


ก็ไม่ต่างอะไรกับวันวาน
หลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ





ค�าปรารภ
ในช่วงชวีติของหลวงพ่อ ท่านได้เทศน์โปรดชาวโลกทัง้หลาย

มากมายกว่า ๕๐๐ กัณฑ์ เราได้ถอดเทปออกมาจัดท�าเป็นหนังสือ 

เพ่ือว่าค�าสอนของหลวงพ่ออนัมีค่า จะได้เป็นประโยชน์สงูสุดส�าหรบั

ทุกท่าน เพราะมีหลายๆ ท่านที่ถนัดที่จะอ่านมากกว่าฟัง 

จะสงัเกตได้ว่าหลวงพ่อจะเทศน์ค�าสอนแตกต่างกันในแต่ละ

วาระ เช่น เทศน์ในงานศพ งานบุญ หรือเทศน์โปรดญาติโยม       

พระภิกษุ สามเณร หรือนักปฏิบัติที่มุ่งตรงต่อมรรคผลนิพพาน

หนงัสอืทีจ่ะออกมาชดุนีจ้ะมทีัง้หมด ๑๐ เล่ม จะเป็นกณัฑ์

เทศน์โปรดพระภกิษุ สามเณร ในช่วงระหว่างปีพ.ศ. ๒๕๓๗ ถงึพ.ศ. 

๒๕๔๓ ผู้จัดท�าเห็นว่าเป็นประโยชน์มหาศาลไม่เฉพาะต่อนักบวช

เท่านัน้ แต่จะเป็นประโยชน์ต่อผูท้ีห่วงัความสขุเลก็ๆ น้อยๆ ในชวีติ 

จนถึงผู้ที่หวังนิพพาน ในแต่ละตอนของเนื้อหาสาระ จะมีเคล็ดลับ

และเทคนิคที่จะช่วยประติดประต่อความข้องใจในขณะปฏิบัติ ซึ่ง

ขณะนี้ปราศจากหลวงพ่อที่จะเป็นผู้ตอบค�าถาม

หนังสือทัง้ ๑๐ เล่มนี ้ ได้รวบรวมมาจากการถอดเทปหลาย 

ม้วนด้วยกนั ตัง้ชือ่เสยีใหม่ ซึง่ฟังแล้วอาจสะดดุใจผูอ่้านอยูบ้่าง แต่

เนื้อหาสาระจะยังคงเป็นค�าสอนของหลวงพ่อทูลอยู่อย่างสมบูรณ์ 

ลองอ่านดสูกันดิ คณะผูจ้ดัท�าได้ใช้เวลาและความสามารถเตม็ทีก่บั



หนังสือชุดนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้อ่านจะได้ประโยชน์สม

เจตนารมณ์

หลวงพ่อได้พยายามที่จะสื่อความหมายค�าสอนของ     

พระพุทธองค์ให้เข้าใจได้ง่ายและปฏบิติัตามได้ เพือ่ว่าเม่ือปราศจาก

หลวงพ่อแล้ว ลูกศิษย์ก็จะยังเดินทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ช่วยถอดเทปทั้ง ๑๖ ชุดนี้ ได้แก่  

คุณพิราศิณี คุณเบญจ์ คุณฬฌญา พระทวี และพระดร.ณัฐ ผู้ช่วย

ตรวจทานในภาคภาษาบาลแีละจัดท�ารปูเล่ม และโดยเฉพาะอย่างยิง่ 

คุณธนวัช (โหน่ง) ที่ช่วยเป็นที่ปรึกษาในการตั้งชื่อหนังสือและ

ออกแบบปกทัง้หมด เดก็ชายณฐัวชัต์ (น้องกร) ผูว้าดภาพประกอบ

ในเล่ม และคุณโสรัตยา (หมออิ๋ว) ผู้เป็นธุระในการจัดพิมพ์

ขออนโุมทนากบัทกุท่านแม้ไม่ได้เอ่ยนามมาในทีน่ี ้ทีม่ส่ีวน

ช่วยให้หนังสือชุดนี้ ส�าเร็จออกมาได้สมเจตนารมณ์ตามที่

หลวงพ่อทูลเคยตั้งใจไว้

ขอกุศลผลบุญที่เกิดจากการกระท�าน้ี จงส่งผลให้ท่านท้ัง

หลายบรรลุเป้าหมาย ไม่ว่าทางโลกหรือทางธรรมโดยสมบูรณ์ ให้

ปัญญาเกดิจนเป็นทีพ่ึง่ของตวัเองได้ ให้ทางสว่าง บรรลถุงึมรรคผล

นิพพานในเร็ววัน ในชาตินี้ ด้วยกันทุกถ้วนหน้าด้วยเทอญ

แม่ชีโย 

๘ มกราคม ๒๕๕๖



	 ความคิดมาจากความเห็น	 ความคิดของวันนี้หรือ

วันหน้า	ก็จะไม่ต่างอะไรกับความคิดของวันวาน	ตราบใดที่

ความเห็นยังเป็นความเห็นแบบเดิมๆ

รูไ้หมว่า	ใจดวงนี	้สอนได้	เรยีนรู้ได้	ทลีะเลก็ทลีะน้อย	

ความเห็นผิดก็จะค่อยเปล่ียนไป	 และในท่ีสุดชีวิตก็จะแตก

ต่างไป	จากชีวิตเมื่อวันวาน





ขันน�้าขันเดียว



ขันน้ำ�ขันเดียว

ถ้าเรามีนิสัยประหยัดอย่างน้ีแล้ว มันสบายกับตัว

เอง คือเป็นคนไม่คิดมากเรื่องเครื่องบริขารต่างๆ ไม่ฟุ่มเฟือย 

ตัวอย่างเช่น ผ้าอาบน�้า ผ้าปูนอน ทุกอย่างประหยัดทั้งหมด 

ถอืว่าประหยดัแล้ว ต้องรกัษาให้มนัด ีไม่ให้มนัขาดโดยไม่จ�าเป็น 

การนั่ง การไป การมาต้องรักษา นิสัยเป็นอย่างนั้น ถ้าเมื่อไร

เกิดการฟุ่มเฟือยขึ้นมา จะรู้สึกอายตัวเอง มันเป็นนิสัย ไม่ได้

เจตนาท�าให้เกิด แต่ฝึกมาจนเป็นนิสัยนั่นเอง

แต่ถ้าจะต้องอธิบาย ก็คงจะเร่ิมต้นจากเหตุที่หลวงปู่

ขาวได้เคยให้อุบายเกี่ยวกับกระดาษทิชชูนั่นเอง จากน้ันมา

ความฟุ่มเฟือยต่างๆ กไ็ม่เอาเลย พยายามประหยดัทกุสิง่ทกุอย่าง 

ไม่ว่าจะเป็นผ้าสงัฆาฏ ิผ้าจวีร กเ็หมอืนกนั เครือ่งใช้ต่างๆ ถอืว่า

เป็นของเก่า เราใช้มานาน ก็ประหยัดกันไป รักษากันไป มันไม่

เสียหายอะไร อย่างผ้าปูนั่งเป็นของทนทานที่สุด ใช้กันจนลืม

ก็ไม่ขาด

เมื่อนิสัยเป็นอย่างนี้ ท�าให้ไม่เกิดความกังวลในสิ่งของ

๒



รู้ใจ

ใดๆ ถงึจะมน้ีอยหรอืมากกไ็ม่กงัวล เรยีกว่าเป็นการฝึกใจไม่ให้

เกิดความฟุ่มเฟือยกับสิ่งของนั้นๆ จะได้ไม่วิ่งตามกระแสโลก 

บางคนจะเปลี่ยนรถยี่ห้อใหม่ทั้งที่ของท่ีใช้อยู่ก็ยังอยู่ในสภาพ

ดี เพียงเพื่อต้องการให้ตัวเองดูเป็นคนรวย นี่ก็จัดอยู่ในจ�าพวก

คนฟุ่มเฟือยเช่นกัน คือเปลี่ยนไปเรื่อยๆ ตามกระแสโลก

ตัวอย่างเคร่ืองบริขารของพระ เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผืน

เดียวสามารถใช้ได้สารพัด แก้วน�้าแก้วเดียวก็เช่นกัน เราเอา

ไม้ไผ่สักกระบอกมาเหลาท�าเป็นกระบอกน�้า ใช้ได้เป็นปีๆ ถ้า

ไม่แตกจริงๆ ก็ไม่ทิ้ง ใช้อยู่อย่างนั้น ไม่ให้ฟุ่มเฟือย เราท�าได้

ไหม ถ้าเราไม่ฝึกก็ท�าไม่ได้ คือขันอันเดียว แก้วอันเดียว ล้าง

หน้าก็อยู่ที่นั่น กินน�้าก็อยู่ที่นั่น ล้างก้นก็อยู่ที่นั่น ท�าได้ทั้งหมด 

ไม่ขยะแขยง

ถ้าให้ทุกคนฝึกจะท�าได้ไหมว่า น�้าถังเดียว อาบก็อยู่ที่

นั่น เวลาล้างส้วมก็ถังเดิม เวลาล้างหน้าก็ถังเดิม เวลาดื่มน�้าก็

ถังเดิม จะท�าได้ไหม ส่วนใหญ่ท�าไม่ลง ขยะแขยงขึ้นมาทันที 

เพราะเราไม่ได้ฝึก แต่ถ้าฝึกได้แล้วมันสบาย เพราะขันเทราด

โถส้วมธรรมดาๆ มันก็ไม่มีเชื้อโรค เราก็ตักกินน�้าได้ธรรมดาๆ 

นัน่เอง อิม่เหมอืนปรกต ิเหมอืนขนัอืน่ๆ เหมอืนแก้วอืน่ๆ อาบ

๓



ขันน้ำ�ขันเดียว

น�้าก็ได้ กินน�้าก็ได้ ขันเดียว นี่เขาเรียกประหยัดขนาดนั้น

บางทผ้ีาเชด็หน้าผนืเดยีว เช็ดหน้าก็ได้ เช็ดมอืกไ็ด้ เชด็

ก้นกไ็ด้ ท�าได้ทกุอย่าง นีเ่รากต้็องฝึกเพือ่ไม่ให้เกดิความฟุม่เฟือย

ยกตัวอย่างรองเท้าก็เหมือนกัน หลวงพ่อเองตอนนี้ก็

รับว่าฟุ่มเฟือยอยู่เหมือนกันนะ ก็อายตัวเองเหมือนกัน เพราะ

ว่ามหีลายต่อหลายคนถวายรองเท้าให้หลวงพ่อ ของมค่ีามรีาคา

ท้ังน้ัน อย่างน้อยแต่ละคู่ก็ห้าร้อยขึ้นไป รองเท้าหนังอย่างดี

ด้วย หลวงพ่อเองก็เสียดายรองเท้าหนัง ถ้ามันถูกฟ้าถูกฝนขึ้น

มา มันชื้นขึ้นมา มันเสียดาย แต่ฆราวาสญาติโยมเขาไม่ให้

เสียดาย เขาบอกว่าให้มนัขาดวนัละคู่ยิง่ด ีเขาจะได้ถวายคู่ใหม่ 

ถ้านับรองเท้าแล้วจะมีหลายสิบคู่ จะให้คนอื่นเอาไปใช้ก็ใส่ไม่

ได้ มันคนละขนาดกัน ของหลวงพ่อมันคู่ใหญ่ ต้องหาคนเท้า

ใหญ่ๆ ถึงจะใช้ได้

ตัวอย่างจีวรก็เหมือนกันนะ จีวรของหลวงพ่อไม่ใช่มี

แค่ผืนเดียวนะ มีผ้าอาศัยหลายผืน ส่วนผ้าครองมีสามผืน มี

สังฆาฏิ มีจีวร มีสบง มีสามผืนตายตัว แต่ผ้าอาศัยนั้นมีเยอะ 

เช่น ผ้าจีวร มีคนมาถวายให้ หลวงพ่อคลุมให้หน่อย ห่มให้

หน่อย บางทีก็ท�าต่อหน้าต่อตาเขา ท�าท่าคลมุให้เขาไปอย่างนัน้ 

๔



รู้ใจ

ให้เขาดีใจแล้วค่อยเก็บไว้ บางทีก็ให้หมู่คณะไป ผืนมันใหญ่ 

ส่วนมากเขาท�าผืนใหญ่ๆ ทั้งนั้น ไปซื้อผ้าร้านไหนได้ผืนใหญ่ๆ 

เอามาให้หลวงพ่อทลู หลวงพ่อจะเอามาให้หมูค่ณะ กต้็องดูคน

ไหนจะเหมาะกับผ้าผืนใหญ่ๆ แต่ส่วนใหญ่ก็มีแต่คนตัวเตี้ยๆ 

เลยท�าให้เห็นว่าบางทีก็ประหยัดไม่ได้เหมือนกัน เพราะตอนนี้

ก็มีผ้าหลายผืนในกุฏิ ประมาณสี่ผืนได้ คือให้คนไม่หมด คน

ไหนท่ีสูงๆ กใ็ห้ไป นีเ่ป็นลกัษณะการประหยดั ถ้าเราฝึกได้อย่าง

นี้มันสบาย ไปไหนก็สบาย

๕



ตะปูที่น่าภูมิใจ



รู้ใจ

ตวัอย่างตอนเข้าป่าเข้าดง ไปธุดงค์ต่างๆ เราท�าไม้

เป็นที่พักที่อาศัย หาเอาเครือไม้ต่างๆ มาผูกมามัดกัน ได้พาด

ใบไม้ เอาหญ้าคามาปกมาคลมุกนัแดดกนัฝนนดิหน่อย มาเหน็

เขาท�าตะปูตอกไม้เสียหายกันทุกวันๆ เสียดายของ เสียดาย

ตะปู ถอนออกมาดัดดีๆ แล้วแช่น�้ามัน ก็ใช้ได้เหมือนเดิม แต่

เขาไม่ท�าเหมือนเรา ไม่คิดเหมือนเรา ทดลองดูสิ การใช้ของ

เก่า จะมีความรู้สึกแตกต่างกัน ถ้าใครได้ทดลองใช้ของเก่า ใน

ความส�านึกของเราจะแตกต่างออกไป จะเกิดความภูมิใจเห็น

ค่าในของนั้นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าของนั้นเป็นงานฝีมือของ

เราเอง

เมื่อหลวงพ่อเดินรอบวัด หรือว่าไปเห็นของสิ่งใดในที่

แห่งหนึ่งที่พอจะใช้ได้ เช่น ขัน เป็นต้น เขาทิ้งแล้ว บุบบิบบู้บี้

ไปหมดแล้วแหละ เราเอามาตี เอามาเคาะคืนดีๆ  มาขัดมาเกลา

ดีๆ แล้วเอามาใช้งานดู ขันอันนี้มีคุณค่ากับเรา หลวงพ่อเคย

ท�ามาแล้ว ทุกวันนี้ก็ยังใช้งานได้อยู่ ตั้งแต่เริ่มตั้งวัดมาแล้ว ขัน
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ตะปูที่น่าภูมิใจ

ตักน�้า เขาเอาไปทาสีอะไรไม่รู้ พระเณรเขาเอาไปท�าแล้วเขา

โยนเข้าป่า บุบไปหมดแล้ว หลวงพ่อเอามาตีกลับมาตามเดิม 

ขันนี้ยังใช้งานอยู่ในห้องน�้าเกือบทุกวัน ยังใช้ดีอยู่ ยังไม่รั่วเลย 

มีความส�านึกว่าของเรา สิ่งใดที่เราท�ากับมือขึ้นมา งานนั้นจะ

เป็นงานที่เราภูมิใจในฝีมือของเรา งานทุกงานเป็นอย่างนั้น

การเยบ็ผ้าต่างๆ ผ้าจวีรผนืหนึง่ ถ้าเราตดัเองและกเ็ยบ็

เสียเอง การเย็บก็เย็บด้วยมือของเราเอง พยายามเย็บไป

ธรรมดาๆ ถึงจะไม่สวยก็ภูมิใจในฝีมือของเรา เป็นอย่างนั้น นี่

ธรรมชาติของคน

อาหารการกินก็เหมือนกัน อาหารหม้อไหนที่เราท�าลง

ไปด้วยฝีมอืของเราแล้วนะ ถงึจะไม่อรอ่ยเหมอืนคนอืน่ แต่เรา

กภ็มูใิจในอาหารของเรา กนิให้หมด ลกัษณะเป็นอย่างน้ัน อาศยั

กินไป อร่อยเราเองนั่นแหละ ลักษณะเป็นอย่างนั้น

เราท�าสิง่ใดให้เกดิกบัมอืของเราเอง มนัดทีีส่ดุ การรกัษา 

ความเอาใจใส่ก็แตกต่างกับสิ่งอื่น เราท�าขึ้นมากับมือเราเอง นี่

คือสิ่งภายนอก ทุกอย่างเป็นอย่างนั้น

เรือ่งการภาวนาปฏบิตักิเ็ป็นเช่นเดยีวกนั ถ้าฝึกตนจน

มีนิสัยอย่างน้ีได้แล้ว คือนิสัยที่มีความพอใจภูมิใจในสิ่งท่ี

๘



รู้ใจ ๙

ตนเองสร้างขึ้นมากับมือ  คือสร้างความเห็น สร้างความคิด 

สร้างเรื่องการตัดสินใจ หรือว่าสร้างนิสัยตัวเองขึ้นมา ถ้าผู้

มีนิสัยสร้างตัวเองขึ้นมาทางภายนอก ทางโลก จนเกิดมี

ความช�านาญและความเข้าใจอย่างนีไ้ด้แล้ว การสร้างภายใน

ด้วยสติปัญญาก็จะภูมิใจในตัวเอง สิ่งใดท่ีเราคิดขึ้นได้โดย

ไม่ได้อาศัยผู้อื่นก็จะภูมิใจในส่วนนั้น

การตัดสินใจด้วยตัวเราเองก็เช่นเดียวกัน คือพยายาม

จะเลยีนแบบคนอืน่ให้น้อย พยายามฝึกตวัเองให้มากทีส่ดุ ส่วน

ตวัใหม้ันมากทีสุ่ด เลยีนแบบผู้อืน่เปน็สว่นยอ่ย การเลยีนแบบ

ผู้อื่นก็มีส่วนดี แต่เราไม่เอาในส่วนนั้น เอาเป็นเพียงตัวอย่าง

นิดหน่อย เอามาตีแผ่ ตีขยายข้อความต่างๆ ออกมา แล้วปรับ

ด้วยปัญญาของเรา พิจารณาตาม อันนั้นเรียกว่าเป็นเทคนิค

ส่วนตัว คิดจากสมองตัวเอง

เราสร้างความคิดข้ึนมาส่วนตัว เป็นลักษณะความคิด

สร้างสรรค์ เขาเรียกว่าเป็นหัวพัฒนา เป็นคนมีแนวความคิด 

ท�าอะไรแปลกๆ ออกไปจากหมู่คณะ แต่ไม่ใช่เรื่องแปลก เป็น

เรื่องเดียวกัน แต่อุบายแต่ละคนเป็นอย่างนั้น มีประโยชน์มี

คุณค่าเท่าๆ กัน ดูอย่างอาหารการกิน เขาท�าข้าวมันไก่ เราท�า



ตะปูที่น่าภูมิใจ

ข้าวขาหมู ลักษณะคุณค่าเท่ากัน อิ่มเหมือนกัน

ยกตัวอย่างเรื่องการแข่งขันเรื่องแฟชั่นต่างๆ เขาก็ท�า

ออกแบบเพือ่แข่งกัน ใครออกแบบได้ดกีว่ากนั แต่ถ้าใครตดัผ้า

เย็บผ้าต่างๆ ตามแบบผู้อื่นอยู่ เขาว่าคนโง่ เห็นผ้าผืนสวยๆ 

ของเขา รือ้ออกมาดวู่าเขาตัดเยบ็กันอย่างไร แล้วกห็ดัเยบ็ตาม

เขาทั้งหมด เขาว่าคนโง่ ไม่ใช่คนฉลาด คนฉลาดเขาก็ไม่

ท�าตามอย่างคนอืน่ทัง้หมด เขาเอาบางส่วนเท่านัน้เอง จากนัน้

เขาก็เอามาดัดแปลงแก้ไขด้วยความคิดของเขาเอง จากสมอง

เขาเอง จะแก้ไขอย่างไร เป็นคนหัวทันสมัยทันต่อเหตุการณ์

หรือการสร้างบ้านสร้างเรือนต่างๆ ก็เหมือนกัน เขา

สร้างบ้านตรงนี้มันดีแล้วนะ มันดีมันสวย แต่เรามาสร้างขึ้น

ใหม่ให้สวยกว่านี้ได้ไหม เอาแบบของเขามาดัดแปลงแก้ไขเสีย

ใหม่ เอาบางส่วนของเขา ไม่ใช่เอาทัง้หมด เขาเรียกว่าหวัพฒันา 

คนมสีมองในการท�างาน จะมาเลยีนแบบตามหลงัเขา มนัไม่ทนั

กินนะ เขาเรียกว่าคนโง่ เรียกว่าเต่าล้านปี จะเป็นอย่างนั้น 

การพลกิแพลงในการอยูร่่วมกนัในสงัคมต่างๆ ไม่ใช่ว่าเป็นเรือ่ง

ธรรมดา มันต้องทันต่อเหตุการณ์ในความเป็นอยู่ของโลก ใน

ทุกกรณีทุกเหตุการณ์

๑๐



ฉลาดเลือกทาง



ฉลาดเลือกทาง

การภาวนาปฏิบัติก็เช่นเดียวกัน เราศึกษาธรรมะ

ปฏิบัติทั้งหมดนี้ ตัวอย่างในครั้งพุทธกาล พระพุทธเจ้าได้วาง

แนวทางปฏิบตัเิอาไว้มากมาย แนวทางทัง้หมดนัน้เป็นแนวทาง

ของพระพทุธเจ้า บางทกีม็าจากพระอรหนัต์ หรอืพระอนาคามี 

พระสกิทาคาม ีพระโสดาบนั หรอืได้มาจากใครกต็ามทีม่เีหตผุล

ดีๆ  เอามาเขยีนไว้ในหนังสอืต�าราต่างๆ ในเมือ่เราจะมาปฏบิัติ 

ก็เลือกเอาบางส่วน เลือกเอาว่าอุบายใครเหมือนกันกับเรา มี

นิสัยเหมือนกันกับเรา เราก็เอาส่วนนั้น

ถ้านสิยัแนวทางปฏบิตัขิองท่านองค์ใดไม่เหมือนกบัเรา 

เราก็ไม่เอา หาองค์ที่เหมือนเรา เพื่อให้เข้ากันได้อย่างนั้น เพื่อ

ไม่ให้ขดัแย้งกนัในการปฏบัิต ิเหมอืนกบัว่าไม่ให้เกดิความเดอืด

ร้อน ไม่ให้เกิดความสับสนขึ้นมากับตัวเอง ต้องดูอุบายแต่ละ

ท่าน แต่ละองค์

การศึกษาประวัติพระอริยเจ้าในครั้งพุทธกาล เราควร

ศึกษาหลักการการปฏิบัติให้เข้าใจมากที่สุด ส�าหรับนักปฏิบัติ

๑๒



รู้ใจ

ผูท้ีจ่ะเอาจรงิ แนวทางการปฏบิติัของทกุองค์กดี็ด้วยกนัทัง้นัน้ 

แต่อุบายอาจจะแตกต่าง เพราะคนละคนกัน อุบายก็จะแตก

ต่างกัน แต่เราก็หาอุบายตัวอย่างที่มันคล้ายๆ กันกับเรา คนที่

มีนิสัยตรงกันกับเรามากที่สุด อุบายธรรมะท่านจะเหมือนกัน

กับเรา และไปกันได้กับธรรมหมวดนั้นๆ

ส่วนมากเราไม่คิดอย่างนั้น คือได้แต่คิดว่า ถ้าผู้บรรลุ

ธรรมหรือเป็นพระอริยเจ้าแล้ว ต้องเป็นอย่างนี้ๆ ตามหนังสือ

ท่านกล่าวเอาไว้ คือต้องมีฌานนั้น ต้องมีฌานนี้ มีสมาธิอันดับ

นั้นอันดับนี้ เราคิดเอาเรื่องพวกเจโตวิมุติมาพูดกันอย่างเดียว 

เพราะนสิยัของพระอรหนัต์ไม่เหมือนกนั ถงึภมูธิรรมจะเหมอืนๆ 

กันก็จริง แต่นั้นเป็นเฉพาะส่วนภายใน คือส่วนภูมิธรรม แต่

ส่วนภายนอก คอืการปฏิบตั ิไม่เหมอืนกนั ละเอยีดแตกต่างกัน

แต่พวกปัญญาวมิตุไิม่ถงึขนาดนัน้ ท่านจะไม่พดูถงึเรือ่ง

อภญิญา เรือ่งญาณกไ็ม่พดูถึง เร่ืองฌานก็ไม่พดูถึง เร่ืองสมาบตัิ

ก็ไม่พูดถึง เพราะท่านไม่มีความช�านาญในของส่วนนั้น ท่านมี

ความช�านาญในส่วนปัญญา เราต้องเอาปัญญาของท่านไป เรา

เองก็ต้องดูว่าเมื่อเราท�าตามดูแล้ว เราเป็นอย่างนั้นได้ไหม ถ้า

เราท�าไปแล้วไม่เป็นไปตามนัน้ กอ็ย่าท�าตามส ิต้องเลอืกเอาว่า

๑๓



ฉลาดเลือกทาง

เหมือนกับองค์ไหนดีหนอที่เป็นปัญญาวิมุติเหมือนกันกับเรา

เมือ่เราได้ลองท�าทกุอย่างตามท่านแล้ว แต่เราท�าเหมอืน

ท่านไม่ได้ เรื่องมรรค เรื่องญาณ เรื่องฌานต่างๆ เราท�าไม่ได้

เหมือนกับท่าน ดูอย่างใจเราไม่ชอบจะอยู่นิ่งๆ เข้าฌานอะไร

ที่ว่ามาก็ไม่ได้ ก็ต้องรู้ว่าเราเป็นนิสัยของปัญญาวิมุติ เราต้อง

ศึกษาว่าองค์ไหนบ้างหนอในครั้งพุทธกาลท่ีเป็นปัญญาวิมุติ 

เรากศึ็กษาประวตัขิองท่านองค์นัน้ แล้วเรากม็าปฏบิตัติามท่าน

องค์นั้นไป ส่วนท่านองค์ที่เป็นเจโตวิมุติ เราก็เอาไว้ก่อน มัน

เสียเวลา เราจะไปวิ่งตามท�าไมพวกท่านที่เป็นเจโตวิมุติ มัน

ไม่มีประโยชน์กับเรา มันไม่เข้ากันเลย ต้องมาศึกษาผู้ที่เป็น

ปัญญาวิมุติเหมือนกับเรา มันถึงจะได้ผลขึ้นมาตรงนี้ในการ

ปฏิบัติ

๑๔
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รู้จักไฟฉายของเรา

แต่เราทกุวนันีส้งัเกตตวัเองไม่เป็นว่า เราปฏิบตัเิดีย๋ว

นี้ เราเป็นปัญญาวิมุติหรือเจโตวิมุติ เราไม่สังเกตตัวเองเลย 

หรือไม่รู้จัก ไปคว้าเอาแบบอย่างผู้ที่มีนิสัยเจโตวิมุติมาปฏิบัติ 

ทัง้ๆ ทีต่วัเองเป็นปัญญาวมิตุ ิถ้าเป็นอย่างน้ีตายเกดิอกีร้อยชาตก็ิ

ไปไม่ได้ เพราะมวัแต่ต้องมาเปลีย่นแผนงานใหม่ มาฝึกงานเสยี

ใหม่ งานเก่ามีความช�านาญ เราสร้างมาแล้ว เรามีนิสัยอย่างนี้ 

คือสร้างมาแล้วอย่างนี้ มาถึงชาตินี้มาเปลี่ยนนิสัยใหม่ เปลี่ยน

งานใหม่ ไปฝึกงานใหม่อยู่อย่างนี้เป็นต้น

ตัวอย่างเช่น คนหนึ่งเคยเป็นทหาร ออกจากทหารมา 

จะเป็นครูอาจารย์สอนนักเรียน มันต้องมาฝึกใหม่ ต้องเริ่มต้น

ใหม่ในการสอน วชิาครเูขาท�าอย่างไร แค่เป็นนกัเรยีนหรอืเป็น

ครอูาจารย์สอนอย่างเดยีว เวลาลาจากครไูปแล้ว จะไปท�าอาชพี

ใหม่หรือว่าไปค้าขาย ต้องมาฝึกวิธีการค้าขายเสียใหม่ นี่คือตั้ง

หลักใหม่ไปเรื่อยๆ

แต่ถ้าผู้นั้นมีนิสัยเดิม ท�างานเดิม เราเคยมีนิสัยเป็น

๑๖



รู้ใจ ๑๗

พ่อค้า เราก็ค้าขายต่อไป ไม่มปัีญหาอะไร หรอืเราเป็นครอูาจารย์

สอน ก็เป็นครูอาจารย์สอนต่อไป ไม่ต้องเปลี่ยนงาน ไม่ต้อง

เปลี่ยนอาชีพ มันก็ง่ายข้ึน น่ีเหมือนกัน นิสัยเราสร้างมาเป็น

นิสัยปัญญาวิมุติมาแล้ว เราเอาปัญญาวิมุติเราต่อไป ไม่จ�าเป็น

ต้องไปวิ่งตามเจโตวิมุติเขา แต่จุดหมายปลายทางเหมือนกัน 

คุณค่าเท่ากัน หน�าซ�้าคนที่เป็นปัญญาวิมุติมันจะเร็วกว่า ไปถึง

จุดหมายปลายทางได้ก่อนด้วย

คอืท่านไม่ได้ไปเล่น ไม่ได้ไปหลงงมงายกับฌานกับนิโรธ

ต่างๆ ท่านไม่สนใจกับสิ่งเหล่านี้ เดินหน้าลูกเดียว ปฏิบัติลูก

เดียว นี่คือว่านักปฏิบัติ มันต้องรู้จักตัวเองอย่างนั้น

ถ้าเป็นนักปฏิบัติและไม่รู้จักตัวเอง มันจะสอนตัวเอง

ได้ไหม ไม่รู้เรื่องเลย เราเป็นนักปฏิบัติ แต่ไม่รู้จักตัวเอง ก็คน

หลงนั่นเอง เขาเรียกว่า หลงตัวเอง นักปฏิบัติต้องรู้จักตัวเอง

ว่าเรามีนิสัยอย่างไร มีนิสัยขี้โกรธ หรือมีนิสัยขี้หลง หรือมี

นิสัยราคจริต หรืออะไรก็แล้วแต่ มันต้องรู้จักนิสัยตัวเอง

ทั้งหมด เพื่อจะหาธรรมะส่วนต่างๆ มาปรับปรุงกับนิสัยตัว

เองให้เป็น ให้เข้ากันได้ นี่เรียกว่า การภาวนา

คอืการปฏบิตัส่ิวนนี ้ก็ต้องปฏิบัติตัวเองอยู่ในกรอบของ



รู้จักไฟฉายของเรา

ศีลธรรมก็จริงอยู่ คือเป็นหลักเดิม แต่ดูว่า เรามีนิสัยอย่างไร 

ตัวนี้เราต้องศึกษาให้เข้าใจ เพื่อจะแก้ไขปัญหาตัวเองได ้ถึง

จะมนีสิยัอะไรกแ็ล้วแต่ แต่จะมลีกัษณะอันเดยีวกนั คือว่า โลภะ 

โทสะ โมหะ มีเหมือนๆ กัน ราคะก็เหมือนๆ กัน ในการภาวนา

ต้องรู้จักแยกแยะ รู้จักขั้นตอนในการปฏิบัติ เรามีนิสัยเท่าน้ี 

ตัวสติปัญญาเราเท่านี้ เราควรจะปฏิบัติอย่างไหน อย่างหยาบ 

อย่างละเอียดอย่างไร ต้องดูเหตุการณ์ ดูวิธีการต่างๆ ที่เรา

ปฏบิตัอิยู ่ถ้าเรามีสตปัิญญาแค่นี ้เราจะไปศกึษาธรรมะบทนัน้ 

ปฏิบัติอย่างนี้ให้ได้ มันได้ไหม มันท�าไม่ได้ เราดูความสามารถ

ของเราอีกที

ตัวอย่างเช่น ไฟฉายของเรานิดเดียว ดูความสว่างพอ

รบิหรี่ๆ  จะไปฉายกว้างออกไปไกลๆ มนัได้ผลอะไรบ้างไหม ไม่

ได้ผลอะไรเลย เพราะไฟฉายถ่านจะหมดอยูแ่ล้ว เรามองแคบๆ 

เข้ามาก็เห็นได้ ดูลายมือก็ได้อีก ดูนิดหน่อยก็ได้ แต่ไกลๆ ไม่

ได้ นีเ่ขาเรยีกว่า อัตตัญญตุา รูจ้กัตน ความหมายของค�าว่ารูจ้กั

ตน ตนในทนีีค้อืตวัเรา เราทีม่นิีสยัอย่างไร รกัสวยรกังาม ใจน้อย 

ผูกโกรธ ชอบพูดเรื่องคนอื่น ฯลฯ

๑๘



หัดเขียนหนังสือ



หัดเขียนหนังสือ

ในการฝึกตน ท�าอย่างไรถงึจะเป็นคนทีมี่ความพร้อม

ด้วยคุณงามความดี ความดีต่างๆ ไม่ใช่ว่าไปขอคนอื่นมานะ 

เราพยายามจะฝึกเราเองทัง้หมด ความดีตรงน้ี ถึงจะเลยีนแบบ

จากผูอ้ืน่มากแ็ล้วแต่ เลยีนแบบมากเ็พือ่มาฝึกตวัเองนัน่แหละ 

ตัวอย่างว่าเรียนธรรมะมา เมื่อศึกษาธรรมะมาก็มาฝึก

ตัวเองอีกที ไม่ใช่ว่าจะเรียนธรรมะมาแล้ว จะมาพูดคุยปาวๆ 

อย่างนั้นว่า เราคุยธรรมะได้ รู้จักธรรมหมวดนี้ดี มันพูดได้ แต่

เป็นธรรมะทีผู่อ้ืน่พดูให้ฟัง เป็นลกัษณะเลยีนแบบผูอ้ืน่มากเกนิ

ไป อันนั้นใช้ไม่ได้ พยายามมาปรับปรุงตัวเองว่า การศึกษา

ธรรมะทั้งหมด ให้มันรู้เห็นจากสติปัญญาเฉพาะตัวเองให้มาก

ท่ีสดุเท่าทีจ่ะมากได้ แต่กไ็ม่ให้ไกลกนักบัต�าราทีก่ล่าวเอาไว้ใน

เรื่องเดียวกัน

ในการปฏิบัตินั้น อย่าเอาตามต�ารา และอย่าทิ้งต�ารา 

ค�านีห้ลวงปูข่าวพดูบ่อยเหลอืเกิน พดูบ่อยๆ แต่กไ็ม่กีค่นหรอก

จะจ�าได้อย่างนี้ หลวงพ่อทูลคนหนึ่งจ�าได้แม่นย�าค�านี้ ท่านว่า 

๒๐



รู้ใจ ๒๑

อย่าเอาตามต�ารา และอย่าทิง้ต�ารา คอืต�าราเป็นกรอบเส้นทาง

อันหนึ่ง คือทางเดิน เราก็ไม่ทิ้ง เอา แต่เราเอาอุบายส่วนหนึ่ง 

อบุายเหมอืนในต�ารา แต่เร่ืองราวเป็นประสบการณ์ของเราเอง 

มนัไปด้วยกนัได้ เหมือนกบัทีพ่ระพทุธเจ้าได้พดูกบัพระอานนท์ 

อานนท์ ธรรมะที่เราตถาคตสอนพุทธบริษัททั้งหมดนี้ เท่ากัน

กับใบไผ่ในก�ามือเดียวเท่านั้นเอง ส่วนใบไผ่นอกนั้นที่ไม่เอามา

สอนมันมากกว่าน้ี มันละเอียดมากกว่าน้ี ถ้าหากว่าคนมีสติ

ปัญญาที่ดีที่ว่ามานี้ ถึงจะได้ข้อธรรมะจากต�ารามานิดเดียว 

แล้วมาตีความออกไป ขยายออกไปได้มากมาย เพราะมันจะ

มาจากความรู้จริงเห็นจริง จากประสบการณ์จริงของตัวเอง

การภาวนาปฏิบัติ เช่น การพิจารณาขันธ์ ๕ คือ รูป 

เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ส่วนมากนักปฏิบัติจะไม่เข้าใจ

ส่วนนี้ จะเอาให้หมดเลย จะให้รู้เห็นความเป็นจริงทั้งหมด

พร้อมๆ กัน ทางรูปก็เอา ทางนามก็เอา จะเอาทั้งหมด ปฏิบัติ

ตามรูปแบบให้มันครบสูตร ให้มีความสมบูรณ์ในขันธ์ ๕ ครบ

ตามขั้นตอน มันท�าได้ไหม ท�าได้ คิดได้ แต่ถามว่าได้ผลไหม ไม่

ได้ผล เพียงคิดตามหลักการ คิดได้ จริงๆ ท�าไม่ได้เลย

ก็เหมือนศีล ๕ ที่เรารับพร้อมกันทุกวันๆ ก็จริงอยู่ว่า



หัดเขียนหนังสือ

ศีล ๕ รับพร้อมกันทั้ง ๕ ข้อ แต่ถามว่ารับ ๕ ข้อไปแล้ว คน

ไหนบ้างท�าได้ถึง ๕ ข้อในวันเดียว หรือศีล ๘ ก็เหมือนกัน รับ

ไปแล้วพร้อมกัน คนไหนบ้างรับศีล ๘ ไปแล้ว รักษาพร้อมกัน

ได้ถงึ ๘ ข้อ มนัยากมาก บางทกีไ็ด้แต่ข่มใจนัน่แหละ ข่มใจเอา 

คือบังคับเอา นัน่เขาเรยีกว่าศลีโดยบงัคบั คอืยงัไม่สมบรูณ์เตม็

ที่ ศีลยังไม่เป็นเอง ไม่เป็นธรรมชาติ ที่เรียกว่า อธิศีล คือ ศีล

ที่เป็นใหญ่ เป็นศีลที่เกิดขึ้นจากตัวเองโดยเฉพาะ ไม่ต้องไป

บังคับ พร้อมแล้วเป็นเอง น่ีคือความช�านาญในการรักษาศีล 

ศีล ๕ ตัว ก็ต้องเริ่มจากตัวใดตัวหนึ่งก่อน รักษาไปเป็นปีๆ ตัว

ละปีๆ ก็ได้ จนท�าให้มันครบสมบูรณ์บริบูรณ์ทั้ง ๕ ตัว

การพิจารณาขันธ์ ๕ ก็เป็นลักษณะเดียวกัน ไม่ใช่ว่า

ปฏิบัติขันธ์ ๕ ไม่ใช่จะเอาแค่ว่าวันนี้พิจารณารูปแล้ว ชั่วโมง

ต่อไปพิจารณาเวทนา ท�าได้ แต่ไม่ได้ผล คือมันต้องแยกกัน 

ค�าว่า รูป เวทนา ค�าว่า รูปธรรม กับ นามธรรม การปฏิบัติมัน

ละเอยีดอ่อนและหยาบต่างกัน ในภาคปฏบิตั ิการพจิารณารปู 

ให้เกิดความช�านิช�านาญก่อน มันจะเป็นผลดีในการปฏิบัติ ต่อ

มาก็ค่อยอาศัยเรื่องนามทีหลัง ให้เกิดความเคยชินก่อน เอา

หยาบๆ ไปก่อน

๒๒



เหมือนกับเราตอนฝึกหดัวาดรูป คนวาดรปู ไม่ใช่ว่าเขา

จะเอาดไีด้เลยนะ เขาต้องเอาดนิสอขดีเขยีน ร่างลกัษณะหยาบๆ 

ไว้ก่อน ร่างคร่าวๆ ไว้ก่อน แล้วค่อยลงสีทีหลัง มันมีคนไหน

วาดรูป เอาสีแต้มไปเลยทั้งหมด ลงสีเลยพร้อมกัน มันมีไหม 

มันไม่มี เอาหยาบๆ ไปก่อน คร่าวๆ ไปก่อน เค้าโครงมันมีแล้ว 

ค่อยลงสีตาม ระบายสีทีหลัง

ตัวหนังสือก็เช่นเดียวกัน อย่างตัวหนังสือที่คนไม่เคย

เขียนด้วยพู่กัน จับเอาสีแต้มมาเขียน จะได้ตัวหนังสือเหมือน

เขาไหม ไม่เหมือน มันจะไม่สวยเหมือนเขา คือความหนักเบา

ของมือมันต่างกัน ตัวหนังสือก็ไม่สวย ออกมาไม่เหมือนเขา 

เหน็ไหมว่าคนทีเ่ขยีนไม่เป็น ทแีรกเขาฝึกเขาเขยีนอย่างไร เขา

เอาดินสอด�า เขาเอาบรรทัดขีดด้วย ตัวหนังสือ เขาเอาบรรทัด

ขีด พยายามเอาพู่กันแต้มตามบรรทัด ตามรูปตัวหนังสือที่ขีด

เอาไว้ การท�าเช่นนี้ถือว่ามีเส้นบังคับอยู่ ต่อไปนานเข้า มันเกิด

ความช�านาญ ต่อไปไม่ต้องใช้บรรทัดขีด เป็นตัวหนังสือขึ้นมา 

เขาเขยีนได้เลย ไม่ต้องมบีรรทดักเ็ขยีนสวยได้ นีค่อืความช�านาญ

ในการเขียน ต้องเอาแบบหยาบๆ ไปก่อน

๒๓



แยกส่วนต้นไม้



รู้ใจ

ก ารภาวนาหรือการปฏิบัติก็เช่นเดียวกัน เรื่อง

การพิจารณาขันธ์ ๕ ที่ว่ามานี้ก็เหมือนกัน เอาหยาบๆ ไปก่อน 

นัน้คือรปู รปูตวัเดยีวนี ้เราขยายเอง รปูภายใน หมายถงึ ตวัเรา 

รูปภายนอก หมายถึง สิ่งภายนอกจากตัวเราออกไป คือ

รูปอื่นสัตว์อื่น อะไรก็แล้วแต่ เป็นสิ่งภายนอก รูปอย่างเดียว

มีลักษณะ ๒ ประเภท

๑) รูปที่มีวิญญาณครอง 

๒) รูปที่ไร้วิญญาณ

รูปสองรูปนี้ ตัวอย่างเช่น รูปเรา ณ ปัจจุบัน เป็นรูปที่

มวิีญญาณครอง รูปอย่างอืน่ เช่น รปูคนอืน่ ถอืเป็นรปูภายนอก

ไป เอารูปทั้งภายนอกภายในทั้งหมดมาวิจัยวิเคราะห์ ให้เป็น

ไปตามหลกัความเป็นจรงิของแต่ละรปูนัน้ ในการเปลีย่นแปลง

แต่ละรูปเป็นอย่างไรบ้าง

ตัวอย่างต้นไม้ต้นหนึ่ง ซึ่งก็คือรูปที่ไม่มีวิญญาณครอง 

๒๕



แยกส่วนต้นไม้

มนัมรีปูหลายอย่าง มท้ัีงราก มทีัง้ล�าต้น มทีัง้เปลอืก มทีัง้กระพี้ 

มทีัง้แก่น มทีัง้ใบ มทีัง้ดอก มทีัง้ผล ในต้นเดยีว มหีลายรูปแบบ 

ตัวอย่างต้นผลไม้ต้นหนึ่ง เช่น ต้นมะม่วง ต้นก็รูปหนึ่ง ใบก็รูป

หนึ่ง กิ่งก้านสาขาก็รูปหนึ่ง เปลือกก็รูปหนึ่ง ผลก็รูปหนึ่ง ดอก

ก็รูปหนึ่ง ต้นอย่างเดียวจะมีหลายรูป ก็เพราะเราแยกไปตาม

ส่วนที่มันเป็นไป ตามหลักที่มันมีอยู่ในต้นนั้นๆ นี่คือพิจารณา

รูป มันขยายออกไปในมุมกว้าง

ก็เหมือนคนเราคนเดียว ท�าไมจึงเรียกว่าผม ท�าไมจึง

เรียกว่า ขน เล็บ ฟัน หนัง อาการทั้งสามสิบสอง เมื่อแยกออก

ไปกเ็ป็นรปูเหมือนกัน คอืส่วนทัง้หมดเป็นรปูส่วนปลกีย่อยออก

มาจากรปูรวม รปูปลกีย่อยทัง้สามสบิสองประการนัน้ กพิ็จารณา

ลงสู่ไตรลักษณ์ทั้งหมดว่า มันไม่เที่ยง มันต้องพิจารณาทั้งหมด 

ขยายออกไป สิ่งที่ว่ามาน้ีต�าราจะไม่พูดไว้หมดหรอก มันมี

มากกว่านี้ แล้วแต่ใครจะคิดได้เท่านั้น ถ้าคนมีปัญญามากก็คิด

ได้มาก คนมีปัญญาน้อยกคิ็ดได้น้อย เพราะว่าการเปลีย่นแปลง

ตามธรรมชาติมันมีมากกว่านั้น นี่แค่รูปอย่างเดียว 

ตัวอย่างการพิจารณาผมอย่างเดียว ถ้าคนมีปัญญา

มาก คิดทั้งคืนก็ไม่จบ มันไปได้ทุกด้าน เป็นธรรมทุกด้าน 

๒๖



รู้ใจ

เป็นทั้งความไม่เที่ยงก็ได้ มันเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง เป็น

ทุกข์หรือไม่เป็นทุกข์ ถ้าทุกข์เพราะอะไร ทุกข์เพราะไปยึด

มั่นถือมั่นว่า ผมเรามันขาวแล้วนะ จะไปสังคมแต่ละที จะ

เอาอะไรมาย้อมให้ด�าๆ ไว้ มันทุกข์ขึ้นมาแล้ว ไปเข้าสังคม

ไม่ได้ ออกจากบ้านไม่ได้ คนจะเห็น พยายามดิ้นรนหายา

อะไรต่างๆ มาย้อมเอาไว้ให้มนัด�า หรอืมนัยาวเกนิไป พยายาม

ตัดซะ ถ้าตัดทรงผมไม่ถูกกับใจตัวเอง ก็เป็นทุกข์ขึ้นมาอีก 

คอืไม่สบายใจ กเ็ป็นทกุข์ คอืเราทกุข์ใจหลายๆ อย่าง เพราะ

การเปลี่ยนแปลงของผม

ตัวอย่าง ขน เล็บ ฟัน หนัง นี่ก็เหมือนกัน ทุกอย่าง

มีการเปลี่ยนแปลงทั้งนั้น นี่คือรูปอย่างเดียว ผมอย่างเดียว 

มันพจิารณาทัง้วนัก็ไม่จบถ้ามปัีญญาทีด่ ีพจิารณาเรือ่งความ

ไม่เท่ียงบ้าง พิจารณาเรื่องความทุกข์บ้าง พิจารณาลงสู่

อนตัตาบ้าง พจิารณาลงสูส่ิง่สกปรกโสโครกบ้าง เราก็พิจารณา

กนัได้ทัง้วนั ผมอย่างเดยีวนัน่แหละ แต่จะมีปัญญาเพยีงพอที่

จะพิจารณาได้ไหมเท่านั้นเอง

๒๗



นี่คือความช�านาญ



รู้ใจ

ส่วนมากเราจะรู้เฉยๆ คือว่ารู้แล้ว พอจะพิจารณา

ปั๊บ ก็รู้แล้วเท่านั้นเอง มันไม่ยอมปฏิบัติ มันไม่ยอมคิด เหมือน

กับคนทุกวันนี้ เป็นคนที่ไม่มีความคิดทางธรรมะ แต่ความคิด

ทางโลกน่ะมี ปัญญาที่จะมาเป็นปัญญาส่วนตัวมันถึงยาก

ตัวอย่างความแตกต่างกันในด้านความคิดในยุคน้ีกับ

ยุคก่อนๆ เช่น นักเรียนยุคก่อนๆ คิดบวกลบเลขในใจก็คิดได้ 

พอครูตั้งโจทย์ขึ้นมา ให้คิดโดยไม่ต้องเขียนลงกระดาษ แต่ให้

คดิในใจ ก็สามารถตอบได้เลย คดิในใจเท่านัน้ นีค่อืความช�านาญ 

แต่เด๋ียวน้ีคนใจร้อน คอืว่าคิดไม่ได้ก็กดคอมพวิเตอร์หรือเคร่ือง

บวกเลขออกมา ใช้เครื่องเป็นตัวคิดแทน ถูกไหม ถูก แต่อาศัย

ทางวิทยาศาสตร์ช่วย มันดีไหม ดี แต่มันไม่ดีไหม ส่วนไม่ดีมัน

ม ีคอืท�าให้คนไม่มคีวามคดิ ไม่มคีวามคดิเป็นของตวัเอง อาศยั

สิ่งภายนอก อาศัยวิทยาศาสตร์ช่วยในการท�าเท่านั้นเอง แต่

ความงมงายมันจะมีกับตัวเอง เป็นคนไม่มีความคิด

ทีนี้เรื่องปัญหาต่างๆ ที่ว่ามานี้ จะเอาคอมพิวเตอร์
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ไปกดให้มันหมดไปได้ไหม ไม่ได้เลย ตรงนี้มันตรงกันข้าม มัน

มอีะไรบ้างไหมทีท่างวทิยาศาสตร์ จะเอาคอมพิวเตอร์มาช�าระ

ปัญหาตัวเองให้หมดไปสิ้นไป ท�าได้ไหม ท�าไม่ได้ สิ่งทั้งหมด

ต้องช�าระด้วยสติปัญญาเฉพาะตัว ตัวนี้แหละจะมาแก้ปัญหา

ตัวเองได้ เมื่อปัญญาเราไม่มี ความคิดไม่มี มันต้องฝึกขึ้นมา

ทุกๆ ด้าน

โดยท�าด้วยความช�านาญในความคดิหยาบๆ ก่อน  เช่น 

การพจิารณารปู ยกตวัอย่างการพจิารณาหนงั ลองพจิารณา

ในลักษณะอย่างเดียวกัน พิจารณาทุกส่วน ให้เป็นไปตาม

ความเป็นจรงิของแต่ละส่วน มันเป็นสตูรใครสตูรมนัอยู่แล้ว 

๑) ไม่เที่ยง ๒) ความเป็นทุกข์ ๓) อนัตตา ๔) ไม่มีอะไรเป็น

ของของเรา ๕) เราจะพลัดพรากจากสิง่น้ีไป หรือ ๖) พิจารณา

ลงสู่ความสกปรกโสโครก

พิจารณาหนังทั้งคืนท้ังวันก็ไม่จบ เราเปล่ียนอุบายไป

เรื่อย วันนี้คิดสูตรนี้ไป แค่สูตรเดียวนะ บางวันคิดได้ประมาณ

สัก ๑๐ นาที บางวันต่อมาอาจเป็นชั่วโมงก็ได้ มันเป็นเพราะ

เรา สติปัญญาเราฉลาดไหม หาวิธีเปลี่ยนแปลงได้ไหม แก้ไข

กนัไป นีก่ส่็วนประสมกันหลายๆ อย่างรวมกนั มนัเรือ่งเดยีวกนั

การใช้ปัญญาพิจารณารูป เริ่มต้นพิจารณาหยาบๆ 
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ธรรมดาๆ ก่อน เพราะคนเรามันหลงด้วยความหลงหยาบๆ 

ไม่ใช่หลงของละเอียด อย่างคนหลงคนทุกวันนี้ ไม่ได้หลง

อารมณ์ หลงของหยาบๆ น่ีเอง ค�าว่า รูป เสียง กล่ิน รส 

โผฏฐัพพะ เป็นของหยาบๆ เมื่อหลงของหยาบๆ ก็ต้องเอา

ของหยาบๆ มาพจิารณาก่อน ให้เกดิความเข้าใจส่วนนีก่้อน 

ส่วนหยาบๆ นี้

เมื่อเราพิจารณาส่วนหยาบจนช�านาญแล้ว จากนั้นจึง

เริม่ตน้พจิารณาในสว่นละเอยีด คือนาม เช่น เวทนา หรอืเรยีก

ว่า นามจิต หรืออาการของจิต เราพิจารณารอบใหม่ ถ้าเรามี

ความช�านาญในการพจิารณารปูอยูแ่ล้ว การพจิารณาต่อขึน้ไป 

ในเวทนา ในสัญญา ในสังขาร มันไม่ยาก มันต่อกันได้ง่าย มัน

เชื่อมโยงต่อกัน

นีคื่อการใช้งานของการปฏบิตั ิการใช้งานทางสตปัิญญา 

ต้องเร่ิมจากส่วนหยาบไปหาส่วนละเอียด ถ้าเราไม่ท�าอย่างนี้

มันก็ยาก ส่วนมากเราไม่ท�าอย่างนั้นหรอก เริ่มจากรูป เวทนา 

คืนเดียวรอบเดียวจบไปเลย นี่คือการพิจารณาธรรมะ 

การพิจารณาอย่างนี้ถูกไหม ถูก แต่ถูกตามแนวทางของปริยัติ

เท่านัน้เอง เป็นปัญญากเ็ป็นปัญญาในภาคปรยิตัเิท่านัน้เอง แต่

ไม่ใช่ปัญญาในภาคปฏิบัติ คือเรียบเรียงตามเหตุการณ์ ตาม
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หลักวิชาการเท่านั้นเอง

ค�าสอนของพระพทุธเจ้ากด็ ีธรรมะทัง้หมดทีม่เีป็นหลกั

วิชาการทั้งนั้น อย่างการพิจารณาธรรมะส่วนใหญ่ ก็ตามหลัก

วิชาการ ตามหลักการที่ต�ารามีอยู่ ต�าราว่าอย่างไร ก็พิจารณา

ตามนั้น พิจารณาตามหลักสูตร มันท�าได้ไหม ท�าได้ แต่มันได้

ผลดีไหม ก็เท่านั้นเอง ไม่เต็มที่

 

๓๒



ไก่ตาบอด



ไก่ตาบอด

ก็เหมือนคนตาบอด ตัวหนังสือของเขาก็มีลักษณะ

หยาบๆ คือใช้จับคล�าเอา ตัวหนังสือเบรลล์ที่เขาท�ามาเป็นตัว

นูนก็แล้วแต่ เขาท�ามาเพื่อว่า เมื่อเขาจับปั๊บจะรู้ว่าตัวอักษรที่

เขาจับนั้นอ่านว่าอย่างไร คือตัวอะไร เขารู้ แต่ให้ถามต่อไปอีก

ว่า ตัวหนังสือเป็นสีอะไร เขาจะไม่รู้ เป็นสีขาว สีแดง สีเขียว 

เพราะเขาไม่เห็น สัมผัสลักษณะหยาบๆ ได้เท่านั้นเอง นี่เรียก

ว่าคนตาบอดเขาท�ากันอย่างนั้น เขาอ่านได้เท่านั้นเอง

การเริม่ต้นในการปฏบิตัขิองเรากม็ลีกัษณะบอดเหมอืน

กัน คือบอดทางใจ คือว่าใจเรามันมืดอยู่ มันบอดอยู่ มันยังไม่

เหน็อะไรชดัเจนขึน้มาในขณะนี ้ให้เรามาฝึกใจตัวเองให้มนัเกิด

ความสว่าง จะได้ความสว่างตัวนี้มาก็ต้องอาศัยตัวปัญญาเป็น

ตวัก�ากบั ปัญญาตัวน้ีเป็นตาของใจ ถ้าเราไม่สร้างปัญญาขึน้มา

เมื่อไหร่ ใจก็บอดต่อไป

ก็เหมือนเราเกิดตายๆ กับวัฏสงสารตั้งแต่กัปนั้นจนถึง

กัปปัจจุบันนี้ ก็เพราะมาเกิดด้วยการบอดนั่นเอง คือบอดทาง
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ใจ มันยังมองโลกเป็นของดีอยู่ ไม่มีเห็นค�าว่า ทุกข์ โทษ ภัย

ต่างๆ ของโลกใบนี้ ไม่เห็นเลย มองเป็นดีทั้งนั้นเลย มันยังมี

ความยินดีพอใจในภพชาติต่างๆ ยังมาเกิดถึงปัจจุบันนี้ แต่ถ้า

เราไม่ฝึกฝน ไม่มาแก้ไขในขณะน้ี ปล่อยให้ตัวเองมืดบอดต่อ

ไป เมื่อเป็นได้อย่างนั้น จะเกิดอีกกี่ร้อยชาติ หมื่นกัป มันก็เท่า

นี้ บอดต่อไป เรียกว่า ตโม ตมปรายโน เป็นคนมืดมาแล้วมืด

ไป หาความสว่างอะไรไม่ได้เลย

แต่ว่าในชาตนิี ้เรายอมรับว่าเราเคยมดืมาแล้ว เคยหลง

โลกหลงสงสารมาแล้วในอดีต เคยหลงเกิด หลงตาย หลงรูป 

เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ มาแล้วในอดีต เราจะมารู้ตัวในขณะ

นี้ว่า เรามาเกิดบ่อยๆ เพราะหลงอย่างนี้ๆ แสดงว่าเรามืดมา

เรามาแก้ไขปัญหาส่วนตัวนี้เสีย ให้รู้เห็นว่าสิ่งที่เรา

หลงเป็นอย่างน้ี มาแก้ส่วนท่ีเราหลงให้ได้ เราจะได้ไม่มาหลง

อกีต่อไป เรากจ็ะอยูต่วั เรากห็ยดุได้ เรากพ็ลกิแพลงใหม่ หา

อุบายปฏิบัติใหม่ กลับตัวใหม่ มองโลกต่างๆ มองหาความ

จรงิทัง้หมด จรงิตรงไหน พยายามค้นขึน้มา ขดุคุย้ขึน้มา เรา

หลงส่วนไหน ต้องขดุขึน้มาให้หมด มนัจงึจะเกดิความเข้าใจ

อย่างชัดเจนแจ่มแจ้งขึ้น ขณะนั้น
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การขุดคุ้ยท้ังหมด ต้องคุ้ยด้วยปัญญา ไม่ใช่คุ้ยด้วย

ความมืด ถ้าคุ้ยด้วยความมืด ก็เหมือนไก่ตาบอดนั่นเอง ไก่

ตาบอดมันคุ้ยอาหารตามพื้นต่างๆ มันเจอเม็ดพลอยเม็ดข้าว

ตกขึ้นมา กินอะไรไม่ได้ มันคุ้ยไป คุ้ยแบบตาบอด แบบไก่

ตาบอดคุย้หาอาหาร ท�าอะไรไม่ได้เลย จะมเีมด็อาหารกนิอร่อย

ก็ไม่รู้จัก เพราะมันบอดนั่นเอง

นี้เหมือนกัน เราคุ้ยธรรมะขึ้นมา คุ้ยได้ คิดได้ แต่มัน

คุ้ยขึ้นมาแบบตามต�ารา ตามหลักการ แต่ปัญญาเฉพาะตนเรา

ไมเ่ห็น ธรรมะสว่นทีเ่ราคุย้อยู่มนัเป็นอยา่งไร นีค่ือว่าบอดเป็น 

ตโม ตมปรายโน มืดมาแล้วก็มืดอยู่ แล้วก็ยังจะมืดต่อไป ถึง

ภพหน้าชาติหน้า หาทางสิ้นสุดไม่ได้เลย

พยายามฝึกในชาตินี้ให้มีความสว่างขึ้นมาสักนิดก็ยังดี 

ถึงจะไม่สว่างเต็มตัว ก็สว่างสักนิดหน่ึงก็ยังดี เราจะเห็นว่า

ภาพพจน์ต่างๆ โลกต่างๆ วัฏฏะต่างๆ ที่เป็นมาในอดีต เราไม่

สามารถจะมองได้ ก็มองปัจจุบันชาตินี้ก่อน ในความแตกต่าง

ของเรา
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ถ้าเรามาเหน็ปัจจบุนัชาตนิีเ้ป็นหลกัยนืตวัไว้แล้ว 

เราจะสามารถมองอดตีได้ว่า ความเป็นมาในอดตีเป็นอย่างไร 

ถ้าเรามองเห็นความเป็นอยู่ในปัจจุบันชาตินี้ได้แล้ว เราจะ

สามารถมองเห็นอนาคตได้เช่นเดียวกันว่า อนาคตจะเป็น

อย่างไร เรียกว่า ปัจจุปปันนัญจ โย ธัมมัง ให้เอาหลักปัจจุบัน

เป็นหลักประกันตัว เป็นหลักประกันในการปฏิบัติ

ส่วนมากเราไม่เข้าใจค�าว่า ปัจจุบัน ไปตีความหมาย

อย่างเดียว คือว่า ปัจจุปปันนัญจ โย ธัมมัง จิตภาวนาปฏิบัติ 

นึกค�าบริกรรมอย่างนี้และห้ามคิด ห้ามคิดถึงส่ิงภายนอก สิ่ง

ต่างๆ ให้ผ่านไป อย่าไปคิด อนาคตห้ามคิด ลักษณะให้อยู่กับ

ปัจจุบัน อย่างนี้เป็นหลักปัจจุบันของวิธีท�าสมาธิ 

แต่ปัจจุบนัทางปัญญาท�าอย่างไร ปัจจบุนัมคีวามหมาย

ว่า ปัจจปุปันนญัจ โย ธมัมงั เช่นเดยีวกนั นัน้คอืเอาชาติปัจจบุนั

เป็นของยนืตวั มนัแตกต่างกนั เอาชาตปัิจจุบนัเป็นตวัหลกั เป็น

ตัวยืนไว้ก่อนว่า ปัจจุบันชาติเรามีอะไรบ้าง ตั้งแต่เกิดมาจาก
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วันนั้นจนถึงปัจจุบันนี้ เราต้องรู้เห็นปัจจุบันชาตินี้ว่า เรามี

ความเป็นมาอย่างไร เหน็ทกุวนั เรยีบเรยีงชวีติเรามาได้ตัง้แต่

วัยเด็กจนถึงวัยหนุ่มสาวขึ้นมา จนถึงวัยเฒ่าวัยแก่ขึ้นมา 

จนถงึปัจจบุนันี ้คอืว่าเรยีบเรยีงชาตปัิจจบุนัของตวัเอง เรยีก

ว่า ปัจจุบันชาติ ถ้าเราเห็นปัจจุบัน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

เราสามารถจะเรียบเรียงไปถึงวันตายเราได้เลย

แต่จุดหมายปลายทางคือวันตาย จะเอาจุดไหนเป็น

หลัก ให้เอาอายุขัยเป็นหลักไว้ก่อน คร่าวๆ ไว้ก่อน คนเราอยู่

ไม่เกินอายุขัยไปได้สักคน เมื่อถึงอายุขัยวัยแก่ชราก็ต้องตาย 

มันต้องดูคนที่ตายก่อนเรา คนที่มีอายุมากๆ คนไหนที่ยังอยู่ 

ไม่มีสักคน เพราะคนต้องตายเหมือนกัน เราก็จะตายเหมือน

กนั เม่ือวนัท่ีเราหมดอายุขยั จะไม่แตกต่างกนัเลย นีคื่อปัจจบุนั

ชาต ิเป็นหลกัยนืตวั เรยีบเรยีงชวีติเราต้ังแต่วนัเกิดจนถงึปัจจบุนั 

ปัจจุบันชาติจนถึงวันตาย นี้เรียกว่าปัจจุบันทางด้านปัญญา

อีกอย่างหนึ่ง ปัจจุบันของสมาธิ คือให้อยู่ในปัจจุบัน

อารมณ์อนัเดยีว นกึค�าบรกิรรมอารมณ์อันเดียว แต่ทางปัญญา

นี้ เอาปัจจุบันชาติดังท่ีกล่าวมาแล้ว ต้องคิดเรียบเรียงให้มัน

เหน็ความเป็นจรงิ ความโดดเด่นในสจัธรรมต่างๆ ให้มนัชัดเจน

๓๙
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มากขึ้นๆ

ดทูัง้เขาดทูัง้เราให้เหมอืนกัน  ไม่ว่าสามญัลกัษณะธาตุ 

ถ้าเป็นธาตุเหมือนๆ กัน จะมีอะไรแตกต่างกันไหม ไม่แตกต่าง

กันเลย เกิดขึ้นมาแต่ละชาติ ก็มีการแก่ มีการเจ็บ มีการตาย 

เหมือนกันทั้งนั้น นี่ธาตุเรา เป็นเหมือนกันทุกคน ทุกตัวสัตว์ นี่

การพิจารณาในปัจจบุันชาติ ปจัจุบนัเหมือนกัน ปจัจุบนัชาติที่

ว่ามา นี่เราให้เน้นหนักตัวนี้

ถ้าเรามองพิจารณาบ่อยๆ อย่างนี้แล้ว มันจะมอง

เหน็ภาพอนาคตชาติหน้า ภพหน้า ค�าว่า อนาคต หมายถงึว่า 

ชาติเกดิใหม่ ภพใหม่ ถ้าเรามองเหน็ปัจจบุนัชาตชิดัเจนแล้ว 

เราจะมองไปภพหน้าชาติหน้า จะเหมือนกันเปี๊ยบเลย ไม่

แตกต่างกนั อนาคตชาตหิน้าภพหน้า เม่ือเราเกดิใหม่อย่างไร 

กจ็ะเหมือนปัจจบุนัชาตนิีท้ัง้หมด เกดิในท้องแม่แห่งเดยีวกนั 

เมือ่เกดิข้ึนมาแล้ว กห็าอยูห่ากนิใช้ชวีติเหมอืนๆ กนักบัชาติ

ปัจจุบันนี้ทั้งหมด บางทีก็มีการเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมา แล้วก็

ตาย จะเกิดในอนาคตชาติหน้า ร้อยชาติ พันชาติ แสนชาติ

ก็ตาม ก็เหมือนปัจจุบันชาตินี้ทั้งหมด

ไม่มีสิ่งหน่ึงสิ่งใดเป็นของใครทั้งสิ้นในโลกใบนี้ ทุก

๔๐
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คนจะมากอบโกยจากโลกใบนี้ เหมือนกับว่ามันไม่มีปัญหา

อะไรเลย นั่นเป็นค�าโกหกตัวเอง หลอกตัวเองไปเฉยๆ แต่

สุดท้ายแล้ว ก็ยังไม่มีใครสมปรารถนาในโลกใบน้ี ใครมี

ความต้องการอะไรก็แล้วแต่ มีความอยากอะไรก็แล้วแต่ ยัง

ไม่มีใครสมปรารถนาสักสิ่งเดียว

ดูสิว่า เรามาเกิดกับโลกบ่อยๆ เพราะอะไร เพราะเรา

ต้องการสนองความอยากของตัวเอง อยากนั้นอยากนี้ ตอนนี้

มันสมปรารถนาหรือยัง ยังไม่สม ยังไม่พอ ยังขอต่อชาติหน้า

เถอะนะ ขอแก้มอืใหม่ กย็งัมขีอกันอยู่ ยังปรารถนาต่อไปเรือ่ยๆ 

ทีนี้เรามาเกิดทุกครั้ง มาเกิดเพื่อแก้มือ แก้มือใหม่ให้ดีกว่าเก่า 

แต่ดีหรือยัง เท่าเดิม บางคนเลวร้ายมากกว่าเดิมเสียอีก นี่เขา

เรียกว่า คนไม่มีปัญญา

ถ้าเขามีปัญญาแล้ว จะสามารถเรียบเรียงชีวิตใน

ปัจจุบันของเราได้ ตั้งแต่วัยเด็ก จนถึงวัยหนุ่มวัยสาว จนถึง

ปัจจบุนั จะเรยีบเรยีงชวีติเราได้ว่า จะเป็นอย่างไรในวนัข้าง

หน้า ต้องเรยีบเรยีงได้ในชาตนิี ้ถ้าเราเหน็จรงิอย่างนีแ้ล้ว คน

เราใครบ้างจะไปเกิดในภพหน้าชาติหน้า ไม่ไป จะไปท�าไม ไป

เกิดแล้วก็เท่าเดิมกับชาตินี้อีกแหละ จะไปท�าไม เขาจึงอยู่ตัว 

๔๑
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เขาถึงหยุด ก็พอแล้ว เอวัง ณ จุดนั้น การเกิดกับโลกใบนี้เรา

พอแล้ว เรามองเห็น ทุกข์ โทษ ภัย ในภพหน้าชาติหน้า ซึ่งจะ

เหมือนกับปัจจุบันนี้ทั้งหมดเลย ใครจะกล้าไป

๔๒
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เหมอืนกบัว่าในขณะน้ี เรากม็ภัีย โรคภัยต่างๆ ห้อมล้อม

เราอยู่ รับผลเป็นทุกข์ตลอดเวลา เราก็มองไปข้างหน้า ถ้าเกิด

อกีแล้วเป็นทกุข์เหมือนกนักับชาตนิี ้เราจะไปท�าไม เช่นเดยีวกัน 

ถ้าเราอยูใ่นกองไฟซ่ึงห้อมล้อมเราอยู ่เมือ่เรากระโดดออกจาก

ไฟได้แล้ว เห็นไฟกองอยู่ข้างหน้า จะกระโดดเข้าไปอีกไหม ไม่ 

เป็นไปไม่ได้ มีแต่หลบหนีอย่างเดียว คือไม่อยากเข้าไป

สิ่งใดที่เราเป็นทุกข์ในชาตินี้ เราฝังใจอยู่แล้ว จะให้ไป

ก่อทุกข์เข็ญ โดยให้ไปเกิดในภพใหม่ชาติใหม่ มันไปไหม ไม่ไป 

ไม่ยอม ทุกข์ในชาตินี้ก็เหลือเฟือแล้ว จะไปทุกข์ชาติหน้าอีก

ท�าไม นี่คือว่า เห็นทุกข ์ เป็นอย่างนั้น เขาไม่ยอมไปภพหน้า

ชาติหน้าหรอก ขอหยุดเสียที นี่เป็นธรรมชาติของคน ของสัตว์ 

เมื่อเห็นทุกข์ในปัจจุบันชาตินี้จนเพียงพอแล้ว ต่อไปเขาจะไม่

ยอมท�าอีก ธรรมชาติมนุษย์เป็นอย่างนั้น

ก็เหมือนกับเด็กเล็กทั่วๆ ไป ไม่ต้องพูดถึงผู้ใหญ่ ถ้า

ผู้ใหญ่มันชอบแก้ตัว เอาเด็กธรรมดาๆ ที่ยังไม่รู้เดียงสาเท่าไร 

๔๔
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ขนาดก�าลังคลานไปคลานมาตามธรรมชาติ ตามปกติแล้ว เด็ก

จะชอบเล่นไปทั่วโดยไม่รู้ตัวว่าสิ่งใดจะเป็นอันตรายกับตัว

ตวัอย่าง เหมอืนเดก็กบัไฟ เดก็จะไม่กลวั เพราะไม่เคย

รู้ถึงโทษของมัน พ่อแม่จะให้เด็กกลัวไฟ ก็ต้องเอามือเด็กจี้ไฟ

ร้อนๆ ให้เด็กร้องดังๆ ไปเลย เด็กจะเข็ดหลาบ เรายอมให้เด็ก

เจ็บแต่น้อยเพื่อสอนเขา จะดีกว่าเด็กที่ไม่เคยมีประสบการณ์ 

อาจจะเอาไฟเผาตัวเองทั้งเป็น เด็กแค่นี้ ให้มันร้อนขึ้นมา ให้

มันร้องไห้เสยีก่อน ค่อยเอายาทาให้มนัทหีลงั ทหีลงัจบัมอืเข้าไป

อีก มันไม่เอาแล้ว เห็นไฟมันกระโดดไปเลย เด็กมันกลัว เห็น

ไฟป๊ึบ มนักระโดดเลย เดก็ไม่สูแ้ล้ว นีเ่หน็โทษว่า ไฟมนัมรีสชาติ

อย่างไร เป็นทุกข์อย่างไรกับเขา เขารู้จัก เด็กเป็นอย่างนั้น นี่

วิธีแก้เคล็ด วิธีจะให้เด็กหนีจากไฟ

คนเราก็เหมือนกัน ผู้ใหญ่แล้ว จะท�าอย่างไรจะให้เห็น

โทษในการเกิด แก่ เจ็บ ตาย ในภพหน้าชาติหน้า เราต้องดูใน

ชาตนิี ้จะมวีธิแีก้ไขอย่างไร ส่วนมากเราไม่เป็นอย่างนัน้ คอืลยุ

ใส่ คือความหลงนั่นเอง

ใครในที่นี้เคยต�าน�้าพริก ต�าน�้าพริกธรรมดาๆ นี่แหละ 

ถ้าน�า้พรกิมนักระเดน็เข้าตาสักแป๊ปเดียวเท่าน้ันแหละ แสบตา



ขอหยุดเสียที๔๖

ขึ้นมาสักครั้งหน่ึง ครั้งสองต้องพยายามรักษาตัวไว้ให้ดีมาก

ทีส่ดุ คอืมนัเหน็ เหน็โทษว่าน�า้พรกิเข้าตาเป็นอย่างไร มนัแสบ

อยา่งไรบ้าง ทีหลังต�าน�้าพริกจะพยายามป้องกันเตม็ที่ คือกลวั

น�้าพริกจะเข้าตาอีกนั่นเอง นี่คือเห็นโทษมาแล้ว น�้าพริกเป็น

อย่างนี้ๆ

น่ีเหมือนกัน การเห็นทุกข์ในการเกิดมาในชาตินี้แล้ว 

ชาติหน้าเราจะพยายามป้องกันให้ดีที่สุด หรือไม่เกิดเลยจะดี

ที่สุด คือว่า การเห็นทุกข์ โทษ ภัยต่างๆ ในปัจจุบันชาติด้วย

การค้นคว้าดชูวีติของเรา นีค่อืการฝึกใจให้เห็นทกุข์โทษของ

โลกในแง่ต่างๆ ว่า การเกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นโทษอย่างไร

บ้าง ต้องมองให้เห็นในปัจจุบันชาติเป็นเรื่องใหญ่ ถ้ามอง

เห็นและสามารถเรียบเรียงได้ เราสามารถจะมองอนาคตได้

เลย ชาติหน้าก็จะเหมือนกับชาตินี้ทั้งหมดนั่นเอง

ตัวอย่างเช่น เราจะมีครอบครัว คู่ผัวตัวเมียก็แล้วแต่ ก็

เหมือนกับชาตินี้ทุกประการ ทางโลกทางสงสาร ใครผ่านอะไร

มาก็จะรู้จักกันดีแล้วว่า เป็นอย่างนี้ๆ เหมือนเดิม จะมีคู่ผัวตัว

เมียก็เท่าเดิมอีก จะมีลูกหลานขึ้นมาก็เท่าเดิมนั่นแหละ จะมี

เงินทองกองสมบัติมากมายกี่กอง ก็เท่าเดิมนั่นแหละ ไม่มีใคร
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หนีจากความทุกข์ความตายไปได้หรอก

นี่ลักษณะเราเห็นทั้งหมด ทุกข์ โทษ ภัยต่างๆ นั้น เขา

เรียกว่า นิพพิทา จะเกิดขึ้นมาในช่วงนั้น นิพพิทา มันจะเกิด

ความเบื่อขึ้นมา เหนื่อยหน่ายขึ้นมา เรียกว่า อนาลโย เป็นผู้

ทอดอาลยัในอนาคตนัน้เสยี มนัไปนูน้ อนาลโย เป็นนามสญัญา

ของหลวงปู่ขาว ในความหมายค�าแปลว่า เป็นผู้ทอดอาลัยเสีย 

คือไม่เอาอีกแล้ว พูดง่ายๆ ก็คือสละทิ้งไป คือไม่ยอมก้าวหน้า

ไปหาอนาคต นั้นเป็นเพราะอะไร เพราะอนาคตก็เหมือนกับ

ปัจจุบัน เราจะมองเห็นภาพทั้งสอง อย่างหนึ่งคืออดีต อย่างที่

สองคอือนาคต จะเหมอืนปัจจุบัน น่ันคือปัจจุบันท่ีว่ามา ปัจจุบนั

เรื่องปัญญาก็เป็นอย่างนี้

มันต้องคิดให้รอบคอบ พิจารณาให้รอบคอบ ในเรื่อง

ความแตกต่างของปัจจุบันทางปัญญากับปัจจุบันของสมาธิ 

ปัจจุบันทางปัญญามันแตกต่างเหมือนกับที่อธิบายมาแล้ว 

พยายามฝึกทัง้สองอย่างให้มคีวามช�านาญ ถ้าเราฝึกในปัจจบุนั

ของสมาธ ิให้นกึค�าบรกิรรมเอาไว้ เราน่าจะเข้าใจด ีแต่ปัจจบัุน

ทางปัญญา เราเข้าใจแล้วหรอืยงั ถ้าไม่เข้าใจ เอาอบุายนีไ้ปคดิ 

เอาไปพิจารณา เอาไปปฏิบัติ ฝึกใจตัวเองอยู่เสมอๆ นั่นแหละ 
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คนจึงจะรู้จักการปฏิบัติทางปัญญา จะรู้จักทุกข์ โทษ ภัยต่างๆ 

ของอนาคตเป็นว่าอย่างไรบ้าง และไม่ควรไปด้วยเหตุผล

อย่างไรบ้าง

ถ้าเราผกูใจกบัอนาคตเอาไว้อย่างนี ้คอืมคีวามผกูพนั

ในสิ่งที่รัก อันนี้ก็รัก อันนั้นก็ยินดี อันนี้ก็ใคร่ก็พอใจ ถ้าเรา

มคีวามผกูพันกับของสิง่ใดในอนาคต กบัสิง่ไหนกแ็ล้วตัง้แต่

ในปัจจุบันนี้ นั่นแหละที่จะเป็นตัวเชื่อมโยงกับภพหน้าชาติ

หน้า เพราะว่าความผูกพันกับของสิ่งใดนั่นแหละจะท�าภพ

ชาตใิห้เกิด เอาความยึดตดิต่างๆ มาคลีค่ลายซะ ท�าลายเชือ้

พันธุ์แห่งการเกิดนั้นซะ

๔๘
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หลวงพ่อเคยอ่านนิทานเรือ่ง สงัข์ทอง อนันีเ้ป็นธรรมะ 

เม่ือพระสังข์อยู่ในคราบเงาะนั้นเป็นอย่างไร แต่เมื่อเขาเอา

คราบเงาะไปเผาไฟทิ้งเป็นอย่างไร พระสังข์กลับเข้าไปในรูป

เงาะอกีไม่ได้แล้ว เงาะก็หมดสภาพ ต้องเป็นสงัข์ทองตลอดกาล

นี่คือว่าปัญญาเราอยู่ในคราบเงาะ คือใจเราเป็นตัวที่

หมกัหมมเกบ็ความฉลาดไว้อยู ่แต่เราไม่ได้ฝึก เมือ่เราฝึกปัญญา

ดีแล้ว ก็เหมือนสังข์ทองออกจากคราบเงาะมาน่ันเอง นี่เป็น

อุบายธรรมะทั้งหมด เราศึกษาอะไรมา ต้องมาศึกษาให้เข้าใจ

ในส่วนนั้นๆ นี่คือปฏิบัติตัวเอง ปฏิบัติใจให้มีความรู้เห็นกับสิ่ง

นั้นๆ ชัดเจน

มนัต้องสร้างปัญญาขึน้มาก่อนจงึจะรู้เหน็ได้ ถ้าปัญญา

ไม่ม ีไมม่ทีางจะรู้เหน็ไดเ้ลย เพยีงรูเ้หน็ตามหลกัการ ตามหลกั

วชิาการเท่าน้ันเอง อนัน้ันจะไปละอะไรไม่ได้ จะแก้ปัญหาอะไร

กไ็ม่ได้เลย ตวัน้ันเป็นเพยีงหลกัการ มนัต้องเหน็ด้วยสตปัิญญา

เฉพาะตัวจริงๆ จึงจะละถอนปล่อยวางอะไรได้ นี่เรียกว่า 
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เกิดความแยบคาย พิจารณาบ่อยๆ พยายามตรึกตรองบ่อยๆ 

ใคร่ครวญบ่อยๆ แล้ว มันถึงจะเกิดความแยบคายขึ้นมา

ใหม่ๆ ก็ไม่ค่อยแยบคายหรอก ต้องฝึกฝนบ่อยๆ ก่อน 

วนัน้ันบ้าง วนันีบ้้าง เดอืนนัน้บ้าง ปีนัน้บ้าง ต้องพจิารณาบ่อยๆ 

เรื่องเก่าๆ ซ�้าๆ ซากๆ อีกสักวันหนึ่ง จะเกิดความแยบคายขึ้น

กับเราจนได้ เพราะเราพยายามอยู่เป็นธรรดา เป็นธรรมชาติ

อยู่แล้ว เรื่องเหล่านี้

ก็เหมือนการขับรถ ทุกคนขับรถไม่เป็นมาก่อน เกิดมา

ในชีวิต พอขึ้นรถปั๊บ สตาร์ทรถวิ่งปึ๋งไปเลย มันท�าได้ไหม ท�า

ไม่ได้ ต้องอาศัยค่อยไปค่อยมา เคลื่อนไปเคลื่อนมา เดินหน้า

ถอยหลงัไป มนัต้องช�านาญก่อนจงึจะขบัไปจรงิๆ เป็นอย่างนัน้ 

นี่คืออาศัยความช�านาญ

อาหารการกนิกเ็หมอืนกนั คนทีไ่ม่เคยท�าอาหาร ทดลอง

เอาอาหารให้เขาท�าดูสิ เอาแค่ส้มต�าอย่างเดียวก็พอ ไม่ต้อง

เรื่องผัดเรื่องทอดอะไรหรอก เอาแค่ส้มต�าอย่างเดียว ทดลอง

ดูสิว่า ต�าเป็นไหม มันมีครบสูตรนั่นแหละ มีอุปกรณ์การท�า มี

ทุกอย่าง มีทั้งพริก ทั้งปลาร้า หรือมีอะไรก็แล้วแต่

สูตรใครอาหารส้มต�า ท�าดูสิว่ามันจะเหมือนที่เขาท�า
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ไหม ใหม่ๆ มนัจะไม่อร่อยหรอก บางทกีเ็ผด็ไปบ้าง บางทกีเ็คม็

ไปบ้าง จืดไปบ้าง แต่ถ้าท�าบ่อยๆ ต�าบ่อยๆ คือต�ามาแล้วกิน

เอง ดูว่ามันอร่อยไหม ค�าว่าอร่อยเราตัดสินเอง ตัดสินเองว่า

อร่อยไหม ต้องตามหาว่ารสมันเป็นอย่างไร ที่ต�ามามันเปรี้ยว

ไป วันหลังต�าใหม่ ลดมะนาวลง ลดความเปรี้ยวลง หรือวันนี้

มันเผ็ดไปหน่อย วันหลังลดพริกลง วันนี้ต�ามาแล้ว มันเค็มไป

หน่อย ลดน�้าปลาลง ลดปลาร้าลง พยายามลดตามสัดส่วนจน

ได้ที่จริงๆ เออ รสชาติอันนี้ถูกต้องกับเรา กับธาตุขันธ์ของเรา

จริงๆ อันนั้นคือว่าใช้ได้ บางคนกว่าจะลดอย่างนั้นได้ก็จะต้อง

ใช้เวลานาน หลายครั้งหลายหน ท�าอาหารเหล่านี้ถึงจะท�า

ถูกปากตัวเองได้ 

นี่เหมือนกัน ค�าว่า แยบคาย ค�าเดียว ลักษณะเดียวกัน 

กว่าจะแยบคายได้ แต่ละหมวด แต่ละข้อ แต่ละอุบายต่างๆ ก็

ต้องหลายครัง้หลายหน ให้มนัพอด ีพอเหมาะพอสมกบัเรา ถ้า

มคี�าถามว่า อะไรเป็นเครือ่งตดัสนิความแยบคาย ความหาย

สงสยัเป็นตวัตดัสนิ ถ้าหายสงสัยนัน่แหละคอืว่าตดัสินได้ คอื

แยบคายแล้ว นีเ่ป็นหลกัธรรมดา เป็นหลกัธรรมชาตอิย่างหนึง่ 

ในการปฏิบัติธรรม ทุกอย่างมันเป็นอย่างนั้น

เหมอืนกับอาหารการกนิ ถ้าว่าอร่อยแล้วเราหยุดทนัที 
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หรือหุงข้าวก็เหมือนกัน ถ้ามันสุกก็หยุดหุงทันที อาหารทุก

อย่างถ้าสุกก็ต้องหยุดทันที ไม่ใช่ว่าจะท�าต่อไป นี่คือว่า

ความแยบคายเหมือนกัน ถ้ามันหายสงสัยขึ้นมาก็หยุดใน

ส่วนนั้น นี่คือแยบคายแล้ว สิ่งไหนที่ไม่แยบคาย ก็ท�าต่อไป

ค�าว่าแยบคายไปแล้ว แยบคายเพียงอันหนึ่ง ไม่ใช่ว่า

แยบคายทั้งหมด ต้องแยบคายไปเป็นเรื่องๆ ไปเรื่อยๆ ก่อน นี่

ฐานของมัน ไม่ใช่เอาเรื่องเดียวแยบคายหมด เป็นทีเดียวไม่ได้ 

ต้องค่อยเป็นค่อยไป

น่ีคือหลักปฏิบัติ เราต้องฝึกสติปัญญาเฉพาะตัวให้

มากทีส่ดุเท่าทีจ่ะมากได้ เพยีงครบูาอาจารย์อธบิายธรรมะให้

ฟัง เป็นเพยีงบอกให้ เตอืนให้ ชีแ้นะแนวทางให้เท่านัน้เอง ท่าน

ไม่สามารถจะไปแก้ไขปัญหาให้เราได้หรอก เราคนเดียวเท่านัน้

ที่จะแก้ปัญหาเราเองได้ เราต้องฝึกให้มากที่สุด การฟังธรรม

จากครูบาอาจารย์เป็นอุบายวิธีในหลักการเท่านั้นเอง แต่วิธี

การปฏิบัตเิป็นหน้าทีข่องเราคนเดยีว จะฝึก จะคดิ จะตรกึตรอง 

ใคร่ครวญเอง 

นี่เป็นอุบาย ให้ธรรมะเพื่อที่จะไปฝึกฝนอบรมตัวเอง

ให้ดีขึ้น ขยันขึ้น เผื่อว่าทุกคนจะน�าไปปฏิบัติ เอาละทีนี้
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