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 หลวงพ่อทลู เทศน์ที่ รร.ปานะพนัธ์  กัณฑ์ที่ 1 

 

ขอเจริญธรรม แก่ท่านพุทธมามกะบริษัททัง้หลาย  เน่ือง

ด้วยพวกเราทัง้หลายได้มารวมกนั เรียกว่า ธรรมสภา เป็นสถานท่ี

ร่วมกนัปฏิบตัธิรรม ครัง้นี ้เป็นครัง้ท่ี 4 หลายคนได้ติดตามมาตัง้แต่

ครัง้แรกจนถึงปัจจบุนั  บางท่านได้ติดตามมาครัง้สองครัง้ หรือครัง้

แรกก็เป็นได้  ฉะนัน้สถานท่ีแหง่นี ้ถือวา่เป็นธรรมสภา อบรมธรรมะ  

ค้นคว้าในธรรม  พวกเราทัง้หลายเข้าใจว่า  ต้องไปวัดจึงจะ

แสวงหาธรรมะได้  ไม่เข้าใจว่า ธรรมะอยู่ท่ีไหน  ทําอย่างไรจึงจะ

เข้าถึงธรรม  สถานท่ีท่ีได้จดัไว้ว่าเป็นวดั นัน้เป็นส่วนหนึ่งสําหรับ

พระสงฆ์สามเณรอยูอ่าศยันัน่เป็นสว่นหนึง่   

สว่นการแสวงหาธรรม หรือสภาธรรม  ไม่จํากดัในท่ีเช่นนัน้

ตลอดไป  เช่น เราอยู่ในท่ีแห่งนี ้ก็ถือว่าเป็นสภาธรรมได้  คือเป็น

สถานท่ีศกึษาธรรม หรือปฏิบตัิธรรม  ทีนีเ้ราชาวพทุธทัง้หลาย ต้อง

ศึกษาธรรมะให้มากขึน้ ตามหลกัความเป็นจริง ตามคําสอนของ
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พระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าได้สอนธรรมะแก่เรานัน้ เป็นธรรมะท่ี

พระองค์ค้นพบด้วยพระองค์เอง ค้นพบท่ีไหน   ค้นพบธรรมะท่ีมีอยู่

กบัโลก  โลกทัง้หมดมีธรรมะเป็นหลกัความจริงอยู่แล้ว  แต่ก่อนมา

ไม่เคยมีใครพบว่าเป็นหลักความจริง  ทัง้ท่ีความจริงมีอยู่ในตัว

ทัง้หมด  คําสอนของพระพุทธเจ้าท่ีนํามาสอนทัง้หลาย  เรียกว่า 

ศาสนธรรมคําสอน  เป็นการนําความจริงมาสอนคน  คือคนเรามี

ความจริงอยู่ในตัว  แต่ปฏิบัติตามความจริงในตัวทัง้หมดไม่

สมบูรณ์  ขาดตกบกพร่องอยู่เสมอ  เพราะไม่รู้จักวิธีแนวทางท่ี

ถกูต้อง  ผิดบ้าง ถกูบ้าง ล้มลกุคลกุคลานอยูเ่สมอ    

คําสอนของพระพุทธเจ้านีจ้ึงเป็นคําสอนท่ีมาประยุกต์

ความจริงทัง้หมดท่ีเราปฏิบัติมาแล้วในอดีต  ให้เป็นกลุ่มก้อน  

ปฏิบตัิได้อย่างถกูต้องอย่างชดัเจนขึน้   คําสอนของพระพทุธเจ้าจงึ

เป็นของเก่าท่ีสตัว์โลกทัง้หลายเป็นมาในอดีต จนถึงปัจจุบนั  เอา

เร่ืองเก่าๆ น่ีแหละ มาปรับปรุงให้คนได้เข้าใจในความเป็นจริง  คํา

วา่ รู้จริงตามความเป็นจริง  จริงอะไร    ถึงเราจะภาวนาปฏิบตัิตาม

วิธีอ่ืนๆ  ถ้าเราไม่ปฏิบตัิตามแนวทางท่ีถกูต้อง  ความรู้จริงเห็นจริง

จะไม่เกิดขึน้กับเราได้  สจัธรรมเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้า  คือ

พดูแล้วไมผิ่ด  เป็นความจริงตลอดเวลา  ไมมี่สิง่ใดจะแก้ไขได้   

ถึงแม้ว่าจะมีคนใดคนหนึ่งท่ีเกิดมาในโลกนี ้จะมาแก้ไข

ความจริงให้เปลี่ยนไปเป็นอย่างอ่ืน   จะเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลย  

เพราะหลกัความจริงเป็นหลกัธรรมชาติท่ีมีอยู่กบัโลกไม่ว่าจะกาล

ไหนๆ   ธรรมะ  ในสมยัท่ีพระองค์ออกปฏิบตัิช่วงแรก  ไม่มีใครให้
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คําแนะนําพระองค์เลย  แตพ่ระองค์ก็นําหลกัธรรมชาติมาพิจารณา

วา่อะไรเป็นอะไร  ธรรมชาติทัง้หมดเป็นคําสอน เพราะคนเราอยู่กบั

ธรรมชาติ  เกิดมาตามธรรมชาติ  อยู่ตามธรรมชาติ  ชีวิตเรา

หมนุเวียนเปลี่ยนไปตามธรรมชาติทัง้นัน้  อยู่กบัท่ีไม่ได้  ส่วนเร่ือง

สงัขารร่างกายหรือรูปขนัธ์เป็นอีกเร่ืองหนึง่   

ธรรมชาติท่ีหมุนอยู่กับโลกนี  ้ไม่มีใครกําหนดได้  ไม่มี

พระพุทธเจ้า หรือ พระเจ้าองค์ใดจะกําหนดให้เป็นไปตามใจชอบ

ได้  เรียกวา่ วฏัจกัร  พดูง่ายๆ วา่  ชีวิตเราท่ีเป็นอยู่นีก็้หมนุเวียนไป

ตามธรรมชาติ  ธรรมชาตินี ้มีขึน้ๆ ลงๆ เช่น อายขุยัของคนเรา หรือ

ชีวติความเป็นอยูก็่มีการขึน้ๆ ลงๆ ตามธรรมดา  สว่นมากเราศกึษา

ในทางวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์จะศึกษาเร่ืองอดีต  แต่เร่ือง

อนาคตไม่มีใครสามารถเขียนล่วงหน้าให้เป็นไปตามจริงได้  เพราะ

หลกัธรรมชาติเป็นเร่ืองลึกลบัละเอียดอ่อน  ผู้จะรู้เร่ืองธรรมชาติมี

เพียงคําสอนของพระพทุธเจ้า เรียกว่า โลกวิทู    โลกวิท ูคือ รู้แจ้ง

โลก รู้แจ้งทัง้อดีตท่ีเป็นมาของธรรมชาติว่าเป็นอย่างไร   รู้ใน

ปัจจบุนัว่าธรรมชาติของโลกปัจจบุนัเป็นอย่างไร  และสามารถจะรู้

ธรรมชาตขิองอนาคตตอ่ไปวา่  อนาคตธรรมชาติจะเปลี่ยนแปลงไป

เป็นอยา่งไร  พระพทุธเจ้าสามารถรู้ได้ทัง้หมด จงึนํามาเขียนเพ่ือให้

คนได้ศึกษาตามหลักความเป็นจริงว่า     วัฏจักรท่ีหมุนไปตาม

ธรรมชาติหมนุอย่างไรบ้าง  ตวัเราท่ีเกิดตายในวฏัสงสารนี ้ เกิดก่ี

ครัง้มาแล้ว  แต่ละครัง้แต่ละภพชาติท่ีเกิดมา  การเกิดนัน้มี

ความสขุ มีความเจริญทกุภพชาติหรือไม่  น่ีคือศกึษาความจริงของ
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ตนเอง      

ทีนีก้ารศึกษาความจริงของตนเอง จําเป็นต้องศกึษาความ

จริงของคนอ่ืนด้วย  จากธรรมชาติรอบตัวด้วย  เพราะทุกสิ่ง

เปลี่ยนไปตามธรรมชาตทิัง้หมด  ท่ีพดูเร่ืองธรรมชาติให้ฟังนี ้เพ่ือให้

รู้จกัโทษ รู้จกัภยั รู้จกัทกุข์  เรามาเกิดกบัธรรมชาตินี ้ ต้องรู้ว่า เรา

จะได้อะไร  มีดีส่วนใด  มีชัว่ส่วนใด  ส่วนไหนบ้างท่ีเป็นข้อคิด เป็น

ข้อปฏิบัติ  เราจะหาวิธีหลีกเลี่ยงได้อย่างไร จะไม่ให้เกิดตาม

ธรรมชาตนิานเกินไป   

สําหรับพระอริยเจ้าทัง้หลายท่ีได้ศกึษาธรรมชาติ  ท่านจึงรู้

วา่  ธรรมชาติท่ีหมนุเวียนอย่างนี ้ ชีวิตของมวลสตัว์ทัง้หลาย ไม่ว่า

สตัว์น้อยใหญ่  สตัว์บกสตัว์นํา้  ตลอดจนคนทกุชาติภาษาไม่ว่าจะ

ดีหรือชั่ว    เ ม่ือมาเกิดกับโลกนีแ้ล้วก็ต้องหมุนเวียนไปตาม

ธรรมชาติตลอดเวลา  หาทางสิน้สดุไม่ได้   ขณะท่ีหมนุไปอยู่นัน้ ก็

ได้อาศยัความอยากของตนเอง  ทําตามความอยากอยู่เร่ือยๆ  โดย

ไม่เข้าใจว่า การทําตามความอยาก ให้โทษ ให้ภยั  ให้คณุอย่างไร   

ทําตามความอยากอยู่เสมอ  สดุท้ายแล้วก็มีความผิดเป็นสว่นใหญ่   

เพราะจิตใจของคนพยายามร่ัวไหลไปในทางท่ีตํ่าเสมอไป    การ

พยายามพยงุจิตใจให้เข้มแข็ง ให้ก้าวหน้า  มีจิตใจท่ีสงูขึน้นัน้ ยาก

มากท่ีจะทําได้  จึงต้องนําคําสอนของพระพุทธเจ้ามาศึกษา  

เพ่ือให้เห็นทกุข์โทษภยัในวฏัสงสาร   เห็นทกุข์โทษภยัในธรรมชาติ

ท่ีมีอยู ่เราได้เลื่อนลอยเกิดแก่เจ็บตายในวฏัสงสารมาหลายชาติภพ  

ก็เหมือนปัจจุบันชาตินีท้ัง้หมด   ชาติก่อนเราก็เป็นอย่างนี ้ เกิด
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ขึน้มา ผู้หญิงก็เป็นเพศหญิง ผู้ชายก็เป็นเพศชาย เกิดมาแล้วก็ต้อง

แก่เจ็บตาย  เป็นธรรมชาตขิองสตัว์โลกทกุตวัต้องเป็นอย่างนี ้  ไม่มี

คนหนึ่งคนใดหรือสตัว์ใด จะอยู่ตลอดกัปตลอดกัลป์ได้   การเกิด

มาทัง้หมดจะมีอะไรเป็นเคร่ืองต่อรองได้ว่า เราจะมีความสุข

ตลอดไป อะไรจะเป็นเคร่ืองตอ่รองได้  ไมมี่เลย   

ในโลกนีห้าสิ่งท่ีมีความเท่ียงแท้แน่นอนอย่างจริงจงัไม่ได้  

ธรรมชาติเป็นสิ่งท่ีหมนุเวียนกนัอยู่เท่านัน้  เร่ืองความสขุความทกุข์

ก็ เ ป็นธรรมชาติของคนท่ี ต้องเจอ   น่ีคือความจริงของโลก  

พระพทุธเจ้ามองเห็นชดั จึงได้ประกาศศาสนาให้คนในภายหลงัได้

ศกึษาความจริง    เอาความจริงมาสอนคน  ให้คนได้เห็นทกุข์โทษ

ภยัในธรรมชาติ  เห็นทกุข์โทษภยัในวฏัสงสารท่ีหมนุเวียนกนัอยู่ว่า

เป็นทกุข์อย่างไร    เม่ือเห็นทกุข์แล้ว เขาเหลา่นัน้ก็จะเกิดความเบ่ือ

หน่าย  กลวัในการเกิด  กลวัในความทุกข์  กลวัในภัยต่างๆ  การ

ภาวนาปฏิบตัก็ิคือเพ่ือให้รู้ธรรมชาตท่ีิมีอยูนี่เ้อง    

ฉะนัน้หลกัการภาวนาปฏิบตัิท่ีเราทําก็เพ่ือมุ่งหวงัให้รู้ความ

จริงในธรรมชาติท่ีมีอยู่  คําว่า โลกวิท ูเป็นคําสอนของพระพทุธเจ้า  

พระสาวกก็จะรู้ได้บางท่าน  ถึงจะไม่รู้ทัง้หมด รู้ได้บางส่วนก็ยงัดี  

โลกวทิ ูมีอะไรเป็นเคร่ืองวดั  มีหลกั 3  ประการใหญ่ๆ คือ 

1.ความจริง คือ ไมเ่ท่ียง 

2.ความจริง คือ ความทกุข์ 

3.ความจริง คือ ไมมี่อะไรเป็นของของเรา 

หลักใหญ่ทัง้ 3 ประการนี  ้คือ หลักประกันของโลกวิทู
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ทัง้หมด   โลกวิทูเป็นผู้ รู้แจ้งโลกทัง้หมดมารวมอยู่ในหลักไตร

ลกัษณ์ คือ ความไมเ่ท่ียง ความทกุข์ และ ไมมี่อะไรเป็นของของเรา  

สําหรับผู้ปฏิบตัิทัง้พระและฆราวาสก็สามารถรู้ได้  เป็นโลกวิทูได้  

ถึงจะไม่กว้างขวางพิสดารเท่าพระพทุธเจ้า แต่เราก็รู้ได้  น่ีคือหลกั

ปฏิบตั ิ  

ทําไมจึงต้องปฏิบตัิ  เพราะเราหลงโลกหลงสงสาร  โมหะ

อวิชชา โมหะ หมายถึง ความหลงตามธรรมชาติท่ีล่องลอยใน

วฏัสงสาร  หลงในภพ หลงในชาติ หลงในวฏัจกัร  ท่ีเราเกิดตายมา

ยาวนาน  การพิจารณาอย่างนีเ้พ่ือแก้ปัญหาความหลงของตนเอง

ท่ีมีอยูใ่นขณะนี ้ให้เบาบางลง    คําวา่ ไมรู้่ คือ อวิชชา ไม่รู้จริงตาม

หลกัความเป็นจริง  การแก้อวิชชาจะเอาอะไรมาแก้  คือ เอาความ

จริงมาเป็นเคร่ืองตดัสิน  เอาความจริงของธรรมชาติท่ีมีอยู่ ทัง้เรา

ทัง้เขา ทัง้ใกล้ทัง้ไกล  ทัง้หยาบทัง้ละเอียด  ทัง้หมดนํามาพิจารณา  

เพ่ือแก้ให้เกิดความรู้จริงเห็นจริงเฉพาะตวั  เอาความจริงมาสอนใจ

เพ่ือให้หมดความหลง     

น่ีคือธรรมชาติท่ีเราต้องศกึษา  ศกึษาให้เห็นจริงเม่ือไร  เรา

จะกลวัเม่ือนัน้  เช่นว่า ชีวิตของเรานีเ้ลื่อนลอยตัง้แต่กัปนัน้จนถึง

กัปนี  ้มันยาวนาน  ไม่ทราบว่าชีวิตของเราหรือจิตของเราเกิดๆ 

ตายๆ มานบัไม่ถ้วน  จึงเช่ือพระพทุธเจ้าไว้ก่อนว่า  ความจริงเป็น

อยา่งนี ้ เร่ืองปัจจบุนั เร่ืองอดีต เร่ืองอนาคต  สามอยา่งนีเ้ป็นอบุาย

ต่อเน่ืองกนั  เก่ียวข้องกนัทัง้หมด  ตวัอย่าง วนันีเ้ป็นวนัท่ี 25 เป็น

วนัท่ีปัจจบุนั  น่ีคือตวัอย่างของวฏัจกัร  ถ้าเราพดูเม่ือวนัวาน วนัท่ี 
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25 ก็จะเป็นอนาคต   ถ้าจะพดูเร่ืองอนาคต  วนัพรุ่งนี ้วนัท่ี 26 จะมี

ไหม  มี  ถ้าอย่างนัน้วันท่ี 25 ก็จะเป็นอดีตไปได้  น่ีก็เหมือนกัน  

เร่ืองของชีวติในอดีตในอนาคตก็มีเหมือนกนั  ถงึคนใดจะไมย่อมรับ

ในเร่ืองเหล่านี ้  แต่ความจริงก็จะปรากฎว่า  เม่ือเกิดตายไปแล้ว 

ผลบุญบาป จิตไปเกาะอยู่ท่ีไหน ก็จะไปเกิดท่ีนัน้ทนัที  เหมือนกบั

บุคคลเห็นเม็ดมะม่วงหรือถืออยู่ก็ตาม  มีความเข้าใจว่า เม็ด

มะม่วงนีจ้ะไม่เกิดขึน้  แล้วโยนทิง้ไปเสีย  แต่เม่ือโยนทิง้ไปแล้ว ไป

ถกูนํา้ ถกูปุ๋ ยขึน้มา   มะมว่งท่ีไมเ่กิดนัน้ก็จะเกิดอีก    

คนจะว่าเกิดหรือไม่เกิดก็ตาม  ลักษณะของการเกิดเป็น

ของแน่นอนอยู่แล้ว    ตราบใดท่ียงัมีกิเลสตณัหาอวิชชาอยู่  การ

เกิดอีกเป็นของแน่นอน     ให้เราพิจารณาความจริงว่า  ทุกคนท่ี

เกิดมากับโลกนี  ้ไม่มีใครต้องการความทุกข์  ความสุขเป็นสิ่งท่ี

ต้องการ  ทําอยา่งไรจะได้ความสขุมาเสวยให้สมใจ  ไม่ให้มีทกุข์มา

เจือปนเลยได้ไหม  ไม่ได้  เพราะโลกนีมี้ความสุขความทุกข์

คลุกเคล้ากันไป  แต่ส่วนใหญ่จะมีความทุกข์มากกว่าความสุข  

ความสุขทางโลกเจือด้วยความทุกข์  สุขอยู่ท่ีไหนทุกข์อยู่ท่ีนั่น  

ความสขุของโลก รูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ ท่ีเรามีความถกูใจ มี

ความยินดี  เราก็เคยเจอมาแล้ว  สมัผสัมาแล้ว ไม่สขุเกินนีเ้ลย  จะ

มีเงินทองกองสมบตัิหลายพนัล้าน  ความสขุในกามคณุทัง้หลาย ก็

เท่านี ้ เท่าท่ีมีอยู่แค่นีแ้หละ ถึงจะไปเกิดอีกชาติหน้า ก็ไม่เกินนี ้

หรอก    ความสุขท่ีเราแสวงหาจะให้สมหวังดังใจเรานัน้ไม่ได้  

เพราะความสขุถาวรของโลกนัน้ ไม่มี  มีแต่ความสขุท่ีเจือปนด้วย
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ยาพิษ  คือความทกุข์ด้วยกนัทัง้นัน้    ความหลงตวันีทํ้าให้เราเกิด

ทกุข์ ยาวนานมาจนถงึปัจจบุนั   

การศกึษาเร่ืองวฏัจกัร เป็นหลกัภาวนาสําหรับบคุคลท่ีเกิด

ในแห่งใดแห่งหนึ่ง  เม่ือเขาเหล่านัน้จะออกจากท่ีแห่งนัน้ไป  

จําเป็นต้องศึกษาสถานท่ีแห่งนัน้ว่าจะออกอย่างไร เป็นทุกข์

อย่างไร มีโทษภยัอย่างไรบ้าง  เหมือนกบัคนอาบนํา้อยู่ในหนองใน

ห้วย  ขณะอาบนํา้ก็มีความสขุสบายเพลิดเพลินอยู่  โดยไม่คํานึง

ว่าจะมีภยัรอบตวัจะมาทําอนัตรายได้  เม่ือเขาคํานึงว่าท่ีแห่งนัน้มี

ภัยรอบตัว  อาจมีจระเข้ลอยมากัดมาทําอันตรายได้   เขาก็จะมี

ความกลัวเกิดขึน้ว่า  จะอยู่ด้วยความไม่ประมาท  ไม่หลง  เม่ือ

จระเข้ลอยมาก็จะหาวิธีหลบ  หาวิธีขึน้ฝ่ังได้ทันกาล  น่ีคือไม่

ประมาทศกึษารอบคอบ 

เหมือนกับคนอยู่ในป่า อาจมีภัยนานาชนิด มีงู เสือ ภัย

นานาประการเกิดขึน้กับตัวเรา  ก็จะต่ืนตัวอยู่  เม่ือภัยเหล่านี ้

เกิดขึน้  เราจะรู้ทนัเห็นทนั หาวิธีหลีกจากสิ่งนัน้ได้ คือไม่หลง  นีก็้

เช่นกนั  โลกท่ีเราอยู่ทกุวนันีค้ือวฏัจกัร   ทําอย่างไรเราจะออกจาก

โลกนีไ้ด้  คืออย่าประมาท  อย่าติดกบัโลกนี ้ ถือว่าเป็นสถานท่ีพกั

จิตแห่งหนึง่เท่านัน้เอง  ไม่ถือว่าโลกนีเ้ป็นท่ีของเรา  เพียงเป็นท่ีพกั

แรมของจิตซึง่ได้หมนุเวียนมาขณะนีเ้ท่านัน้   เม่ือเราตัง้ใจไว้อย่าง

นี ้  เราจะไมไ่ปตดิข้องกบัของสิง่ใด   

เหมือนกับเราไปเท่ียวสถานท่ีแห่งหนึ่ง เช่าโรงแรมอยู่ สัง่

อาหารกิน ท่ีนอนดีๆ  อยู่ไปตามวนัเวลานดัหมาย  อีกวนัใดวนัหนึ่ง
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ข้างหน้า  เราก็จะออกจากโรงแรมนัน้ไป นีฉ้ันใด   ใจของเรามา

อาศยัโลกเพียงชัว่คราว  อีกสกัวนัก็จะออกจากโลกนีไ้ป   เช่น ใน

ชาตินีเ้ราเป็นมนษุย์  ชาติหน้าเราจะเป็นมนษุย์อีกหรือไม่    ชาตินี ้

เราเกิดเป็นคนพออยู่พอกิน  แล้วชาติหน้ามาเกิดใหม่  ฐานะความ

เป็นอยู่จะเป็นอย่างไร  ไม่แน่นอน ขึน้อยู่กับผลกรรมของชาตินี ้ 

เม่ือทําอย่างนีจ้ะส่งผลให้ชาติหน้าเป็นอย่างไร  ปัจจบุนัจะเป็นสิ่ง

กําหนดอนาคต   

การศกึษาความจริงของตวัเรา  ถ้าเราเห็นความจริงวา่ ไม่มี

สิ่งใดเท่ียงแท้แน่นอน นอกจากความตายเท่านัน้  การศึกษาโลกก็

เพ่ือให้กลวัในการเกิด  กลวัในความทกุข์  กลวัในสิ่งท่ีไม่เท่ียง  กลวั

ว่าไม่มีอะไรเป็นของของเราท่ีแน่นอน  เราเพียงมาพักอาศัยอยู่

ชั่วขณะเท่านัน้เอง  อีกสกัวนัหนึ่งภายหน้าก็จะจากโลกนีไ้ป  หา

เกิดใหมไ่ปเร่ือยๆ เอาแนอ่ะไรไมไ่ด้  ชีวติของเราเลื่อนลอยไปเร่ือยๆ 

ตามวฏัจกัร  หมนุไปตามธรรมชาตทิัง้หมด   

การพดูเร่ืองธรรมชาติเป็นเร่ืองใหญ่  หากใครไม่ศกึษาก็จะ

เข้าใจไปว่า เป็นเร่ืองธรรมดา  เป็นเร่ืองธรรมชาติ เกิดขึน้เป็น

ธรรมดา  ตายเป็นธรรมดา  แต่เราหยั่งไม่ถึงจุดนัน้    การเกิดมา

อาจจะไม่เท่าเทียมกนัทกุชาติทุกภพ  ธรรมชาติของโลกนีม้นัหมนุ

ตวั  สตัว์ทุกตวั มนุษย์ทุกชาติภาษา ก็ต้องหมุนตวัตามธรรมชาติ

ทัง้หมด  เช่น อายขุยัของเรา  ส่วนใหญ่เราจะเข้าใจว่า อายขุยัของ

เราจะยาวขึน้ไปเท่านี ้ หรือน้อยลงไปเท่านี ้ คือไม่คิดว่าอายขุยัเรา

เท่าไร  ก็จะอยู่กันไป  มีความเจ็บไข้ได้ป่วย ก็หายามากิน  ถ้าไม่
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หายก็ตายไปเท่านัน้ เอง   ทีนีอ้ายุขัยของเราไม่คงท่ี   เพราะ

ธรรมชาตหิมนุตวั  สตัว์โลกทกุตวัต้องหมนุไปตามธรรมชาติ  หลกันี ้

ไม่มีในหลักวิทยาศาสตร์  เป็นหลักความจริงท่ีเปลี่ยนไปตาม

ธรรมชาติ  อายุขัยของเรากําลงัตํ่าลงทุกที  การอธิบายนีต้้องยก

เร่ืองศาสนามาด้วย  ก่อนท่ีพระพุทธเจ้าของเราจะมาตรัสรู้  ทรง

พิจารณาก่อนว่า เม่ือใดอายุขยัต่ํากว่า 100 ปี  ในยุคนัน้จะไม่มา

ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า  เพราะคนเราประมาทมากเกินไป   เม่ือใด

อายุขัยของคน 100 ปีขึน้ไป  พระพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้ได้  ดงัเช่น

พระพทุธเจ้าของเรามาเกิดในชว่งท่ีคนมีอายขุยั 100 ปีเป็นอายขุยั   

พระพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้ในช่วงท่ีอายุขัยของคน ตํ่าสุดไม่

เกิน 100 ปีอายขุยั  สงูสดุไม่เกิน 100,000 ปีอายขุยั   การพดูอย่าง

นีห้ลกัวิทยาศาสตร์ไม่มี  แต่ทางศาสนามีหลกัการอย่างนี ้ ซึ่งคน

อาจไม่ยอมเช่ือว่า คนเราจะอายุร้อยปี พนัปี แสนปีได้ยงัไง  น่ีคือ

หลักความจริงของธรรมชาติ พระพุทธเจ้าตรัสไว้ ซึ่งเป็นเร่ืองท่ี

ยาวนานเหลือเกิน 

ในช่วงท่ีพระพุทธเจ้าตรัสรู้ในครัง้พุทธกาลมี 100 ปีเป็น

อายขุยั  อายุขยัมีการขึน้ได้และลงได้  ขณะนีอ้ยู่ในช่วงขาลง 100 

ปี อายขุยัลดลง 1 ปี  อายขุยัลดลงเร่ือยๆ  ตอนนีเ้หลืออยู่ 75 ปีเป็น

อายุขัย  แต่ก่อนเม่ือ 2500 ปีท่ีแล้ว อายุขัย 100 ปี  แต่บัดนี ้

ลว่งเลยมา 2535 ปี อายขุยัของคนเราเหลือ 74 ปีเป็นอายขุยั     

หากนบัตอ่ไปข้างหน้าอีก 100 ปี  อายขุยัของคนเราก็ลดลง 

เหลือเพียง 73 ปีเป็นอายขุยั    อีก 100 ปีถดัไป อายขุยัของคนเราก็
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ลดลงเหลือเพียง 72 ปีเป็นอายุขัย   100 ปีลดลง 1 ปี  ลดลงไป

เร่ือยๆ  จนเหลือเพียง 10 ปีเป็นอายุขัย  น่ีพูดทางศาสนา เร่ือง

ระยะยาวท่ีคนไม่เช่ือ  จะเช่ือหรือไม่ ไม่สําคญั แตค่วามจริงมนัเป็น

อยา่งนี ้   

หากมีการคํานวณ จะพบว่าอีกประมาณ 7000 ปีนบัจากนี ้

ไป อายุขัยของคนเราจะเหลือ 10 ปีเป็นอายุขัย  การตัง้ครรภ์ใช้

เวลาเพียง 3 เดือน  เม่ืออายุ 4 ปีก็กลายเป็นพ่อบ้านแม่บ้านได้

สมบรูณ์แล้ว  เพราะมีอายขุยัเพียง 10 ปี  ลองคดิดสูวิา่ตวัคนเราจะ

เดก็ขนาดไหน   

เม่ือคนมีอายขุยัระดบันัน้  นิสยัของคนในยคุนัน้จะแตกตา่ง

จากยุคนีม้าก  หาความละอายไม่ได้เลย  เหมือนสัตว์เดรัจฉาน

ทัว่ไป ทัว่โลก   ในยุคนัน้จะเป็น มนุสสเดรัจฉาโน เต็มตวั  รูปร่าง

เป็นมนุษย์ แต่จิตใจเป็นสัตว์เดรัจฉาน  ความละอายไม่มี  มีแต่

ความโลภ ความโกรธ ความหลง   น่ีคือธรรมชาตท่ีิกําลงัหมนุตวัไป   

ในช่วงจากนีไ้ปอีก 7000 ปีข้างหน้า   ถ้าคนใดมาเกิดตาย

ในช่วงนี ้จะได้รู้เห็นความจริงว่าเกิดอะไรขึน้   น่ีคือการหมนุเวียน

ของชีวิตสตัว์  ธรรมชาติเป็นอย่างนี ้  ธรรมชาติมันหมุนตวั  สตัว์

โลกทัง้หลายก็ต้องหมุนไปตามธรรมชาติ   เม่ือถึงยุคนัน้ จิตใจ

มนษุย์จะเหีย้มเกินไป   มีการฆ่ากนัตีกนัเหมือนสตัว์เดรัจฉาน ไม่มี

ความเมตตาตอ่กนัหรือมีน้อยมาก   เกิดกลียคุขึน้มาในยคุนัน้   

ในยคุนัน้จะมีเทพอีกกลุม่หนึ่ง สําหรับกอบกู้วฏัจกัร  จะมา

เกิดในยคุนี ้ มาเกิดกบัคนกลุม่นีแ้หละ  กลุม่อาย ุ10 ปีตาย    เพียง
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มาอาศัยสถานท่ีเกิดเท่านัน้  ซึ่งจะมีเทพอีกกลุ่มรักษาเขาอยู ่ 

บนัดาลให้เป็นไป ให้ละอายในการทําชัว่  เม่ือเขาเหล่านัน้เร่ิมเป็น

หนุ่มเป็นสาว กําลงัจะเกิดกลียคุ  เขาจะไปอยู่ตามดงตามป่าตาม

ถํา้  ไม่อยู่กับพ่อแม่  ถึงพ่อแม่จะเป็นอย่างนัน้ แต่เขาไม่เล่นด้วย    

เม่ือพ่อแม่รบราฆ่าฟัน ตายกันไปหมดแล้ว   ในยุคต่อไปคน

เหล่านัน้ก็จะจับกลุ่มเป็นผัวเมียกัน  หาอยู่กินกันอย่างมีศีลธรรม 

กรรมบถ 10    

เ ม่ือคนกลุ่มนี เ้ กิดขึน้ในโลกแล้ว  อีก  100 ปีข้างหน้า  

อายุขัยเพ่ิมขึน้เป็น 11 ปีจึงตาย   อีก 100 ปีข้างหน้า อายุขัย

เพ่ิมขึน้เป็น 12 ปีจึงตาย  100 ปี อายุขยัเพ่ิม 1 ปี   เพ่ิมขึน้เร่ือยๆ  

จนถึง 100 ปีตาย 1,000 ปีตาย  เพ่ิมไปถึง ล้านปีอายุขัย  โกฏิปี

อายุขยั  ในท่ีสดุจะยืนยาวมาก เรียกว่า อสงไขยปี  คนจะตวัใหญ่

มาก สบิกวา่ศอกก็แล้วกนั   

เม่ือคนในยคุนัน้มีอายมุากขึน้  จะมีธรรมชาติอย่างหนึง่ คือ

ความเบ่ือหน่าย  มนัทกุข์  มนัยาวนาน  มนัจะเบ่ือของเขาเอง  เกิด

การหมนุกลบัอีกทีหนึ่ง  100 ปี อายขุยัลดลง 1 ปี  กลบัมาท่ีขาลง  

ลดลงเหลือ โกฏิปี ล้านปี แสนปี  จนถึง ในยุค 80,000 ปีเป็น

อายุขัย   ในช่วง นี  ้พระศรีอา ริยเมตไตรย์  จะมาตรัส รู้ เ ป็น

พระพุทธเจ้า     เ ม่ือตรัสรู้แล้ว   ประกาศศาสนาถึงท่ีสุด  จน

ปรินิพพานพร้อมกับพระสาวก   ไม่ได้วางศาสนาเหมือนกับ

พระพุทธเจ้าของเรา  เลิกราไปทัง้หมด  คนจะรู้ได้ปฏิบตัิได้ช่วงท่ี

พระศรีอาริยเมตไตรย์มีชีวติอยูเ่ทา่นัน้   
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ต่อมาอายุขัยลดลงเร่ือยๆ  ธรรมชาติของโลกเป็นอย่างนี ้ 

เด๋ียวนีอ้ายขุยัของคนลดลง  หรือจะพดูวา่ พระพทุธเจ้าในภทัรกปันี ้

มี 5 พระองค์ คือ  

1.กกธุสนัโธ ในชว่งนัน้มีอายขุยั 40,000 ปี 

2.โกนาคมโน  ในชว่งนัน้มีอายขุยั 20,000 ปี  

3.กสัสโป ในชว่งนัน้มีอายขุยั 10,000 ปี 

4.โคตโม พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน ในช่วงนัน้มนุษย์มี

อายขุยั 100 ปี แตพ่ระองค์ทา่นมีอายเุพียง 80 ปี  

5.พระศรีอาริยเมตไตรย์  จะมาตรัสรู้ในอนาคต ดงัท่ีกล่าว

มาแล้ว 

ณ ปัจจบุนั จากนีไ้ปข้างหน้าจนมนษุย์มีอาย ุ10 ปี จะไม่มี

พระพทุธเจ้ามาเกิดเลย     และอีกเพียง 2500 ปีข้างหน้านี ้ศาสนา

พทุธก็จะหมดไป เพราะคนไม่เคารพเช่ือถือ  ไม่ปฏิบตัิตามคําสอน

ของพระพุทธเจ้า   ในยุคต่อไป ไม่ว่าศาสนาใดท่ีมีอยู่ก็จะหมดไป

เช่นกนั  เพราะคนไม่นบัถือ  เพราะคนมีนิสยัมนุสเดรัจฉาโน  กาย

เป็นมนุษย์  แต่ใจเป็นสตัว์เดรัจฉาน  เขาจะไม่นบัถือศาสนาอะไร

เลย  เป็นสญูกปั กปัท่ีวา่งจากพทุธศาสนา  หรือศาสนาอ่ืนใดก็ไม่มี

ด้วย   

นีค้ือวฏัจกัรท่ีเป็นธรรมชาติหมนุตวัอยู่  มีหลกัฐานก็คือคํา

สอนของพระพุทธเจ้า  หลักความจริงท่ีเราดูอยู่ในปัจจุบัน  หาก

พิจารณาแล้วจะมีความเป็นไปได้  เพราะธรรมชาติเปลี่ยนแปลง

นิสยัคนได้   ให้พวกเราดภูาพพจน์ในอดีตท่ีผ่านมา ในช่วงท่ีเราเป็น
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หนุ่มสาวดกิูริยาท่าทางความเป็นอยู่ในอดีต     เทียบกบัหนุ่มสาว

ในยุคปัจจุบนันัน้  ด้านจิตใจแตกต่างกนัอย่างไรบ้าง  ในช่วงเวลา

เพียงไม่ก่ีปี  ความแตกต่างด้านจิตใจแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด

ทีเดียว  กิริยาทางกายวาจาใจ มีความเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง  

ธรรมชาตบิอกเอง  กิริยาทางกาย  สมยัก่อนพ่อแม่สอนลกูหลานให้

เคารพอ่อนน้อมคนเฒ่าแก่  กราบไหว้พ่อแม่  นุ่งห่มให้มิดชิด  

แตง่งานตามพอ่แมกํ่าหนดให้  แตเ่ด๋ียวนีเ้ขากําหนดแตง่งานกนัเอง  

นุ่งห่มยัว่ย ุนุ่งน้อยห่มน้อย  ขาดความละอาย  ต่อไปก็จะไม่นุ่งห่ม

เลย  เพราะสตัว์เดรัจฉานเข้ามาแทรกแซงเต็มท่ีแล้ว  อนาคตภาย

หน้าจึงเป็นไปได้  สมยัก่อน 50 ปีท่ีแล้วยงัไม่เคยมี แต่สมยันีก็้ยงั

เป็นไปแล้ว     เร่ืองความโกรธก็ดี  ราคะตณัหาก็ดี สมยันีเ้ลวกว่า

ยคุก่อน  คนสมยัก่อนพอนกึภาพได้ไหม   ผู้หญิงผู้ชาย 17-18 ปี ยงั

กระโดดนํา้แก้ผ้า เล่นนํา้กันอยู่เลย  แต่ทุกวนันีเ้กิดอะไรขึน้  เร่ือง

ราคะตัณหารุนแรงขึน้ เร็วขึน้  เพราะอายุสัน้มากเท่าใด  ราคะ

ตณัหาก็เร็วขึน้  โทสะก็เร็วขึน้  เด๋ียวนีม้องหน้ากนัไม่ได้  สมยัก่อน

เร่ืองปล้นฆา่ลกัของไมมี่  หรือมีน้อยมาก  แตเ่ด๋ียวนีร้ะวงัยาก  เร่ือง

ราคะก็เร็วขึน้  โทสะก็เร็วขึน้  การตดัสนิใจของมนษุย์จะเร็วขึน้   

ปัจจุบนันีมี้องค์การสหประชาชาติรวบรวมสมาชิกทัว่โลก

ให้อยู่ในขอบเขตการสู้ รบ  การรวมกันนัน้ รวมได้ก็ดี  แต่คิดว่า 

รวมกนัได้ไม่นานนกั  คิดว่า 100 ปีก็จะพงัลง  เพราะคนไม่ลงรอย

กนั  ต่างคนต่างถือดีถือเก่ง แต่ละคนมีเคร่ืองมืออุปกรณ์ประหาร

ชีวิตพร้อม  ต่างก็ไม่กลัวกัน เพราะมีอาวุธเคร่ืองมือทัดเทียมกัน  
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อีกไมเ่กิน 100 ปี จะเจอของสิง่เหลา่นีม้ากทีเดียว   

การพิจารณาอย่างนี ้ พิจารณาเพ่ือให้เห็นทุกข์ เห็นภยัใน

วฏัสงสารนัน่เอง  หลกัการใช้ปัญญาอย่างนี ้ให้เรากลวัว่า การเกิด

การตายเป็นทุกข์อย่างนี ้ เป็นภัยอย่างนี ้ เป็นโทษอย่างนี ้ นีเ้ป็น

หลกัการใช้ปัญญา   

เม่ือวฏัฏะหมุนเวียนอยู่อย่างนี ้ ทําไมเราจึงมาเกิดบ่อยๆ  

มาเกิดเอาอะไรกนั  เพ่ืออะไรกนั   มาเกิดเป็นกีฬา มาหาสมบตัิแข่ง

กนั เรียกว่า ตณัหาความอยาก      คนเรามีความอยากในทางท่ีดี 

คือ ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข  มนุษย์เรามีความอยากสี่จุดนี ้ เร่ือง 

เสื่อมลาภ เสื่อมยศ นินทา ทุกข์  เป็นอีกส่วน  เป็นของไม่แน่นอน  

แต ่ลาภ ยศ สรรเสริญ สขุ ในกามคณุ เป็นสิง่ท่ีเราต้องการ   

ลองพิจารณาดวูา่ คนเรามีใครบ้างท่ีหา ลาภ ยศ สรรเสริญ 

สขุ เพียงพอกับความต้องการ  หาไม่ได้เลย  นกัภาวนาปฏิบตัิพึง

ศึกษาว่า การแสวงหา ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข  มีอยู่คู่กบัโลกใบนี ้  

แต่คนอีกส่วนหนึ่งจะพิจารณาอยู่ว่า จะหาไปทําไม  ส่วนท่ีหาก็หา

ไปเพ่ือสร้างความเจริญให้กับโลกใบนี ้  แต่นกัปฏิบตัิจะพิจารณา

ว่า หาไปทําไม  ในโลกของเรามีคนห้าพันกว่าล้านคน  เขาจะ

แสวงหาความสุขให้มาก   แต่นักปฏิบัติไม่ ก่ี ร้อยคนนี  ้ กําลัง

พยายามหยุดในการหาสิ่งเหล่านี ้ พอแล้ว หาไปก็เท่านี ้ เหน่ือย

เปลา่  หาแล้วก็ไม่มีอะไรเป็นของของเรา  รู้จกัความพอดี  หามาได้

แล้วก็ไม่มีอะไรเป็นของเราแน่นอน  เพียงอาศยักนัชัว่กาลเวลาหนึ่ง

เท่านัน้   เม่ือถึงกาลเวลาก็ตายจากกันไป  จึงหยุดแล้ว พออยู่พอ
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กินแล้ว  เท่านีก็้สามารถอาศยัอยู่กินวนัหนึ่งคืนหนึ่ง  แต่เขาจะไม่

เดินตามกระแสโลกต่อไป  เพราะหาทางสิน้สุดไม่ได้  เหมือนการ

เดินรอบโลก  เดินร้อยครัง้ พันครัง้ ก็หาทางสิน้สุดไม่เป็น  เรามา

เกิดกบัโลกนีห้ลายครัง้หลายหนแล้ว  แต่เราไม่รู้ตวัเองเลย  เพราะ

ความหลง ความไม่รู้ ความลืมตวั    การใช้ปัญญาพิจารณาธรรมะ 

จงึต้องพิจารณาวา่ ความทกุข์ของโลกท่ีเรากําลงัเวียนอยู่กบัโลก  มี

อะไรบ้าง   ให้ใจเราเบ่ือเอาไว้  นีเ้ป็นหลกัท่ีใจเราต้องพิจารณา   

ส่ วนหลัก ธ ร รมหมวด อ่ื น ท่ี เ ร า กํ าลั ง ศึ กษากันอยู ่  

พระพุทธเจ้าได้ตรัสธรรมะเอาไว้ศึกษาประวตัิของโลกทัง้หมด มี

หลกัการปฏิบตัสิองประการ  เป็นกรรมฐานสองอยา่งคือ  

1.สมถกรรมฐาน   2.วปัิสสนากรรมฐาน   

กรรมฐานสองประการนี ้เป็นการรวมตวักนัเพ่ือให้รู้จริงเห็น

จริงในธรรมชาติ  หลกัหนึ่งเป็นการทําสมาธิ เป็นอุบายพกัใจ  อีก

หลกัคือปัญญาเป็นหลกัใช้ความคิด  เป็นวิปัสสนากรรมฐาน  คิด

ตามหลกัความเป็นจริง  สิ่งรอบตวัเป็นหลกัความจริงทัง้หมด    วฏั

จักรท่ีว่ามาก็เป็นความจริงทัง้หมด  เอาความจริงทัง้หมดมา

พิจารณาเพ่ือให้เห็นความจริง เพ่ือให้เกิดความกลวั   เม่ือใจเกิด

ความกลวัอย่างเดียวเท่านัน้ ทุกอย่างจะหาทางออกได้ด้วยตวัมนั

เอง  เรียกว่า เห็นจริงตามความเป็นจริง  มนัจะกลวัเอง  ตราบใดท่ี

ยงัไมเ่ห็นจริง  มนัยงัไมก่ลวั  มนัอยากจะลอง   

ยกตวัอย่าง เช่น  การมัว่สุมทางเพศทําให้ติดโรคเอดส์นะ  

เขาประกาศความจริงให้โลกฟัง แต่คนกลุ่มหนึ่งก็ยงัคงเสพกนัอยู ่ 
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ความอยากมนัเหลือกําลงัท่ีจะต้านทานได้   สําหรับคนท่ีเขาเช่ือก็

หยุด ไม่ทํา หาวิธีป้องกนั กลวัโรค   แต่คนท่ีไม่เช่ือก็ได้แต่ทําตาม

ความอยากของตนเอง   

การภาวนามีหลกัใหญ่สองประการ คือ สมถกรรมฐาน และ 

วิปัสสนากรรมฐาน  ใช้ปัญญาพิจารณาหลกัธรรมะ ความเป็นจริง   

คําสอนของพระพทุธเจ้ารวมยอดอยูท่ี่น่ี    

น่ีคือได้อธิบายเร่ืองธรรมชาติ และความจริงตามหลัก

ธรรมชาติของวฏัจกัรท่ีหมนุเวียนกนัอยู่  ให้เราได้นึกคิดใคร่ครวญ  

ถ้าเราไม่ปกป้องตนเองในยคุนี ้จะยากท่ีปกป้องได้   การเตรียมตวั

ล่วงหน้าดีท่ีสุด หาวิธีป้องกันตวัเองในครัง้หน้าว่า  ครัง้หน้าหรือ

ชาตหิน้าจะไปอยา่งไร ต้องเตรียมตวัไว้ก่อน  ถ้าเราไปอย่างนี ้ จะมี

ภัยอะไรบ้างท่ีเกิดขึน้กับเรา  เม่ือภัยนัน้เกิดขึน้ เราจะได้หาวิธี

ป้องกันตนเองได้   ดีกว่าจะไปแบบหลงงมงาย   ไม่ รู้ ต้นสาย

ปลายทางท่ีจะไป  การลอ่งลอยตามกระแสของโลก  เราต้องศกึษา

ให้เข้าใจ  เพราะภยันานาชนิดย่อมเกิดขึน้กบัเราได้ทุกเวลา  ชีวิต

ของเราอยู่ในวงล้อมของความจริง คือ ความไม่เท่ียง เป็นทกุข์ และ

เป็นอนัตตา  น่ีหลวงพ่อได้ให้แนวคิดเป็นครัง้แรก วนัเปิดประชุม

ของการอบรมธรรมะ  ให้จดในสิ่งท่ีหลวงพ่อพูดไว้ แล้วนํามา

พิจารณาว่า จริงไหม  สิ่งภายหน้าจะเกิดขึน้จริงดงัว่าไหม  หากเรา

นึกถึงความจริงเหล่านี ้ การจะหาวิธีหลบหลีกตวัก็พอจะได้อยู่  ถึง

จะหนีไมพ้่นก็พอหลีกตวัได้  ให้ความทกุข์ทัง้หมดเบาบางลงได้   

ยกตัวอย่าง เช่น ในอนาคตเดือนต่อไป มกรา กุมภา จะ
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หนาวมาก  ถ้าเรารู้ เราก็เตรียมผ้าห่มไว้  เม่ือหนาวจริง ก็นําผ้ามา

ห่ม ก็ทุเลาได้  เรานําสิ่งท่ีเตรียมไว้ มาอํานวยความสะดวกแก่เรา  

เหมือนเราเดนิทางจากจดุหนึง่ไปอีกจดุ  อาจเกิดไข้มาลาเรีย หรือมี

เสือสัตว์ร้ายต่างๆ  เม่ือเราศึกษาเส้นทางไว้ดีแล้ว  เราจะเตรียม

อุปกรณ์ต่างๆ ไว้เดินทาง  มีด ปืน ยา  เม่ือเกิดอุปสรรคขึน้กับเรา  

เราก็จะสามารถแก้ไขได้ทนั  ไมป่ระมาทในตนเอง 

นีฉ้นัใด  ชีวิตเราจากนีไ้ปในชาติหน้า เราก็ต้องเจออปุสรรค

ดงัท่ีได้อธิบายมาทัง้หมด  ถ้าเราไม่ประมาทในตนเอง  สิ่งเหล่านัน้

พอจะทุเลาเบาบางลงได้  สิ่งท่ีได้อธิบายไป เป็นหลักภาวนาอีก

อยา่ง  เรียกวา่ เจริญวปัิสสนา   นตัถิ โลเก ระโหนามะ  ความลบัไม่

มีในโลก  เพราะปัญญาเรารู้เห็นทกุอยา่งวา่เป็นอยา่งไร    

โลก คือ ธรรมชาตท่ีิเป็นอยู่ในกามภพ รูปภพ อรูปภพ  สาม

โลกสามภพพิจารณาให้ชดัเจนขึน้  พิจารณาภายนอกภายใน  ธาตุ

สี่ขันธ์ห้าของเราทัง้หมด  ท่ีเรายึดถือว่าเป็นเรา  เป็นของของเรา  

ความหลงไม่ใช่หลงเราอย่างเดียว  หลงภายนอกบ้าง ภายในบ้าง 

เรียกวา่ ภายนอกภายใน ใกล้ไกล หยาบละเอียด พิจารณาลงสูไ่ตร

ลกัษณ์ทัง้หมด  ตดัทอนความหลงให้เบาบางลงจากใจของเรา   

การอบรมครัง้นี ้หลวงพ่อก็ได้นําพระวิทยากรมาช่วยอบรม  

การศึกษาธรรมะนัน้ เราจะเอาอายพุรรษามาพดูไม่ได้  เอาธรรมะ

มาพูดกัน  เร่ืองพรรษาเป็นเร่ืองตวัเลข เป็นสิ่งสมมติกัน  แต่เร่ือง

ธรรมะเป็นความจริง  การพดูธรรมะความจริงจงึไม่เก่ียวกบัการเอา

พรรษาเอาอายมุาพดูกนั    หากคนใดท่ีมีความเป็นธรรมกบัตวัเอง
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แล้ว  ถึงคนอ่ืนคนใดฐานะใดไม่สําคัญ  หากเขามาตักเตือนว่า

กล่าวเรา เก่ียวกับความบกพร่องของเรา  ถือได้ว่า เขามีความ

เมตตาต่อเรา  ไม่ว่าเขาจะมีฐานะอะไรไม่สําคญั   สําคญัตรงท่ีผู้

ท่ีมาตกัเตือนเราว่า สิ่งนีค้วร  สิ่งนีไ้ม่ควร  ชีแ้นะแนวทาง  นัน่คือ 

เขามีความเมตตาสงสาร เรา   อายุพรรษาไม่ เ ก่ียว   น่ีคื อ 

ธรรมาธิปไตย  หากเรามีความคดิอยา่งนี ้จะมีความสขุมาก  เพราะ

ไม่ยึดติดในชาติชัน้วรรณะ  ไม่นบัว่า องค์นัน้บวชนานหรือไม่นาน  

ให้นบัความจริง  หากคนใดมาสอนเราให้เราสํานึกตวัได้ว่า เราทํา

ผิดอย่างนี  ้ มีคนอ่ืนมาตักเตือนเรา  เราจะขอบคุณเขา ท่ีเขามี

ความเมตตาสงสารเรา  เราจะให้ความเคารพผู้นัน้อยู่เสมอ  น่ีคือ 

ธรรมาธิปไตย   

ปีนี ้นิมนต์พระมาหลายองค์ เพ่ือให้ฟังอุบายการปฏิบัติ

ของหลายองค์  จะได้เลือกอบุายท่ีตรงกบัเรา  เรียกวา่ นําสินค้ามา

เยอะ  มามาก  เราต้องการอะไรก็เลือกเองได้  อาหารมีมาก  ยามี

มาก เลือกเองได้ว่า สิ่งไหนถกูธาตขุนัธ์กบัเรา  เอาละให้พดูคยุกนั

ตอ่ไปนะ 



22  

 

หลวงพ่อทลู เทศน์ที่ รร.ปานะพนัธ์  กัณฑ์ที่ 2 
 

จากนีไ้ปจะได้อบรมธรรมะ เพ่ือให้เข้าใจในข้อวตัรปฏิบตั ิ 

อุบายในข้อวัตรปฏิบัติมีมากมาย  แต่จุดใหญ่ท่ีสุดสําหรับการ

ปฏิบัติคือ สติปัญญา  เป็นฐานรองรับการปฏิบัติทัง้หมด  ไม่ว่า

ปฏิบตัิท่ีไหนอย่างไร ปฏิบตัิทางกายก็ดี วาจาก็ดี หรือนกึคิดทางใจ

ก็ดี  สติปัญญาเป็นหลักสําคัญ    คําสอนของพระพุทธเจ้ามี

มากมาย 84,000 พระธรรมขันธ์  แต่ก็มารวมลงอยู่ท่ี สติปัญญา   

น่ีคือจดุสําคญัของการปฏิบตั ิ  

สว่นอบุายอ่ืนท่ีเป็นหลกัประกอบการปฏิบตัิ เช่น กิริยาทาง

กาย วาจา หรือ การนึกคิดทางใจ  ทัง้หมดนี ้เราจะมีอบุายอย่างไร 

เพ่ือใช้อุบายทางกาย ให้เป็นธรรม อย่างถกูต้อง  เพราะกิริยาทาง

กายมีมาก  สิ่งท่ีเราต้องคํานึงถึงคือ สติปัญญา  สติ มีความหมาย

อย่างไร  ปัญญามีความหมายอย่างไร  ท่ีเราจะนํามาปฏิบัติได้  

เพ่ือจะเป็นเคร่ืองปกป้องกายวาจาใจ ให้อยู่ในกรอบของความ

ถกูต้องเป็นธรรม   

สติ หมายถึง ความระลึกได้ น่ีเป็นอุบายหนึ่ง  ปัญญา คือ 

ความรอบรู้  น่ีเป็นอีกอุบายหนึ่ง  ทัง้สองอุบายมีความเก่ียวเน่ือง

กนัมากทีเดียว  ถ้าเรารอบรู้แต่ขาดความระลกึได้  ความรอบรู้นัน้ก็

มีผลน้อยเต็มที  ถึงเราจะระลึกได้ แต่ขาดความรอบรู้แล้ว  ผลก็

น้อยเต็มทีเช่นเดียวกนั  ดงันัน้ การสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหว่าง 

สติ กับ ปัญญา  เป็นต้นทางสําคัญ ในการวางแผนการปฏิบัติ
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ทัง้หมด  จะเรียกว่า สมัมาทิฏฐิ สมัมาสงักปัโป ก็อยู่ท่ีต้นทางนี ้อยู่

ท่ีสตปัิญญาเป็นหลกัใหญ่  

คนเราทกุวนันีมี้สติอยู่  แต่การระลึกได้  มีทัง้ทางโลก และ

ทางธรรม  ท่ีระลกึได้ตามธรรมชาติท่ีเป็นเองก็มี  โดยท่ีไม่ต้องมีใคร

มาบอกเรา  บางทีก็ระลกึไปในทางท่ีดี  บางทีก็ระลกึไปในทางท่ีชัว่  

สติเป็นตวัระลึก  ส่วนปัญญาเป็นอุบายกลัน่กรองรอบรู้สิ่งท่ีระลึก

ทัง้หมดว่า  สิ่งใดมีประโยชน์  มีคุณค่า นํามาปฏิบตัิกับตนเองได้  

ไมใ่ชว่า่ การระลกึได้ทัง้หมดจะเป็นสิง่ดี  พยายามทิง้ไปในสว่นท่ีไม่

ควรเอา  นกัปฏิบตัต้ิองวางพืน้ฐานนีใ้ห้ได้   

หลายคนมีคําถามว่า การสร้างสติให้มีความเข้มแข็ง ทํา

อย่างไร  คือ พยายามฝึกตวัให้มีความระลึกได้อยู่เสมอ  การระลึก

ได้ในท่ีนี ้หิริ ความละอายแก่ใจ  โอตตปัปะ ความเกรงกลวั  ธรรม

สองหมวดนีทุ้กคนรู้อยู่แล้ว เข้าใจในหลักการ  แต่ภาคปฏิบัติไม่

เข้าใจ  หิริ ความละอายแก่ใจ  โอตตัปปะ ความเกรงกลัว  สอง

อุบายนีล้ึกซึง้มาก  ยากท่ีบุคคลจะปฏิบตัิให้เป็นไปตามธรรมสอง

หมวดนีไ้ด้ 

หิริ ความละอาย เป็นหลกัใหญ่ในการปฏิบตัิ  หากคนเรามี

ความละอายแล้ว การทําชัว่ทัง้หมดทัง้ทางกายวาจาใจจะไม่เกิด

ขึน้กบัคนนัน้เลย  เพราะมีความละอายกบัตนเอง  น่ีคือธรรมเพียง

หมวดเดียวในภาคปฏิบตัิจะทําได้หรือไม่  สมมติว่า เราจะไม่เอา

ธรรมหมวดอ่ืนแล้ว เราจะฝึกความละอายอย่างเดียว ให้มีความ

เข้มแข็ง  จะทําได้หรือไม่  สติระลึกได้ แต่ละวนัจะระลึกในความ
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ละอายแก่ตนเอง  โดยไม่ต้องเอาธรรมหมวดอ่ืนมาอวดอ้างว่า 

ธรรมหมวดนัน้ก็รู้ หมวดนีก็้รู้  เราจะฝึกธรรมะเพียงหมวดย่อๆ นี ้

คือ มีสติระลึกได้ว่าจะมีความละอายแก่ใจอยู่ทุกเม่ือ จะทําได้

หรือไม่    น่ีคือส่วนท่ีเราต้องสํานึกให้ดี  แต่เราทําไม่ได้ตามท่ี

ต้องการหรอก  เพราะจะเกิดความพลัง้เผลออยูบ้่าง 

โอตตปัปะ ความเกรงกลัว  จะทําอย่างไรให้ใจเกิดความ

เกรงกลัวต่อสิ่งนัน้ๆ  ผู้ ท่ีจะทําให้เกิดความเกรงกลัวขึน้ในใจได้  

ต้องมีเหตุผลหลายอย่าง  ไม่ใช่ว่าจะกลวัอย่างเดียว  อย่างนัน้ใช้

ไมไ่ด้  หิริ ความละอายแก่ใจ  โอตตปัปะ ความเกรงกลวั  ธรรมสอง

หมวดนีเ้ป็นต้นทางของการปฏิบตัิ  ในการเลือกเฟ้นความดีความ

ชัว่  ต้องรู้จกัธรรมสองข้อนีใ้ห้ดี  คําว่า กลวั มีหลายพืน้ฐาน หลาย

ขัน้ตอน  กลวัอย่างหยาบ อย่างกลาง อย่างละเอียด  กลวัทางโลก

อยา่งหนึง่  กลวัทางธรรมอีกอยา่งหนึง่   

สําหรับนกัปฏิบตัิแล้ว พยายามกลวัทางโลกให้มาก  อบรม

สั่งสอนใจให้กลัวความเป็นอยู่ของโลกให้ได้  ส่วนมากเราจะไม่

อบรมตวัเองให้กลวัความเป็นอยู่ของโลก  มีแต่จะอบรมตนเองให้

ต่อสู้ ตลอดไป  ความเป็นอยู่ของโลกเป็นไปอย่างไรก็หากลัวไม ่ 

พยายามต่อสู้ อยู่ตลอดเวลา  โลกเป็นอย่างไร เราเป็นอย่างนัน้  

เพ่ือนฝงูเป็นอย่างไร เราเป็นอย่างนัน้  เพ่ือนผิดถกูไม่สนใจ  เขาทํา

ได้ เราก็ทําได้  ในท่ีสดุเราก็ถือเอาคนกลุ่มใหญ่เป็นหลกัเป็นเกณฑ์   

เม่ือคนกลุม่นัน้ผิด  เราก็ผิดตามเขา  ใช้ไมไ่ด้เลย 

คําว่า เกรงกลวั นัน้ กลวัอะไร  ขัน้สูงสุดคือ กลวัการเกิด  
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ถ้าเราฝึกใจตนเองให้กลวัการเกิดได้  ฝึกอย่างไร   น่ีคือขัน้สูงสุด

ของพระพุทธศาสนา  กลัวการเกิดอีกในชาติหน้า  ทําไมจึงฝึก

ตนเองให้กลวัอย่างนัน้  เพราะการเกิดอีกเป็นทุกข์นานาประการ  

ไม่เคยเลือกหน้าใครทัง้สิน้ ไม่วา่ท่ีไหน ตระกลูใด ชนชาติใด  ความ

ทุกข์ไม่เลือกหน้า  เม่ือเกิดมาแล้วย่อมมีความทุกข์ด้วยกันทัง้นัน้  

ทกุข์อยา่งหนึง่ คือ  

1.สภาวะทุกข์ ทุกข์ประจําขนัธ์  ขนัธ์ของเราเป็นฐานแห่ง

ความทกุข์ทัง้หมด   

2. ปกิณกะทุกข์  ทุกข์ท่ีจรมา  ทุกคนต้องประสบพบเห็น

ทกุข์ท่ีจรมาเชน่เดียวกนั   

ความทกุข์ทัง้หมด เราจะกลวัได้ไหม  การอบรมสอนใจให้

กลวัในทุกข์เหล่านีไ้ด้  นัน่คือ ผู้ มีปัญญา  ใช้ปัญญาหาเหตผุลใน

แง่ต่างๆ อบรมสัง่สอนตนเองว่า  การเป็นอยู่ในโลกนีมี้ความทุกข์

อย่างไรบ้าง  ต้องสอนทุกแง่ทุกมุม ทุกจุดทุกอุบาย  ไม่ใช่รู้ทุกข์

อย่างเดียว  ต้องเห็นทกุข์ด้วย  หากรู้อย่างเดียว  แต่ไม่เห็นเหตใุห้

เกิดทกุข์แล้ว  ผลประโยชน์น้อยเตม็ที  ฉะนัน้การภาวนาปฏิบตัิต้อง

ให้รู้เหตุให้เกิดทุกข์ และเห็นเหตุให้เกิดทุกข์ด้วย  ให้เกิดความ

ละอายแก่ใจ และให้เกิดความเกรงกลวั   คือกลวัการเกิดมากบัโลก  

ทําอยา่งไรจะได้ไมเ่กิดอีกตอ่ไป   

น่ีเป็นจุดท่ีผู้ ปฏิบัติจะแสวงหาธรรมะขัน้สูงต่อไป  คิดจะ

อบรมตนเอง  ให้เกิดความกลัวขึน้ในใจ  เราคนเดียวท่ีสามารถ

อบรมตนเองได้  ถึงคนอ่ืนจะอบรมเราอย่างไร ก็เป็นเพียงปลีกย่อย  
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เตือนเราให้เราอบรมตนเองเท่านัน้เอง  เช่น  ขณะนีพ้วกเราได้มา

อบรมธรรมะอยู่ก็ตาม  น่ีเป็นส่วนปลีกย่อย  เพียงมารับนโยบาย

จากผู้ ให้การอบรม  ส่วนเราผู้ รับการอบรมต้องนําอบุายทัง้หมดไป

อบรมตนเองครัง้ท่ีสอง อีกต่อหนึ่ง  อุบายใดท่ีได้รับมาก็ต้องนําไป

อบรมตนเองอีกครัง้หนึง่  บคุคลท่ีอบรมตนเองได้นัน่คือ ผู้ มีปัญญา 

มีความฉลาดในการอบรมตนเองอยูเ่สมอ   

การอบรมตนเองไม่จําเป็นต้องหากาลเวลา  เวลานัน้ก่อน  

เวลานีก่้อน  หรือต้องเข้าท่ีภาวนาก่อนจึงจะอบรมตนเอง ไม่จําเป็น  

การอบรมตนเองไม่มีกาลเวลา  ทําท่ีไหนก็ได้  กินข้าวก็ได้  ทํางาน

ก็ได้  สําคญัท่ีให้เรามีสติปัญญา  รู้อบุายวิธีในการอบรมตนเองอยู่

เสมอ   

ใจของเรามีความอยาก สนัดานเดิมคือไม่รู้เท่าตามความ

เป็นจริง เป็นเวลานาน  จนกลายเป็นนิสัยจิตด้านจนถึงปัจจุบัน  

หากไม่มีความขยนัหมัน่เพียรแล้ว  การอบรมก็จะเป็นไปยากมาก  

เพราะจิตเราไมย่อมรับความจริงตามหลกัความจริง  ต้องใช้ปัญญา

อบรมตนเองอยู่เสมอ  ไม่เช่นนัน้จิตเราจะด้านเสีย  ฉะนัน้ เราจงึไม่

รอให้คนอ่ืนอบรมเราฝ่ายเดียว  เราต้องอบรมตนเองเป็นสําคัญ  

เรียกวา่  ตนแลเป็นผู้อบรมตนเอง     

จิตตงั ทนัตงั  สขุาวะหงั  จิตท่ีถกูอบรมอยู่เสมอๆ  จิตจะมี

ความฉลาด มีความเข้าใจในเหตุในผล  จิตจะมีความสุขความ

เจริญ  เราต้องเป็นผู้ อบรมตนเองเสมอ  ตนเตือนตนด้วยตนเอง  

อบรมตนเอง  สิ่งท่ีเราทําผิดไหม ถกูไหม เตือนตนอยู่เสมอ สิ่งนีไ้ม่
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ควรทํา สิง่นีค้วรทํา   

จิตตงั รักเขถะ เมธาวี  แปลว่า  ผู้ มีปัญญาดีเท่านัน้ จึงจะ

รักษาจิตได้  ถ้าผู้ มีปัญญาทราม จะรักษาจิตไม่ได้เลย  ปล่อยไป

ตามยถากรรม  คิดเร่ืองดีเร่ืองชัว่ก็ไม่เข้าใจว่า ผิดหรือถูก  เพราะ

ขาดปัญญารอบรู้   การใช้ปัญญาอบรมใจ ว่า สิ่งนัน้ควรทํา ควร

พดู ควรคิด  สิ่งนีค้วรปฏิบตัิ  สิ่งนีค้วรละ ควรวาง   ปัญญาความรู้

รอบทัง้หมดว่า อะไรควร อะไรไม่ควร  ธัมมะวิจยะ  รู้จกัการเลือก

เฟ้นธรรมะมาปฏิบตักิบัตนเอง 

อีกคําหนึง่ ตนแลเป็นท่ีพึง่ของตน  จะพึง่อย่างไร  พึง่คนอ่ืน

พึ่งได้ประเด๋ียวประด๋าว  แต่พึ่งตนเองเป็นสิ่งสําคัญ  เราจะเอา

สตปัิญญาเป็นท่ีพึง่ตนเองได้อยา่งไร  ต้องสร้างขึน้มา   

ยกตวัอย่างเช่น พ่อแม่กับลกู ในเบือ้งต้นต้องอาศยัพ่อแม่

เป็นผู้ บํารุงรักษาลูกให้เจริญเติบโต  แต่ท่ีสําคัญเม่ือลูกใหญ่โต

ขึน้มา  เม่ือรู้จกัความเป็นอยู่ของตนเองแล้ว  ไม่ใช่ลูกจะเกาะพ่อ

แม่ไปจนตลอดวันตาย  จําเป็นต้องออกไปเป็นตัวของตัวเอง  

บคุคลจะเป็นตวัของตวัเองได้  ต้องรู้จกัว่า  เป็นท่ีพึ่งของตนเองได้

อย่างไร  พึ่งความสามารถ สติปัญญาตนเองอย่างไร  ให้เราฝึก

นิสยัพึง่ตนเองอยูเ่สมอ  น่ีคือสิง่ท่ีต้องสํานกึให้มาก   

อีกสิ่งหนึ่ง คือ เรากําลงัอาศยัครูอาจารย์ ผู้ เป็นพ่อเป็นแม ่

ให้ความรู้ความฉลาดแก่เรา เพ่ือเป็นท่ีพึ่งแก่ตนเองให้ได้  นํา

ความรู้ทัง้หมดบรรจุลงในตวัเองให้มาก  เพราะเราไม่สามารถจะ

อบรมธรรมะกนัได้ตลอดวนัตลอดคืน ตลอดเดือนตลอดปี  ถ้าหาก
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วันใดท่ีเราไม่ได้รับการอบรมจากครูอาจารย์  แต่อุบายธรรมะ

ทัง้หมด เราบรรจุลงในใจเราแล้ว  วันดีคืนดีเวลาเหมาะสมก็

พยายามนกึคดิ วางแผนปฏิบตัอิบรมตนเองอยูเ่สมอ   

ธรรมะเป็นสิ่งใกล้ตัว   แต่ เรามองเลยตัวเองออกไป  

รูปธรรม นามธรรม ให้รู้จกัความเป็นจริงเหล่านี ้ จุดสําคญัในการ

ปฏิบตัิธรรม มีคําว่า เพ่ือความรู้จริงเห็นจริงตามหลกัความเป็นจริง  

ความจริงอยู่ท่ีไหน  อย่างเช่น ตวัเรามีความจริงอะไร  ส่วนมากนกั

ปฏิบตัิไปมองแต่ช่ือของความจริงเท่านัน้  แต่ตวัของความจริง เรา

ไม่สํานกึเลยวา่ ตวัความจริงเป็นอย่างไร   คําสอนของพระพทุธเจ้า

เป็นความจริง  ตวัเราเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้า   คําสอนของ

พระพทุธเจ้าเอาออกมาจากบคุคลนี ้ คนทําดีก็ตาม คนทําชัว่ก็ตาม  

ทัง้กิริยา ทางกาย วาจา ใจ ทัง้หมดนี ้ พระพทุธเจ้านําไปเรียบเรียง

เป็นอบุายสอนคนให้อยูใ่นความเป็นธรรม 

น่ีคือภาคปฏิบัติ  แต่ถ้าหากเราไปมองผิวเผินว่า ธรรมะ

หมวดนัน้ก็อยากรู้ ธรรมะหมวดนีก็้อยากเข้าใจ   น่ีคือ ขีโ้ลภเกินไป 

เพราะสิ่งท่ีใกล้ตาใกล้ใจยงัมองข้ามไป  การปฏิบตัิจึงเป็นหมนัเสีย  

ไม่ได้ผลอะไรเลย  ธรรมะหมวดง่ายๆ หิริความละอาย  โอตตปัปะ

ความเกรงกลวั จึงเป็นจุดเด่นท่ีต้องทําให้ได้  ไม่มีใครในโลกนีจ้ะ

ช่วยเราได้หรอก  พระพทุธเจ้ากลา่วว่า  เราตถาคตเป็นเพียงผู้บอก 

ผู้ เตือนเทา่นัน้  สว่นการปฏิบตัิอบรมตนเองเป็นหน้าท่ีของเราท่ีต้อง

ทําเอง  หากเราไม่มีการอบรมตนเองอยู่เสมอแล้ว  จิตเราจะ

กลายเป็นหมัน  จิตเราคิดไปทางโลกทางสงสาร  ทําไมความคิด
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ทัง้หมดจงึไม่นํามาทางหลกัปฏิบตัิธรรม เพราะหลกัปฏิบตัิธรรมอยู่

ท่ีน่ี  ส่วนกิริยาทางกาย วาจา เป็นอิริยาบถ เป็นอีกส่วนหนึ่งของ

การปฏิบตัิธรรม    เร่ืองการยืนเดินนั่งนอนนัน้ เป็นส่วนประกอบ

การปฏิบตัิธรรม  ไม่ใช่หลกัท่ีแท้จริง  หลกัท่ีแท้จริงคือสติปัญญา  

อยู่ท่ีไหนก็ตามก็ปฏิบตัิได้  มีความรอบรู้อยู่เสมอ  รอบรู้ว่าสิ่งใด

ควร  สิง่ใดไมค่วร  

ในโลกทัง้หมดเป็นธรรมะสอนใจตนเองได้ทัง้หมด คือ ต้อง

รู้จักการเปรียบเทียบ   เทียบเคียงว่าสิ่งใดในโลกนี  ้  มีความ

แปรปรวน ไม่เท่ียง  เราก็สามารถนําสิ่งนัน้มาเป็นอุบายสอนใจว่า 

แม้กายเราก็เป็นของไม่เท่ียงเหมือนกบัของสิ่งนัน้   เราไปเห็นต้นไม้

ใบหญ้าท่ีล้มหายตายไป ก็น้อมมาสอนใจว่า เราก็เป็นอย่างนัน้  

ท่านจึงว่า สามญัลกัษณะธาต ุเหมือนกนัด้วยความไม่เท่ียง  ธาตุ

เราก็ไมเ่ท่ียง  สิง่ภายนอกก็ไมเ่ท่ียง  พยายามใช้ปัญญาสอนตนเอง  

สิ่งภายนอกทัง้หมดให้นํามาสอนใจตนเอง  สร้างเร่ืองขึน้มาว่า  ตวั

ของเราเป็นละครเร่ืองหนึง่  ละครประจําโลก  โลกนีเ้ป็นละครอยู่ใน

ตัว  ต่างคนต่างเล่น  เราคนเดียวเป็นพระเอกได้ เป็นนางเอกได้  

เราเป็นตัวละครหลายอย่างได้  เช่น วันหนึ่งคืนหนึ่งตัวเราแสดง

ออกมาทางดีบ้าง ทางชัว่บ้าง ทางไม่ดีไม่ชัว่บ้าง  ทัง้หมดน่ีคือเรา

เป็นละครอยู่ในตวัด้วยเช่นกัน  พยายามปรับตวัเองว่า ให้เป็นตวั

ละครท่ีดี มีเหตมีุผล   

เม่ือคืนอธิบายให้ฟังแล้วว่า  โลกนีเ้ป็นสิ่งท่ีน่ากลวั สําหรับ

ผู้ มีความรู้รอบแล้ว เป็นสิ่งท่ีน่ากลวัมาก  แต่บุคคลผู้ ไม่เห็นความ
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จริงของโลก เขาจะไม่กลวั  อยากจะอยู่ในโลกนีต้ลอดไป  อนันัน้ก็

ยินดี อนันีก็้พอใจ  ความยินดีพอใจคือเป็นภพ  เป็นภพของใจท่ีจะ

ไปเกิดเป็นชาต ิ  ลกัษณะความรักความผกูพนัทัง้หมดเป็นภพ  การ

อบรมสอนใจตนเองเพ่ือไมใ่ห้ตดิในภพตา่งๆ  การติดภพตา่งๆ  เป็น

เร่ืองยากมากท่ีบคุคลนัน้จะไปสูส่คุตไิด้  เม่ือตายไป 

พระพทุธเจ้าบอกพระอานนท์ว่า  “ดกู่อนอานนท์  บคุคลท่ี

จะไปสู่สุคติได้  เหมือนกับโคท่ีมีสองเขาเท่านัน้  บุคคลท่ีจะไปสู่

อบายภมูิ  เท่ากบัขนโคทัง้ตวั   เพราะอบายภมูิมีไว้สําหรับบคุคลท่ี

มีความผกูพนัยดึตดิกบัของในโลกนี ้ การภาวนาปฏิบตัิ คือ สอนใจ

ตนเองว่า เราจะทําใจ ไม่ยึดติดกบัของสิ่งใด  ถึงมีก็มีไป ไม่ยึดติด

กบัของสิ่งนัน้  การฝึกใจอย่างนีต้้องฝึกเน่ินๆ เม่ือยงัมีชีวิตอยู่  เม่ือ

สตยิงัดีอยู ่  หากถงึเวลาท่ีสตไิมด่ี สญัญาความจําเสื่อมโทรม  หรือ

จิตจะออกจากร่าง  แล้วคอ่ยมาสอนกนัชว่งนีจ้ะไมท่นั    

เหมือนกบัสงครามกําลงัประชิดบ้านเมืองอยู่  แล้วค่อยมา

ฝึกนกัรบ จะไม่ทนัเหตกุารณ์   การภาวนาก็เช่นเดียวกนั  ต้องเร่ิม

ในช่วงท่ีมีชีวิตอยู่  มีความรู้ความเข้าใจในเหตผุล มีความเข้มแข็ง  

มีการฝึกตนฝึกตวั     เป็นหน้าท่ีท่ีเราต้องฝึกตนเอง  คนอ่ืนเพียงแค่

ผู้อธิบายเท่านัน้  พวกเราทัง้หลายเป็นชาวพทุธ แต่ยงัเข้าใจผิดใน

บางสิ่งบางอย่าง เพราะเป็นชาวพทุธยงัไม่เต็มตวั  ถ้าเป็นชาวพทุธ

เต็มตัวความผิดต่างๆ จะน้อยมาก  เพราะมีความเข้าใจถูกต้อง   

ส่วนมากเป็นเพียงความรู้ความเข้าใจในเหตุผลภายนอกธรรมดา  

แตจิ่ตใจตนเองยงัเป็นไปไมไ่ด้  ทําไมไ่ด้   
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ธรรมะทัง้หมดเรามีสิทธิท่ีจะศึกษาได้ แต่ยากท่ีจะทําได้  

เชน่ หิริ ความละอายแก่ใจ  โอตตปัปะ ความเกรงกลวั  ยากท่ีจะทํา

ได้ในธรรมะขัน้สงู  ธรรมะขัน้ธรรมดาก็ยงัยากท่ีจะทําได้อยู่แล้ว  น่ี

คือเราต้องสํานึกตวัเองให้มาก  ถ้าขาดสจัจะความจริงใจแก่ตนเอง

แล้ว  การปฏิบตัจิะเป็นไปได้ยากมาก   สจัจะความจริงใจแก่ตนเอง

ก็เป็นเร่ืองใหญ่อีกเร่ืองหนึ่ง  ให้เราฝึกสจัจะความจริงใจกบัตนเอง

ให้มาก  เป็นคนมัน่ใจกับตนเองให้มากขึน้  เช่ือมั่นในเหตุผลของ

ตนเอง   ถ้าเราไม่ตัง้สัจจะขึน้มาแล้ว  ความคิดความเห็นความ

เข้าใจจะเลื่อนลอยไปตามกระแสโลก หาท่ีสิน้สุดไม่ได้  ต้องมี

เหตผุล สิ่งใดควรทํา สิ่งใดควรพดู  ให้กลัน่กรองว่า  การทําการพดู

มีทัง้สว่นดีสว่นเสีย  เราต้องพยายามเลือกคดัสว่นดี  สว่นท่ีไม่ดีเรา

จะไม่ทําอีก  ระลกึอยู่เสมอ  สิ่งไม่ดีพยายามท่ีจะละถอนปลอ่ยวาง

ไป   

หลกัการปฏิบตัิถ้าดูผิวเผินจะง่าย  แต่ถ้าดูลึกๆ แล้วยาก

พอสมควร   ถึงจะยากสักเพียงใด  ถ้าเรารู้จักช่องทางแล้วก็

กลายเป็นของง่าย  คือลดัขัน้ตอนได้   ไม่ใช่วา่ พดูอย่างหนึง่ แตไ่ป

ทําอีกอย่างหนึ่ง  การทํางานต่างๆ จึงเป็นไปไม่ได้เลย  เพราะข้าม

หน้าข้ามหลงั  ไมเ่ป็นไปตามขัน้ตอน  พระพทุธเจ้าได้วางขัน้ตอนไว้

แล้วเพ่ือให้ถึงท่ีสิน้สุดแห่งทุกข์ คือ มรรค 8  ซึ่งมีตัวสําคัญ คือ 

สมัมาทิฏฐิ  ความเห็นชอบ เป็นจดุเด่นในการปฏิบตัิธรรม  เพราะ

ตัวอ่ืนจะมารวมอยู่ในตัวนีท้ัง้หมด  ไม่ว่าจะเป็น สัมมาสังกัปโป  

สมัมาวาจา สมัมากมัมนัโต  สมัมาอาชีโว 
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ฉะนัน้การปฏิบตัขิองเราจงึต้องฝึกตนเองให้อยูใ่นความเห็น

ชอบอยูเ่สมอ   ความเห็นชอบคือ เห็นจริงตามหลกัความเป็นจริง   

สมัมาวายาโม ความเพียรชอบเป็นไปตามหลกัความเป็น

จริง    

สมัมาสต ิระลกึชอบ ระลกึไปตามหลกัความเป็นจริง 

สัมมาสมาธิ   ตัง้ใจมั่นชอบ   ถ้ามีความเห็นชอบเป็น

เบือ้งต้นแล้ว การทําสมาธิทัง้หมดก็จะเป็นสมัมาสมาธิทัง้นัน้  

ความเห็นชอบจึงเป็นฐานท่ีนักปฏิบตัิต้องทําจุดนีใ้ห้มาก

ขึน้  ซึง่ตรงข้ามกบัมิจฉา ความเห็นผิด  หากมีความเห็นผิดตวัเดียว

ทํานัน้  การดําริพิจารณาต่างๆ  ก็เป็นมิจฉา  ดําริผิด   รวมถึงการ

พดูการทําต่างๆ ก็จะกลายเป็น มิจฉาวาจา มิจฉากมัมนัโต มิจฉา

อาชีโว  มิจฉาวายาโม มิจฉาสติ มิจฉาสมาธิ  การเข้าใจว่าตนเอง

ทําถกูแล้วนัน้ ไม่เป็นผลดีอะไรเลย   ความจริงกบัความไม่จริงมนั

อยู่เก่ียวข้องใกล้กันนิดเดียว  การศึกษาจึงต้องศึกษาให้เข้าใจ   

หนึ่ง มิจฉา   สอง  สมัมา  เราต้องศกึษาทัง้สองเส้นทางเพ่ือให้รู้จกั

วา่อะไรเป็นอะไร   

น่ีคือภาคปฏิบตัิ  ไม่จําเป็นต้องรีบด่วนรีบเร่ง ทําตามชอบ

ใจ  ให้ศึกษาแนวทางให้เข้าใจเสียก่อน  ก่อนตอบคําถามเราก็คิด

คํานวณให้ถูกต้องก่อน  จึงจะนําไปส่งครู   นัน่คือ  ก่อนตดัสินใจ

เช่ือ ต้องพิจารณาเหตผุลให้ชดัเจน  น่ีคือ การใช้ชีวิตต้องตดัสินใจ

ให้ผิดพลาดน้อยท่ีสุด หรือไม่ผิดเลย   คําว่า ทําไปเถอะ ผิดแล้ว

คอ่ยแก้กนัทีหลงั  อยา่ทําแบบนัน้  ต้องคดิก่อนทํา   



 33 

 

โยนิโสมนสกิาร  ใคร่ครวญก่อนในเบือ้งต้น   

นิสมัมะ กะระณงั เสยโย  ใคร่ครวญก่อน จงึทํา จงึพดู  

หากเราทําได้อย่างนี ้ความผิดพลาดจะน้อยมาก  ฉะนัน้

หลักปฏิบัติ ท่ีพระพุทธเจ้าได้วางไว้  คือ  สมถกรรมฐาน และ

วิปัสสนากรรมฐาน  ทัง้สองอย่างมีความเก่ียวข้องกัน  สมถะ คือ 

การทําสมาธิ มีมาตัง้แต่ก่อนพระพุทธศาสนา เป็นหลกัสากล เม่ือ

สิทธัตถะภิกขอุอกบวชก็ไปศึกษากบัดาบสฤาษี แต่ท่านก็ได้เข้าใจ

ว่าการทําสมาธิเป็นอุบายวิธีพักใจเฉยๆ  เม่ือทําสมาธิแล้ว จะให้

เกิดความรู้ความฉลาดขึน้นัน้ เป็นไปไม่ได้  จึงไม่มีฤาษีคนใดเม่ือ

ทําสมาธิจิตสงบแล้วมีปัญญาเกิดขึน้แต่อย่างใด เป็นเพียงพักใจ

บางช่วงบางขณะเท่านัน้  อย่างมากก็เป็นญาณ เป็นฌานไปบาง

ช่วงบางคราว   จะให้เกิดความฉลาดรู้แจ้งเห็นจริงธรรมะไม่ได้   แต่

ก็มีสว่นเป็นอบุายอดุหนนุให้เห็นชอบเห็นจริงได้   

พระพุทธเจ้าได้วางหลักการปฏิบัติคือ สัมมาทิฏฐิ ความ

เห็นชอบ  วิปัสสนา หมายถึง การคิดตริตรอง หาเหตุหาผล  มา

สอนตนอยู่เสมอ น่ีคือ อบุายปัญญา วิปัสสนาเป็นธรรมะขัน้กลางๆ  

ถ้าเป็นวปัิสสนาญาณแล้วจะกลายเป็นธรรมะขัน้สงู  ขัน้พืน้ฐานคือ

สร้างปัญญาสมัมาทิฏฐิความเห็นชอบให้เกิดขึน้  ตอ่ไปวนัข้างหน้า 

ปัญญาตวันีจ้ะพฒันาตวัเองไปกลายเป็นปัญญาวิปัสสนา    และ

เม่ือพัฒนาปัญญาวิปัสสนาให้ละเอียดย่ิงขึน้ไปอีก ในท่ีสุดก็จะ

กลายเป็น ภาวนามยปัญญา  เป็นปัญญาขัน้สงู  หากผู้ ใดปฏิบตัิได้ 

ปฏิบัติถึง  จนเกิดปัญญาประเภทนีข้ึน้  ผู้ นัน้จะอยู่เป็นปุถุชนได้
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ไม่ก่ีนาที  อีกไม่ก่ีนาทีข้างหน้า ผู้ นัน้จะบรรลุเป็นพระอริยเจ้า  

อย่างน้อยเป็นพระโสดาบันขึน้ไป    ปัญญาตัวนีจ้ะเกิดขึน้ได้ก็

เพราะฐานปัญญาเบือ้งต้นคือ สมัมาทิฏฐิความเห็นชอบ   ปัญญา

ย่อมเกิดขึน้จากปัญญาเอง  ปัญญาขัน้ละเอียดก็ย่อมเกิดขึน้จาก

ปัญญาขัน้กลาง   ปัญญาขัน้กลางก็ย่อมเกิดขึน้จากปัญญาขัน้

หยาบ  ปัญญาขัน้หยาบคือปัญญาสมัมาทิฎฐิความเห็นชอบ  ต้อง

วางรากฐานตวันีใ้ห้ถกูต้องเสียก่อน   

ตวัความเห็นเป็นสิ่งสําคญัในการปฏิบตัิ คือ เห็นจริงตาม

ความเป็นจริง  ไม่ใช่รู้จริงอย่างเดียว  ต้องเห็นจริงด้วย  การรู้จริง

อยา่งเดียวมีหลายช่องทาง เช่น เราศกึษาธรรมะจากตํารา ฟังธรรม

จากครูอาจารย์  อันนัน้ก็รู้ อันนีก็้รู้   การรู้อย่างนี ้ไม่มีผลดีอะไร  

เพราะเรายงัไม่เห็นจริงตามความรู้จริงท่ีว่ามา  การศึกษาธรรมะท่ี

เราต้องการคือ เพ่ือให้เห็นจริงในขัน้สุดท้าย  การเห็นจริงมีทัง้ขัน้

หยาบ ขัน้กลาง ขัน้ละเอียด  ต้องอบรมตนเองให้เป็นอยา่งนี ้  

การทําสมาธิท่ีว่ามา ก็อย่าไปทิง้  หากไม่ทําสมาธิแล้ว 

กําลังใจท่ีคิดก็เหน่ือยได้  การทําสมาธิเป็นการพักใจชั่วครู่หนึ่ง  

เม่ือทําสมาธิแล้วก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณา  คือเราไม่ติดใจในการ

ทําสมาธินัน้ แตเ่ราก็ต้องทํา  เหมือนการเดินทางเพ่ือให้ถึงจดุหมาย   

เม่ือเราเดินไป เกิดการเหน็ดเหน่ือยเม่ือยล้าขึน้  ก็จําเป็นต้อง

พักผ่อนตามสายทางนัน้  เพ่ือเอากําลงัให้เกิดขึน้ในการเดินทาง   

เม่ือพกัมีกําลงัแล้วก็เดินทางต่อไป  นีฉ้นัใด  เร่ืองการทําสมาธิเป็น

การพกัใจ  เร่ืองการเดนิทางเป็นเร่ืองของสตปัิญญา  คดิอยูเ่สมอ 
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บางคนมีความเข้าใจวา่ ตนเองรู้อย่างนี ้ เข้าใจอย่างนี ้ นึก

วา่ตนเองมีความคดิ  ไมใ่ชเ่ลย  นัน่เป็นเพียงความรู้  ให้แยกออกให้

เป็น ความรู้กบัความคิด ลกัษณะอย่างไร คนละเร่ืองกนั  ส่วนมาก

นกัปฏิบตัจิะเอาความรู้มาตดัสนิปัญญาตนเองวา่  ธรรมะหมวดนัน้

ก็รู้  หมวดนีก็้รู้  ความรู้จะเป็นการบัน่ทอนปัญญาตนเองทัง้หมด

เลย  ถ้าบคุคลใดมีความเข้าใจว่าตนเองรู้แล้ว คนนัน้จะใช้ปัญญา

ไม่ได้  อย่าทําตวัเองให้เป็นคนรู้แล้ว  สิ่งท่ีเราต้องการคือความเห็น  

ความรู้ทัง้หมดท่ีว่ามา  เราจะรู้ได้จากการศึกษาเล่าเรียน  แต่การ

เห็นด้วยตนเองเป็นเร่ืองท่ียากมาก  เราจึงเอาความรู้ทัง้หมดมา

อบรม มาสอนตนอยู่เสมอว่า ความรู้ทัง้หมดเป็นช่ือของธรรมะ

เทา่นัน้  เรารู้ช่ือของธรรมะ แตต่วัธรรมะยงัไม่เห็น  พยายามสอนใจ

ตนเองให้มีความรู้รอบมากกว่านี  ้  เรียกว่า ใจเรามีปัญญา  มี

เหตผุล เอาความรู้เห็นต่างๆ มาฝังท่ีใจของตนเองให้มาก  เรียกว่า 

ญาณทสัสนะ ทัง้รู้ทัง้เห็นไปพร้อมๆ กนั   

ในโลกของเรานี ้ เป็นธรรมะทัง้หมดถ้าคนมีปัญญา  โลก

อยู่ ท่ีไหน ธรรมะอยู่ ท่ีนั่น  ภายในตัวเองเป็นธรรมะ  ภายนอก

ทัง้หมดก็เป็นธรรมะ  ให้เราพิจารณาความจริง  เช่น ความแก่เจ็บ

ตาย คนแก่คนหนุ่ม น่ีเป็นธรรมะทัง้หมด  สมมติว่า คนหนุ่มกบัคน

แก่อยู่ด้วยกัน  คนหนุ่มก็เอาเร่ืองของคนแก่มาเป็นธรรมะได้ ถ้ามี

ปัญญาดี  หรือคนแก่ก็สามารถเอาเร่ืองของคนหนุ่มมาเป็นธรรมะ

ได้ ถ้ามีปัญญาดี   คนหนุ่มจะเอาคนแก่มาเป็นธรรมะได้  โดยมอง

ว่า  แต่ก่อนเขาก็หนุ่มเหมือนเรา  เม่ืออายุเขาเท่ากับเรา  รูปร่าง
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ลกัษณะของเขาก็เหมือนกับเรา  แต่บัดนีอ้ายุเขามากขึน้  อีกวัน

หนึง่ข้างหน้า  เม่ือเราอายเุทา่กบัเขา  รูปร่างกายเราก็เหมือนเขาทกุ

ส่วน  น่ีคือ คนหนุ่มเอาคนแก่มาเป็นอุบายสอนใจได้  ถ้าเขามี

ปัญญาท่ีดี   

หรือคนแก่ดคูนหนุ่มก็เหมือนกนั   แตก่่อนเราก็เป็นคนหนุ่ม

เหมือนคนนี  ้  แต่คนหนุ่มคนนัน้เม่ือมีอายุเท่ากับเรา  เขาก็จะ

เหมือนเราทัง้หมด   ให้สามารถเทียบเคียงได้ทุกสิ่งทุกอย่าง  

เทียบเคียงตามความเป็นจริง คือสามญัลกัษณะธาต ุ คือธาตเุสมอ

กนัทัง้หมด  น่ีคือปัญญาของเรา  หลกัภาวนาปฏิบตัิอย่าเพ่ิงบอก

ว่ารู้แล้ว  ถ้าบอกว่ารู้แล้ว ปัญญาจะหมดสิทธ์ิทนัที  คิดไม่ได้  ตรึก

ตรองไมไ่ด้เลย มนัรู้แล้ว 

ในครัง้พุทธกาลคนสมยันัน้ทําไมจึงบรรลมุรรคผลนิพพาน

ได้ง่าย  เพราะเขาเหล่านัน้ ไม่มีคําว่า รู้แล้ว   ไม่นําเอาความรู้มา

ตดัทอนปัญญาของตนเองแต่อย่างใด  มีแต่จะทําอย่างไรให้รู้จริง

เห็นจริงตามหลกัความเป็นจริง  เขาภาวนากนัอย่างนัน้   สมยัก่อน

พระพุทธเจ้ายังไม่ได้บัญญัติตําราไว้  การเผยแผ่ก็ไม่มีเทปหรือ

หนังสือ  การเผยแผ่สมัยนัน้เพียงแต่นําเอาความรู้ความเห็นของ

พระสงฆ์เป็นตวัประกาศศาสนา  ให้บคุคลทัง้หลายเข้าใจอย่างเป็น

ธรรมตามหลกัความเป็นจริง  เอาปัญญาพิจารณาเหตุผลไปเลย   

ตามประวตัิ บางคนว่านะโมยงัไม่เป็นเลย  ก็สามารถเป็นพระอริย

เจ้าได้   บางคนศีลห้ายงัไมรู้่เร่ือง ก็เป็นพระอริยเจ้าได้ 

สมัยเราทุกวันนี  ้ มีหลักธรรมะหลายหมวดหมู่  จึงควร
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รักษาให้ได้ว่า  เร่ืองศีลเราก็ต้องรักษาเอาไว้  เพราะศีลเป็นอุบาย

ข้อบงัคบัอย่างหยาบ กิริยากายวาจาท่ีเรามีตอ่สงัคม  เราต้องเลือก

การแสดง  ไม่ใช่ว่าจะทําตามชอบใจ  ต้องมีเหตมีุผล  รักษาศีลคือ

รักษากายวาจาให้อยู่ในขอบเขตของสังคม  เพ่ือความเป็นธรรม

ของหมู่คณะ  ศีลทัง้หมดมารวมอยู่ท่ีใจ  ทีนีใ้จของเรายังมีกิเลส

ตณัหาอยู่มาก  การแสดงออกของเราจึงพยายามรักษาอย่าให้โลด

โผนเกินไป    ถึงจะมีความรักความยินดีก็ให้เป็นเร่ืองของภายใน  

เราจะพยายามรักษาอบรมใจของตนเองด้วยปัญญาของเรา  ศีล

ทัง้หมดจะรักษาได้ด้วยปัญญา   คนทัง้หลายเข้าใจว่า รักษาศีลให้

ได้ก่อนจึงจะเกิดสมาธิ  แท้จริงการรักษาศีลนัน้ ปัญญาเป็นตัว

รักษา  ถ้าจะรักษาศีลโดยไม่มีปัญญาเป็นตวัรักษาแล้ว  จะรับศีล

วันละร้อยครัง้พันครัง้ก็หายหมด  เพราะจะรักษาศีลได้ต้องมี

ปัญญาเข้าใจในเหตใุนผล  ปัญญารอบรู้ในการรักษา   ศีลแตล่ะข้อ

จะใช้ปัญญารักษาอย่างไร   น่ีคือคนฉลาดจะรักษาอะไรก็รักษาได้

ง่าย ทําได้ง่าย  ปัญญาเป็นสิง่สําคญัท่ีเราต้องสร้างขึน้มา   
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       หลวงพ่อทลู เทศน์ที่ รร.ปานะพนัธ์  กัณฑ์ที่ 3 
 

ข้อธรรมะท่ีนํามาอบรมวนันี ้คือการยอมรับความจริงตาม

หลกัความเป็นจริง  เพราะความจริงทัง้หมดมีอยู่ประจําโลก  ตัง้แต่

กาลไหนๆ  ว่าสิ่งนัน้มีความจริงอย่างนัน้  สิ่งนีมี้ความจริงอย่างนี ้  

ความจริงบางสิ่งบางอย่างเราไม่ควรเอามาเป็นตวัอย่าง เราก็ทิง้ไป  

ความจริงบางสิ่งท่ีมีประโยชน์ เราก็จะนํามาเป็นข้อปฏิบัติต่อไป  

ความจริงของโลกมีหลกัฐานชดัเจน เรียกวา่ จริงโลก   

นิสัยใจคอของบุคคลท่ีมาเกิดในโลกนี ไ้ม่ เหมือนกัน  

พระพุทธเจ้าตรัสไว้ 2 ประเภท คือ อเสวนา จะ พาลานัง ปัณฑิ

ตานัญจะ เสวนา  คือ กลุ่มของคนพาล และกลุ่มของนักปราชญ์

บณัฑิต  คนสองกลุม่นีมี้อยู่ประจําโลกมาทกุยคุสมยั  เราคนเดียวก็

ยงัแบง่เป็นสองอยา่งได้  เป็นคนพาลด้วย เป็นนกัปราชญ์ด้วย  บาง

ทีก็ชัว่ บางทีก็ดี  เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา  โลกของเราจึงแบ่ง

ออกเป็นสองกลุ่ม  กลุ่มคนพาลและกลุ่มบณัฑิต  ลกัษณะอย่างนี ้

เป็นการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของโลก   

หากยุคใดสมยัใด  มีคนพาลเกิดขึน้กบัโลกมาก  ในโลกก็

จะเกิดความเดือดร้อนวุ่นวายไปทุกแห่ง  ฆ่ากนัตีกนัเห็นแก่ตวัทุก

หนแห่ง เกิดความเดือดร้อน  หากยุคใดสมัยใดเกิดนักปราชญ์

บณัฑิตขึน้มาก  กําลงัศีลธรรมมากขึน้  ความเป็นอยู่ของสตัว์โลกก็

มีความเจริญมากขึน้  การพูดอย่างนีจ้ะเอาอะไรเป็นเคร่ืองวดัว่า 

ยุคไหนมีคนพาลเกิดขึน้มาก  ยุคไหนมีนักปราชญ์บณัฑิตเกิดขึน้
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มาก  ให้เราดตูามหลกัความเป็นจริงของโลกท่ีมีการเคล่ือนไหวอยู ่ 

แต่ท่ีจริงแล้วคนทัง้สองจําพวกจะไม่ขาดจากโลกนีเ้ลย  ในยุคนี ้

สมยันี ้ให้พวกเราสงัเกตดงู่าย  พวกเรามีอายท่ีุผ่านมา 50 ปี 60 ปี  

ในยคุก่อนสมยัโน้น  นิสยัของคนเราทัง้หลายมีนิสยัอย่างไร มีความ

เป็นอยู่อย่างไร  มีความซ่ือสตัย์สจุริตอย่างไรบ้าง  ลกัขโมยปล้นจี ้

เป็นอย่างไรบ้าง  การเห็นแก่ตวั เห็นประโยชน์แก่พวกพ้อง  ในยุค

นัน้กบัยคุนีแ้ตกต่างกนัอย่างไรบ้าง  หากพิจารณาดแูล้ว ทกุคนคง

ตอบว่า ความเป็นอยู่สมยัปู่ ย่าตาทวดเป็นแบบสบายๆ  ไม่มีคนลกั

ขโมยจีป้ล้น หรือมีน้อยมาก  การข่มขืนชําเรามีน้อยมาก  เร่ือง

หายนะเลวร้ายต่างๆ ไม่ค่อยมี  ในยคุนัน้มีนกัปราชญ์บณัฑิตมาก  

ต่างจากยุคนีท่ี้มีคนพาลมากขึน้  คนพาลอยู่ท่ีไหน  ก็อยู่ในสงัคม

โลกนีเ้อง  การกําจัดคนพาล กําจัดได้ยากมาก  เพราะถึงยุคถึง

กาลเวลาแล้ว  นิสยัของคนจะเลวร้ายลงไปทกุที   

อีกส่วนหนึ่งท่ีพูดว่า โลกมีความเจริญ  คําว่า เจริญ เอา

วตัถุเป็นเคร่ืองวดั  ว่ายุคนีส้มัยนี ้มีการก่อสร้าง สิ่งอํานวยความ

สะดวกให้คนกินดีอยู่ดีมากขึน้  จึงถือเอาวตัถุเป็นความเจริญของ

โลก  แต่เร่ืองศีลธรรมได้เสื่อมไปจากใจคน  ความละอายแก่ใจของ

คนมีน้อยมาก  คนพาลสนัดานชัว่เร่ิมจะก่อตวัมากขึน้ๆ   ตามท่ีเรา

ได้ติดตามข่าวโลก  ดงัคําว่า ประชาชนเป็นใหญ่ในแผ่นดิน  เสียง

ประชาชนเป็นเสียงสวรรค์  น่ีพูดแบบการเมือง  ประชาชนเป็นผู้ มี

หน้าท่ีทําให้โลกเจริญได้  ฉิบหายได้ เช่นเดียวกัน  ผู้ปกครองเป็น

เพียงผู้ตามหลงัประชาชน  ประชาชนต้องการอย่างไร เขาก็ต้องทํา
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อยา่งนัน้   

ตัวอย่างเช่น  ประเทศไทยมีนักการเมืองอย่างนี  ้  ถ้า

ประชาชนต้องการอย่างไร  ฝ่ายบริหารก็ต้องทําตาม  บ้านเมืองจะ

เจริญหรือไม่ ไม่ได้ขึน้อยู่กบัผู้ แทนราษฎร  แต่ขึน้อยู่กบัประชาชน

ทัง้ประเทศ  ถ้าประชาชนในยุคนีมี้คนพาลมากขึน้  จําเป็นท่ี

นักการเมืองต้องทําตามคนหมู่มาก  ย่ิงทําตามคนหมู่มาก ก็ย่ิง

เสื่อมเร็วย่ิงขึน้  เพราะสันดานคนในยุคนีมี้แต่เลวร้ายลงไปทุกที  

เราต้องยอมรับความจริง  ทําใจให้ได้  แต่สําหรับนักปฏิบัตินัน้มี

เพียงส่วนน้อย  ให้เราทําใจอยู่เสมอว่า  ใครจะยอมรับความจริง

หรือไม่ก็ตาม  มนัก็จะหมนุตวัไปในทางท่ีตํ่า  การภาวนาปฏิบตัิจึง

เป็นการหลีก หรือตีตวัออกห่างคนพาลเหล่านีใ้ห้มากท่ีสดุเท่าท่ีจะ

มากได้  การตีตัวออกห่างไม่ใช่ว่าเราจะไปบังคับเขา ทําร้ายเขา  

การคบค้าสมาคมเป็นเร่ืองธรรมดาในสงัคมโลก  การสมาคมเป็น

กิริยาในการคบหา  แตอ่กิริยาเราจะทําใจเฉย  วางตวัได้ ว่านิสยัใจ

คอของคนจะเลวร้ายลงไปทุกที  การภาวนาปฏิบัติเป็นอุบาย

กระตุ้นใจตนเองให้มีเหตผุลยอมรับความจริงของโลกให้ได้    หาก

เราไม่สอนใจตนเองแล้ว  เราก็จะเป็นทุกข์กับสงัคมโลก  จึงต้อง

อบรมตนเองให้หา่งจากคนพาล   

นีแ้ล ตนเป็นท่ีพึ่งของตน  ต้องพึ่งความสามารถสติปัญญา

ของเราเอง  ปัจจุบันนีกํ้าลังเร่ิมเกิดกลียุคขึน้ทุกที  เรียกว่า สุญ

กปัป์ เร่ิมก่อตวัขึน้  ผู้ ท่ีปฏิญาณตนวา่นบัถือศาสนาพทุธ  เป็นเพียง

ภาคทฤษฎี หรือภาคบงัคบัเท่านัน้  ส่วนการนบัถือด้านจิตใจจริงๆ 
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ยากมาก  ถ้าทุกคนยอมรับความจริงว่าสงัคมกําลงัเปลี่ยนแปลง

อย่างนี ้ สงัคมภายนอกจะเปล่ียนแปลงก็เปลี่ยนแปลงไป  แต่เรา

เป็นผู้ ปฏิบัติก็จะยอมรับความจริงอย่างนี ้ๆ   พยายามทําตัวอยู่

เสมอวา่ เราจะเป็นมิตรกบัคนทกุคน  ถึงแม้ว่าเราจะเป็นผู้ ฝึกตวัให้

เป็นบณัฑิตนกัปราชญ์ก็ตาม  แตก็่หนีจากคนพาลไม่ได้  หนีไม่ได้ก็

ต้องคบกนั  คบกนัในสงัคม  เราจะทําตวัไม่เป็นภยักับใคร  ไม่ก่อ

เหตใุดๆ ทัง้สิน้   

เร่ืองการสมคัรสมานสามคัคีกนั  เราก็สามคัคีเป็นบางส่วน  

สว่นไหนหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงไป  บางสิ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ ก็อยู่ไป

ตามกิริยาของการอยู ่ แตใ่จเราจะไมพ่อใจกบัของสิง่นัน้เลย  สงัคม

โลกกําลังเป็นอย่างนี ้ ความทุกข์ท่ีเกิดขึน้เกิดจากเราไม่ยอมรับ

ความจริง  ความจริงในสังคมมีอะไรบ้าง  ความจริงในส่วนตัวมี

อะไรบ้าง  แจกแจงออกมา ขยายออกมาให้กว้างขวาง  เพ่ือให้ใช้

ปัญญาตดิตามให้ทนัตอ่เหตกุารณ์ในสงัคมนี ้ ใจจะมองโลกในทาง

ท่ีเป็นจริง  น่ีเป็นเหตสุําคญัของนกัภาวนา  ไม่ใช่นึกคําบริกรรม จะ

ไมท่นัตอ่เหตกุารณ์  ต้องใช้สตปัิญญารอบรู้รู้รอบ แก้ปัญหาสว่นตวั

และสงัคมให้ทนัเหตกุารณ์  จงึจะอยูไ่ด้อยา่งสบาย   

น่ีคือการปฏิบตัิท่ีเราต้องรู้รอบในทกุแง่มมุ  มีปัญหาอะไรก็

ต้องแก้ไขให้ทันต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้  ดังพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า  

ธรรมทัง้หลายเกิดแต่เหตุ  ดับไปเพราะเหตุ    คําว่า เหตุ มีหลัก

ใหญ่อยู่สองประการคือ  เหตุท่ีดี  และเหตุท่ีชั่ว   เหตุดีเหตุชั่วนัน้  

เราใช้เหตผุลเป็นข้อบงัคบั  เหตท่ีุดีมีเหตผุลอะไร  เหตท่ีุชัว่มีเหตผุล
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อะไร  เราต้องรู้จกันําเหตุทัง้สองอย่างมาใช้งาน  บางสิ่งแก้ไม่ได้  

บางสิ่งแก้ได้  เราก็ต้องแก้กันไป  ไม่ใช่ว่าจะเอาทัง้หมด  หรือทิง้

ทัง้หมด  เรียกวา่ ธรรมวจิยะ เลือกเฟ้นธรรมะ   

ธรรมะทัง้หมดมีประจําโลก  ศาสนาต่างๆ เกิดขึน้บางช่วง

บางขณะ  เม่ือถึงกาลเวลาก็หมดไป  เม่ือหมดไปก็ก่อตวัขึน้ใหม ่

แล้วก็ฉิบหายไปอีก  แต่ธรรมะคือธรรมชาติไม่หมดไปจากโลกนี ้ 

ความเป็นอยู่ของโลกเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนัน้    เช่น คนมีการ

เกิดแก่เจ็บตายก็เป็นไปอย่างนัน้  คนมีความสขุความทกุข์ก็เป็นไป

อย่างนัน้  น่ีคือธรรมชาติท่ีมีอยู่  ไม่มีใครจะลบเลือนได้เลย  ทกุคน

ต้องประสบพบเห็น  พระพทุธเจ้าเผยแผ่คําสอนเพียงช่วงระยะเวลา

สัน้ๆ  คําสอนของพระองค์ในหนงัสือพระไตรปิฎกมีปริมาณเพียง

นิดเดียวเม่ือเทียบกับหลักความเป็นจริงทัง้หมดมีมากกว่านัน้   

ขอให้เรานําเอาหลกัความจริงทัง้หมดมาพิจารณากนั   

พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า  เม่ือพระองค์อุบตัิขึน้ในโลกนี ้ เพ่ือ

ต้องการให้สงัคมโลกอยู่ด้วยกนัอย่างสนัติสขุ มีความรักกนัสงสาร

กนั  ให้อภยักนั  มีอเุบกขาทําใจให้เป็นกลาง  พระองค์ได้วางหลกั

พรหมวิหารสี่  คือ เมตตาความรัก  กรุณาความสงสาร  มุทิตา

พลอยยินดีเม่ือผู้ อ่ืนได้ดี  อุเบกขาความวางเฉย  ทัง้สี่ข้อนีเ้ป็น

หน้าท่ีของทุกคนท่ีจะนํามาปฏิบัติเฉพาะตัว  หากสัตว์โลกไม่นํา

ธรรมะสี่ข้อนีไ้ปปฏิบตั ิปัญหายอ่มตามมาได้   

เมตตา คือความรักกนัในแง่สงสารกนั    หากมีความรักกนั

สงสารกนัแล้ว  ความรักจะยืนยงตลอดไป  เช่น ถ้าผวัเมียมีความ
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รักกันแต่ไม่มีความสงสารกัน  ความรักนัน้จะไม่ยืนยงเท่าท่ีควร   

แต่หากผวัเมียมีความรักกนัและมีความสงสารกนั ผวัเมียคู่นัน้จะ

อยู่ด้วยกนัตลอดชีวิต  ความสงสารจะเป็นตวับงัคบัความรักอีกต่อ

หนึ่ง  ความรักความเมตตามีอยู่ประจําโลก  แต่ก็มีตามยุคตาม

สมยั  หากสงัคมใดมีความรักเมตตาตอ่กนั สงัคมก็จะมีความเจริญ  

มีความเป็นอยูท่ี่ดี  เมตตาเป็นเคร่ืองคํา้จนุโลก   

โลกของเรานี ้ทกุยคุทกุสมยั ไม่ว่าจะมีพระพทุธเจ้าเกิดมา

หรือไม่ก็ตาม  ลกัษณะความรักกันมีทุกยุคทุกสมยั  น่ีคือสนัดาน

ของสัตว์โลก ทัง้มนุษย์และสัตว์ดิรัจฉาน มีความรักกันอยู่เสมอ  

สตัว์ต่างๆ เม่ือมีลกู ก็จะมีความรักต่อลกูมาก  ดงัจะเห็นได้จาก ไก่  

สตัว์ก็มีความรักกนั ไมใ่ชจ่ะมีแตค่นเพียงอย่างเดียว  เมตตาจงึเป็น

รากแก้ว  โน้มน้าวสตัว์โลกให้อยู่ร่วมกนัได้อย่างผาสกุ  อยู่ด้วยกนั

ไม่มีเวรภัยต่อกัน  ไม่ปองร้ายกัน  การเอาเปรียบกันจะไม่มีใน

สงัคมนัน้เลย   

หากเม่ือใดสงัคมโลกมีความเมตตาสงสารกนัน้อย  เม่ือนัน้

คนก็จะเอารัดเอาเปรียบกนั  สงัคมเดือดร้อนทกุหย่อมหญ้า  เม่ือมี

ความรักกนั  ความสมคัรสมานสามคัคีย่อมเกิดขึน้เป็นเงาตามตวั  

จะพดูจะทําก็มีแต่จะช่วยกนัทํา  โลกก็จะมีความเจริญมากขึน้  ถ้า

ยคุใดความรักความสงสารมีน้อย  ความสมคัรสมานสามคัคีก็ย่อม

น้อยลง  คือไม่อยากช่วยเหลือกัน  สังคมโลกมี 2 ประเภท คือ 

สงัคมบณัฑิตนกัปราชญ์  กบัสงัคมคนพาล  แล้วสงัคมของคนพาล

มีความรักความเมตตาหรือไม ่ มีอยู่เหมือนกนั  เช่น คนพาลก็ยงัไม่
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ฆ่าลกูตนเองเลย  เขาก็ยงัรักลกูเมียเขาอยู่พอสมควร   สตัว์ตา่งๆ ท่ี

ดรุ้าย เสือสิงห์กระทิงแรด  มนัก็ยงัรักลกูของมนั  น่ีคือ เมตตาเป็น

เคร่ืองคํา้จุนโลก  มีเมตตามากเท่าไร คนพาลก็น้อยลง บณัฑิตก็

มากขึน้   

น่ีคือสว่นหนึง่ท่ีเราต้องทําตวัเป็นนกัปราชญ์บณัฑิตให้มาก

ท่ีสุด   ความเมตตาต่อกันเป็นเคร่ืองอํานวยความสะดวกในชีวิต  

เพราะเราเกิดในโลกนีไ้ม่ใช่ว่าเกิดชาติหนึ่งชาติเดียว   หลายชาติ

หลายภพจะต้องพบเห็นสิ่งเหล่านีอ้ยู่  ไม่แน่ว่าเราจะหลดุพ้นจาก

วฏัสงสารไปเม่ือไร  เรายงัต้องเกิดตายอยู่หลายภพชาติ  การศกึษา

ธรรมะทัง้หมดจึงเป็นแนวทางสําหรับผู้ ท่ีจะหนีจากวฏัสงสาร  คือ 

ไมเ่พียงแคจ่ะไปอยูบ่นสวรรค์เทา่นัน้   

สําหรับเร่ืองสวรรค์มีความจริงอยู่ว่า  ทุกศาสนาท่ีมาเกิด

บนโลกนี ้ ล้วนแล้วแต่สอนการไปสวรรค์  เช่น คริสต์ อิสลาม พทุธ  

มีความเหมือนกันคือสอนไปสวรรค์    แต่ศาสนาพุทธมีการสอน

พิเศษอีกขัน้หนึ่ง คือหนีพ้นจากสวรรค์ไปได้   เพราะสวรรค์ยงัคง

ต้องมาเกิดอีก  คนไปสวรรค์เพราะผลคณุงามความดีท่ีได้สร้างไว้

บนโลกนี ้ เม่ือตายแล้วก็ไปเกิดบนสวรรค์  พรหมโลกก็เป็นผลจาก

คณุงามความดีท่ีทําไว้ คือ ทําฌานให้เกิดขึน้  ถึงจะไปเกิดท่ีพรหม

โลก  เม่ืออํานาจฌานเสื่อมก็ต้องกลบัมาเกิดบนโลกเชน่เดียวกนั   

น่ีคือวัฏจักร  กามภพ รูปภพ อรูปภพ เป็นวัฏจักร   สิ่งท่ี

พระพุทธเจ้าสอนคือทําอย่างไรให้คนหลดุพ้นจากวฏัจกัรได้  น่ีคือ

ธรรมะท่ีมีเฉพาะพระพุทธศาสนาเท่านัน้  เช่น การทําใจไม่ให้เกิด



 45 

 

ความยึดมัน่ถือมัน่  ผกูพนัในภพทัง้สาม  การทําใจอย่างนีค้ืออะไร  

คือการใช้ปัญญาพิจารณาเอาภพทัง้สามมาวิเคราะห์  ทําไมคนเรา

จึงชอบมาเกิดอยู่บ่อยๆ  เพราะความผูกพันในภพทัง้สามมีอยู ่  

ผกูพนักบัสิง่ใดย่อมจะทําให้มาเกิด   การเกิดนีแ้ลมาเป็นชาติ  ชาติ

ก็อาศยัภพ  ภพอาศยัความผกูพนัความยินดีสิง่นัน้ๆ อยู ่  

การภาวนาปฏิบัติคือการสอนใจตนเองไม่ให้หลงในภพ

นัน้ๆ  ไม่ให้ยินดีในภพนัน้ๆ  ถึงเราจะมีอยู่ก็ตาม  ก็ไม่ให้เกิดความ

ยินดี  ฝึกใจเราให้รอบรู้ในหลักความเป็นจริง  เรียกว่า ยอมรับ

ความจริง  น่ีคือนกัปฏิบตัิ  ไม่ใช่แค่รู้ธรรมดา  แต่ต้องให้ใจยอมรับ

อยา่งชดัเจนจงึจะผ่อนคลายได้   

นักปฏิบัติหลายคนได้พูดว่า ทําอย่างไรจะให้จิตละถอน

ปลอ่ยวางจากกิเลสตณัหาอวิชชาทัง้หมดได้   เร่ืองจะให้จิตละถอน

ปล่อยวางจากกิเลสอวิชชานัน้เป็นอีกส่วนหนึ่ง เป็นผลซึ่งสงูเกินไป

แล้ว   สําหรับนกัปฏิบตัิครัง้แรก  ไม่จําเป็นต้องให้จิตละถอนปล่อย

วาง  ขัน้แรกคือทําอย่างไรให้ใจยอมรับความเป็นจริง   ความเป็น

จริงทัง้หมดเรารู้จริงไหม  เรารู้จริง  แต่ใจไม่ยอมรับสิ่งเหล่านี ้  จึง

ต้องสอนใจตนเองให้มาก  สอนบ่อยๆ เอาปัญญาสอน  หากเราไม่

ใช้ปัญญาสอนแล้ว  เราก็จะลุ่มหลงในภพอีกต่อไป  ความยินดี

ผกูพนัในสิง่ตา่งๆ น่ีแหละจะเป็นภพ  ภพคือความยินดีผกูพนักบัสิ่ง

นัน้ๆ  อะไรก็แล้วแตส่ามารถเป็นภพให้เกิดได้ทัง้นัน้เลย   

ยกตวัอย่างเช่น  พ่อแม่ยินดีผูกพนักบัลกูหลานมากเกินไป  

น่ีคือเอาลกูเป็นภพแล้ว  เม่ือพ่อแม่ตายไปก็จะมาเกิดกบัลกูหลาน
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ตอ่ไป  หรือหากผู้นัน้ยินดีผกูพนักบับ้านเรือนหรือสิ่งใด  นัน่คือฐาน

ภพ  เม่ือตายไปก็จะไปเกิดในภพนัน้ๆ  ดงัพระพุทธเจ้าตรัสไว้กับ

อานนท์วา่  ดกูรอานนท์  บคุคลท่ีจะไปสูส่คุติมีน้อยมาก เท่ากบัเขา

ววัท่ีมีเพียงสองเขาเท่านัน้  บคุคลท่ีจะไปสู่อบายภูมิมีมาก เท่ากบั

ขนววัท่ีมีทัง้ตวั  เพราะคนเรามีความตดิภพเป็นสิง่สําคญั   

ความยดึติดภพต่างๆ ก็ต้องแก้โดยการภาวนาปฏิบตัิ  ส่วน

การทําบุญให้ทานต่างๆ  ท่ีเราต้องการไปสวรรค์อย่างนัน้อย่างนี ้ 

หากเราไม่มีความผูกพันกับภพนี  ้เราก็จะไปได้  แต่ส่วนมากไป

ไมไ่ด้เลย   

สมมติวา่ บคุคลทําบญุทําทานทุ่มเทเงินหลายล้าน  เม่ือทํา

ไปแล้ว แต่ใจเรายังคงยินดีผูกพันกับลูกหลานบ้านเรือนอยู่  ช่วง

ขณะท่ีตาย ใจยงัคงยินดีผูกพนักบัลกูหลานอยู่  แทนท่ีบญุกุศลสิ่ง

ท่ีเราทําไปจะกลายเป็นเคร่ืองอํานวยให้เราไปสู่สวรรค์  ก็ไปไม่ได้  

เพราะบญุทัง้หมดไม่มีกําลงัเหนืออปุาทานความยึดมัน่ในภพ  ภพ

ต่างๆ เราต้องแก้ด้วยตวัเอง   การแก้ต้องพิจารณาตามหลกัความ

เป็นจริง  อย่าให้จิตใจเราไปผูกพนัยึดมัน่กับสิ่งใด  เม่ือใจเราเห็น

ความจริงมากขึน้เท่าใด  ใจเราก็จะถอนตัวเองได้มากขึน้เท่านัน้  

เรียกว่า โยนิโสมนสิการ การใคร่ครวญ  ตรึกตรอง พิจารณาใน

เหตุผลว่า  สัตว์โลกทัง้หลายย่อมเป็นไปตามกรรม  สัตว์โลก

ทัง้หลายย่อมมีภพเป็นท่ีตัง้  สตัว์โลกทัง้หลายย่อมเกิดเป็นชาติใน

ภพนัน้ๆ ตอ่ไป  

น่ีคือเอาเร่ืองภพต่างๆ มาพิจารณา  ให้กลวัในการเกิด ให้
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เห็นโทษในการเกิด  เห็นภยัในการเกิด  เห็นทกุข์ในการเกิดให้มาก

ขึน้   ถ้าใจมีความกลวัแล้ว การจะหาอบุายออกจากโลกมนัง่ายนิด

เดียว  การละถอนปลอ่ยวางก็ง่ายนิดเดียว   

สมมติว่า เราไปนอนท่ีแห่งใด แต่ก่อนก็บอกว่า มนัดีอย่าง

นัน้อย่างนี  ้ แต่เม่ือมาเห็นทุกข์โทษภัยว่า สถานท่ีท่ีเราอยู่มีภัย

อนัตรายมากทีเดียว  มองเห็นเสือ เห็นภยัอนัตรายรอบตวั  การผูก

ใจว่าจะพกัผ่อนหลบันอนก็ไม่มีอีกแล้ว  มีแต่จะเอาตวัรอดหนีจาก

ท่ีแห่งนัน้ไป  โดยไม่เสียดายท่ีแห่งนัน้เลย  นีฉ้ันใด  เร่ืองบุคคล

พิจารณาภพท่ีตวัเองอยู่นี ้ ว่าเป็นทุกข์ เป็นโทษ เป็นภยั ก็จะกลวั

ในการเกิดอีกตอ่ไป  หากใจกลวัในการเกิดแล้ว  หลกัภาวนาอ่ืนนัน้

ง่ายนิดเดียว  เส้นทางสําหรับพาคนกลวัเดินทางออกไปนัน้ หาง่าย

นิดเดียว   

สมมติว่า เรานอนอยู่ในป่า  ทีแรกนอนหลบัสบาย  เม่ือเรา

ลืมตาขึน้มาแล้วเห็นเสือยืนอยู่ข้างๆ  คนผู้ นัน้จะนอนไม่หลับอีก

ตอ่ไป  และจะอยูท่ี่นัน้อีกไม่ได้  มีแตจ่ะหาวิธีวิ่งหนีจากท่ีแห่งนัน้ไป

สดุกําลงั  การวิ่งหนีจะไปทางไหน  เร่ืองเส้นทางไม่ต้องบอกกนัเลย  

ถ้ากลวัสิง่ใดแล้ว ทางออกไม่ใช่เร่ืองยาก  มนัจะบอกอยู่ในตวัวา่อยู่

ทางไหน  ไม่ต้องถามใครทัง้สิน้  ประตูแห่งพระนิพพานจะเปิดอ้า

รับบุคคลท่ีมีความกลวัต่อโลกนี ้  คือมนัจะไม่ยอมรับความจริงว่า 

คนนัน้พูดอย่างนี  ้  ให้อยู่ก่อน  มันไม่ยอมรับอีกแล้ว   น่ีคือใจ

ยอมรับความจริงอย่างหนึ่ง  อีกทัง้จะให้อยู่กบัโลกท่ีกําลงัป่ันป่วน 

มนัไมย่อมรับเลย  มนัจะวางทัง้หมด  มนัจะไปเอง   



48  

 

การฝึกใจให้เป็นอย่างนี  ้ ฝึกยากพอสมควร  แต่ถ้าเป็น

อย่างนีแ้ล้ว การละถอนปล่อยวางนัน้ง่ายนิดเดียว  ไม่จําเป็นต้อง

ไปบงัคบัให้ละ  สําคญัคือให้จิตเห็น  เห็นตามหลกัความเป็นจริง  น่ี

คือสิ่งสําคัญของการปฏิบัติ    การภาวนาปฏิบัติทัง้ด้านสมถ 

กรรมฐาน และวปัิสสนากรรมฐาน  จดุสําคญัอยู่ท่ีรู้จริงเห็นจริงตาม

หลกัความเป็นจริง  ถ้าเห็นอย่างนีแ้ล้ว  ความสงสยัต่างๆ จะถอน

ตัว  ความลังเลต่างๆ ก็ถอนตัว  ความรักความยินดีก็ถอนตัว  

อปุาทานความยดึมัน่ก็ถอนตวั  น่ีคือรู้จกัทกุข์โทษภยัในวฏัสงสารท่ี

เกิดขึน้   คําสอนอย่างนี มี้อยู่ ท่ีศาสนาพุทธแห่งเดียวเท่านัน้  

พระพุทธเจ้าก็เป็นตัวอย่างได้ทํามาแล้ว  และสอนพระภิกษุ

สามเณร ฆราวาสญาติโยม ในสมัยพุทธกาล  ได้บรรลุมรรคผล

นิพพานเป็นจํานวนมากหลายแสนคน 

คนในยุคนัน้กับยุคนีต้่างกันอย่างไร  อวยัวะต่างๆ รูปร่าง

กลางตวัก็เหมือนกนัหมด  ทําไมจะทําไม่ได้เหมือนพทุธกาล  ทําได้ 

ถ้าหากตัง้ใจจริง   

สําหรับบคุคลผู้ ท่ีต้องการเข้าสูม่รรคผลนิพพาน มีหลกัใหญ่

อยูส่ามประการ 

1. บารมีพร้อมไหม    

2.หลักการภาวนาปฏิบัติถูกต้องตามแนวพระอริยเจ้า

หรือไม ่    

3. ความตัง้ใจอนัแนว่แน ่  

หากบคุคลใดมีพร้อมทัง้สามหลกั  บคุคลนัน้จะได้เป็นพระ
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อริยเจ้าในชาตินี ้  ถ้าอย่างใดยงับกพร่องก็จะยงัไม่ได้  สมมติว่า ผู้

นัน้มีวาสนาบารมีมา  พอสมควรจะบรรลเุป็นพระอริยเจ้าได้ก็ตาม  

แต่แนวทางการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามหลักพระอริยเจ้า  บุญกุศล

ท่ีว่ามาก็ช่วยไม่ได้  ยังเป็นปุถุชนต่อไป    หรือบางทีตนเองมี

แนวทางปฏิบัติเป็นไปตามหลักพระอริยเจ้าอยู่   แต่ไม่เอาใจใส่

เกียจคร้าน ไม่ขยันหมั่นเพียร  น่ีก็ใช้ไม่ได้เช่นกัน  ฉะนัน้หลักทัง้

สามประการนีจ้ึงต้องสอดคล้องกลมกลืนกัน    ให้เราพิจารณา

ตนเองวา่ หลกัทัง้สามประการนีเ้ราพร้อมแล้วหรือยงั 

ส่วนหนึ่งท่ีเราดูได้ยากคือ วาสนาบารมี  เราไม่สามารถรู้

ตนเองได้ว่า ในชาติก่อนเราได้สร้างสมบารมีมาพอแล้วหรือยัง  

พอท่ีจะบรรลมุรรคผลนิพพานได้หรือยงัในชาตินี ้ อย่างน้อยก็ให้ได้

เป็นพระอริยโสดาบนั  บารมีเราพร้อมหรือยงั  เรามองไม่เห็นตนเอง

ว่า พร้อมหรือไม่พร้อม  อีกสองอย่างท่ีเราเห็นได้ชัดคือ แนว

ทางการปฏิบัติท่ีถูกต้อง  เราถูกแล้วหรือยัง  ถ้าทําไม่ถูกแต่ไป

เข้าใจวา่ทําถกู  เรียกว่า เข้าใจผิดเป็นสว่นตวั  ตนเองทําไม่ถกูหลกั

แต่ไปเข้าใจว่าทําถกูหลกั  น่ีใช้ไม่ได้เลย  ตนเองไม่ได้เดินตามองค์

มรรค  แต่ไปเข้าใจว่าตนอยู่ในองค์มรรค  น่ีใช้ไม่ได้เลย  เราต้อง

สงัเกตตนเอง 

หลวงพ่อพยายามสอนลูกศิษย์ให้ศึกษาประวัติของพระ

อริยเจ้าให้ดี  ในครัง้พทุธกาลผู้บรรลธุรรม บรรลอุย่างไร นําธรรมะ

หมวดไหนไปปฏิบตัิ  ถ้าเราไปดูประวตัิพระอริยเจ้าทําความเพียร

ในสมัยครัง้พุทธกาล  เราจะบรรลุธรรมขัน้ใดขัน้หนึ่งได้อย่าง
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ง่ายดาย   ให้เราศึกษาประวัติของพระอริยเจ้าจากหนังสือ

พระไตรปิฎก   

ดงัมีตวัอย่างท่ีหลวงพ่ออธิบายอยู่บ่อยๆ  คือ มีภิกษุณีบาง

ท่านเพียงไปดูดอกไม้ แล้วนํามาพิจารณาด้วยปัญญา  ท่านก็

สามารถบรรลพุระอริยเจ้าได้  ดอกไม้เป็นรูป  เอารูปดอกไม้สวยๆ 

น่ีแหละมาพิจารณาตามหลกัความเป็นจริงของดอกไม้ว่า  ดอกไม้

เม่ือปล่อยทิง้ไว้นานๆ หลายวนัหลายเดือน  ก็จะมีการเน่า มีการ

เปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดา    น่ีคือพิจารณารูปดอกไม้ลงสู่ความ

ไม่เท่ียง  ท่านสามารถนําเอาดอกไม้มาโอปนยิโก  สงัขารร่างกาย

เราเองก็เหมือนกับดอกไม้อย่างนัน้  ในท่ีสุดก็สามารถบรรลุเป็น

พระอริยเจ้าได้   ประวัติของพระอริยเจ้าในสมัยครัง้พุทธกาลมี

อุบายการปฏิบัติมากมาย    อุบายทัง้หมดไม่เหมือนกัน   จะ

เหมือนกนัก็เพียงบางกลุ่ม  ทีนีเ้ราจะนําอบุายธรรมอะไรมาปฏิบตั ิ

เพ่ือให้บรรลตุามนิสยัเดมิท่ีมีอยูใ่นครัง้พทุธกาล  หายากมาก   

เร่ืองนิสัยวาสนาท่ีได้อบรมมาในชาติก่อน  บรรดาพระ

สาวกทัง้หลายไม่สามารถทราบได้ว่า  ผู้นัน้เคยสร้างบญุสร้างกศุล  

สร้างวาสนาบารมีมาอย่างนี ้ๆ   พระสาวกรู้ไม่ได้  แต่การรู้อย่างนี ้

เป็นหน้าท่ีของพระพุทธเจ้าองค์เดียวเท่านัน้ท่ีบอกได้ว่า  ใน

อดีตชาตเิคยทําบญุมาอยา่งนัน้ สร้างบารมีมาอยา่งนี ้   

ยกตัวอย่าง พระภิกษุหนุ่มลูกศิษย์ของพระสารีบุตร มี

ความกระสันอยากสึกออกไปเป็นฆราวาส  พระสารีบุตรท่านมี

ความสงสารจงึแสดงธรรมให้ฟังหลายแง่หลายมมุ  แตภิ่กษุรูปนัน้ก็



 51 

 

ยงัคงอยากสึกอยู่   พระสารีบุตรผู้ ซึ่งแตกฉานในปัญญาทุกสิ่งทุก

อย่าง  แต่ก็ไม่สามารถนําธรรมะหรือปัญญาไปบงัคบัลกูศิษย์ให้รู้

แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงได้  พระสารีบุตรจึงนําภิกษุนัน้ไป

กราบพระพทุธเจ้า   

พระพทุธเจ้าตรัสวา่  ดกู่อนสารีบตุร  ไม่มีพระภิกษุรูปใดจะ

เทศน์สอนได้  มีเพียงตถาคตองค์เดียวเท่านัน้ท่ีเทศน์ได้ถูกจุด   

พระพทุธเจ้าจงึให้นิมิตดอกบวัตมู  ให้ภิกษุได้จบัไว้ถือไว้  และสอน

ว่า ให้พิจารณาดอกบัวนีล้งสู่ความไม่เท่ียง  มีการเปลี่ยนแปลง  

และน้อมดอกบัวนีเ้ข้าสู่ธาตุขันธ์ของตนเอง ว่าธาตุนีก็้ไม่เท่ียง

เหมือนกบัดอกบวันี ้ เม่ือดอกบวัเห่ียวแห้ง  ธาตขุนัธ์นีก็้เห่ียวแห้ง

เช่นเดียวกัน  จึงให้ภิกษุพิจารณาทวบทวนเข้าหาร่างกายของ

ตนเอง  ในท่ีสดุภิกษุนัน้ก็บรรลเุป็นพระอรหนัต์  นัน่เป็นเพราะภิกษุ

นัน้เคยสร้างบารมีมาในอดีต  เคยเก็บดอกบวัถวายพระราชา  ตี

ดอกบวัทองดอกบวัเงินถวายพระราชา  ใจของเขามีความผกูพนักบั

ดอกบวัเป็นอย่างมาก  ทีนีก้ารภาวนาปฏิบตัิก็ต้องเอาดอกบวัมา

เป็นสื่ออบุายในการปฏิบตัธิรรม  น่ีคือสร้างบารมีเก่ามาอยา่งนี ้

ยกตวัอย่างเพิ่มอีก คือ พระจูฬปัณฑก ทําไมพระพุทธเจ้า

จึงไม่ใช้ดอกบวัเป็นสื่ออุบายธรรม  เพราะดอกบวัใช้ได้กบับางคน

เท่านัน้เอง   แต่นิสยัของพระจฬูปัณฑกต้องใช้ผ้าขาวเป็นสื่ออบุาย

ในการปฏิบตั ิในการพิจารณา  เม่ือจฬูปัณฑกได้จบัผ้าขาวไว้ในมือ 

จบัไปจบัมา  และพิจารณาผ้าขาวลงสู่ความสกปรกโสโครก  แล้ว

น้อมโอปนยิโก ผ้าขาวผืนนีแ้ต่ก่อนสะอาด  เด๋ียวนีเ้ราจบัไปจบัมา  
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เหง่ือไคลจากตวัเราไปถูกผ้า ทําให้ผ้าดํา  โอปนยิโก  ใจเราถ้าหา

กว่าถูกกิเลสครอบงําอยู่  จะทําให้ใจเศร้าหมองขุ่นมวัได้   เอาผ้า

ขาวท่ีสกปรกโสโครกมาเทียบกับใจตนเอง  พิจารณาไปพิจารณา

มา  สดุท้ายจึงนําผ้าไปซกัท่ีริมสระแห่งหนึง่  การซกัผ้าไปพิจารณา

ไป  ในท่ีสดุก็สําเร็จเป็นพระอรหนัต์ขณะซกัผ้ายงัไมเ่สร็จ   

ทําไมพระจฬูปัณฑกจึงใช้อบุายผ้าขาว  เพราะในชาติอดีต 

เคยเป็นพระราชาท่ีย่ิงใหญ่  วันหนึ่งออกเสด็จประภาสพระนคร  

แต่งตวัสวยงาม แต่วนันัน้แดดจดัเหง่ือโทรมตวั  หยิบผ้าเช็ดหน้า

ออกมาเช็ดหน้าเช็ดตวั  แต่ก่อนผ้าสะอาดมาก แต่บดันีผ้้าดําลง  

กลิ่นหอมก็หายไป  ก็พิจารณาวา่  แตก่่อนผ้านีห้อมไปด้วยกลิ่นอบ

จนัทร์  แต่บดันีเ้หม็นเพราะผ้าไปถูกกับรูปร่างสงัขารร่างกายของ

เราท่ีสกปรกโสโครก    จึงเกิดสลดสงัเวชว่า สงัขารร่างกายเราเป็น

สิ่งสกปรกโสโครกทัง้หมด  หลงัจากชาตนิัน้เม่ือตายไป  กลบัมาเกิด

ใหม่ในสมยัพทุธกาลเป็นพระจฬูปัณฑก  สื่อในการปฏิบตัิของพระ

จฬูปัณฑกจึงไม่ใช่อย่างอ่ืนเลย  ต้องใช้ผ้าอย่างเดียว  ใช้อย่างอ่ืน

ไม่ได้  จะพิจารณาความทกุข์  ต้นไม้ ผลไม้ ใช้ไม่ได้   จะต้องใช้สื่อ

ให้ตรงกับอดีตในสมยัเป็นพระราชาคือ ผ้า   บารมีใหม่ท่ีจะเช่ือม

กบับารมีเก่าต้องให้ตรงกนัได้เข้ากนัได้     

สิ่งสําคญัคือบารมีเก่าท่ีเราทําไว้ เราจําไม่ได้วา่สร้างมาทาง

ไหน  จึงยากตรงนี ้ ทุกวนันีจ้ึงต้องสุ่มเดา บางคนมีนิสยัอย่างนัน้  

แต่มาพิจารณาธาตุสี่อย่างเดียว พิจารณาได้อยู่แต่จะไม่เป็นผล  

เพราะอุบายท่ีเป็นสื่อสําคญัไม่เข้ากัน  การพิจารณาไตรลกัษณ์ก็
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เป็นเพียงส่วนประกอบในสื่อทัง้หมด   ในครัง้พทุธกาลบางคนเห็น

ดอกบัว  บางคนเห็นใบไม้ท่ีหล่น  ก็สามารถเป็นพระอรหันต์ได้  

บางคนเดินบิณฑบาตได้ยินข่าวว่าคนนัน้ตายคนนีต้าย  ก็นําเร่ือง

ของคนตายมาพิจารณา  ก็ทําให้เป็นพระอรหนัต์ได้  เราต้องหาสื่อ

อบุายท่ีตรงกบัอดีตท่ีได้สร้างมาแล้ว   

หากบุคคลท่ีได้สร้างวาสนาบารมีสมบูรณ์มาแล้วในอดีต  

แต่ในชาตินีไ้ม่มีสื่อท่ีตรงกับอดีต ก็จะเป็นไปไม่ได้เลย  สมมติว่า 

พระจฬูปัณฑกมีสื่อสําคญัคือ ผ้าขาว  เป็นอบุายในการปฏิบตัิ  ถ้า

พระจูฬปัณฑกไปพิจารณาเร่ืองขนัธ์ห้าอย่างเดียว จะเป็นไปไม่ได้

เลย  เป็นสื่อไม่ได้ คนละอุบายกัน  หรือจะนําดอกบัวมาให้พระ

จูฬปัณฑกพิจารณาดูสิ ไม่ได้ สื่อไม่ตรงกัน  หรือเอาเร่ืองของ

นายพรานดดัลกูศรให้ตรงมาพิจารณา ก็ไม่ได้  ไม่ตรงกบัท่ีตนเอง

สร้างมา  การปฏิบัติในยุคนีจ้ึงต้องตรงกับอดีตท่ีเคยสร้างมา  

เรียกวา่ นิสยัตรงกบับารมีเก่าท่ีเคยสร้างมา   

ผู้ ท่ีจะบรรลธุรรมมีหลกัอยูส่ามประการนี ้  

1.บารมีเก่าท่ีได้สร้างมา 

2.การภาวนาปฏิบตัถิกูตามหลกัความเป็นจริง 

3.มีความจริงใจในการปฏิบตัธิรรม 

สามหลกันีเ้ป็นต้นทางของการปฏิบตัิ  สื่อต่างๆ เราจึงต้อง

หาเอง  สื่อต่างๆ นัน้มีมาก เช่น บางคนเคยบริจาคทานผ้า หรือ

ทานสิ่งของต่างๆ ตวัอย่าง พระยสกุลบตุรจึงบรรลธุรรมเพราะเห็น

คนตาย   เพราะสมยัก่อน ยสกุลบตุรเป็นคนนําคนตายไปเผาท่ีป่า
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ช้า  เม่ือเผาแล้วไฟไหม้ไปเร่ือยๆ  เห็นเลือดเนือ้กะโหลก ตบัไตไส้

ตา่งๆ ทะลกัออกมา  เกิดความสลดสงัเวชใจวา่ เราตายไปเราก็เป็น

อย่างนัน้  เกิดสลดสังเวชฝังใจเป็นนิสัย  ต่อมามาเกิดในเมือง

พาราณสี  วนัหนึ่งมองเห็นนกัดนตรีท่ีจ้างมาแสดงท่ีบ้าน  คนต่างๆ 

เขานอนหลบัมีทา่ทางตา่งๆ นานา  เห็นคนนอนหลบัเหมือนกบัซาก

ผีตายทัง้หมด  น่ีคือนิสยัเดมิท่ีฝังแน่นสมยัเคยฝังศพท่ีป่าช้าในอดีต  

เกิดความคิดตามความเป็นจริงว่า คนนอนหลบัเหมือนกบัคนตาย  

ทําให้นิสยัเดิมท่ีมีอยู่เกิดขยายขึน้มาทนัที  จงึได้ออกจากบ้าน  เกิด

เบ่ือหน่าย เกิดความกลัว  น่ีคือ พระยสกุลบุตร ได้นําสื่อของคน

ตายมาเป็นหลกั  มิใชจ่ะนําสื่อผ้าขาวมาพิจารณา  ใช้ไมไ่ด้   

น่ีคือ เราไมรู้่จกัตนเองวา่ ในสมยัก่อนเราสร้างบารมีมาแล้ว

ทางไหน  ถึงอย่างไรก็ตามเราต้องค้นคว้าอยู่เสมอ  อย่าหยุดยัง้  

เม่ืออบุายถกูกบัตนเองจะดดูดงึทนัที  ใจเราจะแจ่มใสพอใจในการ

พิจารณาสิ่งนัน้ๆ ให้มากขึน้  นัน่คือนิสยับารมีตรงตามอดีต  ต้อง

พิจารณาส่วนนีใ้ห้มาก  อย่าเอาอย่างเดียว  เอาหลายๆ อย่าง  ถ้า

อยา่งนีไ้มถ่กู  ก็ต้องใช้อบุายอ่ืน  น่ีคืออบุายของปัญญา   

วันนี  ้หลวงพ่อให้ความเห็นในการปฏิบัติเพ่ือมรรค ผล 

นิพพาน  อย่างน้อยก็เป็นพระโสดาบนั  ต้องมีเหตสุามประการดงัท่ี

ได้อธิบายมาแล้ว  ให้เราพิจารณาให้มาก  ดูประวัติพระอริยเจ้า 

ท่านท่ีเป็นพระโสดาบนั อุบายทัง้หมดท่ีท่านเหล่านัน้ใช้พิจารณา  

มีอุบายต่างกันอะไรบ้าง  ใช้พิจารณาอย่างไร  ให้เรานํามาเป็น

อบุายสอนใจตนเอง  ปฏิบตัิตนเองให้มากขึน้ๆ อีกวนัหนึ่งข้างหน้า 
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เราก็จะรู้เห็นตามหลกัความเป็นจริง  หลวงพ่อชีแ้นะการปฏิบตัิมา

จนถึงขณะนี ้ คิดว่าเราทัง้หลายจะได้สํานึกว่า เราต้องทําอย่างไร

จงึจะไปถึงจดุนัน้ได้  เพราะคําสอนของพระพทุธเจ้ามีจดุเดน่อยู่ท่ีน่ี  

สามารถให้คนเข้าถึงมรรคผลได้ ณ จุดนีเ้อง  เรียกว่า ปัญญายะ 

ปริสชุฌะต ิ จิตจะมีความบริสทุธ์ิได้ เพราะปัญญา    

การให้อุบายธรรมะมาตัง้แต่เบือ้งต้น คิดว่าทุกท่านจะได้

เข้าใจธรรมะพอสมควร  หรือสิ่งใดท่ีไม่ชดัเจน ก็ให้เขียนคําถามมา 

หลวงพอ่จะอธิบายให้ฟัง  บดันีก็้สมควรแก่กาลเวลา   
 




