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คําปรารภ 
ท่ีขาพเจาไดอธิบายในความหมายของตัณหาและขันธหานี ้  ก็เพราะมีหลาย

คนท่ียังไมเขาใจในความหมายท่ีถูกตอง   ตีความหมายผิดจากหลักความเปนจริง
ไป   เม่ือตีความหมายผิดก็จะเกิดความเขาใจผิดและเกิดความเห็นผิดได   ถาหาก
เกิดความเห็นผิดการนําไปเปนอุบายการภาวนาปฏิบัติก็ตองผิดไป   ถึงจะมีความตั้ง
ใจจริงจังแนวแนในการปฏิบัติอยูก็ตาม   ก็จะเปนความจริงจังไปในทางท่ีผิดไป
โดยไมรูตัว   สุตมยปญญา   การศึกษาในภาคปริยัตินั้นศึกษาได   เม่ือศึกษามาแลว   
การตีความหมายในหลัก จินตามยปญญานั้นจะตีความถูกตองหรือไม   ถาตี
ความถูกตองก็จะมีความเห็นชอบในข้ันเร่ิมตน   และจะมีความเห็นชอบในการ
ภาวนาปฏิบัติตอไป 

เรื่องของตัณหาและเรื่องของขันธหา   เปนหลักในการใชสติปญญาพิจารณา
ใหเขาใจ   มิใชวาจะอานรูตามตํารามาแลวจะหยุดอยูเพียงเทานี้   ตองใชสติปญญา
มาวิจัยวิจารณไหเกิดความแยบคายอยูเสมอ   จนจิตยอมรับความเปนจริงจากปญญา
อยางแจมแจงชัดเจน   เกิดความหายสงสัยภายในจิตเอง   เม่ือจิตหายสงสัยเม่ือไรก็
จะเกิดการถอนตัวจากส่ิงท่ียึดม่ันถือม่ันเม่ือนั้น   ขอใหผูปฏิบัติท้ังหลายจงฝกสติ
ปญญา พิจารณาอยูบอย ๆ   ความรูแจงเห็นจริงตามความเปนจริงในสัจธรรมก็จะ
เกิดขึ้นจากตัวทานเอง 

        

  
      (พระอาจารยทูล   ขิปฺปปฺโญ) 
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เหตุใหเกิดทุกข 
วัฏจักร   เปนสถานท่ีทองเท่ียวพักแรมของจิตวิญญาณไมมีกาลสมัย   เม่ือใด

ใจยังมีตัณหาคือ   ความอยาก   เมื่อนั้นจิตวิญญาณยังตองการอยูในสามภพนี้ตลอด
ไป   มีท้ังสมหวังและผิดหวังมีท้ังสุขและทุกข   ท้ังหัวเราะและรองไหปนกันไป   
ในสามภพนี้เปนสถานท่ีพักชั่วคราวเทานั้น   จิตวิญญาณจะไปอยูแบบถาวรตายตัว
ตลอดไปไมได   จะมีการหมุนเวียนเปล่ียนไปตามเหตุปจจัยท่ีสรางเอาไว   จะอยูใน
ภพน้ันบางอยูในภพนี้บาง   แลวก็ผานไปไมคงที่   จะมีความพอใจยินดีอยากจะอยู
เปนหลักฐานตลอดกาลไมได   หรือจะไปท่ีไหนอยูท่ีไหนเอาตามใจชอบก็ไมได
เชนกัน   เหมือนกับบุคคลอยูในแพกลางมหาสมุทร   จะกําหนดทิศทางใหแกตัว
เองไมไดเลย   จะไปตกคางอยูท่ีไหนอยางไรก็จะเปนไปตามกระแสของลม   ฉันใด   
ผูจะไปเกิดในภพชาติใดจะมีกรรมเปนตัวกําหนดใหไปเกิดในที่นั้น ๆ   ผูทํากรรมดี
เอาไวก็จะไดไปเกิดในภพชาติท่ีดี   ผูทํากรรมที่ไมดีเอาไวก็จะไดไปเกิดในภพชาติ
ที่ไมดี   กรรมจะใหความเปนธรรมแกทุก ๆ คน   แตบุคคลไมยอมรับผลของกรรม
ชั่วท่ีตัวเองทําเอาไว   แตก็หนีไมพนจะตองไดรับผลของกรรมชั่วแนนอน   คําวา
กรรมดีและกรรมชั่วนั้นมันเปนกฎของธรรมชาติ   เปนผลตอบแทนใหแกเหตุอยาง
ตรงไปตรงมา   จะเรียกวาศาลโลกท่ีตัดสินคดีใหแกมนุษยท้ังหลายก็วาได   ผูท่ี
เวียนวายเกิดตายอยูในภพท้ังสาม   จะตองถูกศาลวัฏจักรตัดสินชี้ขาดใหท้ังหมด   
ฉะนั้นจิตวิญญาณท่ีชอบเท่ียวเรรอนไปตามวัฏฏะ   จะตองอยูในขอบเขตของกฎ
แหงกรรมดวยกันทั้งนั้น  ผูที่นับถือในศาสนาอะไร   หรือผูที่ไมนับถือศาสนาอะไร   
จะตองอยูในอํานาจกฎแหงกรรมดวยกัน   ไมมีจิตวิญญาณใดอยูเหนือกรรมน้ีไปได
เลย    
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นิสัยของมนุษย 
นิสัยของมนุษยเราในโลกนี้ที่เหมือนกัน   น้ันคือความอยากและความชอบใจ

เปนตนเหตุที่จะไดสรางกรรมใหแกตัวเอง   อยากในส่ิงใดชอบใจในส่ิงใดจะตองทํา
ตามใจตัวเอง   ถาทําอะไรตามความอยากทําอะไรตามความชอบใจ   โดยไมไดใช
ปญญาพิจารณากอนจะเปนการทําที่ผิดมากกวาถูก   แมการพูดก็เชนกัน   ถาพูด
ตามใจโดยไมไดใชปญญาพิจารณากอน   การพูดผิดจะมีมากกวาพูดถูก   ตลอด
ความเห็นความเขาใจ   ถาไมไดใชปญญาพิจารณากอน   ความเห็นความเขาใจจะ
เปนความเห็นผิดความเขาใจผิดไปโดยไมรูตัว   เม่ือมีความเห็นผิดก็จะเกิดความเขา
ใจผิด   เม่ือเกิดความเขาใจผิดก็จะเกิดการพูดผิด   และการทําผิดเชื่อมโยงตอกันจึง
เรียกวา   กายกรรม   วจีกรรม   และมโนกรรม   คําวา   กรรม   ก็แบงออกเปนสอง
ประเภทเรียกวาสุจริตและทุจริต   เชนทําสุจริตและทําทุจริต   พูดสุจริตและพูด
ทุจริต   ความเห็นสุจริตและความเห็นทุจริต   จึงเปนสัมมาทิฏฐิ   ความเห็นชอบ   
มิจฉาทิฏฐิ   ความเห็นผิด   ความเห็นชอบและความเห็นผิดนี้เองจึงเปนฐานใหญ
ใหเกิดการทํากรรม   การทํากรรมดีหรือกรรมท่ีไมดีก็ข้ึนอยูกับความเห็นนี้ท้ังนั้น   
ฉะนั้นการทองเท่ียวในวัฏจักรก็เนื่องจากความเห็น   เปนตัวสนับสนุนท่ีสําคัญ   
เพราะเปนส่ือสายสัมพันธเชื่อมโยงตอกรรมท้ังปวง   ถามีความเห็นชอบเปนธรรม   
ก็จะเปนฐานใหสรางแตกรรมดี   ถามีความเห็นผิด   ก็จะเปนฐานใหสรางกรรมช่ัว   
จะเปนกรรมดีและกรรมชั่วก็ตองทองเท่ียวอยูในวัฏฏะนี้ดวยกัน   แตก็เท่ียวใน
ลักษณะมีความสุขและมีความทุกขตางกัน   ฉะนั้นการทองเที่ยวของจิตวิญญาณจะ
เปนในลักษณะลมลุกคลุกคลานเร่ือยไป   บางชาติอาจไปสูอบายภูมิ   มี   นรก   
เปรต   สัตวดิรัจฉาน   หรือเปนมนุษยท่ีวิกลจริต   เปนบาใบเสียสติ   หรือรูปราง
ลักษณะไมสมบูรณเหมือนมนุษยท่ัวไป 
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มนุษยม ี๔ ประเภท 
มนุษยมีหลายประเภท   เชน   มนุสสเทโว   ดูรูปรางลักษณะเปนมนุษยแต

จิตใจเปนเทวดา   เรียกวามนุษยใจบุญมีคุณธรรมประจําตัว   เปนผูมีหิริความ
ละอายในการทําชั่วทางกายและมีความละอายในการพูดชั่วเปนนิสัย   โอตตัปปะ   
เปนผูมีจิตใจกลัวในบาปอกุศลและกลัวในผลของบาปจะตามสนอง   เปนผูมีความ
รักความสงสารในหมูมนุษยดวยกัน   และมีความรักความสงสารในหมูสัตวท่ัวไป   
เปนผูมีนิสัยชวยเหลือคนอื่นอยูเสมอ   มนุสสมนุสสานัง   ดูรูปรางลักษณะเปน
มนุษยและจิตใจก็เปนมนุษยที่สมบูรณ   เรียกวาผูถึงพรอมดวยมนุษยสมบัติ   การ
ทําการพูดจะมีสติปญญารอบรูรับผิดชอบในตัวเอง   เปนผูไมอิจฉาพยาบาทจองเวร
กับใคร ๆ   เปนผูมีน้ําใจใหความเปนธรรมในมวลหมูมนุษยและสัตวดิรัจฉานท่ัว
ไป   นิสัยของมนุษยสมบัติจะพรรณนาใหจบในท่ีน้ีไมได   เพราะเปนเรื่องยาว   ให
สังเกตดูไดวามนุษยสมบัติอยูท่ีไหน   จะเกิดความอบอุนใจเย็นใจกับผูไดสัมผัส   
ความซ่ือสัตยสุจริตจะมีพรอมอยางสมบูรณ   เปนผูรูจักตอบบุญแทนคุณแกผูมีพระ
คุณ   เปนผูไมเห็นแกตัว   เปนผูมีน้ําใจชวยเหลือแกผูอื่นสัตวอื่นอยูเปนนิตย   เปน
ผูมีความเขาใจในเร่ืองหัวอกเขาหัวอกเราไดเปนอยางดี    ไมเหมือนกับพวกมนุสส
เปโต   มนุษยพวกนี้   ดูรูปรางจะเหมือนมนุษยทุกอยางก็ตาม   แตจิตใจนั้นเปน
เปรต   ในลักษณะนิสัยของเปรตจะไมอิ่มพอในความตองการ   มีความหิวกระหาย
อยูตลอดเวลา   มีความตระหน่ีข้ีเหนียวมิยอมเสียสละแบงปนสมบัติท่ีมีอยูใหแก
ใคร ๆ   จึงใหช่ือวา   ความโลภนั้นเอง   โลภอะไรบางนั้นก็เปนเร่ืองยาว   ขอให
วิจัยวิจารณดูเองก็แลวกัน 

มนุสสติรัจฉาโน   ดูรูปรางลักษณะเปนมนุษยอยูก็ตาม   แตใจเหมือนสัตว
เดรัจฉาน   เปนคนใจตํ่าทราม   ไมมีความละอายในการกระทําของตัวเอง   จะหา
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ความสุขท่ีไหนก็ทําตามใจตัวเอง   จะมีคนอ่ืนเห็นก็ถือวาเปนเร่ืองธรรมดา   ไมมี
สติปญญาความสํานึกวาอะไรควรหรือไมควร   เปนผูมีราคะ   โทสะจัด   ไมมี
ความอดทนทําอะไรไปตามความตองการ   เปนผูมีนิสัยเหี้ยมโหดกาวราว   ไมพอ
ใจไมชอบใจกับใคร ๆ ก็จะหาวิธีกล่ันแกลง   ใหคนอื่นเกิดความเสียหายอยูเรื่อยไป   
ในลักษณะใจท่ีเปนสัตวเดรัจฉาน   จะพรรณนาใหจบลงในหนังสือเลมนี้ไมไดเชน
กัน   ใหทุกคนไดสังเกตดูตัวเองบาง   ถาหากเรามีนิสัยอยางนี้จะมีวิธีแกไขตัวเอง
ไดอยางไร   ในชาติที่เปนมนุษยนี้ดีอยูแลว   ในชาติหนาตอไปเราจะรักษาชาติท่ี
เปนมนุษยนี้ไดอีกหรือไม   จะมีสิ่งใดทําใหเราเปลี่ยนภพชาติของมนุษยนี้   กลาย
เปนภพชาติอื่นไป   น้ันคือใจ   ผูจะไปเกิดในภพไหนชาติใด   ใจจะวางทิศทางเอา
ไวทั้งหมด   จึงเรียกวา   มโนกรรมเปนตัวแปรที่สําคัญ   ผูไปเกิดในภพของเทวดา   
อินทรพรหม   ก็คือใจเปนกุศลกรรม   ผูจะไปเกิดในภพภูมิของเปรต   ไปเกิดใน
หมูสัตวเดรัจฉาน   หรือจะไปตกนรกทนทุกขทรมาน   ก็คือใจเปนอกุศล   หรือจะ
กลับมาเกิดเปนมนุษยสมบัติอีกก็ตองมีคุณธรรมหรือศีลหาประจําใจ   ถามวาคน
บาปมากเม่ือตายไปมีสิทธ์ิมาเกิดเปนมนุษยในชาติตอไปไดอีกหรือไม   ตอบ   มา
เกิดไมได   เพราะกรรมชั่วจะพาไปเกิดในอบายภูมิตอไป   เวนเสียแตมนุษยท่ีมี
บาปนอยจึงจะไดมาเกิดเปนมนษุยได   แตเศษของกรรมนั้นก็ยังติดตามมาใหผลใน
ชาติน้ันอยู   เรียกวาวิบากกรรม   ใหผลแกบุคคลท่ีเกิดมีความแตกตางกันดังเห็นอยู
ในท่ีท่ัวไป   ใครมาจากภพอะไรนิสัยกิริยาและพฤติกรรมการแสดงออกทางกาย
และวาจาจะเปนสื่อใหรูกันได 

โลกมนุษยนี้อยูในทามกลางของจักรวาลอื่น   เปนจักรวาลหนึ่งในแสนโกฏิ
จักรวาล   มีจักรวาลเดียวเทานี้ที่สัตวมีชีวิตอยูได   เปนจักรวาลท่ีมีความสมบูรณใน
ธาตุสี่ขันธหา   มีอากาศธาตุท่ีเหมาะสมกับมนุษยและสัตวท้ังหลายใหมีชีวิตอยู   มี
ธาตุดิน    ธาตุน้ํา   ธาตุลม   ธาตุไฟ    และอากาศธาตุ   เปนไปในอุตุสัปปายะ   
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มนุษยและสัตวท่ีมีธาตุส่ี   ก็อาศัยธาตุส่ีของโลกนี้เปนอาหารเลี้ยงชีวิตใหอยูได   
โลกที่มนุษยอาศัยอยูนี้เปนศูนยรวมใหแกจักรวาลทั้งหลาย   สวนจักรวาลอ่ืนมนุษย
จะไปอยูแบบถาวรเปนครอบครัวสืบพันธุเหมือนโลกนี้ไมได   จักรวาลอื่นเพียง
เปนสถานที่ทองเที่ยวของจิตวิญญาณเทานั้น   แตก็อยูอาศัยไดชั่วคราว   เม่ือถึงกาล
เวลาก็กลับมาเกิดในโลกนี้ตามเดิม   จะไปเกิดในจักรวาลของเทวดา   อินทร   
พรหม   ก็อยูชั่วคราวแลวก็กลับมาเกิดในโลกนี้อีก   จะไปเกิดในภพของเปรต   
สัตวเดรัจฉาน   จะไปตกในนรกอเวจีท่ีมีอายุยาวนานก็ตาม   เม่ือหมดกรรมชั่วก็จะ
กลับมาเกิดในโลกนี้อีกเชนกัน   ฉะน้ันโลกท่ีมนุษยอาศัยอยูนี้จึงเปนศูนยรวมของ
จิตวิญญาณของสัตวโลกท่ัวไป   จิตวิญญาณจะไปเท่ียวในจักรวาลใด   จะไปเที่ยว
วัฏจักรใด   ก็ตองมาสรางกรรมในโลกนี้ท้ังนั้น   ใครสรางกรรมอะไรไวดีหรือชั่ว
อยางไร   ก็จะไดไปตามกรรมท่ีทําไวนั้นเอง   เชนครอบครัวเดียวกันอยูรวมกัน
อยางมีความสุขแตกรรมทําคนละอยาง   คนหนึ่งทํากรรมช่ัว   คนหนึ่งทํากรรมด ี  
เม่ือชีวิตหมดไปก็จะแยกทางไปตามกรรมใครกรรมมัน   เวนเสียผูมีศีลเสมอกัน   มี
ความเห็นเหมือนกันและไดทํากรรมอยางเดียวกัน   พวกนี้ไปไหนไปดวยกัน   เกิด
ที่ไหนไปเกิดดวยกันได 

โลกมนุษยเปนสถานที่สรางกรรม 
ฉะน้ัน   โลกมนุษยน้ีเปนสถานท่ีสรางกรรมโดยเฉพาะ   คนที่เกิดมาในโลกน้ี

มีการสรางกรรมกันหมดทุกคน   พระพุทธเจาสรางบารมีก็มาสรางในโลกมนุษย   
บารมีที่เต็มเปยมสมบูรณก็เต็มอยูในโลกมนุษยนี้   มีดวงตาเห็นธรรมมีสติปญญา   
ละอาสวกิเลสตัณหาก็ละกันในโลกมนุษยนี้   หรือ   พระอรหันตอริยสาวกก็เชน
เดียวกันก็ไดมาบําเพ็ญบารมีอยูในโลกมนุษยนี้   จนไดบรรลุมรรคผลนิพพาน   ก็ 
ไดบรรลุธรรมในโลกมนุษยนี้   หรือผูจะไปตกนรกอเวจี   ไปเกิดเปนเปรต   เกิด
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เปนสัตวดิรัจฉาน   เปนอสุรกาย   ก็ทํากรรมช่ัวอยูในโลกมนุษยนี้เชนกัน   ฉะนั้น
โลกมนุษยจึงเปนศูนยกลางเปนตนทางของจิตวิญญาณ   ที่จะไปทองเที่ยวในวัฏ
จักรอื่นตอไป   หรือเหมือนกับทาอากาศยาน   ใครตองการไปเท่ียวท่ีไหนประเทศ
ใดก็ตีต๋ัวไปสายการบินนั้น ๆ   นี้ฉันใด   ใครอยากจะไปสูภพไหนชาติใดก็สราง
กรรมประเภทนั้น ๆ   ผลของกรรมจะเปนเคร่ืองบินพาทานไปเอง   ตามปกติแลว
จิตวิญญาณไปเกิดในท่ีไหนจะติดใจพอใจอยูในท่ีแหงนั้น   ถาไดเกิดในโลกมนุษย
ก็จะมีความหวงความอาลัยไมอยากไปในภพไหนเลย   ความหวงความยินดีนี้เองจึง
เปนตัวถวงใจผูกใจเอาไว   จะเขาใจวาโลกมนุษยนี้มีความสุขดีแลว   มีส่ิงใหเสพ
สุขไดตามใจชอบ   ตองการในส่ิงใดก็พอหาได   อยากชมวิวทิวทัศนความสวยงาม
ของโลกก็มีด ู  อยากสัมผัสในรูป   เสียง   กล่ิน   รส   โผฏฐัพพะท่ีถูกใจก็หาสัมผัส
ได   พระพุทธเจาตรัสไววา   โลกมนุษยนี้มีความงามงอนเหมือนราชรถ   มีคําตอ
ไปวา   มีผูโงเขลาเทานั้นของอยู   ผูมีสติปญญาที่ฉลาดรอบรูหาของอยูไม   ถาเรา
ใชวิจารณญาณพิจารณาในคําสอนของพระพุทธเจาในบทนี้จะเปนอุบายสอนใจตัว
เองไดเปนอยางด ี

ผูที่มีความทุกขเดือดรอนใจ   มีสาเหตุเนื่องจากไมยอมรับความจริง   ส่ิงใด
ไมถูกใจไมชอบใจก็จะเกิดความรูสึกรับในส่ิงนั้นไมได   เปนในลักษณะเขาขางตัว
เอง   ไมยอมรับในส่ิงท่ีไมถูกใจ   ไมวาส่ิงใดจะตองใหเปนไปตามใจชอบท้ังหมด   
ไมยืดหยุน   มีความเห็นอยางไร   มีความเขาใจเปนอยางไร   ก็อยากใหส่ิงท้ังหมด
เปนไปตามความเขาใจอยางนั้น   นี้คือศึกษาสภาพความเปนอยูของโลกไมท่ัวถึง   
ไมเขาใจในกระแสโลกท่ีมีอยูเปนอยูตามความเปนจริง   การศึกษาธรรมก็คือศึกษา
หลักของธรรมชาติคือความเปนจริง   ทุกส่ิงที่เกิดขึ้นแลวมีการตั้งอยูชั่วขณะ   แลว
ก็เปลี่ยนแปลงไปหรือดับไป   ความเขาใจและความเห็นของคนเรายอมแตกตางกัน   
จะใหทุกคนมีความเห็นเปนอยางเดียวกันนั้นเปนไปไมได   ความเห็นของนัก
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ปราชญบัณฑิตก็มีความเห็นเปนอีกอยางหนึ่ง   ความเห็นของคนพาลสันดานชั่วก็
เปนอีกอยางหนึ่ง   ในโลกนี้มีทั้งนักปราชญและคนพาลอยูรวมกัน   ความคิดความ
เห็นยอมมีความแตกตางกันไปเปนธรรมดา   ถาหากคบกับนักปราชญก็จะไมมี
ปญหา เกิดข้ึน   เม่ือจําเปนจะตองไดอยูในกลุมคนพาลก็ตองหาทางออกท่ียืดหยุน   
อานนิสัยของคนพาลสันดานชั่วให เขาใจ   ในธาตุแทของคนพาล    มีความ
ประพฤติเปนอยางไร   คนพาลก็คือคนพาล   จะเอาอะไรใหสมบูรณแบบไมได   คน
ท่ีใจตํ่าทรามการทําการพูดเขาไมไดคิดถึงเหตแุละผล   เขาก็จะทําจะพูดใหถูกกับใจ
เขาเทานั้นเอง   จะเอาความประพฤติในการทําการพูดของคนพาลใหถูกกับความ
ตองการของเราทั้งหมดไมได   ตองรูจักใหอภัยกับคนประเภทนี้   เพราะเขายังไมมี
สติปญญารับผิดชอบในการทําการพูดของเขาได 

บัณฑิตกับคนพาลก็มีความอยากอยูในตัว   แตใชความอยากท่ีแตกตางกัน   
การทํากรรมก็ทําไปคนละอยางกัน   คําวากรรม   ก็คือการกระทําทางกาย   และ
วาจามโนกรรมเปนใหญเปนประธานในความอยากท้ังปวง   การทําทางกายและ
วาจาจะออกมาจากความอยากของใจนี้ทั้งหมด   การทําผิดทําถูก   พูดผิดพูดถูกจะ
เปนผลสะทอนเขาหาใจ   ฉะนั้นการแกไขปญหาของความอยากตองแกกันที่ใจนั้น
คือ   ความเห็น   ความเห็นนี้เองจึงเปนเข็มทิศใหใจไดเปนไป   ถาใจมีความเห็น
ชอบก็จะเปนความอยากไปในทางที่ถูก   ถาใจมีความเห็นผิดก็จะเกิดความอยากไป
ในทางที่ผิด   จึงเปนเหตุเปนปจจัยใหมีการกระทํากรรมชั่วตอไปยาวนาน   และ
เปนเหตุเปนปจจัยใหเกิดการพูดผิดทําผิดเกิดข้ึน   ฉะนั้นความเห็นท่ีประกอบดวย
ความอยาก   จึงเปนจุดเร่ิมตนในการปฏิบัติธรรม   เพราะความอยากยังเปนดาบ
สองคม   ความอยากของคนพาลจะเปนผลนําไปสูทุคติโดยถายเดียว   ความอยาก
ของนักปราชญบัณฑิตจะเปนผลนําไปสูสุคติและสงผลใหถึงพระนิพพานได   ดัง
บาลีวา   ตณฺหาย   ตรติ   โอฆํ   ตัณหาคือความอยากจะเปนพลังสงใหผูปฏิบัติได
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ขามพนไปจากโอฆสงสาร   ผูจะนําเอาตัณหาคือความอยากมาปฏิบัติใหเกิดผลดีได   
ผูนั้นจะตองมีสติปญญาที่ด ี  มีความฉลาดรอบรูตามหลักความเปนจริง   ใหเปนไป
ตามไตรลักษณอยูเสมอ   หรืออยางนอยใหมีสติปญญาฉลาดรอบรูในการบําเพ็ญ
ความดีคือบุญกุศล   ผูจะบําเพ็ญบุญกุศลไดผูนั้นก็ตองรูจักบาปอกุศล   วาการทํา
บาปทําอยางไร   ผลของบาปเปนอยางไร   ถาเขาใจในบาปอกุศลดี   มีหิริความ
ละอายในการทําบาป   โอตตัปปะ   มีความกลัวตอผลของบาปที่จะตามสนองแกตัว
เอง   ผูนั้นก็จะเลือกทําแตกรรมดี   คือบุญกุศลตลอดไป   จนกวาจะไดเขาสูมรรค
ผลนิพพาน 

การเวียนวายตายเกิดเน่ืองจากตัณหา 
การเวียนวายเกิดตายในสามภพน้ี   ก็เนือ่งจากตัณหา   คือความอยากเปนตน

เหตุ   เชน   กามตัณหา   ภวตัณหา   และวิภวตัณหา   ตัณหาทั้งสามนี้ผูปฏิบัติตอง
ศึกษาใหเขาใจ   เพ่ือจะไดแกไขไมใหใจหลงไปตามตัณหา   ความอยากของใจนี้เอง
ท่ีไปเกิดในภพตาง ๆ   ความอยากนี้จะเปนเหตุใหไดสรางกรรม   คําวากาม   หมาย
ถึง   ความยินดคีวามพอใจในส่ิงใดส่ิงหนึง่   ไมไดผูกขาดจํากัดเฉพาะอยางใดอยาง
หนึ่ง   ความชอบใจในส่ิงใด   อารมณแหงความชอบใจความพอใจเรียกวา   อิฎฐา
รมณ   ท่ีเกิดข้ึนในส่ิงท่ีชอบใจ   ตัณหา   หมายถึง   ความอยากของใจโดยเฉพาะ   
ความอยากนี้ก็จะเปนไปตามความพอใจและชอบใจ   ถาความชอบใจในทางดีก็จะ
เกิดความอยากในทางที่ดี   ถาความชอบใจในทางท่ีไมดีก็จะเกิดความอยากในทาง
ที่ไมดี   ถาความพอใจชอบใจไปในทางโลก   ความอยากก็จะเปนไปในทางโลก   
ถาความชอบใจพอใจในทางธรรม   ความอยากก็จะเปนไปในทางธรรม   ฉะนั้น
ความอยากจึงเปนไปตามความพอใจและชอบใจท่ีเรียกวา   กาม   จะแบงออกเปน
สองหมวดใหญดวยกัน   เพื่อใหผูอานไดศึกษาและนําไปปฏิบัติตามความสามารถ
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ของตน   ๑. วัตถุกาม   ๒. กิเลสกาม   ท้ังสองกามนี้จะมีตัณหาคือความอยากครอบ
คลุมไวอยางแนนหนา   จึงยากแกสติปญญาจะฝาฟนใหกระจายหลุดออกจากใจได   
แตไมเหลือวิสัยไปจากสติปญญาท่ีมีความฉลาดเฉียบแหลมรูจักวิธีขุดคุยแยกแยะตี
แผกามตัณหาออกมาใหรูเห็นใหแจมแจงชัดเจน 

วัตถุกามนี้ก็แยกออกเปนสองประเภทดวยกัน   ๑. วัตถุกามที่มีวิญญาณ
ครอง    ๒. วัตถุกามที่ ไมมีวิญญาณครอง    วัตถุกามท่ี มี วิญญาณครองเปน
สังหาริมทรัพย   หมายถึง   สัตวท่ีเปนกรรมสิทธ์ิของเรารับผิดชอบอยู   มีความหวง
อาลัยผูกพันวาสัตวนั้นเปนของของเรา   ใจมีความอาวรณหวงใยอาลัยผูกใจไวกับ
สัตวนั้นอยู   ก็เกิดความยึดม่ันถือมั่นวาอยากใหอยูรวมกันไปตลอดกาล   ไมอยาก
พลัดพรากจากกัน   จะอยูกินหลับนอนท่ีไหนก็อยากอยูรวมกัน   อยากจะสัมผัส
อารมณแหงความรักตอกันอยูตลอดเวลา   ถาหากเกิดความไมเท่ียงมีความเปลี่ยน
แปลงเกิดข้ึน   จําเปนจะตองพลัดพรากจากกันไปจะอดใจไมไดเลย   จะเกิดความ
ทุกขใจไมสบายใจกินไมไดนอนไมหลับ   รองไหเสียใจแทบสติจะลมสลาย   
ความอยากใหชวิีตของเขาใหอยูเปนคูชีวิตของเราก็จะเปนความจริงเกิดข้ึน   น้ันคือ   
อนิจจัง   ความไมเที่ยง   แตเราจะทําใหเท่ียงโดยความเขาใจเอง   เม่ือส่ิงนัน้ไมเปน
ไปตามความเขาใจ   ก็จะเกิดความทุกขเดือดรอน   น้ีเรียกวาเรามีความเขาใจผิดจาก
หลักความเปนจริง   หรือไมรับความเปนจริงในส่ิงท่ีเปนอนิจจัง   ทุกขัง   อนัตตา   
ไมรับความจริงวา   ชีวิตเกิดจากสิ่งที่ตายเปนเราก็ตองตายเหมือนกัน   ชีวิตเกิดจาก
ส่ิงท่ีเปนทุกขเราก็ตองมีความทุกข   ชีวิตเกิดจากส่ิงท่ีไมเท่ียงเราก็ไมเท่ียง   ชีวิต
เกิดจากส่ิงไหน   เราก็จะเปนไปตามส่ิงนั้น   นี้คือการพิจารณาใหถูกตองตามหลัก
ความเปนจริง   เพื่อใหเกิดความรูจริงเกิดความเห็นจริงตามหลักสัจธรรมท่ีถูกตอง   
ดวยสติปญญาของตัวเอง 
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อยายึดมั่นถือมั่น 
ถาหากเราไมแกไขในความยึดม่ันถือม่ันหวงใยในหมูสัตวน้ีได   เมื่อชีวิตเรา

ตายไปเมื่อไร   ใจเราก็จะมาเกิดเปนลูกของสัตวตัวที่เราหวงอยูนั้นเอง   เพราะ
ความหวงความยึดมั่นเปนตัวกอภพกอชาติ   ยึดติดในส่ิงใดใจก็จะเกิดในส่ิงนั้น ๆ 
ตอไป   ตลอดญาติพี่นองเพื่อนฝูงและลูกหลาน   ถาจิตยึดติดผูกพันอยู   เมื่อตายไป
จิตก็จะยึดติดเกิดในคนกลุมนี้ตอไป   ถึงจะไดบําเพ็ญบุญกุศลมามากแลวก็ตาม   
บุญกุศลนั้นจะชวยใหไปเกิดในสุคติสวรรคไมได   เพราะจิตหาท่ียึดติดมีท่ีเกิดเอา
ไวแลว   อุปาทาน   ความยึดม่ันถือม่ันในปจจุบันมีกําลังแรงมาก   จึงยากจะหลุด
ออกไปได   ในคําโบราณทานสอนไววา   เม่ือคนกําลังจะตายใหเตือนวา   พุทโธ   
ธัมโม   สังโฆ   หรือบอกวาอยาหวงอะไรเลย   ใหผูกําลังจะตายไดมีสติสํานึกได   
เพ่ือไมใหจิตไปยึดติดอยูกับส่ิงใด ๆ   ในชวงขณะจิตจะออกจากรางกายนี้จึงเปนจุด
ท่ีสําคัญ   ผูจะไปสวรรคผูจะมาเกิดเปนมนุษย   หรือผูจะไปตกอบายภูมิ   นรก   
เปรต   สัตวดิรัจฉาน   หรือไปเกิดเปนพวกอสุรกายท่ีเปนวิญญาณเรรอนจรจัดก็อยู
ในชวงนี้เอง   ถาผูเคยภาวนาปฏิบัติจะรูจักในวิธีหลีกออกจากกอบายภูมิได   ถึงเขา
เคยไดทําบาปกรรมที่ไมดีเอาไวไมมากนัก   เขาจะนึกถึงแตกรรมดีที่ทําเอาไวแลว   
จิตมีความราเริงในบุญ กุศล เมื่อตายไปไมตองบวชลูกหลาน   ไมตองใหพระ
มาสวดมาติกาบังสุกุล   เขาก็จะไปสูสุคติดวยบุญกุศลของเขาเองได   ถาผูทํา
บาปกรรมเอาไวมากมาย   ถึงนมินตพระมาสวดมาติกาบังสุกุลและบวชลูกหลานจูง
ก็จะไมมีผลอะไร   เขาก็จะไปตามกรรมช่ัวที่เขาทําไวแลว   บุญกุศลก็จะไดแกผูมี
ชีวิตอยูเทานั้น 

จะมีคําถามวา   การทําบุญอุทิศไปใหผูตายจะไดรับหรือไม   ตอบ   ผูตายท่ี
ไมไดรับสวนบุญจากญาติ   มี ๔ จําพวก   ๑. ผูตายไปเกิดในสวรรค   ๒. ผูตายไป
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ตกนรก   ๓. ผูตายไปเกิดเปนมนุษยแลว   ๔. ผูตายไปเกิดเปนสัตวเดรัจฉาน   ท้ัง ๔ 
ประเภทนี้ไมมีสิทธิ์จะไดรับบุญกุศลจากญาติท่ีอุทิศไปให   ผูจะไดรับบุญกุศลจาก
ญาติไดมี ๑ ใน ๑๒ ของเปรต   หมูเปรต ๑๒ จําพวกน้ี   มีจําพวกหนึ่งที่เปนเปรต   
กําลังจะหมดในบาปกรรมอกุศล   พรอมที่จะเกิดเปนมนุษยไดแลว   เมื่อไดรับบุญ
กุศลจากญาติอุทิศใหก็จะไดรับทันที   สวนเปรตจําพวกท่ีมีบาปกรรมมีมากอยู   จะ
รับผลบุญท่ีญาติอุทิศไปใหไมไดเลย   จะตองรับผลของบาปกรรมตอไป   จนกวา
กรรมนั้นจะเบาบางลงจึงจะรับสวนบุญจากญาติได   การที่ทําบุญอุทิศใหแกผูตาย
ไปนั้นเปนส่ิงที่ดี   เปนวิธีที่ใหระลึกนึกถึงพระคุณตอผูมีพระคุณแกเรา   ทานจะได
รับหรือไมไดรับเปนอีกเร่ืองหน่ึง   ใหเราไดกระทําในสวนที่ดีเพ่ือระลึกคุณทานก็
แลวกัน   การทําบุญอุทิศนี้   เราจะนึกอุทิศใหแกใคร ๆ ก็ทําได   ถึงคนอื่นสัตวอื่น
จะไมไดเปนเครือญาติของเราก็ตาม   เมตตาธรรม   กรุณาธรรม   ความรักความ
สงสารเราท่ีมีอยูจะแบงบุญกุศลนี้ใหแกเพื่อนเกิดแกเจ็บตายดวยกัน   จึงเปนส่ิงท่ี
ควรทําอยางย่ิง   เปนวิธีฝกนสัิยไมเปนผูเห็นแกตวัจะทําใจใหเปนมิตรกับทุก ๆ คน   
ใหความสุขใหความเปนธรรมแกสัตวทุกหมูเหลา   ถาทําไดอยางนี ้  เม่ือเกิดในภพ
ชาติตอไปจะไดเปนใหญ   มีพวกพองบริวารท่ีใหความเคารพตอเรา   มีมากมาย
มหาศาลทีเดียว 

วัตถุกามท่ีไมมีวิญญาณครอง   หมายถึง   สมบัติท่ีเปนอสังหาริมทรัพย   เชน
บานเรือน   ท่ีดิน   หรือสังหาริมทรัพย   พวกเงินทองกองสมบัติตาง ๆ ท่ีเรามีอยู   
และเปนสมบัติของเราในเร่ืองของทางโลก   ในแงของกฎหมายในสมมุติวาเปน
สมบัติของเราเทานั้น   ถาดูผิวเผินก็ถือวาเปนเรื่องธรรมดาไป   ในโลกน้ีจะมีสมบัติ
เปนปจจัยอาศัย   ใหความสุขแกผูเปนเจาของเปนอยางดีและใหเกิดความทุกขแก
ตัวเราไดเชนกัน   ฉะนั้นความสุขและความทุกขไมมีในวัตถุสมบัตินั้นเลย   สมบัติ
เปนธาตุของโลกมีอยูในโลกนี้ตลอดทุกยุค   ทุกสมัย   สมบัติน้ีจะมีอยูเปนคูของ
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โลกตลอดกาล   ท้ังอดีตท่ีผานมาจนถึงปจจุบันจะมีอยูเปนคูของโลกตลอดไปไมมี
ท่ีส้ินสุด   มนุษยท่ีไดเกิดมาก็ตองอาศัยสมบัติของโลกนี้เลี้ยงชีวิตใหอยูได   เม่ือมี
ชีวิตอยูก็อาศัยกันไปอยูกันไปใครจะเขาใจวาสมบัตินี้เปนของของเราก็คิดเอาเองได   
แตสมบัติโลกก็จะไมเขาใครออกใคร   เปนปกติความเปนกลางและเปนความจริง
อยูในตัวมันเอง   แตมนุษยเรามีความเขาใจไปวา   สมบัตินี้เปนของของเรา   แตก็
เขาใจถูกตามสมมุติในขณะเรามีชีวิตอยูเทานั้น   เมื่อถึงวันที่ตายจากสมบัตินี้ไป   
ในคําวาสมบัติของเราก็หมดความหมาย   ไมมีใครหาบหามเอาสมบัติของโลกไป
ไดเลย   จะมีสมบัติมากหรือนอยก็เพียงมาอาศัยกันอยูชั่วคราวเทานั้น   ถึงสมบัติจะ
เปนของประจําโลกก็ตาม   แตคนผูมีสมบัติจะหลงในสมบัติเอง   เมื่อเกิดความหลง 
ในสมบัติเมื่อไร   ใจก็จะเกิดความหวงความอาลัยอาวรณและผูกใจไวกับสมบัตินั้น
จนลืมตัว 
 ใจท่ีหลงวนเวียนเกิดตายเพราะหลงในวัตถุสมบัตินี้มีมากทีเดียว   จะเปน
ชาติใดภาษาใดฐานะเปนอยางไรอาชีพอะไรไมสําคัญ   ก็นับไดวาเปนผูหลงสมบัติ
ของโลกมากอนทั้งนั้น   แตปจจุบันชาตินี้ใครจะมีอุบายวิธี   มีสติปญญาแกปญหา
ของใจท่ีหลงสมบัติของโลกนี้ไดอยางไร   ก็ตองใชความสามารถเฉพาะตัว   ใคร
จะมาหลงยึดติดผูกพันในสมบัติของโลก   ผูน้ันก็จะไดมาเกิดตายอยูในโลกน้ีตลอด
ไป   ฉะน้ันผูปฏิบัติตองมาแกไขใจท่ีมาหลงสมบัติของโลกน้ี   โดยใชสติปญญาอบ
รมใจสอนใจใหรูความจริงในสมบัติของโลก   ใชปญญาพิจารณาวา   สมบัติของ
โลกท่ีเราเปนเจาของ อยู   มีสวนไหนบางเม่ือเราตายไปจะไดเอาติดตัวไปได   ใหใช
หลักฐานมายืนยันดวยเหตุผลวา   เราเห็นผูมีฐานะที่ดีตายไปแลวหลายคน   ในชวง
ที่เขามีชีวิตอยู   สมบัติท้ังหลายจะเปนของกูมาตลอด   เมื่อเขาตายไป   คําวาของกู
เอาไปดวยไมไดเลย   ใหใชปญญาพิจารณาอยูเสมอวา   ไมมีสมบัติอะไรเปนของ
เราท่ีแนนอน   เม่ือถึงคราวท่ีเปลี่ยนแปลงสมบัติท่ีเรารักก็จะตองพลัดพรากจากกัน   
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ถึงชีวิตจะมีอยูอาจถูกอัคคีภัย   อุทกภัย   วาตภัย   โจรภัย   ทําใหสมบัติท่ีเรารักได
พลัดพรากจากเราไปได   หรือสมบัติยังมีอยูเราจะตายจากสมบัตินี้ไปก็ได   เม่ือใจ
ยังหวงในสมบัตินี้อยูก็จะไดมาเกิดใหม   เกิดเปนมนุษยบาง   เกิดเปนเปรตบาง   
เกิดเปนสัตวดิรัจฉานบาง   แลวมาผูกพันยินดีอยูในสมบัตินั้นตอไป   เพียงสมบัติ
เทานี้ก็ทําใหใจไดมาเกิดมาตายในโลกนี้ได   เมื่อไรจะมีสติปญญามาแกไขปญหานี้
ใหหมดไปจากใจ   ความหลงใหลเขาใจผิดคิดวาสมบัตินี้เปนของของเราจะแกไข
ไดดวยสติปญญาท่ีฉลาดเทาน้ัน 
 กิเลสกาม   หมายถึงใจที่มีราคะ   โทสะ   โมหะ   ที่ยังลุมหลงอยูในกามคุณ   
คือ   รูป   เสียง   กลิ่น   รส   โผฏฐัพพะ   กิเลสกามนี้ย่ิงมีความละเอียดออนมาก   
จึงยากแกผูมีสติปญญาทรามท่ีจะแกได   วัตถุกามท่ีไดอธิบายมาแลวยังแกไมได   
ท้ังท่ีเปนวัตถุกามอันหยาบสุดและแกไขไดงาย   แตเราก็ไมยอมท่ีจะแกไขใหหมด
ไปจากใจ   ไฉนจะมาแกไขให   กิเลสกาม   ใหหมดไปจากใจไดเลา   แตก็ไมเหลือ
วิสัยถาเรามีสติปญญาที่ดีมีความฉลาดรอบรูอยางเฉียบแหลม   สามารถแยกกิเลส
และใจใหออกจากกันได   ถาทําไดอยางนี้   สติปญญาก็จะสอดแทรกเขาหาใจไดทัน
ที เม่ือยังมีกิเลสตัณหาหอมลอมใจไวอยูก็ยากท่ีใจจะไดรับแสงสวาง   จาก
ความรูความฉลาดจากสติปญญาได   เม่ือใจยังหลงใหลในกามคุณอยู   จะมารับรู
ขาวสารอันเปนความจริงจากสติปญญาไมไดเลย   น้ีเรียกวาใจตกอยูในท่ีมืดบอด   
เรียกวา   อวิชชา   หลงระเริงอยูกับรูป   เสียง   กลิ่น   รส   โผฏฐัพพะจนลืมตัว   
เรียกวา   โมหะ   เม่ือโมหะ   อวิชชา   ยังปดบังใจใหมืดมิดอยูอยางนี้   จึงเปน   
ตโม   ตมะ   ใจท่ีมืดบอดตามกระแสโลกมาแลว   ก็จะมืดบอดตามกระแสโลกตอ
ไป   เม่ือไรใจจะไดรับรูขอมูลขาวสารความเปนจริงจากสติปญญา   เรามีความจริง
อะไรท่ีจะใหปญญานําไปสอนใจไดบาง   ใจท่ีหลงไปตามกิเลสกามมายาวนาน   
จนเกิดความเคยชินลืมตัวไปแลว   การเสพในรูป   เสียง   กลิ่น   รส   โผฏฐัพพะ   
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ก็ถือวาเปนเร่ืองธรรมดาหาจุดแกไขไมไดเลย 
เราเปนนักปฏิบัติจะมีอุบายวิธีเอาความจริงอะไร   เขาไปหักลางความเห็น

ผิดของใจนี้ได   จะเอาทุกข   โทษ   ภัย   ท่ีเกิดจากกามคุณไปสอนใจดวยวิธีใด   ใจ
จึงยอมรับความจริง   เม่ือใจยังมัวเมาหลงใหลอยูในกามคุณอยูอยางนี้   ถาสติ
ปญญาไมฉลาดพอตัวจะสอนใจไมไดเลย   การสอนใจใหคลายจากกามคุณได   
ตองใชเหตุผลท่ีมีขอมูลถูกตองชัดเจนเทานั้นท่ีจะนําไปสอนใจได   ใจไดสะสม
ความเห็นผิดติดอยูในกามคุณอยางแนบแนนมายาวนาน   จนกลายเปนนิสัยความ
เคยชิน   เกิดมาในชาติไหนใจก็ไดสัมผัสในกามคุณมาตลอด   จะวากามคุณเปนส่ิง
เสพติดระดับโลกก็ไมผิด   ทุกชาติทุกภาษาจะหลงติดในกามคุณนี้ดวยกัน   แมแต
ภพของสัตวดิรัจฉานก็เสพติดอยูในกามคุณนี้   ชาติของมนุษยท่ัวโลกก็เสพติดอยู
ในกามคุณ   เทพภูมิตาง ๆ ในสวรรคก็มีการเสพติดในกามคุณนี้เชนกัน   แตเสพ
ทางใจ   ฉะนั้น   กามคุณจึงเปนส่ิงเสพติดระดับโลก   ไมมีหมอคนใดในโลกนี้จะ
ผลิตยามาแกโรคเสพติดในกามคุณนี้เลย   มีแตหมอผลิตยามาบํารุงเพื่อประกอบ
เสพกามคุณเทานั้น   มนุษยจึงไดติดงอมแงมกันทั่วโลก   ไมมีใครคิดจะรักษาโรคน้ี
ใหหายไปจากใจบางเลย   จะวาโรคติดเช้ือเปนกรรมพันธุก็ไมผิด   โรคเสพติดชนิด
นี้มีวิธีรักษาใหหายขาดได   ผูคนพบยาขนานนี้ในคร้ังแรก   ช่ือวา   สมณโคดม   
หรือ   พระพุทธเจาน้ันเอง   จึงต้ังช่ือยาวา ธรรมโอสถ   ในคร้ังพุทธกาลมีผู
กินยาขนานนี้ไดหายจากโรคเสพติดในกามคุณเปนจํานวนมาก   ตํารายานี้ก็ไดสืบ
ทอดกันมาจนถึงปจจุบัน   ในยุคนี้ผูปรุงยาอาจจะไมไดสัดสวน   หรือปรุงยาผิด
สูตร   กําลังยาจึงออนจึงแกโรคกามคุณไมไดผลเทาท่ีควร 

ฉะนั้นการปฏิบัติธรรมในยุคนี้สมัยนี้   การตีความในธรรมะตางคนก็มีสิทธ์ิ
จะตีความได   เม่ือตีความออกมาอยางไรก็นําไปปฏิบัติและสอนคนอื่นอยางนั้น   
เม่ือตีความออกมาไมเหมือนกัน   จึงกลายเปนกกเปนเหลาวาเปนสายโนนสายนี้



เหตุใหเกิดทุกข  ๑๕ 

เกิดข้ึน   สายน้ันปฏิบัตอิยางน้ัน   สายนี้ภาวนาอยางนี้   แตละสายก็ประกาศวา   วิธี
นี้ถูกตองตรงตอมรรคผลนิพพานท่ีสุดแลว   สายอื่นถาไมภาวนาปฏิบัติอยางนี้จะ
ไมถูกตอง   แตละสายจะพูดกันอยางนี้อยางผูกขาด   จึงมีความสับสนเกิดข้ึนในหมู
นักปฏิบัติทั้งหลาย   จะมีใครเปนผูตัดสินวาสายไหนผิดสายไหนถูก   ในยุคนี้จึง
ยากที่จะตัดสินได   ถึงทานจะรูอยูเต็มใจก็จะแกไขในความเห็นนี้ไมไดเลย   ดังมี
นิทานเร่ืองของตาบอดคลําชาง   ใครคลําถูกท่ีไหนก็ประกาศออกไปวาชางเปน
อยางนี้   ถาจะเอาบอดกลุมนี้มาตกลงกันวาชางตัวจริงเปนอยางไร   บอดทุกคนก็จะ
ยืนยันวาเราไดสัมผัสชางตัวจริงดวยกัน   จะหาขอยุติจากกลุมตาบอดนี้ไมไดเลย   
ถึงจะมีผูตาดีรูเห็นชางท้ังตัวจะไปพูดใหตาบอดเหลานี้เชื่อ   พวกบอดเหลานี้ก็จะ
ไมเชื่ออยูนั้นเอง   นี้ฉันใด   การตีความหมายในธรรมออกมาอยางไร   ก็จะปฏิบัติ
และสอนผูอื่นไปตามนั้น   มีความม่ันใจในวิธีของตัวเองสูง   จะวาถึงยุคสมัยใน
กลุมกาลามสูตรก็คงไมผิด   ในส่ิงท่ีผิด   แตมาเขาใจวาถูก   การปฏิบัติท่ีเปนมิจฉา   
แตเขาใจวาปฏิบัติเปนสัมมา   ความเห็นอยางนี้ก็จะเปนความเห็นผิดตอไป   ถึงจะมี
ผูรูดีรูชอบรูจริงในมรรคผลนิพพานมาอธิบายความจริงใหฟง   ก็จะรับไมไดอยูนั้น
เอง 

กามตัณหา 
 กิเลสกามนี้มีความละเอียดออนมาก   จึงยากแกผูปฏิบัติจะละใหหมดไปจาก
ใจ   แตไมเหลือวิสัยแกผูมีสติปญญาท่ีฉลาดรอบรู   กิเลสกาม   วัตถุกาม   ท้ังสอง
พูดรวมกันวา   กามตัณหา   เปนตัวสมุทัย   ท่ีจะเปนตัวกอเหตุเปนปจจัยโยงใยให
เกิดทุกข   ในอริยสัจส่ีท่ีทุกคนไดอานในตํารามาแลว   พระพุทธเจาไดทรงยกเอา
ทุกขที่เปนความจริงมาเปนหลักเร่ิมตน   เพราะทุกขเปนผลท่ีเกิดจากกามตัณหาก็
จริง   จะไปละกามตัณหาเลยทีเดียวไมได   ในภาคปฏิบัติแลวตองเอาทุกขที่เปนผล
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สวนหยาบมาเปนหลักพิจารณา   เพราะทุกขมีอยูกับตัวเรามีความรูสึกสัมผัสทาง
กายและใจอยูตลอดเวลา   เอาทุกขมาพิจารณาวิจัยวิเคราะหใหรูเห็นดวยสติปญญา
ของเราเอง   ความทุกขเปนส่ิงท่ีทุกคนไมตองการ   เปนส่ิงท่ีทรมานกายและใจให
อดทนไดยาก   แตก็จําใจรับเพราะเกิดมาในกองทุกขนี้แลว   เมื่อเราไมตองการใน
ผลที่เปนทุกขอยางนี้   วิธีที่จะแกไขปองกันไมใหทุกขเกิดข้ึน   ก็ตองใชสติปญญา
ขุดคุยหาที่มาของทุกขวาเกิดจากเหตุอะไร   ถาเขาใจและรูเห็นในเหตุใหเกิดทุกขได
ชัดเจนแลว   วิธีที่จะทําลายในเหตุนั้นไมใหกอตัวข้ึนอีกก็จะเปนของงาย   เหตุให
เกิดทุกขคือกามตัณหาจึงเปนหลักใหญที่จะตองชําระใหหมดไปจากใจ   ทําลายเหตุ
ท่ีเกิดทุกขใหถูกกับจุดและเปาหมาย   มิใชวาจะไปแกทุกขดวยความสงบของสมาธิ
ตามที่เขาใจกัน   วิธีทําสมาธิใหจิตมีความสงบนั้น   เปนเพียงวิธีหลบทุกขไปช่ัว
คราว   เหมือนกับเอากอนหินไปวางทับกอหญาเอาไว   เม่ือเอากอนหินออกหญาก็
เกิดขึ้นในที่นั้นตอไป   น้ีฉันใด   ใจท่ีหลบทุกขอยูในสมาธิความสงบก็ฉันนั้น   วิธี
นี้จึงไมถูกตองตามหลักการที่พระพุทธเจาไดตรัสไวแตอยางใด 

ขอใหผูปฏิบัติไดศึกษาวิธีการปฏิบัติเพื่อละกามตัณหา   ตามหลักเดิมท่ีพระ
พุทธเจาไดตรัสไวแลว   และตีความหมายในคําวา   กามตัณหาใหถูกตอง   ถาไม
เขาใจก็ยากท่ีจะทําลายกามตัณหาใหหมดไปจากใจได   เพราะกามตัณหาเปนราก
เหงาเคามูลใหญใหแกกิเลสทั้งปวง   เปนเหตุเปนปจจัยเช่ือมโยงไปใหภพชาติตาง ๆ   
และเปนเหตุเปนปจจัยใหเกิดความทุกขกายและเกิดความทุกขใจนานาประการ   
หรือเรียกวา   เปนศูนยรวมใหญของกิเลสทั้งปวง   จะเปนความโลภ   ความโกรธ   
ความหลง   ราคะ   ความกระสันในความรักความใครความกําหนัดยอมใจ   ก็เปน
ผลเกิดขึ้นจากกามตัณหาเปนตนเหตุดวยกันท้ังนั้น   เหมือนกันกับฝกหมามุยท่ีอยู
ใกลเรา   เม่ือขนมาถูกตัวเม่ือไรก็จะเกิดคันทรมานเปนอยางมาก   จะเอายามาแกก็
หายไดชั่วคราว   ทีหลังก็คันอีกแกปญหาเฉพาะหนาอีก   ถาผูมีความฉลาดก็จะขุด
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รากเหงาเครือหมามุยท้ิงเสีย   ตอไปก็จะไมทนทุกขทรมานในการคันอีกตอไป   นี้
ฉันใด   ใจท่ีเปนทุกขดิ้นรนอยูในโลกนี้   จะมาทําสมาธิใหใจมีความสงบเพื่อหลบ
ความทุกขกายความทุกขใจก็ยอมทําได   แตก็จะหายทุกขไดในช่ัวขณะท่ีจิตมีความ
สงบอยูเทานั้น   เม่ือจิตถอนออกจากความสงบมาก็เจอทุกขอีกเหมือนเดิม   ทุกคน
ก็เคยสัมผัสในความสงบมาแลว   กิเลสนอยใหญไดหมดไปจากใจหรือยัง   จะตอบ
แทนไดเลยวายัง   เพราะวิธีนี้ไมใชวิธีละกิเลสตัณหาใหหมดไปจากใจแตอยางใด   
เปนวิธีหลบกิเลสชั่วคราวเทานั้น   หลักสําคัญคือใชสติปญญาทําลาย   กามตัณหา   
ใหหมดไปจากใจใหไดเทานั้นจึงจะถูกตอง 

การทําสมาธิก็ควรภาวนาตอเนื่องกันอยูเสมอ   เพื่อความสุขใจสบายใจไป
ไดบางคร้ังบางคราว   หรือทําเพื่อใหเกิดกําลังใจจะนําไปเสริมปญญาเทานั้น   ถา
ปญญาไมเคยฝกไวกอนไมเคยพิจารณาในสัจธรรมอะไรเลย   กําลังใจท่ีเกิดจาก
สมาธิก็จะนําไปเสริมปญญาไมไดเลย   เหมือนกับปากกาท่ีซ้ือมาในราคาแพง   ถา
เขียนหนังสือไมเปนปากกาก็ไมมีความหมายอะไร   หรือเหมือนกับแวนตาอยางดีมี
ราคาแพง   ใหคนตาบอดสวมใสจะมีความหมายอะไรกับแวนตานั้น   นี้ฉันใดใจท่ี
มืดบอดดวยสติปญญาไมเคยฝกคิดพิจารณาในหลักสัจธรรมมากอน   ไมเคยคิดใน
เร่ือง   อนิจจัง   ทุกขัง   อนัตตามากอน   สมาธิก็เปนไดตามแบบฉบับของพวก
ดาบสฤๅษีเทานั้น   ขณะนี้เราเปนชาวพุทธก็ตองปฏิบัติภาวนาใหถูกกับศาสนาพุทธ   
ในคําวา   สมถะและ วิปสสนาแตละวิธีตองศึกษาใหเขาใจ   วาสมถะปฏิบัติอยางนี ้  
การเจริญวิปสสนาปฏิบัติอยางนี้   มีนักปฏิบัติหลายทานพูดวา   จะภาวนาปฏิบัติ
ตามแนวทางของพระพุทธเจา   เม่ือภาวนาเอาจริงเม่ือไร   จะเปนไปในความสงบ
แบบฤๅษีกันท้ังนั้น   แตก็ยังตั้งความหวังไววา   ปญญาจะเกิดข้ึนจากความสงบนี ้  
แมผูสอนก็สอนกันในลักษณะนี้   ผูปฏิบัติตามก็ตองเชื่อตามนี้และภาวนาอยางนี ้  
การตีความในวิธีทําสมาธิก็ไมแตกตางกัน   เพราะมีความมุงหวังอยูในความสงบ
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เหมือนกัน   จะแตกตางในคําบริกรรมซ่ึงไมเปนส่ิงท่ีสําคัญ   ถาจิตมีความสงบได
คําบริกรรมนั้นใชไดท้ังหมด   การตีความในวิปสสนารูสึกวามีความแตกตางกันใน
บางสํานัก   มีความแตกตางกันอยางไรใหทานไปศึกษาดูเองก็แลวกัน   เหตุผลพอ
เชื่อถือไดหรือเชื่อไมไดใหทานเปนผูตัดสินดวยตนเองก็แลวกัน 
 กามตัณหา   เปนเร่ืองละเอียดออนและเปนเร่ืองใหญ   จะไปละอาสวกิเลส
ดวยวิธีทําสมาธิความสงบใหหมดส้ินไปจากใจไมได   เหมือนกินยาแกปวดหรือฉีด
ยาชาเพื่อระงับปวดไดชั่วคราวเทานั้น   เม่ือหมดฤทธ์ิยาความเจ็บปวดก็กําเริบข้ึนมา
อีกเหมือนเดิม   นี้ฉันใด   การทําสมาธิความสงบก็เปนในลักษณะฉันนั้น   จะเอา
ไปละกิเลสตัณหา   จะเอาไปละมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดของใจไมไดเลย   วิธีน้ีพระ
พุทธเจาเคยไดทํามาแลว ๕ ปกวา   ก็ละกิเลสตัณหาไมได   การทําสมาธิความสงบ
ของพระองคมีความชํานาญมาก   ในขณะจิตอยูในความสงบของสมาธิ   กิเลส
ตัณหานอยใหญก็เหมือนหมดไปส้ินไปจากใจ   เมื่อจิตถอนออกจากสมาธิความ
สงบแลวกิเลสตัณหานอยใหญก็เกิดขึ้นที่ใจตามเดิม   พระองคเห็นวาวิธีอยางนี้มิใช
เปนไปเพ่ือละอาสวกิเลสตัณหา   ไมเปนไปเพ่ือความพนทุกข   ไมเปนไปเพ่ือความ
รูแจงเห็นจริงในสัจธรรม   ไมเปนไปในมรรคผลนิพพานแตอยางใด   พระองคจึง
ไดลาดาบสท้ังสองนั้นไปเสีย   เพื่อแสวงหาอุบายวิธีอยางอื่นตอไป   ในที่สุดพระ
องคก็ไดคนพบในอุบายวิธีการเจริญวิปสสนา   พระองคเห็นวาเปนอุบายวิธีที่ถูก
ตองที่สุดแลว   จึงไดต้ังใจเจริญในวิปสสนานี้ตอไปอยางตอเน่ือง   ในชวงที่พระ
องคไดเจริญวิปสสนาอยูนั้น   ความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลาก็ยอมมี   พระองคก็ทํา
สมาธิเปนอุบายพักใจเพ่ือใหเกิดกําลัง   เสริมสติปญญาพิจารณาในหลักความเปน
จริงตอไป   ในที่สุดพระองคก็ไดตรัสรูเปนพระพุทธเจาอยางสมบูรณ   จากนั้น
พระองคก็ไดเรียบเรียงอุบายวิธีปฏิบัติอยางถูกตองที่สุด   และงายตอการปฏิบัติ
เพ่ือบรรลุแหงมรรคผลนิพพาน   ในคร้ังพุทธกาลท่ีมีผูบรรลุเปนพระอริยเจาไดงาย   



เหตุใหเกิดทุกข  ๑๙ 

ก็เพราะทานเหลาน้ันไดปฏิบัติถูกตองตามอุบายวิธีของพระพุทธเจาน้ันเอง 
กามตัณหานี้จึงเปนตนเหตุที่สําคัญ   เปนตัวแปรสภาพใหใจไดเปลี่ยนไปใน

ภพท้ังสาม   เปนตัวนําท่ีจะใหเกิดความอยากในภพท้ังปวง   เชน   ภวตัณหาหมาย
ถึง   ความอยากในภพท่ีชอบใจ   วิภวตัณหา   ความไมอยากในภพท่ีไมชอบใจ   
ภพท่ีชอบใจเปนอยางไร   ภพท่ีไมชอบใจเปนอยางไร   จะไดแยกอธิบายใหผูอาน
ไดเขาใจ   เพื่อจะไดนําไปเปนอุบายสอนตัวเอง   ภพที่ชอบใจและภพที่ไมชอบใจน้ี
อยูในที่เดียวกัน   สมมุติวาเทพเทวดา   เม่ืออยูในภพนี้ก็มีความดีใจชอบใจในภพ
ของเทวดา   เรียกวา   ภวตัณหา   ความพอใจอยากอยูในภพนี้ตลอดไป   ภพนี้ก็เปน
ส่ิงท่ีไมเท่ียงเปนภพท่ีเปลี่ยนแปลงได   เม่ือผลบุญท่ีทําไวหมดไปก็จะลงมาเกิดใน
โลกมนุษยอีก   ความไมชอบใจในภพของมนุษย   จึงเรียกวา   วิภวตัณหา   เม่ือมา
เกิดในภพของมนุษยก็เกิดความยินดีพอใจในโลกมนุษยอีก   เรียกวา   ภวตัณหา   
เมื่อทํากรรมที่ไมดีเอาไวก็จะไดไปเกิดในภพของเปรต   ภพของพวกสัตวดิรัจฉาน   
ก็ไมอยากจะไปเกิดในภพน้ัน ๆ   จึงเรียกวา   วิภวตัณหา   อธิบายใหรูเพียงเทานี้คิด
วาทานคงเขาใจ   หรือเทียบไดอีกวา   เราอยูท่ีไหนเปนสถานท่ีชอบใจ   เรียกวา   
ภวตัณหา   ถาไดยายไปอยูท่ีอื่นเปนสถานท่ีไมชอบใจเรียกวา   วิภวตัณหา   ภพท่ี
ไปดีหรือไมดี   ชอบใจหรือไมชอบใจ   จึงไมเปนส่ิงสําคัญ   เพราะกรรมจะเปนตัว
กําหนดใหเปนไปเอง   ตัวสําคัญท่ีสุดคือ   กามตัณหา   ถาทําลายกามตัณหาใหหมด
ไปจากใจไดเพียงอยางเดียวเทานี้   กิเลสตัณหานอยใหญก็จะหมดส้ินไป   เพราะ
กามตัณหาเปนแมทัพใหญเปนหัวหนาทีมใหแกกิเลสท้ังปวง   ถาเราเขาใจในหลัก
การอยางนี้ก็จะงายในการปฏิบัติธรรม 

ภพชาติตาง ๆ ที่พวกเราและสัตวทั้งหลายเกิดตาย ๆ อยูในโลกนี้มีความทุกข
อยางไร   เราก็นําเอามาพิจารณาในเร่ืองของความทุกขนั้น ๆ   จนทําใหใจเกิดความ
สลดสังเวชและกลัวในการเกิดอีกตอไป   ใหใจมีความเห็นชอบรูจริงตามความเปน
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จริงวาเกิดมาในโลกนี้มีแตความทุกขใหผลอยูตลอดเวลา   เชน   สภาวทุกข   คือ
ทุกขประจําขันธ   รูปขันธ   มีธาตุดิน   ธาตุน้ํา   ธาตุลม   ธาตุไฟ   อาศัยกันอยู   แต
ละธาตุก็ใหผลเปนทุกขตอเนื่องถึงใจอยูตลอดเวลา   ธาตุดินจะเกิดผลใหใจไดรับ
ทุกขอยางมากทีเดียว   มีโรคภัยเกิดข้ึนในธาตุดินมากดังเห็นกันอยูท่ีโรงพยาบาล   
หรือในสถานที่อื่น ๆ ท่ัวไป   เมื่อมีอายุมากเทาไรรางกายก็ยิ่งทรุดโทรม   กําลังกาย
ก็ยิ่งถดถอยมีความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลา   กระดูกเสนเอ็นก็เส่ือมสภาพไป   ถามีโรค
ภัยเกิดข้ึนซํ้าเติมความทุกขก็เพิ่มความรุนแรงมากข้ึน   เม่ือชีวิตในวัยหนุมรางกาย
ยังมีความแข็งแรง   จะเกิดความลืมตัวเพราะมัวเมาอยูกับกิเลสตัณหา   เพลิดเพลิน
อยูกับรูป   เสียง   กล่ิน   รส   โผฏฐัพพะ   จนลืมตัวไปวาเราเองไดรับความสุขท่ีสม
ใจ   อีกไมนานก็จะเกิดความเปลี่ยนแปลงใหเกิดเปนทุกขได   การหลงใหลติดใจ
ในกามคุณนี้มีท้ังมนุษยและสัตวดิรัจฉานทุกประเภท   ถึงสัตวจะพูดไมได   ใน
กิริยาและพฤติกรรมการแสดงออกก็รูไดวาเปนทุกข   ฉะนั้นการใชปญญาพิจารณา
ตามความเปนจริงอยูอยางนี้   จึงเรียกผูนั้นวามีความเพียรและมีการปฏิบัติธรรม   
การศึกษาธรรมก็คือใชปญญาพิจารณาความเปนจริงท่ีมีอยูในตัวเอง   และส่ิงภาย
นอกใหเปนไปในอนิจจัง   ทุกขัง   อนัตตา 

เรียนรูในตําราและรูจริงจากปญญา 
ขณะนี้ผูปฏิบัติไมสนใจในการพิจารณาทางปญญา   ไมสนใจในการวิจัย

วิเคราะหตรึกตรอง   ไมตองคิดพิจารณาใหเสียเวลา   อยากรูธรรมะหมวดไหนก็ไป
อานในตําราก็รูได   อยากรูเรื่องอนิจจัง   ทุกขัง   อนัตตา   ก็ไปศึกษาในตําราก็รู
ความจริงนี้ได   การเรียนรูในตาํราและรูจริงจากปญญา   จะมีความแตกตางทางจิต
ใจ   เหมือนกับอาหารสําเร็จรูป   เราอยากรับประทานอาหารประเภทไหนก็ซ้ือรับ
ประทานอิ่มได   ถาอาหารนั้นทํากับมือเราเองรับประทานเอง   ในความรูสึกจะเกิด
ความพอใจในฝมือเราเอง   ถึงรานอาหารเขาเลิกไปก็ไมเกิดความเดือดรอน   เพราะ
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เราทําอาหารรับประทานเองไดอยูแลว   นี้ฉันใด   การอาศัยความรูจากผูอื่นยกย่ืน
ธรรมะใหก็ฉันน้ัน   ก็จะเปนธรรมะท่ียืมจากผูอืน่มารูเทาน้ัน   ถาผูอ่ืนไมอธิบายให
ฟงก็จะนั่งซึมเซอเหมอลอย   จะแกปญหาท่ีเกิดข้ึนกับตัวเองไมไดเลย   ถาเราฝกสติ
ปญญาพิจารณาในหลักความเปนจริงอยูบอย ๆ   ใจก็จะเกิดความแยบคายในปญหา
นั้น ๆ   ใจก็จะละจากความเห็นผิดได   การภาวนาปฏิบัติก็จะกาวหนาไปดวยด ี  ไม
มีอุปสรรคขัดขวางใหเสียเวลาแตอยางใด   เหมือนกับไดโชเฟอรขับรถท่ีดีมีฝมือ
เราก็นั่งไปดวยความปลอดภัย   ถาไดโชเฟอรข้ีเมาก็จะพาใหเราตกคลองไปดวย   
ถาเรามีความชํานาญในการขับรถดวยตนเองมีความมั่นใจในฝมือตัวเอง   การดูเสน
ทางและอานปาย   รูจักไฟเขียว   ไฟแดง   รูกฎจราจร   การขับรถก็จะมีความปลอด
ภัยไปถึงจุดหมายปลายทางท่ีตองการ   นี้ฉันใด   การภาวนาปฏิบัติก็ฉันนั้น   ถาได
ครูอาจารยดีก็มีความโชคดีไป   ถาไดผูนําที่ไมรูอุบายปฏิบัติที่ถูกตอง   ก็จะเปน
ปญหาในการปฏิบัติธรรมเปนอยางมากทีเดียว   ถาเราฝกตนใหเปนท่ีพึ่งของตนได   
สติปญญาเราดีมีเหตุผลอยางพอเพียง   จะไมตองเส่ียงตอการภาวนาปฏิบัติธรรมแต
อยางใด 
 ธาตุดินจึงเปนหลักใหแกธาตุอื่น ๆ ใหรวมตัวอยูได   เปนธาตุท่ีแข็งแกรง   
ใหธาตุน้ํา   ธาตุลม   ธาตุไฟ   ไดทรงตัวเปนรูป   ถึงธาตุอื่นจะมีความสําคัญก็เปน
เพียงธาตุประกอบกัน   อยูในธาตุดินนี้ทั้งสิ้น   ใหสังเกตดูวาพระอุปชฌายให
กัมมัฏฐานแกพระเณรท่ีบวชใหม   ก็ใหกัมมัฏฐานหาลวนแลวแตเปนธาตุดิน   เชน   
เกศาผม   โลมาขน   นะขาเล็บ   ทันตาฟน   ตะโจหนัง   ท้ังหานี้มีอยูภายนอก
สัมผัสดวยตาได   กัมมัฏฐานหานี้มีอยูกับทุก ๆ คน   การบอกกัมมัฏฐานหาใหผู
บรรพชาอุปสมบทนั้น   เปนพิธีกรรมทางพุทธศาสนา   บวชใหถูกตองตามพุทธ
ประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนาน   เพ่ือใหพระเณรไดนําไปพิจารณาดวยปญญา   
ใหรูเห็นในความสกปรกโสโครกของรางกาย   ไมใหใจเกิดความกระสันยินดี   ใหใจ
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เกิดนิพพิทาความเบื่อหนายคลายกําหนัดในกามคุณ   ใหพิจารณาดวยปญญา   ใน
กัมมัฏฐานหาของตนเองและของผูอ่ืน   ใหเปนไปในสามัญลักษณะในความสกปรก
โสโครกเหมือนกัน   ถารูเห็นเปนไปตามความจริงอยูอยางนี้   ความยินดีที่อยากจะ
สัมผัสก็คลายออกจากใจไปได   มองดูตัวเองและเห็นใคร ๆ ก็จะเปนซากศพเคลื่อน
ท่ีไปเสียท้ังหมด   ถานอนอยูรวมกันก็เหมือนไดอยูในปาชาผีดิบดูนาสะอิดสะเอียน
เบ่ือหนาย   ไมมีความสวยงามไปตามโมฆบุรุษ   โมฆสตรีท่ีมืดบอดแตอยางใด   
ความเขาใจ   ความเห็นเปนอยางนี้เรียกวา   สัมมาทิฏฐิ   ความเห็นชอบถูกตองตาม
ความเปนจริง   แมลงผ้ึงแสวงหาเกสร   แมลงวันแสวงหาของบูดเนา   นักปราชญ
แสวงหาความจริง   ขณะนี้เราเปนอะไร   และแสวงหาอะไรกันแน   ใหดูใจเราก็
แลวกัน 

ฝกพิจารณากัมมัฏฐานหา 
 กัมมัฏฐานหานี้ใหเราพิจารณาดูวา   ใจมีความรักหลงใหลอยูในกัมมัฏฐาน
อะไรในตัวเรา   หลงในกัมมัฏฐานในตัวเองขอใด   เราก็จะไปหลงใหลในคนอื่นขอ
เดียวกัน   ฉะนั้นการพิจารณากัมมัฏฐานใหดูใจเราวา   มีความรักใครในขอไหนให
เอาขอนั้นเปนหลัก   ขออ่ืนใหพิจารณาเสริมโยงตอกันไป   สมมุติวาใจเราหลงหนัง
ก็ใชปญญาพิจารณาหนังใหมากท่ีสุด   ไมวาหนังเราและหนังของคนอื่นก็ให
พิจารณาลงสูความสกปรกโสโครกเหมือนกัน   เพราะหนังเปนตัวหลอกใหคนหลง
รักกันไดงาย   เปนตัวดึงดูดกิเลสตัณหาภายในใจใหเกิดขึ้นชนิดตั้งหลักไมทัน   จน
ลืมตัวม่ัวกันไปไมมีความละอายแกใจอะไรเลย   การพิจารณาอสุภะกัมมัฏฐานนี้ถา
ผูมีปญญาดีจะพิจารณาออกไปอยางกวางขวางพิสดารได   ถาผูมีปญญานอยก็ใหฝก
คิดพิจารณาอยูบอย ๆ   ปญญาก็จะคอยขยายออกไปไดกวางขวางเชนเดียวกัน   
หรือจะพิจารณาผม   ขน   เล็บ   ฟน   ก็พิจารณาลงสูความสกปรกเหมือนกับหนังก็
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ได   จะพิจารณาลงสูธาตุดินสวนอื่น ๆ   เชนเนื้อ   เอ็น   กระดูก   มาม   หัวใจ   ตับ   
ไต   สิ่งเหลานี้ก็พิจารณาลงสูธาตุดินและความสกปรกโสโครกอยูเสมอ   สวนธาตุ
น้ํา   ธาตุลม   ธาตุไฟ   ท่ีประกอบกับธาตุดินนี้อยูก็ใหพิจารณาในลักษณะเดียวกัน   
เมื่อใชปญญาพิจารณาอยูบอย ๆ ใจก็จะยอมรับความจริง   หรือใหพิจารณาวาอีกวัน
หนึ่งกายกับใจก็จะแยกทางกันไป   เม่ือใจออกจากรางกายเม่ือไรธาตุท้ังส่ีก็จะสูญ
สลายจากกันแนนอน   ถาเอาไปเผาก็จะเหลือแคกระดูกออกมาใหเห็น   ถาทิ้งไวไม
ก่ีวันก็จะเนาสงกล่ินเหม็นเปนอยางมาก   ถาฝงในดินธาตุส่ีก็จะสลายไปตามธาตุ
เดิมของเขา   ใหเราพิจารณาอยูบอย ๆ ใจก็จะคอยรูเห็นตามได   เพราะปญญาเปน
ตาใหแกใจไดรูเห็นตามความเปนจริง 

กามคุณหามีรูปเปนสําคัญ 
 รูปท่ีชอบใจจึงเปนเร่ืองใหญท่ีทําใหคนและสัตวไดมาหลงเกิดตายอยูในโลก
นี้   เสียง   กลิ่น   รส   โผฏฐัพพะ   ก็ออกมาจากรูปนี้ทั้งนั้น   ความผูกพันยินดีใน
ความรักความใคร   ความพอใจในกามคุณท่ีมีในรูปนี้จึงมีกําลังเปนอยางมาก   จึง
ยากแกผูมีสติปญญานอยจะผานไปได   แตไมเหลือวิสัยแกผูมีสติปญญาท่ีฉลาด
เฉียบแหลม   เรียกวามหาสติมหาปญญาท่ีมีกําลังพอตัว   สามารถจะทวนกระแส
ของโลกนี้   ผานไปไมมีปญหาอะไร   ถาสติปญญามีกําลังนอยก็จะถูกกระแสของ
วัฏฏะดูดดึง   ใหจิตติดอยูกับกระแสโลกเกิดตายตอไปยาวนานทีเดียว   ผูภาวนา
ปฏิบัติตองใชสติปญญาพิจารณาใหรูเห็น   ทุกขโทษภัย   ในการเกิดข้ึนตั้งอยูช่ัว
ขณะแลวดับไปมาเปนหลักพิจารณา   เพราะทุกขท้ังหลายเกิดข้ึนจากสมุทัย   ท่ีใจ
หลงอยูในเร่ืองของกามตัณหานี้อยูแลว   ถาทําลายกามตัณหาใหหมดสิ้นไปจากใจ   
ไมมีเช้ือที่จะเกิดเปนภพชาติอีกตอไป   ถาภพชาติไมมี   ทุกขโทษภัยจะมีมาจากที่
ไหน   อุบายวิธีอยางท่ีอธิบายมานี้ผูปฏิบัติตองศึกษาใหเขาใจ   เพื่อจะไดหาอุบาย
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ชําระใหหมดไปจากใจโดยเร็ว   ในชาตินี้ตองพยายามอยางเต็มที ่  ถามีความเพียร
พยายามอยูความสําเร็จถึงจะไมสมบูรณเต็มท่ี   ก็ยังดีกวาที่จะปลอยใหกิเลสตัณหา
ครอบครองหัวใจไปตลอดกาล   ทําใหลดลงไดบางก็พอจะมีกําลังใจตอสูกันไป   
ในชาตินี้กิเลสตัณหายังไมหมดส้ินไป   ชาติหนาเม่ือไดเกิดมาในยุคศาสนาของ
พระศรีอริยเมตไตรย   หรือศาสนาของพระพุทธเจาองคตอไป   เราก็จะไดฟงธรรม
จากพระพุทธเจาพระองคนั้น   เม่ือเรามีนิสัยปญญาวิมุตติ   ก็จะทําใหใจหลุดพนมี
ความบริสุทธ์ิ   ในขณะที่ฟงธรรมจากพระพุทธเจานั้นเอง 

คําสอนของพระพุทธเจาทุกพระองค 
เหมือนกัน 

พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจาทุกพระองคเหมือนกันท้ังหมด   ดังกลาว
ไวโดยยอท่ีวา   การไมทําบาปทั้งปวง   การบําเพ็ญบุญกุศลใหถึงพรอม   การทําใจ
ใหมีความบริสุทธิ์หมดจดจากอาสวะทั้งหลาย   ดังคําวา   ปฺญาย   ปริสุชฺฌติ   จิต 
จะมีความบริสุทธิ์หมดจดอยางสมบูรณไดเนื่องดวยปญญาเทานั้น   อยางอื่นจะไม
ทําใหจิตเกิดความบริสุทธ์ิจากกิเลสตัณหาไดเลย   ถึงจะทําสมาธิใหจิตมีความสงบ
ในระดับไหนก็ตาม   จะทําใหจิตเกิดความบริสุทธิ์เปนพระอริยเจานั้นไมได   ถึงจะ
มีความชํานาญใน   รูปฌาน   อรูปฌานอยูก็ตาม   กิเลสตัณหานอยใหญก็จะมีอยูท่ี
ใจเหมือนเดิม   ไมไดลดละใหหมดไปจากใจแตอยางใด   ในชวงนั้นอํานาจของ   
ฌาน   มีกําลังอยูจะบังคับไมใหกิเลสตัณหาออกทํางานไดเทานั้น   เม่ือกําลังของ
ฌานเส่ือมลงไปเม่ือไร   กิเลสตัณหาภายในใจก็โผลหัวออกมาเหมือนคนธรรมดา
ท่ัวไป   หรือฌานยังไมเส่ือม   เมื่อตายไปในชวงนั้นก็จะไปเกิดในพรหมโลกชั้นใด
ชั้นหนึ่ง   พวกนี้จะมีอายุอยูในพรหมโลกยาวนานมาก   เมื่ออํานาจฌานเส่ือมลง
เมื่อไรก็จะกลับมาเกิดในโลกมนุษยนี้อีกตามเดิม   ก็จะมาหลงใน   รูป   เสียง   กลิ่น   
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รส   โผฏฐัพพะ   หลงในแสง   เสียง   สี   อันตระการตาในโลกมนุษยนี้อีกตอไป   ผู
ท่ีมีสติปญญาท่ีดีมีความฉลาดรอบรูในสมาธิ   ไมหลงติดอยูในความสงบ   และมี
ปญญารอบรูในฌาน   จะมีความสํานึกไดวา   การหลงอยูในฌานนี้จึงทําใหเสียเวลา   
ลาชาท่ีจะเขากระแสแหงมรรคผลนิพพาน   ฉะนั้นผูปฏิบัติท่ีดีจะมีสติปญญาบาก
บ่ันตัดกระแสของกิเลสตัณหาใหหมดไปส้ินไปจากใจโดยเร็ว   ไมตองไปวกวน
โคงไปมาตามฌานใหเสียเวลา   น้ีคือความเห็นท่ีเปนสัมมาทิฏฐิท่ีสมบูรณ 

เวทนา 
เวทนา   หมายถึงอารมณของใจ   อารมณนี้มีลักษณะ ๓ ประเภท    คือ   

อารมณแหงความสุขใจ   อารมณแหงความทุกขใจ   อารมณที่ เฉย ๆ ภายในใจ   
อารมณในลักษณะน้ีเรียกวา   นาม   เปนเพียงอาการของใจเทานั้น   อารมณท้ังสาม
นี้มีอยูท่ีใจของทุก ๆ คน   สวนอารมณเฉย ๆ ภายในใจก็มีไดเปนคร้ังเปนคราว   
เรียกวาใจไมมีอารมณในความสุขและในความทุกขนั่นเอง   อารมณในลักษณะนี้
จะไมใหคุณใหโทษแกใจแตอยางใด   ไมเหมือนอารมณแหงความสุข   และ
อารมณแหงความทุกข   อารมณทั้งสองนี้จะมีความรุนแรง   ทําใหใจมีปฏิกิริยาใน
ความรูสึกไดอยางชัดเจน   ถาผูมีสติปญญาที่ดีมีความฉลาดรอบรู   จะเอาอารมณ
ทั้งสองนี้มาเปนอุบายในการปฏิบัติไดเปนอยางดี   ถาผูมีสติปญญาไมดี   เมื่อมี
อารมณในลักษณะนี้เกิดข้ึนจะลืมตัวไป   ไมไดคิดพิจารณาในเหตุและผลที่เปนตน
ทางแตอยางใด   ถาเปนอารมณท่ีชอบใจก็จะเกิดความยินดีเพลิดเพลินจนลืมตัว   
ถือวาเปนความสุขของชีวิตท่ีทุกคนมีความตองการเปนอยางมาก   เมื่อสมหวังแลว
ก็จะเกิดความตองการ   พยายามวิ่งเตนขวนขวายในส่ิงที่จะอํานวยความสุขใหมาก
ย่ิงข้ึน   จึงมีการลืมตัวม่ัวกันไป   ไมไดพิจารณาในเร่ืองความทุกขท่ีจะเกิดข้ึนแต
อยางใด   อารมณท่ีเปนความสุข   อารมณท่ีเปนความทุกขน้ีมีอยูในจิตแหงเดียวกัน   
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เปนหวงเกาะพันกันอยูอยางแนบสนิททีเดียว   ในจังหวะไหนหวงท่ีเปนความสุข
ลอยข้ึนก็ถือวาเปนความสุข   อนิจจังในการเปลี่ยนแปลงหวงของความสุขกลับตัว
ลง   หวงของความทุกขลอยตัวข้ึน   ทุกคนไมตองการ   หวงไหนจะตั้งอยูนานหรือ
ไมนานข้ึนอยู กับเหตุนั้น ๆ เปนตัวกําหนดใหเปนไป 

อารมณแหงความสุข   อารมณแหงความทุกขภายในใจน้ีเปนของคูกนั   เปน
เหตุเปนผลใหแกกันและกัน   ดังคําวา   อารมณแหงความสุขอยูท่ีไหน   อารมณ
แหงความทุกขอยูในท่ีนั้น   แตคนเราจะเลือกเอาแตส่ิงท่ีถูกใจตัวเอง   ส่ิงท่ีไมชอบ
ใจก็พยายามที่จะแกไขใหถูกใจอยูเสมอ   สวนมากแกไมถูกจุดก็จะเปนเหตุตอกยํ้า
ใหเกิดทุกขมีความรุนแรงมากข้ึน   ทุกคนไมตองการอารมณท่ีเปนทุกข   แตมี
ความขยันหม่ันสรางเหตุใหเกิดทุกขเปนนิสัย   ถาอารมณไมพอใจเกิดขึ้นก็โวยวาย
ไมตองการ    เหมือนกับยุคเศรษฐกิจเฟองฟู   ทุกอยางจะสวยหรูกันไปท้ังหมด   
ยืมเงินธนาคารมาลงทุนทําธุรกิจอะไรจะมีกําไรคลองตัวไปหมด   ทําอะไรลงไปจะ
เปนเงินเปนทองไหลมาเทมาเขาตําราที่วา   เม่ือบุญมากาจะกลายเปนหงส   เม่ือบุญ
ลงหงสจะกลายเปนกา   นี้ฉันใด   อารมณแหงความสุขและความทุกขจะผลัดกัน
ข้ึนลงไปตามเหตุและปจจัยไปในตัวมันเอง   อารมณของใจท่ีเปลี่ยนไปเนื่องจาก
การสัมผัสในอายตนะภายนอกมาเปนองคประกอบ   เชน   ตาสัมผัสรูปท่ีนารัก   หู
สัมผัสเสียงท่ีชอบใจ   จมูกสัมผัสกลิ่นหอม   ลิ้นสัมผัสรสอาหารท่ีถูกใจ   กาย
สัมผัสท่ีนั่งนอนอันสบาย   จึงทําใหเกิดอารมณท่ีสุขใจข้ึน   ตรงกันขามถาสัมผัส
ใน   รูป   เสียง   กลิ่น   รส   โผฏฐัพพะท่ีไมชอบก็จะเกิดอารมณแหงความทุกขใจ
เกิดข้ึนไดเชนกัน   ฉะนั้นอารมณท่ีเปนสุขเวทนา   และอารมณท่ีเปนทุกขเวทนา   
จึงเปนเหตุท่ีมาจากความอยากคือตัณหาดวยกัน   ถาไมมีตัณหาคือความอยากภาย
ในใจ   ถึงจะไดสัมผัสในอายตนะอะไรก็ไมทําใหใจเกิดอารมณแหงความสุขและ
อารมณแหงความทุกขภายในใจแตอยางใด   เรียกวาเปนผูมีสติปญญารอบรูในตน
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เหตุของอารมณทั้งหมดแลว 
ผูปฏิบัติในยุคนี้จะตีความหมายในคําวาเวทนา   ยังไมสมบูรณแบบ   จะไป

แยกเอาความทุกขกาย   มาเปนตัวกําหนดเพียงอยางเดียว   ดังไดยินผูปฏิบัติพูดอยู
เสมอวา   ภาวนาอดทนตอเวทนาไมไดเดี๋ยวปวดแขงขาปวดหลังผานความทุกข
ทรมานไปไมไดเลย   แสดงวาไมชอบใจในความทุกขท่ีเกิดข้ึน   สมมุติวา   ถาผาน
ทุกขไปไดแลวคิดวาจะมีความสุขใจจะนั่งภาวนาไปก่ีชั่วโมงก็นั่งกันอยูได   ก็เลย
เขาใจไปวาเราภาวนาดี   มีความกาวหนาในการภาวนาเปนอยางมาก   นี้คือผูไมรู
จักคําวา   เวทนา   ทําไมไมชอบในความทุกข   แตไปชอบใจในความสุข   ความสุข
ท่ีเราชอบใจอยูนั้นเปน   สุขเวทนา   ผูภาวนาก็ยังไมรูอยูนั้นเองวากําลังหลงอยูใน   
โมหสมาธิ   จะหลงความสุขที่เกิดจากสมาธิและหลงความสงบตอไป   ในคําวาหนี
จากปากจระเขไปอาศัยอยูปากเสือ   คําวา   เวทนาอนิจจา   เวทนาเปนส่ิงท่ีไมเที่ยง   
นี้เราไปอาศัยอยูในสุขเวทนา   เปนสิ่งที่ไมเที่ยงดวยกัน   จะไปหลงอยูในความสุขท่ี
ไมเที่ยงทําไม   ถาไปติดในความสุขของสมาธิอยูบอย ๆ   จะเกิดความหลงได   จะ
เกิดความตีใจพอใจอยากสงบสุขอยูอยางนี้ตลอดไป   แตละวันแตละช่ัวโมงจะมี
ความฝกใฝในสมาธิความสงบน้ีเปนนิสัย   ไมสนใจในการแกปญหาใหแกใจแต
อยางใด   ใจมีความหลงใหลในอารมณอยางใดตองแกไขใหหมดไป   มิใชวาจะมา
ติดใจในอารมณแหงความสุขของสมาธิเพียงเทานี้   หรือไดรับอุบายการภาวนา
ปฏิบัติจากคูรอาจารยมาอยางไรก็ปฏิบัติไปอยางนั้น   ถาอยางนี้ก็ยากท่ีจะเขาใจใน
คําวาเวทนาที่ถูกตอง 

สัญญา 
สัญญา    หมายถึงความจํา   ความจํานี้ก็ยังเปนดาบสองคมอยูนั้นเอง   ถาใจ

มีอารมณฝกใฝไปในทางต่ํา   ก็จะไปจําเอาในสิ่งที่จะใหเกิดกามคุณ   ไปจําเอาในรูป   
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เสียง   กลิ่น   รส   โผฏฐัพพะนาชอบใจ   ทําใหเกิดความรูสึกในความรักความใคร
พอใจในกามคุณมากข้ึน   หรือผูท่ีเคยสัมผัสในกามคุณมาแลว   ก็จะไปจําเอาเร่ือง
เกา ๆ เนา ๆ มาอวดโชวใจอยูเสมอ   เมื่อใจยังมีความโงเขลาอยูทั้งรูเทาไมถึงการณ   
ก็จะเกิดความหลงไปตาม   กามตัณหา   หลงตามความอยากตอไป   ความจําจะมี
เหตุปจจัยเชื่อมโยงกันไดในชาติปจจุบัน   ในชาติปจจุบันนี้จะแบงออกเปนสอง
กาล   ๑. อดีตกาล   ๒. ปจจุบันกาล   ท้ังสองกาลนี้มีความสัมพันธกับสัญญาความ
จําท้ังน้ัน   สวนมากจะจําในส่ิงท่ีชอบใจ   เชน   รูป   เสียง   กลิ่น   รส   โผฏฐัพพะ   
ท่ีผานไปแลวนานก็ตาม   ก็จะสมมุติ   จําเอาส่ิงท่ีผานไปแลวมาฝงใจอยูเสมอ   
เรียกวาสัญญาจําเอาโดยสมมุติ   หรือสัญญาจําในปจจุบัน   ขณะนี้มีความพอใจใน
กามคุณอยางไร   ก็จะจดจําฝงแนนไวท่ีใจไมรูลืม   จําในรูปลักษณะมีความสวย
งามอยางไร   มีผิวพรรณอยางไรกิริยาเปนอยางไร   จะสมมุติจําไดอยางฝงใจทีเดียว   
หรือไปจําเสียงท่ีไพเราะเสนาะหู   หรือคําพูดในความรักตอกัน   ใหคําม่ันสัญญา
กันในเร่ืองอะไรก็จะจําไดท้ังหมด   เม่ือจําไดในลักษณะนี้ก็จะเชื่อมโยงตอกันไป
ในรูป   ในเวทนา   ในสังขาร   ในวิญญาณ   เชื่อมโยงกันอยางไรจะไดอธิบายเปน
หมวดหมูตอไป   เพื่อใหเขาใจในการใชสติปญญาพิจารณาในหมวดนั้น ๆ ไดอยาง
ถูกตอง   สวนมากผูปฏิบัติจะเขาใจในเร่ืองความจําในคาถาบาลีในตําราเทานั้น   
การจําไดในตําราตาง ๆ   ก็ถูกตองในหลักปริยัติแตยังไมสมบูรณในภาคปฏิบัติ   ถา
ปญญาไมดีถึงจะจําในตํารามาได   ก็ไมสามารถนํามาปฏิบัติไดอยูนั้นเอง 

ฉะนั้นสัญญาความจําจึงเปนดาบสองคม   ถาความจํามีในหมูนักปราชญ
บัณฑิต   ความจําก็จะเปนคุณเปนประโยชนแกตัวเอง   และเปนคุณเปนประโยชน
แกสังคมสวนรวมอยางมากมาย   เรียกวาจําในส่ิงที่ดีเพื่อนํามาทําใหเกิดประโยชน
ตนและประโยชนทานใหถึงพรอมดวยความไมประมาท   ฉลาดจําในส่ิงท่ีผูอ่ืนทําดี   
พูดดีและมีความคิดท่ีดี   เพื่อนํามาปรับปรุงแกไขในความบกพรองของตัวเองใหดี
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ข้ึน   ในทางโลกตองศึกษาหาเรียนเอาแบบอยางจากผูท่ีมีความดี   เพื่อเราจะได
ประพฤติดีปฏิบัติดีเหมือนทานเหลานั้น   ถาทางธรรมท่ีจะนํามาปฏิบัติไดอยางไร   
ก็ใหศึกษาในอุบายวิธีในการปฏิบัติจากทานเหลานั้น   เชนการพิจารณาความแก   
เราก็จําความแกจากผูอื่นวาเปนลักษณะอยางไร   โอปนยิโก   ก็ใหนอมความแก
ของคนอื่นเขามาหาตัวเรา   ถาเรามีอายุมากเทาเขา   เราก็จะแกเหมือนกันกับเขา   
ไปเห็นคนเจ็บไขปวยในโรงพยาบาลหรืออยูในท่ีไหนก็ตาม   ก็จํามาพิจารณาความ
เจ็บปวยของเขาวามีความทุกขอยางไร   ก็โอปนยิโก   นอมเขามาหาตัวเองวา   ใน
ชาตินี้หรือในชาติหนา   เม่ือเรามาเกิดในโลกนี้ก็มีการเจ็บปวยเหมือนเขาเหลานั้น
อยางแนนอน   เราไปเห็นคนตายที่โรงพยาบาลหรือที่ไหนก็ตาม   แมแตไปงานศพ
ในที่ใดก็จําเอาเรื่องของความตายมาพิจารณาวา   เมื่อทานเหลานั้นยังมีชีวิตอยูก็เปน
ปกติเหมือนคนท่ัวไป   เม่ือทานเหลานั้นไดหมดลมหายใจและจิตก็ไดออกจากราง
กายนี้ไปแลว   ก็นําธาตุท่ีไรวิญญาณนี้มาเผาในท่ีแหงนี้   ในท่ีสุดก็เหลือเพียง
กระดูกเทานั้นท่ีมองเห็น   เม่ือพิจารณาความตายของผูอื่นอยางไร   ก็โอปนยิโก
นอมเขามาหาตัวเองวา   อีกวันหนึ่งขางหนาเราก็จะเปนอยางนี้เหมือนกัน   แตบัดนี้
เปนคิวของเขา   อีกวันตอไปก็จะเปนคิวของเรา   นี้คือสัญญาความจําในความจริง
นํามาสอนตัวเอง 

ถาเปนความจําของคนพาลสันดานช่ัว   ก็จะไปจําเอาในส่ิงที่ถูกใจตัวเอง   
เชน   รูป   เสียง   กลิ่น   รส   โผฏฐัพพะ   ใหเปนไปในกิเลสตัณหา   เพ่ือตอบสนอง
แหงความรักความใครของตัวเอง   เห็นคนอ่ืนมีความรํ่ารวยดวยวิธีใดท้ังท่ีเปนเร่ือง
ท่ีผิดกฎหมาย   ไมไดมาโดยความชอบธรรม   คดโกงกันอยางไร   คาขายส่ิงท่ีผิด
กฎหมายอยางไรก็ใฝใจจดจํา   เพื่อสนองความโลภของตัวเอง   หรือมีใครมาขัดผล
ประโยชนในมิจฉาชีพ   ก็จดจําผูนั้นไวเพื่อชําระความแคนกันทีหลัง   ถามีใครพูด
ไมสบอารมณ   ก็จะจําคนนั้นเอาไวและยังผูกใจพยาบาทอาฆาตจองเวรตอกันไป   
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ไมมีความสํานึกในเร่ืองของบาปกรรมท่ีจะตามสนอง   เปนคนท่ีเห็นแกปากแก
ทอง   เปนคนใจดําอํามหิตไมคิดท่ีจะทําความดีใหแกตัวเองและสังคม   ถาคนมีจิต
ใจต่ําการทําการพูดท้ังความคิดและความเห็นจะต่ําทรามท้ังนั้น   ข้ึนชื่อวาคนพาล
แลวเชื่อใจไดยาก   จะฝากฝงงานอะไรใหดูแลรักษาก็จะเหมือนฝากปลาไวกับแมว   
ฝากขาวสารไวกับไกจะไมมีผลดีอะไร   ใจของคนพาลจะใหความเปนธรรมแกคน
อ่ืนน้ันเปนของยาก   ถาหากมาอยูในกลุมภาวนาปฏิบัติก็จะพาลหาเร่ืองคนน้ันคนน้ี   
จนทําใหเกิดความแตกแยกความสามัคคีกันไป   ไมมีความสํานึกในตัวเองวามี
ความผิดท่ีตรงไหน   มีแตความเขาใจวาตัวเองถูกตองท้ังหมด   ฉะนั้นสัญญาความ
จําจึงเปนดาบสองคม   ใหสังเกตดูวาขณะนี้เราใชความจําไปในทางไหน   ถาเห็นวา
ไมดีก็ควรปรับปรุงแกไขพยายามฝกใจใหจําในส่ิงที่ เปนประโยชนตน    และ
ประโยชนคนอื่นใหมากที่สุด   เพราะความผิดเปนบทเรียนแลวเปลี่ยนใจใหเปนถูก
ได   ความจําผิดอยูในท่ีไหนก็ฝกใหจําถูกอยูในท่ีเดียวกัน 

สังขาร 
สังขาร   หมายถึงการปรุงแตงของใจ   เร่ืองที่จะเอามาปรุงแตงนั้นจะเปนส่ิง

ท่ีรักและชอบใจ   เฉพาะเร่ืองของกามคุณจะปรุงแตงเปนพิเศษ   มีกิเลสตัณหาเปน
กําลังสนับสนุนผลักดันใหคิดปรุงแตงไปอยางไมมีขอบเขต   เหตุที่จะใหคิดปรุง
แตงไปลวนแลวแตเปนเร่ืองของความรักใครความยินดีทั้งนั้น   แตละคืนแตละวัน
ใจจะจองมองหาเร่ืองท่ีจะนํามาคิดอยูตลอดเวลา   มีท้ังเร่ืองเกาและเร่ืองใหมจะนํา
มาคิดติดพันตอกันไป   ไมมีกาลเวลาข้ึนอยูกับกิเลสตัณหามีความตองการ   เร่ืองท่ี
ผานไปนานกลายเปนอดีตแลวก็ตาม   ยังขุดคุยนํามาอุนมาคิดใหจิตไดฟูไปตาม
กิเลสตัณหาอยูเร่ือยไป   แลวคิดปรุงแตงโยงใยมาบวกกันกับปจจุบัน   เพื่อใหจิต
เกิดความผูกพันมีความกระสันในกามตัณหามากข้ึน   จะยืนคิดเดินคิดนั่งนอนคิด   
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จิตก็ฟุงไปในการปรุงแตงไดเหมือนกัน   เหมือนการกินเหลาจะกินในอิริยาบถใด
ไมสําคัญ   เม่ือน้ําเหลาเขาไปในทองแลวจะเมาจนลืมตัวไดเชนกัน   นี้ฉันใด   ใจ
เมื่อไดรับการปรุงแตงดวยกิเลสตัณหาก็เมาไปตามกระแสโลกอยางลืมตัว   ไมมีวัน
ที่จะอิ่มพอในความคิดของใจ   ฝงแมน้ํามหาสมุทรสุดสาครไมเต็มอิ่มดวยน้ําฉันใด   
ใจท่ีมีกิเลสตัณหาก็ไมอิ่มพอในการปรุงแตงฉันนั้น   การปรุงแตงยังไมหยุดเพียง
เทานี้   ยังมีความปรุงแตงคาดการณโยงไปสูอนาคตดวย   เปนความคิดท่ีหลอกใจ
ใหหลงอยูในโลกตลอดเวลา   เรียกวา   สรางวิมานบนอากาศวาดภาพดวย
จินตนาการอยูตลอดกาล   คิดหาในส่ิงท่ีรักท่ีชอบใจไมมีท่ีส้ินสุด   คิดสรางเรื่องใน
สมมุติข้ึนมาหลอกใจอยูเสมอ 

สมมุติและสังขารเปนของคูกัน 
ตัวสมมุติและสังขารเปนของคูกันทํางานรวมกัน   จะขาดอยางใดอยางหนึ่ง

ไมไดเลย   จึงเรียกวาสังขารการปรุงแตงโดยสมมุติ   ถาไมมีสมมุติสังขารจะปรุง
แตงอะไรไมได   หรือมีสมมุติเพียงอยางเดียว   ไมมีสังขารการปรุงแตง   สมมุติก็มี
อยูโดยธรรมชาติในตัวมันเอง   เหมือนกับแมครัวถึงจะมีฝมือดีในการปรุงอาหาร   
ถาไมมีอุปกรณเครื่องปรุงและไมมีอาหารที่จะมาประกอบในการทําแลว   แมครัวก็
ทําอะไรไมได   หรือมีเคร่ืองปรุงอาหารอยูพรอมแลว   แตไมมีแมครัวท่ีมา
ประกอบอาหาร   ความสําเร็จในอาหารจะไมเกิดข้ึนแตอยางใด   นี้ฉันใด   สมมุติ
และสังขารท้ังสองอยางนี้เปนของคูกันทํางานรวมกัน   มีกามตัณหาเปนกําลัง
สนับสนุนอยูตลอดเวลา   จะปรุงแตงในสมมุติอะไรเร่ืองไหน   ตัณหา   จะเปนตัว
กําหนดเรื่องใหปรุงแตงเอง   กิเลสจะเปนตัวส่ือสารความสัมพันธอยูท่ีใจอยางแนบ
แนน   เปนพี่เลี้ยงใหแกใจอยูตลอดเวลา   วาใจมีความตองการในเร่ืองใด   ก็จะ
สมมุติเร่ืองที่ใจชอบออกมาเปนฉาก ๆ   ความอยากของตัณหาก็ออกทํางานไดทันที   
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แตละเร่ืองจะมีความเกี่ยวเนื่องอยูในกามคุณทั้งนั้น   เฉพาะรูป   เปนอันดับหนึ่งท่ี
จะนํามาเปนพระเอกนางเอก   ชูโรงมากที่สุด   เสียง   กลิ่น   รส   โผฏฐัพพะ   เปน
ตัวแสดงประกอบฉาก   หรือเรียกวาเปนตัวสํารองในการเปล่ียนรสชาติในความสุข
ทางใจ   หลักใหญจะเอารูปมาเปนตัวสมมุติ   เรียกวา   สังขารการปรุงแตงในรูป
สมมุตินี้อยางสุดตัว   มีความเห็นอยางไรก็ปรุงเอง   แตงเองเอาเสียท้ังหมด   รูปจะ
สวยงามอยางไร   จะใชเคร่ืองสําอางอะไรชนิดไหนก็นํามาประดับประดาตกแตง
อยางเต็มที ่  ในท่ีสุดใจก็หลงใหลไปตามสมมุติเสียเอง 

สังขารและสมมุติ   ทั้งสองนี้จึงเปนเร่ืองใหญในการที่จะตองแกไข   เหมือน
กับไฟไหมปาผืนขนาดใหญ   ถาไฟไดติดเชื้อแลวจึงยากท่ีจะดับลงได   จะลุกลาม
ตามเช้ือของไฟนั้นไปไมมีขอบเขตไมมีประมาณ   ไฟจะลุกแรงบางคอยบางตาม
เชื้อของไฟท่ีมีอยู   ตราบใดเชื้อของไฟยังมี   ไฟก็จะไหมตอไปไมมีทาทีจะดับลง
ไดเลย   นี้ฉันใด   เมื่อใจยังหลงใหลอยูในสมมุติสังขาร   กิเลสตัณหาก็จะเกิดเปน
ไฟเผาใจใหเรารอนอยูตลอดเวลา   ราคัคคินา   ไฟคือราคะท่ีรับเชื้อมาจากสมมุติ
สังขาร   ก็จะเกิดความรักความชอบใจในกามคุณอยูเร่ือยไป   ไฟของราคะมาผสม
ใจ   จึงไดกําเริบไปตามความกําหนัดยินดีในกามคุณจนลืมตัว   โทสัคคินา   ไฟคือ
โทสะ   ความโกรธก็จะเกิดข้ึนในส่ิงท่ีไมชอบใจ   สิ่งใดคนอื่นทําไปไมถูกใจหรือ
คนอื่นพูดท่ีไมถูกใจก็จะเกิดเปนไฟเผาใจใหเรารอน   กินไมไดนอนไมหลับ   จน
เกิดการทะเลาะวิวาทฆากันตีกันเจ็บปวยลมตายกันไป    หรือเกิดการอาฆาต
พยาบาทจองเวรตอกันไป   โมหัคคินา   ไฟคือความหลง   คําวาหลงในที่นี้หมายถึง
ความหลงผิดในหลักความเปนจริง   ความจริงเปนอยางหนึ่ง   แตมาเขาใจวา   เปน
อีกอยางหน่ึง   ซ่ึงไมตรงตอความเปนจริง   สิ่งนั้นเปนของที่ไมเที่ยง   แตมาหลงวา
เปนของเที่ยง   ส่ิงที่เปนทุกขก็มาเขาใจวาเปนสุข    ส่ิงที่เปนอนัตตาก็มาเขาใจวา
เปนอัตตาตัวตน   เมื่อสิ่งเหลานี้ไมเปนไปตามที่เราเขาใจจึงไดเกิดเปนไฟเผาตัวเอง   
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สังขาร การปรุงแตงในส่ิงใดก็เปนไดชั่วขณะ   เม่ือถึงกาลเวลา   ส่ิงท่ีเราปรุงแตงก็
เปนไปในความจริงในตัวของมันเอง 

การปรุงแตงใหถูกใจตัวเองก็จะเปนไปตามกิเลสตัณหา   และปรุงแตงไปตาม
วัยและเหตุปจจัยในการปรุงแตงก็ตางกัน   เชน   วัยหนุมวัยสาว   จะหาเอาเคร่ือง
ประดับประดาเครื่องยอมเครื่องทา   นํามาประกอบซากศพเคลื่อนที่ก็พอจะดูกันได   
เม่ือถึงวัยตะวันจวนจะลับแสง   จะปรุงแตงใหถูกใจตัวเองดวยวิธีใดก็ไมสวยอยูน่ัน
เอง   สังขารการปรุงแตงเปนรานเสริมสวยท่ีกิเลสตัณหาไดสรางข้ึนมาหลอกใจ
โดยตรง   การเสริมแตงในสิ่งใดอยูบอย ๆ   ก็จะเปนการปกปดความจริง   ยากที่สติ
ปญญาจะเจาะลึกใหถึงและรูเห็นความเปนจริงได   เหมือนหีบศพที่ประดับดวย
ดอกไมตาง ๆ อยางสวยงาม  ดูภายนอกมีแสงสีอยางสวยหรู  ถาเปดดูภายในแลวจะ
รูเห็นเปนซากศพท่ีสกปรกโสโครก   ไมมีใครท่ีอยากจะนอนกอดดมอยูกับซากศพ
นั้นเลย   นี้ฉันใด   สังขารการปรุงแตงในสมมุติก็ฉันนั้น   ผูมีความคิดความเห็น
เปนไปไนทางท่ีต่ํา   ก็จะทําใหใจเกิดความเห็นผิดเขาใจผิดในสมมุตินี้เปนอยาง
มากทีเดียว   ส่ิงทั้งหมดนั้นเปนธรรมชาติของเขาแตก็ไปสมมุติวาเปนตัวเรา   และ
สมมุติวาส่ิงน้ันเปนของของเรา   ใจจึงไดเกิดความหลงไมรูจริงเห็นจริงของสมมุต ิ  
จึงเรียกวา   อวิชชา คือ ความไมรูจริงเห็นจริง   จึงไดเกิดความเห็นผิดในความเปน
จริงตอไป   จึงเรียกวาโมหะ   เม่ือไมรูเห็นตามความเปนจริงและหลงในความเปน
จริงอยูอยางนี้   จึงมีชองวางเปดทางใหแกกิเลสตัณหาไดทํางานไดอยางเต็มท่ี   จะ
ปรุงแตงอยางไรเพื่อใหใจเกิดความเห็นผิด   จะคิดในสมมุติอยางไรเพื่อใหใจเกิด
ความไขวเขว   เพ่ือหันเหใหใจเกิดความเขาใจผิดไดกิเลสก็ตองปรุงแตงไป   ใจเกิด
ความเคยชินจึงกลายเปนเร่ืองธรรมดาไป 
 ฉะนั้น การแกความไมรูเห็นตามความเปนจริงของใจ   และความหลงใน
สมมุติภายในใจจึงเปนเร่ืองใหญในการปฏิบัติธรรม   สังขารการปรุงแตงจึงเปน
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แนวความคิดของกิเลสตัณหาจะคิดปรุงแตงในสมมุติอะไร   ใจก็หลงในสมมุตินั้น 
ๆ   กิเลสมีความฉลาดและมีไหวพริบในเชิงคิดปรุงแตงไดเปนอยางดี   คิดอยางมี
หลักการและวิธีการอยางหยดยอยทีเดียว   ใจท่ีมีความโงเขลาไมมีสติปญญาอยูใน
ตัวจะถูกกิเลสเอาส่ิงท่ีปลอมแปลงมาหลอก   ทําใหเกิดความเขาใจผิดหลงผิดอยาง
ตายใจ   จึงไดเปนแนวรวมอยูกับกิเลสตัณหามาจนถึงปจจุบัน   คําสอนของพระ
พุทธเจา   พระองคไดวางหลักการในวิธีแกปญหาไวแลวเปนอยางด ี  แตเราไมยอม
ฝกปญญาเลือกเฟนหาหมวดธรรมมาปฏิบัติ   ใหตรงกับประเด็นของปญหาได   
เมื่อปญหาเกิดข้ึนจากความคิดความเห็น   แตเราไปปฏิบัติในวิธีหลบปญหา   ไม
กลาจะเผชิญตอหลักความเปนจริง   มีแตหลบนิ่งอยูในความสงบตลอดเวลา   ถา
ภาวนาปฏิบัติดวยวิธีอยางนี้จะแกปญหาของใจไมไดเลย   เมื่อปญหาเกิดจากความ
คิด   เราก็ตองฝกความคิดมาหักลางกันเอง   เมื่อปญหาเกิดขึ้นจากความเห็นผิด   ก็ 
ตองฝกความเห็นถูกมาหักลางเชนกัน   ความคิดของกิเลสสังขารการปรุงแตงในส่ิง
ตาง ๆ นํามาหลอกใจได    แตทําไมความคิดของสติปญญาจึงไมเอามาสอนใจตัว
เอง   ไมควรปลอยใหกิเลสสงขอมูลที่ไมถูกตองสอนใจเพียงฝายเดียว   เราฝกสติ
ปญญาหาขอธรรมที่เปนจริงสอนใจอยูเสมอ   เมื่อใจไดรับขอมูลที่ถูกตองตาม
ความเปนจริงเมื่อไร   ใจก็จะเปลี่ยนแปลงจากความเห็นผิดแลวเกิดความเห็นที่ถูก
ตองชอบธรรมได 

ฉะนั้น   การปฏิบัติเพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในความเห็นจึงเปนส่ิงสําคัญ
ยิ่ง   ถาไมสามารถเปลี่ยนแปลงความเห็นผิดใหเกิดความเห็นถูกได   จะไมเกิดเปน
สัมมาปฏิบัติแตอยางใด   ใจก็จะเปนไปในสังขารการปรุงแตงในสมมุติตลอดไป   
ตามปกติใจจะมีพื้นฐานในความฉลาดอยูแลว   แตขาดสติปญญาใหขอมูลที่ถูกตอง
ชัดเจนเทานั้น   การใหขอมูลท่ีเปนจริงแกใจมิใชวารูตามตําราเทานั้น   ความรูนี้
เปนทฤษฎีภาคการศึกษา   ใครศึกษามากก็รูมาก   ใครศึกษานอยก็รูนอย   แตจะเอา
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ความรูนี้ไปละอาสวกิเลสใหหมดไปจากใจไมไดเลย   เหมือนกับศัสตราวุธท่ีตํารวจ
ทหารมีไวเพ่ือปองกันตัว   หรือมีไวสําหรับตอสูกับศัตรูคูอริท่ีมารุกราน   ถาศัตรู
ไดอาวุธจากตํารวจทหารไปแลวก็แพไดทันที   นี้ฉันใด   ธรรมะของพระพุทธเจาที่
ตรัสไวดีแลว   สําหรับประหารกิเลสตัณหาอาสวะนอยใหญใหหมดไปจากใจโดย
ตรง   ถาศึกษาธรรมะมาดีแลวแตไมมีปญญาที่รักษา   กิเลสที่แฝงอยูในมานะอัตตา
ก็จะลอบลักเอาธรรมะไปครอบครองเสียเอง   มีแตจะคุยโมโออวดวาเรามีความรู
ธรรมะดีเทานั้น   จะเกิดความหลงลืมตัวไปวาเรียนจบอยางนั้นมาอยางนี้มา   เอา
ความรูไปขมผูอื่นโดยวิธีตาง ๆ   ดังไดเห็นอยูในที่ทั่วไป   ถาเปนปนก็ไมมีลูก   ถึง
จะมีลูกก็ดานไปเสียใชไมไดเลย   ถาเปนคัมภีรก็เปนคัมภีรเปลา   เหมือนพระโปฐิ
ละไดแบกอยูในสมัยน้ัน   ฉะน้ัน   การรูธรรมะถาไมมีปญญาเปนองคประกอบแลว   
จึงยากที่จะเลือกเฟนเอาธรรมะมาปฏิบัติใหถูกตองกับนิสัยตัวเองได   ถึงจะเอา
ธรรมะหมวดไหนมาปฏิบัติก็ยอมทําได   สวนผลท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติน้ันจะ
ออกมาเปนอยางไร   ใหผูปฏิบัติไดสังเกตดูใจของตัวเองก็แลวกัน 
 ความคิดที่เปนปญญา   กับความคิดที่เปนสังขาร   จะแตกตางกันในความ
หมายอยางเห็นไดชัดทีเดียว   เชน   รูปเพียงอยางเดียวก็ใชความหมายไมเหมือน
กัน   ถาคิดไปตามสังขารจะเปนไปในลักษณะแหงความสวยงาม   นารักใครพอใจ
ใหเปนไปในกามคุณ   ถาคิดใหเปนไปทางปญญาจะคิดตรงขามกนัวา   รูปนี้เปนส่ิง
สกปรกโสโครกไมมีความสวยงามตามโมฆบุรุษโมฆสตรีที่เขาใจกัน   ที่เกิดของรูป
ก็เกิดจากส่ิงสกปรก   จะอยูในทองแมก็ลวนแตเปนส่ิงสกปรกกันทั้งนั้น   ธาตุส่ีจะ
อยูไดก็อาศัยส่ิงท่ีสกปรกคืออาหารมาคํ้าจุนเอาไว   อาหารท่ีเค้ียวอยูในปากก็เปนส่ิง
สกปรก   อาหารยอยไปไหลซึมออกมาตามขุมขน   ไหลออกมาทางตา   ไหลออก
มาทางห ู  ไหลออกมาทางจมูก   และออกมาทางทวารหนักทวารเบาลวนแลวแต
เปนของสกปรกท้ังส้ิน   ถาคิดในลักษณะนี้เปนปญญา   ถาคิดในรูปนี้ใหเปนไป
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ตาม   อนิจจัง   ทุกขัง   อนัตตา   เรียกวาคิดในทางปญญาเชนกัน   ยังไมถึงข้ันใน
การเจริญวิปสสนา   การคิดในปญญาและการเจริญวิปสสนาก็เปนเร่ืองเดียวกัน   
จะตางกันเพียงหยาบละเอียดเทานั้น   ถาคิดพิจารณาธรรมดาเรียกวาคิดในข้ัน
ปญญา   คิดในข้ันปญญาอยูบอย ๆ จนใจรูเห็นเปนไปตามความเปนจริงได   จึง 
เรียกวาการเจริญวิปสสนา   เมื่อเจริญวิปสสนามีความรูเห็นชัดเจนจนเกิดความ
แยบคายและหายสงสัยไปได   ความเขาใจผิดความเห็นผิดความยึดมั่นถือมั่นไมมี
ในใจ   นิพพิทา   ความเบื่อหนายยอมเกิดข้ึนที่ใจ   ในลักษณะนี้เรียกวา   วิปสสนา
ญาณ 
 ความคิดและปญญาของคนเรามีอยูแลว   เราจะเอาความคิดท่ีเปนปญญามา
พิจารณาตามหลักความเปนจริงหรือไม   หรือจะคิดไปตามกระแสของโลกใหใจได
เกิดความหลงตอไป   ใจมีลักษณะไหวตัวไปไดตามความคิดนั้น ๆ   ถาคิดในทาง
โลกใจก็จะมีความผูกพันยินดีอยูในทางโลก   ถาคิดในทางธรรมคือความเปนจริง
ตามไตรลักษณอยูบอย ๆ   ใจก็จะคอยตามรูเห็นในหลักความเปนจริง   ในความไม
เที่ยง   รูเห็นตามความเปนจริงแหงความทุกขกายและทุกขใจ   และรูเห็นตามความ 
เปนจริงในเหตุใหเกิดทุกขคือตัวสมุทัยดวย   ถาคิดพิจารณาในอนัตตาคือส่ิงท่ีสูญ
สลายไปอยูบอย ๆ   ใจก็จะคอยรูเห็นตามหลักความเปนจริงนี้ไดอยางชัดเจน   
ฉะนั้นจงฝกคิดทางปญญาในทางธรรมใหมากท่ีสุด   เพื่อจะเอาความคิดท่ีเปน
ปญญาทางธรรม   ไปลบลางแนวความคิดปญญาทางโลกใหได   ความคิดทาง
ปญญาและความคิดของกิเลสตัณหาฝายไหนท่ีถูกตองตามหลักความเปนจริง   และ
คิดพิจารณาไดอยางละเอียดพรอมท้ังเหตุและผล   ใจก็จะเกิดความเห็นคลอยตาม
ไปในความคิดฝายน้ัน ๆ   ถาจะวาสงครามก็เปนสงครามแหงความคิด   เพื่อเปดให
ใจไดรูเห็นและตัดสินใจไดดวยเหตุผล   ถาความคิดฝายกิเลสตัณหามีน้ําหนักดีกวา   
ก็เอาชนะความคิดปญญาในทางธรรมไปได   ถาความคิดทางปญญาพิจารณามี
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ความชัดเจนถูกตองพรอมดวยเหตุและผล   ก็เอาชนะความคิดของกิเลสตัณหาไป
ได   ดูซิวาความคิดของกิเลสและความคิดของปญญาในทางธรรมฝายไหนจะแน
กวากัน   แตคิดวาความคิดของกิเลสตัณหาจะเปนตออยูหลายชวงตัวทีเดียว 
 เพราะในยุคนี้ผูปฏิบัติไมยอมฝกปญญากันเลย   อยากรูธรรมหมวดไหน
ความจริงในเรื่องอะไรก็ไปเปดอานในตํารา   จึงไดแพแกกิเลสตัณหาตลอดไป   เม่ือ
ไรเราจะฝกสติปญญาเพื่อชนะความคิดของกิเลสตัณหาไดบาง   แตละวันเดือนปมี
แตแพกิเลสตัณหาอยูตลอดเวลา   นี้ก็เพราะใจไมมีปญญาที่รอบรูตามความเปนจริง   
มีแตหลงความเท็จหลอกลวงของกิเลสตัณหาอยูตลอดเวลา   ใจจึงเกิดความเห็นผิด
เขาใจผิดอยูเร่ือยมาจนถึงปจจุบัน   และจะมีความเห็นผิดเขาใจผิดตอไปไมมีส้ินสุด
ลงได   ในชวงนี้เรามีครูอาจารยท่ีฉลาดรอบรูในหลักสัจธรรม   มีความสามารถ
พรอมท่ีจะเปนผูนําในการปฏิบัติอยูแลว   แตผูจะปฏิบัติตามยังมีความประมาทมัว
เมาในทางโลกมากเกินไป   ใหความสําคัญในทางโลกมากกวาทางธรรม   ถึงจะมี
การปฏิบัติอยูบาง  ก็ทําไปพอเปนพิธีเทานั้น 

วิญญาณ 
วิญญาณ   หมายถึงการรับรู   การรับรูของวิญญาณนี้จะมีอยูเปนธรรมชาติ

ในตัวมันเอง   ถาไมมีส่ิงใดมาใหรับรูวิญญาณก็จะมีอยูไมไดหายไปไหน   ถึงจะ
นอนหลับไปวิญญาณก็มีอยูแตรับรูอะไรไมได   ถาตื่นนอนข้ึนมาวิญญาณการรับรู
ก็จะไตสัมผัสตออายตนะภายใน   เรียกวาวิญญาณการรับรูทางตา   วิญญาณการรับ
รูทางหู   วิญญาณการรับรูทางจมูก   วิญญาณการรับรูทางลิ้น   วิญญาณการรับรู
ทางกาย   และวิญญาณการรับรูทางใจ   เม่ือวิญญาณการรับรูในอายตนะภายในมี
ความสมบูรณแลว   จึงไดสัมผัสในอายตนะภายนอกได   ตาสัมผัสรูปก็มีวิญญาณ
รับรูในรูป   หูสัมผัสเสียงก็มีวิญญาณรับรูในเสียง   จมูกสัมผัสกลิ่นมีวิญญาณรับรู
ในกลิ่น   ล้ินสัมผัสรสมีวิญญาณรับรูในรสตาง ๆ   กายสัมผัสในสิ่งใดวิญญาณก็จะ



เหตุใหเกิดทุกข  ๓๘ 

รับรูในส่ิงนั้น   ใจมีอารมณอะไรวิญญาณก็จะรับรูในอารมณประเภทนั้น   เรียกวา
วิญญาณสัมผัสสัชชาเวทนา   จึงเกิดเปนมโนวิญญาณ   การรับรูอารมณภายในใจ   
รับรูในส่ิงใดก็จะเปนเหตุเปนปจจัยใหเกิดเปนอารมณในส่ิงท่ีสัมผัสนั้น   เชนตา
สัมผัสรูปก็จะเกิดอารมณแหงความชอบใจและไมชอบใจ   หูสัมผัสเสียงก็จะเกิด
เปนอารมณท่ีชอบใจและไมชอบใจ   จมูกสัมผัสกลิ่นก็จะเกิดอารมณท่ีชอบใจและ
ไมชอบใจ   ลิ้นสัมผัสรสของอาหารก็จะเกิดความชอบใจและไมชอบใจ   กาย
สัมผัสในส่ิงท่ีออนแข็งก็จะเกิดอารมณ ท่ีชอบใจและไมชอบใจ   จึงเรียกวา   
อารมณในกามคุณหา   อารมณเหลานี้ จึงไปรวมอยูท่ีใจแหงเดียว   จึงเรียกวา   
เวทนา   ก็คืออารมณเกิดขึ้นจากกามคุณหานั้นเอง 

วิญญาณการรับรูน้ีจะมีในขันธหาตอไป   เชนรับรูในอารมณท่ีเกิดจากรูปรับ
รูในอารมณท่ีเกิดจากเวทนา   รับรูในอารมณท่ีเกิดจากสัญญาความจํา   รับรูใน
อารมณที่เกิดจากสังขารการปรุงแตง   และรับรูอารมณภายในใจ   ฉะน้ัน   วิญญาณ
จึงมีหนาที่เพียงการรับรูเทานั้น   การรับรูอยางนี้ยังไมเปนกิเลสตัณหาแตอยางใด   
เมื่อไดรับรูแลวเกิดความรูสึกวาชอบใจ   หรือไมชอบใจหรือเฉย ๆ   จึงเกิดเปนกิเลส
ตัณหาข้ึนมาที่ใจ   เกิดเปนความรักความใครความกําหนัดยินดี   ฉะนั้นผูปฏิบัติ
ธรรมตองรูจักวิญญาณการรับรูวาเปนในลักษณะใด   ใหเขาใจในลักษณะความรูสึก
ท่ีตางกันในการรับรูของวิญญาณ   และใหเขาใจในอารมณท่ีเกิดจากความรูสึกน้ัน ๆ   
ถาแยกออกมาเปนสัดสวนไดอยางนี้จะเขาใจในคําวาวิญญาณนี้ไดเปนอยางดี   จะ
ทําความเขาใจในการปฏิบัติไดถูกตอง   ไมเกิดความสับสนเพราะรูจักความหมาย
ไดดีแลว  คําวา   รูในคําเดียวนี้มีความหมายไดหลายอยาง   เชน   วิญญาณการรับรู   
ธาตุรู   ความรูสึก   ญาณรู   ญาณทัศนะ   ญาณท่ีรูเห็น   มรรคญาณ   ญาณหย่ังรูใน
องคมรรค   อุเบกขาญาณ   ญาณหยั่งรูในการวางเฉย   ปญญาญาณ   ญาณรูรอบ
ดวยปญญา   วิปสสนาญาณ   ญาณที่รูแจงเห็นจริงในสัจธรรมตามความเปนจริง   
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วิสุทธิญาณ   ญาณหยั่งรูในความบริสุทธิ์   ในความหมายในคําวา   ญาณ   นี้มีมาก
จะหาอานตามตําราได 
 ตําราในบางหมวดนักปราชญเจาทั้งหลายไดขยายความเอาไวเพียงยนยอ   จึง
ทําใหนักปราชญยุคอนุฎีกาจารย   ตีความที่แตกตางกันออกไป   จึงทําใหแบงเปน
สายโนนสายน้ีเกิดข้ึน   เฉพาะวิญญาณการรับรูกับคําวารูในธาตุรู   หรือคําวา   พุท
โธ   หมายถึงผูรู   เพียงสามรูเทานี้   ผูปฏิบัติจะทําความเขาใจใหถูกตองไดหรือไม   
รูแตละอยางมีความแตกตางกันอยางไร   ญาณในข้ันโลกียเปนอยางไร   ญาณใน
ข้ันโลกุตระเปนอยางไร   การปฏิบัติในขันธหาตองมีญาณรูทั้งสามนี้   เก่ียวโยงถึง
กันทั้งหมด    ถาสติปญญามีความฉลาดรอบรู   การพิจารณาขันธหาจะตอง   
พิจารณาใหเช่ือมโยงถึงกันท้ังหมด   เชนพิจารณารูปขันธใหเปนไปตามไตรลักษณ
อยางไร   ก็ใหเชื่อมโยงตอกันกับเวทนาขันธ   เชื่อมโยงตอสัญญาขันธ   เชื่อมโยง
ตอสังขารขันธ   เชื่อมโยงตอวิญญาณขันธ   ถาตั้งหลักในการพิจารณาในขันธใด
ขันธหนึ่งมีความชํานาญดีแลว   การพิจารณาในขันธอื่น ๆ ก็จะเปนของงาย   ใน
การปฏิบัติจะพิจารณาในขันธใดก็จะมีความเขาใจแจมแจงชัดเจนมากข้ึน   ถา
พิจารณา   เวทนา   ก็ตองรูในความหมายวา   เวทนา   หมายถึงอะไรใหผลเปนอยาง
ไร   อะไรเปนเหตุเปนปจจัยใหเกิดเวทนา   เปน   อนิจจัง   ทุกขัง   อนัตตา   ตองรู
เห็นดวยสติปญญาท่ีถูกตอง   แลวพิจารณาเวทนาเชื่อมโยงตอกันในรูปขันธ   
พิจารณาเวทนาเชื่อมโยงตอกันในสังขารขันธ   พิจารณาเวทนาเชื่อมโยงตอกันใน
สัญญาขันธ   และพิจารณาเวทนาเชื่อมโยงตอกันในวิญญาณขันธ   เพราะขันธท้ัง
หาจะเปนเหตุเปนปจจัยเชื่อมโยงตอกันไดเปนอยางด ี
 การพิจารณาสัญญาความจําใหเปนไปในไตรลักษณแลวอยางไร   ก็ให
พิจารณาสัญญาเชื่อมโยงตอกันในรูปขันธ   พิจารณาสัญญาเชื่อมโยงตอกันใน
เวทนาขันธ   พิจารณาสัญญาเชื่อมโยงตอกันในสังขารขันธ   พิจารณาสัญญาเชื่อม
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โยงตอกันในวิญญาณขันธ   การพิจารณาสังขารการปรุงแตงใหเปนไปในไตร
ลักษณแลว   ใหพิจารณาสังขารเชื่อมโยงตอกันในรูปขันธ   พิจารณาสังขารเชื่อม
โยงตอกันในเวทนาขันธ   พิจารณาสังขารเชื่อมโยงตอกันในสัญญาขันธ   พิจารณา
สังขารเช่ือมโยงตอกันในวิญญาณขันธ   การพิจารณาในวิญญาณการรับรูใหเปนไป
ในไตรลักษณแลว   ก็ใหพิจารณาวิญญาณเชื่อมโยงตอกันในรูปขันธ   พิจารณา
วิญญาณเช่ือมโยงตอกันในเวทนาขันธ   พิจารณาวิญญาณเชื่อมโยงตอกันในสัญญา
ขันธ   พิจารณาวิญญาณเชื่อมโยงตอกันในสังขารขันธ   การพิจารณาขันธหาให
เช่ือมโยงตอกันนี้   ใหใชสติปญญาเฉพาะตัว   ใชความสามารถดวยตัวเอง   จะ
พิจารณาไดนอยมากอยางไร   จะพิจารณาไดหยาบละเอียดอยางไร   ก็ใหเปนไปใน
ปญญาเฉพาะตัว   ถาจะอานจําเอาตามตํารามาพิจารณาก็ยอมทําได   แตจะเปน
ปญญาในสัญญาจําเอาขอความประโยคของผูอ่ืนมาเลียนแบบ   ถาเปนในลักษณะน้ี
การพัฒนาปญญาของตัวเองก็จะหมดสภาพลงทันที   มีแตปญญาคิดพิจารณาไป
ตามตําราเทานั้น   จะแกไขปญหาของใจไมไดเลย 

การใชปญญาพิจารณาในขันธหานี้ตองฝกพิจารณาอยูบอย ๆ   อยาเอาตํา
รามาเปนตัวตัดสินวา   รูแลวเขาใจแลว   ถาเปนในลักษณะน้ีจะไมมีความรูแจงเห็น
จริงในขันธหาแตอยางใด   จะพิจารณาถูกตองตามหลักความเปนจริงอยูก็ตาม   ก็
จะเปนความจริงไปตามตําราเทานั้น   จะไมเกิดการเปลี่ยนแปลงทางใจแตอยางใด   
การพิจารณาถึงจะใชประโยคขอความไมเหมือนกับตําราก็ไมเปนไร   แตความ
หมายใหเหมือนกันกับตําราท่ีนักปราชญไดอธิบายเอาไว   ในคร้ังแรกก็ใหใช
ปญญา ท่ีหยาบนี้ไปกอน   เม่ือพิจารณาอยูบอย ๆ   ปญญาก็จะคอยมีความละเอียด
ข้ึน   มีความภูมิใจในปญญาของตัวเอง   เหมือนการนับเงินของคนอื่น   จะผานมือ
เราไปวันหนึง่หลายรอยลานอยูก็ตามใจก็เฉย ๆ   ถาไดนับเงินท่ีเราหาไดดวยตัวเอง   
ถึงเงินจะไมมากนัก   ในความรูสึกจะเกิดความภูมิใจดีใจวาเงินนี้เปนของของเรา
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อยางแทจริง   ความหวงแหนการดูแลรักษา   การจับจายซ้ือของ   ก็จะไดรับผล
ประโยชนจากเงินเราดวยความภูมิใจ   นี้ฉันใด   การใชปญญาพิจารณาธรรมไป
ตามตําราใจก็จะเฉย ๆ   ไมเกิดความแปลกใจตื่นเตนในธรรมแตอยางใด   ถารูเห็น
ธรรมดวยปญญาของเราเอง   ในความรูสึกจะทําใหเกิดความภูมิใจเปนอยางมาก   
ถึงจะมีความรูจากตําราก็ใหนํามาประดับปญญาได   ถาเอาปญญาไปประดับความรู
เม่ือไร   การปฏิบัติจะกาวหนาตอไปไมไดเลย 

ฉะน้ัน   การพิจารณาขันธหาไปตามตํารา   หรือพิจารณาหมวดธรรมอ่ืน ๆ ก็
ตาม   ถึงจะพิจารณาได   แตใจก็จะเฉยเปนธรรมดาไป   ถาไดรูเห็นความเปนจริง
ดวยปญญาเฉพาะตัว   จึงเรียกวาผูนั้นพึ่งตัวเองได   ไมไดไปหยิบยืมเอาความรูจาก
ผูอื่นมาเปนของเรา   เหมือนรับประทานอาหารสําเร็จรูปจากผูอื่นทําไวแลว   ถาผู
อื่นไมทําใหรับประทานเราก็ตองอด   ว่ิงหาอาหารจากผูอื่นมารับประทานตอไป   
นี้ฉันใด   ผูปฏิบัติในยุคนี้มีความตองการธรรมะสําเร็จรูป   อยากรูในสัจธรรม
ความจริงอยางไรก็ไปคนหาดูในตํารา   หรือถามครูอาจารยองคนั้นองคนี้ไป   ให
ครูอาจารยตัดสินใหวาธรรมะหมวดนั้นผิดธรรมะหมวดนั้นถูก   ท้ังท่ีธรรมะของ
จริงอยูในตัวมีอยูแลว   แตไมยอมพิจารณาดวยปญญาของตัวเอง   ใหเกิดความรู
แจงเห็นจริงตามความเปนจริง   ถาเปนไปในลักษณะนี้จะไมเกิดความม่ันใจในตัว
เองไดเลย   ถาถามครูอาจารยที่ดีมีธรรมะที่ถูกตองก็มีความโชคดีไป   ถาถามครู
อาจารยที่เปนมิจฉาปฏิบัติเราก็จะไดขอมูลในธรรมะที่ผิด   เมื่อนํามาปฏิบัติก็จะ
เกิดเปนปญหา   เหมือนเรากําลังหลงทาง   แตไปถามผูหลงทางเหมือนกันกับเรา   
ท้ังเขาและเราก็จะพากันหลงทางตอไป   นี้ฉันใด   ผูปฏิบัติท่ีอาศัยผูอื่นมากไปก็
เปนในลักษณะฉันนั้น   จะเหมือนกับบอดจูงบอดไปไมรอด   เพราะตาบอดจูงกัน   
ก็จะวกวนไปมาในท่ีแหงเดียวหาทางออกไมไดเลย   ในขณะพูดก็บอกวาจะปฏิบัติ
ตามคําสอนของพระพุทธเจา   เพื่อเขากระแสแหงมรรคผลนิพพาน   เมื่อปฏิบัติเอา
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จริงเมื่อไรจะภาวนาเปนไปตามแบบฉบับของพวกดาบสฤๅษีกันทั้งนั้น 
ส่ิงใดที่ไดสรางข้ึนมาจากความสามารถของเรา   จะเกิดความรูสึกวาส่ิงนั้น

จะมีความสําคัญมีคุณคาแกตัวเราเปนอยางมาก   เหมือนบุตรท่ีเกิดข้ึนจากความ
พยายามของเรา   และเกิดข้ึนจากกอนเลือดของตัวเราเอง   และบุตรท่ีรับจากผูอื่น
มาเปนบุตรบุญธรรม   ในความรูสึกสวนลึก ๆ ของใจจะมีความรักบุตรท่ีเกิดจาก
สายเลือดเราเอง   เพราะไดหลอหลอมสรางเขามาดวยความสามารถของเรา   นี้ฉัน
ใด   การรูเห็นสัจธรรมความเปนจริงดวยสติปญญาเฉพาะตัว   จึงมีความหมายลึก
ซ้ึงฝงใจไวแนบแนนจะไมมีการหลงลืมในการรูเห็นในสัจธรรมน้ันเลย   จะมีความ
ภูมิใจและม่ันใจในตัวเองอยูตลอดเวลา   การพิจารณาใหรูตามหลักความเปนจริง   
ในหลักปริยัตินั้นยอมพิจารณาได   เม่ือใจยังไมยอมรับในความเปนจริงตามปญญา   
การพิจารณานั้นก็ยังไมไดผลอยูนั้นเอง   ขอสําคัญคือทําใจใหรูเห็นตามปญญา   
เม่ือใจไดรูเห็นความจริงตามปญญาแลว   ในเม่ือน้ันใจจะเกิดความแยบคาย   ถาเกิด
ความแยบคายเมื่อไรใจก็จะเกิดความหายสงสัยในทันที   และคลายจากความยึดมั่น
ถือม่ัน   ท่ีผานมาใจมีความหลงผิดเขาใจผิดในส่ิงใด   ใจก็จะทอดธุระไมอาลัยในสิ่ง
นั้นอีกตอไป   ฉะน้ันผูปฏิบัติตองฝกสติปญญาท่ีมีอยูใหรูเห็นตามหลักความเปน
จริงอยูเสมอ   มิใชวารูตามตําราแลวก็หยุดอยูเพียงเทานั้น   ถาหยุดอยูนาน ๆ   ใจจะ
ดานในธรรม   จึงยากท่ีจะแกไขใหใจมีความรูจริงได 

รูเห็นตามความเปนจริงดวยปญญา 
การรูเห็นตามความเปนจริงดวยปญญา   จะไมเหมือนนิมิตที่เกิดข้ึนจาก

ความสงบของสมาธ ิ  ภาพนิมิตท่ีเกิดจากสมาธิมีหลายรูปแบบ   เชนปรากฏวาเห็น
เรานอนตายบาง   เห็นโครงกระดูกของตัวเองบาง   เห็นรางกายเปอยเนาบาง   ผูไม
เขาใจในหลักปฏิบัติก็คิดวา   อสุภะ  ไดเกิดข้ึนกับเรา   หรือเขาใจวา   วิปสสนาได
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เกิดข้ึนกับเรา   หลักท่ีจริงแลวไมใช   เปนเพียงภาพนิมิตของอสุภะเทานั้น   นิมิตนี้
เกิดข้ึนแลวก็ผานไป   ใจไมไดเกิดนิพพิทา   ความเบ่ือหนายคลายกําหนัดแตอยาง
ใด   ถึงจะเอาเรื่องนี้มาเลาใหใคร ๆ ฟงก็เพียงเลาตามปรากฏการณของสมาธิเทาน้ัน   
ถาจะเอาเร่ืองท่ีเกิดข้ึนนี้มาเปนอุบายในการฝกวิปสสนาก็จะเปนการดี   เม่ือจิตได
ถอนออกจากสมาธิแลวใหใชปญญาสมมุติภาพท่ีเกิดข้ึนเอาไว   ในลักษณะนิมิต
นั้นเปนอยางไร   ใหพิจารณาขยายออกไปโดยสมมุติ   ถาเปนรูปขันธก็ใหแยกธาตุ
ดิน   ธาตุน้ํา   ธาตุลม   ธาตุไฟ   ออกเปนสวน ๆ   ใชปญญาพิจารณาใหเปนไปใน
ความไมเท่ียงบาง    ใชปญญาพิจารณาวาเปนกอนทุกขบาง   ใชปญญาพิจารณา
ลงสูอนัตตาบาง   ใชปญญาพิจารณาลงสูอสุภะความสกปรกโสโครกบาง   ใช
ปญญาพิจารณาใหรูเห็นวารางกายนี้เปนเพียงท่ีพักของใจชั่วคราวบาง   ใชปญญา
พิจารณาวาอีกวันหนึ่งใจจะออกจากรางกายนี้ไป   การใชปญญาพิจารณาใน
ลักษณะนี้จึงเปนอุบายวิธีเจริญวิปสสนา   หรือเปนวิธีฝกวิปสสนาเทานั้น   ในเม่ือ
ใจมีความรูเห็นตามความเปนจริงเม่ือไร   ในเมื่อนั้นจึงเรียกวา   วิปสสนาท่ีแทจริง 

ถารูเห็นสัจธรรมความจริงดวยสติปญญาเฉพาะตัวอยูอยางนี้   ในความรูสึก
ลึก ๆ ของใจจะมีความละเอียดออนและมีกําลัง   ทั้งมีความกลาหาญพรอมที่จะ
เผชิญหนากับปญหาตาง ๆ ที่เกิดข้ึนไดทุกกาลเวลา   เหมือนผูมีอาวุธอยูในมือ   จะ
ไมกลัวตอหมูขาศึกศัตรูท่ีเขามารุกราน   ไมวาในเหตุการณเชนไร   จะไมหนีหนา
หลบตัวกลัวตายแตอยางใด   เพราะเชื่อม่ันในอาวุธท่ีทันสมัยอยูในมืออยูแลว   นี้
ฉันใด   ผูปฏิบัติถามีสติปญญาอยูในใจจะไมเกรงกลัวตอกิเลสตัณหาแตอยางใด   
เพราะมีความมั่นใจในการแกปญหาไดทุกกรณี   จะมีการสัมผัสทางตา   หู   จมูก   
ลิ้น   กาย   ในรูป   เสียง   กล่ิน   รส   โผฏฐัพพะอยูก็ตามสติปญญาจะคอยประสาน
งานอยูท่ีใจตลอดเวลา   มายาเลหเหลี่ยมของกิเลสตัณหาจะมาหลอกใจดวยวิธีใด   
สติปญญาจะรอบรูในกลลวงของกิเลสตัณหาไดทุกข้ันตอน   จะไปที่ไหนอยูในที่ใด
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จะไมกลัวตอกิเลสตัณหาที่จะเกิดข้ึน   เพราะมีสติระลึกไดในเหตุการณทั้งปวง   
สัมปชัญญะจะมีความรูตัวเตรียมพรอมอยูตลอดเวลา   ปญญาจะมีความรอบรู
พรอมท่ีจะแก ปญหาไดทันตอเหตุการณ   ถาผูปฏิบัติมีความพรอมแลวอยางนี้   
กิเลสมารจะมีกลวิธีมาหลอกลวงใจไดอยางไร   นั้นคือใจยอมรับความเปนจริงจาก
ปญญา อยางเต็มตัวไปแลว 

ฉะนั้นการปฏิบัติเพื่อการละถอนปลอยวางกิเลสตัณหาจึงเปนเร่ืองใหญ   จะ
วาสงครามลางโลกใหหมดไปจากใจก็พูดไดอยางเต็มปากเต็มคํา   การร้ือถอนภพ
ชาติใหหมดไปจากใจ   เปนนิสัยของผูมีสติปญญาท่ีมีความฉลาดรอบรู   กิเลส
ตัณหาจะไปหลบซอนอยูในขันธหา   สติปญญาก็ตามขุดคุยสับฟนอยูตลอดเวลา   
กิเลสตัณหาแอบแฝงอยูท่ีรูป   สติปญญาก็ขุดคนทําลายใหเปนไปตามอนิจจัง   ทุก
ขัง   อนัตตา   กิเลสตัณหาจะไปแอบแฝงอยูในเวทนา   แอบแฝงอยูในสัญญา   แอบ
แฝงอยูในสังขาร   แอบแฝงอยูในวิญญาณ   สติปญญาก็เขาไปทําลายใหเปนไปใน
ไตรลักษณนี้ทั้งหมด    กิเลสตัณหาจะอาศัยตนคือขันธหาเปนท่ีอยูอาศัย   ถาทําลาย
ตนไดแลวก็ชื่อวาทําลายกิเลสตัณหานั้นเอง   รูปไมใชตน   ตนไมใชรูป   รูปไมมี
ในตน   ตนไมมีในรูป   เวทนาไมใชตน ตนไมใชเวทนา   เวทนาไมมีในตน   ตน
ไมมีในเวทนา   สัญญาไมใชตน   ตนไมใชสัญญา   สัญญาไมมีในตน   ตนไมมีใน
สัญญา   สังขารไมใชตน   ตนไมใชสังขาร   สังขารไมมีในตน   ตนไมมีในสังขาร   
วิญญาณไมใชตน   ตนไมใชวิญญาณ   วิญญาณไมมีในตน   ตนไมมีในวิญญาณ   
ถารูเห็นดวยสติปญญาชัดเจนอยางนี้   กิเลสมารทั้งหลายจะไปอาศัยในขันธหาได
อยางไร   จึงไดสูญสลายไปจากขันธหานี้โดยหมดสิ้น 

ผูปฏิบัติตองสังเกตดูตัวเองวา   ขณะนี้เรามีปญญาความฉลาดรอบรูในสัจ
ธรรมหรือไม   หรือมีเพียงความรูที่ไดจดจําเอาตามตํารา   อาศัยรูตามครูอาจารยที่
ทานไดอธิบายใหฟง   ถาหากรูเพียงเทาน้ี   จะเปนปญญาในสัญญา   เปนปญญาใน



เหตุใหเกิดทุกข  ๔๕ 

ภาคทฤษฎีอยูในข้ัน   สุตมยปญญา   เทานั้น   ยังไมถึงข้ันจินตามยปญญา   และ
ภาวนามยปญญาแตอยางใด   ปญญาในหมวดปริยัติ   ปญญาในภาคปฏิบัติ   ท้ัง
สองนี้มีความเกี่ยวโยงกันอยูก็ตาม   ปญญาในภาคปริยัติมีเทาไรก็มีความพอใจอยู
เพียงเทานั้น   ปญญาในภาคปฏิบัติท่ีจะทําใหเกิดความฉลาดรอบรูตามความเปน
จริงนั้น   ผูปฏิบัติไมชอบพัฒนาปญญาท่ีเปนของสวนตัวใหเกิดข้ึนบางเลย   นี้ก็
เพราะไดยินไดฟงมาวาทําสมาธิใหจิตมีความสงบแลวปญญาก็จะเกิดข้ึน   น้ีเองผู
ปฏิบัติจึงไมยอมฝกปญญา   ยังมีความเห็นตอไปวา   เม่ือปญญาเกิดข้ึนจากสมาธิ
แลว   ก็จะไปละกิเลสตัวนั้นละตัณหาตัวนี้ใหหมดไปจากใจ   โดยตัวเองอยูเฉย ๆ 
ไมตองทําอะไร   ปญญาจะละกิเลสตัณหาใหหมดไปจากใจไปเอง   เราก็จะไดเปน
พระอริยเจาท่ีสมบูรณ   ความเขาใจอยางนี้ ๆ เองจึงทําใหผูปฏิบัติไมยอมฝกปญญา   
จะนั่งคอยทาเปนพระอริยเจาฟรี ๆ   ในลักษณะอยางนี้ไมมีท่ีไหนในคําสอนของ
พระพุทธเจาเลย   แตคนเราคิดกันไปในมิจฉาทิฏฐิ   ความเห็นผิดไปเอง 

การปฏิบัติถาศึกษาประวัติของพระอริยเจาในคร้ังพุทธกาลใหดีแลว   จะไม
เกิดเปนมิจฉาปฏิบัติแตอยางใด   จึงขอใหทุกทานไดพิจารณาในเหตุผล   ความเปน
มาของพระอริยเจาท้ังหลาย   เราจะไดเอาเปนแบบอยางในอุบายวิธีการปฏิบัติของ
ทานใหถูกตอง   เปนสัมมาปฏิบัติตรงตามกระแสธรรมคําสอนของพระพุทธเจา
และพระอริยเจาท้ังหลายในคร้ังพุทธกาล   ในยุคนี้สมัยนี้ถึงจะมีพระอริยเจาอยูก็
ตาม   เมื่อไมยอมรับถึงทานจะแสดงธรรมดีมีเหตุผล   หรือเขียนหนังสือช้ีแนะแนว
ทางปฏิบัติที่ถูกตองอยูก็ตาม   ก็จะไมยอมรับความจริงจากทานเหลานั้น   ยังมีคน
สวนใหญท่ีเขาใจวา   ในยุคนี้สมัยนี้หมดยุคหมดสมัยของพระอริยเจาไปแลว   ถึง
จะอธิบายใหฟงวายังมีพระอริยเจาอยูก็ยังไมเชื่ออยูนั้นเอง   ฉะนั้น   ผูปฏิบัติจงมี
ความหนักแนนในธรรม   อยาไปตื่นตามขาวลือของกลุมคนพาลเหลานั้น   อยา
ประมาทในชีวิตที่ มีอยู อันนอยนิด    เราจะทําใหชีวิตเรามีคุณคากอนที่ จิตจะ
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ปราศจากรางกายนี้ไป   ขอใหทุกทานจงฝกสติปญญา   ฝกการพิจารณาในหลัก
ความเปนจริงอยูเนือง ๆ ดวยเทอญ 

 
พระอาจารยทูล ขิปฺปปฺโญ 
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