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คําปรารภ 
ขอขอบใจท่ีไดมาพบเห็นคณะศิษยท่ีอเมริกา   และขออนุโมทนากับศิษยทุก

คนท่ีมีความต้ังใจจริงในการปฏิบัติธรรม   ถึงจะลมลุกคลุกคลานกันอยูบาง   แตทุก
คนก็มีความพยายามไมทอถอยลดละ   แมมีกิจการงานภายนอกท่ีจะตองทําอยูเต็ม
มือ   แตก็ยังหาเวลาชั่วระยะส้ัน ๆ   ปฏิบัติกันดวยความตั้งใจ   นี้แสดงถึงความม่ัน
คงในการปฏิบัติของศิษยทุกคน   ท่ีมีความใฝใจไมลดละในการปฏิบัติ   ไมถือเอา
งานภายนอกมาเปนเคร่ืองอางเพื่อออกตัว   ไมถือวางานนั้นเปนอุปสรรคในการ
ปฏิบัติธรรมแตอยางใด   ดังไดเห็นมาแลวอยางเต็มตาเต็มใจ   เม่ือผูเขียนไดพักอยูท่ี
อเมริกาในชวงเวลาอันส้ัน   ทุกคนท่ีทราบขาว   ถึงจะอยูไกลกันคนละรัฐคนละ
เมือง   ก็ยังเสียสละงานภายนอกมาประกอบงานภายใน   จึงเหมือนกับเพชรพลอย
ท่ีมีคุณคาอันสูง   ถึงจะไปตกอยูในท่ีไหนประเทศใด   ก็ยังมีคุณคาอยูในประเทศ
นั้น ๆ   นี้ฉันใด   คณะศิษยท่ีอยูในอเมริกา   ก็ยังสามารถรักษาคุณคาในสายเลือด
ของชาวพุทธไวไดอยางม่ันคง   ฉะนั้นขอใหคณะศิษยทุกคน   จงพยายามชวยตัว
เองในการปฏิบัติธรรมใหมากท่ีสุด   อุบายธรรมอยางใด   ท่ีครูอาจารยไดสอนเอา
ไวแลว   จงนําธรรมะนั้นมาปฏิบัติใหเปนประโยชนแกตัวเอง   ใชปญญาพิจารณา
ใหแยบคาย   ใหจิตไดรูเห็นอยางมีเหตุมีผล   จะเปนเรื่องภายนอกเรื่องภายใน   ใกล
ไกลหยาบละเอียด   ก็ใหพิจารณาดวยปญญาไปตามความเปนจริง   และใหเปนไป
ตามหลักสัจธรรมเปนเร่ือง ๆ ไป   พรอมนี้ขอใหคณะศิษยทุกคน   จงมีความรูแจง
เห็นจริงตามความเปนจริง   มรรคผลใดพอท่ีจะรูเห็นไดในชาตินี้   ก็ขอใหสมกับ
ความตั้งใจจริงไวนั้นเทอญ 

 
   (พระอาจารย ทูล ขิปฺปปฺโญ) 
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พนกระแสโลก 
ผูเขียนขอทําความเขาใจกับทานผูอานสักเล็กนอย   เพราะทานก็เคยไดอาน

หนังสือธรรมะมามากแลว   และไดฟงธรรมะจากครูอาจารยมาหลายทาน   หนังสือ
ธรรมะแตละเลม   ครูอาจารย แตละทานอาจมีสํานวนในการเขียน   สํานวนในการ
แสดงธรรมไมเหมือนกัน   ฉะนั้นขอเราจงเปนผูมีเหตุผลอยูในตัว   สามารถจับเอา
ขอธรรมะจากการอาน   และขอธรรมะที่ทานแสดงไปใหเปนประโยชน   ใชปญญา
พิจารณาวิจัยวิเคราะหใครครวญใหแยบคาย   ใหแนใจตัวเองอยางสมเหตุสมผล   
ทั้งนี้ก็อาศัยสัมมาทิฏฐิ   คือปญญาที่เห็นชอบของตัวเราเองเปนหลักสําคัญ   เปน
หลักประกันความผิดถูก   กอนที่เราจะนําธรรมะบทนั้น ๆ   มาปฏิบัติดวยความแน
ใจ   ถาไมพิจารณาใหด ี  ความผิดพลาดในการตัดสินใจยอมเกิดขึ้นได   เหมือนกับ
คอมพิวเตอรท่ีตั้งไวผิด   การทํางาน   และผลของงานท่ีออกมาก็ยอมผิดไปตาม ๆ 
กัน   นี้ฉันใด   ถาจิตเปนมิจฉาทิฏฐิ   มีความเห็นผิดอยูแลว   ความเขาใจผิด   ยอม
แฝงอยูในจิตยากท่ีจะรูตัว   ถึงจะมีเหตุผลอยูบาง   ก็เปนเหตุผลท่ีผิด ๆ อยูนั่นเอง   
ฉะน้ันความไมแยบคายในการใชปญญา   จึงมีโอกาสใหจิตกลายเปนมิจฉาทิฏฐิไป
ไดงายทีเดียว   ถึงจะมีขอมูลท่ีเปนธรรมท่ีเปนจริงอยูก็ตาม   เม่ือจิตยังมีมิจฉาทิฏฐิ
อยูแลว   ธรรมท่ีเปนของจริงก็กลายมาเปนของปลอมไปได  

การภาวนาปฏิบัติจึงเปนอุบายที่ละเอียดออน   ตองใชความรูรอบตัวในทุก ๆ 
ดาน   เพื่อปองกันความเขาใจผิด   ความเห็นผิดซ่ึงอาจเกิดข้ึนกับจิต   ในบางกรณี   
มิใชวา   ความรูท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติจะเปนการถูกตองไปเสียท้ังหมด   เพราะ
ความรูนั้นยอมเกิดข้ึนจากสองประการ   คือ   ความรูเกิดข้ึนจากสัมมาทิฏฐิ   และ
ความรูเกิดข้ึนจากมิจฉาทิฏฐิ   ความรูท้ังสองอยางนี้ใหผลตางกัน   ถาหากความรู
เกิดข้ึนจากปญญาความเห็นชอบ   ความรูนั้นยอมเปนไปเพ่ือความเจริญในการ
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ปฏิบัติธรรม  และเปนไปเพ่ือมรรคผลนิพพาน   ถาความรูที่เกิดขึ้นจากมิจฉาทิฏฐิ   
คือความเห็นผิดแลว   การภาวนาปฏิบัติก็ยอมเปนแนวทางที่ผิดตลอดไป   โอกาส
ท่ีจะเขากระแสธรรมน้ันยากมาก   ฉะนั้นนักปฏิบัต ิ  ตองมาเขาใจในตนทางทั้งสอง
นี้ไวใหดี   บางทีมีความเขาใจผิด   ก็จะไดแกไขใหมีความเห็นที่ถูกตองทันตอเหตุ
การณ   เพราะในปจจุบันนี้   มีนักปฏิบัติถกเถียงกันในเร่ืองความรูท่ีเกิดข้ึนจาก
การปฏิบัติ   ยังไมมีมติเปนเอกฉันทเปนไปในอุบายเดียวกัน   ทุกคนยอมมีความ
ม่ันใจในตัวเองวา   ความรูท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติของตนถูกตอง   ถาหากความรู
ท่ี เกิดข้ึนเปนสัมมาทิฏฐิ   คือความเห็นท่ีชอบธรรมตามเหตุผล   ผู เขียนก็ขอ
อนุโมทนามาในที่นี้ดวย   ถาหากความรูน้ันเกิดข้ึนจากจิตท่ีเปนมิจฉาทิฏฐิ   ก็ยากท่ี
จะมีผูชี้แนะใหเราเขาใจได   เพราะจิตท่ีเปนมิจฉาทิฏฐิ   ยอมมีความเห็นไปหนา
เดียวไมยอมรับฟงเหตุผลของคนอื่น   ตัวเองรูมาอยางไรก็ดึงดื้อถือรั้นเชื่อแตความ
รูของตนฝายเดียว   จึงเปนผูมีมานะทิฏฐิสูง   ไมยอมกมหัวใหใคร   แสดงตัวเปนผู
เดนในวงการปฏิบัติอยางออกหนาออกตา   ทําตัวเปนผูฉลาดรูรอบในสัจธรรม
อยางทั่วถึง   จึงยากในการท่ีจะแกไขเพ่ือใหคนประเภทน้ีรูสึกตัว 

ปญญาความรูรอบในการเชื่อถือ 
ศรัทธา   ความเชื่อจากความรูของตนนั้นมีมาก   แตก็ขาดปญญา   ความรู

รอบในความเชื่อของตน   จึงกลายเปนศรัทธาวิปริต   ฝงจิตโดยไมรูตัว   ถาจิตมี
ความเห็นผิดอยางเดียวเทานัน้   ความเห็นผิดอยางอื่นยอมเปนผลติดตาม   ถึงจะมี
ความเขาใจวาตัวเองมีความเห็นถูกแลวก็ตาม   ความเขาใจประเภทนี้   ยอมทําให
จิตของนักปฏิบัติ   เกิดสัญญาวิปลาสไปไมใชนอยเลย   ฉะนั้นการภาวนาปฏิบัติ
จึงต้ังหลักสัมมาทิฏฐิ   คือปญญาที่เห็นชอบไวใหตรง   เพื่อเปนเข็มทิศชี้ทางปฏิบัติ
ใหถูกตอง   หรือถาหากวายังไมแนใจในอุบายการปฏิบัติของตัวเอง   เราก็แสวงหา
ครูอาจารยเปนผูนํา   ถาหากไดครูอาจารยท่ีมีความเห็นเปนสัมมาทิฏฐิท่ีชอบธรรม   
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เปนผูชี้แนะแนวทางท่ีถูกตองให   การปฏิบัติของเราก็จะมีแตความเจริญ   และ
เปนไปเพื่อมรรคผลนิพพานโดยถายเดียว   แมในชาตินี้ยังไมถึงท่ีสุดแหงทุกขได   
ก็ยังเปนนิสัยเปนปจจัยสงผลใหถึงท่ีสุดแหงทุกขในชาติหนาเร็วข้ึน   ถาหากไดครู
ท่ีเปน   มิจฉาทิฏฐิ   มีความเห็นผิดเปนผูนํา   การปฏิบัติของเราก็จะไมไปถึงไหน   
ก็จะเปนไปตามบุญกรรมของนกัปฏิบัติเอง   ฉะน้ันการแสวงหาครูจึงเปนส่ิงสําคัญ
อยูมาก   เพราะเปนตนทางที่เราจะไดกาวไป   ถากาวเขาสูเสนทางท่ีถูกในเบ้ือง
ตนแลว   จึงถือวาเปนผูมีความโชคด ี  เหมือนกับการว่ิงรถถูกเลน   ก็ไมเสียเวลาใน
การเดินทาง   และจะถึงจุดท่ีเราจะตองไปไมชาเลย   ถาหากว่ิงรถผิดเลนท่ีเปนเสน
ทางท่ีไมเคยรูมากอน   แตเขาใจวาเปนเลนท่ีถูก   ในท่ีสุดก็ทําใหเราเสียเวลา   และ
ยังไปไมถึงท่ีท่ีเราตองการไดเลย   นี้ฉันใด   ขณะนี้เราไดกาวเขาสูเลนสัมมาทิฏฐิ   
หรือเรากําลังเดินอยูเลนมิจฉาทิฏฐิ   นี้ก็ขอใหเราใชปญญาพิจารณาตรวจตราดูตัว
เอง   เพราะจุดเร่ิมตนของการปฏิบัติอยูตรงนี้   ถาหากวางพื้นฐานไวผิด   การ
ปฏิบัติก็ตองผิด   จึงยากแกการแกไข   หรือชาตินี้ทั้งชาติอาจแกตัวไมไดเลย 

เร่ืองการปฏิบัติท่ีเปน   สัมมาทิฏฐิ   หรือเปน   มิจฉาทิฏฐิน้ี   มีประวัติมา
แลวในคร้ังพุทธกาล   คณาจารยยอมมีบริวารใหความเช่ือถือไมนอยเลย   และมี
ความม่ันใจวา   ผูสอนแตละแหงพอเชื่อถือได   เพราะเคยเปนครูอาจารยของเรามา
แลว   และไดปฏิบัติติดตอกันมาอยางนี้   จึงพรอมที่จะปฏิบัติตามอุบายนี้ตลอดไป   
ใครจะวาอยางไรก็ไมยอมเปลี่ยนอุบายนี้เลย   นี้คือความเชื่อถือที่ขาดปญญา   ไม
มีความรูรอบในเหตุผล   จะเชื่ออะไรก็เชื่อโดยไมมีความฉลาด   ไมมองซายมอง
ขวา   เห็นคนอื่นเขาเชื่อก็เชื่อตามเขา   เห็นคนอื่นเขาไปก็ไปตามเขา   เห็นคนอื่น
เขาวาดีก็ดีตามเขา   ไดยินวาการภาวนาปฏิบัติอยางนี้ตรงตอมรรคผลก็เชื่อตามเขา   
นี้คือไมมีหลักเหตุผลในตัวเองเลย   จึงกลายเปนผูงมงายโดยไมรูตัว   จะพึ่งตัวเอง
ไมไดตลอดชาติ   เพราะความสามารถทางสติปญญาของตัวเองไมมี   จะถึงมรรค
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ผลนิพพานไดอยางไร   และบุคคลที่ภาวนาแลวมีความเห็นอยางนี้มีไมนอยเลย   จึง
เกิดความคิดเห็นในอุบายการปฏิบัติไมตรงกัน   จึงไดเกิดความขัดแยงกันข้ึนในวง
การปฏิบัติเอง   นี้เปนเหตุหนึ่งที่ทําใหมีเจาสํานักเกิดขึ้น   ใครก็เช่ือม่ันในอุบายการ
ปฏิบัติของตนวาเปนแนวทางท่ีถูกตอง   จึงไดจัดตั้งสํานักข้ึนเปนของสวนตัว   มี
ท้ังพระ   มีท้ังฆราวาส   ผูหญิง   ผูชาย   ใครมีความเห็นอยางไรก็สอนกันไปอยาง
นั้น   ทุกคนก็มีเหตุผลในการสอนเปนอยางด ี  แตเหตุผลเปนคนละอยางกัน   แต
ละสํานักยอมมีบริษัทบริวารใหความเคารพเชื่อถือ   ใหความสนับสนุนไมนอยที
เดียว   ผูท่ีไดมอบกายถวายตัวเปนศิษย   ยอมรับเอาอุบายการปฏิบัติจากครูอาจารย
นั้นแลว   ก็หมดภาระในการแสวงหาครูเปนผูนําอีกตอไป 

จงเลือกคร ู  เลือกธรรม 
ผูกําลังแสวงหาครูอยูในขณะนี้ก็มีไมนอย   ขณะนี้อยูในข้ันศึกษาหาเหตุผล 

ฟงเทปธรรมะ   องคนั้นบางองคนี้บาง   หรือฟงจากทานสด ๆ รอน ๆ บาง   อาน
หนังสือธรรมะของทานบาง   ขณะนี้ยังจับเอาเนื้อธรรมะจากทานองคไหนไมได
เลย   จึงเกิดความสับสนข้ึนแกตัวเอง   ไปหาอาจารยนั้นก็วาอยางนั้น   ไปหา
อาจารยนี้ก็วาอยางนี้   ในท่ีสุดก็เปนผูไมมีหลักการท่ีม่ันใจเปนของสวนตัว   จะรับ
เอาอุบายไหนมาปฏิบัติก็ยังไมแนนอน   เดี๋ยววางอุบายนี้ไปเอาอุบายนั้น   เดี๋ยว
วางอุบายนั้นมาปฏิบัติตามอุบายนี้   นี้กําลังอยูในข้ันทดสอบแบบจด ๆ จอง ๆ   ยัง
ไมแนใจ   วาจะเอาอุบายการปฏิบัติจากครูอาจารยองคใด   ในท่ีสุดก็เปนผูไมมี
หลักการท่ีเปนอุบายนํามาปฏิบัติท่ีแนนอน   มัวแตคิดวา   อาจารยนั้นวาอยางนั้น   
อาจารยนี้วาอยางนี้   เอาธรรมะของแตละทาน   เอาอุบายของแตละครูมาเทียบกัน   
เมื่อเขากันไมไดก็เกิดความสับสน   อาจจะเปนเพราะตัวเองจัดระบบธรรมะไมถูก
กับข้ันตอนก็เปนได   เพราะอุบายธรรมมีหลายข้ันตอน   มีทั้งสวนหยาบ   สวน
กลาง   สวนละเอียด   อาจจะเปนเพราะเราจับตนชนปลาย   เอาธรรมะสวนหยาบ   
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ไปเทียบกับธรรมะสวนละเอียด   จึงทําใหธรรมะไมสอดคลองกัน   จึงทําใหเกิด
ความเขาใจผิด   วาธรรมะของครูอาจารยไมเหมือนกัน   ฉะนั้นเราจงใชปญญา
พิจารณาเลือกเฟนธรรมใหเหมาะสม   เปนไปตามข้ันตอนของธรรมะหมวดนั้น ๆ 
อยางถูกตอง   จึงจะนับไดวาเปนผูฉลาดในการปฏิบัติธรรม 

นี้เพียงใหขอคิดแกทาน   เพื่อจะไดใชปญญาพิจารณาใหรอบคอบ   กอนท่ี
จะตัดสินใจนําเอาธรรมะมาปฏิบัติ   ตองรูจักความหมายในธรรมบทนั้นอยางถูก
ตอง   ใหมีความรอบคอบในเหตุผล   เพราะนักปฏิบัติทุกคน   ยอมมีความตั้งใจ
ไปในจุดเดียวกัน   คือตองการความรูแจงเห็นจริงในสัจธรรม   และหวังมรรคผล
นิพพานดวยกัน   แนวทางการปฏิบัติ   ก็ใหเปน   สัมมาทิฏฐิ   คือความเห็นใหตรง   
วางเปนพื้นฐานใหถูกตองในเบื้องตน   ถาหากวางพื้นฐานไวผิด   ถึงจะมีความเด็ด
เดี่ยวกลาหาญในการปฏิบัติธรรม   ก็ไมมีผลดีอะไรในการปฏิบัติอยางนั้นเลย   ใน
ท่ีสุดก็คิดออกตัววา   วาสนาบารมีไมพอ   ความคิดอยางนี้ยอมมีแกผูส้ินหวัง   ไม
คํานึงถึงขอปฏิบัติท่ีตัวเองไดวางไวผิดนั้นเลย   ข้ึนช่ือวาผิดแลว   ถึงจะเขาใจวาถูก   
แตก็ผิดอยูนั่นเอง   เหมือนกับสรอยปลอมท่ีมีขายอยูท่ีตาง ๆ   ผูตาไมถึงไมรูจักเน้ือ
ทองของแท   เพียงดูเปนสีเหลืองก็เขาใจวาเปนทองแท   จึงไดลงทุนซ้ือเอาเต็มท่ี   
สุดทายก็เปนผูไดสรอยปลอมโดยไมรูตัว   ถึงมีผูตาดีมองเห็นก็รูอยูวาคนนั้นใส
สรอยปลอม   เห็นวาไมควรบอก   ถึงบอกไปก็ไมเช่ือ   แลวก็ปลอยไปตามเร่ือง   นี้
ฉันใด   ธรรมท่ีเปนของปลอม   ยอมเกิดข้ึนกับนักปฏิบัติไดงาย   ถาไมมีปญญาท่ี
ฉลาดรูรอบแลว   ก็จะมีแตกิเลสสังขารออกหลอกจิตตลอดไป   จิตท่ีรูเทาไมถึงการ   
ก็จะปกใจเชื่อตามกิเลสสังขารนั้น ๆ อยางตายใจ   ในที่สุดก็โออวดวาตัวเองภาวนา
ดี   รูเห็นอยางนั้น   รูเห็นอยางน้ี   เร่ืองนรก   สวรรค    เร่ืองมรรคผลนิพพานรูทั้ง
หมด   ท้ังท่ีตัวเองยังมีกิเลสตัณหาเต็มหัวใจ   คําพูดที่ประกาศวาตัวเองรูนั้น   เปน
ความรูที่จอมปลอม   เปนความรูของสังขารออกหลอกจิต   เมื่อจิตไมมีปญญาเปน
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เคร่ืองรูรอบแลวยอมหลง   มีความเขาใจผิดในความรูของตวัเองอยูมากทีเดียว   ถึง
ทานผูรูจริงมีอยู   แตเห็นวาเขาไมยอมแกไข   ก็จะปลอยไปตามบุญกรรมของเขา
เอง   เหมือนโรคมะเร็งท่ีแสดงตัวเต็มท่ีแลว   ถึงจะไปหาหมอใหการรักษา   เม่ือ
หมอรูอยูวารักษาไมได   หมอก็จะพูดเอาใจคนปวยวาเอายานี้ไปกินท่ีบานเดี๋ยวก็
หาย   นี้ ฉันใด    คนท่ีเขาใจผิดวา   ตัวเองภาวนาดีกวาใคร ๆ  ท้ังหมด    เปน
อัตตาธิปไตย   ถือวาตัวเองใหญกวาใคร ๆ แลว   ครูอาจารยทานก็ปลอยไปตาม
ยถากรรม   ท่ีจริงแลวทานก็อยากจะสงเคราะห   เม่ือไมยอมรับความเมตตาจาก
ทานแลว   ก็จะแกไขความเห็นผิด   ใหกลายเปนผูมีความเห็นถูกไมไดเลย   เหมือน
คนปวยไมยอมกินยาจากหมอน่ันเอง 

ศึกษาในมรรคแปดใหเขาใจ 
นักปฏิบัติตองศึกษาในองคมรรค ๘ ใหเขาใจ   ใหเปนไปตามหลักเดิมตามท่ี

พระพุทธเจาไดตรัสไวแลว   และเรียบเรียงไวแลวเปนอยางดี   อยาแกไขเปลี่ยน
แปลง   หลักเดิมมีอยูอยางไรก็ปฏิบัติไปตามน้ัน   เพราะการเรียงลําดับในองคมรรค   
พระพุทธเจาทรงทราบดีวา   ควรเอามรรคขอไหนข้ึนตน   มรรคขอไหนไวกลาง   
มรรคขอไหนไวสุดทาย   การปฏิบัติในองคมรรค   ตองตั้งหลักสัมมาทิฏฐิ   คือ
ปญญาที่เห็นชอบไวในเบื้องตน   สัมมาสังกัปโป   การดําริพิจารณาใครครวญใน
เหตุปจจัย   ก็เปนไปตามหลักความจริงโดยชอบธรรม   สัมมาทิฏฐิ   เปนใหญเปน
ประธานใหแกมรรคทั้งหลาย   เปนพลังหนุนมรรคขออื่น ๆ   ใหอยูในความชอบ
ธรรม   ถาขาดความเห็นชอบอยางเดียวเทานั้น   มรรคขออ่ืน ๆ ก็จะกลายเปนมิจฉา
ไปไดงาย ๆ   ฉะนั้นปญญาความเห็นชอบจึงเปนหลักสําคัญ   เพราะเปนขอบังคับ
มรรคขออื่น ๆ   ใหอยูในความชอบธรรม   ถาสัมมาทิฏฐิ   ความเห็นชอบดวย
ปญญานี้ชัดเจน   ความชอบธรรมในการปฏิบัติก็ตรงตอมรรคผล   ฉะนั้นปญญา
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ความเห็นชอบจึงเปนหลักยืนตัว   และเปนหลักเร่ิมแรกในการปฏิบัติธรรม   ถา
ขาดปญญาพิจารณาใหรูเห็นในเหตเุบ้ืองตนแลว   จะปฏิบติัไมถูกกับหลักความจริง   
เหมือนกับผูอานหนังสือไมได   เขียนไมเปน   ถึงจะมีปากกา   กระดาษอยูในมือ   
ก็จะไมมีความหมายอะไรกับคนประเภทนั้น   ถึงจะเอาปากกาขีดไปตามกระดาษ   
ก็จะอานเอาใจความไมไดเลย   นี้ฉันใด   นักปฏิบัติถาไมใชปญญาพิจารณาใหรูให
เขาใจในหลักปฏิบัติแลว   จะปฏิบัติใหถูกใหตรงตอมรรคผลนิพพานไมไดเลย 

ฉะนั้นการใชปญญาพิจารณาใหรูรอบ   ในอุบายการปฏิบัติในเบ้ืองตนจึง
เปนส่ิงสําคัญ   เชน   การรักษาศีล   หรือปฏิบัติในศีลทุกประเภท   ก็ตองเขาใจใน
ศีลท่ีจะตองรักษา   จะเปน   ศีล ๕   ศีล ๘   ศีล ๑๐   ศีล ๒๒๗   ก็ตองมีปญญา
ความรูรอบเก่ียวกับศีลขอนั้น ๆ วาจะรักษาอยางไร   เชน   ใหมี   สัมมาวาจา   คือ
คําพูดท่ีชอบธรรม   กอนท่ีจะพูดออกมานั้น   ตองใครครวญดวยปญญา   เพื่อให
เปนกัปปยวาจา  คือเจรจาชอบ   เม่ือพูดออกไปอยางนี้แลวจะมีผลอยางไร   มีโทษ
ภัยกับตัวเองและคนอื่นอยางไร   นี้ก็ตองใชปญญาพิจารณากลั่นกรองคําพูดใหมี
เหตุผล   เพราะ   พูดออกไปแลวเอาคืนไมได   ฉะนั้นจึงใชปญญาพิจารณาในคําพูด
ตัวเองใหเปนคําพูดที่ชอบธรรม   เปนสัมมาวาจา   นี้ก็ตองใชปญญาเปนเคร่ืองรู
รอบ   เพื่อปองกันไมใหมิจฉาวาจาที่ไมชอบธรรมเกิดขึ้นจากคําพูดของตัวเอง 

สัมมากัมมันโต   นี้คือกิริยาท่ีทําทางกาย   ไมวางานอะไร   กอนจะทําตองใช
ปญญาพิจารณาดูผลงานที่จะเกิดข้ึน   เมื่อทําไปอยางนี้จะมีผลดีหรือผลช่ัวเกิดข้ึน   
ตองรับผิดชอบในหนาที่การงานของตน   ผูจะรับผิดชอบในการงานได   ก็ตองใช
ปญญาพิจารณาในงานนั้นใหเขาใจ   เพ่ือใหงานนั้นมีประสิทธิภาพ   มีผลที่ไดรับที่
เปนธรรม   ไมเดือดรอนกับผลงานที่ทําไปแลว   ผลงานนั้นยอมเปนประโยชนแก
ตนและสวนรวม   จะเปนงานทางโลก   หรืองานทางธรรม   ตองใชปญญาพิจารณา
กอนทั้งนั้น   ดังคําบาลีวา   นิสมฺม   กรณํ   เสยฺโย   ใครครวญพิจารณาดวยปญญา



พนกระแสโลก  ๘ 

ใหรูรอบกอนจึงทํา   งานนั้นก็จะผิดพลาดนอย   หรือไมผิดพลาดเลย   เพราะผูมี
ปญญา   จะทําอะไรตองคิดดูเหตุดูผลใหรอบคอบ   เลือกเฟนทําแตงานท่ีเปน
ประโยชน   คําวาเลือกเฟน   ก็คือใชปญญาพิจารณากอนนั้นเอง   จะเปนงานทาง
โลกทุกประเภท   เชน   งานกอสราง   งานบริหารประเทศ   งานเกี่ยวกับสังคมโลก
ท่ัวไป   ก็ตองใชปญญาพิจารณากอนการกระทํา   งานนั้นจึงจะถูกตองตามสัมมา
กัมมันโต   คืองานท่ีชอบธรรม   มิเชนนั้นก็จะกลายเปนมิจฉากัมมันโต   คืองานท่ี
ไมชอบธรรม   ก็จะกลายเปนงานของคนพาลไปโดยไมรูตัว 

สัมมาอาชีโว   การเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบก็ตองใชปญญาพิจารณาในการ
แสวงหา   วาปจจัยอะไรที่ควรในทางสุจริต   และควรเวนในการเลี้ยงชีพในทาง
ทุจริตอยางไร   ก็ตองใครครวญดวยปญญาใหดี   มิใชจะเอามาเลี้ยงชีพโดยทั้งหมด   
เพราะการแสวงหาอาหารมาเลี้ยงชีวิต   ตองใหอยูในขอบเขตของศีล   จะเปน   ศีล 
๕   ศีล ๘   ศีล ๑๐   ศีล ๒๒๗   ก็ตองอยูในขอบเขตความเหมาะสม   เพ่ือไดอาหาร
นั้นมาโดยความยุติธรรม   สวนฆราวาสก็เลี้ยงชีพแบบฆราวาส   สวนพระเณรก็
เลี้ยงชีพแบบพระเณร   อาหารประเภทไหนเปนกัปปยะ   ของท่ีควร   อาหาร
ประเภทไหนเปน   อกัปปยะ   ของท่ีไมควร   ก็ตองใชปญญาพิจารณาใหเขาใจ   ให
ถูกตองตามพระธรรมวินัย   มิใชวา   ฆราวาสประเคนอาหารประเภทใดจะรับฉัน
ไปเสียท้ังหมด   เชน   ยาวกาลิก   อาหารท่ีฉันไดแตเชาถึงเท่ียงมีอะไรบาง   ยาม
กาลิก   น้ําปานะท่ีควรฉันทําอยางไร   ผลไมอะไรบาง   สัตตาหกาลิกของท่ีรับ
ประเคนแลวฉันได ๗ วัน   มีอะไรบาง   ยาวชีวิก   ของท่ีรับประเคนแลวฉันได
ตลอดไปจนกวาของนั้นจะหมด   มีอะไรบาง   นี้ก็ตองใชปญญาพิจารณาใหเขาใจ   
ใหเปนไปดวยความถูกตองตามสัมมาอาชีโว   การเลี้ยงชีวิตโดยทางท่ีชอบ   ถาไม
มีปญญาเปนเคร่ืองรูรอบ   ก็จะเปนมิจฉาอาชีโว   เลี้ยงชีพในทางท่ีผิดโดยไมรูตัว   
ฉะน้ัน   สัมมาวาจา   เจรจาชอบ   สัมมากัมมันโต   การงานท่ีชอบธรรม   สัมมาอา
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ชีโว   เลี้ยงชีวิตโดยทางที่ชอบ   ท้ัง ๓ นี ้  เปนเรื่องของศีล   ผูจะรักษาศีลใหมีความ
บริสุทธ์ิได   ก็ตองมีปญญาในการรักษา   เพื่อตัดปญหาใน   สีลพตปรามาส   คือ   
ความลูบคลําในศีลใหหมดไป   จึงเปนสัมมาทิฏฐิคือมีปญญาท่ีเห็นชอบในการ
รักษาศีล   ถาไมมีปญญาในเบ้ืองตนแลว   จะรักษาศีลใหมีความบริสุทธ์ิไมไดเลย   
ฉะน้ันขอใหนักปฏิบัติจงเขาใจในเหตุผลท่ีมีมาแลวในคร้ังพุทธกาล 

สัมมาวายาโม    การประกอบความเพียรที่ชอบธรรม    ก็ตองใชปญญา
พิจารณาในความเพียรของตน   เพราะความเพียรมีสองอยาง   คือความเพียรทาง
โลก   และความเพียรทางธรรม   ผูเขียนจะอธิบายเฉพาะความเพียรทางธรรมเทา
นั้น   เพื่อใหนักปฏิบัติไดเขาใจ   วาความเพียรอยางไรเปนไปตามธรรม   และความ
เพียรอยางไรเปนไปเพื่ออธรรม   ท้ังนี้เราก็ตองใชปญญาพิจารณาใหเขาใจ   วา
ความเพียรอยางไรผิด   ความเพียรอยางไรถูก   เราก็จะไดเลือกเอาแตความเพียรท่ี
ถูกได   และละความเพียรท่ีผิดใหหมดไป   นี้ก็ตองใชปญญาในสัมมาทิฏฐิ   คือ
ความเห็นชอบเปนเคร่ืองตัดสิน   เพราะความเพียรนั้นมีจิตที่พรอมไปดวยเจตนา
เปนหลักสําคัญ   การกระทําทางกาย   พูดดวยวาจานั้น   เปนเพียงสวนประกอบที่
แสดงออกมาภายนอก   จึงเรียกวา   เพียรทางกาย   เพียรทางวาจา   สวนความ
เพียรทางใจเปนหลักที่ยืนตัว   ความเพียรทางใจนี้   ก็ตองใชหลักสัมมาทิฏฐิ   คือ
ปญญาที่เห็นชอบ   สัมมาสังกัปโป   ความดําริพิจารณาใครครวญ   ก็ใหเปนไปใน
หลักสัจธรรม   ถาไมมีปญญาความเห็นชอบเปนหลักนําหนาแลว   ความเพียรนั้นก็
จะกลายเปน   มิจฉาวายาโม   คือความเพียรท่ีผิดโดยไมรูตัว   ฉะนั้นปญญาจึงเปน
ตัวบังคับใหความเพียรไดปฏิบัติใหถูกตอง   ถาความเพียรใดเปนไปเพื่อการสะสม
กิเลสตัณหา   เปนไปเพื่อมานะทิฏฐิ   อวิชชา   เปนไปเพื่อความโลภความโกรธ   
ความหลง   เปนไปเพื่อกามฉันทะ   ความหมกมุนในกามคุณท้ัง ๕   เปนไปเพื่อ
ความอิจฉาพยาบาท   เปนไปเพื่อความงวงเหงาหาวนอน   ไมมีความเบิกบานภาย
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ในใจ   เปนไปเพ่ือความโงเขลา   ไมรูหลักความเปนจริงของสัจธรรม   เปนจิตท่ีมืด
บอดลุมหลงไปตามกระแสของกาม   นี้ก็ตองใชปญญาพิจารณาใหรูรอบ   เพื่อให
จิตไดถอนตัวออกจากความเห็นฝายต่ํา   ท่ีจิตไดเพียรหมกมุนอยูในกามคุณมานาน   
ปญญาท่ีเห็นชอบเทานั้น   จึงจะนําความเพียร   ใหเปนความเพียรที่ชอบได   คําวา
ความเพียร   คือความพยายามละชั่วทําดี   ละความเห็นผิด   ใหเปนความเห็นถูก   
ฉะนั้นความเพียรจึงเปนศูนยรวมในการปฏิบัติ   ถาไมมีปญญาเปนเคร่ืองรูรอบใน
เบื้องตนแลว   ความเพียรนั้นก็จะผิดพลาดไปไดงาย   ถาไมมีปญญาเขาไปแกไข   ก็
จะกลายเปนความเพียร   มิจฉาวายาโม   อยางงายดาย   ถามีปญญาประกอบใน
ความเพียรอยางถูกตองแลว   ความเพียรนั้นก็จะเปนเสนทางท่ีตรงตอมรรคผล
นิพพานอยางถูกตอง   ฉะนั้นขอใหนักปฏิบัติทั้งหลายจงไดพิจารณาในเหตุผล   ให
ตรงตามหลักเดิม   ท่ีพระพุทธเจาไดทรงสอนพุทธบริษัทในคร้ังพุทธกาล   ท่ีเปน
สัมมาวายาโม   ที่เปนความเพียรชอบอยางแทจริง 

สัมมาสติ   ความระลึกรูเทาทันตอเหตุการณ   ก็ตองใชปญญาประกอบเพ่ือ
วิจัยในเหตผุล   เมื่อระลึกรูในสิ่งใด   ตองใชการพิจารณาใหเขาใจ   จะเปนเร่ืองของ
โลก   หรือเร่ืองของธรรม   ควรจะแกไขอยางไรในเร่ืองที่เกิดข้ึน   ถามีสติเพียง
อยางเดียว   แตไมมีปญญาเปนเคร่ืองรูรอบ   จะแกปญหาใหหมดไปจากจิตไมได
เลย   ฉะนั้นสติเพียงเปนเครื่องรูเทาทันในอารมณของจิตเทานั้น   เพราะความระลึก
ไดของสติ   เปนเพียงระลึกไดตามเหตุ   เปนเหตุมีมาในอดีตบาง   เหตุท่ีมีอยูใน
ปจจุบันบาง   เหตุที่จะเปนไปในอนาคตบาง   เพียงมีสติเปนเครื่องระลึกไดเทานี้จึง
ตัดมูลเหตุของอารมณภายในจิตไมได   เพียงระลึกไดแลวก็ผานไปดวยความรูเทา
ทัน   สวนอารมณของกิเลสตัณหาบางอยางท่ีเกิดข้ึนท่ีจิต   กวาสติจะระลึกไดทัน   
กิเลสไดยํ่ายีจิตจนไมมีช้ินดี   หรือจิตเกิดความยินดีไปตามกิเลสแลวจึงมีสติหวน
ระลึกได   หรือเม่ือกิเลสตัณหาไดผลักดันใหจิตเปนไปในอารมณอะไร   จึงมีสติ
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ตามระลึกทัน   ถาเปนในลักษณะนี ้  สติก็เปนเพียงระลึกไดในอารมณของกิเลสท่ีมี
อยูภายในจิตเทานั้น   หรืออารมณอยางอื่นท่ีมีอยูในจิต   ก็จะปรากฏข้ึนภายในจิต   
สติก็เพียงระลึกไดตามอารมณของจิตอยูตลอดไป   ตราบใดยังมีกิเลส   ตัณหา   
อวิชชา   แฝงอยูท่ีจิต   อารมณท่ีเกิดข้ึนจากจิตก็หมุนตัวอยูตลอดเวลา   จะมีสติ
ระลึกกําหนดรูเทาทันอยูบาง   ก็เพียงกิเลสไดหลบตัวไปช่ัวคราวเทาน้ัน    เมื่อเผลอ
สติเม่ือไรกิเลสตัณหาก็ฟูตัวข้ึนมาท่ีจิตตามเดิม   ฉะนั้นสติอยางเดียวจึงละกิเลส
ตัณหาอวิชชาใหหมดไปไมได   กําลังใหญในการปฏิบัติคือ   ตองใชปญญา
พิจารณาใหรูรอบ   เพื่อใหจิตไดรูเห็นอยางชัดเจน   จึงจะเปนอุบายที่ถอนรากถอน
โคนของกิเลสตัณหาใหหมดไป   เพราะปญญาเปนแสงสวางใหแกจิต   เปนอุบายที่
สอนจิตใหมีความฉลาดเฉียบแหลม   เม่ือจิตมีความฉลาดเฉียบแหลมอยูในตัว   
การแกปญหาภายในจิตก็ไมมีปญหา   ดังคําบาลีวา   ปฺญาย   ปริสุชฺฌติ   จิตจะมี
ความบริสุทธ์ิไดเพราะปญญา   น้ีเองปญญาท่ีเปนสัมมาทิฏฐิ   คือความเห็นชอบ   
จึงเปนศูนยรวมใหแกมรรคท้ังหลาย   สัมมาสติ   คือความระลึกชอบ   ก็ระลึกได
ตามปญญาที่เห็นชอบนั้นเอง 

สัมมาสมาธิ   ความต้ังใจม่ันท่ีชอบธรรมก็เนื่องมาจาก   สัมมาทิฏฐิ   คือ
ปญญาที่เห็นชอบเปนหลักสําคัญ   ฉะนั้นการทําสมาธ ิ  เพื่อใหเปนไปในองคมรรค
อยางถูกตอง   เปนไปเพือ่มรรคเพ่ือผล   เปนไปเพ่ือความรูแจงเห็นจริงในสัจธรรม   
ตองมีปญญาความเห็นชอบเปนพื้นฐาน   ถามีความเห็นชอบในเบื้องตนแลว   
ความตั้งใจมั่นของจิตก็มีความชอบธรรม   และจะเปนพลังหนุนใหแกสมาธิไดเปน
อยางด ี  ฉะนั้นการทํา   สมาธิ   มิใชหวังใหเกิดปญญาแตอยางใด   เพราะปญญาเรา
มีอยูแลว   แตปญญาน้ันยังไมมีความฉลาดในการพิจารณาในสัจธรรม   แตถาคิด
ไปในทางโลก   ปญญาน้ันก็จะตองคิดไดอยางคลองตัว   เพราะเคยคิดในทางโลก
ในแงตาง ๆ จนเปนนิสัย   แตบัดนี้เราเปนนักปฏิบัติก็ตองเอาปญญาที่เคยคิดในทาง
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โลกนี้เองมาเปนฐาน   เพือ่มาฝกคิดใหเปนไปตามหลักสัจธรรม   ใหมีความเคยชิน
ในการคิดตามหลักความเปนจริงอยางมีเหตุผล   ถึงปญญายังไมมีความฉลาดเฉียบ
แหลม   แตก็ฝกคิดดวยปญญานี้ใหถูกกับหลักความจริงเอาไว   เม่ือเราทําสมาธิมี
ความสงบพอสมควร   ก็จะไดใชปญญาท่ีมีอยูแลวนี้เปนแนวทางพิจารณาตอไป   
ถาปญญาข้ันพ้ืนฐานไมมี   ไมเคยฝกดวยปญญามากอน   เมื่อจิตสงบเปนสมาธิ
แลวถอนออกมา   ก็ไมมีปญญาที่จะคิดพิจารณาแตอยางใด   ดังมีนักปฏิบัติหลาย
ทานพูดวา   ไดทําสมาธิมีความสงบมานาน   แตปญญายังไมเกิดข้ึนเลย   ก็จริง
อยางนั้น   เพราะการทําสมาธิเพียงเปนอุบายใหจิตมีความสงบ   สวนปญญาเปน
หนาที่ที่จะตองพิจารณาเอง   และเอาปญญาที่เราเคยพิจารณามาแลวนั้นแหละมา
คิด   ใหพิจารณาใครครวญไปตามความเปนจริง   ทําใหจิตมีความสงบเปนสมาธิ
อยูบอย ๆ   แลวถอนจิตออกมาพิจารณาดวยปญญาอยูบอย ๆ   ปญญาก็จะเกิดความ
ฉลาดเฉียบแหลมข้ึนเอง   ปญญาท่ีมีความฉลาดน้ี   ก็จะฉลาดในการทําสมาธิตอไป   
เมื่อจิตสงบเปนสมาธิแลว   พลังท่ีเกิดจากการทําสมาธิ   ก็จะเสริมปญญาใหมคีวาม
ฉลาดยิ่ง ๆ ขึ้นไป 

การทําสมาธิอยางนี้   จึงเปน   สัมมาสมาธิท่ีถูกตองในองคมรรค   จึงจะเปน
ไปเพื่อความเจริญในการปฏิบัติธรรม   ถาสมาธิใดไมมีสัมมาทิฏฐิ   คือความเห็น
ชอบเปนพื้นฐาน   สมาธินั้นก็จะเปนโมหสมาธิลวน ๆ   จะไมมีความฉลาดทาง
ปญญาแตอยางใด   ถึงจะมีสติแฝงอยูท่ีจิตบาง   แตก็ไมมีความฉลาดทางปญญาอยู
นั้นเอง   ดังพวกฤๅษีชีไพรเขาทําสมาธิมีจิตสงบดิ่งลึกมากกวาเราเสียอีก   และสงบ
ไดเปนเวลานาน ๆ ดวย   เม่ือจิตถอนออกจากสมาธิแลว   ฤๅษีเหลานั้น   ไมเกิด
ปญญาเลย   ไมมีตําราท่ีไหนกลาววา   ฤๅษีเหลานั้น   มีปญญาเกิดข้ึนจากการทํา
สมาธิ   และไมมีฤๅษีใดไดบรรลุมรรคผลเพราะการทําสมาธินี้ เลย   พวกเราท่ี
ภาวนากันแบบฤๅษี   โดยมีความเขาใจวา   เม่ือจิตมีความสงบเปนสมาธิแลวจะเกิด
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ปญญาข้ึน   นี้เปนเพียงความเขาใจเทานั้น   แตความจริงแลว   ปญญายอมเกิดข้ึน
จากการฝกดวยการพิจารณาตางหาก   ไมไดเกิดข้ึนจากการทําสมาธิแตอยางใด 

ทําสมาธิไมถูกหลักจึงเพี้ยนไปไมรูตัว 
การทําสมาธิ   ถาไมมีความเขาใจในการทําอาจเกิดเปนมิจฉาสมาธิ   คือ

ความเขาใจผิดไปได   ทําใหเกิดวิปริตเปน   สัญญาวิปลาส   เปนวิปสสนูปกิเลส
โดยไมรูตัว   ดังไดยินขาวอยูบอย ๆ วา   การทําสมาธิท่ีมีจิตเพ้ียนไป   เม่ือจิตวิปริต
เพ้ียนไปแลว   ความรูเห็นที่เกิดข้ึนจากการทําสมาธิ   ก็เพ้ียนไปทั้งหมด   อาการ
อยางนี้เกิดข้ึนเพราะการทําสมาธิไมมีปญญาข้ันพ้ืนฐาน   จึงทําใหจิตเกิดความเขา
ใจผิดไปไดโดยไมรูตัว 

ฉะน้ันผูเขียนขอช้ีแนะเก่ียวกับการทําสมาธิไวในท่ีน้ีสัก ๓ ประการ   เพื่อให
ทานไดเขาใจ 

๑. การทําสมาธิใหถูกตองตามองคมรรคตองมีสัมมาทิฏฐิ   คือปญญาความ
เห็นชอบเปนพ้ืนฐาน   และทําความเขาใจวา   หลังจากการทําสมาธิแลว    ตองใช
ปญญาพิจารณาใหรูเห็นในหลักสัจธรรมทุกคร้ัง   ถึงจะมีความตั้งใจเพ่ือมรรคผล
นิพพาน   ก็ยิ่งมีกําลังใจในการปฏิบัติธรรม   และอยาปกใจเช่ือในความรูที่เกิดข้ึน
จากจิตโดยไมมีเหตุผล   อาจเปนกลลวงของกิเลสออกมาหลอกจิตเพ่ือใหเกิดความ
เขาใจผิดไปได   ฉะน้ันจึงตองมีปญญาเปนเคร่ืองรูรอบอยาเผลอตัว 

๒. การทําสมาธิธรรมดา   ที่ไมมีปญญาในองคมรรคเปนพ้ืนฐาน   ผูทํา
สมาธิในข้ันน้ี   อยาตั้งใจทําสมาธิเพื่อความรูแจงเห็นจริงในสัจธรรม   อยาตั้งใจทํา
สมาธิเพ่ือมรรคผลนิพพาน   อยาตั้งใจทําสมาธิ   เพื่อความส้ินสุดแหงทุกข   เพียง
นึกคําบริกรรมดังเราทํากันอยูในปจจุบัน   จิตจะมีความสงบมากสงบนอย   จิตจะมี
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ความสุขมากสุขนอย   ก็เปนผลที่จิตมีความสงบจากการทําสมาธิเทานั้น   ใหเปน
แบบฤๅษีเขาทํากัน   ปญหาของจิตท่ีเพ้ียนไปก็จะไมเกิดข้ึน 

๓. การทําสมาธิ   ท่ีไมมีปญญาในองคมรรคเปนพ้ืนฐาน   มีแตความต้ังใจทํา
สมาธิอยางเขมแข็ง   มีความจริงจังเด็ดเดี่ยวกลาหาญในการทําสมาธิแตอยางเดียว   
โดยไมมีปญญาความรูรอบความฉลาดแฝงอยูที่จิต   มีแตกําหนดสติทําแตสมาธิ
ตลอดไป   โดยไมใชปญญาพิจารณาในหลักสัจธรรม   เรียกวาการทําสมาธิลวน ๆ 
นั่นเอง   เดินจงกรมก็เดินทําสมาธิ   นั่งก็นั่งทําแตสมาธิ   ไมมีชองระบายทาง
ปญญาเลย   ความต้ังใจก็เด็ดเด่ียว   เพ่ือความรูแจงเห็นจริงในสัจธรรม   เพื่อบรรลุ
มรรคผลนิพพานในชาตินี้   ใชสติสมาธิบีบใหกิเลสตัณหาอวิชชาใหหมดไปจากจิต
อยางจริงจัง   แตจิตไมมีปญญาความฉลาดขาดจากเหตุผล   ไมมีความรอบคอบใน
ตัวเอง   กิเลสสังขารจึงไดใชกลหลอก   ใหจิตเกิดความหลงผิดอยางไมรูตัว   บางที
ก็เปนรูป   เปนเสียง   เปนกลิ่น   หรือเปนความรูท่ีเกิดข้ึนจากจิตอยางชัดเจน   จิตท่ี
ไมมีความฉลาดรอบตัว   จิตก็เกิดความหลงเช่ือตามความรูนั้น ๆ อยางฝงใจ   เมื่อ
จิตปกใจเช่ือแลวกิเลสสังขารก็เปลี่ยนฉากแสดงข้ึนที่จิตอยางตอเนื่อง   มีทั้งถูกทั้ง
ผิด   ในที่สุดก็ผิดอยางเดียว   จิตจึงมีความรูผิด    ความเห็นผิด   เพี้ยนไปอยางงาย
ดาย   เชนบางทาน   ในขณะท่ีจิตมีความสงบเปนสมาธิ   อาจมีความรูแฝงข้ึนมาท่ี
จิตอยางชัดเจน   จะกําหนดถามในแงธรรมตาง ๆ   ก็มีความรูตอบรับอยางเปนจริง
เปนจัง   อยากรูอะไรก็กําหนดถามลงไปในจิต   แลวก็มีความรูตอบรับข้ึนมา   แลว
ก็เกิดความสําคัญในตัวเองวา   ธรรมไดเกิดข้ึนกับตัวเราแลว   เราเปนผูแตกฉานใน
ธรรม   รูรอบในธรรม   เม่ือปกใจเชื่อในความรูนี้มากเทาไร   ก็เกิดความม่ันใจใน
ความรูท่ีเกิดข้ึน   วาเปนธรรมอยูในข้ันอริยธรรม   เมื่อกําหนดจิตถามในเร่ืองภูมิ
ธรรม   ก็จะมีความรูตอบรับทันทีวา   น้ีเปนภูมิธรรมของพระโสดา   หรือภูมิธรรม
ของพระสกิทาคา   หรือภูมิธรรมของพระอนาคา   หรือภูมิธรรมของพระอรหันต   
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อยางใดอยางหนึ่ง   ความรูนี้ก็จะบอกข้ึนมาท่ีจิตอยางชัดเจน   จึงเกิดความสําคัญ
แกตัวเองวา   เราเปนพระอริยเจาขั้นนั้นขั้นนี้ไป   การแสดงออกทางกาย   ทางวาจา   
ก็กลาในสังคมทั่วไป   ไมเกอเขินเอียงอายในตัวเองเลย   และพูดธรรมะทั้งวันก็ยัง
ได   ถามีคนถามในเร่ืองการปฏิบัติธรรม   หรือผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติก็จะพูด
ตามความเขาใจของตัวเอง   ทั้งที่ตัวเองเพ้ียนไปแลวยังไมรูตัว   ถึงจะมีทานผูรู
ตักเตือนวาผิดทางมรรคผลนิพพาน   ก็จะไมยอมรับวาตัวเองผิดแตอยางใด 

การภาวนาที่เพี้ยนไปในลักษณะนี้   เปนเพราะความเห็นผิดในเบ้ืองตน   คือ   
มิจฉาทิฏฐิ   พวกนี้ชอบทําแตความสงบ   ไมเคยใชปญญาท่ีเปนสัมมาทิฏฐิเลย   
ความผิดพลาดจึงเกิดข้ึนจากการทําสมาธิไดงาย   ถึงจะมีความกลาตัดสินใจในการ
ทําสมาธิ   แตก็ไมมีปญญาเปนเคร่ืองรูรอบในอุบายท่ีถูกตอง   เชน   อยากรูแจง
เห็นจริงในสัจธรรม   ในการทําสมาธิ   อยากใหกิเลสอาสวะหมดไปส้ินไปจากการ
ทําสมาธิ   อยากหลุดพนไปอยางแรงกลาจากการทําสมาธิ   ความเขาใจอยางนี้   จึง
เปนมิจฉาทิฏฐิ   คือความเห็นผิด   เพราะในศาสนาพุทธไมมีใครเปนพระอริยเจา
เพราะการทําสมาธิอยางเดียวนี้เลย   หรือหากทานมีความม่ันใจวา   กิเลสตัณหา
อวิชชาหมดไปส้ินไปจากการทําสมาธิจริง   ทานจะยกเอาเร่ืองของพระอริยเจาองค
ไหนมาเปนหลักฐานยืนยัน 

ในครั้งพุทธกาล   พระพุทธเจาไดใหพระอริยสาวกท้ังหลายออกไปประกาศ
สัจธรรมเพื่อใหชาวโลกไดมีความรูจริงเห็นจริงตามความเปนจริง   พระพุทธเจาจึง
ไดมอบอุบายในการประกาศธรรมไวแลวเปนอยางดี   น้ันคือ   มรรค ๘   มีสัมมา
ทิฏฐิ   คือความเห็นชอบเปนหลักสําคัญ   เพื่อใหผูฟงไดเขาใจในหลักความจริง
อยางถูกตอง   ใหผูฟงมีความฉลาดรอบรูในเหตุผล   วาหลักความจริงของรูปธรรม
นามธรรม   เปนอยางนี้   ใหผูฟงมีความเขาใจ   มีความเห็นท่ีเปนจริง   การดําริ
พิจารณาใครครวญก็ใหพิจารณาตามหลักความจริง   ฉะนั้นปญญาความเห็นชอบ
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จึงเปนหลักใหญ   ในการกอข้ึนของพระพุทธศาสนา   เปนหลักความม่ันคงของ
พระพุทธศาสนา   และเปนหลักในการปฏิบัติธรรมท่ีถูกตองตรงตอมรรคผล
นิพพาน 

มีปญญาในการฟงธรรมจึงจะไดผล 
ในคร้ังพุทธกาล   กอนทานเหลานั้นจะไดบรรลุมรรคผลนิพพาน   ทุกทาน

เม่ือไดฟงธรรมจากพระพุทธเจา   หรือไดฟงธรรมจากพระอริยขีณาสพเจาก็ตาม   
ในขณะที่ฟงก็มีปญญามีความฉลาดในการฟง   วาธรรมท่ีฟงนั้นทานอธิบายใน
เร่ืองอะไร   ตองพิจารณาใหเขาใจในธรรมหมวดนั้น ๆ   เม่ือทานอธิบายในเร่ือง
ความทุกข   ก็ทําความเขาใจในความเปนทุกข   เม่ือทานอธิบายในเร่ืองเหตุท่ีเกิด
ทุกข   อุบายการปฏิบัติเพื่อความดับทุกข   ก็ตองมีปญญาฟงใหเขาใจ   ฉลาดรอบรู
ในการฟงอยางตอเนื่อง   บางทานตั้งใจฟงเปนอยางดี   มีปญญาความรูรอบในการ
ฟง   ประกอบมีนิสัยเปน   ขิปฺปภิฺญา   จึงมีดวงตาเห็นธรรมในขณะท่ีฟงอยูนั้น
เอง   บางทานมีนิสัย   ธัฺธาภิฺญา   ไมสามารถบรรลุธรรมในขณะน้ันได   ก็จดจํา
เอาธรรมะท่ีไดฟงแลวนําไปปฏิบัติ   จึงไดบรรลุมรรคผลทีหลัง   ฉะนั้นผูฟงธรรม
ตองมีความพรอมดวยสติปญญา   และมีความฉลาดอยูในตัว   จึงจะดูดดึงเอาธรรม
ที่ไดฟงนั้นเขามาสูใจได   เหมือนกับฝนที่ตกลงมาจากทองฟา   ถามีภาชนะเชนตุม
ใหเปนท่ีรองรับเก็บเอาไว   เราก็จะไดใชน้ําฝนอยูตลอดไป   น้ีฉันใด   ธรรมะที่ได
ฟงมานั้นตองใชปญญาความฉลาดจดจําเอาไว   หลังจากการฟงธรรมไปแลว   ก็จะ
ไดหยิบยกเอาธรรมท่ีจดจํามาเพื่อเปนอุบายในการปฏิบัติตอไป   ถาไมมีปญญา
ความฉลาดอยูในตัว   ถึงจะฟงธรรมหลายคร้ังหลายหน   ฟงตอหนาตอตาสด ๆ 
รอน ๆ ก็ด ี  หรือฟงจากมวนเทปแทบจะหูอื้อก็ด ี  หรืออานหนังสือธรรมะมาเปนตู 
ๆ ก็ดี   ถาไมมีพื้นฐานปญญาความฉลาดรูรอบอยูในตัว   ก็ยากที่จะเขาใจในธรรม
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สวนละเอียดได   อยางมากเพียงมีความรูในการจดจําเอาธรรมสวนหยาบมาพูดกัน
เทานั้น 

จะรูเห็นคุณคาของธรรมดวยปญญา 
ในยุคปจจุบันน้ี   มีผูสนใจภาวนาปฏิบัติกันอยูมาก   จึงไดจัดกลุม   ต้ังชมรม

เปนศูนยปฏิบัติธรรมข้ึน   มีท้ังกลุมเล็กกลุมใหญ   มีท้ังภายในวัดและนอกวัด   มี
ท้ังพระเปนผูนําและฆราวาสเปนผูนํา   แตละศูนยแตละกลุมยอมไดผูนําท่ีมีความ
สามารถสูง   มีเจตนาเพื่อมรรคผลนิพพานเปนจุดเดียวกัน   ผูปฏิบัติตามก็มีความ
จริงจังและม่ันคงมีจํานวนไมนอย   สวนอุบายในการสอนและปฏิบัติ   สวนใหญ
จะเนนหนักไปในวิธีทําสมาธิ   เพื่อใหจิตมีความสงบ   ใหจิตวาง   วางเฉยอยูใน
หลักปจจุบัน   บางครั้งก็ทําใหจิตมีความสงบไดบาง   และวางจากอารมณภายนอก
บาง   บางคร้ังก็เปนจิตเรรอน   ฟุงซานไปตามอารมณท่ีชอบใจหรือไมชอบใจ   
ตามนิสัยเดิมของจิตท่ีมีกิเลสตัณหาพาใหเปนไป   แตก็มีความคิดท่ีฝงใจอยูวาเม่ือ
จิตสงบเปนสมาธิแลว   ยอมมีปญญาเกิดข้ึน   ความเขาใจอยางนี ้  เราเคยสํานึกหรือ
เปลาวาในคร้ังพุทธกาล   พระพุทธเจาและพระอริยเจาท้ังหลาย   มีอุบายการสอน
แกพุทธบริษัท   จนไดบรรลุมรรคผลนิพพาน   อุบายในการสอนเปนอยางนี้หรือ   
พระพุทธเจา   พระอริยเจา   สอนใครท่ีไหน   มีใครบางที่ทําสมาธิใหจิตมีความ
สงบแลวยอมมีปญญาเกิดข้ึน   และมีใครบางไดบรรลุมรรคผลนิพพานในการทํา
สมาธิแตอยางเดียว 

หลักฐานที่มาของพระอริยเจาทั้งหลาย   ในพระไตรปฎก   ธรรมบท   มีหลัก
ฐานยืนยันพอเช่ือถือไดวา   ภิกษุ   ภิกษุณี   สามเณร   นางสิกขามานา   สามเณรี   
อุบาสก   อุบาสิกา   กอนทานเหลานี้จะไดบรรลุมรรคผล   ลวนแลวแตเปนผูมี
สัมมาทิฏฐิ   คือปญญาความเห็นชอบมากอนทั้งนั้น   เม่ือมีความเห็นชอบดวย
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ปญญาเปนพื้นฐานไวแลว   ความเห็นชอบในมรรคขออื่น ๆ ก็เปนผลติดตาม   ถา
ไมมีปญญาความเห็นชอบเปนพื้นฐานมากอน   จะเขาใจในแนวทางปฏิบัติใหถูก
ตองไมไดเลย   เพราะเปนตโมตมะจิต   ที่มืดบอด   ไมมีปญญาความฉลาดรอบรูใน
หลักสัจธรรมตามความเปนจริง   ไมมองเห็นคุณคาของธรรม   ไมฉลาดรอบรูใน
การปฏิบัติ   และไมเขาใจในผลท่ีจะเกิดข้ึนจากการปฏิบัติธรรม   ก็เหมือนกับคน
ตาบอด   ท่ีตกอยูในทามกลางมหาสมุทรท่ีมองไมเห็นฝง   หรือคนตาบอด   ตกอยู
ในกลางดงใหญ   จะไปใหพนจากดงนั้นยากเต็มที   น้ีฉันใด   จิตไมมีปญญาความรู
รอบ   จิตไมมีความฉลาด   ไมรูจักอุบายการปฏิบัติท่ีถูกตอง   ก็จะวกวนอยูในท่ี
แหงเดียว   การปฏิบัติจะกาวหนาไปไดอยางไร 

ศึกษาเรื่องของพระอริยเจาใหเขาใจ 
จะตองศึกษาในความเปนมาของพระอริยเจาในคร้ังพุทธกาล   วาทานเหลา

นั้นปฏิบัติอยางไรจึงไดบรรลุมรรคผล   ถึงจะเขาใจในไตรสิกขา   คือศีล   สมาธิ   
ปญญา   อยูก็ตาม   นี้เพียงเปนหลักสูตรของการศึกษาในภาคปริยัติ   สวนภาค
ปฏิบัตินั้นตองใชปญญาพิจารณาใหรูรอบในเบ้ืองตน   เพราะปญญามีหลายระดับ   
คือปญญาความรูรอบในเบื้องตน   ปญญาความรูรอบในทามกลาง   ปญญาความรู
รอบในที่สุด   เราจะคอยเอาปญญาความรูรอบในที่สุดแตอยางเดียวไดอยางไร   
เชน   การรักษาศีลใหมีความบริสุทธ์ิ   ถาไมมีปญญาความรูรอบในการรักษาศีล จะ
รูไดอยางไรวา   ศีลขาด   ศีลทะลุ   ศีลเศราหมอง   และศีลแตละตัวจะเวนความชั่ว
ทางกาย   ทางวาจา   และทางใจไดอยางไร   ถาไมมีปญญาในการรักษาศีล   ถึงจะ
รับศีลจากพระวันละรอยคร้ังจะมีความหมายอะไร   เพราะศีลจะมีความบริสุทธ์ิได   
ไมใชข้ึนอยูกับการรับศีล   เหมือนกับโยนกอนทองคําใหลิง   เมื่อลิงจับดูแลวก็โยน
ท้ิงไปไมรูในคุณคาของกอนทองคํานั้นเลย   นี้ฉันใด   การรักษาศีล   จะเปนศีล
ฆราวาสหรือศีลพระ   ถาไมมีปญญาในการรักษาแลว   ศีลนั้นก็จะขาดหายไปไม
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บริสุทธ์ิไดเลย   ถาเปนพระก็จะเปนอาบัติอยูตลอดวัน   จะหาความบริสุทธ์ิมาจาก
ท่ีไหน   แมการทําสมาธิเองก็เถอะ   จะมีความวกวนอยูในอาการของจิตท่ีเกิดข้ึน   
ตั้งอยู   เส่ือมลงหมุนตัวอยูอยางนี้โดยหาทางออกไมไดเลย   เหมือนตะครุบเงาตัว
เองเลน   หรือเหมือนกับฉายไฟข้ึนสูทองฟา   จะไดประโยชนอะไร   หรือเหมือน
กับการพักผอนนานเกินไปจะทําใหเสียเวลา   นี้ฉันใด   การเกิดข้ึน   ตั้งอยูของ
สมาธิ   การตั้งอยูในฌาน   การตั้งอยูในสมาบัติ   จึงเปนส่ิงท่ีไมเท่ียงแทแนนอน   
เพราะเปนสังขารท่ีเกิดข้ึนเส่ือมไป   ถาไมมีปญญาความรูรอบ   ความฉลาดในการ
ปฏิบัติธรรม   ก็จะหลงวนเวียนอยูกับการทําสมาธินี้ตลอดไป 

ตีความหมายของมรรคแปดใหถูกตอง 
การทําสมาธิ   เพียงเปนอบุายบรรเทาทุกขไดช่ัวคราวเทาน้ัน   จะดับทุกขให

เปนสมุจเฉทปหานไมได   และไมสามารถปองกันความเห็นผิดของจิตไดเลย   ถา
ปองกันความเห็นผิดไดจริงแลว   ทําไมเราจึงมาหลงติดอยูกับสมาธิเพียงแคนี้เลา   
และทําไมจึงมาเขาใจวา   เม่ือจิตสงบเปนสมาธิแลวยอมมีปญญาเกิดข้ึน   ความเขา
ใจอยางนี้   ทานมีความเห็นถูกแลวหรือ   เปนสัมมาทิฏฐิ   คือความเห็นชอบแลว
หรือยัง   หรือเปนมิจฉาทิฏฐิ   คือความเห็นผิด   จึงขอใหทานไดตัดสินใจดวยตัว
เอง   นี้เปนตนทางที่สําคัญ   ถาถูกก็ถูกตรงตอมรรคผลนิพพานไป   ถาผิดก็ผิดไป
เลย   ถาไมยอมกลับตัว   เหมือนคนตกน้ําอยูในท่ีแหงเดียวกัน   ใครเกาะฝงไดคน
น้ันก็มีโอกาสข้ึนฝงได   ใครไมยอมเกาะฝงก็จะไหลตามกระแสนํ้าตลอดไป   นี้ฉัน
ใด   การปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพาน   จึงตองใชปญญาพิจารณาใหมีความรอบคอบ
เปนอยางมาก   เพราะเปนอุบายที่ละเอียดออน   และเปนชองทางที่จํากัด   ถาเขาถูก
ชองก็ถูกไปเลย   ถาเขาผิดชองก็ผิดไปเลย   เวนเสียแตผูมีความสํานึกตัวไดในที
หลัง   เพราะเสนทางท่ีจะเดินเขาสูมรรคผลนิพพานไดมีเสนเดียว   พระพุทธเจา
และพระอริยเจาท้ังหลายในอดีต   ท่ีเขาสูนิพพานไปแลวก็ยึดเสนทางของมรรค ๘ 
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นี้   ฉะนั้นพระพุทธเจาจึงไดมอบเสนทางนี้   ไวใหแกพวกเราท้ังหลาย   ไดปฏิบัติ
ใหตรงตามมรรค ๘   ที่เปนเสนทางเดิม   เพราะเสนทางนี ้  พระพุทธเจารับประกัน
ในความถูกตองมาแลว   พระอริยเจาท้ังหลายลวนแลวแตปฏิบัติตามมรรค ๘ นี้ท้ัง
นั้น   ถาปฏิบัติไมตรงตอเสนทางจริง ๆ ก็จะไมทําใหมรรคผลเกิดขึ้นไดเลย 

อยาเขาใจอยางไรเหตุผล 
การท่ีผูเขียนไดชี้แนะอบุายวิธีแนวทางปฏิบัติมาน้ี   ขอใหทานไดพิจารณาดู

ตามเหตุผล   เพราะอุบายการปฏิบัติในยุคปจจุบันนี้   ทานก็รูอยูแลววามีความแตก
ตางกัน   ถึงจะพูดวา   นี้เปนแนวทางปฏิบัติมัชฌิมาท่ีตรงตอมรรคผลนิพพานอยูก็
ตาม   นั้นเปนเพียงคําพูดเทานั้น   หรืออาจเปนความเพอฝนท่ีเกิดข้ึนจากความเขา
ใจผิดของตัวเองก็ได   เพราะนักปฏิบัติแตละทาน   แตละกลุม   แตละสํานัก   ยอม
ประกาศวา   เดินทางสายตรงกันทั้งนั้น   ผูเขียนหนังสือเลมนี้   ก็เพียงอางเหตุผล
ในอุบายการปฏิบัติมาใหทานไดพิจารณาดูเทานั้น   จะยอมรับเหตุผลหรือไมนั้น   
ขอมอบใหทานไดพิจารณาตัดสินใจดวยตนเอง   เพราะคําสอนของพระพุทธเจา
ยอมประกอบไปดวยเหตุผล   และเปนความจริงทุกประโยคไป   พระพุทธเจาตรัส
ออกมาประโยคไหน   จึงเปนของจริงท้ังน้ัน   จะเปนเร่ืองทางโลกหรือเร่ืองทาง
ธรรม   ถาพระพุทธเจาตรัสวาผิดส่ิงนั้นก็ตองผิด   ถาวาเปนเร่ืองท่ีถูกท่ีจริง   เร่ือง
นั้นก็เปนส่ิงท่ีถูกท่ีจริงไป   พระพุทธเจาตรัสวาทําดีไดดีทําชั่วไดชั่วก็เปนจริง   สุข
ก็สุขจริง   ทุกขก็ทุกขจริง   นรกมีจริง   สวรรคมีจริง   และมรรคผลนิพพานก็มีจริง 

ความจริงเหลานี้   มิใชวาจะรูเห็นเฉพาะพระพุทธเจาองคเดียวเทานั้น   แม
พระอริยสาวกที่ปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจา   ก็ยอมเปนผูรูแจงเห็นจริงใน
สัจธรรมเชนกัน   ฉะนั้นความจริงของพระพุทธเจา   ความจริงท่ีมีอยูกับพระสาวก
ก็เอามารวมไวในพระไตรปฎกแหงเดียว   หรือความจริงที่ เปนกามาวจรกุศล   เชน   
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การใหทานรักษาศีล   หรือการบําเพ็ญสาธารณกุศลอยางใด   ก็มีในคําสอนของ
พระพุทธเจา   แมการทําชั่วทางกายวาจาใจ   ท่ีใหผลทําใหตกอยูในอบายภูมิ   มี   
นรก   เปรต   อสุรกาย   สัตวดิรัจฉาน   พระพุทธเจาก็ไดตรัสไวแลวเชนกัน   เพื่อ
ใหเปนหลักพิสูจนในเหตุผลแกพวกเรา   ใหเขาใจในวิธีละความชั่ว   ใหรูจักอุบาย
ในการประกอบความดี   และใหรูจักอุบายวิธีในการปฏิบัติธรรมใหถูกตองตาม
หลักความจริง 

ฉะน้ันขอใหนักปฏิบัตทุิกทาน   จงมีความม่ันใจในความสามารถของตวัเอง   
ไมหวังคําสรรเสริญและคําพยากรณจากใคร ๆ ทั้งนั้น   เราตองปฏิบัติใหเปนจุดยืน
แกตัวเอง   ถึงจะอาศัยครูอาจารยอยูบางก็เพ่ือการศึกษา   สวนการปฏิบัติภาวนา
เปนหนาที่ของเราโดยตรง   ดังคําวา   ตนแลเปนท่ีพึ่งของตน   คนอื่นจะมาชวยแก
ใหอาสวกิเลสหมดไปจากใจเราไมได   ฉะนั้นการศึกษาหาอุบายในการปฏิบัติตอง
ศึกษาใหเขาใจ   เพราะอริยมรรค   อริยผล   และนิพพาน   มีเฉพาะพระพุทธศาสนา
นี้เทานั้น   และการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจาไมไดมีติดตอกัน   มีการท้ิงชวงไปนาน
จึงมีพระพุทธเจาอุบัติขึ้นองคหนึ่ง   คําสอนของพระพุทธเจาทุก ๆ พระองคในอดีต
ท่ีผานมา   ท้ังองคปจจุบัน   และจะมาอุบัติข้ึนในโลกอีกตอไป   ทุกองคมีคําสอน
เหมือนกัน   เชน   ไมใหทําบาปทั้งปวง   บําเพ็ญกุศลใหเกิดข้ึนในตน   อบรมจิตให
มีความผองใส   นี้เปนคําสอนของพระพุทธเจาทั้งหลาย   พระองคทรงหย่ังรูอุบาย
วิธีส่ังสอนพุทธบริษัทเปนอยางดี   และรูอุปนิสัยวาสนาของพุทธบริษัทอยางชัด
เจน   คําสอนของพระพุทธเจาถาจะแยกออกเปนหมวดใหญ ๆ ได ๒ ประการ 

๑. เรื่องกามาวจรกุศล 
๒. เร่ืองโยคาวจรกุศล 

กามาวจรกุศลนั้นเปนเรื่องที่จะพูดกันยาวมาก   แตพอจะสรุปใหเขาใจไดดัง
นี้    บุญกุศลใด    ที่ทําดวยกายวาจาใจ   อันสุจริต   ผลที่ ไดรับคือสมบัติที่ พึง
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ปรารถนา   เชน    มนุษยสมบัติ   สวรรคสมบัติ   เพราะเปนผลท่ีอํานวยความสุขให
กับผูท่ีมีความยินดีอยูในกามคุณ   ถึงจะไปเกิดอยูท่ีไหนภพใด   บุญกุศลนี้ยอม
บรรเทาความทุกขไดตามเหตุปจจัย   พระพุทธเจาจึงไดสอนเอาไวแลวเปนอยางด ี

อยาประมาทในชีวิต 
สวนโยคาวจร   พระพุทธเจาก็ไดสอนอันดับสูงข้ึนไป   เพราะ   โยคาวจร   

คือผูหาชองทางที่จะขามในสามภพนี้ไป   ชองทางใดพอท่ีจะพนจากภพท้ังสามนี้
ไปได   จําเปนตองรีบเรงขวนขวายแสวงหาอุบายมาปฏิบัติอยางจริงจัง   นิสัยของ
โยคาวจรนี้ไมจํากัดเพศวัย   จะเปนภิกษุ   สามเณร   อุบาสก   หรืออุบาสิกาก็ได   
นิสัยของโยคาวจร   จึงเปนผูเตรียมพรอมอยูเสมอ   จึงเหมือนกันกับนกท่ีอยูในกรง   
หรือสัตวนานาชนิดท่ีอยูในท่ีคุมขัง   ความตั้งใจพยายามเพื่อหาชองทางท่ีจะออก
หนีจึงมีเปนนิสัย   เชน   นก   ในวันหนึ่ง ๆ ไมรูวาใชจะงอยปากสับตากรงก่ีคร้ัง   
และเวียนอยูในกรงก่ีรอบ   ถึงจะออกไมไดในวันนี้   วันพรุงนี้ก็พยายามท่ีจะหา
ชองทางเพื่อจะออกหนีจากกรงตอไป   น้ีฉันใด   นักปฏิบัติท่ีเปนโยคาวจรท่ีแทจริง   
จึงไมมีความประมาทในชีวิต   ถึงจะมีวัตถุสมบัติที่ชาวโลกนิยมกัน   นิสัยของ
โยคาวจร   จะไมติดอยูกับวัตถุสมบัตินี้เลย   มีนิสัยพยายามที่จะหาชองทางออก
จากที่คุมขังของโลกอยูเสมอ   และมีปญญาทําความเขาใจใหเห็นทุกข   ในความ
เปนอยูในโลกนี ้  ไมลืมตัว   และทําความเขาใจกับตัวเองวาเราเคยเกิดเคยตายอยูใน
โลกนี้   หลายชาติหลายภพ   หลายกัปหลายกัลป   วนเวียนไปมาอยูในโลกนี้ไมมี
ทางจบส้ิน   แตละชาติละภพท่ีเกิดมาไมมีความราบร่ืนเสมอกัน   บางชาติก็มีวัตถุ
สมบัติมากมายไดเสพความสุขในกามคุณจนเหลือเฟอ   บางชาติก็พอประทังชีวิต
อยูแบบลมลุกคลุกคลาน   ชนิดปากกัดตีนถีบแทบจะเอาชีวิตไปไมรอด   บางชาติ
จะชวยตัวเองไมไดเลย   ชีวิตความเปนอยูตองอาศัยขอทานจากผูมีจิตเมตตา   ถึงจะ
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มีความละอายภายในใจสักปานใด   ก็จําใจเท่ียวขอทานพอใหชีวิตอยูได   อาหารท่ี
ไดมาจากการขอลวนแลวแตเปนของเศษเดน   ดังเราเคยไดพบเห็นคนขอทานในที่
ทั่วไป   เม่ือเราถูกเขาขออาหารหรือขอสิ่งใดกับเรา   เราใหของประเภทไหนแกเขา   
หรืออาจจะไมใหอะไรกับเขาเลยก็มี   เมื่อเราเห็นคนประเภทนั้น   เราตองโอปนะยิ
โกนอมนึกดูวา   ชีวิตความเปนอยูของมนุษยไมมีความราบร่ืนเสมอกัน   ใหเราม่ัน
ใจในตัวเองวา   ชาติภพท่ีนาทุเรศอยางนี้เราเคยไดเปนมาแลว   เม่ือหากเรามีความ
เกิดอยูในโลกน้ีตอไป   เราก็จะไดเกิดมาเปนคนชนิดนี้แนนอน 

อบรมจิตตนเองดวยปญญา 
จงนอมเขาเขามาเปนเรา   นอมเราลงไปเปนเขาดูบาง   เพ่ือเปนเคร่ือง

กระตุนเตือนจิตของเราเอาไว   ใหเขาใจในความแตกตางกันของภพชาต ิ  ในมนุษย
ทั่วไป   ใหจิตไดมองเห็นความเปนอยูของโลกอยางรอบดาน   เพราะเปนหลัก
ความจริงของโลกมาแตกาลไหน ๆ   และจะเปนอยางนี้ตอไปไมมีที่สิ้นสุด   ฉะน้ัน
การใชปญญาพิจารณาดูในหมูมนุษยท่ัวไป   ยอมจะเขาใจวา   ระดับความเปนอยู
ในการครองชีพไมเสมอกัน   ผูรํ่ารวยก็รวยจนเหลือใชเหลือกิน   ผูยากจนก็จน
อยางไมมีวัตถุใดอยูในมือ   ชีวิตความเปนอยูนาสลดใจ   ถึงไมมีใครตองการในภพ
ชาติอยางนั้น   เรียกวาเปน   วิภวตัณหา   คือความไมตองการเกิดในภพอยางน้ัน   
ถึงไมตองการก็จําเปนจะไดรับ   เพราะเหตุสรางมาอยางนี้   เพราะตามปกติแลว
มนุษยเราชอบแตส่ิงท่ีชอบใจ   ปรารถนาเอาแตส่ิงท่ีชอบใจ   เม่ือชอบใจในส่ิงนี้ก็
ทําในส่ิงนี้   แตไมเขาใจในส่ิงท่ีเราทําหรือคําท่ีเราพูด   วาส่ิงนั้นเปนเหตุใหเกิด
ทุกข   เม่ือไดรับผลท่ีเปนทุกขแลวจึงแกตัวไมทัน   จําเปนตองไดรับผลนั้นตอไป   
ฉะนั้นนักปฏิบัติตองฝกหัดจิตใหมีความฉลาดในเหตุผล   จิตท่ีฝกดีแลวยอมมีความ
ฉลาดรอบตัว   กอนจะเช่ืออะไรตองยั้งคิดในเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดข้ึน   นิสมฺมกร
ณํ   เสยฺโย   ใครครวญดูใหรูชัดกอนตัดสินใจเช่ือ   เพราะตามปกติของจิตเดิมแลว   
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จะรับเอาอารมณไมเลือก   อารมณท่ีชอบใจหรือไมชอบใจรับเอาท้ังนั้น   ถาหาก
อารมณที่เปนธรรมก็โชคดีไป   ถาอารมณไมเปนธรรมก็มีความทุกขเรารอนข้ึนท่ี
จิต   เหมือนกับเด็กท่ียังไมรูเดียงสา   ควาไดอะไรมาไมมีความสังเกต   จะเอาเขา
ปากอยางเดียว   แมสิ่งสกปรกจากกนตัวเองก็เอาเขาปากทั้งนั้น   นี้ฉันใด   ถาจิตไม
มีปญญาเปนเคร่ืองรูรอบแลว   จะคิด   จะพูด   จะทําอะไร   ยอมเปนไปตามกิเลส
ตัณหาหรือความตองการ   ไมไดคิดวาส่ิงนั้นจะมีความผิดถูกแตอยางใด   เม่ือโทษ
ภัยเกิดข้ึนในภายหลังจึงมีความรูตัว   แตมันสายไป   จะเตรียมสติปญญาแกปญหา
ไมทัน 

ฉะน้ันผูฝกโยคาวจรจิต   ตองใชอุบายวิธีท่ีรอบคอบแยบคาย   มีความรับผิด
ชอบอยูในตัวสูง   เม่ือจิตมีความทุกข   จิตมีความเศราหมองขุนมัว   จิตมีความ
เดือดรอนในอารมณอยางไร   ตองใชสติปญญาคนหาเหตุท่ีเกิดข้ึน   วาจิตมีความ
ทุกขเดือดรอนดวยเหตุอันนี้   ชี้จุดท่ีผิดใหจิตไดรูเห็นอยางชัดเจน   เพื่อจะใช
ปญญาสอนจิตใหตรงกับเหตุนั้น ๆ   มีสติระวังสังวรไมใหจิตไปกอเหตุอยางนี้ข้ึน   
และมีสติปญญาท่ีเตรียมพรอม   เพ่ือแกปญหาใหทันตอเหตุการณ   เพราะอารมณ
เหลานี้เม่ือเกิดข้ึนท่ีจิตไดแลวจะหายไปไดยาก   เชน   อารมณของโลภะ   อารมณ
ของราคะ   อารมณของโทสะ   อารมณของโมหะ   เม่ือเกิดข้ึนกับจิตไดแลว   ถาไม
มีอุบายที่แยบคายเขาแกไข   อารมณนี้จะหายไปจากจิตไดยาก   แตก็ตองพยายามท่ี
จะแกไข   จิตมีอารมณอะไรเปนมูลเหตุ   ก็ตองใชปญญาพิจารณาใหรูเห็นในเหตุ
นั้น  ๆ  อยางรอบคอบ    เพื่อปองกันสังขารจิตไปปรุงแตงให เหตุนั้นขยายตัว   
เหมือนกับไฟท่ีกําลังจะกอตัว   ก็ตองรีบดับเสีย   ถาปลอยใหไฟลุกลามไปใหญโต
แลวดับไดยาก   นี้ฉันใด   ถาอารมณแหงความรักความใครเร่ิมกอตัว   ก็รีบใชสติ
ปญญาแกไขใหทันทวงที   ถาปลอยใหความรักความยินดีมีกําลังรุนแรง   จิตก็จะ
จมดิ่งลงสูกามคุณ   เกิดอารมณความโลภ   อารมณความโกรธ   อารมณแหงราคะ   
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อารมณแหงโมหะ   จะทําใหจิตมีความเศราหมองขุนมัว   หมุนตัวตามกิเลสตัณหา
โดยไมมีเวลาเปนของตัวเอง   มีแตบายหนามุดตัวลงในกามคุณตลอด ๒๔ ชั่วโมง   
ความผูกพันเพอฝนในอารมณของกามคุณ   ก็จะไมมีวันอ่ิมพอไดเลย 

ความฉลาดยอมเกิดข้ึนจากปญญาของตน 
การใชปญญาสอนจิตจึงเปนเร่ืองสําคัญ   ถาไมมีปญญาท่ีฉลาดเฉียบแหลม   

ก็ไมสามารถท่ีจะทําลายความเห็นเดิมของจิตไดเลย   เพราะจิตมีความผูกพันยึดม่ัน
อยูในกามคุณมานาน   จะมาใชสติปญญาพิจารณาชะลางนิดเดียวไมพอ   เหมือน
กับเส้ือผาท่ีมีคราบสกปรกเกาะอยูหนาแนน   จะใชผงซักฟอกหยิบมือเดียวเอาไป
ทําลาย   เพ่ือใหคราบสกปรกหลุดออกไปจากเส้ือผาน้ันไมไดเลย   น้ีฉันใด   การใช
ปญญาอบรมจิต   จะพิจารณานิดเดียวไมพอ   เพราะกิเลสตัณหาเกาะอยูที่จิตอยาง
แนนหนา   กําลังสติปญญาไมพอก็ไมลบลางใหกิเลสหมดไปจากจิตได   ฉะนั้น
ปญญาท่ีนํามาประกอบความเพียร   ตองเปนปญญาของตัวเอง   ความฉลาดเฉียบ
แหลมคมคายก็ใหเปนของตัวเอง   ถึงแมจะจดจําเอาความรูความฉลาด   จากครู
อาจารยมาไดก็ตาม   แตก็นํามาชําระชะลางใหกิเลสตัณหาหมดไปจากจิตเราไมได
เลย   เหมือนกับพระโปฐิละ   ในสมัยคร้ังพุทธกาล   พระโปฐิละไดไปยืมธรรมะ
จากพระพุทธเจา   และพระอริยเจาท้ังหลายมาศึกษา   จนมีความรูแตกฉาน   มี
ปฏิภาณในการแสดงธรรมเปนเย่ียม   เปนธรรมกถึกเอกในคร้ังนั้น   พระโปฐิละมี
เพื่อนสนิทบวชพรอมกันอีกองคหนึ่ง   เม่ือเพื่อนบวชเขามาแลว   ก็ไดศึกษาภาค
ปฏิบัติใหเขาใจ   แลวออกไปภาวนาปฏิบัติในที่ตาง ๆ   ไมนานก็ไดบรรลุเปนพระ
อรหันต   ตอมาพระโปฐิละไดทราบขาวเพื่อนเกาท่ีออกจากปามา   จึงคิดโอหังข้ึน
มาวา   แหม! เพื่อนเราบวชเขามาแลว   ทําไมจึงไมศึกษาเลาเรียนเพื่อหาความรู
ประดับตัว   จะมัวแตไปน่ังหลับตาในปาในเขาจะมีความรูมาจากไหน   แหม! โง
จริง ๆ   ไหนเลยเราจะไปถามธรรมะใหเพื่อนไดอายเสียที   วาแลวก็ออกเดินทาง
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ไป   ในขณะนั้นพระพุทธเจาหย่ังรูวา   พระโปฐิละจะไปถามความรูทางปริยัติตอ
เพื่อนที่ไมเคยศึกษามา   ถาเพื่อนตอบคําถามทางปริยัติไมได   พระโปฐิละก็จะเกิด
ความประมาท   พูดเยาะเยยพูดกระทบกระแทกแกเพื่อนมากทีเดียว   พระโปฐิละก็
จะเปนบาปกรรมถึงตกนรกไป   พระพุทธเจารูเชนนั้นก็เสด็จไปเพื่อระงับเหตุ   ใน
ขณะนั้นพระพุทธเจากับพระโปฐิละก็ไดไปถึงในที่แหงนั้นพรอมกัน   พระโปฐิละ
กับเพื่อนซ่ึงเปนพระอรหันต   ไดกราบนมัสการพระพุทธเจาแลวก็นั่งอยูในท่ีอัน
ควร   จากนั้นพระพุทธเจาก็ไดถามความสุขทุกขแกพระท้ังสอง   แลวก็ถามปญหา
ธรรมแกพระอรหันตกอน   พระอรหันตทานก็ตอบปญหาท่ีพระพุทธเจาถามได
อยางคลองแคลววองไว   และถูกตองตามหลักความจริงทุกจุดไป   ตรงตอคําถาม
ของพระพุทธเจาท้ังหมด   พระพุทธเจาก็ไดอนุโมทนาแลวตรัสวา   นี้คือลูกเรา
ตถาคต   ไดหมดกิจที่จะพึงทําแลว   ในขณะน้ันพระโปฐิละเกิดความกังวลใจมากที
เดียว   และคิดอยูในใจวา   ปญหาธรรมที่พระพุทธเจาถามเพื่อนเราลวนแลวแตเปน
ปญหาท่ีสุขุมลุมลึกมาก   แตพระเพื่อนเราก็ไดตอบปญหาของพระพุทธเจาอยาง
ฉาดฉาน   ถาพระพุทธเจาถามปญหาธรรมแกเราอยางนี้   เราก็จะตอบเหมือนกับ
เพื่อนเราไมไดเลย   ท้ังเกิดความรอนใจกลัววาพระพุทธเจาจะถามปญหาตน   แตก็
หนีไมพน   จากนั้นพระพุทธเจาก็ไดถามปญหาพระโปฐิละดูบาง   พระโปฐิละมี
อาการหนามืดแทบจะเปนลมลมในท่ีนั้น   ท้ังตอบปญหาไมได   ท้ังละอายเพื่อนท่ี
กําลังนั่งฟงอยูในท่ีนั้น   เหง่ือไหลโทรมตัว   กมหนาคอตกเหมือนกับลูกนกถูกฝน   
แลวประนมมือพูดดวยเสียงส่ันเครือวา   ขาพระองคตอบปญหานี้ไมไดพระเจาขา   
พระพุทธเจาตรัสวา   พระโปฐิละ   ความรูที่เกิดจากการศึกษาในภาคปริยัตินั้น   ถา
ไมมีการปฏิบัติธรรมเพ่ือความรูแจงเห็นจริงในสัจธรรมแลว   ความรูที่เรียนมา   
จะเอาไปละกิเลส   ตัณหา   อวิชชา   ใหจิตมีความบริสุทธิ์ไมไดเลย   ความรูที่เรียน
มา   จึงเปนเพียงแบกคัมภีรเปลาเทานั้นเอง   เม่ือพระโปฐิละไดฟงคําพระพุทธเจา
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ตรัสมาอยางนี้   จึงเกิดมีความสํานึกตัวได   จึงไดตัดสินใจวา   จากนี้ไปเราจะไม
แสดงธรรม จะตั้งใจปฏิบัติธรรมอยางจริงจัง   หวังมรรคผลนิพพานเปนที่ตั้งโดย
ความมั่นใจ 

จากนั้นมาพระโปฐิละก็ไดเขามอบกายถวายตัวแกอาจารยอื่น ๆ   เพื่อให
ทานเหลานั้นอนุเคราะหสอนภาคปฏิบัติให   ไปมอบกายถวายตัวแกทานองคใดก็
ไมมีใครรับเอาไวเปนศิษยเลย   พระโปฐิละก็ไดตระเวนแสวงหาครูอาจารยอยูนาน
จนออนใจ   คิดวาจะไดองคไหนหนอเปนครูเปนอาจารยแกเรา   ในท่ีสุดไปพบ
สามเณร   ก็ไดมอบกายถวายตัวลงเปนศิษยแกสามเณรดวยความจริงใจ   สามเณร
ทานเปนพระอรหันต   ทานจึงมีอุบายละมานะทิฏฐิของพระโปฐิละ   ดวยวิธีใหลง
หนองน้ําหลายคร้ังหลายหนจนพระโปฐิละ   หมดมานะทิฏฐิภายในใจ   สามเณร
ทานก็ไดใหอุบายธรรมะเพ่ือใหพระโปฐิละนาํไปปฏบัิติ   ไมนานนักพระโปฐิละก็
ไดบรรลุเปนพระอรหันต   นี้ในครั้งพุทธกาล   พระโปฐิละจึงเปนตัวอยางท่ีด ี  
พระโปฐิละในสมัยนี้จะมีหรือไมนั้น   ผูเขียนไมทราบ   แตนายโปฐิละและนางโป 
ฐิละคงหาไดไมยากเลย   เร่ืองมานะทิฏฐิ   ไมใชจะเกิดข้ึนจากการเรียนมากรูมาก
เพียงอยางเดียว   ยังเกิดข้ึนจากตระกูล   เกิดข้ึนจากทรัพยสมบัติมาก   เกิดข้ึนจาก
ยศถาบรรดาศักดิ์   เกิดข้ึนจากหนาท่ีการงาน   ทางท่ีจะเกิดมานะทิฏฐิยังมีอีกมาก   
แมลาภ   ยศ   สรรเสริญ   สุข   ถาไมมีปญญารูรอบเอาไว   ก็ทําใหเกิดมานะทิฏฐิ
ไดเชนกัน 

ความเขาใจที่สับสน 
เคยไดยินไดฟงจากนักปฏิบัติหลายทาน   แตละทานยังไมแนใจในอุบายการ

ปฏิบัติของตน   จึงไดถามวา   จะปฏิบัติอยางไร   จึงจะเปนแนวทางท่ีถูกตองตอ
มรรคผลนิพพาน   ไมตองคดโคงใหเสียเวลา   คําถามอยางนี้ก็เคยไดถามครูอาจารย
มาแลวหลายองค   แตละองคก็ไดตอบทางท่ีตรงใหทานไดรูอยูแลว   ถาไปถามถึง 
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๑๐ องค   ก็จะไดรูอุบายทางสายตรง ๑๐ สาย   เม่ือเปนในลักษณะนี้   จึงเกิดความ
สับสนในวงการนักปฏิบัติกันอยูมาก   จึงเกิดความไมแนใจวาอะไรผิด   อะไรถูก   
อะไรเปนทางออม   อะไรเปนทางตรง   ความงันงงความไมแนใจในอุบายที่ปฏิบัติ
อยูก็เกิดความสงสัยวาอุบายที่เราปฏิบัติอยูขณะนี้ถูกตองหรือยัง   เมื่อเกิดความ
สงสัยในขอปฏิบัติอยูอยางนี้   การที่จะทุมเทกําลังความพากเพียรลงใหเต็มที่   ก็ยัง
ไมกลาที่จะตัดสินใจตัวเอง   เปนในลักษณะจด ๆ จอง ๆ   คือความไมแนใจ   ไมมี
ความจริงจังในการปฏิบัตธิรรม   เมื่อมีความลังเลสงสัยในขอวัตรปฏิบัติอยูอยางนี้   
จะมีความลาชาในการปฏิบัติ   จะไมไปถึงไหน   ในที่สุดก็จะมีกิเลสแทรกซอนข้ึน
มาวา   วาสนาบารมียังไมพอแกมรรคผล   จึงกลายเปนคนท่ีส้ินทาปราชัยไปอยาง
นาเสียดาย   แทนท่ีจะเขากระแสธรรมในชาตินี้   ก็กลายเปนผูสรางบารมีเพื่อชาติ
อนาคตตอไป 

นักภาวนาปฏิบัติ   จึงตองมีปญญาเปนของตัวเอง   มีความฉลาดความ
สามารถและมีเหตุผลเปนของตัวเอง   เพ่ือวินิจฉัยช้ีขาดในอุบายการปฏิบัติใหชัด
เจน   ใหเขาใจในขั้นตอนการปฏิบัติธรรม   เมื่อกําลังเรายังไมพอท่ีจะทําใหถึงที่สิ้น
สุดแหงทุกขไดในชาตินี้   เราก็มีหลักปฏิบัติท่ีถูกตองม่ันคง   มีความเพียรอยางตอ
เนื่องอยูเสมอ   ฉะน้ันการใชปญญาวินิจฉัยในอุบายธรรม   จึงเปนหลักใหรูจักเลือก
เฟนธรรมโดยตรง   และเปนหลักสรางความมั่นคงหนักแนนใหแกตัวเอง   ในเบื้อง
ตนเราตองดูแบบอยางจากทานผูรู   ศึกษาใหเขาใจในข้ันพ้ืนฐาน   จนเกิดความมั่น
ใจวา   อุบายนี้ถูกตองที่สุดแลว จึงนําเอาอุบายนี้มาปฏิบัติดวยความจริงจัง   และมี
เหตุผลเปนของตัวเองอยางแยบคาย   ดังคําวา   ตนแลเปนท่ีพ่ึงของตน   ก็พึ่งความ
สามารถของตน   พ่ึงเหตุผลของตนเปนเคร่ืองตัดสิน   เพื่อตัดปรามาสคือความไม
แนใจใหหมดไป   ไมตองลูบ ๆ คลํา ๆ ในขอวัตรปฏิบัติของตัวเองทําใหเสียเวลา   
เพราะความลูบคลําจึงทําใหไมกลาตัดสินใจ 
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เราเปนนักปฏิบัติ   จงมองดูอะไรใหรอบดาน   จะเปนส่ิงภายนอกหรือส่ิง
ภายใน   ตองใชปญญาพิจารณาใหรูเห็นเปนไปในสัจธรรม   เพราะทุกอยางมันเปน
หลักความจริงอยูในตัวอยูแลว   จึงไมมีใครในโลกนี้จะมาแกไขไดเลย   และไมอยู
ในอํานาจของใคร   จะบังคับใหเปนไปตามใจชอบไมได   เชน   ความแกความเจ็บ
ความตาย   ซ่ึงเปนไปตามธรรมชาติของเขา   จะเอาอะไรมาคํ้าจุนอุดหนุนใหมัน
ทรงตัวอยูตลอดไป   จึงเปนส่ิงท่ีเหลือวิสัยท่ีจะเปนไปได   ถึงจะมีความอาลัย
อาวรณหวงใยสักปานใด   ก็ไมสมกับความตองการของเรา   เพราะในโลกน้ีไมมี
อะไรท่ีสมปรารถนา   เราพยายามจะทําใหสมความตั้งใจ   แตก็มีความผิดหวังมา
ตลอด   ดังพระพุทธเจาไดตรัสไววา   ปรารถนาในของส่ิงใด   ไมไดมาตามความ
ตองการก็เปนทุกข   ฉะนั้นขอใหเราใชปญญาพิจารณา   ตรวจตราดูความตองการ
ของเรา   หรือบางอยางอาจไดมาตามความตองการอยูบาง   เม่ือไดมาตามความ
ตองการจริง   เราจะยึดเอาความสุขกับส่ิงเหลานี้ไปนานเทาไร   ไมก่ีวันเดือนป   
เราก็จะมีความทุกขเกิดขึ้นกับสิ่งเหลานี้อยางแนนอน 

ฉะนั้นเรามีอะไรไดอะไรมา   อยาเพิ่งปกใจวา   ส่ิงนี้เปนของเราท่ีแนนอน   
จริงอยูในแงสมมุติโลกท่ีมีความนิยมกัน   แตนักปฏิบัติผูที่มีปญญาความรูรอบภาย
ในใจ   ถึงจะมีอะไรเกิดขึ้น   หรือไดอะไรมา   ก็ตองพิจารณาดูปญหาที่จะตองเปน
ผลติดตาม   เพราะทุกอยางยอมมีปญหาอยูในตัว   เราตองใชปญญาเตรียมตัววาง
แผนไวเสียแตตนมือ   เพื่อหาชองทางหลบตัวเอาไว   ใหเปนอุบายบรรเทาทุกขอยู
ในตัว   ถึงส่ิงนั้นจะเปนทางโลก   แตเราก็มามีทุกขอยูในโลกนี้มิใชหรือ   คนท่ีมี
ความทุกขกายความทุกขใจ   รองไหแทบน้ําตาจะเปนสายเลือดก็เพราะมาหลงโลก
นี้ท้ังนั้น   ฉะนั้นผูจะหนีจากโลกตองรูความเปนอยูของโลกใหท่ัวถึง   วาโลกน้ีมี
อะไรบางท่ีเราจะตองเอา   และมีอะไรบางท่ีเราจะมาติดใจใฝฝน   เพราะส่ิงเหลา
นั้นลวนแลวแตเปนของท่ีลวงตาลวงใจ   จะเอาอะไรเปนของสวนตัวท่ีแนนอนไม
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ไดเลย   เพราะวัตถุของโลกน้ันยอมมีการเปล่ียนไปตามกฎอนิจจังไมคงท่ี   ดังมีคน
แสดงความผิดหวังกับส่ิงท่ีเสียไป   มีน้ําตาไหลนองหนาโศกเศราเสียใจ   นี้คือ   
ความทุกขท่ีเปนผลตอเน่ืองมาจากการยึดถือเปนเหตุ   ถายึดในสิ่งไหนมากเกินไปก็
ทําใหเปนทุกขมากเทานั้น   นี้เราเกิดมาอาศัยโลกอยูตองใหรูจักโลกใหดี   ตองใช
สติปญญาพิจารณาดูโลกใหชัดเจน   เชน   วัตถุธาตุท่ีมีอยูในโลกมีสวนไหนบางท่ี
เปนของของเราท่ีจะเอาติดตามตัวไป   เราตองพิจารณาใหดีมีเหตุผลเปนเคร่ืองตัด
สิน   เพราะทุกอยางเปนเพียงวัตถุท่ีอาศัยชั่วคราว   จะเอาอะไรเปนของสวนตัวท่ี
แนนอนไมไดเลย   ดังเราไดเห็นกันในท่ีท่ัวไป   ทุกคนยอมมีความเขาใจวา   ส่ิงใด
ท่ีเปนกรรมสิทธ์ิของตัวเองแลว   จะยึดถือเอาแบบลมหัวจมทายอยางแนบแนน   
โดยไมใชปญญาพิจารณาในเร่ืองความไมเท่ียง   และไมไดพิจารณาความเปน
อนัตตา   คือสูญสลายไปไมมีอะไรเปนของของเรา   มีแตจะเอา   จะยึดโดย
ถายเดียว   เม่ือของส่ิงน้ันไดสูญสลายไปตามกาลเวลา   น้ําตาจึงไดไหล   ตั้งหลักใจ
ไมไดเลย 

อยูในโลกอยาหลงโลก 
นักปฏิบัติจึงตองเปนผูรอบคอบ   มีเหตุผลเปนเคร่ืองวินิจฉัย   เพื่อบรรเทา

ความเดือดรอนใจ   ความทุกขใจใหเบาลง   เหมือนกับการเขาดงเขาปา   ตอง
สังเกตในการเดิน   หรือผูกโบเอาไวเปนเคร่ืองหมาย   เม่ือออกจากดงจากปาก็มา
ตามเคร่ืองหมาย   ไมเชนนั้นก็จะวกวนอยูในปาโดยหาชองทางออกไมไดเลย   นี้
ฉันใด   ขณะนี้เรากําลังเที่ยววกวนอยูในโลกนี้มานาน   ยังหาชองทางท่ีจะออกจาก
โลกน้ีไมพบ   ถึงจะผานประตูทางออกหลายคร้ัง   แตก็ไมมีสติปญญารูเห็น   คําวา
ประตูออกจากโลกนั้นคือ   ไตรลักษณ   ที่เปนหลักประกันตามความเปนจริง   นี้
เปนเคร่ืองหมายในเสนทางของผูจะหนีไปจากวัฏสงสาร   นี้เปนศูนยรวมของโลก
ท้ังสาม   คือ   กามโลก   รูปโลก   อรูปโลก   ยอมรวมอยูในไตรลักษณนี้แหงเดียว   
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การพิจารณาโลกท้ังสามนี้   ใหเนนหนักเฉพาะกามโลกเปนสิ่งสําคัญ   เพราะกาม
โลกเปนจุดใหญท่ีสัตวโลกใหความสนใจเปนพิเศษ 

กามโลกน้ันก็ไดแบงแยกออกไปเปนภพภูมิตาง ๆ   มีจํานวนมาก   เชน   
เทวโลก   มนุษยโลก   สัตวโลก   เปรตโลก   แตละโลกดังท่ีกลาวมานี้ก็ยังมีปลีก
ยอยออกไปเปนจํานวนมาก   และก็รวมอยูในไตรลักษณ   คือ   ทุกขัง   มีชีวิตความ
เปนอยูแบบทรมานใจ   ทรมานกาย   ไมมีอิสระเสรีภายในกายและใจ   อดทนตอ
ความเปนอยูไดยาก   จําเปนตองวิ่งเตนขวนขวายดิ้นรนเพื่อเอาตัวรอดเปนวัน ๆ ไป   
เฉพาะมนุษยและสัตวดิรัจฉาน   ท่ีมีรูปเปนสวนหยาบยอมมองเห็นไดดวยตาเนื้อ
อยางชัดเจน   นั้นคือกิริยาอาการแสดงออกมาทางกายในการกระทํา 

ถาผูมีความฉลาดอยูในตัวอยูบาง   ก็พอมีทางแสวงหาเอาวัตถุธาตุ   เพื่อมา
อุดหนุนบํารุงใหรางกายนี้ทรงตัวอยูได   แตก็ยังไมราบร่ืนเสมอกันทุกราย   เพราะ
เหตุปจจัยสวนอยางอ่ืนท่ีจะทําใหเกิดความทุกขมีอยูมาก   เชน   บางทานมีเงินทอง
พอจะเลี้ยงชีวิตไปอีกนาน   แตยังมีเหตุอยางอื่นท่ีทําใหเปนทุกขเกิดข้ึนได   เชน   
ปญหาครอบครัว   ท่ีเปนเหตุใหเกิดทุกขใจได   น้ันคือความไมเขาใจกันในระหวาง
ผัวเมีย   จึงเกิดความขัดแยงกันในความคิดเห็น   จนถึงกับลงไมลงมือมีความเจ็บ
กายเจ็บใจท้ังสองฝาย   หรือไมทําตัวเปนผัวเมียท่ีไวใจได   เมื่อฝายหนึ่งเผลอก็ชอบ
ออกนอกบาน   เพื่อแสวงหาความสุขสวนตัว   หรือสาเหตุท่ีเกิดจากลูกหลานตัว
เอง   ความทุกขในครอบครัวเหลานี้   ถึงในชาตินี้เรายังไมพบ   แตชาติหนาเม่ือเรา
ยังมาเกิดในโลกน้ีอีก   เราตองไดประสบการณอยางนี้แนนอน   หรือเหตุการณ
อยางนี้ไมมีในครอบครัว   แตความทุกขอยางอื่นยอมเกิดข้ึนได   เชน   การเจ็บไข
ไดปวยดวยโรคชนิดตาง ๆ   ดังเราไดเห็นผูท่ีมีอยูมีกินในโรงพยาบาลเปนจํานวน
มาก   คนน้ันเขาจะมีความทุกขกายความทุกขใจหรือไม   นี้ก็ใหเราไดพิจารณาดูให
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รูรอบ   เพื่อจะใหจิตไดรูเห็นในภพแหงความเกิด   ใหพิจารณาดูชีวิตความเปนอยู
ทั้งเราทั้งเขา   มีความเปนอยูแบบทนไดยากเหมือนกัน 

ความทุกขที่หลีกเลี่ยงไมได 
ความทุกขท่ีหลีกเลี่ยงไมไดนั้นคือสภาวทุกขท่ีเปนทุกขประจําขันธ   ถึงคน

นั้นจะมีความเปนอยูอุดมสมบูรณดวยทรัพยสมบัติ   และเพียบพรอมดวยกามคุณ
อยูก็ตาม   สภาวทุกขยอมแสดงตัวข้ึนท่ีขันธอยูเสมอ   เชน   รูปขันธท่ีจิตยังครอง
รางอยู   ยอมปรากฏความทุกขข้ึนท่ีกายท่ีใจ   เพราะกายใจเปนสถานท่ีรองรับทุกข   
และเปนบอเกิดแหงความทุกขอีกดวย   ถึงไมมีใครปรารถนาแตจําเปนก็ตองไดรับ   
เพราะเปนธรรมชาติท่ีมีอยูกับตัว   ถึงจะพยายามทุกวิถีทางท่ีจะทําใหความทุกขดับ
ไปแตก็ไมสําเร็จ   เชน   แสวงหากามคุณ   คือ   รูป   เสียง   กลิ่น   รส   โผฏฐัพพะ
มากลบเอาไว   แตก็ไมมีใครในโลกนี้ปดบังทุกขไวได   เพราะทุกขเปนสัจธรรม
ประจําธาตุขันธ   และเปดเผยกับตัวเองอยูทุกวันคืน   จะยืน   เดิน   นั่ง   นอน   ใน
อิริยาบถตาง ๆ นั้นเปนเพียงหลบหลีกทุกขชั่วคราวเทานั้น   และไมมีอิริยาบถใดมี
ความสุขที่แนนอน   เชน   ยืนนานก็เปนทุกข   เดินนานก็เปนทุกข   นั่งนานก็เปน
ทุกข   นอนนานก็เปนทุกข 

เราจะหาเอาความสุขจากธาตุขันธมาจากท่ีไหน   ในที่สุดก็ควาเอารูป   เสียง   
กลิ่น   รส   โผฏฐัพพะมากลบทุกขไวช่ัวคราวเทานั้น   แทนที่จะเปนผลดี   กลับยิ่ง
เพ่ิมความทุกขใหเกิดความรุนแรงข้ึน   เหมือนกับการดับไฟ   จะหาข้ีเลื่อยหา
แกลบมากลบไฟเอาไว   แทนท่ีไฟจะดับไป   กลับเปนเชื้อของไฟไดเปนอยางด ี  
เม่ือไฟคุกรุนข้ึนมา   ก็เอาแกลบกลบไวอีก   นี้คือไมฉลาดในการดับไฟ   นี้ฉันใด   
เร่ืองไปเอารูป   เสียง   กลิ่น   รส   โผฏฐัพพะ   มาดับจิตท่ีเปนทุกข   จึงเปนเพียง
กลบทุกขเอาไว    เปนอุบายเปลี่ยนอารมณของจิตท่ีมีทุกขไดชั่วคราว   ในท่ีสุด
อายตนะภายนอกก็จะกลายเปนเชื้อแหงความทุกขอยางดี   เพราะการสัมผัสใน
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อายตนะ   จึงทําใหเกิดความดีใจเสียใจ   เปนไฟเสริมราคะ   เปนไฟเสริมโทสะ   
เปนไฟเสริมโมหะ   ใหเกิดความรุนแรง   ฉะนั้นพระพุทธเจาจึงไดตรัสไววา   การ
ไมสํารวม   ตา   หู   จมูก   ลิ้น   กาย   ใจ   ใหออกไปเกาะเกี่ยวอยูกับ   รูป   เสียง   
กลิ่น   รส   โผฏฐัพพะ   ธรรมารมณ   จึงเปนเหตุใหเกิดทุกขข้ึนที่ใจ   ฉะนั้นความ
เกิดจึงมีทุกข   และเปนชองทางใหทุกขอื่นท่ีจรมาไดรวมตัวเปนทุกขข้ึนท่ีใจ   ขอ
ใหพิจารณาดวยปญญาเพื่อความรูยิ่งเห็นจริง 

สวนความแก   ความเจ็บ   ความตาย   ท่ีเปนทุกข   ก็เปนส่ิงท่ีหลีกเลี่ยงไม
ได   ถึงจะกลัวสักปานใดก็หนีไมพน   เพราะความเกิดไดกอข้ึนไวแลว   ความแก   
ความเจ็บ   ความตาย   มันเปนผลตอเนื่องมาจากความเกิด   ถาปดความเกิดไดอยาง
เดียว   ความทุกขในสามภพก็หมดสภาพไป   ฉะนั้นนักภาวนาปฏิบัติผู ท่ีไม
ตองการความเกิด   ผูไมตองการความทุกขก็ตองพิจารณาความเกิด   พิจารณา
ความทุกขใหรูเห็นในชาติปจจุบัน   เพ่ือบั่นทอนถอนอุปาทานความยึดหมายใน
ชาติอนาคตใหหมดไป   จึงตัดกระแสความหวงใยอันเปนปจจัยใหเกิดภพเกิดชาต ิ  
ดวยสติปญญาที่คมกลาเฉียบแหลม   จึงเรียกวา   อนาลโย   ไมมีความหวงอาลัยผูก
พันกับของส่ิงใดในโลก   ทําลายสถานท่ีเกิด   และดับมูลเชื้อท่ีจะพาใหเกิดจึงเปน   
สมูลํ   ตณฺหํ   อพฺภุยฺห   จึงเปนผูถอนตัณหากับท้ังมูลรากไดแลวอยางส้ินเชิง   นี้
เปนจุดสุดทายท่ีนักปฏิบัติจะตองไดตองถึง   สวนแนวทางปฏิบัติท่ีจะไดบรรลุถึง
จุดนี้   เราตองดูตนทางไวใหดี   ตั้งหลักสัมมาทิฏฐิ   คือความเห็นชอบดวยปญญา
ไวใหตรง   จับหลักสัจธรรม   คือความจริงไวใหม่ันคง   ถึงกระแสโลกจะพัดพาเรา
หมุนตัวไปทางที่ต่ํา   แตเราก็ตั้งใจทวนกระแสโลกเอาไว   อยาปลอยใจใหไหลไป
ตามกิเลสตัณหา   พยายามใชปญญาพิจารณาใหรูเห็นทุกข   และเหตุท่ีใหเกิดความ
ทุกขอยูเสมอ   เพราะความทุกข   พระพุทธเจาไดถือวาเปนหลักใหญ   และเปน
หลักสําคัญในการปฏิบัติธรรม   ดังเราท้ังหลายไดรูแลววา   พระพุทธเจาตรัสรู
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อริยสัจส่ีมี   ทุกข   สมุทัย   นิโรธ   มรรค   เพียงเทานี้นักปฏิบัติก็พอจะรูความ
หมาย   ใหเอาแตละขอมาวินิจฉัยใครครวญ   ก็จะรูจักอุบายแนวทางอยางชัดเจน 

ดับทุกขและเหตุใหเกิดทุกขไดดวยปญญา 
เร่ืองความทุกข   พระพุทธเจาจึงไดเอามาเปนจุดเร่ิมแรก   เพราะเปนสวน

หยาบท่ีปรากฏอยูท่ีกาย   อยูท่ีใจ   และเปนผลตอเนื่องมาจากความเกิด   นับแตเรา
เกิดมาจนถึงปจจุบัน   มีความทุกขกายมีความทุกขใจเปนอยางไร   เนื่องจากเหตุ
ปจจัยอะไรท่ีทําใหกายใหใจไดเปนทุกข   เราก็ตองใชปญญาตรึกตรองดูบาง   ถา
ไมรูเห็นทุกขท่ีมีอยูท่ีกายท่ีใจตัวเอง   เราจะไปรูเห็นเหตุใหเกิดทุกขไมไดเลย   ถา
ไมรูเหตใุหเกิดทุกข   ความทุกขในการเกิดก็จะมีตอไป   นักปฏิบัติตองเขาใจในจุด
นี้ใหมาก   เพราะเปนจุดท่ีจะวกวน   กลับมาเกิดเปนภพเปนชาติ   คําวา   วัฏฏะ   
แปลวาการหมุน   ก็มาหมุนตัวกลับตรงนี้   อวิชชา   คือความไมรูเหตุท่ีจะหมุนตัว
ไปในชาติอนาคตก็อยูตรงนี้   เม่ืออวิชชา   คือความไมรูเหตุท่ีใหเกิดทุกข   จึงได
หลุดเขาไปในกระแสแหงความเกิดเปนภพชาติตอไปก็อยูตรงนี้   จุดนี้จึงเปนหัว
เลี้ยวหัวตออยางสําคัญ   ฉะนั้นเร่ืองเหตุใหเกิดทุกขจึงมีความละเอียดออน   จะรู
เห็นไดดวยปญญาญาณท่ีละเอียด   และตัดเหตุ ใหขาดไปไดดวยปญญาท่ีคมกลา   
ถาตัดเหตุที่ใหเกิดทุกขขาดไปจากใจได   ก็เทากับตัดกระแสของวัฏฏะ   หรือความ
หมุนเวียนใหหมดไป 

การปฏิบัติเพื่อรูแจงเห็นจริงในอริยสัจส่ี   ตองมีสติปญญาท่ีเฉียบแหลม   
วิจัยวิเคราะหในเหตุผลใหเขาใจ   ใหถูกตองตามความเปนจริง   การพิจารณาทุกข
และพิจารณาเหตุที่ใหเกิดทุกข   อุบายที่จะปฏิบัติเพื่อดับเหตุแหงความทุกข   ก็ตอง
ศึกษาใหเขาใจ   วางพื้นฐานแนวทางปฏิบัติไวใหตรง   สวนนิโรธ   เปนผลคร้ังสุด
ทาย   ไมจําเปนจะเอามาวิจารณ   เพราะเปนธรรมที่เปนปจจัตตังรูเฉพาะตน   เมื่อ
ถึงจุดที่อิ่มตัวเต็มที่แลวเมื่อไร   นิโรธ   คือธรรมที่ลบลางกิเลสก็จะปรากฏแกนัก



พนกระแสโลก  ๓๕ 

ปฏิบัติเอง   ถึงผูนั้นไมเคยศึกษาไมเขาใจในความหมายของนิโรธมากอนก็ไมเปน
ปญหา   เหมือนกับท่ีสุดของเสนทางเปนอยางไรเราไมตองกังวล   ไมตองคาด
หมายวาเปนอยางนั้นอยางนี้   เม่ือเราเดินตามทางตรงไปอยูแลว   ความส้ินสุดของ
เสนทางเราจะเปนผูรูเองเห็นเองโดยไมตองถามใคร   วาความส้ินสุดของเสนทาง
เปนอยางไร   นี้ฉันใด   คําวานิโรธ   คือความดับทุกขเปนอยางไร   กิเลส   ตัณหา   
อวิชชา   หมดไปจากใจเปนลักษณะอยางไร   ความบริสุทธ์ิท่ีไมมีภพชาติเปนท่ีเกิด
อีกตอไปจะอยูกันอยางไร   ก็เปนส่ิงท่ีไมควรคาดหมายท้ังส้ิน   ฉะน้ัน   นิโรธ   คือ
ความดับทุกข   เมื่อทานไดบรรลุถึงภูมิธรรมของพระอริยเจาแลวเมื่อไร   ในวินาที
น้ันทานจะเปนผูรูเอง   ไมตองไปถามใคร ๆ ท้ังส้ิน 

ขอสําคัญคือการปฏิบัติใหตรงตอองคมรรค   แม   สติปฏฐานส่ี    มี   กาย   
เวทนา   จิต   ธรรม   ก็มารวมอยูในองคมรรคท้ังส้ิน   ถึงองคมรรคท้ัง ๗ ขอมี   สัม
มาสังกัปโป    สัมมาวาจา    สัมมากัมมันโต    สัมมาอาชีโว    สัมมาวายาโม   
สัมมาสติ   สัมมาสมาธิ   ก็อาศัยสัมมาทิฏฐิ   คือปญญาท่ีเห็นชอบเปนส่ิงควบคุม   
หรือเปนพลังหนุนมรรคขออื่น   ใหเปนสัมมา   อยางชอบธรรม   เหมือนการขับรถ
ขับเครื่องบิน   ถาผูขับรูเสนทางเพียงคนเดียวเทาน้ัน   ก็สามารถนํารถนําเคร่ืองบิน
พรอมทั้งคณะ   ไปถึงที่จุดหมายปลายทางไดอยางปลอดภัย   นี้ฉันใด   สัมมาทิฏฐิ   
คือปญญาความเห็นชอบ   ความเห็นจริง   ความเห็นตรงตอหลักสัจธรรม   จึงเปน
เข็มทิศ   ช้ีจุดที่ถูกตองใหแกมรรคขออื่น ๆ อยางเปนธรรม   สัมมาสังกัปโป   การ
ดําริพิจารณาใครครวญในเหตุ  ปจจัย  ก็เปนไปตามหลักความจริงโดยชอบธรรม   
นี้คือปญญาความเห็นชอบ   จึงเปนองคกรท่ีสําคัญ   การพิจารณาความทุกขท่ีมีอยู
กับตัวเอง   หรือความทุกขท่ีมีกับคนอ่ืนสัตวอ่ืน   ก็ใหรูเห็นเปนสภาพเดียวกัน   จะ
เปนปวดหัวปวดฟนปวดในรางกายสวนตาง ๆ   หรือทุกขเพราะการเจ็บไขไดปวย
ในโรคนานาชนิด   ท้ังนี้ก็เนื่องมาจากความเกิดท้ังนั้น   ทุกขในการเกิดมีอะไรบาง   
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ขอใหทานใชปญญาพิจารณาตามความสามารถ   ดวยสติปญญาของทาน   เพ่ือเปน
อุบายสอน   ใหจิตไดรูเห็นตามความเปนจริง   และทานนั้นแหละจะเกิดความกลัว
ในทุกขในการเกิด   ถาเพียงมาเอาความรูจากผูเขียน   คอยเอาความเขาใจจากผู
เขียน   จะไมเปน   ปจจัตตัง   คือความรูเห็นเฉพาะตัวทานเลย   ฉะนั้นผูเขียนจึงมี
ความตองการใหทานพึ่งสติปญญาของทานเอง   ความรูทุกขเห็นทุกขดวยปญญา
ทานนั้นแหละ   จึงจะมีความเบื่อหนายในการเกิด   และจึงจะมีชองทางตัดกระแส
แหงความเกิดอยางงายดาย 

ฝกปญญาใหฉลาดเหนือกิเลสตัณหา 
เหตุที่จะเกิดเปนภพชาติมีจํานวนมาก   แตจะอธิบายอยางยนยอเพียง ๓ เหต ุ

เทานั้น   คือ   กามตัณหา   ภวตัณหา   วิภวตัณหา   นอกจากนั้นใหทานชวยฝก
ปญญาตัวของทานเอง   เปรียบเหมือนผูเขียนไดมอบมีดและหินใหแลว   การลับมีด
ท่ีจะใหมีคมกลาก็ใหทานลับเอง   และใชมีดฟนอะไรใหขาดดวยคมมีดของตัวเอง   
หรือเปรียบเหมือนกับครูไดมอบปากกากับกระดาษใหแลว   ตองฝกเขียนดวยตน
เอง   ในคร้ังแรกตัวหนังสือจะไมสวยงาม   สะกดการันตไมถูก   สํานวนในการ
เขียนไมกลมกลืนกัน   เราก็พยายามฝกเขียนจนเกิดความชํานาญ   ฝกเขียนบอย ๆ 
ทุกอยางจะเรียบรอยไปเอง   หรือฝกอานหนังสือ   อานทีแรกก็ตะกุกตะกักผิด ๆ 
ถูก ๆ   ฝกอานบอย ๆ   สังเกตตัวหนังสือ   สังเกตขอความท่ีอาน   ไมนานก็จะอาน
หนังสือไดรวดเร็วและถูกตอง   หรือฝกงานอยางอื่นก็ตองมีความตั้งใจเปนส่ิง
สําคัญ   งานนั้นๆ ก็จะสําเร็จไดอยางรวดเร็ว   นี้ฉันใด   การใชปญญาพิจารณาเหต ุ
แหงความเกิด   ที่ยกขึ้นไวเปนหลักใหญ ๓ ประการ   น้ันคือเร่ืองของตัณหา   ท่ีเปน
เหตุพาใหเกิดเปนภพเปนชาติ   และเปนเหตุที่วกวนหมุนเวียนอยูในภพทั้งสาม   
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น้ันคือ   กามตัณหา   ภวตัณหา   และวิภวตัณหา   กามตัณหา   นั้นแยกออกเปน
สองประเภท   คือ 

๑. วัตถุกาม 
๒. กิเลสกาม 
วัตถุกามน้ัน   คือวัตถุสมบัติท่ีเรามีความผูกพันยินดี   ใหพิจารณาเฉพาะท่ี 

เปนสวนของตนเทานั้น   เพราะเราจะแกตัณหาตัวเองที่ยังมีความอยาก   ที่ติดอยูใน
วัตถุเหลานั้นใหผอนคลายจากใจไป   การพิจารณาวัตถุแตละอยางก็ใหลงสูหลักสัจ
ธรรม   คือทุกขัง   อนิจจัง   อนัตตา   การพิจารณาทุกขเกี่ยวกับวัตถุ   ก็ใหดูจิตที่มี
ความยึดถือในวัตถุนั้นในหลักความจริง   ใหพิจารณาวาวัตถุนั้นไมมีอะไรเปนของ
ของเราท่ีแนนอน   ถาเรามีความยินด ี  จิตมีความผูกพันในวัตถุน้ันมากเกินไป   เม่ือ
วัตถุนั้นหายไปฉิบหายไปดวยวิธีใด   ความทุกขใจท่ีมีความอาลัยในวัตถุนั้น ๆ   ก็
จะเกิดความพิไรรําพันรองไห   เกิดความเสียใจทุกขใจเปนลมลมไปโดยไมมีสติรู
ตัว   นี้ก็เปนความทุกขท่ีเกิดข้ึนจากผูไมเคยพิจารณาใหจิตไดรูเห็นตามหลักความ
จริง 

จะหาความสุขจากกามไมพบ 
คําวากิเลสกามนั้น   คือจิตมีความยินดี   ความผูกพันอยูกับกามคุณ   มี   รูป   

เสียง   กลิ่น   รส   โผฏฐัพพะ   จิตมีความรัก   จิตมีความใคร   จิตมีความกําหนัด
เปนอารมณ   จิตมีความตองการอยูกับกามคุณนี้   เม่ือจิตมีความฝกใฝอยูในกาม   
การแสวงหาเพื่อกาม   ก็พยายามดิ้นรนทุกวิถีทาง   ความตองการของจิตท่ีลุมหลง
อยูในกิเลสกามนี้ยอมมีประจําโลก   สวนพระพุทธเจา   พระอริยเจาท้ังหลาย   ท่ี
ทานเขาสูนพิพานไปแลว   ในคร้ังแรก   ทานก็มีความยินดีอยูกับ   วัตถุกาม   กิเลส
กาม   เหมือนกันกับพวกเราท้ังหลาย   แตทานมีสติปญญาท่ีฉลาด   จึงไดตัดขาด
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ออกจากความอยากของกามนี้ไป   นี้เราเปนนักปฏิบัติ   ตองเตรียมตัวเตรียมใจ   ใช
สติปญญาหยั่งลงสูหลักสัจธรรม   เพื่อลบลางความเขาใจเดิมที่มีความผูกพันอยูใน
กาม   ถอนความยึดมั่นของจิตที่หลงผิด   ติดอยูในวัตถุกาม   กิเลสกาม   ดวยความ
พยายามเต็มที่   ใหจิตมีความรูเห็นโทษ   รูเห็นทุกข   รูเห็นภัย   ใหรูเห็นความเสีย
ใจ   ที่เกิดข้ึนจากกามคุณอยางชัดเจน   นี้เปนเพียงอุบายสวนยอยในหลักการ
พิจารณา   เหมือนกรุยแนวทางเพื่อใหทานไดใชปญญาโดยพิสดารตอไป   ปญญา
พิจารณาไดมากนอยเทาไร   นั้นคือเปนปญญาของเราโดยตรง   ความรู   ความ
ฉลาด   ความเฉียบแหลม   ความรูรอบในสรรพกิเลสทั้งหลายที่มีอยูในใจ   ก็จะใช
ปญญาที่เราสรางข้ึนมานี้ เองเปนอาวุธ   เพ่ือสังหารกิเลสตัณหาใหหมดไปจากใจ   
นี้คือผูฉลาดในการปฏิบัติธรรม   ไมจําเปนจะตองไปยืมความรูความฉลาดจากใคร   
เพราะสติปญญาความสามารถของเราก็มีกําลังพอตัว   จึงเปนผูพรอมท่ีจะออกสู
สนามรบตอสูกับศัตรู   คือกิเลสตัณหาใหหมดไปจากใจอยางงายดาย 

คําวา   ภวตัณหา   คือจิตมีความยินดีอยูในภพที่เกิด   ไมอยากเปลี่ยนแปลง
จากภพเดิมน้ีไป   เคยอยูกับชาติภพอะไรก็อยากอยูกับภพชาตินั้น ๆ ตอไป   มีความ
ยินดีผูกพันอยูในภพนั้น ๆ   ไมมีวันจืดจาง   ถาเปนภพชาติท่ีเปนมนุษยก็อยากอยู
ในภพชาติท่ีเปนมนุษยนีต้ลอดไป   ใครจะวา   ภพชาติของสวรรค   พรหมโลก   มี
ความสุขดีกวานี้ก็ไมสนใจ   ตัวเองมีความเปนอยูอยางไรก็อยากอยูไปตามภพเดิม   
หรือมี   เหตุที่จะตายจากภพที่เปนมนุษยนี้ไป   จิตก็มีความผูกพันยึดหมายอยูกับ
อยางใดอยางหนึ่ง   เชน   ลูกหลาน หรือวัตถุสมบัติที่ตัวเองมีความยินด ี  เพื่อใหมา
เกิดในตระกูลนี้อีกตอไป   ตัวเองมีลาภ   ยศ   สรรเสริญ   สุข   ในกามคุณอยางไร   
ใจก็มีความยินดีผูกพันอยูกับ   ลาภ   ยศ   สรรเสริญ   สุข   นั้น ๆ   หรือตัวเองมี
ความพรอมดวย   สุวณฺณตา   สุสรตา   สุสณฺฐานํ   สุรูปตา   อธิกิจฺจํ   ปริวาโร   ก็มี
ความปรารถนาอยากจะมีความเปนอยูอยางเดิม   หรือเทวดาท่ีมีความสุขในภพท่ี
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เปนทิพย    เขาก็มีความยินดีอยากจะอยูในภพท่ีเปนทิพยตลอดไป   แตภพของพวก
เทพมีสวนที่จํากัดตามบุญกุศล   ถึงอยากจะอยูในโลกที่เปนทิพยตลอดไป   นั้นเปน
เพียงความอยากอยูในภพท่ีตัวเองมีความยินดี   อนิจจัง   จึงไมมีใครมีความสมหวัง   
ไมสมความปรารถนาตามความอยากของตน   จําเปนตองไดพลัดพรากจากของรัก
ของชอบใจไป   การเปลี่ยนจากภพเดิมไป   เพราะมี   โมหะ   อวิชชาปดบังจิตเอา
ไว   จะไปตกอยูภพไหนก็กรรมพาใหเปนไป   เม่ือไดเกิดในภพใหมไปแลว   ความ
หลงในภพเดิม   ความไมรูในภพเดิมก็หมดไป   มีแตความพอใจยินดีในภพท่ีเกิด
ในชาติปจจุบันเทานั้น   นี้ผูเขียนเพียงชี้แนะแนวทางใหเทานั้น   สวนการใชปญญา
พิจารณา   ใหรูเห็นในภพท่ีเรากําลังหลงอยู   ก็ใหเราพิจารณาใครครวญดูดวย
ปญญาของตัวเอง   เพื่อใหจิตไดรูเห็นตามความเปนจริง   ของชาติภพนั้น ๆ 

ตัณหาพาใหเกิดทุกขตลอดไป 
คําวา   วิภวตัณหา   คือไมอยากไปเกิดในภพชาติท่ีไมชอบใจ   เชน   พวก

เทพที่อยูในโลกที่เปนทิพย   เขาก็ไมอยากมาเกิดเปนมนุษย   หรือผูท่ีเกิดเปนมนุษย
ในฐานะท่ีมีความอุดมสมบูรณ   ท่ีมีความเพียบพรอมดวยกามคุณ   เขาก็ไมอยากมา
เกิดในตระกูลท่ีต่ําตอยยากจน   หรือไมอยากเกิดเปนคนพิกลพิการ   เสียหูเสียตา   
มีอวัยวะท่ีไมสมประกอบในรูปรางกลางตัว   ไมอยากไปเกิดในภพของอบายภูมิ   
มีนรก   เปรต   อสุรกาย   สัตวดิรัจฉาน   ความไมอยากเกิดในภพที่ไมชอบใจนี้เอง   
จึงเรียกวา   วิภวตัณหา   ถึงจะไมอยากเกิดในภพดังกลาว   ก็จําเปนจะตองไดเกิด
เม่ือตัวเองทํากรรมไวไมดี   เมื่อกรรมช่ัวสงผลใหไปเกิดในภพไหนก็ตองไปตาม
กรรม   ไมมีสิทธ์ิท่ีจะเรียกรองเอาตามใจชอบของตน   เหมือนคนท่ีถูกคุมขังใน
ตะราง   จะเรียกรองเอาอะไรตามชอบใจไมได   ท่ีอยูหลับนอน   อาหารการกิน   
จะไมเปนไปตามความอยากของตัวเอง   นี้ฉันใด   ใจท่ีไดรับผลของกรรมชั่วแลว   
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จะตองไดรับผลของกรรมนั้นตอไป   จนกวาจะหมดผลกรรมท่ีทําไว   นี้เปนนิสัย
ของผูไมมีปญญา   ไมเขาใจในเหตุผล   อาศัยความอยากเปนใหญ   ตองการแตส่ิงท่ี
ดีและชอบใจ   แตไมประกอบกรรมดีเอาไว   เม่ือผลรายเกิดข้ึนก็เกิดความไมชอบ
ใจ   ฉะน้ัน   ขอใหนักปฏิบัติทุกทานไดใชปญญาพิจารณาใหจิตไดรูเห็นในเหตุที่จะ
ทําใหเกิดทุกข   เพราะกามตัณหา   ภวตัณหา   วิภวตัณหา   ทั้งสามนี้จึงเปนสถานท่ี
ท่ีมวลมนุษยท่ีเกิดมาในโลก   และสัตวดิรัจฉานทุกประเภท   ไดหมุนตัวไปตาม
ความอยาก   สรางเหตุใหเกิดความทุกขของภพชาติตลอดไป   เหตุปจจัยที่มีการ
หมุนเวียนอยูในภพทั้งสาม   ก็เน่ืองจากตัณหา   คือความอยากตัวน้ีเปนเหตุ   ถาดับ
เหตุนี้ไดแลว   ภพท้ังสามก็หมดปญหาไป 

ท่ีไดอธิบายถึงการใชปญญาพิจารณาใหรูเห็นเหตุใหเกิดทุกข   มีกามตัณหา   
ภวตัณหา   วิภวตัณหา   ท่ีกลาวมาโดยยอนี้   คิดวาทานพอจะเขาใจในแนวทาง   
เพราะตัณหาท้ังสามนี้เปนวัฏจักรใหเราไดหมุนเวียนเปลี่ยนไป   ความเขาใจวา
ตัณหาพาใหเรามีความสุขนั้น   เปนความเขาใจผิดของตัวเอง   เราเคยใชปญญา
พิจารณาดูไหมวา   คนเราเกิดมาในโลกนี้มีใครบางที่ไดรับความสุขจากตัณหาที่แน
นอน   ตองพิจารณาดวยปญญาดูบางเพื่อใหจิตไดเกิดความสํานึกตัว   แมตัวเราเอง
กําลังว่ิงตามตัณหาอยูในขณะนี้   เราไดพบความสุขของตัณหาหรือยัง   ขณะนี้เรา
ไมมีปญญาจึงปลอยใหตัณหาลากตัวไป   กิเลสตัณหาไดลากตัวเราใหวนเวียนอยู
ในภพท้ังสามนี้มานาน   และจะลากตัวเราใหไปเกิดเอาภพเอาชาติตอไปไมมีท่ีส้ิน
สุด   เราจะปลอยตัวใหกิเลสตัณหาลากตัวไปลากตัวมาอยูอยางนี้หรือ   ทําไมจึงไม
ใชปญญาพิจารณาดูความเปนมา   ความเปนอยู   และความเปนไปในชาติภพของ
ตัวเราบาง   ในชาติภพที่ผานมาในอดีต   เราไดวัตถุสมบัติของโลกอะไรบาง   เพียง
เกิดข้ึนมาแลวหาอยูหากินไปเปนวัน ๆ เทานั้น   ไมนานสังขารรางกายก็แก   เจ็บ   
ตายทับถมในแผนดินไป   จะเอาสมบัติวัตถุอะไรติดตามตัวไปไมไดเลย   แมใน
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ชาตินี้กิเลสตัณหาก็ลากตัวเองมาเกิดเอาภพเอาชาติอีก   แลวก็หาอยูหากินไปเปน
วัน ๆ เชนกัน   ไมนานสังขารก็แตกสลายตายไป   เราจะไดวัตถุสมบัติของโลก
อะไรติดตามตัวไปดวย   หรือจะไปเกิดเอาภพชาติในอนาคตอีก   ก็จะเปนเหมือน
กันกับชาติภพท่ีผานมา   จะวาความทุกขกายความทุกขใจก็เหมือนกัน   มีความผัน
แปรเปลี่ยนไป   ไมมีอะไรเที่ยงพอจะอาศัยได    มีแตความเปนไปตามหลักอนิจจัง    
มีแตความสิ้นหวังไปตาม ๆ กัน   ความเขาใจวา   ธาตุส่ี   ขันธหาเปนตัวตนของเรา   
หรือส่ิงอื่นท่ีเรามีความเขาใจวาเปนของของเรา   นี้เปนเพียงความเขาใจไปตาม
โมหะ   อวิชชา   ท่ีไมมีความรูเห็นตามหลักสัจธรรม   จึงเกิดความม่ันหมายยึดถือ
วาเปนตนและของของตนข้ึนมา   คําวา   อนัตตา   ความส้ินเนื้อประดาตัวได
ประกาศความจริงอยูแลวอยางเปดเผย   มีอยูตามปาชา   ตามเมรุ   ดังไดเห็นกันอยู
เปนประจํา   นั้นหรือที่วาเปนอัตตาตัวตน   ทุกคนก็จะตองไปในลักษณะอยางเดียว
กัน   ถึงจะมีชีวิตครองรางอยูก็ตาม   อีกสักวันหนึ่งขางหนา   คําวา   อัตตาตัวตนก็
จะเปนโมฆะไป   นี้ขอใหพวกเราใชปญญาพิจารณาดูความเปนจริงเอาไวบาง   เพื่อ
เปนชองทางใหจิตไดรูเห็นตามหลักสัจธรรม 

สมมุติต้ังอยูไดเพราะมีอัตตา 
นักปฏิบัติตองเขาใจในหลักสมมุติ   แตอยาไปหลงในสมมุตินั้น ๆ   และก็

ตองอาศัยในสมมุตินี้ไปจนกวาชีวิตจะหาไม   ในชวงท่ีชีวิตมีอยูก็ใหรูเห็นตาม
ความเปนจริง   เพราะทุกสิ่งเปนเพียงอาศัยซึ่งกันและกันอยูเทานั้น   ไมก่ีวันเดือนป   
ก็จะไดพลัดพรากจากกันไป   ถึงจะอาลัยอาวรณรองไหดวยความเสียดายก็ไมเปน
ผล   ฉะนั้นนักปฏิบัติตองเปนผูเตรียมใจเอาไว   เพื่อจะเผชิญตอเหตุการณอยางนี ้  
เราก็จะไมมีความทุกขใจเสียใจรองไหจนเกินความพอดี   มีอะไรเปนที่รับผิดชอบก็
ตองดูแลรักษา   หรือการแสวงหาก็ใหอยูในขอบเขตของสุจริตที่เปนธรรม   ถึงได
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มาก็ใหรูวาส่ิงนี้เปนเพียงสมมุติเทานั้น   เราก็เปนสมมุติใหแกตัวเรา   เขาก็เปน
สมมุติใหแกตัวเขา   ทุกคนก็ยอมมีสิทธ์ิใชสมมุติใหเปนประโยชนแกตัวเอง   และ
ใชสมมุตินั้น ๆ ไปในทางท่ีสุจริตธรรม   ฉะน้ันควรใชปญญาพิจารณาสมมุติท่ีมีอยู
ในโลกใหเขาใจ   และรูเห็นตามความเปนจริงในสมมุตินั้น ๆ อยางชัดเจน   ความ
ลุมหลงในชาติภพก็จะมีชองทางท่ีจะจบส้ินไปไดงาย   นี้เปนปญญาเร่ิมแรกท่ีนัก
ปฏิบัติตองรูรอบเอาไว   ใหเขาใจในการหมุนเวียนไปตามกระแสของโลกอยาง
รอบดาน   นั้นคือผูกําลังแหวกชองออกจากภพท้ังสาม   ดวยกําลังความสามารถ
ของสติปญญาของตัวเอง   กําลังเพงเล็งดูจุดที่ทําใหจิตเกิดความลุมหลง    วามีสวน
ไหนของโลกท่ีเรายังไมเขาใจ   และมีสมมุติสวนไหนท่ีเราเอามาปดบังความจริง   
ท่ีทําใหเราเกิดความหลงใหลใฝฝน   ตราบใดท่ีเรายังเอาสมมุติโลกมาปดบังความ
จริง   ตราบนั้นความจริงก็จะไมปรากฏแกจิต   จะมีแตความมืดบอดอยูในโลกนี้
ตลอดไป 

ฉะนั้นการภาวนาปฏิบัติตองเขาใจในการวางพื้นฐาน   ไมใชจะละกิเลส   
ตัณหา   อวิชชา   อุปาทาน   ความยึดม่ันของจิต   ใหหมดไปส้ินไปโดยความเขาใจ
ท่ีไรเหตุผล   ดังมีนักปฏิบัติหลายคนพูดเร่ือยเปอยไปวา   เม่ือจิตมีความสงบเปน
สมาธิแลว   จิตจะมีความบริสุทธ์ิผองใส   ท้ังผูเทศนท้ังผูปฏิบัติตามยอมมีความเขา
ใจไปในลักษณะนี้   ท่ีสําคัญก็คือผูสอน   เม่ือมีความเขาใจผิดเพียงคนเดียว   ก็ทํา
ใหคนอื่นมีความเห็นผิดหลายพันคน   ดังคําวา   จิตมีความบริสุทธ์ิเพราะการทํา
สมาธิเปนตน   ซ่ึงขัดกันกับคําสอนของพระพทุธเจา   ดังคําวา   ปฺญาย   ปริสุชฺฌ
ติ   จิตจะมีความบริสุทธ์ิไดเพราะปญญา   ไมใชวา   ความบริสุทธ์ิของจิตจะเกิดข้ึน
จากสมาธิดังท่ีเราเขาใจ   หรือไดยินอยูบอย ๆ วา   ทําสมาธิใหจิตวาง   วางจาก
อารมณ   วางจากกิเลสตัณหา   อวิชชา   หรือใหจิตวางในสรรพสังขารท้ังหลาย    
แตทําไมผูพูดจึงไมรูเร่ืองของดาบสฤๅษีเอาไวบาง   เพราะพวกฤๅษีเขาย่ิงทําใหจิต
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วางไดดีกวาพวกเรา   และวางทุกส่ิงทุกอยาง   จนเปน   รูปฌาน   อรูปฌาน   และ
ไมมีฤๅษคีนใดมีจิตบริสุทธ์ิไดดวยสมาธิ   เพราะคําอยางนี้ไมมีในศาสนาพุทธ   ไม
นาจะคิดเอาข้ึนมาสอนใหคนอื่นเขาใจผิดเลย   เพราะความบริสุทธ์ิจะมีเฉพาะพระ
อริยเจาเทานั้น   แมภูมิธรรมของพระโสดา   พระสกิทาคา   พระอนาคา   ก็ยังไมมี
ความบริสุทธ์ิอยางสมบูรณ   ภูมิธรรมท่ีมีความบริสุทธ์ิเต็มท่ี   นั้นคือภูมิธรรมของ
พระอรหันต   ฉะนั้นขอใหนักปฏิบัติจงเขาใจตามนี้   จึงจะเปนสัมมาทิฏฐิ   คือ
ความเขาใจท่ีถูกตอง   และเปนไปตามอริยมรรค   เพ่ือจะกาวข้ึนสูอริยผลตอไป 

บทสรุป 

ขณะนี้มีนักปฏิบัติตีความหมายในมรรคผลแตกตางกัน   เพียงจิตมีความ
สงบเปนสมาธิ   มีจิตวางชั่วคร้ังชั่วคราว   ก็หาเอาปริยัติเขามาเปรียบเทียบตรวจดู
ความวางท่ีเกิดข้ึน   วาจิตตกอยูกระแสธรรมข้ันไหน   หรือไดอันดับญาณท่ีเทาไร   
ก็เลยกลายเปนพระอริยเจาเปรียบเทียบไป   บางคร้ังก็ไปเปรียบกับภูมิธรรมของ
พระอรหันต   บางคร้ังก็เปรียบเทียบกับภูมิธรรมของพระอริยเจาข้ันใดข้ันหนึ่ง   
บางคร้ังก็เปนจิตปุถุชนไป   คําวา   ปจจัตตัง   รูเฉพาะตนก็หมดความหมายไป   
คืออยากใหครูอาจารยพยากรณตัวเอง   วาไดข้ันน้ันข้ันน้ีไป   ความเขาใจอยางนี้จึง
ผิดวิสัยของพระอริยเจาท่ีแทจริง   ฉะนั้นเราเปนนักปฏิบัติควรศึกษาใหเขาใจในคํา
วา   บรรลุอริยธรรม   ถาไมเขาใจคํานี้   อาจไปควาเอาจิตวาง   เอาความสวางที่เกิด
จากการทําสมาธิ   มาเปนการ   บรรลุอริยธรรมไปก็เปนได   หรือเห็นรูปเทพท่ีเปน
นิมิตมาปรากฏหรือรูปใดที่ตองการอยากจะเห็น   เพยีงนมิิตท่ีเปนสวนหยาบ ๆ เทา
นี ้  ก็ยังเขาใจวาตัวเองมีญาณนั้นญาณนี้ไป 

ความเขาใจของนักปฏิบัติที่มีความแตกตางกัน   ก็เนื่องจากตีความหมายใน
ธรรมไมเหมือนกัน   ความเห็นความเขาใจจึงไมตรงกัน   ดังไดเห็นปายวัดบอกวา   
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สํานักวิปสสนา   หรือไปปฏิบัติวิปสสนา   ที่นั้นท่ีนี้   แตการปฏิบัติจริง ๆ ไมเปน
ไปตามคําวาวิปสสนาเลย   พากันไปนั่งสมาธินึกคําบริกรรมใหจิตวางเทานั้น   นี้
คือการใชในสมมุติบัญญัติไมถูก   ไมเขาใจในอุบายการทําสมถะ   ไมเขาใจใน
อุบายการเจริญวิปสสนา   ฉะนั้นนักปฏิบัติตองศึกษาคําวา   สมถะ   และวิปสสนา
ใหเขาใจ   เพื่อจะนําไปปฏิบัติใหถูกตอง   เพราะการเจริญสมถะ   กับการเจริญ
วิปสสนา   มีอุบายตางกัน 

การจะเจริญสมถะนั้น   ตองมีสติกําหนดนึกคําบริกรรมอยางใดอยางหนึ่ง   
หรือมีสติกําหนดอานาปานสติ   คือระลึกรูลมหายใจเขาออก   เพ่ือเปนอุบายใหจิต
อยูในปจจุบัน   ใหมีสติกับผูรูอยูในคําบริกรรมนั้น ๆ ตลอดไป   ไมมีการนึกคิดตรึก
ตรองในส่ิงใด ๆ ทั้งส้ิน   ใหมีความมั่นใจอยูกับอารมณของสมถะนั้นไมใหเผลอ   
เมื่อจากการทําสมาธิแลว   จึงนอมจิตไปเจริญวิปสสนาตอไป 

การเจริญวิปสสนานั้น   เปนอุบายการใชปญญาพิจารณา   ใหเปนไปตาม
หลักสัจธรรม   คือความเปนจริงตามไตรลักษณ   คือ   ทุกขัง   อนิจจัง   อนัตตา   
หรือความจริงในการ   เกิด   แก   เจ็บ   ตาย   ทั้งเรา   ทั้งเขา   หรือความจริงของ
ความสกปรกโสโครกในรางกายตัวเองและคนอื่น   เพื่อใหจิตไดรูเห็นเปนสภาพ
เดียวกัน   อุบายท่ีจะนํามาประกอบการพิจารณาดวยปญญานี้   ตองอาศัยสัญญา   
สมมุติ   สังขาร   ที่มีมาในอดีต   มีอยูในปจจุบัน   และจะเปนไปในอนาคต   เพราะ
สัญญา   สมมุติ   สังขาร   เปนดาบสองคม   ถาใชไมเปนก็มีโทษแกตัวเอง   เชน   
ไปหาจํา   รูป   เสียง   กล่ิน   รส   โผฏฐัพพะ   ที่กิเลสตัณหามีความชอบใจยินดี   มี
ความกําหนัดรักใครผูกพัน   ทําใหจิตเกิดความกระสันเคลาคลึง   ถารูปท่ีเรารัก
เสียงท่ีเราชอบใจมีอยู   สัญญาความจําก็จะไมมีความหลงลืม   ถามีความรักใคร
หลงใหลในรูป   สัญญาความจําในรูปนั้นก็จะจําไดอยางฝงใจ   เม่ือเปนไปใน
ลักษณะนี้   สมมุติก็ยอมปรากฏตัว   วารูปนั้นไปพบกันท่ีไหน   รูปนั้นมีผิวพรรณ
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อยางไร   สูงต่ําอวนผอมอยางไร   พูดกันในเรื่องอะไรบาง   เม่ือสมมุติตัวข้ึนมาได
แลว   สังขารจิต   คือความปรุงแตงเพื่อใหสอดคลองกันกับความรักความใครก็
ขยายความคิดไปใหถูกกับสมมุตินั้น ๆ   และขยายความคิดปรุงแตงออกไปอยาง
พิสดารเสียดวย   ส่ิงท่ีไมเคยพูดกันก็ปรุงแตงสมมุติวาไดพูดกัน   ไมเคยไดสัมผัส
กันก็ปรุงแตงสมมุติวาไดสัมผัสกัน   สวนจิตท่ียังมี   ราคะ   โมหะ   อวิชชา   ก็ย่ิง
เกิดความผูกพันกระสันอยูในรูปนั้น ๆ อยางฝงใจ   เปนในลักษณะสรางวิมานใน
อากาศ   วาดมโนภาพดวยสมมุติสังขาร   คิดปรุงแตงเอาเอง   และก็หลงความคิด
ตัวเอง   นี้เปนเพียงธรรมารมณท่ีเกิดข้ึนจากรูปเปนเหตุ   ทําใหจิตเกิดความหลง
ใหลใฝฝน   อุปาทาน   ความตองการในกามคุณก็นับวันจะหยั่งลึกยากที่จะถอนตัว 

นักปฏิบัติจึงตองใชปญญาพิจารณาใหเขาใจ   เพ่ือจะไดหาอุบายความแยบ
คาย   มาลบลางสัญญา   สมมุติ   สังขาร   ที่ เปนโทษภัยใหหมดไปจากใจ   อาศัย
สติ   ปญญา   ความรอบรู   ในการสัมผัสในรูป   เสียง   นั้นโดยความสํารวมใจเอา
ไว   โดยอาศัยปญญาพิจารณาในความจําในรูปเสียงใหเปนมุมกลับอยูเสมอ 

นี้เราเห็นคนตายมาแลวเปนจํานวนมาก   แตทําไมจึงไมจดจําเอาเร่ืองความ
ตายของคนอื่น   นอมเขามาพิจารณาความตายแกตัวเองบาง   เพ่ือจะใหจิตเกิดความ
สลดสังเวชในความตาย   แตกอนเราเคยสมมุติเอาแตรูปเสียงมาย่ัวยุใหจิตเกิดความ
หลงใหลเพลิดเพลิน   ไมนึกถึงความตายที่จะมาถึงตน   แตบัดนี้เรามาสมมุติดู
ความตายเสียบาง   เพ่ือลดกิเลสตัณหา   นี้เปนอุบายปญญาเอาสมมุติลบสมมุติกัน
เอง 

แตกอนเคยปลอยใหสังขารจิตปรุงแตงในรูปเสียง   เพื่อใหจิตเกิดความ
กําเริบในราคะตัณหา   หลงใหลในความคิดของตัวเองแทบตัวลอย   แตบัดนี้เรามา
เปล่ียนแผนแนวความคิดเสียใหม   ใหคิดไปในทางตรงกันขาม   คือคิดทวนกระแส   
แตกอนเคยคิดแตเรื่องความสวยความงาม   ท่ีจะกอใหจิตเกิดราคะตัณหา   แต   บัด
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นี้มาคิดในเร่ืองความสกปรกโสโครก   คิดเร่ืองความทุกขที่เกิดข้ึนที่กายที่ใจ   คิด
เรื่องความไมเที่ยงที่มีความแปรปรวนเปลี่ยนไปไมคงที่   คิดเร่ืองอนัตตา   ไมมี
อะไรเปนของของตน   ทั้งวัตถุสมบัติภายนอก   ตลอดทั้งธาตุสี่ขันธหา   ใหจิตไดรู
เห็นวาเปนสภาพของสูญเปลา   จะเอาอะไรมาเปนสมบัติสวนตัวไมไดเลย   ทุก
อยางเปนเพียงสภาพที่อาศัยกันช่ัวคราวเทานั้น   ไมก่ีวันเดือนปก็จะพลัดพรากจาก
กันไป   ในชวงท่ีมีชีวิตอยูก็ตองอาศัยกันไปจนกวาชีวิตจะหาไม   น้ีเปนอุบายใช
ความคิดในทางธรรม   เพื่อแกความคิดปรุงแตงของสังขาร   หรือเปนอุบายใชความ
คิดเพื่อลบลางความคิดนั้นเอง   ฉะนั้นผูจะหนีจากโลก   ตองเปนผูรูเห็นความเปน
อยูของโลกอยางชัดเจน   เพื่อใหจิตเกิดความกลัว   เกิดความเบื่อหนาย   ท่ีจะมาเกิด
เอาภพเอาชาติในโลกนี้ตอไป   นตฺถิ   โลเก   รโห   นาม   ใหมีสติปญญารูเห็น
ความลับท่ีมีในโลกน้ีใหท่ัวถึง 

น้ีเปนเพียงช้ีแนะใหรูจักการเจริญสมถะและวิปสสนา   ที่มีอุบายแตกตางกัน
ใหทานไดเขาใจ   เพื่อจะไดใชสมมุติในการพูดใหถูกตอง   หรือจะสอนคนอื่น   ก็
สอนใหเขาหลกัเขาเกณฑตามอุบายน้ัน ๆ ไดถูก   ผูปฏิบัติตามก็จะมีความเขาใจได
ถูกตองไปดวย   จะไมเปนเหมือนบอดจูงบอด   ดังท่ีเคยเปนมา   ถาคนตาดีจูงบอด
ก็พอจะไปได   ถาไมไหวก็อยาใหบอดจูงกลับก็แลวกัน   ดังคําอีสานวา   กรรมฐาน
ข้ีเหลาเมาสอนตายแตคนอื่น   เม่ือสอนตัวเองบไดไฟสิไหมเม่ือลุน (ไฟจะไหมที
หลัง)   ดังความเขาใจท่ีฝงลึกอยูในขณะนี้วา   เม่ือจิตสงบเปนสมาธิแลวยอมมี
ปญญาเกิดข้ึน   ถาปญญาเกิดข้ึนจริง   ทําไมฤาษีจึงไมมีปญญาเกิดข้ึนเลา   ฉะนั้น
การเจริญวิปสสนาก็คือการใชปญญาพิจารณาคนคิดตรึกตรองตามเหตุปจจัย   ท่ี
ประกอบไปดวยเหตุดวยผล   และพิจารณาใหแยบคายในหลักความเปนจริง   
เพราะปญญาเรามีอยูแลว   สติเราก็มีอยูแลว   แตเราเอามาใชไมถูกในทางธรรม   ถา
คนคิดไปทางโลกในเร่ืองตาง ๆ   คิดไดท้ังวันท้ังคืน   คิดไปในส่ิงท่ีจะทําใหจิตเกิด
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ความเศราหมองขุนมัว   คิดปรุงแตงไปตามกิเลสสังขาร   คิดไปตามความรักความ
ใครในกามคุณ   ทําไมคิดไดอยางคลองตัว   แตถาจะมาคิดในทางธรรมทําไมจึงคิด
ไมเปน   เวลาหาเชือกมาผูกมัดตัวเองก็ยังผูกมัดได   เวลาแกเชือกออกจากตัวเองก็
ตองแกใหได   เวลาเอาส่ิงสกปรกฉาบทาตัวเองยังทําได   ก็ตองรูจักวิธีลางความ
สกปรกนั้นออกจากตัวเอง   เม่ือรูวาตัวเองลอยตามกระแสโลก   ก็พยายามทวน
กระแสโลกเอาไวอยาปลอยใหจิตไหลไปในทางท่ีตํ่าจนลืมตัว 

การพิจารณาดวยปญญา   ก็ตองฝกเอาปญญาที่มีอยูแลวมาคิดในหลักสัจ
ธรรม   คิดอยูบอย  ๆ   พิจารณาอยูบอย ๆ   ความฉลาดก็จะคอยปรากฏตัวข้ึน   
เหมือนกับการฝกอานฝกเขียนฝกพูดในภาษาตางชาติ   เม่ือฝกใหม ๆ ก็ยังไมเขา
หลักเขาเกณฑ   เม่ือฝกอานฝกเขียนฝกพูดอยูบอย ๆ   ก็จะเกิดความชํานาญเอง   
ความฉลาดในการอานการเขียนการพูดก็จะมีความฉลาดไปในตัว   นี้ฉันใด   การ
ฝกปญญาพิจารณาในทางธรรมในคร้ังแรก ๆ   ก็เปนลักษณะลมลุกคลุกคลานไม
เปนเรื่องติดตอกัน   พิจารณาไปพักเดียวก็หมดไป   ไมมีอุบายพอจะใหปญญาขยาย
ตัว   ในครั้งแรก ๆ ก็ตองเปนอยางนั้น   เม่ือฝกดําริพิจารณาใครครวญอยูบอย ๆ   ก็
จะคอยชํานาญไปเอง   ปญญาสัมมาทิฏฐิที่เราฝกไวนี้แหละจะเปนพ้ืนฐานอยาง
สําคัญ   ถาไมฝกปญญาข้ันพ้ืนฐานนี้เอาไว   เมื่อออกจากสมาธิมาแลวก็จะเปนนัก
ภาวนาหัวตอ   คิดอะไรไมเปน   เม่ือเราฝกปญญาข้ันพื้นฐานนี้ไวดีแลว   เมื่อออก
จากสมาธิมาทุกครั้ง   ก็จะนอมจิตคิดพิจารณาดวยปญญาที่มีอยูนี้ตอไปใหตอเนื่อง
กัน   เมื่อมีความเหนื่อยในการพิจารณาก็มากําหนดจิตทําสมาธิตอไป   นี้ คือ   
ปญญาหนุนสมาธิ   สมาธิหนุนปญญา   ทั้งสองอยางก็จะเปนกําลังหนุนกันไปใน
ตัว   ปญญาสวนหยาบก็เปนกําลังหนุนสมาธิสวนหยาบ   ปญญาข้ันกลางก็หนุน
สมาธิข้ันกลาง   ปญญาสวนละเอียดก็หนุนสมาธิสวนละเอียด   หรือสมาธิข้ันต่ําก็
จะเปนกําลังหนุนใหปญญาข้ันต่ํา   สมาธิข้ันกลางก็จะเปนกําลังหนุนใหปญญาข้ัน
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กลาง   สมาธิข้ันละเอียดก็จะเปนกําลังใหปญญาข้ันละเอียด   ฉะนั้น   สมถะ   
วิปสสนา   จึงเปนอุบายการปฏิบัติที่ตอเนื่องกัน   จะใชอุบายวิปสสนากอน   สมาธิ
ตามหลังก็ได   หรือจะทําสมาธิกอนแลวพิจารณาดวยปญญาทีหลังก็ได   เราจะใช
อุบายไหนกอนก็ใหสังเกตดูอารมณภายในจิตท่ีสัมผัสมาเปนอุบาย   หรือสถานท่ีท่ี
เราจะประกอบความเพียร   ก็ตองเขาใจวาสถานท่ีอยางนี้เราควรเจริญกรรมฐาน
อะไรจึงจะไดผล   ทุกคนตองเสริมสรางความฉลาดของตัวเองใหพรอม   เพื่อใหมี
ความสอดคลองในการปฏิบัติธรรม 

หนังสือพนกระแสโลก   เลมนี้   ผูเขียนไมไดอธิบายผลของการปฏิบัติเอาไว   
เพราะไดอธิบายไวในหนังสือ   ทวนกระแส   ตัดกระแส   ขามกระแส   เอาไวแลว   
ถึงจะอธิบายก็เปนผลท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติเหมือนกัน   หนังสือเลมนี้   เมื่อหาก
ทานยังสงสัยในอุบายใด   ผูเขียนก็พรอมที่จะอธิบายเพ่ิมเติม   และใหถือวา   ทั้งผู
เขียนและผูอาน   ยอมมีเจตนาเพื่อสัมมาทิฏฐิ   คือปญญาความเห็นชอบเปนหลัก
สําคัญ    ฉะนั้นขอใหทานผูอาน   และคณะศิษยผูจัดพิมพจงมีสวนรูเห็นสัจธรรม   
ดวยสติปญญาความฉลาดเฉียบแหลมคมคาย   ใหเปนไปตามหลักความจริง   ดังคํา
วา   ตนแลเปนท่ีพึ่งของตน คือพึ่งสติปญญาความสามารถของตัวเอง   ผูอื่นเปน
เพียงชี้แนะใหเทานั้น   สวนการปฏิบัติท่ีจริงจังเปนหนาท่ีของตัวเราเอง   ถึงจะมี
ปญญานอยก็ใหเปนปญญาท่ีมีคุณภาพ   มีความฉลาดเฉียบแหลมอยูในตัว   ดีกวา
ปญญามีมากแตใชปญญาไมเปน   ฉะนั้นอุบายการปฏิบัติจึงเปนหลักเฉพาะที่จะนํา
มาแกไขกิเลสตัณหาโดยตรง   กิเลสตัณหาท่ีมีอยูในใจเปนลักษณะอยางไร   อุบาย
ธรรมท่ีจะนํามาแกไขก็ใหถูกกับจุดน้ัน ๆ   ถึงจะมีปญญามากแตไมมีคุณภาพ   ก็จะ
แกไขปญหาท่ีมีอยูภายในใจไมไดเลย   ฉะนั้นการปฏิบัติไมจําเปนจะว่ิงตามปริยัติ
จนลืมกิเลสตัณหาท่ีมีอยูภายในใจ   กิเลสตัณหาเคล่ือนตัวไปกอเหตุท่ีไหน   ตองใช
ปญญาทําลายในจุดน้ัน ๆ   ใหทันตอเหตุการณ   อยาใหกิเลสตัณหาไดกอตัวตั้ง
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หลักไดเลย   นั้นแลจึงชื่อวาเปนนักปฏิบัติท่ีแทจริง   มรรคผลใดพอที่จะเปนไปใน
ชาตินี้ได   ขอใหเปนปจจัตตังรูเห็นเฉพาะตัวของทานนั้นเทอญ 
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