บทที ๒
อริยมรรคมีองค์ ๘
่
ธรรมอันเป็ นหัวใจสําคัญแหงการปฏิ
บตั ิธรรมในพระพุทธศาสนานัน คือ “อริ ยมรรคมีองค์
๘” ทีเรี ยกสามัญวา่ “มรรคมีองค์ ๘” แตเรี่ ยกชื อเต็มวา่ “อริ ยอัฏฐังคิกมรรค” ทีต้องเติมคําวา่ “อริ ยะ~” ไว้
่ าวา่ “มรรค”
ข้างหน้าคํา “มรรคมีองค์ ๘–อัฏฐังคิกมรรค” หมายถึง “สิ งทีประเสริ ฐ–ความเจริ ญยิง” สวนคํ
หมายถึง ข้ อประพฤติปฏิ บัติ ปฏิ ปทาอันยิงยวด ดังนัน ความหมายทีแท้จริ งของคําวา่ “อริยมรรคมีองค์ ๘–
ั
อริยอัฏฐั งคิกมรรค” แปลวา่ “ทางมีองค์ แปดประการอันประเสริ ฐ” ซึงตรงกบแนวความคิ
ดพืนฐานสําคัญใน
ิ –ความหลุดพ้น–นิ พพาน–วิวฏะ–ขันธวินิมุต]
การค้นหา “โมกขธรรม” [ธรรมนําสัตว์ให้หลุดพ้นจากกเลส
่ มมาปฏิปทาซึง
ด้วย “ปั ญญา” นันคือ “มัชฌิมาปฏิปทา–เส้ นทางสายกลางแห่ งปัญญา” ทีมีปัจจัยสําคัญแหงสั
ประกอบด้วย ๓ ประการ ได้แก่ (๑) เริ มต้ นด้ วยปัญญา (๒) ดําเนินด้ วยปัญญา และ (๓) นําไปสู่ ปัญญาอันยิง
่ กต้องยอมกลายเป็
่
ซึ งผูท้ ีประพฤติ ปฏิบตั ิตามอยางถู
น “อริ ยะ–อริ ยชน–อริ ยบุคคล” ได้ คือ “พระอรหันต
ขีณาสพ” อีกนัยหนึ ง ผู้มีอาสวะสิ นแล้ ว–ผู้หมดกิเลส–พระอรหั นต์ ทีเรี ยกวา่ “พระขีณาสพ–จตสัุ จจพทธะ
ุ ”
่ น ผู้เห็นแจ้ งในการตรั สรู้ “อริ ยสั จจ์ ๔–สั มโพธิญาณ” ซึ งมีปรี ชาญาณสามารถ
[ผูต้ รัสรู ้อริ ยสัจจ์ ๔] ยอมเป็
เข้าถึ ง “โลกตตรมรรค
–โลกตตรผล
” ด้วยศรั ทธาและฉันทะที แรงกล้า ประกอบด้วยเหตุ ผลและปั ญญา
ุ
ุ
่
รวมทังดําเนิ นชี วิตและประพฤติปฏิบตั ิธรรมทีเหมาะควรแกธรรม
ดําเนิ นชี วิตปฏิบตั ิตนตามอริ ยธรรม ที
เรี ยกวา่ “ธั มมานธัุ มมปฏิปัตติ” ซึ งหมายถึง “อริ ยมรรคมี องค์ ๘–อริ ยอัฏฐั งคิ กมรรค” โดยแยกแนวทาง
ี องถึง “อริ ยสัจจ์ ๔” ดังนี
ปฏิบตั ิในการฝึ กฝนอบรมจิตใจตามหลัก “ไตรสิกขา–สิกขา ๓” ทีเกยวเนื
“ไตรสิ กขา–สิ กขา ๓” หมายถึง ข้ อปฏิ บัติทีต้ องศึกษาอย่ างจริ งจัง ๓ อย่ าง เพือให้บรรลุความตรัสรู ้
ิ ่ วิ ต
สัมโพธิ ญาณ โดยตัดขาดข้ามพ้นจาก “ชาติ สงสาร–วัฏสงสาร” คือ การเวียนตายเวียนเกดแหงชี
่ ิ –กรรม–วิบาก “ไตรสิ กขา” เรี ยกสามัญวา่ “ศีล–สมาธิ –ปั ญญา” ได้แก่
สันตติ อยูใ่ นกระแสแหงกเลส
(๑) “อธิสีลสิ กขา” คือ เรื องอธิ ศีลอันจะต้ องศึกษา การศึกษาใน “อธิศีล” ซึงหมายถึง ข้อปฏิบตั ิ
่ ง ทีจะให้ตงั อยูใ่ นวินยั รู ้จกั ใช้อินทรี ย ์ และมีพฤติกรรมทาง
สําหรับฝึ กอบรมพัฒนาศีลอยางสู
ั อ้ ืนและอยูใ่ นสิ งแวดล้อมตางๆ
่
กายวาจาดีงาม ในการปฏิสมั พันธ์ทีจะอยูร่ ่ วมสังคมกบผู
ื ล ไมเบี
่ ยดเบียน ไมทํ่ าลาย และให้เป็ นพืนฐานแหงการฝึ
่
ด้วยดี ให้เป็ นประโยชน์เกอกู
กอบรม
พัฒนาจิตใจใน “อธิ จิตตสิ กขา” คําวา่ “อธิศีล” คือ ศีลอันยิง ปาฏิโมกขสังวรศีล ตลอดลงมา
จนถึง ศีล ๕–ศีล ๘–ศีล ๑๐ ทีรักษาด้วยความเข้าใจ ให้เป็ นเครื องหนุนนําออกจากวัฏฏะ
้
[วัฏสงสาร] หรื อเป็ นปั จจัยให้กาวไปในอริ
ยมรรค อนึง ในสาระเนือหาข้อนีจะตรงกบั “สี ลวิ
่ ล นันคือ รักษาศีลตามภูมิขนั ของตนให้
สุทธิ ” (ข้อ ๑ ในวิสุทธิ ๗) คือ ความหมดจดแหงศี
บริ สุทธิ และให้เป็ นไปเพือ “ฌานสมาธิ ”
– ๒๑ –

(๒) “อธิจิตตสิ กขา” คือ เรื องอธิ จิตต์ อันจะต้ องศึกษา การศึกษาในอธิจิตต์ ข้อปฏิบตั ิสาํ หรับ
่ งเพือให้เกดสมาธิ
ิ
ฝึ กอบรมพัฒนาจิตใจอยางสู
ความเข้มแข็งมันคงพร้อมทังคุณธรรมและ
ื ลทังหลาย เชน่ สติ–ขันติ–เมตตา–กรุ ณา–สดชื น–เบิกบาน–เป็ นสุข–ผ่ องใส
คุณสมบัติทีเกอกู
่ ง ให้เป็ นฐานแหงการเจริ
่
อันจะทําให้ จิตใจมีสภาพทีเหมาะแก่ การใช้ งาน โดยเฉพาะอยางยิ
ญ
่ ง ซึงหมายถึง
ปั ญญา คําวา่ “อธิจิตต์ ” หมายถึง จิตอันยิง เรื องของการเจริ ญสมาธิอยางสู
่ ปัสสนา
“ฌานสมาบัติ” [โดยเฉพาะ “ฌาน ๔–รู ปฌาน ๔” ในเบืองต้น] ทีเป็ นบาทวิถีแหงวิ
่
้
หรื อแม้สมาธิทีเจริ ญด้วยความรู ้เข้าใจ กมุ็ ง่ หวังให้เป็ นปัจจัยแหงการกาวไปในมรรค
อนึง ใน
่ ต นัน
สาระเนือหาข้อนีจะตรงกบั “จิตตวิสุทธิ ” (ข้อ ๒ ในวิสุทธิ ๗) คือ ความหมดจดแหงจิ
ิ
คือ ฝึ กอบรมจิตจนบังเกดสมาธิ
พอเป็ นบาทฐานแหง่ “วิปัสสนากัมมัฏฐาน”
(๓) “อธิปัญญาสิ กขา” คือ เรื องอธิ ปัญญาอันจะต้ องศึกษา การศึกษาใน “อธิปัญญา” ซึงหมายถึง
ปั ญญาอันยิง โดยเฉพาะ “วิปัสสนาปั ญญา” [โดยเฉพาะ “ญาณในวิปัสสนา” ทังหลายทีเกดิ
ํ
่
จากการเจริ ญ “โสฬสญาณ–ญาณ ๑๖”] ทีกาหนดรู
้ความจริ งแหงไตรลั
กษณ์ ข้อปฏิบตั ิ
่ ง เพือให้เกดความรู
ิ
สําหรับฝึ กอบรมพัฒนาปั ญญาอยางสู
้แจ้ง มองเห็นสิ งทังหลายตามทีเป็ น
ิ
จริ ง อันจะทําให้จิตใจหลุดพ้นเป็ นอิสระ ปราศจากกเลสและความทุ
กข์ อนึง ในสาระเนือหา
ั กธรรม “วิสุ ทธิ ๗” [ในข้อ ๓–๗ ให้พจิ ารณาเปรี ยบเทียบกบั “โสฬสญาณ–
ข้อนีจะตรงกบหลั
ญาณ ๑๖”] หมายถึง ความบริ สุทธิ ทีสูงขึนไปเป็ นขันๆ ธรรมทีชําระสัตว์ ให้ บริ สุทธิ ยัง
ไตรสิ กขาให้ บริ บูรณ์ เป็ นขันๆ ไปโดยลําดับ จนบรรลุจุดหมาย คือ “นิพพาน” [อมตธาตุ]
่ ฏฐิ นันคือ ความรู ้เข้าใจมองเห็นนามรู ปตาม
ได้แก่ (๑) “ทิฏฐิ วิสุทธิ ” คือ ความหมดจดแหงทิ
่
่ นสัตว์บุคคลเสี ยได้ เริ มดํารงใน ภูมิแห่ ง
สภาวะทีเป็ นจริ ง เป็ นเหตุขมความเข้
าใจผิดวาเป็
ํ
“ทกขสั
ความไม่ หลงผิด จัดเป็ นขันกาหนด
ุ จจ์ ” ตรงกบั “นามรู ปปริ จเฉทญาณ” (๒) “กังขา
่
วิตรณวิสุทธิ ” คือ ความหมดจดแหงญาณเป็
นเหตุขา้ มพ้นความสงสัย ความบริ สุทธิขนั ทีทํา
ํ ดความสงสัยได้ นันคือ กาหนดรู
ํ
่
ให้กาจั
้ปัจจัยแหงนามรู
ปได้แล้วจึงสิ นสงสัยในกาลทัง ๓ ข้อ
ํ
“สมทัุ ยสั จจ์ ” ตรง
นีตรงกบั “ธรรมฐิ ติญาณ–ยถาภูตญาณ–สัมมาทัสสนะ” จัดเป็ นขันกาหนด
่
กบั “ปั จจยปริ คคหญาณ” (๓) “มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ ” คือ ความหมดจดแหงญาณที
รู ้
่ นทางหรื อมิใชทาง
่ นันคือ เริ มเจริ ญวิปัสสนาตอไปด้
่
เห็นวาเป็
วยพิจารณากลาป [กะ–หลาบ
= “กลาปวิปัสสนา–กลาปสั มมสนะ–นยวิปัสสนา–สมุทายมนสิ การ” คือ พิจารณาธรรมเป็ น
่ ] จนมองเห็นความเกดขึ
ิ น และความเสื อมไปแหง่
หมวดหมู่] [คือ เข้าถึง “สัมมสนญาณ” กอน
สังขารทังหลาย อันเรี ยกวา่ “อุทยัพพยานุปัสสนา” เป็ นตรุ ณวิปัสสนา คือ วิปัสสนาญาณ
่ แล้วมี “วิปัสสนูปกิเลส ๑๐” เกดขึ
ิ น กาหนดได้
ํ
่ ปกเลสทั
ิ ง ๑๐ แหงวิ
่ ปัสสนานัน
ออนๆ
วาอุ
่ สวนวิ
่ ปัสสนาทีเริ มดําเนินเข้าสู่ วิถีนนั แลเป็ นทางถูกต้อง เตรี ยมทีจะประคองยกจิต
มิใชทาง
ํ
่ ข้อนีจดั เป็ นขันกาหนด
“มัคคสั จจ์ ” (๔) “ปฏิปทา
ไว้ในวิถี คือ “วิปัสสนาญาณ” นันตอไป
– ๒๒ –

่
ญาณทัสสนวิสุทธิ ” คือ ความหมดจดแหงญาณอั
นรู ้เห็นทางดําเนิน นันคือ ประกอบความ
เพียรใน “วิปัสสนาญาณ” ทังหลายเริ มแต่ “อุทยัพพยานุปัสสนาญาณ” ทีพ้นจาก “อุปกิเลส”
ดําเนินเข้าสู่ วิถีทางแล้วนัน เป็ นต้นไป จนถึง “สัจจานุโลมิกญาณ–อนุโลมญาณ” อันเป็ นทีสุ ด
่ ปัสสนา ตอแตนี
่ ่ กจะเกด
็ ิ “โคตรภูญาณ” คันระหวางวิ
่ สุทธิขอ้ นีกบข้
ั อสุ ดท้าย เป็ น
แหงวิ
่ ่
ั
หัวตอแหงความเป็
นปุถุชนกบความเป็
นอริ ยบุคคล โดยสรุ ป วิสุทธิขอ้ นี กคื็ อ “วิปัสสนา
ญาณ ๙” และ (๕) “ญาณทัสสนวิสุทธิ ” คือ ความหมดจดแหง่ “ญาณทัสสนะ” [ปั ญญา–การ
ิ ดจาก “โคตรภู
เห็นด้วยญาณ] นันคือ ความรู ้ใน “อริยมรรค ๔” หรื อ “มรรคญาณ” อันเกดถั
ิ วผลจิตแตละอยางยอมเกดขึ
่
่ ่ ิ นในลําดับถัดไปจาก “มรรค
ญาณ” เป็ นต้นไป เมือมรรคเกดแล้
ิ นโดยวิสุทธิขอ้ นี เป็ นอันบรรลุผลทีหมายสู งสุ ด
ญาณ” นันๆ ความเป็ นอริ ยบุคคลยอ่ มเกดขึ
่ สุทธิ หรื อ ไตรสิกขา หรื อ การปฏิบตั ิธรรมในพระพุทธศาสนาทังสิ น
แหงวิ
ดังนัน ในการพากเพียรเจริ ญภาวนาเพือให้บรรลุถึง “ความตรั สร้ ู สัมโพธิญาณ” ได้นนั ต้องประพฤติปฏิบตั ิ
ด้วยปฏิปทาอันยิงยวดด้วยการเจริ ญมรรคคาแหง่ “อริ ยมรรคมีองค์ ๘–อริ ยอัฏฐั งคิ กมรรค” คือ ความตังใจ
่ งจังหมันเพียรอดทน และต้องถูกวิธีดว้ ยธรรมแหงการปฏิ
่
่ น อันสอดคล้องกบั “ความ
อยางจริ
บตั ิธรรมเทานั
เป็ นจริ ง–สัจจธรรม” โดยธรรมชาติ ทีเรี ยกวา่ “กฎธรรมชาติ–หลักธรรม–ปรมัตถ์–ปรมัตถสัจจะ” ด้วยเหตุนี
่ นองค์ความรู ้ทีเป็ น “ศาสนา–ปรั ชญา–
่ ่ “ไสยศาสตร์ ” [การนังเทียนเดาสุ่ ม] แตเป็
พระพุทธศาสนาจึงไมใช
วิทยาศาสตร์ ” ฉะนัน ให้พิจารณาธรรมอันเป็ นองค์ประกอบภายใน “อริ ยมรรคมีองค์ ๘–มัชฌิ มาปฏิ ปทา”
เพือให้ประจักษ์แจ้งใน “อริ ยสัจจธรรม” อันเป็ น เส้ นทางสายกลางแห่ งปั ญญาอันประเสริ ฐ ดังนี
“อริยมรรคมีองค์ ๘–อัฏฐังคิกมรรค” เรี ยกเต็มวา่ “อริ ยอัฏฐังคิกมรรค” แปลวา่ “ทางมีองค์ แปด
่
ประการ อันประเสริ ฐ” คือ “มัคคังคะ” [องค์แหงมรรค
] โดยลําดับจาก “อธิ ปัญญา–อธิ ศีล–อธิ จิตต์ ”
โดยนัยแหง่ “มัชฌิมาปฏิปทา” ดังนัน “มรรคมีองค์ ๘” มีความสําคัญในการเจริ ญภาวนา ทังฝ่ ายสมถะ
[ฌาน ๔] และฝ่ ายวิปัสสนา [มรรค ๔–ผล ๔] ทีต้องมี “มัคคังคะ ๘” [อัฎฐมัคคังควิภาวนญาณ–ญาณ
่
ทําให้แจ้งซึงองค์แหงมรรค
๘] และ “จริยา ๘” คือ ลักษณะความประพฤติ การครองตน ดังนี
(๑) “สั มมาทิฏฐิ ” —เห็นชอบ ได้แก่ ความรู ้อริ ยสัจจ์ ๔ เห็นไตรลักษณ์ รู ้อกุศลและอกุศลมูลกบั
กุศลและกุศลมูล หรื อ เห็นปฏิจจสมุปบาท นันคือ ปัญญา กริิ ยาทีรู ้ชดั คือ มีสมั ปชัญญะ ความ
่ ความวิจยั ธรรม ความเห็นชอบ ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ อันเป็ นองค์แหงมรรค
่
ไมหลง
= ทัสสนจริ ยา [การเห็นด้วยปัญญา–การเห็นตามเป็ นจริ ง]
(๒) “สั มมาสั งกัปปะ” —ดําริ ชอบ ความนึกคิดทีเป็ นกุศลจิต ได้แก่ เนกขัมมะ–อพยาบาท–อวิหิงสา
่
่ ใ่ นอารมณ์ ความทีจิต
นันคือ ความตรึ ก ความตรึ กอยางแรง
ความดําริ ความทีจิตแนบแนนอยู
่
แนบสนิทอยูใ่ นอารมณ์ ความยกจิตขึนสู่ อารมณ์ ความความดําริ ชอบ อันเป็ นองค์แหงมรรค
=
่ ต–มุมองแหงกระบวนทั
่
อภิโรปนจริ ยา [การตรึ กอารมณ์แหงจิ
ศน์ มีความนึกคิดชอบในใจ]
– ๒๓ –

(๓) “สั มมาวาจา” —เจรจาชอบ ได้แก่ “วจีสุจริ ต ๔” นันคือ การงด–การเว้น–การเลิกละ–เจตนา
่่
ํ ด
เครื องเว้น จากวจีทุจริ ต ๔ กริิ ยา ไมทํ่ า การไมทํ่ า การไมลวงละเมิ
ด การไมลํ่ าเขต การกาจั
่
ํ
ต้นเหตุวจีทุจริ ต ๔ วาจาชอบ อันเป็ นองค์แหงมรรค
= ปริ คคหจริ ยา [การกาหนดสํ
ารวม]
(๔) “สั มมากัมมันตะ” —กระทําชอบ ได้แก่ “กายสุจริ ต ๓” นันคือ การงด–การเว้น–การเลิกละ–
่่
เจตนาเครื องเว้น จากกายทุจริ ต ๓ กริิ ยา ไมทํ่ า การไมทํ่ า การไมลวงละเมิ
ด การไมลํ่ าเขต กา
ํ ด ต้นเหตุกายทุจริ ต ๓ การงานชอบ อันเป็ นองค์แหงมรรค
่
กาจั
= สมฏฐานจริ
ยา [สิ งทีทําขึน–
ุ
สภาพทีตังขึนด้วยสํารวม]
(๕) “สั มมาอาชีวะ” —เลียงชี พชอบ ได้แก่ เว้นมิจฉาชีพ ประกอบสัมมาชีพ นันคือ การงด–การเว้น–
่่
การเลิกละ–เจตนาเครื องเว้น จากมิจฉาอาชีวะ กริิ ยาไมทํ่ า การไมทํ่ า การไมลวงละเมิ
ด การไม่
่ การไมลํ่ าเขต การกาจั
ํ ด ต้นเหตุมิจฉาอาชีวะ การเลียงชีพชอบ อันเป็ นองค์แหงมรร
่
หลอกลวง
่ วบริ สุทธิ–การกระทําทีบริ สุทธิ]
= โวทานจริ ยา [ความผองแผ้
(๖) “สั มมาวายามะ” —พยายามชอบ ได้แก่ “ปธาน ๔–สัมมัปปธาน ๔” นันคือ การปรารภความ
เพียรทางใจ ความขะมักเขม้น ความบากบัน ความตังหน้า ความพยายาม ความอุตสาหะ ความ
้
่ ่ อถอย ความไมทอดทิ
่
ทนทาน ความเข้มแข็ง ความหมัน ความกาวไปอยางไมท้
งฉันทะ ความ
่
ไมทอดทิ
งธุระ ความประคับประคองธุระไว้ดว้ ยดี วิริยะ วิริยนิ ทรี ย ์ วิริยพละ ความพยายาม
่
ชอบ วิริยสัมโพชฌงค์ อันเป็ นองค์แหงมรรค
= ปัคคหจริ ยา [ความเพียรทีพอดี–การยกจิตไว้]
(๗) “สั มมาสติ” — ระลึกชอบ ได้แก่ “สติปัฏฐาน ๔” นันคือ ความหวนระลึก สติ กริิ ยาทีระลึก
่ อนลอย ความไมลื่ ม สติ สตินทรี ย ์ สตพละ สัมมาสติ ความระลึกชอบ
ความทรงจําความไมเลื
่ า–การอุปการะจิต]
่
สติสมั โพชฌงค์ อันเป็ นองค์แหงมรรค
= อปัุ ฏฐานจริ ยา [สติคมชัด–สติแกกล้
่ ต ความดํารงอยูแ่ หง่
(๘) “สั มมาสมาธิ” —ตังจิ ตมันชอบ ได้แก่ “ฌาน ๔” นันคือ ความตังอยูแ่ หงจิ
่ ต ความไมสายไปแหงจิ
่ ่
่ ต ความไมฟุ้่ งซานแหงจิ
่
่ ต ภาวะทีจิตไมสายไป
่ ่
จิต ความมันอยูแ่ หงจิ
ความสงบ สมาธินทรี ย ์ สมาธิพละ สัมมาสมาธิ ความตังใจชอบ สมาธิสัมโพชฌงค์ อันเป็ นองค์
่
่ –การสํารวมจิตไมให้
่ ฟุ้งซาน
่ ]
แหงมรรค
= อวิกเขปจริ ยา [ความไมฟุ้่ งซาน
่
ด้วยเหตุนี ในการประพฤติปฏิบตั ิตาม “อริ ยมรรคมีองค์ ๘–อริ ยอัฏฐังคิกมรรค” ให้ครบถ้วนสมบูรณ์อยาง
สื บเนื องอยู่เนื องๆ เป็ นนิ ตย์ได้นนั เรี ยกวา่ “มัคคสมังคี” คือ ผู้ถึงพร้ อมประกอบด้ วย “อริ ยมรรคมีองค์ ๘–
็ ่
่
อริ ยอัฏฐั งคิ กมรรค” ซึ งกไมแตกตางจากนั
ยแหง่ “ภาวิตัตต์ ” [ภาวิต ๔] คือ ผู้ถึงพร้ อมและพรั งพร้ อมด้ วย
“ภาวนา ๔” หรื อ “อัตตสัมปทา” คือ ผู้มีตนอันได้ พัฒนาดีแล้ ว นันคือ เป็ นผู้ทีรู้ แจ้ งเห็นจริ งในธรรมทังหลาย
ที มาประชุ มในชี วิตตัวตน คือ “ผ้ ูรู้ เห็นในความจริ งแห่ งขันธ์ ๕” หรื อ “สั จจธรรมแห่ งธรรมกาย” นันเอง
่
็ การประพฤติปฏิบตั ิตาม “สั มมาปฏิปทาแห่ งอริ ยมรรคมีองค์ ๘” ยอมทํ
่ าให้เข้าใจถึงปั จจัยที
อยางไรกตาม
่ ่ (๑) ธรรม ๓ (๒) อภิสังขาร ๓ และ (๓) กุศลกรรมบถ ๑๐–กุศลมูล ๓
สนับสนุนให้ถึง “อริยมรรค” อยางเชน
ั
่ เหตุผลเกยวกบ
ี ั “กฎแห่ ง
[อโลภะ–อโทสะ–อโมหะ] ซึงเป็ นความสัมพันธ์กบแนวคิ
ดหรื อความศรัทธาอยางมี
– ๒๔ –

ํ
กรรม–กัมมผลสั ทธา” [กฎธรรมชาติ–ตามกาหนดธรรมดา
–ปฏิจจสมุปบาท–ปั จจยปริ คคหญาณ] คือ เชื อ
่
กรรมและผลของกรรม–เชือกฎแหงกรรม
และ “กฎแห่ งกรรมของสั ตว์ –กัมมัสสกตาสัทธา” คือ เชือในสัตว์
ทังหลายมี กรรมเป็ นของตนเอง เรี ยกวา่ “กัมมัสสกตาญาณ–กัมมัสสกตญาณ–กัมมัสสกตาปั ญญา” คื อ
ความรู ้ถึงภาวะทีสัตว์ทงั หลายมีกรรมเป็ นของตน “ทําดีได้ ดี–ทําชัวได้ ชัว” จัดเป็ นปั ญญาทีถูกต้องในระดับ
่ นอธิ ปัญญา] และเป็ น “โลกิยสั มมาทิฏฐิ” ฉะนัน “จุดเริ มต้ นในการปฏิ บัติธรรม ต้ องเริ มต้ น
สามัญ [ยังไมเป็
ด้ วยความเลือมใส–ศรั ทธาทีแรงกล้ า–ความเชื อด้ วยเหตุผล” ให้พิจารณานิยามคําวา่ “กัมมัสสกตาญาณ” ดังนี
“กัมมัสสกตาญาณ” หมายถึง ปั ญญา กริิ ยาทีรู ้ชดั ความวิจยั ความเลือกสรร ความวิจยั ธรรมความ
ํ
ํ
ํ
กาหนดหมาย
ความเข้าไปกาหนด
ความเข้าไปกาหนดเฉพาะ
ภาวะทีรู ้ภาวะทีฉลาด ภาวะทีรู ้
่ ง ความค้นคิด ความใครครวญปั
่
่ น ปัญญาเครื องทําลาย
ละเอียด ความรู ้แจมแจ้
ญญาเหมือนแผนดิ
ิ ปัญญาเป็ นเครื องนําทางความเห็นแจ้ง ความรู ้ชดั ปั ญญาเหมือนประตัก ปั ญญา ปัญญินทรี ย ์
กเลส
่ อปั ญญา แสงสวางคื
่ อ
ปั ญญาพละ ปัญญาเหมือนศัสตรา ปัญญาเหมือนปราสาท ความสวางคื
่ ความวิจยั ธรรม [โดยสรุ ป คือ
ปั ญญา ปัญญาเหมือนประทีป ปัญญาเหมือนดวงแกว้ ความไมหลง
“มีสัมปชัญญะ–สติปัญญา”] ฉะนัน สัมมาทิฏฐิอันใด มีลกั ษณะร้ ูอย่ างนีว่ า “ทานทีให้ แล้ วมีผล
การบูชาพระรั ตนตรั ยมีผล โลกนีมีอยู่ โลกหน้ ามีอยู่ มารดามีคุณ บิดามีคุณ สัตว์ ผ้ จู ุติและปฏิสนธิ
มีอยู่ สมณพราหมณ์ ผ้ ปู ฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ รู้ ยิงเห็นจริ งประจักษ์ ซึงโลกนีและโลกหน้ าด้ วยตนเอง
แล้ วประกาศให้ ผ้ อู ืนรู้ ทัวกัน มีอยู่ในโลกนี” ดังนี เรี ยกวา่ “กัมมัสสกตาญาณ”
ฉะนัน ให้พิจารณาธรรมอันเป็ น “สั มมาทิฏฐิ” คือ ความเข้ าใจที ถูกต้ องที นําไปสู่ อริ ยมรรค ในบรรดาธรรม
ทัง ๓ ประการ ในเบืองต้น ได้แก่ ธรรม ๓–อภิสังขาร ๓ และ กุศลกรรมบถ ๑๐ มีรายละเอียด ดังนี
“ธรรม ๓” หมายถึง “สภาวะ–สิ ง–ปรากฏการณ์ ” [ให้มองโลกเป็ นแบบนีทุกขณะ] ได้แก่
(๑) “กศลธรรม
” คือ ธรรมทีเป็ นกุศล สภาวะทีฉลาด ดีงาม เอือแก่ สุขภาพจิต เกือกูลแก่ ชีวิตจิ ตใจ
ุ
ได้แก่ “กุศลมูล ๓” กดี็ “นามขันธ์ ๔” ทีสัมปยุตต์ดว้ ยกุศลมูลนันกดี็ “กายกรรม–วจีกรรม–
่ นวา่ “กุศลในภูมิ ๔” [กามาวจรภูมิ–รู ปาวจร
มโนกรรม” ทีมีกศุ ลมูลเป็ นสมุฏฐาน กดี็ กลาวสั
ภูมิ–อรู ปาวจรภูมิ–โลกุตตรภูมิ]
ิ
(๒) “อกศลธรรม
” คือ ธรรมทีเป็ นอกุศล สภาวะทีตรงข้ ามกับกุศล ได้แก่ “อกุศลมูล ๓” และกเลส
ุ
อันมีฐานเดียวกบั “อกุศลมูล” นัน กดี็ “นามขันธ์ ๔” ทีสัมปยุตต์ดว้ ยอกุศลมูลนัน กดี็
่ สันวา่ “อกุศลจิตตุปบาท
“กายกรรม–วจีกรรม–มโนกรรม” ทีมีอกุศลมูลเป็ นสมุฏฐาน กดี็ กลาว
ิ น
๑๒” [โลภมูลจิต ๘–โทสมูลจิต ๒–โมหมูลจิต ๒] คือ ความคิดชัว จิตอกุศลเกดขึ
(๓) “อัพยากตธรรม” คือ ธรรมที เป็ นอัพยากฤต สภาวะทีเป็ นกลางๆ ชี ขาดลงมิได้ ว่าเป็ นกุศลหรื อ
่ ศลและอกุศล เป็ นกามาวจรกตาม
็ รู ปาวจรกตาม
็
อกุศล ได้แก่ “นามขันธ์ ๔” ทีเป็ นวิบากแหงกุ
็ โลกุตตระกตาม
็ อยางหนึ
่
่ ศล มิใช่
อรู ปาวจรกตาม
ง ธรรมทังหลายทีเป็ นกริิ ยา มิใชกุ่ ศล มิใชอกุ
– ๒๕ –

่
่
่
วิบากแหงกรรม
อยางหนึ
ง รู ปทังปวง อยางหนึ
ง “อสังขตธาตุ” คือ “นิพพาน–วิวฏะ–ขันธวินิ
่
่ น คือ วิบากในภูมิ ๔ [กามาวจรภูมิ– รู ปาวจรภูมิ–อรู ปาวจรภูมิ–โลกุตตร
มุต” อยางหนึ
ง กลาวสั
ภูมิ] กริิ ยาอัพยากฤตในภูมิ ๓ รู ป และ นิพพาน
“อภิสังขาร ๓” หมายถึง สภาพทีปรุ งแต่ ง ธรรมมีเจตนาเป็ นประธานอันปรุ งแต่ งผลแห่ งการกระทํา
่
เจตนาทีเป็ นตัวการในการทํากรรม [กฎแหงกรรม
] นันคือ “บุญ–บาป–ฌาน” ได้แก่
่
(๑) “ปญญาภิ
สังขาร” คือ อภิสังขารทีเป็ นบุญ สภาพทีปรุ งแตงกรรมฝ่
ายดี ได้แก่ กุศลเจตนาทีเป็ น
ุ
กามาวจรและรู ปาวจร
่
(๒) “อปญญาภิ
สังขาร” คือ อภิสังขารทีเป็ นปฏิปักษ์ ต่อบุญคือเป็ นบาป สภาพทีปรุ งแตงกรรมฝ่
าย
ุ
ชัว ได้แก่ อกุศลเจตนาทังหลาย
่
่ นไหว
(๓) “อาเนญชาภิสังขาร” คือ อภิสังขารทีเป็ นอาเนญชา สภาพทีปรุ งแตงภพอั
นมันคงไมหวั
่ ่ วย “สมาธิ แห่ งจตุตถ
ได้แก่ กุศลเจตนาทีเป็ น “อรู ปาวจร ๔” หมายเอาภาวะจิตทีมันคงแนวแนด้
่
ฌาน–จตุตถฌานจิ ต–จิตประภัสสร” นันคือ จิตทีปราศจากนิวรณ์ กลาวโดยสรุ
ป คือ พัฒนา
จิตใจจนถึง “ฌานสมาบัติ ๘” ทัง “รู ปฌาน ๔” และ “อรู ปฌาน ๔”
“กศลกรรมบถ
๑๐” หมายถึง ทางแห่ งกุศลกรรม ทางทําความดี กรรมดีอันเป็ นทางนําไปสู่สุคติดว้ ย
ุ
“กฎแห่ งกรรมดี –การกระทํา พฤติกรรม ทีสะอาด บริ สุทธิ จนกลายเป็ น ศีลทีบริ สุทธิเองตามปกติ จน
่ องๆ เห็นตามทีเป็ นจริ งเดียวนี ไมปรุ
่ งแตง่ คือ
มีความนึกคิดในใจด้วยสมาธิทีเห็นทุกอยางเนื
่ มในบทที ๓ เป็ นศีลทําให้เกดธรรมสมาธิ
ิ
สัมมาทิฏฐิ ” (ดู รายละเอียดหัวข้อยอยเพิ
) ดังนี
ั นตะ
ก. “กายกรรม ๓” คือ การกระทําทางกายด้ วย “กายสจริ
ุ ต ๓” = สัมมากมมั
(๑) ปาณาติปาตา เวรมณี — เว้นจากปลงชีวิต
(๒) อทินฺนาทานา เวรมณี — เว้นจากถือเอาของทีเขามิได้ให้โดยอาการขโมย
(๓) กาเมสุ มิจฺฉาจารา เวรมณี — เว้นจากประพฤติผดิ ในกาม
ข. “วจีกรรม ๔” คือ การกระทําทางวาจาด้ วย “วจีสุ จริ ต ๔” = สัมมาวาจา
(๔) มุสาวาทา เวรมณี — เว้นจากพูดเท็จ
่ ยด
(๕) ปิ สุ ณาย วาจาย เวรมณี — เว้นจากพูดสอเสี
(๖) ผรุ สาย วาจาย เวรมณี — เว้นจากพูดคําหยาบ
(๗) สมฺ ผปฺปลาปา เวรมณี — เว้นจากพูดเพ้อเจ้อ
ค. “มโนกรรม ๓” คือ การกระทําทางใจด้ วย “มโนสจริ
ุ ต ๓” =สัมมาอาชีวะ
่ งอยากได้ของเขา
(๘) อนภิชฺฌา — ความไมคิ่ ดเพงเล็
่ อ้ ืน
(๙) อพฺยาปาท — ความไมคิ่ ดร้ายตอผู
(๑๐) สมฺ มาทิฏฺ ฐิ — ความเห็นชอบ ถูกต้องตามคลองธรรม
– ๒๖ –

ให้สังเกตวา่ “ธรรม ๓” จะมีความสอดคล้องกบั “อภิสังขาร ๓” อันแสดงนัยถึงเจตนาของผูก้ ระทํากรรมให้
ิ นในแตละขณะจิ
่
็
่ น
เกดขึ
ต ถ้าเป็ นฝ่ ายกุศลกรรม กจะสอดคล้
องเป็ นเอกภาพกบั “กศลกรรมบถ
๑๐” อยางเป็
ุ
่
ระบบระเบียบและมีเหตุผล ไมกระทํ
าไปด้วยความหลงงมงายเสี ยสติ [โมหะ] เมือจิตใจได้รับการชําระล้าง
ให้สะอาด–บริ สุทธิ ตามลําดับ นันคือ “จิ ตก็จะมีความตังมันเป็ นสมาธิ –บริ สุทธิ –ผ่ องใส–เบิกบาน และ ใฝ่
่
่ ดกบความรู
ั
ในการหมันประกอบกุศลธรรม” คือ “กสลธั
้สึกนึ กคิดใน
ุ มมานโยค
ุ ” โดยปกติธรรมดายอมไมขั
ใจ คือ (๑) “ใจ” [เจตนา–ความจํานง–ความจงใจ คือ“สัญเจตนา ๖” ใน “อารมณ์ ๖” = รู ป–เสี ยง–กลิน–รส–
โผฏฐั พพะ–ธรรมารมณ์ ] กบั (๒) “การกระทํา” [กรรม ๓ = กายกรรม ๓–วจี กรรม ๔–มโนกรรม ๓ ทีเป็ น
่ น] ทีตรงกนเห็
ั นชอบด้วยในทางทําความดี [ปุญญาภิสังขาร–อาเนญชาภิสังขาร] อันเป็ น
“สุจริ ต ๓” เทานั
่
พืนฐานสําคัญในการตอยอดเจริ
ญพัฒนาจิตใจและปัญญาต่อไป เชน่ การเห็นทางแห่ งการทําความดี ดังนี
่
“บญกิ
] ได้แก่
ุ ริยาวัตถุ ๑๐” หมายถึง ทีตังแห่ งการทําบุญ ทางทําความดี [กฎแหงกรรมดี
(๑) “ทานมัย” —ทําบุญด้วยการให้ปันสิ งของ
(๒) “สี ลมัย” —ทําบุญด้วยการรักษาศีลหรื อประพฤติดี
(๓) “ภาวนามัย” —ทําบุญด้วยการเจริ ญภาวนา ฝึ กอบรมจิตใจเจริ ญปัญญา
(๔) “อปจายนมัย” —ทําบุญด้วยการประพฤติอ่อนน้อม
่
(๕) “เวยยาวัจจมัย” —ทําบุญด้วยการชวยขวนขวายรั
บใช้
่
่
(๖) “ปัตติทานมัย” —ทําบุญด้วยการเฉลียสวนแหงความดี
ให้แกผู่ อ้ ืน
(๗) “ปัตตานโมทนามั
ย” —ทําบุญด้วยการยินดีในความดีของผูอ้ ืน
ุ
(๘) “ธัมมัสสวนมัย” —ทําบุญด้วยการฟังธรรมศึกษาหาความรู ้
(๙) “ธัมมเทสนามัย” —ทําบุญด้วยการสังสอนธรรมให้ความรู ้
(๑๐) “ทิฏ ุ ชกัุ มม์ ” —ทําบุญด้วยการทําความเห็นให้ตรง
ั
ในอีกนัยหนึ ง เพือป้ องกนการหลงผิ
ดในการดําเนินชีวิตออกนอก “เส้ นทางสายกลางแห่ งปัญญาอริ ยะ” นัน
คือ “มัชฌิมาปฏิปทา” เพือมิให้เสี ยเวลาหรื อหลงทางใน “สั ทธรรมปลอม” ซึ งในปั จจุบนั มีผเู ้ บียงเบน “คํา
่
็ ทีเรี ยกวา่ “อัญญเดียรถีย์–ปริพาชก” หมายถึง ผู้
สอนของพระศาสดา” ทังตังใจโดยตรงหรื อไมเจตนากตาม
่ ามาบวชในพระศาสนา หรื อภิกษุทีเข้ารี ตในลัทธิ ดงั กลาวนี
่ ดว้ ยมีเจตนา
ถือลัทธิ นอกพระพุทธศาสนา แตเข้
็ [วัตถวิุ บัติ–มนษย์
่
หรื อไมมี่ เจตนากตาม
ก เชน่ ต้อง
ุ วิบัติ = คนทําความเสี ยหายในพระพุทธศาสนาอยางหนั
่ หรื อคนไปเข้ารี ตเดียรถียท์ งั ทีเป็ นภิกษุ] ฉะนัน ผูป้ ฏิบตั ิธรรมจึงต้องควร
อาบัติปาราชิก เมือบวชคราวกอน
เข้าใจเกณฑ์ในการพิจารณาว่า ธรรมใดเป็ น “ญายธรรม–พระวินัย–สั ตถุสาสน์ ” หมายถึง “คําสอนของพระ
ศาสดา” คําวา่ “ญายธรรม” คือ ภาวะอันจะลุถึงได้ ด้วยข้ อปฏิ บัติทีถูกต้ องด้ วย “อริ ยมรรคมีองค์ ๘” เพือ
ั
่
ป้ องกนการชั
กนําไปในทางทีผิด เพราะมีศรัทธาทีไมประกอบด้
วยเหตุผล (ดูบทสรุ ป–“กาลามสูตร”) อันเป็ น
่ จริ ง คือ เป็ นสุขในสุคติ ดังนี
“ปรมัตถประโยชน์ ” ทีจะเป็ นผลานิสงส์สูงสุ ดอยางแท้
– ๒๗ –

“ลักษณะตัดสินธรรมวินัย ๘–หลักกําหนดธรรมวินัย ๘” หมายถึง ธรรมใดเป็ น “ญายธรรม–พระ
่
วินัย–สัตถุสาสน์ ” นันคือ “คําสอนของพระศาสดา” หมวดนีตรัสแกพระนางมหาปชาบดี
โคตรมี
ั าสอนของผูร้ ู ้ท่านอืนวา่ เป็ นข้อประพฤติปฏิบตั ิเชนนี
่ หรื อไม่] ได้แก่
[ให้พิจารณาเปรี ยบเทียบกบคํ
ํ ด–เป็ นอิสระ มิใชเพื
่ อความกาหนั
ํ ดย้อมใจติดใคร่
(๑) “วิราคะ” —ความคลายกาหนั
่
่ อผูกรัด
(๒) “วิสังโยค” —ความหมดเครื องผูกรัด–ความไมประกอบทุ
กข์ มิใชเพื
่
ิ มิใชเพื
่ อพอกพูนกเลส
ิ
(๓) “อปจยะ” —ความไมพอกพู
นกเลส
่ อความอยากอันใหญ่
(๔) “อัปปิ จฉตา” —ความอยากอันน้อย–ความมักน้อย มิใชเพื
่ อความไมสั่ นโดษ [สันโดษ ๓]
(๕) “สั นตฏฐี
ุ ” —ความสันโดษ มิใชเพื
่ อความคลุกคลีอยูใ่ นหมู่ [วิเวก ๓ = กาย–จิตต์–อุปธิ]
(๖) “ปวิเวก” —ความสงัด มิใชเพื
่ อความเกยจคร้
ี าน
(๗) “วิริยารัมภะ” —การประกอบความเพียร มิใชเพื
่ มิใชเพื
่ อความเลียงยาก
(๘) “สภรตา
” —ความเลียงงาย
ุ
“ลักษณะตัดสิ นธรรมวินัย ๗–หลักกําหนดธรรมวินัย ๗” หมายถึง ธรรมใดเป็ น “ญายธรรม–พระ
่
วินัย–สั ตถุสาสน์ ” นันคือ “คําสอนของพระศาสดา” หมวดนีตรัสแกพระอุ
บาลี และในข้อนียงั ถือ
่
ิ ซึ งตรัสแกพระอานนท์
เป็ น “สั ลเลขธรรม” คือ ธรรมเครื องขัดเกลากเลส
[ถ้าเป็ นบรรพชิ ต ให้
่ หรื อไม่] ได้แก่
พิจารณาข้อประพฤติพรหมจรรย์นนั เป็ นเชนนี
่ นเชิง–ออกจากกเลส
ิ –ไมหลงใหลเคลิ
่
(๑) “เอกันตนิพพิทา” —ความหนายสิ
บเคลิม
ํ ด–การสํารอกกเลส
ิ –ไมยึ่ ดติดรัดตัว เป็ นอิสระ
(๒) “วิราคะ” —ความคลายกาหนั
ิ –หมดกเลสหมดทุ
ิ
(๓) “นิโรธ” —ความดับกเลส
กข์
ิ
(๔) “อปสมะ
” —ความสงบระงับกเลส
ุ
(๕) “อภิญญา” —ความรู ้ยงิ –ความรู ้ชดั –ปัญญาอันยิง
(๖) “สั มโพธะ” —ความตรัสรู ้
่ ิ [วิวฏะ–สภาวะพ้นจากวัฏฏะ]
(๗) “นิพพาน” —ความดับสนิทแหงกเลส
หมายถึงเหตุ: คําวา่ “สันโดษ ๓” หมายถึง ความยินดี ความพอใจ ความรู ้จกั อิมรู ้จกั พอ ได้แก่ (๑) “ยถาลาภ
่
ิ
่ ตนพึงได้โดยถูกต้องชอบ
สั นโดษ” คือ ยินดีตามทีพึงได้ได้ ไมปรารถนาสิ
งทีตนไมพึ่ งได้หรื อเกนไปกวาที
่ ่ งปรารถนาของทีคนอืนได้ ไมริ่ ษยาเขา (๒) “ยถาพลสั นโดษ” คือ ยินดีตามกาลั
ํ งรางกาย
่
ธรรม ไมเพงเล็
่
ิ ํ ง และ (๓) “ยถาสารปปสั
สุ ขภาพและวิสยั แหงการใช้
สอยของตน ไมยิ่ นดีอยากได้เกนกาลั
ุ นโดษ” คือ ยินดี
่
่
ิ
่ าวา่
ตามสมควรอันสมควรแกภาวะ
ฐานะ แนวทางชีวิต และจุดหมายแหงการบํ
าเพ็ญกจของตน
สวนคํ
“วิเวก ๓” หมายถึง ความสงัด ได้แก่ (๑) “กายวิเวก” คือ อยูใ่ นทีสงัด (๒) “จิตตวิเวก” คือ จิตสงบเป็ น
ิ และคําวา่ “ปวิเวกกถา” คือ ถ้อยคําทีชักนําให้สงัดกายสงัดใจ (ข้อ ๓ ใน
(๓) “อปธิ
ุ วเิ วก” คือ หมดกเลส
่
็ ให้พิจารณา “กถาวัตถุ ๑๐” [เพือสํารวมวจีกรรม] เพิมเติมด้วย ดังนี
กถาวัตถุ ๑๐) อยางไรกตาม
– ๒๘ –

“กถาวัตถุ ๑๐” หมายถึง ถ้อยคําทีควรพูด เรื องทีควรนํามาสนทนากันในหมู่ภิกษุ รวมทังในหมู่
่ กรรมได้ดี “ไม่ คะนองปาก” ได้แก่
ผูป้ ฏิบตั ิธรรม เป็ นเรื องการสํารวมระวังวาจาแหงวจี
(๑) “อัปปิ จฉกถา” —ถ้อยคําทีชักนําให้มีความปรารถนาน้อย
(๒) “สั นตฏฐิ
ุ กถา” —ถ้อยคําทีชักนําให้มีความสันโดษ
(๓) “ปวิเวกกถา” —ถ้อยคําทีชักนําให้มีความสงัดกายสงัดใจ
่ กคลีดว้ ยหมู่
(๔) “อสั งสั คคกถา” —ถ้อยคําทีชักนําให้ไมคลุ
(๕) “วิริยารัมภกถา” —ถ้อยคําทีชักนําให้ปรารภความเพียร
(๖) “สี ลกถา” —ถ้อยคําทีชักนําให้ตงั อยูใ่ นศีล
(๗) “สมาธิกถา” —ถ้อยคําทีชักนําให้ทาํ จิตมัน
ิ ญญา
(๘) “ปัญญากถา” —ถ้อยคําทีชักนําให้เกดปั
ิ
(๙) “วิมุตติกถา” —ถ้อยคําทีชักนําให้ทาํ ใจให้พน้ จากกเลสและความทุ
กข์
ิ
(๑๐) “วิมุตติญาณทัสสนกถา” —ถ้อยคําทีชักนําให้เกดความรู
้ความเห็น
ิ
ในภาวะทีหลุดพ้นจากกเลสและความทุ
กข์
่ วยควานมักน้อย]
สําหรับเกณฑ์ในข้อ “ลักษณะตัดสิ นธรรมวินัย ๗” นัน ยังหมายถึง “อัปปัจฉกถา” [กถาวาด้
่
่ ่ “สั ลเลขธรรม–สั ลเลขปฏิปทา” [พระพุทธเจ้าทรงตรัสแกพระอานนท์
อีกด้วย หรื อเรี ยกอีกอยางวา
] คือ
่ ่
็ ผูป้ ฏิบตั ิธรรมต้องเข้าใจอยาง
่
ธรรมเครื องขัดเกลากิเลส ซึ งหมายถึ ง “ฌาน–วิปัสสนา” แตอยางไรกตาม
ํ งประพฤติปฏิบติั อยูใ่ นเส้นทางแหงอริ
่ ยมรรคหรื อไม่ มีอะไรเป็ นสัญญาณบงบอกวา
่
่ เป็ นผู ้
ถูกต้องวา่ ตนกาลั
่ กต้องในแนวทางดังกลาวนั
่ น ให้พิจารณาหลักธรรมตอไปนี
่
ประพฤติอยางถู
“บพนิ
ุ มิตแห่ งมรรค ๗” หมายถึง ธรรมทีเป็ นเครื องหมายบ่ งบอกล่ วงหน้ าว่ า มรรคมีองค์ ๘
ประการอันประเสริ ฐจะเกิดขึนแก่ ผ้ นู ัน ดุจแสงอรุ ณเป็ นบุพนิมิตของการทีดวงอาทิตย์จะอุทยั
หรื อ แสงเงินแสงทองของชีวติ ทีดี หรื อ ร่ ุงอรณของการศึ
กษาอริ ยมรรค เมือใดธรรมทีเป็ น
ุ
่
่
ิ ในบุคคลแล้ว เมือนันยอมเป็
่ นอันหวังได้วาเขา
่
บุพนิมิต ๗ ประการนี แม้อยางใดอยางหนึ
งเกดมี
้
จักเจริ ญ พัฒนา ทําให้มาก ซึงมรรคมีองค์ ๘ ประการอันประเสริ ฐ คือ จักดําเนินกาวไปใน
่
“มัชฌิมาปฏิปทา” [จุดเริ มต้นของกฎแหงกรรมดี
] ได้แก่
่ ่ ญญา
(๑) “กัลยาณมิตตตา” —ความมีกัลยาณมิตร คือ มีมิตรดี คบหาคนทีเป็ นแหลงแหงปั
่ ดี
และแบบอยางที
(๒) “สี ลสั มปทา” —ความถึงพร้ อมด้ วยศีล คือ การทําศีลให้ถึงพร้อม ตังตนอยูใ่ นวินยั และมี
ความประพฤติทวั ไปดีงาม
(๓) “ฉันทสั มปทา” —ความถึงพร้ อมด้ วยฉั นทะ คือ การทําฉันทะให้ถึงพร้อม ความใฝ่ ใจ
ิ าทีและสิ งทังหลายทีเกยวข้
ี องให้ดีงาม ความใฝ่ รู ้ใฝ่ สร้างสรรค์
อยากจะทํากจหน้
– ๒๙ –

(๔) “อัตตสั มปทา” —ความถึงพร้ อมด้ วยตนทีฝึ กดีแล้ ว คือ การทําตนให้ถึงพร้อมด้วย
คุณสมบัติของผูท้ ีพัฒนาแล้วโดยสมบูรณ์ ทังด้าน “กาย–ศีล–จิต–และ–ปั ญญา” ทีจะเป็ น
“ภาวิตัตต์ ” คือผูม้ ีตนอันได้พฒั นาแล้ว
(๕) “ทิฏฐิ สัมปทา” —ความถึงพร้ อมด้ วยทิฏฐิ คือ การทําทิฏฐิให้ถึงพร้อม การตังอยูใ่ นหลัก
ความคิดความเชือถือทีถูกต้องดีงามมีเหตุผล เชน่ ถือหลักความเป็ นไปตามเหตุปัจจัย
่
(๖) “อัปปมาทสั มปทา” —ความถึงพร้ อมด้ วยความไม่ ประมาท คือ การทําความไมประมาท
ให้ถึงพร้อม
(๗) “โยนิโสมนสิ การสั มปทา” —ความถึงพร้ อมด้ วยโยนิโสมนสิ การ คือ การทําโยนิโส
มนสิ การให้ถึงพร้อม ความฉลาดคิดแยบคายให้เห็นความจริ งและหาประโยชน์ได้
กล่าวโดยสรุ ปในขันนี การถือประพฤติปฏิบตั ิหรื อการดําเนิ นชีวิตตามหลักธรรม “อริ ยมรรคมีองค์ ๘–อริ ย
อัฏฐังคิกมรรค” นี สามารถนําไปใช้ในชีวิตตังแตปุ่ ถุชนทัวไปจนถึงผูส้ าํ เร็ จบรรลุอริ ยมรรคได้ อันเรี ยกวา่
ิ
“มัชฌิมาปฏิปทา” คือ “เส้ นทางสายกลางแห่ งปัญญา” ทีทําให้เกดความดี
ภายในตนเอง และรวมทังเป็ น
่ ดีต่อผูอ้ ืนทีอยูร่ อบข้างได้จริ ง จนทําให้เกดความถึ
ิ
่
แบบอยางที
งพร้อมด้วย “มัคคังคะ” [องค์แหงมรรค
] อัน
ประเสริ ฐทัง ๘ ประการ ทีทําให้ปุถุชนธรรมดามีปรี ชาสามารถปฏิเวธเข้าถึง “โลกตตรธรรม
๙” [มรรค ๔–
ุ
ผล ๔–นิพพาน ๑] ได้ ดังทีเรี ยกวา่ “มัคคสมังคี” [ผูพ้ ร้อมด้วยอริ ยมรรคมีองค์ ๘ = มัคคสมัคญาณ หรื อ อัฎฐ
่
่ ยบุคคล จนถึงขันสู งสุ ด คือ
มัคคังควิภาวนญาณ–ญาณทําให้แจ้งซึ งองค์แหงมรรค
๘] อันเป็ นคุณบทแหงอริ
“พระอรหันต์ –พระอรหันตขีณาสพ” [พระอรหันต์ผสู ้ ิ นอาสวะแล้ว] และรวมทังผูส้ าธารณ์ได้รับนับรวมถึง
่
ประดา “อริ ยสาวก–อริ ยสาวิกา” แหงพระอรหั
นตสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทังหลายด้วย เพราะฉะนัน การ
่ ของพระศาสนาได้ ทีเรี ยกวา่ “อริ ยมรรคมีองค์
่ กต้องเข้าถึงหัวใจอันเป็ นแกนแท้
เริ มต้นปฏิบตั ิธรรมอยางถู
่ ่ องทีงายและเรื
่
ิ จะปฏิบติั ได้ เพียงแตวา
่ ่ “ร้ ู จักทําสะสมอย่ าง
๘–อริ ยอัฏฐังคิกมรรค” ไมใชเรื
องทียากเกนที
ต่ อเนืองด้ วยความเพียรและความอดทน” และ เกิดความเข้ าใจทีถกต้
ู องด้ วยธรรมไม่ ผิดจากความจริ งตาม
ธรรมชาติ แต่ เห็นความจริ งด้ วยรู้ แจ้ งในโลก เป็ นความจริ งตามสภาพที เป็ นจริ ง ไม่ เข้ าไปยึดมันปรุ งแต่ ง
่ เอง] ไม่
ความคิ ดนันๆ ด้ วยเจตนาแห่ งจิ ตของตน นันคือ “ร้ ู แล้ วก็เฉยไว้ –อเบกขา
” [มันเป็ นของมันเชนนี
ุ
ตอบสนองความรู ้ สึกอารมณ์ทีถูกครอบงําด้วย “กิเลสตัณหา” และให้ตงั มันอยู่ใน “สภาวะแห่ งความเป็ น
อริ ยชน” [สัตบุรุษ] นันคือ “ผ้ ูปราศจากโสกะ–ปริ เทวะ–ทกข์
–เป็ นธรรมดา” เพราะได้
ุ –โทมนัส–อปายาส
ุ
่ ิ งหลายอยางถู
่ กต้องดีแล้ว นันคือ “อวิชชา ๔–อวิชชา ๘–อวิชชามีลักษณะ ๒๙ (ดู
รู ้เท่าทันอํานาจแหงกเลสทั
เพิมเติมที บทที ๔)” คือ ความไม่ ร้ ู จริ งในอริ ยมรรค [“อริ ยมรรค” หมายถึง ทางดําเนิ นของพระอริ ยะ คือ
“มรรค ๔–มัคคญาณ” ได้แก่ “โสดาปั ตติมรรค–สกทาคามิมรรค–อนาคามิมรรค–อรหั ตตมรรค”] ซึงหมายถึง
“กิเลส–ตัณหา–ฉันทะ–ราคะ” คือ “ภาวะเศร้ าหมอง–ความทะยานอยาก–ความพอใจ–ความติดใจ” อันทําให้
่
ิ
เกดิ “อปาทานขั
นธ์ ๕ เป็ นทกข์
ฏสงสารไมสิ่ นสุ ด ด้วยประการฉะนี.
ุ
ุ ” และเวียนวายตายเกดในวั
– ๓๐ –

ปัจฉิมบท บทที ๒ ว่ าด้ วยอริยมรรคมีองค์ ๘
่ าคัญ ได้แก่
เมือจัดระดับองค์ความรู ้ในบทที ๒ คือ “อริ ยมรรคมีองค์ ๘” ซึ งประกอบด้วยหลักธรรมแกนสํ
(๑) มัชฌิมาปฏิปทา (๒) อริ ยมรรคมีองค์ ๘ (๓) อริ ยสัจจ์ ๔ (๔) ภาวนา ๔ (๕) ไตรสิ กขา (๖) วิสุทธิ ๗ และ
(๗) โพธิปักขิยธรรม ๓๗ ให้พิจารณาตามหัวข้อตัวหนา ตัวเอนหนา ตัวเอนปกติ
(๑) เริ มต้ นด้ วยปั ญญา (๒) ดําเนินด้ วยปั ญญา (๓) นําไปสู่ปัญญาอันยิง
d อริยมรรคมีองค์ ๘ สั มมาทิ ฏฐิ –สั มมาสั งกัปปะ–สั มมาวาจา–สั มมากัมมันตะ–สั มมาวายามะ–สั มมาสติ–สั มมาสมาธิ
e อริยสั จจ์ ๔ ทุกขอริ ยสั จจ์ –ทุกขสมุทัยอริ ยสั จจ์ –ทุกขนิโรธอริ ยสั จจ์ –ทุกขนิ โรธคามินีปฏิ ปทาอริ ยสั จจ์
c มัชฌิมาปฏิปทา

f ภาวนา ๔
g ไตรสิ กขา

กายภาวนา

สีลภาวนา

อธิสีลสิกขา
สัมมาวาจา
สัมมากัมมันตะ
สัมมาอาชี วะ

h ภาวนา ๒

7 วิสุ ทธิ ๗

จิตตภาวนา

ปัญญาภาวนา

อธิจิตตสิกขา
สัมมาวายามะ
สัมมาสติ
สัมมาสมาธิ

อธิปัญญาสิกขา
สัมมาทิฏฐิ
สัมมาสังกัปปะ

สมถภาวนา [ฌาน] วิปัสสนาภาวนา [ญาณ]
กรรมฐาน ๔๐–รู ปฌาน ๔–อรู ปฌาน ๔ โสฬสญาณ–ญาณ ๑๖
นิโรธสมาบัติ
ปัญญาญาณ ๗๓

สี ลวิสุทธิ

จิตตวิสุทธิ

ทิฏฐิวสิ ุ ทธิ
กังขาวิตรณวิสุทธิ
มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ
ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ
ญาณทัสสนวิสุทธิ

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

นิพพาน

่ ทธธรรมด้านอริ ยอัฏฐังคิกมรรค
ภาพประกอบ ๓: ภาพองค์รวมเชิงโครงสร้างและระบบแหงพุ
– ๓๑ –

ผูป้ ฏิบตั ิธรรมได้เข้าถึงองค์ความรู ้หลักสําคัญใน ๗ ระดับ ได้แก่ (๑) มัชฌิมาปฏิปทา (๒)
อริ ยมรรคมีองค์ ๘ (๓) อริ ยสัจจ์ ๔ (๔) ภาวนา ๔ (๕) ไตรสิ กขา (๖) วิสุทธิ ๗ ข้อ ๑ สี ลวิสุทธิ (๗) โพธิ
่ มปยุตตธรรมที เป็ นรายละเอียดยอยปร
่
ปั กขิ ยธรรม ๓๗ สวนสั
ะกอบด้วย (๑) ไตรสิ กขา–สิ กขา ๓ (๒)
อริ ยมรรคมีองค์ ๘ (๓) ธรรม ๓ (๔) อภิสังขาร ๓ (๕) กุศลกรรมบถ ๑๐ (๖) บุญกริิ ยาวัตถุ ๑๐ (๗) ลักษณะ
ตัดสิ นธรรมวินยั ๘ (๘) ลักษณะตัดสิ นธรรมวินยั ๗ (๙) วิเวก ๓ (๑๐) สันโดษ ๓ (๑๑) กถาวัตถุ ๑๐ และ
่
(๑๒) บุพนิมิตแหงมรรค
๗
่
็ าม ประการสําคัญ คือ ข้อธรรมยอยใน
่
อยางไรกต
“อริ ยมรรคมีองค์ ๘” ทีแยกออกตามข้อ
่
ธรรมยอยใน
“ไตรสิ กขา–สิ กขา ๓” โดยมีหลักธรรม “โพธิปักขิยธรรม ๓๗” เข้ามาสัมปยุตต์ดว้ ยนัน ให้
่
พิจารณาถึงความสัมพันธ์เชิ งปั จจัยในธรรมทังหมด คือ ให้เห็ นภาพรวมแหงธรรมทั
งหลาย ทีแยกธรรม
ออกเป็ น “ธรรม ๓” [อภิธรรม= กุศลธรรม–อกุศลธรรม–อัพยากตธรรม] ซึ งมีความสัมพันธ์โดยนัยกบั
“อภิสังขาร ๓” [เจตนาปรุ งแต่ งกรรม–กฎแห่ งกรรม] ในการเลือกถือประพฤติปฏิบตั ิ ได้แก่ กุศลธรรม ๑
การละเว้นอกุศลกรรม ๑ การมุ่งสร้าง “บุญ–กุศล–วาสนา–บารมี” แหง่ อริ ยธรรม [อริ ยศีล–อริ ยสมาธิ –อริ ย
ปั ญญา–อริ ยวิมุตติ] หรื อ อริ ยมรรค [อริ ยมรรคมีองค์ ๘–มรรค ๔] ในอัพยากตธรรม ๑ [บญ
ุ = ภาวะหมดจด
่
สวยงาม–กศล
ญกุศล–บารมี = ปฏิปทาอันยิง ทีสังสม
ุ = ภาวะสะอาดบริ สุทธิ–วาสนา = อํานาจบุญเกาจากบุ
มา] นอกจากนี ผูป้ ฏิบตั ิธรรมยังสามารถพิจารณาถึง ธรรมใดทีเป็ นคําสอนของพระศาสดา “สั ตถสาสน์
–
ุ
พระธรรมวินัย” ทีเรี ยกวา่ “ญายธรรม” [ข้อปฏิบตั ิทีตรงถูกต้อง ซึ งหมายถึง อริ ยอัฏฐังคิกมรรค หรื อภาวะ
อันจะลุถึงได้ดว้ ยข้อปฏิบตั ิทีถูกต้อง ได้แก่ “นิพพาน–สภาวะที ดับกิเลสแล้ ว” [บรมธรรม] หรื อ “วิวฏะ–
ปราศจากวัฏฏะ–สภาวะพ้ นวัฏสงสาร” หรื อ “ขันธวินิมุต–สภาวะทีพ้นหรื อปราศจากขันธ์”] ทีเป็ นธรรมไม่
เบียงเบนออกจากแนวคิด “มัชฌิมาปฏิปทา–อริ ยมรรคมีองค์ ๘” คือ “พระสั ทธรรมแท้ ” และพร้ อมด้วย
่
่
เกณฑ์ทีบงบอกวาตนประพฤติ
ปฏิบตั ิยงั อยู่ใน “เส้ นทางสายกลางแห่ งปัญญา” ซึ งให้พิจารณาคุณธรรมใน
็ ่
่
“บพนิ
แค่ ๑ ข้อใน ๗ ข้อ นัน กนาจะเป็
นผูท้ ีสามารถเข้าถึงอริ ยมรรคได้.
ุ มิตแห่ งมรรค ๗” แม้วาจะได้

รู้ อยู่ทีใจ–ดูอยู่ทีใจ–เห็นอยู่ทีใจ
เพ่ งอยู่ทีใจ–กําหนดอยู่ทีใจ
ให้ เห็นความแจ้ ง–ความสว่ าง–ความสงบ–ขึนในใจ
ภาวนาธรรม: หลวงปู่ ทา จารุ ธัมโม

– ๓๒ –

