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ค�าน�า

 หนงัสือ “เริม่ต้นสมัมาทิฏฐ”ิ นี ้เรยีบเรยีงจาก 
ค�าบรรยายบรรยาย เรื่อง “สัมมาทิฏฐิ” ที่ คลีนิค 
ทันตกรรมปากน�้า อ.เมือง จ.สมุทรปราการ วันเสาร์ ที่ 
8 สิงหาคม ๒๕๕8 เวลา 13.๐๐ - 16.๐๐ น. แบ่งการ
บรรยายเป็น ๒ ช่วง คุณ ปาริชาติ กาญจนวลีรัตน์ 
เป็นผู้ถอดค�าบรรยายผู้บรรยายได้น�ามาปรับปรุงเพ่ิม
เติมตามสมควร

 สัมมาทิฏฐ ิคือ ความเห็นตรงถูกต้องตามความ
เป็นจรงิ เป็นข้อแรกในอรยิมรรคมอีงค์ 8 เป็นตวัน�าเข้าสู่
การปฏบิตัทิีถ่กูต้อง ช�าระสิง่ผดิพลาดการด�าเนนิชวิีตให้
หมดไป เพื่อให้เหลือเฉพาะข้อปฏิบัติที่ถูกตรง บริสุทธิ์



หมดจดจากกเิลสตณัหาอปุาทาน ได้ด�าเนนิชวีติทีด่ทีีส่ดุ 
ตามแนวพรหมจรรย์อนัดเีลศิทีพ่ระอรหนัตสมัมาสมัพุทธ
เจ้าทรงประกาศไว้ อนัเป็นทางน�าไปสูค่วามสงบ ร่มเยน็ 
เป็นสุข พ้นทุกข์ ถึงพระนิพพาน อย่างแท้จริง 

 สัมมาทิฏฐิท�าให้ละมิจฉาทิฏฐิซึ่งเป็นกิเลสตัว 
มโีทษร้ายแรงทีส่ดุ ท�าให้หนกัแน่นในเหตผุลของธรรมะ 
รู้ดี รู้ชั่ว รู้ถูก รู้ผิด รู้บาป รู้บุญ รู้คุณ รู้โทษ รู้การเวียน
ว่ายตายเกิด ช่วยช�าระจิตให้สะอาด มีศรัทธาในปัญญา
ตรัสรู้ของพระศาสดา ละชั่ว ตั้งมั่นอยู่ในบุญกุศล 
และน�าเข้าสู่อริยมรรค อันเป็นประตูอมตะต่อไป 

 ค�าบรรยายนัน้ อธิบายให้ทราบถึงความหมายและ
ประเภทของสัมมาทิฏฐิ ซึ่งมี ๒ ระดับ ได้แก่ 



 (1) ปุญญภาคิยะสัมมาทิฏฐิ เป็นความเห็น 
ตรงถูกต้องฝ่ายบุญ 1๐ ข้อ มีความเห็นตรงถูกต้องว่า 
ทานที่ให้แล้วมีผล จนถึง มีพระพุทธเจ้าตรัสรู้จริง 

 (๒) โลกุตตระสัมมาทิฏฐิ เป็นความเห็นตรง
ถูกต้องกับความจริงระดับสูงสุด คือ เห็นอริยสัจ 4

 การบรรยายครั้งนี้ เน้นส�าหรับผู้เริ่มต้นให้มีความ
เข้าใจขั้นพื้นฐาน จะได้น�าไปศึกษาเพิ่มเติมในโอกาส 
ข้างหน้าต่อไป จึงใช้ชื่อหนังสือว่า เริ่มต้นสัมมาทิฏฐิ

 ขออนุโมทนาผู้ที่เก่ียวข้องในการท�าหนังสือเล่ม 
นี้ และขอขอบคุณญาติธรรมทั้งหลายท่ีมีเมตตาต่อ 
ผูบ้รรยายเสมอมา หากมีความผิดพลาดประการใด อัน
เกิดจากความด้อยสติปัญญาของผู้บรรยาย ก็กราบ 



ขอขมาต่อพระรัตนตรัยและครูบาอาจารย์ทั้งหลาย และ 
ขออโหสิกรรมจากท่านผู้อ่านไว้ ณ ที่นี้ด้วย

สุภีร์ ทุมทอง
ผู้บรรยาย 

๒6 ตุลาคม ๒๕๕๙
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 ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัย
 กราบคุณแม่ชีนะครับ
 สวัสดีครับ ท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่าน

๑. เกริ่นน�า
 วนันีผ้มมโีอกาสมาบรรยายธรรมะให้ท่านทัง้หลาย
ได้ฟัง ส�าหรบัหวัข้อบรรยายทีต่ัง้เอาไว้ในวันนี ้ชือ่หัวข้อ
ว่า “สัมมาทิฏฐิ” ซ่ึงหัวข้อนี้มีความส�าคัญมาก เพราะ
ว่าสัมมาทิฏฐินั้นเป็นองค์แรกของอริยมรรคมีองค์ 8 ซึ่ง
พวกเราทั้งหลายที่เป็นชาวพุทธ ได้ศึกษาค�าสอนของ
พระพุทธเจ้า ก็ทราบว่าชีวิตมันเป็นทุกข์ อุปาทานขันธ์
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ทั้ง ๕ เป็นตัวทุกข์ ท่ียังต้องทุกข์อยู่อย่างน้ี เวียนว่าย
ตายเกดิอยู่อย่างนี ้กเ็ป็นเพราะตณัหา ตณัหาท�าให้เกดิ  
วนเวียนอยู่อย่างนี้ การจะพ้นจากตัณหาได้ จะสิ้น
ตัณหา ดับความอยาก ดับความหิวกระหาย ก็ต้องถึง
นิพพาน นั้นคือเป้าหมาย คือจุดจบของเรื่องราวต่างๆ 

 ถ้าไม่ถึงนิพพาน มันก็ยังไม่จบ จะต้องเวียนว่าย
ไปเรื่อยๆ จะเข้าถึงนิพพาน จะแจ้งนิพพานได้ ต้องสิ้น
ตัณหา ถ้ายังไม่หมดสิ้นตัณหา ไม่หมดกิเลส ไม่หมด
อุปาทาน ก็เข้าถึงนิพพานไม่ได้ มันเชื่อมโยงกันอยู่
อย่างนี ้เราเลยต้องมาท�าให้สิน้ตณัหา ท�าให้หมดตณัหา 
หมดอุปาทาน ให้ปล่อย ให้วาง จะได้เข้าถึงนิพพาน ถ้า 
ไม่อยากจะเป็นทุกข์ ก็ต้องปล่อย ต้องวาง อย่างที่พวก
เราพูดกันบ่อยๆ นั่นแหละ เป็นเรื่องถูกต้องแล้ว 
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 แต่การจะปล่อยจะวาง ก็ไม่ใช่ท�าได้ง่ายๆ พูดง่าย
แต่ท�าล�าบาก ท�ายาก ต้องมีอุบายที่ถูกต้องเหมาะสม  
มีวิธี มีทางส�าหรับด�าเนิน มีปฏิปทาที่จะให้เราได้ปฏิบัติ 
ถ้าใครปฏิบัติได้ ก็วางได้ ถ้าใครปฏิบัติไม่ได้ ก็วาง 
ไม่ได้ แม้จะอยากวางก็ตาม ที่จะปล่อยจะวางได้ จะถึง
ความพ้นทุกข์ ถึงพระนิพพาน ก็มีหนทาง หนทางที่จะ
ท�าให้เข้าถึงนิพพานคืออริยมรรคมีองค์ 8 เป็นมัชฌิมา
ปฏิปทา เป็นข้อปฏบิตัทิีพ่อด ีถกูต้อง เหมาะสม ตรงเป้า 
ตรงจุดกับความพ้นทุกข์คือนิพพาน ท�าแล้วจะท�าให้ถึง
ความสงบ ถงึความร่มเย็นเป็นสขุ จนกระทัง่ถงึความพ้น
ทกุข์คอืนพิพาน ถ้าชือ่ตามหลกัอรยิสจั 4 เป็นทกุขนโิรธ
คามินีปฏิปทา อริยมรรคมีองค์ 8 ประการนี้เท่านั้น เป็น
หนทาง เป็นข้อปฏบิตัเิพือ่ให้เข้าถงึความดบัทุกข์ ความ
หมดทุกข์ ความพ้นทุกข์ 
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 ทีนี้ พอพูดถึงความพ้นทุกข์แล้ว พูดกระจายออก
ไป เป็นความพ้นจากความเศร้าโศก พ้นโรค พ้นภัย  
พ้นเคราะห์ พ้นเสนยีด พ้นจญัไร พ้นเรือ่งร้ายๆ ทัง้หลาย
ก็ได้ เพราะว่าเร่ืองร้ายๆ ทั้งหลาย มันก็รวมอยู่ในค�า
ว่าทุกข์นี่แหละ โศกเศร้า เสียใจ ทุกข์ ทรมาน ประสบ
ความยากล�าบาก ต้องพลดัพรากต่างๆ กร็วมอยูใ่นทกุข์
นีเ่อง และทกุข์อย่างนีท้ีเ่กดิขึน้มาได้ เพราะมตีณัหา คอื 
ความทะยานอยาก ความหิวกระหาย ไม่อิ่ม ไม่เต็ม ไม่
เพยีงพอ ความอยากเพือ่ตวัตน ความรกัตวัเอง พวกเรา
ทั้งหลายที่นั่งๆ อยู่นี่ มานั่งทนทุกข์ ทุกข์อยู่ที่บ้านยัง 
ไม่พอ ยังมานั่งทนฟังอาจารย์พูดอยู่ ก็ต้องทุกข์กัน 
ทั้งนั้น 
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 นัง่ฟังไปกแ็ก่ไป ใกล้ตายไป อย่างนีแ้หละ มนัเป็น
ทุกข์ หนีไม่ออก เดี๋ยวตกเย็นก็ไปทานอาหาร ไปนอน 
ถ้าไม่นอนกไ็ม่ได้ ไม่ทานอาหารกไ็ม่ได้ สงัขารมนับบีคัน้
ให้ต้องท�าอย่างนั้นอย่างนี้ ต้องปรับปรุงไป บริหารดูแล
ไปด้วยความยากล�าบาก แต่ท้ายที่สุดก็พังลง แล้วก็เกิด
ใหม่ไปเร่ือย มันเป็นอย่างนี้ ที่เราได้เรื่องยุ่งยากต่างๆ 
มากมาย ก็เป็นเพราะรักตัวเองนั่นแหละ ยังมีตัณหาอยู่ 
ถ้ายงัรกัตวัเองอยูอ่กี ยงัมตีวัตน มขีองตน หวงแหนของ
ตน ก็ยังทุกข์อยู่ ท่านทั้งหลายก็ลองตรวจสอบดูในตอน
นี้ ยังรักตัวเองอยู่ไหม ยังทานอาหารให้ตนเองอร่อยอยู่
หรือเปล่า ถ้าทานให้ตนอร่อย ก็ยังต้องเกิดอีก นอนให้
ตนสบายก็เกิดอีก หานั่นหานี่มาให้ตนก็เกิดอีก 
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  เพราะไม่เข้าใจว่า แท้ทีจ่ริงแล้ว ความอยาก ความ
รักตน ความต้องการท�าให้ตัวตน ท�าตามใจตน มันเป็น
กิเลส ความรักตนนั้น มันมี แต่ตัวตนอันเป็นสุดที่รักนั้น 
มันไม่มี เราไม่เข้าใจตรงนี้ ตัณหานี้มันเป็นกิเลสที่เป็น
ไปตามกระบวนการแห่งเหตุปัจจัยเท่านั้น ความรักตัว
เอง เป็นแค่กิเลสอันหนึ่งที่เกิดจากเวทนา เวทนาเป็น
ปัจจยั ตัณหาจงึม ีแล้วทีท่�าเพือ่ตวัเอง มัน่หมายกนัอย่าง
นั้นอย่างนี้ ก็เป็นแค่อุปาทานเท่านั้นเอง เกิดภพชาติวน
เวียน เป็นความเป็นไปของทุกข์ แม้ความเห็นผิดที่เห็น
ว่ามตีวัเองนี ้กเ็ป็นกเิลส ทีค่อยหลอก คอยพูดบงการอยู่ 
แท้ที่จริงตัวเองไม่ได้มี แต่มันเห็นผิด หลงอยู่ มีอวิชชา 
คิดว่ามีตัวเอง พอคิดว่ามีตัวเองก็รักตัวเองในความคิด
ของตัวเอง เลยวุ่นอยู่ มันเป็นอย่างนี้ 
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 แท้ที่จริงแล้ว กระบวนการก็มีแต่อวิชชา คือความ
ไม่รู้อริยสัจ ไม่รู้ความเป็นจริง นึกว่ามีตัวเอง จริงๆ ตัว
เองนัน้ไม่มี แต่นกึว่ามี หลงว่าม ีพอหลงว่าม ีกร็กัตวัเอง
ในความคิดของตนเอง ความรักตัวเองนั้น มี แต่ตัวเอง
อนัเป็นสดุทีร่กันัน้ มนัไม่ม ีการยดึถอืกรรมสทิธิต่์างๆ 
ว่าเรามสีทิธิใ์นสิง่นัน้สิง่นี ้แล้วท�าเพือ่ตวัเองกม็ ีมัน
เป็นอุปาทาน ไปก่อกรรม แต่ตัวเองที่จะเป็นคนได้รับ
ผลประโยชน์ต่างๆ จากทีท่�ามา ไม่ม ีท่ีพวกเราทัง้หลาย
พากนัท�าบุญสนุทานต่างๆ กด้็วยคดิว่า เราจะเป็นผูเ้สวย
ผลอันนั้น แต่ตัวเราผู้เสวยผลนั้น ไม่ได้มี ยังหลงผิดอยู่
เหมือนเดิม แล้วตัวใครได้ผลล่ะ ตัวผลที่เกิดขึ้น ก็คือ
อุปาทานขันธ์ทั้ง ๕ เป็นตัวทุกข์นั่นแหละ ที่นั่งอยู่นี่ 
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 พวกเราท่านทั้งหลาย ก็ได้รับผลของบุญ กินผล
ของบุญเป็นไงครับ อิ่มบ้างไหม มันก็อิ่มบ้าง หิวบ้าง
อย่างนีแ้หละ วนเวยีนไปอย่างนีแ้หละ ทีไ่ด้รับผลอย่างนี้
มา ก็ไม่ใช่ได้ตัวตนมา ได้ก้อนทุกข์มา ที่ได้ก้อนทุกข์มา
กเ็พราะรักตวัเอง ท่ีรกัตวัเองกเ็ป็นแค่ตณัหา เป็นกเิลสที่
ยึดส่ิงของต่างๆ ว่าเป็นของเรา ความยดึว่าเป็นของเรานี้ 
มีอยู่จริง แต่ของของเรา ไม่มี เราจะยึดว่าบ้านเป็นของ
เรากไ็ด้ แต่บ้านไม่เคยเป็นของเราเลยสกัคร้ังหนึง่ ความ
ยึดว่าบ้านเป็นของเรานี ้ไม่ใช่บ้าน บ้านกเ็ป็นบ้าน ส่วน
ความยดึว่าบ้านเป็นของเรานัน้ เป็นอุปาทาน ยดึว่า
เป็นสามีของเราก็ได้ ผู้ชายคนนั้นน่ะ แต่ผู้ชายคนนั้นก็
เป็นก้อนทุกข์ เป็นกองทุกข์ที่เป็นไปตามกระบวนการ
แห่งเหตุปัจจัย ส่วนความยึดว่าเป็นสามีของเราน้ี เป็น
อุปาทาน เป็นกิเลสนั่นเอง ไม่ใช่สามีจริงๆ 
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 อนันีแ้หละ ทีเ่ป็นเหตเุกดิทกุข์ ตณัหาเป็นเหตเุกดิ
ทุกข์ มีตัณหาแล้วก็เกิดอุปาทาน ไปท�ากรรม เกิดชาติ 
ชรา มรณะ หมุนวนไปอยู่อย่างนี้ ท่านจึงว่า ชีวิตนี้มัน
เป็นทุกข์ ทุกข์เกิดก็เพราะมีตัณหา ทีนี้ จะหมดทุกข์ ก็
ต้องหมดส้ินตัณหา ท�าตณัหาให้หมดไป ให้ปล่อยให้วาง 
จะปล่อยวางได้ ตัวนี้แหละที่ส�าคัญ ที่จะต้องมาฝึกมา
ปฏิบัติ ต้องเดินตามอริยมรรคมีองค์ 8 ต้องมาท�าสัมมา
ทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมา
อาชวีะ สมัมาวายามะ สมัมาสต ิสมัมาสมาธิ ถ้าใครท�าให้
รวมประชุมกันเกิดขึ้นได้ คนนั้นก็ปล่อยวางได้ ถ้าไม่ได้
ท�า หรือท�าไม่ได้ ถึงอยากจะปล่อยวาง แม้จะพูดได้ว่า 
ไม่อยากจะแบก ไม่อยากจะหนัก ก็ต้องวางลง จะได้ไม่
หนัก ถึงจะพูดได้ แต่ก็ยังแบกอยู่อย่างนั้น เพราะว่ายัง
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ไม่ได้ปฏิบัติ ยังไม่ได้มีปฏิปทาที่จะท�าให้เข้าถึงความ 
ดับทุกข์ 

 ข้อปฏิบัติส�าหรับพวกเราทั้งหลาย ถ้าพูดโดยครบ
ถ้วน เต็มท่ี บริบูรณ์แล้ว พูดแบบผู้ที่ปฏิบัติธรรม คือ
ปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์ 8 หรือย่อๆ ลงมา ก็ให้ท�า
ปัญญา ศลี สมาธ ิหรอืพดูเป็นกรรมฐานกใ็ห้ท�าวิปัสสนา
และสมถะอย่างนี้เป็นต้น ข้อปฏิบัติส�าหรับพวกเราคือ
อริยมรรคมีองค์ 8 ท่ีต้องปฏิบัติอริยมรรคก็เพราะว่า 
อริยมรรคนั้นเป็นหนทางท�าให้ถึงความดับทุกข์ ท�าให้
ถึงความสิ้นตัณหา ถึงความปล่อยความวาง ถ้าไม่ท�า
อริยมรรค ไม่ฝึกปัญญา ไม่ฝึกศีล ไม่ฝึกสมาธิ อยากจะ
พ้น มันก็ไม่พ้น อยากจะถึง มันก็ไม่ถึง อยากสงบ มัน
ก็ไม่สงบ เพราะสิ่งต่างๆ มันไม่ได้เป็นไปตามอยาก มัน
เป็นไปตามเงื่อนไข ตามเหตุตามปัจจัยของมัน 



22
เริ่มต้นสัมมาทิฏฐิ

 ทีนี้ พอเข้าใจแล้วว่า อริยมรรคมีองค์ 8 มีความ
ส�าคัญอย่างนั้น เป็นหนทาง เป็นข้อปฏิบัติ ที่ท�าให้เข้า
ถงึความสงบอย่างแท้จรงิ ท�าให้เข้าถงึพระนพิพานได้ ใน
อริยมรรคมอีงค์ 8 นัน้มสีมัมาทฏิฐอิยู่ก่อน พระพทุธเจ้า
ได้ทรงสรรเสริญสัมมาทิฏฐิไว้มากมาย ถ้าพูดใน
แบบอริยมรรค คือเป็นหัวหน้าองค์มรรคอื่นๆ เป็น
ปุพพังคมา เป็นตัวที่มาก่อน เป็นตัวที่ถึงก่อนข้อ
อืน่ๆ แม้กระท่ังการปฏบิตัใินชัน้พ้ืนฐาน ในชัน้เบือ้งต้น 
ยังไม่ต้องขั้นสูงนัก ยังไม่ต้องถึงกับอริยมรรคมีองค์ 8 
แม้แต่ขั้นพ้ืนฐานธรรมดาๆ ถ้าอยากจะเจริญงอกงาม 
ในกศุลธรรมทัง้หลาย ต้องมคีวามเหน็ทีต่รง มคีวามเห็น
ที่ถูกต้องกับข้อเท็จจริงตามที่มันเป็น มีสัมมาทิฏฐินั่น
แหละเป็นพื้นฐาน 
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 พระพทุธองค์ตรสัถงึธรรมะ ๒ ประการ ทีเ่ป็นพ้ืนฐาน 
ที่จะท�าให้กุศลธรรมเจริญงอกงาม ถ้าใครต้องการท�าให้
กุศลเจริญงอกงามเติบโตไป ต้องมีธรรมะ ๒ ประการ
เป็นพืน้ฐาน จะได้มกีศุล คือ ฉลาดแหลมคมขึน้ไปเรือ่ยๆ  
ไม่เสื่อมถอย ธรรมะ ๒ ประการที่เป็นเบื้องต้นของ
กศุลธรรมทัง้หลาย อย่างทีห่นึง่ ศลีทีบ่รสิทุธิดี์ อย่าง
ที่สอง ความเห็นที่ตรง หรือสัมมาทิฏฐิในแง่ที่เป็นขั้น
พ้ืนฐาน สัมมาทฏิฐเิลยมคีวามส�าคญัมาก ตัง้แต่พืน้ฐาน
เบื้องต้นจริงๆ 

 เบื้องต้นก็ต้องมีสัมมาทิฏฐิ ที่เป็นความเห็นที่ตรง
ขัน้พืน้ฐาน ช�าระความเหน็ทีผ่ดิพลาดออกไปก่อน จึงจะ
ท�าให้กุศลงอกงามได้ ถ้ายังไม่ช�าระความเห็นผิด คิดก็
จะผิด ไปท�าอะไรผิดๆ พลาดๆ แม้จะเหมือนมีบุญเยอะ 
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แต่บุญก็ไม่ได้เยอะตามไปด้วย เพราะมีความเห็นผิด
นัน่เอง ความโง่กย็งัค้างคาอยู ่ปัญญาไม่งอกเงยสกัท ีถ้า
อยากจะเจริญงอกงามในกศุล มปัีญญาเฉลยีวฉลาด ต้อง 
มคีวามเห็นทีต่รงนีเ้ป็นพืน้ฐานก่อน ถ้าอยากจะพ้นทกุข์ 
ระดับสูงข้ึนไปอีก ต้องเดินไปตามมรรคที่พระพุทธเจ้า
ทรงแสดงไว้ ซ่ึงในมรรคก็มีสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้า ผม
พูดเชื่อมโยงให้ฟังก่อน ต่อไปจะได้พูดถึงตัวสัมมาทิฏฐิ
ตามที่ต้ังหัวข้อไว้ วันนี้มาพูดธรรมะในหัวข้อที่ชื่อว่า 
สัมมาทิฏฐิ ก็เช่ือมโยงกับธรรมะอื่นๆ อย่างที่ยกมา
คร่าวๆ นี้ 
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๒. ความหมายและประเภท

 สัมมาทิฏฐิ แปลความว่า ความเห็นถูก ความ
เห็นตรง ความเห็นถูกต้อง มาจากค�าว่า สัมมา กับ 
ทิฏฐิ สัมมา แปลว่า ถูกต้อง, ตรง ค�าว่า ถูก ในทาง
พุทธศาสนากับถูกในภาษาไทย อาจจะเหมือนกันบ้าง 
ไม่เหมือนกันบ้าง ก็ว่ากันไป แล้วแต่ค�านิยามต่างๆ ใน
หลักภาษาทางบาลี ค�าว่า ถูกต้อง หมายถึง ท�าให้ละ
กิเลสได้ ท�าให้พ้นทุกข์ได้ ถ้าละกิเลสไม่ได้ พ้นทุกข์ 
ไม่ได้ เรียกว่าผดิ เป็นมจิฉา แม้จะท�าดีกต็าม เช่น ท�าบญุ
ท�ากุศล แต่ท�าให้เวียนว่ายตายเกิด ก็ยังจัดเป็นมิจฉา
อยูด่ ีความหมายจงึมคีวามลกึซึง้แตกต่างกนัมากอยู ่ถ้า
พดูถงึถกูในแบบไทยๆ เป็นบุญ กดู็เหมือนจะถกูกันหมด 
ท�าดีก็ดูเหมือนจะถูกกันหมด บางครั้งไปเกิดดีๆ เป็น
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เทวดา ก็ยังดูเหมือนถูกอยู่ อย่างนี้เป็นต้น อันนี้ภาษา
เราทั่วไป อย่างนี้ก็ยังไม่ตรงเท่าไรนัก 

 ถ้าเป็นในแบบธรรมะ ค�าว่า สัมมา คือ ท�าให้พ้น
ทกุข์ได้ ในทางบาลเีลยมสีมัมาหลายอย่าง สมัมาปฏปิทา 
สัมมาปฏิบัติ อย่างนี้เป็นต้น ค�าว่าสัมมาๆ แปลว่า ถูก 
ค�าว่า ถูก หมายถึง ท�าให้พ้นทุกข์ได้ ทีนี้ ทุกข์มันเกิด
เพราะเหตุ เหตุให้เกิดทุกข์คือตัณหา ถ้าเราจะพูดไล่มา
อย่างนี้ก็ว่า มันท�าให้หมดกิเลสได้ ท�าให้ละตัณหา ละ
อปุาทาน ท�าให้ปล่อยให้วางได้ อย่างนีก้ใ็ช้ได้เหมือนกนั 
นี้ความหมายของค�าว่าสัมมา 

 ต่อไปค�าว่า ทิฏฐิ แปลว่า ความเห็น เห็นเหมือน
ตาเหน็นีแ่หละ เหน็กบัคดินกึเดาเอากไ็ม่เหมอืนกนั แบบ
พวกเราตาก็เห็นอยู่นี่ ท่านมองมาข้างหน้า เห็นผู้ชาย
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คนหนึ่งมานั่งพูด อย่างนี้ตาเห็น แต่อย่างนี้มันเห็นผิด 
เพราะเห็นเป็นคน เห็นเหมือนกัน แต่เห็นผิด ถ้าใคร
เห็นเป็นว่า ขันธ์ ๕ มานั่งอยู่ข้างหน้า ซึ่งขันธ์ ๕ นี้มา
ตามเง่ือนไขตามปัจจัย มาในลักษณะเป็นกระแสที่ไม่มี
ตัวตน ไร้เจ้าของ สักหน่อยก็จะพังแล้ว ตายแล้วไปเกิด
ใหม่ตามกรรม มองทะลปุรโุปร่ง อย่างนีก้เ็รยีกว่าเหน็ถกู 
เห็นทะลุปรุโปร่ง อย่างนี้เรียกว่าเห็นตรง เห็นถูกต้อง นี้
ความหมายของค�าว่าทิฏฐิ แปลว่าความเห็น 

 เอาสองค�ามารวมกนักเ็ป็นสัมมาทิฏฐิ แปลว่า เหน็
ตรง เหน็ถกูต้อง ตรงกบัความจรงิ ถกูกบัข้อเทจ็จรงิ ถกู
กับความเป็นจริง ในแง่ที่จะท�าให้พ้นทุกข์ได้ ในแง่ที่จะ
หมดกิเลสได้ ความจริงมีหลายแง่หลายมุม บางครั้งเรา
เห็นสิ่งนั้นตามที่มันเป็นนั่นแหละ แต่เห็นแล้วมันไม่พ้น
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ทุกข์ ก็ยังไม่จัดเป็นสัมมาทิฏฐิ จะต้องเห็นตามท่ีมัน
เป็น และเห็นเฉพาะแง่มุมที่จะท�าให้หมดกิเลส แง่มุม
ที่จะท�าให้พ้นทุกข์เท่านั้น จึงจะเรียกว่าสัมมาทิฏฐิ เมื่อ
ทราบความหมายอย่างนีแ้ล้ว เรากต้็องศกึษาให้ละเอยีด
ต่อไป แล้วเห็นอะไรบ้าง ประเด็นไหนบ้าง จึงเป็นสัมมา
ทิฏฐิ เพราะว่าการจะเป็นสัมมาทิฏฐิได้ ต้องเห็นให้ตรง 
เห็นให้ถูกต้อง ถูกกับความเป็นจริง แต่ความเป็นจริง
มีเยอะ ความเป็นจริงบางอย่างไปเห็นแล้ว มันก็ไม่พ้น
กิเลสอะไร ไปรู้แล้ว ก็ไม่พ้นกิเลสอะไร เห็นอย่างนั้น ถึง
จะเห็นจริง ก็ยังไม่เป็นสัมมาทิฏฐิ เห็นจริง เห็นถูกต้อง 
จะต้องละกเิลสได้ เข้าใจความจรงิ สามารถทีจ่ะถงึความ
พ้นทุกข์ได้ จิตสงบได้ เป็นไปเพื่อนิพพานได้ จึงจะเป็น
สัมมาทิฏฐิ 
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 ต่อไป จะกล่าวถึงประเภทของสัมมาทิฏฐิ อย่างที่
ผมได้เกริ่นไปในตอนต้น ความเห็นที่ถูกต้องมีตั้งแต่ขั้น
พืน้ฐาน จนถงึข้ันสงูทีเ่ป็นองค์ประกอบของมรรค สัมมา
ทิฏฐิ ความเห็นที่ถูกต้องตามค�าสอนของพระพุทธเจ้า 
นัน้ แยกเป็น ๒ ระดบัด้วยกนั ระดับทีห่นึง่ คอื ความเหน็ 
ถูกหรือสัมมาทิฏฐิประเภทที่ยังเป็นสาสวะ เป็นปุญญ
ภาคิยะ และเป็นอุปธิเวปักกะ อันนี้พูดเป็นค�าบาลีให้
ท่านทั้งหลายงงสักนิดหนึ่ง เรียนธรรมะนี่ก็มีงงกันบ้าง 
เป็นเรื่องธรรมดา เป็นเรื่องปกติ 

 สัมมาทิฏฐิระดับที่หนึ่ง มีค�าขยายลักษณะอยู่ว่า 
เป็นสาสวะ คือยังเป็นอารมณ์ของกิเลสได้อยู่ ยังเป็น
อารมณ์ความยึดความถือได้ กิเลสยังเข้าจับเข้าถือได้ 
แม้จะเห็นถูก แต่ยังยึดถือว่าเป็นเราว่าเป็นของเราได้
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อยู่ ยังเป็นอารมณ์ของอาสวะได้ เป็นปุญญภาคิยะ คือ
เป็นฝ่ายบุญ ฝ่ายที่ช�าระจิตให้มีความสะอาด ให้มีความ
ปลอดโปร่งโล่งเบาสบาย ท�าให้เกิดความสุข ท�าให้จิต
มีความพร้อม บุญนี้เป็นชื่อของความสุข พอมีบุญเกิด
ขึ้น จิตจะมีความสุข พอจิตมีความสุข ก็คล่องสบาย พอ
สบายก็สะดวก จะเอาไปท�าสมาธิเจริญปัญญา มันก็ง่าย 
ตัวสัมมาทิฏฐิจะเป็นตัวช�าระจิตให้มีความสะอาด จิตที่
สะอาด มีความสะดวกคือมีความสุข จิตที่สะดวก ไปฝึก
สตกิง่็าย ไปท�าสมาธ ิเจรญิปัญญา หรอืไปท�าอะไรกง่็าย
ขึ้น เหมือนเรามีเคร่ืองอ�านวยความสะดวก มีรถยนต์
ดีๆ จะขับรถไปไหน มันก็ไปง่าย สะดวกสบาย ถ้ารถ
ไม่ค่อยดี ขบัไปขับมา พังอยูน่ัน่แหละ อย่างนัน้กไ็ม่ไหว 
อุปสรรคขัดขวาง ไม่สะดวกสบาย จิตใจก็เหมือนกัน ถ้า
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เห็นไม่ถูกต้อง ไม่ตรงกับความจริง ก็ไม่สะดวก คือเป็น
บาป มีความขดัเคอืงอยูใ่นจติในใจ บาปเกิดขึน้ สิง่ไม่ดกี็
เกิดขึ้น เป็นอุปสรรคขัดขวางต่อความเจริญ จึงว่าสัมมา
ทิฏฐิระดับที่หนึ่งเป็นฝ่ายบุญ เป็นปุญญภาคิยะ 

 เมื่อเป็นฝ่ายบุญแล้ว บุญเกิดขึ้น ต้องมีวิบากเกิด
ขึ้น มีผลเกิดขึ้น เป็นอุปธิเวปักกะ คือมีวิบากเป็นอุปธิ 
ได้แก่ ได้ขันธ์ ๕ มาเป็นผล เหมือนพวกเราทั้งหลายที่
นั่งอยู่นี้ ก็เป็นผลของบุญ ผลของบุญได้มาเท่านี้แหละ 
ยังดีกว่าผลของบาป ได้วิบากมาเป็นอุปธิ เป็นก้อน
ทุกข์ทีต้่องแบกกนัไป แบกขนัธ์ ๕ นีมั้นหนกั มนัเป็น
อย่างนี้แหละ ถ้าปล่อยขันธ์ ๕ ให้มันเป็นอย่างที่มันเป็น 
กไ็ม่เป็นปัญหาอะไร แต่นีเ่ราเอามาแบก มนักล็�าบากอยู่ 
ถ้าโดนด่า เป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็แล้วไป เป็นเรื่องของ
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โลก นั่นก็ล�าบากพออยู่แล้ว ถ้าเราเอาตัวเราไปสิงอยู่ใน
ร่างกายนี้ด้วย ก็ดูเหมือนว่าจะมีเราเป็นผู้โดนด่า อย่าง
นี้ก็ล�าบากหนักมาก เรียกว่าแบกขันธ์อยู่และยึดถือขันธ์ 
สมัมาทฏิฐิเป็นเหตทุีใ่ห้ผลวบิากมาเป็นอปุธ ินีเ้ป็นสมัมา
ทิฏฐิระดับที่หนึ่ง 

 เราจะใช้ช่ือบาลีอะไรก็ได้ ใช้ช่ือว่า สาสวะสัมมา
ทิฏฐิ ปุญญภาคิยะสัมมาทิฏฐิ หรืออุปธิเวปักกะสัมมา
ทิฏฐิ หรือหลังๆ มานี่เรียกให้ง่ายเข้าเป็น โลกิยะสัมมา
ทิฏฐิ สัมมาทิฏฐิแบบระดับโลกๆ วนเวียนอยู่ในโลก ชื่อ
บาลีนี้มีหลายค�า มีสาสวะ คือยังเป็นอารมณ์ของอาสวะ
ได้ ถึงแม้จะเห็นถูกต้อง แต่สูงขึ้นไปก็ยังมีผิดอยู่อีก
หลายจุด เป็นปุญญภาคิยะ เป็นฝ่ายบุญ ฝ่ายช�าระจิต 
แต่ไม่อาจจะปล่อยวางจิตได้ ช�าระจิตให้มีความสุขได้ 
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แต่ปล่อยวางสุขไม่ได้ เรียกว่าฝ่ายปุญญภาคิยะ ช�าระ
บ้านให้สะอาดได้ แต่ปล่อยบ้านทิ้งไม่ได้ ฝ่ายบุญจะได้
เท่านี้ เป็นธรรมดาของเขาอย่างนั้นแหละ ช�าระให้ดีได้  
แต่ปล่อยวางตัวตนไม่ได้ ยังตกอยู่ในอ�านาจของตัว 
ความจริงตัวไม่ได้มี มันเป็นกิเลสเท่านั้นแหละ และ 
อุปธิเวปักกะ พอปล่อยวางไม่ได้ ต้องท�ากรรม ได้วิบาก
มา ได้ผล เหตุมี ผลก็มี เป็นอย่างนั้นแหละ เป็นสัมมา
ทิฏฐิระดับที่หนึ่ง 

 สัมมาทิฏฐิระดับที่สอง พระพุทธองค์ทรงขยาย
ความว่า สัมมาทิฏฐิอันเป็นอริยะ เป็นอนาสวะ เป็น 
โลกตุตระ เป็นมคัคงัคะ นีก้เ็ป็นค�าบาลหีลายค�า ซึง่ท่าน
อาจจะงงอีกเหมือนกัน เรียนธรรมะนี่ก็ต้องมีค�าบาลี
ก�ากับ ถ้าเอาแต่ค�าไทย บางทีความหมายมันเพี้ยนไป
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เยอะ ถ้ามบีาลไีว้ เรากจ็ะได้น�าไปศกึษาค้นคว้าต่อได้ง่าย 
เราเป็นคนไทย ต้องใช้ภาษาไทยในการอธิบาย ส่วนชื่อ
หลักธรรมต้องอยู่ในรูปภาษาเดิม คือภาษาบาลี 

 สัมมาทิฏฐิระดับที่สอง พระพุทธองค์ทรงขยาย
ความว่า สัมมาทิฏฐิแบบเป็นอริยะ คือไม่มีโทษ ค�าว่า
ไม่มโีทษคอืไม่มกีเิลส ไม่มทีกุข์ ไม่มผีลตดิตามมา อะไร
ที่มีผลติดตามมา เรียกว่ามีโทษ ท�าอะไรต่างๆ แล้วได้
ผลมา มันก็เหนื่อยหนักล�าบาก มีโทษติดมา ส่วนสัมมา
ทิฏฐิแบบอริยะ ไม่มีโทษติดตามมา ไม่มีกิเลส ไม่มีผล
วิบากที่จะให้แบกอะไร นี่เรียกว่าเป็นแบบอริยะ เป็น 
อนาสวะ คือไม่มีความยึดความถือตัวตนว่ามีเราเป็น 
ผู้เห็นถูก เป็นความเห็นถูกของเรา ไม่มีใครจับจองเป็น
เจ้าของความเหน็ถกูอนันัน้ กเิลสไปไม่ถงึ เป็นโลกตุตระ 
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เป็นของเหนอืโลก เหนอืสงัขาร ตวัสมัมาทฏิฐเิอง ความ
จริงก็เป็นสังขาร ไปรู้จักนิพพานที่เป็นวิสังขาร เป็น
ความเห็นที่ปล่อยสังขารได้ เหนือสังขารขึ้นไปอีก เป็น
โลกุตตระ และ เป็นมัคคังคะ คือเป็นองค์ประกอบของ
มรรค มรรคนี้ไปทางพาไปนิพพาน เมื่อมารวมกันเป็น
ไฟท�าลายล้างความมืดคือกิเลสได้ มีองค์ประกอบอยู่  
8 อย่าง สัมมาทิฏฐิก็เป็นหนึ่งในแปดนั้น 

 เฉพาะสัมมาทิฏฐิในระดับที่สองเท่านั้นจึงจะเป็น
องค์ประกอบของมรรค เรยีกว่าเป็นมคัคงัคะ สมัมาทิฏฐิ
ระดบัทีห่นึง่นัน้เป็นเครือ่งช่วยช�าระจติให้เป็นฝ่ายบญุข้ึน
มา บุญท�าให้เกิดความสุข จะได้สะดวกในการปฏิบัติต่อ
ไป ดังนั้น เมื่อมีสัมมาทิฏฐิระดับที่หนึ่งแล้ว มาต่อระดับ
ที่สองก็เป็นจุดเชื่อมโยงที่ส�าคัญ 
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 สรปุว่า สัมมาทฏิฐินัน้มสีองระดบั ถ้าพดูแบบภาษา
ไทยเราให้ง่ายๆ อย่างที่หนึ่งนี้เรียกว่า ปุญญภาคิยะ
สัมมาทิฏฐิ สัมมาทิฏฐิที่เป็นฝ่ายบุญ อย่างที่สองเรียก
ว่า โลกุตตระสัมมาทิฏฐิ สัมมาทิฏฐิระดับโลกุตตระ 
ระดับเหนือโลก หรือจะใช้ชื่ออื่นๆ ตามที่ผมยกมาก็ได้ 
อย่างที่หนึ่งมีสาสวะ ปุญญภาคิยะ อุปธิเวปักกะ อย่าง
ที่สองมี อริยะ อริยะสัมมาทิฏฐิ อนาสวะ อนาสวะสัมมา
ทิฏฐิ โลกุตตระ โลกุตตระสัมมาทิฏฐิ จนกระทั่งถึงเป็น 
มัคคังคะ มัคคังคะสัมมาทิฏฐิ สัมมาทิฏฐิที่เป็นองค์
ประกอบของมรรค มรรคก็เหมือนกับหนทาง เป็นถนน 
ถนนจะเป็นถนนข้ึนมาได้ ถนนสายเดียวนั่นแหละ แต ่
มีองค์ประกอบหลายอย่าง จึงจะเป็นถนนได้ เหมือนกับ
มรรค ก็มีอันเดียว แต่ว่ามีองค์ประกอบอยู่แปดอย่าง
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 สรุปเบื้องต้นว่า สัมมาทิฏฐิ แปลว่า ความเห็นตรง 
ความเห็นถูกต้อง ถูกกับความเป็นจริงในแง่ที่ว่า เห็น
ตรง เห็นถูกตามความเป็นจริงแล้ว ท�าให้ถึงความพ้น
ทุกข์ ท�าให้หมดกิเลสได้ เอาเฉพาะความจริงแบบนั้น 
จึงเรียกว่าสัมมาทิฏฐิ สัมมาทิฏฐิมีอยู่สองระดับ ระดับที่
หนึง่ เป็นฝ่ายบญุ ยงัมีความยดึความถอืว่า น้ันเป็นความ
เห็นถกูของเรา เราเป็นผูเ้หน็ถกู ยงัมอีาสวะกเิลสได้ เป็น
ที่ต้ังที่ยึดของกิเลสได้ เป็นฝ่ายบุญ และให้วิบากเป็น 
อุปธิ เป็นก้อนทุกข์มา ระดับที่สองเป็นโลกุตตระสัมมา
ทิฏฐิ เป็นอริยะ ไม่มีโทษใดๆ ติดมาเลย ไม่มีกิเลส  
ไม่ต้องมีการแลกเปลี่ยนอะไรมา อย่างทั่วไป เราเอาเงิน
แบงค์พัน เบานิดเดียวไปแลกกับสิ่งของมา สิ่งของที่ได้
มาบางทีหนักอึ้งเลย อันนี้เรียกว่าเงินนั้นมันมีโทษอยู่ 
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คือมันเบานิดเดียว แต่ให้เราแบกของหนักถือกลับบ้าน 
ห้ิวจนปวดแขนไปหมดก็มี แต่บางคนก็ภูมิใจที่ได้ทุกข์ 
อย่างนั้นก็ยังวนๆ อยู่ แต่ถ้าเป็นสัมมาทิฏฐิแบบอริยะ 
คือไม่ต้องรับผลกลับมา มันก็ไม่หนัก เรียกว่าอริยะ คือ
ไม่มีโทษ ไม่มีทุกข์ติดตามมา ไม่มีเรื่องตามมาภายหลัง
นั่นแหละ เห็นถูกแล้วก็แล้วไปเลย ไม่ต้องมีเรื่องอะไร
ติดมา ไม่ต้องว่าจะได้อะไร ไม่ต้องมีอะไรขึ้นมา 
มันก็ไม่มีทุกข์ เพราะถ้ามีอะไรขึ้นมา มันก็มีทุกข์
นั่นแหละ อะไรที่เกิดได้ มันก็ทุกข์ทั้งนั้น สัมมาทิฏฐิ 
ในแบบทีเ่ป็นอรยิะคอืมนัไม่มอีะไรมา ถ้ามอีะไรมา เดีย๋ว
มันก็จะมีอะไรไป อะไรที่เกิด อันนั้นทุกข์เกิด อะไรที่ดับ 
อันนั้นก็ทุกข์ดับ มันเป็นอย่างนั้น ถ้าเป็นอย่างนั้นอยู่ 
ก็เข้าไม่ถึงนิพพาน ยังมีมาๆ ไปๆ วนๆ เวียนๆ เข้าๆ 
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ออกๆ เกิดๆ ตายๆ อยู่ สัมมาทิฏฐิระดับที่สองเลยเป็น
อริยะ เป็นอนาสวะ เป็นโลกุตตระ เป็นองค์ของมรรค 
เป็นมัคคังคะ 

 ๒.๑ ปุญญภาคิยะสัมมาทิฏฐิ

 ทนีี ้จะอธบิายแยกแยะให้ละเอยีดยิง่ขึน้ไปอกี ท่าน
ทั้งหลายจะได้ปฏิบัติตามได้ จะได้เข้าถึงสัมมาทิฏฐิทั้ง
สองระดับนี้ได้ต่อไป ถ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิ คือความเห็นผิด 
แน่นอนว่าต้องละทั้งนั้น ส่วนสัมมาทิฏฐิทั้งสองระดับนี้ 
เป็นสิ่งที่ต้องเจริญ ต้องท�าให้เกิดขึ้น ท�าให้มีขึ้นมาใน
จิต สัมมาทิฏฐิฝ่ายบุญก็ต้องมีด้วย และอาศัยฝ่ายบุญ
นี้เพื่อให้ถึงระดับสูงขึ้นไป เรียกว่าฝ่ายดีนั้นต้องเข้าถึง 
ส่วนฝ่ายไม่ดีต้องละ ส�าหรับนักปฏิบัติธรรมบางครั้งก็
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พูดกันว่า ดีและชั่วนี้ต้องละหมด อันนี้ก็พูดให้เข้าใจกัน
ในแง่ละความยึดถือขั้นสุดท้าย ตามหลักการแล้ว ชั่วนี้
ให้ละ ส่วนดีให้เข้าถึง ท�าให้เกิดมีขึ้น ในหลักการทาง
ธรรมะ พระพุทธเจ้าทรงให้ท�าความเพียรเพื่อละสิ่งไม่ดี 
และเพ่ือเข้าถึงส่ิงดีงาม สิ่งดีมีสองระดับ ต้องเข้าถึงทั้ง
สองระดับ 

 ทีนี้ เพื่อที่เราจะเข้าถึงสัมมาทิฏฐิทุกระดับได้โดย
ถูกต้อง ตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ ก็ต้องเข้าใจ
ประเภทของสัมมาทิฏฐิทั้งสองอย่างนี้ว่า ปุญญภาคิยะ
สมัมาทฏิฐมิกีีข้่อ อะไรบ้าง แล้วก็มาตรวจสอบด ูได้ครบ
กันหรือยัง ถ้าได้ครบก็ดีมากแล้ว บางท่านยังเหลือบาง
ข้อก็ต้องไปท�าให้เกิดขึ้นมา แล้วโลกุตตระสัมมาทิฏฐิ 
มอีะไรบ้าง ใครมแีล้วกด็แีล้ว ใครยงัไม่ม ีกไ็ปเติมเข้ามา
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ปุญญภาคิยะสัมมาทิฏฐิ ความเห็นที่ตรง ความเห็น 
ที่ถูกต้อง อันเป็นฝ่ายบุญ มีอยู่ 1๐ ข้อด้วยกัน ส่วน 
โลกุตตระสัมมาทิฏฐิมีอยู่ 4 ข้อ ถ้าใครช�าระความเห็น
ได้ตรงตามประเดน็เหล่านีท้ัง้หมด กไ็ด้เป็นพระโสดาบนั 
พระโสดาบันจึงได้ชื่อว่าทิฏฐิสัมปันโน เป็นผู้สมบูรณ์
พร้อมด้วยทิฏฐิ ทัสสนะสัมปันโน เป็นผู้สมบูรณ์พร้อม
ด้วยทสัสนะ มตีาดี มองเหน็จรงิ ไม่ผิดเพีย้น ผู้ทีจ่ะช�าระ
มิจฉาทิฏฐิให้กลายเป็นสัมมาทิฏฐิ เข้าถึงสัมมาทิฏฐิทั้ง
สองระดบัได้ กต้็องมีศีล และสมาธิระดับหน่ึงทีพ่อสมควร 
คอืได้มรรค 8 นัน่แหละ แต่มรรคทัง้ 8 ยงัไม่บรบิรูณ์เตม็
ทีค่รบทัง้หมด จะมอีงค์มรรคท่ีบรบิรูณ์คอืสมัมาทฏิฐ ิพอ
มสัีมมาทฏิฐเิต็มบรบิรูณ์แล้วกไ็ปท�าองค์อืน่ๆ ให้บรบิรูณ์
เต็มที่ต่อไป ผู้ที่ท�ามรรคท้ัง 8 เต็มบริบูรณ์ก็เป็นพระ
อรหันต์ จบเท่านัน้ การประพฤตพิรหมจรรย์ตามค�าสอน
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ของพระพทุธเจ้า ครบถ้วนสมบรูณ์ แก้ปัญหาคอืละกเิลส
ได้หมดแล้ว ก็จบกิจ 

 ตวัสมัมาทฏิฐเิลยเป็นหวัหน้าเขา เพราะพวกเราจะ
ต้องผ่าน เป็นพระโสดาบันก่อน ถ้าไม่เป็นพระโสดาบัน
จะเลยไปถึงเป็นพระอรหันต์ ก็เป็นไปไม่ได้ เหมือนเรา
พูดว่า ให้ปล่อยวางทั้งหมด อันนี้เราพูดถึงพระอรหันต์ 
บางทีก็ต้องแหงนคอพูด ซึ่งใครท�าได้ก็ดีมาก ถ้ายังท�า
ไม่ได้กต้็องลดระดบัลงมาปฏบิตัเิพ่ือจะเป็นพระโสดาบนั
ก่อน พระโสดาบันนี้จะต้องช�าระความเห็นผิดให้หมด
เลย เข้าถึงสัมมาทิฏฐิทั้งสองระดับให้ได้ จะได้เป็นพระ
โสดาบัน และแน่นอนก็ต้องมีความคิดที่ถูกต้อง ศีลและ
สมาธิพอที่จะช�าระความเห็นที่ผิดพลาดได้ ผมก็จะได้
กล่าวถึง สัมมาทิฏฐิทั้งสองระดับนี้ แยกประเภทให้ฟัง 
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หลายท่านอาจจะเคยได้ยินได้ฟังบางข้อมาแล้ว หรือ
บางท่านอาจจะได้ยินทุกข้อมาแล้วก็ได้ เพียงแต่อาจจะ 
ไม่ทราบว่า จัดอยู่ในระดับไหนอย่างไร

 สัมมาทิฏฐิระดับที่หนึ่ง ที่เรียกว่าปุญญภาคิยะ
สัมมาทิฏฐิ สัมมาทิฏฐิที่เป็นฝ่ายบุญ ฝ่ายช�าระจิต หรือ
ปัจจุบันโดยท่ัวไป นิยมใช้ว่าโลกิยะสัมมาทิฏฐิ ใช้ได้
เหมอืนกัน แต่ว่าในค�าขยายในมหาจตัตารสีกสตูร คัมภร์ี
มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ ใช้ค�าว่าสาสวะ ปุญญ 
ภาคิยะ และอุปธิเวปักกะ คือแบบโลกๆ นี่แหละ ใช้ได้
เหมือนกัน อนุโลมได้เหมือนกัน สัมมาทิฏฐิที่เป็น 
ฝ่ายบุญ ฝ่ายช�าระจิต ที่เป็นความเห็นตรง พื้นฐาน
เบื้องต้นมีอยู่ ๑๐ ข้อด้วยกัน 



 ข้อที่ 1 เห็นตรงถูกต้องว่า ทานที่ให้แล้วเป็นของ
มีผล 

 ข้อที่ ๒ เห็นตรงถูกต้องว่า การบูชาเป็นของมีผล 

 ข้อที่ 3 เห็นตรงถูกต้องว่า การบวงสรวงเป็นของ
มีผล 

 ข้อที ่4 เหน็ตรงถกูต้องว่า ผลและวิบากแห่งกรรม
ที่ท�าดีก็ตาม ชั่วก็ตาม มีอยู่จริง 

 ข้อ ๕ เห็นตรงถูกต้องว่า โลกนี้มี 

 ข้อ 6 เห็นตรงถูกต้องว่า โลกอื่นมี 

 ข้อ 7 เห็นตรงถูกต้องว่า มารดามี 

 ข้อ 8 เห็นตรงถูกต้องว่า บิดามี 
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 ข้อ ๙ เห็นตรงถูกต้องว่า โอปปาติกะสัตว์มี 

 ข้อ 1๐ เห็นตรงถูกต้องว่า สมณะพราหมณ์ 
ผูป้ระพฤตดิปีฏบิตัชิอบ ทีรู่แ้จ้งทัง้โลกนีแ้ละโลกอ่ืน ด้วย
ปัญญาอันยิ่งเอง และสอนผู้อื่นให้รู้ตาม มีอยู่ในโลก

 ความเห็นตรงถูกต้อง 1๐ ข้อนี้ เรียกว่าปุญญ 
ภาคิยะสัมมาทิฏฐิ บางท่านยังฟังไม่ทันเลย 1๐ ข้อมี
อะไรบ้าง บางข้อคุ้นๆ อยู่เหมือนกัน แต่ว่าจ�าไม่ทัน 
แต่บางท่านมีครบถ้วนสมบูรณ์ทั้ง 1๐ ข้อแล้ว ฟังด ู 
โอ.. ผมมีหมดแล้วนี่ นี้ก็ดีแล้ว เพราะว่าได้เข้าถึงทั้ง 
1๐ ข้อแล้ว ต่อไปก็ฟังโลกุตตระว่า มี 4 ข้อนั้นคืออะไร 
ไปช�าระความเห็นผิดให้หมด ให้เข้าถึงสัมมาทิฏฐิต่อ
ไป ฉะนั้น ฝ่ายดีนี้ต้องเข้าถึงไปตามล�าดับขั้นไปเรื่อยๆ 
ปุญญภาคิยะสัมมาทิฏฐิเป็นความเห็นถูกที่ช�าระจิตให้
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สะอาด โลกตุตระสมัมาทฏิฐเิป็นความเหน็ถกูทีจ่ะปล่อย
วางจิต วางสังขารได้ เหนือช้ันข้ึนไปอีก คนละชั้นกัน 
แต่ต้องเข้าถึงทั้งสองอัน ในปุญญภาคิยะสัมมาทิฏฐิที่ว่า 
มี 1๐ ข้อนั้น ผมจะพูดย่อๆ ทั้ง 1๐ ข้อให้ท่านฟัง และ
โลกุตตระก็จะพูดด้วยเช่นกัน เนื่องจากมีเวลาค่อนข้าง
จ�ากัด จะพูดย่อๆ ให้ท่านได้น�าไปศึกษาต่อไป 

 ปญุญภาคิยะสัมมาทฏิฐข้ิอที ่1 คือ เหน็ตรงถกูต้อง
ว่า ทานที่ให้แล้วเป็นของมีผล ตามบาลีว่า อตฺถิ ทินฺน� 
ทานท่ีให้แล้วเป็นของมีผล หมายถงึ ผลและวิบากแห่ง
ทานเป็นของมีอยู่จริง วัตถุสิ่งของนั้น วางอยู่เฉยๆ จะ
ไม่มีผลเกิดขึ้น ถ้ามีการให้ขึ้นมา จะเกิดผล เหมือนน�้านี้
วางเฉยๆ จะไม่มีผลวิบากตามมา มีแต่เดี๋ยวสักหน่อยก็
หมดไป ถ้ามีการให้ เช่น ผมยกน�้านี้ให้คุณแม่ชี การให้
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นี้จะก่อให้เกิดผลวิบากขึ้นมา ไม่ใช่เกิดจากน�้า แต่เกิด
จากการให้น�า้ เงนิทีอ่ยูใ่นกระเป๋าเรา ในธนาคาร อาจจะ
เก็บไว้เยอะแยะมากมาย จะไม่เกิดผลอะไร จะเกิดผลก็
ต่อเมือ่มกีารให้เกดิขึน้ ผลวบิากแห่งการให้ มีอยูจ่ริง ถ้า
เห็นตรง เข้าใจทะลปุรโุปร่งข้อน้ีกเ็รยีกว่ามีสมัมาทฏิฐ ิใน
เมอืงไทยเน้นข้อนีก้นัมาก ซึง่ดมีากจรงิๆ ในเมือ่ดอีย่าง
นีแ้ล้ว เรากค็วรไปช�าระสิง่ทีผ่ดินัน้ออก หลกัการง่ายๆ ก็
คอื ไปช�าระอนัทีผ่ดิออก เหลอืแต่อนัถูก ต้องช�าระให้ถกู
จริงๆ มันจึงจะถูก ถ้ายังมีส่วนผิดอยู่นิดหน่อย จะกลาย
เป็นผดิ อรยิมรรคเป็นทางให้พ้นทกุข์จริงๆ เป็นทาง
แห่งความบรสิทุธิส์ะอาด หมดจดจรงิๆ ดีจริงๆ เลิศ
ประเสริฐสูงสุดจริงๆ เลยเอาสัมมาทิฏฐิมาไว้ข้าง
หน้า เป็นหัวขบวนในการแก้ความผิดพลาด เพราะ
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บางทีแม้ดูหมือนจะถูกอยู่ ถ้ามีผิดแทรกเข้ามานิดหนึ่ง 
จะกลายเป็นผิดไป อุปมาเหมือนกับว่า ยาซึ่งเป็นของดี 
เป็นของรกัษาโรคได้ แต่เราเอาไปใส่ขวดยาพษิ ตวัขวด
เป็นขวดยาพิษ ยานี้มันเป็นของดี ยาพิษก็ติดขวดอยู ่
นิดเดียว ไม่เยอะ แล้วเราก็ใส่ยาดีๆ เข้าไป ยานั้นเป็น
ของดีมากทีเดียว จะเกิดอะไรขึ้น ยานั้นจะใช้ได้ไหม ใช้
ไม่ได้ ก็คล้ายๆ อย่างนั้น 

 ดังนัน้ แม้จะท�าบญุสนุทานเยอะ ถ้ามคีวามเหน็ไม่
ตรง นีจ้ะผดิทนัท ีถงึแม้จะมดีมีาก ชัว่อาจจะมนีดิหน่อย 
ก็ถือว่าชั่วไปด้วย ถ้ามีผิดอยู่นิดหนึ่ง ก็ถือว่าผิด ทาง
พุทธจะเป็นอย่างนี้ อุปมาเหมือนกับเรามีอาหารอย่าง
ดีเลย ปรุงเสร็จใหม่ๆ เต็มจานทีเดียว ทีนี้ มีอุจจาระ
นิดเดียววางไว้ กินลงไหมครับ ถ้าทานลงก็ไม่ใช่คนนะ 
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กลายเป็นอาหารเสียในทันที ท�าไมมันเสียล่ะ ทั้งที่อันดี 
มีตั้งเยอะ อันไม่ดีมีหน่อยเดียว ท�าไมเป็นอย่างนั้น มัน 
ไม่น่าจะเสีย ก็เพราะมันเสียนั่นแหละ ทางพุทธก็เลย
ให้เอาสัมมาทิฏฐิอยู่ข้างหน้าเสมอ เวลาจะท�าบุญ ต้อง
มีสัมมาทิฏฐิว่า การให้นี่แหละเป็นของมีผล ไม่ใช่ว่าจะ
เกิดผลมาจากอย่างอื่น เกิดผลมาจากการให้ แต่บางคน
นกึว่า ผลมาจากสิง่นัน้สิง่นี ้แท้ทีจ่รงิ การให้นีเ้องเป็นตวั
ท�าให้เกดิผล ถ้าเข้าใจอย่างนีก้เ็ป็นสมัมาทิฏฐิ ให้แก่ใคร
จะเกิดผลมาก ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง 

 อานิสงส์ของการให้กับการให้ ไม่เหมือนกัน บุญ
กับผลของบุญ คนละอย่างกัน ตัวปุญญภาคิยะ กล่าว
ถึงตัวบุญ เหมือนกับมีพืชที่ดี พืชที่ดี เมื่อเราไปหว่าน
ที่นาดี ผลมันก็จะมาก พวกเราโดยส่วนใหญ่เลยบุญไป 
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กลายเป็นจะเอาแต่ผลของบุญ เลยเป็นมิจฉาทิฏฐิ ทั้งๆ 
ที่เรียนมาถูกต้อง แต่ความเห็นไม่ถูก พระพุทธเจ้าตรัส
ว่า ให้ทานแก่สัตว์เดรัจฉานพึงหวังผลได้ 1๐๐ เท่า ให้
ทานแก่คนทีไ่ม่มศีลีพึงหวงัผลได้ 1,๐๐๐ เท่า ให้ทานแก่
คนที่มีศีลพึงหวังผลกลับมาได้ 1๐๐,๐๐๐ เท่า ให้ทาน
แก่คนที่ได้ฌานปราศจากกามคุณ พึงหวังผลกลับมาได้ 
1๐๐,๐๐๐ โกฏิเท่า ถ้าให้ทานแก่ท่านผู้ปฏิบัติเพื่อเป็น
พระโสดาบันเป็นต้นไป จนถึงเป็นพระอรหันต์ เป็นพระ
ปัจเจกพทุธเจ้า เป็นพระพทุธเจ้า ให้ผลมานบัไม่ถ้วน พอ
ฟังอย่างนี้ เราจะเอาบุญ หรือจะเอาผลของบุญครับ เรา
ทกุคนกจ้็องจะเอาผลของบญุ วิง่ข้ามเลยบญุไปหมด พอ
เลยบุญไป เลยได้มิจฉาทิฏฐิมา แทนที่จะได้สัมมาทิฏฐิ 
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 แท้ทีจ่รงิ พระพทุธเจ้าทรงแสดงเหต ุเราปลกูข้าวที่
นานี ้ได้ผลด ีปลกูข้าวทีน่าโน้น ได้ผลไม่ด ีได้ผลเท่านัน้
เท่านี้ ทรงแสดงเหตุว่า ถ้าเอาไปปลูกตรงนี้ ได้ผลเยอะ
นะ แต่ต้องมพีชืก่อน ต้องมสีิง่ท่ีจะปลูกก่อน สิง่ทีจ่ะปลูก
คอืบญุนัน่เอง ส่วนใหญ่พวกเราข้ามเลยตรงนีไ้ปเสยี ไม่รู้
จกัเมล็ดพนัธุ์พชืทีเ่กดิขึน้ในจติ ไปท�าบญุกย็งัเครยีดอยู่ 
ยังทุกข์อยู่ ยังไม่มีความสุข ทั้งๆ ที่ฟังอยู่บ่อยๆ ว่าบุญ
เป็นชือ่ของความสขุ แท้ท่ีจรงิ เป็นเพราะพวกเราเลยบญุ
ไปเสีย ไปหวงัผลของบุญ ซึง่ไม่ใช่บุญ ผลของบญุ ไม่ใช่
บุญ ผลของบุญเป็นแค่วิบาก ภาษาพระท่านเรียกว่า
เป็นอพัยากตะ ผลของบุญเป็นอพัยากตะเท่านัน้ ตวับญุ
อันแท้จริงนี้เป็นกุศล พวกเราเลยกุศลไปแล้ว จะไปเอา
ผลมัน เลยวนอยู่อย่างนี้ ตัวสัมมาทิฏฐินี่แหละ จะมา
ช่วยช�าระ ท่านทั้งหลายให้ทานไปตามปกติ แต่ว่าอย่า
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เลยบุญไป ให้เห็นว่าการให้นี้เองมันเป็นบุญ บุญอยู่ที่
ความตั้งใจที่จะให้ อยู่ที่การให้ ไม่ใช่อยู่ที่อื่น ไม่ใช่อยู่ที่
สิ่งของ อยู่ที่การให้ ตัวเจตนาความตั้งใจที่จะให้ ให้แล้ว
กม็คีวามเห็นถกูด้วยว่า บญุเกดิจากการให้นีเ่อง ตัวให้นี่
แหละเป็นบุญ มันช�าระออก เอาสิ่งนั้นออกไปจากเราได้ 
อย่างน้อยกเ็อาความตดิเยือ่ใยในสิง่นัน้ออกไปได้เหมอืน
กัน จึงเรียกว่าปุญญภาคิยะสัมมาทิฏฐิ นี้ข้อที่หนึ่ง

 ข้อที ่๒ การบชูาเป็นของมีผล ตามบาลว่ีา อตถฺิ 
ยิฏฺฐ� การบูชา การกราบ การไหว้ ในลักษณะที่เป็น 
สิ่งส�าคัญยิ่งใหญ่ เช่น การบูชาพระพุทธเจ้า พระธรรม 
พระสงฆ์ การกราบ การไหว้ ถ้ามีพระพทุธรปูต้ังอยู ่มมีอื
เราอยู ่แต่ไม่มกีารไหว้เกดิขึน้ ผลวบิากจะไม่ม ีถ้ามกีาร
ไหว้ ศีรษะมีอยู่ ไปก้มกราบเท้าท่าน อย่างนี้มีผลวิบาก
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เกิดขึ้น เพราะการเอาหัวไปก้มใส่เท้าท่าน เรียกว่าการ
บชูาเป็นของมผีล ผลนีไ้ม่ได้เกดิจากอนัอืน่ เกดิจากการ
บชูา พวกเราโดยมากกก็ราบเหมอืนกนั แต่นึกว่าบญุอยู่
ที่อื่น ข้ามบุญไปเสีย ตรงนี้เป็นข้อผิดพลาดส�าหรับพวก
เราที่ไม่ได้ฟังเรื่องสัมมาทิฏฐิให้ดี จึงต้องฟังให้แม่นๆ 
หลายท่านที่แม่นแล้ว ก็นับว่าดีแล้ว ได้ของดีไป อย่าง
นีก้จ็ะมโีอกาสได้เข้าถงึระดบัสงูต่อไป ส่วนบางท่านทีย่งั
ท�าแบบยืน่หมยืูน่แมวตลอด ท�าธุรกจิกบัพระพทุธเจ้าอยู่
เรื่อย กราบท่านเพราะท่านช่วยไล่ผี อย่างน้ีก็ยังวุ่นอยู่
มาก ต้องมีพระพุทธเจ้าไว้ใกล้ๆ เพื่อว่าผีจะได้ไม่มาเข้า
บ้าน อย่างนีพ้ระพุทธเจ้ามค่ีาเท่ากบับรุษุไล่ผ ีความเหน็
ผดิพลาดไปไกลมาก เหมอืนบางท่านพอมืดปุบ๊ กลวัผ ีผี
จะมาแล้ว ก็สวดมนต์ไล่ผี อย่างนี้มันก็วุ่นวาย 



57
เริ่มต้นสัมมาทิฏฐิ

 ถ้าเป็นคนมีสัมมาทิฏฐิ สวดเพื่อนึกถึงคุณของ
พระพุทธเจ้า จิตจะได้ไม่ไปนึกถึงผี นึกถึงผีท�าไม ผีมัน
มีดีอะไร ท�าไมไม่นึกถึงพระพุทธเจ้า เราเอาใจไปไว้กับ
ผีท�าไม เราก็นึกถึงพระพุทธเจ้า ก็ไม่เห็นต้องเอาผล
ประโยชน์อะไร มีผู้ดีเลิศประเสริฐสูงสุดให้เรานึกถึง เรา
ก็นึกถึง ดีกว่าไปนึกถึงผี เราไปนึกถึงสามี มีประโยชน์
อะไร นกึถงึกท็กุข์เปล่าๆ เรานกึถงึ อติิปิโส ภควา อรหงั 
เป็นต้นยังดีกว่าอีก อย่างนี้เป็นต้น นี้มันก็สะดวก การ
บูชาคุณของพระพุทธเจ้านี้แหละ เป็นบุญ พวกเราโดย
ส่วนใหญ่ก็เลยบุญไปอีกแล้ว ไปสวดกันให้ตัวเองรอด
ปลอดภัย บางท่านอายุ 4๐ ปี ก็ต้องสวด 41 รอบ ให้
ตัวเองรอดอีก 1 ปี ถามว่า ท�าไมไม่สวดเยอะกว่านั้นล่ะ
ครับ ขี้เกียจค่ะ เดี๋ยวรออายุ 41 ปี ค่อยสวด 4๒ รอบ 
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ก็วุ่นอยู่อย่างนั้น ท�าไมไม่สวดเพื่อบูชาคุณ การบูชานี้ดี 
เป็นบุญ เป็นมงคล เรามีปาก ปากเราก็สวดได้ มีเวลา
สวด แต่ไม่สวด นี้มันไม่ดี พระพุทธรูปก็มี ท�าไมไม่บูชา
ท่าน เพราะบูชานี้เป็นของดี เป็นบุญ 

 ถ้ามีสัมมาทิฏฐิ จะท�าอะไร ก็สะดวกสบายและ
ปลอดโปร่ง ถ้ามีความเห็นผิดเข้ามา ไปท�าอะไร มันก็
ผดิพลาดไปหมด ดเูหมอืนให้ทานมนัจะด ีกย็งัผดิอยู ่ผดิ 
ไม่เยอะ ผดินดิเดยีว กถ็อืว่าผดิ ถ้าถกู จะต้องถกูให้หมด 
จึงจะเรียกว่าถูก ถ้ายังส่วนมีผิด ถึงแม้จะถูกเยอะก็ตาม 
กผ็ดิอยูอ่ย่างนัน้ คนเรากม็ถีกูบ้างผดิบ้าง เลยเป็นคนวน
เวยีนอยูท่กุวนันีแ้หละ ถ้าไม่อยากเป็นคนวนเวยีนอย่าง
ทุกวันนี้ อยากจะเป็นพระอริยะ จะต้องถูกให้หมด มัน
มีเท่านี้แหละ จะบอกว่า ดิฉันก็มีถูกบ้างผิดบ้าง ก็เป็น
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ดฉินัอยูท่กุวันนีแ้หละ ก็ทกุข์อยู่ทกุวันนี ้ไม่เหน็หรอื ถกู
บ้างผิดบ้าง มันเป็นอย่างนั้นแหละ ท่านจึงให้เอาสัมมา
ทิฏฐิมาไว้ข้างหน้าเสมอ ไม่อย่างนั้นเราไปท�าบุญ ก็จะ
ทุกข์บ้างสุขบ้างอยู่อย่างนั้นแหละ ไม่สุขจริงเสียที ทั้งๆ 
ที่ก็ฟังมาตั้งนาน บุญเป็นชื่อของความสุข ท�าไมท�าแล้ว
ไม่ได้สุข แสดงว่าไม่ได้ท�าบุญ จึงไม่ได้ พระพุทธเจ้าจะ
ทรงสอนผิดได้ยังไง พระองค์ทรงสอนว่า บุญเป็นชื่อ
ของความสุข เราไปท�าบุญ ท�าไมเราไม่ได้สุข แสดงว่า
เราท�าไม่ถูกนั่นเอง ทีนี้ แทนที่จะมานึกถึงตัวเองว่า เรา
คงท�าบุญผิดกระมัง เราก็นึกว่าวัดนี้คงไม่ค่อยมีบุญ ท�า
แล้วก็ยังทุกข์อยู่ ไปวัดโน้นดีกว่า ท�าวัดเดียวคงไม่ค่อย
มีบุญนะ ท�า ๙ วัดดีกว่า นี่ก็โง่หนักขึ้นไปเรื่อย แทนที่
จะมาช�าระความเห็นตนให้ถูกต้อง 
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 พระพุทธองค์ตรัสว่า บุญเป็นชื่อของความสุข มัน
ก็น่าจะได้นะ ถ้าเราท�าบุญถูกต้อง ต้องสุขอย่างแน่นอน
เลย เรามีเงิน ถ้าอยู่กับเรา มันไม่เกิดผล ถ้าให้ไป ไม่ว่า
ให้ใครจะต้องเกิดผลอย่างแน่นอน เราได้ให้เมื่อไร เราก็
ต้องมีความสุขเมื่อนั้น พร้อมจะให้เสมอ มีฝ่ามืออันล้าง
ไว้แล้วเสมอทีเดียว มีโอกาสก็ให้ไป ให้แล้วจะได้อะไร 
ก็ได้ให้ไป ก็จบแล้ว ได้บุญ ได้ช�าระความติดข้อง ไม่มี
ปัญหาอะไร แต่พวกเราจะให้อะไรได้นี่ยากล�าบาก วัด
นี้ไม่ให้หรอก บุญน้อย ไปให้อีกวัดหนึ่ง บุญเยอะ ก็วุ่น
อยู่นั่นแหละ วนไปวนมาอยู่ น้ีก็พวกพ่อค้า มีเยอะทุก
วันนี้ เป็นพ่อค้าบุญ แม่ค้าบุญกันมาก อันนี้ก็ยังผิดกัน
มากอยู่ อ้าว.. แล้วไปให้ทานมันไม่ถูกหรือ อาจารย์ ถูก
เหมือนกัน แต่ความเห็นมันผิด พอมีความเห็นผิด ตัวที่
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ถูกก็พลอยผิดไปด้วย คือมันไม่พ้นทุกข์ มันไม่ได้ความ
สงบ ไม่ได้ความสุข ท่านทั้งหลายก็พิสูจน์ได้ ถ้าท�าบุญ
แล้วไม่เป็นบุญจริง จะไม่มีความสุข จะสุขบ้างทุกข์บ้าง
เหมือนเดิมนั่นแหละ 

 ข้อที่สอง อตฺถิ ยิฏฺฐ� การบูชาเป็นของมีผล บูชา
คุณของพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ เราสวดบ่อยๆ 
เพื่อบูชา อย่าไปสวดเอาอะไร สวดเพื่อบูชา มีมือเราก็
ไหว้ไป ไหว้เพื่อบูชา เราจะต้องหวังผลอะไรล่ะ มีมือ มี
เจดีย์ แต่ไม่ไหว้ ก็ไม่เกิดผล มีเจดีย์ มีมือ เราก็ไหว้ เรา
ค�านับเอาก็ได้ ใช้สายตามองด้วยจิตเลื่อมใสศรัทธาก็ได้ 
ความเข้าใจถูกต้องว่า การบูชานั้นเป็นของมีผล อย่าง
เมืองไทยเราก็ดีมาก สอนเรื่องสัมมาทิฏฐิระดับบุญไว้
เยอะ เป็นประจ�าทเีดียว ท่านทัง้หลายจงึควรทีจ่ะไปช�าระ
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ความเห็นส่วนที่ผิดออกไป ส่วนที่ท�าอยู่ก็ท�าไปเลย ที่
ควรช�าระคือความเห็นเท่านั้น ที่ไหว้อยู่จงไหว้ต่อไป ที่
กราบอยู่จงกราบต่อไป ท่ีสวดอยู่จงสวดต่อไป ที่ให้อยู่ 
จงให้ต่อไป ช�าระความเห็นให้ตรงเท่านั้นเอง

 ข้อที่ 3 การบวงสรวงเป็นของมีผล บาลีว่า 
อตฺถิ หุต� การบวงสรวงกับการบูชานี้ต่างกัน การบูชา 
เหมอืนมลัีกษณะเป็นของสงูมคีวามส�าคญัยิง่ใหญ่ คอืเรา
สามารถเอาส่วนทีส่งูทีส่ดุในตวัเรา ไปวางส่วนทีต่�า่ทีสุ่ด
ของท่านได้ เอาหัวเรานี้วางที่เท้าของท่านได้ อย่างเช่น 
คุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ คุณบิดา มารดา หรือ
ครูบาอาจารย์บางท่านเราบูชาได้ แต่บางท่านเราบูชา
ไม่ได้ เราท�าได้แค่บวงสรวง บวงสรวงคือการท�าความ
เคารพ นับถือ กราบไหว้ ให้ข้าว ให้น�้า ท�ากิริยาอาการ
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ที่เป็นมงคลทั้งหลาย แต่ไม่ถึงกับบูชา ในทางไทยๆ เรา
กม็ปีระเพณีบวงสรวงบรูพมหากษตัรย์ิ เขาไม่ได้บชูา แต่
เขาบวงสรวง หมายถึงอะไร คือเขาแสดงความนับถือ
นั่นแหละ แต่ไม่ถึงกับบูชาให้เป็นสรณะ เขาบวงสรวง 
เช่น บวงสรวงเทวดา แต่บางศาสนาเขาก็บูชาเทพไป
เลย ส่วนพวกเราบชูาพระพทุธเจ้า บชูาพระรตันตรยั แต่
บวงสรวงเทพ หมายถึงว่าให้ความนับถือเทวดา 

 ทีนี้ หลังๆ มา ค�าว่า บวงสรวงกลายเป็นค�า
ศักด์ิสิทธิ ์แท้ทีจ่รงิเป็นค�าพืน้ๆ ธรรมดา ค�าว่าบวงสรวง
ก็คือให้ความนับถือคนที่ควรนับถือ ไหว้คนที่ควรไหว้ 
คนอายุเยอะกว่าควรไหว้ไหม ควรไหว้ ถ้าเห็นว่าการ
ไหว้เป็นของมีผล อย่างนั้นถูกต้องแล้ว มีคนสูงอายุ คน
แก่มาคนหนึ่ง เราก็มีมืออยู่ สามารถไหว้ได้ ไม่ยอมไหว้ 
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ก็ไม่เกิดผล แต่ถ้าไหว้ ก็เกิดผล เป็นการแสดงความ
เคารพนบัถือ ให้ทางแก่คนทีค่วรให้ พระภกิษุเดนิมา เรา
กห็ลกีทางให้ท่าน กเ็กดิผล ถ้ามทีางอยู ่พระภกิษุเดนิมา 
เราไม่ให้ทาง อยากไปทางไหนก็ไปสิท่าน ก็ไม่เกิดผล
อะไร ดีไม่ดีก็เป็นบาปไปอีก ถ้ามีความเห็นถูกต้อง ให้
ทางแก่คนที่ควรให้ทาง ก็เกิดผล ให้อาสนะแก่คนที่ควร
ให้ เช่น แม่ชีมา ก็ให้ท่านนั่งข้างหน้า เรานั่งอยู่ก็ลุกขึ้น 
เอาอาสนะให้ท่าน ให้แก่คนที่ควรให้ อย่างนี้เขาเรียกว่า
บวงสรวง แต่หลังๆ มาภาษาบ้านเรา ค�าว่า บวงสรวง 
นี้ กลายเป็นต้องหาข้าวตอกดอกไม้มาห้อยที่โน่นที่นี่ ก็
เพี้ยนกันไปมาก 
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 แท้ที่จริง การบวงสรวง ก็คือ มงคลกิริยาทั้ง
หลาย การกระท�าหรือการแสดงออกที่ดีงามต่อกัน 
การเคารพคนทีค่วรเคารพ นบัถอืคนทีค่วรนบัถอื กราบ
ไหว้คนที่ควรกราบไหว้ ให้ทางแก่คนที่ควรให้ทาง และ
มงคลกิริยาทั้งหลายในโลกนี้ที่ควรท�า เรามีมือมีเท้ามี
ปาก ถ้าได้ท�าอะไรที่เป็นมงคล มงคลก็เกิดขึ้น เรามี
ปาก แต่ไม่เคยพูดต้อนรับชักชวนใครเลย มงคลก็จะ
ไม่เกิดขึ้น ผลต่างๆ ก็ไม่เกิดขึ้น หากมีการพูดต้อนรับ 
บุญก็เกิดขึ้น การกระท�ามงคลกิริยาทั้งหลาย เรียกว่า
เป็นการบวงสรวง การต้อนรับแขก ช่วยเหลือบอกทาง
แก่คนที่เขาหลงทางอยู่ หรือคนที่เขาต้องการความช่วย
เหลือ แนะน�าเขา อย่างนี้เป็นต้น ความเห็นถูกนี่จะช่วย
ช�าระจิตให้เป็นบุญได้ดีมาก คือสามารถท�าบุญได้ทุกที ่
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เพราะพวกเรามีอุปกรณ์ท�าบุญครบทุกอย่างแล้วนั่นเอง 
บญุนัน้เกดิกบัจติ จติกอ็ยูก่บัเราตลอด มมีอือยู ่วดักม็ ีก็
ไหว้ ได้บญุแล้ว ไม่ยาก สิง่ของมีอยู ่กใ็ห้ เพราะการให้น้ี
เอง มันเกิดเป็นบุญขึ้นมา เป็นกุศลขึ้นมา มีคนแก่ๆ ให้
เราช่วยเหลือเยอะแยะ เราก็ช่วย การช่วยนี้เองเป็นบุญ 
การกราบ การไหว้ การนับถือ การสักการะ เคารพ คน
ที่ควรสักการะ เราก็สักการะ 

 เทวดาก็ควรสักการะ เราก็ไหว้สักการะค�านับ 
ถือว่าเป็นคนมีคุณธรรมอย่างนี้เป็นต้น ก็เกิดบุญขึ้นมา 
และสิ่งอื่นๆ ที่เราควรท�าทั้งหลาย เช่น เคารพกฎหมาย 
เสียภาษี ท�าสาธารณะประโยชน์ทัง้หลาย เหล่าน้ีล้วนจัด
อยู่ในการบวงสรวง บางทีก็แปลว่าการเซ่นสรวงก็มี ค�า
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บาลีก็คือ อตฺถิ หุต� การบวงสรวงเป็นของมีผล หมายถึง 
มงคลกริิยาทัง้หลายท่ีไม่ส�าคญัใหญ่โตนกั ไม่ถงึกบับชูา 
การบูชาท�าต่อสิ่งสูงส�าคัญใหญ่โต คือการที่เราเอาหัว
ส่วนทีสู่งสุดของเราไปไว้ทีเ่ท้าท่านได้อย่างเตม็ใจ อย่าง
นี้เรียกว่าบูชา ส่วนกิริยาอาการนอกจากนั้นลงมา เรียก
ว่าบวงสรวง 

 ดังนั้น ท่านจะบวงสรวงอาจารย์ก็ได้ น่ังอยู่นั่น
แหละ ไหว้เลย แค่นี้แหละบุญเกิดขึ้นได้ถ้าเรานั่งเฉยๆ 
บุญก็ไม่เกิด ที่ไม่เกิดก็เป็นเพราะว่า ไม่รู้ว่าบุญมัน 
มีโอกาสเกิด ถ้ามีความเห็นถูก ก็จะช�าระจิตได้มาก จิต
ของท่านก็จะเป็นบุญ การไหว้ผู้อื่น ให้เกียรติผู้อื่นต่างๆ 
นี ้จติจะสะอาด ไปอยูท่ีไ่หนกส็ะดวก เดนิไป คนตดัหน้า
ก็ดี เราก็รู้อยู่แล้ว การให้ทางคนที่ควรให้ทาง คนที่รีบ
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กว่าเรา เป็นของด ีมนัจะยากอะไร ท�าบญุ คนเขารีบกว่า
เราก็ให้เขาไปก่อน คนเขามีธุระมากกว่าเรา ก็ให้เขาไป
ก่อน แต่พวกเรานี ่ไม่พอใจ เดีย๋วเถอะมงึ ไปก่อนก ูเด๋ียว
มึงตาย แล้วก็อยากจะได้บุญเยอะๆ ความเห็นเพี้ยนไป
มากทีเดียว อย่างพวกเรานี้รู้สึกเหมือนว่าท�าบุญเยอะ 
แต่ได้บญุน้อยมาก เพราะมนัเลยบญุไปเสยีหมด ไม่รู้จัก
ตวับญุทีแ่ท้จรงิว่าอยู่ทีไ่หน ถ้าถามว่า ดิฉนัไม่ได้ท�าบญุ
เหรอ กราบพระตั้งบ่อย ก็บุญอยู่ บุญเฉพาะตอนท�านั่น
แหละ แถมบางครั้งยังเลยบุญไปอีก ไปแลกเปลี่ยนท่าน
มาอีก หวังผลอย่างนั้นอย่างนี้ มันก็เลยวุ่นวาย

 นี้เป็นสัมมาทิฏฐิระดับพื้นฐาน เป็นฝ่ายบุญ ตอน
แรกฟังดูเหมือนจะง่าย พอเอาเข้าจริงก็ยากเหมือนกัน 
ต้องช�าระให้ดีๆ ถ้าเข้าถึง ท่านทั้งหลายจะต้องเข้าถึง
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ความสุขอย่างแน่นอน พอสุขแล้ว ฝึกสติก็จะง่าย ท�า
สมาธิ เจริญปัญญา ช�าระจิตให้มีสัมมาทิฏฐิระดับสูงก็
เป็นไปได้ ถ้าระดับพื้นๆ นี้ ยังไม่มี ยังไม่ต้องพูดถึง
ระดับสูงกไ็ด้ หลายท่านรกัการปฏบิตัธิรรม อยากปฏบิตัิ 
อยากจะไปแต่นิพพาน แต่พื้นฐานเหลวไหลมาก 
มันก็เป็นไปไม่ได้ จึงควรมีความเห็นที่ถูกต้อง พอ
มีความเห็นที่ถูกต้องแล้ว ก็ไปช�าระกายวาจาให้
เรียบร้อย ไปช�าระจิตให้ดี ก็อาศัยความเห็นที่ตรงนี่
แหละไปช�าระ นี่ข้อที่ 3

 ข้อที่ 4 ความเห็นถูกต้องฝ่ายบุญข้อที่ 4 คือ 
เห็นตรงถูกต้องว่า ผลวิบากของกรรมที่ท�าแล้ว ทั้งดี
ก็ตาม ชั่วก็ตาม มีอยู่จริง บาลีว่า อตฺถิ สุกตทุกฺกฏาน� 
กมฺมาน� ผล� วิปาโก แบบที่พวกเราได้ยินกันบ่อยๆ เชื่อ
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กรรม เชือ่ผลของกรรม ท�าดไีด้ด ีท�าชัว่ได้ชัว่ แต่บางครัง้ 
ค�าว่าท�าดีได้ดี ท�าชั่วได้ชั่ว เชื่อบุญ เชื่อบาป เชื่อกรรม
อะไรต่อมิอะไรของพวกเรานี ้อาจจะเลยไปอกีเหมอืนกนั 
จึงต้องมาช�าระให้ดี 

 ต้องเข้าใจความหมายของค�าว่า ท�าดีได้ดี ท�าชั่ว
ได้ชัว่นี ้ค�าไทยต้องวางไว้ก่อน ส่วนค�าบาล ีกลยฺาณการ ี
กลฺยาณ� ผู้ท�ากัลยาณะ ได้กัลยาณะ ปาปการี จ ปาปก� 
ผู้ท�าปาปะ ได้ปาปะ คือท�าอะไร ได้อย่างนั้น ท�าความดี
ได้ความดี หมายความว่า ความดีนั้น มันเกิดเพราะเหตุ 
ไม่ใช่อยูเ่ฉยๆ จะมีขึน้มาได้ ต้องท�าเอา ท�าความดี ก็ได้
ความดีไป ไม่มใีครให้ได้ เหมอืนทีเ่ขาเขยีนไว้ทีท้่ายรถ
บรรทกุว่า ความดไีม่มขีาย อยากได้ต้องท�าเอง เขยีนถกู
ทีเดียว ท�าความดี ได้ความดี ท�าความชั่ว ได้ความชั่ว 
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ดีชั่วนั้น ไม่ใช่อยู่เฉยๆ ก็ดีเอง ไม่ใช่อยู่เฉยๆ ก็ชั่วเอง 
ถ้าอยากจะดีก็ต้องท�าความดี หมายความว่าดีนั้น ไม่ได้
มาตามอยาก มนัได้มาตาม “ท�า” ท�าความดี กไ็ด้ความดี 
เรากไ็ปศกึษาด ูความดมีอีะไรบ้าง เช่น ความอดทนเป็น
ความดี อดทนเอาก็ได้ความดี การบ�ารุงบิดามารดาเป็น
ความดี บ�ารุงเอาก็ได้ความดี การอ่อนน้อมถ่อมตนเป็น
ความดี อ่อนน้อมเอากไ็ด้ความด ีท�าความดจีงึได้ความดี 

 ท�าความชั่ว ได้ความชั่ว ฉะนั้น ไม่อยากได้ชั่ว ก็
อย่าไปท�าชัว่ อย่าไปคดิชัว่ อย่าไปเอาชัว่ของชาวบ้านมา
ใส่ตวั พวกเราในยคุใหม่นี ้เคยชนิและช�านาญทีจ่ะเอาช่ัว
มา เกดิจากการสือ่สารทีร่วดเรว็ทนัอกทนัใจ พ้ืนฐานของ
เราก็ชอบจับผิดชาวบ้านอยู่แล้ว นักข่าวทั้งหลายก็ท�า
แบบเดียวกัน สิ่งดีๆ ถูกๆ ไม่จับมา ชอบจับผิด ผิดอยู่
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ในหลืบไหน ประเทศไหน ก็ไปจับมาใส่ทีวี มาเสนอเป็น
ข่าว ทีนี้ พวกเราก็ติดนิสัยมาด้วย นิสัยตัวเองเป็นอย่าง
นั้นอยู่แล้ว เข้ากันได้ดี ชั่วอยู่โน่น นอกประเทศ ก็ไปจับ
มาใส่ตัว จับชั่วมา ชั่วก็ติดมา ท�าความชั่ว ก็ได้ความ
ชั่ว คิดความชั่ว ก็ได้ความชั่ว คิดว่าไอ้หมอนั่นชั่ว ตัว
เองกช็ัว่กบัไอ้หมอนัน่ไปด้วย เพราะมส่ีวนของความชัว่
นั้น ไปรับรู้ความชั่วของเขา แล้วติดอกติดใจในความชั่ว
ของเขาว่าเขาชั่วเหลือเกิน ตัวเองก็ได้ชั่วไปด้วย เพราะ
ไปติดอกติดใจกับเขา เกลียดคนชั่วก็ได้ความชั่วมาด้วย 
เพราะไปเกลียดคนชั่ว 

 พวกเราโดยทัว่ไป ข้อว่าเชือ่กรรมและผลของกรรม
นี้ดูเหมือนจะง่าย แต่ท�ายากเหมือนกัน ยังไม่ค่อยชัด
เท่าไร ทั้งๆ ที่ก็เน้นกันมานาน ท�าดีได้ดี ท�าชั่วได้ชั่ว 
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ท�ากัลยาณะได้กัลยาณะ ท�าปาปะได้ปาปะ ท�าความดี
ได้ความดี หมายความว่าความดีมันไม่ได้เกิดเอง ต้อง
ท�าเอา ต้องคดิด ีจงึจะได้ด ีอยากได้ด ีนัง่หายใจทิง้เฉยๆ 
มันไม่ได้ดี ต้องน่ังแล้วนึกอะไรท่ีมันดี ถึงจะได้ดี ถ้า 
ไม่อยากได้ชั่ว ก็ต้องไม่นึกชั่วๆ ถ้านึกชั่วๆ ต้องโยนมัน
ทิ้ง มันมีค่าอะไรความชั่วนั่น ท�าไมต้องมานึกถึงด้วย 
ความชั่วอยู่ท่ีต่างประเทศโน่น เอามานั่งนึกท�าไม เรา
ก็โยนทิ้งไป เราก็เอาดีมานั่งนึก เอาดีมาพูด เอาดีมาท�า 
มันก็ได้แล้ว ถ้าความเห็นถูกต้อง จึงเป็นไปได้ที่จะท�า
ส่ิงอืน่ๆ ถกูต้อง ความเหน็ถกูกเ็ลยเป็นหวัหน้าเขา ด้วย
ประการอย่างน้ี ไม่ใช่ว่าพอเห็นถูกแล้ว จะดีหมด แต่
อย่างน้อยก็เห็นถูกต้องว่า ดีชั่วอยู่ตรงไหน ที่เราได้ยิน
บ่อยๆ ดีช่ัวอยูท่ีก่รรม อยูท่ีก่ารกระท�า ท�าดเีวลาไหนกด็ี
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เวลานัน้ ท�าช่ัวเวลาไหนกช็ัว่เวลานัน้ ไม่ได้อยูท่ีว่นัเดอืน
ปี ไม่ได้อยู่ที่ฤกษ์งามยามดีต่างๆ นี้ก็คงได้ยินบ่อยๆ 

 เราไม่ต้องไปหวังความเจริญก้าวหน้าจากส่ิงอื่น 
นอกจากกรรมของตนเท่านั้น จะดีข้ึน สูงขึ้น ก็เพราะ
กรรม จะเลวลง ต�่าลงก็เพราะกรรม อย่าไปหวังความ
ก้าวหน้าหรือความส�าเร็จจากการเปลี่ยนชื่อเปลี่ยน
นามสกุล เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ เป็นที่อยู่ที่อาศัย ให้
หวังความก้าวหน้าจากกรรม อยากเปลี่ยนตัวเอง ให้
เปลีย่นกรรมนัน่แหละ นีข้ัน้พืน้ฐานนะ บางท่านฟังมา
นานแล้ว ฟังบ่อยๆ นับว่าดีมาก ที่ท�าถูกอยู่แล้ว ก็จงท�า
ต่อไป ให้ไปช�าระความเห็นให้ถูกต้อง เอาความเห็นผิด
ออกไปเสีย มันไม่มีประโยชน์อะไร ให้ทิ้งไปซะ ของไร้
ประโยชน์นั้น 
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 ข้อท่ี ๕ เห็นตรงถูกต้องว่า โลกน้ีมี บาลีว่า  
อตฺถิ อย� โลโก กับข้อที่ 6 โลกอื่นมี บาลีว่า อตฺถิ  
ปโร โลโก สองข้อนี้คู่กัน ค�าว่า โลกนี้ คือ มนุษย์เรานี้ 
ความเป็นมนุษย์เรานี้มีส�าหรับสัตว์อื่นๆ สัตว์อื่นๆ ตาย
แล้ว สามารถกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ ไม่ใช่ว่ามนุษย์
ครองสมบตัมินษุย์อย่างเดยีว บ้านไม่ใช่ของเราคนเดยีว 
แต่กเ็ป็นของเราคนเดียวนัน่แหละ เฉพาะชาตนิีน้ะ บ้าน
นี ้ทีดิ่นผนืน้ี จะกลายเป็นของสตัว์อืน่ๆ หมา แมว ปลวก 
มด แมลงได้เหมือนกัน ถ้าหมา แมว มด แมลง กลับ
ชาตมิาเกดิเป็นคน พวกเราเกดิในสคุตภิมิู กเ็ลยดูมสิีทธิ ์
มีเสียงมากอยู่ คิดว่าเป็นบ้านของเรา ดูเหมือนจะเป็น
บ้านของเรา แท้ที่จริง ที่ยังเป็นบ้านของเราอยู่ ก็เพราะ
กรรมรกัษาไว้ มดปลวกมนัคดิว่าเป็นบ้านของมนัเหมือน
กัน แต่ว่าไม่เป็นบ้านของมัน เพราะว่ามันรับผลของ
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กรรมชั่ว มันเกิดในอบายอยู่ บ้านหลังนี้ ที่ดินผืนนี้ ต่อ
ไปอาจจะเป็นของมันได้ ความเป็นมนุษย์เรา เป็นคนนี้ 
มีส�าหรับสัตว์อื่นๆ สลับกันไปมาได้ ไม่ใช่แมวก็จะเป็น
แมวอย่างนัน้ตลอดไป เมือ่รบัผลของกรรมหมด กม็าเกดิ
เป็นคนได้ หรือแม้เทวดา พรหม ที่ไปเสวยผลบุญอยู่ ก็
กลับมาเกิดเป็นคนได้

 ข้อท่ี 6 ความเป็นสัตว์อ่ืนมีได้ส�าหรับเราผู้เป็น
มนุษย์ หมายถึง เราสามารถสลับร่างไปเกิดเป็นสัตว์
อบายหรอืเทวดาพรหมได้ สตัว์อืน่ๆ สามารถมาเป็นคน
ได้ มาเป็นเจ้าของสิง่ต่างๆ แบบทีเ่ราเป็นอยูน่ีไ้ด้ และเรา
กส็ามารถไปตามกรรม ไปเป็นสตัว์อืน่ๆ ได้ สลบัเปลีย่น
หมุนวนกันไป สองเรื่องนี้คือเรื่องการเวียนว่ายตายเกิด 
สลับเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆ ตามกรรมของแต่ละคน แบบ
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ที่เมืองไทยเราเชื่อกันนี่แหละ หลายๆ ท่านความเห็นยัง
ช�าระไม่ได้ เลยรู้สึกว่า บ้านก็ต้องเป็นของเราคนเดียว 
ส่วนสตัว์ทีม่าอยูใ่นบ้านนีไ้ม่มสีทิธิ ์แท้ทีจ่รงิ เขาสามารถ
กลบัมาเป็นมนษุย์อย่างพวกเราได้ สมบตัจึิงสลบัเปลีย่น
กนัไป ผลัดกันใช้สอยชัว่คราวเท่านัน้ ปลวกทีอ่ยูใ่นบ้าน
เรา ก็อาจจะเป็นเจ้าของบ้านมาก่อน อาจจะเป็นนาย
ทหารที่รบป้องกันพื้นที่นี้เอาไว้ สมัยก่อนมีสงครามแย่ง
ชิงแผ่นดินมากมาย ซึ่งคนเหล่านั้นก็เวียนว่ายตายเกิด
อยู ่ไม่รู้อยูต่รงไหน สลบัสบัเปลีย่นกนัไป ถ้ามคีวามเหน็
ทีถ่กูต้อง อย่างนีก้ส็ะดวก ไม่มเีรือ่งขดัใจให้ยุง่ยาก เหน็
หมา แมว เป็ด ไก่ มด แมลง จิ้งจก ตุ๊กแก เขาสามารถ
มาเกิดเป็นคนได้ มาเป็นเจ้าของบ้านได้ ตอนนี้เราเป็น
เจ้าของบ้าน ใจดีหน่อยกแ็ล้วกนั อย่าไปเบยีดเบยีนสตัว์ 
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 ถ้าเป็นผูม้คีวามเหน็ถกูต้องในข้อที ่๕ ข้อที ่6 เม่ือ
ไปเจอสัตว์ต่างๆ ก็จะไม่ประมาทในสัตว์ทั้งหลาย 
ไม่เห็นสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตต�่าต้อยด้อยค่ากว่าเรา 
เป็นเพยีงแคเ่ขาพลาดตกอบาย ต้องไปรบัผลกรรม
เท่าน้ัน ความจรงิ เขาอาจจะได้สัง่สมบารมมีากกว่า
เรากไ็ด้ เมือ่สิน้กรรม เขาสามารถมาเกดิเป็นคนได้ 
และที่เราเป็นคนก็สามารถตกอบายเป็นสัตว์ได้ ถ้า
ยงัไม่เป็นพระโสดาบนั ยงัปิดอบายไม่ได้ ต้องมคีวาม
เห็นตรงว่า เราก็สามารถเป็นอย่างเขาได้เช่นเดียวกัน 
อย่าไปว่าเขาเลย ท�าไมหมาตัวนีม้นัโง่เหลอืเกนิ เราอาจ
จะโง่กว่าหมากไ็ด้ในคราวต่อไป แต่จรงิๆ ทีด่่าหมาได้ ก็
แสดงว่าตัวเองโง่กว่าหมาอยู่แล้ว
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 ต้องไปช�าระความเหน็ให้ด ีสตัว์ทัง้หลายเวียนว่าย
ตายเกิด สลับกันไปมา เป็นไปตามกรรม สัตว์บางชนิด
เขาท�ากรรมไม่ดี ไปเกดิรบัผลกรรม เรามองเหน็ เรากว่็า
น่าเกลียดทันที ทั้งๆ ที่ชาตินี้ เขาไม่ได้ท�าอะไรผิด เช่น 
แมลงสาบเป็นต้น ส่วนใหญ่มีแต่คนรังเกียจ ท�าไมมีแต่
คนรังเกียจ ทั้งๆ ท่ีไม่ได้ท�าอะไรผิดเลย ไม่ได้แย่งชิง
อาหารอะไรใครมากมาย ไปหาอาหารก็ขอเศษข้าวสัก
เม็ดหนึ่งเท่านั้นเอง ไม่ได้มาแย่งชิงพื้นที่อะไรเรามาก 
ไม่ได้ท�าให้เราเสยีเงนิเสยีทองมากมาย ท�าไมจงึรงัเกยีจ
เขานัก เพราะเขาเกิดด้วยอ�านาจผลของอกุศล คนก็เลย
มีแนวโน้มที่จะรังเกียจเขา 
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 ถ้าเราท�าความผิดเยอะๆ ท�าทจุรติ ต่อไปกจ็ะมแีต่
คนรังเกียจในโลกนี้ ตายไป เกิดเป็นสัตว์อบาย รับผล
ของกรรม ไม่ท�าผิดคนก็รังเกียจแล้ว แบบสัตว์ทั้งหลาย
นั่นแหละ มีแต่คนคิดร้าย อย่างงูเป็นต้น วิ่งมา คนก็คิด
ว่า งูมันจะมากัดเรา มีแต่คนคิดร้ายกับงูอย่างนั้น ท�าไม
คิดว่างูจะมากัดคน ท�าไมไม่ถามงูเสียก่อนว่า คุณงู  
คุณจะมากัดฉันหรือเปล่า ท�าไมไม่ถามมันสักนิดหนึ่ง 
ท�าไมไม่มีใครถามเลย มีแต่คนคิดว่าจะมากัดเราทั้งน้ัน 
จนกระทั่งเห็นหน้ากันก็ยังอยู่ร่วมโลกกันไม่ได้เลย ต้อง
ตายกนัไปข้างหนึง่ นัน้เป็นผลของทจุรติ คนกเ็ลยมแีนว
โน้มทีจ่ะมองไปทางนัน้ ท้ังๆ ทีย่งัไม่ได้ท�าอะไรผดิ ตาม
ปกติแล้ว สัตว์ทั้งหลายก็คิดแค่เรื่อง สืบพันธ์ุ หาอาหาร
เพื่อให้ชีวิตรอด และนอนพักผ่อน เรื่องอื่นๆ เขาคิด 
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ไม่เป็น จะมากัดขาคน ขานี้สวย ขาว งามเหลือเกิน จะ
ขอแกล้งกัดเล่นๆ สักหน่อย อย่างนี้ไม่มี ถ้าเราได้ช�าระ
ความเห็นให้ตรง มีความเห็นให้ถูกต้อง ก็จะเข้าใจเรื่อง
ต่างๆ ได้ มองทะลุปรุโปร่ง 

 ท่านไหนที่เชื่อการเวียนว่ายตายเกิดแล้ว ก็ดีแล้ว 
ช�าระความเห็นให้ลึกซึ้งข้ึนไปอีก เห็นสัตว์ต่างๆ แล้ว 
มองเห็นไหมว่า เขาสามารถมาเกิดเป็นคนได้ อาจจะ
กลับมาเป็นเจ้าของที่นี่ได้ เราผู้เป็นเจ้าของอาจจะเป็น
อย่างอ่ืนไป มันกลับกันได้ ถ้าเห็นอย่างนี้ จิตใจก็จะ
สะอาด เป็นบุญนั่นเอง พอเป็นบุญ ก็เป็นชื่อของความ
สขุ ต่อไปจะช่วยเหลอืกนัอย่างไร ท�าบญุกศุลด้วยเมตตา
กรุณาอย่างไร ก็ท�ากันต่อไป ถ้าบุญเบื้องต้นไม่มีแล้ว ก็
จบกัน บางทีฆ่ากัน วุ่นวาย เป็นบาป จิตใจมีแต่ความ
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มืดด�า บางท่านก็เกลียดกลัวสัตว์นั้นสัตว์นี้ เห็นเป็น 
ไม่ได้ จะเป็นจะตายไปก็มี เช่น เกลียดแมลงสาบ ไม่รู้
เป็นเกลียดมันอะไรนักหนา 

 แท้ที่จริง พวกสัตว์ทั้งหลาย มันน่าสงสารทั้งนั้น 
เพราะโดยมากสัตว์ทั้งหลายเป็นสัตว์ก�าพร้า ไม่เหมือน
คน มนุษย์เราเกิดในสุคติ จึงอยู่ในครอบครัว มีพ่อแม่
ลูกครบถ้วนโดยส่วนใหญ่ แต่พวกสตัว์โดยส่วนใหญ่เป็น
สัตว์ก�าพร้าทั้งนั้น ท่านดูสิ สัตว์ตัวไหนมีพ่อมีแม่มันอยู่
ด้วยบ้าง ไม่ค่อยมีหรอก ขนาดหมาที่เราเลี้ยงก็ยังเป็น
หมาก�าพร้าเลย พ่อแม่มันอยู่ด้วยรึเปล่า มันเหงาไหม 
ถามมันรึเปล่า แมลงสาบมันเกิดมา แม่มันไข่ แล้วก็ไป 
มันก็เติบโตขึ้น ก็กลายเป็นแมลงสาบก�าพร้า แล้วมัน
ก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ หากินก็ล�าบาก มีความเครียด
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ความวติกกังวลว่าจะอยูร่อดไหม จะยงัไง อะไรต่อมอิะไร 
ท่านทัง้หลายจงึควรมคีวามเหน็ทีถ่กูต้อง ข้อที ่๕ ว่าโลก
นี้มี ความเป็นมนุษย์เรานี้มีส�าหรับสัตว์อื่น ข้อที่ 6 โลก
อื่นมี ความเป็นอย่างอื่นมีส�าหรับพวกมนุษย์เรานี้ 

 ข้อที่ 7 กับข้อที่ 8 คู่กัน ข้อที่ 7 คือ มารดามี 
บาลว่ีา อตฺถ ิมาตา ข้อที ่๘ บดิามี บาลว่ีา อตถฺ ิปิตา 
การท�าดีและท�าไม่ดีต่อมารดาบิดาเป็นของมีผลจริงๆ 
ท�าผิดหรือท�าถูกต่อพ่อแม่นั้นมีผลมาก หมายความว่า 
มารดาบิดาของเรา เป็นคนพิเศษส�าหรับเรา เน่ืองจาก
กรรมได้ประมวลปรุงแต่งมา ให้เหมาะสมกับเรามาก
ที่สุดแล้ว เหมาะสมอย่างไร แม่เรา ต้องท�าเหตุอะไร
มา บาปๆ บุญๆ ปนๆ กัน คือเหมาะกับเราที่สุดแล้ว 
ประมวลมาเรียบร้อย จึงได้อย่างนี้ การที่จะเป็นอะไรขึ้น
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มาได้ ต้องมีเหตุเงื่อนไขที่ลึกซึ้ง ต้องพร้อม ต้องเหมาะ
สม หมายความว่า แม่ของเรากเ็หมาะกบัเราทีส่ดุแล้ว ถ้า
ไม่ใช่แม่คนนี ้จะไม่มเีราเกดิมาเลยในชาตนิี ้ไม่ใช่พ่อคน
นี ้จะไม่มเีราเกดิมาเลยในชาตินี ้พ่อแม่เลยเป็นผู้ทีเ่หมาะ
ที่สุดส�าหรับเรา 

 ในเม่ือกรรมได้ประมวลมาเรียบร้อยแล้ว เหมาะ
ที่สุดส�าหรับเราแล้ว อุปมาเหมือนกับนาที่เหมาะที่สุด
ส�าหรับเรา เหมาะกับพืชแบบเรา คือเราปลูกของบนที่
นานั้น มันก็จะขึ้นได้ง่าย ถ้าท�าไม่ดี ก็ไม่ดีมาก ถ้าท�า
ดี ก็ดีมาก บิดามารดาก็เลยเป็นคนที่เหมาะส�าหรับเรา
ทีสุ่ดแล้ว ถ้าท�าไม่ด ีก็บาปมาก ถ้าท�าด ีกบ็ญุมากไป
ด้วย ถ้าท�าไม่ด ียกตัวอย่างระดับสงู เช่น ฆ่ามารดาบดิา 
เท่ากบัฆ่าพระอรหนัต์ เป็นกรรมทีใ่ห้ผลตกอเวจีแน่นอน
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เลย แก้ไขไม่ได้ อนันตริยกรรมมี ๕ ข้อที่ 1 ฆ่ามารดา 
ข้อที่ ๒ ฆ่าบิดา ข้อที่ 3 ฆ่าพระอรหันต์ เป็นต้น มารดา
บิดานั้น ถ้าเราฆ่าท่านเท่ากับฆ่าพระอรหันต์ โทษหนัก
ขนาดนั้น แสดงว่าคุณของมารดาบิดาต่อบุตรมหาศาล
มาก เหมือนกับคุณของพระอรหันต์ที่มีครอบโลกน้ีอยู่
อย่างนั้นแหละ 

 คุณพ่อแม่นี้ครอบเฉพาะบุตรตัวเอง ไม่ได้ครอบ
โลก ส่วนพระอรหันต์ท่านมีคุณที่ครอบโลก ถ้าใครไป
ฆ่าท่าน เท่ากับท�าอนันตริยกรรม นี้ก็แสดงให้เห็นชัด
ว่า ถ้าท�าบาปกับท่าน ก็จะบาปมาก ฆ่าคนเป็นพัน เป็น
หมืน่คน ไม่เป็นอนนัตรยิกรรม ไม่ขวางมรรคผลนพิพาน 
ฆ่ามารดาบิดา คนใดคนหนึ่งเท่านั้น ห้ามสวรรค์ ห้าม
มรรคผลนิพพาน ต้องตกอบายเท่านั้น จึงมีผลรุนแรง
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กว่ากันมาก หากไม่ถึงการฆ่า เช่น การบ่น การนินทา
บิดามารดา การพูดไม่ดี การไม่อดทน การคิดไม่ดีกับ
พ่อกับแม่ ก็จะบาปมาก 

 สมมตว่ิา เราบ่นเพือ่นทีท่�างานสกัหมืน่ครัง้ กบับ่น
แม่ครัง้หนึง่ อนัไหนโทษมากกว่า เราเหน็ว่าหมืน่คร้ัง มนั
เยอะ จ�านวนครั้งมันมาก บ่นแม่ครั้งเดียวเอง อันนี้เรา
คิดเอาเองนะ ให้เรานึกถึงพระอรหันต์ เราท�าผิดต่อพระ
อรหันต์ครั้งหนึ่ง ร้ายแรงไหม ห้ามมรรคผลนิพพานเลย
นะ ถ้าท�าผิดต่อคนอื่น ไม่ห้ามมรรคผลนิพพาน ท�าผิด
กับพ่อแม่เหมือนอย่างนั้น ความเห็นที่ตรงนี้ส�าคัญมาก 
คนที่ไม่กตัญญูต่อบิดามารดา จึงไม่เจริญก็เพราะอย่าง
นี้แหละ เนื่องจากว่าจิตมันไม่ดี พอจิตไม่ดี ไปไหนมันก็
ขัดขวาง ไม่สะดวกสบาย ไม่มีความสุข 
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 มารดาบิดาเป็นคนมีคณุมาก ถ้าท�าดกีบัท่านกม็ผีล
มาก จนมีค�าพูดในแบบไทยๆ ว่า บิดามารดาเป็นพระ
อรหันต์ของลูก ค�านี้จริงๆ ในบาลีไม่มี เพียงแต่เทียบ
เคียงได้เท่านั้นเอง บางค�าที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ก็
ม ีมารดาบิดานีเ้ป็นพรหมของลกู เป็นบุรพเทพ เป็น
เทพคนแรกของลูก เป็นบุรพาจารย์ เป็นครูคนแรก
ของลกู เป็นอาหเุนยยบคุคลของลกู ทีน้ี พระอรหนัต์
ก็เป็นอาหุเนยยบุคคลด้วย ก็เลยคล้ายๆ จะเทียบกันได้ 
แต่ว่าด้านอืน่เทยีบไม่ได้ เนือ่งจากว่าพระอรหนัต์ท่านยงั
มีคุณธรรมอื่นๆ อีกหลากหลาย แต่ในแง่เป็นอาหุเนยย
บุคคล พ่อแม่ก็เป็นได้ด้วย 
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 ถ้าเข้าใจอย่างนีแ้ล้ว เราจงึไม่จ�าเป็นต้องไปหาพระ
อรหันต์ที่นั่นที่นี่เพื่อให้ทาน ให้กับพ่อกับแม่นี่แหละ ได้
ผลวบิากเยอะแล้ว ได้ผลมหาศาลมาก ถ้าเข้าใจ มสีมัมา
ทิฏฐิก็จะสะดวกในการที่จะช�าระจิตให้มีความสะอาด
ปลอดโปร่ง นี้ข้อที่ 7 กับข้อที่ 8 มารดาบิดาจริง คือ 
มีคุณยิ่งใหญ่จริงๆ เหมาะกับเราจริงๆ พระพุทธเจ้าทรง
แสดงว่า มารดาบดิานัน้เป็นพรหมของลกู เป็นบุรพเทพ 
เป็นคนใจดีคนแรกของลูก เพราะว่ายอมให้ลูกเกิดมา  
มีใครทีอ่ยู่ดีๆ ยอมให้เรามาอยูใ่นบ้าน ลองไปบ้านอืน่ดสูิ 
เขาจะตีหัวเอา มีแต่แม่ของเรา ยอมให้เรามาอยู่ใกล้ จน
กระทั่งอยู่ในท้องเลย ไม่ใช่แค่อยู่ในบ้านอย่างเดียว ถ้า
เราไปบ้านคนอืน่ แค่จะเข้าบ้านเขา เขายงัไม่ให้เข้าเลย นี้
เข้ามาอยู่ในท้องเลย มาอยู่ในบ้าน มากินอะไรต่อมิอะไร 
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แถมบางคนยงัได้เงนิไปอีกเพยีบเลย อย่างน้ีมารดาบดิา
เป็นบุรพเทพ ท่านใจดีกับเราเป็นคนแรก

 เป็นบูรพาจารย์ เป็นอาจารย์คนแรกที่สอนให้เรา
อยู่รอดจนถึงทุกวันนี้ พวกเราดูเหมือนว่า อาจารย์คน
ส�าคัญๆ เก่งๆ สอนวิชาการหาเงินเลี้ยงชีพน้ันมีเยอะ 
แต่คนที่สอนให้เราอยู่รอดจริงๆ คือบิดามารดา เพราะ
สอนให้เราถ่ายอุจจาระเป็น ถ้าเราถ่ายอุจจาระไม่เป็น 
นั่งอยู่ที่นี่ไม่ได้ เขาไล่หนี ถ้าถ่ายไม่เป็นที่เป็นทาง เขา
ไล่ไปไหนต่อไหน พ่อแม่สอนให้เรากินข้าวเป็น ที่เราอยู่
ได้ทกุวนันี ้เป็นเพราะกนิข้าวเป็นนีแ่หละ สอนให้เราพดู
เป็น บอกนั่นบอกนี่เป็น ที่เราอยู่ได้ทุกวันนี้ พ่อแม่เป็น
คนสอน แต่หลายคนก็ลืมส่ิงเหล่านี้ไป สอนให้อาบน�้า
เป็น ที่เราอยู่ได้ เป็นเพราะเราอาบน�้าเป็นนะ ไม่ใช่เรา 
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มีความรู้เยอะ ถ้ามีความรู้เยอะ แต่ไม่อาบน�้า จะมีใคร
ให้เราอยูด้่วยบ้าง ไม่มหีรอก แท้ทีจ่รงิทีอ่ยูไ่ด้เป็นเพราะ
อาบน�้าเป็น แม่สอนให้อาบน�้า แปรงฟันเป็น แม่สอนให้
แปรงฟัน กินข้าวเป็น แม่พ่อเรานั่นแหละเป็นคนสอน 
จนถึงเรื่องอื่นๆ แม้ท่านไม่สอนด้วยค�าพูด ท่านก็สอน
ด้วยการกระท�าต่างๆ 

 ข้อที่ ๙ โอปปาติกะสัตว์มีอยู่จริง บาลีว่า อตฺถิ 
สตฺตา โอปปาติกา โอปปติกะสัตว์ นี้หากพูดแบบ
ก�าเนิด กล่าวถึงสัตว์จ�าพวกที่เกิดมาแล้วเป็นตัวใหญ่
ทันที มีอายตนะครบถ้วนสมบูรณ์พร้อมใช้งาน เช่น 
พวกสัตว์นรก เปรต เทวดา หรือพรหม มีอยู่จริง พวก
โอปปาติกะนี้มีรูปละเอียด เราก็เลยมองไม่เห็น คนที่ตา
ทิพย์หรือคนที่มีความสามารถพิเศษจึงจะมองเห็น ถ้า 
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มีความเห็นถูกต้องก็ว่า โอปปาติกะนั้นมีอยู่จริง ไม่ต้อง
มีวิวัฒนาการ ไม่ต้องไปอยู่ในท้องแม่ ไม่ต้องไปอยู่ใน
ไข่อะไร เกิดมาแล้วก็อายตนะครบถ้วนสมบูรณ์ทันทีก็ 
ม ีรวมทัง้ความเข้าใจตรงถกูต้อง เรือ่งตายแล้วเกดิทนัที 
ตายจากภพหนึ่ง ก็เกิดขึ้นในภพใหม่ทันที ไม่มีหาย
สูญไปไหน ส�าหรับคนที่ยังมีกิเลสก็ต้องเป็นอย่างนี้
ทุกคนไป แม้จะเห็นผิดว่าไม่เกิดใหม่อีก ก็ต้องเกิดใหม่
อยู่ดีนั่นแหละ จึงต้องเห็นให้ถูกต้อง

 ข้อที ่1๐ มคีวามเหน็ตรงถูกต้องว่า สมณะพราหมณ์ 
ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบ รู้แจ้งทั้งโลกนี้ คือ ความเป็น
มนษุย์เรานีว่้าเป็นมาเป็นไปอย่างไร มีเหตุปัจจัยอย่างไร
จึงท�าให้เป็นคน รู้แจ้งทั้งโลกอื่น คือ ความเป็นสัตว์อื่นๆ 
มีอะไรบ้าง ภพภูมิไหนบ้าง มีรูปร่าง อายุหรือความเป็น
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อยู่อย่างไรบ้าง ท�าเหตุปัจจัยอย่างไรจึงจะได้เป็นสัตว์
อย่างนั้น แล้วเอามาบอกสอนให้ผู้อื่นรู้ตาม มีอยู่ในโลก 
บาลีว่า อตฺถิ โลเก สมณพฺราหฺมณา สมฺมคฺคตา สมฺมา
ปฏิปนฺนา, เย อิมญฺจ โลก� ปรญฺจ โลก� สย� อภิญฺญา 
สจฺฉิกตฺวา ปเวเทติ ข้อนี้คือ มีความเห็นถูกต้องว่า มี
พระพุทธเจ้าตรัสรู้จริง สิ่งที่พระองค์ทรงน�ามาบอก
สอนล้วนมาจากปัญญารู้แจ้งเห็นจริง ไม่ใช่สุ่มเดา
หรือคิดค้นสร้างขึ้นมาเอง ไม่ใช่ของหลอกๆ แต่
เป็นส่ิงจริงแท้แน่นอน ถ้าเห็นถูกอย่างนี้เรียกว่ามี
สัมมาทฏิฐ ิระดบัทีห่นึง่ ระดบัฝ่ายบญุ เป็นปุญญภาคยิะ 
สัมมาทิฏฐิ 
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 ผมพดูสมัมาทฏิฐริะดบัทีห่นึง่ไปแล้ว ท่านทัง้หลาย 
ลองส�ารวจตรวจสอบในจติใจด ูถ้ามคีวามเหน็ตรงถกูต้อง 
ทั้ง 1๐ ข้อนี้เรียบร้อยแล้ว ก็นับว่าได้ลาภอันประเสริฐ 
จิตใจดีงาม เป็นบุญกุศล มีความสุข จะไปปฏิบัติอะไร
ต่อไปก็สะดวก ไม่มีอะไรขัดแข้งขัดขา จะเดินทางไป
ไหนมาไหน ไม่มีใครขวางหน้าเรา คนที่ควรไปก่อน เรา
ก็ให้เขาไปก่อน คนที่ควรให้ทาน เราก็ให้เขา คนที่ควร
นั่นตรงนี้ เราก็ให้เขานั่ง จึงไม่มีใครท�าอะไรเราได้ ไม่มี
ใครขัดแข้งขัดขาเรา เห็นถูกต้องจึงเรียกว่าเป็นฝ่ายบุญ 
บุญเป็นชื่อของความสุข สุขคือสะดวก สะดวกทางใจ
นั่นเอง ไปที่ไหนใจก็ไม่ขัดข้อง ไม่เร่าร้อน เรียกว่า
คนมีบุญเยอะ 
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 ท่านท้ังหลายมบีญุเยอะกนัไหมครบั บางท่านบอก
ว่า ดฉินัมบีญุเยอะ ท�าบญุมาเยอะ นัง่ฟังธรรม หลบัแล้ว 
รู้สึกขัดข้องไปหมด วุ่นอยู่ อย่างนั้นไม่ไหว อย่าลืมพา
กันฟังสัมมาทิฏฐิในขั้นพื้นฐาน ลองไปตรวจสอบดู ท่าน
ไหนมีแล้ว นับว่าดีมากเหลือเกิน ได้สมบัติล�้าค่า อย่าง 
ที่ผมกล่าวในตอนต้น เมืองไทยเรานี้ สัมมาทิฏฐิในชั้น
พื้นฐาน ชั้นฝ่ายบุญ เราสอนกันเยอะ เพียงแต่ว่าความ
เหน็บางจดุยังคลาดเคลือ่นอยู ่ให้เอาความเหน็ทีผ่ดิออก
ไป จะเหลือแต่สิ่งที่ถูกต้อง พอถูก จิตก็จะเป็นบุญ จิต
ถูกช�าระ อย่างนี้ 

 ในช่วงท่ีสอง จะพูดสมัมาทฏิฐริะดบัโลกตุตระต่อไป 
ยากกว่าน้ีเยอะ แต่เวลามนีดิหน่อย วนันีต้้องพดูเรือ่งยากๆ 
ในเวลาจ�ากดั ท่านทัง้หลายจงึต้องฟังในแบบจ�ากดัๆ ฟัง
แต่หัวข้อไว้ แล้วน�าไปศึกษาเพิ่มเติมต่อไปนะครับ



98
เริ่มต้นสัมมาทิฏฐิ



99
เริ่มต้นสัมมาทิฏฐิ



100
เริ่มต้นสัมมาทิฏฐิ

สัมมาทิฏฐิ 
(ช่วงที่ ๒)

บรรยาย ที่ คลีนิคทันตกรรมปากน�้า 
จ.สมุทรปราการ

วันเสาร์ ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๘
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 ส�าหรับวันนี้ ผมมาบรรยายธรรมะในหัวข้อสัมมา
ทิฏฐิ สัมมาทิฏฐิ แปลว่า ความเห็นที่ถูกต้อง ความเห็น
ตรง ค�าว่า ถูกต้อง คือ ท�าให้ถึงความพ้นทุกได้ ทุกข์
เกิดจากเหตุ เหตุของทุกข์คือตัณหาและกิเลสต่างๆ ค�า
ว่า ถูกต้อง จึงหมายถึงท�าลายกิเลส ช�าระกิเลส ท�าให้
ปล่อยวางได้ อย่างนี้ก็ได้เหมือนกัน ความเห็นที่ถูกต้อง 
มอียู่ ๒ ระดับ ระดบัที ่1 เรียกว่า ปุญญภาคยิะสัมมาทฏิฐิ  
อนันีเ้อาศพัท์บาลทีีพ่ระพทุธองค์ทรงแสดงลักษณะของ
สัมมาทิฏฐิมาเป็นชื่อ สัมมาทิฏฐิที่ยังเป็นอารมณ์ของ 
อาสวะกิเลสได้ เป็นฝ่ายบุญ ที่ให้วิบากเป็นอุปธิ นี้อย่าง
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หนึง่ ระดบัที ่๒ คอื สมัมาทฏิฐทิีเ่ป็นระดบัโลกตุตระ เป็น
อริยะ เป็นอนาสวะ เป็นองค์ประกอบของมรรค

 ในช่วงแรก ผมได้พูดถึงสัมมาทิฏฐิระดับโลกียะ 
ระดบัฝ่ายบญุ ซึง่มอียู ่1๐ ข้อด้วยกนั หลายท่านฟังแล้ว
ก็คงจะทราบว่า เรื่องเหล่านี้ได้ยินบ่อยๆ ถ้าเห็นตรงถูก
ต้อง เหมือนตาดีมองเห็น ตาๆ นี้คือปัญญา เห็นตรง
อย่างนั้น แต่ละคนมาตามกรรม ไปตามกรรม เห็นว่าดี
ชัว่อยูท่ีก่รรม ท�าความดกีไ็ด้ความด ีท�าความชัว่ได้ความ
ชั่ว บางทีเรียกเป็นปัญญาชื่อว่ากัมมัสสกตาญาณ

 เห็นถูกต้องว่า การให้ก็เป็นของมีผล มือมีอยู่ ถ้า
ได้ไหว้ ก็เป็นของมีผล มีความสามารถ ได้ช่วยเหลือคน
นั้นคนนี้ การช่วยเหลือ การเคารพคนควรเคารพ กราบ
ไหว้คนควรกราบไหว้ บูชาคนควรบูชา ให้ถนนหนทาง 
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ให้ข้าวให้น�้าแก่คนที่เหมาะสม นี้เป็นของที่มีผล มีข้าว 
แต่เราไม่ยอมให้ใครเลย ก็ไม่เกิดผลอะไร ถ้าให้ ก็มีผล
ข้ึนมา เห็นถกูต้องเรือ่งการเวียนว่ายตายเกดิสลบัเปลีย่น
กันไปมา หมุนวนเวียนสลับกันของชีวิต ตัวเรารวมท้ัง
สัตว์ทัง้หลายต่างเวียนว่ายตายเกดิไปตามกรรม สตัว์ทัง้
หลายสามารถกลับมาเกิดเป็นคนได้ คนก็สามารถกลับ
ไปเกิดเป็นสัตว์อื่นๆ ได้ ไม่ใช่ว่าเป็นอย่างไร ก็จะเป็น
ค้างอยู่อย่างเดิมนั้นนิรันดร 

 มีความรู้เห็นถูกต้องเรื่องมารดาบิดาเป็นคนมีคุณ
มาก เป็นคนพิเศษมากส�าหรับลูก ถ้าท�าผิดก็ผิดมาก 
ท�าถูกก็ถูกมาก ถูกขนาดไหน ผิดขนาดไหน ก็ขนาดที่
เทยีบได้กบัพระอรหนัต์ทเีดยีว แต่ส�าหรับลกูเท่านัน้ เป็น
อาหเุนยยะบคุคลของลกู ไม่ใช่เป็นอาหเุนยยะบคุคลของ
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ผู้อื่น เนื่องจากกรรมได้ประมวลตกแต่งมาแล้ว ถ้าฟัง
พระพุทธเจ้าแล้ว มีความรู้เข้าใจก็มีความเห็นถูก อย่าง
เมอืงไทยเรากเ็น้นอยูแ่ล้ว การกตญัญตู่อพ่อแม่ รูบ้ญุคณุ
ต่างๆ ก็เน้นอยู่ เน้นอย่างนี้ถูกต้องดีแล้ว เพียงแต่บาง
ครัง้ความเหน็ยงัไม่ชดัเจน ถงึแม้จะให้รูบ้ญุคณุของบดิา
มารดา สอนเรื่องบุญคุณต่างๆ ท่านมีคุณเยอะอย่างนั้น
อย่างนี ้ไปตอบแทนนัน้นบัว่าดแีล้ว ผมมาพดูให้ฟังเพ่ิม
เตมิ ท่านทัง้หลายจะได้ช�าระความเหน็ให้ดีๆ พ่อแม่เป็น
คนมีคุณมาก ก็เพราะมีคุณมาก เป็นอย่างนั้นแหละ ถ้า
เราเป็นคนไม่คิดมาก เชื่อพระพุทธเจ้า พระองค์ตรัส
อย่างไร กต้็องเป็นอย่างนัน้ จะเป็นอย่างอืน่ไปไม่ได้ 
อนันีง่้ายสุด ถ้าเป็นคนคดิมากกต้็องคดิเหตผุลให้เข้ากับ
ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ บางคนคิดมากก็เพี้ยนไป แม่
ไม่ค่อยดแูลเรา บ่นทกุวัน แถมบางครัง้เฆีย่นเราด้วย จะ
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มีคุณมากได้อย่างไร อันนี้คิดแล้วก็โง่หนักไปอีก ดังนั้น 
ถ้าจะคดินกึพิจารณาอะไร กใ็ห้พิจารณาเหตผุลทีเ่ข้ากบั
พระพุทธเจ้า เพื่อจะเห็นตามท่ีพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ 
ถ้าเห็นตรงตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ นั่นแหละถูก
แล้ว ถ้าเห็นไม่ตรงกับที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ ก็ผิด
เท่านั้นเอง จะให้ถูกไม่ได้

 ข้อที่ ๙ เห็นว่าโอปปาติกะสัตว์มีอยู่จริง ข้อที่ 1๐ 
เห็นว่า มีพระพุทธเจ้าตรัสรู้ ค�าสอนที่พระองค์น�ามาสั่ง
สอนนี ้สอนมาจากการตรัสรู้ จงึถกูทัง้นั้น ส่วนเราจะเข้า
ถึงหรือเข้าไม่ถึง เชื่อหรือไม่เชื่อ อันนี้เรื่องของเรา ส่วน
ความจริงที่พระองค์ทรงน�ามาสอนนั้น มาจากการตรัสรู้ 
ถ้าเชื่อมั่นว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ ค�าสอนเป็นสิ่งจริงแท้
แน่นอน ไม่เป็นอืน่จากนี ้กเ็ป็นสมัมาทฏิฐใินฝ่ายบญุข้อ
ที่ 1๐ 
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 สรุปว่า ปุญญภาคิยะสัมมาทิฏฐิมีอยู่ 1๐ ข้อ ถ้า
มีทั้ง 1๐ ข้อนี้ครบถ้วน ท่านทั้งหลายก็จะใช้ชีวิตอย่าง
ปลอดโปร่ง ไม่มีใครขัดแข้งขัดขาท่านอีกต่อไป ในเมื่อ
ใจไม่ขัดแล้ว สิ่งอื่นๆ ก็จะไม่ขัด ต่อไปก็เหลือแต่กิเลส
นิวรณ์ต่างๆ มาขัดขวาง บังปัญญา เวลาที่ท�าสมาธิ 
มีหน้าที่ต้องช�าระออกไปต่อไป นั้นเป็นนิวรณ์ต่างๆ ที่
เกิดขึ้นเวลาท�าสมาธิบ้าง วิปัสสนาบ้าง แต่พื้นฐานเบื้อง
ต้น ช�าระได้ด้วยสมัมาทิฏฐฝ่ิายบญุนีแ่หละ โดยส่วนใหญ่
พวกเราก็รักบุญ ในเมืองไทยเรานี้ ชอบท�าบุญกัน ซึ่ง
ดีมาก แต่ความเห็นอาจจะคลาดเคลื่อนอยู่ในบางเรื่อง 
ท่านทัง้หลายลองฟังด ูตรงไหนเหน็ถกูแล้ว กดี็แล้ว ตรง
ไหนเห็นผิดก็ไปช�าระให้ถูกต้อง
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 ๒.๒ โลกุตตระสัมมาทิฏฐิ

 ต่อไป ผมจะพูดถึงความเห็นถูกระดับท่ี ๒ เรียก
ว่า โลกุตตระสัมมาทิฏฐิ เป็นความเห็นถูกระดับเหนือ
โลก เหนือกว่าคนธรรมดา เห็นตรงถูกต้องในเร่ืองที่
ท�าให้หมดกิเลส เป็นความรู้ถูกตรงใน 4 เร่ือง เชื่อม
ต่อกันมาจากฝ่ายบุญนั่นแหละ เอามาต่อเนื่องกันไป 
หลังจากท่ีฝ่ายบุญเห็นว่ามีข้อท่ี 1๐ คือมีพระพุทธเจ้า
ตรัสรู้ มีศรัทธามาปฏิบัติ ด�าเนินตามแนวทางแบบแผน
ที่พระองค์วางไว้ จะได้เข้าถึงสัมมาทิฏฐิระดับโลกุตตระ 
ต่อไปได้ ถ้าไม่มีศรทัธากจ็บ ไม่อาจทีจ่ะปฏบิตัอิะไร 
ได้ ถ้ามีศรัทธาก็มาปฏิบัติตามค�าสอนของพระ 
พทุธเจ้า มาฟัง จดจ�าไว้ มาพิจารณาตาม ปฏิบติัธรรม
ให้เหมาะสมแก่ธรรม มีโอกาสที่จะได้โลกุตตระ 
สัมมาทิฏฐิ 
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 โลกุตตระสัมมาทิฏฐิเป็นญาณปัญญาใน 4 เรื่อง
ด้วยกัน ข้อที่ 1 คือ ญาณในทุกข์ ความรู้ในทุกข์ รู้จัก 
ทกุข์ว่ามันเป็นทกุข์นัน่เอง ค�าว่า ญาณ คอืความรู้ทีท่ะลุ 
ปรโุปร่ง ชดัแจ้ง ถกูต้อง ตรง ไม่ผิดเพีย้นในเร่ืองนัน้ๆ 
ญาณในทุกข์ ตามภาษาบาลีว่า ทุกฺเข ญ าณ� ญาณใน 
ทุกข์ เป็นสัมมาทิฏฐิข้อที่ 1 ในแบบโลกุตตระ ข้อที่ ๒  
คือ ความรู้ในทุกขสมุทัย รู้ในเหตุให้เกิดทุกข์ ทุกฺข
สมุทเย ญ าณ� ญาณในทุกขสมุทัย รู้ มีปัญญา มีญาณ
ในเหตุเกิดทุกข์ตรงตามที่มันเป็น ไม่ผิดเพี้ยน ข้อที่ 3 
คือ ความรู ้ในความดับทุกข์ ญาณในความดับทุกข์  
ทุกฺขนิโรเธ ญ าณ� ญาณในทุกขนิโรธ ญาณในความดับ
ของทกุข์ ข้อที ่4 ญาณในทกุขนโิรธคามินปีฏปิทา ความรู้ 
ในข้อปฏบิตัทิีท่�าให้ถงึความดับทกุข์ ทกุขฺนโิรธคามนิิยา 
ปฏิปทาย ญ าณ� ญาณในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา 
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 หลักๆ ก็เป็นความรู้ 4 ประเด็นนี้ ฟังดูแล้ว หลาย
ท่านร้องอ๋อทีเดียว ความรู้อย่างนี้ คือความรู้ในอริยสัจ 
4 น่ันแหละ เรียกว่าสัมมาทิฏฐิระดับโลกุตตระ ถ้ามี
ความรู้ใน 4 ประเด็นนี้ และช�าระได้สะอาดหมดจด จะ
ได้เป็นพระโสดาบัน เป็นผู้ที่รู้แจ้งสัจจะทั้ง 4 ได้เห็น
อริยสัจ 4 เป็นพระโสดาบัน ยังไม่ถึงนิพพาน ต้องเดิน
ไปตามมรรคต่อไปอีก ถึงนิพพานแน่นอน รู้จักแล้วว่า
อะไรเป็นอะไร รู้จักทุกข์ว่าเป็นทุกข์ ช�าระความเห็นผิด
ในทุกข์ได้เรียบร้อยแล้ว รู้จักเหตุเกิดทุกข์ว่าเป็นเหตุ
เกิดทุกข์ ช�าระความเห็นผิดได้แล้ว รู้จักความดับทุกข์
ว่าเป็นความดับทุกข์ และรู้จักหนทางว่าเป็นหนทาง ซึ่ง
ความรูท้ีเ่ป็นสมัมาทฏิฐริะดบัโลกตุตระ คอืรูใ้นอรยิสจั 4 
นี้ ถ้าสังเกตดูดีๆ จะมีค�าส�าคัญอยู่ค�าหนึ่ง คือค�าว่าทุกข์
นั่นแหละ อยู่ข้างหน้าเขาเลย ถ้าเข้าใจค�าว่า “ทุกข์” ใน
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ค�าสอนของพระพุทธเจ้าได้ชัด จะเข้าใจเรื่องอื่นๆ ได ้
ไม่ยากนัก ญาณในทุกข์ ญาณในทุกขสมุทัย ญาณใน
ทุกขนิโรธะ ญาณในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา มีค�าว่า
ทุกข์อยู่ข้างหน้า 

 ข้อที่ 1 ญาณในทุกข์ ค�าว่า ทุกข์ นี้ คือภาวะที่ไร้
ตัวตน ภาวะที่ไร้เจ้าของ ไร้ความเที่ยง ไร้ความสุขอย่าง
แท้จริง เป็นภาวะที่น่าเบื่อหน่าย น่ารังเกียจ ไม่น่า
จะเข้าไปยุ่งเกี่ยว ไม่น่าเอา มันเป็นของมันอย่างนั้น
แหละ ฟังดูอย่างนี้ ก็ยิ่งเข้าใจยาก เลยต้องชี้ตัวทุกข์ว่า
คอืตวัไหนกนัแน่ พระพทุธเจ้าตรสัรวบย่อไว้ว่า อปุาทาน
ขันธ์ทั้ง ๕ เป็นตัวทุกข์ แบบที่ท่านทั้งหลายได้สวดกัน
บ่อยๆ ธรรมะที่สวดสาธยายกันอยู่ เป็นธรรมะระดับสูง
นะ สังขิตเตนะ ปัญจุปาทานักขันธา ทุกขา ว่าโดยย่อ
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แล้ว อุปาทานขันธ์ทั้ง ๕ เป็นตัวทุกข์ 

 ทุกข์นี้ยังมีปรากฏการณ์อื่นๆ ที่แสดงบ่งชี้ว่ามัน
คือตัวทุกข์นั่นแหละ ที่เกิดเป็นปรากฏการณ์นั้นๆ ออก
มา ทีท่รงแจกแจงเอาไว้กม็ ีความเกดิเป็นทกุข์ ความแก่
เป็นทุกข์ ความตายเป็นทุกข์ โสกะปริเทวะทุกข์โทมนัส
อุปายาสะเป็นทุกข์ ความได้ประสบส่ิงไม่น่ารักไม่น่า
พอใจเป็นทุกข์ ความพลัดพรากสิ่งที่รักที่พอใจเป็นทุกข์ 
ความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้น นั่นก็เป็นทุกข์ นี้เป็น
ปรากฏการณ์ของทุกข์ เป็นความปรากฏของอุปาทาน
ขันธ์ ๕ ที่เป็นไปตามเง่ือนไข เงื่อนไขมันพร้อมแล้ว 
พร้อมทีจ่ะท�าให้มนัเป็นอย่างนัน้ มนัจงึเป็นอย่างน้ัน มนั
ไม่อาจเป็นอย่างอืน่ไปได้ เหมอืนท่านทัง้หลายมานัง่อยู่
นี่ ก็เป็นตัวทุกข์ แต่จะบอกว่า มานั่งฟังธรรมเป็นทุกข์ 
ถ้าอย่างนัน้นัง่อยูท่ีบ้่านไม่เป็นทกุข์ส ินีก้อ็าจจะสงสยัได้ 
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 พระพุทธเจ้าเป็นสัพพัญญู พระองค์ทรงแสดงตัว
เหตุการณ์ท่ีทุกคนจะต้องมีอย่างแน่นอน คือเกิด ทุก
คนมีแน่นอน ไม่ว่าจะมาที่นี่ ไม่มาที่นี่ ทุกคนก็เกิด เกิด
ก็ทุกข์เกิด ไม่ใช่คนเกิด ไม่ใช่ผู้หญิง ผู้ชาย ไม่ใช่หมา 
ไม่ใช่แมว ไม่ใช่ใคร เป็นขันธ์ ๕ มารวมกัน เหมือนท่าน
ทั้งหลายตอนนี้ ขันธ์ ๕ สามัคคีกันอยู่ ผม ขน เล็บ ฟัน 
หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก เป็นต้นสามัคคีกัน รวมกันอยู่ใน
ร่างเดียวกนันี ้เรยีกว่ากาย กายเป็นทีร่วมของสิง่ไม่สวย
ไม่งามประการต่างๆ เป็นบ่อเกิดของสิ่งไม่สวยไม่งาม 
สิ่งที่เกิดในร่างกายนี้ ไม่มีสิ่งไหนสวยงามสักอันหรอก 
ของสวยๆ งามๆ เกิดอยู่ข้างนอก ในกายนี้เกิดแต่ของ
ไม่สวย เช่น ผม ผมงอกอยูใ่นร่างกายของเรานี ้ถ้าสมมติ
ว่าเราตัดเส้นผมออกไป เอาไปปักไว้ที่แปลงผัก รดน�้า 
พรวนดินอย่างดี อย่างนี้ไม่งอกแล้ว เพราะเส้นผมมัน 
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เกิดทีก่ายเท่านัน้ เลบ็กเ็หมอืนกนั ตดัออกเรียบร้อย เอา
ไปแช่น�า้ไว้ ไม่งอกเหมอืนกนั เพราะว่าพวกนีม้นัเกดิอยู่
ในกาย มันงอกอยู่ในกาย งอกจากอาหารที่เรากลืนกิน 
ลงไป ข้าวปลาอาหาร ซากเป็ด ซากไก่ ผัก ผลไม้ 
เป็นต้น กินเข้าไปแล้วก็ย่อย งอกมาเป็นผม ขน เล็บ 
ฟัน หนัง เป็นต้น ล้วนของไม่เที่ยง ไม่แน่นอน ไม่มีสิ่ง
ใดเทีย่งแท้สงิแทรกอยูใ่นทีน่ีเ้ลย ไม่มีสขุอันแท้จรงิ ไม่มี
ตัวเราสิงอยู่ในนี้ 

 คนทัว่ไปไม่รูจ้กัทกุข์ว่าเป็นทกุข์ นกึว่ามคีนสงิอยู่
ในนี้ มีคนสิงอยู่ในมือ ในแขน ในขา ในหน้าตา จนรู้สึก
ว่าเราหน้าตาด ีเราพดูด ีเรามคีวามสขุ เราเป็นโน่นเป็นนี่ 
แท้ทีจ่รงิแล้ว มแีต่อปุาทานขนัธ์ทัง้ ๕ ความเหน็ตรงอย่าง
นี้เป็นสัมมาทิฏฐิข้อที่ 1 รู้ชัดว่ารูปเป็นรูป รู้ชัดเวทนา 
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เป็นเวทนา รู ้ชัดสัญญาเป็นสัญญา รู ้ชัดสังขารเป็น 
สังขาร รู้ชัดวิญญาณเป็นวิญญาณ เป็นตัวทุกข์ เป็นสิ่ง
เกิดมาจากเงื่อนไขปัจจัย ไม่มีคนอยู่ในนี้เลย เป็นก้อน
ทุกข์ล้วนๆ เพยีวๆ คอืร้อยเปอร์เซน็ต์นัน่แหละ เรียก 
ว่าช�าระความเห็นผิดได้ หากยังเห็นผิดแทรกอยู่ที่ใดที่
หนึ่ง เห็นว่ายังมีบางส่วนเที่ยงแท้ เห็นว่ามีบางที่บาง
แห่งอยู่แล้วเป็นสุข หรือเปน็ตัวตน ยังไม่หมดความเห็น
ผิด ต้องไปฝึกต่อไป 

 ผมพูดสิ่งที่ถูกต้องให้ฟังก่อน ท่านทั้งหลายจะ 
มีอุบายเทคนิควิธีฝึกฝนอย่างไร จึงจะมีปัญญาเห็นถูก 
ก็ไปหาวิธีฝึกเอา ผมพูดเฉพาะหลักการ ถ้าเป็นสัมมา
ทิฏฐิฝ่ายโลกุตตระต้องเห็นอย่างนี้ อย่างที่หนึ่งคือเห็น
ทกุข์ รูจ้กัทกุข์ว่าเป็นทกุข์ เพราะทกุข์มนักเ็ป็นทกุข์ มนั 
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ไม่เป็นอย่างอื่น มันเป็นอย่างนั้น เส้นผมก็เป็นเส้นผม 
มันเป็นทุกข์นั่นแหละ มันไม่เป็นอย่างอื่น ไม่เป็นใคร 
แล้วก็ไม่เป็นของใคร กระดูกก็เป็นกระดูก ไม่เป็นคน  
ไม่เป็นหญงิ ไม่เป็นชาย ไม่เป็นใคร ไม่เป็นของใคร ไม่ใช่
สมบัตขิองใคร ทัง้ๆ ทีอ่ยูก่บัเรานีแ่หละ ไม่ใช่สมบตัขิอง
เรา และไม่ใช่สมบัติของผู้อื่น เพราะขนาดเราก็ไม่มีด้วย
เหมอืนกัน เป็นแค่สมมตขิึน้เฉยๆ ไม่มใีครสงิอยูใ่นนีเ้ลย 
ไม่มีสัตว์ บุคคล ตัวตน แต่มีทุกข์ มีทุกข์เกิด แต่ไม่มีคน
เกิด ไม่มีใครเป็นผู้เกิดมา แต่ทุกข์เกิดมา มีตายเหมือน
กัน แต่ทุกข์ตาย ไม่มีคนตาย ไม่มีใครตาย คนตายนั้น
เป็นแค่สมมติเฉยๆ มีแก่เหมือนกัน หลายท่านในที่นี้ก็
แก่แล้ว แก่จนเกือบตายแล้ว บางท่านไม่แก่ ตายก่อนก็ 
ม ีอันนีก้แ็ล้วแต่ เป็นไปตามกรรม แก่กเ็ป็นทกุข์แก่ ไม่ใช่
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เราแก่ ท่ีเห่ียวก็เป็นผิวหนังเห่ียว ไม่ใช่คนเหี่ยว ไม่ใช ่
ผู้หญิง ไม่ใช่ผู้ชาย เป็นความเป็นไปของทุกข์ที่มันเป็น
ไปอย่างนั้น พอผิวหนังนี้อายุนาน ก็ถูกบีบมาโดยรอบ
ด้าน มันต้องเหี่ยว พออายุมันนานแล้ว จะไม่ให้เหี่ยว ก็
เป็นไปไม่ได้ มันฝืนความจริง 

 ข้อที่ ๒ ญาณในทุกขสมุทัย รู้จักเหตุเกิดทุกข์ว่า
เป็นเหตุเกิดทุกข์ เหตุเกิดทุกข์คือตัณหา ความทะยาน
อยาก ความหิวกระหาย ความติดอกติดใจ ความรักตน 
ความรักตนนีเ้ป็นเหตเุกดิทกุข์ ความรกัตน หวงตน ห่วง
ตน กลวัตนจะไม่สบาย กลวัตนจะอยูไ่ม่รอด กลัวตนเจ็บ
ป่วยแล้วจะไม่มหีมอรกัษา กลวัตนแก่แล้วจะอยูไ่ม่สบาย 
กลวัตนจะสญูเสยีอนันัน้ กลัวตนสญูเสยีอนันี ้กลวัตนจะ
ถกูด่า กลัวตนจะเสยีหน้า กลัวตนจะถกูนนิทา กลวัตนจะ
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เป็นนัน่ กลวัตนจะเป็นนี ่อนันีค้อืตัณหานัน่เอง ความจริง
ตนมไิด้ม ีแต่ความรกัตน ห่วงตน หวงตน นัน่เป็นกเิลส 
ตัวเราไม่มี เป็นสมมติเฉยๆ มีเพียงรูปนาม ขันธ์ ๕ มา
ประชมุรวมกนั คนทีย่งัหลงอยู ่นกึว่ามตีน เป็นความนึก
ผิด คืออวิชชาเกิดขึ้น พอนึกผิดก็มีความรักตนในความ
คดิของตน ความรกัตนในความคดิของตนนัน้แหละ เป็น
เหตุให้เกิดทุกข์ 

 พวกเราโดยทัว่ไปไม่รู้จกัอนันี ้ไม่มีสมัมาทฏิฐ ิพอ
รักตนก็นึกว่ามีตนจริงๆ พอนึกว่ามีตนจริงๆ ก็เลยต้อง
ท�าเพื่อตน ถ้าไม่ท�าเพื่อตนก็ไม่รู้จะท�าเพื่อใคร มันวน
ล่ะทีนี้ เป็นวัฏฏะสงสาร เลยต้องท�าเพื่อตน ขนาดมา
ปฏิบัติธรรม ก็ต้องท�าให้ตนไปนิพพาน เพราะถ้าตน
ไม่ได้ไปนิพพานแล้วมันจะทุกข์ มันก็วนอีกล่ะ ขนาด
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จะไปนิพพานยังวนอยู่เลย ต้องเข้าใจกระบวนการว่า 
ความอยากเพือ่ตวัตนนีค้อืตณัหา ตณัหาเกดิจากเวทนา 
เวทนาเกิดจากผัสสะ ผัสสะเกิดจากอายตนะ 6 ไล่ไป
เรื่อย กิเลสทั้งหลายเกิดจากอวิชชานั่นเอง มันเป็นแค่
ส่วนหน่ึงในกระบวนการ เป็นกิเลสที่เกิดขึ้นมาจาก
กระบวนการแห่งเหตุปัจจัยเท่านั้น ความรักตนและการ
ท�าเพื่อตน ยึดถือของตนต่างๆ ก็เป็นแค่กิเลสเท่านั้น  
ไม่ได้มีตัวตนหรือของตนจริงจังอะไร 

 หากหลงยดึถอืจรงิจงั ไปท�าเพือ่ตวัเพือ่ตน ท�าเพือ่
ของตน สิ่งที่ได้มาใหม่ ก็ได้ทุกข์มาเกิด แก่ แล้วก็ตาย 
ไม่มคีน ไม่มสีตัว์อะไร เป็นวงกลมเท่านัน้ ดงันัน้ คนทีย่งั
มอีวิชชาอยู ่ไม่รูจ้กัทุกข์ตามความเป็นจรงิ กจ็ะรกัตวัตน 
พอรกัตนกเ็ป็นเหตใุห้เกดิทกุข์ วนอยูอ่ย่างนี ้เป็นวฏัฏะ
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สงสาร ฝ่ายวัฏฏะมีสัจจะสองข้อ มีทุกข์กับเหตุเกิด
ทุกข์ อันนี้ให้ท่านทั้งหลายฟังไว้ ต่อไปก็ไปช�าระความ
เห็นให้ตรง ถ้ามองดูทั้งโลกแล้ว มีแต่ทุกข์หมด อย่างนี้
ถกูต้องแล้ว คนหนุม่กท็กุข์ เดก็กท็กุข์เหมอืนกนั คนแก่ 
คนเกิด คนตาย ไม่มี มีแต่ทุกข์เกิด ทุกข์แก่ และทุกข์
ตาย มันทุกข์ทั้งนั้น เป็นรูป เป็นนาม เป็นขันธ์ทั้ง ๕ ที่
เป็นไปตามเงื่อนไข ตามเหตุ ตามปัจจัย เหตุปัจจัยที่
ท�าให้เกิดวนเวียนอยู่ทุกวันนี้ คือความรักตน ความรัก
ตัวเอง ห่วงหวงตัวเอง ถ้ายังรักตัวเองอยู่ก็เกิดใหม่ กิน
อาหารให้ตัวเองอร่อย อันนี้ก็เกิดใหม่ น่องไก่มันไม่รู้
เรือ่งด้วย แต่เรากนิน่องไก่ให้เราอร่อย อย่างนีห้ลง กเ็กดิ
ใหม่ เวียนว่ายตายเกิดต่อไป คิดดูมันคุ้มกันไหม เกิด
ใหม่เพราะน่องไก่อันเดียว มันจะคุ้มกันไหม เกิดใหม่
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เพราะกระดูกไก่ กินซากเขา แล้วก็เกิดใหม่ วนเวียนไป
อีก วุ่นวาย 

 เดี๋ยวสักหน่อยก็ไปนอนตอนเย็น เราได้พักผ่อน
สบาย นั่นก็เกิดใหม่อีกแล้ว ท�าไมมันจึงเป็นอย่างนี้ 
เพราะไม่รู้จกัว่าตณัหาเป็นเหตเุกดิทกุข์ แท้ทีจ่รงิ ตณัหา
มนัเกดิจากเวทนา เวลาเราไปกนิแล้ว มนัก็เกดิเป็นผัสสะ 
มีล้ินกระทบกับรส เกิดเป็นผัสสะ อาหารเป็นธาตุข้าง
นอก ข้างในเรานี้ก็เป็นธาตุข้างใน มันชนกัน ธาตุชนกัน 
เกิดเวทนาเป็นความอร่อยข้ึน ไม่มีใครเป็นผู้รับความ
อร่อย ไม่มีใครเป็นผู้กินนั้นเลย แต่คนที่ไม่รู้จักก็หลง  
มีเราเป็นคนกนิ มเีราเป็นผู้อร่อย มเีราเป็นผูร้บัผล อยาก
ให้เราอร่อยอย่างนีต้ลอดไป อยากให้เราสะดวก สขุสบาย 
อย่างนีต้ลอดไป พวกเราจงึไม่ได้ตดิน่องไก่อะไร แต่ตดิ
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ความอร่อย คือติดเวทนานั่นเอง แต่เวลาพูด อาหาร
ชนิดนั้นอร่อยนะ ติดอาหาร ก็ว่าไป อาหารชนิดน้ัน
มันอร่อยส�าหรับเราก็เป็นเพราะผัสสะ ไม่ได้เป็นเพราะ
อาหารนั้น อาหารนั้นไม่ได้อร่อยส�าหรับคนอื่น อร่อย
ส�าหรับเราเพราะผัสสะคนละอันกัน ที่มีผัสสะอย่าง
นั้น ก็เพราะมีอายตนะอย่างนั้น อายตนะแบบคนนั้น 
อาหารชนิดนั้นก็เลยถูกปากคนนั้น จริงๆ ไม่มีคนเป็น
ผู้ถูกปาก มันถูกลิ้น ถูกอายตนะ เกิดผัสสะ เกิดเวทนา 
เป็นกระบวนการต่อเนื่องกันมา อันนี้พูดแบบกระจาย
กระบวนการ จะได้พอมองออก แต่ความเป็นจริง มัน
เกดิไว เกดิรวดเรว็และช�านาญมาก อนันีเ้หตุให้เกดิทกุข์
ก็คือตัณหา 
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 ข้อที่ 3 ญาณในทุกขนิโรธ ความรู้ในทุกขนิโรธ
เป็นสัมมาทิฏฐิข้อที่ 3 สัมมาทิฏฐิเห็นว่าความดับทุกข์
คอืความดับตัณหาด้วยการส�ารอกให้หมดไม่เหลอื ความ
สละ ความสลัดคืน ความหลุดพ้น ความปล่อยความวาง 
ความไม่อาลัย ถ้าพูดแบบสูงสุดเลย คือพระนิพพาน 
เป็นความดับทุกข์ ถ้าเห็นถูกต้องก็เป็นสัมมาทิฏฐิ ถ้า
ยังเห็นผิดเพ้ียนว่า ได้ท�าอะไรตามใจเราแล้วจะมีความ
สุข จะเข้าถึงความสงบ อย่างนี้ผิดไปไกลมาก ตรงข้าม
กบัความจรงิไป ความจรงิไม่ใช่เช่นนัน้ จะต้องรู้จักว่า ใน
โลกนี้ อุปาทานขันธ์ทั้ง ๕ มันเป็นทุกข์ ทั้งเรา ทั้งผู้อื่น 
เราก็ทุกข์ เขาก็ทุกข์ เราก็รูปนาม เขาก็รูปนาม ทั้งข้าง
ในข้างนอก พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้แล้ว กายนี้ไม่ใช่
ของเธอทั้งหลาย และไม่ใช่ของผู้อื่น กายนี้มันเป็น
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ของกรรมเก่า เป็นอปุาทานขันธ์ ๕ เป็นก้อนทกุข์นัน่เอง 
ไม่ใช่ของเรา แล้วก็ไม่ใช่ของผู้อื่น ถ้าคนหลงผิดก็นึกว่า
เป็นตัวเรา เป็นของเรา แท้ที่จริง ที่เห็นว่าเป็นของเรา
นั้น ไม่ใช่กาย เห็นว่าเป็นของเรา อันนั้นเป็นความเห็น
ผิด หลงผิด รักตัวเรา ก็ไม่ใช่กาย รักตัวเราก็เป็นตัณหา 
อนัหนึง่เป็นทกุข์ อนัหนึง่เป็นเหตเุกดิทกุข์ ความดับทกุข์
ก็คือความสิ้นตัณหา หมดตัณหา

 ข้อที่ 4 ญาณในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา รู้จัก
ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา รู้ข้อปฏิบัติที่ท�าให้ถึงความดับ
ทุกข์ รู้ตัวข้อปฏิบัติ รู้ปฏิปทา ถ้าอยากเข้าถึงความสงบ
ร่มเย็นเป็นสุข ต้องใช้อริยมรรคมีองค์ 8 ต้องมีความรู้
ชัดเจนในเรื่องนี้ ถ้าไม่ชัดก็ยังเห็นผิดอยู่ โดยส่วนใหญ่
พวกเรานี้ แม้จะฟังเรื่องอริยสัจมานาน แต่ความเห็นยัง
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คลาดเคลื่อนเยอะ บางท่านอยากจะมีความสุขก็นิมนต์
พระมาสวดที่บ้าน ให้ตัวเรามีความสุข ท�าบุญต่างๆ 
นานา แล้วก็ถามว่า ท�าบุญไม่เป็นบุญหรืออาจารย์ เป็น
บญุเหมอืนกนั แต่มนัเกดิจากอวชิชา อวชิชากเ็ป็นปัจจยั
ให้เกิดบุญ โง่ขนาดนั้น มีอวิชชาขนาดนั้น ยังท�าบุญได้
นะคนเรา คดิอยากให้เรามคีวามสขุ กน็มินต์พระมาสวด 
ท�าบุญขึ้นบ้านใหม่บ้าง ท�างานพิธีมงคลต่อชะตาบ้าง 
บุญที่ท�านั้น ไม่ใช่เหตุให้ถึงความสุขแท้ เป็นเหตุให้เกิด
ทุกข์ ยังเห็นผิดอยู่ วนอยู่ 

 เหตุที่จะท�าให้ถึงความสุขอย่างแท้จริง เหตุให้ถึง
ความพ้นทุกข์ คืออริยมรรคมีองค์ 8 ส่วนความอยาก
ท�าให้เรามีความสุข อันนั้นเป็นตัณหา ท�าบุญ ก็ไปเกิด
ใหม่ วนอยู่ เหมือนพวกเรานี้ เกิดๆ ตายๆ จนถึงทุกวัน
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นี้ ก็เพราะอย่างนี้แหละ วนไปวนมา จึงต้องรู้จักทางที่
ท�าให้ถึงความพ้นทุกข์ ทางให้ถึงความสิ้นทุกข์ สิ้นโศก 
สิน้โรค สิน้ภยั คืออรยิมรรคมอีงค์ 8 ไม่ใช่อนัอืน่นะ ไม่มี
ทางอื่น ต้องจ�าแม่นๆ ถ้าเข้าใจว่าเป็นอันอื่นยังผิดอยู่ 

 บางท่านอยากจะให้ชีวิตปลอดโปร่งสบายราบรื่น 
ต้องไปปล่อยอะไรทีล่ืน่ๆ สกัหน่อย ปลาไหลไง อยากจะ
ให้ชีวิตราบรื่น ก็ไปปล่อยปลาไหล แท้จริง ชีวิตมันเป็น
ทุกข์ ไม่มีวันราบรื่นหรอก ธรรมดาของชีวิตเป็นอย่าง
นั้น เป็นเรื่องคติธรรมดาของทุกข์ และเหตุให้เกิดทุกข์
คือตัณหา ถ้าอยากจะหมดทุกข์กัน ให้ชีวิตราบรื่น ต้อง
เดินตามมรรค จะได้สะดวก ต้องฝึกให้มีสัมมาทิฏฐิ 
สัมมาสังกปัปะ สมัมาวาจา สมัมากมัมนัตะ สมัมาอาชวีะ 
สมัมาวายามะ สมัมาสต ิสมัมาสมาธ ิจงึจะราบร่ืนพอเป็น
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ไปได้ แต่นี่ไปปล่อยปลาไหล จะได้ราบรื่น หลงไปหนัก
เลย ไม่รู้จกัหนทาง พอไม่รู้จักหนทางกไ็ปท�าบาปอีก ไป
ท�าอบุญ หลงไปอีก ก็เวียนว่ายตายเกิด 

 บางท่านอยากจะหายเจ็บหายเจ็บป่วย เอาเต่าไป
ปล่อย ปล่อยความเจ็บป่วยให้หลุดลอยไปกับเต่าเถอะ 
อุปาทานขันธ์ ๕ มันเป็นทุกข์ เป็นรังของโรค จะให้มัน
หายโรคเด็ดขาดแน่นอน มันไม่ได้ จึงต้องรู้จักว่า ขันธ์
นี้มันเป็นโรค เป็นดังหัวฝี คือมันเป็นทุกข์นั่นเอง เหตุ
ที่ท�าให้เกิดโรค เกิดหัวฝีอย่างนี้ข้ึนมา ก็เพราะตัณหา 
ถ้ายังรักตัวเองอยู่อีก ก็เกิดอย่างนี้ขึ้นมาอีก ไม่อยาก
เกิดอย่างนี้อีก ไม่อยากเป็นโรค ไม่อยากจะเป็นอย่างนี้
อีก ต้องละตัณหาไป ทางคืออริยมรรคมีองค์ 8 ไม่ใช่ไป
ปล่อยเต่า 
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 เพราะความหลงก็เกิดพิธีกรรม มงคลตื่นข่าว  
สลีพัพตปรามาสมากมายเหลอืเกนิ เพราะไม่รูอ้ริยสจั 4 
ไม่มสัีมมาทิฏฐนิัน่เอง ผูท้ีม่สีมัมาทฏิฐแิล้ว จึงละสลัีพพต
ปรามาสได้ทั้งหมด การยึดถือศีลวัตรข้อปฏิบัติต่างๆ 
รักษาศีล ๕ มันบุญน้อยไป ต้องศีล 8 บุญจะได้เยอะ 
เราจะได้มีอยู่มีกินชาติหน้า ก็ได้กินจริงๆ เสียด้วย เกิด
ใหม่อกีแล้ว มนัล�าบากอย่างนี ้เพราะไม่รูจ้กัว่าอรยิมรรค
มีองค์ 8 เป็นหนทางให้ถึงความพ้นทุกข์ ถึงสุขอย่าง
แท้จริง ทางอื่นไม่มีนะ ความอยากเพื่อตัวตน ท�าเพื่อ
ตัวเอง ไม่ว่าอย่างไรก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทั้งนั้น เพราะ
เป็นตัณหา ตัณหาเป็นเหตุเกิดทุกข์ อันนี้เราก็ท่องกัน
บ่อยๆ ต้องพิจารณาเสมอๆ พิจารณาบ่อยๆ จะได้มี 
ดวงตา มปัีญญามองเหน็ ถ้าพจิารณายงัไม่ได้ กไ็ปปรับ
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พื้นฐานให้ดี ให้มีศีล มีความเพียร ฝึกสติ ท�าสมาธิ แล้ว
มาพิจารณาดู ให้เห็นชัด 

 วันนี้ ผมมาพูดเฉพาะตัวสัมมาทิฏฐิ เป็นองค์
ประกอบอันหนึ่ง เป็นหัวหน้า ท่านท้ังหลายจะได้
ปฏิบัติต่อไปได้อย่างถูกต้อง ถ้าเห็นผิดไป เช่น ไม่รู้จัก
อริยมรรคมีองค์ 8 ว่าเป็นหนทางให้ถึงความพ้นทุกข์ ก็
วุ่นวายมาก เมืองไทยเรานี้ บทสวดมนต์อะไรดีๆ นี่เอา
มาท�าเสียหายไปหมด สวดให้รอด สวดให้ไม่ตาย สวดให้
ร�่ารวย ท�าแบบหลงตามกันไป บางท่านอยากจะอยู่รอด
ปลอดภัย ก็มีบทสวด ก�าแพงแก้วตั้ง 7 ชั้น มาป้องกัน
ห้อมล้อม จะได้อยู่รอดปลอดภัย ลืมนึกไปว่า ก�าแพง
เยอะขนาดนัน้ ถ้าเกดิไฟไหม้ขึน้มา รถดบัเพลงิเข้าไม่ได้ 
จะท�ายงัไง ก�าแพงมนัเยอะไป ก�าแพงชัน้เดยีวกพ็อแล้ว 
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ประตูก็เปิดง่ายๆ หน่อย เวลาที่ไม่สบาย รถพยาบาลจะ
ได้มาช่วยทัน เวลาไฟไหม้ รถดับเพลิงจะได้เข้ามาช่วย
ได้ ท�าอะไรให้พอเหมาะสม อย่าท�าอะไรเลยเถิดเกินไป
มาก 

 ทีพ่ากนัยดึถอื ท�าอะไรขนาดนัน้ กเ็พราะรกัตวัเอง
มาก ห่วงหวงตวัเอง ไม่อยากให้ใครมาท�าอะไรตวัเองได้ 
อยากให้ตวัเองมแีต่ความสขุ พบแต่ความเจริญก้าวหน้า 
อิ่มเต็มสมบูรณ์ แต่ความจริง ตัวเองมีไหม ไม่มี มีแต่
ความหลง ความอยาก ความรกัตวัเอง เป็นเหตเุกิดทกุข์ 
สิ่งของของตัวเองไม่มีหรอก แต่ความหวงของตัวเอง มี
อยู่ เป็นกิเลส ความตระหนี่หวงแหน อันนี้ของฉัน ห้าม
เอาไปนะ เป็นกิเลสทั้งนั้นแหละ ผู้ที่ยังมีความเข้าใจผิด
เรื่องนี้อยู่ จึงอันตรายมาก เพราะว่าพอมีตัวตนเป็นที่ตั้ง
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ของความรกั กิเลสมนักแ็รง พระโสดาบนัเป็นต้นไป ท่าน
รู้แล้ว ความรักตัวตน ยึดถือของตน นี้เป็นกิเลส แต่ตัว
ตนนี้ไม่มีจริง แม้จะยังมีกิเลส แต่เบาบาง ไม่รุนแรง 

 ต้องมาฝึกให้ช�าระความเห็นให้ตรง รู้ว่าอุปาทาน
ขันธ์ทั้ง ๕ เป็นทุกข์ ทุกข์มี แต่เราผู้เป็นทุกข์นี้ ไม่มี 
ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก ตับ ไต ไส้พุงมี
หมด มแีต่ของไม่เทีย่งทัง้นัน้ เวทนากม็เีหมอืนกนั สขุกม็ี 
ทกุข์กม็ ีส่วนตวัเราผูส้ขุ ตวัเราผูท้กุข์นี ้ไม่ม ีการก�าหนด
เครื่องหมาย เป็นสัญญา บุญบาปก็มี กุศล อกุศล มีอยู่ 
เป็นสังขาร แต่คนไม่มี คนรับบุญ รับบาป คนรับผลไม่มี 
วิญญาณก็มี แต่สัตว์บุคคลไม่มี 
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 ที่ฝึกปฏิบัติ ทั้งด้านศีล สมาธิ ปัญญา ก็เพื่อให้
รู้ทุกข์ อุปาทานขันธ์ ๕ เป็นทุกข์ รู้ตัณหาว่าเป็นเหตุ
เกิดทุกข์ ความอยากเพื่อตัวเพื่อตน เพื่อครอบครัวของ
ตน นั่นแหละกิเลส ขนาดตนยังไม่มีเลย ของตนจะมีได้
อย่างไร เห็นว่ามีตัวตนนี้เป็นความเห็นผิด รักตนเป็น
ตัณหา ยึดมั่นของตนเป็นอุปาทาน กิเลสทั้งนั้นแหละ 
พวกเราทั้งหลายเลยมีเรื่องห่วงใยกังวล มีทุกข์มากมาย 
ต้องมองให้เห็น อย่าไปโทษคนโน้นคนนี้ มีสิ่งที่รักจึง
เกิดทุกข์ขึ้น 

 พระพุทธองค์ทรงแสดงว่า บุคคลมีสิ่งเป็นที่รัก
เท่าไร กม็ทีกุข์เท่านัน้แหละ มสีิง่ทีร่กั 1๐๐ อย่าง กทุ็กข์ 
1๐๐ อย่าง มีสิ่งที่รัก ๙๐ อย่าง ก็ทุกข์ ๙๐ อย่าง มีสิ่ง
ที่รัก 8๐ ก็ทุกข์ 8๐ มีสิ่งที่รัก 7๐ ก็ทุกข์ 7๐ มีสิ่งที่รัก 
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6๐ ก็ทุกข์ 6๐ มีสิ่งที่รัก ๕๐ ก็ทุกข์ ๕๐ มีสิ่งที่รัก 1๐ ก็
ทุกข์ 1๐ มีสิ่งที่รัก ๕ ก็ทุกข์ ๕ มีสิ่งที่รัก 4 ก็ทุกข์ 4 มี
สิ่งที่รัก 3 ก็ทุกข์ 3 มีสิ่งที่รัก ๒ ก็ทุกข์ ๒ มีสิ่งที่รัก 1 ก็
ทกุข์ 1 ไม่มีสิง่ทีร่กัเลย กไ็ม่ต้องเป็นทกุข์เลย กม็เีท่า
นี้แหละ ความเป็นจริงมันเป็นอย่างนี้ ไม่มีวันเป็นอย่าง
อื่น 

 พระองค์ตรัสคาถาสั้นๆ ถูกตรงแน่นอน เช่นว่า 
ความโศกย่อมเกิดจากของที่รัก ถ้าไม่มีรักก็ไม่มีโศก 
เป็นข้อเทจ็จรงิทีต่รงไปตรงมาทีส่ดุแล้ว ไม่มอีะไรจะจริง
ไปกว่านี้แล้ว แต่พวกเราทั้งๆ ที่โศกอยู่บ่อยๆ ก็มอง 
ไม่เหน็ ทีโ่ศกเพราะว่าคนนัน้ตาย สามท้ิีงกเ็ลยโศก โศก
เพราะความรักต่างหากเล่า สัจจะมีอยู่ตรงหน้าพวกเรา
นี่แหละ 
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 ต้องมีสัมมาทิฏฐิ รู้จักความดับทุกข์คือนิพพาน 
เป็นความสิน้ตณัหา รูจ้กัมรรค รูจ้กัหนทาง คืออรยิมรรค 
มีองค์ 8 ทางให้ถึงความพ้นทุกข์ พ้นโศก พ้นโรค พ้น
ภัย พ้นเคราะห์ พ้นเสนียด พ้นจัญไร ต้องให้ชัดเจน 
ไม่อย่างน้ันจะมีบทสวดแปลกๆ ขึ้นมา สวดให้หมด
เคราะห์ หมดโศก หมดโรค หมดภัย นั่นไม่ใช่ทาง เป็น
เรื่องของคนไม่รู้เรื่อง รักตัวเองมาก ก็แต่งขึ้นมาเพื่อจะ
สวดอ้อนวอนขอให้คุม้ครองตวัเองนีแ่หละ ไม่ใช่ความผดิ
ของบทสวดหรอก อย่าไปโทษอะไรเลย โทษความเห็น
ที่ยังผิดอยู่ อย่าไปโทษแก้วน�้า เพราะมีแก ฉันเลยห่วง
แก ไม่อยากให้แกแตก อย่าไปโทษมนัเลย โทษทีต่วัเอง
ไปยึดถือ ต้องรู้ความจริงว่า นี่มันเป็นแก้วน�้า เป็นของ
ไม่เที่ยง มันไม่ใช่ของใคร มันเป็นของใช้ เอามาใส่น�้า
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ด่ืม ด่ืมแล้วก็วางไว้ ไม่มีใครว่าอะไร ไม่มีปัญหา อย่า
ไปโทษโน่นโทษนี่

 การจะหมดเคราะห์ หมดโศก หมดโรค หมดภัย 
ต้องใช้อริยมรรคมีองค์ 8 ต้องเดินตามมรรค อยาก
จะหมดทุกข์ ต้องเห็นให้ถูกต้อง รู้จักอริยสัจ 4 รู้จัก
อริยมรรคมีองค์ 8 ว่าเป็นหนทาง มีสัมมาทิฏฐิเป็น
หัวหน้า ต่อมาต้องคิดให้ถูกต้อง เป็นสัมมาสังกัปปะ 
พูดให้ถูกต้อง เป็นสัมมาวาจา มาฝึกหัดอยู่ใน 8 องค์
ประกอบอย่างนี้ เวรภัยจะมีไหม เคราะห์จะมีไหม ไม่มี 
ขอให้ท�าอย่างนี้เท่านั้น พวกเรามีแต่สวด สวดให้หมด
เคราะห์ ขออ้อนวอนเอา ปากที่สวดให้หมดเคราะห์นี่ 
ไปด่าชาวบ้านเขา บ่นโน่นบ่นนีไ่ปเรือ่ย ลองคดิดจูะหมด
ไหม เคราะห์ร้ายจะหมดไหม ปัญหาจะหมดไหม ปัญหา 
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ไม่ได้หมดเพราะบ่นบ่อยๆ อย่างนั้น ปากนี้ไม่เป็น 
สมัมาวาจา มันกวุ่็นวายอยูอ่ย่างนัน้ นัน่ไม่ใช่หนทาง 
ต้องรู้หนทางให้ดี ช�าระความเห็น ถ้าจะรอดปลอดภัย ก็
ต้องใช้มรรค 8 เดินตามมรรค

 ในช่วงที่สอง ผมได้พูดสัมมาทิฏฐิระดับโลกุตตระ 
พูดแบบย่อๆ เพราะเวลามจี�ากดั สรปุว่าสมัมาทฏิฐริะดบั
โลกตุตระนัน้ มอียู ่4 ข้อ คอื รูจ้กัทกุข์ รูจ้กัเหตเุกดิทกุข์ 
รู้จักความดับทุกข์ และรู้จักหนทางให้ถึงความดับทุกข์ 
เห็นลงตัวสอดคล้องลงกับความเป็นจริง เรียกเป็นญาณ
ว่าอนุโลมญาณ ถ้าชัดเจนอย่างนี้ ช�าระสะอาดหมดจด 
ก็ได้เป็นพระโสดาบัน อันนี้ส�าคัญมาก ท่านทั้งหลายจึง
ควรฟังให้ดี จะบรรลุธรรม ต้องรู้อริยสัจ ต้องฝึกหัดกัน
ไป มีอุบายวิธีเยอะแยะ 
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 สรุปว่า วันนี้ผมมาบรรยายเกี่ยวกับสัมมาทิฏฐิ 
เป็นความเห็นตรง ถูกต้องกับความเป็นจริง เห็นตามที่
มนัเป็น เหน็สิง่ท่ีมว่ีาม ีเหน็สิง่ทีไ่ม่มว่ีาไม่มี ซ่ึงสมัมา
ทิฏฐิมีอยู่ ๒ ระดับด้วยกัน ระดับที่หนึ่ง ปุญญภาคิยะ
สัมมาทิฏฐิ มี 1๐ ข้อ เห็นตรงถูกต้องว่า ผลวิบากของ
ทานที่ให้แล้ว มีอยู่จริงเป็นต้น จนถึง เห็นตรงถูกต้องว่า 
มีพระพุทธเจ้าตรัสรู้จริง ท่านฟังแล้ว ลองตรวจดู บาง
ท่านได้หลายข้อแล้วกด็มีาก บางท่านยงัขาดตกบกพร่อง
อยู่ ก็ไปช�าระความเห็นให้สะอาด 

 ต่อมา ระดับที่สองคือ โลกุตตระสัมมาทิฏฐิมีอยู่ 4 
ข้อ อย่าลืมไปศึกษาเพิ่มเติม รู้จักทุกข์ อุปาทานขันธ์ทั้ง 
๕ เป็นทุกข์ รู้จักเหตุเกิดทุกข์ ตัณหาเป็นเหตุเกิดทุกข์ 
รู้จักความดับทุกข์ คือความสิ้นตัณหา พระนิพพานเป็น
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ความดับทุกข์ รู้จักหนทางคืออริยมรรคมีองค์ 8 เป็น
หนทางให้ถึงความสงบร่มเย็นเป็นสุข ถึงความดับทุกข์
ได้ อันนี้เป็นทาง อันอื่นไม่ใช่ทาง เพราะมันไม่ใช่ทาง 
เราต้องรู้จักทาง 

 เหมือนจะมาสถานที่แห่งนี้ ต้องมาให้ถูกทาง ถ้า
มาไม่ถูกทาง มันก็ไม่ถึงสักที เพราะไม่ถูกทาง เหมือน
กับบทสวดต่างๆ ไม่ใช่ทางให้กิเลสสงบ ไม่ใช่ทางให้ถึง
ความส้ินทกุข์ สิน้โศก สิน้โรค สิน้ภยั เพราะมนัไม่ใช่ พา
กันแก้เวรแก้กรรมกัน คงจะสิ้นกรรม หมดเวร หมดภัย 
มีพิธีเยอะแยะมากมาย แต่ไม่ได้เป็นทางแก้เลย ทางที่
จะท�าให้สิ้นกรรมได้ก็มีแต่อริยมรรคมีองค์ ๘ ช�าระ
กรรมได้ ท�าให้สิ้นกรรมได้ ทางอื่นไม่มีหรอก พวก
เราคิดว่า ท�ากรรมชั่วมาเยอะ ขอโทษแล้วคงจะหาย 
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ไปขอขมา ขอโทษน่ะ มันไม่สมกันเลย ต้องเป็นคน 
มเีหตผุล ตวัเองท�าชัว่มาเยอะแล้ว ถ้าอยากจะหมดชัว่ ก็
ต้องเปล่ียนใหม่หมดเลย เลกิไปเลย หนัหลงัให้กนัไปเลย 

 จะเลิกชั่วได้ ก็ต้องเห็นก่อนว่า ความชั่วมันเป็น
ความชั่ว มันไม่ดี ไม่มีประโยชน์ ไม่จ�าเป็นต้องท�า ไม่มี
ประโยชน์ทั้งในชาตินี้และชาติหน้า ต้องเห็นตรงถูกต้อง
คามความจริงก่อน เห็นสิ่งที่ผิดว่าเป็นสิ่งที่ผิด เห็นสิ่งที่
มีโทษว่ามีโทษ มันเป็นสิ่งมีโทษ น�าทุกข์มาให้ แล้วก็งด
เว้นให้หมด พองดเว้นได้นัน่แหละจงึจะหมดกนั เดินตาม
มรรคนี่แหละ จะสิ้นเวรสิ้นกรรมทั้งหลายได้ 
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๓. ตอบค�าถาม

 ต่อไปจะได้ตอบค�าถาม ท่านทีเ่ขยีนถามมานะครบั 

 ค�าถาม ชีวิตคนเมืองอย่างพวกเรา มีโอกาสที่จะ
ปฏิบัติจนบรรลุถึงขั้นโสดาบัน ได้ง่ายหรือยากอย่างไร
คะ

 ค�าตอบ การจะเป็นพระโสดาบัน ต้องปฏิบัติให้
ได้อริยมรรคมีองค์ 8 มารวมกันครั้งที่ 1 ตัวที่สมบูรณ์
คือตัวสัมมาทิฏฐิที่ผมบรรยายมานี่แหละ ต้องมีข้ออื่นๆ 
มากพอท่ีจะช่วยให้สัมมาทิฏฐินี้สมบูรณ์ ช่วยให้เห็น
อริยสัจ ศีลก็ต้องมี สมาธิก็ต้องมี ปัญญาก็ต้องมี เจริญ
ศีล สมาธิ ปัญญา แต่ถ้าพูดแบบมรรค เอาปัญญาขึ้น
ก่อน เป็นปัญญา ศีล สมาธิ 
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 สัมมาทิฏฐิจะมีได้ ก็ด้วยอาศัยเหตุสองประการ
หลักๆ อย่างที่หนึ่ง คือ ปรโตโฆสะ เสียงจากผู้อื่น ผู้อื่น
คือพระพุทธเจ้า เนื่องจากพวกเราคิดเอาเองไม่ได้ พวก
เราเกิดจากอวิชชา ถ้านึกเอง จะผิด เพราะว่าเกิดจาก
อวชิชา พร้อมจะผดิ ต้องฟังพระพทุธเจ้า เป็นปรโตโฆสะ 
ตอนนี้ผมมีโอกาสมาพูดให้ฟัง ท่านก็ฟัง จ�าไว้ มีโอกาส
สวดมนต์บ้าง อ่านหนังสือธรรมะบ้าง ฟังครูบาอาจารย์
บ้าง หรอืท่านไหนทีเ่ก่งๆ อ่านพระไตรปิฎกกดี็มาก อันน้ี
คือปรโตโฆสะ อย่างที่สอง คือ โยนิโสมนสิการ กระท�า
ไว้ในใจโดยแยบคาย เอาข้อมลูทีไ่ด้มานัน่แหละ หลงัจาก
ฟังได้ข้อมลูแล้ว ต่อไปกไ็ปฝึกให้ตวัเองมสีตสิมัปชัญญะ 
รู ้จักควบคุมจิตใจของตนเองให้ดี ช�าระจิตให้สะอาด 
เป็นสมาธิ ตั้งมั่น แล้วใส่ใจให้เห็นตามธรรมะ มีแต่ของ 
ไม่เที่ยง มีแต่รูปแต่นาม ให้รู้จักรูปเป็นรูป ธาตุ 4 ดิน 
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น�้า ไฟ ลม อันไหนเป็นดิน ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เป็น
ดิน เป็นของแข็ง พอเริ่มใส่ใจได้ สัตว์บุคคลก็จะหายไป 
เหลือแต่ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง นี้เป็นดิน ดี เสลด หนอง 
เลือด เป็นน�้า คนอยู่ตรงไหน ไม่มี ใส่ใจให้ถูกต้อง จะ
เกิดเป็นสัมมาทิฏฐิขึ้น 

 ท่านผู้นี้ถามว่า ชีวิตคนเมืองอย่างพวกเรา มี
โอกาสที่จะปฏิบัติจนบรรลุถึงข้ันโสดาบัน ได้ง่ายหรือ
ยากอย่างไรคะ โอกาสนัน้มอียู ่การปฏิบตัเิพือ่เป็นพระ
อริยะ ไม่มง่ีายหรอก มีแต่ยาก จนกระทัง่บวชพระ ไป
ปฏิบัติ ง่ายหรือยาก ยาก เพราะว่ามันยาก ของยากจะ
เปลี่ยนให้เป็นง่ายได้ไหม ไม่ได้หรอก หลายๆ คนชอบ
มาถามผมว่า อาจารย์..ท�ากรรมฐานอนัไหนง่ายกว่า ไม่มี
อันง่ายหรอก มันยากหมดแหละ มันยาก จะเปลี่ยนยาก
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ให้มนัง่าย มนัไม่ได้ การบรรลธุรรม ถ้ามง่ีายมยีาก มนัก็
ไม่ใช่แล้ว เพราะธรรมะนีเ้ป็นของยากโดยธรรมชาต ิมนั
ก็ต้องเป็นอย่างนั้น ในความรู้สึกของแต่ละคน บางคน
อาจจะเห็นว่าอนันีง่้าย อนันีย้าก อันนัน้เป็นแค่ความรูส้กึ
ของคนเท่านั้น โดยความจริง ธรรมะเป็นของยาก เป็น
ของลึกซึ้ง การบรรลุธรรมต่างๆ เป็นของยาก พวกเรา
เป็นฆราวาสอยู่ในเมือง ปฏิบัติให้บรรลุโสดาบันนั้นยาก 
ยากแต่ก็ต้องท�า จนกระทั่งไปบวชพระ ยากเหมือนกัน 
แต่ก็ต้องท�า ท�าไปเรื่อยจนได้นั่นแหละ 

 อุปมาเหมือนกับเรื่องปฏิจจสมุปบาท ท่านพระ
อานนท์กราบทูลว่า ข้าพระองค์ได้พิจารณาปฏิจจสมุป 
บาทแล้ว ปรากฏดูเหมือนง่ายๆ ตื้นๆ พระพุทธเจ้า
ตรัสว่า อย่ากล่าวอย่างนั้นอานนท์ เพราะว่าปฏิจจสมุป 
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บาทเป็นของลึกซึ้ง และปรากฏเป็นของลึกซึ้งด้วย  
พระอานนท์กราบทูลว่าง่าย พระองค์ตรัสว่า อย่ากล่าว
อย่างนั้น มันยากเพราะมันเป็นของยาก พระอานนท์
รูส้กึว่าง่าย ความรูส้กึว่าง่ายกบัความจรงิ ไม่เหมอืน
กัน ความจริงมันยากก็คือมันยาก แต่พระอานนท์
มีปัญญาเยอะ ฟังธรรมมาก็มาก บ�าเพ็ญบารมีมาก็ตั้ง
แสนกัป มาพิจารณา ก็ดูเหมือนง่ายๆ แต่นี้เป็นความ
รู ้สึกของพระอานนท์ ความจริงปฏิจจสมุปบาทก็ยัง
ยากเหมือนเดิม การปฏิบัติเพ่ือบรรลุพระโสดาบันยาก
เหมือนเดิม บางท่านปฏิบัติมาเยอะแล้ว ก็บอกว่าง่าย 
อันนี้เป็นแค่ความรู้สึกของท่านผู้นั้นเท่านั้น บางท่านไม่
ค่อยได้ปฏิบัติมา ท�าล�าบากล�าบนหลายสิบปี กว่าจะได้
เห็นธรรมะกับเขาบ้าง ทั้งสองคนนี้ โดยธรรมะแล้วยาก
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เหมือนกัน แต่ความรู้สึกไม่เหมือนกัน สรุปว่า พวกเรา
ปฏิบัติง่ายหรือยาก สรุปว่า ยากเพราะมันเป็นของยาก 
ของยากจะเปลี่ยนให้เป็นง่ายก็ไม่ได้ 

 เอาเร่ืองง่ายๆ มาเป็นตัวอย่างก็ได้ ส�าหรับคน
ทัว่ไป ตืน่ตอนเช้ายากหรอืง่าย ต่ืนตอนเช้ามาเดนิจงกรม
ทุกวัน ยังไม่ต้องโสดาบันอะไรนะ เอาแค่ธรรมดานี่ เอา
แค่ส่วนย่อยเล็กน้อย มาท�าความเพียรนิดหน่อย เป็น
องค์ประกอบหนึ่งของมรรค ไม่ต้องเต็มมรรค 8 เอาแค่
อันเดียวนี้ ตื่นมาเดินจงกรมทุกเช้า วันละครึ่งชั่วโมง 
ยากหรือง่ายครับ ความจริงคือการลุกขึ้นมาท�าความ
เพียรเป็นของยาก บางคนลุกขึ้นมาท�าทุกวันจนเคยชิน 
ก็รู้สึกว่ามันง่าย ฉะนั้น ความรู้สึกว่าง่ายเป็นความรู้สึก
ของคนเท่านั้นเอง คุณงามความดีเป็นของยากอยู่แล้ว
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โดยธรรมชาติ ยิ่งดีระดับมรรค จะท�าให้ถึงบรรลุธรรม
ยิ่งยาก อย่าว่าขนาดนั้นเลย แค่จะลุกขึ้นมาตักบาตร
ตอนเช้ายากไหมครับ นี้ก็ยาก แต่บางคนว่า ผมลุกขึ้น
มาตักบาตรทุกวัน มันจะยากอะไร นี้เป็นความรู้สึกของ
เขาเท่านั้นเอง แต่ท�าบุญนี้มันยากมาแต่ไหนแต่ไรแล้ว 
ท่านลองดูสิ ค่อยๆ ดูไปทุกวัน ระหว่างคนเดินเล่นไป
มากบัคนตักบาตร ท่านเหน็คนไหนมากกว่ากนั เดนิเล่น
ไปมาใจลอยมากกว่าแน่นอน แทบทกุคนเลยทีเ่ป็นแบบ
นี้ ตักบาตรนี่ นานๆ จะเห็นสักคนหนึ่งนะ เปรียบเทียบ
เป็นเปอร์เซน็ต์ไม่ได้เลย คนทีล่กุขึน้มาตกับาตรตอนเช้า 
จึงเป็นคนที่หายากมาก 
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 สูงไปกว่านั้นอีก ลุกขึ้นมาเดินจงกรมนี่ จะมีสักกี่
คน จะบรรลุธรรมนี่ จะมีสักกี่คน ที่ผมพูดมาทั้งหมด จะ
ให้รู้ว่ามันยากนั่นแหละ และที่มันยากคือถูกแล้ว หลาย
ท่านก็มาบ่นอยู่ นั่งสมาธิมันยากค่ะ อาจารย์ มันยากก็
ถูกแล้วนี่ครับ จะให้มันง่ายยังไงล่ะ ก็ของยากมันก็ต้อง
ยากสิครับ มันเรื่องธรรมดาอยู่แล้ว สรุปว่า ยากนะครับ 

 ค�าถาม ปฏบิตัธิรรมอย่างไร เพือ่จะท�าให้ละความ
มีตัวตนของเราได้ เช่น การนั่งสมาธิ ถ้าหากอดทนนั่ง
สมาธิจนถึงเวลาตามที่ก�าหนด เราจะรู้สึกว่าเราเก่ง เรา
สามารถท�าได้ 

 ค�าตอบ สัมมาทิฏฐิเลยส�าคัญกว่าเขาในแง่นี้ เป็น
ตวัน�าหน้า จะได้ปฏิบัตถิกูต้อง แท้ทีจ่รงิแล้ว เราไม่จ�าเป็น 
ต้องไปละตัวตน เพราะมันไม่มี เราเสริมความเห็นให้
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ถูกต้องมากๆ ให้เห็นว่ามีแต่รูป มีแต่นาม มีแต่
สิ่งไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่ใช่ตัวตน เห็นบ่อยๆ มันก็
หลอกเราไม่ได้ ดูความจริงบ่อยๆ พิจารณาความจริง
บ่อยๆ เติมสัมมาทิฏฐิให้เต็ม มิจฉาทิฏฐิก็หมดไป 

 เราปฏิบัตินี้ ไม่ใช่เพื่อละตัวตน เพราะตัวตนไม่ได้
มี แต่ละความเห็นผิดที่ไปเห็นว่ามีตัวตน ตัวตนไม่ได้ 
มี ละแค่ความเห็นผิดเฉยๆ ถ้าความเห็นผิดเกิดขึ้นมา 
บอกว่ามีตัวเรา เราเก่ง ก็บอกว่าไม่ใช่ ความเห็นว่ามี
ตวัตนมนัผดิ เป็นกเิลส ตัวตนนีม้นัเกดิจากความคดิ คดิ
อย่างหลงๆ ขาดสติ ตัวตนก็แทรกเข้ามาเท่านั้นเอง มัน
เกิดจากความคิด เราลองนึกดูสิ ถ้ามีสติ ยกจิตไปไว้กับ
สิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยไม่นึกถึงตัวเองเลย ตัวเองก็จะหายไป 
เช่น นึกถึงบทอิติปิโส สวดไปสัก 1๐ เที่ยว ๒๐ เที่ยว 
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อย่าไปนึกถึงเรื่องอื่น อย่าไปนึกถึงตัวเรา อย่าไปนึกถึง
ว่าจะได้บุญหรือได้อะไร นึกถึงแต่อิติปิโส นึกตามบท
สวดไปเรื่อยๆ ให้จิตเที่ยวไปอยู่ในนั้น สักหน่อยตัวเอง
จะหายไป เพราะตัวเองมันไม่มีนั่นเอง มันมาจากความ
คิด ตอนนี้เราเอาจิตไปไว้กับอิติปิโส ตนก็หายไป 

 หรือยกจิตไปไว้กับลมหายใจ หายใจเข้ารู้ หายใจ
ออกรู้ ไม่ต้องนึกถึงตัวตนอะไร สักหน่อยตัวตนจะหาย
ไป ท�าไมมนัหายไป กเ็พราะมนัไม่ม ีไม่ได้คดิ กเ็ลยไม่มี 
ตอนนี้มีสติอยู่กับลมหายใจ ตัวตนหายไป พอเราจับได้
อย่างนี้ ก็เลยรู้ว่า อ๋อ..แกมาเพราะความคิด คิดแบบ
หลงๆ ถ้าคิดแบบมีสติ ตนก็ไม่มีอีกนะ ต่อไปเราท�างาน 
ไม่ต้องมีตนท�ากไ็ด้ มสีตก่ิอน แล้วค่อยไปคดิงาน ไม่ต้อง
มเีราอะไร เดนิกม็สีตก่ิอน แล้วค่อยเดนิ มกีายเดนิ จติรบั



153
เริ่มต้นสัมมาทิฏฐิ

รู ้เดินไปนานๆ ตนกจ็ะหายไป เหลอืแต่กายทีเ่ดนิกบัจิต
รบัรู ้ตนมนัหายไปไหน ตนมันไม่ม ีเพราะว่ามนัไม่ได้นกึ 
ถ้าเราปล่อยให้มนันกึแบบหลงๆ ขาดสต ิมนักจ็ะโผล่มา 
สรุปว่าตัวตนมีไหม ตัวเรามีไหม ไม่มี ตัวเราไม่มี มีมา
จากความคิดแบบหลงๆ ถ้าใครไม่รู้ทัน ไปเชื่อตัวน้ีอีก 
รักตัวเองในความคิดแบบหลงๆ นี้ เป็นตัณหา พอมีตัว
เอง กย็ดึส่ิงนัน้สิง่นีม้าให้ตัวเอง นกึว่าตวัเองมสีทิธิใ์น
สิ่งนั้นสิ่งนี้ เป็นอุปาทาน พอยึดมาให้ตัวเอง ก็ต้องหา
วิธีให้ตัวเองปลอดภัย หาบทสวดมาให้ตัวเอง ห้อมล้อม 
7 ชั้นไปโน่น เป็นสีลัพพตปรามาสไป

 ท่านนีถ้ามต่อไปว่า เราหดันัง่สมาธิ หากอดทนนัง่
จนถึงเวลาที่ก�าหนด เราจะรู้สึกว่า เราเก่ง เราสามารถ
ท�าได้ อันนี้ก็เป็นเพราะว่า ยังมีความหลงอยู่นั่นเอง 
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ฉะนั้น เวลานั่งสมาธิ ให้มีสติให้ดี มีความรู้ตัวอยู่เสมอ 
อย่าไปนึกถึงตัวถึงตนอะไร เวลานั่งสมาธิ ให้ยกจิตไป
ไว้กับอันใดอันหนึ่งให้นานๆ แล้วตนจะหายไป เช่น ยก
ไปไว้กับลมหายใจ ไม่ต้องไปนึกถึงอะไรทั้งนั้น ยกไปไว้
ตรงนัน้ แล้วตนจะหายไป หรอืนกึพทุโธไว้ ให้หดัสงัเกต 
ตัวเรามันจะมากับความหลง พอมีตัวเราเก่ง เราเป็นนั่น
เป็นนี่ข้ึนมา ก็ให้รู้ว่าเป็นกิเลส มันหลงไป อย่าไปเชื่อ
หรือเออออไปกับมัน 

 ค�าถาม การบูชาพระเจ้าของต่างชาติ อย่างเช่น 
ฆ่าสัตว์ บูชายัญ จะได้บุญรึเปล่าคะ 

 ค�าตอบ ฆ่าสัตว์บูชายัญ อันนี้บาปหนักเลยล่ะ 
บาปต้ังแต่ความเหน็แล้ว เห็นว่า ฆ่าสตัว์นี ้เพือ่บชูาท่าน
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โน้น ฆ่าสัตว์ก็ผิดแล้ว แถมไม่ได้ไปบูชาอะไรเลย มีแต่
ท�าให้ผู้อื่นเดือดร้อนต้องตาย ไม่มีบุญ มีแต่บาป ความ
เห็นผิดจึงอันตรายมาก ถ้ายังเป็นปุถุชนอยู่ พวกเราก็
ไม่แน่เหมอืนกนั ถ้ายงัไม่เป็นพระโสดาบนั กย็งัมโีอกาส
เหน็ผดิอย่างเขาได้ อย่าว่าแต่เป็นคนอย่างเขาเลย บางที
อาจจะตกอบายเกิดเป็นหมาเป็นแมวได้ วัฏฏะสงสารนี้
อันตรายจริงๆ ถ้ายังไม่เป็นพระโสดาบัน ทุกท่านล้วน
ไม่แน่ไม่นอนทั้งนั้น

 ค�าถาม ถ้าไม่ได้อยู่กับบิดามารดาตัง้แต่เด็ก ปูแ่ละ
ย่าคือผู้เลี้ยงค่ะ นมก็ไม่ได้ทานของแม่ แต่คิดว่าท่านคือ
พระอรหันต์ ปูและย่าถือว่าต้องบูชาและเทียบเท่าบิดา
มารดาได้หรือไม่คะ
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 ค�าตอบ ปู่ย่าเทียบกับมารดาบิดาไม่ได้ มารดา
บิดาเป็นบุคคลหาได้ยาก คือมีคนเดียว แม่ก็มีคนเดียว
ในโลก พ่อก็มีคนเดียว หายากที่สุด แต่พวกเรารู้สึกว่า 
แม่หาง่ายเหลือเกิน อยู่ที่บ้านเรา อันนี้เป็นความเห็น
ผิด โดยจริงๆ ในสังสารวัฏ แม่หายาก เพราะว่ามีคน
เดียว พ่อก็หายาก มีคนเดียว ไม่ใช่ว่าแม่หาง่ายเหลือ 
เกิน อยากไปหาเมื่อไรก็ไปหาได้ อันนี้ยังเห็นผิดอยู่นะ 
ต้องเห็นถูก ส่วนคนอื่นๆ หายังไงก็พอหาได้อยู่ เพื่อน 
ญาติพี่น้อง ศัตรู เป็นต้น ส่วนแม่มีคนเดียว พ่อก็มีคน
เดียว ปู่ย่าตายายท่านเล้ียงดูเรามา ก็เป็นปู่ย่าตายาย 
แต่ไม่ใช่บิดามารดา บิดามารดาเป็นผู้ให้ก�าเนิด คือ
เป็นผู้แสดงโลกนี้แก่บุตรนั่นเอง ท่านมีคุณมาก ถึงแม้
ท่านไม่ได้เลี้ยงเรามาเลย เราไปอยู่ในท้องท่านตั้งหลาย
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เดือน ท่านต้องล�าบากอะไรต่อมิอะไร ถ้าท่านเซ็งเรา
แล้ว ฆ่าเราทิ้งตั้งแต่อยู่ในท้อง จะเป็นยังไง จะเกิดอะไร
ข้ึน นี้ท่านมีความรักพอสมควรทีเดียว เยอะมากกว่า
คนธรรมดา จะมีใครที่อุ้มเราตั้ง ๙ เดือน อยู่ในท้องตัว
เอง เพื่อจะให้เราเติบโตขึ้นมา หายากมาก อย่างพวก
เราทุกวันนี้จะมาแบกใคร ๙ เดือน แบกไหม ไม่แบกนะ 
บดิามารดากเ็ลยเป็นผูม้คีณุมากส�าหรบับตุร คนอืน่แทน 
ไม่ได้ คนอื่นมีบุญคุณตามสมควรไป ปู่ย่าตายายเลี้ยงดู
เรามา กม็บีญุคณุ สมควรบชูาคุณและตอบแทนท่าน แต่
ก็ไม่ใช่บิดามารดา คนละคนกัน

 ค�าถาม การสวดมนต์เพราะต้องการท�าให้รู้สกึสงบ
สบายใจ คือท�าเพ่ือหวังผล ใช่หรือไม่คะ ผิดหรือไม่คะ 
เพราะหวังผลคือความสงบสบายใจ 



158
เริ่มต้นสัมมาทิฏฐิ

 ค�าตอบ ความหวังผลไม่ผิดหรอกครับ ความหวัง
ก็เป็นธรรมดา ทุกคนก็มีความหวังทั้งนั้น แต่ที่ผิด คือ
ความไม่รู้จักว่าความหวังเป็นเหตุเกิดทุกข์ พวกเราก็
มีความหวังอย่างนั้นอย่างนี้ ท�าอย่างนี้แล้ว หวังว่าจะ
ได้อย่างนั้น ความหวังผล อยากได้นั่นได้นี่ เป็นตัณหา 
เป็นเหตใุห้เกดิทกุข์ ผลนัน้เกดิมาจากเหต ุไม่ได้เกดิจาก
ความหวัง ต้องการผลใดๆ ก็ต้องท�าเหตุให้เหมาะสม 
ถูกต้องกับการจะได้ผลนั้นๆ 

 ถ้ารู้อย่างนีแ้ล้ว สวดมนต์เพราะต้องการท�าให้รู้สกึ
สงบสบายใจ กล็องสวดด ูสวดแล้ว เกดิความสบายใจขึน้ 
มเีราเป็นผูส้บายใจไหม ไม่ม ีไม่มใีครเป็นผูห้วัง ไม่มีใคร
เป็นผู้สมหวัง ก็เข้าใจว่า สวดคราวนี้มันสบายใจ สวด
คราวต่อไปจะสบายใจอกีไหม ไม่แน่นอน เพราะสิง่ต่างๆ 
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มนัไม่แน่นอนนัน่เอง จะได้รูว่้าสิง่ต่างๆ ไม่ได้เป็นไปตาม
ทีห่วงั มนัเป็นไปตามเงือ่นไข ความหวังเป็นอย่างหนึง่ 
ท�าเหตุแล้วเกิดผลอะไร เป็นอีกอย่างหนึ่ง ทั้งหมด
ไม่มีตัวตน ไม่มีเราเป็นผู้หวัง ไม่มีเราเป็นผู้สงบ
สบายใจนั้น ที่ผิดคือเห็นผิดว่ามีตัวตน สวดแล้วเกิด
ความสบายใจ เอาความสบายใจนั้นมาเป็นตัวตนเป็น
ของตน ผิดตรงที่เอาความสบายใจนั้นมาเป็นของเรา 

 เหมอืนเราทัง้หลายต้องการมเีงนิ ไปท�างานหาเงนิ 
ผิดอะไรไหม ไม่ผิด แต่ท่ีผิดคือเอาเงินมาเป็นของเรา 
จริงจังกับมัน ยึดถือมันผิดๆ เงินมันเป็นของใช้ ใช้แลก
เปล่ียนซื้อหาส่ิงของมาอ�านวยความสะดวก หามาใช้
เถอะ ไม่เป็นไรหรอก เดี๋ยวลูกจะไม่มีข้าวกิน หามาใช้ 
บางคนไม่ได้ใช้เอง มแีต่ลูกเอาไปใช้หมดเลย อย่างนีก้ไ็ม่
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เป็นไร ทีผ่ดิคอืเอาเงนิมาเป็นของเรา ฝากความส�าเรจ็ไว้
กับเงิน นั่นมันผิด เงินมี มันเป็นของใช้ ไม่เคยเป็นของ
เราเลย ท่านทั้งหลายจะได้รู้จักสิ่งที่ผิดอยู่ตรงไหน อยู่
ตรงความเห็นผิด เห็นไม่ตรง ผู้ที่รู้สัจจะแล้ว เข้าใจว่า
มันเป็นอย่างนี้ ทุกข์มี แต่เราไม่มี มีรูปมีนาม ความหวัง
ผลแบบตัณหาก็มี เป็นเหตุเกิดทุกข์ ไม่มเีกดิเรานะ เกิด
ทกุข์ เกดิรปูนามอนัใหม่มา ถ้าไม่อยากจะเกดิวนเวียนก็
ดับตัณหา สิ้นตัณหา ทางคืออริยมรรคมีองค์ 8 

 ค�าถาม การศรทัธา ท�าบญุเฉพาะวดั แต่ไม่ได้หวงั
ผล ถือว่าปฏิบัติผิดหรือไม่คะ

 ค�าตอบ ท�าบุญเป็นความดี ไม่ผิดอะไร ท�าเฉพาะ
วดั เฉพาะเจาะจงแต่วัดนีเ้ท่านัน้ วัดอืน่ไม่ท�า อย่างนีจ้ติ
จะคับแคบอยู่ ไม่กว้างขวาง ถ้าต้องการให้จิตมีความ
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กว้างขวาง เปิดเยอะๆ บุญเยอะๆ ช�าระจิตได้มากๆ 
ท่านจึงให้ท�าสังฆทาน คือให้เป็นของกลางแก่สงฆ์ วัด
ในเมืองไทยโดยทั่วไป เป็นของสงฆ์ เป็นของกลางอยู่
แล้วโดยธรรมชาติ โดยตัววัดเองเป็นของกลาง เป็น
ของสาธารณะ พระภิกษุที่มาจากที่ต่างๆ มาอยู่วัดนี้ได้  
มีพระมา พระไป พระเข้า พระออก เป็นสาธารณะแก่
ภิกษุสงฆ์ เราสะดวกวัดนี้ก็ท�าวัดนี้ ถ้าเจาะจงว่าเฉพาะ
หลวงพ่อองค์นี้เท่านั้น  วัดนี้เท่านั้น  อย่างนี้เรียกว่า
เจาะจงมาก ใจจะคับแคบ เราท�าเป็นกลางๆ ไว้ ท�าแก่
พระศาสนานั่นแหละดีแล้ว ตอนนี้ลูกของพระพุทธเจ้า
ที่เป็นพระภิกษุสามเณรมีเยอะแยะ พระพุทธเจ้าลูก
เยอะ ถ้าเป็นผู้เกิดแท้จริงอย่างเต็มที่คือเป็นพระอริย
เจ้า เป็นอริยสงฆ์ ถ้ายังไม่ถึงก็เป็นสมมติสงฆ์ ท�าให้
เป็นประโยชน์แก่พระศาสนาไป เกื้อกูลพระศาสนา เป็น
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คนทีใ่จเป็นกลาง ใจเป็นกลางกเ็ป็นบญุ อเุบกขานีบ่ญุ
เยอะสุด 

 ค�าถาม การฆ่ามด เฉพาะเขามากัดท�าร้ายเรา
ก่อน บาปหรือไม่คะ หรือมาตอมของเราที่เราต้องใช้รับ
ประทานค่ะ

 ค�าตอบ อย่างนี้ก็บาปเหมือนกัน เพราะมีเจตนา
ฆ่าสัตว์ การฆ่ามดนี่มันบาป มีมดอยู่ตรงน้ัน มีตัวเรา
อยู่ตรงนี้ ไม่มีการฆ่า ก็ยังไม่บาป ช่วยมดก็เป็นบุญ ฆ่า
ก็เป็นบาป ถ้าไม่อยากได้บาป ก็อย่าท�า ไม่ว่าด้วยเหตุ
ผลใดๆ ทั้งสิ้น ท่านนี้บอกว่า มันมาท�าร้ายเราก่อน เรา
เป็นมนุษย์ก็มีเหตุผลสักนิดหนึ่ง มดกัดเรา ถึงตายไหม 
ไม่ถึงตายหรอก เจ็บนิดเดียวเอง คันนิดเดียว ถ้าจะให้
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ดูเหมือนสมเหตุสมผล แกท�าให้ฉันร�าคาญ ฉันจะท�าให้
แกร�าคาญบ้าง สะกิดมันนิดหนึ่ง อย่างนี้เป็นต้น ดูเป็น
คนมีเหตุผลบ้าง ขนาดนั้นก็ยังไม่ถูกต้อง เพราะมีความ
ร�าคาญเกดิขึน้ เป็นกเิลส แต่นีอ่ะไร มดกดั เราแค่ร�าคาญ
นิดหน่อย ถึงกับเอาชีวิตเลย ลองคิดดู เป็นคนมีเหตุผล
ไหม ฆ่าเฉพาะทีม่ากดั ลองคดิดูมีเหตผุลไหม ไร้เหตุผล
สิ้นดี บางคน มดยังไม่มากัดเลย รังมันอยู่ไหน นี่ยิ่งโหด
มาก เกนิไปแล้วคนแบบนีน้ะ ท�าไมคดิได้โหดร้ายขนาด
นี้ เขายังไม่ได้ท�าอะไรผิดเลย เขาอยู่ในรังดีๆ ยังไปฆ่า
เขาอีก นี่ก็เกินไปมาก เรื่องมดที่มาตอมอาหาร มดนี่
อาหารเขาหายากล�าบาก อาหารเราหาง่ายกว่ามดเยอะ 
ถ้าเขาตอม เขากินแล้ว เขาไม่ออกไปก็ยกให้เขาไปเถิด 
ไม่เป็นไรหรอก หรอืปล่อยให้เขากนิไปก่อน เขากนิเหลอื
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เราค่อยกนิต่อกไ็ด้ เพราะเขาไม่ได้กนิเยอะอะไร พวกเรา
ก็พอหาอยู่หากินได้ ให้เขากินอันนี้ไปก่อน เราไปกินอัน
อื่นก็ได้ ไม่ยากอะไร 

 ค�าถาม เคยมีคนกล่าวว่า การท�าบุญถวายเงิน
สร้างโบสถ์เป็น 1๐๐ ล้าน ยงัได้บญุน้อยกว่าการนัง่สมาธิ
ภาวนา เป็นเท็จจริงประการใดคะ

 ค�าตอบ นี้ก็ไม่แน่เสมอไปนะ ท่านยกมาเฉพาะ
เป็นเหตุการณ์ ไม่ใช่เป็นตวับญุ ตวับญุจริงๆ มนัไม่ใช่ตวั
เหตกุารณ์ ตัวบญุจริงๆ เกดิกบัจติ เราไม่ทราบว่าเป็นยงั
ไงแน่ ถ้าบริจาคเงินท�าบุญ ช�าระความตระหนี่ เป็นบุญ
ที่เกิดกับจิต อันนี้เป็นแบบขั้นทาน ทานก็จะมีผลตาม
ล�าดับไป ถ้าบริจาคแก่พระศาสนา ก็ให้ผลนับไม่ถ้วน 
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 เทยีบกบันัง่สมาธภิาวนา ถ้านัง่สมาธภิาวนาอย่าง
ถูกต้อง ท�าด้วยความรู้เข้าใจ ได้ผลจริงด้วย ช�าระจิตได้
ดี เป็นสมาธิระดับใดระดับหนึ่ง เช่น อุปจาระ อัปปนา 
เป็นต้น อย่างนี้ก็บุญเยอะมาก ไม่ใช่นั่งสมาธิแบบไม่รู้
เรื่องงมงาย นั่งหลับอยู่ อย่างนั้นนั่งไป ก็มีแต่จะสิ้นบุญ

 ต้องดูตวับญุจรงิๆ ถ้าได้ผลจรงิๆ เช่น อปุจารสมาธิ 
อปัปนาสมาธ ิอนันีถ้กูต้องเลย ได้ผลเยอะกว่าท�าบญุตัง้
ร้อยล้านอีก ท�าไมจึงอย่างนั้น ก็เพราะว่าท�าบุญตั้งร้อย
ล้าน แม้จิตจะดี ปลอดโปร่ง แต่เขาไม่เคยรู้จักสุขที่เกิด
จากสมาธิ สุขท่ีเกิดจากเนกขัมมะ ถ้าเคยได้สมาธิ จะ
รู้จักว่าสุขที่เกิดจากสมาธิ สุขจากเนกขัมมะเป็นอย่างนี้  
ไม่ต้องอาศัยกามคุณก็ได้ ใจก็จะช�าระกามคุณได้เยอะ 
เลิกติดข้องได้มาก ท่านจึงสอนให้เราทั้งหลายอยู่คน



166
เริ่มต้นสัมมาทิฏฐิ

เดียว วิเวก ท�าสมาธิ ให้รู้จักสุขที่เกิดจากเนกขัมมะ ถ้า
เราไม่รู้จักสุขท่ีเกิดจากสมาธิเอาไว้ จิตจะไปฝักใฝ่อยู่
กับกามสุข กามคุณนี้มันอันตรายมาก ล�าบากทั้งการ
แสวงหา การรกัษา และต้องห่วงใยกงัวล ตอนมมีนักดี็อยู่ 
ตอนไม่มีมันก็ทุกข์ ถ้าเราเคยได้สุขจากสมาธิ มีความ
สุขจากวิเวก หากมีสุขจากกามคุณก็มีไป ไม่มีก็ทิ้งไป
ได้ เพราะยังมีสุขที่ดีกว่าอีก ความสุขที่เกิดจากกามคุณ 
มีทุกข์มาก มีความคับแคบวุ่นวายหลายอย่าง รวมทั้ง
เมื่อหมกมุ่นในกาม ก็ผิดทาง เข้ามรรคไม่ได้ ถ้าเป็น
ความสุขที่เกิดจากสมาธิ มันยอดเยี่ยม คือ ได้ความสุข
ด้วย ปลอดโปร่ง ไม่ติดข้อง คานอ�านาจกับโลกเขาด้วย 
แถมยังเข้าไปในมรรคได้ด้วย สุขจากสมาธิสามารถเอา
ไปท�าข้อสัมมาสมาธิได้ เป็นมรรคได้ด้วย เดินไปตาม
มรรคได้ 
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 ถ้าเป็นอย่างนี้ นั่งสมาธิ มีความส�ารวมจิตที่ดี มี
ศีล ได้สมาธิ ได้บุญเยอะกว่าการถวายเงิน ท่านเรียง
ล�าดับผลอานสิงส์ของบญุชนดิต่างๆ ว่า อนัไหนได้เยอะ
กว่า พูดแบบคร่าวๆ คือ ทานได้น้อยกว่าเขา แต่ไม่ใช่
ได้ผลน้อยแล้วไม่ท�านะ ต้องท�านั่นแหละ ต่อมาถึงพระ
รตันตรยัเป็นสรณะ เชือ่กรรม เชือ่ผลของกรรม ต่อมาศลี 
ต่อมาสมาธิ ต่อมาวิปัสสนา เจริญอนิจจสัญญา ก�าหนด
หมายได้ว่า สังขารทั้งหลายมันไม่เที่ยง สิ่งที่ช�าระจิต
ได้ดีที่สุด มีผลอานิสงส์มากที่สุดก็คือเจริญอนิจจ
สัญญา เห็นเส้นผมขาวแล้ว ก�าหนดเคร่ืองหมายว่า 
ไม่เที่ยง อันนี้บุญเยอะที่สุด เพราะว่าช�าระจิตได้ดีมาก 
เห็นอะไรกพ็จิารณาว่าแก่เป็นธรรมดา ตายเป็นธรรมดา 
ต้องพลัดพรากเป็นธรรมดา มีอะไรใหม่ๆ ก็ก�าหนดท�า
สญัญาไว้ว่า มนัต้องเก่าเป็นธรรมดา จะช่วยช�าระจติจาก
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สิ่งนั้นได้ เจอหน้าสามีก็พิจารณา คนนี้ตายเป็นธรรมดา 
ท�าบ่อยๆ ดมีาก เพราะบญุกศุลทัง้หมด เป็นเคร่ืองช�าระ
จิต ให้เดินตามมรรคได้สะดวก 

 สรุปว่า ถ้าได้สมาธิอย่างถูกต้อง ผู้ที่กล่าวนี้ กล่าว
ถูกแล้ว การให้ทาน การบริจาค ก็ท�าให้เกิดปลาบปลื้ม
ปีติ เมื่อมาเทียบกับสมาธิ ความสุขจากสมาธิ เทียบกัน
ไม่ได้ ความสุขจากการบริจาคก็ปีตินิดหน่อย ส่วนสุข
จากสมาธิ อุปจาระ อัปปนา เยอะและยาวนานกว่ามาก

 ผมบรรยายและตอบปัญหามาในวันนี้ ก็คงพอ
สมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับ สุดท้ายนี้ก็ขอให้ผู้เข้าฟัง
ธรรมทุกท่าน จงเป็นผู้มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ 
เจริญในธรรมที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเอาไว้
ดีแล้ว จนกระทั่งเข้าถึงมรรคผลนิพพานด้วยกันทุกท่าน
เทอญ
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๒1 คุณเพ็ญพรรณ วิสุทธิ ณ อยุธยา ๕,๐๐๐
๒๒ พ.ญ.สิริพร เนาวรัตโนภาส 1,๐๐๐
๒3 อ.วิทยา กิ่งโก้ ๒,๐๐๐
๒4 คุณผจงจิต ๒,๕๐๐
๒๕ คุณพัทธนันท์ แสนสุข ๒,๐๐๐
๒6 ดร.นวลศิริ เปาโรหิตย์ ๒,๐๐๐
๒7 ผู้ฟังธรรมห้องสมุดนาลันทา ยุวพุทธฯ 1,๐๐๐
๒8  ผู้เข้าปฏิบัติยุวพุทธฯ ศูนย์ 4  13,๙7๐

 ที่ ชื่อ - นามสกุล จ�านวนเงิน
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ผู้ที่สนใจหนังสือและค�าบรรยายของ
อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง 

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน 
www.ajsupee.com และ สามารถติดต่อได้ ดังนี้

 (1) ขอรบัได้ฟร ีผ่านระบบขอรบัหนงัสอืออนไลน์ 
จากเวบ็ไซต์ ajsupee.com ขอรบัหนงัสือได้คร้ังละ 5 เล่ม 
และ mp3 ครั้งละ 8 แผ่น โดยการเลือกหนังสือ หรือ ซีดี  
ที่ต้องการ ผ่านระบบขอรับหนังสืออนไลน์ ยืนยัน และ  
กรอกชื่อที่อยู่ผู้รับ ในระบบสามารถตรวจสอบสถานะ
การส่งได้

 (๒) ขอรับได้ฟรีทางไปรษณีย์ ขอรับหนังสือได้ 
ครัง้ละ 5 เล่ม และ mp3 ครัง้ละ 8 แผ่น ส่งชือ่ ทีอ่ยูข่องผูร้บั,  
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ชื่อหนังสือ, mp3, DVD ที่ต้องการไปที่ suriyan2t@
gmail.com หรือทาง Line ID : ajsupee.com ติดต่อ
สอบถามรายละเอียด คุณสุริยัน โทร. 080-553 5553 
ครับ

 (3) ติดต่อขอรับที่ชมรมจริยธรรม 
  ตึกประสาทวิทยาชั้น 3 
  โรงพยาบาลศรีธัญญา อ.เมือง จ.นนทบุรี
  โทร. 02-968-9954 ติดต่อคุณสุคนธ์

 (4) ติดต่อขอรายละเอียดได้จาก 
  ชมรมกัลยาณธรรม 
  http://www.kanlayanatam.com
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วันเดือนปีเกิด 
 ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๑๕ 
 บ้านหนองฮะ ต.หนองฮะ อ.ส�าโรงทาบ จ.สรุนิทร์

การศึกษา
• เปรียญธรรม 4 ประโยค
• ประกาศนยีบตัรบาลใีหญ่ วดัท่ามะโอ จ.ล�าปาง
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต  
 สาขาพระพุทธศาสนา  
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ประวัติ 

อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง
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งานปัจจบุนั (พ.ศ. ๒๕๕๙)
• กรรมการผูท้รงคุณวฒุวิิทยาลยัสงฆ์  
 มจร. วทิยาเขตบาฬีศกึษาพุทธโฆส จ.นครปฐม
• วปัิสสนาจารย์ยุวพุทธกิสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
• อาจารย์สอนวิชาพระอภิธรรมปิฎก  
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
 วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส จ.นครปฐม และ   
 ห้องเรียนวัดพิชยญาติการาม
• บรรยายธรรมะตามสถานที่ต่างๆ  
 ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
• เผยแผ่ธรรมะทางเว็บไซต์ 

  www.ajsupee.com



176
เริ่มต้นสัมมาทิฏฐิ


