง
คนบอกทาง อย่างนี้บ่งบอกว่าศาสนาหรือคำาสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นคำาสอน
เกีย่วเนือ่งกับความเพยีร ต้องทำาเอาเองล้วนๆ ไม่มีใครทำาให้ และไม่มีการได้ผลแบบ
ลมๆ แล้งๆ ไม่มีว่าทำาก๊อกๆ แก๊กๆ แล้วฟลุ๊กอะไรอย่างนั้น มีแต่เรื่องต้องเพียรทำา
กันแบบเห็นๆ ได้แบบเห็นๆ ตามเหตุ ละก็ละแบบเห็นๆ ได้ก็ได้มาแบบเห็นๆ ต้อง
ทำาเอาเอง ส่วนพระศาสดาเป็นเพียงคนบอกทาง

 ในภทัเทกรตัตค�ถ� ใครเคยท่องบ้าง คาถานัน้กม็กีล่าวถงึความเพยีรให้รบี
ทำาในวันนี้ เพราะอาจจะไม่มีวันพรุ่งนี้สำาหรับเรา ในมัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ 
ภัทเทกรัตตสูตร ข้อ ๒๗๒ คาถาแปลความว่า
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 บุคคลไม่ควรคำานึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้ว
 ไม่ควรหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึง
 สิ่งใดล่วงไปแล้ว สิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้ว
 และสิ่งใดที่ยังไม่มาถึง สิ่งนั้นก็เป็นอันยังไม่มาถึง
 
 ส่วนบุคคลใดเห็นแจ้งธรรมที่เป็นปัจจุบัน
 ไม่ง่อนแง่น ไม่คลอนแคลนในธรรมนั้นๆ
 บุคคลนั้นควรเจริญธรรมนั้นให้แจ่มแจ้ง
 
 บุคคลควรทำาความเพียรตั้งแต่วันนี้ทีเดียว
 ใครเล่าจะรู้ว่า ความตายจักมีในวันพรุ่งนี้
 เพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนามากนั้น
 ย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลาย
 
 พระมุนีผู้สงบเรียกบุคคลผู้มีความเพียร
 ไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันและกลางคืน
 ซึ่งมีปกติอยู่อย่างนี้นั้นแลว่า “ผู้มีราตรีเดียวเจริญ”
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 นี้เป็นภัทเทกรัตตคาถา คาถาแสดงลักษณะผู้มีราตรีเดียวเจริญ ใช้ชีวิตอยู่
อย่างถกูต้องเหมาะสม มชีวีติทีง่ดงาม สมควรได้รบัการยกย่อง สรรเสรญิความเพยีร
รู้ธรรมะที่ปรากฏในปัจจุบัน ล้วนไม่มีตัว ไม่มีตน ไม่มีของตน ล้วนแต่เป็นของไม่แน่
ไม่นอน เป็นของไม่เที่ยง รู้หลักของการปฏิบัติอย่างนี้แล้วก็ทำาความเพียร เพิ่มพูน
อาการอย่างนัน้ให้ยิง่ๆ ขึน้ มปีกตอิยูด้่วยความเพยีรทัง้กลางวนัและกลางคนื กระตุน้
ตนเองอยู่เสมอนะ มีการพิจารณาอยู่เสมอ ไม่เกียจคร้าน ไม่ปล่อยเวลาให้เสียไป
เปล่า ผู้ท่ีอยู่ด้วยคว�มเพียรนั้นแหละเรียกว่�ผู้มีร�ตรีเดียวเจริญ	 สมควรได้รับ
ก�รยกย่องว่�มีชีวิตอยู่อย่�งงดง�ม	ไม่ใช่ห�ยใจทิ้งไปวันๆ
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 อีกพระสูตรหนึ่งทุติยทสพลสูตร สังยุตตนิกาย นิทานวรรค ข้อ ๒๒

 พระผู้มีพระภาคประทับอยู่... เขตกรุงสาวัตถี
 ภกิษุท้ังหลาย ตถาคตประกอบด้วยทสพลญาณ และจตเุวสารชัช
ญาณ จึงยืนยันฐานะที่องอาจ บันลือสีหนาท ในบริษัททั้งหลาย ประกาศ
พรหมจักรให้เป็นไปว่า

 รูปเป็นอย่างนี้ ความเกิดขึ้นแห่งรูปเป็นอย่างนี้ ความดับแห่งรูป
เป็นอย่างนี้
 เวทนาเป็นอย่างนี้ ความเกิดขึ้นแห่งเวทนาเป็นอย่างนี้ ความดับ
แห่งเวทนาเป็นอย่างนี้
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 สัญญาเป็นอย่างนี้ ความเกิดขึ้นแห่งสัญญาเป็นอย่างนี้ ความดับ
แห่งสัญญาเป็นอย่างนี้
 สังขารเป็นอย่างนี้ ความเกิดขึ้นแห่งสังขารเป็นอย่างนี้ ความดับ
แห่งสังขารเป็นอย่างนี้
 วิญญาณเป็นอย่างนี้ ความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณเป็นอย่างนี้ ความ
ดับแห่งวิญญาณเป็นอย่างนี้
 เพราะเหตุนี้ เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี เพราะสิ่งนี้เกิดขึ้น สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น 
เพราะสิง่นีไ้ม่ม ีสิง่นีจ้งึไม่ม ีเพราะสิง่นีด้บัไป สิง่นีจ้งึดบัไป คือ เพราะอวชิชา
เป็นปัจจัย สังขารทั้งหลายจึงมี เพราะสังขารเป็นปัจจัย วิญญาณจึงมี… 
ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ มีได้ด้วยประการฉะนี้
 อนึ่ง เพราะอวิชชาดับไปไม่เหลือด้วยวิราคะ สังขารจึงดับ เพราะ
สังขารดับ วิญญาณจึงดับ… ความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ มีได้ด้วย
ประการฉะนี้
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 ภิกษุทั้งหลาย ธรรมที่เรากล่าวไว้ดีแล้ว เป็นธรรมเข้าใจง่าย 
เปิดเผย ประกาศไว้แล้ว เป็นดจุผนืผ้าเก่าทีต่ดัไว้แล้วอย่างนี ้กลุบตุรผูบ้วช
ด้วยศรัทธา สมควรแท้เพ่ือปรารภความเพียรในธรรมที่เรากล่าวไว้ดีแล้ว 
เป็นธรรมเข้าใจง่าย เปิดเผย ประกาศไว้แล้ว เป็นดุจผืนผ้าเก่าที่ตัดไว้แล้ว
อย่างนีว่้า เนือ้และเลอืดในร่างกายจงเหือดแห้งไป จะเหลืออยูแ่ต่หนงั เอ็น 
กระดกูกต็ามที ผลใดพึงบรรลไุด้ด้วยเรีย่วแรงของบรุษุ ด้วยความเพยีรของ
บุรษุ ด้วยความบากบัน่ของบรุษุ ถ้าไม่บรรลผุลนัน้ กจ็กัไม่หยดุความเพยีร
ของบุรุษ
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 บุคคลผู้เกียจคร้าน เกลื่อนกล่นไปด้วยบาปอกุศลธรรมทั้งหลาย
ย่อมอยู่เป็นทุกข์ และทำาประโยชน์ของตนที่ยิ่งใหญ่ให้เสื่อมเสียไป ส่วน
บุคคลผู้ปรารภความเพียร ผู้สงัดจากบาปอกุศลธรรมทั้งหลายย่อมอยู่
เป็นสุข และทำาประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ของตนให้บริบูรณ์ได้ การบรรลุธรรมที่
เลศิด้วยธรรมอนัเลว หามไีม่ แต่การบรรลธุรรมทีเ่ลศิด้วยธรรมอนัเลศิ ย่อม
มีได้ พรหมจรรย์นี้ผ่องใสและน่าดื่ม พระศาสดาก็ยังอยู่เฉพาะหน้า เพราะ
เหตนุัน้ เธอทัง้หลายจงปรารภความเพยีร เพือ่ถงึธรรมทีย่งัไม่ถงึ เพือ่บรรลุ
ธรรมท่ียังไม่บรรลุ เพ่ือทำาให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ทำาให้แจ้งโดยตั้งใจว่า 
บรรพชาของเราทั้งหลายนี้ เป็นของไม่ตำ่าทราม ไม่เป็นหมัน มีผล มีกำาไร 
จักมีแก่เราท้ังหลาย เราท้ังหลายบริโภคจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และ
คิลานปัจจัยเภสัชบริขารของชนเหล่าใด สักการะของชนเหล่านั้น จักมีผล
มาก มีอานิสงส์มาก เพราะเราทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงสำาเหนียกดัง
พรรณนามาฉะนี้แล
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 ภิกษุท้ังหลาย บุคคลผู้พิจารณาเห็นประโยชน์ของตน สมควรแท้
เพื่อที่จะทำากิจของตนให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท หรือว่าบุคคล
ผู้พิจารณาเห็นประโยชน์ของผู้อื่น สมควรแท้ เพื่อที่จะทำากิจของผู้อื่นให้
ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท หรือบุคคลผู้พิจารณาเห็นประโยชน์ทั้ง 
๒ ฝ่าย สมควรแท้ที่จะทำากิจของทั้ง ๒ ฝ่าย ให้ถึงพร้อมด้วยความไม่
ประมาท

ทุติยทสพลสูตรที่ ๒ จบ
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 พระสตูรน้ี ทุตยิทสพลสตูร พระพทุธองค์ทรงกล่าวถึงธรรมะทีพ่ระองค์แสดง
นี้ เป็นการบันลือสีหนาท เหมือนสิงโตคำารามประกาศก้อง ไม่มีใครที่จะสามารถ
คดัค้านขดัแย้งได้ ไม่มใีครสามารถล้มล้างธรรมะนีไ้ด้ ทรงแสดงความจรงิและชดัเจน 
ผู้ที่เป็นสาวกโดยเฉพาะในท่ีนี้กล่าวถึงผู้เป็นพระภิกษุที่บวชเข้ามาควรจะทำาความ
เพียรให้เต็มที่ พระศาสดาทรงประกาศความจริง เป็นสิ่งจริงแท้ ไม่แปรเปลี่ยนเป็น
อย่างอื่น ควรจะทำาความเพียรให้เต็มที่ ผลอันใดที่จะพึงบรรลุด้วยเรี่ยวแรงของคน 
ความเพยีรของคน ความบากบัน่ของคน ถ้�ยังไม่บรรล	ุกไ็ม่ควรจะหยดุ หมายความ
ว่า คนเรามีกำาลัง มีความสามารถเยอะอยู่แล้ว มนุษย์นี่สามารถที่จะฝึกได้ ฝึกแล้ว
จะประเสริฐสูงสุด
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 ผลอนัใดทีจ่ะพงึบรรล ุด้วยเรีย่วแรงของบรุษุ ด้วยความเพียรของบุรษุ ด้วย
ความบากบั่นของบุรุษ ยังไม่บรรลุผลอันนั้นก็ไม่หยุดความเพียร และพระองค์ทรง
กล่าวถึงคนที่เกียจคร้าน มีบาปอกุศลเต็มตัวจะอยู่เป็นทุกข์ ผลประโยชน์ของตนก็
จะเสียไป ส่วนคนที่ขยันมีความเพียรไม่เกียจคร้านจะอยู่เป็นสุข ถ้�ขยันจะอยู่
เป็นสขุ	ส�ม�รถทำ�ประโยชน์ของตนให้บรบิรูณ์ได้ นีก้พ็ดูถงึความสำาคญัของความ
เพียรแสดงให้เห็นว่า พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาของความเพียร พระพุทธเจ้าเป็น
ผู้บอกทาง ธรรมะที่พระองค์ประกาศเอาไว้ เป็นธรรมะที่ประกาศไว้ดี ชัดเจน
แจ่มแจ้งยิง่ใหญ่ ไม่มใีครทีจ่ะคดัค้าน ไม่มีใครทีจ่ะเปล่ียนได้ เป็นความจรงิ ประกาศ
สัจจะ จึงสมควรอย่างยิ่ง ที่สาวกทั้งหลายจะทำาความเพียรด้วยความไม่ประมาท 
เพื่อให้ได้ประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นอย่างเต็มที่ คำ�สอนก็มี	 ศักยภ�พใน
ตัวเองก็มี	เหลือเพียงคว�มเพียร	ที่ต้องม�ทำ�ให้บรรลุผลเท่�นั้น
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๒.๒	สัมม�ว�ย�มะเป็นมรรคประจำ�

 ข้อที่ ๒ สัมมาวายามะเป็นมรรคประจำา ความเพียรหรือสัมมาวายามะนั้น 
เป็นมรรคประจำา ถ้าต้องการให้จิตถึงความหลุดพ้น ต้องใช้สิ่งนี้เป็นประจำา จิตไม่ได้
หลุดพ้นด้วยตัวมันเอง ต้องมีธรรมะที่เป็นตัวช่วยทำาให้จิตหลุดพ้น คล้ายๆ เราจะ
ข้ามจากฝ่ังนีไ้ปสูฝ่ั่งโน้น ไม่ใช่นกึอยากจะข้ามกข้็ามได้เลย ต้องมเีรือ มหีลายๆ ส่วน
ประกอบเข้ามา เพื่อใช้ข้ามไป จิตจะถึงความหลุดพ้นได้ก็ต้องมีตัวช่วย ตัวช่วยพา
จิตข้ามไปคืออริยมรรคมีองค์ ๘ ทีนี้อริยมรรคมีองค์ ๘ นั้น ไม่ได้สมบูรณ์เลยทีเดียว 
ไม่ใช่ว่าทำาแป๊บเดียว ฝึกปฏิบัติแป๊บเดียวแล้วก็จะมีอริยมรรคมีองค์ ๘ มาประชุม
รวมกนัเลย ไม่ใช่อย่างนัน้ ต้องปฏบิตัแิบบต่อเนือ่ง ไม่ย่อท้อ ค่อยเป็นค่อยไป สำาหรบั
คนไม่ใช่อคุฆฏติญัญแูละวปัิญจิตญัญ ูเป็นเนยยบคุคลกต้็องศกึษา และปฏบิตัไิปตาม
ลำาดับ
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 ในบรรดาอริยมรรคมีองค์ ๘ นั้น มีอยู่ ๓ องค์ ที่ใช้เสมอ คล้ายๆ เป็นของใช้
ประจำาตัว เป็นมรรคประจำาจิต ควรจะทำาให้มีอยู่ในใจเสมอ เพื่อจะได้ฝึกองค์อื่นๆ 
เพิ่มเติมได้ มรรค ๓ ข้อ คือ สัมมาทิฏฐิ สัมมาวายามะ และสัมมาสติ ตัวสัมม�ทิฏฐิ
นีเ่ป็นหัวหน้�เข� เป็นตัวที่จะทำาใหรู้จ้ักสิ่งนัน้ตามที่มนัเป็น รู้จกัว่าเปน็สงัขาร เป็น
ของเกิดดับ ไม่เท่ียง เป็นทุกข์ ไม่ใช่ตัวตน รู้จักว่าอันไหนถูกอันไหนผิด ของผิด
ก็ทำาความเพียรเพื่อละ ของถูกก็ทำาความเพียรเพื่อเจริญขึ้น เหมือนเรามาฟังธรรม 
ก็มาเสริมสัมมาทิฏฐิ ต้องมีความรู้ ต้องทำาไปด้วยความรู้ เป็นหัวหน้าเขา มีความรู้
นำาหน้าไปก่อน จึงจะมีสิ่งท่ีตามมาตอนหลังได้ ต้องรู้ว่าอันไหนเป็นมิจฉาทิฏฐิ 
อันไหนเป็นสัมมาทิฏฐินะ ต้องรู้จัก อันไหนเป็นอกุศล อันไหนเป็นกุศล อันไหนให้
ผลเป็นทุกข์ อันไหนให้ผลเป็นสุข อันไหนบัณฑิตติเตียน อันไหนบัณฑิตสรรเสริญ 
อันไหนไปทำาแล้วนำาทุกข์มาให้ อันไหนไปทำาแล้วนำาสุขมาให้ ต้องรู้ ความรู้นี้
เรียกว่าสัมมาทิฏฐิ
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 สัมมาทิฏฐิจึงต้องมีอยู่เสมอ ต้องรู้จักพิจารณามองดูให้เห็นความจริง ถ้ายัง
ไม่มีก็ต้องเสริมขึ้นมา ที่ม�ของสัมม�ทิฏฐินั้น	 มีเหตุ	 ๒	 อย่�งหลักๆ	 ข้อที่	 ๑	
ปรโตโฆสะ	เสียงจ�กผู้อื่น	ข้อที่	๒	โยนิโสมนสิก�ร	รู้จักใส่ใจให้ถูกต้องแยบค�ย 
ฟังจากคนอ่ืน คือ ฟังจากพระพุทธเจ้า อ่านจากพระไตรปิฎก อ่านจากหนงัสอื เรียน
ธรรมจากอาจารย์ ต้องฟังคำาสอนของพระพุทธเจ้า ทำาให้เกิดความรู้ได้ โยนิโส
มนสิการ คือ การรู้จักใส่ใจ รู้จักสนใจ รู้จักมองดู สังเกตดู รู้จักคิดพิจารณาให้เข้าใจ 
รู้จักศึกษา ค้นคว้า วิจัย สำารวจดู พิจารณาให้ถึงเหตุผล ต้นตอ ข้อเท็จจริง นี้เป็น
องค์ที่หนึ่งคือสัมมาทิฏฐิ

 องค์ที่สองที่ต้องมีประจำาจิตเอาไว้คือความเพียร สัมมาวายามะ ความเพียร
เพื่อที่จะละอันที่ไม่ดี และความเพียรเพื่อที่จะเข้าถึงอันที่ดี ความเพียรนี้เป็นมรรค
ประจำา เป็นสิ่งที่ต้องใช้ประจำา องค์ที่ ๓ คือสัมมาสติ สตินี้จะเป็นตัวระลึกได้ ช่วย
ยับยั้ง ทำาให้เกิดความรู้ตัว ตื่นตัว ไม่ประมาท
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 ในมัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ มหาจัตตารีสกสูตร ข้อ ๑๓๖ พระพุทธองค์
ตรสัถึงอรยิมรรคมอีงค์ ๘ มสีมัมาทิฏฐเิป็นหวัหน้า และมีองค์มรรค ๓ คล้อยตามไป
อยู่เสมอว่า

 “สัมม�สม�ธิ	อันเป็นอริยะ	ที่มีอุปนิสะ	มีปริข�ร” เป็นอย่างไร
 คือ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมา
อาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สภาวะที่จิตมีอารมณ์เดียว แวดล้อมด้วย
องค์ ๗ นี ้เราเรียกว่า “สมัมาสมาธิอนัเป็นอริยะ ทีมี่อปุนสิะ” บ้าง เรยีกว่า 
“สัมมาสมาธิอันเป็นอริยะ มีปริขาร” บ้าง
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 บรรดาองค์ ๗ นั้น สัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้า
	 สัมม�ทิฏฐิเป็นหัวหน้� เป็นอย่างไร
 คือ ภิกษุรู้ชัดมิจฉาทิฏฐิว่า “เป็นมิจฉาทิฏฐิ” รู้ชัดสัมมาทิฏฐิว่า 
“เป็นสัมมาทิฏฐิ” ความรู้ของภิกษุนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิ
 
 มิจฉ�ทิฏฐิ เป็นอย่างไร
 คือ ความเห็นว่า “ทานที่ให้แล้วไม่มีผล ยัญที่บูชาแล้วไม่มีผล 
การเซ่นสรวงที่เซ่นสรวงแล้วไม่มีผล ผลวิบากแห่งกรรมที่ทำาดีและทำาชั่ว
ไม่มี โลกนี้ไม่มี โลกหน้าไม่มี มารดาไม่มีคุณ บิดาไม่มีคุณ สัตว์ที่เป็น
โอปปาติกะก็ไม่มี สมณพราหมณ์ ผู้ประพฤติปฏิบัติชอบทำาให้แจ้งโลกนี้
และโลกหน้าด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วสอนผู้อื่นให้รู้แจ้ง ก็ไม่มีในโลก” 
นี้เป็นมิจฉาทิฏฐิ
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 สัมม�ทิฏฐิ เป็นอย่างไร
 คือ เรากล่าวสัมมาทิฏฐิว่ามี ๒ ประเภท ได้แก่
 ๑.  สัมมาทิฏฐิที่ยังมีอาสวะ เป็นส่วนแห่งบุญ ให้ผลคืออุปธิ
 ๒.  สัมมาทิฏฐิอันเป็นอริยะ ที่ไม่มีอาสวะ เป็นโลกุตตระ เป็นองค์
แห่งมรรค
 
 สัมม�ทิฏฐิที่ยังมีอ�สวะ	 เป็นส่วนแห่งบุญ	 ให้ผลคืออุปธิ เป็น
อย่างไร
 คือ ความเห็นว่า “ทานที่ให้แล้วมีผล ยัญที่บูชาแล้วมีผล การเซ่น
สรวงท่ีเซ่นสรวงแล้วมีผล ผลวิบากแห่งกรรมที่ทำาดีและทำาชั่วมี โลกนี้มี 
โลกหน้ามี มารดามีคุณ บิดามีคุณ สัตว์ที่เป็นโอปปาติกะมี สมณพราหมณ์
ผู้ประพฤติปฏิบัติชอบทำาให้แจ้งโลกนี้และโลกหน้าด้วยปัญญาอันยิ่งเอง
แล้วสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งก็มีอยู่ในโลก” นี้เป็นสัมมาทิฏฐิท่ียังมีอาสวะ เป็น
ส่วนแห่งบุญ ให้ผลคืออุปธิ
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 สัมม�ทิฏฐิอันเป็นอริยะ	 ที่ไม่มีอ�สวะ	 เป็นโลกุตตระ	 เป็นองค์
แห่งมรรค	เป็นอย่างไร
 คือ ปัญญา ปัญญินทรีย์ ปัญญาพละ ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ สัมมา
ทิฏฐิ องค์แห่งมรรคของภิกษุผู้มีจิตไกลจากข้าศึก มีจิตหาอาสวะมิได้ 
เพียบพร้อมด้วยอริยมรรค เจริญอริยมรรคอยู่ นี้เป็นสัมมาทิฏฐิอันเป็น
อริยะ ที่ไม่มีอาสวะ เป็นโลกุตตระ เป็นองค์แห่งมรรค
 
 ภิกษุนั้นย่อมพยายามเพื่อละมิจฉาทิฏฐิ ยังสัมมาทิฏฐิให้ถึงพร้อม 
ความพยายามของภกิษนุัน้ เป็นสมัมาวายามะ ภกิษนุัน้มสีต ิละมจิฉาทฏิฐิ 
มีสติเข้าถึงสัมมาทิฏฐิอยู่ สติของภิกษุนั้นเป็นสัมมาสติ ธรรม ๓ นี้ คือ 
(๑) สัมมาทิฏฐิ (๒) สัมมาวายามะ (๓) สัมมาสติ ย่อมห้อมล้อมคล้อยตาม
สัมมาทิฏฐิของภิกษุนั้นไป ด้วยประการฉะนี้
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 ในอรยิมรรคมอีงค์ ๘ นัน้ มสีมัม�ทฏิฐเิป็นหวัหน้า เพราะทำาให้รูช้ดัว่าอะไร
เป็นอะไรได้อย่างถกูต้อง รูช้ดัมจิฉาทฏิฐว่ิาเป็นมิจฉาทฏิฐิ รูชั้ดคว�มเห็นผดิว่�เป็น
คว�มเห็นผิด	ไม่ใช่เร�	ไม่ใช่ของเร�	ไม่ใช่เข�	ไม่ใช่ของเข�	ไม่ใช่ใคร	ไม่ใช่ของ
ใคร	ไม่ใช่สัตว์บุคคล	เป็นสังข�รที่เกิดเพร�ะเหตุปัจจัย	เป็นสิ่งไม่เที่ยง	เป็นทุกข์	
เป็นอนัตต�	 เป็นคว�มเห็นผิด	 ไม่ใช่คนผิด	 ไม่ใช่ใครผิด	 เป็นสภ�วะอย่�งหนึ่ง	
รู้ชัดสัมม�ทิฏฐิว่�เป็นสัมม�ทิฏฐิ	 รู้ชัดคว�มเห็นถูกว่�เป็นคว�มเห็นถูก	 เป็น
สภ�วะอย่�งหนึ่งที่เป็นสังขาร เกิดเพราะเหตุปัจจัย ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา 
สามารถแยกแยะประเภทของมจิฉาทฏิฐแิละสมัมาทฏิฐไิด้ สมัมาทฏิฐจิงึเป็นหวัหน้า
อย่างนี้



127 

 สัมมาทิฏฐินี้ต้องใช้อยู่เสมอ ในการละมิจฉาทิฏฐิ เจริญสัมมาทิฏฐิ จำาเป็น
ต้องรูจั้กมจิฉาทฏิฐแิละสัมมาทฏิฐใิห้ชดัเจนเสยีก่อน รูจ้กัตัวมันและธรรมดาของมัน 
รู้แล้วต้องมีความเพียร เพียรเพื่อละมิจฉาทิฏฐิ เพียรเพื่อที่จะเข้าถึงสัมมาทิฏฐิ นี้
เรียกว่าสัมม�ว�ย�มะ ในการปฏิบัติต้องมีสติจึงทำาได้ สตินั้นเป็นสัมม�สติ แม้ใน
องค์ข้ออื่นๆ ก็เหมือนกัน

 เช่น ข้อสัมมาสังกัปปะ มีสัมม�ทิฏฐิทำาให้รู้ชัดมิจฉาสังกัปปะว่าเป็นมิจฉา
สังกัปปะ รู้ชัดสัมมาสังกัปปะว่าเป็นสัมมาสังกัปปะ พยายามเพื่อละมิจฉาสังกัปปะ 
พยายามเพ่ือเจริญสมัมาสงักัปปะ เป็นสมัม�ว�ย�มะ สตทิีใ่ช้กเ็ป็นสมัม�สต ิฉะนัน้
มรรคประจำาหรอืธรรมะท่ีมอียูป่ระจำาจติในการปฏิบตัธิรรม เจรญิอริยมรรคเพ่ือการ
ตรัสรู้ มี ๓ อย่าง ได้แก่ สัมมาทิฏฐิ สัมมาวายามะ และสัมมาสติ นี้เป็นเครื่องมือ
หลักในการปฏิบัติธรรม เราทั้งหลายควรจะทำาให้มีขึ้น
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 ในหลักการปฏิบัติตั้งแต่ต้น เริ่มจากสติปัฏฐานก็ใช้ธรรม ๓ ตัวนี้เหมือนกัน 
เรื่องสติปัฏฐานท่ีได้พูดไปแล้วไม่รู้จำาได้หรือเปล่า ในทีฆนิกาย มหาวรรค มหาสติ
ปัฏฐานสูตร ข้อ ๓๗๓ พระพุทธองค์ตรัสว่า

 ภกิษทุัง้หลาย ทางนี ้เป็นทางเดยีว เพือ่ความบรสุิทธิข์องเหล่าสัตว์ 
เพื่อล่วงโสกะและปริเทวะ เพื่อดับทุกข์และโทมนัส เพื่อบรรลุญายธรรม 
เพื่อทำาให้แจ้งนิพพาน ทางนี้คือสติปัฏฐาน ๔ ประการ

 สติปัฏฐาน ๔ ประการ อะไรบ้าง คือ
 ภิกษุในธรรมวินัยนี้
 ๑.  พิจารณาเห็นกายในกายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ 
กำาจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้
 ๒.  พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่ มีความเพียร มี
สัมปชัญญะ มีสติ กำาจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้
 ๓.  พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ 
กำาจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้
 ๔.  พิ จารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู ่ มีความเพียร มี
สัมปชัญญะ มีสติ กำาจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้
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 ในสติปัฏฐานก็ใช้ธรรม ๓ อย่างเป็นหลักในการฝึก อย่างที่ ๑ มีคว�มเพียร	
เพียรทำาให้กิเลสเร่าร้อน นี้คือสัมมาวายามะหรือสัมมัปปธาน อย่างที่ ๒ มี
สัมปชัญญะ	มีความรู้ นี้คือสัมมาทิฏฐิ อย่างที่ ๓ มีสติ คือสัมมาสติ มรรค ๓ องค์
มีประจำา ในการฝึกปฏิบัติ ถ้าอยากจะพ้นทุกข์ อยากไปถึงฝั่งโน้นคือพระนิพพาน
ต้องมี ๓ องค์นี้อยู่เสมอ เราทั้งหลายมาเรียนธรรมะกันนี้ก็ขอสรุปก่อนเลยว่าทุกคน
อยากพ้นทุกข์ พูดเหมาๆ ไปก่อน จะถึงความพ้นทุกข์ต้องฝึกให้มีปัญญาโพธิ จะมี
ปัญญาตรัสรู้ธรรมได้ ต้องมีธรรมะที่เป็นฝ่ายของปัญญาคือโพธิปักขิยธรรม หากยัง
ไม่มีก็เริ่มฝึก เลยต้องมีธรรมะ ๓ อันนี้ประจำา พอมี ๓ อย่างนี้แล้วก็ฝึกอันอื่นๆ 
ต่อไป

 ต้องมีความรู้ มีสัมมาทิฏฐิ โดยเฉพาะความรู้ที่เกี่ยวกับเรื่องอริยสัจ แล้วก็มี
ความเพียร ไม่ใช่ว่ารู้แล้วว่าตัวเองขี้เกียจ นิสัยไม่ดี แต่ก็ปล่อยไป อย่างนี้ก็ไม่ได้
เรื่อง พระพุทธเจ้าตรัสว่า บุคคลปรารภความเพียรนั้นย่อมอยู่เป็นสุข ย่อมได้
ประโยชน์ที่ควรจะได้ ส่วนพวกขี้เกียจสันหลังยาว เกียจคร้าน มีอกุศลเต็มไปหมด 
ย่อมอยู่เป็นทุกข์ ประโยชน์ที่สมควรจะได้ก็ไม่ได้ จึงต้องไม่ประมาท มีสติอยู่เสมอ 
สัมมาทิฏฐิ สัมมาวายามะ และสัมมาสติ ให้ฝึกไว้เยอะๆ ทำานองนี้นะครับ
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๒.๓	คว�มเพียรเป็นกองสม�ธิ

 ข้อที่ ๓ ความเพียรเป็นกองสมาธิ ความเพียร สัมมัปปธาน เป็นสมาธิขันธ์ 
เป็นกลุ่มสมาธิ ธรรมะชุดสมาธินี้เป็นตัวขัดเกลาจิตให้สะอาด ปลอดโปร่ง เบา อ่อน 
นิ่มนวล ควรแก่การนำาไปใช้งาน สมาธิเป็นขั้นกลางๆ ขั้นต้นเป็นศีล ขั้นต่อมาเป็น
สมาธิ สมาธินี้เป็นตัวกลางในการที่จะทำาให้จิตนั้นเกิดปัญญา เราต้องการปัญญา 
เพราะปัญญานี้สามารถถอนกิเลสได้ แต่จะมีปัญญาต้องอาศัยตัวกลางคือสมาธิ

 ในหมวดสมาธินี้ จะมีธรรมะที่เป็นชุดของมันมีความเพียรอยู่ในนั้นด้วย ถ้า
ใครไม่มีความเพียรแล้วอยากมีสมาธิ แบบนี้ ไม่สามารถเป็นไปได้ ต้องมีความเพียร
จึงจะมีสมาธิ เพราะเป็นชุดเดียวกัน และมีสติ ต้องเพียรมีสติให้เยอะๆ ด้วย ไม่ใช่
แค่มีสติอย่างเดียวแล้วจะมีสมาธิไม่ใช่อย่างนั้น ต้องมีความเพียรใส่ลงไปในนั้น ใน
อริยมรรคมีองค์ ๘ ธรรมะชุดสมาธิมีอยู่ ๓ องค์ ได้แก่ สัมม�ว�ย�มะ	สัมม�สติ	
และสัมม�สม�ธิ	 น้ีเรียกว่�ชุดสม�ธิ	 สม�ธิขันธ์	 ชุดขัดเกลาจิต ทำาให้จิตพร้อม
สำาหรับนำาไปใช้งานนำาไปใช้ให้เกิดปัญญาได้
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 สำาหรับการจัดองค์มรรค ๓ องค์น้ีเป็นสมาธิขันธ์นี้กล่าวไว้ในมัชฌิมนิกาย
มูลปัณณาสก์ จูฬเวทัลลสูตร ข้อ ๔๖๒ พระนางธัมมทินนาเถรี ผู้เป็นพระอรหันต์ 
ตอบปัญหาวิสาขอุบาสก ผู้เป็นพระอนาคามีว่า

 “แม่เจ้าขอรับ อริยมรรคมีองค์ ๘ เป็นอย่างไร”
 “ท่านวิสาขะ อริยมรรคมีองค์ ๘ นี้ คือ
 ๑.  สัมมาทิฏฐิ    ๒. สัมมาสังกัปปะ
 ๓.  สัมมาวาจา    ๔. สัมมากัมมันตะ
 ๕.  สัมมาอาชีวะ   ๖. สัมมาวายามะ
 ๗.  สัมมาสติ    ๘. สัมมาสมาธิ”
 
 “อริยมรรคมีองค์ ๘ เป็นสังขตธรรม หรือเป็นอสังขตธรรม”
 “อริยมรรคมีองค์ ๘ เป็นสังขตธรรม”
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 “พระผู้มีพระภาคทรงจัดขันธ์ ๓ ประการ เข้าในอริยมรรคมีองค์ 
๘ หรือว่า ทรงจัดอริยมรรคมีองค์ ๘ เข้าในขันธ์ ๓ ประการ
 “พระผูม้พีระภาคไม่ทรงจดัขนัธ์ ๓ ประการ เข้าในอรยิมรรคมอีงค์ 
๘ แต่ทรงจัดอริยมรรคมีองค์ ๘ เข้าในขันธ์ ๓ ประการ คือ
 ๑.  สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ และสัมมาอาชีวะ ทรงจัดเข้าในสีล
ขันธ์
 ๒.  สัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ ทรงจัดเข้าในสมาธิ
ขันธ์
 ๓.  สัมมาทิฏฐิ และสัมมาสังกัปปะ ทรงจัดเข้าในปัญญาขันธ์”
 
 “แม่เจ้าขอรับ ธรรมชนิดใดเป็นสมาธิ ธรรมเหล่าใดเป็นนิมิตของ
สมาธิ ธรรมเหล่าใดเป็นเครื่องอุดหนุนสมาธิ การเจริญสมาธิเป็นอย่างไร”
 “ท่านวิสาขะ ความที่จิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งเป็นสมาธิ สติปัฏฐาน ๔ 
เป็นนิมิตของสมาธิ สัมมัปปธาน ๔ เป็นเครื่องอุดหนุนสมาธิ การเสพ การ
เจริญ การทำาให้มากซึ่งธรรมเหล่านั้นนั่นแล เป็นการเจริญสมาธิ”
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 จากคำาตอบของพระนางธัมมทนินาเถรน้ัีน แสดงให้เหน็ว่า ความเพยีรนีเ้ป็น
ธรรมหมวดสมาธิ ทำาให้จิตมีความพร้อม มีอารมณ์เดียวเป็นหนึ่ง รวมเป็นหนึ่ง
สิ่งภายนอกเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงแต่จิตไม่ยินดียินร้าย ไม่กระโดดไปตาม รับรู้
เหมือนกัน แต่ไม่ไปตามอารมณ์ ถอนความยินดียินร้ายออกได้ จิตไม่มีความฟุ้งซ่าน
ซัดส่าย มอีารมณ์เป็นหนึง่เป็นตวัของตวัเอง ลองคดิด ูคนเป็นตวัของตวัเองนี ่แหม...
สบายนะ ทุกคนก็อยากเป็นตัวของตัวเองไม่อยากเป็นตามใคร สมาธินี้แหละเป็น
ตัวทำาให้จตินัน้เป็นตวัของตวัเอง ให้จติเป็นหนึง่ตัง้ม่ันดี ภายนอกจะเป็นอย่างไร ใคร
จะแตกต่างกันยังไง เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย ไม่มีปัญหาเลย เพราะเป็นตัวของ
ตัวเอง ความสุขจากของภายนอกไม่พูดถึงแล้ว เพราะจิตมีความสุขอยู่ภายใน ซึ่ง
สามารถทำาได้ เร่ิมจากการเป็นผูม้สีต ิแล้วทำาความเพยีร เพ่ือกันกเิลส ละกเิลส เจรญิ
กุศล ทำากุศลให้เยอะๆ จิตก็จะรวมลงเป็นหนึ่ง
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 การที่จะมีสมาธิ ความเพียรน้ีเป็นหลักสำาคัญ สติปัฏฐานเป็นนิมิต เป็น
เครื่องหมายของสมาธิ จะเกิดสมาธิ ต้องมีสติ ให้จิตมาท่องเที่ยวอยู่ในกาย เวทนา 
จิต ธรรม ถ้าจิตยังท่องเที่ยวอยู่ข้างนอก ไปกับนำ้าท่วม ไปกับข่าวการเมือง ยัง
ท่องเที่ยวไปกับทีวี ดูข่าวโน้นข่าวนี้ ติดตามเหตุการณ์อยู่เรื่อย อย่างนี้ไม่ต้องพูดถึง 
มันไม่มีนิมิตของสมาธิ

 นิมิตของสม�ธิคือสติปัฏฐ�น	 ๔	 มีคว�มเพียร	 สัมปชัญญะ	 สติ	 รู้ก�ย	
เวทน�	จิต	และธรรม	อยู่เสมอๆ	เนืองๆ	บ่อยๆ ต้องมาเที่ยวอยู่ในนี้ให้ได้ก่อน นี้
เป็นนิมิตของสมาธิ แต่ยังไม่ใช่สมาธิ ต้องทำาให้เยอะกว่านั้นอีก เป็นเครื่องหมาย
บ่งบอกว่า ถ้าให้จิตรับรู้อยู่แนวๆ นี้ เมื่อทำาความเพียรเพิ่มขึ้นไป จิตจะถึงความเป็น
หนึ่งได้ ท่านบอกว่าสติปัฏฐาน ๔ เป็นนิมิตแห่งสมาธิ สัมมัปปธ�น	๔	เป็นเครื่อง
อุดหนุนเกื้อกูลสม�ธิ	 สัมมัปปธาน ๔ เป็นเครื่องมือหลักที่จะทำาให้เกิดสมาธิ 
สติปัฏฐาน ๔ นีเ้ป็นเครือ่งหมายเท่านัน้ ไม่ใช่ว่าฝึกสตปัิฏฐานแล้วกจ็ะได้หมด ไม่ใช่
อย่างนัน้ ต้องมคีวามเพียรจงึจะได้สมาธ ิเรยีงตามโพธปัิกขยิธรรมเป็น สตปัิฏฐาน ๔ 
สัมมัปปธาน ๔ แล้วจึงอิทธิบาท ๔ อิทธิบาทก็คือสมาธินั่นเอง
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 สติปัฏฐาน ๔ เป็นนิมิตแห่งสมาธิ สัมมัปปธาน ๔ เป็นเครื่องอุดหนุนของ
สมาธิ การเสพ ทำาความคุ้นเคย ใช้สอยเป็นประจำา มีธรรมเหล่านั้นเนืองๆ การทำา
ธรรมะเหล่านั้นให้เจริญ ทำาให้มากๆ นี้เป็นสม�ธิภ�วน�	 เป็นการเจริญสมาธิ 
ขั้นแรกให้มีสติปัฏฐาน ๔ อย่าให้จิตมันกระโดดไปโน่นไปนี่ ให้มีสติ ให้จิตเที่ยวอยู่
ในกาย เวทนา จิต และธรรม หายใจเข้า หายใจออก เดินไปเดินมา ให้มีสติ รู้ตัวอยู่
เสมอ ความสุขความทุกข์เกิดขึ้น ให้รับรู้ว่าเป็นเพียงเวทนา จิตเป็นอย่างไร ให้รับรู้
ว่าเป็นเพียงจติ วนอยูใ่นนี ้ต่อมากใ็ห้มคีวามเพยีร กนักเิลส ละกเิลส เพิม่กศุล รกัษา
กุศล หาวิธีรักษาไว้ นี้เป็นเครื่องอุดหนุนของสมาธิ สัมมัปปธาน ๔ เป็นบริขารของ
สมาธิ

 ก�รเสพ	ก�รเจรญิกระทำ�ให้ม�ก	ในสตปัิฏฐ�นกบัสัมมปัปธ�น	นีเ้รยีกว่�
สม�ธิภ�วน�	เป็นการเจริญสมาธิ ทำาให้สมาธิให้เกิดขึ้น ให้เจริญมากขึ้นได้ จะเอา
ขั้นไหนก็ได้ ขั้นธรรมดาก็ได้ ขั้นแนบแน่นระดับฌานก็ได้
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๒.๔	คว�มเพียรมีอุปก�ระม�กต่อก�รบรรลุธรรม

 ข้อท่ี ๔ ความเพียรมีอุปการะมากต่อการบรรลุธรรม หากขาดความเพียร
ท้อแท้ ท้อถอย หยุดพักเสียกลางคัน ไม่มุ่งมั่นบากบั่นก้าวรุดเดินไปข้างหน้า การ
บรรลุธรรมย่อมมีไม่ได้ การตรัสรู ้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณของพระอรหันต
สัมมาสัมพุทธเจ้า มีได้ก็เพราะการตั้งความเพียรที่ไม่ท้อถอยเช่นกัน ในอังคุตตร
นิกาย ทุกนิบาต อุปัญญาตสูตรข้อ ๕ พระพุทธองค์ตรัสว่า

 ภิกษุทั้งหลาย เรารู้ทั่วถึงธรรม ๒ ประการ
 ธรรม ๒ ประการ อะไรบ้าง คือ
 ๑.  ความไม่สันโดษเพียงแค่กุศลธรรมทั้งหลาย
 ๒.  ความไม่ท้อถอยในการบำาเพ็ญเพียร
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 ภกิษทุัง้หลาย เราเริม่ตัง้ความเพยีรไม่ย่อหย่อนว่า “จะเหลอือยูแ่ต่
หนงั เอ็น และกระดกูกต็ามที เนือ้และเลอืดในสรรีะจงเหอืดแห้งไปเถดิ ยงั
ไม่บรรลผุลท่ีพึงบรรลุด้วยเร่ียวแรงของบรุษุ ด้วยความเพยีรของบรุษุ ด้วย
ความบากบั่นของบุรุษแล้ว จักไม่หยุดความเพียร” สัมโพธิญาณนั้น
เราบรรลไุด้ด้วยความไม่ประมาท ธรรมเป็นแดนเกษมจากโยคะทีย่อดเยีย่ม 
เราก็บรรลุได้ด้วยความไม่ประมาท แม้ถ้าเธอทั้งหลายพึงตั้งความเพียร
ไม่ย่อหย่อนว่า “จะเหลอือยูแ่ต่หนงั เอน็ และกระดกูกต็ามท ีเนือ้และเลอืด
ในสรรีะจงเหอืดแห้งไปเถดิ ยงัไม่บรรลผุลทีพ่งึบรรลดุ้วยเรีย่วแรงของบุรษุ 
ด้วยความเพียรของบุรุษ ด้วยความบากบ่ันของบุรุษแล้ว จักไม่หยุด
ความเพียร” ไม่นานนักก็จักทำาให้แจ้งซึ่งประโยชน์ยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุด
แห่งพรหมจรรย์ท่ีกลุบตุรออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติโดยชอบต้องการ
ด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันแน่แท้
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 เพราะเหตุนั้นแล เธอทั้งหลายพึงสำาเหนียกอย่างนี้ว่า “เราจักเริ่ม
ตั้งความเพียรไม่ย่อหย่อนว่า จะเหลืออยู่แต่หนัง เอ็น และกระดูกก็ตามที
เนื้อและเลือดในสรีระจงเหือดแห้งไปเถิด ยังไม่บรรลุผลที่พึงบรรลุด้วย
เรีย่วแรงของบรุุษ ด้วยความเพียรของบรุษุ ด้วยความบากบัน่ของบรุษุแล้ว 
จักไม่หยุดความเพียร”
 ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงสำาเหนียกอย่างนี้แล

อุปัญญาตสูตรที่ ๕ จบ



140

 พระสูตรนี้พระพุทธองค์ได้ทรงกล่าวถึงสัมโพธิญาณที่พระองค์บรรลุก็ด้วย
คุณของธรรมะ พระองค์รู้ทั่วถึงคุณของธรรมะ ๒ อย่างตามที่เป็นจริงว่า ที่ได้บรรลุ
โพธิญาณ เพราะธรรมะ ๒ อย่างนี้ อย่างที่ ๑ คว�มไม่สันโดษเพียงแค่กุศลธรรม
ท้ังหล�ย ความไม่พอใจในกุศลธรรม ไม่ยินดีในกุศล ไม่พอใจว่าได้กุศลเท่านั้น
เท่านี ้สำาหรบัปัจจยั ๔ วัตถุภายนอกอะไรต่างๆ พระองค์ทรงสอนให้พอใจ ให้สนัโดษ
ในปัจจยั ๔ แต่ไม่ให้สนัโดษพอใจในกศุลธรรมทัง้หลาย ส่วนพวกเรานีก้ลับข้าง กศุล
เอาเท่านี้ก็พอแล้ว ฟังธรรมแค่ชั่วโมงหนึ่งก็พอแล้ว ส่วนหาเงินนี่ ๒๔ ชั่วโมง
ยังไม่พอเลยสำาหรับบางคน กลับข้างกันอยู่ กุศลธรรมรู้จักพอ แต่พวกวัตถุเงินทอง
ชือ่เสยีง ไม่รูจ้กัพอสกัทีเนีย่อย่างนี ้พระพุทธเจ้าทรงสอนตรงข้าม ให้รูจ้กัพอในปัจจยั
ต่างๆ ส่วนกุศลธรรมทั้งหลายอย่าไปพอ อย่าไปพอใจเท่านั้น ให้ทำาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
นี่เป็นคุณธรรมอย่างท่ี ๑ อย่างท่ี ๒ คือ คว�มไม่ท้อถอยในก�รบำ�เพ็ญเพียร 
ไม่ย่อหย่อนในความเพียร
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 ก่อนบรรลุสัมโพธิญาณพระพุทธองค์ทรงตั้งความเพียรไม่ย่อหย่อนว่า 
“จะเหลอือยูแ่ต่หนงั เอน็ และกระดกูกต็ามท ีเนือ้และเลอืดในสรรีะจงเหอืดแห้งไป
เถิด ยังไม่บรรลุผลที่พึงบรรลุด้วยเรี่ยวแรงของบุรุษ ด้วยความเพียรของบุรุษ ด้วย
ความบากบัน่ของบรุุษแล้ว จกัไม่หยดุความเพยีร” พระองค์ทำาความเพยีรด้วยความ
ไม่ประมาท บรรลุสัมโพธิญาณแล้ว ทรงสอนภิกษุทั้งหลายว่า เธอทั้งหลายพึงตั้ง
อย่างนั้นเหมือนกัน ไม่นานนักก็จะทำาให้แจ้งพระนิพพานดังที่ต้องการ หมายความ
ว่า ถ้าตั้งความเพียรทำาอย่างนั้น จะบรรลุในอนาคต ไม่นานเลย
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 เราทัง้หลายกอ็ย่าลมืตัง้กนับ้างนะ หาทีน่ัง่สปัปายะทีใ่ดทีห่นึง่แล้วกต็ัง้ หลงั
จะหกักต็ามที ปวดจนจะตายก็ตามท ีถ้าไม่บรรลกุจ็ะไม่ลกุ ถ้าไม่บรรลจุรงิๆ กค่็อยลกุ 
วนัหลงักเ็อาใหม่ ตัง้ใหม่ต้องหดัไปเรือ่ยๆ ถ้าไม่รูจ้กัตัง้อะไรเสยีเลย ไม่ทำาความเพยีร
อะไรใจมันก็ไม่เข้มแข็งสักที เดินไปได้สองสามก้าว อยากนอนแล้ว อยากดูทีวี
แล้ว ไปดขู่าวก่อน อย่างนี ้กเิลสเอาไปหมด ฉะนัน้ต้องรูจ้กัตัง้ว่า เออ…ถ้าไม่ถงึเวลา
นี้จะไม่ไปคุยกับใคร ไม่ถึงเวลานี้จะไม่ดูทีวี ไม่ถึงวันนี้ๆ จะไม่เปิดโทรศัพท์ไม่คุยกับ
ใคร มีการตั้งทำานองนี้ เรียกว่าตั้งความเพียร อย่างที่พระพุทธองค์ตั้งไว้ ทำาตามนั้น
แล้วก็ได้บรรลุ ทรงบอกภิกษุทั้งหลายว่า แม้พวกเธอทั้งหลายก็จงตั้งเหมือนกัน 
ต้องตั้งคว�มเพียรไว้	ส่วนจะบรรลุหรือไม่บรรลุไม่ว่ากัน ต้องรู้จักตั้ง
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 ผู้ไม่รู้จักตั้งนี่ ทำานั่นทำานี่ สะเปะสะปะไปเรื่อย มีโทรศัพท์ไว้ไม่ห่างตัว ใคร
โทรมาก็รับๆ มีรีโมตทีวีไว้กด เบ่ือก็กดๆ ก็ไม่ได้อะไร ทำาตามใจชอบอยู่อย่างนั้น 
ต้องตั้งความเพียรเอาไว้ ความเพียรนี้เป็นเรี่ยวแรงของคน คนเราสามารถทำาได้ 
สามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ ได้ ไม่เหมือนเดิมได้ ดีกว่าเดิมได้ สามารถที่จะชนะ
กเิลสได้ กเ็พราะความเพยีร ส่วนชนะขัน้ไหนขนาดไหน ทกุคนสามารถตัง้ความเพยีร 
ลงมอืทำา แล้วกช็นะได้ไปตามลำาดบัของตนๆ ไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นระดบัพระพทุธเจ้า 
ไม่ใช่ขนาดนั้น เราอาจจะน้อยกว่านั้น แต่สามารถเปลี่ยนแปลง ดีขึ้นไปกว่าเดิมได้ 
พระพุทธองค์ทรงแนะนำาภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงสำาเหนียก พึงศึกษา ฝึกหัด
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 เราท้ังหลายอย่าลืมตั้งนะ ถ้าไม่ตั้งความเพียรก็ยิ่งหย่อนไปกว่าเดิม ขนาด
ต้ังเอาไว้ยังหย่อนเลย ลองดูก็ได้ เราก็จะได้รู้ว่าขนาดตั้งยังย่อหย่อนเลย ถ้าไม่ตั้ง
คงจะย่อหย่อนหนักกว่านี้ไปเรื่อยๆ ไม่ใช่ปฏิบัติไปตามบุญตามกรรมนะ บอกว่าได้
เท่าไรเอาเท่านั้น ยังไม่ได้อะไรเลย ยังไม่ได้สักอันเลย เอาเท่านั้นเสียแล้ว เอาอันที่
ไม่ได้นั่นแหละ ไปนอนเสียแล้ว อย่างนั้นไม่ได้เรื่อง ต้องรู้จัก สิ่งไหนที่ได้จ�ก
เรี่ยวแรงกำ�ลังคว�มเพียร	 ก็ควรจะทำ�ให้มันได้ม� ส่วนจะได้แค่ไหนก็ค่อยว่ากัน 
นีเ้ป็นความสำาคัญของความเพียรข้อท่ี ๔ ความเพยีรเป็นธรรมะทีมี่เป็นอปุการะมาก
ต่อการบรรลุสัมโพธิญาณของพระพุทธเจ้า
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๒.๕	คว�มเพียรทำ�ให้ล่วงพ้นทุกข์ไปได้

 ข้อที ่๕ ความเพยีรทำาให้ล่วงพ้นทุกข์ไปได้ บคุคลล่วงทกุข์ได้เพราะความเพยีร
อาศัยความเพียรทำาให้ล่วงทุกข์ได้ จะอ่านคำาถามคำาตอบของยักษ์กับพระพุทธเจ้า
ให้ฟัง ยกัษ์เป็นเทวดาประเภทหนึง่ ในพระสตูรนี ้มเีนือ้หาหลายประเดน็ ผมจะอ่าน
ไปเรื่อยๆ ท่านทั้งหลายให้ตั้งใจฟัง จับใจความดู ในขุททกนิกาย สุตตนิบาต 
อาฬวกสูตร

 ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้
 สมยัหนึง่ พระผู้มีพระภาคประทบัอยู ่ณ ทีอ่ยูข่องอาฬวกยกัษ์ เขต
เมืองอาฬวี ครั้งนั้น อาฬวกยักษ์ได้เข้าไปหาพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ
กล่าวดงันีว่้า “จงออกไป สมณะ” พระผูม้พีระภาคทรงรบัคำาว่า “ได้ท่าน” 
แล้วเสด็จออกไป อาฬวกยักษ์กล่าวอีกว่า “จงเข้ามา สมณะ” พระผู้มี
พระภาคทรงรับคำาอีกว่า “ได้ท่าน” แล้วเสด็จเข้าไป
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 แม้ครั้งที่สอง อาฬวกยักษ์ได้กล่าวกับพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า “จง
ออกไป สมณะ” พระผู้มีพระภาคทรงรับคำาว่า “ได้ท่าน” แล้วเสด็จออก
ไป อาฬวกยกัษ์กล่าวอกีว่า “จงเข้ามา สมณะ” พระผูม้พีระภาคทรงรบัคำา
อีกว่า “ได้ท่าน” แล้วเสด็จเข้าไป
 แม้ครั้งที่สาม อาฬวกยักษ์ได้กล่าวกับพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า “จง
ออกไป สมณะ” พระผู้มีพระภาคทรงรับคำาว่า “ได้ท่าน” แล้วเสด็จออก
ไป อาฬวกยกัษ์กล่าวอกีว่า “จงเข้ามา สมณะ” พระผูม้พีระภาคทรงรบัคำา
อีกว่า “ได้ท่าน” แล้วเสด็จเข้าไป
 แม้ครัง้ทีส่ี ่อาฬวกยกัษ์ได้กล่าวกับพระผูมี้พระภาคดงันีว่้า “จงออก
ไป สมณะ” พระผู้มีพระภาคตรัสว่า “เราจะไม่ออกไปอีกแล้ว ท่านจะทำา
อะไรก็เชิญเถิด”
 อาฬวกยักษ์กล่าวว่า “สมณะ ข้าพเจ้าจะขอตั้งปัญหาถามท่าน ถ้า
ท่านตอบข้าพเจ้าไม่ได้ ข้าพเจ้าจะควักดวงจิตของท่านออกโยนทิ้งเสีย จะ
ขยี้หัวใจท่านให้แหลกสลาย หรือไม่ก็จะจับเท้าทั้งสองของท่านเหวี่ยงไป
ตกที่ฝั่งแม่นำ้าคงคาฟากโน้น”
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 พระผู้มีพระภาคตรัสว่า “ยักษ์เอ๋ย เรายังไม่เห็นใครสักคนเลยใน
โลก พร้อมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก และหมู่สัตว์ พร้อมทั้งสมณ
พราหมณ์ เทวดาและมนษุย์ ผู้จะสามารถควกัดวงจติของเราออกโยนทิง้เสยี 
จะขยี้หัวใจเราให้แหลกสลาย หรือไม่ก็จะจับเท้าทั้งสองของเราเหวี่ยงไป
ตกท่ีฝั่งแม่นำ้าคงคาฟากโน้นได้ เอาเถอะ เชิญท่านถามปัญหาตามที่ท่าน
สงสัยเถิด”
 
 ลำาดับนั้น อาฬวกยักษ์ได้ทูลถามปัญหากับพระผู้มีพระภาคด้วย
คาถาว่า
 [๑๘๓] อะไรเล่าเป็นทรัพย์เครื่องปลื้มใจที่ประเสริฐสุดของคนใน
โลกนี้
 อะไรเล่าที่บุคคลประพฤติดีแล้วนำาความสุขมาให้
 อะไรเล่าเป็นรสที่ดีกว่ารสทั้งหลาย
 บคุคลมคีวามเป็นอยูอ่ย่างไร นกัปราชญ์จงึกล่าวว่ามีชวีติประเสริฐ
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 [๑๘๔] (พระผู้มีพระภาคตรัสตอบดังนี้)
 ศรัทธาเป็นทรัพย์เครื่องปลื้มใจที่ประเสริฐสุดของคนในโลกนี้
 ธรรมที่บุคคลประพฤติดีแล้วนำาความสุขมาให้
 สัจจะเท่านั้นเป็นรสที่ดีกว่ารสทั้งหลาย
 บุคคลมีความเป็นอยู่ด้วยปัญญา
 นักปราชญ์จึงกล่าวว่ามีชีวิตประเสริฐ

 [๑๘๕] (อาฬวกยักษ์ถามดังนี้)
 คนจะข้ามโอฆะได้อย่างไร
 จะข้ามห้วงมหรรณพได้อย่างไร
 จะล่วงพ้นทุกข์ได้อย่างไร
 และจะบริสุทธิ์ได้อย่างไร
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 [๑๘๖] (พระผู้พระภาคตรัสตอบดังนี้)
 คนจะข้ามโอฆะได้ด้วยศรัทธา
 จะข้ามห้วงมหรรณพได้ด้วยความไม่ประมาท
 จะล่วงพ้นทุกข์ได้ด้วยความเพียร
 และจะบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญา

 [๑๘๗] (อาฬวกยักษ์ถามดังนี้)
 คนทำาอย่างไรจึงจะได้ปัญญา
 ทำาอย่างไรจึงจะได้ทรัพย์
 ทำาอย่างไรจึงจะได้เกียรติ
 ทำาอย่างไรจึงจะผูกใจหมู่มิตรไว้ได้
 และทำาอย่างไรเมื่อตายแล้วจะไม่เศร้าโศก
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 [๑๘๘] (พระผู้พระภาคตรัสตอบดังนี้)
 คนต้องการบรรลุนิพพาน
 เชื่อฟังคำาสั่งสอนของพระอรหันต์
 ไม่ประมาท รู้จักพินิจพิจารณา
 ตั้งใจฟังด้วยดี ย่อมได้ปัญญา

 [๑๘๙] คนปฏิบัติตนตรงต่อเวลา เอาธุระ
 มีความขยันย่อมหาทรัพย์ได้
 ย่อมได้เกียรติด้วยความสัตย์จริง
 ผู้ให้ย่อมผูกใจหมู่มิตรไว้ได้

 [๑๙๐] คนผู้อยู่ครองเรือน มีศรัทธา
 ประพฤติธรรม ๔ ประการนี้คือ
 สัจจะ ธรรมะ ธิติ และจาคะ
 ตายแล้วย่อมไม่เศร้าโศก
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 [๑๙๑] เชิญท่านถามสมณพราหมณ์เหล่าอื่นดูเถิดว่า
 ในโลกนี้ เหตุให้ได้เกียรติที่ยิ่งไปกว่าสัจจะก็ดี 
 เหตุให้มีปัญญาที่ยิ่งไปกว่าทมะก็ดี
 เหตุให้ผูกมิตรสหายไว้ได้ที่ยิ่งไปกว่าจาคะก็ดี
 เหตุให้หาทรัพย์ได้ที่ยิ่งไปกว่าขันติก็ดี มีอยู่หรือไม่

 [๑๙๒] (อาฬวกยักษ์กราบทูลดังนี้)
 วันนี้ ข้าพระองค์ได้ทราบชัดถึงประโยชน์ที่จะพึงได้ใน
 โลกหน้าแล้วยังต้องถามสมณพราหมณ์เหล่าอื่นอีกทำาไม

 [๑๙๓] พระพุทธเจ้าเสด็จมาประทับที่เมืองอาฬวี
 เพื่อประโยชน์แก่ข้าพระองค์โดยแท้
 ในวันนี้ข้าพระองค์ได้ทราบชัดถึงบุคคล
 ที่ใครๆ ถวายทานแล้วมีผลมาก
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 [๑๙๔] ข้าพระองค์นั้นขอนอบน้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
 พระธรรมที่พระองค์ตรัสไว้ดีแล้ว
 และพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีแล้ว
 เที่ยวประกาศธรรมไปทุกหนทุกแห่ง
 ตามหมู่บ้านหรือตามหัวเมืองน้อยใหญ่

อาฬวกสูตรที่ ๑๐ จบ
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 พระสูตรนี้ มีทั้งเรื่องความเพียรและเรื่องทั่วๆ ไปด้วย ฟังแล้วรู้เรื่องไหม คง
พอรูเ้รือ่งบ้างนะ มยีกัษ์ตัง้คำาถามเป็นคาถาขึน้มา พระพทุธเจ้าตรัสตอบ มเีรือ่งความ
เพียรอยู่ในนั้นด้วย

 ต้นเรือ่งมว่ีา มยีกัษ์ตนหนึง่ชือ่อาฬวกยกัษ์ พระพทุธเจ้าประทบัในทีอ่ยูข่อง
ยักษ์ ยักษ์เป็นเทวดากลุ่มหนึ่ง ยักษ์มาแล้วบอกพระพุทธเจ้าว่า ท่านจงออกไป 
พระพทุธเจ้าก็ทรงออกไป ยกัษ์บอกเข้ามา พระพทุธเจ้าก็ทรงเข้ามา เหมือนกบัยกัษ์
สั่งพระพุทธเจ้าได้ พระพุทธเจ้ากลัวต้องทำาตามอะไรทำานองนั้น ทำาอย่างนั้น ๓ ครั้ง 
พอครัง้ที ่๔ ไม่ทำาตาม อยากทำาอะไรกเ็ชญิเลย ยกัษ์กบ็อกว่าเดีย๋วจะถามปัญหา ถ้า
ตอบไม่ได้กจ็ะควักหวัใจหรอืจบัขาขว้างไปตกทีฟ่ากโน้นของแม่นำา้คงคา พระพุทธเจ้า
ตรัสว่าไม่มีใครทำาอย่างนั้นได้หรอก แต่ไม่เป็นไร ถ้าต้องการถามปัญหาก็จงถามมา
ได้ทุกประเด็นที่สงสัย อาฬวกยักษ์ก็เลยถามปัญหา



154

ถามว่า

พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า

อะไรเล่าเป็นทรัพย์เครื่องปลื้มใจที่ประเสริฐสุดของคนในโลกนี้
อะไรเล่าที่บุคคลประพฤติดีแล้วนำาความสุขมาให้
อะไรเล่าเป็นรสที่ดีกว่ารสทั้งหลาย
บุคคลมีความเป็นอยู่อย่างไร นักปราชญ์จึงกล่าวว่ามีชีวิตประเสริฐ

ศรัทธาเป็นทรัพย์เครื่องปลื้มใจที่ประเสริฐสุดของคนในโลกนี้
ธรรมที่บุคคลประพฤติดีแล้วนำาความสุขมาให้
สัจจะเท่านั้น เป็นรสที่ดีกว่ารสทั้งหลาย
บุคคลมีความเป็นอยู่ด้วยปัญญา
นักปราชญ์จึงกล่าวว่ามีชีวิตประเสริฐ
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 เริ่มต้นมี ๔ คำาถาม คำาถามที่ ๑ เรื่องทรัพย์อันเป็นเครื่องปลื้มใจ สิ่งของที่
เป็นทรพัย์สมบตัทิีค่นในโลกเขาชอบใจกนั อะไรประเสรฐิทีสุ่ด พระองค์ตรัสตอบว่า
ศรัทธา ศรัทธาเป็นทรัพย์เคร่ืองปลื้มใจที่ประเสริฐที่สุดของคนในโลกนี้ ศรัทธ�
ไทยเรานยิมแปลว่าความเชือ่กพ็อได้ ทีจ่รงิแล้ว ศรทัธามันคือความม่ันใจ การวางใจ
อย่างถูกต้อง การตั้งจิตเอาไว้ถูกกับความจริง ถูกกับหลักการ ตั้งจิตเอาไว้ถูกที่ ตั้ง
จิตเอาไว้ถูกต้อง เป็นความมั่นใจในปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า เชื่อปัญญ�	เชื่อ
คว�มรูข้องพระพทุธเจ้� ตอนเริม่ต้นเป็นความรูถ้กูต้องในเรือ่งพืน้ฐาน ความเข้าใจ
ถูกต้องในขั้นโลกๆ รู ้เรื่องกรรมและผลของกรรม ความรู ้นี้เป็นปัญญาของ
พระพทุธเจ้า เรามศีรทัธาในปัญญาน้ัน กเ็ลยพดูส้ันๆ ว่า เชือ่กรรมและผลของกรรม 
เชื่อว่าทานที่ให้เป็นของมีผล ท่านทั้งหลายเชื่ออย่างนี้ไหม ทานเป็นของมีผล เป็น
ความรู้ของพระพุทธเจ้า เราเชื่อความรู้นั้น มั่นใจในความรู้นั้น ก็เลยว่า เชื่อว่าการ
ให้ทานเป็นของมีผล ถ้าตั้งจิตไว้ถูกต้องอย่างนี้ เรียกว่ามีศรัทธา ยังไม่ได้มองทะลุ
อย่างแจ่มแจ้งด้วยตนเอง ไม่ได้มีปัญญาเป็นของตัวเอง แต่มั่นใจปัญญา ตั้งจิตเอา
ไว้ บางคนตั้งจิตไม่ถูก ไม่เชื่อ ไม่รู้เรื่อง ก็ว่าให้ทำาไม มีแต่หมดเงินเปล่าๆ ก็เพี้ยนไป 
ไม่มีศรัทธา
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 การบูชาบวงสรวงเป็นของมีผล การทำาสาธารณประโยชน์ต่างๆ เป็นของ
มผีล ผลและวบิากของกรรมดแีละกรรมชัว่มีอยูจ่รงิ เชือ่เรือ่งกรรมและผลของกรรม 
โลกนีม้ ีคอื ความเป็นมนษุย์มสีำาหรบัสตัว์อืน่ สตัว์ตายแล้วมาเกดิเป็นมนษุย์ได้ โลก
อื่นมี คือความเป็นสัตว์อบาย เทวดา หรือพรหม มีสำาหรับพวกมนุษย์เรา มารดามี 
บิดามี พ่อแม่มีคุณ เป็นคนพิเศษสำาหรับลูก ทำาไม่ดีกับท่านก็บาปมาก ทำาดีกับท่าน
ก็บุญมาก สัตว์ที่เป็นโอปปาติกะมีจริง ชีวิตหลังตาย พอตายแล้วเกิดเป็นตัวทันที 
แม้จะมองไม่เห็น แต่เป็นสิ่งที่มีอยู่จริง ส่วนใหญ่คงมองไม่เห็นกัน ถ้ามองเห็นคงวิ่ง
เตลิดกันแล้ว บางคนแค่เห็นอะไรแวบๆ ตะคุ่มๆ ผลุบๆ โผล่ๆ เท่านั้นแหละ วิ่งแล้ว 
สัตว์นรก ผี เปรต เทวดา พรหม ชีวิตหลังความตายแบบโอปปาติกะมีอยู่จริง ข้อ
สุดท้ายคือ มีความเห็นว่า สมณะและพราหมณ์ผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ รู้แจ้งโลกนี้
และโลกอื่นด้วยตนเอง แล้วสอนให้ผู้อื่นรู้ตามมี คือ มีพระพุทธเจ้าตรัสรู้ ทั้งหมดนี้
เป็นความรู้ เป็นสัมมาทิฏฐิ
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 ความเชือ่มัน่ปัญญาตรัสรู้ของพระพทุธเจ้า เรยีกว่าตถ�คตโพธศิรทัธ� เป็น
ทรพัย์ ถ้าวางจติไม่ถกู เราจะไม่ได้ทรพัย์อะไรจากโลกนีเ้ลย มัวแต่แสวงหาส่ิงทีไ่ม่ใช่
ทรพัย์อย่างแท้จรงิ มมีจิฉาทฏิฐ ิไม่รู้จกับาป บญุ คณุ โทษ ไม่มหิีรโิอตตปัปะ ใช้ชวีติ
แบบประมาทไม่ระวัง ไม่ได้รับประโยชน์จากการเกิดเป็นมนุษย์ จึงว่าศรัทธาเป็น
ทรัพย์เครือ่งปลืม้ใจอนัประเสริฐทีสุ่ดของคนในโลกนี้ พอมีศรทัธา เชื่อปญัญาตรสัรู้
ของพระพุทธเจ้า กส็ามารถใช้ความเพยีร สะสมทรพัย์อืน่ๆ ได้อกีมากมาย เป็นทีม่า
ของทรัพย์ พระพุทธองค์จึงเหมือนผู้ชี้ขุมทรัพย์ให้

 ธรรมทีบ่คุคลประพฤตดิแีล้วนำาความสขุมาให้ ธรรมะทีป่ระพฤตดิ ีทีป่ฏบิตัิ
ถูกต้อง ธรรมะมีหลายอย่าง	 ธรรมะที่ควรละได้ละ	 ธรรมะที่ควรเจริญได้เจริญ	
ธรรมะที่ควรกำ�หนดรู้ได้กำ�หนดรู้	 ธรรมะที่ควรเข้�ถึงได้เข้�ถึง	 อย่�งนี้เรียกว่�
ปฏิบัติถูกกับธรรมะ เช่น เบื้องต้นละอกุศลกรรมบถ ๑๐ เจริญกุศลกรรมบถ ๑๐ 
เป็นธรรมะทีป่ระพฤตดีิแล้วจะนำาความสขุมาให้ ถ้าเรายงัเป็นทกุข์อยูแ่สดงว่าปฏบิตัิ
ไม่ถูกกับธรรมะ ธรรมะควรละไม่ยอมละ ธรรมะควรเจริญไม่ยอมเจริญ สิ่งที่ควรละ 
ทุจริตไม่ละ ไม่งดเว้น จะสุขได้ไหม ไม่ได้สุขนะ มันทำาไม่ถูก
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 สัจจะเท่านั้น เป็นรสท่ีดีกว่ารสทั้งหลาย สัจจะคือความจริง โดยเฉพาะ
อริยสัจ เป็นความจริงอันประเสริฐสูงสุด เป็นความจริงแท้สูงสุด ไม่เปลี่ยนเป็น
อย่างอื่น บุคคลที่มีชีวิตอยู่ด้วยปัญญา ดำาเนินชีวิตด้วยปัญญา นักปราชญ์กล่าวว่ามี
ชวีติประเสรฐิ ชวีติประเสริฐ ไม่ใช่มชีวีติแบบคนรำา่รวยมอีำานาจ ไม่ใช่ชวีติของเทวดา 
ไม่ใช่ชีวิตของพรหม แต่เป็นชีวิตที่เป็นอยู่ด้วยปัญญา มีความรู้เท่าทันชีวิต รู้เท่าทัน
รูปธรรมนามธรรม ที่ล้วนเป็นสิ่งไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่ใช่ตัวตน รู้กฎเกณฑ์ความ
เป็นไปของมัน ตามหลักปฏิจจสมุปบาท ใช้ชีวิตเพื่อเดินทางไปนิพพาน
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 อาฬวกยักษ์ถามว่า
 คนจะข้ามโอฆะได้อย่างไร
 จะข้ามห้วงมหรรณพได้อย่างไร
 จะล่วงพ้นทุกข์ได้อย่างไร
 และจะบริสุทธิ์ได้อย่างไร

 พระผู้พระภาคตรัสตอบว่า
 คนจะข้ามโอฆะได้ด้วยศรัทธา
 จะข้ามห้วงมหรรณพได้ด้วยความไม่ประมาท
 จะล่วงพ้นทุกข์ได้ด้วยความเพียร
 และจะบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญา
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 อาฬวกยักษ์ถามว่าคนจะข้ามโอฆะได้อย่างไร พระพุทธเจ้าตรัสตอบ คนจะ
ข้ามโอฆะได้ด้วยศรัทธา ศรัทธามาเกี่ยวอะไรกับการข้ามโอฆะ ที่เป็นเช่นนั้นเพราะ
ว่าเราทั้งหลายข้ามเองไม่ได้ ในการศึกษาธรรมะนี้เราจะเป็นคนคิดเก่ง วิจารณ์เก่ง 
เทียบโน่นเทียบนี่เอาเองไม่ได้ ต้องอาศัยศรัทธา เชื่อปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า 
พระองค์ทรงชี้ทาง เราทำาตามนั้น ต้องมีความเห็นถูกต้องว่า มีพระพุทธเจ้�ตรัสรู้
แล้วนำ�ธรรมะม�สั่งสอน	ทรงเปิดประตูอมตะ	คือ	อริยมรรคมีองค์	๘	เพื่อให้ถึง
คว�มพ้นทกุข์ ต้องอาศยัความเชือ่อย่างนีจ้งึสามารถข้ามโอฆะได้ ถ้าเป็นคนคดิมาก
ว่า พระพุทธเจ้าเป็นนักคิด เป็นนักจริยธรรม เป็นนั่นเป็นนี่ เอาพระธรรมคำาสอนไป
เปรียบเทียบกับศาสนาน้ันศาสนานี้ อย่างนั้นคิดมากไปจนเพี้ยน ต้องเช่ือว่ามี
พระพุทธเจ้าตรัสรู้ รู้ความจริง ทรงสอนความจริง ช้ีหนทางพ้นทุกข์ แล้วเราก็ทำา
ตามเลย จึงข้ามโอฆะได้ โอฆะคือกิเลสเหมือนห้วงนำ้า มี ๔ ห้วงนำ้า ห้วงนำ้าคือกาม 
ห้วงนำ้าคือภพ ห้วงนำ้าคือทิฏฐิ ห้วงนำ้าคืออวิชชา ข้ามกิเลสนั่่นแหละ อยากจะข้าม
ก็ต้องมีศรัทธา ต้องเชื่อมั่น
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 จะข้ามห้วงมหรรณพได้ด้วยความไม่ประมาท มหรรณพคือแม่นำ้าใหญ่ จะ
ข้ามได้ด้วยความไม่ประมาท ใช้ชีวิตอย่างไม่ปราศจากสติ มีสติ มีความรู้ตัว 
ระมัดระวัง ไม่ลืมตัว ตื่นตัวอยู่เสมอ ไม่ลืมความตาย สังสารวัฏเหมือนแม่นำ้าใหญ่ 
หากมัวเมา ลุ่มหลง ก็วนเวียนอยู่อย่างนั้น อาศัยความไม่ประมาท ไม่มัวเม�อยู่ใน
จุดใดจุดหนึ่ง	 ตั้งสติ	 เตือนตนเอง	 ปฏิบัติศีล	 สม�ธิ	 ปัญญ� ไปเรื่อยๆ จึงจะ
ข้ามได้

 จะล่วงพ้นทุกข์ได้ด้วยความเพียร จะล่วงทุกข์ได้ต้องอาศัยความเพียร 
ต้องการใช้ชีวิตแบบไม่มีทุกข์ ต้องมีความเพียร ต้องเพียรทำาเอา เรามีชีวิตอยู่เป็น
ทุกข์กับเรื่องโน้นเรื่องนี้ ตั้งแต่ทุกข์เล็กๆ น้อยๆ พวกฆราวาส ทุกข์เพราะไม่มีเงิน 
ต้องเพียรหาเงิน ทุกข์เพราะไม่มีความรู้ ต้องเพียรเรียนหนังสือ เพียรแสวงหา
ความรู้ นำ้าท่วมบ้าน การเมืองวุ่นวาย เป็นทุกข์เพราะนำ้าท่วมทำาอย่างไร ต้องเพียร
หาเครื่องสูบนำ้าออก ล่วงทุกข์แบบนี้ได้เพราะความเพียร แต่เป็นชั่วครั้งช่ัวคราว 
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จนกระท่ังทุกข์ท่ีตดิมากบัความเกดิ ทกุข์จากโสกะ ปรเิทวะ ทกุข์ โทมนสั อปุายาสะ 
ทกุข์ในวฏัสงสารทัง้หมด จะพ้นได้กต้็องอาศัยความเพยีร มาสร้างเหตคุอือรยิมรรค
มีองค์ ๘ เพราะอริยมรรคเป็นสังขาร เป็นสิ่งที่เกิดเพราะปัจจัย ไม่ได้มีอยู่ก่อน ยัง
ไม่เคยมี ยังไม่เคยเกิด ต้องอาศัยความเพียรมาทำาขึ้น ถ้าไม่เพียรทำา มันก็ไม่เกิด ก็
ไม่มทีางให้ถงึความพ้นทกุข์ ความเพยีรจงึสำาคญัมาก จะมีศลีกต้็องอาศยัความเพยีร 
จะมีสมาธิก็อาศัยความเพียร จะมีปัญญาก็อาศัยความเพียร อาศัยความเพียรเป็น
ตวัสร้างให้มข้ึีน เพียรละสิง่ท่ีควรละ เพยีรเจรญิสิง่ทีค่วรเจรญิ สิง่ทีค่วรเจรญิมอีะไร
บ้าง คือ โพธิปักขิยธรรม ศีล สมาธิ ปัญญา

 และจะบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญา บุคคลบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญ� ไม่ใช่บริสุทธิ์ได้
ด้วยศีล ไม่ใช่บริสุทธิ์ได้ด้วยสมาธิ ไม่ใช่บริสุทธิ์ด้วยธรรมอื่นๆ ต้องมีปัญญา เห็น
ความจริง เห็นอริยสัจ 
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 อาฬวกยักษ์ถามว่า
 คนทำาอย่างไรจึงจะได้ปัญญา
 ทำาอย่างไรจึงจะได้ทรัพย์
 ทำาอย่างไรจึงจะได้เกียรติ
 ทำาอย่างไรจึงจะผูกใจหมู่มิตรไว้ได้
 และทำาอย่างไรเมื่อตายแล้วจะไม่เศร้าโศก
 
 พระผู้พระภาคตรัสตอบว่า
 คนต้องการบรรลุนิพพาน
 เชื่อฟังคำาสั่งสอนของพระอรหันต์
 ไม่ประมาท รู้จักพินิจพิจารณา
 ตั้งใจฟังด้วยดี ย่อมได้ปัญญา
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 คนปฏิบัติตนตรงต่อเวลา เอาธุระ
 มีความขยันย่อมหาทรัพย์ได้
 ย่อมได้เกียรติด้วยความสัตย์จริง
 ผู้ให้ย่อมผูกใจหมู่มิตรไว้ได้
 
 คนผู้อยู่ครองเรือน มีศรัทธา
 ประพฤติธรรม ๔ ประการนี้คือ
 สัจจะ ธรรมะ ธิติ และจาคะ
 ตายแล้วย่อมไม่เศร้าโศก

 คำาถามเหล่านี้ก็เป็นคำาถามทั่วๆ ไป เราคงอยากทราบ ปัญญาเป็นสิ่งที่ดี 
ทำาให้บริสุทธิ์ ทำาอย่างไรจะได้ปัญญา ต้องเป็นผู้ที่ต้องการถึงนิพพาน เชื่อปัญญา
ตรสัรูข้องพระพทุธเจ้า ตัง้ใจฟังคำาสัง่สอนอันบรสุิทธิ ์ฟังด้วยด ีฟังด้วยคว�มเค�รพ 
เหน็ความสำาคญัของพระธรรมคำาสอน กว่าทีจ่ะมีพระพทุธเจ้ามาตรสัรู ้เป็นการยาก 
คำาสัง่สอนแต่ละคำา ต้องอาศยัการบำาเพญ็บารมมีายาวนาน ฟังอย่างนีจ้งึจะได้ปัญญา
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 ทำาอย่างไรจะได้ทรัพย์ ต้องขยัน หางานมาทำา ขยันทำางาน ย่อมหาทรัพย์ได้ 
ต้องทำาให้มันได้เรื่องและขยันทำา ทำาสิ่งที่ได้เงินแล้วขยันทำา ก็จะได้เงิน นั่งอยู่เฉยๆ 
ไม่ได้เงินนะ

 ทำาอย่างไรจึงจะได้เกียรติ ได้เกียรติด้วยความสัตย์จริง อยากมีชื่อเสียง 
มีเกียรติ มีคนยอมรับนับถือ ก็ต้องมีสัจจะ เป็นคนจริงใจ ตรงไปตรงมา ไม่พูดโกหก

 ทำาอย่างไรจึงจะผูกใจหมู่มิตรไว้ได้ ผู้ให้ย่อมผูกมิตรไว้ได้ รู้จักเสียสละให้ ใจ
เปิดกว้างพร้อมให้ พร้อมช่วยเหลือเสมอ

 ทำาอย่างไรเมื่อตายแล้วจะไม่เศร้าโศก สำาหรับผู้อยู่ครองเรือน เป็นคนมี
ศรัทธา เช่ือปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า มีความเลื่อมใสไม่หวั่นในพระรัตนตรัย 
ประพฤติธรรม ๔ ประการ นี้คือ สัจจะ	ธรรมะ	ธิติ	จ�คะ ความจริงใจเสมอ ตรงต่อ
ความจริง ฝึกตนอยู่เสมอ มีความเพียร มีความเสียสละ รู้จักให้ ไม่ตระหนี่หวงแหน 
ตายจากโลกนี้ไปแล้วย่อมไม่เศร้าโศก จะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์
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 สรุปแล้ว วันนี้พูดในหัวข้อที่ว่า ความสำาคัญของความเพียร โดยแยกมาเป็น
ข้อย่อยๆ ๕ หัวข้อ คือ

 ข้อที่ ๑ พุทธศ�สน�เป็นศ�สน�แห่งคว�มเพียร เรียนเรื่องอะไรแล้ว ต้อง
มีเรื่องความเพียรเข้ามาเกี่ยวข้อง ต้องมีการกระทำา เพียรทำา เพียรป้องกัน เพียรละ 
เพียรเจริญ เพียรรักษา เข้ามาเกี่ยวข้อง ถ้าเรียนแล้วถือว่าดีแล้วพอแล้ว อย่างนั้น
ไม่ใช่แล้ว ต้องมีเรื่องความเพียร พระพุทธเจ้าเป็นเพียงผู้บอกทาง ต้องเดินเอาเอง 
พระพุทธองค์ทรงกระตุ้นเตือนว่า พระองค์นี้ตรัสรู้ รู้แจ้ง แสดงธรรมเอาไว้อย่าง
ชัดเจนแล้ว จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะทำาความเพียรอย่างที่สุด คนที่สอนเราไม่ค่อยรู้
เรื่อง เรายังเพียรไปทำาตามเขาตั้งนาน เขาบอกว่า วิธีโน้นดีนะ วีธีนี้ดีนะ พิธีกรรม
อะไรต่างๆ ไร้สาระมากมาย จะขึ้นบ้านใหม่ที ออกรถยนต์ใหม่ จะแต่งงาน โอ้...
พธิกีรรมอะไรเยอะแยะ จะเปิดบรษิทัทต้ีองหาศาลเจ้ามาตัง้อะไรต่างๆ เพยีรทำาตาม
เขาแทบล้มแทบตาย แต่ธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเอาไว้นี้ยิ่งใหญ่กว่ามาก 
มีค่ากว่านั้นมาก เป็นความจริงแท้ สมควรอย่างยิ่งทีเดียวที่จะทำาความเพียรเพื่อรู้
อันนี้
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 ข้อที ่๒ สมัม�ว�ย�มะเป็นมรรคประจำ� ความเพยีรเป็นมรรคประจำาจติ ถ้า
อยากให้จตินัน้ถงึความหลดุพ้น ถงึฝ่ังโน้น ถงึพระนพิพาน ตวัทีจ่ะพาไปคอือรยิมรรค
มีองค์ ๘ เมื่ออริยมรรคมีองค์ ๘ ยังไม่เต็ม ก็ควรมี ๓ อย่างนี้เอาไว้ประจำาเสมอ ใน 
๓ อย่างนี้มีความเพียรอยู่ด้วย อันที่ ๑ คือ สัมมาทิฏฐิ ความเข้าใจที่ถูกต้อง รู้จัก
อะไรเป็นอะไร อันที่ ๒ คือสัมมาวายามะ เพียรละสิ่งไม่ดี เพียรเจริญทำาให้เข้าถึง
สิ่งดี อันที่ ๓ คือ สัมมาสติ สติต้องมีเสมอ มีความรู้ตัว รู้อยู่ในกาย เวทนา จิต ธรรม 
ความเพียรจึงเป็นมรรคประจำา

 ข้อที่ ๓ คว�มเพียรเป็นกองสม�ธิ เป็นสมาธิขันธ์ กลุ่มสมาธิ ธรรมะหมวด
สมาธิมี ๓ อย่าง ได้แก่ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ อยากให้มีสมาธิ จิต
ตัง้มัน่จะได้เอาไปใช้งานต่อได้ จะได้สมาธเิป็นกอบเป็นกำาขึน้มาได้กอ็าศยัความเพยีร 
สมัมปัปธานเป็นตวัอดุหนนุ สตปัิฏฐาน ๔ เป็นนมิิตเครือ่งหมายของการได้สมาธ ิจติ
มาวนเวยีนรู้อยูใ่นกาย เวทนา จติ ธรรม ทีใ่ดทีห่นึง่กไ็ด้ ได้นมิิตเครือ่งหมาย มีโอกาส
ได้สมาธิ สัมมัปปธาน ๔ เป็นตัวที่ช่วยให้ได้สมาธิ ถ้าเจริญกระทำาให้มาก ก็เรียกว่า
สมาธิภาวนา สติปัฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ ถ้าทำาสองอันรวมกัน นี้คือสมาธิภาวนา 
เป็นการเจริญสมาธิ
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 ข้อที่ ๔ คว�มเพียรมีอุปก�ระม�กต่อก�รบรรลุธรรม ธรรมะ ๒ ประการที่
พระพุทธองค์รู้ทั่วถึง อันที่หนึ่ง คือความไม่สันโดษในกุศลธรรมทั้งหลาย อันที่สอง
คือ ความไม่ย่อหย่อน ไม่ย่อท้อในความเพียร ตั้งความเพียรอย่างที่พระพุทธองค์ตั้ง 
บางคนตั้งแล้วล้มไปแล้ว ตั้งแล้วล้มยังพอว่า บางคนก็กลัวเลยไม่ได้ตั้งสักที ไม่ต้อง
ห่วงมันล้มอยู่แล้วแหละ แต่ให้รู้จักตั้ง ล้มแล้วก็ตั้งใหม่

 ข้อที่ ๕ คว�มเพียรทำ�ให้ล่วงพ้นทุกข์ไปได้ บุคคลย่อมล่วงทุกข์ได้เพราะ
ความเพียร ตั้งแต่ทุกข์เล็กๆ น้อยๆ หยาบๆ จนกระทั่งทุกข์ละเอียดที่สุด เป็นสิ่งที่
เกี่ยวกับความเพียรทั้งนั้น

บรรยายวันนี้ คงพอสมควรแก่เวลาแล้วนะครับ อนุโมทนาทุกท่าน



170



171 

ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัย
สวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่าน 

 วันนีบ้รรยายหัวขอ้ชื่อวา่ โพธปิักขิยธรรม ตอนที่ ๘ นะครับ พูดมาถงึหมวด
ที ่๒ คือสมัมปัปธาน ๔ ท่านท้ังหลายคงรูจั้กสมัมปัปธาน ความเพยีรทีถ่กูต้อง ความ
เพียรที่จะทำาให้ถึงความพ้นทุกข์ได้ โดยมีลักษณะ คือทำาฉันทะให้เกิด พยายาม
ปรารภความเพยีร ประคองจติ ตัง้จติไว้ ตัง้ม่ันในวตัถปุระสงค์ ๔ เรือ่ง คือ เพือ่ความ
ไม่เกดิขึน้ของบาปอกศุลธรรมทัง้หลายทีย่งัไม่เกดิ เพือ่ละบาปอกศุลธรรมทัง้หลาย
ที่เกิดขึ้นแล้ว เพ่ือความเกิดข้ึนของกุศลธรรมทั้งหลายที่ยังไม่เกิด และเพื่อความ
ดำารงอยู่ ไม่เสื่อมของกุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้ว ทำาให้กุศลเจริญก้าวหน้า 
ไพบูลย์ยิ่งๆ ขึ้นจนเต็มบริบูรณ์ ซึ่งได้พูดไปแล้ว ๒ ครั้ง

สัมมัปปธาน ๔ ตอนที่ ๓
บรรยายวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๔
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 วันนี้พูดครั้งที่ ๓ เกี่ยวกับสัมมัปปธาน จะพูดเรื่องทั่วๆ ไปเกี่ยวกับ
สัมมัปปธาน แล้วก็คงจะจบเรื่องความเพียรลง ถ้าพูดเยอะมันก็เยอะ ไม่จบสักที 
เดี๋ยวไม่ได้พูดเรื่องอื่น ยังมีเรื่องอื่นให้พูดอีกนะครับ ตอนพูดเรื่องอื่นก็จะวกกลับมา
พดูเรือ่งนีอ้กีบ้าง เพราะเป็นธรรมะทีเ่กีย่วเนือ่งกนัอยู ่สำาหรบัหวัข้อทีจ่ะพดูในวนันี้ 
มี ๓ หัวข้อ

 ข้อท่ี ๑ คณุสมบตัขิองผูม้คีว�มเพียร พดูเก่ียวกบัคณุสมบติัของผูป้ระกอบ
ความเพียรว่า ถ้าเป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติลักษณะนี้แล้ว เม่ือประกอบความเพียรตาม
คำาสอนของพระพุทธเจ้า จะได้ผลดีและเร็ว ใครมีคุณสมบัติแบบนี้ แล้วไปทำาความ
เพียร ตามคำาสอนของพระพุทธเจ้าก็จะได้บรรลุเร็ว

๓. เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับความเพียร
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 ข้อที่ ๒	 เหตุกระตุ้นให้เกิดคว�มเพียร เหตุที่จะกระตุ้นเตือนใจให้เราเกิด
ความเพียร เพราะเราทั้งหลายได้ฟังธรรมะมาพอสมควรแล้ว แต่บางทีความเพียร
ไม่เกิด เนื่องจากมองไม่ถูกมุม มองไม่ถูกจุด ไม่รู้ว่าตรงไหนเป็นตัวกระตุ้นทำาให้เกิด
ความเพียรได้ ก็จะยกพระพุทธพจน์มาอ่านให้ฟัง ลองฟังดู หัดพิจารณามุมมอง
อย่างนั้นบ้าง จะได้เกิดความเพียร ตอนนี้เราทั้งหลายก็นั่งตาเยิ้ม ง่วงนอน สบายใจ
ดีอยู่ แท้ที่จริงสักหน่อยเราก็ต้องแก่นะ พอแก่ลงจะไม่แข็งแรง พอไม่แข็งแรง เจ็บ
ป่วย เป็นโรค ช่วยเหลอืตัวเองไม่ได้ ถ้าไม่ฝึกตนเองเอาไว้ ถงึเวลานัน้จรงิๆ กจ็ะเป็น
ทุกข์มาก
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 ตอนนี้ร่างกายดีอยู่ สักหน่อยเราต้องแก่ไป ตอนนี้ร่างกายเราไม่เจ็บป่วย
ไม่เป็นมะเร็ง ไม่ใกล้ตาย สักหน่อยก็จะป่วยใกล้ตาย ถ้าไม่ฝึกเอาไว้ พอป่วยแล้วก็
มานั่งนำ้าตาหล่น ร้องไห้ หาที่พึ่งอยู่ ทำานองนี้ เหตุที่กระตุ้นให้เกิดความเพียรนี่ก็มี
เยอะนะ รีบมาทำาไว้ ตอนนี้เรายังไม่เจ็บป่วย จะได้ฝึกตนเองให้เข้าถึงธรรมะที่ยัง
ไม่ได้เข้าถึง ได้เข้าใจความจริง พอเจ็บป่วยก็อยู่ได้สบาย ไม่เป็นทุกข์ สักหน่อยเรา
กต้็องพลดัพรากจากทกุสิง่ทกุอย่างไป ถ้าทำาความเพยีรเอาไว้ พอถงึเวลาพลดัพราก
ก็สบาย ไม่เป็นทุกข์

 เหตทุีก่ระตุน้ให้เกดิความเพยีรได้ กม็อียูร่อบข้างเราทัง้หลายนีแ่หละ บางที
เราไม่ได้มองก็เลยทำาให้ขี้เกียจ ธรรมะก็มีแต่ดีๆ ทั้งนั้น ใครได้บรรลุ เราก็สาธุด้วย
ทั้งหมด แต่ตัวเองนั่งสันหลังยาวไปเรื่อย โดยส่วนใหญ่พวกเราจะเป็นอย่างนั้น ใคร
เข้าปฏิบัติธรรมหรือใครเอาจริงเอาจัง จนกระทั่งไปบวชเป็นพระ เราก็สาธุนะ แต่
ตัวเองก็ขี้เกียจอย่างที่เห็นนั่นแหละ
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 ข้อท่ี ๓ วิธีทำ�คว�มเพยีรให้พอเหม�ะ เราพดูถงึความเพยีร สรรเสรญิความ
เพียร แต่ความเพียรนี่ไม่ใช่ธรรมะอย่างเดียวในการบรรลุนะ ธรรมะชุดโพธิปักขิย
ธรรมนี้มี ๗ หมวด ๓๗ ประการ ความเพียรก็เป็นหนึ่งในนั้น มีชื่อหลายชื่อด้วยกัน 
แต่ไม่ใช่ทั้งหมด เราทำาความเพียรอย่างเดียวก็ไม่ได้ ต้องมีธรรมอ่ืนด้วย คือต้อง
ทำาความเพียรให้พอเหมาะพอดี ตอนแรกกระตุ้นให้มีความเพียรก่อน พอไปเพียร
แล้ว ทำาความเพียรต้องให้พอเหมาะและทำาให้ถูกด้วย ถ้าเพียรเยอะเกินไปก็ไม่ได้
ผล ต้องการผลมากๆ ก็ไม่ได้ผล ถ้าไม่ต้องการเลยก็ไม่มาทำา เลยต้องเพียรให้
พอเหมาะ จะยกคำาสอนที่แสดงเทคนิควิธีในการฝึกทำาความเพียร เพื่อทำาจิตนั้น
อ่อนโยนนิม่นวลควรต่อการใช้งาน ต้องมีช่วงเวลาเร่งความเพียร มีช่วงเวลาพกัผ่อน 
มเีวลาอยูเ่ฉยๆ บ้าง ประกอบกนัทำานองน้ี ในหัวข้อนีจ้ะเน้นเรือ่งความเพียร ท่านฟัง
แล้ว ก็ไปทำาความเพียรให้เต็มที่ แต่ต้องทำาให้มันพอเหมาะสม
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๓.๑	คุณสมบัติของผู้มีคว�มเพียร
 หัวข้อที่ ๑ คุณสมบัติของผู้มีความเพียร คำาสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้น
พอเราฟังแล้ว ก็มาทำาความเพียร ฝึกฝน ปฏิบัติ ถ้าใครมีคุณสมบัติ หรือมีองค์
ประกอบของผู้มีความเพียรที่ถูกต้องเหมาะสม ก็จะสามารถบรรลุธรรม ถึงธรรม
ขั้นต่างๆ ได้ตามสมควร ผมจะอ่านพระสูตรหนึ่งให้ฟัง ในมัชฌิมนิกาย มัชฌิม-
ปัณณาสก์ โพธิราชกุมารสูตร ข้อ ๓๔๔

 พระผู้มีพระภาคตรัสว่า “ราชกุมาร องค์ของภิกษุผู้มีความเพียร 
๕ ประการนี้ก็อย่างนั้นเหมือนกัน
 องค์ของภิกษุผู้มีความเพียร ๕ ประการ อะไรบ้าง
 คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้
 ๑.  เป็นผูม้ศีรัทธา เชือ่ปัญญาเครือ่งตรสัรูข้องตถาคตว่า “แม้เพราะ
เหตนุี ้พระผูม้พีระภาคพระองค์นัน้ เป็นพระอรหนัต์ ตรสัรูด้้วยพระองค์เอง
โดยชอบ เพียบพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดี รู้แจ้งโลก เป็นสารถี
ฝึกผู ้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยม เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์
ทั้งหลาย เป็นพระพุทธเจ้า เป็นพระผู้มีพระภาค”



178

 ๒. เป็นผู้มีสุขภาพดี มีโรคาพาธน้อย ประกอบด้วยไฟธาตุสำาหรับ
ย่อย อาหารสมำ่าเสมอ ไม่เย็นนัก ไม่ร้อนนัก ปานกลางพอเหมาะแก่การ
บำาเพ็ญเพียร
 ๓. เ ป็นผู้ไม่โอ้อวด ไม่มีมารยา เปิดเผยตนตามความเป็นจริงใน
ศาสดา หรือในเพื่อนพรหมจารีผู้รู้ทั้งหลาย
 ๔.  เป็นผู้ปรารภความเพียร เพื่อละอกุศลธรรม เพื่อยังกุศลธรรม
ให้ถงึพร้อม เป็นผูม้กีำาลงั มคีวามบากบ่ันมัน่คง ไม่ทอดทิง้ธรุะในกศุลธรรม
ทั้งหลาย
 ๕.  เป็นผู้มีปัญญา ประกอบด้วยปัญญาที่เป็นอริยะ เห็นความเกิด
และความดับ สามารถชำาแรกกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบ

 ราชกุมาร นี้แล คือองค์ของภิกษุผู้มีความเพียร ๕ ประการ
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 ข้อ ๓๔๕
 ราชกมุาร ภกิษุผู้ประกอบด้วยองค์แห่งความเพยีร ๕ ประการนี ้เม่ือ
ได้ตถาคตเป็นผูแ้นะนำา จะพงึทำาให้แจ้งซึง่ประโยชน์ยอดเยีย่มอันเป็นทีสุ่ด
แห่งพรหมจรรย์ ที่เหล่ากุลบุตรผู้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบ
ต้องการ ด้วยปัญญาอันยิ่งเอง เข้าถึงอยู่ในปัจจุบันได้ ใช้เวลาเพียง ๗ ปี
 ราชกุมาร ไม่ต้องถึง ๗ ปี ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์แห่งความเพียร 
๕ ประการนี้ เมื่อได้ตถาคตเป็นผู้แนะนำา จะพึงทำาให้แจ้งซึ่งประโยชน์
ยอดเยีย่มอนัเป็นทีส่ดุแห่งพรหมจรรย์ ทีเ่หล่ากลุบตุรผูอ้อกจากเรอืนบวช
เป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการ ด้วยปัญญาอันยิ่งเอง เข้าถึงอยู่ในปัจจุบัน
ได้ ใช้เวลาเพียง ๖ ปี ฯลฯ ๕ ปี ฯลฯ ๔ ปี ฯลฯ ๓ ปี ฯลฯ ๒ ปี ฯลฯ ๑ ปี
 ราชกุมาร ไม่ต้องถึง ๑ ปี ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์แห่งความเพียร 
๕ ประการนี้ เมื่อได้ตถาคตเป็นผู้แนะนำา จะพึงทำาให้แจ้งซึ่งประโยชน์
ยอดเยีย่มอนัเป็นทีส่ดุแห่งพรหมจรรย์ ทีเ่หล่ากลุบตุรผูอ้อกจากเรอืนบวช
เป็นบรรพชติโดยชอบต้องการ ด้วยปัญญาอันยิง่เองเข้าถงึอยูใ่นปัจจุบันได้ 
ใช้เวลาเพียง ๗ เดือน
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 ราชกุมาร ไม่ต้องถึง ๗ เดือน ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์แห่งความ
เพยีร ๕ ประการนี ้เม่ือได้ตถาคตเป็นผูแ้นะนำา จะพงึทำาให้แจ้งซึง่ประโยชน์
ยอดเยีย่มอนัเป็นทีส่ดุแห่งพรหมจรรย์ ทีเ่หล่ากลุบตุรผูอ้อกจากเรอืนบวช
เป็นบรรพชติโดยชอบต้องการ ด้วยปัญญาอันยิง่เองเข้าถงึอยูใ่นปัจจุบันได้ 
ใช้เวลาเพียง ๖ เดือน ฯลฯ ๕ เดือน ฯลฯ ๔ เดือน ฯลฯ ๓ เดือน ฯลฯ 
๒ เดือน ฯลฯ ๑ เดือน ฯลฯ กึ่งเดือน
 ราชกมุารไม่ต้องถึงกึง่เดอืน ภกิษผุูป้ระกอบด้วยองค์แห่งความเพยีร
๕ ประการนี้ เมื่อได้ตถาคตเป็นผู้แนะนำา จะพึงทำาให้แจ้งซึ่งประโยชน์
ยอดเยีย่มอนัเป็นทีส่ดุแห่งพรหมจรรย์ ทีเ่หล่ากลุบตุรผูอ้อกจากเรอืนบวช
เป็นบรรพชติโดยชอบต้องการ ด้วยปัญญาอันยิง่เองเข้าถงึอยูใ่นปัจจุบันได้ 
ใช้เวลาเพียง ๗ คืน ๗ วัน
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 ราชกุมาร ไม่ต้องถึง ๗ คืน ๗ วัน ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์แห่ง
ความเพียร ๕ ประการนี้ เมื่อได้ตถาคตเป็นผู้แนะนำา จะพึงทำาให้แจ้งซึ่ง
ประโยชน์ยอดเยีย่ม อนัเป็นทีส่ดุแห่งพรหมจรรย์ ท่ีเหล่ากลุบุตรผูอ้อกจาก
เรอืนบวชเป็นบรรพชติโดยชอบต้องการ ด้วยปัญญาอนัยิง่เอง เข้าถงึอยูใ่น
ปัจจุบันได้ ใช้เวลาเพียง ๖ คืน ๖ วัน ฯลฯ ๕ คืน ๕ วัน ฯลฯ ๔ คืน ๔ วัน 
ฯลฯ ๓ คืน ๓ วัน ฯลฯ ๒ คืน ๒ วัน ฯลฯ ๑ คืน ๑ วัน
 ราชกุมาร ไม่ต้องถึง ๑ คืน ๑ วัน ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์แห่ง
ความเพียร ๕ ประการนี้ เมื่อได้ตถาคตเป็นผู้แนะนำา มีตถาคตสั่งสอนใน
เวลาเย็น ก็จักบรรลุคุณวิเศษได้ในเวลาเช้า มีตถาคตสั่งสอนในเวลาเช้า
ก็จักบรรลุคุณวิเศษได้ในเวลาเย็น
 เม่ือพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้ว โพธิราชกุมารได้กราบทูล
พระผู้มีพระภาคว่า “พระพุทธเจ้ามีคุณน่าอัศจรรย์จริง พระธรรมมีคุณน่า
อัศจรรย์จริง พระธรรมที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วน่าอัศจรรย์จริง 
เพราะภกิษทุีพ่ระตถาคตทรงสัง่สอนในเวลาเยน็ จกับรรลุคุณวเิศษในเวลา
เช้า ภิกษุที่พระตถาคตทรงสั่งสอนในเวลาเช้า จักบรรลุคุณวิเศษในเวลา
เย็น”
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 พระสูตรนี้กล่าวถึง องค์ประกอบหรือคุณสมบัติของผู้ที่ทำาความเพียร เมื่อ
ได้พระพุทธเจ้าเป็นผู้แนะนำา ทำาตามก็สามารถบรรลุธรรมได้ พระพุทธเจ้าแนะนำา
ให้มีสติสัมปชัญญะ ทำาจิตให้ตื่นอยู่เสมอ ด้วยการเดินจงกรม ด้วยการนั่งสมาธิ
พอมีสตสิมัปชญัญะ มสีมาธติัง้มัน่ด ีก็ให้พจิารณารูปนาม กายใจของเราน้ี โดยความ
เป็นขันธ์ โดยความไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา ไม่มีตัวตน เป็นแต่ทุกข์ เป็นไป
ตามกระบวนการปฏิจจสมปุบาท อย่างนี ้ผูม้คีณุสมบตั ิ๕ ประการ พระองค์แนะนำา
ในเวลาเช้า ไปปฏบิตั ิบรรลใุนเวลาเยน็ พระองค์แนะนำาในเวลาเยน็ ไปปฏิบัต ิบรรลุ
ในเวลาเช้า แต่ต้องไปทำานะ พอฟังแล้ว ไม่ไปทำาบอกว่า โอ...ดิฉันหมดวาสนาแล้ว
คงไม่มีโอกาสบรรลุ ก็ไม่บรรลุไปเรื่อยๆ
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 พระพุทธองค์ตรัสว่า ถ้าบุคคลมีคุณสมบัติหรือว่าองค์ของผู้มีความเพียร
 ๕ ประการนี้ ทำาตามคำาสอนที่พระองค์แนะนำานั้น บางท่านบรรลุใช้เวลา ๗ ปี 
บางท่าน ๖ ปี ๕ ปี ๔ ปี ๓ ปี ๒ ปี ๑ ปี
 
 ๑ ปี จงยกไว้ บางท่านบรรลุ ๗ เดือน บางท่านบรรลุในเวลา ๖ เดือน 
๕ เดือน ๔ เดือน ๓ เดือน ๒ เดือน ๑ เดือน ครึ่งเดือน ครึ่งเดือนจงยกไว้ บางท่าน
บรรลุ ๗ วัน ๗ วันบรรลุก็มีนะ ในประวัติก็มีหลายท่านบรรลุ ๗ วัน
 
 ๗ คืน ๗ วัน จงยกไว้ บางท่านบรรลุในเวลา ๖ คืน ๖ วัน ๕ คืน ๕ วัน 
๔ คืน ๔ วัน ๓ คืน ๓ วัน ๒ คืน ๒ วัน ๑ คืน ๑ วัน
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 ๑ คืน ๑ วัน จงยกไว้ พระพุทธเจ้าแนะนำาในเวลาเย็น ไปปฏิบัติ เอาไปหัด
ไปฝึก ฝึกตามที่พระองค์ตรัสไว้นั่นแหละ ทำาตามธรรมะที่เรียนมานั่นแหละ แนะนำา
ในเวลาเย็น บรรลุในเวลาเช้า แนะนำาในเวลาเช้า บรรลุได้ในเวลาเย็น นี้ไม่ถึง ๑ คืน 
๑ วันด้วยซำ้าไป ครึ่งวันเอง เปลี่ยนจากคนหนึ่งเป็นอีกคนหนึ่งเลย เดิมกิเลสเพียบ 
พระองค์แนะนำาเอาไปปฏิบัติ บรรลุไปเป็นอีกคนหนึ่งแล้ว เป็นผู้หมดจดจากกิเลส 
เดมิทุกข์เยอะเป็นภูเขา พอบรรลเุป็นไง ทกุข์เป็นภเูขาน้ันหายไปหมด พระโสดาบนั
เหลือทุกข์นิดหน่อยเท่านั้นเอง ธรรมะจึงเป็นสิ่งน่าอัศจรรย์มาก
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 คุณสมบัติของผู้มีความเพียรเราก็มาดูตัวเองว่าเป็นไง มีบ้างไหม ถ้ามีบ้าง 
ได้พระตถาคตเป็นผู้แนะนำา ได้ฟังคำาสอนของพระพุทธเจ้า เอาไปทำาความเพียร
ก็พอจะบรรลุกับเขาได้เหมือนกัน จะหมดอาลัยว่า โอย...คงไม่บรรลุหรอกชาตินี้ 
อย่างนี้ก็เห็นผิดไปเอง ถ้ามีคุณสมบัติอยู่บ้าง ก็เข้าเค้าบ้างเหมือนกัน พระพุทธองค์
ทรงรับรองไว้อย่างนี้ สำาหรับเราอาจจะ ๗ คืน ๗ วัน หรือว่า ๗ เดือน หรือว่า ๗ ปี 
หรือไม่ได้บรรลุ ก็ทำาไป ๗๐ ปีก็แล้วกัน ทำาไปเรื่อยๆ อย่าไปหยุด แต่ในพระสูตรนี้ 
พระองค์ตรัสไว้ สูงสุดแค่ ๗ ปีเท่านั้นนะ

 คุณสมบัติ ๕ ประการนี้มีอะไรบ้าง เราลองมาสำารวจตัวเอง ถ้าใครยังไม่มี
ก็ไปทำาให้มี ฟังธรรมะดีๆ ได้พระพุทธเจ้าเป็นผู้แนะนำาแล้วไปทำาความเพียร จะได้
บรรลุคุณวิเศษตามสมควรแก่กำาลังของตน บางท่านบรรลุเร็ว บางท่านบรรลุช้า 
คุณสมบัตินี้สำาหรับผู้เป็นภิกษุในธรรมวินัยนี้ ผู ้ที่เห็นโทษภัยของการเวียนว่าย
ตายเกิด กลัวก�รเกิด	 เพร�ะคว�มเกิดนำ�ทุกข์ม�ให้ แล้วมาปฏิบัติในธรรมวินัย
ที่พระพุทธเจ้าประกาศไว้แล้ว ต้องการเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าพระองค์นี้
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 ข้อที่ ๑ เป็นผู้มีศรัทธ� เชื่อปัญญาเครื่องตรัสรู้ของตถาคตว่า “แม้เพราะ
เหตนุี ้พระผูม้พีระภาคพระองค์นัน้ เป็นพระอรหนัต์ ตรสัรูด้้วยพระองค์เองโดยชอบ 
เพียบพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดี รู้แจ้งโลก เป็นสารถีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้
อย่างยอดเยี่ยม เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ท้ังหลาย เป็นพระพุทธเจ้า เป็น
พระผู้มีพระภาค” ศรัทธาเชื่อมั่นปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า เชื่อมั่นว่าคำาสอน
และคำาแนะนำาทั้งปวงนี้มาจากการตรัสรู้ ไม่ใช่มาจากแนวคิด ไม่ใช่มาจากทัศนคติ
หรืออุดมคติใดๆ ทั้งสิ้น มาจากการตรัสรู้ มองโลกจนแทงทะลุปรุโปร่งหมดแล้ว 
พระองค์ทรงรู้แจ้งทั้งโลกนี้และโลกอื่นทั้งหมด รู้เหตุปัจจัยทุกอย่าง เห็นทางไป
นิพพาน แล้วเอามาบอก คำาท่ีบอกทุกคำาล้วนเป็นคำาจริง ความเชื่อมั่น เรามีกัน
บ้างไหม ถ้ามีก็เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติของผู้มีความเพียร ทำาความเพียรก็จะได้ผลตาม
สมควร ถ้ามีน้อยก็ไปเพิ่มเติมเอานะ
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 ข้อที่ ๒ เป็นผู้มีสุขภ�พดี มีโรคาพาธน้อย ประกอบด้วยไฟธาตุสำาหรับย่อย
อาหารสมำ่าเสมอ ไม่เย็นนัก ไม่ร้อนนัก ปานกลางพอเหมาะแก่การบำาเพ็ญเพียร 
ผู้ที่เหมาะสำาหรับทำาความเพียร คือคนที่มีสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรง โรคน้อย มี
อาพาธน้อย ไฟธาตุในการย่อยอาหารดี ไม่เย็นนัก ไม่ร้อนนัก ไม่ท้องอืด ท้องเฟ้อ 
ไม่ท้องเสีย ร่างกายแข็งแรง พูดง่ายๆ คนร่างกายดีนี่ทำาความเพียรได้ดีกว่าคน
ร่างกายไม่ดี คนออดๆ แอดๆ นี่ไม่ค่อยได้เรื่อง โดยเฉพาะคนแก่ๆ เนี่ย ร่างกาย
ไม่ค่อยไหว แต่ถ้าไม่ได้ทำามาก่อนเลย มาทำาตอนแก่ก็ยังดีกว่าไม่ทำา
 
 ข้อที ่๓ เป็นผูไ้ม่โอ้อวด ไม่มมีารยา เปิดเผยตนตามความเป็นจรงิในศาสดา 
หรือในเพ่ือนพรหมจารีผู้รู้ท้ังหลาย นิสัยต้องเป็นคนเปิดเผย ไม่เป็นคนหน้าไหว้
หลงัหลอก ไม่เป็นคนพวกมารยาสาไถย เป็นคนตรงไปตรงมา เปิดเผยตนเอง ตนเอง
ไม่ดกีย็อมรบั ผดิกย็อมรบั เปิดเผยตนตามทีเ่ป็นจรงิ ถ้าเป็นพระกแ็สดงอาบัต ิแก้ไข
ให้ถูกต้องตามที่พระพุทธองค์บัญญัติไว้ ทำานองนี้นะครับ
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 ข้อที ่๔ เป็นผูป้ร�รภคว�มเพยีร	เพือ่ละอกศุลธรรม เพือ่ยงักศุลธรรมให้ถงึ
พร้อม เป็นผู้มีกำาลัง มีความบากบั่นมั่นคง ไม่ทอดทิ้งธุระในกุศลธรรมทั้งหลาย เป็น
คนท่ีจรงิจัง เอาจริงในเรือ่งละอกศุล ในเรือ่งเจรญิกศุล เอาจรงิในเร่ืองนี ้ไม่ทอดธรุะ 
ไม่ทอดทิ้ง ไม่ทิ้งไปก่อน ไม่หนีไปทำาเรื่องอื่น ทำาอยู่แต่เรื่องนี้ ขยันทำาเรื่องนี้
 
 ข้อที่ ๕ เป็นผู้มีปัญญ� ประกอบด้วยปัญญาที่เป็นอริยะ เห็นความเกิดและ
ความดับ สามารถชำาแรกกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบ มีปัญญาเห็นความเกิด
และความดับ มองในแง่มุมของไม่เที่ยง เห็นความไม่แน่ไม่นอนของชีวิต เห็นความ
แปรปรวนของสิง่ต่างๆ เหน็ความไว้วางใจไม่ได้ของส่ิงต่างๆ อยูเ่สมอ ปัญญานีท้ำาให้
ห่างไกลจากกิเลส ทำาให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยถูกต้อง
 
 นี้ก็เป็นคุณสมบัติของผู้มีความเพียร ถ้าได้พระพุทธเจ้าเป็นผู้แนะนำาแล้ว 
มโีอกาสบรรลธุรรมได้ ใช้เวลามากสดุในพระสตูรนี ้๗ ปี น้อยสดุ สอนตอนเยน็ บรรลุ
ตอนเช้า สอนตอนเช้า บรรลุตอนเย็น
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๓.๒	เหตุกระตุ้นให้เกิดคว�มเพียร
 หัวข้อที่ ๒ เหตุกระตุ้นให้เกิดความเพียร เหตุที่จะกระตุ้นให้เกิดความเพียร 
เพื่อให้ถึงในสิ่งที่ยังไม่ถึงมีเยอะแยะ ตัวเราเองและเหตุการณ์ต่างๆ ภายนอก ก็เป็น
เครื่องกระตุ้นได้ จะยกพระสูตรมาอ่านให้ฟัง ท่านทั้งหลายฟังแล้วลองพิจารณาดู 
ในอังคุตรนิกาย ปัญจกนิบาต ทุติยอนาคตสูตร ข้อ ๗๘

 ภิกษุท้ังหลาย ภิกษุเมื่อพิจารณาเห็นภัยในอนาคต ๕ ประการนี้ 
ควรเป็นผู้ไม่ประมาท มีความเพียร อุทิศกายและใจอยู่เพื่อถึงธรรมที่ยัง
ไม่ถึง เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุ เพื่อทำาให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ได้ทำาให้แจ้ง
ภัยในอนาคต ๕ ประการ อะไรบ้าง คือ
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 ๑. ภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นดังนี้ว่า “บัดนี้ เรายังเป็นคน
หนุ่มแน่น มีผมดำาสนิท ประกอบด้วยความเป็นหนุ่มกำาลังเจริญ ดำารงอยู่
ในปฐมวยักจ็รงิ ถงึกระนัน้ ก็ยงัมสีมัยทีช่ราจะถกูต้องกายนีไ้ด้ การทีบุ่คคล
ผู้แก่ถูกชราครอบงำาแล้วจะมนสิการถึงคำาสั่งสอนของพระพุทธเจ้า มิใช่
ทำาได้ง่าย ท้ังจะอาศัยเสนาสนะอันเงยีบสงดั คอื ป่าโปร่ง และป่าทบึ กม็ใิช่
ทำาได้ง่าย ก่อนที่ธรรมซึ่งไม่น่าปรารถนา ไม่น่าใคร่ ไม่น่าพอใจนั้นจะมาถึง
เรา เราจะรีบปรารภความเพียร เพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึง เพื่อบรรลุธรรม
ทีย่งัไม่บรรล ุเพือ่ทำาให้แจ้งธรรมทียั่งไม่ได้ทำาให้แจ้งเสยีก่อนทเีดยีว ซ่ึงเม่ือ
เรามีแล้ว แม้แก่ก็จักอยู่สบาย
 ภิกษุเม่ือพิจารณาเห็นภัยในอนาคตประการที่ ๑ นี้ ควรเป็นผู้
ไม่ประมาท มีความเพียร อุทิศกายและใจอยู่ เพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึง เพื่อ
บรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุ เพื่อทำาให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ได้ทำาให้แจ้ง
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 ๒.  ภกิษใุนธรรมวนิยันีพ้จิารณาเหน็ดังนีว่้า “บดันี ้เรามอีาพาธน้อย 
มีโรคเบาบาง ประกอบด้วยไฟธาตุสำาหรับย่อยอาหารสมำ่าเสมอ ไม่เย็นนัก 
ไม่ร้อนนัก ปานกลาง เหมาะแก่การบำาเพ็ญเพียรก็จริง ถึงกระนั้น ก็ยังมี
สมัยที่พยาธิจะถูกต้องกายนี้ได้ การที่บุคคลผู้เจ็บไข้ถูกพยาธิครอบงำาแล้ว
จะมนสิการถึงคำาส่ังสอนของพระพุทธเจ้า มิใช่ทำาได้ง่าย ทั้งจะอาศัย
เสนาสนะอนัเงยีบสงดั คอื ป่าโปร่ง และป่าทบึ ก็มิใช่ทำาได้ง่าย ก่อนทีธ่รรม
ซึ่งไม่น่าปรารถนา ไม่น่าใคร่ ไม่น่าพอใจนั้นจะมาถึงเรา เราจะรีบปรารภ
ความเพียร เพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึง เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุ เพื่อทำาให้
แจ้ง ธรรมท่ียังไม่ได้ทำาให้แจ้งเสียก่อนทีเดียว ซึ่งเม่ือเรามีแล้ว แม้อาพาธ
ก็จักอยู่สบาย
 ภิกษุเมื่อพิจารณาเห็นภัยในอนาคตประการที่ ๒ นี้ ควรเป็นผู้ไม่
ประมาท มคีวามเพียร อทิุศกายและใจอยู ่เพือ่ถงึธรรมทีย่งัไม่ถงึ เพือ่บรรลุ
ธรรมที่ยังไม่บรรลุ เพื่อทำาให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ได้ทำาให้แจ้ง
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 ๓.  ภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นดังนี้ว่า “บัดนี้ มีภิกษาหาได้
ง่าย  ข้าวกล้าดี บิณฑบาตได้ง่าย สะดวกแก่การแสวงหาเลี้ยงชีพก็จริง 
ถึงกระนั้นก็ยังมีสมัยที่ภิกษาหาได้ยาก ข้าวกล้าเสียหาย บิณฑบาตได้ยาก
จึงไม่สะดวกแก่การแสวงหาเลี้ยงชีพ เม่ือภิกษาหาได้ยาก คนทั้งหลาย
จึงอพยพไปในที่มีอาหารดี ที่นั้นย่อมมีการอยู่คลุกคลีด้วยหมู่คณะ อยู่กัน
อย่างพลุกพล่าน เมื่อมีการอยู่คลุกคลีด้วยหมู่คณะ อยู่กันอย่างพลุกพล่าน 
การทีจ่ะมนสกิารถงึคำาสัง่สอนของพระพทุธเจ้า มใิช่ทำาได้ง่าย ทัง้จะอาศยั
เสนาสนะอนัเงยีบสงดั คอื ป่าโปร่ง และป่าทบึ ก็มิใช่ทำาได้ง่าย ก่อนทีธ่รรม
ซึ่ง ไม่น่าปรารถนา ไม่น่าใคร่ ไม่น่าพอใจนั้นจะมาถึงเรา เอาเถอะ เราจะ
รีบปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึง  เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุ
เพื่อทำาให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ได้ทำาให้แจ้งเสียก่อนทีเดียว ซึ่งเม่ือเรามีแล้ว
แม้ในสมัยที่มีภิกษาหาได้ยากก็จักอยู่สบาย
 ภิกษุเมื่อพิจารณาเห็นภัยในอนาคตประการที่ ๓ นี้ ควรเป็นผู้ไม่
ประมาท มคีวามเพยีร อทุศิกายและใจอยูเ่พือ่ถงึธรรมทีย่งัไม่ถงึ เพือ่บรรลุ
ธรรมที่ยังไม่บรรลุ เพื่อทำาให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ได้ทำาให้แจ้ง
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 ๔.  ภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นดังนี้ว่า “บัดนี้ คนทั้งหลาย
พร้อมเพรียงกัน ชื่นชมกัน ไม่วิวาทกัน เป็นเหมือนนำ้านมกับนำ้า มองกัน
ด้วยนัยน์ตาที่เปี่ยมด้วยความรักอยู่ก็จริง ถึงกระนั้น ก็ยังมีสมัยที่มีภัย มี
ความป่ันป่วนในดง ประชาชนวุน่วาย เมือ่มภียั คนทัง้หลายจงึอพยพไปใน
ที่ปลอดภัย ที่นั้นย่อมมีการคลุกคลีด้วยหมู่คณะ อยู่กันอย่างพลุกพล่าน
เมือ่มกีารอยูค่ลกุคลด้ีวยหมูค่ณะ อยูก่นัอย่างพลกุพล่าน การทีจ่ะมนสิการ
ถงึคำาสัง่สอนของพระพทุธเจ้า มใิช่ทำาได้ง่าย ทัง้จะอาศัยเสนาสนะอนัเงยีบ
สงดั คอื ป่าโปร่ง และป่าทบึ กมิ็ใช่ทำาได้ง่าย ก่อนทีธ่รรมซึง่ไม่น่าปรารถนา 
ไม่น่าใคร่ ไม่น่าพอใจนัน้จะมาถงึเรา เอาเถอะ เราจะรบีปรารภความเพยีร 
เพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึง เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุ เพื่อทำาให้แจ้งธรรมที่
ยงัไม่ได้ทำาให้แจ้งเสยีก่อนทเีดยีว ซ่ึงเม่ือเรามีแล้ว แม้ในสมยัทีมี่ภยักจ็กัอยู่
สบาย
 ภิกษุเมื่อพิจารณาเห็นภัยในอนาคตประการที่ ๔ นี้ ควรเป็นผู้ไม่
ประมาท มคีวามเพยีร อทุศิกายและใจอยูเ่พือ่ถงึธรรมทีย่งัไม่ถงึ เพือ่บรรลุ
ธรรมที่ยังไม่บรรลุ เพื่อทำาให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ได้ทำาให้แจ้ง
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 ๕.  ภิกษใุนธรรมวนิยันีพ้จิารณาเหน็ดงันีว่้า “บดันี ้สงฆ์พร้อมเพรียง
กนั ชืน่ชมกัน ไม่ววิาทกนั มอุีทเทสทีส่วดร่วมกนั อยูผ่าสกุกจ็รงิ ถงึกระนัน้ 
ก็ยังมีสมัยที่สงฆ์แตกแยกกัน เมื่อสงฆ์แตกแยกกันแล้ว การที่จะมนสิการ
ถงึคำาสัง่สอนของพระพทุธเจ้า มใิช่ทำาได้ง่าย ทัง้จะอาศัยเสนาสนะอนัเงยีบ
สงดั คอื ป่าโปร่ง และป่าทบึ กม็ใิช่ทำาได้ง่าย ก่อนทีธ่รรมซึง่ไม่น่าปรารถนา 
ไม่น่าใคร่ ไม่น่าพอใจนัน้จะมาถงึเรา เอาเถอะ เราจะรบีปรารภความเพยีร
เพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึง เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุ เพื่อทำาให้แจ้งธรรม
ทีย่งัไม่ได้ ทำาให้แจ้งเสยีก่อนทเีดียว ซึง่เมือ่เรามแีล้ว แม้ในเมือ่สงฆ์แตกแยก
กันก็จักอยู่สบาย
 ภิกษุเมื่อพิจารณาเห็นภัยในอนาคตประการที่ ๕ นี้ ควรเป็นผู้ไม่
ประมาท มคีวามเพยีร อทุศิกายและใจอยูเ่พือ่ถงึธรรมทีย่งัไม่ถงึ เพือ่บรรลุ
ธรรมที่ยังไม่บรรลุ เพื่อทำาให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ได้ทำาให้แจ้ง

 ภกิษทุัง้หลาย ภกิษเุมือ่พจิารณาเห็นภยัในอนาคต ๕ ประการนีแ้ล 
ควรเป็นผู้ไม่ประมาท มีความเพียร อุทิศกายและใจอยู่เพื่อถึงธรรมที่ยังไม่
ถึง เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุ เพื่อทำาให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ได้ทำาให้แจ้ง

ทุติยอนาคตภยสูตรที่ ๘ จบ
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 นีเ้ป็นเหตกุระตุน้ให้เกดิความเพยีร รบีมนสกิารคำาสอนของพระพทุธเจ้า ฝึก
ให้มีสติสัมปชัญญะ ทำาให้ต่อเนื่อง ให้มีสมาธิ ละนิวรณ์ มองให้เห็นความจริงด้วย
ปัญญาว่า สังขารทั้งหลายทั้งปวงล้วนไม่เที่ยง ล้วนเป็นทุกข์ ล้วนไม่ใช่ตัวตน ไม่ใช่
ตัวเรา ไม่ใช่ของเรานะ ผม ขน เล็บ ฟัน หนังนี่เป็นของเราไหม ไม่เป็น มาใส่ใจ มอง
ดบูอ่ยๆ ดอูยูเ่สมอๆ เราทั้งหลายฟังกเ็ขา้ใจอยู ่ฟังว่ามนัไมใ่ช ่แต่วันดีคนืดีมนักเ็ปน็
ของเราอยู่ดี ขนาดผมขาวแล้วก็ยังเป็นผมของเราอยู่เลย เป็นเราแก่ เราไม่ได้ฝึกหัด 
ไม่ได้ทำาความเพียร ก็มองไม่ทะลุ มองไม่ตลอด ไม่แทงตลอด ไม่ได้ถึงธรรมที่ยัง
ไม่ถงึ ไม่ได้ทำาให้แจ้งนพิพาน ไม่ได้ทีพ่ึง่เลยช่วยตวัเองไม่ได้ ฟังไว้ก็ดีกว่�ไม่ฟัง	แล้ว
ม�พย�ย�มทำ�ให้ถึง ทำานองนี้
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 ในพระสูตรนี้เหตุกระตุ้นความเพียร ที่พิจารณาแล้ว ควรเป็นผู้ไม่ประมาท 
มีความเพียร อุทิศกายและใจเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึง เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุ 
เพื่อทำาให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ได้ทำาให้แจ้ง มี ๕ กรณี

 กรณีที่ ๑ ในอน�คตจะแก่ ตอนนี้เรายังหนุ่มอยู่ ยังผมดำาสนิท บางท่าน
ไม่ดำาสนิทแล้ว ดำาบ้างขาวบ้าง สักหน่อยผมจะขาวหมดหัวเลย ไม่ใช่ดำาสนิทแล้ว 
ต่อไปจะแก่ พอแก่แล้วก็จะไม่แข็งแรง การที่จะมนสิการคำาสอนของพระพุทธเจ้า 
ประกอบความเพียร ไปอยูท่ีเ่งยีบสงดั น่ังสมาธ ิไปเดนิจงกรมในทีมื่ดๆ ไหวไหม เม่ือ
มองเห็นความน่ากลัวอย่างนี้ว่า ถ้าเราแก่ตัวลงมันลำาบากอย่างนี้ๆ ตอนเป็นหนุ่ม
เป็นสาวก็รีบทำาความเพียร พอถึงธรรมะแล้ว ตอนแก่ก็อยู่สบาย ไม่เป็นทุกข์
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 ท่านทั้งหลายสามารถมองอย่างนี้ได้นะ เห็นคนแก่ก็น้อมมาที่ตัวเองว่า เรา
กต้็องแก่อย่างนัน้แหละ เหน็คนอืน่เขาแก่ เดินงกๆ เงิน่ๆ ดสู ิเขาทำาอะไรได้บ้าง เรา
ก็จะเป็นอย่างนั้นเหมือนกัน ถ้าไม่รีบฝึกเอาไว้ พอแก่อย่างนั้นจริงๆ โอย...ออดๆ 
แอดๆ ทำาอะไรก็ไม่สะดวกแล้ว คนแก่ที่ถูกชราครอบงำานี้จะมนสิการใส่ใจคำาสอน
ของพระพุทธเจ้าทำายากนะ ไม่ใช่จะทำาได้ง่าย อย่างเรานี่สมองยังดี ฟังคำาสอนของ
พระพุทธเจ้ายังจำาได้นะ คนหนุ่มคนสาวฟัง หนึ่งเที่ยว สองเที่ยว เขาจำาได้แล้ว พอ
จำาได้ก็สามารถใส่ใจถึงคำาสอนเอาไปประพฤติปฏิบัติได้ คนแก่เป็นไง บางคนฟังสิบ
เที่ยวยังจำาอะไรไม่ได้เลย อย่างพวกเรา มีโอกาสได้ฟังธรรมะนี่ไม่ใช่ง่ายๆ เป็นหนุ่ม
เป็นสาวนี้ง่าย เราเดินมาฟัง สบายเลย ถ้าแก่ถือไม้เท้ายันมาฟังแล้ว หูก็ไม่ดี อะไร
ก็ไม่ดี และจะไปเสพเสนาสนะอันสงัด คือ ป่าและป่ารกๆ ก็ไม่ใช่ทำาได้ง่าย ร่างกาย
มันไม่แข็งแรง เจ็บป่วย ไม่มีคนช่วยเหลือ
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 การจะมีโอกาสได้เห็นธรรมะ ถ้าเราอยู่เงียบๆ เดินจงกรม นั่งสมาธิอยู่กับ
ตัวเอง ไม่คลุกคลี ไม่พูดมาก จิตไม่ฟุ้งซ่าน มันเห็นธรรมะได้ดี โดยเฉพาะใน
สถานที่แบบธรรมชาติหน่อย คนที่แข็งแรง เป็นหนุ่มเป็นสาวทำาได้ดีกว่า ดังนั้น 
ก่อนท่ีสิง่อนัไม่น่�ปร�รถน�	คอืคว�มแก่น้ันจะเข้�ม�ถงึเร�	เร�กค็วรรบีทำ�คว�ม
เพียรเพ่ือให้ถงึธรรมทีย่งัไม่ถงึ	เพือ่บรรลธุรรมทีย่งัไม่บรรลุ	เพือ่ทำ�ให้แจ้งในธรรม
ท่ียงัไม่แจ้งก่อนทเีดียว เมือ่ทำาอย่างนีแ้ล้ว แม้จะเป็นผู้ชรากจ็ะเป็นอยูส่บาย เพราะ
มีธรรมะ คนแก่แบบมีธรรมะนี้อยู่สบาย ถ้าแก่แบบไม่มีธรรมะอยู่ไม่สบาย น้ีเป็น
เครื่องกระตุ้น ทำาให้เกิดความเพียร โดยมองไปถึงภัย สิ่งที่น่ากลัวในอนาคตเรื่อง
ที่ ๑
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 กรณีที่ ๒	 ในอน�คตจะป่วย บัดนี้ เราเป็นผู้มีอาพาธน้อย มีโรคเบาบาง 
ไฟธาตุย่อยอาหารก็สมำ่าเสมอ ไม่ป่วย ไม่เป็นอะไรมากนัก แต่ในอนาคตเราจะ
เจ็บป่วย ไฟธาตุจะย่อยอาหารไม่ดี ไม่รู้เมื่อไรนะ พรุ่งนี้ เดือนหน้า ปีหน้า หรืออีก
หลายๆ ปี กต็ามแต่ พอพิจารณาเห็นอย่างนีแ้ล้วกส็ามารถกระตุน้ให้เกดิความเพยีร
ได้ว่า เอาล่ะ เราจะรีบทำาความเพียร ร่างกายดีอยู่ตอนนี้ก็รีบทำา เพื่อให้ถึงธรรม
ทีย่งัไม่ถงึ พอทำาได้แล้ว แม้เราป่วยไข้ก็อยูส่บาย คนเจบ็ป่วยจะมนสกิารคำาสอนของ
พระพุทธเจ้านี้ยาก คิดแต่จะหายามารักษาตัวเองให้หายเท่านั้นแหละ หมอไหนดี 
หมอโน้นไม่รอด หมอแดงก็แล้ว หมอขาวก็แล้ว หมอดำา หมอไหนดี ก็ต้องหาไป
เรื่อยๆ จะให้มนสิการคำาสอนของพระพุทธเจ้าว่า ไม่เท่ียงนะ เป็นทุกข์นะ ไม่ใช่
ตัวตนนะ ไม่รอดแน่นอนนะ ไม่ค่อยได้ทำา การที่จะใส่ใจคำาสอนของพระพุทธเจ้า 
การปฏิบัติธรรมนี่ ในขณะที่มีอาพาธน้อย มีโรคเบาบางทำาได้ดีกว่า
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 กรณีที่ ๓ ในอน�คตจะห�อ�ห�รย�ก พระสูตรนี้พูดถึงพระภิกษุนะ แสดง
กับพระ เราก็เอามาพิจารณาเร่ืองของเราด้วยก็ได้ เป็นเรื่องที่น่ากลัวในอนาคต 
เหตุการณ์ในอนาคตทีม่นัยงัไม่เกดิ เมือ่มนัเกดิจะทำาให้มคีวามยากลำาบากในการใช้
ชีวิต ทุกวันนี้ ข้าวกล้าดี อาหารก็หาง่าย จะมีบางช่วงที่หาอาหารยาก พอหาอาหาร
ยาก คนก็จะอพยพไปอยู่ในสถานที่ที่หากินง่าย ทำามาหากินสะดวก อยู่ร่วมกัน พอ
คนมาอยู่ร่วมกันมากๆ ก็คลุกคลีกัน คนเยอะก็มัวแต่หาอาหารกัน หาโน่น หานี่ 
คลุกคลีกัน เม่ือเป็นเช่นนี้แล้วการมนสิการใส่ใจคำาสอน ปฏิบัติตามคำาสอนของ
พระพุทธเจ้าก็เป็นไปได้โดยยาก

 กรณีที่ ๔ ในอน�คตจะมีคว�มวุ่นว�ย ในปัจจุบันนี้ คนทั่วไปนี้ยังสามัคคี
กัน ยังไม่วิวาทกัน ยังมองกันและกัน ชื่นชมเป็นเพื่อนเป็นมิตรกันอยู่ แต่ก็จะมี
บางช่วงที่เป็นศัตรูกัน วิวาทกัน แบ่งฝักแบ่งฝ่าย เขม่นกัน ด่าทอกัน จนกระทั่ง
รบกัน ในช่วงนั้นการจะมนสิการใส่ใจคำาสอนของพระพุทธเจ้าก็ทำาได้ยาก เพราะมี
คนอพยพมารวมกลุ่ม หนีความวุ่นวาย เรื่องมันมาก
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 กรณีที่ ๕ ในอน�คตสงฆ์จะแตกส�มัคคี ในบัดนี้สงฆ์เป็นผู้พร้อมเพรียงกัน 
คำาสอนอะไรต่างๆ ก็ยังมีอยู่ เรียนเหมือนกัน สวดเหมือนกัน เห็นเหมือนกัน ยังไม่
ถกเถยีง ยงัไม่แตกกนั จะมสีมัยอืน่อกีในอนาคตทีส่งฆ์แตกกนั คำาสอนกแ็ตกกระจาย
กันไป ทางโน้นสอนอย่างนี้ ทางนี้สอนอย่างนั้น การจะมนสิการใส่ใจคำาสอนของ
พระพุทธเจ้าก็ยากขึ้น ลำาบากขึ้น ในเมื่อยังมีคำาสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ มีคนบอก
อยู่ มีคำาสอนที่ถูกต้องอยู่ เราก็รีบทำาไว้ พอถึงช่วงนั้น ช่วงที่สงฆ์แตกกัน ถกเถียงกัน 
จะได้ไม่เป็นทุกข์ ไม่เดือดร้อนไปกับเขา นี้เหตุที่กระตุ้นให้เกิดความเพียร

 การคิดถึงภยัในอนาคต พิจารณาถงึเหตกุารณ์ท่ีน่ากลวัท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต 
ก็กระตุ้นความเพียรได้ เลี้ยงหมา ตอนนี้หมายังดีอยู่ ต่อไปหมาจะตาย ถ้ามันตาย
แล้วเราก็จะเศร้า ต้องรีบทำาความเพียร เพื่อให้เข้าถึงธรรม ต่อไปมันตายเราจะได้
ไม่เศร้า ภัยในอนาคตเร่ืองท่ีน่ากลัว ต้องแก่	 ต้องเจ็บ	 ต้องต�ย	 ต้องพลัดพล�ด	
เหตุก�รณ์ที่ไม่น่�ปร�รถน�	ซึ่งเป็นเรื่องธรรมด�ที่ต้องเกิด
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 อย่างท่านทีม่ญีาตพิีน้่อง กจ็ะมสัีกวนัหนึง่ทีญ่าตพิีน้่องต้องตายไป หรอือาจ
จะทำาร้ายเรา คดโกงเรา เรามีบริษัท เป็นเจ้าของบริษัท จะมีบางวันท่ีต้องยกให้
คนอื่นไป เราพอใจยกให้เองหรือเขามาบังคับให้เรายก อย่างไรก็ตามเราต้องเพียร
ไว้ก่อน พอถึงวันนั้นจะได้อยู่สบาย ยังไงก็ต้องถึงวันนั้นอยู่แล้ว พระสูตรนี้ก็ยกมา
เป็นตัวอย่างเท่านั้น ภัยในอนาคตมีมากมาย ท่านทั้งหลายที่ยังขี้เกียจสันหลังยาว
อยูก่ใ็ห้ไปพิจารณา จะได้เหน็คณุประโยชน์ของเวลาปัจจุบนั ตอนนีย้งัหนุม่แน่น ยงั
แข็งแรง ยังมีคำาสอนครบถ้วน ยังมีครูบาอาจารย์แนะนำา ไม่รีบทำาตอนนี้ ถ้าหนัก
กว่านี้จะเป็นยังไง ลองพิจารณาดูจะได้เกิดความเพียร

 ต่อไปอีกพระสูตรหนึ่งเป็นการพิจารณาเพื่อให้เกิดความเพียรเหมือนกัน
มี ๘ ข้อ นำามาจากอังคุตตรนิกาย อัฏฐกนิบาต กุสีตารัมภวัตถุสูตร ข้อ ๘๐
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 ภิกษุทั้งหลาย กุสีตวัตถุ (เหตุแห่งความเกียจคร้าน) ๘ ประการนี้
กุสีตวัตถุ ๘ ประการ อะไรบ้าง คือ
 ๑.  ภกิษใุนพระธรรมวนิยันีม้งีานทีต้่องทำา เธอมคีวามคดิอย่างนีว่้า 
“เราจักต้องทำางาน เมื่อเราทำางานอยู่ กายจักเมื่อยล้า อย่ากระนั้นเลย เรา
จะนอน” เธอจึงนอนเสีย ไม่ปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึง เพื่อ
บรรลุ ธรรมที่ยังไม่บรรลุ เพื่อทำาให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ทำาให้แจ้ง นี้เป็น
กุสีตวัตถุประการที่ ๑
 ๒.  ภิกษุทำางานแล้ว เธอมีความคิดอย่างนี้ว่า “เราได้ทำางานแล้ว 
เมื่อเราทำางาน กายเมื่อยล้าแล้ว อย่ากระนั้นเลย เราจะนอน” เธอจึงนอน
เสีย  ไม่ปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึง เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่
บรรลุ เพื่อทำาให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ทำาให้แจ้ง นี้เป็นกุสีตวัตถุประการที่ ๒



205 

 ๓.  ภิกษุต้องเดินทาง เธอมีความคิดอย่างนี้ว่า “เราจักต้องเดินทาง 
เมื่อเราเดินทาง กายจักเมื่อยล้า อย่ากระนั้นเลย เราจะนอน” เธอจึงนอน
เสีย  ไม่ปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึง เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่
บรรลุ เพื่อทำาให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ทำาให้แจ้ง นี้เป็นกุสีตวัตถุประการที่ ๓
 ๔.  ภิกษุเดินทางแล้ว เธอมีความคิดอย่างนี้ว่า “เราเดินทางแล้ว 
เมือ่เราเดนิทาง กายเมือ่ยล้าแล้ว อย่ากระนัน้เลย เราจะนอน” เธอจงึนอน
เสีย  ไม่ปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึง เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่
บรรลุ เพ่ือทำาให้แจ้งธรรมท่ียังไม่ทำาให้แจ้ง นี้เป็นกุสีตวัตถุประการที่ ๔
 ๕.  ภิกษุเท่ียวบิณฑบาตตามหมู่บ้านหรือนิคม ไม่ได้โภชนะเศร้า
หมองหรือประณีตบริบูรณ์เพียงพอตามต้องการ เธอมีความคิดอย่างนี้ว่า 
“เราเที่ยวบิณฑบาตตามหมู่บ้านหรือนิคม ก็ไม่ได้โภชนะเศร้าหมอง หรือ
ประณีตบริบูรณ์เพียงพอตามต้องการ กายของเรานั้นเมื่อยล้าแล้ว ไม่ควร
แก่การงาน อย่ากระนั้นเลย เราจะนอน” เธอจึงนอนเสีย ไม่ปรารภความ
เพียร ฯลฯ นี้เป็นกุสีตวัตถุประการที่ ๕
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 ๖.  ภกิษเุทีย่วบณิฑบาตตามหมู่บ้านหรอืนคิม ได้โภชนะเศร้าหมอง
หรือประณีตบริบูรณ์เพียงพอตามต้องการ เธอมีความคิดอย่างนี้ว่า “เรา
เที่ยวบิณฑบาตตามหมู่บ้านหรือนิคม ได้โภชนะเศร้าหมองหรือประณีต
บริบูรณ์เพียงพอตามต้องการแล้ว กายของเรานั้นหนัก ไม่ควรแก่การงาน 
เหมอืนถัว่ราชมาสชุม่ด้วยนำา้ อย่ากระนัน้เลย เราจะนอน” เธอจงึนอนเสยี 
ไม่ปรารภความเพียร ฯลฯ นี้เป็นกุสีตวัตถุประการที่ ๖
 ๗.  ภกิษเุกดิมอีาพาธขึน้เลก็น้อย เธอมคีวามคดิอย่างนีว่้า “เราเกดิ
มอีาพาธขึน้เลก็น้อยแล้ว มข้ีออ้างทีจ่ะนอนได้ อย่ากระนัน้เลย เราจะนอน” 
เธอจึงนอนเสีย ไม่ปรารภความเพียร ฯลฯ นี้เป็นกุสีตวัตถุประการที่ ๗
 ๘. ภิกษุหายอาพาธแล้ว แต่หายอาพาธยังไม่นาน เธอมีความคิด
อย่างนี้ว่า “เราหายอาพาธแล้ว แต่หายอาพาธยังไม่นาน กายของเรานั้น
ยงัอ่อนแอ ไม่ควรแก่การงาน อย่ากระนัน้เลย เราจะนอน” เธอจงึนอนเสยี
ไม่ปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึง เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุ 
เพื่อทำาให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ทำาให้แจ้ง นี้เป็นกุสีตวัตถุประการที่ ๘

 ภิกษุทั้งหลาย กุสีตวัตถุ ๘ ประการนี้แล



207 

 ภิกษุทั้งหลาย อารัมภวัตถุ (เหตุปรารภความเพียร) ๘ ประการนี้
 อารัมภวัตถุ ๘ ประการ อะไรบ้าง คือ
 ๑.  ภกิษใุนธรรมวนิยันีม้งีานทีต้่องทำา เธอมีความคดิอย่างนีว่้า “เรา
จักต้องทำางาน เมื่อเราทำางาน การจะใส่ใจคำาสั่งสอนของพระพุทธเจ้า มิใช่
ทำาได้ง่าย อย่ากระนั้นเลย เราจะรีบปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่
ถงึ เพือ่บรรลธุรรมทีย่งัไม่บรรล ุเพือ่ทำาให้แจ้งธรรมทีย่งัไม่ทำาให้แจ้ง” เธอ
จึงปรา รภความเพียรเพ่ือถึงธรรมที่ยังไม่ถึง เพ่ือบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุ 
เพื่อทำาให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ทำาให้แจ้ง” นี้เป็นอารัมภวัตถุประการที่ ๑
 ๒.  ภิกษุทำางานแล้ว เธอมีความคิดอย่างนี้ว่า “เราทำางานแล้ว
เมือ่ทำางาน กไ็ม่สามารถทีจ่ะใส่ใจคำาสัง่สอนของพระพทุธเจ้าได้ อย่ากระนัน้
เลย เราจะรีบปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึง เพื่อบรรลุธรรม
ที่ยังไม่บรรลุ เพ่ือทำาให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ทำาให้แจ้ง” เธอจึงปรารภ
ความเพียร ฯลฯ นี้เป็นอารัมภวัตถุประการที่ ๒
 ๓.  ภิกษุต้องเดินทาง เธอมีความคิดอย่างนี้ว่า เราจักต้องเดินทาง 
การที่เราเดินทางอยู่ จะใส่ใจคำาสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามิใช่ทำาได้ง่าย
อย่า กระนั้นเลย เราจะรีบปรารภความเพียร ฯลฯ นี้เป็นอารัมภวัตถุ
ประการที่ ๓
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 ๔.  ภกิษเุดนิทางแล้ว เธอมคีวามคิดอย่างนีว่้า เราเดนิทางแล้ว เมือ่
เดินทาง ก็ไม่สามารถจะใส่ใจคำาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้ อย่ากระนั้น
เลย เราจะรีบปรารภความเพียร ฯลฯ นี้เป็นอารัมภวัตถุประการที่ ๔
 ๕.  ภกิษเุทีย่วบณิฑบาตตามหมูบ้่านหรอืนคิม ไม่ได้โภชนะเศร้าหมอง
หรือประณีตบริบูรณ์เพียงพอตามต้องการ เธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเรา
เที่ยวบิณฑบาตตามหมู่บ้านหรือนิคม ก็ไม่ได้โภชนะเศร้าหมองหรือ
ประณีตบริบูรณ์เพียงพอตามต้องการ กายของเรานั้นเบา ควรแก่การงาน 
อย่ากระนัน้เลย เราจะรบีปรารภความเพยีร ฯลฯ นีเ้ป็นอารมัภวตัถปุระการ
ที่ ๕
 ๖.  ภกิษเุทีย่วบณิฑบาตตามหมู่บ้านหรอืนคิม ได้โภชนะเศร้าหมอง
หรอืประณีตบริบรูณ์เพียงพอตามต้องการ เธอมีความคดิอย่างนีว่้า เราเท่ียว
บิณฑบาตตามหมูบ้่านหรอืนคิม ได้โภชนะเศร้าหมองหรอืประณตีบรบิรูณ์
เพยีงพอตามต้องการแล้ว กายของเราเบา ควรแก่การงาน อย่ากระนัน้เลย 
เราจะรีบปรารภความเพียร ฯลฯ นี้เป็นอารัมภวัตถุประการที่ ๖
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 ๗.  ภิกษุเกิดมีอาพาธขึ้นเล็กน้อย เธอมีความคิดอย่างนี้ว่า เราเกิด
มีอาพาธขึ้นเล็กน้อยแล้ว  เป็นไปได้ที่อาพาธของเราจะพึงรุนแรงขึ้น  อย่า
กระน้ันเลย เราจะรีบปรารภความเพียร ฯลฯ น้ีเป็นอารัมภวัตถุประการ
ที่ ๗
 ๘. ภิกษุหายอาพาธแล้ว แต่หายอาพาธยังไม่นาน เธอมีความคิด
อย่างนีว่้า “เราหายอาพาธแล้ว แต่หายอาพาธยงัไม่นาน เป็นไปได้ทีอ่าพาธ
ของเราจะพึงกลับกำาเริบขึ้น อย่ากระนั้นเลย เราจะรีบปรารภความเพียร 
เพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึง เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุ เพื่อทำาให้แจ้งธรรมที่
ยงัไม่ทำาให้แจ้ง” เธอจงึปรารภความเพยีร เพือ่ถงึธรรมท่ียงัไม่ถงึ เพือ่บรรลุ
ธรรมที่ยังไม่บรรลุ เพื่อทำาให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ทำาให้แจ้ง นี้เป็นอารัมภวัตถุ
ประการที่ ๘
 ภิกษุทั้งหลาย อารัมภวัตถุ ๘ ประการนี้แล

กุสีตารัมภวัตถุสูตรที่ ๑๐ จบ
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 นีเ้ป็นเหตสุำาหรบัพจิารณา เพือ่ลกุขึน้เริม่ต้นทำาความเพยีร รบีทำา รบีฝึกหดั 
เพื่อให้ถึงธรรมที่ยังไม่ถึง เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุ เพ่ือทำาให้แจ้งธรรมที่ยังไม่
ทำาให้แจ้ง มี ๘ ประการ แต่เหตุทั้ง ๘ ประการนี้ สำาหรับบางคนก็เป็นเหตุให้คิดถึง
การนอนพกัผ่อน หาความสขุจากการนอน หาความสขุใส่ตวั เราก็อย่าไปทำาอย่างนัน้ 
เอาเป็นเหตุสำาหรับกระตุ้นความเพียร เหตุเหล่านี้มีลักษณะที่เป็นปัจจุบันสักหน่อย 
ได้แก่

 กรณีท่ี ๑ มีง�นต้องทำ� ในขณะที่ทำาการงานอยู ่จะใส่ใจคำาสอนของ
พระพุทธเจ้านั้นยาก ไม่ใช่ทำาได้ง่าย ทำายาก ดังนั้นก่อนจะลงมือทำางานเราก็รีบ
ปรารภความเพียรพิจารณาคำาสอนของพระพุทธเจ้าก่อนทำานองน้ี  เราทั้งหลาย
ก็เหมือนกัน ตอนเช้าจะไปทำางานแล้ว มีงานจะต้องทำา ต้องหาเงินเลี้ยงครอบครัว 
เลีย้งปากเลีย้งท้อง เลีย้งลกูหลาน บางท่านเลีย้งหมาเลีย้งแมวเพิม่มาอีก ถงึเวลาไป
ทำางานนั่งหน้าคอมพิวเตอร์จอสี่เหลี่ยม พิมพ์ๆ เคาะๆ ทำาตามคำาสั่งเจ้านาย หัวก็
เริม่ฟลูะ พอหัวฟู จะใส่ใจคำาสอนของพระพทุธเจ้าว่าไม่เทีย่งหนอ ได้ไหม ยากเต็มที 
มีแต่จะไปสู้กับคนโน้นคนนี้ ที่จะพิจารณาว่าไม่ใช่ตัวตน ไม่ใช่ของตน นั้นยากมาก 
มีแต่เห็นว่าบริษัทของเรา เราต้องทำาเพื่อของเรา พิจารณายากตอนทำางาน
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 ในเมือ่เราจำาเป็นต้องทำาการงาน ก่อนจะทำ�กใ็ส่ใจคำ�สอนของพระพทุธเจ้�	
มีสติสัมปชัญญะ พิจารณามองดู สิ่งต่างๆ ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเสียก่อน 
ทำานองนี้ เราจะต้องทำางาน เมื่อเราทำางาน การจะใส่ใจคำาสั่งสอนของพระพุทธเจ้า 
มิใช่ทำาได้ง่าย อย่ากระนั้นเลย เราจะรีบปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึง 
เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุ เพื่อทำาให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ทำาให้แจ้ง ตอนทำาการงาน
จะให้พิจารณาคำาสอนหรือปฏิบัติธรรมมันยาก เรามีเวลาก็รีบทำาไว้ก่อน

 กรณีที่ ๒ ทำ�ง�นแล้ว หลังจากทำาการงานแล้วก็มาย้อนพิจารณาดู ตอน
ทำาการงาน ต้องเอาใจใส่กับการงาน มุ่งมั่นอยู่กับงาน หลงไปทำาการงาน ง�นเสร็จ
แล้ว	ต้องรีบใส่ใจคำ�สอนของพระพุทธเจ้� ต้องรีบปฏิบัติธรรม

 มงีานต้องทำา และหลงัทำางานแล้ว นีก้เ็ป็นเหตทุีท่ำาให้เกดิความเพยีรได้ ก่อน
จะมาทำางานตอนเช้า เอาละ เดินจงกรมก่อน ฝึกสติก่อน เจริญสมาธิ เจริญปัญญา 
ทำาก่อน ทำางานก็ทำาให้เต็มท่ี หลังจากเลิกงานแล้วพิจารณาสักหน่อย ตอนเรา
ทำาการงาน ไม่ได้พิจารณาธรรมะอะไรมากนัก ดังนั้นก็เร่งความเพียร ปรารภ
ความเพียรนี้
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 กรณีที่ ๓ จะต้องเดินท�ง ในขณะที่เดินทาง จะมนสิการหรือใส่ใจคำาสอน
ของพระพุทธเจ้ายากหรือง่าย ยากนะ ช่วงเดินทางต้องมองโน่นมองนี่ ยิ่งคนขับรถ 
จะมนสิการคำาสอนกล็ำาบาก ก่อนจะเดนิทางกต้็องรบีทำาความเพยีรเสยีก่อน ระหว่าง
เดินทางก็ทำาเท่าที่พอทำาได้ แต่มันไม่ง่าย

 กรณีที่ ๔ เดินท�งแล้ว ตอนเราเดินทางอยู่ไม่สามารถมนสิการคำาสอนของ
พระพุทธเจ้าได้ ระหว่างเดินทางชมนก ชมไม้ สถานที่นั้น สถานที่นี้ ไม่ได้ใส่ใจ
คำาสอนของพระพุทธเจ้า ไม่เห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาเลย พอพิจารณาอย่างนี้
ก็ทำาความเพียร ก่อนจะเดินทาง หลังเดินทางก็ทำาความเพียร นี้เป็นวิธีมอง เป็นตัว
กระตุ้นให้เกิดความเพียร ท่านทั้งหลายก็สามารถเอาไปใช้ได้ ก่อนไปทำางาน ก่อน
เข้าห้องประชุม ทำากรรมฐานเสียก่อนเลย หลังออกจากห้องประชุม ก็พิจารณาอีก
ต่อหนึ่ง โอ...อยู่ในห้องประชุม ไม่ได้พิจารณาธรรมะเลย ไปสู้กับตัวตน สู้กับตัวเรา
ตัวเขา มีของเราของเขาไปหมดเลย ให้รีบมนสิการคำาสอน
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 กรณีที่ ๕ บิณฑบ�ตไม่ได้อ�ห�รเพียงพอ ไปบิณฑบาตในบ้าน ได้อาหาร
มาน้อย ฉันก็ไม่อิ่ม พอฉันไม่อิ่มก็มีวิธีพิจารณาให้เกิดความเพียร บางคนพิจารณา
ไม่เป็นก็ไม่ได้ความเพียรนะ เอ...ฉันไม่อิ่ม นอนพักก็แล้วกัน น่ีสันหลังยาวไปแล้ว 
ฉันไม่อ่ิม พิจารณาว่า ร่างกายเบาดีไม่ง่วงนอน หวิๆ นีแ่หละไม่ง่วง รบีทำาความเพยีร

 กรณีที่ ๖ บิณฑบ�ตได้อ�ห�รเพียงพอ ฉันอิ่ม ร่างกายมีเรี่ยวแรง ควรต่อ
การทำาความเพียร ก็พิจารณาให้เกิดความเพียร

 กรณีที่ ๗ อ�พ�ธเล็กน้อยเกิดขึ้น ตอนนี้เจ็บป่วยเล็กน้อย อาการอาจจะ
หนักมากขึ้นได้ ต้องรีบทำาความเพียร

 กรณีที่ ๘ ห�ยอ�พ�ธไม่น�น หายป่วยแล้ว เป็นไปได้ที่อาการป่วยจะกลับ
มาอีก ต้องรีบทำาความเพียร เพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึง เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุ 
เพื่อกระทำาให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ได้กระทำาให้แจ้ง
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 ในพระสูตรแรกพูดถึงภัยหรือสิ่งน่ากลัวที่จะเกิดขึ้นในอนาคต กระตุ้นให้
ทำาความเพียร รีบใส่ใจคำาสอนของพระพทุธเจ้า ทำาความเพยีรไว้ก่อนเพือ่เข้าใจความ
จริง ถ้าเหตุการณ์อย่างนั้นเกิดขึ้นจะได้ไม่เป็นทุกข์ พระสูตรที่ ๒ มองแบบปัจจุบัน
สักหน่อย เกดิขึน้ใกล้ๆ ตวัก่อนทำางานหรอืทำางานแล้ว ต้องเดนิทางหรอืเดนิทางแล้ว 
ได้อาหารไม่เพียงพอหรือได้เพียงพอ เจ็บป่วยหรือหายป่วยไม่นาน เอาเหตุการณ์
เหล่านี้มาพิจารณา เพื่อกระตุ้นให้เริ่มความเพียร
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๓.๓	วิธีทำ�คว�มเพียรให้พอเหม�ะ
 ต่อไปจะกล่าวถึงประเด็นที่ ๓ วิธีทำาความเพียรให้พอเหมาะ เทคนิคการ
ทำาความเพียรให้พอเหมาะ หลังจากกระตุ้นตัวเองให้ทำาความเพียรแล้ว ผมได้อ่าน
พระสูตรให้ฟัง ไม่รู้ว่ากระตุ้นท่านทั้งหลายได้หรือเปล่านะ ถ้ากระตุ้นไม่ขึ้น ท่านก็
ต้องไปกระตุน้ตวัเอง วธิปีฏบิตันิีค่งรูกั้นหมดแล้ว เหลอืแต่ว่าจะไปทำาหรอืเปล่า ต้อง
ไปกระตุ้นตัวเองเอา ทีนี้ในการทำาความเพียรนั้นต้องทำาให้พอดี ถ้าทำามากเกินไป
จะไม่ประสบความสำาเร็จ

 เรามคีวามต้องการทีจ่ะทำาเหต ุมคีวามพอใจทีจ่ะทำา แล้วกป็รารภความเพยีร 
เริ่มทำาความเพียร แต่ในขณะท่ีทำาความเพียรต้องรู้จักปล่อยวางด้วย หมายถึง
ปล่อยวางผล ทำ�เหตุอย่�งเต็มที่	ปล่อยว�งผลมัน	ได้บ้�งไม่ได้บ้�ง	เพร�ะผลมัน
เป็นไปต�มเหตุ ความต้องการก็วางไว้หน่อย จะบอกว่าเอาล่ะ...จะทำาให้เต็มที่ จะ
ทำาให้บรรลุเลย ถ้าไม่บรรลุจะไม่ลุกเลยเดี๋ยวแห้งตายไปเสียก่อน ก่อนที่จะมา
ทำาความเพียรต้องฮึดแบบนั้นแหละ พอฮึดแล้วต้องไม่ฮึดมากเกินไป ต้องพอดีกับ
คุณสมบัติของตนเอง ถ้าฮึดมากเกินไปมันแห้งตายจริงๆ
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 เราจะต้องทำาความเพียรให้มันพอเหมาะ ความเพียรนั้นเป็นเหตุปัจจัยหนึ่ง
ในการบรรลุธรรม ไม่ใช่ทั้งหมด เป็นหนึ่งในแปด เราจะเอาความเพียรนำาหน้าหรือ
เป็นทั้งหมดก็ยังไม่ได้ ต้องมีปัญญา ศีล สติ สมาธิ อุเบกขา อะไรหลายๆ อย่าง ผม
จะอ่านเรือ่งพระเถระรปูหนึง่ชือ่โสณโกฬิวสิะให้ฟัง ท่านรปูนีเ้ป็นลูกเศรษฐี เป็นคน
ที่ผิวละเอียดอ่อน สุขุมาลชาติมาก ได้ฟังธรรม เลื่อมใสก็ขอบวช บวชแล้วท่าน
กท็ำาความเพียรอย่างเตม็ท่ีตามท่ีพระพุทธองค์ทรงแนะนำา จะอ่านให้ฟังเฉพาะตอน
ทีท่่านได้บวชแล้ว ท่านท้ังหลายกพิ็จารณาด ูในวนิยัปิฎก มหาวรรค เล่ม ๕ ข้อ ๒๔๓

 ครัง้นัน้ โสณโกฬิวสิะได้มคีวามคดิดงันีว่้า “ธรรมตามทีพ่ระผูม้พีระ
ภาคทรงแสดงนัน้ เราเข้าใจว่า การทีผู่อ้ยูค่รองเรอืนจะประพฤตพิรหมจรรย์
ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์อย่างยิ่งเหมือนสังข์ที่ขัดดีแล้ว มิใช่กระทำาได้ง่าย อย่า
กระนั้นเลย เราควรจะปลงผม โกนหนวด นุ่งห่มผ้ากาสายะ ออกจากเรือน
ไปบวชเป็นบรรพชิต”
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 ครั้งนั้น กุลบุตรในหมู่บ้าน ๘๐,๐๐๐ คน ชื่นชมภาษิตของพระผู้มี
พระภาค ลุกจากอาสนะถวายอภวิาท กระทำาประทกัษณิแล้วจากไป ลำาดับ
นั้น โสณโกฬิวิสะ เมื่อกุลบุตรในหมู่บ้าน ๘๐,๐๐๐ คน ถวายอภิวาท
พระผูม้พีระภาคแล้วจากไปไม่นาน ได้เข้าเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทบั 
ถวายอภิวาทแล้วนั่งลง ณ ที่สมควร

 โสณโกฬิวิสะผู้นั่ง ณ ท่ีสมควรแล้ว ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาค
ดังนี้ว่า “พระพุทธเจ้าข้า ธรรมตามที่พระผู ้มีพระภาคทรงแสดงนั้น 
ข้าพระองค์เข้าใจว่า การที่ผู ้อยู่ครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย์ให้
บริสุทธิ์บริบูรณ์อย่างยิ่งเหมือนสังข์ที่ขัดดีแล้ว มิใช่กระทำาได้ง ่าย 
ข้าพระองค์ปรารถนาจะปลงผม โกนหนวด นุ่งห่มผ้ากาสายะ ออกจาก
เรอืนมาบวชเป็นบรรพชติ ขอพระผูม้พีระภาคทรงพระกรณุาให้ข้าพระองค์
บวชด้วยเถิด”

 โสณโกฬิวิสะได้รับการบรรพชาอุปสมบทในพุทธสำานัก และเม่ือ
ท่านอุปสมบทได้ไม่นาน พำานักอยู่ ณ ป่าสีตวัน ท่านปรารภความเพียร
อย่างยิ่ง เดินจงกรมจนเท้าทั้งสองแตก สถานที่เดินจงกรมเปื้อนเลือดดุจที่
ฆ่าโค



219 

 ต่อมา ท่านพระโสณโกฬิวสิะหลกีเร้นอยูใ่นทีส่งดั ได้มคีวามคดิดงันี้
ว่า “ในบรรดาพระสาวกของพระผูม้พีระภาคทีป่รารภความเพยีร เรากเ็ป็น
รูปหนึ่ง แต่ไฉนจิตของเราจึงยังไม่หลุดพ้นจากอาสวะโดยไม่ยึดม่ันถือม่ัน
ได้เล่า ทรพัย์สมบตัใินตระกลูของเรามอียู ่เราอาจใช้สอยทรพัย์สมบตัแิละ
บำาเพญ็บญุได้ อย่ากระนัน้เลย เราควรสกึไปใช้สอยทรพัย์สมบัตแิละบำาเพญ็
บุญ”

 คร้ังนัน้ พระผูม้พีระภาคทรงทราบด้วยพระทัยถงึความคดิคำานงึใน
จิตของท่านพระโสณโกฬิวิสะจึงทรงหายไปจากภูเขาคิชฌกูฏ มาปรากฏ
พระองค์ที่ป่าสีตวันเหมือนคนมีกำาลังเหยียดแขนออกหรือคู ้แขนเข้า 
ลำาดบันัน้ พระผูม้พีระภาคพร้อมด้วยภกิษุเป็นจำานวนมากเสดจ็เทีย่วจารกิ
ไปตามเสนาสนะ เสด็จไปทางที่เดินจงกรมของท่านพระโสณโกฬิวิสะ 
ทอดพระเนตรเห็นสถานท่ีเดนิจงกรมเป้ือนเลอืด จึงรบัสัง่กบัภิกษทุัง้หลาย
ว่า “สถานที่เดินจงกรมแห่งนี้ของใคร เปื้อนเลือดดุจที่ฆ่าโค”
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 ภกิษท้ัุงหลายกราบทลูว่า “ท่านพระโสณโกฬิวสิะปรารภความเพยีร
อย่างยิง่ เดินจงกรมจนเท้าทั้งสองแตก สถานที่เดินจงกรมแห่งนี้ของท่าน
จึงเปื้อนเลือดดุจที่ฆ่าโค พระพุทธเจ้าข้า”

 ลำาดับนั้น พระผู้มีพระภาคเสด็จเข้าไปที่อยู่ของท่านพระโสณโกฬิ
วิสะ ประทับนั่งบนพุทธอาสน์ท่ีจัดไว้ แม้ท่านพระโสณโกฬิวิสะก็ถวาย
อภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งเฝ้าอยู่ ณ ที่สมควร

 พระผู้มีพระภาคตรัสกับท่านพระโสณโกฬิวิสะผู ้นั่งเฝ้าอยู ่ ณ 
ที่สมควรดังนี้ว่า “โสณะ เธอหลีกเร้นอยู่ในที่สงัด ได้มีความคิดดังนี้ว่า 
ในบรรดาพระสาวกของพระผู้มีพระภาคที่ปรารภความเพียร เราก็เป็นรูป
หนึ่ง แต่ไฉนจิตของเราจึงยังไม่หลุดพ้นจากอาสวะโดยไม่ยึดมั่นถือมั่นได้
เล่า ทรัพย์สมบัติในตระกูลของเรามีอยู่ เราอาจใช้สอยทรัพย์สมบัติและ
บำาเพญ็บญุได้ อย่ากระนัน้เลย เราควรสกึไปใช้สอยทรพัย์สมบัตแิละบำาเพญ็
บุญ มิใช่หรือ”
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 ท่านพระโสณะทูลรับว่า “เป็นอย่างนั้น พระพุทธเจ้าข้า”

 พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า “โสณะ เธอเข้าใจข้อนั้นอย่างไร เมื่อ
ครั้งที่เธออยู่ครองเรือนนั้น เธอเป็นผู้เชี่ยวชาญในการดีดพิณมิใช่หรือ”

 ท่านพระโสณะกราบทูลว่า “เป็นอย่างนั้น พระพุทธเจ้าข้า”

 พระผูม้พีระภาคตรสัถามว่า “โสณะ เธอเข้าใจข้อนัน้อย่างไร เวลา
สายพิณของเธอตึงเกินไป พิณของเธอมีเสียงใช้การได้หรือ”

 ท่านพระโสณะกราบทูลว่า “ใช้การไม่ได้ พระพุทธเจ้าข้า”

 พระผูมี้พระภาคจงึตรัสถามต่อว่า “โสณะ เธอเข้าใจข้อนัน้อย่างไร 
เวลาสายพิณของเธอหย่อนเกินไป พิณของเธอมีเสียงใช้การได้หรือ”
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 ท่านพระโสณะกราบทูลว่า “ใช้การไม่ได้ พระพุทธเจ้าข้า”

 พระผู้มีพระภาคจึงตรัสถามว่า “โสณะ เธอเข้าใจข้อนั้นอย่างไร 
เวลาสายพิณของเธอไม่ตึงไม่หย่อนเกินไป ขึงอยู่ในระดับที่พอเหมาะ พิณ
ของเธอมีเสียงใช้การได้หรือ”

 ท่านพระโสณะกราบทูลว่า “ใช้การได้ พระพุทธเจ้าข้า”

 พระผู้มีพระภาคตรัสว่า “โสณะ เช่นเดียวกัน ความเพียรที่ปรารภ
อย่างยิ่ง ย่อมเป็นไปเพื่อความฟุ้งซ่าน ความเพียรที่ย่อหย่อนเกินไป ย่อม
เป็นไปเพื่อความเกียจคร้าน ฉะนั้น เธอจงตั้งความเพียรให้พอดี จงปรับ
อินทรีย์ให้เสมอกัน จงถือเอานิมิตในความเสมอกันนั้น” ท่านพระโสณะ
กราบทูลรับสนองพระพุทธดำารัสแล้ว
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 ลำาดับนั้น พระผู้มีพระภาคครั้นทรงสอนท่านพระโสณะด้วยพระ
โอวาทข้อนีแ้ล้ว ทรงหายไปจากป่าสตีวนัต่อหน้าท่านพระโสณะ มาปรากฏ
พระองค์ที่ภูเขาคิชฌกูฏ เหมือนคนมีกำาลังเหยียดแขนออกหรือคู้แขนเข้า 
ฉะนั้น

 ครั้นต่อมา ท่านพระโสณะได้ตั้งความเพียรให้พอดี ปรับอินทรีย์ให้
เสมอกัน และถือเอานิมิตในความเสมอกันนั้น ได้หลีกไปอยู่ผู้เดียว ไม่
ประมาท มคีวามเพยีร อทุศิกายและใจ ไม่นานนกั ก็ได้ทำาให้แจ้งประโยชน์
ยอดเยีย่มอนัเป็นทีส่ดุแห่งพรหมจรรย์ ทีเ่หล่ากลุบตุรผูอ้อกจากเรอืนบวช
เป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการ ด้วยปัญญาอันยิ่งเอง เข้าถึงอยู่ในปัจจุบัน
แท้ รู้ชัดว่า “ชาติสิ้นแล้ว อยู่จบพรหมจรรย์แล้ว ทำากิจที่ควรทำาเสร็จแล้ว 
ไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไป” ท่านพระโสณะได้เป็นพระ
อรหันต์รูปหนึ่งในจำานวนพระอรหันต์ทั้งหลาย
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 นีเ้ป็นเร่ืองพระโสณะ เป็นพระอรหนัต์รปูหนึง่ในบรรดาพระอรหันต์ท้ังหลาย
ก่อนทีจ่ะบรรลุธรรม ท่านปรารภความเพยีรมากเกนิไป ทีผ่มพูดกระตุน้ท่านทัง้หลาย 
ท่านถกูกระตุน้ไปทำาความเพยีรกด็แีล้ว แต่เวลาทำาความเพยีรนี ่ให้ทำาแต่พอเหมาะ 
คนท่ียงัไม่เริม่ทำาความเพยีร ต้องกระตุน้ให้เพยีร อย่างพวกเราน่ี คงต้องกระตุน้ก่อน 
บางคนต้องฉีดยาเร่งความเพียรกันหลายเข็มเลย ฟังธรรม ฟังมาหลายรอบแล้ว 
ลุกไม่ขึ้น ยังตัวหนักอยู่เลย

 ถ้ากระตุ้นขึ้นแล้ว เรามาทำาความเพียรก็ต้องพยายามทำาให้เต็มที่ ในขณะที่
พยายามทำาให้เตม็ที ่ต้องทำาให้พอเหมาะด้วย ทำ�ให้พอด ีไม่อย่างนัน้กจ็ะเกนิไปอกี 
เหมอืนกบัท่านพระโสณะในเรือ่งนี ้ท่านบวชในสำานกัพระพทุธเจ้าแล้วกต็ัง้ใจปฏบัิติ
เพื่อให้บรรลุอย่างเต็มที่เลย ท่านรู้วิธีแล้ว แม้รู้วิธีแล้วเวลามาทำาความเพียรก็ใช่ว่า
จะสำาเรจ็ได้ดงัใจเสมอไป ท่านทำาความเพยีรจนกระท่ังคดิว่า คงไม่ได้บรรล ุสกึดีกว่า 
เพราะท่านเป็นลกูคนรวย มทีรพัย์สมบตัเิยอะ สึกไปแล้ว ใช้สอยทรพัย์ ทำาบุญดกีว่า
คดิอย่างนัน้นะ พระพุทธเจ้าเสดจ็มา ทรงแสดงอปุมาว่าด้วยเรือ่งพณิ สายตงึเกนิไป 
เสียงกใ็ช้ไม่ได้ สายหย่อนเกนิไป เสียงกใ็ช้ไม่ได้ ต้องพอดีๆ  ไม่ตงึเกนิไปและไม่หย่อน
เกินไป พอดีและมีคุณภ�พ ตัวคุณภาพก็สำาคัญนะ พอดีก็สำาคัญและมีคุณภาพด้วย
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 พระพุทธองค์ทรงสอนวธิปีรบัอินทรย์ี คือ ความเพยีรทีป่รารภอย่างยิง่ ย่อม
เป็นไปเพ่ือความฟุ้งซ่าน ความเพียรที่ย่อหย่อนเกินไป ย่อมเป็นไปเพื่อความ
เกยีจคร้าน ฉะนัน้ เธอจงตัง้ความเพยีรให้พอด ีจงปรบัอนิทรย์ีให้เสมอกนั จงถอืเอา
นิมิตในความเสมอกันนั้น โทษของคว�มเพียรที่ม�กเกินไปคือฟุ้งซ่�น	เพียรน้อย
ย่อหย่อนเกินไปก็เกียจคร้�น ต้องต้ังความเพียรแต่พอเหมาะ การตั้งความเพียร
พอเหมาะ ปรับศรัทธาให้เสมอกับปัญญา และปรับปัญญาให้เสมอกับศรัทธา ปรับ
วิริยะให้เสมอกับสมาธิ และปรับสมาธิให้เสมอกับวิริยะ ส่วนสตินั้นยิ่งมีเท่าไรก็ยิ่งดี

 ต้องมีปัญญามองดูอินทรีย์ให้สมำ่าเสมอกัน พอดีๆ เหมาะสม ศรัทธา วิริยะ 
สติ สมาธิ ปัญญา ศรัทธาเลื่อมใสพระพุทธเจ้า ไม่ใช่มีปัญญาเยอะ แต่ไม่เชื่อใคร
สักคน อย่างนี้ก็ไม่ได้เรื่อง ต้องมีความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้า ความเพียรก็พอดีกับ
สมาธิ มีสติ ความรู้ตัว ระลึกรู้อยู่ในกาย เวทนา จิต ธรรมอยู่เสมอ เมื่ออินทรีย์ทั้ง
หลายเสมอกัน ก็ถือเอาสภาวะที่จิตเป็นอย่างนั้น เป็นสมถะบ้าง เป็นวิปัสสนาบ้าง 
ให้รู้จัก แล้วปฏิบัติเพิ่มพูนให้ยิ่งๆ ขึ้น เพื่อให้ครบอริยมรรคต่อไป
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 การท่ีอินทรีย์จะเสมอกัน สำาหรับแต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน บางคนต้องเดิน
มากหน่อย บางคนต้องนัง่มากหน่อย บางคนอาจต้องฟังธรรมข้อโน้นข้อนีม้ากหน่อย 
ไม่เหมือนกันเพราะว่าต้องปรับอินทรีย์ เมื่อใดรู้ว่าศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา 
สมดุล พอดีกัน ทำาให้มันสมำ่าเสมอ ทำาให้จิตอ่อน นิ่มนวล ควรต่อการใช้งานต่อไป

 ในการทำากรรมฐานเพ่ือฝึกอธิจิต ฝึกจิตให้ปลอดโปร่ง ปราศจากนิวรณ์ 
อ่อนโยน ตั้งมั่น เป็นสมาธิ ต้องทำาหลายๆ อย่าง เพื่อให้จิตมีความอ่อนโยน นิ่มนวล 
ควรต่อการใช้งาน ถ้ากระตุ้นมากเกินไป เพียรเยอะไป จิตก็จะตกไปทางฟุ้งซ่าน ถ้า
ทำาสมาธิเอาแต่นิ่งอย่างเดียว จิตก็จะตกไป ขี้เกียจ เอาแต่เฉยๆ อย่างเดียว ก็ยังไม่
ถูกต้อง ต้องหลายอย่างผสมกัน ในอังคุตตรนิกาย ติกนิบาต นิมิตตสูตร ข้อ ๑๐๓ 
พระพุทธเจ้าตรัสว่า
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 ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้บำาเพ็ญอธิจิต พึงมนสิการนิมิต ๓ ประการ
ตามสมควรแก่เวลา คือ
 ๑.  พึงมนสิการสมาธินิมิตตามสมควรแก่เวลา
 ๒.  พึงมนสิการปัคคหนิมิตตามสมควรแก่เวลา
 ๓.  พึงมนสิการอุเบกขานิมิตตามสมควรแก่เวลา

 ถ้าภกิษผุูบ้ำาเพ็ญอธจิติพงึมนสกิารเฉพาะสมาธนิมิติอย่างเดยีว เป็น
ไปได้ที่จิตนั้นจะพึงเป็นไปเพื่อความเกียจคร้าน ถ้าภิกษุผู้บำาเพ็ญอธิจิตพึง
มนสกิารเฉพาะปัคคหนมิติอย่างเดียว เป็นได้ทีจ่ติน้ันจะพงึเป็นไปเพ่ือความ
ฟุ้งซ่าน ถ้าภิกษุผู้บำาเพ็ญอธิจิตพึงมนสิการเฉพาะอุเบกขานิมิตอย่างเดียว 
เป็นไปได้ท่ีจตินัน้จะไม่พึงตัง้มัน่ด้วยดเีพือ่ความสิน้อาสวะ แต่เม่ือใดทีภ่กิษุ
ผูบ้ำาเพญ็อธิจติมนสกิารสมาธนิมิติตามสมควรแก่เวลา มนสกิารปัคคหนมิติ
ตามสมควรแก่เวลา และมนสกิารอุเบกขานมิิตตามสมควรแก่เวลา เม่ือนัน้ 
จิตนั้นย่อมอ่อน เหมาะแก่การใช้งาน ผุดผ่อง และไม่เสียหาย ตั้งมั่นด้วยดี
เพื่อความสิ้นอาสวะ



228

 เปรียบเหมือนช่างทองหรือลูกมือของช่างทองตระเตรียมเบ้า เอา
คีมคีบทองใส่ลงที่ปากเบ้า แล้วสูบลมตามสมควรแก่เวลา เอานำ้าประพรม
ตามสมควรแก่เวลา เพ่งดูตามสมควรแก่เวลา ถ้าช่างทองหรือลูกมือของ
ช่างทองพงึสบูลมทองนัน้อย่างเดยีว เป็นไปได้ทีท่องนัน้พงึไหม้ ถ้าช่างทอง
หรือลูกมือของช่างทองพึงเอานำ้าประพรมทองนั้นอย่างเดียว เป็นไปได้ที่
ทองนัน้พงึเยน็ ถ้าช่างทองหรือลกูมอืของช่างทองพงึเพ่งดทูองนัน้อย่างเดยีว 
เป็นไปได้ที่ทองนั้นไม่สุกทั่วถึง แต่เมื่อใด ช่างทองหรือลูกมือของช่างทอง
สบูลมทองนัน้ตามสมควรแก่เวลา เอานำา้ประพรมตามสมควรแก่เวลา เพ่งดู
ตามสมควรแก่เวลา ทองนั้นย่อมอ่อน ใช้การได้ ผุดผ่องและไม่แตกง่าย ใช้
งานได้ดี และช่างทองหรือลูกมือของช่างทองมุ่งหมายจะทำาเครื่องประดับ
ชนดิใดๆ คอื แผ่นทอง ต่างห ูสร้อยคอ หรอืมาลยัทอง ทองนัน้ย่อมอำานวย
ประโยชน์ให้เขาได้ แม้ฉันใด
 ภกิษุผู้บำาเพ็ญอธจิติกฉ็นันัน้เหมอืนกนั พงึมนสกิารนิมติ ๓ ประการ 
ตามสมควรแก่เวลา คือ
 ๑.  พึงมนสิการสมาธินิมิตตามสมควรแก่เวลา
 ๒.  พึงมนสิการปัคคหนิมิตตามสมควรแก่เวลา
 ๓.  พึงมนสิการอุเบกขานิมิตตามสมควรแก่เวลา



229 

 ถ้าภิกษุผู้บำาเพ็ญอธิจิตพึงมนสิการเฉพาะสมาธินิมิตอย่างเดียว 
เป็นได้ที่จิตนั้นจะพึงเป็นไปเพื่อความเกียจคร้าน ถ้าภิกษุผู้บำาเพ็ญอธิจิต
พงึมนสิการเฉพาะปัคคหนมิติอย่างเดยีว เป็นไปได้ทีจ่ตินัน้จะพงึเป็นไปเพือ่
ความฟุ้งซ่าน ถ้าภิกษุผู้บำาเพ็ญอธิจิตพึงมนสิการเฉพาะอุเบกขานิมิต
อย่างเดียว เป็นไปได้ท่ีจิตนั้นจะไม่พึงตั้งม่ันด้วยดีเพื่อความสิ้นอาสวะ 
แต่เมื่อใดที่ภิกษุผู้บำาเพ็ญอธิจิตมนสิการสมาธินิมิตตามสมควรแก่เวลา 
มนสิการปัคคหนิมิตตามสมควรแก่เวลา และมนสิการอุเบกขานิมิตตาม
สมควรแก่เวลา เมื่อนั้น จิตนั้นย่อมอ่อน เหมาะแก่การใช้งาน ผุดผ่อง และ
ไม่เสียหาย ต้ังมั่นด้วยดีเพื่อความสิ้นอาสวะ และภิกษุนั้นย่อมน้อมจิตไป
เพ่ือทำาให้แจ้งธรรมทีค่วรทำาให้แจ้งด้วยปัญญายิง่ใดๆ เมือ่มีเหตแุห่งสต ิเธอ
ย่อมบรรลุ ความเป็นผู้เหมาะสมที่จะประจักษ์ชัดในธรรมนั้นๆ
 ถ้าภกิษนุัน้หวงัว่า “เราพงึแสดงฤทธิไ์ด้หลายอย่าง... กระทำาให้แจ้ง
เจโตวมิตุต ิปัญญาวมิตุตอัินหาอาสวะมไิด้ เข้าถงึอยูใ่นปัจจบุนั” เมือ่มีเหตุ
แห่งสติ เธอย่อมบรรลุความเป็นผู้เหมาะสมที่จะประจักษ์ชัดในธรรมนั้นๆ

นิมิตตสูตรที่ ๑๑ จบ
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 ในพระสตูรนีก้ล่าวถงึควรใส่ใจนมิิต หรอืทำานมิติ ๓ อย่าง ตามกาลอนัสมควร 
ต้องทำา ๓ อย่างประกอบกัน เพื่อให้ได้จิตที่อ่อนโยน นิ่มนวล ควรต่อการเอาใช้งาน

 อันที่ ๑	 สม�ธินิมิต เคร่ืองหมายหรืออารมณ์กรรมฐานชนิดที่ทำาให้จิต
แนบแน่นอยู่อารมณ์เดียว เป็นสมถะ ทำาให้จิตสงบ ไม่ฟุ้งซ่าน ต้องทำาตามเวลา
อันสมควร มีเวลาทำาก็ทำา แต่ไม่ใช่ทำาตลอด จะบอกว่าไม่ทำาสมาธิเลยก็ไม่ได้ ต้อง
ทำาสมาธิ ไม่อย่างนั้น จิตจะไม่อ่อนโยน นิ่มนวล ไม่สามารถเอาไปใช้งานได้

 อันที่ ๒ ปัคคหนิมิต อารมณ์กรรมฐานหรือการพิจารณาชนิดที่กระตุ้นให้มี
ความเพียร ก้าวไปข้างหน้าเรื่อยๆ ก้าวหน้าไม่หยุดอยู่กับที่

 อันที่ ๓ อุเบกข�นิมิต การมองดูอยู่เฉยๆ เห็นมันเป็นไปตามกรรม เป็นไป
ตามเหตุปัจจัย
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 ถ้าใส่ใจสมาธินิมิตอย่างเดียว เอาแต่นิ่งอย่างเดียว เน้นสงบอยู่กับอารมณ์
เดียว ก็มีความเป็นไปได้ท่ีจิตจะเกียจคร้านเซื่องซึม ถ้าใส่ใจปัคคหนิมิตอย่างเดียว 
ทำาความเพียรมากเกินไป เกินความพอดี มีความเป็นไปได้ทีจ่ติจะเป็นไปฝ่ายอทุธจัจะ
ใส่ใจแต่อุเบกขานิมิตอย่างเดียว เฉยอย่างเดียว มีความเป็นไปได้ที่จิตจะไม่พึง
ตั้งมั่นด้วยดีเพื่อความสิ้นอาสวะ ต้องทำาครบทั้ง ๓ อย่าง นี้สำาหรับผู้ที่ประกอบ
ความเพียรในอธิจิต	 ฝึกจิต เพื่อจะนำาจิตนี้ไปใช้ให้เกิดปัญญา จะได้มีดวงตาเห็น
ธรรม ได้บรรลธุรรมต้องทำานมิติ ๓ อย่างประกอบกนั พอทำา ๓ อย่างประกอบกนั 
เหมาะสมดีแล้ว อินทรีย์ก็จะเสมอกัน
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 อปุมาเหมอืนนายช่างทองหรือลกูมือของนายช่างทอง เตรยีมเบ้าตดิไฟ เกลีย่
ถ่าน เอามือจับคีบทอง วางบนถ่านแล้ว สูบไฟไปตามกาลอันควร พรมนำ้าตามกาล
อันควร เพ่งพิจารณาดูตามกาลอันควร สูบไฟตามเวลาที่เหมาะสม ถึงเวลาสูบไฟ
กค็วรสบู ถงึเวลาพรมนำา้กค็วรพรมนำา้ ถ้าพอดแีล้วกด็มูนัเฉยๆ ก่อน อย่าเพิง่ทำาอะไร 
จนรอบใหม่ ถึงเวลาสูบไฟก็สูบไฟ ถึงเวลาพรมนำ้าก็พรมนำ้า ถ้าพอดีแล้วก็อยู่เฉยๆ 
ถ้าช่างทองหรือลูกมือของนายช่างทองสูบไฟเผาทองอย่างเดียว ก็เป็นไปได้ที่ทอง
นัน้จะไหม้ ถ้าพรมนำา้อย่างเดยีวก็เป็นได้ทีท่องนัน้จะเยน็ ถ้าดอูยูเ่ฉยๆ อยูอ่ย่างเดียว
กเ็ป็นไปได้ท่ีทองนัน้จะไม่สกุด้วยด ีปล่อยไปตามบญุตามกรรมมันกไ็ม่ดนีะ อย่างนัน้
สุกไม่ค่อยดี ถ้ารู้สึกว่าไฟน้อยไปก็ต้องใส่ไฟ นำ้าน้อยไปก็ต้องเสริมนำ้า ถ้าพอดีแล้วก็
ปล่อยมันเฉยๆ ไว้
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 เมือ่ใดช่างทองหรือลกูมอืของนายช่างทองสบูไฟเผาทองไปตามกาลอนัควร
พรมนำ้าตามกาลอันควร หยุดเพ่งเฉยดูตามกาลอันควร เมื่อนั้นทองนั้นจึงจะอ่อน
เหมาะสม ควรที่จะนำาไปทำาเครื่องประดับได้ สีสุก ไม่แตก ใช้การได้ดี ต้องการทำา
เครื่องประดับชนิดใดๆ เช่น เข็มขัด ตุ้มหู สร้อยคอ สังวาลก็ได้ตามต้องการ

 หากใส่ใจสมาธินิมิตตามเวลาที่เหมาะสม ใส่ใจปัคคหนิมิตตามเวลา
ที่เหมาะสม ใส่ใจอุเบกขานิมิตตามเวลาที่เหมาะสม จิตนั้นจึงเป็นจิตอ่อนควรแก่
การงาน เป็นจติผดุผ่องมัน่คงแน่วแน่เป็นอย่างด ีเป็นไปเพือ่ความสิน้อาสวะ สามารถ
น้อมนำาจิตนั้นไปใช้งานต่างๆ ได้ ทำาให้เกิดปัญญาด้านโลกียอภิญญาก็ได้ ทำาให้เกิด
อาสวัขยญาณ เพ่ือสิ้นกิเลส สิ้นอาสวะก็ได้ ดังนั้นการทำาความเพียร ปฏิบัติธรรม
ต้องทำาด้วยความฉลาด ทำาด้วยปัญญา จึงจะได้ผลดี และไม่เปลืองแรงเกินไป
พระพุทธเจ้าทรงบอกรายละเอียดอะไรต่างๆ ไว้หมด ฟังแล้วก็ต้องเอาไปทำา เอา
ไปหัด ปรับนั่น ปรับนี่ ถ้าทำาแบบไม่รู้เรื่องเลย ก็ไม่ได้ผล ทำาไปทำามาก็เหนื่อยและ
เสียเวลาเปล่า
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 วันนี้ ผมพูดเรื่องโพธิปักขิยธรรมหมวดที่ ๒ คือ สัมมัปปธาน ๔ พูดเกี่ยวกับ
ความเพียรหลายๆ แง่มุมนะครับ ประเด็นที่ ๑ คุณสมบัติของผู้มีความเพียร
๕ ประการ เมือ่มคีณุสมบตัอิย่างนีแ้ล้ว ได้พระพทุธเจ้าเป็นผู้แนะนำาไปทำาความเพยีร 
จะบรรลคุุณวเิศษภายใน ๗ ปีบ้าง หรือภายในคร่ึงวนับ้าง แล้วแต่บุคคล ประเดน็ที ่๒ 
เหตุกระตุ้นให้เกิดความเพียรเราฟังธรรมแล้วบางทีก็ขี้เกียจสันหลังยาวอยู่ควรจะ
กระตุ้นตนให้เกิดความเพียร ซึ่งได้ยกตัวอย่างมา โดยมองถึงภัย หรือสิ่งไม่น่า
ปรารถนาในอนาคตซึ่งจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอน เกิดในอนาคตไม่ใช่เกิดตอนนี้ 
ซ่ึงเราจะต้องประสบอย่างแน่นอน เม่ือถงึเวลานัน้ ถ้าไม่มีธรรมะเรากจ็ะอยูเ่ป็นทกุข์ 
จึงต้องรีบฝึกหัด หรือพิจารณาในแง่แบบปัจจุบัน ในแง่การทำาการงาน การเดินทาง 
การทำามาหากิน เจ็บป่วย อะไรต่างๆ ที่มันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติธรรม ขณะ
ทำางานจะให้มาปฏิบัติธรรม ใส่ใจคำาสอนของพระพุทธเจ้า ก็ลำาบาก จริงอยู่ว่าการ
ปฏิบัติธรรมก็ทำาได้ทุกท่ีนั่นแหละ แต่จะทำาให้ลึกซึ้งแนบแน่น เป็นไปเพื่อความ
พ้นทุกข์ ในขณะทำางานก็ยาก ทำาเท่าที่พอทำาได้ ประเด็นที่ ๓ ตอนสุดท้ายได้พูดถึง 
วิธีทำาความเพียรให้พอเหมาะ เรามีความเพียรแล้วก็ดีแล้ว แต่ต้องพอเหมาะด้วย 
ถ้าเพียรเกินไปก็ไม่ได้ผล หรือบางทีก็เกิดโทษได้เหมือนกัน

วันนี้บรรยายมาก็คงพอสมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับ อนุโมทนาทุกท่านครับ
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ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัย
สวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่าน 

 วนันีบ้รรยายหัวข้อชือ่ว่าโพธิปักขยิธรรม ตอนที ่๙ นะครบั ท่านไหนทีไ่ม่ได้
มาฟังในตอนแรกๆ ก็ต้องแหงนคอฟังกันแล้ว เพราะตอนนี้พูดมาถึงตอนที่ ๙ แล้ว 
แต่แม้ท่านที่ตามฟังมาตลอด ฟังบ้างหลับบ้างก็เหมือนกันนั่นแหละ ต้องแหงนคอ
เหมือนกัน เพราะว่าเรื่องที่เคยพูดเก่าๆ มาแล้วจะไม่พูดซำ้าอีก พูดเรื่องต่อเนื่องไป
เรื่อยๆ ถ้าพูดย้อนไปย้อนมาก็ไม่มีท่ีลงสักที ต้องพูดไปเรื่อยๆ ไปตามลำาดับเรื่อง 
ตอนนี้พูดตอนที่ ๙ ขึ้นหัวข้อใหม่แล้วคือเรื่องอิทธิบาท

อิทธิบาท ๔
บรรยายวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๔
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 ในตอนที่ ๑ ถึงตอนที่ ๘ นั้นพูดเรื่องสติปัฏฐาน ๔ กับเรื่องสัมมัปปธาน ๔ 
สำาหรับเรื่องสติปัฏฐาน ๔ เป็นธรรมะหมวดแรกในชุดโพธิปักขิยธรรม กล่าวถึงการ
ฝึกให้มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ มีความรู้ตัวอยู่เสมอ ให้จิตมาเที่ยวอยู่ในกาย 
เวทนา จิต และธรรม จะได้อยู่กับตัวเองเป็น ได้รู้จักอะไรเป็นอะไรพอสมควร รู้ก�ย
เป็นสกัว่�ก�ย	รูเ้วทน�เป็นสักว่�เวทน�	รูจ้ติเป็นสักว่�จติ	รูธ้รรมเป็นสักว่�ธรรม	
ไม่ใช่ตัวตน	ไม่ใช่สัตว์	 ไม่ใช่บุคคล เป็นเพียงสภาวะแต่ละอย่างที่เกิดขึ้นตามเหตุ
ปัจจัย ทำาให้ถอนอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้ ละความยินดียินร้ายในโลกได้ เกิด
สมาธิ จิตมีความตั้งมั่นเป็นกลาง จะได้เห็นสิ่งต่างๆ ด้วยปัญญา
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 หลังจากมีสติแล้ว เป็นผู้มีสติก็ทำาความเพียรเพิ่มขึ้น เพราะเพียงสตินั้นยัง
ไม่พอ สัมมาสติเป็นหนึ่งในอริยมรรคมีองค์ ๘ ไม่ใช่ทั้งหมด ต้องฝึกเพื่อให้ครบ เพื่อ
นำามาใช้ในด้านปัญญาต่อไป ถ้ามีสติก็จะช่วยให้สามารถระงับยับยั้งความคิด หรือ
เจตนาที่ไม่ดีได้ ทำาให้ไม่ไปทำาทุจริต รักษาจิตได้เยอะเหมือนกัน สติมีลักษณะที่ไม่
หลงลืม	มีอ�ก�รที่ช่วยรักษ�จิต ทำาให้จิตไม่ผิดศีล ทำาให้จิตไม่คิดเป็นทุจริต ไม่มี
การล่วงละเมิดออกมาทางกาย ทางวาจา งดเว้นได้ ก็ดีมากแล้ว แต่การที่จะหมด
กิเลสหมดทุกข์ได้นั้น ไม่ใช่แค่ละกิเลสขั้นหยาบๆ ต้องละขั้นกลาง และขั้นละเอียด
ต่อไป จึงจะไม่วนกลับมาเกิด



240

 หลังจากมีสติตามหลักสติปัฏฐาน ต่อมาต้องมาฝึกทำาความเพียรเพื่อให้จิต
มีความตั้งมั่นยิ่งขึ้น มีสมาธิเพิ่มมากขึ้นตามหลักสัมมัปปธาน คือ มีความพอใจ มี
ความเพยีรทีถ่กูต้อง เพยีรป้องกนักเิลส สิง่ไหนเป็นทีม่าของกเิลสกต้็องเพยีรป้องกนั 
เพียรละกิเลส ถ้ากิเลสเกิดขึ้นมา หรือครอบงำาจิต ต้องหาวิธีที่จะละมันออกไปตาม
ความเหมาะสม อย่าให้มนัอยูน่าน นีก้เ็พือ่ชำาระจติให้หมดจดขึน้แล้วกเ็อาไปทำาสมาธิ
ต่อไป ทางด้านฝ่ายดีก็เจริญ เพียรเจริญฝ่ายดี เพียรทำาฝ่ายดีให้มันมีขึ้น อันไหนที่
เป็นของดีต้องพยายามทำา แล้วถ้าเคยดีแล้วต้องเพียรรักษาเอาไว้ นี้ก็ได้พูดไปแล้ว
ใน ๘ ครั้งที่ผ่านมานะครับ
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 ต่อไปวันนี้พูดเรื่องอิทธิบาท	อิทธิบ�ท แปลว่า เหตุแห่งความสำาเร็จ บาท
ฐานแห่งความสำาเร็จ หรือพื้นฐานแห่งความสำาเร็จ คำาว่าอิทธิ แปลว่าความสำาเร็จ 
ความสำาเร็จมีอยู่ ๒ ลักษณะ คือ ความสำาเร็จที่เกิดมาจากสมาธิล้วน นี้คือความสุข
ทีเ่กิดจากสมาธ ิปัญญาอภญิญา แสดงฤทธิป์ระการต่างๆ ตาทพิย์ หทูพิย์ รูจิ้ตคนอืน่ 
อะไรพวกนี้ อภิญญาที่เป็นโลกิยะ ก็เรียกว่าความสำาเร็จ เป็นความสามารถพิเศษ
เหนอืกว่าคนธรรมดาทัว่ไป ต้องอาศยัสมาธเิหมอืนกัน ความสำาเรจ็อกีอย่างหนึง่คอื 
การมปัีญญาถงึความสิน้กเิลส สิน้อาสวะ จนกระทัง่หมดทกุข์ไป ถงึเจโตวมุิตปัิญญา
วมิตุ ิอนัหาอาสวะมไิด้ เพราะหมดสิน้อาสวะไป นีก้เ็ป็นความสำาเรจ็เหมอืนกนั ความ
สำาเร็จฝั่งนี้เป็นฝั่งด้านวิปัสสนา มีทั้งด้านสมถะล้วนและด้านวิปัสสนา คำาว่าด้าน
วิปัสสนาไม่ใช่ว่าไม่มีสมถะ ไม่มีสมาธิ ต้องมีสมาธิอยู่โดยธรรมชาติ
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 คำาว่าอิทธิ จึงหมายถึงความสำาเร็จอย่างนี้ คือด้านโลกิยอภิญญาต่างๆ 
ความสามารถพิเศษที่เกิดจากสมาธิ และความสิ้นกิเลส สิ้นอาสวะ ได้บรรลุธรรม
ไปตามลำาดับ ปาทะ หรือบ�ท ในภาษาไทยเรานี้ แปลว่าพื้นฐาน เหตุ อุบาย
เบื้องต้นที่จะทำาให้เกิดขึ้นมา
 
 ในเบื้องต้น สติก็จะเป็นตัวช่วยทำาให้สามารถรู้เท่าทันจิตใจตนเอง ไม่ทำา
ทจุรติ ถ้าท่านไหนทีเ่คยฝึกมาจากอดตี บางคนเคยฝึกสมถะวปัิสสนาอะไรต่างๆ มา
จากชาตอิดตีแล้ว พอมาฝึกสตป๊ัิบ ฝึกชาตน้ีินดิหน่อย ของเก่าก็เข้ามา กบ็รรลธุรรม
ได้นะ บางคนฟังธรรม แค่นั่งฟังนี่ เขาเคยฝึกมาจากอดีต มีธรรมะ คือ อินทรีย์ พละ 
เป็นต้น เอาไว้แล้ว พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรม ทำาให้เขามีจิตเป็นสมาธิตั้งม่ัน 
นิม่นวลควรต่อการใช้งาน ของเขาเก่าๆ กข็ึน้มา รบัธรรมะแล้วพระองค์ทรงประกาศ
อริยสัจ เขาก็ได้บรรลุธรรมไป
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 เราท้ังหลายคงจะผ่านการฟังมาหลายเทีย่วแล้วนะ ถ้าจะได้บรรลเุพราะการ
ฟังอย่างเดียว คงบรรลุไปแล้ว บางท่านฟังเยอะแล้ว ฟังแล้วยังไม่บรรลุก็ต้องมาฝึก
มาหัดกัน ทีนี้มาฝึกมาหัดก็ต้องสังเกตดู สมมติเรามาฝึกสติตามหลักสติปัฏฐาน ทำา
ต่อเนื่องแล้ว สมาธิก็เกิดขึ้น กิเลสน้อยลง ปัญญามากขึ้น นี้แสดงว่าในอดีตนี่เคยทำา
มาเยอะเหมือนกัน ถ้าใครอยากจะรู้ว่าในอดีตทำามาเยอะหรือเปล่านี้ ต้องมาฝึกให้
มีสติ ให้นิวรณ์มันค่อยๆ หมดไปก่อน ถ้านิวรณ์หมดไปแล้ว ของดีเก่าๆ ก็จะขึ้นมา 
ถ้านิวรณ์ยังเยอะอยู่ ยังวุ่นวายอยู่ ก็บังคุณความดี บังดวงตาปัญญา ของเก่าถึงจะ
มีก็ยังไม่ขึ้น ต้องฝึกให้ลดนิวรณ์ไปก่อน ถ้าลดพวกนิวรณ์ไปได้แล้ว ถ้าของเก่าที่มี
ก็จะขึ้น บางคนพอไปฝึกให้จิตมีสมาธิตั้งมั่น ปัญญาก็ผุดขึ้นมา นี้คือพวกมีของเก่า 
เขาเคยทำามา แต่บางพวกพอฝึกให้จิตมีสมาธิตั้งมั่นแล้วเงียบ เป็นตอไม้ไปเลย ไม่มี
ความรู้เกิดขึ้น พวกนี้คือพวกไม่ได้ฝึกมา
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 สำาหรับผู้ที่ไม่ได้ฝึกมาจากอดีต ก็ต้องมาฝึกวิปัสสนาต่อไป โดยอาศัยหลัก
ธรรม อารมณ์วิปัสสนามีเรื่องขันธ์ เป็นต้น หยิบมาพิจารณา คือเรื่องตัวเองนี่แหละ	
ต้องพิจ�รณ�	ต้องมองดู	ให้เป็นวิปัสสน� ดังนั้นทุกคนต้องฝึกเหมือนกันนี่แหละ 
เพยีงแต่ว่าสงัสารวฏัคือการเวยีนเกดิเวยีนตายมันยาวนาน ไม่รูเ้ลยว่าใครไปทำาอะไร
มาบ้าง แต่ที่แน่ๆ คือเราทั้งหลายรอดมาถึงทุกวันนี้แสดงว่าไม่ปรากฏในข่าย
พระญาณของพระพุทธเจ้า อนันีก้ไ็ม่ใช่ประมาทท่านทัง้หลาย แต่พดูความจรงิให้ฟัง 
จะได้ไม่ต้องรอว่า เราอาจจะฟลุ๊กฟังธรรมแล้วบรรลุ ก็เอาแต่ฟังอยู่อย่างนั้น หรือ
แค่ฝึกสติแล้วบรรลุ ไม่ต้องไปหวังอย่างนั้น ถ้ามีคุณธรรม อินทรีย์ ๕ คงปรากฏใน
ข่ายพระญาณไปตั้งนานแล้ว



245 

 เวลาที่พระพุทธเจ้าจะทรงแสดงธรรม ทรงตรวจดูอินทรีย์ อินทรีย์นี่เป็น
โพธิปักขิยธรรมหมวดที่ ๔ ต้องผ่านการฝึกสติปัฏฐาน สัมมัปปธาน และอิทธิบาท
มาก่อน จึงจะได้อินทรีย์ ต้องมีอินทรีย์	ธรรมะฝ่�ยดีที่เป็นใหญ่	จึงจะเปลี่ยนนิสัย
ม�ท�งตรสัรู	้คนเราทัว่ไปถ้าฝึกไม่ถงึขัน้สมาธแิล้วมนัไม่เปลีย่นนสิยั นสิยัไม่เปลีย่น 
เพราะธรรมะทีเ่ป็นใหญ่ในชวีติ ไม่ใช่ฝ่ายโพธปัิกขยิธรรม ขีเ้กยีจสนัหลงัยาวกย็งัเป็น
ใหญ่เหมอืนเดิม เหน็ผดิกย็งัเป็นใหญ่แทนเหมือนเดมิ นีคื้อจติไม่ถึงสมาธ ิการปฏบัิติ
ธรรมเราจึงต้องปฏิบัติให้ต่อเนื่องเพื่อให้ถึงขั้นสมาธิให้ได้ สมาธิในที่นี้ยังไม่ต้องถึง
ขนาดได้ฌานลกึซึง้อะไรหรอก ขอแค่ถงึอทิธบิาทนีก่ใ็ช้ได้แล้ว อทิธบิาทเป็นชือ่ของ
สมาธิ ๔ ลักษณะด้วยกัน
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 คำาว่าอิทธิ แปลว่า ความสำาเร็จ หมายถึง ความสำาเร็จในด้านโลกียอภิญญา 
หรือด้านปัญญาถึงความสิ้นอาสวะ ปาทะ แปลว่า เหตุพื้นฐานเบื้องต้น อิทธิบ�ท	
แปลว่า เหตุที่ทำ�ให้ประสบคว�มสำ�เร็จ	พื้นฐ�นที่ทำ�ให้ก�รปฏิบัติประสบคว�ม
สำ�เร็จ	 ทั้งในด้�นคว�มส�ม�รถพิเศษและในด้�นปัญญ� ถ้าต้องการมีความ
สามารถพิเศษเหนือบุคคลธรรมดาก็ต้องผ่านสมาธิ ใครอยากมีปัญญาถึงความ
หลดุพ้น ก็ต้องผ่านสมาธเิหมอืนกนั สมาธติามหลักโพธปัิกขยิธรรมนีเ้รยีกว่าอทิธบิาท
เป็นทางผ่าน พอมอีทิธบิาทแล้ว จติกจ็ะอ่อนโยน นิม่นวล ควรต่อการงาน คุณธรรม
ฝ่ายดีก็จะมาแทนที่ เป็นใหญ่ มีกำาลังธรรมะ ฝ่ายดีเหล่านั้นมีทั้งอินทรีย์และพละ 
เมื่อมีคุณธรรมความดีนั้นเป็นพ้ืนฐาน ต่อไปก็สามารถเจริญสมถะวิปัสสนาต่อไป
ตามหลักโพชฌงค์ เป็นการเจริญสมาธิภาวนา หรือเจริญวิปัสสนาอย่างเต็มที่ เต็ม
รูปแบบแล้ว ถ้ามีคุณสมบัติเต็มที่ อริยมรรคก็รวมลงได้ เป็นไปตามลำาดับ
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 สำาหรับพวกที่ปัญญาน้อย เป็นพวกเนยยบุคคลก็ต้องฝึกไปตามลำาดับ
อย่างนี้ นอกจากฝึกสติแล้วยังไม่พอต้องทำาความเพียร ตามหลักสัมมัปปธาน 
ฝึกสมาธ ิตามหลกัอทิธบิาท ไม่ใช่ว่าใช้ชวีติไปธรรมดาอย่างมสีต ิมนัจะมสีมาธ ิต้อง
มีเวลามาทำาสมาธิเหมือนกัน แต่สมาธินั้น บางทีก็เกิดจากเรื่องธรรมดาพื้นๆ ทั่วไป
ทีเ่ราทำาประจำา เช่น มคีวามพอใจในการทำาสิง่นัน้ ทำาด้วยความมีสตริูต้วั กนักเิลสได้ 
กุศลเจริญได้ในเรื่องนั้นๆ พอทำาไปบ่อยๆ สมาธิก็เกิดขึ้น เป็นสมาธิที่เกิดจากฉันทะ 
ฉันทสมาธิ อย่างนี้เป็นต้น
 
 ในเมืองไทยเรา พอพูดถึงอิทธิบาท ก็มักอธิบายในแง่การทำางานให้ประสบ
ความสำาเร็จ ต้องใช้หลักอิทธิบาท สมมติบริษัทนี้นะ อยากให้บริษัทประสบความ
สำาเร็จก็ต้องเรียกพนักงานมา สอนให้มีฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา จึงจะทำาให้งาน
ประสบความสำาเร็จ เราเอามาใช้ทางโลกอย่างนี้ก็พอได้เหมือนกัน แต่ว่าความจริง
แล้ว อิทธิบาทนี้ เป็นธรรมะชุดโพธิปักขิยธรรม เหมาะสำาหรับผู้ไม่เอาโลกแล้ว ถึง
จะไม่เอาแล้วก็ยังมีความยึดอยู่ ยังมีกิเลสมากอยู่ จะละกิเลสได้ก็ด้วยอริยมรรค 
เลยต้องฝึกไปตามลำาดับ
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 วันนี้จะพูดอิทธิบาท ๔ ในแง่มุมต่างๆ ผมจะพูดสัก ๓ ประเด็น ประเด็น
ที่ ๑ พูดถึงความสำาคัญของอิทธิบาท ซึ่งคล้ายกับโพธิปักขิยธรรมหมวดอื่นๆ จะยก
พระสูตรมาตามสมควร อาจจะฟังยากสักหน่อยแต่ให้ทนๆ ฟังไป ประเด็นที่ ๒ พูด
เรื่องความหมายของอิทธิบาทในเรื่องอิทธิบาท ๔ จะมีคำาศัพท์ที่เราอาจจะงง เช่น 
ฉนัทะอทิธิบาท หรือฉนัทสมาธ ิอย่างนี ้แต่ละคำาหมายถึงอะไร ฉนัทะหมายถงึอะไร 
สมาธหิมายถงึอะไร มรีายละเอยีดอย่างไรบ้าง จะได้เข้าใจเพิม่ขึน้ และประเดน็ที ่๓ 
จะพูดถงึวธิปีฏบัิตใิห้มอีทิธิบาท ๔ เกดิขึน้ จะปฏบัิตอิย่างไรบ้าง มีเทคนิควธิอีย่างไร 
ซึ่งจะยกมาจากพระสูตรต่างๆ
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 ภกิษุท้ังหลาย อิทธบิาท ๔ ประการนี ้ทีบ่คุคลเจรญิ ทำาให้มากแล้ว 
ย่อมเป็นไปเพื่อถึงฝั่งโน้นจากฝั่งนี้
 อิทธิบ�ท	๔	ประก�ร อะไรบ้าง
 คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้
 ๑. เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยฉันทสมาธิปธานสังขาร
 ๒. เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยวิริยสมาธิปธานสังขาร
 ๓. เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยจิตตสมาธิปธานสังขาร
 ๔. เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยวิมังสาสมาธิปธานสังขาร
 ภิกษุทั้งหลาย อิทธิบาท ๔ ประการนี้แล ที่บุคคลเจริญ ทำาให้มาก
แล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อถึงฝั่งโน้นจากฝั่งนี้

อปารสูตรที่ ๑ จบ

๑. ความสำาคัญของอิทธิบาท ๔

 ประเด็นที่ ๑ ความสำาคญัของอทิธิบาทในสังยุตตนิกาย มหาวรรค ข้อ ๘๑๓ 
อปารสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสว่า
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 อิทธิบาท ๔ ก็เหมือนกับธรรมะหมวดอื่นๆ ที่เป็นโพธิปักขิยธรรม คือเป็น
ธรรมะที่ควรเจริญ เป็นภาเวตัพพธรรม เป็นฝ่ายมัชฌิมาปฏิปทา พระพุทธองค์ทรง
เน้นยำ้าเรื่องให้เจริญ และกระทำาให้มาก เจริญหมายความว่า เดิมไม่มี ก็ทำาให้มีขึ้น 
ให้เกิดขึ้น เดิมมีกำาลังน้อย ต้องทำาให้มีกำาลังเพิ่มขึ้น ทำาให้มีคุณภาพมากขึ้น กระทำ�
ให้ม�ก	หมายความว่า ต้องทำาบ่อยๆ ต้องมคีวามเพยีรใส่ใจ สนใจทำาบ่อยๆ เนือ่งจาก
อิทธิบาทเป็นสังขาร เป็นไปตามเหตุปัจจัย จึงต้องทำาบ่อยๆ ไม่ใช่ทำาแล้วก็หายไป 
อย่างนั้นจะไม่ได้ผล อิทธิบาท ๔ นั้น ต้องเจริญ และกระทำาให้มาก ทำาแล้ว ย่อม
เป็นไปเพือ่ถงึฝ่ังโน้นจากฝ่ังนี ้ฝ่ังโน้นคอืนพิพาน ฝ่ังนีเ้ป็นสงัขาร วนเวยีนเตม็ไปด้วย
ความทุกข์ เต็มไปด้วยความแก่ ความเจ็บและความตาย บางท่านก็ใกล้ตายแล้ว 
ไม่ต้องห่วง อยูฝ่ั่งนีไ้ด้ตายแน่ๆ เราจะข้ามจากฝ่ังนีไ้ปสูฝ่ั่งโน้นซึง่ไม่เกดิ ไม่แก่ ไม่เจบ็ 
ไม่ตาย ต้องฝึกให้มีเรือ คือธรรมะพาข้ามไป ซึ่งอิทธิบาท ๔ อันบุคคลเจริญแล้ว 
กระทำาให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพือ่ถงึฝ่ังโน้น จากฝ่ังนี ้มนัเป็นไปอย่างนีโ้ดยธรรมชาติ 
หน้าที่ของเราเพียงแต่เจริญ และกระทำาให้มาก



252

 ภิกษุท้ังหลาย อิทธิบาท ๔ ประการอันบุคคลเหล่าใดเหล่าหนึ่ง
พลาดแล้ว อริยมรรคท่ีให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบก็ชื่อว่าเป็นอันบุคคล
เหล่านั้นพลาดแล้ว ส่วนอิทธิบาท ๔ ประการอันบุคคลเหล่าใดเหล่าหนึ่ง
ปรารภแล้ว อริยมรรคที่ให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบก็ชื่อว่าเป็นอันบุคคล
เหล่านั้นปรารภแล้ว

 อิทธิบ�ท	๔	ประก�ร อะไรบ้าง
 คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้
 ๑. เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยฉันทสมาธิปธานสังขาร
 ๒. เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยวิริยสมาธิปธานสังขาร
 ๓. เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยจิตตสมาธิปธานสังขาร
 ๔. เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยวิมังสาสมาธิปธานสังขาร

 ในสังยุตตนิกาย มหาวารวรรค วิรัฐสูตร ข้อ ๘๑๔
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 ภิกษุทั้งหลาย อิทธิบาท ๔ ประการนี้อันบุคคลเหล่าใดเหล่าหนึ่ง
พลาดแล้ว อริยมรรคท่ีให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบก็ชื่อว่าเป็นอันบุคคล
เหล่านัน้พลาดแล้ว ส่วนอทิธบิาท ๔ ประการนีอั้นบคุคลเหล่าใดเหล่าหนึง่
ปรารภแล้ว อริยมรรคที่ให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบก็ชื่อว่าเป็นอันบุคคล
เหล่านั้นปรารภแล้ว

วิรัทธสูตรที่ ๒ จบ
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 คนไหนพลาดอิทธิบาท อริยมรรคที่เป็นประตูนิพพาน ซึ่งเป็นธรรมะชุด
สดุท้ายในโพธปัิกขิยธรรม กเ็ป็นอนัพลาดด้วย ใครเบือ่สตปัิฏฐาน ๔ เบือ่สมัมปัปธาน 
เบื่ออิทธิบาท ก็ชื่อว่าเบื่ออริยมรรคด้วย ส่วนอิทธิบาท ๔ อันชนเหล่าใดเหล่าหนึ่ง
ปรารภแล้ว คือมคีวามตัง้ใจทำาเพียรให้เจรญิขึน้ ชนเหล่านัน้ชื่อว่าปรารภอรยิมรรค
ทีใ่ห้ถึงความสิน้ทุกข์โดยชอบ ท่านท้ังหลายไม่รูว่้าพลาดกนัหรอืยงั บางคนยงัไม่รูจ้กั
อิทธบิาทเลย มาฟังให้รูจ้กั แล้วทำาให้เกดิขึน้ กช็ือ่ว่าปรารภอรยิมรรคทีเ่ป็นเหตุทำาให้
ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบ
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 ภิกษุทั้งหลาย อิทธิบาท ๔ ประการนี้ที่บุคคลเจริญ ทำาให้มากแล้ว 
ย่อมเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายอย่างที่สุด เพื่อคลายกำาหนัด เพื่อดับ เพื่อ
สงบระงับ เพื่อรู้ยิ่ง เพื่อตรัสรู้ และเพื่อนิพพาน
 อิทธิบาท ๔ ประการ อะไรบ้าง
 คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้
 ๑. เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยฉันทสมาธิปธานสังขาร
 ๒. เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยวิริยสมาธิปธานสังขาร
 ๓. เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยจิตตสมาธิปธานสังขาร
 ๔. เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยวิมังสาสมาธิปธานสังขาร
 ภิกษุทั้งหลาย อิทธิบาท ๔ ประการนี้ที่บุคคลเจริญ ทำาให้มากแล้ว 
ย่อมเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายอย่างที่สุด เพื่อคลายกำาหนัด เพื่อดับ เพื่อ
สงบระงับ เพื่อรู้ยิ่ง เพื่อตรัสรู้ และเพื่อนิพพาน

นิพพิทาสูตรที่ ๔ จบ

 ในสังยุตตนิกาย มหาวารวรรค นิพพิทาสูตร ข้อ ๘๑๖ พระผู้มีพระภาค
ตรัสว่า
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 อิทธิบาท ๔ นั้น ถ้าเจริญและกระทำาให้มาก จะเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่าย 
คลายกำาหนัด จนกระทั่งเป็นไปเพื่อนิพพาน การจะมีนิพพิทา คือ ความเบื่อหน่าย
อย่างถูกต้อง ต้องทำาบ่อยๆ ทำาไมต้องทำาบ่อยๆ จะได้เบื่อด้วยปัญญา อะไรที่เราทำา
บ่อยๆ มันจะเบื่อ ท่านเคยเบื่อไหม เวลาทำาอะไรซำ้าๆ บ่อยๆ กินข้าวบ่อยไหม เบื่อ
หรือยัง ยังไม่เบื่อเหรอ อย่างนั้นแสดงยังไม่บ่อย เข้าห้องนำ้าถ่ายอุจจาระปัสสาวะ 
บ่อยหรือเปล่า เบื่อหรือยัง ถ้ายังไม่เบื่อ แสดงว่าทำาด้วยความไม่รู้ตัว ไม่ได้ศึกษา
เรียนรู้ ถ้าทำาด้วยความรู้ตัวก็เกิดความรู้ว่า โอย...ถ่ายอีกแล้ว กินข้าวอีกแล้ว ถ้�มี
คว�มรู้สึกตัว	มีสติสัมปชัญญะ	ก็ได้ศึกษ�	ได้เรียนรู้	อะไรที่บ่อยๆ	มันก็ซำ้�	พอ
ซำ้�มันก็เบื่อ ต้องมาทำาอย่างนี้อีกแล้วเหรอ ตื่นเช้าต้องมาแปรงฟันอีกแล้ว ทำาด้วย
ความรู้ตัวจะเกิดความรู้
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 พระพุทธองค์ทรงให้เจริญ ให้ทำามากๆ เพื่อจะให้เบื่อหน่ายคลายกำาหนัด 
ถ้าทำาแบบหลงๆ ก็ลืมไป ไม่ได้ศึกษา ไม่มีปัญญา ก็จะไม่เบ่ืออย่างที่เราทั้งหลาย
ทำามานานแล้ว เกิดตายมาตั้งหลายครั้งแล้ว ก็ไม่เบื่อ เพราะไม่มีความรู้ ไม่รู้ตัว 
เดินตั้งหลายก้าวแล้วก็ไม่เบื่อ นั่งหลายครั้ง นอนหลับตั้งหลายคืนหลายวันแล้ว
ก็ไม่เบื่อ วันต่อมานอนไม่หลับ ก็ยังอยากนอนหลับอยู่ดี มันเป็นอย่างนี้ ไปหาหมอ 
หมอทำาอย่างไรผมจึงจะนอนหลับ นอนหลับมาตั้งหลายวันหลายเดือนหลายปี
หลายชาตแิล้วยงัไม่ยอมเบือ่เลยคิดดแูล้วกนั ยงัอยากจะนอนหลบัต่อไปอกี มนัเป็น
อย่างนี้
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 ถ้าต้องการให้เกิดความเบื่อหน่าย ก็ต้องเจริญอิทธิบาท ๔ เจริญแล้วก็จะ
เห็นว่า อ้าว... สิ่งที่ทำาอยู่ มันทำาซำ้าๆ นี่ ทำาเพื่อตัวตน ทำาเพื่อของตน วนไปวนมา 
พอทำาซำ้าๆ เราก็เบื่อ เกิดบ่อยๆ ก็ทุกข์ เดี๋ยวก็เป็นนั่นเดี๋ยวก็เป็นนี่ซำ้าไปซำ้ามา 
ไม่หายทุกข์สักที เป็นรูปเป็นนาม เป็นก้อนทุกข์ตลอด ถ้าทำาด้วยความรู้ จะทำาให้
มปัีญญาเห็นความจริงว่ามนัไม่ได้มแีก่นสารอะไร ถ้าขาดสต ิหลงลมื กนิอาหารเม่ือไร
ก็นำ้าลายยืดเมื่อนั้น หลงอย่างนั้นไปเรื่อย แทนที่จะเบื่อ กลับเพลิดเพลินสนุกสนาน
เพราะขาดสติ ขาดความเพียร ขาดอิทธิบาท ไม่เกิดความเบ่ือหน่ายคลายความ
กำาหนัด ไม่เป็นไปเพื่อนิพพาน
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 ภิกษุท้ังหลาย ภิกษุทำาให้แจ้งเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติอันไม่มี
อาสวะ เพราะอาสวะสิน้ไปด้วยปัญญาอันยิง่เอง เข้าถงึอยูใ่นปัจจบุนั เพราะ
อิทธิบาท ๔ ประการนี้ที่ภิกษุเจริญ ทำาให้มากแล้ว
	 อิทธิบ�ท	๔	ประก�ร อะไรบ้าง
 คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้
 ๑. เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยฉันทสมาธิปธานสังขาร
 ๒. เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยวิริยสมาธิปธานสังขาร
 ๓. เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยจิตตสมาธิปธานสังขาร
 ๔. เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยวิมังสาสมาธิปธานสังขาร
 ภิกษุทำาให้แจ้งเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะ เพราะ
อาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเอง เข้าถึงอยู่ในปัจจุบัน เพราะอิทธิบาท ๔ 
ประการนี้ที่ภิกษุเจริญ ทำาให้มากแล้ว

ภิกขุสูตรที่ ๘ จบ

 อีกพระสูตรหนึ่ง ภิกขุสูตรข้อ ๘๓๐ พระพุทธองค์ตรัสว่า
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 ภิกษุทั้งหลาย อิทธิบาท ๔ ประการนี้
 อิทธิบ�ท	๔	ประก�ร	อะไรบ้าง
 คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้
 ๑. เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยฉันทสมาธิปธานสังขาร
 ๒. เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยวิริยสมาธิปธานสังขาร
 ๓. เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยจิตตสมาธิปธานสังขาร
 ๔. เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยวิมังสาสมาธิปธานสังขาร
 อิทธิบาท ๔ ประการนี้
 ภิกษุทั้งหลาย เพราะอิทธิบาท ๔ ประการนี้ที่ภิกษุนั้นเจริญ ทำาให้
มากแล้ว ภิกษุพึงหวังผลอย่าง ๑ ใน ๒ อย่าง คือ อรหัตตผลในปัจจุบัน 
หรือเมื่อยังมีอุปาทานเหลืออยู่ก็จักเป็นพระอนาคามี

ปฐมผลสูตรที่ ๕ จบ

 ปฐมผลสูตร ข้อ ๘๓๗ ตรัสว่า
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 อานิสงส์ของอิทธิบาทมีเยอะมาก ตั้งแต่ทำาให้ข้ามจากฝั่งนี้ไปสู่ฝั่งโน้นคือ
พระนพิพาน ทำาให้เกดิความเบือ่หน่ายคลายกำาหนดั ทำาให้ถงึอรยิมรรคทีเ่ป็นไปเพือ่
ความสิ้นทุกข์ทั้งปวง ทำาให้แจ้งเจโตวิมุติ ปัญญาวิมุติ สามารถหวังผลได้ ๒ ประการ
คือเป็นพระอรหันต์ในปัจจุบัน หรือถ้ายังมีกิเลสเหลืออยู่ มีอุปาทานเหลือก็เป็น
อนาคาม ีถ้าเจรญิ ถ้ากระทำาให้มากๆ นีเ้ป็นความสำาคญัของอทิธบิาทในแง่เกีย่วกบั
การบรรลุธรรม
 
 ส่วนในแง่อื่นๆ อิทธิบาทนั้นมีความพิเศษกว่าธรรมะหมวดสติปัฏฐาน 
หมวดสัมมัปปธาน คืออิทธิบาทนี้เป็นธรรมะหมวดสมาธิ จึงเกี่ยวเนื่องกับการ
ได้ฤทธิ์	 ได้อภิญญ�ต่�งๆ ด้วย ก่อนหน้านั้นยกพระสูตรแสดงอานิสงส์ในแง่การ
บรรลุธรรม ต่อไปจะอ่านพระสูตรท่ีเกีย่วกบัการได้ฤทธิ ์ ได้อภญิญาต่างๆ ข้อ ๘๒๘ 
ปฐมพราหมณสูตร
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 ภิกษุทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งในอดีตกาล 
ได้มีฤทธิ์มาก มีอานุภาพมาก ก็เพราะอิทธิบาท ๔ ประการ ที่สมณะหรือ
พราหมณ์เหล่านั้นทั้งหมดเจริญ ทำาให้มากแล้ว
 สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึง่ในอนาคตกาลจกัมีฤทธิม์าก 
มีอานุภาพมาก ก็เพราะอิทธิบาท ๔ ประการ ที่สมณะหรือพราหมณ์
เหล่านั้นทั้งหมดเจริญ ทำาให้มากแล้ว
 สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งในปัจจุบันย่อมมีฤทธิ์มาก 
มีอานุภาพมาก ก็เพราะอิทธิบาท ๔ ประการ ที่สมณะหรือพราหมณ์เหล่า
นั้นทั้งหมดเจริญ ทำาให้มากแล้ว
 อิทธิบ�ท	๔	ประก�ร อะไรบ้าง
 คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้
 ๑. เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยฉันทสมาธิปธานสังขาร
 ๒. เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยวิริยสมาธิปธานสังขาร
 ๓. เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยจิตตสมาธิปธานสังขาร
 ๔. เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยวิมังสาสมาธิปธานสังขาร



263 

 ภิกษุทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งในอดีตกาล
ได้มีฤทธิ์มาก มีอานุภาพมาก ก็เพราะอิทธิบาท ๔ ประการนี้ ที่สมณะหรือ
พราหมณ์เหล่านั้นทั้งหมดเจริญ ทำาให้มากแล้ว
 สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึง่ในอนาคตกาลจกัมีฤทธิม์าก 
มีอานุภาพมาก ก็เพราะอิทธิบาท ๔ ประการนี้ ที่สมณะหรือพราหมณ์
เหล่านั้นทั้งหมดเจริญ ทำาให้มากแล้ว
 สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งในปัจจุบันกาลย่อมมีฤทธิ์
มาก มอีานภุาพมาก กเ็พราะอทิธบิาท ๔ ประการนี ้ทีส่มณะหรอืพราหมณ์
เหล่านั้นทั้งหมดเจริญ ทำาให้มากแล้ว

ปฐมพราหมณสูตรที่ ๖ จบ
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 พระสูตรนี้เกี่ยวกับเรื่องการทำาฤทธิ์หรือว่ายังอภิญญาให้สำาเร็จให้บริบูรณ์ 
ทั้งในอดีต อนาคต และปัจจุบัน ผู้ที่มีฤทธิ์มาก มีอานุภาพมาก ก็เพราะธรรม
หมวดนี้ทั้งนั้น
 
 อีกเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นที่รู้จักมากคืออิทธิบาท ๔ ที่ผู้ใดก็ตามเจริญแล้ว กระทำา
ให้มากแล้วนีจ้ะสามารถทำาให้อายยุนื ซ่อมแซมร่างกาย ดำ�รงชวีติอยู่ตลอดอ�ยขุยั
ได้ เหมือนกับพระพุทธเจ้าของเรานี้ ในตอนที่เป็นพระโพธิสัตว์นั้นใช้ร่างกายมาก 
คือทรมานร่างกายตอนบำาเพ็ญทุกรกิริยา ร่างกายไม่ค่อยดี มันพัง ใช้งานมากตั้งแต่
เป็นหนุ่ม ตอนบำาเพ็ญทุกรกิริยานั้นใช้ร่างกายเยอะ พอพระองค์อายุมากขึ้นก็มี
ปัญหาด้านสขุภาพ ทรงใช้อทิธบิาทเป็นเคร่ืองรกัษาร่างกาย อุปมาเหมือนว่า เกวยีน
ทีค่รำา่คร่า เอาไม้ไผ่ไปดามไว้ก็สามารถใช้เกวยีนนัน้ต่อไปได้ตามสมควร มคีราวหนึง่
พระองค์ตรัสกับท่านพระอานนท์ในเจติยสูตร ข้อ ๘๒๒ มีข้อความว่า
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 ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้
 สมยัหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่ณ กฏูาคารศาลา ป่ามหาวนั 
เขตกรุงเวสาลี คร้ันในเวลาเช้า พระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสก 
ถือบาตรและจีวร เสด็จเข้าไปบิณฑบาตยังกรุงเวสาลี เสด็จกลับจาก
บิณฑบาต ภายหลังเสวยพระกระยาหารเสร็จแล้ว ได้รับสั่งเรียกท่าน
พระอานนท์มาตรัสว่า อานนท์ เธอจงถอืผ้านสิทีนะ เราจกัเข้าไปยงัปาวาล
เจดีย์เพื่อพักผ่อนกลางวัน ท่านพระอานนท์ทูลรับสนองพระดำารัสแล้วได้
ถือผ้านิสีทนะตามเสด็จพระผู ้มีพระภาคไปทางเบื้องพระปฤษฎางค์
 ลำาดับนั้น พระผู้มีพระภาคเสด็จเข้าไปยังปาวาลเจดีย์ ประทับนั่ง
บนพุทธอาสน์ท่ีปูลาดไว้แล้ว ฝ่ายท่านพระอานนท์ถวายอภิวาทพระผู้มี
พระภาคแล้วนั่ง ณ ที่สมควร พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับท่านพระอานนท์
ดังนี้ว่า อานนท์ กรุงเวสาลีน่ารื่นรมย์ อุเทนเจดีย์น่ารื่นรมย์ โคตมกเจดีย์
น่ารืน่รมย์ สตัตมัพเจดย์ีน่ารืน่รมย์ พหปุตุตกเจดย์ีน่ารืน่รมย์ สารนัททเจดย์ี
น่ารื่นรมย์ ปาวาลเจดีย์ก็น่ารื่นรมย์
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 อานนท์ อิทธิบาท ๔ ประการอันบุคคลใดบุคคลหนึ่งเจริญ ทำาให้
มากแล้ว ทำาให้เป็นดุจยาน ทำาให้เป็นที่ตั้ง ให้ตั้งมั่น สั่งสม ปรารภดีแล้ว 
บุคคลนั้นเมื่อปรารถนา ก็จะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้ตลอดกัปหรือมากกว่ากัป
 อานนท์ อทิธบิาท ๔ ประการอนัตถาคตเจรญิ ทำาให้มากแล้ว ทำาให้
เป็นดุจยาน ทำาให้เป็นที่ต้ัง ให้ตั้งมั่น สั่งสม ปรารภดีแล้ว ตถาคตเมื่อ
ปรารถนาก็จะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้ตลอดกัปหรือมากกว่ากัป

 แม้เม่ือพระผู้มีพระภาคทรงทำานิมิตที่ชัดแจ้ง โอภาสที่ชัดเจนอย่างนี้ ท่าน
พระอานนท์ก็ไม่อาจรู้ทัน จึงไม่กราบทูลวิงวอนพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์
ผูเ้จรญิ ขอพระผูมี้พระภาคโปรดดำารงพระชนม์อยูต่่อไปตลอดกปั ขอพระสคุตโปรด
ดำารงพระชนม์อยู่ต่อไปตลอดกัป เพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่คนหมู่มาก เพื่อความสุข
แก่คนหมูม่าก เพือ่อนเุคราะห์ชาวโลก เพือ่ประโยชน์เกือ้กลู เพือ่ความสขุแก่เทวดา
และมนุษย์ทั้งหลาย ทั้งนี้เป็นเพราะท่านถูกมารดลใจ
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 อิทธิบาท ๔ หรือสมาธินี้ ถ้าจะเอามาซ่อมร่างกาย เพื่อดำารงอยู่ตลอดช่วง
อายุหรือเกินกว่านี้มีคำาเพิ่มขึ้นมาด้วย คือเจริญ	กระทำ�ให้ม�กแล้ว	ทำ�ให้เป็นดุจ
ย�น	ทำ�ให้เป็นที่ตั้ง	ให้ตั้งมั่น	สั่งสม	ปร�รภดีแล้ว ต้องมีวสี ต้องชำานาญ ต้องเก่ง
ในด้านสมาธมิากๆ จงึจะทำาได้ สมาธิเลก็น้อย หรอืเอาแค่พอเจรญิวปัิสสนา อย่างนี้
ไม่อาจซ่อมร่างกาย ไม่พอท่ีจะเป็นไปเพือ่มชีวีติยนืยาวได้ด้วยกำาลงัสมาธ ิผูท้ีต้่องการ
มีชีวิตยืนยาวด้วยกำาลังสมาธิต้องเป็นผู้มีกำาลังสมาธิมาก คล่องแคล่วชำานาญ สั่งสม 
ปรารภดีแล้ว ถ้าต้องการอยู่ตลอดกัป กัปหนึ่งคือช่วงอายุคนในยุคนั้นๆ อย่างสมัย
พุทธกาล ช่วงอายุ ๑๐๐ ปี เกินกว่านั้นบ้างก็ได้ ๑๒๐ ปีก็อยู่ได้ พระพุทธเจ้าก่อน
ปรนิพิพานกใ็ช้วธินีีใ้นการเดนิทาง เข้าสมาธเิสรจ็แล้วกเ็ดนิทาง เดนิทางไปได้หน่อย
ไม่ไหวแล้ว ต้องพัก เข้าสมาธิก่อน แล้วก็เดินทางต่อจนถึงที่ปรินิพพาน ถ้าเป็นคน
ธรรมดาก็ไม่ไหวแล้ว
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 ท่านพระมหาโมคคลัลานะกท็ำานองเดยีวกนั ท่านมกีำาลงัสมาธยิอดเยีย่มมาก 
เป็นพระเถระเอตทัคคะในด้านฤทธิ์ มีสมาธิคล่องแคล่วอยู่แล้ว ในตอนที่ท่านจะ
ปรินิพพาน กรรมตามทันท่านก็ปล่อยให้พวกคนร้ายมาทุบๆๆ จนกระดูกพังหมด 
กระดูกพังแล้วยังไม่ตายนะ เราทั้งหลายกระดูกหักท่อนสองท่อนก็เกือบตาย
หรือตายแล้ว ของท่านหักตั้งหลายท่อนไม่ตายนะ ที่เป็นเช่นนั้น เพราะว่าจิตไม่ได้
ยึดถือรูป คนละส่วนกัน ถึงกระดูกจะพัง จิตมันก็ไม่ตายท่านก็มาพิจารณาว่า เอ...
เราเป็นอัครสาวกยังไม่ได้ลาพระพุทธเจ้า จะปรินิพพานนั้นไม่ควร เราจะลา
พระพุทธเจ้าก่อน ก็ใช้กำาลังของสมาธิซ่อมประสานกระดูก ไปทูลลาพระพุทธเจ้า
ปรินิพพาน พระพุทธเจ้าทราบว่าท่านจะปรินิพพานแล้วก็ให้ท่านแสดงธรรม และ
แสดงฤทธิ์ต่างๆ หลายอย่าง ถูกทุบจนกระดูกละเอียดแล้วยังไปลาปรินิพพานได้  
ไปแสดงธรรม ไปทำาอะไรตั้งหลายอย่างก่อนปรินิพพานอย่างนี้ อย่างนี้คนชำานาญ
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 ต่อไปจะกล่าวถึงความหมายของอิทธิบาททั้ง ๔ เมื่อกี้ได้อ่านลักษณะหรือ
ตวับทของอทิธบิาท ๔ ให้ฟังไปแล้ว ไม่รูท่้านทัง้หลายฟังทันหรอืเปล่า พระพทุธเจ้า
ตรัสว่า
 

 นี้คือตัวบทของอิทธิบาท ๔ ที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ เวลาเอามาใช้ เรามัก
จะพูดย่อๆ ว่า ฉันทะ	วิริยะ	จิตตะ	วิมังส�	เอ�ม�แต่คำ�ที่ต่�งกัน	แต่คว�มจริง	
เป็นคำ�ย�วๆ	ว่�	ฉนัทสม�ธิปธ�นสงัข�ร	วริยิสม�ธิปธ�นสงัข�ร	จติตสม�ธปิธ�น
สังข�ร	และวิมังส�สม�ธิปธ�นสังข�ร พระพุทธองค์ทรงขยายความไว้ในสังยุตต-
นิกาย มหาวารวรรค ฉันทสมาธิสูตรข้อ ๘๒๕ ว่า

๒. ความหมายของอิทธิบาท ๔

 ภิกษุในธรรมวินัยนี้
 ๑. เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยฉันทสมาธิปธานสังขาร
 ๒. เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยวิริยสมาธิปธานสังขาร
 ๓. เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยจิตตสมาธิปธานสังขาร
 ๔. เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยวิมังสาสมาธิปธานสังขาร
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 ภิกษุทั้งหลาย ถ้าภิกษุอาศัยฉันทะแล้วได้สมาธิ ได้จิตเตกัคคตา นี้
เรียกว่า ฉันทสม�ธิ
 ๑. เธอสร้างฉันทะ พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิต มุ่งมั่น 
เพื่อป้องกันบาปอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดมิให้เกิดขึ้น
 ๒. เธอสร้างฉันทะ พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิต มุ่งมั่น 
เพื่อละบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว
 ๓. เธอสร้างฉันทะ พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิต มุ่งมั่น 
เพื่อทำากุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น
 ๔. เธอสร้างฉันทะ พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิต มุ่งมั่น 
เพื่อความดำารงอยู่ ไม่เลือนหาย ภิญโญภาพ ไพบูลย์ เจริญเต็มที่แห่งกุศล
ธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว
 เหล่านี้เรียกว่า ปธ�นสังข�ร
 ฉันทะนี้ ฉันทสมาธินี้ และปธานสังขารเหล่านี้ ดังพรรณนามาฉะนี้
 นี้เรียกว่า อิทธิบ�ทที่ประกอบด้วยฉันทสม�ธิปธ�นสังข�ร
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 ภิกษุทั้งหลาย ถ้าภิกษุอาศัยวิริยะแล้วได้สมาธิ ได้จิตเตกัคคตา นี้
เรียกว่า วิริยสมาธิ
 ๑. เธอสร้างฉันทะ พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิต มุ่งมั่น 
เพื่อป้องกันบาปอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดมิให้เกิดขึ้น…
 ๔. เธอสร้างฉันทะ พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิต มุ่งมั่น 
เพื่อความดำารงอยู่ ไม่เลือนหาย ภิญโญภาพ ไพบูลย์ เจริญเต็มที่แห่งกุศล
ธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว
 เหล่านี้เรียกว่า ปธานสังขาร
 วิริยะนี้ วิริยสมาธินี้ และปธานสังขารเหล่านี้ดังพรรณนามาฉะนี้
 นี้เรียกว่า อิทธิบ�ทที่ประกอบด้วยฉันทสม�ธิปธ�นสังข�ร
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 ภกิษทุัง้หลาย ถ้าภกิษอุาศยัจติแล้วได้สมาธ ิได้จติเตกคัคตา นีเ้รยีก
ว่า จิตตสมาธิ
 ๑. เธอสร้างฉันทะ พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิต มุ่งมั่น 
เพื่อป้องกันบาปอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดมิให้เกิดขึ้น...
 ๔. เธอสร้างฉันทะ พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิต มุ่งมั่น 
เพื่อความดำารงอยู่ ไม่เลือนหาย ภิญโญภาพ ไพบูลย์ เจริญเต็มที่แห่ง
กุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว
 เหล่านี้เรียกว่า ปธานสังขาร
 จิตนี้ จิตตสมาธินี้ และปธานสังขารเหล่านี้ดังพรรณนามาฉะนี้
 นี้เรียกว่า อิทธิบ�ทที่ประกอบด้วยจิตตสม�ธิปธ�นสังข�ร
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 ภิกษุท้ังหลาย ถ้าภิกษุอาศัยวิมังสาแล้วได้สมาธิ ได้จิตเตกัคคตา 
นี้เรียกว่า วิมังสาสมาธิ
 ๑. เธอสร้างฉันทะ พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิต มุ่งมั่น 
เพื่อป้องกันบาปอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดมิให้เกิดขึ้น…
 ๔. เธอสร้างฉันทะ พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิต 
มุง่มัน่ เพือ่ความดำารงอยู ่ไม่เลอืนหาย ภญิโญภาพ ไพบูลย์ เจรญิเตม็ทีแ่ห่ง
กุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว
 เหล่านี้เรียกว่า ปธานสังขาร
 วิมังสานี้ วิมังสาสมาธินี้ และปธานสังขารเหล่านี้ดังพรรณนา
มาฉะนี้
 นี้เรียกว่า อิทธิบ�ทที่ประกอบด้วยวิมังส�สม�ธิปธ�นสังข�ร

ฉันทสมาธิสูตรที่ ๓ จบ
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 ฉันทะ	คือ คว�มพอใจ ความชอบใจ ความต้องการทำาเหตุ ถ้าอาศัยความ
พอใจแล้วได้สมาธิ ได้เอกัคคตาจิต จิตตั้งมั่นมีอารมณ์เป็นหนึ่ง เราชอบทำา รักการ
ทำาเหตุอย่างนั้นๆ แล้วก็ทำา แต่การทำาสิ่งที่ชอบนี้ต้องผ่านมาจากการฝึก ๒ ขั้นแรก
ก่อน คือฝึกสติปัฏฐานและสัมมัปปธาน เป็นผู้ใช้ชีวิตอย่างมีสติ ทำาความเพียรเสมอ 
เพียรป้องกันกิเลส เพียรละกิเลส เพียรเจริญกุศล เพียรรักษากุศลอยู่เสมอ ทีนี้ได้
ทำาสิ่งที่ชอบ ฉันทะคือความชอบใจ อ�ศัยฉันทะแล้วได้สม�ธิ	ได้เอกัคคต�จิต	จิต
มีคว�มตั้งมั่น	จิตมีคว�มเป็นหนึ่ง	สม�ธินี้เรียกว่�ฉันทสม�ธิ	ตัวคว�มเพียรที่ทำ�
นั้นเรียกว่�ปธ�นสังข�ร ฉันทสมาธิและปธานสังขาร จึงมีขยายความว่า เจริญ
อิทธิบาทที่ประกอบด้วยฉันทสมาธิปธานสังขาร
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 บางท่านเคยได้สมาธิกับเขาเหมือนกัน บางทีได้ทำาในสิ่งที่ตนชอบ แล้วมีจิต
ตั้งมั่น มีอารมณ์เป็นหนึ่ง แต่รักษาไม่ได้ ไม่ได้ทำาความเพียรที่ต่อเนื่อง ก็ไม่ได้
อทิธบิาท เช่นอะไรบ้าง บางท่านชอบฟังธรรม พอฟังไป เจอจดุทีต่วัเองเข้าใจ เข้าใจ
อรรถ เข้าใจธรรม รู้สึกเบิกบานอารมณ์เป็นหนึ่ง ตั้งมั่นเป็นสมาธิ แต่ไม่อ�จรักษ�
ได้เพร�ะไม่มีปธ�นสังข�ร	 ไม่มีคว�มเพียรทำ�ต่อ ไม่ได้เจริญอิทธิบาทที่ประกอบ
ด้วยฉนัทสมาธแิละปธานสงัขาร ทัง้ๆ ทีโ่ดยธรรมชาตถ้ิาใช้ชวีติอย่างมีสตสิมัปชญัญะ
กพ็อสมัผัสกบัสมาธไิด้บ้างเหมอืนกนั เคยได้สมาธกินับ้างไหม คงเคยได้บ้างนะ บางที
ไปทำาบุญนี่ก็ได้สมาธิแล้ว บางคนสวดมนต์ ตั้งใจสวด จิตเบิกบาน จิตก็มีสุข มีสมาธิ
ได้ พอจิตเบิกบานหากรักษาไม่เป็น ไม่ทำาความเพียรตามแบบสัมมัปปธาน เจอ
อารมณ์นั้นอารมณ์นี้กระทบ สมาธิก็หายหมด
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 ถ้าได้ศึกษาธรรมะหมวดนีแ้ล้วเรารู้ว่า ห�กต้องก�รให้สม�ธเิกดิบ่อยๆ	ต้อง
เป็นผู้ใช้ชีวิตอย่�งมีสติ	มีคว�มเพียร	ป้องกันกิเลส	ละกิเลส	เจริญกุศลเสมอ ทีนี้
สมาธิมาจาก ๔ ลักษณะ คือมาจากฉันทะ ได้ทำาในสิ่งที่พอใจ อุปมาเหมือนว่าการ
ที่เราจะได้ยศ ได้ตำาแหน่งจากพระราชา เราไปสมัครงานที่เราชอบ เราชอบทำาอันนี้ 
พอชอบก็ขยันทำางาน ทำางานทุกวันๆ ขยันทำาทุกวัน พระราชาทรงเห็นความตั้งใจ 
เห็นว่าเราขยันทำาทุกวันด้วยความชอบใจ เขาก็ให้รางวัล สมาธิในทำานองนี้เรียกว่า
อิทธิบาทประกอบด้วย ฉันทสมาธิและปธานสังขาร

 หากอาศัยวิริยะ คือ คว�มกล้�ห�ญบ�กบั่น	อดทน	เข้มแข็ง	ไม่ยอมแพ้	
กล้�สู	้ไม่ท้อถอย มสีติและทำาความเพยีรตามสมควรแล้ว ทนีีพ้อจะทำาสมาธ ิก็ตัง้ใจ
มาก อดทน บากบั่น แล้วจิตตั้งมั่น เป็นหนึ่ง เรียกว่าวิริยสมาธิ เหมือนกับคนที่ช่วย
ภารกิจสำาคัญของพระราชาจนได้ยศได้ตำาแหน่ง คนทำาแบบฉันทะก็ไปสมัครงานที่
ตนชอบ ทำาทุกวันๆ พระราชาเห็นคุณความดีก็ให้ตำาแหน่งให้ยศมา คนที่มีวิริยะนี่ 
อุปมาเหมือนว่า ไม่ได้ไปทำาทุกวันหรอก ปล่อยคนอื่นเขาทำาไปก่อน ทีนี้ถ้าเกิดพระ
ราชามีภารกิจสำาคัญขึ้นมา เช่นว่า บ้านเมืองถูกโจรมาปล้น ก็สมัครไปเป็นทหาร สู้
กับโจร สู้ด้วยความกล้าหาญ เข้มแข็ง อดทน ไม่กลัวตาย อาศัยความกล้าหาญของ
ตนนี้พระราชาก็ให้ตำาแหน่งอย่างนี้
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 หากอาศัยจิตตะ	คือ คว�มเอ�ใจใส่	จดจ่อมัน่คงในเรือ่งใดเรือ่งหนึง่	ใส่ใจ
สิ่งนั้นเป็นพิเศษ มีคุณสมบัติในจิตที่เพียงพอในเรื่องนั้นๆ อุปมาเรื่องพระราชาให้
รางวัลคนนี้ไม่ทำาอย่าง ๒ คนข้างต้น ฝึกตนเองให้มีคุณสมบัติ มีความสามารถ
ด้านใดด้านหนึ่ง เก่งด้านใดด้านหนึ่ง อันเป็นที่ต้องการของพระราชา พระราชา
เหน็ว่าเก่งด้านนี้ก็ให้รางวัล ยอดเยี่ยมด้านนี้ ถ้าเป็นผู้ใช้ชีวิตอย่างมีสติสัมปชัญญะ 
ทำาความเพียรตามหลักสัมมัปปธาน ฝึกจิตให้คุณธรรมความดีต่างๆ ใส่ใจเรื่องจิต 
ฝึกจิตให้มีความเหมาะสมที่จะเกิดสมาธิ เอาใจใส่เสมอ แล้วได้ความเป็นหนึ่งของ
จติ เรยีกว่าจิตตสมาธ ิความเพียรท่ีทำาอยูเ่สมอเพือ่ป้องกนักเิลส ละกเิลส เจรญิกศุล 
รักษากุศล เรียกว่าปธานสังขาร
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 หากอาศัยวิมังสาแล้วเกิดสมาธิ วิมังส�	คือ ก�รรู้จักพิจ�รณ�ด้วยปัญญ�	
มีปัญญ�พิจ�รณ�ใส่ใจให้ถูกต้อง	 มีโยนิโสมนสิก�รเข้�ใจเหตุปัจจัย มี
สติสัมปชัญญะทำาความเพียร มีปัญญามองเห็นความจริง ทำาอย่างนี้แล้วนิวรณ์หมด 
ได้ความเป็นหนึง่แห่งจติ สมาธเิกิด ได้จติตัง้ม่ัน มอีารมณ์เป็นหนึง่จากการใช้ปัญญา
พจิารณาถกูต้อง เรยีกว่าวมิงัสาสมาธ ิความเพยีรทีใ่ช้เรยีกว่าปธานสงัขาร มีกองหนนุ
ดว่ีาอย่างนัน้เถอะ ถ้ากองหนนุไม่ด ีทำาไม่ต่อเนือ่ง กไ็ม่ได้อทิธบิาท อปุมาเหมอืนกบั
พระราชาให้รางวัลแก่บุคคลผู้มีปัญญาดี มีความสามารถในด้านการพิจารณาแก้
ปัญหาที่ซับซ้อนได้
 
 ในชวีติประจำาวนั ท่านทัง้หลายคงได้สมัผสักบัสมาธบ้ิาง แต่หากไม่รูเ้ทคนคิ
วิธีในการเอามาพัฒนาต่อ ไม่ฉลาดในการเจริญ ทำาให้คล่องแคล่ว ก็ไม่ได้ผล วันนี้
ให้ความหมายฉันทสมาธิ วิริยสมาธิ จิตตสมาธิ วิมังสาสมาธิ และความหมาย
ปธานสังขารแล้ว พอทำาเป็นไหม ถ้ายังทำาไม่เป็น ก็ให้ทำาเริ่มจากสติปัฏฐาน ๔ 
มาทำาความเพียรป้องกันกิเลส ละกิเลส เจริญและรักษากุศล ทำาบ่อยๆ จะได้รู้จัก
บ้างว่า สมาธิเป็นอย่างนี้ การทำาสมาธิตามหลักอิทธิบาท ๔ อาศัยตัวนำาที่ทำาให้เกิด
สมาธิ คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา
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 หลังจากท่ีได้แสดงความหมายของอิทธิบาทแล้ว ต่อไปจะแสดงวิธีเจริญ
อิทธิบาททั้ง ๔ โดยละเอียดในสังยุตตนิกาย มหาวารวรรค วิภังคสูตร ข้อ ๘๓๒ 
พระพุทธเจ้าตรัสว่า

๓. วิธีเจริญอิทธิบาท ๔

 ภิกษุทั้งหลาย อิทธิบาท ๔ ประการนี้ที่บุคคลเจริญ ทำาให้มากแล้ว 
มีผลมาก มีอานิสงส์มาก
	 อทิธบิ�ท	๔	ประก�รท่ีบคุคลเจรญิอย่�งไร	ทำ�ให้ม�กแล้วอย่�งไร	
จึงมีผลม�ก	มีอ�นิสงส์ม�ก
 คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้
 ๑. เจริญอิทธิบาทประกอบด้วยฉันทสมาธิปธานสังขารดังนี้ว่า 
ฉันทะของเราจักไม่ย่อหย่อนนัก ไม่ต้องประคับประคองเกินไป ไม่หดหู่
ในภายใน ไม่ซ่านไปในภายนอก และมีความหมายรู้ว่าเบื้องหน้าและ
เบื้องหลังอยู่ คือ มีความหมายรู้ว่าเบ้ืองหลังเหมือนเบ้ืองหน้า เบ้ืองหน้า
เหมือนเบื้องหลัง เบื้องบนเหมือนเบื้องล่าง เบื้องล่างเหมือนเบื้องบน 
กลางคืนเหมือนกลางวัน กลางวันเหมือนกลางคืน มีใจสงัด ไม่มีเครื่อง
ร้อยรัด อบรมจิตให้สว่างอยู่
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 ๒. เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยวิริยสมาธิปธานสังขาร ฯลฯ
 ๓. เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยจิตตสมาธิปธานสังขาร ฯลฯ
 ๔. เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยวิมังสาสมาธิปธานสังขารดังนี้ว่า 
วิมังสาของเราจักไม่ย่อหย่อนนัก ไม่ต้องประคับประคองเกินไป ไม่หดหู่
ในภายใน ไม่ซ่านไปในภายนอก และมีความหมายรู้ว่าเบื้องหน้าและ
เบื้องหลังอยู่ คือ มีความหมายรู้ว่าเบ้ืองหลังเหมือนเบ้ืองหน้า เบ้ืองหน้า
เหมือนเบื้องหลัง เบื้องบนเหมือนเบื้องล่าง เบื้องล่างเหมือนเบื้องบน 
กลางคืนเหมือนกลางวัน กลางวันเหมือนกลางคืน มีใจสงัด ไม่มีเครื่อง
ร้อยรัด อบรมจิตให้สว่างอยู่
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ฉันทะที่ย่อหย่อนนัก เป็นอย่างไร
คือ ฉันทะที่สหรคตด้วยความเกียจคร้าน สัมปยุตด้วยความเกียจคร้าน
นี้เรียกว่า ฉันทะที่ย่อหย่อนนัก 

ฉันทะที่ต้องประคับประคองเกินไป เป็นอย่างไร
คือ ฉันทะที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ สัมปยุตด้วยอุทธัจจะ
นี้เรียกว่า ฉันทะที่ต้องประคับประคองเกินไป
 
ฉันทะที่หดหู่ในภ�ยใน เป็นอย่างไร
คือ ฉันทะที่สหรคตด้วยถีนมิทธะ สัมปยุตด้วยถีนมิทธะ
นี้เรียกว่า ฉันทะที่หดหู่ในภายใน
 
ฉันทะที่ซ่�นไปในภ�ยนอก เป็นอย่างไร
คือ ฉันทะที่ซ่านไป ฟุ้งไป ปรารภกามคุณ ๕ ประการในภายนอก
นี้เรียกว่า ฉันทะที่ซ่านไปในภายนอก
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	 ภิกษุมีคว�มหม�ยรู้ว่�เบ้ืองหน้�และเบื้องหลังอยู่	 คือ	 มีคว�ม
หม�ยรู้ว่�	 เบื้องหลังเหมือนเบื้องหน้�	 เบื้องหน้�เหมือนเบื้องหลัง เป็น
อย่างไร
 คือ ความหมายรู้ว่าเบื้องหน้าและเบื้องหลังอันภิกษุในธรรมวินัยนี้
เรียนดี ใส่ใจดี ทรงจำาดี รู้แจ้งดีแล้วด้วยปัญญา
 ภกิษชุือ่ว่ามคีวามหมายรูว่้าเบ้ืองหน้าและเบ้ืองหลงัอยู ่คือ มีความ
หมายรู้ว่า เบือ้งหลงัเหมอืนเบือ้งหน้า เบือ้งหน้าเหมือนเบือ้งหลงั เป็นอย่าง
นี้แล
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	 ภกิษมุคีว�มหม�ยรูว่้�เบ้ืองบนเหมอืนเบือ้งล่�ง	เบือ้งล่�งเหมอืน
เบื้องบนอยู่	เป็นอย่างไร
 คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมพิจารณากายนี้ขึ้นเบ้ืองบนแต่พื้นเท้า
ขึ้นไป พิจารณาลงเบ้ืองล่างแต่ปลายผมลงมา มีหนังหุ้มอยู่โดยรอบ เต็ม
ด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆ ว่า ในร่างกายนี้มี ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง 
เนื้อ เอ็น กระดูก เยื่อในกระดูก ไต หัวใจ ตับ พังผืด ม้าม ปอด ไส้ใหญ่ 
ไส้น้อย อาหารใหม่ อาหารเก่า ดี เสลด หนอง เลือด เหงื่อ มันข้น นำ้าตา 
เปลวมัน นำ้าลาย นำ้ามูก ไขข้อ มูตร
 ภิกษุชื่อว่ามีความหมายรู้ว่าเบื้องบนเหมือนเบื้องล่าง เบื้องล่าง
เหมือนเบื้องบนอยู่ เป็นอย่างนี้แล
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	 ภกิษุมคีว�มหม�ยรูว่้�กล�งคนืเหมอืนกล�งวนั	กล�งวนัเหมอืน
กล�งคืนอยู่	เป็นอย่างไร
 คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยฉันทสมาธิ
ปธานสังขาร ในกลางวันด้วยอาการเหล่าใด ด้วยเพศเหล่าใด ด้วยนิมิต
เหล่าใด เธอก็เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยฉันทสมาธิปธานสังขารใน
กลางคืนด้วยอาการเหล่านั้น ด้วยเพศเหล่านั้น ด้วยนิมิตเหล่านั้น 
อีกประการหนึง่ ภกิษเุจรญิอทิธบิาททีป่ระกอบด้วยฉนัทสมาธปิธานสงัขาร
ในกลางคืนด้วยอาการเหล่าใด ด้วยเพศเหล่าใด ด้วยนิมิตเหล่าใด เธอ
ก็เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยฉันทสมาธิปธานสังขารในกลางวัน 
ด้วยอาการเหล่านั้น ด้วยเพศเหล่านั้น ด้วยนิมิตเหล่านั้น
 ภิกษุชื่อว่ามีความหมายรู้ว่ากลางคืนเหมือนกลางวัน กลางวัน
เหมือนกลางคืนอยู่ เป็นอย่างนี้แล

	 ภกิษมุใีจสงดั	ไม่มเีครือ่งร้อยรดั	อบรมจติให้สว่�งอยู่	เป็นอย่างไร
 คือ อาโลกสัญญา (ความหมายรู้แสงสว่าง) อันภิกษุในธรรมวินัยนี้
เรียนไว้ดี ความหมายรู้ว่ากลางวัน ตั้งมั่นดี
 ภิกษุช่ือว่ามีใจสงัด ไม่มีเครื่องร้อยรัด อบรมจิตให้สว่างอยู่ เป็น
อย่างนี้แล
 



287 

	 วิริยะที่ย่อหย่อนนัก เป็นอย่างไร
 คือ วิริยะที่สหรคตด้วยความเกียจคร้าน สัมปยุตด้วย
 ความเกียจคร้าน
 นี้เรียกว่า วิริยะที่ย่อหย่อนนัก
 
	 วิริยะที่ต้องประคับประคองเกินไป เป็นอย่างไร
 คือ วิริยะที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ สัมปยุตด้วยอุทธัจจะ
 นี้เรียกว่า วิริยะที่ต้องประคับประคองเกินไป
 
	 วิริยะที่หดหู่ในภ�ยใน เป็นอย่างไร
 คือ วิริยะที่สหรคตด้วยถีนมิทธะ สัมปยุตด้วยถีนมิทธะ
 นี้เรียกว่า วิริยะที่หดหู่ในภายใน

	 วิริยะที่ซ่�นไปในภ�ยนอก เป็นอย่างไร
 คือ วิริยะที่ซ่านไป ฟุ้งไป ปรารภกามคุณ ๕ ประการ ในภายนอก
นี้เรียกว่า วิริยะที่ซ่านไปในภายนอก ฯลฯ
 ภิกษุช่ือว่ามีใจสงัด ไม่มีเครื่องร้อยรัด อบรมจิตให้สว่างอยู่ เป็น
อย่างนี้แล
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	 จิตที่ย่อหย่อนนัก เป็นอย่างไร
 คอื จติท่ีสหรคตด้วยความเกยีจคร้าน สมัปยตุด้วยความเกียจคร้าน
 นี้เรียกว่า จิตที่ย่อหย่อนนัก
 
	 จิตที่ต้องประคับประคองเกินไป เป็นอย่างไร
 คือ จิตที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ สัมปยุตด้วยอุทธัจจะ
 นี้เรียกว่า จิตที่ต้องประคับประคองเกินไป
 
	 จิตที่หดหู่ในภ�ยใน เป็นอย่างไร
 คือ จิตที่สหรคตด้วยถีนมิทธะ สัมปยุตด้วยถีนมิทธะ
 นี้เรียกว่า จิตที่หดหู่ในภายใน
 
	 จิตที่ซ่�นไปในภ�ยนอก เป็นอย่างไร
 คือ จิตที่ซ่านไป ฟุ้งไป ปรารภกามคุณ ๕ ประการในภายนอกนี้
เรียกว่า จิตที่ซ่านไปในภายนอก ฯลฯ
 ภิกษุช่ือว่ามีใจสงัด ไม่มีเครื่องร้อยรัด อบรมจิตให้สว่างอยู่ เป็น
อย่างนี้แล



289 

	 วิมังส�ที่ย่อหย่อนนัก เป็นอย่างไร
 คือ วิมังสาที่สหรคตด้วยความเกียจคร้าน สัมปยุตด้วยความ
เกียจคร้าน
 นี้เรียกว่า วิมังสาที่ย่อหย่อนนัก
 
	 วิมังส�ที่ต้องประคับประคองเกินไป เป็นอย่างไร
 คือ วิมังสาที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ สัมปยุตด้วยอุทธัจจะ
 นี้เรียกว่า วิมังสาที่ต้องประคับประคองเกินไป
 
	 วิมังส�ที่หดหู่ในภ�ยใน เป็นอย่างไร
 คือ วิมังสาที่สหรคตด้วยถีนมิทธะ สัมปยุตด้วยถีนมิทธะ
 นี้เรียกว่า วิมังสาที่หดหู่ในภายใน
 
	 วิมังส�ที่ซ่�นไปในภ�ยนอก เป็นอย่างไร
 คือ วิมังสาที่ซ่านไป ฟุ้งไป ปรารภกามคุณ ๕ ประการ ในภายนอก
นี้เรียกว่า วิมังสาที่ซ่านไปในภายนอก ฯลฯ
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 ภิกษุช่ือว่ามีใจสงัด ไม่มีเครื่องร้อยรัด อบรมจิตให้สว่างอยู่ เป็น
อย่างนี้แล
 ภิกษุทั้งหลาย อิทธิบาท ๔ ประการที่บุคคลเจริญอย่างนี้แล ทำาให้
มากแล้ว
 อย่างนี้ จึงมีผลมาก มีอานิสงส์มาก

 ภิกษุทั้งหลาย เมื่ออิทธิบาท ๔ ประการนี้ที่ภิกษุเจริญอย่างนี้แล 
ทำาให้มากแล้วอย่างนี ้ภกิษยุ่อมแสดงฤทธ์ิได้หลายอย่าง คือ คนเดยีวแสดง
เป็นหลายคนก็ได้ หลายคนแสดงเป็นคนเดียวก็ได้ ฯลฯ ใช้อำานาจทางกาย
ไปจนถึงพรหมโลกก็ได้ เมื่ออิทธิบาท ๔ ประการนี้ที่ภิกษุเจริญอย่างนี้แล 
ทำาให้มากแล้วอย่างนี้ ภิกษุทำาให้แจ้งเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติอันไม่มี
อาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบัน

วิภังคสูตรที่ ๑๐ จบ
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 นี้เป็นวิธีการปฏิบัติอิทธิบาท ๔ ที่แจกแจงอย่างละเอียด คือ ผู้ปฏิบัติ
ที่เห็นโทษภัยของสังสารวัฏ ปฏิบัติตามหลักอริยมรรคมีองค์ ๘ ตามคำาสอนของ
พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ทำาความเพียร เจริญอิทธิบาท ทำาให้จิตให้เป็นหนึ่ง
โดยอาศยัฉนัทะ อาศยัวริยิะ อาศยัจติตะ อาศยัวมิงัสา คอื ทำาฉนัทสมาธปิธานสงัขาร 
วิริยสมาธิปธานสังขาร จิตตสมาธิปธานสังขาร และวิมังสาสมาธิปธานสังขาร 
โดยละเอียดแยกเป็น ๘ ประเด็นดังนี้
 
 (๑) ไม่ย่อหย่อนนกั คอื ไม่เกยีจคร้าน ไม่ลดละความเพยีร อันเป็นเหตทุำาให้
จิตจมลงไปในฝ่ายอกุศล ไม่ปล่อยให้อืดอาดยืดยาดอยู่กับเรื่องอกุศลต่างๆ
 
 (๒) ไม่ต้องประคับประคองเกินไป คือ ไม่มีอุทธัจจะ ไม่ฟุ้งซ่านไปตามเรื่อง
ต่างๆ ไม่ปล่อยจิตให้ฟุ้งไปอดีตหรืออนาคต เช่นว่า เมื่อก่อนเคยได้สมาธิระดับนั้น
ระดับนี้ หรือจะพยายามทำาให้ได้สมาธิระดับนั้นระดับนี้ในวันพรุ่งนี้ ในอนาคตจะ
ได้นั่นได้นี่
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 (๓) ไม่หดหู่ในภ�ยใน คือ ไม่หดหู่ ไม่ท้อแท้ ไม่ท้อถอย ไม่เซื่องซึม งัวเงีย 
ซึมกะทือ จิตหดงอตัวเข้าภายใน
 
 (๔) ไม่ซ่�นไปในภ�ยนอก คือ ไม่ไปคิดถึงความสุขจากกามคุณทั้ง ๕ ไม่คิด
โหยหาความสขุจากรูป เสยีง กลิน่ รส สมัผสั ทำาจติให้สงดั การด ูการฟัง การดมกลิน่ 
การลิ้มรส การกระทบสัมผัส ไม่คำานึงถึง และไม่กำาหนดหมายสิ่งต่างๆ ให้เป็นกาม
 
 (๕) หม�ยรูเ้บ้ืองหน้�และเบือ้งหลัง คือ ปฏบัิตถิกูต้องตามคำาสอนทีไ่ด้ศึกษา
เล่าเรยีนมาเป็นอย่างด ีปฏบิตัติรงตามทีพ่ระพทุธเจ้าสอนไว้ทกุอย่าง เรยีนมาอย่างไร 
จำามาอย่างไร ก็ปฏิบัติตามอย่างนั้น เทียบเคียงกันได้ ลงกันได้กับคำาสอน
 
 (๖) รู้เบื้องบนเหมือนเบื้องล่�ง	 เบ้ืองล่�งเหมือนเบ้ืองบน คือ พิจารณา
ความจรงิของกายนี ้จากบนคอืศรีษะ ลงล่างคอืฝ่าเท้า และจากฝ่าเท้าขึน้ไปถงึศรีษะ 
ว่าประกอบไปด้วยของไม่สวยงาม มีผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เป็นต้น
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 (๗) หม�ยรู้กล�งคืนเหมือนกล�งวัน	กล�งวันเหมือนกล�งคืน คือ ทำาให้
จิตเป็นสมาธิแบบเดียวกันท้ังกลางคืนและกลางวัน รักษาสมาธิไว้ทั้งกลางคืนและ
กลางวัน มีจิตตั้งมั่นดี ทั้งกลางวันและกลางคืน
 
 (๘) มีใจสงัด	ไม่มีเครื่องร้อยรัด	อบรมจิตให้สว่�งอยู่ คือ มีจิตที่เป็นหนึ่ง 
ห่างไกลจากกาม ห่างไกลจากอกุศลธรรมทั้งหลาย มีอาโลกสัญญา กำาหนด
หมายความสว่าง จิตใจปลอดโปร่ง ไม่มีความมืดมาคลุม
 
 อีกพระสูตรหนึ่ง จะกล่าวแบบสรุปเพื่อให้เข้าใจความหมายและความ
แตกต่างของคำาว่า (๑) อิทธิ (๒) อิทธิบาท (๓) อิทธิบาทภาวนา และ (๔) ปฏิปทา
ที่ให้ถึงอิทธิบาทภาวนา ในสังยุตตนิกาย มหาวารวรรค ปฐมอานันทสูตร ข้อ ๘๓๙
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 เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถี
 ครั้งนั้น ท่านพระอานนท์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ 
ถวายอภิวาทแล้ว นั่ง ณ ที่สมควร ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า
 ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อิทธิ เป็นอย่างไร อิทธิบาท เป็นอย่างไร 
อิทธิบาทภาวนา เป็นอย่างไร ปฏิปทาที่ให้ถึงอิทธิบาทภาวนา เป็นอย่างไร
 พระผูม้พีระภาคตรสัตอบว่า อานนท์ ภิกษใุนธรรมวินยันีย่้อมแสดง
ฤทธิไ์ด้หลายอย่าง คือ คนเดยีวแสดงเป็นหลายคนกไ็ด้ หลายคนแสดงเป็น
คนเดยีวกไ็ด้ ฯลฯ ใช้อำานาจทางกายไปจนถงึพรหมโลกกไ็ด้ นีเ้รยีกว่า อิทธิ
 
 อิทธิบ�ท เป็นอย่างไร
 คือ มรรคใด ปฏิปทาใดเป็นไปเพื่อได้ฤทธิ์ เพื่อได้เฉพาะซึ่งฤทธิ์
 นี้เรียกว่า อิทธิบาท
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อิทธิบ�ทภ�วน� เป็นอย่างไร
คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้
๑. เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยฉันทสมาธิปธานสังขาร
๒. เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยวิริยสมาธิปธานสังขาร
๓. เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยจิตตสมาธิปธานสังขาร
๔. เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยวิมังสาสมาธิปธานสังขาร
นี้เรียกว่า อิทธิบาทภาวนา
 



296

ปฏิปท�ที่ให้ถึงอิทธิบ�ทภ�วน� เป็นอย่างไร
คือ อริยมรรคมีองค์ ๘ ได้แก่
๑. สัมมาทิฏฐิ  
๒. สัมมาสังกัปปะ
๓. สัมมาวาจา
๔. สัมมากัมมันตะ
๕. สัมมาอาชีวะ
๖. สัมมาวายามะ
๗. สัมมาสติ
๘. สัมมาสมาธิ
นี้เรียกว่า ปฏิปทาที่ให้ถึงอิทธิบาทภาวนา

ปฐมอานันทสูตรที่ ๗ จบ
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 พระสูตรนี้กล่าวแบบสรุป แยกแยะเป็น ๔ เรื่อง ตามที่ได้บรรยายมาแล้ว
นั่นแหละ ส่วนปฏิปทาที่ทำาให้ถึงอิทธิบาทภาวนา ทำาให้อิทธิบาทเจริญงอกงาม 
จนกระท่ังสมบูรณ์ คืออริยมรรคมีองค์ ๘ อิทธิบาทเน้นการทำาสมาธิเป็นหลัก 
เป็นหนึ่งในอริยมรรคมีองค์ ๘ มีสมาธิแล้วยังไม่ครบ ต้องฝึกต่อไปอีก ต้องฝึก
อริยมรรคมีองค์ ๘ กิเลสจึงหมด ความหวั่นไหวอันเกิดจากกิเลสก็หมด ความยินดี
ยินร้ายหมด สมาธิก็สมบูรณ์ได้ ฝึกแต่สมาธิอย่างเดียว สมาธิไม่อาจจะสมบูรณ์ได้ 
ต้องฝึกอริยมรรค	ให้กิเลสหมด	สม�ธิจึงจะสมบูรณ์
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 บางท่านบอกว่า ต้องเรยีนมาก ต้องปฏบิตัมิากขนาดนีเ้ลยเหรออาจารย์ ต้อง
ทำามากอย่างนี้แหละ จึงบรรลุยาก ถ้าไม่ทำาก็ไม่บรรลุนะ บางท่านไปอ่านมาว่า 
คนอืน่แค่ฟัง ปฏิบตัหิน่อยเดยีวกบ็รรล ุเราไม่ได้ไปเชก็ปฏปิทาให้ละเอยีด ไม่มอีะไร
ได้มาแบบฟลุก๊ๆ หรอก มเีหตปัุจจยัทัง้หมด บางทเีหตปัุจจยัมนัปกปิดอยูเ่ราไม่อาจ
รู้ได้ ตอนนี้เหตุปัจจัยท่ีทำาให้ถึงความหลุดพ้นเปิดเผยแล้ว ตามที่พระพุทธองค์
ตรัสไว้ คือ อริยมรรคมีองค์ ๘ ก็อย่าลืมพากันพากเพียรอบรมเจริญมรรค

 สรุปแล้ววันนี้พูดเรื่อง อิทธิบาท ๔ อิทธิ แปลว่าความสำาเร็จทั้งด้านสมาธิ 
เป็นฌาน อภิญญา และด้านวิชชา บรรลุธรรม หมดจดจากกิเลส ถึงความเป็น
พระโสดาบัน พระสกทาคามี พระอนาคามี พระอรหันต์กระทำาให้แจ้งพระนิพพาน
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 อิทธิบ�ท คือ เหตุ มรรค ปฏิปทา หรือข้อปฏิบัติที่ทำาให้ได้อิทธิ หนทาง
ที่จะทำาให้บรรลุความสำาเร็จมีวิธีฝึกอยู่ ๔ วิธี ถ้าอาศัยฉันทะแล้วได้สมาธิ ได้
เอกัคคตาจิต เรียกว่าฉันทสมาธิและปธานสังขาร ถ้าอาศัยวิริยะแล้วได้สมาธิ ได้
เอกคัคตาจิต เรยีกว่าวริยิสมาธแิละปธานสงัขาร ถ้าอาศยัจติจดจ่อลงไปแล้วได้สมาธิ 
ได้เอกัคคตาจิต เรียกว่าจิตตสมาธิและปธานสังขาร ถ้าอาศัยวิมังสา รู้จักพิจารณา
แง่มุมที่ทำาให้เกิดความรู้ แล้วได้สมาธิ ได้เอกัคคตาจิต เรียกว่าวิมังสาสมาธิและ
ปธานสังขาร อิทธิบ�ทภ�วน� ก็ได้อ่านวิธีฝึกจิตให้ได้สมาธิโดยละเอียด ไม่หย่อน
เกนิไป ไม่ประคบัประคองเกนิไป ไม่หดหู่ภายใน ไม่ฟุง้ไปหาภายนอก เป็นต้น จนถงึ 
ปฏิปท�ที่ทำ�ให้ถึงคว�มสำ�เร็จด้�นอิทธิบ�ท	คือ	อริยมรรคมีองค์	๘
 

บรรยายมาคงพอสมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับ อนุโมทนาทุกท่านครับ
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	 วทิย�ลัย. กรงุเทพมหานคร : โรงพมิพ์มหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๓๙.
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ผู้ที่สนใจหนังสือและคำาบรรยายของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง 
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน www.ajsupee.com 

และสามารถติดต่อได้ ดังนี้

(1) ขอรับหนังสือ และ mp3 ได้ฟรีทางไปรษณีย์ ขอรับหนังสือได้ ครั้งละ ๕ เล่ม
   และ mp3 คร้ังละ ๘ แผ่น ส่งชื่อ-ที่อยู่ของผู้รับ ชื่อหนังสือ mp3 DVD ที่ 
   ต้องการไปที่ suriyan2t@gmail.com ติดต่อสอบถามรายละเอียด คุณสุริยัน
     โทร. ๐๘-๐๕๕๓-๕๕๕๓ หรือ Line ID : ajsupee.com 

(2) ติดต่อขอรับท่ีชมรมจริยธรรม ตึกประสาทวิทยาช้ัน ๒ โรงพยาบาลศรีธัญญา 
     อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร. ๐-๒๙๖๘-๙๙๕๔ 

(3) ตดิต่อขอรายละเอยีดได้จากชมรมกลัยาณธรรม http://www.kanlayanatam.com
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ประวัติ

อ�จ�รย์สุภีร์	ทุมทอง

วันเดือนปีเกิด ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๑๕ 
บ้านหนองฮะ ต.หนองฮะ อ.สำาโรงทาบ จ.สุรินทร์
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ก�รศึกษ�

• เปรียญธรรม ๔ ประโยค
• ประกาศนียบัตรบาลีใหญ่ วัดท่ามะโอ จ.ลำาปาง
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพระพุทธศาสนา 
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ง�นปัจจุบัน	(พ.ศ.	๒๕๕๘)

• วิปัสสนาจารย์ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
• อาจารย์สอนวิชาพระอภิธรรมปิฎก และวิชาปรมัตถธรรม 
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
  วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส จ.นครปฐม
• บรรยายธรรมะตามสถานที่ต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
• เผยแผ่ธรรมะทางเว็บไซต์ www.ajsupee.com
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