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          หนังสือเลมนี้ผูเขียนไดเขียนไวนานแลว แตไมไดพิมพสักที ไดกลาวถึงเรื่องบัญญัติหก แต
ผูเขียนไดอธิบายเพียงสัจจบัญญัติอยางเดียว เพราะเปนธรรมของจริงของแท และไดครอบคลุมไป
ถึงบัญญัติทั้งหาอีกดวย  
          โดยที่หนังสือเลมนี้ไดอธิบายเนนหนักไปในแนวปฏิบัติมากกวา ฉะนั้น ถึงแมจะอางบัญญัติ
หรือปริยัติบาง ก็เปนเพียงหัวขอบางเล็กนอย ผูตองการรายละเอียด ขอไดโปรดคนควาเอาตามที่มา
นั้น ๆ   เถิด ผูเขียนประสงคการปฏิบัติมากกวา เพราะปริยัติมีการเผยแพรกันมากแลว  
          ธรรมคําสอนของพระพุทธองคเปนของลึกซึ้งคัมภีรภาพมาก จึงสามารถขุดคนเอากิเลสานุสัย
ที่นอนเนื่องอยูในจิตสันดานนานแสนนานออกได ความรูเชนอยางผูเขียนนี้ยากที่จะอธิบายใหถึง
เนื้อแทแกนธรรมของพระองคได 

  

(พระนิโรธรงัสีคัมภีรปญญาจารย)                    

วัดหินหมากเปง 
๒ มีนาคม ๒๕๓๑ 

 

บัญญัติหก  

สัจจภาวนา 

          ของจริงของแท มิใชของปลอม ใครจะทําหรือจะดัดแปลงใหเปนอื่นไปไมได ของจริงของ
แทมีสภาพเปนอยูเชนไร ก็ตองเปนอยูเชนนั้นตามสภาพเดิมของมัน ทางพระทานเรียกวา ธรรม 
หรือ ธรรมฐิติ หรือ สภาวธรรม ธรรมนี่แหละทานบัญญัติไวมีเอนกประการ เหลือที่จะคณานับ
ได  จนผูยังไมเขาถึงธรรมนั้น ๆ มาศึกษาแลวหลงใหลไปตามบัญญัตินั้น จนจับเอาหลักธรรมอัน
แทจริงไมไดก็มากมาย โดยถือเอาวาบัญญัติเหลานั้นเปนแกนเนื้อแทของธรรมก็ม ีหาไดเขาใจไมวา 
บัญญัติเหลานั้นเปนเปลือกหุมหอของแกนธรรมเทานั้น ปญญาอันเกิดจากสมาธิเปนรากฐานเขาไป
รูเห็นธรรมเหลานั้นตามความเปนจริงแลวบัญญัติขึ้นมาใชตางหาก แลวผูรูแจงเห็นจริงทั้งหลาย



ทานก็มิไดเขาไปยึดถือเอาความรูและธรรมของจริงเหลานั้นมาเปนอัตตาแตอยางไรไม 
          บัญญตัิที่วานี้ คือ บัญญัติหก ซึง่มีมาในพระอภิธรรม อันไดแก 
          ๑.ขันธบัญญัติ อันไดแกบัญญัต ิรูป กับ นามใหเปนขันธหา 
          ๒.อาตยนบัญญัติ ขยาย รูป กับ นาม ออกใหเปน อายตนะหก อายตนะสิบสอง 
          ๓.ธาตุบัญญัติ คือ บัญญัต ิขันธ  อายตนะ เสียใหม ไดแก ยอ ขันธ อายตนะ เหลานั้นที่เปนรูป
วัตถุใหเปนธาตุสี่ แลวก็รวมเอาทั้งรูปวัตถุกับนามเขามาบัญญัติใหเปนธาตุสิบแปด 
          ๔.สัจจบัญญัติ คือ รวมเอาบัญญัติทั้งสามเบื้องตนเขามาเปนสัจจบัญญัต ิเพราะบัญญัติทั้งสาม
นั้นเปนบอเกิดที่ตั้งของอริยสัจสี่ 
          ๕.อินทรียบัญญัติ คือ มาขยายบัญญัติสามเบื้องตน นั้นใหเห็นเปนนามธรรมและรปูธรรม 
หรืออีกนัยหนึ่งคือ ขยายธรรมออกมาใหเห็นเปนบุคคลดวย ถามิฉะนั้นแลวจะเรียกบุคคลไมถูก ไม
รูวาใครเปนใคร จะมีแตขันธ -อายตนะ-ธาตุ ไปหมด 
           ๖.บุคคลบัญญัติ เมื่อแยก ขันธ -อายตนะ-ธาตุออกมาเปนบุคคลใหเห็นชัดแลว จะตองแบง
บุคคลนั้นออกใหเปน บุคคลสิบสองประเภท ตามคุณสมบัติ คือ เปนปุถุชนสี่ เปนพระอริยะแปด 
           บัญญตัิทั้งหกนี้เปนความรูวิเศษของทานผูปฏิบัติที่เขาถึงธรรมอันแทจริงแลว แตก็เปนสักแต
วาความรูพิเศษ สวนหนึ่งซึ่งมิใชแกนแทในธรรมที่ทานถึงแลว เหมือนกับแสงสวางซึ่งฉายออกจาก
ดวงตะเกียงเทานั้น พวกเราผูยังไมทันถึงแกนธรรมอยางทาน พอแสงสวางของตะเกียงฉายแสง
ออกไปจับวัตถุสิ่งของอันใด ก็พากันเขาใจวาอันนั้นเปนแกนแทของดวงตะเกียง พากันยินดี
เพลิดเพลินเขาไปยึดเอาเปนของจริงของจัง พอตะเกียงดับของเหลานั้นก็หายวูบไปไมเห็นแลว 
           ฉะนั้น นักปฏิบัติทั้งหลายเมื่อจะปฏิบัติใหเขาถึงแกนแทของจริงในธรรมที่บริสทุธิ์แลว ขอ
อยาไดหลงใหล เขาไปยึดมั่นในบัญญัติทั้งหลายเหลานั้น จงปลอยวางบัญญัติทั้งที่ไดศึกษามาแลว
และยังไมไดศึกษา จงมาสํารวมใจใหเขาถึงจุดอันหนึ่งในปจจุบัน อยาไดมีอารมณเปนสอง ใหแนว
แนเต็มที่เสียกอน เมื่อใจเรานิ่งอยูในจุดอันหนึ่งเต็มที่แลว อารมณของจิตซึ่งจะเรียกวาสมมติบัญญัติ
หรือธรรมทัง้หลายก็ตาม เมื่อมันจะเกิดก็เกิดขึ้น ณ ที่จุดอันหนึ่งของใจนั่นเอง แลวเราจึงจะเห็นชัดรู
แจงในความเปนจริงในธรรมนั้นๆ ไดถูกตอง นี่แหละที่เรียกวา ปญญาเกิดจากสมาธ ิ (ปฏิเวธ)  ถา
เราไปคนควาหาความรูในธรรมทั้งหลายตามตําราหรือจากการฟงในที่นั้น ๆ โดยที่ใจเรายังไมเขาถึง
จุดอันหนึ่งดังอธิบายมานี้แลว ปญญาอันนั้นไดชื่อวา ปญญาเกิดจากสัญญา (สุตมยปญญา -จินตมย
ปญญา) ไมสามารถจะสิ้นกังขาและตัดกิเลสนั้นๆไดดวยธรรมนั้นๆ 
          บัญญตัิหกที่ยกมาตั้งไวใหดูนั้น ผูไมไดมีการศึกษาหรือศึกษามาแลวแตไมเคยนํามาคิดก็จะ
เห็นเปนของสับสนยุงกันไปหมด ความจริงก็เปนเชนนั้น เพราะสมมติบัญญัติมันเปนของยุงแตไหน



แตไรมาแลว บุคคลผูไปเกี่ยวของดวยจึงตองยุงไปตาม ๆ กัน  แตทานผูรูจริงตามความเปนจริง
แลว  ถึงแมทานจะรูมากและละเอียดแยกแยะสมมติบัญญัติออกใหเปนอะไรตออะไร มากมายสัก
เทาไร ก็เปนแตแสงสวางของดวงปญญาของทานเขาไปสองกําจัดความมืดเทานั้น ทานมิไดหลงเขา
ไปยึดแสงสวางนั้นๆมาเปนอัตตา 
          ผูมาศึกษาพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจา หรือมาปฏิบัติตามคําสอนของพระองค ก็
หวังเพื่อใหรูถึงของจริงตามความเปนจริง จะไดหายจากความหลงในสิ่งนั้นๆ  ผูไมหลงและเขาใจ
ตามจริงในสิ่งนั้น ๆ ก็เปนผูบริสุทธิ์พนจากทุกขไดเทานั้นเอง จุดหมายปลายทางคําสอนของพระ
พุทธองคก็อยูที่ตรงนี้ 

สัจธรรม 

           สัจจธรรม หมายถึง ธรรมของจริงของแทมิใชของปลอมและหลอกลวงใหคนอื่นเขาใจผิด 
ธรรมในที่นีห้มายเอาทั้งที่เปนรูปวัตถุที่แลเห็นไดดวยตา และที่เปนนามธรรมไมมีรปู แตเปนอาการ
ของจิต สมมติบัญญัติใหรูกันไดในระหวางที่พูดกันหรือรูดวยใจของตนเอง  
           ธรรมทั้งสองอยางนั้นมีทั้งดีและชั่ว   หยาบและละเอียด  เปนไปภายในกายในใจของตนและ
คนอื่น และก็เกิด-ดับอยูอยางนั้นตลอดกาล  อันทําใหบุคคลผูไมเขาใจตามเปนจริงกระสับกระสาย
เดือดรอนเปนทุกขมากและนอย ดวยอํานาจของความหลงของตน ๆ 
           รูปธรรมที่เปนภายใน ตัวอยางเชน ตัวของเรานี่แหละที่มองเห็นดวยสายตา มีผม ขน  เล็บ 
เปนตน สวนที่มองไมเห็นดวยสายตา เชน ความรูสึกนึกคิด เปนตน ถึงแมจะมองไมเห็นแตมันก็มี
อยูในตัวของเรานี้ทั้งนั้น ธรรมเหลานี้มีทั้งดีและไมดีปนกันอยูพรอมในนั้น 
           รูปธรรมมีไวสําหรับใชในกิจธุระนั้นๆที่เปนประโยชน เชน ตา เมื่อยังดี ๆ อยู เราอยากจะ
มองดูสิ่งใดก็ใชได ตามปรารถนา เวลามันเจ็บปวดหรือวิกลวิการก็ทําใหเราเปนทุกขเดือดรอน เปน
ตน สวนนามธรรมคือ จิต ใจ เวลามันดี ๆ อยูก็มีอารมณราเริง สมองปลอดโปรง เฮฮาสนุกสุขใจจน
บอกไมถูก แตเวลามันเปนทุกขกลุมใจ โศกเศรา คิดอะไรก็ไมออกแทบจะเปนบาตาย ทุกขจน
เหลือทน บางคนจนถึงกับฆาตนตายก็มี  
          สภาพของธรรมทั้งหลายเหลานี้ ยอมมีประจําอยูในกายในใจของมนุษยทุกถวนหนา ที่เกิด
มาแลวจะตองไดรับอยางนี้ทุกๆคนไป ใครจะปรารถนาหรือไม ธรรมเหลานั้นก็มิไดเอื้ออาทรตอ
ปรารถนาของตน หนาที่ของมันเมื่อเกิดขึ้นมาแลวมันก็ทําหนาที่ของมันไปตามเรื่อง คนเราผูเปน
เจาของเฝาคอยรับผลของมัน จะชอบใจหรือไมชอบใจมันก็ไมรับรูทั้งนั้น ฉะนั้นทานจึงเรียกวา 
ชาติธรรม ชราธรรม พยาธิธรรม มรณธรรม ธรรมคือของจริงแทไมแปรผันเปนไปตามความ



ตองการของใคร ๆ ทั้งนั้น 
          ธรรม หรือสภาวะของจริงเหลานี้ นอกจากมันจะเปนไปตามสภาพของมันโดยมิไดคํานึงถึง
วาใครจะชอบใจและไมชอบใจ เปนสุขหรือทุกขก็ตามแลว ตัวของมันเองยังแสดงลักษณะให
ปรากฎออกมาใหเห็นชัดอีกสามประการดวยคือ  
          รูป เมื่อปรากฎขึ้นแลวต้ังอยูไมไดนาน ตองมีอันแปรสภาพจากเดิมไปเปนอื่น เชน แกเฒาชรา 
ชํารุดทรุดโทรม ทนทุกขทรมาน ในที่สุดก็ถึงซึ่งความแตกดับไปเปนดิน น้ํา ลม ไฟ ตามสภาพของ
มัน อันใครๆ หามไมไดทั้งนั้น เมื่อตัวกรรมอันเปนเชื้อใหเกิดอีกยังเหลืออยู  ยังมีอยู ก็ตองมาเอาดิน 
น้ํา ไฟ ลมกลับมาเกิดอีก แลวก็มีสภาพเปนไปเชนเดิม คือ เกิดแลวตองแกแปรปรวนไป ๆ จนที่สุด
ก็ตองแตกดับสลายไปอีก ดั่งนี้ไมมีที่สิ้นสุดลงได  
           สวน  ใจ  อันเปนนามธรรมก็ตองแสดงอาการอยูตลอดเวลา คือความคิดนึกสงสายไปตาม
อารมณที่มากระทบแลวก็เกิดความคิดนึกสงสายไปตามวิสัยของมันเอง  เมื่ออารมณนั้นเปนที่ชอบ
เนื้อเจริญใจ  ก็เกิดความยินดีเพลิดเพลินเห็นวาเปนสุข  แลวก็ไมอยากใหอารมณนั้นหายไป  แตมัน
ก็ตองหายไปตามวิสัยของมัน   เมื่อเราไมไดสมปรารถนาก็เปนทุกขกลุมใจ  เพราะเราตองการของ
อันที่มิใชของเราเอามาเปนของเรา 
           รูปธรรม และ นามธรรม ที่อธิบายมาทั้งหมดนี้เขาหากเปนอยูตามสภาพของเขาเชนนั้น ใคร
จะชอบใจไปยึดเอามาเปนของ ๆ ตน ก็ไมได  หรือจะไมไปยึดเอามาเปนของของตน  มันก็เปน
เชนนั้นอยูตามสภาพเดิมของมัน ฉะนั้น สิ่งเหลานั้นทานจึงสมมติเรียกวา ธรรม หรือ สัจจธรรม 
ของจริงของแท  ของจริงของแทนี้และมันเปนพื้นฐานรองรับปญญาของทานผูรูทั้งหลายอันมี
พระพุทธเจาเปนตน ทานผูรูเหลานั้น เมื่อทานตองการอยากจะทราบถึงของจริงของแททานก็มา
คนควาดูตามของจริงเหลานี้ จนเห็นตามเปนจริงของมันที่เรียกวา อริยสัจสี่  

อริยสัจสี่ 
 
 

           อริยสจัสี่ ี่ คือ ของจริงของพระอริยเจาทั้งหลาย  พระอริยบุคคลทั้งหลาย  ตั้งตนแตพระ
โสดาบันบุคคลเปนตนไป  ตองมารูชัดรูแจงเห็นของจริงทั้งสี่นี้  คือมารูดวยใจมาเห็นดวยตาในทุกข
ทั้งหลาย ไมวาจะเปนไปทางกายหรือทางใจก็ตาม  ตามภูมิปญญาของตน ๆ วาสิ่งนั้น ๆ เปนทุกข
แทแนนอน จนเขาไปถอนความยึดถือเดิมที่วาเปนนั้นเปนนี้เสียได ใหเบาบางหรือหมดสิ้นไปดวย



อํานาจปญญาของตน ๆ  หากสภาพธรรมของจริงไมมีอยูเปนพื้นฐาน  มีแตของปลอมๆแลว ปญญา
ที่เห็นอริยสัจสี่ก็จะไมมี   แทจริงธรรมหรือสภาวธรรมเปนของจริงแท  มีอยูแลวตามสภาพของมัน 
ผูที่ไมเขาใจเพราะไมไดฝกฝนอบรมปญญาของตนจนพอที่จะรูของแทของจริงนั้นได  จึงไมเขาใจ
สภาพของจริงของแทนั้นไดตามเปนจริง  เปนเหตุใหหลงของจริงของแทนั้น  แลวมาดัดแปลงปรุง
แตงของจริงของแทนั้นใหเปนของปลอมไป  ผลที่สุดเรามาปลอมของจริงของแท  แตเราก็มาหลง
มัวเมาในของปลอมของเราเอง  จนควาอะไรจับอะไรก็เหลวไหลไปหมด  เมื่อไมสมหวังตาม
เจตนารมณของตนเองก็เปนทุกข กลุมใจ  แลวยังไปโทษคนอื่นสิ่งอื่นไมโทษตนเองอีกดวย 
          เรื่องเหลานี้ยอมมีแกผูหลงมัวเมาไมเขาใจตามความเปนจริงทั่วไปเปนธรรมดา ทานผูรู
ทั้งหลายมีพระพุทธเจาและพระอริยเจาทั้งหลายเปนตน  มาพิจารณาเห็นโทษในความหลงในของ
ปลอมและไมรูวาอะไรเปนของจริงของแทแลว   มาคนควาหาของจริงของแทดวยปญญาอันชอบ  
          เบื้องตนมาคนควาดูในตนของตนเองกอน  ดังพระสิทธัตถะคนควาหาของจริงตามตําราที่ได
ศึกษามาจนตลอดหกป  ก็ไมเห็นของจริงของแทสักอยางเดียว ทั้ง ๆ ที่ของเหลานั้นก็เปนจริงตาม
สภาพของมันอยูตามเดิม   เมื่อมาคนควาตามตําราไมพบของจริงของแทแลวจึงสละเรื่องเหลานั้น
เสีย  หวนเขามาคนควาในตัวของทานเองกอน   ในกายนี้ทั้งหมดก็ไมเห็นมีอะไรเปนของจริง
แท เปนแตสภาพอันหนึ่งเกิดเปนรูปวัตถุขึ้นมาแลวก็เสื่อมไปแปรสภาพไป ๆ  ในที่สุดกด็ับแตก
สลายไปเทานั้น    ไมมีอะไรเปนสาระในรูปวัตถุนั้นเลย  แลวก็มาคนควาดูตัวนามธรรม ผูคิด ผูนึก 
ผูทําความรูสึกก็เชนเดียวกัน เรื่องเหลานั้นเกิดขึ้นแลวก็ดับไปๆ ไมมีตัวมีตนมีสาระอะไรในตัวของ
มันเองเลย คนเราเมื่อคิดนึกหรือคนควาในสิ่งใดที่เราเขาใจวา สิ่งนั้น ๆ เรื่องนั้น ๆ จะเปนจริงเปน
จัง อยางนั้น ๆ แลวจะไดมาอยางนั้น ๆ อยู  แตเมื่อสิ่งนั้นๆ ไมเปนจริงตามประสงคที่ตั้งใจไวแลว 
จิตก็ยอมคลายจากความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้น ๆ  ในทางธรรมทานจึงอุปมาไวเหมือนกับคางคาว
บินไปเกาะกิ่งตนมะเดื่ออันมีอยูหากิ่งดวยกัน   โดยมันสําคัญวาจะไดกินผลมะเดื่อสุก เมื่อมันไป
เกาะกิ่งที่หนึ่งคลําไป ๆ หาลูกมะเดื่อตลอดกิ่งก็ไมมี แลวมันก็คลํากิ่งที่สองและที่สาม ตลอดทั้งหา
กิ่งก็ไมเห็นมีมะเดื่อแมแตลูกเดียวคางคาวตัวนั้นจึงหายสงสัยวา มะเดื่อตนนี้ไมมีลูกแนแทแลว  มัน
จึงบินหนีไปโดยไมมีอาลัยอาวรณในตนมะเดื่อนั้นอีกตอไป  
          ทานอุปมาเหมือนพระโยคาวจรเจาผูคนควาหาของจริงของแทในขันธหา  ไมเห็นมีสาระ
อะไรพอที่จะพึ่งได ทั้งๆ ที่ทานก็อาศัยขันธหาอยู แตเห็นเปนสักแตวาเปนเครื่องอาศัยเทานั้น  สวน
คางคาวเปนเพียงสัตวดิรัจฉานและขออุปมาเทานั้น เมื่อมันคลําหาลูกมะเดื่อทั้งหากิ่งแลวไมเห็น
มี มันจึงบินหนีโดยไมอาลัย สวนทานโยคาวจรเจาทานกอปรดวยปญญาฉลาด  สามารถสละขันธ
หาดวยอุบายปญญาอันชอบแลว ใจทานปลอยวางวางเสียจากอารมณใด ๆ ทั้งสิ้น ยังเหลือแตเนื้อแท



คือใจเดิม ปราศจากใจปลอมอันไดแกความคิดนึกปรุงแตงและสงสายไปตามอารมณตาง ๆ หรือจะ
เรียกวา  " จิต "  ก็ได  
          จิต กับ ใจ มีอาการตางกัน จิต คือ ผูคิด ผูนึก ผูปรุง ผูแตง   สงสายไปในอารมณตาง ๆ เรียกวา 
จิต เมื่อละถอนสิ่งที่จิตปรุงแตงคิดนึกสงสายทั้งหลายเหลานั้นไดแลว วางเปนกลางเฉยอยู แตรูจักวา
ตนวางเฉย นั้นคือ ใจ  จิตกับใจเปนอันเดียวกันนั่นแหละ พระพุทธองคเทศนาวา " จิตอันใดใจก็อัน
นั้น "  แตมันทํางานคนละหนาที่กันดังอธิบายมาแลว 
           เมื่อสามารถสละปลอยจิตไปหมดแลว ยังเหลือแตใจเดิมใจแทหรือของจริง ๆ แลว  ใจนั้นก็รู
เห็นของจริงตามเปนจริง จึงจะหมดความหลงและหลอกลวงตนเอง  จึงเรียกวาความเห็นของพระ
อริยเจา หรือเห็นอริยสัจ เห็นแลวละสละไมเขาไปยึดถือซึ่งสิ่งที่เห็นนั้นพรอมทั้งความเห็นอีกดวย 
          อริยสัจสี่ เปนยุทธสนามของพระอริยเจาทั้งหลาย พระอริยเจาทุก ๆ ชั้นทุก ๆ ภูม ิ กอนที่จะ
ยกระดับจิตขึ้นสูภูมิของพระอริยะ พนจากภูมิปุถุชน จะตองมาตอสูกับปจจามิตรขาศึกคือมารกิเลส
อุปาทานในยุทธสนามนี้กอน คือ   
           ทุกข เปนทัพหนา  ผูที่ยังไมไดปรารภทุกขเปนอารมณแลว จะไมพยายามหนีใหพนจากทุกข
เลย เพราะทุกขเปนภัยใหญหลวงของวัฏฏะ  ผูประกอบอาชีพทุกประเภท ตั้งแตคนรับจางเก็บขยะ
บนถนน เปนตน ตลอดจนรับจางทําราชการงานเมืองเปนที่สุด ลวนแลวแตมาปรารภถึงเรื่องทุกข
ตัวเดียวนี้ทั้งนั้น แมผูจะสรางความดีทั้งหลาย มีการสละจาคะวัตถุสิ่งของหรือกําลังรางกายตลอดถึง
ความคิดและน้ําใจ ก็ลวนแลวแตมาปรารภถึงความทุกขตัวเดียวนี้ทั้งนั้น ถามิใชเพื่อตนก็เพื่อคนอื่น
หรือสวนรวมถายิ่งเปนผูสละฆราวาสออกมา บวชบําเพ็ญพรตพรหมจรรยหรือเจริญภาวนา
กรรมฐานแลว  ถาไมเพื่อปรารภถึงเรื่องทุกขเสียแลว การบวชหรือการภาวนากรรมฐานนั้นก็จะไร
คา  ทุกขจึงเปนของมีคามหาศาลแกบุคคลผูไมประมาท  
          พรอมกันนั้นทุกขก็เปนเครื่องวัดแหงความสุขและขอบเขตของทานผูมีปญญารูแจงเห็นจริง
ในสัจจธรรมอีกดวย ผูเกลียดในทุกขมิใชผูเห็นแจงเห็นจริงในทุกข  แลวกลายเปนเกลียด
ธรรม   ยอมปราชัยพายแพแกทุกข  ยอมเพิ่มทุกขทวีคูณขึ้นอีก ไมมีเวลาพนทุกขได พระพุทธเจา
ทานจึงสอน ใหเอาทุกขมาเปนอารมณ (ทุกขเปนของควรกําหนด) จนใหเปนเอกัคคตารมณ มีแต
อารมณอันเดียวหรือเปนหนึ่ง คือ ทุกขเทานั้นเหลืออยูที่ใจ  เมื่ออารมณอ่ืน ๆ หายไปหมดแลวใจก็
เขาสูภาวนาสมาธิ  แลวจะเห็นธรรมชาติของใจเดิมใจแทที่เรียกวา  สัจจธรรม  ดังไดอธิบายมาแลว
ในขางตน  
          เมื่อใจเกิดเปนสัจจธรรมขึ้นมาแลวทุกขก็เปนทุกขสัจจ ปญญาของทานผูรูทั้งหลายที่ทานได 
ฝกฝนอบรมมาแตเบื้องตนจนมารูแจงเห็นจริงในสัจจธรรมคือใจเดิม 



          ใจเปนของจริง พรอมทั้งทุกขทั้งหลายก็เปนจริง หากมันเปนธรรมชาติมีอยูอยางนั้นแตไหน
แตไรมา ใครจะไปดัดแปลงแกไขใหเปนอยางอื่นไปไมได ที่วาเปนไปตามตองการและปรารถนา
ของตนนั้น เราเปนผูไปปรุงแตงใหเปนไปตามความคิดความปรารถนาของตน แลวตนเองนั่นแหละ
เปนผูเขาไปยึดถือเอาตางหาก  แตถึงกระนั้น สิ่งนั้น  ๆ  ก็มิไดเปนไปตามอํานาจของตนเลยจึงไดรับ
ความเดือดรอนและเปนทุกขอยูตลอดกาล    ทานผูรูทั้งหลายเมื่อทานฝกอบรมปญญาของทานจน
ทําใจใหเปนสัจจธรรมเห็นทุกขเปนทุกขสัจจแลว  ทานก็มิไดหลงเขาไปยึดเอาสิ่งนั้นๆมาเปนอัตตา
อีกตอไป  ปญญานั้นจึงเรียกวา อริยปญญา ปญญารูแจงเห็นของจริงตามเปนจริงแลว  ไมมีขาศึก คือ
ทุกขในใจของทานไมมี  นี่เปนทัพหนา 
          พระโยคาวจรเจาทั้งหลาย เมื่อไดผจญกับทัพหนาขาศึกคือทุกขทุกดานทุกทางมาแลว  ทั้งทาง
รูปธรรมและนามธรรม   ลวนแลวแตเปนขาศึกศัตรูหมูมารราย  มีแตจะมาคอยยื้อแยงชิงชัยเอา
ความสุขเอกราชอธิปไตยทั้งนั้น จนคลองแคลวชํานาญชาญชัยในเลหกลมารยาของเหลาขาศึก จน
ไดชัยชนะเห็นเปนสภาพธรรมของจริง ตางก็เปนไปตามหนาที่ของใครของมัน ตางก็ไมเขาไป
ยึดถือและแทรกซึมในหนาที่ของกันและกัน  จนคุมเอาแมทัพหัวหนาผูบงการคือใจมาไวในที่
เดียว  ใหอยูใตอํานาจทุกสิ่งทุกประการ  
          ขันธหา คือกายกับใจ ดังไดอธิบายมาแลวขางตนนั้นยอมเปนเพื่อนสนิทติดกันมาแตแรก
เกิด   จนแทบแยกออกจากกันไมได เมื่อกายไดรับความทุกข  ใจก็พลอยทุกขไปดวย เมื่อกายไดรับ
ความสุข ใจก็พลอยเบิกบานหรรษาไปดวย  สวนกายก็เชนเดียวกัน เมื่อใจเกิดความเศราโศกทุกข
ระทมกายก็พลอยซูบซีดเศราหมองไปดวย เมื่อใจเกิดมีความสุขเบิกบานหรรษา กายกส็ดชื่น  เบิก
บานผองใส ดูผิวพรรณที่ไหนก็เปลงปลั่งไปหมด  แตพูดตามความจริงแลว กายกับใจมาคนละ
สถานที่คนละแหงกัน   เมื่อมาประสมกันเขาแลวก็เลยรักสนิทเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เหมือน
ภรรยากับสามีตางก็เกิดคนละตระกูลกัน เมื่อแตงงานมาอยูรวมกันแลวก็เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
ฉะนั้น 
          นี่เปนเพราะความที่เขาไปอยูใกลชิดสนิทสนมกัน  แลวก็ทําคุณประโยชนใหแกกันและ
กัน จนเขาไปยึดมั่นถือมัน่วาเปนเราเปนของเรา แตเมื่อใดเกิดความโกรธเกลียดเมินหมางกัน
แลว  ความรักสนิทซึ่งเคยมีมาแตกอนเกาหายวูบลงทันที ความเยื่อใยอาลัยอาวรณพลันหายสูญไป
จนไมปรากฎแมในขณะนั้นบางทียับยั้งสติไวไมอยูถึงกับประหารกันใหตายเลยก็ม ี
          กาย กับ จิต ก็เชนนั้นเหมือนกัน  ซึ่งเคยอยูรวมกันมาอยางสนิทสนม บางทีจิตโกรธคนอื่นเขา 
แทนที่จะประหารคนที่เราโกรธ  กลับประหารตัวเราเองใหตายไปเลยก็มี ความรักความสนิทซึ่งเคย
มีมาแตเดิมอยางซาบซึ้ง พอความโกรธเกิดขึ้นมาเลยหายวูบไปไมถึงชั่วขณะจิตเสียดวยซ้ํา  



          กายกับจิตนี้  ถาจะเปรียบอีกนัยหนึ่งก็เหมือนคนตาดีจูงคนใบ  กายเปรียบเหมือนคนใบ  จิต
เปรียบเหมือนคนตาดี  จิตบอกใหทําใหพูด แมแตโกรธหรือรกัก็ตาม จิตเปนผูบัญชาทั้งนั้น ถาจิตไม
บัญชาเสียแลวกายจะทําอะไรไมถูกเลย แมแตเคลื่อนไหวตัวก็ทําไมเปน 
          ฉะนั้น  เมื่อทานผูรูทั้งหลายมาตั้งใจฝกฝนอบรมจิต คือชําระความวุนวายสงสายของจิตที่เขา
ไปยึดเอาทุกขมาเปนตนเปนตัว   จนแยกออกจากกันไมไดใหหมดสิ้นดวยอุบายอันชอบแลว  จนให
เห็นทุกขเปนทุกขสัจจ ใจก็เปนสภาวธรรม คือ ธรรมสัจจ แลวถอนออกมาตั้งอยู เฉพาะเอกเทศคน
เดียว  เมื่อมีสติมาตั้งจิตกําหนดอยูเฉพาะในอารมณอันเดียว ณ ที่เดียวแลวจะเห็นตัวตนเหตุใหเกิด
ทุกขขึ้นมา ณ ที่นั้นอยางชัดแจง( สมุทัย ) 
          สมุทัย คือ อาการของจิตที่เคลื่อนจากสภาพเดิมปกติเดิมของใจ  ซึ่งมีอาการแวบออกไปขั้น
แรกกอน จะเปนสังขารหรืออะไรตออะไรเยอะแยะ แลวเขาไปยึดเอาเปนอัตตา  เปนอุปาทาน  อัน
เปนตนเหตุของกองทุกขจิปาถะ  ผูที่มาพิจารณาเห็นตนตอบอเกิดของทุกขจนเห็นชัดแจงดวยใจ
ดวยปญญาของตน ดังไดอธิบายมาแลวนี้ จนละความเขาใจผิดหลงติดยึดมั่นอยูในขันธหานี้ได ได
ชื่อวาเปนผูมีปญญาพิจารณาเห็นสมุทัยสัจโดยแจงชัด เปนอันวาไดผจญตอสูกับศัตรูขาศึกทัพที่สอง
รองจากทุกขสัจจ 
          สมุทัยนี้พระพุทธองคตรัสวาเปนของควรละ และทานผูรูทั้งหลายเมื่อมาพิจารณากําหนดเอา
ทุกขเปนอารมณอยู เมื่อเห็นทุกขเปนธรรม  เพราะจิตไมเขาไปยึดเอาทุกขนั้นมาไวที่จิต ถึงทุกข
นั้นๆจะไมปรากฎอยูที่จิตก็ตาม แตทุกขนั้นๆก็ยังปรากฎอยูที่ขันธหา เพราะขันธหายังไมดับแตก
สลาย เหตุนั้นพระพุทธองคจึงตรัสวา ทุกขเปนของควรกําหนด มิใชของควรละ เพราะถึงละแลวก็
ยังปรากฎอยู  
          เมื่อสาวหาเหตุที่กอใหเกิดทุกขก็จะปรากฎวา  ที่เปนทุกขเพราะจิตเขาไปยึดเอาขันธหามาเปน
อัตตา  กอนที่จิตจะเขาไปยึดเอาขันธหามาเปนอัตตาก็จะปรากฎวาอาการของจิตเปลี่ยนจากสภาพ
ปกติของเดิมของมัน  คืออาการแวบออกจากใจอันหนึ่งนั้นเอง   ฉะนั้น  ทานผูรูทั้งหลายที่เห็นภัย
ในทุกขที่มีอยูในวัฏฏะดวยใจดวยปญญาอันชอบแลว  เมื่อจับตนตอบอเกิดของทุกขไดแลว  ทานจึง
ดํารงตั้งมั่นอยูในความเปนหนึ่งของใจไมมีสอง  แลวละอาการของจิตทั้งปวง ตั้งตนแตอาการแวบอ
อกจากใจครั้งแรกไดเลย ฉะนั้น สมุทัย พระพุทธองค จึงตรัสวาเปนของควรละ เพราะเห็นเปนโทษ
เปนภัยของทุกขทั้งปวงไดโดยแทจริงแลวจึงละ   แลวก็ละไดเด็ดขาดจริงๆ เสียดวย 
          หากจะมีปญหาถามวา  ทุกขทั้งหลายเกิดขึ้นที่ขันธหามิใชหรือ  ฉะนั้นเมื่อขันธหายังมี
เหลืออยูทุกขจะไมใหเกิดไดอยางไร  มีคําเฉลยวา  ทุกขเกิดมีขึ้นที่ขันธหาจริง แตทุกขนั้นเปนขันธ
ทุกข คือทุกขไมมีอุปาทานเขาไปยึดถือ  เพราะทานผูรูแจงเห็นจริงในทุกขทั้งหลายพรอมดวยตนตอ



บอเกิดแหงทุกขเหลานั้น  จนละเหตุใหเกิดทุกขนั้นไดแลว  ถึงทุกขนั้นจะมีอยูในขันธหาซึ่งทาน
อาศัยอยูนั้นก็ตาม ก็เปนเพียงทุกขที่ไมมีอุปาทานเขาไปยึดถือ ทุกขนั้นก็ไมสามารถเขามาครอบงํา
จิตใจของทานได นอกจากจะไมสามารถเขามาครอบงําจิตใจของทานไดแลวยังเปนเครื่องวัด
ความสุขของทานไดอีกดวย   ดั่งปรอทเครื่องวัดความรอน พรอมกันนั้นก็วัดความเย็นไปในตัวไม
เหมือนทุกขของปุถุชนคนหลงทั้งหลายที่ไมรูแจงเห็นจริงในทุกขทั้งปวง  แลวก็ไมเขาใจในเหตุให
เกิดทุกขทั้งปวง  จึงเขาไปยึดเอาขันธหามาเปนอัตตา  แทจริงขันธหามิใชอัตตา แตเปนธรรมทุกข ผู
เขาไปยึดเอาขันธหามาเปนอัตตาจึงเปนทุกข  
          ทุกขเปนของควรกําหนด  คือ ยกขึ้นมาเปนเครื่องพิจารณา เมื่อทานผูรูทั้งหลายไดกําหนด
(รอบรูทั้งเหตุ ทั้งผล ) แลว สมุทัยเปนของควรละ ( พิจารณารูแจงถึงตนตอบอใหเกิดทุกข ) ทานได
ละแลว พระโยคาวจรเจาทั้งหลายผูที่ทานปรารภความเพียรเพื่อเอาชนะภัยศัตรูคือทุกขในวัฎฎ
สงสาร  ทานจะตองใชกําลังทั้งความรูและความสามารถทั้งหลายที่มีอยู  โหมเขาตอสูกับขาศึกสอง
ทัพนี้ทั้งหมด 
          กําลังเหลานั้นคืออะไร อันไดแก สติปฏฐานสี่,สัมมัปปธานสี่ อิทธิบาทสี่,อินทรียหา,พละหา,
โพชฌงคเจ็ด และมรรคมอีงคแปด กําลังทั้งหมดนี้จะตองรวมกันเขาตอสูเก็บขาศึกทั้งสองทัพนี้
ทั้งหมด  ถารวมกําลังกัน ไมไดแลวอยาหวังเลยที่จะเอาชนะขาศึกได 
          สติปฏฐานสี่  คือ กาย - เวทนา - จิต - ธรรม ไดแก  กาย กับ จิต รวมเปนขันธหา การพิจารณา
กายก็คือรูปขันธ ไดแก ทกุขสัจจ การพิจารณาเวทนา-จิต-ธรรม ก็คือนามขันธ อันเปนอาการของจิต 
ไดแก สมุทัยสัจจ เมื่อ พิจารณาใหเห็นเปนแตสักวากาย -เวทนา- จิต- ธรรม มิใชสัตวตัวตนบุคคล
เราเขา ก็หมายความวาวางสมมติละอุปาทานขันธไดเปนอันวาสมุทัยละไดแลว 
           สัมมปัปธานสี่ คือ 
          ๑.เพียรเจริญความดีคือบุญกุศลใหเกิดมีขึ้น ก็คือมาปรารภถึงเรื่องผลของการทําความชั่ว
กอใหเกิดทุกข 
          ๒.เพียรเจริญความดีคือบุญกุศลใหเกิดแลวจะไมมีทุกขอีก 
          ๓.เพียรรักษาความดีคือบุญกุศลที่เกิดขึ้นแลวไมใหเสื่อมไป 
          ๔.เพียรละความชั่วที่มีอยูแลวใหหมดสิ้น ตลอดถึงระวังความชั่วที่ยังไมเกิดไมใหเกิดขึ้นอีก 
           ก็หมายความวาการละสมุทัยนัน่เอง 
           อิทธิบาทสี่ คือ 
           ฉันทะ ความพอใจในกิจหนาที่นั้น 
           วิริยะ ความเพียรไมทอถอย 



           จิตตะ ความคิดปรารภเบื้องตน 
           วิมังสา ความตรึกตรองหาชองทางที่เหมาะที่ควร 
           ธรรมทั้งสี่ประการนี้   เกิดมีพรอมขึ้นในกายในใจของบุคคลผูประกอบภารกิจใด   ไมวาจะ
เปนทางกายหรือทางใจก็ตาม  ธุระภารกิจนั้นๆยอมสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี ถาหากธรรมทั้งสี่
ประการนี้เกิดมีขึ้นในกายใจของบุคคลใด ไมครบถวนบริบูรณ ถึงแมบุคคลนั้นจะมีวิชาฉลาดเปรื่อง
ปราดสักเทาไรก็ตาม ธุระภารกิจของบุคคลนั้นยากที่จะสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี  ถึงจะลุลวงไปได
แลวก็ไมสามารถจะอํานวยผลประโยชนใหแกเขาไดอยางเต็มที่  

ผูมีธรรมคืออิทธิบาททั้งสี่นี้มีพรอมอยูในกายใจของเขาบริบูรณแลว ถึงแมเขาผูนั้นจะไมมีความรู
ความฉลาดแตเขาก็สามารถจะประกอบธุระภารกิจนั้น ๆ ของเขาใหสําเร็จไปดวยดีได ไมตองพูดถึง
คนเราผูซึ่งพากันยกยองนักหนาวาผูมีความรูความฉลาดสูงละ แมแตแมตอซึ่งมันเกิดและเติบโต
ขึ้นมาโดยไมมีใครจะไปอบรมใหความรูวิชาอยางมนุษยคนเราเลย ทั้งเครื่องไมเครื่องมือก็ไมมี มีแต
ปากกับเทา มันก็ยังสามารถทําเรือนรงัมันไดอยางแนนหนา ปองกันแดดและฝนตลอดถึงปองกัน
สัตวรายอันตรายตางๆ ของมันไดอยางดี ทั้งทรวดทรงและลวดลายก็เปนที่นาพิศวงมาก  ยากที่
คนเราผูมีวิชาการดีทั้งมีเครื่องมือที่จะทําไดอยางมัน พรอมกันนั้นมันตัวเดียวแทๆ ริเริม่กอสรางรัง
ขึ้นมา แลวก็มีภาระเลี้ยงลูกไปดวย มันยังทําใหสําเร็จได นี่ก็เพราะอิทธิบาททั้งสี่ประการมีพรอมอยู
ในตัวของมันแลว 
           แตพระโยคาวจรเจาผูที่ทานปรารภโทษทุกขในวัฏฏสงสารนี้เห็นเปนภัยมหันตแลว  ทาน
ไมไดใชอิทธิบาททั้งสี่เพื่อสรางภพชาติ  แตทานใชอิทธิบาททั้งสี่เพื่อทําลาย คือเกิดฉันทะ พอใจ
อยางแรงกลาในการปรารภความเพียร  โดยมากําหนดเอาทุกขในขันธหานี้มาเปนอารมณ  โดย
สําคัญวาทางนี้แลที่จะเปนไปเพื่อพนจากทุกขทั้งสองนี้ เรียกวาปรารภทุกขเปนอารมณ  จิตที่คิด
ริเริ่มปรารภถึงเรื่องทุกขเบื้องตนวา  ทําไมหนอคนเราจึงทุกข  แลวตริตรองคนควาหาทางมา
ทุกข  ทั้งสองอยางนี้เปนเรื่องของการคนควาตนตอบอเกิดของสมุทัย (หากเขาใจตามความเปนจริง
ของมันแลวก็จะละไปเอง)  
           อินทรียหา คือ สัทธินทริยะ เชื่อความเปนใหญ วิริยินทริยะ ความเพียรเปนใหญ สตินทริยะ 
สติเปนใหญ , สมาธินทริยะ สมาธิเปนใหญ ปญญินทริยะ ปญญาเปนใหญ บรรดาสัตวทั้งหลายทุก
ประเภทที่เกิดมาในโลกนี้ลวนแลวแตกลัวทุกขจะโดยสัญชาตญาณหรือดวยญาณวิถีใด ๆ ก็ตาม ตาง
ก็พากันขวนขวายหาหนทางหนีจากทุกขดวยกันทั้งนั้น  พระโยคาวจรเจาก็เปนสัตวพิเศษจําพวก
หนึ่งในสัตวโลก  ทานไดมาปรารภถึงเรื่องทุกขในโลกนีโ้ดยมาสรุปลงวา ทุกขทั้งหลายแหลยอม



เกิดขึ้นที่ขันธหานี้ทั้งนั้น  เรียกวาทุกขสัจจ ทานเชื่อมั่นในปฏปิทาของทาน (คือศีล-สมาธิ-
ปญญา) ที่ทานดําเนินอยูอยางแรงกลา (คือสัทธินทรีย) จึงมีความเพียรอยางแรงกลาไมทอถอย (คือวิ
ริยินทรีย)  ความเชื่อมั่นและพยายามในกิจที่ตนตั้งมั่นและปรารถนานั้น (คือสตินทรีย) ความที่ใจ
แนวแนไมหว่ันไหวตั้งมั่นอยูในอารมณอันเดียว  (คือสมาธินทรีย ) ความรูรอบคอบใน
ศรัทธา  วิริยะ สติ สมาธิ ที่กําลังดําเนินอยูนั้นก็ดีหรือนอกเหนือออกไปกวานั้นก็ดี   ในอันที่จะมิให
ผิดแผกแปลกแนวออกจากทางที่จะใหเปนไปเพื่อจิตใจบริสุทธิ์ (คือปญญินทรีย) 
          อินทรียทั้งหานี้เปนกิจของสมุทัยในอันที่จะคนควาหามูลเหตุใหเกิดทุกข เหมือนกับคนควา
หากําลังขาศึกที่หลบซุมซอนอยูในที่ตาง ๆ ก็ด ี หรือคนหากองบัญชาการและทางลําเลียง  หรือ
จุดออนของขาศึกก็ดี เมื่อเจอเขาแลวก็ทําลายใหมันวินาศหมดสิ้นไปฉะนั้น   อินทรียทั้งหานี้เมื่อทํา
กิจในหนาที่ของตนๆ   อยางโดดเดี่ยวกลาหาญเต็มที่แลวก็กลายเปนพละหาไปในตัว 
          โพชฌงคเจ็ด คือ  สติ ความระลึกไดในกายในใจที่เปนธรรม  ๑, ธัมมวิจยะ ความคนควาใน
ธรรม ๑, วิริยะเพียรไมทอถอยอยูในการคนควาธรรม ๑, ปติ ความอิ่มใจในความเพียรไดผลแลว 
๑, ปสสิทธิ ความสงบใจอันเกิดจาก ปติ ๑, สมาธิ ความตั้งใจมั่นไมลังเลใจในผลของธรรมทั้งหา
ดังกลาวมาแลวในเบื้องตน ๑, อุเบกขา ความวางเฉยในจิตเพราะหมดภารกิจในธรรมทั้งหกที่กลาว
มาแลวในเบื้องตน ๑ 
          สติ ในสติปฏฐานสี่ที่พิจารณากาย-เวทนา-จิต-ธรรม จนใหเห็นเปนแตสักวากาย-เวทนา-จิต-
ธรรม มใิชสตัวตัวตนบุคคลเราเขาก็ดี หรือ สติ ในอิทธิบาทสี่ก็ดี หรือ สติ ในอินทรียหาก็ดี เมื่อ
เจริญใหมากทําใหคลองแกกลาเต็มที่แลวจะกลายมาเปน สติ ในโพชฌงค คือมาสนับสนุนใหกําลัง
แกการคนควาธรรมจนเกิดญาณทัศนะขึ้นในที่สุด 
          มรรคแปด สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบดวยแยบคายอุบายของตนเอง (ปจจัตตัง), สัมมา
สังกัปปะ ดําริเห็นโทษในกามแลวอยากออกจากกาม, สัมมาวาจา วาจาชอบกอปรดวยอรรถธรรม
นําผูฟงแลวใหเกิดประโยชนความสุข หรือวิตกในสิ่งที่จะพูดก็ดี, สัมมากัมมันตะ การงานชอบ
ประกอบลงไปแลวไมทําใหกระทบกระเทือนทั้งตนและคนอื่นหรือการดําเนินงานในมรรควิถีก็
ดี (นอกจากกระทบกับกิเลสที่ชั่วรายของตน), สัมมาอาชีโว เลี้ยงชีวิตอยูเปนสุขไมเบียดเบียนตนเอง
และคนอื่น หรือพิจารณาลมหายใจเขาออกก็ดี, สัมมาสติ  ระลึกชอบ คือ ระลึกอยูแตในสิ่งที่เปน
ธรรมอันอาจนําความสุขมาใหแกตนและคนอื่น หรือระลึกอยูในกายก็ดี, สัมมาสมาธิ ตั้งใจมั่นชอบ
ใหแนวแนอยูเฉพาะแตความชอบในธรรมทั้งเจ็ดที่ไดกลาวมาแลวขางตน มิใหคลาดเคลื่อนเลื่อน
ลอยออกไปจากธรรมนั้นๆ จนเปนเอกัคคตารมณ 
          มรรคทั้งแปดนี้เมื่อสงเคราะหใหเขากับศีล-สมาธิ-ปญญา แลวมีดังนี้คือ สัมมาทิฏฐิ-สัมมา



สังกัปปะ  สงเคราะหเขาเปนปญญาขันธ เพราะเปนความคิดความเห็นในทางชอบ สัมมาวาจา-
สัมมากัมมันโต-สัมมาอาชีโว  สงเคราะหเขาเปนศีลขันธ เพราะเกี่ยวกับเรื่องของรางกาย สัมมาวายา
โม-สัมมาสติ-สัมมาสมาธิ  สงเคราะหเขาเปนสมาธิขันธ เพราะเกี่ยวกับความเพียรภาวนา 
          ธรรมทั้งหลาย มีสติปฏฐานสี่เปนตน มีมรรคมีองคแปดเปนปริโยสาน ดังไดกลาวมาแลวนั้น 
เรียกวา โพธิปกขิยธรรม ๓๗ ประการ คือ สติปฏฐานสี่ สัมมัปปธานสี่ อิทธิบาทสี่ อินทรียหา พละ
หา โพชฌงคเจ็ด และมรรคมีองคแปด เปนเครื่องนําใหรูแจงในสัจจธรรมทั้งหลาย ผูที่จะมารูแจงใน
สัจจธรรมทั้งหลายหากไมดําเนินตามธรรมทั้งหลายเหลานี้แลว ยอมไมสามารถจะรูเห็นในสัจ
จธรรมไดเลย แตผูที่จะรูแจงมากนอยกวางแคบและฉลาดลึกตื้นหนาบางกวากันและกันนั้น ขึ้นอยู
กับบุญวาสนาบารมีของแตละบุคคล จะใหเสมอเหมือนกันหมดยอมไมได 
          ถาจะอุปมาเปรียบก็เหมือนกับกายในสติปฏฐานสี่ ทุกขสัจจที่ยกขึ้นมาพิจารณา เมื่อพิจารณา
ไป ๆ จนกวาจะเห็นวากายนี้สักแตวาเปนกาย มิใชสัตวตัวตนบุคคลเราเขานั้น จะตองยกเอาธรรม
ทั้งหลายดังกลาวแลวนั้นขึ้นมาพิจารณาหรือดําเนินตามธรรมทั้งหลายเหลานั้นทั้งนั้น แตคําที่วา
จะตองดําเนินตามนั้นมิไดหมายความวาจะตั้งตนดําเนินตามตั้งแตสติปฏฐานไปจึงจะใชได ความ
จริงธรรมทั้งหลายดังกลาวแลวเมื่อปรารภทุกขขึ้นมาเปนอารมณเทานั้น  ผูเห็นทุกขชัดดวยตนเอง
แลวพยายามจะหนีใหพนเทานั้นแหละ ธรรมทั้งหลาย (โพธิปกขิยธรรม ๓๗) ยกเวนกายคือทุกข
สัจจ จะเขามารวมทํางานอยูดวยกันทั้งหมด ณ ที่แหงเดียวคือกายนี้ มิใชวาจะเจริญสติปฏฐานแลว
จึงจะเจริญสัมมัปธานเปนขั้นไปก็หามิได ในขณะที่ธรรมทั้งหลายมารวมกันทํากิจในหนาที่ของตน
ของตนอยู ณ ที่แหงเดียวนั้น บางคนอาจเห็นชัดรูแจงในธรรมหมวดใดหมวดหนึ่ง เพราะดําเนินใน
ธรรมหมวดนั้นกลาหาญ และเขมแข็งกวาธรรมขออ่ืน ๆ  แลวก็เลยยกเอาธรรมหมวดนั้น ๆ ขึ้นมา
กลาววา ตองดําเนินตามนี้จึงจะถูกจึงจะเจริญ ดังนี้เปนตน 
          ดังไดอธิบายมาแลวขางตนวา ทุกข(คือกายนี้) ในสติปฏฐานสี่ เปนทัพหนาขาศึกศัตรูหมูมาร
รายของพระโยคาวจรเจาทั้งหลาย (ผูเห็นทุกขภัยในวัฏฏสงสารแลว) ทานจึงยกเอาทุกข (คือกายนี้) 
ขึ้นมาพิจารณาเปนอารมณ ธรรมนอกจากนี้ในโพธิปกขิยธรรม ๓๗ ตั้งตนแตเวทนาในสติปฏฐานสี่ 
ไปจนถึงมรรคมีองคแปดเปนที่สุด เปนวิชายุทธศาสตรหรือวิชาพิชัยสงคราม ที่จะคนควาหา
กองบัญชาการแหลงเหลาขาศึก ตลอดถึงทางลําเลียงและเลหกลของขาศึกทั้งหลาย ตลอดถึงจุดออน
ของขาศึกแลวบุกเขาตีวงลอมจนขาศึกยอมจํานน จิตไมฟุงซานออกนอก แลวสงบนิ่งปลอยวาง
อุปาทานในอัตตา เห็นกายนี้สักแตวากาย มิใชสัตวตัวตนบุคคลเราเขา (คือแยกจิตออกจากกายแลว 
มองเห็นกาย สักแตวากาย) แตแลวกายนี้ก็มิไดหายไปไหนยังคงอยูตามเดิม เมื่อกายยังไมแตกดับก็
ตองยกขึ้นมาพิจารณาอยูอีกบอยๆ เพื่อใหชํานาญคลองแคลวใชไดทันทวงที ในเมื่อมีเหตุเกิดขึ้นอีก  



          ฉะนั้น ทุกข ทานจึงวาเปนของควรกําหนด มิใชของควรละ แตเมื่อกําหนดใหถูกทางแลวจน
เห็นเปนแตสักวากายดังกลาวแลว ก็เปนอันวา ทุกข เปนของควรกําหนด เราไดกําหนดแลว (คือ
กําหนดใหเห็นเปนทุกขสัจจ) 
          ธรรมทั้งหลายในโพธิปกขิยธรรมทั้งหมด เวนกายในสติปฏฐานเสียแลว เปนอาการของจิต 
เมื่อมรรคมีองคแปดอันมีสัมมาทิฐิ ความเห็นชอบ เปนผูนําแลวทุกสิ่งทุกอยางก็เห็นถูกเห็นตามเปน
จริงไปหมด เชน เวทนาก็เห็นเปนแตสักวาเวทนา เปนตน แลวจิตก็จะถอนออกจากความ
ทะเยอทะยานอยากในสิ่งนั้นๆได ก็เปนอันวา สมุทัย เปนของควรละ เราไดละแลว(คือกําหนดให
เห็นเปนสมุทัยสัจจ) 
           เพื่อใหเขาใจงายเขา ทุกขทั้งหลายเกิดมีมาเพราะการเขาไปยึดเอาขันธมาเปนอัตตา ขันธก็คือ
กาย กับ ใจ เมื่ออยูรวมกันจึงเรียกวาขันธ เมื่อแยกขันธคือกายกับใจออกจากกันไมไดแลวก็ตองเปน
ทุกขอยูร่ําไป ขันธมีสาม คือ ขันธหา ขันธสี่ และขันธหนึ่ง 
          ขันธหานั้นจะเปนมนุษย สัตวดิรัจฉาน หรือเทพชั้นใดก็ตาม ถายังยึดวาตนวาตัวยังมีรูปมีนาม
อยูตราบใดแลว เรียกวาผูมีขันธหาทั้งนั้น ผูเจริญฌาณจนละรูปไดแลวยังเหลือแตใจเรียกวาขันธหา
ทั้งนั้น ผูเจริญฌานจนละรูปไดแลวยังเหลือแตใจเรียกวาขันธสี่ ขันธหนึ่งเขาใจยาก ถาจะพูดใหเปน
อุทาหรณ ก็เชนทานที่เขานิโรธสมาบัติ จิตดับแตกายยังปกติอยูแตไมมีความรูสึก เรียกวาขันธหนึ่ง 
           เมื่อจิตไปยึดเอากายมาเปนอัตตาเมื่อไรใจตองเปนทุกข ทั้ง ๆ ที่ใจเดิมและกายเดิมแทเขาไม
รูจักทุกขสุขอะไรเลย พอมาประสมโรงกันเขาแลวเขาไปยึดเอามาเปนอัตตา เลยรวมกันเปนทุกขไป
เลย ฉะนั้น ทานจึงใหยกเอาทุกขคือกายของเรานี้แหละขึ้นมาเปนตัวประธาน พิจารณาใหเห็นเปน
ทุกข เมื่อจิตไปเพงจดจออยูเฉพาะกาย(คือทุกข) จนเปนเอกัคคตารมณคืออารมณอันเดียวแลว จิตผู
เขาไปเพงกายนั้นก็จะเห็นกายเปนสวนหนึ่ง จิตผูไปเพงนั้นเปนอีกสวนหนึ่ง(ถาจิตไมเปนเอกัคคตา
รมณแลวจะวางไมได ) แลวจิตก็จะไมเขาไปรวมเปนทุกข และจะเห็นวากายเดิมของมันแทจริงไมมี
ทุกขมีสุขเลย  ที่เปนทุกขเปนสุขเพราะจิตเขาไปยึดเอาตางหาก เรียกวาทุกขเปนของควรกําหนด(จิต
ที่เกิดเปนปญญาขึ้นมาเพราะเราไดอบรมไวดีแลว) เราไดกําหนดแลว พรอมกันนั้นความหลงตางๆ 
(จิตที่ยังไมไดอบรมแลวหลงเขาไปยึด) ก็ไดหายไปแลวจากจิต ความทะเยอทะยานอยากตางๆก็ไม
มีอยูในจิตอีกตอไป เรียกวา สมุทัย  เปนของควรละ เราไดละแลว 
           ตอไปคือสัจจะที่สามวา นิโรธ เปนของควรทําใหแจงเราไดทําใหแจงแลว ก็คือทําใหแจงซึ่ง
กองทุกขและเหตุใหเกิดทุกข ดังไดอธิบายมาแลวขางตนนั้นเอง  
           สัจจะที่สี่ มรรค เปนของควรเจริญ เราไดเจริญแลว 
           มรรคทั้งแปดตัวสําคัญที่เปนประธานคือ ปญญาสัมมาทิฏฐิ คือความเห็นชอบ เห็นถูกตอง



ตามความเปนจริง เห็นขันธหาคือรูปกายอันนี้เปนเพียงรูปธาตุอันกอปรดวยธาตุทั้งสี่หรือสสาร
อันหนึ่งซึ่งกอตัวข้ึนมาเปนรูปเทานั้น ที่เรียกใหมีชือ่ตาง ๆ ออกไปนั้นเปนเพียงคนเรามาสมมติให
มันตางหาก แทจริงแลวตัวมันเองหาไดรับรูอะไรกบัคนเราไม  สวน เวทนา สัญญา สังขาร และ
วิญญาณ ก็เปนเพียงนามธรรม  อาการของจิตที่แสดงออกมาใหปรากฎ แลวก็สมมติเอาตามอาการ
นั้นๆของมันตางหาก 
           แทจริงสิ่งเหลานั้นก็หาไดมีตนมีตัวอะไรไม ผูที่มาพิจารณาเห็นเชนนั้นแลว ขันธหา จึงมใิช
ของเอาและของทิ้ง จะยึดเอาก็ไมไดอะไรเพราะเปนสภาพของเขาหากเปนอยูอยางนั้น จะทิ้งก็ไม
ทราบวาจะทิ้งไปไว ณ ที่ไหนและทิ้งไปใหใคร เพราะที่ไหน ๆ และตัวของใคร ๆ ก็มีอยูดวยกัน
ทั้งนั้น แลวก็พอแกความตองการของตน ๆ ทุก ๆ คนแลวเหมือนกัน ผูที่ไมเห็นตามความเปนจริง
เทานั้นที่สําคัญผิด คิดผิด เห็นผิดดวยอํานาจของอวิชชา ตัณหา อุปาทาน แลวเขาใจวาขันธหาเปน
ตนบาง ตนเปนขันธหาบาง หรือเห็นวาขันธหามีในตนบาง ตนมีในขันธหาบาง ปุถุชนผูเห็นขันธหา
ทั้งรูปและนามเปนอัตตายอมถือวาตนเปนตนมีดังนี้แลว ยอมนําความทุกขเดือดรอนมาใหแกตน
ตลอดกาล แมแตความโลภ-โกรธ-หลง หรือความรักความชังก็เชนเดียวกัน สิ่งเหลานั้นเปน
นามธรรมหาตัวตนมิได แตเมื่อมันเกิดขึ้นที่จิตแลว ปุถุชนเมื่อไมเขาใจตามความเปนจริงของมัน
แลวเขาไปยึดถือเอามาเปนของตนจึงไดรับความทุกขมาก ทุกขจึงเปนทุกขของปุถุชน สมุทัยปุถุชน 
นิโรธและมรรคไมตองพูดถึงละ 
          สวนพระอริยเจาทั้งหลายทานมาพิจารณาเห็นขันธหาตามสภาพความเปนจริงของมันแลว 
ทานไมไดหลงเขาไปยึดขันธหาเหลานั้นเอามาเปนตนเปนตัว ทานเห็นสักแตวาเปนขันธตามบัญญัติ
สมมติเทานั้น ทานจึงไมเดือดรอนเปนทุกข ทั้งเมื่อขันธหายังปกติใชไดอยูก็ไมเขาไปยึดและหลง
เพลิดเพลินมัวเมาตามมัน และเมื่อขันธหาวิปริตแปรปรวนหรือแตกดับทานก็มิไดเปนทุกข
เดือดรอนตามมัน ขันธหาจึงไมเปนอุปสรรคแกทาน ทั้งยามปกติและยามวิปริตแตกดับ ทุกขนั้นจึง
เรียกวา ทุกฺขอํริยสัจฺจ สมทุัยจึงเรียกวา ทุกฺขสมุทโยอริยสจฺจํ นโิรธจึงเรียกวา ทุกฺขนิโรโธอริยสจฺจํ 
มรรคจึงเรียกวา ทุกฺขนิโรธคามินีปฏปิทาอริยสจฺจํ เพราะปรารภเอาทุกขเปนอารมณ จึงคนควาหา
สมุทัยเหตุใหเกิดทุกข จนรูแจงเห็นจริงในทุกขและสมุทัยอันเปนเหตุใหละซึ่งทุกขนั้นไดตามมรรค
นั้น ๆ ของทานก็ดวยยุทธวิชาหรือพิชัยสงครามศาสตร 
          ผูจะเปนวีรบุรุษในสงครามไดก็ตองเปนผูยอมเสียสละกลาหาญและรอบรูในเชิง
ยุทธวิธี   พรอมทั้งมีอาวุธดีในมืออีกดวย ทุกขสัจจและสมุทัยสจัจทั้งสองนี้เปนมาตราวัดของปุถุชน
ผูยังหลงมัวเมาอยูในกองทุกข โดยเขาใจวาทุกขนั้นเปนสุข หรือเห็นทุกขบางบางขณะแตก็ยังสงสัย
หรือยังอาลัยไมยอมสละทุกขนั้นๆได จึงตองจมดิ่งลงในกองทุกขเปนเวลานานแสนนาน 



          พระพุทธองคตรัสวา "นนฺทิปริขีโณ โส คมภฺีเร น สีทติ" ความวา ผูสิ้นรอบแลวจากความ
เพลิดเพลิน (ตัณหา) ยอมไมจมลงในทีล่ึก ดังนี้ 
           สวนอริยสัจทั้งสี่ มีทุกขอริยสัจจเปนตน เปนมาตราวัดของพระอริยเจาทั้งหลาย เพราะพระ
อริยเจาทุก ๆ ชั้นทุก ๆ ภูมิกอนที่ทานจะไดเปนพระอริยเจาจะตองไดผานสนามอริยสัจสี่นี้จนเจน
จัดทั้งนั้น ทานจึงจะ เขาถึงอริยภูมิได 
           ทุกขสัจจคนทุกๆ ชั้นทุก ๆ ภูมิแมแตสัตวดิรัจฉาน ก็เห็นไดงาย เพราะเปนของหยาบ และมี
อยูในตัวของใครของมันพรอมแลวทุกคน ทุกขเปนของทนไดยากทําใหเดือดรอนแกผูซึ่งเกิด
มาแลวจะตองไดรับเสมอทั่ว กันทั้งนั้น ฉะนั้น ทุก ๆ คนจึงพากันดิ้นรนเพื่อเอาตนใหพนจากทุกข
ทั้งหลายเหลานั้น ดวยการประกอบภาระธุรกิจ ตางๆ กันตั้งตนแตกรรมกรลางถวยลางจานชาม 
กวาดถนนจนเปนพอคาเศรษฐี มหาเศรษฐี หรือเปนเจานายผูมีบรรดาศักดิ์สูงใหญเปนตน แมพวก
อันธพาลมหาโจร ลักปลนฉอโกงเอาทรัพยของคนอื่นมาเปนของตน ตางก็ดิ้นรนเพื่อใหพนจาก
ทุกขนี้ดวยกันทั้งนั้น แตนั่นแหละผูประกอบกิจในทางผิดอันมีความหลงเปนนายอยูแลว แทนที่จะ
ทําใหทุกขนั้นเบาบางลงไปเลยกลายเปนเพิ่มทุกขทวีคูณเพิ่มขึ้นมาอีก ดังพวกเราจะไดเห็นนักโทษ
ที่ติดคุกตะรางจนเสื่อมสิ้นสิทธิเสรีของตัวเองอยูแลว 
          สวนผูที่ทําถูกทําดีถึงแมทุกขจะไมหมดสิ้นไปทีเดียวก็ยังเห็นผลทําใหทุกขเบาบางลงบางตาม
กําลัง เชน ผูที่ทําทานรักษาศีล หรืออบรมดานจิตใจ ตลอดถึงพระโยคาวจรเจาผูบําเพ็ญตบะธรรม 
ฉะนั้น ทุกขจึงเปนตัวประธานของผูจะทําความดีและทําชั่วอยูในโลกนี ้ถาทุกขไมมีเสียอยางเดียว
แลวการกระทําทั้งปวงก็จะไมมี และโลกนี้ก็จะไมเรียกวาโลกอกีตอไป 
           อริยสจัสี่คือ ๑.ทุกข มีชาติทุกข เปนตน ๒. สมุทัย ไดแก ตัณหาสาม ๓. นิโรธ ไดแก ความ
ดับทุกข ๔. มรรค มีสัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ เปนตน ทั้งสี่นี้เปนทางดําเนินของพระอริยเจา
ทุก ๆ ชั้นทุก ๆ ภูมิ ทุกประเภท เพื่อใหเขาถึงความบริสุทธิ์หมดจดจากกิเลส แตผลปรากฎไมเสมอ
เหมือนกัน คือพระอริยบุคคลขั้นต่ําสามจําพวกเบื้องตนก็ทําไดเพียงชั้นขั้นภูมิของตน ๆ ทานที่มีภูมิ
ขั้นชั้นสูงสุดก็ทําใหบริบูรณสมบูรณ เรียกวาทํากิจในพรหมจรรยใหสําเร็จแลว 
          หากจะมีปญหาถามวาทําไมจึงตองเปนอยางนั้น ก็จะตองตอบวา ก็เพราะความสามารถฉลาด
ลึกไมเหมือนกันนั่นละซี วิชาศิลปกรรม หัตถกรรม ถึงแมจะมีหลักสูตรอนัเดียวกันก็ตาม นักเรียน
หลาย ๆ คนเรียนจบแลวแตความสามารถและฉลาดแลวยอมไมเสมอเหมือนกัน บางคนก็ทําได
ละเอียดแนบเนียนดี แตบางคนก็ทําไดหยาบไมนาดูชมก็ม ีพระอริยบุคคลทั้งหลายก็ฉันนั้น
เหมือนกัน ไมตองพูดถึงคนละชั้นละภูมิอันเปนขั้นต่ําและตางกันละ แมแตพระอรหันตผูถึงที่สุด
แหงพรหมจรรยแลว พระพุทธเจาก็ยังแบงเปนขั้นหยาบและขั้นละเอียดโดยวาสนาบารมี เชน พระ



สุกขวิปสสโก พระเตวิชโช พระฉฬภญิโญ และพระปฏิสัมภิทัปปตโต แตรสชาติแหงความสุข
ความบริสุทธิ์พนจากทุกขนั้นเสมอเหมือนกันหมด 
          เมื่อพระโยคาวจรเจาผูเห็นภัยในทุกขคือรูปขันธนี้ อันหมายถึงชาติ ชรา พยาธิ และมรณะแลว 
ยกเอาทุกขขึ้นมาพิจารณา(คือปรารภ)เปนอารมณ จนจิตแนวแนเปนเอกัคคตารมณ (เพราะเห็นเปน
ภัยใหญหลวง) เรียกวา 
          ทุกข ๑,เปนของควรกําหนด๑,เราไดกําหนดแลว๑. 
          จนไมตองไปกําหนดเรื่องอื่นอีกแลว ทุกขคือรูปขันธมันก็ยังเปนรูปขันธอยูมิไดหายไปไหน 
จึงมิใชทั้งของทิ้งและของเอา 
          ในขณะที่กําลังกําหนดพิจารณาทุกขอยูนั้น จะตองแสสายหาอุบายที่จะพนจากทุกขทั้งหลาย
เหลานั้น จนรูแจงเขาใจตนตอมูลเหตุที่กอใหเกิดทุกข(คือความดิ้นรน)ที่เรยีกวาตัณหาสาม คือความ
ทะเยอทะยานอยากในความใครความพอใจ อยากมีอยากเปน และไมอยากมีไมอยากเปน จนเห็น
โทษเบื่อหนายปลอยวางสละเสียไดไมใหติดขัดของอยูในจิตเรียกวา  
          สมุทัย ๑, เปนของควรละได ๑, เราไดละแลว ๑.  
          คือละตามชั้นตามภูมิเปนครั้งคราว หรือละอยูไดนานๆ จนละไดเด็ดขาด 
          ความรูแจงเห็นชัดในตนตอบอใหเกิดกองทุกขจนละไดเด็ดขาดดังกลาวแลว เรียกวา 
          นิโรธ ๑. เปนของควรทําใหแจง ๑. เราไดทําใหแจงแลว ๑. 
          ปญญาสัมมาทิฎฐิอันเปนองคของอริยมรรคไดเปนตัวการสําคัญเขาไปทําหนาที่แตเริ่มตน คือ
ตั้งแตเห็นทุกขเห็นตนตอบอใหเกิดทุกข ชัดแจงดวยใจดวยปญญาของตนเองแลวละสมุทัยได 
เรียกวา 
          มรรค ๑. เปนของควรเจริญ ๑. เราไดเจริญแลว ๑. 
          (คําวาเรา ๆ ในอาการ ๑๒ ที่ไดกลาวมาแลวนั้นหมายถึงตัวของพระองคเอง เมื่อพระสาวก
ทั้งหลายมารูตามพระองคก็หมายเอาตัวของทานเหลานั้น) 
          กิจในอริยสัจสี่ที่พระอริยบุคคลทั้งหลายทานกระทําที่พระพุทธองคทรงแสดงไวในธรรมจัก
กัปปวัตตนสูตรดังไดกลาวมานั้น ตอนทายพระสูตรนั้นสรุปความวา อริยสัจสี่มีวนสามรอบ จึงรวม
เปนอาการสิบสอง แลวก็ทํากิจในขณะเดียวกัน ตอนนี้อาจสับสนกันหนอย เพราะกิจธุระของ
อริยสัจสี่มีถึงสิบสอง ทําไมจึงมาทํากิจพรอมกันในขณะจิตเดียว 
          การงานของจิต ไมเหมือนงานที่ทําดวยกายหรือวาจา(คําพูด-ปริยัติ) เพราะจิตเปนของเร็วมาก 
ผูที่ยังไมรูจักจิตของตนและยังไมเคยอบรมจิตใหสงบไดจึงยากที่จะรูเรื่องและงานของจิต เชน 
ในขณะที่เรากําลังดูคนแตงตัวอยางสวยงามหรือฟอนรําอยู พรอมกันนั้นเขามีขับเพลงดวย ตาเปนผู



มีหนาที่ดูรูปสวยๆ หูเปนผูทําหนาที่ฟงเสียง จิตอาจนึกรักชอบหรือไมชอบในตัวของเขาขึ้นมาก็ได 
ผูที่ไมเคยอบรมจิต หรืออบรมแลวแตยังคุมครองจิตของตนใหอยูในความสงบไมได อาจเขาใจวา
จิตทํากิจในขณะเดียวกัน แทจริงเปลา จิตทําธุรกิจคนละหนาที่คนละวาระ คือ ตาเห็นจิตก็ว่ิงออกไป
รับรูแลวกลบัเขามาอยูที่เดิม หูไดยินเสียงจิตก็ว่ิงออกไปรับรูแลวก็กลับเขามาอยูที่เดิม (ถาจิต
ออกไปแลวไมกลับเขามาพักที่เดิมกอนเรียกวาคนบา)  แตมันเปนของเร็วเกินกวาผูที่ไมเคยจับจิต
ของตนได หรือไมเคยสงบจิตเลย จะเขาใจไดวาจิตทํากิจธุระนั้นพรอมกันไปเลย 
          นี่เปนเรื่องของจิต (นามธรรม) รวมทํางานดวยกันกับทวารทั้งหก (รูปธรรม) ยังเร็วถึงขนาด
นั้น หากจิตทํากิจในอริยสัจสี่ ซึ่งเปนนามธรรมลวน ๆ แลว จะไมมีอาการวิ่งออกวิ่งเขาอยางนั้นเลย 
ถึงแมจิตจะยกเอาทุกขสัจจขึ้นมากําหนดก็ตาม เมื่อปญญาสัมมาทิฏฐิเขาไปทําหนาที่(คือถึงอริยสัจจ
หรือมรรค) 
แลว ทุกขที่เปนวัตถุ (คือขันธหา) นั้นจะตองหายไปจะคงยังเหลืออยูแตอาการของทุกขอยางเดียว 
เปรียบเหมือนคนฟงเสียงระฆัง(คือสมมติบัญญัติ) เมื่อเสียงระฆังกังวานออกไปจากตัวระฆังแลว 
ผูฟงตองยึดเอาแตเสียง ระฆังอยางเดียว แลวพึงทิ้งรูปลักษณะตัวระฆังนั้นเสีย 
          เมื่อจิตที่เปนปญญาสัมมาทิฏฐิยกเอาทุกขขึ้นมาเปนอารมณ ใหเขาถึงอริยสัจจหรือมรรคแลว 
ทุกขก็ยังเหลือแตลักษณะอาการอยูที่เฉพาะจิต ปญญาสัมมาทิฏฐินั้นก็จะตองเห็นแตลักษณะที่จิตยัง
ไมปลอยวางอาการนั้นๆเปนเรื่องที่กอใหเกิดทุกขอยูอีก เรียกวาเห็นโทษของสมุทัยและกําลังละ
สมุทัยอยูคือแตละรูปมา ขณะนี้กําลังละสมุทัย ปญญาคือมรรคกําหนดเอาทุกขมาเปนอารมณ จน
เห็นโทษของการยึดเอาทุกขมาเปนอารมณอยู แลวสละปลอยวางจนไมมีอะไรมาเปนอารมณ คงยัง
เหลือแตความวางสงบสุขอยางเดียว 
           กิจสิบสองอยางรวมทําในขณะเดียวกัน ถาเปนกิจที่ตองทําดวยวัตถุแลวไมมีวันจะทําให
สําเร็จไดเลย แตนี่เปนกิจของจิต ถึงแมทานที่ทําใหสําเร็จมาแลวก็ตาม เมื่อมาบัญญัติสมมติพูดเปน
ภาษาออกมาใหผูยังไมเคยทําเชนนั้นใหสําเร็จฟงเชนพวกเราทั้งหลาย ก็คงยังมีกังขาอยูนั่นเอง ถา
มิฉะนั้นผูเขียนจะขออุปมาอีกสักอุทาหรณ 
           ตะเกียงที่เราจุดเอาแสงสวางอยูนั้น จะตองมีไสมีน้ํามันเปนเครื่องหลอเลี้ยง ไฟจึงจะไมดับ 
ไฟที่ไหมไสนั้น เปรียบเหมือนทุกขที่ลุกลามเผาผลาญมนุษยสัตวอยูตลอดเปนนิจ น้ํามันที่ไสดูด
ขึ้นมาหลอเลี้ยงไฟมิใหดับนั้นเปรียบเหมือนสมุทัยคือตัณหา  ไสตะเกียงและน้ํามันทํากิจพรอมกัน
ในขณะเดียวกันจึงเกิดแสงสวาง  เมื่อน้ํามันหมดไสยอมขาดปจจัยไปหลอเลี้ยง  ไฟยอมดับไปดวย
ประการฉะนี้ 
          มนุษยสัตวผูยังหลงมัวเมาอยูในกองทุกขเพราะไมรูอริยสัจสี่จึงตองทนทุกขทรมานอยูในวัฏฏ



สงสารนี้นานแสนนาน พระอริยเจาทั้งหลายผูที่ทานรูอริยสัจสี่ตามเปนจริงตลอดแลว ทานไมอยูใต
อํานาจของกองทุกข (ไมเอาทุกขมาเปนอัตตา)ปญญาคือแสงสวางของตะเกียงยอมกําจัดความมืด 
มองเห็นทั้งตัวตะเกียงและสิ่งรอบตะเกียงดวย ทุกขไมมีปญญาก็ไมเกิด อบรมปญญาไวไมเอามา
ปราบทุกขก็ไมทราบวาจะเอาไปใชอะไร ฉะนั้น ถาหากทุกขคือขันธอันนี้ดับแตกสลายไปปญญาก็
ไมจําเปนตองใช เลยดับไปดวยเหมือนกัน เหมือนกับไสตะเกียงเมื่อน้ํามันหมดไฟก็ดับไปฉะนั้น  
           มติของผูเขียน 
          สัจจะมีหนึ่ง คือธรรม วัตถุธาตุทั้งหมดเปนเอกภพ มันมมีันเปนอยูเชนไร มันก็จะตองเปนอยู
อยางนั้น เชน อุบัติขึ้นมาเบื้องตน แลวก็จะตองแปรสภาพเปนอื่นไปทามกลางแลวมีดับสลายไป
เปนที่สุด อยูอยางนั้นตลอดกาล 
          สัจจะมีสอง คือมีผล กับมีเหตุ ไดแก ทุกขกบัสมุทัย 
          สัจจะมีสาม คือ ปญญา ๑, พิจารณายกเอาทุกขขึ้นมาเปนอารมณ ๑,จนเห็นชัดเห็นแจงใน
ทุกขนั้น ๑. 
          สัจจะมีสี่ คือ ปญญา ๑,พิจารณายกเอาทุกขขึ้นมาเปนอารมณ ๑,เหน็ชัดแจงในทุกขนั้น ๑,ละ
ทุกขนั้นได เด็ดขาด ๑. 


