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ค�ำปรำรภ

หนังสือ “ปัญญาอบรมใจ” ที่ท่านก�าลังอ่านอยู่ขณะนี้ 

เป็นอุบายวิธีปฏิบัติได้ทุกกาลเวลา ไม่ว่าจะอยู่ในท่ีไหนแห่งใด 

ให้ใช้สตปัิญญาอบรมใจอยูเ่สมอ และใช้ได้กบัสังคมท่ัวไป ให้ท่าน

ได้อ่านความหมาย จะปฏิบัติได้ทันที ในธรรมะสัปปุริสธรรม ๗ 

แต่ละข้อเป็นอบุายฝึก กาย วาจา ใจ ให้อยูใ่นขอบเขตของธรรมได้

เป็นอย่างด ีมใิช่ว่าจะรูใ้นความหมายแล้วทิง้ไป จะไม่เกดิประโยชน์

อะไรเลย หรือเรื่องกาลามสูตร ๑๐ ข้อ ก็ได้อธิบายไว้เช่นกัน 

แต่ละข้อเป็นหลักวิธีเปลี่ยนความเห็นของใจที่เป็นมานะอัตตา 

ให้เป็นธรรมาธปิไตย เอาเหตผุลทีเ่ป็นธรรมมาเป็นหลกัพจิารณา

ด้วยปัญญา แล้วฝึกกาย วาจา ใจ ให้เป็นไปตามหลักความจริง 

ฝึกใจท�าใจให้เป็นไปในหมวดธรรมนัน้ๆ อย่างถกูต้อง การเรยีนรู้

ในต�ารานัน้รูไ้ด้ ถ้าไม่น�ามาปฏบิติัฝึกกาย วาจา ใจ ความรูก้ท็�าให้

เราดไีม่ได้เลย ในค�ำว่ำปฏบิตัธิรรมสมควรแก่ธรรม มีควำมหมำย

ว่ำรู้ธรรมได้แค่ไหน ก็ให้ฝึกใจเป็นไปในธรรมได้เท่ำนั้น ถ้าฝึก

ใจให้เป็นไปในลกัษณะน้ี ถงึจะรู้ธรรมไม่มากนัก รู้สกั ๒-๓ ประโยค 



แล้วฝึกใจท�าใจให้เป็นไปในหมวดธรรมนั้นๆ 

ขอให้ทุกท่านศึกษาธรรมให้เข้าใจในความหมาย และ

ปฏบัิตติาม ผลของการปฏิบตักิจ็ะเกดิข้ึนจากตวัท่านเอง ขอทกุท่าน

จงมสีตปัิญญารูแ้จ้งเห็นจรงิในหมวดธรรมนัน้ๆ ตามความเป็นจรงิ 

ด้วยสติปัญญาของตัวเองด้วยเทอญ
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ปัญญำอบรมใจ

วนันีจ้ะปรารภธรรมะให้พวกเราทัง้หลายได้เข้าใจ ธรรมะที่

จะปรารภนัน้กเ็หมอืนกนักบัธรรมะทีพ่วกเราทัง้หลายเคยได้ยนิ

ได้ฟังมาแล้ว และเคยได้อ่านตามต�ารามา คิดว่าทกุท่านมพีืน้ฐาน

ทางธรรมะมาแล้วพอสมควร ธรรมะนั้นมีหลายขั้นตอน มีหลาย

หมวดหมู ่ธรรมะแต่ละหมวดหมูจ่ะน�ามาปฏิบัตไิด้ตามความสามารถ

ของตน ธรรมะบางหมวดจะน�ามาปฏิบติัเฉพาะกบัสงัคมส่วนรวม 

ธรรมะบางหมวดจะน�ามาปฏบัิตไิด้เฉพาะตวัเอง ถงึจะน�าธรรมะ

มาปฏิบัติเฉพาะตัวเองก็ตาม ก็ยังแบ่งเป็นขั้นโลกีย์และโลกุตระ 

ที่เรียกว่าปฏิบัติขั้นกามาวจรกุศลและขั้นโยคาวจรกุศล ส่วนขั้น

โยคาวจรกุศลนั้นเป็นธรรมะระดับสูง ส�าหรับฆราวาสแล้วจะ

ปฏบิตัใิห้เป็นไปได้ยาก แต่กค็วรศกึษาให้รูเ้อาไว้ เมือ่โอกาสเวลา



ปัญญาอบรมใจ๒

เราม ีก็ฝึกปฏบิตัติามก�าลงัความสามารถของเรา เรยีกว่าฝึกนสิยั

เพื่อเสริมสร้างบารมีให้แก่ตัวเองเอาไว้

การศกึษาธรรมปฏบิตันิัน้ เราจะศกึษาจากต�าราหรอืศกึษา

จากการได้ยินได้ฟังจากท่านผู้รู้ทั้งหลาย เมื่อเข้าใจแล้วก็น�ามา

ปฏิบัติตามโอกาสที่มี ตามกาลเวลาที่เหมาะสม ในยุคนี้สมัยนี้ 

ถ้าพดูเรือ่งการปฏบิตัแิล้วจะเข้าใจว่าเป็นวิธีการท�าสมาธ ิเพราะ

ได้ยินได้ฟังกันบ่อยครั้งจนฝังใจ ถ้าได้ฟังจากครูอาจารย์ว่าให้

พากันปฏิบัติ ทุกคนจะต้องเข้าใจว่า ให้ท�าสมาธิเพื่อให้จิตมี

ความสงบตั้งมั่น จะต้องนึกค�าบริกรรมอย่างนั้น นั่งวิธีอย่างนี้ 

ใครมีความช�านาญการท�าสมาธิอย่างไรก็ปฏิบัติไปอย่างนั้น 

ใครมคีวามช�านาญนกึค�าบรกิรรมว่า พทุโธ กน็กึพทุโธไป ใครช�านาญ

นึกค�าบริกรรมว่า ยุบหนอ พองหนอ ก็นึกกันไป ใครช�านาญนึก

ค�าบริกรรมว่า สัมมาอรหัง ก็นึกกันไป

ส่วนมากจะเกิดความเข้าใจว่า การภาวนาปฏิบัติ ก็คือ

การนกึค�าบรกิรรมท�าสมาธ ิให้จิตได้พกัอยูใ่นความสงบชัว่คราว

เท่านั้น ในบางครั้งจิตไม่สงบเลย มีแต่คิดฟุ้งไปตามกระแสโลก

อยู่ตลอดเวลา ในบางคร้ังก็ท�าให้จิตมีความสงบได้บ้าง เมื่อจิต

ถอนออกจากสมาธมิาแล้ว ใจกค็ดิฟุง้ไปตามกระแสโลกตามเดมิ 



ปัญญาอบรมใจ ๓

หรือก�าลังใจที่เกิดขึ้นจากจิตสงบ ก็จะเป็นก�าลังหนุนความคิดที่

เป็นไปตามกระแสโลกรุนแรงมากขึ้น จะไม่มีสติปัญญาระงับ

อารมณ์ของใจได้เลย เกดิความฟุง้ซ่านบ้าง และฟุง้ไปตามสงัขาร

นานาประการจนลืมตัว แทนที่จะคิดพิจารณาไปตามความเป็น

จริงในสจัธรรม แต่กลับคดิฟุ้งไปตามสังขาร การปรงุแต่งในสมมติ

ท�าให้ใจฟุ้งไปตามกระแสโลกจนไม่มีที่สิ้นสุดลงได้



ปัญญำกำรศึกษำสมำธิ

การท�าสมาธใิห้จติสงบจงึเป็นดาบสองคม ถ้าท�าสมาธทิีม่ี

สติปัญญารอบรู้ก็จะเป็นผลดี ถ้าไม่มีสติปัญญารอบรู้เป็นองค์

ประกอบ การท�าสมาธิก็จะมีแต่ผลเสียฝ่ายเดียว จึงเรียกว่า

มิจฉาสมาธิ มีความสงบที่ผิด ตั้งมั่นที่ผิดไปตลอด เมื่อท�าสมาธิ

เป็นมจิฉาผดิพลาดไป จะไม่รูต้วัเองได้เลย จะยงัมคีวามเข้าใจว่า

เราท�าถูกโดยถ่ายเดียว การท�าสมาธิให้จิตสงบจึงเป็นหลักสากล 

ไม่ได้ผกูขาดกบัศาสนาหนึง่ศาสนาใด แม้ผูไ้ม่นบัถอืศาสนาอะไร

กท็�าสมาธใิห้จติสงบได้ เมือ่จิตสงบแล้ว กจ็ะเป็นมจิฉาสมาธเิป็น

ส่วนใหญ่

ส่วนสัมมาสมาธิ ความสงบที่ถูกต้องชอบธรรมนี้ จะมี

เฉพาะผูป้ฏบิตัเิป็นสมัมาทฏิฐ ิมคีวามเหน็ชอบเป็นพืน้ฐานเท่านัน้ 



ปัญญาการศึกษาสมาธิ ๕

การท�าสมาธเิป็นอบุายให้จติพกัผ่อนชัว่ครูช่ัว่คราวเท่านัน้ ตามปกติ

จิตจะคิดในเรื่องต่างๆ ไม่มีขอบเขต คิดท้ังเร่ืองดีและเร่ืองไม่ดี

แทบไม่มีเวลาพักผ่อน จึงกลายเป็นจิตฟุ้งซ่านบ้าง จิตฟุ้งไปตาม

สงัขารบ้าง จติไม่อยู่กับตวัเอง จะคดิส่งออกข้างนอกอยูต่ลอดเวลา 

เว้นเสียในช่วงทีน่อนหลบัไปเท่านัน้ เมือ่ตืน่ขึน้มาแล้วกคิ็ดต่อไป 

ฉะนั้น การท�าสมาธิจึงเป็นเพียงให้จิตได้พัก ให้มีก�าลังใจ เพื่อจะ

ได้ใช้ปัญญาพิจารณาในธรรมต่อไป

ฉะนัน้ การท�าสมาธจิงึเป็นเพยีงได้ก�าลงัใจมาเสรมิปัญญา 

ให้เกิดความรู้เห็นตามความเป็นจริง มีความเข้าใจในเหตุผลให้

ชัดเจนมากขึน้ เรยีกว่าท�าสมาธเิพือ่เสรมิสร้างพลงังานทางใจให้

มกี�าลงั เมือ่ใจมพีลงัจากความสงบทีเ่กดิขึน้จากสมาธ ิน�าเอาพลงัใจ

นีไ้ปประกอบกบัสตปัิญญา เมือ่พจิารณาในสิง่ใด จะเกิดความเข้าใจ

ได้อย่างแจ่มแจ้งชัดเจน ที่เรียกว่า โยนิโสมนสิการ การพิจารณา

ในสิ่งใด การวิจัยวิเคราะห์วิจารณ์ในสิ่งใด ก็จะเกิดความเข้าใจ

ได้อย่างถูกต้องแยบคาย จะหายสงสัยในสิ่งที่เกิดความลังเลใจ

ไปได้ทั้งหมด

หลกักำรใช้ปัญญำพจิำรณำนีต้้องฝึกมำก่อน ฝึกควำมคดิ 

ฝึกปัญญำตำมเวลำปกติ จนเกิดควำมเคยชนิในกำรใช้ปัญญำ



ปัญญาอบรมใจ๖

พจิำรณำในสัจธรรมนัน้ๆ เมือ่ปัญญาเราฝึกไว้ดแีล้ว จงึท�าสมาธิ

เพือ่ให้เกดิพลัง แล้วเอาพลงัทีเ่กิดข้ึนจากสมาธิไปเสรมิสติปัญญา

ทีฝึ่กดแีล้วอกีครัง้หนึง่ เป็นไปในลกัษณะปัญญาหนนุสมาธ ิหรอื

สมาธิหนุนปัญญา ทั้งสมาธิ ทั้งปัญญา จะหนุนกันไปหนุนกันมา 

ท้ังสองฝ่ายจะเป็นพลังให้แก่กันและกัน จนเกิดศรัทธาพลัง 

วิริยพลัง สติพลัง สมาธิพลัง และปัญญาพลัง การภาวนาปฏิบัติ

ก็จะก้าวหน้าต่อไปได้ดี มีแต่เจริญในการปฏิบัติยิ่งๆ ขึ้นไป ยิ่งมี

สตปัิญญาละเอยีดมากเท่าไร ใจกย็ิง่เกดิความรูเ้หน็ในหลักสจัธรรม

ละเอียดมากขึ้นเท่านั้น

การท�าสมาธิให้จิตสงบนั้นท�าได้ ในเมื่อจิตสงบมีพลังแล้ว 

ไม่มหีลักสติปัญญาอยูใ่นตวั ไม่เคยฝึกปัญญาพจิารณาในสัจธรรม

มาก่อน ก�าลังใจที่เกิดจากสมาธิจะอยู่ได้ไม่นานก็จะเสื่อมไป 

ไม่ได้ประโยชน์อะไร เหมือนผู้นอนพักผ่อนหรือหลับไป เมื่อตื่น

นอนแล้วเกิดมีก�าลังกายและก�าลังใจ ก�าลังที่มีนี้ ถ้าไม่มีงานท�า

ก็ไม่ได้ผลงานจากก�าลังนี้เลย ที่เรียกว่ากินแล้วนอน ตื่นนอนก็

ออกมาน่ังเล่น จะไม่เกิดผลเกิดประโยชน์ในหน้าที่การงานให้

ส�าเรจ็ได้เลย นีฉ้นัใด การท�าสมาธโิดยไม่มีปัญญาเป็นองค์ประกอบ 

ก็จะอยู่เพียงสุขกายสุขใจไปชั่วระยะหนึ่งแล้วก็เสื่อมไปเท่านั้น 



ปัญญาการศึกษาสมาธิ ๗

ปัญหาต่างๆ ที่จะต้องช�าระแก้ไขก็จะตกค้างอยู่ภายในใจต่อไป 

ฉะนัน้ การท�าสมาธใิห้จติมคีวามสงบเพยีงให้เกิดความสขุทางใจ

และให้เกิดก�าลังใจเท่านั้น จะเอาไปละกิเลสความเห็นผิดทางใจ

ไม่ได้เลย อย่างมากก็เป็นเพยีงข่มกิเลสตณัหาไม่ให้เกดิความรนุแรง

ในขณะท่ีจติมีความสงบอยู ่เมือ่จติถอนออกจากสมาธแิล้ว ก�าลงัใจ

ที่เกิดจากสมาธิก็จะไปเสริมกิเลสตัณหา และเสริมมิจฉาทิฏฐิให้

เกิดความลุ่มหลงและเกิดความเห็นผิดต่อไป



ลักษณะสมำธิ ๒ ประเภท

กำรท�ำสมำธิมีลักษณะ ๒ อย่ำง

(๑) สมำธิควำมตั้งใจมั่น

(๒) สมำธิควำมสงบ

สมาธิ ๒ อย่างนี้มีลักษณะแตกต่างกัน ดังจะได้อธิบายให้

เกดิความเข้าใจดงัน้ี ค�าว่าสมาธคิวามตัง้ใจมัน่ จะนกึค�าบริกรรม

อะไรก็ได้ ขอให้มีความถนัดใจ จะนึกว่า เวลาสูดลมหายใจเข้า

นึกว่า พุท ในขณะปล่อยลมหายใจออกนึกว่า โธ อย่างนี้ก็ได้ 

หรือสูดลมหายใจเข้านกึว่า พองหนอ เวลาหายใจออกนกึว่า ยบุหนอ 

อย่างนีก้ไ็ด้ หรอืนกึค�าบรกิรรมว่า สมัมาอรหงั อย่างนีก้ไ็ด้ จะไม่

นึกค�าบริกรรมอะไร เพียงสูดลมหายใจเข้า ก็มีสติระลึกรู้อยู่ว่า

เราสดูลมหายใจเข้า ในขณะปล่อยลมหายใจออก กใ็ห้มสีตริะลกึ



ลักษณะสมาธิ ๒ ประเภท ๙

รู้อยู่ว่าลมหายใจออก ลมหายใจเข้าหยาบ ก็ให้มีสติระลึกรู้ 

ลมหายใจออกหยาบก็ให้มีสติระลึกรู้ ลมหายใจเข้าละเอียดก็ให้

มีสตริะลกึรูอ้ยูว่่าลมหายใจเข้าละเอยีด ลมหายใจออกละเอยีดก็

ให้มสีตริะลกึรูอ้ยูว่่าลมหายใจออกละเอยีด ท�าใจให้มคีวามแผ่วเบา 

อย่าบังคับลมหายใจตัวเอง ให้หายใจเข้าหายใจออกตามปกติ

อย่าให้เกิดความอยากอะไรขึน้ท่ีใจ เช่นอยากให้ลมหายใจ

เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างน้ี หรือไม่ให้มีความอยากอย่างอื่น เช่น 

อยากให้จิตมีความสงบ หรืออยากให้เห็นรูปภาพเป็นอย่างนั้น

อย่างนี้ อยากเห็นนรก อยากเห็นสวรรค์ อยากให้ปัญญาเกิดขึ้น 

อยากรู้อยากเห็นแห่งความสิน้ทกุข์ อยากรูอ้ยากเหน็แห่งมรรคผล

นพิพาน ถ้าหากให้ความอยากดงัทีไ่ด้อธิบายมานีเ้กดิขึน้ ผูน้ัน้จะถกู

กิเลสสังขารหลอกใจได้ทันท ีผูนั้น้กจ็ะเกดิความหลงไปตามสงัขาร

นั้นๆ จนลืมตัว แล้วจะเกิดความเห็นผิดและเกิดความเข้าใจผิด

ต่อไป จะเกิดความเข้าใจไปว่า เราภาวนาดีอย่างน้ัน ภาวนาดี

อย่างนีไ้ป เกิดเป็นมจิฉาสมาธ ิมคีวามเหน็ผดิ เข้าใจว่ามีความเหน็ถกู 

ต่อไปจึงยากที่จะแก้ไขหรือแก้ไขไม่ได้เลย

สมาธิความตั้งใจมั่นนี้จะมีสติระลึกได้ในค�าบริกรรมอยู่

ตลอดเวลา กริยิาความรูส้กึตวัในขณะนัน้กรู้็ตวัว่าเราอยูใ่นปัจจบุนั
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ได้อย่างแน่วแน่ อาการของจิตที่ตั้งมั่นนี้ บางคนก็ตั้งมั่นได้นาน 

บางคนตั้งม่ันไม่นานเลย นี้ก็เป็นไปตามนิสัยของแต่ละคนไม่

เหมือนกัน ถ้าผู้มีนิสัยเป็นเจโตวิมุติ ก็มีความตั้งมั่นได้นาน และ

จะน้อมไปเป็นสมาธคิวามสงบได้ด้วย ถ้าผู้มนีสัิยเป็นปัญญาวมิติุ 

ผู้นั้นจะท�าสมาธิให้เกิดความตั้งมั่นได้ไม่นาน ประมาณ ๑๐ กว่า

นาที หรือไม่เกิน ๓๐ นาที จะมีความรู้สึกขึ้นที่ใจว่าอยากคิด

ถ้าผู้นั้นเคยได้ฝึกปัญญามาก่อนแล้ว ก็ให้หยุดจากการ

นึกค�าบริกรรม แล้วน้อมใจใช้ปัญญาพิจารณาให้เป็นไปตาม

หลักความเป็นจริงต่อไป เช่น ควำมเป็นจริงในสิ่งที่เป็นอนิจจัง 

ควำมไม่เทีย่ง ควำมเป็นจริงในทกุข์ จะเป็นควำมทกุข์ทำงกำย

และทกุข์ทำงใจ เป็นในลกัษณะอย่ำงไรให้ใช้ปัญญำพจิำรณำไป

ตำมควำมจริงอย่ำงนั้น และพิจำรณำเหตุที่ให้เกิดควำมทุกข์

ทำงกำย และเหตุให้เกิดทุกข์ทำงใจ ให้รู้เห็นด้วยเหตุและผล

ด้วยปัญญำเฉพำะตัว และท�ำใจให้เกิดควำมกลัวในทุกข์และ

กลัวในเหตุให้เกิดทุกข์อยู่เสมอ เมื่อเราน้อมไปคิดในสิ่งใด ใจก็

จะค่อยรู้เห็นเป็นไปในสิ่งนั้นๆ ได้อย่างชัดเจนมากขึ้น จนเกิด

ความรู้ความเห็นตามความเป็นจริงในสิ่งนั้นๆ ได้อย่างชัดเจน
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กำรน้อมใจพจิำรณำในอนตัตำ เริม่ต้นกใ็ห้รูว่้ำอตัตำตวัตน

เป็นอย่ำงไร มีส่วนประกอบด้วยธาตุสี่ ดิน น�้า ลม ไฟ อย่างไร 

อาการ ๓๒ ที่ทุกคนเคยอ่านและเคยสวดมนต์กันอยู่แล้ว ให้ใช้

ปัญญาพิจารณาแยกแยะอาการแต่ละอย่างออกมา ให้รู้เห็นใน

ลักษณะอาการนั้นให้ถูกต้อง ธาตุดิน ธาตุน�้า ธาตุลม ธาตุไฟ 

เป็นลักษณะอย่างไร ก็ท�าความเข้าใจในสมมติว่าเป็นลักษณะนี้

จรงิๆ เหมอืนกบัรถ ถ้ารือ้ออกมาทัง้หมดแล้ว ค�าว่ารถกจ็ะหมดไป

ทันที ทุกอย่างจะเป็นเพียงชิ้นส่วนและอะไหล่ของรถเท่านั้น 

นี้ฉันใด อัตตำที่เข้ำใจว่ำเป็นตัวเรำทั้งหมดนี้ ถ้ำพิจำรณำด้วย

ปัญญำอยูบ่่อยๆ ใจกค่็อยรูเ้หน็ว่ำไม่มอีตัตำตวัตนแต่อย่ำงใด

จงึใช้ปัญญำฝึกใจให้เกดิควำมรูเ้หน็ตำมควำมเป็นจรงิอยู่
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เสมอ และฝึกใจอยู่เสมอว่า อีกไม่นานนักใจกับร่างกายนี้ก็จะ

แยกทางกันไป ร่างกายจะเน่าทับถมอยูใ่นพืน้ดนิน้ี ใจกจ็ะไปตาม

บุญกรรมทีไ่ด้ท�าเอาไว้แล้ว ท้ังเราทัง้เขาก็จะเป็นอย่างนีเ้หมอืนกัน

ทกุคน แม้แต่สตัว์ดริจัฉานทุกประเภทก็จะเป็นในลกัษณะนีเ้ช่นกนั

สมาธคิวามสงบ ผูป้ฏบิตัภิาวนาในยคุนีส้มยันีจ้ะมคีวามเข้าใจ

ในวิธีท�าสมาธคิวามสงบได้เป็นอย่างด ีเพราะมผีูส้อนวธิที�าสมาธิ

ความสงบกนัอยูม่าก หากมกีารภาวนาปฏบิตักิจ็ะประกาศว่าให้

ภาวนากนั ทกุคนก็จะเข้าใจว่าการภาวนาคอืท�าใจให้มีความสงบ 

จะนึกถึงค�าบริกรรมท�าให้จิตเกิดความสงบทันที วิธีท�าสมาธิ

ความสงบนั้นก็เริ่มต้นเหมือนกันกับวิธีท�าสมาธิความต้ังใจมั่น 

เหมือนกันกับที่ได้อธิบายมาแล้ว ถ้าผู้มีนิสัยเจโตวิมุติ ผู้นั้นก็จะ

ท�าให้จิตมีความสงบได้เร็วขึ้น จิตก็จะดิ่งลงอัปปนาสมาธิ เข้าสู่

รูปฌาน อรูปฌาน ได้เป็นอย่างดี ในช่วงที่จิตมีความสงบนี้เอง 

บางคนก็จะเกดิเป็นนมิติในลกัษณะต่างๆ กนัไปตามนสัิยของท่าน

ผู้นั้น บางท่านก็จะไม่เกิดนิมิตแต่อย่างใด มีแต่ใจแน่วแน่อยู่ใน

ความสงบนิง่เฉยเพ่งอยูใ่นฌานเท่านัน้ ในขณะจติอยูใ่นความสงบนัน้ 

อาการของจิตก็จะอยู่ในอุเบกขาเฉยอยู่ บางคนก็สงบได้ไม่นาน 

บางคนก็สงบได้อยู่นาน 
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ในขณะจติมคีวามสงบอยูน่ัน้ เรือ่งราคะ ตัณหา กเิลสน้อยใหญ่ 

จะไม่ปรากฏทีใ่จแต่อย่างใด เมือ่จติถอนออกจากความสงบแล้ว 

อ�านาจสมาธแิละฌานยงัไม่เส่ือม ใจกจ็ะมคีวามสขุเบากายเบาใจ

อยูต่ลอดเวลา ในขณะสมาธฌิานเสือ่มลงไป กเิลสตัณหาน้อยใหญ่

กจ็ะเกิดขึน้ทีใ่จตามเดมิ เหมือนกบัศลิาทบัหญ้า เมือ่เอาศลิาออกจาก

ทีน่ัน้แล้ว หญ้าก็จะเกดิในทีน่ัน้ตามเดมิ นีฉั้นใด ใจทีม่คีวามสงบอยู่ 

ก็เพียงข่มกิเลสตัณหาไว้ชั่วคราวเท่านั้น เม่ือสมาธิเสื่อมจากใจ

เมือ่ไร ใจกจ็ะเกดิความรักความชอบในกามคณุ เกดิราคะตณัหา 

เกิดความโลภ ความโกรธ ความหลงต่อไป
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เม่ือใจยังมีความหลงไปตามกระแสโลกอยู ่มคีวามใฝ่ฝันใน

กามคุณอยู ่ก�าลงัใจทีเ่กิดจากสมาธคิวามสงบกจ็ะเป็นก�าลังหนุน

กิเลส ตัณหา ราคะ ให้เกิดความรุนแรงมากขึ้น เพราะก�าลังใจที่

เกดิจากสมาธคิวามสงบเป็นเพยีงก�าลงัหนนุเท่านัน้ ถ้าผูฝึ้กสติปัญญา

มาดี ก�าลังของสมาธิก็จะเป็นตัวหนุนสติปัญญาได้เป็นอย่างดี 

พิจารณาความจริงในสิ่งใด ก็จะเกิดความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง

ชัดเจน ถ้าไม่มีสติปัญญาให้หนุน ก�าลังใจที่เกิดจากสมาธิก็จะไป

หนุนกิเลสตัณหาน้อยใหญ่ ให้ใจฟุ้งไปตามอารมณ์ที่รักที่ชอบใจ

ต่อไป

คนส่วนใหญ่ยังมีความเข้าใจว่า การท�าสมาธิความสงบ

จะท�าให้เกิดปัญญา ท�าให้ใจมีความบริสุทธิ์ผ่องใส ท�าให้ใจละ
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อาสวกิเลสตัณหา ความเห็นในลักษณะนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิ มี

ความเหน็ผดิโดยไม่รูต้วั ถงึจะเข้าใจว่าเป็นความเห็นถกูอยู่ก็ตาม 

กจ็ะเป็นความเห็นผดิต่อไป ดงัค�าว่า “เหน็ผดิเป็นถกู เห็นชัว่ว่าดี 

เห็นสิ่งไม่เที่ยงว่าเป็นของเที่ยง เห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุข 

เห็นส่ิงทีเ่ป็นอนตัตาว่าเป็นอตัตา” จงึตรงกนัข้ามกบัความเป็นจริง

อยู่ตลอดเวลา ในความเห็นที่เกิดเป็นมิจฉาทิฏฐิ แต่เข้าใจว่ามี

ความเห็นเป็นสัมมาทิฏฐิ อย่างนี้ใช้ไม่ได้เลย ไม่เป็นไปตามหลัก

ค�าสอนของพระพุทธเจ้าแต่อย่างใด

ฉะน้ัน การภาวนาปฏบิติัจึงเริม่ต้นจากความเหน็ ตามปกติ

ใจจะมีความเห็นผิดเป็นพื้นฐานอยู่แล้ว เราจึงต้องแก้ความเห็น

ที่เป็นมิจฉาทิฏฐิให้หมดไปจากใจเสียก่อน แล้วจึงมาเริ่มต้นใหม่

ให้ใจมีความเห็นเป็นสัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบเห็นจริงตาม

ความเป็นจริงที่ถูกต้อง

ในเมือ่ใจเรายังไม่เป็นสมัมาทิฏฐิความเหน็ชอบ เราก็อย่า

พึ่งภาวนาปฏิบัติแต่อย่างใด เหมือนการออกรถลงสู่ถนน ถ้าเรา

ไม่แน่ใจในเส้นทางทีเ่ราจะต้องไป กอ็ย่าแล่นรถออกไป ให้ศกึษา

เส้นทางให้ด ีดแูผนทีใ่ห้เข้าใจ จนเกิดความมัน่ใจว่าถกูต้องแล้วจงึ

ออกรถไป จะไม่ท�าให้เสยีเวลา จะถงึจดุหมายปลายทางทีเ่ราต้องการ 
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นี้ฉันใด การภาวนาปฏิบัติ ก็ฉันนั้น เราจงมาแก้ความเห็นผิด

ของใจให้เกิดความเห็นถูก จากนั้นไปก็จะเกิดความเห็นถูก 

การภาวนาปฏิบัตก็ิจะเป็นแนวทางท่ีถกูต้องในการเริม่ต้น ถูกใน

ท่ามกลาง และถูกในที่สุด คือมรรคผลนิพพาน

ขณะน้ีมผีูต้ั้งใจภาวนาปฏบิตักินัอยูม่าก ก�าลงัแสวงหาครู

อาจารย์ให้เป็นผูช้ีแ้นะแนวทางการปฏบิตันิีอ้ยู ่เหมอืนผูห้ลงทาง

ก�าลงัเดนิทางอยู่ หรือไม่แน่ใจในเส้นทางท่ีเราก�าลงัเดนิอยูว่่าผดิ

หรือถูก ก�าลังต้องการผู้ที่รู้ชี้เส้นทางที่ถูกต้องให้ ถ้าผิดก็จะได้

แก้ไข ถ้าถูกก็จะได้เดินทางต่อไปด้วยความมั่นใจ จะได้รีบทุ่มเท

ความพากเพียรลงไปอย่างเต็มก�าลัง

ข้อควรระวัง เมื่อเราก�าลังหลงทาง แต่ได้เพื่อนที่ก�าลัง

หลงทางเหมือนกันกับเรา หรือไปถามผู้ที่หลงทางเหมือนกัน

กบัเรา ก็จะบอกส่งเดชไปเลยว่า ถกูแล้วๆ ถ้าเป็นไปในลกัษณะนี้

ก็ตัวใครตัวมันก็แล้วกัน เพราะในยุคนี้ไม่เหมือนครั้งพุทธกาล



แสวงหำหัวหน้ำโค

เหมือนกับฝูงโคก�าลังแสวงหาหัวหน้าโค ให้พาลอยข้าม

กระแสแห่งมหาสมุทร ถ้าฝูงโคกลุ่มใดไดห้ัวหน้าโคตวัที่เคยข้าม

กระแสมาก่อน ก็ถือว่าฝูงโคเหล่านั้นมีความโชคดีไป เพราะ

หวัหน้าโคเคยได้ผ่านและข้ามกระแสมาแล้ว ตรงไหนท่ีเป็นโขดหนิ 

ตรงไหนที่เป็นวังวน ตรงไหนที่มีจระเข้ ที่ไหนที่มีปลาฉลาม ตรง

ไหนทีม่โีทษภยัอย่างไร หวัหน้าโคจะรู้เส้นทางในการข้ามกระแส

นี้ได้เป็นอย่างดี จึงได้พาฝูงโคทั้งหลายข้ามกระแสถึงฝั่งอย่าง

ปลอดภัย ถ้าฝูงโคได้หัวหน้าตัวที่ไม่เคยข้ามกระแสมาก่อน ก็ไม่

ทราบว่าหัวหน้าโคจะพาฝูงโคข้ามกระแสในจุดไหน ในขณะที่

พาฝูงโคลอยคอกันอยู่ในท่ามกลางมหาสมุทร อาจเข้าไปในจุด

น�้าวังวน จุดจระเข้ จุดปลาฉลามก�าลังออกหากิน ทั้งหัวหน้าโค
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และฝงูโคทัง้หลายจะเอาตวัรอดได้หรอืไม่ หรอืจะมอีะไรเกดิขึน้

กับหัวหน้าโคและฝูงโคเหล่านั้น

น้ีฉันใด ในยุคนี้สมัยนี้ หัวหน้าโคหรือครูอาจารย์ที่เรา

ต้องการ จะเลือกได้ด้วยวธิใีด จะดอูย่างไรว่าเป็นของแท้ของปลอม 

ไม่เหมือนในครั้งพุทธกาล ท่ีมีพระพุทธเจ้าและมีพระอริยเจ้า

ทัง้หลายอยู่เป็นจ�านวนมาก การสอนธรรมปฏบิตัขิองพระอริยเจ้า

นั้นจะสอนไปในทิศทางเดียวกัน พุทธบริษัทไม่ได้ถกเถียงกันว่า

องค์นั้นสอนผิด องค์นี้สอนถูก องค์นั้นสอนทางตรง องค์นี้สอน

ทางอ้อม ฟังธรรมของพระอริยเจ้าร้อยองค์พันองค์ก็เหมือนกัน

ทั้งหมด นั้นคือสอนสัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ เป็นจุดเร่ิมต้น 

เป็นหลักยืนตัว เป็นหลักใหญ่ในการปฏิบัติธรรมทั้งหลาย

ในยุคน้ีสมัยนี้ ถึงจะมีผู้สอนธรรมและการปฏิบัติอยู่ 

ความถกูต้องชดัเจนจะเป็นอย่างไรกไ็ม่ควรวพิากษ์วจิารณ์ ถ้าหาก

การสอนและการปฏบิตัอิยูใ่นขัน้กามาวจรกศุล ไม่มปัีญหาอะไร 

ทั้งผู้สอนและผู้ปฏิบัติก็ท�าหน้าที่ได้ดีถูกต้องอยู่แล้ว ส่วนธรรมะ

ทีเ่ป็นโยคาวจรกศุล ทีเ่ป็นแนวทางจะข้ามพ้นไปจากวฏัสงสารนัน้ 

ดูจะเกิดความสับสนอยู่มากพอสมควร จะเป็นเพราะผู้สอน

ตีความหมายในธรรมะหมวดนี้ไม่ชัดเจน หรือไม่ถูกต้อง แล้วน�า
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มาสอนคนอื่นให้เกิดความเข้าใจผิดไปก็อาจเป็นได้ หรือผู้ฟังไม่

เข้าใจในธรรม ตีความหมายผิดไปก็อาจเป็นได้เช่นกัน

ฉะนัน้ จงึมปัีญหาถกเถยีงกันว่าสายนัน้ผดิสายนีถ้กู สายนี้

ทางตรง สายน้ีทางอ้อม เกดิขึน้ ทกุสายจะต้องประกาศว่าถกูต้อง

ตรงสู่มรรคผลนิพพานด้วยกัน จึงยากที่จะตัดสินว่าสายไหนผิด 

สายไหนถูกกันแน่ ถึงจะมีผู้รู้ดีรู้ชอบในแนวทางปฏิบัติอยู่ก็ตาม 

ก็ยากที่จะท�าความเข้าใจให้สายต่างๆ กลับมาเข้าใจในทางที่

ถูกต้องได้ ก็เพราะได้แบ่งกันออกไปเป็นกลุ่มเป็นเหล่ากันแล้ว 

แนวทางปฏิบัติขั้นโยคาวจรกุศลนี้ เป็นแนวทางปฏิบัติระดับสูง 

เป็นอบุายการปฏิบตัเิพือ่ให้พ้นไปจากภพทัง้สาม ส�าหรบัฆราวาส

แล้วจึงยากในการปฏิบัติให้เป็นไปได้



กำมำวจรกุศล

เราเป็นฆราวาส หากไม่สามารถจะปฏิบัติให้ถึงโยคาวจร

กศุลได้ในชาตนิี ้เรากค็วรปฏิบตัอิยู่ในข้ันกามาวจรกศุล ฝึกตนเอง

ให้อยู่ในสังคมส่วนรวมให้มีความสุขใจได้ ถึงจะเป็นโลกียสุข 

ก็ยังดีกว่าความทุกข์ใจที่เกิดข้ึน ความทุกข์นี้มีเหตุให้เกิดขึ้น

มากมาย ถ้าเราเข้าใจในเหตใุห้เกดิทกุข์ได้ เรากจ็ะมอีบุายหลบหลกี

จากเหตุแห่งทุกข์นั้นไป ไม่ให้เกิดความทุกข์เต็มตัว จนกินไม่ได้

นอนไม่หลับ จนท�าอะไรไม่ได้ มีแต่ความเดือดร้อนทั้งวันทั้งคืน

ค�าว่าเหตุมีอยู่ ๒ อย่าง

(๑) เหตุที่เกิดจากภายใน

(๒) เหตุที่เกิดจากภายนอก

เหตท่ีุเกดิจากภายใน คอืตวัเองเป็นคนก่อเหต ุส่วนสภาวเหตุ 



กามาวจรกุศล ๒๑

คือเหตุประจ�าตัว เรียกว่า วิบาก คือภพชาติที่เกิดขึ้นมาแล้ว 

ต้องได้รับทุกข์ เรียกว่า สภาวทุกข์ คือทุกข์ประจ�าขันธ์ ที่ทุกคน

ได้รบักนัอยู่ในปัจจบุนั ทกุข์ทีเ่ป็นเจ้าเรอืน ทุกคนต้องแบกภาระ

หนักเฉพาะตัว ส่วนเหตุภายในที่จะไปก่อเหตุให้เกิดข้ึนนั้น 

หมายถงึใจ เมือ่ใจมคีวามเหน็แก่ตัว เป็นผู้มอีตัตาสงู ก็จะก่อเหตใุห้

เกิดขึ้นแก่ตัวเอง เป็นผู้มีทิฏฐิมานะสูง เป็นผู้ไม่ยอมแพ้ใคร เป็น

ผูไ้ม่ยอมก้มหวัให้แก่ใคร ถงึท�าไปกเ็ป็นเพยีงกริิยาในการกระท�า

เท่านั้น

เหตุที่จะท�าให้เกิดมานะทิฏฐิมีหลายทาง เช่น ถือว่าเรามี

ฐานะดกีว่าเขา เรามีชาติตระกูลสงูกว่าเขา เรามคีวามรู้สงูกว่าเขา 

เรามตี�าแหน่งทีสู่งกว่าเขา เรามบีริวารเพือ่นฝูงมากกว่าเขา หรอื

ลาภ ยศ สรรเสริญ สิ่งเหล่านี้จะเป็นบ่อเกิดแก่ผู้ที่ลืมตัวหลงตัว

มมีานะทฏิฐไิด้ทัง้นัน้ เมือ่มคีวามหลงตวัลมืตวัเกิดขึน้แล้ว จะท�า

อะไรให้แก่ใครๆ ก็จะท�าไปตามใจ ไม่มีความเกรงขามหวั่นกลัว

ต่อใคร เพราะถือว่าเราใหญ่พอตัว จะผิดใจไม่พอใจต่อคนใด

คนหนึ่ง จะไม่คิดในเรื่องนี้ มีแต่เอาชนะคนอ่ืนเรื่อยไป ถึงจะ

ท�าผิดไปก็ไม่มีความละอายแก่ตัวเอง ไม่มีความละอายแก่ผู้อื่น 

ไม่ละอายในการท�าชั่ว ไม่เกรงกลัวในบาปอกุศล แม้แต่การพูด
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ก็เช่นกัน จะพูดในลักษณะข่มๆ ขู่ๆ ให้คนอื่นเกรงกลัวแก่ตัวเอง

อยู่เสมอ จะพูดอย่างไรก็พูดไปตามใจอยากจะพูด โดยไม่คิดถึง

อกเขาอกเราว่าเขาจะรบัค�าพูดเราได้หรอืไม่ เป็นผูไ้ม่รับความผดิใน

ค�าพดูของตวัเอง ถอืว่าเราใหญ่ ไม่มใีครจะท�าจะพดูอะไรแก่เราได้ 

จะไปที่ไหนในสังคมอย่างไร จะเข้าใจว่าเราใหญ่อยู่ตลอดเวลา

ผู้มีอัตตามานะสูงอย่างนี้ เป็นเผด็จการให้ทุกคนท�าตาม

ค�าสั่ง และให้เช่ือฟังค�าพูดของตนแต่ผู้เดียว ให้เราสังเกตดูก็

แล้วกัน เราเป็นผู้ปฏิบัติ ต้องก�าจัดมานะอัตตาให้หมดไปจากใจ

ให้ได้ พยายามฝึกนสิยัให้แก่ตวัเอง นัน้คอืการปฏบิตัธิรรม ฝึกใจ

อบรมใจอยู่บ่อยๆ เมื่อใจได้ฝึกดีแล้ว กิริยาการท�าทางกายและ

การพูดทางวาจา ก็จะละมานะอตัตาให้หมดไปโดยปรยิาย จงึนบั

เป็นผู้ส�ารวมกายวาจาใจแล้วเป็นอย่างดี



สัปปุริสธรรม ๗

สปัปรุสิธรรม ๗ ข้อนี ้เป็นอบุายในการปฏบิตัไิด้เป็นอย่างดี 

เสรมิสตปัิญญาให้ฉลาดรอบรูใ้นหมวดธรรมต่างๆ ได้ด ีตคีวามหมาย

ในหมวดธรรมน้ันๆ ให้ถกูต้อง รอบรูค้วามหมายในหมวดธรรมนัน้

ได้ชัดเจน แล้วฝึกกายวาจาใจให้เป็นไปในหมวดธรรมนั้นๆ 

กลมกลืนกนัไป มิใช่ว่าธรรมทีรู่เ้ป็นอย่างหนึง่ ความประพฤตทิาง

กายวาจาใจเป็นไปอกีอย่างหนึง่ ถ้าเป็นในลกัษณะนี ้ไม่นบัว่าผูน้ัน้

ปฏิบัติธรรมแต่อย่างใด เพราะการศึกษารู้ธรรมในต�ารา ใครๆ ก็

ศกึษารู้ได้ ถ้าไม่ฝึกกายวาจาใจให้เป็นไปในหมวดธรรม ความรูท้ี่

ได้ศึกษามาก็ไม่มีประโยชน์อะไร

เหมือนกับรู้เรื่องของอาหารดี อาหารอย่างนั้นก็รู้ อาหาร

อย่างนี้ก็รู้ แต่ไม่ได้รับประทานอาหารนั้นเลย หรือเหมือนกับ
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ทัพพีท่ีตักอาหาร ก็จะไม่รู้รสชาติของอาหารนั้นเลย นี้ฉันใด 

การศึกษารู้ในหมวดธรรมต่างๆ มาดีแล้วกต็าม ถ้าไม่ปฏิบัตกิาย

วาจาใจให้เป็นไปในธรรมท่ีได้ศกึษามา รสชาติของธรรมเป็นอย่างไร 

ความอิ่มเอิบ ความปีติในธรรม ก็จะไม่ได้สัมผัสแต่อย่างใด หรือ

เหมือนกับมดแดงที่เกาะอยู่กับผลมะม่วงสุกที่มีโอชารส ก็จะไม่

รับรู้รสของมะม่วงนั้นเลย การรู้ธรรมในต�ารา ถ้าไม่น�ามาปฏิบัติ

ฝึกตัวเองให้เป็นไปในธรรม ก็จะเป็นผู้ถือใบลานเปล่าตลอดไป

ฉะน้ัน สัปปุรสิธรรมนี ้จงึมีความส�าคญัเป็นอย่างยิง่ ถ้าผูมี้

สตปัิญญาทีร่อบรู ้กส็ามารถน�าเอาหมวดธรรมน้ีมาปฏบิตัไิด้เป็น

อย่างด ีจะมคีวามรู้สกึว่าธรรมนีม้คีณุมหาศาลเฉพาะผูป้ฏบิติัเอง 

ถึงจะไม่ประกาศให้ใครๆ ได้รู้ว่าเราปฏบิตัธิรรมอยูก็่ตาม แต่ตวัเรา

ก็รู้ว่าเราปฏิบัติธรรมอยู่ ใครจะรู้หรือไม่รู้ ไม่ถือว่าเป็นสิ่งส�าคัญ 

เพราะเราไม่ได้ปฏบิตัเิพ่ืออวดตวั ไม่ต้องการความยกย่องสรรเสรญิ

จากใครๆ ท้ังน้ัน เราจะปฏบิตัเิพือ่จ�ากดัความชัว่ร้ายทีไ่ม่ดงีามออก

จากกายวาจาใจของตวัเราเอง และฝึกใจให้เป็นไปในสมัมาปฏบิตัิ

ที่ถูกต้องในธรรมเท่านั้น จะได้อธิบายในเรื่องสัปปุริสธรรม ๗ 

ดังต่อไปนี้



ธัมมัญญุตำ

ธมัมัญญตุำ ควำมเป็นผูรู้จ้กัเหตุ ผู้จะรู้จกัเหตไุด้ ผูน้ัน้ต้อง

มีสติปัญญาที่ดี มีความฉลาดรอบรู้ในเหตุว่า การท�าอย่างนี้เป็น

เหตดุหีรือไม่ด ีจะมผีลเกดิขึน้จากกระท�านีอ้ย่างไร ถ้ำพจิำรณำเหน็

ว่ำเป็นผลทีอ่อกมำไม่ด ีท�ำให้ตวัเองและคนอืน่สตัว์อืน่มคีวำมทกุข์

เดือดร้อนเกิดขึ้นได้ ก็ให้หยุดกระท�ำในเหตุนั้นเสีย ถ้ำเหตุใด

ได้พิจำรณำด้วยปัญญำดีแล้วว่ำ กำรท�ำอย่ำงนี้จะได้รับผลที่

ด ีมีควำมสขุควำมเจรญิ เป็นไปในประโยชน์ตนและประโยชน์

ส่วนรวมให้ดีข้ึน จงพยำยำมท�ำในเหตนุีใ้ห้มำกและท�ำให้เตม็ที่ 

เพราะเป็นประโยชน์สุขแก่ตัวเองและผู้อื่น ไม่ต้องไปวิตกกังวล

กับสิ่งใด เพราะได้วิเคราะห์วิจัยด้วยสติปัญญาอย่างถูกต้องแล้ว

การท�าดีจะมีความถูกต้องเป็นธรรมอยู่นั้น ชอบมีมารมา
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ผจญอยูเ่สมอ เพราะคนพาลทีม่สีตปัิญญาทรามจะคอยขดัขวาง

อยูต่ลอดเวลา หาว่าเราอวดดอีวดเด่นเพือ่แข่งขนักบัคนนัน้คนนี้ 

หาว่าเราท�าข้ามหน้าข้ามตา แซงหน้าแซงหลงัสารพัดทีเ่ขาจะน�า

มาโจมตีเพื่อให้เราหมดก�าลังใจ ฉะนั้น เราไม่ต้องท้อถอยและ

ท้อใจในการท�าของเรา จงเอาความถกูต้องเป็นธรรมในการกระท�า

ต่อไป ใครจะว่าขัดผลประโยชน์ในลาภ ยศ สรรเสริญ ไม่ส�าคัญ 

จงตั้งม่ันในเหตุที่ถูกต้องที่เราได้พิจารณาแล้วด้วยสติปัญญา 

ใครจะว่าผิด อย่าไปสนใจในคนกลุ่มนั้นเลย

เหตุในการพูดนี้ก็เช่นกัน ให้เราพิจารณาเรื่องที่เราจะพูด

กับคนใดและสังคมใด เราต้องใช้สติปัญญากลั่นกรองในค�าพูด

ของเราให้ดี มิใช่ว่าพูดในสิ่งที่อยากจะพูดตามใจตัวเอง เพราะ

การพูดเป็นเหตุให้เกิดเป็นผลตอบสนอง ถ้าพูดดีจะเป็นเหตุให้

เกดิผลตอบรบัในทางทีด่ ีถ้าพดูชัว่ก็เป็นผลชัว่เกดิตามมาเช่นกนั 

ฉะนั้น การพูดจึงเป็นเหตุให้คนรักกันสงสารกัน และเป็นเหตุให้

เกดิความสามคัคกีนัได้ ดงัค�าโบราณว่า “พดูไปสองไพเบีย้ นิง่เสยี

ต�าลงึทอง” นีห้มายความว่า ให้ใช้สตปัิญญำพิจำรณำในค�ำพดู

ของตวัเองว่ำ กำรพดูอย่ำงนีท้�ำให้คนอ่ืนมีควำมเดอืดร้อนไม่พอใจ

กบัค�ำพดูของเรำหรอืไม่ หรอืพจิำรณำว่ำ ถ้ำคนอืน่พูดให้เรำอย่ำงน้ี 
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เรำมีควำมพอใจหรือไม่ ถ้ำไม่พอใจในค�ำพูดของเขำอย่ำงนี้ 

ทหีลงัเรำกอ็ย่ำพดูในลกัษณะนีก้บัคนอืน่ต่อไป เพรำะค�ำพดูที่

ไม่ดน้ีี ทัง้เขำและเรำไม่ชอบด้วยกันทัง้นัน้ หรือแม้แต่สตัว์ดิรัจฉาน

เขาก็ไม่ชอบค�าพูดที่ไม่ดีเช่นกัน

ฉะนัน้ เราเป็นมนุษย์ทีไ่ด้นามว่าเป็นผูมี้จติใจสงู เป็นสตัว์ที่

มีสตปัิญญาเหนอืกว่าสตัว์ดริจัฉานทัง้หลาย ในการพดูก็ต้องรูจ้กั

เหตพุดูให้ถกู ว่ากาลไหนควรพดูอย่างไร เร่ืองอะไร หรอืกาลไหน

ที่ไม่ควรพูด เราต้องใช้สติปัญญาพิจารณาในกาลนั้นๆ มิใช่พูด

จ�าเจ วกวนจนคนอืน่เกดิความสับสน ฟังแล้วไม่เข้าใจ ท�าให้คนอืน่

เกดิความร�าคาญ และอย่ำใช้ค�ำพดูเป็นหอกเป็นดำบ เข้ำห�ำ้ห่ันด้วย

ทฏิฐมิำนะ อย่ำพดูด้วยอตัตำเพือ่ข่มขูผู่อ้ืน่ว่ำเขำด้อยกว่ำเรำ 

ใช้ค�าพูดที่ให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อ่ืน โดยขาดสติความส�านึก

ว่าทุกคนมีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบเหมือนกัน

แต่คุณค่าของมนุษย์ก็อยู่ในความประพฤติที่แตกต่างกัน

กับพวกสัตว์ดิรัจฉาน พวกสัตว์เอาชนะกันด้วยอัตตา ตัวไหนมี

ก�าลังด ีมีเขีย้วเลบ็ เขากช็นะไป แต่มนษุย์เราไม่ควรจะเลยีนแบบ

เอาเยีย่งอย่างของหมู่สัตว์ดริจัฉาน ต้องพดูกันด้วยเหตผุล เอาชนะ

กนัดว้ยความดี จึงจะสมศักดิ์ศรีว่าเป็นมนษุยใ์จสูงด้วยคุณธรรม 
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จงึสมกบัว่าเป็นผูป้ฏบิตัธิรรม ใช้ค�าพดูประสานน�า้ใจผูอ้ืน่ให้เกดิ

ความรักและความสงสารกนั และอยูก่นัได้อย่างมคีวามสขุตลอดไป

จนชั่วอายุจะสิ้นสลาย

เหตุที่ส�าคัญยิ่งอีกอย่างหนึ่งนั้นคือความเห็น ความเห็นนี้

มีความละเอียดอ่อนมาก จึงเป็นของยากแก่ผู้มีสติปัญญาน้อย

จะรู้เห็นและเข้าใจได้ ถ้าผู้มีสติปัญญาที่ดี มีความฉลาดรอบรู้ 

ก็จะไม่เหลือวิสัยแต่อย่างใด จะมีความเข้าใจในเหตุนี้ง่ายไปเสีย

ทั้งหมด และรู้จักวิธีที่จะแก้ไขในเหตุท่ีไม่ดีให้เป็นดีได้ เพราะ

เหตนุีม้อียู ่๒ อย่าง คอื เหตดุ ีและเหตไุม่ด ีใช้สตปัิญญาพิจารณา

ในเหตุทั้งสองอย่างให้เข้าใจว่า เหตุท่ีดีเป็นอย่างไร และเหตุที่

ไม่ดเีป็นอย่างไร ให้พิจารณาทบทวนดดู้วยสตปัิญญาอย่างละเอยีด 

ก็จะเข้าใจรู้เห็นเหตุทั้งสองนี้มีความแตกต่างกันเป็นอย่างมาก

เหตทุีไ่ม่ดนีัน้คอืควำมเหน็ทีเ่ป็นมจิฉำทฏิฐ ิควำมเหน็ผดิ

และเข้ำใจผิดในหลักควำมเป็นจรงิ เช่น อนจิจงั ควำมไม่เทีย่ง

ในสิ่งใด เรำก็จะฝืนธรรมชำติว่ำจะให้สิ่งนั้นเที่ยงตลอดไป 

ไม่อยำกให้สิ่งนั้นมีกำรเปลี่ยนแปลงไปในทำงที่ไม่ชอบใจ 

อยำกให้สิง่นัน้คงอยูเ่ป็นคูก่บัควำมต้องกำรของเรำ เม่ือส่ิงนัน้

ไม่เป็นไปตำมท่ีเรำต้องกำร ก็จะเกิดควำมไม่สบำยใจทุกข์ใจ 
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นี้ก็เพรำะควำมเห็นเป็นต้นเหตุ จึงมีความทุกข์ใจเกิดขึ้น จึง

กลายเป็นมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดไปโดยไม่รู้ตัว ถ้ามีสติปัญญา

พจิารณาให้รูเ้หน็ตามความเป็นจรงิอยู ่ความทกุข์ใจก็จะไม่เกดิข้ึน

แต่อย่างใด

ความเห็นท่ีเป็นเหตุให้เกิดความเข้าใจผิดอีกอย่างหนึ่ง

นั้นคือความทุกข์ ความทุกข์นี้ไม่มีใครต้องการ แต่ก็หนีไม่พ้น

เพราะเป็นธรรมชาติความจริง จะมีอยู่กับมนุษย์ทุกคน ใครเกิด

มาจะต้องเจอทุกข์ด้วยกันทั้งน้ัน จึงเป็นความทุกข์แบบลูกโซ่

เชื่อมโยงต่อกันมาโดยเป็นธรรมชาติเอง ใครมาเกิดต้องได้รับ

มรดกแห่งความทุกข์ถ่ายทอดกันมาด้วยกัน เราคนหนึ่งที่ได้รับ

มรดกตกทอดมาเหมือนคนอื่นทั่วไป ถ้าไม่พิจารณาให้เข้าใจใน

เหตุผลแล้ว จะเกิดความหลงผิดได้ นั้นคือไม่อยากมีทุกข์โดย

ประการทั้งปวง อยากให้มีแต่ความสุข สบายกายสบายใจอยู่

ตลอดเวลา เพราะควำมทุกข์เป็นผลมำจำกเหตุคือควำมเกิด 

ควำมเกิดเป็นผลมำจำกเหตคุอืตณัหำควำมอยำก ควำมเหน็ผดิ

ในตัณหำนีเ้องเป็นต้นเหต ุจงึท�ำให้เรำได้มำเกดิรบัทกุข์ในชำติ

ปัจจุบัน

ฉะนั้น ความเห็นผิดนี้เองจึงได้ยึดเอาภพมาเป็นท่ีเกิด 
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จะเป็นมนุษย์ในชาติไหนภาษาใดไม่ส�าคัญ ถือว่าผู้นั้นมีเหตุแห่ง

ความหลงผดิด้วยกนั มคีวำมเหน็ผดิว่ำโลกมนษุย์น้ีน่ำอยู่อำศัย 

ดสู่วนไหนของโลกนีมี้แต่ควำมเจริญเพลดิเพลนิใจอยู่ตลอดเวลำ 

เมื่อมาพิจารณาด้วยสติปัญญาให้เป็นไปตามความเป็นจริงแล้ว 

ความเห็นอย่างนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิ ความเห็นผิดโดยไม่รู้ตัว เมื่อไร

หนอจะมีสติปัญญาพิจารณาให้รู้เห็นตามความเป็นจริงได้ ให้ใจ

มีความเห็นเป็นสัมมาทิฏฐิ มีความเห็นที่ถูกต้องชอบธรรมอย่าง

แท้จริง

ความเหน็ทีเ่ป็นสัมมาทฏิฐิความเหน็ชอบนีก็้ไม่เหลือวสัิย 

ข้อส�าคญัขอให้ฝึกสตปัิญญาให้ด ีมคีวามฉลาดรอบรู้ในเหตุและผล 

จึงจะเลอืกเอาความถูกต้องชอบธรรมได้ เรียกว่าปรบัความเข้าใจ

ในความเหน็เสียใหม่ ให้เข้ำใจในเหตุทีเ่กดิทกุข์ และรูเ้ห็นในผล

ทีเ่ป็นทกุข์ของภพชำตใิห้ถกูต้อง ว่ำทกุข์ทีเ่ป็นสภำพประจ�ำขนัธ์

มีอยู่เป็นอยู่อย่ำงนี้ จะไปเกิดในชำติหน้ำก็จะเกิดในก้อนทุกข์

นี้เช่นกัน

ฉะนัน้ จงึฝึกใจท�าใจให้รู้เท่าความจริงของทกุข์นีไ้ว้เท่านัน้ 

หรือทุกข์เกิดจำกควำมยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดก็ตำม ถือว่ำเกิด

จำกควำมเข้ำใจผิดควำมเหน็ผดิในตวัเรำเอง จะไปโทษสิง่นัน้
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สิ่งนี้ว่ำท�ำให้เรำเป็นทุกข์ไม่ได้เลย หรือไปโทษดินฟ้าอากาศว่า

เย็นจัดร้อนจัดก็ไม่ถูกเช่นกัน เพราะธรรมชาติเขาเป็นอย่างน้ัน 

กต้็องอดทนอยู่กนัไป หรือทกุข์เกดิจากความผดิหวงันานาประการ

เพราะความอยากเป็นต้นเหต ุอยำกให้สิง่นัน้เป็นอย่ำงนี ้อยำกให้

สิ่งนี้เป็นอย่ำงนั้น เมื่อไม่เป็นไปตำมควำมอยำกของตัวเองก็

เป็นทุกข์ เมือ่มำเข้ำใจตำมควำมเป็นจรงิในเหตแุละปัจจยัของ

ทุกข์ด้วยสติปัญญำเมื่อไร เมื่อนั้นก็จะเกิดควำมสบำยภำยใน

ใจของเรำเอง
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อัตถัญญุตำ ควำมเป็นผู้รู้จักผล ค�าว่าผล หมายถึงสิ่งที่

เกิดมาจากเหตุ ถ้าได้รับผลดี ก็คือเหตุได้ท�ามาดี ถ้าได้รับผลที่

ไม่ดี กแ็สดงว่าเราท�าเหตไุว้ไม่ด ีค�ำว่ำเหต ุหมำยถงึสิง่ทีท่�ำผ่ำนไป

แล้วในอดีต ค�ำว่ำผล หมำยถึงกำรได้รับในปัจจุบัน หลายคน

ยังไม่ยอมรับในกฎแห่งความเปน็จรงิ ไม่ยอมรบัในสิ่งที่ไม่ดทีี่ท�า

ไปแล้ว พยายามฝืนความจรงิอยูต่ลอดเวลา ตัวเองท�าอะไรมาใน

สิง่ทีไ่ม่ดี จะไม่ยอมรับผิดในส่วนนัน้ แต่จะขอรบัผลทีช่อบใจตาม

ความต้องการของตัวเอง นี้เรียกว่าผู้มีความพยายามจะเอาชนะ

ความจริง อันเป็นสิ่งที่เอาชนะไม่ได้ แต่ก็จะชนะให้ได้ ถ้าเป็นใน

ลักษณะนี้ ผลแห่งความทุกข์จะเพิ่มขึ้นปริมาณเท่าตัว

ฉะนัน้ คนเราชอบในผลทีด่ ีผลทีไ่ม่ดไีม่มใีครชอบ การสร้าง
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เหตุชอบท�าในส่ิงที่ไม่ดี เหตุที่ดีไม่ชอบท�าเอาไว้ เมื่อผลที่ไม่ดี

เกดิขึน้กโ็วยวายไปว่าไม่น่าเป็นอย่างนี ้และบ่นต่อไปว่าในชาตนิี้

ไม่ได้ท�าความชัว่อะไร ท�าไมจงึได้เกดิความชัว่ร้ายขึน้กับเราอย่างนี้ 

จริงอยูใ่นชาตนิีไ้ม่ได้ท�ากรรมชัว่ ในชาตก่ิอนเราเคยได้ท�ากรรมชัว่

ไว้แล้วมิใช่หรือ ถึงจะไม่ยอมรับความจริงที่เป็นมาในอดีตก็ตาม 

ความจริงกจ็ะให้ผลทีเ่ป็นจรงิตลอดไป ไม่ว่าผูน้ัน้จะนบัถอืศาสนา

อะไร หรือไม่นับถือศาสนาอะไรก็ตาม ส่วนการสร้างกรรมท�า

ในเหตุดีเหตุชั่ว จะท�าเหมือนกัน และจะได้รับผลดีผลชั่วใน

การกระท�าของตัวเองด้วยกันทั้งนั้น

ฉะนั้น อัตถัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักผลที่เกิดจากเหตุ รู้จัก

เหตดุผีลด ีรูจ้กัเหตชุัว่ผลชัว่ ผูม้ธีรรมอยูใ่นตวัจะเลอืกท�าแต่เหตุ

ทีด่เีป็นนสิยั ไม่ว่าจะอยูท่ีไ่หนสงัคมใด เมือ่ใจมธีรรม จะสร้างแต่

เหตดีุตลอดไป เพราะมคีวามมัน่ใจอยู่ว่าผลทีด่จีะเกดิขึน้แน่นอน 

ถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้ ชื่อว่าผู้นั้นมีสติปัญญาที่ดี มีเหตุผล เป็น

ทีพ่ึง่ของตนเองได้ จงึเรยีกว่า “ตนแลเป็นทีพ่ึง่แห่งตน” สำมำรถ

มองผลที่เกิดมำจำกเหตุ และมองเหตุที่จะออกไปเป็นผลที่จะ

เกดิตำมมำ จะเรยีกว่าผู้น้ันมสีตปัิญญาความฉลาดรอบรูอ้ยูใ่นตัว 

การตัดสินใจในการท�าส่ิงใดจะไม่ผิดพลาด เพราะใช้ปัญญา
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พจิารณาดแีล้ว แม้แต่การพดูก็มีสติปัญญารอบรู้ว่า ถ้าพดูอย่างน้ี

จะมีผลอย่างไร ความเข้าใจในเหตุผลอย่างนี้แล จึงนับว่าผู้นั้นมี

สติปัญญา

หมวดธรรม ๒ หมวดนี้มีความหมายเชื่อมโยงต่อกันได้

เป็นอย่างดี ธัมมัญญุตา หมายถึงรู้จักเหตุ อัตถัญญุตา หมายถึง

รู้จักผล เหตุและผลทั้งสองอย่างนี้จะเป็นองค์ประกอบใน

การปฏิบัติธรรมได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าปฏิบัติธรรมขั้นโลกีย์และ

ปฏิบตัธิรรมขัน้โลกุตระ จะมหีลกัเหตุผลท้ังสองนีเ้ป็นการวินิจฉัย

ในการตัดสินใจได้ การปฏิบัติผิดถูกอย่างไร ก็ต้องใช้เหตุผลมา

เป็นคู่กับปัญญา เพื่อการพิจารณาในการตัดสินทุกครั้งไป



อัตตัญญุตำ

อัตตัญญุตำ เป็นผู้รู้จักตน ค�าว่าตน ก็หมายถึงตัวเรา คือ

ธาตุสี่ขันธ์ห้านี้เอง ให้เป็นผู้รู้จักความประพฤติของตัวเราเอง 

ทุกคนต้องมีกิริยามารยาทในการแสดงออก การแสดงออกนั้น

มีอยู่ ๓ ทางด้วยกัน

(๑) การแสดงออกทางกาย

(๒) การแสดงออกทางวาจา

(๓) การแสดงออกทางใจ

ส่วนการแสดงออกทางใจจะรู้ได้เฉพาะตัว โดยจะอธิบาย

ทีหลัง ขณะนี้จะอธิบายในการแสดงออกทางกายและวาจาที่ว่า

เป็นตัวตนให้เข้าใจ เพราะกายวาจาเป็นสื่อของสังคมโลก จะใช้

สื่อทางกายวาจาต่อกัน ในโลกนี้เราจะอยู่คนเดียวไม่ได้ ต้องมี
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ความเกี่ยวข้องอยู่ในสังคมนี้อยู่ทั่วไป ทุกคนในสังคมนี้ต้องการ

ความสุขสบายด้วยกัน ถ้าทุกคนรู้จักตน ในสังคมจะมีแต่สุขใจ

รื่นเริงอยู่ตลอดเวลา เพราะทุกคนมีความต้องการเหมือนกัน 

นั่นคือไม่ต้องการให้คนอ่ืนมาพูดให้เราเกิดความไม่สบายใจ 

ถ้าเข้าใจได้อย่างน้ี เราก็ต้องรู้ตัวเองว่าไม่ควรท�า ไม่ควรพูดให้

คนอื่นมีความเดือดร้อนเป็นทุกข์จากตัวเราเช่นกัน ฉะนั้น กำรรู้ 

ตัวเองจึงเป็นสิ่งส�ำคัญในสังคมนี้ เพรำะกำรท�ำกำรพูดให้แก่

คนอืน่ไม่ดอีย่ำงไร เรำรู้จักตวัเองว่ำ เม่ือคนอ่ืนท�ำกับเรำท่ีไม่ดี 

พูดไม่ดีให้แก่เรำ จะเกิดควำมรู้สึกเป็นอย่ำงไร คนอื่นก็จะ

เหมือนกับเรำอย่ำงนั้น

ฉะนัน้ การปฏิบตัใินสปัปรุสิธรรม ๗ ข้อนี ้จะมคีวามเชือ่มโยง

ต่อกันทุกข้อเลยทีเดียว จะปฏิบัติเฉพาะธรรมข้อใดข้อหนึ่งโดย

ไม่มีหมวดธรรมอื่นมาเป็นองค์ประกอบ การปฏิบัติธรรมก็จะไม่

เกดิความสมบรูณ์แต่อย่างใด เช่น อตัตญัญตุำ ควำมเป็นผูรู้จ้กัตน 

กำรปฏิบัติก็ต้องเชื่อมโยงไปหำเหตุ และเชื่อมโยงไปหำผลว่ำ 

กำรปฏบัิตจิะมเีหตผุลประกอบในกำรรู้ตนอย่ำงไร ในกำรตัดสนิ

ในกำรท�ำผิดพูดผิด และมีเหตุผลในกำรท�ำถูกพูดถูกของตน

อย่ำงไร กต้็องมอีบุำยใช้ปัญญำมำพจิำรณำในกำรท�ำในกำรพดู
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ของตัวเองด้วยเหตุและผล เพรำะหลักเหตุผลเป็นอุบำยวิธี

คลี่คลำยปัญหำทุกๆ ปัญหำ เว้นเสียแต่ผู้ไม่มีสติปัญญาเท่านั้น

จะน�าเหตุผลมาใช้ไม่ได้ หรือจะเอามาใช้ก็จะเข้าข้างตัวเอง เช่น 

คนพาลท�าผดิพดูผดิเขากมี็เหตผุลของพวกคนพาล หาวธิปีกป้อง

โฆษณาว่าตัวเองท�าถูกพูดถูกเรื่อยไป ในลักษณะอย่างนี้เรียกว่า

เป็นผูม้อีตัตาสูง ไม่ยอมแพ้ใคร จงึกลายเป็นผูล้มืตัวด้วยทฏิฐมิานะ

ของตัวเอง

ฉะนั้น ผู้จะรู้ตัวเองได้ ต้องฝึกสติปัญญาของตัวเองให้มี

ความฉลาดรอบรู ้แล้วน�ามาพจิารณาดตูวัเองว่ามคีวามบกพร่อง

ในการท�าในการพูดที่ตรงไหน ต้องแก้ไขในการท�าในการพูดใน

ตรงนัน้ ให้คนอืน่ยอมรบัการท�าการพดูของเราได้ จงึเรยีกว่าเป็น

ผู้ปฏิบัติธรรม

อตัตัญญตุา การรูต้วัเองในการปฏบิตัธิรรมทีส่งูขึน้ไปกว่านี้ 

คือกำรปฏิบัติธรรมในหมวดขันธ์ห้ำ พิจำรณำให้เป็นไปตำม

ไตรลกัษณ์ คอื อนจิจัง ทกุขงั อนตัตำ ต้องตคีวามหมายในค�าว่า

ขนัธ์ห้าให้เข้าใจ เพราะรูกั้นอยูว่่าขนัธ์ห้านีเ้ป็นตน ค�าว่าตน ทกุคน

ก็ต้องช้ีเข้าตัวเองว่าเป็นตน เช่น รูป เวทนา สัญญา สังขาร 

วิญญาณ ว่าเป็นตนกันทั้งนั้น จึงเกิดการเข้าใจไปว่าขันธ์ห้าเป็น
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ตนจรงิๆ จงึได้เกิดความหลงผดิ เกดิความเข้าใจผดิ ความเหน็ผดิ

ตลอดมา

ถ้าใช้ปัญญาพิจารณาให้ละเอียดลึกๆ ลงไปในเหตุผล

แล้วจะเกิดความเข้าใจได้ชัดเจนว่า ขันธ์ห้ำเป็นตนเพียงสมมติ

เท่ำนัน้ ตนในสมมตนิีเ้อง ผูป้ฏบิตัต้ิองศกึษำให้เข้ำใจในเหตผุล

ว่ำในขันธ์ห้ำนี้มีอะไรเป็นตนที่แน่นอน ให้ใช้ปัญญำพิจำรณำ

แยกแยะออกมำเป็นส่วนๆ เช่น รูปที่มีธาตุสี่ คือ ดิน น�้า ลม ไฟ 

มาประกอบกัน มีจิตที่เข้าไปอาศัยอยู่ในรูป จึงเคลื่อนไหวในรูป

นี้ได้ ถ้าไม่มีจิตอยู่ในรูปนี้ ร่างกายทุกส่วนก็เคลื่อนไหวไปมาไม่

ได้เลย รูปร่างกายนีก้จ็ะแตกสลายเป่ือยเน่าผพัุงไปตามธาตเุดมิไป 

เมื่อจิตยังครองร่างกายนี้อยู่ ก็เหมือนกับหุ่นที่มีสายใย จะดึง

จะชกัสายใยส่วนไหน รปูหุน่กเ็คลือ่นไหวไปตามทีต้่องการ ถ้าไม่

ดึงสายใยเอาตัวหุ่นทิ้งไว้ ก็อยู่อย่างนั้น จะกระดุกกระดิกไปมา

ไม่ได้เลย นีฉ้นัใด ร่างกายทกุส่วน เมือ่จติออกจากร่างไปแล้ว รปู

ร่างกายก็อยู่อย่างนั้น เหมือนกับท่อนไม้ท่อนฟืน แล้วเน่าเปื่อย

สลายไป จึงเรียกว่าคนตาย ฉะนั้น รูปจึงไม่ใช่ตน และตนก็ไม่ใช่

รูป เป็นเพียงธาตุอาศัยของจิตชั่วคราวเท่านั้น

ในเมือ่ร่างกายเป็นไปในลกัษณะนี ้จะเอำธำตสุีอ่ะไรมำเป็น
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ตนได้เล่ำ ถ้ำอยำกรู้รำยละเอียดมำกกว่ำนี้ก็ต้องใช้สติปัญญำ

แยกธำตุสี่ออกมำเป็นส่วนย่อยลงไปอีก นั่นคือพิจำรณำผม 

ขน เล็บ ฟัน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก ม้ำม หัวใจ ตับ ไต ปอด 

ไส้ใหญ่ ไส้น้อย อำหำรใหม่ อำหำรเก่ำ เรือ่ยไป เรยีกว่ำพจิำรณำ

อำกำร ๓๒ ให้พิจำรณำเป็นไปในควำมไม่เที่ยง ให้พิจำรณำ

เป็นไปในควำมทกุข์ ให้พิจำรณำเป็นไปในอนตัตำ ถ้าใช้ปัญญา

พิจารณาให้เป็นไปในความเป็นจริงอยู่อย่างนี้ ค�าว่าตนจะมีมา

จากที่ไหน นั่นคือจิตยอมรับตามความเป็นจริงได้แล้ว

กำรพจิำรณำในเวทนำกใ็ห้เป็นไปในไตรลกัษณ์นีเ้ช่นกนั 

ให้ตีความหมายในเวทนาให้เข้าใจว่าเป็นเพียงอารมณ์ของใจ

เท่านั้น อารมณ์เกิดขึ้นจากการรับสัมผัสในอายตนะภายใน คือ 

ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ ที่ได้สัมผัสในอายตนะภายนอก คือ 

รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ จึงได้เกิดเป็นธัมมารมณ์ขึ้นที่ใจ 

ธัมมารมณ์น้ีเองจึงได้กลายเป็นอารมณ์ของใจที่เรียกว่าเวทนา 

อารมณ์แห่งความชอบใจ อารมณ์ที่ไม่ชอบใจ และอารมณ์เฉยๆ 

หรืออารมณ์แห่งความสุข ความทุกข์ หรือไม่สุขไม่ทุกข์ อารมณ์

ดังกล่าวนี้เป็นตนได้เมื่อไร มันเป็นไปในความไม่เที่ยง เป็นไปใน

ความทกุข์ เป็นไปในอนตัตา จะไปห้ามไม่ให้เป็นไปอย่างนีไ้ม่ได้เลย 
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เพราะเวทนาไม่ใช่ตนและตนก็ไม่ใช่เวทนาเช่นเดียวกัน สัญญา 

สังขาร วิญญาณ ก็เช่นเดียวกัน เป็นเพียงอาการของจิตเท่านั้น 

จะเรียกว่านามก็คืออาการของจิตเช่นกัน

ฉะนั้น ผู้ปฏิบัติจะพิจารณาในขันธ์ห้า ต้องฝึกปัญญาให้ดี 

ให้มีความฉลาดเฉียบแหลม มีความรอบรู้ในขันธ์ห้าให้ถูกต้อง

ตามความเป็นจริง ค�าว่า อัตตัญญุตำ ควำมเป็นผู้รู้จักตน ก็ให้

รูจ้รงิๆ มใิช่ว่ำจะเอำขนัธ์ห้ำมำสมมติเป็นตนอย่ำงผวิเผนิเพยีง

เท่ำนี ้ถ้ำไม่มปัีญญำทีด่กีจ็ะหลงว่ำขนัธ์ห้ำเป็นตนต่อไป ถ้ำมตีน

อยู่ที่ไหน ก็จะต้องมีสุขมีทุกข์อยู่ในที่นั่น ถ้าตนไม่มี สุขทุกข์จะ

มมีาจากทีไ่หน ฉะน้ัน สขุทกุข์เกดิข้ึนเพรำะสิง่ท่ีมนัม ีไม่เฉพำะ

มีขันธ์ห้ำเป็นทุกข์เท่ำนั้น สิ่งอื่นที่ไปยึดว่ำเรำมี หรือไปยึดว่ำ

เป็นของของเรำเมื่อไร สิ่งนั้นแลจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิด

ควำมทุกข์ได้เช่นกัน ถึงสิ่งนั้นจะอ�านวยความสุขให้เราอยู่บ้าง 

แต่กไ็ม่พอจะท�าให้ความทกุข์หมดไปจากใจได้ หรอืสิง่ทีเ่ราเข้าใจ

ว่าเป็นความสุข แต่ก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดความทุกข์ได้

ในภายหลัง

ฉะนัน้ ผูป้ฏบิตัต้ิองมคีวามส�านกึอยูเ่สมอ ดงัค�าว่า “โย ธมมฺ� 

ปสฺสติ โส ม� ปสฺสติ ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นชื่อว่าเห็นเราตถาคต” 
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ค�ำว่ำเหน็ธรรม กค็อืเหน็ในขนัธ์ห้ำว่ำไม่ใช่ตนด้วยปัญญำของ

ตัวเอง และฝึกใจท�ำใจให้ปฏิเสธว่ำขันธ์ห้ำไม่ใช่เรำ เรำไม่ใช่

ขันธ์ห้ำแต่อย่ำงใด ถ้าท�าได้อย่างนี้จะเห็นพระพุทธเจ้าในทันที
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มัตตัญญุตำ ควำมเป็นผู้รู้จักประมำณ ค�าว่าประมาณ 

หมายถงึรู้จกัความพอด ีไม่มากเกินไปและไม่น้อยเกนิไป ตามปกติ

นิสัยของคนเรา จะเอาอะไรสักอย่าง จะเกินความพอดีอยู่เสมอ 

เช่น เห็นอาหารมากมาย มแีต่ของทีถ่กูใจเสยีทัง้หมด จะหยบิมา

รับประทานนิดเดียวพอเป็นพิธี ทั้งที่หิวกระหายอยู่แล้ว จะไม่

เป็นไปในลกัษณะอย่างนีเ้ลย อย่างไรเสยีกต้็องว่ากนัอย่างเตม็ที่ 

เท่านี้ยังไม่พอ ยังแถมเพิ่มเข้าไปอีก แทบจะกลืนไม่ลง นี้เรียกว่า

เกนิความพอด ีเมือ่ธาตไุฟย่อยอาหารไม่ทนั เกดิท้องอดืท้องเฟ้อ 

แทนที่จะเป็นคุณ แต่กลายเป็นโทษไป

ความไม่รู้ประมาณยังมีมาก เช่น เอาอะไรไม่มีประมาณ 

เหน็อะไรเป็นของแจกฟร ีอย่างไรกก็อบโกยให้ได้มากทีส่ดุ คนอืน่
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จะได้หรือไม่ได้ไม่ส�าคัญ ขอให้เราได้เอาอย่างเต็มที่ก็แล้วกัน 

ในสถานทีบ่างแห่ง วดับางวดั มอืใครยาวสาวได้สาวเอา จะเทยีบกบั

อะไรกันดก็ีเทียบเอาเถอะ ข้าพเจ้าไม่ออกความเหน็ นีค่นเราชอบ

ท�าอะไรเกนิความพอด ีเช่น ซือ้สิง่ของกเ็กนิความพอด ีไม่จ�าเป็น 

จะซื้อมากองไว้ที่บ้านจนเกินความจ�าเป็น หรือการตกแต่งบ้าน

และตกแต่งอะไรต่อมอิะไรก็เกินความพอด ีจะเปิดเผยความเด่น

ในตวัเอง กเ็ปิดเผยจนเกนิความพอดี จงึกลายเป็นผูไ้ม่รู้ประมาณ

ถ้าอะไรเกินความพอดี สิ่งนั้นไม่ดี เช่น พูดอะไรเกิน

ความพอดี บ่นให้ใครต่อใครก็บ่นเกินความพอดี จึงท�าให้คนอื่น

เกิดความร�าคาญใจ และเกิดความเบื่อหน่ายในคนขี้บ่นได้ และ

ยงัมคีนพดูอยูว่่าพระเทศน์นาน กยั็งบ่นว่าเกนิความพอดไีป ไม่มี

ใครอยากจะไปนัง่ฟัง ในขณะมธีรุะรบีด่วนอยากจะไป แต่พระเทศน์

ไม่หยุด ก็มีปัญหาได้เหมือนกัน

ฉะนั้น จงฝึกตัวเองให้รู้จักในค�าว่าพอดี และท�าตัวให้เป็น

ผูม้คีวามพอด ีเรยีกว่ามชัฌมิา เช่น ท�าอาหาร ถ้าใส่เครือ่งปรงุด้วย

ความพอด ีอาหารนัน้กจ็ะมีความอร่อย การพูดอะไรมคีวามพอดี

พร้อมด้วยเหตุผล ก็จะท�าให้คนมีความสนใจ อะไรต่อมิอะไร 

ถ้าท�าให้มีความพอดี สิ่งนั้นจะมีประโยชน์มากทีเดียว แม้แต่



ปัญญาอบรมใจ๔๔

คู่สามีภรรยา ก็ให้รู้จักความพอดี ถ้าเกินความพอดีเมื่อไร ก็จะ

เกดิไฟแผดเผาหวัใจ และเป็นภยัในครอบครวันัน้ๆ ดังเห็นกันใน

ที่ทั่วไป จะท�าอะไร จะพูดอะไร จะเอาอะไร ให้อยู่ในความพอดี 

ให้รู้จักประมาณตามความเหมาะสม ไม่ท�าอะไรเกินตัว ให้รู้จัก

ก�าลังของตวัเอง ถ้าเกนิตวัเม่ือไร จะกลายเป็นโทษเป็นภยัแก่ตวัเอง

ฉะน้ัน ผู้ปฏิบัตต้ิองฝึกตนเองอยูบ่่อยๆ เรยีกว่า “ตนเตือน

ตนด้วยตนเอง” ให้เตือนตนอย่างมีความต่อเนื่องกัน ให้ใจเกิด

ความส�านกึได้ในสิง่นัน้ๆ อยู่เสมอ ใจก็จะเกดิความรูจ้ริงในสิง่นัน้ 

ใจนั้นก็จะวาง จะละในสิ่งที่เคยหลงผิดนี้ได้
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กำลัญญุตำ ควำมเป็นผู้รู้จักกำลเวลำ ค�าว่ากาลเวลานี้

เกีย่วกบัการงานทีจ่ะต้องท�า ค�าทีจ่ะต้องพดู ใจทีจ่ะต้องคิด กำรท�ำ 

กำรพดูกำรคดิ ต้องท�ำต้องพดูต้องคดิให้ถกูกบักำลเวลำ ว่ำกำล

ไหนควรท�ำอะไร ควรพดูในเรือ่งอะไร และควรคิดในเรือ่งอะไร 

ต้องรูจ้กัแบ่งกำลเวลำให้ถกูกับงำนตวัเอง ว่ากาลไหนควรท�างาน 

กาลไหนควรพักงาน ต้องจัดเวลาให้ถูกกับงานนั้นๆ งานอะไร

ควรท�าก่อน งานอะไรควรท�าทีหลัง งานอะไรมีความส�าคัญมาก 

งานอะไรมคีวามส�าคญัน้อย งานส่วนตวั หรอืงานเกีย่วกบับคุคล 

หรอืงานเกีย่วกบัสงัคมส่วนรวม ต้องแบ่งงานให้ลงตวักับกาลเวลา

นั้นๆ การท�างานก็จะไม่เกิดความสับสน ไม่เสียงานตนและไม่

เสยีงานคนอืน่ เพราะการนดัหมายในงานภายนอกเก่ียวกบัสงัคม
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จงึมคีวามส�าคัญ จะท�าให้คนอืน่มคีวามเชือ่ถอืและให้ความส�าคญั

กับตัวเราเอง ผู้อื่นจะให้ความเคารพเกรงใจ ให้การต้อนรับด้วย

ความเอื้อเฟื้อ มีอะไรจะให้หมู่คณะช่วยเหลือ หมู่คณะก็จะมี

ความเตม็ใจ เพราะถือว่าเรามสัีจวาจา เป็นผู้พดูจรงิท�าจรงิ มอีะไร

พอช่วยได้ก็ช่วยจริง เว้นเสียแต่ในสิ่งที่เหลือวิสัย

ส่วนกาลเวลาในครอบครวั ก็ต้องรูจ้กัหน้าทีข่องตวัเองว่า

กาลไหนควรให้ครอบครัวอย่างไร สามีรู้จักกาลเวลาของภรรยา 

ภรรยารู้จักกาลเวลาของสามี พ่อแม่รู้จักกาลเวลาของลูก ลูกก็

ต้องรู้จักกาลเวลาของพ่อแม่ ถ้าท�าได้อย่างนี้ ครอบครัวนั้นจะมี

แต่ความสุขและสามัคคี มีความรักกันและสงสารกันไปจนกว่า

ชีวิตจะหาไม่

บางครอบครัวไม่รู้จักกาลเวลาซึ่งกันและกัน จึงเกิด

ความเข้าใจผิดซึ่งกันและกัน ครอบครัวเกิดความร้าวฉาน เกิด

ความไม่ไว้ใจซึ่งกันและกัน เกดิความสงสยัซึ่งกันและกนั ภรรยา

สงสยัสามว่ีาจะมบ้ีานเลก็บ้านน้อยทีไ่หนอกีกไ็ม่รู้ ดผูดิสงัเกตว่า

ไม่กลับบ้านตามเวลา สามีก็สงสัยภรรยาว่าจะมีความผูกพันกับ

ชายอื่นหรือไม่ ท�าไมจึงไม่กลับบ้านตามเวลา หรือพ่อแม่อาจจะ

มองลูกไปว่า ท�าไมลูกจึงไม่กลับบ้าน การงานที่ท�าเลยเวลา 
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การศึกษาเล่าเรียนเลิกแล้ว ดึกดื่นเที่ยงคืนก็ไม่กลับบ้าน จะไป

เที่ยวที่ไหนและท�าอะไร จึงไม่กลับมา

ถ้าเป็นในลักษณะนี้ ไม่นานนักครอบครัวนี้จะลุกเป็น

ไฟ แผดเผาซึง่กนัและกนั จะเกดิบ้านแตกสาแหรกขาดไปคนละ

ทิศละทาง นี้ก็เพราะไม่รู้จักกาลเวลาเป็นต้นเหตุ จึงท�าให้เสีย

ความรู้สึก ไม่ไว้ใจ ไม่เชื่อใจซึ่งกันและกันเกิดขึ้น คนไม่รู้จัก

กาลเวลา สังคมผู้ดีเขาไม่ยอมรับ ไม่อยากคบค้าสมาคมกับคน

ประเภทนี้ มีอะไรเกิดขึ้น เพื่อนก็เมินเฉย ไม่อยากจะสงเคราะห์

ช่วยเหลืออะไร

ฉะนั้น กาลัญญุตา กาลเวลาเกี่ยวกับสังคมในครอบครัว

หรือสังคมอื่นๆ ทั่วไป จะต้องมีความสนใจเอาไว้บ้าง เพราะเป็น

ศักด์ิศรีของตัวเอง ให้คนอื่นมองเราไปในทางที่ดี และเพ่ือนฝูง

จะให้ความไว้ใจว่าเราเป็นผู้ตรงไปตรงมา มีแต่คนถามหาด้วย

ความสรรเสริญตลอดไป

อีกกำลหนึ่งที่ส�ำคัญอย่ำงยิ่ง นั้นคือกำลเฉพำะตัวเอง 

ต้องรู้จักกาลของตัวเองว่ากาลไหนควรท�าอะไร ถ้าเป็นนักบวช

มีกาลเวลาปฏิบัติธรรม กาลอบรมสั่งสอนประชาชน กาลท่ีรับ

นิมนต์ไปในพิธีต่างๆ และให้รู้จักกาลของตัวว่า ปัญหำที่จะต้อง
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แก้ไขภำยในใจเป็นสิ่งส�ำคัญยิ่ง กำลอื่นที่จะต้องท�ำก็ให้พอ

ประมำณ แต่อย่ำลมืกำลของตวัเอง มใิช่ว่ำจะเตลดิเปิดเปิงไป

ทัง้ที่ปัญหำภำยในใจไม่ได้แก้ไขอะไรเลย เว้นเฉพาะองค์ที่ท่าน

แก้ปัญหาของตวัเองได้แล้ว ท่านจะมกีจิธรุะอะไรทีเ่ป็นประโยชน์ 

ท่านก็ไม่เสียหายอะไร ยิ่งท�าก็ยิ่งเป็นประโยชน์แก่พุทธศาสนา

และเป็นประโยชน์แก่สงัคมส่วนรวม จงึเรยีกว่าเป็นผูท้�าประโยชน์

ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท

ฉะนัน้ นกับวชจงึมกีจิทีจ่ะต้องศกึษาธรรม และปฏบิตัธิรรม

เป็นสิง่ส�าคญั อกีอนัหน่ึง ปฏเิวธ คอืผลของการปฏบิตั ิกจ็ะเกดิขึน้

ในตวัเราเอง จงึนบัได้ว่าเป็นผูพ้บกระแสแห่งพระนพิพาน จะอุทาน

ได้อย่างสนิทใจว่าพรหมจรรย์เราได้อยู่จบแล้ว กิจอื่นที่จะท�าอีก

ต่อไปไม่ม ีปริสทุธิญาณทัสสนะ ญาณทีรู่เ้หน็ความบรสุิทธ์ิในธรรม 

จะรูไ้ด้เฉพาะตวั การเวยีนว่ายเกดิตายมาในภพทัง้สามกส็ิน้สดุลง 

ใครจะเช่ือหรอืไม่เช่ือไม่ส�าคญั ให้รูว่้าความบรสิทุธิใ์นธรรมเกิดขึน้

แล้วแก่เรา เท่านี้ก็พอ

ส�ำหรับฆรำวำสต้องแบ่งกำลออกให้ได้ ว่ำกำลไหนให้

เป็นไปในทำงโลก กำลไหนให้เป็นไปในทำงธรรม ถ้ำไม่แบ่ง

กำลเวลำออก ก็จะมีวิธีแก้ตัวว่ำไม่มีเวลำภำวนำปฏิบัติธรรม 
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เพราะกิเลสตัณหามีวิธีแก้ตัวให้แก่ใจอยู่แล้ว จะอ้างว่าไม่มีเวลา

อย่างนั้นอย่างนี้ไป ของานตนก็อย่าให้ขาด งานราชก็อย่าให้เสีย 

เพราะชีวติของเราจะได้มาเกดิพบพระพทุธศาสนานัน้หาได้ยาก 

เมื่อชาติน้ีเราได้มาเกิดพบพระพุทธศาสนาอย่างนี้ ถือว่ามี

ความโชคดี เราจะได้สร้างกุศล บ�าเพ็ญบารมีให้เต็มที่ เมื่อพลาด

โอกาสในชาตนิีไ้ปแล้ว หากได้มาเกดิในภพชาตหิน้า ไม่ทราบว่า

จะได้มาเกิดร่วมพระพุทธศาสนาเหมือนชาตินี้อีกหรือไม่

ฉะนัน้ จงบ�าเพญ็กศุลบารมใีห้เตม็ที ่ก่อนชวีติจะสิน้สลายไป 

ให้รักษาศีลภาวนา มีความเกี่ยวข้องผูกพันในการปฏิบัติธรรม 

เพือ่เป็นนสิยัในพระพุทธศาสนาเอาไว้ เม่ือเกดิมาชาตหิน้า จะได้

เกดิมาร่วมพระพทุธเจ้าองค์ใดองค์หนึง่ เราจะได้มีนสิยัในทางธรรม

ค�าสอนของพระพทุธเจ้าพระองค์นัน้ จะได้เข้าใกล้และได้ฟังธรรม 

บารมทีีเ่ราท�าไว้ในชาตนิีจ้ะได้เสรมิบารมีใหม่ในชาตินัน้ จะท�าให้

เกิดสตปัิญญารูแ้จ้งเห็นจริงในสจัธรรมนัน้ ก็จะได้บรรลธุรรมเป็น

พระอริยเจ้าอย่างสมบูรณ์ เข้าสู่พระนิพพานในชาตินั้น จะได้ไม่

มาเกิดในภพทั้งสามอีกต่อไป หรือในชาตินี้หากเรามีความตั้งใจ

ภาวนาปฏบิตัธิรรมอย่างจรงิจัง บารมเีก่าทีเ่ราได้บ�าเพญ็มาแล้ว 

จะได้มารวมกับบารมีที่เราได้บ�าเพ็ญอยู่ในขณะนี้ ก็จะได้บรรลุ
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เป็นพระอริยเจ้า ได้เข้าสู่กระแสแห่งมรรคผลนิพพานในชาตินี้

ก็อาจเป็นได้ ให้ตั้งใจภาวนาปฏิบัติธรรมนับแต่บัดนี้เป็นต้นไป



ปริสัญญุตำ

ปรสัิญญตุำ ควำมเป็นผู้รูจ้กัชมุชน ค�าว่าชุมชนมหีลายหมู่

หลายคณะ จะมีนิสัยพฤติกรรมไม่เหมือนกัน แต่ละชุมชนจะมี

เอกลักษณ์เป็นสัญชำตญำณเฉพำะกลุ่มของตัวเอง เมื่อเราได้

เข้าไปในกลุม่ชมุชนใด กต้็องสังเกตว่าชมุชนกลุ่มนัน้มพีฤตกิรรม

เป็นอย่างไร เขาท�าอะไรเพือ่อะไร เมือ่เราเข้าไป จะได้ปรบัตวัเอง

เข้ากนักบักลุม่นัน้ได้ ไม่ให้ขดัขวางกันกับหมูค่ณะนัน้ๆ โบรำณว่ำ 

“เข้ำหมู่บ้ำนคนตำหลิ่ว ก็ต้องหลิ่วตำตำม” เพราะสังคมของ

คนเรามีความแตกต่างกัน แต่ละหมู่ความเป็นอยู่หน้าที่การงาน

ไม่เหมือนกัน

ฉะนัน้ เรำต้องรูว้ธิปีรบัตวัให้เข้ำได้ทกุสังคม เช่น สงัคมของ

พระ สังคมของนักปราชญ์ราชบัณฑิต สังคมของผู้ปฏิบัติธรรม
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จ�าศีลภาวนาปฏบิตั ิเราจะต้องปรบัตวัเข้าหาท่านเหล่านีอ้ย่างไร 

เรากต้็องศกึษาความเป็นอยู ่ความต้องการของสงัคมนัน้ๆ ให้เข้าใจ 

เมื่อเราได้เข้าไป จะไม่เป็นแกะด�าอยู่ในฝูง จะกลมกลืนไปกันได้

โดยไม่มปัีญหาอะไร สงัคมทีดี่อย่างนี ้เราควรเป็นคนหนึง่ทีป่ฏบิตัิ

ตวัได้เหมอืนท่านเหล่าน้ัน ถึงจะปฏิบตัไิด้ไม่ดนัีก แต่เรากพ็ยายาม

ท�าดีตลอดไป อีกสักวันหนึ่ง เราก็จะเป็นที่ยอมรับในสังคมแห่ง

คนดีได้อย่างสนิทใจ

อีกสังคมหนึ่งที่เรียกว่าสังคมของคนพาล สังคมน้ีก็แบ่ง

เป็นปลกีย่อยออกไปอกี จงึกลายเป็นคนพาลหลายกลุม่ แต่ละกลุม่

อาจจะพาลไม่เหมอืนกัน เมือ่จ�าเป็นเราจะได้พบกับคนพาลเหล่านี้ 

เราก็ต้องศึกษานิสัยของคนพาลแต่ละกลุ่มให้เข้าใจ หากจ�าเป็น

ต้องเข้าไปในสังคมของคนพาลเหล่านี้ เราจะปรับตัวเข้ากับเขา

ให้ได้พอสมควร เพื่อป้องกันไม่ให้มีปัญหาเกิดขึ้นในสังคมนั้นๆ 

การเข้าไปในสงัคมของคนพาลนี ้ต้องมคีวามระวงัตวัเป็น

พเิศษ เพราะคนกลุม่นีม้นีสิยัหน้าไหว้หลงัหลอก เชือ่ใจไม่ได้เลย 

ต้องใช้จิตวิทยาสูง ท�าให้คนกลุ่มนี้ยอมรับเราได้ มีอะไรพอจะให้

ได้ก็ให้ไป มีงานอะไรพอจะช่วยเขาได้ ช่วยไป พยายามปรับตัว

ให้เป็นมิตรกับคนกลุ่มนี้ให้ได้ ความดีอะไรที่จะต้องท�ากับคน
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กลุ่มนี้ก็ต้องท�าให้เต็มที่ อีกสักวันหนึ่ง เมื่อคนกลุ่มนี้เห็นความดี

ที่เราท�าไปแล้ว เขาเหล่าน้ันจะเกิดความส�านึกในบุญคุณใน

ตัวเราเอง แต่เราไม่หวังสิ่งตอบแทนอะไรกับคนกลุ่มนี้ มีแต่ให้

เขาอย่างเดียว เมื่อเขาเห็นความดีของเราที่ท�าให้แก่เขา ก็เขา

นั้นแลจะมาเป็นรั้วก้ันปกป้องเราเอง เม่ือมีอะไรเกิดขึ้นในสิ่งที่

ไม่ดีแก่เรา เขาเหล่านั้นแหละจะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ

พษิงถูงึจะร้ายกาจสกัเพยีงใด ถ้าเรามคีวามฉลาด กส็ามารถ

เอาพษิงนูัน้มาท�าประโยชน์ได้ ขวากหนามทีเ่กาะเกีย่วเสยีบแทง

ให้เราเจ็บปวดได้ก็ตาม ถ้าเราเอามาล้อมบ้าน ก็จะได้เป็นรั้ว

ป้องกนัไม่ให้คนและสตัว์ร้ายเข้ามาท�าอนัตรายให้แก่เรา น้ีฉนัใด 

ถ้าเรามีความฉลาดรอบรู้ด้วยปัญญา ก็สามารถเอาคนกลุ่มนี้

มาปกป้องเราได้เช่นกนั ฉะนัน้ ปรสิญัญตุา ความเป็นผูรู้จ้กัชมุชน

และปฏบิตัต่ิอชุมชนนัน้ให้ถกูกบักาลเทศะ กจ็ะเป็นผลดแีก่ตวัเรา

เป็นอย่างมากทีเดียว

อีกสังคมหนึ่งที่พวกเราจะต้องได้พบปะสังสรรค์นั้น คือ

สงัคมกรรมฐาน หรอืเรียกพืน้ๆ ว่า สงัคมกลุม่ปฏบิติั ทัง้กลุม่ใหญ่

กลุ่มเล็กมีอยู่ทั่วไป แต่ละกลุ่มก็มีอุบายภาวนาปฏิบัติเป็นของ

ตวัเอง และมคีวามตัง้ใจไปในทศิทางเดยีวกนั นัน้คอืเพือ่ละกิเลส
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ตณัหาและละอาสวะให้หมดไปจากใจ เพือ่จะได้เข้าสูก่ระแสแห่ง

มรรคผลนพิพานด้วยกนั ส่วนอุบายภาวนาทีม่คีวามแตกต่างกัน

ไปบ้างก็ไม่เป็นไร แต่ใจให้มีความหนักแน่นในธรรมที่มั่นคงก็

นับว่าดีแล้ว

เมือ่หากเราจะเข้าไปในกลุ่มปฏบิตัภิาวนาทีใ่ด เราต้องศกึษา

กฎระเบยีบของกลุม่นัน้ๆ ให้เข้าใจ พร้อมทัง้อุบายวิธีการภาวนา

ของกลุม่นัน้เอาไว้ เพือ่เราจะได้ปรับตัวเองเข้าไปในกลุม่ได้อย่าง

สนทิใจ อุบายวิธภีาวนาปฏบิตัขิองเขา เมือ่เราท�าไม่ถนดัเพราะเรา

ไม่เคยท�ามาก่อน เราก็ต้องเอาวิธีที่เรามีความถนัดปฏิบัติกันไป 

ถงึจะใช้ค�าบรกิรรมภาวนามีความแตกต่างกนักต็าม แต่คนผูภ้าวนา

อย่าให้เกิดความขัดแย้งกัน อย่าเอาค�าบริกรรมมาเป็นชนวนก่อ

เหตุว่า สายเราถูกต้องตรงต่อมรรคผลนิพพาน สายอ่ืนคดโค้ง

หรือผดิไป ถ้าเป็นในลกัษณะนี ้ผู้ภาวนาน้ันแหละจะผดิใจกนัเอง 

และจะเข้าหน้ากันไม่ได้เลย

ผู้ปฏิบัติบางกลุ่มชอบยกย่องครูอาจารย์ตัวเองเกินไป 

จะเป็นเพราะมีความเจตนาดีหรือเจตนาร้ายก็ไม่รู้ ชอบโจมตี

กล่าวขวญันนิทาว่าร้ายอาจารย์องค์อืน่อยูต่ลอดเวลา ว่าอาจารย์

องค์นัน้ไม่ดอีย่างนี ้อาจารย์องค์นีไ้ม่ดอีย่างนัน้ สารพดัเร่ืองท่ีน�า
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มาโจมตีกล่าวร้ายเพือ่ให้เกิดความเสยีหาย แม้แต่พระด้วยกนัเอง

ก็ยังเล่นเกมส์เหมือนฆราวาสที่ท�าต่อกัน จะพูดอย่างไรท�าให้

กลุ่มลูกศิษย์ของตัวเองหมดความเลื่อมใสศรัทธาจากองค์อ่ืนก็

ว่ากนัไป จงึกลายเป็นกลุม่เป็นคณะ เกดิความแตกแยกสามคัคกีนั 

จะว่าภาวนาปฏิบัติก็เหมือนตัวเองได้เป็นพระอรหันต์องค์เดียว 

จะว่าการเขยีนหนงัสอืธรรมะ กค็ดิว่าเราเขยีนได้ดเีพยีงองค์เดยีว 

จะว่าเทศนาบรรยายธรรม ก็คิดว่าเราเทศนาบรรยายธรรมดเีด่น

เพียงองค์เดียว ถ้ามีองค์อื่นแสดงธรรมได้ดี มีคนนิยมชมชอบ ก็

เกิดความอิจฉา หาว่าแซงหน้าแซงหลงั หาว่าเป็นตวัประจบประแจง 

เพ่ือหวงัผลประโยชน์ในลาภสกัการะ เป็นไปในลกัษณะหมาไล่เน้ือ 

มีแต่กัดกันเอง จะทันเนื้อได้อย่างไร

ฉะนัน้ ปรสิญัญตุา ความเป็นผูรู้้จักในกลุม่บรษัิทว่ากลุม่ไหน

เป็นอย่างไร เราก็ต้องเลือกคนในกลุ่มพอที่จะพูดรู้ภาษากัน 

กลุม่ไหนทีเ่ข้ากันไม่ได้ พดูกนัไม่รูเ้รือ่ง กอ็ย่าคยุกนัมากนกั เพราะ

การพูดมาก โอกาสพูดผิดพลาดมีสูง ต้องท�าใจให้เป็นอุเบกขา 

วางเฉยเอาไว้ อย่าให้ใจเกดิอคตต่ิอกนั ถงึจะอยูใ่นสงัคมเดยีวกนั 

กใ็ห้อยูร่่วมกันได้เหมือนธรรมดาท่ัวไป ต่างคนก็ปฏบิติักันไปตาม

แนวทางของตัวเอง ใคร่จะพบกระแสธรรม น�าตนให้พ้นจาก
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กระแสโลก ทวนกระแสของกิเลส ตัดตัณหาให้หมดไปจากใจ 

ข้ามภพทั้งสามไปได้ก็พอแล้ว
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ปุคคลัญญุตำ เป็นผู้รู้จักเลือกบุคคล ค�าว่าเลือกบุคคล 

หมายถึงบุคคลผู้จะเป็นมิตรแท้ เลือกหาผู้ที่จะร่วมสุขร่วมทุกข์

กนัได้ เป็นบคุคลทีเ่ชือ่ใจกนัได้และเชือ่ถอืได้ นสิยัความประพฤติ

และความเห็นเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้เกิดความมั่นใจ

ในการท�างานร่วมกัน กำรเลือกหำคนดมีำเป็นมิตรได้ จ�ำเป็นต้อง

รูจ้กัคนชัว่ แล้วเอำลกัษณะของคนชัว่และลกัษณะของคนดมีำ

เทียบเคยีงกันดวู่ำ ทัง้สองคนนัน้มีลกัษณะทีแ่ตกต่ำงกนัอย่ำงไร 

เรำจงึจะเลอืกหำคนดีได้ เมือ่อยำกรูจั้กคนขำวกต้็องรู้จกัคนด�ำ 

อยำกรู้จักคนต�่ำก็ต้องรู้จักคนสูง อยากรู้จักคนสวยก็ต้องรู้จัก

คนขีเ้หร่ อยากรูจ้กัคนดกีต้็องรู้จกัคนไม่ด ีว่าท้ังสองคนนีม้กีริยิา

มารยาทต่างกันอย่างไร คนชั่วเขาท�าอย่างไร เขาพูดอย่างไร 
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คนดีเขาท�าอย่างไร เขาพูดอย่างไร ต้องได้ข้อมูลท้ังสองฝ่ายมา

เปรียบเทียบกัน ก็จะรู้ความจริงมาตัดสินด้วยเหตุและผลได้ 

การเลอืกเฟ้นนีเ้ป็นปกตขิองมนุษย์เราทกุคน ไม่ว่าทางธรรมหรอื

ทางโลกก็ต้องมีการคัดเลือกด้วยกันทั้งนั้น แม้จะเข้าท�างานใน

ส่วนรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานราชการต่างๆ ก็ยังเลือกบุคคล

ให้เหมาะสมในงานและหน้าทีน่ัน้ๆ จะท�างานในรฐัสภากย็งัเลอืก

หาประธาน งานในกระทรวงทบวงกรมต่างๆ ก็ยังเลือกเฟ้นหา

ผูจ้ะมาด�ารงต�าแหน่งเป็นนายกรฐัมนตร ีตลอดผูจ้ะมาเป็นรฐัมนตรี

กย็งัมกีารคัดเลอืก แม้แต่งานการสร้างฐานของครอบครวั จะเอา

เป็นคูส่ามภีรรยากย็งัเลอืกเฟ้นหา ขนาดนัน้กย็งัผดิหวงัพงัทลาย

ไปได้

การเลือกอะไรในทางโลกยังไม่สมบูรณ์ แต่ก็ยังดีกว่าไม่

เลอืกเสียเลย การเลือกมติรทีไ่ว้เนือ้เชือ่ใจกนัได้มคีวามส�าคัญมาก 

ถ้าเลอืกมิตรไม่ถูก กอ็าจเกดิเป็นมารเป็นศตัรแูก่ตัวเราได้ ทีเ่รียกว่า

มิตรแท้และมติรเทียม ส่วนมิตรเทียมมอียูม่ากมาย มติรแท้พอจะ

ฝากเป็นฝากตายกนัได้ รูสึ้กว่าหายาก มติรแท้น้ีมทีีม่าได้ ๒ ลกัษณะ

๑. นสิยัเคยเกีย่วข้องกันมาในชาตอิดตี อาจเป็นญาตสินทิ

มิตรที่รักกันมา เคยได้บ�าเพ็ญบุญกุศลร่วมกันมา เมื่อเกิดมาใน
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ชาตน้ีิ เมือ่ได้พบกนัในชัว่ครู่ กจ็ะเกดิความรูส้กึต่อกนัทัง้สองฝ่าย

ว่ามีความรักความสงสารต่อกันเกิดข้ึนทันที ถ้าเป็นในลักษณะ

อย่างนี ้จงึจะเป็นมติรแท้อย่างถาวร จะเป็นเพือ่นร่วมสุขร่วมทกุข์

ต่อกันอย่างสนิทใจ จะฝากอะไรที่มีค่ามีราคาต่อกัน ก็ไม่เกิด

ความระแวงสงสัยซ่ึงกันและกัน เพื่อนสุข สุขด้วย เพื่อนทุกข์ 

ทุกข์ด้วย ถึงไหนถึงกัน จนกว่าชีวิตจะสิ้นสลายจากกันไป ถ้า

หนุม่สาวเป็นในลักษณะนี ้ชวีติทัง้ชวีติจะมคีวามสุขมคีวามอบอุน่ 

เป็นครอบครัวท่ีมีความมั่นคง ไม่มีการทะเลาะดุด่าตีกันฆ่ากัน

แต่อย่างใด จงึนบัได้ว่าเป็นคูถ่อืไม้เท้ายอดทอง กระบองยอดเพชร 

เป็นตัวอย่างให้แก่สามีภรรยาคู่อื่นๆ ได้เป็นอย่างดีทีเดียว

๒. เป็นผูท้ีเ่คยสงเคราะห์ให้ความช่วยเหลอืซ่ึงกนัและกนั

ในปัจจบุนั แต่ละคนเป็นผูม้นี�า้ใจเหมอืนๆ กนั เป็นผูไ้ม่เหน็แก่ตวั 

มนิีสยัเสยีสละให้ผูอ่ื้นอยู่เสมอ เป็นผูม้ศีลีเสมอกนั และมคีวามเหน็

เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เป็นผู้มีหิริ ความละอายในการท�าชั่ว

พูดชั่ว มีความเกรงกลัวต่อบาปอกุศลเหมือนกัน การท่ีมีนิสัย

ตรงกันอย่างนี้นี่เอง จึงเกิดความเช่ือใจไว้ใจกันได้ ไม่จ�าเป็นว่า

คนนั้นจะเป็นญาติของเรา แม้แต่พี่น้องที่คลานออกจากท้องแม่

มาด้วยกัน ก็ให้ความเชื่อถือไว้ใจอะไรไม่ได้ ก็มีมากมาย ใครก็ได้ 
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ถ้าเปน็ลักษณะดังกลา่วมานี้ ถือว่าเราได้เพื่อนที่ไว้ใจกันได้อย่าง

สนิททีเดียว

ฉะนั้น ปุคคลัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักเลือกบุคคลมาเป็น

มติร จะต้องให้มีนสิยัตรงกนัและเหมือนกนักบัเรา มอีะไรเกดิขึน้

จะพดูกนัรูเ้ร่ือง และช่วยกนัได้ในเวลาจ�าเป็น เพราะมจีดุมุง่หมาย

และเหตุผลที่ตรงกัน ขอให้ทุกท่านจงมีความสังเกตดูนิสัยซ่ึง

กันและกัน อาจจะเจอผู้มีนิสัยที่ตรงกันได้ ถ้าไม่มีก็อย่าเพิ่งไว้ใจ

ใครเลย ให้อยู่คนเดียวไปก่อน เมื่อพบเพ่ือนตามที่เราต้องการ 

จึงมอบความเชื่อใจนี้ให้กัน นั้นแลจึงชื่อว่าเป็นผู้มีปัญญารอบรู้

ผู้จะมาเป็นเพื่อนเราด้วยความสบายใจ

การเลือกจึงเป็นจุดเริ่มต้นเพื่อให้เกิดความมั่นใจใน

การท�างานต่อไป และเพือ่ให้เกดิความเชือ่ถือเป็นก�าลงัใจได้ เช่น 

ศาสนาหรอืลทัธต่ิางๆ มมีากมาย ผูจ้ะเลอืกศาสนาอะไร เลอืกเอา

ลทัธอิะไรมาเป็นทีพ่ึง่ทางใจ กเ็ลอืกนบัถอืได้ เฉพาะศาสนาพทุธ

ที่พวกเรามีความเคารพเชื่อถือ พวกเราก็มีความเชื่อมั่นใน

พระพุทธเจ้าผู้เป็นเจ้าของเริ่มต้นในการประกาศพระธรรมว่า 

เป็นค�าสอนที่มีเหตุมีผลที่เชื่อถือได้ในโลก จึงยอมรับว่า “พุทฺธ� 

สรณ� คจฺฉามิ ธมฺม� สรณ� คจฺฉามิ” ได้อย่างสนิทใจ หรือพระสงฆ์
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ที่เป็นองค์ทายาทของพระศาสดาที่พวกเราให้ความเคารพ

กราบไหว้บูชา พวกเราก็มีความมั่นใจว่า “สงฺฆ� สรณ� คจฺฉามิ” 

ท่านเป็นผู้ปฏิบัติดี เป็นผู้ปฏิบัติตรง เป็นผู้ปฏิบัติเพ่ือรู้แจ้งใน

พระธรรม เป็นผู้ปฏิบัติชอบย่ิง เป็นผู้ละอาสวกิเลสตัณหาให้

หมดไป

ในคร้ังพทุธกาล พระสงฆ์จงึได้รบัมอบหมายจากพระพทุธเจ้า

ไปเผยแผ่พระธรรมค�าสอนของพระศาสดาเข้าสู่ประชาชน 

มีผู้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานเป็นจ�านวนมาก มาถึงยุคนี้สมัยนี้ 

พระพุทธศาสนาล่วงเลยมาแล้วสองพันห้าร้อยกว่าปี ก็ยังมี

พระสงฆ์ท�าหน้าท่ีเผยแผ่พระธรรม มีเจตนาดีที่ได้ท�าหน้าที่นี้

อย่างดยีิง่ บางองค์กไ็ด้ศกึษาธรรมะมาดี ตคีวามหมายในพระธรรม

ได้อย่างถูกต้องชัดเจนและแตกฉาน บางองค์ก็ยังไม่โปร่งใสใน

ธรรมเท่าที่ควร อาจจะตีความหมายในธรรมผิดพลาดไปได้ 

แต่ก็น�าไปอบรมสั่งสอนให้แก่บุคคลทั่วไป อาจท�าให้เกิด

ความเห็นผิดได้ ในยุคนี้สมัยนี้ก็จ�าเป็นจะต้องเลือกพระเลือก

บุคคลอยู่นั่นเอง

การเลอืกพระเลอืกบคุคลผูใ้ห้ธรรม จงึเป็นสิง่ทีเ่ลอืกยาก 

เพราะไม่มอีงค์ใดประกาศว่าแนวทางของเรานีผ้ดิ มแีต่ประกาศ
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ว่าถกูต้องตรงต่อมรรคผลนพิพานด้วยกนัทัง้นัน้ ฉะนัน้ การเลอืก

ผู้น�าจึงท�าให้เกิดความสับสน ถ้าหากการปฏิบัติตรงต่อมรรคผล

เหมือนกัน แต่ท�าไมอุบายการปฏิบัติจึงไม่เหมือนกัน ส่วนอุบาย

การท�าสมาธทิีม่อีบุายแตกต่างกันนัน้ไม่ส�าคญั เพราะมจีดุมุง่หมาย

อย่างเดยีวกนันัน้คอืความสงบ แต่อบุายในการเจรญิวปัิสสนาจะ

มีความแตกต่างกันเป็นอย่างมากทีเดียว ถ้าเป็นในลักษณะนี้ 

จะไปโทษว่าใครผิดใครถูกจึงไม่ควรอย่างยิ่ง

ให้เป็นไปในลักษณะฝูงโคที่ก�าลังแสวงหาหัวหน้าโค ดัง

ได้อธิบายไว้ในเชิงเปรียบเทียบก็แล้วกัน ถ้าฝูงโคได้หัวหน้าโคที่

ดีก็โชคดีไป ถ้าฝูงโคได้หัวหน้าโคตัวปลอมก็โชคร้ายไป เป็น

ลกัษณะตวัใครตวัมนัช่วยกนัไม่ได้ แต่ถงึอย่างไรกต้็องเลือกบุคคล

อยู่นั้นเอง เพราะการเลือกบุคคลนี้เป็นจุดเริ่มต้น ถ้าเลือกผิดถึง

จะมีศรัทธาเชื่อมั่นว่าถูก ก็ยังผิดอยู่นั่นเอง

ฉะนั้น การเลือกในสิ่งใด ถ้าไม่เข้าใจในเหตุผลที่ดีแล้ว 

โอกาสเลอืกผดิมีสงู เพราะในยุคนีอ้ยูใ่นช่วงปลายพระพุทธศาสนา 

อะไรกเ็กดิขึน้ได้ ถึงอย่างไรก็จะเลอืกให้ถงึทีส่ดุ อะไรจะเกิดกใ็ห้

มนัเกดิ กต้็องรบัผดิชอบด้วยตัวเราเอง ศรัทธาความเชือ่ถอืนีเ้อง

จึงเป็นต้นเหตุให้เลือก ถ้าเป็นศรัทธาวิปปยุต เป็นความเชื่อของ
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ผู้มีสติปัญญาท่ีงมงาย ไม่มีการวิจัยวิเคราะห์พิจารณาอะไรเลย 

เหน็ผูอ้ืน่เชือ่กเ็ชือ่ตามเขาไปเท่านัน้ ถ้าเป็นผูม้ศีรทัธาญาณสัมปยุต 

ผูน้ัน้จะเช่ือด้วยเหตผุลด้วยสตปัิญญาของตวัเองก่อน จงึตดัสนิใจ 

เชื่อในภายหลัง
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เมื่อเช่ือถือบุคคลและเชื่อถือครูอาจารย์ได้แล้ว ธรรมะที่

เราได้ยนิจากท่าน อ่านหนังสือของท่าน แล้วกน็�ามาเลอืกเฟ้นอกี 

มีธรรมะหมวดไหนบ้างพอที่เราจะน�ามาปฏิบัติได้ ให้ถูกกบันิสัย

ของเราและความสามารถของเรา ธรรมะหมวดไหนควรเอามา

เร่ิมต้นก่อน ธรรมะหมวดไหนควรน�ามาปฏิบตัใินภายหลงั ต้องมี

สติปัญญาเลือกเฟ้นธรรมะให้เข้าใจ แล้วน�ามาปฏิบัติให้ถูกกับ

ความหมาย

ธรรมะหมวดไหนปฏิบัตเิป็นไปอยู่ในขัน้โลกีย์ ธรรมะหมวด

ไหนปฏบิตัเิป็นไปอยูใ่นขัน้โลกตุระ การจะน�าธรรมะหมวดนัน้ๆ มา

ปฏบิตัไิด้ ก็เน่ืองมาจากครอูาจารย์เป็นผูใ้ห้อบุาย จะให้อุบายธรรมะ

ผดิถกูอย่างไร เรารับได้ทัง้นัน้ ท่านจะให้อะไรแก่เรา ถอืว่าสิง่นัน้
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เป็นสริมิงคลท้ังหมด ท่านจะสอนธรรมะอะไร เรากม็คีวามยนิดพีอใจ

พร้อมทีจ่ะน�าไปปฏบิตัด้ิวยความเคารพเชือ่ถอื ท่านสอนอย่างไร 

เราก็จะปฏิบัติไปอย่างนั้น ถ้าท่านสอนผิด เราก็ปฏิบัติผิดด้วย 

ถ้าท่านสอนถูก เราก็ปฏิบัติถูกด้วย

ฉะนัน้ การปฏบัิติขึน้อยู่กบัผูน้�าเป็นสิง่ส�าคัญ เพราะในยคุนี้

สมัยนี้มีความแตกต่างกันกับสมัยครั้งพุทธกาล ในสมัยครั้งนั้นมี

พระพุทธเจ้าและพระอริยเจ้าเป็นผูอ้บรมสัง่สอน ผูป้ฏบัิตติามจึง

ได้บรรลมุรรคผลนพิพานได้เรว็ ในยคุนีค้รอูาจารย์ทีต่คีวามหมาย

ในธรรม น�ามาสอนการภาวนาปฏบิตัมิหีลายวธิ ีใครตคีวามหมาย

ในธรรมเหน็ว่าเป็นอย่างไรกน็�ามาสอนอย่างนัน้ เมือ่ท่านเหล่านัน้

มรณภาพไป ก็มีลูกศิษย์สอนในวิธีนั้นสืบทอดต่อกันมาจนถึง

ปัจจุบัน และเขียนให้เป็นต�าราไว้เพื่อเป็นหลักฐาน เมื่อผู้ปฏิบัติ

ยุคนี้ได้อ่านก็คิดว่าเป็นต�าราสมัยเก่า ไม่มีใครที่จะกล้าแก้ไข 

เพราะถือว่าเป็นค�าสอนของโบราณนั่นเอง จึงเข้ากันได้กับเรื่อง

กาลามสูตรที่เราทั้งหลายจะได้อ่านต่อไปนี้
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เรือ่งกาลามสตูรนี ้พระพทุธเจ้าได้สอนชาวกาลามชนเอาไว้ 

ถ้าได้พิจารณาในเหตุผลแล้ว น�ามาเป็นข้อปฏิบัติได้เป็นอย่างดี 

เพราะพวกกาลามชนนัน้เชือ่อะไรไม่มเีหตผุล เคยเชือ่อะไรกันมา

แต่โบราณ กพ็ากนัเชือ่ถอืมาอย่างนัน้ ไม่ยอมแก้ไขปรบัปรุงด้วย

เหตุผลแต่อย่างใด โบราณท�ากันอย่างไรก็พากันท�าอย่างนั้น 

พระพทุธเจ้าจงึเตอืนสตใิห้ข้อคดิด้วยเหตผุลแก่คนเหล่านัน้ดงันี้

๑. อย่ำได้เชื่อเพียงสักว่ำได้ฟังตำมๆ กันมำ ได้ยินได้ฟัง

ในสิ่งไหนเรื่องอะไร ต้องเอาเรื่องนั้นมาคิดพิจารณาด้วยปัญญา 

หาเหตุผลมาเป็นองค์ประกอบ ว่าสิ่งใดเรื่องอะไรที่ได้ยินได้ฟัง

มาแล้วมีเหตุผลพอเชื่อถือได้หรือไม่ได้ ให้ใช้หลักควำมจริงมำ

เป็นเครื่องตัดสินช้ีขำด ใช้ปัญญำวิจัยวิเครำะห์ให้ดี สิ่งใดมี
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เหตผุลพอเช่ือถอืได้จงึเชือ่ สิง่ใดไม่เป็นไปในเหตุผล อย่ำไปเช่ือ

ในสิ่งนั้นๆ ต้องใช้ปัญญาพิจารณาทบทวนหลายครั้งหลายหน

จนเกดิความมัน่ใจว่า เรือ่งนัน้ควรเชือ่ถอืได้ เรือ่งนีไ้ม่ควรเชือ่ถอื 

จึงตัดสินใจเชื่อหรือไม่เชื่อในภายหลัง

ในสมัยครั้งพุทธกาล ความเชื่อถือมีหลายรูปแบบ เพราะ

ได้ยินได้ฟังคนยคุก่อนๆ เล่าเอาไว้ คนยคุใหม่กเ็ล่าต่อๆ สบืกันมา 

ไม่ทราบว่าเรือ่งน้ันเล่าต่อกนัมาก่ีชัว่คน เหตผุลพอเชือ่ถอืได้หรอื

ไม่ได้ ไม่มีใครน�ามาคิดพิจารณาแต่อย่างใด

ความเชื่อถือนี้มีมายาวนาน เมื่อพุทธศาสนายังไม่เกิดขึ้น

ในโลก หรือพระพุทธศาสนาได้เกิดขึ้นมาในโลกแล้วก็ตาม 

ความเชื่อที่เก่าแก่ก็เล่าขานสืบต่อกันมาเร่ือยๆ จนถึงปัจจุบัน 

เช่น เรือ่งราหูอมจนัทร์ ถ้ามนุษย์ไม่ให้ความช่วยเหลอื โลกมนษุย์

จะเกดิภัยพิบตัล่ิมจมหายนะไป มนษุย์จงึได้ตฆ้ีอง ตีกลอง ยงิปืน 

หรือท�าอะไรให้เกิดเป็นเสียง ให้ราหูเกิดความตกใจกลัวแล้ว

ดวงจันทร์ออกหนีไป และมีเรื่องอื่นๆ อีกมากมาย ไม่จ�าเป็นจะ

น�ามาเขียนในทีนี้ มันจะเป็นหนังสือเล่มใหญ่เกินไป

ความเชื่อถือนี้ แต่ละยุคก็มีความแตกต่างกันออกไป 

ในยุคสมัยใดจะมีผู้สมองใสกุเรื่องขึ้นมา หาเหตุผลมาประกอบ
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กบัเรือ่งทีส่ร้างขึน้ โน้มน้าวให้คนหวัอ่อนเกดิความเชือ่ถอืได้ เช่น 

เรือ่งบชูาไฟ บชูายญั ฆ่าสตัว์เอาเลอืดบชูาแม่กาล ีเพือ่เป็นมงคล

อย่างนั้นอย่างนี้ หรือกลุ่มนักพรตก็เชื่อว่าการแก้ผ้าเปลือยกาย

จะละกเิลสได้ นอนบนขวากหนาม นอนย่างไฟให้กเิลสได้แห้งไป 

และมวีธิอีืน่ๆ อกีมากมายทีน่กัพรตเหล่านัน้เชือ่ว่าจะละกิเลสได้ 

นั้นเป็นเรื่องที่นอกพุทธศาสนา

แต่ให้เราได้สังเกตความเชือ่ถอืของชาวพทุธท่ีก�าลงัภาวนา

หาวิธีที่จะละอาสวกิเลสในยุคนี้ดูบ้าง คนส่วนใหญ่ของชาวพุทธ

มีความเชื่อว่า การภาวนาท�าสมาธิให้จิตมีความสงบแล้วจะเกิด

ปัญญา เมื่อปัญญาเกิดแล้ว ก็จะไปละกิเลสตัณหาให้หมดไป

จากใจเอง เมื่อกิเลสตัณหาถูกปัญญาได้ละไปหมดแล้ว ก็จะเป็น

พระอริยเจ้าข้ึนมาเอง ส่วนใหญ่ผู้ปฏิบัติจะมีความเข้าใจใน

ลักษณะนี้ เหมือนกับว่า ค�าบริกรรมท�าให้จิตมีความสงบได้แล้ว 

จะเป็นไสยศาสตร์ สามารถที่จะท�าให้เกิดปัญญาขึ้นมาได้ และ

เข้าใจว่าจะเป็นเหมือนคาถาอาคมเวทมนตร์ มีความหวังจะเกิด

อิทธิฤทธ์ิอภินิหารก�าจัดกิเลสตัณหาให้หมดไป ท้ังที่ตัวเองยัง

งี่เง่าเต่าตุ่น ไม่รู้จักในสัจธรรมแต่อย่างใด ความเชื่อถือที่สืบต่อ

กันมาอย่างนี้ ก็จะเหมือนกันกับพวกกาลามชนเหล่านั้น
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ฉะนั้น พระพุทธเจ้าจึงได้เตือนสติว่า อย่าไปเข้าใจว่าเป็น

อย่างนั้น จะเชื่อถือในสิ่งใดต้องใช้ปัญญำพิจำรณำในสิ่งนั้นๆ 

ด้วยเหตุและผลให้เป็นศรัทธำญำณสัมปยุต จะเช่ือในส่ิงใด

ต้องใช้ปัญญำวจิยัวจิำรณ์ให้แยบคำย ให้เข้ำใจในสิง่ทีเ่ป็นจรงิ

ในสิ่งนั้นๆ มิใช่ว่าจะเชื่อสักว่าฟังตามๆ กันมาว่าภาวนาอย่างนี้

จะถกูต้องไปเสยีทัง้หมด ให้ศึกษาประวตัทิีพ่ระพทุธเจ้าทรงสอน

พุทธบริษัทในสมัยครั้งพุทธกาลให้เข้าใจ ไม่เช่นนั้นจะเป็นผู้เชื่อ

อะไรที่งมงายต่อไปโดยไม่รู้ตัว จะเหมือนกับพวกกาลามชน

เหล่านั้น

๒. อย่ำได้เชือ่เพยีงสกัว่ำของเก่ำทีท่�ำตำมๆ สบืต่อกนัมำ 

นีก้เ็ช่นกนั ประเพณนิียมทีพ่วกเราท้ังหลายได้ท�ากนัอยูใ่นปัจจบุนั 

ก็พากันถือว่าเป็นเรื่องเก่าแก่ท�ากันมาแต่โบราณ ถึงปู่ย่าตายาย

พ่อแม่ทีย่งัท�าสบืทอดกนัมาจนถงึพวกเรา และจะท�าต่อๆ กนัไป

ในอนาคตอกียาวนาน ท�ากนัมาอย่างไรกพ็ากนัท�าต่อไปอย่างนัน้ 

เพราะถือว่าเป็นของเก่า ไม่มใีครทีจ่ะกล้าแก้ไข ถ้าผูไ้ด้อ่านประวตัิ

ทีพ่ระพทุธเจ้าได้สอนพทุธบรษัิทในสมยัครัง้พทุธกาล ทีม่ผีูป้ฏบิตัิ

ตามได้มรรคผลนิพพานผ่านไปแล้ว การปฏิบัติวิธีเก่าตามที่

พระพุทธเจ้าได้อบรมสั่งสอน พวกเราก็จะเกิดความปีติยินดี 



ปัญญาอบรมใจ๗๐

แต่กลับพากันไปชอบของเก่าในวิธีปฏิบัติของพวกดาบสฤๅษี 

เมื่อปฏิบัติตามพวกฤๅษี แต่ต้องการบรรลุมรรคผลนิพพาน 

อันเป็นวิธีปฏิบัติที่เป็นไปไม่ได้ แต่พวกเราก็คิดว่าจะเป็นไปได้ 

นีค้อืไม่ได้ใช้ปัญญาพิจารณาหาเหตุผลมาเป็นเครือ่งตดัสนิ จงึไม่

เข้าใจในของเก่าที่พระพุทธเจ้าได้สอนเอาไว้ 

พระองค์ได้วางหลกัปัญญาเป็นจุดเริม่ต้นในการปฏบิตัธิรรม

ทั้งหลาย มีปัญญาความเห็นชอบที่ประกอบไปด้วยเหตุและผล 

มีปัญญาด�าริพิจารณาแยกแยะวิจัยวิจารณ์ในหมวดธรรมต่างๆ 

ให้เข้าใจ เรยีกว่า โยนิโสมนสกิาร พิจารณาให้เกิดความแยบคาย

หายสงสัยในสิ่งนั้นๆ ให้ชัดเจน

การเชือ่ถอืในของเก่านัน้ ต้องพจิารณาให้เข้าใจว่าของเก่า

อย่างไหนพอเชื่อถือได้และเชื่อถือไม่ได้ ต้องใช้ปัญญาพิจารณา

ให้เข้าใจในความเป็นจริง สิ่งนี้มีเหตุเป็นอย่างนี้ และผลที่จะเกิด

ตามมาเป็นอย่างนี้ มองเหตุไปหาผลให้ตรงกันกับความเป็นจริง 

มิใช่ว่าจะท�าเหตุอย่างหนึ่งเพื่อให้เกิดผลเป็นอีกอย่างหนึ่ง ใช้ไม่

ได้เลย เช่น ท�าสมาธิจิตมีความสงบแล้วจะเกิดปัญญา เป็นต้น 

ทีจ่รงิความสงบของสมาธจิะมผีลไปในทางฌานสมาบตั ิทีเ่รยีกว่า 

รปูฌาน อรปูฌาน เกดิเป็นอภนิหิารต่างๆ หรอืเกดิอภญิญา เช่น 
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มีตาทิพย์ มีหูทิพย์ รู้วาระจิตของคนอื่นบ้าง มีฤทธ์ิบ้าง รู้จัก

จิตวิญญาณของคนที่ตายไปแล้ว รู้จักภพชาติในอดีตว่าเคยเกิด

เป็นอะไรมา น้ีเป็นผลที่เกิดจากสมาธิความสงบ มิใช่ว่าจิตมี

ความสงบแล้วจะเกิดปัญญาดังที่เข้าใจ

เหตุที่จะให้เกิดปัญญามาจากการพิจารณาให้รู้เห็นตาม

ความเป็นจริง เกิดความฉลาดรอบรู้ในหลักสัจธรรม ดังที่พูดกัน

อยูเ่สมอว่า “มีปัญญาตรสัรูอ้รยิสจัสี ่แจ้งประจกัษ์โดยล�าพงัด้วย

พระองค์เอง” ค�าว่ามีความสงบตรสัรูอ้รยิสจัสี ่จะมมีาจากทีไ่หน

ฉะนัน้ ความเชือ่ถอืในของเก่า ปฏบิติัตามของเก่า พวกเรา

ได้ปฏบัิตถิกูต้องตามค�าสอนของพระพทุธเจ้าหรอืไม่ หรอืปฏบิตัิ

ตามของเก่าของพวกฤๅษีกันแน่ จงใช้ปัญญาพิจารณาให้เข้าใจ

ในเหตุผล ไม่เช่นนั้นจะเป็นมิจฉาปฏิบัติไปโดยไม่รู้ตัว

๓. อย่ำได้เชื่อเพียงสักว่ำกิตติศัพท์อันเป็นข่ำวเล่ำลือ 

นี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่พวกเราทั้งหลายควรน�ามาพิจารณา ค�ำว่ำ

ข่ำวเล่ำลือ เป็นได้ทั้งจริงหรือไม่จริง พอเชื่อถือได้และเชื่อถือ

ไม่ได้ เช่นเล่าลือว่า พ.ศ. เท่านัน้โลกจะเกดิภัยพบิตั ิโลกจะพนิาศ 

น�้าจะท่วม หาที่อยู่ไม่ได้ สัตว์และหมู่มนุษย์จะล้มตายกันไปเป็น

จ�านวนมาก จะเกดิความอดอยากข้าวปลาอาหารไปทัว่ทกุแห่งหน
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ของโลก ข่าวเล่าลือน้ีจะเป็นจริงหรือเท็จอย่างไร ก็ใช้ปัญญา

พจิารณาในเหตผุลว่าข่าวอย่างนีม้เีหตผุลพอเชือ่ถอืได้หรอืไม่ได้ 

มิใช่ว่าได้ยินข่าวเล่าลือมาอย่างไร จะเชื่อไปเสียทั้งหมด

ต้องฝึกนสิยัตวัเองให้เป็นผูห้นกัแน่น พจิำรณำในเหตุผล

ก่อนว่ำจริงหรือไม่จรงิอย่ำงไร จงึตดัสินใจเชือ่ในภำยหลงั หรอื

ได้ทราบข่าวว่าสิง่ศักด์ิสทิธิเ์กิดข้ึนทีไ่หน ก็เชือ่ว่าเป็นจรงิอย่างนัน้ 

ท�าไมจงึเป็นผูห้เูบา ใจง่ายงมงายเชือ่อะไรทีข่าดเหตผุล และข่าว

เล่าลืออื่นๆ ที่จะเกิดขึ้นในภายภาคหน้า จะมีอีกมาก มีทั้งข่าวดี

และข่าวไม่ดี ข่าวอะไรก็ตามอย่าเพิ่งตัดสินใจเชื่อในทันที ต้องมี

การพสิจูน์ให้รูค้วามจรงิ จงึเชือ่ในภายหลงั ต้องฝึกตวัเองให้มีเหตุ

มีผลด้วยสติปัญญาเฉพาะตัว มิใช่ว่าจะเอาคนอื่นเป็นผู้ช้ีแนะ

บอกกล่าวให้เชื่อ ความเชื่อหรือไม่เชื่อต้องมีเหตุผลเฉพาะตัว 

จึงเรียกว่า “ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตน”

ความเชื่อถือในข่าวลืออีกอย่างหนึ่งคือเรื่องบุญกุศล เช่น 

ได้เห็นของแปลกในการปฏบิติัรปูแบบใหม่ว่าดีอย่างนัน้ดอีย่างนี้ 

ปฏบัิตแิล้วจะได้รบัผลเป็นอย่างนัน้อย่างนี ้กเ็ล่าลอืกันไป เฉพาะ

ผู้มีความฝักใฝ่ในบุญกุศล ใจจะคล้อยไปตามข่าวเล่าลือได้ง่าย 

เพราะเป็นผู้มีความหิวกระหายในบุญกุศลอยู่แล้ว เมื่อได้ทราบ
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ข่าวเล่าลือว่าพระผู้มีคุณธรรมสูงมีอยู่ที่ไหน ก็พากันไปเพื่อ

กราบไหว้บูชาเพ่ือให้เกิดเป็นบุญกุศล จะเป็นอรหันต์พระบ้าง 

อรหันต์เณรบ้าง ตลอดฆราวาสผู้มีความตั้งใจในการปฏิบัติอยู่ 

ข่าวลือในลักษณะอย่างนี้ก็ยังไม่ท�าให้เกิดความเสียหาย ถ้าเรา

มีความเคารพเสื่อมใสศรัทธา ก็จะเกิดเป็นบุญกุศลแก่ตัวเราเอง 

ส่วนพระอรหนัต์องค์จรงิน้ันกเ็ชือ่ถอืไปตามข่าวเล่าลืออกีเช่นกนั 

องค์ไหนทีเ่รามคีวามเคารพเลือ่มใสศรทัธา กช็อบยกขึน้ว่าองค์นัน้

เป็นพระอรหนัต์ไป ในลกัษณะอย่างนี ้กเ็ป็นองค์จรงิบ้าง องค์ปลอม

บ้าง องค์ไหนท่ีเราไม่มคีวามเคารพเสือ่มใส ไม่เช่ือถือ ถึงองค์นัน้

จะเป็นพระอรหนัต์องค์จรงิ แต่เรากย็งัไม่เชือ่อยูน่ัน้เอง มิหน�าซ�า้

ยังแสดงความประมาทก้าวร้าวให้แก่ท่านไปด้วย

ฉะนั้น พวกเราได้รับข่าวเล่าลือมาอย่างไร ก็ให้ศึกษา

กรองข่าวน้ันให้ดี อย่าเป็นนิสัยเชื่ออะไรที่งมงาย ไม่เช่นนั้นจะ

เป็นเหมือนสัตว์ทั้งหลาย ตื่นข่าวไปตามกระต่ายตื่นตูม ให้ฝึกใจ

เหมอืนกบัราชสห์ี มอีะไรเกดิขึน้ ต้องพสิจูน์ให้รูเ้หน็ความจรงิใน

สิ่งนั้นๆ

๔. อย่ำได้เช่ือเพียงสกัว่ำอ้ำงมำจำกต�ำรำหรอืคัมภร์ี นีก้็

เช่นกัน นิสัยของคนเราชอบอ้างถึงต�ารา เหมือนกับว่า เรื่องไหน
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มตี�ารา จะเข้าใจว่าเร่ืองนัน้จะเป็นเรือ่งจรงิท้ังหมด หนงัสอืต�ารา

ว่าอย่างไร ก็เชื่อกันไปอย่างนั้น ทั้งต�าราในทางโลกและต�าราใน

ทางธรรม ต�ารานั้นเขียนออกมาตามความรู้ของผู้เขียน เราเป็น

ผู้อ่านก็เพียงให้เป็นความรู้เท่านั้น เมื่อจะน�ามาปฏิบัติ ก็เอา

ความรูน้ัน้มาพจิารณาอกีครัง้หน่ึง ว่าประโยคและความหมายใน

ต�ารานัน้มเีหตผุลพอเชือ่ถือได้หรอืไม่ ถ้าปฏบิตัไิปตามต�าราแล้ว 

จะเกิดผลออกมาอย่างไร ต้องใช้วิจารณญาณกลั่นกรองด้วย

เหตุผลให้ละเอียดว่าต�าราไหนพอจะเช่ือถือได้และเชื่อถือไม่ได้ 

ต้องวิจัยวิเคราะห์ใคร่ครวญตรึกตรองให้ดี

เฉพาะทางธรรม มีผู้เขียนเป็นต�าราออกมาให้คนอ่าน

มากมาย มีทั้งหนังสือเก่าและหนังสือใหม่เต็มไปหมด มีทั้งพระ

และฆราวาส ก็มีความสามารถเขียนหนังสือธรรมะได้เช่นกัน 

พร้อมทั้งหลักการและวิธีการในการปฏิบัติมีเหตุผลเหมือนกัน 

เมือ่อ่านแล้ว ถ้าไม่พจิารณาให้ด ีกน่็าเช่ือถอืได้ มทีัง้พระอรยิเจ้า

เขยีนและปถุชุนเขยีน หลายประโยค หลายความหมาย มเีหตผุล

เหมอืนกนับ้าง ไม่เหมอืนกนับ้าง ส่วนมากผูอ่้านจะให้ความเช่ือถือ

ในต�าราสมยัเก่า ถงึจะผดิในหลกัความเป็นจริง ก็เช่ือว่าเป็นความจรงิ

อยู่นั่นเอง หนังสือนักปราชญ์ยุคใหม่ ถึงจะจริงก็ยังไม่รับว่าจริง 
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เพราะไม่ใช้เหตุผลในหลักความจริงมาเป็นหลักตัดสิน

ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่า “อย่าได้เช่ือเพียงสักว่าน้ี

อ้างมาจากต�าราหรือคัมภีร์” ท�าไมเราไม่เอามาพิจารณาดูบ้าง 

ในความหมายนี้ พระพุทธเจ้าทรงต้องการให้คนเชื่อด้วยเหตุผล 

ไม่ให้เชื่อโดยผูกขาดว่านี้เป็นต�าราเก่าหรือต�าราใหม่ ให้มี

ความมัน่ใจในเหตผุลและความหมายในหลกัความเป็นจรงิเท่านัน้

เช่น ต�าราว่าท�าสมาธใิห้จติมคีวามสงบแล้วจะเกดิปัญญาขึน้ 

ในหลักความเป็นจริงในสมัยครั้งพุทธกาล พระองค์ทรงสอน

อย่างนี้จริงหรือไม่ ถ้าได้อ่านประวัติของพระอริยเจ้าในสมัย

พุทธกาล ว่าท่านเหล่านั้นบรรลุธรรมด้วยการปฏิบัติอย่างไร 

เริ่มต้นในการปฏิบัติอย่างไร เราจะเข้าใจได้ทันที พระอริยเจ้าใน

สมัยนั้น รวมทั้งพระ เณร ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ไม่ต�่าไปกว่า

แสนองค์ขึน้ไป พระพทุธเจ้าไปแสดงโปรดสตัว์ทีไ่หน ให้พุทธบริษัท

ปฏิบัติในลักษณะใดจึงได้บรรลุเป็นพระอริยเจ้าได้ ประวัติใน

พระสูตรมีมากมาย ท�าไมไม่อ่านดูบ้าง

ทุกสถานที่มีพุทธบริษัทมาฟังธรรมของพระพุทธเจ้า 

พระองค์ทรงยกสจัธรรมอนัเป็นความจรงิขึน้มาแสดง ให้พทุธบรษิทั

ใช้สติปัญญาพิจารณาให้รู้เห็นตามหลักความเป็นจริงทั้งนั้น 
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ในหลักของมรรค ๘ พระองค์ก็ยกปัญญาขึ้นมาเป็นจุดเริ่มต้น 

นั้นคือสัมมาทิฏฐิ ปัญญาความเห็นชอบ สัมมาสังกัปโป การด�าริ

พจิารณาด้วยปัญญาให้ถกูต้องชอบธรรมตามหลกัความเป็นจรงิ 

มิใช่หรือ

ท�าไมจึงไม่อ่านต�าราดูประวัติความเป็นมาในสมัยครั้ง

พุทธกาลบ้าง ว่าพระพุทธเจ้าสอนพุทธบริษัทให้ปฏิบัติกันมา

อย่างไร เริม่ต้นจากปฐมสาวก เช่น ปัญจวคัคย์ีทัง้ห้า พระยสกุลบตุร 

พร้อมด้วยหมูค่ณะภทัทวัคคย์ีทีต่ามหาหญิงแพศยา ชฎิลสามพีน้่อง

พร้อมด้วยหมูค่ณะ พร้อมด้วยพระสารบีตุร และพระโมคคลัลาน์ 

และองค์อืน่ๆ อกีมากมาย หรอืบรวิารของพระเจ้าพมิพิสารจ�านวน 

๑๒๐,๐๐๐ คน ได้บรรลุธรรม ๑๑๐,๐๐๐  คน นอกนั้นตั้งอยู่ใน

ไตรสรณคมน์ ประวติัผู้ได้บรรลุธรรมในคร้ังพทุธกาลมีจ�านวนมาก 

การปฏิบัติเริ่มต้นจากปัญญาความเห็นชอบด้วยกันทั้งนั้น

การท�าสมาธิให้จิตมีความสงบ ข้าพเจ้าไม่ได้ปฏิเสธว่า

ไม่ให้ท�า ใครจะมีค�าบริกรรมอะไรก็ท�ากันไป จิตจะมีความสงบ

ในสมาธิในระดับไหน ท�าไป จะท�าให้จิตมีความสงบอยู่นาน

กี่ชั่วโมงก็ท�าไป จะได้เป็นก�าลังใจหนุนปัญญาได้เป็นอย่างดี 

ทีป่ฏเิสธนัน้คอืสมาธคิวามสงบนัน้ไม่ท�าให้เกดิปัญญาแต่อย่างใด 
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แต่สมาธิท�าให้ใจเกิดมีก�าลัง ก�าลังใจที่เกิดจากสมาธินี้ น�าไป

ประกอบในอบุายเสรมิปัญญาให้เกดิความรูแ้จ้งเหน็จริงในสจัธรรม

เท่านัน้ เพราะสมถะและวิปัสสนำเป็นของคู่กนั เป็นก�ำลงัหนนุ

ซึ่งกันและกัน

ใครจะใช้ปัญญำมำกท�ำสมำธิน้อย หรือใช้ปัญญำน้อย

ท�ำสมำธมิำก นัน้ให้เป็นไปตำมนสิยัของแต่ละคน ผู้มนีสิยัทาง

ปัญญาวมิตุ ิจะใช้ปัญญามากท�าสมาธิน้อย ผู้มีนิสยัทางเจโตวมิตุิ 

จะใช้ปัญญาน้อยท�าสมาธิมาก ถึงอย่างไรก็เริ่มต้นจากปัญญา

ความเห็นชอบอยู่นั่นเอง

ล�าพงัท�าให้จิตมคีวามสงบในสมาธเิพยีงอย่างเดียว การปฏบัิติ

จะไม่ก้าวหน้าแต่อย่างใด จะวกไปเวยีนมาเหมือนกบัคนตาบอด

พายเรอือยูใ่นสระ ถงึจะมปีระตเูปิดอยู ่กจ็ะไม่รูเ้หน็ทางออกแต่

อย่างใด หรือเหมือนกับผู้มีเงินอยู่ในตัวแล้ว แต่ไม่มีร้านอาหาร

ซือ้รบัประทาน เงนิจะเกิดเป็นอาหารให้เรารับประทานได้อย่างไร 

หรือเหมือนกับมีปากกาอยู่ในมือ แต่ไม่มีกระดาษเป็นที่รองรับ

ให้เขยีน ตวัหนงัสอืก็เกิดขึน้ไม่ได้ ถงึจะมีกระดาษรองรบัให้เขยีน

อยู่ก็ตาม ถ้าเขียนหนังสือไม่เป็น ปากกาที่มีอยู่ก็สักว่ามีเท่านั้น

นี้ฉันใด ก�าลังใจท่ีเกิดข้ึนจากสมาธิ ถ้าไม่มีปัญญาเป็น
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พื้นฐานรองรับเอาไว้ ก�าลังใจจะไปคิดพิจารณาด้วยปัญญาไม่

ได้เลย มีแต่ความพอใจยินดีอยู่ในความสงบสุขของสมาธิต่อไป

เท่านัน้ ถ้าผูม้คีวามช�านาญในฌานสมาบตั ิกเ็ข้าอยูใ่นฌานต่อไป 

น้ีก็เพราะไม่ได้ฝึกปัญญารองรับสมาธิเอาไว้ ก�าลังใจที่เกิดจาก

สมาธิก็ท�าอะไรไม่ได้เลย อีกไม่นานก�าลังใจที่เกิดจากสมาธิก็

เสือ่มลง แล้วกน็กึค�าบรกิรรมท�าสมาธิใหม่ กเ็ป็นไปในรปูเกา่อกี 

จะมีการวกวนกันอยู่อย่างนี้ จะหาทางออกไม่ได้เลย ต�าราที่ว่า

เมื่อจิตเป็นสมาธิมีความสงบดีแล้วจะเกิดปัญญาขึ้น ต�ารานี้ผิด

หรือถูก ให้ผู้ปฏิบัติได้พิจารณาดูก็แล้วกัน

ฉะนั้น ผู้ปฏิบัติอย่าผูกขาดอ้างตามต�าราจนเกินไป ใน

ความหมายของนกัปราชญ์ท่านว่า “กำรปฏิบัติอย่ำเอำตำมต�ำรำ

และอย่ำทิง้ต�ำรำ” ให้เรำได้พจิำรณำในเหตผุลนีก้แ็ล้วกนั ถ้ำตี 

ควำมหมำยนีไ้ด้ ผูน้ั้นจะรูวิ้ธใีนกำรปฏบัิติอย่ำงชัดเจนทเีดยีว

เช่น มรรคมีองค์ ๘ ที่เป็นค�าสอนของพระพุทธเจ้าได้

ตรสัแล้วอย่างตายตวั พระพทุธเจ้าทรงมพีระญาณรูเ้หน็แนวทาง

ปฏิบัติที่จะเข้าสู่กระแสแห่งมรรคผลนิพพานได้เป็นอย่างดี 

ผู้รับสนองพระธรรมของพระพุทธเจ้า กลุ่มแรกคือปัญจวัคคีย์

ทั้งห้าท่าน พระองค์ทรงอธิบายในวิธีปฏิบัติในมรรค ๘ อย่าง
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ละเอียดถี่ถ้วน วางรากฐานของการปฏิบัติไว้แล้วเป็นอย่างดี 

พระองค์ก็มีวิธีเปลี่ยนความคิดที่เป็นมิจฉาทิฏฐิ ความเห็นผิด 

ให้กลบัมาเป็นสมัมาทฏิฐ ิความเห็นทีถู่กต้องชอบธรรม พระองค์

จึงได้วางหลกัปัญญาไว้ในเบือ้งต้น ท่ีทุกคนกรู้็กนัอยูว่่าสมัมาทฏิฐิ 

สัมมาสังกัปโป นี้เป็นหลักของปัญญา

เมื่อปัญญาสัมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบแล้ว พระองค์ก็ได้

วางในวิธีรักษาศีล ที่ว่าสัมมาวาจา สัมมากัมมันโต สัมมาอาชีโว 

นีค้อืหมวดของศลี กเ็อาปัญญาสมัมาทฏิฐคิวามเหน็ชอบนัน้แหละ

มารกัษาศลี เร่ืองการท�าสมาธิ พระองค์กว็างแนวทางวธีิท�าสมาธิ

ไว้แล้วเป็นอย่างด ีเช่น สมัมาวายาโม สมัมาสต ิสมัมาสมาธ ิน้ีเป็น

อบุายวธีิท�าสมาธ ิพระองค์กไ็ด้วางทศิทางการปฏบิตัไิว้แล้วอย่าง

ชัดเจน ก่อนท�าสมาธิก็ใช้ปัญญาสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบมา

ศึกษาในวิธีท�าสมาธิให้เข้าใจ ถ้าจะเรียบเรียงตามค�าสอนของ

พระพุทธเจ้าที่เป็นหลักเดิมจะออกมาเป็น “ปัญญา ศีล สมาธิ”

ในยุคนี้สมัยนี้ ที่ทุกคนได้อ่านรู้ในต�าราในค�าว่าสิกขา ๓ 

และรู้กนัท่ัวไปว่า “ศีล สมาธ ิปัญญา” ทีย่่อมาจากมรรค ๘ หมวด

เดียวกัน จะเป็นเหตุให้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีปัญญาน้อยไม่สามารถ

ล่วงรูไ้ด้ ขอให้ท่านผูรู้ท้ัง้หลายได้พิจารณาดก็ูแล้วกนั ถ้าออกมา
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ในหมวดการศึกษาในภาคปริยัติก็ไม่มีปัญหาอะไร ถ้าจะน�ามา

ปฏิบตัแิล้ว รูส้กึว่าไม่สอดคล้องกนั ไม่เหมอืนหลกัเดมิทีพ่ระพุทธเจ้า

วางไว้

ฉะนั้น ต�าราที่ศึกษาอยู่ก็ใช้ปัญญาศึกษาให้ดี มิใช่ว่าอ่าน

จ�าเอาตามต�ารา รู้ไปตามต�าราเท่านั้น แม้แต่อุบายการปฏิบัติที่

มตี�าราสอนกันอยูใ่นขณะน้ีกต็าม ต้องศกึษาให้เข้าใจ ให้รูจ้กัทีไ่ป

ทีม่าด้วยเหตดุ้วยผล เพือ่ไม่ให้เกดิความเห็นผดิ ถ้าความเห็นผดิ

เป็นจุดเร่ิมต้นเมือ่ไร การปฏบิติัอย่างไรและวธิใีด กจ็ะกลายเป็น

มจิฉาวายามะ มคีวามเพยีรผดิต่อไป จะกลายเป็นมจิฉาปฏบิตัโิดย

ไม่รูตั้ว งานทางโลกก็มโีอกาสแก้ไขให้ถกูได้ การท�าผดิการพดูผดิ

ก็ยังมีเวลาให้แก้ตัว ส่วนการภาวนาปฏิบัติซึ่งเป็นเรื่องของใจ

โดยเฉพาะ ถ้าปฏิบัติผิดเล็กน้อย ก็พอจะแก้ไขได้ ถ้าปฏิบัติมี

ความผิดพลาดไปมาก ก็ยากที่จะแก้ไข หรือแก้ไขไม่ได้เลย

ฉะนั้น ก่อนจะลงมือปฏิบัติต้องศึกษำแนวทำงปฏิบัติ

ให้เข้ำใจ หรือมีครูอำจำรย์ผู้ที่ท่ำนได้ผ่ำนกำรปฏิบัติที่ถูกต้อง

มำแล้ว ถ้ำเป็นได้อย่ำงนี ้กำรปฏบิตักิจ็ะก้ำวหน้ำไปด้วยด ีไม่มี

ควำมลงัเลสงสยัในอบุำยวธิกีำรปฏบิตัแิต่อย่ำงใด หากมวีาสนา

บารมีพร้อมแล้ว กจ็ะเกิดความรู้แจ้งเหน็จรงิในสจัธรรม บรรลเุป็น
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พระอริยเจ้าในชาตินี้ได้เลย

๕. อย่ำได้เชือ่เพยีงสกัว่ำ ตรรก คดิค�ำนวณด้วยกำรสุม่เดำเอำ 

ในวิธกีารสุม่เดานีจ้ะมีความเสีย่งต่อความผดิพลาดได้ง่าย เหมือนกบั

การเดินทาง ถ้าไปด้วยการสุม่เดา โอกาสเกิดความผดิพลาดมสีงู 

เช่น งานทางโลกที่ทุกคนท�ากันอยู่ เมื่อท�าด้วยความสุ่มเดา 

งานทุกประเภทจะเกิดความผิดพลาดได้ กว่าจะแก้ไขปรับปรุง

ให้เข้าที่ได้ก็เสียเวลาไปไม่น้อย หรืองานน้ันจะแก้ไขไม่ได้เลย 

การปฏิบัติธรรมอันมีความละเอียดอ่อน ถ้าสุ่มเดาถูก ก็ถือว่า

โชคดีไป ถ้าสุ่มเดาผิด การปฏิบัติก็จะเกิดมีปัญหา

เพราะการปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องของใจโดยเฉพาะ ปฏิบัติ

ทางกายวาจาก็เป็นอุบายวิธีเพื่อส�ารวมเข้าไปหาใจ ฉะนั้น ใจจึง

เป็นศูนย์รวมให้แก่หมวดธรรมทั้งหลาย จึงเรียกว่าใจเป็นใหญ่ 

เป็นประธาน ให้แก่หมวดธรรมทัง้ปวง การปฏบิตัธิรรม ต้องศกึษา

ด้วยสติปัญญาให้รู้ชัดว่า ธรรมหมวดใดควรจะปฏิบัติอย่างไร 

ธรรมหมวดใดควรละ ธรรมหมวดใดควรเจริญให้มาก ก็ต้อง

พิจารณาให้รู้ด้วยเหตุและผล มิใช่ว่าจะภาวนาปฏิบัติไปแบบ

สุม่เดาเอา ถ้าหากสุม่เดาผดิ จะมกีารพลกิลอ็คเกดิขึน้ได้ ธรรมท่ี

ควรละก็ไปท�าให้มากขึ้น ธรรมท่ีควรเจริญให้มากขึ้นก็กลับไป
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ละทิ้งเสีย ก็เป็นลักษณะปฏิบัติแบบสุ่มเดาไป อะไรก็เกิดขึ้นได้ 

เหมอืนเล่นการพนันทุกประเภทดว้ยการสุ่มเดา โอกาสที่

จะถูกนั้นมีน้อยมาก หรือไม่ถูกเลย หรือเหมือนกับการรับเหมา

ก่อสร้างบ้านอาคารต่างๆ คดิค�านวณราคาแบบสุม่เดา ผูรั้บเหมา

มีแต่การขาดทุน บ้านอาคาร ค�านวณสุ่มเดาในการรับน�้าหนัก 

อุปกรณ์ในการก่อสร้างไม่ได้มาตรฐาน สิง่ก่อสร้างทัง้หมดทรงอยู่

ได้ไม่นานก็จะทรุดตัวพังไปตามๆ กัน นี้ฉันใด การปฏิบัติธรรม

ด้วยการสุ่มเดา โอกาสในการปฏิบัติผิดนั้นมีสูง จะเลือกอะไร

กต็าม ถ้าสุม่เดา จะเลอืกถกูของจรงินัน้เป็นของยาก ส่วนมากจะ

ถูกแต่ของปลอมที่ไม่มีคุณภาพอะไร 

พระพทุธเจ้าได้ตรสัไว้ว่า ธัมมวิจยะ การเลือกเฟ้นในธรรม

ให้ถูกต้องตามหลักความเป็นจริง จึงเป็นสิ่งส�าคัญยิ่ง เมื่อน�ามา

ปฏิบัติก็จะเกิดผลให้ได้รับอย่างสนิทใจ การปฏิบัติแบบสุ่มเดา 

ก็เหมือนคนตาบอดท�างานลูบคล�าไปมา หาจุดไม่ถูกว่าจะท�าไป

อย่างไร ธัมมปรามาส การลูบคล�าในธรรมที่จะน�ามาปฏิบัติก็

เช่นเดียวกัน ไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นในการปฏิบัติในรูปแบบใด 

จับต้นชนปลายเกิดความสับสนไม่แน่ใจ ในที่สุดก็คือการสุ่มเดา 

ปฏบิตัไิปบ้าง ถามหลวงพ่อหลวงตาไปบ้าง ถ้าถามถูกองค์ท่ีรู้จริง
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เห็นจรงิในธรรม กโ็ชคดีไป ถ้าถามถกูองค์ทีก่�าลงัสุม่เดาเหมือนเรา 

ก็จะได้อุบายธรรมะมาปฏิบัติด้วยการสุ่มเดาต่อไป

๖. อย่ำได้เช่ือเพยีงสกัว่ำคำดคะเนตำมหลกัเหตผุลของ

ปรชัญำเพยีงอย่ำงเดยีว นีก้เ็ป็นอกีวธิหีนึง่ทีเ่ราควรวนิจิฉยัให้ดี 

ในหลักปรัชญานั้นควรเชื่อถือได้เพียงใด เป็นเพียงหลักวิชาการ

เหตุผลของผู้อื่นได้ให้ความคิดเห็นเอาไว้เท่านั้น การคาดคะเน

ไปตามหลักการอาจผิดได้ถูกได้ การคาดหมายว่าสิ่งนั้นควรเป็น

อย่างนั้น สิ่งนี้ควรเป็นอย่างนี้ ถ้าคาดการณ์เอาเหตุผลเข้าข้าง

ตัวเอง และตีความหมายเข้าข้างตัวเอง คาดคะเนในเหตุผลเข้า

ข้างตัวเอง ถ้าในลักษณะนี้ ย่อมผิดจากความเป็นจริงไปได้

เหมือนยุคปัจจุบันที่มีอุบายการปฏิบัติท่ีแตกต่างกัน 

กเ็พราะตคีวามหมายในธรรมให้เข้ากนักบัความเหน็ของตวัเองว่า 

ธรรมะหมวดนัน้ควรเป็นอย่างน้ัน ธรรมะหมวดนีค้วรเป็นอย่างนี้ 

มีอุบายวิธีตีความในหลักธรรมะเข้ามาประกอบกับความเข้าใจ

ของตน ให้มีความสัมพันธ์กลมกลืนกันไปในความหมายน้ันๆ 

น�ามาประสานให้เป็นเร่ืองเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน อ้างอิงเอา

ธรรมะหมวดนัน้บ้างหมวดนีบ้้าง คาดคะเนเอาบ้าง ตคีวามหมาย

ให้เข้ากันกับที่คาดคะเนเอาไว้
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เหมอืนบางศาสนาเขาก็มอีบุายเอาค�าสอนของพระพทุธเจ้า

เข้ามาประยกุต์ให้เข้ากนักบัศาสนาเขาได้ ตคีวามหมายโยงใยให้

เป็นเรือ่งเดยีวกัน ท�าให้ผู้อ่านผู้ฟังเกิดความเชือ่ถือได้ว่า ศาสนานัน้ๆ 

มีหลักค�าสอนเหมือนกันกับพระพุทธศาสนานั้นเอง

ฉะนัน้ การคาดคะเนตามหลกัเหตผุล ชาวพทุธด้วยกนักย็งั

ตคีวามหมายในหมวดธรรมมีความแตกต่างกนัไป เช่นค�าว่า พทุโธ 

แปลว่า ผูรู้ ้ผูต้ืน่ ผูเ้บกิบาน การตคีวามในค�าว่า ผู้รู้ ผูต้ืน่ ผูเ้บกิบาน 

กม็กีารตคีวามทีแ่ตกต่างกันไป นีก็้เพราะการคาดคะเนตคีวามไป

ตามเหตผุลของแต่ละท่านไม่เหมอืนกนั หรอืค�าว่าวปัิสสนา และ

ค�าว่าวิปัสสนาญาณ ก็ยังคาดคะเนตีความหมายตามความเห็น

ของตน มีเหตุผลมารองรับพอเชื่อถือได้ ใครท่ีไม่มีสติปัญญา

รอบรู้จริงก็จะเกิดความเข้าใจว่าเป็นจริงอย่างนั้น

ฉะนัน้ กำรคำดหมำยคำดคะเน อย่ำเพิง่ตดัสินใจเชือ่ว่ำเป็น

จรงิไปเสยีทัง้หมด ถึงจะมเีหตผุลมำรองรบัอยูก่ต็ำม ถ้ำเหตผุลนัน้

ไม่เป็นธรรม กเ็กดิควำมผดิพลำดจำกหลกัควำมเป็นจรงิไปได้ 

เพราะทกุอย่างทกุเรือ่งมนัมเีหตุผลเป็นความจริงอยูใ่นตวัมนัเอง 

ใครจะตคีวามหมายให้เหตุผลให้เป็นไปในอุบายอย่างอืน่ก็ย่อมท�าได้ 

ส่วนเหตุผลที่เป็นจริงก็จะเป็นความจริงตลอดไป นักปราชญ์ก็มี
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เหตผุลของนกัปราชญ์ คนพาลกม็เีหตผุลของคนพาล ผูป้ฏบิติัธรรม 

ผูส้อนธรรม กม็เีหตผุลเฉพาะตวั แต่เหตผุลของใครมคีวามถกูต้อง

ในความเป็นจริงในธรรมมากที่สุด นี้ก็ต้องเอาผลที่ได้รับนั้น

พิจารณาไปหาเหตุ จะรู้ได้ทันทีว่าความผิดความถูกเนื่องด้วย

เหตุอะไร จะตัดสินใจได้ทันที

๗. อย่ำได้เชื่อเพียงสักว่ำตรึกตำมอำกำร ค�าว่าตรึก ใน

ความหมายง่ายๆ กค็อืนกึขึน้ได้นัน้เอง ค�าว่าตรอง ก็หมายความ

ว่าพิจารณา ฉะนั้น กำรตรึกหรือนึกข้ึนได้ในสิ่งใด เรื่องอะไร 

อย่ำเพิ่งปักใจเชื่อว่ำกำรตรึกได้อย่ำงนั้นจะมีควำมถูกต้องไป

เสียทั้งหมด ตรึกผิดก็เป็นไปได้ หรือตรึกถูกก็เป็นไปได้เช่นกัน 

เพราะการตรึกน้ีเกดิจากความเห็นส่วนลกึของใจ ถ้าความเหน็ผดิ

ก็ตรึกผิด ถ้าความเห็นถูกก็ตรึกถูก 

จะรู้ว่าการตรึกนั้นผิดหรือถูก ก็ใช้วิธีการตรอง หมายถึง

การพิจารณาในการตรึกนั้นว่าตรึกในสิ่งใด ตรึกในทางโลกหรือ

ตรึกในทางธรรม น�าการตรึกนั้นมาพิจารณาให้เข้าใจว่าตรึก

อย่างไรพอเชื่อถือได้ ตรึกอย่างไรเชื่อถือไม่ได้ ตรึกในเรื่องดีหรือ

ตรึกในเรื่องชั่ว ถ้าเห็นว่าตรึกในเรื่องชั่วก็ตัดทิ้งไป อย่าได้เชื่อใน

การตรึกอย่างนั้น
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ค�าว่าตรกึในความหมายหนึง่เรยีกว่าระลกึขึน้ได้ เช่น ระลกึ

ตามอาการของจิต อาการของจิตอารมณ์ของจิตยังตกอยู่ใน

สังขาร เรียกว่าสังขารจิต สังขารจิตนี้เองจะไปตรึกในสมมติ

นั้นบ้าง ตรึกในสมมตินี้บ้าง จึงอย่าได้เชื่อว่าการตรึกอย่างนี้เป็น

ธรรมอนัจะน�าไปสู่ความรูแ้จ้งเหน็จรงิตามความเป็นจรงิได้ เพราะ

การตรกึอย่างนีจ้ะเป็นเหตุให้เกดิเป็นสงัขารการปรงุแต่งไปตาม

สมมติทั้งหลาย จึงอย่าได้เชื่อในการตรึกว่าถูกต้องทั้งหมด

ประการหน่ึง ผูท้�าสมาธมิจีติสงบอยูบ่่อยๆ หรอืมคีวามสงบ

อยู่นานๆ จิตได้วางเฉยอยู่ อาจจะตรึกไปในภูมิธรรมต่างๆ ได้ 

เพราะอาการของจติในขณะนัน้ไม่มอีะไร จะเกดิความเข้าใจตรกึ

ขึ้นมาว่า นี้เป็นภูมิธรรมของพระอริยโสดาบันบ้าง เป็นภูมิธรรม

ของพระสกิทาคามีบ้าง เป็นภูมิธรรมของพระอนาคามีบ้าง เป็น

ภมูธิรรมของพระอรหนัต์บ้าง อาจตรกึไปว่าอาการของจติอย่างนี้ 

เป็นปฐมฌานบ้าง เป็นทุตยิฌานบ้าง เป็นตตยิฌาน เป็นจตตุถฌาน 

เป็นรูปฌาน เป็นอรปูฌานไปบ้าง ฉะนัน้ การตรึกอย่างนีจ้ะเชือ่ถอื

ไม่ได้เลย เป็นการตรึกที่เกิดจากความเห็นผิดความเข้าใจผิด 

กลายเป็นผู้ส�าคัญผิดในอาการอย่างนั้น ผู้ปฏิบัติอย่าได้เช่ือ

เพียงสักว่าตรึกตามอาการ ก็เป็นในลักษณะอย่างนี้นี่เอง ถ้าผู้มี
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สัมมาปฏิบัติ มีสติสัมปชัญญะ มีปัญญารอบรู้ในเหตุและผล 

และรอบรู้ในหลักสัจธรรมความเป็นจริงอยู่แล้ว สิ่งทั้งหมดนี้จะ

ไม่มีการตรึกในลักษณะนี้เลย และไม่เชื่อว่าการตรึกอย่างนี้มี

ความถูกต้องแต่อย่างใด มีปัญญารอบรู้อยู่ว่าลักษณะอาการ

อย่างนี้ยังตกอยู่ในสังขาร เกิดขึ้นแล้วดับไปไม่คงที่

๘. อย่ำได้เชือ่เพียงสกัว่ำชอบใจท่ีเข้ำกนัได้กบัทฏิฐขิองเรำ 

ทฏิฐ ิหมายถงึความเห็น เป็นอบุายในการปฏิบตัไิด้อย่างด ีส่วนมาก

คนเราจะเข้าใจว่า สิง่ใดทีไ่ด้มา จะเป็นทีถ่กูใจในความเหน็ของเรา 

ใครท�าถกูใจในความเห็นของเรา ใครพูดถกูใจในความเหน็ของเรา 

ใครให้อะไรมาก็เป็นที่ถูกใจของเรา และเชื่อว่าสิ่งทั้งปวงเข้ากัน

ได้กบัความเหน็ของเรา จะมองในสิง่น้ันเป็นสิง่ทีด่ไีปเสยีทัง้หมด 

จะทะนุถนอมรักษาไว้ให้ดทีีส่ดุ ไม่อยากให้มกีารเปลีย่นแปลงไป

ความชอบใจในส่ิงใด ความเข้าใจว่าส่ิงนัน้จะอยูกั่บตวัเรา

ไปตลอด จะเป็นสามีภรรยา ลูกหลาน ตลอดจนส่ิงทีน่่ารักท้ังหลาย 

กเ็หน็ว่ามีความชอบใจไปเสยีทัง้หมด โดยไม่ได้คดิว่าสิง่น้ันจะท�า 

ให้เราเกิดความทกุข์ใจได้ มีแต่ความหลงใหลไปว่าส่ิงนัน้เป็นของ

เราจริงๆ คิดว่าส่ิงทัง้หลายจะอยูร่่วมกนัไปได้ตลอดกาล ไม่เข้าใจ

ว่าสิ่งทั้งปวงนั้นเป็นสังขารที่ตกอยู่ในอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา 
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เป็นสิง่ทีไ่ม่เทีย่ง ทัง้เป็นเหตใุห้เกดิทกุข์ และสญูสลายจากกนัไป 

เมือ่สิง่เหล่านัน้เป็นไปตามความจรงิเมือ่ไร ใจทีม่คีวามยดึมัน่ถอืมัน่

ในสิง่น้ัน ก็จะเกดิความรูส้กึว่าไม่สบายใจในสิง่ทีม่กีารเปลีย่นแปลง

ไป มคีวามทกุข์ใจในสิง่ทีเ่ราก�าลงัยดึถอื และเสยีใจในสิง่ทีส่ญูสลาย

จากตัวเราไป

พระพุทธเจ้าจงึได้ตรสัว่า “อย่าได้เชือ่เพยีงสกัว่าชอบใจใน

สิง่นัน้ และอย่าได้เชือ่ว่าสิง่นัน้จะเข้ากนัได้กับความเห็นของเรา” 

ถ้าทิฏฐิมีความเห็นไปในทางที่ผิด ความชอบใจก็ชอบไปในทาง

ที่ผิดเช่นกัน

ประการหน่ึง ให้พิจารณาในความเห็นของเราว่า ขณะนีเ้รา

มคีวามเหน็เป็นสมัมาทฏิฐหิรอืมคีวามเหน็เป็นมจิฉาทฏิฐ ิถ้าเรา

เป็นมจิฉาทฏิฐ ิมีความเหน็ผดิในธรรม ถ้าหากเราได้ฟังธรรมตรง

ตามความเหน็ของเรา กจ็ะเกดิความชอบใจว่าธรรมนัน้เข้ากนัได้

กับความเห็นของเรา

ฉะนัน้ กำรฟังธรรมอย่ำเอำแค่เพยีงชอบใจเท่ำนัน้ ต้องฟัง

เอำเนือ้หำสำระ ฟังเอำควำมหมำยในเหตผุลว่ำธรรมนัน้ถกูต้อง

ตำมควำมเป็นจรงิหรอืไม่ อย่ำเอำควำมถกูใจมำเป็นตวัตดัสนิ

ว่ำธรรมนัน้ดแีล้ว ให้เอำควำมถกูต้องในหลักควำมเป็นจรงิมำ
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เป็นเครือ่งตดัสนิช้ีขำด ว่ำเป็นไปในอนจิจงั ทกุขงั อนตัตำ จรงิๆ 

เป็นแนวทำงปฏบิตัเิพือ่ให้ถงึซึง่ควำมสิน้สดุแห่งทกุข์ ถ้าธรรมใด

ไม่เป็นไปตามไตรลกัษณ์ ถงึจะมคีวามชอบใจในธรรมนัน้อยูก่ต็าม 

กอ็ย่าได้เชือ่ว่าธรรมนัน้เป็นแนวทางทีต่รงต่อมรรคผลนพิพานได้

ขอผู้ปฏิบัติทั้งหลายจงฝึกสติปัญญาและเหตุผลของเรา

ให้ด ีมอีะไรเกดิขึน้จะได้น�ามาแก้ปัญหาให้แก่ตัวเองได้ จะไม่เชือ่

แบบงมงายไปตามความเหน็ดงัทีเ่คยเป็นมา เพราะความชอบใจ

เป็นไปในความเห็นผิดก็จะเกิดความหลงผิดต่อไป

๙. อย่ำได้เช่ือเพยีงสกัว่ำผูพ้ดูเป็นท่ีน่ำเชือ่ถอืได้ นีก็่เป็น

อุบายในการฝึกตัวเองอีกวิธีหนึ่ง ถึงผู้พูดจะเป็นที่น่าเชื่อถือได้

กต็าม เรือ่งทีท่่านพูดนัน้เราอย่าเพิง่น้อมใจเชือ่เลยทเีดยีว ให้เอา

เรื่องที่ท่านพูดนั้นมาพิจารณาในเหตุผลว่า เรื่องที่ท่านพูดนั้นมี

เหตุผลพอเช่ือถอืได้หรือไม่ ให้ใช้ปัญญาวจัิยวิเคราะห์ตคีวามหมาย

ในเรือ่งทีท่่านพดูนัน้ให้เข้าใจ เมือ่มเีหตผุลพอเชือ่ถอืได้ จึงตดัสนิ

ใจเชื่อในภายหลัง ถ้าเชื่อเร็วเกินไป จะเกิดความงมงายตามมา 

ทุกอย่างจะต้องพิจารณาด้วยปัญญาให้แยบคาย มิใช่ว่าจะเช่ือ

แต่ผูอ้ืน่พดูให้ฟังเพียงฝ่ายเดยีว ดงัมบีคุคลประกอบในการตดัสนิ

ในความเชื่อดังนี้
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ในสมัยครัง้พทุธกาล มภิีกษุกลุม่หนึง่ได้เข้าเฝ้าพระพทุธเจ้า

เพือ่ฟังธรรม เพือ่จะน�าไปปฏบิติัในสถานทีต่่างๆ ด้วยความตัง้ใจ 

เมือ่ได้ฟังธรรมจากพระพทุธเจ้าแล้ว กจ็ดจ�าเอาธรรมนัน้ใส่ใจไว้

เป็นอย่างดี ในขณะเที่ยววิเวกภาวนาปฏิบัติอยู่นั้น บังเอิญไป

พบพระสารบีตุร จงึได้สนทนาธรรมกบัพระสารบีตุรว่า “ดกู่อน ท่าน

สารีบุตร ข้าพเจ้าได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้ามาอย่างนี้ๆ ท่าน

พระสารบีตุรจะเชือ่หรือไม่” ท่านพระสารีบุตรตอบว่า “ไม่เชือ่” 

พระเหล่าน้ันได้ฟังพระสารีบตุรว่าไม่เช่ือในธรรมของพระพทุธเจ้า 

จงึได้น�าเรือ่งนี้กลับไปเล่าถวายใหพ้ระพทุธเจ้าไดท้รงทราบตาม

เหตุการณ์ว่าเป็นอย่างนี้ๆ

พระพทุธเจ้าจึงให้พระเหล่านัน้ไปนมินต์พระสารบีตุรเข้า

เฝ้าทนัที พระพทุธเจ้าได้ถามพระสารบีตุรว่า “ธรรมทีเ่ราตถาคต

ได้อธิบายให้พระเหล่าน้ีฟัง พระสารีบุตรไม่เชื่อจริงหรือไม่” 

พระสารีบตุรกราบทลูว่า “จรงิพระเจ้าข้า” พระพทุธเจ้าถามต่อไปว่า 

“ท�าไมจึงไม่เชื่อธรรมของเราตถาคต” พระสารีบุตรกราบทูลว่า 

“ธรรมหมวดนั้นข้าพระองค์ยังไม่ได้พิจารณาให้รู ้เห็นตาม

ความเป็นจรงิก่อน พระเจ้าข้า” พระพทุธเจ้าตรสัว่า “นีภิ่กษุทัง้หลาย 

พระสารีบุตรเป็นปราชญ์ผู้ฉลาดในธรรม ไม่เชื่ออะไรง่ายดาย 
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ตราบใดทีย่งัไม่รูเ้หน็ด้วยปัญญาของตนเอง พวกเธอทัง้หลายควร

เอาเป็นแบบอย่าง ธรรมใดที่ฟังไปแล้ว ให้น�ามาพิจารณาด้วย

ปัญญาของตัวเองให้รูเ้หน็ตามความเป็นจรงิพร้อมทัง้เหตแุละผล 

ให้มีความเข้าใจในธรรมนัน้แจ่มแจ้งเฉพาะตวั นัน้แลจงึตดัสนิใจ

เชื่อในภายหลัง มิใช่ว่าฟังธรรมแล้วก็เช่ือตามๆ กัน ถ้าเป็นใน

ลักษณะนั้น จะมีแต่ความโง่เขลาเป็นสมบัติของตัวเอง”

น้ีพวกเราทั้งหลายเมื่อได้ฟังเรื่องนี้แล้ว ควรจะเอาเป็น

แบบอย่างในการฝึกตัวเอง อ่านหนังสือธรรมะก็ดี ฟังเทศน์ก็ดี 

อย่าเพิง่ตดัสนิเชือ่เลยทเีดยีว ให้ใช้ปัญญาพจิารณาในเหตผุลจน

เกิดความรู้จริงเห็นจริงตามความจริงก่อน จึงเชื่อในภายหลัง 

ไม่เช่นนั้นจะกลายเป็นผู้งมงายไปจนตลอดวันตาย

๑๐. อย่ำได้เชือ่เพยีงสกัว่ำสมณะนัน้เคยเป็นครูของเรำ 

ในความหมายในข้อนี้มี ๒ ประโยค

(๑) อย่าได้เชื่อ

(๒) เพยีงสกัว่าสมณะน้ันเคยเป็นครขูองเรา ดงัจะได้อธิบาย

ขยายในความหมายทั้งสองประโยคนี้ให้เข้าใจ

ค�าว่าอย่าได้เชื่อ หมายถึงอย่าได้เชื่อว่าสมณะองค์นั้นจะ

มีความเห็นท่ีเป็นธรรมถูกต้องไปเสียทั้งหมด ถึงท่านจะเป็น
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นกับวช ความรูค้วามเข้าใจในสิง่ต่างๆ อาจผดิพลาดได้ ความเข้าใจ

ของท่านอาจผิดได้ถูกได้ตามความเห็นของท่านเอง เมื่อได้ฟัง

ท่านพดูในเรือ่งอะไร กอ็ย่าเพิง่น้อมใจเช่ือเลยทเีดยีว ให้เอาเรือ่ง

ที่ท่านผู้นั้นพูดมาพิจารณาก่อนว่า เร่ืองที่ท่ำนพูดมีเหตุผลพอ

เชื่อถือได้ หรือเชื่อถือไม่ได้เพียงใด เพรำะเรื่องของท่ำนพูด

เพียงเป็นเหตุ แล้วให้ใช้ปัญญำพิจำรณำดูผลที่จะเกิดขึ้นว่ำ

จะออกมำในลกัษณะใด ให้เข้ำใจในผลทีจ่ะเกดิตำมมำว่ำผดิถกู

ชัว่ดีอย่ำงไร มิใช่ว่าท่านเคยเป็นครูของเราแล้ว จะเชือ่เลยทเีดยีว

ฉะนั้น จงฝึกตัวให้เรำเป็นผู้มีนิสัยอย่ำเชื่อในส่ิงใดเร็ว

เกินไป ไม่เช่นนั้นจะกลำยเป็นผู้มีนิสัยเชื่ออะไรที่งมงำยโดย

ไม่รู้ตัว ถึงท่านนั้นจะมีบุญคุณต่อเรา เคยสงเคราะห์เรามาใน

ส่ิงต่างๆ แล้วกต็าม กต้็องแยกออกจากกนัเป็นคนละส่วน บญุคณุ

ก็เป็นอีกส่วนหนึ่ง ความถูกต้องก็เป็นอีกส่วนหนึ่ง ท่านเคยเป็น

ครูเรามาก็เป็นอีกส่วนหนึ่ง มิใช่ว่าท่านมีบุญคุณต่อเราและเคย

เป็นครูอาจารย์เรามา ท่านว่าอย่างไร เราก็จะน้อมใจเชื่อรับเอา

ทั้งหมด เรำต้องฝึกตัวให้เป็นผู้รู้เหตุรู้ผล ให้รู้จักผิดถูกช่ัวดี 

ว่ำอะไรควรเชือ่ถอืได้ อะไรไม่ควรเชือ่ถอื อะไรถกูต้อง อะไรไม่

ถกูต้อง ก็รูก้นัด้วยเหตแุละผล กจ็ะเลอืกเอาความถกูต้องนัน้ได้
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ฉะนัน้ เรำจงฝึกสตปัิญญำให้ด ีฝึกจนมคีวำมฉลำดรอบรู้

ตำมควำมเป็นจริงในสิ่งนั้นๆ อยู่เสมอ ฝึกควำมสังเกต ฝึกคิด

พจิำรณำในสิง่ต่ำงๆ ให้เกิดเป็นนสิยั ฝึกวจิยัวจิำรณ์วเิครำะห์

ใคร่ครวญในสิง่นัน้ให้เข้ำใจว่ำ เหตอุย่ำงนีจ้ะมีผลเป็นอย่ำงนัน้ 

ผลเป็นอย่ำงน้ันเกิดจำกเหตุอย่ำงนี้ ถ้ำฝึกนิสัยให้เป็นไปใน

ลกัษณะนี ้ชือ่ว่ำผูน้ัน้ฝึกปัญญำ ฝึกควำมฉลำดรอบรูใ้ห้เกดิขึน้

แก่ตัวเอง ปัญญาเดิมเรามีอยู่แล้ว แต่ยังไม่เคยฝึก ให้เราได้

เริ่มฝึกปัญญาเรานับแต่บัดนี้เป็นต้นไป ให้ฝึกคิดพิจารณาตาม

หลักความจริงคือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา และฝึกคิดพิจารณาว่า

ไม่มส่ิีงใดเป็นของเราทีแ่น่นอน อกีไม่นานกจ็ะพลดัพรากจากกนั

ดังนี้



บทส่งท้ำย

หนังสือ “ปัญญาอบรมใจ” ท่ีข้าพเจ้าได้อธิบายในเรื่อง

สัปปุริธรรม ๗ เรื่องกาลามสูตรนี้ เป็นอุบายที่จะน�าไปปฏิบัติได้

เป็นอย่างดี คิดว่าผู้อ่านจะเข้าใจความหมายในธรรมแต่ละข้อ 

พอจะน�าไปปฏิบัติได้ กิริยำวำจำของเรำมีควำมบกพร่องที่

ตรงไหน เรำต้องแก้ไขปรบัปรงุให้ดขีึน้ มใิช่ว่ำจะปล่อยเรีย่รำด

ไปตำมควำมคะนองของตัวเอง และก่อให้เกิดปัญหำในสังคม

ทั่วไป อยำกท�ำอะไรก็ท�ำไปตำมใจชอบ จะพูดอะไรก็พูดไป

ตำมที่อยำกจะพูด จึงเป็นผู้หลงตัวลืมตัวไปตำมมำนะอัตตำ 

จนท�ำให้คนอื่นเดือดร้อนเพรำะกำรท�ำกำรพูดของเรำ ขอให้

ทุกท่านที่ได้อ่านหนังสือนี้แล้ว จงปฏิบัติตัวเองให้เป็นไปตาม

ธรรมดังที่ข้าพเจ้าได้อธิบายนี้ด้วยเทอญ



ปัญญำอบรมใจ
พระอำจำรย์ทูล ขิปฺปปญฺโญ

หนังสือเล่มนีี้เป็นมรดกธรรมท่ีพระอาจารย์ทูล ขิปฺปปญฺโญ อดีตเจ้าอาวาส 
วัดป่าบ้านค้อ เขียนขึ้นและจัดพิมพ์เป็นหนังสือคร้ังแรกในปี พ.ศ. ๒๕๔๑     
โดยมีจุดประสงค์เพื่อเผยแผ่แนวค�าสอนดั้งเดิมของพระพุทธเจ้า ซึ่งมุ่งเน้น 
การสร้างสมัมาทฏิฐ ิปัญญาความเหน็ชอบ ให้เกดิข้ึนท่ีใจ ส�าหรับผูท้ีป่รารถนา
ความสุขในชีวิต ตลอดจนผู้ที่มุ่งหวังมรรคผลนิพพาน

ผู้จัดพิมพ์  : วัดซานฟรานธัมมาราม
ภำพปก   : ธนวัฒน์ พิษณุวงศ์

สงวนลิขสิทธิ์
ห้ามพิมพ์จ�าหน่าย คัดลอก และพิมพ์ซ�้าเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ไปเผยแพร่
ทางสื่อทุกชนิดโดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้สนใจกรุณาติดต่อ

วััดซำนฟรำนธัมมำรำม   2645 Lincoln Way, San Francisco, CA 94122

โทร. ๑-๔๑๕-๗๕๓-๐๘๕๗ • watsanfran.org • watsanfran@yahoo.com

 วัดป่ำบ้ำนค้อ   หมู่ ๗  ต.เขือน�้า อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี ๔๑๑๖๐
โทร. ๐๘๙-๔๑๖-๗๘๒๕ • watpabankoh.com • watpabankoh@gmail.com



ผู้สนใจอ่ำนหนังสือธรรมะและฟังบันทึกเสียงธรรมเทศนำ

ของพระอำจำรย์ทูล ขิปฺปปญฺโญ สำมำรถดำวน์โหลดได้ที่

http://watpabankoh.com

http://kpyusa.org

http://luangporthoon.net



ผู้ใดมีควำมประสงค์จะสมทบทุนในกำรจัดพิมพ์หนังสือธรรมะ

กรุณำติดต่อ คุณโสรัตยำ สุริย์จำมร  soratya@yahoo.com 

ธนำคำรกรุงเทพ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 650-0-12774-8






