


แต่งอย่างไร...จะให้เธอรู้
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คำาปรารภ
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 

ลองอ่านดูสักนิด  คณะผู้จัดท�าได้ใช้เวลาและความสามารถเต็มที่



กับหนังสือชุดนี้ และหวังอย่างยิ่งว่าผู้อ่านจะได้ประโยชน์สม

เจตนารมณ์

หลวงพ่อได้พยายามที่จะสื่อความหมายค�าสอนของ     

พระพุทธองค์ให้เข้าใจได้ง่ายและปฏบิติัตามได้ เพือ่ว่าเม่ือปราศจาก

หลวงพ่อแล้ว ลูกศิษย์ก็จะยังเดินทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ช่วยถอดเทปทั้ง ๑๖ ชุดนี้ ได้แก่  

คุณพิราศิณี คุณเบญจ์ คุณฬฌญา พระทวี และพระดร.ณัฐ ผู้ช่วย

ตรวจทานในภาคภาษาบาลีและจดัท�ารปูเล่ม และโดยเฉพาะอย่าง

ยิ่ง คุณธนวัช (โหน่ง) ที่ช่วยเป็นที่ปรึกษาในการตั้งชื่อหนังสือและ

ออกแบบปกทัง้หมด เดก็ชายณฐัวชัต์ (น้องกร) ผูว้าดภาพประกอบ

ในเล่ม และคุณโสรัตยา (หมออิ๋ว) ผู้เป็นธุระในการจัดพิมพ์

ขออนโุมทนากบัทกุท่านแม้ไม่ได้เอ่ยนามมาในทีน่ี ้ทีม่ส่ีวน

ช่วยให้หนังสือชุดนี้ ส�าเร็จออกมาได้สมเจตนารมณ์ตามที่หลวงพ่อ

ทูลเคยตั้งใจไว้

ขอกุศลผลบุญที่เกิดจากการกระท�าน้ี จงส่งผลให้ท่านท้ัง

หลายบรรลุเป้าหมาย ไม่ว่าทางโลกหรือทางธรรมโดยสมบูรณ์ ให้

ปัญญาเกดิจนเป็นทีพ่ึง่ของตวัเองได้ ให้ทางสว่าง บรรลถุงึมรรคผล

นิพพานในเร็ววัน ในชาตินี้ ด้วยกันทุกถ้วนหน้าด้วยเทอญ

แม่ชีโย 

๘ มกราคม ๒๕๕๖



	 เราจะ	“แต่งใจ”	ทีเ่คยเป็น	เคยคดิ	เคยเชือ่	ทีท่�าให้

เราเป็นทุกข์มาโดยตลอดนี้เสียใหม่	อย่างไร	โปรดติดตามได้
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ยุคสมัย

จะให้อุบายในธรรมะบางส่วนเอาไว้ คือได้ถามๆ ดู

แล้วว่า คณะพวกเราทั้งหมดนี้ ส่วนใหญ่ยังไม่เคยปฏิบัติเท่าที่

ควร วันนี้จะอธิบายเรื่องศาสนาให้ฟังสักนิดหนึ่ง พอเป็นพื้น

ฐานเอาไว้

เรื่องพุทธศาสนาของเราที่เราเคารพนับถือกันอยู่ขณะ

นี้ ถือว่าพวกเราโชคดีที่ได้มาเกิดทันพุทธศาสนา พุทธศาสนา

นี้เกิดขึ้นมาเป็นครั้งเป็นคราว เป็นยุคเป็นสมัยเท่านั้น เกิดขึ้น

มาแล้วกเ็สือ่มไป ประวตัคิวามเป็นมาของพระพทุธเจ้าหลายๆ 

พระองค์ที่ผ่านมานั้น บางองค์ก็มีอายุสั้น บางองค์ก็มีอายุยาว 

ไม่เท่าเทียมกัน ส�าหรับภัทรกัปนี้ มีพระพุทธเจ้ารวมกันถึง ๕ 

องค์ แต่ก็ได้ผ่านไปแล้ว ๔ องค์ เหลืออีกองค์หนึ่งชื่อว่า          

พระศรีอริยเมตไตรย

ค�าว่า ภัทรกัป นั้นเป็นกัปของพระพุทธเจ้า บาง         

ภัทรกัปก็มี ๕ พระองค์ และจะไม่มากเกินไปกว่านี้ ในแต่ละ

๒



แต่งใจ

กัป บางกัปก็มี ๓ องค์ บางกัปก็มีองค์เดียว หรือมี ๒ องค์อย่าง

นี้เป็นต้น คือภัทรกัปที่เราอยู่นี้มีพระพุทธเจ้ารวมกัน ๕ องค์ 

พระองค์หนึ่งมีชื่อว่า กกุสันโธ นั้นเป็นภัทรกัปอันเดียวกัน แต่

ก็ผ่านไปแล้ว พระพุทธเจ้ากกุสันโธนั้นมีอายุขัย ๔๐,๐๐๐ ปี 

คือคนยุคนั้นสมัยนั้นมีอายุขัย ๔๐,๐๐๐ ปี เช่นเดียวกัน ฉะนั้น

ในยุคนัน้ พระพุทธเจ้ากกสุนัโธมาตรัสรูเ้ป็นพระพทุธเจ้ามอีายุ

ขัย ๔๐,๐๐๐ ปี เมื่อโปรดเวไนยสัตว์ทั้งหลายได้ผ่านไปแล้วก็

หมดไป เรียกว่าเป็น สุญกัป ยาวนาน

จนถึงพระพุทธเจ้าที่เรียกว่า พระโกนาคมโน มนุษย์

มีอายุขัย ๒๐,๐๐๐ ปี และก็เมื่อโปรดเวไนยสัตว์เสร็จภาระ

แล้วก็นิพพานไป แล้วก็ทิ้งช่วงมา อายุยาวนานอีก จนถึง

พระพุทธเจ้าองค์ที่ ๓ ชื่อว่า กัสสโป มีอายุขัยอยู่ ๑๐,๐๐๐ ปี 

เมื่อถึงยุคถึงสมัยนั้นก็โปรดเวไนยสัตว์ทั้งหลาย ก็ผ่านพ้นไป 

ทิง้ช่วงเป็นสญุกปัต่อมายาวนาน จนผ่านมาถึงพระพทุธเจ้าองค์

ปัจจุบัน คือยุคนี้สมัยนี้ เรียกว่า พุทธสมณโคดม

พระพทุธเจ้าพระองค์นีไ้ด้มาเกดิในช่วงอายขุยัคน ๑๐๐ 

ปี แต่พระองค์มีอายุขัย ๘๐ ปี แต่ตามปกติแล้วคนในยุคนั้น

มีอายุขัย ๑๐๐ ปี พระองค์ก็มีการโปรดเวไนยสัตว์ ผ่านพ้นไป 

๓



ยุคสมัย

พระองค์มีความเมตตาสงสารต่อสัตว์โลกทั้งหลาย จึงได้วาง

ศาสนาเอาไว้ ๕,๐๐๐ พระวัสสา 

พระพุทธเจ้าบางพระองค์ก็ไม่ได้วางศาสนาค�าสอนไว้ 

เมือ่หมดพระองค์กท็ิง้ไปอย่างนัน้ แต่พระพทุธเจ้าองค์ปัจจบุนั

นี้ได้วางศาสนาไว้ถึง ๕,๐๐๐ ปี เดี๋ยวนี้ได้ผ่านมาแล้ว ๒,๕๓๗ 

ปี เหลอือยูส่องพนักว่าปี ศาสนาพทุธของเรากจ็ะหมดจากโลก

นี้ไป ก่อนศาสนาจะหมดจากโลกนี้ไป อายุคนเราจะลงต�่าสุด

เหลืออยู่ ๑๐ ปีเป็นอายุขัย เด๋ียวนี้อายุขัยของคนเราโดยถัว

เฉลี่ยแล้วประมาณ ๗๕ ปีเป็นอายุขัย คือร้อยปีอายุขัยลดลง

หนึ่งปี ลดลงเรื่อยๆ นับจากวันนี้เป็นต้นไป อีก ๖,๕๐๐ ปีข้าง

หน้า คนจะมีอายุขัยเหลืออยู่ ๑๐ ปีเป็นอายุขัย เกิดมา ๓ ปีก็

จะแต่งงานกันได้ ตั้งครรภ์อยู่ ๓ เดือนก็จะคลอด นั่นคือยุคต่อ

ไป

แต่ก่อนจะถงึยคุนัน้ ศาสนาพทุธของเราได้หมดไปแล้ว 

และจะเป็นสุญกัป เป็นช่องว่างจากศาสนา คนในยุคนั้นจะอยู่

กันเหมือนสัตว์เดียรัจฉาน ต่างคนต่างอยู่ ไม่มีกฎหมายอะไร

รองรบัไว้เลย จิตใจของคนในยคุต่อไปนัน้จะก้าวร้าว จะมอีะไร

หลายๆ อย่างมากมายข้ึนมา เป็นคนที่มีความรุนแรงในทุกๆ 

๔



แต่งใจ

ด้าน จะเป็นราคะก็ดี ตัณหาก็ดี ความโลภ ความโกรธ ความ

หลงก็ดี จะมีความรุนแรงมากขึ้น ผิดปกติกว่าทุกวันนี้ เรียกได้

ว่าเป็นธรรมชาติของโลกนั่นเอง 

เมื่อถึงยุคคนมีอายุขัย ๑๐ ปีตายแล้วอย่างนี้ อายุขัยก็

จะเพิม่ข้ึนอีก มนัจะเพ่ิมได้เพราะในยคุน้ันจะมคีนมบุีญอกีกลุม่

หนึ่งลงมาเกิด เมื่อลงมาเกิดแล้ว คนกลุ่มนี้จะมาจับคู่กันเอง 

อยู่เป็นคู่ผัวตัวเมียกัน และมีลูกมีหลานออกมา จากนั้นมาคน

กลุ่มนี้เขาจะมีการรักษาปฏิบัติธรรมกรรมบถ ๑๐ อาศัยเทพ

เบ้ืองบนดูแลรักษาช่วยกัน จากนั้นมาอายุขัยของคนกลุ่มนั้น 

ตามปกติแล้วอายุขัย ๑๐ ปีตาย ต่อมานั้นอายุขัยจะเพิ่มขึ้นไป

เรื่อยๆ คือร้อยปี อายุขัยจะเพิ่มขึ้นหนึ่งปี เป็น ๑๑ ปีจึงตาย 

อีกร้อยปีจะเพิ่มขึ้นเป็น ๑๒ ปีจึงตาย อายุขัยจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 

เพ่ิมทุกร้อยปี จนอายุขัยของคนนั้นจะเพิ่มขึ้นมากขึ้นๆ จน

อายขุยัห้าสบิปี ร้อยปี อายขุยัพนัปี หมืน่ปี อายขุยัแสนปี อายขุยั

ล้านปี อายุขัยโกฏิปีไปเรื่อยๆ เมื่ออายุมากขึ้นเท่าไหร่ รูป

ร่างกายของคนในยคุนัน้กจ็ะใหญ่โตขึน้มาเป็นล�าดบัจนถงึอายุ

อสงไขยปี นี้เป็นเพดานของอายุขัยของมนุษย์โลก จากนั้นคน

จะมคีวามประมาท เพราะอยูก่บัโลกมายาวนาน เกดิความเบือ่

๕
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ในการเกิดหรือความเป็นอยู่ของตัวเอง ด้วยเหตุนี้อายุขัยก็จะ

ลดลงมา คือร้อยปีลดลงหนึ่งปี เหลืออายุขัยอยู่เป็นล้านๆ ปี 

อายุขัยเหลืออยู่ ๙๐,๐๐๐ ปี อายุขัยเหลืออยู่ ๘๐,๐๐๐ ปี

ในช่วงอายุขัย ๘๐,๐๐๐ ปีนี้เอง พระศรีอริยเมตไตรย 

จะลงมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า นี้คือความยาวนาน ดูสิว่ามัน

ต่างกนัขนาดไหน ส่วนมากเราเข้าใจว่า ศาสนาพทุธองค์นีห้มด

ไปก็จะมีอีกองค์หนึ่งแทนที่ลงมาง่ายๆ มันไม่ได้เป็นอย่างที่

เข้าใจ มนัเป็นสญุกัปอยู่ยาวนานเหลอืเกนิกว่าจะมพีระพทุธเจ้า

พระองค์หนึ่ง ถ้ากัปใดมีพระพุทธเจ้าองค์เดียวละก็ เวลาก็จะ

ยิ่งยาวนานมากกว่านี้อีกหลายสิบเท่า นี่เรียกว่าอายุขัย

๖
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พระพุทธเจ้าของเราองค์ปัจจบุนั ยงัมคีวามเมตตา

สงสารต่อมวลมนุษย์ว่า ยุคต่อไปนั้น ยังพอมีคนมีนิสัยมีปัจจัย

พอจะรู้แจ้งเหน็จรงิในสจัธรรมค�าสอนของพระองค์ได้ พระองค์

จึงได้วางศาสนานี้ไว้ให้แก่พวกเราทั้งหลาย

ต่อไปนี้จะอธิบายเรื่องของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน 

พระองค์ได้ตรัสรู้เป็นพระพทุธเจ้าแล้ว พระองค์ได้มองเห็นนิสยั

หรอืปัจจยัวาสนาบารมอีนิทรย์ีของมวลมนษุย์ทัว่โลกว่า ต่อไป

นี้พระองค์จะประกาศศาสนาอย่างไร จะให้คนในยุคนั้นสมัย

นั้น มีความรู้มีความเข้าใจในสัจธรรมค�าสอนของพระพุทธเจ้า

สัจธรรมคำาสอนของพระพทุธเจ้านัน้ พระองค์เอามา

จากไหน พระองค์ก็เอามาจากบุคคลนั้นเอง เอาเร่ืองของ

บุคคลมาสอนคน เรื่องคนนั้นมีความดีอย่างนี้ เขาได้สร้างบุญ

กศุลบารมมีาอย่างน้ี กเ็อาเรือ่งคนดนีัน้แหละมาประกาศให้คน

ได้รู้ได้เข้าใจ เพื่อเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติ หรือบางคนมี

๘



แต่งใจ

ความชั่ว ท�าไม่ดีไม่งาม กรรมตามสนอง ก็เอาเรื่องของกรรม

ช่ัวของคนๆ นัน้แหละมาบรรยาย มาประกาศให้โลกได้รูว่้า การ

ท�าชัว่เป็นอย่างน้ี เพือ่ให้เราทัง้หลายได้กลวัในความชัว่ ไม่อยาก

ท�า ไม่กล้าท�าความชั่วเหล่านั้น

อีกอย่างหนึ่ง เมื่อพระพุทธเจ้าจะประกาศศาสนานี้ มี

หลักอะไรในการเร่ิมต้นในการประกาศศาสนา พระองค์จะมอง

เห็นนิสัยของคนว่า คนยุคนั้นมีความเห็นผิดทั่วๆ ไป คือไม่

เข้าใจในการปฏบัิติเพือ่จะบรรลธุรรมเป็นพระอรยิเจ้าได้ เพราะ

คนเป็นมิจฉาทิฏฐิ มีความเห็นผิดต่อแนวทางมรรคผลนิพพาน 

เมือ่คนเหน็ผดิอย่างนี ้พระองค์จะอธบิายให้เขาฟังอย่างไร เขา

จึงจะกลับตัวกลับใจ กลับมายอมรับความจริงที่พระพุทธเจ้า

ได้สอนเอาไว้

อุบายที่จะแก้มิจฉาทิฏฐิของคนเหล่าน้ันได้มีอะไร มี

ความจริง เอาความจริงที่มีอยู่เป็นอยู่ทั้งหมดนั้นแหละ มา

สอนเขา ให้เขารู้ว่าความจริงของโลกเป็นอย่างนี้ กล่าวคือ 

เมื่อมีการเกิดขึ้นมาแล้ว มาแก่ แล้วก็มาเจ็บ แล้วก็มาตาย 

มีการพลัดพรากจากกัน มีความทุกข์ ร้องห่มร้องไห้ เพราะ

การยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดเป็นทุกข์ แม้แต่ความยึดมั่นถือมั่นใน

๙



กลับตัวกลับใจ

ธาตุขันธ์ของตัวเองก็เป็นทุกข์เช่นเดียวกัน

พระพุทธเจ้าจงึได้วางแนวทางทีจ่ะแก้ไขปัญหาให้บุคคล

กลุ่มนั้นได้เข้าใจ เอาหลักความจริงน้ันแหละไปสอนเขา พูด

ง่ายๆ ว่า คำาสอนของพระพทุธเจ้าเป็นหลักเปล่ียนแปลงความ

คิดเหน็ แต่ก่อนเขามคีวามคดิเห็นอย่างน้ี แต่บดัน้ีพระพทุธเจ้า

จะเอาความจริงอย่างนี้ไปเปลี่ยนความคิดเห็นของเขา ให้

เขาได้เกดิความสำานกึว่า ตัวเรานีไ้ม่มอีะไรเป็นของส่ิงทีเ่ท่ียง

แท้แน่นอนแต่อย่างใด เกิดขึ้นมาแล้วก็เพียงมาหาอยู่หากิน 

แล้วก็ตายไป ถงึจะมคีวามรกั ความยนิดีพอใจในกามคณุก็ตาม 

ความยินดีพอใจในกามคุณนี้เองที่เป็นเหยื่อล่อให้สัตว์โลกทั้ง

หลายได้มาหลงงมงายกันอยู่ทั่วโลก

๑๐
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บ้านพักอาศัย

พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่า ทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามี

กรรมสิทธิ์อยู่ว่าเป็นของเรานั้นไม่จริง ทุกอย่างในโลกนี้ไม่มี

สิง่ใดเป็นของของเราทัง้สิน้ สมมตว่ิาวตัถสุมบตัทิัง้หลายทัง้

ปวงก็ดี ทั้งหมดนี้ก็ไม่มีวัตถุสมบัติอะไรในโลกนี้จะเป็นของ

ของใคร

ทกุคนทีเ่กดิมาแล้วมสีทิธทิีจ่ะหาปัจจัยทัง้หลายในโลก

ใบน้ี มาหล่อเล้ียงชีวิตตัวเองไว้ได้ เรียกว่าหาอยู่หากิน ท�าไร่

ท�านา เรียกว่าปัจจัยสี่เหล่านี้ เมื่อหามาได้เท่านี้ ก็มาอยู่ไป กิน

ไป อาศัยไป เพื่อบรรเทาประทังชีวิตให้อยู่ได้วันหนึ่งคืนหนึ่ง 

เม่ือที่สุดแล้วก็ล้มหายตายจากกันไป วัตถุสมบัติที่หามาได้

ทั้งหมดนั้น ถ้ายังใช้ไม่หมดก็ทิ้งกับโลกนี้ต่อไป ให้ลูกหลานรับ

สืบทอดต่อกนัไป เมือ่ลกูหลานเหล่านัน้รบัสบืทอดต่อกนัไป ถงึ

เวลาเขาก็ตายกันไปอีก สมบัติยังตกค้างอยู่ในโลกนี้อีกต่อไป 

นี่สมบัติของโลกนั้นเป็นอยู่อย่างนี้ คนเราก็เป็นอยู่อย่างนี้ จึง

ไม่มีคนใดคนหน่ึงในโลกนี้จะมายึดถือเอาสมบัติทั้งหมดเป็น

๑๒
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สมบัติของเขาได้อย่างแท้จริง

พระพุทธเจ้าได้ประกาศความจริงเหล่านี้ให้เขาฟัง 

ให้เขาได้รูว่้าทกุสิง่ทกุอย่างนัน้ ไม่มสีิง่ใดเป็นของของใครทัง้

สิ้น ให้เขาได้เข้าใจว่า ถ้าสิ่งใดไม่มีของใครแล้วอย่างนี้ จะ

มาเกดิทำาไมหนกัหนา เกิดข้ึนมาแล้วกห็าอยูห่ากนิ เป็นทุกข์

ขนาดไหน แล้วก็ตายไปเสีย พระพุทธเจ้าได้มองเห็นความ

จริงอย่างนี้ จึงเอามาเทศน์ให้เขาฟัง

แม้แต่สงัขารร่างกายท้ังหมดท่ีเรามอียูทุ่กวันนีก็้ด ีรปู

ร่างกลางตวัทัง้หมดนี ้ไม่มรีปูร่างกลางตวัส่วนใดเป็นของเรา

อย่างแท้จริง อันนี้เป็นรูปสังขาร คือสังขารของจิตได้สร้าง

รูปสังขารตัวนี้ขึ้นมา แล้วก็อาศัยกันไป

เหมอืนเราสร้างบ้านขึน้มาหลงัหนึง่ เมือ่สร้างขึน้มาแล้ว

ก็มาอาศัยบ้านหลังนี้ ต่อไปเมื่อบ้านหลังนี้ทรุดโทรม หักพังลง

ไปแล้วเมื่อไหร่ก็ทิ้งไป แล้วก็สร้างบ้านหลังใหม่อยู่ต่อไป

อันนี้ฉันใด ใจเราเมื่อมาสร้างสังขารร่างกาย รูปร่างนี้

ขึ้นมาแล้ว มันก็มาแก่ มาเจ็บ แล้วก็มาตายจากกันไป แต่จิตใจ

นั้นหาได้ตายไม่ มีแต่จะไปสร้างภพสร้างชาติ หารูปนามต่างๆ 

๑๓
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มาเป็นทีพ่กัของใจอกีต่อไป นีเ่รียกว่าจติใจของเรานัน้สร้างกาย

ข้ึนมา ก็เพยีงแต่มาอาศยัชัว่ครูช่ัว่คราวเท่านัน้ แล้วกม็าพลดัพราก

จากกนั ในการพลดัพรากจากกนัในระหว่างกายกบัใจนี ้กใ็ห้

รูเ้หน็ว่าความเป็นจรงิของโลก เป็นอยูอ่ย่างนี ้ให้คนทัง้หลาย

ในยุคนั้นมีความเข้าใจ ไม่ไปยึดมั่นถือมั่นว่าสิ่งใดเป็นของของ

เราทั้งสิ้น

๑๔
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พระพทุธเจ้ามาแก้ไขปัญหาของคนทีม่คีวามคดิผดิ 

ความเข้าใจผิด ที่เป็นมิจฉาอยู่นั้น ให้กลับมาเข้าใจตามความ

เป็นจรงิ เรียกว่าเป็นสัมมาทฏิฐ ิมคีวามเข้าใจอย่างถกูต้อง เหน็

ชอบ เป็นธรรม

พระองค์จึงได้วางหลักแนวทางปฏิบัติไว้ ๘ ประการ 

เรียกว่า มรรค ๘ เริ่มต้นตั้งแต่สัมมาทิฏฐิเป็นหลักใหญ่ เป็น

หลักส�าคัญ และก็สัมมาสังกัปโป ตัวรองลงมา

ถ้าหากว่าทุกคนมีความเข้าใจในหลักเหตุผล ตามหลัก

ความเป็นจริงของสัมมาทิฏฐิแล้วอย่างนี้ การพิจารณาส่ิงใด 

ด�าริสิ่งใด ก็เป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักเหตุผล นี่ก็เพราะ

พระพทุธเจ้ามาแก้ไขปัญหาตวัน้ี พดูง่ายๆ ว่าพระพุทธเจ้าสอน

พุทธบริษัทในครั้งพุทธกาลนั้นเพื่ออะไร สอนเพื่อให้บุคคลนั้น

มีความเข้าใจตามหลักความเป็นจริงที่มีอยู่ในโลก 

๑๖



แต่งใจ

ความเป็นจรงิภายในคอืตวัเรา ความเป็นจรงิภายนอก

คือสิ่งอื่น สัตว์อื่น สิ่งภายในก็ดี ภายนอกก็ดี ใกล้ก็ดี ไกลก็ดี 

หยาบก็ดี ละเอียดก็ดี ให้มีความรู้จริงเห็นจริงด้วยกันทั้งหมด 

สิง่ทัง้หมดนีจ้ะมหีลกัฐานประการใด มนัเป็นของทีถู่กต้องแล้ว 

พระองค์จงึได้วางหลกัความเป็นจรงิอกีอย่างหนึง่ เรยีก

ว่า ไตรลักษณ ์ไตรลักษณ์นี้เป็นตัวรับประกัน เป็นตัวชี้ขาด

ได้ว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอน นอกจากความตาย

อย่างเดยีว คอืให้รูจ้กัของทีไ่ม่เทีย่ง ท่ีเรายดึถือยดึมัน่กันอยูท่กุ

วนันี ้ยดึในสิง่ทีไ่ม่เทีย่ง เมือ่เราเข้าใจว่าเทีย่ง จะเกดิความทกุข์

ขึ้นมา ความทุกข์ของคนเรามันอยู่ที่นี่ ความทุกข์กาย ความ

ทกุข์ใจ ความเข้าใจผดิในสิง่ทีไ่ม่เทีย่งว่าเทีย่ง มคีวามเข้าใจผดิ

ในของของเรา และมาแก้ไขปัญหาตัวนี้ ทั้งนี้มีสัมมาทิฏฐิ คือ

ปัญญาความเห็นชอบ อย่างใหญ่เป็นหลักประกัน

การประกาศศาสนาของพระพุทธเจ้าเริ่มต้นจากจุด

นี้จุดเดียว คือ สัมมาทิฏฐิ เริ่มค�าสอนตรงนี้ ถึงจะมีค�าสอนอีก

ต่อไป กม็ารวมอยูใ่นสัมมาทฏิฐิตวัเดียว พระองค์ได้พูดได้อธบิาย

ชัดเจนแล้วว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย รอยเท้าสัตว์ทั้งหลายใน

โลกนี ้ย่อมมารวมอยูใ่นเท้าช้างแห่งเดียว บรรดาธรรมทัง้หลาย 

๑๗
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ย่อมมารวมอยูใ่นความเหน็ชอบ คือสมัมาทิฏฐินีแ้ห่งเดยีวเท่านัน้ 

บรรดามรรคทั้งหลาย ๗ ข้อ คือ สัมมาสังกัปโป สัมมาวาจา 

สัมมากัมมันโต สัมมาอาชีโว สัมมาวายาโม สัมมาสติ สัมมา

สมาธิ กม็ารวมอยู่ในสัมมาทฏิฐิ คอืความเห็นชอบนี้อยา่งเดียว

นั้นเอง ตัวนี้เป็นหลักส�าคัญ มีทางเส้นเดียวเท่านี้ ถึงจะมีใน 

โพธิปักขิยธรรม ๓๗ ก็ดี เช่นว่ามีอินทรีย์ ๕ มีพละ ๕ มี         

อิทธิบาท ๔ หรือสติปัฏฐาน ๔ ก็ตาม ทั้งหมดนี้ไปรวมอยู่กับ

สัมมาทิฏฐิตัวเดียว นี้เป็นหลักใหญ่

๑๘
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เมือ่เราพจิารณาเรือ่งสตปัิฏฐานทัง้ ๔ พิจารณาปฏบิตัิ

ในแง่ว่า กาย เวทนา จิต ธรรม การภาวนาในเรื่องสติปัฏฐาน

ทัง้ ๔ นี ้อาศยักายเป็นหลกัข้อหนึง่ จะพจิารณาอย่างไร ปฏบิตัิ

อย่างไรต่อกายส่วนนี้ เมื่อกายเรามีอยู่อย่างนี้แล้ว

การพจิารณากายให้เป็นไปในรปูสมถะกย่็อมท�าได้ หรอื

ภาวนาทางกายให้เป็นวิปัสสนาก็ท�าได้เช่นเดียวกัน แต่การ

พิจารณารูปกายที่เรียกว่า กายานุปัสสนา นั้น ถ้าพิจารณาใน

รูปสมถะแล้ว จะเพียงก�าหนดสติระลึกรู้อยู่ในกายส่วนใดส่วน

หนึ่ง จะยืน เดิน นั่ง นอน ก็ดี ระลึกรู้อยู่เท่านั้น ดังที่ท�ากันอยู่

ทุกวันนี้ เป็นลักษณะที่ว่า กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน เวลานั่งก็

รู้ว่าเรานั่ง เวลาเราคู้แขน เหยียดแขน ก็รู้ว่าเราคู้แขน เหยียด

แขน เมือ่อวัยวะของกายเคลือ่นไหวไปอย่างไร กม็สีตริะลกึการ

เคลื่อนไหวของกายส่วนนี้ อนันีเ้ป็นลกัษณะทีว่่า อุบายของสติ

เป็นที่ตั้ง ครองอยู่ในสมถกรรมฐาน
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ส่วนจะปฏิบัติอยู่กับกายให้เป็นวิปัสสนากรรมฐานนั้น

ท�าอย่างไร เราต้องมาศึกษาหลกัของกรรมฐานท้ังสองนีใ้ห้เข้าใจ

เสยีก่อนว่า กรรมฐานทัง้สองนีม้คีวามเกีย่วข้องกนัอย่างไร และ

มคีวามแตกต่างกันอย่างไร กรรมฐานทัง้สองนีม้คีวามแตกต่าง

กนัอยูม่าก มีอบุายการปฏบัิตต่ิางกนั ลักษณะของสมถกรรมฐาน

นั้น เป็นอุบายที่ห้ามความคิดทุกประเภท จะคิดโน่นคิดนี่ ปรุง

นั่นปรุงนี่ หรือว่าคิดหน้าคิดหลัง ซ้ายขวา หรือคิดเรื่องอดีต 

อนาคตนี้ ห้ามเด็ดขาด คือห้ามความคิดทุกอย่าง เพียงว่าให้

ระลึกรู้อยู่กับกายเราอย่างเดียวเท่านั้น นั้นคือหลักของสมถะ 

แต่หลักวิปัสสนานั้นไม่เหมือนกัน หลักวิปัสสนาเป็น

หลักใช้ความคิด ไม่เหมือนกับสมถะ คือคิดพิจารณาแยกแยะ

สิ่งที่เรามีความเข้าใจอยู่นั้น ออกมาเปิดเผยให้รู้หลักความจริง

ของสิง่เหล่านี ้ความคดินี ้คิดได้ทัง้อดตี ทัง้อนาคต และปัจจบุนั 

คือคิดให้เป็นไปตามหลักความจริงทั้งหมด เช่น พิจารณาเรื่อง 

อสุภะเป็นต้น เอาเริ่มต้นลงมาตั้งแต่ เกสา โลมา นะขา ทันตา 

ตะโจ รื้อสิ่งที่เป็นส่วนของกายน้ีออกมาเป็นชิ้นเป็นส่วน ให้

พิจารณาลงสู่อสุภะอสุภัง ของไม่สวยไม่งามอย่างนี้เป็นต้น นี่

คือลักษณะการใช้ปัญญาพิจารณาในหลักวิปัสสนา
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วิปัสสนา แปลว่า ตัวปัญญา ถ้าพูดตามภาษาชาวบ้าน

เราแล้วก็ว่าเป็นตัวความคิด ถ้าพูดภาษาธรรมก็คือปัญญา จะ

พดูสูงกว่านีเ้รยีกว่าวปัิสสนากไ็ด้ แต่ยงัไม่ถงึขนาดวปัิสสนาโดย

สมบูรณ์ เราเอาแค่ว่าหลกัปัญญา อนันีก้ใ็ช้ได้ นัน่คอืหลกัปัญญา

นี้เอง เป็นหลักวิปัสสนา คือความครุ่นคิด การตริตรอง การ

ใคร่ครวญ การวจิยัวเิคราะห์ต่างๆ ให้เป็นไปตามหลกัความเป็น

จริงทั้งหมด นี่คือว่าหลักวิปัสสนา
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ให้เห็นความไม่เที่ยงของร่างกายว่าเป็นอย่างไร ให้

รู้จักว่าความไม่เที่ยงของกายนี้มีความเป็นมาในอดีตเกี่ยวข้อง

กับปัจจุบันน้ีอย่างไรบ้าง ให้มองเห็นชีวิตของเราในปัจจุบันนี้

ว่าชีวิตของเราไม่ได้เกิดชาติเดียวเท่านี้ มันยังมีอดีตส่งผลมา 

ท�าให้คนเราทุกวันนี้มีสภาพความเป็นอยู่แตกต่างกัน นั่นคือ

กรรม 

กรรมมันตามสนองถึงให้ผลมาอย่างนี้ คนจึงมีความ

แตกต่างกันอย่างน้ี น่ีก็ส่วนหนึ่ง คนเราเกิดมาแล้วอายุขัยไม่

เท่าเทียมกันก็เพราะกรรม นี่การพิจารณาเรื่องกรรม ในอดีต

มาถึงปัจจุบันนี้ กรรมให้ผลไม่เท่าเทียมกัน ส�าหรับคนทุกวันนี้

ยุคนี้มีอายุสั้นเพราะอะไร เพราะกรรมในตัวปาณาติบาต คน

นัน้ได้ฆ่าสตัว์ตดัชวีติมามาก เมือ่ถงึยคุนีอ้ายขุยักส็ัน้ไป การฆ่า

สัตว์ก็ดี การลักทรัพย์ก็ดี ผิดในกามก็ดี ตัวพูดเท็จพูดไม่จริงก็

ดี ตัวสุราก็ดี พระพุทธเจ้าทรงมองเห็นสิ่งที่เป็นกรรมทั้งหมดนี้ 

และพระองค์กเ็อาสิง่ท้ังหมดนีม้าสอนเราเอาไว้ โดยการใช้ความ

๒๔



แต่งใจ

คิด ให้เราคิด สอนตัวเอง หรือพูดง่ายๆ ว่า ค�าสอนของ

พระพุทธเจ้า คือหลัก คืออุบายสอนใจโดยตรง 

ใจเรานีเ้ป็นส่ิงท่ีสอนได้ยาก ไม่มสีิง่อืน่ใดในโลกจะสอน

ได้ยากเท่ากับใจของเรา ด้วยเหตุนี้ใจจึงเลื่อนลอยตามกระแส

โลกมาเกิดหลายกปัหลายกลัป์ หลายชาตหิลายภพจนถงึปัจจบัุน

นี้ ก็เพราะใจเราสอนยากนั่นเอง เรื่องการสอนใจนี้ ถ้าไม่ใช้

ปัญญาสอนแล้ว จะไม่มีสิ่งอื่นใดจะสอนได้ นี่เป็นหลักสอนใจ

โดยตรง ท�าไมจึงต้องสอนใจ ก็เพราะใจมันหลงนั่นเอง

ค�าว่า หลง หลงกับโลกอันนี้ หลงทั้งภายในตัวเอง และ

ก็หลงสิง่ภายนอกด้วย หลงสิง่ทีมี่ชวีติ และหลงสิง่ไม่มีชวีติ เมือ่

มีความหลงข้ึนมาเมื่อไหร่ ความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นว่าเป็น

เรา เป็นของของเรา ย่อมปรากฏขึ้นกับเรานี่เอง

นี่เป็นหลักท่ีพระพุทธเจ้าจะสอนให้เราเข้าใจอย่างนี้ 

เพื่อให้รู้ว่าการเกิดมาในโลกนี้มีความทุกข์อย่างไรบ้าง เริ่มต้น

จากทุกข์ทางกายหยาบๆ นี้เป็นอย่างไร ให้เราเข้าใจในส่วนที่

เป็นทุกข์

ทุกข์ทางกายนี้ ถือว่าเป็นสภาวะทุกข์ที่มีอยู่ประจ�าตัว 
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เป็นของตายตัวอยู่แล้ว ส่วนทุกข์ภายนอก ซึ่งมี เสียง กลิ่น รส 

โผฏฐพัพะ ทัง้หมดนี ้เป็นส่วนท่ีท�าให้เราทกุข์ได้ทัง้น้ันเลย ความ

พอใจยนิดใีนกามคณุทัง้หลายทัง้หมดนี ้เป็นสิง่ทีท่�าให้เกดิความ

ทุกข์ด้วยกันทั้งนั้น พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสไว้ว่า เมื่อคนเรามี

ความยึดมั่นถือมั่นว่า สิ่งนี้เป็นของของเรา บุคคลนั้นจะไม่เป็น

ทกุข์ไม่มใีนโลก ความทกุข์ของคนบนโลกนีม้มีากมายเหลอืเกนิ
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เราจะเอาเรื่องความเป็นจริงทั้งหมดนี้มาสอนกัน ค�า

สอนของพระพุทธเจ้าเป็นเร่ืองของความจรงิ เอาเรือ่งความจรงิ

มาสอน สิ่งใดไม่จริงไม่ต้องสอน เพราะมันไม่มีประโยชน์ เอา

ความจรงิทีม่อียูเ่ป็นอยู ่มาสอนกลุบตุรลูกหลาน จะรูไ้ด้เห็นได้ 

สอนให้คนเห็นสัจธรรม

ธรรมะที่เอามาสอนนี้ ไม่ใช่ว่าเอามาจากดินฟ้าอากาศ

อะไร เอาเร่ืองของคนมาสอนคน เมื่อเรารับฟังค�าสอนของ

พระพุทธเจ้าอย่างนี้แล้ว ก็น�าค�าสอนนั้นมาสอนตัวเองอีกต่อ

หนึ่ง การฟังครูบาอาจารย์อธิบายธรรมะ ก็ยังเป็นการอบรม

ภายนอกอยู่ เราเพยีงแต่ไปรบัข้อมลูข่าวสารจากครบูาอาจารย์

ไว้ แล้วก็เอามาอบรมตัวเองอีกต่อหนึ่ง

คนจะอบรมตัวเองได้นั้นต้องมีปัญญา ปัญญาของคน

เราในโลกนีม้ด้ีวยกันทุกคน ไม่ว่าถอืศาสนาอะไรกต็าม เมือ่เกดิ

ขึ้นมาแล้วมีปัญญาด้วยกันทั้งนั้น หรือคนทั่วโลกนี้เกิดขึ้นมา
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แล้ว แต่ปัญญาของเขานัน้เป็นปัญญาฝ่ายโลกยีะ คอืคดิในทาง

โลก ไม่เข้าใจในทางธรรม เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงเอา

ปัญญาที่เขามีอยู่แล้วให้เขาคิดเอง ถ้าเราพิจารณาอย่างนี้มัน

ต้องรู้หลัก

เม่ือพระพุทธเจ้าประกาศศาสนาครั้งแรกนั้น ไม่ว่า

พระองค์จะไป ณ ที่แห่งใด จะมีคนมาชุมนุมกันมากมาย และ

พระองค์ก็จะประกาศความจริงให้เขาฟัง คือยังไม่มีหลักการ

อื่นใดในครั้งพุทธกาลว่า เมื่อคนมารวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อน

แล้วอย่างนี้ ให้พากันรักษาศีลให้บริสุทธิ์ก่อนนะ พระพุทธเจ้า

ไม่สอนอย่างนั้น ท่านสอนให้คนรู้ความจริงอย่างเดียว จะสอน

ศีลได้อย่างไร เพราะเขายังไม่รู้จักศีล จะว่าตัวปาณา อทินนา 

ก็ว่าไม่ได้ หรือจะสอนสมาธิ เขาก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกัน พระองค์

มีแต่สอนเรื่องความจริงให้เขาฟัง ให้เขาระลึกรู้เท่านั้นเอง

ในครัง้พุทธกาลน้ัน ถ้าตามประวตัขิองพระอริยเจ้าแล้ว 

ส่วนใหญ่ฆราวาสจะไม่รู้จักศีลเลย ศีลห้าเป็นอย่างไรก็ไม่รู้ นี่

เล่าตามประวัติของพระอริยเจ้าท่ีเป็นฆราวาสเห็นชัดทีเดียว 

หลกัการประกาศศาสนาของพระพทุธเจ้า เริม่ต้นจากอะไรกนั

แน่ สมมติว่ามีกรรมฐาน ๒ อย่าง
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๑) สมถกรรมฐาน

๒) วิปัสสนากรรมฐาน

กรรมฐาน ๒ อย่างน้ี ถ้าจะให้ถามหรือให้เกิดความ

เข้าใจว่า พระพุทธเจ้าสอนกรรมฐาน ๒ อย่างนี ้สอนอะไรก่อน

กัน น่ีสมมติว่าค�าถามออกมาอย่างนี้ คือสอนเพื่อว่า ๑) ท�า

สมาธิ ๒) สอนเรื่องปัญญา พระพุทธเจ้าต้องสอนปัญญาก่อน

ทั้งนั้นเลย ไม่มีค�าว่าสอนสมาธิก่อนแต่อย่างใด สอนปัญญาคือ

อะไร คอืสอนให้คนมคีวามเข้าใจ ปัญญาเขามอียูแ่ล้ว แต่อาศยั

เขาคิดให้เข้าใจตามเหตุตามผล ตามหลักความเป็นจริง

พระพทุธเจ้าสอนอญัญาโกณฑญัญะ หนึง่ในปัญจวคัคย์ี

ทั้งห้า ท่านสอนปัญญาทั้งนั้นเลย ที่สุดที่ท่านสอนมี ๒ อย่าง 

น้ันคือ อัตตกลิมถานโุยค คอืสอนให้เข้าใจว่า คนอยากทนทกุข์ 

ทรมานล�าบาก เหมอืนกบัพวกฤาษชีไีพรทีเ่ขาเป็นกนัน้ัน ใช้ไม่

ได้ ไม่ถูกหลักถูกทาง 

กามสุขัลลิกานุโยค คือสอนให้รู้จักโทษ ทุกข์ ภัยของ

กามคณุ ใจมีความยนิดี มคีวามรักในกามคณุ คอื รูป เสียง กล่ิน 

รส นั้นเป็นทุกข์อย่างไร ก็ต้องสอนให้ปัญญาแก่ปัญจวัคคีย์นั่น
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แหละ ได้ตรึกตรองใคร่ครวญตามค�าสอนของพระพุทธเจ้านั้น

ไป คอืปัญญาของคนนัน้มอียูแ่ล้ว แต่ขาดผูน้�า ผูช้ีแ้นะแนวทาง 

ให้เท่านั้นเอง แต่ถ้ามีผู้แนะแนวทางให้ ให้ข้อมูลที่ดี ให้ข้อมูล

ที่ถูกต้องเป็นธรรมแล้ว ปัญญาที่เขามีอยู่นั้น เขาก็คิดตามได้ 

คิดตามเหตุผลไปได้เลย ไม่จ�าเป็นจะไปให้ปัญญาเกิด เพราะ

มนัมอียูแ่ล้วปัญญาน้ัน แต่มนัขาดข้อมลูทีผู่น้�าชีแ้นะ นีก่ารตรกึ

ตรอง นีค่อืธรรมชาตขิองคน ของปัญญาของคน ในครัง้พทุธกาล
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ยกตัวอย่าง พ่อแม่ของ นางมาคันทิยา พ่อแม่นาง 

มาคันทิยานี้มีลูกสาวงามคนหนึ่งชื่อนางมาคันทิยา ทีนี้พ่อแม่

ก็พยายามจะให้แต่งงานกับชายที่มีรูปสวยรูปงามเท่าเทียมสม

กนักบัลกูสาวตวัเอง แต่กห็าไม่ได้ คนไหนมาสูข่อกม็แีต่คนขีร้ิว้

ขีเ้หร่ รูปร่างกลางตวักไ็ม่สวยงามเหมอืนลูกสาวของเรา กห้็าม

ไว้ก่อนอย่าเพิ่งแต่ง

มาในวันหนึ่ง ผู ้เป็นพ่อออกไปธุระข้างนอกบ้าน 

พระพุทธเจ้าจึงมองเห็นได้ว่า พ่อพราหมณ์ แม่พราหมณ์ ทั้ง

สองนั้นมีนิสัยบารมีมาก่อนในอดีต แต่บัดนี้เขามีความเห็นผิด

หลายๆ อย่าง พระองค์จะมาสอนมาโปรดสองผวัเมยีนี ้พระองค์

จึงมาปรากฏตัวให้เห็นในที่นั้น

เมือ่พ่อพราหมณ์เหน็แล้วอย่างนี ้แทนทีจ่ะกราบจะไหว้

เคารพบูชา พอดูปั๊ปเห็นทันทีเลยว่า เอ้อ ท�าไมบุรุษท่านนี้จึง

สวยนัก คู่ควรกับลูกสาวของเรามากจริงๆ ลูกสาวเราก็สวย
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อย่างนี้ คนนี้ก็สวยอย่างนี้ ถ้าคนนี้ได้เป็นลูกเขยเราเมื่อไหร่ละ

ก็ ลูกสาวเราจะมีความสุขขนาดไหน ก็มีความมั่นใจว่า เดี๋ยว

จะเอาลูกสาวเรามาเทียบดูซิว่า ความสวยของลูกสาวของเรา

นัน้กบัความสวยของบรุษุท่านนี ้จะสวยงามเท่าเทยีมกนัขนาด

ไหน ถ้าเท่าเทียมกันแล้วก็จะให้แต่งงานกันเลย จึงได้บอก

พระพุทธเจ้าไปว่า ดูก่อน บุรุษ ท่านต้องยืนคอยฉันอยู่ที่นี่นะ 

ฉนัมธีรุะกบัข้างบ้านนดิหน่อย เดีย๋วออกมา พระพทุธเจ้ารูแ้ล้ว

ว่า พ่อพราหมณ์จะไปเรียกลูกสาวมา พระองค์ก็ยืนรอ

เม่ือพ่อพราหมณ์เข้าไปแล้ว ก็ได้บอกให้แม่พราหมณ์ 

กบัลกูสาวให้ไปแต่งตนแต่งตวั เครือ่งประดบัประดา สวยอย่างไร

ท�าเตม็ท่ี สวมใส่เตม็ที ่มบีรุษุท่านหน่ึงสวยมากไปคอยข้างบ้าน

แล้ว คือจะดึงลูกสาวมาเทียบให้ได้ พอเสร็จแล้วก็พาลูกสาว

และแม่พราหมณ์ออกมา พอมาก็ไม่เห็นพระพุทธเจ้าแล้ว คือ

อ�านาจฌานของพระพุทธเจ้าปิดบังเอาไว้ พระองค์ก็หนีจากที่

นั้นไปประมาณซักยี่สิบเมตรคงจะได้ แม่พราหมณ์เห็นว่า เออ

นี่ พ่อพราหมณ์ รอยเท้าบุรุษอย่างนี้ มิใช่ผู้เสพกามคุณ ไหน 

อยู่ที่ไหนไปดูซิ หาไปหามาไปเจอพระพุทธเจ้ายังยืนอยู่ใกล้ๆ 

นั้นเอง ก็บอกแม่พราหมณ์ แม่พราหมณ์ บุรุษที่ว่ามายืนอยู่ที่
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นี้แล้ว เข้ามา เข้ามา เมื่อเข้ามาก็ดึงลูกสาวตัวเองเข้ามาเทียม

คูใ่ห้ได้ ดซูขินาดน้ัน มาเทยีมคูใ่ห้ได้ว่า ความสวยงามจะก�า้เกนิ

กนัอย่างไรบ้าง ในช่วงเดยีวกนัพระพทุธเจ้ากไ็ม่ได้ว่าอะไร กไ็ด้

บอกไปว่า ดูก่อน พราหมณ์ ฟังก่อน เราจะอธิบายความจริง

ให้ฟัง

พระพุทธเจ้าก็อธิบายความจริงให้เขาฟังเสียเลย ไม่ได้

บอกว่า เธอรับศีลก่อน พราหมณ์ ไม่ได้พูด เธอท�าสมาธิก่อน 

พราหมณ์ ไม่ได้พูด นึกค�าบริกรรมก่อน พราหมณ์ ไม่ได้พูด 

อธบิายความจรงิให้เขาฟัง ให้พราหมณ์นัน้ฟัง พราหมณ์ทัง้สอง

ผัวเมียก็ยืนฟังอย่างตั้งใจ เมื่อฟังไป นึกไป พิจารณาไปตามค�า

สอนของพระพุทธเจ้า คือก็พูดความจริง พระพุทธเจ้าพูดจริง

ทัง้หมด เมือ่พราหมณ์ทัง้สองได้พจิารณาตามความจรงิ คือจริง

เรือ่งสงัขารร่างกาย คือ กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน พระพทุธเจ้า

เอาเรือ่งของกายนัน่แหละมาเป็นหลกั คือมาใช้ปัญญาพจิารณา

กาย 

กายของเรานี้ตามปกติแล้ว ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดจะมี

ความสดใสงดงามขึ้นมาได้ ของทุกส่วนในร่างกายของคน เช่น 

เนือ้ ฟัน หนงั กด็ ีมแีต่สิง่สกปรกโสโครกเหมอืนกนัทัง้นัน้ ความ
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หอมไม่มี ความสวยไม่มี

พระองค์ก็อธิบายเรื่องความสกปรกโสโครกในสังขาร

ร่างกาย ในรปูกายนีท้ัง้หมด ให้เขาฟัง แยกแยะให้เขาฟังทัง้หมด 

เรียกว่า อาการสามสิบสอง เราสวดทุกวันนี้ ผม ขน เล็บ ฟัน 

หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก เยื่อในกระดูก ม้าม หัวใจ ผังผืด ตับ 

ปอด ไล่กันไปจนถึงอาการสามสิบสอง ทุกส่วนนั้นไม่มีสิ่งใดมี

ความสวยงดงามแต่อย่างใด สังขารอาการของคนเรา เมื่อเกิด

ขึน้มาแล้วกแ็ก่ เมือ่แก่ไปแล้ว ความสวยกไ็ม่มเีช่นเดยีวกัน เมือ่

พระพทุธเจ้าอธบิายอย่างนีใ้ห้พราหมณ์ฟัง พราหมณ์กม็ปัีญญา

เข้าใจตาม สดุท้ายพราหมณ์สองผวัเมยีนัน้บรรลธุรรมเป็นพระ

อนาคามี

น่ีดูสว่ิา พระพุทธเจ้าให้ศลีห้าหรอืยงั การพจิารณากาย

ใช้ปัญญาอย่างนี ้เรยีกว่า เจรญิวปัิสสนา คอืพยายามดงึแนวทาง

วิปัสสนาให้พราหมณ์สองผัวเมียเจริญวิปัสสนาตาม ให้เขารู้ 

ตามนี้ มีหลายๆ เรื่องในครั้งพุทธกาล คนไม่รู้จักศีลห้าก็เป็น

พระอริยเจ้าได้ เรียกว่า การปฏิบัติธรรม
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พระพุทธเจ้าได้มองเห็นจุดเด่นของคนเรา จะดึง

โน้มน้าวให้คนเป็นอย่างไร นสิยัวาสนาบารมขีองคนเรานัน้สร้าง

กนัมาอย่างไร พระพทุธเจ้ารู ้แต่ยคุนีส้มยันีม้คีวามแตกต่างกนั

กับครั้งพุทธกาลมาก คือไม่มีใครรู้วาสนาบารมีของใครได้ ว่า

ใครสร้างบารมีมาอย่างไร ฉะนั้น จึงไม่สามารถที่จะเอาธรรมะ

ให้ลูกศิษย์ลูกหาปฏิบัติ ให้บรรลุธรรมได้เหมือนคร้ังพุทธกาล 

ผูม้นีสิยัลกัษณะรู้นิสยับารมีของคนได้น้ันมผีูเ้ดยีว คอื พระพทุธเจ้า 

บรรดาพระสาวกทั้งหลายรู้นิสัยวาสนาบารมีของคนไม่ได้ ยก

ตัวอย่างเช่น พระสารีบุตร

พระสารีบุตรนี้ ก็เป็นผู้มีปัญญาอันเฉียบแหลมเฉียบ

ขาด เรียกว่าในครั้งพุทธกาลนั้น เป็นผู้มีปัญญาเลิศที่สุดใน

บรรดาพระอรหันต์ทั้งหลาย แต่ขนาดนั้นก็ไม่สามารถที่จะเอา

ปัญญาท่ีตัวเองมีอยู่นั้น มาสอนลูกศิษย์องค์หนึ่งให้หายจาก

ความก�าหนัด คือ ความกระสันอยากจะสึกไปได้ พยายามทุก

สิ่งทุกอย่าง พาไปป่าช้า ให้พิจารณาซากศพต่างๆ ศพใหม่ ศพ
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เก่า อะไรก็แล้วแต่ พิจารณากันทั้งนั้น แต่ถึงขนาดนั้นก็ยังไม่

หายจากความกระสันอยากจะสึก จนหมดปัญญาของ              

พระสารบีตุร จงึน�าภกิษอุงค์นีไ้ปหาพระพทุธเจ้า พระพทุธเจ้า

จึงตรัสบอกว่า ดูก่อน สารีบุตร ลูกศิษย์ของท่านองค์น้ี เป็น

นิสัยเราตถาคตเท่านั้นที่จะช่วยได้ ผู้อื่นเทศน์โปรดไม่ได้

 พระพุทธองค์ทรงเนรมิตดอกบัวให้ เมื่อให้ไปแล้วก็

บอกว่า ดูก่อน ภิกษุ ให้เธอพิจารณา ดอกบัวดอกนี้ให้เป็นไป

ตามที่เราสอนเอาไว้ เราสอนอย่างไร ก็พิจารณาดอกบัวอย่าง

นั้น 

ดอกบัวหมายถึงอะไร หมายถึงรูป คือหมายถึงรูปกาย 

เอาดอกบวัดอกนัน้มาพจิารณา เริม่ต้นตัง้แต่ดอกบวัดอกนีเ้กดิ

ขึ้นมาได้อย่างไร ตุ่มมาจากเหง้าบัวอย่างไร มาเป็นดอกบัว

อย่างไร หลุดพ้นจากปากเต่า ปากปลา มาอย่างไร ก็พิจารณา

ไป เมือ่ถงึจดุนีด้อกบวักก็�าลงัเป็นตูม กพ็จิารณาให้เป็นบานขึน้

มาซิ ให้เบ่งบานขึ้นมา เมื่อพิจารณาว่า เมื่อดอกบัวบานเต็มที่

แล้วอย่างนี้ มันก็แห้ง ร่วงโรยไปเท่านั้นเอง

นี้ฉันใด ให้โอปนยิโกเข้ามาว่า สังขารร่างกายที่สุดนั้น 

กเ็หมอืนกบัดอกบวัดอกนี ้เมือ่เกดิขึน้มาแล้ว ไม่มกีารเทีย่งแท้
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แน่นอนแต่อย่างใด เมื่อภิกษุพิจารณาไป พิจารณาไป ตาม

ดอกบัวนั้น พออธิบายธรรมะจบ ภิกษุองค์นั้นก็บรรลุเป็น     

พระอรหันต์ ดูสิ เพียงดอกบัวดอกเดียว ถ้าหากว่าผู้มีปัญญาที่

ดีแล้วย่อมท�าได้ แต่ก็มีเหตุปัจจัยอย่างหนึ่ง ภิกษุองค์นั้นชาติ

ก่อนๆ เป็นผู้ตีดอกบัวทอง ดอกบัวเงิน ไปถวายพระราชาอยู่

เป็นประจ�า นิสัยความพอใจดอกบัวดอกนี้จึงฝังใจ ติดนิสัยมา

จากจุดนั้น
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ในครั้งนั้น พระองค์เจ้าเทศน์ให้คนเป็นพระอริยเจ้า

ได้โดยไม่ได้พูดหรือบังคับให้ทุกคนท�าสมาธิก่อน เมื่อท�าสมาธิ

จิตสงบแล้วปัญญาจะเกิดขึ้น พระพุทธเจ้าไม่ได้สอน ถ้าดูตาม

ต�าราแล้ว ในครัง้พทุธกาลนัน้ เรือ่งท�าสมาธมิมีาก่อนพระพทุธเจ้า

ของเรา สมัยที่พระพุทธเจ้าของเราเป็นพระโพธิสัตว์ก็ยังท�า

สมาธินี้อยู่ พระองค์จึงหลงอยู่ในสมาธินี้ตั้งห้าปีกว่าๆ จึงรู้จัก

ช่องทางปฏิบัติเป็นพระพุทธเจ้าได้

เมือ่พระองค์เป็นพระพทุธเจ้าแล้วอย่างนี ้จงึเหน็ว่าจะ

ท�าอย่างไรกับการภาวนาปฏบิตัเิพือ่ไม่ให้เกดิความล่าช้า พระองค์

จึงวางหลักปัญญาน้ีเป็นหลักส�าคัญเอาไว้ เรียกว่า ปัญญา   

สมัมาทฏิฐ ิขั้นเริม่ต้นจากค�าสอนของพระพุทธเจา้ เริม่ตน้จาก

ปัญญาตัวนี้ เรื่องท�าสมาธิเป็นเรื่องรองลงมา

ถ้าหากว่ามปัีญญาเหน็ชอบแล้วอย่างนี ้ทกุสิง่ทกุอย่าง

เป็นสายสัมมาทั้งหมด จะมีการพิจารณาสิ่งใด ด�าริของสิ่งใด ก็
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เป็นสัมมา หรือว่า สัมมาสังกัปโป สัมมาวาจา สัมมากัมมันโต 

สัมมาอาชีโว สัมมาวายาโม สัมมาสติ สัมมาสมาธิ มันจะเป็น

หลักสัมมาต่อเนื่องกันมาตลอด ถ้าเป็นสายเดียวกันแล้ว

แต่ถ้าผู้นั้นยังเป็นมิจฉาอยู่ในใจ ยังไม่เข้าใจ ยังมี      

ความยึดมั่นถือมั่น เข้าใจผิดในสิ่งต่างๆ นาๆ ว่าเป็นนั่นเป็นนี่

อยู่นั่นแหละ ถือว่าเป็นมิจฉา ก็ มิจฉา หมายถึงว่า ความเห็น

ผดิจากแนวทางของพระอรยิเจ้า ถ้าเราเหน็ผิดไปจากแนวทาง

พระอรยิเจ้าอย่างนี ้จะไปภาวนาอย่างอืน่มนัเป็นไปไม่ได้ มนั

ต้องมาแก้ปัญหาความเห็นผิดของเราให้หมดไปจากใจเรา

เสียก่อน

ถ้าความเป็นมิจฉาไม่หมดไปจากใจตัวเองแล้วนี้ จะไป

นึกค�าบริกรรมท�าสมาธิก็จะเป็นมิจฉาต่อไปตลอด หรือจะไป

ด�าริพิจารณาอะไร ก็เป็นมิจฉาเรียกว่า มิจฉาสังกัปโป ด�าริผิด 

มิจฉาวาจา ค�าพูดต่างๆ ก็ผิด มิจฉากัมมันโต การงานต่างๆ ก็

ผิด มิจฉาอาชีโว การเลี้ยงชีวิตก็ผิด เป็นอย่างนี้ นี่คือทางสาย

ทีม่นัผิด มจิฉาวายาโม การภาวนาปฏบิตั ิความเพยีรกผิ็ดตามๆ 

กัน มิจฉาสต ิการระลึกได้ก็ผิด ตลอด มิจฉาสมาธ ิด้วย การ

ตั้งมั่นของใจก็ผิด นี่คือสายทางที่ผิด
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สายทางผิดท้ังหมดนี้ผิดมาจากการเริ่มต้น คือ            

มิจฉาทิฏฐิ ความเห็นผิดนั่นเอง อันนี้จะมาแก้จุดนี้เป็นหลัก

ใหญ่ เป็นหลักส�าคัญ เป็นหลักเริ่มต้น ถ้าเราไม่แก้จุดนี้ให้ได ้

ให้หมดสิ้นไปจากใจเราแล้วนี้ ถึงจะท�าสมาธิไป ก็มีความสงบ

เหมือนกัน แต่ตัวสงบนั้นมันเป็นมิจฉาสมาธิ คือ ความตั้งมั่น

ของจิต ซึ่งผิดร้อยเปอร์เซ็นต์
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ภยัอย่างหน่ึงซึง่นกัภาวนาปฏิบัตทิัง้หลายควรเข้าใจ

เอาไว้ คือ วิปัสสนูปกิเลส ๑๐ อย่าง เรียกว่าเป็นภัยของสมาธิ 

ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากมิจฉาสมาธิ 

ภัยคืออะไร คือ ความสว่าง ถ้าคนไม่เข้าใจความสว่าง

แล้ว มักจะหลงตัวลืมตัวไปเลย ถ้าเม่ือใดขณะใดน่ังสมาธิไป

ไม่มีความสว่างเกิดข้ึน จะเกิดความหงุดหงิดใจ นั่งภาวนาไม่

ติด แล้วก็ถอนตัวไปเสีย นี่อย่างหนึ่ง

อย่างที่สอง เรียกว่า ปีต ิความปีติเป็นความเอิบอิ่มใจ 

พอใจ ตืน่เต้นภายในใจตัวเอง อาจจะมนี�า้ตาไหล ขนพองสยอง

เกล้า ทั้งหมดนี้เรียกว่า ปีติ เกิดขึ้นเฉพาะบุคคล แต่ถ้าผู้ไม่

เข้าใจแล้ว จะถือว่าอาการนีเ้ป็นคณุธรรม ซึง่ไม่ใช่ อาการเหล่า

นี้จะเป็นฐานเกิดขึ้นของวิปัสสนูต่างหาก 

วิปัสสน ูและ วิปัสสนา มีความใกล้เคียงกันมาก แต่ก็

ต่างกันแบบลึกๆ ในด้านความเห็น ส่วนฐานที่เริ่มต้น เราต้อง
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เข้าใจก่อนท�าสมาธิ ต้องศึกษาตัวนี้ให้เข้าใจ คือตัว ปัสสัทธิ

ปัสสัทธ ิคือ ความสงัดกาย ความสงัดใจ จะอยู่ที่ไหน

อย่างไร จะมีความสงบสงัดอยู่อย่างนี้ทั้งวันท้ังคืน จะยืนจะ

นอนอยู่ก็สงบสงัดอยู่อย่างนั้น ให้ระวังให้ดีกับความสงัดเฉยๆ 

นี้ เพราะถ้าเรามีความเห็นผิดอยู่ ถึงสงัดอยู่ก็ผิดเช่นเดียวกัน 

สุข คือ ความสุขที่เกิดขึ้นจากใจตนเอง เนื่องจากการ

ท�าสมาธินั้นมีความสุขเหมือนกัน แต่ความสุขนั้นอาจจะหลง

ได้ คือขาดความยั้งคิด ขาดเหตุขาดผล มีอะไรเกิดขึ้นแปลกๆ 

มีความสุขใจนิดๆ หน่อยๆ ก็หลงตัวเองว่า มีความสุขอย่างนี้ 

อยากให้ความสุขอย่างนี้มีกับเราตลอดไปตลอดชีวิต ลักษณะ

ความหลงของความสุข เรียกว่า โมหะสมาธ ิการหลงในความ

สขุของตวัเองอย่างนีก้ไ็ม่ได้ เพราะมันเป็นฐานของวปัิสสนเูช่น

เดียวกัน 

ญาณ หมายถึง มีความรู้เกิดขึ้นที่ใจ บางทีนั่งสมาธิไป

นิดหน่อย มีความรู้เกิดขึ้นอย่างนั้น มีความรู้เกิดขึ้นอย่างน้ี 

อยากรูอ้ะไร นกึถามตวัเองขึน้มากร็ูข้ึน้มาได้ แต่ถ้าคนไม่เข้าใจ 

จะเหน็ว่าอนันีเ้ป็นญาณ ซึง่เกดิขึน้เพราะธรรมได้เกิดขึน้กบัเรา

แล้ว หลงความรู้ตัวเองไปเสีย อย่างนี้ใช้ไม่ได้ เพราะนี้ก็เป็น   
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วิปัสสนูข้อหนึ่ง

วปัิสสนเูกดิขึน้จากอะไร เกดิขึน้จากการท�าสมาธทิีเ่ป็น

มิจฉาสมาธิ มิจฉาสมาธิเกิดขึ้นจากอะไร เกิดจากความเห็นผิด

ต่อหลักความเป็นจริง ในการแก้ไขปัญหา ให้เริ่มต้นที่การ

แก้ไขความผดิของตวัเอง ซ่ึงเกดิจากความเห็นผิดให้หมดไป

สิ้นไปเสีย จากนั้นจะภาวนาปฏิบัติอะไรก็ได้

การนกึค�าบรกิรรมต่างๆ ไม่แตกต่างกนั จะนึกค�าบรกิรรม

พทุโธ สมัมาอรหงั ยบุหนอพองหนอ ไม่แตกต่างกนัเลย เหมอืน

กันทั้งหมด คือมีจุดหมายปลายทางเดียวกัน คือต้องการให้จิต

มีความสงบ ต้องการให้จิตเรามีสติ ฉะนั้น การนึกค�าบริกรรม

เหล่านี้ไม่แตกต่างกันอย่างใดทั้งสิ้น
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สว่นความแตกต่างกัน คือต้องการว่าจะท�าอย่างไร

จะสอนใจตัวเองให้มีความฉลาดรอบรูต้ามเหตตุามผล ตามหลกั

ความเป็นจริงที่เป็นอยู่ มีอยู่ ในขณะปัจจุบันน้ี พูดง่ายๆ ว่า

หลักคำาสอนของพระพุทธเจ้าว่า	 หลักสอนตน ตนเตือนตน

ด้วยตนเอง ถ้าตนเตือนตนไม่เป็นแล้วก็หมดสิทธิ์ เราเองสอน

ตัวเองเป็นไหม ถ้าเรายังสอนตัวเองไม่ได้ก็หมดสิทธิ์ทันที นั้น

คือว่า ฝึกปัญญาขึ้นมาสอนตน

ปัญญาในทีน่ี ้คอืปัญญาทางธรรม เพราะตามปกตแิล้ว

ปัญญาเรามีอยู่ แต่มันไปทางโลก แต่ตอนนี้ฝึกปัญญาท่ีมีอยู่

ทั้งหมดนั้นมาสอนทางธรรม เพื่อเป็นไปในทางธรรม เป็นตาม

หลักความเป็นจริงทั้งหมด 

หลกัภาวนาปฏบิตัทิัง้หมดนัน้ รวมยอดง่ายๆ ว่า หลกั

สอนใจ ให้เป็นไปในความเหน็ชอบ ให้รูจ้รงิเหน็จรงิตามหลกั

ความเป็นจริง ให้พ้นไปจากความหลงของใจที่มีอยู่ในปัจจุบัน
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นี้ และหายจากความหลงที่จะเป็นไปในอนาคตด้วย นี่คือหลัก

ปฏิบัติมันอยู่ตรงนี้ จุดส�าคัญ จุดเด่นในการปฏิบัติเพื่อสอนใจ

ทีว่่ามานี ้คอื อบุายความคิด ในความเข้าใจเหตผุลเล็กๆ น้อยๆ 

เพื่อเป็นข้อคิดในการปฏิบัติของเราต่อไป

ครั้งพุทธกาล พระพุทธเจ้าสอน ปัญญา ศีล สมาธ ิคน

เข้าใจและบรรลุมรรคผลได้เร็ว เดี๋ยวนี้คนว่า เมื่อท�าสมาธิไป

แล้วปัญญาเกดิข้ึน มันไม่จรงิ แต่กม็เีขยีนไว้ในหนงัสอื ไม่มใีคร

ในศาสนาพุทธของเราตัง้แต่ครั้งสมยัพุทธกาลแล้วว่า ท�าสมาธิ

แล้วปัญญาเกดิขึน้ มีใครเป็นตวัอย่างบ้าง ไม่ม ีมแีต่ปัญญาก่อน

ทั้งนั้นเลย ทุกวันนี้มีหลายๆ อย่างที่คนเข้าใจผิด มันถึงยาก

หลักการทำาสมาธิ เป็นหลักปลีกย่อย เป็นหลักเสริม 

หลักความจริง คือหลักปัญญา มาเปลี่ยนความเข้าใจเสีย

ใหม่ มาเปลีย่นความเหน็เสียใหม่ นัน้คอืจดุเร่ิมต้น จะเปล่ียน

ได้ไหม

ครั้งพุทธกาลสอนอย่างนั้นมา ทุกวันน้ีการสอนตาม

แบบอย่างสมัยพุทธกาลก็มีอยู่ แต่คนไม่ท�าตาม ยุคนี้สมัยนี้ถ้า

ท�าตามค�าสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่ามานี้ จะมีคนบรรลุเป็น 

พระอริยเจ้ามากทีเดียว ทุกวันนี้มันย้อนศร เหมือนกับว่าท�า
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สมาธิไปแล้วปัญญามันจะเกิดขึ้น เหมือนจะผุดขึ้น ผุดขึ้น ไม่

ถูก คนละเรื่องกันเลย 

ปัญญาคนเรามีอยู่ แต่ต้องมาต้ังเข็มทิศให้เป็นไปใน

ความถกูต้องเท่านัน้เอง เป็นปัญญาขัน้พืน้ฐานกจ็รงิ แต่ในความ

เป็นพืน้ฐานนี ้มันจะใหญ่โตได้ มนัจะเตบิโตได้ แต่ถ้าตัง้พืน้ฐาน

มาจากสมาธ ิมีแต่ผดิกบัผดิอย่างเดียว เรามาเปลี่ยนความเหน็

เสยีใหม่ มาเปล่ียนความเข้าใจเสยีใหม่ ค�าสอนของพระพทุธเจ้า

เป็นอย่างนั้น เป็นหลักเปลี่ยนนิสัย เปลี่ยนความเข้าใจของคน 

หรือเปลี่ยนความเห็นของคนนั่นแหละ 
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จุดเด่นของค�าสอนของพระพทุธเจ้าอยูท่ีก่ารวางค�า

สอนไว้เป็นหลักภาวนาทั้ง ๒ หลักแบบอย่าง เมื่อหลักสมถะมี

ความสมบูรณ์ มีความมั่นคง และวิปัสสนาก็มีความมั่นคงและ

สมบูรณ์ ต่อไปมันจะเกิดปัญญาตัวหนึ่งขึ้นมา ปัญญาตัวนี้ชื่อ

ว่า ภาวนามยปัญญา ปัญญาตัวน้ีจะมีจุดเด่น เพราะจะเป็น

ปัญญาส�าหรับที่จะลบล้างอาสวะกิเลสให้หมดไปสิ้นไปจากใจ

เท่านั้น ไม่มีอย่างอื่น

สมมติว่า นาย ก นาง ข ภาวนาปฏิบัติมีศีล มีสมาธิ มี

ความสมบูรณ์ เรียกว่าความเห็นถูกต้องทั้งหมด ภาวนามย

ปัญญาจะเกิดข้ึน เม่ือปัญญาตัวนี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่ ผู้นั้นจะอยู่

เป็นปถุุชนได้ไม่กีน่าท ีจากน้ันจะเปลีย่นแปลงเป็นพระอรยิเจ้า

ขึ้นมา ปัญญาตัวนี้เป็นปัญญาที่เกิดขึ้นมากับใครแล้วจะไม่มี

การเสื่อม จนกว่าผู้นั้นจะบรรลุเป็นพระอริยเจ้าเสียก่อนจึงจะ

หมดสภาพไป ภาวนามยปัญญาตัวนี้เกิดขึ้นมาแล้วจะเป็นตัว

ลบล้างกิเลสทั้งหมด แต่มันไม่เกิดกับคนในยุคนี้ง่ายๆ มันต้อง
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พร้อมเสียก่อนจึงจะเกิดขึ้น ถ้ายังไม่พร้อมจะเกิดขึ้นไม่ได้เลย 

ภาวนามยปัญญาตวันีจ้ะเกดิขึน้ได้ มันต้องสร้างปัญญา

ขั้นพื้นฐานเรียกว่า สุตมยปัญญา และ จินตามยปัญญา ให้มี

ความมั่นคงแน่นหนาเสียก่อน จนเป็นปัญญาสัมมาทิฏฐิเบื้อง

ต้นแล้ว ค่อยขยับเขยื้อนขึ้นมาเป็นปัญญาในวิปัสสนา มีความ

พร้อมทุกสิ่งทุกอย่างแล้วปัญญาจึงจะเกิด ต่อจากนั้น          

วิปัสสนาญาณจึงจะเกิดขึ้นในภายหลัง 

วิปัสสนาญาณ ก็ดี หรือ ปัญญาญาณ หรือภาวนามย

ปัญญาก็ดี มันเป็นปัญญาที่มีจุดเด่น เป็นปัญญาที่กล้าหาญ

เฉียบขาด เมื่อเกิดขึ้นมาแล้ว หน้าที่มีอย่างเดียว คือละอาสวะ

กิเลสให้หมดไปสิ้นไปอย่างเดียว ปัญญาตัวนี้คนไม่เข้าใจ แต่

อยากให้ปัญญาลกัษณะอย่างนีเ้กดิขึน้กบัเรา ทัง้ทีต่วัเองมคีวาม

เหน็ผดิร้อยเปอร์เซน็ต์ ต้องลบล้างความเหน็ผดิของเราให้หมด

ไปเสียก่อน

ได้ให้ความคิด ความเข้าใจ เหตุผลเล็กๆ น้อยๆ เอาไว้ 

เพื่อจะได้เป็นข้อคิดในการปฏิบัติของเราต่อไป วันนี้ให้อุบาย

ธรรมะมา คิดว่าสมควรแก่กาลเวลา
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	 		ของหลวงพอ่ทลู	เมือ่วนัที	่11	กรกฎำคม	2537 

   ทีว่ดัปำ่บำ้นคอ้ จ.อุดรธำนี
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ถอดเทป	 :	พริำศณิ	ีวมิลไชยจติ
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โปรดติดตามหนังสือเล่มต่อไป

“รักพี่เสียดายน้อง” (สองใจ)

ผูใ้ดมคีวามประสงคจ์ะสมทบทนุในการจดัพมิพห์นงัสอื
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