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คํานํา 

 
 หนังสือ “อุบายเจริญปญญา” เลมนี้ ชมรมพุทธธรรมรามาธิบดี ไดกราบขอ
โอกาสจากหลวงพอทูล ขิปฺปปญโญ นําธรรมเทศนาของหลวงพอมาพิมพข้ึนเพ่ือเปน
ธรรมบรรณาการรวมกับหนังสือ “มุทิตาจิต”๓๖ ที่จัดพิมพเปนอนุสรณในวัน “มุทิตา
จิตร” ครั้งที่ ๗ ของคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี ซึ่งเปนงานประเพณี
สงกรานตไทยที่จัดขึ้นทุกป การจัดงานปนี้ตรงกับวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๓๖ 
 ในการจัดพิมพคีรั้งนี้ ชมรมฯมีเจตนาจะพิมพถวายเพ่ือแสดงออกซึ่งกตัญู
กตเวทีธรรมตอหลวงพอ จึงไมรวมเนื้อหาเขาไปใน มุทิตาจิตร,๓๖ ความสมบูรณของ
หนังสือเลมนี้เกิดขึ้นไดจาก น้ําพักน้ําแรง และน้ําใจของ รศ.วรรณี ชาลี ที่ไดทุมเท
สติปญญาความสามารถชวยอานทบทวนและแกไขตนฉบับใหจนเปนผลสาํเร็จ ชมรมฯ
ขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาศนี้ดวย สําหรับขอผิดพลาดบกพรองประการใด 
ชมรมฯขอนอมรับและขออภัยมาพรอมนี้ 
 ขอนอบนอมความเคารพของศิษยตอหลวงพอ ดวยระลึกถึงความเมตตาที่ไดพร่ํา
อบรมสั่งสอนตลอดมา ขอเปนที่พ่ึงอาศัยเปนกําลังใจเปนแสงประทีปสอทางชีวิตของศิษย
แตละบุคคลสบืตอไป 
       ชมรมพุทธธรรมรามาธิบดี 
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อุบายเจริญปญญา 
บรรยาย ณ หองประชมุจงจินต โณงพยาบาลรามาธบิดี เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๓๕ 

(ตอนที่ ๑) 
 

จากนี้ไป จะใหอุบายธรรมเพ่ือเราทั้งหลาย จะไดนําไปภาวนาปฏิบัติ หรือไปใชปญญา
พิจารณาโดยเหตุผลที่เราจะตองทํา หลักการที่อธิบายธรรมะใหฟงนี้ก็เหมอืนๆทุกๆครั้งที่
ผานมา คือตองใชปญญาเปนหลักใหญ ในการใชปญญานั้น จําเปนตองรูเรื่องการทํา
สมาธิเอาไวบาง เพราะวาการทําสมาธินั้น จะสงบนอยสงบมากนั้นข้ึนอยูกับนิสัยซึ่งแตละ
บุคคล ไมเหมือนกัน 
 วิธีทําสมาธินั้น บางคนเขาใจวาตองนั่งขัดสมาธิ เอามือขวาทับมือซาย เอาขาขวา
ทับขาซาย ตั้งตัวใหตรง นึกถึงคําบริกรรมอยางใดอยางหนึ่งเอาไว อันนี้เปนองคสมาธิ
เฉยๆ เปนวิธีทํามีกิริยาทางกายและทางใจรวมกัน แตตัวสมาธจิริงๆ นั้นไมจําเปนตองทํา
อยางนั้นก็ได ไมวาเราจะยืนอยูที่ไหนก็ดี จะทํางานอยูที่ไหนก็ตาม ลักษณะการทําสมาธิ
นั้น คือความตั้งใจมั่น ความตั้งใจมั่นนี่แหละ เรียกวา การทําสมาธิอยูในตัว 
 การทําถูกตองเปนสิ่งสําคัญมาก การทําสมาธิไมจําเปนตองนึกคําบริกรรมอยาง
เดียว เกี่ยวกับมีความตั้งใจมั่นในงานที่จะตองทําก็เปนมสมาธิได ตีความหมายของคําวา 
“สมาธ”ิ คือ “ความตั้งใจมั่น” เทานี้ก็พอ สวนใหญพวกเราทั้งหลายที่ทําสมาธิกันอยูนั้น 
ทําสมาธิเลยขอบเขตของสมาธิไป เพ่ือหวังความสงบในองคฌานที่เรียกวา รูปฌาน อรูป
ฌาน ใหมากขึ้น ถาหากวาทําสมาธิถึงองคฌานแลว ถาผูนั้นขาดความรับผิดชอบใน
ตัวเองคือ ขาดความรอบคอบ อยูในองคฌานนั้นๆ เรื่อยๆ ความคิดความฉลาดการใช
ปญญาจะหมดสภาพไปทันที ดวยใจไมายอมรับปญญา ไมอยากคนคิด มันคิดไมเปน ไม
อยากคิดเสียเลย อยากอยูเฉยๆ คืออุเบกขาในองคฌาน มีความสุขในการทําสมาธิในองค
ฌานอยู แตปญญานั้นเทาเดิมหรืออาจจะหมดไปเลยก็ได 
 เราทั้งหลายที่พากันพูดวา ทําสมาธิใหจิตสงบแลวจะเกิดปญญา คือลักษณะ
คําพูดอยางนี้ไมชัดเจน ไมแจมแจง ยังคลุมเคลืออยู และเขาใจกันวาจิตสงบเปนสมาธิ
แลวจะเกิดปญญา ปุดๆๆ ข้ึนมา รูแจงเห็นจริงในธรรมะไดโดยไมตองตั้งใจอะไรเลยสาวน
ใหญนึกกันอยางนั้น คิดวาอยางนั้นดวย แทจริงเรื่องที่จะใหเกิดปญญาตองมาฝกทาง
จิตใจของเราใหอยูในเหตุผลเฉพาะตัว 
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 การเกิดปญญา เกิด ๓ ระดับดวยกัน ปญญาระดับแรก ระดับทามกลาง ระดับ
สูงสุด หรือถาจะกลาวตามหนังสือวา สุตมยปญญา จินตามยปญญา ภาวนามยปญญา 
การภาวนาทั้ง ๓ อยางนี้ตอเนื่องกัน แตใหเปนปญญาในสัมมาทิฏฐิ ปญญาทั่วไปนั้นอีก
สวนหนึ่ง ปญญาในระดับเบื้องตนเปนปญญาระดับพ้ืนฐาน 
 ปญหาขั้นพ้ืนฐานตัวเดียวแยกเปน ๒ ทาง ทางโลกหนึ่งกับทางธรรมหนึ่ง ทั้งทาง
โลกและทางธรรมอยูในขอบเขตอันเดียวกัน คือสัมมาทิฏฐิทางโลกและสัมมาทิฏฐิทาง
ธรรม ถาปญญาสัมมาทิฏฐิทางโลก คิดอะไรก็ตามก็คิดดวยความเปนธรรม แกตัวเอง แก
เพ่ือนฝูงและสังคมทั่วๆไป ใหความถูกตองในสังคมนั้นๆ การคิดการพูดออกมาก็เหมือน 
กันใหมีคามสุข มีความสบายทั้ง ๒ ฝาย ไมใหคําพูดอันนั้นไปเบียดเบียนคนใดคนหนึ่งให
เกิดความช้ําใจ  เกิดความทุกข  เกิดความไมสบายใจ เปนคําพูดที่ไมเปนธรรม คําพูดใด
ที่เปนธรรมแลวการพูดออกมาสังคมยอมรับ เพ่ือนฝูงยอมรับวาเปนคําพูดที่มีเหตุมีผล 
เปนคําพูดที่ถูกตอง การพูดก็ตองพูดตามความคิดเห็นของเราวา พูดอยางนี้จะดีไหมคือ
สัมมาทิฏฐิ ปญญาทางโลกนี้ตองมีเหตุผลเปนเครือ่งรองรับวาการพูดออกไปอยางนี้ จะมี
ภัยอะไรเกิดขึ้นกับเราบางไหมหรือจะเปนความสบายใจกับเพ่ือนที่รับฟงบางไหม ตองคิด
ออกมากอน คิดออกมาวาถาไมเหมาะสมในการพูดเห็นวาเปนทุกขเปนภัยอยางนี้เราก็งด
เวนเสีย อยาแสดงคําพูดนี้ออกมา ดังในบาลีวา นิสัมมะ กะระนัง เสยโย  ใครครวญ
เสียกอน นึกคิดดวยเหตดุวยผลเสียกอนจึงทําจึงพูด หรือคําพูดอยางนี้ในกาลเชนนี้จะ
สมควรพูดไหม คําพูดอยางเดียวกันตองมีกาลเวลาในการพูด ไมใชพูดพลามไปเรียกวา 
กาลัญู คือพูดตามกาล พูดตามเวลา เวลาไหนควรพูดอยางไรหรือดูวา อัตตัญู รูจัก
ตนวาคําพูดอยางนี้ตนควรจะพูดไหม ถาไมควรพูดก็อยาไปพูด 
 ในฐานะของตนในฐานะที่เราเปนพยาบาล คําพูดออกไปบางอยางมันจะก้ําเกินกับ
ผูหลักผูใหญ กับหัวหนา กับหมอ กับรุนพ่ี เราเปนผูนอยเราตองรูจักระวังคําพูดตัวเองวา
ควรพูดดวยความเจียมตวั เจียมใจ ในฐานะออนนอมถอมตัวอยู คําพูดนั้นตองมีตองมี
เหตุผลสําหรับพวกเราจะตองนําไปใช มิใชวาคิดอยางนี้ก็พูดอยางนี้ออกไปเลย ตองคิด
ตามกาลหรือพูดตามกาล กาลไหนควรพูดออกไปหรือไมควรพูดออกไป คําพูดอยางนี้เรา
ควรจะพูดออกไปไหม ถาพูดออกไปคนจะเช่ือถือเราไหม นี้เรียกวา อัตตญัู ใหรูจักตน 
นี้ปญญาทางโลก มีเหตุผลอยางหนึ่ง 
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 อีกอยางหนึ่งใหรูจักเพ่ือนฝูง เพ่ือนฝูงที่เราอยูดวยกันจํานวนมากมาย เชนวา
พวกเราเปนหมอหรือพยาบาล เปนตน แสดงวาเราอยูกันมาหลายป แตละคนที่มาอยูนั้น
มีพอมีแม มีฐานะตระกูลแตกตางกันไมเหมือนกัน เมื่อเขามาอยูในวงการเดียวกันแลว
เหมือนครอบครัวหนึ่งในโรงพยาบาลนี้ อยูในฐานะพอเดียวกันแมเดียวกัน นั่นคือ 
ระเบียบวินัยทุกคน ถารูจักมีระเบรยบวินัยอยางนี้แลว การปรับตัวเขาหากันมันก็งาย 
ไมใชมาเปนใหญคนเดียว เรามาเปนเพ่ือนกัน รวมกันเปนครอบครัวหนึ่ง มาทํางาน
ประเภทเดียวกันคือเปนหมอเปนพยาบาลอยางนี้เปนตน อยูอยางมีความสมัครสมาน
สามัคคีกัน จะพูดอยางไรคําพูดนั้นจะดึงความสมัครสมานสามัคคีกนัได อยูกันไดอยาง
สบายๆ เรียกวา จะยึดน้ําใจกันไดเราจะพูดอยางไร คําพูดอยางเดียวกัน ถาพูดไมดีก็ส
สามารถทําใหแตกสามัคคีกันได ถาพูดดีก็สามารถทําใหหมูคณะมีความกลมเกลียวสมัคร
สมานสามัคคีกันอยางดีที่สุด หรือรวมกันทํางานอยางดีที่สุด บางทีพูดออกไปแลวอยางนี้
ตอเพ่ือน แมเขายังไมแสดงตัวโตตอบมาแตทางใจเขาคิดอยูในใจแลว คิดรังเกียจอยูในใจ
แลว แตเพียงเขาไมแสดงกิริยาวาจาทางกายออกมาใหปรากฎ สมมติวาเรามีเหตุอันใด
อันหนึ่งเกิดขึ้น เพ่ือนฝูงคนนั้นพอจะชวยเหลือเราไดแตเขากลับไมชวยเหลือเรา อันนี้
แสดงวาเขามีอะไรกับเราสักอยางหน่ึง ทําไมเขาไมชวยเรา เวลาพูดคุยกันก็ธรรมดาๆ 
แตเวลาเราตองการความชวยเหลือ เขาไมชวยเหลือเปนเพราะอะไร เปนเพราะเพ่ือนนั่น
แหละที่เห็นเราพูดใหเขาบางสิ่งบางอยางที่ผานมาแลวเขาเจ็บใจเราอยูสวนลึกของหัวใจ 
แตเขาไมแสดงออก อันนี้เราจะทําอยางไร เราอยูกลุมเดียวกันจะทําอยางไรใหเกิดความ
สมัครสมานสามัคคีใหดึงดูดซึ่งกันและกัน ก็ใหสมัครสมานกลมเกลียวกันในคําพูดของเรา 
นี่เปนอุบายปญญาขั้นพ้ืนฐาน เปนสัมมาทิฏฐิพ้ืนฐานทางโลก คือความเห็นชอบ ปญญา
ความเห็นชอบมันเปนฐาน คือเห็นชอบในกาล การกระทําดวยกิริยากาย กิริยาวาจาทั้ง
สองอยางนี้เกี่ยวกับสังคมภายนอกทั้งหมด ตองรูจักกาลและตองรูจักตน เหมือนกับวา
กาลอยางนี้ควรแสดงไหม หรือไมควรแสดง เชนวา เราเห็นเพ่ือฝูงหรืออะไรสักอยางหนึ่ง
ที่ไมดีไมงามอยางนี้ ถึงเราจะไมชอบใจกับเพ่ือนฝูงคนนั้น แตกิริยาอาการทางกายของ
เราเราควรทําไหม เชนวา เดินลงเทาหนักๆ ผานหนาเขาไป มันจะเหมาะสมไหม เชนทํา
หนาบูดบึ้งผานหนาเขาไป จะเหมาะสมไหม นี่ลักษณะกิริยาทางกาย การทําอยางนี้ตอง
ระมัดระวังตัวเอง เพราะสิ่งเหลานี้เรามีอยูทุกๆ คน 
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 กิริยาทางกายวาจาเปนเสนหที่จะดึงดูดน้ําใจซึ่งกันและกัน หรือผูกน้ําใจซึ่งกันและ
กันเอาไว ถาหากบุคคลมีเสนหในตัวแลว จะอยูที่ไหนอยางไรก็ตามความสุขความสบาย
ยอมปรากฎแกตนเอง จะอยูรวมกับเพ่ือนฝูงก็มีความสบายใจ ถึงเราจะจากเพื่อนไป 
เพ่ือนก็มีความคิดถึงเรา นี่ลักษณะปญญาพ้ืนฐานเปนตน การใชปญญา นิสัมมะ กะระณัง 
เสยโย การใครครวญเสียกอนแลวจึงทํา ใครรวญเสียกอนจึงพูด นี่เปนฐานของปญญาขั้น
นี้ เปนสวนหนึ่งเปนเรื่องปญญาในทางโลก 
 สวนปญญาในทางธรรมเปนอยางไร ก็ตองคิดไปในทางธรรม ทางโลกก็เปนธรรม
อยูแลว ทางโลกก็รวมธรรมอยูแลว สวนธรรมลวนๆ นั้นเอาอยางไรกัน พิจารณาใน
ข้ันตอนหน่ึงอาศัยหลักความจริงทางธรรมะเสริมเขาไป ลึกเขาไปอีก ปญญาทางโลกเปน
ธรรมไหม เปนธรรมแตเปนธรรมในทางโลก ที่เราเรียกรองกันอยูวาตองการความเปน
ธรรมกับหมูคณะ หรือตองการความเปนธรรมกับรุนพ่ี รุนนอง หรือตองการความเปน
ธรรมกับผูหลักผูใหญเชนหัวหนาเวรเปนตน 
 ความเปนธรรมนีเ่รียกรองกันมานาน ทั่วโลกเขารูจักกันวาความเปนธรรมเปน
อยางไร ทุกชาติทุกศาสนาถึงแมวาเขาจะไมไดนบัถือศาสนาพุทธก็ตามแตเขาก็ตองการ
ความเปนธรรม คือความเปนธรรมนี่เปนที่รวมแหงความสุขความเจริญของโลก 
 เมื่อใดคนเราในโลกนี้ใหความเปนธรรมตอกันอยูบอยๆ ในยุคนั้นในสมัยนั้นยอมมี
ความเจริญข้ึน หรือกลุมใดหม๔ ใดใหความเปนธรรมกันอยูเสมอๆ ในกลุมนั้นหมูนั้นก็
ตองมีความเจริญงอกงาม นี่เรียกวาจําเปนตองมีความเปนธรรม 
 เราคนหนึ่งนั่นแหละที่จะเผยแพรความเปนธรรมของเราใหออกไปสูหมูคณะ 
เพ่ือนฝูงในสังคมนั้นใหมากๆ ข้ึน ถาทุกคนมีความตั้งใจแลวอยางนี้ คนกลุมนั้นจะมีแต
ความรักกันมีความสมัครสมานสามัคคีกัน มีความไมขัดแยงแกงแยงกัน ปญญาของเรา
เทานั้นที่จะชวยเราไดและชวยผูอ่ืนได พระพุทธเจาทานทรงสอนเรื่องปญญาเปนหลัก
ใหญมี ๒ ทางอยางที่อธิบายมาแลว 
 ปญญาสัมมาทิฏฐิในทางโลก ปญญาสัมมาทิฏฐิในทางธรรม ทั้ง ๒ อยางนี้เปน
หนาที่ของเราเพราะเราตองอยูกับโลกในทุกวันนี้ อยูกับโลกก็ตองเอาธรรมอยางนี้กับโลก 
ถาเราไปทางธรรมก็ตองเอาปญญาที่มีอยูในขณะนี้ ปญญาระดับเดียวกันนี่แหละมา
เปล่ียนแปลงในทางธรรมได คือ คิดอะไรก็แลวแตคิดในแงความเปนธรรมเชน ความไม
เที่ยง เหมือนกับดอกไมแดงที่เราถืออยูในมือนี้ ก็เปนอุบายธรรมอยางหนึ่งเมื่อเกิดขึ้น
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แลว ยอมมีความเปลี่ยนแปลงไป เปนธรรมดาหาอยูคงที่ไม สังขารรางกายนี้ก็เชนกัน 
เมื่อเกิดขึ้นแลว ก็ตองมีความเปลี่ยนไปเชนกัน นี่คืออุบายธรรมะ ตองใชปญญาพิจารณา
อยูเสมอๆ บางที่มานั่นรอริมทางรถ มาดูคนผานไปผานมาเขาไปไหน ทําอะไร มาดูคนที่
ผานไปผานมาเปนธรรมะไปหมด บางทีไปจายตลาด ไปดูคนจายตลาดวาเขาจายไป
ทําไม ก็ดุเปนธรรมะทั้งหมดถาไดพิจารณา นี่คือคนมีปญญาจะอยูที่ไหนอยางไรหรือทํา
อะไรอยูก็ตามมันจะมีคุณคาสําหรับปญญาของคนๆ นั้น 
 พวกเราทั้งหลายอยูกันอยางนี้ไดเห็น คนเกิด แก เจ็บ ตาย อยูที่โรงพยาบาลนี้
พรอมทั้งหมด ถาเราใชปญญาพิจารณาอยูบอยๆ ก็จะมีการเทียบเคียงวา เราก็เหมือน
เขา เขาก็เหมือนเรา หรือเราเปรียบเทียบกับสิ่งตางๆ วา สรรพสังขารทั้งหลายทั้งปวงที่
เกิดขึ้น ตั้งอยู ดับไปในขณะนี้ คือเปนธาตุขันธ คนเราก็ตามหรือวัตถุอ่ืนใดก็ตาม เกิดขึ้น
มาแลวมันตองสลายดับไปตองสลสยไป ไมเร็วก็ชา ถาคิดอยางนี้บอยๆ มันจะสลดใจ
ข้ึนมา มันจะมีคุณคาแกเราอยางดีที่สุด ถาเรามีอุบายสักอยางหนึ่งข้ึนมา อันนี้เราไมตอง
เลียนแบบจากใคร อุบายใดที่เราจะนํามาสอนตัวเราได เปรียบเทียบตัวเองไดใหพิจารณา
ไป 
 ในครั้งพุทธกาลก็มีมากมายลักษณะนี้อยางนี้ กอนๆ ก็มีนางอุบลวรรณาเถรีก็ไหว
พระธรรมดานี่แหละ เมื่อจุดธูปเทียนขึ้นเพ่ือไหวพระ ก็ดูดอกไมที่อยูในหองพระก็ดูกัน
อยูๆ ดูไปดูมาเอาดอกไมเปนอารมณ พิจารณาดอกไมวาดอกไมนี่ก็ไมเที่ยง มันเกิดขึ้น
มาแลวอยางนี้ เมื่อถึงเวลามันก็ตองสลายไป เหี่ยวแหงไปอยางนี้ๆ ในที่สุดก็เปนผู
พิจารณาธรรมะขั้นสูงในขณะเดียวกัน ทั้งธรรมะข้ันต่ํา ข้ันกลาง ข้ันสูง ในขณะที่นั่งแหง
เดียวจนเปนพระอรหันตไดเพราะดอกบัวดอกเดียว ทําไมเขาทําไดเรียกวา เขาใชปญญา
พิจารณาเหตุผลกันอยู เอาหลักความจริงพิจารณากันบอยๆ นี่ก็วาหลักธรรมะตัวนี้เปน
สวนหนึ่งเราตองอบรมตวัเองใหมากขึ้นๆ ไมใชวาเราจะรอใหปญญาเกิดขึ้นอยางเดียว
ไมใช  
 ปญญานั้นเกิดขึ้น เกิดอยาางไร ลักษณะปญญาเกิดนี้ แตกอนใจเรามีความลุม
หลง ลุมหลงวาสิ่งนี้เปนอยางนี้ สิ่งนั้นเปนอยางนั้น และมีความเขาใจวาทกุสิ่งทุกอยาง
เปนของเรา ที่เราทํามาไดดวยน้ําพักน้ําแรงของเราทําดวยมือของเรา ครอบครัวเรา
ทั้งหมดเปนของเราทั้งหมด สามีเรา ลูกหลานเรา ภรรยาเรา อะไรก็แลวแต เงินทอง
ตางๆ ก็เปนของเราทั้งหมด การที่วาเปนของเราทั้งหมดอยางนี้เรียกวาจิตเรามันยังหลง 
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ยังหลงในปจจัยทั้งหมดนี้อยู เอาสิ่งทั้งหมดมาพิจารณาๆ มันจริงไหมวาสิ่งทั้งหมดนี้เปน
ของๆ เรา จริงไหม มาพิจารณาลงสูไตรลักษณวาความอนัตตาคืออะไร หมายถึงอะไร ก็
จะมองเห็นไดชัดวาสิ่งทั้งหมดนั้น เปนเพียงปจจัยเครื่องอาศัยชีวิตนี้อยูช่ัวระยะวันหนึ่ง
คืนหนึ่งเทานั้น เมื่อถึงเวลามันตองพลัดพรากจากกันไป พิจารณาใหมากขึ้นๆ จนมีความ
เขาใจอยางชัดเจนแจมแจงเกิดขึ้นจึงเรียกวาความเห็นหรือความคิดเห็นของเราได
เปล่ียนแปลงไปแลว คือเกิดความเขาใจที่ถูกตอง นี่คําวา “เกิด” 
 แตกอนมีความหลงประจาํใจอยางหนาแนน แตบัดนี้มันเกิดความเขาใจทีถู่กตอง 
คําวาเกิดคือความเห็นตัวนี้คือปญญา นี่คําวา “เกดิ” เกิดจุดนี้ เกิดความเห็น เกิดความ
เขาใจที่ถูกตองตามหลักความเปนจริงเรียกวาปญญาเกิดในขั้นพ้ืนฐาน เมื่อเกิดอยางนี้ 
เราพยายามใหเกิดอีก เอาหลักความจริงมาพิจารณาตอไป พิจารณาลงสูไตรลักษณให
มากขึ้นๆ เมื่อการพิจารณามีความคลองตัวมากเทาไหรจึงเรียกวาปญญานั้น มันเจริญข้ึน
ในทามกลางเจริญปญญาวิปสสนาขึ้นมาอีกชวงหนึ่ง ก็พิจารณามากขึ้นๆ อีกจนเกิด
ความรูแจงเห็นจริงอยางชัดเจนไมมีอะไรมาปดบังปญญาของเรา จึงเรียกวา นัตถิ โลเก 
ระโหนามะ ความลี้ลับไมมีในโลก มันจะลงสูไตรลักษณทั้งหมดถาพิจารณาเสมอๆ อยาง
นี้เปนปญญาช้ันสูงข้ันละเอียดที่เรียกวา “ภาวนามยปญญา” เปนปญญาเกิดขึ้นจาก
ความรูจริงเห็นจริงตามหลักความเปนจริง จะเรียกวาปญญาญาณ หรือเรียกวาวิปสสนา
ญาณก็ได ความหมายอยางเดียวกัน 
 นี่ใหเราสํานึกวาปญญาเกิด คือเกิดความเขาใจที่ถูกตอง คําวาเกิด เกิดตัวนี้คือมัน
ไมหลง คือทําลายความหลงไปได แมวาการภาวนาปฏบัติในขั้นสูงตอไปก็มีปญญาตัวนี้
เปนฐานเอาไว ถาฐานปญญาตัวนี้ไมมี ถึงภาวนาอยางอ่ืนไปเถิดไมไดผล มันไมเจาะจง 
มันไมเฉพาะเหมือนกับเราเอายาใหคนไขคนปวย ถาเปนพยาบาลเปนหมอก็ดี ถาคน
ปวยเปนโรคอยางนี้แลวเอายาใหเขากิน ถายาไมถูกกับโรคกินไปเถอะ กนิหมด
โรงพยาบาลนี้ก็ไมหาย ตายเปลาๆ ถาโรคกับยามันถูกตอง การกินยานั้นไมตองกินมาก
กินขนานเดียวก็พอ ขนานเดียวนั่นกินลงไปเถอะมันจะถูก คนปวยจะบอกเองวาถูกแลว
ใชแลว ดินไปเรื่อยๆ กินยาขนานนั้นไปมันจะหายเอง หายวันหายคือไปเรื่อยๆ และ
หายขาดทันที นี่เหมือนกับการภาวนาปฏิบัติ ไมจําเปนตองเรียนธรรมะมากๆ ธรรมะ
มากๆ เราจะเอามาใชงานทั้งหมดมันไมได เพราะอะไร เพราะธรรมทั้งหมดนั้นไมตรงกับ
ตัวเองทั้งหมด การแสดงจากตัวเองวา ความรักความพอใจ ความรักตางๆ มันไมตรงกัน 



๙

ธรรมะทั้งหมดนั้นดีทั้งหมดแตเราจะเอามาใชทั้งหมดพรอมกันไมได ก็เหมือนยาทั้งหมด
ที่โณงพยาบาลมีอยู จะไปใหคนปวยกินพรอมกันทั้งหมดไมได มันตองเลือกคนใหวาคน
นั้นควรใหยาอยางไร คนนี้ควรใหยาอยางไร ตองใหตามอาการของคนที่ปวย 
 นี่ก็เหมือนกัน อุบายปญญาธรรมะเราก็เหมือนกัน ธรรมะที่เรามีอยูศุกษามา
ทั้งหมดนั้นควรจะมาปราบกิเลสตัวไหนทีเ่กิดขึ้นกบัใจตัวเอง เราตองเลือกวากิเลสตัวนี้
เปนมาอยางนี้ควรใชธรรมะอยางนี้มาแกไข มาปรับปรุงตัวเองใหถูก ใหมีควมสุขมีความ
สบายมากขึ้น ก็ใชอุบายปญญาเขามาแกไขจึงจะได 
 สวนการทําสมาธิถาเราขาดปญญาความเห็นชอบในการปฏิบัติข้ันพ้ืนฐานแลว 
การทําสมาธิจะเปนมจิฉาเปนสวนใหญ เปนโมหะเปนสวนใหญ ในครั้งพุทธกาล
พระพุทธเจาไมไดสอนใครในสมัยนั้นวา ใหทําสมาธิกอนปญญา ไมมี พระพุทธเจาทรงไม
สอนใครๆ ทั้งสิ้น ไมเคยสอนพระสาวก ไมเคยสอนพุทธบริษัททั้งหลายวาตองทําสมาธิ
กอนปญญา แตทุกวันนี้ การอบรมการสั่งสอนทําสมาธิกอนปญญา การภาวนาปฏิบัติจึง
ไมไดผล คือการทําอยางนี้เลียนแบบฤๅษีเกินไป พวกดาบสฤๅษีในปาเขาเรียนแบบนี้ 
เขาไมสนใจกับปญญา แตเขาสนใจทําสมาธิ นี่ก็เหมือนกันเวลาเรียนหนังสือธรรมเปน
อยางหน่ึง เวลาภาวนาปฏิบัติเปนอีกอยางหนึ่งไมตรงกัน การทําสมาธิเพ่ือใหเกิดปญญา
ไมมี ในครั้งพุทธกาลไมไดสอนอยางนี้ 
 ทุกวันนี้คนภาวนาปฏิบัตเิปนหมื่นเปนแสนเปนลานคน จะหาพระอริยเจาใหกราบ
ไหวหายากมาก เพราะอะไร เพราะแนวทางในการปฏิบัติมันไมตรงตอแนวที่พระพุทธเจา
ทรงสอนไว คนจึงไมไดเปนพระอริยเจาในยุคนี้ ถึงจะมีวาสนาบารมีพอสมควรจะบรรลุ
ธรรมไดก็ตามเถิด แตเมือ่ทําไมถูกทางตามแนวทางของพระอริยเจาก็ทําอะไรไมได
เหมือนกัน นี้เรียกวา พ้ืนฐานเบื้องตนที่ไมตรงตอเหตุผล 
 การภาวนาตองมีหลักการณ ตองศึกษาหลักศาสนาใหเขาใจวา ในครั้งพุทธกาลที่
เปนมานั้น พระพุทธเจาทรงสอนอยางไร สอนใครอยางไรบาง ใหเราไปดูประวัติของพระ
อริยเจาทั้งหลาย พระอริยเจาองคนั้นเปนพระอรหันตก็ดี อนาคาก็ดี สกิทาก็ดี โสดาก็ดี 
เราศึกษาประวัติของพระอริยเจาในครั้งพุทธกาลวาแตกอนทานองคนั้นเปนปุถุชน แต
บัดนี้ทานมาภาวนาปฏิบัติจนเปนพระอริยเจานั้นทานปฏิบัติอยางไร ดูตรงนั้น จะเขาใจ
วาทุกองคมีปญญามากอน ไมไดตองทําสมาธิแบบทุกวันนี้แตอยางไร นี่ครั้งพุทธกาลทํา
กันอยางนั้น แตทุกวันนี้ทําสมาธิกอนจึงยาก ตองอยูที่สติปญญาเทานั้น 



๑๐

 ปญญาที่วามานี้นอยคนที่เกิดขึ้นได สวนมากพูดกันดวยความรู ไปรูจากโนนมา
จากนี้มา รูจากตํารามา รูจากเทปมา หรือรูจากครบูาอาจารยอธิบายใหฟงมา เปนความรู
เฉยๆ ไมใชปญญา ในการพูดการสอน การคุยทุกวันนี้พูดกันดวยความรูเฉยๆ แตไมได
พูดกันดวยปญญาจากการภาวนาแลวมันฟงงายนิดเดียว ดังอธิบายเรื่องดอกไมแดง คน
ที่ผานมาเขาพูดดวยปญญาในการภาวนา เขาไมไดพูดในปริยัติ เขาพูดดวยความรูจริง
เปนเปนจริงทั้งหมดออกมาลวนๆ แตสวนใหญพูดตามตําราตําราพูดถูก พูดช่ือธรรมถูก
อยู แตตัวธรรมไมรูอะไรเลย พยายามฝกตัวเองเสียใหมใหเราไดเห็นจริงดวยปญญาของ
เราอยางชัดเจนฝงลึก ช่ือวาลืมไมเปน ธรรมะนั้นลืมไมเปน นี่เปนเพียงใหอุบายธรรมที่
เราทั้งหลายจะนําไปอบรมสั่งสอนตัวเองใหมากขึน้ๆ 
 แตทุกวันนี้เราจะไปใหกิจการตางๆ มันเสียกอนจึงเวลาปฏิบัติ ไมตอยคอยหรอก 
เรามีเวลาถมเถไปทุกวันนี้ เรามาโณงพยาบาลทุกวันก็ภาวนาไดทุกวัน เราเดินไปเดินมา
ที่โรงพยาบาลไปดูคนอกบาง ดูคนเจ็บบาง ก็เปนประโยชนเปนธรรมะทั้งวนั เมื่อ
พิจารณาทั้งวันก็เปนการภาวนาทั้งวัน นี่เรียกวาใหอุบายสอนใจตัวเอง ธรรมะอยูที่นี่ 
สําหรับพวกพยาบาลพวกหมอที่โรงพยาบาลนี้ไดเปรียบกวาคนอื่นๆ เขา เหมือนกับวา
ไดดูธรรมะตลอดวัน เปนธรรมะตนฉบับใหญที่เดียวที่โณงพยาบาลของเรา อยูที่ปญญา
ของเราพรอมหรือยัง หรือวาถือเปนธรรมดาไปเสยี ถือวาทําตามหนาที่ เห็นคนแกคนเจ็บ
คนตายมากไปก็เลยเฉยๆ เรียกวาจิตมันเปนหมนั เรียกวาจิตดาน ไมตื่นเตนเฉยๆ ใคร
ตายใหดูตอหนาตอตาก็เฉยๆ ใจไมตื่นเตน ไมมีอะไรเกิดขึ้นเลยเพราะจิตมันดานไป มัน
เปนหมันไปแลว นี่ไมเอา ตองฝกใหม ตองโอปนยิโก เขามาหาตัวเองวา เราก็ตองตาย
เปนอยางนั้นไมวันใดก็วันหนึ่ง 
 การเกิด แก เจ็บ ตาย นี่ไมใชคนธรรมดตายเทานั้นนะ พวกหมอพยาบาลก็ตาย
ได เราก็ตายได สภาพของคนที่ตายไปแลวจิตใจของคนๆ นั้นจะไปแคไหนอยางไรขึ้นอยู
กับความยึดติด ความยึดมั่นสิ่งตางๆ ที่นี้ถาจิตยึดมั่นของสิ่งใดเมื่อตายไป กายก็หมด
สภาพ จิตใจที่มีความยึดมั่นอยูก็ไปเกาะในของสิ่งนั้นตอไป ถึงคนนั้นจะทําบุญสุนทาน
มากมายกายกองก็ตามเถิด แตความยึดมั่นมีกําลังมากกวาบุญกุศลตางๆ ที่ทํา เสียเงิน
เปนรอยลานพันลานก็ตาม แตความยึดมั่นตัวเดียวเทานั้นแหละ ไปเกาะของสิ่งใรหมด
สภาพทันทีไปไหนไมได แทนที่จะเปนกศุลพาเราไปสวรรคสคุติแตก็ไปไมไดอีก ความยึด
มั่นถือมั่นจึงเปนหลักใหญ เปนหลักสําคัญของใจ ถาเราหลงติดของสิ่งไรก็อยูที่นั่นตอไป 



๑๑

 การพิจารณาใหรูแจงเห็นจริงในธรรมะสวนนี้ตองมอุีบายสอนใจตัวเองใหมากขึ้น
ยุคนี้สมัยนี้ มันสมควรแลวที่เราจะอบรมตักเตือนตวัเองใหมากๆ ข้ึน เพราะอะไร เพราะ
ยุคตอไปในอนาคตมองไววา เมื่อหมดครูบาอาจารยในยุคนี้ไปแลวอีกหาสิบป อีกสักรอย
ปขางหนานี้หรือสองสามรอยปขางหนา จะมีพระเหมือนปจจุบันนี้ไหม มันจะไมเหมือน
คือลักษณะความเขาใจตางๆ ของพระบวชใหมเปนเพียงผาเหลืองหมเอาไวเทานั้นเอง
แหละ ความชัดเจนแจมแจงในใจธรรมะจะไมมี ถาเรามาเกิดในยุคนั้นสมัยนั้นเราขาดทุน
อีก 
 ฉะนั้นจึงวาในยุคนี้มีครูบาอาจารยที่มีความสามารถมีอยู เราก็พยายามรีบเรงการ
ภาวนาปฏิบัติเฉพาะตัวใหมากขึ้นๆ ถาทําอยางนี้ไดจะมีกําไรมากขึ้นในชีวิตของเรา อยา
ไปคอยใหมันแกเสียกอน ถามันแกข้ึนมาเมื่อใดการภาวนามันยากที่จะทําได นั่งก็ไม
สะดวกเดินก็ไมสะดวก ตลอดจนสติปญญาของเราก็เสื่อม เราเห็นคนแกธรรมดาๆ ทั่วๆ 
ไปภาวนามันยากลําบาก สติก็ไมคอยจะดีหลงๆ ลืมๆ กําลังกายกําลังใจก็หมดสภาพไป
ในตัวเอง 
 ในชวงที่เรามีกําลังกายกําลังใจแข็งแรงอยู พยายามรีบเรงปฏิบัติเขา คือเอา
ตัวเองขึ้นฝงใหไดกอนใครทั้งหมด ถาเราคิดไดอยางนี้ เราจะมีความเข็มแข็งมากขึ้นตั้งใจ
มากขึ้น ความตั้งใจอยูที่ไหนความสําเร็จอยูที่นั่น ความพยายามอยูที่ไหนความสําเร็จอยู
ที่นั่น ฉะนั้น ขอใหเราทั้งหลายที่มาฟงในขณะนี้ จงใชสติปญญาพิจารณาเหตุผลธรรมะที่
มีอยู เพ่ือใหรูแจงเห็นจรงิตามหลักความเปนจริงดวยเถิด 
 

(ตอนที่ ๒) 
บรรยาย ณ หองประชมุจงจินต โรงพยาบาลรามาธบิดี เมื่อวันที ่๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๓๖ 

 
 ขอเจริญธรรมแกนักปฏิบตัิทั้งหลาย ธรรมะที่มาบรรยายในวันนี้ก็อยูในขอบเขต
ของอุบายการปฏิบัติธรรม อุบายการปฏิบัติธรรมนั้นถาเราไมศึกษาใหมีความชัดเจนให
เขาใจดวยเหตุผลจริงๆ แลวการปฏิบัติของเราก็รูสึกวาลมลุกคลุกคลาน ตกหลุมตกบอไป
เรื่อยๆ ความราบรื่นในการปฏิบัติของเราก็เปนไปไดยาก ฉะนั้นการปฏิบัติตองอาศัย
การศึกษาที่เรียกวาสุตมยปญญา นั่นหมายถึงการไดยินไดฟง การไดอานตําราแลวนํามา
วิจัยวิเคราะหเหตุผลใหเปนไปตามหลักความจริงเรียกวา สัจธรรม 



๑๒

 ธรรมะที่พวกเราจะนํามาปฏิบัตินั้นก็เหมือนกันกับธรรมะในครั้งพุทธกาล ในครั้ง
พุทธกาลนั้นพระพุทธเจาทรงสอนพุทธบริษัทก็เอาความจริงที่เปนอยู มีอยูกับบุคคลใน
ยุคนั้นสมัยนั้นมาสอน ธรรมะในยุคนั้นสมัยนั้นมีความจริงอยางไรธรรมะในยุคนี้สมัยนี้ก็มี
ความจริงอยางนั้น ผูปฏิบัติธรรมไดเปนไปตามแนวทางของพระอริยเจาก็เปนประเภท
เดียวกัน ผูประพฤติธรรมหรือผูบรรลุธรรมในครั้งพุทธกาลกับผูบรรลุธรรมในยุคปจจุบันนี้
ก็เหมือนกัน มีคุณคาเทากัน เหมือนกับน้ําตาลในครั้งพุทธกาลมีความหวานอยางไร ใน
ยุคนี้สมัยนี้น้ําตาลก็มีความหวานอยางนั้น 
 คุณธรรมของผูบรรลุธรรมแลวในครั้งพุทธกาลกับผูบรรลุธรรมแลวในยุคนีม้ี
ควาาบริสุทธิ์บริบูรณในผลของการปฏิบัตินั้นก็เทาเทียมกันทั้งหมด ฉะนั้นการที่พวกเรา
ทั้งหลายที่มีความตั้งใจอยูวาจะเดินตามรอยยุคลบาทพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจานั้น 
เราตองศึกษาแนวทางใหชัดเจนใหเขาใจวาในครั้งพุทธกาลนั้นทานปฏิบัติกันอยางไร 
พระพุทธเจาทรงสอนอยางไร เราก็ตองเอาอุบายธรรมในครั้งพุทธกาลนั้นมาเปนหลักมา
เปนแนวทาง 
 แนวทางในครั้งพุทธกาลนั้นทานวางไว ๒ ประการคือ สมถะและวิปสสนา ทั้ง ๒ 
อุบายนี้เกี่ยวเนื่องกัน ใหผลตอเนื่องกันดวย ลําพังจะทําสมถะอยางเดียวนั้นเปนไปไมได
หรือลําพังใชปญญาแตอยางเดียวนั้นก็เปนไปไมไดเชนเดียวกัน ฉะนั้นอุบายทั้งสองอยาง
นี้ตองเก่ียวของกันมาตลอด 
 ในสมัยหนึ่งในครั้งพุทธกาล พระพุทธเจาของเราเมื่อพระองคออกผนวชแลวก็ตอง
ไปศึกษาหลักธรรม หลักการปฏิบัติในที่ตางๆ เชน ศึกษากับดาบสทั้งสอง คืออุทกดาบส
และอาฬารดาบส นักบวชทั้งสองนั้นเขาทําสมถะอยางเดียวไมเกี่ยวกับปญญา เขาทํา
สมาธิจนจิตเขาเหลานั้นมีความสงบ จนจิตเขาเปนฌาน คือวา รูปฌานอรูปฌาน มีความ
ชํานาญในการเขาออกเปนวสี ถึงขนาดนั้นดาบสทั้งสองนั้นหาเกิดปญญาไมแตเขาก็อยู
กันไปปฏิบัติกันไป เมื่อถอนออกจากสมาธิแลวใจก็เสื่อม เมื่อใจเสื่อมอารมณของใจก็เกิด
ข้ึนกับใจ มีความรัก มีความพอใจ มีความยืนดีในกามคุณอยู แลวเขาก็กลับเขาทําสมาธิ
อีก จึงเรียกวาการทําสมาธินั้นเปนเพียงอุบายขมกิเลสตัวเองเทานั้น ไมใชวาทําสมาธิ
เพ่ือใหละกิเลสตัณหาแตอยางใด 
 พระพุทธเจาของเราก็เชนเดียวกัน เมื่อไปฝกฝนอบรมกับดาบสทั้งสองดวยความ
ชํานาญแลว พระองคก็ทําสมาธิเหมือนดาบสทั้งสอง จนมีความชํานาญแลวก็ตาม เมื่อ



๑๓

พระองคมีความชํานาญแลวก็สมารถทําไดติดตอกันทุกวันทุกคืน เมื่อพระองคเปนผูมี
นิสัยทางสติปญญามีอยูก็ตาม แตไมมีอุบายจะเอามาใชปญญาในยุคนั้น ถึงจิตจะมีความ
สงบลึกซึ้งขนาดไหนก็ตาม ปญญาหาเกิดกับพระองคไม พระองคจึงพิจารณาดูวาในการ
ทําสมาธิถึงจิตจะมีความสงบสักปานใดก็ตามเมื่อออกมาแลวก็ตองเสื่อม เมื่อจิตเสื่อมก็
ตองเกิดราคะ ความรักความยินดี พอใจในกามคุณเหมือนกันทุกครั้งๆ ไป พระองคจึง
พิจารณาไดวาการทําสมาธิแตอยางเดียวนั้นมิใชแนวทางที่จะบรรลุเปนพระสัมมาสมัพุทธ
เจาได แตพระองคก็ยังไมรูวาวิธีที่จะปฏิบัติใหบรรลุมรรคผลนิพพานนั้นทําอยางไร 
พระองคยังไมรูจักแนวทาง จําเปนตองมีทางอ่ืนนอกเหนือจากการทําสมาธินี้ 
 พระองคก็ไดลวดาบสทั้งสองนั้นไปปฏิบัติในที่ตางๆ ไดยินขางวาทานอาจารยที่
ไหนดีๆ ก็ไปศึกษาปฏิบตัิตามหลายครั้งหลายหน หลายหมูคณะ ทําทุกสิ่งทุกอยางเพ่ือ
บรรลุมรรคผลเปนพระพุทธเจา แตสวนใหญพระองคก็อยูในการทําสมาธิ หรือทรมาณตน 
อดขาว อดนอน ผอนอาหาร ทุกสิ่งทุกอยางดังเราทราบจากในหนังสือเรียกวา ทุกขกิริยา 
พระองคพยายามทําทุกอยางใหเปนไปอยางนั้น แตขณะนั้นปญญาของพระองคก็ยังไม
เกิดขึ้น จะทําสมาธิใหจิตสงบขนาดไหน ปญญาก็ไมเกิดขึ้น จึงกลาวไดวาอุบายการทํา
สมาธิอยางเดียวนั้นมิใชเปนแนวทางของผูจะบรรลุธรรม นี่เรียกวาขนาดที่พระองคเปนผู
มีนิสัยในชาตินั้นจะบรรลเุปนพระพุทธเจาอยูแลว เรียกวามีบารมีสูงสงแลวแตทําไม
พระองคไมมีปญญาเกิดขึ้นในชวงนั้นเลา อันนี้ใหเราไปคิดใหชัดเจน ใหเขาใจ ใหมี
เหตุผลเพียงพอ มิใชจะคิดเอางายๆ วา เมื่อจิตสงบแลวปญญาก็เกิดขึ้น เราเขาใจงายๆ 
ซึ่งไมเปนอยางนั้น ผูที่จะบรรลุธรรมเปนพระอริยเจานั้น มีหลัก ๓ ประการเรียกวา
หลักประกัน ถาเปนในหลักสามประการนั้น ผูนั้นจะเปนผูมีโชคดีในชาตินีชี้วิตนี้และจะ
บรรลุมรรคผลนิพพานในชาตินี้ดวย หลักสามประการนั้นคืออะไร 
 ๑.  บุพเพกตปุญญตา เรียกวาเปนผูบําเพ็ญบารมีมาแลวในชาติกอนภพกอนมา
 ๒. ในขณะปจจุบันที่เราปฏิบัติอยูนี้ อุบายการปฏิบัติของเราตรงตามแนวทางของ
พระอริยเจาอยางแทจริง 
 ๓. เราเปนผูภาวนาปฏิบัติที่มีความจริงจังตอเนื่อง 
 ถาหากบุคคลใดนักปฏิบัติคนใด มีอุบายหรือมีนิสัยเกี่ยวของเช่ือมโยงกันทั้งสาม
ขอนี้ ผูนั้นจะบรรลุมรรคผลเปนพระอริยเจาในชาตินี้ ไมจําเปนตองชาติหนาภพหนาแต
อยางใด 



๑๔

 เมื่อใดถาอุบายทั้งสามอยางนี้ขัดกัน ไมเปนไปตามแนวเดียวกันก็หาบรรลุมรรค
ผลนิพพานไม เชนวา ในชาติกอนภพกอนมาผูนั้นมีการสรางสมอบรมบารมีมามาก
พอที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานไดในชาตินี้ก็ตาม แตเมื่อมาปฏิบัติมาขัดกับบารมีตัวเองทํา
เอาไว เชนอุบายแนวทางของตัวเองไมเปนไปตามแนวทางของพระอริยเจา ถาอยางนั้น
ถึงจะปฏิบัติมีความทุมเทมีความเพียรสักปานใดกต็าม ผูนั้นก็หาบรรลุมรรคผลไม แต
บารมีที่สรางมานั้นก็ไมหายไปไหน ยังมีอยูเทาเดิม เหมือนกันกับบุคคลที่เขาจะเจาะน้ํา
บาดาล ที่นี้การจะเจาะน้ําบาดาลนั้นถาหากวาการตรวจในสายน้ําที่มีอยูนั้นยังไมเห็นวา 
น้ําไหลไปทางไหน ทิศทางใด เจาะลึกไปขนาดไหนอยางไร เมื่อเราสํารวจยังไมพบใน
สวนนั้นบางทีเราเจาะลงไปไมถึงสายน้ํา จะเจาะลึกสักปานใดก็ตาม น้ําก็ยังไมออกอยู
นั่นเอง หรือบางทีเจาะถูกรูอยูถูกสายน้ําอยูแตเจาะตื้นเกินไปไมถึงสายน้ํา อันนี้ก็หาได
น้ําไม อุบายการภาวนาปฏิบัติของเราก็เชนเดียวกัน ถึงจะมีบารมีมาแลวกต็าม แตอุบาย
การปฏบัติในยุคนี้ขณะนี้ ไมเปนไปตามแนวทางของพระอริยเจาแลว มรรคผลที่จะเกิด
กับเรานั้นหาเกิดขึ้นไม มอียูเทาเดิมนั่นเอง แตก็ไมหายไปไหนหรอก ในชาติหนาภพหนา
ถาหากเราปฏิบัติใหตรงเมื่อไหรก็เมื่อนั้นเราจะบรรลุผล เหมือนกับเราเจาะน้ําบาดาลที่
ตรงกับสายน้ํานั่นเอง 
 บารมีเกาๆ ที่เราทํามาในอดีตนั้นก็ไมทราบวาเราทํากันมาตั้งแตเมื่อไร และทํา
อยางไรดวย  นี่จําเปนที่สุดตองคิดหา ตองคนควา ถาไมเชนนั้นจะไมตอเนื่องกันกับ
บารมีเกาที่ตัวเองสรางขึ้นมาไว คือบารมีเกามีอุบายอยางหนึ่ง คือวานิสัยบางคนชอบใน
การสรางบารมีอยางนั้น บางคนนิสัยชอบสรางบารมีอยางนี้ อุบายการสรางวาสนาบารมี
นั้นจะไมเหมือนกัน บางคนก็ทําอยางหนึ่งบางคนก็ทําอีกอยางหนึ่ง ไมตรงกัน เมื่อเปน
อยางนั้นในยุคปจจุบันนี้เราจะมาปฏิบัติเพ่ือใหอุบายการปฏิบัติของเราไดเช่ือมโยงตอกัน
กับบารมีเกาที่เราทํามาแลว ทําอยางไรตรงนี้แหละตัวสําคัญ ถาเราหาจุดนีไ้มไดแสดงวา
แทงตามสายน้ําไมถูก น้ําก็ไมไหล ถาเรามีอุบายบารมีหรือมีอุบายปฏิบัติในยุคนี้ขณะนี้ 
ตรงกับบารมีเกาที่เราทํามาแลว ตรงกันเมื่อไหรกเ็มื่อนั้น ผลยอมเกิดขึ้นทันที 
 จะตองศึกษาใหมากขึ้น สําหรับพวกเราเปนผูหญิงเปนสวนใหญ และมีผูสนใจการ
ปฏิบัติธรรมมากขึ้นในขณะนี้ ทีนี้การปฏิบัติธรรมตองมีอุบายสําคัญ อุบายน้ันจะให
เหมือนกันทุกคนทั้งหมดไมได 
 อุบายนั้นคืออะไร 



๑๕

 อุบายเปนขอคิด ขอเปรียบเทียบใหเกิดความเห็นที่ถูกตองตามหลักความเปนจริง
ดังที่เราตองการ ทีนี้เรื่องปญญาเกิดขึ้นนั้น เกิดขึ้นไดสามลักษณะ เรียกวาสามขั้นตอน 
จําเปนที่สุดตองสรางขึ้นมากอน ปญญาจุดนั้นคือจุดแรก ถาสรางปญญาจุดแรกขึ้นมา
ไมได จุดที่สองก็ไมได จุดที่สามก็เปนไปไมไดเชนเดียวกัน ถาหากวาเราสรางปญญาจุด
แรกไดแลว จุดสอง จุดสามก็ไดมาตามๆ กัน 
 จุดแรกหมายถึงอยางไร ทําอยางไร ทานวาปญญาวิปสสนา ปญญาวิปสสนานี้จะ
เอาอยางไร คําวา “เกิดขึ้น” เกิดอยางไร คําวาเกิดขึ้นนั้นคือ เกิดความเขาใจอยาง
ชัดเจน หรือวาเกิดความเขาใจอยางถูกตองตามหลักความเปนจริง นี่คือปญญาเกิดขึ้นจุด
แรก ถาจุดนี้ไมเกิดขึ้นก็ไมมีความหมายอะไรเลย 
 คําวา “ความเห็น” หรือ “ความเขาใจ” นั้นเขาใจอยางไร เขาใจตามหลักความ
จริงทั้งหมดมีอยูกับตัวเราและสิ่งที่อยูรอบตัวเรา ที่เรียกวา ภายใน ภายนอก ใกลไกล 
หยาบละเอียด นี่ก็เปนอุบายปฏิบัติที่จะใหเกิดความเขาใจ เรียกวาเกิดความเห็นเรียกวา
เกิดความจริง ใหรูจริงเหน็จริงตามหลักความเปนจริงดวยปญญาของเรา 
 พระพุทธเจาทรงสอนพุทธบริษัทในครั้งพุทธกาลนั้น พระองคก็ตองการจุด
เริ่มแรกนี้ที่วาใหเกิดความเห็นจริง เกิดความเขาใจที่ถูกตองตามหลักความเปนจริง คือ
จุดนี้เปนจุดเดนจุดเริม่แรก เมื่อจุดนี้เกิดขึ้นแลว จดุสองจะเอามาคิด มาตรึก มาตรอง มา
ใครครวฐพิจารณามันก็งายขึ้น ตัวสําคัญคือจุดแรกเปนจุดเริ่มตน เปนจุดสาํคัญที่สุดที่
หลีกเล่ียงไมไดนักปฏิบัติตองศึกษาใหเขาใจจุดนี้ 
 ความจริงนั้นอยูที่ไหน อยูที่ตัวของเรา ทานวาภายในภายนอก ภายในหมายถึง
ตัวเราเอง ตัวเรามีอะไรบาง เรียกวารูปธรรม นามธรรมภายใน คําวารูปธรรมนามธรรม
ภายในคือตัวของเรา รูปธรรมนามธรรมภายนอกเราเขาใจหรือยัง ตองเขาใจทั้งสองฝาย
ที่วาภายนอกอยางไรภายในก็อยางนั้น ภายในอยางไรภายนอกก็อยางนั้น ใหเหมือนกัน 
เชนวา ความไมเที่ยง ไมเที่ยงภายในเราเปนอยางไร ไมเที่ยงภายนอกเปนอยางไรก็ตอง
รูจัก 
 ไมเที่ยงภายในคือตัวเรา คือธาตุ ๔ ขันธ ๕ เรามีความไมเที่ยงอยางไร เมื่อเกิด
ข้ึนมาในเบื้องตน ตั้งอยูและสลายไป เปนอยางไรเราตองรูจัก มีความเขาใจอยางถูกตอง
เรียกวาความเห็น คําวาปญญาเกิดขึ้นในเบื้องตนเรียกวาความเห็นชอบ เรบีกวา 
สัมมาทิฏฐิ จุดเดียวนี้แหละจะทําใหเกิดขึ้นไดไหม 



๑๖

 แตสวนใหญนักภาวนาปฏิบัติในยุคนี้สมัยนี้จะพูดเรื่องสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบนี่
จําเจกันเหลือเกิน แตหลักปฏบัติจริงๆ นั้นเปนไปไดยาก แคสัมมาทิฏฐิตัวเดียวนี้จะเขา
ไดไหม จะสรางใหเกิดขึ้นกับตัวเองถูกตองไดไหม ยากที่จะสรางขึ้นมาได มีความ
ความเห็นเปนอยางนั้นอยางนี้ไปคนละเรื่องคนละอุบายไป ไมตรงกัน 
 สัมมาทิฏฐิตัวนี้พระพุทธองคมองเห็นวาเปนตนทางผูจะบรรลุธรรม ถาผูนั้นมี
บารมีเกามาแลวในเบื้องตนหรือชาติกอนมาแลว ในชาตินี้ไมมีปญหาอะไร จะบรรลุธรรม
ในชาตินี้ได นั่นคือวาผูจะปฏิบัติธรรมใหจริงจังตอเนื่องกัน ผูที่จะบรรลุธรรมนั้นอยูใน
ขอบขายสามหลักที่อธิบายมานี้ 
 การดําริ-รู พิจารณาใครครวญนั้นหมายถึงวา สัมมาสังกัปโป สัมมาสังกัปโป
หมายถึงจินตามยปญญานั่นเอง คําวาจินตามยปญญาหมายถึงการดําริ การคนคิด การ
ตริตรอง การจิตนาการ การคาดหมาย ทั้งหมดนี้เรียกวา จินตามยปญญา เรียกวา
สัมมาสังกัปโป การดําริพิจารณาใตรตรอง การใตรตรองหมายถึงวา ดูภายในที่ตัวเรากับ
ดูภายนอกมีความแตกตางกันอยางไร ใหเปนไปตามสามัญลักษณะ ใหมคีวามเสมอภาค
กันทั้งภายนอกและภายใน 
 ภายนอกหมายถึงอะไร คือคนอ่ืน สัตวอ่ืน ตัวอยางวา คนนั้นมีความแก มีความ
เจ็บไขไดปวยเปนทุกขอยางไรก็ตาม เราก็ตองเปนอยางนั้นเหมือนกัน เขาก็เหมือนเรา 
เราก็เหมือนเขา ที่นี้เมื่อเขามีการพลัดพรากจากของรักของชอบใจไปเชนเดียวกัน นี่
เรียกวาดูทั้งสองฝาย 
 เมื่อเขามีทุกขกายเราก็มทีุกขกายเหมือนเขาได เมื่อเขามีความทุกขใจเราก็มี
ความทุกขใจเหมือนเขาได เมื่อเขามีความแกเราก็มีความแกเหมือนเขาได ทุกสิ่งทุก
อยางเปนอยางนั้นเรียกวาสามัญลักษณะ ความเสมอภาคกัน ความเกิดแกเจ็บตาย มี
ความเสมอภาคกันตลอดมนุษยทุกชาติทุกภาษา และก็เปนไปตามทุกยุคทกุสมัยดวย 
ตลอดถึงสัตวเดรัจฉานทุกประเภทมีการเกิด แก เจ็บ ตาย เหมือนกันหมดทั่วโลก นี่เรา
มองภายในภายนอกใหรูเห็นตามหลักความเปนจรงิ 
  ปญญาเกิดขึ้นจุดเริ่มแรก ตองสรางจิตใจใหมีความมั่นคง มีความเห็นใหแจง
ชัดเจน เมื่อตัวนี้สรางขึ้นเมื่อไร เราจะใครครวญตอไปอีก ใครครวยตัวเกานี่แหละ 
ใครครวญตัวเห็นชอบนี่แหละ ใครครวญไปใคราครวญมา มนัจะเกิดความชัดเจน
ขึ้นอีกเปนอนัดับสอง คือเกิดความเขาใจแจมแจงขึ้น เหมือนกับกระจกเงาของเราก็



๑๗

จะเริ่มใสสวางขึ้นมา เราก็จะสามารถมองเห็นหนาตาตัวเองรางๆ ไดแลววา ใบหนาของ
เราเปนอยางนี้ๆๆ 
 เมื่อเราเช็ดที่เกานั่นแหละ เช็ดซ้ําๆ ซากๆ หลายครั้งหลายหนหลายรอบ กระจก
เงาของเราแผนนั้นก็จะแจมแจงข้ึนมาชัดเจนขึ้นๆ การจะมองหนาตารูปรางของตัวเองก็
ชัดเจนขึ้นๆ หนาตาเราเปนจุดที่ไหน รูปรางเปนอยางไรก็ชัดเจนขึ้นๆ พอสมควร แต
หากตองเช็ดถูอีกที่เดิมนั่นแหละ กระจกเงาแผนเดิม เช็ดไปถูมาจนกระจกเงาแวววาว
ข้ึนมาเต็มตัว เรากส็ามารถจะมองเห็นตัวเองไดชัดเจนทุกแหงวาเปนอยางไร นี่ฉันใด 
ปญญาที่จะเกิดขึ้นใหเกิดปญญาขั้นกลาง ปญญาขั้นสูงสุด ก็ตองอาศัยพ้ืนฐานปญญาขั้น
เริ่มตน เรียกวาปญญาสมัมาทิฏฐิ สรางความเห็นชอบตัวนี้เอาไว 
 เมื่อเห็นชอบเหลานีแ้ลว เราจะเอาความเห็นหรือความเขาใจทั้งหมดมาวิเคราะห
วิจัยใหเปนไปตามหลักความเปนจริงซ้ําๆ ซากๆ ไมใชวาแบบลมๆ แลงๆ ไมได เรียกวา
เห็นจริงตามความเปนจริงดวยปญญาเฉพาะตัว การเห็นจริงตามความเปนจริงที่คน
อ่ืนเลาใหฟงนั้นยังใชไมได เชนวาเราอานหนังสือก็เปนเพียงเขาใจตามหนงัสือที่ทาน
เขียนไว หรือไดยินครูบาอาจารยทานอธิบายธรรมะใหฟงเรื่องนี้เปนอยางนี้ๆ ก็มีความ
เขาใจไปตามทานตามนัน้ อันนี้ก็ยังใชไมได เพราะความเห็นประเภทนั้นเปนความเห็นที่
ยืมมาจากคนอื่นมาเห็นเทานั้น จัดเปนความรูที่ยืมมาจากผูอ่ืน ไมใชเห็นและรูดวย
ปญญาของเราแตอยางใด เราจะมาเสริมสรางปญญาของเราใหเห็นดวยสติปญญาของเรา
โดยเฉพาะ เรียกวา ตนสอนตนดวนตนเอง 
 คําวาตนเตือนตนเองนั้นเตือนอยางไรและสอนตนอยางไร คนจึงจะรับความรู
ความฉลาดจากตนไปได และตนเองจะมีความรูความสามารถเรียกวาความฉลาดเฉพาะ
ตนไดก็ตองสอนตน คําวาสอนตนหมายถึงปญญาเราสอนตนเอง  ลักษณะปญญาเราสอน
ตนสอนอยางไร เหมือนกับวาเรานึกพูดในใจ นึกพูดในใจนึกพูดเปนไหม ถาใครนึกพูดใน
ใจเองไดคนนั้นเรียกวาใชปญญาเปน อานหนังสือในใจอานเปนไหม เอาหนงัสือมาเปด
อานในใจไมมีเสียง อานใหถูกตองดวย ถามีเสียงขึ้นมาก็ตองมีเสียงถูกตอง ที่นี้เสียงเรา
ไมออกมาเพราะเราอานในใจ การอานในใจ การนึกพูดในใจ การสวดในใจ ลักษณะอยาง
นี้เรียกวาอุบายปญญา เราจะสอนก็ตองสอนในลักษระอยางนี้ ใหใจเรารับรูเห็น
ตลอดเวลาวาเราสอนเราอยางนี้ เรียกวาการสอนเรานึกสอนตัวเองในใจ เรียกวาปญญา
สอนใจนั่นเอง 
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 ทําไมจึงวาปญญาสอนใจ เพราะใจเรายังลุมหลงในสิ่งตางๆ และยังไมรูตามหลัก
ความเปนจริงในสิ่งตางๆ เราจึงเกิดๆ ตายๆ ในวัฏฏสงสารหลายรอบหลายกัปหลายกัลป 
นับไมถวนประมวลไมจบเพราะวาใจเราไมถูกปญญาอบรมนั่นเอง 
 อบรมตนดวยตนเองหมายถึงเอาปญญาเราสอนเรานั่นเอง ตนเตือนตนหมายถึง
วาปญญาเราเตือนเราเอง อุปมาเหมือนกับวาพอแมสอนลูก หากวาไมฟงคําพอแมอยูก็
ตองสอนเรื่อยไป จนลูกนั้นยอมรับความจริงจากพอแม เมื่อรับความจริงแลวก็ยังไมแลว
จนกวาการปฏบัติของลูกอยูในขอบขาย ไมปฏิบัติลวงเกินคําสั่งที่พอแมสอนนั้นดวย 
เรียกวา ลูกนั้นเปนผูเช่ือฟงอยูในโอวาทของพอแม นี่ฉันใด ใจเราเมื่อถูกปญญาเราสอน
บอยๆ กลางวันกลางคืน ยืนเดินนั่งนอน สอนบอยๆ จนใจเรายอมรับความจริงจาก
ปญญาของเราเอง และเช่ือตามวาการทําดีไดดี ทําช่ัวไดช่ัว เช่ือวาการมีความลุมหลงของ
สิ่งใดยอมไปกอภพในของสิ่งนั้น เราก็เช่ือ คือใจเรายอมรับความจริงจากปญญา เรียกวา
ใจเราอบรมไดแลว เตือนตนเองไดแลว คือเตือนตนดวยตนเอง 
 การเตือนตนดวนตนเองนั้น จะมีคุณคามากมายมหาศาล เพราะตัวเองเห็นโทษ
เฉพาะตัว เห็นภัยเฉพาะตัว  สมมติวาผูอ่ืนสอนเรา ถึงจะสอนสักปานใดก็ตาม ถา
ตัวเองไมเห็นโทษในคําสอนนั้นๆ ตัวเองก็ละถอนปลอยวางอะไรไมได เชนวายุคนี้สมัยนี้
มีโรคเอดสระบาดเกลื่อนกลาดทั่งประเทศทั่วโลก แตหากวาผ฿ ใดเห็นโทษเห็นภัยในโรค
เอดสนั้นๆ แลวเขาจะไมใหเช้ือเอดสมาติดตัวเองได มีการปองกันไดอยางดีเพราะเขาเชื่อ 
แตคนใดไมเช่ือเขาจะตองทําตามใจของเขา เมื่อติดเอดสเมื่อไรก็แกไขรักษายากมันยาก
ที่จะรักษาได นั่นเรียกวาผูใดเห็นโทษเฉพาะตัวเกดิปญญาแลวจะละได ในการกินเหลา
เมายา ถึงผูอ่ืนเลาใหฟงวากินเหลาเมายาไมดีนะ เปนอยางนั้นเปนอยางนี้และเสียเงินเสีย
ทอง สติสตังไมดี คนอ่ืนอธิบายใหฟงสักเทาไรเราก็ยังเฉยๆ อยู ยังไมเช่ืออยูนั่นแหละ 
หรือการสูบบุหรี่อยาไปสบูใหมากนะจะเปนโรคมะเร็งอยางนั้นอยางนี้ก็ตาม แตผูฟงไม
เช่ือก็ยังฝนสูบอยูนั่นแหละ ถาผูใดเช่ือแลวเขาจะหยุดสูบทันที เขาจะไมสบูตอไปอันนี้ฉัน
ใด ถาใจเรายอมรับความจริงจากปญญาของเราเมื่อใด ใจเราจะหยุดในการทําช่ัวการคิด
ช่ัวเมื่อนั้น ปญญาเปนสื่อสําคัญ ใหเราเตือนตนเองอยูเสมอๆ  
 ที่นี้ปญญาในจุดที่วามานี้ ไมจําเปนตองนั่งสมาธิมันก็มีอยูแลวปญญาอยางนี้ 
ไมใชวาไปทําสมาธิเสียกอนจึงเกิดขึ้น ไมใช มันเกิดเปนธรรมดาๆ เกิดจากเหตุจากผลที่
เรานํามาพิจารณาตามหลักความเปนจริงแลวใจยอมรับ มันอยูตรงนี้ 
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 ปญญาในจุดเริ่มตนนี้ไมจําเปนจะทําสมาธิเสียกอนจึงเกิด ไมจําเปน เรารู
กันอยูขณะนีว้าอะไรเปนอะไร อะไรควรหรอืไมควร ถารูวาใจเรารูอยูแตทําไม
ลวงเกินไดอยางนั้น เพราะใจเราไมเห็นโทษนั่นเองจึงลวงเกินได สติก็เชนเดียวกัน 
มีกันทุกคน สติเรามีอยู การใชการทํางานเราก็มีสติอยูทุกวันนี้ แตสตติัวเดียวนี้ไมใชวาจะ
ดีเสียหมด เปนเพียงอุบายบอกเหตุเบื้องตน สติแปลวาความระลึกได บอกเทานั้นเอง 
“สต”ิ สติละโนนละนี่ไมมี เพียงแตระลึกไดระลึกทันตอเหตุการณเทานั้นเอง 
 สติอยางเดียวเทานี้มีกับคนทั่วๆ ไป คนดีก็มี คนเลวทรามก็มีสติ เชนวาบคุคลนั้น
เขาจะไปลัก ไปปลนมีสตไิหม มี เขาก็รูตัววาเขาจะไปลัก เขาจะไปปลน ในการทําช่ัว
ตางๆ เขาก็รูตัวเอง เขาระลึกไดวาเรากําลังปลนเขาอยู การระลึกไดวากําลังปลนเขาอยูมี
สติไหม มี แตทําอะไรไมได สติไมใชเครื่องละเปนเพียงเครื่องระลึกไดเฉยๆ สติอยาง
เดียวตองมีทุกคน นอกจากวาการระลึกไดนั้นระลึกไดในทางที่ดีในทางที่เปนธรรม 
เรียกวา “สัมมาสต”ิ 
 คําวาสัมมา คือระลึกไดในสิ่งที่เปนธรรม มีธรรมอยูหลายหมวดที่ประกอบกันวา
เมื่อมีสตแิลว ตองมีหิริความละอายแกใจ โอตตัปปะ ความเกรงกลัวตอบาป ถาเรามีคูร
ธรรมสองขอ หิริความละอายแกใจมีอยู สติของเราก็ระลึกไดทันวาละอายตัวเองขึ้นมา
เมื่อไหร การทําช่ัวตางๆ นั้นเราไมกลาทํา เพราะละอายตัวเองในการทําความชั่ว และ
ระลึกไดทันวาการทําตวามชั่วเกรงกลัวตอบาปทุจริตที่จะเกิดตามมาในภายหลัง เช่ือใน
หลักกรรมที่วา กัมมุนาวตัตีโลโก สัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม 
 คนเราเกิดขึ้นมาในโลกนี ้อยูในขอบเขตของกรรมผูนําทางทั้งหมด เมื่อเราสราง
กรรมขึ้นมาแลวก็ตองเอากรรมเปนที่พ่ึงที่อาศัยของตนอยูตลอดเวลา เราเปนอยูตาม
กรรมเรียกวาวิบากกรรม เรียกวาเปนไปตามกรรมนั้นดวย 
 ถาเรามีคุณธรรมหิรเิพียงคําเดียว ถาเราปฏิบัติใหเปนไป ใหใจเราเกิดความ
ละอายมากขึ้นเทาไหร สติของเราก็จะมีความระลกึไดทันทีวานี่ทําช่ัวแลวนะ เราไมควร
ทําถาทําดีก็ควรทําใหมากขึ้น นี่เรียกวาสติระลึกได สติตัวนี้มีกันทุกคน ไมวาคนพาลก็มี 
นักปราชญบัณฑิตก็มี แตวาเอาไปใชคนละทางกันเทานั้น เหมือนกับมีด หอก ดาบหรือ
กระสุนปน ระเบิดตางๆ มีการครอบครองทั้งนักปราชญบัณฑิต ขารชการ ตํารวจทหาร 
หรือคนพาลเขาก็มีได ทีนี้ถาคนพาลไดกระสุนปนหรือมีดไป เขาจะไปทําความชั่ว ไปวาง
ระเบิดไปทําสิ่งที่ช่ัว แตวาคนดีผูปกครองบานเมืองเขามีแลวเขาปกปองรักษาบานเมือง
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ใหอยูเย็นเปนสุข หมดขดีอันตรายของบานเมืองไป มีการรักษาบานเมือง ครอบครัวและ
ตัวเอง นี่ก็เปนอยางหนึ่ง อาวุธสงครามทั้งหมดนั้นใครก็มีไดแตมีแลวนําเอาไปใชในทาง
ไหน 
 เรื่องสติของเราก็เหมือนกัน มีทุกคน แตมีมาแลวจะเอาไปใชในทางไหน ในทาง
ลักขโมย ปลน หรือยิงคนอ่ืน มันมีสติทั้งนั้นมันก็ฆากันได แตสตินั้นเปนมจิฉาสติเทา
นั้นเอง จึงทําเหตุช่ัวเกิดขึ้นบอยๆ เราจึงวางฐานของการปฏิบัติ ธรรมนั้นนั้นเปนฝายโลกี
ยะหรือโลกุตระ พระองคทรงสอนประชาชนดวยหลักสองประการนั้น คือกามาวจรกุศลนี่
อยางหน่ึง โยคาวจรกุศลนี่อีกอยางหนึ่ง 
 อุบายธรรมะสองประการนี้เปนหนาที่ของเราทุกคนจะตองศึกษาและปฏิบตัิ 
จําเปนแกผูปฏิบัติในขั้นเริ่มตนคือกามาวจรกุศล เรียกวาการทําคุณงามความดี เมื่อทํา
อยางนี้แลวเมื่อตายไปผูนั้นก็ยังเวียนวายตายเกิดอยูในภพทั้งสาม เพราะยังมีสิ่งที่รูที่
เขาใจหรือมีความพอใจกับสิ่งเหลานี้ ยังตกอยูในกามคุณทั้งหา ผูที่จะไปสวรรคช้ันใด
ช้ันหนึ่งก็ยังหวนกลับคืนมาเกิดในโลกมนุษยนี้อีก เรียกวา เปนไปในกามคุณ นี่ตองทํา
เอาไว 
 อีกอยางหนึ่งสําหรับผูที่จะฝกขั้นสูงคือ โยคาวจรกุศล อันนี้เปนหลักภาวนาขั้นสูง 
ถึงเราจะเปนฆราวาสญาติโยม ไมสามารถจะทําตวัเหมือนพระได ไมสามารถที่จะไปบวช
เปนพระเปนเณรเปนชีอะไรไดเราก็ตองฝกทางใจใหเปนโยคาวจรอยูเสมอๆ ทําใจฝกใจ
อยางไร คือการฝกภาวนา ใหมองเห็นตามหลักความเปนจริงวา ในโลกอันนี้ไมมีอะไร
เปนของๆ เราที่แนนอน แตทุกอยางมีไวเปนเพียงเครื่องอาศัยช่ัวระยะที่เรามีชีวิตอยู
เทานั้น 
 ทีนี้จําเปน สังคมโลกอันนี้อยูดวยกันหลายฝายหลายหมู การทําตัวอยูในสังคมให
ดีใหได คืออยางไร เราก็ตองฝกตัวในสังคมใหดีมากขึ้น นี่เรียกวาอยูในสังคมใหมีความ
เจริญรุงเรืองในโลกนี้เราก็ตองทํา ตองปฏิบัติตัว 
 สวนธรรมะสวนตัวเรียกวาโยคาวจรนั้นตองฝก คือฝกใจตัวเองไมใหไปผูกพันหลง
ติดกับของสิ่งใดในโลกนี้ การฝกใจเรียกวาสอนใจนั้นเอง การฝกใจคือสอนตัวเอง สอน
บอยๆ ฝกบอยๆ ฝกในการทําสมาธิบาง ฝกในการสอนตัวเองบางสลับกันไป ถาเราทํา
อยางนี้บอยๆ เรียกวาคนนั้นกําลังเจริญโยคาวจรกุศล เรียกวาสรางบารมีในทางโยคาวจร
กุศล เปนผูกําลังแสวงหาทางออกอยู เหมือนกันกับนกที่อยูในกรง ถึงมันจะมีกรงเหล็ก
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อะไรแวดลอมดวยตาขายก็ตาม ก็ยังไมวายที่จะพยายามจะออกไปใหได พยายาม
วนเวียนอยู หาทางออกอยูเสมอๆ ไป เมื่อมันไดจงัหวะเมื่อไหรก็จะออกเมือ่นั้น เมื่อหา
ชองวางไมไดก็ออกไมไดก็จําเปน แตในใจอยากออกอยูเต็มที่ นั้นเรียกวาไมมีความพอใจ
ที่อยูในของสิ่งนี้ อยากออกอยูตลอดเวลา หนีไมไดก็จําเปนตองอยู แตใจเราไมอยู นี่ฉัน
ใด เรามีหนาที่ผูกพันหลายๆ ดาน ทางครอบครัวของเรา สามีภรรยาลูกหลาน บานชอง
ทั้งหมดที่รับผิดชอบนี้ จําเปนตองรักษาก็รักษากันไปตามหนาที่ของเรา แตใจของเรานั้น
อีกสวนหนึ่ง เราเขาใจวาสิ่งทั้งหมดนี้ ไมมีสิ่งใดเปนของของเราที่แนนอน แตเปนเพียง
อาศัยกันช่ัวระยะกาลเวลาชั่วขณะที่มีชีวิตอยูเทานั้นเอง  
 สักวันใดวันหนึ่งขางหนา เราก็จะพลัดพรากจากของรักของชอบใจนี้ไป หรือบางที
ชีวิตยังไมตายไปก็อาจจะพลัดพรากจากกันไปช่ัวขณะที่ยังมีชีวิตอยูก็ได เชนบานบาง
หลัง ที่บางแหงก็ยังถูกไฟไหมได ถูกน้ําทวมได ถูกโจรปลนได หรือบางทีก็ตองพลัด
พรากจากกันดวยการตายจากกัน 
 การตายจากกันเปนสิ่งสําคัญวาจําเปนจะตองเปนอยางนั้น จะหนึจากสิ่งนี้ไปไมได 
ตองตายจากกันพลัดพรากจากกันอยางแนนอน ทีนี้การพลัดพรากจากกันนั้น ถาเรายังมี
กิเลสตัณหาอวิชชาที่จะกอถพกอชาติอยู จําเปนจะตองมาเกิดในโลกนี้อยู การมาเกิดใน
โลกนี้จําเปนตองมีเพ่ือนฝูงมีพวกพอง อยูดวยกันใหมีความสมัครสมานสามัคคีตอกันไว 
นี่อีกจุดหนึ่ง สวนที่วาบุคคลที่จะมาฝกตัวเองใหเปนโยคาวจรกุศลนั้นอีกสวนหนึ่ง คือ
พยายามฝกใจไมใหมีความผูกพันในของสิ่งใด เมื่อผูกพันของสิ่งใดการผูกพันนั่นแหละ
เปนภพ 
 ภพตัวนี้คือความยึดมั่น คือความยินดีผูกพันนั่นเองเรียกวาภพ เมื่อใจเรามีภพ
อยางนี้แลว เราตายไปเวลาใดในชั่วขณะที่จิตเรามีความผูกพันของสิ่งนั้นอยู แทนที่เรา
คนนั้นจะไปสูสุคติสวรรคดฺวยบุญกุศลที่เราสรางไวแลว เชนวา การใหทาน สรางโบสถ
สรางศาลาอะไรก็แลวแต เมื่อเราตายลงไปมีความผูกพันอยูอยางนี้จิตเราจะไปไหนไมได 
บุญกุศลพอที่จะสงตัวเราไปสูสวรรคไดกส็งไมได เพราะอํานาจบุญทั้งหมดนั้นไมมีกําลัง
เหนือความยึดมั่นถือมั่น กําลังความยึดมั่นถือมั่นนี่เปนหลักใหญ เปนหลักที่สําคัญมาก 
 เราฝกตัวเองอยูเสมอๆ นั่นแหละเรียกวาอยายึดมั่นถือมั่นตัวเองมากนัก เมื่อยึด
มั่นของสิ่งใดเมื่อตายไปแลวจะมาเกิดในของสิ่งนั้น เชนวาคูสามีภรรยาอยางนี้เปนตน มี
ความยึดมั่นถือมั่นกันมากเทาไหร เมื่อฝายหนึ่งฝายใดตายไปแลวก็ยังมาคอยอยูกับคูนั้น 
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เชนภรรยามีความผูกพันสามีมากเกินไป เมื่อตายไปแลวก็ยังมาคอยสามีนั่นแหละ วัน
ไหนหนอสามีจะมีภรรยาใหม คอยจะเกิดกับสามบีาง คือหวงสามีมากเกินไป 
 บางทีหวงสามีหวงภรรยา เมื่อตายไปก็นึกในใจอยูเสมอไปไหนไมได ถึงจะทําบุญ
มาเสียเงินเปนรอยลานก็ไปสวรรคไมไดเพราะหวงภรรยา ก็คอยจังหวะอยูนั่นแหละ วัน
ไหนหนอภรรยาจะมีสามใีหมเราจะไดเปนลูกในทองเขา คอยจะเกิดกับเขานั่นแหละ หรือ
บางทีพอแมนั่นแหละไปหวงลูกหวงหลานเกินไป เมื่อตายไปแทนที่จะไปสูสวรรคสคุติ
แหงใดแหงหนึ่งก็ไปไมได ก็มาคอยวนเวียนปวนเปยนอยูกับบานนั่นแหละ คอยนึกวาวัน
ไหนหนอลูกจะมีสามีภรรยาเพ่ือจะไดเกิดกับเขา วันไหนหนอหลานจะมีสามีภรรยาจะได
เกิดกับเขา วนอยูในบานนั่นแหละไปไหนไมได 
 สมมุติวาลูกหลานเขาปดประตูเสียแลวละไปเกิดทีไ่หน หาที่เกิดไมไดก็ไปเกิดกับ
สุนัขในบาน สุนัขขางบานพอจะไปเกิดไดเกิดกับมันดีกวาไมไดเกิด เปนวญิญาณเรรอน
อยูขางบานธรรมดาๆ มันเหนื่อย มันอยากเกิดกับเขา เกิดกับลูกก็ไมมีโอกาส เกิดกับ
หลานก็ไมมีโอกาส จําเปนตองเกิดกับสุนัข เกิดกับสุนัขไปกอนพอไดเหาไดหอนใหบาน
หลังนั้น พอเห็นลูกเขาไวยังดีกวาไมไดเกิดเสียเลย ลูกไปไหนกไปดวย นี่เรียกวาผูมี
ความหวงในภพในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เรียกวามีความรกัมากเกินไป หรือบางทีไปไหนไมไดก็
ตองเกิดกับแมวก็ได เกิดกับตุกแกในหองรองตุกแกๆ ขางบานก็ได เกิดมาแตละวันพอให
เห็นลูกเห็นหลานก็แลวกนั เอาแคนั้นมันหนีไมไดคือติดภพ มาเกิดไวกอน ลักษณะอยาง
นี้มีมาแลว 
 ในครั้งพุทธกาลพระพุทธเจาทรงตรัสกับพระอานนทและพระอรหันตทั้งหลายวา 
“ดุกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูไปสูสุคติไดนั้นนอยมาก เทากันกับโคสองเขาเทานั้น ผูที่
จะตกอยูในหวงของอบายภูมินั้นมีเทากับขนโคทัง้ตัว” ดูซิ ขนโคทั้งตัวมันมากขนาดไหน 
 ผูที่ไมไปเกิดในสวรรคไดเพราะหวงในสมบัติ บางทีก็เปนลูก ถาหากลูกเปดประตู
ใหเกิดไดก็ยังดี แตถาประตูปดแลวก็หมดโอกาสทีจ่ะไดเกิดตองเปนอยางอ่ืนไป ดังได
อธิบายมาแลว หรือบางทีอาจไปติดดอกไมขางบานสักตนหนึ่ง เอาแลวไปไหนไมได ก็
คอยไปเกิดเปนแมลงภูแมลงวันหรือแมลงตางๆ ผีเสื้อตางๆ บินวอนอยูตามดอกไมพวก
นั้นแหละ เกาะดอกนั้นบางเกาะดอกนี้บาง อยูอยางนั้นไปไหนไมได นี่คือภพ 

บุญกุศลที่ทํามาแลวเปนรอยลานพันลาน สรางศาลามาเปนรอยหลังพันหลังก็ชวย
อะไรไมไดเลย เพราะภพเปนเรื่องใหญ อุปาทานในภพความยึดมั่นถือมั่นเปนเรื่องใหญ 
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การทําใจในการภาวนาปฏิบัตินั้นจึงไดสอนใจอยูเสมอๆ วา อยาผูกใจในความรัก
อะไรเกินตัว ถามีความผกูพันความรักอันใดมากเกินไป จะไปเกิดในของสิ่งนั้น เรียกวา
ภพ ใหเราสอนใจตัวเอง 

สอนใจตัวเองวาทุกสิ่งทุกอยางในโลกไมมีสิ่งใดเปนของของเราที่แนนอน ทุกสิ่ง
ทุกอยางเปนเพียงสิ่งอาศัยประจําวัน ช่ัวระยะที่ชีวิตเรามีอยูเทานั้น ไมใหเกดิความลุม
หลง เรียกวาการละความหลง ตองละอยางนี้ ละอวิชชาตองละอยางนี้ ตองรูจักความเปน
จริง เรียกวา กรรม 

กรรมนั้นมีกายกรรม วจกีรรม มโนกรรม กรรมมกีารสรางกันมาอยางใดไดรับผล
กรรมอยางนั้น ในครั้งพุทธกาลพระพุทธเจาทรงตรัสไวในเร่ืองของสามีภรรยาคูหนึ่งที่มี
ความหวงใยกันมาก สามีภรรยาคูนั้น ฝายสามีมีนองชายคนหนึ่ง ตอมานองสามีกับ
พ่ีสะใภก็มีความพอใจกันมีความรักกัน เกิดไดเสียกันบางครั้งบางเวลา ยังไมจุใจก็ปรึกษา
กันวาจะทําอยางไร จะฆาพ่ีชายนี้เสียแลวเราจะอยูดวยกันอยางผาสุขมีความสบายๆ ก็
วางแผนฆา ภรรยากับนองสามีก็ชวยกันวางแผนฆาสามี ฆาพ่ีชายตัวเอง 

ตอนสามีกําลังจะตาย ลมหายใจหมดไป จิตออกจากรางชวงนั้น จิตของผูเปนสามี
มีความหวงภรรยามาก คือไมนึกวาภรรยาฆาเรา นึกวาภรรยาสงสารเราอยูก็เลยหวง
ภรรยา การหวงภรรยาตอนนี้ก็เลยไปไหนไมได เมื่อตายไปก็หวงภรรยามาก 

ทีนี้อยากจะเกิดเปนลูกเขาก็ไมได เพราะชวงเวลายังไมเหมาะสม ไมมีเวลาจึงได
ไปเกิดเปนสุนัขอยูในบานหลังนั้น เมื่อเกิดเปนสุนขัแลวภรรยาไปไหนก็วิ่งไปดวย ชอบ
ไปกับภรรยา แตภรรยาไมรูจักวานี่เปนสามี แตสนุัขรูจักและจําไดวานี่ภรรยาก็วิ่งไป 
ภรรยาไปไหนไปดวยจนคนอื่นเขาวาเปนนายพรานหมา ภรรยาก็อายคนขึ้นมาก็เลย
หาทางเอาสุนัขไปฆาอีก เอาเชือกผูกคอถวงดวยกอนหินใหจมน้ําตายไป 

ก็ยังไมวาย คิดถึงภรรยาอีก กไปเกิดเปนวัว ไปไหนก็ไปดวย เดินไปไหนก็ไป
ดวยใหอยูบานหลังนี้ก็พอเห็นหนาภรรยาทุกวันใจยินดี ไปไหนก็ไปดวย ภรรยาคนอื่น
เยอะเยยระหวางโคกับผูหญิงคนนั้น อายคนขึ้นมาก็ฆาวัวไปอีก 

พอฆาวัวตายแลวก็ยังมีความผูกพันยึดติดกับภรรยา ในสุดทายก็ไดจังหวะเกิด
พอดีภรรยาตั้งครรภข้ึนมา ก็ไดอาศัยเกิดเพราะภรรยาอีกครั้งหนึ่ง พอเปนลูกเขาออกมา
จากทองเขามาแลว มาระลึกชาติไดวานี่ภรรยาคนนั้น ผูหญิงคนนี้ฆาเรามาหลายครั้งแลว 
เราเปนสุนัขกฆ็าเรา เราเปนวัวก็หาเรา เราเปนคนมันจะฆาเราอีกหรือเปลานี่ เลยไมมี
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ความพอใจ เกิดกรรมบันดาลขึ้นมาวา ไมชอบละ ผูหญิงคนนั้นจะใหดูดนมก็ไมยอมแตะ
ตองรางกายไมได รอนเปนไฟรองขึ้นมาทันที ผูหญิงคนนั้นเล้ียงลูกไมได เอาไปใหคนอ่ืน
เล้ียงเอาไว ไปฝากไวกับปูยาเอาไว 

เมื่อโตข้ึนมาอายุพอประมาณ ๗-๘ ป ข้ึนมาก็ออกบวชเปนสามเณร พอบวชแลว
ภาวนาปฏิบัติเอาเรื่องตางๆในอดีตเอามาคิดกัน มาคิดถึงเรื่องภพชาติที่ตัวเองเกิดขึ้นมา
ดวยมีความผูกพัน มีความยินดีกับของสิ่งใด ยอมมีความทุกขกับของสิ่งนั้น มีการเกิดกับ
ของสิ่งนั้น 

พิจารณาเรื่องความเกาเอามาคิดกัน คิดไปมันเบื่อในการเกิด เปนอยางนี้ๆๆ มัน
เกิดนิพพานเบื่อหนายในการเกิดขึ้นมา ในสุดทายก็บรรลุเปนพระอรหันต ก็เพราะเอา
เรื่องเกาๆ นั่นแหละมาคดิกัน 

เรื่องอดีตเรื่องอนาคตนั้นมันคิดไดเปนบางกาลบางเวลา บางเรื่อง แตบางสิ่ง
บางอยางก็ไมควรนํามาคิดกัน ความคิดทั้งหมดนั้นตองดูซิวา ควรจะเอาอะไรมาคิด ตอง
เลือกเฟนเรียกวา “ธัมมวิจยะ” นี่เปนประวัติในครั้งพุทธกาลมีอยางนี้ อันนี้พูดเรื่องสามี
ติดภรรยา แตเรื่องภรรยาติดสามีจะมีไหมยุคนี้ หรือพอแมติดลูกจะมีไหมยุคย้ี ก็
เหมือนกัน ถาติดของสิ่งใดก็เกิดกับของสิ่งนั้น นี่จึงวาตองภาวนาใหดี 

เรื่องภาวนาปจจุบันนี้ถาเราไมศึกษาจริงๆ จังๆ แลว เราจะไมเขาใจวาหลักการ
ภาวนาเปนอยางไร ถึงพระองคจะวางไวเปนหลักใหญๆ เรียกวา สมถะภาวนา วิปสสนา
ภาวนาก็ตาม ถาเราไมเขาใจในหลักนี้ชัดเจนแลวเราจะหลงทันที ดังทุกวันนี้เขาหลงกัน
เรื่องการทําสมาธิแบบขึน้หนาขึ้นตากันมาก ไปที่ไหนทําสมาธิกันเปนกลุมเปนกอน จับ
หมูกันทําอยางนั้นแหละ ปฏิบัติตามๆ กัน แตเขาไมเขาใจกันวาการทําสมาธิอยางเดียว
นั้นเปนหลักการอยางใด 

ในการทําสมาธิอยางเดียวนั้น เปนของฤๅษีมาแตกอน เปนหลักของฤๅษีดาบส
เขาทํากันมาและทํามากอนพระพุทธเจาของเราดวย หลักการทําสมาธินี่เปนหลักสากล
ของโลกมีประจําโลก มีกอนศาสนาพุทธแตหนแตไรมา ไมขาดจากโลก การทําสมาธิ
พระพุทธเจาของเราสมัยที่พระองคออกผนวชใหมๆ ก็ไปทําสมาธิอยางเดียวเหมือนเขา
นั่นแหละ แตก็ไมไดอะไรจนหนีออกมาปฏิบัติที่อ่ืนจนมีปญญาเกิดขึ้น 

การทําสมาธินั้นจะใหเกิดปญญาขึ้นดังเขาใจนั้นไมใช ไมมีคนใดในโลกจะเกิด
ปญญาขึ้นจากสมาธิ บรรดาพระสาวกทั้งหลายในครั้งพุท 
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ะกาลเปนหมื่นองคแสนองคทั้งหมดนั้นแตกอนทานเหลานั้นก็เปนบุคคลธรรมดา 
แตเมื่อเขาเหลานั้นไปฟงคําสอนของพระพุทธเจาบอยๆ เอาเรื่องคําสอนของพระพุทธเจา
และพระอริยเจานั้นมาคิด มาพิจารณาดวยเหตุดวยผล จนเกิดความเขาใจที่ถูกตองได
เรียกวา สัมมาทิฏฐื เกิดขึ้นกับเขาไดอยางรวดเร็ว โดยปญญาสวนนี้ไมตองไปทําสมาธิก็
เกิดขึ้นกับเราได เพราะเหตุผลเปนเครื่องตัดสิน นี่เรียกวาปญญาในครั้งพุทธกาล กับยุค
นี้ก็เหมือนๆ กัน 

แตกอนในครั้งพุทธกาลผูบรรลุธรรมเปนพระอริยเจาก็ปญญาชนธรรมดานี่แหละ
ฟงบอยๆ นํามาพิจารณาบอยๆ ความเขาใจที่ถูกตองก็ยอมเกิดขึ้น ทุกวันนี้ก็เหมือนกัน 
ถาเราฟงบอยๆ พิจารณาบอยๆ ความเขาใจที่ถูกตองตามหลักความเปนจริงก็
ยอมเกิดขึ้นเชนเดียวกัน ถาเราไมหลงในสมาธิมากเกินไป   

กรทําสมาธิเราก็ตองทํา แตทําพอเหมาะพอควร ทําพอประมาณ ทําพอเปนฐาน
ในการใชปญญาใหมีความฉลาดเฉียบแหลมเกิดขึน้เทานั้น ไมใชทําเกินขอบเขตไปเพราะ
ไมหลงในสมาธิ ถาทําเกินขอบเขตไป หลงมากเกินไปเรียกวา โมหะสมาธิ หลงมากไป
เมื่อมีความสุขในการทําสมาธิมากเกินไปก็หลงในความสุขของตัวเอง เมื่อเราทําไปแลวใจ
เราวางเวิ้งวางไป ก็หลงในความเวิ้งวางตัวเองไป เราอยาทําเพ่ือหลง  

ทําเพ่ืออะไร ทําเปนอุบายในการใชปญญาจะแคไหนในการใชปญญา เราทํา
ประมาณ ๑๐ นาที ๑๕ นาที หรือครึ่งชั่วโมง เราบริกรรมไปพอสมควรแลวก็
ออกมานอมใจมาคิดเอาเรื่องราวตางๆ ที่ผานมา แลวมาคิดลงสูไตรลักษณ หรือ
เอาเรื่องปจจุบันที่เรามีอยู ตัวเราธาตุ ๔ ขันธ ๕ เอามาคิดลงสูไตรลักษณ เนื้อเรื่องตางๆ 
ในอนาคตที่จะมาถึงทั้งหมด เรื่องภพชาติตางๆ เปนทุกขอยางไร เอามาคิดลงสูไตร
ลักษณ คิดวาทุกสิ่งทุกอยางนี้ ไมมีอะไรเปนของของเราที่แนนอน นั่งคิดอยางนี้บอยๆ 
ถาคิดอยางนี้แลวความเขาใจในเหตุในผลดานจิตใจเราจะแจมใสข้ึน จะเกดิความเห็นที่
ถูกตองขึ้น นั่นเรียกวา อุบายสมถะ วิปสสนากรรมฐานยอมเปนของคูกันมาอยางนี้ ทํา
สลับกันไปแตการทําสมถะนั้นจะนอย การใชปญญานี่ทําไดตลอดวันได เพราะการทํา
สมถะเปนอุบายสั้นๆ แตอุบายปญญานี่ยาว ตองใชอุบายตางๆ มาคิดกันพิจารณากันให
มากขึ้น ๆ อยาคอยใหปญญาเกิดขึ้นเอง ตั้งใจคิดเสียเอง ตั้งใจพิจารณาเสียเอง เรียกวา
ปญญาเกิดขึ้นจากความคิด ปญญาเกิดขึ้นจากเหตุจากผล 
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นี่ใหอุบายในการปฏิบัติ ในการภาวนาของเราตองศึกษาทั้งสองฝาย ดูประวัติใน
ครั้งพุทธกาลบางใหเปนไปตามหลักความเปนจริง เพ่ือจะไดความรูความเขาใจในเหตุผล
นั้นชัดเจนขึ้นๆ ในที่สุดเราก็จะไดมีความรูแจงเหน็จริงในหลักคําสอนของพระพุทธเจา
อยางชัดเจน 

ไดใหอุบายมาตั้งแตเริ่มตนวา ทุกคนในที่นี้จะเอาอุบายทั้งหมดนี้ไปฝกฝนอบรม
ตัวเองใหเปนไปตามแนวทางที่ถูกตองตามคําสอน หรือตามแนวทางของพระอริยเจา 
อยางแทจริง 

 
---------------------------- 

 


