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ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัย
สวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่าน 

 วันนี้บรรยายในหัวข้อชื่อว่า โพธิปักขิยธรรม ครั้งที่ ๑๙ นะครับ เปลี่ยนชื่อ
หัวข้อใหม่เป็นช่ือหัวข้อว่า “อริยมรรคมีองค์ ๘ ตอนที่ ๑” ในคราวที่แล้ว จบ 
โพธปัิกขยิธรรมหมวดที ่๖ คอืเรือ่งโพชฌงค์ ๗ ผู้ทีมี่โพชฌงค์ ๗ กถ็อืว่ามีคุณสมบัติ
พร้อมแล้วสำาหรบัการทีจ่ะได้ตรสัรู ้มีคุณสมบัตไิด้ส่ังสมมาตามลำาดบั ตวัคุณสมบัติ
ที่ได้ชื่อว่าสมบูรณ์แบบ เม่ือประชุมรวมกันเข้าแล้ว เห็นพระนิพพาน สามารถ
ทำาลายกิเลสได้ เรียกว่า อริยมรรคมีองค์ ๘ ประการ 

อริยมรรคมีองค์ ๘ ตอนที่ ๑
บรรยายวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕



10

 ดังนั้น ในธรรมะชุดโพธิปักขิยธรรม ถ้าถามว่า อะไรเป็นจุดสูงสุด เป็น 
ตัวทาง เป็นตวัประตทูีแ่ท้จรงิ	ตอบว่�	คอื	อรยิมรรคมีองค์	๘	หมวดอืน่ๆ ทีฝึ่กกนั
มาตามลำาดับ สั่งสมอบรมมา ก็เพื่อให้มรรคนี้สมบูรณ์ รวมประชุมกันขึ้น เหมือน
คนจะเป็นนักมวยอาชีพ ต่อยเก่งจนเป็นแชมป์ ไม่ใช่ว่าฝึกวิ่งแล้วได้เป็นนักมวย  
แต่การวิ่งเป็นการฝึกคุณสมบัติอย่างหนึ่ง เป็นการฝึกมาตั้งแต่ต้น ให้เป็นผู้กำาลัง
พร้อมสำาหรบัการฝึกขัน้ต่อไป ไม่ใช่ว่าคนต่อยกระสอบทรายเก่งจะเป็นนกัมวย การ
ต่อยกระสอบทรายกเ็ป็นการฝึกคณุสมบตัอิย่างหนึง่ของการเป็นนกัมวย ฝึกไปตาม
ลำาดับ เหมือนกับธรรมหมวดอื่นๆ คือ สติปัฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ ที่ฝึกกันมา
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 สตปัิฏฐานเป็นการฝึกให้สตสิมัปชญัญะ มคีวามรูต้วั ตามดกูายว่าเป็นกาย 
ตามดูเวทนาว่าเป็นเวทนา ตามดูจิตว่าเป็นจิต ตามดูธรรมว่าเป็นธรรม ให้เห็น 
ความจริงของกายและจิต ไม่ใช่สัตว์ ไม่ใช่บุคคล ไม่ใช่ตัวตน ไม่ใช่เรา ไม่ใช่เขา 
ไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่ของเขา ไม่ใช่ใคร ไม่ใช่ของใคร การมีสติปัญญาเฝ้าดูตัวเอง 
อยู่เสมอ ไม่หลงลืมตัว ก็เป็นการฝึกเจริญมรรคอยู่ในตัว ท้ายที่สุดเมื่อพัฒนายิ่งๆ 
ขึ้นไปก็กลายเป็นมรรคท่ีสมบูรณ์ ตอนแรกเหมือนกับเป็นเด็ก ตอนเล็กๆ ก็คนน้ี 
ต่อมาโตขึ้นก็คนนี้ ต่อมาอีก เป็นคนเก่งแล้ว จนเป็นแชมป์ ก็คนนี้แหละ 
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 สติสัมปชัญญะตอนแรกมันเล็กอยู่ กำาลังน้อย ต่อมาโตขึ้นๆ กลายเป็น 
สติสัมโพชฌงค์ ต่อมามีกำาลังไปรวมประชุมกับธรรมะอื่นๆ และสามารถทำาลาย
กเิลส ทำาให้เหน็พระนพิพาน ทำาให้ถงึความพ้นทกุข์ได้ เรยีกว่าสมัม�สต	ิโดยสภาวะ
ก็คืออันเดียวกัน สติสัมปชัญญะที่เกิดกับจิตนั่นแหละ เราฝึกมาตั้งแต่ต้น ตอนต้น 
เป็นเพยีงสติปัฏฐาน ได้รู้เนือ้รูต้วั มสีตยิงัไม่ตัง้มัน่ดี ต่อมาสตติวันีก็้พฒันาข้ึน กลาย
เป็นสตินทรีย์ สติพละ สติสัมโพชฌงค์ จนเป็นสัมมาสติ ดังนั้น เราเรียนธรรมะ  
อาจจะไม่เรียนเยอะนัก เอาหมวดสุดท้ายไปเลยก็ได้ คือ อริยมรรคมีองค์ ๘ เป็น
หมวดธรรมสำาคัญในภาคปฏิบัติ เพราะว่าที่เราปฏิบัติมาทั้งหมดนี่ก็เพื่อให้เป็น
อรยิมรรคมอีงค์ ๘ นีแ่หละ บางท่านไปเรยีนหมวดสุดท้ายเลย บางทกีท้็อใจ เพราะ
ว่ามันทำาไม่ได้ มันสูงไป ตนเองไม่มีกำาลังสติปัญญาเพียงพอ เลยไปเรียนอันต้นๆ 
มา ค่อยๆ ทำามาตามลำาดับ อย่างนี้ก็ได้เหมือนกัน 
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 วนันีจ้ะมาพดูในหวัข้อ อรยิมรรคมอีงค์ ๘ ประการ ซึง่เป็นโพธปัิกขิยธรรม
หมวดสุดท้าย เป็นธรรมะฝ่ายของการตรัสรู้หมวดที่ ๗ อริยมรรคมีองค์ ๘ ฟังดู
เหมือนกับว่ามี ๘ ข้อ แต่จริงๆ แล้วเป็นอันเดียวกัน ต้องทั้ง ๘ อันมารวมกัน 
เกิดขึ้น จึงเป็นอริยมรรคมีองค์ ๘ ถ้ามีแค่อันเดียว เช่น มีแต่สัมมาทิฏฐิ ยังไม่รวม
กับธรรมอ่ืนก็ยังไม่เรียกอริยมรรคมีองค์ ๘ เรียกสัมมาทิฏฐิ หรือเรียกว่าปัญญา 
อะไรก็ว่าไป ไม่ใช่สัมมาทิฏฐิในอริยมรรคมีองค์ ๘ สัมมาสังกัปปะก็เหมือนกัน 
เนกขัมมะสงักปัปะ คิดอยากออกจากกามคณุ คดิอยากทิง้ มีเมตตา ไม่คดิพยาบาท
ก็คิดไป ไม่คิดเบียนเบียน ถ้าสังกัปปะนี้ยังไม่มีกำาลังเพียงพอ ยังไม่รวมกับธรรมะ
อื่นเกิดขึ้น สังกัปปะนี้ยังไม่ชื่อว่าอริยมรรคมีองค์ ๘ ยังไม่เป็นอริยมรรค เป็นตัว
เล็กๆ ไปก่อน พัฒนาไปเรื่อยจนกว่าจะสมบูรณ์ มีความพอดี เหมาะสมกับธรรม
อื่นๆ ประชุมรวมกัน การมีสัมมาวาจา งดเว้นวจีทุจริต พูดแต่คำาดีๆ เราก็ทำากันไป 
ทำามาตั้งแต่ต้นนะ ตอนต้นก็เรียกว่าเป็นศีลบ้าง เป็นสังวร สำารวมระมัดระวัง เป็น
วจีสุจริตอะไรก็ว่าไป จนกระทั่งเป็นสัมมาวาจาแบบทั่วๆ ไป จนมีกำาลังสมบูรณ์ 
เกิดรวมกับธรรมะอื่นๆ กลายเป็นสัมมาวาจาในองค์มรรค
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 องค์มรรคทั้ง ๘ พูดเหมือนมี ๘ อย่าง ความจริงเป็นอันเดียวกัน มัน 
รวมกนัต้องรวมกนัจงึเป็นอรยิมรรค ถ้�ไม่รวมกนั	กไ็ม่เป็นอรยิมรรค แต่การทีจ่ะ
รวมกันนี้ ต้องฝึกปฏิบัติให้แต่ละสภาวะนั้นมีกำาลังก่อน ฝึกหัดอบรมมา ฝึก 
สัมมาทิฏฐิ ฝึกสัมมาสังกัปปะ ฝึกศีล ฝึกสมาธิ ฝึกข้อนู้นข้อนี้ ในการปฏิบัติธรรม
นั้น บางคราวเราฝึกข้อนี้ บางคราวเราฝึกข้อนั้น บางคราวเราฝึกข้อโน้น หรือ 
บางคราวก็ผสมกันไป จนสมบูรณ์พร้อม ซึ่งในการฝึกปฏิบัตินี้ ท่านว่า มีองค์มรรค
ที่ใช้ประจำาอยู่ ๓ ข้อด้วยกัน คือ ความเพียร ปัญญา และสติ อันนี้ต้องใช้เสมอ  
ใช้ทุกตอนเลย ขาดอันใดอันหนึ่งก็ไม่ได้ 
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 ต้องมีความเพียร มุ่งมั่น กล้าหาญ บากบั่น มั่นคง ไม่ท้อถอย มีความตั้งใจ
หนักแน่น ไม่ยอมแพ้ ไม่ทอดท้ิงหน้าที่ในการเจริญกุศล ทำาเพื่อประโยชน์ตน 
อย่างสูงสุด คือให้ถึงพระนิพพาน ไม่โยนประโยชน์ของตนทิ้งไปจึงจะได้ผล ต้องมี
ความรู้มีปัญญา รู้เหตุผลในสิ่งที่ทำา ไม่ทำาตามใจชอบ เราฝึกปฏิบัตินี่เพื่อกำาหนด 
รู้ทุกข์ เพื่อละสมุทัย เพื่อกระทำาให้แจ้งนิพพาน เพื่อเข้าถึงความสงบอย่างแท้จริง 
ต้องรู้จักว่าสงบอย่างแท้จริงมันเป็นอย่างไร คือพระนิพพาน สภาวะที่เหนือโลก 
แล้วก็มาเจริญอริยมรรค มรรคนีเ้ป็นทางเดนิ เป็นข้อปฏบิตั ิต้องมคีวามรู ้และต้อง
มีสติในการกระทำาอยู่ ไม่ปล่อยจิตให้เลื่อนลอย ให้มีสติมั่นคง ถ้าขาดสติแล้ว  
ธรรมข้ออืน่ๆ กจ็ะไม่ได้ฝึก อย่างมเีหตกุารณ์หรอืเรือ่งอะไรเกดิขึน้นี ้ถ้าขาดสตแิล้ว 
ก็เหมือนคนคอขาด พอคอขาด หัวก็ไม่มีแล้ว ข�ดสติ	ปัญญ�ก็ไม่งอกง�ม อย่าง
นี้นะครับ 
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 พื้นฐานในการฝึกฝ่ายปัญญา ต้องมี ๓ องค์มรรคในการฝึก มีความเพียร 
มีสัมปชัญญะ มีสติ ปฏิบัติตามหลักสติปัฏฐาน ๔ ที่ได้บรรยายไปแล้ว ต่อมาก็ฝึก
สัมมาสังกัปปะใส่เข้ามา ฝึกสัมมาวาจา ฝึกองค์มรรคข้ออื่นๆ เพิ่มพูนขึ้นมาเรื่อยๆ 
จนเต็มที่สมบูรณ์ พอสมบูรณ์ก็เป็นอริยมรรคมีองค์ ๘ ประการเกิดประกอบ 
รวมกัน 
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 ในการบรรยายหัวข้ออริยมรรคมีองค์ ๘ นี้ จะแยกประเด็นพูด ๔ ประเด็น 
คงจะพูดหลายเดือนเหมือนกันนะ ขอให้ทุกท่านทนฟังให้จบ เรื่องไหนที่เคยพูด 
มาแล้วตั้งแต่คราวก่อนๆ ถ้าซำ้ากัน บางเรื่องก็จะข้ามไปบ้าง ถือว่าเข้าใจแล้ว เช่น 
เรื่องสัมมาสติ คือสติปัฏฐาน ๔ นั่นเอง เพียงแต่สติปัฏฐาน ๔ นั้นกำาลังยังน้อย 
พฒันาขึน้มาเรือ่ยๆ กเ็ป็นสมัมาสต ิทำากจิหน้าทีไ่ด้อย่างสมบรูณ์ หรอืสมัมาวายามะ 
ก็เหมือนกับสัมมัปปธาน ๔ นั่นเอง เพียงแต่สัมมัปปธานกำาลังน้อยอยู่ ตัวมันเล็ก 
ยังไม่โต พอมันโต มีกำาลัง มารวมกับมรรคอื่น ก็เป็นสัมมาวายามะ อย่างนี้ก็จะพูด
เพียงย่อๆ ส่วนเรื่องไหนที่ไม่ซำ้า ก็จะพูดละเอียดหน่อย 
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 ประเด็นที่ ๑ พูดเรื่อง ความหมายของอริยมรรค

 ประเด็นที่ ๒ พูดเรื่องความสำาคัญของอริยมรรค โดยยกพระสูตรโน้น 
พระสูตรนี้มาอ่านให้ฟัง ซ่ึงก็จะซำ้าไปซำ้ามา ช่วยให้เข้าใจขึ้น หรือช่วยให้หัวหมุน 
ก็ยังไม่แน่ เพราะว่าพูดซำ้าไปซำ้ามา ก็ดีแล้วจะได้เตือนความจำา ช่วยทำาให้มีสติได้ 
เพราะบางท่านยงัไม่ค่อยได้ไปฝึกหดั ต้องฟังเรือ่งเดมิซำา้ๆ บ่อยๆ การฟังซำา้ๆ บ่อยๆ 
นี้ก็เป็นวิธีการฝึกให้มีสัมมาทิฏฐิอย่างหนึ่ง เรียกว่าปรโตโฆสะ การฟังจากผู้อ่ืน  
ฟังธรรมที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้ ฟังบ่อยๆ ก็ได้ความเข้าใจ ได้สติ ได้ปัญญา 
ได้ความนึกได้ ระลึกได้อย่างนี้ ถ้าจะให้มีปัญญาขั้นสูง ถึงขนาดละกิเลสได้  
อย่างนั้นก็ต้องเอาไปธรรมะไปปฏิบัติ ไปหัดฝึกใส่ใจให้ถูกต้องเรียกว่าโยนิโส
มนสิการ เรื่องที่ ๒ พูดเรื่องของความสำาคัญของอริยมรรคมีองค์ ๘ ในพระสูตร 
ก็มีเยอะ ผมจะยกมาบางพระสูตร
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 ประเด็นที่ ๓ แจกแจงองค์มรรคทั้ง ๘ องค์ ทำาให้ทราบว่าสัมมาทิฏฐิ 
มีลักษณะอย่างไร แจกแจงประเภทอย่างไรบ้าง เร่ิมตั้งแต่สัมมาทิฏฐิขั้นเบ้ืองต้น 
ความเห็นถูกต้องที่เป็นขั้นพื้นฐานเป็นขั้นโลกียะ จนถึงเป็นขั้นโลกุตตระ ความรู้
แบบไหนจงึเรยีกว่าสมัมาทฏิฐิ สมัมาสงักปัปะ สมัมาวาจา สมัมากมัมันตะ เป็นต้น 
มีการแจกแจงออกไปอย่างไรบ้าง เพื่อให้เข้าใจชัดข้ึน ในการปฏิบัติเราก็ฝึกมา 
ตามนั้นแหละ ทีละอย่างๆ ทีละเล็ก ทีละน้อย เวลาสมบูรณ์ มีกำาลังแล้ว ก็รวมกัน
เกิดขึ้น เวลารวมกันขึ้นนี้ก็พรึบเดียว แป๊บเดียวเท่านั้น แต่มีกำาลังทำาลายกิเลสได้ 
เหมอืนไฟสว่างขึน้ทำาลายความมดืไป ตอนฝึกกน็�นหน่อย	ตอนเกดิเพยีงขณะเดยีว
เท่�นั้น นี้ประเด็นที่ ๓ คือเรื่องการแจกแจงอริยมรรคทั้ง ๘ 

 ประเด็นที่ ๔ คือวิธีการทำาให้อริยมรรคเกิดขึ้น เจริญขึ้น ทำาให้งอกงาม 
เติบโตสมบูรณ์เต็มท่ี มีธรรมะอะไรบ้างที่เป็นปัจจัย เป็นอุปการะ หรือเกื้อหนุน
ทำาให้อริยมรรคมีองค์ ๘ งอกงาม เราฟังไว้จะได้เอาไปฝึกหัด ทำาเหตุปัจจัยทำาให้
อริยมรรคเติบโตงอกงาม ผมจะพูด ๔ ประเด็นนี้แหละ 
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 ต่อไป จะเร่ิมบรรยายในหัวข้ออริยมรรคมีองค์ ๘ ประเด็นที่ ๑ คือ  
ความหมายของอริยมรรค อริยมรรคมีองค์ ๘ ประการนั้น ภาษาบาลีว่า	อยเมว	 
อริโย	 อฏฺงฺคิโก	 มคฺโค เป็นคำาเอกพจน์ คือกล่าวถึงสิ่งสิ่งเดียว ไม่ใช่กล่าวถึง 
สิ่ง ๘ สิ่ง มคฺโค คือ ทางเดียว เป็นทางเดียวที่ประกอบไปด้วยองค์ ๘ ประการ  
มีคุณสมบัติ ๘ ประการรวมเป็นอันเดียว เป็นเอกพจน์กล่าวถึงสิ่งเดียวเท่านั้น  
ถ้ากล่าวถึงหลายสิ่งก็จะมีบาลีเป็น มคฺคา คือ มรรคมีหลายอย่าง มีหลายหนทาง
 
 อยเมว อริโย อฏฺงฺคิโก มคฺโค ภาษาไทยเรานิยมพูดว่า มรรค ๘ ฟังด ู
คล้ายๆ กบัว่าม ี๘ อย่าง มหีลายอย่าง แต่บาลนีีห้มายถงึอนัเดยีว ทางเดยีวแต่วสัดุ
ทำาทาง ๘ อย่างนี้ ต้องมี ๘ อย่างนี่แหละทำาให้เกิดอันเดียวขึ้น ถ้าไม่มี ๘ อย่าง 
มารวมกันก็จะไม่เกิดอันเดียวนี้ ประตูนี้ต้องมีองค์ประกอบ ๘ อย่าง ถ้าไม่ม ี
องค์ประกอบ ๘ อย่าง ก็ไม่เกิดประตูนี้ ภาษาบาลีจึงใช้คำาว่า อริโย อฏฺงฺคิโก  
มคฺโค ภาษาไทยเราแปลว่า อริยมรรคมีองค์ ๘ ประการ อันนี้แปลแบบทับศัพท์ 
แต่บางทีก็ทำาให้เข้าใจเหมือนมีหลายอัน ความจริงเป็นอันเดียว พูดให้ลึกซึ้งลงไป
เป็นแบบอภิธรรมก็ว่า เกิดรวมกันในขณะจิตเดียว เวลาเกิดอริยมรรค รวมขึ้น 
พรึบเดียวเลย 

๑. ความหมายของอริยมรรค
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 คำาว่า อริยมรรค แยกเป็น	อริยะ กับ	มรรค	อริยะ แปลว่า ห่างไกลจาก
กิเลส ห่างไกลจากสิ่งที่เป็นโทษ กิเลสเป็นเหตุที่ทำาให้เกิดทุกข์ พูดถึงเหตุคือ 
ห่างไกลจากกิเลส ห่างไกลจากกิเลส ทำาให้กิเลสไม่เกิด ห่างไกลจากความเกิดขึ้น
ของกเิลส กห่็างไกลจากความผดิและความทกุข์ อย่างพวกเราเป็นปถุชุนกเ็รยีกว่า
เป็นผู้มีกิเลสหนาแน่น ใกล้ต่อความเกิดขึ้นของกิเลส เป็นผู้ที่ทำาให้กิเลสเกิดขึ้น 
ได้ง่าย กิเลสเกิดขึ้นได้บ่อยๆ เยอะแยะ ถ้าเป็นอริยมรรคก็หมายถึงห่างไกลจาก
กิเลส โอกาสที่กิเลสจะเกิดขึ้นก็น้อยลง จนกระทั่งไม่มีโอกาส หมดโอกาส เรียกว่า
อริยะ ห่างไกลจากกิเลส กิเลสนั้นเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ พูดถึงผลก็เลยว่าห่างไกล
จากทุกข์ด้วยก็ได้ ห่างไกลจากกิเลส ห่างไกลจากทุกข์ ห่างไกลจากโลก ห่างไกล
จากวัฏฏสงสาร หรือห่างไกลจากสิ่งไม่ดีอันเกิดจากกิเลสทั้งหลาย ห่างไกลจาก 
สิ่งเลวร้ายและน่าหวาดกลัว ห่างไกลจากสิ่งที่ไม่น่าพอใจ 
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 อะไรบ้างที่ เราไม่ชอบใจ ไม่พอใจ ความพลัดพราก ชอบกันไหม  
ก็ไม่ชอบนะ พวกเรานี้อยู่ใกล้ความพลัดพราก บางคนกำาลังจะไปแล้ว กำาลัง 
จะพลัดพรากจากสิ่งโน้นสิ่งนี้ บางคนไม่ได้ทิ้งเอง คนอื่นเขาเอาไปแล้ว อย่างนี้ก็ดี
เหมือนกัน ไม่ต้องออกแรงทิ้ง คนอื่นเขาเอาไปแล้ว ความพลัดพรากเราก็ไม่ชอบ 
ร้องไห้ครำ่าครวญ ความทุกข์ ความแก่ ความเจ็บ ความเป็นโรค ความตาย ทุกคน
ก็ไม่ชอบทั้งนั้น พวกเราอยู่ใกล้สิ่งเหล่านี้ วนเวียนไปมาอยู่กับสิ่งเหล่านี้ บางท่าน
ใกล้แก่ บางท่านใกล้เกิดใหม่ ส่วนพระอริยเจ้าท่านห่างจากเรื่องเหล่านี้แล้ว  
ห่างไกลจากความเกดิ ความแก่ ความเจบ็ ความตาย ห่วงไกลจากความพลดัพราก 
ความแก่ความตายทำาอะไรท่านไม่ได้ ท่านไม่ถูกครอบงำาบีบคั้นจากความตาย 
สังขารตาย แต่ท่านไม่เป็นทุกข์ ไกลจากมัน นี้เรียกว่าอริยะ แปลว่า ไกลจากกิเลส 
ไกลจากทุกข์ และเรื่องไม่น่าปรารถนาทุกอย่าง พอไกลจ�กทุกข์อันเป็นฝั่งท�งนี้	
ก็ใกล้พระนิพพ�นอันเป็นฝั่งท�งโน้น ซึ่งเกษมปลอดภัย
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 พระนิพพานนี้มีลักษณะเป็นสภาวะดีงามสมบูรณ์ มีสิ่งที่พวกเราทุกคน
ปรารถนาทั้งหมดเลย สิ่งที่เราปรารถนาทั้งหมดนี้ ล้วนแต่มีอยู่ในลักษณะของ 
พระนิพพานทั้งนั้น เป็นลักษณะของพระนิพพาน แต่เราไม่รู้พระนิพพาน และไม่รู้
วิธีดำาเนินให้ถึงพระนิพพาน ยังไม่รู้มรรค เวลาจิตใจฟุ้งซ่าน เราก็อยากสงบ  
คว�มสงบที่แท้จริงนี้ก็คือพระนิพพ�น เวลาเศร้าโศกเสียใจ เราก็ไม่อยากเสียใจ 
ไม่อยากโศก คว�มไม่เศร้�โศกนี้ก็คือพระนิพพ�น เวลาทุกข์เราก็อยากหายทุกข์ 
ภาวะหายทุกข์ ภ�วะไม่มีทุกข์นี้ก็คือพระนิพพ�น เวลาจิตใจเร่าร้อน เราก็อยาก 
จะเย็น เย็นสนิทนี่ก็คือพระนิพพาน เมื่อสูญเสียสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปเราก็ไม่อยาก 
จะสูญเสีย ภาวะท่ีไม่มีการสูญเสียก็คือพระนิพพานนะ เห็นคนตายเราก็ไม่อยาก
ตาย ภาวะที่ไม่ตายก็พระนิพพาน มันเป็นอย่างนี้ 
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 ดังนั้น โดยธรรมชาติพื้นฐาน จิตใจเราทุกคนนั้นล้วนต้องการพระนิพพาน 
โหยหาภาวะดีงามสมบูรณ์ แต่ไม่รู ้หนทาง ไม่รู ้วิธี โดยพื้นฐานเราต้องการ 
พระนิพพาน เวลาไม่สงบเราต้องการอะไร ต้องการความสงบ เวลาใจมันเร่าร้อน
นี่ ต้องการความเย็น เย็นก็นิพพาน สงบก็นิพพาน ทีนี้ เราไม่รู้จักความสงบอย่าง
แท้จริง ไม่รู้จักความเย็นอย่างแท้จริง ไม่รู้จักหนทาง ก็เลยหัวหมุนอยู่ พากันวิ่ง 
ไปเอาแต่ความเร่าร้อน ซ่ึงดูเหมือนเย็น แต่มันไม่เย็นจริง สิ่งนั้นมันร้อนน้อย  
เลยดูเหมือนเย็น พอถึงเวลามันลุกโพลงขึ้นมา ร้อนอีกแล้ว วิ่งไปหาเย็น แต่ไม่ใช่
เย็นจริง อันนั้นคือมันร้อนน้อย เราก็ไปจับมันอีก อย่างนี้เพราะความไม่รู้จริง
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 ถ้าเข้าใจเรื่องอริยมรรคมีองค์ ๘ เราก็จะมีข้อปฏิบัติที่ชัดเจน เพราะโดย
ธรรมชาติจิตใจนี้ก็ต้องการพระนิพพาน ต้องการความสงบ ต้องการความสุข 
ต้องการไหมครับความสุข คว�มสุขที่แท้จริงก็เป็นชื่อของนิพพ�น นิพพาน 
นัน่แหละเป็นสขุอย่างยิง่ สขุทีไ่ม่มวีนัเปลีย่นเป็นทกุข์ พวกเรานีต้่องการสขุ แต่ไม่รู้
เร่ือง เราต้องการสุขก็ไปเอาอันที่มันเป็นทุกข์ เอามาก็เป็นทุกข์เหมือนกัน แต ่
มันทุกข์น้อยหน่อย พอสักหน่อยมันก็ทุกข์มาก ทุกข์หนักอีกแล้ว มันเป็นอย่างนี้ 
อริยะ นี้จึงแปลว่า ห่างไกลจากกิเลส ห่างไกลจากทุกข์ ห่างไกลจากสิ่งที่ไม่น่า
ปรารถนาทุกประการ ทำาให้ใกล้ต่อภาวะดีงามสมบูรณ์ คือพระนิพพาน
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 คำาว่า	มรรค ถ้าเป็นเบื้องต้น แปลว่า หนทาง ทางเดิน ปฏิปทา ท�งตรง 
ไปสูค่ว�มพ้นทกุข์คอืพระนพิพ�น	ผูท้ีต้่องก�รไปพระนพิพ�นจะต้องเดนิท�งนี้
ทัง้นัน้	ส่วนเวลาสมบรูณ์แล้ว แปลว่า เผาทำาลายฝ่ายตรงข้าม ตดัทำาลายข้าศึกศัตรู 

 คำาว่า มรรค นี้แปลได้ ๒ ความหมายหลักๆ ถ้าพูดถึงตอนต้น ในตอนที่ยัง
ไม่สมบูรณ์ ยังไม่รวมกัน หมายถึง ทางเดิน จิตนี้ต้องมีทางเดิน พวกเราทั้งหลายนี่
จะเดินทางไปพระนิพพาน มีเป้าหมายคือพระนิพพาน นี้พูดตามแบบคนที่รู้เรื่อง
กันแล้ว หากใครยังไม่มีเป้าหมายเป็นพระนิพพานก็แล้วแต่เขา ต้องกลับไปฟัง 
เรื่องทุกข์ให้เข้าใจก่อน เกิดมาแล้วก็ต้องแก่ แก่แล้วก็ต้องตาย ตายแล้วก็เกิดใหม่ 
เป็นนัน่เป็นนี ่ไม่แน่ไม่นอน มนักเ็ท่าน้ันแหละ ไม่เทีย่ง ไม่แน่ไม่นอนอย่างนัน้แหละ 
เข้าใจอย่างนีแ้ล้ว เป้าหมายก็มอีย่างเดียวคอืพระนพิพาน ไม่ได้อยากจะไปทางโลก  
ไม่อยากจะมาเกิดบ่อยๆ ให้กระดูกตัวเองทับตัวเองอยู่อย่างนี้ ไม่คิดอย่างนั้นแล้ว
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 ทนีี ้คนส่วนใหญ่ยงัไม่รูเ้รือ่งทกุข์ มแีต่อยากได้นูน่อยากได้นี ่ไม่ได้มาคดิถงึ
พระนิพพานเลย ส่วนคนท่ีฟังเข้าใจแล้วว่า การเวียนว่ายตายเกิด มันวนเวียน 
กลับไปกลับมานานมากแล้ว เป็นเพราะความไม่รู้อริยสัจคืออวิชชาและความรัก
คอืตณัหา โลกมนัแตกไปตัง้หลายครัง้แล้ว ส่วนสตัว์ผูมี้อวชิชาและตณัหายงัไม่ตาย
เลย ตายแล้วเกดิใหม่ กายแตกแล้วได้กายใหม่ ไม่ตายจริงสกัท ีเราทัง้หลายไม่ต้อง
พยายามเป็นอมตะหรอก เราอมตะกว่าโลกอีก โลกแตกมาหลายทแีล้ว แต่พวกเรา
ยังไม่แตกเลย ยังไม่ตายเลย ตายแล้วเกิดอยู่นั่นแหละ เปลี่ยนที่เกิดมาเรื่อยเลยนะ 
พอจักรวาลนี้แตกก็ไปเกิดตรงโน้นตรงนี้ สักหน่อยก็มาเกิดแถวน้ีอีก ไม่ตายจริง 
สักที
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 พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่า โลกนี้ยังมีวันทำาลายได้ มีวันแตกได้ มหาสมุทร 
ที่ดูยิ่งใหญ่ยังมีวันเหือดแห้ง แต่ชีวิตของสัตว์ที่ยังมีอวิชชาบังตาและมีตัณหาผูกไว้ 
ท่องเที่ยววนเวียนไป จะไม่มีการเหือดแห้งไป มหาสมุทรนี่มันเหือดแห้งได้  
พวกเราท้ังหลายนีย่งัไม่แห้ง บางคนแห้งจะตายแล้ว แต่ยงัไม่แห้งจรงิเพราะอวชิชา
ยังเหลือเพียบ ความอยาก ตัณหา ความรัก ความคาดหวัง ห่วงหวงตัวเองและ
สิ่งของของตัวเองยังเหลือเพียบเลย เราเข้าใจอย่างนี้แล้ว ก็จะเป็นผู้ที่เห็นโทษภัย
ของวัฏฏสงสาร เกิดม�ก็ถูกอวิชช�หลอก หลอกไปหลอกมา วนเวียนอยู่อย่างนี้
นะ ทำานัน่ทำานี ่เหมอืนกบัเราเก่ง เหมอืนกับเราได้สิง่นัน้สิง่นี ้ใช้ความสามารถ ขยนั
ทำาเรื่องน้ันเรื่องนี้ ครอบครองสิ่งนั้นสิ่งนี้ ดูเหมือนเป็นอย่างนั้นจริงๆ เสียด้วย  
อันนี้มันหลอกเราหลายชั้นนะ ขยันสร้างนู่นสร้างนี่ที่เปล่าประโยชน์ สร้างแล้ว 
ก็เอาไปด้วยไม่ได้ มันหลอกเรา เหมือนกับเราสร้างได้เลย แท้ที่จริงมีเบื้องหลังคือ
อวิชชา สังขารทำาให้เกิดวิญญาณ ทำาให้หลงวนเวียนต่อไปเรื่อย 
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 สำาหรับคนที่เห็นว่ากิเลสมันหลอกเรามานานแล้วนี่ หลอกจนหัวหมุน 
วนเวียน แล้วก็วุ่นวายมานานแล้ว ไม่เอาแล้ว เบื่อแล้ว เจอของน่าพอใจบ้าง ไม่น่า
พอใจบ้าง มันก็เท่านั้นแหละ มันไม่เที่ยง ก็ปรารถนาพระนิพพาน ซึ่งเป็นความสุข
อย่างแท้จริง ไม่ต้องมาวนเวียน ทีนี้ จะไปพระนิพพานก็ต้องมีทางเดินไป ตอนต้น
จึงเรียกว่าเป็นทางไปพระนิพพาน หรือผู้ต้องการพระนิพพานจะต้องมาเดินทางนี้ 
มรรค จึงแปลว่า หนทาง ทางเดนิไป ตอนเดนิแรกๆ อาจจะไม่ราบเรยีบ เดนิบ่อยๆ 
มันก็ราบเรียบขึ้น เบาสบาย ปลอดโปร่งขึ้น 

 ฝึกสติ ฝึกสมาธิ ทำากรรมฐานตอนต้นๆ แค่เดินจงกรมก็แย่แล้ว เหมือนกับ 
ง่าย แต่ไม่ง่าย ก็เป็นเรื่องธรรมดา เหมือนบางคน เห็นคนอื่นเขาทำางานบัญชี ก็ว่า 
งานบัญชีมันจะยากอะไร เราก็พูดไป คือเราไม่ได้ทำา พวกที่ว่าไม่ได้ยากอะไร คือ
พวกไม่ได้ลงมือทำา พอไปทำาบัญชีเองบ้างเป็นไง เหนื่อยเกือบตาย ยากมาก 
เหมือนกัน
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 แม้แต่ทางโลกก็เป็นอย่างนี้ กรรมฐานก็ทำานองเดียวกัน เดินจงกรม 
ยากไหม ดูเหมือนไม่ยาก เดินจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง กลับไปกลับมา เดินซ้าย  
ขวา ซ้าย ขวา หรือนับ หนึ่ง สอง สาม สี่ ไปเรื่อย ยากไหม ดูก็ไม่เห็นยากอะไรนี่ 
พอไปเดินจริง ก็จะรู้ว่ามันยากหรือไม่ยาก ตอนไปเดินจริง มันก็ยาก ตอนดูคนอื่น
เขาทำาเหมือนไม่ยากนะ อาจารย์พูดเหมือนไม่ยากอะไรนะ ยังไม่ได้ทำาเลยไม่ยาก 
นั่งสมาธิก็ไม่ยาก ขาขวาทับขาซ้าย ลมหายใจเข้าก็รู้ หายใจออกก็รู้ ไม่รู้ก็รู้ว่าไม่รู้ 
รูก้ร็ูว่้ารู้ หลงไปกด็งึกลบัมาใหม่ ไม่ต้องเครยีดอะไร ทำาแค่นี ้ยากไหม ฟังดกูไ็ม่ยาก 
ได้ทำาหรือยัง ไปทำาดูก็จะรู้ ยากแทบล้มแทบตายเลย นี่มันเป็นอย่างนี้ ตอนต้นนี้ 
ยังไม่เป็นทางที่ราบเรียบ แต่ก็เป็นทางนั่นแหละ ทางนั้นแหละให้ไปเดิน แต่ผู้เดิน
ยังไม่เห็น ยังไม่เป็น ยังไม่ชัดแก่เขา ทำาไปบ่อยๆ ฝึกไปบ่อยๆ ก็เริ่มเป็นทาง  
เลยเรียกว่ามรรค ทางนี้ทำาให้ห่างไกลจากกิเลส ห่างไกลจากทุกข์ ถ้าทางนี้เกิด 
ในจิตใจแล้ว จะเห็นชดัว่าเวลามสีตสิมัปชญัญะอยูก่บัตวัเองด ีความเร่าร้อนวุน่วาย
มันหมดไป ใจโน้มเอียงไปสู่คว�มสงบ โน้มเอียงไปพระนิพพาน



32

 ถ้ามาปฏบัิตอิยูใ่นอริยมรรคมอีงค์ ๘ ใจจะโน้มโอนเอยีงไปทางพระนพิพาน 
โน้มเอียงไปในทางสงบ ยังไม่ต้องทำาอะไรมาก แค่มาอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจ
ออกเป็น เดินจงกรมเป็น เดินกลับไปกลับมา แล้วอยู่กับตัวเองเป็นมันก็สงบแล้ว 
ได้รับความสุข โน้มเอียงไปทางปลอดโปร่งสบาย โน้มเอียงไปทางเยือกเย็น อันนี้
ความหมายของมรรค ความหมายที่ ๑ แปลว่า ทางเดิน หรือข้อปฏิบัติ ข้อฝึกหัด
เพื่อจะให้ถึงเป้าหมาย จะถึงเป้าหมายโดยไม่มีทางเดินไม่ได้ ต้องมีทาง 

 ส่วนความหมายที ่๒ เมือ่ฝึกให้มสีมัมาทฏิฐิ สมัมากปัปะ สมัมาวาจา สมัมา
กัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ ให้พอดี เหมาะสม 
ประชุมรวมกนัแล้ว เป็นอรยิมรรคไม่ได้แปลว่าทาง แปลว่า เผาทำาลายฝ่ายตรงข้าม 
สัมมาทฏิฐทิำาลายมจิฉาทิฏฐ ิมจิฉาทิฏฐแิละอกศุลทัง้หลายทีเ่ป็นพวกเดียวกันกจ็ะ
หมดไป สัมมาสังกัปปะทำาลายมิจฉาสังกัปปะ เผาทำาลายกิเลสต่างๆ ให้หมดไปได้
ตามลำาดับของมรรค ตอนต้นกำาลังเดินทางอยู่ มีสติบ้าง มีความรู้ความเข้าใจ มี
สัมมาทิฏฐิ บางคราวสติไม่เกิด ปัญญาไม่เกิด กิเลสก็ยังเกิดได้ ถ้าได้ความหมาย 
ที ่๒ มรรคมีความสมบรูณ์และรวมกนัขึน้แล้ว มารวมกำาลงักนั เป็นแสงสว่างทำาลาย
ความมืด กิเลสหมดไป ไม่เกิดอีกเลย
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 มรรค นี้แปลว่า เผ�ทำ�ล�ยฝ่�ยตรงข้�ม	 เผ�ทำ�ล�ยกิเลส คือละกิเลส
แบบเด็ดขาด หมดเชื้อ ไม่เกิดขึ้นอีก พอละกิเลสได้แล้วนี้จะโปร่งเบาสบายแล้ว  
ไม่ต้องใช้ความพยายามในการละกิเลส ได้รับผลคือความสงบระงับ และโอนเอียง
ไปสู่พระนิพพาน เป็นอีกกระแสหนึ่ง ตกกระแสไปแล้ว พวกเรานั่งอยู่ตรงนี้ ยัง 
ไม่ได้ตกกระแส ยังไม่เอียงไปพระนิพพาน อยู่เฉยๆ ไม่ได้ ต้องพยายามฝืน อดทน  
หากยังไม่ได้มีอริยมรรครวมกันขึ้น ถ้าไม่เดิน ไม่ฝืน ไม่อดทน มันจะถอยหลัง ไม่มี
ข้อวัตรปฏิบัติเอาไว้มันจะเสื่อม 
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 ดงันัน้ จงึต้องมทีางให้เดนิ แล้วก็ต้องเดนิด้วย ฟังธรรมแล้วต้องเอาไปปฏบัิติ 
เอาไปฝึกหัด จะฝึกหัดได้ต้องมีพื้นฐาน คือ มีข้อวัตรปฏิบัติสำาหรับตนเอง อย่าให้
มันเสื่อม มีศีลที่ดีและความเห็นตรงถูกต้อง มีพื้นฐานแล้วก็ปฏิบัติตามสติปัฏฐาน 
๔ เป็นต้น เป็นการเดินทางไป ตามมรรคความหมายที่ ๑ ที่แปลว่า หนทาง  
จนกระทั่งถึงมรรคความหมายท่ี ๒ ที่แปลว่า เผาทำาลายฝ่ายตรงข้ามคือกิเลส 
ทำาลายที่เหตุของมัน หมดเหตุมันก็ไม่เกิดอีก ตกกระแสใหม่ ไหลตามกระแสไป
เรือ่ยๆ กจ็ะถงึท่ีสดุแห่งทุกข์ในท่ีสดุ ไม่มงีานทีต้่องทำาอกีต่อไป ซึง่คงไม่ขีเ้กยีจแล้ว 
เพราะขีเ้กยีจมาจากกเิลส พออรยิมรรคเกดิขึน้เผากเิลสไปแล้ว ต่อไปกจ็ะเหลือแต่ 
ความขยัน
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 เมื่อมีอริยมรรคเกิดขึ้น สัมมาทิฏฐิเผาทำาลายมิจฉาทิฏฐิ ความเห็นผิดที่ว่า
เป็นเรา เป็นของเราก็จะไม่มีอีก ในช่วงที่เดินทาง อริยมรรคยังไม่เกิด ยังมีข้ึน 
มาบ้าง บางคนก็เยอะ มีตัวเราของเราโผล่ขึ้นมาเรื่อย เถียงกับคนนั้นคนนี้ เอา 
ความคิดมาชนกัน ทะเลาะกัน วิวาทกัน กระทบกระทั่งกัน สู้กัน กิเลสเกิดขึ้นมา
เป็นพักๆ ยังไม่ขาด สัมมาสังกัปปะเผาทำาลายมิจฉาสังกัปปะ ต่อไปจะให้คิดเอา
ความเจริญรุ่งเรืองทางโลก คิดพยาบาท คิดให้คนอื่นตาย คิดฆ่าสัตว์ คิดทำาร้าย
เบียดเบียน อย่างนี้คิดไม่เป็น 

 มรรค ในความหมายนี้ท่านให้ชื่อว่า วิร�คะ นิยมแปลว่า คลายกำาหนัด 
คลายตัณหา คลายความรักเยื่อใย คลายความติดข้อง ในหลักธรรมที่เกี่ยวกับการ
ละกิเลส ละอวิชชา ละตัณหา ก็จะมีคำาว่าวิราคะนี้อยู่เสมอ หมายความว่า จะละ
อวิชชาได้ ละตัณหาได้ ละกิเลสต่างๆ ได้ ก็ด้วยมรรคที่เป็นระดับอริยมรรคนี้ เช่น 
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 ในปฏิจจสมุปบาทฝ่ายนิโรธวาระ มีบาลีว่า	 อวิชฺช�ย	 เตฺวว	 อเสสวิร�ค 
นโิรธ�	สงขฺ�รนโิรโธ,	สงขฺ�รนโิรธ�	วญิญฺฺ�ณนิโรโธ,... แปลว่า อนึง่ เพร�ะอวชิช�
ดับไปไม่เหลือด้วยวิร�คะ	 สังข�รจึงดับ,	 เพร�ะสังข�รดับ	 วิญญ�ณจึงดับ...  
คำาว่า ด้วยวิร�คะก็คือด้วยอริยมรรค มรรคนั้นเป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการ
ฆ่าทำาลายอวิชชา

 ในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ มีบาลีว่า โย	ตสฺส�เยว	ตณฺห�ย	อเสส 
วิร�คนิโรโธ	จ�โค	ปฏินิสฺสคฺโค	มุตฺติ	อน�ลโย	แปลว่า คว�มดับตัณห�ไม่เหลือ
ด้วยวิร�คะ	คว�มสละ	คว�มสละคืน	คว�มพ้น	คว�มไม่อ�ลัยในตัณห� คำาว่า 
ด้วยวริาคะกคื็อด้วยอริยมรรคเช่นเดยีวกัน หมายถงึ มรรคนัน้ เป็นเครือ่งมือในการ
ดับตัณหา ทำาตัณหาให้ดับสนิทไป ไม่เกิดขึ้นมาอีกต่อไป 

 ในท้ายพระสูตรทั่วไป ก็จะมีคำาที่แสดงถึงมรรคนี้อยู่เสมอ อยู่ตอนท้ายๆ 
พระสตูรก่อนจะถึงวมิตุติ กต้็องมวีริาคะคอืความคลายกำาหนดัมาก่อน คำาว่า คลาย
กำาหนัด นี้ก็คืออริยมรรคนั่นเอง คำาบาลีลงท้ายที่มีในพระสูตรเป็นอันมาก เช่น 
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 นพิพฺนิทฺำ	วริชชฺต,ิ	วริ�ค�	วมิจุจฺต,ิ	วมิตุตฺสมฺ	ึวมิตุตฺมติ	ิญ�ณำ	โหต,ิ	ขณี�	
ช�ติ,	 วุสิตำ	 พฺรหฺมจริยำ,	 กตำ	 กรณียำ,	 น�ปรำ	 อิตฺถตฺต�ย�ติ	 ปช�น�ต ิ แปลว่า  
เมื่อเบื่อหน่�ย	ย่อมคล�ยกำ�หนัด	เพร�ะคล�ยกำ�หนัด	จิตย่อมหลุดพ้น	เมื่อจิต
หลุดพ้นแล้ว	ก็รู้ว่�	หลุดพ้นแล้ว	รู้ชัดว่�	ช�ติสิ้นแล้ว	อยู่จบพรหมจรรย์แล้ว	
ทำ�กิจที่ควรทำ�เสร็จแล้ว	ไม่มีกิจอื่นเพื่อคว�มเป็นอย่�งนี้อีกต่อไป

 การจะมีวิมุตติซึ่งเป็นผล ก็มาจากเหตุคือวิราคะ ได้แก่อริยมรรคมีองค์ ๘  
ที่สมบูรณ์ รวมประชุมกันลงเป็นหนึ่งเดียว ทำาหน้าท่ีของมรรคคือละกิเลสได ้
เด็ดขาด กิเลสท่ีละได้แล้วด้วยมรรคนั้นๆ ไม่เกิดขึ้นอีกต่อไป มรรคที่เป็นเช่นนี้  
มี ๔ ได้แก่ โสดาปัตติมรรค สกทาคามิมรรค อนาคามิมรรค อรหัตตมรรค ซึ่งเป็น
มรรคระดับโลกุตตระ ที่พวกเราคุ้นเคยกันในคำาว่า โลกุตตรธรรม	๙	อย่�ง	ได้แก่	
มรรค	๔	ผล	๔	นิพพ�น	๑ สำาหรับชาวพุทธเราเวลาอธิษฐานอะไร หากพูดแบบ
สูงสุดก็เพื่อมรรค ผล นิพพาน ด้วยกันทั้งนั้น
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 สำาหรับคำาอธิบายเรื่องวิราคะเป ็นมรรคนี้  ในคัมภีร ์ ขุททกนิกาย  
ปฏิสัมภิทามรรค ข้อ ๒๘ วิราคกถา ท่านพระสารีบุตรได้อธิบายว่า 

วิราคะชื่อว่ามรรค เป็นอย่างไร 
คือ ในขณะแห่งโสดาปัตตมิรรค วริาคะทีช่ือ่ว่าสมัมาทฏิฐ ิเพราะ

มีสภาวะเห็น ย่อมคล�ยจ�กมิจฉ�ทิฏฐิ	คล�ยจ�กกิเลสอันเป็นไปต�ม
มิจฉ�ทิฏฐินั้น	 จ�กขันธ์	 และคล�ยจ�กสรรพนิมิตภ�ยนอก	 วิราคะ 
มีวิราคะเป็นอารมณ์ มีวิราคะเป็นโคจร รวมลงในวิราคะ ตั้งอยู่ในวิราคะ
ประดิษฐานอยู่ในวิราคะ

คำาว่า วิราคะ อธิบายว่า วิราคะมี ๒ อย่าง คือ 
๑. นิพพานเป็นวิราคะ 
๒. ธรรมทั้งปวงที่เกิดเพราะมีนิพพานเป็นอารมณ์เป็นวิราคะ 
เพราะฉะนัน้ มรรคจงึเป็นวิราคะ องค์มรรค ๗ ทีเ่ป็นสหชาตย่ิอม

ถึงความเป็นวิราคะ เพราะฉะนั้น วิราคะจึงเป็นมรรค พระพุทธเจ้าและ
สาวกย่อมถึงนิพพานซ่ึงเป็นทิศท่ีไม่เคยไปด้วยมรรคนี้ เพราะฉะนั้น จึง
ช่ือว่ามรรคมีองค์ ๘ อริยมรรคมีองค์ ๘ นี้เท่านั้นลำ้าเลิศ เป็นประธาน 
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สูงสุด และประเสริฐกว่ามรรคของสมณพราหมณ์เป็นจำานวนมากผู้ถือ
ลัทธิอื่น เพราะฉะนั้น มรรคมีองค์ ๘ จึงประเสริฐกว่ามรรคทั้งหลาย 

วิราคะที่ชื่อว่าสัมมาสังกัปปะ เพราะมีสภาวะตรึกตรอง ย่อม
คลายจากมิจฉาสังกัปปะ...

วริาคะทีช่ือ่ว่าสมัมาวาจา เพราะมีสภาวะกำาหนด ย่อมคลายจาก
มิจฉาวาจา... 

วิราคะที่ชื่อว่าสัมมากัมมันตะ เพราะมีสภาวะเป็นสมุฏฐาน ย่อม
คลายจากมิจฉากัมมันตะ ...

วิราคะที่ชื่อว่าสัมมาอาชีวะ เพราะมีสภาวะผ่องแผ้ว ย่อมคลาย
จากมิจฉาอาชีวะ...

วิราคะที่ชื่อว่าสัมมาวายามะ เพราะมีสภาวะประคองไว้ ย่อม
คลายจากมิจฉาวายามะ...

วิราคะท่ีชื่อว่าสัมมาสติ เพราะมีสภาวะตั้งม่ัน ย่อมคลายจาก
มิจฉาสติ... 

วิราคะที่ชื่อว่าสัมมาสมาธิ เพราะมีสภาวะไม่ฟุ้งซ่าน ย่อมคลาย
จากมิจฉาสมาธิ... 
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ในขณะแห่งสกทาคามิมรรค วิราคะที่ชื่อว่าสัมมาทิฏฐิ เพราะมี
สภาวะเห็น... วิราคะที่ชื่อว่าสัมมาสมาธิ เพราะมีสภาวะไม่ฟุ้งซ่าน ย่อม
คล�ยจ�กก�มร�คสังโยชน์	 จ�กปฏิฆสังโยชน์	 ส่วนท่ีหย�บๆ	 จาก 
กามราคานุสัย จากปฏิฆานุสัย ส่วนที่หยาบๆ คลายจากกิเลสท่ีเป็นไป
ตามมิจฉาสมาธินั้น จากขันธ์ และคลายจากสรรพนิมิตภายนอก วิราคะ
จึงมีวิราคะเป็นอารมณ์ มีวิราคะเป็นโคจร รวมลงในวิราคะ ตั้งอยู่ใน
วิราคะ ประดิษฐานอยู่ในวิราคะ...
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ในขณะแห่งอนาคามิมรรค วิราคะที่ชื่อว่าสัมมาทิฏฐิ เพราะมี
สภาวะเห็น... วิราคะที่ชื่อว่าสัมมาสมาธิ เพราะมีสภาวะไม่ฟุ้งซ่าน	ย่อม
คล�ยจ�กก�มร�คสังโยชน์	 จ�กปฏิฆสังโยชน์	 ส่วนที่ละเอียดๆ	 จาก
กามราคานุสัย จากปฏิฆานุสัย ส่วนที่ละเอียดๆ คลายจากกิเลสที่เป็นไป
ตามมิจฉาสมาธินั้น จากขันธ์ และคลายจากสรรพนิมิตภายนอก วิราคะ
จึงมีวิราคะเป็นอารมณ์...

ในขณะแห่งอรหัตตมรรค วิราคะที่ชื่อว่าสัมมาทิฏฐิ เพราะมี
สภาวะเห็น... วิราคะที่ชื่อว่าสัมมาสมาธิ เพราะมีสภาวะไม่ฟุ้งซ่าน ย่อม
คล�ยจ�กรปูร�คะ	จ�กอรปูร�คะ	จ�กม�นะ	จ�กอุทธจัจะ	จ�กอวชิช�	
จ�กม�น�นุสัย จ�กภวร�ค�นุสัย	 จ�กอวิชช�นุสัย	 คลายจากกิเลส 
ทีเ่ป็นไปตามมจิฉาสมาธนิัน้ จากขนัธ์ และคลายจากสรรพนมิติภายนอก 
วิราคะจึงมีวิราคะเป็นอารมณ์ มีวิราคะเป็นโคจร รวมลงในวิราคะ ตั้งอยู่
ในวิราคะ ประดิษฐานอยู่ในวิราคะ...
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 จากข้อความที่ยกมา สรุปความได้ว่า เมื่ออริยมรรคเกิดขึ้น ๔ ครั้งนั้น  
จะสามารถละกิเลสต่างๆ ได้ตามลำาดับ หากนำากิเลสหมวดสังโยชน์ ๑๐ มาแสดง
ก็จะได้ว่า

 โสดาปัตตมิรรค ละ สกักายทฏิฐ ิวจิกิจิฉา สลีพัพตปรามาส และกเิลสอืน่ๆ 
ที่เป็นฐานเดียวกัน คือ กิเลสที่สามารถนำาไปอบายได้ ราคะที่นำาไปอบาย โทสะ 
ที่นำาไปอบาย โมหะที่นำาไปอบาย กิเลสเหล่านี้ละได้ทั้งหมด ที่ยกมานั้น ท่านกล่าว
ถึงละกิเลสฝ่ายที่ตรงกันข้ามกับองค์มรรคทั้งหลาย 
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 สกทาคามิมรรค ละ กามราคะ และ ปฏิฆะ ส่วนที่หยาบ

 อนาคามิมรรค ละ กามราคะ และ ปฏิฆะ ที่ละเอียดได้ทั้งหมด

 อรหัตตมรรค ละ รูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะ อวิชชา ละกิเลสได้
ทั้งหมด

 ต่อไป จะยกพระสตูรทีพ่ระพทุธองค์ทรงแสดงถึงความสำาคัญของอรยิมรรค
มีองค์ ๘ ประการ มาอ่านให้ฟัง จะนำามาบางพระสูตรนะครับ
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๒.๑	เป็นธรรมะฝ่�ยสังข�รที่เลิศสุด

 ความสำาคัญข้อที่ ๑ คือ อริยมรรคมีองค์ ๘ นี้เป็นธรรมะฝ่ายสังขาร 
ที่เลิศสุด ธรรมะมีท้ังฝ่ายสังขารทั้งฝ่ายไม่ใช่สังขาร ฝ่ายสังขารคือต้องมีการ 
ปรุงแต่ง ต้องทำาเหตุปัจจัย ต้องมีการปรุงแต่งมันจึงเกิดขึ้น ในบรรดาธรรมะฝ่าย
สังขาร มีการสร้างขึ้นได้ สร้างอะไรจึงดีที่สุด ต้องบอกว่า สร้�งอริยมรรคมีองค์	๘	
ดีที่สุด	ไม่ใช่สร้างบ้าน สร้างบ้านมันก็โอเคอยู่นะ เป็นที่อยู่อาศัย บางคนก็สร้างลูก 
ได้ลูกคนหนึ่งแล้ว สร้างลูก สร้างนวัตกรรมขึ้นมาอันหนึ่งในโลกใบนี้ อันนั้นก็ดี
เหมือนกัน แต่ยังไม่ดีที่สุด ยังไม่ประเสริฐ เราอาจจะบอกว่าดีที่สุดในชีวิตของเรา
แล้ว อย่างนี้เราก็โง่ไป พระพุทธเจ้าตรัสบอก ในบรรดาสังขาร สังขตธรรม ธรรม 
ที่มีปัจจัยปรุงแต่ง สิ่งปรุงแต่งที่ดีที่สุดนี้ ก็คืออริยมรรคมีองค์ ๘ ประการ เรา 
ทั้งหลายจะได้มั่นคง ไปฝึกหัด สร้างให้มีของประเสริฐขึ้นมา

 ในอังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต ข้อ ๓๔ อัคคัปปสาทสูตร พระพุทธองค์ 
ตรัสว่า

๒. ความสำาคัญของอริยมรรค
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ภิกษุทั้งหลาย ความเลื่อมใสในสิ่งที่เลิศ ๔ ประการนี้ 
ความเลื่อมใสในสิ่งที่เลิศ ๔ ประการ อะไรบ้าง คือ 
๑. สตัว์ท้ังหลายท่ีไม่มเีท้า มสีองเท้า มสีีเ่ท้า หรือมเีท้ามากกต็าม 

มรีปูหรือไม่มรูีปกต็าม มีสัญญา ไม่มีสญัญา หรอืมีสญัญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญา
ก็ไม่ใช่ก็ตาม มีประมาณเท่าใด ตถ�คตอรหันตสัมม�สัมพุทธเจ้�เร�
กล่�วว่�	เลิศกว่�สัตว์มปีระม�ณเท่�นัน้ บคุคลผูเ้ลือ่มใสในพระพทุธเจ้า
ชื่อว่าเลื่อมใสในสิ่งที่เลิศ และวิบากที่เลิศย่อมมีแก่บุคคลผู้เลื่อมใสในสิ่ง
ที่เลิศ

๒. ธรรมท่ีถูกปัจจัยปรุงแต่งมีประมาณเท่าใด อริยมรรค 
มอีงค์	๘	เร�กล่�วว่�เลศิกว่�ธรรมเหล่�นัน้ บคุคลผูเ้ลือ่มใสในอรยิมรรค
มีองค์ ๘ ชื่อว่าเลื่อมใสในสิ่งที่เลิศ และวิบากที่เลิศย่อมมีแก่บุคคล 
ผู้เลื่อมใสในสิ่งที่เลิศ
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๓. ธรรมที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งหรือธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่ง 
มปีระมาณเท่าใด วริาคะ คือความคลายกำาหนดั คอื ความสร่างความเมา 
ความดับความกระหาย ความถอนอาลัย ความตัดวัฏฏะ ความสิ้นตัณหา 
ความคลายกำาหนัด คว�มดับทุกข์	นิพพ�น	เร�กล่�วว่�เลิศกว่�ธรรม
เหล่�น้ัน บุคคลผู้เลื่อมใสในวิราคธรรม ชื่อว่าเล่ือมใสในสิ่งท่ีเลิศ และ
วิบากที่เลิศย่อมมีแก่บุคคลผู้เลื่อมใสในสิ่งที่เลิศ

๔. หมูก่ด็ ีคณะกด็ ีมปีระมาณเท่าใด พระสงฆ์ส�วกของตถ�คต 
ได้แก่ พระอริยบุคคล ๔ คู่ คือ ๘ บุคคล พระสงฆ์สาวกของพระผู้มี 
พระภาคนี ้เป็นผูค้วรแก่ของท่ีเขานำามาถวาย ควรแก่ของต้อนรบั ควรแก่
ทกัษณิา ควรแก่การทำาอญัชล ีเป็นนาบุญอนัยอดเยีย่มของโลก เร�กล่�ว
ว่�เลิศกว่�หมู่หรือคณะเหล่�นั้น บุคคลผู้เลื่อมใสในสงฆ์ ชื่อว่าเลื่อมใส
ในสิ่งที่เลิศ และวิบากที่เลิศย่อมมีแก่บุคคลผู้เลื่อมใสในสิ่งที่เลิศ 

ภิกษุทั้งหลาย ความเลื่อมใสในสิ่งที่เลิศ ๔ ประการนี้แล
บุญที่เลิศ คือ อายุ วรรณะ ยศ เกียรติ สุข และพละ
ย่อมเจริญแก่บุคคลผู้เลื่อมใส ผู้รู้ธรรมที่เลิศโดยความเป็นธรรม

ที่เลิศ
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ผู้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าผู้เลิศ ซึ่งเป็นทักขิไณยบุคคลชั้นเยี่ยม 
ผู้เลื่อมใสในพระธรรมที่เลิศ อันเป็นที่คลายความกำาหนัด
เป็นที่สงบระงับ นำาสุขมาให้ ผู้เลื่อมใสในพระสงฆ์ผู้เลิศ 
ซึ่งเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยม ให้ทานในท่านผู้เลิศ
นักปราชญ์ผู้ตั้งมั่นในธรรมที่เลิศ ให้ทานแก่ท่านผู้เลิศ 
เกิดเป็นเทวดาหรือมนุษย์ก็ตาม ย่อมถึงความเป็นผู ้ เลิศ  

บันเทิงอยู่

อัคคัปปสาทสูตรที่ ๔ จบ

 พระสตูรนีก้ล่าวถงึส่ิงทีเ่ลศิ ๔ ประการด้วยกนั สิง่หนึง่ในนัน้ คอื อรยิมรรค 
มีองค์ ๘ ประการ หากมีความเลื่อมใส มีจิตผ่องใสหรือโน้มเอียงไปทางอริยมรรค 
เมื่อได้ฟังเรื่องนี้แล้ว จิตมีความเบิกบานผ่องใส เลื่อมใสศรัทธาในสิ่งที่เลิศ 
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 ข้อที่ ๑ คือ พระพุทธเจ้านี้เป็นเลิศกว่าสัตว์ทั้งหลาย บรรดาสัตว์ทั้งหลาย
จะกี่เท้าก็ตาม พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นผู้เลิศ ถ้าเลื่อมใสใน
พระพุทธเจ้าผู้เลิศ วิบากอันเลิศก็จะเกิดขึ้น เราทั้งหลายอย่าลืมทำาใจให้เลื่อมใส 
ในพระพุทธเจ้า
 
 ข้อที่ ๒ ธรรมะที่ถูกปัจจัยปรุงแต่ง เป็นสิ่งที่ต้องทำาขึ้น ต้องฝึกหัด ต้องมา
เดินจงกรม ต้องมานั่งสมาธิ ต้องมาทำากรรมฐาน มาประกอบอย่างถูกหลักการ 
จึงทำาให้เกิดขึ้น ในบรรดาธรรมะที่มีปัจจัยปรุงแต่ง อริยมรรคมีองค์ ๘ นี้เลิศที่สุด 
ถ้ายงัทำาให้เกดิไม่ได้ในตอนนี ้ก็ให้เลือ่มใส พอใจในธรรมนี ้จะได้วบิากท่ีเลศิ ศรัทธา
เป็นทรัพย์อันประเสริฐ เราเลื่อมใสในบุคคลผู้เลิศ และในธรรมะอันเลิศ วิบาก 
ที่เลิศก็ย่อมมีขึ้น 

 ข้อที่ ๓ ธรรมะทั้งหมด ทั้งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งและไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่ง 
สงัขตธรรมและอสงัขตธรรมรวมกนั วริาคะคอืพระนพิพานนีเ้ลศิทีส่ดุ คนทีเ่ลือ่มใส
ศรทัธามจีติผ่องใสในวริาคะคอืพระนิพพาน ชือ่ว่าเลือ่มใสในสิง่ทีเ่ลศิ วิบากอนัเลศิ
ก็จะมีแก่ผู้นั้น 
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 ข้อที่ ๔ พระสงฆ์สาวก ๔ คู่ ๘ บุคคล พระโสดาบัน พระสกทาคามี  
พระอนาคาม ีพระอรหนัต์ ถ้าเราเลือ่มใสในท่านเหล่าน้ัน เลือ่มใสในคนทีไ่ม่มีกเิลส 
เรายังมีกิเลสไม่เป็นไร แต่เลื่อมใสในท่านผู้ที่ไม่มีกิเลส เลื่อมใสไปในท่านที่หมด
กิเลส พวกมีกิเลสด้วยกันก็อย่างนั้นแหละ อย่าไปเลื่อมใส อย่าไปตื่นตาต่ืนใจ 
กับเขา เราเลื่อมใสไปในท่านผู้หมดกิเลส ชื่อว่าเลื่อมใสในสิ่งที่เลิศ 

 นี้ความสำาคัญข้อท่ี ๑ ของอริยมรรคคือเป็นธรรมะฝ่ายสังขารที่เลิศสุด  
เพียงแค่เลื่อมใสก็ได้วิบากอันเลิศแล้ว ได้รู้จักทางออกจากความทุกข์ทั้งหลาย  
ถ้าได้ปฏิบัติ ก็ต้องได้สิ่งที่เลิศคือความพ้นทุกข์ในที่สุด ท่านทั้งหลายรู้จักสิ่งที่เลิศ
แล้ว อย่าลืมเตือนใจตัวเองให้โน้มเอียงไปทางนี้ 
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 ในบรรดาสิ่งที่เป็นสังขาร สร้างขึ้นมาได้ ทำาเหตุปัจจัยประกอบขึ้นมาได้  
สิง่ทีเ่ราสร้างได้และมค่ีาทีส่ดุคอือรยิมรรคมอีงค์ ๘ ไม่ใช่สร้างหน้าตาตวัเอง หน้าตา
เราไม่ค่อยสวยชาตินี้ เราก็ไปทำาบุญให้ประณีต เกิดใหม่จะได้หน้าสวยงาม อย่างนี ้
สร้างหน้าตัวเอง บางคนก็ไปทำาที่คลินิกศัลยกรรม สร้างได้ทั้งนั้นแหละ แต่ก็ไม่
ประเสริฐ บางคนสร้างเงินทอง สร้างบ้าน สร้างโน่นสร้างนี่ สร้างลูกขึ้นมา เป็น
นวัตกรรม ให้สืบเชื้อสายกันต่อไป อย่างนี้ก็ไม่เลิศ ในบรรดาสิ่งที่เราลงมือทำาได้  
ดีที่สุดคืออริยมรรคมีองค์ ๘ ท่านทั้งหลายอย่าลืมไปสร้างขึ้นมานะ มีตาก็เอามา
อ่านหนังสือธรรมะ มีหูก็เอามาฟังธรรมะ ให้ได้สัมมาทิฏฐิ บอกสอนตัวเอง เตือน 
ตัวเอง อย่าไปคิดเรื่องที่ไม่ดี มีปากก็ให้งดเว้นพูดทุจริต พูดแต่คำาดีๆ นี่ต้อง 
ฝึกหัดเอา 
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๒.๒	เป็นรัตนะ

 ความสำาคัญข้อที่ ๒ อริยมรรคมีองค์ ๘ และโพธิปักขิยธรรมอื่นๆ นั้นเป็น
รัตนะ คำาว่า รัตนะ แปลว่า ของที่มีคุณค่า ของที่ดี ของที่เลิศ ของที่ประเสริฐ ของ
หายาก ถ้าเป็นรัตนะในแบบด้านกายภาพ แก้วแหวนเงินทอง เพชร นิล ทับทิม 
เป็นของใช้สอยสำาหรับคนท่ีพิเศษ ไม่ใช่ทุกคนจะมีเพชร ไม่ใช่ทุกคนจะมีทับทิม 
ต้องเป็นคนที่พิเศษ อาจจะรวยเป็นพิเศษ หรือมีตำาแหน่งสูงเป็นพิเศษ คนปกตินี ้
ไม่มีเพชร ไม่มีทับทิม ไม่มีของมีค่ามากๆ อย่างนั้น รัตนะแบบพิเศษสำ�หรับ 
คนพิเศษคือโพธิปักขิยธรรม	 เป็นรัตนะ	 เป็นของห�ย�ก และไม่ใช่ว่าทุกคน 
จะหาได้ ไม่ใช่ทุกคนจะมีโอกาสได้ยินได้ฟังข้อปฏิบัตินี้ นานๆ จะมีโอกาสได้ยิน
เรื่องเหล่านี้สักคร้ังหนึ่ง ได้ยินแล้วก็ใช่ว่าทุกคนจะรับเอามาปฏิบัติ ต้องเป็น 
คนพิเศษจึงจะรับเอา จึงมีอุปมาเอาไว้ เหมือนกับในทะเลที่มีรัตนะมากมาย 
หลายประการ ในธรรมวินัยนี้ก็มีรัตนะมากเหมือนกัน เป็นของมีค่า ควรค่าแก่คน
ที่พิเศษจะได้ไปครอบครอง 
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 พระพุทธองค์ตรัสไว้ในอังคุตตรนิกาย อัฏฐกนิบาต ปหาราทสูตร ข้อ ๑๙ 
ข้อความตอนหนึ่งว่า 

ธรรมวินัยนี้มีรัตนะมาก มีรัตนะหลายชนิด คือ สติปัฏฐาน ๔ 
สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย์ ๕ พละ ๕ โพชฌงค์ ๗ อริยมรรค 
มีองค์ ๘ เหมือนมหาสมุทรท่ีมีรัตนะมาก มีรัตนะหลายชนิด คือ แก้ว
มุกดา แก้วมณี แก้วไพฑูรย์ สังข์ ศิลา แก้วประพาฬ เงิน ทอง ทับทิม 
แก้วตาแมว การที่ธรรมวินัยน้ี มีรัตนะมาก มีรัตนะหลายชนิด คือ  
สติปัฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย์ ๕ พละ ๕ โพชฌงค์ 
๗ อริยมรรคมีองค์ ๘ นี้เป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์ ไม่เคยปรากฏประการ 
ที่ ๗ ในธรรมวินัยนี้ ที่ภิกษุทั้งหลายพบเห็นแล้วต่างพากันยินดีในธรรม
วินัยนี้

 ในธรรมวินัย คือ คำาสอนของพระพุทธเจ้านี้ มีรัตนะมากมาย รวมแล้ว  
๗ หมวด ๓๗ ประการ เป็นของมีค่ามาก เป็นของที่หายาก และน้อยคนจะได ้
รับไป นี้เป็นความสำาคัญข้อที่ ๒ คือเป็นรัตนะ เป็นของที่มีค่ามาก 
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๒.๓	เป็นธรรมะสำ�หรับแยกผิดถูกชั่วดี

 ความสำาคัญข้อที่ ๓ คืออริยมรรคมีองค์ ๘ นั้นเป็นธรรมะหมวดสำาคัญ 
ในการแยกแยะผิดถูกหรือชั่วดี ถ้าแบบทางโลกๆ บางทีเราแยกยากว่า อันไหนดี  
อันไหนชั่ว อันไหนถูก อันไหนผิด อย่างไหนเป็นข้อปฏิบัติถูก อย่างไหนเป็นข้อ
ปฏบิตัผิดิ ต้องมกีารเปรยีบเทยีบอย่างนัน้อย่างนี ้ในข้อปฏบิตัคิอืวธิกีารอนัเดยีวกนั 
ทำาอย่างนี้เมื่อนำาไปเทียบกับอันหนึ่งก็ถูก พอไปเทียบกับอีกอันหนึ่งมันก็ผิด มี
ปัญหามาก ถ้าเข้าใจเรื่องอริยมรรคมีองค์ ๘ แล้ว จะเปรียบเทียบหรือแยกแยะ 
ได้ง่าย แยกตามสภาวะแน่นอน	อริยมรรคมีองค์	๘	เป็นสิ่งถูกต้อง	เพร�ะทำ�ให้
หมดกิเลส	 หมดทุกข์ได้อย่�งแท้จริง	 สภ�วะท่ีตรงกันข้�มกับอริยมรรค	 เป็น 
สิ่งผิด	ไม่ส�ม�รถทำ�ให้หมดกิเลสได้	
 
 ในสังยุตตนิกาย มหาวารวรรค มิจฉัตตสูตร ข้อ ๒๑ มีข้อความว่า
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เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถี 
พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงมิจฉัตตธรรม 

คือธรรมท่ีผิด และสัมมัตตธรรมคือธรรมที่ชอบ แก่เธอทั้งหลาย เธอ 
ทั้งหลายจงฟัง

มิจฉัตตธรรม อะไรบ้าง คือ
๑. มิจฉาทิฏฐิ ๒. มิจฉาสังกัปปะ ๓. มิจฉาวาจา ๔. มิจฉา 

กัมมันตะ ๕. มิจฉาอาชีวะ ๖. มิจฉาวายามะ ๗. มิจฉาสติ ๘. มิจฉาสมาธิ 
นี้เรียกว่า มิจฉัตตธรรม

สัมมัตตธรรม อะไรบ้าง คือ
๑. สัมมาทิฏฐิ ๒. สัมมาสังกัปปะ ๓. สัมมาวาจา ๔. สัมมา 

กัมมันตะ ๕. สัมมาอาชีวะ ๖. สัมมาวายามะ ๗. สัมมาสติ ๘. สัมมาสมาธิ 
นี้เรียกว่า สัมมัตตธรรม

มิจฉัตตสูตรที่ ๑ จบ
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 ธรรมที่ผิดอย่างแน่นอน เป็นมิจฉัตตธรรม ผิดโดยสภ�วะ ไม่ต้องให้ใคร 
ว่าถูกหรือผิด มิจฉาทิฏฐิ มิจฉาสังกัปปะ เป็นต้น ผิดแน่นอน ให้ผลเป็นความทุกข์ 
ผิดโดยสภาวะ ไม่เกี่ยวกับได้เงินเสียเงิน ไม่เกี่ยวกับชื่อเสียง ไม่เกี่ยวกับอะไร เอา
แบบสภาวะมาพดูเลย ไม่เปรยีบเทยีบใครทัง้นัน้ เป็นสภาวะธรรมทีผ่ดิแน่ๆ มีอะไร
บ้าง ตรงข้ามกับอริยมรรคมีองค์ ๘ นั่นเอง คือมิจฉัตตธรรม ความเห็นผิดนี่ 
ผิดแน่ๆ เห็นว่าทานที่ให้แล้วไม่มีผล เห็นว่ามีตัวตนเที่ยงแท้ถาวร อย่างนี้ผิดแน่ๆ 
ไม่ว่าใครเห็นก็ผิดท้ังนั้น ความเห็นอย่างนี้มันผิด ทำาให้เกิดกิเลสและเกิดทุกข์  
มิจฉาสังกัปปะ ความคิดผิด คิดจะเอากามคุณ มีความสุขติดข้องอยู่กับกามคุณ  
จะเอานั่นเอานี่เยอะๆ คิดพยาบาท คิดเบียดเบียน อย่างนี้ผิดแน่ ข้ออื่นก็ทำานอง
เดียวกัน
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 อริยมรรคมีองค์ ๘ นี้เอาไว้สำาหรับแยกแยะผิดหรือถูก ชั่ว ดี เหมาะสม  
ไม่เหมาะสม ถ้าสัมมัตตธรรม สภาวะธรรมที่ถูกอย่างแน่นอน ถูกโดยสภาวะคือ
อริยมรรคมีองค์ ๘ นั่นเอง สัมมาทิฏฐิเห็นถูก เห็นตรงถูกต้องเรื่องกรรมและ 
ผลของกรรม เชื่อมั่นเรื่องกรรมและผลของกรรม รู้ว่ารูปนาม ขันธ์ ๕ นี้เป็นสิ่ง 
ไม่เทีย่ง เป็นทุกข์ ไม่มีตวัตน รู้ว่าตัณหาเป็นเหตเุกดิทกุข์ รูว่้านพิพานเป็นความดบั
ทุกข์ รู้ว่าอริยมรรคมีองค์ ๘ เป็นหนทาง เป็นปฏิปทาให้ถึงความดับทุกข์ อย่างนี้
ถูกแน่นอน สัมมาสังกัปปะ คิดถูกต้อง ถูกที่ความเห็น ความคิด คำาพูด การกระทำา
นั่นเอง 

 พูดในแง่อ่ืน เช่น เป็นกุศล อกุศล ก็ใช้อริยมรรคแยกแยะได้เหมือนกัน  
ในอกุสลธัมมสูตรข้อ ๒๒ พระพุทธองค์ตรัสว่า
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ภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงอกุศลธรรมและกุศลธรรมแก่เธอ 
ทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟัง 

อกุศลธรรม อะไรบ้าง คือ 
๑. มิจฉาทิฏฐิ ๒. มิจฉาสังกัปปะ ๓. มิจฉาวาจา ๔. มิจฉา 

กัมมันตะ ๕. มิจฉาอาชีวะ ๖. มิจฉาวายามะ ๗. มิจฉาสติ ๘. มิจฉาสมาธิ 
นี้เรียกว่า อกุศลธรรม 

กุศลธรรม	อะไรบ้าง คือ 
๑. สัมมาทิฏฐิ ๒. สัมมาสังกัปปะ ๓. สัมมาวาจา ๔. สัมมา 

กัมมันตะ  ๕. สัมมาอาชีวะ ๖. สัมมาวายามะ ๗. สัมมาสติ ๘. สัมมา
สมาธิ 

นี้เรียกว่า กุศลธรรม 

อกุสลธัมมสูตรที่ ๒ จบ
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 เดี๋ยวพอเรียนต่อไปก็จะได้รู้ว่า สัมมาทิฏฐิคืออะไร มีลักษณะอย่างไรบ้าง 
สมัม�ทิฏฐน้ีิแหละเป็นกศุล	เป็นสภ�วะทีเ่กดิจ�กคว�มฉล�ด	ส�ม�รถตดัทำ�ล�ย
สิ่งมีโทษคือกิเลสได้	 เป็นส่ิงไม่มีโทษ	 และให้ผลเป็นคว�มสุข ส่วนตรงข้ามคือ
มิจฉาทิฏฐิ เป็นต้น เป็นอกุศล เป็นสิ่งที่เกิดจากความไม่ฉลาด มีโทษ และให้ผล
เป็นความทุกข์ 

 ต่อไปปฐมปฏิปทาสูตร ข้อ ๒๓ พระพุทธองค์ตรัสว่า
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ภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงมิจฉาปฏิปทาคือข้อปฏิบัติผิด และ
สัมมาปฏิปทาคือข้อปฏิบัติชอบ แก่เธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟัง 

มิจฉ�ปฏิปท� อะไรบ้าง คือ 
๑. มิจฉาทิฏฐิ ๒. มิจฉาสังกัปปะ ๓. มิจฉาวาจา ๔. มิจฉา 

กัมมันตะ ๕. มิจฉาอาชีวะ ๖. มิจฉาวายามะ ๗. มิจฉาสติ ๘. มิจฉาสมาธิ 
นี้เรียกว่า มิจฉาปฏิปทา

สัมม�ปฏิปท� อะไรบ้าง คือ 
๑. สัมมาทิฏฐิ ๒. สัมมาสังกัปปะ ๓. สัมมาวาจา ๔. สัมมา 

กัมมันตะ ๕. สัมมาอาชีวะ ๖. สัมมาวายามะ ๗. สัมมาสติ ๘. สัมมาสมาธิ 
นี้เรียกว่า สัมมาปฏิปทา

ปฐมปฏิปทาสูตรที่ ๓ จบ
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 ปฏิปทาคือข้อปฏิบัติ ดูว่าอย่างไรว่าข้อปฏิบัติอย่างไหนผิด ข้อปฏิบัต ิ
อย่างไหนถูก แบบไหนดำาเนินได้ถูกต้อง ก็ใช้อริยมรรคในการพิจารณา ดูที ่
ความเห็น ดูความคิด ดูคำาพูด ผิดหรือถูก เห็นชัดได้ งดเว้นวจีทุจริต งดเว้น 
พูดโกหก	งดเว้นพูดส่อเสียด	งดเว้นพูดคำ�หย�บ	งดเว้นพูดเพ้อเจ้อ	อย่�งนี้เป็น
สัมม�ปฏิปท�	 เป็นข้อปฏิบัติถูกต้อง	 ทำ�ให้ออกจ�กวัฏฏสงส�รได้	ถ้าตรงข้าม 
ไม่สำารวม ไม่ระวัง พูดโกหก พูดคำาส่อเสียด พูดคำาหยาบ พูดเพ้อเจ้อ เป็นมิจฉา
ปฏิปทา เป็นข้อปฏิบัติที่ผิด ไม่สามารถนำาออกจากวัฏฏสงสารได้ เราทั้งหลาย 
จะได้รู้ว่าใครปฏิบัติถูกปฏิบัติผิด ดูปฏิปทาในจิตตัวเองนี้ว่าความเห็นเป็นอย่างไร
บ้าง เห็นว่าเที่ยงแท้แน่นอน เป็นตัวตน อย่างนี้ผิด คิดอย่างไรบ้าง ฆ่ามันเสีย ไอ้
หมอนีน่สิยัไม่ด ีอย่างนีผ้ดิ เป็นมาตรฐานในการแยกแยะถกูผดิโดยสภาวะ แยกแยะ
เหมาะสมไม่เหมาะสม ไม่ต้องเข้าข้างตัวเองหรือเข้าข้างใคร มิจฉาปฏิปทาก็คือ
มิจฉามรรค สัมมาปฏิปทาก็คืออริยมรรคมีองค์ ๘ นั่นเอง 
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 ในทุติยปฏิปทาสูตร ข้อ ๒๔ พระพุทธองค์ตรัสว่า

ภิกษุทั้งหลาย เราไม่สรรเสริญมิจฉาปฏิปทาของคฤหัสถ์หรือ
บรรพชิต คฤหัสถ์หรือบรรพชิตผู้ปฏิบัติผิด ย่อมทำาญายธรรมที่เป็นกุศล
ให้สำาเร็จไม่ได้ เพราะเหตุแห่งการปฏิบัติผิด 

มิจฉ�ปฏิปท� อะไรบ้าง คือ 
๑. มิจฉาทิฏฐิ ๒. มิจฉาสังกัปปะ ๓. มิจฉาวาจา ๔. มิจฉา 

กัมมันตะ ๕. มิจฉาอาชีวะ ๖. มิจฉาวายามะ ๗. มิจฉาสติ ๘. มิจฉาสมาธิ 
นี้เรียกว่า มิจฉาปฏิปทา

เราไม่สรรเสริญมิจฉาปฏิปทาของคฤหัสถ์หรือบรรพชิต คฤหัสถ์
หรือบรรพชิตผู้ปฏิบัติผิดย่อมทำาญายธรรมที่เป็นกุศลให้สำาเร็จไม่ได้ 
เพราะเหตุแห่งการปฏิบัติผิด 
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ภิกษุท้ังหลาย แต่เราสรรเสริญสัมมาปฏิปทาของคฤหัสถ์หรือ
บรรพชติ คฤหัสถ์หรือบรรพชติผูป้ฏบิตัชิอบ ย่อมทำาญายธรรมทีเ่ป็นกศุล
ให้สำาเร็จได้ เพราะเหตุแห่งการปฏิบัติชอบ 

สัมม�ปฏิปท� อะไรบ้าง คือ 
๑. สัมมาทิฏฐิ ๒. สัมมาสังกัปปะ ๓. สัมมาวาจา ๔. สัมมา 

กัมมันตะ ๕. สัมมาอาชีวะ ๖. สัมมาวายามะ ๗. สัมมาสติ ๘. สัมมาสมาธิ 
นี้เรียกว่า สัมมาปฏิปทา 

เราสรรเสริญสัมมาปฏิปทาของคฤหัสถ์หรือบรรพชิต คฤหัสถ์ 
หรือบรรพชิตผู้ปฏิบัติชอบ ย่อมทำาญายธรรมที่เป็นกุศลให้สำาเร็จได้  
เพราะเหตุแห่งการปฏิบัติชอบ 

ทุติยปฏิปทาสูตรที่ ๔ จบ
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 พระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงสรรเสริญว่าบรรพชิตหรือคฤหัสถ์ดีกว่ากัน ในแง่
สภาวะแล้ว พระองค์ไม่สรรเสริญมิจฉาปฏิปทา ปฏิบัติผิดนี้ไม่สรรเสริญเลย ไม่ว่า 
จะเป็นคฤหัสถ์หรือบรรพชิต ถ้าเป็นนักบวช แต่เห็นผิด คิดผิด ทำาผิด พูดผิด 
พระองค์ก็ไม่ทรงสรรเสริญเหมือนกัน ไม่สรรเสริญที่ตัวปฏิปทา ดูข้อปฏิบัต ิ
เป็นหลกั ปฏบัิตผิดิกไ็ม่อาจทำาอรยิมรรคให้สมบูรณ์ได้ ไม่อาจจะละกเิลสได้ ไม่อาจ
พ้นทุกข์ได้ พระองค์ทรงสรรเสริญที่ปฏิปทา ทรงสรรเสริญคฤหัสถ์หรือบรรพชิต 
ที่มีสัมมาปฏิปทา มีสัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา เป็นต้น จนถึง 
สัมมาสมาธิ พวกเรานั่งอยู่นี้ เป็นคฤหัสถ์ก็ทำาให้พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญได้ โดย
ทำาให้มีสัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะนะ เพราะพระองค์สรรเสริญปฏิปทา เพราะตัว
ปฏิปทานี้เองเป็นตัวทำาให้ญายธรรมคืออริยมรรคมีองค์ ๘ รวมตัวกันเกิดขึ้นได้ 
สัมมาปฏิปทานี้เป็นตัวทำาให้ญายธรรมสมบูรณ์ ทำาให้กุศลสำาเร็จ เกิดวิชชา 
แสงสว่าง ทำาให้รู้อริยสัจ และตัดทำาลายกิเลสได้ 
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 คฤหัสถ์หรือบรรพชิตผู้ที่ปฏิบัติผิดย่อมทำาญายธรรมที่เป็นกุศลให้สำาเร็จ 
ไม่ได้ อริยมรรคมีองค์ ๘ ที่จะรวมกันขึ้นนี้ ถ้าปฏิปทาผิด ไม่อาจสำาเร็จ ทำาลาย
กิเลสไม่ได้ ยังเป็นผู้ไม่แน่นอนอยู่อย่างนั้น พระองค์จึงไม่สรรเสริญ ถ้าปฏิบัติ 
สมัมาปฏิปทา ปฏบัิตอิยูใ่นกรอบอรยิมรรคมีองค์ ๘ เขาย่อมทำาญายธรรมให้สำาเรจ็
ได้ บรรพชิตก็หมดกิเลสได้	 คฤหัสถ์ก็หมดกิเลสได้ ที่สำาคัญคือต้องมีปฏิปทา 
ที่ถูกต้อง เป็นสัมมาปฏิปทา ท่านทั้งหลายเวลาจะยกย่องสรรเสริญใคร ก็ต้อง 
ดูปฏิปทาเขาด้วย ไม่ใช่สรรเสริญที่รำ่ารวย ใส่เสื้อผ้าดูดีรับกับใบหน้า อันนั้นยังใช ้
ไม่ได้ ถ้าจะสรรเสริญก็สรรเสริญกันที่มีความเห็นถูกต้อง เป็นสัมมาทิฏฐิ มี 
ความคิดถูกต้อง เป็นสัมมาสังกัปปะ วาจาถูกต้อง เป็นสัมมาวาจาอย่างนี้ เป็นต้น 
สรรเสริญที่ปฏิปทา 

 คนดีกับคนไม่ดี คือเป็นสัตบุรุษกับอสัตบุรุษ ก็สามารถใช้หลักอริยมรรค 
มีองค์ ๘ ในการแยก ปฐมอสัปปุริสสูตร ข้อ ๒๕ พระพุทธองค์ตรัสว่า
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ภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงอสัตบุรุษและสัตบุรุษแก่เธอทั้งหลาย 
เธอทั้งหลายจงฟัง 

อสัตบุรุษ เป็นอย่างไร 
คือ บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีมิจฉาทิฏฐิ มีมิจฉาสังกัปปะ มี

มิจฉาวาจา มีมิจฉากัมมันตะ มีมิจฉาอาชีวะ มีมิจฉาวายามะ มีมิจฉาสติ 
มีมิจฉาสมาธิ 

บุคคลนี้เรียกว่า อสัตบุรุษ 
สัตบุรุษ เป็นอย่างไร 
คือ บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิ มีสัมมาสังกัปปะ มี

สัมมาวาจา มีสัมมากัมมันตะ มีสัมมาอาชีวะ มีสัมมาวายามะ มีสัมมาสติ 
มีสัมมาสมาธิ 

บุคคลนี้เรียกว่า สัตบุรุษ

ปฐมอสัปปุริสสูตรที่ ๕ จบ
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 คนที่เป็นสัตบุรุษ เป็นคนดี เป็นคนสงบระงับ เวลาทำา พูด คิด ก็ทำา พูด คิด
แต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ กับ อสัตบุรุษ คนไม่ดี คนไม่สงบ ยังไม่หมดพิษสง ทำา พูด 
คิด สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ มีการทำาร้ายเบียดเบียน หรือทำาให้ผู้อื่นเดือดร้อน เรามี
หลักไว้สำาหรับแบ่งแยก ดี ชั่ว ถูก ผิด คนดี คนไม่ดี ปฏิบัติถูก ปฏิบัติผิด การเข้าใจ
เรื่องอริยมรรคมีองค์ ๘ ช่วยได้เยอะ ทำาให้เข้าใจสิ่งต่างๆ ได้ง่าย 

 อสตับรุุษ คนไม่ด ีคนไม่มคุีณธรรม คนทีย่งัไม่สงบระงบั คือคนทีย่งัมมีจิฉา
ทิฏฐิ มิจฉาสังกัปปะ เป็นต้น จนถึงมิจฉาสมาธิ ส่วนสัตบุรุษ เป็นคนดี คน 
ที่มีคุณธรรม มีความสงบระงับ ก็มีสัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมา
กัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ 

 ต่อไป ทุติยอสัปปุริสสูตร กล่าวถึงอสัตบุรุษท่ียิ่งกว่าอสัตบุรุษ คนเลว 
ยิ่งกว่าเลว และ สัตบุรุษยิ่งกว่าสัตบุรุษ คนดียิ่งกว่าดี ดังข้อความในพระสูตรว่า
 



68

ภิกษุท้ังหลาย เราจักแสดงอสัตบุรุษและอสัตบุรุษที่ยิ่งกว่า 
อสัตบุรุษ และจักแสดงสัตบุรุษและสัตบุรุษที่ยิ่งกว่าสัตบุรุษแก่เธอ 
ทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟัง 

อสัตบุรุษ เป็นอย่างไร 
คือ บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีมิจฉาทิฏฐิ มีมิจฉาสังกัปปะ มี

มิจฉาวาจา มีมิจฉากัมมันตะ มีมิจฉาอาชีวะ มีมิจฉาวายามะ มีมิจฉาสติ 
มีมิจฉาสมาธิ 

บุคคลนี้เรียกว่า อสัตบุรุษ
อสัตบุรุษที่ยิ่งกว่�อสัตบุรุษ เป็นอย่างไร 
คือ บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีมิจฉาทิฏฐิ มีมิจฉาสังกัปปะ มี

มิจฉาวาจา มีมิจฉากัมมันตะ มีมิจฉาอาชีวะ มีมิจฉาวายามะ มีมิจฉาสติ 
มีมิจฉาสมาธิ มีมิจฉาญาณะคือรู้ผิด มีมิจฉาวิมุตติคือหลุดพ้นผิด

บุคคลนี้เรียกว่า อสัตบุรุษที่ยิ่งกว่าอสัตบุรุษ 
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สัตบุรุษ เป็นอย่างไร 
คือ บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิ มีสัมมาสังกัปปะ มี

สัมมาวาจา มีสัมมากัมมันตะ มีสัมมาอาชีวะ มีสัมมาวายามะ มีสัมมาสติ 
มีสัมมาสมาธิ

บุคคลนี้เรียกว่า สัตบุรุษ 
สัตบุรุษที่ยิ่งกว่�สัตบุรุษ เป็นอย่างไร 
คือ บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิ มีสัมมาสังกัปปะ มี

สัมมาวาจา มีสัมมากัมมันตะ มีสัมมาอาชีวะ มีสัมมาวายามะ มีสัมมาสต ิ
มีสัมมาสมาธิ มีสัมมาญาณะคือรู้ชอบ มีสัมมาวิมุตติคือหลุดพ้นชอบ

บุคคลนี้เรียกว่า สัตบุรุษที่ยิ่งกว่าสัตบุรุษ 

ทุติยอสัปปุริสสูตรที่ ๖ จบ
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 คนเลวยิ่งกว่าเลว คือ นอกจากมีมิจฉาทิฏฐิ เป็นต้น แล้ว ก็ยังมีความ 
รู้ผิด ความจริงไม่มีความรู้ ไม่มีปัญญา แต่สำาคัญผิดว่าเป็นปัญญา มีความหลุดพ้น
ผิด ความจริงไม่ได้หลุดพ้น แต่สำาคัญผิดว่าได้หลุดพ้นแล้ว ถ้�เป็นคนดีย่ิงกว่�ดี	 
เป็นสตับุรษุยิง่กว่�สัตบรุษุ	 นอกจะมสีมัม�ทฏิฐิ	 เป็นต้นแล้ว	 ยงัมีสมัม�ญ�ณะ	
คือคว�มรู้ถูกต้อง	และสัมม�วิมุตติ	คือหลุดพ้นถูกต้อง	เป็นพระอรหันต ์ไม่กลับ
มาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป
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 วันนี้พูดไป ๒ ประเด็นด้วยกัน ประเด็นที่ ๑ ความหมายของอริยมรรค  
มีความหมายอยู่ ๒ อย่างหลักๆ แปลว่า ทางดำาเนิน หรือปฏิปทาก็ได้ แปลว่า  
เผาทำาลายกิเลสฝ่ายตรงข้ามก็ได้ และประเด็นที่ ๒ ความสำาคัญของอริยมรรค 
มอีงค์ ๘ ยกพระสตูรมาแสดงให้ฟัง พดูไป ๓ ข้อ คอื ข้อที ่๑ เป็นธรรมะฝ่ายสงัขาร
ที่เลิศสุด เป็นสิ่งสูงสุด ในบรรดาสังขตธรรม ถ้าเลื่อมใสในสิ่งที่เลิศ วิบากอันเลิศ 
กย่็อมเกดิขึน้ เลือ่มใสแล้วไปปฏบิตัด้ิวยย่อมได้วบิากทีเ่ลศิยิง่ขึน้ไปอกี ข้อที ่๒ เป็น
รัตนะ เป็นส่ิงมีคุณค่ามากท่ีมีอยู ่ในธรรมวินัยนี้ และความสำาคัญข้อที่ ๓  
เป็นธรรมะสำาหรับแยกแยะผิดถูกชั่วดี อริยมรรคใช้เป็นมาตรฐานในการแยกแยะ  
ดี ชั่ว ถูก ผิด แยกบุคคลเป็นสัตบุรุษหรืออสัตบุรุษได้อย่างถูกต้องและตรงตาม
สภาวะ

 บรรยายมาก็คงสมควรแก่เวลานะครับ อนุโมทนาทุกท่านครับ

____________________
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ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัย
สวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่าน 

 วันนี้บรรยายธรรมะในหัวข้อ โพธิปักขิยธรรม ตอนที่ ๒๐ สำาหรับตอน 
ที ่๒๐ น้ี ชือ่หัวข้อว่า “อริยมรรคมอีงค์ ๘ ตอนที ่๒” บรรยายเป็นหมวดสดุท้ายของ 
ชดุโพธปัิกขยิธรรมแล้ว ถ้าปฏบิตัมิาถงึจดุนีก้บ็รรลธุรรมแล้วนัน่เอง สำาหรบัประเดน็
ในการบรรยายนัน้ ผมได้แยกแยะออกมาเป็น ๔ ประเดน็ด้วยกนั คอื (๑) ความหมาย 
ของอริยมรรค (๒) ความสำาคัญของอริยมรรค (๓) แจกแจงองค์มรรค และ (๔) วิธี
ปฏิบัติเพื่อให้มีอริยมรรคมีองค์ ๘ เกิดขึ้น และที่มีแล้วทำาให้เจริญงอกงาม จะพูด 
๔ ประเด็นนี้

 ในคราวทีแ่ล้ว พดูเร่ืองความหมายครบแล้ว และเรือ่งความสำาคัญพดูไปบ้าง
นดิหน่อย โดยยกพระพทุธพจน์ทีพ่ระพทุธองค์ตรสัไว้ในพระสตูรต่างๆ มาอ่านให้ฟัง 
ขยายความเพิ่มเติมบ้างบางส่วน 

อริยมรรคมีองค์ ๘ ตอนที่ ๒
บรรยายวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕



74

 สำาหรับความหมายของอริยมรรคมีองค์ ๘ คำาว่า “มรรค” มีความหมาย
หลักๆ อยู่ ๒ ประการด้วยกัน คือ เป็นปฏิปทา เป็นทางเดิน เป็นทางพาจิตไป  
พาจติให้ถงึความหลดุพ้น ผูต้้องการหลดุพ้น ต้องการถงึนพิพานจำาเป็นต้องเดนิทาง
นี้ ไม่เดินท�งนี้ไม่ได้	นี้อันหนึ่ง ส่วนอีกความหมายหนึ่ง หมายถึง เผาทำาลายฝ่าย
ตรงข้าม เผาทำาลายกิเลส เมื่อมีองค์มรรคสมบูรณ์ รวมประชุมกันขึ้น สัมมาทิฏฐิ
เผาทำาลายมิจฉาทิฏฐิ ถ้าไม่มีสัมมาทิฏฐิที่สมบูรณ์ก็เผาฝ่ายตรงข้ามไม่ได้ เราต้อง
ปฏิบัติในแง่เป็นทางเดิน เป็นปฏิปทา ไปเรื่อยๆ พอสมบูรณ์พร้อม มันก็เผาฝ่าย
ตรงข้าม ฝ่ายตรงข้ามก็ไม่ได้ช่อง ไม่ได้เหตุ ไม่ได้ปัจจัย หมดปัจจัยไปโดยสิ้นเชิง 
ไม่มีโอกาสเกิดได้อีกต่อไป
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 และประเด็นท่ี ๒ คือ เร่ืองความสำาคัญของอริยมรรค ความสำาคัญของ
อริยมรรคมีมากมาย ผมยกพระพุทธพจน์มาอ่านให้ฟัง จำาแนกความสำาคัญเป็น
ข้อๆ คราวท่ีแล้วพูดไปข้อท่ี ๑ เป็นธรรมะฝ่ายสงัขารทีเ่ลศิสดุ ในบรรดาสงัขตธรรม 
ธรรมะที่เป็นฝ่ายสังขาร อริยมรรคมีองค์ ๘ เป็นสิ่งที่เลิศที่สุด สังขารนี้เป็นสิ่ง 
ทีป่รงุแต่งให้เกดิขึน้ได้ คอืพดูภาษาเรากว่็า สามารถทำาให้เกดิให้มขีึน้ได้ ในบรรดา 
สิง่ทีส่ามารถทำาให้มใีห้เกิดขึน้ได้ด้วยความเพยีรของเรานี ้สิง่ทีเ่ลศิทีส่ดุคืออรยิมรรค
มีองค์ ๘ ถ้าเป็นเงินทอง ชื่อเสียง รถยนต์ บ้าน ที่ดิน จนกระทั่งสร้างครอบครัว 
อะไรต่างๆ นั้นถือว่าเป็นของชั่วคราว ไม่อาจจะติดตามไปได้ในชาติหน้า ถ้าเป็น
บุญเป็นกุศล อันนี้ก็ดีเหมือนกัน ทำาให้มีขึ้นได้ เกิดขึ้นได้ เวลาเราตายไป บุญกุศล
ก็จะได้ติดตามไปคอยช่วยเหลือ ติดตามตนไปได้ชาติหน้า ในบรรดาสิ่งทำาให้เกิด
ขึ้นได้ ดีที่สุดคืออริยมรรคมีองค์ ๘ ถ้ากล่าวถึงบรรดาธรรมะทั้งหมด ทั้งฝ่ายที่เป็น
สงัขารและไม่ใช่สงัขาร พระนิพพานน้ีดทีีส่ดุ เลศิทีส่ดุ นพิพานท่านกล่าวกันว่าเป็น 
บรมธรรม แต่พระนิพพานนั้น ไม่ใช่สิ่งที่ทำาให้เกิดขึ้นได้ มันมีอยู่แล้ว ดำารงอยู่แล้ว 
ไม่เกดิ ไม่ดบั เป็นสิง่ทีต้่องไปให้ถงึ เป็นส่ิงทีค่วรกระทำาให้แจ้ง ส่วนอริยมรรคนีเ่ป็น
สิ่งที่ทำาให้เกิดขึ้น คือใช้ความเพียรของเรานี่ ทำาให้เกิดขึ้น เราจึงสามารถทำาความ
เพียรเพื่อให้อริยมรรคเกิดขึ้นได้ ถ้าไปทำาอันอื่น อันอื่นก็เกิดขึ้นเหมือนกัน แต่มัน
ไม่ดท่ีีสดุ ไม่เลศิทีส่ดุ ทำาแล้วยงัทกุข์เกดิตายวนเวยีนไปมา ไม่ถงึทีส่ดุแห่งทกุข์สกัที
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 ข้อที ่๒ เป็นรตันะ อรยิมรรคเป็นของมคีณุค่า หาได้ยาก รตันะ แปลว่า สิง่ที่
มคีณุค่า หาได้ยาก เป็นของท่ีมเีฉพาะคนพิเศษ คนพิเศษจึงจะได้ใช้ ถ้าคนไม่พเิศษ 
กไ็ม่ได้ใช้ อย่างพวกเพชรนลิจนิดากเ็ป็นของมค่ีามากทางโลก มใีช้เฉพาะคนพเิศษ 
คือบ้าเป็นพิเศษ ส่วนอริยมรรคนี่ก็เฉพาะคนพิเศษ คือดีเป็นพิเศษ เหนือกว่าดีขึ้น
ไปอีก จึงจะมีใช้ ใช้สอยสิ่งเหล่านี้ ไม่ใช่คนธรรมดา คนธรรมดามีบุญกุศลธรรมดา
ทั่วไป แต่อริยมรรคนี่เป็นรัตนะ คือ เป็นของคนพิเศษ ไม่ใช่ใครก็ได้ ต้องเป็นคน
พิเศษ ต้องทำาความเพียรหรือมีความรู้เป็นพิเศษ 
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 ข้อท่ี ๓ เป็นธรรมะสำาหรับแยกแยะผิดถูกชั่วดี อริยมรรคมีความสำาคัญ 
ในแง่เป็นสิ่งที่เอาไว้สำาหรับแยกแยะถูกและผิด เพราะในโลกของเรานี่ ถูกและผิด
มันมีสมมติบัญญัติเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะ มีการเปรียบเทียบกัน หากไม่เหมือนกัน 
กว่็าผิดจากอนัโน้น ผดิจากอนันี ้เห็นไม่เหมอืนกนั กว่็าเหน็ผดิจากคนอืน่เขา อย่างนี ้
มนักเ็รือ่งมาก ทำาไม่เหมอืนคนอืน่เขา เขากว่็าผดิจากชาวบ้าน ทำาผดิจากชาวโลกเขา 
ดีไม่ดีก็หาว่าเป็นคนบ้า เพี้ยนไป ไม่เหมือนคนส่วนใหญ่ 
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 ถ้าระดับสูงสุดแล้ว ก็เอาเรื่องอริยมรรคนี่เองเป็นมาตรฐานวัดความถูก
และผดิ ถ้าปฏบิตันิอกอริยมรรคเรียกว่าปฏบิตัผิดิ ถ้าปฏบิติัตามอรยิมรรคเรยีกว่า 
ปฏิบัติถูก ใครถูกใครผิดนี่ว่ากันตามสภาวะอย่างนี้เลย แบบนี้ไม่มีการเปลี่ยนแล้ว 
ถ้าพูดแง่อ่ืน ทำาบุญเป็นสิ่งถูกต้อง อย่างน้ี ถ้ามาเทียบกับอริยมรรค ทำาบุญแล้ว 
เวียนว่ายตายเกิดอีก มันก็ผิด ทำาให้เกิดทุกข์ เวียนว่ายตายเกิด เกิดแล้วก็ตาย 
เหมอืนเดมิ ถ้าพูดในแบบสูงสุดท่ีไม่ต้องเปลีย่นอกี ถกูกต้็องเป็นอรยิมรรค สมัมาทฏิฐ ิ
นี่ถูก สัมมาสังกัปปะนี่ถูก สัมมาวาจาน่ีถูก สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมา
วายามะ สมัมาสต ิสมัมาสมาธ ินีเ่ป็นสิง่ถกูต้อง ถ้ามิจฉาทฏิฐินัน้ผดิ มิจฉาสงักปัปะ
ผิด มิจฉาวาจาผิด ใครปฏิบัติถูก ใครปฏิบัติผิด ตอนนี้ก็เช็กง่ายแล้ว ปฏิบัติอยู่ใน
อริยมรรคมีองค์ ๘ ก็เรียกว่าปฏิบัติถูก ปฏิบัตินอกอริยมรรคมีองค์	 ๘	 ไม่เจริญ
อริยมรรคมีองค์	 ๘	 เรียกว่�ปฏิบัติผิด	 ถึงแม้จะทำ�บุญอะไรเยอะแยะ	 ก็ถือว่�
ผิด	 เพร�ะทำ�บุญแล้วก็ได้น่ันได้น่ีม�ก	 แล้วก็ต�ยเหมือนเดิม	 วนเวียนอยู่	 ได้
ทุกข์เหมือนเดิม	 เลยเรียกว่�ผิด	 อันนี้เป็นเรื่องถูกเรื่องผิดระดับสูงสุดที่ไม่ต้อง 
เปรยีบเทยีบอะไรอกี เอาองค์ธรรมมาจับเลย ไม่ต้องเปรยีบเทยีบ ถ้าเป็นทางโลกนี ่
ต้องเปรยีบเทยีบ เรือ่งบญุนีต้่องเปรยีบเทยีบ บุญมันดใีนแง่ทีว่่าให้ผลเป็นความสุข 
แต่โดยความจรงิ มนัทำาให้เกดิอกี แล้วกต็ายอีก วนเวียนอยู ่ต้องเรยีกว่าเป็นปฏปิทา
ที่ยังผิดอยู่ เพราะทำาให้เกิดทุกข์ 
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  อริยมรรคจึงเป็นธรรมะสำาหรับเอาไว้แยกแยะเรื่องผิดเรื่องถูกระดับสูงสุด  
ที่ไม่ต้องเปลี่ยนอีก ถ้าเข้าใจอย่างนี้ก็ง่ายแล้ว เราปฏิบัติถูกหรือผิดนี่ก็ดูได้เลย 
ปฏบิตัอิยูใ่นสมัมาทฏิฐิไหม ปฏบิตัเิพือ่กำาหนดรู้ทกุข์ เพือ่ละเหตแุห่งทกุข์หรอืเปล่า 
เพื่อทำาให้แจ้งพระนิพพานไหม เพื่อเจริญอริยมรรคหรือเปล่า สัมมาสังกัปปะนี่ 
ความคดิของเราโน้มเอียงไปทางไหน โน้มเอียงไปทางเนกขมัมะ สละทิง้ ปล่อยวาง 
หรือว่าคิดจะเอา ถ้าคิดปล่อยวางก็ถูก ถ้าคิดจะเอาก็ผิด นี่มันเห็นชัด ไม่ต้อง 
เปรียบเทียบอะไร เป็นเรื่องถูกผิดระดับสูงสุดแล้ว ถ้าไปทางอริยมรรคก็ถูก ถ้าไป
ตรงข้ามก็ผิด 
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 แยกแยะคนดีคนไม่ดี คนดีหมายถึงผู้ปฏิบัติอยู ่ในอริยมรรคมีองค์ ๘  
คนไม่ดีก็ปฏิบัติตรงข้ามกับอริยมรรคมีองค์ ๘ ถ้าเป็นทางโลก ดีหรือไม่ดี ใช้การ
เปรียบเทียบ คนมีศีลเทียบกับคนไม่มีศีล คนมีศีลครบถ้วนก็ต้องดีกว่า คนขาด
ศีลสักข้อสองข้อ ถ้าเปรียบเทียบกับคนไม่ศีลเลยสักข้อ ขาดศีลนิดหน่อยถือว่าดี 
เหมือนกัน เปรียบเทียบไปเร่ือย ส่วนในแง่อริยมรรคแล้ว ไม่เปรียบเทียบแล้ว 
เป็นระดับสูงเลย ใครที่ปฏิบัติอยู่ในอริยมรรคมีองค์ ๘ เป็นคนดี เป็นสัตบุรุษ เป็น
บุรุษที่สงบระงับจากกิเลส คำาว่า คนดี ในคำาสอนของพระพุทธเจ้านี้ ไม่ใช่ว่าดีใน 
ความหมายของเราทั่วไป คำาว่า ดี ตามคำาสอนของพระพุทธเจ้า คือดีจริงๆ เช่น  
ศีลก็ศีลจริงๆ ดีจริงๆ ดีจากภายใน สะอาดบริสุทธิ์ ปราศจากกิเลส 
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 นี้เป็นความสำาคัญของอริยมรรคที่ได้พูดไปในคราวที่แล้ว วันนี้จะพูด 
ต่อไป ยกพระสูตรมาอ่านให้ฟัง ในคราวที่แล้วพูดไป ๓ ข้อ คือ (๑) เป็นธรรมะฝ่าย
สังขารทีเ่ลศิลดุ (๒) เป็นรัตนะ เป็นสิง่มีคณุค่า และ (๓) เป็นธรรมะสำาหรบัแยกแยะ 
ผิดถูกชั่วดี อริยมรรคเป็นสิ่งที่เอาไว้สำาหรับแยกแยะถูกและผิดระดับสูงสุด ไม่มี
การเปลีย่นเป็นอย่างอืน่ ทำาให้ง่ายในการทีจ่ะแยกแยะสิง่ต่างๆ สิง่ทีท่ำา คำาพดู หรอื
ความคิดต่างๆ แยกแยะได้ง่ายว่ามันถูกหรือมันผิด
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๒.๔	เป็นเหตุให้เกิดญ�ณปัญญ�

 ต่อไป ความสำาคัญของอริยมรรคข้อที่ ๔ อริยมรรคนี้เป็นเหตุปัจจัยทำาให้
เกิดญาณปัญญา เกดิดวงตาเหน็ธรรม เกดิความรู ้เกดิวชิชา เกดิแสงสว่าง ข้อน้ีท่าน
ทั้งหลายคงจะเคยได้ยินบ่อยๆ ที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่าเป็น จักขุกรณี	ญ�ณ
กรณ	ีในธมัมจกักปัปวตัตนสตูรนัน่เอง ข้อปฏบิตัทิีเ่ป็นทางสายกลาง คอื อรยิมรรค
มีองค์ ๘ นี้ ทำาให้เกิดญาณปัญญา ผู้ที่จะมีวิชชา มีปัญญาความรู้ จะต้องทำาให ้
ถกูทัง้หมด เมือ่มคีวามรูก้ป็ล่อยวางได้ หมายความว่า ผู้ทีต้่องการปล่อยวางจะต้อง
มคีวามรู ้ต้องการวมิตุติ ต้องการปล่อยวาง ต้องมวีชิชา มคีวามรูท้ะลปุรโุปร่ง จะมี
ความรู้ทะลุปรุโปร่ง ต้องทำาให้ถูกต้องทั้งหมด ทั้งความเห็นก็ต้องถูกต้อง ความคิด 
ก็ต้องถูกต้อง วาจาก็ถูกต้อง การกระทำาทางกายก็ถูกต้อง อาชีวะก็ถูกต้อง  
ความเพียรถูกต้อง สตถูิกต้อง สมาธถิกูต้อง ทำาถกูทัง้หมดจงึจะมีความรู ้ไม่ใช่ความรู้ 
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ได้จากการฟัง หรือทำาโน่นทำานี่เล็กๆ น้อยๆ วิชชาเกิดจากการทำาถูกทั้งหมด 
รวมกัน พอมีวิชชาก็มีวิมุตติ วิชช�และวิมุตติเป็นผลม�จ�กก�รทำ�ถูก	 ถูก	 ๘	 
อย่�งนั้นแหละ	 คืออริยมรรคมีองค์	 ๘ บางทีเห็นเขาพูดเรื่องการปล่อยวาง เรา 
ก็อยากจะปล่อยเหมือนกัน ก็ปล่อยเฉยอยู่อย่างนั้น ค้างคาอยู่ อย่างนี้ปล่อยไม่ได้
จรงิ เพราะไม่มคีวามรู ้บางทรีูส้กึว่าตวัเองมีความรูเ้หมือนกนั แต่ไม่รูรู้้อะไร ถ้าจะรู้
จริงๆ ต้องทำาถูกทั้งหมดก่อน ไปเช็กดูในอริยมรรคมีองค์ ๘ ให้ครบถ้วน อริยมรรค
มีองค์ ๘ เป็นตัวทำาให้เกิดดวงตา เกิดวิชชาขึ้น

 ผมจะอ่านข้อความตอนต้นในธมัมจกักปัปวตัตนสตูรให้ฟัง จนถงึตอนทีว่่า
เรื่องอริยมรรคมีองค์ ๘ เป็นตัวทำาให้เกิดจักขุ ทำาให้เกิดญาณ 

 ในสังยุตตนิกาย มหาวารวรรค ข้อ ๑๐๘๑ มีข้อความว่า
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ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้
สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน 

เขตกรงุพาราณส ีณ ทีน่ัน้แล พระผู้มีพระภาครบัส่ังเรยีกภกิษุปัญจวคัคีย์
มาตรัสว่า 

ภกิษุท้ังหลาย ท่ีสุด ๒ ประการ บรรพชติไม่พงึเสพ ทีส่ดุ ๒ ประการ 
อะไรบ้าง คือ

๑. กามสุขัลลิกานุโยค คือ การหมกมุ่นอยู่ด้วยกามสุขในกาม 
ทั้งหลาย เป็นธรรมอันทราม เป็นของชาวบ้าน เป็นของปุถุชน ไม่ใช่ของ
พระอริยะ ไม่ประกอบด้วยประโยชน์

๒. อตัตกลิมถานโุยค คอื การประกอบความเดอืดร้อนแก่ตน เป็น
ทุกข์ ไม่ใช่ของพระอริยะ ไม่ประกอบด้วยประโยชน์

มัชฌิมาปฏิปทาไม่เอียงเข้าใกล้ที่สุด ๒ ประการนี้ที่ตถาคตได้
ตรัสรู้ อนัเป็นปฏปิทาก่อให้เกดิจกัษ ุก่อให้เกดิญาณ เป็นไปเพือ่สงบระงบั 
เพื่อรู้ยิ่ง เพื่อตรัสรู้ เพื่อนิพพาน



86

 มัชฌิมาปฏิปทาที่ตถาคตได้ตรัสรู้ อันเป็นปฏิปท�ก่อให้เกิด
จักษุ	 ก่อให้เกิดญ�น	 เป็นไปเพื่อสงบระงับ	 เพื่อรู้ยิ่ง	 เพื่อตรัสรู้	 เพื่อ
นิพพ�นนั้น เป็นอย่างไร

 คือ อริยมรรคมีองค์ ๘ นี้แล ได้แก่
 ๑. สัมมาทิฏฐิ   ๒. สัมมาสังกัปปะ 
 ๓. สัมมาวาจา  ๔. สัมมากัมมันตะ 
 ๕. สัมมาอาชีวะ  ๖. สัมมาวายามะ 
 ๗. สัมมาสติ   ๘. สัมมาสมาธิ 
 นีค้อืมชัฌมิาปฏิปทานัน้ทีต่ถาคตได้ตรสัรูแ้ล้ว อนัเป็นปฏปิทา

ทีก่่อให้เกดิจกัษ ุก่อให้เกดิญาณ เป็นไปเพือ่สงบระงบั เพือ่รูย้ิง่ เพือ่ตรสัรู้ 
เพื่อนิพพาน
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 นี้เป็นความสำาคัญข้อที่ ๔ ของอริยมรรคมีองค์ ๘ คือ ปฏิปทาที่ก่อให้เกิด
จักษุ ก่อให้เกิดญาณ ถ้าอยากจะมีดวงตา มีญาณ มองเห็นความจริง ก็ต้องปฏิบัติ
ให้ถกู ให้ ๘ องค์ประกอบนีค้รบถ้วนสมบรูณ์ เป็นคณุสมบัตขึิน้มาในจติของตน จะ
ทำาเกดิวิชชา เกดิญาณได้ ถ้าไม่ได้ปฏบิตั ิกจ็ะล้าหลงัอยู ่มัวแต่ตดิอยูก่บัความสขุใน
กาม เป็นพวกกามสุขัลลิกานุโยค ติดข้องอยู่กับรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส และการ
ทำามาหากินต่างๆ ติดข้องอยู่กับโลก หาความสุขอย่างพวกโลกๆ นี้ก็เป็นของพื้นๆ 
เป็นสิ่งสามัญธรรมดาทั่วไปของคนที่ยังไม่มีปัญญา ยังไม่คิดออกจากโลก หาความ
สุขหมกมุ่นอยู่กับกามคุณ เป็นพวกล้าหลัง ถ้าคิดถึงการปฏิบัติเพื่อออกจากทุกข์  
ก็ต้องทำาให้ถูกต้อง ทำาให้อยู่ในมัชฌิมาปฏิปทา
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 คำาว่า มัชฌิม�ปฏิปท�	ภาษาไทยเราแปลว่า ทางสายกลาง แต่ไม่ใช่อยู ่
ตรงกลาง หมายถึง เป็นท�งที่ถูกต้อง	เหม�ะสม	พอดีกับก�รที่จะพ้นทุกข์	พอดี
กับพระนิพพ�น	ถ้าไม่พอดีมันก็เลยเถิดไป เลยพอดีมันก็ไม่ดี ต้องพอดีๆ มันถึงดี 
ตวัมชัฌมิาปฏปิทาเป็นข้อปฏบิตัทิีพ่อด ีพอดกีบัพระนพิพาน พอดกีบัความพ้นทกุข์ 
เราต้องการถึงความพ้นทุกข์ ถึงพระนิพพาน ก็ต้องปฏิบัติให้พอดี ถ้าไม่ได้ปฏิบัต ิ
ก็ล้าหลัง ไม่มีอะไรเกิดขึ้น ถ้าปฏิบัติแล้วมันเลยความจริงไป เลยเถิดไป ลำ้าหน้า
เกินไป ไม่ถูกต้อง มันก็เหนื่อยเปล่า อย่างนี้
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 ฉะนั้น โลกนี้มีทั้งพวกค้างอยู่ ล้าหลังอยู่ ไม่ได้ปฏิบัติ มัวแต่หลงติด
กามคุณ นำ้าลายยืดไปกับรสชาติของโลก กับพวกหนึ่งคิดปฏิบัติแล้วเลยเถิดไป 
ต้องการปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์ เพื่อหมดจดจากกิเลส บางคนก็คิดว่ากิเลสอยู่ที่รูป 
ไปทรมานร่างกาย ทำาร่างกายให้แห้ง กิเลสจะได้แห้งไปด้วย ทำาตนให้ลำาบากโดย 
เปล่าประโยชน์ คิดว่ากินอาหารอร่อยนี่มันมีกิเลส เป็นกิเลส ก็กินไม่อร่อย อย่างนี้
ก็ลำาบากเปล่าๆ โดยไม่เกิดประโยชน์ นึกว่ากิเลสอยู่ที่อาหารอร่อย กินอร่อยหรือ
ไม่อร่อย กิเลสมันไม่ได้อยู่ที่อาหาร มันอยู่ที่จิต ไปจัดการที่อาหาร บางคนก็ว่า 
กินเนื้อ กินปลา กินซากเป็ดซากไก่ กินน่องไก่ อะไรพวกนี้ มันเป็นกิเลส เลิกเสีย
เลย กนิแต่ผกั กนิแต่หญ้าไป กนิหญ้าเหมอืนควายไปเลย นกึว่ากเิลสนีอ่ยูท่ีน่่องไก่ 
น่องเป็ด เลยหนีไปกินหญ้า อย่างนี้ เรียกว่าทำาตนให้ลำาบากโดยเปล่าประโยชน์ 
เพราะนึกว่ากิเลสนั้นอยู่ท่ีรูป นอนสบายนี่มันเป็นกิเลส ไปนอนลำาบากก็แล้วกัน 
จะได้หมดกิเลส นอนบนตะปู ให้มันเจ็บปวด กิเลสจะได้วิ่งหนีไป นึกว่ากิเลส
อยู่บนที่นอน อย่างนี้ก็มี มีความเข้าใจผิด ปฏิบัติเลยเถิดไป นึกว่ากิเลสอยู่ที่รูป  
บางพวกก็รู้ว่ากิเลสมันอยู่ที่จิต แต่ทำาผิดไปอีก พยายามไปฝึกให้จิตมันเที่ยง 
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 ให้มนัมคีวามสขุ ทำาให้จติมนัแน่นอน พยายามบังคับควบคุมมันให้ได้ อันนี้
กเ็ลยความจริงไป เพราะธรรมชาตขิองจติมันเป็นของไม่เทีย่ง เรากต้็องมาฝึกปฏบิตัิ
นั่นแหละ ฝึกสติปัญญาเอาไว้ควบคุมรักษาจิต ไม่ใช่ฝึกปฏิบัติให้จิตเที่ยง ต้องฝึก
ปฏิบัติเพราะมันไม่เที่ยงนั่นแหละ ไม่ใช่มาคุมจิตให้มันได้ แต่เพราะจิตมันควบคุม
ไม่ได้นั่นแหละ เราจึงต้องมาฝึกควบคุมมัน 
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 สงัขารทัง้หลายมนัเป็นทกุข์ เราจงึไม่ได้มาฝึกให้กลายเป็นสุข มาฝึกปฏบัิติ
เพื่อให้เห็นถูกต้องว่ามันเห็นทุกข์ ให้รู้ทุกข์ว่าเป็นทุกข์อย่างนี้นะ ต้องปฏิบัต ิ
นัน่แหละ	ขยนัพ�กเพยีรปฏบิตัใิห้เตม็ทีด้่วย	แต่ให้อยูใ่นข้อปฏบิตัทิีพ่อดีๆ 	เป็น
สัมม�ทิฏฐิ	เห็นให้ถูกต้อง	เป็นสัมม�สังกัปปะ	คิดให้ถูกต้อง	สัมม�ว�จ�	พูดให้
ถูกต้อง	เหล่�นี้	จึงเป็นข้อปฏิบัติที่พอดี	เหม�ะสมสำ�หรับก�รจะมีดวงต�	ทำ�ให้
เกดิดวงต�ได้	บางคนไม่ได้ปฏบัิตกิล้็าหลัง จมอยูก่บัโลก จมอยูก่บักามคุณ บางคน 
ก็คิดปฏิบัติก็ทำาเลยเถิดไปก็มี สองข้างนี้พระพุทธองค์ไม่ให้เก่ียวข้อง ไม่ให้เสพ 
เพราะว่ามันไม่พอดี ไม่เหมาะสม ไม่ถูกต้อง ให้มาปฏิบัติอยู่ในอริยมรรคมีองค์ ๘ 
เป็นทางที่พอดี เป็นทางสายกลาง ไม่จมอยู่และไม่เลยเถิดไป อย่างนี้เป็นความ
สำาคญัอย่างที ่๔ คอื อรยิมรรคมอีงค์ ๘ เป็นเหตปัุจจยั เป็นปฏปิทาทีก่่อให้เกดิญาณ
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๒.๕	ทำ�ให้มีสมณะ

 ต่อไปความสำาคัญของอริยมรรคมีองค์ ๘ ข้อที่ ๕ อริยมรรคมีองค์ ๘ เป็น
ตัวทำาให้มีสมณะ มีผู้สงบเกิดขึ้น คำาว่า ผู้สงบ หมายถึง กิเลสสงบ ที่เรียกว่าเป็น
คน เป็นหญิง เป็นชาย ก็เพราะว่ามีกายและจิต จิตของคนไหนที่กิเลสสงบระงับ
ไปแล้ว ไม่มีกิเลสเกิดขึ้นมาในจิตนั้นอีก ก็เรียกว่าผู้สงบ ภาษาบาลีเรียกว่า สมณะ 
สมณะทีห่นึง่คอืพระโสดาบนั กเิลสประเภทสกักายทฏิฐิ วจิกิจิฉา สีลพัพตปรามาส 
ทุจริตต่างๆ เจตนาไม่ดีที่คิดจะทำาร้ายเบียดเบียนคนอื่น คิดฆ่าสัตว์ คิดเอาของ 
คนโน้นคนนี้ คิดอาฆาตพยาบาท แช่งคนอื่น ไม่เกิดขึ้นแม้แต่ในความคิด 

 อริยมรรคมีองค์ ๘ นี่เอง ทำาให้มีสมณะเช่นนี้ ถ้าไม่มีอริยมรรค ตอนนี้เรา
ก็ไม่แช่งใคร ไม่คิดร้ายใคร วันดีคืนดี เขามาทำาร้ายเรา หรือทำาร้ายลูกเรา เราก็ไป
แช่งเขาได้ ไปโกรธ อาฆาตพยาบาทได้ กิเลสยังไม่ระงับ มีโอกาสเกิดขึ้นได้ ถ้าเป็น
สมณะ สมณะที่	๑	คือ	พระโสด�บัน	สมณะที่	๒	คือ	พระสกท�ค�มี	สมณะที่	๓	
คือ	พระอน�ค�มี	สมณะที่	๔	คือ	พระอรหันต์	กิเลสสงบระงับ	ไม่มีกิเลสเกิดขึ้น
มาอีก เป็นขั้นๆ ไป 
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 ถ้าเป็นพระอนาคามี ท่านก็จะละความชอบใจพอใจในกามคุณได้เด็ดขาด 
ไม่มีเกิดขึ้นมาอีกเลย ถ้าเป็นพวกเรานี้ตอนนี้อาจจะไม่ชอบ เพราะมันไม่สวย มี
ของใหม่ๆ สวยๆ มา ก็ชอบอีก ยังเกิดขึ้นมาได้ ส่วนพระอนาคามีนั้นท่านไม่มีแล้ว 
ราคะเกี่ยวกับกามคุณ กามราคะไม่มีทางเกิดขึ้นแล้ว พระอรหันต์เห็นมีแต่ทุกข์ 
และปล่อยวางหมดแล้ว ถ้าเป็นปุถุชนอย่างเรานี่ เดี๋ยวก็มองเห็นเป็นสุข โผล่มา
อยู่เรื่อย อันนี้ก็สวยงาม อันนั้นก็สวยงาม อันนั้นก็น่าเอา อันนี้ก็น่าเอามันก็โผล่มา 
ตอนนี้อาจจะไม่คิดอย่างนั้น พอมีเหตุก็ขึ้นมา ยังไม่สงบระงับ
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 ความพอใจ รักใคร่ เห็นเป็นของสวยงาม เหล่านี้เป็นกิเลสนั่นเอง กิเลส
เกิดขึ้นเป็นครั้งๆ ความเห็นผิดว่าเป็นตัวเราก็เป็นกิเลสที่เกิดขึ้นเป็นครั้งๆ เกิดขึ้น
เพราะยังไม่เป็นโสดาบัน ตอนนี้ยังไม่เกิด สักหน่อยมันก็เกิด ตอนนี้เฉย ความเห็น
ผิดว่าเป็นตัวเราไม่เกิด พอของหายไป โอ...ของของเราหาย ตอนสิ่งของมีอยู่ไม่ได้
นกึถงึตวัเราด้วยซำา้ไป นกึถงึตอนสิง่ของหายไป มีตวัเราผูเ้ป็นเจ้าของโผล่มา ขึน้มา
เป็นครั้งๆ ถ้าเป็นปุถุชนเต็มขั้นก็ว่าญาติของเราตาย พระอริยเจ้าท่านว่า โอ้...ของ
ทีต้่องตายเป็นธรรมดาได้ตายแล้ว เป็นรปูพงัไปแล้ว ของทีมี่ความตายเป็นธรรมดา
ตายแล้ว ส่วนพวกเรา คนยังไม่น่าตาย ทำาไมตายแล้ว เห็นผิดเป็นคน เป็นตัวตน
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 คนท่ีไม่มกีเิลสเกดิข้ึนมา ท่านเรียกว่า สมณะ ซึง่สมณะนัน้มเีฉพาะในคำาสอน 
ของพระพุทธเจ้าเท่านั้น เพราะในคำาสอนของพระพุทธเจ้านี้มีอริยมรรคมีองค์ ๘ 
อริยมรรคมีองค์ ๘ จึงมีความสำาคัญในแง่ทำาให้เกิดมีสมณะ ทำาให้กิเลสสงบได้จริง

 ในทีฆนิกาย มหาวรรค มหาปรินิพพานสูตร ข้อ ๒๑๔ พระผู้มีพระภาคได้
ตรัสว่า 

 สภุทัทะ ในธรรมวนิยัทีไ่ม่มีอรยิมรรคมีองค์ ๘ ย่อมไม่มีสมณะ
ที่ ๑ ย่อมไม่มีสมณะที่ ๒ ย่อมไม่มีสมณะที่ ๓ ย่อมไม่มีสมณะที่ ๔ ใน
ธรรมวินัยที่มีอริยมรรคมีองค์ ๘ ย่อมมีสมณะที่ ๑ ย่อมมีสมณะที่ ๒ ย่อม
มีสมณะที่ ๓ ย่อมมีสมณะที่ ๔ 
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สุภัททะ ในธรรมวินัยนี้ มีอริยมรรคมีองค์ ๘ สมณะที่ ๑ 
มีอยู ่ในธรรมวินัยนี้เท่านั้น สมณะที่ ๒ มีอยู ่ในธรรมวินัยนี้เท่านั้น 
สมณะท่ี ๓ มีอยู ่ ในธรรมวินัยนี้ เท ่านั้น สมณะที่  ๔ ก็มีอยู ่ ใน 
ธรรมวินัยนี้เท่านั้น ลัทธิอื่นว่างจากสมณะทั้งหลาย ผู้รู้ทั่วถึง สุภัททะ  
ถ้าภกิษเุหล่านีเ้ป็นอยูโ่ดยชอบ โลกจะไม่พงึว่างจากพระอรหันต์ทัง้หลาย

สุภัททะ เราบวชขณะอายุ ๒๙ ปี แสวงหาว่าอะไรคือกุศล  
เราบวชมาได้ ๕๐ ปีกว่า ยังไม่มีแม้สมณะที่ ๑ ภายนอกธรรมวินัยนี้  
ผู้อาจแสดงธรรมเป็นเคร่ืองนำาออกจากทุกข์ได้ ไม่มีสมณะที่ ๒ ไม่ม ี
สมณะที่ ๓ ไม่มีสมณะที่ ๔ ลัทธิอื่นว่างจากสมณะทั้งหลายผู้รู้ทั่วถึง  
สภุทัทะ ถ้าภิกษุเหล่านีเ้ป็นอยูโ่ดยชอบ โลกจะไม่พึงว่างจากพระอรหนัต์
ทั้งหลาย
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 ข้อความนีก้ล่าวถงึธรรมวนิยันี ้คำาสอนของพระพทุธเจ้านี ้มีเร่ืองอรยิมรรค
มีองค์ ๘ ถ้าใครมาปฏิบัติอยู่ในอริยมรรคมีองค์ ๘ ทำาให้ถูก เป็นอยู่โดยชอบ ด้วย
สัมมาทิฏฐิ ด้วยสัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมา
วายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ มาฝึกตัวเองให้มีองค์มรรคเหล่านี้ โลกก็จะไม่ว่�ง
จ�กพระอรหนัต์ทัง้หล�ย	ถ้าไม่มคีนปฏบัิตติามนี ้กจ็ะไม่มีพระอรหันต์ ไม่มีสมณะ 

 พระพทุธองค์ตรสัถงึลทัธคิำาสอนอนัอืน่ ไม่มสีมณะกเ็พราะว่าไม่มข้ีอปฏบิตัิ
ที่เป็นอริยมรรคมีองค์ ๘ นี้เป็นความสำาคัญของอริยมรรคมีองค์ ๘ อย่างที่ ๕ คือ 
ทำาให้มีสมณะ ผู้สงบจากกิเลส ผู้ที่ทำาให้กิเลสสงบระงับอย่างแท้จริง ส่วนพวกเรา 
ตอนนี้ก็สงบอยู่ แต่พอกิเลสขึ้นมาก็ไม่สงบอีกแล้ว ตอนนี้อยู่ด้วยกัน เป็นสามี 
เป็นภรรยา เป็นเพื่อนกัน ก็ดูดีเหมือนกัน ดูสงบ แต่พอกิเลสเกิดขึ้นมา ทะเลาะกัน 
แย่งกนั กดักนัเหมอืนหมากม็ ีแย่งนัน่แย่งนี ่เราเป็นคนอยูด่ีๆ  พอเวลากเิลสเกดิขึน้นี่ 
มันไม่ฟังใคร ด่ากันบ้าง กัดกันบ้าง ต่อยกันบ้าง กิเลสมันเป็นความเร่าร้อน  
มีโทษมาก ผู้ที่ทำาให้กิเลสสงบระงับเรียกว่าสมณะ  
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๒.๖	ทำ�ให้ศ�สน�ดำ�รงอยู่ได้น�น

 ต่อไปความสำาคัญของอริยมรรค ข้อที่ ๖ อริยมรรคเป็นหลักธรรมอันหนึ่ง
ทีท่ำาให้ศาสนาหรอืคำาสอนของพระพทุธเจ้าดำารงอยูน่าน คำาสอนของพระพทุธเจ้า
นัน้ ถ้าดำารงอยู ่กจ็ะเป็นไปเพือ่ประโยชน์และความสขุแก่เทวดาและมนษุย์ทัง้หลาย
เป็นอนัมาก คำาสอนของพระพุทธเจ้ามอียูน่ี ่ไม่ใช่เพือ่ผลประโยชน์ของพระพทุธเจ้า 
แต่เพื่อประโยชน์แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เหมือนเราเรียนธรรมะนี่ ไม่ใช่ว่า 
พระพุทธเจ้าได้ประโยชน์ เรานั่นแหละได้ประโยชน์ ถ้าคำาสอนไม่อยู่ เราก็จะ 
ไม่ได้รับประโยชน์ ส่วนพระพุทธเจ้าไม่เกี่ยวอยู่แล้ว พระองค์พ้นทุกข์ไปแล้ว 
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 ถ้าคำาสอนดำารงอยูน่าน กจ็ะเป็นประโยชน์แก่คนทัง้หลาย ตวัช่วยทีจ่ะทำาให้
คำาสอนดำารงอยู่นาน คือ อริยมรรคมีองค์ ๘ ถ้าไม่มีอริยมรรคมีองค์ ๘ ก็จะไม่ม ี
พระอรหนัต์ พอไม่มพีระอรหนัต์แล้ว คนทีย่งัมีกเิลสเอาธรรมะมาบอกต่อ กอ็าจจะ
ใส่ความเหน็เข้าไปบ้าง อธบิายอย่างโน้นบ้างอย่างนีบ้้างตามความเข้าใจของตนเอง 
ดึงธรรมะซึ่งเป็นของสูงลงมาใส่ตัวเอง แทนที่จะฝึกตัวเองให้เข้าถึงธรรมะ ก็กลาย
เป็นเอาธรรมะมาอธบิายลดระดบัลง เอามาใส่ตนเองแง่โน้นบ้างแง่นีบ้้าง ให้ตวัเอง
พอมีธรรมะบ้าง ทั้งๆ ที่ไม่มีเลย อย่างนี้ก็มี นี้ก็เป็นเนื่องจากว่าเขาไม่มีอริยมรรค 
พอไม่มีอริยมรรคก็ยังมีกิเลส บางทีไม่ซื่อตรงก็อธิบายธรรมะเพื่อผลประโยชน ์
ของตนและพรรคพวกของตนบ้าง ไปด่าชาวบ้าน ดหูมิน่คนอืน่บ้าง อาศยัหลกัธรรม
นี่แหละ เพื่อให้ตัวเองดูดี หลักธรรมก็เสื่อมลง พอหลักธรรมเสื่อม พวกเทวดาและ
มนษุย์ทัง้หลายทีเ่ป็นชนรุ่นหลงักจ็ะไม่ได้รบัประโยชน์ อาจจะได้แค่ทำาบญุไหว้พระ
เล็กๆ น้อยๆ ไม่ได้ประโยชน์อย่างสูงสุด ไม่อาจมีปัญญาเป็นที่พึ่งของตนเองได้
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 คำาสอนของพระพุทธเจ้านี้ เรื่องถูกเรื่องผิดแยกแยะตรงอริยมรรคนี่ ถ้า
เห็นถูกมันก็ถูก ถ้าทำาถูกมันก็ถูก เรื่องพ้นทุกข์นี่ไม่ต้องรอคนโน้นคนนี้ ไม่ต้องหวัง
พึ่งสิ่งโน้นสิ่งนี้ พึ่งก�รกระทำ�ของตนเอง	ถ้าเห็นถูก คิดถูก ทำาถูก ก็พ้นแล้ว ถ้าทำา 
ไม่ถกูกย็งัไม่พ้น พ้นหรอืไม่พ้นเค้ากร็ูด้้วยตนเองทเีดยีว เป็นชาวพทุธจงึง่าย ดทูีก่าร
ปฏบัิตขิองตนเป็นหลกั เป็นประโยชน์สำาหรบัคนทีต้่องการฝึกตนเอง ถ้าธรรมวนิยั
ไม่อยู ่คนกไ็ม่ได้ฟัง ไม่ได้รบัประโยชน์จากการทีไ่ด้เกดิเป็นมนษุย์ ฉะนัน้ อรยิมรรค
มีองค์ ๘ จึงมีความสำาคัญในแง่เป็นเหตุปัจจัยทำาให้พรหมจรรย์หรือคำาสอนของ
พระพุทธเจ้าทุกระดับดำารงอยู่ได้นาน และเมื่อคำาสอนดำารงอยู่ก็จะเป็นประโยชน์
แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย แต่ละคนมีความสามารถไม่เหมือนกัน ถ้าเราเข้าใจ
หลักธรรมไว้ ก็สามารถได้รับประโยชน์ตามที่ควรจะได้ ไม่จำาเป็นต้องว่า จะเป็น 
พระอรหนัต์เลยทนัท ีเรายงัเป็นปถุชุน อย่างน้อยกร็ูอ้ะไรควรอะไรไม่ควร ได้เท่านี ้
ก็เอาเท่านี้ คนที่มีความเพียรมากกว่านี้ มีบารมีมากกว่านี้ ก็ทำาเพิ่มเอา ได้รับ
ประโยชน์ตามความเพียรของตน ได้ฟังไว้ก็มีประโยชน์มาก
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 อย่างยุคนี้ เราทั้งหลายก็มีโอกาสได้ฟังคำาสอนของพระพุทธเจ้า เพราะว่า
คนรุน่ก่อนๆ นัน้ท่านกพ็ากนัปฏบิตัแิละกร็กัษาเอาไว้ให้บรสิทุธิม์าเรือ่ยๆ อรยิมรรค
มีองค์ ๘ จึงเป็นตัวช่วยทำาให้ธรรมวินัย คำาสอนของพระพุทธเจ้านี้ดำารงอยู่นาน  
ได้รับการบอกสอนไปเรื่อยๆ ถ้าคนปฏิบัติน้อยลง คนไม่มีความรู้ มันก็จะหายไป 
ในยุคนี้ก็ยังมีอยู่ ท่านที่ปฏิบัติในยุคเก่าๆ ท่านก็รวบรวมไว้ให้ อยู่ในพระไตรปิฎก
นั่นแหละ แต่จะหาคนอ่านก็ยาก เราเลยต้องอาศัยคนที่เขาศึกษาเอามาบอกต่อ  
ถ้าเป็นคนประพฤตปิฏิบตัอิยูใ่นกรอบอรยิมรรคมอีงค์ ๘ เขากบ็อกตรงอยูแ่ล้ว ส่วน
บางคนไม่ได้ทำาตามนั้น เอาไปบอกต่อ ใส่ความเห็นบ้าง ก็เพี้ยนไปอีก อย่างนี้นะ
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 ยุคนี้ยังมีการพูดถึงเรื่องมรรค ผล นิพพาน มีการพูดถึงอริยมรรค ก็แสดง
ว่ายังรักษาสืบทอดกันมาได้ ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีช่วงหนึ่ง มีโอกาสได้ฟังคำาสอน  
ถึงแม้ไม่ได้บรรลุ ถึงแม้ยังไม่ดี ยังเลวอยู่ แต่ได้ฟังธรรมะ อะไรถูกอะไรผิดก็ได้รู้  
ตัวเองผิดก็รู้ว่าตัวเองผิด มันก็ดีนะ มีประโยชน์ จะได้แก้ไขในโอกาสต่อไป 

 ในทีฆนิกาย มหาวรรค มหาปรินิพพานสูตร ข้อ ๑๘๔ พระอรหันตสัมมา
สัมพุทธเจ้าได้ตรัสเรื่องนี้เอาไว้ว่า
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ภกิษทุัง้หลาย ธรรมะทีเ่ราแสดงแล้ว เพือ่ความรูย้ิง่ เธอทัง้หลาย
พึงเรียน เสพ เจริญ ทำาให้มากด้วยดี โดยวิธีที่พรหมจรรย์นี้จะพึงตั้งอยู ่
ได้นาน ดำารงอยูไ่ด้นาน ข้อนัน้พงึเป็นไปเพือ่เกือ้กลูแก่คนหมู่มาก เพือ่สุข
แก่คนหมูม่าก เพือ่อนเุคราะห์ชาวโลก เพือ่ประโยชน์ เพือ่เกือ้กลู เพือ่สขุ
แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย 

ธรรมะที่เราแสดงแล้วเพื่อความรู้ยิ่ง เธอทั้งหลายพึงเรียน เสพ
เจรญิ ทำาให้มากด้วยด ีโดยวธิทีีพ่รหมจรรย์นีจ้ะพงึตัง้อยูไ่ด้นาน ดำารงอยู่
ได้นาน ข้อนั้นพึงเป็นไปเพื่อเกื้อกูลแก่คนหมู่มาก เพื่อสุขแก่คนหมู่มาก 
เพ่ืออนุเคราะห์ชาวโลก เพ่ือประโยชน์เพ่ือเกื้อกูลเพื่อสุขแก่เทวดาและ
มนุษย์ทั้งหลายคืออะไร คือ สติปัฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ 
อินทรีย์ ๕ พละ ๕ โพชฌงค์ ๗ อริยมรรคมีองค์ ๘ 

ภิกษุทั้งหลายเหล่านี้แล คือธรรมะที่เราแสดงแล้ว เพื่อความรู้ยิ่ง  
เธอทั้งหลายพึงเรียน เสพ เจริญ ทำาให้มากด้วยดี โดยวิธีที่พรหมจรรย์นี ้
จะพึงตั้งอยู่ได้นาน ดำารงอยู่ได้นาน ข้อนั้นพึงเป็นไปเพื่อเกื้อกูลแก่คน 
หมู่มาก เพ่ือสุขแก่คนหมู่มาก เพื่ออนุเคราะห์ชาวโลก เพื่อประโยชน ์
เพื่อเกื้อกูล เพื่อสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
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 อริยมรรคมีองค์ ๘ และธรรมะชุดโพธิปักขิยธรรมนี้ ควรเรียนเอาไว้  
ทรงจำาไว้ เสพ เจริญ ทำาให้มากๆ พอทำาให้มากๆ เข้าใจธรรมะลึกซึ้งก็จะเอามา 
บอกสอนต่อไปได้ ถ้าไม่เข้าใจธรรมะชุดนี้ ไม่ได้ปฏิบัติ ต่อไปก็สอนกันได้แต่เรื่อง
พืน้ๆ เมือ่พูดเรือ่งทาน พดูแต่ว่าทำาทานแล้วจะได้เป็นเทวดา ได้ผลอย่างโน้นอย่างนี้ 
แทนที่จะพูดเรื่องความพ้นทุกข์ว่า การให้ทานนี้เป็นบารมีอันหนึ่ง เพื่อที่จะปล่อย
จะวาง เพราะท้ายท่ีสุดเราก็ต้องปล่อยวาง เริ่มต้นถ้ายังวางทั้งหมดไม่ได้ ก็วาง 
อันนีก่้อน การปฏบิตัขิัน้สงูต้องเป็นไปเพือ่ความไม่เบยีดเบยีน เพือ่เหน็อกเหน็ใจกัน 
เพือ่เข้าใจว่าทกุคนล้วนเป็นทกุข์เหมอืนกนั ไม่ใช่เรา ไม่ใช่เขา ไม่ใช่ใคร มนัไม่มตีวั 
ไม่มีตน แต่ละคนเกิดมาก็ไม่เท่ียง เกิดมาแล้วก็ตายเหมือนกัน น่าเห็นอกเห็นใจ
เหมือนกัน คนมีปัญญาก็เห็นอย่างนั้น เห็นชัด ถ้ายังไม่เห็นชัดอย่างนั้น อย่�งน้อย
ก็เป็นคนมีศีล อย่าไปเบียดเบียนกัน 
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 จริงๆ ข้อปฏบิตักิคื็ออันเดยีวกนั เพือ่จดุหมายเดยีวกนั ขัน้แรกนีค้นยงัไม่มี
ปัญญา ยังเข้าไม่ถึงธรรมะ ก็ต้องอาศัยข้อปฏิบัติที่เป็นพื้นฐาน เรียกว่าเป็นบ�รมี	
เป็นรากฐาน ต้องเชื่อเรื่องกรรมและผลของกรรม ท้ายที่สุดต้องพัฒนาตนเองให้มี
สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ ต้องมาทำาเอาเอง ใครมาทำาแทนก็ไม่ได้ อย่างนี้ ถ้ามัว 
ให้คนนั้นช่วยให้คนนี้ช่วยอย่างเดิม ไหว้วอนก็ไม่บังเกิดผลอะไร สอนเรื่องบุญ 
เรื่องบาป ไม่ใช่เพ่ือจะเอาบุญ แต่สอนเพื่อให้รู้เหตุผล หวังผลมาจากการกระทำา
ของตนเอง จะได้พฒันาตนเอง ท้ายทีส่ดุกเ็พือ่ความพ้นทกุข์นัน่เอง เพยีงแต่ตอนนี้ 
ยังเข้าไม่ถึง ก็ต้องอาศัยธรรมะขั้นพื้นฐานมาช่วย 
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 ถ้าไม่เข้าใจ สอนเรือ่งบญุกใ็ห้รกับญุกัน เมาบญุกนัไป จะเอาบญุอย่างโน้น
อย่างนี้ไป เราเป็นผู้มีบุญ เป็นบุญของเรา อย่างนี้ก็วนเวียนอยู่ สอนเรื่องทานก็มี
แต่จะเอา แท้ทีจ่รงิ ท่านสอนเรือ่งทานก็เพราะว่าเป็นบารมีอนัหนึง่ทีท่ำาให้ถึงความ
ปล่อยวาง ถึงความหลุดพ้น เนื่องจากเรายังไม่พ้น ยังวางไม่ได้ทั้งหมด อย่างน้อย
ก็วางอันนี้ก่อน ถ้าวางหนึ่งพันบาทไม่ได้ ก็วางยี่สิบบาทไปก่อน ถ้าวางยี่สิบบาท
ไม่ได้ก็วางหนึ่งบาทไปก่อน อย่างนี้ เพราะท้ายที่สุดก็ต้องวางทั้งหมด ทั้งกายและ
จิต ทั้งโลกนี้ก็ต้องว�งหมด มันเป็นข้อปฏิบัติที่สืบต่อกันอยู่ คนเข้าไม่ถึงก็อธิบาย
เป็นเรื่องอ่ืนไป หากเข้าใจเร่ืองอริยมรรค ปฏิบัติตามอริยมรรค การดำาเนินชีวิต 
ทีดี่งามประเสริฐ คือพรหมจรรย์ท่ีพระพทุธองค์ทรงประกาศไว้กจ็ะดำารงอยูไ่ด้นาน 
เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็จะได้รับประโยชน์และความสุขไปอีกยาวนาน
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 ถ้ามาปฏิบัติ มาฝึกหัดอยู่ในอริยมรรคมีองค์ ๘ ก็จะเข้าใจธรรมวินัยตั้งแต่
ข้ันพื้นฐาน ท่ีพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ เพ่ือเป็นกองหนุนช่วยเสริมให้มีกำาลัง 
พาไปให้ถึงนิพพานได้ ถ้าไม่มีผู้ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติในอริยมรรคมีองค์ ๘ เข้าไม่ถึง 
ความหมายทีแ่ท้จรงิ กจ็ะเอาเรือ่งทาน เรือ่งศลีนัน่แหละ ไปอธบิายแบบอืน่ ทำาให้
ความหมายผดิพลาดไป ท�น	ศลี	พระพทุธเจ้�แสดงให้เป็นมรรคเพือ่ไปนพิพ�น	
เอ�ม�สอนเป็นท�งไปสวรรค์วิม�นชัน้นัน้ชัน้นีอ้ย่�งนี	้เป็นต้น	คนทัง้หล�ยกจ็ะ
ไม่ได้รับประโยชน์เท่�ที่ควร	
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 จนกระทั่งพระพุทธรูปที่เป็นสิ่งเตือนให้ระลึกพระศาสดา ระลึกถึงคำาสอน 
และข้อปฏิบัติ จะได้รีบทำาตนให้สามารถเป็นที่พึ่งของตนได้ ก็เอาเป็นของขลัง 
ไปเสีย แทนที่จะเอามาเป็นเครื่องระลึกว่าไม่มีของขลัง การกระทำาของตนนี่มัน
ขลังที่สุด แทนที่จะให้เชื่อเรื่องกรรมและผลของกรรม ก็ไปเชื่อของขลัง อย่างนี้ 
มันก็ผิดพลาดไป เพราะว่า คนไม่ได้ปฏิบัติในอริยมรรคมีองค์ ๘ ก็อธิบายกันมั่วไป  
คนรุ่นหลังที่ได้ฟังก็เลยไม่ได้รับประโยชน์ เทวดาและมนุษย์ท่ีไม่รู้เรื่องเลยพลอย
ไม่ได้อะไรไปด้วย พระพุทธองค์จึงตรัสว่า ให้ภิกษุทั้งหลายนั้นเรียน เสพ เจริญ 
ทำาให้มากด้วยดี ซึ่งโพธิปักขิยธรรม ๓๗ ประการ มีอริยมรรคมีองค์ ๘ เป็นที่สุดนี ้
จะทำาให้พรหมจรรย์หรือคำาสอนของพระพุทธเจ้าดำารงอยู่ได้นาน จะเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์และความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย อย่างนี้นะครับ
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๒.๗	เป็นส�มัญญะ	เป็นต้น

 ความสำาคญัของอรยิมรรคอย่างที ่๗ กล่าวถงึหลายๆ อย่างรวมกนั คอื เป็น
ข้อปฏิบัติที่ประเสริฐ เป็นข้อปฏิบัติที่บัญญัติเรียกว่าสามัญญะบ้าง พรหมมัญญะ
บ้าง เป็นพรหมจรรย์บ้าง แล้วแต่ชาวโลกเขาจะบญัญตักินั คงจะมหีลายคำาทีไ่ด้ยนิ
บ่อยๆ เช่น คำาว่า สามญัผล ผลของการปฏบิตัแิบบผูส้งบ การปฏบิตัแิบบผูส้งบคอื
การปฏิบัติในอริยมรรคมีองค์ ๘ นั่นเอง ผลของพรหมจรรย์ คือผลจากดำาเนินชีวิต
ที่ดีที่สุด ผลจากการปฏิบัติที่ประเสริฐที่สุด 
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 คำาว่า พรหม แปลว่า ประเสริฐที่สุด ดีที่สุด ในจักรวาลนี้ พรหมนั้นเป็น 
ผู้สูงสุดแล้ว ทีนี้ วิถีชีวิตที่ดีที่สุดในโลกนี้ คือ วิถีชีวิตที่เดินต�มอริยมรรคมีองค์	๘	
นี่เอง	ปฏิบัติกันอยู่ในโลกนี่แหละ ยังไม่เหนือโลก เหนือโลกคือพระนิพพาน อาศัย
สังขารที่อยู่ในโลกนี่แหละ นำามาประกอบรวมกัน ทำาให้เกิดขึ้นได้ เหมือนเราจะ
ข้ามจากฝั่งนี้ไปฝั่งโน้น วัสดุที่ใช้ทำาเรือนั้นก็ได้มาจากฝั่งนี้ ไม่ใช่ได้มาจากฝั่งโน้น 
อริยมรรคมีองค์ ๘ ก็เหมือนกัน เป็นมรรคทำาให้ถึงพระนิพพาน อริยมรรคมีองค์ ๘ 
ก็เอามาจากฝั่งนี้แหละ เอามาจากกาย วาจา ใจ ของตนเองนี่แหละ ผูกขึ้นมา  
เลอืกเอาเฉพาะส่วนทีจ่ำาเป็น พอด ีและเหมาะสมสำาหรบัการเดนิทางไปพระนพิพาน 
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 เหมือนเราจะทำาแพข้ามฟากไปฟากโน้น ไม่ใช่เอาทุกอย่างที่มีมามัด 
รวมกันเลย ไม่ใช่อย่างนั้น เราต้องเลือกสรรเอา เอาไม้ที่เหมาะสม เอาเฉพาะไม้ไผ่
ลำาโตๆ เอาวัสดุที่เหมาะจะใช้ทำาแพ เราจะข้ามไปฟากโน้นคือพระนิพพาน ถึง
ความพ้นทกุข์ จะเอามาหมดเลยไม่ได้ จะเอาสามมีาด้วยอกีคนหนึง่ เอาลกูมาด้วย
อีกคนหนึ่งก็ไม่ได้ เอาทรัพย์สินเงินทอง บ้าน ที่ดิน สมบัติพัสถานไปด้วยก็ไม่ได้  
สิ่งเหล่านั้นต้องทิ้งไว้ข้างหลัง สิ่งท่ีจะเอามาก็คือสัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ  
สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ เป็นต้น เลือกสรรมา เหมือนเลือกไม ้
มาทำาแพ ไม้ที่เอามาทำาแพก็อยู่ฟากนี้นะ ไม่ได้อยู่ฟากโน้น 
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 องค์อริยมรรคก็เกิดในใจเรานี่แหละ อาศัยกายและใจของตนนี่แหละ 
สร้างเอา เลือกสรรทำาให้มันได้สัมมาทิฏฐิ ได้สัมมาสังกัปปะ ได้สัมมาวาจา  
ได้ครบ ๘ มัดรวมกัน พอรู้จักทั้ง ๘ แล้วก็ลงมือพายไป ทำาให้อริยมรรคมีองค์ ๘ 
เพิ่มพูนมากขึ้นจนกระท่ังสมบูรณ์ รู้จักสัมมาทิฏฐิแล้วก็ฟังเพิ่มเติมทำาให้ชัดขึ้น 
ปฏบัิตเิพิม่เตมิให้ชัดขึน้ สมัมาสงักปัปะกท็ำาให้เยอะขึน้ เบ้ืองต้นต้องเลอืกก่อน เอา
หมดเลยไม่ได้ บางคนมั่วเลย หอบเอามาทั้งหมดเลย เรียกว่าพวกบ้า บ้าหอบฟาง 
หอบไปโน่นไปนี่ ทำาบุญโน่นทำาบุญนี่ ปฏิบัติโน่นปฏิบัตินี่ ได้มาเพียบเลย ได้ทั้งบุญ 
และของขลังศักดิ์สิทธิ์อะไรมาเพียบเลย หอบเพียบเลย ต้องเลือกสรรให้ดีนะ  
ส่วนใดที่เกินไปก็วางไว้ ตัวที่พาข้ามไปคืออริยมรรคมีองค์ ๘ 

 พระพุทธองค์ได้ตรัสถึงข้อปฏบัิตอัินประเสรฐิ ข้อปฏบัิตอินัดงีามสงูสดุน้ี คอื 
อรยิมรรคมอีงค์ ๘ ประการ ได้ชือ่ต่างๆ หลายอย่าง ชือ่ว่า สามัญญะ กมี็ พรหมัญญะ 
ก็มี พรหมจรรย์ ก็มี ผมจะอ่านพระสูตรให้ฟัง ๓ พระสูตร 
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 ในสังยุตตนิกาย มหาวารวรรค ปฐมสามัญสูตร ข้อ ๓๕ พระพุทธองค์ตรัส
ว่า 

ภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงสามัญญะคือความเป็นสมณะ และ
สามญัญผลคอืผลแห่งความเป็นสมณะ แก่เธอทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงฟัง 

ส�มัญญะ เป็นอย่างไร 
คือ อริยมรรคมีองค์ ๘ นี้แล ได้แก่ 
๑. สัมมาทิฏฐิ   ๒. สัมมาสังกัปปะ 
๓. สัมมาวาจา  ๔. สัมมากัมมันตะ 
๕. สัมมาอาชีวะ   ๖. สัมมาวายามะ 
๗. สัมมาสติ   ๘. สัมมาสมาธิ
นี้เรียกว่า สามัญญะ
ส�มัญญผล	เป็นอย่างไร 
คือ โสดาปัตติผล สกทาคามิผล อนาคามิผล อรหัตตผล 
เหล่านี้เรียกว่า สามัญญผล

ปฐมสามัญญสูตรที่ ๕ จบ
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 พระสตูรนีเ้รยีกชือ่ว่า สามญัญะ ต่อไปอีกพระสตูรหนึง่ เรยีกว่า พรหมัญญะ 
ใน ปฐมพรหมัญญสูตร ข้อ ๓๗ พระพุทธองค์ตรัสว่า

ภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงพรหมัญญะคือความเป็นพรหม และ
พรหมัญญผลคือผลแห่งความเป็นพรหม แก่เธอทั้งหลาย เธอทั้งหลาย
จงฟัง 

พรหมัญญะ เป็นอย่างไร 
คือ อริยมรรคมีองค์ ๘ นี้แล ได้แก่ 
๑. สัมมาทิฏฐิ   ๒. สัมมาสังกัปปะ 
๓. สัมมาวาจา  ๔. สัมมากัมมันตะ 
๕. สัมมาอาชีวะ   ๖. สัมมาวายามะ 
๗. สัมมาสติ   ๘. สัมมาสมาธิ 
นี้เรียกว่า พรหมัญญะ
พรหมัญญผล เป็นอย่างไร
คือ โสดาปัตติผล สกทาคามิผล อนาคามิผล อรหัตตผล 
เหล่านี้เรียกว่า พรหมัญญผล 

ปฐมพรหมัญญสูตรที่ ๗ จบ



116

 อีกพระสูตรหนึ่ง เรียกชื่อว่า พรหมจริยะ หรือพรหมจรรย์ ใน ปฐมพรหม
จริยสูตร ข้อ ๓๙ พระพุทธองค์ตรัสว่า

ภิกษุท้ังหลาย เราจักแสดงพรหมจรรย์และผลแห่งพรหมจรรย์ 
แก่เธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟัง

พรหมจรรย ์เป็นอย่างไร 
คือ อริยมรรคมีองค์ ๘ นี้แล ได้แก่ 
๑. สัมมาทิฏฐิ   ๒. สัมมาสังกัปปะ 
๓. สัมมาวาจา  ๔. สัมมากัมมันตะ 
๕. สัมมาอาชีวะ   ๖. สัมมาวายามะ 
๗. สัมมาสติ   ๘. สัมมาสมาธิ 
นี้เรียกว่า พรหมจรรย์ 
ผลแห่งพรหมจรรย ์เป็นอย่างไร
คือ โสดาปัตติผล สกทาคามิผล อนาคามิผล อรหัตตผล 
เหล่านี้เรียกว่า ผลแห่งพรหมจรรย์ 

ปฐมพรหมจริยสูตรที่ ๙ จบ
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 นี้เป็นตัวอย่าง แสดงให้เห็นว่า อริยมรรคมีองค์ ๘ นี้ เป็นข้อปฏิบัติที่ท่าน
บัญญัติว่าดีที่สุด เลิศที่สุด จะใช้ชื่ออะไรก็ได้ ถ้าพูดในแบบสมณะ เป็นผู้สงบไม่มี
การทำาร้ายเบียดเบียนหรือแย่งชิงกับใครๆ ออกไปบวชเป็นแบบสมณะ ก็เรียก 
ส�มัญญะ	ข้อปฏิบัติของสมณะ สมัยก่อนมีสมณะหลายแบบ มีข้อปฏิบัติแปลกๆ  
อะไรเยอะแยะมากมาย นุ่งผ้า ไม่นุ่งผ้า มีทั้งโกนหัว มีทั้งไม่โกนหัว ปฏิบัติขัดเกลา
ไปคนละแนวทาง ข้อปฏิบัติของสมณะที่ดีที่สุด คือ อริยมรรคมีองค์ ๘ ทำาให้ได้
รับผลการปฏิบัติ คือ เป็นพระอริยเจ้า พระโสดาบัน พระสกทาคามี พระอนาคามี  
พระอรหันต์ ถ้าพูดถึงแบบอื่น เป็นพรหม ข้อปฏิบัติแบบพรหม เป็นพรหมัญญะ	
เป็นพรหมจริยะ ข้อปฏิบัติที่ดีที่สุด เลิศที่สุด คืออริยมรรคมีองค์ ๘ 



118

 ถ้าพูดแบบเป็นยาน เป็นรถสำาหรบัพาไปทีน่ัน่ทีน่ี ่อรยิมรรคมอีงค์ ๘ ก็เป็น 
ยานที่ดีที่สุด เช่น มีเร่ืองในพระสูตรหนึ่งว่า ท่านพระอานนท์เข้าไปบิณฑบาต 
ชาณุสโสณีพราหมณ์ เป็นพราหมณ์ผู้ใหญ่ในเมือง นั่งรถม้าสีขาว ใส่ชุดก็ขาว  
ม้าก็ขาว รถก็ขาว เครื่องประดับต่างๆ ล้วนเป็นสีขาว รถสวยมาก เป็นรถที่ดี 
เป็นยานที่ดี นี้ก็เป็นยานภายนอก ถ้าพูดถึงในแง่ยานที่ดีที่สุด ขาวที่สุด เลิศที่สุด 
อริยมรรคมีองค์	๘	เป็นย�นที่ดีที่สุด	

 พูดในแบบทำาความสะอาดร่างกาย มีคนไปอาบนำ้า ทำาเนื้อตัวให้สะอาด
หมดจด นำ้าเป็นสิ่งท่ีชำาระร่างกายให้สะอาด อริยมรรคมีองค์ ๘ เป็นเครื่องช่วย
ชำาระจิตให้สะอาดหมดจดปราศจากมลทิน 



119 

 ผูป่้วยรบัประทานยาเข้าไป ทำาให้ขบัถ่ายหรอืสำารอกของเสยีออกไป ช่วยให้
โรคหายไป อรยิมรรคมอีงค์	๘	เป็นย�อนัเลศิทีส่ดุ	ช่วยสำ�รอกกเิลสต่�งๆ	ออกไป 
จ�กจิตได้	 ทำ�ให้โรคในจิตใจนี้หมดไปได้ พระพุทธเจ้าทรงป็นหมอผ่าตัดชั้นเลิศ 
เป็นผู้ให้ยาชั้นเลิศ ส่วนพวกเรานี้เป็นโรคก็ต้องกินยา เป็นโรคแก่ ยังไม่หายแก่เลย 
เป็นโรคเจบ็ โรคปวด และโรคทางใจทีเ่กดิจากกเิลสมากมาย เดีย๋วเป็นโรคนัน่โรคนี ่
โรคหวิข้าวนีก่ร็กัษาไม่หาย เป็นทกุข์บบีคัน้แก้ไขด้วยการเดนิ ยนื นัง่ นอน กร็กัษา
ไม่หายขาด นั่งแล้วเป็นทุกข์ก็เปล่ียนไปท่ายืน หายไหมครับ ไม่หายเหมือนกัน  
จากท่ายืนแล้วเมื่อยก็ไปท่าเดิน หายหรือยัง ยังไม่หาย เดินแล้วเมื่อยก็ไปท่านอน 
นอนแล้วหายทุกข์ไหม ก็ไม่หาย เป็นอย่างนี้แหละ เป็นโรคที่รักษาไม่หาย 
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 สิง่ท่ีเป็นยาสำารอก ยารักษาหายขาด คอื อรยิมรรคมอีงค์ ๘ ทำาให้หายจาก 
กเิลสต่างๆ ไม่ต้องถกูกิเลสทำาร้ายเอา ทำาให้หายจากความแก่ ความเจบ็ ความตาย 
หายจากโรคต่างๆ ความสำาคัญข้อที่ ๗ นี้จึงกล่าวถึง อริยมรรคมีองค์ ๘ เป็น 
สามัญญะเป็นต้น นี้เป็นส่ิงเลิศท่ีสุดในโลก เป็นยาที่ดีท่ีสุด เอาเชื้อโรคคือกิเลส 
ออกไป เป็นนำ้าช่วยชำาระความไม่สะอาดออกจากกาย อริยมรรคมีองค์ ๘ นี ้
ล้างชำาระจิตให้สะอาดบริสุทธิ์ผุดผ่องได้ ถ้าไม่มีอริยมรรคมีองค์ ๘ จิตก็ไม่สะอาด 
เศร้าหมองด้วยกิเลสนานาประการ 
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๒.๘	เป็นเครื่องรองรับจิต

 ความสำาคัญของอริยมรรคมีองค์ ๘ ข้อที่ ๘ อริยมรรคมีองค์ ๘ เป็น 
เครื่องรองรับจิต ทำาให้จิตนั้นมั่นคงหนักแน่น สามารถที่จะรองรับธรรมะต่างๆ ได ้
ไม่กลับกลอกกลิ้งไปทางนั้นทางนี้ จิตของเราตอนนี้ก็มีดีบ้าง ไม่ดีบ้าง เปลี่ยนไป
เปล่ียนมา ตอนนี้ฟังธรรมะแล้ว ก็อยากจะพ้นทุกข์ พอไปเจอสิ่งของบางอย่าง 
ทีน่่าพอใจ กอ็ยากจะเอาก่อน อยากอยูต่่อเพือ่ใช้สอยมนั กลบักลอก ดิน้รน หมนุไป 
หมุนมา เวลาหนึ่งเอาจริงกับการปฏิบัติ พออีกเวลาหนึ่ง ไม่เอาจริง ขอพักก่อน 
เล่นก่อน นอนให้สบายก่อน มันกลับไปกลับมาอย่างนี้ ตกลงอยากจะพ้นทุกข์หรือ
อยากจะเอาแต่สิง่ดีๆ  หวัน่ไหวไปทางนัน้ทางนี ้มนัมัว่อยู ่เรยีกว่าจติมนักลบักลอก
ไปมา อริยมรรคมีองค์ ๘ นี้ ช่วยทำาให้จิตนั้นมีเครื่องรองรับที่ดี จิตไม่กลับกลอก
อีกต่อไป ไม่ล้มไปทางโน้นทางนี้ 
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 จิตของพวกเรานี้ยังเชื่อไม่ได้นะ ต้องเอาคำาสอนของพระพุทธเจ้ามากำากับ
ไว้ ตั้งใจว่าจะปฏิบัติให้เต็มที่ละ จัดเวลาไปปฏิบัติธรรม ๕ วัน วันแรก เข้าลู่จงกรม
ชัว่โมงแรกเท่านัน้แหละ มนัเปลีย่นแล้ว มนัเลกิแล้ว ความตัง้ใจในการปฏบิตัธิรรม 
หายหมดแล้ว นึกถึงแต่กลับบ้าน นึกถึงแต่เสื่อและหมอนและความสะดวกสบาย 
คิดจะนอนให้มีความสุข แป๊บเดียวเท่านั้น ก็งัวเงียและหลับเสียแล้ว อริยมรรค 
มีองค์ ๘ เป็นเครื่องรองรับจิต ทำาให้จิตมั่นคง ตรงไปสู่ความพ้นทุกข์แน่นอน ไม่
วนไปวนมา 

 ในสังยุตตนิกาย มหาวารวรรค กุมภสูตร ข้อ ๒๗ พระพุทธองค์ตรัสว่า



123 

ภิกษุทั้งหลาย หม้อที่ไม่มีเครื่องรองรับ กลิ้งไปได้ง่าย ที่มีเครื่อง
รองรับกลิ้งไปได้ยาก แม้ฉันใด	จิตก็ฉันนั้นเหมือนกัน	ที่ไม่มีธรรมเครื่อง
รองรับ	กลับกลอกได้ง่�ย	ที่มีธรรมเครื่องรองรับ	กลับกลอกได้ย�ก	

อะไรเล่าเป็นธรรมเครื่องรองรับจิต 
คือ อริยมรรคมีองค์ ๘ นี้แล ได้แก่ 
๑. สัมมาทิฏฐิ   ๒. สัมมาสังกัปปะ 
๓. สัมมาวาจา  ๔. สัมมากัมมันตะ 
๕. สัมมาอาชีวะ   ๖. สัมมาวายามะ 
๗. สัมมาสติ   ๘. สัมมาสมาธิ 
นี้เป็นธรรมเครื่องรองรับจิต 
หม้อทีไ่ม่มเีครือ่งรองรบั กลิง้ไปได้ง่าย ทีม่เีครือ่งรองรับ กลิง้ไปได้

ยาก แม้ฉนัใด จติกฉ็นันัน้เหมอืนกนั ทีไ่ม่มีธรรมเครือ่งรองรบั กลับกลอก
ได้ง่าย ที่มีธรรมเครื่องรองรับ กลับกลอกได้ยาก

กุมภสูตรที่ ๗ จบ
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 จิตกลับกลอกง่าย เดี๋ยวไปทางโน้นเดี๋ยวไปทางนี้ เดี๋ยวจะเอาทางนี้ เดี๋ยว
จะไม่เอาทางนั้น วนเวียนไปเรื่อย ที่เป็นเช่นนั้น เพราะมันไม่มีธรรมะที่เป็นเครื่อง
รองรับ เหมือนกับหม้อที่ไม่มีเครื่องรองรับที่ก้น ก็กลิ้งไปได้ง่าย ถ้ามีเครื่องรองรับ
ดีๆ มันก็กลิ้งไปยาก อาจจะกลิ้งไปหน่อยเดียวก็ค้างอยู่แล้ว เพราะมีอะไรรองรับ
อยู่ เราทั้งหลายจึงต้องมีธรรมะเอาไว้สำาหรับรองรับจิต คือ สัมมาทิฏฐิ เป็นต้น 
จนถึงสัมมาสมาธิ จิตจึงจะไม่กลับกลอก ถึงแม้มันจะกลิ้งไปบ้าง ต้องวางหลักให้
ว่าห้ามเกินอันนี้นะ ห้ามเกินสัมมาวาจา บางครั้งพูดจนเลยไปแล้ว ไหลข้ามไปจน
จะลงอบายอยูแ่ล้ว ยงัไม่รู้เร่ืองเลย อย่างนีไ้ม่ได้ควบคมุ ต้องมสีมัมาวาจาเป็นหลกั
ไว้ อย่าให้มันเลยเถิด
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 มีสัมมาทิฏฐิไว้ อย่าให้เลยเถิดไปว่าเป็นเรา เป็นของเรา เราจะเอาโน่น 
เอานี่ ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้เยอะๆ จะเป็นสุข ต้องเห็นว่าไม่ใช่ตัวเรา ไม่ใช่ของเรา เป็นสิ่ง
ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ต้องมีหลักให้มัน ถ้าไม่มีหลัก ก็กลิ้งไปกลิ้งมา ไปทางนู้นทางนี้ 
วนเวียนไปเรื่อย ข้ออื่นๆ มีสัมมาสังกัปปะ เป็นต้น ก็เช่นเดียวกัน ต้องมีเป็นหลัก
ให้จิตไว้ อริยมรรคมีองค์ ๘ ก็เลยมีความสำาคัญในแง่เป็นธรรมะสำาหรับเป็นเครื่อง
รองรับจิต ทำาให้จิตไม่หมุนไปมากนัก ไม่กลับกลอก
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๒.๙	เป็นปฏิปท�เพื่อละกิเลส

 ความสำาคัญข้อที่ ๙ อริยมรรคมีองค์ ๘ เป็นปฏิปทาเพื่อละกิเลส เป็น
ปฏิปทาเพื่อการสำารอกกิเลส สำารอกสิ่งที่ไม่ดีออกไป เราทั้งหลายคงรู้แล้ว เรา
ปฏิบัติธรรมนี้เพ่ือสำารอกกิเลส เพ่ือเอากิเลสออกไป	 ตัวที่จะช่วยสำ�รอกกิเลส	 
ละกิเลสได้เด็ดข�ด	 ก็มีอริยมรรคมีองค์	 ๘	 อย่�งเดียวเท่�น้ัน คงได้ยินบ่อยๆ  
ผมจะยกพระสูตรมาอ่านให้ฟังบางพระสูตร 

 ในสังยุตตนิกาย มหาวารวรรค ราควิราคสูตร ข้อ ๔๑ มีข้อความว่า
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เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถี 
พระผู ้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุทั้งหลาย ถ้าพวกอัญเดียรถีย์ 

ปริพาชก พึงถามเธอทั้งหลายอย่างนี้ว่า ผู้มีอายุทั้งหลาย ท่านทั้งหลาย
อยูป่ระพฤตพิรหมจรรย์ในพระสมณโคดมเพือ่ต้องการอะไร เธอทัง้หลาย
ถูกถามอย่างนี้ พึงตอบอัญเดียรถีย์ปริพาชกเหล่านั้นอย่างนี้ว่า ท่าน 
ทั้งหลาย เร�ทั้งหล�ยอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภ�คเพื่อ
สำ�รอกร�คะ	

อนึ่ง ถ้าพวกอัญเดียรถีย์ปริพาชก พึงถามเธอทั้งหลายอย่างนี้ว่า 
ผู้มีอายุทั้งหลาย มีมรรค มีปฏิปทาเพื่อสำารอกราคะอยู่หรือ เธอทั้งหลาย 
ถูกถามอย่างนี้ พึงตอบอัญเดียรถีย์ปริพาชกเหล่านั้นอย่างนี้ว่า ท่าน 
ทั้งหลาย มีมรรค มีปฏิปทาเพื่อสำารอกราคะอยู่ 
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มรรค เป็นอย่างไร ปฏิปท�เพื่อสำ�รอกร�คะ เป็นอย่างไร 
คือ อริยมรรคมีองค์ ๘ นี้แล ได้แก่ 
๑. สัมมาทิฏฐิ   ๒. สัมมาสังกัปปะ 
๓. สัมมาวาจา  ๔. สัมมากัมมันตะ 
๕. สัมมาอาชีวะ   ๖. สัมมาวายามะ 
๗. สัมมาสติ   ๘. สัมมาสมาธิ 
นี้คือมรรค นี้คือปฏิปทาเพื่อสำารอกราคะ 
ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายถูกถามอย่างนี้ พึงตอบอัญเดียรถีย ์

ปริพาชกเหล่านั้นอย่างนี้ 

ราควิราคสูตรที่ ๑ จบ 
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 พระสูตรนี้กล่าวถึง หากมีคนภายนอกศาสนามาถามว่า ท่านทั้งหลาย
ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาค โกนผม ออกบวชตาม พากันรักษาศีล 
ปฏิบัติข้อวัตรปฏิบัติเยอะแยะ ฝึกสติ ทำาสมถะ เจริญวิปัสสนา อย่างนี้เพื่ออะไร 
ให้ตอบว่า เพื่อสำารอกกิเลส เพื่อเอ�กิเลสออก	 เพื่อเอ�คว�มทุกข์ออก ทุกข์มัน
เกิดจากกิเลส ถ้าเอาเหตุแห่งทุกข์ออก ทุกข์ก็ไม่มี เหมือนกับเราเป็นโรค ทำาให้ไม่
สบายทางกาย จะเอาโรคอนันีอ้อก ให้มนัหายโรค มยีารกัษาโรค ยาทีก่นิเข้าไปแล้ว 
มันรักษาโรคได้ คายสิ่งมีพิษออกมาได้ หรืออ้วกออกมาได้ ยาแบบนี้ คืออริยมรรค 
มีองค์ ๘ ประการ ภิกษุทั้งหลายปฏิบัติตามหลักอริยมรรคมีองค์ ๘ คล้ายกับเป็น
คนป่วยกินยาลงไปนั่นเอง ทำาให้สำารอกสิ่งไม่ดีออกมาได้ ด้านจิตก็เหมือนกัน จะ
สำารอกกิเลสออกมาได้ เอากิเลสออกมาหมด ด้วยมรรคด้วยปฏิปทา คืออริยมรรค
มอีงค์ ๘ ประการ พระสตูรนีพ้ดูถงึตวักเิลสราคะ กเิลสอ่ืนๆ กเ็หมือนกนั ยาสำารอก
หรือตัวเอากิเลสออก คืออริยมรรคมีองค์ ๘ เหมือนกัน
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 กิเลสอะไรต่างๆ ราคะ โทสะ โมหะ จะเอาออกให้หมดนี่ มีแต่อริยมรรค 
มีองค์ ๘ เท่านั้น บางคนต้องไปทำาอันโน้น ต้องไปทำาอันนี้ มีหลากหลายวิธีการ 
อย่างนั้นก็อาจจะเป็นยารักษาได้บ้างชั่วครั้งชั่วคราว แต่ไม่หายขาด หรือเป็นยา
ผิด ความจริงไม่ได้รักษาอะไร แต่เข้าใจผิดกันอยู่ รักษาไม่หายขาด เดี๋ยวก็มาใหม่ 
อริยมรรคมีองค์ ๘ มีสัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ เป็นต้นนี้ เป็นมรรคเป็นปฏิปทา
เพื่อสำารอกราคะและกิเลสอื่นๆ นี้เป็นความสำาคัญลำาดับที่ ๙
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๒.๑๐	เป็นปฏิปท�เพื่อถึงอนุป�ท�ปรินิพพ�น

 ต่อไป ความสำาคัญของอริยมรรคข้อที่ ๑๐ อริยมรรคนั้นเป็นมรรคเป็น
ปฏิปทา เพื่อให้ถึงอนุปาทาปรินิพพาน ทำาให้จิตโน้มเอียงเอนไปทางนิพพาน โดย
ไม่ต้องมขีนัธ์เหลอือกีต่อไป ขันธ์ดบัสนทิไปโดยสิน้เชงิ เหมอืนไฟดบัเพราะหมดเชือ้ 

 ในอนุปาทาปรินิพพานสูตร ข้อ ๔๘ มีข้อความว่า

เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถี
พระผูม้พีระภาคตรสัว่า ภกิษทุัง้หลาย ถ้าพวกอญัเดยีรถย์ีปรพิาชก 

พงึถามเธอทัง้หลายอย่างนีว่้า ผูม้อีายทุัง้หลาย ท่านทัง้หลายอยูป่ระพฤติ
พรหมจรรย์ในพระสมณโคดมเพื่อต้องการอะไร เธอทั้งหลายถูกถาม
อย่างนี้ พึงตอบอัญเดียรถีย์ปริพาชกเหล่านั้นอย่างนี้ว่า ท่านทั้งหลาย 
เร�ท้ังหล�ยอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภ�คเพื่ออนุป�ท�
ปรินิพพ�น	คือคว�มดับไม่มีเชื้อ
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อนึ่ง ถ้าพวกอัญเดียรถีย์ปริพาชก พึงถามเธอทั้งหลายอย่างนี้ว่า 
ผู้มีอายุทั้งหลาย มีมรรค มีปฏิปทาเพื่ออนุปาทาปรินิพพานอยู่หรือ 

เธอทั้งหลายถูกถามอย่างนี้ พึงตอบว่า ท่านทั้งหลาย มีมรรค มี
ปฏิปทาเพื่ออนุปาทาปรินิพพานอยู่ 

มรรค เป็นอย่างไร ปฏปิท�เพือ่อนปุ�ท�ปรนิพิพ�น เป็นอย่างไร
คือ อริยมรรคมีองค์ ๘ นี้แล ได้แก่ 
๑. สัมมาทิฏฐิ   ๒. สัมมาสังกัปปะ 
๓. สัมมาวาจา  ๔. สัมมากัมมันตะ 
๕. สัมมาอาชีวะ   ๖. สัมมาวายามะ 
๗. สัมมาสติ   ๘. สัมมาสมาธิ 
นี้คือมรรค นี้คือปฏิปทาเพื่ออนุปาทาปรินิพพาน
ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายถูกถามอย่างนี้ พึงตอบอัญเดียรถีย ์

ปริพาชกเหล่านั้นอย่างนี้ 

อนุปาทาปรินิพพานสูตรที่ ๘ จบ
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 ในความสำาคัญข้อที่ ๙ เอาเรื่องการละกิเลสมาเป็นคำาตอบ ข้อสุดท้ายเอา
เร่ืองการถึงอนุปาทาปรินิพพานมาเป็นคำาตอบ เม่ือคนภายนอกศาสนาถามว่า 
ปฏิบัติธรรมประพฤติพรหมจรรย์ตามคำาสอนของพระสมณโคดมนี้เพื่อต้องการ
อะไร ตอบว่า เพื่อต้องการอนุปาทาปรินิพพาน เพื่อให้ขันธ์ทั้ง ๕ ทั้งรูปทั้งนามนี ้
มันดับสนิทไป ไม่เหลือเช้ือให้เกิดข้ึนมาใหม่ได้อีก จะได้ไม่ต้องทุกข์อีก เหมือน
ต้นไม้ถูกตัดรากถอนโคนทิ้งแล้ว ไม่อาจจะงอกขึ้นมาได้อีก เพร�ะถ้�มีเชื้อ 
มันก็เกิดขึ้นได้	 และเกิดเมื่อไรก็ทุกข์ทุกทีแหละ	 เกิดเม่ือไรมันก็ทุกข์เม่ือนั้นเลย 
เกดิเมือ่ไรกแ็ก่เมือ่นัน้ ได้อะไรมากต้็องเสยีไปทัง้นัน้ ปฏบัิตเิพือ่ให้หมดทกุอย่างไป 
ถ้าเขาถามว่า แล้วมีมรรค มีปฏิปทาหรือไม่ ก็ตอบว่า มี มรรคหรือว่าปฏิปทานั้น 
คือ อริยมรรคมีองค์ ๘ ประการ 
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 ถ้าจะพูดในแง่มมุอ่ืน อริยมรรคเป็นปฏปิทาเพือ่อย่างอืน่ได้เยอะแยะ ทีผ่ม 
ยกมาบางอย่าง เรือ่งละกเิลส กเ็ป็นการพดูแง่หนึง่ พดูในแง่อรยิสจัก็ได้ ทกุขอริยสจั
ให้กำาหนดรู ้ถ้ามผีูถ้ามว่า มาประพฤตพิรหมจรรย์ มาปฏบิติัธรรมนีเ้พือ่อะไร กต็อบ
ว่า ปฏบิตัเิพือ่กำ�หนดรูท้กุข์ เพ่ือรู้ทุกข์ว่ามันเป็นทกุข์ ถามต่อว่า มีมรรค มีปฏปิทา
เพื่อกำาหนดรู้ทุกข์หรือเปล่า ก็ตอบว่า มี มีอะไร คืออริยมรรคมีองค์ ๘ ประการ 
อย่างนี้ก็ได้ กิเลส ตัณหา ราคะ เป็นต้น เป็นทุกขสมุทัย เป็นสิ่งที่ต้องละ ปฏิบัติ
เพื่อละกิเลส	มีมรรค มีปฏิปทา เพื่อละกิเลสไหม มี คืออะไร คืออริยมรรคมีองค์ ๘ 



 ฉะนั้น เรามาปฏิบัติธรรม เขาบอกว่า อย่าไปโลภ อย่าไปโกรธ อย่าไปหลง 
ให้ละกิเลส พูดอย่างนี้ก็พอใช้ได้ แต่ต้องถามถึง ตัวมรรค ตัวปฏิปทา ตัวข้อปฏิบัติ 
ที่เป็นไปเพื่อละกิเลสเหล่านั้นว่าได้แก่อะไร คืออริยมรรคมีองค์ ๘ นั่นเอง เขาบอก
ว่า ให้กำาหนดรู้นามรูปนะ รู้จักแยกรูปและนาม กำาหนดรู้ทุกข์ ต้องถามข้อปฏิบัติ
ว่า ให้ปฏิบัติอย่างไร ตัวมรรค ตัวปฏิปทา เพื่อกำาหนดรู้ทุกข์ คืออริยมรรคมีองค์ ๘ 
ต้องไปฝึกให้มสัีมมาทิฏฐ ิสมัมาสงักปัปะ เป็นต้น จะได้สามารถกำาหนดรูร้ปูนามได้ 
กำาหนดรู้ทุกข์ว่าเป็นทุกข์ได้ มองเห็นสิ่งต่างๆ ว่าเป็นของไม่เที่ยงได้ ถ้าพูดลอยๆ 
บอกว่า มาปฏิบัติเพื่อเห็นว่า สังขารไม่เที่ยงนะ โลกนี้มันไม่เที่ยง อย่าไปยึดถือมัน
เลย อย่างนี้ก็ไม่ค่อยได้อะไร ได้แต่พูดกัน แล้วก็ลอยลมอยู่อย่างนั้น เพราะไม่มี
มรรค ไม่มีปฏิปทา ไม่มีข้อปฏิบัติ มรรคปฏิปทาหรือข้อปฏิบัติ เพื่อให้เห็นว่าโลก
ไม่เที่ยงนี้คืออะไร คืออริยมรรคมีองค์ ๘ 
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 สิ่งต่างๆ มันจากเราไปแล้วอย่าเสียดายนะ มันไปแล้วก็เรื่องของมัน แต่
การจะไม่เสยีดาย จะละความเสียดายออกไป มมีรรคมปีฏปิทาไหม ม ีคอือะไร คือ
อรยิมรรคมอีงค์ ๘ ถ้าไม่มตีวัมรรค ตัวปฏปิทา เรากต้็องเสยีดายอยูแ่ล้ว เพราะยงัมี
ความยดึถอือยู ่เราทัง้หลายต้องเข้าใจ ต้องพดูให้ถงึมรรค	พดูให้ถงึปฏปิท�	แล้วก็
ลงมอืปฏบิตัติ�มอรยิมรรค	จงึจะไม่ลอย	มกี�รปฏบิติัอย่�งถกูต้องต�มแบบแผน	
ก็ย่อมได้ผลที่ถูกต้อง บางทีพวกเราศึกษาธรรมะ ศึกษาแบบลอยๆ ก็มีนะ 
ศึกษาจนตาลอยเลย พูดเรื่องปล่อยวาง ก็วางอยู่อย่างนั้น แต่มรรคปฏิปทาไม่รู้
เลย ไม่ได้ปฏบิตัแิล้วจะวางได้อย่างไร มรรคหรอืปฏิปทาทีท่ำาให้ถงึความปล่อยวาง 
คืออะไร คืออริยมรรคมีองค์ ๘ 
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 ถ้าเข้าใจอริยมรรคมีองค์ ๘ เรื่องเดียวน้ี เราก็จะเข้าใจกรอบการปฏิบัติ
ทั้งหมดว่า ไม่ว่าจะพูดเรื่องอะไร ต้องมีการปฏิบัติ ต้องมีมรรค ต้องมีปฏิปทา การ
ปฏิบัติต้องปฏิบัติอยู่ในกรอบนี้เท่านั้นแหละ เรื่องกำาหนดรู้ทุกข์ก็เข้าใจ เรื่องละ
กิเลสก็เข้าใจ เรื่องเอนเอียงไปถึงนิพพานก็เข้าใจ เรื่องพ้นทุกข์ พ้นโศก พ้นโรค  
พ้นภัย กเ็ข้าใจ ต้องมมีรรค มข้ีอปฏบิตั ิในความสำาคญัข้อสดุท้าย ผมจงึนำาพระสตูร 
เรื่องปฏิปทาเพ่ือถึงอนุปาทาปรินิพพานนี้มา ความสำาคัญของอริยมรรคจะพูด 
กี่ข้อก็ได้ เพราะความสำาคัญมีมาก ตอนนี้พูดถึงพระนิพพานแล้วก็คงต้องจบแล้ว 
เพราะว่าไม่มีอะไรเกินนี้แล้ว ถ้าบอกว่าเป็นมรรคเป็นปฏิปทาเพื่อถึงพระนิพพาน 
ก็จบแล้ว ไม่ต้องพูดถึงอันอื่นแล้ว
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 ผู ้ที่ดำาเนินชีวิตไปตามอริยมรรคมีองค์ ๘ ก็จะโน้มเอียงเอนไปทาง 
พระนิพพาน ก่อนจะถึงพระนิพพานจริงๆ ก็จะพบกับความสงบ ความร่มเย็น ถึง
ความปลอดโปร่ง สบาย ความสขุและอืน่ๆ ตามสมควร ความไม่เร่าร้อน ไม่เสยีดแทง 
ที่เป็นอย่างนั้นเพราะอริยมรรคนี้เป็นปฏิปทาท่ีเป็นไปเพื่อพระนิพพาน เอียงไป 
พระนิพพาน เพียงแต่ตอนนี้ยังไม่ถึง จะบอกว่าได้สัมผัสกระแสของพระนิพพาน
บ้างนดิหน่อย บางแง่บางมมุ แต่ยงัไม่ถงึจรงิๆ อย่างนีก้ไ็ด้ พระนพิพานนีมี้ลักษณะ
สงบ ร่มเย็น ปลอดภัย ไม่เร่าร้อน ปราศจากสิ่งทิ่มแทง ปราศจากทุกข์ ผู้ปฏิบัติ
อยู่ในอริยมรรคมีองค์ ๘ มีสัมมาทิฏฐิ เข้าใจถูกต้อง เป็นต้น ก็ได้รับความสงบ  
ถ้าเห็นชัดมากขึ้น ก็ยิ่งสงบมากขึ้น คิดถูกต้องขึ้น ก็สงบขึ้น วาจาถูกต้องขึ้น ก็สงบ
ขึ้น ตามลำาดับไปอย่างนี้แหละ สติมากขึ้น สมาธิมากขึ้น ก็สงบมากขึ้น ทำาไมเป็น
เช่นนั้น เพราะข้อปฏิบัติอันนี้มันเป็นปฏิปทาเพื่ออนุปาทาปรินิพพาน เพื่อสงบ
ระงับ เพื่อถึงพระนิพพาน 
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 ในเมื่อยังไม่ถึงนิพพาน มันก็เอนโอนไปทางพระนิพพาน พระนิพพานไม่มี
ของเสียดแทง ไม่มีของทิ่มแทง ไม่มีความเร่าร้อน มีแต่ความเยือกเย็น เราปฏิบัต ิ
ไปตามอริยมรรค ความท่ิมแทงต่างๆ ก็จะลดลง ทิ่มแทงจากคำาพูดของชาวบ้าน  
แต่เดิมนัน้มตีวัตนเตม็ๆ เลย เขาด่ามากโ็ดนตวัเราเตม็ๆ โดนเสยีบเข้าไป แทงเข้าไป 
ในใจเลย เขาพูดแทงใจดำาเลย เจ็บจี๊ดเข้าไปข้างใน พอฝึกปฏิบัติ เริ่มมีสัมมาทิฏฐิ 
เหน็ว่าไม่มตีวัตน หรอืเหน็ความจรงิว่า คนอ่ืนเขาด่า พดูไม่ด ีกเ็ป็นความไม่ดขีองเขา 
เป็นเพราะเขาขาดสติ คำาพูดจะมาท่ิมแทงเราลดลง จนกระท่ังไม่ท่ิมแทง เพราะไม่มี
ตวัเราเป็นผูรั้บ เรากำาลงัปฏบิตัอิยูท่างนี ้เป็นทางไปพระนพิพาน กไ็ด้สมัผสัลกัษณะ
พระนิพพานเพิ่มขึ้น สงบ ร่มเย็น อบอุ่น มีที่พึ่งเพิ่มขึ้น คนที่ปฏิบัติตามอริยมรรค
มีองค์ ๘ ก็จะเริ่มรู้สึกว่าตนมีที่พึ่งมากขึ้น ไม่ต้องไปพึ่งเงินทอง ไม่ต้องไปหา 
ความสขุจากเงนิทอง พึง่คนอืน่ว่าด ีพอเขาว่าไม่ดกีห็งอย อย่างนีห้มดทีพ่ึง่เลย ทีพ่ึง่ 
อันแท้จริงคือนิพพาน เรากำาลังเดินไปทางนิพพาน ก็ทำาให้รู้สึกได้ชัดขึ้นไปเรื่อยๆ 
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 ฉะนั้น ตัวมรรค ตัวปฏิปทา ข้อปฏิบัติ ข้อฝึกหัดเพื่อให้ถึงธรรมอะไรต่างๆ 
กม็อีย่างเดยีวเท่านัน้ คอื อรยิมรรคมีองค์ ๘ ประการ มรรคปฏปิทาเพือ่ให้ถงึความ
ไม่เกิด ไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย อริยมรรคมีองค์ ๘ เป็นมรรคเป็นปฏิปทาเพื่อให้ถึง
ความไม่เกดิ เป็นมรรคเป็นปฏปิทาเพือ่ให้ถงึความไม่แก่ เป็นมรรคเป็นปฏปิทาเพือ่
ให้ถึงความไม่ตาย เป็นมรรคเป็นปฏิปทาให้ถึงความไม่ต้องเศร้าโศกเสียใจ ไม่ต้อง 
ปริเทวะ ไม่ต้องทุกข์ ไม่ต้องโทมนัส ไม่ต้องมีอุปายาสะ จนกระทั่งเป็นมรรคเป็น
ปฏิปทาเพื่อถึงอนุปาทาปรินิพพาน คือดับสนิทของทุกข์ ความยุ่งยากทุกอย่าง 
หมดไป ดับสิ่งที่ไม่ต้องการ 



142

 เราไม่ต้องการอะไรบ้าง ไม่ต้องการพลัดพราก อนุปาทาปรินิพพานนี้ไม่มี
การพลัดพราก เราไม่ต้องการแก่ใช่ไหม กถ็งึแล้วท่ีพระนพิพาน ไม่ต้องการตาย ถ้า
อยูใ่นโลกนี ้มแีต่สิง่ท่ีไม่ต้องการเพียบเลย เราพากนัหาโน่นหานี ่ก็ได้แต่สิง่ทีต่วัเอง
ไม่ต้องการ หาสามีหาภรรยามา ก็ต้องทิ้งกันไปอีก เราต้องการไหม การต้องทิ้งกัน
นี่ ก็ไม่ต้องการ ไม่ต้องการพลัดพราก แต่หาสิ่งที่มีความพลัดพราก มันเป็นอย่างนี้ 
โลกมนักป็ระมาณนีแ้หละ ถ้าปฏบิตัเิพือ่เข้าใกล้พระนพิพาน กจ็ะเป็นอีกแบบหนึง่ 
ไกลจากความทุกข์ ไกลจากการพลัดพราก ไกลจากความเกิด ความแก่ ความเจ็บ 
ความตาย ไกลไปเรื่อยๆ จนไม่มีทุกข	์ไม่มีคว�มเกิด	ไม่มีความแก่ ไม่มีความเจ็บ 
ไม่มีความตาย นี้เป็นความสำาคัญข้อที่ ๑๐ คือ อริยมรรคมีองค์ ๘ เป็นมรรคเป็น
ปฏิปทาเพื่ออนุปาทาปรินิพพาน 
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 โดยความจริงแล้ว มีความสำาคัญข้ออื่นๆ อีกเยอะ ผมก็พูดแทรกเข้ามา
บ้าง แต่ในเมื่อพูดถึงนิพพานไปแล้ว ก็ต้องจบ จบความสำาคัญแล้ว เพราะนิพพาน
สูงสุดแล้ว เป็นจุดสุดท้ายของธรรมทั้งหลายทั้งปวง เม่ือมาปฏิบัติตามอริยมรรค  
สิ่งอ่ืนๆ ท่ีรองจากนิพพาน ก็ต้องได้อยู่แล้ว ความสุข ความสงบ ความสบาย  
ปลอดโปร่ง เล็กๆ น้อยๆ นี้ไม่ต้องพูดถึงแล้ว เพราะสงบอย่างสูงสุด สุขอย่างสูงสุด 
สุขอย่างยิ่ง เป็น ปรมำ สุขำ ยังเข้าถึงได้เลย สุขเล็กๆ น้อยๆ คงไม่ต้องพูดถึงแล้ว 
สบายอกสบายใจ เบาอก เบาใจ ปลอดโปร่งโล่งใจ ไม่มีเรื่องวิตกกังวลใดรบกวน 
เล็กๆ น้อยๆ คงไม่ต้องพูดถึงแล้ว หายใจคล่องขึ้น ไม่ต้องถอนหายใจ 
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 อยู่ทางโลกนี่ หายใจไม่ค่อยคล่องนะ มันอึดอัด อึดอัดเพราะกิเลส อึดอัด
เพราะสิง่ต่างๆ มนัไม่แน่ไม่นอน ไม่เทีย่ง อดึอดัเป็นทกุข์เพราะหวิข้าว กไ็ปกนิข้าว 
กินเยอะไปหน่อยก็อึดอัดอีกแล้ว อึดอัดเพราะอ้วนไป อ้วนเกินไปสวมใส่เสื้อผ้า 
ลงไปก็อึดอัด อึดอัดเพราะกิเลสอีก คับข้องใจกับคนนั้นคนนี้ รู้สึกอึดอัดรำาคาญ
ที่ต้องมาเจอ เหมือนกับโลกมันแคบหนีไปไม่พ้น ลำาบากลำาบน ทางโลกมันก็เป็น
อย่างนี้ ส่วนนิพพานนี้หายใจคล่องสบาย ไม่มีอึดอัด ถ้ามาปฏิบัติตามอริยมรรค
มีองค์ ๘ มีสัมมาทิฏฐิ เป็นต้น มีปัญญา มีศีล มีสมาธิ จะหายใจคล่องขึ้น ปลอด
โปร่งขึ้น สบายขึ้น อยู่ที่ไหนก็สบาย 

 สรุปว่า วันนี้ผมได้พูดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นที่ ๒ คือ ความสำาคัญของ
อริยมรรคมีองค์ ๘ พูดไปเพิ่มเติมจากคราวที่แล้ว รวมเป็น ๑๐ ข้อด้วยกัน มีอะไร
บ้าง
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 ข้อที่ ๑ เป็นธรรมะฝ่ายสังขารที่เลิศสุด 

 ข้อที่ ๒ เป็นรัตนะ เป็นสิ่งหายาก ของหายาก 

 ข้อท่ี ๓ เป็นธรรมะสำาหรับแยกผดิถูกชัว่ด ีอรยิมรรคเป็นสิง่ทีเ่อาไว้สำาหรบั
แยกแยะ ถูก ผิด ดี ชั่ว คนเลว คนดี ได้อย่างสูงสุดเลย ระดับปรมัตถ์ ไม่ต้องแยก
อีกต่อไปแล้ว เพราะอันนี้สูงสุดแล้ว ไม่ต้องเปรียบเทียบอะไรกับใครแล้ว 

 ข้อท่ี ๔ เป็นเหตุให้เกิดญาณปัญญา อริยมรรคทำาให้เกิดดวงตา ญาณ 
ปัญญา วิชชา แสงสว่างเห็นความจริง จะมีดวงตาเห็นความจริง ก็ต้องปฏิบัติให้
ถูกให้เหมาะสม ข้อปฏิบัติที่ถูกที่เหมาะสมพอดี คือ อริยมรรคมีองค์ ๘ ไม่ล้าหลัง
และไม่เลยเถิดไป 
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 ข้อที ่๕ ทำาให้มสีมณะ อรยิมรรคมีองค์ ๘ ทำาให้มีสมณะ มีผูท้ีส่งบจากกเิลส
อย่างแท้จริง จิตที่จะสงบจากกิเลสอย่างแท้จริง กิเลสไม่เกิดอีกนี้ต้องมีอริยมรรค 
ถ้าไม่ใช่อริยมรรค เดี๋ยวมันมาใหม่ 

 ข้อที ่๖ ทำาให้ศาสนาดำารงอยูไ่ด้นาน อรยิมรรคนัน้เป็นข้อปฏบัิตทิีจ่ะทำาให้
พรหมจรรย์ คือคำาสอนของพระพุทธเจ้าที่บริสุทธิ์ผุดผ่อง ที่พระองค์ทรงแสดงไว้
นั้นดำารงอยู่ได้นาน เมื่อพรหมจรรย์ดำารงอยู่ได้นาน ก็จะเป็นไปเพื่อประโยชน์และ
ความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นประโยชน์ตามสมควร ตั้งแต่เบ้ืองต้น
จนถึงที่สุด 
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 ข้อที่ ๗ เป็นสามัญญะ เป็นต้น อริยมรรคมีองค์ ๘ เป็นข้อปฏิปบัติที่ดีที่สุด 
เป็นสิ่งที่เลิศที่สุดในโลก จะพูดแง่ไหนก็ได้ จะพูดในแง่สามัญญะ คือข้อปฏิบัติของ
สมณะก็ได้ จะพูดในแง่พรหมัญญะ ข้อปฏิบัติของพรหมก็ได้ พูดในแง่พรหมจรรย์ 
พดูในแง่เป็นยารกัษาโรค พดูในแง่เป็นนำา้ชำาระล้าง พดูในแง่เป็นยาน กเ็ป็นส่ิงทีเ่ลศิ 
ที่สุด อย่างนี้

 ข้อท่ี ๘ เป็นเคร่ืองรองรับจิต อริยมรรคเป็นเครื่องรองรับจิตไม่ให้จิต 
มันกลับกลอกไปมา ไม่ให้มันหมุนไปทางนู้นไปทางนี้ มีหลักให้จิตมั่นคงแน่วแน่
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 ข้อที่ ๙ เป็นปฏิปทาเพื่อละกิเลส อริยมรรคเป็นมรรคเป็นปฏิปทาเพื่อ
สำารอกกิเลสมีราคะ เป็นต้น

 ข้อที ่๑๐ เป็นปฏปิทาเพือ่ถงึอนปุาทาปรนิพิพาน ถงึการดบัสนทิ หมดเชือ้ 
ไม่มีกองทุกข์เกิดขึ้นอีก ซึ่งเป็นจุดหมายสูงสุดของการปฏิบัติธรรม

 นี้พูดถึงความสำาคัญ ๑๐ ข้อ ความสำาคัญก็เยอะกว่านี้มาก แต่ก็รวมลงใน
ข้อเหล่านี้ได้ ก็อย่างที่ได้กล่าวว่า ถึงนิพพานก็ต้องจบแล้ว 
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 คราวต่อไป จะพูดการแจกแจงองค์ธรรมของอริยมรรคแต่ละข้อว่า สัมมา
ทิฏฐินี้ องค์ธรรมหรือตัวจริงของสัมมาทิฏฐินี้คืออย่างไร สัมมาทิฏฐิเป็นความรู้
แง่ไหนบ้าง สัมมาสังกัปปะเป็นอย่างไร เป็นความคิดแง่ไหนบ้าง จะแยกแยะให้
ดูตั้งแต่องค์แรกจนถึงองค์สุดท้าย ท่านทั้งหลายก็จะได้นำาไปฝึก อยู่ในจิตตัวเองนี้
แหละ คล้ายๆ กบัเราจะทำาเรือกต้็องรู้ก่อนว่า เรอืของเรานีป้ระกอบด้วยวสัดอุะไร
บ้าง พอรู้แล้ว ก็เอาวัสดุมาประกอบเป็นเรือต่อไป อริยมรรคมีองค์ ๘ มีอะไรบ้าง 
โดยช่ือคงรู้แล้ว แต่องค์ธรรม ตวัสภาวะเป็นอย่างไร กต้็องศกึษา ถ้ายงัไม่มกีฝึ็กหัด
ทำาให้มีขึ้นในจิต ถ้ามีแล้วก็ทำาให้เยอะขึ้น ทำาให้เจริญก้าวหน้าขึ้น อย่างนี้นะครับ

 คราวต่อไป ปีหน้านะ ใครจะอยู่ถึงบ้าง อยู่ไม่ถึงก็ตายก่อน มีเท่านั้นแหละ
นะ เอาล่ะ บรรยายมาก็สมควรแก่เวลาแล้วนะครับ อนุโมทนาทุกท่านครับ

___________________
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ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัย 
สวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่าน 

 วันนี้บรรยายโพธิปักขิยธรรม ตอนที่ ๒๑ นะครับ หัวข้อ “อริยมรรคมีองค์ 
๘ ตอนที ่๓” การบรรยายโพธปัิกขยิธรรมกบ็รรยายมาถงึหมวดสดุท้ายแล้ว สำาหรับ
การบรรยายในหัวข้ออริยมรรคมีองค์ ๘ ที่บรรยายไปใน ๒ ครั้งที่ผ่านมานั้น ก็ได้
กล่าวถึงความหมายของอริยมรรค และความสำาคัญของอริยมรรค โดยได้ยก
พระพุทธพจน์จากพระสูตรต่างๆ มาอ่านให้ฟังแล้วก็ขยายความตามสมควร วันนี้
จะพูดประเด็นที่ ๓ คือ การแจกแจงองค์มรรคทั้ง ๘ ตัว คุณสมบัติในจิตนั้น ถ้า
แจกแจงจะมีตัวสภาวะเป็นอย่างไร หรือแยกย่อยแบ่งประเภทเป็นอย่างไรบ้าง  
เราทั้งหลายจะได้สังเกตได้ และนำาเอาไปฝึกหัดให้มีความสมบูรณ์ในโอกาสต่อไป 

อริยมรรคมีองค์ ๘ ตอนที่ ๓ 
บรรยายวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๖
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 องค์มรรคทั้ง ๘ โดยชื่อนั้น ทุกท่านคงทราบกันดีอยู่แล้ว แต่การแจกแจง
ขยายความออกมาว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรบ้าง เช่น สัมมาทิฏฐิ ที่แปลว่า ความ
เห็นถูกต้อง ความรู้ถูกต้อง รู้เรื่องอะไรบ้าง สัมมาสังกัปปะ ที่แปลว่า ความดำาร ิ
ถูกต้อง ความคิดถูกต้องนี่ ดำาริอะไรบ้าง ไม่ใช่ว่าคิดอะไรก็ถูกหมด ไม่ใช่อย่างนั้น 
ต้องอยูใ่นลกัษณะตามทีแ่จกแจงเอาไว้ ถ้าเลยเถิดไปกว่านี ้มันกไ็ม่ใช่ เป็นการแล่น
เลยไป เกินพอดีไป ต้องปฏิบัติให้พอดี	 พอเหม�ะสม ความรู้ที่ถูกต้องนี่รู้เรื่อง 
อะไรบ้าง ถ้ารู้เกินนี้มันก็เกินไป มันไม่พอดี ไม่เหมาะสมกับการที่จะพ้นทุกข์ ไม่
พอดีที่จะถึงนิพพาน จนถึงสัมมาสมาธิ แต่ละองค์มรรคแจกแจงอย่างไรบ้าง ส่วน
ประเดน็ที ่๔ ท่ีจะพูดในโอกาสต่อไป คือวธิทีำาอรยิมรรคให้เกดิขึน้ วธีิการฝึกอบรม
อริยมรรคมีองค์ ๘ จากมีน้อยๆ ให้มีมากขึ้น หรือบางคนยังไม่มีเลยจะเริ่มฝึกกัน
อย่างไรบ้าง จึงจะทำาให้มีขึ้นนะครับ 
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 อรยิมรรคมีองค์ ๘ นีเ่ป็นหมวดสดุท้ายแล้ว ท่านใดทีไ่ด้ฟังบรรยายมาตัง้แต่
หมวดแรกก็คงจะพอเข้าใจ เพราะแท้ที่จริงก็เป็นธรรมะชุดเดียวกันนี่เอง เพียงแต่
ว่าตอนแรกนี้ตัวเล็กอยู่ พอใส่อาหาร ใส่เหตุปัจจัยมากเข้า ตัวอ้วนขึ้นกระทั่ง
สามารถที่จะไปรวมกับองค์มรรคอื่นๆ ทำาให้เกิดญาณปัญญาทำาลายกิเลสได้  
พูดมา ๒๑ ครั้งแล้ว มาถึงหมวดสุดท้ายแล้ว 
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 วันนี้พูดอริยมรรคมีองค์ ๘ ตอนที่ ๓ พูดในประเด็นที่ว่า การแจกแจง
อริยมรรคมีองค์ ๘ ผมจะอ่านข้อความในพระไตรปิฎกให้ฟังก่อน แล้วค่อยขยาย
ความต่อไปในภายหลัง

 ในคมัภร์ีอภธิรรมปิฎกวภิงัค์ มคัควภิงัค์ สตุตนัตภาชนย์ี ข้อ ๔๘๖ มีข้อความว่า 

อริยมรรคมีองค์ ๘ คือ
๑. สัมมาทิฏฐิ (เห็นชอบ)  
๒. สัมมาสังกัปปะ (ดำาริชอบ)
๓. สัมมาวาจา (เจรจาชอบ) 
๔. สัมมากัมมันตะ (กระทำาชอบ)
๕. สัมมาอาชีวะ (เลี้ยงชีพชอบ)  
๖. สัมมาวายามะ (เพียรชอบ)
๗. สัมมาสติ (ระลึกชอบ)  
๘. สัมมาสมาธิ (ตั้งจิตมั่นชอบ)

๓. แจกแจงองค์มรรค
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 ข้อ ๔๘๗ 

บรรดาอริยมรรคมีองค์ ๘ เหล่านั้น สัมม�ทิฏฐิ	เป็นไฉน
ความรู้ในทุกข์ ความรู้ในทุกขสมุทัย ความรู้ในทุกขนิโรธ ความรู้

ในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา นี้เรียกว่า สัมมาทิฏฐิ (๑)
สัมม�สังกัปปะ	เป็นไฉน
ความดำารใินการออกจากกาม ความดำารใินการไม่พยาบาท ความ

ดำาริในการไม่เบียดเบียน นี้เรียกว่า สัมมาสังกัปปะ (๒)
สัมม�ว�จ�	เป็นไฉน
เจตนาเป็นเหตุงดเว้นจากการพูดเท็จ เจตนาเป็นเหตุงดเว้นจาก

การพูดส่อเสียด เจตนาเป็นเหตุงดเว้นจากการพูดคำาหยาบ เจตนาเป็น
เหตุงดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ นี้เรียกว่า สัมมาวาจา (๓)

สัมม�กัมมันตะ เป็นไฉน
เจตนาเป็นเหตุงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ เจตนาเป็นเหตุงดเว้นจาก

การลักทรัพย์ เจตนาเป็นเหตุงดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม นี้เรียก
ว่า สัมมากัมมันตะ (๔)
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สัมม�อ�ชีวะ เป็นไฉน
พระอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ละมิจฉาอาชีวะแล้ว เลี้ยงชีวิตอยู่

ด้วยสัมมาอาชีวะ นี้เรียกว่า สัมมาอาชีวะ (๕)
สัมม�ว�ย�มะ เป็นไฉน
ภิกษุในธรรมวินัยนี้สร้างฉันทะ พยายาม ปรารภความเพียร 

ประคองจิต มุ่งมั่น เพื่อป้องกันบาปอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดมิให้เกิดขึ้น
สร้างฉันทะ พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิต มุ่งมั่น เพื่อ

ละบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว
สร้างฉันทะ พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิต มุ่งมั่น เพื่อ

ทำากุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น
สร้างฉันทะ พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิต มุ่งมั่น เพื่อ

ความดำารงอยู ่ไม่เลอืนหาย ภยิโยภาพ ไพบลูย์ เจริญเตม็ทีแ่ห่งกศุลธรรม
ที่เกิดขึ้นแล้ว นี้เรียกว่า สัมมาวายามะ (๖)
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สัมม�สต ิเป็นไฉน
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 
๑. พิจารณาเห็นกายในกายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ 

พึงกำาจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้
๒. พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ 

มีสติ พึงกำาจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้
๓. พิจารณาเห็นจติในจติอยู ่มคีวามเพยีร มีสมัปชญัญะ มสีต ิพงึ

กำาจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้
๔. พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มี

สติ พึงกำาจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้ 
นี้เรียกว่า สัมมาสติ (๗)
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สัมม�สม�ธ ิเป็นไฉน
ภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลาย บรรลุ

ปฐมฌานที่มีวิตก มีวิจาร มีปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่ 
เพราะวติกวจิารสงบระงบัไปแล้ว บรรลทุตุยิฌานทีม่คีวามผ่องใส

ในภายใน มีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้น ไม่มีวิตกไม่มีวิจาร มีแต่ปีติและสุข
อันเกิดจากสมาธิอยู่ 

เพราะปีติจางคลายไป มีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ เสวยสุขด้วย
นามกาย บรรลุตติยฌานท่ีพระอริยะทั้งหลายกล่าวสรรเสริญว่า ผู้มี
อุเบกขา มีสติ อยู่เป็นสุข 

เพราะละสุขและทุกข์ได้ เพราะโสมนัส และโทมนัสดับไปก่อน 
บรรลุจตุตถฌานที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุข มีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่ 

นี้เรียกว่า สัมมาสมาธิ (๘)
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 ข้อความที่อ่านให้ฟังนี้ ได้แจกแจงองค์มรรคไว้ครบเลยนะครับ ในหนังสือ
สวดมนต์หรือหนงัสอืท่ัวๆ ไปก็มเีขยีนไว้บ้างเหมอืนกนั ท่านใดจำาไม่ได้กไ็ปหาอ่าน
ทบทวนได้ อนันีค้อืการแจกแจงอรยิมรรคมีองค์ ๘ ประการ ให้เห็นถงึลักษณะและ
ประเภทในแต่ละองค์มรรคว่าเป็นอย่างไรบ้าง ความจริงแล้วอริยมรรคมีองค์ ๘ นี้ 
เป็นสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นในจิต ไม่ใช่ตัวจิต เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในจิต ภาษาธรรมะ
ท่านเรียกว่าเป็นเจตสิก เป็นสิ่งที่เกิดประกอบกับจิต เกิดพร้อมจิต ดับพร้อมจิต รู้
อารมณ์เดียวกับจิต และเกิดที่เดียวกันกับจิต สิ่งที่เกิดประกอบกับจิตแล้ว ทำาให้
เกิดญาณปัญญา เกิดวิชชาแสงสว่าง สามารถช่วยให้จิตหลุดพ้นจากความยึดม่ัน
ถือมั่นได้ ทำาให้มีพ้นทุกข์ได้ มีคุณสมบัติอยู่ ๘ อย่างด้วยกัน เกิดมีขึ้นในจิตแล้ว 
ทำาให้จิตนั้นหลุดพ้น ทำาให้แจ้งนิพพานได้ 
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 อริยมรรคมีองค์ ๘ นี้เป็นสังขตธรรม เป็นธรรมฝ่ายโลกนี้แหละ ทำาให้มีขึ้น 
สมบูรณ์แล้วก็จะไปรวมกัน พอรวมกันแล้วก็จะทำาให้จิตเห็นนิพพาน ซึ่งเป็นธรรม
เหนือโลก ไม่มีความเกิด ไม่มีความดับ จิตที่มีอริยมรรคมีองค์ ๘ เกิดขึ้น เลย 
เรียกว่าโลกุตตรจิตไปด้วย เพราะไปรู้พระนิพพาน ซึ่งเป็นสภาวะเหนือโลก

 ตามธรรมชาติแล้ว จิตนี้เป็นของเกิดดับเหมือนกันหมด สิ่งที่เหนือโลกก็มี
อย่างเดียวคือนิพพาน แต่ทีนี้จิตที่มีมรรคเกิดขึ้น มีนิพพานเป็นอารมณ์ ทำาให้แจ้ง
นิพพาน เลยเรียกว่าโลกุตตรจิต จิตท่ีไปเห็นสิ่งเหนือโลกคือนิพพาน จิตที่ทำาให้
เป็นคนเหนือโลก โดยธรรมชาติของจิต เป็นสิ่งที่รู้อารมณ์ มันก็รู้อารมณ์ไปเรื่อย 
นีแ่หละ เหมอืนจิตพวกเรานี ้จติมองเหน็ จติได้ยนิ กร็บัรูอ้ารมณ์ไปเรือ่ย สิง่ท่ีทำาให้
จิตมันแตกต่างกัน ก็อยู่ที่คุณสมบัติภายในจิต สำาหรับคนที่จะเห็นนิพพานก็ต้องมี
คุณสมบัติ ๘ ตัวนี้รวมกันมาในจิต รวมพร้อมกันเลย พระพุทธองค์ทรงแจกแจง
ให้ดูว่า ๘ อย่างที่รวมกันขึ้นนี้ แต่ละอย่างๆ มีลักษณะแบบนี้ๆ เราทั้งหลายจะได้
ไปฝึกหัด ทีละองค์สององค์ หรือว่าหลายๆ องค์รวมกัน ฝึกจนได้มาเป็นคุณสมบัติ
ภายในจิต 
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 ท่านท้ังหลายฟังข้อความท่ีผมอ่านให้ฟัง พิจารณาดูก็จะรู้ว่าบางส่วนนี้ 
กไ็ด้เรยีนมาแล้วจากคราวก่อนๆ เช่น สมัมาสต ิก็เป็นสตปัิฏฐานนัน่เอง อนัเดยีวกนั 
แต่กค็นละช่วงเวลากนั เหมอืนกบัสตปัิฏฐานนีเ่ป็นเดก็ เดก็คนนีก้นิอาหารมาเรือ่ย 
จนกระทั่งโต โตแล้วไปทำางานรวมกับคนอื่น จนสามารถทำาลายข้าศึกได้ พอ
ทำาลายข้าศึกได้ก็ได้ชื่อเป็นสัมมาสติ เป็นองค์ของมรรค ตอนที่ยังตัวเล็กอยู่ก็เป็น 
สติปัฏฐาน สัมมาวายามะ จะเหมือนกับสัมมัปปธานที่เรียนมาแล้ว สัมมัปปธาน
ยังตัวเล็กอยู่ ก็สร้างเหตุสะสมขึ้นมาเรื่อยๆ จนกระทั่งโตแล้วสมบูรณ์ ไปรวมกับ 
คนอื่นเขาแล้วก็สามารถทำาลายกิเลสได้ อันนี้เรียกชื่อว่าสัมมาวายามะ มรรคองค์
อื่นๆ ก็คล้ายๆ อย่างนี้แหละ 
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 อริยมรรคมีองค์ ๘ นี้เกิดในขณะจิตเดียวเท่านั้นเอง	 เกิดข้ึนพร้อมกัน	 
๔	 ครั้ง	 เป็นโสด�ปัตติมรรค	 สกท�ค�มิมรรค	 อน�ค�มิมรรค	 อรหัตตมรรค	 
ไม่ได้เยอะ แต่พอแจกแจงออกมาดเูหมือนเยอะ ความจรงิแล้ว เกดิในขณะจติเดยีว 
เท่านั้นเอง ในสังสารวัฏที่เวียนว่ายตายมานานนี่ อริยมรรคจะเกิด ๔ ครั้ง 
ด้วยกนั เกดิครัง้ที ่๑ เป็นโสดาปัตตมิรรค เกดิกบัมรรคจติ โสดาปัตตมิรรคจะทำาให้
ได้รับผลคือโสดาปัตติผล แล้วเป็นพระโสดาบัน เกิดครั้งที่ ๒ คือเกิดกับจิตที่ชื่อว่า 
สกทาคามิมรรค เกิดผลเป็นสกทาคามิผล ทำาให้เป็นพระสกทาคามี ครั้งที่ ๓  
เกิดกับอนาคามิมรรค ได้รับผลเป็นอนาคามิผล ทำาให้บุคคลนั้นเป็นพระอนาคามี  
ครัง้ที ่๔ เกดิกบัอรหตัตมรรค ได้รบัผลเป็นอรหัตตผล ทำาให้บุคคลนัน้เป็นพระอรหันต์ 
อริยมรรคเกิด ๔ ครั้งเท่านั้นเอง ใน ๔ ครั้งนี้ บางท่านที่ฝึกมาสมบูรณ์ดีแล้วก็จะ
เกิดต่อเนื่องกัน เพียงบัลลังก์เดียวเท่านั้น เกิด ๔ มรรคต่อเนื่องกันเลย เกิดโสดา
ปัตติมรรคได้เป็นพระโสดาบันแล้ว ก็เกิดมรรคผลอื่นๆ ต่อไปเลย เนื่องจากธรรมะ
ที่ฝึกมาสมบูรณ์พร้อมแล้ว รวมกันขึ้นไปบรรลุทีเดียวเลยก็มี 
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 แต่บางท่านเมือ่บรรลมุรรคใดมรรคหนึง่แล้วกค้็างอยูก่่อนเพราะกำาลงัหมด 
กำาลังขององค์มรรคหมด สัมมาทิฏฐิท่ีสร้างมาได้เท่านี้ จนถึงสัมมาสมาธิสร้างมา
เท่านี้ พอโสดาปัตติมรรคเกิดขึ้นเรียบร้อยแล้ว ทำาลายกิเลสได้ขั้นหนึ่ง เป็นพระ
โสดาบันแล้ว ไม่มีกำาลังต่อก็ค้างอยู่ก่อน ต้องไปฝึกองค์มรรคเพิ่มขึ้นมาให้มีกำาลัง 
บางท่านบารมีเยอะ ไปฝึกมาจนสมบูรณ์แล้ว เวลาเกิดก็เกิดรวดเดียวไปเลยก็ได้ 
เพราะว่าเกิดในขณะจิตเท่านั้นเอง ในมรรคจิต อริยมรรคนี้ นานๆ จะมีจะเกิด 
สักครั้งหนึ่ง 
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๓.๑	สัมม�ทิฏฐิ

 การฝึกหัดให้เกิดอริยมรรคนี้ ถ้าเรารู้จักว่าองค์มรรคมีอะไรบ้าง แจกแจง
ขยายความแยกประเภทอย่างไรบ้าง จะได้ไปฝึกให้ถกูต้อง เพือ่ให้มารวมกนัทหีลงั 
คือเรียนไว้ก่อน คล้ายกับเรียนคุณสมบัติของการนักกีฬาชนิดใดชนิดหนึ่งไว้ เรียน
เอาไว้ว่าการเป็นนกักฬีาชนดินีต้้องมคีณุสมบตัอิะไรบ้าง แล้วกค่็อยๆ ฝึกจนกระทัง่
ได้เป็นนักกีฬาจริงๆ ภายหลัง ในขยายความอริยมรรคมีองค์ ๘ มีข้อความว่า 

บรรดาอริยมรรคมีองค์ ๘ เหล่านั้น สัมม�ทิฏฐ ิเป็นไฉน 
ความรู้ในทุกข์ ความรู้ในทุกขสมุทัย ความรู้ในทุกขนิโรธ ความรู้

ในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา นี้เรียกว่าสัมมาทิฏฐิ 
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 สัมมาทิฏฐิตามอริยมรรคมีองค์ ๘ นั้น มีความรู้อยู่ ๔ เรื่องเท่านั้นเอง เป็น
ญาณปัญญา รู้ตามที่มันเป็นอย่างไม่ผิดเพี้ยนใน ๔ เรื่อง คือ คว�มรู้ในทุกข ์รู้ใน
เรื่องของทุกข์ รู้ดีในเรื่องทุกข์ รู้ว่าอะไรเป็นทุกข์ รู้ทุกข์ว่ามันเป็นทุกข์ ทุกข์เป็น
ทุกข์ตามท่ีมันเป็นจริง ทุกข์เป็นทุกข์ ไม่ได้เป็นทุกขสมุทัย ไม่ได้เป็นทุกขนิโรธ  
ไม่ได้เป็นทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา มันเป็นทุกข์ ไม่ใช่ว่าไม่เป็นทุกข์ ไม่เป็นอื่นจาก
ความเป็นทุกข์ เป็นสัจจะจริงแท้ อย่างนี้นะครับ ความรู้ในเรื่องทุกข์นี้แหละเป็น
สมัมาทฏิฐใินองค์มรรค ถ้ารูใ้นเรือ่งอืน่ ไม่ได้เป็นสมัมาทฏิฐใินองค์มรรค เช่น เรือ่ง
บุญ เรื่องบาป เรื่องสวรรค์ เรื่องนรก เป็นความรู้เหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่สัมมาทิฏฐิ
ในอรยิมรรค เป็นสมัมาทิฏฐิระดับโลกยีะ บญุเป็นเหตทุำาให้เกดิผลอะไรก็ว่าไป แต่
นำาออกจากวฏัฏทุกข์ให้ถงึนพิพานไม่ได้ ไม่ใช่แบบมรรค ในแบบองค์มรรคนีเ่ป็นไป 
เพื่อให้ตัดภพ ตัดชาติ นำาออกจากวัฏฏทุกข์ ทำาให้ถึงพระนิพพาน สัมมาทิฏฐ ิ
เป็นความรู้ในเรื่องอริยสัจทั้ง ๔ ความรู้ในทุกข์เป็นข้อที่หนึ่ง
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 ความรู้ข้อที่ ๒ คือ	 คว�มรู้ในทุกขสมุทัย คือ รู้ในเหตุเกิดทุกข์ ข้อที่ ๓ 
คว�มรู้ในทุกขนิโรธ รู้ในความดับไปแห่งทุกข์ ความไม่มีทุกข์ ความดับสนิทของ
ทุกข์ รู้ภาวะไร้ทุกข์ และข้อที่ ๔ คือ	คว�มรู้ในทุกขนิโรธค�มินีปฏิปท� ความรู้
ในปฏิปทาคือข้อปฏิบัติที่ทำาให้ถึงความดับทุกข์ เหล่านี้คือสัมมาทิฏฐิในองค์มรรค 
เราจะฝึกสัมมาทิฏฐิให้มากขึ้นก็ต้องดูตรงนี้ ถ้าไปรู้เรื่องอื่นไม่ใช่องค์มรรค ความรู้
ในองค์มรรคก็จะเป็นความรู้รวมลงมาในเรื่องอริยสัจ ๔ รู้ในทุกข์ รู้ทุกข์ว่ามันเป็น
ทุกข์ รู้ทั้งสิ่งดีและไม่ดี ทั้งสุข ทั้งทุกข์ ทั้งเฉยๆ อุปาทานขันธ์ ๕ ทั้งหมดนั่นแหละ 
มันเป็นทุกข์

 ความรู้ในสัมมาทิฏฐินี่ มีแต่ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับทุกข์ทั้งนั้นเลย ความ
สำาคัญก็ต้องรู้จักความหมายของคำาว่าทุกข์ให้ดี ถ้ารู้จักทุกข์ดีแล้ว ก็จะเข้าใจ 
อริยสัจ ๔ ได้ง่ายขึ้น
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 คำาว่า “ทุกข์” ในอริยสัจนี้ หมายถึง สิ่งที่ไม่มีตัวตน สิ่งที่มันเป็นอย่างนั้น
ของมนั เป็นไปตามเหต ุตามปัจจยัของมนั เป็นสิง่ทีว่่างเปล่าจากตวัตน ทีน่่ารังเกยีจ 
น่าเหน็ดเหนื่อย นำามาแต่ความลำาบาก ทุกข์และโทษภัยนานาประการ น่าสลด 
น่าสังเวช ท่านเรียกว่ามันเป็นตัวทุกข์ สิ่งที่เกิดจากเหตุจากปัจจัยนี้ ไม่มีตัวตน
อะไรอยู่ในนั้น มีแต่ทุกข์เท่านั้นที่เกิด มันเกิดมาตามเหตุตามปัจจัย พวกทุกข์นี่มัน 
เกิดได้ เกิดแบบไม่มีตัวตนเกิด เกิดเพราะมันมีเหตุมีปัจจัย พอหมดเหตุหมดปัจจัย
มันก็ดับไป ที่ดับก็ทุกข์ดับ อันนี้ความหมายของทุกข์ในอริยสัจ
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 ตัวสภาวะคือตัวไหน พระพุทธองค์ทรงแสดงว่า โดยรวบย่ออุปาทานขันธ์
ทั้ง ๕ เป็นตัวทุกข์ ขันธ์ทั้ง ๕ ที่เกิดจากอุปาทานหรือความยึดถือเก่าๆ ความ
อยาก ความยดึถอื ไปทำากรรม ทำาบญุบ้าง ทำาบาปบ้าง เป็นเหตปัุจจยัให้เกดิผลคอื 
ขันธ์ ๕ ที่เป็นทุกข์ขึ้นมา เป็นรูป เป็นนาม และรูป นาม ขันธ์ ๕ เหล่านี้ ก็เป็นที่ตั้ง
ของความอยาก ความยดึถอืใหม่ๆ ไปทำากรรม ทำาบญุบ้าง ทำาบาปบ้าง ทำาให้เกิดผล 
เป็นขันธ์ ๕ หมุนวนกันอยู่อย่างนี้ มันเกิดตามเหตุ มีเหตุมีปัจจัยก็เกิดขึ้น เกิดขึ้น
แล้ว กม็ปีรากฏการณ์ของทกุข์แตกตวัออกมาเยอะแยะ ไม่มอีะไรมแีต่ทกุข์เท่านัน้
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 ตัวทุกข์ท่ีเกิดเม่ือมีเหตุ หมดเหตุแล้วมันดับก็ไป มันว่างจากตัวตนคือ
อุปาทานขันธ์ทั้ง ๕ เป็นตัวทุกข์ แจกแจงออกมาให้เห็นปรากฏการณ์ของทุกข์ 
พระพุทธองค์ทรงแสดงว่า ช�ติปิ	ทุกฺข� เป็นต้น ความเกิดเป็นทุกข์ เกิดรูปนาม 
เกิดขันธ์ทั้ง ๕ มาประชุมรวมกัน ได้อายตนะทั้ง ๖ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ  
รวมกันเป็นรูปเป็นร่าง สมมติเรียกเป็นสัตว์เป็นบุคคล มันเกิดตามเหตุตามปัจจัย 
มีเหตุให้เกิดเป็นคนก็เกิดเป็นคน ไม่ใช่คนเกิด เป็นขันธ์ทั้ง ๕ ที่มีเหตุมีปัจจัย 
ให้เกิด มันก็เกิดมีรูปร่างอย่างนั้น พอหมดเหตุหมดปัจจัยมันก็ดับ ขันธ์ ๕ มัน 
หมดไป ถ้ามีเหตุมีปัจจัยให้เกิดเป็นสัตว์อบาย มันก็เกิดเหมือนกัน เป็นขันธ์ ๕  
เป็นรูป นาม มันเกิด ความเกิดจึงเป็นทุกข์ เป็นรูปนาม ขันธ์ ๕ มันเกิด ไม่ใช่ผู้หญิง 
ไม่ใช่ผู้ชาย ไม่ใช่สัตว์ ไม่ใช่บุคคล ไม่ใช่ตัวตน
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	 ชร�ปิ	ทุกฺข�	แม้ความแก่ก็เป็นทุกข์ มรณมฺปิ	 ทุกฺขำ แม้ความตายก็เป็น
ทุกข์ ความได้ประสบกับสิ่งไม่น่ารักไม่พอใจเป็นทุกข์ ความพลัดพรากจากสิ่งที่รัก
ทีพ่อใจเป็นทุกข์ โสกะ ปริเทวะ ทุกขะ โทมนสั อปุายาสะเป็นทกุข์ ความปรารถนา
สิง่ใดไม่ได้สิง่นัน้เป็นทุกข์ แจกแจงออกมาโดยอาการต่างๆ เป็นธรรมชาตขิองทุกข์
นั่นเอง ไม่มีตัวไม่มีตน เป็นทุกข์เท่านั้นที่หมุนวน เกิด แก่ ตาย ไปมาอยู่อย่างนั้น 
ผู้มีญานรู้ตรงตามเป็นจริงไม่ผิดเพี้ยน เรียกว่ารู้ในทุกข์
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 ปรารถนาสิง่ใดไม่ได้สิง่นัน้เป็นทกุข์ เป็นตวัทกุข์ ธรรมชาตขิองตวัทกุข์อย่างนี้ 
ปรารถนาแล้วได้นั้นมันไม่มีจริง ไม่ใช่สัจจะ สิ่งที่เราปรารถนากันนี่ ทั้งหมดอยู่ที ่
นิพพาน ไม่ได้อยู่ในโลก อยู่ท่ีนิพพาน เราต่างพากันปรารถนาความสุข ความ
สุขสูงสุดนี้ก็คือนิพพาน ปรารถนาความสงบ ความสงบระงับสังขารทั้งปวงก็คือ
นพิพาน ปรารถนาความสบาย ปลอดโปร่ง ไม่มีทกุข์ ไม่มีความร้อนรน ความสบาย  
ปลอดโปร่ง ไม่มีทุกข์ ไม่มีร้อนรนก็คือนิพพาน
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 ปรารถนาส่ิงใดแล้วก็ไม่ได้อยู่อย่างนั้นนั่นแหละ เพราะความปรารถนานี่
มันรักนิพพานไม่เป็น ตัณหารักได้เฉพาะรูปนาม รักยึดติดขันธ์ ๕ ซึ่งเป็นตัวทุกข์ 
เหมอืนเร�อย�กจะได้คว�มเยน็	แต่วนัๆ	ก่อไฟเผ�ตวัเองอยูต่ลอด	มนัคนละเรือ่ง
กนัอยู ่โง่นัน่เอง ไม่รู้เร่ือง ไม่รู้เร่ืองของทกุข์ ไม่เข้าใจ ไม่เหน็ว่าเป็นทกุข์ ปรารถนา
ไม่ให้ทกุข์เป็นทุกข์ เป็นความอยาก ตณัห�มนัรกันพิพ�นไม่ได้	รกันพิพ�นไม่เป็น	
มันจึงรักก้อนทุกข์นี่แหละ รักรูปนาม รักขันธ์ ๕ นี่เอง นิพพานมันไม่รัก ตัณหา 
นี่มันชอบรูป นาม ชอบขันธ์ ๕ รูปนาม ขันธ์ ๕ นี่มันให้ความสุขอย่างแท้จริง 
ไม่ได้หรอก ชอบสุขแต่สุขนี่อยู่ที่นิพพาน ตัณหาไม่รักนิพพาน มันรักขันธ์ ๕ ส่วน
ขันธ์ ๕ เป็นทุกข์ ให้ได้แต่ทุกข์ คนไม่รู้ความจริงก็เลยวนเวียนอยู่กับทุกข์ วนเวียน
อยู่กับความไม่สมปรารถนา
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 ในโลกนี้ก็มีแต่ทุกข์ทั้งนั้น มีแต่รูป นาม ขันธ์ ๕ ที่มาตามเหตุตามปัจจัย
ของมนั ทัง้ตวัเรา ท้ังคนอ่ืน ท้ังสตัว์อบาย ทัง้เทวดา ทัง้พรหม สตัว์ทัง้หลายทีเ่วียน
ว่ายตายเกิดอยู่นี้ ก็ไม่ใช่สัตว์ ไม่ใช่บุคคล ไม่ใช่ตัวตน ไม่ใช่เรา ไม่ใช่เขา เป็นแต่รูป 
เป็นแต่นาม เป็นแต่ขันธ์ทั้ง ๕ ที่มาตามเหตุ ตามปัจจัย มาแล้วก็ไป เห็นอย่างนี้  
ก็เรียกว่ามีสัมมาทิฏฐิ 
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 เห็นทุกข์เป็นทุกข์ คือ เห็นรูปเป็นรูป เห็นนามเป็นนาม เห็นขันธ์ ๕ เป็น
ขันธ์ ๕ อย่างที่มันเป็น เห็นสิ่งไม่เที่ยงว่าเป็นสิ่งไม่เที่ยงอย่างที่มันเป็น เห็นสิ่งเป็น
ทุกข์ว่าเป็นทุกข์อย่างที่มันเป็น เห็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนว่�ไม่ใช่ตัวตนต�มที่มันเป็น	 
รูปเป็นแบบนี้เพราะมีเหตุมีปัจจัยอย่างนี้ มาจากเหตุ 
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 นามธรรม ความรู้สึก ความจำาได้ ความคิด ความนึก ความรับรู้ นี่ก็ไม่ม ี
ตัวตน เป็นส่ิงเกิดตามเหตุ ท่ีคิดนึกอย่างนี้ก็เพราะมีเหตุมีปัจจัย ไม่ใช่จะบังคับ
ควบคุมอะไรกันได้ ไม่มีใครเป็นเจ้าของและไม่ใช่ของของใคร เห็นรูปเป็นรูป  
เห็นนามเป็นนาม เห็นรูปนาม ขันธ์ ๕ ที่เป็นตามเหตุตามปัจจัย เป็นก้อนทุกข์ 
ที่หมุนวนเวียนไปตามกระแสแห่งเหตุปัจจัย เป็นเหตุผลสืบทอดกันไปตามลำาดับ 
ไม่มีใครทำาอะไรใคร 
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 ความเกิด ความแก่ ความเจ็บป่วย ความตายพวกนี้ เป็นอาการของทุกข์ 
เป็นอาการของรูปนาม ขนัธ์ ๕ มาประชมุรวมกนั เรยีกว่าเกดิ แยกแตกออกจากกนั 
เรียกว่าตาย ที่เกิดก็ทุกข์เกิด ที่แก่ก็ทุกข์แก่ ที่ตายก็ทุกข์ตาย ที่โสกะ ปริเทวะ 
อะไรต่างๆ กเ็ป็นธรรมชาตขิองทกุข์ไม่มีอะไรผิดปกต ิทีป่ระสบกบัเรือ่งไม่น่าพอใจ
ก็เป็นเรื่องปกติของทุกข์ ที่ต้องพลัดพรากจากอันนู้นอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติของทุกข์ 
ที่ปรารถนาแล้วไม่ได้ก็ไม่ได้มีอะไรผิดปกติ เป็นเรื่องปกติของทุกข์ เห็นอย่างนี ้
เรียกว่ามีสัมมาทิฏฐิ รู้ทุกข์ ญานในทุกข์ ความรู้ในเรื่องทุกข์ รู้ดีเรื่องทุกข์ ถ้ารู ้
ไม่ดี ไม่ถูกต้องก็จะเพี้ยนไป เช่นเห็นเป็นคนเกิด สัตว์เกิด เป็นหญิง เป็นชาย เป็น
คนมีอายุยืนยาวไป เป็นอมตะ แต่ละคนมีความสุข ปรารถนาแล้วได้ดังใจ อย่างนี้
เพี้ยนหมด ไม่ใช่ความจริง 
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 อาการแสดงออกของทุกข์ ยังมีอีกมาก ตามที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ 
ได้แก่ ความเศร้าโศก ความรำ่าไรรำาพัน ความไม่สบายกาย ความไม่สบายใจ ความ
คับแค้นใจ ที่เกิดจากการพบเจอเหตุการณ์ร้ายๆ ที่มีอยู่เป็นปกติในโลก เช่น ญาติ
พี่น้องเจ็บป่วย เสียชีวิต ต้องเสียทรัพย์สินเงินทอง เป็นคนไม่มีศีลหรือมีความ 
เหน็ผดิ เหล่านีก้เ็ป็นทกุข์ ความประสบกบัอารมณ์หรอืบุคคลทีไ่ม่น่ารกัไม่น่าพอใจ
ก็เป็นทุกข์ ความพลัดพรากจากอารมณ์หรือบุคคลที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ 
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 ความปรารถนาสิ่งใด แล้วไม่ได้สิ่งนั้น นั่นก็เป็นทุกข์ สัตว์ผู้มีความเกิด 
เป็นธรรมดาปรารถนาความไม่เกิด สัตว์ผู้มีความแก่เป็นธรรมดาปรารถนาความ
ไม่แก่ สัตว์ผู้มีความเจ็บป่วยเป็นธรรมดาปรารถนาความไม่เจ็บป่วย สัตว์ที่มีความ
พลัดพรากเป็นธรรมดาปราถนาการไม่พลัดพรากเป็นต้น ล้วนแต่ไม่อาจจะได้ดัง
ปรารถนา เพราะเป็นธรรมดาของทุกข์	 ทุกชีวิตก็ล้วนวนเวียนอยู่กับเหตุก�รณ์
เหล่�นี้	ซำ้�ไปซำ้�ม�	ครั้งแล้วครั้งเล่�	ช�ติแล้วช�ติเล่�	ไม่มีวันจบสิ้น	หมุนเป็น
วงกลม	ห�ท�งออกจ�กทุกข์ไม่ได้	มีแต่คว�มรู้สึกสุข	เอ�ไว้หลอกตัวเองให้พอ
อยู่ได้ไปวันๆ	แล้วก็หลอกตัวเองต่อไปอีกว่า จะได้ความสุขตลอดกาลในอนาคต
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 ความสุขในรูปนาม ขันธ์ ๕ นี่เป็นของหลอกเฉยๆ ความจริงแท้ของมันคือ
ทุกข์ มันจะติดตามไปเรื่อย หนีไม่พ้น ถ้าใครเห็นรูปนาม ขันธ์ ๕ เป็นสุข อย่างนี้
ถกูหลอกอยู ่ถ้าใครเหน็ว่าโลกนี ้รปูนาม ขนัธ์ ๕ นีเ้ป็นอย่างทีใ่จคดิ หรอืปรารถนา
แล้วก็ได้สิ่งนั้นสิ่งตามใจชอบ ก็ยังผิดอยู่ เพี้ยนอยู่ ถ้าเห็นถูก เห็นชัด ตรง จริง แท้ 
ไม่เปลีย่นเลยคอืเหน็ว่ามนัเป็นทกุข์ พวกเราทัว่ไปเหน็ผดิพลาด เพีย้นกบัความจรงิ 
ตรงข้ามกับความจริงอยู่ ไม่ยอมรับความจริง ไม่อยากได้รับความจริง อยากได้แต่
ความไม่จริง เลยต้องมาฝึกปฏิบัติธรรม ฝึกให้มีปัญญาเห็นพวกนี้แหละ ให้เห็นรูป 
เห็นนาม เห็นทุกข์นี่แหละ เห็นความเกิด เห็นความดับ เห็นการเปลี่ยนแปลง เป็น
เรื่องธรรมดา ถ้าไม่ได้ฝึก ไม่มีปัญญา ก็มองไม่เห็น รูปนามมารวมกัน ก็หลงผิดว่า
เป็นเรา เป็นของเรา เป็นของสวยงาม เป็นของดี ของวิเศษ อยู่อย่างนั้น เราต้อง
มาฝึกปฏิบัติธรรม ฝึกสติให้ต่อเนื่อง มีความรู้ตัว ทำาสมาธิ แล้วก็หัดแยกแยะว่ามี
แต่รูปกับนาม มองดูความจริง การฝึกตรงนี้คือฝึกสัมมาทิฏฐิ ความรู้ในทุกข์
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 ต่อไป ญาณความรู้ข้อท่ี ๒ ของสัมมาทิฏฐิ คือ รู้ทุกขสมุทัย ความรู้ใน
ทุกขสมุทัย รู้ในเหตุเกิดแห่งทุกข์ ทุกข์นั้นเกิดเมื่อมันมีเหตุ ทุกข์ไม่มีตัวไม่มีตน  
ไม่ได้เกิดมาลอยๆ เกิดเพราะมีเหตุ ความรู้เหตุที่ทำาให้มันเกิด เรียกว่าสัมมาทิฏฐิ 
เหตุที่ทำ�ให้เกิดทุกข์คือตัณห�	คว�มอย�ก	คว�มปร�รถน�ที่เกิดจ�กคว�มไม่รู้	
ตัณห�เกิดจ�กอวิชช�	 ไม่รู้อริยสัจ	 ๔	 ไม่รู้คว�มจริง	พอไม่รู้ก็เกิดความอยาก 
ปรารถนา ต้องการเอาเรือ่งของมนัมาเป็นเรือ่งของเรา เอามาเป็นตวัเป็นตน สงัขาร
มันเป็นอย่างนั้นของมัน ก็อยากให้มันเป็นอย่างที่เราต้องการ เป็นความอยาก 
ที่เกิดจากความไม่รู้
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 ถ้าเป็นผู้มีความรู้ มีสติสัมปชัญญะ อยากได้นั่นได้นี่ที่เหมาะสมถูกต้อง 
ก็ไม่เป็นทุกขสมุทัย มีสติสัมปชัญญะเข้าไปกำากับ ดำาเนินไปตามมรรคได้ จะเป็น
ทุกขสมุทัยก็ต่อเมื่อเป็นความอยากที่เกิดจากอวิชชา ไม่รู้เรื่องของมันแล้วก็อยาก 
มีความคาดหวังจะให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตามใจปรารถนา สิ่งนั้นมันเป็นไปตาม
เหตุตามปัจจยั อย�กให้เป็นต�มใจเร� อย่างนีเ้ป็นเหตเุกิดทกุข์ รปู นาม ขนัธ์ ๕ 
ที่สมมติเรียกว่าตัวเรานี้ ไม่ใช่ตัวเรา มันเป็นไปอย่างนี้ของมัน เป็นไปตามเหตุ แต่
เพราะอวิชชา ไม่รู้ความจริงของขันธ์ ก็รักและยึดถือ อยากให้มันเป็นนั่นเป็นนี่ 
ที่มันไม่ได้เป็น 
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 ความรักนี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ รักตัวเราแบบไม่รู้เรื่องนี่ผิด หากรักอย่าง 
ถกูต้อง รกัตวัเอง ไม่อยากให้เป็นทกุข์ เรากไ็ม่ไปทำาทจุรติ ไม่ไปทำาความชัว่ อย่างนี้ 
ก็ดีแล้ว รักตัวเราแต่จ้องเล่นงานคนอื่น เบียดเบียนคนอื่น อย่างนี้ไม่ดี รักถูกต้อง
งดเว้นทุจริต คนรักตัวเองอย่างถูกต้อง ต้องมีปัญญารู้จักก่อนว่าไม่มีตัวเองจริง  
มีแต่รูป นาม ขันธ์ ๕ เวียนว่ายตายเกิดตามเหตุตามปัจจัย ไม่อยากให้ตกอบาย 
ก็งดเว้นทุจริตไป อย่างนี้เรียกว่ารักตัวเองอย่างถูกต้อง 



184

 โดยส่วนใหญ่ พวกเราไม่รู้เรื่องของทุกข์ ไม่รู้เร่ืองตัวเอง หลงว่ามีตัวตน
จรงิๆ กร็กัตวัเองจนเลยเถดิไป อนันีเ้ป็นเหตเุกดิทกุข์ ความรูว่้าตณัหา ความอยาก  
ความคาดหวัง ความปรารถนา ความรักตัวเอง กลัวตัวเองจะลำาบาก กลัวตัวเอง 
จะไม่ได้นั่น กลัวตัวเองจะไม่ได้นี่ ทำาเพื่อตัวเองอย่างนั้นอย่างนี้ เป็นเหตุเกิดทุกข์ 
กลัวตัวเองจะลำาบาก อากาศมันหนาว เราหนาวก็ต้องหาเสื้อมาห่มให้เรา ให้เรา 
อุน่ขึน้ อนัน้ีไม่รู้เร่ืองของมนั ไม่รู้ว่ามนัมแีต่รูปกับนาม อากาศเยน็กระทบเข้ากบักาย 
ทำาให้เกดิเวทนาทีท่นได้ยากคอืทกุขเวทนา พอทนได้ยากกห็าเสือ้มาห่มเพือ่บรรเทา
ทุกข์ ให้เวทนาเกิดใหม่ขึ้นมาคือสุขเวทนา กายก็เป็นกาย ไม่ใช่ตัวตน วิญญาณ 
ก็เป็นจิต ไม่ใช่ตัวตน เวทนาก็เป็นเวทนา มีสุขบ้าง มีทุกข์บ้าง มีอทุกขมสุขบ้าง  
ทนยากบ้าง ทนง่ายบ้างอย่างนี้ ไม่ใช่ตัวตน บริหารไปก็ไม่เป็นไร 
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 แม้แต่มาปฏิบัติธรรมพยายามไปนิพพานนี่ บางคนก็ทำาเพื่อตัวเอง 
เหมือนกัน เห็นผิดว่ามีตัวเองจริงๆ กลัวตัวเองจะเวียนว่ายตายเกิด กลัวตนจะ
ตกนรก กลัวตนจะไม่ได้เป็นพระอริยเจ้า ปฏิบัติไปก็คาดหวังให้ตนได้นั่นได้นี่  
ได้เป็นนัน่เป็นนี ่อันนีก็้เป็นเหตเุกดิทกุข์ เพราะว่าไม่รูจ้กัเรือ่งตวัเอง นกึว่ามตีวัเอง
อยู่ พยายามทำาเพื่อจะให้ตัวเองสบาย ต้องได้นิพพานให้ตัวเองพ้นทุกข์ นี่มันก็ผิด
ไป เป็นความอยากที่ทำาเพื่อตัวเอง ดังนั้น ต้องรู้เรื่องก่อน ตัวเร�จริงมันไม่มี	เป็น
เพียงคว�มเห็นผิดเท่�นั้น	 เร�ปฏิบัติก็เพื่อละคว�มเห็นผิดว่�มีตัวตน	หลุดพ้น
จ�กอำ�น�จของคว�มเหน็ผดิและกิเลสต่�งๆ ถ้ารูเ้รือ่งแล้วมีความปรารถนา ขยัน
ปฏิบัติตามอริยมรรค อันนี้ไม่ได้เป็นตัณหา เป็นฉันทะ วิริยะ อะไรก็ว่าไป
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 กองทุกข์ที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่นี้ คือ ขันธ์ ๕ ตัวเรานั้นไม่มีจริง เป็นคำา
สมมต ิมเีพยีงรปู นาม ขนัธ์ ๕ แต่ความไม่รูข้้อเทจ็จรงิ รูผ้ดิจากความจรงิ คอือวิชชา 
บังตา ทำาให้หลงนึกว่ามีตัวตน มีตัวเรา จึงเกิดตัณหา ความอยากเพื่อตัวตนด้วย
ความไม่รู้จริงนี้ ตัวเองไม่มีจริง ความรักตัวเองนี้มีจริง เป็นสัจจะ เป็นทุกขสมุทัย 
เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ ทำาให้เวียนว่ายตายเกิดไม่สิ้นสุด ทั้งๆ ที่ตัวเอง ตัวสัตว์ ตัว
บคุคล หรอืตวัใครกไ็ม่ม ีเหมอืนกบัสิง่ของของเรา ไม่มีจรงิ สามขีองเรา ลกูของเรา 
หลานของเรา เหล่านี้ไม่มีจริง เขามาตามกรรมแล้วไปตามกรรมนั่นแหละ แต ่
ความรักสามี คว�มยึดถือว่�เป็นส�มีของเร�	 นี่มีจริง	 เป็นกิเลสที่เกิดขึ้นในจิต	 
เป็นเหตเุกดิทกุข์	ทำ�ให้เวียนว่�ยต�ยเกดิ	สามีเราน่ีไม่มีจรงิ เขามาตามกรรมและ
ไปตามกรรม เป็นก้อนทุกข์ เป็นรูป นาม ขันธ์ ๕ ที่ต้องแก่ เจ็บ ตาย ไปตามสภาพ 
และหากไม่หมดกิเลสก็เกิดใหม่อีกตามกรรม แล้วก็แก่ เจ็บ ตาย ไปตามสภาพ 
อย่างนั้น ของเรานี่ไม่มีจริง ส่วนความรัก ความห่วงหาอาวรณ์ นี่มีจริง 
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 ความรกัและความยดึถอื เป็นของจรงิ เป็นนามธรรมท่ีเกดิกบัจติ เป็นสจัจะ
อีกข้อหนึ่ง รักของไม่จริง รักสมมติ ยึดของไม่จริง ยึดสมมติ ของไม่จริงมันไม่จริง 
อยู่แล้ว	คว�มรักของไม่จริงนี่เป็นจริง	ไปรักเง�	วนอยู่กับเง�	เป็นเหตุเกิดทุกข์	 
ความเห็นอันนี้เรียกว่าสัมมาทิฏฐิ ถ้าเห็นว่าความจริงเป็นอย่างไร เป็นรูป นาม  
ขันธ์ ๕ เป็นก้อนทุกข์ ที่ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่ใช่ตัวตน จะรักไม่ลงโดยธรรมชาติ  
เป็นไปเพ่ือเบื่อหน่าย คลายกำาหนัด ที่เกิดความรักลงเพราะมันหลง รักสมมติ  
รักตัวเอง รักของเรา ห่วงหวงตัวเอง อยากให้ตัวเองได้กินอิ่มนอนหลับ อยู่สบาย 
อยากให้ตัวเองเป็นนั่นเป็นนี่ เป็นอมตะนิรันดร อยากให้ไม่ต้องเป็นนั่นเป็นนี่  
อยากหมดๆ ไป อยากหายไปจากภาวะอย่างนั้นๆ ก็เป็นกิเลสทั้งนั้น 
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 ถ้าละกเิลสหมดแล้ว กไ็ม่มคีวามรูส้กึว่าเป็นเรา ไม่มขีองเราขึน้มา ไม่มคีวาม
ห่วงหวง รักตัว กลัวตาย อยากให้เป็น หรืออยากให้ตนพ้น ก็ไม่มี เป็นพระอรหันต์
แล้ว จะรักเพลินอย่างนี้ไม่ได้เลย เพราะท่านไม่มีกิเลส ส่วนพวกปุถุชนอย่างเรานี้ 
มีความเห็นผิดเยอะ กิเลสเยอะ ก็รักได้มาก ยึดถือได้มาก หนักหนาสาหัสทีเดียว 
หากไม่รู้ธรรมะ ไม่มีธรรมะคอยยับยั้งไว้บ้าง กิเลสก็แน่นเพียบ เผาทั้งตน เผาทั้ง 
คนอ่ืน เผาทัง้โลกให้เร่าร้อนไปตามๆ กนั พระอรยิบคุคลขัน้โสดาบัน ความเหน็ผดิ
ไม่มี แต่ตัณหา มานะก็ยังมี ก็ยังรักได้ ยึดได้ แต่ลดระดับลงมา ความรุนแรงลดลง
มาก เพราะท่านไม่ติดสมมติเหมือนเดิมแล้ว 
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 ส่วนพระอรหันต์นี่ไม่มีแล้ว ไม่มีกิเลสเกิดขึ้นมาอีก ความรักชนิดที่เป็น
ตัณหาอุปาทานก็ไม่มีเลย หมดความอยากแล้ว ก็ไม่ต้องมีภพใหม่ให้ไปเกิดอีก 
ต่อไป ฉะนัน้ ตณัหาอปุาทานนี ้เป็นความรกั ความตดิข้อง ความพอใจ ความยดึถอื
ในกองทุกข์นี่แหละ กองทุกข์ท่ียังไม่ได้กำาหนดรู้ ไม่รู้ว่าทุกข์เป็นทุกข์ ทำาให้เกิด
ความหลงผิดและความรักขึ้น สำาหรับคนไหนที่ยังไม่ได้กำาหนดรู้ทุกข์ ยังไม่ได้รู้จัก
รปู นาม ขนัธ์ ๕ ตามเป็นจริง ต้องให้รูจ้กัระวงัตัวเองก่อน ให้มคีวามสำารวม สำารวม
ด้วยศลี สำารวมตา ห ูจมกู ลิน้ กาย ใจ เพราะหากไม่สำารวมระวงั ไม่มสีตคิอยยบัยัง้ 
เมือ่รบัรูแ้ล้ว ความรกัตวัเอง ความเพ่งเล็งจ้องจะเอาอันนัน้อันนีม้าให้ตวัเอง อยาก
ให้ตัวเองเป็นนั่นเป็นนี่ อยากได้สุข ไม่อยากได้ทุกข์ มันจะเกิด เพราะมันเข้าใจผิด

 



190

 แต่ถ้าได้กำาหนดรู้ทกุข์นัน้หมดแล้ว มีปัญญารู้ว่า นัน่...เป็นแค่รปู นาม เป็น
แค่ขันธ์ ๕ เป็นของไม่เที่ยง ทั้งโลกก็เป็นอย่างนี้ โลกเป็นทุกข์หมด ถ้าใครกำาหนด
รู้ได้แล้ว ไม่เกิดกิเลส ก็สบาย ส่วนคนที่ยังไม่ได้กำาหนดรู้ อันนี้ต้องระวัง อารมณ์
ไหนที่กำาหนดรู้แล้วก็สบายไป อารมณ์ไหนที่ยังไม่ได้กำาหนดรู้ ยังไม่รู้จักว่ามันเป็น
ทุกข์ ก็ต้องระวังตัวเอง	ต้องปิดช่อง	ปิดโอกาสไม่ให้กิเลสเข้ามาทางทวารทั้ง ๖ 
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 การปฏิบัติธรรมจึงเร่ิมต้นด้วยการมีศีล สำารวมระวัง ฝึกให้มีสติอยู่กับ 
ตัวเอง เพื่อไม่ให้มันไปยึดติด ไม่ให้ไปเพ่งเล็งจ้องจะเอ� ไม่ให้เกิดความอยาก  
เดี๋ยวมันจะเกิดทุกข์ เมื่อมีศีลเป็นพื้นฐาน มีสติ มีสมาธิ แล้วค่อยทำาปัญญาเพื่อ
กำาหนดรู้มัน เจริญอริยมรรค มีปัญญารู้ทุกข์ มันก็จะเลิกยึดไปเอง 

 ตอนนีพ้ดูสงูไว้ก่อน อธบิายสมัมาทฏิฐว่ิารู้อะไรบ้าง ส่วนวธิฝึีกกม็แียกไว้อกี
ประเด็นหนึ่ง ตอนนี้พูดแจกแจงออกมาให้ดูก่อนว่าสัมมาทิฏฐินี่รู้อะไรบ้าง วิธีฝึก 
เด๋ียวพูดอีกหัวข้อหนึ่ง ความรู้แบบนี้จึงเป็นสัมมาทิฏฐิ ถ้ารู้แบบอ่ืนก็ไม่เป็น 
สมัมาทฏิฐิ รูท้กุข์นีเ่ป็นสมัมาทฏิฐ ิรูเ้หตเุกิดทกุข์ รูค้วามอยาก ความต้องการ ตัณหา
อุปาทานว่าเป็นเหตุเกิดทุกข์ นี้ก็เป็นสัมมาทิฏฐิ ทุกขสมุทัยตัวที่ออกหน้าออกตา 
ก็คือตัณหา แต่เบื้องหลังก็คืออวิชชา ความไม่รู้อริยสัจ พอไม่รู้เรื่องตามความ 
เป็นจรงิ มนักเ็กดิความรกั เกดิความอยาก เกดิความยดึถอื ความอยากความยดึถอื
นี่เป็นเหตุเกิดทุกข์ ยึดถือเนื่องจากความไม่รู้ 
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 ต่อมา ความรู้ในทุกขนิโรธะ ความรู้ในความดับของทุกข์ ความไม่มีทุกข์  
คำาว่า ทุกข์ ตัวสภาวะก็คืออุปาทานขันธ์ ๕ รูปและนาม ความดับสนิทไปของ
รูป นาม ความดับสนิทไปของขันธ์ ๕ ความไม่มีรูป นาม เกิด ไม่มีขันธ์ ๕ เกิดขึ้น 
ภาวะไร้ทุกข์คือสภาวะพระนิพพาน รูป นาม ขันธ์ ๕ นี่เป็นตัวทุกข์โดยธรรมชาติ
ของมัน มีเหตุให้เกิดคือตัณหา ความอยาก ความรัก ความหวัง ความยึดถือ ส่วน
ทุกขนิโรธะ ความดับสนิทของทุกข์คือนิพพาน เป็นอีกสภาวะหนึ่ง ไม่ใช่รูป ไม่ใช่
นาม ไม่ใช่ขันธ์ ๕ 
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 เมือ่กล่าวระบถุงึพระนพิพาน พระพทุธองค์ทรงใช้ชือ่อืน่ๆ อกีหลากหลาย 
เช่น ความสิ้นตัณหา ความสิ้นราคะ ความสิ้นโทสะ ความสงบระงับของสังขาร 
ความปล่อยวาง ความไม่อาลัย ช่ืออะไรก็ตามแต่ ก็มุ่งถึงนิพพานอันเป็นสภาวะ
หนึ่งเดียวนี้ ความรู้ว่านิพพานเป็นความดับทุกข์ นิพพานไม่มีรูป ไม่มีนาม ไม่มี
ขนัธ์ ๕ เป็นสมัมาทฏิฐ ิคนยงัไม่เหน็นพิพานกมี็สัมมาทฏิฐิข้อนีไ้ด้ แต่ยงัไม่เห็นด้วย
ญาณปัญญา ก็ค่อยๆ ฝึกเรียนรู้ โดยเป็นสภาวะที่ไม่ใช่รูปนาม ไม่ใช่ขันธ์ ๕ ขันธ์ ๕  
เป็นสิ่งไม่แน่นอน มันเป็นทุกข์ มีอุปสรรค ไม่ปลอดโปร่งโล่งใจ ส่วนนิพพานเป็น 
สิ่งตรงข้าม คือ แน่นอนเท่ียงแท้ เป็นความสุข ไม่มีอุปสรรค ปลอดโปร่งโล่งใจ  
อย่างนี้ เป็นต้น อันนี้คือความรู้ในแบบที่อนุมานเอา จนกว่าจะเห็นจริงเมื่อ
อริยมรรคเกิดขึ้น
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 ความรู้มีหลายชั้นเหมือนกัน ในการฝึกต้องค่อยๆ เป็นค่อยๆ ไป ความรู ้
ทีเ่ป็นสมัมาทฏิฐทิีจ่ดัเข้าในองค์มรรค คอืความรูใ้นนพิพาน รูว่้านพิพานน้ีคือความ
ดบัทกุข์ ความไม่มทุีกข์ ไม่มีอุปสรรค ไม่มกีเิลส ไม่มตีณัหาอปุาทาน ถ้ายงัมตีณัหา 
มีความอยาก มีความติดข้องอยู่ในโลก ก็มีความเร่าร้อน มีทุกข์ มีการเวียนว่าย
ตายเกิด สภาวะที่หมดทุกข์ หมดเหตุให้เกิดทุกข์ คือพระนิพพาน ไม่เอามาปน
หรือว่าสลับกัน คนธรรมดาทั่วไป ไม่มีความรู้ ติดข้องอยู่กับโลก อยากให้โลกมัน
ไม่มีอุปสรรค ไม่มีความเร่าร้อน มีแต่ความเย็นสบาย อะไรอย่างนี้ ส่วนผู้มีปัญญา
เหน็ว่าโลกมนัมอีปุสรรค	มคีว�มเร่�ร้อน	เหมือนไฟแผดเผ�	ทีไ่ม่มอีปุสรรค	ไม่มี
คว�มเร่�ร้อน	 มีแต่คว�มเย็นสนิท	 คือพระนิพพ�น แยกแยะได้ถูกต้อง รู้ตาม 
ที่มันเป็นจริง นิพพานเป็นความดับทุกข์ ก็รู้ว่านิพพานเป็นความดับทุกข์ ตาม 
ที่เป็นจริงนั่นเอง
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 ต่อไปความรู้ข้อที่ ๔ ญาณในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ความรู้ในข้อปฏิบัติ
ที่ทำาให้ถึงความดับแห่งทุกข์ เป็นข้อปฏิบัติที่ทำาให้ถึงความดับแห่งทุกข์ เป็นเหตุ
ทำาให้ถึงนิพพาน เหตุให้ถึงความดับทุกข์ ไม่ใช่เหตุให้เกิดนิพพาน หมายความว่า
นพิพานความดบัทกุข์นัน้มอียู่แล้ว ภาวะทีเ่บาสบายปลอดโปร่งมอียูแ่ล้ว ความเป็น
อิสระมอียูแ่ล้ว ความสงบระงบัของสงัขารทัง้หลายมอียูแ่ล้ว เป็นสิง่ทีด่ำารงคงทีอ่ยู่
อย่างนั้น ไม่เกิด ไม่ดับ ไม่มีการแปรปรวนเป็นอย่างอื่น เป็นอย่างนั้นตลอดมาและ
ตลอดไป ทางให้ถึงนิพพานนั้นคืออริยมรรคมีองค์ ๘ 
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 ความรู้ท่ีเป็นสมัมาทิฏฐจิะเป็นความรูท้ีต่รงถกูต้อง ทำาให้หมดปัญหา หมด
ความลังเลสงสัย คนที่มีสัมมาทิฏฐิแล้ว กิเลสยังไม่หมด อย่างเป็นพระโสดาบัน 
นี่เป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิ เป็นผู้สมบูรณ์พร้อมด้วยทิฏฐิ กิเลสยังเหลือเหมือนกัน แต่
ท่านมีปัญญาแยกแยะได้ว่าทุกข์มันเป็นอย่างนี้ เหตุเกิดทุกข์เป็นอย่างนี้ ความ
ดับทุกข์คืออันนี้ และหนทางข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์เป็นอย่างนี้ ทุกข์นี้ควร
กำาหนดรอบรู้ เหตุเกิดทุกข์ควรละ ความดับทุกข์ควรทำาให้แจ้ง หนทางข้อปฏิบัติ
ให้ถึงความดับทุกข์ควรเจริญ	 เป็นคว�มรู้ถูกต้องทั้งตัวสภ�วะ	 และรู้กิจหน้�ที่ 
ทีต้่องปฏบิตัต่ิอสภ�วะเหล่�นัน้	ทำ�หน้�ท่ีถกูต้องสมบูรณ์กจ็ะจบเรือ่งได้	ไม่ต้อง
กลับม�ทำ�ซำ้�ซ�กกลับไปกลับม�อีกต่อไป ในการปฏิบัติตอนต้น เน้นมีความรู้
ถูกต้องและตรงตามเป็นจริง ยังไม่เน้นให้ทำาอะไรมาก เพราะต้องการให้เป็นพระ
โสดาบันก่อน เน้นให้มคีวามรูถ้กูต้องตามทีม่นัเป็น รูว่้าโลกมนัเป็นอย่างนี ้ถ้าไม่เป็น 
อย่างนี้มันก็ต้องเป็นนิพพาน ความอยากเป็นเหตุเกิดทุกข์ นิพพานเป็นความ 
ดับทุกข์ และอริยมรรคมีองค์ ๘ เป็นให้เหตุถึงนิพพาน รู้จักเหตุรู้จักผลอย่าง 
ถูกต้องชัดเจน 
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 คำาว่า	รู้จักเหตุ	รู้จักผล ในอริยสัจ ๔ นี้มีอยู่ ๒ คู่ ข้อทุกข์กับทุกขสมุทัย 
นีเ่ป็นฝ่ายความเกิดทกุข ์ทกุข์เป็นผล เป็นผลที่เกดิมาจากเหต ุทกุขสมทุยัเป็นเหตุ
ให้เกิดผล ตัณหาเป็นเหตุให้เกิดอุปาทานขันธ์ ๕ ข้อทุกขนิโรธกับทุกขนิโรธคามินี
ปฏิปทา เป็นฝ่ายความดับทุกข์ นิพพานเป็นผลที่มีอยู่แล้ว ทุกขนิโรธปฏิปทาเป็น
เหตใุห้ถงึนพิพาน ไม่ใช่เป็นเหตใุห้เกิดนพิพาน สมุทยัเป็นเหตใุห้เกดิ มรรคเป็นเหตุ
ให้ถึง เหตุให้เกิด หมายความว่าตัวทุกข์นี้ไม่มีอยู่ก่อน มันมีเมื่อมันเกิด และไม่ได ้
เกิดขึ้นมาลอยๆ มันเกิดเมื่อมันมีเหตุ พอหมดเหตุมันก็ดับ ส่วนนิพพานเป็นส่ิง 
มีอยู่ดำารงอยู่ มรรคเป็นทางทำาให้ถึงนิพพาน 
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 ถ้าใครพยายามทำาให้เกิดความอิสระก็ผิด เพราะว่าไปทำาเหตุให้เกิด ที่เกิด
ก็ทุกข์เกิด ถ้าเดินไปเรื่อยๆ ตามมรรค ก็มีแค่ถึงหรือยังไม่ถึงเท่านั้นเอง ทำาให้เกิด
ความสงบอย่างแท้จริง อย่างนี้ไม่ได้ ความสงบอย่างแท้จริงคือพระนิพพาน สิ่งที่
ทำาให้เกดิได้กเ็ป็นแต่ทุกข์เท่านัน้ ความสงบอย่างแท้จรงินีท่ำาให้เกดิไม่ได้ ใช้วธิเีดนิ
ให้ถึง เดินไปตามมรรค ปฏิบัติอริยมรรคเท่านั้น ก็จะเข้าถึงความสงบที่มีอยู่แล้ว 
ความรู้เหล่านี้เรียกว่าสัมมาทิฏฐิ 
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 ความรู้ฝ่ายความดับทุกข์นี้ยากหน่อย เพราะเราทั้งหลายเคยชินแต่วนอยู่
กับทุกข์และเหตุเกิดทุกข์ ทำาตามความอยากจนเคยชิน เวลามาปฏิบัติธรรม ก็ไป
พยายามทำานั่นทำานี่ตามความอยาก อยากให้ได้ผลตามใจปรารถนา อยากให้มัน
สงบ พยายามทำาให้มันดี ทำาให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างน้ี แทนที่จะม�เจริญมรรค
เพื่อกำ�หนดรู้ทุกข์	 เป็นต้น	ก็มัวแต่ทำ�ต�มคว�มอย�ก ถ้าดีเกิดได้ก็แสดงว่ามัน
ทุกข์ ถ้าไปทำาอะไรท่ีมันเกิดขึ้นได้ มันทุกข์ทั้งนั้นแหละ ธรรมชาติของมันเป็น
อย่างนัน้ ทกุข์นีม่นัไม่มตีวัตน มนัไม่มอียูก่่อน มเีมือ่มนัเกดิและเกิดเมือ่มเีหต ุส่วน
นิพพานนี้ไม่เกิดไม่ดับ เป็นทุกขนิโรธ เป็นความดับทุกข์ การเดินตามองค์มรรค  
ไม่ได้ทำาให้นิพพานเกิด เป็นการเดินไปให้ถึงนิพพาน ถ้ายังไม่ถึงก็ต้องเดินตาม
มรรคต่อไปเรื่อยๆ 
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 ผู้ท่ีจะถึงความพ้นทุกข์ ถึงนิพพาน ต้องเป็นคนที่เป็นโสดาบันก่อน มี 
สมัมาทฏิฐก่ิอน จงึจะทำาอะไรถกูต้อง พวกเรานีท้ำาอะไรส่วนใหญ่กผ็ดิทัง้นัน้แหละ 
บางทีขยันมากก็ยิ่งผิดมาก เพราะความเห็นมันเพี้ยนอยู่ ท่านจึงไม่ให้เราทำาอะไร 
ที่เพี้ยนนัก ให้มาฝึกความเห็นถูกอย่างเดียว เรียนรู้สิ่งต่างๆ ให้เห็นชัด ให้เห็น
อะไรเป็นอะไร อะไรเป็นทุกข์ต้องเห็น รูป นาม ขันธ์ ๕ เป็นทุกข์ อะไรเป็นเหตุ
เกิดทุกข์ ตัณหาความอยาก ความอยากให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ นี้เป็นเหตุเกิด
ทุกข์ รู้จักความดับทุกข์ ความปลอดโปร่ง ความสบาย ความเป็นอิสระคือนิพพาน 
ต้องรู้จักก่อน ไม่ใช่จะไปเอาโลกให้มันเป็นนิพพาน ส่วนใหญ่พวกเราจะไปเอาโลก
ให้มันสบาย ทำาโลกให้มันปลอดโปร่ง อยู่กับโลกอย่างไรให้สงบสุข เหมือนอยู่กับ
ไฟให้ไม่ร้อน แล้วพากันทำาขึ้น ทำาให้มันสุขแต่มันก็ผิดไปหมด อะไรที่ทำาให้เกิดได ้
มันเป็นทุกข์นั่นเอง จึงต้องรู้จักนิพพานว่าเป็นความดับทุกข์อย่างแท้จริง และ
หนทางที่ทำาให้ถึงนิพพาน คืออริยมรรคมีองค์ ๘ อย่างนี้ 
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 สมัมาทฏิฐคิอืญาณปัญญา ความรูใ้น ๔ เรือ่งเท่านัน้ ไม่ต้องรูเ้ยอะ รู ้๔ เรือ่ง
เท่านั้นเอง แต่ยากมาก เพราะมีความลึกซึ้ง ส่วนใหญ่เราจะรู้จนมั่วไปหมด เป็น
ความรู้ผิด รู้ไม่ตรง ไม่รู้ทุกข์โดยความเป็นทุกข์ พยายามสร้างทุกข์ให้เป็นนิพพาน 
สร้างโลกให้มันเป็นสวรรค์ สร้างโลกให้มันสงบร่มเย็นอะไร นี้ก็ผิดไปนาน เพราะ
โลกมันก็เป็นโลก โลกเป็นของร้อน	สงบร่มเย็นก็คือนิพพ�น ไม่ใช่ไปสร้างโลกให้
มนัร่มเยน็ ทำาโลกให้มนัสงบไม่ได้หรอก ต้องรูจั้กว่าโลกมนัของมนัเป็นอย่างน้ี ส่วน
สงบแท้จรงิคอืนพิพาน ต้องแยกออกจากกนั มุง่ไปนพิพาน ใจอยูก่บัการเจรญิมรรค 
อย่างนี้จึงจะถูกต้อง นี้เรื่องของสัมมาทิฏฐิ ซึ่งเป็นองค์มรรคข้อที่ ๑
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๓.๒	สัมม�สังกัปปะ

 องค์มรรคข้อที่ ๒ สัมมาสังกัปปะ ความคิดถูกต้อง ขยายว่า 

สัมม�สังกัปปะ เป็นไฉน 
ความดำารใินการออกจากกาม ความดำารใินการไม่พยาบาท ความ

ดำาริในการไม่เบียดเบียน นี้เรียกว่าสัมมาสังกัปปะ 

 สังกัปปะ คือ ความตรึก ความคิด ความดำาริ ความโน้มเอียงทางใจ เอียง
ไปทางโลกหรอืออกนอกโลก เอยีงไปทางกามคณุหรอืก้าวออกจากกามคุณ ถ้าเป็น
ความคิดที่ถูกต้อง มี ๓ ลักษณะด้วยกัน 
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 อย่างที่ ๑ คือ ดำ�ริในก�รออกจ�กก�ม ดำาริการออกจากการหาความสุข 
จากกาม ออกจากความติดข้องในรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส ออกจากสิ่งต่างๆ  
ในโลก เงนิทอง ชือ่เสียง บ้าน ทีด่นิ ทรัพย์สมบตั ิกนิอิม่ นอนหลบั ความสะดวกสบาย 
ในโลก คิดออกไป ไปอยู่ปลีกวิเวก อยู่คนเดียว ไม่เกี่ยวกับใคร ความคิดออกเป็น
ความคดิทีถ่กู ถ้าคดิเอา คดิหาความสขุจากกาม คดิถงึเงนิทอง ชือ่เสยีง บ้าน ทีด่นิ 
สามี ภรรยา ลูก หลาน คิดว่าจะเอาเงินมาซื้อหาความสุขสนุกสนานเพลิดเพลิน 
อย่างนีค้ดิผดิ จะนำาความทุกข์มาให้ คิดออก คดิสละ คดิทิง้ ไม่คดิจะเอา คดิออกไป 
ฝึกจิต ทำากรรมฐาน คิดออกไปบวช หรืออยู่คนเดียว อย่างนี้ถูกต้อง
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 สัมมาสังกัปปะเป็นในเร่ืองของความคิด ความดำาริในสิ่งที่ถูกต้อง ดำาริ 
ในการออกจากกามคุณ เพราะกามคุณมันมีโทษมาก มีความคับแค้นมาก เป็น
เหมือนความฝัน เมื่อตื่นขึ้นมาก็หายไปหมด หรือเหมือนกับของยืมเขามา นำามา
เป็นเครือ่งประดบัชัว่เวลาหนึง่ เมือ่เจ้าของมาทวงกต้็องคนืเขาไป ไม่อาจทีจ่ะทำาให้
จิตสงบเย็น ไม่อาจให้ได้สุขอย่างแท้จริง ให้สุขได้เล็กน้อย แต่นำาทุกข์และมีเร่ือง 
เดือดร้อนใจมาก เป็นความสุขที่น่ากลัว มีกิเลสคือตัณหาและทิฏฐิเคลือบแฝง 
อยู่เสมอ ลำาบากท้ังการแสวงหา การเก็บรักษา ห�กมัวเม�หมกมุ่นอยู่ในก�ม	 
ไม่อ�จจะไปนิพพ�นได้ ส่วนเนกขัมมะ ออกจากกามนั้น ให้ความสุขที่ดีกว่า  
เป็นความสุขจากสมาธิ เป็นความสุขที่ไม่ควรกลัว สามารถอาศัยความสุขจาก
เนกขัมมะไปนิพพานได้
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 อย่างที่ ๒ คว�มดำ�ริในก�รไม่พย�บ�ท ความคิดที่ตรงข้ามกับพยาบาท 
ความคิดที่ไม่มีพยาบาทเจือปนอยู่เลย ไร้พยาบาท มีแต่ความหวังดี ปรารถนาดี 
ให้มีความสุข มีความไม่มีเวร ไม่มีภัย นำาความเจริญและสิ่งดีงามทั้งหลายมอบให้
คนอื่น ได้แก่ ความเมตตา ความเป็นเพื่อนเป็นมิตร สัตว์ในโลกก็ล้วนลำาบากอยู่
แล้วโดยธรรมชาต ิไม่คิดจะให้ใครเสยีหาย บาดเจบ็ ล้มตาย หรอืประสบความยาก
ลำาบาก
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 ความคิดพยาบาท อาฆาตว่าในอดีตคนนี้ทำาไม่ดีกับเราแล้ว คนนี้ทำาไม่ดี
กับคนท่ีเรารัก หรือคนนี้ทำาดีกับคนที่เราไม่รัก กำาลังทำาในปัจจุบัน หรือจะทำาใน
อนาคต ขอให้มันพินาศ ฉิบหาย ตายไป ให้ประสบความลำาบากอย่างโน้นอย่างนี้ 
ให้เขาประสบเคราะห์กรรมอะไรต่างๆ อย่างนี้เป็นความคิดที่ผิด ความจริงไม่ต้อง
คิดให้ทุกคนเป็นทุกข์หรอก ทุกคนก็ทุกข์อยู่แล้ว ถ้าไปคิดให้เขาเป็นทุกข์อีก เขา
ทุกข์อยู่แล้ว ทุกข์ล้วนๆ นั่นแหละ อย่างไรเขาก็ต้องตายอยู่แล้ว เพราะเกิดมาแล้ว
ก็ต้องตาย ยังไปคิดแช่งให้ตายอีก อย่างนี้มันก็ผิด นำาทุกข์มาให้

 ทุกคนล้วนลำาบากอยู่แล้ว คิดให้เขาลำาบาก มันผิดความจริง นำาความทุกข์
มาให้ ควรมีจิตเมตตา คิดให้เขาสบาย คิดให้เขามีความสุข อยู่รอดปลอดภัยจึงจะ
ถูกต้อง ความคิดนี้เป็นองค์ประกอบของมรรคพาไปให้ถึงนิพพานได้
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 อย่างที ่๓ คว�มดำ�รใินก�รไม่เบียดเบียน คิดตรงข้ามกบัความเบียดเบียน 
ไม่มีความเบียดเบียนเจือปนอยู่ในความคิด ไม่คิดเอารัดเอาเปรียบ ไม่เอาชนะกัน 
ไม่ถือโอกาสที่ตนเองมีอำานาจกว่า ไม่ใช่ว่าตัวเก่งกว่าแล้วเบียดเบียนคนอื่น เช่น 
เป็นคนก็เบียดเบียนสัตว์เล็กสัตว์น้อย ตีด้วยไม้ ขว้างด้วยก้อนดิน หรือคนที่ด้อย
กว่า ก็ถือโอกาสเบียดเบียนเขา ทำาให้เขาลำาบาก ให้มีความคิดช่วยเหลือ เป็น 
ความคิดกรุณา จึงจะถูกต้อง

 ความคิดท่ีถูกคือต้องช่วยเหลือกัน ถ้าเก่งกว่า มีโอกาสมากกว่า มีความ
สามารถมากกว่า หรือสุขภาพแข็งแรงกว่า ก็ช่วยเหลือผู้ที่ด้อยกว่า ช่วยผู้ตกทุกข ์
ได้ยาก ช่วยเหลอืสตัว์ทัง้หลาย ให้มแีต่ความคิดช่วยเหลอื ทกุคนกล็ำาบากเหมือนกนั 
ไม่รู้จะไปข่มเหงเบียดเบียนกันทำาไม มันลำาบากอยู่แล้ว ถ้ามีโอกาสก็ช่วยเหลือ  
ลูกนอ้งก็ชว่ยเหลือเจ้านาย เจ้านายก็ช่วยเหลอืลูกน้อง ช่วยเหลือกัน เพราะทุกคน
มันต่างก็ทุกข์เหมือนกัน เป็นสัตว์ผู้ประสบทุกข์เหมือนกัน ต้องเห็นอกเห็นใจกัน 
เมื่อใครลำาบาก ก็คิดช่วยเหลือ 
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 นี้คือสัมมาสังกัปปะมี ๓ ข้อ ความดำาริในการออกจากกาม ความดำาริ 
ในการไม่พยาบาท ความดำาริในการไม่เบียดเบียน มีความคดิออกวเิวก อยูเ่นกขัมมะ 
สูงสุดคือคิดออกบวช ไม่อยู่ทางโลก ไม่คิดคลุกคลีมีเพื่อนฝูง คิดออกไปจากโลก  
คิดเมตตา คิดกรุณา แค่ความคิดภายในใจ ยังไม่ต้องทำาจริงก็เป็นองค์มรรคแล้ว  
ให้เราเป็นเพือ่นเป็นมติร ไปช่วยเหลอืทกุคน ช่วยเหลอืสตัว์ทีต่กทกุข์ได้ยากทกุตวั 
นี้มันทำาไม่ได้ ช่วยให้ทุกคนหายทุกข์ นี่มันทำาไม่ได้จริง จึงให้อยู่เพียงแค่ความคิด 
ส่วนการกระทำา คำาพูด หรือการแสดงออกกด็ตูามความเหมาะสม แค่ไม่คดิพยาบาท  
ไม่คิดเบียดเบียน มีจิตเมตตากรุณาก็เป็นองค์มรรคแล้ว บางคนคิดเลยเถิดไป
มากกว่านั้น โอ้... ชาวโลกเป็นทุกข์เยอะ เราจะพยายามช่วยให้ชาวโลกทุกคน
เป็นคนดี ช่วยให้เขามีความสุขอย่างนั้นอย่างนี้ อย่างนี้ก็เลยองค์มรรคไป เป็นการ
ทำาตนให้ลำาบากเปล่าๆ ไม่อาจจะเป็นจริงได้ ขนาดช่วยให้สามีตัวเองดีขึ้นกว่าเดิม
อีกหน่อยนี้ ก็ยังช่วยไม่ได้เลย ช่วยพาแม่เข้าวัดหน่อย บางทีก็หาวิธีจนปวดหัว  
จึงต้องมีสัมมาทิฏฐินำาหน้า รู้ความจริงของสัตว์โลกที่มาตามกรรมไปตามกรรม  
ต่างมีกรรมเป็นของของตน และเข้าใจอริยสัจ ๔
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 เห็นว่าทุกคนเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตาย เป็นเพื่อนร่วมทุกข์ คิดกรุณา 
ช่วยเหลอื คดิอยากให้เขาพ้นจากความทกุข์ อยากให้เขามีความสขุ กคิ็ดถกูต้องแล้ว 
ส่วนการจะไปลงมอืช่วยเขาให้พ้นอันนัน้มนัเกินไป เกนิความจรงิของโลกไป โลกนี้ 
มันทุกข์ จะช่วยคนในโลกนี้ให้เป็นสุข มันเป็นไปไม่ได้ โลกเป็นทุกข์มันก็เรื่อง
ธรรมดาของโลก จะประสบความสุขก็ต้องให้เขามาปฏิบัติธรรม มุ่งหน้าเดินไป 
พระนิพพาน คนในโลกส่วนใหญ่ก็เป็นคนไม่ดี ยังทำาชั่วอยู่ ที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะ 
ไม่เห็นอริยสัจ การจะไปรณรงค์ให้ทุกคนเป็นคนดี ให้ทุกคนเลิกทำาความชั่ว มัน
ก็ทำาไม่ได้จริง	 เพร�ะถ้�ไม่มีอริยมรรคมีองค์	 ๘	 ไม่ได้มุ่งไปนิพพ�น	 ไม่ได้เห็น
อรยิสจั	กไ็ม่อ�จจะเป็นเลิกทำ�ชัว่ได้ เดีย๋วสกัหน่อยกลบัมาทำาชัว่ใหม่ วนไปวนมา 
อย่างน้ี ดีก็ดีเป็นพักๆ เดี๋ยวสักหน่อยก็ไม่ดีแล้ว ไม่มั่นคง เพราะไม่มีอริยมรรค 
เป็นเครื่องรองรับ 
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 มีแต่อริยมรรคมีองค์ ๘ เท่านั้นที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริง เพราะ
ปัญหาเกิดจากความไม่รู้ เกิดจากความอยาก เกิดจากกิเลสต่างๆ มีแต่อริยมรรค 
ทีจ่ะละกเิลสได้ สมัมาทฏิฐเิป็นองค์ประกอบหนึง่ สมัมาสงักปัปะกเ็ป็นองค์ประกอบ
หนึง่ โดยวธีิอืน่มนัแก้ไม่ได้ ในโลกนีเ่ขากพ็ยายามแก้ไขให้ทกุคนเหน็ใจกนั พยายาม
ให้ทกุคนไม่เห็นแก่ตวั เห็นแก่ส่วนรวม ให้เป็นคนด ีเขากร็ณรงค์กนัอยูบ่่อยๆ ไม่ใช่
เฉพาะยุคนี้นะ เขาก็รณรงค์กันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว แต่ก็ยังทำาไม่ได้จริง ทำาไม
เป็นแบบนั้น เป็นเพราะไม่เห็นอริยสัจ คนทั่วไปเขาไม่มีความรู้ ก็วนไปวนมา 
อย่างนี้ มีแต่ผู้ที่ศรัทธาคำาสอนของพระพุทธเจ้า มาศึกษาและปฏิบัติตามเท่านั้น 
จึงจะหมดปัญหาได้
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 สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ ชุดนี้จัดเป็นปัญญ�ขันธ ์จัดอยู่ในกลุ่มปัญญา 
หากอยากรู้ว่ามีปัญญาหรือไม่ ก็ดูท่ีความเห็นว่าตรงกับอริยสัจ ๔ หรือไม่ ด ู
ความคิด ออกจากกามหรือไม่ เมตตาหรือไม่ กรุณาหรือไม่ หากเห็นไม่ตรงกับ
อริยสัจ ๔ ก็ไม่มีปัญญา คิดเอานั่นเอานี่มากมาย มีพรรคพวกเพ่ือนฝูงเยอะๆ 
อยู่กับโลก ให้เจริญทางโลก ก็ไม่มีปัญญา คิดเอาความเลวร้ายไปใส่ให้ผู้อื่น เอา 
ความตายไปใส่ให้เขา ขอให้มันตายๆ ไปเสีย ขอให้มันพินาศฉิบหาย ก็ไม่มีปัญญา 
คดิเบยีดเบยีน ฉวยโอกาสทีต่นมสีมองดกีว่า เก่งกว่า ทำาให้คนอ่ืนเขาลำาบาก กไ็ม่มี
ปัญญา ความจริงแล้ว ตนเองหัวสมองดีกว่าเขา เก่งกว่าเขา ก็เป็นกรรมเก่าให้มา 
ควรจะนำามาใช้เป็นประโยชน์ในคิดช่วยเหลือคนที่ด้อยกว่า 
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๓.๓	สัมม�ว�จ�

 องค์มรรคข้อที่ ๓ สัมมาวาจา ขยายความว่า 

สัมม�ว�จ� เป็นไฉน 
เจตนาเป็นเหตุงดเว้นจากการพูดเท็จ เจตนาเป็นเหตุงดเว้นจาก

การพดูส่อเสยีด เจตนาเป็นเหตงุดเว้นจากการพดูคำาหยาบ เจตนาเป็นเหต ุ
งดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ นี้เรียกว่า สัมมาวาจา 

 สัมมาวาจา คำาพูดถูกต้อง โดยสภาวะเป็นวิรต ี คือ การงดเว้นจากคำาพูด 
ที่ไม่ดี มีความเห็นถูกต้องว่า คำาพูดเหล่านั้นไม่ดี ไม่มีประโยชน์ ไม่ใช่องค์ประกอบ
ของมรรค ไม่ใช่หนทางทำาให้ถึงความสงบร่มเย็น ไม่จำาเป็นต่อการไปนิพพาน มี
ความเห็นและความคิดถูกต้อง แล้วงดเว้นคำาพูดไม่ดี ๔ ข้อ คือ งดเว้นจากการ 
พูดเท็จ งดเว้นจากการพูดส่อเสียด งดเว้นจากการพูดคำาหยาบ งดเว้นจากการพูด
เพ้อเจ้อ การฝึกหัดตั้งใจงดเว้นจากคำาพูดไม่ดี งดเว้นความชั่ว พวกเรานี้ส่วนใหญ่
ตั้งใจทำาดี แต่ท่านให้งดชั่ว หลีกเว้นจากความชั่ว ไม่ทำาความชั่ว
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 พวกเราส่วนใหญ่เป็นพื้นฐานไม่ดี พยายามทำาดี พื้นฐานไม่ดีจะพยายาม 
ทำาดี พอพยายามดีมันก็เลวอยู่อย่างนั้น วนไปวนมา ส่วนใหญ่ชอบพากันทำาดี 
อย่างนัน้อย่างนี ้แล้วกเ็ลวตลอด ไม่เคยพ้นทกุข์กบัเขาสกัท ีขัน้พืน้ฐานไม่ใช่ให้เรา
ไปทำาดี ต้องย้อนกลับมาทำาพื้นฐาน คือพยายามไม่ทำาเลว พยายามงดเว้นจากสิ่ง 
ทีไ่ม่ดี เพือ่ให้พ้ืนฐานด ีตอนนีเ้รากำาลงัจะเปลีย่นพืน้ฐานสมัมาวาจา สมัมากัมมนัตะ 
สัมมาอาชีวะ เป็นศีล เป็นพ้ืนฐาน เป็นเหมือนแผ่นดิน ย้อนกลับมาที่พื้นฐานว่า  
เรานีย้งัมขีาดตกบกพร่องอะไรอยูบ้่าง ยังทำาชัว่อะไรอยูบ้่าง เอามันออกเสยี พืน้ฐาน 
ก็จะได้ดี เหมือนกับจะปลูกข้าว เราไปดูนาของเรา ไม่ใช่เอาข้าวมาหว่านเลย  
พวกที่จะไปทำาดีก็คล้ายๆ ไปดูนาตัวเอง เอาข้าวมาหว่านเลย อย่างนี้ก็ไม่ได้เรื่อง 
ส่วนพวกที่มีปัญญารู้จักการปลูกข้าว ย้อนกลับมาสำารวจนาก่อน มีวัชพืชอยู ่
บ้างไหม มีวัชพืชเยอะกเ็อาออกก่อน ปรับดนิให้เหมาะสมก่อน แล้วค่อยหว่านข้าว
ลงไป ทำาถูกก็คือย่างนี้ ฝึกงดเว้นจากคำาพูดไม่ดี ไม่ใช่พยายามตั้งใจพูดดีๆ 



215 

 ตอนแรก ยังไม่ต้องทำาอะไรเพิ่ม เอ�สิ่งผิดออกไป จุดไหนมันเกินอยู่ให ้
เอาออก ประเพณีพิธีกรรม ความเห็น ความเชื่อ ความคิด ความนึก อะไรที่ผิดอยู่ 
เอาออก เชือ่มงคล ตืน่ข่าว หมอด ูหมอเดา ของขลงัศกัดิสิ์ทธิ ์คำาพดูอะไรทีเ่ลยเถิด 
คำาพูดไม่จำาเป็น การกระทำาอะไรที่ผิด การกระทำาไม่จำาเป็น การหาเลี้ยงชีพอะไร 
ทีย่งัไม่สะอาด มกีารเบยีดเบยีนผูอ้ืน่ให้เขาเดอืดร้อน หรอืมกีารยกัยอก ผิดศลีธรรม 
ไปเช็กดู เอาพื้นฐานของตัวเองทั้งหมดนั้นกระจายออกดู เพื่อให้พื้นฐานนี ้
เหมาะกับอริยมรรค เหมาะสำาหรับการฝึกตัวเอง ไปเอาอันไม่ดีนั้นออก ยังไม่ต้อง
ทำาอันใหม่มาเพิ่ม องค์ศีลเป็นพื้นฐาน 
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 สัมมาวาจามีอยู่ ๔ ข้อ งดเว้นจากการพูดเท็จ งดเว้นจากการพูดส่อเสียด 
งดเว้นจากการพดูคำาหยาบ งดเว้นจากการพดูเพ้อเจ้อ องค์มรรคนีเ่ป็นความงดเว้น 
เป็นสภาวะที่เกิดขึ้นในจิตเรียกว่าวิรตี เป็นเจตสิกชนิดหนึ่ง เมื่อเกิดขึ้นแล้วทำาให ้
มีการงดเว้น ไม่ทำาสิ่งไม่ดี ละอายต่อสิ่งที่ไม่ดี เห็นสิ่งไม่ดีเป็นของน่ากลัว ทำาแล้ว 
จะนำาโทษมาให้ งดสิ่งที่ไม่ดีได้ ไม่คิดจะทำาสิ่งเหล่านั้น ชาวโลกโดยทั่วไปเขาโกหก
กัน ส่วนเรางดเว้นจากการโกหก เอ... คนน้ันพูดมาก ส่วนเราจะงดเว้นจากการ 
พูดมาก คนนั้นพูดนินทาชาวบ้าน ส่วนเราจะงดเว้น คนนั้นพูดจาหยาบคาย ด่า
ชาวบ้านเขา บ่นคนนั้นคนนี้ เราจะงดเว้นคำาพูดหยาบคาย เราจะไม่ด่าไม่บ่นใครๆ 
ชาวโลกเขาพูดเพ้อเจ้อไร้ประโยชน์ ส่วนเราจะงดเว้นจากคำาพูดที่ไม่มีประโยชน์ 
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 มีรายละเอียดเพิ่มเติม คือ งดเว้นจากการพูดโกหก พูดแต่คำาจริง พูดเป็น
สัจจะ รักษาสัจจะอยู่เสมอ มีถ้อยคำาเป็นที่เชื่อถือได้ ไม่หลอกลวงชาวโลก งดเว้น
จากการพูดคำาส่อเสียด ไม่เอาคำาของฝ่ายหนึ่งไปพูดให้ฝ่ายหนึ่งฟังเพ่ือทำาลาย 
อีกฝ่ายหนึ่ง ไม่พูดให้เขารักตน ให้เขาเกลียดคนอื่น ยินดีที่ทุกฝ่ายมีความสามัคคี
ปรองดองกัน พูดแต่คำาที่ส่งเสริมความสามัคคี ให้คนเข้าใจกัน สมานนำ้าใจกัน  
งดเว้นการพูดคำาหยาบคาย คือคำาพูดที่คนทั่วไปเขาไม่ชอบ ไม่พูดกระทบ ทิ่มแทง 
พูดแต่คำาไพเราะอ่อนหวาน คำาที่จับใจ คนส่วนมากพอใจ มีจิตเมตตาพูด งดเว้น
คำาพูดเพ้อเจ้อ ไร้ประโยชน์ ทำาให้เสียเวลาเปล่าๆ พูดแต่คำาที่มีอรรถมีธรรม มี
ประโยชน์ พูดมีหลักฐานอ้างอิง พูดกำาหนดระยะเวลา พูดถูกกาลเวลา ถูกบุคคล 
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๓.๔	สัมม�กัมมันตะ

 องค์มรรคข้อที ่๔ สมัมากมัมันตะ การกระทำาด้านกายทีถ่กูต้อง ขยายความว่า 

สัมม�กัมมันตะ เป็นไฉน 
เจตนาเป็นเหตุงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ เจตนาเป็นเหตุงดเว้น 

จากการลักทรัพย์ เจตนาเป็นเหตุงดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม นี้
เรียกว่า สัมมากัมมันตะ 

 เป็นสภาวะวริต ีคอื การงดเว้นการกระทำาทางกายทีไ่ม่ถกูต้อง งดเว้นจากการ
ฆ่าสัตว์ งดเว้นจากการลักทรัพย์ งดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม เห็นสิ่งเหล่านี ้
น่าขยะแขยง เป็นสิ่งน่ารังเกียจ แล้วงดเว้น หันหลังกลับจากสิ่งเหล่านี้ ไม่คิดจะ 
ทำาผิดทางกาย มีแต่การกระทำาที่เหมาะสมถูกต้อง 
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 มีรายละเอียดเพิ่มเติม คือ เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ วางท่อนไม้ วางอาวุธ 
มีความละอายต่อการทำาลายชีวิตผู้อื่น มีใจเอ็นดู กรุณา ช่วยเหลือ ทำาแต่สิ่งที่
เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่สัตว์ทั้งหลาย เว้นขาดจากการลักทรัพย์ ไม่ถือเอาสิ่งของ 
ทีเ่จ้าของเขาไม่ได้ให้ รับเอาแต่ของท่ีเขาให้เท่านัน้ ไม่มุ่งเอาของผูอ้ืน่ มุง่เอาแต่ของ
ทีเ่ขาให้ ไม่ขโมย ยักยอก หลอกลวง คดโกง ฉ้อฉล ทำาตนให้สะอาด ได้สิง่ของต่างๆ 
มาอย่างถูกต้อง เว้นขาดจากการประฤติผิดในกาม ไม่ล่วงละเมิดผู้อยู่ในปกครอง
ของมารดาบิดาเป็นต้น ไม่ล่วงละเมิดภรรยาสามีของผู้อื่น ไม่ล่วงละเมิดประเพณี
ของชาวโลกเกี่ยวกับการมีครอบครัว มีความสำารวมระวัง และสันโดษในคู่ของตน 
สูงสุดคือประพฤติพรหมจรรย์ เว้นจากการมีคู่ อันนี้เรียกว่า สัมมากัมมันตะ
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๓.๕	สัมม�อ�ชีวะ

 องค์มรรคข้อที่ ๕ สัมมาอาชีวะ ขยายความว่า

สัมม�อ�ชีวะ	เป็นไฉน
พระอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ละมิจฉาอาชีวะแล้ว เลี้ยงชีวิตอยู่

ด้วยสัมมาอาชีวะ นี้เรียกว่า สัมมาอาชีวะ 
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 ละมิจฉาอาชีวะ ก็เป็นวิรตี คือการงดเว้น การเว้นขาด เห็นเป็นสิ่งที่ไม่ดี 
น่าขยะแขยง เป็นสิ่งไม่ถูกต้อง ก็งดเว้น ไม่คิดไปทำา คล้ายๆ กับข้อสัมมาวาจาและ
สัมมากัมมันตะ แต่ข้อนี้เป็นเร่ืองเกี่ยวกับการหาเลี้ยงชีวิต เนื่องจากเราอยู่ในภูมิ
ที่มีขันธ์ ๕ กายและจิตมันอยู่ด้วยกัน จิตอาศัยเกิดที่กาย และกายนี้ต้องมีอาหาร  
ต้องมีเสื้อผ้า มีที่อยู่อาศัย มียารักษาโรค และสิ่งอำานวยความสะดวกอื่นๆ รวมทั้ง
ต้องมีการเกี่ยวข้องกับชาวโลก มีหน้าที่ต่างๆ ตามสมมติทางโลก จึงจะดำารงชีวิต 
อยูไ่ด้ อาหารท่ีเรารับประทาน เป็นต้น ต้องได้ม�โดยสจุรติ ไม่ได้เป็นมจิฉาอาชวีะ 
ไม่ได้หลอกลวง หรือทำาผิดๆ เบียดเบียนผู้อื่นแล้วได้มา ถ้าเอาเงินไปซื้อมา ก็ต้อง
เป็นเงินที่ได้มาอย่างถูกต้อง 
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 ถ้าเป็นพระภิกษุก็ปฏิบัติตามพระวินัยบัญญัติ ไม่ใช่ไปหลอกลวงญาติโยม 
หรือทำาตัวเป็นหมอดู ทำานายทายทัก ดูดวง ดูฤกษ์งามยามดี เป็นหมอรักษาผู้ป่วย 
ทำาพิธีกรรมไล่ผี เป็นต้น ทำาให้ชาวบ้านเลื่อมใส แล้วถวายอาหาร ไม่ใช่อย่างนั้น 
อาหารได้มาอย่างบริสุทธิ์ถูกต้อง คือไปบิณฑบาต แล้วชาวบ้านถวายมา ไม่ได้ไป
ออกปากขออะไร อย่างนีเ้ป็นต้น การแสวงหาปัจจยัแบบใดทีพ่ระพทุธเจ้าทรงห้าม
ก็งดเว้นเสีย 
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 สำาหรับอุบาสกอุบาสิกาไม่ควรทำา ๕ อาชีพ คือ ค้าขายอาวุธ ค้าขายสัตว์ 
ค้าขายมนษุย์ ค้าขายสรุาเมรยั ค้าขายยาพษิ เพราะเป็นอาชพีทีเ่บยีดเบยีนทำาร้าย
ผูอ่ื้น ทำาให้ผูอ้ืน่เดอืดร้อน ได้รบัอนัตราย เป็นพษิภัยต่อร่างกายและสติสมัปชญัญะ
ของผู้อื่น ได้เงินมาก็ไม่ถูก ซื้อข้าวกินมันก็ไม่บริสุทธิ์ ไปทำาที่อยู่อาศัยต่างๆ ก็ไม่
บริสุทธิ์ ถ้าเป็นอาชีพอื่นๆ ก็อย่าไปทำาผิดธรรม ไม่คดโกง หลอกลวง ตลบตะแลง
ได้มา 
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 เหล่านีอ้งค์มรรค ทีเ่ป็นหมวดศลี สลีขนัธ์	๓ ข้อ สมัมาวาจา สมัมากมัมนัตะ 
สัมมาอาชีวะ เป็นพื้นฐานเหมือนแผ่นดิน เมื่อจะทำากิจการงานใดๆ ต้องอาศัย
แผ่นดิน จึงทำางานได้ ฉันใด ศีลก็เหมือนอย่างนั้น ในเบื้องต้น ศีลไม่ต้องไปให้ทำา
อะไรดมีาก ให้เว้นจากการทำาชัว่ ให้กลบัไปตรวจสอบตวัเอง สิง่ทีเ่ราทำาอยูน่ัน้แหละ 
สิ่งใดผิดพลาดบกพร่อง ไม่ดี ไม่เหมาะสม ไม่เป็นมรรค ก็เห็นโทษ เห็นว่�เป็นสิ่ง 
ไม่เป็นประโยชน์	 น่�รังเกียจ	 แล้วงดเว้นไปเสีย	 แล้วก็สร้�งคุณธรรมต่�งๆ	
เพิ่มข้ึนม�	 เพื่อให้ส�ม�รถงดเว้นได้ดียิ่งขึ้น	 และงดเว้นได้อย่�งเด็ดข�ดเมื่อมี
อริยมรรคเกิดขึ้น คุณธรรมต่างๆ เช่น มีศรัทธาในปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า 
มีหิริ ความละอายต่อการกระทำาชั่ว มีโอตตัปปะ ความเกรงกลัว สะดุ้งกลัวต่อ 
ผลของการทำาชัว่ ยิง่ต้องการไปนพิพาน การพดูผดิ ทำาผดิ เลีย้งชวีติ กเ็ป็นตัวขัดขวาง 
ไม่อาจจะไปนิพพานได้ นำาแต่ความเร่าร้อนและความทุกข์มาให้ อย่างนี้เป็นต้น  
จะช่วยให้งดเว้นได้เพิ่มขึ้น จนทำาให้บริสุทธิ์ต่อไป 
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 ส่วนองค์มรรคอีก ๓ ข้อ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ เป็นหมวด
สมาธิ สม�ธิขันธ์	 เป็นชุดฝึกจิตให้มีความพร้อมสำาหรับเป็นบาทของการเจริญ
ปัญญา เมื่อคุณธรรมด้านปัญญา ด้านศีล ด้านสมาธิ มีความสมดุลนั่นแหละ จึง
รวมกันขึ้น เกิดมัคคญ�ณทำาลายกิเลสได้ 

 วันนี้ พูดแจกแจงองค์มรรค ๕ องค์แล้ว ส่วนองค์มรรคหลังๆ คราวหน้า 
จะแจกแจงนิดหน่อยก็คงพอเข้าใจ เพราะได้พูดมาจากเรื่องอื่นๆ สัมมาสติ 
ก็พูดมาในเรื่องสติปัฏฐาน ๔ สัมมาวายามะก็พูดมาในเร่ืองสัมมัปปธาน ๔  
สัมมาสมาธิก็พูดมาในเร่ืองอิทธิบาท ๔ รวมทั้งตอนบรรยายอินทรีย์ ๕ พละ ๕  
ก็พูดถึงองค์มรรคเหล่านี้อยู่แล้ว
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 แจกแจงองค์มรรคช่วงปีใหม่พอดี พวกเราทั้งหลายจะได้เป็นคนใหม ่
เสียบ้าง จะเป็นคนใหม่ได้ก็ต้องอาศัยอริยมรรคอย่างเดียว ถ้าไม่มีอริยมรรค 
ก็อย่างเก่า เดี๋ยวดีเดี๋ยวชั่ว เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์ จะปีใหม่ ปีเก่า ปีไหนก็เหมือนเดิม
แหละ ไม่ใช่แค่ปีใหม่ เกิดชาติใหม่ ก็ยังเป็นปุถุชนกิเลสหนาแน่นเหมือนเดิม ต้อง 
เวียนว่ายตายเกิดเหมือนเดิม ถ้ามีอริยมรรคแล้วก็จะใหม่ได้ เดิมกิเลสมากก็จะ 
ลดลงเร่ือยๆ เดิมทุกข์มากก็จะทุกข์น้อยลงไปเรื่อยๆ แต่เดิมเวียนว่ายตายเกิด 
ไม่สิ้นสุด ก็จะถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้โดยถูกต้องแน่นอน 
 
 บรรยายวันนี้ก็สมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับ อนุโมทนาทุกท่านครับ

_______________________
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ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัย 
สวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่าน 

 วันนี้บรรยายโพธิปักขิยธรรม ตอนที่ ๒๒ ชื่อหัวข้อว่า “อริยมรรคมีองค์ ๘ 
ตอนที่ ๔” ในคราวที่แล้ว พูดแจกแจงอริยมรรคมีองค์ ๘ อ่านให้ท่านทั้งหลายฟัง
ครบทั้ง ๘ องค์ ขยายความเพิ่มเติมเฉพาะองค์มรรคที่ยังไม่ได้บรรยาย อริยมรรค
มีองค์ ๘ นั้นรวมกันเกิดขึ้นในขณะจิตเดียว เป็นชั้นโลกุตตระ เป็นสิ่งเหนือโลก มี
พระนิพพานเป็นอารมณ์ ที่แจกแจงขยายความ ก็เพื่อให้เห็นคุณสมบัติที่สมบูรณ์
ครบถ้วน เหมอืนเราจะเป็นนกักฬีาอาชพีผูช้ำานาญ นกักฬีาชนดินัน้ๆ ต้องประกอบ
ด้วยคุณสมบัติอะไรบ้าง ก็บอกรายละเอียดไว้ก่อน ส่วนการฝึกหัดเพื่อจะเป็น
นักกีฬา ก็ต้องไปฝึกกับโค้ช ซึ่งโค้ชแต่ละคนจะมีเทคนิควิธีแตกต่างกันไปตาม 
ความถนัด 

อริยมรรคมีองค์ ๘ ตอนที่ ๔
บรรยายวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
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 เวลาพูดถึงคุณสมบัติที่สมบูรณ์พร้อม เราก็หยิบแต่ละอย่างๆ มาพูด เช่น 
เล่นกีฬากอล์ฟ ท่ายืนที่ถูกต้องคือแบบนี้ๆ วงสวิงที่ถูกต้องในการตีกอล์ฟคือ 
แบบนี้ๆ  การตลีกูท่ีถกูต้องคอืแบบนี้ๆ  การถอืไม้ทีถ่กูต้องคอืแบบนี้ๆ  และคณุสมบตัิ
อื่นๆ อีก หยิบมาทีละอย่าง เอาสิ่งที่ถูกต้องสมบูรณ์แบบที่สุดมาพูด แต่ความจริง
คุณสมบัติทั้งหมดมีอยู่ในนักกอล์ฟคนหนึ่ง เราก็เห็นว่าเขายืนถือไม้แล้วก็ตีลูกไป
ลงหลุม ทุกคุณสมบัติมีในขณะเดียวกันนั่นแหละ ท่ายืนที่ผิดพลาด วงสวิงที่ไม่ถูก 
การตีลูกที่ผิด การถือไม้ที่ผิด ก็ถูกละหมดไปในตอนนั้นเลย 

 เหมือนกับอริยมรรคมีองค์ ๘ นั่นเอง ถ้าเกิดขึ้นก็เกิดในขณะจิตเดียว  
รู้อริยสัจ	 ๔	 เห็นพระนิพพ�น	ทำ�ล�ยกิเลสได้	 ในขณะเดียวกันนั่นเอง เมื่อยก
สัมมาทิฏฐิออกมาอธิบายว่าสัมมาทิฏฐิ คือความรู้ถูกต้อง นี้รู้เรื่องอะไรบ้าง ก็พูด 
รายละเอียดให้ฟัง สำาหรับผู้ฟังแล้ว ต้องการมีคุณสมบัติอย่างนั้น ก็ต้องไปฝึกมา 
ทลีะอย่างสองอย่าง เหมอืนคนทีจ่ะเป็นนกักฬีากอล์ฟ คณุสมบัตกิารเป็นนกักอล์ฟ
ทีด่ ีเราอ่านแล้ว ไปหาโค้ช โค้ชกส็อนทลีะอย่างสองอย่าง ฝึกไปทลีะอย่างสองอย่าง 
แล้วเอามารวมกัน สามารถเล่นกอล์ฟได้ จนกระทั่งสมบูรณ์พร้อม จะได้เป็น 
นักกอล์ฟอาชีพ ไปแข่งกับคนอื่นเขาได้ เล่นบ่อยๆ กลายเป็นเป็นผู้ชำานาญ 
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 อริยมรรคก็ทำานองเดียวกันนี้ เราฝึกมาทีละอย่างสองอย่างสามอย่าง  
ตามแนวของอาจารย์นี้บ้างอาจารย์นั้นบ้าง ก็คล้ายๆ เรียนกับโค้ชนั่นแหละ โค้ช
แต่ละท่านสอนเทคนิควิธีไม่เหมือนกันบ้างในรายละเอียด นี้ก็เป็นเรื่องธรรมดา 
ไม่ใช่เรื่องผิดปกติอะไร วิธีการปฏิบัติธรรม ในรายละเอียดจึงมีหลากหลาย แต่อยู่
ในหลักการอันเดียวกันนั่นเอง คือหลักอริยมรรค หลักปัญญา ศีล สมาธิ 

 ฉะนั้น จึงไม่ต้องงงที่สำานักแต่ละสำานักมีวิธีในรายละเอียดไม่เหมือนกัน  
นี้เป็นเรื่องธรรมดา ถ้าสองสำานักพูดเหมือนกัน ควรจะงงว่าเรียนมาจากอาจารย์
เดียวกันหรือเปล่า ทำาไมพูดเหมือนกัน ถ้าเรียนมาจากคนละอาจารย์ เทคนิค 
วิธีการย่อมจะไม่เหมือนกันบ้าง อันนี้เป็นเรื่องธรรมดา ทุกวิธีก็เพื่อให้มีสัมมาทิฏฐิ 
สัมมาสังกัปปะ เป็นต้นเหล่านี้ มารวมกันในจิต ตอนนี้ เรามาฟังไว้ก่อน จะได้รู ้
สิ่งที่ต้องฝึก ต้องอบรม ต้องเจริญให้มีขึ้นคือสิ่งเหล่านี้ๆ ในการไปปฏิบัติถ้าได้
อาจารย์ดี สอนถูกต้องก็ดีไป แต่บางจารย์สอนไปนอกเร่ือง เราจะฝึกเพื่อให้มี
อริยมรรค เขาหลอกไปอย่างอื่น อย่างนี้ก็เสียหาย เราจะได้มีหลักตรวจสอบ
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 เหมือนเราอยากจะเป็นนักกอล์ฟ แต่เขาสอนเราให้ไปเตะฟุตบอล อย่างนี้
มันคนละเรื่องกันอยู่ อยากเป็นอย่างหนึ่ง แต่ไปทำาอีกอย่างหนึ่ง มันก็ไปคนละทิศ
ละทาง อยากไปสู่สถานท่ีแห่งหนึ่ง แต่เดินผิดถนน อย่างน้ีเดินเท่าไรก็ไม่ถึงสักที 
ยิง่ขยนัเดนิ กย็ิง่เป็นการลำาบากโดยเปล่าประโยชน์ เราเรยีนไว้ก่อนอย่างนี ้เพือ่ว่า
จะได้มีหลักการ บางท่านเรียนหลักการเยอะจนมึนไปหมด แต่ไม่เคยไปปฏิบัติ  
ไม่เคยฝึกหัด ก็จะไม่เข้าใจจริง แค่รู้แบบงงๆ ยังไม่ชัดเจน เช่น จะเป็นนักกอล์ฟ
อาชีพ เขาก็เขียนหนังสือได้เป็นเล่มๆ รายละเอียดมันเยอะ คนตีกอล์ฟเป็นแล้ว  
ก็ไม่ต้องดูหนังสืออะไร หากเอาแต่อ่านหนังสือ ไม่เคยฝึก จะให้เข้าใจชัดเจน และ
ตีกอล์ฟเป็น ก็เป็นไปไม่ได้ 
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 ในคราวที่แล้ว พูดแจกแจงอริยมรรค ตัวสัมมาทิฏฐิรู้อะไร คือ รู้ในทุกข์  
รู้ในทุกขสมุทัย รู้ในทุกขนิโรธ รู้ในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ญาณในทุกข์ ญาณใน
ทุกขสมุทัย ญาณในทุกขนิโรธ ญาณในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา นี้องค์มรรคที่ ๑
 
 องค์ที่ ๒ สัมมาสังกัปปะ ความดำาริ ความคิด ความโน้มเอียงทางจิตทางใจ 
ยังไม่ออกมาทางด้านกายวาจา เป็นเพียงแต่ด้านความคิด ได้แก่ ความดำาริในการ
ออกจากกาม ความดำารใินการไม่พยาบาท ความดำารใินการไม่เบียดเบียน อรยิมรรค
มีองค์ ๘ นี้เกิดในใจ ไม่ได้เกิดทางกายหรือวาจา ด้านกายและวาจาเป็นเพียงการ
แสดงออก ในการปฏิบัติเริ่มต้นก็เป็นความคิดถูกต้องทีละอย่างๆ หัดคิดออกจาก
กาม หัดคิดเมตตา หัดคิดกรุณา ทำาทีละอย่างๆ เมื่อทำาบ่อยๆ จนสมบูรณ์รวมกับ
มรรคองค์อื่นๆ สัมมาสังกัปปะก็เป็นความสำาเร็จ ความคิดทั้ง ๓ ประเภทนี้รวมลง
ในขณะจิตเดียว 
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 องค์มรรคที่ ๓ สัมมาวาจา ได้แก่ เว้นจากการพูดเท็จ เว้นจากการพูด 
ส่อเสียด งดเว้นจากการพูดคำาหยาบ งดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ ตอนต้นก็งดเว้น 
ทีละอย่างๆ บางคราวงดเว้นโกหก บางคราวงดเว้นการพูดส่อเสียด บางคราว 
งดเว้นการพูดคำาหยาบคาย บางคราวงดเว้นพูดเพ้อเจ้อ ฝึกปฏิบัติไปจนสมบูรณ์ 
เป็นองค์มรรคก็งดเว้นได้โดยสิ้นเชิง เป็นการงดเว้นทั้ง ๔ ข้อสำาเร็จสมบูรณ ์
ในขณะเดียว ไม่กลับไปมีคำาพูดสิ่งที่ผิดเหล่านี้อีกต่อไป
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 องค์มรรคที่ ๔ สัมมากัมมันตะ ได้แก่ งดเว้นจาการฆ่าสัตว์ งดเว้นจากการ
ลักทรัพย์ งดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม นี้เป็นการกระทำาถูกต้องในด้านกาย 
องค์มรรคท่ี ๕ สมัมาอาชีวะ คือละมจิฉาอาชวีะแล้ว เลีย้งชวีติอยูด้่วยสมัมาอาชวีะ 
ในการฝึกตอนต้นกท็ำาละอย่างๆ เหมอืนกบัมรรคข้ออืน่ๆ นัน่เอง เมือ่สมบรูณ์เป็น
อริยมรรค	ก็ทำ�กิจหน้�ที่สำ�เร็จในขณะจิตเดียว มรรคจิตจึงเป็นที่รวมของธรรม 
ฝ่ายเหตุที่ได้รับการฝึกมาจนสมบูรณ์ มารวมกันทำาหน้าที่ คือการละกิเลส ทำาให้
ออกจากวัฏฏทุกข์ ถึงพระนิพพาน

 ในคราวที่แล้ว พูดแจกแจงทั้ง ๕ องค์นี้ ในอริยมรรคมีองค์ ๘ เริ่มด้วย 
สัมมาทิฏฐิ มีความเห็นถูกต้องอยู่ข้างหน้า ปัญญานำาหน้า เมื่อปัญญาเห็นถูกต้อง 
ความคดิกถ็กูต้อง วาจากถ็กูต้อง การกระทำาด้านกายและการเลีย้งชวีติกจ็ะถกูต้อง
ตามไปด้วย 
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๓.๖	สัมม�ว�ย�มะ

 องค์มรรคที่ ๖ คือ สัมมาวายามะ ความเพียร กล้าหาญ บากบ่ัน มี 
กำาลังใจมั่นคง ไม่ท้อแท้ ไม่ท้อถอย เอาการเอางานอย่างเต็มที่ ยากลำาบากอย่างไร
กไ็ม่ยอมแพ้ ไม่ทอดทิง้ธรุะในกศุลธรรมทัง้หลาย สัมมาวายามะนัน้เม่ือขยายความ
ออกมา ได้แก่สัมมัปปธาน ๔ ที่เคยเรียนมาแล้วในโพธิปักขิยหมวดที่ ๒ นั่นเอง 
ตอนสมัมปัปธานนัน้ยงัไม่เตม็สมบรูณ์ ใน ๔ ข้อนัน้ กฝึ็กทำามาทลีะข้อ ฝึกทำาบ่อยๆ 
กม็กีำาลงัมากขึน้ ได้ชือ่เป็น วริยินิทรย์ี	วริยิพละ	วริยิสมัโพชฌงค์ จนสมบรูณ์เป็น
องค์มรรค ได้ชือ่สมัมาวายามะ ความเพียร ๔ ข้อนัน้ สมบูรณ์พร้อมในขณะจติเดยีว 
เพราะได้ทำามาจนชำานาญแล้ว สัมมาวายามะขยายความว่า 
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สัมม�ว�ย�มะ เป็นไฉน
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สร้างฉันทะ พยายาม ปรารภความเพียร 

ประคองจิต มุ่งมั่น เพื่อป้องกันบาปอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดมิให้เกิดขึ้น
สร้างฉันทะ พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิต มุ่งมั่น เพื่อ

ละบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว
สร้างฉันทะ พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิต มุ่งมั่น เพื่อ

ทำากุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น
สร้างฉันทะ พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิต มุ่งมั่น เพื่อ

ความดำารงอยู ่ไม่เลอืนหาย ภยิโยภาพ ไพบลูย์ เจริญเตม็ทีแ่ห่งกศุลธรรม
ที่เกิดขึ้นแล้ว 

นี้เรียกว่า สัมมาวายามะ
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 วธิฝึีกสร้างสมัมาวายามะ สร้างความพอใจ มุง่มัน่ บากบัน่ เข้มแขง็ ในการ
ป้องกันบาปอกุศล พยายามป้องกันไว้เสมอ ส่วนจะป้องกันได้หรือไม่ได้นั่นก็เป็น
อีกเรื่องหน่ึง ขึ้นกับปัจจัยหลายอย่าง สิ่งที่เราต้องการคือฝึกให้ความเพียรโตข้ึน  
มบีาปอกศุลเกดิขึน้ สร้างความพอใจ มุ่งม่ัน บากบ่ัน ไม่ยอมย่อท้อ พยายามเพ่ือละ 
ละบาปอกุศลที่เกิดขึ้นแล้ว ละได้หรือไม่ ละได้ตอนไหน อันนี้ก็อยู่ในเงื่อนไข 
หลายประการ 

 เรามีหน้าท่ีทำาความเพียร ให้ความเพียรเติบโตขึ้น อย่าหยุดความเพียร 
กศุลธรรมท่ียงัไม่มกีพ็ยายามทำา กศุลท่ีมแีล้ว กพ็ยายามรกัษาไว้ อย่าให้เสือ่ม และ
เร่งทำาให้เจริญจนบริบูรณ์ อย่�ไปหยุด เราฝึกทำาให้ครบ ๔ ประเด็นก็เพื่อให้ความ
เพียรเติบโตขึ้น ให้อาหารความเพียร ความเพียรจะโต จนกระทั่งแก่กล้าก็มีเรื่อง
ให้ทำาอยู่ ๔ เรื่องด้วยกัน บาปอกุศลให้ป้องกันและละมันเสีย กุศลธรรมทั้งหลาย
ให้เจริญและรักษาทำาให้เพิ่มพูน ถ้าเราไม่ทำาความเพียร กล้าหาญ บากบั่นในเรื่อง
เหล่านี้ ก็ไม่อาจที่จะยกจิตให้สูงขึ้นไปได้ 



240

๓.๗	สัมม�สติ
 
 องค์มรรคท่ี ๗ สัมมาสติ ความระลึกถูกต้อง ได้แก่ สติปัฏฐาน ๔ เป็น 
โพธิปักขิยธรรมหมวดที่ ๑ เมื่อฝึกตามหลักนั้น ฝึกสติบ่อยๆ มากๆ สติเติบโต 
มีกำาลังขึ้น ก็กลายเป็น สตินทรีย์	สติพละ	สติสัมโพชฌงค์ และเมื่อสมบูรณ์ก็เป็น
สัมมาสติ ในสติปัฏฐานนั้น รู้ทีละอย่างๆ บางคราวมีสติรู้กายเป็นกาย บางคราว 
มีสติรู้เวทนาเป็นเวทนา บางคราวมีสติรู้จิตเป็นจิต บางคราวมีสติรู้ธรรมเป็นธรรม  
รูต้ามทีม่นัเป็นอย่างนัน้แต่ละอย่างๆ ไป พอสมบูรณ์เป็นองค์มรรค สมัมาสตก็ิสำาเรจ็
ความรู้ทั้ง ๔ อย่างในขณะจิตเดียวกันเลย ฝึกจิตตั้งแต่หมวดแรกคือสติปัฏฐาน ๔ 
เมื่อเติบโตแก่แล้วก็กลายเป็นสัมมาสติ ขยายความว่า
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สัมม�สติ	เป็นไฉน
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 
๑. พิจารณาเห็นกายในกายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ 

พึงกำาจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้
๒. พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ 

มีสติ พึงกำาจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้
๓. พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ  

พึงกำาจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้
๔. พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ  

มีสติ พึงกำาจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้ 
นี้เรียกว่า สัมมาสติ
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 พดูแบบแจกแจง ดเูหมอืนมหีลายอัน ตวัสภาวะจรงิๆ คือสัมมาสตติวัเดยีว
เท่านั้น ที่เกิดกับมรรคจิต เริ่มฝึกมาตั้งแต่ต้น ฝึกมีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ 
ตามรู้กายว่าเป็นกาย ตามรู้เวทนาว่าเป็นเวทนา ตามรู้จิตว่าเป็นจิต ตามรู้ธรรมว่า
เป็นธรรม เพื่อให้สติเติบโตขึ้น ให้มีกำาลังขึ้น แก่กล้าขึ้น ถ้าไม่ปฏิบัติอย่างนั้น สต ิ
ก็ไม่เยอะขึ้น เหมือนนักกีฬาไม่ได้ซ้อม จะให้กลายเป็นแชมป์โลกก็คงไม่ได้ ฝึกตัว
สติ ไม่ใช่ฝึกกาย ไม่ใช่ฝึกเวทนา ไม่ใช่ฝึกตัวจิต ไม่ใช่ฝึกตัวธรรม ฝึกตัวสต ิกาย 
เวทนา จิต ธรรมนี้เป็นอาหารให้สติเติบโต เหมือนพวกเรานี้ต้องมีอาหารจึงจะ
เติบโตขึ้นมา เมื่อกี้ก็กินศพหมูไปแล้ว ศพหมูเป็นอาหาร เราไม่ได้กินหมูเพื่อจะ
เอาหมูหรอก กินให้ร่างกายมันอยู่ได้ ร่างกายนี้จะแก่ก็ต้องกินข้าว ถ้าไม่กินมันไม่
ได้แก่ มนัตายเลย เรากนิเข้าไปเพือ่ให้ร่างกายอยูไ่ปได้ เพือ่ให้มันแก่ นีด้้านร่างกาย 
ทีนี้ ด้านองค์มรรคก็คล้ายๆ กันเราต้องให้อาหารมัน ให้มันแก่ แต่เดิมมันอ่อนอยู่  
ถ้าไม่ให้อาหาร มันก็ไม่แก่ 
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 อาหารของความเพยีรม ี๔ อย่าง คือ เพยีรป้องกนับาปอกศุล เพยีรละบาป
อกุศล เจริญกุศล เพียรรักษากุศล อาหารของสติมี ๔ อย่าง คือ กาย เวทนา จิต 
ธรรม ให้อาหารมันไป มันก็จะเติบโต เมื่อโตแล้ว คุณสมบัติ การงาน หน้าที่ กิจ
ทุกอย่างก็รวมสำาเร็จในขณะจิตเดียวเลย 
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๓.๘	สัมม�สม�ธิ

 ต่อมาองค์มรรคที่ ๘ สัมมาสมาธิ คือ ความตั้งมั่นถูกต้อง ความไม่ซัดส่าย 
ความตั้งมั่น ความสงบแนบแน่นของจิต มีหลายระดับ ตอนต้นก็ฝึกมาทีละอย่างๆ 
ตัง้มัน่ทลีะหน่อยๆ จนสมบรูณ์ก็เป็นสมัมาสมาธ ิสำาเรจ็งานในด้านนี ้แยกเป็นฌาน
ทั้ง ๔ ระดับ ขยายความว่า
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สัมม�สม�ธ ิเป็นไฉน
ภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลาย บรรลุ

ปฐมฌานที่มีวิตก มีวิจาร มีปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่ 
เพราะวติกวจิารสงบระงบัไปแล้ว บรรลทุตุยิฌานทีม่คีวามผ่องใส

ในภายใน มีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้น ไม่มีวิตกไม่มีวิจาร มีแต่ปีติและสุข
อันเกิดจากสมาธิอยู่ 

เพราะปีติจางคลายไป มีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ เสวยสุขด้วย
นามกาย บรรลุตติยฌานท่ีพระอริยะทั้งหลายกล่าวสรรเสริญว่า ผู้มี
อุเบกขา มีสติ อยู่เป็นสุข 

เพราะละสุขและทุกข์ได้ เพราะโสมนัส และโทมนัสดับไปก่อน 
บรรลุจตุตถฌานที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุข มีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่ 

นี้เรียกว่า สัมมาสมาธิ
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 อนันีเ้ป็นสมัมาสมาธ ิความตัง้มัง่ของจติ ความสงบของจิต ความไม่ซดัส่าย 
ของจิต มีอารมณ์เป็นหนึ่งของจิต แยกแยะออกมาให้เห็นภาพชัดว่า มีอยู ่  
๔ ระดับด้วยกัน ตัวสภาวะจริงๆ ก็คือตัวสัมมาสมาธิ	 คว�มมีอ�รมณ์เป็นหนึ่ง 
ของจติ เริม่ต้นจากให้จติออกจากกาม ไม่ปล่อยจติไปตามรปู เสยีง กลิน่ รส สมัผสั 
ให้สงัดจากกาม มาอยู่อย่างวิเวก อยู่กับกรรมฐานต่างๆ ให้สงัดจากอกุศลธรรม 
ทั้งหลาย ไม่ให้จิตมัวขลุกเพลินอยู่กับอกุศล ให้มาเจริญกุศลให้ต่อเนื่อง ทั้งทาน  
ศีล เป็นขั้นพื้นฐาน โดยเฉพาะกุศลในขั้นภาวนาต้องทำาเป็นหลัก มีสติควบคุมจิต  
ผกูจิตไว้กบักรรมฐาน ไม่ให้มนัฟุง้ไปทางโลก ให้มคีวามสขุอยูก่บัวเิวก อยูตั่วคนเดียว 
ทำากรรมฐานอยู่นี่แหละ ทำาจิตสะอาดปลอดโปร่ง ไม่มีนิวรณ์ ทำาจิตให้ผ่องใส 
อยู่บ่อยๆ ให้ตั้งมั่นอยู่กับอารมณ์เดียวบ่อยๆ เร่ืองสมาธินั้นก็ได้บรรยายมาแล้ว  
ในเรื่องอิทธิบาท ๔ นั่นเอง
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 สมาธิน้ีก็เร่ิมมีเล็กน้อยมาตั้งแต่การเจริญสติปัฏฐาน จิตต้องมีสมาธิ  
ตั้งมั่นพอสมควรจึงจะสามารถมีสติรู้กายว่าเป็นสักแต่ว่ากาย รู้เวทนาเป็นสักแต่
ว่าเวทนา รู้จิตเป็นสักแต่ว่าจิต รู้ธรรมเป็นสักแต่ว่าธรรมได้ หากไม่มีสมาธิพอใช้  
กจ็ะไม่สามารถรู้ได้ ไม่สามารถแยกกายและจติออกจากกนัได้ ตอนนัน้กม็เีลก็น้อย 
ทำาบ่อยๆ ฝึกบ่อยๆ ให้ปรากฏอาการสมาธิ เป็นอิทธิบาท ๔ มีวิธีสร้างสมาธิขึ้นมา 
โดยใช้ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา เติบโตเป็น สม�ธินทรีย์	 สม�ธิพละ	 สม�ธิ 
สัมโพชฌงค์	 เหล่านี้ยังไม่แก่เต็มที่ ค่อยๆ มีกำาลังขึ้นมาตามลำาดับ จนกระทั่ง
สมบูรณ์เต็มที่ก็เป็นสัมม�สม�ธ ิทำากิจหน้าที่ของตนได้สำาเร็จ ให้จิตมีอารมณ์เป็น
หนึ่งเดียว คือมีอารมณ์เป็นพระนิพพาน รวมกับองค์มรรคอื่นๆ 
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 อริยมรรคมีองค ์ ๘ จึงมีสัมมาสมาธิอยู ่สุดท ้าย เพราะทำาให ้จิต 
ตัง้มัน่คง ให้องค์มรรคอืน่ๆ มารวมประชุมกนัทำางาน พร้อมกนัทำางานในขณะเดยีว 
ถ้าพูดถึงเป็นแบบสงครามหน่อย สัมมาทิฏฐิเหมือนทัพหน้า รู้ว่าข้าศึกศัตรูอยู่ 
ตรงไหน รู้ทางหลบหลกี รูว่้าจะจดัการศัตรไูด้อย่างไร กรยุทางไปก่อน นอกจากจะม ี
สมัมาทฏิฐเิป็นทพัหน้า ต้องมผีูอ้ยูใ่กล้ๆ คอื มสีมัมาสงักปัปะ ความคดิจะออกจาก
กาม คิดเมตตา คิดกรุณา ต้องมีกองหนุน มีศีลเป็นผู้ส่งเสบียงให้ ให้กำาลัง ถ้าไม่มี
ศลีกห็มดแรง รบไม่ไหว มีความเพยีร มสีต ิเข้ามาเรือ่ยๆ แต่การรบจะถงึการตัดสนิ
ต้องรอทัพหลวงมาก่อน ทัพหลวงคือสมาธิ เป็นเหมือนศูนย์รวมจิตใจ ทำาให้จิต 
มีความเป็นหนึ่ง มีองค์มรรคอื่นๆ แวดล้อมอีก ๗ องค	์เหมือนเป็นประมุขมีนักรบ
อีก	๗	คนที่เก่งๆ	ทั้งนั้นม�แวดล้อม	ประมุขซึ่งเป็นองค์ที่	๘	นี้คือสัมม�สม�ธิ	
เมื่อรวมครบทั้งหมดก็ทำาลายข้าศึกได้
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 พระพทุธเจ้าทรงสรรเสรญิสมาธทิีเ่ป็นสมัมาสมาธนิีว่้า เป็นอรยิสมัมาสมาธิ
ที่มีบริวารแวดล้อม เป็นสมาธิที่ไม่มีโทษ ไม่มีกิเลส ไม่มีพิษ ไม่มีภัย ทำาให้หมด
โทษคอืกเิลส ทำาให้หมดภยัอนัตราย คอืเมือ่ไม่มกีเิลสอนัเป็นเหตเุกดิทกุข์ ทกุข์ภยั
ต่างๆ กไ็ม่ม ีในบรรดาสงัขาร สงัขารทีไ่ม่มีโทษ ไม่มีกเิลสเลย คอือรยิมรรคมีองค์ ๘  
ส่วนสังขารเหล่าอื่นย่อมประกอบไปด้วยโทษ เป็นที่ตั้งของตัณหาและทิฏฐิได้ 

 ศีลนั้นมีประโยชน์ก็จริงอยู่ แต่ก็มีโทษในตัวมันเอง คือมันไม่เที่ยง มันเป็น
ของบังคับควบคุมไม่ได้ หากไปรัก ไปยึดถือว่าตัวเรามีศีล เป็นศีลของเรา ก็มีโทษ 
คือมีตัณหาและทิฏฐิเข้าไปยึดครองไว้ เมื่อมีกิเลสก็เกิดทุกข์ตามมา ต้องเวียนว่าย
ตายเกิด ต้องทุกข์ไม่สิ้นสุด ความสุขที่ได้มามันก็ดีอยู่ แต่ก็ประกอบไปด้วยโทษ  
ต้องมปัีญญา รู้จกัพิจารณาว่ามนัไม่แน่ไม่นอน มันเป็นของมีโทษ ต้องกำาหนดรอบรู้
ด้วยปัญญา 
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 สังขารท่ีเกิดข้ึนแล้วไม่ต้องกำาหนดรอบรู้ คือ อริยมรรคมีองค์ ๘ เท่านั้น 
เป็นสิ่งควรทำาให้เกิดขึ้น อริยมรรคมีองค์ ๘ นี้เป็นทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา เป็นสิ่ง
ที่ควรทำาให้เกิดขึ้น ส่วนตัวอื่นๆ ปัญญ�	คว�มคิด	สติ	สม�ธิ	เป็นต้น	เมื่อเกิดขึ้น
ก็ต้องกำ�หนดรู้	 เราฝึกหัดตอนต้นๆ ไม่ว่าจะเกิดสภาวะอะไร ดีขนาดไหน ก็ต้อง
เอามากำาหนดรู้ให้หมดด้วยเหมือนกัน กำาหนดรู้ว่า มันเป็นของไม่เที่ยง เป็นทุกข์ 
ไม่มีตัวตน เป็นสิ่งเกิดดับ 

 เราฝึกสต ิสตดิเีหลอืเกนิ สตติวันีย้งัไม่ใช่สัมมาสต ิยงัไม่สมบูรณ์ ทำากจิของ
สัมมาสติยังไม่เสร็จ เพราะยังไม่รวมเป็นอริยมรรค เราก็ต้องเอาตัวนี้มากำาหนดรู้
ด้วย ให้เห็นว่าสติเป็นนามธรรมอย่างหนึ่ง เป็นสิ่งไม่เที่ยง เกิดเพราะเหตุเพราะ
ปัจจัย มีโทษ ติดตัวมันอยู่ มันไม่แน่ไม่นอน จะดีแค่ไหนก็ไม่เที่ยงทั้งนั้นแหละ 
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 พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญอริยมรรคมีองค์ ๘ ที่เป็นอริยะ เป็นระดับ 
โลกตุตระ เป็นสิง่ท่ีไม่มโีทษ เป็นสิง่เหนอืโลก รูพ้ระนพิพานอนัเป็นภาวะเหนอืโลก
สงัขาร ส่วนสภาวะอืน่ๆ นัน้เป็นโลกยีะ โลกยีะนีต้้องนำามากำาหนดรู ้เป็นทกุข์ทีต้่อง
กำาหนดรอบรู้ สิ่งอะไรในโลกที่เกิดขึ้นก็จัดว่ามันเป็นทุกข์หมด เป็นอุปาทานขันธ์ 
ทั้ง ๕ ต้องกำาหนดรู้ ส่วนสิ่งที่เกิดแล้ว ทำาลายชำาแรกกิเลส มีดวงตาได้เห็นนิพพาน 
ตัวนั้นเป็นอริยมรรคมีองค์ ๘ 

 สำาหรับพระสูตรท่ีกล่าวถึงอริยสัมมาสมาธิ ในมหาจัตตารีสกสูตร มัชฌิม
นิกาย อุปริปัณณาสก์ ข้อ ๑๓๖ พระพุทธเจ้าตรัสว่า 
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ภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงสัมมาสมาธิอันเป็นอริยะ ที่มีอุปนิสะ
บ้าง มีปริขารบ้าง แก่เธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟังสัมมาสมาธิอันเป็น
อริยะนั้น จงใส่ใจให้ดี เราจักกล่าว

ภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำารัสแล้ว พระผู้มีพระภาคจึงได้
ตรัสเรื่องนี้ว่า

สัมม�สม�ธิ	อันเป็นอริยะ	ที่มีอุปนิสะ	มีปริข�ร	เป็นอย่างไร 
คอื สมัมาทฏิฐ ิสมัมาสงักัปปะ สัมมาวาจา สัมมากมัมันตะ สัมมา

อาชวีะ สมัมาวายามะ สมัมาสต ิสภาวะทีจ่ติมีอารมณ์เดยีว แวดล้อมด้วย
องค์ ๗ นี้ เราเรียกว่า “สัมมาสมาธิอันเป็นอริยะ ที่มีอุปนิสะ” บ้าง เรียก
ว่า “สัมมาสมาธิอันเป็นอริยะ มีปริขาร” บ้าง 
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 นี้คือเวลาพูดถึงอริยมรรคมีองค์ ๘ จริงๆ จะพูดตอนที่เกิดขณะจิตเดียว 
สัมมาสมาธินี้เป็นอริยะ แล้วมีองค์ท้ัง ๗ มาแวดล้อม รวมลงในนี้ คล้ายที่ผมยก
อุปมาว่า ได้ฝึกอย่างโน้น ฝึกอย่างนี้ มาเยอะแล้ว ฝึกมาทีละอย่าง ฝึกมาทีละ
ประเด็น ทำามาทีละกิจหน้าที่ ทำาบ่อยๆ ทำาเยอะๆ เจริญมากๆ ก็ครบทุกคุณสมบัติ 
ครบทุกหน้าที่ รวมลงพร้อมกัน คว�มตั้งมั่นแห่งจิต	อันเป็นที่รวมของธรรม	คือ
สัมม�สม�ธ ิจึงเป็นอริยสัมมาสมาธิ 

 ทีบ่รรยายมาผมได้พูดแจกแจงแยกแยะองค์มรรคให้พอเข้าใจ ทีนี ้การแสดง
เป็นสภาวะทีเ่กดิในขณะจติเดยีว แสดงโลกตุตรจติและองค์มรรคทีเ่กดิประกอบกบั
จิต เป็นสมัปยตุตธรรมกนั ต้องพดูแนวอภธิรรม ผมจะอ่านคำาอธบิายแนวอภธิรรม
ให้ฟังบ้าง แนวอภิธรรมจะฟังยากสักหน่อยหนึ่ง แต่ไม่เป็นไร เราฟังยากมาเยอะ
แล้ว บางส่วนไม่รู้เรื่องก็ปล่อยไปก่อน แนวอภิธรรมเป็นแบบสภาวะ ในคัมภีร์
อภิธรรมปิฎก วิภังค์ 
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 ข้อ ๔๙๐ 

มรรคมีองค์ ๘ คือ
๑. สัมมาทิฏฐิ   ๒. สัมมาสังกัปปะ
๓. สัมมาวาจา  ๔. สัมมากัมมันตะ
๕. สัมมาอาชีวะ  ๖. สัมมาวายามะ
๗. สัมมาสติ  ๘. สัมมาสมาธิ

 ข้อ ๔๙๑ 

บรรดาสภาวธรรมเหล่านั้น	มรรคมีองค์	๘	เป็นไฉน
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เจริญฌ�นที่เป็นโลกุตตระ	 ซึ่งเป็นเหตุ 

นำ�ออกจ�กวฏัฏทกุข์	ให้ถงึนพิพ�น	เพือ่ละทิฏฐิ	เพือ่บรรลุภูมิเบ้ืองต้น 
สงดัจากกามและอกศุลธรรมทัง้หลาย บรรลุปฐมฌาน เป็นทกุขาปฏปิทา
ทันธาภิญญา มีวิตก วิจาร ปีติ และสุขอันเกิดจากวิเวก อยู่ในสมัยใด  
ในสมัยนั้น มรรคมีองค์ ๘ คือ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา  
สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ  
ก็เกิดขึ้น
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 ข้อ ๔๙๒ 

บรรดามรรคมีองค์ ๘ เหล่านั้น	สัมม�ทิฏฐิ	เป็นไฉน
ปัญญา กิริยาที่รู้ชัด ความวิจัย ความเลือกสรร ความวิจัยธรรม 

ความกำาหนดหมาย ความเข้าไปกำาหนด ความเข้าไปกำาหนดเฉพาะ 
ภาวะที่รู้ ภาวะท่ีฉลาด ภาวะที่รู้ละเอียด ความรู้อย่างแจ่มแจ้ง ความ 
ค้นคดิ ความใคร่ครวญ ปัญญาเหมอืนแผ่นดนิ ปัญญาเครือ่งทำาลายกเิลส 
ปัญญาเครื่องนำาทาง ความเห็นแจ้ง ความรู้ดี ปัญญาเหมือนปฏัก ปัญญา  
ปัญญินทรีย์ ปัญญาพละ ปัญญาเหมือนศัสตรา ปัญญาเหมือนปราสาท 
ความสว่างคือปัญญา แสงสว่างคือปัญญา ปัญญาเหมือนประทีป ปัญญา
เหมือนดวงแก้ว ความไม่หลงงมงาย ความเลือกเฟ้นธรรม สัมมาทิฏฐิ 
ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ อันเป็นองค์มรรค	 นับเนื่องในมรรค	 นี้เรียกว่า  
สัมมาทิฏฐิ (๑)
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สัมม�สังกัปปะ	เป็นไฉน
ความตรึก ความตรึกโดยอาการต่างๆ ความดำาริ ความที่จิต 

แนบแน่นในอารมณ์ ความที่จิตแนบสนิทในอารมณ์ ความยกจิตขึ้นสู่
อารมณ์ สัมมาสังกัปปะ อันเป็นองค์มรรค	นับเนื่องในมรรค	นี้เรียกว่า 
สัมมาสังกัปปะ (๒)

สัมม�ว�จ� เป็นไฉน
ความงด ความเว้น ความเว้นขาด เจตนาเป็นเหตุเว้นจาก 

วจทีจุริต ๔ การไม่ทำา การเลิกทำา การไม่ล่วงละเมดิ การไม่ลำา้เขต การกำาจดั 
ต้นเหตุแห่งวจีทุจริต ๔ สัมมาวาจา	อันเป็นองค์มรรค	นับเนื่องในมรรค	
นี้เรียกว่า สัมมาวาจา (๓)

สัมม�กัมมันตะ เป็นไฉน
ความงด ความเว้น ความเว้นขาด เจตนาเป็นเหตุเว้นจาก 

กายทุจริต ๓ การไม่ทำา การเลิกทำา การไม่ล่วงละเมิด การไม่ลำ้าเขต การ
กำาจดัต้นเหตแุห่งกายทจุรติ ๓ สมัมากมัมันตะ อันเป็นองค์มรรค	นับเน่ือง
ในมรรค นี้เรียกว่า สัมมากัมมันตะ (๔)
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สัมม�อ�ชีวะ เป็นไฉน
ความงด ความเว้น ความเว้นขาด เจตนาเป็นเหตุเว้นจาก 

มิจฉาอาชีวะ การไม่ทำา การเลิกทำา การไม่ล่วงละมิด การไม่ลำ้าเขต การ
กำาจัดต้นเหตุแห่งมิจฉาอาชีวะ สัมมาอาชีวะ อันเป็นองค์มรรค	นับเนื่อง
ในมรรค	นี้เรียกว่า สัมมาอาชีวะ (๕)

สัมม�ว�ย�มะ เป็นไฉน
การปรารภความเพียรทางใจ ความขะมักเขม้น ความบากบ่ัน 

ความขวนขวาย ความพยายาม ความอุตสาหะ ความทนทาน ความ
เข้มแข็ง ความหมั่น ความมุ่งมั่นอย่างไม่ท้อถอย ความไม่ทอดทิ้งฉันทะ 
ความไม่ทอดทิ้งธุระ ความเอาใจใส่ธุระ วิริยะ วิริยินทรีย์ วิริยพละ  
สัมมาวายามะ วิริยสัมโพชฌงค์	 อันเป็นองค์มรรค	 นับเนื่องในมรรค	 
นี้เรียกว่า สัมมาวายามะ (๖)
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สัมม�สต ิเป็นไฉน
สติ ความตามระลึก ความหวนระลึก สติ กิริยาที่ระลึก  

ความทรงจำา ความไม่เลื่อนลอย ความไม่หลงลืม สติ สตินทรีย์ สติพละ 
สัมมาสต ิสตสิมัโพชฌงค์ อนัเป็นองค์มรรค	นบัเนือ่งในมรรค	นีเ้รยีกว่า 
สัมมาสติ (๗)

สัมม�สม�ธ ิเป็นไฉน
ความตั้งอยู ่แห่งจิต ความดำารงอยู ่ ความไม่ซัดส่าย ความ

ไม่ฟุ ้งซ่าน ความท่ีจิตไม่ซัดส่าย สมถะ สมาธินทรีย ์ สมาธิพละ  
สัมมาสมาธิ สมาธิสัมโพชฌงค์	 อันเป็นองค์มรรค	 นับเนื่องในมรรค	 
นี้เรียกว่า สัมมาสมาธิ (๘)
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 สำาหรับจิตที่ผมอ่านให้ฟังนี้ เป็นโสดาปัตตมัคคจิต เป็นโลกุตตรจิต จิตนี้
มีนิพพานเป็นอารมณ์ เพื่อละทิฏฐิคือละสักกายทิฏฐิ บรรลุภูมิเบ้ืองต้น คือเป็น
พระโสดาบัน บรรลุถึงโสดาปัตติผล ระดับสมาธิของจิตก็แตกต่างกันไป แตกต่าง
กันออกไปเป็น ๕ ระดับ ที่อ่านให้ฟังนี้เป็นสมาธิระดับฌานที่ ๑ มีวิตก วิจาร ปีติ 
สุข และเอกัคคตาเป็นองค์ประกอบที่บ่งบอกระดับฌาน การดำาเนินทางจิตคือ
ปฏิปทาก็แตกต่างกันเป็น ๔ แบบ เมื่อโสด�ปัตติมัคคจิตเกิดขึ้น	พร้อมกันนั่นเอง	
ก็มีอริยมรรคมีองค์	๘	 เกิดขึ้น	 เป็นสภ�วะธรรม	๘	ประก�รที่เกิดพร้อมกับจิต  
ที่เรียกว่า เจตสิก ได้แก่ 
 สัมมาทิฏฐิ คือ ปัญญาเจตสิก
 สัมมาสังกัปปะ คือ วิตกเจตสิก
 สัมมาวาจา คือ สัมมาวาจาเจตสิก
 สัมมากัมมันตะ คือ สัมมากัมมันตเจตสิก
 สัมมาอาชีวะ คือ สัมมาอาชีวเจตสิก
 สัมมาวายามะ คือ วิริยเจตสิก
 สัมมาสติ คือ สติเจตสิก
 สัมมาสมาธิ คือ เอกัคคตาเจตสิก
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 องค์มรรคท้ัง ๘ กค็อืเจตสกิ ๘ อย่างทีเ่กดิประกอบกบัมรรคจติ ซึง่จะเกดิกบั 
จิต ๔ ครั้งเท่านั้น ก็ละกิเลสได้หมดแล้ว คือ โสดาปัตตมัคคจิต สกทาคามิมัคคจิต 
อนาคามิมัคคจิต อรหัตตมัคคจิต ก็จะได้รับผลเป็นคู่ๆ กันไป คือ โสดาปัตติผลจิต 
สกทาคามิผลจิต อนาคามิผลจิต อรหัตตผลจิต ได้บรรลุธรรมเป็นพระอริยบุคคล 
๔ ระดับ คือ พระโสดาบัน พระสกทาคามี พระอนาคามี พระอรหันต์

 ในองค์มรรคทั้ง ๘ นั้น สำาหรับ ๗ องค์มรรคข้างต้น คือ สัมมาทิฏฐิ สัมมา
สังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ ต้อง
ฝึกให้เตม็สมบรูณ์ครบถ้วน ตามทีไ่ด้แจกแจงไว้ เม่ือสมบูรณ์กเ็กดิข้ึนทำ�กจิสำ�เรจ็
ในขณะจิตเดียว เช่น สัมมาทิฏฐิ คือปัญญาก็ทำาหน้าที่รู้อริยสัจทั้ง ๔ ในขณะ 
จิตเดียว เป็นต้น มีพิเศษเฉพาะสัมมาสมาธิ เม่ือมัคคจิตเกิดขึ้น จะมีเป็นความ 
ตัง้มัน่ระดับใดระดบัหนึง่ แยกละเอยีดตามแนวอภธิรรมออกมาเป็น ๕ ระดบั ตาม
องค์ฌานที่เป็นตัวบ่งบอกระดับฌาน คือ 
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 ฌานที่ ๑ มีองค์ฌาน ๕ ได้แก่ วิตก วิจาร ปีติ สุข เอกัคคตา

 ฌานที่ ๒ มีองค์ฌาน ๔ ได้แก่ วิจาร ปีติ สุข เอกัคคตา

 ฌานที่ ๓ มีองค์ฌาน ๓ ได้แก่ ปีติ สุข เอกัคคตา 

 ฌานที่ ๔ มีองค์ฌาน ๒ ได้แก่ สุข เอกัคคตา

 ฌานที่ ๕ มีองค์ฌาน ๒ ได้แก่ อุเบกขา เอกัคคตา

 มคัคจิตเมือ่แยกโดยละเอยีดตามความตัง้มัน่ของจิต จงึสามารถแยกได้เป็น 
โสดาปัตติมัคคจิต ๕ สกทาคามีมัคคจิต ๕ อนาคามิมัคคจิต ๕ และอรหัตตมัคคจิต 
๕ รวมเป็น ๒๐ ประเภท ดังท่านแสดงย่อไว้ในคัมภีร์อภิธรรมปิฎก ธัมมสังคณี  
ข้อ ๓๔๒ ว่า 
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สภ�วธรรมที่เป็นกุศล เป็นไฉน
โยคาวจรบุคคลเจริญฌานที่เป็นโลกุตตระ ซึ่งเป็นเหตุนำาออก

จากวัฏฏทุกข์ ให้ถึงนิพพาน เพื่อละทิฏฐิ เพื่อบรรลุภูมิเบื้องต้น เพราะ
วิตกวิจารสงบระงับไปแล้ว ...บรรลุทุติยฌาน ...บรรลุตติยฌาน ...บรรลุ
จตุตถฌาน ...บรรลุปฐมฌาน ...บรรลุปัญจมฌาน เป็นทุกขาปฏิปทา
ทันธาภิญญา ...เป็นทุกขาปฏิปทาขิปปาภิญญา ...เป็นสุขาปฏิปทา 
ทนัธาภญิญา ...เป็นสขุาปฏปิทาขปิปาภญิญา อยูใ่นสมยัใด ในสมยันัน้ ผสัสะ 
...อวิกเขปะ ก็เกิดขึ้น ...สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศล
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 สำาหรับในแนวพระสูตรมีเพียงฌาน ๔ คือ ฌานที่ ๑ เหมือนกัน ฌานที่ ๒ 
กบัฌานที ่๓ จดัเป็นฌานที ่๒ เนือ่งจากแสดงถงึการระงบัวติกกบัวจิารได้พร้อมกนั 
ฌานที่ ๓ จัดเป็นฌานที่ ๒ ฌานที่ ๔ จัดเป็นฌานที่ ๓ ฌานที่ ๕ จัดเป็นฌานที่ ๔ 
และในฌานที่ ๔ ยังสามารถเปลี่ยนอารมณ์ โดยข้ามรูปสัญญา และเข้าถึงสมาบัติ
ที่เป็นอรูป คือ อากาสานัญจายตนะ วิญญาณัญจายตนะ อากิญจัญญายตนะ  
เนวสัญญานาสัญญายตนะ องค์ฌานเป็นอุเบกขากับเอกัคคตาเหมือนเดิม จัดเป็น
ความตั้งมั่นเป็นหนึ่งของจิต ระดับฌานที่ ๔ 
 
 ประเด็นท่ี ๓ นี้พูดถึงการแจกแจงองค์มรรรค อริยมรรคมีองค์ ๘ จริงๆ  
คือสภาวะที่เกิดรวมกันขึ้นเป็นโลกุตตระเลย ยกมาพูดแยกทีละองค์มรรค เพื่อให้
นำาไปพิจาณาปฏิบัติฝึกฝนอบรม สั่งสม เพิ่มพูน ให้เต็มสมบูรณ์ จนเกิดอริยมรรค
ในที่สุดนะครับ 
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 ต่อไปบรรยายประเด็นที่ ๔ วิธีการทำาให้อริยมรรคเกิดขึ้น เป็นวิธีการฝึก
อบรมองค์มรรค ก่อนทีอ่งค์มรรคจะรวมกัน ต้องมคีวามรูช้นดิหนึง่เกดิขึน้ก่อน คอื
อนโุลมญาณ ญาณทีส่อดคล้องกบัความเป็นจรงิได้ เรยีกเตม็ว่าสัจจ�นุโลมิกญ�ณ 
ญาณที่รู้สอดคล้องกับอริยสัจ ๔ หรืออนุโลมขันติ การจะมีญาณถึงขั้นนี้ ก็ต้องมา
ฝึกปฏิบัติวิปัสสนาตามแนวสติปัฏฐาน ๔ เป็นต้นมาตามลำาดับ จนถึงโพชฌงค์ ๗ 
อย่างที่บรรยายจบไปแล้ว เรื่องญาณระดับต้นๆ ก็จะไม่พูดถึง จะพูดถึงเฉพาะ
อนุโลมญาณ ซึ่งเป็นญาณก่อนเกิดอริยมรรค เม่ือญาณนี้เกิดขึ้นแล้ว ก็เป็นไปได ้
ที่จะเกิดอริยมรรคขึ้น 

๔. วิธีการทำาให้อริยมรรคเกิดขึ้น
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๔.๑	ได้อนุโลมญ�ณหรืออนุโลมขันติ

 การฝึกองค์มรรคให้เกิดข้อที่ ๑ คือ ได้อนุโลมญาณหรืออนุโลมขันติ คำาว่า 
อนุโลม แปลว่า สอดคล้องต้องกัน ลงกันพอดี เป็นไปทางเดียวกัน ขันต ิแปลว่า 
ญาณที่ยอมรับ พอใจ ถูกใจ ลงใจ ไม่มีปัญหากับสัจจะทั้งหลายที่มันเป็นอย่างนั้น 
ความรู้ที่ยอมรับสอดคล้องกับความจริง พอดีกับความจริงคืออริยสัจ ๔ 

 ในคัมภีร์ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค ข้อ ๓๖ มีข้อความว่า
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ภิกษุทั้งหลาย เป็นไปไม่ได้เลย ที่ภิกษุผู้พิจารณาเห็นสังขาร 
บางอย่างโดยความเที่ยง จักเป็นผู้ประกอบด้วยอนุโลมขันติ เป็นไปไม่ได้
เลย ที่ภิกษุผู้ไม่ประกอบด้วยอนุโลมขันติ จักหยั่งลงสู่สัมมัตตนิยาม เป็น
ไปไม่ได้เลย ที่ภิกษุผู้ไม่หยั่งลงสู่สัมมัตตนิยาม จักทำาให้แจ้งโสดาปัตติผล 
สกทาคามิผล อนาคามิผล หรืออรหัตตผล (๑)

เป็นไปได้ ที่ภิกษุผู้พิจารณาเห็นสังขารทั้งปวงโดยความไม่เที่ยง 
จักเป็นผู้ประกอบด้วยอนโุลมขนัต ิเป็นไปได้ ทีภิ่กษุผูป้ระกอบด้วยอนุโลม
ขันติ จักหยั่งลงสู่สัมมัตตนิยาม เป็นไปได้ ที่ภิกษุผู้หยั่งลงสู่สัมมัตตนิยาม 
จักทำาให้แจ้งโสดาปัตติผล สกทาคามิผล อนาคามิผล หรืออรหัตตผล (๒)

เป็นไปไม่ได้เลย ที่ภิกษุผู้พิจารณาเห็นสังขารบางอย่างโดยความ
เป็นสุข จักเป็นผู้ประกอบด้วยอนุโลมขันติ เป็นไปไม่ได้เลย ที่ภิกษุผู้ไม่
ประกอบด้วยอนุโลมขันติ จักหยั่งลงสู่สัมมัตตนิยาม เป็นไปไม่ได้เลย ที่
ภิกษุผู้ไม่หยั่งลงสู่สัมมัตตนิยาม จักทำาให้แจ้งโสดาปัตติผล สกทาคามิผล 
อนาคามิผล หรืออรหัตตผล (๓)
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เป็นไปได้ ทีภ่กิษผุูพ้จิารณาเห็นสงัขารทัง้ปวงโดยความเป็นทกุข์ 
จักเป็นผู้ประกอบด้วยอนโุลมขนัต ิเป็นไปได้ ทีภิ่กษุผูป้ระกอบด้วยอนุโลม
ขันติ จักหยั่งลงสู่สัมมัตตนิยาม เป็นไปได้ ที่ภิกษุผู้หยั่งลงสู่สัมมัตตนิยาม 
จักทำาให้แจ้งโสดาปัตติผล สกทาคามิผล อนาคามิผล หรืออรหัตตผล (๔)

เป็นไปไม่ได้เลย ที่ภิกษุผู้พิจารณาเห็นธรรมบางอย่างโดยความ
เป็นอัตตา จักเป็นผู้ประกอบด้วยอนุโลมขันติ เป็นไปไม่ได้เลย ที่ภิกษุ 
ผู้ไม่ประกอบด้วยอนุโลมขันติ จักหยั่งลงสู่สัมมัตตนิยาม เป็นไปไม่ได้เลย 
ทีภ่กิษผุูไ้ม่หยัง่ลงสูส่มัมตัตนยิาม จกัทำาให้แจ้งโสดาปัตตผิล สกทาคามผิล 
อนาคามิผล หรืออรหัตตผล (๕)

เป็นไปได้ ที่ภิกษุผู้พิจารณาเห็นธรรมบางอย่างโดยความเป็น
อนัตตา จักเป็นผู้ประกอบด้วยอนุโลมขันติ เป็นไปได้ ที่ภิกษุผู้ประกอบ
ด้วยอนุโลมขันติ จักหย่ังลงสู่สัมมัตตนิยาม เป็นไปได้ ที่ภิกษุผู้หยั่งลงสู่
สัมมัตตนิยาม จักทำาให้แจ้งโสดาปัตติผล สกทาคามิผล อนาคามิผล หรือ
อรหัตตผล (๖)
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เป็นไปไม่ได้เลย	ทีภ่กิษผุูพ้จิารณาเหน็นพิพานโดยความเป็นทกุข์ 
จักเป็นผู้ประกอบด้วยอนุโลมขันติ เป็นไปไม่ได้เลย ที่ภิกษุผู้ไม่ประกอบ
ด้วยอนุโลมขันติ จักหยั่งลงสู่สัมมัตตนิยาม เป็นไปไม่ได้เลย ที่ภิกษ ุ
ผู้ไม่หยั่งลงสู่สัมมัตตนิยาม จักทำาให้แจ้งโสดาปัตติผล สกทาคามิผล  
อนาคามิผล หรืออรหัตตผล (๗)

เป็นไปได้ ที่ภิกษุผู้พิจารณาเห็นนิพพานโดยความเป็นสุข จัก
เป็นผู้ประกอบด้วยอนุโลมขันติ เป็นไปได้ ที่ภิกษุผู้ประกอบด้วยอนุโลม
ขันติ จักหยั่งลงสู่สัมมัตตนิยาม เป็นไปได้ ที่ภิกษุผู้หยั่งลงสู่สัมมัตตนิยาม  
จักทำาให้แจ้งโสดาปัตติผล สกทาคามิผล อนาคามิผล หรืออรหัตตผล (๘)
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 นี้เป็นวิธีการทำาให้อริยมรรคเกิดขึ้นข้อที่ ๑ อริยมรรค ในที่นี้ คือ สัมมัตต 
นยิ�ม	เป็นภาวะท่ีถกูต้องแน่นอน เป็นภาวะทีไ่ม่ผดิ ไม่มโีทษ ไม่มทีกุข์ เป็นไปเพือ่
ความพ้นทุกข์ เป็นการรวมลงของสิ่งถูกต้องแน่นอน เมื่อรวมลงจะเห็นนิพพาน 
ทำาลายกิเลสได้ ทำาให้แจ้งโสดาปัตติผล สกทาคามิผล อนาคามิผล และอรหัตตผล
ได้ เรียกว่าสัมมัตตนิยาม เป็นความถูกต้องแน่นอน อริยมรรคนี้คือความถูกต้อง
แน่นอน แน่นอนในความเจรญิทางกศุลธรรม จนถงึทีส่ดุ กศุลสงูสดุคืออรหัตตมรรค 

 ถ้าภิกษุในธรรมวินัยนี้ยังเป็นอยู่โดยชอบ ดำารงอยู่โดยความถูกต้อง โดย
สมัมา ๘ ประการนี ้โลกกจ็ะไม่ว่างจากอรหันต์ทัง้หลาย พระพทุธเจ้าตรสับอกแล้ว 
ธรรมวินัยอันเรากล่าวไว้ดีแล้ว เธอท้ังหลายจงประพฤติพรหมจรรย์ เพื่อกระทำา
ที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบ โดยชอบคือโดยสัมมา โดยแน่นอน ไว้วางใจได้ หมดทุกข์
แล้วไม่กลับมาทุกข์อีก เป็นวิธีท่ีถูกต้องอย่�งสมบูรณ์แบบ ต้องให้มีสัมมาทั้ง ๘  
มารวมกัน สัมมาทิฏฐิ ถึง สัมมาสมาธิ มารวมกัน จะถึงความสิ้นไปแห่งทุกข์โดย 
วธิกีารนี ้โดยวธิกีารอืน่ไม่อาจสิน้ทกุข์ได้จรงิ ตอ้งโดยสมัมา โดยสมัมตัตะนีเ้ทา่นัน้ 
ต้องให้สัมมัตตะมารวมกัน สภาวะอันเป็นกฎเกณฑ์แห่งความถูกต้องแน่นอน  
เรียกว่าสัมมัตตนิยาม 
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 ก่อนองค์มรรคท้ัง ๘ ซ่ึงเป็นสัมมัตตนิยามจะเกิดขึ้น ต้องได้อนุโลมขันติ
ก่อน ต้องได้ความรู้ที่สอดคล้องลงตัวพอดีกับความจริงก่อน จึงเป็นไปได้ที่จะเกิด
สัมมัตตะ ก่อนจะได้อนุโลมขันติ ต้องเห็นสิ่งต่างๆ ตามที่มันเป็นจริงตามกฎเกณฑ์
ของธรรมะ 

 ถ้ายังเห็นสังขารบางอย่าง แม้อันใดอันหนึ่งว่ามันเที่ยง ก็เป็นไปไม่ได้ที่
จะเกิดอนุโลมขันติ คนท่ีไม่ได้อนุโลมขันติ จะให้เกิดสัมมัตตนิยามก็เป็นไปไม่ได้  
คนไม่เกิดสัมมัตตนิยาม จะให้เป็นพระโสดาบันเป็นต้น ก็เป็นไปไม่ได้ 

 ถ้ายังเห็นสังขารบางส่วนหรือบางแง่บางมุมว่ามันเป็นสุขอยู่ เห็นสิ่งของ 
ในโลกบางอันว่ามันน่าเอาอยู่ มันเป็นสุข ยังเห็นสังขารบางอย่าง นิดๆ หน่อยๆ  
ว่าเป็นสขุ ถ้ายงัเหน็สงัขารเป็นอย่างนี ้ กเ็ป็นไปไม่ได้เลยทีจ่ะเกดิอนโุลมขนัต ิ ทนีี้
คนที่ไม่เกิดอนุโลมขันติ ก็เป็นไปไม่ได้ที่จะเกิดสัมมัตตนิยามคืออริยมรรคมีองค์ ๘  
ไม่เกดิอริยมรรคมอีงค์ ๘ แล้ว จะได้เป็นพระโสดาบนั พระสกทาคามี พระอนาคามี 
หรือพระอรหันต์ ก็เป็นไปไม่ได้ ทำาให้แจ้งผลไม่ได้ ผลนี้เป็นสิ่งที่ควรกระทำา 
ให้แจ้ง ถ้าไม่เกิดสัมมัตตนิยามนี้ขึ้นก็ทำาไม่ได้ 
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 ถ้ายังเห็นธรรมะบางอย่าง แม้อันใดอันหนึ่งเพียงนิดเดียวว่าเป็นเรา  
เป็นของเรา เราสามารถบงัคบั ควบคมุ หรอืมเีราแทรกอยูใ่นการบงัคบัควบคมุนัน้ 
เหตุปัจจัยมนัควบคุมของมนัเอง ไม่ใช่เราควบคมุ ไม่มีเราในการควบคมุนัน้ บางคน
กว่็าไม่มใีครควบคมุได้ เรากเ็ลยไม่คมุ เราไม่คมุกเ็ป็นเราเหมอืนเดมิแหละ เป็นเราที่
ไม่คมุ เราคมุกเ็ป็นเราทีค่มุ เราไม่คมุกเ็ป็นเราทีไ่ม่คุมนัน่แหละ คุมไปเถอะแต่ในการ
คมุไม่มเีรา ไม่คุมไปเถอะแต่ในการไม่คุมกไ็ม่มเีรา ต้องให้เหน็ชดั บางคนเหน็ไม่ชดั 
นกึเอาเองว่าไม่มเีราเลย เขาไม่ยอมคมุ ทีไ่ม่ยอมคุมกเ็ขานัน่แหละไม่คุม ทีคุ่มกเ็ขา
นั่นแหละคุม เลยงงกลับไปกลับมาอยู่ ไม่คุมก็ไม่คุมไปเถอะก็ไม่ได้ว่าอะไร ที่คุม 
ก็คุมไปเถอะ แต่ให้เห็นชัดว่าไม่มีตัวไม่มีตน มีเหตุปัจจัยคุมอยู่ ทำาเอานั่นแหละ  
แต่ไม่มีคนผู้กระทำา มีแต่การกระทำาที่เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัย บางคนก็ว่า 
อย่าไปคิด เดี๋ยวมันเป็นตัวตน ไม่คิดมันก็เป็นตัวตนเหมือนกันนั่นแหละ คิดมัน 
ก็มีไม่มีตัวตนในความคิดนั้น จะคิดก็คิดไปเถอะ แต่ไม่มีตัวตนในความคิด มันเป็น
ความคิดไม่มีผู้คิดความคิดอะไร ดูไปให้มันเห็นชัด 
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 ถ้ายังมีความเห็นว่า ธรรมะบางอย่างมีตัวมีตนแทรกอยู่ในที่ใดที่หนึ่ง  
อย่างนี้จะทำาให้เกิด อนุโลมขันติ เป็นไปได้ไหม เป็นไปไม่ได้เลยที่จะเกิดอนุโลม
ขันติ มันก็ยังมีความหวังเพื่อตัวตนอยู่เสมอ ต้องการเอาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาให้ตัวเรา  
แท้ทีจ่ริง ท้ังจะเอาท้ังจะไม่เอานีก้ไ็ม่มเีราผูจ้ะเอาและไม่มเีราผูไ้ม่เอานัน้เลย ไม่ว่า 
จะปรุงหรือจะไม่ปรุง ก็ไม่มีเราผู้ปรุงและไม่มีเราผู้ไม่ปรุงนั้นเลย มีแต่คว�มปรุง
ของสังข�รและคว�มไม่ปรุงของนิพพ�นเท่�นั้น อย่างนี้ ให้เห็นชัด ถ้าไม่ชัดก็ยัง
เห็นธรรมะบางอย่างเป็นเราอยู่ มีเราไม่เอาทางโน้น มีเราไม่ยอมปรุง เราจะต้อง 
ไม่ปรุงมันก็เป็นการปรุงอีกอย่างหนึ่ง มันก็ยังงงอยู่อย่างนี้ เรื่องทำาหรือไม่ทำานี้ 
จึงไม่ใช่ประเด็นสำาคัญ เร่ืองปรุงและไม่ปรุงจึงไม่ใช่ประเด็นสำาคัญ เพราะเป็น
เรือ่งธรรมะเท่านัน้ทีป่รงุ และเป็นเพยีงธรรมะเท่านัน้ทีไ่ม่ปรงุ ทีไ่ม่ปรงุกเ็ป็นเพยีง
ธรรมะที่มันไม่ปรุง ที่ไม่ปรุงมีอย่างเดียวคือพระนิพพาน ที่ปรุงคือสังขาร ไม่มีเรา 
ในทัง้สองที ่ต้องเหน็เป็นธรรมะล้วนๆ ไม่มตีวัตน ไม่มสีตัว์ ไม่มบีคุคล ไม่มเีรา ไม่มี
เขา ไม่มีใครอยู่ที่ไหนเลย 
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 ถ้ายงัเห็นว่ามตีวัตนอยูส่กัท่ีหนึง่ กเ็ป็นไปไม่ได้ทีจ่ะเกดิอนโุลมขนัต ิผูท้ีไ่ม่มี
อนโุลมขนัตจิะทำาให้เกดิสมัมตัตนิยาม กเ็ป็นไปไม่ได้ ถ้าไม่มีสัมมัตตนยิามจะทำาให้
แจ้งโสดาปัตติผล สกทาคามิผล อนาคามิผล อรหัตตผล ก็เป็นไปไม่ได้ 

 ถ้าเหน็ชัดตามความเป็นจรงิว่า สงัขารทัง้ปวง สงัขารทัง้หมดเลย ไม่มีเหลอื
แบ่งสังขารไว้สักอย่าง สัพเพ	 สังข�ร�	 อนิจจ� สังขารทั้งหลายทั้งปวง ทั้งหมด  
ไม่มีส่วนเหลือเลย อะไรท่ีเกิดขึ้นนี่ล้วนเป็นสังขาร อะไรที่เกิดได้ล้วนเป็นสังขาร 
ทั้งปวงล้วนไม่เที่ยงหมด มีความรู้อย่างนี้ เป็นไปได้ที่จะเกิดอนุโลมขันติ เกิดเวลา
ไหน ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง แต่เป็นไปได้แล้วที่จะเกิดอนุโลมขันติ คนที่มีอนุโลมขันติ  
ก็เป็นไปได้ที่จะเกิดสัมมัตตนิยามคืออริยมรรคมีองค์ ๘ ส่วนจะเกิดหรือไม่เกิด 
หรือเกิดเวลาไหนนั้นอีกเรื่องหนึ่ง แต่มันเป็นไปได้ที่อริยมรรคจะเกิด ถ้าไม่เห็นชัด
แล้ว ก็เป็นไปไม่ได้ พูดภาษาไทยเราคือเลิกพูดเรื่องบรรลุธรรมกันไปเลย หมดหวัง
แล้ว สิ้นหวังไปเลย แต่ถ้าเห็นชัดความจริงมันก็ยังมีหวังที่จะเกิดขึ้นได้ ส่วนจะได ้
หรือเปล่า หรือเกิดเวลาไหนนั่นอีกเร่ืองหนึ่ง นี้พูดถึงวิธีการทำาให้เกิดองค์มรรค 
ขึ้นมาคือได้อนุโลมขันติ 
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 ถ้าเห็นสังขารทั้งหมดทั้งปวงโดยความเป็นทุกข์	 สัพเพ	 สังข�ร�	 ทุกข�  
เป็นไปได้ท่ีจะได้อนุโลมขนัต ิเจริญวปัิสสนาตอนต้นยงัไม่เหน็อรยิสจัธรรม แยกรปู 
แยกนามได้ เห็นขันธ์ ๕ คือ รูปขันธ์ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ วิญญาณ
ขนัธ์ โดยความเป็นสิง่ไม่เท่ียง เป็นทกุข์ ไม่ใช่ตวัตน เมือ่มปัีญญามากขึน้ จงึสามารถ
รู้ทุกข์ รู้เหตุแห่งทุกข์ รู้มรรคอันเป็นหนทางให้ถึงความดับทุกข์ ปฏิบัติตามมรรค
นั้นเพื่อให้ถึงพระนิพพาน จึงจะมีปัญญารู้คล้อยตามอริยสัจ ๔ 

 ถ้าเห็นสังขารท้ังหมดโดยความเป็นของไม่เที่ยง สังขารทั้งหมดโดยความ
เป็นทกุข์ ธรรมทัง้หมดโดยความไม่มตีวัตน สพัเพ	ธมัม�	อนตัต�	และเหน็นพิพ�น
โดยคว�มเป็นสขุ เป็นไปได้ทีจ่ะได้อนโุลมขันต ิผูไ้ด้อนโุลมขนัตกิเ็ป็นไปได้ทีจ่ะเกดิ
อรยิมรรคมอีงค์ ๘ หยัง่ลงสูส่มัมตัตนยิาม ผูท้ีห่ยัง่ลงสูส่มัมตัตนยิาม เป็นไปได้ทีจ่ะ
ทำาให้แจ้งผลทั้ง ๔ ได้อย่างนี้นะครับ 
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 นิพพานคือความดับสนิทของกิเลส ความดับสนิทของรูปนามเป็นสุข 
อย่างยิง่ ถ้ายงัเหน็นพิพานด้วยความเป็นทกุข์ เป็นไปไม่ได้ทีห่ยัง่ลงสู่สัมมัตตนยิาม 
จะหยั่งลงสู่สัมมัตตนิยามต้องได้อนุโลมขันติ ต้องเห็นสอดคล้องกับอริยสัจทั้ง ๔ 
เห็นนิพพานเป็นสุข เป็นสิ่งที่ควรกระทำาให้แจ้ง 

 นี้คือวิธีฝึกอบรมองค์มรรค ข้อที่ ๑ คือได้อนุโลมญาณ คือญาณปัญญา 
ที่สอดคล้องกับสัจจะ ๔ สอดคล้องกับความจริง ๔ ประการ รู้ทุกข์โดยความ 
เป็นทกุข์ เหน็ว่าอปุาทานขนัธ์ ๕ นีคื้อทกุข์ ทกุข์ควรกำาหนดรู ้สิง่ใดทีเ่กดิขึน้สิง่นัน้
เป็นทุกข์ เป็นสิ่งที่ควรกำาหนดรู้ รู้เหตุเกิดทุกข์โดยความเป็นเหตุเกิดทุกข์ ตัณหา 
เป็นเหตุเกิดทุกข์ รู้ความดับทุกข์โดยความเป็นความดับทุกข์ ความสิ้นตัณหาคือ 
พระนิพพานน้ันเป็นความดับทุกข์ และปฏิปทาให้ถึงความดับทุกข์คืออริยมรรค 
มีองค์ ๘ 
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 ถ้าเห็นชัดอย่างนี้ ก็เป็นไปได้ที่จะเกิดสัมมัตตนิยามคืออริยมรรคมีองค์ ๘ 
ส่วนจะเกิดหรือไม่เกิดอีกเรื่องหนึ่ง แต่เป็นไปได้ มีโอกาสเกิดขึ้นได้ ถ้าไม่มีปัญญา
เห็นคล้อยตามอริยสัจ ๔ ก็เป็นไปไม่ได้ ไม่มีโอกาสที่อริยมรรคจะเกิด 
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๔.๒	เจริญวิปัสสน�

 ข้อที่ ๒ เจริญวิปัสสนา ก็รองลงมาจากข้อที่ ๑ นั่นเอง เพราะการที่จะได้
อนโุลมขนัต ิต้องเหน็สงัขารทัง้หลายทัง้ปวงเป็นของไม่เทีย่ง สงัขารทัง้หลายทัง้ปวง 
เป็นทุกข์ ธรรมะท้ังหลายท้ังปวงไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนมาก่อน วิปัสสนาเป็นการเห็น
ลกัษณะสามญั คอือนจิจลกัษณะ ทกุขลกัษณะ อนตัตลกัษณะ ของรปู นาม ขนัธ์ ๕ 
เมือ่เจรญิวปัิสสนาแล้ว จะทำาองค์มรรคทัง้ ๘ หรอืโพธปัิกขยิธรรมทัง้ ๓๗ ประการ 
ให้รวมประชุมกันได้อย่างไร ผมจะอ่านพระสูตรให้ฟังก่อน แล้วค่อยอธิบายให้ฟัง
คราวหน้า เพราะเวลาใกล้หมดแล้ว 

 ในคัมภีร์มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ สฬายตนวิภังคสูตร อ่านเฉพาะ 
ที่เกี่ยวข้อง ในข้อ ๔๓๐ พระพุทธเจ้าตรัสว่า
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ภิกษุทั้งหลาย ส่วนบุคคลเมื่อรู้เมื่อเห็นจักขุตามความเป็นจริง 
เมื่อรู้เมื่อเห็นรูปตามความเป็นจริง เมื่อรู้เมื่อเห็นจักขุวิญญาณตามความ
เป็นจรงิ เมือ่รู้เมือ่เห็นจกัขสุมัผสัตามความเป็นจรงิ เม่ือรูเ้ม่ือเหน็สขุ ทกุข์ 
หรืออทุกขมสุขท่ีสัตว์เสวยซึ่งเกิดขึ้นเพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัย ตาม
ความเป็นจริง ย่อมไม่ยินดีในจักขุ ย่อมไม่ยินดีในรูป ย่อมไม่ยินดีในจักขุ
วญิญาณ ย่อมไม่ยนิดใีนจักขุสัมผัส ย่อมไม่ยนิดใีนสขุ ทกุข์ หรอือทกุขมสุข 
ที่สัตว์เสวยซึ่งเกิดขึ้นเพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัย

เมือ่บุคคลนัน้ไม่ยนิดี ไม่หมกมุน่ ไม่ลุม่หลง พจิารณาเหน็เป็นโทษ
อยู่ อุปาทานขันธ์ ๕ ย่อมไม่ถึงความพอกพูนขึ้นต่อไป เขาย่อมละตัณหา
ทีน่ำาไปสูภ่พใหม่อนัสหรคตด้วยความเพลดิเพลนิยนิด ีชวนให้เพลดิเพลนิ
ในอารมณ์นั้นๆ ได้ เขาย่อมละความกระวนกระวายที่เป็นไปทางกาย  
ที่เป็นไปทางใจ ละความเดือดร้อน ที่เป็นไปทางกาย ที่เป็นไปทางใจ  
ละความเร่าร้อนที่เป็นไปทางกาย ที่เป็นไปทางใจได้ จึงเสวยสุขทางกาย
บ้าง เสวยสุขทางใจบ้าง
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ข้อ ๔๓๑ 

ทิฏฐิของบุคคลผู้มีธรรมอย่างนั้น ย่อมเป็นสัมมาทิฏฐิ ความดำาริ
ของบุคคลผู้มีธรรมอย่างนั้นย่อมเป็นสัมมาสังกัปปะ ความพยายามของ
บุคคลผู้มีธรรมอย่างนั้นย่อมเป็นสัมมาวายามะ สติของบุคคลผู้มีธรรม
อย่างนั้นย่อมเป็นสัมมาสติ สมาธิของบุคคลผู้มีธรรมอย่างนั้นย่อมเป็น
สัมมาสมาธิ ส่วนกายกรรม วจีกรรม อาชีวะของเขาจัดว่าบริสุทธิ์ดีใน
เบื้องต้นทีเดียว เมื่อเป็นเช่นนี้ อริยมรรคมีองค์ ๘ นี้ของเขาย่อมถึงความ
เจริญเต็มที่

เมื่อบุคคลนั้นเจริญอริยมรรคมีองค์ ๘ นี้อยู่อย่างนี้ สติปัฏฐาน 
๔ ก็ดี สัมมัปปธาน ๔ ก็ดี อิทธิบาท ๔ ก็ดี อินทรีย์ ๕ ก็ดี พละ ๕ ก็ดี 
โพชฌงค์ ๗ ก็ดี ย่อมถึงความเจริญเต็มที่ 
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 ข้อความที่อ่านให้ฟังนี้ กล่าวถึงการเจริญวิปัสสนา รู้จักษุ รูป เป็นต้น ตาม
ความเป็นจริง การรู้รูปนามตามความเป็นจริงนี้คือวิปัสสนา หากทำาต่อไปอย่าง 
ถูกต้อง ความเห็นของเขาตอนนั้นที่ทำาอยู่อย่างนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิ ความคิด 
ของเขาตอนนั้นเป็นสัมมาสังกัปปะ ความพยายามที่ เขากำาลังทำาอยู ่ เป ็น 
สมัมาวายามะ สตทิีเ่ขาระลกึอยูเ่รือ่งนัน้เป็นสัมมาสต ิสมาธท่ีิเขาตัง้ม่ันทำาเรือ่งนัน้
เรื่องเดียวอยู่เป็นสัมมาสมาธิ องค์มรรค ๓ ที่เป็นศีลนี่ชื่อว่าได้บริสุทธิ์ดี ตั้งแต่ต้น 
ทีเ่ขามาหดัมาฝึกทำาวปัิสสนา อรยิมรรคมอีงค์ ๘ ของเขากก็ำาลงัเจรญิอยู ่นอกจาก
อริยมรรคแล้ว สติปัฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย์ ๕ พละ ๕  
โพชฌงค์ ๗ ก็เจริญเหมือนกัน 
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 นี่เป็นวิธีการเจริญอริยมรรคในขณะวิปัสสนา แต่ไม่ใช่วิปัสสนาอย่างเดียว 
ต้องมีการทำาอย่างอ่ืนหลายอย่างเพิ่มเติมด้วย ท่านไหนทำาวิปัสสนาเป็นแล้ว จะ
ได้ไปทำาองค์มรรคเพิ่ม องค์มรรคนี้เป็นสังขาร เราต้องสั่งสมเพิ่มพูนเอา ถ้าทำาถูก  
ปรุงถูก มันก็เพิ่ม ข้อที่ ๒ นี้ เดี๋ยวค่อยมาอธิบายต่อในคราวหน้า 

 บรรยายวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลานะครับ ขออนุโมทนาครับ
 

______________________
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ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัย 
สวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่าน 

 วันนี้บรรยายหัวข้อโพธิปักขิยธรรมตอนที่ ๒๓ ตอนนี้ช่ือ “อริยมรรค 
มีองค์ ๘ ตอนที่ ๕” การบรรยายหัวข้อโพธิปักขิยธรรมก็มาถึงตอนสุดท้ายแล้ว  
ซึ่งการบรรยายในหัวข้ออริยมรรคมีองค์ ๘ บรรยายไปแล้ว ๔ ครั้ง ได้พูดถึง  
ความหมายของอริยมรรค ความสำาคัญของอริยมรรค และการแจกแจงองค์มรรค 
ในคราวที่แล้ว พูดถึงในประเด็นที่ ๔ ซึ่งเป็นประเด็นสุดท้ายแล้ว คือ วิธีการทำาให้
อริยมรรคเกิดขึ้น ฝึกหัดอย่างไร ปฏิบัติอย่างไร องค์มรรคจึงจะรวมกันเกิดขึ้นได้ 
อริยมรรคนั้นเวลาเกิดขึ้น จะเกิดในขณะจิตเดียว รวมลงในขณะจิตเดียว การที่จะ
ทำาให้เกิดขึ้นนี้ต้องมีกระบวนการ 

อริยมรรคมีองค์ ๘ ตอนที่ ๕
บรรยายวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๖
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 เวลาพูดถงึองค์มรรคแยกออกมาทลีะอย่าง เช่น สมัมาทฏิฐ ิสมัมาสงักปัปะ 
แจกแจงแยกแยะออกมาว่ามีลักษณะอย่างนี้ๆ ก็ไม่ได้หมายความว่าอยู่คนละจิต
กัน อยู่ในจิตเดียวกันนั่นแหละ แต่พูดแจกแจงลักษณะออกไป เหมือนกับเวลา 
ทีเ่ราดืม่กาแฟ กาแฟมส่ีวนผสมหลายอย่าง เราก็ดืม่ทเีดยีวพร้อมกนันัน่แหละ ไม่ใช่
ว่ากินกาแฟบดไปก่อน ตามด้วยนำ้าตาล ดื่มนำ้าร้อนตามไปทีหลัง ไม่ใช่อย่างนั้น  
เราดื่มลงไปทีเดียวนั่นแหละ อริยมรรคมีองค์ ๘ ก็เหมือนกัน ถึงจะแจกว่าสัมมา
ทฏิฐเิป็นอย่างนี ้สมัมาสงักัปปะเป็นอย่างนี ้สมัมาวาจาเป็นอย่างนี ้ไม่ได้หมายความ
ว่าอยู่คนละจิตกัน อยู่ในจิตเดียวกันนั่นแหละ รวมกันในจิตเดียว 
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 ประเด็นที่ ๔ นี้ พูดต่อมาจากคราวที่แล้ว พูดยังไม่จบ ประเด็นที่ว่า วิธีการ
ทำาให้อรยิมรรคเกดิขึน้ จะทำาให้ทัง้ ๘ องค์มารวมกนั มาประชมุกนัเกดิ ทำาอย่างไร 
ข้อที่ ๑ ได้อนุโลมญ�ณหรืออนุโลมขันติ	อันนี้ขั้นสูงสุด เพราะก่อนที่อริยมรรค
จะเกิดนี้ ต้องได้อนุโลมขันติหรือสัจจานุโลมิกญาณก่อน คือ ญาณปัญญาเห็น 
ถูกต้องสอดคล้องกับความเป็นจริง สอดคล้องกับหลักอริยสัจ ๔ 

 ถ้าความรู้ยังไม่สอดคล้องกับสัจจะ ยังไม่ลงกับความจริง ยังไม่เห็นทุกข์ว่า
เป็นทุกข์ตามที่มันเป็น ไม่เห็นเหตุเกิดว่าเป็นเหตุเกิดทุกข์ตามที่มันเป็น ไม่เห็น
ความดบัทกุข์ว่าเป็นความดบัทกุข์ตามทีมั่นเป็น ไม่เห็นปฏปิทาให้ถงึความดบัทกุข์
ว่าเป็นปฏปิทาให้ถงึความดบัทกุข์ตามทีม่นัเป็น การทีอ่รยิมรรคจะเกดิขึน้นัน้ย่อม
เป็นไปไม่ได้ ถ้ายังเห็นสังขารบางชนิด เห็นสังขารบางอย่าง เห็นสังขารแม้สักนิด
หนึ่งว่าเท่ียง อริยมรรคจะเกิดนั้น เป็นไปไม่ได้ ต้องเห็นชัดตามเป็นจริงก่อนว่า 
สังขารทั้งหมดท้ังปวงล้วนไม่เท่ียง ไม่มีสังขารแม้แต่นิดหนึ่งที่จะเป็นสิ่งเที่ยงแท้
มั่นคง สังขารไม่ว่าจะละเอียดขนาดไหน ดูมั่นคง ยิ่งใหญ่ สูงส่งขนาดไหน ไม่มี
สงัขารสกัอย่างท่ีมนัจะเท่ียง สงัขารเทีย่งไม่ม ีให้เหน็ชดัลงไป อย่างนีเ้รียกว่าอนโุลม
ขันติ คือ ปัญญาที่สอดคล้องลงกับความเป็นจริง 
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 ไม่มีสังขารสักนิดหนึ่งที่จะสุข ไม่มีสังขารใดที่ไม่ถูกบีบคั้นทิ่มแทง ถ้ายัง
เหน็สงัขารสกันดิหนึง่ว่ายงัเป็นสขุ เป็นทีพ่ึง่ได้ มสีงัขารบางชนดิทีไ่ม่มอีะไรบบีคัน้
ได้ อรยิมรรคกจ็ะยงัไม่รวมลง เพราะยงัเห็นไม่สอดคล้องกับสัจจะ อรยิมรรคมีองค์ 
๘ เรียกว่า เป็นสัมมัตตนิยาม หลักธรรมที่ถูกต้องแน่นอน กฎเกณฑ์แห่งความ
แน่นอนถูกต้องในกุศลธรรมทั้งหลาย สัมมัตตนิยามจะเกิดขึ้นต้องได้อนุโลมขันติ
ก่อน มีปัญญาที่สอดคล้องกับสัจธรรม เห็นว่า รูปนาม อุปาทานขันธ์ ๕ นี้เป็นทุกข์
จริงๆ ไม่มีส่วนไหนที่จะเที่ยงและเป็นสุข ถ้ายังเห็นบางส่วนว่าสุขอยู่ แสดงว่ายัง
ไม่ลงกับข้อเท็จจริง 
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 ถ้ายงัเห็นตัณหา ความอยาก ความต้องการ ความรักใคร่ ความพอใจ ความ
เพลดิเพลนิยนิดีว่าเป็นเหตใุห้เกดิความสุข กยั็งเพีย้นอยู ่ไม่ตรงกบัความจรงิ เพราะ
ตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ ต้องให้เห็นชัดก่อน ถ้ายังมียินดี มีเพลิดเพลิน ไม่ว่า 
จะเพลิดเพลินกับอะไรก็ตามแต่ ก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทั้งนั้น แม้ทุกข์คือชีวิตที่ได้
มาในชาติปัจจุบันนี้ ก็มาจากตัณหาในอดีตนั่นเอง ถ้ายังเพลิดเพลิน หลงติดข้อง 
นกึว่าจะได้สิง่ดงีามมาจากความติดข้องนี ้กย็งัไม่ลงกบัสจัจะ ต้องเหน็ว่าตณัหาเป็น
เหตุเกิดทุกข์ ไม่ว่าจะเป็นตัณหาในอะไร ไม่ว่าจะเป็นความติดข้องในอะไร ก็เป็น
เหตุให้เกิดทุกข์ทั้งนั้น อย่างนี้สอดคล้องกับความจริง 
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 พระนิพพาน ความสงบระงับสังขารทั้งหลาย ความดับของรูป นาม จึง
เป็นสขุอย่างแท้จรงิ ข้อปฏบิตัทิีเ่ป็นหนทางให้ถงึนพิพานคอือริยมรรคมอีงค์ ๘ การ
มีปัญญาเห็นสอดคล้องกับสัจธรรม เรียกว่าอนุโลมขันติ ผู้มีปัญญาแบบนี้ ยอมรับ
สัจจะความจริงแบบนี้ ก็เป็นไปได้ที่จะมีสัมมัตตนิยาม คืออริยมรรคมีองค์ ๘  
รวมลง เรื่องนี้พูดไปในตอนที่แล้ว แล้วก็พูดต่อมาถึงวิธีฝึกให้องค์มรรคนั้นรวมลง 
ถ้ายังไม่ได้อนุโลมขันติ ก็ต้องฝึกวิปัสสนา 

 วิปัสสนาเป็นกระบวนการให้เกิดการยอมรับตรงนี้แหละ แน่นอนว่า
วิปัสสน�ต้องมีพ้ืนฐ�นคือศีลและสม�ธิ ที่เราฝึกจิตกันมานี้ ฝึกให้จิตมีคุณภาพ  
มีความพร้อมสำาหรับการใช้งาน เมื่อจิตมีความพร้อมแล้ว ถ้าไม่มาพิจารณา 
ความจริงก็จะไม่ได้อนุโลมขันติ ดังนั้น ก่อนถึงอนุโลมขันติ ต้องมาเจริญวิปัสสนา 
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๔.๒	เจริญวิปัสสน�	(ต่อ)

 ในคราวที่แล้ว ได้พูดถึงวิธีการเจริญวิปัสสนาที่จะทำาให้องค์มรรคนั้น 
รวมกนัลง ได้อ่านพระสตูรให้ฟังแล้วเกีย่วกบัประเดน็นี ้การเจรญิวปัิสสนาทีท่ำาให้
องค์มรรครวมลงได้อย่างไร ได้อ่านไปแล้ว บางท่านฟังไม่ทัน วันนี้จะอ่านให้ฟัง 
อีกครั้ง และจะได้ขยายความเพิ่มเติม 

 ในคัมภีร์มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ สฬายตนวิภังคสูตร อ่านเฉพาะ 
ที่เกี่ยวข้อง ในข้อ ๔๓๐ พระพุทธเจ้าตรัสว่า 
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ภิกษุทั้งหลาย ส่วนบุคคลเมื่อรู้เมื่อเห็นจักขุตามความเป็นจริง 
เมื่อรู้เมื่อเห็นรูปตามความเป็นจริง เมื่อรู้เมื่อเห็นจักขุวิญญาณตามความ
เป็นจรงิ เมือ่รู้เมือ่เห็นจกัขสุมัผสัตามความเป็นจรงิ เม่ือรูเ้ม่ือเหน็สขุ ทกุข์ 
หรืออทุกขมสุขที่สัตว์เสวย ซึ่งเกิดขึ้นเพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัย ตาม
ความเป็นจริง ย่อมไม่ยินดีในจักขุ ย่อมไม่ยินดีในรูป ย่อมไม่ยินดีในจักขุ
วญิญาณ ย่อมไม่ยนิดใีนจักขุสัมผัส ย่อมไม่ยนิดใีนสขุ ทกุข์ หรอือทกุขมสุข 
ที่สัตว์เสวย ซึ่งเกิดขึ้นเพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัย

เมื่อบุคคลนั้นไม่ยินดี ไม่หมกมุ่น ไม่หลุ่มหลง พิจ�รณ�เห็นเป็น
โทษอยู	่อปุ�ท�นขนัธ์	๕	ย่อมไม่ถงึคว�มพอกพนูขึน้ต่อไป	เข�ย่อมละ
ตัณห�ที่นำ�ไปสู่ภพใหม่อันสหรคตด้วยคว�มเพลิดเพลินยินดี	 ชวนให้
เพลิดเพลินในอ�รมณ์นั้นๆ	 ได้ เขาย่อมละความกระวนกระวายที่เป็น
ไปทางกาย ที่เป็นไปทางใจ ละความเดือดร้อน ที่เป็นไปทางกาย ที่เป็น
ไปทางใจ ละความเร่าร้อนที่เป็นไปทางกาย ที่เป็นไปทางใจได้ จึงเสวย
สุขทางกายบ้าง เสวยสุขทางใจบ้าง
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 ข้อ ๔๓๑ 

ทิฏฐิของบุคคลผู้มีธรรมอย่างนั้น ย่อมเป็นสัมมาทิฏฐิ ความดำาริ
ของบุคคลผู้มีธรรมอย่างนั้น ย่อมเป็นสัมมาสังกัปปะ ความพยายามของ
บุคคลผู้มีธรรมอย่างนั้น ย่อมเป็นสัมมาวายามะ สติของบุคคลผู้มีธรรม
อย่างนั้น ย่อมเป็นสัมมาสติ สมาธิของบุคคลผู้มีธรรมอย่างนั้น ย่อม
เป็นสัมมาสมาธิ ส่วนกายกรรม วจีกรรม อาชีวะของเขาจัดว่าบริสุทธิ์ด ี
ในเบื้องต้นทีเดียว เมื่อเป็นเช่นนี้ อริยมรรคมีองค์ ๘ นี้ของเขาย่อมถึง
ความเจริญเต็มที่

เมื่อบุคคลนั้นเจริญอริยมรรคมีองค์ ๘ นี้อยู่อย่างนี้ สติปัฏฐาน 
๔ ก็ดี สัมมัปปธาน ๔ ก็ดี อิทธิบาท ๔ ก็ดี อินทรีย์ ๕ ก็ดี พละ ๕ ก็ดี 
โพชฌงค์ ๗ ก็ดี ย่อมถึงความเจริญเต็มที่



294

 นี้เป็นกระบวนการหรือวิธีการเจริญวิปัสสนา ที่ทำาให้อริยมรรคทั้ง ๘  
รวมประชุมกัน ไม่ใช่เฉพาะอริยมรรคมีองค์ ๘ อย่างเดียว หากเจริญวิปัสสนา 
อย่างถกูต้อง โพธปัิกขยิธรรมอืน่ๆ กม็ารวมกนัประชมุกนัด้วย ในทีน่ีพ้ระพทุธองค์
ทรงแสดงไว้ คือ ให้รู้เห็นจักษุ เป็นต้นตามความเป็นจริง แยกตามทวารทั้ง ๖ คือ 
ทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ ให้รู้จักทวารละ ๕ อย่างตามความ
เป็นจริง เมื่อกี้อ่านทางตาให้ฟัง ให้รู้ให้เห็นจักษุตามความเป็นจริง จักษุนี้เป็นของ
ไม่เที่ยง เป็นของไม่มีตัวตน 
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 ตาก็เป็นตา ไม่ใช่ตัวเรา ไม่ใช่ตาของเรา ไม่ใช่ตาเขา ไม่ใช่ตาของเขา  
ไม่ใช่ใคร ไม่ใช่ตาของใคร มันเป็นเพียงตา เป็นรูปชนิดหน่ึง จักษุเป็นรูป เป็น
ประสาทตาทีซ่มึอยูใ่นมหาภตูรปูนี ้เป็นความใสเป็นพเิศษทีซ่มึอยูใ่นลกูตา ให้รูจ้กั
จักษุนั้นตามความเป็นจริง รู้จักรูปตามความเป็นจริง รูปที่มากระทบตา เป็นแสงสี
รบัรูไ้ด้ทางตา รูจ้กัจกัขวุญิญาณเหน็ตามความเป็นจรงิว่าเป็นสิง่ไม่มตีวัตน เกดิขึน้
แล้วกดั็บไป ตากไ็ม่มตีวัตน รปูกไ็ม่มตีวัตน กระทบกนัเกดิการรบัรูค้อืจกัขวุญิญาณ 
จักขุวิญญาณเกิดจากสิ่งไม่มีตัวตนกระทบกัน ก็ไม่มีตัวตนเหมือนกัน เป็นการรับรู ้
ที่เกิดเป็นคร้ังๆ ไม่ได้อยู่นาน ตาก็ไม่ได้อยู่นาน รูปก็ไม่ได้อยู่นาน มากระทบกัน 
การเห็นก็ไม่ได้อยู่นาน หันหน้าไปทางหนึ่งก็ไม่เห็นแล้ว หมดไปแล้ว เป็นของ 
ไม่อยู่นาน ทางตาก็รู้จักตา รูป รู้จักจักขุวิญญาณ 
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 ต่อมา รู้จักจักขุสัมผัส คือสัมผัสที่เกิดทางตา สิ่งทั้ง ๓ สิ่งมาประชุม
กัน ทำาให้มีโลก ทำาให้มีเรื่องอะไรต่อมิอะไรยืดยาวขึ้นมา เรียกว่า ผัสสะ	ตา รูป  
จักขุวิญญาณ มาประชุมกัน เรียกว่าจักขุสัมผัส เมื่อมีผัสสะถูกต้องแล้ว ก็เกิด
ความรู้สึกคือเวทนา ให้รู้สุข ทุกข์ และอทุกขมสุข ที่เกิดจากผัสสะเหล่านี้เป็น
ปัจจัย ความรู้สึกต่างๆ ล้วนไม่เที่ยง เพราะเกิดจากปัจจัยที่ไม่เที่ยง เป็นความรู้สึก
แต่ละอย่างเกิดขึ้น ตอนเกิดสุข ก็ไม่มีทุกข์ ไม่มีอทุกขมสุข ตอนเกิดทุกข์ ก็ไม่มีสุข  
ไม่มีอทุกขมสุข ตอนเกิดอทุกขมสุข ก็ไม่มีสุข ไม่มีทุกข์ นี้เป็นกระบวนการของ
วิปัสสนา
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 ทางตา กล่าวถึง การมีปัญญารู้เห็นสภาวะตามเป็นจริง ๕ อย่าง คือ รู้ต�	
รู้รูป	รู้จักขุวิญญ�ณ	รู้จักขุสัมผัส รู้เวทน�	คือสุข	ทุกข์	อทุกขมสุข	ที่เกิดเพร�ะ
จกัขสุมัผสัเป็นปัจจยั	นีเ้ป็นก�รเจรญิวปัิสสน� ถ้าเจรญิวปัิสสนาได้อย่างนีแ้ล้ว จะ
เป็นผู้ที่ไม่ยินดี ไม่หมกมุ่น ไม่ลุ่มหลง พิจารณาเห็นโทษของขันธ์ ๕ พิจารณาเห็น
โทษของตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ พิจารณาเห็นโทษของรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส 
ธมัมารมณ์ และสภาวะต่างๆ เพราะล้วนเป็นสิง่ทีไ่ม่อยูน่าน เป็นสิง่ไม่เทีย่ง สงัขาร
ทั้งหลายต่างๆ ล้วนมีโทษติดอยู่ คือมันไม่เที่ยง เกิดขึ้นแล้วต้องดับไป 
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 หลังจากที่จิตเป็นสมาธิดี เห็นรูปนามตามความเป็นจริง ไม่ยินดีไม่ยินร้าย 
ไม่หมกมุ่นแล้ว	 พิจ�รณ�โทษ พิจารณาโทษของเส้นผม โทษของเส้นผมมีอะไร
บ้าง สระผมตั้งแต่เด็กยันแก่เลย ก็พิจารณาได้ คือ สระอย่างไรก็ไม่สะอาด เป็นสิ่ง
สกปรก มีกลิ่นเหม็น เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยง พิจารณาเห็นโทษของรูปและนาม จะช่วย
ให้เกิดปัญญาเห็นทุกข์ เป็นอนุโลมขันติ และเกิดอริยมรรคได้ ถ้าไม่พิจารณาก็ไม่
ลงสู่สัจจะ ก็ค้างอยู่อย่างนั้น จะพิจารณาได้ก็ต้องอาศัยการฟังธรรม เป็นแนวทาง
ในการพิจารณา หลังจากจิตเป็นสมาธิแล้ว เจริญวิปัสสนาแยกรูปแยกนาม เห็น
สุข เป็นสุข เห็นทุกข์ เป็นทุกข์ เป็นสิ่งไม่เที่ยง ไม่มีตัวตน ก็ไม่ยินดีในความสุข  
ไม่ยินร้ายในความทุกข์ที่เกิดขึ้น พอไม่ยินดี ไม่ยินร้ายแล้ว ให้พิจารณาเห็นโทษ
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 โทษของร่างกาย ที่มันป่วย เป็นโรค ต้องดูแลมันอย่างนั้นอย่างนี้ เสีย 
เงินทอง เสียเวลา ไปกับมันไปเท่าไรแล้ว แล้วมันก็ไม่เชื่อฟังเรา คอยแต่จะทรยศ  
เป็นนั่นเป็นนี่ ให้เราต้องลำาบากอยู่เสมอ โทษของรูปก็มีมาก เห็นชัดกันอยู่  
โดยเฉพาะคนแก่ๆ นี้คงเห็นไดัชัดมาก ไม่ได้หมายความว่ากายของเด็กไม่มีโทษ  
มีโทษอยู่เหมือนกันนั่นแหละ เพียงแต่อาการปรากฏไม่ชัด พอแก่โทษของรูป 
ก็จะปรากฏชัด ตอนมันป่วย มันเป็นโรค อยากให้หายมันก็ไม่หาย กายมัน 
ไม่เชื่อฟังเรา นี้มันปรากฏชัด พิจารณาดูโทษของสิ่งอื่นๆ โทษของเวทนา สัญญา 
สงัขาร วิญญาณ โทษของความคิด ความนกึ มนัพาเราไปทำาอะไรต่างๆ โดยเฉพาะ
โทษของกิเลส ความรัก ความชัง ความโกรธ ความเกลียด ความกลัว ทำาให้เรา 
ไปทำาอะไรต่อมิอะไรมากมาก ทำาให้เราวนเวียนเหน็ดเหนื่อยไม่ได้หยุด ต้อง 
เวียนว่ายตายเกิดจนถึงทุกวันนี้ การมองเห็นโทษนี้ ทำาให้ไม่ยินดีในขันธ์ ๕ 
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 ถ้าไม่เห็นโทษนี้ ก็ถือว่ายังยินดีในขันธ์ ๕ อยู่ ต้องเห็นโทษจึงชื่อว่าไม่ยินดี 
เหมือนกับว่า หากไม่เห็นให้ถูกต้อง ก็ต้องเห็นผิดอยู่นั่นแหละ จะบอกว่า ผมไม่ได้
เหน็ผดิอะไรนี ่ใช่อยู ่ไม่เหน็ผดิหรอกตอนนี ้ถ้าไม่เหน็ให้ถกูต้องกบัความจรงิ ความ
เห็นผิดเพี้ยนมันก็ไม่ลด พอมีเหตุปัจจัยก็เกิดขึ้นอีก ถ้าไม่มีปัญญาเห็นโทษ กิเลส 
ก็เกิดอีก ยังรักและยึดถือติดข้องได้อีก ความรักและยึดถือเป็นเหตุให้เกิดทุกข ์
อันใหม่เพิ่มพูนขึ้นไปอีก ถ้�ไม่เห็นโทษของอุป�ท�นขันธ์	 ๕	 อุป�ท�นขันธ์	 ๕	 
ก็พอกพูนต่อไปได้อีก ถ้าเห็นโทษของอุปาทานขันธ์ ๕ มันก็ไม่พอกพูน หาก 
ตอนนี้ปล่อยไว้ ไม่เห็นโทษมัน มันก็พอกพูนไปเรื่อยๆ พอความสงบดับไป กิเลส
ต่างๆ ก็เกิดขึ้นได้อีก 
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 พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่า เม่ือบุคคลนั้นไม่ยินดี ไม่หมกมุ่น 
ไม่ลุ่มหลง พิจารณาเห็นโทษอยู่ อุปาทานขันธ์ ๕ ย่อมไม่ถึงความพอกพูนขึ้นต่อไป 
อันนี้เป็นประเด็นสำาคัญ ต้องเห็นโทษจึงจะไม่พอกพูน ถ้าไม่เห็นโทษมันก็จะ
พอกพูน อยู่เฉยๆ ก็ไม่มีกิเลส กิเลสไม่เกิดตอนนั้น ยังไม่ได้ถอนกิเลส สมาธิหมด 
ปัญญาหมด กิเลสก็ขึ้นมา

 วิธีการตรงนี้ คือ ให้เราใช้ประโยชน์จากสมาธิและปัญญาอย่างเต็มที่ เมื่อ
ยังมีสมาธิดีอยู่ แยกรูปแยกนามได้ เจริญวิปัสสนาเป็น กิเลสไม่มี รีบชิงลงมือก่อน 
เห็นชัดแล้ว ก็ให้พิจารณาเห็นโทษของรูปของนาม พิจารณาเห็นโทษของโลก เรา
ทั้งหลายที่จิตเป็นสมาธิ สะอาดปลอดโปร่ง ก็ลองพิจารณาดู โดยเฉพาะโทษของ
ความคดิ โทษของกเิลสต่างๆ โทษของความยดึถอื นีม้มีากเหลอืเกนิ เราไปทำาตาม
กิเลสมากมายจนเสียเวลาไปมากมาย ตอนที่จิตเป็นสมาธิดีก็พิจารณาดูความจริง 
อุปาทานขันธ์ ๕ จะไม่พอกพูน 



302

 ถ้ายงัไม่มปัีญญาเหน็โทษของมนั ในทางธรรมะกย็งัถอืว่ายนิดอียู ่แม้กเิลส
จะไม่เกิดขึ้นในตอนนั้น แต่อุปนิสัยเก่าๆ นั้นยังไม่ถูกถอดถอน ปัญญาไม่เข้าไป
พิจารณาให้ทะลุปรุโปร่ง กิเลสยังไม่ถูกถอนขึ้น ตอนนี้ยังไม่มีกิเลส เนื่องจากมีสติ 
มีสมาธิกันไว้ พอสติลดลง สมาธิลดลง กิเลสก็เกิดขึ้นมาใหม่ 

 เมื่อมีสติสมาธิดี ก็ให้พิจารณาดูที่ตั้งของกิเลส เอาปัญญาเข้าไปดูที่ตั้ง 
ของมัน ดูให้เห็นโทษ พอเข้าใจด้วยปัญญา เห็นชัดความจริงตามที่มันเป็น  
เบื่อหน่ายแล้ว คลายความยึดติด ปล่อยวางมันไปได้ ไม่มีความอยากหรือความ
ยึดถือในสิ่งใดๆ ก็ไม่ต้องมีทุกข์เกิดอีกต่อไป ดังพระพุทธองค์ตรัสว่า เมื่อพิจารณา
เห็นโทษอยู่ อุปาทานขันธ์ ๕ ย่อมไม่ถึงความพอกพูนขึ้นต่อไป เขาย่อมละตัณหา
อันนำาไปสู่ภพภูมิใหม่ อันสรหคตด้วยความเพลิดเพลินยินดี ชวนให้เพลิดเพลิน 
ในอารมณ์นั้นๆ ได ้
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 นี้เป็นเทคนิควิธีเป็นอุบายอย่างหนึ่ง ท่านทั้งหลายจะได้ไปฝึกทำาให้เป็น 
และทำาให้แม่นๆ เพราะบางท่านฝึกสติ ฝึกสมาธิดีแล้ว เห็นรูปนามแล้ว เห็นการ
เกิดการดับ แต่ไม่ทำาอย่างอื่นต่อไป ก็เห็นอยู่อย่างนั้น เดี๋ยวกิเลสก็เกิดขึ้นมาใหม่
ต่อไป เนื่องจากยังไม่เห็นโทษ ยังมีความยินดีติดข้อง ยังถอนความติดข้องไม่ได้ 
กิเลสยังมี ทุกข์ก็ยังต้องเกิดต่อไปอีก วิธีการคือให้พิจารณาเห็นโทษ อุปาทาน 
ขันธ์ ๕ จะไม่พอกพูน ทุกข์เกิดขึ้นเพราะมีเหตุ หมดเหตุมันก็ดับ ทุกข์ใหม่ไม่เพิ่ม
เพราะเห็นโทษของมัน 
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 อย่างการรับประทานอาหารนี่ พิจารณาเห็นโทษกันบ้างไหม หรือเห็นแต่
เอรด็อร่อยอย่างเดยีว กนิอิม่นอนหลบั หรอืแน่นท้องขนาดไหน ขอให้อร่อยกส็ูต้าย
เลย บางคนนี่นำ้าลายยืดอย่างเดียว อร่อยนำ้าลายตัวเอง วนอยู่อย่างนั้น ไม่ได้อร่อย
ที่น่องไก่หรืออะไรหรอก อร่อยที่นำ้าลายตัวเอง มีนำ้าลายเข้าไปผสม เกิดความรับรู้
รสขึ้นมา หลงวนอยู่ในนั้น ถ้าเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะดี จะเห็นว่า ต้องกินอีกแล้ว
เหรอเนี่ย กินอยู่เป็นประจำาทีเดียว เป็นโรคที่รักษาไม่มีวันหายขาด จนกว่าจะตาย
กันไปข้างหนึ่ง ตายแล้ว หากเกิดมามีร่างกายอีก ก็ต้องเป็นอย่างนี้อีกแหละ มอง
เหน็โทษทีต้่องมาเหนือ่ย กนิลงไปกใ็ช่ว่าจะง่ายๆ ต้องเค้ียวตัง้หลายครัง้ เหนือ่ยจะ
ตายอยู่แล้ว พิจารณาเห็นโทษ เห็นความยากลำาบาก เห็นความเหน็ดเหนื่อย ก็ไม่
เพลิดเพลิน อย่างนี้อุปาทานขันธ์ ๕ ก็จะไม่พูนพอก แน่นอนต้องรับประทาน ก็กิน
ด้วยปัญญา ดังที่พระพุทธองค์ทรงให้พระภิกษุพิจารณาอาหาร ทำานองนี้นะครับ
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 พวกเราโดยทั่วไป ชอบขี้เกียจ มีความสุขแล้วมักขี้เกียจ สบายแล้วก็เฉยๆ 
ทุกข์เดือดร้อนเกิดขึ้น ค่อยหาวิธีแก้กันไปเป็นคร้ังๆ ไม่ค่อยได้อะไร อุตส่าห์ฝึก
ปฏิบัติ จิตมีสมาธิ ก็กลายเป็นสมาธิขี้เกียจ เพราะชอบความสุข พักอยู่เฉยๆ ไม่ได ้
ทำาวิจัยให้มีความรู้ ไม่มีปัญญาเพ่ือปล่อยวาง ก็วนเวียนกันไปเรื่อย ชอบคว�มดี
แต่ไม่ชอบสัจธรรม ทำาจนได้ดี มันก็วนเวียน ได้ดีแต่ไม่ได้สัจธรรม ได้สงบแต่ไม่ได ้
ธรรมะ 
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 พระพุทธองค์ให้ปฏิบัติให้เห็นความจริง ได้ธรรมะที่แท้จริงคือถึงนิพพาน 
การจะเห็นนิพพาน เข้าถึงนิพพาน ต้องอาศัยประตูทางเข้า คือ อริยมรรค 
มีองค์ ๘ ต้องเดินตามปฏิปทานี้ให้ถึงนิพพาน ได้ธรรมะ พวกเราทำาได้แต่ดี ไม่
เห็นความจริงของดีว่ามันไม่เที่ยง ไม่เห็นโทษของความดีว่า ดีนั้นให้เราติดข้อง ถ้า 
ไม่เห็นโทษของมัน ไม่เห็นชัดด้วยปัญญาว่า มันไม่เที่ยง มันไม่แน่ไม่นอน ดีนี ้
มันไม่เที่ยง มีมันก็พออยู่ได้ พอมันหายไปแล้ว เราจะอยู่อย่างไร
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 ตอนนี้มันสงบอยู่ มันนิ่งอยู่ มันไม่มีปัญหา ถ้ามันไม่สงบขึ้นมา มีปัญหา 
ขึ้นมา แล้วเราจะอยู่อย่างไร ต้องพิจารณาให้เห็นโทษของมัน ทำานองนี้ การ
พิจารณาเห็นโทษจะทำาให้อุปาทานขันธ์ ๕ ไม่พอกพูน กิเลสตัณหาต่างๆ ลดลง 
กิเลสถูกละไปด้วยการเจริญมรรค ปล่อยวางได้ ใจก็จะปลอดโปร่ง พระพุทธองค์
ตรัสอานิสงค์ว่า เขาย่อมละความกระวนกระวายที่เป็นทางกาย ที่เป็นไปทางใจ  
ละความเดือดร้อนที่เป็นไปทางกาย ที่เป็นไปทางใจ ละความเร่าร้อนที่เป็นไป 
ทางกาย ที่เป็นไปทางใจได้ จึงเสวยสุขทางกายบ้าง เสวยสุขทางใจบ้าง 

 เพราะเห็นความจริง มองเห็นโทษ แล้วก็ปล่อยก็วางไป จึงรู้สึกปลอดโปร่ง 
ไม่ใช่ปลอดโปร่งเพราะมอีะไรถอืไว้มากมาย มสีมบตัเิงนิทองเยอะแยะ แล้วสบายใจ
ว่า เราจะใช้เงินซือ้หาความสขุอะไรกไ็ด้ อยากไปเทีย่วทีไ่หนกไ็ด้ ไม่ต้องทำางานแล้ว 
อยากนัง่อยากนอนไปนานเท่าไรก็ได้ ไม่ใช่อย่างนัน้ แต่ปลอดโปร่งเพราะปล่อยวาง 
สิ่งต่างๆ ไปได้ ความสงบก็จะเพิ่มขึ้น ความสงบมาจากการปล่อยอารมณ์ต่างๆ  
ที่ได้พิจารณาเข้าใจแล้ว 
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 เมื่อพิจารณาเห็นโทษ ปล่อยวาง อยู่อย่างเป็นสุข ทำาอยู่เช่นนี้ ก็จะรวม
องค์มรรคต่างๆ ได้ พระพุทธองค์ตรัสว่า ทิฏฐิของผู้มีธรรมอย่างนั้นย่อมเป็นสัมมา
ทิฏฐ ิทิฏฐิความเห็นของผู้ที่มีธรรม คือมีสติสัมปชัญญะ มีสมาธิ ตั้งมั่นดี เห็นรูป
เห็นนามตามความเป็นจริง มองเห็นโทษอยู่ ความเห็นของเขาย่อมเป็นสัมมาทิฏฐิ 
ความดำาริของเขา ความคิดของเขา คิดแง่มุมนั้นแง่มุมนี้ในขณะที่จิตเป็นอย่างนี้ 
ความดำาริของเขาย่อมเป็นสัมมาสังกัปปะ ดังนั้น รีบใช้โอกาสนี้ให้เป็นประโยชน์ 
ความเห็นก็ถูก ความคิดก็ถูก เห็นว่าเป็นสิ่งมีโทษ คิดจะเอาของมีโทษก็ไม่เกิด  
มีแต่คิดอยากจะออก เป็นเนกขัมมะสังกัปปะ คิดเมตตาสงสารคนอื่นๆ ที่จมอยู่
ในความไม่รู้
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 ความพยายามของบคุคลผูท้ีม่ธีรรมอย่างนัน้อยู ่กเ็ป็นสมัมาวายามะ ทีเ่ขา
พยายามประคับคองจิต รักษาจิตให้คงอยู่อย่างเดิม ไม่ปล่อยจิตไป ไม่ปล่อยให้
ความหดหูเ่ข้ามาแทนที ่เป็นสมัมาวายามะ ได้ดแีล้วกพ็ยายามทำาต่อ พวกเราทัว่ไป
เป็นคนประมาท ได้ดีแล้วมักจะหยุดอยู่ ไม่เดินต่อ ก็เป็นเหตุทำาให้ล่าช้า หรือพวก
กิเลสต่างๆ ตามมาทัน ปัญหาต่างๆ ก็คาราคาซังอยู่อย่างน้ัน ความเพียรที่ต้ังใจ 
ทำาอยู ่ไม่ท้อแท้ ไม่ท้อถอย ไม่หยดุอยู ่มีกำาลงัก้าวไปข้างหน้าเรือ่ยไป ความพยายาม
ของบุคคลผู้มีธรรมะอย่างนั้น ย่อมเป็นสัมมาวายามะ 
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 สติของผู้มีธรรมอย่�งน้ัน	 ย่อมเป็นสัมม�สติ	 ความระลึกได้ของเขา 
ที่สามารถจับได้ว่ามีสภาวะนี้เกิดขึ้น มีสภาวะนั้นเกิดขึ้น สามารถจับได้ สามารถ
ระลึก ทำาให้อารมณ์ปรากฏตามที่มันเป็นจริง มีรูป มีนาม สติจึงเป็นเหมือนมือ
จับอารมณ์ต่างๆ สติของเขานี้ย่อมเป็นสัมมาสติ สมาธิของผู้มีธรรมนั้นก็ย่อมเป็น
สัมมาสมาธิ ส่วนกายกรรม วจีกรรม และอาชีวะของเขาจัดว่าบริสุทธิ์ในเบื้องต้น
ทีเดียว เป็นที่ตั้ง เป็นฐานแล้ว 

 หากฐานคือศีลนั้นไม่บริสุทธิ์ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวายามะ 
สัมมาสติ สัมมาสมาธิ นี้ก็เกิดไม่ได้ เมื่อศีลที่เป็นองค์	๓	บริสุทธิ์	องค์มรรคอีก	๕	
จึงเกิดรวมลงได ้นี้ก็ครบ ๘ แล้ว รวมประชุมลงในขณะเดียวกันนั้น แต่ยังไม่เต็มที ่
เท่านั้นเอง ทำาบ่อยๆ ก็จะค่อยๆ กำาลังสมบูรณ์ขึ้น เป็นอริยมรรครวมกันในขณะ 
จิตเดียว เกิดปัญญารู้แจ้งอริยสัจได้ พระพุทธองค์ทรงสรุปว่า เม่ือเป็นเช่นนี้ 
อริยมรรคมีองค์ ๘ นี้ของเขาย่อมถึงความเจริญเต็มท่ี พอทำาแบบนี้ สติปัฏฐาน 
สัมมัปปธาน อิทธิบาท อินทรีย์ พละ โพชฌงค์ ก็รวมลงในนี้ด้วยเช่นกัน 
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 ดังนั้น ในการปฏิบัติเพื่อรวมอริยมรรคนั้น ถ้ามีสติ มีสัมปชัญญะ มีความ
รูต้วัด ีมสีมาธิด ีไม่มกิีเลส กอ็าศยัช่วงนีเ้ป็นเครือ่งฝึกได้ เจรญิวปัิสสนา รูจ้กัรปู รูจ้กั
นาม เห็นความไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตาของรูปและนาม ให้มองเห็นโทษของ
สงัขารทัง้หลาย โทษทีต่ดิอยูก่บัตวัมัน คอืมันไม่เท่ียง ไปหวงัพึง่ไม่ได้ มันแปรปรวน
อยู่เสมอ เป็นของไม่คงตัวอยู่นาน เป็นสิ่งนำามาซึ่งความยากลำาบากนานาประการ 
เป็นสิ่งไม่ใช่ของเรา บังคับควบคุมตามใจชอบไม่ได้ พิจารณาโทษของกามคุณ  
ใครติดกามคุณมาก ก็มองดูโทษของมัน ที่ต้องไปแย่งอะไรกับใครเขา ถึงแม้เรา
จะเป็นคนดีอะไรมาก ก็ยังถูกด่า ถูกว่า ถูกกระทบกระทั่ง ไม่ใช่ความผิดของเรา 
ไม่ใช่ความผิดของเขา เป็นเพราะกามคุณมีโทษในตัวมัน เราไปแย่งกามคุณก็มี
โทษ เหมือนแร้งมันแย่งเน้ือกัน ก็ต้องจิกกัน บาดเจ็บกัน ทะเลาะเบาะแว้งกัน
เพราะเนื้อนั้น
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 กามคุณนี่ ถ้าเราจะเอามาใช้ ก็ต้องรู้จักใช้อย่างสำารวมระวัง พอถึงเวลา
ปล่อย ต้องรีบปล่อย แร้งตัวอื่นมา ต้องรีบปล่อย ถ้าไม่ปล่อย มันก็จิกกัน ต่อสู้กัน 
ไม่ใช่ความผิดของเขานะ เขาอาจะเป็นแร้งนิสัยดีก็ได้ แต่เป็นความผิดของชิ้นเนื้อ
นั่นแหละ ชิ้นเนื้อมันเป็นอย่างนั้น กามคุณก็เหมือนกัน ถ้าเราจับไม่ปล่อย ต่อให้
เราเป็นคนดีอย่างไร มันก็ทุกข์หมดนั่นแหละ ไม่ใช่ความผิดของเรา เป็นธรรมชาติ
มันเป็นอย่างนั้น จนกระทั่งร่างกาย จิตใจของเราก็เหมือนกัน เราเป็นคนดี เราผิด
อะไร ทำาไมร่างกายจงึทำากบัเราได้ ต้องเจบ็ป่วย ทำาไมใจดำาหนกัหนา เทวดาฟ้าดนิ 
ทำาไมลงโทษ อาจจะคิดอย่างนั้น แต่อย่าไปคิดอย่างนั้นเลย มันไม่พ้นทุกข์	 ต้อง
เห็นทุกข์	เห็นโทษของสิ่งต่�งๆ	มันมีโทษในตัวมัน	เราจึงไม่ควรเข้าไปยึดถือมัน 
พิจารณาอย่างนี้ ถือโอกาสในตอนที่สติปัญญาดี พิจารณาให้เห็นชัด ที่ยกตัวอย่าง
เป็นทางตา แม้ทางจมูก ลิ้น กาย และใจ ก็เหมือนกัน โดยเฉพาะทางใจก็ยิ่งเยอะ 
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 นี้เป็นวิธีฝึกอบรมองค์มรรคให้รวมลงวิธีที่ ๒ คือ วิธีเจริญวิปัสสนา อาศัย
การเจรญิวปัิสสนา ทำาให้ตรงตามหลกัทีแ่สดงไว้ บางคนกท็ำาไปอย่างนัน้ ทำาไปเรือ่ย 
มีสติ มีสมาธิแล้ว ก็ค้างอยู่ ไม่ยอมทำาอะไรต่อ บางคนแยกรูป แยกนาม รู้จักอันนี้
เป็นรูป อันนี้เป็นนามแล้ว ก็ค้างอยู่ไม่ยอมทำาอะไรต่อ หลังจากมีสติ มีสมาธิดี รู้จัก
การเจริญวปัิสสนา รู้จักรูป รู้จกันามแล้ว ให้พจิารณาเหน็โทษของรปู นาม เหน็โทษ 
ของสิ่งต่างๆ อันไหนที่เรายังติด ยังข้องอยู่นั่นแหละ เอามาพิจารณาดู หยิบมาดู 
ชิงลงมือก่อน ตอนที่ดีๆ อยู่นี่แหละ มีกำาลังดีอยู่ พิจารณามองดู  
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 เมื่อกำาลังทำาอย่างนั้นอยู่ มีธรรมะอย่างนั้นอยู่ ทิฏฐิของบุคคลผู้นั้นก็เป็น
สัมมาทิฏฐิ ความคิดความดำาริของเขาก็เป็นสัมมาสังกัปปะ ความพยายามของ
เขาก็เป็นสัมมาวายามะ สติของเขาก็เป็นสัมมาสติ สมาธิของเขาก็เป็นสัมมาสมาธิ 
ฐานที่ตั้งคือ วาจา กาย อาชีวะของเขา เป็นฐานให้เขาอยู่ เพราะเขาสำารวมระวัง 
ในตอนนั้น ถ้าคนไม่มีศีล ไม่มีความสำารวมระวังจะเกิดสมาธิไม่ได้ พระพุทธเจ้า 
ทรงสอนให้สำารวม ให้ระมัดระวังกาย วาจา และ ระวัง ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ให้ม ี
สงัวรปิดกัน้กเิลสทีจ่ะเข้าทางทวารต่างๆ ถ้าไม่สงัวรแล้วมนัจะเดอืดร้อนใจ ตอนนี้
ยังไม่เดือดร้อน เพราะยังไม่มีเหตุ แต่เนื่องจากว่าสิ่งต่างๆ ในโลกก็ดี กายใจตัวเอง
กด็ ีกายใจของคนอ่ืนกด็ ีเรายงัไม่กำาหนดรู ้ยงัไม่เหน็ว่ามนัเป็นโทษ ยงัไม่ปล่อยมนั 
ยังไม่เห็นว่ามันหนัก จึงยังแบกมันอยู่ เพียงแต่ว่าตอนนี้ กิเลสมันยังไม่เกิด ก็เป็น
หน้าที่ของเราที่ต้องสำารวมเอาเอง ถ้�ไม่สำ�รวม	ก็จะส่งจิตไปยุ่งกับเรื่องนั้น	มัน 
ก็จะดือดร้อน ที่เดือดร้อนก็ไม่ใช่เพราะอะไร เพราะไปยุ่งเรื่องของชาวบ้าน 
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 โดยเฉพาะยุ่งเร่ืองคนใกล้ๆ ตัว ไปยุ่งเรื่องของสามี ยุ่งกับญาติสามี ยุ่ง 
เรื่องลูก ยุ่งกับหลาน เหลน โหลน ยุ่งกับเพื่อนร่วมงาน ยุ่งกับนักการเมือง 
พรรคนั้นพรรคนี้ พวกนั้นพวกนี้ ยิ่งใกล้ตัวเราเท่าไร ยิ่งไม่สำารวมเท่านั้น ประมาท
กัน พากันคิดคาดหวังว่าจะควบคุมไว้ในกำามือได้ ติดข้องเพลิดเพลิน ปล่อยจิต 
ไปกับเขา ก็ทุกข์ขึ้นมา ลูกของเรานี้ คลอดออกมาจากท้องเรา เลี้ยงมากับมือ  
ป้อนข้าวป้อนนำา้ นกึว่าจะเหมือนทีเ่ราคดิ คดิว่าจะควบคมุได้ตลอดไป ตอนมนัช่วย
ตัวเองไม่ได้ ก็พอจะควบคุมได้บ้าง พอโตขึ้น ปีกกล้าขาแข็ง ทำาอะไรได้ด้วยตนเอง
ก็ชักหนักข้อขึ้นทุกวัน ความเดือดร้อนใจมากมายก็เกิดขึ้นมา ถ้าไม่สำารวมระวังไว้
ดีๆ ก็มีช่องทางให้กิเลสเกิดขึ้นมากเหลือเกิน จึงต้องสำารวมระมัดระวังเสมอ เป็น
พื้นฐานให้มีสติ เกิดสมาธิ แล้วก็เจริญวิปัสสนาได้ 
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 พระพุทธองค์ตรัสว่า กายกรรม วจีกรรม และอาชีวะของเขาจัดว่าบริสุทธิ์
ดีในเบื้องต้นทีเดียว เป็นฐาน เป็นที่ตั้งให้ คือ	ศีลเป็นฐ�น	ทำ�ให้ไม่เดือดร้อนใจ 
พอไม่เดือดร้อนใจ มีสติต่อเนื่อง ก็ได้สมาธิ พอได้สมาธิ จิตรวมอยู่กับตัว มีความ
เป็นหนึ่งแล้ว เจริญวิปัสสนา แยกรูป แยกนามได้ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ รูป เสียง 
กลิ่น รส สัมผัส ธัมมารมณ์ มันไม่ใช่ตัวตน แต่ละอย่างล้วนไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่ใช่
ตัวตน พอแยกอย่างนี้ได้ เรียกว่าเจริญวิปัสสนาเป็น จิตถูกชำาระ นิวรณ์ก็ไม่มี ไม่มี
กิเลสเข้ามาครอบ จะพิจารณาอะไรมันก็ชัด
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 เจริญวิปัสสนา ให้เห็นแจ้งชัดเจน ตาดีก็ให้เอามามอง มองให้เห็นโทษ  
พอมองเห็นโทษแล้ว อุปาทานขันธ์ ๕ ก็ไม่เพิ่มพูน กิเลสตัณหาต่างๆ ที่ยังไม่เกิด
มันก็จะลดลง โอกาสเกิดก็น้อยลง มันจะเกิดก็ต้องอาศัยปัจจัยเกิด ตอนนี้เราไป
กำาหนดรู้ปัจจัยของมันแล้ว กำาหนดรู้ที่ตั้งมันแล้ว โอกาสเกิดก็ลดลง นี้เป็นวิธีการ
เจริญวิปัสสนารวมองค์มรรค วิธีการอบรมองค์มรรค ข้อที่ ๑ ได้พูดไปในคราว 
ที่แล้ว คือทำาให้ได้อนุโลมขันติ ข้อที่ ๒ เจริญวิปัสสนา ถ้าทำาแบบนี้ก็มีโอกาส 
ที่องค์มรรคจะรวมลงได้
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๔.๓	ใช้องค์มรรคประจำ�	๓	ข้อ

 ต่อไปข้อที่ ๓ ในเมื่อองค์ทั้ง ๘ ยังไม่รวมลง ก็ใช้องค์มรรคบางส่วน ฝึกใช้
องค์มรรคบางส่วนแล้วค่อยๆ ทำาองค์มรรคอื่นๆ ให้เพิ่มพูนมากขึ้น จนรวมครบ
ถ้วนในภายหลัง ปกติองค์มรรคที่ใช้ประจำากันอยู่ ๓ องค์ จะทำาลายกิเลสได้ก็ต่อ
เมื่อองค์มรรคครบ ๘ เรียกว่าอริยมรรค ยังไม่ครบก็เรียกว่าอริยมรรคไม่ได้ เพราะ
ยังทำาลายกิเลสไม่ได้ ทีนี้ การจะทำาให้ครบอย่างรวดเร็วในคราวเดียว สำาหรับคน 
ที่มีกำาลังน้อย ก็ทำาไม่ได้ ต้องฝึกรวมทีละน้อยก่อน 

 วิธีที่ ๓ คือ เอาองค์มรรคที่อยู่ในอริยมรรคมีองค์ ๘ นั่นแหละมาฝึก ฝึก
เฉพาะบางองค์ก่อน โดยมหีวัหน้าในการฝึก คือ สัมมาทฏิฐิ และกมี็ตัวอืน่ๆ มาช่วย
อีก ๒ องค์ ก็สามารถนำามรรครวมกันและปฏิบัติได้แล้ว องค์มรรคที่ใช้ประจำามีอยู่ 
๓ องค์ คือ สัมม�ทิฏฐิ	สัมม�ว�ย�มะ	สัมม�สต ิจำาเป็นต้องใช้อยู่เสมอ
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 ต้องใช้อยู่ ๓ องค์เสมอ ค่อยๆ ฝึก องค์มรรคอื่นๆ ก็จะเพิ่มขึ้นมา ถ้าจะ
เอา ๘ มันเป็นไปไม่ได้ ก็เอามาแค่ ๓ ก่อน องค์มรรคเหล่านี้เป็นมรรคที่ใช้ประจำา
อยู่เสมอ มรรคตัวอื่นๆ ก็จะตามมาภายหลัง 

 องค์ที่ ๑ คือ สัมม�ทิฏฐิ	ความเห็นถูก เห็นถูกต้อง เห็นเรื่องความไม่มีตัว 
ไม่มีตน สังขารทั้งหลายไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา รู้ชัดของไม่ดีเป็นของไม่ดี  
รู้ชัดของดีเป็นของดี ของไม่ดีควรละ ของดีควรเจริญ รู้จักตัวมัน รู้จักหน้าตา 
ของมัน ตามที่มันเป็น อันนี้สัมมาทิฏฐิ ตัวนี้ต้องนำาหน้าก่อน 

 องค์ที ่๒ คอื สมัม�ว�ย�มะ ความเพยีร กล้าหาญ บากบัน่ ก้าวไปข้างหน้า 
ไม่ท้อถอย ความตัง้ใจ รูจ้กัอนัไหนไม่ดแีล้ว กต้็องมาทำาความเพยีรเพือ่ละสิง่ทีไ่ม่ดี 
ถ้ากิเลสมันเกิดจากความไม่สำารวมก็ต้องสำารวมเอา กิเลสมันเกิดจากการพูด  
ก็ต้องงดเว้นการพูดอย่างนั้นๆ เพียรละกิเลส ส่วนฝ่ายดีก็ต้องให้ครบถ้วนสมบูรณ์  
โดยเฉพาะครบอริยมรรคมีองค์ ๘ ต้องมาทำาความเพียรเจริญและรักษาฝ่ายดี  
ความเพียรป้องกันและละอกุศล เจริญและรักษากุศลเรียกว่า สัมมาวายามะ 
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 องค์ท่ี ๓ สัมม�สต ิถ้าไม่มสีต ิปล่อยจติใจเลือ่นลอยไปวนัๆ กท็ำาอะไรไม่ได้ 
ขาดสติ หลงไปแล้ว ไม่รู้ตัว ลืมความแก่ ลืมความตายไปแล้ว ก็ไม่ต้องพูดถึงการ
ปฏิบัติธรรม สติจึงเป็นตัวสำาคัญ เป็นอธิบดี ต้องทำาทุกอย่าง ใช้ในทุกเรื่องตั้งแต่
ศีลเป็นต้นมา 

 ผมจะอ่านพระสูตรหนึ่งให้ฟัง ซึ่งมีเน้ือหาเกี่ยวกับเรื่องที่ผมได้พูดสรุปมา 
นั่นแหละ 

 ในมหาจัตตารีสกสูตร มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ ข้อ ๑๓๖ พระพุทธเจ้า
ตรัสว่า 
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สัมม�สม�ธิ	อันเป็นอริยะ	ที่มีอุปนิสะ	มีปริข�ร	เป็นอย่างไร 
คอื สมัมาทฏิฐ ิสมัมาสงักัปปะ สัมมาวาจา สัมมากมัมันตะ สัมมา

อาชวีะ สมัมาวายามะ สมัมาสติ สภาวะทีจ่ติมีอารมณ์เดยีว แวดล้อมด้วย
องค์ ๗ นี้ เราเรียกว่า “สัมมาสมาธิอันเป็นอริยะ ที่มีอุปนิสะ” บ้าง เรียก
ว่า “สัมมาสมาธิอันเป็นอริยะ มีปริขาร” บ้าง 

บรรดาองค์ ๗ นั้น สัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้า
สัมม�ทิฏฐิเป็นหัวหน้�	เป็นอย่างไร 
คือ ภิกษุรู้ชัดมิจฉาทิฏฐิว่า “เป็นมิจฉาทิฏฐิ” รู้ชัดสัมมาทิฏฐิว่า 

“เป็นสัมมาทิฏฐิ” ความรู้ของภิกษุนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิ 
ภกิษนุัน้ย่อมพยายามเพือ่ละมจิฉาทฏิฐ ิยงัสมัมาทฏิฐิให้ถงึพร้อม 

ความพยายามของภิกษุนั้น เป็นสัมมาวายามะ ภิกษุนั้นมีสติ ละมิจฉา
ทิฏฐิ มีสติเข้าถึงสัมมาทิฏฐิอยู่ สติของภิกษุนั้นเป็นสัมมาสติ ธรรม ๓ 
นี้ คือ (๑) สัมมาทิฏฐิ (๒) สัมมาวายามะ (๓) สัมมาสติ ย่อมห้อมล้อม 
คล้อยตามสัมมาทิฏฐิของภิกษุนั้นไป ด้วยประการฉะนี้
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 ภาพรวมของข้อปฏิบัติท้ังหมด คือ อริยมรรคมีองค์ ๘ โดยทำาให้องค์ 
มรรค ๗ แวดล้อมรวมลงในสัมมาสมาธิ โดยในองค์ ๗ นั้นมีสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้า 
สัมม�ทิฏฐิในแบบวิปัสสน�	ทำ�ให้รู้ชัดมิจฉ�ทิฏฐิว่�เป็นมิจฉ�ทิฏฐิ รู้ชัดความ
เห็นผิดว่าเป็นความเห็นผิด เป็นนามธรรมอย่างหนึ่งที่เกิดกับจิต เป็นสิ่งไม่เท่ียง 
เป็นทุกข์ ไม่ใช่ตัวตน เป็นสภาวธรรมอย่างหนึ่ง ซึ่งผิด เพราะเป็นเหตุนำาทุกข์ 
มาให้ ไม่ใช่เราผิด ไม่ใช่ความผิดของเรา ไม่ใช่เขาผิด ไม่ใช่ความผิดของเขา ไม่ใช่
ใครผิด ไม่ใช่ความผิดของใคร เป็นความเห็นที่ผิด ไม่ว่าจะเกิดกับใครก็เป็นความ
เหน็ผดิทัง้นัน้ เป็นสภาวะทีม่โีทษ มภัียตดิตามมา ความรูอ้ย่างนีเ้ป็นสมัมาทฏิฐิ และ
รู้ชัดสัมม�ทิฏฐิว่�เป็นสัมม�ทิฏฐ ิความเห็นถูกต้อง เป็นนามธรรมที่เกิดประกอบ
กับจิต ไม่ใช่เราถูก ไม่ใช่ความถูกของเรา ไม่ใช่เขาถูก ไม่ใช่ความถูกของเขา ไม่ใช่
ใครถูก ไม่ใช่ความถูกของใคร เป็นความเห็นที่ถูกต้อง เป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่ง
ของมรรค นำาไปสู่ความสงบอย่างแท้จริงได้ 
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 เมือ่มสีมัมาทฏิฐอิย่างนีแ้ล้ว	ก็มีคว�มเพยีรเพือ่ละมิจฉ�ทิฏฐิอันเป็นส่ิงท่ีมี
โทษนัน้เสยี	พย�ย�มเพือ่เข้�ถงึสมัม�ทฏิฐ ิพยายามประกอบสมัมาทฏิฐใิห้บรบิรูณ์ 
ความพยายามนี้ก็เป็นสัมมาวายามะ สติที่ใช้ทั้งในการละมิจฉาทิฏฐิและในการ 
เข้าถึงสัมมาทิฏฐิ เพราะหากขาดสติก็ทำาอะไรไม่ได้สักอย่าง สตินี้ก็เป็นสัมมาสติ 

 ต่อไป เป็นวิธีการฝึกสัมมาสังกัปปะ ใช้ ๓ องค์เหมือนกัน ใช้สัมมาทิฏฐิ 
สัมมาวายามะ สัมมาสติ มาฝึกสังกัปปะ โดยมีสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้า ข้อ ๑๓๗ 
พระพุทธองค์ตรัสว่า 

สัมม�ทิฏฐิเป็นหัวหน้�	เป็นอย่างไร 
คือ ภิกษุรู ้ชัดมิจฉาสังกัปปะว่า “เป็นมิจฉาสังกัปปะ” รู้ชัด 

สัมมาสังกัปปะว่า “เป็นสัมมาสังกัปปะ” ความรู ้ของภิกษุนั้นเป็น 
สัมมาทิฏฐิ
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 ต้องอาศัยสัมมาทิฏฐิก่อน สัมมาทิฏฐิในระดับวิปัสสนา จะสามารถแยก
รูปและนามได้ นามธรรมนั้นมีทั้งฝ่ายไม่ดี ควรละ และฝ่ายที่เป็นมรรค ควรเจริญ 
เมื่อแยกแยะรู้ชัดได้แล้ว ก็ทำาความเพียรเพื่อเจริญมรรคต่อไปได้อย่างถูกต้อง รู้
ชัดว่ามิจฉาสังกัปปะเป็นมิจฉาสังกัปปะ รู้ชัดสัมมาสังกัปปะว่าเป็นสัมมาสังกัปปะ  
ความคิดไม่ดี เป็นความคิดไม่ดี ไม่ใช่เราไม่ดี ไม่ใช่ความไม่ดีของเรา ไม่ใช่เขาไม่ดี 
ไม่ใช่ความไม่ดีของเขา แต่เป็นความคิดไม่ดี ความคิดไม่ดีมีอะไรบ้าง คิดจะเอาสิ่ง
ต่างๆ ในโลกมาปรนเปรอตนให้มีความสุข คิดจะเอาโน่นเอานี่ ความคิดพยาบาท 
ความคิดเบียดเบียน ความคิดแบบนี้ไม่ดี นำาทุกข์มาให้ ใครคิดมันไม่ดีทั้งนั้นแหละ 
นำาทุกข์มาให้ เพราะความคิดนี้มันไม่ดี ความคิดนี้เป็นสิ่งไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่ใช ่
ตัวตน เกิดเพราะเหตุปัจจัย เป็นสิ่งควรละ นี้สัมมาทิฏฐิต้องแยกแยะได้ก่อน 
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 ถ้าคิดปุ๊บ เห็นว่าเราไม่ดี เราเลว เขาเลว ความเลวของเรา ความเลว 
ของเขา อย่างนีก้ใ็ช้ไม่ได้ พฒันาไม่ขึน้ ต้องมสีมัมาทฏิฐิเข้ามากำากบัก่อน ความคดินี้ 
ไม่ดี คว�มคิดนี้ดี	 คว�มคิดดีก็เป็นคว�มคิดดี	 ไม่ใช่เร�ดี	 ไม่ใช่เข�ดี	 รู้ชัด 
สัมมาสังกัปปะว่าเป็นสัมมาสังกัปปะ เนกขัมมสังกัปปะ อัพยาปาทสังกัปปะ  
อวิหิงสาสังกัปปะ ความคิดอันนี้ดี ไม่ใช่เราดีนะ เพราะตัวเราไม่มี เป็นนามธรรม 
ที่ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่ใช่ตัวตน เป็นฝ่ายมรรค ควรเจริญ ความรู้นี้มันเป็น 
สัมมาทิฏฐิ สัมมาทิฏฐิต้องเข้ามากำากับไว้ก่อน 



326

 ถ้าไม่มีสัมมาทิฏฐิไว้ก่อน เจริญองค์มรรคไม่ขึ้น พอความคิดเลวเกิดขึ้นมา 
กห็ลงยดึว่า แหม... ทำาไมเราเลวอย่างนี ้กพ็ยายามไปคดิด ีจนกลายเป็นเราดไีปเลย 
อย่างนี้ก็ผิดไปอีกไกลเลย มีแต่เรื่องตัวตน เราทุกข์มากเลยท่ีคิดอย่างนี้ เราต้อง
พยายามคิดให้ถูก เราจะได้มีความสุข คิดไปไกลเลย อย่างที่เขาพยายามให้เรา
คิดบวก คิดอย่างนั้นอย่างนี้ จะกี่บวกมันก็ไม่พ้นทุกข์หรอก เพราะไม่มีสัมมาทิฏฐ ิ
เข้ามากำากับไว้ ไม่มีหัวหน้า 

 หลกัการตรงนีต้้องมหัีวหน้ามาก่อน มวีปัิสสน�สัมม�ทฏิฐ	ิรูช้ดัคว�มจรงิ
ของคว�มคิดก่อน	 รู้จักมิจฉาสังกัปปะว่าเป็นมิจฉาสังกัปปะ รู้จักสัมมาสังกัปปะ
ว่าเป็นสัมมาสังกัปปะ ความคิดไม่ดีก็เป็นความคิดไม่ดี ไม่ใช่ใครไม่ดี ไม่ใช่ความ
ไม่ดีของใคร ความคิดดี ก็เป็นความคิดดี ไม่ใช่ใครดี ไม่ใช่ความดีของใคร อย่างนี ้
ความรู ้อันนี้เป็นสัมมาทิฏฐิ พอได้อันนี้ก็มาทำาความเพียรต่อไปได้ถูกต้อง  
ดังที่พระพุทธองค์ตรัสว่า
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ภิกษุนั้นย่อมพยายามเพื่อละมิจฉาสังกัปปะ ยังสัมมาสังกัปปะ
ให้ถึงพร้อม ความพยายามของภิกษุนั้นเป็นสัมมาวายามะ ภิกษุนั้นมี
สติละมิจฉาสังกัปปะ มีสติเข้าถึงสัมมาสังกัปปะอยู่ สติของภิกษุนั้นเป็น 
สัมมาสติ ธรรม ๓ นี้ คือ (๑) สัมมาทิฏฐิ (๒) สัมมาวายามะ (๓) สัมมาสติ 
ย่อมห้อมล้อมคล้อยตามสมัมาสงักปัปะของภกิษุนัน้ไป ด้วยประการฉะนี้
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 เจริญสัมมาสังกัปปะทำาอย่างไร ก็มีองค์ที่ ๑ มาก่อน สัมมาทิฏฐิ มาเช็ก 
ก่อน คิดไม่ดี ก็ความคิดไม่ดี คิดดี ก็ความคิดดี เป็นสภาวะแต่ละอย่างๆ ต่อไป 
กท็ำาความเพียร ความคิดด ีความคิดไม่ด ีกเ็ป็นสงัขาร ไม่มีตวัไม่มีตน บงัคบัควบคมุ
ไม่ได้ แต่ต้องละความคิดไม่ดี เจริญความคิดดี ควบคุมไม่ได้ จะทำาอย่างไรจึงจะ
ละได้ ต้องละที่เหตุที่ปัจจัย ควบคุมไม่ได้ ทำาอย่างไรจึงจะเจริญของดีได้ ก็ต้องใส่
เหตุปัจจัยเข้าไป มีสัมมาทิฏฐิเข้ามา พอรู้แล้วว่า ความคิดไม่ดีนี้มาจากเหตุปัจจัย
อย่างนี้ๆ เพราะไม่ระวังตรงนี้ เพราะไม่ทำากรรมฐานนั้นกรรมฐานนี้ ก็ไปพยายาม
เพียร เพียรเพ่ือละมิจฉาสังกัปปะ ความคิดพยาบาทนี้ไม่ดี เป็นสภาวะที่มีโทษ  
ทำาอย่างไรจึงจะละได้ ละที่เหตุที่ปัจจัย พยายามตัดเหตุปัจจัยออกไป ความเพียร
อันนี้เป็นสัมมาวายามะ 
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 ความเพียรฝ่ายดีก็ตรงกันข้าม เนกขัมมะ คิดจะออกจากโลก ไม่ต้อง 
ออกจริง เพราะออกจริงไม่ได้ เราต้องอาศัยโลกอยู่ คิดจะออกจากงานได้ แต่อย่า
เพิง่ออกจรงิๆ เพราะกายนีต้้องอาศัยข้าวกนิ จะมีข้าวกนิได้กต้็องมีเงินไปซือ้มา แค่
คิดนะ ต้องมีสัมมาทิฏฐิเข้ามากำากับ บางคนไม่มีสัมมาทิฏฐิเข้ามากำากับ คิดอยาก
จะเลิกก็เลิกเลย ทุกข์กว่าเดิมอีก อันนี้ก็ผิดไปไกล คิดจะออกจากบ้านก็ออกไป
เลย ไปบวชเป็นแม่ชีเลย อันนี้ต้องมีสัมมาทิฏฐิเข้ามากำากับ โลกนี้เราหนีมันไม่ได้  
เราก็เป็นส่วนหนึ่งของโลก เป็นรูป นาม เป็นขันธ์ ๕ นี้ก็เป็นของโลกเหมือนกัน  
คดิจะออกนัน่มนัถกูแล้ว แต่ต้องออกอย่างถกูวธิ ีสมัมาทฏิฐิเลยต้องเข้ามากำากบัไว้ 
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 คิดเมตตา คิดกรุณา ทำาอย่างไรจึงจะคิดได้ เห็นอก เห็นใจ ยอมรับ 
ความคิดความเห็นของคนอื่น เป็นมิตรกับทุกคน ทำาอย่างไร อันนี้ก็ต้องมาฝึกเอา 
ความพยายามในการฝึกก็เป็นสัมมาวายามะ ไม่ได้เป็นตัวตน เราไม่ได้อยากได้นั่น
ได้นี่ตามความคิด เพราะมีสัมมาทิฏฐิเข้ามากำากับ ทุกอย่างเป็นไปตามเหตุ ถ้�ไม่
ละมจิฉ�สังกปัปะ	มนักท็กุข์	จงึต้องละมจิฉ�สงักปัปะ	ถ้�ไม่เจรญิสมัม�สงักปัปะ 
กไ็ม่พ้นทกุข์	เร�จงึต้องเจรญิสมัม�สงักัปปะ และสตทิีใ่ช้ในการละ สตทิีใ่ช้ในการ
เจริญ มีความคิดไม่ดีเกิดขึ้นก็รับรู้ มีสติตั้งมั่นไว้ ไม่ปล่อยจิตหลงไปตามความคิด 
พจิารณาว่าทำาอย่างไรจงึจะละมนัได้ สตทิีใ่ช้ในการละ สตทิีใ่ช้ในการเจรญิ ในการ
เข้าถึงสัมมาสังกัปปะ สตินี้เป็นสัมมาสติ นี้เป็นการเจริญสัมมาสังกัปปะ 
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 เจรญิสมัมาวาจานีท้ำาอย่างไร ยคุนีเ้ป็นยคุสือ่สารนี ้พดูมากไปกผ็ดิ เป็นเหตุ
เกิดทุกข์ ต้องฝึกเอาเอง เรื่องทุกข์นี้เป็นเรื่องตัวใครตัวมัน ต้องฝึกเอาเอง โดยใช้
สัมมาทิฏฐินำาหน้า สัมมาวายามะเข้ามา สัมมาสติเข้ามากำากับ ข้อ ๑๓๘ พระพุทธ
องค์ตรัสว่า

สัมม�ทิฏฐิเป็นหัวหน้� เป็นอย่างไร 
คือ ภกิษรูุ้ชดัมจิฉาวาจาว่า “เป็นมจิฉาวาจา” รูช้ดัสมัมาวาจาว่า 

“เป็นสัมมาวาจา” ความรู้ของภิกษุนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิ
ภิกษุย่อมพยายามเพื่อละมิจฉาวาจา ยังสัมมาวาจาให้ถึงพร้อม

อยู ่ความพยายามของภิกษนุัน้เป็นสมัมาวายามะ ภกิษนุัน้มสีต ิละมจิฉา
วาจา มีสติเข้าถึงสัมมาวาจาอยู่ สติของภิกษุนั้นเป็นสัมมาสติ ธรรม ๓ 
นี้ คือ (๑) สัมมาทิฏฐิ (๒) สัมมาวายามะ (๓) สัมมาสติ ย่อมห้อมล้อม 
คล้อยตามสัมมาวาจาของภิกษุนั้นไป ด้วยประการฉะนี้
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 มีปัญญารู้ชัดมิจฉาวาจาว่าเป็นมิจฉาวาจา รู้จักคำาพูดที่ผิดว่าเป็นคำาพูด 
ทีผ่ดิ รูจั้กคำาพดูทีไ่ม่จำาเป็นว่าเป็นคำาพดูทีไ่ม่จำาเป็น รูจ้กัคำาพดูทีเ่กนิว่ามันเกนิ อาจ
จะพูดเกินเวลา พูดเกินคำาตอบ เขาถามอย่างหนึ่ง ตอบเสร็จแล้วก็น่าจะพอแล้ว  
แต่พูดเกิน พูดเกินพอดี เกินเรื่องที่เขาถาม ไม่ใช่เราไม่ดี แต่เป็นคำาพูดนี้ไม่ดี เป็น
ความผิดของคำาพูดนั่นแหละ รู้จักมิจฉาวาจาว่าเป็นมิจฉาวาจา เป็นนามธรรม 
อย่างหนึง่ เป็นความจงใจทีจ่ะพดูโกหก จงใจพดูคำาส่อเสยีด จงใจพูดความหยาบคาย 
 จงใจพูดเพ้อเจ้อ เป็นมิจฉาวาจา เป็นเหตุนำาทุกข์มาให้ เป็นสิ่งที่ควรละ ไม่ว่าใคร
พูดมันก็ไม่ดีท้ังนั้นแหละ มันไม่เกี่ยวกับใคร มันเกี่ยวกับคำาพูด ไม่พ้นทุกข์สักที 
ก็เพร�ะคำ�พูดนั่นแหละ มันไม่เกี่ยวกับคน มันเป็นมิจฉาวาจา 
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 รู้จักสัมมาวาจาว่าเป็นสัมมาวาจา ความงดเว้นจากการพูดโกหก งดเว้น
ส่อเสียด งดเว้นคำาหยาบ งดเว้นเพ้อเจ้อ ถ้าจำาเป็นต้องพูด ก็พูดแต่คำาจริง พูด 
คำาส่งเสริมสามัคคีให้คนเข้าใจกัน พูดคำาไพเราะอ่อนหวาน พูดถูกกาล ถูกเวลา 
เป็นอรรถ เป็นธรรม อะไรก็ว่าไป อันนี้เป็นสัมมาวาจา สัมมาวาจาไม่เกี่ยวกับใคร
หรอก เป็นนามธรรมอย่างหนึ่งที่เกิดกับจิต เป็นสิ่งไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่ใช่ตัวตน 
เป็นองค์ประกอบของมรรค ทำาให้ถึงความหลุดพ้นได้ สัมมาวาจาไม่มีตัวตน เป็น
สังขารมันไม่ได้มีอยู่ก่อน มีเมื่อมันเกิดและมันเกิดตามเหตุตามปัจจัย มิจฉาวาจา
ก็ทำานองเดียวกัน ไม่มีตัวตน ไม่ใช่ว่าเราจะพูดผิดทั้งวัน ความรู้นี้เป็นสัมมาทิฏฐิ
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 ตอนนี้ไม่เห็นว่า มีใครพูดผิดสักคน เพราะห้ามพูด แต่พอออกไปข้างนอก 
ความจงใจพูดผิดก็ขึ้นมา มันมีตอนมันเกิดนั่นแหละ เกิดตามเหตุตามปัจจัย มัน
เกิดเพราะเหตุปัจจัยอะไร ต้องละท่ีเหตุที่ปัจจัย ต้องสำารวม ต้องระวัง มีปัญญา
มองเหน็โทษ สมัมาวาจาจะเจรญิได้อย่างไร เจรญิทีเ่หตทุีปั่จจยั ความรูอ้ย่างนีเ้ป็น 
สัมมาทิฏฐิ พอรู้อย่างนี้แล้ว ทำาความเพียรเพื่อละมิจฉาวาจา ทำาความเพียรเพื่อ
เจริญสัมมาวาจา ความเพียรนี้เป็นสัมมาวายามะ สติที่ใช้ในการละมิจฉาวาจา  
ถ้าไม่มีสติจะละไม่ได้ ต้องเป็นคนมีสติ มีความรู้ตัวอยู่เสมอ พูดอย่างนี้ๆ ไม่สมควร 
ต้องงดพูด สตินี้ก็เป็นสัมมาสติ สติที่ใช้ในการเจริญสัมมาวาจา ในการเข้าถึง 
สัมมาวาจาก็เป็นสัมมาสติ สัมมาวาจาก็เจริญยิ่งขึ้นไป โดยอาศัยสัมมาทิฏฐิ  
สัมมาสติ สัมมาวายามะ ๓ องค์นี้ใช้เสมอ 
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 นี้เป็นการเจริญองค์มรรค ๘ อาศัย ๓ องค์มาทำาก่อน มีหัวหน้า คือ  
สัมมาทิฏฐิ ถ้าเข้าใจอย่างนี้แล้ว การเจริญมรรคองค์อื่นๆ คือ สัมมากัมมันตะ 
สัมมาอาชีวะ ก็จะเป็นทำานองเดียวกัน สัมมาวายามะ สัมมาสติ ก็มีประกอบ 
อยูเ่สมอ สมัมาสมาธเิป็นตวัทำาให้จติเป็นหนึง่ โดยมีองค์มรรคอ่ืนๆ แวดล้อม จะทำา
อะไรก็ต้องมีความรู้ ถ้าไม่มีความรู้ก็ทำาไม่เป็น ต่อไปเป็นสัมมากัมมันตะ ข้อ ๑๓๙ 
พระพุทธเจ้าตรัสว่า 

สัมม�ทิฏฐิเป็นหัวหน้� เป็นอย่างไร 
คือ ภิกษุรู้ชัดมิจฉากัมมันตะว่า “เป็นมิจฉากัมมันตะ” รู้ชัด 

สัมมากัมมันตะว่า “เป็นสัมมากัมมันตะ” ความรู ้ของภิกษุนั้นเป็น 
สัมมาทิฏฐิ

ภิกษุนั้นย่อมพยายามเพื่อละมิจฉากัมมันตะ ยังสัมมากัมมันตะ
ให้ถึงพร้อม ความพยายามของเธอนั้นเป็นสัมมาวายามะ ภิกษุนั้นมีสติ
ละมิจฉากัมมันตะ มีสติเข้าถึงสัมมากัมมันตะอยู่ สติของเธอนั้นเป็น 
สัมมาสติ ธรรม ๓ นี้ คือ (๑) สัมมาทิฏฐิ (๒) สัมมาวายามะ (๓) สัมมาสติ 
ย่อมห้อมล้อมคล้อยตามสมัมากัมมันตะของภกิษนุัน้ไป ด้วยประการฉะนี้
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 รู ้ตามท่ีมันเป็น รู้ชัดว่ามิจฉากัมมันตะว่าเป็นมิจฉากัมมันตะ รู ้ชัดว่า 
สัมมากัมมันตะว่าเป็นสัมมากัมมันตะ รู้ตรงตัวของมัน ความรู้นี้เป็นสัมมาทิฏฐิ 
การฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ ประพฤติผิดในกาม เจตนาหรือความจงใจเหล่านี้เป็นมิจฉา 
กัมมันตะ เป็นสิ่งไม่ดี ให้ผลเป็นความทุกข์ ส่วนการเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ เว้น
ขาดจากการลักทรัพย์ เว้นขาดจากการประพฤติในกาม มีแต่ความเมตตากรุณา
ช่วยเหลือสัตว์ทั้งหลาย มีแต่ถือเอาสิ่งของที่เขาให้ มีสังวรในกาม สันโดษพอใจ 
ในคูข่องตน จนกระท่ังสงูสดุกไ็ม่ต้องมเีรือ่งเพศสมัพนัธ์ อยูแ่บบพรหมจรรย์ไปเลย 
นี้เป็นสัมมากัมมันตะ พอมีความรู้อย่างนั้นแล้ว ภิกษุน้ันย่อมพยายามเพื่อละ
มิจฉากัมมันตะ ยังพยายามสัมมากัมมันตะให้ถึงพร้อม ความเพียรของเธอนั้น 
เป็นสัมมาวายามะ สติที่ใช้ก็เป็นสัมมาสติ 
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 สัมมาอาชีวะก็ทำานองเดียวกันอย่างนี้ ในข้อ ๑๔๐ มีข้อความว่า

ภิกษุทั้งหลาย บรรดาองค์ ๗ นั้น สัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้า 
สัมม�ทิฏฐิเป็นหัวหน้� เป็นอย่างไร 
คือ ภิกษุรู้ชัดมิจฉาอาชีวะว่า “เป็นมิจฉาอาชีวะ” รู้ชัดสัมมา

อาชีวะว่า “เป็นสัมมาอาชีวะ” ความรู้ของภิกษุนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิ
ภิกษุนั้นย่อมพยายามเพื่อละมิจฉาอาชีวะ ยังสัมมาอาชีวะให้ถึง

พร้อม ความพยายามของภิกษุนั้นเป็นสัมมาวายามะ ภิกษุนั้นมีสติละ
มิจฉาอาชีวะ มีสติเข้าถึงสัมมาอาชีวะอยู่ สติของภิกษุนั้นเป็นสัมมาสติ 
ธรรม ๓ นี้ คือ (๑) สัมมาทิฏฐิ (๒) สัมมาวายามะ (๓) สัมมาสติ ย่อม
ห้อมล้อมคล้อยตามสัมมาอาชีวะของภิกษุนั้นไป ด้วยประการฉะนี้
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 อาศยัองค์มรรค ๓ ข้อเป็นเบือ้งต้น ในการเจริญองค์มรรคทัง้ ๘ ให้ครบถ้วน
สมบูรณ์ เม่ือครบถ้วนสมบูรณ์ก็จะรวมลงในจิตจิตเดียว และในขณะที่ทำาอย่างนี้ 
สมาธกิจ็ะมากขึน้ สตอิะไรกจ็ะมากขึน้ไปเรือ่ยๆ เวลาทำากม็คีวามตัง้ใจทำา อารมณ์
ก็เป็นหนึ่ง เพิ่มขึ้น ถ้าทำาเป็นเราก็จะสามารถเจริญองค์มรรคได้ในทุกกิจกรรม  
จะทำาหรือพูดอะไรต่างๆ ก็ให้มีสัมมาทิฏฐิมาเป็นหัวหน้า รู้ชัดอันไหนไม่ดี นำาทุกข ์
มาให้ อันไหนดี เป็นมรรค เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ได้ พยายามเพื่อละสิ่งไม่ดีก็
เป็นความเพียร ละได้จริงเมื่อไรก็อีกเรื่องหนึ่ง ส่วนความพยายามในการละนี่เป็น
ความเพียร พย�ย�มในก�รละสิ่งไม่ดี	ตรงข้�มกับมรรค	พย�ย�มในก�รเข้�ถึง 
สิ่งที่เป็นมรรค จะเข้าถึงเมื่อไรนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง ส่วนความพยายามนี่ก็จะ 
เพิ่มขึ้นๆ สติก็มากขึ้น องค์มรรคอื่นๆ ก็จะบริบูรณ์ขึ้น 
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 เมื่อสมบูรณ์รวมประชุมก็เป็นมรรคหนึ่ง คือเป็นอริยมรรคที่สามารถ 
ละกิเลสได้ อุปมาการทำาถนน ต้องอาศัยองค์ประกอบหลายๆ อย่าง ในถนนนี้
ต้องประกอบด้วยวัสดุหลายอย่าง มีดิน หิน ทราย ยางมะตอย บางจุดก็มีเหล็ก 
คอนกรีตผสมเสร็จ มาเทผสมกันให้ได้ส่วน มีป้ายบอกทางปักลงไป มีสีทาถนน
แบ่งเลนหรือทำาสัญลักษณ์ เสร็จแล้วก็จะเป็นถนนเส้นเดียวนั่นเอง หินก็ดี ทราย 
ก็ดี เหล็กก็ดี และวัสดุอื่นๆ ต้องมาทำาในบริเวณถนน ต้องมีกรอบก่อน สมมติเรา
จะตัดถนนกว้าง ๘ เมตร ต้องมีกรอบเสียก่อน ดินเอาเทในกรอบนี้ หินก็เอามาเท
ในกรอบนี ้ทรายกเ็อามาเทในกรอบน้ี บางคนขบัรถสบิแปดล้อมาเลย ขบัรถขนหนิ
มา เอาไปเทที่หนองนำ้า อย่างนี้ไม่ใช่ความผิดของก้อนหิน หินใช้ทำาถนนได้ แต่เท
ไม่ถูกที่ ก็ไม่เป็นถนนให้ เหมือนความเพียรก็ดี ความคิดถูกก็ดี หากไม่มีสัมมาทิฏฐ ิ
นำามาข้างหน้า ก็นำามาใช้ผิดๆ คิดจะออกจากกาม มีเมตตา ได้ความดี ได้ฌาน  
ได้ไปเกิดเป็นพระพรหม ได้ทุกข์มาอีก ที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะไม่มีสัมมาทิฏฐิ 
มากำากับ 
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 เรื่องศีลก็ทำานองเดียวกัน ศีลก็เป็นองค์ประกอบอันหนึ่ง ถ้ารักษาศีล 
ด้วยคดิว่าเราได้ไปสวรรค์ อย่างนีเ้หมอืนขบัรถสบิแปดล้อขนทรายมาไปเททีท่ะเล 
มันก็ไม่เป็นถนนให้ ไม่ใช่ความผิดของทราย เป็นความผิดท่ีไม่รู้จักทางว่ามันอยู ่
ตรงไหน ไม่รู้อะไรเป็นอะไรให้ชัดเจน สัมมาทิฏฐิจึงสำาคัญมาก พระพุทธองค์ทรง
ยกสัมมาทฏิฐิเป็นหัวหน้าขององค์มรรค ต้องรูเ้รือ่งก่อน รูต้วัสภาวะคอืตวัไหน และ
ลักษณะเป็นอย่างไร องค์มรรคนี่เป็นสังขาร เกิดเพราะเหตุปัจจัย ความรู้นี้เป็น
สัมมาทิฏฐิ เป็นความรู้ที่ถูกต้องแล้วจึงทำาความเพียรได้ถูกต้องต่อไป 
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 ผู้ที่ปฏิบัติยังไม่เต็ม ก็ต้องมาทำาเพิ่มเติมเข้าไป ผู้ที่ใกล้เต็มแล้ว ก็ไม่ต้อง 
ทำาเยอะ อย่างในสมัยพระพุทธกาล บางท่านฟังธรรมแล้ว แค่ฟังหัวข้อเท่านั้น 
บรรลุธรรมเลย อริยมรรคเกิดเลย อย่างนั้นท่านทำามาเยอะ หากอริยมรรคเกิด
อย่างนั้นก็ไม่ต้องทำา หากยังไม่เกิดก็ต้องทำา บางท่านอาจจะงงว่า เอ… ทำาไมเรื่อง
เยอะจัง เรียนเยอะ ปฏิบัติเยอะ หลายหมวดธรรมเหลือเกิน ในยุคพุทธกาลคนฟัง
แป๊บเดียวก็บรรลุแล้ว จะเอาอย่างนั้นบ้าง ความจริง ได้อย่างนั้นก็ดี ถ้าได้บรรลุ
ธรรม ได้เห็นธรรม ได้เข้าใจธรรมจริงๆ แต่ทุกอย่างมันเป็นไปตามเหตุ ถ้าเรายัง
ไม่ได้อย่างนั้น แสดงว่าเหตุยังไม่พร้อม อริยมรรคเป็นสังขาร ก็เลยต้องมาทำาเหตุ
ทำาปัจจัย ประกอบความเพียรเพิ่มเติมเข้าไป
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 นี้เป็นวิธีการทำาให้อริยมรรคเกิดขึ้น อบรมองค์มรรคให้สมบูรณ์วิธีที่ ๓  
คือ ใช้องค์มรรค ๓ ประการ มาใช้ในการฝึก มีสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้า องค์มรรค ๓ 
คือสัมมาทิฏฐิ สัมมาวายามะ และสัมมาสติ ความจริงวิธีที่พูดมาทั้งหมดก็เป็น 
เรือ่งเดยีวกนันัน่แหละ ลดระดบัลงมาเรือ่ยๆ วธิทีีจ่ะกล่าวต่อไป กอ็าศยัองค์มรรค 
คือ สัมมาทิฏฐิ สัมมาวายามะ และสัมมาสติ มาเป็นกำาลังในการปฏิบัติ เป็นวิธี ๔ 
คือ การฝึกสติปัฏฐาน
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๔.๔	ฝึกสติปัฏฐ�น	๔

 การฝึกสตปัิฏฐานกใ็ช้หลกัการเดยีวกบัทีพ่ดูไปแล้วนัน่เอง เพยีงแต่วธิทีี ่๓ 
นั้น ผู้ปฏิบัติมีสัมมาทิฏฐิ ปฏิบัติวิปัสสนาแยกรูปแยกนามได้ รู้ลักษณะของสังขาร
ที่เป็นสิ่งไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่ใช่ตัวตนแล้ว ก็ใช้วิปัสสนาสัมมาทิฏฐินั้นเป็นหัวหน้า 
ก็พัฒนาองค์อื่นต่อไป โดยใช้สัมมาวายามะ และสัมมาสติมาเป็นตัวช่วยกัน 

 หากยังไม่มีสัมมาทิฏฐิในระดับวิปัสสนา ก็ต้องฝึกเบื้องต้นของมรรคก่อน	
ฝึกให้ได้ความเพียร สัมปชัญญะ และสติ โดยอาศัยหลักคือสติปัฏฐาน เป็นการฝึก
เน้นให้มีสติและสัมปชัญญะที่เข้มแข็ง จนสามารถเกิดญาณปัญญาที่เป็นวิปัสสนา
ต่อไปได้
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 สติปัฏฐานมีอานิสงค์อย่างหนึ่ง คือทำาให้องค์มรรคสมบูรณ์ได้ ตามบาลีว่า 
ญ�ยสฺส	อธิคม�ย เพื่อบรรลุถึงญายธรรมคืออริยมรรค การจะปฏิบัติสติปัฏฐาน 
ตั้งสติที่เป็นสติปัฏฐานขึ้นมาได้ ต้องอาศัยธรรมที่องค์มรรค ๓ องค์ในตอนต้น 
ได้แก่ อาตาปี สัมปชาโน สติมา มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำาจัดอภิชฌา
และโทมนัสในโลก 

 อาตาปี คือ ความเพียรสำาหรับเผากเิลส เป็นชือ่ของวริยิะ เป็นสมัมาวายามะ 
สมัปชาโน คอื ปัญญาในตอนเริม่ต้น เมือ่มกีำาลงัมากขึน้กเ็ป็นสมัมาทฏิฐ ิสตมิา คอื 
สติที่รู้กาย เวทนา จิต และธรรม ซึ่งก็คือสัมมาสติ ความเพียร สัมปชัญญะและสติ 
มารวมกนัจะเกิดเป็นสตปัิฏฐาน เห็นกายเป็นสกัแต่ว่ากาย ไม่ใช่ตวัตน ไม่ใช่บคุคล 
ไม่ใช่เรา ไม่ใช่เขา เห็นเวทนาเป็นสกัแต่ว่าเวทนา เห็นจติเป็นสกัแต่ว่าจติ เหน็ธรรม
เป็นสักแต่ว่าธรรม เป็นสภาวะแต่ละอย่างๆ ก็เป็นอย่างที่มันเป็น 
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 การตามดูกายในกาย ตามดูเวทนาในเวทนา ตามดูจิตในจิต ตามดูธรรม
ในธรรม สังเกตเห็นความเป็นจริงของสิ่งเหล่านี้อยู่เสมอ ความเพียรก็จะมากขึ้น 
สัมปชัญญะก็จะมากขึ้น สติก็จะมากขึ้น ความเพียรนี้มีกำาลังขึ้นก็เป็นสัมมัปปธาน 
วิริยินทรีย์ วิริยะพละ วิริยสัมโพชฌงค์ และสัมมาวายามะ สัมปชาโนมีกำาลังขึ้น  
ก็เป็นปัญญินทรีย์ ปัญญาพละ ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ และสัมมาทิฏฐิ สติมีกำาลังขึ้น
ก็เป็นสตินทรีย์ สติพละ สติสัมโพชฌงค์ และสัมมาสติ 

 สตปัิฏฐาน ๔ เน้นการฝึกฝ่ายปัญญาวปัิสสนา โดยมคีวามเพยีร สมัปชญัญะ 
และสติ เมื่อมีสมาธิพอสมควรเกิดวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิแล้ว ก็เอาไปเป็นหัวหน้า  
ฝึกอบรมองค์มรรคอื่นๆ ต่อไป ข้อที่ ๔ นี้พูดแบบย่อๆ เพราะได้พูดไปแล้วในเรื่อง
สติปัฏฐาน ๔ ซึ่งเป็นการบรรยายโพธิปักขิยรรมช่วงแรกๆ ขอให้ย้อนกลับไปฟัง
หรือไปอ่านในหนังสือนะครับ 
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๔.๕	บุพพนิมิตแห่งอริยมรรค

 ข้อที่ ๕ บุพพนิมิตแห่งอริยมรรค วิธีสำาหรับการฝึกอบรมมรรคองค์ต่อไป 
เป็นธรรมะท่ีเก้ือหนุน เป็นธรรมะที่เป็นพื้นฐาน เป็นบุพพนิมิต เป็นเครื่องหมาย
มาก่อน พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ ๗ ประการ เป็นธรรมะที่เป็นเครื่องหมายว่า 
จะมอีรยิมรรคเกิดขึน้ได้ในอนาคต เป็นอปุการะในการเจรญิอรยิมรรค เราทัง้หลาย
กค็งมกีนัอยูม่ากบ้างน้อยบ้าง ใครยงัมีน้อยกไ็ปทำาเพิม่เตมิ ผมบรรยายจากสงูลงมา
ข้างล่าง เวลาปฏิบัติก็ทำาจากข้างล่างขึ้นมาข้างบน 
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 พดูสูงไว้ก่อนกเ็พ่ือว่าบางท่านได้สงูแล้วกต่็อไปได้เลย เหมอืนพระพทุธเจ้า
ประกาศอริยสัจ ผู ้มีบารมีพร้อมก็บรรลุไปเลย ผู ้ที่ยังไม่บรรลุก็ต้องมาฟัง 
รายละเอียด และฝึกปฏบิตัคิณุสมบตัทิีย่งัขาดอยู ่ธรรมปฏบิตัจิากสงูคอือรยิมรรค
มอีงค์ ๘ ไล่ลงมาเรือ่ยๆ จนตอนนีม้าถงึต้นทางแล้ว คือสตปัิฏฐาน ๔ ซึง่ได้บรรยาย
ไว้แล้วตั้งแต่ตอนแรกๆ ท่านทั้งหลายก็ลองไปฟังดู ต่อจากสติปัฏฐานก็เป็นธรรมะ
พื้นฐานเบื้องต้น เกี่ยวกับวิธีการทำาให้อริยมรรคเกิดขึ้น ฝึกอบรมองค์มรรค เป็น 
ตัวช่วยให้อริยมรรคมีขึ้น มีอยู่ ๗ ประการด้วยกัน

 ในสังยุตนิกาย มหาวารวรรค กัลยาณมิตรสูตร ข้อ ๔๙ พระผู้มีพระภาค
ตรัสว่า 
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ภกิษทุัง้หลาย เมือ่ดวงอาทติย์กำาลงัจะอทุยั ย่อมมแีสงอรณุขึน้มา
ก่อน เป็นบพุนมิติฉนัใด กลัยาณมติตตา คอืความเป็นผูม้มิีตรด ีกเ็ป็นตวันำา 
เป็นบุพนิมิตเพื่อความเกิดขึ้นแห่งอริยมรรคมีองค์ ๘ ฉันนั้น 

ภิกษุผู ้มีกัลยาณมิตร คือมิตรดี พึงหวังข้อนี้ได้ว่า จักเจริญ
อริยมรรคมีองค์ ๘ ทำาอริยมรรคมีองค์ ๘ ให้มาก 

ภิกษุผู้มีกัลยาณมิตรเจริญอริยมรรคมีองค์ ๘ ทำาอริยมรรคมีองค์ 
๘ ให้มาก อย่างไร คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 

๑. เจริญสัมมาทิฏฐิอันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ  
น้อมไปในโวสสัคคะ...

๘. เจริญสัมมาสมาธิอันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ  
น้อมไปในโวสสัคคะ

ภิกษุท้ังหลาย ภิกษุผู้มีกัลยาณมิตร เจริญอริยมรรคมีองค์ ๘  
ทำาอริยมรรคมีองค์ ๘ ให้มาก อย่างนี้แล

กัลยาณมิตตสูตรที่ ๑ จบ
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 ถ้ามีกัลยาณมิตรก็หวังข้อนี้ได้ สามารถเป็นไปได้ว่า จะรู้จักอริยมรรค 
มีองค์ ๘ และเจริญอริยมรรคมีองค์ ๘ ได้ กัลย�ณมิตรคือพระอรหันตสัมม� 
สัมพุทธเจ้�	ถ้ามีพระพุทธเจ้าเป็นกัลยาณมิตร เป็นครู เป็นผู้บอกสอน พระองค์
ทรงมีเมตตากรุณาหวังดีกับเราเสมอ ห้ามไม่ให้ทำาสิ่งที่มีโทษ ให้หลีกเลี่ยง งดเว้น
จากสิ่งท่ีเป็นภัยอันตราย และแนะนำาสิ่งที่เป็นประโยชน์ แนะนำาทางที่ถูกต้องให้  
ไม่ได้มาขัดลาภเรา บางคนกำาลังนอนสบายๆ พระพุทธเจ้าทรงให้ตื่นแต่เช้าๆ  
บางคนกำาลังกินอาหารอร่อยเลย นำ้าลายยืดเลย พระพุทธเจ้าทรงบอกให้
พจิารณา โอย... พระองค์มาขดัลาภหรอืหนอ อย่าไปคดิอย่างนัน้ สิง่ไม่มปีระโยชน์ 
พระพุทธเจ้าจึงทรงไม่ให้ทำา อะไรที่มีประโยชน์นั่นแหละ จึงทรงให้ทำา 
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 ถ้าเห็นชัดอย่างนั้น มีพระพุทธเจ้าเป็นกัลยาณมิตร ไว้วางใจพระองค์  
จึงหวังได้ว่าจะเจริญก้าวหน้า สิ่งไหนที่พระองค์ห้าม ต้องไม่มีประโยชน์ พระองค์
จึงได้ห้าม คนปัญญาน้อยกพู็ดว่าพระพทุธเจ้าไม่น่าตรสัอย่างนีเ้ลย เห็นไปอย่างนัน้ 
เป็นความเห็นผิดเพี้ยนไป ถ้ามีพระพุทธเจ้าเป็นกัลยาณมิตรก็ง่าย เป็นมิตรบอก
สอนให้เราถึงความพ้นทุกข์ สอนให้เลิกแก่ เลิกเจ็บ เลิกตาย อะไรท่ีพระองค์ 
ทรงห้�ม	 ทรงไม่ให้ทำ�	 แสดงว่�มันมีโทษกับเร�นั่นแหละ	 อันไหนที่พระองค์
แนะนำ�ให้ทำ�	 แสดงว่�มีประโยชน์กับเร�ผู้ทำ�น่ันแหละ ไม่ใช่มีประโยชน์กับ
พระพุทธเจ้านะ ที่กราบพระพุทธเจ้าอยู่ทุกวัน เอาดอกไม้ไปบูชา สวดโน่นน่ีนั่น
กันเยอะแยะ พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ประโยชน์อะไร มีประโยชน์เฉพาะผู้ทำานี้เอง  
ถ้าเข้าใจอย่างนี้ เป็นไปได้ที่จะเจริญอริยมรรคได้ ต้องเชื่อพระพุทธเจ้าจึงจะทำาได้ 
ทางนี้พระองค์ทรงประกาศไว้ ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้า ก็จะไม่ศาสนา ไม่มีมรรคนี้เลย 
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 อย่างที่ ๑ คือ กัลย�ณมิตตต� มีมิตรที่ดี มิตรที่คอยแนะนำา ให้หลีกเลี่ยง
สิ่งที่เป็นโทษ สถานที่มีหนามไม่ให้เข้าไป ชั่วไม่ให้ทำา บางทีเราชอบทำาชั่วอยู่ เรา
ก็อาจจะไม่ชอบพระพุทธเจ้า พระองค์ทรงไม่ให้พูดมาก ให้สำารวมระวัง บางทีเรา
พูดมาก เราก็อาจจะไม่ชอบพระองค์ไป บางคนก็เชื่อ แต่ไม่ยอมทำาตามสักที ต้อง
เชื่อด้วยและทำาตามด้วย 

 อย่างที่ ๒ ถึง ๗ ข้อความพระสูตรคล้ายเดิม เปลี่ยนไปเฉพาะหลักธรรม 
ที่เป็นตัวนำา เป็นบุพพนิมิต ตั้งแต่ข้อ ๕๐ - ๕๕ พระพุทธองค์ตรัสว่า 
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ภิกษุทั้งหลาย เมื่อดวงอาทิตย์กำาลังจะอุทัย ย่อมมีแสงอรุณขึ้น 
มาก่อน เป็นบุพพนิมิต ฉันใด สีลสัมปทาก็เป็นตัวนำา เป็นบุพพนิมิต เพื่อ
ความเกิดขึ้นแห่งอริยมรรคมีองค์ ๘ ฉันนั้น 

ภิกษุผู้ถึงพร้อมด้วยศีลพึงหวังข้อนี้ได้ว่า...
ฉันทสัมปทา...
อัตตสัมปทา...
ทิฏฐิสัมปทา...
อัปปมาทสัมปทา...
ภิกษุทั้งหลาย เมื่อดวงอาทิตย์กำาลังจะอุทัย ย่อมมีแสงอรุณขึ้น 

มาก่อน เป็นบุพพนิมิต ฉันใด โยนิโสมนสิการสัมปทา คือความถึงพร้อม
ด้วยการมนสิการโดยแยบคาย ก็เป็นตัวนำา เป็นบุพพนิมิตเพื่อความ 
เกิดขึ้นแห่งอริยมรรคมีองค์ ๘ ฉันนั้น 

ภิกษุผู้ถึงพร้อมด้วยโยนิโสมนสิการพึงหวังข้อนี้ได้ว่า จักเจริญ
อริยมรรคมีองค์ ๘ ทำาอริยมรรคมีองค์ ๘ ให้มาก
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ภิกษุผู้ถึงพร้อมด้วยโยนิโสมนสิการเจริญอริยมรรคมีองค์ ๘ ทำา
อริยมรรคมีองค์ ๘ ให้มาก อย่างไร คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 

๑. เจริญสัมมาทิฏฐิอันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ  
น้อมไปในโวสสัคคะ...

๘. เจริญสัมมาสมาธิอันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ  
น้อมไปในโวสสัคคะ 

ภกิษุท้ังหลาย ภกิษุผู้ถึงพร้อมด้วยโยนโิสมนสกิาร เจรญิอรยิมรรค
มีองค์ ๘ ทำา อริยมรรคมีองค์ ๘ ให้มาก อย่างนี้แล

โยนิโสมนสิการสัมปทาสูตรที่ ๗ จบ



355 

 อย่างท่ี ๒ คือ สีลสัมปท�	ความถงึพร้อมด้วยศลี ความเป็นคนมศีลี สำารวม
ระวัง สำารวมกาย สำารวมวาจา ศีลเป็นพื้นฐานที่สำาคัญมาก เป็นที่รองรับการฝึก
จิต กายวาจาที่เรียบร้อย เป็นที่ตั้งของจิตที่ดีงาม สามารถเจริญอริยมรรคต่อไป
ได้ ต้องมีปัญญามองเห็นโทษของทุจริตต่างๆ มีความละอายต่อความชั่ว เกรงกลัว
ต่อผลของบาปทั้งหลาย เห็นคุณค่าของศีล ที่เป็นกรอบรักษาเราให้พ้นจากอบาย
และส่ิงเลวร้ายท้ังหลายได้ แล้วกฝึ็กปฏิบตัจินมีความสมบรูณ์พร้อมด้วยศลี มีความ
ระมัดระวังในจิต 
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 อย่างท่ี ๓ ฉนัทสัมปท� ความถงึพร้อมด้วยฉนัทะ ถงึพร้อมด้วยความพอใจ 
ชอบใจในการกระทำาอนัดงีาม คอืได้ทำาตามคำาสอนของพระพทุธเจ้า มคีวามพอใจ
ในกศุลธรรม พอใจ รกัใคร่ในคณุงามความด ีพอใจทีจ่ะทำาเหตตุามทีพ่ระพทุธองค์
ทรงแสดงไว้ การเกิดเป็นมนุษย์นี้มันก็ยาก การจะมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลก 
กย็าก การทีจ่ะได้มาฟังธรรมนีม้นักย็าก การทีจ่ะมีสตสัิมปชญัญะ มีปัญญา ไม่หลง
งมงาย สามารถแยกแยะสิ่งใดผิดสิ่งใดถูก หลุดรอดจากความวุ่นวายทางโลก จน
มาปฏบัิติอรยิมรรคมอีงค์ ๘ นีก้ย็ากเหลอืเกนิ โอกาสอย่างนีห้ายาก เตม็ไปด้วยรกั 
ความพอใจที่จะทำาเรียกว่าฉันทสัมปทา พอใจในฝึกตนเอง พยายามลดละกิเลส 
พอใจที่จะทำาแม้จะยากอย่างไร ก็มีความรักในข้อปฏิบัติอันดีงามนี้ นานๆ จึงมา
เจอทีหนึ่ง ไม่ใช่ว่าจะมีโอกาสกันได้บ่อยๆ 
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 โพธิปักขิยธรรมมีสติปัฏฐาน เป็นต้น ไม่ใช่ว่าจะได้ยินกันบ่อยๆ อริยมรรค
มอีงค์ ๘ หนทางนีไ้ม่ใช่จะมคีนชีบ้อกบ่อยๆ พระพทุธเจ้าเท่านัน้จะทรงค้นพบและ
แสดงได้ ถ้าเต็มไปด้วยความพอใจ ก็เป็นไปได้ที่จะเจริญอริยมรรคให้สมบูรณ์ได้  
จะยากลำาบากอย่างไร เมื่อมีความพอใจ ก็สามารถฝ่าฟันไปได้ 

 อย่างท่ี ๔ อตัตสัมปท� ความถึงพร้อมด้วยคณุสมบตัใินจติ เป็นจติท่ีมคีวาม
พร้อมสำาหรับการฝึก มีความรู้สึกรับผิดชอบตน ตนเป็นสิ่งที่ฝึกได้ ตนฝึกตนดีแล้ว 
ก็จะสามารถเป็นที่พึ่งของตนได้ อัตต หรือ ตน นี้คือจิต บัณฑิตย่อมฝึกตน ตนนี้
เป็นของฝึกได้ ตนนี้อาจจะเลวอยู่ แต่สามารถที่จะฝึกให้ดีได้ ตอนนี้ยังใช้การไม่ได้ 
เชื่อใจตัวเองยังไม่ได้ แต่เชื่อว่าถ้าฝึกแล้วต่อไปจะไว้ใจตัวเองได้ ตอนนี้ไม่มีที่พึ่ง  
วิ่งหาที่พึ่งวุ่นวายอยู่ พึ่งพระพุทธเจ้า พึ่งพระธรรม พึ่งพระสงฆ์ เมื่อฝึกจิตตนเอง
แล้วก็จะเป็นที่พึ่งให้ตนได้ ถึงแม้ว่าจะยากสักหน่อย แต่ก็ฝึกได้ นี้คืออัตตสัมปทา 
เห็นตนเองว่าฝึกได้ ถ้าฝึกแล้ว จะเป็นที่พึ่งให้ตนได้ เชื่อใจตนได้ 
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 ตอนนีจ้ติใจของพวกเรา ยงัเชือ่ใจไม่ได้ ปล่อยตามใจนีก่จ็มลงไปทางตำา่เลย 
ถ้าฝึกมัน ก็จะมีความเชื่อใจได้ เหมือนกับคนฝึกสัตว์ก็ต้องเชื่อว่าสัตว์ตัวนี้มันฝึก 
ได้นะ มีคุณสมบัติที่สามารถฝึกให้สูงส่งดีงาม นำาไปใช้ประโยชน์ต่างๆ ได้ ม้า
อาชาไนย ช้างอาชาไนย ก็นำามาฝึกได้ ลิงตัวนี้มีแวว เราก็เอามาฝึก จนนำาไปใช้
ประโยชน์ได้ จติทีม่คีณุสมบตัพิร้อมสำาหรบัการฝึก นีเ้รยีกว่าอตัตสมัปทา มัน่ใจว่า
มีแววที่จะฝึกได้ ฝึกแล้วประเสริฐได้ เกิดอริยมรรคได้ ตอนนี้ยังไม่ดี ถ้าฝึกไปจะดี
กว่านี้ ตอนนี้ยังก็ทุกข์อยู่ ถ้าฝึกแล้วจะไม่ทุกข์ 

 อย่างท่ี ๕ ทิฏฐิสัมปท� ถึงพร้อมด้วยความเห็นตรงถูกต้องกับความ 
เป็นจริง มีความเชื่อกรรมและผลของกรรม หวังผลมาจากการกระทำามาเป็นหลัก 
ไม่หวังผลลมๆแล้งๆ 
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 อย่างที่ ๖ อัปปม�ทสัมปท� ความถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท ไม่อยู่
อย่างขาดสติ ไม่ปราศจากสติ อยู่ที่ไหน อิริยาบถไหน ทำาอะไร ก็มีสติคอยกำากับ
จิตอยู่เสมอ ไม่ปล่อยจิตให้เลื่อนลอยไปกับสิ่งต่างๆ ถึงพร้อมด้วยความเห็นคุณค่า
ของเวลา ไม่ประมาท ไม่เลินเล่อ ไม่มัวเมา มีกรรมฐานอยู่เสมอ นึกถึงความตาย  
ให้เห็นคุณค่าของเวลาท่ีเหลืออยู่ ไม่ประมาทในกุศลธรรมทั้งหลาย กุศลเล็กๆ 
น้อยๆ ทุกประการ มีโอกาสควรทำาไว้ อกุศลแม้เล็กๆ น้อยๆ ไม่ควรประมาท  
อย่าไปทำาตามมัน อย่าคิดว่ากิเลสนิดหน่อยไม่เป็นไรหรอก ที่เวียนว่ายตายเกิด 
ทุกข์มาหลายชาติแล้ว ก็เพราะไม่เป็นไรหรอกนี่แหละ ความถึงพร้อมด้วยความ
ไม่ประมาท เป็นสิ่งที่เกื้อกูลได้มากต่อการเจริญอริยมรรค
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 อย่างที่ ๗ โยนิโสมนสิก�รสัมปท� ความถึงพร้อมด้วยการใส่ใจถูกต้อง 
เป็นคนที่รู ้จักคิดรู้จักพิจารณา เป็นคนคิดในแง่มุมถูกต้องตรงตามคำาสอนของ
พระพุทธเจ้า มุมมองที่ถูกต้องหลักๆ มี ๔ ลักษณะ คือ ใส่ใจว่าไม่เที่ยงในสิ่ง 
ที่ไม่เที่ยง ใส่ใจว่าเป็นทุกข์ในสิ่งท่ีเป็นทุกข์ ใส่ใจว่าไม่ใช่ตัวตนในสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตน 
ใส่ใจว่าไม่งามในสิ่งที่ไม่งาม ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่ใช่ตัวตน ไม่สวย ไม่งาม มอง
อย่างนี้ไว้เสมอ ส่วนรายละเอียดอื่นๆ ก็ค่อยๆ พิจารณาค้นคว้าต่อไป รู้จักมุมมอง 
รู้จักพิจารณา รู้จักมุมนั้นมุมมนี้ จะทำาอะไรก็ไม่ทำาแบบตามๆ เขาไปเท่านั้น รู้จัก
ใส่ใจให้เกิดกุศล เกิดปัญญา เกิดความฉลาดรอบรู้เหตุผลในเรื่องต่างๆ อยู่เสมอ 

 ถ้ามธีรรมะพ้ืนฐาน ๗ ประการนี ้กห็วงัได้ว่าจะเจรญิอรยิมรรคมอีงค์ ๘ และ
ทำาอริยมรรคมีองค์ ๘ ให้เพิ่มพูนมากขึ้นไปได้ หัวข้อธรรมะที่เป็นขั้นพื้นฐานอื่นๆ 
ยังมีอีกมากมาย เช่น หลักโสตาปัตติยังคะ ๔ อนุปุพพิกถา ๕ บารมี ๑๐ มงคล ๓๘ 
เป็นต้น แต่ไม่ใช่โอกาสในการบรรยายชุดนี้ เมื่อมีโอกาสเหมาะสมจึงค่อยบรรยาย
ต่อไป
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 วันนี้ได้บรรยายมาจนจบเรื่องอริยมรรคมีองค์ ๘ แล้ว บรรยายประเด็น 
ที่ ๔ คือ วิธีการทำาให้อริยมรรคเกิดขึ้น ทำาให้องค์มรรคนั้นรวมกันเกิดขึ้น ซึ่งได้พูด
ถึงหลักในการฝึกหัด ๕ อย่าง ได้แก่

 ๑. ได้อนุโลมญาณหรืออนุโลมขันติ

 ๒. เจริญวิปัสสนา โดยเพิ่มเติมประเด็นที่จะทำาให้เกิดรวมองค์มรรค

 ๓. ใช้องค์มรรคประจำา ๓ ข้อ โดยมีสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้า

 ๔. ฝึกสติปัฏฐาน ๔ ให้ได้ความเพียร สัมปชัญญะ สติ และนำาองค์มรรค 
ที่ได้ไปทำาต่อ จนถึงโพชฌงค์
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 ๕. บุพพนิมิตแห่งอริยมรรค เครื่องหมายที่มาก่อนอริยมรรค มีอยู่ ๗ อย่าง 
คือ

 
๕.๑ กลัยาณมติตตา ความเป็นผูม้มีติรดี มกีลัยาณมติรคอืพระพทุธเจ้า 

๕.๒ สีลสัมปทา ความถึงพร้อมด้วยศีล

๕.๓ ฉันทสัมปทา ความถึงพร้อมด้วยฉันทะ เต็มไปความพอใจใน
การกระทำา 

๕.๔ อัตตสัมปทา ความถึงพร้อมด้วยคุณสมบัติในจิต จิตนี้สามารถ
ฝึกได้ 

 
๕.๕ ทิฏฐิสัมปทา ความถึงพร้อมด้วยความเห็นที่ถูกต้อง เชื่อกรรม 
และผลของกรรม ถูกผิดอยู่ที่กรรม เจริญหรือล่มจมก็ตามกรรม
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๕.๖ อปัปมาทสมัปทา ความถงึพร้อมด้วยความไม่ประมาท ไม่อยูอ่ย่าง
ปราศจากสติ มีสติเสมอ

๕.๗ โยนิโสมนสิการสัมปทา ความถึงพร้อมด้วยการใส่ใจถูกต้อง รู้จัก
มองในแง่มมุทีถ่กูตรงตามธรรมะ ตรงตามแง่มมุ อนจิจงั ทกุขัง อนตัตา 
อสุภะ ไม่สวยไม่งาม ไม่น่าเอา

 ผมได้บรรยายชุดโพธิปักขิยธรรมครั้งนี้ เป็นครั้งที่ ๒๓ ใช้เวลาเกือบ ๒ ปี 
ยังนึกอยู่เลยว่าเมื่อไรจะจบสักที วันนี้ก็ถือโอกาสจบเรื่องนี้เลยก็แล้วกัน 

 บรรยายมาพอสมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับ อนุโมทนากับทุกท่านครับ

____________________



364

บรรณานุกรม

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกภ�ษ�บ�ลี	ฉบับมห�จุฬ�เตปิฏกำ	
๒๕๐๐. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๐๐.
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ผู้ที่สนใจหนังสือและคำาบรรยายของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง 
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน www.ajsupee.com 

และสามารถติดต่อได้ ดังนี้

(๑)  ขอรบัได้ฟร ีผ่านระบบขอรบัหนังสอืออนไลน์ จากเวบ็ไซต์ ajsupee.com ขอรบั
หนังสือได้ครั้งละ ๕ เล่ม และ mp3 ครั้งละ ๘ แผ่น โดยการเลือกหนังสือ หรือ
ซีดี ที่ต้องการ ผ่านระบบขอรับหนังสือออนไลน์ ยืนยัน และกรอกชื่อที่อยู่ผู้รับ 
ในระบบ สามารถตรวจสอบสถานะการส่งได้

(๒) ขอรับได้ฟรีทางไปรษณีย์ ขอรับหนังสือได้ครั้งละ ๕ เล่ม และ mp3 ครั้งละ 
๘ แผ่น ส่งชื่อ ที่อยู่ของผู้รับ ชื่อหนังสือ ชื่อ mp3 หรือ DVD ท่ีต้องการ
ไปท่ี suriyan2t@gmail.com ติดต่อสอบถามรายละเอียด คุณสุริยัน                                           
โทร. ๐๘-๐๕๕๓-๕๕๕๓ หรือ Line ID : ajsupee.com

(๓)  ติดต่อขอรับที่ชมรมจริยธรรม ตึกประสาทวิทยา ชั้น ๒ โรงพยาบาลศรีธัญญา 
อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร. ๐-๒๙๖๘-๙๙๕๔ ติดต่อคุณสุคนธ์

(๔)  ตดิต่อขอรายละเอยีดได้จากชมรมกลัยาณธรรม http://www.kanlayanatam.com
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อ�จ�รย์สุภีร์	ทุมทอง

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