
 
 
 
 
 
 

               



พบกระแสธรรม  ก 

คําปรารภ 
 
หนังสือพบกระแสธรรมเลมนี้   ผูเขียนใชอุบายในวิธีพิจารณาดวยปญญา   

ท่ีเรียกวา   การเจริญวิปสสนา   เพราะอุบายในวิธีทําสมาธินั้น   ทานก็ทํากันอยูแลว    
จึงไมไดเขียนไวในหนังสือเลมนี้   วิธีทําสมาธิถึงจะมีคําบริกรรมตางกันก็ไมเปน
ไร   ขอสําคัญคือใหจิตมีความสงบก็ใชได   เพราะคําบริกรรมท้ังหมดนั้นเปนเพียง
อุบายใหจิตมีความสงบเทานั้น   อยาไปเขาใจวานึกคําบริกรรมอยางนั้นผิด   นึกคํา
บริกรรมอยางนั้นถูก   เร่ืองความผิดความถูกมันข้ึนอยูกับสติกับจิต   ถาตั้งสติกับ
จิตไวใหตรงสัมมาสมาธิแลว   คําบริกรรมน้ันถูกท้ังหมด   ถาต้ังสติกับจิตไวไมตรง   
ก็จะกลายเปนมิจฉาสมาธิ   หรือเปนโมหสมาธิไป   คําบริกรรมน้ันก็ผิดไปดวย   คํา
บริกรรมน้ันจะชวยอะไรไมไดเลย 

เชนนึกคําบริกรรม   พุทโธ   ยุบหนอ   พองหนอ   หรือสัมมาอรหัง   หรือ
กําหนดเพียง   อานาปานสติแตอยางเดียวก็ใชได   อุบายการทําสมาธิท้ังหมดนี้ใคร
มีความชํานาญในทางไหนก็ใชคําบริกรรมนั้นไป   แตเม่ือทานหยุดในคําบริกรรม
แลว   หรือหยุดในการทําสมาธิแลว   ก็ใหนอมใจใชปญญาตอไป   อุบายในวิธี
พิจารณานั้นมีอยูในหนังสือ   พบกระแสธรรมนี้แลว   กอนจะปฏิบัติตามหนังสือ
เลมนี้   ใหเราอานทบทวนหลาย ๆ คร้ัง   เพื่อใหมีความเขาใจในอุบาย   จะไดนําไป
ปฏิบัติไดถูกตอง   ปญญาท่ีจะพิจารณานั้น   ก็ใชปญญาธรรมดาเปนพื้นฐานไป
กอน   เม่ือมีความชํานาญ   จิตรูเห็นตามปญญาไดแลว   ก็เอาอุบายเดิมเปนฐาน   
แลวพิจารณาดวยปญญาในฐานเดิมบอย ๆ   ปญญาข้ันพื้นฐานก็จะกลายเปน
วิปสสนา   การเจริญวิปสสนาก็พิจารณาอยูในฐานเดิมอีก   แตจิตจะรูเห็นในสัจ
ธรรมนั้นชัดมากขึ้น   ปญญาก็มีความฉลาดเฉียบแหลมขึ้น   เม่ือความพรอมในการ
เจริญวิปสสนามีความสมบูรณเม่ือไร   ก็จะเกิดวิปสสนาญาณข้ึน   จะละกิเลส
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ตัณหา   อวิชชาใหหมดไปจากใจชวงนี้แล   คําวาปญญาเกิดอยูในจุดนี้   ขอนัก
ภาวนาจงเขาใจ 

 
   (พระอาจารย ทูล ขิปฺปปฺโญ) 
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พบกระแสธรรม 
หนังสือ   พบกระแสธรรม   ที่ทานไดอานอยูในขณะนี ้  ผูเขียนขอทําความ

เขาใจกับทานไวในท่ีนี้ดวย   เพื่อใหเกิดความเขาใจท่ีตรงกัน   จะไดไมเกิดความ
ขัดแยงกันในเหตุในผล   เพื่อใหตรงตามหลักสัจธรรม   เพราะทุกทานก็ตองการ   
พบกระแสธรรมอยูแลว   คําวาพบกระแสธรรมนั้น    ยอมตีความหมายไปไดหลาย
ทาง   ถึงจะตีความหมายกันไปหลายทางก็ตาม   แตก็มีความหมายหนึ่งจะเปนแนว
ทางท่ีถูกตอง   ถึงผูเขียนจะใหความหมายในอุบายการพบกระแสธรรมเอาไวในท่ี
นี้ก็ตาม   ก็เพื่อใหทานไดพิจารณาดวยปญญา   ดวยเหตุผล   กลั่นกรองทบทวนตาม
หลักความเปนจริง   เอาหลักเหตุผลมาเปนเคร่ืองตัดสิน   เพ่ือใหตรงกับคําวา   พบ
กระแสธรรม   ฉะนั้นผูเขียนจึงใหความหมายไววา   ผูที่จะพบกระแสธรรมไดนั้น   
จะมีเฉพาะพระอริยเจาข้ันพระโสดาบันข้ึนไป   เพราะพระอริยเจาข้ันพระโสดาบัน
เปนผูมีดวงตาที่สวางไดแลว   ถึงจะไมสวางอยางทั่วถึงก็ตาม   ก็นับไดวาเปนผู
สามารถมองเห็นเสนทางของพระนิพพานไดถูกตอง   หรือเขากระแสของพระ
นิพพานไดอยางหายความสงสัย   ถึงผูนั้นไมเคยเขากระแสพระนิพพานมากอนก็
ตาม   เม่ือผูน้ันไดบรรลุธรรมเปนพระอริยโสดานาทีใด   ผูน้ันก็ยอมรูตัวเอง   วาตัว
เอง   พบกระแสธรรม   กาวขาเขาสูพระนิพพานไดแลว   จึงเรียกวาผูน้ันไดพบ
กระแสธรรมท่ีถูกตอง   และจึงนับไดวาเปน   นิยตบุคคล   คือบุคคลท่ีตรงแลวซ่ึง
พระนิพพานจะไมมีการเส่ือมถอยกลับมาเปนปุถุชนอีกตอไป   ถึงจะไดมาเกิดใน
โลกนี้อีก   ก็ไมเกินเจ็ดชาติเปนอยางมาก   ก็จะถึงท่ีสุดคือพระนิพพานไดอยาง
สมบูรณ 

อุบายแนวทางท่ีนักปฏิบัติจะพบกระแสธรรมไดนั้น   พระพุทธเจาไดตรัส
ไวแลวเปนอยางดี   และมีเหตุผลพรอมแลวอยางชัดเจน   เพ่ือใหเราไดมีความเขาใจ
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อยางถูกตอง   วาในครั้งพุทธกาลนั้น   พุทธบริษัทไดพากันปฏิบัติกันมาอยางนี้จึง
ไดบรรลุมรรคผล   ถึงเราจะปฏิบัติกันในชวงหลังก็ตาม   ก็ขอใหพากันปฏิบัติที่ถูก
ตองตามอุบายเดิม   ท่ีพระพุทธเจาไดตรัสไวแลวเปนอยางดี   ผลของการปฏิบัติ
ของพวกเราท้ังหลาย   ก็จะเปนผูพบกระแสธรรม   เหมือนกันกับในคร้ังพุทธกาล
อยางแนนอน   จึงนับไดวาเปนผูเดินตามรอยยุคลบาทของพระพุทธองคอยางแท
จริง   มรรคผลในคร้ังพุทธกาลเปนอยางไร   มรรคผลในยุคปจจุบันนี้ก็เหมือนกัน
ทั้งนั้น   ผูปฏิบัติธรรมไดบรรลุธรรมในระดับไหน   ผูนั้นก็จะหายความสงสัยใน
ตัวเองทันที   วาเราไดพบกระแสธรรมในระดับนั้นแลว   จะไมคิดวาธรรมนั้นผิด
หรือถูก   และไมคิดวาจะไปถามใครตอใครอีกตอไป   เชนในครั้งพุทธกาลผูที่ทาน
ไดพบกระแสธรรมแลว   จึงไมไดถามพระพุทธเจาวา   ธรรมน้ีอยูในระดับไหน   น้ี
ก็เพราะผูปฏิบัติรูแกใจตัวเองไดแลว   ถึงทานเหลานั้นจะไปกราบพระพุทธเจา   ก็
ไมมีความคิดท่ีจะไปเลาธรรมท่ีตัวเองรูแลว   ใหพระพุทธเจาฟงแตอยางไร   ถึง
พระพุทธเจาจะพยากรณวา   ผูนั้นไดบรรลุธรรมข้ันนั้นข้ันนี้แลวก็ตาม   ผูท่ีบรรลุ
ธรรมก็จะไมดีใจตื่นเตนกับคําพยากรณนั้นเลย   นี้คือผูท่ีพบกระแสธรรมอยางแท
จริง   จึงเปนปจจัตตัง   รูเฉพาะตัวอยูตลอดไป   ถึงจะมีผูกลาวสรรเสริญเยินยอ   
หรือกลาวรายดวยประการใดก็ตาม   ผูพบกระแสธรรมแลวจะไมเกิดความดีใจ   
หรือความเสียใจไปตามโลกธรรมแตอยางใด 

ในยุคน้ีสมัยน้ี   ผูที่ทานพบกระแสธรรมแลว   ความรู   ความเห็น   ความเขา
ใจ   ก็เปนไปเหมือนกันกับคร้ังพุทธกาล   ไมวาผูนั้นจะเปนชนชาติไหนภาษาใด   
จะเปนเพศหญิงเพศชาย   หนุมแก   หรือเปนเพศของนักบวชก็ตาม   เมื่อผูนั้นพบ
กระแสธรรมในระดับไหน   ธรรมระดับนั้นก็เหมือนกันทั้งหมด   ไมมีการเปลี่ยน
ไปตามยุคตามสมัย   เพราะศาสนธรรม   คําสอนของพระพุทธเจา   พระองคได
เลือกเฟนไวแลวเปนอยางดี   จึงไดนํามาสอนสัตวโลกอยางเปดเผย   และเปนคํา
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สอนเดียวในโลก   ที่สอนใหผูปฏิบัติตามไดบรรลุมรรคผลนิพพาน   และเปนคํา
สอนที่ทุกคนจะพิสูจนดวยการปฏิบัติ   ใหถูกตองตามหลักความจริง   เพราะมรรค
ผลนิพพานไมไดเปลี่ยนไปตามความเขาใจของคน   วาหมดยุคหมดสมัยปฏิบัติไป
ก็ไมไดมรรคไมไดผล   นี้เปนคําพูดของคนบอด   นี้เราจะเอาคนบอดอยางนี้หรือ
เปนครูเปนอาจารย   ขณะนี้มรรคผลนิพพานยังมีอยู   แตผูจะปฏิบัติใหเขาถึงมรรค
ผลนิพพานไดนั้นมีนอยมาก   เพราะอุบายขอปฏิบัติเพื่อเขาสูมรรคผลนิพพานนั้น
มีจํากัด   ถามีความเห็นผิดจากแนวทางนี้ไป   ผูน้ันก็จะหมดโอกาสพลาดจากมรรค
ผลทันที   ฉะนั้นความเห็นผิดจึงเปนเสนทางท่ีหางออกไปจากมรรคผลนิพพาน   
ชีวิตนี้ก็ยากท่ีจะพบกระแสธรรมได   เพราะอุบายวิธีท่ีนักปฏิบัติจะพบกระแส
ธรรมไดนั้น   เปนอุบายแนวทางท่ีจํากัด   ถาปฏิบัติผิดพลาดไป   ก็เปนอันวาพลาด
จากมรรคผลทันที   หรือถาหากผูนํามีการเขาใจผิดความเห็นผิดเพียงคนเดียว   ก็จะ
สอนใหคนอื่นมีความเขาใจผิด   ความเห็นผิดตอไปเปนหม่ืนเปนแสนคน   ฉะนั้น
ความเห็นผิดจึงเปนภัยแกมรรคผลนิพพานยากที่จะแกไข   เพราะยุคนี้ไมมีพระ
พุทธเจาเปนผูตัดสินวาใครผิดใครถูก   ผูปฏิบัตินั้นแหละจะชวยตัวเอง   หรือถา
หากนักปฏิบัติไดรับขอมูลจากผูนํามาผิด   การปฏิบัติก็จะผิดตลอดไป   ถาหากได
รับขอมูลจากผูนําท่ีถูกตอง   นักปฏิบัตินั้นก็จะเขากระแสแหงพระนิพพาน   จะเร็ว
หรือชานั้นข้ึนอยูกับความจริงจังในการปฏิบัติของตน   หรือจะมีคําถามวา   ผูนํา
อยางไรผิด   ผูนําอยางไรถูก   ขอนี้ก็มอบใหทานเปนผูตัดสินดวยตนเอง   ถาผูมี
ปญญามีเหตุผลอยูในตัวแลวยอมไมเหลือวิสัย   เพราะของจริงของปลอมยอมเปด
เผยอยูตลอดเวลา 

จิตสงบเพียงขมกิเลสไดช่ัวคราว 
นักภาวนาตองใชปญญาพิจารณาใหรอบรู   ตีความหมายในคําสอนของพระ

พุทธเจาใหเขาใจ   ใหมีความถูกตองในเหตุผลจนมีความม่ันใจ   วาเปนอุบายแนว
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ทางที่ถูกตอง   ตรงตามคําสอนของพระพุทธเจาอยางแทจริง   เชน   สมถกรรมฐาน   
และวิปสสนากรรมฐาน   ท้ังสองนี้มีความเก่ียวของกันอยางไร   ในคร้ังพุทธกาล
พุทธบริษัทปฏิบัติกันมาอยางไรจึงไดบรรลุมรรคผล   เราตองคนดูหลักฐานเดิมมา
เปนอุบายประกอบบาง   เพราะกรรมฐานท้ังสองนี้มีผลท่ีอุดหนุนซ่ึงกันและกัน   
จะเอาอยางใดอยางหนึ่งจะไมสําเร็จมรรคผล    เพราะมีผูปฏิบัติกันมาในวิธีทํา
สมาธิแตอยางเดียวมาแลว   จึงไมมีใครในยุคนั้นไดบรรลุมรรคผล   เชนพวกฤๅษี
ดาบสพากันทําสมาธิจนจิตมีความสงบถึงข้ันรูปฌาน   อรูปฌาน   ชํานาญจนเปน
วสี   มีความคลองตัวในการฝกจิต   ในการเขาสมาธิและการออกจากสมาธิ   มีสติ
ควบคุมใหจิตมีความสงบไดอยูตลอดเวลาที่ตองการ   ถึงจะทําใหจิตมีความสงบมี
ความวางอยางละเอียดขนาดนั้น   ก็ไมมีดาบสฤๅษีผูใดไดมีปญญาเกิดข้ึน   เพื่อรู
แจงเห็นจริงในสัจธรรม   และไมมีดาบสฤๅษีใด   ไดบรรลุมรรคผลนิพพานไดเลย   
อยางมากก็ไดญาณ   ไดฌาน   หรือมีอภิญญาเกิดข้ึนเทานั้น   เชนมีตาทิพยมีหูทิพย   
รูวาระจิตของคนอื่น   หรือมีฤทธ์ิตาง ๆ เทานั้น   จึงไมมีดาบสฤๅษีตนใดมีปญญารู
แจงเห็นจริงในสัจธรรม   ไมมีอริยเจาในกลุมดาบสฤๅษีน้ีเลย   นี้คือผูที่ทําสมาธิแต
อยางเดียว   อุบายนี้ในชวงแรกพระองคก็ไดไปฝกอยูกับดาบสท้ังสองจนมีความ
ชํานาญ   เมื่อพระองคพิจารณาดวยเหตุผลแลว   จึงรูวาการทําใหจิตมีความสงบแต
อยางเดียวนี้   ไมใชแนวทางท่ีจะสําเร็จได   นี้คือผูท่ีมีปญญาเปนพื้นฐานมากอน
แลว   เม่ือทําในสมาธิแลว   ก็มีความรอบรูดวยปญญาวา   การทําสมาธิแตอยาง
เดียวไมใชทางละกิเลสตัณหา   อวิชชาไดเลย   จึงไมมีดาบสฤาษีใดละกิเลสตัณหา
ราคะโมหะอวิชชาใหหมดไปจากใจได   ถึงจะทําใหจิตมีความสงบในสมาธิระดับ
ไหน   ก็เปนเพียงขมกิเลสตัณหาไวไดช่ัวคราวเทานั้น   เมื่อเผลอตัวเมื่อไร   ความ
โลภ   ความโกรธ   ความหลง   ราคะ   ตัณหา  ก็ฟูขึ้นที่จิตตามเดิม 
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น้ีเราพากันปฏิบัติทุกวันน้ี   เราเอาใครเปนครูเปนอาจารยกันแน   แตทุกคน
ก็ตองตอบเปนเสียงเดียวกันวา   เอาพระพุทธเจานั้นแหละเปนเนติแบบฉบับ   ทุก
คนก็วาเปนผูเดินตามยุคลบาทของพระพุทธเจาท้ังนั้น   นี้เปนเพียงคําพูด   แตการ
ทําการปฏิบัตินั้นทําตามแบบฉบับของพวกดาบสฤๅษ ี  ความตองการใหปญญาเกิด
ข้ึนจากการทําสมาธินั้น   จะเปนไปไดอยางไร   เพราะ   การทําสมาธิ   เปนเพียง
อุบายใหจิตมีความสงบเทานั้น   สวนปญญาจะเกิดข้ึน   ตองเกิดขึ้นจาก   โยนิโส
มนสิการ   คือการใครครวญ   การนึกคิดตรึกตรอง   ใหแยบคายในเหตุในผล   มัน
เปนคนละอุบายกัน   เพียงเทานี้   ก็ยังตีความหมายในคําวา   สมถะและวิปสสนาไม
ถูกตอง   ยังมีความเขาใจผิดความเห็นผิดตามหลักความจริง   ถามีความเห็นผิดใน
เบ้ืองตน   การปฏิบัติตอไปก็เปนอุบายท่ีผิด   แมผลท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติก็ผิดกัน
ท้ังหมด   ฉะนั้นการตีความหมายใหผิดจากหลักความเปนจริง   จึงเปนส่ิงปกปด
มรรคผลนิพพาน   จะไมสมความตองการที่ตัวเองกําลังปฏิบัติอยูในชาตินี้เลย 

ปญญาข้ันพ้ืนฐานมีอยูกับทุกคน 
เม่ือมีคําโตแยงข้ึนวา    ถาจิตไมมีความสงบเปนสมาธิกอนแลว   ปญญาจะ

เกิดข้ึนไดอยางไร   ตอบวาปญญาเกิดข้ึนนั้น   คืออารมณของวิปสสนาญาณ   หรือ
อีกศัพทหนึ่งวา   ภาวนามยปญญา   แปลวาปญญาเกิดข้ึนจากการภาวนา   ปญญา
ประเภทนี้แหละนักภาวนามีความตองการยิ่งนัก   แตก็ยากมากที่นักภาวนาจะมี
ปญญาประเภทนี้เกิดข้ึน   เพราะเปนปญญาข้ันสูง   เปนปญญาที่ตัดกระแสโลก   
เปนปญญาที่ตัดความสงสัยลังเล   เปนปญญาที่ถอนรากถอนโคนตัวอุปาทาน   ที่มี
ความยึดมั่นถือมั่นในตัวอัตตาใหหมดไปจากใจ   เปนปญญาของผูกําลังจะไดบรรลุ
ธรรมในขณะนั้น   ถาผูใดมีวิปสสนาญาณเกิดข้ึนไดแลว   อีกไมกี่นาที   ผูนั้นก็จะ
ไดบรรลุมรรคผลขั้นใดขั้นหนึ่งในไมชา   อยางต่ําจะไดบรรลุธรรมขั้นพระอริยโส
ดาขึ้นไป   นี้แลคําวาปญญาเกิด   มิใชวาจะเกิดขึ้นลม ๆ แลง ๆ ตามความเขาใจของ
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ตัวเอง   เพราะเปนปญญาขั้นสูง   ข้ันละเอียด   เปนปญญาท่ีกําลังจะหลุดจากปุถุชน   
ข้ึนเปนพระอริยะ   เปนปญญาของนักปราชญผูฉลาดรอบรูในหลักสัจธรรม   เปน
ปญญาของผูมีความรอบรูในเหตุผลอยางท่ัวถึง   ปญญาประเภทนี้   มิใชจะเกิดข้ึน
ลอย ๆ ตามความเขาใจของตัวเอง   และเปนปญญาท่ีบังคับไมได   ปญญาประเภท
นี้   ถานักปฏิบัติทําไมถูกหลักเปนไปตามสัมมาทิฏฐิแลว   อีกรอยกัปพันกัลป   
ปญญาประเภทน้ีก็จะไมเกิดข้ึนกับผูภาวนาผิดน้ีเลย 

การทําสมาธิ   เพื่อความถูกตองเปนสัมมาสมาธิท่ีจะหนุนใหวิปสสนาญาณ
เกิดข้ึนก็ยังไมเขาใจ   ไฉนปญญาประเภทนี้จะเกิดข้ึนไดเลา   นี้เราเปนนักปฏิบัติ   
ตองมีความรอบรูในการทําสมาธิ   วาสัมมาสมาธิเปนอยางไร   โมหสมาธิ   มิจฉา
สมาธิเปนอยางไร   ถายังเปนโมหสมาธิ   เปนมิจฉาสมาธิอยูตราบใด   วิปสสนา
ญาณก็จะไมเกิดข้ึนไดเลย   ขณะนี้เราเปนนักปฏิบัติอยูในข้ันอนุบาล   ยังลมลุก
คลุกคลานยังไมรูวาอะไรผิด   อะไรถูก   อะไรเปนสัมมาทิฏฐิ   คือความเห็นท่ีถูก
ตอง   อะไรเปนมิจฉาทิฏฐิ   คือความเห็นผิด   ก็ยังไมเขาใจ   ไฉนวิปสสนาญาณจะ
เกิดข้ึนไดเลา   ฉะนั้นการภาวนาปฏิบัติเราตองเขาใจในพื้นฐาน   ตีความหมายใน
คําวา   สมถะ   และวิปสสนาใหเขาใจ   หรือมีคําถามวา   สมถะ   กับวิปสสนาจะ
ปฏิบัติอยางไหนกอนกัน   ตอบไดวาจะทําอะไรกอนอะไรหลังก็ได   เพราะอุบายท้ัง
สองนี้เปนพลังหนุนซ่ึงกันและกัน   ผูปฏิบัติตองมีความเขาใจในอาการของจิตตัว
เอง   ถาชวงไหนจิตไมชอบนึกคิดอะไร   ในชวงนั้นใหทําสมาธิไปกอน   เมื่อจิตมี
ความสงบพอสมควรแลว   จึงใชปญญาพิจารณาในหลักสัจธรรมทีหลัง   หรือใน
ชวงใดจิตเราชอบนึกชอบคิดไมอยูเปนปกติ   จะกําหนดคําบริกรรม   หรือกําหนด
อานาปานสติ   ก็มีแตความลืมตัวออกไปคิดเร่ืองโนนเร่ืองนี้   ในชวงนั้นก็ตองใช
ปญญาพิจารณาไปกอน   เร่ืองท่ีจะนํามาพิจารณานั้นใหสังเกตดูจิตตัวเองวา   มี
ความคิดติดพันอยูในเรื่องอะไร   ก็ตองใชปญญาพิจารณาใหอยูในขอบเขตของไตร
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ลักษณ   คือ   อนิจจัง   ทุกขัง   อนัตตา   หรือ   มีเรื่องที่จะใหคิดพิจารณาอีก   ก็ให
พิจารณาตามหลักความจริงในเร่ืองนั้น ๆ   และใหลงสูไตรลักษณทุกครั้งไป   เมื่อ
จิตมีความเหนื่อยในการคิดพิจารณาแลวก็ตองหยุด   แลวมากําหนดจิตเพ่ือทํา
สมาธิตอไป   การเจริญในสมถะ   และวิปสสนาน้ัน   เรามีความสะดวกในอิริยาบถ
ใดก็ทําไดทั้งนั้น   จะสําเร็จผลประโยชนในการปฏิบัติเหมือนกัน 

ฉะนั้นการปฏิบัติเราตองวางพื้นฐานไวใหดี   ขณะนี้ปญญาของเรามีอยูแลว   
ใชปญญาที่มีอยูแลวเปนพ้ืนฐานในทางธรรม   แตกอนมาเรามีแตใชปญญาคิดไป
ในทางโลก   คิดไปไมมีขอบเขต   คิดไปไมมีจุดหมายปลายทาง   จึงเรียกวา   
ปญญาลอยตามกระแสโลก   หาท่ีจบส้ินไมได   เดี๋ยวคิดเรื่องโนน   เดี๋ยวคิดเรื่องนี ้  
ท้ังเร่ืองสวนตัว   ท้ังเร่ืองของคนอื่น   คิดไมมีการจบส้ิน   ผูมีความคิดไดอยางนี้   
แสดงวาผูน้ันมีปญญาอยูในตัว   แตก็เปนปญญาข้ันโลกีย   ปญญาขั้นนี้มีอยูกับทุก
คน   ไมวาผูนั้นจะเปนชาติใดภาษาใด   จะมีการศึกษานอยศึกษามาก   ปญญาก็ตอง
มีอยูในตัว   ถึงจะไมมีใครสอน   แตก็มีปญญาประเภทนี้ประจํานิสัย   ถาผูมีการ
ศึกษาข้ันสูงข้ึนไปในวิชาตาง ๆ   เชนผูคิดทําจรวดข้ึนไปเท่ียวรอบโลก   ไปดวง
จันทร   หรือคิดทําอะไรไดหลาย ๆ อยางในโลกนั้น   ก็เพราะมีปญญาท้ังนั้น   คิด
สรางโลกใหมีความเจริญ   คิดทําลายโลกเพื่อใหเกิดความหายนะ   ก็ใชปญญาท้ัง
นั้น   นี้แสดงวาปญญามีอยูกับทุกคน   ไมตองทําสมาธิใหจิตมีความสงบ   ปญญาก็
มีอยูประจําตัว   แตเปนปญญาในทางโลก   เปนปญญาสรางสรรคหรือทําลายโลก
นั้นเอง 

วางปญญาข้ันพ้ืนฐานไวใหตรง 
ปญญาข้ันโลกียทางโลกนี้ เอง   จะเปนพ้ืนฐานในการทํางานเพ่ือเปน

ประโยชนในทางธรรม   การฟงเทศนก็ตองมีปญญาข้ันโลกีย   การศึกษาธรรมะ
เบ้ืองตนก็มีปญญาข้ันโลกีย   ความเขาใจในพื้นฐานการศึกษาในทางธรรม   ก็ตอง
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มีปญญาข้ันโลกีย   แมการสรางความดีมีการไหวพระสวดมนตทําบุญใหทาน   ก็
เนื่องดวยปญญาข้ันโลกียท้ังน้ัน   จะรักษาศีลหา   ศีลแปด   ศีลสิบ   ศีลสองรอย
ย่ีสิบเจ็ด   ใหมีความสมบูรณได   ก็ตองมีปญญาข้ันโลกียเปนเคร่ืองรักษา   ถาไมมี
ปญญาความรูรอบในศีลแลว   จะรักษาศีลใหบริสุทธ์ิไมไดเลย   แมการภาวนา
ปฏิบัติก็ตองใชปญญาข้ันโลกียเปนพื้นฐาน   การทําสมาธิก็ตองใชปญญาพิจารณา
ใหเขาใจ   วาสมาธิข้ันไหนเปนอยางไร   จะเปน    ขณิกสมาธิ   อุปจารสมาธิ   อัปป
นาสมาธิ   รูปฌาน   อรูปฌาน   ก็ตองใชปญญาพิจารณาในการทํา   หรือเร่ืองโมห
สมาธิ   มิจฉาสมาธิก็ตองศึกษาดวยปญญาใหเขาใจ   เพื่อหาวิธีปองกันไมใหสมาธิ
ประเภทนี้ เกิดข้ึนได   หรือ   นิวรณหา   คือกามฉันทะ   พยาบาท   ถีนมิทธะ   
อุทธัจจกุกกุจจะ   อวิชชา   ก็ตองใชปญญาพิจารณาศึกษาใหเขาใจ   และมีอุบาย
ปญญาปองกันไมใหนิวรณนี้เขาครอบงําจิตได   ฉะนั้นการวางแผนแนวทางปฏิบัติ
ทุกข้ันตอน   ตองใชปญญากอนท้ังส้ิน   เพื่อความถูกตองในการปฏิบัติธรรม   เพื่อ
ปองกันความผิดพลาดในการปฏิบัติซ่ึงอาจเกิดข้ึนไดในบางกรณี   คําวาปญญาคือ
ความรอบรูก็ตองรูรอบในการปฏิบัติธรรม   นักปฏิบัติตองเปนผูเตรียมพรอมใน
การปฏิบัติธรรม   ใชปญญาพิจารณาในอุบายในแนวทางปฏิบัติอยางรอบดาน   
เพื่อปองกันความผิดพลาดในการปฏิบัติธรรม   และใชปญญาแกไขในปญหาท่ีเปน
อุปสรรคขัดขวางภายในใจใหหมดไป   จึงชื่อวาผูมีความฉลาดในการปฏิบัติธรรม 

ศรัทธาก็ตองมีปญญาประกอบ 
ศรัทธา   คือความเช่ือ   ก็ตองใชปญญาพิจารณากอนวาส่ิงนั้น ๆ เรื่องนั้น ๆ   

มีเหตุผลพอเชื่อถือไดหรือไม   จะเปนเร่ืองของบุคคล   หรือเปนเรื่องคําพูดของคน   
พอจะใหความเชื่อไดหรือไม   ก็ตองใชปญญาพิจารณาดูบาง   มิใชจะเชื่อแบบหลับ
หูหลับตาอยางงมงาย   ดังคําวา   อยาเชื่อตามตํารา   คําน้ีก็ตองใชปญญาพิจารณาให
แยบคาย   วาตํารานั้นมีเหตุผลพอจะเชื่อถือไดไหม   ถามีเหตุผลพอเชื่อไดก็จําไว
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เปนตัวอยาง   และนํามาปฏิบัติตอไป   ถาเหตุผลเชื่อถือไมไดก็ตัดท้ิงไป   คําวา
เลือกเฟน   ก็ ตองใชปญญาพิจารณาใหรูจักของจริงของปลอม    ตําราก็ตองเลือก
หาตําราท่ีมีหลักความจริงในเหตุในผล   จึงเปนศรัทธาญาณสัมปยุต   คือพิจารณา
กอนแลวจึงเชื่อ   เชน   ตํารา   ท่ีเปนแนวปฏิบัติมีอยูในท่ีท่ัวไป   เราจะตัดสินใจเช่ือ
ในตําราไหน   เชื่อในอุบายการปฏิบัติอยางไร   เราก็ตองใชปญญาพิจารณาใหรอบ
คอบกอนตัดสินใจ   การใชปญญาพิจารณาใหแยบคายในเหตุในผล   จะชวยใหเกิด
ความเขาใจอยางถูกตองไดเปนอยางดี   และแกปญหาความเขาใจผิดไปไดมากที
เดียว   ความสงสัยลังเลจะไมมีในใจ   เพราะใชปญญาพิจารณาใหแยบคายกอนแลว 

ในคร้ังพุทธกาล   ผูท่ีทานไดสําเร็จเปนพระอริยบุคคล   คือ   พระโสดาบัน   
พระสกิทาคา   พระอนาคา   พระอรหันต   ในคร้ังแรก   ทานเหลานี้ก็มีปญญาข้ัน
พ้ืนฐานธรรมดาเหมือนคนท่ัวไป   ถาไมมีปญญามากอนแลว   จะฟงเทศนของพระ
พุทธเจาไมเขาใจ   ไมรูเร่ือง   วาพระพุทธเจาเทศนเรื่องอะไร   นี้ทานเหลานั้นมี
ปญญาข้ันพื้นฐานอยูแลว   จึงเขาใจในคําสอนของพระพุทธเจา   พระพุทธเจาให
พิจารณาดวยปญญาในเรื่องอะไร   ทานเหลานั้นก็ใชปญญาที่เปนโลกียพิจารณาตอ
ไป   เชนพิจารณา   ธาตุส่ีขันธหา   พิจารณาอาการสามสิบสอง   พิจารณาเรื่อง   
อสุภะ   คือความสกปรกโสโครกของธาตุขันธทั้งเราท้ังเขา   ใหเขาใจในหลักความ
เปนจริง   เมื่อใชปญญาข้ันโลกียพิจารณาอยูบอย ๆ   และสอนจิตใหมีความเขาใจ
อยางถูกตอง   สอนจิตใหมีความรูเห็นตามหลักความเปนจริงอยูบอย ๆ   จิตก็คอย
ฉลาดสามารถรูเห็นในสัจธรรม   ทานเหลาน้ันก็ไดบรรลุมรรคผลเปนอริยบุคคลไป   
หรือมีพระอริยเจาองคไหนในคร้ังพุทธกาลท่ีไมมีปญญามากอน   ทุกคนยอมมี
ปญญาข้ันโลกียมากอนท้ังนั้น   ถาไมมีปญญาข้ันพ้ืนฐานมากอน   จะวางแนวทาง
ในอุบายการปฏิบัติใหถูกตองไดอยางไร   หรือมีพระอริยเจาองคไหนที่ไมมีปญญา
มากอน   พอจะนํามาเลาใหผูเขียนฟงไดไหม   หรือถาสงสัยในเร่ืองนี้   ผูเขียนก็
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พรอมท่ีจะอธิบายใหฟง   เพราะผูเขียนอานประวัติของพระอริยเจาองคไหนก็ลวน
แลวแตเปนผูมีปญญามากอนทั้งนั้น 

การภาวนา   ถารูจักใชปญญาพิจารณาในการวางแผนในเบื้องตนใหถูกตอง   
ตรงตออริยมรรคอริยผลแลว   การภาวนาปฏิบัติก็ไมมีอุปสรรคกังวลในความผิด   
เพราะตัดความลังเลสงสัยในคําวาผิดออกไป   จะเหลือแตความเขาใจท่ีถูกตอง   
การปฏิบัติก็ตรงตอมรรคผลนิพพาน   เหมือนกับผูดูแผนท่ีเสนทางอยางถูกตอง
แมนยําแลว   เม่ือขับรถก็เรงรถเต็มท่ีไดไมตองกลัววาจะผิดทาง   เรงรถใหเร็วได
มากเทาไร   การท่ีจะไปถึงจุดหมายปลายทางก็ถึงไดเร็วเทานั้น   ถาดูเสนทางใน
แผนท่ีไมเขาใจ   ขับรถไปจากท่ีนี่จะไปวกวนหาทางออกวาอยูแถวไหน   เดี๋ยวก็
เดินหนาเดี๋ยวก็ถอยหลัง   ถามคนนั้นถามคนนี้   เม่ือไปถามผูท่ีไมรูจักเสนทาง
เหมือนกัน   เขาก็จะบอกสงเดชพอใหหมดภาระไป   ในท่ีสุดก็จะขับรถคลานไปมา
อยูแถวไหนไมรู   ถาหากไปถามผูท่ีทานรูเสนทางจริง ๆ   ทานก็สงเคราะหดวย
ความเมตตา   เราก็จะพอมีทางออกได   ใหถือวาเปนโชคของเราก็แลวกัน   หรือถา
ทานบอกเสนทางตรงแลวไมเชื่อ   หรือไมไปตามทาน   ก็ใหถือวาเปนกรรมของเรา
ก็แลวกัน   น้ีฉันใด   นักภาวนาปฏิบติัตองใชปญญาพิจารณาใหรอบคอบ   เพ่ือปอง
กันความผิดพลาดเอาไว   เมื่อเราวางเสนทางในอุบายการปฏิบัติไวตรงแลว   การ
ปฏิบัติก็ไมมีอุปสรรคใหเกิดความลังเลใจ   ความเพียรมีมากนอยเทาไรก็ตัดสินใจ
ทุมเทเต็มที่  ถึงจะมีกิเลสมารเขามาขัดขวาง   มาหลอกลวงใหเราหลงกลเราก็รูเทา
ทัน   เพราะรูแลววาตองมีมารประเภทนี้เขามาขัดขวางหลอกลวงใหเราลาชา   เรา
ตองใชสติปญญาฝาฟนอดทนตอสู   ความเพียรมีเทาไรทุมเทเต็มท่ี   จึงจะผานหมู
มารไปได   จึงนับไดวา   เปนผูฝากเปนฝากตายไวกับธรรม 
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ระวังมารมากระซิบใจ 
มีอุบายของมารอีกประเภทหนึ่ง   ท่ีนักปฏิบัตมีิความหลงกลเปนจํานวนมาก   

เม่ือมันเอาชนะเราไมไดในวิธีหนึ่ง   มารก็ตองเปลี่ยนแผนใหมมาหลอกลวงเราตอ
ไป   เชนมารมากระซิบใจของนักปฏิบัติวา   ขณะนี้   บุญวาสนาบารมีเรายังไมพอ   
ถึงจะภาวนาเทาไร ๆ ก็ไมไดมรรคผล   ใหคอยสรางบารมีใหเต็มกอนเถอะ   ครู
อาจารยท่ีทานบารมีเต็มแลวทานผานไปได   สวนเราวาสนาบารมีนอยใหคอยเปน
คอยไป   ถาเปนฆราวาส   มารก็จะเพิ่มอีกวา   ขณะนีค้รอบครัวเรายังมี   ตองรับผิด
ชอบดวย   ลูกก็เรียนหนังสือยังไมจบ   ตองหาเงินสงเสียการเลาเรียนใหเขา   หรือ
ลูกเรียนจบแลวแตไมไดงานทํา   ตองชวยเปนภาระหางานใหเขา   หรือลูกยังไมมี
ครอบครัว   จะปลอยใหเขาอยูเดียวดายก็จะขาดความอบอุน   ตองคลุกคลีอยูกับเขา
ไปกอน   หรือมิฉะนั้นมารก็จะกระซิบวางานสังคมรัดตัวมาก   ออกงานแทบไมมี
เวลาพักผอน   เดี๋ยวงานราษฎร   เดี๋ยวงานหลวง   หาเวลาภาวนาไมไดเลย   กวาจะ
กลับมาถึงบานก็ดึกไปเสียแลว   อุบายของมารสูตรนี้มันจึงไดผลจริง ๆ   เกาสิบเกา
จุดเกาเปอรเซ็นต   นักปฏิบัติยอมตกอยูในคําลวงของมารประเภทนี้   ในที่สุดก็ลง
ตัววา   เอาละคอยเปนคอยไปสรางบารมีไปกอนเถอะ   พรอมแลวเมื่อไรจึงวากันที
หลัง   นี้เปนคําจํายอมแบบสมบัติผูดี   แตก็เคยจํายอมอยางนี้มาแลว   ไมรูวากี่ชาติ
ก่ีภพก่ีกัปก่ีกัลป   เม่ือมาถึงชาติน้ีก็จํายอมตามแผนเดิมตามเคย 
 ความลังเล   จึงเปนเหตุไมใหกลาตัดสินใจ   เชนสงสัยในเร่ืองมรรคผล
นิพพานวา   ยุคนี้สมัยนี้เม่ือปฏิบัติไปจะมีมรรคผลเกิดข้ึนกับเราหรือไม   หรือ
วาสนาบารมีเราพรอมหรือยัง   ถามีความสงสัยในตัวเองอยางนี้   ผูน้ันจะไมกลาตัด
สินใจทุมเทกําลังความเพียรใหเต็มท่ีไดเลย   ถึงจะมีความเพียรอยูบาง   ก็ทําแบบ
จด ๆ จอง ๆ  ไมแนใจ   ความสงสัยความไมมั่นใจนี้แล   จึงเปนอุปสรรคในการ
ปฏิบัติธรรม   และเปนอุปสรรคแกมรรคผลนิพพานดวย   ถึงจะปฏิบัติก็อยูในข้ัน
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ทดลองไมตอเนื่องกัน   และยังกลา ๆ กลัว ๆ   ไมมีความม่ันใจในตัวเอง   วาภาวนา
อยางนี้จะผิดหรือถูก   ผลของการปฏิบัติจะไมเกิดข้ึนไดเลย   เพราะสัจธรรมท่ีเปน
ของจริง   ยอมปรากฏข้ึนกับนักปฏิบัติท่ีมีความจริง   ฉะนั้นความลังเลใจจึงเปนลูก
ถวงไมใหสําเร็จผล   จึงเปนในลักษณะลูบ ๆ คลํา ๆ ไมกลาตัดสินใจ   จะรักษาศีลก็
ลูบคลําในศีล   มีความวิตกกังวลวาศีลมีความบริสุทธิ์หรือเศราหมอง   ทําอยางน้ัน
พูดอยางนี้ผิดศีลขอไหน   ไลเลียงกันอยูตลอดเวลา   น้ีคือผูไมมีปญญารักษาศีลน้ัน
เอง 
 จะทําสมาธิก็เกิดความไมมั่นใจในตัวเอง   วาทําอยางนี้ถูกหรือผิดคอยถามผู
อื่นอยูเสมอ   วาจิตสงบแลวอาการของจิตเปนอยางนั้นเปนอยางนี้   แลวตีความ
หมายไปวา   คงเปนญาณนั้นญาณนี้ไป   เผลอ ๆ ก็เขาใจในตัวเองวา   จิตเราไดเขา
ถึงมรรคผลเปนอริยบุคคลข้ันใดข้ันหน่ึงไป   ความเขาใจอยางนี้ยอมมีอยูกับบางคน    
นี้คือผูท่ีไมมีปญญาพิจารณาใหเขาใจในวิธีทําสมาธิ   เมื่อจิตมีความสงบ   มีอาการ
ของจิตเกิดข้ึน   ก็ไมมีปญญาพิจารณาแกไข   จึงไดเกิดความสงสัยวกวน   เกิด
ความสับสนในเรื่องอาการของจิตอยูตลอดเวลา   นี้เพราะไมมีปญญาเปนเคร่ืองตัด
สิน   นี้ก็นาเห็นใจ   ท่ีนักปฏิบัติไดรับขอมูลมาวา   ปญญายอมเกิดข้ึนจากการทํา
สมาธิ   แตเม่ือสมาธิกลายเปนโมหสมาธิ   กลายเปนมิจฉาสมาธิ   ถาเปนลักษณะ
อยางนี้จะเอาอะไรมาแกไข   เพราะปญญาตัวเองก็ไมไดเตรียมเอาไว   คําวาตนแล
เปนที่พ่ึงของตน   ก็ตองพ่ึงสตปิญญาเราเองจึงจะสําเร็จผลเต็มท่ี   เร่ืองปญญาของ
ผูอื่นเพียงเปนของเสริมเทานั้น   เหมือนกันกับแมลูกจูงกัน   ลูกก็ตองกาวขาเอง   
ฝกกาวขาบอย ๆ   ไมนานก็ชํานาญ   ตอไปก็จะไมตองเกาะแมอีก   เพราะเดินคน
เดียวไดแลว   นี้ฉันใดการฝกปญญา   เราจะไปคอยเอาความรูจากทานเทานั้นไมได   
เมื่อเราไดจําความรูจากทานในเรื่องอะไร   ก็ตองนํามาวิจัยวิเคราะหพิจารณาในเหตุ
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ในผล   พยายามฝกตนใหเปนผูฉลาดคิด   ใชอุบายในการคิดโดยเปรียบเทียบ   นั้น
แลคือผูฝกในความเปนที่พึ่งของตน 

พิจารณาดวยปญญาใหแยบคาย 
 นักปฏิบัติตองฝกความแยบคายใหเกิดมีในใจดวยปญญาท่ีฉลาด   เพื่อชี้ขาด
ในความเห็น ผิดของปญหาท่ี เกิด ข้ึนภายในใจใหหมดไป    เพราะปญหา
นานาประการมีอยูท่ีใจ   ปญหาทั้งหมดนั้น   ถาแกไขไมถูกกับจุดก็จะไมหลุดออก
ไปจากใจได   ฉะน้ันการแกปญหา   ก็ตองเอาเหตุท่ีเกิดข้ึนมาเปนหลักพิสูจนดวย
ปญญา   พิจารณาใหรูรอบประกอบดวยเหตุผลท่ีเปนจริง   วาปญหานั้นๆ เกิดข้ึน
ดวยเหตุอันใด   อะไรเปนปจจัยใหเกิดปญหา   จะชําระดวยอุบายใด   ใหปญหานั้น
ไดหมดไป   ก็ตองใชปญญาพิจารณาทบทวนดูปญหานั้น ๆ ตามความเปนจริง   ให
ทําความเขาใจในเหตุผลอยางชัดเจน   เพ่ือความรูจริงเห็นจริงภายในใจ   เพ่ือปอง
กันไมใหใจไดเกิดความยินดีในอารมณฝายต่ํา   เมื่อใจไดตกไปสูอารมณฝายต่ําแลว   
ใหผลเปนทุกขแกใจอยางไรบาง   ตองเอาความผิดพลาดของใจที่ผานมานั้นแหละ
เปนขอมูล   เพ่ือศึกษาความบกพรองของใจที่เผลอตัว   จะไดมีอุบายแกไขปองกัน
ใหทันเหตุการณ   จะไมใหเร่ืองอยางนี้เกิดข้ึนภายในใจอีกตอไป   เม่ือมีความตั้งใจ
ระวังตวัอยูอยางน้ี   สติปญญาก็มีความรอบรูภายในใจและทําความแยบคายภายใน
ใจอยูเสมอวา   จะไมยินดีในอารมณฝายต่ําดังท่ีเคยเปนมา   เชนอารมณแหงความ
รักความยินดีในกามคุณ   ยอมมีแตโทษภัยและทําใหใจเกิดความเศราหมองขุนมัว   
เปนบอเกิดแหงความทุกขใจท้ังน้ัน 
 น้ีเราชอบปลอยใจไปตามประวัติศาสตรเกา ๆ อยูเร่ือยไป   ยังไมไดมีการแก
ไขปรับปรุงตัวเองเคยเกิดอยูในโลกนี้อยางไร   ใจก็อยากจะไปเกิดอีก   โดยไมเห็น
ความทุกขในการเกิดนี้เลย   ใจที่มีความหลงใหลใฝฝนในกามคุณมาอยางไร   ก็มัก
จะปลอยใจไปมั่วสุมอยูในกามคุณนั้น ๆ   และอยากสัมผัสในกามคุณนั้น ๆ ตอไป   
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ในที่สุดก็ลงสูประวัติศาสตรเดิม   คือเกิดอีกทุกขอีก   ฉะนั้นการศึกษาประวัติ
ศาสตรของภพชาต ิ  ก็ตองเอาเรื่องของภพชาติในปจจุบันมาเปนเหต ุ  เพ่ือเปนหลัก
ฐานยืนยันในหลักความจริง   เปนขอมูลบังคับใจใหรับสารภาพความจริง   ถึงจะมี
กิเลสตัณหาสังขารเขามาชวยเหลือพาใหจิตแกตัว   เพื่อบิดเบือนความจริงอยูก็ตาม   
ก็ไมสามารถดิ้นหลุดจากหลักฐานท่ีเปนความจริงนี้ไปได   เพราะสติปญญารูเห็น
ขอมูลคือความจริงท้ังหมดแลว   เม่ือสติปญญาจ้ีจุดไหนลงไปลวนแตเปนความจริง
ทั้งนั้น   เชนการเกิดเปนทุกข   ความแก   ความเจ็บ   ความตายเปนทุกข   หรือ   
ธาตุส่ี   ขันธหา   คือ   รูป   เวทนา   สัญญา   สังขาร   วิญญาณ   เปนทุกข   หรือ
พลัดพรากจากของรักของชอบใจเปนทุกข   อุปาทาน   ความยึดมั่นวาตัวตนของเรา
ก็เปนทุกข   ท้ังหมดนี้เปนความจริง   และส่ิงท้ังหมดนี้เปนของไมเท่ียงก็เปนความ
จริง   หรือส่ิงท้ังหมดนี้ยอมตกอยูในสภาพสูญสลายไมมีตัวตนก็เปนของจริง   ส่ิง
เหลานี้แล   ตองใชปญญาพิจารณาใหแยบคาย   เพื่อใหจิตยอมรับความจริง   จนจิต
ไดเรียนรูความจริงจากปญญา   อีกวันหนึ่งขางหนาจิตก็จะยอมรับความจริงตาม
ปญญานั้นเอง 

ศึกษาเร่ืองของพระอริยเจาใหเขาใจ 
 พวกเราเปนนักปฏิบัติ   ตองศึกษาความเปนมาของพระอริยเจาใหเขาใจ   
เพื่อจะไดนํามาเปนแบบอยางในการปฏิบัติธรรม   การศึกษาก็ตองศึกษาในชวงท่ี
ทานยังเปนปุถุชน   เม่ือทานเรงภาวนาปฏิบัติทานก็มีหลักใหญ ๆ เปนอุบาย   คือ   
สมถะ   และวิปสสนา   เรื่องการเจริญในสมถะ   พวกเราก็พากันปฏิบัติกันอยูแลว   
สวนการเจริญวิปสสนาพวกเรายังไมเขาใจ   และ   บางคนคอยใหปญญาเกิดข้ึน
จากสมาธิกอน   ในที่สุดก็ตายไปเสียเปลา ๆ ยังไมไดเจริญวิปสสนาเลย   น้ีคือผูท่ีได
รับขอมูลมาอยางนั้น   ก็คิดวาตองคอยใหปญญาเกิดข้ึนจากสมาธิกอน   จึงจะเจริญ
วิปสสนาทีหลัง   สวนผูเขียนก็มีขอมูลในดานการศึกษา   และปฏิบัติมาเชนกัน   
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ทานจะตัดสินใจอยางไร   ก็ใหทานไดพิจารณาดวยเหตุผลดวยตนเอง   ขอมูลใน
คร้ังพุทธกาล   มีพุทธบริษัทในสมัยนั้นปฏิบัติอยูในขอบเขตของกรรมฐานสอง   
คือ   สมถกรรมฐาน   และวิปสสนากรรมฐาน   ตองปฏิบัติสลับกันไป   บางทานก็
เจริญสมถะมาก   เจริญวิปสสนานอย   บางทานก็เจริญสมถะนอย   เจริญวิปสสนา
มาก   ข้ึนอยูกับนิสัยแตละทาน   การปฏิบัติอยางนี้   ก็มีพุทธบริษัทไดบรรลุมรรค
ผล   เปนพระอริยบุคคลไปแลวเปนจํานวนมาก   พระพุทธเจาจึงไดวางอุบายท้ัง
สองน้ีไว   เพื่อใหกุลบุตรสุดทายไดปฏิบัติกัน   เพ่ือไดบรรลุมรรคผล   พรอมทั้งยก
บุคคลมาเปนตัวอยาง   เพื่อเปนแบบฉบับของพวกเราท้ังหลาย   เพื่อจะไดเอาเปน
แนวทางที่ถูกตอง   ชวงทําในอุบายของสมถะทานก็ทํา   หลงัออกจากการทําสมถะ
แลว   ทานก็นอมใจคิดพิจารณา   จึงเรียกวาการเจริญวิปสสนา   เม่ือพิจารณาดวย
ปญญาจนเหนื่อย   ทานก็กลับมาทําสมถะตอไป   ทั้งสองอุบายนี้ทําสลับกันไป   
หรือปฏิบัติหมุนเวียนกันไปในอิริยาบถทั้งส่ี   นี้เปนตนฉบับเดิม   จะเอาอะไรกอน
อะไรหลังก็ได   เหมือนกับขาซายขาขวาที่กาวไป   ขาไหนจะกาวกอนกาวหลังได
ทั้งนั้น   ขอสําคัญคือใหถึงจุดหมายปลายทางท่ีจะไป   นี้ฉันใด   การเจริญใน
กรรมฐานท้ังสองจะเจริญอะไรกอนอะไรหลังก็ได   ขอสําคัญคือใหกิเลสตัณหา
อวิชชาไดหมดไปจากใจ   ที่เรียกวาการเจริญนั้นถูกตอง   การเจริญในสมถะแมจะ
ปฏิบัติตาง ๆ กัน   ขอสําคัญคือใหจิตมีความสงบเทานั้น   สวนเจริญวิปสสนารูสึก
วามีอุบายสลับซับซอนอยูมาก   แตผูเขียนก็เพียงชี้แนะเปนแนวทางพอประมาณ   
จากนั้นไปก็ขอใหทานไดใชปญญาของทานเอง 

การเจริญวิปสสนาก็คือการใชปญญา 
คําวา   การเจริญวิปสสนา   ก็คือการใชปญญาพิจารณาตามหลักความจริง   

เอาหลักความจริงท่ีมีอยูมาเปนหลักประกัน   หรือมีขอมูลอ่ืนใดท่ีเปนหลักความ
จริงมาเปนสวนประกอบ   เพื่อใชปญญาในการครุนคิด   ตรึกตรอง   ใครครวญ   
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วินิจฉัย   วิเคราะหตามหลักความจริงนั้น ๆ   เพราะการใชปญญาพิจารณานี้   เปน
อุบายแนวทางเพื่อจะใหจิตรูจริงเห็นจริง   ในส่ิงท่ีจิตยังเกิดความเขาใจผิดตามกิเลส
ตัณหา   ปญญาก็จับเอาขอมูลของกิเลสนั้นแหละมาครุนคิด   เพ่ือตีแผโทษภัยของ
กิเลสใหจิตไดรูเห็น   วากลลวงของกิเลสเปนอยางนี้   ผลงานของกิเลสท่ีหลอกจิต
เกิดความทุกขรอนอยางนี ้  ถึงกิเลสจะเอาเร่ืองของรูปเสียง   หรือเรื่องอะไรมาปลุก
ระดมเพื่อใหจิตเกิดความเขาใจผิด   ก็ตองใชปญญาพิจารณาในเรื่องนั้นวาความชั่ว
รายท่ีเปนภัยแกจิตเปนอยางนี้   สติปญญาก็ตองรอบรูความเคลื่อนไหวของกิเลส
ตัณหาอยูเสมอ   เมื่อกิเลสตัณหารุก   สติปญญาก็ตองรับใหทันตอเหตุการณ   เม่ือ
กิเลสตัณหาเปนฝายบวก   สติปญญาก็ตองเปนฝายลบ   อยาใหอารมณของกิเลสตก
คางหมักหมมอยูในใจ   ถาปลอยใหอารมณของกิเลสตกคางอยูในใจนาน   ก็จะ
กลายเปนอารมณเนาเสียเปนพิษใหแกใจ   ฉะนั้น   สติปญญา   จึงเปนหนาดาน
คอยตรวจตรารับผิดชอบ   ระวังกิเลสตัณหาจะมาใหขอมูลที่ผิด ๆ   อันจะทําใหจิต
เกิดความหลงใหลและคลอยตาม   ปญญาตองแฉความชั่วรายของกิเลสตัณหาออก
มาใหชัดเจน   เพ่ือใหใจไดรูเห็นโทษภัยความช่ัวรายของกิเลสอยางแยบคาย 
 ฉะน้ัน   ปญญาจึงเปนอุบายหลักในการแกปญหา   เม่ือปญหาใดกิเลสทําให
ใจฟูอยูบอย ๆ   ปญญาก็คอยลบลางกันทางอยูเสมอ   เพราะกิเลสตัณหาเคยทําพิษ
ใหแกจิตมาแลว   ทําไมจึงไมสํานึกตัวเพื่อหาอุบายในการแกไข   ทําไมจึงไมหาวิธี
ปองกันตัว   ไปเปดชองทางใหกิเลสเขามาทําลายใหใจไดรับทุกขทําไม   จิตเคย
เปนทุกขกับกิเลสมาแลวไมรูวาก่ีภพก่ีชาติ   กี่ครั้งกี่หน   ทําไมจึงไมตืน่ตัวหาวิธีแก
ไข   อุบายวิธีที่แกไขพระพุทธเจาก็ไดตรัสไวแลวเปนอยางด ี  มีคุณภาพสูง   มีผูนํา
มาปฏิบัติไดกลายเปนพระอริยเจาแลวเปนจํานวนมาก   อุบายแกกิเลสตัณหาอวิชชา   
พระพุทธเจาไดตรัสไวหลายวิธี   เพ่ือใหเหมาะสมกับนิสัย   เหมือนกับยาแกโรคภัย
นานาชนิด   ยาทุกขนานมีสรรพคุณรักษาโรคไดเปนอยางดี   แตตองวางยาใหตรง
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กับโรคจึงจะไดผล   เม่ือมีโรคชนิดนี้เกิดข้ึนเราก็เอายาประเภทนี้มาใชโดยเฉพาะ   
ยาชนิดอื่นถึงจะมีคุณภาพสูงราคาแพงมีมากเต็มตู   แตเปนยาท่ีไมถูกกับโรค   ก็ไม
จําเปนจะนํามารักษา   นี้ฉันใด   ธรรมะที่พระพุทธเจาตรัสไว   ลวนแลวแตมีคุณ
ภาพสูง   เปนอุบายวิธีที่กําจัดกิเลสตัณหาอวิชชาใหหมดไปจากใจไดทั้งนั้น   แตเรา
ก็ตองฉลาดเลือกเฟน   เอาอุบายวิธีท่ีจะชําระกิเลสตัวเอง   วากิเลสประเภทน้ีเกิดข้ึน
ท่ีใจอยางน้ี   ควรเอาอุบายธรรมะอยางนี้เขาแกไข   ตัณหา   คือความอยากอยางนี้
เกิดข้ึนท่ีใจ   ตองใชอุบายธรรมะอยางนี้เขาชําระกัน   นั้นแลการปฏิบัติของเราจึง
จะไดผล   การภาวนาจึงจะกาวหนาไปอยางรวดเร็ว 

แกปญหาใหถูกประเด็น 
 ธรรมะบทอื่นท่ีเราศึกษามาแลวอยางช่ําชองก็ตาม   เมื่ออุบายธรรมะบทนั้น
ไมตรงกับปญหาท่ีกิเลสตัณหากอข้ึน   ก็ไมจําเปนจะนําเอาอุบายธรรมะบทนั้นมา
ใชเลย   ถึงจะนํามาใชก็ไมทําใหกิเลสตัณหาไดหมดไปจากใจได   จะเหมือนกับกิน
ยาไมถูกกับโรคน้ันเอง   ถาจะมีคําถามวา   การพิจารณาธรรมอยางนี้ถูกไหม    ตอบ
วาถูกตามหลักการและวิชาการท่ีไดศึกษามา   แตไมถูกกับกิเลสตัณหาท่ีกําลัง
ทําลายหัวใจใหยอยยับอยูในปจจุบัน   ตรงกับคําวา   ความรูทวมหัวแตเอาตัวไม
รอด   เหมือนกับการตอบปญหาไมถูกประเด็น   คําถามอยางหนึ่ง   คําตอบอีกอยาง
หนึ่ง   ไมตรงกับเปาหมาย   น้ีฉันใด   กิเลสตัณหาใชเลหเหล่ียมทําลายจิตอยางหน่ึง   
แตไปใชอุบายธรรมะอีกอยางหนึ่ง   จึงแกปญหาภายในใจไมไดผล   จึงนั่งบนนอน
บนวาตัวเองภาวนาไมไดอะไรเลย   เหมือนกับการเอกซเรยดูโรคไมถูกจุด   ผูดู
ฟลมที่เอกซเรยก็ไมชํานาญ   แผนฟลมท่ีเอกซเรยก็ไมชัดพอ   ปญหาท่ีจะพบวาคน
น้ีเปนโรคอะไรน้ัน   ก็ยากที่จะชี้ขาดลงไปได   จะใหยาอยางไรจะผาตัดในจุดไหน   
หมอก็จะทําอะไรไมไดเลย   อยางดีก็เพียงใหยาบํารุง   ในที่สุดโรคก็ไมหาย   นี้ฉัน
ใด   ถานักปฏิบัติไมมีสติปญญาที่ฉลาด   ก็ไมสามารถท่ีจะรูเห็นกิเลสตัณหาภายใน
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ใจไดเลย   สวนมากนักภาวนาปฏิบัติจะเปนเพียงนักวิชาการ   คือมีแตความรูเทา
นั้น   เร่ืองปฏิบัติการเมื่อประสบกับกิเลสตัณหาตัวจริงจะแกไขไมไดเลย   นี้คือ
ความฉลาดทางปญญาที่จะแกปญหายังไมพอ   จึงทําความแยบคายใหแกใจไมได   
ความลังเลสงสัย   เร่ืองจะแกไขกิเลสตัณหา   ก็ไมทราบวาจะแกจุดไหน   ในท่ีสุดก็
กลายเปนนักปฏิบัติจด ๆ จอง ๆ ลูบ ๆ คลํา ๆ   จับตนชนปลายทําใหกิเลสตัณหา
หัวเราะเยาะ   วาไรปญญาหนาโงนาอับอาย 
 นี้เราเปนนักปฏิบัติ   ตองมีสติปญญารูเห็นเทาทันความเคลื่อนไหวของกิเลส
ตัณหาทุกระยะไป   กิเลสตัณหาจะมีอุบายอยางไรมาทําลายจิต   สติปญญาก็เขา
พิชิตเขาขัดขวางอยูตลอดอยาเผลอตัว   ฉะนั้นเร่ืองสติปญญาจึงเปนคูมือของนัก
ปฏิบัติอยางสําคัญ   สวนเร่ืองสติ   คือความระลึกได   สัมปชัญญะ   คือความรูตัว   
ปญญา   ความรอบรูอันนี้เปนหลักทฤษฎีในภาควิชาการ   ใคร ๆ ก็ไดศึกษา   สวน
ปฏิบัติการตัวจริงมีอยูในใจเราหรือไม   อันนี้ก็ใหเราสังเกตดูใจตัวเอง   หรือดังคํา
บาลีวา   นตฺถิ   ปฺญา   สมาอาภา   แปลวา   แสงสวางอยางอื่น   เสมอดวยปญญา
ไมมี   สวนมากจะรูกันไปตามหลักการ   สวนปญญาข้ันพื้นฐานธรรมดานั้นมีอยู
กับทุกคน   จนกวาจะสรางปญญาความสวางประเภทนี้   ใหมีแกใจตัวเราไดซ่ึงมี
นอยคนมาก   เม่ือปญญาคือความสวางอยางนี้มีอยูกับนักปฏิบัติทานใด   ทานผูนั้น
จะรูเห็นสัจธรรมท่ีเปนของจริงในขณะนั้นทันที   ความลังเล   ความสงสัยในเร่ือง
ตาง ๆ ก็จะหมดไปจากใจในขณะนั้น   จะพิจารณาดูเรื่องอะไรจะรูจริงเห็นจริงไป
เสียท้ังหมด   เมื่อ   สติสัมปชัญญะ   ปญญา   ปรากฏขึ้นแกนักปฏิบัติผูใด   ผูนั้นจะ
ไมมีการหลงทาง   การภาวนาก็ไมมีการสุมเดา   เหมือนการเดินทางไปในท่ีสวาง   
หรือมีไฟฉายท่ีสวางอยูในตวั   ทางที่แยกซายแยกขวา   ทางไหนควรไป   ทางไหน
ไมควรไป   รูเห็นปายท่ีบอกไวแลว   การหลงทางจะมีมาจากไหน   นี้ฉันใด   นัก
ภาวนา   เม่ือมี   สติสัมปชัญญะ   ปญญาอยูในใจแลว   การปฏิบัติก็มีแตความราบ
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ร่ืน   ไมมีอุปสรรคในการจะมาพะวักพะวนในการปฏิบัติธรรม   อันจะนําใหถึงจุด
หมายปลายทางที่ตองการ 

ปญญาพาใหรูเห็นสัจธรรม 
 ความสวางของปญญา   จึงนําพาใหนักปฏิบัติไดพบกระแสธรรม   เม่ือความ
สวางของปญญามีในใจและใจก็มีความสวางของปญญาพรอมแลว   การพิจารณา
หลักความจริงอยางไร   หลักความจริงนั้นก็ปรากฏความจริงข้ึนอยางเปดเผย   จึง
ไดรูเห็นตามความเปนจริง   วาอะไรเราเคยยึดถือมาวาเปนเราและเปนของของเรา   
ก็จะเขาใจวา   ส่ิงนั้นเปน   อนิจจัง   คือความไมเท่ียง   มีความเปลี่ยนไปตามความ
เปนจริงของเขา   เชนวัตถุสมบัติท่ีเราเคยเขาใจวาเปนของของเรา   เม่ือพิจารณาลง
ใหลึกถึงหลักความเปนจริงแลว   วัตถุท้ังหมดน้ันเปนเพียงปจจัยอาศัยประจําวันเทา
นั้น   เม่ือถึงกาลเวลาแลว   เราและวัตถุสมบัติท้ังหมดนั้นก็จะเปนไปตามอนิจจัง   
คือความไมเท่ียง   มีพยานหลักฐานยืนยันอยางชัดเจนอยูแลว   ที่เราไปงานศพในท่ี
ตาง ๆ   ควรพิจารณาในเร่ืองนี้ใหมาก   จะรูเห็นหลักความจริงอยางเปดเผย   มี
ความทุกข   มีท้ังส่ิงท่ีไมเท่ียง   มีท้ังอนัตตาของท่ีสูญจากคนไป   พระพุทธเจาตรัส
ไววา   จะตองพลัดพรากจากของท่ีรักของชอบใจไป   นี้ก็เปนความจริง   ทุกคนท่ี
เกิดมาในโลกนี้   จะตองไดพลัดพรากจากกันทั้งนั้น   ความเปนทุกขเพราะการได
พลัดพรากจากกัน   ยอมมีความทุกขใจดวยกันท้ังนั้น   ไมวาผูนั้นจะนับถือศาสนา
อะไร   หรือไมนับถือศาสนาอะไร   ความทุกขเพราะพลัดพรากจากกันยอมมีดวย
กันท้ังนั้น   นี้ก็เปนหลักความจริงของสัตวโลกท้ังหลาย   เพราะโลกนี้ยอมมีหลัก
ความจริงอยูในตัวมันเอง   นักปฏิบัติท่ีมารูจริงเห็นจริง   ก็รูเห็นส่ิงท่ีเกิดดับอยูใน
โลกนี ้  แตสําหรับผูหลง   ก็มาหลงสิ่งที่เกิดดับอยูในโลกนี้เชนกัน 
 ใจเราเปนผูหลงโลกมานาน   การท่ีจะมาแกไขใหใจไดรู   ก็มาพิจารณาใน
ส่ิงท่ีใจเคยหลง   ใหรูเห็นตามความเปนจริง   เชนความโลภ   ความโกรธ   ถาไมมี
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ส่ิงท่ีจะใหโลภ   ใหโกรธ   จะแสดงออกมาภายนอกไมไดเลย   ฉะนั้นส่ิงท่ีทําให
โลภใหโกรธเปนของภายนอกท่ีมีอยูในโลกนี้   แตเปนสวนประกอบใหความโลภ
ความโกรธภายในเทานั้น   สวนความโลภความโกรธตัวจริงอยูที่ใจ   ฉะนั้นการใช
อุบายปญญาสอนใจ   ก็เพ่ือใหใจไดรูเห็นโทษภัยและความทุกขท่ีใจกําลังหลงอยูให
ตื่นตัว   ใหใจไดรูเห็นตามความเปนจริง   ก็ใจนั้นแลจะปลอยคลายความโลภความ
โกรธออกจากใจเอง   ฉะนั้นอุบายของปญญาที่จะนํามาสอนจิตที่กําลังหลงอยูนั้น   
ปญญานั้นตองฉลาดเฉียบแหลม   ใจก็ตองใชปญญาอบรมใหรูเหตุรูผลอยางพรอม
มูล   ไมใหใจยอมรับความโลภความโกรธอีกตอไป   ใหรูเห็นวาเปนโทษภัยใหแก
ใจ   เหมือนรูเห็นวาส่ิงนี้เปนยาพิษ   นี้เปนสัตวท่ีมีพิษ   น้ีเปนไฟท่ีจะไหมมือตัว
เอง   ใครรูเห็นวาส่ิงนี้เปนภัยเปนโทษแลวจะไปสัมผัสทําไม   นี้ฉันใด   ใจเม่ือรู
เห็นวาความโลภความโกรธเปนโทษภัย   ใจก็จะสลัดท้ิงทันที   (นี้เพียงอธิบายไว
ส้ัน ๆ พอเปนแนวทาง   จากนั้นใหทานใชปญญาพิจารณาไปตามเหตุการณของ
ความโลภความโกรธความหลงของทานเอง) 

ปญญาเปนคูของใจ 
 ปญญา   เม่ือเราสรางข้ึนมาเปนคูของใจไดแลว   การภาวนาปฏิบัติจะมีความ
คลองตัวมากทีเดียว   จะพิจารณาในเร่ืองอะไรส่ิงใด   ก็จะรูเห็นถูกตองตามความ
จริงในส่ิงนั้น ๆ อยางชัดเจน   จะเปนส่ิงภายนอกและภายใน   ใกลไกล   หยาบ
ละเอียด   หรือส่ิงท่ีเคยชอบเคยรัก   ถาจิตมีปญญาเปนเคร่ืองรูเห็นพรอมกันเม่ือไร   
การพิจารณาใครครวญในส่ิงใด   ส่ิงนั้นจะตองเปดเผยข้ึนมาใหรูเห็นเปนความจริง
ข้ึนมาแกใจทันที   มีความแยบคายภายในใจ   หายความสงสัยภายในใจ   การ
พิจารณาธาตุส่ี   คือ   ดิน   น้ํา   ลม   ไฟ   ใหเปนไปในอสุภะ   คือความสกปรก
ของรางกาย   ก็ตองอาศัยสมมุติมาสํารองเอาไว   และใหสมมุติถูกกับความเปนจริง
ของธาตุนั้น ๆ   หรือเห็นความสกปรกของคนอื่นสัตวอื่น   ก็นอมเขามาหาตัวเอง   
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แลวสมมุติใหรูเห็นเปนความสกปรกเหมือนกับส่ิงท่ีเห็นมา   แลวสมมุติแยกแยะ
ธาตุสวนตาง ๆ ออกไป   ใหมีความรูเห็นตามสมมุตินั้น   เชน   ผม   ขน   เล็บ   ฟน   
หนัง   เนื้อ   เอ็น   กระดูก   แตละอยางมีลักษณะสีสันเปนอยางไร   ก็ทําความเขาใจ
ใหรูเห็นไปตามสมมุติน้ัน ๆ   พยายามฝกพิจารณาดวยปญญาอยูบอย ๆ   จนใหเกิด
ความชํานาญจนติดใจ   ตอไปอาการของรางกายแตละสวนหรือท้ังหมด   ก็จะ
ปรากฏขึ้นที่ใจอยางชัดเจน    เรียกวาเกิดนิมิตติดใจ   เม่ือตั้งใจกําหนดดูรางกาย
สวนไหน   ก็จะเกิดเปนภาพรางกายสวนนั้น ๆ ปรากฏแกใจอยูเสมอ   จะยืน   เดิน   
นั่ง   นอน   เมื่อกําหนดจิตดูก็จะปรากฏรูเห็นทันท ี  และรูเห็นชัดกวาลืมตาดูไปเสีย
อีก   เมื่อมีความรูเห็นภาพรางกายตัวเองชํานาญแลว   จะกําหนดจิตดูรางกายคน
อื่น   ก็จะรูเห็นรางกายของคนอื่น   เหมือนกันกับรางกายตัวเอง   ผูที่พิจารณาเห็น
อยางนี้   ยังไมนับวาเห็นอสุภะที่แทจริง   แตเปนเพียงเห็นลักษณะ   คืออาการของ
อสุภะเทาน้ัน   และจะทําใหราคะความใครออนตัวลงจากใจอยางเห็นไดชัดทีเดียว 

การพิจารณารางกายใหเปนไปในอนัตตา   ก็ใหตั้งหลักตัวอัตตา   คือรูปท่ี
ประกอบดวยธาตุส่ีนี้เปนหลัก   ในคําสมมุติวาเปนตัวตน   แลวใชปญญาพิจารณา
แยกแยะ   อาการของรางกายแตละสวนออกโดยสมมุต ิ  แลวมีคําถาม   คําตอบดวย
ตนเองเร่ือง   ผม   ขน   เล็บ   ฟน   หนัง   จนถึงอาการสามสิบสอง   ตั้งคําถามวา   
เสนสีดําสีขาวอยูบนหัวนี้หรือเปนเรา   ตอบวาไมใช   นี้สมมุติเปนผม   เปนสวน
หนึ่งของธาตุที่มีอยูในรางกาย   ไมนานก็จะถูกไฟเผา   ก็จะหมดความเปนผมทันที   
จะไมมีในคําวาผมตนแตอยางใด   เร่ือง   ขน   เล็บ   ฟน   หนัง   ตลอดอาการ
สามสิบสอง   ก็ใหใชปญญาพิจารณาไปในรูปเดียวกัน   แลวจึงมาใชปญญาสอนใจ
วา   นี่เธอ   หรือออกชื่อตัวเองก็ได   ธาตุส่ีที่รวมกันเปนรูปนี้   ไมมีรางกายสวน
ไหนเปนตัวตน   ทุกอยางเปนเพียงสวนประกอบของธาตุเทานั้น   เมื่อจิตยังครอง
รางกายอยู   ก็เคลื่อนไหวไปมาได   เมื่อจิตออกจากรางกายนี้ไปแลว   จะเอาทิ้งไว   
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รางกายทั้งหมดนี้ก็จะเปอยผุพังไปสูธาตุเดิม   ถาฝงถาเผารางกายท่ีเปนรูปอยูก็จะ
หมดความเปนรูปทันที   ไมมีรางกายสวนไหนหวนกลับคืนมาเปนอัตตาตัวตนอีก
ตอไป   ท้ังรางกายเรา   ท้ังรางกายเขา   เม่ือลมหายใจหมดไปเม่ือไร   รางกายก็
หมดความรูสึกตัวเม่ือนั้น   ผูท่ีตายแลวจะกลับคืนมาเปนตัวตนอีกไมได   จึงได
กลายเปนของสูญเปลาไปตามอนัตตา   (นี้เพียงใหอุบายส้ัน ๆ ตอไปใหทานใช
ปญญาพิจารณาเสริมออกไปเอง) 
 การใชปญญาพิจารณา   เวทนา   สัญญา   สังขาร   วิญญาณ   แตละอยางตอง
ศึกษาใหเขาใจ   เชน   เวทนา   นักภาวนายังไมเขาใจอยางถูกตอง   สวนมากจะเขา
ใจวา   เวทนาเปนความทุกขกายเพียงอยางเดียว   การละทุกข   การดับทุกข   ก็เขา
ใจวานั่งสมาธิไป   เม่ือจิตยังไมสงบเกิดความปวดแขงปวดขา   ปวดหลัง   ก็เขาใจ
วาเปนทุกขเวทนา   เมื่อจิตสงบเปนสมาธิแลว   ทุกขเวทนาก็หายไป   ก็มีความยิ้ม
แยมแจมใส   มีจิตใจราเริงนั่งสมาธิตั้งหลายช่ัวโมงก็ได   เพราะใจมีความสุข   
ความสงบสุขที่เกิดจากการทําสมาธิมีแลว   ก็มีความประมาทลืมตัวอยากอยูใน
ความสุขใจนั้นตอไป   ไมเขาใจวา   ความสุขนี้ก็เปนเวทนา   เรียกวา   สุขเวทนา   
ความสุขนี้มันเที่ยงเมื่อไร   อีกไมกี่นาทีก็จะเสื่อม   แลวหมุนตัวกลับมาเปนทุกขอีก
ตามเดิม   เรียกวาเวทนาอนิจจา   สุขก็ไมเที่ยง   สวนนักภาวนาผูท่ีทานมีปญญา
รอบรูอยู   ทานจะไมติดท้ังสองอยาง   คําวาเวทนา   คืออารมณของจิตท่ีเสวยอยู   
และเปนอาการของจิตโดยตรง   อารมณท่ีเสวยอยูน้ัน   คือ   อารมณแหงความทุกข
ใจ   อารมณแหงความสุขใจ   และอารมณที่เฉย ๆ ภายในใจ   อารมณแหงเวทนานี้   
มิใชวาจะเกิดมีเฉพาะนั่งภาวนาใหปวดแขงปวดขาเปนทุกขเทานั้น   เม่ือไมไดนั่ง
ภาวนา   อารมณท่ีเปนทุกขใจก็ไดเสวยอยูนั้นเอง   เชน   ความประสบจากคําพูด
ของคนอื่นท่ีไมชอบใจ   หรือการกระทําจากคนอ่ืนท่ีไมถูกใจ   ก็กอใหเกิดเปน
ทุกขเวทนาทั้งนั้น   หรือเสื่อมลาภ   เส่ือมยศ   นินทาวาราย   และไมสมหวังในกาม
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คุณเหลานี ้  เปนแนวทางใหเกิดเวทนาทั้งสิ้น   และสิ่งอื่นที่ทําใหเกิดความทุกขใจมี
จํานวนมาก   จึงเปนอนิฏฐารมณ   คืออารมณท่ีไมชอบใจ   จึงกอใหใจเกิดทุกข   
แตเราก็ยังไปติดอยูกับอารมณที่ชอบใจนานาชนิดนับไมถวนเหมือนกัน   อารมณที่
ชอบใจนี้มีอันตรายมากสําหรับนักปฏิบัติ   และเปนอารมณที่ปดเสนทางของมรรค
ผลไดงายที่สุด 

ภาวนาอยาไปติดสุข 
 นักภาวนาจะมาติดอยูกับสุขเวทนาอันนี้   หลงก็หลงกันอยูในความสุขนี้   
เพราะตัวเองตองการความสุข   ส่ิงใดจะเปนไปในทางท่ีจะใหเกิดความสุขใจ   ก็
ตองวิ่งเตนแสวงหาเพื่อไดมาใหสมใจ   ถึงจะมีความทุกขบาง   ก็พยายามดิ้นรนหา
ความสุขตอไป   มนุษยท่ีเกิดมาในโลกนี้ลวนแลวแตตองการความสุขท้ังนั้น   
อะไรบางความสุขที่มนุษยตองการ   ขอใหทานไดพิจารณาดวยปญญาทานเอง   จะ
ใหผูเขียนนํามาเขียนในเรื่องความสุขที่มนุษยตองการ   จะเปนหนังสือเลมหนาเกิน
ไป   แตเพียงชี้แนะแนวทางใหเทานั้น   เชนความสุขของเด็กท่ีตองการก็เปนอยาง
หนึ่ง   สวนความสุขที่หนุมสาวตองการก็เปนอีกอยางหนึ่ง   มีอะไรบาง   ใหเราใช
ปญญาพิจารณาดูเอง   คนท่ีมีครอบครัวแลวตองการความสุขอะไร   คนเฒาคนแก
ตองการความสุขอะไร   รอยเปอรเซ็นตมนุษยโลกเกิดมาตองการความสุขท้ังนั้น   
สวนความทุกขไมมีใครในโลกมีความตองการ   สวนความสุขท่ีมนุษยโลกตองการ
มีความเทาเทียมกันมีอะไรบาง   มีรูป   เสียง   กลิ่น   รส   สัมผัส   และอารมณท่ี
ชอบใจ   ทั้งหมดนี้จึงรวมอยูในเวทนาทั้งนั้น   แตผูเขียนจะเนนอยูกับอารมณท่ีเปน
สุขใหมาก   เพราะนักปฏิบัติยังมาหลงกันอยูจุดนี้   เพื่อจะไดใชปญญาพิจารณาแก
ปญหาของตัวเองบาง   สุขเวทนาท่ีเราหามาทับถมจิตอยูในขณะนี้   จึงทําใหนัก
ปฏิบัติเกิดความลืมตัว   ประมาทมัวเมาในชีวิตตัวเอง   แตก็เปนส่ิงท่ีไมแนนอน
และม่ันคงเผลอตัวไมได   คอยแตจะพลิกแพลงกลายไปเปนความทุกข   จําเปนตอง
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ไดประคับประคองอยูเสมอ   ถาเผลอก็ตกลงมาเปนทุกขไดงายทีเดียว   ทําใหตอง
ดิ้นรนหาวิธีแกไขหนีทุกขตอไป   แตแลวไปเกาะอยูในความสุขของกามคุณอยูอีก
นั่นเอง   แลวก็เผลอตกมาเปนทุกขอีก   ข้ึน ๆ ลง ๆ   วนไปเวียนมาอยูอยางนี้   จึง
หาทางหนีออกจากความสุข   หนีออกจากความทุกขจากโลกน้ีไมไดเลย 

โลกปดบังธรรม 
 เราเคยเกิดมาสัมผัสกับโลกน้ีมานาน   ชาติท่ีผานมาในอดีตเราก็เคยมาเกิดใน
โลกน้ี   การเสวยความสุขความทุกขของโลกก็เหมือนกันกับในชาติน้ี   อนาคตเมื่อ
เราไปเกิดใหมอีก   ก็จะไปเสวยสุขเสวยทุกข   เหมือนชาติปจจุบันนี้เอง   ทําไมเรา
จึงไมใชปญญาพิจารณาดูบาง   ความสุขท่ีเกิดข้ึนจากกามคุณนั้น   เปนเหตุใหเกิด
ทุกขอยางไร   ตองใชปญญาไตรตรองดูบาง   เดี๋ยวนี้เราหลงความสุขของกามคุณ
แทบจะลืมตาไมข้ึน   พยายามดิ้นรนแสวงหาความสุขของโลก   แทบจะไมมีการ
พักผอนหลับนอน   ขนาดนั้นก็ยังไมพอแกความตองการ   มหาสมุทรไมอิ่มดวยน้ํา
ฉันใด   ใจท่ีมีกิเลสตัณหา   ยอมไมอิ่มในกามคุณฉันนั้น   เพราะกามคุณเปนของมี
อยูประจําโลกมาแตกาลไหน ๆ   สัตวทุกตัว   มนุษยทุกคน   ยอมมาหลงอยูในกาม
คุณของโลกนี้ท้ังนั้น   พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจาที่วางไวใหแกพวกเราทั้ง
หลาย   ก็เพ่ือใหพวกเราไดเอามาเปนเครื่องมือบุกเบิก   เพ่ือแหวกตัวออกจากโลกนี้
ไป   เพราะโลกปดบังธรรมเอาไว   เราตองใชปญญาฝาฟนความหลงโลกภายในหัว
ใจใหเปดออกไป   ใหใจไดพบกระแสธรรมบาง   เม่ือใจเราหลงโลกก็ตองใชปญญา
เขาชวยเหลือ   ใหใจไดเกิดความรูความฉลาดรูเทาทันความเปนอยูของโลกบาง   
ส่ิงใดท่ีเปนเหตุใหใจเราหลง   ก็ใชปญญาพิจารณาใหแยบคาย   อยาใหความหลง
อยางอื่นมีความลี้ลับอยูภายในใจ   ดังบาลีวา   นตฺถิ   โลเก   รโหนาม   ความลับไม
มีในโลก   นี้ก็เพราะปญญาพิจารณารูเห็นท้ังหมด   วาทุกอยางในโลกนี้มีอยูใน
ขอบเขตของสัจธรรม   คือความไมเท่ียง   และเปนสถานท่ีทนอยูดวยความทุกข   
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และโลกน้ีไมมีอะไรเปนของของเรา   จะเอาสมบัติของโลกมาเปนสมบัติสวนตัว
แนนอนไมได   แตมาอาศัยสมบัติของโลกนี้ชั่วคราวแลวก็จากไป   หรือ   ใจที่มี
ความผูกพันกับอารมณแหงความสุขของโลก   นั้นก็คือจิตยังหลงติดอยูในความสุข
เวทนา   ถาจิตยังมีความตองการความสุขของโลกอยู   จิตก็จะไดรับอารมณของ
ทุกขเวทนาตลอดไป   จึงใหใชปญญาเพิกถอนอารมณท้ังสองนี้ออกจากใจ   จึงจะ
ไดพบกระแสธรรมอยางแทจริง 
 สัญญา   ท่ีเปนนามของจิตอีกอยางหนึ่ง   ถึงจะเปนอนิจจัง   อนัตตาก็ตาม   
จะนํามาแกกิเลสตัณหานั้นตองใชปญญาพิจารณาใหเขาใจ   เพื่อจะใชสัญญาเปน
อุบายตัดกําลังของกิเลสตัณหา   คําวาสัญญาความจํา   เราตองใชปญญาเลือกเฟน   
จําส่ิงที่ควรจํา   ส่ิงใดที่จะกอใหกิเลสตัณหาฟูตัว   และเปนโทษภัยแกใจ   ก็ตองใช
อุบายออกตัว   อยาใหความสนใจในสิ่งนั้น ๆ   เชน   รูปเพศตรงขาม   เห็นแลว   ใจ
เกิดมีปฏิกิริยาไปในทางบวก   คือความรัก   ตองการความสัมผัส   ถาอาการของจิต
ผิดปกติที่จะทําใหเกิดราคะ   ก็อยาไปจดจํารูปลักษณะผิวพรรณความสวยงามของ
เขา   อันจะทําใหใจมีความกําเริบเศราหมองจนลืมตัวลืมธรรม   ถาผูมีปญญาที่
ฉลาดจะใชสัญญาจําในอุบายที่จะใหเกิดธรรม   เชน   เห็นคนแก   คนเจ็บ   คนตาย   
คนมีความทุกข   หรือเห็นซากศพของคนและสัตว   ทั้งหมดนี้ใหจําไวใหดี   ใหติด
ตาติดใจไดมากเทาไรยิ่งดี   จะหลับตาลืมตา   หรืออยูในอิริยาบถใด   ก็ใหปรากฏ
แกใจอยูตลอดเวลา   น้ีใชสัญญาท่ีจะกอใหเกิดในทางธรรม   เม่ือจําใสใจไวแลว   
ก็นอมเขามาหาตัวเอง   วาเราก็จะเปนไปในลักษณะนั้น   เชนเห็นคนแกก็จําเอาคน
แกนอมเขามาในตน   เห็นคนเจ็บ   เห็นคนตาย   ก็จําแลวนอมเขามาหาตัวเอง   เห็น
คนมีทุกข   เห็นซากศพ   ก็จําแลวนอมเขามาหาตัวเอง   ใชปญญาทบทวนดูท้ังเขา
ท้ังเราใหเปนไปในลักษณะเดียวกัน   ท้ังเราท้ังเขาจะตองตกอยูในสภาพอยางนี้
เหมือนกันทั้งหมด   ไมวาคนนั้นจะสวยงามและขี้เหร   ไมวาคนรวยคนจน   ขึ้นชื่อ
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วาคนผูเกิดมาในโลกนี้แลว   ยอมตกอยูในสภาพนี้เหมือนกันท้ังหมด   นี้คือใช
สัญญาใหเปนประโยชนในทางธรรม   เชนพระพุทธเจาของเราท้ังหลาย   กอนท่ี
พระองคจะไดออกบวชตรัสรูเปนพระพุทธเจา   พระองคก็ไดทอดพระเนตรเห็น   
คนแก   คนเจ็บ   คนตาย   และใชสัญญาจําไวจนติดใจ   พระองคก็นอมเขามาหา
ตน   ใชปญญาพิจารณาตนใหเปนเหมือน   คนแก   คนเจ็บ   คนตาย   จนจิตเกิด
ความเบ่ือหนาย   เห็นโทษเห็นภัยในการเกิด   จึงไดหนีไปบวชจนตรัสรูเปนพระ
พุทธเจา   เอาธรรมท่ีพระองครูแลวมาส่ังสอนพวกเราท้ังหลาย   ฉะนั้นสัญญา   ถา
ผูมีปญญาเอามาใช   ก็จะเปนอุบายท่ีจะใหพบกระแสธรรม 

สังขาร   นี้ก็เปนอาการของจิตอีกอยางหนึ่งเรียกวา   จิตสังขาร   คือความ
ปรุงแตง   ความปรุงแตงนี้   เปนวิธียุยงสงเสริมใหใจมีความเคลื่อนไหวคะนองทาง
ใจโดยตรง   ทําใหใจเกิดความฟุงซานไปตามอารมณที่ปรุงไป   อาศัยอารมณใน
อดีตท่ีผานมา   และปรุงอยูในปจจุบัน   และปรุงเรื่องในอนาคต   กอนที่จะปรุงนั้น
ก็ตองต้ังปญหาข้ึนตามสมมุติและสัญญา   เชนเร่ืองเก่ียวกับอดีตท่ีผานไปแลว   
สัญญาไปจําอารมณแหงความรักใครกับคนใดคนหนึ่ง   จําเอารูปรางลักษณะผิว
พรรณและกิริยา   อาศัยความรักเปนเหตุ   แลวสมมุติข้ึนตามสัญญาท่ีจําไวแลว   
แลวสังขารความปรุงแตงก็กําหนดใหเปนบทละครขึ้นมาในใจ   สมมุติวาเปนอยาง
นั้น   สมมุติวาใหเปนไปอยางนี้   มีสังขารปรุงแตงไปตามความตองการ   เหมือน
กับวาใจไดอยูในเหตุการณจริง   ใจก็เกิดความหลงเพลินไปตามเหตุการณที่ปรุงไป   
ใจชอบอยางไรก็สมมุติไปปรุงไป   วาดมโนภาพข้ึนมาเหมือนกับวาตัวเองอยูใน
เหตุการณ   สังขารความปรุงแตงไปตามสมมุติและสัญญานี้   ก็มีวิธีตอเติมเสริม
แตง   เพ่ิมรสชาติไปตามโลกนิยมอยางหยดยอยทีเดียว   ใจก็มีความเลื่อนลอยไป
ตามเหตุการณที่ตัวเองสรางข้ึน   จนเกิดความเพอฝนลืมตัว   เรียกวา   สรางวิมาน
บนอากาศ   วาดมโนภาพมาหลอกใจตัวเอง   จึงเกิดเปนธรรมารมณท่ีฝงใจอยาง
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แนบแนน   นี้ก็เปนเวทนา   คืออารมณท่ีใจกําลังเสวยอยู   ฉะนั้นสังขารที่ปรุงแตง
ไปนั้น   ก็มีกิเลสตัณหาเปนเครื่องหนุน   ผลักดันใหสังขารทํางานตอไป   ใจที่มี
โมหะ   อวิชชาอยูแลว   ก็ไมรูวากําลังกอไฟเผาตัวเอง   มีแตความหลงเพลินไปตาม
สังขารความปรุงแตงแทบตัวจะลอย   หลังจากปรุงแตงไปตามสมมุติและสัญญา
แลว   ก็คิดอยากจะสัมผัสตัวจริงวาเปนอยางไร   ใจที่เต็มแนนขนัดไปดวยกิเลส
ตัณหา   ท่ีมีกําลังอยางเต็มท่ีแลว   และใจก็มีโมหะอวิชชาปกปดไวอยางมืดบอด   
สติปญญาความฉลาดก็ไมมีแฝงอยูในหัวใจบางเลย   ถาเปนอยางนี้ตอไปจะมีอะไร
เกิดข้ึน   ขอใหเราใชปญญาพิจารณาดูบาง   เพื่อจะหาอุบายวิธีปองกันตัว 
 เร่ืองปจจุบันก็ดี   เร่ืองอนาคตก็ดี   ถามีสังขารความปรุงแตงอยูท่ีใจแลว   
เร่ืองอนาคตก็ย่ิงสรางวิมานไวลวงหนาไดเปนอยางดี   เพราะใจตองการความสุข
จากกามคุณอยูแลว   เม่ือความสุขของกามคุณในปจจุบันนี้ไมสมใจ   ก็คาดหมาย
เอาความสุขในอนาคต   ปจจุบันเรามีบานหลงัเล็ก   อนาคตจะทําใหใหญโต   ขณะ
น้ีเรายังจน   ตอไปเราอาจจะเปนเศรษฐี   คูครองเราไมดี   ตอไปเราจะแกมือใหม   
ใจท่ีมีการคิดไปในอนาคตแลวอยางนี้   เรื่องสังขารสมมุติก็ยิ่งจะทํางานอยางเต็มท่ี   
คิดวาจะไมมีอะไรบกพรองไดเลย   ทุกอยางจะตองเพียบพรอมในกามคุณอยาง
สมบูรณ   เรื่องลาภ   ยศ   สรรเสริญ   และความสุขในกามจะเปนยอดแหงความสุข
ของโลก   นี้คือวางโครงสรางตามจินตนาการเอาไว   จะตองการอยางไร   เอาอยาง
ไรก็ใชความปรุงแตงตามสมมุติตอไป    ใจก็เพลินจนลืมตัว   ที่เปนเชนนี้เพราะ
ปญญาความฉลาดไมมีในใจ   จึงทําใหกิเลสสังขารหลอกใจแทบไมมีช้ินดี   ฉะนั้น
เราจึงใชสติปญญาพิจารณา   หาอุบายยับยั้งใจ   ไมใหกิเลสตัณหาและสังขารได
ลอยไปตามกระแสของโลกจนลืมตัว   ใชปญญาพิจารณาความทุกขโทษภัยใหใจได
มีการตื่นตัวเอาไว 
 วิญญาณ   ก็เปนอาการของจิต   ถึงจะรูก็รูออกมาจากจิต   วิญญาณนี้จะรูคุม
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ถึงรูปขันธและนามขันธท้ังหมด   เมื่อจิตครองรูปอยู   ความรูของวิญญาณ   ก็
กระจายอยูในรูปขันธอยางทั่วถึง   แมเวทนา   สัญญา   สังขาร   ก็มีวิญญาณรูทั้ง
หมด   ถึงตัววิญญาณเองก็รูอยูในตัวมันเอง   วิญญาณจึงเปนรัศมีออกมาจากจิต
โดยตรง   เหมือนกับความรอนของไฟที่เกิดมาจากไฟ   ฉะนั้นวิญญาณเพียงเปน
ความรูเทานั้น   สวนจะรูในเร่ืองอะไร   ก็ข้ึนอยูในการสัมผัสของอายตนะ   คือ   
ตา   หู   จมูก   ลิ้น   กาย   และใจ   เรียกวา   จักขุสัมผัส   โสตสัมผัส   ชิวหาสัมผัส   
กายสัมผัส   และมโนสัมผัส   ขันธหาจึงมีวิญญาณเปนตัวคุมไวทั้งหมด   ขันธท้ัง
หาก็ไมใชตัวกิเลสตัณหาอวิชชาแตอยางใด   เปนเพียงสภาวธรรมที่เปนกลางอยูเทา
นั้น   และไมเปนสัตวเปนบุคคลแตอยางใด   แตเปนเพียงกิเลสตัณหามาแอบแฝงอยู
เทานั้น   ฉะนั้นนักปฏิบัติจึงมุงกําจัดกิเลสอาสวะท่ีแฝงอยูในขันธใหหมดไป   
เพราะ   กิเลสตัณหาเพียงเปนกาฝากของขันธ   แตบัดนี้   กิเลสตัณหาอวิชชามายึด
เอาขันธเปนตัวเปนตนและเปนเรา   ไดยึดครองขันธวาเปนตัวเราอยางนี้มานาน   
ถือเปนกรรมสิทธิ์อยางมั่นคงไมยอมปลอยวาง   แมจิตเดิมก็ยังถูกกิเลสตัณหา
อวิชชาครอบงําเอาไว   จนเปลี่ยนนิสัยเปนไปตามอวิชชา   ตามกิเลสตัณหาทั้งหมด   
เปรียบเหมือนคํากลาวท่ีวา   ตกหมูแรงก็เปนแรง   ตกหมูกาก็เปนกา   ก็เหมือนจิต
เดิมสะสมอยูกับกิเลสมานาน   จนกลายเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน   กวาจะแยกออก
จากกันไดก็ตองใชสติปญญาท่ีฉลาดเขาไปแกไข   ถาแกถูกจุดก็เปนของงาย   ถาแก
ไมถูกจุดก็ยากท่ีกิเลสกับจิตจะแยกจากกัน 

ถาแกปญหาถูกจุดเปนของงาย 
 อุบายท่ีจะแกไขปญหา   คือแยกกิเลสออกจากจิตนั้น   พระพุทธเจาไดตรัส
ไวแลวเปนอยางดี   ในคร้ังพุทธกาลมีพุทธบริษัทไดปฏิบัติตามคําสอนของพระ
พุทธเจาแลว   จึงแกปญหาไปไดอยางงายดาย   อุบายท้ังหมดนั้นพระพุทธเจาก็ได
วางไวใหแกพวกเราแลว   แตพวกเราจะนําธรรมะนั้นมาแกปญหาใหถูกจุดหรือไม   
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ถาถูกจุดก็จะผานไปไดเร็ว   ถาไมถูกจุดก็จะตกคางอยูในโลกนี้ตอไป   ดังเราไดรู
อยูวา   พระพุทธเจาตรัสรูอริยสัจส่ี   และพระองคก็สอนเร่ืองอริยสัจส่ีแกพุทธ
บริษัทท้ังหลาย   ทานเหลานั้นก็ไดบรรลุธรรมในอริยสัจส่ี   เปนพระขีณาสพไป
แลวเปนจํานวนมาก   ขณะนี้เราก็รูอริยสัจสี่เหมือนกันกับทาน   แตทําไมเราจึงนํา
มาแกปญหาของใจตัวเองไมได   จะเปนเพราะเราไมมีความจริงจังในการปฏิบัติ
อยางน้ันหรือ   หรือกลัววาจะตองทิง้ญาติขาดมิตรจะไมมีใครดูแลครอบครัว   หรือ
กลัววาจะไม ไดมาเกิดเห็นความเจริญของโลกอีกอยางนัน้หรือ   หรือมีความหวงใย
อะไรอยูในโลกนี้   คนไหนเปนอะไร   มีอะไรก็เห็นกันอยูเต็มตาเต็มใจ   ในที่สุดก็
หามกันไปเผาที่นั่นที่นี่เปนทิวแถว   อันนั้นเปนคิวของเขา   สวนคิวของเราละวัน
ไหนเขาจะหามเราไป   ทําไมจึงไมใชสติปญญาครุนคิดดูบาง   ปญญาเราก็มีอยูแลว   
ทําไมจึงไมนํามาใชใหเปนประโยชนในทางธรรม   ในทางแกปญหาของตัวเอง   
สวนปญญาที่กําลังขุดหลุมฝงตัวเองทั้งเปน   ทําไมจึงมีความฉลาดเหลือหลาย   เม่ือ
หมุนกลับเขามาทางธรรม   ปญญามันหายไปไหนหมด   มีแตพูดเปนเสียงเดียวกัน
วา   ปญญาไมมี ๆ   นี้จะใหดึงใหลากวิธีไหนจึงกาวเดิน   ถาเปนการดึงดวยเชือก   
มือของคนดึงก็จวนจะขาด   ทําใหผูดึงหมดกําลังใจ   เพราะดึงเทาไรก็ไมยอมเดิน 
 อริยสัจส่ีท่ีเปนอุบายในการปฏิบัติอยางสําคัญ   และก็มีอยูในกายในใจของ
เราทุกคน   แตความขุดคนดวยปญญาเรายังไมถึงรากถึงฐาน   เปนเพียงความรูใน
การศึกษา   อยูในขั้นหลักวิชาการตามตํารา   ยังไมไดใชปญญานอมเขามาพิจารณา
ท่ีกายท่ีใจของตัวเองอยางจริงจัง   ถึงจะรูจริงรูถูกตอง   ก็เปนเพียงรูจริงตามตํารา   
ความรูในระดับนี้   จะใหละกิเลสตัณหาอวิชชาใหหมดไปจากใจยังไมได   เพราะ
เปนความรูข้ันพื้นฐานในภาคทฤษฎีเทานั้น   เชน   ทุกข   สมุทัย   นิโรธ   มรรค   
ท้ังส่ีนี้แบงออกเปนสองตอน   ตอนแรก   ทุกขกับสมุทัย   ตอนท่ีสอง   นิโรธกับ
มรรค   การแยกอยางนี้จะสะดวกในการศึกษา   จะไมสับสนในการสอนการเรียน   
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สวนภาคปฏิบัตินั้น   จะตองเอามรรคเปนหลัก   เพราะมรรคเปนศูนยรวมของ
อุบายและขอปฏิบัติทั้งหลาย   ดังมีคําเปรียบไววา   รอยเทาชางยอมเปนท่ีรวมแก
รอยเทาสัตวท้ังปวง   มรรคแปดก็เปนศูนยรวมไวในอุบายขอปฏิบัติท้ังหมด   
ฉะน้ันมรรคแปดจึงเปนตนทางท่ีสําคัญ   ถาเร่ิมจุดเบ้ืองตนตรงแลว   การเดินทางก็
ตองตรง   หรือตั้งเข็มทิศไวตรงแลว   การเดินเรือก็ตองตรง   มรรคแปดนั้นยนลง
มาเปนสาม   คือ   ศีล   สมาธิ   ปญญา   การยนอยางนี้ก็เพ่ือการศึกษา   ใหรูธรรม
หมวดตํ่า   หมวดกลาง   หมวดสูง   หรือปฏิบัติกันแบบพ้ืน ๆ ธรรมดา ๆ   ก็ปฏิบัติ
กันไป   คือไมตองกระตือรือรน   เพ่ือความรูแจงเห็นจริงในสัจธรรม   ไมหวัง
อริยมรรค   อริยผล   ปฏิบัติแบบสรางบารมีไปเรื่อย ๆ   ไมจําเปนจะละกิเลสตัณหา
อวิชชาแตอยางใด 

ใหเขาใจปฏิบัติตามมรรคแปด 
 สําหรับทานผูหวังอริยมรรคหวังอริยผลจริง ๆ   ในชาตินี้   จะตองปฏิบัติ
ตามมรรคแปดใหถูกตองตรงตามตนฉบับเดิม   เพราะพระพุทธเจาไดสอนพุทธ
บริษัท   ไดบรรลุมรรคผลมาแลวเปนจํานวนมาก   พระองคจึงไดสอนเร่ืองเอา
ปญญาเปนหลักในเบื้องตน   คือใหคนท่ีฟงมีความเขาใจในเหตุในผล   ใหทุกคนมี
ความเห็นชอบดวยปญญาตัวเอง   เพราะทุกคนท่ีฟงธรรมของพระพุทธเจานั้น   
ลวนแลวแตเปนผูมีปญญามากอนทั้งนั้น   ถาปญญาไมมี   ไฉนจะฟงธรรมของพระ
พุทธเจาเขาใจ   นี้เขามีปญญา   จึงเขาใจในเหตุในผล   จึงทําความเขาใจไดถูกตอง   
เรียกวาความเห็นชอบ   เมื่อความเห็นชอบมีแลว   การดําริพิจารณาธรรมบทไหน   
ก็เปนความเห็นชอบไปเสียทั้งหมด   ฉะนั้นพระพุทธเจาจึงไดวางหลักของปญญา
ข้ึนกอน   ดังคําวาสัมมาทิฏฐิ   สัมมาสังกัปโป   คือความเห็นชอบและการดําริ
พิจารณาชอบ   จึงเปนหลักของปญญาลวน ๆ   เอาไวในเบื้องตน   เพื่อความรูรอบ
ในเหตุในผล   จึงจะรักษาศีลและปฏิบัติตอไปไดถูกตอง 
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 การรักษาศีล   จะเปนศีลหา   ศีลแปด   ศีลสิบ   ศีลสองรอยยี่สิบเจ็ด   ผู
รักษาศีล   ตองใชปญญาพิจารณาในศีล   วาศีลแตละหมวดจะรักษาอยางไรศีลจึงจะ
มีความบริสุทธ์ิไมตกหลนเสียหาย   ผูรักษาศีลก็ตองมีปญญาในการสํารวมกาย   
วาจา   ใจใหเรียบรอย   วาการทําการพูดอยางไรจึงจะไมทําลายศีลตัวเอง   ก็ตองใช
ปญญาพิจารณาใหรอบรูในการทําในการพูดของตัวเอง   เม่ือบังเอิญศีลไดขาดไป   
ก็มีปญญาสมาทานใหศีลมีอยูในตัวตอไป   เพียงรักษาศีลก็ตองมีปญญามาเปน
หลักไวกอน   ถาปญญาไมมีจะรักษาศีลใหบริสุทธิ์ไดอยางไร 
 การทําสมาธิ   ก็ตองใชปญญาพิจารณาศึกษาในเร่ืองของสมาธิใหเขาใจ   
เพ่ือปองกันความผิดพลาดในการทําสมาธิ   เม่ือการทําสมาธิผิดพลาดไปกลายเปน
โมหสมาธิ   เปนมิจฉาสมาธิ   ก็ตองมีปญญาท่ีมีอยูเขาแกไข   ให เปนไปใน
สัมมาสมาธิอยางถูกตอง   เร่ืองการทําสมาธิ   เม่ือจิตมีความสงบแลวถอนออกมา   
ไมจําเปนจะไปติดตามดูอาการของจิต   วาสมาธินี้อยูในข้ันไหน   ระดับใด   อยา
ไปเรียบเรียงใหเสียเวลา   เม่ือจิตถอนออกจากสมาธิมาแลว   ก็นอมใจใชปญญา
พิจารณาคิดตามหลักสัจธรรมตอไป 

ปญญา   ในสัมมาทิฏฐิ   สัมมาสังกัปโป   นี้แลเราเอามาใชพิจารณาในความ
ทุกข    ที่มีอยู ในกายในใจของเรา   หรือพิจารณาความทกุขกับคนอ่ืนสัตวอ่ืน   แลว
นอมเขามาหาความทุกขในตัวเราเอง   เพ่ือเปนเครื่องยืนยันวา   ความทุกขมีอยูกับ
ทุกคน   เม่ือเกิดข้ึนมาแลวจําเปนก็ตองแสวงหาส่ิงมาบรรเทาทุกขเอาไว   หรือบาง
คร้ังไปหาส่ิงมาบรรเทาทุกขก็ย่ิงเจอกับความทุกขซํ้าเติมเขาไป   ผูเกิดมาในโลกน้ี
ลวนแลวแตมีความทุกขดวยกันท้ังนั้น   ฉะนั้นจึงไดแสวงหาวัตถุธาตุในลักษณะ
ตาง ๆ   เพื่อเอามาบรรเทาทุกขของตัวเอง   ที่เรียกวาทุกขเวทนา   ท่ีมีอยูในกายใน
ใจใหอยูรอดไปวัน ๆ   เชนทุกขเพราะหาอยูหากิน   ทุกขเพราะความผิดหวัง
นานาประการ   คิดส่ิงใดไมสมปรารถนาตามความตั้งใจก็เปนทุกข   ไดพลัดพราก
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จากของรักของชอบใจก็เปนทุกข   ทุกขเพราะการเจ็บไขไดปวย   ทุกขเพราะตาย
จากกันไป   ทุกขเพราะความยึดม่ันถือม่ันในขันธหาวาเปนตัวเปนตน   และความ
ทุกขอยางอื่นที่เราไดสัมผัสมาแลว   ก็ใหเราไดนํามาพิจารณาดวยปญญา   ใหใจได
รูเห็นวาความทุกขใหผลไมสบายใจเปนอยางนี้   แมจะกินอยูหลับนอนก็ไมสบาย
ใจ   ถึงจะมีเงินทองกองสมบัติมากมายบานหลังใหญโต   ก็มีความทุกขรอนภายใน
ใจ   ความทุกขในส่ิงใดที่เราไดเคยพบมาแลว   ก็เอาความทุกขเหลานั้นแลมาสอน
ใจ   และความทุกข ท่ีจะใหเราไดรับอีกตอไปในวันขางหนาก็มีอีกมากมาย   เราจะ
ตองไดประสบพบเห็นและไดรับทุกขนั้นตอไป   เพราะในโลกนี้เต็มไปดวยความ
ทุกข   จะหาความสุขลวน ๆ ในโลกนี้ไมมี   จําเปนตองแสวงหาส่ิงท่ีจะมาบรรเทา
ทุกขเอาไว   ฉะนั้นขอใหเราใชปญญาพิจารณาอยูบอย ๆ   เพื่อใหใจไดมีความรู
เห็นในความทุกข   ใหใจไดเกิดความสลดสังเวชแกตัวเอง   วาเรากําลังตกอยูใน
ทามกลางแหงความทุกขของโลก   เราจะหาอุบายหลบทุกขตอไปถึงวันไหน   
ฉะนั้นขอใหเราไดประมวลทุกขตาง ๆ ลงจุดเดียววา   ความทุกขทั้งหมดนี้เปน
เพราะมีความเกิดเปนเหตุ   ถาไมมีความเกิด   ความทุกขจะมีมาจากท่ีไหน   ความ
ทุกขเปนของหยาบ   พิจารณารูเห็นไดงาย   ใจจะมีความกลัวภัยท่ีเกิดข้ึนไดงาย   
แลวจะหาวิธีปองกันไมใหเกิดอีกในโลกน้ีตอไป 

ถาปญญาฉลาดจะทําลายตัณหาไดงาย 
 เม่ือมีสติปญญาท่ีฉลาดเฉียบแหลมแลว   จะรูเห็นเหตุที่พาใหเกิดไดอยางชัด
เจน   น้ันคือตัว   ตัณหาสาม   มีกามตัณหา   ภวตัณหา   และวิภวตณัหา   ที่พาใหใจ
ไดมาเกิดในภพทั้งสาม   ถาทําลายตัณหาทั้งสามนี้ใหหมดไปจากใจไดแลว   ชาติคือ
ความเกิดก็หมดภาระกัน   เมื่อไมมีการเกิดอีกความทุกขจะมีมาจากที่ไหน   ฉะนั้น
ตัณหาจึงเปนเชื้อแหงความเกิดท่ีสําคัญ   เม่ือตัณหาผูกพันอยูท่ีใจ   และใจก็ผูกพัน
อยูกับตัณหา   ก็จะพาใหเราเกิดอีกในโลกนี้หาทางที่สิ้นสุดไมได   ใจท่ีมีตัณหาเขา
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แฝงอยูไดแลว   ก็เหมือนกับวาเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน   ถาไมมีสติปญญาท่ีละเอียด
เฉียบแหลมจริง ๆ แลว   จะแยกออกจากกันไมไดเลย   เหมือนกับรสเมาของเหลา
และน้ําท่ีอยูดวยกันอยางสนิท   จะเอาผาอยางละเอียดมากรองสักรอยคร้ัง   นํ้ากับ
รสเมาของเหลาก็จะแยกออกจากกันไมไดเลย   ถาหากมีวิธีอื่นดีกวานี้ก็สามารถ
แยกความเมาของเหลาออกจากน้ําได   นี้ฉันใด   ปญญาที่จะแยกตัณหาออกจากใจ   
จะใชปญญาธรรมดาที่ใชกันอยูทั่ว ๆ ไป   ก็จะแยกตัณหาออกจากใจไมได   ปญญา
ที่แยกตัณหาออกจากใจได   ก็ตองเปนปญญา   ข้ันวิปสสนาญาณ   นั้นแลจึงจะแยก
ไดอยางงายดาย   คําวา   กามตณัหา   คือความอยากของใจท่ีเปนไปในทางกาม   คํา
วากาม ก็แยกออกเปนสอง   คือ   วัตถุกาม   และกิเลสกาม   วัตถุกามนั้นไดแกเงิน
ทองกองสมบัติบานเรือน   หรือส่ิงใดท่ีเรามี   ท่ีเรายินดี   จะเปนประเภทท่ีไมมี
วิญญาณครอง   และส่ิงท่ีมีวิญญาณครอง   ท้ังสองนี้จึงเปนประเภท   วัตถุกาม   
สวนกิเลสกาม   เปนความรัก   ความใคร   ความกําหนัด   ความยินดี   อยากจะ
สัมผัสในเพศตรงกันขาม   จิตมีความลุมหลงหึงหวงผูกพันในทางเพศน้ีแล   จึง
เรียกวา   ใจที่กําลังหลงจมอยูกับกามตัณหา 
 คําวา   ภวตัณหา   คือใจมีความยินดีอยูในภพท่ีชอบใจ   เชนเรามาเกิดเปน
มนุษย   ก็อยากอยูในภพของมนุษยนี้ตลอดไป   ไมอยากหนีจากภพมนุษยนี้ไป   
เพราะถือวาความผูกพันในหมูญาติเพื่อนฝูงมีความอบอุนใจ   จะไปท่ีไหน   อยูท่ี
ไหนก็สะดวกสบาย   ไมอยากพลัดพรากจากกัน   อยากรวมอยูเปนกลุมเปนกอน
อยางนี้ตลอดไป   หรือมีคนใดคนหนึง่ในครอบครัวตายไป   ก็พากันรองไหทุกขใจ   
ไมอยากใหเขาพลัดพรากภพชาติท่ีเปนมนุษยนี้ไป   นี้เปนใจท่ีติดภพหลงภพของ
ตัวเอง   มีความผูกพนัในภพของตวัเอง   ยินดีอยูในภพของตัวเองแลวยังไมพอ   ยัง
ไปหลงภพของคนอื่นตอไป   เม่ือเวลาคนนั้นตายไปยอมมีการรองไหตามกันแทบ
น้ําตาจะเปนสายเลือด   หรือผูท่ีไดไปเกิดอยูในภพไหน   ก็มีความยินดีอยูในภพน้ัน 
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ๆ   เชน   เทวดา   อินทร   พรหม   ก็มีความยินดีอยูกับภพของเขา   นั้นแลเรียกวา   
ภวตัณหา   คือมีความยินดีอยูในภพนั้น ๆ ตลอดไป 
 คําวา   วิภวตัณหา   คือไมอยากในภพท่ีไมชอบใจ   เชน   เทวดา   อินทร   
พรหม   เขาก็ถือวาเขามีภพอันมีความสุข    จึงไมอยากลงมาเกิดในโลกมนุษย   ไม
ตองการภพอื่นอีก   นอกจากภพของตน   หรือผูท่ีมาเกิดเอาภพของมนุษยแลว   ก็
ไมอยากไปเกิดในภพของพวกสัตวดิรัจฉาน   ไมอยากไปเกิดในภพของเปรต   การ
ท่ีไมอยากไปเกิดในภพไหนอีกน้ันแล   เปน   วิภวตัณหา   คือไมอยากไปเกิดในภพ
ท่ีไมชอบใจ 

ใจที่ยังติดอยูกับ   กามตัณหา   ภวตัณหา   และวิภวตัณหา   ดังอธิบายมานี้
แล   จึงเปนผูหลงติดอยูในภพท้ังสาม   เม่ือใจยังมีความหลงอยูกับตัณหาอยางนี ้   
อุบายวิธีท่ีจะแกไข   ก็ตองใชสติปญญาท่ีฉลาด   จึงจะสามารถทําลายความหลง
ของใจ   ใหคลายจากตัณหาออกจากใจไปได   เพราะใจมีความยินดีในตัณหา   ใจมี
ความหลงในตัณหา   และใจมีความยึดอยูกับตัณหา   ก็ตองใชสติปญญาแกปญหา
อยางหนัก   อุบายปญญามีอยางไร   จะเขากลอมใจที่กําลังหลงใหมีการตื่นตัว   ให
ใจมีความรูสึกตัว   ใหใจไดหายจากความเขาใจผิด   ใหใจไดรูเห็นทุกขของตัณหา   
ใหใจไดรูเห็นโทษของตัณหา   ใหใจไดรูเห็นภัยของตัณหา   เม่ือใจยังมีความหลง
อยูกับตัณหา   ก็ตองใชปญญาเขาอบรมใจใหมาก   เพราะความทุกขในการเกิด   แก   
เจ็บ   ตาย   และความทุกขท่ีเกิดข้ึนท้ังหมดนั้นแหละเปนผลเนื่องจากตัณหา   เอา
อุบายการพิจารณาทุกขน้ันแหละมาสอนใจตัวเอง   เหมือนกับลกูหลานท่ียังไมรูจัก
ผิดรูจักถูกในการกระทําของตัวเอง   กอความทุกขความเดือดรอนใหกับพอแม
นานาประการ   เพราะลูกหลานทําไปดวยความไมรู   ทําไปดวยความไมเขาใจ   ทํา
ไปดวยความหลง   พอแมนั้นจะเปนผูอบรมสั่งสอนชี้ความผิดที่ลูกหลานทําไปแลว   
หรือยังไมไดทําวาส่ิงนี้ผิดอยางนี้   กอเหตุข้ึนแลว   เปนผลใหมีความทุกขอยางนี้   
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ใหลูกหลานมีความรูความฉลาด   รูจักความผิดในการกระทําของตัวเอง   ลูกหลาน
ก็จะไมทําความชั่ว   พอแมก็จะอยูดวยความสบาย   นี้ฉันใด   นักปฏิบัติก็ตองใช
ปญญาสอนใจ   ท่ีใจมีความลุมหลงในความอยากในกามคุณ   มีรูป   เสียง   กลิ่น   
รส    การสัมผัส   ก็ตองใชปญญาสอนใจ   วาความยินดีในส่ิงนี้เปนทุกขอยางนี ้  
เปนโทษภัยอยางนี้   การเกิดมามีความทุกขอยางนี้ ๆ   มีความทุกขอะไรบางท่ีเรา
เกิดมา   ก็ตองใชปญญาพิจารณาความทุกข   ท่ีเราเคยสัมผัสมาแลวมีความทุกข   
ความลําบากเดือดรอนอยางไร   ก็ตองใชปญญาพิจารณาความทุกขทั้งหมดนี้มา
สอนใจ   วาความอยากทําใหใจเปนทุกขอยางนี้   ภพชาติที่เกิดมาก็มีความทุกข
อยางนี้   ใหใชปญญาสอนใจอยูบอย ๆ   นาน ๆ เขา   ใจก็จะมีความเขาใจตามเหตุ
ผลของปญญา   ใจก็จะมีความรูความฉลาด   ใจก็มีปญญารูรอบอยูในตัว   ใจก็จะ
ตื่นตัววาหลงผิดตามตัณหา   เมื่อใจรูทุกขเห็นทุกขของตัณหา   รูโทษเห็นโทษของ
ตัณหา   รูภัยเห็นภัยของตัณหาแลวเมื่อไร   ก็ใจนั้นแล   จะเปนผูละตัณหา   คือ
ความอยากอยูภายในใจเอง 

ในชาติน้ีไมเหลือวิสัย 
 เราเปนนักปฏิบัติ   ตองเปนผูตื่นตัวอยูเสมอ   เพราะชีวิตเราท่ีมีอยูไมทราบ
วาจะเหลืออยูมากนอยแคไหน   ธรรมใดท่ีเราจะพึงรูพึงเห็นไดในชาตินี้เราก็ตอง
รีบเรงภาวนาปฏิบัติใหเต็มที่   ถาเรามีความตั้งใจใชสติปญญาพิจารณาอยู   ธรรมที่
ควรรูในชาตินี้ก็ไมเหลือวิสัย   ความเพียรใดท่ีเราจะพึงปฏิบัติก็ทุมเทลงไปใหเต็ม
ความสามารถ   แมชีวิตเราก็ขอฝากเปนฝากตายไวกับธรรม   และเพื่อความบริสุทธิ์
ในธรรม   ไมเห็นแกการหลับการนอน   การอยูการกิน   ไมเห็นแกความมักงายใจ
ลอย   มีความจริงจังในตัวเอง   ใหใชสติปญญาหาอุบายมาสอนใจตัวเองอยูเสมอ   
เพราะใจเราเองยังมีความมืดบอดในธรรมอยูมากทีเดียว   ฉะนั้นจึงใชปญญาสอน
ใจใหรูเห็นตามหลักความจริงเร่ืองความทุกข   เร่ืองความไมเท่ียง   เร่ืองของทุก
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อยางไมมีอะไรเปนของของเรา   ก็ใชปญญานําเอาเรื่องเหลานี้มาสอนใจ   เร่ืองธาตุ
ส่ี   ขันธหาที่ใจยังหลงผิดวาอัตตาตัวตนก็เอามาสอนใจ   เรื่องความยึดมั่นถือมั่นใน
ของส่ิงใดวาเปนเราและของของเรา   ก็เอาเร่ืองท่ียึดถือนั้นแหละมาสอนใจ   เร่ือง
รูป   รส   กลิ่น   เสียง   สัมผัส   และอารมณ   ท่ีมีความยินดีผูกพันอยู   ท่ีใหเกิด
ความทุกขมีอะไรบาง   ก็นํามาสอนใจ   ความสุขใดที่โลกมีความนิยม   ก็ใชปญญา
พิจารณาใหรูวา   นั้นแลคือเหตุปจจัยที่พาใหเกิดความทุกข   ถึงใจเรายังไมละไม
ถอนไมปลอยไมวางก็ตาม   ก็ตองพิจารณาอยางนี้อยูบอย ๆ   เพราะใจเรามีความ
มืดบอดหลงใหลอยูในโลกนี้มานาน   ความเคยชินความผูกพันอยูกับส่ิงเหลานี้มา
จนกลายเปนนิสัย   จะใหมีความรูความเขาใจตามปญญากะทันหันไมได   จําเปน
ตองใชปญญาสอนจิตอยูบอย ๆ   ตอไปจิตก็จะคอย ๆ รูจริงเห็นจริงตามปญญาไป
เอง 

ปญญาที่นํามาใชพิจารณาในระดับนี ้  จัดเปนปญญาข้ันพ้ืนฐานก็ยังไมไดผล
เทาที่ควร   เปนเพียงทําความเขาใจในเหตุในผลไดถูกตองเทานั้น   แตเปนแนวทาง
ท่ีวางพื้นฐานในองคมรรค   คือสัมมาทิฎฐิ   ความเห็นชอบ   สัมมาสังกัปโป   การ
ดําริชอบ   ไวใหตรงเทานั้น   เหมือนการทําทาง   ก็เปนเพียงตัดแนวตรงของเสน
ทางเอาไววา   ทางนี้กวางแคบเทาไร   ยาวเทาไร   ออกจากจุดนี้แลวไปจุดไหนตอ
ไป   ตองกะ   กรุยเคร่ืองหมายเอาไว   มีหวยมีเขาอยางไร   งบทุนกอสรางเทาไร   ก็
ตองวางแผนใหพรอม   เพื่อไมใหมีปญหาในภายหลัง   น้ีฉันใด   การวางแนวทางท่ี
จะไปสูมรรคผลนิพพาน   ก็ตองวางแผนในองคมรรคไวใหตรง   วางใหถูกตองใน
เบื้องตน   คําวาความเห็นชอบ   มีความเห็นชอบในเร่ืองอะไร   ธรรมหมวดไหน   
การดําริชอบ   จะดําริในเร่ืองอะไร   ธรรมหมวดไหนจึงจะถูกตองตามองคมรรค   
ก็ตองใชปญญาพิจารณาวางแผนไวลวงหนา   เม่ือภาวนาในอันดับตอไปก็จะไมมี
ปญหา   มีแตจะตรงใหเขาถึงมรรคผลนิพพานโดยถายเดียว   คําวาหลงทางผิดทาง
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จะไมมีแกทานผูน้ันเลย   ถานักปฏิบัติไมใชปญญาวางแนวทางไวอยางนี้   จะกอให
มีปญหาทีหลัง   การภาวนาก็จะจับตนชนปลายวกวนอยูในที่แหงเดียวหาทางออก
ไมได   บางทีก็เกิดความสงสัยลังเลวาผิดหรือถูก   จําเปนตองหาถามคนนั้น   ถาม
คนน้ี   ถาไปถามถูกทานผูรูก็พอมีแนวทางท่ีจะแกไข   ถาไปถามถูกคนบอดดวยกัน   
หรือผูที่หลงทางดวยกัน   จะมีอะไรเกิดข้ึน   ในที่สุดก็จะวนเวียนอยูที่แหงเดียว   
จะหาทางออกไมไดจนตลอดวันตาย 

การเจริญวิปสสนาตองมีเหตุผล 
 การเจริญวิปสสนา   คําวา   วิปสสนา   ก็คือปญญา   นั้นเอง   เพียงเรียกตาง
กันคนละศัพทเทาน้ัน   ปญญาในระดับน้ี   มีองคประกอบสวนสําคัญคือจิต   เม่ือ
จิตมีความเขาใจตามปญญา   มีความเขาใจในเหตุในผลของปญญา   ทําความเขาใจ
ในหลักความเปนจริง   เมื่อใชปญญาพิจารณาในเรื่องอะไร   ธรรมะบทไหน   ก็ทํา
ความเขาใจตามปญญา   เมื่อพิจารณาเร่ืองความไมเที่ยง   ความทุกข   เร่ืองอนัตตา   
จิตก็รูจริงตามปญญา   เมื่อจิตและปญญามีความสัมพันธกันอยูในลักษณะนี ้  นี้แล
จึงให ช่ือวา   การเจริญวิปสสนา   เม่ือจิตมีความรูชัดเจนข้ึนมากนอยแคไหน   
ปญญาก็เห็นชัดเจนตามจิตไปดวย   เม่ือปญญามีความสวางมากข้ึนเทาไร   จิตก็รู
ตามปญญามากข้ึนไปเทานั้น   เหมือนกับการทํางาน   ไฟก็ไมสวาง   คนก็ไมเปน
งาน   จะไมมีผลของงานเกิดข้ึนไดเลย   ถาไฟสวางนอย   คนก็รูงานพอสมควร   
งานนั้นจะสําเร็จไดชา   ถาไฟสวางมากข้ึน   คนก็รูงานมากข้ึน   งานนั้นก็จะเสร็จ
เร็วข้ึน   ถาไฟสวางเต็มท่ี   คนก็รูงานอยางชํานาญ   ผลของการทํางานก็จะสําเร็จ
ไดเร็ว   นี้ฉันใด   นักปฏิบัติท่ีไมรูแนวทางปฏิบัติ   ปญญาก็ไมฉลาดในทางธรรม   
การปฏิบัติก็ยังเปนไปไมได   ตองศึกษาธรรมะแนวทางปฏิบัติใหเขาใจ   ใชปญญา
ใครครวญเหตุผล   จนเกิดความแนใจวา   ภาวนาอยางนี้   ปฏิบัติอยางนี้   ถูกตอง
แลว   และศึกษาอุบายแนวทางจากทานผูรูจนเกิดความม่ันใจ   วาเปนอุบายท่ีถูก
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ตองแลว   นั้นแลจึงลงมือปฏิบัติ   แลวจะคอยรูเห็นตามความเปนจริงตอไป   ถา
ความรูในอุบายการปฏิบัติมีบาง   ปญญาก็เร่ิมมีเหตุผล   การปฏิบัติก็จะคอยเปนไป   
ในระดับนี้อยูในขั้นพื้นฐาน   การปฏิบัติมีแนวทางท่ีจะเปนไปได   เพราะฐานของ
ความรู   และฐานของปญญา   เร่ิมเปนสัมมาทิฏฐิ   สัมมาสังกัปโป   คือความเห็น
ชอบและการดําริพิจารณาอยูในฐานของมรรคแปด   เรงปฏิบัติมากเทาไร   ความรู
ความเห็นในสัจธรรมก็จะขยายตอไป   ถารูในอุบายการปฏิบัติธรรมถูกตองมากขึ้น   
ปญญาความฉลาด   ความสวาง   ความรูจริง   ความเห็นจริงในสัจธรรมก็มีความ
ม่ันใจในตัวเอง   การภาวนาปฏิบัติจะไมมีการผิดทาง   รูจักวิธีท่ีจะหาอุบายมาแก
ไขปญหาของตัวเองได   จะไมเปนไปในทางมิจฉาปฏิบัติ   ใหเกิดความเขาใจผิดแต
อยางใด   จะทําสมาธิ   ก็จะเปนสัมมาสมาธิ   จะพิจารณาดวยปญญา   ก็ถูกตองตาม
สัจธรรม   จะดําริพิจารณาสัจธรรมใดก็มีความแยบคาย   หายจากความสงสัยลังเล
ในธรรม   และอุบายการปฏิบัติธรรมมีความถูกตอง   การปฏิบัติธรรมท่ีอยูในระดับ
นี้   จึงชื่อวา   อยูในข้ันสมถะและวิปสสนาอยางแทจริง   และนับไดวา   ผูนั้นเขา
เสนทางขององคมรรคไดถูกตอง   ถาเรงภาวนาในอุบายของสมถะและวิปสสนา
มากข้ึนเทาไร   ความเปนไปในวิปสสนาญาณก็อยูแคเอื้อมมือ   ผูนั้นก็จะพบ
กระแสธรรม   ดวยตัวเองอยางเปดเผย 

วิปสสนาญาณเกิดขึ้นในชวงนี ้
วิปสสนาญาณนี้จะมีเฉพาะผูปฏิบัติ   ผูกําลังจะไดบรรลุมรรคผล   เมื่อ

วิปสสนาญาณเกิดข้ึนแลวจะไมมีการเส่ือมไป   จนกวาผูนั้นจะไดบรรลุธรรม   จึง
เปน   ญาณทัศนะอยางสมบูรณ   ความสวางของปญญาก็สวางเต็มท่ี   ญาณะ   คือ
ญาณรู   ก็รูในสัจธรรมอยางเปดเผย   รูเห็นทุกขเปนทุกข   รูเห็นความไมเที่ยงเปน
ของไมเท่ียง   รูเห็นอนัตตา   เปนอนัตตา   ไมมีสัจธรรมใดมีความลี้ลับปดบังภาย
ในใจ   ไมมีความเขาใจผิดใด ๆ มาแฝงอยูท่ีใจ   และเปนญาณที่ตัดความสงสัยโดย



พบกระแสธรรม  ๓๙ 

ประการท้ังปวง   เพราะทุกอยางมีความรูจริง   มีความเห็นจริงไปเสียท้ังหมดแลว   
ความสงสัยจะมีมาจากท่ีไหน   ญาณรูที่เกิดในวิปสสนาญาณนี ้   จึงไมเหมือนญาณ
รูธรรมดาอยูในวิญญาณของขันธ   จึงเปนญาณพิเศษที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติโดย
ตรง   จึงใหนามวา   พุทโธ   คือผูรู   พุทโธ   คือผูต่ืน   พุทโธ   คือผูเบิกบาน   ก็จะ
เกิดขึ้นในชวงนี้   คําวาพุทโธคือผูรูนั้น   เปนญาณรูท่ีประกอบดวย   ทัสสนะ   คือ
ความเห็น   จึงเปน   ญาณทัสสนะ   ท้ังรูท้ังเห็น   ท้ังเห็นท้ังรู   ตามความเปนจริง   
เร่ืองบาป   เร่ืองบุญ   ท่ีหนุนกันไปมาอยูในภพท้ังสาม   คือ   กามภพ   รูปภพ   
อรูปภพ   นั้นเปนปจจัยใหแกกันอยางไร   ก็รูก็เห็น   เพราะบุญบาป   จะหมุนไป
มาตามวัฏฏะนี้เทานั้น   มนุษยท่ีมีความหลงโลกหลงสงสาร   ก็มีสวนท่ีมาหลงบุญ
เปนเหตุ   เพราะตองการความสุขความเจริญท่ีเปนบุญ   เม่ือบุญเส่ือม   ถูกกิเลส
ตัณหาผลักดันใหใจหลงทําความชั่ว   ก็หมุนตัวไปหาบาป   ฉะน้ันจึงตัดเสียท้ังสอง
อยาง   ถาเอาบุญ   บาปก็ตองตามมาอยูนั้นเอง 

การพิจารณาความทุกขท่ีสัตวโลกท้ังหลายไดรับผลอยูขณะนี้เปนอยางไร   
มีวัฏฏะสวนไหนท่ีเปนสถานท่ีปลอดทุกข   จะเห็นวาไมมี   ลวนแลวแตมีความ
ทุกขดวยกันท้ังนั้น   ตราบใดที่ใจยังมีตัณหาเปนเช้ือเพาะทุกขอยู   ความทุกขคือ
การเกิดก็ตองเปนผล   ญาณรูนี้จึงรูชัดในเหตุคือตัวสมุทัย   ที่พาใหมาเกิดอยางชัด
เจน   การละการถอนการตัดใหตัณหาหมดไปจากใจ   จึงไมมีปญหากับญาณอันนี ้  
เหมือนความมืด   จึงไมมีปญหากับผูมีไฟท่ีสวางประจําตัว   ฉะนั้นสัตวโลกท่ีหมุน
ตัวไปตามวัฏฏะคือภพท้ังสามนี้   ก็มีอวิชชาเปนเหตุเปนปจจัยกอใหเกิดสังขาร   
สังขารเปนปจจัยกอใหเกิดวิญญาณ   วิญญาณเปนปจจัยกอใหเกิดนามรูป   นามรูป
เปนปจจัยกอใหเกิดอายตนะ   อายตนะเปนปจจัยกอใหเกิดผัสสะ   ผัสสะเปนปจจัย
กอใหเกิดเวทนา   เวทนาเปนปจจัยกอใหเกิดตัณหา   ตัณหาเปนปจจัยกอใหเกิด
อุปาทาน   อุปาทานเปนปจจัยกอใหเกิดภพ   ภพเปนปจจัยกอใหเกิดชาติ   ชาติ
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เปนปจจัยกอใหเกิดชรา   ความแกความเจ็บปวย   และความแกความเจ็บปวยเปน
ปจจัยใหถึงความตาย   ก็เปนอยูเทานี้ที่มนุษยมาเกิดตายอยูในภพทั้งสาม   เวียนเกิด
เวียนตายอยูในวัฏสงสารก็เพราะอยางนี้   จึงไมมีใครไดวัตถุของโลกไปเปน
สมบัติของตนแตอยางใด   แมรางกายท่ีเปนมนุษยก็ท้ิงอยูในโลกนี้   เนาเปอยผุพัง
กลายไปเปนธาตุเดิม   จึงไมมีอะไรเปนสาระแกนสาร   ในการมาเกิดมาตายอยูใน
โลกนี้เลย   เมื่อมารูแจงเห็นจริงตามความเปนจริงอยางชัดเจนแลวอยางนี้   ก็สลัด
ทิ้งทันที   เพราะความยึดถือผูกพันอยูในโลกนี้ไมมี   นี้จึงเปนวิปสสนาญาณอยาง
แทจริง   คําวา   นิโรธ   ความรูแจง   ก็มารูแจงเห็นจริงในชวงนี้   ไมมีโลกสวน
ไหนจะมาลี้ลับปดบังอําพราง   ในความสวางของวิปสสนาญาณนี้เลย   เพราะ
วิปสสนาญาณเปนญาณที่แกกลา   เปนญาณที่ลบลางความรูผิดความเห็นผิดความ
เขาใจผิดภายในจิตเดิมใหหมดไป   เมื่อญาณนี้เกิดข้ึนกับนักปฏิบัติทานใด   จะตัด
ความสงสัยภายในใจทันที   ถึงจะมีพระพุทธเจาประทับอยูในที่นั้น   ก็จะไมไป
กราบเรียนถามพระพุทธเจาแตอยางใด   เพราะรูอยูแกใจแลววาอะไรเปนอะไร   
ถึงผลของการปฏิบัติอยางนี้ไมเคยเกิดข้ึนกับตนมากอนก็ตาม   แตเมื่อเกิดข้ึนแลว
จะเปนผูรูเองเห็นเองเปนปจจัตตังเฉพาะตัว   โดยไมตองไปอาศัยคนอื่นตัดสินให
แตอยางใด   คําวา   ตนแลเปนที่พึ่งของตนก็อยูในชวงนี้   จะไมมีใครชี้ขาดใหเลย   
เม่ือวิปสสนาญาณกระจายความรูรอบและรอบรูในสรรพสังขารท้ังหลายในโลกนี้
ทั่วถึงแลว   ก็จะหมุนตัวลงสูความดับตอไป 

ดับกระแสโลกอยางสนิท 
 ความดับนี้ก็เปนความดับท่ีไมเคยคาดคิดไวกอนเชนกัน   แตเปนความดับท่ี
นิ่มนวล   ปรากฏชัดเจนเฉพาะตัววาดับอยางไร   ความดับนี้จะดับทั้งภายในและ
ภายนอก   คําวาภายในคือวิญญาณภายในใจ   คําวาภายนอก   คืออายตนะ   มี   ตา   
หู   จมูก   ลิ้น   กาย   เมื่อวิญญาณภายในดับไปอยางเดียวเทานั้น   สื่อสารแหงการ
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สัมผัสของอายตนะ   คือวิญญาณในตา   วิญญาณในหู   วิญญาณในจมูก   วิญญาณ
ในลิ้น   และวิญญาณที่มีอยูในรางกายทั่วไปก็ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกทันที   จะ
สัมผัสอะไรไมไดเลย   เพราะไมมีวิญญาณในตา   ไมมีวิญญาณในห ู  ไมมีวิญญาณ
ในจมูก   ไมมีวิญญาณในลิ้น   ไมมีวิญญาณในกาย   และไมมีวิญญาณในใจ   จึง
ไมรูในการสัมผัสภายนอก   คือ   รูป   เสียง   กลิ่น   รส   โผฏฐัพพะ   แตอยางใด   
แมใจก็ไมมีธรรมารมณท่ีจะรู   ในขณะนั้น   ความเคลื่อนไหวทางกาย   ความ
เคลื่อนไหวทางวาจา   และความเคลื่อนไหวทางใจ   ก็เคลื่อนไหวในการสัมผัส
อะไรไมไดเลย   เพราะไมมีวิญญาณรูในความเคลื่อนไหว   จึงเปนการดับใน
วิญญาณอยางสนิท   ความสุขกาย   ความสุขใจ   และความทุกขกาย   ความทุกขใจ   
จะมีมาจากท่ีไหน   เพราะไมมีวิญญาณรูวาสุขวาทุกข   คําวา   นิโรธ   คือ   ความ
ดับทุกข   ก็อยูในชวงนี้   ความดับที่ไดอธิบายมานี ้  จะเปนธรรมชาติเกิดข้ึนเอง   ผู
ภาวนามาถึงจุดนีแ้ลว   จะรูเฉพาะตัว   เร่ืองการเกิดข้ึนของวิปสสนาญาณที่อธิบาย
ผานมาน้ัน   จึงเปนปจจัยเช่ือมโยงตอกันกับความดับในลักษณะนี้   โดยไมมีการ
ท้ิงชวงแตอยางใด   มีแตจะกาวไปเพ่ือจะถึงความบริสุทธ์ิเต็มท่ี 

รูไมมีนิมิตหมาย 
 ในชวงขณะความดับในขันธและความดับในอายตนะอยูนี้เอง   ความรูท่ีเปน
ธรรมชาติรูของจิตดั้งเดิมยังปรากฏอยู   แตความรูชนิดนี้ไมเกี่ยวกันกับวิญญาณ
ของอายตนะ   และไปรูในอายตนะไมไดเลย   และไมไปสัมผัสกับอายตนะอะไร   
เปนความรูที่ ไมมีนิมิตหมายในอะไร   และไม รูในสวนใด  ๆ  ของรูปธรรม   
นามธรรม   เปนรูท่ีเปนเอกเทศอยูเฉพาะรูเทานั้น   รูประเภทนี้ไมมีการเอนเอียงไป
กับส่ิงใด ๆ ของโลก   และไมรูในเรื่องของโลก   และไมรูในเรื่องของธรรม   เปนรู
อยูเฉพาะรู   และไมรูอยูในสมมุติใด ๆ จึงวารูไมมีสมมุติโลกเขาแอบแฝง   ความรู
ประเภทนี้ผูเขียนจะหาคําสมมุติเปรียบใหทานไดเขาใจนั้นยังหาคําสมมุติไมไดเลย   
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แตเพียงบอกไดวา   นี้แลคือจิตเดิมที่วาเปนประภัสสร   การที่จะไปวิจัยดูจิตเดิมที่
เปนประภัสสรวาเปนอยางไรน้ัน   อยาไปคิดใหเสียเวลา   แมผูจะเขาอรูปฌาน   เขา
สมาบัติ   ใหจิตมีความสงบมีความละเอียดถึงขนาดไหน   ก็จะรูจิตเปนประภัสสร
อันดั้งเดิมไมไดเลย   เพราะจิตไมไดละเช้ือแหงความสกปรกคือกิเลสตัณหาภายใน
ใจออกไปไดเลย   ถึงจิตจะมีความละเอียดในการทําสมาธิก็ยังมีเช้ือแหงความเกิด
อยูนั้นเอง 

เกิดความกลา   อาสวะสูญจากใจ 
 เมื่อความดับดังอธิบายมานี้อยูไดพอประมาณ   ก็มีความกลาเกิดข้ึนที่ใจ   
ความกลาของใจนี้เกิดข้ึน   สติก็กลา   ปญญาก็กลา   ความกลาของใจนี้   จะทําลาย
อะไรตองสําเร็จในชั่วพริบตา   ในขณะจิตที่มีความกลาเกิดข้ึนนั้น   วิญญาณใน
ขันธหา   วิญญาณในอายตนะ   ก็มีการสัมผัสไดตามปกติ   รูจักคิดพิจารณาใน
ความกลา   รูจักในความกลาภายในใจวาเปนลักษณะอยางไร   ความกลานี้   เปน
ความกลาที่ทําลายโดยตรง   จึงเปนความกลาที่ตัดกระแสของโลก   ตัดกระแสแหง
ความเกิด   ตัดกระแสของเหตุแหงความเกิด   ตัดกระแสของวัฏฏะ   ตัดกระแส
ของอวิชชา   และตัดกระแสของสามภพใหหมดไปส้ินไป   ท่ีเท่ียวมาเกิดมาตายอยู
ในโลกนี้ไมรูวาก่ีกัปก่ีกัลป   นับชาติไมถวนประมวลไมไดก็เพราะใจมีอวิชชา
ตัณหาพาใหเปนไป   บัดนี้ความกลาไดเกิดข้ึนแลว   พรอมท่ีจะตัดใหกระแสโลก
ขาดไปจากใจในชวงนี้เอง   ความกลานี้   กลาทําอะไรไดทั้งนั้น   จะน่ังสมาธิก่ีวันก่ี
คืน   นั่งไดทั้งนั้น   จึงไมมีอะไรในโลกน้ีจะมาขัดขวางความกลาไวไดเลย 
 ในขณะนั้นมีความรูตัววา   อาสวขยญาณไดเกิดข้ึนแกตัวเองแลว   และรูตัว
อยูวา   อาสวะจะส้ินไปในขณะนี้เอง   เมื่อผูภาวนามาถึงจุดนี้แลว   จะยืนอยูก็ตาม   
จะเดินอยูก็ตาม   จะนั่งอยูก็ตาม   จะนอนอยูก็ตาม   ไมเปนอุปสรรคในการบรรลุ
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ธรรม   อีกในช่ัวจริมกจิตเดียวเทานั้น   อาสวะก็ขาดไปในช่ัวพริบตา   ทานผูนั้นจะ
รูทันทีวา   อาสวะไดสิ้นไปในชั่ววินาทีนี้เอง 

นี้เปนผลของการปฏิบัติที่เราทั้งหลายมีความใฝหา   คือมีความตองการใหถึง
จุดนี้   ฉะน้ันผูเขียนจึงไดเรียบเรียงมาเปนลําดับ   เริ่มแตภาวนาขั้นพื้นฐานตอเนื่อง
กันมาโดยตลอด   วาข้ันตอนไหนทําอยางไร   ปฏิบัติอยางไร   พยายามเขียนไมให
วกวน   กลวัผูอานจะเกิดความสับสน   ไมเขาใจในอุบายการปฏิบัติ   การอธิบายมา
ท้ังหมดนี้   ผูเขียนไดเรียบเรียงเพียงยนยอเทานั้น   ถาจะอธิบายใหมากไปกวานี ้  
กลัวผูอานจะเกิดความทอใจ   จึงไดเขียนเฉพาะอุบายขอปฏิบัติท่ีจําเปนเทานั้น   
เพื่อใหผูอานมีความเขาใจไดงายและนําไปปฏิบัติไดงายข้ึน   ใหไดผลเปนไปดัง
อธิบายมานี้   ถึงจะชาอยูบางก็ไมเปนไร   ขอใหไดผานไปในชาตินี้ก็แลวกัน   ขอ
ทุกทานจงปฏบัิติดวยความต้ังใจ   ธรรมใดพอจะรูเห็นไดในชาตินี ้  ขอธรรมนั้นจง
เปนสมบัติของทานดวยเทอญ 

บทสรุป 
หนังสือเลมนี้   ผูเขียนไดใชอุบายในการเจริญวิปสสนาลวน ๆ เอาไว   เพื่อ

ใหนักปฏิบัติไดเขาใจในวิธีเจริญในวิปสสนา   ใหรูจักวิธีในการใชปญญาใหเปน   
สัมมาทิฏฐิ   คือความเห็นชอบในองคมรรคแปด   สัมมาสังกัปโป   การดําริ
พิจารณาในสัจธรรม   ก็จะถูกตองตามความเปนจริง   ถาวางพื้นฐานในองคมรรค
ถูกตองแลว   การภาวนาปฏิบัติตอไปจะเปนของท่ีงาย   เพราะความเขาใจถูกตอง
แลว   ผูเขียนขอสรุปวา 
 ๑. การทําสมาธิ   เพื่อใหจิตไดพักอยูในความสงบเทานั้น   อุบายในการทํา
สมาธิ   จะนึกคําบริกรรมอะไรก็ได   ขอสําคัญตองใหมีความสงบเทานั้น   อยาทํา
สมาธิเพ่ือเห็นในนรกสวรรค   เห็นดวงแกว   ดวงแหวน   เห็นคนนั้นคนนี้   การ
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เห็นอยางนั้นจึงเปนเร่ืองกิเลสสังขารหลอกจิต   จะกลับเปนมิจฉาสมาธิไปไดงาย   
จะเปนอุปสรรคกั้นทางของมรรคผลนิพพาน 

๒. ปญญาไมไดเกิดข้ึนจากสมาธิแตอยางใด   เพราะปญญาเรามีอยูแลวทุก
คน   มีแตจะใชปญญาท่ีมีอยูน้ีพิจารณาในสัจธรรมไดเลย   ในครั้งพุทธกาลกอนที่
ทานจะไดบรรลุมรรคผล   ทานก็ใชปญญาในข้ันนี้ท้ังนั้น   เพื่อใหเขาใจในเหตุผล
วาอะไรควร   อะไรไมควร   อะไรผิด   อะไรถูก   จะปฏิบัติอยางไรจึงจะเปนไปใน
มรรคผล   ก็ตองใชปญญาพิจารณาใหรอบคอบเพื่อความถูกตองในการปฏิบัติ
ธรรม 

๓. ยังมีนักปฏิบัติหลายทานพูดอยูเสมอวา   เม่ือจิตมีความสงบเปนสมาธิ
แลว   ปญญาจะเกิดข้ึนเอง   คําอยางนี้ไมทราบวา   พระพุทธเจาสอนใครที่ไหน   มี
พระอริยเจาองคไหนเปนตัวอยาง   วาทานนั้นไมมีปญญามากอน   มีแตทําสมาธิ
อยางเดียว   เม่ือจิตมีความสงบแลวมีปญญาเกิดข้ึน   ทานน้ันมีประวัติอยูท่ีไหน   
ในหนังสือพระไตรปฎกเลมใด   ผูเขียนเคยอานประวัติของพระอริยเจามามาก   
พระอริยเจาแตละองค   ลวนแลวแตเปนผูมีปญญามากอนสมาธิกันท้ังนั้น   มีเหตุ
ผลวา   ถาไมมีปญญามากอน   จะเขาใจในคําสอนของพระพุทธเจาไดอยางไร   จะ
เอาอะไรไปศึกษาธรรมะ   จะเขาใจใหถูกตองในธรรมะไดอยางไร   คําวา   สุตมย
ปญญา   การศึกษาเลาเรียน   จินตมปญญา   การพิจารณาในธรรมท่ีศึกษามาแลว   
ทั้งหมดนี้ก็ตองใชปญญาพิจารณากอนทั้งนั้น   เม่ือศึกษาในวิธีการทําสมาธิใหเขา
ใจแลว   จึงทําสมาธิทีหลัง   เมื่อออกจากการทําสมาธิ   ก็นอมใจพิจารณาดวย
ปญญาตอไป   จึงเรียกวา   การเจริญวิปสสนา   เมื่อวิปสสนาแกกลาแลว   จึงเขาถึง
คําวา   วิปสสนาญาณ 
 ๔. เมื่อเกิดวิปสสนาญาณแลว   ผูปฏิบัตินั้นก็จะไดบรรลุมรรคผล   เพราะ
เปนญาณที่จะตัดกิเลสตัณหาอวิชชาไดหมดไปจากใจโดยตรง   นี้นักปฏิบัติมีความ
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ตองการใหปญญาญาณระดับนี้เกิดขึ้น   ทั้งที่ตัวเองยังไมรอบรูในอุบายการปฏิบัตินี้
เลย   จะใหปญญาญาณเกิดข้ึนไดอยางไร   ถาจะใหปญญาญาณระดับนี้เกิดขึ้น   เรา
ก็ตองวางพื้นฐานใหถูกตองในอุบายท้ังหมดท่ีไดอธิบายมาแลวใหสมบูรณ   คิดวา
นักปฏิบัติทุกทาน   จะมีความเขาใจในเหตุผลตามหนังสือพบกระแสธรรม   ถา
หากสงสัยในอุบายใด   ผูเขียนจะไดอธิบายใหฟงทีหลัง   ขอใหทานจงมีความเจริญ
ในการปฏิบัติธรรมดวยเทอญ 

ภาคผนวก 
สมาธิวิธี 

(จากหนังสือทวนกระแสของ   พระอาจารยทูล   ขิปฺปปฺโญ) 
เนื่องดวยปจจุบันนี้   มีผูสนใจปฏิบัติภาวนามีจํานวนมากข้ึน   เพราะเห็น

ความสําคัญในพระพุทธศาสนา   เพราะการภาวนานี้   เปนภาคปฏิบัติโดยตรง   
และยังผลใหนักปฏิบัติ   ไดประสบการณมาแลวเปนจํานวนไมนอย   จึงสามารถ
ปฏิบัติกันไดในชนทุกชาติชั้นวรรณะ   ไมวาในประเทศหรือตางประเทศ   ยอม
ปฏิบัติกันไดทั้งนั้น   และยังผลใหผูปฏิบัติไดรับความสุขกายสุขใจดวยกัน   ไมวาผู
นั้นจะมีการศึกษามากนอย   ถาหากตั้งใจปฏิบัติภาวนาดวยความจริงจัง   ผลของ
การปฏิบัติ   ก็จะออกมาเปนของจริง   เพราะผูปฏิบัติก็เปนผูปฏิบัติจริง   ขอสําคัญ
คือใหเขาใจในอุบายวิธี   ตามแนวทางปฏิบัติใหถูกตอง   เชน   วิธีเดินจงกรม   วิธี
นั่งสมาธิ   วิธีประกอบคําบริกรรมในสมถะ   วิธีประกอบอุบายการพิจารณาใน
วิปสสนา   เพราะอุบายของสมถะและอุบายของวิปสสนานี้   เปนของคูกัน   ถาขาด
อยางใดอยางหนึ่งแลว   การปฏิบัติภาวนาก็ขาดความสมบูรณ   ผลท่ีเกิดข้ึนจากการ
ปฏิบัติภาวนาก็ขาดความสมบูรณไปตาม ๆ กัน 
 ฉะน้ัน   อุบายการทําสมถะ   และอุบายวิธีเจริญในวิปสสนาจึงมีหลายวิธี   ก็
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เพื่อใหนักปฏิบัติภาวนาไดเลือกอุบายนั้น ๆ   เพื่อใหถูกกับจริตนิสัยของตัวเราเอง   
เพื่อใหไดรับความสะดวกในการปฏิบัติภาวนาไดงายข้ึน   อุบายการปฏิบัติภาวนา
ท้ังหมดนี้   จะใหไดรับผลจริงแลว   ก็ข้ึน อยูกับความตั้งใจของทานผูเปนนัก
ปฏิบัติภาวนาเอง   เพราะความตั้งใจเปนหลักสําคัญ   ถาขาดความตั้งใจแลว   การ
ปฏิบัติภาวนาก็ลมเหลว   และตั้งตัวไมไดตลอดไป   เพราะความตั้งใจก็คือการตั้ง
สตินั่นเอง   ถาสติไมดี   ก็แสดงวาเราขาดความตั้งใจ   ไมวาเราจะทําส่ิงใด ๆ   ถา
ขาดความตั้งใจแลว   งานที่เราทําจะมีผลสําเร็จไดยาก   หรือไมสําเร็จเลย   หรือจะ
สําเร็จไดก็ขาดความสวยงามและม่ันคง   เพราะเปนผลท่ีเกิดมาจากความไมตั้งใจ
นั่นเอง 

วิธีทําสมถะ 
การเตรียมตัวเดินจงกรม 

ในการเดินจงกรมปฏิบัติดังนี ้   ทําทางเดินจงกรมใหกวางประมาณ ๑ เมตร   
ยาวประมาณ ๑๕ เมตร   ปรับพื้นใหเสมอตลอดแนวทาง   เพื่อเราจะไดเดินให
สะดวกโดยไมมีความกังวล   ในขณะที่เรากําลังเดิน   หรือจะเดินอยูในสถานที่ใดก็
ตาม   กอนเราจะเร่ิมเดินจงกรมทุกคร้ัง   ใหเราไปยืนอยูท่ีมุมสุดของทางเดินจงกรม
ดานใดดานหนึ่ง   แลวหันหนาเขามาหาเสนทาง   แลวใหพนมมือขึ้นในระหวางอก   
หรือในระหวางคิ้ว   แลวใหนึกอธิษฐานภายในใจดังนี ้
 สาธุ   ขาพเจาจะเดินจงกรมภาวนา   เพ่ือบูชาคุณพระพุทธเจา   บูชาคุณ
พระธรรม   บูชาคุณพระอริยสงฆ   บูชาคุณบิดามารดา   ครูอุปชฌายอาจารย   กับ
ทั้งผูมีพระคุณทั้งหลาย   ขอใหขาพเจาจงมีสติ   มีใจอันสงบ   รูแจงเห็นจริงใน
อริยสัจธรรมทั้งหลายดวยเทอญ   และกุศลผลบุญท่ีขาพเจาเดินจงกรมในคร้ังนี ้  
ขอจงเปนไปในสรรพสัตวท้ังหลาย   ขอจงอยาไดมีกรรมมีเวรแกกันและกัน   ขอ
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ใหทานท้ังหลายจงไดรับสวนบุญจากขาพเจาโดยอนุโมทนาเองเถิด   เสร็จแลวเอา
มือหยอนลงตรงหนา   แลวเอามือขวาจับหลังมือซายใหอยูในทายืนรําพึง   แลว
กําหนดใหใจไดอยูในความเปนกลาง   ไมใหใจเอนเอียงไปหาอารมณท่ีชอบใจและ
ไมชอบใจใด ๆ ท้ังส้ิน   และทําอุบายแกตัวเองวา   ขณะนี้เราจะเดินจงกรม   ความ
คิดภายนอกใด ๆ ใหปลอยวางเสียหมด   อยาคิดข้ึนมาเพื่อใหใจไดไหวไปตาม   
เสร็จแลวใหกําหนดคําบริกรรมดังน้ี 

วิธีกําหนดคําบริกรรมมี ดังน้ี 
 ใหตั้งใจโดยมีสต ิ  กําหนดสูดลมหายใจเขาเองยาว ๆ นึกวา   พุท 
 ใหตั้งใจโดยมีสต ิ  กําหนดปลอยลมหายใจออกเองยาว ๆ นึกวา   โธ 
 ใหตั้งใจโดยมีสต ิ  กําหนดสูดลมหายใจเขาเองยาว ๆ นึกวา   ธัม 
 ใหตั้งใจโดยมีสต ิ  กําหนดปลอยลมหายใจออกเองยาว ๆ นึกวา   โม 
 ใหตั้งใจโดยมีสต ิ  กําหนดสูดลมหายใจเขาเองยาว ๆ นึกวา   สัง 
 ใหตั้งใจโดยมีสต ิ  กําหนดปลอยลมหายใจออกเองยาว ๆ นึกวา   โฆ 

ใหกําหนดทําสัก ๓-๗ คร้ัง   หรือมากกวานี้ก็ได   เพื่อใหเปนอุบายให   พุท
โธ   ธัมโม   สังโฆ   ไดมารวมอยูท่ีใจ   ตอไปใหกําหนดเอาเพียงพุทโธคําเดียว   
และใหพรอมกันกับเดินจงกรมดังนี ้

เดินจงกรมวิธีท่ี ๑ 
 วิธีที่ ๑   ใหตั้งใจโดยมีสติ   กาวขาครั้งแรกใหนึกวาพุท   กาวขาที่สองใหนึก
วาโธ   ใหมีสติกับคําบริกรรม   รูเทาทันกันกับการกาวขาทุกคร้ังไป   ขณะใดท่ีเรารู
ไมทันในการกาวขา   ใหถือวาขณะนั้นเราเผลอสติ   คือ   ความตั้งใจไมพอ   และ
ใหตั้งใจใหมตอไปจนกวาจะรูเทาทันกัน   ไมเดินเร็วนักไมเดินชานัก   คือ   ใหเรา
เดินอยูในทาปกติท่ีเราเดินไปในสถานท่ีตาง ๆ นั้นเอง   นี้เปนวิธีเดินจงกรมใน
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สมถะ   คือเอาอิริยาบถเดินเปนนิมิตเคร่ืองหมาย   เพื่อไดฝกสติและฝกความตั้งใจ   
เมื่อเดินถึงที่สุดของทางเดินจงกรมแลว   ใหหมุนตัวกลับขางขวาทุกคร้ังไป 

เดินจงกรมวิธีท่ี ๒ 
วิธีที่  ๒   ไมกําหนดดูในกาวขาในเวลาเดินจงกรม    ใหตั้ งใจโดยมีสต ิ  

กําหนดรูลมหายใจเขาเองนึกวา   พุท   ใหตั้งใจโดยมีสติ   กําหนดรูลมหายใจออก
เองนึกวา   โธ   เพื่อใหความสัมพันธของสติ   และคําบริกรรม   กับผูรู   และความ
ตั้งใจใหอยูในกรอบเดียวกัน   และเพื่อความม่ันคงแนนหนาในสมถะตอไป   ถา
หากเรามีความเหน็ดเหนื่อยในการเดินจงกรมแลว   เราจะยืนกําหนดคําบริกรรมก็
ได   และก็ใหกําหนดเหมือนกัน   เพื่อใหอิริยาบถการยืนภาวนาไดติดตอ   ไมขาด
วรรคขาดตอน 

เดินจงกรมวิธีท่ี ๓ 
 วิธีที่ ๓   ใหตั้งใจโดยมีสติ   กําหนดรูเห็นกายสวนใดสวนหนึ่งเปนนิมิต
เครื่องหมาย   จะเปนกายสวนใดสวนหนึ่งก็ได   กายสวนไหนท่ีเรามีความถนัดใจ   
เพงดูไดงาย   ใหกําหนดรูเห็นกายสวนนั้น ๆ เปนนิมิตของสติ   ใหสติกับผูรูได
กําหนดรูเห็นอยูที่กายสวนนั้น ๆ ไมใหเผลอ   ถึงจะไมกําหนดรูเห็นกายสวนน้ันชัด
ก็ตาม   แตก็ใหกําหนดสถานที่ที่เรากําลังเพงดูกายสวนนั้น   ใหมีในขอบเขตเพ่ือได
จํากัดสถานท่ีใหใจไดอยูในกายสวนน้ัน ๆ ตอไป 
 ในคร้ังแรก   ความไมเคยชินในการเพงดูกาย   ก็ใหเราสมมติกายสวนนั้น ๆ 
วามีสีสันลักษณะอยางนั้น   รูปพรรณสัณฐานอยางนั้นและตั้งอยูในที่นั้น ๆ    เม่ือ
เรากําหนดเพงดูกายสวนนั้นอยูบอย ๆ   ความเคยชินในการเพงดูก็จะติดใจ   จะลืม
ตาหลับตาก็รูเห็นติดใจอยูตลอดเวลา   เม่ือเราชํานาญในการเพงดูกายสวนนั้นแลว   
เราจะกําหนดเพงดูกายสวนอื่น ๆ   ก็จะรูเห็นอยูสภาพเดียวกันท้ังหมด   เมื่อใจเรารู
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เห็นกายชัดดังไดอธิบายมานี้   ก็จะเปนพื้นฐานของวิปสสนาไดเปนอยางดี   วิธีน้ี
ไมไดกําหนดดูกาวขา   แตให เอาสมมติกายสวนท่ีเรากําหนดเพงดูอยูนั้นมา
บริกรรม   สมมติวา   เรากําหนดดูหนัง   ก็ให   คําบริกรรมวา   ตะโจ ๆ   พรอมกับ
การเพงดูหนังสวนนั้น ๆ ตอไป   ถาเราจะกําหนดใหเห็นกระดูกสวนไหน   ก็ใหคํา
บริกรรมวา   อัฐิ ๆ   พรอมท้ังเพงดูกระดูกสวนนั้นตอไป   หรือใหสมมติวาราง
กระดูกเดินจงกรมก็ได   นี้แลถาเราไดกําหนดเพงดูใหใจรูกาย   เห็นกายสวนใด
สวนหนึ่งดังไดอธิบายมานี้   ก็จะเปนพื้นฐานของปญญาไดดี   สวนการพิจารณา
กาย   จะอธิบายในตอนทายเพ่ือไมใหสับสนกัน 

เดินจงกรมวิธีท่ี ๔ 
 วิธีที่ ๔   ใหตั้งใจโดยมีสติ   กําหนดรูอารมณภายในใจ   อารมณภายในใจนี ้  
จะเปนอารมณประเภทไหนก็ตาม   ท่ีมีความปรากฏสัมผัสภายในใจอยูในปจจุบัน
นี้   ใหกําหนดรูในอารมณนั้น ๆ เปนนิมิตของใจ   จะเปนอารมณหยาบ ๆ ก็ให
กําหนดรูในอารมณหยาบ ๆ   จะเปนอารมณละเอียดก็ใหกําหนดรูในอารมณสวน
ละเอียด   จะเปนอารมณทางโลกหรือทางธรรม   จะเปนอารมณท่ีชอบใจหรือ
อารมณท่ีไมชอบใจก็ตาม   ถาหากเราสลัดออกจากใจไมไดแลว   ก็ตองกําหนดรู   
แตอยาไปกําหนดเอาวัตถุที่ใหเกิดอารมณเขามาอยูที่ใจ   ถาไปกําหนดเหตุให
ประกอบใจแลว   ก็จะเปนอารมณที่รุนแรงเกิดข้ึนที่ใจได   เพราะอารมณภายในใจ
แตละอยางยอมมีเหตุเปนแดนเกิด   ฉะนั้นเราจึงมาทําความเขาใจกับเหตุของ
อารมณนั้นใหดี   และกําหนดรูเห็นเหตุของอารมณนั้น ๆ ใหชัดและจริงตามเหตุ
นั้นวาเกิดขึ้นที่ไหน   ต้ังอยูท่ีไหน   และใหมีสติรูเหตุกําลังจะขยายตัวออกไปหาจุด
ตาง ๆ เพื่อใหเหตุนั้นไดมีกําลัง 
 คําวาเหตุน้ัน   คือเหตุภายในคือใจเปนสําคัญ   เพราะใจมีเช้ือของเหตุภายใน   
คือความไมอ่ิมพอแกความตองการในสรรพวัตถุทัง้หลาย   หรือในสรรพอารมณท้ัง
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หลาย   ท่ีใจยังมีความตองการ   เชน   รูป   เสียง   กลิ่น   รส   โผฏฐัพพะ   ท่ีเปน
อาหารเดิมอาหารหลักของใจมานาน   ไมรูวากัปกัลปไหน ๆ   เกิดมาชาติไหนภพ
ไหนก็อารมณภายในใจประเภทนี้เปนหลัก   แมชาติปจจุบันนี้ก็มีอารมณประเภท
ไฟบรรลัยกัลปกําลังขยายตัวออกมาทางตา   หู   จมูก   ลิ้น   กาย   ไปติดเชื้อใหมา
เรารอนเผาใจอยูตลอดเวลา   จึงเรียกวา   ธรรมารมณ   คือ   อารมณท่ีฝงแนนใน
สวนลึกภายในใจ   นี้แลจึงเรียกวาตนเหตุของอารมณภายใน   สวน   รูป   เสียง   
กล่ิน   รส   โผฏฐัพพะท้ังหลาย   เพียงเปนส่ิงประกอบใหเหตุภายในไดพองตัวข้ึน
เทานั้น   เม่ือใจไดสัมผัสเหตุประเภทใด   ยอมติดใจในเหตุนั้น ๆ จนไมยอมท่ีจะ
ปลอยวาง   และนําเอามาตรึกตรองครุนคิดจนติดใจ จึงเรียกวาอารมณฝงใจ 
 อารมณอยูในที่ไหนใจก็อยูที่นั่น   ถาเรากําหนดดูอารมณภายในใจก็เทากับ
เรากําหนดดูใจไปในตัว   ใจมีอารมณแหงความโลภก็ใหรู   ใจมีอารมณแหงความ
โกรธ    ก็ใหรู ใจมีอารมณแหงราคะก็ใหรู   ใจมีอารมณแหงความลุมหลงก็ใหรู   
อารมณนี้เองจึงเปนเคร่ืองวัดใจไดดี   ถารูเห็นวาอารมณมีท่ีใจแลว   ก็ตองมีสติ
กําหนดรูใหเห็นใจไปในตัว   อารมณเกิดข้ึนท่ีใจได   เราก็ตองมีสติกําหนดให
อารมณใหออนกําลังลง   และดับไปไดเชนกัน   ขอหามที่สําคัญ   เราอยาสงใจออก
ไปนึกถึงเหตุภายนอก   คือ   รูป    เสียง   กลิ่น   รส    โผฏฐัพพะ   ความอิจฉา
พยาบาทกับใคร ๆ ท้ังส้ิน   ถาใจไปนึกหาเหตุของอารมณดังกลาว   ใจก็จะเกิด
อารมณที่เปนพิษขึ้นที่ใจเอง   และจะมีความเดือดรอนเอง   วาผลของอารมณที่มีใน
ใจเปนอยางนี้   ใหเอาสติกําหนดเพงดูจุดของอารมณนั้น ๆ ใหเห็นชัดภายในใจ   
ไมนานอารมณภายในใจก็จะออนกําลัง   น้ีเปนอุบายวิธีท่ีเราหนไีมพน   เราก็ตองสู
แบบตัวตอตัวดวยกําลังสติ   จะแพจะชนะก็ใหรูดีใหรูกันในชวงนี้   นี้สงครามภาย
ในก็ตองอาศัยสติเขาแผดเผา   จดจองแบบไมหนีหนากัน 
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 กอนที่เราจะหยุดเดินจงกรมทุกคร้ัง   ใหเราไปยืนอยูมุมสุดของทางเดิน
จงกรม   และหันหนาเขามาหาเสนทาง   พนมมืออธิษฐานภายในใจวา   สาธุ   
ขาพเจาไดเดินจงกรมภาวนา   เพื่อบูชาคุณพระพุทธเจา   บูชาคุณพระธรรม   บูชา
คุณพระอริยสงฆในครั้งนี้   ขอจงใหเปนไปเพ่ือความสุขแกขาพเจา   พรอมท้ังบิดา
มารดา   ครูอุปชฌาย   อาจารย   ตลอดผูมีพระคุณท้ังหลาย   ท้ังเทพเจาเหลาเทวา   
สัตวนอยใหญ   เจากรรมนายเวร   ขอจงไดรับสวนบุญท่ีขาพเจาไดบําเพ็ญแลวใน
คร้ังนี้โดยอนุโมทนาเองเทอญ   เสร็จแลวเดินออกจากทางเดินจงกรมโดยมีสต ิ  
เพื่อจะเขาหาที่นั่งสมาธิภาวนาตอไป   เพื่อใหเปนสายโซเชื่อมโยงตอกันไมใหขาด
วรรคตอน 

การเตรียมตัวน่ังสมาธิ 
การเตรียมตัวนั่งสมาธิภาวนาทุกคร้ัง   เราตองจัดสถานท่ี   ท่ีเราจะนั่งสมาธิ

ใหสะอาดเรียบรอย   เพื่อไมใหเกิดความขัดของกังวลภายในใจ   เสร็จแลวไหวพระ
สวดมนต   จะยอหรือพิสดารก็เอาตามความตองการของเรา   และแผเมตตาตน
เมตตาสัตว   จบแลว   ฆราวาสมีวิธีสมาทานศีล ๕ ตอไป   เพราะการสมาทานศีล
เปนอุบายวิธีท่ีจะรับรองความบริสุทธ์ิเฉพาะตนในปจจุบัน   และเปนอุบายเพื่อไม
ใหใจไดมีความเศราหมองในการกระทําทางกาย   วาจา   ท่ีเปนอดีตผานมาแลว   
และทําความเขาใจแกตัวเองวา   ปจจุบันนี้เรามีศีลอันบริสุทธ์ิแลว   ถึงหากเราได
พลั้งเผลอทําความชั่วทางกายวาจามาแลวก็ตาม   นั่นเปนเรื่องของอดีตท่ีลวงไปแลว   
เราอยาไปคํานึงเอามาเปนอารมณ   สวนความดีที่เราไดบําเพ็ญมาแลวมีการใหทาน   
เคยไดรักษาศีล   ไดเจริญเมตตาภาวนา   หรือทําความดีในส่ิงใด ๆ ก็ตาม   นี้ใหเรา
หม่ันสํานึกอยูบอย ๆ   เพื่อใหใจเกิดความปติยินดี   และเปนกําลังใหแกใจ   เพื่อให
ติดตอกับในปจจุบันที่เราจะปฏิบัติภาวนาอยูในขณะนี ้
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การสมาทานศีลดวยเจตนาวิรัต ิ  ใหศีลมีขึ้นในตนเอง   ขณะน้ี   เพราะเราไม
มีเวลาและโอกาสอํานวย   ท่ีจะไปรับศีลจากพระได   เราก็ตองสมาทานเจตนาวิรัติ
เอาศีลดวยตนเอง   เพราะการเจตนาละเวนจากความชั่วทางกายและวาจานั้นแลเปน
ตัวศีล 

วิธีสมาทานศีล ๕ มีดังน้ี 
 ใหวา   นะโม   ตัสสะ   ภะคะวะโต   อะระหะโต   สัมมาสัมพุทธัสสะ   ๓   
คร้ัง   ตอไปวา 

พุทธัง   สะระณัง   คัจฉามิ   ธัมมัง   สะระณัง   คัจฉามิ   สังฆัง   สะระณัง   
คัจฉามิ 

ทุติยัมป   พุทธัง   สะระณัง   คัจฉามิ   ทุติยัมป   ธัมมัง   สะระณัง   คัจฉามิ   
ทุติยัมป   สังฆงั   สะระณัง   คัจฉามิ 

ตะติยัมป   พุทธัง   สะระณัง   คัจฉามิ   ตะติยัมป   ธัมมัง   สะระณัง   คัจฉา
มิ   ตะติยัมป   สังฆงั   สะระณัง   คัจฉามิ 

ปาณาติปาตา   เวระมะณี   สิกขาปะทัง   สะมาทิยามิ 
อะทินนาทานา   เวระมะณี   สิกขาปะทัง   สะมาทิยามิ 
กาเมสุมิจฉาจารา   เวระมะณี   สิกขาปะทัง   สะมาทิยามิ 
มุสาวาทา   เวระมะณี   สิกขาปะทัง   สะมาทิยามิ 
สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา   เวระมะณี   สิกขาปะทัง   สะมาทิยามิ 
ถาหากผูวาคําบาลีไมได   ใหนึกในใจทําเสียงเบา ๆ ดังนี้ 
๑. ขาพเจาจะละเวนจากการฆาสัตวทุกชนิด 
๒. ขาพเจาจะละเวนจากการลักเอาสิ่งของ ของคนอื่น 
๓. ขาพเจาจะละเวนจากการประพฤติผิดจากประเวณ ี
๔. ขาพเจาจะละเวนจากการกลาวความไมจริง 
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๕. ขาพเจาจะละเวนจาก การด่ืมสุรา และยาเสพติดทุกชนิด 
ทั้งนี้   เราตองมีสัจจะ   ความจริงใจในตัวเอง   ศีลจึงจะต้ังอยูได   สัจจะตั้ง

ไวอยางไรใจก็ตองรักษาความจริงใหได 

กลาวคําสมาทานศีล ๕ ดังน้ี 
อิมานิ   ปญจะสิกขาปะทานิ   สะมาทิยามิ   เจตะนาหังสีลังวะทามิ   วา ๓ 

จบ   เสร็จแลวกราบ ๓ คร้ัง   ถาเปนพระ   เณร   ตองสํารวจดูในศีล   วินัย   ของตน
ใหบริสุทธ์ิ   เพ่ือจะไมใหเกิดความขัดของกังวลใจในภายหลัง 

การเดินจงกรม   การนั่งสมาธิ   ทั้ง ๒ วิธี นี้   เราจะนั่งทําสมาธิกอนแลวเดิน
จงกรมทีหลังก็ได   หรือเราจะเดินจงกรมกอนจึงนั่งทําสมาธิทีหลังก็ได   นี้ก็เอา
ตามความสะดวกของตัวเราเอง   หรือไมสะดวกในการเดินจงกรม   เราจะนั่งสมาธิ
ภาวนาไปเลยทีเดียวก็ได   เม่ือกลาวคําสมาทานศีล ๕ แลว   ใหเตรียมตัวนั่งสมาธิ
ภาวนาตอไป 

ผูชายนั่งเอาขาขวาทับขาซาย   ผูหญิงจะนั่งเหมือนผูชายก็ได   หรือจะนั่งพับ
เพียบตามความถนัดใจก็ได   ขอสําคัญ   คือ   น่ังในทาสบาย   และทําใหใจสบาย
นั่นเอง   แลวพนมมือข้ึนในระหวางอก   หรือระหวางคิ้วแลวนึกอธิษฐานภายในใจ
วา 

สาธุ   ขาพเจาจะนั่งสมาธิภาวนาเพ่ือบูชาคุณพระพุทธเจา   บูชาคุณพระ
ธรรม   บูชาคุณพระอริยสงฆ ฯลฯ   เหมือนกันกับคําอธิษฐานในวิธีเดินจงกรม   
เสร็จแลวเอามือวางลงบนตัก   เอามือขวาวางทับมือซาย   ตั้งตัวใหตรงดํารงสติให
ม่ันคงภายในใจ   อยาสงใจออกไปหาอารมณภายนอก   อันจะทําใหใจไดเกิด
กามวิตก   พยาบาทวิตก   วิหิงสาวิตก   อันจะทําใหใจเกิดความหงุดหงิด   และเศรา
หมองฟุงซานไปตามอารมณนั้น ๆ โดยความเผลอตัว   ใหทําความเขาใจกับตัวเอง
วาขณะน้ีกายเรานั่งอยูท่ีน้ี   และใจเราก็อยูท่ีนี้   ขณะนี้เรากําลังนั่งสมาธิภาวนา   
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อารมณท้ังหลายภายนอกเราก็หยุดคิด   เพื่อจะทําใหใจไดตั้งอยูในทาปจจุบันเดี๋ยว
นี ้  โดยใหเราไดต้ังใจจริง   ในการนั่งสมาธิภาวนาตอไป 

น่ังสมาธิวิธีท่ี ๑ 
 วิธีที่ ๑ ใหตั้งใจโดยมีสติ   กําหนดสูดลมหายใจเขาเองยาว ๆ   นึกวา  พุท
 ใหตั้งใจโดยมีสต ิ  กําหนดปลอยลมหายใจออกเองยาว ๆ   นึกวา   โธ 
 ใหตั้งใจโดยมีสต ิ  กําหนดสูดลมหายใจเขาเองยาว ๆ   นึกวา   ธัม 
 ใหตั้งใจโดยมีสต ิ  กําหนดปลอยลมหายใจออกเองยาว ๆ   นึกวา   โม 
 ใหตั้งใจโดยมีสต ิ  กําหนดสูดลมหายใจเขาเองยาว ๆ   นึกวา   สัง 
 ใหตั้งใจโดยมีสต ิ  กําหนดปลอยลมหายใจออกเองยาว ๆ   นึกวา   โฆ 
 ใหักําหนดทําสัก ๓ - ๗ คร้ัง   หรือมากกวานี้ก็ได   เพื่อเปนอุบายใหพุทโธ   
ธัมโม   สังโฆ   ไดมารวมอยูท่ีใจ   ตอไปใหกําหนดเอาเพียงพุทโธคําเดียว   ให
หายใจเปนปกติตามท่ีเราเคยหายใจอยูในทาปจจุบัน   ใหมีสติกํากับคําบริกรรมและ
รูเทาทันกับลมหายใจทุกคร้ัง   และใหต้ังอยูในทาเตรียมพรอมอยูเสมอ   อยาเผลอ
ตัว 
 ใหตั้งใจโดยมีสต ิ  กําหนดสูดลมหายใจเขาเอง   นึกวา   พุท 
 ใหตั้งใจโดยมีสต ิ  กําหนดปลอยลมหายใจออกเอง   นึกวา   โธ 
 ขณะใดท่ีเราไมไดตั้งใจสูดลมหายใจเขาเอง   นึกวา   พุท   แตลมหายใจได
ลวงเขาไปเสียกอน   ในขณะนั้นก็ใหรูตัวเองทันทีวา   ความตั้งใจเราขาด   สติรูไม
ทัน   หรือ   ในขณะใดเราไมไดตั้งใจปลอยลมหายใจออกเองพรอมกับคําบริกรรม
ในขณะนั้น   เราก็เผลอสติ   และขาดความตั้งใจเชนกัน   ฉะน้ัน   จึงใหเราตั้งใจสูด
ลมหายใจเขาเอง   ใหตั้งใจปลอยลมหายใจออกเอง   เม่ือเราขาดความตั้งใจเม่ือไร   
การกําหนดสูดลมหายใจก็เผลอตัวทันที   และใหเราตั้งใจตั้งสติ   กําหนดสูดลม
หายใจเขาพรอมกับคําบริกรรมเอง   และตั้งใจโดยมีสติกําหนดปลอยลมหายใจ
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ออกเอง   พรอมกับคําบริกรรม   จนกวาความตั้งใจการตั้งสติจะมีความชํานาญ   ถา
ชํานาญแลว   สติกับผูรูและลมหายใจ   กับคําบริกรรมก็จะรูเทาทันกันเอง   น้ีเปน
วิธีท่ีฝกสติแบบรัดกุม   ถาเราเผลอตัวเม่ือไร   ก็จะรูทันที   ทีแรกก็รูสึกวาจะทํายาก
อยูบาง   แตก็ตองฝกกันบอย ๆ   เม่ือชํานาญแลวก็จะเปนธรรมดา   การนั่งสมาธิ
ภาวนาทุกคร้ัง   ก็คลองตัวเพราะความเคยชิน   นี้เปนวิธีฝกสติกับผูรูใหเดน   โดย
ถือเอาลมหายใจเปนนิมิตเคร่ืองหมาย   เม่ือชํานาญแลว   ตอไปเราจะตัดคํา
บริกรรมออก   ใหเหลือแตความตั้งใจอันมีสติกับผูรู   กําหนดสูดลมหายใจเขา   
ปลอยลมหายใจออกเทานั้น   เพื่อจะใหใจไดสงบลงสูความละเอียดตอไป   และ
ความต้ังใจก็จะเขมแข็งไปตาม ๆ กัน 

น่ังสมาธิวิธีท่ี ๒ 
 วิธีที่ ๒   เราตัดคําบริกรรม   คือ   พุทโธ   ออก   ใหเหลือเพียงความตั้งใจอัน
มีสติ   กําหนดรูลมหายใจเขาออกเทานั้น   ลมหายใจหยาบก็รูวาลมหายใจหยาบ   
และก็กําหนดรูลมหายใจหยาบ ๆ นั้นตอไป   จนกวาลมหายใจจะมีความละเอียด   
เม่ือลมหายใจเรามีความละเอียด   ก็รูวาลมหายใจละเอียด   และใหตั้งใจดูลม
ละเอียดตอไป   จนกวาลมหายใจจะมีความละเอียดเต็มท่ี   นี้แลจึงเรียกวา   เอกัคค
ตารมณ   คือ   อารมณเปนหนึ่ง   เม่ือเรากําหนดลมหายใจละเอียดอยูอยางนี้   ก็
แสดงวาใจเรามีความละเอียดไปตาม ๆ กันดวย   ลมมีความละเอียดก็เพราะใจเรามี
ความละเอียด   ใจมีความละเอียด   ลมก็มีความละเอียดไปตาม ๆ กัน   ความ
ละเอียดของใจ   ความละเอียดของลมหายใจมาบรรจบกันเม่ือไร   เม่ือนั้นรัศมีของ
ใจก็จะแสดงตัวออกมาทางกายไปในลักษณะตาง ๆ กัน   เชน   ปรากฎวากายเรา
ใหญข้ึน   พองข้ึนผิดปกติธรรมดา   เชน   ขาแขน   ลําตัว   ศีรษะ   ก็จะใหญข้ึน
เปนลําดับเหมือนกันกับจะนั่งอยูท่ีไหนก็จะตัวใหญอยูอยางนั้น   ถาหากวาปรากฎ
เห็นกายใหญข้ึนดังกลาว   ก็ใหเราตั้งสติกําหนดรูลมหายใจสวนละเอียดนั้น ๆ ไว   
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อยาใหเผลอ   ไมนานประมาณ ๕ นาที   อาการความใหญของกายทุกสวนก็จะหาย
ไปเอง   บางทีนั่งภาวนาอยูจะปรากฎวาสูงข้ึน ๆ   บางทีก็จะปรากฏวาเตี้ยลง ๆ   
บางทีก็จะปรากฏวากายหมุนตัว   บางทีปรากฏวาเอนไปขางนั้น   และเอนไปขางน้ี   
ท้ัง ๆ ท่ีเรายังมีสติอยูนั่นเอง   จะปรากฏวากายเราเปนในลักษณะใดก็ตาม   น่ันคือ   
อาการของใจท่ีแสดงออกมาทางกายเทานั้น   มันเกิดข้ึนเอง   และก็จะดับไปเอง   
บางคร้ังจะปรากฏวา   ลมหายใจเล็กเขาทุกที ๆ   การหายใจก็จะปรากฏวา   หายใจ
ส้ันเขาทุกที ๆ   ถาผูกลัวตายก็จะถอนตัวออกจากสมาธิทันที   ถาเปนเชนนี้เราไม
ตองกลัว   นั้นแหละ   คือใจเรากําลังจะลงสูความสงบเต็มท่ี    ขอใหเรามีสติ   
กําหนดรูลมหายใจเล็ก ๆ นั้นไวอยาใหเผลอ   ลมหายใจจะเล็กก็รูวาลมหายใจเล็ก   
ลมหายใจส้ัน   ก็รูวาลมหายใจส้ัน   และมีสติกําหนดรูจนกวาลมหายใจจะหมดไป
ในวาระสุดทาย   เม่ือลมหายใจหมดไปแลว   ก็จะไมรูตัวเองเลยวาเราอยูอยางไร   
เพราะกายไมมี   แตก็รูอยูเฉย ๆ เทานั้น   บางครั้งก็จะเกิดความสวางรอบตัว   บาง
คร้ังก็จะมีความสวางเปนวงแคบ   บางคร้ังก็มีความสวางรอบตัวอยางกวางขวาง   
คําวาตัวนั้นหมายถึง   ผูรูในจิตนั่นเอง   แตไมปรากฏวามีกายเลยในขณะนั้น   แต
เปนธรรมชาติรูและสวางอยูรอบดาน   ความเบาใจ   ความสวางภายในใจก็จะเจิดจา
แพรวพราวเปนนาอัศจรรยใจมาก   เราจะหาส่ิงใดในโลกมาเทียบมิไดเลย   จะมี
ความสงบอยูอยางน้ีนานประมาณ ๑๐ นาที   ก็จะถอนตัวออกมาหายใจธรรมดา   
ความสุขก็จะเกิดข้ึนท่ีใจ   ไมมีสุขใดในโลกนี้จะเสมอเหมือน   ความเบากาย   
ความเบาใจ   และความสุขกาย   สุขใจ   แทบตัวจะลอย   ถาเปนในลักษณะความ
สงบเชนนี้   ถาผูไมเคยคิดพิจารณาดวยปญญามากอนแลว   ก็อยากจะอยูในความ
สุขนี้ตอไป   ถาใครเคยคิดพิจารณาดวยปญญามากอนแลว   ความสงบนี้ก็จะเปน
พื้นฐานของปญญาไดเปนอยางด ี  และไมติดอยูในความสงบนี้เลย   สมาธิคือความ
สงบนี้เอง   ก็จะเปนกําลังอุดหนุนปญญาใหพิจารณาอยางรวดเร็ว 
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 และขอย้ําเพ่ือทําความเขาใจกับผูอานสักนิด   ขณะนี้ทานเปนนักปฏิบัติ   มี
ความมุงหวังและตั้งใจวาเม่ือจิตมีความสงบเต็มท่ีแลว   จะมีปญญาเกิดข้ึนเพ่ือจะ
พิจารณาธรรมตอไป  ใคร ๆ ก็มุงหวังปญญา   จึงไดตั้งหนาตั้งใจทําสมาธิหวังความ
สงบ   เพื่อคอยใหปญญาไดเกิดข้ึน   ผูท่ีไมเคยคิดพิจารณาในแงธรรมตาง ๆ มา
กอน   ถึงจะทําความสงบนั้นก็ทําได   แตสายทางแหงความสงบของผูท่ีไมเคยมี
ปญญามากอน   ถึงจะสงบลึกจนถึงสมาบัติ ๘ ก็ตาม   ผลท่ีไดรับก็คือ   ความสุข
กายสุขใจ   บางทีอาจมีเครื่องเลน   คือ   อภิญญาญาณ   คือมีญาณหย่ังรูในเร่ืองอดีต   
อนาคต   และรูเหตุการณตาง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึน   และมีจักขุญาณบาง   โสตญาณบาง   
คือมองเห็นดวยตาภายใน   หูภายใน   หรือแสดงฤทธ์ิในวิธีตาง ๆ ได   หรือรูวาระ
จิตของคนและสัตว   อยางใดอยางหนึ่ง   ผูนั้นก็จะติดความรูในญาณของตนแบบ
ไมรูตัว   ญาณดังกลาวนี้ก็จะทําใหคนคิดวาตนเปนพระอรหันตไดงายที่สุด   เพราะ
เชื่อในญาณของตัวเอง   เชน   ในคร้ังพุทธกาลมีพระ ๓๐ รูป   ไปเจริญสมถะเพื่อ
ความสงบ   เม่ือจิตมีความสงบเต็มท่ีแลว   ก็มีความสุขใจ   ความสุขกาย   และ
รักษาความสงบนั้นไดติดตอกันมาหลายวัน   ก็มาคิดวา   นี่พวกเราหมดกิเลส
ตัณหา   อวิชชาแลว   พวกเราไดถึงขั้นพระอรหันตแลว   เพราะราคะตัณหาพวกเรา
ไมมี   ไปเถอะไปกราบนมัสการพระพุทธเจา   เพื่อจะไดรับพยากรณ   แลวพากัน
เดินมาจวนจะเขาวัด   พระพุทธเจาไดตรัสกับพระอานนทวา   ดูกอนอานนท   เธอ
จงไปบอกกับภิกษุ ๓๐ รูปนั้น   ใหเขาไปพักอยูปาชากอน   ทีหลังจึงเขามาหาเรา   
พระอานนทก็ออกไปดักทาง   แลวบอกคําท่ีพระพุทธเจารับส่ัง   ภิกษุ ๓๐ รูป   ก็
พากันเขาไปในปาชานั้น ๆ   เม่ือเขาไปก็บังเอิญไปเห็นหญิงสาวกําลังนอนตาย
หงายทองอยูแบบสด ๆ รอน ๆ   เหมือนกับอาการนอนหลับ   ผาชิ้นหนึ่งจะปกปด
รางกายนิดเดียวก็ไมมี   พระ ๓๐ รูปนั้นก็กรูเขาไปรุมลอมดูดวยความอยากเห็น   
ตางองคก็ตางดู   ตางองคก็ตางคิดไปในอารมณแหงความใครความกําหนัด   ไฟ
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ของราคะจึงเกิดข้ึนภายในใจจนถึงขีดแดง   ผลท่ีสุดอรหันตท่ีพากันคิดเอาเองก็
แสดงตัวรองโวยวายข้ึนทันทีวา   พวกเรายังมีราคะ   ตัณหา   อวิชชาอยู   จากนั้นก็
พากันเจริญดวยปญญา   พิจารณาในไตรลักษณ   พิจารณาไปพิจารณามาดวย
ปญญาธรรมดา   เม่ือใจรูเห็นจริงตามปญญาธรรมดานี้แลัว   วิปสสนาญาณก็เกิด
ข้ึน   ผลที่สุดก็บรรลุอยูในปาชานั่นเอง 
 เห็นไหมละทาน   สมาธิคือความสงบน้ันก็ยังทําใหเราเขาใจผิดได   นี้ในครั้ง
สมัยท่ีมีพระพุทธเจา   ก็ยังมีนักปฏิบัติท่ีมีความเขาใจผิด   ในผลการปฎิบัติใน
สมถะมาแลวเปนจํานวนมากทีเดียว   เพราะความสงบนี้ถาไมมีครูอาจารยองคท่ี
ทานเคยไดผานไปแลวเขาแกไข   ก็ผิดไดงายเหมือนกัน   และติดอยูในสมถะโดย
ไมมีทางออก   ถาในสมัยปจจุบันน้ี   ถาผูภาวนาเปนเหมือนกับภิกษ ุ๓๐ รูปแลว   ก็
จะไมมีใคร ๆ เขาแกไขไดเลย   และก็จะเปนอรหันตดิบอยูอยางนั้นตลอดไปจนถึง
วันตาย 
 เพราะในสมัยนี้ไมมีซากศพแบบสด ๆ รอน ๆ   นอนอยูตามปาชาเลย   จํา
เปนก็ทําความสงบไปเร่ือย ๆ   พากันนั่งคอย   นอนคอยตัวปญญาใหเกิดมีในใจ   
นับแตวันปฏิบัติมาจนถึงเดี๋ยวนี้   ทําไมปญญาจึงไมเกิดข้ึนกับเราหนอ   พากันบน
แลวบนอีก   คอยปญญาแลวคอยปญญาอีก   ทําความสงบแลวทําความสงบอีก   
สงบลึกเทาไรก็ไมมีปญญา   จนนักภาวนาออนใจ   ฉะนั้น   จะใหขอคิดสักนิดเพ่ือ
ไดพิจารณาวา   ในคร้ังพุทธกาลที่มีพระพุทธเจาทรงเปนประธานอยูก็ตาม   ใน
สมัยนั้นมีใครบาง   องคไหนบาง   ที่ทําสมาธิมีความสงบไปหนาเดียว   และไดตรัส
รูเปนพระอรหันต   นอกจากจะเปนเหมือนพระ ๓๐ รูป   ดังไดอธิบายมาแลวทั้ง
นั้น   ถาหากเราหวนกลับมาพิจารณาความเปนมาของพระอริยเจาท้ังหลาย   ทุก
องคก็ลวนแลวแตมีปญญามากอนดัวยกันท้ังนั้น   ในสมัยนี้ก็มีครูอาจารยผูท่ีทานมี
ความบริสุทธ์ิใจ   อันดับแรกทานก็พิจารณาดวยปญญามากอน   แลวจึงทําความ
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สงบ   เม่ือจิตถอนออกจากความสงบแลว   ก็ตั้งใจคิดพิจารณาไปตามสรรพธรรม   
สรรพสังขารทั้งหลายนานาชนิดใหเปนไปตามทุกขัง   อนิจจัง   อนัตตา   ไมใชวา
จะมานั่งคอยนอนคอยใหมีปญญาเกิดข้ึนเหมือนกับเราเลย   มันจึงไกลกันเหมือน
ฟากับดิน   หรือเหมือนกันกับเราขุดดินเตรียมหลุมมะพราวเสร็จแลว   จะมานั่ง
คอยนอนคอยใหตนมะพราวเกิดขึ้นจากหลุมนั้น   มันจะเปนไปไดหรือ   ผลไมทุก
อยาง   ตนไมแตละชนิดท่ีเราตองการจะใหเกิดข้ึนเองโดยเราไมตองหาเชื้อมาปลูก
เอง   มันจะเกิดข้ึนไดไหม   นี้เพียงใหขอคิดนิดเดียวเทานั้น 

น่ังสมาธิวิธีท่ี ๓ 
 วิธีที่ ๓ ใหตั้งใจโดยมีสติ   กําหนดรูกายสวนใดสวนหนึ่งเปนนิมิตเคร่ือง
หมาย   จะเปนกายสวนใดสวนหนึ่งก็ได   กายสวนไหนท่ีเรามีความถนัดใจเพงดู
ไดงาย   ใหเอากายสวนนั้นเปนจุดยืนของสติ   ใหสติกับผูรูติดอยูท่ีกายสวนนั้น ๆ   
อยาใหเผลอ   ถึงลมหายใจและคําบริกรรมมีอยู   ก็ใหเปนเพียงสวนประกอบเทา
นั้น   ถาเราไปจดจออยูท่ีลมหายใจและคําบริกรรมแลว   กายสวนท่ีเราเพงดูอยูน้ันก็
จะเลือนลางไป   ใจก็จะเขวจากกายสวนที่เราเพงนั้นไป   ใจก็จะไมอยูในกายสวน
นั้นเลย   ฉะนั้น   จึงใหสติกับผูรูเพงดูกายสวนนั้น ๆ อยางใกลชิด   จะเปนตําหนิ
แผลเกา ๆ ก็ได   จะเอาสวนดานหนาหรือสวนดานหลังก็ใหเราเลือกหาเอง   เพ่ือไม
ใหมีความขัดของและฝนความรูสึกภายในใจ   คร้ังแรกก็ใหเราสมมุติรู   ตามสีสัน
ลักษณะของกายสวนน้ัน ๆ ตามความเปนจริง   วามีลักษณะผิวพรรณอยางนั้น   
และอยูในท่ีนั้น ๆ   สวนหนังเปนท่ีหอหุมอยูภายนอก   ถาเรากําหนดดูใหรูเห็นท้ัง
หมดนั้นไมได   ก็เพราะวาความตั้งใจและสติเรายังออน   ฉะนั้น   จึงใหกําหนดดู
กายบางสวน   จะเปนสวนเล็ก ๆ ก็ได   เพื่อใหใจไดจดจอรูเห็นในท่ีแหงเดียว   ให
เหมือนกันกับเราเอาเสนดายสอดเขารูเข็ม   ถาเราไมใชสายตาเพงดูก็จะไมเห็นรูเข็ม
และปลายเสนดายนั้นเลย   และไมมีทางจะสอดดายเขารูเข็มได   ถาหากเราใช
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สายตาจดจออยูกับรูเข็มและปลายเสนดายแลว   เราก็จะสอดดายเขารูเข็มไดทันที 
นี้ฉันใด   การเพงดูกายก็อาศัยสมมุติใหรูเห็นกายสวนท่ีเราเพง   และสถานที่

ที่เราจะเพงนั้นใหมีสวนจํากัด   ใหมีความตั้งใจดวยสติจดจอจ้ีลงไปในจุดนั้น ๆ   
โดยจิตสํานึกวา   มีความสวางอยูในความสํานึกไปกอน   ถาชํานาญแลวก็จะรูเห็น
กายสวนนั้น  ๆ เปนธรรมชาติท่ีรูเอง   ถาความเคยชินรูเห็นกายสวนนั้น ๆ อยู   ตอ
ไปเราจะกําหนดใหกายสวนนั้น ๆ เปอยเนาไปท้ังตัวก็ได   หรือกําหนดใหหลุด
ออกไปใหเห็นโครงกระดูกก็ได   ตอไปก็จะเปนพื้นฐานของปญญาไดดี 
 การกําหนดดูกายเพงกาย   ก็เพื่อใหใจไดตั้งอยูที่กายสวนนั้น ๆ เพื่อใหใจได
มีหลัก   เหมือนกันกับนกท่ีบินอยูในอากาศ   ก็จําเปนตองหาตนไมเปนท่ีจับ   เพื่อ
ไดพักผอนเอากําลัง   ใจก็เหมือนกัน   ก็ตองหากายสวนใดสวนหนึ่งเปนท่ีอยูของ
ใจ   และมีสติกําหนดจดจอรูในกายสวนนั้น ๆ   ใจก็จะไมไดคิดโนนคิดนี้เหมือน
กับท่ีเคยเปนมา 

น่ังสมาธิวิธีท่ี ๔ 
 วิธีที่ ๔ ใหตั้งใจโดยมีสติ   กําหนดรูอารมณภายในใจใหเห็นชัด   วิธีนี้ ก็
เหมือนกันกับวิธีกําหนดรูอารมณภายในใจขณะเดินจงกรมนั่นเอง   แตเรามา
กําหนดรูอารมณในขณะนั่งสมาธิ   ยอมเห็นอารมณไดชัดเจนมาก   เพราะไมมีการ
ไหวตัวไปมา   ความสะเทือนภายในกายไมมี   จึงถนัดใจในการสังเกตดูอารมณใน
ใจไดงาย   และรูละเอียดดวยอารมณแหงความสุขก็รูชัด   แมกระท่ังอารมณท่ีไม
สุขไมทุกข   ก็มีสติรูไดชัด   อารมณเเหงราคะตัณหาก็รูชัดท้ังนั้น   อารมณท้ังหมด
นี้เปนไดทั้งเหตุ   เปนไดท้ังผล   หมุนไปไดรอบดาน   และหมุนไปไดท้ังอดีต   
อนาคต   ปจจุบัน    ผลัดกันเปนเหตุ   ผลัดกันเปนผลอยูตลอดเวลา   เรียกวา   
สันตติ   คือ   อารมณดีอารมณชั่วท่ีสืบทอดใหกันอยูเสมอ   จนไมรูวาอะไรเปนตน
อะไรเปนปลาย   คือหมุนไปเวียนมา   ไมรูวาอารมณใหมอารมณเกา   จึงเขาใจเอา
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เองวา   เปนอารมณใหมอยูตลอดไปและตลอดเวลา   จึงเรียกวา   อวิชชา   คือความ
ไมรูทางไปทางมาของวัฏจักรนั่นเอง   จึงเรียกวาผูหลงโลกหลงสงสาร   ก็คือมา
หลงอารมณภายในใจนี้แหละเปนเหตุ   อารมณภายในใจนั้นก็ยังไมเปนกิเลส   ตัว
กิเลสตัณหา   อวิชชา   คือตัวกอใหอารมณรัก   อารมณชังเกิดขึ้นที่ใจ   มีในใจ   และ
ตั้งอยูที่ใจ 
 เหตุน้ันการกําหนดรูเห็นอารมณภายในใจ   ก็เพ่ือเราจะไดใชปญญาพิจารณา
หาเหตุของอารมณ   เพื่อใหรูสายทางที่มาของอารมณไดชัด   และเพื่อจะไดหาวิธี
ตัดสายลําเลียงและตัดสะพานของกิเลสตัณหาตอไป   ถาหากวาเราไมรูเทาอารมณ
ภายในใจแลว   ก็ไมรูวาเราจะตัดตนทางไดดวยวิธีใด   หรือเหมือนกันกับเรา
ตองการคมมีด   เราก็ตองลับมีด   ถาเราไมตองการความรอน   เราก็ตองดับไฟ   ใจ
มีความทุกข    เราก็หาวิธีที่จะดับทุกข เพ่ือไมใหทุกข เกิด    ถาใจมีความทุกข   
อารมณของความทุกขก็แสดงออกมาจากใจ 
 ใจอยูที่ไหน   อารมณของใจก็อยูที่นั่น   อารมณของใจอยูที่ไหน   ใจก็อยูในท่ี
เดียวกัน   ถาเราอยากรูใจเราก็ตองจับอารมณของใจไวใหดี   เหมือนกันกับไฟกับ
ความรอนของไฟ   ใจกับอารมณก็อยูดวยกันฉันนั้น   การกําหนดรูอารมณภายใน
ใจน้ี   ไมใชจะใหกําหนดอยูนาน   เพียงกําหนดรูอารมณของใจวา   เกิดจากเหตุอัน
นี้ ๆ   แลวก็หยุดมาพิจารณาดวยปญญาตอไป   เหมือนเราตรวจเห็นขาศึก   แลวก็
ออกมาตั้งศูนยยิงเขาใสใหถูกขาศึกทันที   เหมือนยิงเนื้อก็ไมตองเล็งปนไวนาน   
เม่ือรูวาไฟกําลังกอตัว   เราก็ตองหาวิธีดับ   ฉะนั้นการกําหนดรูอารมณก็เพื่อจะใช
ปญญาพิจารณา   เพื่อจะตัดสายทางมาของกิเลสตัณหา   คือความไมอ่ิมพอในกาม
ท้ังหลายใหหมดไป   แลวใชปญญาพิจารณาตัดสะพานและทําลายกงกรรมของวัฏ
จักรใหพินาศยอยยับ   และขาดจากการสืบตอกันโดยส้ินเชิง   นี้ก็เพราะมาเห็นจุด
เปาหมายคายทัพของกิเลสตัณหา   วาเกิดจากเหตุอันนี้แลว   จึงใชสติปญญา   
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ศรัทธา   ความเพียร   เขาไประเบิดคายใหมันดับไปท้ังเชื้อชาติโคตรตระกูล   สูญ
พันธุโดยไมมีชิ้นเหลือ   เหมือนกันกับเขาทําสงคราม   เขาก็ตองมองหาจุดท่ีสําคัญ   
เขาชกมวยก็ตองมองเปาท่ีจะน็อค   และหวังชนะดวยความม่ันใจ   ถึงจะแพไปใน
บางครั้ง   ก็ตามแกมือจนกวาจะชนะเต็มที ่  นี่แหละนักปฏิบัติ   ถาปฏิบัติไมจริงจะ
ถูกกิเลสตัณหาน็อคจนไมมีประตูจะสู   ไมยอมฟตซอมสติปญญาปลอยใหกิเลส
ตัณหาเหยียบย่ําเอาจนตัวแบน 
 ฉะนั้น   เราเปนนักปฏิบัติผูมีศักดิ์ศรี   มีความต้ังใจม่ันหมายท่ีจะทําลาย
ขาศึกคือกิเลส   เราก็ตั้งเข็มทิศหมุนไปใหตรงในจุดภายใน   คืออารมณของใจ   
เพื่อจะไดวางแผนกําจัดชะลางมลทินของใจใหหมดไป 
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