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 สัมมาทิฏฐิ เลมนี้ เปนอุบายวิธีสังเกตความเห็นภายในใจวา ความเหน็อยางไรเปน
สัมมาทิฏฐิที่ถูกตองชอบธรรม ความเหน็อยางไรเปนมจิฉาทิฏฐิที่ผิดไปจากหลักความเปนจริง 
ความเหน็ถูกและความเหน็ผิดนี้ ตองมีสตปิญญาที่ดีมีเหตุผลจึงจะรูได ถาสติปญญาไมดีและขาด
เหตุผลก็ยากทีจ่ะรูและเขาใจตามปกติแลวคนเราจะไมรูความเหน็ผิดของตัวเอง มีแตความเขาใจวา 
ความเหน็นั้นถูกตองทั้งหมด ถึงจะมีนกัปราชญเจาทั้งหลายบอกวา ความเห็นอยางนีผิ้ดก็ตาม แตก็
ไมยอมรับในเหตุผลที่บุคคลอื่นชี้แนะมีแตความเชื่อมั่นอยางฝงใจในความเห็นของตวัเองวาถูกตอง
ทั้งหมด ถาเปนอยางนีก้็ยากที่จะแกไข หรือแกไขไมไดเลยจนตลอดวนัตาย อุบายวธีิการพิจารณาใน
หนังสือเลมนี้ เปนอุบายวิธีแกความเห็นที่เปนมิจฉาทิฏฐิ ความเหน็ผิดของใจใหหมดไป 
 นี้เปนหลักเริ่มตนในการวางรากฐานในการภาวนาปฏิบตัิ ถาวางรากฐานไวถูกตองแลว 
อันดับตอไปจะเจริญสมถภาวนาและเจริญวิปสสนาภาวนาก็จะถูกตองทั้งหมด แตถาวางพื้นฐาน
ความเหน็ผิดเอาไวในขั้นเริม่ตน ตอไปจะเจริญสมถภาวนาและเจริญวปิสสนาภาวนาก็จะเกิดความ
ผิดพลาดไปทัง้หมดเชนเดยีวกัน แมวาจะเรียนหนงัสือธรรมะเลมเดียวกันหรือฝกภาวนาปฏิบัติมา
จากครูอาจารยองคเดียวกันกต็าม แตความเห็นนัน้อาจแตกตางกันไปได เพราะการตีความในหมวด
ธรรมะนั้นๆ ไปคนละอยางกนัผลของการปฏิบัติภาวนาจึงออกมาคนละอยางเชนกนั ฉะนั้นจึงขอให
ผูภาวนาปฏิบตัิใชสติปญญาใหรอบรูใหเหตุและผลที่เปนจริง เพื่อวางรากฐานในขั้นเริ่มตนให
ถูกตองชอบธรรมตอไป 
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สัมมาทิฏฐิ 
 หนังสือสัมมาทิฏฐิ ที่ทานกาํลังอานอยูในขณะนี้ เปนอบุายวิธีที่ผูปฏิบัติตองศึกษาใหเขาใจ
เพราะในยุคนีส้มัยนี้มีผูสนใจภาวนาปฏิบตัิกันมาก สวนใหญยังไมเขาใจในคําวา สมัมาทิฏฐิ ความ
เห็นชอบเทาทีค่วร อีกทั้งยังไมเขาใจวา มิจฉาทิฏฐิ ความเหน็ผิดเปนอยางไร สวนใหญผูภาวนา
ปฏิบัติยังไมเขาใจในเรื่องนี้เลย  ทั้งที่เปนจุดเริ่มตนทีสํ่าคัญเปนอยางยิ่งแตผูปฏิบตัิมองขามไปเสีย  
หรือเปนเพราะผูสอนเปนตนเหตกุ็ไมรู จะไปที่สํานักไหน ชมรมใดมีแตทําสมาธิกันทั้งนั้น ผูฝกก็
เนนหนักในวธีิทําสมาธิ ผูภาวนากน็ึกแตคาํบริกรรมทําสมาธิ  บางครั้งก็มีความสงบไดบาง บางครั้ง
จิตไมมีความสงบเอาเสียเลย  มีแตฟุงออกไปภายนอกอยูตลอดเวลา  บางครั้งก็นั่งสมาธิแบบหลับๆ 
ตื่นๆ พากนัทาํอยูอยางนี้โดยไมมีจดุหมายปลายทาง  เมือ่นึกคําบริกรรมทําสมาธิใหจติมีความสงบ
ไดแลวก็ไมรูจกัอุบายวิธีเอาความสงบนั้นๆ ไปใชใหเกดิประโยชนอะไรเลย สวนใหญผูภาวนาจะ
ไมเขาใจเทาทีค่วร การฝกจติใหมีความสงบนั้นฝกได แตเมื่อจิตมีความสงบแลวไมนานจิตก็จะถอน
ออกจากความสงบนั้น  มีความสุขกายสุขใจไดไมนานกเ็กิดความทกุขใจได ตกลงผูทาํสมาธิก็รูเพียง
วาภาวนาใหเกดิความสงบเทานั้น ความสุขที่เกิดจากความสงบนั้น ตั้งอยูไมนานประเดีย๋วก็เสื่อมไป 
ใจก็เกิดความเดือดรอนวุนวายขึ้นมา ถึงเวลาก็เขาทีภ่าวนาทําสมาธิใหจิตมีความสงบอีก การทํา
สมาธิในลักษณะอยางนี้เปรยีบเหมือนพายเรืออยูในสระ จะพายกันกี่วันกี่คืนกว็กวนไปมาอยูในที่
แหงเดียว  จะหาชองทางออกไมไดเลย จะนั่งบนนอนบนวาภาวนาไมกาวหนา ก็สักวาบนเทานั้นไม
มีประโยชนอันใด เพราะการทําสมาธิแตอยางเดยีวจะใหผลเปนลักษณะอยางนีเ้หมือนกันทั้งนัน้ 
 บางคนอาจมีของเลนเล็กๆ นอยๆ พอใหไดเพลิดเพลินลืมตัวไปเปนวันๆ ก็เปนได เชน เกิด
นิมิตขึน้บางครั้งบางคราว ก็จะเกิดความเขาใจวา ผลของการภาวนาปฏบิัตไิดเกิดขึ้นกับเราแลว 
อยางนี้ก็เปนได ตอไปก็จะกลายเปน มิจฉาทิฏฐิ ความเห็นผิดไป  เกดิอยากรูในสิ่งนั้นอยากรูในสิ่งนี้
อยากเห็นนรก อยากเหน็สวรรค อยากเห็นวิญญาณ ของผูที่ตายไป วามีความสุขอยางไรมีความทุกข
อยางไร อยากมีตาทิพย หูทพิย อยากรูวาระจิตของคนอืน่วา เขาคดิเรือ่งอะไร บางคนอยากมีฤทธิ์มี
เดชเพื่อแสดงอภินิหาร บางคนอยากไดกําลังภายในเพื่อรักษาคนเจ็บไขไดปวย ความอยากใหเกดิขึ้น
อยางนี้เปน มจิฉาทิฏฐิ คือ ความเหน็ผิด เปนบอเกิดแหงโมหะจิตทีจ่ะใหเกิดความหลงขึ้นที่ใจ เมือ่
ผูทําสมาธิ ประสงคจะใหเกดิอยางนี้ จะมแีตกิเลสสังขารหลอกใจตลอดไป ก็จะกลายเปนความเหน็
ผิดไปเรื่อยๆ นี่คือผูภาวนาที่ไมรูแนวทางที่ถูกตอง ในเมื่อความเหน็ยงัเปนมิจฉาทิฏฐิอยูอยางนี้แลว 
เมื่อทําสมาธิ กําลังของสมาธิ ก็จะมาบวกกนักับมิจฉาทิฏฐิ ก็จะกลายเปน มิจฉาสมาธิ ความตั้งใจผดิ
ความเหน็ผิดขึน้ที่ใจ นิมิตตางๆ ที่เกิดขึ้นจากสมาธิ ก็จะเปนสังขารหลอกจิตใหเกิดความเขาใจผดิ 
ใจกจ็ะเกิดความเห็นผิดมากขึ้น นี่คือผลของการภาวนาปฏิบัติที่ผิดทาง ถาผิดนอยกพ็อแกไขกันได 
ถาผิดมากไปจะแกไขไมไดเลย เพราะผูนัน้จะมีความเชือ่มั่นในตวัเองสูงมาก จะเกดิเปนทิฏฐิมานะ
ถือวาเรามีความพอตัวไมยอมที่จะกมหัวใหใคร นี่คือนิสัยของผูภาวนาที่ถืออัตตาธิปไตย ถือเอา
ความรูความเห็นของตนเปนใหญอยางฝงใจทีเดยีว 



สมาธิเปนหลักสากล 
 การทําสมาธินัน้เปนหลักสากลท่ัวไป ไมจํากัดชาติศาสนาใดๆ หรือผูท่ีไมนับถือศาสนาอะไร 
ก็สามารถฝกใจใหมีความสงบเปนสมาธิได  กําลังใจที่เกิดขึ้นจากความสงบนั้น จะมีลักษณะพิเศษ
แตกตางไปจากจิตธรรมดา จะแตกตางกนัอยางไร จะรูไดเฉพาะผูที่ทําสมาธิมีจิตที่สงบเทานั้น  จึง
เรียกวา ปจจัตตัง รูไดเฉพาะตัว กําลังใจที่เกิดขึ้นจากสมาธินี้จะนําไปใชในทางไหนกไ็ด เอาไปใช
ในทางโลกก็ได เอาไปใชในทางธรรมก็ได จะเปนโทษเปนคุณอยางไรนั้น ขึ้นอยูกับองคประกอบ 
ถาเอาไปใชประกอบกับมจิฉาวิชาก็เปนกําลังใหแกมจิฉาวิชาไป ถาใจมคีวามเหน็ผิดอยางใด 
กําลังใจที่เกิดจากสมาธิก็จะไปหนุนในความเห็นผิดนัน้ๆ ไป ฉะนั้นความสงบของสมาธิจึงมีท้ังคุณ
และโทษ เปนไดท้ังผดิและถูก ผูภาวนาทําสมาธิควรสังควรใหดี มิใชวาจิตมคีวามสงบเปนสมาธิแลว
จะดีไปเสียท้ังหมด เพราะกําลังใจที่เกิดขึ้นจากสมาธินั้นเปนดาบสองคม  การนอมไปใชในทางใด
นั้นตองศึกษาใหดี การทําสมาธิก็เปนอุบายหนึ่งในหลักภาวนา  การนกึคําบริกรรมทําสมาธินั้น จะ
นึกคําบริกรรมใดก็ได คําบริกรรมนั้นเปนเพียงนิมิตหมายใหแกสติเทานั้น เปนอุบายใหจิตไดอยูกับ
ท่ี ใหจิตไดเกาะติดอยูกับคําบริกรรม ใหสติไดระลึกรูอยูกับคําบริกรรมนั้นๆ เรียกวาสติสัมปชัญญะ 
มีความระลึกไดและรูตวัเองอยูเสมอวา ขณะนี้เราทําอะไรอยูระลึกรูในสิ่งใดคําบริกรรมใด ก็ให
ใฝใจในคําบริกรรมนั้นๆ อยาใหเผลอ  ถาเผลอไปก็ใหตัง้หลักใหมกําหนดรูอยูในคาํบริกรรมอีก
ตอไป มีความใฝใจอยูบอยๆ จนเกดิความเคยชิน ฝกใจใหอยูในปจจุบนัอยูเสมอ เปนอุบายวิธีฝก
หามความคิดของตัวเอง ถานกึคําบริกรรมตามปกติอยู แตใจยังชอบคดิจะแกอยางไร กใ็หนกึคํา
บริกรรมเร็วๆ นึกตอเนื่องกนัไวๆ ไมใหมชีองวางที่จะคิดอะไรได นี่กเ็ปนอุบายหามความคิดได
เชนกัน 
 ผูปฏบิัติท้ังหลายอยาใหคาํบริกรรมพาใหเกิดทิฏฐิมานะ เอาคําบริกรรมไปโจมตีกันจนเกิด
ความแตกแยกกัน แบงเปนสายนั้นบาง สายนี้บางดงัรูกันอยูในปจจุบัน  สายนั้นผิดสายนั้นถูก สาย
นั้นโคง สายนัน้ตรง การพูดออกมาอยานี้มแีตจะกอใหเกดิความขัดแยงกันไมมีผลดีเลย เหมือนกับ
หลายคนเขารานอาหารเดยีวกัน ใครชอบอาหารอยางไรกใ็หส่ังตามชอบใจ อาหารแตละชนิดมีคุณมี
ประโยชนดวยกันทั้งนั้น เพราะธาตุขันธของคนชอบอาหารไมเหมือนกนัแตถาคนใดพูดวาอาหาร
ของผูอ่ืนไมดีไมมีคุณคาเหมือนอาหารเรา  การพูดออกมาไดเชนนี้จะวาคนบาหรือคนดีใหพิจารณา
ดกู็แลวกัน นี้ฉันใด  การนึกคาํบริกรรมอะไรก็ตาม ถาจิตมีความสงบได คําบริกรรมนั้นดี แตถาใจ
ไมสงบ จะนกึคําบริกรรมอะไรก็ไมดี คาํบริกรรมจะดีหรือไมดี ขึ้นอยูกับสติและความตั้งใจอันแฝง
อยูในความฉลาดเฉพาะตัว  ถามีความฉลาดอยูในตัวแลว คําบริกรรมอะไรก็ดีท้ังนั้น  เหมือนกับธาตุ
ขันธท่ีเปนปกติ จะรับประทานอาหารประเภทใดก็อรอยไปเสียท้ังหมด  จะรับประทานในที่ไหนไม
สําคัญ ขอใหธาตุขนัธปกติก็แลวกัน นี้ฉันใดการทําสมาธิจะมีคําบริกรรมอะไรก็ได ขออยาใหใจคิด
เรรอนพเนจรไปตามกระแสโลกจนลืมตัว การฝกสมาธิตองฝกนิสัยตัวเองใหเปนผูเรียบงาย มีนิสัยที่



นิ่งเฉยตอเหตกุารณตางๆ ทีม่าสัมผัส อยาเปนคนเจาอารมณที่ตกคาง ส่ิงใดมาสัมผัสก็อยาไปติดใจ 
ส่ิงใดที่ผานไปแลว หรือส่ิงที่ยังมาไมถึงกอ็ยาไปคํานึงคาดการณ เพราะอุบายการทําสมาธิ มีความ
แตกตางกันกบัอุบายในการใชปญญา  อุบายการทําสมาธิเปนวิธีหามความคิด สวนอบุายในการใช
ปญญาเปนวิธีใชความคดิ  ทัง้สองอุบายนี้มคีวามแตกตางกันอยางไร ทานจะศกึษาไดจากหนังสือ
เลมนี้ 

ภาวนามี ๒ อยาง 
 การทําสมาธิมีอุบายใหจิตเกดิความสงบไดหลายวิธี ในครั้งพุทธกาลกําหนดไวถึง ๔๐ วิธี 
จะเปนวิธีใดกต็าม อุบายใดก็ตาม จะตองมีสติกํากับอยูในคําบริกรรมนั้นๆ ทั้งหมด และสติก็ยังเปน
องคประกอบใหแกปญญาที่เรียกวา สติปญญา ถาทําสมาธิก็เรียกวา สติสมาธิ  ในยุคนีส้มัยนี้สวน
ใหญจะเขาใจในวิธีทําสมาธิกันเทานั้น  สวนสติปญญาผูภาวนายังไมเขาใจเทาท่ีควรและยังเขาใจไป
วาปญญาเปนสิ่งท่ีเกิดขึ้นจากสมาธิ  ถาจิตไมสงบเปนสมาธิปญญาก็ไมเกิดขึ้น ผูภาวนาจึงไมสนใจ
ในการใชปญญา การภาวนานั้นแบงออกเปน ๒ อยาง ไดแก สมถภาวนาและวิปสสนาภาวนา  หรือผู
ปฏิบัติจะเขาใจในสมถภาวนาเทานั้น  เพราะสอนกันเปนประจํา ถาพดูเรื่องภาวนาแลวนักปฏิบัติ
มักจะนึกถึงคําบริกรรมทําสมาธิในทันที ทีข่าพเจาเคยไดสัมผัสสอบถามผูที่ภาวนาเปนจํานวนมาก  
ไมวาภายในประเทศหรือตางประเทศ  ทุกคนจะพดูเปนเสียงเดียวกนัวา การภาวนาตองนึกคํา
บริกรรมทําสมาธิใหจิตมีความสงบเทานั้น  หรือปญหาที่ถามมากก็เปนเรื่องของจิตมีความสงบและ
ไมสงบเหมือนๆ กัน เมื่อจิตสงบแลวก็เกดิเปนในลักษระอยางนั้นเกิดในลักษณะอยางนี้  เหมือนกนั
บางไมเหมือนกันบาง  จิตเปนอยางนีห้มายถึงอะไรไปในทํานองนี้ บางคนก็บนวาภาวนาแลวจิตไม
นิ่งเลย  มีแตคดิเรื่องนั้น คิดเรื่องนี้อยูตลอดเวลา จะมีอุบายไมใหคิดในขณะทําสมาธไิดอยางไร จึง
ไดเขาใจไดวา ในยุคนี้ผูภาวนาจะรูจกัแตการทําสมาธิใหจิตมีความสงบเพียงอยางเดยีว แมแตผูสอน
ก็เนนหนกัในวิธีทําสมาธิ เพื่อใหจิตมีความสงบเทานั้น  สวนหลักปญญาภาวนานั้นสอนกันเพียงเบา
บาง จึงทําใหผูภาวนาไมเขาใจ จึงไมใหความสําคัญในการใชปญญาแตอยางใด ความเขาใจของ
ผูสอนและผูปฏิบัติในยุคนีค้อืสอนการทําสมาธิเพื่อใหจิตมีความสงบเทานั้น 
 สวนวิปสสนาภาวนานั้น เปนเพียงเอามาประดับในคําพดู ศึกษาจากตํารามาอยางไร มี
หลักการปฏิบัติอยางไรก็พดูไปตามหลักการนั้นๆ ผูรับฟงก็รูตามหลักการเชนกัน ครูอาจารยสอนมา
อยางไรก็รูไปตามนั้นและเขาใจไปตามนั้น เมื่อใชปญญาพิจารณาในหมวดธรรมตางๆ ก็พิจารณาไป
ตามหลักการทีรู่มาหรืออานตามตํารา รูจากครูอาจารยมาอยางไร ก็ใชปญญาพิจารณาไปตามนั้น 
ไมใหผิดจากตาํราไปไดแมแตประโยคเดยีว  การใชปญญาพิจารณาดวยวิธีนีก้็มีความเขาใจในตัวเอง
วาเราไดเจริญวิปสสนาที่ถูกตองแลว จะพจิารณาในธาตุส่ีขันธหา ในอายตนะภายใน อายตนะ
ภายนอก ใหเปนไปในไตรลักษณ คือ อนจิจัง ทุกขัง อนตัตา ก็ถูกตองตามตําราทั้งหมด หรือ
พิจารณาในเรือ่ง อสุภะ ความสกปรกโสโครกของรางกายทุกสวนก็เปนไปตามตําราที่วาเอาไว 
ความเขาใจในลักษณะนี้มีความมั่นใจวา เราไดเจริญวิปสสนาถูกตองแลว  ถาจะถามขาพเจาวา การ



ใชปญญาพิจารณาตามตําราที่วามานี้ เปนการเจริญวิปสสนาแลวหรือยัง ขอตอบอยางสวยงามวา 
เปนวิปสสนาได แตเปนวิปสสนาในภาคปรยิัติเทานั้น สวนการเจริญวิปสสนาในภาคปฏิบตัินั้น ยัง
ไมเขาขั้นแตอยางใด  เพราะการเจริญวิปสสนานั้น ไมจําเปนจะใหถูกตองตามตําราทั้งหมด มันเปน
อุบายเฉพาะตวั มีปฏิภาณ  ไหวพริบในการครุนคิดดวยเหตุผลเฉพาะตวั ถึงจะไมถูกตามสํานวนใน
ตําราที่วาเอาไว ก็เขาใจถูกตองในความหมายที่เปนเรื่องเดียวกัน เชน ตาํราวา เสวย แตเราวา 
รับประทานหรือกิน ก็ความหมายอยางเดยีวกัน หรือ อาหารหวานคาว สูตรในตําราทําอยางนี้ แต
สูตรของเราทําอยางนี้ แตก็ออกมาเปนอาหารหวานคาวไดเชนกนั นี้ฉันใด ถึงประโยคขอความ
สํานวนไมตรงตามตํารา แตใหเปนความหมายอยางเดียวกัน นั่นจึงเปนปญญาเฉพาะตัว ดงัคําวา การ
ภาวนาอยาท้ิงตําราและอยาเอาตามตํารา ใหพิจารณาดูก็แลวกัน 
 ในหลักการเดิมท่ีพระพุทธเจาไดวางแนวทางเอาไวชดัเจนมาก คําวา สมถะ เปนอุบายทําให
จิตมีความสงบ วิปสสนา หมายถึง การใชปญญาพิจารณาใหรูเห็นตามหลักสัจธรรมที่เปนจริง ให
สังเกตดูความหมายในกรรมฐานทั้งสองอยางวา มีความแตกตางกัน ถาพูดตามภาษางายๆ ใหรูกนั
ชัดๆ จะมีความหมายทีแ่ตกตางกันวา สมถะเปนอุบายวธีิฝกการหามความคิดทุกประเภท จะคิดเรื่อง
อดีตคดิเรื่องอนาคต ใหตัดขาดไปเสียท้ังหมด วิปสสนา หมายถึง การฝกใชความคิด ใหฝกคิดใน
เร่ืองความเปนจริง ใหคิดอยูในขอบขายของไตรลักษณ แตยุคนี้มีผูสอนภาวนาปฏิบัติในวิธีหาม
ความคิดทั้งหมด ถาไปคิดกแ็สดงวาเกิดความฟุงซาน นัน่คือผูสอนยังไมรูไมเขาใจในคําวาวปิสสนา 
วาฝกอยางไร คําวาวิปสสนา ก็เปนฐานความมั่นคงตั้งมั่นของใจ จึงวา วปิสสนากรรมฐาน ถาฐาน
ของความเห็นไมตั้งมั่นพอ กจ็ะเกิดความเหน็ผิดความเขาใจผิดตอหลักความเปนจริงได ถารูเห็นสิ่ง
ใดมีความชดัเจนแจมแจงตามไตรลักษณ ความรูเห็นนั้นจะเปนสัมมาทฏิฐิ มีความเหน็ที่ถูกตองชอบ
ธรรม จะเกิดความเชื่อมั่นวา ส่ิงนี้เปนอยางนี้จริงๆ ถาส่ิงที่ไมเที่ยงกม็ีความเหน็ชอบวาเปนสิ่งที่ไม
เที่ยงจริงๆ ถาส่ิงที่เปนทุกขก็รูเห็นชอบวาสิ่งนี้เปนทุกขจริงๆ ถาส่ิงที่เปนอนัตตาก็มปีญญา ความ
เห็นชอบวา ส่ิงนี้ไมมีอัตตาตัวตนเราเขา เปนธรรมชาติจะตองสูญเปลาจากคําวาสัตวและบุคคลไป
ฉะนั้น  การฝกปญญาหรือการเจริญวิปสสนา มีความหมายอยางเดียวกนั นั่นคอืฝกใจใหเกิดความรู
เห็นใหเปนไปตามหลักความจริง นี่เปนจดุเดนของหลักการภาวนาปฏิบตัิ การฝกปญญาใหเกิดความ
ฉลาดรอบรูนัน้ ก็เพื่อจะนําปญญานั้นมาอบรมใจ สอนใจอีกขั้นตอนหนึ่ง ถึงปญญาจะมีมาก ถาไมมี
ความฉลาดที่จะนํามาสอนใจได ปญญานัน้แทบไมมีความหมายในทางธรรมแตอยางใด เพราะไมได
นํามาสอนใจตวัเองใหเกิดความรูแจงเห็นจริงในสัจธรรมได 

มีความรูด ี
แตไมมีความฉลาดทางปญญา 

 คนมีปญญามาก มีความรูมาก จะนับวาเปนนักปราชญผูฉลาดในธรรมทีเดียวยังไมได 
เหมือนกับคนที่มีเงินทองเปนจํานวนมาก แตไมมีปญญาความฉลาดที่จะบริหารทรัพยสมบัตินัน้ 



เพื่อสรางประโยชนใหแกตัวเองและสังคม ก็นับวาเปนคนจนดวยน้าํใจ  ไมมีการเสียสละใหเกิด
ประโยชนแกตนและสาธารณกุศลสวนรวม ถึงจะมีสมบัตมิากก็ไมมีความหมายอะไร นี้ฉันใด ผูที่มี
ความรูมาก มปีญญามาก แตขาดความฉลาดที่จะนําความรูนั้นมาสอนตวัเองได เปนทีน่าเสียดายที่
ทําตัวเปนผูประมาท ดังคําวา ความรูทวมหัวเอาตัวไมรอด รูอะไรไมสูรูวิชา รูเอาตัวรอดเปนยอดรู
ท้ังหลาย ความรูนี้มิใชวาจะทําสมาธิใหจิตสงบแลวเกิดขึน้เองได  เปนความรูที่เกิดขึน้จากการนึกคดิ
ใครครวญดวยเหตุและผล  อันพรอมดวยความฉลาดรอบรูตามความเปนจริงในสัจธรรมในยุคนีไ้ม
คอยมีผูฝกปญญาในทางธรรมเทาที่ควร  สวนมากจะฝกปญญาแนวความคิดตางๆ ไปตามกระแส
โลก ใชความนึกคิดไปตามกิเลสตัณหา การคิดใหเกิดเปนปญญาในทางธรรมนั้นไมเขาใจ อยางมาก
ก็พิจารณาไปตามหลักปริยตัิเทานั้น หรือทําสมาธิแลวแทนที่จะฝกการเจริญปญญาตอไป แตไมเปน
เชนนั้น หลังจากทําสมาธิแลวก็มาอานตําราที่ครูอาจารยทานเขียนเอาไว หรือฟงเทปของครูอาจารย
องคนั้นองคนีไ้ปไมไดใชปญญาพิจารณาเปนของสวนตัวเลย เปนเพยีงมีความรูจากผูอ่ืนอธิบายให
ฟง ไมไดเปนความรูท่ีเกิดจากปญญาของตัวเองแตอยางใด จึงเปนเพยีงความรูตามภาคทฤษฎีไป 
ความรูลักษณะนี้ ถาไมมีความฉลาดเปนของสวนตัว อาจจะเอาความรูนี้ไปปดชองทางปญญา
ระดับสูงได เพราะเขาใจในหลักธรรมะไปเสียหมด นี้เรียกวา รูกอนเห็น ถาเปนอยางนี้ก็ยากที่จะฝก
ปญญาใหเกดิขึ้นได ธรรมหมวดไหนก็รูไปเสียทั้งหมด ธรรมะขั้นต่ํา ธรรมะขั้นกลาง ธรรมะขั้นสูง
ก็รูแลว จะฝกปญญาใหเกดิขึ้นจากความรูนี้ฝกไดยากมากทีเดยีว อยางมากก็ฝกไดแคปญญาใน
สัญญาภาคปริยัติเทานัน้ 

ใหปฏิบตัิในมรรค๘ 
 ปริยัติเปนจุดเริ่มตนของการปฏิบตัิ ถาไมศกึษาในทางปรยิัติเอาไวจะไมเขาใจในการปฏิบัติ
เลย พระพุทธเจาไดเรียบเรียงไวแลวเปนอยางดี มีปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ คําวา ปริยัตินัน้ กวางขวาง
มาก จึงยากทีบุ่คคลจะศึกษาใหจบได หรือศึกษามาแลวก็ยากทีจ่ะเลือกเฟนธรรมนัน้ๆ มาปฏิบัติให
ถูกกับนิสัยตวัเอง ปริยัติที่ไดศึกษาตามตํารานั้นมีหลายขัน้ตอน มีทั้งธรรมะขั้นต่ํา ธรรมะขั้นกลาง 
และธรรมะขั้นสูง  การศึกษาธรรมะไปตามตําราทุกคนมสีิทธ์ิท่ีจะศึกษาได แตเม่ือศึกษามาแลวจะ
นํามาปฏิบัติเปนเรื่องยากที่จะนํามาปฏบิัตไิด เพราะไมเขาใจวาจะเริ่มอยางไร ถาเขาใจในมรรค ๘ 
แลวการเริ่มตนในการปฏิบตัินั้นงาย เพราะขั้นตอนการปฏิบตัินั้นพระพุทธเจาไดเรียบเรียงเอาไว
แลว ถาปฏิบตัไิมถูกตองตามขั้นตอน เปนเรื่องยากที่จะเปนไปไดหรือเปนไปไมไดเลย ฉะนั้น มรรค 
๘ จึงเปนหลักที่สําคัญในการปฏิบัติ ตองศึกษาใหเขาใจตคีวามหมายใหถูกตอง ใหปฏิบัติเปนไป
ตามหลักเดิมทีพ่ระพุทธเจาไดวางแนวทางเอาไวแลว ถาไมปฏิบัติใหเปนไปตามนี้จะเกิดความ
สับสน จับตนชนปลายไมถูก ไมรูธรรมหมวดใดควรนํามาปฏิบัติกอนและไมรูธรรมหมวดใดควร
นํามาปฏิบัติทีหลัง เห็นวาเปนธรรมก็นํามาปฏิบัติทําใหสับสนกันไปหมด  เหมือนกบัผูไมรู



หลักสูตร ในการเรียนหนังสือ เชน นักธรรมตรีในชั้นนี้มหีนังสืออะไรบางที่จะตองนาํมาศึกษา ตอง
เรียนเฉพาะนกัธรรมชั้นตรีเทานั้น  เมื่อมีปญหาออกมากจ็ะตอบถูกตองตรงประเด็น 
 นี้ฉันใด การภาวนาปฏิบัติ ถารูจักขั้นตอนในการปฏิบัติแลว ปญหาที่จะกอใหเกิดความ
สับสน ในการปฏิบัตินั้นจะหมดไป เพราะมคีวามเขาใจในหลักปฏิบัติที่ถูกตองแลว  หลักปฏิบัติที่
ถูกตองนั้นก็ตองศึกษาจากครูอาจารยผูที่ทานมีความชํานาญและถูกตองตามขั้นตอนทีต่รงตอมรรค
ผลนิพพานการปฏิบัติก็จะกาวหนาไปดวยดี การปฏิบตัติองมีหลักการที่ดี มีครูอาจารยเปนผูชี้แนะ
แนวทางที่ตรงตอมรรคผล เชน ปริยัติเปนคูกันกับสุตมยปญญา ปฏิบตัเิปนคูกันกับจนิตามยปญญา 
ปฏิเสธเปนคูกันกับภาวนามยปญญา สวนปฏิเวธกับภาวนามยปญญานัน้เปนธรรมะชัน้สูง และเปน
ธรรมะขั้นละเอียด เหมือนเดก็กําลังศึกษาอยูในชัน้อนุบาลจะไมเขาใจในชุดวิชาเรียน ในหลักสูตร
การศึกษาของระดับปริญญาเอกได เพราะสติปญญาและความสามารถยังไมพอจะไมเขาใจในวิชา
ระดับสูงนี้เลย นี้ฉันใด ปฏิเวธและภาวนามยปญญานั้นเปนอุบายธรรมะระดับสูงเกินสติปญญาของ
ผูเริ่มตนการปฏิบัติ เพราะยังไมมีความฉลาดรอบรูทางสติปญญา ถายังไมเขาใจในหมวดธรรมขั้น
เร่ิมตน ก็จะไมเขาใจในขั้นตอนของธรรมะขั้นสูงไดเลย ปฏิเวธและภาวนามยปญญาจะไมเกิดขึ้นแต
อยางใด ฉะนัน้ การภาวนาปฏิบตัิตองเริ่มตนจากสัมมาทิฏฐิปญญาความเห็นชอบ สัมมาสังกัปโป ใช
ปญญาพิจารณาดํารติริตรองตามหลักความเปนจริง ใหถกูตองตามมรรค ๘ ท่ีพระพุทธเจาไดตรัส
เอาไวแลว ถายนยอในมรรค ๘ เรียบเรียงลําดับตามหลักเดิม จะออกมาเปน ปญญา ศีล สมาธิ 
พระพุทธเจาจึงใหความสําคญัในหลักปญญาเปนอยางมาก ถาปญญาขัน้พื้นฐานไมมี จะไมรูวิธีใน
การปฏิบตัิแตอยางใด ฉะนัน้ สุตมยปญญาและจินตามยปญญา จึงเปนจุดเริ่มตนที่สําคัญ ถึงในยุคนี้
จะเรียบเรียงใหเปน ศีล สมาธิ ปญญาก็ตาม ในภาคปฏิบัตแิลวก็ตองเขาใจวา ศีล สมาธิ เปนปริยัติ ก็
ตองเอาปญญาในขั้นสุตมยปญญาและจินตามยปญญา มาศึกษาเรื่องศีลเรื่องสมาธิอยูนั้นเอง ถาไม
เอาปญญามาศึกษาเรื่องศีล เร่ืองสมาธิ จะรักษาศีลทําสมาธิไมถูกตองตามแนวทางที่พระพุทธเจาได
ตรัสเอาไวไดเลย ฉะนั้น ศีล สมาธิ ตองมปีญญาเปนองคประกอบในการรักษาศีลและปญญารอบรู
ในวิธีทําสมาธติอไปเรียกวา ปญญารอบรูในศีล ปญญารอบรูในวิธีทําสมาธินั่นเอง 
 การรักษาศีลแตละหมวดหมู ตองรูจักศีลของตนวาจะรักษาศีลหมวดใด ถาเปนฆราวาส 
จะตองรักษาศลี ๕ และศีล ๘ ตามความสามารถของตน ถาเปนสามเณรจะตองรักษาศีล ๑๐ ถาเปน
พระจะตองรักษาศีล ๒๒๗ ที่เรียกวาศีลในพระปาฏิโมกขจะรักษาศีลหมวดใดก็ตองใชปญญา 
ระดับขั้นพืน้ฐานนี้มาศึกษาศลีใหเขาใจ รูวธีิการรักษาศีลใหถูกตองวาศลีแตละขอจะรักษาใหมี
ความสมบูรณและบริสุทธิ์ไดอยางไร มิใชพูดวาใหพากนัรักษาศีลหมวดนัน้ หมวดนี้ไป ดังใน
พิธีกรรมที่เกี่ยวกับพระ ก็ตองมีพิธีไหวพระรับศีลตามพุทธประเพณีทีท่ํากันอยูในปจจุบัน นัน่เปน
พิธีรับศีล ถาจะรักษาศีลก็ตองศึกษาเรื่องของศีลใหเขาใจ เพราะอุบายวิธีการรักษาศีลแตละขอนั้น มี
อุบายในการรักษาแตกตางกนั ฉะนั้น ตองใชปญญารักษาศีลทุกขั้นตอน ฆราวาสก็ตองมีปญญา



รักษาศีลของฆราวาส พระเณรก็ตองมปีญญารักษาศีลของตัวเองเชนกนั ไมเชนนั้นศลีจะขาดตก
บกพรองเศราหมองไปโดยไมรูตัว ถามีปญญารักษาศีลอยูความบริสุทธิ์ในศีลจะมีอยูท่ีกาย วาจา ใจ 
ของเราตลอดไป ศีลท้ังหมดเปนปริยัติ จะตองใชปญญาในการศึกษาใหเขาใจ นี่ก็เปน สัมมาทิฏฐิ 
ปญญาความเห็นชอบในการรักษาศีลในระดับหนึ่ง จะรักษาศีลไดอยางหยาบ รักษาศีลไดอยางกลาง 
รักษาศีลไดขัน้ละเอียดอยางไรนั้น ก็ขึ้นอยูกับสติปญญาของแตละบุคคล วิธีการรักษาศีลอยางไรนั้น
ไดอธิบายไวแลว ในหนังสือสัมมาทิฏฐิเลม ๑ ในเลมนีจ้ะไมอธิบายซํ้าอีก เพราะจะเปนหนังสือเลม
ใหญเกนิไป 

ปญญา ศึกษาศีล สมาธิ 
 หลักการที่ครูอาจารยสอนในวิธีภาวนานัน้มีมาก แตละทานก็มีเจตนาดีตอผูปฏิบัติทั้งนั้น 
เราเปนผูรับอุบายวิธีภาวนาจากครูอาจารยมา ก็ตองใชปญญาพิจารณาดูกอนวา อุบายวิธีนี้ถูกกับจริต
นิสัยเราไหม อุบายใดไมถูกกบัจริตนิสัยเราก็อยาเอามาใสใจ อุบายใดที่เหมาะสมตรงกันกับจริตของ
เราก็เอามาปฏิบัติตอไป อุบายในการสอนของแตละทานมีหลักใหญอยู ๒ ประการ ดงัไดกลาว
มาแลว คือ กรรมฐานสองอยาง ไดแก สมถกรรมฐานและวิปสสนากรรมฐาน สวนใหญในยุคนีจ้ะ
สอนหนักไปในวิธีทําสมาธิ  ดังมีการสอนกันในที่ทั่วไป บางแหงก็สอนในวิธีทําสมาธิลวนๆ โดย
ไมมีอุบายปญญาแฝงอยูในสมาธินั้นเลย บางแหงก็สอนวธีิทําสมาธิเชนกัน  แตก็ยังมีอุบายปญญา
แฝงอยูในสมาธินั้นๆ เชนสอนวา ใหทําสมาธิไปกอน เมือ่จิตมีความสงบแลวจึงใชปญญาพิจารณาที
หลัง ทานมีเหตุผลวา ถาจิตไมมีกําลังจากการทําสมาธิจะพิจารณาดวยปญญาไมได นี่เรียกวาสอน
อุบายวิธีภาวนาอยางผูกขาดตายตัว เปนในลักษณะวาจะใชปญญาพิจารณาในสัจธรรมแตละครั้ง 
จะตองทําสมาธิใหจิตมีความสงบกอนจึงจะใชปญญาพิจารณาอะไรได สมมุติวาถาวันไหน เดือน
ไหน ปไหน จติไมสงบเปนสมาธิ ก็ใชสติปญญาพิจารณาธรรมอะไรไมไดเลย การสอนในลักษณะ
นี้ก็ยังดีกวาวิธีสอนใหทําสมาธิลวนๆ โดยไมมีอุบายปญญาแฝงอยูบางเลย อยางไรกต็ามการสอนใน
วิธีทําสมาธิกอนปญญานั้นกใ็ชได แตจะมีก่ีคนท่ีทําสมาธิใหจิตสงบไดแลวตอดวยปญญา ปญญาที่
จะนํามาตอทายสมาธินั้นเอามาจากไหน เราเตรียมไวแลวหรือยังวาปญญาเปนอยางไร ถาเราไมได
เตรียมปญญาเอาไว ถึงจิตมคีวามสงบเปนสมาธิอยูก็ตาม ก็ไมมีปญญาพิจารณาตอจากสมาธิอยู
นั้นเอง ผูสอนในวิธีนี้ชอบพดูวา ทําสมาธิไปเถอะ เมื่อจิตมีความสงบแลวปญญาจะเกดิขึ้นเอง แลว
เอาปญญานั้นเจริญวิปสสนาตอไป การสอนดวยวิธีนี้ ก็จะเขาลักษณะวา บอดจูงบอดไปไมรอด
เพราะบอดจูงกัน 

ศึกษาประวัตขิองพระอริยเจาใหเขาใจ 
 ถาผูสอน ผูปฏิบัติภาวนา ไดศึกษาประวัติของพระอริยเจาในสมัยคร้ังพทุธกาลแลว จะรู
ทันทีวาทานเหลานั้นบรรลุธรรมเปนพระอริยเจาดวยอุบายธรรมอยางไร แนวทางการบรรลุธรรม
นั้นเหมือนกับเราสอนและปฏิบัติอยูนี้หรือไม ถาไมเปนไปตามหลักเดิม ที่พระพุทธเจาและพระอรยิ
เจาสอนเอาไว จึงยากทีจ่ะเปนไปได หรือเปนไปในมรรคผลไมไดเลย ฉะนั้น จึงศึกษาประวัติของ



พระอริยเจาใหเขาใจ ในจุดเริ่มตนทานเหลานั้นก็เปนปุถุชนธรรมดาทั่วไป เมื่อทานเหลานั้นไดไป
พบพระพุทธเจาและพระอริยเจาแลวก็ตองไดรับฟงธรรมอันเปนความจริง ในสิ่งที่เขาใจมากอนวา
เปนเราและเปนของของเรา ก็มีความเขาใจตรงกันขามทั้งหมด มีเหตุผลเช่ือถือไดวาไมมีธาตุขันธ 
สวนใดเปนอัตตาตัวตนแตอยางใด ธาตุขันธทุกสวนจะเปนไปตามความจริง คือ อนิจจงั ทุกขัง 
อนัตตา ปญญาที่รูเห็นไปตามความจริงเหลานี้ เปนปญญาที่มีอยูในตวัเองมากอนท้ังนั้น  มีเหตผุล
ประกอบในการตัดสินใจไดอยางถูกตอง และมีพยานหลักฐานยืนยันไดวาสิ่งนีย้อมเปนอยางนี้จริงๆ  
เมื่อเกิดมาแลวตองแก ก็มพียานหลักฐานวา ทุกคนยอมแกดวยกัน การเจบ็ไขไดปวยกเ็ห็นกนัในที่
ทั่วไป เมื่อเขาแกไดเราก็ตองแกเหมือนเขา เมื่อเจ็บปวยไดเราก็จะตองเจ็บปวยเหมือนเขา  เมื่อเขามี
ความทุกขกาย ทุกขใจได เราก็ตองมีความทกุขกายทกุขใจเหมือนเขา เมือ่เขามีความตายได เราก็ตอง
ตายเหมือนเขา ทุกคนทุกตวัสัตวเมื่อเกดิมาแลวนั้นตองเปนอยางนี้เหมอืนกัน การพลดัพรากจากสิ่ง
ที่รักและหวงแหนทุกคนก็ตองเปนไปตามนัน้ ไมมีใครจะเกาะอยูในสิ่งทีรั่กไปตลอดกปัตลอดกัปล
ได ในวันหนึ่งก็ตองตายจากกันแนนอนเมือ่เขาใจในความจริงในคําสอนของพระพุทธเจาและพระ
อริยเจาอยางนี ้จึงมีสัมมาทิฏฐิ ปญญาความเห็นชอบในขัน้เริ่มตน ตัดขาดจากมจิฉาทิฏฐิ ความเห็น
ผิดเดิมทันท ี
 นี่เปนอุบายวิธีที่พระพุทธเจาไดสอนแกพุทธบริษัทมาในครั้งพุทธกาล เปนจุดเริ่มตนใน
การประกาศพระพุทธศาสนา  พระพุทธเจาจะสอนใหมีสติปญญากอนทุกคร้ัง  เพราะสติปญญาเปน
แสงสวางใหแกใจ ถาใจมีสติปญญาเปนองคประกอบแลวจะทําใหใจมีความรูเห็นท่ีเปนจริง สิง่ใดที่
ใจมีความเห็นผิดเปนมิจฉาทิฏฐิ สติปญญาก็จะชวยใหจิตมีความกระจางรูเห็นไดชัดเจน  วาส่ิงนี้
เปนอยางนี้ เหมือนกับกระจกเงาที่ใสสะอาดยอมสะทอนภาพกลับมาเหน็หนาตวัเองได นี้ฉันใด 
สติปญญาจึงเปรียบเหมือนแสงสวางใหแกใจฉันนั้น เพราะใจหลงตัวเองมายาวนานจนถึงปจจุบัน 
ความเขาใจในสิ่งตางๆ จึงตรงกันขามกับสิง่ที่เปนจริงมาตลอด หรือเรียกวา จิตตกอยูในที่มืด คือ 
อวิชชา ไมรูเหน็วาอะไรจริงหรือไมจริง ส่ิงใดที่มาสัมผัสจะรับเอาในสิ่งนั้นๆ ทันที ไมมีความรู
ความฉลาด ขาดทั้งเหตแุละผล เหมือนกับผูเดินทางในที่มดืจะไปไมถึงไหนเลย ถึงจะกาวขาเดินไป
อยูก็ตามการเดนินั้นกจ็ะวกวนไปมาหาที่เดมิอยูเสมอ ถึงจะเดินวนมาที่เดิมอยูก็ตาม หารูไมวาในที่
แหงนีเ้ราเคยหลงมากอนแลว เหตุที่ไมรูก็เพราะความมืดเปนอุปสรรคในการสังเกตในจุดหมายใดๆ 
ถึงจะเขาใจวาเปนของใหมอยูก็ตาม นัน่เปนเพียงความเขาใจหลอกตวัเอง เทานั้น ที่จริงก็เปนของเกา
นั่นเอง นี้ฉันใด ใจทีห่ลงอยูในภพทั้งสามนี้ก็เชนเดียวกนั หรือบางภพอาจจะไดไปพกัผออนหยอน
อารมณในรูปภาพ อรูปภพอยูบางในที่สุดเมื่อถึงกาลเวลาอํานาจของฌานเสื่อม ก็กลับมาเกิดใน
กามภพนี้ตามเดิม 
 บางภพเปนเปรตบาง เปนสัตวดิรัจฉานบางเปนมนุษยบาง ขึ้นอยูกับกรรมที่จะพาเปนไป 
หรือไดมาเกดิเปนมนุษยแตไมมีคุณภาพ ไมมีสติปญญาฉลาดรอบรูตามความเปนจรงิแตอยางใด จงึ
ใหช่ือวา ตะโมตะมะปรายะโน เปนผูมืดมาแลวมืดไปวนเวยีนอยูใน ๓ ภพ หาทางออกไมไดเลย นี่



เปนเพราะอวชิชาปดบังใจจงึไมรูเห็นตามความเปนจริง ถึงจะไดมาเกิดเปนมนุษยอยูในโลกนี้อีกก็
ตาม ก็ยังมาหลงวาเปนสถานที่เกิดใหมอยูนั้นเอง ที่จริงแลวก็เปนโลกเกาสถานที่เกาที่เราเคยเกดิเคย
ตายมาแลวในอดีตเกิดตายๆ ในโลกนี้ไมรูวากี่ชาติกีภ่พกห็าที่จบลงไมไดและไมรูวาเกิดตายมา
จนถึงปจจุบันนี้ ไมมีใครนับไดและจะเกิดตายตอไปในอนาคตชาติหนา ไมรูวาจะเกดิตายอีก
ยาวนานเทาไร ไมมีใครกําหนดได นี่คือใจมืดบอดในโมหะ อวิชชา เหมือนกับการหลงทางในที่มืด
จะไปไมถึงไหนเลย จะวนไปมาในที่แหงเดียวจนนับรอบไมได กย็ังมดืยังหลงเขาใจวาเปนของใหม
อยูเร่ือยไป นี่คือใจไมมีสติปญญาเปนของตัวเอง ความหลงความมืด ความไมรูเหน็ตามเปนจริงกจ็ะ
มีตอไป พระพทุธเจาอบรมสั่งสอนพุทธบริษัทก็เพื่อใหรูเห็นตามความเปนจริงกอนจะรูเห็นตาม
ความเปนจริงได ตองฝกสตปิญญา ใหเกดิขึ้นที่ใจใหได ถาสติปญญาเกิดขึ้นที่ใจเมื่อไรความหลงใน
ใจความมืดท่ีปดบังความจริงก็จะสลายออกจากใจไป ความเขาใจที่ถูกตองก็จะเกิดขึ้นที่ใจรูเห็นใน
สิ่งใดก็จะเปนไปตามความจริงท้ังหมดจึงเรียกวา สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ ส่ิงนี้เองที่พระพุทธเจา
ตองการในจดุเริ่มตน ถาเริ่มตนในจดุนี้ไมได การภาวนาปฏิบัติตอไปก็จะเปนโมหะภาวนา จะทํา
สมาธิก็จะเปนโมหะสมาธิตอไป อาการของใจที่เกดิขึ้นจากจิตมีสมาธกิ็จะหลงในอาการของจิต มี
นิมิตอะไร เกดิขึ้นก็ไมมีสตปิญญานํามาพิจารณาวา นิมตินั้นเปนของจริงหรือของปลอม มีแตนอม
ใจเชื่อวาเปนของจริงทั้งหมด จุดนี้เองผูทําสมาธิดวยความหลง ความไมรู จึงกลายเปน มิจฉาสมาธิ
ไปโดยไมรูตวั 

ไตรลักษณเปนหลักประกอบปญญา 
 พระพุทธเจาจึงไดชี้แนะความจริงในสรรพสังขารทัง้หลายวา ทุกสิ่งมันมีความจริงอยางนี้ๆ 
ใชสตปิญญาพจิารณาใหรูเห็นใหเปนไปตามไตรลักษณคอื อนิจจัง ทุกขัง อนตัตา ธาตุสี่ ขันธหา ใช
สติปญญาพิจารณาอยูเสมอ ถาจิตจะไมละถอนปลอยวางในสิ่งใดก็ตาม ก็ใหใชสตปิญญาพิจารณา
อยูบอยๆ จนเกิดความชาํนาญ อีกวันหนึ่งขางหนาจะเกิดความรูเห็นตามความเปนจริงได เมื่อจิตรู
เห็นตามเปนจริงจิตจะมกีารเปลี่ยนจากความเห็นผิด กลายมาเปนความเห็นถูกได แตกอนเห็นวาเปน
ของดีที่เที่ยงแทแนนอน เมื่อพิจารณาใหรูเห็นดวยปญญาแลวไมมีส่ิงใดเที่ยงแทแตอยางใด แตกอน
เขาใจวากามคณุเปนความสุข ทําใหใจเกดิความสนุกราเริง เมื่อใชสติปญญาพิจารณาใหรอบรูแลว 
กามคุณเปนบอเกิดแหงความทุกขทั้งนั้น ที่เขาใจวาเปนความสุขก็เพราะความหลงในใจ และความ
ไมรูทุกขโทษภัยในกามคณุนั้นเอง แตกอนเขาใจวา ธาตุส่ี ขันธหาเปนอัตตาตัวตน เมื่อใชสติปญญา
พิจารณาใหรูเห็นตามเปนจรงิแลว  ไมมีส่ิงใดเปนอัตตาตวัตนแตอยางใด  เมื่อใจไดรูเห็นตามปญญา
อยางนี้จะมีความเชื่อมั่นในความรูเห็นทีเ่กดิขึ้นเฉพาะตัวไดชัดเจนทีเดยีว  ความยดึมัน่ถือมั่นในธาตุ
ขันธวาเปนอัตตาตัวตนก็จะสลายตัวไปได จึงจะเกิดความเขาใจเปนสมัมาทิฏฐิ  มีความเหน็ที่ถูกตอง
ตามความเปนจริง ฉะนั้น การใชสติปญญาพิจารณาใหเปนไปตามไตรลักษณจะทําใหใจเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในทัศนะความเห็นเปลี่ยนจากความเหน็ผิดทีเ่ปนมิจฉา มาเปนสัมมาทิฏฐิที่มีความเหน็
ที่ถูกตอง ถาใชปญญาพิจารณาใหเกดิความรูเห็นละเอยีดมากขึ้นกวานี้ ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงจาก



ปุถุชน กาวขึ้นเปนพระอริยเจาขั้นใดขัน้หนึ่งตามวาสนาบารมี ถาใครไดอานประวัตขิองพระอริยเจา
แลวก็จะเกิดความมั่นใจวา หลักสัมมาทิฏฐิ ปญญาความเห็นชอบเปนจุดเริ่มตนในการปฏิบตัิท่ี
ถูกตอง เปนไปตามคําสอนของพระพุทธเจา ท่ีตรัสสอนเอาไวอยางชัดเจน ผูท่ีทานไดบรรลุธรรม
เปนพระอริยเจาในครั้งพุทธกาล ทานเหลานั้นก็ปฏบิัตภิาวนามาอยางนีใ้นยุคนี้สมยันี้ ถาผูภาวนา
ปฏิบตัิเปนไปตามหลักเดิมมีความรูเห็นเปนไปตามที่พระพุทธเจาไดสอนไวก็มีสิทธ์ิบรรลุเปนพระ
อริยเจาในชาตนิีไดเชนกัน 
 พระพุทธเจาไดประกาศพระศาสนาเปนเวลายาวนานถึง ๔๕ ป เจตนาจะประกาศความจริง
ใหมนษุยไดรูเห็นความจริง เมื่อมนุษยยังเพอฝนไปตามกระแสของโลกอยู  ความเห็นที่เปน
มิจฉาทิฏฐิยอมเขาใจผิดตอหลักความจริงตลอดไป เมื่อใจยังไมยอมรับความจริงแตอยากจะรูความ
จริง มันเปนไปไมไดอยางมากกเ็ปนเพียงรูความจริงไปตามตํารา สวนความจริงที่รูเหน็ในสติปญญา
หารูไมเพราะเราไมฝกสติปญญาใหเกดิขึ้นที่ใจไวเลย อยางมากกเ็ปนเพียงปญญาในสัญญาเทานั้น 
จึงเปนปญญาอยูในขั้นสุตมยปญญายังไมกาวขึ้นสูจนิตามยปญญาแตอยางใด คําวา จนิตามยปญญา 
อุบายวิธีจินตนาการเปนวิธีใชความคิดพนิิจพิจารณาตรกึตรอง วิจารณ วิเคราะหใครครวญ จึง
เรียกวา สัมมาสังกัปโป การดําริพิจารณาใหเขาใจในความเปนจริงตอส่ิงนั้นๆ ถาพิจารณารูเห็น
ความจริงชัดเจนเทาไร ความเขาใจที่รูเหน็ ก็จะมาหนนุสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเห็นจริงตามความ
เปนจริงมากขึน้ การดําริพิจารณาในสัจธรรมตางๆ ก็มีความขยันหมัน่เพียรตรึกตรองอยูเสมอ 
ความรูเห็นก็มคีวามกระจางชัดเจนมากขึ้น ความเขาใจตามหลักความเปนจริง ก็ยิ่งมีความเหน็จริง
มากขึ้น ความรูจริง ความเห็นจริงนี้เอง จะทําใหเกิดความแยบคาย ความแยบคายจะทําใหเกิดความ
หายสงสัย ไมมีการลูบคลําดงัท่ีเคยเปนมา ใจก็จะไดละมิจฉาทิฏฐิ ความเห็นผิดความเขาใจผิดไปได 
ความเขาใจในความเปนจริงก็จะเกิดเปน สัมมาทิฏฐิ มีความเห็นชอบตามความเปนจรงิไดอยางเต็ม
ตัว นี่จึงเปนการละความเหน็ผิดในเบื้องตน ถาความเห็นขัน้เริ่มตนไมเปนไปตามนี้ จะไมมีทางได
บรรลุมรรคผลขั้นใดขั้นหนึ่งไดเลย ถึงจะมคีวามเพยีรมากสักปานใดกจ็ะเปนไปในทาง มิจฉาวายา
โม ความเพียรผิดตลอดไป 

ใจหลงสมมุต ิ
 อุบายการฝกปญญามีองคประกอบสองอยาง ไดแก สัญญา ความจําไดหมายรู และสมมุติท่ี
เปนสภาพความจริงท่ีมีอยูในตัวมันเอง เรียกวา จริงสมมตุิ ทุกอยางทีเ่รียกขานกันอยูทุกวันนี้ ลวน
แตเปนสมมุตทิั้งส้ิน แมแตดนิฟาอากาศ เดอืนดาว ก็ตั้งชือ่ตามสมมุติ หรือลมมรสุมที่แปรปรวนอยู
ตามธรรมชาติของมัน ไมไดประกาศตวัเองวาชื่อนั้นชื่อนี้แตอยางใดแตคนไปสมมุติช่ือใหตางหาก
เลา หรือตั้งชื่อคนและสัตววาชื่อนั้นชื่อนี้ก็ตาม ก็เพื่อไดเรียกขานกันในคําสมมุติเทานั้น รถแตละคัน
เครื่องบินแตละลํา ก็เปนคําสมมุติเรียกกนั ถาร้ือช้ินสวนของรถและเครื่องบินออกมาแลว ช่ือของรถ
และเครื่องบินก็เปลี่ยนไป เรียกเพยีงวาอะไหลช้ินสวนแตละอยางเทานัน้  แมรางกายที่ใหนามสมมตุิ



วาเปนมนุษยกด็ี หรือเรียกวาคนก็ดี กเ็ปนคนเพียงสมมุติเทานั้น ถาแยกชิ้นสวนแตละอยางออกไปก็
เรียกตามสมมตุิปลีกยอยไปอีก แตละอยางก็มีช่ือของมันตามสมมุติ เชน ผม ขน เล็บ ฟน หนัง เนื้อ 
เอ็น กระดูก เยือ่ในกระดูก มาม หัวใจ ตับ พังผืด ไต ปอด ลําไสใหญ ลําไสนอย อาหารใหม อาหาร
เกา ถาเอาชิ้นสวนตางๆ ในรางกายนี้ออกไปแลวจะเรียกวาอัตตาตวัตนไมไดเลย หรือเอาไฟเผาไหม
ไปทั้งหมด จะไดคําสมมุติอีกอยางหนึ่งวา อนัตตา แปลวาไมมีอะไรเปนตัวตนของเราแตอยางใด 
เปนเพยีงจิตสังขารสรางขึ้นมาอาศัยช่ัวคราวทานั้น ไมกีว่ันเดือนป รางกายกแ็กเฒาชราไปตาม
อายุขัยแลวตายไป คําวา ตาย ก็คือจิตไดออกจากรางกาย บางคนก็ตายตามอายุขัย บางคนก็ตายไป
ดวยกรรมตัดรอน อายุยังไมถึงวัยที่จะตายก็ตายได ฉะนัน้ รางกายจึงเปนคนแคสมมตุิ ถาผูมี
สติปญญาที่ดมีีความฉลาดรอบรูก็จะไมหลงในรูปสมมตุินี้เลย นี่คือหลักปญญาสอนใจ ใหรูจริงเห็น
จริง จึงเปนอุบายตดักระแสแหงความหลงของใจและความไมรูของใจออกไปได 
 การสรางปญญาจากสมมุติมิใชวาจะพิจารณารูปกายเพยีงอยางเดียว รูปกายคนอื่น สัตวอ่ืน
ก็เปนรูปสมมตุิเชนเดียวกัน การพิจารณารปูกายเราอยางไรก็ใหพิจารณารูปกายคนอื่น สัตวอ่ืนให
เปนรูปสมมุติอยางเดยีวกัน หรือรูปอยางอื่นที่ไมมีวิญญาณครอง เชน วตัถุสมบัติที่เรามีกรรมสิทธิ์
อยูในคําสมมตุิวาเปนสมบัตขิองเรา ก็ใหเขาใจวา วัตถุสมบัติทั้งหมดนัน้เปนของเราโดยสมมุติ  
ในชวงที่มีชีวติอยูก็อาศัยในสมบัตินี้ไปสมมุติภายใน คือรางกายเราเมื่อยังมีชีวิตอยู จึงตองการ
สมมุติภายนอกเขามาเสริมค้ําจุนอุดหนุนกนัไป เพราะธาตุส่ีจะมีชีวิตอยูไดก็ตองใชธาตุภายนอก คอื 
อาหารหวานคาวตางๆ มาบํารุงใหทรงตัวอยูตอไปได เมื่อถึงอายุขัยของธาตุส่ีแลว ถึงอาหารจะดมีี
คุณคาทางโภชนาการสักปานใดก็ไมมีความหมาย หรือยาบํารุงอยางดีกไ็มมีประโยชน เมื่อถึงจุดนัน้
แลวไมมีส่ิงใดชวยไดเลย จะมีลาภ ยศ สรรเสริญ สุขในกามคุณจะมีสมบัติมากมายมหาศาลอยูก็ตาม 
เมื่อถึงกาลเวลาก็จะตองพลัดพรากจากของที่รักนี้ไป หรือญาติพี่นองเพือ่นฝูงที่รักก็ตาม ก็จะตอง
เปนตัวใครตัวมัน ผูที่ตายก็ตายไป ผูที่ยังมชีีวิตอยูก็หากนิกันไป หายใจเขาออกกันไป ในอีก
ชวงหนึ่งเรากจ็ะเปนเหมือนกันกับผูที่ตายไปแลว ชีวิตของมนุษยและสัตวทุกประเภท เกิดขึ้นใน
เบื้องตน ตั้งอยูไดชั่วขณะ แลวก็ตายไปเสีย ไมมีใครๆ จะมีชีวิตอยูตลอดไปได อุบายเสริมสราง
ปญญายังมีอยูอีกมากมาย อะไรก็ตามที่เราสัมผัสไดดวย ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ ในรูป เสียง กล่ิน รส 
โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ เปนอายตนะภายใน อายตนะภายนอก ใหใชปญญาพิจารณาวาเปนสมมุตท่ีิ
เกิดดับๆ อยูในโลกนี้ท้ังหมด จงดําริพิจารณาอยูบอยๆ ปญญาจะเกิดขึ้นจากการพิจารณานั่นเอง 

สัญญาเปนฐานรองรับปญญา 
 คําวา ปญญา ตองมีสัญญาเปนองคประอบ นี่เปนเรื่องจริง ถาไมมีสัญญาเปนตัวกําหนด
ทิศทางเอาไว ปญญาจะพิจารณาไปโดยไมมีขอบเขต คิดไป ไมเปนเรื่องเปนราว คิดไปแบบเรื่อย
เปอย จับตนชนปลายไมมีหลักการที่จริงจงั เปนความคิดฝนไปตามกระแสโลกที่ไมมีขอบเขต
พรมแดน เปนความคิดที่เล่ือนลอยไปตามโมหะอวิชชา ยิง่คิดก็ยิ่งมดืยิ่งหลง ในที่สุดกม็ีความคิดที่



ติดพันอยูกับสงัขาร เปนความคิดที่เสริมความโลภ เสริมความโกรธ เสริมความหลง เสริมราคะ ตํร
หาใหเกิดความรุนแรง ทําใหใจเกิดความกําเริบขึ้นได ถาผูมีสติปญญาดีไมประมาทฉลาดรอบรูใน
สัญญา ก็เลือกจําเอาในสัญญาที่เปนประโยชน อันจะกอใหเกิดความรูจริงเห็นจริงในสัจธรรมได 
เลือกเอาในสญัญาสวนนั้นมาเปนองคประกอบในปญญาได เชน เร่ืองคิริมานนทที่มีในพระสูตร ถา
ผูปฏิบัติไดอานประวัติคิริมานนทเมื่อไร กจ็ะเขาใจวา สญัญาเปนคูกับปญญาไดเปนอยางดี ถาไมมี
ความกําหนดจดจําในสิ่งนั้นมาจะใชปญญาพิจารณาไมตรงกับความหมายนั้นเลย เชน อนิจจสัญญา 
การกําหนดดูในสิ่งท่ีไมเท่ียงความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปตามสรรพสังขารทัง้หลาย จะเปน
ภายในภายนอก ใกลไกล หยาบ ละเอียด สิ่งที่มีวิญญาณครองและสิ่งท่ีไมมีวิญญาณครอง ทุกอยาง
จะตองมีการเปล่ียนแปลงทัง้นั้น เปนไปตามธรรมชาติในตัวของมันเอง ท้ังท่ีไมอยากใหเปนไปอยาง
นั้น  แตก็ไมเปนไปตามความตองการของเรา ในรางกายทกุสวนยอมมีความแปรปรวนอยู
ตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงในรางกายจึงไมมีใครสนใจที่จะนํามาพิจารณา เพราะถือวาเปนเรื่อง
ธรรมดาไปเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นก็ทําใหเกิดความทุกขขึ้นที่ใจได เชน คนเฒาคนแกที่รูเห็น
ไดชัดทีเดียว เมื่ออายุมากขึ้นเทาไร กําลังกายกําลังใจยอมถดถอยออนเพลียลง จะเดนิไปมาในที่ไหน
แหงใดไมสะดวกทั้งส้ิน แมจะอยูกนิหลับนอนทุกอยางจะเปนอุปสรรคอยางเหน็ไดชัดทีเดียว ถึงจะ
เปนไปตามธรรมชาติของสังขาร แตก็เปนทุกขใจมใิชนอยเลย 
 ผูภาวนาปฏิบตัิแลวไมควรนิ่งดูดาย ควรใชปญญาพิจารณาดูใหรูเหน็ในการเปลี่ยนแปลง
ของรางกายอยูเสมอวา ความไมเที่ยงในสังขารรางกายทําใหเกิดทุกขไดอยางไร ถาผูมีอายุยังนอย 
กําลังกายกาํลังใจยังแข็งแรง เขาเหลานี้จะไมมีความสํานกึตัวได ในเมื่อใดมีอายุขยัมากขึ้น ทุกคนจะ
เกิดความรูสึกเหมือนกนั ฉะนั้นถึงเรายังไมเฒาแกก็อยาประมาทลืมตัว เมื่อเราไปพบเห็นคนเฒาแก
อยูในทีใ่ดกต็าม เราไมควรมองขามในคนเฒาแกนัน้ๆ พยายามทีจ่ะกําหนดจดจําเอาความเฒาแกของ
ทานเหลานั้น มาเปนกระจกเงาสะทอนถึงความจริงที่ทุกคนตองเปนไปอยางนี้ แมตัวเราผูกําลังดูใน
ลักษณะทาทางแหงความทุกขจากคนเฒาแกนี้อยูในวันตอไปเมื่ออายุขยัเราเทากนักับทานเหลานั้น 
สังขารรางกายเราก็จะแกเฒาเหมือนกนักับทานเหลานั้นแนนอนใชสติปญญาพิจารณาคิดคํานึงถึง
เหตุการณแกเฒานี้มาเปนอบุายสอนใจตวัเองอยูเสมอ เพือ่เปนอุบายธรรมสังเวชสลดใจในสิ่งที่
เกิดขึ้นและเปนสิ่งไมควรปรารถนาแตมาไดรับในสิ่งไมพึงพอใจ ถาผูใดมีสตปิญญาพิจารณาตรึก
ตรองตามอาการของธาตุขันธถึงความเฒาแกอยางนี้อยูบอยๆ นับไดวาผูนั้นมคีวามเพียรอยูในตัว
หรือใชปญญาพิจารณาในคนอื่นสัตวอ่ืนภายนอกวาเปนความไมเท่ียง มีความแปรปรวน
เปล่ียนแปลงไปเปนธรรมดา ถาพิจารณาเปนไปในลักษณะอยางนี้อยูก็ชือ่วามีความเพียรไดเชนกนั 
เพราะเปนการพิจารณาใหเกิดความเขาใจใหรูเห็นเปนสามัญลักษณธาตุ เปนธาตขุันธท่ีไมเท่ียง
เหมือนกัน 



 การใชปญญาพิจารณาในอนิจจสัญญาใหเปนไปในความทุกข ก็เปนสิง่ตอเนื่องกัน ความ
ไมเที่ยงอยูที่ไหนจะทําใหเกดิความทุกขในที่นั้น เปนความทุกขเกิดขึน้เพราะความผดิหวังทีไ่ม
เปนไปตามความตองการของเรา นั่นเปนความเขาใจผิดมคีวามเหน็ผิด มีแตคิดที่ผิดไปจาก
ธรรมชาติ อยากใหส่ิงที่ไมเทีย่งไดเกิดความเที่ยงตามความตั้งใจ เมื่อไมเปนตามความตั้งใจกเ็กิด
ความทุกขใจ เกิดความโศกเศราพิไรรําพันไมเปนอันกินอันนอน นัน่เรยีกวาใจหลงใจไมรูในความ
เปนจริง ฉะนัน้จงใชปญญาอบรมใจอยูเสมอวา ในสรรพสังขารทั้งหลายนั้น เปนสิง่ท่ีไมเท่ียงแท
แนนอน เปนสิง่ท่ีเกิดขึ้นแลว ตั้งอยูชั่วขณะ แลวก็ดับสลายไป ไมวา สิง่นั้นจะมีวิญญาณครอง 
หรือไมมีวิญญาณครองกต็าม ทุกอยางยอมเปนไปอยางนี้ ในเมื่อมีชีวิตอยูก็อาศัยกันไป อยูกันไป ให
ทําความเขาใจแกตัวเองวา สรรพสังขารทัง้หลายเราจะไมติดใจในสิง่นัน้ๆ หรือเราจะไปเห็นคน
เจ็บปวยไขในลักษณะใดก็ตามตองใชสัญญาจดจําในลักษณะอาการของคนเจ็บปวยมาพิจารณาวา 
คนปวยอยางนัน้ยอมมีความทุกขใจแนนอน การเจ็บปวยไมมีใครตองการ ถึงจะไมตองการก็หนไีม
พน ทุกคนยอมเปนอยางนี้ แมเราผูใชปญญาพิจารณาอยูกจ็ะเกิดความทกุขเพราะการเจ็บปวยนี้ 
เชนกัน บางคนถึงกับตาบอดหูหนวก แขนขาดขาขาด อวัยวะไมสมประกอบอีกเปนจํานวนมาก ทุก
คนไมตองการอยากจะเปนเชนนั้น แตก็เปนไปแลว ในชาตินี้ถึงเราไมเปนอยางนัน้ก็ตาม ในเมื่อเรา
จะตองมาเกิดในโลกนี้อยู ตองพบในลักษณะอยางนีแ้นนอน  หรือผูที่สูญเสียจากสิ่งทีรั่กไปมีความ
ทุกขใจอยางไร เชน สูญเสียสามีอันเปนทีรั่ก สูญเสียภรรยาอันเปนที่รักหรือสูญเสียลูกอันเปนที่รัก 
ความทุกขใจทีเ่กิดจากความสูญเสียอยางนี ้ผูที่ไดสัมผัสมาแลวจะมีความรูสึกวาทุกขใจเปนอยาง
มาก เชนบุตรธิดาผูที่สูญเสียพอแม อันเปนที่รัก ลูกศิษยทีสู่ญเสียครูอาจารยอันเปนที่รักญาติมิตรอัน
เปนที่รักสูญเสียไป ยอมเกิดความทุกขใจทั้งนั้น หรือวตัถุส่ิงของที่มีคาราคาแพงไดสูญเสียจากเรา
ไป ความทุกขใจความไมสบายใจจะเกิดขึ้นทันที นี่คือความทุกขใจเกิดขึน้จากสิ่งที่ไมเที่ยง ความ
ทุกขเกิดขึน้จากสิ่งที่เรารัก 
 ความทุกขใจยอมมีเหตุเกดิขึน้มากมาย เชน คนอื่นมีกิริยาแสดงออกมาทางกายที่เราไมชอบ
ใจในลักษณะตางๆ หรือพูดสอเสียดเบียดบังไมเปนความจริงในสิ่งใดก็ตาม ก็จะเกดิความทุกขขึ้น
ทันที ฉะนัน้รูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะเปนเหตใุหเกิดความทุกขใจได แมแตหนาทีก่ารงานที่เรา
รับผิดชอบอยูหรือทําอยู  กท็ําใหเกิดความเครียดเปนทกุขไดเชนกัน ความทุกขที่เกดิขึ้นจากภายใน
คือรางกายเราเองก็มีมากมาย ความทุกขที่เปนเหตุจากภายนอกทําใหเราเปนทุกข กน็บัไมถวน
เชนเดยีวกัน ฉะนั้น การใชปญญาพิจารณาทุกขที่เกิดจากความไมเทีย่งนั้น จึงมีเหตุผลหลายประการ 
สวนใหญเราจะเมินเฉยถือวาเปนเรื่องธรรมดาไป แตถามคีวามทุกขมากไป ก็จะตัดสินกันดวยน้ําตา 
แตถาทุกขมากขึ้นไปกวานี้กจ็ะตัดสินดวยการฆาตัวตาย นั่นคือผูที่ไมมสีติปญญาระบายอารมณ
ภายในใจจึงทาํใหเก็บกดทางอารมณ เมื่ออารมณใหมอารมณเกาทับถมกันมากขึ้น ก็จะเกดิความ
กดดัน เมื่อเกดิความกดดันมากขึ้นก็จะทําใหใจมกีารเปลี่ยนแปลง ถาเปนอารมณแหงความโลภ ก็
อยากไดมากขึน้ ถาเปนอารมณแหงความโกรธ ก็จะอิจฉาพยาบาทเพื่อเอาชนะคนอื่นใหได หรือฆา



กันถึงตายไปได อารมณแหงความหลงภายในใจ ก็ยิ่งจะทําใหเกิดความหลงมากขึ้น ท้ังหมดนี้ คือ
ความเห็นผิดเปนตนเหตุและไมมีสติปญญาแกปญหาใหแกตัวเองไดจึงทําใหเกิดความทุกขใจ 
 สัญญาอนัตตา  ความจําใสใจอยูเสมอวารางกายนี้ไมเปนตวัตน  เพียงเปนธาตุสี่จิตครอง
รางอยูเทานั้น  การทําใจใหเปนไปในลกัษณะนี้ทําไดยาก หรือทําไมไดเลย เพราะขามขั้นตอนมาก
เกินไป ทีจ่ริงแลวตองผานขั้นตอนในอัตตา ตองรูเห็นในคําวาอัตตาใหชัดเจนกอนวา สวนประกอบ
ในคําวาอัตตามีอะไรบาง อัตตานั้นมีธาตดุิน ธาตนุ้ํา ธาตุลม ธาตุไฟมารวมกัน เรียกวา รูปอัตตา 
สวนนามที่เปนอัตตาก็ตองรูเห็นในเวทนา รูเห็นในสัญญา รูเห็นในสังขาร รูเห็นในวิญญาณ ทั้งส่ี
หมวดนี้รวมกนัจึงเรียกวา นามอัตตา จึงแยกอัตตาออกมาไดเปนสองหมวดหมู เรียกวา รูปธรรม 
และ นามธรรม รูปธรรมก็มีธาตุประกอบกันสี่ธาตุ นามธรรมก็มีนามประกอบกันสีอ่ยาง
เชนเดยีวกัน ฉะนั้นจึงสรุปไดความวา อัตตามีสองอยาง คือ อัตตาอยางหยาบคือ รูปอัตตา มีธาตุดนิ 
ธาตุน้ํา ธาตุไฟ ธาตุลม รวมกันเปนรูป อัตตาอยางละเอียด คือ จิตอัตตา มีเวทนา สญัญา สังขาร 
วิญญาณ เปนองคประกอบ สวนรูปอัตตานั้นขึ้นอยูกับจติอัตตาทั้งหมดและเปนที่ยดึเหนีย่ว
เกี่ยวเนื่องถึงกนั เหมือนกับวาเปนอันหนึ่งอันเดียวกนั ทีจ่ริงแลวไมใช ในรูปอัตตาจะเกิดขึ้นไดนั้น 
ตองเนื่องจากจิตสังขารเปนตัวกําหนด ในเมื่อจิตสังขารสรางรูปใหเกิดขึน้ไดแลว จิตสงัขารก็มาหลง
ในธาตุสีน่ี้อีก เปนอันวาจิตสงัขารหลงสองขั้นตอน คือ หลงรูป และหลงนาม ท่ีเรียกวา รูปธรรม 
นามธรรมนั่นเอง ทั้งสองอยางจึงพูดรวมกันวาอัตตา ฉะนัน้ การทําลายอตัตาลงสูอนัตตาไดนั้น จึงมี
ขั้นตอนสลับซับซอนกันมากทีเดียว ถาไมมสีติปญญาที่ฉลาดรอบรู ก็ยากที่จะทําลายอตัตาลงสู
อนัตตาได เพราะรูปกับนามมีความเกีย่วโยงถึงกันทั้งหมด  เหมือนกับวาเปนสายโซเสนเดียวกัน 
ฉะนั้น จติสังขารที่มีความยึดมั่นถือมั่นวา รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณใหมารวมเปนอัน
เดียวกัน เรียกวา ฆนะ แปลวา กอน หรือแปลวา ขันธ จึงเรียกวา รูปขันธ เวทนาขันธ สัญญาขันธ 
สังขารขันธ วิญญาณขันธ นัน่เอง 
 การทําลายอัตตาในขันธหา ตองฝกสตปิญญาไวใหพรอม เพื่อจะแยกแยะขันธแตละขนัธ
ออกมาใหละเอียด เพื่อใหเกิดความรูแจงเห็นจริง ใหเกิดความแยบคายหายสงสัยในคาํวาอัตตาไปใน
ท่ีสุด มีเคล็ดลับอยูเฉพาะตวัวา ปญญาที่จะนํามาทําลายอตัตาในขันธหานี้ ตองเปนปญญาที่เกิดขึ้น มี
ขึ้นเฉพาะตวัเทานั้น จึงจะทาํลายฆนอัตตานี้ได ดังคําวา หนามยอกเอาหนามบง หมายความวา เรา
เปนผูสรางปญหา เราตองแกปญหาดวยตวัเราเอง จึงจะสมคําวา ตนแลเปนท่ีพึ่งของตน หรือคําวา 
ตนเตือนตนดวยตนเอง ตนฝกตน ตนสองตน ความรูความฉลาด ความมีสติปญญารอบรูในอัตตาวา 
เปนตัวตนอยู ตองฝกสตปิญญามาหักลางในความเห็นผดินี้ใหได ถาไปยืมปญญาจากผูอ่ืนมา
แกปญหา ความเห็นผิดความเขาใจผิดนี้จะแกไมไดเลย จึงเรียกวาเคลด็ลับ จะเอาความรูเอาปญญา
จากผูอ่ืนมาแกปญหาแทนสติปญญาของตัวเองไมได ถาใครไดอานประวัติของพระโปฐิละ จะเขาใจ



ในเรื่องนี้ดี ดังคําวา รูมากยากนาน รูนอยพลอยรําคาญ รูพอดีนั้นเปนมชัฌิมา จึงเรีรยกวา ประพฤติ
ธรรมสมควรแกธรรม หรือวารูถึงไหนใหเห็นจริงดวยปญญาตามนั้น 
 อุบายที่จะฝกปญญาใหเกดิขึ้นกับตัวเองไดนั้นเริ่มตนจากการศึกษาในปริยัติเพื่อใหรู
แนวทางที่เรียกวา สตุมยปญญา ศึกษาใหเขาใจในขัน้ตอน ตามแนวทางของพระอริยเจาทั้งหลายวา 
พระอริยเจาแตละทานเริ่มตนในการปฏิบัตอิยางไร ใหศกึษาประวตัิของทานวา เมื่อคร้ังที่ทานเปน
ปุถุชนยังไมรูแนวทางภาวนาปฏิบัติ ทานเหลานั้นไดศึกษาอุบายวิธีการปฏิบัติ จากพระพุทธเจาและ
พระอริยเจาดวยอุบายอยางไร ถาใครไดอานไดศึกษาในมรรค ๘ ที่พระพทุธเจาไดเรียบเรียงลําดับ
ในขั้นตอนการปฏิบัติแลวจะเกดิความมั่นใจวาแนวทางปฏิบตัิใหถึงมรรคผลได จึงเริ่มตนจาก
สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบนี้ไป เมื่อไดเกิดความเหน็ชอบดวยปญญาของตัวเองอยางนี้ การดําริ
พิจารณาดวยปญญาตามความเปนจริงในสัจธรรมตางๆ ก็ตอเนื่องกันในยุคนั้นสมัยนั้น ยังไมไดจัด
หมวดหมูในปริยัติ ยังไมไดแจกจายตําราใหคนไดศึกษา พทุธบริษัท ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา 
จะรูธรรมะไดจากการฟงธรรมจากพระพทุธเจาและฟงธรรมจากพระอริยเจาเทานัน้ การฟงธรรมนั้น 
มิใชวาจะจําไดทั้งหมด อาจจําไดในหมวดธรรม คนละหมวดสองหมวดเทานั้น เม่ือจําในหมวด
ธรรมไดแลวจึงไปตีความขยายหมวดธรรมนั้นออกไปดวยสติปญญาของตัวเองใหถกูตองตามเหตุ
และผล ใหเปนไปตามไตรลักษณ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนตัตา ผูมีสตปิญญาดี มีความรอบรูท่ีฉลาด
เฉียบแหลมก็ไดบรรลุธรรมในขณะนั้น จึงเรียกวา อุคฆฏติัญู ผูที่สติปญญายังไมพรอม ก็ตองฟง
ธรรมพิจารณาธรรมตอไป จึงเปน วิปจิตัญูและเนยยะ ถึงจะรูเห็นธรรมชาไปบางกไ็มเปนไร 
ขอใหรูเหน็ธรรมในชาตินั้นก็ดีแลว นี่คืออุบายในการฝกปญญาในครั้งพุทธกาล 

ความเขาใจในตํารา 
เปนปญญาขั้นพื้นฐาน 

 การฝกใจใหเปนสัมมาทิฏฐิ ความเหน็ชอบนั้นมิใชเปนของงาย สวนใหญจะเปนสัมมาทิฏฐิ 
เห็นชอบไปตามตําราเทานั้น ตําราวาอยางนีก้็ใช ตําราวาอยางนั้นก็ใช นีเ่รียกวา สัมมาทิฏฐิ เห็นชอบ
ตามตํารา มิใชเปนสัมมาทิฏฐิ ความเหน็ชอบดวยปญญาเฉพาะตวัเองแตอยางไร ความเขาใจในตํารา
เปนเพียงปญญาในสัญญาขัน้พื้นฐานเทานั้น ถารูเพียงเทานี้ การภาวนาจะไมกาวหนาแตอยางใด 
และความเขาใจของผูปฏิบตัวิา จะคอยใหปญญาเกิดขึ้นจากสมาธินั้น เปนความเขาใจขามขั้นตอน
เปนอยางมาก  มันเปนไปไมไดเหมือนกับเด็กที่เขียนหนงัสือไมได อานไมออก มีความตองการ
อยากจะไดใบประกาศนยีบตัร หรือใบปริญญา นี้ฉันใด ใจที่ยังโงเงาไมเขาใจวาสติปญญาเปน
อยางไร ความไมเขาใจในหลกัสัจธรรมที่เปนจริงแตอยากใหมีปญญาเกิดขึ้นกับตัวเอง เปนสิ่งท่ี
เปนไปไมได  ใหละในความคดินี้เสีย แลวมาฝกปญญาของตัวเองเสียใหม จึงจะเปนไปดวยความ
ถูกตองชอบธรรม 

อุบายฝกปญญา 



 ในครั้งพุทธกาล ผูท่ีทานรูแจงเห็นจริงในสจัธรรม เปนผูไดบรรลุมรรคผล ทานเหลานั้น
เม่ือไดฟงธรรมจากพระพุทธเจาและพระอริยเจาแลวจดจําเอาหมวดธรรมนั้นมาฝกปญญาของ
ตัวเองเปนผูรูจักคิดพินิจพิจารณาตึกตรองใหเปนไปในเหตุและผล ความรูที่เรียนรูมาจากตํารานั้น 
เหมือนกับน้ํามันดิบที่ดูดขึน้มาจากพื้นดินและนําไปใชกบัเครื่องยนตอะไรไมได ตองนํามา
กล่ันกรองอีกครั้งหนึ่ง จึงนาํไปใชกับเครือ่งยนตได นี้ฉนัใด ความรูที่ไดศึกษาจากตาํรามาจะเอาไป
ละกิเลสตัรหาอวิชชายังไมได ตองใชปญญาพิจารณากลั่นกรองใหเกดิความฉลาดเฉพาะตัวเองกอน 
จึงนําไปประกอบในการปฏบิัติภาวนาจึงจะไดผล แลวนาํไปแยะแยะในความเห็นที่เปนอัตตาจึงจะ
เกิดความแยบคาย ละความเขาใจในความยึดถือธาตุส่ีขันธหา วาเปนอัตตาตัวตนไดเปนอยางดี การ
พิจารณาแยกแยะในรูปขันธนามขันธ ตองแยกพิจารณาเปนหมวดๆ แตละหมวดตองใชปญญา
พิจารณาใหละเอียด จึงจะเกิดความแยบคายหายสงสัยในความเขาใจผิดนีไ้ปได การพจิารณาในธาตุ
ส่ีตองเนนหนกัในธาตุดนิใหมาก สวนธาตุอ่ืนๆ ก็ใหพิจารณาระดับรองลงมาก็ได ใจที่หลงในอัตตา
ตัวตนก็มาหลงในธาตุดินนี้เปนจุดเริ่มตน จากนั้นจึงไดหลงในธาตุอ่ืนๆ ตอไป การพิจารณาธาตุใดก็
ใหเปนไปตามที่เรากําหนดเอาไว เชนพิจารณาใหเปนไปในความไมเทีย่ง พิจารณาใหเปนไปใน
ความทุกข พิจารณาใหเปนไปในอนัตตาพจิารณาใหเปนไปในความเปนโรคภัย พจิารณาใหเปนไป
ในธาตุอาศัยช่ัวคราว พิจารณาใหเปนไปในอสุภะความสกปรกโสโครก พิจารณาใหเปนไปในเรือ่ง
กายกับใจจะพลัดพรากจากกนั พิจารณาใหเปนไปในปาชาผีดิบ การพิจารณาธาตุสี่ท้ัง ๘ อุบายนี้ ให
พิจารณาเปนเรื่องๆ ไป เพื่อใหใจเกิดความเคยชินในการใชปญญา เม่ือพิจารณาแตละอยางมีความ
ชํานาญแลวจึงเอามาพิจารณารวมกันในภายหลัง 
 อุบายการพิจารณานั้น จะชีแ้นะเอาไวเพยีงยนยอตอนั้นไปใหทานใชปญญาของตัวเอง เชน 
พิจารณาธาตดุนิวาเปนสิง่ท่ีไมเท่ียง ใหตั้งสมมุติฐานจินตนาการขึ้นมาจากวัยเด็ก หรือสมมุติฐาน
จินตนาการขึน้มาตัง้แตเปนกอนเลือดอยูในทองแมมาก็ได แลวใหเรียงลําดับมาตามเหตุปจจัยวา แต
ละวัยมีการเปล่ียนแปลงอยางไร ก็ใหจินตนาการออกมาตามเหตุปจจัยนั้นๆ วาวัยเด็กมีพฤติกรรม
เปนอยางไร ถานึกไมได กใ็หคาดการณไปตามวัยเด็กอ่ืนๆ ที่เราเห็นอยูมาประกอบการพิจารณาได 
เพราะวยัเด็กทัว่ๆไปกับวัยที่เราเปนเด็กก็มพีฤติกรรมเหมอืนกัน เมื่อเราเปนเด็กโตขึ้นมาแลวพอจะ
จดจําอะไรได ก็ใหเรียบเรียงธาตุขันธของวัยนั้นๆ วามีความเปลี่ยนแปลงไมเที่ยงเปนอยางไร จนถึง
วัยหนุมสาววัยชราวา ธาตุขันธมีการเปลี่ยนแปลงอยางไรก็ใหนํามาพิจารณา ใหเรียงลําดับในความ
ไมเที่ยงของรางกายมาจนถึงปจจุบันและพจิารณาตอไปวา อายุของธาตุขันธเมื่อลวงเลยไปหลายป
ยอมมีการแกเฒา ถาเรายังไมแกเฒา ก็ใหเอาคนที่แกเฒามาเปนพยานบคุคล เปนพยานหลักฐาน
ยืนยนัวา เมื่ออายุเราแกถึงเพยีงนั้น ธาตุขันธเราก็จะแกเฒาเหมือนกนักบัทานเหลานัน้ พฤติกรรม
ของคนเฒาคนแกเปนอยางไร เราก็จะเปนไปอยางนั้น การใชปญญาพิจารณานั้น คิดพิจารณาไดท้ัง
อดีต พิจารณาไดในปจจุบันและพิจารณาไดในอนาคต ไมเหมือนกับการทําสมาธิ การทําสมาธินั้น 



ใหอยูในปจจุบนันี้เปนหลัก อดีต อนาคตตัดท้ิงไป นี่เปนวธีิแนะแนวทางในการใชปญญาพิจารณา
ธาตุใหเปนไปในความเปนจรงิ 
 ในขั้นนี้จะไดชี้แนะในการใชปญญาพิจารณาความทุกขท่ีเกิดขึ้นเนื่องจากรางกาย จะอธิบาย
ไวเพียงยนยอ พอเปนแนวทางใหทานไดเขาใจ ท่ีจริงแลวรางกายไมมีความทุกขแตอยางใด แตดูผิว
เผินแลวเหมือนกับรางกายเปนทุกข ท่ีจริงแลวความทุกขของรางกายเปนสื่อของใจที่เชื่อมโยงถงึ
รางกายเทานัน้  หรือเปนทุกขเพราะใจครองรางกายนี้อยู ถาใจปราศจากรางกายนี้ไปแลว ความทกุข
ของรางกายจะไมมีเลย จะเอารางกายนี้ไปสบัไปฟนเอาไฟเผา รางกายก็ไมมีความทุกขเดือดรอนแต
อยางใด ในขณะทีใ่จยังครองรางกายนี้อยู ความทุกขยอมเปนสื่อถึงกันทั้งกายและใจ เหตุปจจัยใน
รางกายที่จะนาํไปเปนทุกขทางใจนัน้มีมาก เปนทุกขเพราะธาตุขันธเกิดความวิบัตภิายใน เปนไป
ตามอนิจจังความไมเที่ยง ก็เปนสื่อใหเกดิความทุกขถึงใจ หรือเนื่องจากเหตุปจจัยภายนอกมา
กระทบรางกาย แลวเปนสื่อกระทบถึงใจ ฉะนั้น ความทกุขจึงมีใจเปนหลัก รางกายจะเกดิอุบัติเหตุ
ขึ้นดวยวิธีใด ทําใหแขนขาด ขาขาด ตาบอด หูหนวก ไฟไหม น้ํารอนลวก งูกดั แมลงตอย อยางไรก็
ตาม ความทุกขนั้นจะเปนสือ่เขาหาใจทั้งหมด ความทกุขที่เกิดจากรางกายเปนตนเหตุนั้นมีมาก มทีั้ง
เหตุปจจยัเกิดขึ้นจากภายใน มีทั้งเหตุปจจยัเกดิขึ้นจากภายนอก เหตุปจจัยทีจ่ะทําใหเกิดความทุกข
ทางกายและใจนั้นมีมาก ใหพิจารณาดูทั้งเราทั้งเขาวา ทกุคนมีความทกุขดวยกนัทั้งนั้น ใครจะทุกข
ในเหตุปจจยัอะไรนั้นไมสามารถจะพรรณนาใหจบสิ้นได ถาดูลักษณะในการกระทําและการ
แสดงออกทางกายวาจาจะรูได ทันทีวาผูนัน้มีปญหาในความทุกข  สวนความทุกขท่ีมีกับบุคคลอ่ืนก็
นํามาพิจารณาได ในจุดสาํคญัตองการใหเรารูทุกขเห็นทุกขภายในตัวเราเอง สวนพิจารณาทุกขของ
ผูอ่ืนเปนอุบายประกอบในการนอมเขามาหาตัวเราใหรูเห็นวา ท้ังเราและเขามีความทุกขเหมือนกัน 
 การพิจารณารางกายก็ใหรูวารางกายเพียงเปนท่ีพักอาศัยของใจชั่วคราวเทานั้น ที่พักของใจ
นี้มิใชวาจะมาพักในรางกายมนุษยนี้เทานัน้ ถาสรางกรรมไมดีมา อาจจะไดไปพักอยูกับรางกายของ
หมูสัตวดิรัจฉานอยางใดอยางหนึ่งก็เปนได ฉะนั้น ใจจึงไมมีที่อยูอันแนนอน จึงเปนใจเรรอน
พเนจรไปตามกระแสของกรรมจะไปพกัพงิอิงอาศัยอยูกบัภพใดชาติใดไมคงที่ นั่นกเ็พราะกรรมจะ
เปนตัวกําหนดพาไปเอง ในชาตนิี้เปนชาตท่ีิโชคดีนาภาคภูมิใจเปนอยางมาก ท่ีไดภพชาติเกิดมาเปน
มนุษยและโชคดีท่ีไดมาเกิดในชวงท่ีมีพระพุทธศาสนา ท่ีเกิดมาในชาติอดีตนั้น อาจจะเกิดผิดพลาด
ได พระพุทธเจาอุบัติเกิดขึ้นในโลกนี้แลว เราอาจจะไปตกอยูในนรกขมุไหนก็ไมรูหรือไปเกิดเปน
สัตวดิรัจฉานอยางใดอยางหนึ่งก็เปนไดถงึอยางไรกต็ามชาตนิี้เรามีโอกาสดีแลว ถึงจะมาอาศัย
รางกายนี้ชั่วคราวก็ไมเปนไร แตจะอาศัยรางกายนี้สรางความดีใหเต็มท่ี ในชวงนี้พระธรรมวินัยยังมี
ความอุดมสมบูรณ ครูอาจารยผูที่ทานมีความฉลาดรอบรูยังมีอยู รางกายเราก็มีความพรอมในมนษุย
สมบัติ เราจะบาํเพ็ญกุศลไดอยางเต็มที่ มีการใหทานรักษาศีลใหเต็มความสามารถ เฉพาะการภาวนา
ปฏิบัติถือวาเปนหลักสําคัญอยางยิ่ง เพราะเปนอุบายวิธีฝกใจใหเปนโยคาวจร อันจะขามลวงพนไป



จากภพทั้งสาม การที่จะขามพนไปไดใจจะไมหลงในภพชาติที่เกิด เพราะภพชาตินั้นไมถาวรมั่นคง 
กอนท่ีรางกายนี้จะสูญสลายตายไป ใจจะออกจากรางกายนี้ไป จะไดตักตวงเอาบุญกุศล เอารางกาย
ประกอบในการภาวนาปฏิบตัิใหเต็มท่ี นั่นเรียกวาผูไมประมาทในชีวิต อีกไมก่ีวันใจกับรางกายก็จะ
พลัดพรากจากกันแนนอน 
 รางกายนี้มีความสําคัญเฉพาะโมหบุรุษ โมหสตรีที่จะอยูเปนคูสรางโลกอีกตอไป ไมมี
พระพุทธเจาพระองคใดที่จะทําใหมนุษยหลุดพนถึงพระนิพพานพรอมกันได เพราะนิสัย วาสนา 
สติปญญาของมนุษยไมเทาเทียมกัน จึงไดตกคางอยูในโลกนี้มาจนถึงปจจุบัน หรือจะตกคางตอไป
ในภพชาติหนานานเทาไรไมมีใครรูได เหตท่ีุมนุษยตกคางอยูในโลกนี้มายาวนาน ก็เพราะคนสอง
คนเปนตนเหตุ นั่นคือผูหญิงและผูชายท่ีเกาะถวงกันอยูไมยอมปลอยวางซ่ึงกันและกัน พระพุทธเจา
รูแนวทางที่สลัดผูหญิงหนีไปได พระองคก็ไดหลุดพนไปจริงๆ วิธีสลัดใหคนทั้งสองไดแยกทางกนั
นั้นไมยากเลย แตจะยอมปฏบิัติตามคําสอนของพระพุทธเจาหรือไมเทานั้น ถาไมปฏิบัติตามก็สลัด
ออกจากกนัไมได ในครั้งพทุธกาลมีพุทธบริษัททั้งหลายไดปฏิบัติตาม จึงไดสลัดทิง้จากผูหญิง ได
สลัดทิ้งจากผูชายนี้ไปมากมายทีเดยีว นั่นคอืการพิจารณาอสุภะในรางกาย เพราะรางกายนี้เปนสื่อ
ใหมนษุยหลงกันได ไมวาแตมนุษยจะหลงมนุษยกันเอง จําพวกสัตวดรัิจฉานทุกประเภทก็หลงกนั
ไดจึงเปนธรรมชาติของหมูสัตวโลกตองเปนอยูอยางนี้วกีารยั่วยุใหฝายหนึ่งฝายใดหลงในตัวเองนัน้
ยอมทําได แตถาฝายหนึ่งไมหลงตามแลววธีิการยั่วยุตางๆ ก็ไมมีความหมายอะไร ฉะนั้น การ
พิจารณาอสุภะ ความไมสวยไมงาม ความสกปรกโสโครก ในรางกายตนและรางกายคนอื่นจึงเปนวิธี
ปองกันตัวเองไมใหเกิดความหลง เปนวิธีปองกันไมใหใจเกิดความรุมรอนในราคะตณัหา ผูปฏิบัติ
ภาวนาควรฝกปญญามาพิจารณาในอสุภะนี้ใหได ถึงจะไมเบื่อหนายอยางเดด็ขาดและสลัดท้ิงไปใน
ชาตนิี้ได แตจะเปนนิสัยเปนปจจัยในชาติหนา ถาพิจารณาอสุภะความไมสวยงามในรางกายนี้อยู
บอยๆ ไมแนอาจจะเกิดความเบื่อหนายคลายกําหนัด บรรลุธรรมเปนพระอริยเจาขั้นใดขั้นหนึง่ก็
เปนได 

ความตายเปนสิ่งที่แนนอน 
 อุบายการพิจารณาความตาย ก็เปนอุบายตอเนื่องจากอนิจจัง ทุกขัง อนตัตา ดังที่ไดอธิบาย
มาแลว ฉะนั้น การพิจารณาความตาย หมายถึงใหรูจกัความสิ้นสุดของชีวิต ถาคิดดูเพยีงผิวเผินเห็น
วาเปนสิ่งที่นากลัว คิดเอาเองวา เมื่อตายไปแลวจะอยูอยางไร กินนอนอยางไร มีใครพอจะรูจักบาง
ไหม ความสะดวกความสบายความอบอุน จะเหมือนกับอยูกับพอแมญาติพี่นองเพื่อนฝูงนี้หรือไม 
ถาคิดไปในทํานองนี้จะเกดิความกลัวตายขึน้มาทันที ฉะนั้นจึงเปลี่ยนวธีิการคิดเสียใหม โดยใช
ปญญาปรับความเขาใจในตัวเองวา เราเกดิในโลกนี้เปนเพยีงมาทองเที่ยวช่ัวระยะเวลาอันสั้น ไมกี่
วันเรากห็นจีากที่นี้ไป หรือเรามาเที่ยวชมงานมหรสพ งานนี้มีคนเขาดมูาชมาเปนจํานวนมาก มี
ความสนุกราเริงอยางไร เรามาสังเกตเหตกุารณดูเทานั้น  เมื่อเขามาดูแลวไมเปนไปตามที่เราคาดคิด



ไวเลย ทําไมโลกนี้จึงมีความยุงเหยิงถึงขนาดนี้ ฆากันตีกนัตายไปไมเวนแตละวัน คนที่เขามาในงาน
นี้มีนักปราชญจํานวนนอยแตคนอันธพาลมีในงานนี้มากมาย ไมมี หิริ ความละอาย ตอบาปกรรมที่
ทําลงไป โอตตัปปะ ไมเกรงตัวตอบาป ที่จะตามสนอง ผัวฆาเมีย เมียฆาผัว พอแมฆาลูก ลูกฆาพอ
แม หรือเร่ืองอืน่ๆ มีมากกวานี้ใหนํามาคิดเพื่อเปนคติสอนใจ เหมือนกบัวาเรามีภยัอยูรอบตัวจะหา
ความสุขสบายในโลกนี้ไมมเีลย ถึงชีวิตเราจะสิ้นสุดตายในวันไหนก็จะเปนไปเหมือนกับความฝน
เราเคยเกดิเคยตายมาแลว ในอดีตจนนับชาติไมถวนประมวลไมได ชาตินี้จะตายวนัไหนก็ไมรู ถายงั
ไมตาย เราจะบําเพ็ญกุศลตอไป การภาวนาปฏิบตัิก็ไมลดละ การไหวพระสวดมนตก็ไมทอถอย จะ
สรางความดีตอไป จนกวาชวีิตจะหาไม ใหตั้งใจวาเราจะมาดูความจริงของโลกเทานัน้ 
 การพิจารณาในอนัตตา กใ็ชปญญาหักลางในความเห็นวาอัตตา ในธาตส่ีุนั่นเอง ความ
เขาใจเดิมวาเปนอัตตา เมื่อพจิารณาใหถึงที่สุดแลว ความเขาใจเดิมก็หมดสภาพไป ไมมีธาตุสวน
ไหนเปนอัตตาตัวตนเริ่มตนจากการแยกธาตุทั้งส่ีออกจากกัน ธาตุดินก็เปนอีกสวนหนึ่ง ธาตุน้ําก็
เปนอีกสวนหนึ่ง ธาตุลมธาตุไฟ ก็แยกออกไปคนละสวน แลวเอาแตละสวนมาแยกออกเปน
ปลีกยอยออกไป ถาธาตุดินก็แยก ผม ขน เล็บ ฟน หนัง เนื้อ กระดูก เยือ่ในกระดูก มาม หัวใจ ตับ 
พังผิด ไต ปอด ลําไสใหญ ลําไสนอย อาหารใหม อาหารเกา เยื่อในสมอง ถาเปนธาตุน้ําก็แยก
ออกเปนน้ําดี น้ําเสลด น้ําเหลือง น้ําเหงื่อ น้ํามันขน น้ําตา น้ํามันเหลว น้ําลาย น้ํามูก น้ํามันไขขอ น้าํ
มูตร สวนธาตุลมและธาตุไฟนั้นกใ็หพจิารณาไปตามอาการ เชน ลมในทอง ลมในไส ลมพัดไปตาม
รางกาย ลมหายใจเขาออก ธาตุไฟเปนธาตทุี่ทําใหรางกายมีความอบอุนไฟที่เผาอาหารใหยอย สอง
ธาตุนี้จะพจิารณาทีหลังก็ได การพิจารณาทีสํ่าคัญคือธาตุดินที่เปนธาตหุลัก การที่เขาใจวาเปนคนก็
คือธาตุดินนี่เอง ฉะนั้น จงยกเอาแตละสวนของธาตุดินขึ้นมาพิจารณาใหเปนอุบายสอนใจวา
ตรงไหนเปนอัตตาตัวตนของเรา จงทําความเขาใจในตัวเองวาไมมีอะไรเปนตัวตนของเรา จะ
พิจารณาธาตุน้าํก็ใหเปนไปเหมือนกนักับธาตุดิน ใหพิจารณาบอยๆใหทําความเขาใจวา ไมมีธาตุ
สวนไหนเปนอัตตาตัวตนใหใจเกิดความรูสึกวา เบื่อหนายไมยึดถือในตัวตนจริงๆ หรือจะใชวิธี
กําหนดในสมมุติของรางกายออกเปนชิ้นเล็กชิ้นใหญ แลวสมมุติเอาไฟเผาใหเหลือเพียงกระดูก แลว
สมมุติเอากระดูกบดใหละเอียดผสมกับธาตุดินธาตุน้าํไป ใหสมมุติทําอยางนี้อยูบอยๆ ใจก็จะคอยๆ 
รูจริงเห็นจริงตามความเปนจริงไปได 
 การใชปญญาพิจารณาตนในสวนที่เปนนามคือเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ การพจิารณา
ในนามสี่อยางนี้ ตองฝกจิตใหเปนสมาธิ มีความตั้งมั่นอยูเสมอ เพราะเปนนามสวนละเอียด หรือ
เรียกวาอาการของใจ ตองใชปญญาขั้นละเอียดจึงจะรูเหน็อารมณของใจได ในครั้งแรกก็พิจารณาใน
ลักษณะหยาบๆไปกอน ตองขยันทําสมาธิและขยันในการใชปญญาพิจารณา ตั้งใจปฏบิัติอยางนี้อยู
บอยๆ ก็จะคอยเกดิความละเอียดไปเอง การพิจารณาเวทนาวาเปนตนนัน้ตองรูจักจิต เพราะเวทนา
เปนอาการของจิตหรือเรียกวาอารมณของจิต  เกิดขึน้จากจิต จิตเปนอยางไร เวทนาก็เปนอยางนั้น 
เวทนาอยูไหนจิตก็อยูในที่นัน่ คําวาเวทนา คือ อารมณที่จติเสวยอยู อารมณของจิตนี้มสีามประเภท 



ไดแก สุขารมณ ทุกขารมณ และอุเบกขารมณ หรือเรียกวา สุขเวทนา ทุกขเวทนา อุเบกขาเวทนา
นั่นเอง เวทนานี้ตอเนื่องกนักับการสัมผัสในอายตนะ คอื ตาสัมผัสรูป หูสัมผัสเสียง จมูกสัมผัสกลิ่น 
ล้ินสัมผัสรส โผฏฐัพพะคือกายสัมผัสกับสิ่งตางๆ หรือทั้งหมดเรียกวา กามคุณหานี้ เปน
องคประกอบใหเกิดเวทนา คอือารมณของจิต การสัมผัสในกามคุณหานีม้ีมากมาย มีทัง้อารมณเกามี
ทั้งอารมณใหมทับถมกัน มทีั้งอารมณที่ชอบใจ อารมณที่ไมชอบใจ และอารมณกลางๆ อารมณของ
จิตนี้จะมีความรุนแรงไมเทากัน บางครั้งมีความรุนแรงในอารมณท่ีทุกขใจบางครัง้มีความรุนแรงใน
อารมณท่ีสุขใจ บางครัง้เฉยๆ ไมดีใจไมเสยีใจกับสิ่งใดๆ ท่ีเกิดขึ้น 

ปญญาพิจารณาในเวทนา 
ปญญาพิจารณาในสัญญา 
ปญญาพิจารณาในสงัขาร 
ปญญาพิจารณาในสมมตุ ิ

วิญญาณเปนประธานในขันธหา 
รักษาใจดวยสติปญญา 

ผลของการปฏบิัติเกิดจากปญญาของตัวเองเทานั้น 
พิจารณาตามไตรลักษณคือหลักวิปสสนา 

ศีล สมาธิ เปนอุบายเสริมปญญา 
การใชปญญาอยาเอาตามตํารา และอยาท้ิงตํารา 

ปญญาหนุนสมาธิ สมาธิหนุนปญญา 
นิมิตเปนอุบายในการใชปญญา 
พุทโธ : ผูรู ผูตื่น ผูเบิกบาน 
ใครครวญกอนตัดสนิใจ 

โงอวดฉลาดเหมืออนตาบอดคลําชาง 
วางทิศทางใหตรงตอจุดหมาย 
มัคคามัคคญาณเกิดจากปญญา 
เหตุผลเปนตัวตัดสินที่ถูกตอง 

เหตุไมเกิดปญญา 
บทสงทาย 

 
 
 



สวนหนึ่งจากหนังสือ 
สัมมาทิฏฐิ 
เลม ๒ 
โดยพระอาจารยทูล  ชิปฺปปฺโญ 
วัดปาบานคอ ต.เขือน้ํา อ.บานผือ จ.อุดรธานี 

บทสงทาย 
 พระพุทธเจารูวิธีที่จะประกาศพระพุทธศาสนาและรูวิธีภาวนาปฏิบัติ มวีิธีที่รวบรัด เพื่อบรรลุ
เปนพระอริยเจาไดอยางถูกตอง ไมเหมือนลัทธิอ่ืนๆ ที่ทํากัน พวกดาบสฤาษีลัทธิอ่ืน เขาทําสมาธิ
เพื่อใหจิตมีความสงบเพียงอยางเดยีว แตพระพุทธเจาสอนภาวนาปฏิบัติไวสองหลัก เรียกวา 
กรรมฐานสอง นั่นเอง ไดแก สมถกรรมฐานและวิปสสนากรรมฐาน การปฏิบัติในกรรมฐานทั้งสองนี้
จะเริ่มตนจากกรรมฐานอะไร สวนใหญทีป่ฏิบัติกันอยูทกุวันนี้ เร่ิมจากการปฏิบัติในสมรถกรรมฐาน
ที่เรียกวา สมาธิ ถาพิจารณาดูเหตุผลในครัง้พุทธกาลแลว เร่ิมการปฏิบัติจากปญญากอนสมาธิ มีมรรค
๘ เปนหลักฐานยืนยัน พระองคไดมองเห็นความมั่นคงในความเหน็เปนจดุเริ่มตนเพราะคนเรามี
ความเหน็ที่เปนมิจฉาทิฏฐิ มีความเหน็ผิดเปนนิสัย พระองคตองแกไขในจุดนี้กอน จึงมีหลักการทีต่ั้ง
ไวตายตัววา ประการหนึ่ง สัมมาทิฏฐิฝกใหเกิดความเหน็ชอบเห็นจริงตามหลักความเปนจริง ประการ
ที่สอง ฝกการดําริพิจารณาดวยปญญาใหถูกตองชอบธรรม  ทั้งสองประการนี้ เปนวิธีปฏิบัติเพื่อให
เปลี่ยนจาก มจิฉาทิฏฐิ ความเห็นผิด ใหมาเปน สัมมาทิฏฐิ มีปญญารูเห็นอยางชอบธรรมและมีการ
เปลี่ยนแปลงจาก มิจฉาสังกปัโป การดําริตริตรองในทางที่ผิด ใหมาเปน สัมมาสังกัปโป ปญญาฝกใน
การดําริพิจารณาใหถูกตองตามหลักความเปนจริงทั้งสองอุบายนี้เปนหลักยืนตวัในการปฏิบัติขั้น
เร่ิมตน ถาไมแกไขมิจฉาทฏิฐิ  ความเห็นผิดใหหมดไปจากใจ ถามิจฉาทิฏฐิ  ความเห็นผิดยังฝงลึกอยู
ที่ใจ แลวรีบดวน ทําสมาธิ เมื่อทําสมาธิมีจิตสงบไดแลว กําลังของสมาธิก็จะเขาไปเสริมความเห็นผิด 
ก็จะเกิดความเห็นผิดยิ่งๆ ขึน้ไป ที่เรยีกวา มิจฉาสมาธิ ความตั้งใจมั่นทีผิ่ด จึงเกดิเปนวิปลาส เกิดเปน
วิปสสนูปกิเลส ที่รูกันอยูในปจจุบัน 
 ฉะนั้น พระพุทธเจาจึงไดวางหลักปญญาไวหลายขั้นตอน เร่ิมจากสุตมยปญญา จินตามย
ปญญา และภาวนามยปญญา สําหรับสุตมยปญญานั้นเปนขั้นการศึกษาในภาคปริยัต ิในภาคปริยัตนิัน้
ก็แบงการศกึษาออกเปน ๓ หมวด ไดแก หมวดที่หนึ่ง พระสูตร หมายถึง หมวดธรรมตางๆ ท่ีมีอยูใน
ตํารา หมวดที่สอง พระวินัย หมายถึง หมวดศีล เร่ิมจากศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ และ ศีล ๒๒๗ หมวดที่
สาม พระอภิธรรม วาดวยจิต เจตสิก รูปและนิพพาน ปญญาในอีกระดับหนึ่งคือ จินตามยปญญาเปน
การศึกษาวิเคราะหใครครวญโดยเทียบเคียงคูไปกับหลักปริยัติ โดยใชสติปญญาไหวพริบเฉพาะตัวท่ี
เกิดจากการสั่งสมความรูความเห็นจากการฟงหรือสนทนาในอรรถในธรรมกับทานผูรู ตลอดทั้งทีไ่ด
จากการอานศึกษาจากตํารับตํารา  แลวนํามาพิจารณาวิเคราะหวิจัยแยกแยะดวยเหตุและผล  ให



เปนไปตามความเปนจริงอยางตอเนื่องสม่าํเสมอ เม่ือใจยอมรับความจริง ก็จะยกระดับเขาสูขั้น
ภาวนามยปญญาตอไป 
 ในองคมรรค๘ นั้น แตละขอจะตองมีปญญาความเห็นชอบเปนหลักใหญกํากับไวทุกขอ 
เพราะปญญาความเหน็ชอบเปนใหญเปนประธานใหแกมรรคทั้งหลาย เม่ือยนมรรค๘ ลงเปนหมวด
ศีล สมาธิ และปญญาแลว ในหมวดศีล หมวดสมาธิ ก็ตองมีปญญาความรูรอบแฝงอยูท้ังหมด ถาจะ
เรียบเรียงลําดบัตามหลักเดิมในองคมรรคจะออกมาเปน ปญญา ศีล และสมาธิ ถามีความสงสัยใหไป
เปดดูตําราในขอธรรมวาดวย มรรค๘ ก็แลวกัน 
 สุตมยปญญาจะมีการศึกษาในหมวดปริยัตหิมวดศีล และหมวดสมาธินีท้ั้งหมด สวนจินตามย
ปญญาเปนอุบายในการกลั่นกรองในหมวดธรรมนั้นๆ มาปฏิบัติ ถึงจะเรียนรูในธรรมะมามาก มใิชวา
จะเอามาปฏิบตัิไดทั้งหมด จึงเปน ธัมมวิจยะ เลือกเฟนเอาหมวดธรรมที่จําเปนเหมาะสมพอที่จะ
ปฏิบัติ ใหเกิดความรูแจงเหน็จริงในหมวดธรรมนั้นๆ เรียกวา ปฏิบัตธิรรมในสมควรแกธรรม เหมือน
ยารักษาโรคถึงยาจะมีอยูในบานหลายชนดิก็ตาม แตก็เลือกเอายาที่จําเปนเห็นวาจะรักษาโรคให
หายไปได ใหรูจักโรคที่มอีาการกําเริบและรูจักยาทีจ่ะนํามารักษาโรคนั้นๆ  เมือ่เอายามาทาหรือ
รับประทาน โรคนั้นก็จะมีการทุเลาและหายไป นี้ฉันใด ผูปฏิบัติตองรูจักความกําเรบิของใจที่เปนไป
ในกิเลสตัณหาวาเปนอยางนี้ๆ  จึงมีอุบายวิธีเลือกเฟนธรรมหมวดดนั้นๆ มาปฏิบัติใหตรงกับใจที่
กําเริบอยู จึงเรียกวา ผูมีความฉลาดรอบรูในการปฏิบัตธิรรม  ถาปฏิบัติอยูในลักษณะนี้กิเลสตัณหาที่
พาใหใจมีความกําเริบในความรักความใคร ความพอใจในกามคณุ  ก็จะมีความเบาบางไปหรือหมด
จากใจไปในทีสุ่ด ธรรมะใชสําหรับแกกิเลสตัณหาโดยตรง แตตองแกใหถูกจุดตรงตอเปาหมาย ถา
ปฏิบัติไดอยางนี้ กิเลส ตัณหา ราคะ โทสะ โมหะ อวิชชาจะหลบตวัอยูที่ไหนไดเลา เพราะสติปญญา
นําธรรมะเขาไปซักฟอกชําระอยูตลอดเวลา กิเลสตัณหาจะเกาะใจอยูไดอยางไร มีแตจะสิ้นบรรลัย
หายสาบสูญไป ถาปฏิบัติตอเนื่องอยางนี้ คุณธรรมที่ยังไมเคยรูเหน็มากอนวาเปนอยางไร กจ็ะได
สัมผัสดวยใจในขณะนั้นธรรมที่ไมเคยรูกจ็ะรู ธรรมที่ไมเคยเหน็ก็จะเหน็เปนปจจัตตัง รูไดเฉพาะตัว
เองทันที ไมมใีครเปนพยานยืนยนัให ไมมใีครจะมาพยากรณให จึงเปนสุทธิอสุทธิ ปจจัตตัง ญาณโย
นานยังวิโสธเย ความบริสุทธิ์และไมบริสุทธิ์ จะรูเฉพาะตัว คนอื่นหารูกับเราไม 
 ฉะนั้น การปฏิบัติธรรมตองรูตัวเองและรูหมวดธรรมที่จะนํามาปฏบิัติใหมีความเหมาะสม
เหมือนกนักับวัยเด็ก หรือผูใหญที่จะใหหมอรักษาโรค หมอก็ตองรูจกัวา เดก็นั้นควรจะใหยาอยางไร 
ขนาดไหน ผูใหญควรจะใหยาอยางไรขนาดไหน  ถาใหยาไมถูกกับโรคก็ยากทีจ่ะหายได หรือเด็กที่
ใหยาแรงเกนิไป ธาตุรับไมไหวก็ไมเปนผลดีอะไร นี้ฉนัใด การรูเหน็ในอุบายธรรมปฏิบัติที่ยังไม
เขาใจลึกซึ้งพอ  ไมรูวาธรรมะหมวดไหนควรนํามาปฏิบัติกอน ไมรูวาธรรมะหมวดไหนควรนาํมา
ปฏิบัติทีหลัง ธรรมะหมวดใดจดัอยูในหมวดระดับพื้นฐาน ระดับกลางหรือระดับสูง ตลอดทั้งการ
กําหนดขั้นตอนในการปฏิบัติไมทราบวาจะเริ่มตนอยางไร แตอยากบรรลุมรรคผลนิพพาน การ
ปรับตัวเขาหาธรรมะ หรือเอาธรรมะมาฝกใจตวัเอง ยงัไมเขารูปเขารอย แตอยากรูแจงเห็นจรงิใน



ธรรมอยากหลุดพนจากกระแสของกิเลสตัณหา เขาใจวาทําสมาธิใหจติมีความสงบแลวจะเกดิปญญา
ขึ้นก็เชื่อตามนัน้  โดยขาดเหตุผลและหลักฐานมายนืยันวาในครั้งพุทธกาล  มีใครบางที่ทําใหจิตสงบ
เปนสมาธิแลวปญญาเกิดขึ้น  ถามีเปนพระอริยเจาองคใดและพระพุทธเจาไดสอนหลกัดังกลาวไวทีใ่ด  
ฉะนั้น การปฏิบัติตองมีขั้นตอนที่เหมาะสมถูกตอง  อยาเอาตามความอยากของตวัเอง ในยุคนีไ้ม
เหมือนในครั้งพุทธกาล ไมมีพระพุทธเจาใหอุบายธรรมที่จํากัดแกเราได จึงยากที่จะเอาหมวดธรรม
นั้นมาปฏิบัติใหถูกกับจริตของตัวเองได จงึคอยเปนคอยไป ใหปฏิบัตอิยูเนืองนิตยกแ็ลวกนั 
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คําสอนมี ๒ หมวด 
 ในคําสอนของพระพุทธเจานั้น พระองคสอนใหเปนไปตามบุญวาสนาบารมีของคน  ถา
บารมียังนอยไมพอที่จะไดบรรลุธรรมเปนพระอริยเจาได พระองคกส็อนวิธีการเสริมสรางบารมีให
มากขึ้น  ถาผูมีบารมีพอจะบรรลุธรรมเปนพระอริยเจาไดในชาตินี้ พระองคก็สอนอุบายในการปฏิบัติ
เพื่อใหไดบรรลุธรรมในขั้นนั้นๆไป ดงัจะไดอธิบายในขั้นตอนดังตอไปนี้ คาํสอนของพระพุทธเจา
แบงออกเปน ๒ หมวดใหญๆ ดวยกัน  ๑.เปนคําสอนที่ตามกระแสโลก เรียกวา กามาวจรกุศล  ๒.เปน
คําสอนที่ทวนกระแสโลก คําสอนของพระพุทธเจาท้ังสองวิธีนี้จะมีความแตกตางกนัอยางไร ใหทาน
ผูอานไดพิจารณาในเหตผุล 

๑.ที่วาคําสอนของพระพุทธเจาเปนไปตามกระแสโลกนัน้ พระพุทธเจามีพระญาณลวงลึก
สามารถรูนิสัยบุญวาสนาและบารมีของมนุษยไดทั้งหมด วาผูนั้นมีบารมีพอจะไดเปนพระอริยเจาได
หรือไม ถารูวาบุญยังนอยบารมียังออนอินทรียยังไมแก พระองคก็สอนในวิธีเสริมสรางบารมีใหทาน
เหลานั้นเอาไว การบําเพ็ญบุญบารมีอยางไรเปนไปเพื่อความเจริญในธรรม เพื่อประโยชนตน เพื่อ
ประโยชนทาน พระองคก็สอนใหทานเหลานั้นไดประพฤติปฏบิัตติอไป และพระองคก็สอนในวิธีท่ีจะ
นําไปสูความหายนะ  นําไปสูความทุกขเดือดรอนในอบายภูมิตางๆ ในภพชาติตอไป พระองคก็สอน
เอาไว ความประพฤติทางกายวาจาใจอยางไรเปนไปในทางบาปอกศุล พระองคก็สอนไวทั้งหมด 
พระองคสอนดวยความรัก สอนดวยความสงสาร ไมอยากใหกุลบุตรลูกหลานไดไปตกอยูในความ
ทุกขยากลําบาก ไมอยากใหไปตกนรกนอยใหญ ไมอยากใหไปเกดิในภพของเปรต  ไมอยากใหไป
เกิดในภพของสัตวดิรัจฉานหรือจะมาเกิดเปนภพชาติของมนุษย  พระองคก็ไมอยากใหเกิดเปนมนษุย
วิบัติที่ขาดความสมบูรณ เชน รูปรางกลางตัวไมสมประกอบดังที่ไดเห็นกันในทีท่ั่วไปหรือรูปราง
สมประกอบอยูก็ตาม แตผลของกรรมที่ตามสนองอยูก็ไดรับผลกรรมตอไป  ดงัเห็นไดในทัว่ทุก



ประเทศเปนทีน่าเวทนายิ่งนกั  นั้นคือกรรมไดซัดทอดใหไดไปเกิดในที่เชนนั้น  เรียกวากรรมปดบัง
ในลักษณะนี้จะมีอยูทัว่ทุกประเทศในโลกนี้ แตจะมมีากนอยตางกนัเทานั้น ในภพชาติอยางนี้
พระองคก็มีความเมตตาสงสาร แตก็เหลือวิสัยเพราะเขาเหลานั้นชอบทําตามใจตวัเองในทางชั่ว เขาก็
จะไดรับผลชั่วตอไป 

พระพุทธเจาพยายามทุกอยางเพื่อปกปองไมใหคนทําความชั่ว  แตก็ปกปองไดเฉพาะผูมี
สติปญญาที่ด ี  มีความละอายในการทําบาปอกุศล เปนผูท่ีเชื่อผลของกรรมดีกรรมชั่ววาใหผลกับ
ผูกระทําเทานั้น  และผูนั้นกจ็ะเลือกทําแตกรรมดีตลอดไป เชน ทาน ศีล ภาวนา เปนตน กรรมดีนี้เอง
จะเปนเกราะกาํบังไมใหกรรมชั่วอยางอื่นเกิดขึ้นได กรรมดีทั้งหมดทีเ่ราไดบําเพ็ญไวดีแลว จะไปเกิด
ในภพไหนชาติใดจะไมตกต่าํในภพชาตินัน้ๆ ในการเวยีนวายเกิดตายในโลกนี้อยู บุญบารมีนี้จะดล
บันดาลใหเราไดไปเกิดในยคุพุทธศาสนาของพระพุทธเจาองคใดองคหนึ่งในชาติหนา เราก็จะไดฟง
ธรรมจากพระพุทธเจาองคนัน้ๆ แลวก็จะเกิดดวงตาเห็นธรรมรูแจงเหน็จริงในธรรม เราก็จะไดบรรลุ
มรรคผลนิพพาน จึงเปนการสิ้นสุดในภพชาติทั้งหลาย ไมไดเวียนวายเกิดตายในภพนอยภพใหญอีก
ตอไป นี้คือคาํสอนของพระพุทธเจาในขั้นกามาวจรกุศล พระองคสอนใหคนละในการทําชั่ว พูดชั่ว 
และสอนใหละมิจฉาทิฏฐิ  ความเห็นผดิจากทํานองคลองธรรม และสอนใหบําเพ็ญบุญกุศลใหถึง
พรอมดวยความไมประมาท ชาตชิีวิตที่เรามีอยูจะทําใหประโยชนอยางเต็มท่ี อยาอางกาลเวลาในการ
สรางบุญกุศล และอยาอางกาลเวลาวาเรายังมีวัยยงันอยอยู เพราะความตายไมเลือกวัยหนุมวัยแกและ
วัยชรา ฉะนัน้ตองตั้งใจบําเพ็ญกุศลเสียนับแตบัดนี้เปนตนไป 

๒.อีกคําสอนหนึ่ง เม่ือพระองคยังทรงมพีระชนมชพีอยู พระองคมีพระญาณหยั่งรูในบุญ
บารมีของมวลหมูมนุษยไดอยางถูกตอง วาทานผูนี้มีบารมีพอท่ีจะไดบรรลุมรรคผลนิพานไดในขั้น
ใดขั้นหนึง่ พระองคก็จะแสดงธรรมโปรดใหทานเหลานี้ไดเกิดความรูแจงเห็นจริงในธรรม อยางนอย
จะไดบรรลุธรรมเปนพระอรยิเจาขั้นโสดาบัน เปนพระอริยเจาขัน้สกิทาคามี เปนพระอริยเจาขั้น
อนาคามี หรือผูที่ไดสรางบารมีมาอยางสมบูรณแลวก็จะไดบรรลุธรรมเปนพระอรหันต เขาสูพระ
นิพพานตามพระพุทธเจาไป เม่ือมาถึงในสมัยนี้ พระพทุธเจาปรินิพพานไปแลว แตพระองคก็ไดวาง
แนวทางที่จะเขากระแสพระนิพพานไวใหแกพวกเรา และเปนแนวทางที่พระพุทธเจาไดอธิบายไว
อยางชัดเจนทีเดียว เปนแนวทางตรงที่สุด ถาผูปฏิบัติมีความตั้งใจจริงและมีความเชื่อมั่นวาแนวทางนี้
เปนแนวทางของพระพุทธเจาและพระอรยิเจาทั้งหลายไดปฏิบัติผานพนเขาสูพระนิพพานไปแลวไมมี
ความกังขาลังเล ไมมีความสงสัยลูบคลํา มีความมั่นใจอยางเต็มที ่ มีความเชื่อมั่นวาตรงที่สุดและ
ถูกตองที่สุดแลว นั้นแลจึงจะทุมเทความพากเพยีรลงไปไดอยางเตม็ที่ พรอมทั้งบารมีก็ใหการ
สนับสนุน มรรคผลนิพพานก็จะเปดรับทันที  นี้คือผูมีความเด็ดเดี่ยวกลาหาญในการตัดสินใจ  เปนผู
ไมมีภาระหวงใยกับสิ่งใดๆ ในโลกนี้ เพราะทานมีสติปญญาเปนอาวุธอยูในตวัจะไปกลัวอะไร ไมมี



ส่ิงใดมาขัดขวางปดบังสติปญญาไดเลย สติปญญาจะฟนฝาอุปสรรคใหแตกกระจายไป กิเลสตัณหา
นอยใหญจะมาใชเลหเหล่ียมหลอกใจอยางไรได ก็จะไมหลงอีกตอไป 

ในยุคนี้สมัยนีผู้ที่ตีความใหเปนไปตามแนวทางเดิมของพระพุทธเจานัน้อาจจะมีความ
แตกตางกันไปใครจะตีความถูกตามแนวทางเดิมของพระพุทธเจาหรือผูตีความที่แตกตางกันไม
เปนไปตามแนวทางเดิมของพระพุทธเจา ก็ถือวาตัวใครตัวมัน และการปฏิบัติก็เปนตวัใครตวัมัน
เชนกัน  ใครตคีวามถูกก็ปฏิบัติถูกไป  ใครตีความผิดก็ปฏิบัติผิดไป ใครๆ ก็มีความมุงหมายไปใน
ทิศทางเดียวกนันั้นคือความพนทุกขเหมือนกัน ใครจะทําไดหรือไมไดอยางไรก็ใหอยูในความ
พยายามของแตละบุคคลไป แนวทางที่จะใหพนไปจากวัฏสงสารนี้มีเสนเดียวเทานั้น กระแสธรรมที่
จะเกิดขึ้นกับพระอริยเจานั้นก็มีสายเดียวเชนกัน ใครจบัเสนทางเดิมของพระพุทธเจาได ก็จะเปนผู
เขากระแสธรรมแหงมรรคผลนิพพานไป  ฉะนั้นการตคีวามใหถูกกับความหมายเดิมของ
พระพุทธเจานั้น  ในยุคนี้สมัยนี้พูดกันไปคนละวิธีกัน  เชนคําวาวิปสสนา เปนตน เพียงเทานีก็้
ตีความหมายกนัไปคนละอยางและปฏิบตัิไปคนละวิธีกัน แมแตมรรค๘ ท่ีเปนหัวใจสําคัญใน
ภาคปฏิบตัิ ก็ตีความหมายไปตางกัน  ทั้งที่พระพุทธเจาไดตรัสไวดแีลว และวางแนวทางไวตรงมรรค
ผลนิพพานที่สุดแลว เชน สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปโป นี้เปนหลักของปญญาที่ตายตัว สัมมาวาจา 
สัมมากัมมันโต สัมมาอาชีโว นี้กเ็ปนหลักของหมวดศีลที่ชัดเจนทีเดียว สัมมาวายาโม สัมมาสต ิ
สัมมาสมาธิ นี้ก็เปนหลักของหมวดสมาธิ การปฏิบตัิเพื่อใหเปนไปตามหลักเดิมของพระพุทธเจา ก็จะ
เปนไปในรูปแบบ ปญญา ศีล สมาธิ นั้นเอง 

สวนการศึกษาจะออกมาในรูปแบบ ศีล สมาธิ ปญญา ก็ไมมีปญหาอะไร  เหมือนกับจับ
ตัวอักษรหรือจับตัวอักขระที่ปรุไวแลว  จะจับชิน้ไหนมากอนมาหลังไมสําคัญ ขอสําคัญคือการเรียง
ตัวอักษรและวางอักขระใหถูกกับตําแหนง เพื่อจะอานในความหมายใหเขาใจ  ถาวางไมถูกตําแหนง
แลวจะอานไมถูกกับความหมายไดเลย  นี้ฉันใด  การปฏิบัตใินมรรค๘ ถาไมเร่ิมจากปญญาความ
เห็นชอบเปนพื้นฐานเอาไวจะมีปญหาในการปฏิบตัิเปนอยางมาก เม่ือมีปญญาความเห็นชอบถูกตอง
ดีแลว ก็จะเกิดความเห็นชอบในหมวดศีล  และจะเกิดความเห็นชอบในหมวดสมาธิตอไป  ฉะนั้น
ปญญาความเห็นชอบที่พระพุทธเจาไดวางเปนหลักเกณฑเอาไวอยางตายตัวแลว  ก็ควรปฏิบัติให
เปนไปตามหลักเดิม เพราะเปนหลักประกนัในการปฏิบัติอยางถูกตอง พระพุทธเจาไดสอนในวิธีนีแ้ก
พุทธบริษัททั้งหลายมาแลว  และไดบรรลุมรรคผลนิพพานไปมีจํานวนมาก กเ็พราะปฏิบัติเร่ิมตนจาก
ปญญาความเห็นชอบนั้นเอง  ฉะนั้นผูปฏิบัติทั้งหลายที่เปนปญญาชน ควรใชความคิดที่มีเหตผุล
พิจารณาใหเปนไปตามหลักความเปนจริง การปฏิบัตของเราก็จะเริ่มเขาสูกระแสธรรมใกลความจริง
มากขึ้น  ความจริงนี้มีสติปญญาเทานั้นจะพาใหจิตรูเหน็ได  สวนอบุายธรรมหมวดอื่นๆ ก็เพยีงเปน
อุบายเสริมใหสติปญญามีกําลัง  ฉะนั้น ผูปฏิบัติธรรมตองฝกใจใหมคีวามฉลาดรอบรูในหลักความ
เปนจริงอยูเสมอ อีกสักวันหนึ่งจะเปนผูรูจริงเห็นจริงดวยสติปญญาจากตัวเราเองอยางแนนอน 


