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พระพุทธเจา้นี�ตรัสเรื�องวิปลาส  คาํว่าวิปลาสคือการคลาดเคลื�อนจากความเป็น

จริง  ท่านไดแ้บ่งไวเ้ป็น ๓ หรือเป็น ๔  ที�แบ่งไวเ้ป็น ๓ ก็คือ สัญญาวิปลาส  หมายรู้ที�
คลาดเคลื�อนที�ไม่ตรงต่อความจริงนั�นเอง  การที�เราเรียนรู้มา  สัญญาทั�งหลาย  การที�เรา
เรียนรู้มาทั�งหลาย  ถา้เรียนรู้มาผดิๆ  มนักจ็าํมาผดิๆ  เมื�อจาํมาผดิๆ  เมื�อรู้ขึ�นมา  สัญญานี�
กจ็ะหมายให้จิตรู้หรือจาํขึ�นมาที�ผิด  คาํว่าผิดคือไม่ตรงต่อสัจธรรมคือความจริง  เขาจึง
เรียกสัญญาวิปลาส  จิตวิปลาส รู้ผิดน่ะ  เมื�อรู้สิ�งใดผิดขึ�นมามนัก็คิดผิดน่ะ  การเรียนรู้
การสอนทุกอย่าง  สอนมาผิดๆ  มนัก็รู้มาผิด  มนัก็จาํผิดๆ  เมื�อจาํออกมาผิดๆ  มนัก็มี
ความเห็นที�ผิดๆ  เขาจึงเรียกว่าทิฏฐิวิปลาส  นี� เป็นวิปลาส ๓ คือ  สัญญาวิปลาส จาํหรือ
หมายรู้ที�ไม่ตรงความจริง  จิตวิปลาส รู้ไม่ตรงตามความเป็นจริง  อย่างในโลกนี� นี�  
กระแสความเห็นทางโลก  เห็นว่าของทุกอยา่งนี�มีของก ู เมื�อเราไปเรียนรู้ในโลก  กรู้็สึก
วา่มนัเป็นของกเูหมือนกนั  อนันี� รู้ผิด  เมื�อรู้ผิดมนักจ็าํผิด  อนันี� เขาเรียกว่าจิตวิปลาสกบั
สัญญาวิปลาส  แลว้มนัจะมีความเห็นออกมา  เห็นกเ็ห็นตามที�มนัรู้ผิด  มนัเลยเป็นทิฏฐิ
วิปลาส  อนันี� เป็นวิปลาส ๓  ทีนี� วิปลาส ๔ คือ เห็นสิ�งที�ไม่เที�ยงว่าเที�ยง  เมื�อเห็นว่าสิ�ง
เหล่านั�นเที�ยงกเ็ลยสาํคญัผิด  เหมือนพกาพรหม  อายยุนืยาวคิดว่าตวัเองเป็นอมตะ  เที�ยง  
อนันี�กเ็ป็นความเห็น  ความวปิลาสที�คลาดเคลื�อนจากความเป็นจริง  หรือไม่กอ็ยากใหสิ้�ง
ทั�งหลายคงที�ตลอด  เมื�อแก่เมื�อเจ็บเมื�อตายก็รับไม่ได ้ เพราะมนัวิปลาส  เห็นสิ�งที�มนั
เป็นทุกขว์่าสุข  สิ�งทั�งหลายในโลกนี�ทนอยูไ่ม่ได ้ เกิดขึ�นแลว้ดบัไป  เขาจึงเรียกว่าเป็น
ทุกขงั  ไม่มีอะไรเป็นสุขแท ้ เห็นสิ�งที�มิใช่ตวัตนว่าเป็นตวัตน  เห็นสิ�งที�ไม่สวยงามว่า
สวยงาม  แมแ้ต่เราทาสีอาคาร  เราประดบัประดอยอาคารหรือแต่งตวั  มนักเ็ห็นสวยงาม
โดยความที�นิยมกนั  ถา้ดูเขา้ไปลึกๆ  ไอสี้ทามนัก็เป็นเม็ดๆๆๆ  ถา้ขยายเขา้ไป  แมแ้ต่
หนา้ขาวหนา้เรียบ  เอาแว่นขยายไปส่องดูมนักมี็รูขุมขนนะ  มนัไม่ไดส้วยจริง  ลอกเนื�อ
ลอกหนงัไปมนักส็กปรก  อนันี�กเ็รียกวา่วปิลาส  เห็นสิ�งที�ไม่สวยงามว่าสวยงาม  เหตุนั�น
วปิลาสทั�ง ๓ หรือวิปลาสทั�ง ๔ ยน่ลงอยูต่วัเดียว  คาํว่าวิปลาสคือคลาดเคลื�อนความเป็น
จริงนั�นเอง  คาํวา่วปิลาสกคื็อยน่ลงตวัเดียว  คือมนัคลาดเคลื�อนจากความจริงคือสัจธรรม



นั�นเอง  เมื�อมนัรู้ผดิ  มนัจาํผดิ  มนัหมายผดิ  มนักเ็ห็นผดิ  เมื�อเห็นผดิ  มนักพ็ดูผดิ  ทาํผดิ  
ผิดไปตลอดสาย  ทีนี�ถา้พูดในสิ�งที�มนัเห็นนะ  มนักจ็ะแบ่งเป็น ๔ คือ เห็นผิดว่าสิ�งที�ไม่
สวยงามวา่สวยงาม  สิ�งที�ไม่เที�ยงว่าเที�ยง  สิ�งที�เป็นทุกขว์่าเป็นสุข  สิ�งที�มิใช่ตวัตนว่าเป็น
ตวัตน  เหมือนขนัธ์ ๕ รูปนามตั�งแต่หวัจดเทา้นี�  มนัมิใช่ตวัตน  แต่เราไปสาํคญัผิดเห็น
ผิดนั�นเอง  ว่ามนัเป็นตวัตน  มนักเ็ลยวิปลาส  เหตุนั�นวิปลาส ๓ วิปลาส ๔ ยน่ลงเป็นขอ้
เดียวคือ  การเห็นคลาดเคลื�อนจากความจริงคือสัจธรรม  หรือพูดอีกนยัหนึ�งก็คือโมหะ
อวิชชานั�นเอง  ๓ หรือ ๔ ยน่ลงตวัเดียวคือโมหะอวิชชานั�นเอง  การรู้ไม่จริง  คาํว่ารู้ไม่
จริงคือรู้ไม่ตรงต่อสัจธรรมคือความจริง  เมื�อรู้ไม่ตรงต่อสัจธรรมความจริง  อนันั�นล่ะ
เรียกว่าความหลง  ความวิปลาสนั�นเอง  ความมีอวิชชานั�นเอง  เหตุนั�นการประพฤติ
ปฏิบติัธรรมนั�น  ที�เราฝึกสติฝึกสมาธิก็เพื�อให้เป็นบาท  เพื�อจะนาํมาใช้ในการวิจยัรูป
นามขนัธ์ ๕ หรือกายใจนี�   ใหเ้ห็นแจง้ตามความเป็นจริงของรูปนามขนัธ์ ๕ หรือกายใจนี�   
เมื�อเห็นแจง้ตามความเป็นจริงคือสัจธรรมเกิดนั�นเอง  ความหลงความวปิลาสยอ่มไม่มี  ที�
เรามาประพฤติปฏิบติัเพื�อจุดนี� ต่างหาก  เหตุนั�นเมื�อเรารู้เช่นนี�แลว้  จงตั�งจิต  ตั�งเป้าหมาย
แห่งงานนั�น  แห่งการประพฤติปฏิบติันั�นเอง  เพื�อหาสัจธรรมคือความจริงที�มีอยูใ่นกาย
ใจนี�   หาความจริงแลว้ก็ให้ยอมรับความจริง  เมื�อหาความจริง  เห็นความจริง  ยอมรับ
ความจริง  คาํว่าวิปลาสกไ็ม่มี  คาํว่าโมหะก็ไม่มี  คาํว่าอวิชชาก็ไม่มี  ไม่ตอ้งไปลบ  ไม่
ตอ้งไปทาํลาย  ไม่ตอ้งไปลา้งวิปลาสโมหะอวิชชา  เพราะสัจธรรมคือความจริงที�เห็น
นั�นน่ะ  เมื�อเห็นแลว้ความวิปลาสความหลงอวิชชาก็ตั� งอยู่ไม่ได้  วิปลาสโมหะหรือ
อวิชชาตั�งอยู่ไดเ้พราะจิตดวงนั�นไม่เห็นความจริง  ไม่รู้ความจริงของสิ�งนั�นๆ  ตรงตาม
ความเป็นจริงของเขา  ความจริงของเขากคื็อ  สิ�งทั�งหลายในโลกนี� เป็นสิ�งที�ไม่สวยงาม  
อนันี�พดูถึงวตัถุธรรมภายนอก  เมื�อพูดถึงรูปธรรมนามธรรม  สิ�งทั�งหลายกไ็ม่เที�ยง  เป็น
ทุกข ์ เป็นอนตัตา  ไม่ใช่ของเรา  ไม่ใช่เรา  ไม่ใช่ตวัตนของเรา  เราตอ้งหาสัจธรรมคือ
ความจริงตรงนี� ให้เห็นแจง้  เมื�อเห็นแจง้  วิปลาสโมหะอวิชชาก็ตั�งอยูไ่ม่ไดน้ั�นเอง  เมื�อ
ตั� งอยู่ไม่ได้  ความทุกข์ก็ย่อมเกิดไม่ได้  เพราะทุกข์นั� นเป็นผล  เกิดจากเหตุ  ตาม
สายปฏิจจสมุปบาทที�พระพทุธเจา้ตรัสไว ้ อวชิชาทาํใหเ้กิดสังขาร  เมื�อเห็นผดิกท็าํใหคิ้ด
ผิด  สังขารทาํใหเ้กิดวิญญาณ  เมื�อคิดผิดก็รู้ความคิดที�ผิด  เป็นจิตวิปลาสเห็นไหม  เมื�อ
วิญญาณเกิดก็เป็นเหตุให้เกิดนามรูป  ไปทาํในสิ�งที�ผิดๆนั�นเอง  เมื�อนามรูปเกิดจึงเป็น
เหตุให้เกิดสฬายตนะคืออายตนะภายใน ๖ คือ ตาหูจมูกลิ�นกายใจ  เมื�อสฬายตนะเกิด



ยอ่มเป็นเหตุให้เกิดผสัสะคือการสัมผสั  อายตนะภายในสัมผสักบัอายตนะภายนอก คือ
รูป รส กลิ�น เสียง สัมผสั ธรรมารมณ์  จึงเป็นเหตุให้เกิดเวทนา  เวทนา ๓ สุขทุกขเ์ฉยๆ  
เมื�อไม่รู้เท่าทนัเวทนา ๓  เมื�อทุกขเวทนาเกิด  ปฏิฆานุสัยตามนอนเนื�อง  ความหงุดหงิด 
ความฟุ้งซ่านราํคาญใจตามนอนเนื�อง  เมื�อสุขเวทนาเกิด  ราคานุสัยตามนอนเนื�อง  อยาก
ได ้ ชอบ  เมื�ออุเบกขาเวทนาเกิด  อวิชชานุสัยตามนอนเนื�อง  เพราะสําคญัว่าเป็นของกู
ตวักูอยู่  เมื�อตณัหาเกิดจึงเป็นปัจจยัให้เกิดอุปาทานคือความยึดมั�น  ทะยานอยากมุ่งไป
เพื�อจะเอา  เอาแลว้มนัก็ยึด  เมื�อยึดมนัก็ไปก่อภพก่อชาติ  จึงเกิดโสกะปริเทวะทุกขใ์น
ที�สุด  อนันี�พดูตามแบบตามสาย  เหตุนั�นพูดโดยยอ่  ทุกขเ์กิดจากสมุทยัคืออวิชชาตณัหา
นั�นเอง  ตณัหาอวชิชาเกิดเพราะรู้ไม่จริงในเรื�องของรูปนามขนัธ์ ๕ นั�นเอง  ในสิ�งทั�งปวง
นั�นเอง  เหตุนั�นเราตอ้งหาสัจธรรมหาความจริง  ทาํความจริงให้ปรากฏที�ใจเรา  ทาํสัจ
ธรรมคือความจริงที�เขามีอยู่แลว้  เปิดรับสัจธรรมให้เขา้สู่ใจนั�น  ใจนั�นก็จะมีแต่แสง
สวา่ง  เหมือนหอ้ง  เมื�อปิดมิดชิดหมด  ความมืดยอ่มปรากฏ  เมื�อเปิดประตูหนา้ต่าง เปิด
ม่าน เปิดอะไรออกหมด  แสงสว่างส่องเขา้ไปได ้ ความมืดยอ่มไม่มี  เมื�อความมืดไม่มีก็
เห็นหมด  มีอะไรอยูข่า้งในนั�นน่ะ  นั�นล่ะคือวิชชา  แสงสว่างนั�นล่ะคือวิชชา  จงทาํแสง
สวา่งนั�นน่ะใหป้รากฏในใจ  คือยอมรับสัจธรรมซึ�งมนัมีอยูแ่ลว้นั�นเอง  เมื�อเห็นสัจธรรม
ยอมรับสัจธรรม  เมื�อเห็นถูก  มนักคิ็ดถูก  พูดถูก  ทาํถูก  เมื�อเห็นผิด  มนักคิ็ดผิด  พูดผิด  
ทาํผดิ  เหตุนั�นกายกรรมวจีกรรมที�แสดงออกมา  มนัสื�อถึงมโนกรรม  มโนกรรมนั�นเป็น
สัมมาทิฏฐิหรือเป็นมิจฉาทิฏฐิ  เป็นกศุลหรือเป็นอกศุลน่ะ  เหตุนั�นเมื�อพูดกระทาํออกไป  
ผูที้�เขามีปัญญาเขาจึงรู้  วา่สิ�งที�ออกมานั�นน่ะมนัมีอะไรเป็นเหตุ  เมื�อเรายงัไม่รู้แจง้  ยงัไม่
เห็นจริง  ยงัไม่เขา้ใจ  ในเรื�องของกายใจรูปนาม ขนัธ์ ๕  ในกระบวนการปฏิจจสมุปบาท
ในใจของเรานั�น  ท่านจึงใหเ้ป็นผูโ้สวจสัสตา  เป็นผูว้่าง่ายสอนง่าย  คาํว่าว่าง่ายสอนง่าย  
เมื�อบอกใหไ้ปประพฤติไปปฏิบติัอยา่งไร  กไ็ปทาํเช่นนั�น  แลว้กต็ั�งสตินอ้มจิตลงฟังดว้ย
เหตุดว้ยผลน่ะ  นั�นจึงเป็นผูว้า่ง่ายสอนง่ายนั�นเอง  เมื�อว่าง่ายสอนง่าย  ธรรมที�ท่านแสดง
ออกไปจึงเขา้ถึงใจได้ง่าย  จึงไปขบคิดไปพิจารณาว่าจริงไหม  เมื�อจริงก็ไปประพฤติ
ปฏิบติั  เมื�อประพฤติปฏิบติัผลย่อมออกมาให้ปรากฏนั�นเอง  เมื�อผลออกมาให้ปรากฏ  
ศรัทธาความเชื�อมั�นทั�งในตนเองที�ไดเ้ห็นเหตุผลแลว้กเ็ตม็เปี� ยม  ศรัทธาความเชื�อมั�นต่อผู ้
พดูผูแ้นะนาํกเ็ตม็เปี� ยม  เพราะสิ�งที�ท่านพดูมนัเป็นความจริง  สิ�งที�เราประพฤติปฏิบติัมนั
กเ็ห็นจริง  เมื�อเห็นจริงเป็นความจริง  ศรัทธานั�นจึงเกิดตั�งมั�น  เมื�อศรัทธานั�นตั�งมั�น  จึง



เป็นพละเป็นกาํลงัใหว้ิริยะ สติ สมาธิ ปัญญาหมุนต่อไปอีก  จนพละนั�นมีกาํลงั  ศรัทธา 
วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา ก่อเกิดมีกาํลงัเป็นพละ ๕  พละ ๕ ศรัทธาเป็นกาํลงั  วิริยะเป็น
กาํลงั  สติเป็นกาํลงั  สมาธิเป็นกาํลงั  ปัญญาเป็นกาํลงัของจิตนั�นเอง  เหมือนบุคคลหนึ�ง
ที�แขง็แรงจะยกปูนหรือทาํงานหนกัไดส้บายมาก  อีกคนหนึ�งผอมโซ  จะยกจะทาํอะไร  
นํ�าหนกัตนเองกน็อ้ยกว่าวตัถุนั�นดว้ย  กย็กไม่ขึ�นน่ะ  ฉนัใดฉนันั�นเมื�อพละ ๕ เป็นกาํลงั  
ก็สามารถจะทาํกิจ  ทาํงานนั�นในใจไดด้ว้ยความง่ายความสะดวกนั�นเอง  เมื�อพละ ๕ 
เป็นกาํลงั  เป็นกาํลงัมหาศาลจึงเป็นอินทรีย ์ สัทธินทรีย ์ศรัทธาเป็นใหญ่ในหนา้ที�  ไม่มี
อะไรจะไปลบศรัทธานั�นได ้ วริิยนิทรีย ์ความเพียรเป็นใหญ่ในหนา้ที�  สตินทรีย ์สติเป็น
ใหญ่ในหนา้ที�  สมาธินทรีย ์สมาธิเป็นใหญ่ในหน้าที�  ปัญญินทรีย ์ปัญญาเป็นใหญ่ใน
หนา้ที�  ไม่มีอะไรจะขวางอินทรีย ์๕ นี�ได ้ จึงเขา้สู่มรรคองค ์๘  เขา้สู่โพชฌงค ์๗ นั�นเอง  
เหตุนั�นเราต้องค้นหาสัจธรรมคือความจริงให้เจอ  แล้วก็หัดยอมรับสัจธรรม  การ
ประพฤติปฏิบติัทุกอิริยาบถ  ไม่ว่าจะฟัง  เมื�อมีสติตั�งสติฟัง  นั�นเป็นการประพฤติปฏิบติั  
ไม่ว่าจะดู  ตั�งสติดู  นั�นเป็นการประพฤติปฏิบติั  ไม่ว่าจะหายใจเขา้ออกดมกลิ�น  ตั�งสติ
ดม  นั� นเป็นการประพฤติปฏิบัติ  ไม่ว่าจะกินเคี� ยวรส  ตั� งสติดูรสนั� น  นั�นเป็นการ
ประพฤติปฏิบติั  ไม่ว่าจะสัมผสั จะเดิน จะเหิน จะคู ้จะเหยียด  มีสติรอบรู้อยู่ตรงนั�น  
นั�นเป็นการประพฤติปฏิบติั  ไม่ว่าจะคิดนึกในงานการในสิ�งใด  มีสติรอบคอบเห็นแจง้
ในความคิด  นั�นเป็นการประพฤติปฏิบติั  เมื�อมีสติรอบในอายตนะทั�ง ๖  ย่อมเห็นเหตุ
เห็นผลที�เกิดขึ�นในอายตนะ ๖ นั�นเอง  เมื�อเห็นเหตุเห็นผลตรงนั�น  นั�นคือปัญญาเกิด
นั�นเอง  เห็นสัจธรรม  เมื�อเห็นสัจธรรม  แสงสว่างยอ่มเกิดในใจนั�นเอง  ความมืด ความ
วปิลาส ความหลงยอ่มไม่มี ณ จุดนั�นนั�นเอง  เหตุนั�นการฟังทุกอยา่งใหฟั้งเอาประโยชน ์ 
ฟังดว้ยสติ  สิ�งใดผิดพลาดไป  เราก็ตอ้งยอมรับความจริงว่ามนัผิดพลาด  เมื�อยอมรับ
ความจริงวา่มนัผดิพลาด  โดยสมมติตรงนั�น  ความดิ�นรนยอ่มไม่มี  แลว้กจ็ะฟังต่อไปว่า  
สิ� งที�ท่านพูดท่านแสดง  เหตุผลอรรถธรรมอยู่ตรงไหน  จึงได้ประโยชน์  เมื�อเราไม่
ยอมรับความจริง  เวลาผิดพลาดขึ�นมา  แนะนาํตกัเตือนเพื�ออะไร  เพื�อให้เห็น  เพื�อให้
แกไ้ข  แต่เราไม่ยอมรับ  เอาตวัเขา้ไป   กคื็อความหลงนั�นเอง  กคื็อวิปลาสนั�นเอง  จึงไม่
ยอม  เมื�อไม่ยอม  ความขดัขอ้งขดัเคืองยอ่มเกิด  เพราะเราไม่เห็นความจริง  ว่าผิดพลาด
มนัก็ผิดพลาดแลว้  มนัเป็นความจริงโดยสมมติตรงนั�น  เราก็ยอมรับความจริงตรงนั�น  
มนัจะไม่ดิ�นรนแลว้  หรือถา้เราละเอียดขึ�นไปกว่านั�นอีก  แมแ้ต่ความรู้  แมแ้ต่สัญญา  ก็



ไม่ใช่ของเรา  ไม่ใช่เราอีกล่ะ  มนัผิดไปแลว้ก็ยอมรับว่ามนัผิด  แลว้มนัก็ไม่มีแลว้ใน
ปัจจุบนั  เมื�อสิ�งที�พดูมากคื็อเสียงกระทบหู  สัญญาหมายใหจิ้ตรู้เฉยๆ  เมื�อรู้แลว้กย็อมรับ
อีก  ความรู้ก็ไม่ใช่ของเรา  ความเห็นก็ไม่ใช่ของเรา  ความจาํก็ไม่ใช่ของเรา  จึงละ
วิปลาส ๓ นั�นเอง  จึงฟังเพื�อเอาประโยชน์  สิ�งใดเป็นไปเพื�อจะไดน้าํไปแกไ้ข  เพื�อจะ
เป็นคติเตือนสติในการเดินไปขา้งหนา้  ก็จะไดน้าํไปใช ้ ก็เลยมีแต่ประโยชน์  อนันี� ให้
เขา้ใจใหถู้กตอ้ง  เหตุนั�นการประพฤติปฏิบติัเพื�อหาสัจธรรมนั�นเอง  แลว้ตอ้งยอมรับสัจ
ธรรม  ผูใ้ดไม่ยอมรับสัจธรรม  ผูน้ั�นมีแต่แกต้วั  ไม่แกไ้ข  ผูใ้ดยอมรับสัจธรรม  ผูน้ั�นมี
แต่แกไ้ข  ไม่แกต้วั  เพราะตวัมนัไม่มี  จะไปแกม้นัทาํไมมนัไม่มีตวั  เหมือนปม  เหมือน
เชือก  เมื�อไม่มีปมจะไปแกป้มทาํไม  ที�มนัมีปมจึงไปแกป้มใช่ไหม  มนัมีตวัจึงไปแกต้วั
ใช่ไหม  ถา้มนัไม่มีตวัจะไปแกต้วัไหม  กพ็ดูไปตามเนื�อผา้นั�นเอง  ผิดกว็่าผิด  ถูกกว็่าถูก  
เพราะมนัเรื�องของสมมติ  เรื�องของผดิเรื�องของถูก  กพ็ดูไปตามผิดตามถูก  ยอมรับความ
จริงตรงนั�น  ก็เลยใจนั�นเป็นกลาง  ถา้ไม่ยอมรับความจริงมนัก็เลยเป็นอคติ  ไม่ไปตาม
เนื�อผา้กเ็ลยเป็นอคติ  คนขายเนื�อผา้หยาบอยากขายไดร้าคากบ็อกว่าผา้ฉนัดี  คนซื�ออยาก
ซื�อถูก  แมแ้ต่ผา้เนื�อดีกบ็อกว่าเนื�อหยาบเพื�อจะกดราคาลง  นั�นคืออคติมิใช่เหรอ  ถา้พูด
ตรงตามความเป็นจริง  ผา้เนื�อหยาบกว็่าเนื�อหยาบ  เนื�อละเอียดกว็่าเนื�อละเอียด  เนื�อดีก็
บอกเนื�อดี  นั�นล่ะคือความเป็นกลาง  ไม่มีอคตินั�นเอง  เหตุนั�นพระพุทธเจา้แสดงธรรม
ครั� งแรก  ส่วนสุด ๒ อนับรรพชิตไม่ควรเสพ  คือท่านไม่ให้ไปซ้ายไปขวานั�นเอง  ให้
เดินมัชฌิมาปฏิปทาคือทางสายกลา ง คือมรรคองค์ ๘  มรรคองค์ ๘ ขึ� นต้นด้วย
สัมมาทิฏฐิ  คือความเห็นที�ถูกตอ้งที�ตรงต่อสัจธรรมนั�นเอง  เหตุนั�นถา้เราทาํความเห็นให้
ถูกตอ้ง  ใหต้รงต่อสัจธรรมที�มีอยูใ่นโลก  กเ็รากเ็ดินมรรคคือสัมมาทิฏฐินั�นเอง  อนันี� ให้
เข้าใจ  ให้เข้าใจให้ถูกต้อง  เหตุนั�นสิ� งใดที�ขึ� นมาในใจ  ไม่ว่ารู้เห็นสิ� งใด  ความรู้
ความเห็นเหล่านั�นเกิดขึ�นแลว้ดบัไป  เป็นสิ�งสมมติหมด  ไม่ควรยดึมั�น  ไม่ควรถือมั�นว่า
นั�นเป็นของเรา  ว่าเป็นเรา  ว่าเป็นตัวตนของเรา  นี� เป็นอนุสาสนียะคําสอนของ
พระพุทธเจา้  เราผูป้ระพฤติปฏิบติัตอ้งเดินตามรอยเบื�องยคุลบาทของพระศาสดานั�นเอง  
การเดินตามรอยเบื�องยุคลบาทพระศาสดา  คือการนาํคาํสอนของพระองคม์าประพฤติ
ปฏิบติั  ใหเ้ห็นแจง้สัจธรรมในใจเรานั�นเอง  การแนะนาํกข็อยติุแต่เพียงเท่านี� . 

 


