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 การปฏิบติัธรรมนี#นะ  พระอนุรุทธะนี#ท่านตรึก  เขาเรียกมหาปุริสวติก ๘ 
ประการ  แต่ท่านตรึกได ้๗ ประการ  ธรรมวนิยันี- เพื#อมกันอ้ยสันโดษ  เพื#อไม่ระคนดว้ย
หมู่คณะ  เพื#อปรารภความเพียร  เพื#อความมีสติ  เพื#อความมีสมาธิ  เพื#อมีปัญญา  ๗ 
ขอ้น่ะท่านตรึกได ้ ๗   พระพุทธเจา้รู้วารจิตท่านจึงมาสอนมาแนะนาํใหอี้กขอ้หนึ#ง  
ธรรมวนิยันี- เพื#อธรรมที#ไม่เนิ#นชา้  ไม่ใช่เพื#อธรรมที#เนิ#นชา้  ธรรมที#ทาํใหเ้นิ#นชา้คือ
ตณัหาทิฏฐิมานะ  เหตุนั-นธรรมวนิยันี-ไม่ใช่ธรรมที#เพื#อใหมี้ตณัหาทิฏฐิมานะนั#นเอง  
เขา้ใจไหม  ธรรมวนิยันี-ไม่ใช่ธรรมที#เพื#อใหมี้ตณัหาทิฏฐิมานะ  เพราะตณัหาทิฏฐิมานะ
ทาํใหเ้นิ#นชา้ทาํใหไ้ม่บรรลุธรรม  คาํวา่ตณัหานี#เขากบ็ญัญติัเขากเ็ป็น ๓  กามตณัหา 
ความทะเยอทะยานทางกาม  ภวตณัหา ความทะเยอทะยานอยากไดอ้ยากดีอยากมีอยาก
เด่นอยากอะไรทั-งหลาย  วภิวตณัหา ความไม่อยากไดไ้ม่อยากมีไม่อยากอะไร  กคื็อความ
ไม่พอใจในสภาวะสภาพปัจจุบนัตรงนั-น  เพราะนั-นกล่าวโดยยอ่  เมื#อสุขเวทนาเกิด  สิ#ง
ไหนที#เห็นวา่น่ายนิดีเกิด  กามตณัหากบัภวตณัหาจะเกิดขึ-นอาศยัเกิดขึ-น  สิ#งไหนที#ไม่
น่ายนิดีเกิดหรือทุกขเวทนาเกิด  วภิวตณัหาจะอาศยัเกิดขึ-น  นี#ใหรู้้จกัเอาไว ้ ทีนี- นี#ตวัทิฏฐิ
คือความเห็นน่ะ  ตวัมานะนี#มนัเป็นตวัเทียบเขาเทียบเรา  กต็อ้งอาศยัความเห็นอีกนั#นล่ะ  
เป็นตวัเป็นตนขึ-นมา  ตวัมานะไม่ยอม  ความไม่ยอมความดื-อดา้นความอะไรทั-งหลาย
เป็นตวัมานะหมด  นี#ล่ะธรรมที#เนิ#นชา้  ตวัมานะจะเกิดกต็อ้งเทียบเขาเทียบเรา  มนัมีทิฏฐิ
ความเห็นเขา้ไป  เห็นวา่เป็นของกเูป็นตวักเูป็นตวัตนของกอูยู ่  นี#ตวัทิฏฐิ  มนัจึงมีมานะ
แอบแฝง  แมแ้ต่การประพฤติปฏิบติั  ความรู้ความเห็นเก่าๆที#ตวัเองเคยเรียนรู้มา  เชื#อมั#น
ถือมั#นยดึไวไ้ม่ยอมปล่อยไม่ยอมวาง  กเ็หมือนถว้ยที#คว ํ#านํ-าเขา้ไม่ได ้  หรือแกว้นํ-าที#เตม็  
เติมนํ-าอะไรไม่ไดล้น้ทิ-งหมด  นี#ล่ะตวัทิฏฐิคือความเห็นนั#นเอง  ตวัความเห็นตวันี- จึงเป็น
มิจฉาทิฏฐิ  พระผูมี้พระภาคเจา้จึงตรัสไวว้า่ ตณัหาทิฏฐิมานะเป็นธรรมใหเ้นิ#นชา้ เนิ#นชา้  
แลว้พระองคก์พ็ยากรณ์อีก  เมื#อพระสารีบุตรไปเจอพวกนกับวชนอกศาสนา  เขากล่าว
จว้งจาบธรรมวนิยันี-ไม่มีมรรคผล  พระสารีบุตรกก็ลบัมาทูลถามพระผูมี้พระภาคเจา้  
พระผูมี้พระภาคเจา้ตรัสวา่ ธรรมวนิยันี- มีมรรคผลเป็นแก่นสาร  เมื#อปฏิบติัละสังโยชน ์๓ 



ไดแ้ลว้  คือสักกายทิฏฐิ สีลพัพตปรามาส วจิิกิจฉา ๓ ตวันี-ไดแ้ลว้  โสดาปัตติมรรคโสดา
ปัตติผลเกิด  อยา่งชา้ ๗ ชาติ  อยา่งกลาง ๓ ชาติ  อยา่งอุกฤษฏ ์๑ ชาติ  จะตอ้งสาํเร็จเขา้สู่
นิพพานอรหตัตผล  พระสกทาคามี เมื#อเกิดสกทาคามิมรรคสกทาคามิผลเกิดแลว้ อยา่ง
ชา้ชาติเดียวจะตอ้งสาํเร็จพระอรหนัต ์ พระอนาคามีจะไม่ไดม้าเกิด  แต่ไปอยูที่#สุทธาวาส
พรหม ๕ ชั-น  ไปนิพพานที#สุทธาวาสพรหมไม่ตอ้งมาเกิด  พระองคจึ์งพยากรณ์ภูมิพระ
เสขบุคคลขึ-นมา  แลว้พระองคก์ก็ล่าวไวอี้กวา่ จริงๆแลว้พระองคไ์ม่ตอ้งการจะพยากรณ์
ภูมิธรรมเหล่านี-   แต่เนื#องจากมีนกับวชนอกศาสนากล่าวจว้งจาบธรรมวนิยันี-    เมื#อพระ
สารีบุตรมาถามเป็นมูลเหตุที#ใหพ้ระองคต์อ้งพยากรณ์    นี#ความหมาย  เหตุที#พระองคไ์ม่
พยากรณ์เพราะวา่สาวกจะประมาท  จะทาํใหเ้นิ#นชา้  เพราะอะไร  เพราะจะมีทิฏฐิมานะ
แอบแฝงยดึมั#นถือมั#นวา่ ฉนัไดโ้สดาฯสกิทาฯอนาคาฯ  จึงเกิดความเนิ#นชา้ที#จะประพฤติ
ปฏิบติัไปเพื#ออรหตัตมรรคอรหตัตผล  เพราะประมาทมนัแฝงได ้  เพราะฉะนั-นความรู้
ทุกอยา่งถา้เรามาพิจารณาที#เรียนมาทั-งหมด  แมแ้ต่ความรู้พระโสดาฯสกิทาฯอนาคาฯ
อะไรต่างๆ  อวชิชายงัเอาไปใชไ้ด ้  เป็นทิฏฐิคือความเห็นขึ-นมาทาํใหเ้นิ#นชา้  ความเห็น
ตวันี#มนัจึงยดึขอ้วตัรปฏิบติัเก่าๆ  เมื#อยดึขอ้วตัรปฏิบติัตรงนั-นไม่สามารถจะปล่อยวางลง
ไปได ้ มนักเ็ป็นอุปาทานอนัหนึ#ง  ไม่สามารถที#จะปล่อยวางความรู้ความเห็นตวันี-   มนัจึง
เป็นทิฏฐิ  ทิฏฐิตวันี- จึงมีมานะตามมา  จึงทาํใหค้วามเห็นนะ  นี#ล่ะความเห็นในแง่ต่างๆ  
ตวัความเห็นในแง่ต่างๆนั#นล่ะ  เมื#อไปเชื#อไปยดึขึ-นมา  มนัเลยเป็นอุปาทานเกิดขึ-น  
มานะมนัเลยตามมาไม่ยอม  ไม่ยอมรับเหมือนถว้ยที#มนัคว ํ#าอยูห่รือแกว้ที#นํ- าเตม็  จึงเนิ#น
ชา้ไม่สามารถที#จะบรรลุธรรมไดโ้ดยฉบัพลนั  เพราะตวันี-ตวัเดียวมนับงั  ตวัทิฏฐิมานะ  
นี#ล่ะคือเหตุผลที#พระองคต์รัสไวว้า่ธรรมที#เนิ#นชา้  คนที#ดื-อมาก   คนที#ไม่ค่อยยอมฟังเหตุ
ฟังผล  คนที#ชอบอวดตวัเอง  พวกนี- เป็นเรื#องของทิฏฐิกบัมานะทั-งนั-นเลย  มนัอยูใ่นตรง
นี-หมด  มนัเลยเนิ#นชา้  เนิ#นชา้ต่อมรรคผลนิพพาน  เพราะไปติดยดึอยูใ่นธรรมฝ่ายสังขต
ธรรม  เมื#อติดยดึในสังขตธรรม ธรรมที#มีปัจจยัปรุงแต่งคือรูปนามขนัธ์ ๕ นี-   ยอ่มไม่
สามารถจะเขา้ไปเห็นอสังขตธรรม คือธรรมที#ไม่มีปัจจยัปรุงแต่ง คือพระนิพพานนั#นเอง 
คือความวา่งนั#นเอง  เพราะอะไร  เพราะติดยดึในความรู้ความเห็นกคื็อตณัหาทิฏฐิมานะ
นั#นเอง  นี#อยูแ่ค่นี-   การประพฤติปฏิบติัมีอยูแ่ค่นี-   นั-นถา้เราเขา้ใจใหดี้พยายามละธรรมที#
เนิ#นชา้  พระผูมี้พระภาคเจา้จึงตรัสวา่ พระองคไ์ม่มีธรรมที#เนิ#นชา้  พระองคไ์ม่มีตณัหา
ทิฏฐิมานะ  พระองคต์รัสไวเ้ลยตวัพระองคเ์อง  เหตุนั-นเมื#อพระผูมี้พระภาคเจา้ไดม้าเติม



ขอ้ที# ๘ ใหพ้ระอนุรุทธะ  ท่านไดพ้ิจารณาตวัตณัหาทิฏฐิมานะธรรมที#เนิ#นชา้ตวันี-   ท่าน
ปล่อยวางมนัไป  ท่านจึงบรรลุเป็นพระอรหนัต ์  ประกอบดว้ยเอตทคัคะผูเ้ลิศทางทิพพ
จกัข ุ ท่านเจริญสติปัฏฐาน ๔ เป็นหลกั  มีความชาํนิชาํนาญในมหาสติปัฏฐาน ๔  แลว้ก็
เลิศทางทิพพจกัข ุ  นี#ท่านพิจารณาตรงนี-   พิจารณาขอ้ที#ทาํใหเ้นิ#นชา้นี#  เมื#อเห็นปัEบก็
ปล่อยวางท่านจึงบรรลุธรรมโดยฉบัพลนั  นี#ตวันี-ตวัเดียว  นี#ล่ะเหมือนแม่ชี  มนัขดัเคือง
เราบอกใหห้ดัยิ-ม  มนับอกจะยิ-มไดอ้ยา่งไรเพราะฉนัโกรธอยู ่  นี#ล่ะตวัตณัหาทิฏฐิมานะ  
ตวัทิฏฐิคือความเห็น ตวัมานะคือไม่ยอม  การหดัยิ-มนี#คือมาดูความยิ-มมนัเกิดแลว้กด็บั  
เปลี#ยนจิตที#มนัขดัเคืองมาเป็นจิตที#มนัมีความสุขสบาย  เพราะตวัทุกขน์ั#นล่ะมนัจะเป็น
ตวัขดัเคืองเป็นโทสะ  เขาจึงวา่ทุกขเวทนาเกิดปฏิฆานุสัยตามนอนเนื#อง  คือตวัโทสะ
นั#นเอง  สุขเวทนาเกิดราคานุสัยตามนอนเนื#อง  เพราะฉะนั-นนี#เมื#อมนัทุกขเ์รากเ็ปลี#ยน  
ขดัเคืองกเ็ปลี#ยนซะ  เปลี#ยนความยิ-มแยม้ความสุขเขา้ไป  มนักจ็ะละตวัปฏิฆานุสัยดว้ย  
นี#เขาเรียกวา่แยบคายในการเปลี#ยนสภาวะจิต  ไม่เอา  แถมพดูออกมาใส่คนบอกอีก  นี- คือ
อะไร  นี#ล่ะความดื-อดา้นตวัมานะตวัทิฏฐิ  ไม่เห็นความจริงแลว้กไ็ม่มีความอ่อนนอ้ม
ถ่อมตน  ไม่มีความใฝ่เรียนไม่มีความเคารพในธรรม  พดูออกมาประโยคเดียวสื#อถึง
ความโง่เขลาเบาปัญญา  เพราะฉะนั-นพวกเอง็เวลาพบ  จะพดูคุยตอ้งใชส้ติใหม้ากนะ  ถา้
ไม่ใชส้ติใหม้ากเขาจะถ่ายทอดมารใหเ้อง็ทนัทีเลย  มนัจะมีช่องคอยถ่ายมารออกมาเป็น
ช่วงๆ  แค่ความเห็นตวันี-แทรกเร็ว  หือฉนัขดัเคืองอยูจ่ะยิ-มไดอ้ยา่งไร  แค่นี- เขาถ่ายทอด
ไปปัEบถา้เอง็เชื#อ  เออจริงๆ  เท่านั-นล่ะเอง็รับมารทนัที  รับทิฏฐิคือความเห็นผดิเขา้ไป  
รับมานะเขา้ไป  นี#จะบอกให ้  แค่ประโยคเดียวล่ะถ่ายมารทนัที  เพราะฉะนั-นโลกนี- เป็น
โลกอวชิชา  เราจะรู้จะเห็นจะฟังอะไรใหใ้ชส้ติใหม้าก  ฟังดว้ยเหตุผลใชปั้ญญาใหม้าก  
เหตุกบัผลมนัอยูต่รงไหน  หดัพิจารณาหดัฟังเอาประโยชนอ์ยา่ฟังเอาโทษ  ฟังทุกเรื#อง
ทุกราว  ไม่วา่เรื#องนั-นดีไม่ดีโดยสมมติเราฟังเอาประโยชน ์  เขา้ใจไหมล่ะ  อยา่ฟังเอา
โทษ  ฟังเอาประโยชนเ์ราจะไดเ้ขา้ใจอรรถธรรม  เขา้ใจเรื#องราวนั-นแลว้กป็ล่อยวางไป  
จิตมีแต่แจ่มใสเบิกบาน  นั-นฟังเอาประโยชน ์ ถา้ฟังเอาโทษเอาของกตูวักไูป  มีแต่โลภะ
โทสะโมหะขดัขอ้งขดัเคืองในใจ  จิตมีแต่ทุกขมี์แต่ภยัเขา้มาเผาตวัเอง  ไม่มีใครทาํใหเ้รา
เผาหรอก  ความฟังไม่เป็นของเรานั#นเอง  คือโมหะอวชิชานั#นเองที#มนัเกิดขึ-นนี#  แลว้ไป
โทษคนนั-นโทษคนนี-   ถา้เราโทษสิ#งขา้งนอก  เรากต็อ้งโทษรูปเสียงกลิ#นรสสัมผสั
ตลอดเวลาใช่ไหม  เพราะมนัมาสัมผสัตลอดเวลา  จริงๆแลว้เขาเรียกวา่บ่วงมาร  รูปเสียง



กลิ#นรสสัมผสัเขาเรียกบ่วงมาร  แต่ตวักิเลสเขาจึงเรียกวา่ตวัมาร  เพราะฉะนั-นอยา่ไป
โทษ  เพราะมนัไม่ใช่เหตุ  เหตุแท้ๆ มนัคือตวักิเลสคือตวัมาร  เราตอ้งคน้หาตวันี-วางตวันี-
ต่างหาก  เพราะฉะนั-นเมื#อไปโทษเหตุวา่  เกิดจากรูปรสกลิ#นเสียงสัมผสั  ไม่เห็นตวักิเลส
เกิด ที#มนัดิ-นรนออกไปตลอดเวลา  จึงแกไ้ม่ถูกเหตุ  เมื#อแกไ้ม่ถูกเหตุกจึ็งเป็นเหตุใหม่  
ที#หมุนไปไปเป็นวฏัจกัร  เหตุนั-นพระสารีบุตรตอนเป็นฆราวาสนกับวชนอกศาสนา  ได้
ถามพระอสัสชิวา่ ใครเป็นศาสดาของท่าน  ท่านเห็นพระอสัสชิจะกา้วจะเดินจะคูจ้ะ
เหยยีด  มีสติสัมปชญัญะอยูต่ลอด  มีความงามมีความสงบร่มเยน็แผอ่อกมา  เพราะท่าน
เป็นพระอรหนัต ์  นี-นกัปราชญน่์ะ  สงสัยจะเขา้ไปถามทนัทีกไ็ม่ถามนะ  ท่านกเ็ดินตาม
พระอสัสชิไป  เพราะท่านพิจารณาวา่ การที#ท่านกาํลงับิณฑบาตอยูจ่ะเขา้ไปแทรกถาม
นั-นเป็นสิ#งที#ไม่เหมาะสม  เมื#อท่านบิณฑบาตเสร็จแลว้กเ็ดินตามไป  เมื#อท่านนั#ง
เรียบร้อยฉนัเรียบร้อยแลว้  ท่านกเ็ขา้ไปหานํ-าหาท่าหาอะไรอุปัฏฐากพระอสัสชิ  เมื#อ
เสร็จเรียบร้อยทาํภตักิจเรียบร้อยแลว้ท่านจึงถามขึ-นมา  นี#คนมีปัญญาดูสิ  เขาไม่ไดโ้ผงๆ
ตามตวัตณัหาตวัอยากรู้อยากเห็น  นี#มนัเป็นคตินะ  แค่นี-กเ็ป็นคติแลว้  สอนเราแลว้  ท่าน
กจึ็งถามมาวา่ ใครเป็นครูเป็นอาจารยข์องท่าน  ครูอาจารยข์องท่านสอนอะไร  ท่านจึง
บอกอาจารยข์องเราสอนว่า “ธรรมเหล่าใดเกิดแต่เหตุ  เมื#อเหตุดบัผลกด็บั  พระตถาคต
เจา้มีปกติตรัสเช่นนี-”  ในสังขตธรรมทั-งหมดมีเหตุมีปัจจยั  ผลจะดบัไดก้ต็อ้งดบัที#เหตุ
นั#นเอง  ถา้มีเหตุกมี็ผล  ไม่มีเหตุกไ็ม่มีผล  เท่านั-นน่ะ  ทุกขจ์ะเกิดขึ-นไดก้เ็พราะสมุทยั  
เหตุทั-งหลายคืออะไร  คือใจเป็นมหาเหตุนั#นเอง  ถา้ไม่มีใจกไ็ม่มีเรื#องราว  ใจนั-นเป็น
มหาเหตุ  จะแกที้#มหาเหตุตอ้งแกที้#ใจ  เท่านั-นล่ะพระสารีบุตรสามารถยงัธรรมลงไปสู่ได้
สาํเร็จเป็นพระโสดาบนั  ท่านเห็นแลว้ใจเป็นมหาเหตุ  สาํเร็จเป็นพระโสดาบนั  จึงถาม
วา่พระศาสดาเราอยูที่#ไหน  กบ็อกอยูที่#วดัเวฬุวนั  ท่านจึงจะไปหาแต่ท่านบอกวา่  ท่านมี
ปฏิญญาไวก้บัพระโมคคลัลานะ  จะตอ้งกลบัไปบอกสหายก่อนจึงจะตามไปทีหลงั  นี#
ท่านจึงตามไปทีหลงั  แค่นี- เขาฟังธรรมเขาบรรลุพระโสดาฯ  เพราะอะไร  เพราะเขาไม่มี
ตณัหาทิฏฐิมานะ  เขามีแต่ความใฝ่รู้ใฝ่จะเรียนจริงๆ  แลว้เขากฟั็ง  แลว้กพ็ิจารณาเหตุผล
ที#ท่านแสดง  ลว้นๆไม่มีอะไรเขา้ไปแทรกแซง  เขาจึงบรรลุธรรม  นี#เขาฟังเอาประโยชน์
ไม่ฟังเอาโทษ  แต่คนยคุนี-สมยันี- ฟังเอาโทษไม่ฟังเอาประโยชน ์  ฟังเพื#อตณัหาฟังเพื#อ
ทิฏฐิฟังเพื#อมานะ  จริงไหมโยมวา่จริงไหม  นี#ล่ะแลว้หดัฟังนะ  อยา่ไปซีเรียสกบัมนั  
ธรรมะไม่ใช่เรื#องซีเรียส  ธรรมะไม่ใช่ตอ้งเรื#องเครียด  ถา้เครียดซีเรียสแสดงไม่ใช่



ธรรมะ  เป็นเรื#องของอตัตา  เขา้ใจยงั  ธรรมะเป็นเรื#องของความเบา ความสบาย ความ
ปล่อยวาง  ใหรู้้จกักระแสธรรมหรือกระแสอธรรม  เพราะนั-นถา้รู้วา่มนัเครียดมนัซีเรียส
ตอ้งหดัวางมนั  หาอุบายวางในใจเรา  อยา่ทาํมนัซีเรียส  นี-กเ็ป็นอุบายอนัหนึ#ง  เป็น
ปัญญาอนัหนึ#งนะ  ภาคปฏิบติัอนัหนึ#ง  เท่านั-นล่ะนะ  เอา้ แลว้ต่อไปกเ็ดีLยวช่วยกนัเกบ็
ทางศาลานั-นซะ  เพราะพระหรือโยมจะมาจะไม่มีที#พกั  นั#นล่ะเพราะเสียสละใหเ้ขาสัก
วนัสองวนัซะ  เพราะมีงานการอยา่ตระหนี#ที#อยู ่  ตระหนี#มนัมี ๕ นะ  ตระหนี#ที#อยู ่ 
ตระหนี#ทรัพย ์  ตระหนี#ทานธรรมะ มีนะ  ตระหนี#วรรณะ  ตระหนี#มนัมีหลายอยา่ง
ตระหนี#  นั-นอยา่หดัตระหนี#  ตระหนี#กเ็ป็นโลภะอนัหนึ#ง  ตอ้งเคลียร์พื-นที#ตรงนั-นดว้ย  
ช่วยกนัทาํซะกิจการงานของสงฆทุ์กอยา่ง  ทาํมนัเป็นของๆสงฆห์มด  ทาํเพื#อเสียสละ  
ทาํเพื#อใหท้าํดว้ยเมตตา  นี#เขาเรียกวา่ปฏิสันถารนะ  เคารพในการปฏิสันถารนะ  ถา้เรา
เคารพในการปฏิสันถาร  มนักมี็ตวัเสียสละอยูใ่นตวัมนันะ  ใหรู้้จกัมนัเป็นธรรมะหมด  
เท่านั-นล่ะ. 
 

 

 
ความรู้ความเห็นเก่าๆที�ตวัเองเคยเรียนรู้มา 

เชื�อมั�นถอืมั�นยดึไว้ไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวาง 

กเ็หมือนถ้วยที�ควํ�านํ2าเข้าไม่ได้  หรือแก้วนํ2าที�เตม็    

เตมินํ2าอะไรไม่ได้ล้นทิ2งหมด 

นี�ล่ะตวัทิฏฐิคอืความเห็นนั�นเอง 


