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อนุโมทนา 

ดร .วัชรพจน  ทรัพยสงวนบุญ  อาจารยแหงมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ปรารภมงคลวาร อายุครบ ๔๒ ป ใน
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ที่จะมาถึงในเวลาอันใกลนี้ ถือเปนโอกาสที่
จะทําบุญสรางมงคลดวยการเผยแพรความรูความเขาใจ ที่จะเสริมสราง
คุณธรรมและสติปญญา เพื่อใหเกิดประโยชนสุขที่แทจริงแกชีวิตและ
สังคม ไดขออนุญาตเผยแพรหนังสือ ถาการศึกษาดี คนตองมีชีวิตดี ท่ี
งอกงามสรางสรรค ใหเปนธรรมทานแกญาติมิตร และประชาชน 

ในการนี้ ดร.วัชรพจน ทรัพยสงวนบุญ จะดําเนินการเผยแพร
หนังสือดังกลาว ในรูป electronic โดยจัดทําเปน e-book 

การเผยแพรความรูความเขาใจ ใหธรรมใหปญญา ที่เรียกวาธรรม
ทานนี้ พระพุทธเจาทรงสรรเสริญวาเปนการใหที่ประเสริฐ ชนะการให
ทั้งปวง จะมีผลในการสรางสรรคชีวิตและสังคมอยางแทจริงและยั่งยืน 
จึงเปนบุญกิริยาอันควรคาที่จะบําเพ็ญในมงคลวารนี้ อาตมภาพขอ
อนุโมทนา 

ขอคุณพระรัตนตรัยและบุญกิริยาที่ไดบําเพ็ญ เปนปจจัยอวยชัย
ให ดร.วัชรพจน ทรัพยสงวนบุญ เจาของมงคลวารอายุครบ ๔๒ ป 
พรอมทั้งครอบครัว และญาติมิตร เจริญดวยจตุรพิธพร บวรพิพัฒน สิริ
สวัสดิมงคล รมเย็นงอกงามในธรรม ตลอดกาลยืนนานสืบไป 

สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย (ปยุตฺโต) 
๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 



สารบัญ 
อนุโมทนา ก 
ถาการศึกษาดี  
คนตองมีชีวิตดี ท่ีงอกงามสรางสรรค  ๑ 
-  ไตรสิกขาพัฒนาคนมาได้แค่ไหน 
 มรรคท่ีจะดําเนินชีวิตให้ดีงาม ก็ได้ตามอย่างน้ัน ๑ 
-  มรรคมีองค์ ๘ ก็กระจายออกไป จากการศึกษา ๓ ด้าน 
 ท่ีทําให้มีวิถีชีวิตดีงาม ๓ แดน น่ันเอง ๔ 
-  มรรคน้ี นําโดยปัญญา  
 แสดงออกมาทางศีล ขับเคลื่อนด้วยสมาธิ ๗ 

ก. หมวดปญญา  ๗   
ข. หมวดศีล  ๙   
ค. หมวดสมาธ ิ ๑๐   

-  มองมรรค ดูองค์รวมของวิถีชีวิต  ๑๔ 
-  ควรใส่ใจพัฒนาการดําเนินชีวิตของประชาชน  ๑๙ 
ผนวก:  
สมาธิ  มิใชใหมัวติดสุข มิใชใหมาขลุกกับความขลัง 

แตมุงใหเปนฐานกําลังของการพัฒนาปญญา ๒๗ 
-  สมาธิมีคุณลักษณะสําคัญ ๓ อย่างท่ีพึงยํ้า 
 สุขด่ืมดํ่า-ล้ําพลังจิต-เสริมประสิทธิภาพของปัญญา ๒๗ 

๑. จิตเป็นสมาธ ิมีกําลัง  ๓๐   
๒. จิตเป็นสมาธ ิใสกระจ่าง ๓๑   
๓. จิตเป็นสมาธ ิมีความสุข ๓๖   

-  อยากได้สมาธิกันนัก บ้างจะเอาขลัง บ้างจะเอาความสุข 
 ไม่นึกอย่างพุทธท่ีมุ่งให้เข้มทางปัญญา ๓๘ 
-  ถามถึงภาวนา ก็ตอบไว้นิด  ๔๕ 



ถ้าการศึกษาดี  

คนต้องมีชวีิตด ีที่งอกงามสรา้งสรรค์  
การศึกษาพัฒนาคนมาไดแคไหน 
มรรคที่จะดําเนินชีวิตใหดีงาม ก็ไดตามอยางนั้น  
ปุจฉา: จะถามเร่ืองท่ีตอเน่ืองจากวันกอนโนน ท่ีเก่ียวกับศีลนะครับ 
ท่ีวาศีลน่ีตองมากอน เปน ศีล สมาธิ ปญญา นะครับ ในหลักการ
ปฏิบัติจริงๆ ของไตรสิกขาวา ศีล สมาธิ ปญญา แตเสร็จแลว ใน
เวลาไปในมรรคน่ี ทําไมปญญาข้ึนกอน  
วิสัชนา: ออ นั่นเปนธรรมดา ศีลนั้นอยูในไตรสิกขา ในกระบวนการ
ฝก ซ่ึงเอามาจัดตั้งวางเปนระบบ ก็วาไปตามเร่ืองของการฝก เราก็
ดําเนินการไปตามนั้น สวนมรรคน้ีเปนกระบวนการธรรมชาติแทๆ ใน
ชีวิตของเรา มันจึงเปนไปตามธรรมดาในระบบธรรมชาติของมันเอง 

ขอใหมองดูในชีวิตของเรา ธรรมชาติของชีวิตมันดําเนินไป
ของมันอยางน้ัน คนเราน้ีมีปญญาท่ีเปนทิฏฐิรูเขาใจมองเห็นแค
ไหนอยางไร ก็คิดไปตามน้ัน คิดไดอยางน้ันแคน้ัน แลวก็พูดไป
ตามน้ัน ก็ทําไปตามน้ัน น่ีวาไปตามลําดับ ตามธรรมชาติของชีวิต 
น่ีคือเร่ืองของมรรค ทางดําเนินไปของชีวิต  



๒ ถาการศึกษาดีฯ 
 

สวนสิกขา การศึกษานี่เปนเรื่องของการฝก มันก็เปนธรรมชาติ 
แตเปนธรรมชาติท่ีสืบเน่ืองจากการท่ีคนจัดแจง คือเราไมปลอยให
มันเปนไปตามธรรมดาของธรรมชาติท่ีมีอยูเปนอยู แตเราใชความรู
เทาทันธรรมชาตินั้น มาจัดปรับใหมันดีข้ึน ที่เรียกวาฝกวาพัฒนานั่น
แหละ คนจึงพยายามจัดตั้งวางกําหนดท่ีจะใหมันดําเนินไปอยางนี้ๆ  

ที น้ี  การที่จะฝกคนน้ัน  ก็มี เหตุผลอยูแลววาตองเ ร่ิมท่ี
พฤติกรรม เพราะเปนของหยาบ ของปรากฏ และอยูในวงแคบ จะ
วางายกวาก็ได เพราะขอบเขตของมันนอย ก็แคน้ันๆ มันไมมีความ
ลึกซ้ึงพิสดารอะไร และอยางท่ีวาไปแลว พฤติกรรมอะไรตางๆ น้ัน 
ถาเราไมตั้งใจฝก มันก็จะอยูตัวของมัน พอมันอยูตัว ลงตัวของมัน
แลว อยางท่ีวาเปนพฤติกรรมเคยชิน ทีน้ีก็แกยากแลว จึงตอง
จัดการเสียกอน ถาขืนชา จะลําบากทีหลัง  

ตอจากพัฒนาพฤติกรรมไปแลว เร่ืองจิตใจน่ีกวางขวาง 
ละเอียดออนมาก แตถึงอยางน้ัน เร่ืองจิตใจก็ยังไมละเอียด ไม
ลึกซ้ึง ไมกวางขวางเทาปญญา และเราก็ตั้งใจจัดการพฤติกรรม 
จัดการกับจิตใจ ดวยปญญาท่ีรูเขาใจน่ีแหละ เพราะฉะน้ัน วาถึง
กระบวนการฝก ก็ตองวาไปตามนี้ คือเร่ิมตนท่ีฝกพฤติกรรม โดยมี
ปญญาอยูคุมทาย 

แตทีน้ี เมื่อวาตามกระบวนการของชีวิตในธรรมดาของ
ธรรมชาติ ในชีวิตท่ีเปนจริง ชีวิตก็ดําเนินไปตามทางของมัน ดัง
ท่ีวาแลว จุดเร่ิมอยูท่ีวาเรามีความรูความเขาใจเปนทุนเปนฐาน ใน
เวลาน้ีขณะน้ีเรามีความรูเขาใจแคไหนอยางไร ความรูความเขาใจ
น้ันก็จับตัวเปนทิฏฐิของเรา ซ่ึงเช่ือถือยึดถือมองเห็นอยางน้ันแคน้ัน  



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๓ 

เมื่อมีทิฏฐิมองเห็นเขาใจยึดถือเช่ือถือแคไหนอยางไร ก็มี     
สังกัปคิดการไปในแนวน้ัน แลวจากน้ันก็จะพูดจะทําแสดงออกทาง
กายวาจา พูดรวมๆ วา การดําเนินชีวิตก็จะเปนไปตามทางน้ัน น่ีคือ
มรรค ซ่ึงเปนทางดําเนินชีวิต จึงตั้งตนจากปญญาท่ีมีท่ีเปนอยูของ
คนน้ันๆ ในภาวะท่ีเปนทิฏฐิ คือความเห็นความเขาใจความเช่ือถือ 
ซ่ึงออกมาเปนความคิด น่ีคือเร่ิมจากหมวดท่ี ๑ ปญญา แลวจึงมา
หมวดท่ี ๒ มีพฤติกรรมกายวาจาท่ีสนองความคิดน้ัน 

แลวทีน้ี หมวดท่ี ๓ พวกสมาธิในดานของจิต ก็เปนแรง
ขับเคลื่อน ไมวาจะพูดจะทําอะไร ตัวพลังของจิต ภาวะความ
เขมแข็งของจิต คือความเพียรท่ีจะกาวไปในการพูดการทําการ
น้ันๆ สติท่ีตื่นทันอยูกับการน้ันเร่ืองน้ัน และสมาธิความมั่นแนมุง
แนว ก็จะมาเปนแรงขับเคลื่อน เปนสภาพจิตท่ีเอื้อตอการท่ีจะทํา
จะพูดใหสําเร็จผลไดดีแคไหน  

เพราะฉะน้ัน ฝายมรรคนี่วาไปตามกระบวนการของชีวิต เม่ือ
สิกขาคือกระบวนการฝกนั้น ฝกใหเปนไดแคไหน ก็มีมรรคที่เปนการ
ดําเนินของชีวิตไปตามทางที่เปนมรรคนั้น นี่คือสิกขาเขามาในชีวิต
ของเรา เกิดเปนมรรคท่ีชีวิตของเราดําเนินไปตามนั้น สิกขาฝกศึกษา
พัฒนามาไดแคไหน ก็มีมรรคท่ีจะดําเนินชีวิตไปไดแคอยางน้ัน 

ในเม่ือจุดเร่ิมของมรรคอยู ท่ีวาเรามีความรูเขาใจแคไหน
อยางไร ที่จะจับตัวเปนทิฏฐิของเรา ซ่ึงเช่ือถือยึดถือมองเห็นอยางน้ัน
แคนั้น แลวก็มีสังกัปคิดการ และแสดงออกทางกายวาจา รวมเปน
การดําเนินชีวิตของเรา ดังน้ัน ในการฝึกศึกษาพัฒนาน้ัน เป้าหมาย
แท้จึงอยู่ท่ีปัญญา ใหไดปญญาเปนจุดมุง และปญญาน้ันแหละจะ
มาเปนฐานของมรรค เปนทิฏฐิคือความเห็นความเช่ือถือ ซ่ึงเปน
ตนทางของความคิด ใหพูดใหทําไปไดเทาท่ีรูเขาใจและคิดไดน้ัน  
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เพราะฉะน้ัน เราจึงตองการใหไดทิฏฐิ ท่ีพัฒนาถึงข้ันเปน
สัมมาทิฏฐิ  

เอาละนะ กระบวนการฝกท่ีเราตั้งใจจัดการกับชีวิตน้ี เปนสิกขา 
สวนกระบวนการของชีวิตเองท่ีเปนไปตามธรรมดาของมันเทาที่ฝก
ศึกษาพัฒนาสําเร็จมา เปนมรรค เราจึงจัดการศึกษาฝกพัฒนา
คนดวยไตรสิกขา เพื่อใหคนนั้นมีมรรคที่กาวหนาไปอยางดี นี่
คือสอดคลองกัน  
ปุจฉา: [ไมสามารถไดยินคําถาม] 
วิสัชนา: มรรคน่ีเปนทางดําเนินชีวิต คือกระบวนการทํางานของ
ชีวิต จะเรียกวาวิถีชีวิตก็พอได มันจะไปตามความเช่ือ ความเห็น 
ความเขาใจ แคท่ีมีความรู แลวก็คิด แลวก็พูดก็ทําออกมา มันทํา
ไดเทาน้ัน ในขอบเขตของมัน ตามแนวทางของมัน เอาละนะ  

มรรคมีองค ๘ ก็กระจายออกไป จากการศึกษา ๓ ดาน 
ท่ีทําใหมีวิถีชีวิตดีงาม ๓ แดน น่ันเอง  

เมื่อพูดเร่ืองไตรสิกขา ก็ยอมไปเกี่ยวพันโยงกันกับเร่ือง
มรรคเปนธรรมดา ทีน้ีโดยสืบเน่ืองจากเร่ืองอื่นๆ เราก็ไดพูดกันมา
มากทีเดียวในเร่ืองไตรสิกขา แตไมคอยไดพูดถึงเร่ืองมรรค ดังน้ัน 
เวลามีเร่ืองเก่ียวของกับมรรคเขา ก็เลยเกิดความติดขัดหรือไม
คลองโลงโปรงนัก ในแงท่ีวาเมื่อไมมีพ้ืนมา ก็จะงง  

เพราะฉะน้ัน วันน้ีก็นึกวาจําเปนตองพูดเร่ืองมรรคตอไปอีก 
ใหมีความรูพ้ืนฐานท่ีจะโยงกับไตรสิกขาได แมจะยังไมละเอียด
ลึกซ้ึงอะไรนัก และในเรื่องไตรสิกขาเอง ก็ยังมีข้ันของแดนปญญา 
ซ่ึงเปนเร่ืองใหญท่ีสุด ก็เอาไวพูดกันจริงจังขางหนา 
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“มรรค” ก็คือ หลักการปฏิบัติท่ีเปนทางใหถึงความดับทุกข น่ี
เปนคําแปลตามภาษาแบบประเพณีนะ “มรรค” น้ันแปลวา “ทาง” 
มรรคกับทางก็เปนคํางายๆ ท่ีรูกันอยูแลว มรรคก็เปนคําท่ีเราเอา
มาใชในภาษาไทยแลว  ทีน้ี ทางน้ันในความหมายสามัญ ก็
หมายถึงทางเดิน หรือถนน อะไรพวกน้ี แตเมื่อเอามาใชในเรื่อง
ธรรมะ คือเอามาใชเปนคําศัพททางธรรม หรือศัพทธรรม ก็
หมายถึง ทางดําเนินชีวิต หรือวิถีชีวิต  

ทีน้ี การดําเนินชีวิต ก็เปนการปฏิบัติตอชีวิตน่ันเอง และเมื่อ
จะปฏิบัติตอชีวิตน้ันใหถูกตองไดผลดี ก็เปนการปฏิบัติธรรม โดย
เอาสิ่งท่ีดีงาม นําสิ่งท่ีควรประพฤติ มาปฏิบัติในการดําเนินชีวิต 
ดังน้ัน มรรคก็เลยเปนเร่ืองของการปฏิบัติและหลักการปฏิบัติ  

แลววากันไปอีกช้ันหน่ึง คําวา “ปฏิบัติ” น้ันเอง ก็แปลวา 
ดําเนิน หรือเดินทาง ไปๆ มาๆ ปฏิบัติตอชีวิต ก็คือดําเนินชีวิต พูดไป
พูดมาอยางไรๆ ก็วนเวียนอยูนี่ และก็ไดความอยางนี้ ไมออกไปไหน  

แตทีน้ี ถาจะแปลใหตรงและเต็มความ มรรคท่ีแปลวา ทาง 
ก็คือการปฏิบัติซ่ึงเปนทางดําเนินชีวิตที่จะนําไปสูจุดหมายของ
พระพุทธศาสนา ไดแก นิพพาน ซ่ึงจะเรียกอยางอ่ืนก็ได เชนวา เปน
ความหลุดพน เปนสันติ เปนความสุข เปนอิสรภาพ ก็แลวแตจะใช
ถอยคํา แตรวมความก็คือวา มรรคน้ีเปนทางปฏิบัติในการดําเนิน
ชีวิตท่ีจะใหถึงจุดหมายน้ัน  

แลวท่ีวามาน้ี ก็อยางท่ีบอกขางตน จะใชอีกคําหน่ึงก็ไดวา 
วิถีชีวิต คําวาวิถี ก็แปลวาทาง ตรงกับคําวามรรค และก็เปนคําท่ี
นิยมใชในภาษาไทยดวย ก็เปนอันวา มรรค คือทางดําเนินชีวิต 
หรือวิถีชีวิต  
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แตก็ตองระวังเอาเองดวยวา ถอยคําเหลาน้ี คนเอาไปใชกัน
ในความหมายท่ีตางคนตางคิดตางเขาใจ ซ่ึงไมเหมือนกัน เปน
เร่ืองของปญหาดานภาษา ซ่ึงเราตองรูเทาทันเอง เมื่อจะศึกษา ก็
เปนหนาท่ีของเราเองท่ีจะทําความเขาใจใหตรงตามความหมาย
ของคําน้ันๆ ท่ีใชในวงการน้ันๆ หรือในกรณีน้ันๆ  

ทีน้ี มรรค คือการปฏิบัติอันเปนการดําเนินชีวิตท่ีถูกตองดี
งาม ซึ่งนําไปสูจุดหมายท่ีดีเลิศ หรือพูดสั้นๆ วาวิถีชีวิตท่ีดีงามน้ัน 
ก็มาคูกับสิกขา ในแงท่ีวา เมื่อเราตองการจะมีวิถีชีวิตท่ีดีงาม จะ
ดําเนินชีวิตใหถูกตอง เราจะทําอยางไร เราก็ตองรูจักท่ีจะทําใหได
อยางน้ัน น่ีคือ เราก็ตองมีความรู และเราก็ตองฝกตัวเองใหทําให
ปฏิบัติไดอยางน้ัน ซ่ึงก็สอดคลองกับธรรมชาติของมนุษยเราน้ีเอง 
ท่ีวาจะเปนอะไร  จะทําอะไรเปน  ก็ตองฝกตองเรียนรู ท้ัง น้ัน 
เพราะฉะน้ันก็จึงตองมีสิกขา คือการฝกการศึกษาการหัดการ
พัฒนาข้ึนมา เพ่ือท่ีจะทําใหเราสามารถดําเนินชีวิตท่ีถูกตองดีงาม
ตามท่ีตองการน้ันได  

เพราะฉะน้ัน สิกขา กับมรรคน้ี จึงตองมาเขาคู ควบคูกัน ไป
ดวยกัน สิกขาเปนการฝก การศึกษา เปนการเรียนรูฝกหัดพัฒนา
ตน  เมื่ อฝก ตัว เองไวอย างไร  ก็จะดํา เ นินชี วิตไดอยาง น้ัน 
เพราะฉะน้ัน สิกขาจึงมาทําใหเราน้ี ไดมีมรรค คือการปฏิบัติซ่ึง
เปนทางดําเนินชีวิตท่ีถูกตองน้ัน สิกขากับมรรคก็เน่ืองกันอยางท่ีวา
น้ี คือ สิกขาเปนการศึกษาฝกฝนพัฒนา แลวมรรคก็เปนการ
ดําเนินชีวิตไดอยางท่ีศึกษาฝกฝนพัฒนาแลวน้ัน  

ทีน้ี สิกขาก็มี ๓ ดาน คือ ฝกหัดพัฒนาในดานพฤติกรรม 
เรียกวา ศีล ฝกหัดพัฒนาในดานจิตใจ เรียกวา สมาธิ และฝกหัด
พัฒนาในดานปญญา เรียกตรงตัววา ปัญญา 
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ทีน้ี พอมาดําเนินชีวิต บอกแลววา ฝกอยางไร ก็ไดอยางน้ัน 
เพราะฉะน้ัน เมื่อฝกดวยสิกขา ๓ ดานน้ัน ก็ดําเนินชีวิตโดยมี
พฤติกรรม มีจิตใจ แลวก็มีปญญา ท่ีไดพัฒนาข้ึนมาใหดําเนินไป
ไดดวยดีอยางน้ัน เพราะฉะน้ัน โดยสิกขา/ไตรสิกขา/การศึกษา ๓ 
ทําใหมี ศีล มีสมาธิ มีปญญา อยางใด ก็ไดมรรคคือการดําเนิน
ชีวิต ท่ีแยกออกไปเปน ๓ มีศีล มีสมาธิ มีปญญา อยางน้ัน ตรงกัน 
ดังท่ีบอกแลววา ฝกอยางไร ก็ไดอยางน้ัน 

แลวทีน้ี มรรค ท่ีวาแยกประเภทเปน ๓ หมวด หรือ ๓ ดาน 
โดยสอดคลองตรงกันกับสิกขา ๓ คือเปน ศีล สมาธิ ปญญา อยาง
น้ีน้ัน พระพุทธเจาทรงจําแนกยอยออกไปอีก ใหเห็นองคประกอบ
ท้ังหลายไดชัดข้ึน โดยทรงแยกยอยออกไปจาก ๓ หมวด 
กลายเปน ๘ ขอ เรียกวา องคประกอบของมรรค ๘ อยาง หรือเรียก
งายๆ วา องค ๘ ของมรรค ก็มาดูกัน 

มรรคนี้ นําโดยปญญา  
แสดงออกมาทางศีล ขับเคลื่อนดวยสมาธิ  
ก. หมวดปญญา  
๑. สัมมาทิฏฐิ แปลวา ความเห็นชอบ หรือความเห็นถูกตอง  

ถอยคําน้ี ตองอธิบายความหมายกันหนอย คือ คนเราน้ีมี
ความรู มีความเขาใจอยางไรแคไหน ความรูความเขาใจเทาท่ี
เขามีน้ัน ก็จะจับตัวเปนความเห็น ความเชื่อ เปนความยึดถือ 
เปนหลักการท่ียึดถืออยางน้ัน คือมันจะเปนขอสรุปหรือเปน
ผลรวมแหงความรูความเขาใจของเขา หรือปญญาเทาท่ีมีท่ีถึง 
เรียกสั้นๆ วา “ทิฏฐิ”  
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แลวทิฏฐิน้ันก็จะเปนตัวนําในกระบวนการดําเนินชีวิตของ
เขา เร่ิมตั้งแตการคิดไปตามความเห็น ตามความเช่ือ ตามหลัก
ท่ียึดถือไว แคท่ีเขารูเขาใจอยางน้ันๆ 

ในการท่ีจะมาเปนมรรค จะมาเปนตัวนําของทางดําเนิน
ชีวิตถูกตอง ท่ีเรียกวามรรคน้ี ก็ตองเปนทิฏฐิท่ีถูกตอง ดังน้ันใน
มรรคน้ี ขอท่ี ๑ จึงใหเปนสัมมาทิฏฐิ  

พอมีสัมมาทิฏฐิ มีความรูความเขาใจท่ีเขาถึงความจริงแท 
เกิดเปนทิฏฐิ คือปญญาเทาท่ีมองเห็น เรียกงายๆ วาความเห็น 
เปนความเช่ือ ความยึดถือท่ีถูกตองแลว ก็มีความคิดการตั้งจิต
ตั้งใจที่จะทําการตางๆ ท่ีถูกตองสอดคลองหรือเปนไปตาม
ความเห็นความเช่ือท่ีถูกตองน้ัน  

๒. สัมมาสังกัปปะ แปลวา ความดําริชอบ หรือความคิดถูกตอง  
ดังไดอธิบายแลวในขอแรก สังกัป คือความคิด ความดําริ

นั้น มีทิฏฐิเปนฐาน เปนตัวกําหนด เม่ือมีทิฏฐิ มีปญญามองเห็น
แคไหน เช่ือ ยึดถืออยางไร ก็คิดการตางๆ ไปตามความรูเขาใจ
มองเห็นเช่ือถือยึดถืออยางน้ัน หรือคิดในทางท่ีสนองทิฏฐิน้ัน  

ดังนั้น เมื่อมีสัมมาทิฏฐิ เห็น เชื่อ ยึดถือถูกตองแลว ก็คิดการที่
ถูกตอง สอดคลองสนองสัมมาทิฏฐินั้น พูดกวางๆ วา คิดการอะไรตางๆ 
ที่ดีงามสรางสรรค ซ่ึงปลอดจากความใฝกาม (เนกขัมมะ) ปราศจาก
ความแคนเคืองคิดราย (อพยาบาท) และปราศจากจากการขมเหง
เบียดเบียน (อวิหิงสา) เรียกวา สัมมาสังกัปปะ แปลวา ความดําริชอบ  

แลวในการคิดชอบน้ี ถารูจักคิดแยบคาย คิดเปน คิดไดดี 
อยางท่ีวามโียนิโสมนสิการ ก็จะคิดอยางไดผล สําเร็จการตางๆ 
ไดอยางดีอยางเลิศดวย พรอมท้ังยอนกลับมาชวยใหเกิดความรู
เขาใจถูกตอง มีปญญาท่ีเปนสัมมาทิฏฐิย่ิงข้ึนอีก 
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ได ๒ ขอแลว ซึ่งเปนเร่ืองของความรูความเขาใจ และ
ความคิด เปนเร่ืองของปญญา จึงรวมเปนหมวดท่ี ๑ คือ ปญญา 
แลวตอไป จากความคิดก็จะออกมาสูการกระทํา 

ข. หมวดศีล  
๓. สัมมาวาจา แปลวา วาจาชอบ พูดจาถูกตอง 

 การกระทําทางวาจา เรียกกันวาพูด เมื่อมีความรูความ
เขาใจอยางไรเทาไร ยึดถือ เช่ือถือ คิดเห็นอยางไร คิดแลว ก็พูด
ไปตามน้ัน  

เม่ือมีความรู เขาใจ เช่ือ คิดเห็นถูกตอง ก็พูดถูกตองไปตาม 
เปนวาจาชอบ เรียกวา สัมมาวาจา แปลวา เจรจาชอบ หรือ พูด
ชอบ พูดถูกตอง กลาววาจาดีงามมีเหตุผล เปนประโยชน ซ่ึง
ปลอดจากคําเท็จ ปราศจากคําสอเสียด คําหยาบคาย คําเพอ
เจอ 

๔. สัมมากัมมันตะ แปลวา การทําชอบ ทําการถูกตอง 
เมื่อมีความรู  เขาใจ  เ ช่ือ  คิดเห็นถูกตอง  ก็กระทํา  ก็

แสดงออกทางกาย ทําการถูกตองไปตาม เปนการทําชอบ เปน
การกระทําถูกตอง เรียกวา สัมมากัมมันตะ บางทีแปลอยาง
โบราณวา การงานชอบ แตแปลเปนการกระทําชอบดีกวา จะ
ไดไมไปสับสนกับภาษาปจจุบันท่ีเปนเร่ืองของการเลี้ยงชีพ  

การทําการถูกตอง น้ี  ก็ เปนการกระทํา ท่ีดีงาม  เปน
คุณประโยชน ทําการท้ังหลายท่ีปลอดจากการฆาฟนทําราย 
ปราศจากการเอาของคนอื่นท่ีเขามิไดให ปลอดจากการ
ประพฤติผิดในกาม การลวงละเมิดทางเพศ  
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๕. สัมมาอาชีวะ แปลวา เลี้ยงชีพชอบ มีอาชีวะถูกตอง  

การประกอบอาชีพการงาน การหาเลี้ยงชีพ เปนแดนใหญ
แหงกิจกรรมของชีวิต ท่ีองคมรรคออกโรงทํางานกันเต็มท่ีเต็ม
กระบวน จึงสําคัญมาก ตองไดความเชื่อ ความเขาใจ และการ
คิดท่ีถูกตอง เมื่อรูเขาใจ มองเห็น เช่ือถือถูกตอง คิดการในทาง
ถูกตอง ก็จะประกอบการอาชีพถูกตองไปดวย เชนวา ถา
มองเห็นเช่ือถือวา การเบียดเบียนกันไมดี การฆากันไมดี อาชีพ
อะไรท่ีเปนการทํารายคนอื่น เอาเปรียบคนอื่น ก็จะละเวน 
หลีกเลี่ยง  อยางน้ีเปนตน  ก็พูดกวางๆ  ไวกอนวา  ละเวน
มิจฉาชีพ ประกอบสัมมาชีพ 

สัมมาวาจา เจรจาชอบ หรือพูดถูกตอง สัมมากัมมันตะ 
กระทําการถูกตอง แลวก็ สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีวิตถูกตอง ๓ ขอ
น้ี เปนเร่ืองออกมาเปนพฤติกรรม เพราะฉะน้ันก็อยูในหมวดศีล  

ค. หมวดสมาธิ  
๖. สัมมาวายามะ แปลวา พยายามชอบ มีความเพียรพยายาม
ถูกตอง 

การที่เราจะรับรู เรียนรู ทําความเขาใจ คิดการท้ังหลาย และนํา
เร่ืองท่ีรูที่เขาใจมาสูการประพฤติปฏิบัติ จะพูดจา จะทําการท้ังหลาย
ใหถูกตอง ใหไดผลดี ก็ตองมีสภาวะดานจิตใจมาหนุน ตองมี
จิตใจท่ีเหมาะแกการใชงาน มีกําลังมีความเขมแข็ง มุงหนาไป 

เริ่มดวยใหเกิดมีฉันทะข้ึน (ฉนฺทํ ชเนติ) คือใจรักอยากทํา 
แลวก็พยายาม เรียกวามีวายามะ-ความพยายาม คือเอาเรี่ยวแรง
มาลงมือทําการ มีวิริยะ ความเพียร คือแกลวกลา เดินหนา กาวไป 
ใจสู ซ่ึงจะนําใหทําการน้ันไดผลจนสําเร็จ  
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ทั้งนี้ โดยใหเปนสัมมาวายามะ คือเปนความเพียรพยายาม
ชอบ อันถูกตอง ในการระวังปองกันอกุศล เร่ืองเลว สิ่งราย ท่ียัง
ไมเกิด มิใหเกิดข้ึน (สังวร) ในการละเลิก แกไข กําจัดอกุศล 
เร่ืองเลว สิ่งราย ท่ีเกิดข้ึนแลว ใหหมดสิ้นไป (ปหาน) ในการ
ประกอบกระทําบําเพ็ญกุศล เร่ืองดี สิ่งท่ีเปนคุณ ท่ียังไมเกิด ยัง
ไมมี ใหเกิดใหมีข้ึน (ภาวนา) และในการเพ่ิมเติมเสริมรักษากุศล 
ทําใหเร่ืองดี สิ่งท่ีเปนคุณ ท่ีเกิดข้ึนแลว ท่ีมีอยูแลว มั่นคงดํารง
อยูได ไมเลือนหาย แตใหเจริญเพ่ิมพูน จนไพบูลย เต็มเปยม 
(อนุรักขณา/อนุรักษ์) รวมเปนเพียร ๔ ดาน ตอดวย 

๗. สัมมาสติ แปลวา ระลึกชอบ สติถูกตอง สติทันพรอมท่ัว  
ไมวาจะคิด จะพูด จะทําอะไร ก็ตองมีสติ ถึงจะมีความ

เพียรอยางดีเดินหนาเต็มท่ี แตเพียรเทาน้ันไมพอ อาจจะพลาด 
ไมวาจะหยอนไป หรือเกินไป ก็เสียการได ไมสําเร็จ จึงตองมี
ธรรมน้ีดวย คือสติ ซ่ึงพระพุทธเจาตรัสยํ้าไววา สติน้ันจะตองใช
ประโยชนในท่ีท้ังปวงหรือในทุกกรณี (สติญ ฺจ ขฺวาหํ ภิกฺขเว 
สพฺพตฺถิกํ วทามิ, สํ.ม.๑๙/๕๗๒/๑๕๘)  

“สติ” คําส้ันๆ นี้ มีความหมายท่ัวถึงทุกอยาง ถาเขาใจ
ความหมายแลว พูดคําเดียวน้ี ถึงใจทันที มีคําแปลที่เปนทางการ
วา ระลึกได นึกได ถาพูดงายๆ อยางชาวบาน มีสติ ก็คือใจอยูกับ
ตัว ไมใจหาย ไมใจลอย ไมเผลอ ไมหลงลืม ท่ีวาใจอยูกับตัวน้ัน 
คือมันพรอมรับ พรอมสนอง ถึงกันกับสิ่งท่ีตัวเก่ียวของตองทํา
ทุกอยาง จะพูดจะทําอะไร ใจก็อยูกับส่ิงที่พูดที่ทํานั้น ไมพลัด ไม
พลาด ไมคลาด ไมเคล่ือน ไมหลุด ไมลอย ไมเตลิดไป  
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ท่ีแปลสติวานึกได ระลึกอยูน้ัน ก็เปนการต่ืนตัว ทันตอ
ความเปนไปรอบตัว เฝาดูอยู พรอมรับพรอมสนอง มีอะไร
เก่ียวของจะจัดจะทํา ก็จับไวกับใจ ดึง ตรึง กํากับอยู อะไรดี ท่ี
พึงตองการ ก็เลือกรับจับเอาไว อะไรรายไมดี ก็กันออกไป ทํา
หนาท่ีเหมือนนายประตูหรือผูเฝายามตรวจตราคนท่ีผาน จะ
หยุดจะยั้งจะสํารวจตรวจนับจับคนจะปลอยใหไปหรือไม และ
เหมือนเจาหนาท่ีผูตรวจสอบเชนดูวาขณะน้ีมีความเพียรแรง
เกินไปชักจะรอนรน ใหเสริมสมาธิใจสงบมั่นคงข้ึนมาดุลให
พอดีไปอยางเรียบแนว เวลาน้ีศรัทธาแรงไปโดยไมรูเขาใจเหตุผล
จะกลายเปนงมงาย ใหเสริมความรูใชปญญาใหมากข้ึน อะไร
ขาดอะไรเกิน จัดปรับใหครบถวนลงตัว ใหถึงกันทันทั่วรอบคอบ  

สติเปนตัวตื่นตัวเตือนตัวตั้งหลักตัวสงสัญญาณให เชนวาใน
กรณีนี้สถานการณนี้ ใหดึงธรรมนําคุณสมบัตินั้นๆ เขามาทํางาน
ใหตรงเรื่องเหมาะโอกาสท่ีจะไดผลดี ดังน้ีเปนตน และจัดปรับ
ใหไดท่ี ใหพอดีกับกรณี  

ทั้งนี้พึง เ ข้าใจว่า สติจะพ่วงเอาสัมปชัญญะ คือความ
ตระหนักรู้ มาทํางานไปด้วยกัน  

หนาท่ีหลักของสติน้ัน คือเปนตัวเร่ิมงานใหแกปญญา ท้ัง
ปญญาท่ีทํางานเฉพาะหนาเฉพาะกิจ ท่ีเรียกวาสัมปชัญญะ 
และปญญาท่ีทํางานประจําในเร่ืองราวท่ัวไป ดังท่ีเรียกคูกันวา 
สติสัมปชัญญะ และสติปญญา  

สติเปนตัวเร่ิมงาน โดยเปนเหมือนมือ ซ่ึงจับดึงตรึงร้ังหรือ
ถือสิ่งท่ีตองการไว ไมใหคลาดไมใหพลัดหรือหลุดลอยพนเลย
ลับหายไปเสีย สวนปญญาเปนเหมือนตาท่ีมองท่ีเพงจองดู
พิจารณาพินิจวิจัยสิ่งน้ันใหรูเห็นเขาใจไปจนแจมแจงชัดเจน   
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สติชอบ เปนสัมมาสติ คือสติท่ีตื่นพรอมทันตอความเปนไป
ท่ัวทุกดาน อันจะใหปญญาทํางานไดอยางดีรูเทาทันถึงความ
จริง ซ่ึงตรัสแสดงไววาเปนสติปฏฐาน คือ สติท่ีตื่นพรอมดวย
ปญญาตามดูรูทันตอความเปนไปท่ัวทุกดาน มองเห็นความจริง
ตามสภาวะ เปนอยูอยางมีจิตใจเปนอิสระ โดยมีตัวทํางาน
ประจําคือ ความเพียร ปญญาท่ีเรียกวาสัมปชัญญะ และสติ 
จําแนกเปน ๔ อยาง คือ 
๑. กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน  สติตื่นอยูพรอมดวยปญญา
ตามดูรูทันกาย 

๒. เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน  สติตื่นอยูพรอมดวยปญญา
ตามดูรูทันเวทนา 

๓. จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน  สติตื่นอยูพรอมดวยปญญา
ตามดูรูทันภาวะจิต 

๔. ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน  สติตื่นอยูพรอมดวยปญญา
ตามดูรูทันธรรม เชนวา ในใจมีนิวรณไหม มีโพชฌงคไหม 
ขันธ ๕ อายตนะ พรอมทั้งการเกิดการละสังโยชนโดยอาศัย
อายตนะ ๖ คู และอริยสัจ ๔ คืออะไร อยางไร 

๘. สัมมาสมาธิ แปลวา จิตตั้งมั่นชอบ สมาธิถูกตองไดท่ี สมาธิ
ถูกตรงเต็มความหมาย  

สมาธิ พูดภาษาทางการวาคือ ภาวะท่ีจิตมีอารมณหน่ึง
เดียว (เอกัคคตา) ไดแกตั้งจิตไวสนิทแนวในอารมณน้ัน พูดอยาง
งายวาคือ ภาวะจิตต้ังมั่น มุงแนว อยูตัว ไดท่ี เปนประธานเปน
ท่ีตั้งท่ีรวมท่ีรองรับกุศลธรรมท้ังหลาย จนเรียกช่ือเปนตัวแทน
ของการฝกฝนพัฒนาดานจิตใจ เร่ืองสมาธิน้ี ไดอธิบายมามาก
แลวขางตน จึงพูดท่ีน่ีเพียงเทาน้ี [ดูเพ่ิมเติมได้ ในภาคผนวก] 
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จิตท่ีเปนสมาธิ เปนกัมมนีย พรอมเต็มท่ีท่ีจะใชทํางาน 
เฉพาะอยางย่ิงเอื้อใหปญญารูเขาใจมองเห็นชัดเจน เปน
สัมมาสมาธิ มีสมาธิในฌาน ๔ เปนมาตรฐาน 

น่ีคือสุดทาย สามขอ อันไดแก สัมมาวายามะ สัมมาสติ 
และสัมมาสมาธิ น้ี เปนองคงานดานจิตใจ จัดเปนหมวดสมาธิ   

เปนอันครบองค ๘ ของมรรค ซ่ึงจัดแยกเปน ๓ หมวดดังที่วา 
แลว ก็ซอยออกไปใหเห็นวา โดยการช้ีนําของปญญา ออกมาทาง
ศีล ดวยเร่ียวแรงกําลังงานของชุดสมาธิน้ัน ในแตละดาน มีอะไร
เปนตัวประกอบสําคัญในการปฏิบัติธรรมหรือดําเนินชีวิตท่ีดีน้ัน  

มองมรรค ดูองครวมของวิถีชีวิต   
ขอยํ้าอีกคร้ังหน่ึงวา สิกขา เปนการฝกการศึกษา ท่ีจะใหคน

มีการดําเนินชีวิตหรือวิถีชีวิตท่ีเปนมรรค  
ดังน้ัน ในแงของสิกขา คือในการฝก ก็จะมีรายการขอปฏิบัติ 

เปนขอแยกขอยอย มีรายละเอียดท่ีจะตองปฏิบัติหรือรักษา
มากมาย เพ่ือจะไดมีวิถีชีวิตท่ีเปนมรรค แลวแตวาจะไปอยูใน
สภาพชีวิตอยางไร เชน ในข้ันศีล ถาเปนภิกษุ ก็มีปาติโมกขสังวรศีล 
ที่มีสิกขาบท ๒๒๗ แลวยังมีสิกขาบทนอกปาติโมกขอีกหลายรอย
หรือเปนพัน ของภิกษุณีก็มีสิกขาบทในปาติโมกข ๓๑๑ ตอจาก   
ปาติโมกขสังวรศีล ก็ยังมีปจจัยสันนิสิตศีล ศีลท่ีเก่ียวกับปจจัยสี่ 
ฯลฯ ถาเปนคฤหัสถ ก็มีสิกขาบท ๕ ท่ีรักษาใหเปนศีล ๕  

รวมแลว  ไมวาจะมีรายละเอียดวิจิตรพิสดาร  มี เ ร่ือง
เยอะแยะอยางไร ก็ประพฤติปฏิบัติศีลในสิกขาน้ัน ใหเปนศีลใน
มรรค   
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พอถึงศีลท่ีวาเปนมรรค ก็ไมใชเปนการแยกดูรายละเอียดใน
การฝก แตดูผลการฝกท่ีออกมาในการดําเนินชีวิต  ที่นับวาเปนองค    
ประกอบของวิถีชีวิตท่ีดีงาม ซ่ึงเปนผลของการฝกการศึกษาน้ัน  

ยกตัวอยางเชน ศีลในมรรค จะเห็นวา ไมไดแยกเปนศีล
น้ันศีลน้ี ไมแจกแจงเปนการปฏิบัติท่ีมีรายการรายละเอียดในการ
ฝกอยางน้ีๆ น่ันเปนเร่ืองของสิกขา แตในมรรคน้ี ดูผลรวม จึงแยก
ศีลเปนแคดาน กาย วาจา และ อาชีวะ คือเปนเร่ืองในข้ันของการ
ดําเนินชีวิต ไมวาจะไปทําไปประพฤติปฏิบัติอะไรก็ตาม ก็ใหเปน
ภาวะชีวิตท่ีไมมีเจตจํานงทํารายผูใด โดยใหเปนศีลอยูใน ๓ องค 
ท่ีเปนอยางน้ี คือ  

ในดานวาจา จะพูดอะไรก็พูดไป แตอยาใหเปนวาจาเท็จ 
แตใหเปนคําพูดท่ีปลอดวาจาเท็จ ปลอดคําหยาบคาย ปลอดคํา
สอเสียด ปลอดคําเพอเจอ เมื่อเวนปราศปลอดวาจาไมถูกตองพวก
น้ีแลว จะพูดอะไรก็พูดไป ไมตองพรรณนารายละเอียดอยางใน
การฝกของสิกขา เปนอันวา สัมมาวาจาปราศจากคําพูดผิดราย
ท่ีวาน้ี น่ีคือวาจาท่ีใชได  

ในดานกาย ในการแสดงออกทางกาย จะทําอะไรก็ทํา แต
ขอใหปราศจากการละเมิด เบียดเบียน ทํารายชีวิตรางกายของ
ผูอื่น ปราศจากการลวงละเมิดทรัพยสินของผูอื่น ปราศจากการ
ประพฤติผิดในกาม ก็เปนอันวาใชได  

ในดานอาชีพก็เหมือนกัน ก็อยาใหเปนอาชีพที่เสียหาย ซ่ึงก็
จะโยงมาหาวาจาและกัมมันตะน้ันแหละ คุณก็ประกอบอาชีพสุจริต
ไปสิ ท่ีทําไปโดยไมมีการพูดเท็จทําลายประโยชนคนอื่น ไม
หลอกลวงเขา ไมเบียดเบียนทํารายชีวิตรางกายใคร ไมละเมิด
ทรัพยสินผูอื่น ไมผิดทางกาม ก็เปนอาชีพท่ีใชไดโดยหลักการ  
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ทีน้ี มาดูดานจิตใจในหมวดสมาธิ ถาไมเขาใจหลักน้ีก็จะ
สงสัยวา ในใจท่ีดียังมีอะไรๆ อยางอื่นต้ังมากมาย เชน เมตตา 
กรุณา กตัญู ขันติ จาคะ หิริ โอตตัปปะ ฯลฯ แตทําไมในหมวดน้ี
ไมพูดถึง บอกวามีแค ๓ คือ สัมมาวายามะ เพียรชอบ สัมมาสติ ระลึก
ชอบ และสัมมาสมาธิ ตั้งจิตมั่นชอบ พูดสั้นๆ ก็คือ วายามะ สติ และ 
สมาธิ ทําไมเอาแค ๓ น้ี 

ตอบสั้นๆ ก็วา เพราะธรรม ๓ อยางน้ี เปนองคประกอบ
สําคัญยืนตัวในการทํางานดานจิตใจของมนุษย ท่ีจะใหทุกอยาง
ดําเนินไปได เปนสิ่งท่ีตองการประจําในการปฏิบัติ เปนตัวทํางาน 
เปนตัวประจําการ ธรรมคือคุณสมบัติอยางอื่นๆ ในจิตใจน้ัน ก็
ออกมาแสดงโดยมีเจา ๓ ตัวน้ี ขับเคลื่อน นํา คุม เปนท่ีตั้งตัว เปน
ท่ีทํางาน เปนท่ีรวมพล  

ในการดําเนินชีวิตของคนท่ัวไป ก็มองเห็นได ในฝายจิตตอง
มี หน่ึง ความเพียรน้ี ถาไมมีตัวความเพียรน่ี แลวอะไรจะทํางาน 
แมแตเมื่อคนโกรธ จะทําอะไรสนองความโกรธ ก็ตองมีความเพียร 
แตมันไมเปนสัมมาวายามะ หากเปนมิจฉาวายามะไปเสีย  

ในกรณีน้ี เราตองการดําเนินชีวิตท่ีถูกตอง ใหความเพียรท่ีมี 
เปนสัมมาวายามะ คุณสมบัติอื่นอะไรๆ ท่ีจะออกสูปฏิบัติการใน
การดําเนินชีวิตได ก็ตองมีตัววายามะ คือความเพียรน้ี ขับดันไป 

สอง ตองมีสติกํากับ คอยตั้งหลักไว ใหใจอยูกับงานกับเรื่องนั้น 
ไมวาจะฝกศึกษาอะไร จะทําการใดๆ ก็ตองมีสติทั้งน้ัน แตถาดาน
ปญญาพรอง มีทิฏฐิมีสังกัปท่ีมิจฉา สติซ่ึงเปนกุศล (เปนคุณเก้ือหนุน
ชีวิต) ไปจับไปอยูกับงานการเรื่องที่ผิด ใชผิด ก็กลายเปนมิจฉาสติไป  
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ปญญาท่ีเปนสัมมาทิฏฐิรู-บอกไว อันไหนเปนคุณ อันไหน
เปนโทษ ตัวดี ตัวราย สติ-องครักษ เฝายาม พอเจาพวกโทสะ โลภะ 
ริษยา ข้ีเกียจ ข้ีโกรธ ฯลฯ จะมา สติก็หามไว กันออกไป ใหพวก
เมตตา จาคะ สัจจะ ขันติ ฯลฯ เขามา ไมใหไถลออกนอกทาง ฯลฯ   

พรอมกันน้ัน ก็ตองมี สาม คือ สมาธิเปนฐานรองรับ เปนท่ีตั้งท่ี
ทํางานดังวาแลว คุณสมบัติอื่นท้ังหลายจึงจะต้ังอยูได ทํางานได 
เจริญงอกงามได มิฉะนั้นก็จะพากันหลนระเนระนาดหายไปหมด แต
ก็ตองใหมั่นแนมุงแนวในเร่ืองในงานที่ถูกตอง ไมเปนมิจฉาสมาธิ 

ครบแลว  ๓ ตัวน่ี ในฝายจิต คือมี สัมมาวายามะ สัมมาสติ 
สัมมาสมาธิ เปนองคประกอบในการทํางาน ท่ีจะใหการดําเนิน
ชีวิตท่ีดีงามน้ีเปนไปได  

เวลาพูดถึงผูปฏิบัติกรรมฐาน ก็จะเห็นวาเจา ๓ ตัวน้ีเดน
ข้ึนมาเลย อยางจะไปปฏิบัติวิปสสนา จะบําเพ็ญสติปฏฐาน ๔ ก็มี 
“อาตาปี สมฺปชาโน  สติมา”  อาตาปี  ก็ เพียรพยายาม  น่ีอยู ใน
สัมมาวายามะ สัมปชาโน มีสัมปชัญญะ อันน้ีเปนเร่ืองของวิปสสนา 
จึงตองมีปญญาเขามา แลวก็ สติมา มีสติ และพรอมกันน้ี สมาธิถึง
จะไมใชตัวแกนงานในวิปสสนา ก็ตองมีเปนฐานรองอยู ถาจิตไมมี
สมาธิบางเลย ปญญาก็ทํางานไมไดผล เพราะจิตไมเปนกัมมนีย 
ไมเหมาะกับการใชงาน อยางท่ีเคยพูดไปแลว  

ในการปฏิบัติวิปสสนาอยางสติปฏฐาน สมาธิไมใชตัวเดน 
ไมไดตองการสมาธิลึกซ้ึงนัก กลับเปนวาสติเปนตัวเดน แตก็ตองมี
สมาธิอยูบาง โดยท่ีวาทานมักอธิบายกระบวนการปฏิบัติกันยืด
ยาว บอกวากอนจะเร่ิมปฏิบัติวิปสสนา ก็ไปเจริญสมาธิกอน ซ่ึง
มักจะวากันถึงข้ันใหไดฌาน ๔ แลวจึงเร่ิมวิปสสนา  
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น่ีคือมีสมาธิท่ีไดเต็มท่ีอยูกอนแลว แตพอถึงตัววิปสสนา ก็
ไมตองพูดถึงสมาธิท่ีมีเปนฐานอยูกอนแลวน้ันอีก พูดถึงแตตัว
ทํางานประจําขณะน้ันๆ ในวิปสสนา คือ ความเพียร สัมปชัญญะ 
แลวก็สติ ดังท่ีวาไปแลว  

สวนในดานปญญา บอกแลววาสัมมาทิฏฐิเปนตนทางนําหนา
หมด ดังวาแลวปญญาความรูความเขาใจตางๆ นั้นเปนคําพูดรวมๆ 
อยูในระหวางที่ยังพัฒนา เปนปญญาจริงแลวบาง ยังเปนแตเรียกช่ือ
วาปญญาบาง ทีน้ีปญญาน้ันก็อยูท่ีวา มันรูเขาใจถูก หรือรูเขาใจ
ผิด ซ่ึงก็จะพาใหเห็นถูกหรือเห็นผิด เช่ือถูกหรือเช่ือผิด เปนทิฏฐิ
ความยึดถือหลักการท่ีถูกหรือผิด แลวมันก็เปนจุดตั้งตน ถาเริ่มจาก
จุดตั้งตนท่ีผิด ก็ผิดไปตลอดทางท้ังกระบวน แตถาเร่ิมจากจุดตั้ง
ตนท่ีถูก ก็ไปถูกทางตลอดกระบวน เพราะฉะน้ันปญญาตัวสําคัญ
ท่ีจะเปนฐานท่ีตั้งตนในการดําเนินชีวิต ก็คือทิฏฐิน้ี ท่ีถูกหรือผิด  

ตอจากน้ัน ในการที่ทิฏฐิน้ีจะออกไปสูการดําเนินชีวิต ก็ตอง
มีความคิด จึงจะออกไปเปนปฏิบัติการได นี่คือตอจากความรูเขาใจ 
จากความเห็นความเช่ือ ความยึดถือหลักการ ก็ออกมาสูสังกัป คือ
ความคิดความดําริ แลวไปตอเช่ือมกับการดําเนินชีวิตดานพฤติกรรม 
โดยมีดานจิตใจมาขับเคลื่อนใหเปนไปจนสําเร็จได ดังท่ีวา  

ท้ังหมดน้ีก็เปนกระบวนการดําเนินไปของมรรค อยางท่ีบอก
ไปแลววา มรรคน้ีเปนดานการดําเนินชีวิตของคน ซ่ึงวาไปตาม
ธรรมชาติ  เมื่อคุณสมบัติอยาง น้ีมีแลว  มันก็ดําเนินไปตาม
กระบวนการของมัน เพราะฉะน้ัน เมื่อจะใหเปนการดําเนินชีวิตท่ีดี
งามถูกตอง ก็จึงตองใหมีสัมมาทิฏฐิ ซ่ึงเปนปญญาท่ีพัฒนามาดี
แลว เปนท่ีตั้งตน 



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๙ 

ทวนยํ้าวา ในฝายมรรคน่ี เริ่มดวยปญญา เม่ือรูเขาใจอยางไร 
มองเห็นแคไหน ก็ทําไปตามน้ัน และทําไดในขอบเขตเทาน้ัน เมื่อ
ปญญาพัฒนาลึกซ้ึงและขยายออกไป ก็เปดกวางขยายไกล มี
ความเช่ือ คิดเห็น เขาใจแคไหน ก็จะดําเนินชีวิตไปไดตามน้ัน 

สวนในฝายสิกขาน้ัน เพราะเปนการฝกดวยความต้ังใจจะ
พัฒนาชีวิต ก็เร่ิมดวยสวนท่ีหยาบจับงาย เปนพวกเคร่ืองมือกอน 
ก็เอาศีลนําได อยางท่ีวาเอาศีลเปนฐานท่ีตั้งตนในการฝก เมื่อฝก
ศีลดวยวินัยแลว ก็เปนฐานใหกาวตอไปสูจิตสูปญญาไดผลดี  

เปนอันวา ไดเห็นความสัมพันธโยงกัน ระหวางฝายสิกขา 
กับฝายมรรคแลว  

รวมความก็คือว่า สิกขาเปนการเรียนรูฝกหัดพัฒนาคนให
ดําเนินชีวิตไปอยางถูกตอง ฝกอยางไร ไดอยางน้ัน เมื่อเราสิกขา/
ศึกษา - ฝกใหมีพฤติกรรม มีจิตใจ มีปญญา ไดอยางไร เราก็ใช
พฤติกรรม จิตใจ และปญญาน้ัน ในการมีมรรค – ท่ีจะดําเนินชีวิต
ไดอยางน้ัน จึงสอดคลองเปนอันเดียวกัน  

ตามท่ีวามาน้ี พูดใหเขาใจดวยภาษาอีกแบบหน่ึงวา สิกขา 
พึงมองแบบแยกสวน แตมรรค พึงมองแบบองครวม 

ควรใสใจพัฒนาการดําเนินชีวิตของประชาชน   
ตามท่ีวาใหมองสิกขาแบบแยกสวน แตมองมรรคแบบองค

รวมน้ัน จะเห็นไดงาย เราจะฝกคนใหไดใหเปนอยางน้ันๆ ใหมีชีวิต
ที่ดีอยางน้ีๆ เวลานี้เขาอยูในสภาพชีวิตแบบน้ี เชนเปนพระ หรือเปน
คฤหัสถ อยูในวัยน้ันวัยน้ี เราควรจะฝกจะพัฒนาในจุดน้ันๆ ใน
เร่ืองน้ันๆ ก็พิจารณาแจกแจงรายการ แยกรายละเอียดออกไปๆ 
แลวก็ฝกกันไป น่ีคือสิกขา  
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แตพอดูมรรค คือชีวิตของเขาที่เปนอยูดําเนินไป ก็ดูรวมวา
ดําเนินไปถูกตองไหม ดีงามไหม คราวน้ีมองรวมเลย และโยงถึงกัน
ประกอบกันทุกดาน ก็จึงบอกองครวมมาตรฐานท่ีพรอมทุกดานให
เปนสัมมาไว อยางเปนองครวม ท่ีวาดูท่ัวพรอมถึงกันหมด 

จึงเปนอยางท่ีทานบอกหลักไว เอางายๆ คนน้ันไปฝก
กรรมฐาน ทําสมาธิ คนน้ีไปปฏิบัติวิปสสนา น่ีคือการพัฒนาจิตใจ 
พัฒนาปญญา เปนเร่ืองของจิตใจและปญญาลวนๆ ไมมีเร่ืองกาย
วาจาและอาชีวะเลย พวกฝกสมาธิก็ใหรูจักสมาธิ ๒-๓ ฌาน ๔ 
สมาบัติ ๘ ฯลฯ พวกเจริญวิปสสนา ก็นึกถึงเร่ือง ญาณ ๑๖ วิปัสสนา
ญาณ ๙ ฯลฯ น่ีก็ไปไกลไปสูงมากแลว แตเวลาตรวจสอบการ
ปฏิบัติ ปรากฏวาทานตรวจดูภาวะชีวิตท้ังหมดครบตลอดมรรคท้ัง 
๘ องค คือพรอมกับความเจริญของสมาธิหรือของจิต หรือความ
เจริญของปญญาน้ัน ก็ดูตั้งแตชีวิตดานพฤติกรรมกายวาจาอาชีวะ 
คือศีล ถาไมครบพรอมมรรคท้ัง ๘ องค ก็ยังไมบรรลุมรรคผล  

เอ... น่ีเขาเจริญจิตเจริญปญญาอยูลวนๆ แลวจะตรวจจะดู
พฤติกรรมกายวาจาอาชีวะ ท่ีเปนศีลไดอยางไร อันน้ี ขอใหดูศีลท่ี
เปนองคของมรรควาตัวศีลแทๆ อยูตรงไหน แคไหน ก็อยางท่ี
เหมือนเปนคําจํากัดความบอกไวแลวในองคมรรคหมวดศีลน้ันวา  

“กตมา จ ภิกฺขเว สมฺมาวาจา ฯ มุสาวาทา เวรมณี, ปิสุณาย       
วาจาย เวรมณี, ผรุสาย วาจาย เวรมณี,  สมฺผปฺปลาปา เวรมณี, อยํ     
วุจฺจติ ภิกฺขเว สมฺมาวาจา...”   

วา: “ภิกษุทั้งหลาย สัมมาวาจา เป็นไฉน ภาวะ/เจตนาปลอด
เว้นจากการพูดเท็จ ...จากการพูดส่อเสียด ...จากการพูดคําหยาบ ...
จากการพูดเพ้อเจ้อ นี้เรียกว่า สัมมาวาจา” 
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น้ีดานวาจา สวนดานกายและอาชีวะ ก็ทํานองเดียวกัน น่ีคือ
ดู ท่ีสภาพชีวิต  ซ่ึงไมวาใคร  ถึงจะอยู เฉยๆ  กับใจของตัว  ก็
ตรวจสอบได เปนอันวาดูใหครบองค ๘ ของมรรค 

ทีน้ี หันไปดูคนท่ัวๆ ไป อยางชาวบาน ตั้งแตชาวไร ชาวนา 
ขาราชการ ฯลฯ ซ่ึงดําเนินเดินมรรคเดนชัดในดานกาย วาจา อาชีวะ 
ก็ดูกันท่ีดานศีลเดนออกมา สวนดานจิตใจ-ดานปญญา คราวน้ีไม
พูดถึงสมาบัติ ไมพูดถึงวิปสสนาญาณ อะไรๆ กันละ แตถามวา
ดานจิต-ดานปญญา ไมตองมีหรือ ก็ไมใช ตองมีแน ตองดูตอง
ตรวจสอบดวยแนนอน น่ีก็ชัดอยูแลว ถึงจะอยูในนาหรืออยูในครัว 
ดานจิตใจ ก็ตองดูความเพียร ดูสติ ดูสมาธิ ดานปญญา ก็ตองใหมี
สัมมาทิฏฐิ มีสัมมาสังกัปปะ แคน้ีก็ครบองคมรรคแลวใชไหม 

ทีน้ี พวกชาวบาน ประชาชนทั่วไป ท่ีวาอยูกันเดนออกมา
ดานศีลน้ัน องคมรรคระดับศีลท่ีพูดถึงเมื่อก้ี ก็มีเปนมาตรฐานอยู 
เชนท่ีวา มีสภาพชีวิตมีเจตนาท่ีปลอดจากการท่ีจะฆาฟนทําราย 
ปลอดจากการพูดเท็จ ฯลฯ ประกอบสัมมาชีพ อันน้ีอยูในมรรค 
เปนองคมรรค เปนพ้ืนฐานอยู 

ทีน้ี จากสภาพชีวิตท่ีมีศีลพ้ืนฐานอยางน้ันแลว ออกมาดูการ
ดําเนินชีวิต  ดูความเปนอยูในระดับศีลวาเปนอยางไร ที น้ีก็
มากมายย่ิงกวาดานไหนๆ ตั้งแตเร่ิมแรก ก็มีการรักษาศีล ๕ เปน
หลักประกันพ้ืนฐานของสังคม ไมใหคนเบียดเบียนกัน แตไมแคน้ัน 
ยังขยายออกไปอีก เชน ในหลักธรรมจริยา ๑๐ (เช่น ม.มู.๑๒/๔๘๕/

๕๒๓, บางแหงเรียกวาเปน อริยธรรม/อารยธรรม, องฺ.ทสก.๒๔/๑๖๘/๒๙๖, อรรถกถาถือวาเปน 
มนุษยธรรม เช่น ม.อ.๑/๓๔๐) คราวน้ีไมใชแคเวนน่ันเวนน่ี ไมใชแคปลอด
ปราศ อยางในศีล ๕ หรือท่ีเปนสภาวะพ้ืนฐานในองคมรรคเทาน้ัน 
คราวน้ีขยายตอออกไปวาปลอดเวนอะไร แลวทําอะไรดวย   
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อยางในองคมรรค ขอ ๔.๑ และศีล ๕ ขอ ๑ เอาแควา เว้น
ปาณาติบาต ไม่ทําลายชีวิต  

แตในธรรมจริยา บอกวา ละปาณาติบาต เว้นจากการตัดรอน
ชีวิต วางทัณฑะ วางศัสตรา มีความละอายใจ กอปรด้วยเมตตา ใฝ่ใจ
ช่วยเหลือเก้ือกูลแก่ปวงสัตวโลก 

ในองคมรรค ขอ ๓.๑ และศีล ๕ ขอ ๔ เอาแค เว้นการพูดเท็จ, 
องคมรรค ขอ ๓.๒-๓-๔...เว้นพูดส่อเสียด ...คําหยาบ ...เพ้อเจ้อ  

แตในธรรมจริยา ขยายแตละขอๆ ออกไป เชนวา ...เว้นจาก
วาจาส่อเสียด ไม่เป็นคนท่ีฟังความข้างน้ี แล้วเอาไปบอกข้างโน้น เพื่อ
ทําลายคนฝ่ายน้ี หรือฟังความข้างโน้น แล้วเอามาบอกข้างน้ี เพื่อทําลาย
คนฝ่ายโน้น เป็นผู้สมานคนท่ีแตกร้าวกัน ส่งเสริมคนท่ีสมัครสมานกัน 
ชอบสามัคคี ยินดีในสามัคคี พอใจในความสามัคคี ชอบกล่าวถ้อยคําท่ีทํา
ให้คนสามัคคีกัน, ...เว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ พูดถูกกาล พูดคําจริง พูดเป็น
อรรถ พูดเป็นธรรม พูดเป็นวินัย กล่าววาจาเป็นหลักฐาน มีท่ีอ้างอิง มี
กําหนดขอบเขต ประกอบด้วยประโยชน์ โดยกาลอันควร 

ในหลักบุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ซ่ึงรวมการทําบุญทําความดี
บําเพ็ญประโยชนไวพรอมท้ังดานศีล ดานจิต และดานปญญา ก็
บอกไววา ดานศีลท่ีน่ันมี ๓ ขอ (เช่น อิติ.อ.๓/๒๓๔) คือ 

๑. สีลมัย  ทําดีด้วยการรักษาศีล  
๒. อปจายนมัย  ทําดีด้วยการแสดงความเคารพนับถือเอื้อเฟื้อ 

ให้เกียรติกัน 
๓. ไวยาวัจมัย  ทําดีด้วยการขวนขวายช่วยเหลือรับใช้ 
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ทีน้ี คนหนุมสาวในชุมชน มีตัวอยางวา หนุมมฆะกับเพ่ือน
รวมเปน ๓๓ คน อยูในหมูบานมจลคาม นอกจากตัวเองมีศีล ๕ 
ไมเบียดเบียนไมทําความเดือดรอนแกใครแลว ก็พากันออกทําบุญ
บําเพ็ญประโยชน โดยดูแลความสะอาดเรียบรอยในชุมชน ทํา
ถนนของหมูบาน ทําทางเชื่อมหมูบาน ขุดบอนํ้า สรางสะพาน 
สรางศาลาท่ีพักคนเดินทาง พวกสตรีก็ปลูกสวนดอกไม เปนตน ทํา
ถ่ินใหอยูดีเปนรมณีย น่ีก็ดานศีลขยายออกไป (เรื่องหนุมมฆะกับ
พวกน้ี ในเมืองไทยสมัยกอนนิยมใหพระเทศนแกชาวบาน อาจจะ
ถึงกับเปนประเพณีเทศนเรื่องวัตรบท ๗ ของพระอินทร มาในคัมภีร
ตางๆ ราว ๖ คัมภีร เช่น ธ.อ.๒/๙๗) 

ความประพฤติหรือพฤติกรรมในการสรางสรรคทําประโยชน
แกชุมชนอยางพวกมฆมาณพนี้ ก็อยูในหลักที่เรียกวา สังคหวัตถุ ๔ 
ที่พระพุทธเจาตรัสไวบอย โดยยํ้าใหคนท่ีเปนผูนําหมูชน เปน
หัวหนาชุมชน แมถึงพระเจาแผนดิน พึงปฏิบัติเปนหลักประจําตัว 
(ยํ้าพิเศษสําหรับพระราชา และสําหรับการท่ีจะเปนพระพุทธเจา) 

สังคหวัตถุ แปลวาหลักการสงเคราะห ถาแปลตามศัพทก็คือ
หลักการรวมคน สังคหวัตถุ ๔ คือ  
(ตรัสไวมากแหง เชน ที.ปา.๑๑/๑๔๐/๑๖๗; องฺ.จตุกฺก.๒๑/๓๒/๔๒; องฺ.อฏฺฐก.๒๓/๑๑๔/๒๒๒)  

๑. ทาน การให้ แจกจ่ายแบ่งปัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ จัดสรรให้มี
กินมีใช้ทั่วถึงกัน  

๒. ปยวาจา พูดจาน่ารัก พูดด้วยใจปรารถนาดี มีวาจาน่าชื่นใจ
ชวนให้อยากทําอยากปฏิบัติการนั้นๆ หรือชวนใจให้
ร่วมมือ  ให้มาพบปะพูดจาใช้ ปัญญาร่วมกันคิดการ
แก้ปัญหา ปรึกษาหารือที่จะทําการ มีอะไรก็มาพูดจากัน 
คือใช้วิธีการแห่งปัญญา 
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๓. อัตถจริยา บําเพ็ญประโยชน์ ทําประโยชน์ให้ ช่วยด้วย
แรงงานหรือกําลังความรู้ความสามารถ ดําเนินกิจการเพื่อ
ประโยชน์แก่คน แก่ชุมชน แก่ประชาชน 

๔. สมานัตตตา มีตนเสมอสมาน เสมอกันในธรรม และสมาน
กันโดยธรรม ทั้งเข้าถึงกัน และร่วมกันทํา แยกเป็น  
- สมานอัตตา   คือ มีตัวเสมอกัน เท่ากัน และเข้ากัน 

(เสมอภาค และสมานกัน) 
- สมานกิจจ์  คือ ร่วมงานร่วมการ ทําเสมอกัน  
  (ตามกําลัง) และ ทําเข้ากัน 
- สมานสุขทุกข์  คือ ร่วมสุขร่วมทุกข์กัน  

พระพุทธเจาตรัสยํ้าความสําคัญของสังคหวัตถุ ๔ น้ีไว ปด
ทายหลักธรรมสําหรับคฤหัสถบรรดาประชาชนมวลคนชาวบานวา 
(ที.ปา.๑๑/๑๙๔/๒๐๗) 

ทาน ๑ ปิยวาจา ๑ อัตถจริยา ๑ ความเสมอสมาน
กันในธรรมทั้งหลายให้ถูกควรในแต่ละกรณี (สมานัตตตา) 
๑ ธรรมส่ีอย่างน้ี เป็นเคร่ืองสงเคราะห์รวมคน (สังคหะ) 
ในโลก เป็นเหมือนล่ิมสลักเพลารถที่กําลังแล่นไป  

ถ้าสังคหะเหล่าน้ีไม่มี ถึงเป็นมารดาบิดา ก็จะไม่ได้
ความนับถือหรือบูชาเพราะเขาเป็นบุตร แต่เพราะเหล่า
บัณฑิตชนเหลียวแลสังคหธรรมเหล่าน้ี จึงถึงความเป็นผู้
มี คุณความดียิ่งใหญ่ และเป็นผู้ที่ชนทั้งหลายจะพึง
สรรเสริญ 
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สําหรับหัวหนาหรือผูนําสูงสุด คือพระราชา นอกจากสังคห
วัตถุ ๔ ยังมีหลักราชสังคหวัตถุ ๔ ไวบําเพ็ญเปนพิเศษอีกดวย∗  

จะเห็นวา การปฏิบัติในดานจิตใจ และในระดับปญญา ไดยินกัน
บอย พูดกันถึงกรรมฐาน สมถะ วิปสสนา ในดานน้ี ระดับน้ี ไดแจกแจง
บอกกันไวมาก อยางเร่ืองฌาน สมาบัติ วิปสสนาญาณ อภิญญา ฯลฯ  

ทีน้ี ในระดับศีล ซ่ึงเปนการดําเนินชีวิตประจําวัน การอยูรวม
สังคม ท่ีเปนการประพฤติปฏิบัติของประชาชน คนท่ัวไป หรือหมู
คฤหัสถ ชนชาวบาน ก็ควรจะแจกแจงไวบาง ในท่ีน้ีจึงยกมาบอก
กันใหเห็นแนวทาง ซ่ึงควรจะหันมาเอาใจใสทําใหเห็นใหเปนจริง 
ถาจับเอาหลักท่ีถือกันมาเปนประเพณี อยูในวัฒนธรรมชาวพุทธ 
ซ่ึงกลาวถึงเปนประจําท่ัวไปในคัมภีรท้ังหลาย ก็งายๆ ไมมากเลย 
คือ ศีล ๕ เปนดานกํากับตัวเองไมใหเบียดเบียนเปนภัยตอผูอื่น 
เปนขางลบ กับขางบวก คือ สังคหวัตถุ ๔ ซ่ึงเปนดานการดูแล
สรางสรรคพัฒนาชุมชน อยูรวมสังคม แคน้ีวาโดยหลักๆ ก็พอแลว 
                                                 
∗ ราชสังคหวัตถุ ๔ (เช่น องฺ.อฏฺฐก.๒๓/๙๑/๑๕๒) คือ 
๑. สัสสเมธัง ปรีชาสามารถในการบํารุงพืชพันธุธัญญาหาร สงเสริมการเกษตร 
๒. ปุริสเมธัง ปรีชาสามารถในการบํารุงขาราชการ ทั้งทหาร และพลเรือน เชน 

สงเสริมคนดีมีความสามารถ ผูฉลาด ซื่อสัตยสุจริต ขยันหมั่นเพียร 
๓. สัมมาปาสัง ปรีชาสามารถผูกใจประชาชนเหมือนเอาบวงคลองไว ดวยการ

สงเสริมสัมมาชีพ เชน ใหกูยืมเงินทุนไปสรางตัวในพาณิชยกรรม และในการ
ประกอบการตางๆ ชวยใหคนจนตั้งตัว ใหคนลมฟนตัวได 

๔. วาชไปยัง มีวาจาดูดดื่มใจ ทรงปรีชาสามารถในการเจรจาปราศรัยเขาถึง
ประชาชน แสดงความเอาพระทัยใสหวงใย รับรูปญหารับฟงปญญา มีวาทะที่
ชวนใจใหอยากทําอยากรวมมือรวมการรวมงาน ตลอดจนแนะนําสั่งสอน
ประชาชนวาควรจะประพฤติปฏิบัติตัวชวยเหลือกันอยางไร ใหใสใจปฏิบัติ
หนาที่ของตนอยางจริงจังสุจริต และใหทุกตัวบุคคลพัฒนาชีวิตของตน 
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เร่ืองสิกขา คือการศึกษาฝกฝนพัฒนาคน ใหมีวิถีชีวิตดี ท่ี
งอกงามสรางสรรค ซ่ึงพรอมท้ังพฤติกรรม จิตใจ และปญญา ท่ี
เปนมรรคอันดําเนินกาวหนาไปในวิชชา วิสุทธิ สันติ ความสุข 
และอิสรภาพ เปนอันวาไดพูดมาแคน้ี ก็พอสมควรแลว 

ขอแทรกอีกนิดวา มรรคน้ันบางคนพูดเปน มรรค ๘ ซ่ึงเปน
วิธีพูดของคนไทยท่ีชอบพูดใหสั้นใหงาย ท่ีจริงเปนการพูดผิด ตองรู
เขาใจวาไมใชมรรค ๘ ทาง ไมใช ๘ มรรค แตตองพูดใหถูกตองวา 
“มรรคมีองค ๘” หมายความวา มรรคน้ันอันเดียว มรรคเปนทาง
ดําเนินชีวิตท่ีถูกตองทางเดียว ซ่ึงมีองคประกอบ ๘ คือองค    
ประกอบ ๘ อยางน้ีมารวมเปนทางอันเดียว ไมใชเปน ๘ ทาง  

ถาเขาใจเปนมรรค ๘ หรือ ๘ มรรค ๘ ทาง ก็ยุงหมด 
กลายเปนวา สัมมาทิฏฐิก็ทางหน่ึง สัมมาสังกัปปะก็ทางหน่ึง ฯลฯ 
ซึ่งเปนไปไมได มันเปนทางเดียว ที่มีองคประกอบท้ัง ๘ น้ันมาประสาน
ตอโยงกัน ทําใหเราดําเนินชีวิตไปไดอยางดี   

เห็นจะจบได้แล้วนะ เร่ืองความสัมพันธ์ระหว่างสิกขากับมรรค 
พอให้เห็นความเชื่อมโยง พอให้จับหลักได้ การที่พูดอธิบายลงไป
ละเอียด ก็จะได้มีพื้นฐานที่จะเข้าใจเท่าน้ันเอง  

ตอจากน้ี ก็จะพูดเร่ืององคประกอบในฝายสมาธิ คือดานจิต 
ใหเขาใจวา ท่ีเรียกวาสติน้ันเปนอยางไร แลวสติสัมพันธกับสมาธิ
อยางไร ไปเชื่อมตอกับปญญาอยางไร เพราะวาจากฝายจิตน้ี ก็จะ
หนุนการใชปญญาใหไดผล ดังท่ีเคยพูดไปแลว  

ไม แน ใจ เหมือน กันว า ได พูดไปแล วห รือ ยัง  ใน เ ร่ือง
ความสัมพันธระหวางสติกับสมาธิ ความสัมพันธระหวางสติกับ
ปญญา และความสัมพันธระหวางสมาธิกับปญญา มันทํางานกัน
อยางไร รวมทั้งความหมายของแตละอยางนั้นดวย จะไดวากันตอไป  



- ผนวก - 

สมาธ ิ

มิใช่ให้มัวติดสุข มิใช่ให้มาขลุกความขลัง  
แต่มุ่งให้เป็นฐานกําลังของการพัฒนาปญัญา  
สมาธิมีคุณลักษณะสําคัญ ๓ อยางที่พึงยํ้า 
สุขด่ืมดํ่า-ล้ําพลังจิต-เสริมประสิทธิภาพของปญญา  

สมาธิน้ันก็บอกแลววา มันเปนตัวแทนหรือเปนประธานของ
กระบวนการฝกดานจิต ก็เลยเอาสมาธิมาเปนช่ือเรียกแทนการฝก
ดานจิตใจท้ังหมด  

อยางท่ีเคยบอกแลววา สมาธิน้ันเปนการทรงตัวของจิต เปน
ภาวะท่ีจิตอยูตัว ตั้งมั่น มั่นแนว มุงแนว ไดท่ี ท่ีจะทําอะไรๆ ให
ไดผล และก็เปนตัวรองรับ อยางท่ีเปรียบเทียบวา เหมือนกับเรามี
ฐานหรือท่ีรองสักอยางหน่ึง เชนอยางโตะ ถาฐานหรือท่ีรองน้ันไม
มั่นคง ยังเอนเอียงไปมาคลอนแคลนอยู สิ่งท่ีวางอยูบนน้ัน ก็ลม
ระเนระนาดหรือพลัดตกหลนไปเลย ดังเชนคุณธรรม ซ่ึงเปน
คุณสมบัติของจิตใจ ถาจิตไมเปนสมาธิ คุณธรรมท่ีเปนคุณสมบัติ
ของจิตน้ันก็ขาดฐานท่ีมั่นคง ตั้งอยูไมไดดี ก็งอนแงน แลวก็อาจจะ
เสื่อม ตกหลนหายไป สมาธิจึงเปนท่ีรองรับอยางดีของคุณสมบัติ
ตางๆ ของจิตใจ  
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ทีน้ี สมาธิท่ีแปลกันวาต้ังมั่นนะ บางทีเราก็อาจจะมองไป
เปนน่ิง จิตเปนสมาธิน้ัน ท่ีวาน่ิง ก็ถูกตอง แตตองระวัง เพราะคํา
วา “น่ิง” น้ัน ชวนใหเขาใจเปนอยูเฉยๆ อยูกับท่ี จึงตองเขาใจใหชัด 
สมาธิไมใชหมายถึงจิตน่ิงอยูกับท่ี แตมันทรงตัวไดมั่นคงมุงแนวไป 
เพราะฉะน้ัน แมแตเคลื่อนท่ี มันก็ไปอยางมั่นคงสม่ําเสมอ อยาง
รถหรืออะไรก็ตาม ท่ีจะ ว่ิงไปไดดี ดําเนิน เดินหนา เปนไปไดดี ก็
ตองทรงตัวไดมั่นคงสม่ําเสมอ แลวก็แนวไปในทิศทางน้ัน เรียบ น่ิง 
ไมสาย ไมสั่น ไมสะทาน ถารถสาย คนก็ชักใจไมดีแลว ใชไหม ไม
เฉพาะสาย มันไมโคลงเคลงดวย ท้ังไมสาย ท้ังไมโคลงเคลง คือ
มั่นคง ทรงตัวแนว อยางน้ีคือคุณสมบัติท่ีเราตองการ 

แตถาสมาธิอยูในภาวะน่ิงอยูกับท่ี ไมไปกับการกาว มันก็
อาจโนมไปทางท่ีจะเอาแคสบาย แลวก็มีความสุข แลวคนก็เสพสุข 
ติดสุข ดีไมดีก็ข้ีเกียจไปเลย เพราะฉะน้ันทานจึงเตือนไววา สมาธิ
กับความข้ีเกียจน่ีไปกันได เปนพวกเดียวกัน (โกสัชชปักข์) เขากันดี 
ทานก็เลยใหระวังวา เมื่อไดสมาธิ อาจจะเกิดโกสัชชะ คือความ
เกียจคราน ก็จึงตองใหมีวายามะ-ความพยายาม ท่ีเรียกท่ัวๆ ไป
วา วิริยะ คือความเพียรมาเรงเราไว ใหดุลกัน ไมใชมาถวง แตมา
ดึง คือวิริยะน้ันดึงหรือขับดันใหกาวหนาไป ไมใหสมาธิอยูกับ
ความหยุดน่ิง  ถาจะน่ิง ก็ให เปนน่ิงอยางน้ิง  หมายความวา 
เดินหนาไปอยางมั่นคงเรียบแนว  

วิริยะ คือความเพียรแกลวกลาคอยเรงเราใหกาวไปขางหนา 
เม่ือมีวิริยะ ก็จะเรงรุดเดินหนา แตถามีแตวิริยะอยางเดียวเอาแตเรง
เราเกินไป ก็อาจกลายเปนเรงรีบ จนทําใหพลาน รอนรน หรือ
ลุกลี้ลุกลน ไมสงบ ไมมั่นคง ตามหลักท่ีวาวิริยะน้ี เขาพวกกันกับ
ความฟุงซาน (อุทธัจจปักข์) จึงตองมีสมาธิมาเขาคูดุลไว  
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สมาธิจึงคลายวามาชวยดึงไว วิริยะเอาแตจะไปขางหนา 
สมาธิก็คอยรั้งตรึงไว อยาใหไปเร็วนัก และใหการกาวไปขางหนาน้ัน 
เปนการไปอยางมั่นคง แนวแน สงบ ใหเกิดความพอดี และไดผลดี  

ถามีสมาธิดี และมีวิริยะดวย ก็เกิดความพอดี ท้ังเดินหนา
กาวไป และกาวไปอยางเรียบแนวมั่นคง จึงใหวิริยะกับสมาธิคูกัน 
แลวสติก็คอยกํากับปรับแกใหพอดี ไมใหพลาด ไมใหขาดไมใหเกิน 

จะเห็นวา ในมรรคน้ัน มีองคมรรคในหมวดของจิต เปนพวก
กัน เขาชุดกับสมาธิ ๓ อยาง เร่ิมดวยสัมมาวายามะ ความเพียร
ชอบ คือความพยายามท่ีถูกตองตรงแทเรงระดมเต็มท่ีอยางพอดี 
วายามะ-พยายาม คือวิริยะน้ี ตั้งตนจากฉันทะ คือใจรักอยากทํา 
แลวก็เพียรกาวหนาไป ไมหยุด แลวก็มีสัมมาสติ สติชอบ คือสติท่ี
จับถูกตรงอยูกับเร่ือง มาคุมมากํากับไวไมใหพลาดไมใหขาดไมให
เกิน โดยโยงไปถึงสัมมาสมาธิ ใหมีสมาธิท่ีจะมาทําใหเกิดความ
มั่นคงแนวแน ดําเนินเดินหนาไปจริงจังอยางพอดี  

ถาไดชุด ๓ จําพวกสมาธิน้ันมาทํางานครบพรอมกันอยางน้ี 
ดานจิตใจก็จะมีสมรรถนะท่ีจะหนุนพาใหพฤติกรรมหรือการ
แสดงออกทางกายวาจาสําเร็จผลอยางดี และจิตใจน้ันก็จะรับใช
ปญญาใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพดวย  

เปนอันวาสมาธิท่ีเปนองคมรรคอันสําคัญน้ี เปนภาวะท่ีจิต
มั่นคงแนวแน ไมใชแคหยุดน่ิงมั่นแนวอยูกับท่ี แตมุงแนวไป
ขางหนาอยางสม่ําเสมอดวย  

ทีนี้ได้บอกไว้ว่า สมาธินั้น เป็นตัวเอื้อต่อคุณสมบัติอย่างอื่น
ทั้งหมดของจิต จึงยกเอาสมาธิเป็นตัวแทน เป็นประธานของหมวด
การฝึกจิต จึงควรมาดูลักษณะของจิตที่เป็นสมาธิ  
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จิตท่ีเปนสมาธิ อันแสดงถึงภาวะท่ีเปนหลัก เปนตัวแทน เปน
ประธานของจิตท่ีพัฒนาแลวอยางดีหรือเต็มท่ีแลวน้ัน มีลักษณะ
สําคัญท่ีเปนขอใหญๆ ๓ อยาง ดังท่ีไดพูดบอยๆ ตามท่ี
พระพุทธเจาตรัสไวเองวา  

๑. จิตเปนสมาธิ มีกําลัง อุปมาเหมือนวา คนเอาภาชนะ
ใสนํ้าข้ึนไปบนยอดเขา หรือยอดเนิน จะเปนถังนํ้าหรือ
อะไรก็แลวแต ที่ใหญพอสมควร เขาห้ิวเอานํ้าข้ึนไปบน
ยอดเนิน แลวก็สาดโครมกระจัดกระจายไป ไมมีทิศทาง นํ้า
น้ันถึงแมจะมากมาย ก็หายหมด ไมมีความหมาย เหมือน
ไมมีอะไรเกิดขึ้น เหมือนกับจิตไมมีสมาธิ ไมมีทิศทางท่ีมุง
ท่ีแนวไป ก็สายกระจายวุนวายฟุงซาน ทําอะไรไมไดผล  

ทีน้ีเปลี่ยนใหม เราเอานํ้าถังเทากันน้ัน ข้ึนไปบน
ยอดเนินใหม คราวน้ีตั้งใจกําหนดทิศทาง แลวหาอะไรมา
ชวยใหนํ้าน้ีไหลชนิดท่ีวาพุงตรงด่ิงไปเลย เชนวา มีราง มี
ทอ เปนตน แลวก็เทนํ้าใสทอใสรางน้ัน พอนํ้าเขาในทอ
ในราง ก็ไหลแรง เพราะมันพุงด่ิงไปทางเดียว เหมือนกับ
จิตเปนสมาธิ มุงไปแนวแน ก็มีกําลังแรงอยางน้ัน 

ท่ีวามาน้ี จะเห็นวา สมาธิ ท่ีวาจิตแนวแนน้ัน ไมใช
หยุดน่ิง แตเปนเหมือนนํ้าท่ีไหลพุงด่ิงไปทางเดียว ซ่ึงมี
กําลังแรง และจิตท่ีวาเปนสมาธิแนวไปนั้น เปนจิตท่ีไมมี
นิวรณ คือไมมีอะไรมากดทับ ก้ันขวาง ปดทาง หรือทําให
มันฟุงกระจายไป  ทําใหปญญามีกําลัง  ดังอุปมาท่ี
พระพุทธเจาตรัสไววา (องฺ.ปญฺจก.๒๒/๕๑/๗๓) 
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ภิกษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนแม่นํ้าท่ีเกิดบนภูเขา ไหลลง
เป็นสายยาวไกล มีกระแสเชี่ยว พัดพาส่ิงท่ีพอจะพัดเอาไปได้ 
คนปิดปากเหมืองท้ังสองข้างของแม่นํ้าน้ัน เมื่อเป็นเช่นน้ัน 
กระแสนํ้ากลางแม่นํ้าน้ัน ก็จักไม่ซัดกระจาย ไม่ส่าย ไม่เขวคว้าง 
ก็จะไหลแล่นไปสู่ท่ีไกลได้ จะมีกระแสเชี่ยว และพัดพาส่ิงท่ีพอจะ
พัดเอาไปได้ ฉันใด  

ภิกษุก็ฉันน้ันแล เธอละนิวรณ์ ๕ ประการ ท่ีครอบงําจิต 
ซึ่งทําปัญญาให้ทุรพลแล้ว ก็จักรู้เข้าใจประโยชน์ตน รู้เข้าใจ
ประโยชน์ผู้อื่น รู้เข้าใจประโยชน์ท้ังสองฝ่าย หรือจักประจักษ์
แจ้งญาณทัศนะอันวิเศษ ท่ีสามารถทําให้เป็นอริยะ ซึ่งย่ิงกว่า
ธรรมของมนุษย์สามัญได้ ด้วยปัญญาอันมีกําลัง ข้อน้ีเป็น
ฐานะท่ีจะมีได้  

๒. จิตเปนสมาธิ ใสกระจาง จิตท่ีเปนสมาธิน้ัน ไมมีอะไร
กวน ไมวุน ไมขุนมัว จึงเปนจิตท่ีใสกระจาง สามารถมอง
สิ่งท่ีตองการใหเห็นชัดไดตามใจปรารถนา จึงเก้ือกูล เอ้ือ
ต่อปัญญา เหมือนนํ้าท่ีน่ิงสงบ ไมมีอะไรกวน ฝุนโคลน
เปนตน ตกตะกอนหมด ก็จะใส เราจะมองดูมองหาอะไร 
ก็เห็นไดชัด  

มีอุปมาหน่ึง เหมือนกับวาเราเอาภาชนะไปตักนํ้าใน
หลุมในบอ สมัยกอนโนนมีหลุมนํ้าใหญนอย ท่ีเกิดจาก
เกวียนผานบาง สัตวใหญๆ เดินบาง ในหลุมน้ันก็มีนํ้าขัง 
แตเพราะมีคนมีสัตวอะไรตางๆ เดินยํ่าไปมากันอยูเร่ือย 
นํ้าในหลุมน้ันก็ไมน่ิง แลวก็ขุนเปนตมคลั่กไป ทําใหมอง
อะไรไมเห็น  
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ทีน้ีเราก็เอาภาชนะไปตักนํ้าจากหลุมน้ันมา แลวก็
มาตั้งวางไวบนท่ีท่ีมั่นคง ไมหว่ันไหว แลวก็ไมมีลมพัด
ผาน ไมมีใครมาหยิบมาแตะ นํ้าก็น่ิงสนิท เมื่อไมมีอะไร
มากวน ตอมา อะไรๆ ที่ละลายปนอยูในนํ้าน้ัน จะเปนฝุน
เปนโคลนเปนอะไรก็ตาม ก็จะตกตะกอนนอนกนหมด 
เสร็จแลว นํ้าน้ันก็ใส มองดูอะไรก็เห็นชัด ใชไหม  

น่ันก็เหมือนกับจิตของเราน้ี ท่ีมีอารมณตางๆ เกิดข้ึน 
เรียกวามากระทบ เด๋ียวอันโนน เด๋ียวอันน้ี คิดไปเร่ืองน้ัน 
คิดมาเร่ืองน้ี ความทรงจําเกาๆ ก็โผลข้ึนมา เร่ืองใหมๆ 
ผานเขามาทางตาบาง ทางหูบาง ฯลฯ ก็แถมเขาไป จับน่ี 
จอน่ัน จองโนน เอียงไปน่ัน เอนมาน่ี วุนอยูเร่ือย พอ
นัวเนียอยางน้ี ก็เห็นอะไรไมชัดสักอยาง เร่ืองน้ีกําลัง
พิจารณาอยู อาวเร่ืองโนนเขามา มันมาตัดตอนหรือบัง
ไปเสียอีกแลว พอจะพิจารณาเร่ืองน้ีไมทันไร นึกไปเร่ือง
โนนปนกับเร่ืองน้ี อาวเห็นอันน้ันอีก วุนไปหมด เมื่อจิต
ถูกกวนอยูเสมอ มีอารมณเร่ืองราวเขามามากมาย มันก็
บังกันเอง เห็นอะไรก็ไมตอเน่ือง ไมแนวไปตลอด ก็มอง
ไมชัด บางทีเกิดมีความรูสึกโกรธข้ึนมา ใจคอไมดี ขัด
เคือง หงุดหงิด เปนตน ก็ย่ิงทําใหวุนวายใจมากข้ึน จิตก็
ย่ิงไมสงบ ขุนมัวเศราหมอง ไมใส มองอะไรไมชัดเลย  

ทีน้ีพอจิตเปนสมาธิ ตั้งมั่น อยูตัว ไดท่ี แนวไปกับสิ่ง
ซ่ึงเปนตัวแทท่ีตองการ เร่ืองราวอะไรท่ีไมเก่ียวของ ไม
ตองการ ก็หายวางไปหมด สิ่งท่ีแทรกแซงวุนวายอยูใน
จิตใจน้ี สงบลงไป ไมมีอะไรกวน  
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เหมือนกับวา เมื่อฝุนโคลนเปนตน ตกตะกอนลงไป
หมด นํ้าท่ีสงบน่ิง ก็ใส อะไรอยูในนํ้าน้ัน ก็ปรากฏชัด จะ
มองอะไร ก็มองไดจําเพาะลงไป ไมมีอะไรอื่นเขามาวุน
มาบัง ก็เห็นชัดเจน  

น่ีก็เหมือนกับจิตท่ีเปนสมาธิ ซ่ึงเปนจิตท่ีใสสงบน่ิง 
สามารถเพงมองส่ิงที่ตองการอันหนึ่งอันใดไดดังปรารถนา 
จิตท่ีใสแนวเปนสมาธิ จึงเปนปจจัยเก้ือหนุนปญญา 
อยางที่เรามักอางพุทธภาษิตวา “สมาหิโต ยถาภูตํ ปชานาติ” 
(องฺ.ทสก.๒๔/๒๐๙/๓๓๗) แปลวา เม่ือมีจิตตั้งม่ันคือเปนสมาธิ ก็
รูเขาใจไดตามเปนจริง ปชานาติ คือรูปกิริยาของปญญา
น่ันเอง สมาหิโต ก็คือคนท่ีมีใจเปนสมาธิ เพราะฉะน้ัน 
สมาธิก็เก้ือหนุนปญญาใหทํางานได-ไดดี-ไดเต็มท่ี  

เมื่อพูดมาถึงตรงน้ีแลว ก็มาฟงอุปมาท่ีพระพุทธเจา
ตรัสไวเพ่ิมเติมอีก เชนวา (องฺ.เอก.๒๐/๔๗/๑๐) 

ภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนห้วงน้ําใส กระจ่าง ไม่ขุ่นมัว 
คนตาดียืนอยู่บนฝั่ง พึงเห็นได้ แม้ซ่ึงหอยโข่ง หอยกาบ ...ก้อน
หิน ก้อนกรวด ...ฝูงปลา ที่กําลังแหวกว่ายอยู่บ้าง กําลังหยุดอยู่
บ้าง ในห้วงน้ํานั้น นั่นเพราะเหตุไร? ก็เพราะน้ําไม่ขุ่น แม้ฉันใด  

ภิกษุก็ฉันน้ัน ด้วยจิตท่ีไม่ขุ่นมัว ก็จักรู้ได้ซึ่งประโยชน์ตน 
(อัตตัตถะ) จักรู้ ไ ด้ซึ่งประโยชน์ผู้อื่น (ปรัตถะ) จักรู้ ไ ด้ซึ่ง
ประโยชน์ท้ังสองฝ่าย (อุภยัตถะ) จักประจักษ์แจ้งได้ ซึ่งคุณ
วิเศษย่ิงกว่ามนุษย์สามัญ คือญาณทัสสนะ ท่ีสามารถทําให้เป็น
อริยชน, ข้อน้ีย่อมเป็นฐานะ เป็นไปได้, น่ันเพราะเหตุไร? ก็
เพราะจิตไม่ขุ่นมัว  
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อุปมาเร่ืองจิตเปนสมาธิแลวใสกระจางเก้ือหนุน
ปญญาน้ี ตรัสไวมากมายหลายแหง บางคร้ัง ตรัสแสดง
ใหเห็นภาวะท่ีจิตเปนสมาธิใสสงบน้ัน โดยจําแนกอุปมาไป
ตามภาวะท่ีสมาธิจิตน้ัน พนไปจากนิวรณ ๕ แตละอยาง  

ขอทบทวนวา นิวรณ คือสภาพจิตไมดี ที่กดทับจิต ปดบัง
ปญญา กีดก้ันขัดขวางการทํางานของจิต ทําใหจิตน้ันสงบม่ัน
น่ิงแนวเปนสมาธิไมได จิตที่ปลอดจากนิวรณ ก็เปนสมาธิ  

คร้ังหน่ึง พราหมณนามวาสังคารวะ ไดกราบทูลถาม
พระพุทธเจาวา อะไรเปนเหตุเปนปจจัยให ในบางคราว 
มนต ท้ังหลาย  แม ท่ี ไดสาธยายมาแลวตลอดเวลา
ยาวนาน ก็นึกไมออก ไมแจมแจง แตในบางคราว มนต
แม ท่ีมิไดสาธยายมานาน  ก็นึกไดแจมแจง  คร้ังน้ัน 
พระองคไดตรัสตอบ โดยทรงอุปมานํ้าสงบนิ่งใสกระจาง 
จําแนกตามภาวะจิตเปนสมาธิท่ีพนจากนิวรณ ๕ น้ันแต
ละอยาง ดังน้ี (สํ.ม.๑๙/๖๐๒-๖๒๔/๑๖๗-๑๗๔) 

๑. (จิตถูกกามราคะครอบงํา) ดูกรพราหมณ์ ในเวลาใด บุคคล
มีใจกลุ้มรุมด้วยกามราคะ ถูกกามราคะครอบงําอยู่ และไม่รู้
ชัดตามเป็นจริง ซึ่งทางออกแห่งกามราคะท่ีเกิดขึ้นแล้ว ใน
เวลานั้น เขาย่อมไม่รู้ชัด มองไม่เห็นตามเป็นจริง แม้ซึ่ง
ประโยชน์ตน แม้ซึ่งประโยชน์ผู้อื่น แม้ซึ่งประโยชน์ท้ังสอง
ฝ่าย มนต์ท้ังหลาย แม้ท่ีได้สาธยายมาตลอดเวลายาวนาน 
ก็ย่อมไม่แจ่มแจ้ง ไม่ต้องกล่าวถึงมนต์ท่ีมิได้สาธยาย เปรียบ
เหมือนภาชนะใส่น้ํา ซ่ึงเอาสีคร่ังบ้าง สีขมิ้นบ้าง สีเขียวบ้าง 
สีแดงอ่อนบ้าง ผสมปนกันไว้ คนตาดีมองดูเงาหน้าของตน
ในภาชนะนํ้าน้ัน ก็ไม่รู้ไม่เห็นตามเป็นจริง 
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๒. (จิตถูกพยาบาทครอบงํา)…เปรียบเหมือนภาชนะใส่นํ้า ท่ี
เอาไฟเผาลน เดือดพล่าน มีไอพลุ่ง คนตาดีมองดูเงาหน้า
ของตนในภาชนะนํ้าน้ัน ก็ไม่รู้ไม่เห็นตามเป็นจริง 

๓. (จิตถูกถีนมิทธะครอบงํา)…เปรียบเหมือนภาชนะใส่นํ้า ท่ี
ถูกสาหร่ายและจอกแหนปกคลุม คนตาดีมองดูเงาหน้าของ
ตนในภาชนะนํ้าน้ัน ก็ไม่รู้ไม่เห็นตามเป็นจริง 

๔. (จิตถูกอุทธัจจกุกกุจจะครอบงํา)…เปรียบเหมือนภาชนะ
ใส่นํ้า ท่ีถูกลมพัด ไหว กระเพื่อม เป็นคลื่น คนตาดีมองดู
เงาหน้าของตนในภาชนะนํ้าน้ัน ก็ไม่รู้ไม่เห็นตามเป็นจริง   

๕. (จิตถูกวิจิกิจฉาครอบงํา)…เปรียบเหมือนภาชนะใส่นํ้า ท่ี
ขุ่น มัว เป็นตม ซึ่งวางไว้ในท่ีมืด คนตาดีมองดูเงาหน้า
ของตนในภาชนะนํ้าน้ัน ก็ไม่รู้ไม่เห็นตามเป็นจริง 

แตท่ีพูดมาน้ี ไมใชหมายความวาพอมีสมาธิแลว ปญญาจะ
เกิดมาเองเลย ถาเปนอยางน้ัน โยคี ฤาษี ดาบส ในอินเดีย ซ่ึงได
สมาธิถึงสมาบัติ ๘ กันแลวมากหลาย ก็คงตรัสรูกันไปหมดแลว 
แตเปลาหรอก จิตมันใสพรอมท่ีจะใหเห็น ถามองก็เห็น แตเรามีตา 
เราไมใชตา ไมลืมตา มันก็ไมเห็น  

น่ีก็เหมือนกัน ปญญาเปรียบเหมือนดวงตา ของมีใหดู แต
เราไมใชปญญา ไมพิจารณา ไมมอง ไมดู ก็ไมเห็น แลวก็เลยเอา
จิตเปนสมาธิท่ีมันมั่นมันใสน้ัน ไปวุนอยูกับเร่ืองอื่น ไปในเร่ืองของ
การใชพลังจิตบาง มัวไปหาความสุขบาง ก็เลยไมไดใชไมได
พัฒนาปญญา  

เอาละ น่ีคือลักษณะของจิตเปนสมาธิประการท่ี ๒  
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๓. จิตเปนสมาธิ มีความสุข ขอน้ีเปนผลพวงมาเองของ
สมาธิ คือ เมื่อจิตเปนสมาธิ ตั้งมั่น มุงแนวไป ไมหว่ันไหว 
ไมฟุงซาน ไมพลาน ไมเรารอน ไมกระวนกระวาย ไม
วุนวาย ไมวอกแวก แลวก็มีกําลังเต็มท่ี ไมซึม ไมหงอย 
ไมหอเห่ียว ไมตึงเครียด ตองการจะอยูกับสิ่งใด ก็อยูกับ
สิ่งน้ัน ไมมีอะไรมารบกวนได มันก็สงบ แจมใส ผอน
คลาย คลองสบาย ก็ทําใหมีความสุขอยูในตัวเอง  

ความสุขกับสมาธิ น้ี  มันเก้ือกูลหนุนกันอยู เปน
ธรรมดา จิตจะเปนสมาธิ ก็ตองอาศัยความสุข อยางท่ีทาน
ใชคําวาความสุขเปนบรรทัดฐาน/ปทัฏฐานของสมาธิ ถา
จิตมีทุกข มันถูกบีบคั้น มันถูกกดดัน มันก็ดิ้นรน ก็ตั้งมั่น
เปนสมาธิไดยาก แตพอจิตน้ันสบายมีความสุข มันก็โนม
ไปในการท่ีจะสงบน่ิงเปนสมาธิไดงาย ความสุขจึงเปน
ปทัฏฐาน เปนปจจัยตัวประชิดที่จะใหจิตเปนสมาธิ  

แลวทีน้ี พอสมาธิเกิดข้ึน จิตอยูตัวสงบ สดใส ไมมี
อะไรรบกวน ปลอดโปรงโลงสบาย ก็ย่ิงมีความสุขมากข้ึน 
เพราะฉะน้ันสมาธิก็ย่ิงเสริมความสุขเขาไปอีก ก็มาดู
อุปมาท่ีตรัสไวเก่ียวกับความสุขจากสมาธิ เร่ิมตั้งแตหมด
นิวรณ ไดฌานจนถึงฌานท่ี ๔ พอเห็นตัวอยาง (เช่น ที.สี.
๙/๑๒๖-๑๓๐/๙๖-๑๐๐) 

เมื่อมองเห็นนิวรณ์ ๕ เหล่านี้ ที่ละได้แล้วในตน ย่อมเกิด
ปราโมทย์ เมื่อปราโมทย์ ก็เกิดปีติ เมื่อใจมีปีติ กายก็ร่ืนสบาย
ผ่อนคลาย เธอมีกายร่ืนสบายผ่อนคลายแล้ว ก็ได้เสวยสุข เมื่อมี
สุข จิตก็ต้ังมั่นเป็นสมาธิ.  
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เธอสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน มี
วิตก มีวิจาร มีปีติและสุขเกิดแต่วิเวกอยู่ เธอทํากายน้ีแหละให้ชุ่ม
ชื่นเอิบอิ่มซาบซ่านด้วยปีติและสุขเกิดแต่วิเวก ไม่มีส่วนไหนๆ 
แห่งกายของเธอท่ัวทั้งตัว ที่ปีติและสุขเกิดแต่วิเวกจะไม่ถูกต้อง  

ดูกรมหาบพิตร เปรียบเหมือนว่า พนักงานสรงสนานหรือ
ลูกมือที่ชํานาญ เอาแป้งฟอกตัวเทใส่ภาชนะสําริด เอาน้ําพรมนวด
ขยําไว้ให้เป็นก้อน พอถึงเวลาเย็น ก้อนแป้งฟอกตัว ซึ่งยางซึมไปจับ 
ก็ติดทั่วถึงกันทั้งหมด ไม่กระจายออกไป ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นแล...  

ดูกรมหาบพิตร ประการอื่นต่อไปอีก เพราะวิตกและวิจาร
สงบไป ภิกษุบรรลุทุติยฌาน มีความผ่องใสแห่งจิตในภายใน มี
ภาวะที่จิตเป็นหนึ่งเดียว ไม่มีวิตก ไม่มีวิจาร มีปีติและสุขเกิดแต่
สมาธิอยู่ เธอทํากายนี้แหละ ให้ชุ่มชื่นเอิบอิ่มซาบซ่าน ด้วยปีติ
และสุขเกิดแต่สมาธิ ไม่มีส่วนไหนๆ แห่งกายของเธอท่ัวทั้งตัว ที่
ปีติและสุขเกิดแต่สมาธิจะไม่ถูกต้อง  

ดูกรมหาบพิตร เปรียบเหมือนห้วงน้ําลึก ที่น้ําผุดขึ้นภายใน 
ไม่มีน้ําจากที่อื่นไหลเข้ามาได้ ทั้งในด้านตะวันออก ด้านใต้ ด้าน
ตะวันตก ด้านเหนือ ทั้งฝนก็ไม่ตกตามฤดูกาล แต่สายนํ้าเย็นผุด
พุขึ้นมาจากห้วงน้ํานั้น ทําให้ห้วงน้ํานั้นเองชุ่มชื่นเอิบอาบซาบ
ซึมเยือกเย็นทั่วไป ไม่มีส่วนไหนๆ ของห้วงน้ํานั้น ที่น้ําเย็นจะ
ไม่ถูกต้อง ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นแล... 

ดูกรมหาบพิตร ประการอื่นต่อไปอีก เพราะปีติจางไป ภิกษุมี
อุเบกขา มีสติ มีสัมปชัญญะ เสวยสุขด้วยนามกาย บรรลุตติย
ฌาน ที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้ ได้ฌานน้ี เป็นผู้มี
อุเบกขา มีสติ อยู่เป็นสุข เธอทํากายนี้แหละให้ชุ่มชื่นเอิบอิ่ม
ซาบซ่านด้วยสุขอันปราศจากปีติ ไม่มีส่วนไหนๆ แห่งกายของ
เธอท่ัวทั้งตัว ที่สุขปราศจากปีติจะไม่ถูกต้อง  
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ดูกรมหาบพิตร เปรียบเหมือนในกอบัวขาบ ในกอบัวหลวง 
หรือในกอบัวขาว ดอกบัวขาบ ดอกบัวหลวง หรือดอกบัวขาว 
บางเหล่า ซ่ึงเกิดในน้ํา เจริญในน้ํา ยังไม่พ้นน้ํา จมอยู่ในน้ํา น้ํา
หล่อเล้ียงไว้ ดอกบัวเหล่านั้น ชุ่มชื่นเอิบอาบซาบซึมด้วยน้ําเย็น
ตลอดยอด ตลอดเหง้า ไม่มีส่วนไหนๆ ของดอกบัว... ที่น้ําเย็น
จะไม่ถูกต้อง ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นแล... 

ดูกรมหาบพิตร ประการอื่นต่อไปอีก เพราะละสุขละทุกข์ 
และดับโสมนัสโทมนัสไปได้ก่อน ภิกษุบรรลุจตุตถฌาน ที่ไม่มี
ทุกข์ ไม่มีสุข มีอุเบกขาให้สติบริสุทธิ์อยู่ เธอแผ่ไปทั่วกายนี้แหละ 
ด้วยใจอันบริสุทธิ์ผ่องใส นั่งอยู่ ไม่มีส่วนไหนๆ แห่งกายของ
เธอ ทั่วทั้งตัว ที่ใจอันบริสุทธิ์ผ่องใสจะไม่ถูกต้อง  

ดูกรมหาบพิตร เปรียบเหมือนคนน่ัง เอาผ้าขาวคลุมตัว
ตลอดหมดทั้งศีรษะ ไม่มีส่วนไหนๆ แห่งกายของเขา ที่ผ้าขาวจะ
ไม่ถูกต้อง ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นแล...  

เปนอันวา จิตท่ีเปนสมาธิน้ัน มีคุณลักษณะสําคัญ ๓ อยาง
ดังท่ีวามา หน่ึง ก็มีกําลังแรง มีพลังมาก สอง ก็ใส เอื้อตอปญญา แลว
ก็ สาม สงบ หนุนความสุข ทําใหมีความสุขอยางมาก  

อยากไดสมาธิกันนัก บางจะเอาขลัง บางจะเอาความสุข   
ไมนึกอยางพุทธท่ีมุงใหเขมทางปญญา  

จากคุณลักษณะของจิตเปนสมาธิท่ีมีหลายดานน้ี คนก็เลย
เอาไปใชประโยชนตางๆ กัน บางทานก็มุงเอาไปใชประโยชน
ในทางพลังจิต ไมใชบางทานละ มากคนทีเดียวละท่ีชอบดานน้ี 
รูสึกวามันตื่นเตนดี คนเรานี้มากมายมักชอบนักเร่ืองต่ืนเตน แลว
มันก็เฉไปสงเสริมกิเลสใหดวย  
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เร่ืองมีพลังน้ีคนก็ชอบอยูแลว มันเขากันไดดีกับความอยาก
มีอํานาจ ปรารถนาความย่ิงใหญ การมีพลังจิตก็ไปเสริมความ
ย่ิงใหญมีอํานาจน้ัน ก็เลยอยากจะเอาสมาธิไปใชทําโนนทําน่ี 
ในทางฤทธิ์เดชปาฏิหาริย จะไดเกงกาจ กําราบปราบเขา เอาชนะ
ได นาเกรงขาม แลวก็ทําใหฮึกเหิม เพราะฉะน้ันในดานพลังจิต 
ทางพระจึงไมสนับสนุน ทานใหระวังมาก  

ความนิยมเอาสมาธิไปใชในทางฤทธิ์เดชปาฏิหาริยน้ี มีกัน
มานักหนาต้ังแตกอนพุทธกาล พวกโยคี ฤาษี ดาบส หันไปเอาเดน
ทางน้ีกันมาก สืบกันมาจนกระท่ังปจจุบันน้ี พระท่ีไปอยูอินเดีย
นานๆ ทานเลาใหฟงวา นักบวชอินเดียเวลาน้ี จําพวกฤาษี โยคี ยัง
ยุงอยูกับเร่ืองอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย ยังชอบเอาดีเอาเดนโออวดกันใน
เร่ืองน้ี ทานเลาวา เวลามีงานมีการเปนเร่ืองใหญๆ ท่ีคนมาชุมนุม
กันมาก พวกฤาษีเหลาน้ีก็จะมาอวดฤทธิ์เดชกัน เชน ทําทาวาจะ
เหาะ แลวลูกศิษยก็เขามายึด มาย้ือ บอกวา อยาเลยๆ อาจารย
เกงอยูแลว อาจารยไมตองทําหรอก ฯลฯ ในคัมภีรอยางอรรถกถา
มีเร่ืองเกาๆ เลาไวอยางไร เด๋ียวน้ีก็ยังเปนอยางน้ัน แปลกนัก 
อินเดียน่ีไมไดมีการเปลี่ยนแปลงในเร่ืองพวกน้ี 

ในตนพุทธกาล คนก็ยังเอาฤทธิ์ปาฏิหาริยเปนเคร่ืองวัด
ความดีงามเลิศประเสริฐเปนพระอรหันต เขาถือกันวาถาใครมีฤทธิ์ 
จึงเปนพระอรหันต  อยางในพุทธประวัติ  ตอนเ ร่ิมประกาศ
พระพุทธศาสนา ก็มีเร่ืองชฎิล พระพุทธเจาเสด็จไปท่ีสํานักของ
ชฎิล พอชฎิลเห็นพระพุทธเจาเสด็จมา เขาก็เอาฤทธิ์เปนเคร่ืองวัด 
เขาถือตัววาเราน่ีมีฤทธิ์ พอเห็นวา ทานผูน้ีดูทาทางสงบเสงี่ยม
เรียบรอย คงไมไดเร่ือง ไมเปนอรหันตเหมือนเราหรอก  
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พอพระพุทธเจาทรงเขามาขอพักแรม พวกชฎิลก็คิดวา เออดี
แลว เด๋ียวเราจะแกลงทดสอบ ดูกันในคืนแรกน้ีแหละ วาจะไปรอด
ไหม แลวต้ังแตคืนแรกนั้น ชฎิลก็แกลงพระพุทธเจาดวยเร่ืองฤทธิ์
ปาฏิหาริย เปนเหตุใหพระพุทธเจาตองทรงใชฤทธิ์ดวยในการ
ประกาศพระศาสนา  

เมื่อชฎิลประลองฤทธิ์ พระพุทธเจาก็ตองมีฤทธิ์ดวย แลวก็
ปรากฏวาพระองคมีฤทธิ์เหนือกวาชฎิล ในท่ีสุดชฎิลก็ศิโรราบ แลว
ก็ยอมฟง พระพุทธเจาจึงทรงสอนธรรมใหเขาฟงได พอเขายอม
แลว พระองคก็ทรงยุติเร่ืองฤทธิ์ ท้ิงไปเลย เอาฤทธิ์สยบฤทธิ์ แลวก็
จบแคน้ัน ทรงหันไปสอนธรรมใหปญญา น่ีในแงภายนอก ก็ตองให
สมาธิพาคนกาวไปสูปญญา เปนอันวาในยุคพุทธกาล ตั้งแตกอน
พระพุทธเจาอุบัติ เขานิยมกันมาอยางน้ัน แตพระพุทธเจาทรงนํา
ใหเปลี่ยนทางใหม จากอิทธิปาฏิหาริย ไปเปนอนุศาสนีปาฏิหาริย 

มาถึงปจจุบันน้ี ในอินเดียแดนชมพูทวีปเกา ก็อยางท่ีเลา
เมื่อก้ีวา โยคีฤาษีท่ีน่ันยังยุงหัวนัวเนียอยูกับเร่ืองฤทธิ์เดชน้ี อยางท่ี
พระไทยไดไปเห็นมา จนนาแปลกใจนักหนาวาอินเดียน่ี ในเร่ือง
ลัทธิความเชื่อถือ หลายพันป ไมไดกาวไปไหน แลวในขณะท่ี
อินเดียนัวเนียกันไป คนไทยก็ยังนุงนังพราๆ มัวๆ แทบไมไดกาวมา
ทางปญญาอีกเหมือนกัน  

หันกลับไปดูในสมัยพุทธกาล นอกจากเรื่องชฎิลแลว สภาพ
สังคมท่ีไมนิยมปญญาอยางน้ีก็เห็นไดชัดในเร่ือง “ยมกปาฏิหาริย” 
ซ่ึงก็เปนอยางน้ัน ทานเลาไวในคัมภีรวา พวกนักบวชโยคีฤาษี
ดาบส มาชุมนุมกัน ก็ทําทาวาจะแสดงฤทธิ์ จะเหาะๆ แลวพวกลูก
ศิษยก็มาย้ือ มายุด มาฉุดชายผา บอกวา อยา! อยา! อยา! ทาน
อาจารย แคน้ีอยาไปทําเลย แคน้ีมันไมสม ไมคุมคา  
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เด๋ียวน้ี ผานมาแลวเกือบ ๓ พันป อินเดียก็ยังเปนอยางน้ัน 
เปนอันวาชอบกันนักเร่ืองฤทธิ์ปาฏิหาริย มาถึงเมืองไทยก็มีความ
โนมเอียงท่ีชอบอยางน้ัน เปนการแสดงพลังอํานาจ เปนเร่ือง
ตื่นเตนดี แลวก็สนองกิเลสไดดวย  

ควรรูหลักไววา  การใชสมาธิในทางพลังจิตน้ี  ไม เปน
หลักประกันความหมดกิเลสและความทุกข อาจจะใชเสริมกิเลส
ดวยซํ้า แตถาจะใชใหถูกตอง ก็จํากัดไวใชในทางท่ีจะเสริมการ
ทํางานพระศาสนา ไวในคราวจําเปนเพ่ือเบิกทางแกอนุศาสนี
ปาฏิหาริย แตมันจะเปนประโยชนสําหรับผูไมมีกิเลส หรือมี
คุณธรรมมีเจตนาดี ท่ีจะเอามาใชในทางท่ีดี โดยทานก็จะไมอวด
ตัว ไมแสดงตัว แตเอามาสนับสนุนการทํางาน น้ีดานท่ี ๑ พลังจิต  

ดานท่ี ๒ คือความเอื้อตอปญญา ดังท่ีวาทําใหจิตใสมองเห็น
อะไรๆ ไดงายข้ึน ชัดข้ึน คุณลักษณะขอน้ีในพระพุทธศาสนาเนน
ไวใหเอามาใชประโยชนใหมาก ถือวาเปนคุณคาสําคัญท่ีตองการ 
เราเจริญสมาธิก็เพ่ือประโยชนน้ี สมาธิอยูในไตรสิกขา ซ่ึงจะตอง
กาวไปใหถึงปญญา ไมใชจบไมใชติดอยูแคสมาธิ เร่ิมดวยศีลเปน
ปจจัยชวยหนุนนําการพัฒนาสมาธิ แลวสมาธิก็เปนปจจัยชวยใน
การพัฒนาปญญา ทําใหใชปญญาไดผลดี  

สวนดานท่ี ๓ คุณลักษณะท่ีทําใหจิตใจสงบมีความสุข ขอน้ี
ก็ตองระวัง ท่ีจริงน้ันมันเปนตัวหนุน เพราะวาเมื่อเราทํางาน จะใช
จิตใจในการทํางานของปญญา เมื่อจิตใจสงบสุข มันไมเดือดรอน 
ไมตองด้ินรน ไมกระวนกระวาย ไมฟุงไมสาย ไมมีอะไรขัด ไมมี
อะไรกวน มันก็พรอมท่ีจะใหทํางานไดสบาย ไดคลอง ไดเต็มท่ี 
ปญญาก็ทํางานไดดี  
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แตทีน้ี ถาเราไมเอาสมาธิไปใชในทางของปญญา ก็คือไม
เอาจิตไปใชประโยชนใหถูกตอง ก็เลยมัวมาเสวยความสุขเพลินอยู
กับความสงบน่ิงน้ันเสีย ก็อยางท่ีบอกเมื่อก้ีวากลายเปนข้ีเกียจไป 
เลยกลายเปน เค ร่ืองฉุดเหน่ียว ร้ัง เราใหอ ยู กับที่  ไม เ ดินหนา 
เพราะฉะน้ันจึงตองระวัง ควรจําคําเตือนของทานท่ีบอกไววา สมาธิ
น้ันเปนโกสัชชปักข์/โกสัชชปักษ์ (สมาธิเขาพวกกับความข้ีเกียจ) ก็
จะชวยใหเราไมเผลอสติ แลวก็จะไดเดินหนา กาวตอไป 

คนท่ีมุงหวังจะไดความสุขจากสมาธิ โดยไมรูคุณคาท่ีแท
และทางปฏิบัติท่ีถูกตองซ่ึงเช่ือมตอสูปญญา ก็จะมัวติดสมาธิสุข 
แลวก็จมอยูแคน้ัน บางทีกลายเปนวาเอาการเจริญสมาธิมาเปนท่ี
หลบทุกขหลบปญหา เมื่ออยูกับชีวิตท่ีดําเนินไปตามปกติ หรือ
ประจําวันของตัว  มีทุกข เจอปญหามาก  ก็มาเขาท่ีหลบเอา
ความสุขจากความสงบเจริญสมาธิไปเปนพักเปนคราว ถาอยู
อยางน้ี ไมกาวตอไปในทางของปญญาท่ีแท ก็กลายเปนการเอา
สมาธิเปนตัวกลอม ดีไมดีก็จะไดช่ือวาจมอยูในความประมาท  

ในขอ ๓ น่ี สําหรับทานท่ียังเพียรปฏิบัติอยู ไมใชหยุด ถาจะ
ใชสมาธิเปนท่ีพักผอนจิตใจ พรอมกับพักผอนกายก็ได ทานไมวา 
เพียงแตระวังไมใหกลายเปนความประมาท ไมใหกลายเปนตัว
เหน่ียวร้ังท่ีทําใหกลายเปนคนหยุดน่ิง เพราะการพักผอนก็เปนเร่ือง
จําเปน อยางรางกายของเราใชงานมากๆ ก็พักผอนเสียบาง  

ย่ิงทานผูบรรลุธรรมจบแลว อยางพระพุทธเจาน้ันไมตองทรง
เพียรพยายามเพื่อฝกตนอีก ไดแตทํางานเพ่ือผูอื่น ก็ทรงจาริกไป
โนนจาริกไปน่ัน เทศนาส่ังสอน กลับมาเหน่ือยพระวรกาย ก็ทรง
เขาฌานพักผอน เรียกวาเปน ทิฏฐธรรมสุขวิหาร คือเปนการพักอยู
อยางเปนสุขในปจจุบัน  



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๔๓ 

การใชในแง น้ีคือเปนเคร่ืองพักผอนอยางดีท่ีสุด อยูใน
ประโยชนขอท่ี ๓ ของสมาธิ ท่ีใชถูกตองสมคุณคาของสมาธิน้ัน 

ท้ังหมดท่ีพูดมาน้ันก็เปนอันวา จุดศูนยรวมของหลักการก็
คือ เปนการปฏิบัติใหกาวหนาไปในไตรสิกขา เพราะฉะน้ันจะตอง
ใหสมาธิเปนปจจัยหนุนข้ึนไปสูปญญา ดังน้ันคุณลักษณะของ
สมาธิขอท่ี ๒ ท่ีทําใหจิตใส จึงเปนจุดเนน เพราะเปนตัวเอื้อแก
ปญญาโดยตรง  

แตทีน้ี ถาเราใชเปน ประโยชนในแงพลังจิต ท่ีทําใหจิตมี
กําลังต้ังมั่นและมุงแนวไป ก็มาหนุนการใชปญญา เพราะการใช
ปญญา ก็ตองอาศัยจิตท่ีมีกําลัง จึงจะทํางานไดผลดี ย่ิงจิตมีกําลัง
มาก ก็ย่ิงทําใหการใชปญญาไดผลดีย่ิงข้ึน ประโยชนขอน้ีก็มา
เสริม แลวไปขอท่ี ๓ จิตสงบสุขก็มาหนุนการใชปญญาอยางท่ีวา
ไปแลวอีกน่ันแหละ เพราะฉะน้ันก็ใชแบบสามประสาน ก็ย่ิงเปน
ประโยชน เปนอันวา ถาใชถูกแลว ก็ดีไปหมด  

รวมความตามท่ีวามาน้ี ภาวะท่ีจิตเปนสมาธิน้ัน ทานจึง
เรียกวาเปน “กัมมนีย” แปลวา ควรแกงาน หรือเหมาะแกงาน คือ
เหมาะแกการใชงาน เหมาะท่ีจะใชงาน เปนอันวา จิตท่ีเปนสมาธิมี
ลักษณะท่ีพูดใหตรงกับจุดมุงหมายในหลักไตรสิกขา หรือในการ
ปฏิบัติทางพระพุทธศาสนา เรียกวา จิตเปนกัมมนีย แปลวาจิต
เหมาะแกการใชงาน และทานมักพูดพวงมาดวยกันกับคําวา “มุทุ” 
ท่ีแปลวานุมนวล คือ ปรับใชไดคลองสะดวก ไมแข็ง ไมกระดาง 
เปนอันวา มุทุ-นุมนวล แลวก็กัมมนีย-ควรแกงาน หรือเหมาะแก
งาน ใชงานไดดี ก็เอาไปใหปญญาใชเปนท่ีทํางานในการวิจัย
วิจารณอยางไดผลดี  
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ตามท่ีไดพูดมาในเร่ืองคุณลักษณะและอาการของจิตท่ีเปน
สมาธิน้ี ก็เขากับท่ีไดบอกไวใหเห็นวา ทําไมสมาธิจึงเปนประธาน
ของภาวะจิตหรือของบรรดาคุณสมบัติท้ังหมดของจิต ก็อยางท่ีวา
แลว เมื่อจิตเปนสมาธิตั้งมั่น ก็ทําใหคุณสมบัติอื่นๆ ดํารงคงอยูได 
แลวก็อาศัยจิตท่ีเปนสมาธิน้ันเปนท่ีเจริญเติบโตงอกงาม ถาจิตไม
ตั้งมั่น มัวแตสั่นคลอน คุณสมบัติท้ังหลายก็มีแตจะงอนแงน แลวก็
จะตกหลนเสื่อมถอยไป แตเมื่อจิตมั่นแนว คุณสมบัติอื่นท้ังหลายก็
สามารถเจริญงอกงามไดดี ภาวะท่ีจิตมีพลังก็มาชวย คุณสมบัติ
ดานสมรรถภาพจิตก็มาไดหมด คุณสมบัติดานความสงบสุข ดาน
สุขภาพจิต ท่ีจิตสบายโลงโปรงผองใส ก็มาดวยกันกับสมาธิ 
ตลอดจนคุณสมบัติท่ีดีท่ีเปนกุศลอื่นๆ ท้ังหลาย ก็มาไดกับจิตท่ี
สงบ จิตท่ีตั้งมั่น จิตท่ีมุงแนว จิตท่ีอยูตัว จิตท่ีไมมีอะไรกวน  

ในทางตรงขาม ถาเปนสภาวะฝายอกุศล ก็ไมสอดคลอง ไม
เขากับกับสมาธิ แตมันจะมากวนใหเสียสมาธิ อยางเชนถาโกรธ
ข้ึนมาน่ี สมาธิถูกกวนทันทีเลย จิตหว่ันไหววอกแวกพลุงพลาน ตั้ง
มั่นมุงแนวไปไมได ไมรูละ อกุศลอะไรเกิดข้ึนมา ก็ทําใหจิตพลุง
พลานบาง หว่ันไหวบาง ขุนมัว เศราหมองบาง คับแคบ อึดอัด 
กดดัน บีบคั้นไปตางๆ อกุศลทําใหจิตมีสภาพอยางน้ี ซ่ึงไมดีท้ังน้ัน 
เขากันไมไดเลยกับสมาธิ  

แตทีน้ีถาเกิดมีสมาธิข้ึนมา ก็แสดงวาเจาพวกน้ีไปแลว พวก
อกุศลไมอยูแลว เจาพวกตัวรายอยูไมได แลวเจาพวกฝายกุศลก็ได
โอกาสเขามา เพราะฉะน้ันพวกคุณสมบัติคุณธรรมตางๆ ก็มาได 
เมื่อสมาธิดี สมาธิจึงเปนท่ีรองรับของกุศลธรรม หรือเปนประธาน
ของคุณสมบัติดีงามของจิตท้ังหมด ก็จึงเรียกช่ือหมวดการฝกจิต
ท้ังหมด เปนสมาธิไปเลย เอาละ น่ีก็เห็นจะพอสมควร  
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ถามถึงภาวนา ก็ตอบไวนิด 
ทีน้ีทานสุรเดชถามคําวา “สมถภาวนา” ก็เลยพูดอีกหนอย 

เร่ืองก็คือ คําวา “สมถะ” คําวา “สมาธิ” แลวก็ “จิตภาวนา” อะไร
พวกน้ี มีความหมายคลายๆ กัน เราเอาคําวา “ภาวนา” ไปตอได
หมดเลย เปน จิตตภาวนา/จิตภาวนา สมถภาวนา สมาธิภาวนา  

คําวา “สมถภาวนา” น่ี เปนคําท่ีนิยมข้ึนมาบางในสมัยหลัง 
ในยุคอรรถกถา แตในสมัยของพระไตรปฏก คือในชั้นพุทธพจนน่ี ใช
วา “สมถะ” เฉยๆ เชนวา “สมโถ จ วิปสฺสนา จ” คําวา สมถภาวนา 
ไมพบท่ีใชในพระไตรปฏก  

สมถะ ก็คือความสงบของจิต ท่ีจะมาเอื้อตอการท่ีจะใช
ปญญาตอไป เพราะฉะน้ันตามปกติจึงพูดคูกับวิปสสนาวา “สมโถ 
จ  วิปสฺสนา  จ ”  คือ  สมถะและวิปสสนา  สมถะน้ันบางค ร้ัง
พระพุทธเจาก็ตรัสแทนคําวาสมาธิน่ันเอง หมายความวา บางคร้ัง
คําวาสมาธิก็ใชคําวาสมถะแทนได เพราะเล็งไปท่ีอาการท่ีจิตสงบ  

สมาธิก็จิตตั้งมั่น ในความต้ังมั่นก็มีความสงบ สมถะก็คือ
ความสงบ และในความสงบก็คือมีสมาธิ ท่ีวาสงบ ก็ระงับอกุศลให
เงียบหาย ไมใหมีบทบาท ไมใหมีอิทธิพล ไมใหมีกําลัง ไมใหทํา
อะไรได ทีน้ีเมื่อพูดคําวา สมถภาวนา คือเจริญสมถะ ทําความสงบ
ใหเปนใหมีข้ึน ก็มาตรงกับ สมาธิภาวนา คือเจริญสมาธิ ทําสมาธิ
ใหเปนใหมีข้ึน และจิตตภาวนา คือพัฒนาจิตใจ ก็คือเจริญจิต
เจริญใจใหมีสมถะหรือใหมีสมาธิน่ันเอง ท้ัง ๓ คํา สมถภาวนา สมาธิ
ภาวนา และ จิตภาวนา เมื่อวาโดยท่ัวไป (ไมถึงกับเสมอไป) ก็เลยใช
แทนกันได  
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ยํ้าอีกที ในพระไตรปฏกน้ัน สมถภาวนา ไมพบท่ีใช ใชแต 
สมถะ เฉยๆ แลวก็ใชคําวาสมถะ แทนคําวาสมาธิได บางคร้ัง
พระพุทธเจาก็ทรงใช แตไมนิยมเทากับคําวาสมาธิ และคําวา
สมถะน้ี นิยมใชเขาคูกับคําวาวิปสสนา เปน “สมโถ จ วิปสฺสนา จ” 
แสดงถึงความเช่ือมโยงกันวา สมาธิทําใหจิตสงบเปนสมถะ แลวก็
ทําใหพรอมท่ีจะใชปญญาตอ เพราะฉะน้ัน สมถะก็มาเปนฐานแก
วิปสสนา  

ทีน้ี วาถึงกระบวนการปฏิบัติในการฝกใหเกิดสมาธิ ก็คือฝก
จิตใหเปนสมาธิ ตอมาก็นิยมเรียกกระบวนการปฏิบัติท้ังหมดน้ีวา 
สมถะ คือระบบวิธีและกระบวนการปฏิบัติท้ังหมดท่ีจะทําใหเกิด
สมาธิน้ัน เรียกวา “สมถะ” ตอมา เติมภาวนาเขาไป ก็เปน “สมถ
ภาวนา” แตถึงอยางไร แมแตในอรรถกถา ก็ไมนิยมใชบอย ทานใช
คําวาสมถภาวนา ไมก่ีคร้ัง แตมาใชมากข้ึนในคัมภีรช้ันฏีกา คือรุน
หลังตอมา 

สวนอีกคําหน่ึงคือ สมาธิภาวนา เปนคําท่ีมีมาแตเดิมในพระ
ไตรปฏก พระพุทธเจาตรัสเอง แปลวาเจริญสมาธิ หรือทําสมาธิให
เกิดใหมี ข้ึนมา ใหเพ่ิมข้ึน ใหงอกงามข้ึน แตก็ไมไดใชบอยๆ 
มากมายอะไร ในพระไตรปฎกน้ัน พระพุทธเจาตรัสในความหมาย
พิเศษ เรียกวาสมาธิภาวนา ๔ อยาง แตในท่ีอื่นท่ัวไปก็ใชเปนศัพท
ธรรมดา แปลวา ทําสมาธิใหเกิดใหมี หรืองายๆ วา เจริญสมาธิ 

สวนอีกคําหน่ึงวา จิตตภาวนา/จิตภาวนา ก็คือการพัฒนา
จิตใจน่ันเอง คําน้ีจะคอนขางเปนหลักวิชามากกวา และเปนคําท่ี
กวาง คือการทําจิตใหเจริญงอกงาม ซ่ึงมีความหมายครอบคลุม  
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แตในการทําจิตใหเจริญงอกงามน้ัน ตัวประธานก็คือสมาธิน่ี
แหละ เพราะฉะน้ันก็จึงใชพูดแทนกันในความหมายกวางๆ ได คือ 
บางทีก็พูดกวางท่ัวไปวาจิตภาวนา แลวถาจะพูดเนนไปที่ตัวหลัก
ตัวประธาน ก็พูดวาสมาธิภาวนา และถาจะใชศัพทท่ีแทนสมาธิ ก็
เปน สมถภาวนา เพราะฉะน้ันก็เปนอันวา เมื่อถือหลวมๆ ก็วาใช
แทนกันได  

แถมวา เมื่อพูดวาจิตภาวนา ก็จะเปนคําท่ีเขาชุดกันกับคํา
วา ปญญาภาวนา เปนคูกันวา จิตตภาวนา และ ปัญญาภาวนา  

แลวถาขยายลงขางลางตอไปอีก ก็ไปเขาเต็มระบบของ
ภาวนา ๔ ก็เลยมี กายภาวนา ศีลภาวนา จิตตภาวนา ปัญญา
ภาวนา ท่ีพูดเมื่อคืนกอนน้ีแลว เปนอันครบชุดท่ีสมบูรณ (จิตต
ภาวนา จะเขียนแบบไทยตามนิยม เปน จิตภาวนา ก็ได) 

อันน้ีเปนเร่ืองเกี่ยวกับศัพท ซ่ึงเปนเร่ืองของความนิยมดวย 
แลวก็มีความหมายพวงมาในแงมุมตางๆ เชนเน่ืองกับบริบทดวย ก็
เอามาพูดเปนเพียงเกร็ดความรูประกอบ ไมตองไปติดใจอะไรมาก
ในเร่ืองน้ี ก็คิดวาพอสมควรแคน้ี 

 
 




