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สู งสุ ดปรากฏแก่จิตนี้ได้อย่างถาวร หรื อตลอดชีวติ ซึ่ งนิพพานสู งสุ ดและถาวรนี่เอง ที่เป็ น
จุดหมายสู งสุ ดของพุทธศาสนา
อริยมรรคคือหนทางสู่ ความพ้ นทุกข์
คาว่า มรรค แปลว่า หนทาง คือหมายถึง หนทางสู่ ความพ้ นทุกข์ ซึ่ งบางทีก็
เรี ยกว่า อริยมรรค ที่หมายถึง หนทางอันประเสริฐ ซึ่ งสรุ ปแล้วมรรค หรื ออริ ยมรรคนี้ก็
คือ วิธีการปฏิบัติเพื่อความพ้ นทุกข์ หรื อเรียกง่ ายๆว่ า “วิธีการดับทุกข์ ” (คาว่า “ดับทุกข์”
นี้ ไม่ได้หมายถึงว่าต้องให้ความทุกข์มนั เกิดขึ้นมาก่อน แล้วจึงค่อยไปดับมัน แต่มนั
หมายรวมถึงว่า เป็ นการป้ องไม่ให้ความทุกข์เกิดขึ้นมาอีก หรื อเป็ นการทาลายต้นเหตุของ
ความทุกข์ เพื่อที่ความทุกข์จะได้ไม่กลับมาเกิดอีกอย่างถาวร)
มรรคนี้เป็ นหนทางเดียว หรื อวิธีการเดียว แต่มีองค์ประกอบโดยละเอียดอยูถ่ ึง ๘
องค์ประกอบ แต่เมื่อสรุ ปองค์ประกอบทั้ง ๘ ลงแล้ว ก็จะได้เป็ นหลักปฏิบตั ิ ๓ อย่าง อัน
ได้แก่ ปั ญญา ศีล สมาธิ โดยการปฏิบตั ิจริ งๆนั้น เราจะต้องปฏิบตั ิให้เกิดปั ญญา ศีล และ
สมาธิ พร้อมกัน จึงจะเกิดพลังหรื ออานาจ มาทาให้ความทุกข์ที่กาลังเกิดอยู่ ดับลงได้ (แม้
เพียงชัว่ คราว)
อีกทั้งปั ญญากับสมาธิ ที่เกิดขึ้น ก็จะไปสร้างความเคยชินให้กบั จิตใต้สานึกอีก
ด้วย ซึ่ งเมื่อเราสามารถปฏิบตั ิมรรคได้อย่างต่อเนื่องนานๆ ก็จะทาให้ความเคยชินของ
อวิชชาและกิเลสขาดอาหาร (คือขาดความเคยชินเพิ่ม) แล้วมันก็จะค่อยๆตายหรื อหมด
ความเคยชินไปเอง
ธรรมชาติของจิตมนุษย์น้ นั เราไม่สามารถเปลี่ยนความเคยชินได้ แต่เราทาให้มนั
หายไปของมันเองได้ ด้ วยการทาให้ มันขาดความเคยชินเพิม่ แล้วมันก็จะค่ อยๆหายไป
เอง ซึ่ งนี่เองที่ตอ้ งใช้ความเพียรพยายามอย่างมากในการปฏิบตั ิ ดังนั้น “การทาบุญมากๆ
หรื อการอ้อนวอนให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ (ที่เราเชื่อว่ามีจริ ง) ให้มาช่วย หรื อให้ใครๆมาช่วย
หรื อเชื่อว่าเพียงแค่การฝึ กสมาธิ อย่างหนักเท่านั้น ก็จะช่วยดับทุกข์ได้แล้วโดยไม่ตอ้ งใช้
ปัญญามา

๓๕
ช่วย” จึงเป็ นไปไม่ได้ที่จะทาให้ความทุกข์ดบั ลงอย่างถาวรได้ ต้ องใช้ ความเพียรในการ
ปฏิบัติปัญญา ศีล สมาธิด้วยตัวของเราเองเท่านั้น จึงจะทาให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้
อย่างถาวร
ศีลความปกติของจิต
หลักการปฏิบตั ิเพื่อดับทุกข์ตามหลักอริ ยสัจ ๔ ของพระพุทธเจ้านั้น สรุ ปอยูท่ ี่
การใช้ สมาธิกบั ปัญญามาทางานร่ วมกัน แต่การที่จิตจะเกิดสมาธิ ข้ ึนมาได้น้ นั จาเป็ นทีจ่ ิต
จะต้ องมีศีลมาเป็ นพืน้ ฐาน ถ้าจิตไม่มีศีล ก็จะทาให้จิตไม่มีสมาธิ และเมื่อจิตมีสมาธิ แล้ว
สมาธิ ก็จะมาเป็ นพื้นฐานให้เกิดปั ญญา ดังนั้นจึงต้ องมีท้งั ศีล สมาธิ และปัญญา มาทางาน
ร่ วมกัน จึงจะทาให้ ดับทุกข์ ได้ ถ้ าขาดสิ่ งใดไป ก็จะทาให้ไม่สามารถดับทุกข์ได้อย่าง
สมบูรณ์
คาว่า ศีล แปลว่า ปกติ คือหมายถึง ความปกติของจิต ที่ไม่มีความเดือดร้อนใจ
จากการทาความผิดหรื อชัว่ เอาไว้ในอดีต ซึ่ งการปฏิบตั ิเพื่อให้จิตมีศีลนั้นก็สรุ ปอยูท่ ี่ การ
มีเจตนา (ความจงใจหรื อความตั้งใจ) ทีไ่ ม่ จะไม่ เบียดเบียน (๑) ชี วติ ของผู้อื่น (๒)
ทรัพย์ สินของผู้อื่น (๓) กามารมณ์ (เช่ นเรื่ องทางเพศ) ของผู้อื่น และรวมทั้งการมีเจตนาที่
จะไม่ พูด (๔) คาไม่ จริง (๕) คาหยาบ (๖) คาส่ อเสี ยด และ (๗) เรื่ องเพ้อเจอ ดังนั้นถ้าเรา
ปรารถนาที่จะไม่มีความทุกข์ เราจะต้องเป็ นคนดี ที่มีศีลอยูก่ ่อนเป็ นปกติ ถ้าเป็ นคนไม่มี
ศีลอยูเ่ ป็ นปกติแล้ว จะไม่สามารถปฏิบตั ิเพื่อดับทุกข์ตามหลักอริ ยสัจ ๔ ได้ เพราะขาด
พื้นฐานที่สาคัญนี้
ศีลที่กล่าวมานี้เป็ นศีลพื้นฐาน ในการปฏิบตั ิเพื่อดับทุกข์ตามหลักอริ ยสัจ ๔ ส่ วน
ศีลที่มากขึ้น เช่นศีลของพระภิกษุน้ นั เป็ นศีลที่ละเอียดมาขึ้น เพื่อให้ภิกษุที่ปรารถนาจะ
ปฏิบตั ิเพื่อความพ้นทุกข์อย่างจริ งจัง ได้มีโอกาสปฏิบตั ิได้อย่างเต็มที่ โดยไม่ตอ้ งกังวล
เรื่ องการแสวงหาปัจจัย ๔ มาบริ หารร่ างกายให้อยูร่ อด รวมทั้งยังทาให้เป็ นที่รักและ

