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คําปรารภ 
 ขาพเจาไดเขียนหนังสือ สัมมาทิฏฐิ ที่ทานไดอานอยูในขณะนี้ เพื่อจะชี้แนะ
แนวทางใหเปนไปตามหลักความเปนจริง หนังสือหลายเลมที่ขาพเจาไดเขียนใหทานได
อานไปแลว ทั้งหมดนั้นก็เปนสัมมาทิฏฐิเชนกัน แตก็เปนสัมมาทิฏฐิในระดับกลางและ
ระดับสูงสวนเลมที่ทานถืออยูในมือขณะนี้เปนสัมมาทิฏฐะระดับพื้นฐาน เรียกวา เปน
จุดเริ่มตนในการเปลี่ยนแปลงในความเห็น และความเขาใจตามหลักความเปนจริงใน
หลักสัจธรรม  ถาจุดเริ่มตนนี้มีความเห็นที่ถูกตองแลว อันดับตอไปก็จะมีความเห็นที่
ถูกตองตอเนื่องกัน ฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงความเห็นเพื่อใหเปนสัมมาทิฏฐินี้ จึงเปน
จุดเริ่มตนที่สําคัญมาก เพราะตามปกติแลวใจจะมีความเห็นผิดในสวนลึกๆ โดยไมรูตัว มี
ความเห็นผิดอยางหยาบบาง มีความเห็นผิดอยางละเอียดบาง ทั้งหมดนี้เรียกวา ความเห็น
ที่ลอยไปตามกระแสโลก เหมือนกับคนตาบอดลอยอยูในสระจึงยากที่จะขึ้นฝงได ฉะนั้น
การฝกความเห็นใหเปนสัมมาทิฏฐินั้นเปนจุดเริ่มตนที่สําคัญยิ่ง อันจะเปนเหตุปจจัย
ตอเนื่องกับการรักษาศีลและตอเนื่องกับการทําสมาธิ เรียกวา สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ
ในหมวดศีล สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบในหมวดสมาธิ รวมเรียกวา สัมมาทิฏฐิ ความ
เห็นชอบตามหลักความเปนจริงนั้นเอง ผลที่จะเกิดขึ้นก็คือวิปสสนาญาณ คือสัมมาทิฏฐิ
ความเห็นจริงในระดับสูงตอไป 
 ถาใจยังเปนมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดอยู จะทําสมาธิมีความสงบอยูก็ตาม ความ
สงบนั้นก็เปนมิจฉาสมาธิ คือ ความตั้งมั่นแบบผิดๆ นั่นเอง ในที่สุดกเ็ปนผลใหการ
ปฏิบัตินั้นมีพ้ืนฐานที่ไมถูกตอง คือเกิดวิปสสนูขึ้น ถาวิปสสนูเกิดขึ้นกับทานใดแลวก็
ยากที่จะแกไข ในชาตินี้เรื่องมรรคผลนิพพานตัดทิ้งไปนี่ก็เปนผลจากความเขาใจที่เปน
มิจฉาทิฏฐินั่นเอง 
พระอาจารย ทูล ขิปฺปปฺโญ 
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คําปรารภ 
สัมมาทิฏฐ ิ

 บัดนี้จะไดอธิบายเรื่องสัมมาทิฏฐิ และมิจฉาทิฏฐิ ใหนักปฏิบัตไิดเขาใจวา 
สัมมาทิฏฐิและมิจฉาทิฏฐิมีความแตกตางกันอยางไร ลักษณะอยางไรเปนสัมมาทิฏฐิ 
ลักษณะอยางไรเปนมิจฉาทิฏฐิ ถาเรามีครูอาจารยผูมีความชํานาญในการปฏิบัติ ทานจะ
ไดแยกแยะทิฏฐิทั้งสองอยางนี้ได และอธิบายใหเรามีความเขาใจไดอยางถูกตองเพราะ
ทิฏฐิทั้งสองอยางนี้มีความแตกตางกัน มีลักษณะความเห็นที่ตรงกันขามทีเดียว ถึงจะเกิด
จากใจอยางเดียวกันก็ตาม แตความเห็นจะเปนคนละอยางกัน เหมือนกับสิ่งเดียวดานหนึ่ง
จะเปนสีขาว อีกดานหนึ่งจะเปนสีดํา ถาผูมีตาดีจะรูไดทันทีวาอะไรคืออะไร 
 คําวาตาดีหมายถึง ตาใจ คือ ปญญา นั่นเอง ถาปญญามีความฉลาดรอบรู จะเขาใจ
ทิฏฐิทั้งสองนี้ทันที ถาปญญาไมดีไมฉลาดขาดเหตุผลก็ยากที่จะเขาใจได เพราะ
สัมมาทิฏฐินีน้ักปฏิบัติยังไมไดศึกษาใหเกิดความเขาใจ  แตกอนมามีความเคยชินอยูกับ
มิจฉาทิฏฐิมาตลอด ความเขาใจเกาๆที่เคยหมักหมมกับใจมานานจนกลายเปนนิสัยฝงใจ
ไวอยางเหนียวแนน จึงยากแกการแกไข เพราะใจไดยึดมั่นถือมั่นและเชื่อมั่นอยางนั้นแลว 
ฉะนั้นความเห็นของใจจึงเปนเรื่องใหญในการปฏบิัติ แตก็ไมเหลือวิจัยสําหรับผูมีความ



ตั้งใจจริง เพราะหลักปฏิบัติเปนอุบายแกความเห็นของใจโดยตรง จึงเริ่มตนจากการ
เปลี่ยนแปลงในความเห็นของใจเสียใหม เพราะตามปกติแลวใจมีความเห็นเปน
มิจฉาทิฏฐิมายาวนาน ถาไมแกไขใหหมดไปจากใจก็จะเปนภัยตอการปฏิบัตเปนอยาง
มากทีเดียว 
 คําวา มิจฉาทิฏฐิ คือความเห็นผิดนั้นมีหลายขั้นตอนดวยกัน เชนเห็นวาบาปไมมี 
บุญไมมี ทําดี ทําชั่ว ไมมีผลที่จะไดรับ และเห็นวาในภพหนาชาติหนาไมมี ตายไปแลว
ไมไดเกิดอีก นรกไมมี สวรรคไมมี นพิพานไมมี เกิดมาในชาติเดียวตายแลวก็หมดกันไป
ในชีวิตที่มีอยูตองการอะไร มีความอยากในสิ่งใดเอาใหสมใจชอบก็แลวกัน นี้ก็เปน 
มิจฉาทิฏฐิ คือ ความเห็นผิดอีกอยางหนึ่ง ความเห็นผิดอยางนี้จะมีในหมู ตะโมตะมะ
ปรายโน คือกลุมที่มือมาแลวและจะมดืตอไปไมมีที่สิ้นสุด หรอืหมู ปทะปรมะคือผูหนา 
ผูมืด ผูบอด จะโปรดใหกลับใจไมไดเลย หรือเรียกวา ผุตกอยูในโลกมืด ความมืดของเขา
เปนอยางไร เขาก็มีความเขาใจไปตามภาษาของคนมืดบอดนัน้เอง กลุมนีห้รือบุคคลนีก้็
ปลอยเขาไปตามเสนทางของเขาไปกอน จะไปเดือดรอนกับคนประเภทนี้ทําไม 
 ความเห็นที่เปนมิจฉาอีกอยางหนึ่ง คือหาที่พ่ึงนอกพุทธศาสนา เชนหาสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยูตามตนไมชายเขา เอาหมูผีเปนสรณะที่พ่ึง มีการสะเดาะเคราะห ถือฤกษ
งามยามดี โชคราศี มีอะไรหลายอยางนี้ก็เปนมิจฉาทิฏฐิอีกรูปแบบหนึ่ง แทนที่จะเชื่อ
กรรมคือการกระทําของตัวเอง ใครทํากรรมอยางไรไวตองไดรับผลของกรรมนั้นตอไป 
ถาไมยอมรับความจริงจากผลของกรรมที่ตัวเองกระทํามาแลว จะถือวามีความเห็นผิด
จากคําสอนของพระพุทธเจาแนนอนดังคําวาเห็นผิดจากทํานองคลองธรรมหรือมี
ความเห็นผิดจากความเปนจริง ดังที่ไดอธิบายมานี้เปนลักษณะความเห็นผิดอยางหยาบๆ 
เทานั้น ในความเห็นเปนไปลักษณะนี้มีอยูประจําโลก และมีมากอนพระพุทธเจาดวย เมื่อ
มาถึงพระพุทธเจาของพวกเราทั้งหลาย  ความเห็นที่เปนมิจฉาทิฏฐิ ก็มีอยูอยางนี้และจะ
มีตอไปในมวลหมูมนษุยไมมีที่สิ้นสุด เรียกวา เปนมิจฉาทิฏฐทิี่มีผูคนเห็นผิดประจําโลก
ก็วาได เมื่อใดมีพระพุทธเจาอุบัติขึ้นมาในโลก ก็ไดมาแกไขใหเปนสัมมาทิฏฐิ คือความ
เห็นชอบไดบางแตไมมากนักยังมีคนผูเห็นผิดตกคางอยูในโลกนี้มากมาย แตก็มีหลายคน
ที่มีนสัยเบาบางพอจะเปลี่ยนแปลงจากมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดไดกลับตัวมาเปน
สัมมาทิฏฐิคือความเห็นที่ถูกตองได ฉะนั้นจงมาเปนผูมีความตั้งใจเสียใหมใหเปน
สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบเสียแตบัดนี้เปนตนไป 



 สวนมิจฉาทิฏฐิที่มีความเห็นผิดอีกจุดหนึ่งนักปฏิบัติอาจจะไมรูตัว เพราะ
ความเห็นผิดประเภทนี้ มีความลึกลับมาก จะถือวาเปนเรื่องธรรมดาจึงไมสนใจทั้งที่เปน
ภัยในการปฏิบัติเปนอยางมาก และเปนความเห็นผิดปดมรรคผลนิพพานอยางสนิท
ทีเดียว ถาไมชําระใหหมดไปจากใจก็จะเปนภัยขัดขวางสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบ
ทันที ถึงจะมีครูอาจารยอธิบายใหฟงก็ยังไมยอมรับ ทั้งที่ความจริงมีอยูเปนอยูอยางนี้ทั้ง
ที่ตําราก็ไดอธิบายไวแลวอยางชัดเจน แตความเห็นในสวนลกึของใจก็ยังมีความตอตาน
อยูไมยอมรับความจริง ความรูที่ไดศึกษามาก็เปนเพียงความเขาใจเทานั้น แตเปนเพียง
ความเขาใจจากคนอื่นเลาใหฟง ความเห็นผิดก็ยังฝงลึกอยูในใจตามเดิม นั้นคือ อัตตา 
เมื่ออัตตาตัวตนมีอยูที่ไหน เราก็มีอยูในที่นั้น ถาเรามี ตนก็ตองมี จึงเรียกวา ตัวเรา 
นั้นเอง นี้คือ มิจฉาทิฏฐิ คือความเห็นผิดอยางละเอียด ธาตุสี่คือ ธาตุดิน ธาตุน้ํา ธาตุลม 
ธาตุไฟ ตลอดรูป เวทนา สัญญา สังขาร วญิญาณ ก็เห็นวาเปนตัวเราทั้งหมดตลอด
ทรัพยสินเงินทองกองสมบัติทั้งปวงก็ไดมารวมกนัอยูในตัวเรานี้ทั้งหมดทั้งสิ้น เมื่อ
ความเห็นผิดความเขาใจผิดฝงลึกอยูที่ใจอยางนี้ เราก็ตองแกไขในความคิดเห็นนี้ใหหมด
ไปจากใจใหได เพื่อจะไมใหเกิดความเห็นผิดความเขาใจผิดอีกตอไป 
 ที่จริงนักปฏิบัติเคยไดฟงจากครูอาจารยมาหรือไดอานจากตํารามามากก็ตาม 
ความรูทั้งหมดนั้นถึงเราจะพูดถูกตามหลักความจริงอยูก็ตาม เราจะเขาใจวาตัวเราเปน
สัมมาทิฏฐิ คือความเห็นที่ชอบธรรมยังไมได เพราะความเห็นนั้นเปนเพียงเอาความเห็น
จากตํารามาพูดเทานั้นเอง ความเห็นที่ถูกตองตามตําราไดศึกษามาดีแลวก็ตาม ก็เปน
เพียงความรูในภาคทฤษฎีหรือเปนความรูในทางปริยัติเทานั้น ไมไดจัดวาเปนสัมมาทิฏฐิ
ที่สมบูรณ สวนความเห็นผิดก็ยังฝงสนิทอยูที่ใจตามเดิม ฉะนั้นการแกมิจฉาทิฏฐิ 
ความเห็นผิดจึงมาแกกันที่ใจโดยตรงมใิชวาเรียนตามตํารารูแลวจะเปนสัมมาทิฏฐิไปเอง 
ถาเปนสัมมาก็เปนสัมมาในทางปริยัติเทานั้น 
 พระพุทธเจาตรัสรูเอง ไมมีครูอาจารยอื่นใดมาสอน เมื่อตรัสรูเปนพระพุทธเจา
อยางสมบูรณแลว พระองคก็ไดตั้งใจประกาศพุทธศาสนา  เพื่อใหพุทธบริษัทไดละ
มิจฉาทิฏฐิที่มีความเห็นผิดมาแลวใหหมดไปจากใจ ธรรมที่จะนํามาเปลี่ยนแปลง
มิจฉาทิฏฐิในคนยุคนั้น พระองคก็ไดเลือกคัดจัดสรรไวแลวเปนอยางดี นั้นคือ สัจธรรม  
คือหลักแหงความจริง สัจธรรมนี้มีอยูทั่วไป แตพระพุทธเจาจะเนนหนักในหมูมนุษยเปน
หลักสําคัญ คําวา มิจฉาทิฏฐิ ก็คือมนุษยเราหลงผิดในตัวเอง เมื่อเขาไดมารูความจริงใน



ตัวเองเมื่อไร ก็จะเปน สัมมาทิฏฐิ คอืความเห็นชอบเมื่อนั้น ฉะนั้นการประกาศศาสนา
ของพระองค ก็คือประกาศความจริงใหหมูมนุษยทั้งหลายไดรูจริงนั้นเองเมื่อมีความรู
จริงเห็นจริงตามหลักความเปนจริงที่พระพุทธเจาประกาศไวแลวก็จะเกิดเปน สัมมาทิฏฐิ 
คือ ความเห็นจริงอยางชอบธรรม จะลบลางความเห็นผิดออกไปจากใจไดทันที นี่คอื
จุดเริ่มตนในการประกาศศาสนาของพระพุทธเจาในสมัยครั้งพุทธกาล 
 แมพระสาวกของพระองคออกไปประกาศศาสนาในที่ตางๆ ก็ประกาศสัจธรรม
ความจริงนี้แกประชาชน พระพุทธเจาประกาศศาสนาอยางไรพระสาวกก็ประกาศศาสนา
อยางนั้น หรือพระสาวกเปนจํานวนมากออกไปประกาศศาสนาในที่แหงหนตําบลใด จะ
เปนไปในแนวทางเดียวกัน หรือพุทธบริษัทไดฟงธรรมจากพระสาวกองคไหนมา ก็มี
ความหมายเหมือนกันและเปนเรื่องสัจธรรมอยางเดียวกัน ฉะนั้น ความขัดแยงกันใน
ความคิดความเห็นจึงไมเกิดขึ้นวาพระสาวกองคนั้นสอนอยางนั้น พระสาวกองคนี้สอน
อยางนี้ ไมมีในสมัยนั้น เพราะทุกองคมุงเนนในการสอนดวยหลักเดียวกัน คือความจริง 
ในครั้งพุทธกาลยังไมมีตําราใหศึกษากันเหมือนยุคปจจุบันนี้ จึงไมมีความคิดเห็นขัดแยง
กัน มีแตความเชื่อมั่นวาคําสอนของพระพุทธเจาและคําสอนของพระสาวกทั้งหลายลวน
แตเปนหลักความจริงทั้งหมด เมื่อทุกคนมุงปฏิบัติตามหลักความจริงอยูอยางนี้ ก็ยอมเกิด
ความรูจริงเกิดความเห็นจริงในสัจธรรมอยางชัดเจน ฉะนั้นการประกาศพระศาสนาของ
พระพุทธเจา ก็คือประกาศหลักสัจธรรมตามความเปนจริงนั้นเอง นี่คือจุดเริ่มตนในการ
ประกาศศาสนา 
 หลักสัมมาทิฏฐิ คือความเห็นชอบนี้จึงเปนหลักใหญ จะวาเปนประธานใหแก
หมวดธรรมทั้งหลายก็ไมผิด ดังพระองคไดเทียบเอาไววา ดูกอนภิกษูทั้งหลาย บรรดา
รอยเทาสัตวทั้งหลายในโลกนี้ยอมมารวมอยูในรอยเทชางแหงเดียว นี้ภิกษุทั้งหลาย
บรรดามรรคทั้งหลายยอมมารวมอยูในสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบทั้งหมด คําวารอย
เทาชาง ก็หมายความวาใหญกวารอยเทาสัตวทั้งหลาย สัมมาทิฏฐิ ก็หมายวาเปนใหญ 
เปนประธานใหแกมรรคท้ังหลาย ฉะนั้นพระพุทธเจาจึงมองเห็นความสําคัญ จึงไดยกไว
เปนขอแรก คือ สัมมาทิฏฐิ คือปญญาความเห็นชอบในเบื้องตน เมื่อมีความเห็นที่ถูกตอง
ชอบธรรมเมือ่ไร ความเห็นผิด ความเขาใจผิดก็สลายจากใจไป การดําริพิจารณาในสิ่งใด
ก็เปนการดําริพิจารณาถูกตองตามความเปนจริงทั้งหมด นี่ก็เพราะหลักสัมมาทิฏฐิ ความ
เห็นชอบตั้งมั่นไวแลวนั่นเอง 



 เมื่อความเห็นชอบเกิดขึ้นที่ใจเมื่อไร ความเห็นผิดของใจก็หมดไป เหมือนกับ
พระอาทิตยสองแสงสวางขึ้นมาเมื่อไร ความมืดก็หายไปทันที เมื่อความเห็นชอบได
เกิดขึ้นที่ใจเมื่อไร การรกัษาศีลภาวนาปฏิบัติก็จะงายขึ้น เชนการรักษาศลี จะเปน ศีล ๕ 
ศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ ก็รักษาไดงายนี่ก็เพราะมีปญญาในการรักษานั่นเอง คําวาปญญา
ในที่นี้ คือ สุตมยปญญา และ จินตมยปญญา ปญญาระดับนี้มีอยูกับทุกคน แตจะเอาไป
ทํางานประกอบการศึกษา หรือประกอบความคิดพิจารณาในทางไหนก็ได ถาจะเอาไป
ประกอบในทางโลกก็เปนปญญาในทางโลกไป ถาจะเอามาคิดพินิจพิจารณาในทางธรรม
ก็เปนปญญาในทางธรรมไปแตเมื่อไดทําสมาธิใหจติมีความสงบอยูบอยๆ ก็จะเปนอุบาย
เสริมปญญาใหมีความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป ในที่สุดก็จะเกิดปญญาระดับสูงขึ้น คือ ภาวนามย
ปญญานั้นเอง แตในขั้นเริ่มตนนี้ใหใชปญญาในระดับสุตมยปญญาและจินตมยปญญานี้
ไปกอน เพื่อใหเปนสัมมาทิฏฐิ คือ ความเห็นชอบอยางเต็มตัว เชนจะรักษาศีลก็ใชปญญา 
พิจารณาในหมวดศีลนั้นๆ ใหเขาใจ จะมีอุบายในการรักษาอยางไร ศีลนั้นจะมีความ
บริสุทธิ์ เมือ่ลวงละเมิดศีลขอนั้นแลวจะเปนโทษอยางไร ถารักษาศีลใหมีความบริสุทธิ์
แลว คุณของศีลจะใหผลอยางไร นี้คือปญญาความรอบรูในการรักษาศีลนัน่เอง 

การรักษาศีล 
สมาธิ 

การประกาศพุทธศาสนา 
วิปสสนูปกิเลส 
บทสงทาย 

 



การรักษาศีล 
 

รักษาศีลขอท่ี ๑  คือขอปาณาฯ  
        การรักษาศีลขอนี้คือหามฆาสัตวทุกชนิดรวมทั้งมนุษยดวย  การฆาสัตวทําใหศีลขาดนั้นมี
องคประกอบ  ๕  อยาง  ดังนี้  ๑. สัตวนั้นมีชีวิต  ๒. รูอยูวาสัตวนั้นมีชีวิต  ๓. มีความตั้งใจที่จะฆา  ๔. มี
ความพยายามที่จะฆา  ๕. สัตวตายดวยความพยายามนั้น  เมื่อครบดวยองค  ๕  นี้ศีลจึงขาด  แตถา  ๑ - ๔  
ศีลยังไมขาด  แตมีความเศราหมองไมสมบูรณ  การฆาสัตวนั้นทําใหศีลขาดเทากัน  แตบาปกรรมนั้นไม
เทากัน  สมมุติวาฆาสัตวตัวท่ีมีบุญคุณแกเรา  มีสวยชวยเหลอืชวยงานแกเรา  ทําประโยชนใหแกเรา  เชน  
วัว  ควาย  ชาง  มา  เปนตน  ถาฆาธรรมดาก็มบีาปมากอยูแลว  ถาฆาดวยความโกรธก็จะไดรับผลของบาป
มากขึ้นเทาตัว  แตถาสัตวตัวท่ีถูกฆานั้นเปนพระโพธิสัตวลงมาใชชาติ  ก็จะไดรับผลของบาปนั้น  ๑๐  เทา
ทีเดียว  เมื่อตายไปก็จะไดลงไปสูนรกทันที  จะไดรับกรรมถูกไฟนรกแผดเผาใหเกิดความทุกขทรมาน
ยาวนานทีเดียว  เมื่อพนจากนรกแลวก็จะไดมาเกิดเปนสัตวดิรัจฉาน  ใหเขาฆามาเปนอาหารหลายรายชาติ  
ถาไดมาเกิดเปนมนุษยก็เปนมนุษยท่ีไมสมบูรณ  เพราะยังมีวิบากกรรมติดตามมาสนองไดอีก  เชนทําให
อวัยวะไมสมประกอบ  จะทําใหตาบอด  หูหนวก  งอยเปลี้ยเสียขา  แขนหัก  ขาขาด  ปวดหลัง  ปวดเอว  
ปวดตามรางกาย  หาความสุขไมไดเลย  หรือเปนโรคนานาชนิด  ทําใหชีวิตทนทุกขทรมาน  หรือเกิด
มาแลวมีอายุสัน้พลันตายดวยอุบัติเหตุตาง ๆ  นี้คือผลกรรมที่ตามสนอง  ถาฆาสัตวอื่นที่ไมมีบุญคุณแกเรา  
ถาฆามากไปก็ตกนรกได  เมื่อพนจากนรกแลวจะเกิดมาเปนมนุษยก็ทําใหชีวิตหาความสุขไมได  อายุยังไม
ถึงกาลเวลาของอายุขัยก็ตายไปเสีย  ถาฆาสัตวเล็ก ๆ นอย ๆ เกิดมาในชาติหนาผลของบาปกรรมนั้นจะทํา
ใหรางกายเศราหมอง  ผิวพรรณหยาบกรานมีโรคผิดหนังประจําตัว  มีการเจ็บปวยเมื่อยตัวเปนประจํา  
ดังท่ีไดอธิบายมานี้เปนผลบาปกรรมในการฆาสัตวนั่นเอง 
 
        การใชปญญาพิจารณาในผลของบาปกรรมที่ผิดศีลขอ  ๑  นี้  ก็เพื่อใหเขาใจในผลของกรรมที่ตาม
สนองใหไดเกิดความกลัวในบาปกรรมนั้น ๆ ใหเกิดความสํานึกในชีวิตเขาและชีวิตเรา  ท่ีมีความรักความ
หวงแหนในชีวติเหมือนกับเรา  สัตวทุกตัวตลอดเราดวยก็ไมอยากตายเพราะถูกฆาเหมือนกนั  ฉะนั้นจึงไม
ควรท่ีจะอางวา  สัตวเกิดขึ้นมาเพื่อเปนอาหารของมนุษย  แตถาจับตัวมนุษยท่ีชอบพูดอยางนี้ไปใหเสือกิน
ไปใหจระเขกินดูซิเขาจะวาอยางไร  สัตวทุกตัวมีความกลัวตอความตายทั้งนั้น  เห็นมนุษยอยูท่ีไหนก็ตอง
หลบหลีกปลีกตัวเพื่อความปลอดภัยแกชีวิตของเขา  ถึงขนาดนั้นก็พนเงื้อมมือมนุษยใจบาปนี้ไปไมได  พา
กันตามไลตามฆาเอามาเปนอาหาร  ไมมีความเมตตาสงสารเขาบางเลย  แตละวันมีความสะดุงหวาดผวา
กลัวตอความตายอยูตลอดเวลา  ไมกลาท่ีจะออกหากินอะไรไดตามใจ  ถาเราตกอยูในสภาพอยางนี้จะมี
ความทนทุกขทรมานขนาดไหน  ถึงอยางไรกข็อใหคิดถึงชีวิตเขาชีวิตเราดูบาง  หัวอกเขาอยางไรหวัอกเรา
ก็เปนอยางนั้น  ไมควรเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย  ใหถือวาเขาเปนญาติเปนเพื่อนที่เกิดแกเจ็บตาย
เหมือนกันกับเรา  มนุษยไดช่ือวาเปนผูมีจิตใจสูง  แตขอใหสูงดวยความรัก  ใหสูงดวยความสงสารตอสัตว
ท้ังหลาย  จึงจะชื่อวาเปนมนุษยท่ีสมบูรณ  เปนมนุษยท่ีมีคุณธรรม  ใหสัตวอื่นไดพึ่งบารมสีมกับท่ีวา
มนุษยมีจิตใจสูงนี้ดวยเถิด  ถาเราใชปญญาพิจารณาในลักษณะนี้อยูบอย ๆ  ใจเราก็จะคอยเปลี่ยนแปลงไป



ในทางดี  จะมีความเมตตาตอสัตว  มีความสงสารสัตวมากขึ้น  ในที่สุดเราก็จะไมกลาฆาสัตวอีกเลย  นี่คือ
มีปญญาในการรักษาศีล  หรือศีลเกิดขึ้นจากปญญาก็วาได  ถารับศีลมาแลว  แตขาดปญญาในการรักษา  
ศีลนั้นจะขาดหายไปโดยไมรูตวั  ฉะนั้น  สุตมยปญญาและจินตมยปญญา  ตองเกิดมากอนศีลแนนอน  นี้
คือสัมมาทิฏฐิ  คือปญญาความเห็นชอบในการรักษาศีลนั้นเอง 
 

รักษาศีลขอ  ๒  คือ  อะทินนาฯ 

        ศีลขอนี้ก็เกิดขึ้นจากปญญาเชนกัน  จงใชปญญาพิจารณาอยูบอย ๆ วา  สิ่งของของคนอื่นเขาไดมา
ดวยความเหน็ดเหนื่อยเมือ่ยลา  หลังสูฟาหนาสูดินดวยแรงงานดวยหยาดเหงือ่ของเขาเอง  หวังวาจะได
อาศัยปจจัยเหลานี้หลอเลี้ยงชีวติตอไป  มีความรักทะนุถนอมดูแลเพื่อหวงัความสุขในทรัพยสินเหลานั้น  
ถาเราไปลักไปปลนเอาสิ่งของจากเขามาแลว  เขาก็จะมีความเสียดาย  คิดถึงสิ่งของของเขามาแลว  เขาก็จะ
มีความเสียดาย  คิดถึงสิ่งของของเขามากทีเดียว  สมมุติวามีคนใดมาลักมาปลนเอาสิ่งของของเราไป  เราก็
จะมีความเสียดายและคิดถึงเชนกัน  ใหคิดถึงหัวอกเขาหัวอกเราดูบาง  เพราะของทุกอยางใคร ๆ ก็มีความ
หวงแหนดวยกนัทั้งนั้น  ไมอยากใหคนใดมาลักเอาทรัพยสนิจากตัวเราไป  เมื่อเราคิดไดอยางนี้เราก็จะไม
กลาไปลักเอาสิ่งของของผูใดทั้งสิ้น  ศีลขอนี้ก็จะอยูเปนคูของกายของใจเราตลอดไป  นี้คือผูมีปญญาฉลาด
ในการรักษาศีล 
 
        ตองใชปญญาอบรมใจตัวเอง  และสอนใจตัวเองอยูเสมอ  ใหคิดถึงบาปกรรม  ท่ีจะตามสนองในชาติ
หนาวา  จะเกิดในสถานที่ทุกขจนขาดแคลนมาก  ความสะดวกความสบายในทรัพยไมมีเลย  ตลอดที่อยู
อาศัยบานเรือน  ท่ีจะซุกหัวนอนก็ไมมี  อาหารการกินสิ่งท่ีดี ๆ  มีโอชารสจะไมไดกินเลย  มีแตไปหาเก็บ
เอาอาหารในถงึขยะกินไปพอประทังชีวิตเทานั้น  จะหางานหาเงินพอจะเปนไปไดก็ไมได  พอจะก็มีไมมี  
เหมือนคําวา  นกคาบมา  อีกาคาบหนี  ถึงจะมีทรัพยสินอยูบางแตก็จะถูกคนมาลักคนมาปลนจากตัวเราไป  
หรือเกิดความฉบิหายไปดวยเหตุอยางใดอยางหนึ่ง  นี่ก็ผลของกรรมในการลกัเอาสิ่งของของคนอื่นมาเปน
ของตน  ใหเราพิจารณาในลักษณะนี้อยูบอย ๆ ใจก็จะคอยเห็นโทษภัยท่ีจะมาถึงตนทีหลัง  ใจก็จะเกิด
ความละอายและเกิดความกลัวตอกรรมชัว่มากขึ้น  นี้เรียกวาตนเตือนตนดวยตนเอง  ฉะนั้นผูรักษาศีลก็
ตองมีปญญาในการรักษาดังนี ้
 

ศีลขอ  ๓  คือขอกาเมฯ   

        ศีลขอนี้ก็ตองมีปญญารักษาเชนกันใชปญญาพิจารณาวาเราเปนมนุษย  รูจักความละอายในการกระทํา
ของตนเอง  ไมควรประพฤติตัวเหมือนสัตวดริัจฉาน  เพราะสัตวดิรัจฉานไมมีปญญาไมมีความละอายใน
ความประพฤติ  เขาจึงทํากันไปแบบภาษาสัตว  ใครเปนพอใครเปนแมใครเปนลูกเขาไมถือกัน  จะลวงเกิน
เมียใครลูกใครเขาก็ไมละอาย  เขาไมรูจักสิ่งท่ีควรหรอืไมควร  นี่เราเปนมนุษยท่ีเพียบพรอมดวยคุณธรรม  
มีสติมีปญญาที่ดี  รูจักบาปบุญคุณโทษ  จึงไมควรฝกตัวเอาแบบอยางของสัตวดิรัจฉาน  ความพอดีของ



มนุษยคือผัวเดยีวเมียเดียวก็พอแลว  ถามาฝกตัวเหมือนสัตว  เกิดชาติหนาก็จะไดไปเกิดเปนสัตวอีกตอไป  
ดังภาษิตวา  มนุสฺสติรจฺฉาโน  ถึงรางกายเปนมนุษย  แตใจเปนเหมือนสัตวดริัจฉาน  เมื่อตายไปก็จะไดไป
เกิดเปนสัตวดิรัจฉานตอไป  เมื่อไดมาเกิดเปนมนุษยวิบากกรรมก็ยังตามมา  กรรมจะบันดาลใหไดแตคน
นอกใจ  ถามีสามี  สามีก็จะนอกใจ  ถามีภรรยา  ภรรยาก็จะนอกใจ  ไมมีความซื่อสัตยตอกัน  เผลอเมื่อไร  
เปนอันเกิดเรื่องทันที  ถาเปนไปในลักษณะอยางนี้  จะไมมีความสุขในครอบครัวนั้นเลย  มีแตทะเลาะเบาะ
แวงตีกันฆากันเดือดรอนวุนวายกันไปหมด  นี้คือบาปกรรมตามสนองผูชอบลวงละเมิดศีลขอกาเมฯ  
ฉะนั้นเราเปนมนุษยผูมีจิตใจสูงมีสติปญญาที่ดี  ก็ใหมีศีลขอนี้ประดับใจประดับกาย  ใชเปนอุบายสอนใจ
อยูเสมอ ๆ  อีกสักวันหนึ่งใจกจ็ะเกิดความสํานึกตัวมีความละอายในการกระทําในสิ่งท่ีผิดจากจารีต
ประเพณี  นี้คือรักษาศีลดวยปญญา  ถาปญญาไดอบรมสอนใจตัวเองอยูบอย ๆ อยางนี้  ผูนั้นจะไมผิดศีล
ขอกาเมฯ  นี้อยางแนนอน  
 

ศีลขอท่ี  ๔  คือขอมุสาฯ 

        ศีลขอนี้จะขาดไปเพราะคําพูด  ฉะนั้นกอนจะพูดตองตรกึตรองใครครวญในคําพูดใหดีเสียกอนจึงพูด
ออกไป  วาการพูดในประโยคนี้จะเกิดความเสียหายกับตัวเองและคนอื่นหรอืไม  ถาเราพูดความไมจริง
ออกไปจะเกิดความรูสึกแกผูรบัฟงอยางไร  หรือเราไดรับฟงคําพูดไมจริงจากคนอื่น  ในความรูสึกของเรา
ก็จะขาดความเชื่อถือจากคนนัน้ทันที  หรือพูดสอเสียดเบียดบังเปรียบเปรยในลักษณะเสียดแทงใหคนอื่น
ไมสบายใจ  การพูดออกไปอยางนี้จะกอใหเกิดความแตกแยกกัน  สมมุติวาแตกอนมามีความรักกันมีอะไร
ก็ชวยเหลือกัน  เหมือนกับวาฝากเปนฝากตายกันได  มีความเคารพเชื่อถือกนัมาตลอด  ไปไหนไปดวยกัน
อยูดวยกัน  ความรักสมัครสมานสามัคคีมีตอกันอยางมั่นคง  เปนเพื่อนสนิทมิตรท่ีรักตอกันมาแลวตาม  
เมื่อไดรับฟงคําพูดที่ไมจริง  หรือเปนคําพูดสอเสียดเปรียบเปรยไปในทางทีเสียหาย  ความรักกันความ
ไวใจกันที่เคยมีมาทั้งหมดนั้นก็พังทลายลงทันที  ความสามัคคีท่ีเคยมีตอกันมาก็แตกแยกกัน  แตกอนเคย
แสดงกิริยาในความรักความเคารพตอกัน  และมีความเชื่อถือตอกันมายาวนานก็ตาม  ความรูสึกทั้งหมดนี้ก็
หมดสภาพไป  ถึงจะมีภาระหนาท่ีพูดคุยกันก็ไมสนิทสนมกันเหมือนที่เคยเปนมา  ถึงจะมีกิริยาออกมา
ในทางที่ดีตอกันอยูก็ตาม  สวนตัว  อกิริยา  ท่ีเจ็บใจฝงลึก ๆ ในความรูสึกนั้นยังมีอยู  อีกสกัวันหนึ่งก็จะหา
ชองทางระบายอารมณแหงความแคนนี้ออกไปใหได  จะเพงเล็งหาจุดออนซึง่กันและกันออกมาตอบโตกัน  
ถาพูดตอหนาไมไดก็ตองพูดลบัหลัง  อาศัยคนใดคนหนึ่งเปนสุขภัณฑเปนผูรับถายเท  ระบายความในใน
ท่ีไมพอใจกับคนคนนั้น  ดวยวิธีใดก็จะระบายออกมาอยางเต็มที่  นี้เรียกวาพูดโจมตีกันลับหลัง  หรือกลาว
คํานินทาวารายออกมาใหสนใจ  เมื่อเริ่มตนเปนมาอยางนี้  ตอไปนี้จะเกิดความอิจฉาตารอนตอกัน    หา
คําพูดที่จะเอาชนะกันดวยวิธีตาง ๆ ในที่สุดก็กลายเปนพยาบาทอาฆาตจองเวรตอกันไปไมมีท่ีสิ้นสุด 
 

ศีลขอท่ี  ๕  คือขอสุราฯ  



        ศีลขอนี้ก็มีความสําคัญอยูมากทีเดียว  จึงไดบัญญัติเอาไว  เพื่อปองกันเหตุรายที่จะเกิดขึ้นทีหลัง  
เฮโรอีน  ฝน  กัญชา  ยามา  เหลานี้  ลวนแตเปนสิ่งท่ีทําใหใจเกิดความลืมตัว  กลาทํากลาพูดในสิ่งท่ีไมควร
ทําควรพูด  ถาเมาลงไปเมื่อไรจะไมคิดถึงในคุณธรรมที่ดีงาม  จะฆาสัตว  ลักทรัพย  ประพฤติผิดในกาม  
พูดโกหกมดเท็จ  พูดสอเสียด  พูดคําหยาบ  พูดเหลวไหลไมมีสาระ  หมดความละอาย  จะทําจะพูดอะไร
ไมมีความสํานึก  ไมมีความรับผิดชอบในการทําการพูดของตนเอง  ตามปกติแลวมนุษยเรามีนิสัยบาบอคอ
แตกอยูในตัวอยูแลว  เมื่อไดเสพสิ่งท่ีวามาผสมลงไป  ใจก็จะเกิดเปนบาเพิ่มขึ้นหลายทา  มีกิริยาทางกาย  
กิริยาทางวาจา  ท่ีแสดงออกมานั้นไมนาดูไมนาฟง  ดังเห็นกันอยูในที่ท่ัวไป  ยอมกอเหตุกอภัยข้ึนมา
นานาประการ  เกิดความเสียหายใหแกตัวเองและคนอื่นเปนอยางมาก  จะเปนผูนําในครอบครัวหรือเปน
ผูนําในการบริหารงานตาง ๆ ไมไดเลย  พวกขี้เมาทั้งหลายนี้จะพัฒนาในสิ่งใดใหดีข้ึนไมไดเลย  มีแตจะ
กอใหเกิดความหายนะลมเหลวลมจม  เสียหายในทรัพยสินเงินทอง  ไมรูจักในการเก็บรักษาและไมรูจักหา
สมบัติเขามาเพิ่มเติม  มีแตจายใหหมดไป  ไมรูอนาคตของตนเองวาจะเปนไปอยางไร  การกระทําของคน
ประเภทนี้  นักปราชญบัณฑิตท้ังหลายไมมีความสรรเสริญอกีตอไป  ในชาติหนาเขาก็จะไดรับกรรมชั่ว
อยางแนนอน 
 
        เมื่อคนประเภทนี้ตายไปยอมลงสูอบายอยางหลีกเลี่ยงไมได  เมื่อไดกลับมาเกิดเปนมนุษยวิบากกรรม
ยอมตามมาใหผล  เชนเปนคนท่ีเสียจริตผิดมนุษยธรรมดา  ท่ีเรียกวาคนไมเต็มบาทนั่นเอง  คนประเภทนี้
จะเห็นกันอยูท่ัวไป  คนพวกนี้หารูตัวไมวาแตกอนไดทํากรรมอะไรมา  ไมรูตัวเลยเพราะกรรมมาปดบัง
เอาไว  เมื่อใครไมอยากเปนคนประเภทนี้ในชาติหนา  ในชาตินี้ก็อยากินเหลาเมายาดังท่ีไดอธิบายมาแลว  
หรือเคยกินอยูแลวก็ขอใหลดนอยลง ๆ จนนอยท่ีสุด  และจะไมกินตอไปจนตลอดวันตาย  ถาคิดไวอยางนี ้ 
ก็เริ่มจะเปนคนดีไดบาง  ถาไมกินจริง ๆ ก็จะเปนคนดีมีคุณคาแกตัวเอง 
 
        ดังท่ีไดอธิบายวิธีในการรักษาศีล  ๕  มานี้เปนเพียงหลักการเทานั้น  สวนวิธีการและระเบียบในการ
รักษาศีลนั้นเราจะตั้งข้ึนมาเอง  ตามปกติแลวการจะรักษาศีล  ๕  ใหมีความบริสุทธิ์บริบูรณพรอมกันทั้ง  
๕  ขอนั้นรักษาไดยากมาก  เพราะสติปญญาศรัทธาความเพียรเรายังไมพรอม  การรักษาศีลกับการรับศีล
นั้นตางกัน  การรับศีลนั้นรับเอาเวลาไหนก็ได  แตถารับไปแลวไมรักษาจะหาคุณคาจากศีลไดอยางไร  จะ
รับศีลวันหนึ่งหลาย ๆ ครั้งยอมทําไดแตก็เปนพิธีรับศีลเทานั้นเอง  สวนการรักษาศีลนั้นตองมี  สติ  ปญญา  
ศรัทธา  ความเพียรใหพรอม  เริ่มตนจะรักษาศีลสัก  ๑ - ๒  ขอก็ได  เพื่อฝกความพรอมของตัวเองใหมี
ความกลาหาญขึ้น  จะรักษาศีลขอใดขอหนึ่งกอนก็ได  ไมจําเปนจะรักษาเรียงตามตํารา  ศีลขอไหนที่จะ
รักษาไดงายที่สุดก็ตองรักษาขอนั้น  จะทิ้งชวงในการรักษาหางกันอยางไร  ก็ใหอยูกับความสามารถของ
ตัวเราเอง  ตอไปจะเพิ่มการรักษาขอไหน  ก็ใหเราเลือกเอง  ใชเวลาไมนานนักเราก็จะมีศีล  ๕  ไดอยาง
สมบูรณ  การรักษาศีลดวยวิธนีี้จะไมมีการเสื่อม  และศีลก็ไมขาดดวย  เพราะมีสติปญญาในการรักษา  มี
ศรัทธาความเชื่อมั่นวา  กรรมชั่วยอมเกิดขึ้นจากผูไมมีศีล  ความเพียรพยายามจะรักษาศีลใหบริสุทธิ์
บริบูรณก็เพียรพยายามอยูเสมอ  ดังคําวาความเพียรอยูท่ีไหน  ความสําเร็จอยูท่ีนั่น  นี้เปนสัมมาทิฏฐิ  ความ
เห็นชอบระดับศีล  ๕  นั่นเอง 



         
        ศีล  ๘  มีความแตกตางกันดังนี้  สําหรับศีลขอกาเมฯ  ในศีล  ๕  นั้น  ศีล  ๘  ใหเปลี่ยนเปนอพรหม
จริยาฯ  ศีลขอนี้ไมเหมือนศีลขอกาเมฯ   เพราะศีลขอกาเมฯ   รวมกันไดเฉพาะคูสามีภรรยาของตัวเอง  
สวนศีลขออพรหมจริยานั้นรวมไมไดเลย  ถารวมศีลก็ตองขาดไป  บางแหงหามผูหญิงและผูชายยื่นสิ่งของ
ใหกัน  ถายื่นสิ่งของตอมือกันถือวาศีลขาด  บางแหงก็วายื่นสิง่ของตอมือกันไดศีลไมขาด  เพราะไมได
รวมกัน  ศีลขอนี้หามรวมกันเทานั้น  ท้ังสองอยางนี้จะปฏิบัติตอศีลขอนี้อยางไร  ใหพิจารณาดวยความ
เหมาะสมก็แลวกัน  ขอสําคัญอยาไดเกิดสีลพตปรามาสความลูบคลําความสงสัยในศีลของตน  เมื่อความ
สงสัยเกิดขึ้นเมื่อไร  ความเศราหมองของใจยอมเกิดขึ้นเมื่อนัน้  หรือทําใหศีลขาดไปโดยรูเทาไมถึงการณ
นั่นเอง 
 

ศีลขอท่ี  ๖  วิกาลโภชนาฯ 

        หามรับประทานอาหาร  หรือสิง่ของที่จะแทนอาหารไดนับแตตะวันบายไปแลว  ขณะนี้ยังมีผูไม
เขาใจในศีลขอนี้เปนจํานวนมาก  คําวาอาหารก็คืออาหารที่เรารับประทานกันตามปกตินั้นเอง  จะ
รับประทานไดแตเชาถึงเที่ยงเทานั้น  ถาตะวันบายแลวรับประทาน  ศีลขอนี้ขาดไป  คําวาอาหารรวมทั้ง
อาหารเสริมดวย  เชน  โอวัลติน  นมสด  นมสม  นมกลอง  นมกระปอง  ท่ีเขาผสมแปงมันถั่วตาง ๆ ไว
แลว  ตลอดทั้งน้ําเตาหูท่ีผสมถั่วตาง ๆ  ท้ังหมดนี้ถารับประทานในตะวันบายเมื่อไร  ศีลจะขาดทันที  
เพราะเปนอาหารเสริมสําเร็จ  จึงไมควรรับประทานสิ่งเหลานี้ 
 

ศีลขอท่ี  ๗  นัจจคีตวาฑิตะ  -  มาลาฯ 

        ตามปกติแลวเปนศีลคนละขอกัน  แตนักปราชญเจาท้ังหลายพิจารณาเห็นสมควรเอามารวมกัน  วิธี
รักษาก็ใกลเคียงกัน  การรักษาศีลขอนัจจคีตวาฑิตะฯ  นั้นหามมีการเลนเพื่อความเพลิดเพลิน  ใหเกิดความ
สนุกสนานราเรงิอันเปนเหตุเกิดความลืมตัว  เชน  รอง  รํา  ทําเพลง  ดีด  สี  ตี  เปา  เปนตน  คําวา  รอง  
คือตะโกนเสียงยาว ๆ  ทําเปนเสียงเล็กเสียงใหญ  เรียกวารองโห  คําวา  รํา  คือ  เตนรําในทาตาง ๆ หรือรํา
เปนบทเปนกลอน  เพื่อความสนุกเพลิดเพลนิหรือเรียกวาหมอลํา  คําวา  ทําเพลง  คือรองเพลงในบทเพลง
ตาง ๆ ท่ีเห็นกันในที่ท่ัวไป  คําวา  ดีด  คือดีดพิณหรือกีตาร   คําวา  สี  คือสีซอ  คําวา  ตํา  คือ  ตําฆอง  ตี
กลอง  ตีระนาคฆองวง  เปนตน  คําวา  เปา  คือ  เปาขลุย  เปาแคน  เปาป  หรือเปาอะไรก็ตาม  ถาเพื่อความ
เพลิดเพลินไมไดเลย  ขอหามในศีลขอนี้  คือหามทําอะไรเปนสื่อเพื่อความสนุกรื่นเริงนั่นเอง 
 
บทขอ  มาลาคันธวิเลปนะฯ 
        การรักษาศีลในบทนี้  คือหามแตงตัวประดับประดา  ทัดดอกไม  ทาหนา  เจิมหนาในลักษณะตาง ๆ 
อันเปนสิ่งจะกอใหเกิดความรกัสวยรักงาม  และหลงตัวเองวาเราสวยอยางนี ้ เรามีความงามอยางนั้นไป  
และจะกอใหเกิดความหลงรูปกายของตัวเอง  และจะทําใหไปหลงรูปกายของคนอื่นดวย  แตถาหากมีกิจ



ในสังคม  ท่ีจะตองไปรวมกับเขา  ก็ใหรูวา  ปริสัญู  ในสังคมเขาแตงตัวอยางไร  เราก็แตงตัวไปตามนั้น  
เราไมไดติดใจในการแตงตัวของเรา  แตเราทําเพื่อสังคมบางครั้งบางคราวเทานั้น  การทําลักษณะอยางนี้
ศีลไมขาด 
 

ศีลขอท่ี  ๘  อุจจาสยนะฯ   

        ในศีลขอนี้  หามนั่งนอนในที่สูงใหญ  ภายในยัดดวยนุนและสําลี  ศีลขอนี้เดิมเปนศีลของสามเณร
และสามเณรี  เมื่อมาถึงในยุคนี้ไมมีสามเณรี  (หมายถึงผูหญิงบวชรักษาศีล ๑๐)  แตมีผูหญิงตองการจะ
ออกบวช  นักปราชญเจาท้ังหลายเห็นสมควรใหรักษาเพียงศีล  ๘  เทานั้นและสมควรวาศีลขออุจจาสยนะฯ 
นี้ใหรวมอยูกับศีล  ๘  ดวย  ในคําวาหามนั่งนอนในอาสนะใหญ  ภายในยัดดวยนุนและสําลีนั้น  มีคําถาม
วา  ท่ีนั่งท่ีนอนสูงใหญก็ตาม  แตภายในยัดดวยของอยางอื่น  เชนใบไม  เศษผา  ฟองน้ํา  เหลานี้จะนั่งนอน
ไดไหม  ขาพเจาก็จะตอบวาได  เพราะภายในไมไดยัดนุนและสําลี  จะยัดดวยอยางอื่นไมเปนไร  ให
ขอสังเกตวา  ทําไมจึงหามอยางนี้  จะตีความหมายไว  ๓  ประเด็น  ๑. จะทําใหติดที่นอนมากเกินไปจนลืม
ตัวลืมเวลาในการภาวนาปฏิบัติ  เพราะที่นอนออนนุมอบอุนในชวงฤดูหนาวไมอยากจะลกุขึ้นปฏิบัติ
ภาวนา  นี้ก็เปนสาเหตุหนึ่งในศีลขอนี้  ๒. เปนเพราะที่นั่งท่ีนอนดีเกินไป  และเปนสิ่งท่ีหายากมากในยุค
นั้น  แตถามีแลวจะทําใหติดในที่นอนนั้น  จะออกไปเที่ยวธุดงคภาวนาปฏิบัติในที่ตาง ๆ ก็จะเกิดความ
กังวลในใจเรื่องสถานที่หลับนอน  กลัวจะนัง่ไมเปนสุข  นอนไมสบาย  จึงไดหามนั่งนอนในอาสนะที่ยัด
ดวยนุนและสําลี  นี่ก็เปนสาเหตุหนึ่งในการหามในศีลขอนี้  ๓. เมื่อติดใจในการนั่งนอนอยางนี้  ก็จะเกิด
ลืมตัวไปได  ก็จะแสวงหานุนและสําลีมาทําเปนที่นอนเปนการใหญจนเกิดติดใจจนลืมตัว  ในชวงนั้นถา
หากใจมีความกําเริบในเรื่องราคะตัณหาเกิดขึ้น  ก็จะเอาที่นอนเปนนิมิตหมาย  สมมุติไปในเรื่องอารมณท่ี
มีความกําหนัด  อยากจะสัมผัสนั่นสัมผัสนี่ไป  และสมมุติไปตาง  ๆ นานานอกขอบเขต  ในที่สุดก็อยู
ไมไดรีบสิกขาลาเพศไปเสีย  การเปนไปในลักษณะนี้ยอมเปนไปได  ถาสติปญญาไมดีก็จะเพิ่มปญหากับ
สิ่งเหลานี้ใหเกิดขึ้นอยางแนนอน  ฉะนั้นการสัมผัสทางกายในลักษณะนี้ก็มีผลสะทอนเขาถึงใจได  การ
หามในศีลขอนี้ก็เพื่อตัดกระแสไฟแหงราคะแตตนมือนี้ก็เปนไปไดเชนกัน 
 
        ดังไดอธิบายวิธีการรักษาศีลมาในหมวดศีล  ๕  และ  ศีล  ๘  นี้คิดวานักปฏิบัติท้ังหลายพอจะเขาใจ  
ถาเปนศีล  ๒๒๗  ของพระก็ตองศึกษาวินัยใหเขาใจ  คําวาศึกษาก็หมายถึงสุตมยปญญา  คือปญญาในขั้น
ศึกษาตามปริยัตินั่นเอง  ถาไมมีปญญาในการศึกษาจะเขาใจในอาบัติไดอยางไร  อาบัติหนัก  เมื่อตองเขา
แลวขาดจากความเปนพระทันที  ไมมีกฎหมายรองรับสูคดีเหมือนในยุคนี้  เพราะรูอยูแกใจตัวเอง  อีก
อาบัติหนึ่งอยูปริวาสกรรมจึงพนจากอาบัติได  อาบัติอีกอยางหนึ่ง  ตองแสดงอาบัติ  คือประจานตัวเองรับ
สารภาพตอหนาคณะสงฆหรือบุคคล  จึงพนจากอาบัติได  ฉะนั้นการรักษาศีลจะเปนศีล  ๕  ศีล  ๘  ศีล  
๑๐  และศีล  ๒๒๗  ก็ตาม  ก็ตองมีสติปญญาในการรักษาทั้งนั้น  แมแตทรัพยสมบัติทางโลกก็ตองมี
ปญญาในการแสวงหา  และมีปญญาในการเก็บรักษาดวย  ศีลก็เชนกัน  เมื่อรับจากพระทานมาแลวก็ตองมี
ปญญาในการรักษาเชนกัน 



 
        การรักษาศีลนั้นมิใชวาจะรักษาเพียงกายและวาจาเทานั้น  เพราะตนของศีลจริง ๆ แลวอยูท่ีใจ  เรียกวา  
เจตนา  สวนรักษากายวาจานั้นเปนเพียงใหเกิดกิริยาสวยงามใหเหมาะสมกับเพศที่แสดงออกมาภายนอก
เทานั้น  ท่ีจริงแลวศีลมีตนเหตุอยูท่ีใจ  จึงเรียกวา  มูลฐานของศีลมี  ๓  อยาง  ๑.  ใจกับกาย  ๒. ใจกับวาจา  
๓. ใจ  กาย  วาจา  ฉะนั้นใจจึงเปน  หลักใหญใหศีลเกิดขึ้น  คําวารักษาศีลก็คือปญญาความรอบรูในศีลของ
ตนจึงจะรักษาได  จึงเรียกวา  สมัมาทิฏฐิ  คือปญญาความเห็นชอบ  ความรอบรูและฉลาดในการรักษาศีล  
สัมมาสังกัปโป  คือใชปญญาดําริพิจารณาตรึกตรองในศีลขอนั้น ๆ  วาจะรักษาอยางไรศีลจะมีความ
บริสุทธิ์บริบูรณ สัมมาวาจา  เจรจาชอบ  สัมมากัมมันโต  การงานชอบ  สัมมาอาชีโว  เลีย้งชีวิตชอบ  คําวา  
ชอบคําเดียวนี้ก็มีความหมาย  คือตองมีปญญาพิจารณากอนจึงพูด  จึงเปนวาจาชอบ  มีปญญาพิจารณากอน
จึงทํางานนั้นจะไมผิดพลาด  จึงเปนการงานชอบ  สัมมาอาชีโว  เลี้ยงชีวิตชอบ  คือ  มีปญญารอบรูในการ
เลี้ยงชีวิต  จะหาอยางไรจงึจะไดมาดวยความชอบธรรมและเลีย้งชีวิตอยางชอบธรรม  ฉะนั้น  ปญญาใน
สัมมาทิฏฐิจึงเปนขั้นเริ่มตนที่สําคัญ  ถาเริ่มตนถูกตองชอบธรรมอันดับตอไปก็จะถูกตองชอบธรรม  และ
จะเปนแนวทางที่ชอบธรรมจนถึงท่ีสุด  ถาเห็นผิดในขั้นเริ่มตนนี้  ตอไปก็จะเห็นผิดไปเรื่อย ๆ และเห็นผิด
จนถึงท่ีสุดเชนกัน  ฉะนั้นการเรียนปริยัติ  ตองตีความหมายใหชัดเจน  ใหเขาใจในเหตุผลและหลักความ
จริงอยางแจมแจง  จึงจะไมมีปญหาในการภาวนาปฏิบัติตอไป. 
 

คัดลอกจากหนังสือสัมมาทิฏฐิ 
โดย หลวงพอทูล  ขิปฺปปฺโญ 
 



สัมมาทิฏฐิ 
เลม๑ 
โดย 
พระอาจารย ทูล  ขิปฺปปฺโญ 

สมาธิ 
 สมาธิ มี ๓ ลกัษณะ ๑.สมาธิ ๒.มิจฉาสมาธิ ๓.สัมมาสมาธ ิสมาธิทั้ง ๓ ลักษณะนี้ 
ตองศึกษาแตละอยางใหเขาใจ มิฉะนั้นจะเกิดความสับสน ไมเขาใจในวิธีที่ถูกตอง จริง
อยูการทําสมาธิเพื่อใหจิตมีความสงบ แตเมื่อจิตมีความสงบแลวจะมีการแปรเปลี่ยนไป
สองลักษณะ ๑.อาจเปลี่ยนไปเปนมิจฉาสมาธิได ๒.อาจเปลี่ยนไปเปนสัมมาสมาธิได ใน
ลักษณะอยางนี้เองนักปฏิบัติจะไมเขาใจเพราะไมไดศึกษาเอาไว เพียงจิตมีความสงบไดก็
เกิดความพอใจดีใจเทานั้นเอง จะสงบไปทางถูกหรือสงบไปทางผิดนั้นหารูไม มิจฉา
สมาธิ คือ ความสงบไปในทางที่ผิด สัมมาสมาธ ิ คือความสงบไปในทางที่ถูก ลักษณะ
ความสงบที่ผิดและลักษณะที่ถูกนี้เปนอยางไร มีอะไรเปนตัวแปร จึงทําใหสมาธิผิดได
และทําใหสมาธิถูกได จะเขาใจกันตอไป 
 บัดนี้จะไดอธิบายในคําวา สมาธิ ที่เปนหลักเดิมใหเขาใจเอาไวเพื่อจะไมใหเกิด
ความสับสนกัน คําวา สมาธิ คืออุบายการทําใหจติมีความสงบ จะสงบดวยอุบายใดกไ็ด 
หรือจะใชคําบริกรรมอยางไรก็มีความสงบไดเหมือนกัน จึงขอกลาวยอนหลังลงไปอีกวา 
สมาธินี้เปนหลักสากล มีชื่ออยูกับโลกนี้มายาวนาน ครั้งกอนพระพุทธเจาของเราสราง
บารมีเสวยชาติเปนพระโพธิสัตว พระองคก็ไดออกบําเพ็ญพรต เปนดาบสฤาษีมาแลว
หลายชาติทีเดียว แตละชาติพระองคก็ทําสมาธิ จิตมีความสงบเปน รูปฌาน อรูปฌาน ที่
เรียกวา สมาบัติ ๘ จนถงึชาติเปนพระเวสสันดร พระองคก็ไดทําในสมาธินี้ จนถึงชาติ
สุดทายชื่อวาพระสิทธัตถะ พระองคก็ไดออกบวชไดไปศึกษาวิธีการทําสมาธิอยูกับดาบส
ทั้งสองชื่ออุทกดาบสและอาฬารดาบส จนสําเรจ็ในการทําสมาธิระดับสูง คือรูปฌาน 
อรูปฌาน เรยีกวาสมาบัติ๘ จนเปน วสี คือความชํานาญเขาออกในการทําสมาธิ จะเขา
เวลาไหนออกเวลาใดก็ทําไดตามกําหนด พระองคตั้งความหวังเอาไววา เพื่อตรัสรูเปน
พระพุทธเจาทั้งที่พระองคก็มีพระบารมีที่เต็มเปยม ทั้งทําสมาธิก็มีความสงบละเอียด
สูงสุดเต็มท่ี ขนาดนั้นปญญาก็ไมไดเกิดขึ้นแกพระองคเลย (แตทําไมในยุคนี้จึงเขาใจวา 
ปญญาเกิดขึ้นจากสมาธิเลา)  พระองคจึงเขาใจวาวิธีอยางนี้มิใชเปนแนวทางที่ตรัสรูเปน



พระพุทธเจาไดเลย จากนั้นพระองคก็ลาครูทั้งสองเพื่อจะแสวงหาวิธีใหมตอไปบางลัทธิ
ก็บําเพ็ญตบะ ทําใหรางกายมีความทนทุกขทรมาน พระองคก็คิดหาแนวทางปฏิบัติตอไป 
จึงนึกไดวา อดขาวอดน้ํา ดังเรารูอยูวาทุกรกิริยา แตก็ไมสําเร็จ พระองคคิดหาอุบายใหม
ตอไป ในที่สุดก็ไดตรัสรูเปนพระพุทธเจาอยางสมบูรณ 

การประกาศพุทธศาสนา 
 จากนั้นพระพุทธเจาก็เริ่มประกาศพุทธศาสนาเพื่อโปรดแกเวไนยสัตวทั้งหลาย 
ใหมีความรูความเขาใจในหลักสัจธรรมเปนสําคัญ กอนที่พระพุทธเจาจะไดประกาศ
พุทธศาสนานี้ พระองคไดวางอุบายแนวทางไวอยางกะทัดรัด และตรงตอมรรคผล
นิพพานทีเดียว สวนอุบายเดิมท่ีปฏิบัติมากับดาบสทั้งสองนั้นเปนปลายเหตุ  จึงทําให
พระองคเสียเวลามานานถึง ๕ ปกวา เมื่อพระองคจะประกาศศาสนา แทนที่พระองคจะ
ใชอุบายแบบเกาๆ ที่ทํามากับดาบสนั้นมาประกาศศาสนา พระองคหาเอาไม แนวทาง
ประกาศศาสนานั้นเปนแนวทางของพระพุทธเจาโดยเฉพาะ จะไมเหมือนกันกับพวก
ดาบสฤาษีที่เขาทํากัน พวกดาบสฤาษีนั้นเขาเริ่มตนจากการทําสมาธิสวนหลักประกาศ
ศาสนาของพระพุทธเจาจึงเริ่มตนจากความเห็นชอบตามความเปนจริง ถาไมเชื่อก็ใหไป
เปดดูตํารา คือ มรรค๘ พระองคเรียบเรียงไวอยางไร เริ่มตนจากปญญาความเห็นชอบ 
มิใชหรือ หรือพระองคไปโปรดปญจวัคคียก็ดี ไปโปรดพระสาวกองคอ่ืนก็ดี หรือ
พระองคแสดงธรรมโปรด อุบาสก อุบาสสิกาก็ดี จุดเริ่มตนพระองคก็ไดอธิบายความ
จริงใหฟง เมื่อไดฟงแลวก็เกิดความเห็นชอบใชไหม อันดับ ๒ เมื่อเขามคีวามเขาใจและ
เห็นชอบตามความเปนจริงแลว เขาก็จะรูจักดําริพิจารณาตรึกตรองตามหลักความจริง
นั้นตอไป นี้คือหลักเริ่มตนที่พระพุทธเจาประกาศศาสนา ถายังไมเขาใจก็ขอใหไปศึกษา
ประวัติของพระอริยเจาทั้งหลายในครั้งพุทธกาลดูเถิด จะเริ่มตนจากพระอริยเจาองค
ไหนก็ไดทุกองคกอนที่ทานจะไดสําเร็จเปนพระอริยเจาไดทานก็เปนปุถุชนมากอน ให
เริ่มตนจากปุถุชนนี้วาพระพุทธเจาเริ่มสอนอยางไร พระองคก็เริ่มจากทําความเขาใจกบั
เขาวา ความจริงเปนอยางนี้ๆ เขาก็เริ่มเกิดความเขาใจตามความเปนจริงอยางนี้ๆ เมื่อ
เริ่มตนจากจุดนี้ไปไดแลว จึงนับวาเปนผูตั้งอยูใน สัมมาทฏิฐิ คือความเห็นชอบขัน้
พื้นฐาน หรอืหลักเริ่มตนในการปฏบิัติ จึงเริ่มตนจาก สัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบนี้เปน
ตนไป 



 การประกาศศาสนาของพระองคเขาสูประชาชนนั้น พระองครูดีวา คนในยุคนั้น
เขามีความเห็นเปนอยางไร รูวาทุกคนไมเขาใจในหลักสัจธรรมเลย เขามีความเขาใจผิดมี
ความเห็นผิดในหลักความจริงมาตลอด พระพุทธองคจึงไดเปลี่ยนความคิดความเขาใจ
และความเห็นใหเขาเสียใหม พระองคจึงไดอธิบายหลักความจริงใหเขาฟง เขาจึงไดเกิด
ความเขาใจตามเห็นตามที่พระองคสอน เหมือนกับสิ่งที่ถูกคว่ํากลบดินมานาน พระองค
ไดเปดหงายขึ้นมาใหดู จึงไดรูไดเขาใจ หรือเหมือนกับสิ่งที่ปกปดตามานานไมมองเห็น
อะไร พระองคไดเปดสิ่งที่ปดตาออกใหแลว จึงเห็นแสงสวางและสิ่งอื่นๆ ได นี้ฉันใดใจ
ที่ถูกปกปดดวยความไมรูจริงมายาวนาน จึงไดเกิดความเขาใจผิดความเห็นผิดมาตลอด 
เมื่อพระองคไดเปดเผยความจริงใหฟง จึงไดเกิดความรูเห็นเขาใจอยางถูกตอง นี้เองพระ
พุทธองคจึงไดวางหลักการแนวทางปฏิบัติเอาไวแกพวกเราทั้งหลายใหไดปฏิบัติตาม 
เริ่มตนจาก สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบเปนหลักยนืตัว จากนั้นเปนหลักสัมมาสังกัปโป 
เมื่อความเหน็ชอบเปนฐานรองรับไวแลว การดําริพิจารณาก็ใหเปนไปตามความเห็นชอบ
นี้เอง สัมมาวาจา สัมมากัมมันโต สมัมาอาชีโว ที่เปนหมวดของศีล ก็ไดอธิบายผาน
มาแลวไมตองอธิบายซ้ําอีก 
 จากนี้ไปจะไดอธิบาย หมวด สมาธ ิคือ สมัมาวายาโม ความเพยีรชอบ คําวาเพียร
นั้นนักปฏิบตัิยังมีความสับสน ไมเขาใจในความเพียรเทาที่ควร สวนใหญจะเขาใจวา 
ความเพียรคือการนั่งสมาธินึกคําบริกรรมเพื่อใหจติมีความสงบหรือเดินจงกรม  ใหมีสติ
ในการเดิน และใหจิตมีความสงบในการเดิน  สวนใหญจะเขาใจกันเพียงเทานี้ การปฏิบตัิ
ดวยวิธีนี้ก็เปนความเพียรไดเหมือนกัน แตยังไมสมบูรณ ความเพียรที่สมบูรณนั้น คือ
เพียรพยายามที่จะแกไขปญหาของใจโดยตรง ใจเรามีความรัก ใจเรามคีวามยินดี ใจมี
ความผูกพัน ใจมีความยดึมั่นถือมั่นในสิ่งใด ใจมคีวามเห็นผิดในสิ่งนี้อยู เพียรพยายาม
อบรมใจอยางไรจึงจะมีความเห็นที่ถูกตองได  สวนใหญนักปฏิบัติมีความเขาใจแบบผิว
เผิน เขาใจแบบงายๆ ในลักษณะสุกเอาเผากิน เชนเพียรละความโลภ เพียรละความโกรธ 
เพียรละความหลง เพียรละราคะตัณหา เพียรละอวิชชา ใหหมดไปจากใจ หลักความเพียร
ที่จะละดังที่อธิบายมานี้ ถาใชหลักความเพียรไมถูกตอง จะละไมไดเลยจะไปนั่งสมาธิให
จิตมีความสงบแลวจะละได หรือเดินจงกรม เดินใหมีสติอยูกับกายอยูกับใจคิดวาจะละ
ไดที่จริงไมมีใครหรอก ในครั้งพุทธกาล วาทําสมาธิใหจิตมคีวามสงบดี มีสติที่มัน่คง 
แลวจะละกิเลสตัณหา ละความโลภ ละความโกรธ ละความหลงและละความเห็นผิดของ



ใจนี้ได ที่จรงิก็เปนเพียงอุบาย ขมกิเลสขมตัณหาและขมใจไมใหคิด ในเรื่องนั้นเรื่องนี้เทา
นั้นเอง เมื่อจิตถอนออกจากสมาธิแลว กิเลสตัณหานอยใหญก็เกิดขึ้นที่ใจอีกเชนเคย จึง
เหมือนกับศลิาทับหญาเอาไว เมื่อศิลาไดถูกเคลื่อนที่ไป หญาก็เกิดขึ้นจากที่นั้นเอง 
 ฉะนั้น สัมมาวายาโม ความเพียรชอบนั้นตองเริ่มตนจากสติปญญาพิจารณา คือ
เพียรพยายามทําความเขาใจในสิ่งที่เราเกี่ยวของอยู ใหรูเห็นตามความเปนจริงในสิ่ง
เหลานั้น และเพียรพยายามสอนใจตัวเองอยูเสมอวา สิ่งที่เราเขาใจวาเปนตัวตนของเรา
นั้นอะไรเปนตน สิ่งที่เราเขาใจวาสิ่งตางๆ เชนเงินทองกองสมบัติทั้งหมดนั้นวาเปนของ
ของเรา สิ่งทั้งหมดนั้นเปนของเราอยางแทจริงไหม ความอยากจะอยูกับสมบัติทั้งหลาย
ตลอดไป ไมอยากใหมีการพลัดพรากจากกันนั้น ความอยากอยางนี้จะเปนไปตามความ
เขาใจเราหรือไม แมแตรูปรางกายที่มีอยูนี้ จะหามไมใหแกหามไดไหม หามไมใหมีการ
เจ็บไขไดปวย และหามไมใหตายจะหามไดไหม ตองใชหลักความเพียรพยายามใช
ปญญาสอนใจอยูบอยๆ และสอนใหเปนไปตามหลักความจริงทั้งหมด ใหเปนไปตามไตร
ลักษณ คือ อนิจจัง ความไมเท่ียง ทกุขัง ความเปนทุกขของกายและใจ อนัตตา ในที่สุด
แลวรางกายนี้ก็จะตองถูกเผา จะเหลือเพียงกระดูก จะเอากระดูกนั้นมาเสกสรรคปนตัว 
ใหเปนสัตวเปนคนขึ้นมาอีกไมไดเลย กระดูกนั้นก็จะทิ้งเปนธาตุอยูกับโลกนี้ นี้คือ 
อนัตตา คือสิ่งที่สูญเปลาจากตัวเรา ฉะนั้นหลักความเพียร ตองเพียรอยูในหลักของสมถะ
และหลักของวิปสสนา เพื่อใหเกิดความสมบรูณในการปฏิบัติ มใิชวาจะทําสมาธิใหจิตมี
ความสงบเพียงอยางเดียว จะมีคําถามวาปญญาที่จะนํามาพิจารณานั้นมาจากไหน สุตมย
ปญญาและจินตมยปญญา ปญญา ๒ ประเภทนี้มีอยู เปนคูกันมากับทุกๆ คน แตเปน
ปญญาขั้นพื้นฐาน แตนํามาใชใหเปนปญญาในสัมมาทิฏฐิ คือความเห็นชอบจริงตาม
หลักความเปนจริงนี้ไป ปญญาระดับนี้เอง จะเปนฐานใหแกวิปสสนาตอไป ถาความ
เพียรนั้นถูก ก็จะเปนสัมมาวายาโม ถาความเพียรนั้นผิด จะเปนมิจฉาวายาโมทันที 
 สัมมาสติ คอืความระลึกชอบ นีก้็มีนกัปฏิบัติไดพูดกับในเรื่องของสติอยูมาก คํา
วา สติ ความระลึกชอบนี้ เปนหลกัสําคัญอยูมากทีเดียว ครูอาจารยทุกทานสอนหลัก
ภาวนาปฏิบัติ มีการเนนหนักเรื่องของสตินี้เปนอยางมาก เพราะสติเปนคูของใจโดยตรง 
ถาสติไมดีไมเขมแข็งแลว ใจก็จะคิดเถลไถลไปไมมีขอบเขตไมมีจุดยืนที่มั่นคง ถาสติไม
ดี ใจตั้งไวไมอยูจะทําใหการภาวนาปฏิบัติหมดกําลังลงไปไดงายกอนจะอธิบายในเรื่อง
ของสติตอไป ขอทําความเขาใจกับนักปฏิบัติในเรือ่งของสติ ดังนี้ คําวา สติ นั้นเปนกําลัง



ที่สําคัญในการปฏิบัตภาวนา หลักภาวนานั้นมีสองอุบาย ๑.สมถภาวนา ๒.วิปสสนา
ภาวนา หลักภาวนาทั้งสองนี้มีสติเปนตัวเขาไปสนับสนุนใหหลักภาวนาไดมีกําลังมี
ความหนักแนนไมเอนเอียง คําวา สมถภาวนา ก็คือหลักการทําสมาธินั่นเอง การทําสมาธิ 
ก็มีสติเปนตัวควบคุม จงึเรียกวา สติ สมาธ ิ  วิปสสนา ภาวนา กใ็ชสติเปนตัวเขา
สนับสนุน เชนกัน วิปสสนา หมายถึง ปญญา จึงเรียกวา สติปญญา ฉะนั้น สติจึงเปน
กําลังใหแกสมาธิเปนกําลังใหแกปญญา สติจึงมีความสําคัญ จะเปนงานทางโลกหรืองาน
ในทางธรรม สติตองมีความเกี่ยวของทั้งหมด สติความระลึกชอบนั้นคือระลึกท่ีจะออก
จากกามคุณ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐพัพะ หรือกิเลสกาม คือความรัก ความใคร ความ
กําหนัดยินดี ใหมีความระลึกอยูเสมอ วา กามคุณหาก็ดี กิเลสกามก็ดี ทั้งหมดนี้เปนบอ
เกิดแหงความทุกข ระลกึถึงทุกข โทษ ภัย ที่ใจมีความลุมหลงกับสิ่งเหลานี้อยู วาทุกข
เปนอยางนี้ โทษเปนอยางนี้ ภัยเปนอยางนี้ ใหมีสติระลึกรูอยูบอยๆ ใจก็จะคอยออนตัว 
ไมกลาที่จะออกไปสูรบขบกัดตอสิ่งเหลานี้ 
 ในยุคปจจุบันนี้ สวนใหญนักปฏิบัติภาวนาทั้งหลาย จะใชสติเปนคูกันกับการทํา
สมาธิเปนหลัก แตละแหงแตละสํานักสวนมากจะทํากันอยางนี้ จะทํากันอยางไรนั้นไม
ตองอธิบาย เพราะทํากันอยูแลว การทําอยางนี้ก็ถูกตอง แตยังไมสมบรูณในการปฏิบัติ 
คือขาดเรื่องของสติปญญาไป ฉะนั้นจงมาฝกภาวนาในอุบายของสติปญญาเอาไวบาง ถา
ทําในอุบายสติสมาธิเพียงอยางเดียว  ถาสมาธิเปลี่ยนไปเปนมิจฉาสมาธิ สติก็จะ
เปลี่ยนเปนมิจฉาสติโดยไมรูตัว ฉะนั้น จงมาฝกในอุบายภาวนาในสติปญญาเอาไวบาง 
ปญญาของเรานั้นมีอยู แตชอบคิดไปในทางโลก ฉะนั้นสติจึงมาควบคุมปญญาใหทันตอ
เหตุการณ ใหมีสติระลึกรูเทาทันเรื่องความคิดของใจอยูเปนประจํา คําวาความคิด เปน
ศัพทของทางโลกพูดกัน คําวา ปญญาเปนศัพทของธรรมะ ศัพททั้งสองนี้มีความหมาย
เหมือนกัน ออกมาจากใจที่เดียวกันเหมือนกับวารับประทานอาหาร กับคําวากินอาหาร 
ความหมายก็คือเอาลงที่ทองแหงเดียวกัน จะวาปญญาคือ ความรอบรูใหชดัเจน จะวาคิด
ก็คือคิดใหเขาใจคิด มีเหตุผลใหรอบคอบ ฉะนั้น สติ เปนหนาที่ระลึกไดเทาทันใน
ความคิดของใจ ใจคิดผิดก็รูเทาทันใจคิดถูกก็รูเทาทัน นี่คือหนาที่ของสติ 
 เพียงสติอยางเดียวจะเอาไปละถอนปลอยวางอะไรไมได เหมือนกันกับมีดที่ลับ
ใหคมแลววางเอาไวจะไมไดประโยชนกับมีดนั้นเลย เมื่อเราเอามีดนั้นมาประกอบในการ
ทํางานสับฟนในสิ่งตางๆ มีดนั้นจึงจะมีประโยชนแกเรา นี้ฉันใดสติก็มีลักษณะฉันนั้น 



ฉะนั้นสติมีหนาที่ระลึก เราก็ฝกความระลึกอยูเสมอ แตใหระลึกหาชองทางที่จะออกจาก
กาม ใหเหมอืนกับนกที่อยูในกรงขัง  แตละวันมนัใชจะงอยปากสับตากรงวันละหลายๆ 
ครั้ง เพื่อหาชองทางออกหนีไป  เมื่อโชคดีสับตากรงถูกชองก็จะบินออกหนีไปทันที หรือ
เหมือนสัตวอ่ืนๆ ทีถู่กคมุขัง เมื่อไดชองวางก็จะกระโดดหนไีป นี้ฉันใด สติความระลึก
ไดก็ใหระลึกรูอยูในสิ่งที่ไมเที่ยงระลึกรูอยูในความเปนทุกขและระลึกรูอยูวา รางกายนี้
ไมนานก็จะสูญจากตัวตนนี้ไป หรือระลึกรูสิ่งอื่นๆมากกวานี้ ขอมอบใหนักปฏิบัติระลึก
เองก็แลวกัน เพื่อความชํานาญของสติเราเอง ไมนานก็จะเปนผูมีสติที่มั่นคง 
 สัมมาสมาธ ิหลักการทําสมาธินั้น กไ็มแตกตางกันกับพวกเราทั้งหลายภาวนากัน
อยูทุกวันนี้ เพราะการทําสมาธิก็เพื่อเปนอุบายใหใจไดรับความสงบ สวนคําบริกรรมนั้น
ใครมีความถนัดในคําบริกรรมใด กใ็หใชในคําบริกรรมนั้นไป ขอสําคัญขอใหใจมีความ
สงบก็ใชได เมื่อจิตมีความสงบแลวจะมีคุณคาเทากัน แตมีตัวแปรที่สําคัญอีกอยางหนึ่งที่
นักปฏิบัติภาวนายังไมเขาใจ นั่นคือความเห็น ถาความเหนไดแกไขใหเปนสัมมาทิฏฐิ 
ความเห็นชอบแลว การทาํสมาธิ ก็จะเปนสัมมาสมาธิ คือความต้ังใจมั่นอยางชอบธรรม  
ถาความเห็นเดิมยังไมไดแกไขยังมีความเขาใจผิด มีความเห็นผิดในหลักความเปนจริงอยู 
ก็รีบรอนทําสมาธิไปกอนเสีย จิตก็จะสงบได แต สมาธินั้นกจ็ะกลายเปน มิจฉาสมาธ ิคือ
เกิดความเขาใจผิด ความเห็นผิดในหลักสัจธรรมโดยไมรูตัว ฉะนั้นหลกัการทําสมาธิ 
เปนอุบายวิธีที่บอบบางมาก ตองระมัดระวังเปนพิเศษ ถาหากผิดพลาดเมื่อไร จะ
กลายเปน มจิฉาสมาธิความเห็นผิดไปทันที จึงยากที่จะแกไข ผูที่เปน มิจฉาสมาธิ นั้นหา
รูตัวไม จะมีความเขาใจวาการภาวนาของตัวเอง มีความถูกตองทั้งหมด ถึงจะมีทานผูรู
ตักเตือนวาการภาวนาเราผิดไปอยางนี้ๆ แทนที่จะเกิดความสํานึกตัวในการปฏิบัติของ
ตน ก็ยิ่งจะเกิดความไมพอใจกับผูที่ไมสรรเสริญตนทันที ผูที่เปนมิจฉาสมาธินี้ จะมี
มานะทิฏฐิสูงมาก ใครจะมาตักเตือนบอกกลาววาแนวทางที่เราทําอยูนั้นผิดไมไดเลย การ
ถือตนถือตัววาเราภาวนาดีอยางนี้นั้นไมใชเลย นีค้ือเปนสัญญาวิปลาส ถาเปนมากกวานี้ 
จะทําใหเสียจริตผิดกับคนธรรมดาทั่วไปทันที หรือเรียกวาบากรรมฐานแตก นั้นเอง 
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วิปสสนปูกิเลส 
 จากนี้ไปจะไดอธิบายเรื่อง วิปสสนปูกิเลส ๑๐ อยาง เพื่อใหนกัปบัติไดเขาใจเอาไวสําหรับ
ปองกันตัว วิปสสนูปกิเลส นี้เกิดขึน้จากมจิฉาทิฏฐิที่มีความเหน็ผิด ในสวนลึกของใจยังไมไดแกไข 
เมื่อทําสมาธิใหใจมีความสงบแลว  ความเหน็ผิดนีก้็แสดงกิริยาออกมาจากใจ ลักษณะของ
วปิสสนูปกิเลสนี้มีความใกลเคียงกันกับวปิสสนามาก  ผูที่ไมเขาใจกจ็ะเกิดความมั่นหมายวาเปน
วิปสสนาไป แมผูอ่ืนที่ไมเขาใจในเรื่องนี้กรู็ไดยาก ไมทราบวาของจริงหรือของปลอม เพราะกิริยา
มรรยาท ความเคลื่อนไหวทางกายและวาจามีความสํารวมดีมาก  ตลอดความเพียรก็โดดเดน
นาเชื่อถือ การอธิบายธรรมะในทางปฏิบตัิแลวมีทั้งละเอียดออนและโลดโผน การวิจัยวิเคราะหใน
หมวดธรรมตางๆ ไดอยางชดัเจน ถาผูไดรับฟงไมเขาใจในเรื่องนี้ กจ็ะรบัรองวาถูกตองและสงเสริม
กันตอไป ดังจะอธิบายในวิปสสนูปกิเลส ดังนี้ ขอใหนกัภาวนาปฏิบัติทัง้หลายไดมีความระวังตวั 
 ๑.โอภาส ความสวาง ความสวางนี้จะเกดิขึ้นจากทําสมาธิ เมื่อจิตมีความสงบแลวจะปรากฏ
เห็นแสงสวางขึ้น แสงสวางนั้นจะมีความนุมนวลลักษณะไมเหมือนกัน บางครั้งกเ็ปนแสงสวางพุง
ออกไปเหมือนแสงไฟฉาย บางครั้งเปนวงแคบ บางครั้งเปนวงกวาง และเปนในลักษณะหลายอยาง
ที่ตางกัน แตกเ็ปนโอกาสความสวางทั้งหมด เมื่อทําสมาธิ มีลักษณะนีเ้กิดขึ้น ถาผูไมเขาใจกจ็ะเกดิ
ความเชื่อไปวานี้เปนแสงธรรมที่เกิดขึ้นที่ใจเราแลว หรือเขาใจวาเปนปญญาไดเกิดขึ้นแกเรา หรือ
เขาใจวาตรงกบัภาษิตบทหนึง่คือ นัตถิ ปญญาสมา อาภา แสงสวาง อ่ืนใดเสมอดวยปญญาไมมี ก็เลย
เขาใจเอาเองวาส่ิงที่เกิดความสวางอยางนี้เปนตัวปญญาไป ก็เลยเขาใจวาปญญาไดเกดิขึ้นกับเรา จะ
มีความพอใจยนิดีอยูกับความสวางนั้น ถาวันใดนั่งสมาธ ิ ไมมีแสงสวางอยางนี้เกดิขึน้ จะนั่งตอไป
ไมไดเลย จึงขอเตือนแกนักปฏิบัติวา เม่ือมีแสงสวางลักษณะอยางนี้เกิดขึ้นแกเราก็ใหมันเกิดไป อยา
ไปสนใจวาเปนแสงธรรมแสงปญญาแตอยางใด นั้นเปนสงัขารจิตอาการของจิตที่เปนมารหลอกใจ
ใหเราหลงเทานั้น ถามีความพอใจยินดีกับแสงสวางนี้อยู ก็เร่ิมจะเขาสูวิปสสนปูกิเลสทันที 
 ๒.ปติ ความเอบิอิ่มใจ เบิกบานใจ จะยนื เดิน นั่ง นอนกจ็ะมีความเอิบอิ่มใจตลอดทั้งวันทั้ง
คืนมีความยิ้มแยมแจมใสเพลิดเพลินอยูกบัความปตินี้อยูตลอดเวลา จะไมกินขาวกนิน้ําทั้งวนัทั้งคืน
ก็ไมมีความอยากความหวิ  หรือเปนลักษณะขนพองสยองเกลา น้ําตาไหลในบางขณะ ผูมีความปติ 
ในลักษณะอยางนี้เกิดขึน้ จะมีความรูสึกวาสบายใจเบกิบานใจเปนอยางมากทีเดยีว อยากใหลักษณะ
อยางนี้มีอยูกับตัวตลอดไป และเขาใจวาเปนคุณธรรมที่เกิดขึ้นกับตน และเปนลของการปฏิบัติอยาง
แทจริง ถาหากนักภาวนาเปนไปในลักษณะอยางนี้ ใหมีความรูเทาวาไมใชความจริงของธรรมะ เเม่ือ
เกิดขึ้นไดมันก็ตองเสื่อมไปได อยาไปดีใจพอใจกับเรื่องนี้เลย 
 ๓.ปสสัทธิ เกิดความสงบกายสงบใจเปนอยางมาก ใจไมคิดวอกแวกออกไปสูภายนอก
เหมือนที่เคยเปนมา ใจมีความสงบเยือกเยน็ ไมรอนไมหนาวไปตามอากาศที่เปลี่ยนแปลงแตอยางใด 
เพราะใจไมรับเอาความรอนความหนาว มแีตความสงบใจ เหมือนไมมอีะไรจะกอใหเกิดทุกขได ถึง
ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ ไดสัมผัสกับรูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะอยูก็ตาม ความผกูพัน ความยินดี 
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จะไมมีอารมณเหลานีเ้กิดขึน้ที่ใจ จะยืน เดิน นั่ง นอน อยูที่ไหนใจกม็ีความสงบแนวแนอยูทั้งวนัทั้ง
คืน ความพอใจความยินดใีนความสงบนี้ อยากใหมตีลอดไป ในขณะใจมีความสงบอยูอยางนี ้
เหมือนกับวา กิเลสตัณหา ความรัก ความใคร ความพอใจในกามคุณไมมีในใจเลย อาจเขาใจวา 
กิเลสตัณหาไดหมดไปจากใจแลวก็เปนได หรืออาจเขาใจวาเราไดบรรลุธรรมมรรคผลขั้นใดขั้น
หนึ่งไปแลว ถานักปฏิบตัิเปนไปในลักษณะนี้ก็อยาตื่นเตนอยาเขาใจผดิวาคุณธรรมไดเกิดขึ้นกับเรา 
นี้เปนเพียงอาการของจิต ท่ีเกิดขึ้นจากความสงบเทานั้น 
 ๔.สุขะ มีความสุขกาย มีความสุขใจเปนอยางยิ่ง ไมมีความสุขใดในโลกเสมอเหมือน ชีวิต
ที่เกิดมาพึ่งไดพบเห็นอยูในขณะนีเ้อง ความติดใจ ความสุขใจ ความดีใจ อยากจะรองตะโกนใหคน
ทั้งโลกไดยินวา ขาพเจาไดพบความสุขอยางแทจริงแลว จะเดนิก็เปนสุข จะนั่งก็เปนสุข จะยืนกเ็ปน
สุข จะนอนก็เปนสุข จะอยูในที่ไหนก็มีแตความสุข ทั้งวนั ทั้งคืน อยากจะใหความสุขอยางนี้มีอยู
กับเราตลอดไป ดังภาษิตวา ความสุขอ่ืนยิ่งกวาความสงบไมมี ความสุขนี้ไมเหมอืนกับความสขุ
ในทางโลกแตอยางใด ฉะนั้นนักปฏิบตัิจึงมีความพอใจในความสุขนี้เปนอยางมาก อยากใหมี
ความสุขอยางนี้มีอยูกับใจตลอดไปไมเสื่อมคลาย เม่ือนักปฏิบัติเปนอยางนี้ก็อยาใหเกิดความหลงอยู
กับความสุขนี้เลย อีกไมนานความสุขนี้ ก็เสื่อมจากใจไปเทานั้นเอง เพราะความสุขนี้เจือดวยสังขาร 
อีกไมนานก็เสือ่มไป 
 ๕.ญาณะ มีญาณรูเกิดขึน้ที่ใจ บางครั้งก็เปนความรูเกีย่วกับทางโลก บางครั้งก็เปนความรู
ในทางธรรมในหมวดตางๆ บางครั้งก็เขาใจในธรรมหมวดนัน้ๆ บางครั้งไมรูเลยตองไปหาถามคน
นั้น ถามคนนี้จึงรูได ถาธรรมะที่ตรงกับตําราที่เคยศกึษามาหรือธรรมะที่ไดยินจากครูอาจารยเคย
สอนมาแลวเมือ่เกิดความรูตรงตามนี้ก็จะเกิดความมัน่ใจวาธรรมะที่เกดิขึ้นกับเราเปนหลักความจริง
ตรงตามที่ไดศกึษามา บางครั้งก็เปนความรูเกิดขึ้นในทางโลกเชนรูวาเหตุการณตางๆ จะเปนอยาง
นี้ๆ เมื่อไมนานนักก็มีเหตกุารณเกิดขึน้ตามที่รูมาอยางนีจ้ริงๆ ส่ิงทั้งหมดนี้จะทําใหเกิดความมัน่ใจ
ในตัวเองสูงมากจึงเกดิความมั่นใจวา คุณธรรม ปญญาธรรมไดเกิดขึน้กับเราแลว เมื่ออยากรูในสิง่
ใดกก็ําหนดถามใจตวัเองแลวก็มีความรูตอบขึ้นมาที่ใจ ญาณรูนี้ ถาเรงความเพยีรมากขึ้นเทาไรกจ็ะ
เกิดญาณรูชัดเจนมากขึ้น เมื่อญาณรูเกิดขึ้น ใครผูนัน้จะชอบพดูชอบถามในความรูที่เกิดขึ้นกบั
ตัวเองอยูเสมอ คําพูดคําถามนั้นเปนลักษณะขมผูอ่ืนไปในตัว และพดูดวยความจรงิจังมากแตก็มี
ความเยอหยิ่งอวดดไีปในตวั อยากลองภมูิจากผูอ่ืนวาจะรูธรรมอยางนี้เหมือนเราหรือไม ถาผูอ่ืนไม
รู ก็จะพูดอวดธรรมะนั้นๆ ใหฟง พดูในลกัษณะใหเขาสยบยอมรับความรูของตัวเอง ญาณรูนี้ถาเกิด
ขึ้นกับนักเทศนนักคุยแลว  จะมีความโดดเดนในการแสดงธรรมอาจหาญมาก ในขณะที่แสดงธรรม
อยูก็จะมีความรูนี้ผุดขึ้นๆ เปนระยะๆ แทบจะพูดออกมาเปนเสียงไมทัน ลีลาการแสดงธรรมนัน้
นาเชื่อถือ  และพูดไมรูจักจบดวย ถาผูเปนในลักษณะญาณรูนี้เหมือนกัน จะคยุกนักี่วนักี่คืนก็ไมจบ 
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บางคนจึงพยากรณตวัเองวาไดบรรลุธรรมไปแลวก็ม ีนี้กข็อฝากกับนักปฏิบตัิท้ังหลายเอาไว เม่ือเกิด
ญาณรูในลักษณะอยางนีข้ึ้น ก็อยาลืมตัว นี้เปนเพียงสังขารเปนญาณรูเกิดขึ้นเทานั้นเอง 
 ๖.อธิโมกข คือนอมใจเชื่อในสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดวาเปนความจริง เร่ิมมีความเชื่อมั่นมาจาก
โอกาส ความสวางมาแลว จากนั้นก็มาเชือ่ ปติ ที่มีความเอิบอิ่มใจตวัเอง แลวก็มาเชือ่ปสสัทธิ คือ
ความสงบสงัดในใจตัวเอง แลวก็มาเชื่อใน สุขะ คือความสุขที่เกิดขึ้นจากใจตัวเอง แลวก็มาเชื่อ
ในญาณะ คือ ความรูที่เกิดขึ้นทางใจ เมือ่มีญาณรูเกิดขึ้นอยางนี้จะมคีวามเชื่อมั่นในสวนลึกของใจ
อยางฝงแนนทเีดียวและเชื่อมัน่วาส่ิงที่เกดิขึน้ทั้งหมดเปนแนวทางที่ถูกตอง การนอมใจเชื่ออยางนี้
เปนความเชื่อท่ีขาดจากเหตผุล จึงเรรียกวา ศรัทธาวิปปยตุ คือความเชื่ออยางงมงาย ไมมีความ
ฉลาดรอบรูทางปญญาเลย คําวาความเชื่อมิใชวาจะเชื่ออะไรทั้งหมดใหเชื่อในสิง่ที่ควรเชื่อเทานั้น
กอนจะเชื่อในสิ่งใดตองใชปญญาพิจารณาใหรอบคอบ รอบรูดวยเหตดุวยผล จึงเรยีกวา ศรัทธา
ญาณสัมปยตุ คือเชื่ออยางมคีวามฉลาดทางสตปิญญา จึงขอเตือนนักภาวนาไววา อะไรเกิดขึ้นจาก
ทําสมาธิอยาพงึนอมใจเชื่อวาเปนของจรงิท้ังหมด การปกใจเชื่อเร็วเกนิไปจะทําใหเกิดความ
ผิดพลาดไดงาย ถาผิดพลาดไปแลวก็ยากที่จะแกไข กจ็ะกลายเปนมจิฉาทิฏฐิ มีความเหน็ผิดจน
ตลอดวันตาย 
 ๗.ปคคาหะ มคีวามเพยีรที่เขมแข็งดีมาก จะเดินจงกรม นั่งสมาธิ มีความขยันหมัน่เพียรเปน
พิเศษ เปนผูมคีวามตั้งใจจรงิจังในการปฏิบัติ เปนผูไมประมาทจะปรารภความเพยีรอยูตลอดเวลา มี
ความขยันอดทนเพื่อมรรคผลนิพพานเปนที่ตั้ง จะยืน จะเดิน จะนั่ง จะนอนในทีไ่หน อยูอยางไร ใจ
จะมีความมัน่คงแนวแนอยูกับความเพยีรไมลดละมีปณธิาน ตั้งไวในใจวา ความเพียรอยูทีไ่หน 
ความสําเร็จอยูที่นั่น  ฺความเพียรของผูเปนวิปสสนปูกิเลสนี้ จะเนนหนักในการทําสมาธิอยางจริงจัง
ทีเดียว จะเดนิจงกรม ก็เดนิกําหนดจิตใหเปนสมาธิ จะนั่งกก็ําหนดจิตนึกคําบริกรรมใหเปนสมาธิ 
จะยนืจะนอนก็เพื่อสงบ ในสมาธิอยูตลอดเวลา จะปรารภความเพยีรในอิริยาบถใด ก็เปนไปใน
สมาธิเพียงอยางเดียว มีความเขาใจวาการใชปญญาพิจารณานั้นจะทําใหจิตเกิดความฟุงซาน ไมมี
ความสงบตั้งมั่น ไมเปนเอกัคตารมณ ฉะนั้นจึงทําสมาธิใหจิตเปนหนึ่งอยูตลอดเวลา ความเพียรใน
ลักษณะอยางนี้จะเปนกําลังหนุนใหวิปสสนูปกิเลสขออ่ืนๆ ท่ีกลาวมาแลวนั้น ไดเกิดความเดนชดั
มากขึ้น หลงวาเปนความจรงิโดยไมรูตัว จึงไดนอมใจปกใจ เชื่ออยางฝงใจ อยางแนบแนนทีเดียว 
 ๘.อุปฏฐาน มสีติระลึกไดอยางชัดเจนมากจะระลึกในคําบริกรรมทําสมาธิดวยอุบายใด สติ
ก็จะระลึกในคําบริกรรมนั้นไมใหเผลอ ถากําหนดในอานาปานสติ กําหนดลมหายใจเขา กําหนดลม
หายใจออก ก็มีสติระลึกรูอยูกับลมหายใจเขาออกไมใหเผลอ ลมหายใจจะเขายาวออกยาวก็รู ลม
หายใจเขาส้ันออกสั้นก็รู  ลมหายใจเขายาวออกสั้นก็รู ลมหายใจเขาส้ันออกยาวก็รู ลมหายใจหยาบก็
รู ลมหายใจละเอียดก็รู จะปรารภความเพยีรดวยอุบายใดสติกจ็ะอยูกับความเพียรนั้นๆ อยู
ตลอดเวลา จะยกขากาวขาอยางไรจะมีสติระลึกไดทนัตามกาวขาทกุครั้งไป จะคูแขนเหยียดแขน
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มองซายแลขวา สติก็จะระลึกไดในความเคลื่อนไหวของกายทุกสวนไป คําพูดออกมาอยางไร พดู
เร่ืองอะไร สติก็มีความระลกึไดในคําพูดของตัวเองทุกครั้งไป แมแตจิตมีความนกึคิดอยางไร สติก็
จะมีความระลึกไดในความนกึคิดของตัวเองอยูเสมอ นักปฏิบตัิอาจมีความสงสัยอยูวา ทําไมมีสตดิี
ถึงขนาดนี้ จึงเปนวิปสสนูปกิเลสได ตอบสติดีก็จริง แตดใีนปลายเหตุ ความผิดเดิมท่ีเปนมิจฉาทิฏฐ ิ
ความเห็นผิด ความเขาใจผดิ ท่ีฝงลึกอยูในหัวใจมากอนยังไมไดแกไข เหมือนขวดยาพิษยังไมไดลาง 
จะเอายาดีๆ อะไรกรอกลงไปในขวดยาพษินั้นแลว ยาที่ดีมีคุณภาพทัง้หมดนัน้ ก็จะแปรเปลี่ยนไป
ตามยาพิษนั้นทันที นี้ฉันใด สติท่ีเปนหลักสําคัญในการปฏิบตัิ เม่ือเขาไปรวมอยูกับมิจฉาทิฏฐ ิ
ความเห็นผิดเมื่อไร ก็จะกลายเปนมิจฉาสติ ระลึกผิดไปตามกันท้ังหมด ขอใหนักภาวนาปฏบิัติ
ทั้งหลาย จงเขาใจตามนีเ้ถิด 
 ๙.อุเบกขา ความวางเฉยของใจ ความวางเฉยในทีน่ี้มิใชวา จะวางเฉยไปเสียทั้งหมด ความ
เพียรเคยปฏิบตัิมาอยางไร ก็จะปฏิบัตามความเพยีรอยางนั้นไป เคยเดินจงกรมนั่งสมาธิมาอยางไรก็
ทําไปตามนั้น ความวางเฉยเปน อกิริยา มีอยูเฉพาะใจโดยตรง สวนกิริยาเคยทําทางกายมาอยางไร 
และเคยพูดอยางไรก็พูดไปตามปกติ สวนใจที่เปน อกิริยานั้นจะวางเฉยเฉพาะใจเทานัน้ จะมีคนอื่น
พูดดุดาวากลาว พูดสอเสียดเบียดบังอยางไรใจกว็างเฉย หรือพูดยกยอ สรรเสริญอยางไรใจกไ็มฟูไป
ตามคําพูดนั้นๆ จะสัมผัสกับรูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ ที่มีความนารัก นาใคร นาพอใจยนิดี ใจก็
ไมเกิดอารมณตามในสิ่งที่เขามาสัมผัสนั้นเลย อารมณแหงความรัก อารมณแหงความชัง อารมณ
ของราคะตัณหา อารมณแหงความใครความยินดไีมมีในใจนีเ้ลย จะยนื เดิน นั่ง นอน ในอิริยาบถใด 
ใจกว็างเฉย ไมมีความกระตอืรือรนไปกับสิ่งใดๆ เพราะใจวางเฉยอยูแลว ถึงจะมีความเพียรภาวนา
ปฏิบัติอยูก็เปนลักษณะเฉยๆ เชนกันถึงจะมีสติก็มีเฉยๆ ถานักปฏิบตัิเปนอุเบกขาอยางนี้ การสํารวม
กาย การสํารวมวาจาและการสํารวมใจจะเยี่ยมยอดทีเดยีว จะเปนความเคารพเชื่อถือแกผูพบเห็น
เปนอยางมาก ถาอุเบกขาในวิปสสนูนี้เกิดขึ้นกับผูกําลงัศึกษาอยู ผูนัน้ก็จะหมดอนาคตในการศึกษา
นี้ไปเลย เพราะไมมีจิตใจเกิดความฝกใฝในการศึกษานัน่เอง ถาเปนลักษณะอยางนี้จะแกไขไดยาก
มาก หรือแกไขไมไดเลย นี้ก็เปนเพราะพืน้ฐานเดิมมีความเห็นผิดในมจิฉาทิฏฐิมากอนผลจึงออกมา
ในลักษณะอยางนี้ ฉะนัน้ขอใหนกัภาวนาปฏบิัติทั้งหลายตองระวังสํารวมตอไป 
 ๑๐.นิกันติ จะเกิดความพอใจในสิ่งท่ีเกิดขึน้ท้ังหมดที่ผานมาแลว วาเปนแนวทางทีถู่กตอง
ท่ีสุดใครจะมาแกไขใหเปนอยางอื่นนั้นไมไดเลย  นี้คือวิปสสนปูกิเลสตัวสุดทาย ถาใครไดพบเห็นผู
ท่ีเปนลักษณะอยางนี้ จะชวยชี้แนะแนวทางใหเขากลับใจเปน สัมมาทิฏฐิ นั้นยากมาก เพราะ
แนวทางปฏิบตัิของเขาเปนมาอยางนี้ ผลท่ีไดรับก็ออกมาอยางนี้ ความเชื่อถือ ความพอใจ ความ
ยินดี ไดหยั่งรากฝงลึก ในความรูสึกอยางนี้แลว จะไมยอมกลับใจอยางแนนอน จะมอบกายถวาย
ชีวิตอุทิศตัวเองใหเปนไปในลักษณะนี้จนตลอดวันตาย ไมมีใครแลวในยุคนี้จะแกได แตถาผูนัน้ 
เปนเพียงขอ ๑ ถึงขอ ๔ พอมีทางแกไขได แตถาเปนขอ ๕ ขึ้นไปก็ยากทีจ่ะแกไข หรือแกไขไมไดเลย 
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เพราะผูเปนวปิสสนูนี้มีมานะทิฏฐิสูงมาก มีความรูเห็นเฉพาะตัว ใครจะไปพูดวาผิดนัน้ไมไดเลย 
ยกเวนผูมีนิสยัเคยเกี่ยวของกันมาในอดตีชาติเทานัน้ พอจะแกไขได ถาไมอยางนี้ เขาก็จะไมเขาใจ
ในคําตักเตือนจากใครๆ ท้ังนัน้ 
 ฉะนั้น นักภาวนาปฏิบัติทั้งหลาย เมื่อทานไดอานเรื่องของ วิปสสนูปกิเลส ทั้ง ๑๐ ขอนี้แลว 
ทานจะมีความคิดเห็นเปนอยางไรนั้น ขอมอบใหทานไดพิจารณาตดัสินดวยตนเอง ขาพเจาเปนเพยีง
ช้ีแนะแนวทางความผิดความถูกใหรับรูเทานั้น เพราะหลักการในการทําสมาธิมีมากมายในปจจุบนั 
แตละสํานักแตละชมรมก็มหีลักการ วิธีทําสมาธิเปนของตนเอง วิธีภาวนาทําสมาธิแตละสํานักก็มี
เปาหมายไปในทิศทางเดยีวกัน เพื่อจติมคีวามสงบเหมอืนกัน การศกึษาแนวทางกเ็ปนหมวดธรรม
เลมเดียวกัน แตวาใครจะตคีวามหมายในหมวดธรรมนัน้ๆ ไปอยางไรก็เปนเรื่องของผูนํา ถาผูนํา
ตีความหมายถูก ก็นํามาสอนลูกศิษยใหปฏิบัติถูกตอไป ถาผูนําตีความหมายในหมวดธรรมนั้นผิด ก็
จะนํามาสอนลูกศิษยใหปฏิบัติผิดตอไป ในยุคปจจุบันนี้มีความนยิมภาวนาทําสมาธิเปนสวนมาก 
การทําสมาธิ ขอใหเปนสัมมาสมาธิก็แลวกัน เพราะสัมมาสมาธิเปนแนวทางที่ถกูตองที่สุด เปน
แนวทางที่จะใหเกิดเปนวิปสสนา ไมเหมือนทําสมาธิแลวกลายเปน มิจฉาสมาธิ เพราะมิจฉาสมาธิ
จะทําใหเกิดเปน วิปสสนปูกิเลส ขึ้นมาโดยไมรูตัว มิจฉาสมาธิ สัมมาสมาธิ มีความสงบได
เหมือนกัน แตความเห็นท่ีเกิดขึ้นจะไมเหมือนกัน สัมมาสมาธิจะมีความเห็นเปนไปในสายของพระ
อริยเจา มิจฉาสมาธิ จะมีความเห็นผิดสายทางของพระอริยเจา ฉะนั้น ขาพเจาไดเขยีนเรื่อง มิจฉา
สมาธิ ที่เปนสายทางใหเกิดเปนวิปสสนูปกิเลส ๑๐ อยางนี้เอาไว เพื่อจะไดศึกษาและสังเกตดูตวัเอง
วา เปนไปในวปิสสนูปกิเลสนี้หรือไม ถาเปนไปในลักษณะนี้เกิดขึ้นแกเรา ก็ใหหยุดเอาไว เพื่อจะมา
ทําความเขาใจในตัวเองเสียใหมหรือไปถามครูอาจารยผูท่ีมีความชํานาญในการทําสมาธิท่ีถูกตอง 
อยาฝนทําสมาธิท่ีผิดใหมากไปกวานี้ มันจะเกิดปญหาตามมาทีหลัง เพราะวิปสสนูปกิเลสเปผล
เกิดขึ้นจากมิจฉาสมาธิ คือความตั้งใจไวผิดมิจฉาสมาธิ เปนผลเกิดขึ้นจาก มิจฉาทิฏฐิ คือความเหน็
ผิดเปนตนเหต ุ เมื่อตนเหตุเปนฐานความเหน็ผิดไวแลว จะภาวนาปฏิบตัิอยางไรดวยอุบายใดก็ตามก็
จะภาวนาผดิไปทั้งหมด ฉะนั้นขอใหนักภาวนาปฏิบัติทัง้หลาย จงมีความรอบรูในการปฏิบัติของตน
นับแตบัดนี้เปนตนไป 
 
 
 
 
 
 



สัมมาทิฏฐิ 
เลม๑ 
โดย 
พระอาจารย ทูล  ขิปฺปปฺโญ 

บทสงทาย 
 พระพุทธเจาเริ่มประกาศศาสนา  พระองคไดตั้งหลักสัมมาทิฏฐ ิ คือความ
เห็นชอบเปนหลักสําคัญเพราะเปนหลักท่ีจะใหเกิดความเปลี่ยนแปลงความเห็นของคน 
เพราะตามปกติแลวคนเรามีความเห็นผิดประจําตัวอยูแลว เชนเห็นวา นี้เปนตัวเรา นี้เปน
ของของเรา รวมแลวใจมีความเห็นผิดจากหลักความเปนจริงทั้งหมด พระองคมีความ
ฉลาดรอบรูวิธีแกไขความเขาใจผิดนี้ใหหมดไปได พระองคจึงไดตั้งหลักสัมมาทิฏฐ 
ความเห็นชอบตามหลักความจริงนี้ประกาศใหเราไดรูความจริง เมื่อเรารูตามความเปน
จริงเมื่อไรเราก็จะละมิจฉาทิฏฐิที่เปนความเห็นผิดเดิมออกไปจากใจได เราก็จะเขาใจใน
หลัก สัมมาทิฏฐิ ที่มีความรูความเห็นอยางถูกตองชอบธรรมเขามาแทน เมื่อใจไดเปน
สัมมาทิฏฐิ ความเห็นถูกตองแลวอยางนี้ตอไปจะภาวนาปฏิบัติอยางไรจะถูกตองทั้งหมด 
เพราะความเห็นที่ถูกตอง เปนตัวกําหนดทิศทางตรงตอมรรคผลนิพพานไวแลว ในยุค
ปจจุบันนี้ก็มีความเห็นผิดเหมือนกันกับครั้งพุทธกาล พระองคก็ไดวางหลักการแกไข
ความเห็นผิดเอาไว เพ่ือใหแกไขตัวเองใหมีความเขาใจตามหลักความเปนจริงตอไป 
 พระพุทธเจาไดวางหลักแกไขไว ๘ ประการ ที่เรียกวา มรรคมีองค๘ ถาเรียบเรียง
ตามลําดับของมรรค๘ แลวจะออกมาเปน ปญญา ศีล สมาธิ แตนักปราชญเจาทั้งหลายได
เรียบเรียงเปนไตรสิกขา๓ คือ ศลี สมาธิ ปญญา การเรียบเรียงอยางนี้ก็ไดเหมือนกัน ถาผู
มีการศึกษานอยอาจจะเกิดความสับสนไมเขาใจในการรักษาศีล ไมเขาใจในการทําสมาธิ
ไมเขาใจในคําวา ปญญา นักภาวนาสวนใหญมีความเขาใจวา เมื่อจิตมีความสงบเปน
สมาธิแลวก็เกิดปญญาออกมาใหมีความเขาใจดังนี้ ปญญานั้นแบงออกเปน ๓ ขั้นตอน ๑.
สุตมยปญญา ๒.จินตมยปญญา ๓.ภาวนามยปญญา สวนภาวนามยปญญานั้นยกไวกอน 
จะยังไมเกิดขึ้นไดงายตามที่เราเขาใจใหเอาปญญา ๒ หมวดขั้นตน คือ สุตมยปญญาและ
จินตมยปญญา มาวางแนวทางปฏิบัติใหถูกตองกอน เชน สตุมยปญญา คือปญญาภาค
การศึกษาในทางปริยัติ คือศึกษาในหมวดของศีล ศึกษาในหมวดของสมาธิ ใหรูใหเขาใจ
ในปริยัติ  เมื่อมีความรูความเขาใจในหลักปรยิัติดีแลว จึงใชจินตมยปญญา มาดําริ



พิจารณาตรึกตรอง ใครครวญวิจัยวิเคราะหใหชัดเจนวาจะรักษาศีลใหมีความบริสุทธิ์ได
ดวยวิธีใด วิธีการรักษาศีลดวยอุบายตางๆ ก็ไดอธิบายผานมาแลวจากนั้นก็มาศึกษาวิจัย 
วิเคราะหในเรื่องการทําสมาธิวาการทําสมาธิมีอุบายปฏิบัติอยางไร เชน ขณิกสมาธิ 
อุปจารสมาธิ อัปปนาสมาธิ มิจฉาสมาธิ สัมมาสมาธิ สมาธิทั้งหาหมวดนี้ตางกันอยางไร 
มีฐานเกิดขึ้นจากอะไร ตองใชจินตมยปญญา นี้เปนหลักวิจัยใหเกิดความชัดเจนในสมาธิ
หมวดนั้นๆ ใหถูกตอง 
 สวนหลัก มจิฉาสมาธิ และ สัมมาสมาธิ นี้สําคัญมาก ตองใชปญญาวิจัยวิเคราะห
ใหดี มอีะไรเปนเหตุเปนปจจัยใหแกสมาธิทั้งสองนี้ ก็จะรูชัดทันทีวา ความเห็น เปนเหตุ
เปนปจจัย ถาความเห็นผิดก็จะกลายเปน มิจฉาสมาธิ ถาความเห็นถูก ก็จะเปน
สัมมาสมาธิ ใหใชปญญาวิจัย วิเคราะหลงไปลึกๆ อีกวา ความเห็นชอบมาจากอะไร มา
จากความจริงในสัจธรรม ถามีความเห็นผิดไปจากหลักสัจธรรมเรียกวา มิจฉาทิฏฐ ิ คือ
ความเห็นผิด ถามีความเห็นผิดอยูในใจแลวจะเกิดความเห็นผิดไปตลอดเปนมิจฉาสังกัป
โป ความดําริผิดจากหลักสัจธรรม มิจฉาวาจา คําพูดออกมาก็ผิด มิจฉมกัมมันโต การ
งานที่ทําก็ผิด มิจฉาอาชโีว การเลี้ยงชีวิตก็ผิด มิจฉาวายาโม ความเพียรก็ผิด มิจฉาสติ 
ความระลึกไดของใจก็ผิด มิจฉาสมาธิ ความตั้งมั่นของใจก็ผิด นี้เปนสายทางแหง 
มิจฉาทิฏฐ ิ ความเหน็ผิดจนถึง มิจฉาสมาธิ เมื่อเปนมิจฉาสมาธิแลวก็จะเกิดเปน
วิปสสนูปกิเลส ๑๐ อยางดังที่ไดอธิบายมาแลว นี้เปนสายทางที่ผิดจากมรรคผล และผิด
แนวทางของพระอริยเจา ขอนักปฏบิัตติองเขาใจตามนี้ และหาวธิีปองกันเสียแตตนทาง 
 หลัก สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบตามหลักความเปนจริง นี้เปนสายทางของพระ
อริยเจาที่ตรงตอมรรคผลนิพพาน ถาตั้งหลักสัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบเห็นจริงในสจั
ธรรมทั้งหลายถูกตองแลว ก็จะเกิดเปน สัมมาสังกัปโป ความดําริพิจารณาตรึกตรอง
ถูกตองตามหลักความเปนจริง สมัมาวาจา รูจักใชคําพูดของตัวเองใหมีความชอบธรรม
ในหมูคณะสมัมากันมันโต รูจักการทํางานอันไมมีโทษใหเปนประโยชนแกตนเองและ
สวนรวม งานใดเปนไปในทางสุจริต ตองทําแตงานนั้นๆ สัมมาอาชีโว มคีวามรอบรูใน
การเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบ สัมมาวายาโม มีความฉลาดรอบรูในความเพียรโดยชอบธรรม 
สัมมาสติ มคีวามลาดรอบรูในหลักความจริง หรอืระลึกในโทษของกามคณุ สัมมาสมาธิ 
มีความฉลาดรอบรูในความตั้งมั่นของจิต จิตมีความตั้งมั่นในสมาธิระดับไหน ก็ใหมี
ความรอบรูในสมาธิระดับนั้น เมือ่ทําจิตมีความสงบในสมาธิละเอียดมากเทาไร กําลัง



ของสมาธิก็จะไปหนุนปญญา ความเห็นชอบ เห็นจริง ตามหลักความเปนจริงในสัจ
ธรรมใหชัดเจนมากขึ้น ถาปญญาความเห็นชอบไมมีมากอน กําลังของสมาธิจะหนุน
ปญญาไมไดเลย ฉะนั้น จ้ึงตั้งหลัก สัมมาทิฏฐิคือปญญาความเห็นชอบนี้ไวอยางมั่นคง 
แลวเอากําลังที่เกิดจากสมาธิมาหนุนปญญาตอไป หลักการทําสสมาธิ เพื่อใหเกิดกําลังใจ
เทานั้น มิใชใหเกิดปญญาดังเราเขาใจกันแตอยางใด  เพราะปญญาความเห็นชอบ เรามีอยู
แลว เพียงฝกสมาธิความสงบไปหนุนปญญาความเห็นชอบใหเกิดความเห็นชอบยิ่งๆ ขึ้น
ไปเทานั้น 
 นี่เรียกวา เจริญสมถกรรมฐาน และเจริญวิปสสนากรรมฐาน เมื่อกรรมฐานทั้ง
สองมีความเจริญมีความมั่นคง มีความสมบรูณ เปนสัมมาทิฏฐิ ที่ชอบธรรมทั้งสองฝาย 
ไมมีมิจทิฏฐ ิ ความเห็นผดิ อะไรมาแอบแฝง มแีตสัมมาทิฏฐ ิ สัมมาสมาธิ ลวนๆ จึงจะ
เกิดปญญาระดับสูงขึ้นเรยีกวา ภาวนามยปญญา ปญญาระดับนี้เปนปญญาที่โดดเดนมาก 
เมื่อปญญาระดับนี้เกิดขึ้นกับใครเมื่อไร ผูนั้นจะรูทันทีวา ปญญาไดเกิดขึ้นแกเราแลว 
ปญญาระดับนี้ไดเกิดขึ้นแลวกับใครจะไมมีการเสื่อม เพราะเปนปญญาที่คมกลาอาจหาญ 
เปนปญญาที่เกิดขึ้นเพื่อลบลางอาสวกิเลสทั้งหลาย ใหหมดไปจากใจโดยเฉพาะ ผูที่มี
ปญญาระดับนี้เกิดขึ้นแลว ผูนั้นจะเปนปุถุชนอยูไมกี่ชั่วโมง ก็จะเปนพระอริยเจาขึ้นมา 
ปญญาระดับนี้ นักปฏบิัติทั้งหลายมีความตองการ อยากใหเกิดขึ้นกับตัวเอง สวน
หลักการการปฏิบัติในสมถกรรมฐาน และวิปสสนากรรมฐาน ถายังไมเขาใจวาอยางไร
เปนสมถะ อยางไรเปนวิปสสนา ใจยังเปนมิจฉาทิฏฐิอยู จะใหปญญาระดับภาวนามย
ปญญานี้เกิดขึ้นกับเราไดอยางไร 
 นักปฏิบัติทั้งหลายควรศึกษาประวัติของพระอริยเจาใหเขาใจ เพื่อจะไดรูความ
แตกตางกันกับการปฏิบตัิของพวกเราเอาไววามีความเปนมาในครั้งพุทธกาลปฏิบัติกัน
อยางไร สวนไหนที่ไมเหมือนกัน เราจะไดปรับปรุงแกไข ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน
ใหเราไดสังเกตดูวา ในครั้งพุทธกาลปฏิบัติกันอยางไร ทานเหลานั้นจึงไดบรรลุมรรคผล
เปนพระอริยเจาไดงาย ในครั้งนั้นเริ่มตนอยางไร มีอุบายธรรมที่นํามาปฏิบัติเหมือนพวก
เราหรือไม อุบายธรรมหมวดใดที่ถกูตองตรงกัน เราก็จะไดตัดสินใจวาธรรมที่เราปฏิบัติ
อยูในขณะนี้ถูกตองแลว ก็จะไดทุมเทความเพียรอยางเต็มที่ หรืออุบายการปฏิบัติเราไม
ตรงกันกับครั้งพุทธกาล เราก็จะไดแกไขใหถูกตองตอไป มิใชวาจะหาคําแกตัวโยนไป
ใหบุญวาสนา มีหลายคนพูดวา ในครั้งพุทธกาลเปนผูที่ไดบําเพ็ญบุญกุศลมาเกิด เมื่อได



ฟงธรรมจากพระพุทธเจาและพระอริยเจาทั้งหลาย จึงไดบรรลมุรรคผลนิพพาน นี้ก็เปน
สวนหนึ่ง แตอีกสวนหนึ่งพวกเราไดมองขามไป นั้นคือ สัมมาทิฏฐิ ปญญา ความ
เห็นชอบถูกตองตามความเปนจริงในหลักสัจธรรม ถึงผูนั้นจะไดบําเพ็ญบุญบารมีมาแลว
ก็ตาม ถาปฏิบัติไมถูกตองตามแนวทางของพระอริยเจาแลวบุญบารมีก็ไมทําใหบรรลุ
มรรคผลนิพพานได เพราะชองทางที่จะไดบรรลุเปนพระอริยเจานั้นมีหลักใหญๆ ๓ 
ประการ 
 ๑.ผูนั้นไดบําเพ็ญบุญบารมีมาแลวในชาติกอน 
 ๒.อุบายการปฏิบัติถูกตองตามแนวทางของพระอริยเจา 
 ๓มีความเพียรตอเนื่องกันอยูเสมอ 
 ถาผูมีความสมบูรณในองคประกอบ ๓ ประการ นี้ ผูนั้นจะไดบรรลุธรรมเปน
พระอริยเจาขั้นใดขั้นหนึ่งในชาตินี้ จะมีคําถามวา จะรูไดอยางไรวาบุญบารมีเรามีมาก
นอยหรือไมมีเลย ตอบวา ผูจะรูบุญวาสนาบารมีของผูอ่ืนได จะมีเฉพาะพระพุทธเจาองค
เดียวเทานั้น บรรดาพระอริยเจาทั้งหลายหารูไม เพราะไมมีญาณพิเศษหยั่งรูบุญวาสนา
บารมีของใครๆ แตเมื่อทานเปนพระอริยเจาแลวพอจะรูจักบุญวาสนาของตัวเองอยูบาง 
สําหรับพวกเรายังเปนปุถุชนไมควรคิดกังวลในบุญบารมีเลย ทางที่ดีใหเราปฏิบัติใหตรง
ตามหลักสัจธรรมก็แลวกนั 
 ฉะนั้น ขอใหนักปฏิบัติทั้งหลายไดเขาใจในสัมมาทิฏฐิ คือปญญาความเห็นชอบ
อยางแทจริง และใหรู มจิฉาทิฏฐิ ความเห็นผิดเอาไว เพื่อจะไดปองกัน การปฏิบัติไมให
ผิดพลาดได ถาไมรูจักสัมมาทิฏฐิ และ มิจฉาทิฏฐิ การปฏิบัติก็จะลมลุกคลุกคลานไม
กาวหนา แตอยางใด บางครั้งเจริญขึ้น บางครั้งเสื่อมลง จะเปนอยูอยางนี้ตลอดไป ถานัก
ปฏิบัติทานใดปฏิบัติใหเปนไปในสัมมาทิฏฐิที่ถูกตองแลว จะตัดขาดจากมิจฉาทิฏฐิ 
ความเห็นผิดออกไปจากใจไดอยางสิ้นเชิง การปฏิบัตินั้นจะมุงตรงตอมรรคผลนิพพาน
ไมมีการเสื่อมคลาย ถาบารมีพรอมแลว ในชาตินี้จะไดเปนนิยตบุคคล คือผูที่ไดยางเขา
ไปสูกระแสพระนิพพาน หรือผูมุงตรงตอนิพพาน จะไมเสื่อมกลับมาเปนปุถุชนอีก
ตอไป ถาบุญบารมียังไมพรอมในชาตินี้ ชาติหนาไมชานักก็จะไดบรรลุธรรมเปนพระ
อริยเจา ในศาสนาของพระพุทธเจาองคใดองคหนึ่งแนนอน พระพุทธเจาทุกๆ พระองคที่
ผานไปแลว และพระพุทธเจาทุกๆพระองคที่จะตรัสรูเปนพระพุทธเจาในอนาคต จะมี
หลักคําสอนใน สัมมาทฏิฐิ ปญญาความเห็นชอบเห็นจริงในหลักสัจธรรมอยางเดียวกัน 



หรืออุบายธรรมอื่นๆ ที่นาํไปสูความพนทุกขเหมือนกัน ผูบรรลุธรรมเปนพระอริยเจา ก็
มีพระโสดาบัน พระสกทิาคามี พระอนาคามี พระอรหันต เหมือนกัน 
 ฉะนั้น ผูจะบรรลุเปนพระอริยเจาไดตองมีความเห็นชอบในสัมมาทิฏฐิเต็มรอย
เปอรเซ็นต นับแตภูมิธรรมพระโสดาบันขึ้นไป แมแตภูมิธรรมพระโสดาบันถึงจะมี
สัมมาทิฏฐิเต็มรอยเปอรเซ็นตก็ตาม แตก็เต็มรอยเปอรเซ็นตอยางหยาบ อยางกลาง อยาง
ละเอียด ฉะนั้นพระโสดาบันจึงมี ๓ หมวดหมู แตละหมวดหมูก็มีความละเอียดตางกัน 
 ๑.สัตตักขัตตุปรมโสดาบัน ผูไดบรรลธุรรมเปนพระโสดาบันในระดับนี้ จะไดมา
เกิดเปนมนุษยอีกไมเกิน ๗ ชาติเปนอยางมาก ก็จะไดบรรลุธรรมเปนพระอรหันตใน
พุทธศาสนาเขาสูพระนิพพาน 
 ๒.โกลังโละโสดาบัน ผูไดบรรลุธรรมเปนพระโสดาบันในระดับนี้ จะไดมาเกิด
เปนมนุษยอีกไมเกิน ๓ ชาติเปนอยางมาก ก็จะไดบรรลุธรรมเปนพระอรหันตเขาสูพระ
นิพพาน 
 ๓.เอกพีซีโสดาบัน ผูไดบรรลุธรรมเปนพระโสดาบันในระดับนี้ จะไดมาเกิดเปน
มนุษยอีกชาติเดียวเปนชาติสุดทาย ก็จะไดบรรลุธรรมเปนพระอรหันตเขาสูพระนิพพาน 
พระอริยโสดาบันที่ไดมาเกิดเปนมนุษยนั้นภูมิธรรมจะไมเสื่อม และปดอบายภูมิทั้ง ๔ 
ได ไมมีการไปตกนรก เปนเปรต เปนสัตวดิรัจฉาน และเปนอสุรกาย จะเลือกเกิดใน
ตระกูลที่เปนสัมมาทิฏฐิที่มีความฝกใฝในธรรมเทานั้น 
 พระสกิทาคามีก็ละกิเลสได ๓ อยาง เหมือนพระโสดาบันเชนกัน แตกําจัด ราคะ 
ความรักความใคร และปฏิฆะ ความโกรธความนอยใจใหออนลงไดเพียงสวนหยาบ
เทานั้น เมื่อมรณะไปในขณะที่ไดภูมิธรรมนี้อยูก็จะไดมาเกิดเปนมนุษยอีกชาติเดียวอัน
เปนชาติสุดทาย ก็จะไดบรรลุธรรมเปนพระอรหันตเขาสูพระนิพพาน 
 พระอนาคามี ผูไดบรรลธุรรมในระดบันี้ จะละกิเลสได ๕ อยาง คือ ๑ 
สักกายทิฏฐิ ๒ วิจิกิจฉา ๓สีลัพพตปรามาศ ๔กามราคะ ๕ปฏิฆะ ใหหมดไปจากใจอยาง
สิ้นเชิง หรือเรียกวา ผูละสังโยชน๕ นั้นเอง เมื่อมรณะไปในภูมิธรรมระดับนี้ จะไดไป
เกิดในพรหมโลก จะมีอายุยืนยาวนานทีเดียว แลวก็จะไดนิพพานพรหม ไมไดมาเกิดเปน
มนุษยอีกตอไป เมื่อบรรลุธรรมเปนพระอนาคามีแลวชีวิตยังมีอยู ก็จะไดเพียรปฏิบัติเพื่อ
ละในสังโยชนเบื้องบน ๕ อยาง อันเปนกิเลสขั้นละเอียดตอไป จนไดบรรลุธรรมเปน



พระอรหันต สังโยชน ๕ มีดังนี้ ๑รูปราคา ๒อรูปราคะ ๓มานะ (หมายถึง มานะ๙) ๔ 
อุทธัจจะ ๕ อวิชชา ความละเอียดมีอยูตามตําราหาอานดูก็แลวกัน 
 หลายๆ คนที่ถกเถียงกันในเรื่องอัฐิของพระอริยเจาขั้นพระโสดาบัน พระ
สกิทาคามี พระอนาคามี วาอัฐิพระอริยเจาระดับนี้กลายเปนพระธาตุไดเหมือนกันกับอัฐิ
ธาตุของพระอรหันต  หรืออธิษฐานใหเปนพระธาตุไดตามชอบใจ ที่จริงแลว พระอริย
เจาไมมีความอยากในสิ่งเหลานี้เพราะไดผานไปแลว และพระอริยเจา ๓ ระดับนี้ยังมี
กิเลสอยางหยาบอยางละเอียดอยู อัฐิทั้งหลายจะไมกลายเปนพระธาตุโดยเด็ดขาด สมมุติ
วาถาเปนไปได พระโสดาบันที่ไดมาเกิดตายอีก ๗ ชาติ แตละชาติ อัฐิก็จะกลายเปนพระ
ธาตุทุกชาติอยางนั้นหรือ หรือพระสกิทาคามี พระอนาคามี ในชาติที่มรณภาพนั้นยังมี
กิเลสอยูยังไมนับวาเปนธาตุที่บริสุทธิ์ไดอยางเต็มที่ อัฐิจะแปรเปนพระธาตุไมไดเลยอัฐิที่
แปรสภาพเปนพระธาตุไดนั้นมีเฉพาะพระอรหันตผูตัดกิเลสขาดไปทั้งหมด จิตมีความ
หมดจดบริสุทธิ์อยางเต็มที่ ไมมีมลทนิทั้งกายและใจ เมื่อทานมรณภาพไป อัฐิก็จะแปร
เปนพระธาตุทั้งหมด แตชาเร็วตางกัน ฉะนั้น อัฐิที่แปรเปนพระธาตุจะเปนเฉพาะพระ
อรหันตเทานั้น หรือเปนสัญลักษณแหงความบริสุทธิ์ ถึงวุมติหลุดพนเขาสูพระนิพพาน
ไมจํากัดกาลสมัย พระอรหันตในครั้งพุทธกาล และพระอรหันตหลังพุทธกาล ความ
บริสุทธิ์ในธรรมนั้นเทาเทียมกันทั้งหมด ไมไดผูกขาดวาผูนั้นเปนพระเปนเณรเปน
ภิกษุณี ตลอดฆราวาสหญิงชาย ใครทําใหกิเลสตัรหาอวิชชาหลุดออกจากใจใหมีความ
บริสุทธิ์อยางเต็มที่ได อัฐิก็จะแปรเปนพระธาตุเทาเทียมกันทั้งหมด ขอนักปฏิบัติ
ทั้งหลายจงเขาใจตามนี้ 
 กอนจะภาวนาปฏิบัติใหถึงจุดนี้ได ตองบากบั่นตัดกระแสของกิเลสตัณหานอย
ใหญ ดวยสติปญญาของตัวเองทั้งหมด เรียกวาเปนผูมีสติปญญาเฉพาะตัว ความฉลาด
เฉียบแหลม ความสามารถ ความกลาหาญ และความสมบูรณดวยวาสนาบารมี พรอมทั้ง
อุบายวิธีแนวทางภาวนาปฏิบัติตรงตอมรรคผลนิพพาน ดังพระพุทธเจาไดตรัสไวใน
มรรคแปดนั้นเอง ขอแรกก็ชัดเจนแลววา ความเห็นชอบเห็นจริงตามความเปนจริง การ
ดําริพิจารณาดวยปญญาในสัจธรรมใด ก็ใหพิจารณาไปตามความเปนจริงทั้งหมด จึง
เรียกวา ปญญา ความรอบรูในสรรพสังขารทั้งหลาย ทั้งภายใน ภายนอก ใกล ไกล หยาบ 
ละเอียด เพื่อความชัดเจนมากขึ้นตองขยันทําสมาธิใหจิตมีความสงบอยูบอยๆ แลวนอม
จิตพิจารณาดวยปญญาใหเปนไปตามหลักความจริงที่เคยพิจารณามาแลวใชปญญา



พิจารณาซ้ําๆ ซากๆ อยาอางกาลอางเวลา ไมลดชองวางใหกิเลสตัณหาตั้งตัวไดยิ่งดี มิใช
วาภาวนาแบบสุกเอาเผากินโดยไมมีความแนใจที่ชัดเจน ไมวางานทางโลกหรืองานใน
การปฏิบัติในธรรม ถาขาดคามชัดเจนเพียงอยางเดียวก็ยากที่จะสําเร็จได ความไมชัดเจน
จะเปนอุปสรรคในการทาํงานทุกประเภท จะเกิดความไมแนใจวาอะไรผิดอะไรถูก จะ
จับตนชนปลายเกิดความสับสนวุนวายไปหมด ถึงจะศึกษาเรียนรูจากตํารามาก็ตามก็ยัง
ไมรูจักสัดสวนขั้นตอนในการปฏิบัติอยูนั้นเองคิดวาเรียนรูมาเปนธรรมะกน็ํามาปฏิบัติ
ปนเปกันไปหมดไมรูวาหมวดธรรมที่นํามาปฏิบัติอยูในภูมิธรรมระดับไหนเหมือนกับ
ทําอาหารไมรูจักสูตร อยากจะใสอะไรลงไปก็เทลงๆ ถาเทพริกเทเกลือเทน้ําปลาลงไป
เกินความพอดีของอาหาร รสชาติที่ออกมาจะรับประทานไมไดเลย นี้ฉันใด ขั้นตอนใน
การปฏิบัติในภูมิธรรมแตละระดับมีขั้นตอนอยูแลว การปฏิบัติในภมูิธรรมขั้นพระ
โสดาบัน พระสกิทาคามี พระอนาคามี หรือพระอรหันต ขั้นตอนก็มีความหมายและ
ละเอียดตางกัน นี้เรายังเปนปุถุชน หลักสัมมาทิฏฐิ หลักสติปญญาหลักความฉลาดรอบรู
ในสรรพสังขารทั้งหลาย ยังทําใหเกิดความมั่นคงกับเราไมได แตไปปฏิบัติในขั้นตอนภูมิ
ธรรมระดับสูงคือพระอรหันต นี้เรียกวาไมรูจักตนและประมาณตน จึงไมไดรับผลอะไร
เลย 
 การปฏิบัติตองมีขอมูลที่ชัดเจน เปนอุบายการปฏิบัติที่ถูกตอง พรอมทั้งมีความ
ขยันหมั่นเพียรอยูเสมอ ขั้นตอนในการปฏิบัติในหมวดธรรมก็เหมาะสม ถาวางฐานการ
ปฏิบัติไดเชนนี้จะมีชองทางเปนไปไดสูงทีเดียว ฉะนั้นการแสวงหาครูอาจารยจึงเปน
สวนสําคัญในยุคปจจุบัน เพราะเปนจุดเริ่มตนเปนกาวขาแรกที่จะเดินตอไป หรือเรียกวา
หมุนเข็มทิศใหตรงตอเปาหมาย และไปตามเข็มทิศนั้น ตอไปจะไมมีปญหาอะไร 
เหมือนกับการยิงธนู ถาลูกธนูตรงตอเปาหมาย สายธนูก็มีกําลังสงเต็มที่ ผูยิงธนูก็มีความ
มั่นใจ เปาหมายที่เราตองการก็ชัดเจน ลูกธนูจะเอนเอียงเบี่ยงเบนไปไหนไมไดเลย นี้ฉัน
ใด ผูปฏิบัตถิาไดขอมูลที่ถูกตอง เหมาะสมกับนิสัยของตัวเอง ผูนั้นจะรูแจงเห็นจริงใน
สัจธรรมอยางแนนอน ฉะนั้น การแสวงหาครูอาจารยจึงเปนจุดเริ่มตนที่สําคัญ ทางโลก
ถาเราไดไปศึกษาวิชาความรูจากครูอาจารยผูที่ทานมีความชํานาญ ไดผานรอนผานหนาว
มาแลว พรอมทั้งหลักการและหลักปฏิบัติการอันเปนงานที่สําเร็จมาเราก็จะไดแบบอยาง
ขอมูลตามหลักวิชานั้นๆ อยางถูกตองนําไปปฏิบัติก็ไดผล นี้ฉันใด ในทางธรรมปฏิบัตถิา
ไดรับขอมูลจากครูอาจารยที่ถูกตองตรงตอมรรคผลนิพพาน การภาวนาปฏิบัติก็จะสําเร็จ



ไดตามความตองการ จะไมเกิดความสับสนวกวนใหเสียเวลา มีแตความเจริญกาวหนาไป
ดวยดี  เหมือนกับไดรับยาจากหมอที่ตรงกับโรคของเรา และกินยาตามหมอสั่งโรคก็จะ
หายขาดในไมชา ถาไดรับยาจากหมอมาไมถูกกับโรค ความทุเลาของโรคจะเปนไป
ไมไดเลย มิหนําซ้ําอาจมีการแพยาซ้ําเติมอีกก็เปนได นี้ฉันใดการปฏิบัติ ถาเปนไปตาม
แนวทางของพระอริยเจาแลว ผลของการปฏิบัติก็เปนไปในทิศทางเดียวกัน ถาแนวทาง
ปฏิบัตินั้นผิดไปก็จะกลายเปน มิจฉาทิฏฐิ ความเห็นผิดตลอดไปหากไมมีการแกไข 
 การปฏิบัติมีหลายรูปแบบ ก็เพราะไดรับขอมูลจากครูอาจารยมาไมเหมือนกัน ถา
ไดขอมูลจากครูอาจารยมาดีก็โชคดีไป ถาไดรับขอมูลจากครูอาจารยมาผิดก็เปน
ผูเคราะหรายไป ฉะนั้น ขอใหผูปฏิบัติไดใชปญญาพิจารณาใหรอบคอบรอบรู อยาเพิ่ง
ตัดสินใจเชื่ออะไรลงไปอยางรีบดวน เมื่อมีความผิดพลาดไปจะเกิดความเสียใจทีหลัง จง
ฝกนิสัยสังเกตจนเกิดความแนใจ จึงตัดสินใจเชื่ออยางมีเหตุผล เรียกวา ศรัทธาญาณ
สัมปยุต พิจารณาดวยสติปญญารอบรู ใหชัดเจนจึงตัดสินใจเชื่อ นี้คือผูจะเดินตามรอย
ของพระอริยเจาอยางแทจริง จึงเปนผูมีสติปญญาเปนของตัวเองเปนสิ่งสําคัญ หรือได
ศึกษามีความรูมาเปนอยางดีแลวก็ตาม ถานําความรูนั้นมาแกปญหาของใจไมได ความรู
นั้นก็ยังไมเปนประโยชนแกตัวเอง จึงเหมือนกับเรียนรูตนไมนานาชนิด  แตไมรูวิธีที่จะ
นํามาประกอบเปนยารักษาโรค การเรยีนรูตนไมจะไมมีประโยชนอะไร นีฉ้ันใด ความรู
ที่ไดศึกษามาดีแลว แตไมรูวิธีที่จะนํามาปฏิบัติเพื่อกําจัดมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดใหหมด
ไปจากใจ ความรูนั้นก็จะกลายเปนโมฆะไป ฉะนั้นความรู ถาไมมีสติปญญาที่ฉลาด
นําไปภาวนาปฏิบัติ ความรูนั้นแทบไมมีคุณคาอะไรเลย ดังคําวากระจกไมมีประโยชนแก
คนตาบอดฉันใด ความรูก็ไมมีประโยชนแกผูไรสติปญญาฉันนั้น คิดวานักปฏิบัติ
ทั้งหลายที่เปนปญญาชนพอจะเขาใจในเหตุผลที่อธิบายมาแลว อุบายธรรมใดที่ยังไม
ปฏิบัติใหถูกตองขอใหปรับปรุงแกไข อุบายธรรมใดที่ปฏิบัตถิูกตองอยูแลวขอใหปฏิบัติ
ใหเต็มความสามารถจนไดรับผลเปนที่พอใจ 
 จึงขออนุดมทนาแกคณะศรัทธาผูจัดพิมพหนังสือสัมมาทิฏฐิ เลนี้ ขอทกุคนจงมี
ความเจริญดวยสติปญญา มีความฉลาดรอบรูตามหลักสัจธรรมทั้งหลาย ใหมีความรูแจง
เห็นจริงตามหลักความเปนจริงดวย สติปญญา ของเราดวยเทอญ. 
 


