


รักพี่เสียดายน้อง
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



	 ใจหนึ่ง	คือ	ใจที่คุ้นเคย	รู้จักดี

ส่วนอีกใจ	ก็เป็นใจที่มีเสน่ห์	อิสระ

เมือ่จะต้องเลอืกเพยีงหนึง่เดยีว	กค็งไม่พ้น	“รกัพีแ่ต่

เสียดายน้อง”	สองจิตสองใจ

ถ้าหากข้อมูลเพียงพอ	 การตัดสินใจเลือกเพียงหนึ่ง

ก็จะงา่ยขึ้น	และข้อมลูเหลา่นั้นก็มอียูใ่นตวัเราทัง้หมด	พลกิ

เข้าไปดูในเล่ม	หลวงพ่อทูลได้บอกวิธีการหาข้อมูลนั้นๆ

จากนี้ก็อยู่ที่ตัวท่านเองแล้วล่ะว่า	จะเลือกพี่	คือ	อยู่

เหมือนเดิม	ใจดวงเดิมที่คุ้นชิน	หรือเลือกน้อง		คือ	ทางเดิน

ใหม่ที่จะต่างจากเดิม	ที่สุขบ้างทุกข์บ้าง	 ไปสู่ชีวิตใหม่ที่สุข

สงบ	ไม่สร้างโทษภัยทั้งต่อตนเองและคนรอบข้าง





คนฉลาดฟัง



คนฉลาดฟัง

อกีประมาณ ๗ วัน ออกพรรษา น้อยนะพรรษาเนี่ย 

ท�าไมไม่เร่งเต็มที่สักหน่อย ๗ วัน เอาไหมนี่ พยายามรีบเร่ง

ภาวนาให้มนัเตม็ที ่ในพรรษาหนึง่ๆ ให้เราภาวนาปฏบิตัใิห้เตม็

ที่สักช่วงหนึ่งจะดีไหม ในการภาวนาปฏิบัติถ้าเราไม่เอาเต็มที่ 

ไม่ตัง้ใจเต็มตวั กจ็ะยากอยูน่ะกบัการภาวนา มนัยากพอสมควร 

ไม่ใช่ว่าจะท�าไปเรื่อยๆ ท�าไปเรื่อยๆ นี่ก็ไม่ได้นะ มันต้องมีขึ้น

มลีงเป็นธรรมดา ขึน้กข็ึน้หน่อย ลงกล็งหน่อย เป็นธรรมดา แต่

อย่าลงบ่อยก็แล้วกัน ให้มันขึ้นมากๆ

หลายคนในครั้งพุทธกาลที่ภาวนาปฏิบัติในวันสุดท้าย

เขาสามารถรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมได้ ในจ�านวนนั้นมีหลายคน 

แต่ก็หลายคนที่ไม่จงใจจะฟังเฉพาะพระพุทธเจ้าโดยตรง แต่ก็

มีผลพลอยได้ คือพระพุทธเจ้าเทศน์ให้คนใดคนหนึ่งฟัง และก็

มีคนใดคนหนึ่งฟังอยู่ข้างหลัง ก็สามารถเป็นพระอริยเจ้าได้ นี่

เรียกว่าคนฉลาด ไม่เหมือนคนทุกวันนี้ ถ้าไม่พูดธรรมะตรงๆ 

กับตัวเขาแล้ว มันเฉยๆ ถึงได้ยินได้ฟังอยู่ก็เฉยๆ นั่นถือว่า

๒



สองใจ

การเทศน์นัน้ไม่ตรงกบัเรา หรอืไม่ได้เทศน์ให้เรา นีค่อืลกัษณะ

คนโง่เป็นอย่างนัน้ ถ้าคนทีม่คีวามฉลาดแล้ว เขาจะไม่คิดอย่าง

นั้น 

เช่น พระสารีบุตร วันนั้นที่ถ�้าสุกรขาตา พระพุทธเจ้า

อธิบายธรรมะให้โยมคนหนึง่ซ่ึงเป็นผูม้เีลบ็ยาว มีชือ่ว่า ทฆีนขะ 

เทศน์ไป อธิบายไป เรื่องความทุกข์ ความไม่เที่ยงต่างๆ แต่

พระสารีบุตรก็เป็นผู้ที่น่ังอยู่ใกล้ที่นั่นด้วย และก�าลังถวายพัด

แก่พระพุทธเจ้า มือก็พัดไป ทางหูก็ฟังไป ทางใจก็นึกคิดตามๆ 

ขณะมือยังก�าพัดอยู่ พัดไปมาอยู่ สามารถเป็นพระอรหันต์ได้ 

นี่คือพระสารีบุตร ทั้งที่ว่าธรรมะที่พระพุทธเจ้าเทศน์ไปนั้น 

เทศน์ให้ทฆีนขะฟัง แต่พระสารบีตุรได้ยนิได้ฟังกน็�ามาพจิารณา

ตามได้ ในที่สุดก็เป็นพระอรหันต์ได้ทั้งๆ ที่พัดอยู่ในมือนั่นเอง

นี่คนมีความฉลาดทางปัญญาเป็นอย่างนั้น ถ้าเป็น

เสียงธรรมะแล้ว ใครจะพูดอะไรก็แล้วแต่ สามารถจะน้อมนึก

น�ามาพิจารณาได้ ตอนนั้นพระพุทธเจ้าเทศน์ให้ใคร เทศน์ให้

ฆราวาสฟัง เมื่อพระพุทธเจ้าเทศน์ให้ฆราวาสฟัง แต่ท�าไม

พระสารีบุตรจึงน�าเอาธรรมะที่พระพุทธเจ้าเทศน์ให้ฆราวาส

นั้นมาปฏิบัติจนเป็นพระอรหันต์ได้ นี่เป็นเพราะอะไร ก็เพราะ

๓



คนฉลาดฟัง

ว่า ธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้อธิบายให้แก่ฆราวาสฟังก็ดี หรือ

แสดงธรรมะให้พระฟังก็ดี มันเป็นธรรมะอันเดียวกัน เพราะ

ฆราวาสกับพระก็มีกิเลสตัวเดียวกัน จะมีความแตกต่างกันใน

สมมตว่ิาเป็นพระเป็นฆราวาสเท่านัน้ ส่วนกเิลส ตณัหา อวชิชา 

เหมือนกันทั้งหมด ไม่มีการแตกต่างกันแต่อย่างใด ฉะนั้น เมื่อ

พระพุทธเจ้าเทศน์ให้ฆราวาส แต่พระสารีบุตรก็น�าเอาธรรมะ

ทีพ่ระพทุธเจ้าเทศน์ไปนัน่แหละมาปฏิบตั ิมาพจิารณาตาม จน

บรรลธุรรมเป็นพระอรหันต์ได้ น่ีคอืผู้มีความฉลาด จะเป็นอย่าง

นั้น

๔
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เก็บหอมรอมริบ

ยกตวัอย่างพระเราทกุวันนี ้ตวัอย่างอาตมาเองเคย

ไปในงานหลายแห่ง งานใหญ่ๆ ก็ไป งานเล็กๆ ก็ไป พอเมื่อท�า

พธิเีสรจ็เรยีบร้อยแล้วกม็กีารแสดงธรรม พอพระขึน้ธรรมาสน์

เทศน์เท่านั้นแหละ พระหายหมด เหลือแต่ฆราวาสญาติโยม 

มันเป็นเพราะอะไร ให้พิจารณาเองก็แล้วกัน ท�าไมพระที่เขา

หนีไปเขาดีแล้วหรือ ท�าไมเขาจึงไม่รับฟังครูบาอาจารย์เทศน์ 

เขาหนไีปท�าไม ท�าไมหนีไปก็ไปคุยกนั มะโรงมะเสง็อยู่ข้างนอก

นั่นแหละ คุยกันรู้เรื่องบ้าๆ บอๆ ธรรมดาๆ บางทีก็มีบางงาน

ไม่มีพระนั่งฟังครูบาอาจารย์เทศน์แม้สักองค์ ปล่อยให้

ครบูาอาจารย์เทศน์ให้ญาตโิยมฟังอยูน่ัน่แหละ พระเณรไม่ยอม

ฟัง หนีหมด

นี่ลักษณะคนโง่เป็นอย่างนั้น ครูบาอาจารย์ท่านเทศน์

ให้ฆราวาสฟัง ก็เฉยๆ เสีย มาแบ่งแยกกันว่า เทศน์ให้ฆราวาส

ฟังก็เป็นธรรมะอีกอย่างหนึ่ง เทศน์ให้พระฟังก็อีกอย่างหนึ่ง 

มันไม่ใช่ เรื่องเดียวกันนั่นแหละ ถ้าเรื่องภาวนาปฏิบัติ กิเลส

๖



สองใจ

อย่างเดียวกัน เหตุนั้นคนที่โง่ๆ มันเป็นอย่างนั้น ถ้ามาจับมือ

จับแขนให้มานั่งฟัง มันยังไม่อยากฟัง คือว่าใจมันไม่รับธรรม 

ใจมันเสื่อมจากธรรมไปแล้ว 

ฉะนัน้ การฟังธรรมะนี ้เราไม่ควรเลอืกว่า จากใคร โดย

วิธีไหน ที่ไหน และอย่างไร เราควรรับฟังได้ทั้งหมด เมื่อรับฟัง

แล้วก็น�าไปภาวนาปฏิบัติส่วนตัว ฝึกคิดฝึกอ่าน แต่ส่วนมาก

ยคุนีส้มยันี ้พวกพระพวกเณรท�าไมมันโง่นัก ถอืตนถอืตวัว่าเรา

เป็นพระ เรามีศีลสูง เราเป็นเพศสมณะที่สูงส่ง อวดตัวว่าเรามี

คุณธรรม เมื่อครูบาอาจารย์อธิบายธรรมะให้ฟังก็ไม่อยากจะ

ฟัง หลายๆ คนเป็นไปในลักษณะอย่างนี้ สมัยเป็นฆราวาสก็

เป็นอย่างหนึ่ง แต่เมื่อมาบวชแล้วนะ ไม่กี่วันละทีนี้ ออกลาย

ไปเลย เช่น เห็นอาจารย์ตู้ อาจารย์ตู้ท่านนี้ เวลาแกอยู่เป็น

ฆราวาส แกก็เฉยๆ แต่เวลาแกมาบวชพระแล้ว โถ พูดธรรมะ

เป็นตุเป็นตะขึ้นมา โอ้ คนอย่างนี้ก็มี บวชไม่กี่วัน ที่สุดก็อยู่ไม่

ได้อีก หนีสึกไปอีกแหละ นี่คนเราเป็นอย่างนั้นไป

ฉะนั้น ในการศึกษาธรรมะ ถ้าเราจะหาเก็บหอมรอม

ริบเอาธรรมะจากครูบาอาจารย์ก็ดี หรือจากญาติโยมก็ดี เรา

หาได้จากกิริยาท่าทางของคนที่ได้แสดงออกมาทางกาย

๗
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ทางวาจานี่แหละ มันเป็นสื่อความจริงในทางธรรมะ ส่วนใหญ่

เป็นอย่างนัน้ แต่ถ้าเราน�ามาพจิารณาเป็นธรรมะ จะเป็นธรรมะ

ทั้งหมด แต่เราก็ไม่ท�า ไปภาวนากันแบบเฉยๆ แบบลอยๆ 

ธรรมดา จะนึกค�าบริกรรมท�าสมาธิก็ท�าลอยๆ ธรรมดาๆ ใจไม่

เข้มแข็ง ไม่เข้มข้น ไม่จริงจัง ภาวนาอยู่แต่ไม่จริงจัง

๘
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รดน้ำ�พรวนดิน

เหมอืนการทีบ่คุคลใดบคุคลหนึง่ปลกูผกั การปลกูผกั

นี ้ถ้าผกัเราไม่งามกจ็ะต้องคอยเอาปุย๋ใส่ แต่ปุย๋อย่างเดยีวกไ็ม่

พอนะ ต้องมนี�า้ด้วย ทัง้ปุย๋ทัง้น�า้ อกีอย่างหนึง่คอืพรวนดิน ตวั

พรวนดินนี้คือตัวส�าคัญ การพรวนดินเพื่ออะไร ก็เพื่อให้ดินซุย 

เพ่ือให้ปุ๋ยซึมซาบลงไปในพื้นดินส่วนที่ลึกลงไป และให้ดิน

อมน�้าได้ดีด้วย ถ้าดินท่ีปลูกผักมันแห้งไป รดน�้าไปมันก็ไหล

ผ่านไปเสียหมด ก็ไม่ได้อะไร แต่ถ้าจะรดน�้าต้นไม้ทั้งวันก็ไม่มี

ผลเช่นกัน เพราะดินเสื่อมสรรพคุณแล้ว ยิ่งดินเสื่อม เราก็ยัง

ไม่ใส่ปุ๋ย หรือใส่ก็โรยหน้าไว้เฉยๆ มันหายมันหมดไปเอง คือ

ว่าดินไม่อมปุ๋ยน่ีเอง เม่ือรดน�้าก็หายหนีไป มันไม่อยู่ที่นั่น 

นี่เหมือนกัน

การภาวนาปฏิบัติก็คือ การพรวนดิน หมายถึงอะไร 

หมายถึง การขดุคุย้ ครุน่คิด ดงึเรือ่งส่วนตวัออกมาพิจารณา

ให้มันเห็นจรงิตามเป็นจรงิทีเ่ราเป็นอยู ่ในขณะน้ีว่า จริงเรือ่ง

อะไรบ้าง ต้องขุดข้ึนมา คุย้ขึน้มา สมมตขิึน้มา ถ้าเราไม่สมมติ

๑๐
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ขึน้มาพจิารณาแล้ว ปัญญากจ็ะไม่ไปไหน ปัญญากด็ ีสงัขารกด็ี 

มันต้องสมมติขึ้นมาด้วยกันทั้งนั้น แต่ท�าไมเมื่อคิดในนาม ใน

สงัขารการปรงุแต่ง ท�าไมถึงสมมตปิรงุแต่งเป็น แต่เมือ่ใช้ปัญญา

พจิารณา ท�าไมสมมตไิม่เป็น นีค่อืความแตกต่างของการปฏบัิติ

การคิดในแง่สังขารการปรุงแต่งทางโลกทางสงสาร ให้

เกิดความรัก ความใคร่ ความพอใจในกามคุณทั้งหลายนั้น มัน

คิดเป็นปรุงแต่งเป็น มีการตื่นเต้นไปด้วย คิดไปด้วยตื่นเต้นไป

ด้วย คิดไปบางครั้งบางคราวถึงกับว่าลืมตัวไป บางทีก็เหมือน

กบัน�า้ตาจะไหลออกตามความคิดตัวเอง หลงค�าพูดตัวเอง หลง

ความคิดตัวเอง พูดง่ายๆ ว่า ใจเรานี้หลงความคิดตัวเอง คือ 

สังขาร

สมมติว่า ใจเราก�าลังปรุงแต่งในสังขารบางเรื่องที่เรา

ชอบใจ เช่นเรื่องว่า ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข นี่ก็ดี หรือคิดในสิ่ง

ทีช่อบใจในอารมณ์ต่างๆ กด็ ีมันคดิไปท้ังวันท้ังคนื ท้ังคนืท้ังวันได้

ไม่หยุด คือมันสนุกดี คือว่าการคิดต่างๆ มันต้องสมมติขึ้นมา

ก่อน ถ้าไม่สมมติขึ้นมามันปรุงไม่เป็น มันแต่งไม่เป็น ให้คิดดู

ว่า สังขารท�าไมมันคิดได้ ปรุงได้ สมมติได้ แต่ท�าไมปัญญาเรา

สมมติไม่เป็น 

๑๑



รดน้ำ�พรวนดิน

ตัวสมมตินี้เป็นฐานของทั้งสองอย่าง เป็นฐานให้แก่

สงัขารด้วย และกเ็ป็นฐานรองรบัให้แก่ปัญญาด้วยเช่นเดียวกนั 

สมมติตัวเดียวนี้คนจะหลงกับมัน คนจะหนีจากโลกก็ตัวนี้ 

ถ้าคนรูด้ตีามสมมตนิีเ้มือ่ไหร่ กจ็ะหนจีากโลกนีไ้ด้เมือ่นัน้ ถ้า

คนหลงสมมติเมื่อไรก็อยู่กับโลกต่อไป หาทางสิ้นสุดไม่ได้

สมมตติวัเดยีวนีม้ทีัง้ผลดีและผลเสยี เป็นอย่างนี ้สมมติ

ตวันีอ้ยูก่บัเรามาตัง้แต่กปันัน้จนถงึกปัปัจจบุนั ถึงวนันีเ้ดีย๋ว

นี้ก็ดี เราหลงสมมติมาตั้งแต่กัปนั้น หาทางสิ้นสุดไม่ได้เลย 

และก็จะหลงสมมติโลกต่อไปอีกในชาติหน้าภพหน้า จะส้ิน

สดุกนัตรงไหนบอกไม่ได้ มนัสุดไม่เป็น สิน้ไม่เป็น น้ีคอืลักษณะ

จติใจหลงสมมตโิลก ส�าหรับท่านผูม้คีวามฉลาดทางสตปัิญญา

แล้วน้ี กเ็อาสมมตโิลกทีเ่ราเคยหลง มาตแีผ่ให้ใจได้รูจ้ริงเหน็

จริงตามสมมติตัวนี้ให้ชัดเจน ผู้นั้นจะหนีจากโลกนี้ได้ 

ของสิ่งเดียวนี้สามารถท�าให้จิตใจเราเกิดอารมณ์ มี

อารมณ์รัก มีอารมณ์ความพอใจ หรือว่าเกิดอารมณ์

ความเบือ่หน่ายได้เช่นเดียวกนั เมือ่คิดในทางสังขารแล้ว มนั

จะเป็นอารมณ์รกั อารมณ์พอใจยนิดใีนสิง่เหล่านัน้ให้มากขึน้

แต่ถ้าอารมณ์ทางปัญญาแล้ว จะเกิดอารมณ์

๑๒
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ความเบื่อหน่าย เมื่อมองตัวสมมติเหล่านั้นจะเห็นว่า ไม่มี

สมมตติัวใดจะท�าให้เราเอาจริงเอาจังกับสมมติตวันั้นไดเ้ลย 

เป็นเพยีงว่าสมมตหิลอกตวัเอง เดีย๋วนีค้นหลงโลกหลงสงสาร 

ก็หลงสมมติตัวเดียวตัวนี้แหละ นี่เอาสมมติหลอกตัวเอง

ทั้งนั้น มันจะไปไหนไม่ได้เลย ให้มันรู้จริงเห็นจริงตามสมมติ

ตัวนี้ ที่เราหลงอยู่นี้ เอามาคิดขึ้นมา ขุดคุ้ยขึ้นมา ตรึกตรอง

ขึ้นมาบ่อยๆ แล้วค่อยสอนใจตัวเอง แล้วก็ตั้งปัญหาขึ้นมา

สอนตัวเองว่า ท�าไมเราจึงมีความยินดีพอใจกับสิ่งเหล่านี้

ให้ถือเอาสมมติเป็นหลักใหญ่ของการปฏิบัติ ถ้าผู้ใด

ทิ้งสมมติเมื่อใด การภาวนาหมดทางไปทันที ไม่มีสมมติให้รู้

จริงเห็นจริงได ้ ในครั้งพุทธกาล พระอริยเจ้ามารู้จริงเห็นจริง

ตามสมมติที่เราหลงอยู่นี่แหละ

สมมตติวันีไ้ม่จ�าเป็นต้องไปดหูนงัสอืให้มากมายหรอก 

มันมีอยู่กับตัวทั้งหมดแล้ว ที่เราสัมผัสอยู่ทุกวันๆ นี้ คือ ตา 

หู จมูก ลิ้น กาย สัมผัสในรูป กลิ่น เสียง รส โผฏฐัพพะ ทุก

วันนี้ก็สมมติทั้งนั้น สมมติว่ากัน ตกลงแล้วว่า ในโลกนี้เป็น

โลกสมมติทั้งหมด ให้รู้จริงเห็นจริงตามสมมติตัวนี้

๑๓
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การรู้จริงต้องเป็นการรู้จริงด้วยปัญญาเฉพาะตัว

ด้วย ไม่ใช่ว่าไปถามคนนัน้ถามคนนี ้แล้วกรู้็จรงิตามนัน้ แล้ว

ก็ละเอง นั่นไม่ใช่ การรู้จริงเห็นจริงตามต�าราก็ดี ตาม

ครูบาอาจารย์อธิบายให้ฟังก็ดี อันนั้นเป็นความรู้จริงที่ยืม

จากคนอื่นมารู้เท่านั้นเอง แต่ความรู้จริงเห็นจริงเฉพาะตัวยัง

ไม่ปรากฏ ยังไม่มี นี่เรียกว่าเรารู้จริงโดยยืมจากคนอื่นมารู้ ยืม

จากต�ารามารู้ ยืมจากธรรมะของครูบาอาจารย์มารู้เท่านั้นเอง 

รู้จริงตามคนอื่นบอกข่าว แต่ความรู้จริงจากสติปัญญาเฉพาะ

ตวัของเรานัน้ยงัไม่ปรากฏ เพราะเหตนุีม้นัจงึละอะไรไม่ได้ มนั

จึงงงกันอยู่อย่างที่เห็นนี่แหละ 

มันต้องตั้งหลักตั้งฐานใหม่ มันต้องวางฐานความรู้

จริงอยู่ในเฉพาะตัวให้มากขึ้น จริงอยู่ในข้อที่ว่า จ�าเป็นต้อง

อ่านต�าราบ้าง แต่ในการศึกษาที่เรียกว่า สุตมยปัญญา จะมี

การศึกษาอย่างนี้ มันเป็นทางเริ่มต้นเท่านั้นเอง แต่ถ้าเราท�า

อย่างนี้ตลอดไป ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็น จินตามยปัญญา

๑๕
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แล้วก็จะอยู่แค่นี้ จะไม่เจริญในธรรม คือไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

วันไหนก็สุตมยปัญญาอยู่ตลอดไป จินตามยปัญญาไม่เกิดขึ้น 

ถ้าเรามาถงึขัน้จนิตามยปัญญาไม่ได้แล้ว ค�าว่า ภาวนามยปัญญา 

จะมาจากไหน มันมาไม่ได้

มันต้องมีการสมดุลย์กันระหว่างสุตมยปัญญาและ

จินตามยปัญญา ถ้าปัญญาสองตัวนี้ไม่สมดุลย์กันเมื่อไหร่ 

ภาวนามยปัญญากไ็ม่มทีางเกดิขึน้ได้ จะต้องมาพยายามเริม่

ฐานปัญญาตัวนี้ให้มันชัดเจนมากขึ้น

เรื่องภาวนานี้ ถ้าเรารู้จักวิธีการท�าแล้วมันจะง่าย 

หลักการคิดที่ว่ามามีอยู่ ๓ อย่าง ที่สอนอยู่บ่อยๆ เร่ือง

การพิจารณาตามความเป็นจริงของส่ิงนั้น ในส่ิงนั้นมันมี

ความจริงอย่างไรก็คิดตามนั้น ตามเหตุของมันที่มีอยู่ ส่ิงท่ี

เราสัมผัสและคิดอยู่เป็นเรื่องไม่เท่ียง ก็พิจารณาในเรื่อง

ไม่เที่ยงไป หรือส่ิงท่ีเราสัมผัสอยู่เป็นเรื่องความทุกข์ ก็

พจิารณาเรือ่งความทกุข์ไป หรอืความจรงิทีเ่ราพจิารณาอยู่

เป็นเรื่องอนัตตา ก็พิจารณาเรื่องอนัตตาไปเท่านั้นเอง มี ๓ 

จุดเท่านี้จุดใหญ่ๆ การภาวนาปฏิบัติต้องมีจุดเด่นของตัวเอง 

ล�าพงัปฏบิตัแิบบตามใจตนเองนี ้มนักจ็ะไม่ท�าอะไรเลย นอกจาก
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อยูเ่ฉยๆ แต่กอ็ยากให้มธีรรมะเกดิขึน้กบัตวัเรา อยากให้มนัละ 

อยากให้มันถอนปล่อยวาง อยากรู้แจ้งเห็นจริงในธรรม ทั้งๆ ที่

ว่าตวัเองไม่รีบเร่งภาวนาปฏบิตั ิมีแต่อยากรูอ้ย่างนี ้มนัเป็นไปไม่ได้ 

ดงัเช่นทีไ่ด้ยกตวัอย่างเรือ่งการปลกูผลไม้ต่างๆ มนัต้อง

มีการรักษา การดูแล การให้ปุ๋ยให้น�้า ถ้าไม่ขยันในการรักษา 

ถ้ามีอะไรเกิดขึ้น ต้นไม้ก็จะมีความเสียหาย เราจะขาดทุนเช่น

เดยีวกนั หรอืให้ดอกออกผลไม่คุม้ค่า จะกนิกไ็ม่อิม่ แล้วจะเอา

ไปขายได้อย่างไร ขนาดกินมันยังไม่พอ 

ฉะนัน้ เรือ่งการภาวนากเ็หมอืนกนั ถ้าเรายงัสอนตวัเอง

ไม่ได้ เราจะท�าอย่างไรได้ นอกจากเราจะต้องอยู่ในโลกนีต่้อไป 

อดทนกนัต่อไป เรียกว่าสร้างบารมต่ีอไป เพราะความขยันหมัน่

เพียรเรายังไม่มี ให้เราสังเกตว่า การภาวนาปฏิบัติเป็นเรื่อง

ส�าคัญ เป็นเรื่องใหญ่มาก เรียกว่าเป็นผู้ฝึกโยคาวจรนั่นเอง 

การฝึกโยคาวจรนั้น ถึงเราจะละถอนปล่อยวางยังไม่

ได้ในชาตินี้ก็ตาม แต่ก็ให้ฝึกเอาไว้ก่อน ในการฝึกของพวก

โยคาวจร เราจะหาวิธีข้ามพ้นไปจากวัฏสงสาร ถ้าเราไม่พ้นใน

ชาตินี้ ชาติหน้าพ้นได้ไหม ถ้าชาติหน้าพ้นไม่ได้ ชาติต่อไปพ้น

ได้ไหม เราต้องขยันหมัน่เพยีรฝึกให้มากขึน้ เรียกว่า โยคาวจรกิจ

๑๗
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การภาวนา ต้องฝึกหัดตนเองให้พ้นจากวัฏสงสาร 

การจะข้ามพ้นไปนีต้้องเห็นโทษเหน็ภยัของสิง่เหล่านีก่้อนจงึ

จะพ้นไปได้ เดีย๋วนีใ้จเรามนัมีความยดึม่ันผกูพนัอยูก่บัสิง่เหล่า

นี้มายาวนาน ถ้าเราแก้ปัญหาตรงนี้ไม่ได้ มันก็วางไม่ได้ เรื่อง

ที่จิตเรามีความผูกพันกับของสิ่งนี้อย่างไร ก็ต้องขุดคุ้ยขึ้นมา 

ถ้าเรามีความเข้าใจว่า ของสิ่งนี้เป็นเรา เป็นของของเรา นี้มัน

เป็นของเราจริงๆ ไหม ให้ขุดคุ้ยขึ้นมา ถ้าเราไม่ขุดคุ้ยขึ้นมา ก็

คงไม่รู้เรื่องกันว่าอะไรเป็นอะไร

เหมือนกนักับเงินอยูใ่นกระสอบ กรู้็อยูว่่าเงนิในกระสอบ

นี้มีอยู่จริง แต่เรารู้ไหมว่าเงินในกระสอบนี้มีแบงค์ใบห้าร้อยกี่

ใบ ใบพันกี่ใบ ใบร้อยกี่ใบ ใบยี่สิบ ใบสิบ มันมีกี่ใบ ก็ไม่รู้อีก รู้

แต่ว่าเป็นกระเป๋าเงินเฉยๆ

การรู้แบบที่เรียกว่า รู้โดยแยบคาย คือ มันต้องเท

กระเป๋าออกมา เอาเงินมานับดู ขุดคุ้ยขึ้นมาดู เอาเงินมานับ

ดวู่า มใีบห้าร้อยเท่าไร มใีบพนัเท่าไร มนัจงึจะบอกได้ว่าเงนิ
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เทนับเงินในกระเป๋า

มีทั้งหมดเท่าไรได้ นี้ของจริง

ถ้าเราไม่ท�าอย่างน้ี ก็จะเหมอืนกับคนตาบอดมเีงนิ คน

ตาบอดมีเงินจะท�าอะไรได้ยากมาก จะไปจับจ่ายใช้สอยหรือ

ท�าอะไรต่างๆ มันก็ยาก จะให้คนตาบอดจับเงินมาแต่ละใบๆ 

ก็ต้องคิดไว้ก่อนว่า มีใบอะไร เพราะว่ามันมองเห็นไม่ชัด สิ่งใด

ที่ไม่เห็นชัด ก็จะก่อให้เกิดความสงสัยขึ้นมาได้ น่ีเรียกว่าเกิด

เป็นปรามาสขึ้นมา ลูบคล�าขึ้นมา เรียกว่า ธรรมปรามาส คือ 

ไม่แน่ใจเฉพาะตัวนั่นเอง 

ในเร่ืองนี้ขอให้เราพยายามฝึกให้มากข้ึน การท�าลาย

ปรามาสให้หมดไปสิน้ไปจากใจท�าอย่างไร กโ็ดยการพจิารณา

สิ่งใดให้แยบคาย ให้หายสงสัย ตัวนี้แหละจะเป็นตัวท�าลาย

ปรามาส ตัวปัญญาเท่านั้นจะท�าลายปรามาสได้

จะพิจารณาส่ิงใดก่อน ต้องพิจารณาในสิ่งนั้นๆ ให้

ถึงราก ให้ถึงแก่น ให้ถึงที่สุด ให้เกิดความแยบคาย 

ความแยบคายในทีน้ี่ ขอเพยีงความแยบคายอย่างหยาบก่อน 

จะท�าได้ไหม เพราะความแยบคายมันมีทั้งแบบหยาบ แบบ

กลาง และแบบละเอียด 

ถ้าเราท�าได้ ถึงจะแยบคายอย่างหยาบๆ วางสิ่งสงสัย
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ของใจได้อย่างหยาบๆ ได้ แต่กเ็ป็นการหายสงสยัไปได้ส่วนหน่ึง 

เราจะได้ก�าลงัใจ ถงึจะน้อยนดิเดยีวแต่กเ็ป็นก�าลงัใจ ถงึเราจะ

ไม่สามารถรูแ้จ้งเหน็จรงิอะไรสมบรูณ์เตม็ทีก่ต็าม นัน่มนัท�าได้

ยากพอสมควรนะ ส่วนมากจะเป็นว่ารูจ้ากฟังเขามาเท่าน้ันเอง 

มันต้องเริ่มที่หยาบๆ ไปก่อน ถ้าไม่มีหยาบ จะมีกลางไหม มี

ละเอียดไหม มันจะมีต่อเนื่องไปอย่างนั้น

ให้ศกึษาธรรมะ ให้พจิารณามากขึน้ๆ ให้ขดุคุย้มากขึน้ 

ความลังเลสงสัยต่างๆ ปรามาสต่างๆ เป็นตัวตัดสิทธ์ิหรือ

ท�าลายตัวปัญญาได้ สมมติว่าเราเดินไปที่ไหนสักแห่งหนึ่ง 

สงัเกตว่ามอีะไรขวางหน้าเราอยู ่เพราะเราอยูใ่นท่ีมดื เราสงสยั

ว่าเป็นใครกันแน่ บุคคลผู้นี้เป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย หนุ่มหรือแก่ 

เพราะความไม่ชัดเจน

แต่ถ้าเราเอาไฟฉายไปดวู่า คนนีเ้ป็นใครแน่ๆ ไปดหูน้า

ดูตาว่าเป็นอย่างไร มันก็หายสงสัยไปได้ ความสว่างจะเป็นตัว

ตัดสิน หรือท�าให้เกิดความแยบคายได้ ท�าให้หายสงสัยได้ ตัว

นี้เองมันจะสร้างปัญญาขึ้นมาเฉพาะตัว ให้ใจเรามีความสว่าง 

ให้รู้จริงเห็นจริงตามสมมติโลกทั้งหมด
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ส มมติตัวนี้แหละที่เราหลงงมงายกันอยู่ทุกวันนี้ 

เรียกว่า ธรรมปรามาส ลูบคล�าในสมมตติวันีต้ลอดมา ท�าตัง้แต่

วันนั้นจนถึงปัจจุบันนี้ ยังไม่เห็นจริงตามความเป็นจริงของ

สิ่งเหล่านี้เลย คือมือคล�าได้ก็จริงอยู่ แต่ตาไม่เห็น 

ก้อนมนัเท่าๆ กนั ก้อนตะกัว่กม็ ีก้อนทองค�ากม็ ีแต่จบั

ถูกอะไรมา ก้อนตะกั่วหรือก้อนทองค�าจะรู้ไหม ก็ไม่สามารถ

จะรู้ได้อีกเช่นเดียวกัน เพราะลักษณะกลมๆ เหมือนกัน หนัก

เท่าๆ กัน จับขึ้นมาแต่ละก้อนก็สงสัยอยู่นั่นแหละ ก้อนไหน

หนอเป็นก้อนทองค�า ก้อนไหนหนอเป็นก้อนตะกั่ว ไม่รู้อีก

เพราะเราไม่เห็นนั่นเอง

เมื่อเราเห็นเมื่อไหร่ เราก็ตัดสินใจได้ว่า ก้อนนี้คือก้อน

ทองค�า ก้อนนี้คือก้อนตะกั่ว เราก็จับถูกก้อนเดียวไปเลย นี่เขา

เรียกว่า ความหายสงสัย ในความลูบคล�าต่างๆ เพราะความรู้

จริงกับรู้ปัญญานี้เอง

ถ้าความรู้จริงอย่างเดียวมันไม่พอ ต้องมีอีกตัวหนึ่ง
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มาประกอบ คือ ตัวความเห็นจริง เมื่อมีความรู้จริงเกิดข้ึน 

ต้องมคีวามเห็นจรงิอกีตวัหนึง่เป็นตวับงัคบั เป็นตวัตัดสินช้ีขาด 

ตัวเห็นจริงนี้เป็นตัวชี้ขาดได ้ เพียงรู้จริงเท่านี้ยังไม่พอ ต้อง

เห็นจริงตามนั้นด้วย ท่านเรียกว่า ญาณทัศนะ ทั้งรู้ทั้งเห็น จึง

จะผ่านไปได้ ของสองอย่างนี้ต้องไปด้วยกัน ถ้ารู้อย่างเดียวแต่

ไม่เห็น ก็ยังไม่ได้ หรือเห็นอย่างเดียวแต่ไม่รู้ ก็ยังปล่อยไม่ได้ 

เช่นเดียวกัน มันต้องรู้เห็นพร้อมกันจึงไปด้วยกันได้ เรื่อง

การพิจารณาสมมติโลกที่ว่ามานี้เป็นหน้าท่ีของนักปฏิบัติทุก

คนทีภ่าวนาอยู ่ต้องศกึษาใหเ้ข้าใจมากขึน้ๆ สอนและชีแ้จงให้

ตวัเองรูว่้า เราหลงโลกได้อย่างไร หลงสมมติโลกได้อย่างไร เรา

หลงมาตั้งแต่กัปนั้นจนถึงขณะนี้ ยังไม่เกิดความเบื่อหน่าย ยัง

ไม่เกิด นิพพิทา กับใจตัวเองเลย มันเป็นเพราะอะไร เพราะว่า

ใจเรายังไม่มีความรู้แจ้งเห็นจริงกับสิ่งเหล่านี้อย่างชัดเจน ต่อ

เมื่อ ญาณทัสนะ รู้แจ้งเห็นจริงตามสมมติอย่างชัดเจนเกิดขึ้น

เมื่อไหร่ เม่ือนั้นแหละใจเราจะหายสงสัยทั้งหมดว่าอะไรเป็น

อะไร นี่คือหลักปฏิบัติ

หลักการใช้ปัญญาไม่ส�าคัญที่รูปแบบว่า เราจะนั่งหรือ

เดิน ยนืหรอืนอน ได้ทัง้นัน้ ขอให้เราได้ขยนัหมัน่เพยีรในความคดิ 
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ความเพียรตัวนี้ คือ สติปัญญา เป็นหลักความเพียรอันส�าคัญ 

ไม่ใช่ว่าจะเดนิจงกรมหรอืนัง่สมาธิเสยีก่อน จงึจะเป็นความเพยีร 

หรอืนัง่สมาธจิงึเป็นความเพยีร นัน่กถ็กู แต่มนัเป็นรายละเอยีด

ปลีกย่อยเฉยๆ สิ่งที่ส�าคัญของความเพียรมันอยู่ที่ว่า คนนั้นมี

สติปัญญาพอตวัแล้วหรอืยงั พร้อมแล้วหรอืยงั ถ้าคนมสีติปัญญา

ที่ดีแล้ว เขาไม่เลือกว่านั่ง ว่าเดิน เขาได้ทั้งนั้น ขอให้ตื่นอยู่ก็

แล้วกัน ถ้าหลบัแล้วกแ็ล้วกนัไป แต่ถ้าเขาตืน่อยูเ่ขาจะไม่เลอืก

ว่าเดินหรือนั่ง หน้าที่สติปัญญาเขาจะท�าพิจารณาไปตลอด 

พิจารณาความจริงอยู่เสมอๆ
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การพจิารณาความจรงิให้ท�าอย่างนี ้และต้องท�าใจ

ให้เป็นไปตามที่เราพิจารณานั้นด้วย ถ้าในการพิจารณา 

พิจารณาอย่างหนึ่ง แต่ท�าใจเป็นอีกอย่างหนึ่ง มันใช้ไม่ได้ 

ตัวอย่างเช่น เราพิจารณาเรื่อง อสุภะ การใช้ปัญญา

พจิารณาเร่ืองอสภุะ สามารถพจิารณาได้เฉียบขาดจรงิๆ ละเอยีด

ลออมากทีเดียว แต่ถ้าใจยังมีความรักความตอ้งการอยู่เหมอืน

เดิม แบบนี้มันใช้ไม่ได้ คนละเรื่องกันเลย การพิจารณาอสุภะ 

มนัไม่มคีวามรัก มันรักไม่ลง มนัสกปรกโสโครก มนัรกัไม่ลง ถ้า

ท�าใจให้เห็นตามความเป็นจริงว่า สกปรก เหม็น น่ารังเกียจ 

เราจะรกัไม่ลง จะหมดความปรารถนา หลายคนพจิารณาอสภุะ 

เช่น คู่ผัวตัวเมียกัน ฆราวาสญาติโยมหลายๆ คนอาตมาเคย

เห็น คุยธรรมะข้ันสงูๆ ให้อาตมาฟังด้วย พจิารณานัน่ พจิารณา

นี่ เห็นนั่นเห็นนี่ เห็นอสุภะ แต่ก็ไม่นานนะ ลูกเกิดขึ้นแล้ว บ้า 

พดูได้อย่างไรอย่างนัน้ ถ้าของจรงิจะเกดิลกูได้อย่างไร มนัต้อง

เบื่อสิ คือพิจารณาตามการคาดการณ์ ตามที่คนอ่ืนเล่าให้ฟัง
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เฉยๆ ส่วนใหญ่คนเรามักจะลืมตัวเอง เรื่องการพิจารณา

อสุภะไม่ใช่เรื่องง่ายๆ ธรรมดาๆ

ถ้าผูใ้ดพจิารณาอสภุะ แล้วเป็นไปตามอสภุะทีเ่รารูจ้รงิ

เหน็จรงิอย่างท่ีว่ามาน้ี ผูน้ั้นจะเป็นพระอรยิเจ้าขัน้พระอนาคามี 

หรือพระอรหันต์ ไม่ใช่เรื่องธรรมดา เป็นคนไม่มีคู่แล้ว ไม่มีคู่ 

ไม่มีค�าว่าร่วมเพศอะไร ทุกอย่างไม่มี ไม่มีคู่ ไม่มีผัว ไม่มีเมีย 

พวกนี ้เพราะเหน็อสภุะแล้ว มนัเบือ่แล้ว มนัเหน็สกปรก โสโครก

ชัดเจนมาแล้ว มันไม่มีคู่แล้ว ฆราวาสญาติโยมบางคนยังมีคู่ผัว

ตัวเมียกันอยู่ ลูกเกิดมาเป็นหมู่สี่ หมู่ห้า ยังอวดตนอวดตัวว่า 

พิจารณาอสุภะได้ มันคนละเรื่อง มันคนบ้าพูดเท่านั้นแหละ 

ไม่ใช่คนดีหรอก

ถามว่าสมควรพิจารณาอสุภะไหม ก็ท�าไปเถอะ แต่ให้

เข้าใจว่า อย่ามาพดูให้คนอืน่ฟังกแ็ล้วกนั ให้พดูเฉพาะตวัดกีว่า 

ให้ท�าไปเถอะ แต่อย่าพูดอย่าคุยอย่างนี้ เพราะมันเป็นไปไม่ได้

อย่างนี้ ท�าส่วนตัวไปเงียบๆ ก็แล้วกัน ไม่เป็นไรอันนั้น แต่เมื่อ

ใดที่ตัวเองท�าได้จริงๆ แล้วค่อยพูดให้ฟังก็แล้วกัน

ในการพิจารณาอสภุะนีม้นักม็ดี ีเพราะเป็นอุบายไว้ลด

ราคะให้เบาบางลง แต่ไม่ขาดนะ ไม่หมด เพราะมันไม่ใช่เรื่อง

ละ แค่ว่าลดลงเฉยๆ เพือ่ไม่ให้ราคะเกิดความรนุแรงข้ึนเท่านัน้ 

๒๘



สองใจ

แต่บางคนก็เอาไม่อยู่เช่นเดียวกัน เวลาพิจารณาก็พิจารณาได้ 

และกมี็รปูภาพประกอบด้วย มนีมิิตต่างๆ ด้วยเช่นเดยีวกนั แต่

เวลาอะไรเกิดขึ้นปุ๊ปน่ะ หยุดไม่ไหวเช่นเดียวกัน เพราะใจเรา

ยงัไม่หนกัแน่นพอ คอืเหน็แบบลางๆ หยาบๆ มนัตคีวามหมาย

เหมือนกับเห็นละเอียดไม่ได้ 

นี่หลายคนท�าภาวนาปฏิบัติ ท�าสมาธิ พอนิมิตไปปุ๊ป 

เห็นเรื่องซากศพนั้นซากศพนี้ เป็นร่างกระดูกบ้าง เป็นซากศพ

ลอยมาบ้าง ก็เมื่อออกจากสมาธิมาแล้ว มาคุยโม้ว่าเราเห็น

อสุภะแล้ว นี่มันไม่ใช่ คนละเรื่องกันนะ คือไม่เข้าใจว่าอสุภะ

เห็นอย่างไร ไม่ใช่ว่าเห็นอสุภะเกิดขึ้นจากสมาธิ นั่นเป็นเพียง

นิมิต ไม่ใช่ความเห็นจริงรู้จริง

ค�าว่า เหน็อสภุะ ต้องเห็นด้วยปัญญาเฉพาะตวัในปัจจบุนั

ที่ยังตื่นอยู่ สติยังดีอยู่ ปัญญายังดีอยู่ เห็นตัวนี้เห็นอสุภะ ไม่ใช่

เหน็เพราะนัง่สมาธ ิมนัเป็นภาพเรือ่งของสมาธเิฉยๆ มนัยงัเกดิ

ความเบื่อหน่ายไม่ได้ เรื่องการท�าสมาธิแล้วมีนิมิตเกิดขึ้น นั่น

เป็นนมิิตอกีอย่างหนึง่ แต่ถ้าปัญญาไม่ด ีสตไิม่ดแีล้ว มันก็ผ่านๆ 

ไป เหมือนความฝันนั่นแหละ แต่ถ้าผู้ใดมีปัญญาที่ดี สติที่ดีอยู่ 

แล้วมีนิมิตอย่างนี้เกิดขึ้น ก็สามารถเอานิมิตตัวน้ีมาเป็นข้อ

อุบายในการใช้ปัญญาพิจารณาได้ทันที เป็นตัวสมมติได้ 
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นั่นคือว่าฐานปัญญานี้มันเกิดขึ้นได้หลายทาง เรา

สามารถจะหมุนไปทางไหนก็ได้ เหมือนหมุนปากกาปากเดียว 

ปากกาปากเดียวนี้มันสามารถจะเขียนหนังสือได้หลายภาษา 

ถ้าคนมีความรู้ดีเรื่องภาษา จะเขียนภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น 

ภาษาอังกฤษ หรือภาษาอะไรก็ได้  ถ้าปัญญาดีแล้ว ปัญญาตัว

นีจ้ะหมนุได้ทกุทศิ หมนุรอบทกุด้าน นัน่คอื ปัญญารูร้อบ นัน่เอง 

ปัญญา คือ รูร้อบ รอบรู้ ในสรรพสงัขารทัง้หลาย ค�าว่า 

สรรพ แปลว่า ทั้งปวง ไม่ว่า ภายใน ภายนอก ใกล้ ไกล หยาบ

หรอืละเอียดทัง้หมด มนัต้องรูร้อบทัง้หมด รูท้ั้งเร่ืองอดตี อนาคต 

และปัจจุบันด้วย นั่นเรียกว่า รู้รอบ รู้รอบสมมติทั้งหมดที่มีอยู่

ในโลกใบนี้ หากยังมีสมมติใดที่ท�าให้เราหลงอยู่ ก็ขุดคุ้ยขึ้นมา

พิจารณา น�ามากระจายออกมา ตีแผ่ออกมา ให้มันเห็นชัดเจน

ไปทั้งหมด ให้มันหายสงสัย ค�าว่า หายสงสัย คือ หายสงสัยใน

สมมตติวัเดยีวนัน่แหละ มันคลมุทัง้หมด สมมตอิย่างหยาบบ้าง 

อย่างกลางบ้าง อย่างละเอียดบ้าง นี่คือ การภาวนา
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ในการฝึกปัญญา มันต้องสร้างจินตนาการขึ้นมา 

การสร้างจิตนาการขึ้นมาก็คือการสร้างสมมติขึ้นมานั่นเอง 

สร้างขึ้นมาแล้วต้องท�าลายด้วย ท�าลายอะไร ท�าไมต้อง

ท�าลาย และโดยวธีิการอย่างไร กเ็อาความจริงเป็นตวัท�าลาย 

เอาความจริงเป็นตัวตัดสินว่า ที่เราหลงอยู่นั้น เราหลงอะไร 

คือเอาความคิดลบล้างความคิดกันเอง ความคิดอย่างหน่ึง 

เป็นความคิดทางสมมติทางสังขาร ความคิดอย่างหนึ่งเป็น

ความคิดทางสมมติทางปัญญา นี้ลักษณะอย่างนี้

ในของตัวเดียวกันนี้ ถ้าหากว่าเป็นสังขารมาคิดมา

ปรุงแล้ว มันจะดี มันสวย มันงาม น่ารัก น่าใคร่ น่าชอบใจ 

นี่คือตัวสังขารมันท�างาน แต่ถ้าหากว่าปัญญาท�างาน มันก็

ต้องว่า รูปนี้เป็นของสกปรก โสโครก ไม่เท่ียง เป็นทุกข์ 

อนัตตา คือมันแย้งกันอย่างนี้ 

ของสิ่งเดียวกันนั่นแหละ แต่มันแย้งกันในความคิด 

ความคิดในทางสังขารมันคิดทางฝ่ายบวก บวกสร้างความรัก 

ความใคร่เข้าไป แต่ความคิดทางปัญญามันคิดทางฝ่ายลบ คือ

ลักษณะที่ว่าอนัตตา ไม่มีอะไรเป็นของของเราเลย นี้สองอย่าง

จะมาบวกกันหรือลบกันก็ขึ้นอยู่กับเราคนเดียว
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คดิทางฝ่ายลบเพือ่ว่าให้เกดิความเบือ่หน่ายในใจตวัเอง

อยูเ่สมอๆ ถ้าใจเรารูเ้หน็ลกัษณะเบือ่หน่ายว่าเป็นอย่างไร ส่วน

นั้นจะเป็น ปัจจัตตัง เป็นของรู้ส่วนตัวเองว่าความเบื่อหน่าย

เป็นอย่างไร คือไม่มีใครจะให้กันได้ ลักษณะเบื่อหน่ายนี้ ทุก

คนนั่นแหละ ให้เกิดความเบื่อหน่ายเฉพาะตนเสียก่อน จึงจะรู้

ได้ว่าเป็นอย่างไร มันบอกกันไม่ได้ มันเรื่องละเอียดเหลือเกิน 

เรือ่งความเบือ่หน่าย เอาแค่หยาบๆ เราพดูง่ายๆ ว่า เราทกุคน

นั่งอยู่ในที่นี้ กินอาหารเหมือนกันทั้งหมด เมื่ออิ่ม ค�าว่าอิ่มก็ไม่

ต้องถามกนัว่าอิม่เป็นลกัษณะอย่างไร รสชาตคิวามอิม่เป็นเร่ือง

ปัจจัตตังของแต่ละคน รู้เฉพาะตัวคนนั้นที่เป็นคนอิ่ม

ความเบือ่หน่ายทีเ่กดิข้ึนกบัคนๆ หน่ึงกเ็หมอืนกนั เขา

จะไม่ถามกนัว่าเบือ่หน่ายเป็นอย่างไร ลกัษณะความเบือ่หน่าย

เป็นธรรมะขั้นสูง บางทีก็เบื่อหน่ายในลักษณะที่ว่า ขั้นพื้นฐาน

หยาบๆ ตัวอย่างเช่น ในจ�านวน ๑๐๐% เบื่อหน่ายสัก ๓% ได้

ไหม ไม่ต้องเอาหมดหรอก เอาแค่ ๓% ก็พอ

กิเลสของคนเราที่มีทั้งความหลงและความผูกพันอยู่นี้ 

จะไปละพร้อมกันทั้งหมดทีเดียวไม่ได้ นอกจากพระอรหันต์ผู้

ที่บรรลุเป็นพระอรหันต์ในคราวเดียว แต่ถ้าหากผู้บรรลุเป็น
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พระอรยิเจ้าขัน้โสดาบนันี ้จะไปละกเิลสเหมือนพระสกทิาคามี 

พระอนาคามี หรือพระอรหันต์นั้นไม่ได้ มันต้องละกิเลสตาม

ภูมิธรรมของพระโสดาบันอย่างหยาบๆ ถ้าผู้บรรลุธรรมเป็น

พระอนาคามี ก็ละกเิลสตณัหาไดใ้นภูมธิรรมของพระอนาคามี 

อันนี้อยู่ในอันดับกลาง แต่ถ้าผู้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ ก็

สามารถจะละกิเลสตัณหาได้ทั้งหมด คือรวมยอดทั้งหมดได้ 

พระอรหันต์เป็นอย่างนั้น 

ส่วนพระโสดาบนันี ้ถงึท่านไม่สามารถจะเป็นผูล้ะกิเลส

ได้ทัง้หมดกต็าม แต่กร็ูโ้ทษภยัของสิง่ต่างๆ ตวัอย่างเช่น ภมูธิรรม

พระโสดาบันในคร้ังพทุธกาล เป็นผูช้ายกด็ ีเป็นผูห้ญงิกด็ ีเรือ่ง

ราคะตณัหาท�าให้เกดิทกุข์กรู้็ด ีแต่กม็คีวามพอใจยนิดกีบัราคะ

ตัณหาอยู่ ยังมีความพอใจยินดีจะเสพอยู่ ก็รู้อยู่ว่าจะเสพอยู่ 

มันยังละไม่ได้ เป็นพระโสดาบันยังแต่งงานเหมือนคนธรรมดา 

มีลูกเกิดขึ้นเป็นปรกติธรรมดา อันนี้เรียกว่า ความรู้จริงมีอยู่ 

แต่จริงแบบหยาบๆ จริงแบบคาดการณ์เฉยๆ แต่ยังไม่เห็นจุด

นั้นอย่างชัดเจนด้วยปัญญาเฉพาะตัว จึงยังละไม่ได้อยู่นั่นเอง 

ฉะนัน้ ภมูธิรรมพระโสดาบนัจึงละกเิลสส่วนหยาบๆ ได้เท่านัน้
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เรือ่งความจรงิทีเ่ล่ามานีเ้ป็นเรือ่งสมมตติวัเดยีว ธรรม

ทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าอธิบายไว้ทั้งหมดก็ออกมาจากสมมติ

ตัวเดียวนี้เช่นกัน แต่ถ้าปัญญาไม่ดีละก็ ไม่สามารถท่ีจะเอา

สมมตนิีม้าตแีผ่ออกได้ คอืแยกไม่เป็น เอาแค่สมมตอิย่างหยาบๆ 

เช่น มะละกอลูกเดียวนี้ ตั้งแต่จ�าความได้จนถึงปัจจุบัน ก็รู้อยู่

แต่เพยีงว่า มะละกอก็ตอ้งท�าสม้ต�าอยา่งเดยีวเท่านั้น ท�าอย่าง

อื่นได้ไหม เช่น เอาไปผัด ไปแกง ท�าไม่เป็น เพราะเขาไม่รู้รอบ 

ในวิธีการเอามะละกอไปท�าอาหารอย่างอื่นได้

ในท�านองเดียวกัน การใช้ปัญญาพิจารณาในขั้นสมมติ

ตัวเดียว ถ้าปัญญาไม่ฉลาดกจ็ะพจิารณาอยูเ่พยีงจดุเดยีวเท่านัน้ 

เช่น เรื่องไม่เที่ยงอย่างเดียวนั้น ลักษณะความไม่เที่ยงก็ขยาย

ออกไปสิว่า ไม่เที่ยงอย่างไร เหตุที่ท�าให้เกิดความไม่เที่ยงเป็น

อย่างไร เหตใุห้เกิดความทุกข์เป็นอย่างไร มนัต่อเนือ่งกนัอย่างไร

บ้าง ต้องศึกษาหาเหตุผลเฉพาะตัวให้มากขึ้นในเรื่องเหล่านี้ 

เม่ือศกึษามาแล้วก็ต้องเลอืกให้เป็น เรยีกว่า ธรรมหมวดที่
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ได้ศึกษามานี้ เลือกเป็นไหม ถ้าเลือกไม่เป็น ก็จะมีปัญหา คือ

ไม่รู้จักว่าอะไรเป็นอะไร ท�าให้เสียหายได้เช่นเดียวกัน

เหมือนกับว่า ยาขวดหนึ่งมันมีหลายเม็ด ยาทุกชนิด

รวมอยู่ในขวดเดียวกัน เราจะเลือกได้ไหมว่ายาเม็ดไหนจะถูก

กับโรคเรา ยาอะไรรู้จักหรือเปล่า ถ้าเราไม่รู้จัก เราจะกินทั้ง

ขวดได้อย่างไร ในขวดเดยีวกนันีม้นัมยีาอยูห่ลายขนาน ยาถ่าย

ก็มี ยาแก้ไข้ก็มี ยาทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในนั้น มันผสมกันอยู่ เรา

จะเลือกเป็นไหมว่ายาอะไรเป็นตัวท่ีจะถูกกับโรคของเรา เรา

จะจับเม็ดยาขึ้นมาก็กินเลย ถูกเม็ดไหนกินเม็ดนั้นได้อย่างไร 

มันไม่ได้ มันต้องเลือกกินเฉพาะยาที่ถูกกับโรคของเราเท่านั้น

จึงจะได้ผล เม็ดไหนที่ไม่ถูกโรคของเราก็เอาไว้ก่อน จะไปกิน

ท�าไม เราต้องดโูรคเราเสยีก่อนว่ากนิยาอะไรแล้วถกูกบัโรคเรา 

กินยาตัวไหนจะท�าลายลบล้างกัน 

นีก่เ็ช่นเดียวกนั การศกึษาธรรมะมามากๆ นัน้ เราเลอืก

เป็นไหม ธรรมหมวดไหนเหมาะกบัตวัเรา ถกูกนัได้ หรอืจะเอา

ทั้งหมด ในการเอาทั้งหมด ดูว่านิสัยเรากับธรรมหมวดนั้นมัน

ถกูกนัไหม ถ้านสิยัเรา วาสนาบารมเีราไม่ตรงกนักบัธรรมหมวด

นั้น ถึงจะเอามาปฏิบัติมันก็ไม่ได้ผล เป็นธรรมะเหมือนกัน แต่
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แก้กเิลสตวัทีเ่ป็นอยูน่ัน้ไม่ได้ เหมอืนกนักบัยาทีว่่ามานี ้เป็นยา

เหมือนกัน แต่กินไปแล้วรักษาโรคไม่หาย เพราะโรคกับยาไม่

ถูกกันนั่นเอง จะกินจนหมดทั้งขวดก็ไม่หาย จะกินถึงวันตายก็

ไม่หาย เช่นเดียวกันกับการภาวนาปฏิบัติ จะพิจารณาธรรม

หมวดนี้อยู่ก็ตาม เมื่อพิจารณาไปแล้ว ธรรมหมวดนี้ไม่ถูกกับ

นิสัยตัวเอง พิจารณาไปก็ไม่ได้ผลเช่นเดียวกัน นี่จุดหนึ่งที่เรา

ไม่เข้าใจกันก็คือ การเลือกหัวข้อธรรมะให้ถูกกับจริตนิสัย ถูก

กับโรคที่เป็นอยู่

ตวัอย่างเช่น เมือ่สมัยหลวงพ่อยงัเป็นฆราวาส ตอนนัน้

รักษาคนเป็นไข้ไทฟอยด์ อีสานเรียกว่า ไข้บากไม ้เข้าไปถาม

เขาว่า ยาบากไม้กินหรือยัง กินแล้ว ไม่หาย ไม่ถูก ทั้งที่เรารู้ชัด

ว่าเขาเป็นโรคบากไม้ ไข้บากไม้ เรากบ็อกเขาว่า เอาไปกนิเถอะ 

ยาไข้บากไม้ เอาไปกิน มันถูกกันมันจะหาย เขาบอกกินหมด

แล้ว ยาไม่ถูกหรอก คือเขาไม่เข้าใจว่า ยาแก้บากไม้มันมียา

รักษาหลายชนิด ชื่อโรคเดียวกัน แต่มียาหลายชนิดใช้แก้โรค

ไข้บากไม้อย่างเดียวนี้ เขาคิดไม่ถึง เข้าใจว่ามียาอย่างเดียว

เท่านั้น ที่จริงไม่ใช่ ยาแก้โรคบากไม้มันมีหลายชนิด มันขึ้นอยู่

กบัว่า มคีนทีม่เีทคนคิหาตวัยาได้แก่นๆ แขง็ๆ มาใส่ มากนิ มนั

จึงหายได้ 

๓๘
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น่ีเหมือนกันกับการภาวนาปฏิบัติว่า ใครจะหาธรรม

หมวดไหนให้มันชัดๆ ให้มันถูกต้องกับนิสัยวาสนาตัวเอง ว่า 

เป็นอย่างน้ีๆ เลือกธรรมหมวดนี้มาปฏิบัติ ถ้าท�าอย่างน้ีได้ 

การภาวนาของเราจะไม่ล่าช้า มันจะคืบหน้าก้าวหน้าไปอย่าง

รวดเร็ว เหมือนกับยาถูกโรคนั่นแหละ มันจะไม่ล่าช้า มันจะ

หายวันหายคืน ไม่กี่วันไม่กี่คืนก็หายขาดได้เลย ไม่ต้องใช้เวลา

นานเป็นเดือนเป็นปีหรอก เอาสั้นๆ ก็ได้ นี้คือยาถูกกับโรค

การภาวนาถ้าท�าถกู เช่น เราจบัธรรมะทีถ่กูกบัจรติของ

ตัวเราเอง ตรงกับนิสัยวาสนาที่ตัวเองได้สร้างมา การภาวนา

ปฏบิตัมินัจะใช้เวลาไม่นานนกั มนัตรงกนัมนักเ็ข้าไปเลย เหมอืน

กับน็อตที่ขันกันกับตัวรถนั่นแหละ น็อต ๔ หุนเหมือนกัน แต่

มันเข้ากันได้ไหม ไม่ใช่ได้ทั้งหมดนะ น็อตบางตัว ๔ หุนเหมือน

กนั แต่เกลียวน็อตมนัต่างกนั ถ้าหวันอ็ตตวัเมยีมนัละเอยีด ตวัผู้

มันหยาบ ทั้งที่มัน ๔ หุนเหมือนกัน แต่มันขันเข้ากันไม่ได้ ไม่

ตรงกนั ถ้าเกลยีวกบัหวันอ็ตมนัเหมอืนกนัทัง้หมด มนัถงึจะเข้า

กันได้

๓๙
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การภาวนาก็เช่นเดียวกัน ธรรมะที่เราน�ามาปฏิบัติ

มันต้องตรงกันกับบารมีที่เราสร้างมาในอดีต เรื่องนี้เป็นเรื่อง

ยากพอสมควร เพราะไม่มีใครรู้ว่าใครคนไหนสร้างบารมีมา

อย่างไรในอดีต มันรู้กันได้ยากหรือไม่รู้เลย มีผู้เดียวที่รู้ได้ คือ 

พระพุทธเจ้า บรรดาพระสาวกทั้งหลายรู้ไม่ได้เลย

 ในครัง้พทุธกาล ยงัมคีนภาวนาปฏบิตัเิป็นพระอรยิเจ้าได้

มากมายก็เพราะอย่างนีเ้อง พระพทุธเจ้ายืน่ธรรมะให้เขาแต่ละ

คนไปปฏิบัติตรงตามที่เขามีวาสนาบารมีมา จึงท�าให้เป็น

พระอริยเจ้าได้เร็ว 

แต่เดี๋ยวนี้เราสุ่มเดากัน การสุ่มเดาก็ต้องเลือก เลือก

บ่อยๆ สุม่บ่อยๆ ถ้าตวันีไ้ม่ถกูกป็ล่อยทิง้ไป เอาตวัใหม่มาแทน 

เลือกเอาดูสิว่าถูกไหมลักษณะนี้ พูดง่ายๆ ว่าเหวี่ยงแหไปตาม

ยถากรรม เหวีย่งไปเรือ่ย เหวีย่งไป ดึงขึน้มา ดูซมีิปลาไหม ไม่มี 

กเ็หวีย่งใหม่ เหวีย่งแล้วดึงขึน้มา ดซูมีิปลาไหม ไม่ม ีเหวีย่งใหม่

อยู่นั่นแหละ เหวี่ยงบ่อยๆ นี่เหมือนกัน ปัญญาเรามันต้อง

๔๑



เหวี่ยงแหหาปลา

เหวี่ยงบ่อยๆ เช่นเดียวกัน

เหวี่ยงคืออะไร คือหาอุบายนั่นเอง เหวี่ยงหาอุบาย 

คอื การครุน่คดิตรติรองหาอุบายมาคดิพจิารณาอยูบ่่อยๆ ถ้า

ท�าบ่อยๆ อย่างนี้ ถ้าเราโชคดีขึ้นมาก็จะถูกกับวาสนาบารมีที่

เราสร้างมาในอดีต มันตรงกันเมื่อไร ก็เหมือนกันกับเหวี่ยงแห

นั่นแหละ ไปถูกปลาเมื่อไร มันจะรู้ทันทีว่า ถูกแล้วๆ ทั้งที่ว่า

เราไม่เหน็ตวัมนั แต่เรากร็ูว่้าถกูแล้ว เรยีกว่า เหวีย่งเดา สุ่มเดา

จนถูก 

ถ้าธรรมะที่เราปฏิบัติอยู่มันถูกกับเรา ใครเป็นคนรู้ ก็

เรานีเ้องทีจ่ะรู ้มนัไม่เหมอืนธรรมดา ถ้าธรรมะกับวาสนาบารมี

เรากับใจเราตรงกันเมื่อไหร่ มันจะบอกตัวเองทั้งหมด มันเป็น

ปัจจัตตังในความรู้สึก ในความคิด ความเห็น ความเข้าใจ มัน

จะชัดเจน พิจารณาอะไรมันจะมีความแยบคายง่ายๆ ไปเลย 

นี่คือมันตรงกัน

ถ้าไม่ตรงกันเม่ือไหร่ ความแยบคายมันจะไม่เกิดขึ้น 

ความแยบคายทีว่่ามากเ็หมอืนกบักนิยาทีว่่ามานัน่แหละ เหมอืน

กับขันน็อตนั่นแหละ ถ้าเกลียวไม่ตรงกัน หมุนไม่เข้า มันปีน

เกลียวกัน มันจึงไม่ได้ผล ในทุกสิ่งถ้ามันตรงกัน มันจะได้ดี มัน

๔๒
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จะได้ผลง่ายขึ้น 

ให้เราทัง้หลายเป็นนกัภาวนาปฏบิตั ิต้องขยนัหมัน่เพียร

ขึ้น ขยันคิด ขยันตริตรอง ขุดคุ้ยขึ้นมา พิจารณาในเรื่องสมมติ

ให้มากข้ึนๆ ทุกวนัๆ อย่าปล่อยวนัปล่อยคืนให้ผ่านพ้นไป ชวีติ

เราก็ผ่านไป แต่ปัญญาเราไม่ผ่าน อยู่ตัว หดอยู่ ไม่ได้เลย มัน

ต้องผ่านไปตามกนั มันต้องรูส้ภาพความเป็นจรงิของโลกเสมอ 

รู้โลกสมมตติวันี ้รูจ้ริงเหน็จรงิตามสมมตโิลก ถ้าผูใ้ดมสีตปัิญญา 

พจิารณาจนรูจ้ริงเหน็จรงิตามสมมติโลกได้เม่ือไหร่ ผู้น้ันจะผ่าน

จากโลกนี้ไปในชาตินี้อย่างแน่นอน

นีใ่ห้อบุายธรรมะเพียงสัน้ๆ ขอให้เราทุกคนได้น�าอบุาย

นี้ไปฝึกฝนอบรมสั่งสอนตัวเองอยู่เสมอๆ อีกวันใดวันหนึ่งข้าง

หน้า เรากจ็ะเป็นคนทีรู่จ้ริงเหน็จรงิตามความเป็นจรงิ ดงัอธบิาย

มานี้ ได้ให้อุบายธรรมะมา คิดว่าสมควรแก่เวลา
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