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จากนีไ้ป ขอใหทานทั้งหลายขยับขยายเคลื่อนยายอิริยาบถและตั้งสติเพื่อที่จะรับฟงแนวทางแหง
ค ําสัง่สอนขององคสมเด็จพระชินวรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา 25 นาทีตอจากนี้ไปจะบรรยายใหทาน
ทัง้หลายไดรับฟงในหัวขอเร่ือง มรรค : หนทางแมยาวไกลเพียงกาวไปก็ส้ันลง ขอทบทวนใหทานทั้ง
หลายไดรับฟงอีกครั้งหนึ่งวา ในตอนนี้กํ าลังบรรยายใหทานทั้งหลายฟงในหัวขอเร่ืองอริยสัจทั้ง 4
ประการ ความจริงอันประเสริฐหรือความจริงที่ทํ าใหผูที่เขาถึงความจริงนั้นเปลี่ยนสภาพจากความเปน
ปถุุชนเขาสูความเปนอริยชน และไดนํ าอริยสัจ 4 มาอธิบายหัวขอละ 1 วัน

ในวนันีม้าถึงหัวขอที่สํ าคัญก็คือมรรค ก็คือ หนทาง กลยุทธในการพิชิตกิเลสนั่นเอง ขอยกอุปมา
ใหทานทัง้หลายเห็นภาพใหชัดเจนดังตอไปนี้ พระพุทธเจาเปรียบเสมือนกับหมอใหญ พวกเราที่เปน
ปถุุชนคนมกีเิลสก็เหมือนกับคนปวย เราไมสบายไปหาหมอ ทานหมอใหญก็บอกวาเราปวยเปนโรค
อะไรทานก็ระบุช่ือโรค นั่นคือทานบอกวาเราเปนทุกขอยางไร จากนั้นทานก็ช้ีใหเราเห็นสมุฏฐานของ
โรค ทานบอกวาที่เราเจ็บปวยนั้นมาจากเชื้อโรคอะไร นั่นคือช้ีใหเห็นสมุทัย การที่หมอปลอบใจเราวาคุณ
ไมตองกงัวลใจ ไมตองทุกขใจ โรคที่คุณปวยนั้นสามารถที่จะรักษาใหหายได นั่นคือการพูดถึงภาวะ
นโิรธ จากนัน้ทานหมอใหญจะไดทํ าการลงมือรักษา อาจจะเปนการผาตัด อาจจะเปนการใหรับประทาน
ยา กอนอาหาร หลังอาหารอะไรก็ตาม นั่นคือกระบวนการของมรรค

นพิพานจะเปนสิ่งที่ไรคา ไมมีประโยชนเลย ถาพระพุทธเจาบรรยายสภาพของนิพพานไวอยาง
สวยหรูวา นพิพานคือความเย็นใจ ความดับทุกข ความหมดกิเลส แตพระพุทธเจาไมยอมบอกวิถีทางที่จะ
ไปสูความดับทุกขนั้น แตในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจาไดทรงบรรยายไวครบถวนทุกประการ การฟง
ธรรมบรรยายในวันนี้ จึงถือวาเปนวันที่มีความสํ าคัญอยางยิ่ง ที่ทานทั้งหลายจะตองกํ าหนดจดจํ าวามรรค
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นัน้มคีวามส ําคัญอยางไร จึงไดตั้งชื่อวา หนทางแมยาวไกล เพียงกาวไปก็ส้ันลง นั่นหมายความวาการที่
เราจะถงึซึง่พระนพิพานนั้น แนนอน เราตองใชเวลาในการเวียนวายตายเกิดยาวนานมาก คํ านวณนับไม
ไดวายาวนานเทาไร กวาเราจะเดินถึงหลักชัย คือ นิพพาน แตขณะใดก็ตามที่เราปฏิบัติในองคมรรค ขณะ
นัน้ภพชาติของเราก็ส้ันลงไป

สมมตวิาเราจะตองเกิดอีกหนึ่งลานชาติเพื่อจะเขาถึงนิพพาน พอเรามาที่พุทธเกษตรแหงนี้ปฏิบัติ
สมาธ ิ ฟงเทศน เจริญวิปสสนา ภพชาติของเราก็ส้ันลง จากลานชาติ ก็อาจจะเหลือแสนชาติ  หมื่นชาติ
พนัชาต ิ รอยชาติ หรืออาจจะเกิดอีกสักสิบชาติ ยี่สิบชาติแลวก็เขานิพพาน เพราะนี่คือ การสั่งสมอบรม
บารมี มรรคนั้นทานเรียกอีกอยางหนึ่งวา อัฏฐังคิกมรรค ภาษาบาลีทานใชคํ าวา อัฏฐังคิกมัคโค แปลวา
หนทางเสนเดียวแตมีองคประกอบ 8 ขั้นตอน เปนทางสายเดียวเรียกวา มัชฌิมาปฏิปทา  ทางสายกลางที่
ไมของแวะกับทางที่มันสุดโตง 2 เสน

 เสนที ่ 1 ก็คือเสนที่หยอนคือชีวิตที่เปนแบบฆราวาสวิสัย เปนชีวิตที่อ่ิมเอิบพร่ังพรอมอยูในกาม
คณุทัง้ 5 หมกมุนมัวเมาอยูในกาม เสนที่ 2 คือชีวิตที่ตึงเกินไปคือการออกไปบวชแลวก็บํ าเพ็ญตนทรมาน
รางกายใหไดรับความลํ าบาก  พระพุทธเจาตรัสวา หนทางสองเสนนี้เปนหนทางที่ผูตองการถึงพระ
นพิพานไมควรไปของแวะเกี่ยวของอยางเด็ดขาด

จากนัน้ พระพุทธเจาก็ทรงแสดงมัชฌิมาปฏิปทาคือทางสายกลาง ทานทั้งหลายโปรดเขาใจดวย
วา เวลาทีอ่ริยมรรคเกิดขึ้นในใจนั้นมันจะมีสภาพเปนเหมือนกับระเบิด ระเบิดตูมเดียวกิเลสสลายหมด
ในระเบดิ 1 ลูกมีเชื้อปะทุอยู 8 ช้ินที่อยูในระเบิด อุปมาอีกอยางหนึ่งเหมือนกับนิ้วของเรามีอยู 5 นิ้ว พอ
เราก ํานิ้วมันก็กลายเปนกํ าหมัด ทิ่มไปที่ปลายคางของคูตอสูคือกิเลส อริยมรรคก็จะมีสภาพเหมือนอยาง
นั้น อริยมรรค อริยผล เรียกสัน้ ๆ วามรรคผล เวลาจะเกิดขึ้นนั้น จะเกิดขึ้น ในระยะเวลาที่ใกลชิดกันชั่ว
สายฟาแลบ มรรคเหมือนกับการที่ชาวนาเอามือซายจับรวงขาว เอามือขวากํ าเคียว ในขณะที่เคียวเกี่ยว
รวงขาวเปนมรรค ขณะที่รวงขาวขาดเปนผล ขณะที่กํ าลังเคี้ยวขาวเปนมรรค กลืนลงไปถึงกระเพาะเปน
ผล เปนกระบวนการที่สัมพันธกัน มรรคมีองค 8 มีอธิบายดังนี้

 มรรคขอที่ 1 ก็คือ สัมมาทฏิฐิ แปลวา ความเห็นชอบ ความเห็นชอบในที่นี้มีอธิบายวา ความเห็น
ชอบในอรยิสัจ รูและเขาใจอริยสัจตามความเปนจริงวา ทุกขคือความไมสบายกายและใจเปนสิ่งที่ตองรู
สมทุยัคอืตณัหาเปนสิ่งที่ตองละ นิโรธคือนิพพานเปนสิ่งที่จะตองทํ าใหแจงในใจ และมรรคคือแนวทางที่
จะปฏบิตัเิพือ่ใหถึงซึ่งความดับทุกข รูจักไตรลักษณ คือ อนิจจัง ความไมเที่ยง ทุกขัง ความเปนทุกข
อนตัตา ความไมใชเรา ไมใชของเรา รูวาอะไรเปนสิ่งที่ดี เปนสิ่งที่ช่ัว รูเหตุของสิ่งที่เปนความดีและความ
ช่ัว รูในปฏจิจสมปุบาท การเขาใจในสิ่งที่กลาวไปทั้งหมดนี้ เรียกวา สัมมาทิฏฐิ เปนสิ่งที่มีสํ าคัญมาก
เพราะวาเปนเรื่องของปญญา โปรดสังเกตดวยวา ในอริยมรรคมีองค 8 นั้น พระพุทธเจาขึ้นปญญากอน
เพราะวาในขณะที่จะบรรลุนั้น แสงสวางคือ ปญญาจะเกิดขึ้นมาและจะทํ าลายความมืดคือกิเลสให
อันตรธานหายไป
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มรรคขอที่ 2 ก็คือ สัมมาสังกัปปะ แปลวา ความคิดชอบ มรรคขอนี้ก็จัดวาเปนปญญาอีกเหมือน

กนัมีความสัมพันธตอเนื่องกับมรรคขอที่  1 สัมมาทฏิฐเิปนระบบความเชื่อ มนุษยเรามีความเชื่อแตกตาง
กนั จงึท ําใหมีพฤติกรรมที่แตกตางกัน เมื่อมีความเชื่ออยางไร ความคิดก็จะเปนไปตามความเชื่อนั้น
เพราะฉะนัน้ ในสัมมาสังกัปปะซึ่งแปลวาความคิดชอบนั้น พระพุทธเจาไดแสดงไว 3 ประการ

 1. เนกขมัมะสังกัปปะ การคิดที่จะออกบวช การคิดที่จะไมหมกมุนอยูในกาม การออกบวชมีอยู
2 อยาง คือ 1.ออกบวชทางกาย  2. การออกบวชทางใจ เมื่อเราไมมีโอกาสออกบวชทางกาย เราก็มาออก
บวชทางใจ อยางที่ทานทั้งหลายกํ าลังปฏิบัติธรรมอยูนี้เรียกวา เปนออกบวชทางใจ พรากตัวเองออกมา
จากกามคุณ คือ ความยินดีใน รูป เสียง กล่ิน รส สัมผัส ซ่ึงเปนบวงแหงมาร บุคคลใดก็ตามที่หมกมุน
สยบยดึตดิอยูในกาม บุคคลนั้นชื่อวา กํ าลังกอดกองทุกข กอดกองไฟคือกิเลส เพราะฉะนั้น เนกขัมมะ
สังกปัปะ คอื ความคิดที่จะทํ าอยางไรใหใจของเราสลัดออกจากกาม คือ ความใคร ความยินดี อันเปน
เหมือนกับบวงแหงมาร

 2. อพยาบาทสังกัปปะ ก็คือการคิดที่จะไมทํ าลายกัน ไมคิดฆากัน
 3. อวหิงิสาสังกัปปะ ก็คือการคิดที่จะไมเบียดเบียนกัน
การคดิท ําลายกับการคิดเบียดเบียนไมเหมือนกัน การคิดเบียดเบียนคือคิดที่จะทํ ารายเขา ใหเจ็บ

ปวดทรมาน แตถาคิดทํ าลายหมายถึงการทํ าใหเขาหายสาบสูญไปจากโลกนี้ ทั้งหมดนี้คือ ความคิดโดย
ปรกติของมนุษยปุถุชน เพราะฉะนั้น ทั้งสัมมาทฏิฐแิละสัมมาสังกัปปะ สรุปลงในไตรสิกขาจัดเขาใน
ปญญา

มรรคขอที่ 3 ก็คือ สัมมาวาจา แปลวา คํ าพูดชอบ หมายถึง ทํ าอยางไรที่จะทํ าใหนํ้ าลายที่อยูใน
ปากของเราเปนนํ้ าทิพยชโลมใจคนอื่น อยาทํ านํ้ าลายของเราใหกลายเปนนํ้ ากรดรดราดใจคนอื่น เขาเรียก
วา มธุรภาณ ีค ําพูดที่ไพเราะออนหวานเปนเหมือนนํ้ าผ้ึง บปุผภาณี เปนคํ าพูดจาภาษาดอกไม ถาพูดไมดี
เรียกวาคถูภาณ ี พูดแลวเหม็นวงแตกกระเจิดกระเจิงกันไปหมด ในสัมมาวาจานั้น พระพุทธเจาทานแยก
ออกเปน 4 ประการ คือ

1. งดเวนจากการพูดเท็จแตใหพูดคํ าจริง  2. งดเวนจากการพูดสอเสียดคือการพูดยุยงใหเขาแตก
ราวกนัแตใหพูดคํ าสมานสามัคคี  3. งดเวนจากการพูดคํ าพูดหยาบคือพูดคํ าที่ทํ าใหคนอื่นเขาโกรธแตให
พดูค ําทีท่ ําใหคนอื่นเขาเกิดความสบายใจ  4. งดเวนจากคํ าพูดที่เพอเจอเหลวไหลไรสาระ แตใหพูดคํ าที่มี
สาระ

มรรคขอที่ 4 คือ สัมมากัมมันตะ แปลวา การกระทํ าทางกายที่ชอบ คือการงดเวนจากการฆาสัตว
ลักทรัพย และประพฤติผิดในกาม

มรรคขอที่ 5 คือ สัมมาอาชีวะ แปลวา การเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบ ไมโกงคนอื่น เปนอาชีพที่
สุจริต เปนอาชีพที่ใชหยาดเหงื่อแรงงาน ใชกํ าลังกาย กํ าลังความคิดดวยความสุจริต ไมเบียดเบียนตนเอง
และบุคคลอื่น



4
 สรุป 3 ขอ คือ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ และสัมมาอาชีวะนั้น ทานจัดเขาในศีล
มรรคขอที่ 6 คือ สัมมาวายามะ แปลวา ความเพียรชอบ ขอใหนึกถึงภาพพระมหาชนกในเรื่อง

เลาวา เมือ่เรือลมพระโพธิสัตวเกาะกระดานไมแหวกวายอยูในทะเลอยู 7 วัน นางมณีเมขลา เทพธิดา
ประจ ํามหาสมุทรเกิดความสงสารตองการที่จะชวย แตก็อยากจะทดลองจิตใจพระโพธิสัตว จึงเหาะมายืน
อยูกลางอากาศ แลวกลาววา โก เอโส ใครนั่น ชางหนาโงเสียนี่กระไร เมื่อทานยังมองไมเห็นฝง ทานจะ
แหวกวายไปท ําไม ถึงทานจะใชความเพียรพยายามขนาดไหน ทานก็จะตายเปลา

พระโพธสัิตวกํ าลังวายนํ้ าอยู เมื่อไดยินเสียงเทพธิดาผูยืนอยูกลางอากาศ ทานจึงกลาววา ดูกอน
นางเทพธิดา วายเมเถว ปุริโส เกดิเปนลูกผูชายตองเพียรร่ํ าไป ถึงเราจะเพียรจนตัวตายแตเราก็ยังไดรับ
ความสบายใจวา เราตายเพราะเราไดทํ าหนาที่ของเราอยางสุดกํ าลัง ไมไดตายเพราะความยอทอหรือความ
ขีเ้กยีจ ค ํากลาวของพระโพธิสัตวทํ าใหนางเทพธิดาพอใจและชวยอุมพาขึ้นฝงโดยสวัสดิภาพ

พระพุทธเจาตรัสเรื่องของความเพียรไว 4 ประการ คือ  1. สังวรปธาน เพียรระวังไมใหความชั่ว
เกดิขึ้นในจิตของเรา  2. ปหานปธาน เพยีรกํ าจัดความชั่วที่เกิดขึ้นอยูในใจ  3. ภาวนาปธาน เพียรใหความ
ดเีกดิขึ้นในใจ  4. อนุรักขนปธาน เพยีรทีจ่ะรักษาความดีไมใหเสื่อมสูญและใหเจริญยิ่งขึ้นในจิตของเรา
ถาทานทัง้หลายนึกภาพความเพียรไมออก ขอใหนึกถึงภาพเอาใจของเราเปนเหมือน กับสระนํ้ า กั้นนํ้ าเนา
คอืความชัว่ไมใหเขามาในจิต แตในขณะเดียวกันก็วิดนํ้ าเนาในจิตคือความชั่วใหมันออกไป เติมนํ้ าใสคือ
ความดเีขาไปในจิตและพยายามรักษานํ้ าใสนั้นไมใหมันไหลออกไป

มรรคขอที่ 7 คือ สัมมาสติ แปลวา การระลึกชอบ การฝกสติ เรียกวา สติปฏฐานสูตร เปนสูตรที่
พระพทุธเจาแสดงวิธีการปฏิบัติไวเพื่อหลุดพนจากความทุกข ถาบุคคลใดก็ตาม มีความเพียร มี
สัมปชญัญะ มีสติ บุคคลนั้นก็จะสามารถขจัดความรัก ความโกรธ เสียได เปนสูตรที่ชาวพุทธทุกคนให
ความส ําคญัมาก ในประเทศศรีลังกาเวลาคนจะสิ้นใจ จะนิมนตพระไปสวดพระสูตรนี้จนสิ้นใจตายคา
กระแสเสียงสวดของพระ สติปฎฐานสูตร กค็อืการฝกสติใหอยูกับกาย ใหอยูกับเวทนาคือ ความรูสึก ให
อยูกบัจติวาขณะนี้จิตมันคิดอะไร แลวก็ใหอยูกับธรรมก็คือความคิดของจิตวาเปนความคิดดีหรือความคิด
ช่ัว พระสูตรนี้จะไดอธิบายอยางละเอียดในโอกาสตอไป

มรรคขอที่ 8 คือ สัมมาสมาธิ แปลวา การตั้งใจมั่นชอบ ซ่ึงพระพุทธเจาเนนไปในที่การฝกสมาธิ
ใหไดฌาน 4 รวมความวา ในสัมมาสมาธินั้น พระพุทธเจาเนนไปที่ฌาน 4 ความจริงจิตที่สงบพรอมที่จะ
ตดักเิลสไดจริง ๆ แคฌานที่ 1 ก็ใชไดแลว  แตพระพุทธเจาทานเนนวา อยางนอยก็ควรจะเปนฌาน 4 เพื่อ
จติจะไดมีพลังมาก มีกํ าลังมากในการตัดกิเลส

ขอสรุปอีกครั้งหนึ่งอริยมรรคมีองค 8 สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ จัดเขาในปญญา สัมมาวาจา
สัมมากมัมันตะ สัมมาอาชีวะ จัดเขาในศีล สัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ จัดเขาในสมาธิ
อริยมรรคมีองค 8 นั้นถาจะมองไปแลวก็เหมือนภาพ 2 ภาพที่ซอนกัน ภาพแรกก็คือเปนเรื่องของการ
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ปฏิบตัขิองปุถุชนไปจนถึงอริยะ ภาพที่ 2 ก็คือเปนภาพของโลกุตระ ก็คือ กระบวนการบรรลุ ซ่ึงมันเปน
ความซับซอนอยูภายในจิต จนกระทั่งบรรลุมรรค ผล เปนอริยบุคคล

เพราะฉะนั้นในการปฏิบัตินั้น ถาเราพูดถึงอริยมรรคมีองค 8 ก็หมายถึงกระบวนในการบรรลุ
ภายในจิต  แตถาเราจะพูดถึงปุถุชนเขาก็บอกใหปฏิบัติในไตรสิกขา เพราะการปฏิบัติในอริยมรรคมีองค
8 กค็ือการปฏิบัติในไตรสิกขานั่นเอง คือ การปฏิบัติในศีล สมาธิ ปญญา เหมือนกับที่ทานทั้งหลายกํ าลัง
ปฏิบตักินัอยูในขณะนี้ หนทางแมยาวไกลเพียงกาวไปก็ส้ันลง หมายถึงวา ขอใหเราอยาทอแท ทอถอย
เพยีรนัง่ ยืน เดิน นอน ปฏิบัติไปเรื่อย ๆ ในศีล สมาธิ ปญญา คอย ๆ ทํ า วันละนิดวันละหนอย เก็บเล็ก
ผสมนอย ถาเราทํ าบอย ๆ อีกไมนานภพชาติของเราก็จะสั้นลงเรื่อย ๆ สํ าหรับเวลาในการบรรยายในวันนี้
กพ็อสมควรแกเวลา ขอใหทานทั้งหลายตั้งสติคือ ตัวรูไวที่ดวงตาทั้งสองขาง แลวคอย ๆ ลืมตาขึ้นชา ๆ
ออกจากสมาธิ ฯ
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