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สาระธรรมจากพระสุตตันตปฎก ครั้งที่ ๘ 
ตอน  โพธิปกขิยธรรม ครั้งที่ ๑ เรื่อง ธรรมะเบื้องตน 

อาจารยสุภีร  ทุมทอง 
บรรยายเมื่อวันที่  ๑๓ พฤศจิกายน  ๒๕๕๐ 

 
ขอนอบนอมตอพระรัตนตรัย  
สวัสดีครับทานผูสนใจในธรรมะทุกทาน 
 

ความหมายของโพธิปกขิยธรรม 
วันนี้พูดเรื่องโพธิปกขิยธรรม  ครั้งที่ ๑ นะครับ    เรื่องโพธิปกขิยธรรมคงจะพูดหลาย

ครั้งนะ  เพราะเปนธรรมะสวนที่สําคัญในการปฏบิัติ  ครั้งที่ ๑ นี ้จะพูดเรื่องธรรมะเบื้องตนที่
เปนเหตุทําใหโพธิปกขิยธรรมสมบูรณ ยังไมไดพูดถึงตัวโพธิปกขิยธรรม  พูดถึงธรรมะ
เบื้องตนที่สําคัญใหทานฟงกอนวา มีธรรมะเบื้องตนอะไรบางที่พระพุทธเจาไดแสดงเอาไว 
เราจะไดพิจารณา  และนําไปประพฤติปฏิบัติตาม เพื่อใหโพธิปกขิยธรรมนั้นสมบูรณข้ึนใน
จิตใจเรา 

 
ดูความหมายของคําวาโพธิปกขิยธรรมกอน  คําวา โพธิปกขิยธรรม นั้นแยกศัพทเปน

โพธิ + ปกฺขิย + ธมฺม  คําวา โพธิ แปลวา การตรัสรู, การรูแจงอริยสัจ  การเห็นสิ่งที่เราเองไม
เคยเห็น สิ่งที่เราไมเคยเห็นเลยตลอดสังสารวัฏฏก็คือพระนิพพาน  การรูแจงสิ่งที่ไมเคยรูแจง  
คือการรูแจงอริยสัจ   อริยสัจนี้เราก็ไมเคยรูเชนเดียวกัน   ธรรมะที่นําเราไปใหถึงสิ่งที่เรายังไม
เคยถึง  ใหรูสิ่งที่เรายังไมเคยรู   เพราะเราไมเคยมีธรรมะหมวดนี้เกิดขึ้นในจิตใจ  เราจึง
วนเวียนไปมาอยูอยางนั้นแหละ  ไมเห็นพระนิพพาน ไมรูแจงเห็นอริยสัจ  จึงไมพนทุกข   

 
ปกฺขิย แปลวา  ฝาย, สวน  ธมฺม หมายถึง คุณธรรม  โพธิปกขิยธรรมคือคุณธรรมที่

เปนฝายของการตรัสรู  ที่จะทําใหจิตใจของเราสวนกระแสกิเลสตัณหา ไปรูแจงอริยสัจได 
จิตใจของเรานั้นโดยปกตแิลวไหลไปตามกระแสของกิเลสตัณหา จิตใจเราสราง
ปรากฏการณตางๆ ข้ึนมาแลวก็หลงเองนะ  สรางขึ้นมาวาอันนี้ดี อันนี้สวย อันนี้นาชอบใจ  
นี่จิตเราสรางขึ้น  แลวเราก็หลงสิ่งที่จิตสรางขึ้นนั่นแหละ หลงของปลอมที่จิตสรางขึ้นมา  
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จิตสรางขันธข้ึนมา  ดีบาง ไมดีบาง สุขบาง ทุกขบาง เปนขันธที่ปรุงแตงกันขึ้นมาเปน
คราวๆ  เราก็หลงขันธที่ตัวเองสรางนั่นแหละ  อวิชชาคือความไมรูอริยสัจทําใหเราหลงสิ่งที่
สรางขึ้นมาเอง  ทําใหกิเลสครอบงําจิตใหเราวนเวียนไปอยูกับโลก  

 
โพธิปกขิยธรรมนี้เปนฝายทวนกระแส ใหเราเห็นจิตใจตนเอง รูแจงอริยสัจและเห็น

พระนิพพาน ตอนนี้เรายังไมเห็น เพราะมัวแตหลงโลก หลงขันธ  หลงอายตนะ  หลงสิ่งจิตที่
จิตสรางขึ้นมา  ขันธทั้งหลายจิตเปนผูสรางขึ้นมา   เรามัวแตหลงขันธ  ขันธนั้นเปนเพียง
ปรากฏการณ  เปนโลกที่เกิดขึ้นเปนครั้งคราว  เปนสิ่งวางเปลาจากตัวตน  เปนเหมือน
ตอมน้ํา  พยับแดด  มายากล   แตเราหลง  หลงไปเรื่อย  หลงเอาดี  หลงหนีรายไปเรื่อย ทั้งๆ 
ที่มันเปนขันธ  เกิดขึ้นมาเพราะเหตปุจจัยแลวก็ดับไป  ก็เลยวนเวียนอยูอยางนี้ จิตใจทํางาน
ไมหยุดหยอน ไปสรางกรรมดีบางไมดีบาง  พอจิตใจหลงวนเวียนก็ไมเห็นตัวเอง  ธรรมะที่
เปนโพธิปกขิยธรรมนี้แหละจะชวยใหเห็นจิตเห็นใจตนเอง  เมื่อเห็นจิตใจตนเองแจมแจง  ก็
จะไมหลงปรุงแตง  และมีโอกาสเห็นสภาวธรรมที่ปราศจากการปรุงแตงคือพระนิพพาน 
 

โพธิปกขิยธรรมมี ๓๗ ประการ  แบงเปน ๗ หมวด คือ 
๑.  สติปฎฐาน ๔ 
๒.  สัมมัปปธาน ๔ 
๓.  อิทธิบาท ๔ 
๔.  อินทรีย ๕ 
๕.  พละ ๕ 
๖.  โพชฌงค ๗  
๗.  อริยมรรค ๘  
 
จํานวนของโพธิปกขิยธรรมนั้นมี ๓๗ ประการ ดูเยอะมาก เหมือนกับวาเราตองสราง

ธรรมะตั้งเยอะเขามาในจิตใจ แตโดยความจริงแลวธรรมะเหลานี้ เปนตัวชวยในการทวน
กระแสกิเลส ทวนกระแสการปรุงแตงตางๆ ที่อยูในจติมากมายนั้น  ใหลดนอยเบาบางลง 
จนกระทั่งหมดไปในที่สุด  ใหสามารถมองเห็นตัวจิตเอง  ไมใชทําใหจิตรกรุงรังมากขึ้นนะ 
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แตทําใหจิตผอนคลายเบาสบายมากขึ้น  ทําใหจิตไมหลงปรุงแตง  ทําใหอริยมรรคมีองคแปด
สมบูรณ   เปนการเปดประตูพระนิพพาน  

 
จิตของเราทั้งหลายมีแตความปรุงแตง มีแตความคิดนึกเรื่องตางๆ เยอแยะมากมาย

เต็มไปหมด  เพราะเราหลงปรุงแตงตามสังขาร ซึ่งการปรุงแตงก็มาจากการรับรูสิ่งตางๆ แลว
เกิดความรูสึกสบายบาง  ไมสบายบาง เฉยๆ บาง   ที่เรียกวาเวทนา   ความความจําไดหมายรู
สิ่งนั้น ที่เรียกวาสัญญา   แลวสังขารก็ปรุงแตงตอไป  เปนความคิดความรูสึกตางๆ นานาใน
จิตใจ   

 
ธรรมะเบื้องตน ๗ ประการและความสําคัญ 

วันนี้จะบรรยายเรื่องธรรมะเบื้องตน ๗ อยาง ยังไมไดพูดโพธิปกขิยธรรม  ธรรมะ
เบื้องตนที่ชวยใหโพธิปกขยธรรมสมบูรณ ที่พระผูมีพระภาคแสดงเอาไวมี ๗ อยางดวยกัน
นะครับ  

 
๑.    กลัยาณมิตตตา  ความเปนผูมีมิตรดี  
๒.   สีลสัมปทา        ความถึงพรอมดวยศีล  
๓.   ฉันทสัมปทา     ความถึงพรอมดวยความพอใจ  
๔.   อัตตสัมปทา      ความถึงพรอมดวยความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง   
๕.   ทิฏฐิสัมปทา      ความถึงพรอมดวยความเห็นอันถูกตอง  
๖.   อัปมาทสัมปทา  ความถึงพรอมดวยความไมประมาท  
๗.  โยนโิสมนสิการสัมปทา   ความถึงพรอมดวยการใสใจโดยถกูตอง  
 
ถาทานทั้งหลายตองการจะทําใหโพธิปกขิยธรรมสมบูรณ กค็วรทราบธรรมะเหลานี้

เอาไว  แลวก็จัดสรรชีวิต จัดสรรสิ่งแวดลอม ฝกฝนใหมีธรรมะเหลานี้เพิ่มเติมมากขึ้น จะ
ชวยใหการปฏิบัติภาวนาเจริญกาวหนา   จนกระทัง่อริยมรรคมีองคแปดสมบูรณ   
 

พระผูมีพระภาคตรัสถึงความสําคัญเอาไววา  ธรรมะทั้ง ๗ อยางนี้เปนบุพนิมิตของ
การมีอริยมรรคมีองคแปดสมบูรณ เหมือนกับการขึ้นของดวงอาทิตยตอนเชา เวลาดวง
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อาทิตยจะขึ้นนี้จะมีนิมิตมากอน คือแสงสีทองที่ทองฟาดานทิศตะวันออก ในทาํนอง
เดียวกัน การจะมีอริยมรรคมีองคแปดสมบูรณ  ก็มีสิ่งที่เปนนิมิตขึ้นมากอน  คือ  กลัยาณ
มิตตตา   สีลสัมปทา   ฉันทสัมปทา    อัตตสัมปทา     ทฏิฐิสัมปทา    อัปปมาทสัมปทา  และ
โยนิโสมนสกิารสัมปทา    

 
ในสังยุตตนิกาย  มหาวารวรรค  กัลยาณมิตรสูตร  พระพุทธเจาตรัสวา   
สุริยสฺส  ภิกขฺเว  อุทยโต  เอต  ปุพฺพงฺคม  เอต  ปุพฺพนิมิตฺต, ยทิท อรุณุคฺค.  เอวเมว 

โข ภิกฺขเว  ภิกฺขุโน  อริยสฺส  อฏงฺคิกสฺส  มคฺคสฺส  อุปปฺาทาย  เอต ปุพฺพงฺคม  เอต      
ปุพฺพนิมิตฺต,  ยทิท  กลฺยาณมิตฺตตา.  

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อดวงอาทิตยจะขึ้น ยอมมีแสงอรุณขึ้นมากอน เปนบุพนิมิต 
ฉันใด  กัลยาณมิตตตาก็เปนตัวนํา   เปนบุพนิมิต   เพื่อความเกิดขึ้นแหงอริยมรรคมีองค ๘ 
ฉันนั้น  
 

เวลาพูดถึงธรรมะอีก ๖ อยางที่เหลือ  มีตรัสไวในสูตรอื่น  เนื้อหาเหมือนกัน   เปลี่ยน
แตชื่อสตูรไปตามชื่อธรรมะนั้น และแทนที่คําวากัลยาณมิตตาเปนสีลสัมปทา ฉันทสัมปทา
เปนตน  สามารถดูรายละเอียดไดในเปนสีลสัมปทาสูตร ฉันทสัมปทาสูตร อัตตสัมปทาสูตร 
ทิฏฐิสัมปทาสูตร อัปปมาทสัมปทาสูตร โยนโิสมนสิการสัมปทาสูตร  ซึ่งอยูเรียงกันไปนะ
ครับ   

 
ความสําคัญลําดับตอมา  พระผูมีพระภาคแสดงวาธรรมะทั้ง ๗ อยางนี้มีอุปการะมาก   

คือเปนธรรมะที่ชวยเกื้อหนุน อุดหนุน ผลักดันใหอริยมรรคมีองคแปดสมบูรณ  ดังบาลีที่
พระองคตรัสไวในสังยุตตนิกาย  มหาวารวรรควา   

 
เอกธมฺโม  ภิกฺขเว  พหูปกาโร อริยสฺส  อฏงฺคิกสฺส  มคฺคสฺส  อุปฺปาทาย.  กตโม  

เอกธมฺโม.  ยทิท  กลฺยาณมิตฺตตา ... สลีสมฺปทา ...  
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ธรรมอยางหนึ่ง  ที่มีอุปการะมาก  เพื่อความเกิดขึ้นแหง

อริยมรรคมอีงค ๘  ธรรมะอยางหนึ่งคืออะไร  คือ กัลยาณมิตตตา ... คือ สีลสัมปทา 
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อีกแหงหนึ่ง  พระองคตรัสวา  ธรรมะทั้ง ๗ อยางนี้เปนเหตุที่สําคัญ ดังบาลีวา   
นาห ภิกฺขเว  อ ฺ  เอกธมฺมป  สมนุปสฺสามิ,  เยน อนุปฺปนฺโน วา อริโย อฏงฺคิโก 

มคฺโค อุปฺปชฺชต,ิ  อุปฺปนฺโน วา อริโย อฏงฺคิโก มคฺโค ภาวนาปาริปูรึ คจฺฉติ.  ยถยิท  ภิกฺขเว  
กลฺยาณมิตฺตตา ... สีลสมปฺทา ...  

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราไมพิจารณาเห็นธรรมอื่นแมอยางหนึ่ง  ที่เปนเหตุให
อริยมรรคมีองค ๘ ที่ยังไมเกิดก็เกิดขึ้น  หรือเปนเหตุใหอริยมรรคมีองค ๘ ที่เกิดขึ้นแลว  ถึง
ความเต็มบริบูรณ  เหมือนกัลยาณมิตตตานี้ ... เหมือนสีลสัมปทานี้  
 
๑.  กัลยาณมิตตตา 

ที่นี้เรามาดูทีละอยางๆ วามีความหมายอยางไรบาง 
ธรรมะขอที่หนึ่ง กัลยาณมิตตตา กัลยาณ แปลวา ดี  มิตตตา แปลวา ความเปนเพื่อน, 

ความเปนมิตร ความมีน้ําใจไมตรีหวังดีตอกัน  กลัยาณที่แปลวาดี นี้ ไมเหมือนดีภาษาเรา
ทั่วไป เพราะคําวา ดี แบบภาษาเราทั่วไปมันกํากวม ถาเราชอบใจก็บอกวาดี ถาเราไมชอบใจ
ก็บอกวาไมดี  มันเลยกํากวม   แตคําวา ดี  ของพระพุทธเจานั้นเปนอีกอยางหนึ่ง  ไมกาํกวม 
นะครับ   กัลยาณมิตร หมายถึง ผูมีเมตตาแนะนําเราใหพนทุกข 

 
พระพุทธเจาตรัสวา การเปนผูมีกัลยาณมิตรเปนทั้งหมดของพรหมจรรยเลยทีเดียว  

เพราะวาอาศัยกัลยาณมิตรนั่นแหละ เราจึงไดยินไดฟงแนวทางการประพฤติพรหมจรรย  
นําไปปฏิบัติจนถึงความพนทุกขได  ในบาลีทานวา 

 
ตทิมินาเปต  อานนฺท  ปริยาเยน  เวทติพฺพ  ยถา  สกลเมวิท  พฺรหฺมจริย   ยทิท  กลฺ

ยาณมิตฺตตา  กลฺยาณสหายตา  กลฺยาณสมฺปวงฺกตา. 
ดูกอนอานนท ก็เพราะเหตุนี้แหละ เธอพึงทราบวา  ความเปนผูมีมิตรดี  ความเปนผูมี

สหายดี ความเปนผูมีคนรูจักคุนเคยที่ดี  เปนทั้งหมดของพรหมจรรยนี้   
 
คําวา กัลยาณมิตร ที่กลาวถึงนี้หมายเอาพระองคเอง  ถาใครมีคุณสมบัติใกลเคียงหรือ

เปนไปคลายกับพระพุทธเจา  ก็สงเคราะหเขาวาเปนกัลยาณมิตรดวย ถาไมเหมือนก็ไมเอา
นะ  พระองคตรัสวา  
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มม ฺหิ  อานนฺท   กลฺยาณมิตฺต  อาคมฺม  ดูกอนอานนท  เพราะอาศัยเราตถาคต  ผูเปน

กัลยาณมิตร 
ชาติธมฺมา  สตฺตา   ชาติยา   ปริมุจฺจนฺติ  สัตวทั้งหลายที่มีความเกิดเปนธรรมดา  ยอม

พนจากความเกิด 
ชราธมฺมา  สตฺตา  ชราย  ปริมุจฺจนฺติ   สัตวทั้งหลายที่มีความแกเปนธรรมดา  ยอมพน

จากความแก 
มรณธมฺมา  สตฺตา  มรเณ  ปริมุจฺจนฺติ  สัตวทั้งหลายที่มีความตายเปนธรรมดา  ยอม

พนจากความตาย 
โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสธมฺมา  สตฺตา  โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาเสหิ 

ปริมุจฺจนฺติ  สัตวทั้งหลายที่มีความเศราโศก คร่ําครวญ ทุกข  โทมนัส และความคับแคนใจ
เปนธรรมดา   ยอมพนจากความเศราโศก คร่ําครวญ  ทกุข  โทมนัส และความคับแคนใจ   
 

สัตวทั้งหลายนั้นมีความเกิดเปนธรรมดา  มีความแก เจ็บ ตาย โสกะ ปริเทวะ ทุกข 
โทมนัส อุปายาสะ เปนธรรมดา  อาศัยกัลยาณมิตรคือพระพุทธเจาแลว  ก็จะพนจากความ 
เกิด แก เจ็บ ตาย ฯลฯ   นี้เปนความหมายของคําวากัลยาณมิตร ที่เปนทั้งหมดของ
พรหมจรรย  เพราะพรหมจรรยนี้เปนไปเพื่อความไมเกิด ไมแก ไมเจ็บ ไมตาย   

 
กัลยาณมิตร หมายถึง พระพุทธเจา ผูเปนศาสดา บอกแนวทาง  ทานทั้งหลายที่เกิดมา

เปนมนุษยพบพระพุทธศาสนา  คําสอนของพระองคยังอยู นี้ก็ถือวาไดกัลยาณมิตรแลว เราก็
ศึกษาเลาเรียนจากพระไตรปฎกบาง ศึกษาจากครูบาอาจารยบาง จากหนังสือตางๆ บาง  ให
เขาใจคําสอนของพระองค  แลวนําไปประพฤติปฏิบัติตาม   
 
๒.  สีลสัมปทา 

กัลยาณมิตรนั้นเปนเหตุภายนอก  เปนผูบอกสอนแนะนํา  เราอาศัยทาน ฟงทาน  
ทานเปนผูชี้ทาง  ตั้งแตขอที่ ๒ ถึงขอที่ ๗  เปนเหตุภายใน  ฟงเขาใจ  รูวิธีแลว  เราตองเอามา
ฝกฝนทําใหเกิดขึ้นในตัวเราเอง   
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สีลสัมปทา แปลวา ความถึงพรอมดวยศีล,  สีล แปลวา ความเปนปกติของจิต  
สมฺปทา แปลวา ความถึงพรอม   ความถึงพรอมดวยศีล หมายความวา จิตใจมีความเปนปกติ  
ไมซัดสายไปตามอารมณภายนอก ไมถูกอภิชฌาโทมนัสครอบงํา  จิตของเราทั่วไปซัดสาย
ไปตามคาบวกคาลบของสังคม  ซึ่งคาบวกคาลบนั้น  ความคิดของเราไปสรางขึ้นมาเอง  
ไมไดมีจริงอะไร  มันเปนสิ่งที่สมมติข้ึน  สังขารทั้งหลายก็ปรุงแตงไปตามความรูสึกบาง 
ตามสัญญาบาง  ตามความรูเกาๆ ของเราบาง  อันนี้พูดถึงศีลข้ันที่สูงขึ้นไป   แตตอนแรก  
เราตองฝกใหเปนผูมีศีลข้ันตน  ดวยการสํารวมระวังทางกายทางวาจา  โดยการฝกใหรูเทา
ทันความคิดความรูสึก  เวลาจะทําออกมาทางกายทางวาจา   แลวอาศัยศีลนี้ทําโพธิปกขิย
ธรรมทั้งหลายใหบริบูรณ  

 
ในขุททกนิกาย  ปฏิสัมภทิามรรค  วิเวกกถา  ทานกลาววา 
เสยฺยถาป ภิกฺขเว เย เกจิ พลกรณียา กมฺมนฺตา กยิรนฺติ  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  การงาน

เหลาใดก็ตามที่ตองทําดวยการใชกําลัง 
สพฺเพ  เต  ปวึ  นิสฺสาย ปวิยํ ปติฏาย,  เอวเมเต พลกรณียา กมฺมนฺตา กยรินฺติ  การ

งานที่ตองทําดวยการใชกาํลังหลานั้นทั้งหมด  บคุคลอาศัยแผนดิน  ยืนบนแผนดิน  จึงจะ
สามารถทําได  ฉันใด 

เอวเมว โข  ภิกฺขเว ภิกฺขุ สีลํ นิสฺสาย สีเล ปติฏาย  อริย ํอฏงฺคิกํ มคฺคํ ภาเวติ, อริยํ 
อฏงฺคิกํ มคฺคํ พหุลีกโรติ  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ฉันนั้นเหมือนกัน  ภิกษุอาศัยศีล  ตั้งมั่นอยู
ในศีลแลว  จึงจะสามารถเจริญและทําใหมากซึ่งอริยมรรคมีองค ๘ ได 

 
การงานที่เราตองทําดวยกําลัง  ดวยแรงกายของเรา เชน  การทาํนา  การขุดดิน  การ

ปลูกตนไม  หรือ แมแตการเดินไปเดินมา  ฯลฯ เราตองยืนบนแผนดินแลวก็ทํา  นี้ในดาน
กาย   ทางดานจิตใจก็ทํานองเดียวกัน  จะพัฒนาขึ้นได  ก็ตองมีที่อาศัยคือศีล   

 
ศีลนี้สําคัญนะ เปนที่รองรับคุณธรรมตางๆ  ถาไมมีศีล  คุณธรรมะอื่นๆ ก็มีไมได  

ในการฝกสติสัมปชัญญะตอนตนๆ ก็เปนการฝกใหจิตมีศีล ไมหลงไปตามตัณหา  การที่จิต
จะมีศีลดี คือการที่เรารูเทาทันอภิชฌาและโทมนัส  รูทันความยินดียินราย   เมื่อรูทันความ
ยินดียินรายบอยๆ จิตกจ็ะมีศีลข้ึนมา  มีความตั้งมั่นขึ้นมา  ไมหลงไปตามความยินดียินราย
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นั้น  ไมถูกอภิชฌาและโทมนัสครอบงําจิต  ถาจิตถูกอภิชฌาโทมนัสครอบงํามาก จิตสงบก็
ชอบ จิตไมสงบก็ชัง  เกิดความยินดียินรายอยูอยางนี้  แบบนี้จิตไมเกิดความตั้งมั่น   

 
จิตมีศีลเปรียบเหมือนแผนดิน  มีความเปนปกติ  ไมหลงยินดียินราย  ก็จะเกิดความ

ตั้งมั่นของจิตเปนสัมมาสมาธิและเกิดปญญาได  ฉะนั้น ตอนแรกเราก็ตั้งใจรักษาศีล ๕ ใหดี
เอาไว  ถึงกเิลสมันจะครอบบาง  แตอยาใหถึงกับลวงออกมาทางกาย ทางวาจาที่ผิดพลาด   
เมื่อมีสติสัมปชัญญะรูทนัความยินดียินราย  ยินดกี็รู ยินรายกร็ู บอยๆ เขา  จิตก็ไมวุนวาย  ไม
หลงไปตามมัน  ไมดิ้นไปตามมัน  จิตเปนปกติอยู  ก็จะเกิดความตั้งมั่นเปนสัมมาสมาธิ  
คุณธรรมประการอื่นๆ กจ็ะงอกงามขึ้นมา   

 
๓.  ฉันทสัมปทา 

ฉันทสัมปทา  แปลวา  ความถึงพรอมดวยความพอใจ  ฉันทะ แปลวา ความพอใจ 
เปนคํากลางๆ ใชไดทั้งดีและไมดี  ในที่นี้หมายถึง ความพอใจที่จะทําเหตุที่ถูกตอง ไมใช
อยากจะไดแตผลนะ  ผลนั้นมันจะไดหรือไมไดก็เรื่องของมัน ไดเมื่อไหรก็เมื่อนั้น  ไมหวง
หากังวลถึงมัน  เราพอใจจะเรียนรู พอใจจะทําเหตุ พอใจที่จะฝกสติสัมปชัญญะ มคีวาม
รูสึกตวัตามดูกายดูใจไปเรื่อย  มันจะดีไมดีก็เรื่องของมัน   

 
พระผูมีพระภาคตรัสไวในอังคุตตรนิกาย ทสกนิบาต มูลกสูตรวา  
กึมูลกา  อาวุโส  สพฺเพ  ธมฺมา?  ถามีคนถามวา  ดูกอนทานผูมีอายุ  ธรรมะทั้งหลาย

ทั้งปวง  มีอะไรเปนมูล 
ฉนฺทมูลกา  อาวุโส  สพฺเพ  ธมฺมา  ควรตอบวา  ดูกอนทานผูมีอายุ  ธรรมะทั้งหลาย

ทั้งปวง  มีฉันทะเปนมูล 
 
ชีวิตของเรานี้ไปตามฉันทะนั่นเอง  แตเดิมเรานั้นพอใจตามตัณหา ความอยากได

ความตองการ  เรียกวาตัณหาฉันทะ  ก็เลยไปทํากรรมวนเวียน  ตัณหามันพอใจอยางไรบาง 
มันพอใจที่จะเอาแตดี พอใจที่จะหนีราย  ไดดีมนัพอใจ  ไดไมดีมันไมพอใจ  ทําใหเราตอง
ปฏิเสธไมดีไปเอาดี  แบบนี้พอใจอยูในวัฏฏะ  ตามตัณหาไปเรื่อย  เราก็เลยเกิดตายวนเวียน
ในสุคติบางทุคติบาง 
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 ธรรมะทั้งหลายเปนไปตามฉันทะทั้งนั้น  ไมวาจะเปนฝายดีหรือฝายไมดี ถามีความ

พอใจตามตัณหาก็ทําใหเกิดอีกวนเวียน  ถาพอใจที่จะทําเหตุที่ถูกตอง  ก็ชวยใหพนทุกขได  
ใชความพอใจเหมือนกัน  แตเปนคนละสายกัน  พอใจจะเอาแตดีจะหนีราย  พอใจจะหารูป 
กลิ่น รส สัมผัสทางกาย อารมณทางใจ ที่ดีๆ มาปรนเปรอตนเอง  นี้พอใจตามตัณหา   

 
ในการภาวนา  เราก็ตองสรางความพอใจที่จะตามดูกายตามดูใจ  เราไมสงใจสนใจ

ไปภายนอก  เราสนใจที่ศึกษาเรียนรูที่กายที่ใจตามที่เปนจริง  ใครจะวาอยางไร  เราตามดูใจ
ของเรา  จิตใจมันดีบางไมดีบาง  เราก็มีความพอใจที่จะดูไปอยางเปนกลางมีความสุข  พอใจ
ที่ทําเหตุไปอยางนี้  ผลจะเปนอยางไรก็ไมเปนไร  เรียกวากัตตุกัมยตาฉันทะ   ตัณหาฉันทะ
กับกัตตุกัมยตาฉันทะ  มีความแตกตางในความรูสึกที่พอสังเกตได  คือ  ตณัหาฉันทะ  เปน
ความพอใจ  ตองการ  อยากไดในผลอยางใดอยางหนึ่งที่นาชอบใจ  มันเลือกจะเอาสิ่งที่คิดวา
ดี  สวนกัตตุกัมยตาฉันทะ  เปนความพอใจที่จะกระทําเหตุที่ถูกตองเหมาะสม ไมไดมุง
สนใจที่ผล 

 
ฉันทสัมปทานี้ทานหมายเอากัตตุกัมยตาฉันทะ ความพอใจที่จะทําเหตุ พอใจที่จะ

ฝกฝนไป  อยางเราฝกสติสัมปชัญญะ  เราเรียนรูมาวา สติตัวจริงจะเกิดก็ตอเมื่อจิตจดจํา
สภาวะไดแมน  ทําความรูจักกับสภาวะในกายในใจจนชํานาญ  เราก็พอใจที่จะทําเหตุ ไมได
หวังผลอะไร  ผลจะมาหรือไมมา  มาเมื่อไหรก็เมื่อนั้น  เราก็หัดรูจักสภาวะไปเรื่อยๆ  วันละ
เล็กวันละนอย  หลงบาง รูบาง กิเลสบาง กุศลบาง ก็ฝกไปอยางนี้  พอใจทํา  พอใจฝกฝนไป
ไมลดละ   เราเรียนรูมาวา  การจะละคลายความเห็นผิดและความยึดมั่นถือมั่น  ละกิเลสตางๆ  
ไดตองมีปญญา  ปญญาคือการรูความจริงวา กายใจเปนของไมเที่ยง เปนทุกข  เปนอนัตตา  
เราก็ตามดูกายตามดูใจ  เราไมกลาวถึงผลวาจะมาเมื่อไหร  ไมหวังวาจะมีปญญา  จะละนั่น
ละนี่ได  เราพอใจที่จะตามรูกายตามรูใจไปอยางที่มันเปน  อยางนี้เรียกวากัตตุกัมยตาฉันทะ    
ขันธ ๕ ปรุงแตงขึ้นมา  ดีบาง ไมดีบาง  เราพอใจจะดู  ข้ีเกียจก็จะดู ขยันก็จะดู   ความรูสึก
ในใจอยางนี้แหละ  จะเปนเหตุใหโพธิปกขิยธรรมนั้นสมบูรณข้ึนมาได   
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แมแตการมีความเพียรที่ถูกตอง  ก็อาศัยฉันทะเปนตัวนําเชนเดียวกัน  เมือ่เกิดความ
พอใจ  ก็จะเกิดความเพียรอยางเปนธรรมชาต ิ ไมหักหาญน้ําใจ  ไมไปทําความพากเพียรตาม
ตัณหาเพราะอยากจะไดผลบางอยาง  ในทีฆนิกาย มหาวรรค มหาสติปฏฐานสูตร พระผูมี
พระภาคตรัสวา  

 
กตโม  จ  ภิกขฺเว  สมฺมาวายาโม?  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็สัมมาวายามะเปนไฉน 
อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อนุปฺปนฺนานํ  ปาปกานํ  อกุสลานํ   ธมฺมานํ  อนุปฺปาทาย  ฉนฺทํ  

ชเนติ  วายมติ  วีริย ํ อารภติ  จิตฺตํ  ปคฺคณฺหาติ  ปทหติ ...  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในพระ
ธรรมวินัย  ทําฉันทะใหเกิด   พยายาม  ปรารภความเพียร  ประคองจิต  ตั้งจิตมั่น  เพื่อความ
ไมเกิดขึ้นของอกุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นแลว ... 
 

ในพระบาลีนี้  คําวา  ฉนฺทํ  ชเนติ  แปลวา ทําฉันทะใหเกิด  มากอนกิริยาอื่นๆ 
ทั้งหมด  แสดงใหเห็นวา  การจะมีความเพียรที่ถูกตอง  เปนสัมมาวายามะนั้น  ตองสราง
ความพอใจที่กระทําเหตุที่ถูกตองกอน  ไมใชไปอยากไดผลอยางใดอยางหนึ่ง  แลวกต็ั้งหนา
ตั้งตาทําความเพียร  กลายเปนทําตามตัณหาไป   ยิง่ขยันยิ่งผิดพลาดไปไกล   อยางเราภาวนา
ไป  แลวก็เกดิความรูสึกวา   เอ... เมื่อไรจะสงบนะ  เมื่อไรจะหายนะ  นี้เรียกวาหวังผล  เปน
ลักษณะของตัณหา   อาการหวังผลเปนลักษณะของตัณหา  ความพอใจทําเหตุเปนลักษณะ
ของฉันทะ 

 
ความเพียรที่ถูกตองมาจากการมีฉันทะ มีความพอใจ  เราสรางความพอใจที่จะทําเหตุ  

เราเชื่อมั่นในปญญาตรัสรูของพระพุทธเจา  เชื่อมั่นวาการตรัสรูมีจริง  เชื่อมั่นในทางที่ทาน
แสดงเอาไว  เราก็เดินตามไป  เรายังไมไดตรัสรูหรอก  แตเราเชื่อทาน มั่นใจในทาน  เราก็มี
ฉันทะที่จะทําตาม ทานบอกอยางไรเราก็ทําตาม  ทานบอกใหรูทุกขเราก็รูไปธรรมดาๆ  
ไมไดหวังผลอะไร  เมื่อเราพอใจทําไปอยางนี้  กจ็ะเกิดความเพียรที่ถูกตอง  เปนเหตุใหการ
ภาวนาประสบผลสําเร็จตามหลักอิทธิบาท ๔ ถามีความพอใจแลว ความเพียรก็จะเปนไปเอง 
เพราะเราทําไปอยางมีความสุข   เหมือนกับเราทํางานอดิเรกที่เราชอบ   ก็ไมตองฝนใจ  
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๔.  อัตตสัมปทา 
ธรรมะเบื้องตนที่จะทําใหโพธิปกขิยธรรมสมบูรณอันที่ ๔ คืออัตตสัมปทา  อัตตะ 

แปลวา ตนคือตัวเรา คือกายใจของเรานี้แหละ  เวลาเราฝกฝนนี้เราฝกที่จิต  ฉะนั้น อัตตะใน
ที่นี้ก็คือจิต จิตที่สามารถจะฝกได  แตเดิมนั้นจิตของเราไมไดรับการฝก  มัวแตหลงอยู  มัว
แตปรุงแตงอยู   เราก็สามารถฝกฝนใหจิตนั้นเปนผูรู ผูตื่น ผูเบิกบาน  ไมหลงปรุงแตงไป
ตามโลกได  ความรูสึกถงึความสามารถของเราอยางนี้เรียกวาอัตตสัมปทา  มีความเชื่อมั่นวา
ตนเองมีสามารถที่จะฝกฝน ลกัษณะของจิตใจที่สามารถฝกฝนไดนั้น พระพุทธเจาทาน
เรียกวา ปุริสทัมมะ   

 
มีคําวา ธมฺม กับ ทมฺม  อันหนึ่งเปน  “ธ”  อันหนึ่งเปน  “ท”   
ธมฺม  หมายถึง  ความจริง 
ทมฺม หมายถงึ  คุณสมบัติในตัวคนที่มีความสามารถจะฝกฝนใหรูความจริงได  
 
บุคคลที่มีความสามารถในการฝกใหเห็นความจริงได ฝกใหเกิดความรูแจง ไม

หลงใหลในกิเลสตางๆ หมดทุกขได ทานเรียกวา ปุริสทัมมะ  พระพุทธเจาเปนผูฝกจึงมีพระ
นามอีกอยางหนึ่งวาปุริสทัมมสารถิ  เปนนายสารถีผูมีความสามารถเชี่ยวชาญในการฝกบุรุษ
ที่สามารถฝกได  บุรุษทีส่ามารถฝกไดก็คือพวกเราทั้งหลายนั่นเอง เราทั้งหลายที่นั่งๆ อยูนี่
แหละ  บางคนบอกวา  โอ.. พระนิพพาน  การหลุดพนจากกิเลส การหลุดพนจากกองทุกข
ทั้งปวง  ชางหางไกลเหลือเกิน  เรามกีิเลสเยอะ  มีทุกขเยอะอยู  ฝกไมไดหรอก  หมดหวัง
แลวในชาตินี้  อยางนี้เปนการดูถูกความสามารถของตนเอง ไมมีอัตตสัมปทาเลย 

 
ในการภาวนาใหประสบความสําเร็จ  เราจึงตองมีอัตตสัมปทาวา  เราสามารถฝกได  

เราสามารถชนะกิเลสได บางคนพอกิเลสเขานิดหนอย  ก็จะเปนจะตาย  ยกธงขาวอยูเรื่อย 
ขอทานอาหารอรอยกอนก็แลวกัน  ขอนอนกอนก็แลวกัน   ขอดูทีวีกอนก็แลว  ยกธงขาว
ตลอด  โดยความจริงแลว  เราสามารถชนะกิเลสไดถาใจเด็ดหนอย  ไมตามใจกิเลส  เรา
ไมไดปฏิเสธมัน  ยอมรับวามีกิเลส  ไมไดปฏิเสธมันและไมไดตามใจมัน  เปนคนรูคนดูไป
ดวยความพากเพียรอดทน  เพราะเราทั้งหลายใจไมเด็ดจึงเกิดและตายอยูมานาน    
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บางทีกิเลสมันเกิดขึ้น  ตัณหาความทะยานอยากของจิตเกิดขึ้น  มันหลอกเรา  ทํา
เหมือนเราจะตายใหได ถาไมไดสนองมันนะ จะตายอยูแลว  พอสนองมันไป  มนัก็วน
เหมือนเดิมนั่นแหละ  มีความสุขอยูแปบเดียว หายเครียด หายมึน หายวนเวียน อยูแปบเดียว  
สักหนอยมันก็เอาใหม  เปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนสถานการณไปเรื่อย  

 
ผูปฏิบัติภาวนาจึงตองใจเด็ดหนอย  เชื่อมั่นวาเราสามารถจะรูเทาทันและละกิเลสได  

เราสามารถที่จะทําลายกิเลสได  ไมตายหรอกถาไมไดทําตามมัน อยางนี้เรียกวามีอัตต
สัมปทา  มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง  โดยสวนใหญ  เราทั้งหลายไมคอยกลานะ  
ใจออนมากไปหนอย  ตอไปตองใจแข็งหนอยนะครับ   ใหภูมิใจวา  เรามีคุณสมบัติพิเศษอยู
ในตัว  เราสามารถชนะกิเลสได  เพียงแตเรารูมัน  นั่งดูมัน  ดใูจ  อยาตามใจ  สวนใหญเรา
ชอบตามใจอยูเรื่อย  ตัณหามันก็ใหรางวัลเราเหมือนกัน  พอตามใจมัน  มันก็เลิกวุนวาย  มี
ความสุข สบายใจอยูพักหนึ่ง แตมันไมหายจริง ตัณหามันเหมือนทะเลที่ถมเทาไรก็ไมเต็ม  
สักหนอยมันจะหาเรื่องใหมใหเราดิ้นอีก  เปลี่ยนเรื่องไปเรื่อยนะครับ  

 
ธมฺม  “ธ” คือ ความจริง   มีทั้งที่เปนฝายสังขตะ  เปนสิ่งปรุงแตง มีเหตุปจจัยเกิดขึ้น

เปนครั้งๆ เกิดดับเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ไมเคยหยุดนิ่ง ดังกระแสน้ําไหล คือขันธ 5 กายใจ
ของเราทั้งหลาย  และความจริงฝายอสังขตะ  คือพระนิพพาน  อันเปนสภาวะที่ไมมีการปรุง
แตง   เปนที่สุดแหงทุกขทั้งปวง  

 
ทมฺม  “ท”  คือคุณสมบัติในตัวเรา  ที่มีความสามารถฝกฝนใหเกิดปญญา  รูความจริง

เหลานั้นได  รูความจริงทั้งฝายที่เปนสังขตะและฝายอสังขตะ   มีปญญาเห็นสังขารทั้งหลาย
อิงอาศัยกันและกันเกิดขึ้น  มีความไมเที่ยง  เปนทุกข  เปนอนัตตา  เมื่อเกิดปญญา  รูความ
จริงก็ไมหลงปรุงแตงไปตามสังขาร   ไมปรุงแตงตามกิเลส  จนกระทั่งเห็นพระนิพพานได   

 
พระพุทธเจาไดแสดงธรรมไวเปนจํานวนมาก  เพื่อกระตุนเตือนใหเราทั้งหลาย

ฝกฝนตนเอง  จากเดิมที่เคยมีทุกขมาก ใหทุกขนอยลง  มีความสุขมากขึ้น  จนกระทั่งพน
ทุกข   มีพระบาลีมากมายที่ทรงแสดงใหเราเปนคนมีอัตตสัมปทา  มีความเชื่อมั่นในตัวเอง  
ผมจะยกมาเปนตัวอยาง  ในขุททกนิกาย  คาถาธรรมบถมีคาถาวา    
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อุทกฺหิ นยนฺติ เนตฺติกา  คนไขน้ํายอมนําน้ําไป  คนไขน้ําดูแลจัดการน้ํา  เปดน้ํา

ใหไหลไปตามลําคลอง  เพื่อใชประโยชนตามที่ตางๆ  เหมือนคนดูแลเขื่อนก็จัดการเปดน้ํา
ใหไปสถานที่นั้นสถานที่นี้  เพื่อการเพาะปลูกหรือการผลิตกระแสไฟฟา เปนตน 

อุสุการา นมยนฺติ เตชนํ  ชางศรยอมดัดลูกศร   จากเดิมที่ไมตรงก็ดัดใหตรง  เพื่อ
นําเอาไปใชงานได 

ทารุ  นมยนตฺิ ตจฺฉกา  ชางไมยอมถากไม  สวนไหนของไมที่ยังไมเรียบ  ไมเสมอ  
ก็ถากออก  ทําใหเรียบใหเสมอ   สามารถนําไปใชงานมีการทําเสาบานเปนตนได 

อตฺตานํ ทมยนฺติ ปณฺฑิตา  บัณฑิตทั้งหลายยอมฝกฝนตนเอง  ฝกฝนที่จิตใหมี
สติสัมปชัญญะ  มีศีล สมาธิ ปญญา  เห็นความจริง  ละคลายความเห็นผิดและความยึดมั่นถือ
มั่นได   

 
ผูที่เปนบัณฑิตมีปญญา  รูวาตนเองฝกได ปรับปรงุเปลี่ยนแปลงได  เราก็มุงฝกตนเอง  

ไมมุงไปมองคนอื่น  ไมมุงเปลี่ยนแปลงคนอื่น  เปลี่ยนแปลงเราเองเปนหลัก   สวนไหนที่ไม
ดี  ก็พยายามเรียนรูเพื่อละมัน  สิ่งไหนที่ดีก็เจริญใหยิ่งขึ้น  ไมหยุดนิ่งอยูกับที่   สวนไหนที่
ยังไมตรงตามธรรมะ  กด็ัดใหตรงตามธรรมะ  สงัขารธรรมเปนสิ่งที่อาศัยปจจัยเกิดขึ้น  เปน
สิ่งไมเที่ยง  เปนทุกข  เปนอนัตตา  จิตเรามันไมยอมรับ  ไมยอมตรง  พอความไมเที่ยง
ปรากฏออกมารุนแรง ก็รองไหกันอยูเรื่อย  แมตายก็รองไห ลูกตายก็รองไห  บางคนก็มีเรื่อง
ใหรองไหหลายเรื่องเหลือเกิน   ชาติกอนๆ ก็รองไหอยางนี้  ชาตินี้ก็รองไห  ชาติตอไปก็คง
ตองรองไหอีกตอไป   พระพุทธเจาทานวา  น้ําตามากกวาน้ําในมหาสมุทรเสียอีก   เพราะวา
จิตใจเรามันไมตรงตอธรรมะ  ไมยอมรับความจริง  เราจึงตองมาฝก  ฝกจนกระทั่งเกิดปญญา  
ยอมรับความจริง   

 
อีกคาถาหนึ่ง  ในคาถาธรรมบทเหมือนกัน 
อตฺตา  หิ  อตฺตโน  นาโถ    ตนนั่นแหละเปนที่พ่ึงของตน 
โก  หิ  นาโถ  ปโร  สิยา      คนอื่นใครเลาจะเปนที่พ่ึงได 
อตฺตนา  หิ  สุทนฺเตน          ก็บุคคลมีตนที่ฝกฝนดีแลว 
นาถํ  ลภติ  ทุลฺลภํ           ยอมไดที่พ่ึงที่ไดแสนยาก 
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คาถานี้ทานคงคุนเคยดีอยูแลวนะ  สวนใหญจะคุนเคยแตทอนแรก  อัตตา  หิ อัตตโน
นาโถ แคนี้เอง นอกนั้นไมรูแลว ทองไมจบ  เวลาทองก็ทองใหหมดหนอยนะ ทองใหเยอะๆ
หนอย  อยาดูถูกความสามารถของตนเอง  ไปตามใจกิเลสมันก็เลยทองไดนอย   

 
ตนคือตัวเรา  จิตใจเรานี้แหละเปนที่พ่ึงของตัวเรา ตนในที่นี้คือจิต  ที่พ่ึงมันอยูที่จิต

เราเองนี่แหละ  สวนใหญแลว  เราไปมองหาที่พ่ึงจากขางนอก  ตนไมบาง  จอมปลวกบาง  
กอนหินบาง  สิ่งนั้นบางสิ่งนี้บางเยอะไปหมดนะ  มืดมากลัวผีก็จะหาที่พ่ึงแลว  คลําคอ  เอะ
มีหลวงพอหอยคอหรือเปลา  ใจเรามันหลอกเราเฉยๆ  ใหหัดรูไป หัดดูไป  จนหาตัวเองเจอ
นะ  ตัวเองคือที่จิตนั่นแหละ  จิตนี้เองที่เรายึดถือวาเปนเรา   

 
สองทอนแรกเปนการบอกความจริงใหทราบวา  ตนนั่นแหละเปนที่พึ่งของตนเอง 

คนอื่นใครเลาจะเปนที่พ่ึงได  สวนทีส่ําคัญก็คือกระตุนใหเราฝกฝนตนเอง  จนกระทั่งไดที่
พ่ึง  เปนสองทอนปลายที่วา   ก็บุคคลมีตนที่ฝกฝนดีแลว  ยอมไดที่พ่ึงที่ไดแสนยาก   

 
ที่พ่ึงมันไดแสนยาก  ก็เพราะที่พ่ึงคือจิตใจของเรานั่นเอง   จิตใจที่ยังไมไดฝกฝนมัน

จะเปนที่พ่ึงไมได  เราจึงตองมาฝกตนเองใหมันเปนที่พ่ึงของตนเองได  ถาเราฝกตนเองเราก็
จะไดที่พ่ึงที่ไดแสนยาก ฝกตนเองใหดีนะ ฝกจิตใจเราใหดี  ฝกใหมีศีล  มสีมาธิ  มีปญญา    
เกิดความรูแจงตามความเปนจริง  เห็นอริยสัจ  อยางนี้จึงจะเปนที่พ่ึงใหแกตนเองได  ไดที่พ่ึง
ที่ไดแสนยาก   ใจความสําคัญของคาถานี้อยูทอนที่ ๓ สวนใหญแลวเราทองไมถึง 

 
การที่เรามีความเชื่อมั่นวา  เราสามารถฝกฝนจนเปนที่พ่ึงใหตนเองได  อยางนี้เรียกวา

อัตตสัมปทา อยาไปหาที่อ่ืน   ฝกฝนเอาเองนะ ครูบาอาจารยทานแนะนํา  ไมใชครูบา
อาจารยเปนที่พ่ึงนะ  เราตองเปนที่พ่ึงของตัวเราเอง ครูบาอาจารยทานแนะนํา  เราก็เอามาฝก   
 
๕.  ทิฏฐสิัมปทา  

ตอไปขอที่ ๕ ทิฎฐิสัมปทา  ความถึงพรอมดวยความเห็นถูก   ความเห็นถูกใน
ตอนตนนี้  ยังไมใชการเห็นดวยวิปสสนาปญญา หรือการเห็นอริยสัจ  แตเปนความเห็นถูกที่
เกี่ยวกับเรื่องของกรรมและผลของกรรม  เรียกวากมัมัสสกตาสมัมาทิฐิ   
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ความเห็นถูกตองเกี่ยวกับเรื่องกรรมนี้กม็ีความสําคัญ เราจะไดไมหลงงมงายไปตาม

สิ่งตางๆ  ไมหลงคิดไปวามีอํานาจภายนอกมาบันดาลใหเรา  เปนการดึงตนเองออกมาจากที่
พ่ึงทั้งหลาย  ที่เราคิดเอาเองวามันจะเปนที่พ่ึง  สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในโลกมันเยอะไปหมด
นะ   เรามีสมัมาทิฐิ   ถึงพระรัตนตรัยเปนสรณะ  เปนที่ระลึกถึง  เปนแนวทางในการดําเนิน
ชีวิต  ในการประพฤติปฏบิัติ  เมื่อกี้เราก็สวดไปแลวใชไหม   พระรัตนตรัย  สอนใหเราเชื่อ
กรรม  ใหเราประพฤติปฏิบัติจนกระทั่งเปนที่พ่ึงของตนเองได  ไมตองหวังที่พ่ึงภายนอก   
สวนใหญพวกเรามีที่พ่ึงเยอะไปหมด   ไมเพียงเฉพาะพระรัตนตรัย  เชน เวลาจะอวยพรก็วา   
ดวยอานุภาพของคุณพระศรีพระรัตนตรัย  คือคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ  หยุดหนอย
หนึ่ง  แลวก็เติมวา  และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ...  ใหสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชวยบนัดาล  
ใหสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชวยดูแลรักษา อะไรอยางนี้    

 
โดยความจริง  ทุกสิ่งอิงอาศัยกันและกันตามกระบวนการปฏิจจสมุปบาท  เทวดา 

มาร พรหม  ก็ทํานองเดียวกัน  อยูภายใตกฎนี้หมด  ทุกคนตองเกิด แก เจ็บ ตาย เปนเพื่อน
รวมไตรลักษณเหมือนกันหมด   ฉะนั้น  เราถงึพระรัตนตรัยเปนสรณะก็พอ   ระลึกถึง
พระพุทธเจาวา  พระองคตรัสรูจริงนะ  เรายังไมตรัสรูเราก็ศึกษาตามที่พระองคทรงแสดง
เอาไว  ประพฤติปฏิบัติตาม  สวนความคิดของเราก็วางไวกอน ยังไมตองตัดสินอะไร คอยๆ 
ศึกษาและปฏิบัติไป    พิสูจนธรรมะที่พระองคทรงแสดงไว   จนกระทั่งจิตใจเกิดปญญา  
เปนพระอริยะสงฆ  ก็จะหมดความสงสัยในพระรัตนตรัย  แตตอนแรก  กอ็าศัยศรัทธา   เอา
เปนแบบอยางในการดําเนินชีวิต   

 
พระผูมีพระภาคตรัสไวในสังยุตตนิกาย  มหาวารวรรควา 
ตสฺมา   ติห   ตฺว  ภิกฺขุ  อาทิเมว  วิโสเธหิ  กุสเลสุ  ธมฺเมสุ  ดูกอนภิกษุ  เพราะเหตุ

นั้นแหละ  เธอจงชําระเบื้องตนของกุศลธรรมทั้งหลายใหบรสิุทธิ์เสียกอน 
โก   จาทิ   กสุลาน   ธมฺมาน  อะไรเลา  เปนเบื้องตนของกุศลธรรมทั้งหลาย 
สีล  จ  สุวิสทฺุธ   ทิฏ ิ  จ  อุชุกา  คือศีลที่บริสุทธิ์ดแีละความเห็นที่ตรง 
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ในพระสูตรนี้พระพุทธเจาตรัสเบื้องตนของกุศลธรรมทั้งหลายไว ๒ ประการ คือ (๑) 
ศีลที่บริสุทธิด์ี   (๒) ความเห็นที่ตรง    คนที่มาปฏิบัติธรรม  กิเลสยังเยอะอยู  ตองรักษาศีล
ใหดี  อยานกึวาปลอดภัยแลว   เดี๋ยวกิเลสกลุมรุมก็ทําอะไรผิดพลาดได  ไมแนนะ  ชาติหนา
ไปเกิดเปนแมวอยางนี้  นานเลย  พอไปเกิดเปนแมวก็รักแมวอีกนะ  มีแฟนเปนแมว  มีลูก
เปนแมว  รกัแมว   อยางนี้ตองเกิดเปนแมวหลายชาติ  ในหนงัสือทานนิยมเขียนวา ๕๐๐ ชาติ  
เสียเวลาไปอีกยาวเลยนะ   บางคนติดความสวยงาม ติดเสื้อผา ติดน้ําหอม ฯลฯ มัวแตหลงอยู
นั่นแหละ  เดี๋ยวชาติตอไปเกิดเปนหนอนอยางนี้มันไมคุมกัน  เปนหนอนแลวก็มักไมไดเปน
ชาติเดียว  เวลาหนอนมันเห็นคน  มันไมไดคิดวาคนหลอนะ  มนัคิดวาหนอนเพื่อนมันหลอ
กวาอีก  หนอนมันก็ชอบหนอนดวยกัน  มันคิดวา โลกนี้เปนของมัน  มันไมไดคิดวาโลกนี้
เปนของคน  คิดอยางนี้ก็เลยเกิดเปนหนอนหลายชาติ  กวาจะหมดกรรม  มาเกิดเปนมนุษย
อีกรอบก็ไมรูวาเมื่อไหร   

 
ฉะนั้น ใหรักษาศีล  อยาประมาทนะครับ ถาเราทําอะไรผิดพลาดไป  ไปเกิดในอบาย

นี้ก็จะอยูนานเลย มันไมไดเกิดชาติเดียว  เพราะจิตมันติดของในภพนั้นๆ  การที่จะเกิดเปน
มนุษยก็ยากลําบากเหลือเกิน  การที่จะพบพระพุทธศาสนา  การที่จะไดฟงพระธรรม การที่
จะมีพระพุทธเจามาตรัสรูก็ยากลําบาก  ไดฟงแลว จะเขาใจใหถูกตอง  ประพฤติปฏิบตัิตาม
ไดก็ยากลําบาก  ยากหลายชั้น   นอกจากมีศีลแลวก็ตองมีความเห็นที่ตรงดวย   เขาใจเรื่อง
สัตวทั้งหลายเปนไปตามกรรม       

 
การมีสัมมาทิฐิในตอนตนนี้   ก็มีไดดวยการศึกษาเรียนรู  พิจารณาเหตุผล  และเมื่อ

ปฏิบัติภาวนามากขึ้น  ก็จะเขาใจแจมชัดมากขึ้น   สัมมาทิฐิในตอนตนทานแสดงแยก
ประเภทไว คือ การมีความเห็นถูกวา   การใหทานมีผล  การทําการบูชามีผล  การตอนรับมี
ผล   การทําดีทําชั่วมีผล  บิดามารดามีคุณ  โลกหนามี  โลกนีม้ี  สัตวที่เปนโอปปาติกะมี  ผูที่
ตรัสรูความจริงแลวสอนผูอ่ืนใหรูตามไดมีจริง   

 
การมีความเชื่อเรื่องกรรมและผลของกรรมนี้สําคัญนะ  ทําใหเราเขาใจวา  ไมมีสิ่งใด

ที่มีอํานาจบันดาลให  เราตองทําเอาเอง ตองฝกฝนเอาเอง ทุกคนเปนไปตามกรรม เทวดาก็
เปนไปตามกรรม  มารกเ็ปนไปตามกรรม  พรหมก็เปนไปตามกรรม  เราจะคอยหวังให
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เทวดาชวยไมได  เราก็จะมีความพากเพียรทําสิ่งตางๆ ดวยตนเอง  เราไมตองเรียกเทวดามา
ชวยนะ  เราทําเอง   
 

ในพระไตรปฎกก็มีเรื่องเทวดามาชวย  แตไมไดเรียกใหมา  เทวดามาชวยเอง  ชวย
ตนเองอยางไมยอทอกอน  เชน พระมหาชนก   สมัยพระโพธิสัตวบําเพ็ญบารมี  เดินทางโดย
เรือ  เรือแตก  คนอื่นตายหมด เปนอาหารของปลาและเตาไป  พระโพธิสัตวไมยอมตาย  มี
ความเพียรมาก  ไมทอแทแมจะมองไมเห็นฝง วายน้ําไปเรื่อย  ถึงวันอุโบสถก็รักษาอุโบสถ
ไปดวย  วายน้ําไปตั้งหลายวัน  เทพธิดาดูแลทะเลมาชวยก็เลยรอดปลอดภัย   

 
พระเถระที่ทรงคุณในสมัยพุทธกาล เทวดาก็มาเอง  ไมไดขอใหเทวดามา บางทาน

ตองไลหนี  ทานพระมหากัสสปะ  ทานทรงธุดงค ชอบอยูรปูเดียว เทพธิดามากวาดกุฏิให  
ทานดีดนิ้วไลกลับเทวโลกไป  นี้ไมไดขอใหเทพธิดามา   เทพธิดามาเอง   เราทุกวันนี้ชอบ
ขอใหเทวดามาชวย  ความจริงเราตองชวยตนเอง  ตองลงมือทําดวยตนเอง  ถาเทวดาที่ดีมอง
เห็นสมควรชวยก็ชวย  เทวดาที่ดีเขาก็ตองมองดูที่คุณธรรม ดูวาคนนั้นเหมาะที่จะมาชวย
ไหม   เหมาะสมก็มาชวยเอง   เทวดาองคไหนที่ตองออนวอนกอนจึงจะมา  เทวดาอยางนี้
ไวใจไมคอยได  อาจจะมาหลอกเราใหหลงงมงายก็ได  เทวดานิสัยไมดีก็มีเหมือนกัน   

 
ฉะนั้น เราจึงตองมีความเห็นที่ตรง  เทวดา มาร พรหมทั้งหลายตางก็เปนไปตาม

กรรมของตน  มีทั้งที่เปนฝายสัมมาทิฐิและฝายที่เปนมิจฉาทิฐิ   ควรศกึษาใหเขาใจถูกตอง
เรื่องกรรม  เรื่องสิ่งทั้งหลายเปนไปตามเหตุตามปจจัย  อิงอาศัยกัน  ไมมีตัวตน  เปน
ธรรมชาติทีด่ําเนินไปตามกระบวนการปฏิจจสมุปบาท ไมมีผูที่มีอํานาจอยูเบื้องหลังคอย
บันดาลอะไรให  เมื่อเรามีความเชื่อมั่นอยางนี้  เราก็คอยๆ ฝกฝนตนเองไปเรื่อยๆ ฝก
สติสัมปชัญญะ  เจริญภาวนาไป   

 
๖. อัปปมาทสัมปทา 

ตอไปขอที่ ๖ อัปปมาทสัมปทา  ความถึงพรอมดวยความไมประมาท  ความไม
ประมาทคือการมีสติอยูเสมอ  ตื่นตัวอยูเสมอ เห็นคุณคาของเวลา การไมปลอยเวลาให
สูญเสียไปโดยเปลาประโยชน ไมรอเวลานั้นเวลานี้  ผลัดวันประกันพรุง  ไมรอแกกอน  มี
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โอกาสมีเวลาก็ศึกษาและฝกฝนตนเองเทาที่เราทําได ตามความสามารถ  เตม็กําลังสติปญญา
ของเรา   สวนใหญเราทั้งหลายชอบประมาท  มวัหลงใหลไปกับรูป  เสยีง กลิ่น รส สัมผัส  
และการแสวงหาชื่อเสียง เงินทอง แสวงหาการยอมรับจากคนอื่น  ชอบใชชีวิตเหมือนจะไม
ตายอยางนั้นแหละ   

 
ทานไหนที่ยังประมาทอยูมาก ควรคิดถึงความตายใหบอยๆ  การคิดถึงความตาย  ไม

รูเราจะตายวันไหน  เราอยูไดอีกไมนาน  เปนมงคลดีนะ  อยากจะมีมงคล  ก็ระลกึไววา  เรา
จะตายๆๆ อยางนี้จะไดไมประมาท  เราไมคอยคิดถึงความตายก็เลยชอบประมาทอยูเรื่อย    
ถามีความประมาทมาก  การทําความดี การศึกษาธรรมะ การภาวนา  ก็เปนอันหมดหวัง   เรา
จึงตองสรางความไมประมาทใหเกิดขึ้น  เตือนตนเองบอยๆ นึกถึงความตายบาง นึกถึงความ
ยากลําบากของการเกิดขึ้นของพระพุทธเจาบาง  ความยากลําบากของการไดฟงพระธรรม
บาง  นึกถึงความนากลัวของการวนเวียนไปในโลกบาง ฯลฯ  เตือนตนเองอยาใหประมาท 
เพราะความประมาทนั้นเปนทางแหงความตาย  ตองเกิดตองตายอีกไมรูจักจบสิ้น  

 
ความไมประมาทนี้เปนธรรมะหัวขอใหญ พระพุทธเจาเนนเอาไวมากเหลือเกิน พระ

ธรรมทั้งหมดที่พระองคทรงแสดงเอาไว ๔๕ พรรษาก็รวมลงในความไมประมาท  เปน
ธรรมะอยางหนึ่งที่มีอุปการะมาก  เพราะเมื่อเราไมประมาท  มีสต ิ  ธรรมะขออ่ืนๆ ก็จะ
ไดรับการศึกษาและปฏิบัติ  หากมัวประมาทเสีย  ถึงจะมีคําสอนอยู  มีครูบาอาจารยคอยพร่ํา
สอน  ก็ไมเกิดประโยชนตอบุคคลนั้นเลย  ความไมประมาทนั้นมีอุปการะมาก  ดังบาลีใน
ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค ทสตุตรสูตร วา 

 
กตโม   เอโก   ธมฺโม   พหุกาโร?  ธรรมะอยางหนึ่งที่มีอุปการะมากคืออะไร  
อปฺปมาโท  กสุเลสุ   ธมฺเมสุ  คือความไมประมาทในกุศลธรรมทั้งหลาย 
 
ในพระสูตรตางๆ ทานแสดงเรื่องความไมประมาทไวเยอะ ผมจะยกมาบางพระสูตร   

ในอังคุตตรนิกาย ทสกนบิาต  แสดงอุปมาเกี่ยวกับความไมประมาทไว ๑๐ ประการ  
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(๑) พระพุทธเจาเลิศกวาสัตวทั้งหมด  พระพทุธเจานั้นเปนผูเลิศกวาสัตวทั้งหลาย  
ไมวาจะเปนมนุษยก็ดี มารก็ดี พรหมก็ดี  ความไมประมาทก็ทํานองเดียวกัน  เปนธรรมะที่
เลิศกวาธรรมะหมวดอื่นๆ ทั้งหมด ไมใชวาธรรมะอื่นไมดีนะ ธรรมะอื่นๆ ก็ดี  แตถาขาดสติ 
หรือประมาทเสียอยางเดียว  ธรรมะหมวดอยางอื่นก็ใชการไมได 

(๒) รอยเทาชางใหญกวารอยเทาของสัตวบกทั้งหมด รอยเทาของสัตวบกทุกชนิดเลย 
รวมลงในรอยเทาชาง ธรรมะหมวดอื่นๆ ทั้งหมดก็รวมลงในความไมประมาทเชนเดียวกัน 
ถาเราทําอยางเดียวไดคือการมีสติ  มคีวามระลึกได  ไมมัวใจลอย  ไมประมาท มีสติอยูเสมอ
หายใจเขาก็มีสติ หายใจออกก็มีสติ เดินก็มีสติรูอยู นั่งก็มีสติรูอยู จิตใจเปนอยางไร ชอบบาง
ไมชอบบาง ยินดีบาง ยินรายบาง  กม็สีติรูอยู  อยางนี้ธรรมะหมวดอื่นก็จะมารวมลงทั้งหมด 
หิริ โอตตัปปะ ศีล สมาธิ ปญญา ก็จะมารวมลง   

(๓) ยอดเรือนเปนสิ่งที่อยูสูงสุด  เวลาเราสรางเรือนโนน ยอดบนหลังคามันอยูสูงสุด 
ความไมประมาทก็เปนธรรมะยอดที่สุด 

(๔)  บรรดาความหอมจากราก  รากกฤษณาหอมที่สุด  
(๕)  บรรดาความหอมจากแกน  แกนจันทรแดงหอมที่สุด  
(๖)   บรรดาความหอมจากดอก  ดอกมะลิหอมที่สุด 
(๗) พระเจาจักรพรรดิยอดกวาพระราชาทั้งหมด  เปรียบสติเหมือนกับพระเจา

จักรพรรดิ   เปนยอดกวาธรรมะขออ่ืนๆ ที่เปรียบเหมือนพระราชา  
(๘)  ในเวลากลางคืนดวงจันทรสวางกวาดวงดาว  ดวงดาวเปรียบเหมือนธรรมะ

หมวดอื่นๆ เยอะแยะเต็มไปหมด  ความไมประมาทคือการมีสตินั้น  เปรยีบเหมือนดวงจันท
ที่สวางกวาดาวทั้งหมดในเวลากลางคืน  

(๙)  ดวงอาทิตยกําจัดความมืดไดดีที่สุด  แสงไฟจากหลอดไฟฟาอะไรพวกนี้มัน
กําจัดความมืดไมคอยได ชวยใหแสงไดในตอนกลางคืนและในที่มืดแสงสองไมถึง  แตถา
ดวงอาทิตยข้ึนมา ไมมีเมฆบังนะ  แสงเหลานี้เปนเหมือนหิ่งหอยไป  ธรรมะก็เชนเดียวกัน 
ความไมประมาทก็กําจัดความมืดไดดีที่สุด   ทําใหจิตเปนกุศลและเกิดปญญาเห็นความจริง
ได 

(๑๐)  แมน้ําทุกสายโนมเอียงไหลไปสูมหาสมุทร  การมีสติอยูเสมอ  รูสึกทีก่าย  รูสึก
ที่ใจ   ตามดูกาย  เวทนา จิต ธรรม  อยูเสมอ  มสีติอยูเสมอ ไมปลอยใจใหลอยหลงไปกับ
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โลก  ก็ไหลไปสูพระนิพพานเชนเดียวกัน  ไมตองคิดเรื่องวาจะถึงเมื่อไหร  เพราะมันโนม
เอียงไปอยูแลว ไมตองคิดวา วันนั้นวันนี้จะถึง  ขอใหมีสติ มีความไมประมาทเทานั้นเอง  ทํา
ไปเรื่อยๆ ถงึเมื่อไหรก็เมื่อนั้น  ถาไดเริ่มเดินทางแลวก็ตองถึงสักวันหนึ่ง  ไมรูวันไหน   ที่
บอกวาเปนวันนั้นวันนี้  ก็เปนบัญญัติกันเฉยๆ หรอก  โดยจิตใจแลวมันไมมีอายุหรอก ที่เรา
บอกวามีอายุ ๓๐ ป ๔๐ ป ๘๐ ป  นีม้ันดานรูปกายที่ไดมาในชาตินี้  เราบัญญัติมันขึ้นวาอายุ
เทานั้นเทานี้  โดยสภาพของจิตใจแลว  ผานมาไมรูกี่ภพกี่ชาติ นับชาติไมถวน  หาเบื้องตน
ไมได   วาโดยจิตแลว  แตละคนจึงไมมีออน ไมมีแกกวากันหรอก  อยูทีว่าใครจะถึงการไม
เกิด ไมแก ไมเจ็บ ไมตายกอนกันเทานั้น  จิตมันไมมีอายุ มันก็เกิดดับเปลี่ยนแปลงไปอยู
ตลอดเวลา   มีแตปจจุบันขณะเทานั้นที่เปนจริง  แตเมื่อจิตสรางรูป สรางเวทนา สรางสัญญา  
สรางความคิดนึกปรุงแตง หลังจากรับรูอารมณตางๆ แลว  เราหลงสิ่งที่จิตสรางขึ้นมา  หลง
ขันธ  หลงโลก  ทั้งๆ มันเกิดและดับเปลี่ยนแปลงไปอยูตลอดเวลา   สิ่งที่เราคิดวาดีวาชั่วก็ไม
มีอยูจริง  เปนสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นแลวดับไป  เราคิดเอาเองตามความยึดมั่นถือมั่น  ตีคาใหสิ่งที่
ดับไปแลว  เปนการหลงตัวปลอม  อวิชชาคือความไมรูอริยสัจมันเปนอยางนี้  ทําใหเราหลง
วนเวียนอยู  ไมถึงพระนิพพาน  ไมเอนเอียงไปสูพระนิพพานเลย   

 
ดังนั้น  ขอใหมีความไมประมาท มีสติ เริ่มตนที่การระลกึที่ลมหายใจก็ได  อยา

ประมาทนะ  การมีสติระลึกไดเล็กๆนอยๆ ก็คอยๆ ฝกไป  เรานึกไดตอนไหน  ก็เพียรรูสึก
ไป  พยายามรูสึกใหไดบอยๆ   เหน็คุณคาของเวลา ไมปลอยเวลาทิ้งไปเฉยๆ โดยปกติแลว 
เราจะหายไปทิ้งไปเยอะ พระพุทธเจาเรียกพวกเกิดมาแลวหายใจทิ้ง ไมไดบรรลุธรรมวา 
“โมฆะบุรุษ” แปลวา เกดิเปนคนเสียเปลา  ไมมคุีณธรรมอยูภายใน  เกิดมาแลวก็ตายเปลา
ไมไดอะไร  เกิดมาเปนมนุษยแลว  ก็ใชลมหายใจที่มีอยูใหเกิดประโยชน  ใชกายใหเกิด
ประโยชน  ใชจิตที่ปรุงแตงเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาใหเปนประโยชน  เปนอุปกรณสําหรับฝกสติ  
ใหเกิดปญญา  ใหเขาใกลการรูอริยสจั  เอียงไปสูพระนิพพานเพิ่มสักหนอยก็ยังดี   ถาถึงได
เลยก็ดีมาก  

 
๗.  โยนิโสมนสิการสัมปทา 

ตอไปขอที่ ๗ โยนิโสมนสิการสัมปทา  ความถงึพรอมดวยโยนิโสมนสิการ  คําวา 
โยนิโส แปลวา โดยถูกตอง ถูกอุบาย ถูกเหตุผล  ถกูตัวสภาวะ  ถูกตัวจริง  ถูกตัวตนเหตุ   
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มนสิการะ แปลวา การกระทําไวในใจ การใสใจ การสนใจ  ทุกวันนี้เรียกวา การใสใจ การ
สนใจใหถูกตอง  ถูกแงมุม ถูกตัวสภาวะที่จะเปนเหตุทําใหเกิดปญญาเห็นความจริงได  สวน
ใหญแลวเราทั้งหลายสนใจไมถูกตัวสภาวะ  ไมถูกตนเหตุ  ไปสนใจแตเรื่อง สนใจแตสมมติ
บัญญัติแลวมาคิดตัดสินเปนจริงเปนจัง  ตามความเห็นของตนเอง  ไมเกิดปญญาเนื่องจาก
จิตใจเต็มไปดวยอคติ    สวนตวัใจ  เราอาจจะยังไมเคยรูจัก  ไมเคยเห็นมันเลย   เราก็ตองฝก
ใหรูจักใจตัวเองเอาไว   ตอนแรกยังไมเห็นใจ  ก็ฝกใหมีสติสัมปชัญญะ  ดูอาการของใจ  ดู
ความรูสึกของใจ  ชอบบาง ไมชอบบาง อิจฉาบาง โกรธบาง  โลภบาง  ตกใจบาง  ตื่นเตน
บาง  สบายใจบาง  มีปติบาง  เมื่อมีสติสัมปชัญญะมากขึ้น  สามารถเห็นขันธทํางาน   ก็จะ
เหน็ใจได   

 
การปฏิบัติธรรมก็ตองมาศึกษาที่จิตใจนั่นแหละ จะฝกรูปแบบไหนมาก็เพื่อมาเห็น

จิตใจตนเอง  การฝกที่รวบรัดที่สุดคือใหดูใกลๆ ใจเขาไว  เวลาเห็นสาวสวยก็อยาไปสนใจ
สาว สนใจใจของเราไว  ถายังไมเห็นใจ ก็สนใจความรูสึกอะไรตางๆ ในจิตใจ  เห็นหนุม
หลอก็ทํานองเดียวกันนะ อยาไปสนใจหนุมหลอ สนใจใจตัวเอง ถายังไมเห็นใจ  ก็สนใจ
ความรูสึกในใจ  มันชอบ  มันอยากจะคุยดวย  มนัหวงหาอาวรณ  เดี๋ยวคิดเรื่องนั้น เดี๋ยวคิด
เรื่องนี้  แวบไปแวบมา  เปลี่ยนแปลงไปตามอารมณที่ไปรับรู  เปนธรรมชาติของมัน   เปน
อาการทางใจ  ดูไปเรื่อยๆ ก็จะเห็นใจตัวเอง  เมื่อเห็นใจ  ก็จะรูวา  อาการทางใจนั้นเปนอยาง
หนึ่ง ใจเปนอยางหนึ่ง  ลมหายใจ  การเดิน การนั่ง การยืน การนอน  เปนรูป  เปนกายที่อยู
ในอาการอยางหนึ่ง  ไมใชใจ  การหัดที่จะมาสนใจในแงมุมที่จะทําใหเกิดปญญาอยางนี้
เรียกวาโยนิโสมนสิการสัมปทา  จะชวยใหเกิดสติสัมปชัญญะ  เกิดกุศลประการอื่นๆ  และ
เกิดปญญาเห็นความจริงได   

 
ใหเราทั้งหลายไดศึกษาใหเขาใจวา  ความจริงเปนอยางไร  แลวเตือนตนเองใหใสใจ

ใหมันถูกตอง  ตรงตามความเปนจริง  ตรงตามตนเหตุ  เพราะปกติเราชอบไปสนใจเรื่องขาง
นอก  ไมเคยสนใจตนตอ  ไมสนใจความเปนจริง  สนใจแตเรื่องราวที่คิดนึกขึ้น  เห็นเสื้อก็
ไปสนใจยี่หอและสีสันของเสื้อ  ไมไดสนใจจิตใจตัวเองที่มันมีอาการไหวขึ้นมาแลว  มีคน
นินทาก็ไมไดสนใจเสียงหรืออาการทางใจ  สนใจแตวา คนนั้นนินทาเราวาอยางนั้นอยางนี้  
มีแตเรื่อง  มีความคิดนึกปรุงแตงไป  หลงไปกับของปลอมที่คิดขึ้นมาเอง  มันสนใจไมถูกตัว  
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ก็จะเกิดแตอกุศลครอบงํา เปนอโยนิโสมนสิการ  แกปญหาอะไรไมได  มแีตสรางปญหา  มี
แตสรางทุกขข้ึนมาในใจ   
 

สรุปที่ผมอธิบายวันนี้  เรื่องธรรมะเบื้องตนที่เปนเหตุใหโพธิปกขิยธรรมสมบูรณ  
จะสมบูรณเมื่ออริยมรรคมีองคแปดรวมตัวกันลง เปนประตูพระนิพพาน อริยมรรคมีองค
แปดรวมตัวลง  ขณะจิตนั้นแหละ  เปนการรูทุกข ละสมุทัย แจงนิโรธ  มรรคเจริญ  ในขณะ
จิตเดียว  แตการที่จะสมบูรณอยางนั้น  เราตองฝกมา  ฝกสติสัมปชัญญะ ใหเกิดศลี  เกิด
สมาธิ เกิดปญญา หรือกลาวตามโพธิปกขิยธรรม ก็เปนการฝกใหมีสติปฏฐาน สัมมัปปธาน 
อิทธิบาท อินทรีย พละ โพชฌงค  และอริยมรรคมีองคแปดก็รวมตัวกันลง   

 
ธรรมะเบื้องตนทั้ง ๗ ประการ ทานทั้งหลายควรศึกษา และนํามาประพฤติปฏิบัติ

เอาไวใหจิตใจคุนเคย  ในการภาวนาก็ใชธรรมะเหลานี้แหละเสริมกันขึ้นไป  จะไดประสบ
ความสําเร็จ  ธรรมะเหลานี้แยกเปน ๒ สวนดวยกัน  

 
(๑) เหตุภายนอก คือ กัลยาณมิตร ไดแก พระพุทธเจาผูสอนใหเราไมเกิด ไมแก ไม

เจ็บ ไมตาย  เมื่อไดฟงคําสอนแลว  เราก็เอามาฝกฝนในจิตใจเรา  และศึกษาธรรมะเพิ่มเติม
จากคัมภีรบาง จากอาจารยบาง จากหนังสือตางๆ บาง  เพื่อใหเขาใจสิ่งที่เรายังไมเขาใจ   
เพื่อที่จะไดปฏิบัติใหถูกตอง    

 
(๒) เหตุภายใน คือตั้งแตขอที่ ๒ ถึง ๖  ไดแก ศลีสัมปทา  ความถึงพรอมดวยศีล  อัน

เปนเหมือนผืนแผนดินสําหรับรองรับคุณธรรมอื่นๆ  ฉันทสัมปทา  ความถึงพรอมดวยความ
พอใจที่จะทําเหตุ  ไมมัวหวังผลไปตามตัณหา  อัตตสัมปทา ความถึงพรอมดวยการเชื่อมั่น
ในศักยภาพของตน  ที่สามารถฝกฝนใหเปนที่พ่ึงของตนเองได ไมรอที่พ่ึงภายนอก ไมมัวหา
ที่พ่ึงอยางโนนอยางนี้ ไมรอหวังพึ่งอาจารย ไมหวังพึ่งคนโนนคนนี้  อาจารยก็เปน
กัลยาณมิตรไปแลว  ทฏิฐิสัมปทา  ถงึพรอมดวยความเห็นที่ถูกตอง   เชื่อมั่นเรื่องกรรมและ
ผลของกรรม  สัตวทั้งหลายเปนเพื่อนเกิด แก เจ็บ ตาย  เปนไปตามกรรมของตน   อัปปมาท
สัมปทา  ถึงพรอมดวยความไมประมาท  เห็นคุณคาของเวลา  ไมปลอยตัวปลอยใจใหหลง
ไปความโลก  เตือนตนเองบอยๆ ทานไหนหลงบอยๆ ก็ตองมีอุบายสําหรับเตือนตนเอง   เรา
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ตองสรางใหมันมีข้ึนในจิตในใจเรียกวาสัมปทา ถาไมทําเอาเอง พระพุทธเจาหรือครูบา
อาจารยก็ชวยไมได   พระพุทธเจาเปนผูบอกทาง  สวนผูเดินคือเราทั้งหลายตองทําเอาเอง  
บางพวกก็ชอบฟงธรรมะ  แตไมชอบปฏิบัติก็มี  ฟงแลวมีความสุขเคลิบเคลิ้ม  อาจารยขอฟง
ธรรมหนอย  ฟงแลวมีความสุข  แตเหมือนเดิม  ไมยอมปฏบิัติ  ตามฟงที่โนนบางที่นี่บาง
เยอะไปหมด  ถาฟงรูวิธีแลว  ก็ไปปฏบิัติ  ไมตองมาฟงบอยก็ได  ตองเปนที่พ่ึงของตนเองให
ได   ขอสุดทาย โยนิโสมนสิการสัมปทา ถึงพรอมดวยการใสใจสนใจโดยถูกตอง  สนใจถกู
ตัวสภาวะ  สนใจในกายในใจเราเปนหลัก  เหลานี้เปนธรรมะเบื้องตน  ชวยใหการปฏบิัติ
ธรรมประสบความสําเร็จ 
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