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คําปรารภ 
 สัมมาทิฏฐิ เลม ๑-๒-๓ นี้ไดอธิบายวิธีปฏิบัติ เพื่อใหเขาใจในวิธีการเปลี่ยน
ความเห็นตามปกติแลวคนเราจะมีความเห็นเปนมิจฉาทิฏฐิ ความเห็นผิดอยูในตัวอยูแลว 
ถาไมแกไขก็จะเปนเหตุเปนปจจัยใหเกิดความเห็นผิดในการปฏิบัติตอไป จะมีความเพียร
ในการปฏิบตัิอยางไร ความเพียรนั้นก็จะเปนมิจฉาวายาโม เปนความเพียรผิดตลอดไปจะ
ฝกสติอยางไรมีความระลึกไดในสิ่งใด ความระลึกนั้นก็จะเปนไปในทางมิจฉาสติ มี
ความระลึกผิดตามหลักความเปนจริงอยูเรื่อยไป จะทําสมาธิดวยอุบายใดและวิธีใด ใจจะ
ตั้งมั่นและความสงบเปนมิจฉาสมาธิคือเปนไปในทางที่ผิดทั้งนั้น ความตั้งใจมั่นและ
ความสงบไปในทางที่ผิดทั้งนั้น การปฏิบัตินั้นก็จะเปนมิจฉาปฏิบัติไปเสียทั้งหมด ผู
ปฏิบัติเองก็จะเกิดความสับสนวกวน เกิดความลังเลสงสัยในการปฏิบัติของตนเปนอยาง
มาก ถาหากไดไตถามกับทานผูรูที่ไดผานการปฏิบัติมาดีแลว ก็จะไดรับอุบายในวิธีแกไข
ใหเปนสัมมาปฏิบัติไดเปนอยางดี จึงนับวาเปนผูโชคดีไป ถาหากไปถามกับทานผูที่ไม
เขาใจก็ยากที่จะไดรับความกระจางได ความสงสัยในการปฏิบตัิของเราก็จะมีตอไป คน
หลงทางไปถามคนหลงทางดวยกัน ผลจะเปนอยางไรก็พอนึกได อุบายการปฏิบัติจะ
ไดรับผลดี หรือไมดีอยางไรขึ้นอยูกับความเห็น ถาความเห็นถูกก็จะขึ้นฝงไดอยาง
ปลอดภัย ถาความเห็นผิดก็ลงทะเลไปแบบตัวใครตัวมันชวยกันไมได ผูใหอุบายในการ
ปฏิบัติ จึงเปนสวนสําคัญเปนอยางมาก หากไดรับอุบายธรรมที่ถูกตองจากครูอาจารยก็
โชคดีไป  ถาไดรับอบุายธรรมที่ไมถูกตองก็ถือวาเคราะหรายไปเพราะในยุคนี้สมัยนี้ 
อุบายวิธีในการปฏิบัติธรรมมีมาก จึงยากแกผูแสวงหาวาอุบายในการปฏบิัติอยางไรถูก
อยางไรผิด ก็ขอมอบใหทานไดพิจารณาดวยสติปญญาและตัดสินใจดวยตนเองก็แลวกัน 
ขอใหทานจงชวยตัวเองในการแสวงหาธรรมและแสวงหาครู เพื่อจะนําตนเขาสูกระแส
แหงพระนิพพานดวยเทอญ 
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สัมมาทิฏฐิเลม๓ 
 ในยุคนี้สมัยนี้มีผูสนใจภาวนาปฏิบัติกันอยูมาก อบุายวิธีที่นํามาภาวนาปฏิบัตินั้น
จะมีความแตกตางกันไปบางก็ยังไมถือวาเปนสิ่งสําคัญ ใครจะนึกคําบริกรรมอยางไรก็ได 
ถามีสติระลึกรูอยูในคําบริกรรมนั้นอยางตอเนื่อง ยอมทําใหจิตมีความตั้งมั่นและสงบได
เชนกัน เพราะคําบริกรรมเปนเพียงอุบายใหใจไดมีสติระลึกรูอยูในปจจุบัน ไมใหจิตคิด



สายออกไปภายนอก เปนอุบายหามจิตไมใหไปคิดในอารมณอดีตที่ผานไปแลว และ
ไมใหใจไปคิดในอารมณอนาคตที่ยังไมมาถึง ใหคํานึงในคําบริกรรมที่มีสตอิยูใน
ปจจุบันเทานั้น เพราะตามปกติแลวใจจะไมอยูเปนปกตินิ่งเฉย ยอมคิดไปในเรื่องโนน
เรื่องนี้ไมมีขอบเขตมีทั้งเรื่องเปนสาระและไมเปนสาระเรื่อยเปอยไปไมมีจุดหมาย
ปลายทาง ทั้งเรื่องดีและไมดี เรื่องชอบใจและไมชอบใจ เรื่องของสวนตัวบางเรื่องของ
คนอื่นบางเรียกวาจิตจรจัดไรพรมแดนหาสาระอะไรไมแนนอนเหมือนกับลิงจะนิ่งเฉย
ใหเปนปกตินั้นจึงนิ่งไดยากจะวอกแวกไปมาควานั้นจับนี้อยูตลอดเวลา เวนเสียจะหลับ
ไปชั่วขณะหนึ่งเทานั้น ใจนี้ก็เชนกันชอบคดิเรื่องนั้นเรื่องนี้อยูตลอดเวลาหาขอบเขต
ไมได คิดไดทั้งดีและชั่วปนกันไปไมมีจุดหมาย จึงกลายเปนความคิดฟุงซาน 

ความคิดฟุง 
 การเกิดความคิดฟุงนั้นมีสองลักษณะ ๑.ฟุนซาน ๒.ฟุงไปตามสังขารการปรุง
แตงในสมมตุิ ฟุง ๒ ลักษณะนี้ตางกัน ดังจะอธิบายพอเปนสังเขปดังนี้ 
 ๑.ลักษณะจติฟุงซาน เปนความคิดที่เลื่อนลอย เปนความคิดกระจายไปในหลายๆ 
เรื่อง แตละเรื่องเมื่อคิดไปจะเกิดความสับสนจับตนชนปลายไมหนักแนน ไมมีความ
มั่นใจวาความคิดนั้นผิดหรือถูกไมสามารถตัดสินใจได เปนความคิดที่โลเลสะเปะสะปะ
เรื่อยเปอย เปนความคิดที่ทําใหเกิดความลังเลไมแนใจจึงเกิดความสงสัยในความคิดของ
ตัวเองแบบหาขอยุติ สรุปลงไมได เพราะมีหลายเรื่องที่นํามาคิดชวงเดียวกัน จึงเปน
ความคิดในเรื่องนั้นบางคิดในเรื่องนี้บาง จะนํามาเปนบรรทัดฐานในการตัดสินใจไมลง
ตัว จึงเกิดความรําคาญ และเกิดความหงุดหงิดขึ้นที่ใจ เกิดความฉุนเฉียวโกรธงาย ไมมี
ความเพียรที่จะทําอะไรจะทํางานอะไรก็ไมเปนชิน้เปนอัน ถึงจะทําไปผลของงานก็จะ
ออกมาไมดี ลักษณะความฟุงซานนี้จะมีอารมณที่ไมชอบใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่งตกคางอยูที่
ยังแกไขไมไดเปนตนเหตุ ในเมื่อนกึคําบริกรรมทําสมาธิก็จะมีอารมณประเภทนี้เกิดขึ้น 
สติคุมอารมณไมอยูก็จะเกิดความฟุงไปในอารมณนั้นๆ ในลกัษณะอยางนี้มิใชวาจะเกิด
ในชวงทําสมาธิเทานั้น อยูตามปกติธรรมดาอารมณความฟุงซานนี้ก็เกิดขึ้นไดเชนกัน 
หรือพิจารณาในหมวดธรรมะอะไรอยู ถามีอารมณประเภทนี้แทรกเขามา ถาสติปญญา
ไมดีไมมีความฉลาดในอุบายที่จะนํามาแกไข ก็จะกลายเปนความฟุงซานไปได 
 ๒.จิตฟุงไปตามสังขาร คําวาสังขารก็คือสังขารจิตที่คิดไปตามอารมณที่เรารัก 
เรียกวา อิฏฐารมณ อารมณนี้จะมีอยูกับทุกๆ คน มทีั้งอารมณเกาและอารมณใหม อารมณ



เกาหมายถึง อารมณที่สะสมมาในอดีตติดอยูกับใจจนกลายเปนนิสัยเจาอารมณ อารมณ
ใหมหมายถึง การสัมผัสจากอายตนะ คือ ตาสัมผัสรูป หูสัมผัสเสียง จมูกสัมผัสกลิ่น ลิ้น
สัมผัสรส กายสัมผัสในสิ่งที่ออนแข็ง การสัมผัสในอายตนะนี้เองจึงเปนมูลเหตุใหเกิดอา
มรณขึ้นที่ใจ เมื่ออารมณมีในใจจึงเกิดความชอบใจและไมชอบใจเกิดขึ้น อารมณที่ไม
ชอบใจจึงเกิดความเกลียดชังไมชอบใจในอารมณนั้นๆ จึงเกิดความทุกขใจไมสบายใจ
ขึ้น จึงเกิดการปรุงแตง คิดหาวิธีที่จะเอาชนะในการทําอยางใดอยางหนึ่ง กับคนที่เรา
เกลียดชังนี้ใหได แมเสียงที่ไมชอบใจจากคําพูดของใครก็เกิดอารมณแหงความทุกขใจ
ไมสบายใจ จึงคิดหาวิธีที่จะแกไขเอาชนะใหไดเชนกัน ฉะนั้นอารมณที่ชอบใจหรอืไม
ชอบใจใครๆ ยอมเกิดมีดวยกันทั้งนั้น ใครจะเกิดมีอารมณประเภทไหนนั้นขึ้นอยูกับการ
สัมผัสอารมณนี้มีสามลักษณะ ๑.อารมณที่มีความชอบใจ ๒.อารมณที่ไมชอบใจ ๓.
อารมณเฉยๆ อารมณเฉยนี้จะไมกอใหเกิดการฟุงไปเปนสังขาร จะเปนอารมณเงียบอยู
ตามปกติไมมีกิริยาในการแสดงออกในทางความคิดปรุงแตงอะไร ไมสนใจในสิ่งที่มา
สัมผัสนั้นๆ 
 สวนอารมณที่ชอบใจ และอารมณที่ไมชอบใจ ทั้งสองนี้จะกอใหเกิดความรุนแรง
ขึ้นที่ใจ จงึไดเกิดความฟุงไปตามอารมณนั้นจนลืมตัว อารมณที่ไมชอบใจจึงคิดไป
ในทางอิจฉาตารอน คิดฟุงปรุงแตงไปในทางอิจฉาริษยาเบยีดเบียนเพื่อเอาชนะคนอื่น
ดวยความโกรธแคน คิดฟุงไปในวิธีการทําการพูดใหแกคนอื่นไดรับความเสียหาย เพื่อ
ทําลายชื่อเสียงเกียรติยศใหแกคนอื่น เพื่อทําลายลาภ ยศ สรรเสริญ และความสุขแกคน
อ่ืนใหลดนอยลงหรือใหหมดไป ความคิดฟุงไปในลักษณะนี้เปนความคิดของบุคคลที่ไม
มีคุณธรรมประจําใจ เปนความคิดของอันธพาลสันดานชั่ว เปนความคิดของผูเห็นแกตัว
ที่มีอัตตาสูง เปนความคิดที่จะทําใหเกิดความแตกแยกสามัคคี ไมมีเมตตาธรรม ไมมี
กรุณาธรรม ไมมีมุทิตาธรรม และไมมีอุเบกขาธรรมประจําใจ จะทําใหคนอื่นเดือดรอน
ดวยการทําการพูดนี้มากมาย ไมมีหิริความละอายใจ ไมมีสติปญญาความสํานึกตัวไดเลย 
วาการทําการพูดอยางนี้จะทําใหคนอื่นเปนทุกขเดือดรอนอยางไร หาไดคิดไม มีแตคิด
ไปฟุงไปเพื่อทําลายคนอื่นอยูตลอดเวลา หรือผูชอบคิดฟุงไปในลักษณะการกลาวขวัญ
นินทาวารายแกคนอื่นก็เชนกัน จึงเรียกวาคนนิสัยเสียสันดานชั่วลืมตัวเอง ถาไมชอบใจ
กับคนใดคนหนึ่งดวยวิธีใด ใจก็จะผูกโกรธเอาไวแลวคิดหาวิธีที่จะทําลายคนนั้นใหได นี้



การฟุงไปในอนิฏฐารมณ คืออารมณทีไ่มชอบใจ มลูเหตุที่จะใหเกิดอารมณในลักษณะนีม้ี
อยูมาก และจะทําใหเกิดเปนมิจฉาทิฏฐิ ความเห็นผิดฝงใจไดอยางสนิททีเดียว 
 อิฏฐารมณ คืออารมณที่ชอบใจ อารมณนี้เปนอารมณพิเศษที่ทุกคนมีความ
ตองการเปนอยาง ทุกคนพากันแสวงหาเพื่อใหไดมาตามใจชอบ เปนอารมณที่ทําใหใจ
เกิดความราเริงสนุกสนานเบิกบานใจ ไมมีความเครียดอึดอัดใจ มแีตความโลงโปรงสขุ
ใจสบายใจ เปนอารมณที่ทําใหเกิดรอยยิ้มภายในใจอยูตลอดเวลา หารูไมวาเปนอารมณที่
อาบดวยยาพิษ ดังคําวา ปยโต ชายเต โสโก ความโศกเศราเสียใจ ความทุกขใจ ความ
ตรอมใจ ความอาลัยอาวรณนอนไมหลับ กินไมไดยอมเกิดจากอารมณประเภทนี้ ถึงจะมี
ความสุขอยางมหันตแตก็จะเกิดความทุกขอยางอนันตเปนผลตอบแทนไดเชนกัน  
ฉะนั้นความใฝฝนความตองการของคนเราในโลกนี้มีจุดหมายในอารมณที่สุขกายสุขใจ
เหมือนกันหารูไมวา นี้คืออารมณเรียกน้ําตา ถามีความรักมาก็มีความสุขมาก แตอยาลืม
วานี้คืออารมณแหงความสุขที่จะใหเกิดความทุกขมากเชนกัน ความสุขเกิดจากอะไร 
ความทุกขก็เกิดจากความสุขนั้นๆ ตามปกติของใจจะคิดฟุงไปหาอารมณที่จะใหเกิด
ความสุขนั้นคืออารมณของสมมุติและสังขาร คําวาสังขารคือการปรุงแตง ก็เพื่อใหถูกใจ
ตัวเอง เหมือนการปรุงอาหารจะทําใหเกิดรสชาติออกมาอยางไรก็ปรุงเอาเอง จะแตง
ลักษณะสีสันลวดลายใหเกิดความสวยงามอยางไรก็แตงเอง จะใหเกิดความสุขใจสบาย
ใจอยางไรก็ทําเองทั้งหมด นี้ฉันใด อารมณใดที่จะปรุงแตงเพื่อใหเกิดความสุขใจสบายใจ
ก็สงใจฟุงไปในอารมณนั้นๆ เพื่อใหเกิดความรัก ใหเกิดความยินดีพอใจในสิ่งนั้นๆ 
เรียกวายั่วยุใจใหเกิดอารมณนั้นเอง 
 สังขารการปรุงแตง ถาไมมีมูลเหตุก็ปรุงแตงไมได เหมือนปากกามีในมือ ถาไมมี
กระดาษมารองรับใหเขียนก็จะไมเปนตัวหนังสือใหอานได นี้ฉันใด การปรุงแตง ถาไมมี
สมมุติมาเปนตัวรองรับก็ปรุงแตงอะไรไมไดเชนกัน ฉะนั้นจึงสรางสมมุติขึ้นมาเปนตัว
รองรับเพื่อจะใชความคิดปรุงแตงได เหมือนกับอาหารหวานอาหารคาว พอครัวแมครัว
จะปรุงอาหารประเภทไหนก็ขึ้นอยูกับเครื่องปรุงที่มี จะปรุงรสจัดรสจืดหวานมากหวาน
นอยอยางไรตองปรุงใหถูกใจตัวเอง นี้ฉันใด สมมุติในเรื่องใดขึ้นมาก็ปรุงแตงไปตาม
สมมุตินั้นๆ ไปใหถูกกับวยัของตัวเอง ถาวัยเด็กก็คิดฟุงไปตามวัยเด็ก ถาวัยหนุมสาวก็คิด
ฟุงไปตามวัยหนุมสาว รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ จะคิดปรุงไปตามใจชอบให
กลมกลืนไปตามความอยากของตน ชอบในสิ่งใดจะคิดฟุงไปไดทั้งวันทั้งคืน ถาวัยที่มี



ครอบครัวก็จะคิดปรุงฟุงไปในการสรางฐานะเพื่อใหมีความร่ํารวย ถาวัยแกก็จะคิดปรุง
ไปในการรักษาดูแลไมฟุมเฟอยในการจับจายใชสอย เห็นลูกหลานใชจายมากไปหรือไม
เก็บรักษา กจ็ะคิดฟุงไปบนไปจุกจิกจูจ้ี คิดหวงคนนั้นหวงคนนี้วาเขาจะอยูกันอยางไร ใจ
ก็จะคิดฟุงไปในเรื่องความเปนหวงในสิ่งนั้นๆ อีกมากมาย ฉะนั้นความรุนแรงที่ฟุงไปจะ
อยูในวัยท่ีมีราคะตัณหา ราคะตัณหานี้เองจะเปนพลังสงพลังหนุนใหเกิดความฟุงไปจน
ลืมตัว จึงเรียกวาตัณหาหนามืด ก็หมายถึงใจมืดบอดนั้นเอง จึงไมรูวาอะไรควรหรือไม
ควร เมื่อใจถูกราคะตัณหาครอบคลุมอยูก็จะเกิดความรักความกระสันดิ้นรนใหเปนไป
ตามใจชอบ ไมมีหิริความละอายใจ ไมกลัวบาปอกุศลใดๆ ไมมีสติปญญาแกปญหาใหแก
ใจจึงฟุงไปอยูตลอดเวลา 
 ฉะนั้นการฟุงไปในสมมตุิสังขารนี้จึงเปนเรื่องใหญในผูปฏิบัติภาวนาเปนอยางยิ่ง 
ถาผูไมมีสติปญญาที่ดีก็จะปลอยใจใหคิดไปตามราคะตัณหานี้อยางไมมีขอบเขต ยังหลง
ตอไปวาตัวเองมีความสุขอยูกับราคะตัณหานี้ดีอยูแลวมีแตความเพลิดพลินราเริงอยูกับ
ความฟุงปรุงแตงใน รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ อยางหนาตาเฉย ไมคิดวาจะเกิดทุกข
โทษภัยใหแกตัวเองแตอยางใด มีแตความชอบใจใฝฝนอยูในการฟุงปรุงแตงกับสมมุติอยู
ตลอดเวลา ไมมีคําวาเบื่อหนายรําคาญใจแตอยางใด ฉะนั้นผูภาวนาปฏิบัติตองมี
สติปญญาระวังใจอยาใหอารมณประเภทนี้เกิดขึ้นที่ไดได ถาเกิดขึ้นมาก็ตองใชสติปญญา
สอนใจอยูเสมอ ใหใจไดรูเห็นทุกขโทษภัยในความหลงใหลในอารมณที่เกิดขึ้นทําใหใจมี
ความเศราหมองขุนมัว ตองแกไขใหทันตอเหตุการณ ถาปลอยไวนานจะเกิดเปนอารมณ
สะสมทับถมใจมากขึ้น  เหมือนกระจกที่ใสสะอาด ถาปลอยใหฝุนละอองเกาะติดอยู
บอยๆ ยอมทําใหกระจกมืดมัวไปได จะมองไมเห็นหนาตัวเอง หรือเหมือนกับผาที่ถูก
คราบสกปรกก็ใหรีบซักฟอกเช็ดถูใหหมดไป นี้ฉันใด ใจเมื่อมีอารมณที่สกปรกก็เริ่มใช
สติปญญามาชําระสะสาง อยาใหอารมณที่สกปรกนี้ติดคางอยูภายในใจได ใหมีความ
ระวังสํารวมรักษาอยาใหอารมณประเภทนี้เกิดขึ้นที่ใจอีก จึงนับไดวาเปนผูปฏิบัติที่ดีมี
ความฉลาดรอบรูในการรกัษาใจและฉลาดรอบรูในอุบายวิธีแกปญหาใหหมดจากใจไป
ได 
 ฉะนั้นการภาวนาปฏิบัติตองศึกษาหลักการและวธิีการใหเขาใจ ตีความในปริยัติ
ใหถูกกับความหมายใหเขาใจในคําวา สมถะ ใหเขาใจในคําวา วิปสสนา เพราะแตละ
อุบายนั้นมีความแตกตางกัน คําวาสมถะก็คือการทําสมาธิเพื่อใหใจมีความตั้งมั่นและมี



ความสงบ คําวาวิปสนนา ก็หมายถึงปญญาที่พิจารณาใหเปนไปตามความเปนจริงใน
หมวดธรรมนั้นๆ แตละอุบายมีความหมายที่แตกตางกันอยูก็ตามเมื่อนํามาปฏิบัติจะเปน
อุบายเชื่อมโยงตอกันไดเปนอยางดี จึงเปนแนวทางปฏิบัติใหเปนไปตามคําสอนของ
พระพุทธเจาอยางสมบูรณื มิใชวาจะทําสมาธิเพื่อใหใจมีความสงบตามแบบฉบับของหมู
ดาบสฤาษีดังที่เห็นกันในปจจุบัน  ทีส่ําคัญคือการเจริญวิปสสนาแตไมใหความสนใจ ไม
ยอมฝกความคิดไมยอมฝกปญญาใหเกิดขึ้นแกตัวเอง อยางมากก็เพียงไปศึกษาในหลัก
ปริยัติ แลวใชปญญาพิจารณาตามหลักปริยัติไปเทานั้น จะเขาใจวาไดเจริญในวิปสสนา
แลวในลักษณะอยางนี้หาใชไม นี้เปนเพียงใชปญญาพิจารณาไปตามสัญญาในหมวด
ปริยัติเทานั้น ยังไมเปนการเจริญวิปสสนาอยางสมบูรณ การเจริญวิปสสนาหมายถึงใช
ความสามารถสติปญญาของตัวเองเปนหลัก ไมจําเปนจะใหถูกตามประโยคขอความใน
ปริยัติไปเสียทั้งหมด มิใชวาจะยกเอาปริยัติมาพิจารณาใหถูกตองทุกประโยคทุกขอความ
ไปประโยคขอความนั้นเปนปญญาของนักปราชญทานเขียนไวเพียงเปนแนวทางเทานั้น 
สวนประโยคขอความของปญญาเรา ถึงจะใชสํานวนขอคิดที่แตกตางกันกับปริยัติไปบาง
ก็ไมเปนไร ไมทําใหเกิดความเสียหายหลักที่สําคัญนั้นคือความหมายใหถูกตองตรงกัน
กับหลักปริยตัินั้นๆ เพราะปฏิภาณโวหารในการใชอุบายในการพิจารณาไมเหมือนกัน 
ฉะนั้นการฝกวิปสสนาหรือฝกปญญา อยาเอาตามตํารา และอยาทิ้งตําราก็แลวกัน 

สมถะหรือสมาธิ 
 สมถะ สมาธิ มีความหมายอยางเดียวกันนั้นคือความตั้งใจมั่นและใจมีความสงบ 
จะมีความแตกตางกันในลักษณะ หยาบ ละเอียด เทานั้น ผูปฏิบัติตองศึกษาสมาธิทั้งสอง
อยางนี้ใหเขาใจ เพื่อจํานําไปภาวนาปฏิบัติใหถูกกับความหมาย สมาธิ ตั้งใจมั่นมีอุบาย
ทําไดหลายวิธี ในยุคนี้ที่ทํากันอยูก็มีคําบริกรรม สัมมาอรหัง คําบริกรรมยุบหนอพอง
หนอ และคําบริกรรมวา พุทโธ หรือใชอานาปานสติกําหนดดูลมหายใจ หรือจะมีคํา
บริกรรมอะไรที่แตกตางจากนี้ไปก็ได ในความหมายก็เพื่อใหใจมีความตั่งมั่น และใจมี
ความสงบใหได ใครมคีวามถนัดนึกคําบริกรรมอะไรก็ทําไป อยาเอาคําบริกรรมมาเปน
เหตุแยกพรรคแยกพวกใหเกิดความแตกแยกสามัคคีในกลุมชาวพุทธดวยกัน เหมือนการ
รับประทานอาหารธาตุขันธของใครถูกกับอาหารประเภทใด อาหารประเภทนั้นจะ
เปนสัปปายะ มีความสุขสบายมีคุณภาพเหมือนกับอาหารประเภทอื่น นี้ฉันใด ใครมี



ความถนัดนึกคําบริกรรมอะไรก็ได ความมุงหมายก็เพื่อใหใจมีความตั้งมั่น และความ
สงบเทานั้น 

กรรมฐานหา 
 อุบายการฝกสมาธิสมัยครั้งพุทธกาล มีถึง ๔๐ อยาง ก็ไมมีปญหาความขัดแยงกัน
แตอยางใด ในคําบริกรรมในสมัยครั้งพุทธกาลมีอะไรบาง และกําหนดนึกคําบริกรรม
อยางไร ขาพเจาจะอธิบายไวพอเปนตัวอยางสักหาวิธี มิใชวาขาพเจาจะคิดขึ้นเอง จะมีอยู
ในตําราทั้งหมด คําบริกรรมหาวิธีนี้ก็มีอยูในตัวของเรา คือ เกสา โลมา นขา ทันตา ตะโจ 
ที่เรียกวากรรมฐานหานั้นเอง กรรมฐานหานี้เปนไดทั้งอุบายของสมะ และเปนอุบายใน
การเจริญวิปสสนา ในชวงนี้จะอธิบายในวิธีทําสมถะ ขั้นตอนอยางอื่นก็เหมือนกับการ
ทําสมาธิทั่วไป การฝกคําบริกรรมในกรรมฐานหานี้จะมีความแตกตางกันโดยกําหนดจิต
เพงในความหมายของคําบริกรรมนั้นๆ เปนหลัก เชน สูดลมเขานึกวา เก หายใจออกนึก
วา สา เหมือนกันกับคําวา พุทโธ ที่ตางกันนั้นในขณะที่นึกคําบริกรรมวา เกสา อยูนั้น ให
ตั้งใจโดยมีสติ ระลึกรูอยูกับผม เพงไปในม สมมตุิใหรูเห็นใน สี ลักษณะวาขาวหรือดํา 
สั้นหรือยาว ใหหายใจโดยปกติ อยาใหมีความกดดันภายในใจ ใจเพงดูรูเห็นผมใหชัดเจน
ในขณะนั้น กําหนดทําวิธีนี้บอยๆ กจ็ะคอยรูเห็นผมนั้นขึ้นมาในใจเอง ตอไปก็จะนอม
ผมที่เกิดขึ้นจากการเพงดูผมนี้ ประกอบในการเจริญวิปสสนาตอไปเจริญอยางไรนั้นจะ
อธิบายในชวงตอไป เพื่อไมใหสับสนกันกับวิธีทําสมาธิ 
 อุบายวิธีทําในคําบริกรรม วา โลมา นขา ทันตา ก็เปนอุบายวิธีทําเหมือนกัน แต
ตางกันในสีสัน ลกัษณะของแตละอยางเทานั้น สวนคําบริกรรมวา ตะโจ ก็มีอุบายทํา
เหมือนกัน ผูฝกทําใหม สติสัมปชัญญะและความระลึกรูเห็นไมพอ จะใหรูเห็นหนัง
ทั้งหมดของรางกายไมได ฉะนั้นจงกําหนดหาจุดของหนังจุดใดจุดหนึ่งมาเปนอุบายเพง 
จะเอาแผลเกาหรือไฝก็ได ใหกําหนดจิตเพงอยูกับจุดนั้นๆ ใหรูเห็นในสีและลักษณะใน
หนังสวนนั้นๆ ใหชดัเจนเมื่อมีความรูเห็นชํานาญแลวใหขยายหนังออกดวยวิธีเพงตอไป 
เมื่อฝกสติขยายหนังอยูบอยๆ ก็จะรูเห็นหนังชัดเจนมากขึ้น ฐานของสติสมาธิก็จะมีความ
ตั้งใจมั่นมากขึ้น ตอไปจะเอาหนังมาเปนอุบายในการเจริญวิปสสนาไดอยางชัดเจน 
รางกายสวนอื่นๆ ก็ทําในลักษณะเดียวกัน การพิจารณาดวยปญญาก็ใหรูเห็นตามอาการ
ลักษณะของกายสวนนั้นๆ ใหเปนไปตามหลักความเปนจริง คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา 
หรือพิจารณาเปนอสุภะก็ได 



 การทําสมาธิตองศึกษาในวิธีทําสมาธิใหเขาใจโดยเฉพาะเรื่องของจิตฟุงซาน จะ
ปลอยใจใหฟุงอยูเรื่อยไปจะแกไขไมไดเลย นั้นคือผูภาวนายังไมไดศึกษาวิธีการปฏิบัติที่
สมบูรณ เพียงไปศึกษาในวิธีการทําสมาธิอยางเดียว สติปญญาความรอบรูในวิธีทําสมาธิ
ไมไดศึกษาไวเลย เมื่อมีปญหาในขณะทําสมาธิมีจิตฟุงซานเกิดขึ้นก็ไมมีวิธีแกไข ในเมื่อ
กําหนดนึกคําบริกรรมทําสมาธิไป จิตชอบคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้สติหักหามไมได ก็หยุดจาก
การทําสมาธินั้นไปเสีย จิตฟุงซานหรือจิตฟุงไปตามสังขารหรือจติชอบคิดไปตาม
กระแสธรรมก็หารูไม จึงเหมาไปวาจิตฟุงซานไปเสียท้ังหมด  เมื่อจิตชอบคิดไปในทาง
ธรรมก็จะเขาใจวาจิตฟุงซานอยูนั้นเอง นีคื้อผูไมมีความรอบรูในการปฏิบัติไม
เตรียมพรอมทางสติปญญาเอาไว  จึงไมเขาใจวาอะไรเปนฟุงซาน อะไรฟุงไปตามสังขาร 
อะไรจิตชอบคิดในทางธรรม ถาผูมีความฉลาดทางสติปญญาก็จะเปลี่ยนอุบายในการ
ภาวนาทันที เพื่อใหเขากันไดกับใจที่ชอบคิดนั้นคือเปลี่ยนจากวิธีทําสมาธิ มาเปนอุบาย
ในการเจริญวิปสสนาคือใชสติปญญาพิจารณาทดแทนสมาธิไป  การพิจารณาดวยปญญา
ก็คือการใชความคิดนั้นเอง ผูที่ยังไมเคยฝกความคิดทางปญญามากอนก็จะคิดพิจารณา
ในธรรมหมวดใดไมเปนชิ้นเปนอัน นึกอะไรไมไดคิดไมเปนอยูนั้นเอง เหมือนกับผูที่ยัง
ไมเคยเตนรําขับรองมากอน ไมทราบวาจะยกขายกแขนเตนออกมาทาไหน จับไมคก็ไม
รูจักหัวไมรูจักทายไมรูจักจะรองเพลงอยางไรทํานองใด นี้ฉันใด ผูที่ไมเคยฝกปญญามา
กอนก็ฉันนั้น เมื่อเปลี่ยนอุบายจากการทําสมาธิมาเปนปญญาก็พิจารณาอะไรไมไดเลย นี้
คือผูไมสมบูรณในการภาวนาปฏิบัติ ก็จะเปนทางตันหยุดกันเพียงเทานี้ 

อุบายฝกปญญา 
 การฝกหัดคิดพิจารณาดวยปญญาครั้งแรกอยาไปจริงจังกับการละกิเลสตัณหาแต
อยางใด อยาจริงจังวาจะตองรูจริงเห็นจริงในหมวดธรรมนัน้ๆ ไดอยางชัดเจน อยา
จริงจังวาจะตองรูแจงเห็นจริงในมรรคผลนิพพานอะไรเลย ใหคิดพจิารณาภายในคือ
รางกายตัวเอง คิดพิจารณาภายนอกแลวใหนอมเขามาเทียบกบัรางกายเราวา มีความไม
เท่ียงเหมือนกันอยางนี้ๆ มีความทุกขเหมือนกันอยางนี้ๆ มีการแตกสลายไปไมมีสิ่งใด
คงทนอยูในโลกนี้ตลอดไป ทุกอยางก็ตองสลายกลายเปนธาตุดิน ธาตุน้ํา ธาตุลม ธาตุไฟ 
ไมมีธาตุสวนใดจะกลับกลายมาเปนสัตวเปนบุคคลอีกตอไป อุบายการฝกปญญา
พิจารณาอยางนี้ก็เพื่อใหเกิดความเคยชิน ใหเกิดความชํานาญในการคิดเอาไว อยูที่ไหนก็
คิดไดพิจารณาได จะทํางานทําอาหาร ลางถวยชาม ซักผา เขาหองน้ํา กเ็อามาเปนอุบาย



ในการฝกปญญาไดทั้งนั้น จะอยูที่ไหนในอิริยาบถใดก็ใชความคิดพิจารณาไดเชนกัน เมื่อ
เรามีการฝกปญญามาดีแลว เราจะใชปญญากําจัดความฟุงนั้นไดทันที ถาทําสมาธิจิต
ชอบคิดชอบฟุงในเรื่องอะไรไมสําคัญ เราจะใชความคิดทางสติปญญาพิจารณาในสัจ
ธรรมนั้นๆ กลบความฟุงใหได ความคิดความฟุงไปในลักษณะใดก็จะหมดไปทันที นี้เปน
วิธีหนามยอกเอาหนามบง หรือเรยีกวาเอาความคิดลบลางความคิดกันเอง จริงอยู
ความคิดที่ฟุงนั้นไมดี เปนภัยตอการทําสมาธิ แตเราก็ตองฉลาดเอาความฟุงนั้นมา
ประกอบกับปญญาใหเปน เหมือนกับงูที่มีพิษอันตราย ผูที่มีความฉลาดตองคิดหาวิธีเอา
พิษงูนั้นมาทําใหเปนยาเพื่อแกพิษงูไดนี้ฉันใด ความคิดของสติปญญาที่ฉลาดรอบรูจะมี
อุบายนํามาหักลางในความคิดฟุงซานนี้ไดเปนอยางดีทีเดียว 
 ในยุคนี้สมัยนี้จะมีผูภาวนาทําสมาธิกันมากไมวาที่ไหนๆ จะสอนทําสมาธิเพื่อให
ใจมีความสงบทั้งนั้น พรรณนาคุณภาพของสมาธิวาดีอยางนั้นดีอยางนี้ไป เพื่อใหผูทํา
สมาธิมีกําลังใจอยากรูอยากเห็นในสมาธินั้นๆ จึงรวมกันเปนกลุมเล็กกลุมใหญทํากันไป
ตามคําแนะนําของผูสอน บางกลุมก็สอนใหทําอยางนั้น บางกลุมก็สอนใหทําอยางนี้ 
แลวแตครูผูสอนมีความถนัดในวิธีไหนก็สอนกันไปภาวนากันไปอยางนั้น เมื่อออกจาก
สมาธิแลวก็ถามวาเปนอยางไรเห็นอะไรบางไหม บางกลุมก็ถามกันในขณะที่ทําสมาธิอยู
วา เห็นอะไรบางไหม ถายังไมเห็นก็แนะวิธีจินตนาการสรางภาพขึ้นมาเพื่อใหเห็นเปน
วิธีจูงใจใหนอมไปในสิ่งที่อยากจะเห็น เปนอันวาทําสมาธิเพื่ออยากเห็นเทานั้น ผูสอนก็
มีความรูเพียงเทานี้ก็สอนไดเพียงเทานี้ ผูปฏิบัติตามก็เขาใจไดเพียงเทานี้เชนกัน บางกลุม
ก็สอน ใหจิตวาง บางกลุมก็สอนดวยวิธีขยับมือทําอยางนั้นอยางนี้ไป หรือมีวิธีอยางอื่น
อีกมากมายในความหมาย ก็เพื่อใหจิตมีความตั้งมั่นใหจิตมีความสงบเชนเดียวกัน ฉะนั้น
ในยุคนี้สมัยนี้จะมีผูสอนและผูภาวนาจะรูเพียงสมาธิความสงบเทานั้น แทบทุกกลุมถา
ผูนําประกาศวาใหพากันภาวนา ทุกคนก็จะเขาใจวาตองนึกคําบริกรรมทําสมาธิเพื่อใหใจ
มีความสงบกันทั้งนั้น นี้ก็นาจะเห็นใจเพราะครูผูสอนทานมีความรูความสามารถเพียง
เทานี้ จะสอนใหภาวนาปฏิบัติสูงขึ้นไปกวานี้ยังไมได เหมือนครูผูมีวุฒิความรูในระดบั
ต่ําก็ตองสอนใน ก. ไก ข. ไข กันไป นี้ฉันใด ผูสอนสมาธิที่มคีวามรูนอย ไมเขาใจในการ
สอนในวิธีภาวนาปฏิบัติในระดับสูงก็อยาไปสอนเลย เมื่อสอนผิดใหขอมลูใหอุบายในการ
สอนผิด ผูภาวนาปฏิบัติก็จะผิดไป จึงยากในการแกไขใหถูกตองได 



 ตามปกติพวกเราก็ทําสมาธิกันอยูแลว แตเปนการทําสมาธิขัน้พื้นฐาน ยังไมถึง
สมาธิขั้นละเอียดในระดับสูง คือ อัปปนาสมาธิ ยังไมถึงรูปฌาน อรูปฌาน แตอยางใด 
เปนเพียงขณิกสมาธิ อุปจารสมาธิ ความตั้งใจมั่นเทานั้น สมาธิในระดับนี้ถาฝกสติปญญา
มาประกอบในการปฏิบัติได ก็จะทําใหการปฏิบัติกาวหนาไปดวยดี มีกําลังพอจะ
เชื่อมโยงตอการเจริญวิปสสนาได คิดพิจารณาในสัจธรรมไดแลว ถาพื้นฐานทางปญญา
ไมมี กําลังของสมาธิทีม่ีอยูก็ตามจะหยุดกันเพียงเทานี้จะตอไปอีกไมไดเลย ฉะนั้นผู
ปฏิบัติตองฝกปญญาไวใหดี เพื่อจะนํามาประกอบกับสมาธใิหมีกําลังหนนุซึ่งกันและกัน
ใหม ีสติสมาธิ สติปญญาอยูในตัวเราอยางสมบูรณจึงจะเปน สติพลัง สมาธิพลัง ปญญา
พลัง เมื่อพลังทั้งสามนี้รวมกลุมกันไดเมื่อไร การปฏิบัติภาวนาก็จะกาวหนาไปไมมีการ
ถอยหลังและหยุดอยูกับทีแ่ตอยางใด ถาภาวนาเอาเพียงสติสมาธิเทานี้ก็จะอยูกันเพียง
เทานี้ ถาหากสมาธิเสื่อมก็จะหมดสภาพไปหรือถดถอยไป เหมือนกับแมสีที่เขมขนจะเอา
ไปทาไปพนเฟอรนิเจอรใหเกิดความสวยงามไมไดเลย จึงใชน้าํมันสนหรือทินเนอรเขา
ไปผสมใหแมสีนั้นละลายตัวกอน จึงจะนําไปพนทาอะไรใหเกิดความสวยงามได นี้ฉัน
ใด การทําสมาธิ เปนอุบายวิธีที่สรางความเปนกลุมของใจไมใหกระจายออกไปสูอารมณ
ภายนอกเรียกวาอุบายพักใจ ถาพักบอยๆ ก็จะเกิดความเคยชินและจะกลายเปนนิสัยไม
อยากจะคิดในสิ่งใดๆ กจ็ะกลายเปนใจที่ขี้เกียจในการคิดการดําริพิจารณาดวยปญญาไป 
ฉะนั้นจึงสรางปญญาขึ้นมาประกอบกับสมาธิ เพื่อจะดึงเอากําลังจากสมาธิมาเสริม
ปญญาเพื่อจะไดพิจารณาอะไรไดอยางคลองตัว สมาธินั้นก็จะเกิดประโยชนมคีุณคา
ใหแกผูภาวนาไดเปนอยางดี 
 ฉะนั้นผูปฏิบัติภาวนาตองฝกความฉลาดรอบรูทางสติปญญาใหเกิดมีแกตัวเอง 
ในเมื่อการภาวนาปฏิบัติเกิดความขัดของสงสัยในสิ่งใด ก็จะเอาสติปญญาเราเขามาแกไข
ใหทันตอเหตุการณ คําวาปญญา ความรอบรู ในทีน่ี้ก็คือรอบรูในอุบายการทําสมาธิ และ
รอบรูในสังขารทั้งปวงนั้นเอง ทําสมาธิอยางไรจะเปนไปในทางที่ถูกตอง ทําอยางไรจะ
ใหมีความกาวหนาไปไมถอยหลัง ทําอยางไรที่จะใหเกิดเปนสัมมาสมาธ ิ ทําอยางไรจะ
ไมใหเกิดเปนโมหะสมาธิและจะมีวิธหีลีกเลี่ยงไมใหเกิดเปนมจิฉาสมาธิไดอยางไร  ตอง
ศึกษาใหเขาใจใชปญญาพิจารณาใหรอบรูเอาไว เพื่อจะไดแกปญหาใหแกตัวเองไดอยาง
ถูกตอง การทําสมาธิดวยความโงเขลา ก็เหมือนเอาน้ําธรรมดามาทําเปนกอนน้ําแข็ง เมื่อ
เปนกอนแลวก็เอามาวางไวไมกี่นาที กอนน้ําแข็งก็จะลลายกลายเปนน้ําธรรมดาไป แลว



นําเอามาทําเปนกอนน้ําแข็งใหม เอามาวางไวก็ละลายอีก ถาทําอยูอยางนี้ก็ไดรับความ
เย็นจากน้ําแข็ง เพียงเทานี้ เพียงระงับความรอนไดบางครั้ง บางคราวเทานั้น นี้ฉันใด การ
ทําสมาธิเพื่อใหใจมีความสงบก็ฉันนั้น ถึงจะทําสมาธิใหใจมคีวามสงบลงไดแลวก็ตาม 
เมื่อออกจากสมาธิแลวก็ตอไปทางสติปญญาไมเปน ก็นั่งจับเจาซึมเซอยูที่นั้นปลอยให
กําลังของสมาธิเสื่อมไปโดยเปลาประโยชน แลวทําสมาธิใหม เมื่อจิตมีความสงบแลวก็
ออกมานั่งซึมเซอตอไปจะมีประโยชนอะไร จะทําไปจนถึง วันตายก็ตายฟรีๆ ไมมีทางที่
จะไดบรรลุมรรคผลอะไรเลย นี้เรียกวาทําสมาธิแบบโงเขลา เปนสมาธิหัวหลักหัวตอ 
เปนโมหะสมาธิ หลงงมงายในความสุขของสมาธิจนลืมตัว ไมมีความฉลาดรอบรูที่จะ
นําเอาสมาธิความสงบนี้ไปประกอบกับสติปญญาอะไรเลย 

สมาธิเปนกําลังเสริม 
 การทําสมาธิมีความสําคัญเปนอยางมากทีเดียวเมื่อทําแลวใหเอามาเสริมกับ
ปญญาใหเปน ไมเชนนั้นจะเสียประโยชนและเสียเวลาไปเปลา เหมือนกับลิงที่ได
มะพราวมาแลว อุมไปอุมมาก็โยนทิ้งเทานั้นเองของดีที่มีอยูในมะพราวนั้นจะไมไดกิน
แตอยางใดหรือเหมือนไกเห็นเพชรพลอยก็จะปลอยทิ้งไปไมเกิดประโยชนอะไร นี้ฉัน
ใด ใจที่ทําใหเกิดสมาธิไดแลวก็ปลอยทิ้งไป ก็เพราะความไมเขาใจที่จะนํามาประกอบ
กับปญญานัน้เอง ทําก็สักวาทําไปเทานั้น เรียกวาทําสมาธิไมมีหลักสูตร จึงเปนทางตันอยู
เพียงเทานั้น การทําสมาธิใหจิตมีความตั้งมั่นหรือความสงบ โดยแทจรงิแลวเปนอุบาย
เสริมใหกับปญญาไดเปนอยางดีมิใชทําเพื่อใหเกิดปญญาแตอยางใด หนาที่ของสมาธิ
เปนเพียงกําลังเสริมเทานั้น จะนําไปเสริมทางผิดทางถูกนั้นขึ้นอยูกับผูนอมไปใชงาน ถา
ผูมีความฉลาดก็นําไปประกอบกับสติปญญา ใหเกิดความรูแจงเห็นจริงในสัจธรรม ถาผู
โงเขลาปญญาทรามก็จะนําไปเสริมในทางที่ผิด ก็จะเกิดเปนมิจฉาสมาธิไปจะแกไข
ไมไดเลยเพียงมีความสุขใจไปชั่วระยะหนึ่งแลวก็เสื่อมไปเทานั้นเอง จะทําสมาธิใหใจมี
ความสงบอยูรอยครั้งพันครั้งก็จะเปนไปในลักษณะเวียนวนกันอยูอยางนั้น ที่เขาใจ
วาปญญษจะเกิดจากสมาธิก็จะกลายเปนความฝนไป คําพูดกันมานานแตไมมีใครทําให
ปญญาเกิดขึ้นจากสมาธินี้เลย นอกจากผูที่ทานเคยไดฝกปญญามาดี แลวเอาปญญาที่มีอยู
ไปประกอบกันกับสมาธิเทานั้น เพราะสมาธิเปนสื่อกลางเพียงเปนกําลังเสริมจะเสริมไป
ในทางดีก็ดีไป เอาไปเสริมทางที่ผิดก็ผิดไป เชนเอาไปเสริมทางดิรัจฉานวิชาในทาง



ไสยศาสตรเครื่องรางของขลังก็ได กําลงัของสมาธิเปนเพียงองคประกอบจะนําไป
ประกอบทางที่ดีหรือไมดีขึ้นอยูกับความเห็นของแตละบุคคลนั้นเอง 
 ฉะนั้นการทําสมาธิใหจิตมีความสงบนั้นยอมทําได คนเปนมิจฉาทิฏฐิ คนเปน
สัมมาทิฏฐิกท็ําใหจิตมีความสงบเปนสมาธิได ถาผูเปนมิจฉาทิฏฐิทําสมาธิก็จะกลายเปน
มิจฉาสมาธคิวามตั้งใจมั่นผิดไป ถาผูเปนสัมมาทิฏฐิความเหน็ถูกเห็นชอบ เมื่อทําสมาธิก็
จะเปนสัมมาสมาธิ ความตั้งใจมั่นชอบธรรมตอไป เพราะทิฏฐิความเหน็เปนตัวแปรให
สมาธิผิดไดถูกได ฉะนั้นการทําสมาธิจึงเปนตัวเสริมในความเห็นเทานั้น เหมือนกับยา
พิษที่ติดอยูในขวด ถาขวดนั้นยังไมไดลางยาพิษใหหมดเชื้อไป ยาที่ดีมีคุณภาพ ถานําไป
บรรจุในขวดที่มียาพิษ ยาพิษก็จะดูดซึมเขาไปในยานั้นๆ ยาที่มีคุณภาพที่ดีก็จะกลายเปน
ยาพิษไป เมื่อนําไปใชก็จะเปนอันตรายทันทีนี้ฉันใด ความเห็นผิดความเขาใจผิดนีจ้ึง
เปนเรื่องใหญในการภาวนาปฏิบัติเปนอยางยิ่ง เพราะความเห็นผิดนี้จะเปนสายเชื่อมโยง
ไปสูสมาธิ ใจที่เปนสมาธิกับใจทีเ่ปนมิจฉาทิฏฐิความเหน็ผิดเปนใจดวงเดียวกัน จึง
กลมกลืนกลายเปนความเห็นผิดไปโดยไมรูตัว เมื่อทําสมาธมิากขึ้นกําลังของสมาธิก็ไป
เสริมมิจฉาทฏิฐิเพิ่มขึ้น จึงเกิดนิมิตเปนสังขารออกหลอกตัวเอง ก็เกิดความเขาใจผิด
ความหลงผิดไปวา การรูเห็นในนิมิตนั้นวาเปนของดีไป ตีความเอาเองวาเปนธรรมอยาง
นั้นอยางนี้ไป และเขาใจวาตัวเองภาวนาถูกตองแลว ถาไปกับเพื่อนฝูงหรือไดพบครู
อาจารยที่ปฏิบัติภาวนาที่รูเห็นเปนเหมือนกัน กจ็ะพูดคุยกันรูเรื่องเปนอยางดี จะมีคํา
ชมเชยซึ่งกันและกันไปในตัว เมื่อมีทานผูรูจริงเห็นจริงทวงติงวาไมถูกเมื่อไร ก็จะแสดง
อาการทางใจตอตานทันทีหรือแสดงออกมาทางกาย ออกมาทางวาจาตอตานเลยก็ได ผู
ปฏิบัติภาวนาเปนในลักษณะนี้จะมีทฏิฐิมานะ อตัตาสูงมาก จึงยากที่จะแกไข หรือแกไข
ไมไดเลยตลอดชีวิต 
 จะเรียกวาวันเวยของชีวิตก็ไมผิด เหมือนการขับรถที่ขาดความระวัง ไมรูกฎ
จราจร ไมรูจักปายที่หามตามเสนทาง เมื่อขับรถเขาไปในวันเวยแลวจะกลับรถไมไดเลย 
จะวิ่งเตลิดเปดเปงไปจนถึงที่สุดของเสนทางนั้น นี้ฉันใด ถาภาวนาปฏิบัติผิดแนวทาง
ของสัมมาทฏิฐิ ก็จะกลายเปนมิจฉาปฏิบัติตลอดไป ในชาตินี้จะปดฉากแหงมรรคผล
นิพพานลงทันทีชาติหนาจึงวากันใหม ในยุคนี้ถึงจะมีอุบายการภาวนาปฏิบัติหลาย
รูปแบบก็ตาม แตกม็ีอุบายหนึ่งนั้นแหละถูกตองที่สุด และตรงตอมรรคผลนิพพานที่สุด 
ขาพเจามีความมั่นใจวา ในยุคนี้สมัยนี้ยังมีผูปฏิบัติภาวนาไดบรรลุมรรคผลนิพพานมีอยู 



ถาปฏิบัติใหถูกตองตามคําสอนของพระพุทธเจาแลว คุณธรรมจะเกิดขึ้นที่ใจทันที หรือผู
ที่กําลังอานหนังสือนี้อยูก็เปนได ใหปฏิบัติภาวนาอยูบอยๆ อยาทิ้งชวงใหหางกันนัก อีก
วันหนึ่งทานก็จะไดเปนผูรูเห็นเปนปจจัตตังตามความเปนจริงในธรรมไดดวยตัวทานเอง 
ฉะนั้นการปฏิบัติเพื่อใหพนไปจากกระแสของโลกนี้ ผูปฏิบัตติองศึกษาอุบายวิธีแนวทาง
ใหเขาใจ มีอบุายธรรมมาสอนตัวเอง เพื่อใหเกิดความกลัว ในการ เกิด แก เจ็บ ตาย กลัว
ตอการเวียนวายตายเกิดในภพทั้งสาม ถามีความกลัวในภพชาติที่เกิดเมื่อไร อบุายที่จะหา
ชองทางเพื่อใหพนไปจากภพทั้งสามนี้ไมมีปญหาอะไร ถึงวันนั้นก็จะรูชองทางดวย
ตัวเอง 

นิมิต 
 สวนมากผูภาวนาจะมีความเขาใจวา นิมิตตองเกิดขึ้นจากจิตมีความสงบเปน
สมาธิ มีตําราไดอธิบายไวมากมาย นิมิตมีศัพทพูดกันไดหลายอยาง เชน สบุินนิมิต อุคห
นิมิต ปฏิภาคนิมิตฯ แตจะอธิบายใหขอคิดไวในที่นี้สักเล็กนอยพอรูในความหมายเพื่อให
ทานผูอานไดเขาใจในนิมิต และวิธีปฏิบัติตอนิมิตนั้นๆ เอาไว เพื่อจะไดนําไปเปนอุบาย
ในการแกไขในเมื่อทานมีนิมิตเกิดขึ้น ผูภาวนาทําสมาธิชอบมนีิมิตเกิดขึ้นอยูเสมอ แตก็
ไมเกิดขึ้นเหมือนกันทุกคนเพราะนิสัยไมเหมือนกนั แตนิมิตบางอยางจะเกิดขึ้น
เหมือนกันได เชน สุบินนิมิต และผัสสะนิมิต สวนอุคหนิมิตนั้นจะเกิดขึ้นจากจิตมีความ
สงบเปนสมาธิเทานั้น สุบินนิมิตนั้นเกิดขึ้นจากการนอนหลับ ที่เรียกวาความฝน ผัสสะ
นิมิตเกิดจากการสัมผัสจากอายตนะ สวนปฏิภาคนิมิตนั้น หมายถึง การจําแนกแยกแยะ
ในความหมายในนิมิตนั้นๆ เมื่อรูจักความหมายแตละนิมิตนั้นแลว การแกไขในนิมิต
ตางๆ ที่เกิดขึ้นจะไมมีปญหาอะไร จะมีอุบายแกไดทันที เฉพาะปฏิภาคนิมิตเปนสําคัญ 
เปนตัววิจารณจําแนกในนิมิตนั้นๆ ใหถูกกับความหมาย หรอืเรียกวา ตีความหมายใน
นิมิตนั้นเอง หรือเรียกวาความฉลาดทางปญญาก็ไมผิด เพราะเปนการเรียบเรียงใน
เหตุการณของนิมิตที่เกิดขึ้น วานิมตินั้นเกิดขึ้นดวยเหตุอันใด และจะมผีลเปนอยางไร
เปนลักษณะทบทวนดูทั้งเหตุและผลของนิมิตนั้นๆ ถาผูไมมีปฏิภาคนิมิตก็ยากที่จะแกไข
ในนิมิตทั้งหลายได 
 สุบินนิมิต คือนิมิตที่เกิดจากการนอนหลับแลวฝนไป จะฝนอยางไรนั้นมีมากมาย 
ฝนบางอยางพอเชื่อถือไดเพราะเปนจริงตามนั้น ฝนบางอยางเชื่อถือไมไดเลย ฝน
บางอยางเกิดจากธาตุขันธไมปกติฝนบางอยางเนื่องจากอารมณของใจที่ตกคาง ฝน



บางอยางเนื่องจากสัญญาความจํา บางครั้งเปนสัญญาความจําจึงเกิดนิมิตขึ้นมา บางครั้ง
เปนสัญญาความจําในอดีต นิมิตบางอยางเปนเรื่องของตัวเอง นิมิตบางอยางเกี่ยวของกับ
คนอื่นสัตวอ่ืน นิมิตบางอยางเปนเรื่องอนาคตที่จะไดพบเห็นและเปนไปตามนั้น เชน 
พระเจาปเสนทิโกศล ทรงสุบินนิมิต ๑๖ ขอ ทีพ่ระพุทธเจาทรงทํานายเอาไว แลวก็เปน
จริงตามนั้น พระเจาปเสนทิโกศลไมมีปฏิภาคนิมิตพอที่จะนํามาเปนวิตกวิจารณได จึงได
เลาถวายแดพระพุทธเจาเพื่อทรงทํานาย ที่เรียกวา พุทธทํานาย ๑๖ ขอ นั้นเอง สุบินนิมติ
อะไรที่เราเคยฝนไป ถามีปญญาดีก็เอามาตีความหมายใหเปนธรรมก็ได ไมจําเปนจะตอง
ตีความไปในเรื่องเคราะหเข็ญเวรรายที่จะทําใหเกิดความกังวลใจ ถาสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นกับ
เราจริง ก็ใหมันเกิด ไมจําเปนจะตองหาหมอมาแตงแกเสียเคราะหสะเดาะนาม ปฏิบัติ
ธรรมตองเชื่อกรรมเปนหลัก วาอะไรจะเกิดก็ใหมันเกิด เราพรอมแลวท่ีจะรับผลของ
กรรมนั้นๆ อยางเต็มตัว เมื่อเราทํากรรมไมดเีอาไวอยางไร กรรมใหผลเมื่อไรก็ตอง
ยอมรับ เราเชื่อกรรมและเชื่อผลของกรรม เราทํากรรมอะไรไว กรรมดีและกรรมชั่ว เรา
จะตองรับผลของกรรมนั้นตอไป กรรมใหความเปนธรรมแกเราทุกคนอยูแลว แตคนเรา
มีนิสัยเสีย ตัวเองทํากรรมที่ไมดีอะไรไวไมอยากจะยอมรับ สมมุติวา เราทํากรรมที่ไมดี
และทํากรรมดีเอาไว แตอยากไดรับผลดีทั้งหมดผลที่ไมดีไมตองการทั้งที่ตัวเองไดทํา
เหตุไมดีเอาไวแลว 
 อุคหนิมิต คือนิมิตที่เกิดขึ้นจากจิตสงบของสมาธิ นิมิตนี้เกิดขึ้นหลายรูปแบบ 
เชน นิมิตเปนลักษณะนากลัว นิมิตเปนลักษณะทําใหเกิดความชอบใจ นิมติเปนลักษณะ
เกลียดชัง นมิิตเปนลักษณะกอใหเกิดราคะ นิมิตเปนลักษณะโทสะ นิมิตเปนลักษณะมืด
ปดบัง นิมิตเปนลักษณะความลุมหลง นิมิตที่เกิดขึ้นกับผูทําสมาธิมีอีกมากมาย ถาเกิดขึ้น
จากจิตสงบเรียกวาอุคหนิมิตดวยกันทั้งหมด เมื่อเกิดขึ้นแลวในลักษณะใด ก็ใชปฏิภาค
นิมิตมาวิพากษวิจารณตีความหมาย วาลักษณะอุคหนิมิตนั้นควรจะเปนอยางไร อะไร
เปนเหตุใหเกิดนิมิตนี้ขึ้น อุคหนิมิตทีเ่กิดจากสมาธินี้ถาไมทําความสนใจอะไรก็ปลอยทิ้ง
ไปได เหมือนกับสุบินนมิิตที่นอนหลับแลวฝนไป ถาไมนํามาตีความก็ทิ้งไปเสีย อยาคิด
วาเปนอยางนั้นอยางนี้ อุคหนิมิตนี้กเ็ชนกันเมื่อเกิดขึ้นแลวจะปลอยทิ้งไปก็ได จะเปน
นิมิตในลักษณะใดก็ไมใหความสนใจ ไมตองใชปฏิภาคนิมิตเขาไปประกอบ
วิพากษวิจารณ ปลอยใหเปนเรื่องของสังขารไปเสีย 

การตีความในนิมิต 



 อีกรูปแบบหนึ่ง เมื่ออคุหนิมิตเกิดขึ้นในลักษณะใด จะใชปฏิภาคนิมิตเขาไป
วิพากษวิจารณเอาสิ่งที่ไมมีประโยชนมาทําใหเกิดประโยชนไดเอาสิ่งที่ไมมีคุณคามา
ดัดแปลงใหเกิดมีคุณคาไดเหมือนกับเราเดินปาไปเห็นขวากหนามตางๆ ตามปกติแลวก็
ไมควรกระโดดเขาไปในกอหนามนั้นๆ เพราะทําใหเจ็บตัวเปลา ถาจะเอาผลประโยชน
จากหนามนั้นก็ใชความระวังอยาใหหนามทิ่มแทงใหเจ็บตัวก็ตองหาชองทางหาวิธีตัดเอา
หนามนั้นมาลอมบานหาวิธีเอามาชวยปองกันสิ่งของเราได เพื่อปองกันไมใหสัตวเขาไป
ทําลายสิ่งของของเรา นี้ฉันใด อุคหนิมิตนี้ ถาเราจะนํามาเปนอุบายประกอบกับปญญา
พิจารณาก็ได ก็จะทําใหเกิดประโยชนเปนอุบายสอนตัวเองไดเชนกัน จึงขึ้นอยูกับ
สติปญญาและความฉลาดของแตละคนเทานั้น สมมุติวานิมิตเห็นปราสาทที่ใหญโตและ
สวยงาม มีนางฟาหอมลอมเปนบริวารคอยเราอยูมากมายหลายพันคน มีความสวยสุด
สะดุดตา นิมิตในลักษณะอยางนี้จะเปนดาบสองคมได ถาคนโงตีความก็ตีไปอีกอยาง
หนึ่ง ถาคนฉลาดตีความก็ตีไป อีกรูปแบบหนึ่งไมเหมือนกัน ถาคนโงตีความก็จะตีไปวา 
ปราสาทหลังนี้คงจะเปนปราสาทของเรา ถาเราตายไปก็จะไดไปเกิดอยูในปราสาทหลังนี้
แนนอน จะมีความสุขใจสบายใจเบิกบานใจและมั่นใจวา อบายภูมิ เราไมไดไปแลว 
เพราะมีปราสาทเปนของเรา คนโงจะตีความไปในลักษณะนี้ ถาผูมีความฉลาด ทาง
สติปญญาที่ดีก็จะตีความวา ปราสาทนี้สําหรับรองรับผูยังตกเปนทาสของกามคุณ 
สําหรับผูยังทองเที่ยวเกิดตายอยูในโลกนี้ไดอยูอาศัย ทําใหเกิดความหลงในความ
สวยงาม สําหรับที่พักของคนสติออนปญญาทรามที่ยังหลงใหลใฝฝนกันอยู ดังคําวา โลก
นี้สดสวยนาอยูนาอาศัย ดูมุมใดจุดใดมีแตความสงางามงอนเหมือนราชรถ แลวตีความ
ตอไปวา คนเขลาเทานั้นที่ติดอยูของอยู คนที่มีความฉลาดรอบรูหาของอยูไม และอาจ
ตีความตอไปออีกวา ปราสาทนี้เกิดขึ้นจากกิเลสมารนิมิตขึ้นมาเพื่อหลอกเราใหหลงใน
ภพชาติตางๆเราเกิดตายอยูในโลกนี้มายาวนานก็เพราะหลงกลลวงของกิเลสตัณหา
เหลานี้ ปราสาทหลังนี้เปนที่พักของคนหลงอยูในภพทั้งสาม สําหรับใหคนโงเขาอยู
อาศัยเทานั้น เราจะทําตัวเปนคนโงหรือคนฉลาด ถาจะฝกตัวเปนคนฉลาดเราก็อยาไป
หลงติด อยาไปยินดีอยาไปใหความสําคัญกับปราสาทนี้เลย เมื่อมีนิมิตอยางนี้เกิดขึ้นกับ
รา เราจะตีความอยางที่ไดอธิบายมานี้จะเปนการตีความถูกตองที่สุด 
 อุคหนิมิตอีกรูปแบบหนึ่ง เปนลักษณะขยะแขยงไมชอบใจ เชน เมื่อจิตมีความ
สงบในสมาธิแลว จะเกิดนิมิตขึ้น เหมือนกับตัวเราไดนั่งนอนอยูในหลุมสวม มีมูตรคูถที่



เนาเหม็นเต็มตัวไปหมด มีหมูหนอนตัวนอยตัวใหญไตไปมาหาชองวางไมมีเลย เมื่อจิต
ไดถอนออกจากสมาธิแลว การตีความในนิมิตนี้ก็มีอยูสองนัยเชนกัน ถาผูที่ไมมีความ
ฉลาดทางสติปญญาก็จะตีความหมายไปวา จะมีเหตุชั่วรายอันสกปรกเกดิขึ้นแกตัวเรา
เปนแน จะเปนเคราะหเข็ญเวรราย สิ่งที่ไมดีไมงามจะเกิดขึ้นก็จะเกิดความไมสบายใจ มี
ความระแวงวาสิ่งที่ชั่วรายตางๆ จะเกิดขึ้นกับตัวเองอยูตลอดเวลา การหาทางออกก็จะไป
หาหมอแตงแกเสียเคราะหสะเดาะนาม เพื่อใหหายจากเคราะหหามยามราย ใหทานชวย
ปดเปาใหหมดไป 
 ถาผูมีความฉลาดทางสติปญญา ก็จะตีความไปวา นิมิตที่เกิดขึ้นนี้เปนความจริง 
เพราะใจเราก็อยูในสภาพอยางนี้จริง ใจเรายังมีความลุมหลงสิ่งสกปรกโสโครก มีความ
ยินดีพอใจในรูป เสียงกลิ่น รส โผฏฐัพพะ มีความยินดีอยูในราคะตัณหา มีความ
หลงใหลเขาใจวาเปนของหอม ไมแตกตางกับหมูหนอนอยูในหลุมสวมนี้เลย หนอนก็
หมายถึงลูกหลานที่แสดงออกมาดวยความเอื้อเฟอหอมลอมอยูเปนครอบครัวหลุมสวม
หมายถึงสิ่งบูดเนาที่ใจเกิดราคะตัณหาที่กิเลสเตรียมรอรับไวแลว ใหสอนใจตอไปวา เรา
หลงตัวมั่วสุมจนอยูกับสิ่งสกปรกนี้มายาวนาน มีความพอใจใฝฝนแสวงหายินดีนั่งนอน
อยูในหลุมสวมนี้มาจนเคยชิน บัดนี้เรามีสติปญญารูแลววา ราคะตัณหา ทําใหใจเกิด
ความเห็นผิดคิดวาเปนของดี บัดนี้เรามีความเห็นถูกแลว จะไมเขาใกลนั่งนอนอยูกับหลุม
สวมนี้อีกตอไป การตีความในนิมิตนี้ถาเราใชสติปญญาพิจารณาใหถูกกับความหมาย จะ
ไดอุบายในการฝกปญญาฝกใจไดเปนอยางดี 
 นิมิตอีกรูปแบบหนึ่งไมไดเกิดจากการทําสมาธิแตเปนนิมิตเกิดขึ้นจากการสมัผัส 
จะเรียกวาผัสสะนิมิตก็ไมผิด นิมิตมอีายตนะภายใน คือ ตา ห ูจมูก ลิ้น กาย และใจ ที่ได
สัมผัสกับอายตนะภายนอก คือ รปู เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ จึงเกิดนิมิตหมาย
เปนธัมมารมณ เมื่อตาสัมผัสกับรูปก็จะเกิดความหมายขึ้นที่ใจ ไปหมายเอารูปนั้นวาเปน
อยางนั้นอยางนี้ไป จึงเกิดความหมายขึ้นที่ใจ เรยีกวา นิมิต แปลวา ความหมาย ปฏภิาค
นิมิตเปนตัวขยายผล วารูปนั้นเปนที่ชอบใจหรือไมชอบใจ ถารูปที่ไมชอบใจก็จะปลอย
ใหผานไป ถารูปนั้นมีความชอบใจก็จะยึดเอานิมิตฝงใจไวทันที จะมีความคิดปรุงแตงใน
นิมิตนั้นๆ ไป มีความอาลัยอาวรณในนิมิตนั้นอยูตลอดเวลา ถึงกาลเวลาจะผานไปนาน
หลายวันหลายเดือนก็จะนึกภาพในรูปนั้นขึ้นมาโดยสมมุติ จินตนาการขยายรูปนั้น
ออกมาเปนอยางนั้น อยางนี้ไปตามใจชอบ จึงเปนการเสพสุขในนิมิตนั้น โดยสมมุติ จึง



เกิดอารมณเศราหมองขุนมัวหุมหอใจ ในเมื่อใจถูกอารมณแหงความรักเขาครอบงํา จึง
เกิดเปนอารมณแหงความใคร จึงกลายเปนอารมณืแหงความกําหนัดยอมใจ จึงเกิดความ
หว่ันไหวกระสับกระสายไปมาจนกินไมไดนอนไมหลับ เพราะหลักของใจไดพังสลาย
ไปตามรูปนิมิตนั้นแลว ถาเปนคนปวยก็จะนอนหยอดน้ําขาว หรือเขาหองไอซียู อยูใน
ขั้นโคมา จะวาผีหรือคนก็ยังไมแนใจ 
 ฉะนั้นผัสสะนิมิตนี้ ถาเกิดขึ้นกับคนโงไรสติปญญาเมื่อไรจะเอาตัวไมรอด จะ
จอดจมอยูกบันิมิตนี้ตลอดไป ถาเปนนักบวชพบในลักษณะนี้ สบงจีวรอาจจะหลุดลุย
ออกจากตัวไปก็เปนได ถาเปนชาวบานธรรมดาก็ยากที่จะอดใจไดตองปลอยใจไมตาม
กระแสฉะนัน้การเกิดผัสสะนิมิตทางรูปนี้จะมีความรุนแรงกวานิมิตทางเสียง กลิ่น รส 
โผฏฐัพพะ เปนอยางมาก พระพุทธเจาจึงตรัสไววา สํารวม คําวาสํารวม ผูมีสติปญญาที่
ดีมีความฉลาดก็สามารถยับยั้งตัวเองได สํารวมคําเดียวนี้จึงเปนฐานในการระวังใหแกผู
ปฏิบัติธรรมทั้งหลาย สํารวมตาระวังใจอยาไดประมาท ฉะนั้น คําวาสํารวจึงเปนเกราะ
ปองกันผัสสะนิมิตนี้ไดเปนอยางดี นั้นคือการสํารวมใจ ถาใจมีสติปญญารอบรูอยูจะเปน
ตัวควบคุมปกปอง ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ไดเปนอยางดี ตาจะสัมผัสกับรูป หูสมัผัสกับ
เสียง จมูกสัมผัสกับกลิน่ ลิ้นสัมผสักับรส และกายสัมผัสในสิ่งใดก็ตาม เมื่อใจมี
สติปญญาพิจารณารอบรูสํารวมอยู สิ่งที่มาสัมผัสนั้นก็จะดูดซึมเขามาหาใจไดยากมาก 
ถึงจะผานเขามาก็จะถูกสติปญญากลั่นกรองเอาไว จึงไมเกิดพิษภัยใหแกใจแตอยางใด นีก้็
เพราะใจมีเกราะปองกันคือสติปญญา มีความรอบรูวาอะไรควรอะไรไมควร จึงไม
กอใหเกิดปญญาใหแกใจ ถึงจะสัมผัสไดก็ไมทําใหเกิดโทษภัยในการสัมผัสนั้นๆ จึงเปน
เพียงสัมผัสตามปกติทั่วไปในฐานะสัตวโลกที่อยูรวมกันเทานั้น 

การสํารวมใจ 
 การสํารวมใจเปนศูนยรวมใหแกอายตนะทั้งหลายที่พูดวา สํารวมกาย สาํรวม
วาจา และสํารวมใจ ในภาคปฏิบตัินั้นตองเอาการสํารวมใจเปนหลักเพียงสํารวมกาย 
วาจา เทานี้จะไมพนขีดอันตราย ฉะนั้นจึงเอาใจเปนหลักยืนตัวเอาไว จึงวาสํารวมใจ 
เนื่องดวยกายและสํารวมใจเนื่องดวยวาจา จึงวา นิสมฺม กรณ ํ เสยฺโย การสัมผัสทางกาย
และการทําอะไรในทางกาย ตองใชสตปิญญารอบรูเอาไวใชสติปญญากลั่นกรองในคําพูด
เสียกอน จึงพูดออกไป มิใชวาจะพูดอะไรตามใจที่อยากจะพูดมิใชวาจะทําอะไรตามใจที่
อยากจะทํา ถาทําอะไรหรือพูดอะไรขาดการกลั่นกรอง การทําการพูดนั้นมีโอกาส



ผิดพลาดสูง  ถาผูที่มีมานะอัตตาสูงอยูแลว ผูนั้นจะไมรูสึกตัว เพราะไมมีใครกลาเขาไป
ตอกรไดจึงปลอยใหคนประเภทอัตตาสูงลืมตัวหลงตัวตอไป จะทําจะพูดอะไรจึงไมมี
ความสํารวมกายวาจาของตัวเอง และขาดความสํานึกในหัวอกคนอื่นวาเขาจะมี
ความรูสึกอยางไร  ถาหากมีใครพูดในเชิงติติงเพื่อใหมีสติมีความสํานึกตัว  ก็จะมีกิริยา
แสดงความไมพอใจตอบโตทันที  นี้คือผูที่ขาดการสํารวมใจเปนตนเหตุใจจึงไดเกิด
มานะอัตตาสูงอยางไมรูตัว เปนผูมีนิสัยกาวราวหวังเอาชนะผูอื่นอยูตลอดเวลา การ
เอาชนะคนอื่นนั้นเอาชนะได แตจะเปนผูแพแกกิเลสตัวเอง คือโทสะ โมหะ อยูตลอดไป 
นั้นคือผูลืมตัวหลงตัวจึงกลายเปนอัตตา  ไมมีสติปญญามากลัน่กรองความคิดเห็นในใจ
ของตัวเอง จึงเปนของยากที่จะสํารวมกาย วาจา ใจของตัวเองได การทํา การพูด การนกึ
คิด และความเห็นจะเขาขางตัวเองอยูตลอดเวลา 
 การสํารวมใจมีอุบายที่จะนํามาปฏิบตัิไดงาย ๓ วิธี ดังจะอธิบายตอไปนี้ 
 ๑.เมื่อไดสัมผัสใน รูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ ที่จะกอใหเกิดความรัก
ความชอบใจ อันจะทําใหเกิดความใครความกําหนัด ทําใหใจมีความหวั่นไหวไปตามสิ่ง
ที่ยั่วยุที่จะทําใหเกิดอารมณแหงความพอใจยินดี เมื่อสติปญญายังออน ไมมีกําลังพอจะ
ตอตานทวนกระแสของกเิลสตัณหาได ใหใชวิธีหลบหนีตีตัวหางจากรูป เสียง กลิ่น รส 
โผฏฐัพพะนี้ไปเสีย วิธีนี้เปนอุบายผอนหนักใหเปนเบาได เปนวิธีพอที่จะแกปญหา
เฉพาะหนาได ถึงจะเปนระยะสั้นก็ยังดีกวาที่จะมานั่งทนทุกขทรมานจนใจเกิดความ
ระบมเปนพิษจากอารมณแหงความรักจึงยากแกการรักษาเยียวยาหรือรักษาไมไดเลย นี้
คือ ใชสติปญญาความฉลาดในอุบายวิธีปกปองตัวเองใหพนภัย แมลง มด ปลวก เมื่อมนั
ถูกไอไฟมีความรอนยังมีวิธีหลีกหนีเอาชีวิตรอดไปได คนเมื่อถูกไฟแหงราคะเขามา
ครอบครองใจ ก็ตองมีอุบายหลบตัวไปใหพนภัยไดเชนกัน จะมายืนเดินนั่งนอนเปนเปา
ใหแกกิเลสตัณหาทําไม  แมแตสัตวยังมีความฉลาดหนีรอนไปหาที่เย็นได  คนเรายอมมี
สติปญญาที่ฉลาดสามารถหาวิธีปกปองตัวเองไดเปนอยางดี หรืออารมณที่ไมพอใจก็
เชนเดียวกัน ถาสติปญญาเราไมพอที่จะควบคุมโทสะไดก็ใหหลบตัวไปเสีย ดีกวาจะมา
ถกเถียงกันตีกันฆากัน เกิดมีความพยาบาทอาฆาตจองเวรกัน แตกแยกความสามัคคีเสีย
เปลา 
 ๒.อยาใหความสําคัญในสิ่งที่จะใหเกิดอารมณอยาใหใจฟูไปกับคําสรรเสริญจน
ลืมตัว ถึงจะมีลาภสักการะทรัพยสินมากมายก็ทําใจไมใหเกิดความเหอเหิม ถึงจะมี



ยศถาบรรดาศักดิ์ในฐานะอะไรก็ทําใจใหเปนปกติเอาไว อยาใหเกิดมานะอัตตาวาเรามี 
ลาภ ยศ สรรเสริญ มากเกินไป จะทําใหเกิดความลืมตัวไปได หรือจะมีความสุขในกาม
คุณใด ก็อยาไปโออวดทับถมแกผูดอยโอกาสฐานะต่ํากวาเราอยาใหความสําคัญในสิ่งที่
ไดมามากนัก หรือไดกระทบในอารมณที่ชอบใจหรือไมชอบใจก็ตามก็ใหรูจกัทําใจใหเปน
ปกติอยูเสมอ เผ่ือหากมกีารเปลี่ยนแปลงก็จะไมเกิดความดีใจเสียใจจนเกินไป ใหรูวาสิ่งนี้
ยังตกอยูในอนิจจัง อยาหวังอะไรวาสิ่งนั้นจะไดมาตามใจทั้งหมด อะไรในโลกนี้ไมมีสิ่ง
ใดจะสมปรารถนาตามความตั้งใจเอาไว ใหรูจักในคําวาสมมุตินี้ใหดี จะมีอะไรก็ให
เขาใจวา สมมุติวามีเทานั้น ถึงจะอาศัยสมมุติอยูก็ใชสมมุติใหเปน ถาหลงในสมมุติเมื่อไร
ก็จะกอใหเกิดปญหาขึ้นมาทันทีตองปฏิบัติตามสมมุติใหถูกกาลสมัย สมมตุิใดเปนไปใน
อารมณใหเกดิความทุกข ก็อยาไปใหความสําคญัในสมมุตินัน้ๆ สมมตุิใดเปนไปใน
อารมณใหเกดิควมสุข กอ็ยาลืมตัวในสิ่งนั้น อยาปลอยใจใหไปหลงในสมมตุิจนเกินไป มี
ความรักในสิง่ใดมาก สิ่งนั้นก็จะทําใหใจเกิดความทุกขมากเชนกัน ดังบาลีวา ปยโต ชาย
เต โสโก ความโศกเศราเสียใจพิไรรําพัน ยอมเกิดขึ้นจากความรัก ตองรูจักการวางแผน
เอาไวลวงหนาอีก สักวันหนึ่งความรักนี้ก็จะทําใหเกิดความเสียใจได ทําใจเอาไววา เรา
จะตองพลักพรากจากสิ่งที่เรารักนี้ไป หรือสิง่ที่เรารักก็จะไดพลัดพรากจากตัวเราไป
เชนกัน 
 ๓.ใชสติปญญาพิจารณาตอสูอยูกับสิ่งนั้นๆ อยู ไมตองหนี พจิารณาใหรูเห็นเหตุ
และปจจัยในสิ่งนั้นตามความเปนจริงอยูเสมอ  ขอนี้มีความสาํคัญมาก  ใครจะอยูใครจะ
ไป ใครจะแพใครจะชนะก็ขึ้นอยูกับสติปญญาเปนตัวตัดสินชี้ขาด เพราะเปนอุบายเพื่อ
ทําลายนิมิตหลายใหหมดไปจากใจตามปกติแลวเราจะสรางนิมิตหมายใหเกิดขึ้นแก
ตัวเองอยูเรื่อยมา ไมมีสติปญญาหาวิธีที่จะแกไขนิมิตหมายใหหมดไปจากใจได จึง
กลายเปนนิมิตติดใจมายาวนานจนถึงปจจุบัน เราเปนผูสรางนิมิตเอง แตก็มาหลงนิมิต
เสียเอง จึงเกิดเปนนิมิตหมายที่ฝงใจ ครั้งแรกก็เริ่มจากการสัมผัสใน รูป เสียง กลิ่น รส 
โผฏฐัพพะ ที่มาสัมผัสกับ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ จึงไดเกิดเปนนิมิตหมายขึ้นมา ถึงนิมิต
อยางหยาบหายไปสวนนิมิตขั้นละเอียดก็ยังฝงอยูที่ใจ เมื่อกิเลสตัณหามีความตองการ
ในขณะใด ก็จินตนาการโดยสมมุติใหเกิดขึ้นที่ใจไดทุกเวลา แลวก็ปรุงแตงไปตามที่ใจมี
ความตองการ อยากใหนมิิตเปนไปในลักษณะใดก็ตามเอามาฉายภาพดูเอง สุดทายก็เกิด
ความหลงไปตามสมมุติสังขารนั้นๆ จนลืมตัว ใจที่ไมมีสติปญญาอยูแลวก็จะสรางนิมิต



ใหมเขามาเพิ่มเติม ใจก็จะหลงในนิมิตใหมและนิมิตเกาตอไปไมมีที่สิ้นสุดลงได ใจก็จะ
หลงในความเขาใจผิดยึดติดอยูกับอารมณของนิมิตนั้นๆ จึงยากที่จะถอนตัว มีแตจะจม
ลึกฝงใจลงไปจนถึงขั้นถอนตัวไมไดเลย 
 นิมิตหมายนี้จึงเปนอันตรายในการปฏบิัติธรรมเปนอยางยิ่ง ผูไมมีสติปญญาที่
ฉลาดจึงยากที่จะแกไขใหหมดไปจากใจได ปญหาตางๆ ที่สรางขึ้นมาก็หมักหมมทับถม
ใจเต็มไปหมด จึงเกิดเปนพิษภัยใหแกใจอยางหลีกเลี่ยงไมได เหมือนกันกับเด็กยังไมรู
เดียงสา ไมรูจักทุกขโทษภัยที่จะเกิดขึ้นกับตัวเอง เห็นหลุมมูตรหลุมคูถ เห็นหลุมถาน
เพลิงที่ลุกโชติชวงมีแตออยากกระโดดเขาไปเลนหรือเหมือนกับแมลงเมาบินเขากองไฟ 
นี้ฉันใด ผูไมมีสติปญญาที่ฉลาด รูเทาไมถึงการณ ไมรูจักภยัพิบัติที่จะเกิดขึ้นกับตัวเอง 
ไมรูจักเครื่องผูกมัดรัดตัวเอง จึงไดสรางนิมิตหมายหลอกตวัเองอยูเรื่อยไป ดูชีวิตเราที่
เกิดตายมาในอดีตจนถึงชาติปจจุบัน จนนับชาติไมถวนประมวลไมได ก็เพราะเราสราง
นิมิตหมายหลอกตัวเองในชาตินี้ก็มาสรางนิมิตหลอกตัวเองอีก ไมรูวาจะสรางนิมิต
หลอกตัวเองตอไปอีกนานเทาไร ถาไมฝกสติไมฝกปญญาใหมีความฉลาดรอบรูขึ้นมาที่
ใจได ใจก็มีแตความมืดมนหลงไปตามกระแสของโลกตอไปไมมีที่สิ้นสุด เหมือนบอด
เดินทางค่ําที่ไหนนอนที่นั้น หรือเดินวกวนไปมาในที่แหงเดียวหลายครั้ง หลายหน เขาใจ
วาเปนของใหมอยูเรื่อยไป  นี้ฉันใดใจที่มืดบอดดวยโมหะอวิชชา จึงลองลอยไปตาม
กิเลส ตัณหา ลองลอยไปตามความรักความใครไปตามกระแสโลกอยางไมมีจุดหมาย
ปลายทาง ทั้งที่โลกนี้เราเคยมาเกิดมาตาย ทับถมไปดวยซากศพเกาของตัวเอง ในชาตินีก้็
จะตายอยูในโลกนี้อีก การเสพกามคุณคือ รูป เสียง กลิ่นรส โผฏฐัพพะ ในโลกนี้ก็ไมจุใจ 
ยังไมอิ่มพอตามความตองการของกิเลสตัณหาภายในใจก็มาตายไปเสียกอน ใจก็ไดตั้ง
นิมิตหมายเอาไววา ขอเกิดอีกชาติหนาเพื่อเปนการแกมือในกามคุณที่ยังไมอิ่มพอ 
แมลงวันไมอิ่มพอในรสชาติของมูตรคูถอยางไร ใจก็ไมอิ่มพอในกามคุณฉันนั้น 
 ฉะนั้นการปฏิบัติถาขาดสติปญญา ขาดความรูความเขาใจในแนวทางของ
พระพุทธเจาและพระอริยเจาทั้งหลายแลว จึงยากที่จะขามกระแสแหงความมืดของโลกนี้
ไปได จึงจับตนชนปลายมีความสงสัยลังเลในขอวัตรปฏิบัติอยูตลอดเวลา เหมือนกับผู
หลงทางอยูในที่มืด ไมรูวาทางไหนผิดทางไหนถูกจึงไมกลาตัดสินใจ จึงทําใหเสียเวลา
ไปโดยเปลาประโยชนชวิีตหนึ่งมีแตความมืดมนสับสนจนใจ ปฏิบัติไมไปถึงไหนเลย นี้
ฉันใด ผูปฏิบัติตองเตรียมสติปญญาไวใหพรอม ถาจนสติปญญาเมื่อไรจะทําใหการ



ปฏิบัติหยุดชะงักลงทันที ความจนใจ จนความคิดก็จะติดตามมา จะคิดพิจารณาหาอุบาย
ธรรมมาปฏบิัติตอไปไมไดเลย สติปญญาในสัมมาทิฏฐินี้เองจะเปนกุญแจเปดประตูเขาสู
กระแสแหงมรรคผลนิพพาน ถาขาดความเห็นชอบตามหลักความเปนจริงดวยสติปญญา
เพียงเทานี้ ชีวิตทั้งชีวิตก็จะปดฉากแหงมรรคผลลงทันที ธรรมะที่มีอยูจะรูดีสักปานใดก็
ตาม ก็เพียงเอามาคุยโมโออวดกันเลนเทานั้นเอง ฉะนั้นความรูจริงเห็นจริงในสัจธรรม
ดวยสติปญญาเฉพาะตัว จึงมีความสําคัญอยางยิ่ง การรูจริงเหน็จริงไปตามตําราหรือรูจริง
เห็นจริงจากครูอาจารยอธิบายใหฟง ก็เปนเพียงรูจริงเห็นจริงไปตามสัญญาที่จดจํามา
เทานั้นถึงจะรูถูกตองตามธรรมทุกขั้นตอนอยูก็ตาม ก็ยังเปนสัญญาเพียงจดจํามาอยู
นั้นเอง จะเอาไปละความเห็นผิดความเขาใจผิด จะเอาไปละกิเลสตัณหานอยใหญใหหมด
ไปจากใจไมไดเลย เปนเพียงขมกิเลสตัณหา หรือปรามกิเลสตัณหาไมใหกอความรุนแรง
เทานั้น แตก็ยังไมแนนอน บางคนมคีวามรูในทางธรรมมาดี ก็ยังตกเปนทาสใหแกกิเลส
ตัรหาไปได 
 ฉะนั้นความรูจริงเห็นจริงที่เกิดขึ้นจากสติปญญาของตัวเอง จะนําไปแกปญหา
ใหแกใจไดเปนอยางดี ตัวอยางเมื่อครั้งพระพุทธเจาไดปฏิบัติอยูกับดาบสทั้งสอง 
พระองคก็ปฏิบัติในวิธีสติสมาธิ มีความสงบ เปนสมาธิตอเนื่องกันมาตลอด พระองคมี
ความชํานาญในการทําสมาธิจนเปนวสี เขาออกในสมาธิไดเปนอยางดี จะเปนสมาธิใน
ขั้นละเอียดสุดเปนรูปฌาน อรูปฌาน ก็มีความชํานาญเปนอยางยิ่ง ถึงขนาดนั้นพระองคก็
ยังไมทําใหกิเลสตัณหาอาสวะใหหมดไปสิ้นไปจากใจได ในขณะที่ทําสมาธิมีจิตสงบขั้น
ละเอียดในรูปฌานอรูปฌานอยูก็ตาม ก็เหมือนกิเลสอาสวะนอยใหญไดหมดไปจากใจ 
ในเมื่อจิตไดถอนออกจากสมาธิมาแลว กิเลสตัณหาก็เกิดมารุมลอมอยูในใจตามเดิม 
พระองคจึงไดสังเกตรูวา การทําสมาธิใหจิตมีความสงบนี้เหมือนกับศิลาทับหญาเอาไว 
เมื่อเอาหินออกจาหญาเมื่อไร หญาก็เกิดขึ้นมาอีกตามเดิมนี้ฉันใด จิตที่มีความสงบใน
สมาธิก็ฉันนั้น พระองคจึงเกิดความเขาใจชัดลงไปวา วิธีภาวนาทําสติสมาธิเพียงอยาง
เดียว จะไมเปนไปในทางตรัสรูเปนพระพุทธเจาไดเลย  และไมเปนไปในการละกิเลส
ตัณหาอาสวะใหหมดไปจากใจแตอยางใด พระองคจึงไดลาดาบสทั้งสองนั้นหนีไปเสีย 
เพื่อไปแสวงหาวิธีอ่ืนใหดีกวาวิธีนี้ ผูอานพอจะเขาใจหรือยังวา การทําสติสมาธิใหจิตมี
ความสงบเพียงอยางเดียวนี้ พระองคไดปฏิเสธไปแลววาไมเปนไปเพื่อความพนทุกข 
ไมปนไปในทางตรัสรูธรรมแตอยางใด ทําไมเราจึงไมเชื่อพระพุทธเจาที่ไดประกาศไป



แลว วิธีทําสมาธิเพียงอยางเดียวนี้พระองคไดทํามากอน เสียเวลาไปหาปกวา ทําไมจึงไม
คิดดูบางเลา 
 ผูที่ฝกภาวนาปฏิบัติในยุคนี้ยังมีความเห็นเลยเถิดตอไปอีกวา เมื่อทําใหจิตมีความ
สงบดีแลวจะเกิดปญญาขึ้น สมาธิที่สงบดีแลวจะเกิดปญญาขึ้นนั้นเปนสมาธิประเภท
ไหนและทําอยางไร ใครเปนผูทําสมาธิความสงบดีแลวเกิดปญญาขึ้น  สมาธิที่ทํานั้นจะ
ดีกวาสมาธิของพระพุทธเจาอยางนั้นหรือ สมาธิที่พระพุทธเจาไดทําอยูกับดาบสทั้งสอง
นั้นเปนสมาธิขั้นละเอียดสุดยอดแลว  ถึงขนาดนั้นปญญากไ็มไดเกิดขึ้นจากสมาธินี้เลย 
พระองคเปนผูเต็มเปยมดวยปญญาบารมี ถึงขนาดนั้นปญญาก็ไมไดเกิดขึ้นจากจิตสงบ
เปนสมาธิแตอยางใด ทําไมจึงพูดกันอยางลอยๆ ขาดเหตุผล ทําใหคนอื่นเกิดความเขาใจ
ผิดไดตัวอยางของพระพุทธเจาที่ไดปฏิบัติทําสมาธิมากอนแลว และไดปฏิเสธไปแลววา
ไมเปนแนวทางที่จะบรรลุธรรมได เมื่อพระองคไดคนพบในอุบายวิธีที่จะตรัสรูใหมได
แลว พระองคก็ไมไดทิ้งสมาธินี้ไป ยังทําสมาธิใหจิตมีความสงบอยูตามปกติ หลักใหมที่
พระองคไดคนพบนั้นคือ สติปญญา พระองคก็นํามาปฏิบัติตอเนื่องกัน ในขณะนั้น
พระองคก็ทําสมาธิเสริมปญญาไปดวย ในที่สุดพระองคก็ไดตรัสรูเปนพระพุทธเจาอยาง
สมบูรณ จากนั้นพระพุทธเจาก็ไดเรียบเรียงการภาวนาปฏิบัติเพื่ออบรมใหแกพุทธบริษัท
ไวแลวเปนอยางดี พระองครูวิธีที่จะสอนพุทธบรษิัทใหปฏบิัติไดบรรลุมรรคผลนิพพาน
ไดงายที่สุด เปนวิธีถูกตองที่สุดและตรงที่สุดนั้นคือ มรรคมีองค๘ นั้นเอง หรือเรียกวา 
อริยมรรคที่เปนแนวทางปฏิบัติใหพนไปจากขาศึก พระพุทธเจาไดวางศาสนาไวในโลกนี้
ก็คือเริ่มตนจากมรรค๘ นีอ้ยางถูกตองที่สุดแลว 

มรรค๘ 
 มรรค๘ นี้จึงเปนรากแกวของพระพุทธศาสนาหรือเรียกวารากฐานของพุทธ
ศาสนาก็ไมผิด ฉะนั้นพุทธศาสนาจึงทาทายในการพิสูจนในเหตุและผลทุกคนในโลกนี้
นําไปปฏิบัติไดไมเลือกชาติชั้นวรรณะ ถาปฏิบัติใหเปนไปตามมรรค๘ ทีพ่ระพุทธเจาได
เรียบเรียงไวแลว ผูนั้นจะไมผิดหวัง ในครั้งพุทธกาล มีพุทธบริษัทนําไปปฏิบัติไดบรรลุ
มรรคผลนิพพานเปนจํานวนมาก ในยุคนั้นมรรค๘ ยังไมไดแปรสภาพผูปฏิบัติก็ไมได
เกิดความสับสนลังเล พระพุทธเจาตรัสไวแลวอยางไรก็ปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น ก็พากัน
ไดบรรลุมรรคผลกันไปตามบารมีของแตละบุคคลในครั้งพุทธกาล พระพุทธเจาไดวาง
ปญญาเปนหลักยืนตัวเอาไว เพื่อใหศกึษาในปริยัติ ศึกษาในภาคปฏิบัติ ใหเกิดผลเปน



ปฏิเวธ ในภาคปริยัติก็แยกออกมาเปนหมวดธรรมตางๆที่เรียกวาปฎก เชน พระ
สุตตันตปฎก พระวินัยปฎก และปรมัตถปฎก พระสุตตันตปฎกก็แยกออกมาเปน
หมวดหมูตามหนังสือที่อานกันอยูในขณะนี้ พระวินัยปฎกก็แยกออกมาเปนหมวดตางๆ 
เชน หมวดศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ และศีล ๒๒๗ ใหนํามาปฏิบัติไดตามความเหมาะสม
หมวดปรมัตถก็แยกออกเปนหมวดจิต เจตสิก ที่รูกันในหมวดอภิธรรม การศึกษาใน
ระดับนี้จึงเรียกวาปริยัติธรรม เมือ่จะนํามาปฏิบัติก็ใชจินตามยปญญาเอาหมวดธรรม
นั้นๆ มาตีความ วาธรรมหมวดไหน มีความหมายอยางไร การตีความในหมวดธรรมนีจ้ึง
เปนเรื่องสําคัญมาก ถาตีความในหมวดธรรมผดิไป ความเขาใจผิด ความเห็นผิดก็จะ
ติดตามมาเมื่อนํามาปฏิบตัิก็จะเกิดเปนมิจฉาปฏิบตัิ  เมื่อนํามาภาวนาก็จะเปนมิจฉา
ภาวนา จะไมเปนไปในทางมรรคผลนิพพานแตอยางใด ถาตีความในหมวดธรรมไดอยาง
ถูกตอง ก็จะเกิดความเขาใจถูก เกิดความเห็นถูกตองชอบธรรม เมื่อนํามาปฏิบัติก็จะเปน
สัมมาปฏิบัติจะไดบรรลุมรรคผลนิพพานเปนปฏิเวธไป ฉะนั้นการตีความในหมวดธรรม
ที่จะนํามาปฏิบัตินั้นจึงเปนสิ่งสําคัญเปนอยางมากทีเดียว 
 มรรค๘ ทีพ่ระพุทธเจาไดเรียบเรียงเอาไวก็มี ๓ หมวดหมูดวยกันดังนี้ ๑.
สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ สัมมาสังกัปโป การดําริพิจารณาชอบ นี้คือหมวดของปญญา 
๒.สัมมาวาจา เจรจาชอบ สัมมากัมมันโต การงานชอบ สัมมาอาชีโว เลี้ยงชีวิตชอบ นี้
เปนหมวดของศีล ๓.สัมมาวายาโม ความเพียรชอบ  สมัมาสติ ระลึกชอบ สมัมาสมาธิ 
ความตั้งใจมั่นชอบ นี้เปนหมวดของสมาธิ ถาเรียบเรียงใหถูกตองตามหลักเดิมจะออกมา
เปน ปญญา ศีล สมาธิ ถานํามาปฏิบัติก็จะปฏิบัติไดงายขึ้น ใหเราพิจารณาดวยเหตุผลวา 
ทําไมพระพุทธเจาจึงไดวางแนวทางไวอยางนี้ ก็เพราะคนเรามีความเห็นเปนมิจฉาทิฏฐิ 
มีความเห็นผิดตามหลักความเปนจริงอยูแลว แมการดําริคิดไปในสิ่งใดก็เปนไปในทาง
มิจฉาสังกัปโป คิดไปไมถูกตอหลักความเปนจริง นี้เองพระพุทธเจาจึงไดวาง ปญญา 
เปนหลักเริ่มตน เพื่อจะไดแกความเห็นผิด แกความคิดผิดของใจที่มีอยูเดิมใหหมดไป จะ
ไดเกิดความเห็นถูก เกิดความคิดถูกตามหลักความเปนจริงไดอยางถูกตองชอบธรรม 
ความเห็นชอบ ความคิดชอบนี้เอง จะไดไปควบคุม ในการพูด ใหเกิดเปนวาจาที่ชอบ
ธรรมได เขาไปควบคุมในการงานตางๆ ใหเกิดเปนการงานที่ชอบได เขาไปควบคุมใน
การเลี้ยงชีวิต ใหเกิดเปนการเลี้ยงชีวิตชอบได เขาไปควบคุมความเพียรตางๆ ใหเกิดเปน



ความเพียรที่ชอบได เขาไปควบคุมสติ ใหเกิดมีระลึกชอบได เขาไปควบคุมใจ ใหเกิดมี
ความตั้งมั่นชอบได 
 ฉะนั้น หลักปญญาจึงเขาไปควบคุมหมวดศีล เขาไปควบคุมหมวดสมาธิ ถาไมมี
ปญญาควบคุมใหด ี ก็จะเปนมิจฉาวาจา พูดผิดศีลผิดธรรมไป การทํางานก็จะทําผิดศีล
ผิดธรรม การหาเลี้ยงชีวิตก็จะหาในทางที่ผิดศีลผิดธรรม การทําความเพียรก็จะเพียร
พยายามไปในทางที่ผิดศีลผิดธรรม การระลึกไดของสติ ก็จะระลึกไปในทางที่ผิดศีลผิด
ธรรม การตั้งใจมั่นก็จะตั้งไปในทางที่ผิดเปนมิจฉาสมาธิไป นี้เองพระพุทธเจาจึงเอา
ปญญามาเปนหลักเริ่มตนก็เพื่อจะเอามาแกปญหาตัวมิจฉาทิฏฐิ ความเห็นผิดใหหมดไป
จากใจโดยตรง แลวเสรมิสรางความเห็นชอบ ความคิดชอบใหเกิดขึ้นกับวาจา ใหเกิด
ความเห็นชอบจากการงานที่ทํา ใหเกิดความเห็นชอบในการเลี้ยงชีวิต ใหเกิดความ
เห็นชอบในความเพียรพยายาม ใหเกิดความเห็นชอบในการระลึกไดของสติ ใหเกิดความ
เห็นชอบในการตั้งใจมั่น ที่เรียกวาปฏิบัติธรรมใหถูกกับความเปนธรรม ก็คือปฏิบัติให
ถูกตองตามสัมมาทิฏฐิ ปญญาความเห็นชอบ และสัมมาสังกัปโป ปญญาพิจารณาถูกตอง
ชอบธรรมนัน้เอง ฉะนั้นการปฏิบัติ ถาเอาตามหลักเดิมของพระพุทธเจาไดวางเอาไว จึง
งายตอการปฏิบัติจะไมเกิดความสับสนลังเล สวนหลักสิกขา ๓ คือ ศีล สมาธิ ปญญา นั้น
เปนหลักปริยัติเพ่ือการศึกษา ถาจะนํามาปฏิบัติก็ใหเปนไปตามหลักเดิมตามแนวทางของ
พระพุทธเจาไดวางเอาไว เพราะปญญาของทุกคนมีอยูแลว เพียงเอามาฝกใหเกิดความ
เห็นชอบเหน็จริงตามหลักความเปนจริงเทานั้น ความเปนจริงก็มีอยูทัว่ไป มีทั้งภายใน
ภายนอก ใหพิจารณาลงสูไตรลักษณ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เทานั้นเอง 
 มิจฉาทิฏฐิ ความเห็นผิด ถาเกิดความเห็นผิดแลวก็จะกอใหเกิดความเขาใจผิด เมื่อ
เขาใจผิด ก็จะเกิดความคิดผิดดําริผิดและเกิดความหลงผิดติดตามมา เมื่อใจหลงผิดเปน
มิจฉาทิฏฐิเปนตนเหตุแลว ก็จะเกิดเปนมโนทุจริตคิดชั่วไปในทางอกุศล การทําก็จะทํา
ไปในทางอกุศล การพูดก็ชอบพูดไปในทางที่เปนอกุศล จึงเรียกวา กายทุจริต วจีทุจริต 
อันเปนผลเนื่องมาจากมโนทุจริตที่เปนมิจฉาทิฏฐิจากความเห็นผิดนั้นเอง ฉะนั้นผูปฏิบัติ
ตองมีสติปญญามาแกไขใหเปนสัมมาทิฏฐิ มีความเห็นที่ถูกตองชอบธรรม เมื่อใจมีความ
เห็นชอบเพียงอยางเดียวเทานั้น ก็จะเกิดเปนมโนสุจริต คิดพิจารณาในสิ่งใดก็จะเปน
ธรรมไปทั้งหมดจะไมมีพิษมีภัยใหแกตัวเองและคนอื่นแตอยางใดก็เพราะใจมีสัมมาทิฏฐิ 
ความเห็นชอบ นั้นเอง ฉะนั้น ผูประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมตองวางฐานของสติปญญา 



ความเห็นชอบนี้ใหดี เพราะความเห็นชอบเห็นจริงตาม ความเปนจริงเปนจุดเริ่มตน 
ใหแกการประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมทั้งหมด ถาปญญาความเห็นชอบมีความมั่นคงดี
แลว การปฏิบัติธรรมจะมีความราบรื่นกาวหนาไปดวยดี ไมมีอุปสรรคขัดของสับสน
ลังเลสงสัยในการปฏิบัติธรรมแตอยางใด ถาใจไมมีปญญาเปนสิ่งรอบรูยอมเกิด
ความเห็นผิดเขาใจผิดไดงาย ก็จะกลายเปนมิจฉาทิฏฐิไปโดยไมรูตัว การปฏิบัติก็มีแต
ความสับสนไมแนใจวาอะไรผิดอะไรถูก จึงไมกลาตัดสินในเหตุผลดวยสติปญญาของ
ตัวเอง จึงเปนธรรมะปรามาสลูบคลําในการปฏิบัติธรรมอยูเรื่อยไป 
 ฉะนั้นอุบายธรรมที่จะนํามาปฏิบัติตองใหเกิดความชัดเจน ใหมีหลักยืนทีม่ั่นคง
แนวแนเพื่อเปนฐานรองรับใหแกหมวดธรรมอื่นๆ ได ไมเชนนั้นจะเกิดความลมเหลวไป
ไมเขาทา การภาวนาปฏิบัติตองจับตนทางใหถูก เหมือนการเดินทางถาดูแผนที่ใหเขาใจ 
จะไปในสถานที่ที่ไมเคยไปก็ไมมีปญหาอะไรจะไปตางจังหวัดไปตางประเทศก็ไมมี
อุปสรรคในการเดินทาง จะถึงจุดหมายปลายทางตามที่ตองการแนนอนนี้ฉันใด ผูปฏิบตัิ
เพื่อจะขามกระแสของโลกนี้ไปถึงจะไมเคยสัมผัสในมรรคผลนพิพานมากอนก็ตาม ใน
เมื่อปฏิบัติใหเปนไปในสัมมาทิฏฐ ิ ปญญาความเห็นชอบที่ถูกตองแลว มรรคผลนิพพาน
เปดประตูรอคอยทานอยูแลว ครูอาจารยผูที่ทานไดบรรลุมรรคผลในยุคปจจุบัน หรือใน
ครั้งพุทธกาลก็เชนกันไมมใีครเคยไดไปสํารวจรูเห็นในมรรคผลนิพพานมากอนแตอยาง
ใด ทุกทานตองเชื่อในเหตุผลท่ีพระพุทธเจาไดวางเสนทางเอาไวดีแลว มีเครื่องหมายกรยุ
เอาไวเปนระยะๆ เมื่อถึงกรุยนี้แลวก็มองเหน็กรุยขางหนา เดินตามเสนทางที่
พระพุทธเจาไดกรุยเปนเครื่องหมายเอาไวไมยอทอถดถอย ความหลงทางจะมีมากจากที่
ไหน มีแตจะยางเขาสูกระแสแหงมรรคผลนิพพานโดยถายเดียว ฉะนั้นผูปฏิบัติตอง
ตีความใหเขาใจ เพราะในยุคนี้สมัยนี้ ผูที่ตีความในหมวดธรรม ที่จะนํามาอบรมสั่งสอน
ใหแกผูปฏิบัติทั้งหลายนับวาเปนเรื่องสําคัญยิ่ง ถาตีความในหมวดธรรมผิดกจ็ะเกิด
ความเห็นผิด เมื่อนํามาปฏิบัติก็จะผิดไปตามๆ กัน เมื่อตีความในธรรมถกูก็จะเกิด
ความเห็นถูก เมื่อนํามาปฏิบัติก็จะถูกไปตามๆ กัน ดังนี้ 
 ฉะนั้นการศึกษาในคําสอนของพระพุทธเจานั้นจึงยากที่จะจบได หรือจบมาแลว
ก็ยากที่จะนํามาปฏิบัติได เพราะในตําราทั้งหมดนั้นเปนศูนยรวมของหมวดธรรม
ทั้งหลายไวในปฎกอันเดียวกัน จึงยากในการแยกเอาหมวดธรรมนั้นๆ มาปฏิบัติใหถูกกับ
นิสัยของตัวเราได เหมือนกับรานขายยาที่มียาอยูทุกชนิด จึงยากที่จะทราบวาจะเอาชนิด



ใดมากินใหหายจากโรคภัยในตัวเองได เวนเสียแตผูไดรับการตรวจรางกายจากหมอมาดี
แลว จึงจะกําหนดยาแตละชนิดมากินใหหายจากโรคได นี้ฉันใด อุบายธรรมในตํารานั้น
มีมาก จึงยากที่จะเอาหมวดธรรมนั้นๆ มาปฏิบัตดิวยตัวเองได พระพุทธเจาที่จะหยิบยื่น
อุบายธรรมใหตรงกับนิสยับารมีเราก็ไมม ี ขณะนี้มีเพียงพระสงฆผูสืบทอด
พระพุทธศาสนา ทานก็ไมมีญาณหยั่งรูนิสัยบารมีใหแกใครๆ ไดวาทานนั้นสรางบารมีมา
อยางไร เพราะญาณนี้จะมีเฉพาะพระพุทธเจาองคเดียวเทานั้น ฉะนั้นในยุคนี้ถึงจะมีครู
อาจารยผูทรงคุณวุฒิไดนําเอาหมวดธรรมมาอบรมสั่งสอนแกเราอยูก็ตาม ก็ยากที่จะตรง
กับนิสัยบารมีของเรา จึงมีทางเลือกเดียวคือผูปฏิบัติตองพึ่งตัวเองใหไดตองศึกษาประวัติ
ของพระอรยิเจาในครั้งพุทธกาลใหเขาใจ ทานเหลานั้นก็เปนปุถุชนมากอน ทานปฏิบัติ
อยางไร จึงไดสําเร็จเปนพระอริยเจา ตามประวตัิเดิมพระอริยเจาในครั้งพุทธกาล ทกุ
ทานจะตองเริ่มตนจากสัมมาทิฏฐ ิ ปญญาความเห็นชอบดวยกันทั้งนั้น ไมวาพระอริยเจา
ในระดับไหนจะเริ่มตนจากจุดเดียวกัน ฉะนั้นพวกเราก็ควรเอามาเปนเยี่ยงอยางในการ
ปฏิบัติธรรม ถาขาดสัมมาทิฏฐิปญญาความเห็นชอบรอบรูเพียงอยางเดียวเทานั้นการ
ปฏิบัติในวิธีอยางอื่นก็จะเปนทางตัน จะกาวตอไปอีกไมไดเลย ในชาตินี้จะตองปดฉาก
แหงมรรคผลลงทันท ี
 ถึงจะมีบารมีพอที่จะไดบรรลุมรรคผลนิพพานอยูก็ตาม ถามีความเห็นผิดก็จะ
ปฏิบัติผิด บุญกุศลบารมกี็ชวยอะไรไมไดเลย เหมือนกับดอกบัวพรอมที่จะพนจากน้ําเบง
บานอยูก็ตาม ถาหากดอกบัวนั้นถูกกอผักตบชวาประกบเอาไว หรือถูกสิ่งอื่นใดมา
ขัดขวางปดบังทับถม โอกาสที่ดอกบัวจะโผลขึ้นเหนือน้ําเพื่อรับแสงแดดไดเบงบานก็
หมดสิทธิ์ทันที นี้ฉันใด ผูปฏิบัติถึงจะมีการสรางบารมีมาดีแลวก็ตาม ถามีความเห็นผิด
ก็จะเกิดเปนมิจฉาปฏิบัตติามมา ถึงจะมีความเพียรพยายามอยางเต็มท่ี ฝกสติใหเกิด
ความระลึกไดอยางมั่นคงอยูก็ตาม ก็ไมสามารถทําลายตัวมิจฉาทิฏฐิความเหน็ผิดนี้ไปได
เลย หรอืจะทําสมาธิ จติจะมีความสงบละเอียดถึงขั้นรูปฌาน อรูปฌาน มีความตั้งมั่น
อยางแนวแน มีความสงบมากติดตอกันเปนเวลายาวนานก็ตาม ก็ไมสามารถเอามาทําลาย
ตัว มิจฉาทฏิฐิ ความเห็นผิดใหหมดไปจากใจได เทานี้ยังไมพอ  การมีความเพียรมากสติ
ระลึกไดดี สมาธิที่มีความสงบแนบแนนทั้งหมดนั้น ก็จะมารวมพลังใหแกมิจฉาทิฏฐ ิเกิด
ความเห็นผิดมากขึ้นก็เปนได เหมือนกับดาบสทั้งสองเคยเปนครูสอนใหแกพระพุทธเจา
ของเราในสมัยนั้น กอนการตรัสรูของพระพุทธเจาไมกี่วัน ดาบสทั้งสองก็ไดมรณะไป



เสีย พระพุทธเจายังดําริวา ถาดาบสทั้งสองไดฟงการแสดงธรรมจากเรา ดาบสทั้งสองก็
จะไดบรรลุธรรมแนนอน นี้ฉันใด บารมีถึงจะมีมากนออยอยูก็ตาม ถาปฏิบัติไมถูกตอง
ตามแนวแหงมรรคผลนิพพาน ในชาตินี้ก็พลาดโอกาสไป แตบารมีนั้นยังไมหายไปไหน 
ยังมีอยูที่ใจตามเดิม ในโอกาสชาติหนา ถาไดครูผูเปนสัมมาทิฏฐิ มีความเห็นที่ถูกตองก็มี
โอกาสไดบรรลุเปนพระอริยเจาได ถาไดครูสอนผิด และปฏิบตัิผิด ก็จะพลาดโอกาสจาก
พระอริยเจาตอไปอีกยาวนานทีเดียว 
 ฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเพื่อรื้อถอนอาสวะกิเลสใหหมดไปจากใจ มใิชวาจะเอา
ความโงเขลาปญญาทรามเขาไปแกไข  จะเปนไปไดเฉพาะผูที่มีความฉลาดรอบรูทาง
สติปญญา มีสัมมาทฏิฐ ิ ความเห็นชอบเห็นจริงเทานั้น เมือ่ความเห็นชอบเริ่มตนที่
ถูกตองแลว มรรคขออืน่ๆ ก็จะเกิดความชอบธรรมไปทั้งหมด พระอรยิเจาทั้งหลายใน
ศาสนาของพระพุทธเจาองคกอนๆ มา และพระอริยเจาทั้งหลายในศาสนาของ
พระพุทธเจาองคปจจุบันนี้ก็ดี หรือพระอริยเจาทั้งหลายที่เกิดขึ้นในศาสนาของ
พระพุทธเจาองคตอๆไปก็ดี การปฏบิัติธรรมเพื่อบรรลุเปนพระอริยเจานั้นจะเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน การละอาสวะกิเลสใหหมดไปจากใจก็จะเปนหลักในสัมมาทิฏฐิ ความ
เห็นชอบเห็นจริงตามหลักความเปนจริงเหมือนกัน ผูบรรลุธรรมเปนพระโสดาบันก็
เหมือนกัน ผูบรรลุธรรมเปนพระสกิทาคามีก็เหมือนกัน ผูบรรลุธรรมเปนพระอนาคามีก็
เหมือนกัน ผูบรรลธุรรมเปนพระอรหันตก็เหมือนกัน เฉพาะพระอรหันตในขั้น
สุกขวิปสสโก ในขั้นเตวิชโช ในขั้นฉฬภิญโญ ในขั้นปฏิสัมภิทัปปตโตก็มีความบริสุทธิ์
สิ้นอาสวะเหมือนกัน ผูสิ้นอาสวะไดหมดจดไมมีเหลือจึงนับวาผูมีความบริสุทธิ์อยาง
สมบูรณ นัน้เรียกวา นิพพาน ความบริสุทธิ์ของพระอรหันต ความบริสุทธของพระ
ปจเจกพุทธเจาและความบริสุทธิ์ของพระพุทธเจา ก็ใหชื่อวาความบริสุทธิ์เหมือนกัน 
นิพพานคือการดับอันสนิทแลวจากอาสวะทั้งหลาย เปนผูหมดเชื้อท่ีจะกอภพกอชาติเกิด
ตายอีกตอไป 

พระอรหันตไมขาดจากโลก 
 ฉะนั้นผูปฏิบัติอยาเกิดความสงสัย วาในยุคนี้จะมีผูปฏิบัติบรรลุเปนพระอรหันต
ไดหรือไม ในบาลบทหนึ่งวา อรหนฺต อสฺูโยโค ในเมื่อใดยังมีผูปฏิบัติใหเปนไปในพระ
ธรรมวินัยอยูและปฏิบัติใหเปนไปในสัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบตามหลักความเปนจริงอยู 
ในเมื่อนั้นพระอรหันตจะไมขาดจากโลกดังนี้ ในยุคนี้สมัยนี้ยังมีศาสนาที่สมบูรณ และมี



ครูอาจารยหลายทานปฏิบัติที่เปนไปในมรรคผลยงัมีอยู พรอมที่จะใหความกระจางใน
การปฏิบัติแกราอยูแลว แตพวกเราพรอมหรือยัง ถึงจะไมไดบรรลุธรรมขั้นสูงสุดได 
ขอใหไดบรรลุธรรมในระดับขั้นพระโสดาบันก็จะดี จะมีความหวังไดวาการเกิดมาในโลก
นี้จะใชเวลาไมนานนัก กจ็ะผานเขาสูนิพพานไปไดอยางแนนอน พระโสดาบันเปนนิยตะ
บุคคล เปนผูยางเขาสูกระแสพระนิพพานไดแลว ไมมีการเสื่อมกลับมาเปนปุถุชนอีก
ตอไป พระอริยโสดาบันมีสามประเภท ๑ สัตตักขัตตุงปรมโสดา จะไดเกิดในโลกมนุษย
นี้อีกไมเกิน ๗ ชาติ ๒.โกลังโกละโสดา จะไดมาเกิดในโลกมนุษยนี้อีกไมกิน ๓ ชาติ ๓.
เอกพีซีโสดา จะไดมาเกิดในโลกมนุษยนี้อีก ๑ ชาติ ในชาติสุดทายนี้ จะตองมาเกิดในยุค
สมัยที่มีพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจาองคใดองคหนึ่ง ไดฟงธรรมจากพระพุทธเจา 
และไดฟงธรรมจากพระอริยเจาแลวก็จะไดบรรลุเปนพระอรหันต ในชาติที่มาเกิดเปน
มนุษยนั้น คุณธรรมของพระอริยเจาก็จะไมเสื่อม เพราะพระโสดาบันเลือกที่เกิดเฉพาะ
ตระกูลที่เปนสัมมาทิฏฐิ มีความเห็นที่ชอบธรรม ในชาติทีเ่กิดนั้นจะไมรูวาตัวเองเปน
พระโสดาบัน แตจะมีความละอายในการทําชั่วพูดชั่วและคิดชั่ว จะไมเกิดควาเห็นผิดเปน
มิจฉาทิฏฐิแตอยางใด นางวิสาขาเปนพระโสดาบันขั้นเอกพีซี ขณะนี้อยูบนสวรรค จะลง
มาเกิดในโลกมนุษยนี้อีกชาติเดียว ในยุคศาสนาของพระศรีอารยเมตไตรยจะไดบรรลุ
เปนพระอรหันตในชาตินั้น 
 ตามประวัติผูไดบรรลุธรรมในครั้งพทุธกาลจะไมไดบรรลุไปตามลําดับขั้นไปเสีย
ทั้งหมด บางทานเปนปุถุชนอยูเมื่อปฏิบัติไปก็ไดบรรลุธรรมเปนพระอรหันตก็มีจํานวน
มาก เชนพระจุฬปนถกเปนตน ฆราวาสเชนพระพาหิยะ สันตติมหาอํามาตย ชีวิตที่ผาน
มาเปนปุถุชน เมื่อไดบรรลุธรรมก็เปนพระอรหันต สิ้นอาสวะกิเลสไดเลย บางทานเปน
ปุถุชน ปฏิบตัิไปก็ไดบรรลุธรรมเปนพระอนาคามี บางทานเปนปุถุชนเมื่อปฏิบัติไปก็ได
บรรลุธรรมเปนพระสกิทาคามีไปบางทานก็ไดบรรลุธรรมเปนพระโสดาบันกอนแลว
เมื่อปฏิบัติไปก็ไดบรรลธุรรมเปนพระอรหันตไปบางทานก็บรรลุเรียงไปตามระดับขั้น
ไป 

พระอริยเจามี ๒ ประเภท 
 การไดบรรลธุรรมเปนพระอริยเจานั้นมี ๒ ประเภท ๑.ปญญาวิมุติ ๒.เจโตวิมุติ ผู
ไดบรรลุธรรมประเภทปญญาวิมุติ นั้นจะตองเปนไปตามนิสัยบารมทีี่สรางมาในชาติ
อดีต สมมุติวาผูนั้นในอดีตเคยฝกสติปญญาพิจารณาในหมวดธรรม ใหเปนไปตามหลัก



อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา พิจารณาในเรื่องความตาย พิจารณาในเรื่องการพลัดพรากจากกัน 
พิจารณาวาไมมีอะไรเปนของของเรา หรือพิจารณาในหลักความเปนจริงอยางไรเปน
นิสัยไวแลว จึงเรียกวาผูสรางปญญาบารมีนั้นๆ มาในชาติอดีต เมื่อทานเหลานั้นจะได
บรรลุธรรมเปนพระอริยเจาก็เปนปญญาวิมุติไปทานเหลานี้จะไมมีความสงบในสมาธขิัน้
ละเอียดเปนรูปฌาน อรูปฌาน จะอยูในระดับขณิกอุปจาระเทานั้น 
 ขณิกอุปจาระนี้เองเรียกวา สมาธ ิ ความตั้งใจมั่น บางทานไดบรรลุธรรมในขณะ
ฟงธรรมจากพระพุทธเจา มีความตั้งใจมั่นในการฟงธรรมพิจารณาไปตามกระแสธรรม
ที่พระพุทธเจากําลังอธิบายอยู ก็เกิดความรูแจงเห็นจริงไปตามหมวดธรรมนั้นๆ กไ็ด
บรรลุธรรมเปนพระอริยเจาเฉพาะพระพักตรของพระพุทธเจานั้นเอง ผูไดบรรลุธรรม
ในลักษณะนีเ้รียกวา สุกขปฏิปทา ขิปฺปาภิฺญา เปนผูไดบรรลุธรรมไดเร็ว ทานเหลานี้มี
นิสัยทางปญญาวิมุติ  สรางบารมีมาทางปญญาอยางไร พระพุทธเจาก็ใหอุบายปญญาให
ตรงกับบารมีที่สรางมาแลว บางทานบารมียังไมพอก็ปฏิบัติตอไปไมนานนักก็ไดบรรลุ
ธรรมเปนพระอริยเจาไป ทานเหลานี้จะไมมีในสมาธิระดับฌานใดๆ ไมรูวาการไดรับ
ความสุขท่ีเกิดขึ้นจาก รูปฌาน อรูปฌาน เปนอยางไร จึงเรียกวา อรหันต สุกขวิปสสโก 
เปนผูไดบรรลุธรรมอันแหงแลง คําวาแหงแลง กห็มายถึงผูไมเคยไดเสวยสุขในฌานใดๆ 
จึงเรียกวาพระอริยเจาประเภทปญญาวิมุติ  พระอริยเจาประเภทปญญาวิมุตินี้ ในครั้ง
พุทธกาลมีมากกวาอริยเจาประเภทเจโตวิมุติหลายเทา ทานผูรูไดคํานวณเอาไว มีถึง ๗๐ 
เปอรเซ็นต หลายทานวิจารณวาพระอริยเจาประเภทปญญาวิมุตินี้ แสดงธรรมไมเปน ไม
มีอภิญญา ไมมีอภินิหาร ตอบวา ไมจริง ตัวอยางพระจุฬปนถก พระอานนท และองค
อ่ืนๆ อีกมีมากมายลวนแลวแตผูทรงอภิญญาทั้งนั้น 
 การแสดงธรรมของผูไดสําเร็จเปนพระอริยเจาแบบปญญาวิมุตินี้ มีนิสยัปญญาดี
อยูแลว เชนพระจุฬปนถก  เมื่อไดบรรลุเปนพระอรหันตแลวก็เกิดอภิญญามีฤทธิ์ เรียกวา 
มโนมยิทธิ แสดงฤทธิ์ได แสดงธรรมก็แพรวพราว พระพุทธเจาจึงมอบหนาที่นี้ใหเปนผู
แสดงธรรมแทนพระองค หรือพระอานนทก็เชนกนั ในชวงอุปฏฐากพระพุทธเจาอยูนั้น 
จะมีเวลาไหนไปฝกฌาน เมื่อไดเปนพระอรหันตแลว ฤทธิ์ก็เกิดขึ้น เรียกวา อิทธิวิธี มี
ฤทธิ์แทรกแผนดินมาปรากฏตัวข้ึนที่อาสนะที่คณะสงฆไดจัดรอคอยเอาไวในเมื่อทํา
สังคายนาครั้งที่หนึ่ง เปนพหูสูต แสดงธรรมไดเปนอยางดี ฉะนั้นพระอริยเจาประเภท
ปญญาวิมุติเปนกําลังในการเผยแพรพระพุทธศาสนาไดเปนอยางดี มีอภิญญา มีอภินิหาร



มากมาย ถาไดไปศึกษาประวัติของพระอริยเจาประเภทปญญาวิมุตินี้จะรูไดดี มิใชจะมา
ตีความวา ผูบรรลุธรรมที่แหงแลงกจ็ะไมมีอะไรเลย มีไดในอภิญญา ๖ – ๘ และมีความ
เพียบพรอมดวยปฏิสัมพิทาญาทั้ง ๔ ธัมมปฏิสมัภิทา อัตถปฏิสัมภิทา นริุตติปฏิสัมภิทา 
ปฏิภาณปฏิสัมภิทา ปฏสิัมภิทา ทั้ง ๔ นี้ก็มีผูตีความถกเถียงกันอยูมาก ธมัมปฏิสมัภทิา 
มีญาณหยั่งรูในเหตุกอนจึงรูเปนผล วาเหตุอยางนี้จะเกิดเปนผลออกมาอยางนี้ๆ เปนตน 
อัตถปฏิสัมภิทา มีญาณหยั่งรูในผลที่เกิดขึ้นจากเหตุ วาผลนี้เกิดจากเหตุอยางนี้ๆ 
 นิรุตติปฏิสัมภิทา รูจักภาษา คําวาภาษาหมายถึงภาษาในการพูด คือพูดรูเรื่องกัน 
หรืออฟงคนอื่นพูดออกมาก็รูเรื่องในความหมาย ในการพูดได ในความหมาย หรือคนใบ
แสดงออกมาในความตองการ อะไรก็จะรูได ถึงจะพูดภาษาเดียวกัน ถาไมรูใน
ความหมายซึ่งกันและกัน ก็มักจะพูดวา พูดกันไมรูภาษาอะไรเลย ดงันี้ ปฏิภาณ
ปฏิสัมภิทา เปนผูมีปฏิภาณในการแสดงออกในความคิดความเห็น มีไหวพริบอันฉลาด 
สามารถจะวิจัยวิเคราะหในปญหาตาๆง ไดทันตอเหตุการณ และแกปญหาไปไดอยาง
รวดเร็ว ปฏภิาณในการโตตอบก็โตตอบไดอยางทันใจไมอํ้าอึ้ง เปนผูตีปญหาตางๆ ได
อยางแตกฉานปฏิภาณในการแสดงออกมีเหตุผลมารองรับใหเกิดความเชื่อถือได ฉะนั้น 
พระอริยเจาประเภทปญญาวิมุติจึงมีความโดดเดนในทางสติปญญาเปนเยี่ยม เพราะเปน
ผูสรางปญญาบารมีมาโดยตรง การปฏิบัติก็ตองใชสติปญญาเปนหลักยืนตัว การฝก
สัมมาทิฏฐิ ปญญาความเห็นชอบ สัมมาสังกัปโป การดําริพิจารณาในทางปญญาจึงมี
ความคลองตัว การทําสมาธิก็ไดเพียงความตั้งใจมั่น ไมมีความชํานาญในการเขาฌาน
สมาบัติแตอยางใด เรียกวาผูภาวนาในสมาธินอย พิจารณาในทางปญญามาก เมื่อได
บรรลุเปนพระอริยเจาแลวจึงเรียกวาผูบรรลุธรรมในทางปญญาวิมุตินั้นเอง 
 สวนพระอรหันตในทางเจโตวิมุติ พระอรหันตประเภทนี้ ในอดีตชาติที่ผานมา
ทานเหลานี้เคยสรางบารมีมาในทางความเพียร เรียกวา วิริยบารมี มีความเพียรทําใหจิต
มีความสงบเปนฌานสมาบัติอยูเสมอ เปนดาบสบาง เปนฤาษีบาง มีความชํานาญในการ
ทําสมาธิ มีความชํานาญในการเขาฌานสมาบัติมาแลวเปนอยางดี มีการฝกทางปญญาไว
ดวย แตละวันก็ทําสมาธิใหจิตมีความสงบเปนฌานมาตลอด เมื่อทานเหลานี้ไดมาบวชใน
พระพุทธศาสนาแลว จะฟงธรรมของพระพุทธเจาอยูก็ตาม จะไมสามารถบรรลุธรรม
เปนพระอริยเจาไดในขณะนั้น อุบายในการปฏิบตัิของทานเหลานี้ก็ตองฝกจิตใหมีความ
สงบเปนสมาธิกอน เพราะทานเหลานี้มีนิสัยในการทําสมาธิขัน้ละเอียด มีความหลงใน



ความสุข หลงในรูปฌาน หลงในอรูปฌานมาแลว จะไปฝกปญญาในทีเดียวไมได ตอง
ภาวนาใหเปนไปตามนิสัยเดิมกอน จากนั้นพระพุทธเจาจึงยกเอาเรื่องของสมาธิความ
สงบ เรื่องของ รูปฌาน อรูปฌาน มาอธิบายใหฟง วาการหลงติดอยูในความสุขของสมาธิ 
การหลงติดอยูในรูปฌาน อรูปฌาน มีความลาชาในการที่จะไดบรรลุมรรคผลนิพพาน
อยางไร เพื่อใหทานเหลานั้นไมหลงในสมาธิ หลงในรูปฌาน อรูปฌาน ตอไป ถึงจะทํา
สมาธิเขาฌานก็ใหทําไป แตไมใหติดใจหลงในความสุขในสมาธิหลงความสุขในฌานทีท่ํา
อยู พระองคก็จะสอนในอุบายวิธีในการฝกปญญาใหพิจารณาตามหลักความเปนจริง ให
เปนไปตามไตรลักษณ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา และอสุภะในธาตุสี่ ขันธหา ใหรูเห็น
ทั้งภายในและภายนอก ใกล ไกล หยาบ ละเอียด ใหเปนไปในไตรลักษณอยูเสมอ และ
ใหพิจารณาในความหลงติดสุขในสมาธิ ใหพิจารณาในความหลงติดสุขเพลิดเพลินอยูใน
รูปฌาน อรปูฌาน ใหพิจารณาดูความเกิดขึ้น ตั้งอยู และเสื่อมไปของฌานอยูเสมอ ให
พิจารณาดูภพของผูหลงติดอยูในฌาน วาเมื่อตายไปแลวจะตองไดไปเกิดในพรหมโลก
เปนเวลายาวนาน พระพุทธเจาไดอุบัติเกิดขึ้นในโลกนี้ผานไปหลายองค พวกหลงใน
ฌานก็ยังตกคางในพรหมโลกนั้นอยู จึงทําใหเสียเวลาที่จะเขากระแสแหงมรรคผล
นิพพานไปนานทีเดียวพิจารณาใหรูโทษของเนวาไมมีสาระอะไร ถึงจะไปเกิดในพรหม
โลกก็ไมมีประโยชนอะไร มีแตความหลงงมงายอยูในความสุขในฌานเทานั้น เมื่อ
อํานาจของฌานเสื่อมไปก็ไดลงมาเกิดเปนมนุษยนี้อีกตามเดิมนิสัยของใจที่มีความหลง
ติดอยู ถาไดมาเกิดเปนมนุษยก็จะหลงในชาติเปนมนุษยนี้อีก ถาไดสัมผัสในความสุข
ของกามคุณก็จะหลงติดอยูในกามคุณอีก ใจมีนิสัยข้ีหลงไปเกิดที่ไหนก็จะหลงในที่นั้น
ตอไปไมมีที่สิ้นสุด การพิจารณาดวยปญญาอยางนี้ๆ เองจึงเรียกวา ปญญาในฌาน 
พิจารณาใหรูเห็นโทษของฌาน พิจารณาใหเห็นภยัของฌานที่จะเปนผลติดตามมา เมือ่ใช
ปญญาพิจารณาอยูอยางนี้บอยๆ ก็จะเกิดความกลัวในภพของฌานที่จะไดไปเกิดดเปน
พรหม ทําใหเสียเวลาโดยเปลาประโยชนโดยไมมีสาระอะไร ใจกจ็ะเกิดนิพพิทาความเบื่อ
หนายในฌานนั้นๆ ถึงจะทําฌานไปก็ไมมีความหลงและไมติดใจใดๆ ถือวาเปนของเลน
ไป ในเมื่อไดบรรลุธรรม ก็ใหนามวา เจโตวิมุติ คือผูมีสมาธิมากปญญานอยนั้นเอง 
 พระอรหันต เจโตวิมุตินี้ จะมีอภญิญา มีอภินิหารไดเหมอืนกับพระอรหันต
ปญญาวิมุติเชนกัน พระอรหันตในเจโตวิมุติและพระอรหันตในปญญาวิมุตินี้ มิใชวาจะมี
อภิญญา มีอภินิหารหมดทุกองค เพราะอภิญญา อภินิหารนี้จะมีเฉพาะบางองคเทานั้น 



องคที่ทานสรางบารมีมาในทางนี้ก็จะเกิดมี อภิญญา อภินิหารได ถึงทานจะมีก็ไมไดเอา
ไปอวดใครๆ นอกจากบางกรณีที่จะเอามาใชเทานั้น เชนพระโมคคัลลานหรือองคอ่ืนๆ 
นํามาใชเพื่อปราบพวกมิจฉาทิฏฐิในบางครั้งบางคราว อภิญญาและอภินิหาร มิใชวาจะมี
ความโดดเดนเหมือนกันทั้งหมด องคนั้นมีความโดดเดนในอภิญญาขอนั้น อภินิหารขอ
นี้ไมเหมือนกัน เชนพระอนุรุทธ มคีวามโดดเดนในเจโตปริยญาณ กําหนดดูรูวาระจิต
ของผูอ่ืนได พระโมคคัลลานมีความโดดเดนในทางอิทธิวิธี มีฤทธิ์มาก และองคอ่ืนๆ ก็มี
ความโดดเดนไปในอภิญญา อภินิหารแตกตางกันไป จึงไดรับพยากรณจากพระพุทธเจา
ไมเหมือนกัน มิใชวาผูมีความชํานาญในการเขาฌานจะมีอภิญญา มีอภินิหารไดทั้งหมด 
ผูมีความชํานาญในการทําสมาธิ มีความชํานาญในฌาน ในครั้งพุทธกาลก็มีผูหลงใน
สมาธิหลงในฌานจนเกิดความเขาใจผิดคิดวาตัวเองเปนพระอรหันตไปก็ยังมี จึงอาศยั
บารมขีองพระพุทธเจาเขาชวยเหลือ  จึงกลับตัวมาปฏิบัติใหถูกทางเปนพระอริยเจาอยาง
สมบูรณได เพราะความเขาใจผิดจะเกิดขึ้นกับผูหลงในมิจฉาทฏิฐิเปนตนเหตุ จึงไดเกิด
ความหลงในฌานและหลงในอภิญญาตอไป 
 ผูมีนิสัยในทางเจโตวิมุตินี้จะมีความพอใจยินดีในการทําสมาธิเขาฌานเปนอยาง
มากจึงยากที่จะถอนตัว เพราะพวกที่หลงติดในสมาธิ หลงติดในฌานนี้เปนผูมีทิฏฐิมานะ
สูง ถามีอภิญญาเสริมเขาไป ก็ยิ่งทําใหทิฏฐมิานะอัตตาสูงมากทีเดียว ในยุคนี้สมัยนี้ถา
หากมีผูหลงติดอยูในสมาธิ หลงติดอยูในฌานจะไมมีผูแกไขใหกลับตัวไดเลย จะไปแตะ
ตองวาผิดไมได จะอธิบายในสัจธรรมอะไรใหฟงกไ็มเขาใจ หรอืเขาใจอยูก็ถอนตัวไมได 
จะเกิดเปนทิฏฐิมานะอัตตา เขาใจวาเรามีความสามารถโดดเดนเหนือคนอื่นอยูเสมอ ใคร
จะวาผิดทางแหงมรรคผลนิพพานไมไดเลย จะมีความเขาใจวาวิธีนี้ตรงตอมรรคผล
นิพพานที่สุดแลว จะไมยอมถอนตัวออกจากสมาธิและถอนตัวออกจากฌานนี้แตอยางใด
เพราะมีความยินดีพอใจในความสุขของสมาธิ มีความยินดีพอใจติดอยูในฌานสมาบัติ 
เกิดความเขาใจผิดหลงผิด เขาใจวาเมื่อจิตมีความสงบดีแลว จะเกิดปญญาขึ้น ตั้ง
ความหวังวา ปญญายอมเกิดขึ้นจากสมาธิความสงบนี้แนนอน วิธีเดิมที่พระพุทธเจาได
วางเอาไวแลวไมมีใครใหความสนใจนํามาปฏิบัติทุกคนมีความตั้งใจปฏิบัติเพื่อพนทุกข
ดวยกัน จะมีความเปนไปไดหรือไมไดอยางไรก็ใหเปนตัวใครตัวมันเพราะทุกคนมี
เจตนาไปในจุดเดียวกัน ใครจะถึงจุดนั้นกอนหรือหลังก็ขึ้นอยูกับการเดินทางของแตละ
บุคคลก็แลวกัน 



 ทางเดิมท่ีพระพุทธเจาไดวางเอาไวนั้นตรงที่สุดแลว จึงเรียกวา เอกายโน อยํ มคฺ
โค มีทางเดียวเทานี้ที่ตรงตอมรรคผลนิพพาน พระพุทธเจาเปนผูรูดีรูชอบ มีความเมตตา
ตอหมูสัตวโลกทั้งหลายอยากใหทุกคนไดพนไปจากวัฏจักรท่ีเวียนวนนี้ไป พระพุทธเจา
สรางบารมีมายาวนานถึง ๒๐ อสงไขยแสนกัป ก็เพื่อจะรื้อถอนสัตวใหพนจากวัฏสงสาร 
ถาผูมีนิสัยพอจะไดมรรคผลนิพพานในชาตินี้ พระองคจะทําหนาที่เปนหัวหนาโค เพื่อ
จะนําฝูงโคทั้งหลายไดขามมหาสมุทรสุดสาคร ใหพนไปจากพื้นที่อันเปนทุกขนี้ไป 
พระพุทธเจาไดขามพนกระแสของโลกนี้ไปแลว พระองคยังมีความเมตตาสงสารแกพวก
เราจึงไดวางเสนทางใหแกพวกเราเอาไวเพื่อไมใหหลงในยุคตอมา อรรถกถาจารย ฎีกา
จารย อนุฎีกาจารย ไดตีความในมรรค ๘ เสียใหม จึงออกมาเปนบทสิกขาสาม คือ ศีล 
สมาธิ ปญญา ในมรรค ๘ เดิมท่ีพระพุทธเจาไดวางเอาไว ถาจะจัดใหเปนไปตามบท
สิกขาสามก็จดัได แตจะออกมาในรูปแบบ ปญญา ศีล สมาธ ิ ที่เรียงตามหมวดหมูของ
มรรค ๘ ที่ทกุคนไดรูกันอยูแลว พระพุทธเจาใหความสําคัญในปญญาความเห็นชอบเปน
อยางยิ่ง เพราะเปนตัวควบคุมในหมวดศีล เปนตัวควบคุมในหมวดสมาธิ      ศลี สมาธิ 
ถาไมมีปญญาความรอบรูเอาไว การรักษา ศีล การทําสมาธิ ก็จะกลายเปนมิจฉาปฏิบัติไป
โดยไมรูตัว 

ปญญา๓ 
 พระพุทธเจาไดวางหลัก ปญญา สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบเอาไวเปนจุดเริ่มตน 
ถาปญญาความเห็นชอบเริ่มตนถูกแลว การรักษาศีล การทําสมาธิก็จะเกิดความเห็นชอบ
ตอเนื่องกันไปทั้งหมดจะตัดขาดจากมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดใหหมดไปจากใจทันที สวน
การศึกษาจะเขียนสลับกนัไปมาอยางไรก็ได ในภาคปฏิบัติแลวจะตองเริ่มจากปญญา
ความเห็นชอบตามแนวทางเดิมท่ีพระพุทธเจาไดวางเอาไว เชนปญญา๓ ก็ตองเริ่มจาก
สุตตมยปญญา คือปญญาภาคการศึกษาในหลักปริยัติ จินตามยปญญา คือปญญาใน
หมวดวิจัยวิจารณ วิเคราะหในหมวดธรรมนั้นๆ วา ปริยัตหิมวดไหนมีความหมายเปน
อยางไร และจะนํามาปฏิบัติไดอยางไร จินตามยปญญาคือปญญาในระดบัขั้นตีความใน
ปริยัติ ถาตีความในหมวดปริยัติถูกกจ็ะเกิดความเขาใจถูก และเกิดความเห็นถูก ดํารถิูก 
เมื่อนํามาปฏิบัติก็จะปฏิบัติถูก ผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติก็จะถูกไปตามกันทั้งหมด ถา
ตีความในหมวดปริยัติผิด ก็จะเกิดความเขาใจผิด และจะเกิดความเห็นผิดความดําริผิด 
เมื่อนํามาปฏิบัติก็จะเปนการปฏิบัติผิด ผลที่เกิดขึ้นก็จะออกมาในทางที่ผิด ผูปฏิบัติกจ็ะ



ไดรับผลที่ผิดๆ ตอไป ฉะนั้นจินตามยปญญา จึงเปนเข็มทิศชี้ทาง หรือเปนตัวกําหนด
ทิศทางในการปฏิบัติ จะปฏิบัติผิดเปนมิจฉาปฏิบตัิ หรือปฏบิัติถูกก็ขึ้นอยูกับจินตามย
ปญญาตัวนี้ จินตามยปญญาเปนปญญาที่วิจัยวิเคราะหวิจารณในหมวดธรรมตางๆ 
เพื่อใหเกิดความกระจางชัดเจนในหมวดธรรมนัน้ๆ ไดอยางถูกตอง ฉะนั้น จินตามย
ปญญาจึงเปนหลักตีความในปริยัติ หรือเปนตัวชวยในปริยัติใหเกิดความแจมแจงชัดเจน 
 ถาจินตามยปญญาตีความในหลกัปรยิัติไมเกิดความกระจางชัดเจน จะเปนปญหา
ในการปฏิบตัิเปนอยางมาก เพราะตนทางของการปฏิบัติก็คือจุดนี้ จะออกไปเปนสัมมา
ปฏิบัติก็เริ่มตนจากจุดนี้ทั้งหมด  ฉะนั้นผูปฏิบัติภาวนาตองตั้งหลักไวใหดีที่เราสวดกัน
อยูเสมอวา สุปฏิปนโน คือการปฏิบัติดี อุชุปฏิปนโน คือการปฏิบัติจริง ญายปฏิปนโน 
คือ ผูปฏิบัติเพื่อความรูแจงเห็นจริงตามความเปนจริงในเญยธรรมทั้งหลาย สามีจิปฏิปน
โน คือผูปฏิบัติสมควรแกธรรมอันชอบยิ่ง ถาไมมั่นใจในอุบายการปฏิบัติไมแนใจวา
อุบายนี้ผิดหรือถูก ถามีความสงสัยลังเลไมมีความมั่นใจในอุบายการปฏิบัตินั้น อยาพึ่ง
ตัดสินใจในการปฏิบัตินั้นเลย เหมือนออกรถ ถาไมมั่นใจในเสนทางที่จะไปก็ตองจอด
รถดูแผนที่นัน้ใหดี จนเกิดความมั่นใจในเสนทางดีแลว จึงออกรถลงสูถนน จึงจะถึง
จุดหมายปลายทางที่ตองการ นี้ฉันใด การปฏิบัติธรรมก็ฉันนั้น ถาปฏิบัติแบบโมเมเรื่อย
เปอยไมมีหลักมีเกณฑก็จะเกิดเปนปญหาขึ้นได เมื่อแกปญหาใหแกตัวเองไมไดก็จะเขา
หาหลวงพอหลวงตานี้ก็เปนอีกจุดหนึ่งที่จะทําใหการปฏิบัติผิดไดถูกได ถาหลวงพอ
หลวงตายังมีความเขาใจผิดมีความเห็นผิดอยู เราก็จะไดรับอุบายในการปฏิบตัิที่ผิดๆ นั้น
ตอไป ถาหลวงพอหลวงตามีอุบายในการปฏิบัติที่ถูกก็ถือวาเรามีความโชคดีไป จะไดรับ
ขอมูลในอุบายที่ถูกตอง และปฏิบัติใหตรงตอมรรคผลนิพพานไดอยางแนนอน 
 ฉะนั้น สุตตมยปญญา จึงเปนคูกันกับปริยัติ   จินตามยปญญา จึงเปนคูกันกับ
ปฏิบัติ ภาวนามยปญญา จึงเปนคูกันกับปฏิเวธ การปฏิบัติตองจับคูใหถูก ถาจับคูไมถูก
การปฏิบัติกจ็ะเกิดความสับสนลังเล จับตนชนปลาย เรียกวาปฏิบัติภาวนาผิดสูตรนั้นเอง 
เหมือนทําอาหารหวานคาว ถาทําผิดสูตรแลวจะรับประทานไมไดเลย เดี๋ยวจับเอาอาหาร
คาวไปผสมกับอาหารหวาน เดี๋ยวจับเอาอาหารหวานไปผสมกับอาหารคาว รสชาติที่
ออกมาผูผสมอาหารเองก็รับประทานไมได วาอาหารสูตรไหนกันแน นี้ฉันใด ผูภาวนา
ปฏิบัติ ถาตั้งหลักผิดสูตรเมื่อไร การปฏิบัติกจ็ะไขวเขวเปไปเปมาเดี๋ยวก็หลุดออกจาก
สัมมาปฏิบัติไปเสีย หรือหลุดเขาไปสูทางตันชองแคบ ถอยหลงัก็ไมได เดินหนาก็ไมได 



นั้นคือมีความติดใจหลงใหลอยูในความสงบ เพลิดเพลินอยูในฌานนั้นเอง สุตตมย
ปญญา เปนปญญาภาคการศึกษาในปริยัติ คือหมวดธรรม หมวดวินัย หมวดอภิธรรม ให
เขาใจ หรือจะมีความเขาใจเฉพาะขอธรรมขอใดขอหนึ่ง พอที่จะนํามาปฏิบัติไดและ
ปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น จึงเรียกวาปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม จินตามยปญญา คือการ
ตีความในปริยัติ การวิจัยวิเคราะหวิจารณ และการเลือกเฟนธรรมในหมวดปริยัตินั้น เพื่อ
เอามาเปนอุบายในการปฏิบัติ การปฏิบัติดี การปฏิบัติตรง การปฏิบัติเพื่อรูจริงเห็นจริง
ในญยธรรม การปฏิบัติชอบยิ่งก็เริ่มจากจุดนี้ จินตามยปญญาเปนคูกันกับปฏิบัติ ถาเลอืก
เฟนหมวดธรรมมาปฏิบตัิใหถูกกับจริตนิสัยของตัวเองแลว ความกาวหนาความราบรื่นก็
จะไหลเขาไปสูกระแสแหงมรรคผลนิพพานจากนั้นก็จะรวมตัวเขาเปน ภาวนามยปญญา 
อันเปนคูกันกับปฏิเวธ ดงันี้ 
 ภาวนามยปญญา ที่เปนคูกับปฏิเวธนี้ เปนหลักนิยตธรรม เปนปญญาที่จะตัดสิน
ชี้ขาดจากปุถุชน จะกาวขึน้สูอริยชนกอ็ยูในจุดนี้ ผูจะไดบรรลุธรรมเปนพระโสดาบัน ผู
จะไดบรรลุธรรมเปนพระสกิทาคามีผูจะไดบรรลุธรรมเปนพระอนาคามี และผูจะได
บรรลุธรรมเปนพระอรหันตก็อยูในจุดนี้ทั้งหมด ใครจะไดบรรลุธรรมในระดับใดนั้นจะ
ขึ้นอยูกับบารมีของแตละทานผูสรางบารมีมาไมมากนัก ก็จะไดบรรลุธรรมเปนพระ
โสดาบันไป หรือผูสรางบารมีมากขึ้นไปกวานี้ ก็จะไดบรรลุเปนพระสกิทาคามีเปนพระ
อนาคามีไป ถาผูสรางบารมีมามากบริบูรณเต็มที่แลว ก็จะไดบรรลุธรรมเปนพระอรหันต 
หมดกิเลสอาสวะยุติการเวียนวายเกิดตายในภพทั้งสามนี้ทันที ถึงจะมีชีวิตอยูก็อยูดวย
ความบริสุทธิ์ในวิมุตินิพพานตลอดไป ขันธหาคือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ก็
เพียงสมมุติพูดกัน กาย เวทนา จิต ธรรม ก็สักวาไปตามสมมุติดวยกิริยา ตัวอกิริยานั้นได
ปฏิเสธในอัตตาตัวตนและปฏิเสธในสัตวบุคคลตัวตนเราเขาไปแลว ฉะนั้นผูปฏิบัติเมื่อ
ไดบรรลุธรรมในขั้นใดระดับใด ผูนั้นจะเปนปจจัตตังรูไดเฉพาะตัว ไมจําเปนจะไปถาม
ใครๆ และไมจําเปนที่จะไปรับคําพยากรณจากใครๆ ทั้งสิ้น ใครจะรูหรือไมรูจึงไมถือวา
เปนสิ่งสําคัญอะไร ใครจะนินทาสรรเสริญอยางไรก็ใหเปนไปตามภาษาของโลก จะหลีก
หนีจากสิ่งเหลานี้ไมไดเลย แมพระพทุธเจาก็ยังถูกนินทาวาราย และไดรบัความยกยอง
สรรเสริญอยูนั้นเอง 
 ภาวนามยปญญา นี้ เปนผลตอเนื่องมาจาก สุตตมยปญญา และจินตามยปญญา 
เปนฐานรองรับไวดีแลว จึงเกิดเปนภาวนามยปญญา หรือเรียกวาวิปสสนาญาณ ปญญา



ในวิปสสนาญาณนี้เปนปญญาที่เกิดขึ้นเพื่อประหารลบลางกิเลสตัณหาโดยเฉพาะ เมื่อ
วิปสสนาญาณที่มความแกกลาเต็มที่พรอมทั้งบารมีที่สมบูรณ ก็จะประหารกิเลสตัณหา
นอยใหญทั้งหลายและละเอียดใหหมดไปในอาสวักขยญาณไดในชั่วระยะพริบตาเดียว
เทานั้น ฉะนั้น วิปสสนาญาณที่เปนของจริง เมื่อเกิดขึ้นกบัใคร จะเปนนักบวชหรอื
ฆราวาส จะเกิดกับผูหญิงผูชาย ในฐานะอะไรไมสําคัญ เมื่อวิปสสนาญาณไดเกิดขึ้นแลว
กับใคร จะไมมีการเสื่อมสลายไป จะทําหนาที่ประหารกิเลสตัณหาใหหมดไปจากใจโดย
ถายเดียว 
 ปญญาในวิปสสนาญาณนี้เองที่ผูปฏิบัติมีความตองการอยากใหเกิดขึ้น ผูสอนใน
วิธีทําสมาธิเพ่ือใหจิตมีความสงบ มีความตองการใหปญญาเกิดเพื่อจะไดละอาสวะกิเลส
ใหหมดไปสิ้นไปจากใจ ก็คือปญญาตัวนี้นี่เอง ดังบาลีวา สมาธิปรภิาวิตา ปฺญา 
มหพฺพลาโหติมหานิสงฺสา ปฺญาปริภาวิตํ จิตฺตํ สมฺมเทว อาสเวหิวิมุจฺจติ เสยฺย ทิทํ กามา
สวา อวิชฺชาสวา ภวาสวา เมื่อจิตมีความสงบตั้งมั่นดีแลวยอมเกิดปญญาขึ้น เมื่อปญญาได
เกิดขึ้นแลว ยอมละกิเลสทั้งหลายไปได คือ กามกิเลสทั้งหลาย อวิชชาความไมรูจริง ละ
ภพนอยใหญใหหมดไปจากใจไดปญญาอยางนี้นี่เองที่ผูทําสมาธิตองการใหเกิดขึ้น
ปญญาวิปสสนาญาณนี้เกิดขึ้นจริง เมื่อเกิดขึ้นแลว จะทําใหละอาสวะกิเลสตัณหาไดจริง 
แตปญญาวิปสสนาญาณนี้ไมไดเกิดจากสมาธิโดยตรงปญญานี้จะเกิดตอเนื่องมาจาก
ปญญาในสัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ สัมมาสังกปัโป ปญญาในการดําริ พิจารณาให
ถูกตองตามความเปนจริงตอเนื่องมาจากสุตตมยปญญา เกิดขึน้ตอเนื่องในจินตามย
ปญญา ที่เรียกวาปญญาในวิปสสนา เมื่อปญญาในวิปสสนามีความแกกลาแลว ก็จะเกิด
ปญญาวิปสสนาญาณขึ้น แลวละอาสวะกิเลสตัณหาใหหมดไปจากใจดังที่ไดอธิบาย
มาแลวนั้น สวนการทําสมาธิใหจิตมคีวามสงบดีแลวจะเกิดปญญาขึ้นนั้นไมจริง เพราะ
สมาธิเปนเพียงองคประกอบ เสริมปญญาใหมีกําลังใจไดพิจารณาดวยปญญาตอไป
เทานั้น 
 การทําสมาธิเปนเพียงอุบายพักใจใหมีพลังเมื่อจิตมีพลังจากการทําสมาธิแลว เอา
พลังที่เกิดจากสมาธินี้ไปเสริมปญญาที่ฝกไวดีแลว ใหเกิดความรูแจงเห็นจริงตามความ
เปนจริงในสัจธรรม เหมือนถานไฟฉายถึงจะมีกําลังไฟอัดแนนเต็มกอนอยูก็ตาม ถาไมมี
สายไฟเชื่อมโยงตอกับหลอดไฟ หรือหลอดไฟขาดไปเสีย หรือหลอดไฟก็ไมมีและ
สายไฟก็ไมมีเชื่อมโยงตอกัน จะใหเกิดความสวางขึ้นเฉพาะถานไฟนั้นไมไดเลย ผูที่ไม



เคยฝกปญญามากอน หรือไมมีปญญาพิจารณาในธรรมมากอน กําลังใจที่เกิดขึ้นจาก
สมาธิจะเอาไปเสริมอะไร ก็เปนเพียงความสุขใจหดตัวอยูในความสงบ หดตัวอยูในรูป
ฌานอรูปฌานเทานั้นเอง ตองอานประวัติของพระพุทธเจาดูบางเมื่อครั้งพระองคไดไป
ทําสมาธิอยูกับดาบสทั้งสองพระองคยิ่งมีความสงบในสมาธิเปนอยางมาก และมีความ
ชํานาญในการเขาฌฌานสมาบัติทุกรูปแบบ ทําไมปญญาจึงไมเกิดจากสมาธิแกพระองค
บาง หรือดาบสทั้งสองก็มีความชํานาญในการทําสมาธิ มีความชํานาญในฌานเปนอยาง
มาก ถึงขนาดนั้น ปญญาก็ไมไดเกิดขึ้นแกดาบสนั้นเลย ฉะนั้น สมาธิจึงไมทําใหเกิด
ปญญาแตอยางใด เปนเพียงทําสมาธิเพื่อเอาไปเสริมปญญาที่มีอยูเทานั้น ฐานของปญญา
ก็มีอีกฐานหนึ่งที่เรียกวา วิปสสนากรรมฐาน ฐานของสมาธกิ็มีอีกฐานหนึ่ง เรียกวา สม
ถกรรมฐาน แตละฐานก็ตองมีอุบายสรางมาคนละอยาง แลวนํามารวมกนัในการปฏบิัติ
ธรรม เรียกวา ปญญาเปนกําลังหนุนสมาธิ สมาธมิีกําลังหนุนปญญาหรือเรียกวา ปญญา
อยูที่ไหน สมาธิอยูในทีน่ั้น สมาธิอยูที่ไหน ปญญาก็อยูที่นั้น แตเปนสมาธิความตั้งใจมั่น
เทานั้น จึงเปนคูทํางานรวมกันกับปญญาได สวนสมาธิความสงบจะหมดสิทธิ์ในการใช
ปญญาทันที 

ปญญาในวิปสสนาญาณ 
 ปญญาในวิปสสนาญาณนี้ เมื่อเกิดขึ้นแลวจะเปนอัตโนมัติกําจัดกิเลสตัณหาให
หมดไปจากใจจริงเหมือนความสวางกําจัดความมืดไดฉันนั้น ปญญาในวิปสสนาญาณนี้ 
เมื่อเกิดขึ้นแลวจะไมเหมอืนกับปญญาอยางอื่น ปญญาในสัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบก็
เปนรูปแบบหนึ่ง ปญญาในวิปสนนาก็เปนอีกรูปแบบหนึ่ง สวนปญญาในวิปสสนาญาณ
นี้ เปนปญญาที่มีความโดดเดน มีความฉลาดเฉียบแหลมวองไว มีความกลาหาญอยูใน
ตัวอยางเบ็ดเสร็จเหมือนกับการตั้งเวลาใหแกทุนระเบิด เมื่อครบวงจรเมื่อไรก็จะเกิด
ระเบิดขึ้นทนัที นี้ฉันใด ปญญาในวิปสสนาญาณเกิดขึ้นกับผูปฏิบัติเมือ่ไร ผูนั้นจะได
บรรลุธรรมเปนพระอริยเจาขั้นใดขั้นหนึ่งไมกี่นาทีขางหนานี้  จะยืน จะเดิน จะนั่ง จะ
นอน อยูในอิริยาบถไหนไมสําคัญ เมื่อวงจรครบรอบเมื่อไรก็บรรลุธรรมไดในเมื่อนั้น 
การบรรลุธรรมของพระอริยเจาในระดับพระโสดาบัน ในระดบัพระกสิทาคามี ในระดบั
พระอนาคามี จะเปนในลักษณะเดยีวกัน แตมีความแตกตางกันในความหยาบและ
ละเอียดเทานั้น และรูตัวทันทีวา ไดบรรลุธรรมในขณะใดก็จะรูตัวเองวาไดบรรลุธรรมใน
ขณะนั้น และก็รูตัววาไดบรรลุธรรมในระดับนั้นๆ ไมตองไปถามใครๆ วิจิกิจฉาไมมีความ



สงสัยในการไดบรรลุธรรมของตัวเองแตอยางใด จะเปนปจจัตตัง รูเฉพาะตัวทันทีวา
ตัวเองอยูฐานะอะไร การไดบรรลุธรรมในสามระดับนี้จะมีในลักษณะใด เปนอยางไร 
แตกอนเปนปุถุชน บัดนี้เปนอริยชน ในความรูสึกภายในใจจะเปนอยางไรก็ขอใหทาน
ผูอานหนังสืออยูนี้แหละไดบรรลุธรรมเสียเอง ก็จะรูตัวในขณะนั้นทันที 
 ผูจะไดบรรลุเปนพระอรหันตนั้น จะมีความแตกตางกันกับพระอริยเจาในระดับ
อื่นๆ อยางเห็นไดชัดทีเดียว ถึงทานผูนั้นจะเปนนิสัย ปญญาวิมุติ หรอืเจโตวิมุติก็ตาม 
เมื่อมีปญญาในวิปสสนาญาณเกิดขึ้นแลวจะเปนเหมือนกันทกุทาน นั้นคือความสงบเปน
อยางยิ่ง ที่เรียกวาดับ คําวาดับในที่นี้หมายถึงความดับในวิญญาณ วิญญาณที่รับรูในรูป 
วิญญาณที่รับรูในเวทนา วิญญาณที่รับรูในสัญญา วิญญาณที่รับรูในสังขาร วิญญาณที่
รับรูในจิต ที่เปนนามธรรมทั้งหมดนี้ ในชวงนั้นจะไมทํางานรับรูในสิ่งใดๆ แมแต
ความคิดและความสํานึกในสิ่งใดก็อยูในสภาพหยุดนิ่งทั้งหมด ไมรับรูตอสิ่งภายนอก
ใดๆ ไดเลย ไมมีอดีต ไมมีอนาคต เปนในลักษณะอยูในปจจุบัน แตก็ไมมีในปจจุบันอยู
นั้นเอง แตก็มีความรูอยูกับรู ไมมีในความหมายอะไร ไมรูวาสตัวไมรูวาบุคคล รูก็สักแต
วารูเทานั้น ไมรูในการสมัผัสในทางรูปจะเปนรูปภายในหรือรูปภายนอก จะไมมีความ
สัมผัสเชื่อมโยงตอกัน จะมีตาก็สักวามีตา จะมีหูก็สักวามีหู จะมีจมูกก็สักวามีจมูก จะมี
ลิ้นก็สักวามีลิ้น จะมีกายก็สักวามีกาย จะมีใจก็สักวามีใจ ความรับรูในอายตนะภายใน 
คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ ไมมีความสัมผัสรับรูในอายตนะภายนอกได คือ รูป เสียง 
กลิ่น รส สัมผัส และธัมมารมณ เพราะวิญญาณไดสงบหยุดนิ่ง ไมมีสื่อที่จะรับรูใน
รูปธรรมนามธรรม จึงเรียกวา รูปไมใชตน ตนไมใชรูป รปูไมมีในตน ตนไมมีในรูป 
เวทนาไมใชตน ตนไมใชเวทนา เวทนาไมมีในตน ตนไมมีในเวทนา สัญญาไมใชตน ตน
ไมใชสัญญา สัญญาไมมีในตน ตนไมมีในสัญญา สังขารไมใชตนตนไมใชสังขาร 
สังขารไมมีในตน ตนไมมีในสังขาร วิญญาณไมใชตน ตนไมใชวิญญาณ วิญญาณไมมี
ในตน ตนไมมีในวิญญาณ ในเมื่อวิญญาณความรับรูมคีวามสงบนิ่งเพียงอยางเดียว
เทานั้น ความรับรูในขันธหา ความรบัรูในอายตนะ ภายในก็หมดสภาพไป ไมมีอายตนะ
อะไรสัมผัสในสิ่งใดไดเลย ถึงจะมีรูอยูแตก็รูโดยไมมีสมมุติ อะไรมาใหรู ก็เพราะสมมตุิ
ทั้งภายใน และสมมุติทั้งภายนอก ไมมีวิญญาณที่จะไปรับรูในสิ่งใดๆ ตอกันไดเลย จึงเปน
รูโดยไมมีนิมิตหมายในสมมุติใดๆ ทั้งสิ้น การเปนในลักษณะนี้ไมนานนัก ก็จะเกดิใน



ลักษณะขยบันิดเดียว อาสวักขยญาณ ก็จะเกิดขึ้นตอเนื่องกันทันที ก็รูไดวา อาสวะจะสิ้น
ไปในขณะนี ้

อาสวักขยญาณเกิดขึ้น 
 การบรรลุธรรมเปนพระอรหันตนั้น เปนการบรรลุธรรมขั้นพิเศา นั้นคือผูจะได
บรรลุธรรมเปนพระอรหันต ทุกทานจะตองมี อาสวักขยญาณ เกิดรองรับเหมือนกัน
ทั้งหมด อาสวักขยญาณนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะผูจะไดบรรลุเปนพระอรหันตเทานั้น พระอริย
เจาในระดับต่ําลงมา เชน พระอนาคามี พระสกิทาคามี พระโสดาบัน จะไมมีอาสวักขย
ญาณ นี้เกิดขึ้น เพราะยังมีกิเลสตกคางภายในใจอยู ฉะนั้นอาสวักขยญาณจึงเปนญาณที่
ถอนรากถอนโคน ทําลายเชื้อพันธุของกิเลสตัณหาใหหมดไปสิ้นไปจากใจนี้โดยสิ้นเชิง 
จึงเปน สมูฬํ ตณฺห ํอพฺภยฺุห เปนญาณที่รื้อถอนกเิลสตัณหาที่มีอยูในใจใหหมดไปสิ้นไป 
ไมมีเชื้อของกิเลสตัณหานอยใหญแอบแฝงอยูในใจนี้บางเลย ญาณนี้มีความกลาเปนพิเศา 
เหมือนจะกระทืบภูเขาทั้งลูกใหพังพินาศเรียบราบไปในชั่วพริบตา หรือเหมือนจะทํา
อะไรไดทุกอยางในโลกอันนี้ ในความกลาลักษณะอยางนี้ จะมีเฉพาะผูจะไดบรรลุเปน
พระอรหันตเทานั้น อาสวักขยญาณ ในตําราแปลไวมีหลายความหมายดวยกัน เชน 
แปลวา รูจักทําใหอาสวะสิ้นไปเปนตน ขาพเจาก็จะขอแปลไวในที่นี้ดวยเชนกัน จะผิด
ถูกอยางไรก็ใหพิจารณาดวยเหตุผล คําวา อาสวักขยญาณ เปนญาณที่รูวาอาสวะจะสิ้นไป
ในขณะนี้ ตัดคําวา ทํา ทิ้งไปเสีย เพราะในชวงนี้ขณะนี้ไมมีคําวาทําอะไรอีกแลว ดาน
ขั้นตอนในการทํามาแลว อีกชั่วขณะจริมกจิตเดียว ก็จะตั๊บขึ้นที่ใจ นั้นคือการพนจาก
กระแสโลกนี้แลว เรียกวาบรรลุธรรม ภาระหนักที่อันหนักแบกหามกันอยูในโลกนี้มา 
จึงหมดภาระหนาที่ไมมีอะไรจะเปนไปออีกแลว กตํ กรณียํ หมดกิจสวนตัว ไมมีกิจอื่น
ใดที่จะทําตอไป 
 ในลักษณะดังที่อธิบายมานี้ ก็จะมีผูอยากจะรู อยากจะเห็น อยากสัมผัส วาผูที่เปน
ในลักษณะนี้จะมีความรูสึกเปนอยางไร ใจที่หมดจากอาสวะกิเลสตัณหาเปนในลักษณะ
ใด  จะมีความแตกตางกันกับปุถุชนอยางไร ก็ขอใหทานไดสัมผัสในลักษณะนี้ดวย
ตนเองก็แลวกัน จะฟงผูอ่ืนอธิบายใหฟงก็ยังมีความลังเลสงสัยอยูนั้นเอง ผูที่ทานได
บรรลุเปนพระอรหันตนั้นเหมือนกันกับไฟที่ไหมเชื้อของไฟอันแหงกรอบ หรือ
เหมือนกันกับไฟไหมน้ํามันหรือไฟไหมดินปน  ตราบใดยังมีเชื้อของไฟใหไหมอยู ไฟก็
จะไหมเชื้อของไฟนั้นใหหมดไป เมื่อหมดเชื้อของไฟเมื่อไร ไฟก็จะหมดไปพรอมกัน นี้



ฉันใด วิปสสนาญาณ อาสวักขยญาณไดทําลายอาสวะกิเลสตัณหาใหหมดไปแลว 
วิปสสนาญาณ อาสวักขยญาณก็หมดหนาที่ไปเชนกัน เปนอนัวาเปนผูอยูจบพรหมจรรย
แลวอยางสมบูรณ ผูปฏิบตัิธรรมตองมีสติปญญา มีความเพียร มีความอดทน เปนตบะ
แผดเผากิเลสตัณหาที่มีความเรารอนอยูตลอดเวลา ดังบาลีวา ขนฺตี ปรมํ ตโป ตีติกฺขา 
ความอดกลั้นอดทนเปนตบะอยางยิ่ง ความอดทนอดกลั้น นี้แล จึงเปนหัวใจของนักพรต 
มีความอดทนเปนตบะแผดเผากิเลสตัณหาใหหมดไป เมื่ออาสวักขยญาณไดทําการแผด
เผากิเลสตัณหาใหหมดสิน้ไปแลวก็หมดภาระกัน 
 มรรค อันเปนขอปฏิบตัิเพ่ือความรูจริงเห็นจริงแหงทุกขทั้งหลาย จึงเปนสิ่ง
สําคัญมาก ถาผูปฏิบัติไมรูจักมรรค หรือไมรูวิธใีนการปฏิบัติในองคมรรคหรือปฏิบัติอยู
แตก็ไมเปนไปตามองคมรรค ชาตินีท้ั้งชาติก็จะปดฉากแหงมรรคผลนิพพานลงทันทีถึง
จะมีบารมีพอที่จะไดบรรลุมรรคผลนพิพานอยูก็ตาม แตถูกมิจฉาปฏิบตัิปดบังเอาไว
อยางมืดมิดแลว บุญบารมีที่มีอยูก็ไมสามารถจะผานความเห็นผิดการปฏิบัติผิดนี้เขาสู
กระแสธรรมไดเลย เหมือนการบวกลบคูณหารผิดหลักผิดสูตร ผลลัพธที่ออกมาอยาง
ถูกตองนั้นก็เปนไปไมได หรือเหมือนใหขอมูลที่ผิดเขาไวในคอมพิวเตอรแลว จะพิมพ
ออกมาใหไดรับขอมูลที่ถกูนั้นก็จะเปนไปไมได จะไปโทษวาไมมีบุญวาสนาบารมีกไ็ม
ถูก เมื่อเราปฏิบัติผิดแลวจะไปโทษธรรมวาไมเกิดขึ้นนั้นไมได ใหรูตวัเองวาปฏิบัติ
ถูกตองตามแนวทางของพระพุทธเจาหรือพระอริยเจาหรือไม เหมือนกับการเชื่อมสายไฟ 
ถาเชื่อมผิดสายก็จะไมเกิดความสวางได เหมือนเจาะน้ําบาดาล ถาเจาะไมถูกกับสายน้าํก็
เสียเวลาไมไดประโยชนอะไร เหมือนกินยาไมถูกกับโรค ความเจ็บปวยก็ไมหายไปได
เชนกัน นี้ฉนัใด การปฏิบัติธรรม ถาผิดพลาดไปแลว จะใหผลออกมาเปนถูกนั้นจะ
เปนไปไมได จะตองไดรับทุกขในการเกิดตายตอไป 
 เหตุใหเกิดทุกขมีเทาไร ผลของทุกขก็มีเทานัน้ เราตั้งขอสังเกตใหดีวาทําไม
พระพุทธเจาจึงเอาทุกขมาเปนขอเริ่มตนในการใชปญญาพิจารณาก็เพราะคนไมรูทุกขไม
เห็นทุกข จึงไดเกิดความเขาใจผิดไปวา นี้คือความสุขที่ทุกคนแสวงหาและปรารถนา 
หลงผลแหงความทุกขจงึเกิดความเขาใจผิดวาเปนสุขอยูเรื่อยไป เหมือนยาพิษเคลือบ
ดวยน้ําตาล เพ่ือเอามาหลอกสัตวที่โงเขลาใหหลงกินในขณะกินก็มีความติดใจในรสชาติ
ที่หวานฉ่ํา เมื่อคราบน้ําตาลภายนอกไดละลายไปแลว ยาพิษก็จะใหผลทันที นี้ฉันใด 
ความทุกขที่ทุกคนไดรับกันอยูในขณะนี้ เปนผลออกมาจากเหตุโลกียสุขทัง้นั้น แตจะมา



รูเห็นทุกขในชวงนี้ยังไมได เพราะสติปญญาของเรายังไมพรอม ยังไมมีความสวางทาง
สติปญญา จึงไมเกิดความฉลาดรอบรูในเหตุแหงความทุกขได วาอะไรเปนเหตุที่เกิด
ทุกข มีมูลฐานในการทํา มีมูลฐานในการพูด มีมูลฐานในความเห็นผิดเปนอยางไร ถาไม
เขาใจในจุดนี้ก็ยากที่จะเขาใจในทุกข และเหตุใหเกิดทุกขได เพราะเหตุใหเกิดทุกขมา
จากความอยาก ความอยากที่เปนเหตุใหเกิดทุกขนัน้มีมาก ถาสติปญญาไมมีความฉลาด
เฉียบแหลมพอตัวก็ยากท่ีจะรูได จึงเปนผูลุอํานาจแหงความอยากตอไปจึงเปนเหตุเปน
ปจจัยใหสรางเหตุแหงทุกขมากขึ้น ฉะนั้นพระพุทธเจาจึงเอาผลที่เปนทุกขมาเปนหลกั
พิจารณา ใหเห็นโทษภยัเพื่อใหใจไดเกิดความกลัว ถาใจไดรูเห็นทุกขดวยสติปญญาได
อยางชัดเจนแลว ไมมใีครในโลกนี้ตองการความทุกข มแีตจะสลัดใหหลุดพนไปจากกอง
ทุกขทั้งนั้น การสลัดออกจากทุกขนี้มิใชจะทําสมาธิแกปญหาได เพราะความสงบของ
สมาธิเปนเพียงอุบายกลบปญหากลบทุกขไวเทานั้น 
 การรูทุกขเหน็ทุกขไดถูกตองตามความเปนจริงนั้น ตองรูเหน็จากสติปญญาของ
ตัวเอง การรูเห็นจากตําราหรือผูอื่นเลาใหฟงก็เปนเพียงสัญญาเทานั้น จะใหใจเกิดความ
สลดสังเวลเกิดความกลัวในทุกขนั้นๆ ไมไดเลย ความทุกขตัวจริงนั้นอยูที่ใจโดยตรง 
รางกายเปนเพียงองคประกอบใหเกิดทุกขทางใจ เมื่อไรกายใจมีความสัมพันธกันอยู 
ความทุกขก็ยังเปนผลใหไดรับตลอดไป นั้นเรียกวาสภาวทุกข คือทุกขที่มีอยูประจําขันธ 
เรียกวาทุกขเปนเจาเรือนที่มีอยูในรูปธรรมและนามธรรม อีกทุกขหนึ่งเปนปกิณกทุกข 
คือทุกขจรหรือทุกขเสริม ทุกขประจําที่มีอยูก็เหลืออดเหลือทนแทนจะรับไมไหวอยูแลว 
ยังมีทุกขจรเพิ่มเสริมซ้ําเติมเขามาอีก ความหนักหนวงทรมานทางกายและใจก็จะไดรับ
ผลแหงความทุกขอยางเต็มที่ เรื่องความทุกขนี้มีมาก จะพรรณนาใหจบสิ้นในหนังสือ
เลมนี้ไมได  จะเปนหนังสือเลมใหญเกินไป เพียงอธิบายใหเปนแนวทางในการใชปญญา
พิจารณาเทานั้น ผลแหงความทุกขมีเทาไร เหตุปจจัย ที่จะใหเกิดทุกขก็มีมากเทากัน 
ฉะนั้นผูปฏิบัติตองฝกสติปญญาไวใหดี ใหมีความรอบรูในทกุข และมีความรอบรูในเหตุ
ปจจัยที่จะใหเกิดทุกข เหตุปจจัยภายในเปนอยางไร เหตุปจจัยภายนอกเปนอยางไรใช
ปญญาพิจารณาใหรอบรูอยูเสมอ สิ่งใดเห็นวาเปนเหตุใหเกิดทุกข เราจะหลีกเลี่ยงในเหตุ
นั้นเสีย ถึงจะมีความอยากไดอยากทํา ก็ตองมีขันติความอดทนเพราะกลัวผลท่ีเปนทุกข
ติดตามมาใหผลแกเรา 



 สมุทัย คือตัณหาสาม เชน กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา ตัณหาสามนี้เปน
เรื่องของใจเปนตนเหตุ  ใจที่มีกิเลสสังขารสั่งการอยูนั้นจึงเหมือนกันกับนายพรานพา
สุนัขไปลาเนื้อ เมื่อไดเนื้อมานายพรานก็กินของดีเสียหมด โยนใหสุนัขกินเพียงเนื้อติด
กระดูก นี้ฉันใด ใจที่ถกูกิเลสตัณหาสั่งการก็ตองดิ้นรนแสวงหาใหไดมาตามความอยาก 
เมื่อแสวงหามาไดแลว กิเลสตัณหาก็ไดเสวยสุขแตฝายเดียวเศษที่เหลือก็คือความทุกข
ของใจ ความทุกขที่เกิดขึ้นจากกามคุณคือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ความทุกข
เกิดขึ้นจากความรักความใคร ผลของทุกข ในสิ่งใดที่กิเลสตัณหาไดสั่งการใหใจไดทําไป
แลว กิเลสตัณหาจะสลัดโยนทิ้งไปใหใจเปนผูรับผิดแตเพียงฝายเดียว ใจที่โงเขลาเบา
ปญญาไมมีวิชาความรู ความฉลาด ก็จะอยูเปนทาสรับใชใหแกกิเลสตัณหาตลอดไป ใจ
ไดตกเปนทาสใหแกกิเลสตัณหามายาวนานจนถึงปจจุบัน และจะตกเปนทาสใหแกกิเลส
ตัรหาตอไปในชาติอนาคตไมมีกําหนดได ใจเดิมมีความฉลาดฝงอยูลึกๆ  แตขาด
การศึกษาไมมีวิชาทางสติปญญาในทางธรรม จึงเปนใจที่มืดบอดลุมหลง เรียกวา โมหะ
อวิชชา ดังคําวา คนโงยอมตกอยูในครอบงําของคนที่มีความฉลาดกวา ใจโงก็ยอมตกอยู
ในความครอบงําของกิเลสตัณหาก็ฉันนั้น ขณะนี้ถึงเวลาหรือยังพรอมหรือยังที่จะฝกใจ
ใหมีความฉลาดรอบรูตามความเปนจริง สติปญญาวิชาความรูใดที่เปนไปในธรรมก็
นํามาอบรมสอนใจเสียแตบัดนี้เปนตนไป 

ตัณหาพาใหเกิดทุกข 
 ตัณหา หมายถึงความอยาก เชน กามตัณหา ความอยากในกามคุณ ๕ คืออยากได
รูปที่ชอบใจ อยากในเสียงที่ชอบใจ อยากในกลิ่นที่ชอบใจ อยากในรสที่ชอบใจ อยากใน
สัมผัสที่ออนนุมชอบใจ ความอยากในลักษณะนี้จะมีอยูในหมูมนุษยทั้งหลาย แมแตสัตว
ดิรัจฉานก็มีความอยากในลักษณะนี้เชนกันมนษุยทุกชาติชั้นวรรณะอยูในฐานะอยางไร 
จะมีความอยากในกามคุณนี้เหมือนกันทุกคน พวกเทพ พรหม ก็ยังมีความอยากแตอยาก
ตางกัน เทพอยากในกามคุณ พรหมอยากในความสุขในฌาน เวนพรหมในชั้นสุทธาวาส
ของพระอนาคามี ความอยากในกามคุณนี้เหมือนยาเสพติดในระดับสามภพทีเดียว 
เฉพาะกามภพจะมีความโดดเดนเปนพิเศา สัตวโลกตัวใดไดสัมผัสกับกามคุณหาแลวจะ
เกิดความติดใจไมอยากหนีไปไหน เหมือนกับมดที่ติดใจในรสชาติของน้ําผึ้ง ถึงอยางไร
ก็จะปวนเปยนวนเวียนวนมาชิมน้ําผ้ึงเปนประจํา อีกสักวันหนึ่งขาจะไปติดอยูกับน้ําผ้ึง 
ในที่สุดก็ตายเพราะความอยากในน้ําผึ้งหยดเดียว นี้ฉันใด สัตวโลกทั้งหลายที่อยูใน



กามภพนี้ทุกตัว ก็จะมีความชอบใจในกามคุณหานี้เหมือนกันทั้งหมด ฝงของมหาสมุทร
สุดสาคร ยังไมอ่ิมพอในกระแสของน้ําฉันใด ใจของมวลสัตวทั้งหลายก็ยังไมอ่ิมพอตอ
กามคุณก็ฉันนั้น กามคุณทั้งหาเหมือนกับเปนแกนกลางของโลก หรือจะเรียกวา เสาเอก
ของโลกก็วาได ใครไดมาเยี่ยมชมงานนิทรรศการของโลกนี้เมื่อไรจะอดใจไมไดเลย 
อยางไรก็ขอใหไดสัมผัสกับกามคุณหานี้ใหสมใจ 
 ภวตัณหา หมายถึงความอยากในภพที่ชอบใจ วิภวตัณหา หมายถึงไมอยากในภพ
ที่ไมชอบใจ นี้ก็เปนธรรมชาติของใจตองมีความอยาก และความไมอยากเปนนิสัย เชน 
อยากไดในสิ่งที่ดี และไมอยากในสิ่งที่ไมดี เราคนเดียวก็ตกอยูในภพทั้งสามนี้ ใน
ปจจุบันนี้ก็อยากใหมีฐานะร่ํารวย ทุกอยางใหมีความเพียบพรอมอยูทามกลางกองสมบัติ
นานาประการ ในขณะที่ทําบุญแลวชอบยกมือใสหัวอธิษฐานวา ขอใหขาพเจาไดไปอยู
สวรรคชั้นนัน้ชั้นนี้ นี้ก็คอืตองการภพที่ดีเรียกวา ภวตัณหานั้นเอง วิภวตัณหาก็หมายถึง 
ตัวเรานี้เอง เมื่อเราไดเกิดเปนภพชาติของมนุษยที่ดี แลว ทุกอยางมีความพรอม มีสิ่ง
อํานวยความสะดวกและอํานวยความสุขนานาประการ เมื่อเราไดพบเห็นภพชาติคนอื่น 
สัตวอ่ืนที่ต่ําตอยนอยวาสนาของคน บางกลุม หรือภพชาติที่ต่ํากวาเราลงไปอีกเชน ภพ
ของสัตวดิรัจฉาน เราก็ไมตองการในภพนี้เชนกัน ฉะนั้น การสํารวจตรวจสอบในตวั 
สมุทัย คือ ตัณหาสาม กามตัณหา ภวตัณหา และวิภวตัณหา ใหใชสติปญญาพิจารณา
ตรวจสอบที่ตัวเราเอง ตัณหาสามมีความสมบรูณอยูในตัวเราทั้งหมด ใหคนหากันอยูที่นี่ 
และละกันอยูในที่นี่ ถาสติปญญาเราดี มีความรอบรู และมีความฉลาดเฉียบแหลมจะเกิด
ความรูเห็นตัวสมุทัยไดในตัณหาสามนี้ไดอยางชัดเจนทีเดียว 

วิจยะ การเลือกเฟน 
 ธัมมวิจยะ ผูมีสติมีความรอบรู การเลือกเฟนหาหมวดธรรมมาปฏิบัติใหถูกกับ
นิสัยตัวเองนั้นเลือกไดงาย วิจยะ แปลวาเลือกหรือเฟน หรือวาเลือกเฟนก็ไดใน
ความหมายอยางเดียวกัน ฉะนั้นการเลือกเฟนจึงเปนนิสัยของคนที่มีสติปญญา เปนนิสัย
ของผูมีความคิด จะเชื่อในตัวบุคคล หรือจะเชื่อในธรรมอยางไร ก็ตองมีวิจยะมาโยนิโส
ใครครวญพิจารณากอนการตัดสินใจเชื่อ จึงนับวาเปน สทฺธา ญาณ สมฺปยุตฺ เปนผูเชื่อ
อะไรอยางมีเหตุผล และพิจารณาดวยปญญากอนจึงเชื่อทีหลัง การเชื่อบุคคลกอนธรรม
หรือการเชื่อธรรมกอนบคุคล อยางไหนจะมีผลดีกวากันเอาแนไมได ในบางครั้งเราได
อานหนังสือธรรมะจากทานองคนั้นแลว เกิดความเคารพเชื่อถือในธรรม จึงตามหาตัว



บุคคลและเชื่อในตัวบุคคลทีหลัง หรือเชื่อในตัวบุคคลกอน เชนเห็นเขาแลวเกิดความ
เลื่อมใสศรัทธา จะเห็นเพียงกิริยาหรือลักษณะพอเชื่อถือไดหรืออาจเปนเพราะนิสัย
ตรงกัน จึงไดเกิดความเชื่อในตัวบุคคลกอน เมื่อไดฟงธรรมจากทานแลวก็เกิดความ
เคารพเชื่อถือในธรรมทหีลัง ถาผูมีนิสัยในทางปญญาจะเอาวิจยะมาประกอบในการเลือก
เฟนนั้นไดงาย จะเลือกเฟนในตัวบุคคล จะเลือกเฟนเอาหมวดธรรมมาปฏิบตัิ ก็เปนของ
งายสําหรับผูมีสติปญญาที่ดี ถาผูไมมีสติปญญา ไมมีวจยะธรรมภายในใจจะเชื่ออะไรก็
เปนความเชื่ออยางงมงายจะเชื่อธรรมหรือเชื่อบคุคลก็ไมเปนไปตามใจที่เราเชื่อก็เพราะ
เชื่อขาดจากปญญาความรอบรูนั้นเอง 
 วิจยะ หมายความวาการเลือกเฟน 
 ทิฏฐิวิจยะ การเลือกเฟนในความเหน็ ความเห็นใดที่เปนไปในความถูกตองเปน
ธรรม หรือไมถูกตองเปนธรรมก็ด ี ตองนําความเห็นนั้นๆ เขามาทําการเลือกเฟนดวย
สติปญญาอยางมีเหตุมีผลเอาไตรลักษณมาเปนตัวตัดสินอางอิง ถาความเห็นใดไมเปนไป
ในไตรลักษณคือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ความเห็นนั้นไมถูกตองใชไมได ละความเห็น
ประเภทนั้นทิ้งไปเสีย ถาความเห็นใดเปนไปตามไตรลักษณความเห็นนั้นถูกตองตามคํา
สอนของพระพุทธเจาและพระอริยเจาทั้งหลาย นั้นเปนความเห็นที่ถูกตองเปนธรรมที่สดุ
แลว 
 สังกัปปวิจยะ เลือกเฟนในความคิด ตามปกติใจจะคิดไดในทุกอารมณ อารมณที่
ชอบใจหรือไมชอบใจ หรืออารมณอยางอื่นใดก็ตามใจจะคิดไดทั้งหมด ผิดถูกชั่วดีทาง
โลกทางธรรมคิดไดทั้งนั้น ถาฝกใจใหคิดไปในทางไหนอยูบอยๆ ใจก็จะคอยโนมเอียง
ไปในสิ่งนั้นๆ จนกลายเปนนิสัย ถาฝกใจไปคิดในทางโลกอยูบอยๆ ใจก็จะคอยๆ เอน
เอียงไปในทางโลก ถาฝกใจไปติดอยูในเรื่องของกามคุณ คือ คิดในรูป คิดในเสียง คิดใน
กลิ่น คิดในรสของอาหาร คิดในการสัมผัสที่ออนนุมอยูบอยๆ ใจก็จะคอยๆ เกิดความ
ยินดีพอใจมีความกําหนัดในกามคุณมากขึ้น ถาฝกใจไปคิดอยูกับความร่ํารวยในลาภ
สักการะอยูบอยๆ ใจก็จะคอยๆ เกิดเปนความโลภขึ้น ถาฝกใจไปคิดพิจารณาในเรือ่ง
อนิจจัง เรื่องทุกขัง  เรื่องอนัตตา อยูบอยๆ ใจก็จะคอยๆ เกิดความรูเห็นตามความเปนจริง 
ฉะนั้นจึงฝกใจใหคิดใหดําริในไตรลักษณอยูเนืองๆ อยาเอาความโงมาปดกั้นปญญาตัวเอง 
ขณะนี้ตองการฝกใจใหมคีวามรอบรูในเหตุและผลดวยตนเอง เราตองมีความขยันหมัน่
คิดพิจารณาใหรูเห็นทุกขโทษภัยท่ีเกิดขึ้นจากกามคุณอยูเสมอ 



 การฝกคิดพิจารณาในสิ่งใดก็ตาม ถาใหเปนไปในไตรลักษณแลวความคิดนั้นจะ
ไมผิดจากธรรมแตอยางใด การฝกใจใหมีการดําริพิจารณา หรือฝกใจใหคิดในทางธรรม
นี้ จึงเปนวิธีใหมของใจ ในอดีตที่ผานมายาวนาน ความคิดของใจจะเปนไปในทางโลกอยู
ตลอดเวลา จึงทําใหใจไปยึดติดในสิ่งที่คิดนั้นๆ อยางฝงตัวจนกลายเปนนิสัยความเคยชิน 
ฉะนั้นจึงมาฝกใจใหมีความคิดเสียใหม เพื่อจะไดลืมแนวความคิดเกาๆ นั้นไปเสีย ผูที่ยัง
ไมเคยคิดพิจารณาในทางปญญา การเริ่มใหมก็จะมีความสับสนพอสมควร เมื่อคิด
พิจารณาในหลักความเปนจริงอยูบอยๆ ใจก็จะคอยๆ พัฒนาในแนวความคิดไปเองได 
การฝกคิดพิจารณานี้อยาไปใฝใจในการทําสมาธิใหสงบมากนัก เพราะความสงบในสมาธิ
เปนตัวปดกั้นปญญาอยางสนิททีเดียว ถาจะทําสมาธิก็เพียงนึกคําบริกรรม หรือกําหนด
ลมหายใจเขาออก ใหใจมคีวามตั้งมั่นพอประมาณสัก ๑๐ – ๑๕ – ๓๐ นาที แลวหยุดการ
นึกคําบริกรรมนั้นเสีย แลวนอมใจมาคิดพินิจพิจารณาใหเปนไปตามหลักความเปนจริง
เปนเรื่องของตัวเองบาง เรื่องของคนอื่นสัตวอื่นบาง หรือคิดพิจารณาในเรื่องภายนอก
แลว ก็นอมเขามาหาตวัเองใหพิจารณาลงจุดเดียวกันคือไตรลักษณ จะอยูในที่ไหนไป
เที่ยวในที่ใด จะนั่งรถนั่งเรือนั่งเครื่องบินก็พิจารณาดวยปญญาได ไมตองมานึกคํา
บริกรรมทําสมาธิใหเสียเวลา ใหพิจารณาดวยปญญาไดเลยจะรับประทานอาหาร เขา
หองน้ําลางหนาแปรงฟนใชปญญาพิจารณาไดทั้งนั้น จะอยูในอิริยาบถใดก็ใชปญญา
พิจารณาไดไมจําเปนตองนึกคําบริกรรม เวนเสียแตหลับไปเทานั้น 
 วจีวิจยะ การเลือกเฟนในคําพูด วาจะพูดอยางไรที่จะทําใหเกิดประโยชนตนและ
ประโยชนแกคนอื่น จะพูดอยางไรที่จะทําใหเกิดความรักตอกันและใหเกิดความสามัคคี
ตอกัน ตองเลือกคัดจัดสรรหาคําพูดใหแกตัวเองใหเปน การพูดเท็จพูดสอเสียดยุยงใหคน
อ่ืนเกิดความเขาใจผิด จะเปนคําพูดที่เสียดแทงหัวใจกัน ถาคนอื่นพูดใหเราอยางนี้เรามี
ความพอใจในคําพูดนี้หรือไม ถาเราไมชอบใจในคําพูดอยางนี้ เราก็อยาใชคําพูดอยางนี้
ไปพูดกับคนอ่ืนเขา วิจยะวาจา เปนวาจาที่เลือกแลวจึงพูดออกไป มิใชวาจะพูดตามใจ
อยากพูด ประโยคขอความในการพูดนั้นตองใหชัดเจน ผูฟงจะเกิดความสบายใจอยาพูด
ใหคนอื่นไปตีความหมาย ถาตีความหมายในคําพูดผิดไปจะทําใหเกิดปญหา ในสังคม
มนุษยนี้จะใชคําพูดเปนสื่อตอกันมากมาย คนจะเกิดความรักกันชอบพอกันก็เพราะ
คําพูด คนจะเกลียดชังกันไมไวใจกันก็เพราะคําพูด คําพูดนี้เปนใบเบิกทางคําพูดเปน
หนาตางของสังคม คําพูดเปนตัวแทนใหแกใจ คําพูดเปนตัววัดของคนดีและคนไมดี 



คําพูดเปนตัววัดใจของคนมีธรรมหรอืไมมีธรรม ดังคําวาปากเปนเอก เลขเปนโท 
หนังสือเปนตรี วิชาปญญาเปนเลิศ ใหเอาวิชาปญญาเลิศ มารวมงานกันกับปากเปนเอกดู
บาง เสียงที่ออกมาจากปากของคนผูที่มีความรูดี มีความฉลาดรอบรูในหลักการที่พูดดี
ยอมเปนเสนหกับสังคม ไปที่ไหนมีแตสังคมยอมรับใหความเชื่อถืออยางสนิทใจทีเดียว 
ฉะนั้นเราตองเลือกเฟนคําพูดตัวเองเสียแตบัดนี้ ถึงจะไมดีเลิศใหพอใชไดก็ยังดี เมื่อใช
คําพูดที่เปนธรรมยอมนาํตัวเองไปสูความเจริญ ทั้งในปจจุบันและอนาคต การพูดดีจะมี
กระแสธรรมฟุงขจรไป จะเปนที่เคารพแกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย 
 กัมมันตวิจยะ เลือกเฟนการทําในสิ่งที่เปนประโยชน ไมมีโทษแกตัวเองและคน
อื่น ไมทําในสิ่งที่ผิดศีลผิดธรรมที่นกัปราชญเจาไมสรรเสริญ เชนไปฆาสัตว ไปลัก
ทรัพย ประพฤติผิดในกาม และกินเหลาเมายา หรือการกระทําในสิ่งใดที่จะใหตนและคน
อ่ืนมีความเดือดรอนไมสบายใจ การทําอยางนั้นใหเลิกละไปเสีย เมื่อเราไมชอบคนอื่น
เขาก็ไมชอบเหมือนกันกับเรา ตองเลือกทําในสิ่งที่นักปราชญเจาชมเชย อยาทําในสิ่งใด
เพื่อการไดเปรียบคนอื่น อยาทําในทางอคติใหคนอื่นไดรับความทุกขเดือดรอนการได
ความสุขบนพื้นฐานแหงความทุกขของคนอื่นผูมีคุณธรรมประจําใจจะไมทําในลักษณะ
นี้ ผูมีสติปญญาที่ดีจะตองเลือกทําในสิ่งที่เปนประโยชนตนและประโยชนทาน มีความ
ละอายในการทําชั่วท้ังปวงจะเลือกเฟนทําในงานที่ไมเปนโทษ เพราะผูมีธรรมประจําใจ
จะเชื่อกรรมเปนหลักใหญ วาสัตวโลกจะไดรับผลดีและผลชั่วนั้นจะเกิดขึ้นจากเหตุคือ
การกระทําของตัวเอง และเชื่อมั่นในคําสอนของพระพุทธเจาวาสิ่งใดที่กระทําลงไปแลว 
สิ่งนั้นจะไมเปนกรรมไมมีในโลก นั้นหมายถึงกรรมดีและกรรมไมดี ทํากรรมดีก็เปนเหตุ
ที่จะใหไดรับผลดีคือบุญกุศล ทํากรรมชั่วก็จะเปนเหตุใหไดรับผลชั่วคือบาปอกุศล คนผู
มีความหวังดีแกตัวเองจะตองเลือกเฟนทําแตกรรมดี มีเมตตาธรรม ใจมีความรักในคน
อื่นสัตวอื่นเปนนิสัยกรุณาธรรม ใจมีความสงสารแกคนอื่นสัตวอื่นอยูเปนนิจ หิรธิรรม 
ใจมีความละอายในการทําชั่วโดยประการทั้งปวง ธรรมสามหวดนี้ถานํามาปฏิบัติไดผูนั้น
จะมีความเจริญ ไมมีเวรมีภัยใดๆ ทั้งในชาตินี้และชาติหนาตลอดไปชั่วกาลนาน 
 อาชีววิจยะ  การเลือกเฟนในการเลี้ยงชีพ เชน ในเรื่องอาหาร เพราะธาตุขันธของ
คนมีโรคตางกัน ถาอาหารใดแสลงกับโรคตัวเองก็อยารับประทานอาหารประเภทนั้น 
เพราะอาหารนั้นไมเปนสัปปายะแกธาตุขันธของตนเอง รับประทานแลวจะกอใหเกิด
ทุกขจึงหลีกเลี่ยงในอาหารนั้นเสีย ตลอดเครื่องดื่มตางๆ ก็เชนกัน เห็นญาติโยมนํามา



ถวายก็ฉันเอาๆ ไมเขาใจไมสนใจวาสิ่งนั้นควรฉัน หรือไมควรฉัน จะผิดศีลผิดธรรม
อะไรไมสนใจ ขอใหขาพเจาไดอ่ิมทองก็เปนพอในกาลิก ๔ เชน ยาวกาลิก ยามกาลิก 
สัตตาหกาลิก ยาวชีวิก กาลิกสี่นีส้ําหรับพระเณรจะเปนผูปฏิบัติตามเปนคําสอนของ
พระพุทธเจาที่ตรัสไวดีแลว เพื่อใหพระเณรไดเลือกเฟนฉันใหถูกกับพระธรรมวินัย 
ไมใหฉันตามความอยากของตัวเอง เมื่อมีญาติโยมนําสิ่งของมาถวายก็ใหพิจารณากอนวา 
ของนี้ควรรับไดหรือรับไมได เมื่อรับแลวก็ตองรูจักวาอะไรควรฉันในกาลไหน อยางไร 
ตองเลือกเฟนใหเปน ตองศึกษาธรรมวินัยใหเขาใจในสิ่งที่พระพุทธเจาทรงหาม และให
ทําตามในสิ่งที่พระพุทธเจาทรงอนุญาต ญาติโยมผูนําปจจัยสี่มาถวายพระก็ควรจะรู
เอาไววาสิ่งใดควรถวายในเวลาไหน อยาเอาความมักงายเขาวา จึงทําใหพระผิดศีลผิด
ธรรมไป พระก็มีความดางพรอยในศีล ในธรรม ไมมีความบริสุทธิ์ผุดผองตามที่เรา
ตองการนี้ก็เพราะญาติโยมทําใหพระผิดศีลผิดธรรม มีความเศราหมองเองมิใชหรือ 
ฆราวาสก็หาเลี้ยงชีวิตในความบริสุทธิ์ ใหไดมาโดยความชอบธรรมไมไปบังคับขูเข็ญ
แยงชิงฆาตีเอาเนื้อเขามาเลี้ยงชีวิตของตัวเอง ไมขโมยลักสิ่งของของคนอื่นมาเลี้ยงชีวิต
ของตัวเอง ผูมีปญญาผูมีหิริธรรมยอมเลือกเฟนทําในสิ่งที่มีประโยชน หลีกเลี่ยงในสิ่งที่
เปนโทษผิดศีลผิดธรรมเสีย 
 วายามวิจยะ การเลือกเฟนในความเพียรพยายาม ความเพียรนั้นเปนไดทั้งดีและ
ไมดี เปนไดทั้งถูกและผิด ถาเปนความเพียของคนพาลก็จะเพียรทําในสิ่งที่ชั่วอยูเรื่อยไป 
ถาความเพียรของหมูอาบสฤาษีชีไพร ก็จะเพียรทําในทางสมาธิ จะใหจิตมีความสงบ
เยือกเย็น ใหจิตมีความสุขความสบาย ความเพียรแบบฤาษีนี้ ชาวพุทธก็เลียนแบบวิธีทํา
ความเพียรของพวกดาบสฤาษีเปนจํานวนมากทีเดียวเพราะเปนวิธีที่ทําไดงาย และไดรบั
ผลเกิดขึ้นไดทันอกทันใจ ทําใหเกิดความตื่นเตนในอาการของจิตที่เกิดขึ้นเห็นอยางนั้น
เห็นอยางนี้ คนที่ไมเห็นก็อยากจะเห็น วิธีทําความเพียรอยางนี้กําลังจะกลบกลืนในวิธี
ความเพียรของพระพุทธเจาใหหมดไป จะไมมีใครเขาใจในหลักความเพียรเดิมที่
พระพุทธเจาไดตรัสเอาไว คิดวาคงไมนานนัก หลักความเพียรเดิมของพระพุทธเจาก็สูญ
สลายไป นี้ก็เพราะความเพียรของพวกดาบสฤาษีมีบทบาทสูงมากในขณะนี้ ในมุมไหน
ของประเทศไทย จะใหความสนใจในความเพียรของพวกดาบสฤาษีกันทั้งนั้น แมแตใน
ตางประเทศก็มีความนิยมฝกความเพียรแบบฤาษนีี้เชนกัน ความเพียรเดิมท่ีเปนอุบายวิธี
ที่จะทําใหปฏิบัติไดถูกตอง ไดเขาสูกระแสแหงมรรคผลนพิพานนั้นแทบจะไมมีผูสอน



กันเลย เมื่อไมมีผูสอนก็ไมมีผูปฏิบัต ิความเพียรพยายามที่จะเขากระแสโลกนี้ใหพนไปก็
จะหมดความหมาย ในไมชาก็จะไมมใีครใหความสนใจในการปฏิบัตินี้เลย 
 วายามวิจยะ การเลือกเฟนความเพียรมาปฏิบัติใหถูกตามแนวทางของ
พระพุทธเจาและพระอริยเจาไดนั้น ตองศึกษาประวัติของพระอริยเจาใหเขาใจ ความ
เพียรพยายามทําลายอาสวะกิเลสตัณหาใหหมดไปจากใจ เพียรพยายามฝกใจใหเกิดเปน
สัมมาวายาโม ใหเกิดเปนความเพียรชอบนั้น ผูนัน้ตองฝกสติปญญาใหมีความฉลาดรอบ
รูในความเพียรนั้นๆ ใหชัดเจน ความเพียรใดเปนไปในลัทธขิองพวกดาบสฤาษี ความ
เพียรใดเปนไปในคําสอนของพระพุทธเจาตองมีวิจยะ มีสติปญญาในการเลือกเฟนมี
เหตุผลในการตัดสินใจได วาอุบายวิธีนี้เปนวิธีที่พระพุทธเจาไดสอนพระสาวกไดบรรลุ
มรรคผลนิพพานมาแลว เราตองเลือกเอาอุบายวิธีนั้นมาเปนหลักประกอบความเพียร
ใหแกตัวเอง หลักความเพียรที่พระพุทธเจาไดเอามาสอนพุทธบริษัทนัน้ เปนหลักของ
สติปญญา ถาความเพียรใดไมมีสติปญญาเปนองคประกอบแลว ความเพียรนั้นไมถูกตอง
ตามคําสอนของพระพุทธเจาเลย ไมเปนไปในความเพียรชอบแตอยางใด ฉะนั้น ความ
เพียรชอบตองมาจากปญญาความเห็นชอบ ปญญาความเห็นชอบกบัความเพียรชอบจึง
เปนของคูกันจะแยกกันไมไดตองเพียรพยายามละความเห็นผิด ใหเกิดความเห็นที่ถูก 
ความคิดผิดใหเกิดความคิดถูก เพียรพยายามละในคําพูดที่ผิดใหเกิดเปนคําพูดที่ถูก เพียร
พยายามละในการทําอะไรที่ผิดๆ ใหเกิดความเขาใจในการทําถูก เพียรพยายามละในวธิี
เลี้ยงชีวิตผิดใหรูในวิธีเลี้ยงชีวิตใหถูก พยายามละในความเพียรที่ผิดๆ ใหใฝใจในความ
เพียรที่ถูกใหมากขึ้น เพียรพยายามละในความระลกึในทางที่ผิดๆ ใหฝกใจไดระลึกในทาง
ที่ถูก เพียรพยายามละในวิธีความตั้งใจมั่นที่ผิดๆ ใหมาฝกในวิธีตั้งใจมั่นใหถูก ความ
เพียรนี้จึงเปนวิธีที่ถูกตองอยางแทจริงของพระพุทธเจา 
 สติวิจยะ การเลือกเฟนในความระลึกของใจนั้น ตองฝกใหมีความระลึกไปในทาง
ที่ไมใหเกิดโทษ ถาระลึกไปในกามคุณอยูบอยๆ ใจก็จะคอยเอนเอียงไปในความรัก ถาฝก
ระลึกในสิ่งที่ไมเที่ยงอยูบอยๆ ใจก็จะคอยรูเห็นตามในสิ่งที่ไมเที่ยงนั้นๆ ไป ถาฝกใจให
มีความระลึกในเรื่องความทุกขอยูบอยๆ ใจก็จะเกิดความรูเห็นความทุกขใจความทุกข
กายนี้ไปความระลึกรูอยูวาไมมีอะไรเปนตัวตนของเราอยูบอยๆ ใจก็จะคอยปลอยวางใน
ความยึดมั่นถือมั่นในอัตตาตัวตนไปได ถาระลึกวาไมมีอะไรเปนของเรา ความโลภในสิ่ง
นั้นก็จะลดนอยลงเชนกัน ความเห็นวาไมมีสิ่งใดเปนตนและของของตนอยูอยางนี้ใจก็จะ



ไมมีความผูกพันในสิ่งใดๆ ไมมคีวามกังวลวาสิ่งนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางไร 
แมแตความทุกขกายความทุกขใจเกิดขึ้น ก็ระลึกไดวาสภาพความเปนจริงมันตองเปนอยู
อยางนี้ มีความระลึกรูเทาทันตอเหตุการณที่เกิดขึ้น สติวิจยะ ตองมีสติปญญาเลือกระลึก
อยูตามหลักความเปนจริงใหมาก ระลึกถึงความแก ระลึกถึงความเจ็บไขไดปวย และ
ระลึกถึงความตายอันจะเกิดขึ้นแกตัวเอง ระลึกถึงบุญกุศลที่สรางไวแลว ระลึกในการ
รักษาศีล ระลึกในการภาวนาปกิบัติปรารภความเพียรอยูเสมอ สติหมายถึงความระลึกได 
วิจยะ หมายถึงการเลือกเฟน ถาพูดรวมกันก็เลือกเฟนในสิ่งนั้นๆ มาระลกึรูนั้นเอง ระลึก
รูในความเห็นของตัวเองวาเรามีความเห็นผิดหรือความเห็นถูก เรามีความคิดผิดหรือ
ความคิดถูกระลึกรูในคําพูดของตัวเอง กอนจะพูดก็ระลึกไดในคําที่จะพูด ในขณะพูดอยู
ก็ระลึกไดวาเราพูดในเรื่องอะไรหรือพูดไปแลวก็ระลึกทบทวนดูคําพูดของตัวเอง และ
รับผิดชอบคําพูดของตัวเอง ระลึกในการงานที่ทําวางานนั้นเปนประโยชนและเปนโทษ
ใหแกตัวเองและคนอื่นอยางไร ระลึกรูในปจจัยสี่ที่นํามาเลี้ยงชีวิตวาผิดศีลผิดธรรม
หรือไม ระลึกรูในความเพียรของตัวเองอยูเสมอ วันคืนผานไปๆ ชีวิตเราก็ผานๆ ขณะนี้
เรามีความเพียรอะไรที่จะตองปฏิบัติ ระลึกรูใจของตัวเองอยูเสมอ วาใจมีอารมณอะไรที่
จะตองละ ใจมีความโลภะ ใจมีโทสะ ใจมีโมหะ ใจมีราคะอยางไร จะแกไขดวยหมวด
ธรรมอะไร ตองระลึกรูใจตัวเองอยูเสมอ 
 สมาธิวิจยะ  ผูภาวนาปฏิบัติตองรูจักการเลือกในความตั้งมั่นของใจใหเปน วาใจ
ตั้งมั่นอยางไรผิด ใจตั้งมั่นอยางไรถูก ความสงบของใจอยางไรผิด ความสงบของใจ
อยางไรถูก ตองเลือกเฟนดูใหรูเห็นใจตั้งมั่นเปนสัมมาก็รู ใจตั้งมั่นเปนมิจฉาก็รู ใจสงบ
เปนสัมมาก็รู ใจสงบเปนมิจฉาก็รู วิจยะ การเลือกเฟนนี้เอง จึงเปนคูกับปญญาความรอบ
รูไดเปนอยางดี จึงเรียกวา ปญญาวิจยะ เลือกเฟนในสิ่งใดตองใชปญญารอบรูในสิ่งนั้นๆ 
ใหชัดเจน การทําสมาธิอยางไร ก็ตองมีปญญาความรอบรูเลือกเฟนดูในสมาธินั้นๆ 
เรียกวาปญญาความเห็นชอบในวิธีทําสมาธิ พิจารณาใหเขาใจวา การทําสมาธิอยางนี้
ถูกตองแลวจึงทํา ถาเลือกเฟนในการทําสมาธิใหถูกตองแลวก็จะเกิดเปนสัมมาสมาธิ 
ความตั้งใจมั่นถูกตองชอบธรรม ถาทําสมาธิที่ไมถูกตอง กจ็ะเกิดเปนมิจฉาสมาธิไป ที่
เรียกวา วิปสสนูปกิเลสนั้นเอง วิปสสนูปกิเลสเกิดขึ้นจากมิจฉาสมาธิ มิจฉาสมาธิเกิดขึ้น
จากมิจฉาทิฏฐิ ความเห็นผิดเปนตนเหตุ ฉะนั้นผูภาวนาปฏิบัติตองศึกษาในวิธีทําสมาธิ
ใหดี ปญญาวิจยะ มีความรอบรูในการเลือกเฟนในอุบายใหถูกตองตามแนวทางของหลัก



สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบใหถูกตอง ถาตั้งหลักความเห็นชอบไดแลวทําสมาธิก็จะเปน
สัมมาสมาธ ิ เปนทางตรงเขาสูวิปสสนา และตรงเขาสูวิปสสนาญาณ มรรคผล นิพพานก็
จะเปดรับทันที การภาวนาปฏิบัติถาตั้งหลักสัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบถูกตองแลว อันดับ
ตอไปจะไมมีปญหาในการปฏิบัติแตอยางใด จะเปนไปในความเห็นชอบนี้ทั้งหมด 
 สมาธิ ความสงบวิธีหนึ่งที่ขาพเจาจะอธิบายตอไปนี้  ขอใหทานผูอานจงอานให
สุดวิธี แลวนาํมาพิจารณาดูดวยเหตุผลวาจะเปนจริงตามนี้หรือไม ในหลักฐานที่มาก็มีอยู
แตไมไดนําเอามาตีแผใหกวางขวาง ผูปฏิบตัิก็เลยไมเขาใจในหลกัการและวิธีการของ
ความสงบนี้ ในความหมายคําวาสงบนั้นคือจิตไมกระเพื่อมตามอารมณ เพราะมีความ
รอบรูในเหตุปจจัยท่ีจะใหเกิดเปนอารมณอยูแลว นั้นคือใชสติปญญาอบรมใจสอนใจใหมี
ความรอบรูเทาทันในเหตุการณนี้ไวลวงหนา และรอบรูในเหตุปจจัยท่ีจะทําใหเกิดปญหา 
และรอบูรในวิธีแกปญหาได ไมปลอยใหเกิดปญหาเรื้อรังฝงใจจนลืมตัว ไมปลอยใหจิตุง
ไปตามกิเลสตัณหา เกิดการปรุงแตงเปนสังขารไปตามสมมุตินั้นๆ เรียกวา มีสติระลึก
รูเทาทันตอเหตุการณที่จะเกิดขึ้น เหมือนรูวาไฟกําลังกอตัวข้ึนในที่นี้ก็รีบดับเสีย หรือไฟ
ไดลุกขึ้นแลวสาดน้ําเขาใสไฟก็จะดับในทันที นีฉ้ันใด เมื่อมีเหตุปจจัยที่จะทําใหจิตเกิด
ความลุมหลงก็มีสติระลึกรูใหเทาทัน หรือใชปญญาพิจารณาในเหตุปจจัยที่ทําใหจิต
กระเพื่อมตามอารมณอยูใหสงบลงได ฉะนั้นใจเมื่อถูกสติปญญาตัดสายสัมพันธตอกิเลส
ตัณหาอยูบอยๆ ใจก็จะคอยๆ สงบลงไปได สติปญญาเปนฉากปองกันหามใจไมใหไป
มั่วอยูกับเหตุที่จะใหเกิดกิเลสตัณหาและไมสรางเหตุปจจัยที่จะทําใหเกิดเปนอารมณแหง
ความรักความใครเกิดขึ้น เหมือนกับไฟและเชื้อของไฟ ถาแยกออกจากกันคนละที่ไป
แลว ไฟและเชื้อของไฟก็ไมมีสื่อโยงหากันไฟก็จะดับไปเอง นี้ฉันใด ใจกับเหตุที่จะทํา
ใหเกิดอารมณแหงความรักความหลง เมื่อมีสติปญญารอบรูอยู พิจารณาอยู ใจกับเหตุที่
จะใหเกิดความรักความใคร ก็จะคอยหมดสภาพไป นี้คืออุบายฝกใจใหสงบดวย
สติปญญา วิธีนี้เปนหลักประกันในระยะสั้นและระยะยาวไดเปนอยางดีเปนวิธีปกปองใจ
ไมใหกระเพือ่มไปตามอารมณของกิเลสตัณหา เรียกวาใจมีความสงบอยูดวยสติปญญา
นั้นเอง 
 ใจ เมื่อสติปญญาอบรมดีแลวนําความสงบสุขมาให ไมไปมั่วสุมวุนวายอยูกับรูป
เสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่นารักใครพอใจ ถึงตาจะสัมผัสในรูปหูสัมผัสในเสียงก็รูอยูวา
สัมผัสเทานั้น หรือสัมผสัเพียงรูเรื่องกันในความหมาย การสื่อตอกันในระหวางตากับรูป 



หูกับเสียงนั้นเปนธรรมชาติที่โลกนีม้ีตอกันมาจะหามตากับรูป หูกับเสียงไมใหสัมผัสกัน
นั้นไมไดเลย จมูกกับกลิน่ ลิ้นกับรส โผฏฐัพพะจะหามไมใหสัมผัสกับสิ่งภายนอกนั้น
ไมไดเชนกัน เพราะเปนของคูกันอยูกับโลกนีโ้ดยธรรมชาติอยางหลีกเลี่ยงไมได สัมผัส
เปนสื่อในความหมายซึ่งกันและกันไปตามสมมุติโลกที่มีตอกนั  ถาอายตนะภายใน 
อายตนะภายนอกไมสัมผัสกนั  มนุษยทั้งหลายในโลกนี้จะไมรูภาษาและความหมาย
อะไรตอกันแตอยางใด แมแตสัตวตอสัตวหรือมนุษยตอมนุษยก็ตองมีสื่อความสัมผัสใน
อายตนะตอกันจึงรูเรื่องกันและอยูรวมกันได การสัมผัสอยางนี้ยังไมเกิดเปนพิษภัยตอกัน
แตอยางใด คําวาสํารวมผูปฏิบัติตองมีสติปญญาในการตีความใหถูกกับความหมาย มิใช
วาสํารวม แปลวาทุกคนจะตองปดตา ปดหู ปดจมูก ปดลิ้น ปดกาย และปดใจ ไมให
ออกไปสัมผัสตอสิ่งภายนอก คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธัมมารมณ แตอยางใด ถา
เปนในลักษณะนี้การตีความหมายในคําวาสํารวมยอมผิดไป 
 ในคําวาสํารวม ความหมายคือไมใหใจไปเกิดความรักความชอบ ไมใหใจไปเกิด
ความเกลียด ความชังในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ เหลานั้นใหถือวาเปนเรื่องปกติที่
สัตวโลกมีความสื่อสารตอกันเทานั้น ถาสํารวมใจไดอยางนี้เปนปกติแลว นั้นแลชื่อวาจิต
มีความสงบ ไมกระเพือ่มไปตามกระแสของโลก ไมเกิดความหลงรักหลงชังหลงโกรธ
หลงเกลียดตอสิ่งใดๆ นัน้เรียกวาเปนผูรูเทาทันตามความเปนอยูของโลก ความเปนจริง
ของโลกมีความเปนอยูอยางไร ยอมมีความรูความเขาใจในเหตุการณของโลกนี้ไดดี ใน
โลกนี้มีความเปนมาอยาไร มีความเปนอยูอยางไร และมีความเปนไปอยางไร สติปญญา
มีความรอบรูโลกนี้ทั้งหมด ดังคําวา นตฺถิ โลเก รโหนาม ความลับไมมีในโลก คําวา
ความลับ ก็ตองตีความใหตรงกับความหมาย มิใชวาจะตีความหมายเพียงนินทาวารายตอ
กันแลวความลับนั้นปดอยูไมได วันหนึ่งขางหนาความลับก็ยอมเปดเผยขึ้นมาให
สาธารณชนไดรูกัน การตีความเพียงเทานี้ไมพอ คําวาความลับหมายถึงความลี้ลับซอน
เรน ที่เปนมายาหลอกใจใหเกิดความลุมหลง ปดบงัอําพรางความจริงอยูในตัวมันเอง ดู
ภายนอกสดใสงดงามนาสัมผัส ดูภายในสกปรกโสโครกเปนซากผีเนา ดูภายนอกเหมือน
รสหวาน ดภูายในเจือดวยยาพิษ โบราณวา เสือซอนเล็บ ดูผิวเผินจะไมเห็นเล็บเสือ เมื่อ
โกรธขึ้นมาเมื่อไร เล็บจะออกมาใหเห็นเมื่อนั้น ความลับในโลกนี้ก็เชนกนัตามปกติโลก
นี้ก็นาอยูนาอาศัย ดูอะไรก็มีแตความสดใสสวยงามนาสัมผัส มีความงามงอนเหมือนราช



รถนี้เปนเพียงแสงเสียงสี เปนความลับใหคนเขลาแวะของอยูผูมีสติปญญาที่ฉลาดรอบรู
หาของอยูไม นั้นคือใจมีความสงบดีแลวจะไมหลงติดอยูในสิ่งใดๆ ในโลกนี้เลย 
 ฉะนั้นผูปฏิบัติก็พอจะเขาใจแลววา ความสงบนั้นมีสองอยาง ๑.ความสงบเกิดขึ้น
จากการนึกคําบริกรรมทําสมาธิ ๒.ความสงบเกิดขึ้นจากสติปญญาดังที่ไดอธิบายผาน
มาแลว สวนความสงบจากการนึกคําบริกรรมทําสมาธิ เปนเพียงความสงบฉาบฉวย
แกปญหาเฉพาะหนา หรือเรียกวาหาวิธีหลบปญหาไดชั่วคราว เปนหลักภาวนาของผูมี
ปญญาออนไมกลาเผชิญตอปญหา ไมกลาสูตอปญหาที่ตัวเองสรางขึ้นมา ตัวเองสราง
ปญหาใหเกิดขึ้นไดแตไมยอมแกปญหาของตัวเอง หาที่หลบซอนตัวอยูในความสงบของ
สมาธิอยูเรื่อยไป ออกจากสมาธิแลวก็มา สรางปญหาใหมเพิ่มเติมตอไป จะเขาใจวาเมื่อ
ทําสมาธิใหจิตมีความสงบไดแลวจะแกปญหาได นี้คือความเขาใจผิดเปนอยางมาก
ทีเดียว เพราะการทําสมาธิใหจิตมีความสงบมใิชเปนวิธีแกปญหาแตอยางใด แตเปนวิธีที่
จะสะสมปญหาใหเกิดมากขึ้น มีทั้งปญหาอยางหยาบ และปญหาอยางละเอียดสุดใน
สมาธินั้นๆ ตลอดไป ถาจิตลุลวงถึงขั้นรูปฌาน อรูปฌานไปแลว ในยุคนี้จะไมมีใครๆ แก
ใหไดอีกแลว มีแตจะจมดิ่งปกใจหลงอยูในความสขุนั้นๆ จนลมืตัว นี้แลจงึเรียกวาสราง
ปญหาขั้นละเอียดใหเกิดขึ้นแกตัวเอง ที่วาจิตมคีวามสงบเปนสมาธิดีแลวจะเกิดปญญา
ขึ้นนั้น ขาพเจาก็ขอพูดเลยวาเปนเรื่องเพอฝน ที่จริงนั้นจะตรงกันขาม นั้นคือจิตมีความ
สงบลึกมากเทาไร ปญญาก็จะหมดหดหายไปทันที มีแตอุเบกขา ใจวางเฉยอยูตลอดเวลา
เทานั้นเอง 
 ที่วาจิตมีความสงบเปนสมาธิดีแลวปญญายอมเกิดขึ้นนั้น ใหทานไดศึกษาประวัติ
ของพระอริยเจาในสมัยครั้งพุทธกาลดูบาง เชน ปญจวัคคียทั้งหาภัททวัคคีย ๓๐ ทาน 
ชฎิลสามพี่นอง พรอมทั้งบริวารหนึ่งพันทาน และพระสาวกองคอ่ืนๆ อีกเปนจํานวนมาก 
แมองคสุดทายชื่อวา สุภัททปริพาชก ก็ด ี ไมมีองคไหนเลยที่ทําสมาธิใหจิตสงบแลว
ปญญาเกิดขึ้นเอง ผูจะบรรลุธรรมทุกทานตองมีปญญา ความเห็นชอบทั้งนั้น แมจะทํา
สมาธิก็ตองศึกษาในวิธีทาํสมาธิใหเขาใจ ถาไมศึกษาจะทําสมาธิไดอยางไร ขาพเจาเคย
ไดศึกษาประวัติของพระอริยเจาในระดับปญญาวิมุติและเจโตวิมุติมาแลว ไมเห็นองค
ไหนเลยมีปญญาเกิดขึ้นจากสมาธิแตอยางใด หรือจะอางถึงพระจุฬปนถกนัน้ไมได 
เพราะพระจุฬปนถกเปนผูมีสติปญญาเฉียบแหลมมากอน มีความฉลาดเขาใจในวิธีจับผา
ขาวจากพระพุทธเจาอธิบายใหฟงแลวเปนอยางดี ฆราวาสผูไดบรรลุเปนพระอริยเจาก็มี



จํานวนมาก เชนบริวารของพระเจาพิมพิสารหนึ่งแสนสองหมื่นคน พระพุทธเจาก็ไมได
ใหนึกคําบริกรรมทําสมาธิกอนแตอยางใด พระองคอธิบายธรรมใหฟง ทานเหลานั้นก็ใช
ปญญาพิจารณาตามความเปนจริง และมีความรูจริงมีความเห็นจริงตามหลักความเปน
จริง ก็ไดบรรลุมรรคผลเปนพระอริยบุคคลไปเทานั้นเอง ฉะนั้นผูที่ยังเขาใจวาปญญา
เกิดขึ้นจากสมาธิอยู ใหไปศึกษาประวัติของพระอริยเจาในครั้งพุทธกาลดูบาง แมผูจะมา
สอนคนอื่นก็ควรไปศึกษาประวัติของพระอริยเจาในสมัยครั้งพุทธกาลเชนกันเพื่อจะได
นํามาสอนคนอื่นใหเกิดความเขาใจที่ถูกตองตอไป 

สมาธิ 
 คําสอนของพระพุทธเจามีจํานวนมาก จึงยากที่จะศึกษาใหเกิดความเขาใจได
ทั้งหมด หรือไดศึกษามาแลวก็ยากที่จะตีความใหถูกในความหมายได คําวา สมาธิก็ตอง
ตีความแยกเปนสองสมาธิดวยกัน มใิชจะเหมาเอาวาสมาธิจะตองมีคําบริกรรมทุกครั้งไป
ในยุคนี้สมัยนี้ผูสอนและผูภาวนาจะเขาใจวาสมาธิคือความสงบเพียงอยางเดียวเทานั้น ที่
จริงแลว สมาธิมี ๒ วิธี ๑.สมาธิความตั้งใจมั่น ๒.สมาธิความสงบ สมาธิความสงบนี้ก็
แยกออกเปนสองวิธีดังที่ไดอธิบายผานมาแลว สมาธคิวามตั้งใจมั่นก็มีอุบายในการ
ปฏิบัติ ๒ วิธดีวยกัน 
 ๑.ตั้งใจมั่นดวยการนึกคําบริกรรมอยางใดอยางหนึ่ง มีสติระลึกรูอยูในคํา
บริกรรมนั้นๆ อยางตอเนื่อง เรียกวา เอกัคตารมณคือมีสติระลึกรูอยูในอารมณของคํา
บริกรรมเพียงอยางเดียว ไมมีความคิดในเรื่องอดีตที่ผานไปแลว ไมมีความคิดในเรื่อง
อนาคตที่ยังไมมาถึง มีจิตคํานึงระลึกรูอยูในปจจุบัน จะวาเอกัคตาจิตคือจิตรวมเปนหนึ่ง
ก็ลักษณะอยางนี้ จึงเรียกวา สมาธิความตั้งใจมั่น ความตั้งใจมั่นนี้ผูภาวนา มีความชํานาญ
แลว จะเปนอุบายเชื่อมโยงสมาธิอยางอื่น 
 ๒.จะเปนอุบายเชื่อมโยงใหเกิดสมาธิความสงบไดงาย นั้นคือ อัปปนาสมาธิ คือ
ความสงบที่แนวแน ไมมีความหวั่นไหว ไมมีความรูสึกตออายตนะภายนอก มาสัมผัสแต
อยางใด บางคนก็สงบอยูนาน บางคนก็สงบอยูไมนาน ถาจิตมีความสงบอยูในลักษณะนี้
อยาบังคับใหจิตถอนออกจากความสงบอยางเด็ดขาดใหสงบตอไปเรื่อยๆ ไมตองกําหนด
กาลเวลา ใหเปนไปตามนิสัยของแตละคนเทานั้น เมื่อเกิดความอิ่มตัวในสมาธิความสงบ
แลวจะถอนออกมาเอง ในชวงขณะจติไดถอนออกจากสมาธิความสงบนี้เองจึงเปนชวงที่
สําคัญมากทีเดียว วาผูนั้นเคยฝกสมาธิความตั้งใจมั่นไวรองรับเอาจากสมาธิความสงบ



หรือไม ถาไมก็นาเสียดาย เหมือนกับน้ําฝนที่ตกจากชายคาหรือรางน้ําแลว ไมมีโอง
รองรับเอาน้ําเก็บไวเพ่ือใชใหเกิดประโยชน จะปลอยใหน้ํานั้นไหลบาหายไปหรือซึม
หายไปตามพื้นดินนั้นเสีย นี้ฉันใด จิตเมื่อถอนออกจากสมาธิความสงบแลว ถาไมมี
สมาธิความตั้งใจมั่นมาเปนตัวรองรับเอาไว สมาธิความสงบนั้นก็ตั้งอยูไดไมนาน เพียง
ไดรับความสุขใจไมกี่นาทกีี่ชั่วโมงความสงบในสมาธินั้นก็จะเสื่อมลงๆ เปนจิตปกติ
ธรรมดาไป เหมือนกับกินน้ําแข็งเพื่อระงับความรอนจะไดรับความเย็นเพียงขณะ แลวก็
จะรอนขึ้นมาตามเดิมฉันนั้น 
 ถาหากผูนั้นมีความชํานาญในการทําสมาธิ ความตั้งใจมั่นดีแลว จะเปนตัวรองรับ
ของสมาธิ ความสงบไดเปนอยางดี จะทําใหสมาธิความสงบเสื่อมชาลง ฉะนั้นจึงฝกใน
สมาธิทั้งสองใหมีความสัมพันธเชื่อมโยงตอกัน เมื่อสมาธิความสงบถอนออกมาอยูในขั้น
สมาธิความตั้งใจมั่นไดแลว กําลังของสมาธิความตั้งใจมั่นก็จะสื่อตอกันกับปญญาไดเปน
อยางดี นี้ก็เปนจุดสําคัญเปนอยางมากทีเดียว ถาหากผูนั้นไมเคยฝกปญญามากอน สมาธิ
ความตั้งใจมั่นก็ทําอะไรไมไดก็หยุดกันเพียงเทานั้น จึงเปนทางตันกาวตอไปไมไดเลย จะ
ทําสมาธิในลักษณะนี้ ก็จะมาหยุดกันเพียงเทานี้ จึงเรรียกวาสมาธิวังวนเวียนไปมาอยูที่
เดิมหาทางออกไมได เหมือนพายเรืออยูในสระวนไปมาอยูในที่แหงเดียวนั้นเอง ผูภาวนา
ไมกาวหนาไปถึงไหนก็เปนในลักษณะอยางนี้นี่เอง ฉะนั้นจงฝกปญญาไวใหดี เพื่อจะ
เปนตัวนํารองพาสมาธิออกจากทางตัน หรือออกจากการเวียนวนของสมาธินี้ไปได มิใช
วาจะมาติดอยูในสมาธิเพียงอยางเดียว นั้นคือผูมีความฉลาดรอบรูในวธิีทําสมาธิดวย
สติปญญา 

คําสอนมี ๒ หมวด 
 



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 
 
สวนหนึ่งจากหนังสือ 
สัมมาทิฏฐิ 
เลม ๓ 
โดยพระอาจารยทูล  ชิปฺปปฺโญ 
วัดปาบานคอ ต.เขือน้ํา อ.บานผือ จ.อุดรธานี 

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 


