
ÁÃÃ¤ÁÕÍ§¤� ø àÊŒ¹·Ò§¤ÃÙá·Œ

¾ÃÐÀÒÇ¹ÒÇÔÃÔÂ¤Ø³
(à¼´ç¨ ·µÚµªÕâÇ)

ÃÍ§à¨ŒÒÍÒÇÒÊÇÑ´¾ÃÐ¸ÃÃÁ¡ÒÂ
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มรรคมีองค์ ๘ เส้นทางครูแท้
พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตฺตชีโว)

พิมพ์ครั้งที่ ๑ มิถุนายน  ๒๕๕๕  จ�านวนพิมพ์  ๔๔,๐๐๐ เล่ม 

พิมพ์ครั้งที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕  จ�านวนพิมพ์  ๕๔,๐๐๐ เล่ม

พิมพ์ครั้งที่ ๓ ตุลาคม    ๒๕๕๕  จ�านวนพิมพ์  ๔๓,๐๐๐ เล่ม

พิมพ์ที ่  บริษัท เอส.เอ็ม.เค. พริ้นติ้ง จ�ากัด

  ๕/๑ ซอยเจริญนคร ๑๔ แขวงคลองต้นไทร  
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๓

มรรคมีองค ๘ เสนทางครูแท

¤íÒ¹íÒ

มรรคมีองค ๘  คือ แมบทใหถึงความดับทุกขของ
มนุษยและเทวดาทั้งหลายและเปนแมบทแหงการปฏิบัติ
อนัสาํคญัยิง่ของชาวพทุธทกุเพศ ทกุวยั ทกุระดบั เพือ่บรรลุ
เปาหมายสูงสุดของชีวิต  คือความดับทุกขดับกิเลสใหสนิท
ที่เรียกวา บรรลุนิพพาน

มรรคมอีงค ๘ นี้ เปนทางอนัประเสรฐิสงูสดุสายเดยีว
ที่แมมีแปดขอ แตในทางปฏิบัติมีเง่ือนไขวา ตองปฏิบัติ
ควบกันไปใหสมบูรณท้ังแปดขอ ซึ่งจะเปนการละเวน
กรรมชั่วใหมมิใหเกิด  แตเปดโอกาสใหกรรมดีใหมเกิดเปน
สายขึ้นมาแทน

เม่ือผูปฏบิตัติัง้ใจปฏบิตัมิรรคมอีงค ๘ อยางตอเนื่อง  
กิเลสจึงหมดชองทางที่จะครอบงําบังคับบัญชาใหใจ

ทําความชั่วรายใด ๆ ไดอีก  แตกลับซบเซาอับเฉาลงและ
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๔

มรรคมีองค ๘ เสนทางครูแท

หมดฤทธิ์ในที่สุด  พรอมกับนิสัยเสีย ๆ ก็ถูกกําจัดทําลาย
ไปโดยปรยิาย  ตรงกนัขามธรรมชาตบิรสิทุธิภ์ายใน ซึง่เปน
แหลงปญญาความรูแจงเห็นจริงทุกสรรพสิ่งและความสุข
ความเจริญที่เรียกวา นิพพาน  ยอมปรากฏออกมาใหเห็น
โดยอัตโนมัติ

การปฏิบัติมรรคมีองค ๘ ใหคุนเปนนิสัยตองเริ่ม
ปลูกฝงกันตั้งแตเด็ก  โดยทําพรอม ๆ กันไปกับผูใหญ  แต
ตองจัดกิจกรรมใหเหมาะกับวัยของเด็กดวยจึงจะไดผล
เต็มที่  นี้คือที่มาของมรรคมีองค ๘ เสนทางครูแท

(พระภาวนาวิริยคุณ)

รองเจาอาวาสวัดพระธรรมกาย
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๕

มรรคมีองค ๘ เสนทางครูแท ÅÕÅÒÇ´Õ
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๖

มรรคมีองค ๘ เสนทางครูแท

ÊÒÃºÑÞ

¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔÁÃÃ¤ÁÕÍ§¤� ø ¢Í§¤ÃÙ     ÷
๑) สัมมาทิฐิ : ความเห็นถูก    ๑๓

๒) สัมมาสังกัปปะ :  ความดําริถูก   ๑๕

๓) สัมมาวาจา : การพูดถูก    ๑๗

๔) สัมมากัมมันตะ : การกระทําถูก   ๑๙

๕) สัมมาอาชีวะ : การเลี้ยงชีพถูก   ๒๑

๖) สัมมาวายามะ : ความพยายามถูก  ๒๓

๗) สัมมาสติ : ความระลึกถูก   ๒๕

๘) สัมมาสมาธิ : ความตั้งใจมั่นถูก   ๒๗

การเริ่มตนปฏิบัติมรรคมีองค ๘    ๒๙

มรรคมีองค ๘ เพื่อการปลูกฝงนิสัยตามวัย ๓๑
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๗

มรรคมีองค ๘ เสนทางครูแท

¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔÁÃÃ¤ÁÕÍ§¤� ø ¢Í§¤ÃÙ

¡ÒÃÐàÇ¡
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๘

มรรคมีองค ๘ เสนทางครูแท á¡ŒÇà¨ŒÒ¨ÍÁ
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๙

มรรคมีองค ๘ เสนทางครูแท

อริยมรรคมีองค ๘ หรือเรียกกันสั้น ๆ วา มรรค

มีองค ๘ เปนธรรมแมบทแหงการปฏิบัติเพื่อพัฒนา

กาย วาจาและใจของบุคคลทุกเพศ  ทุกวัย  ทุกระดับ และ

มีอํานาจถึงขั้นประหารกิเลสทั้งปวง ใหอันตรธานไปจาก

จิตใจผูปฏิบัติไดโดยเด็ดขาดถาวร คือ การบรรลุนิพพาน

พระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสสรรเสริญมรรคมีองค ๘ 

วา เปนทางเอกสายเดียวหรือทางอันเกษม ประกอบดวย

ขอปฏิบัติ ๘ ประการ  คือ

๑) สัมมาทิฐิ   ความเห็นถูก 

๒) สัมมาสังกัปปะ ความดําริถูก 

๓) สัมมาวาจา  การพูดถูก  
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๑๐

มรรคมีองค ๘ เสนทางครูแท

๔) สัมมากัมมันตะ การกระทําถูก 

๕) สัมมาอาชีวะ  การเลี้ยงชีพถูก 

๖) สัมมาวายามะ ความพยายามถูก

๗) สัมมาสติ  ความระลึกถูก

๘) สัมมาสมาธิ ความตั้งใจมั่นถูก

มรรคมอีงค ๘ แตละขอมคีวามหมายกวางมาก  แบง

ออกเปน ๒ ระดับ

๑. ระดบัโลกยีะ เปนระดบัใชสรางบญุในชวีติประจาํวนั

ใหเปนสุข

๒. ระดับโลกุตตระ เปนระดับสูงใชปราบกิเลสให

หมดสิ้นไปโดยเด็ดขาด บรรลุนิพพาน
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๑๑

มรรคมีองค ๘ เสนทางครูแท ¡ØËÅÒº
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๑๒

มรรคมีองค ๘ เสนทางครูแท

เพื่อใหกลุ มบุคคลแตละอาชีพสามารถนํามรรค

มีองค ๘ ไปปฏิบัติไดถูกตองตามพุทธประสงค  บางครั้ง

จําเปนตองกําหนดรายละเอียดแตกตางกันไปบาง

ในกรณขีองคร ู ซึง่มหีนาทีห่ลักคือ ปลกูฝงใหผูเรยีน

ทกุระดบัชัน้ทั้งหญิงและชายมีนิสัยบัณฑิต ๕  คือ

๑. ใฝควบคุมตนเอง

๒. ใฝรักษาสุขภาพ

๓. ใฝเรียนรู

๔. ใฝทําดีตามกฎแหงกรรม

๕. ใฝเจริญภาวนา

จงึจาํเปนตองปรบัวธิปีฏบิตัมิรรคมีองค ๘ ใหพอเหมาะ

กับครูซึ่งสอนแตละระดับชั้นเรียน  ดังนี้
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๑๓

มรรคมีองค ๘ เสนทางครูแท

¾Ø´¹éíÒºØÈÂ�

ñ. ÊÑÁÁÒ·Ô°Ô : ¤ÇÒÁàËç¹¶Ù¡
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๑๔

มรรคมีองค ๘ เสนทางครูแท

ครูมีความเห็นถูกวา

๑.๑ นิสัยดี ๆ ของศิษยมีความสําคัญกวาความรู

ทางวิชาการ เพราะนิสัยดี ๆ ทําหนาที่กํากับศิษยใหใช

ความรูในทางที่ถูก

๑.๒ นิสัยดี ๆ ของศิษยจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อ

ก. มีครูดีเปนตนแบบ

ข. ครดูตีนแบบตองปลกูฝงอบรมนสัิยดี ๆ  ใหศษิย

และติดตามตรวจสอบอยางใกลชิด

ค. ครูตองเขมงวดกวดขันใหศิษยประพฤตินิสัย

ดี ๆ จนบงัเกดิเปนคณุธรรม ๓ ประการขึน้ใน

จติใจ คอื ความมวีนิยั ความอดทน ความเคารพ 

และสมคัรใจเขาไปรบัใชครอูยางใกลชดิ

ง. ครถูายทอดความรูและนสิยัโดยเริม่ตนจากให

ความเขาใจถกูและความคดิถกูในเรือ่งนัน้ ๆ  กอน
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๑๕

มรรคมีองค ๘ เสนทางครูแท

¡ÒËÅ§

ò. ÊÑÁÁÒÊÑ§¡Ñ»»Ð : ¤ÇÒÁ´íÒÃÔ¶Ù¡
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๑๖

มรรคมีองค ๘ เสนทางครูแท

ครูมีความดําริถูกวา

๒.๑ การเปนนํา้หน่ึงใจเดยีวรวมกนัปลูกฝง คณุธรรม

พื้นฐาน ๓ คือ ความมีวินัย ความอดทน ความเคารพ ใหเกิด

ขึ้นกับเยาวชน  เปนภาระสําคัญและเรงดวนที่ผูใหญทุกคน

โดยเฉพาะอยางยิ่งผูปกครองตองรวมมือกับโรงเรียน

๒.๒ การปลูกฝงนิสัยบัณฑิต ๕ ใหแกศิษย  ไดแก 

 ๑) ใฝควบคุมตน    

 ๒) ใฝรักษาสุขภาพ    

 ๓) ใฝเรียนรู  

 ๔) ใฝทําดีตามกฎแหงกรรม      

 ๕) ใฝเจริญภาวนา  

คือหนาที่อันทรงเกียรติและนาภาคภูมิใจของครูที่ได

รับความไววางใจจากประชาชนใหทําหนาที่นี้
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๑๗

มรรคมีองค ๘ เสนทางครูแท ËÔÃÑÞÞÔ¡ÒÃ�

à¢çÁá´§

ó. ÊÑÁÁÒÇÒ¨Ò : ¡ÒÃ¾Ù´¶Ù¡
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๑๘

มรรคมีองค ๘ เสนทางครูแท

ครูทําตนเปนตนแบบความสํารวมทางวาจาแกศิษยและ
ชาวโลกดวยชีวิต 

๓.๑ รักษาวจีสุจริต ๔  
    ก. ไมพูดเท็จ        
    ข. ไมพูดสอเสียด
 ค. ไมพูดคําหยาบ        
    ง. ไมพูดเพอเจอ

๓.๒ อธิบายไดถูกตองชัดเจนตรงตามความเปนจริง
       ใหแกศิษย

    ก. คํานิยาม        
 ข. ทฤษฎีและหลักการ
 ค. ขั้นตอนและวิธีการ   
    ง. เหตุผล
    จ. สรุปสาระสําคัญ

๓.๓ ไมวารายใคร ๆ ถาติก็เพื่อกอและชี้ทางแกให
     และกลาวชื่นชมเมื่อเห็นผูอื่นทําดี เพื่อสราง
       ความสมัครสมานสามัคคีในหมูคณะ
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๑๙

มรรคมีองค ๘ เสนทางครูแท

¾Ø·¸ªÒµÔ

ô. ÊÑÁÁÒ¡ÑÁÁÑ¹µÐ : ¡ÒÃ¡ÃÐ·íÒ¶Ù¡
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๒๐

มรรคมีองค ๘ เสนทางครูแท

 ครูทําตนเปนตนแบบความสํารวมทางกายแกศิษย

และชาวโลกดวยชีวิต 

๔.๑ รักษากายสุจริต ๓     

   ก. ไมฆาสัตว    

  ข. ไมลักทรัพย    

  ค. ไมประพฤติผิดในกาม

๔.๒ รักษาสุขภาพพลานามัยใหแข็งแรง    มีรูปราง

          สมสวนอยูเสมอ  พรอมปฏบิตัหินาทีค่รตูนแบบ

          ทัง้ดานวชิาการ คณุธรรม และการรกัษาสขุภาพ

๔.๓ สํารวมระวังอิริยาบถอยางเหมาะสม ถูกตอง

       ทุกกาลเทศะอยางมั่นใจในตนเอง

๔.๔ ไมทําลายลางผลาญใคร ๆ ทั้งสิ้น
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๒๑

มรรคมีองค ๘ เสนทางครูแท

ºÑÇÊÇÃÃ¤�

õ. ÊÑÁÁÒÍÒªÕÇÐ : ¡ÒÃàÅÕéÂ§ªÕ¾¶Ù¡
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๒๒

มรรคมีองค ๘ เสนทางครูแท

 ครูทําตนเปนตนแบบความสํารวมอาชีพแกศิษยและ

ชาวโลกดวยการทุมชีวิต 
๕.๑   ถายทอดวิชาการทางโลกตามสาขาที่ตน

รับผิดชอบ ใหศิษยรูจริง
๕.๒ หมัน่ศกึษาหาความรูเพ่ิมเตมิทัง้ทางโลกและ

ทางธรรม
๕.๓  ฝกฝนอบรมศษิยใหมนีสิยับัณฑติ ๕ เชนเดยีว

กบัตน
๕.๔  ฝกฝนอบรมตนเองใหสํารวมศีล มารยาท

สมเปนครูตนแบบ พรอมทั้งใหการปลูกฝง
อบรมศิษยอยูเสมอ

๕.๕ สอดแทรกความรูทางธรรมแกศิษยทุกครั้ง
เมื่อมีโอกาส

๕.๖ ไมเกี่ยวของกับอบายมุข พรอมทั้งชี้โทษของ
อบายมุขใหแกศิษยดวย
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๒๓

มรรคมีองค ๘ เสนทางครูแท

ÃÒªÒÇ´Õ

ö. ÊÑÁÁÒÇÒÂÒÁÐ : ¤ÇÒÁ¾ÂÒÂÒÁ¶Ù¡
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๒๔

มรรคมีองค ๘ เสนทางครูแท

 ครูพยายามอยางสุดชีวิตท่ีจะกําจัดทุกข ทั้งโลกนี้

และโลกหนาใหแกศิษยดวยการปรับปรุงตนเองทุก ๆ ดาน

ใหยิ่ง ๆ ขึ้นไป 
๖.๑ ทุมเทถายทอดความรูทั้งทางโลกและทางธรรม

เพื่อใหศิษยเปนทั้งคนเกงและคนดี
๖.๒ เอาใจใสศิษยที่เรียนออนใหเรียนทันเพื่อน

พรอมทั้งมีกุศโลบายใหศิษยที่เรียนเกงชวย
ทบทวนบทเรียนใหเพื่อนที่เรียนออน  และเพื่อ
ปลูกฝงความสามัคคีในหมูศิษย

๖.๓ ตั้งใจพฒันาสมัมาทฐิใินตนทัง้ภาคทฤษฎแีละ
ปฏิบัติ  พรอมทัง้โนมนาวศิษยใหปฏิบัติตาม  
และเอาใจใสอบรมศิษยเกเรเปนพิเศษ

๖.๔ ทุมเทปลูกฝงความรูเรื่องกฎแหงกรรมใหศิษย

เขาใจอยางลกึซึง้ เพือ่กระตุนใหศิษยตัง้ใจรกัษา

ศีลใหบริสุทธิ์
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๒๕

มรรคมีองค ๘ เสนทางครูแท
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๒๖

มรรคมีองค ๘ เสนทางครูแท

 ครูมีความระลึกรูตัวอยูเสมอวา เรามีหนาที่เปนครู

ตลอดชีวิต คือ

๗.๑ ตองเปนตนแบบนิสัยบัณฑิต ๕ ใหแกชาวโลก

ทั้งในเวลาและนอกเวลางาน

๗.๒  ตั้งใจฝกฝนอบรมศิษยใหมีนิสัยบัณฑิต ๕

เพื่อเปนพลเมืองดีของประเทศชาติและเปน

พุทธศาสนิกชนที่ดีตลอดไป

๗.๓  ตั้งใจฝกฝนอบรมศิษยมิใหตกเปนทาสของ

สังคมวัตถุนิยม  ซึ่งเปนอุปสรรคตอการพัฒนา

นิสัยบัณฑิต ๕

๗.๔  เลือกคบแตคนดี หางไกลจากคนพาลและ

มีวิจารณญาณในการเลือกบริโภคขาวสาร

BookmakaForPress09062555amnaj.indd   26 27/10/2555   12:23:32



๒๗

มรรคมีองค ๘ เสนทางครูแท
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๒๘

มรรคมีองค ๘ เสนทางครูแท

 ครูมีความทุมเทฝกฝนอบรมใจใหตั้งมั่นในความดี

และเจริญภาวนาดวยชีวิต

๘.๑ เพื่อพัฒนาปญญาของตนใหสูงขึ้นโดยไมมีวัน

ตกตํ่า

๘.๒  เพ่ือใหตระหนักถงึคณุคาและศกัดิศ์รแีหงอาชพี

ครูของตนใหยิ่ง ๆ ขึ้นไป

๘.๓  เพื่อใหมีกําลังใจฝกฝนอบรมศิษยใหดียิ่ง ๆ 

ขึ้นไป

๘.๔  เพื่อใหสามารถชี้แนะศิษยใหตระหนักในคุณคา

และความจําเปนของการเจริญภาวนา

๘.๕  เพือ่การบรรลธุรรมสิน้ทกุขโดยถาวรของตนเอง
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๒๙

มรรคมีองค ๘ เสนทางครูแท
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๓๐

มรรคมีองค ๘ เสนทางครูแท

การเริ�มต้นปฏิบัติ
มรรคมีองค ์๘

เพิ�มพูน
กําลังใจ
ให้ตนเอง

สร้างนิสัย
พึงปรารถนา
แก้ปัญหา
ทุกชนิด

๓. สัมมาวาจา
การพูดถูก

๔. สัมมากัมมันตะ
การทําถูก

๕. สัมมาอาชีวะ
การเลี�ยงชีพถูก

๖. สัมมาวายามะ
ความพยายามถูก

๗. สัมมาสติ
ความระลึกถูก

๑. สัมมาทิฐิ
ความเห็นถูก
เข้าใจถูก

๘. สัมมาสมาธิ
ความตั�งใจมั�นถูก

๒. สัมมาสังกัปปะ
ความดําริถูก-คิดถูก

เริ�มจาก
กัลยาณมิตร
ให้คําแนะนํา

การเริ�มต้นปฏิบัติ
มรรคมีองค ์๘

เพิ�มพูน
กําลังใจ
ให้ตนเอง

สร้างนิสัย
พึงปรารถนา
แก้ปัญหา
ทุกชนิด

๓. สัมมาวาจา
การพูดถูก

๔. สัมมากัมมันตะ
การทําถูก

๕. สัมมาอาชีวะ
การเลี�ยงชีพถูก

๖. สัมมาวายามะ
ความพยายามถูก

๗. สัมมาสติ
ความระลึกถูก

๑. สัมมาทิฐิ
ความเห็นถูก
เข้าใจถูก

๘. สัมมาสมาธิ
ความตั�งใจมั�นถูก

๒. สัมมาสังกัปปะ
ความดําริถูก-คิดถูก

เริ�มจาก
กัลยาณมิตร
ให้คําแนะนํา

เพิ�มพูน
กําลังใจ
ให้ตนเอง

สร้างนิสัย
พึงปรารถนา
แก้ปัญหา
ทุกชนิด

๓. สัมมาวาจา
การพูดถูก

๔. สัมมากัมมันตะ
การทําถูก

๕. สัมมาอาชีวะ
การเลี�ยงชีพถูก

๖. สัมมาวายามะ
ความพยายามถูก

๗. สัมมาสติ
ความระลึกถูก

๑. สัมมาทิฐิ
ความเห็นถูก
เข้าใจถูก

๘. สัมมาสมาธิ
ความตั�งใจมั�นถูก

๒. สัมมาสังกัปปะ
ความดําริถูก-คิดถูก

เริ�มจาก
กัลยาณมิตร
ให้คําแนะนํา
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๓๑

มรรคมีองค ๘ เสนทางครูแท
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๓๒

มรรคมีองค ๘ เสนทางครูแท

มรรคมีองค์ ๘ 
เพื�อการปลูกฝังนิสัยตามวัย
มรรคมีองค์ ๘ 
เพื�อการปลูกฝังนิสัยตามวัย
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