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ณ สวนมะม่วง  จ.ขอนแก่น  5 พ.ย.42   

 
5 พ.ค.42  เช้า เปิดการอบรม 
หลายคนพูดกันว่า ทําไมหลวงพ่อเน้นหนักปัญญามากกว่า

สมาธิ  ท่ีแห่งอื่นเขาปฏิบตัิกนั สอนกัน เน้นหนักท่ีสมาธิ  เหมือนกับว่า
สิ่งท่ีหลวงพ่อกบัผู้อื่นสอนแตกตา่งกนัโดยสิน้เชิง เหมือนหน้ามือกบัหลงั
มือ   ท่ีอื่นเน้นหนกัสมาธิ  แตห่ลวงพ่อเน้นหนกัปัญญา  ทีนีก้ารเน้นหนกั
ทัง้สองอย่าง อย่างไหนจะมีคณุคา่มากกวา่กนั มีเหตผุลท่ีฟังได้  เราต้อง
สังเกตดู  วันนีห้ลวงพ่อจะอธิบายคําว่า ปัญญาให้ฟัง  เดี๋ยวนีทุ้กคน
เข้าใจวา่ ปัญญาเกิดจากสมาธิ  มีหนงัสือออกมามากมายวา่ปัญญาเกิด
จากสมาธิ  แตห่ลวงพ่อปฏิเสธวา่ ปัญญาไม่ได้เกิดจากสมาธิ   

แล้วไง? 
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หากใครบอกว่า ปัญญาเกิดจากสมาธิ  หลวงพ่อขอถามว่า เกิด
อย่างไร  มีใครท่ีปัญญาเกิดจากสมาธิ เป็นบุคคลตวัจริงบ้าง  ใครเป็น
คนเกิด  ใครเป็นตวัอย่าง พยานหลกัฐาน ขอตวัคนนัน้มาพดูที วา่ใครพดู
ผิดพูดถูก   หากมีใครมาถามหลวงพ่อว่า ปัญญาไม่ได้เกิดจากสมาธิ 
แล้วเกิดจากอะไร 

ปัญญาไม่ได้เกิดจากสมาธิ  เพราะปัญญาของคนมีอยู่แล้ว  เป็น
สญัชาติญาณของคน  ทกุคนมีปัญญาประจําตวั  ธรรมชาติเป็นอย่างนี ้ 
ไม่ได้ขอจากใคร  ไม่ได้เกิดจากใคร  เหมือนกับผลไม้พันธ์ไหนฝาด  ก็
ฝาดมาตัง้แต่เร่ิมต้นนัน่แหละ  ฝาดมาก่อน เนือ้หวานทีหลงัได้  ปัญญา
ของคนก็เหมือนกัน  มีมาแต่เร่ิมต้น  แต่ปัญญาละเอียดสูงสุดจะมี
ตามมาทีหลงั   ขึน้อยู่กบัการฝึกฝนอบรม   

ท่ีหลวงพ่ออบรมสัง่สอนเตม็ไปด้วยเหตผุล  ใครจะคดัค้านให้มา
คดัค้านกันซึ่งๆ หน้า อย่าพูดลบัหลงั  ตรงไหนท่ีพดูผิด ผิดตรงไหน  จะ
ผิดก็ผิดไปจากตํารานัน่แหละ  ตําราทัง้หมดท่ีมีอยู่  เราก็อา่นแล้ว แต่มนั
เป็นไปไม่ได้ท่ีปัญญาจะเกิดจากสมาธิ  หลวงพ่ออาศยัเหตผุลจากสมัย
ครัง้พุทธกาล  เดี๋ยวนีเ้ราปฏิบัติตามใคร  ทุกคนบอกว่าปฏิบัติตาม
พระพทุธเจ้า  แต่ทําไมพดูว่า ปัญญาเกิดจากสมาธิ   คํานีพ้ระพุทธเจ้า
สอนใครท่ีไหน  หาหลกัฐานมาสิ  ในสมยัครัง้พทุธกาลใครเป็นหลกัฐาน
ยืนยัน  ไม่มี   ในตําราสมัยครัง้พุทธกาล ผู้ เป็นพระอริยเจ้าตัง้แต่
โสดาบนัขึน้ไป  ไม่มีใครท่ีปัญญาเกิดจากสมาธิเลย   

ตวัอย่างพระพทุธเจ้าท่ีสอนพทุธบริษัททัง้หลาย   พระองค์ไม่ได้
สอนสมาธิก่อนปัญญา  พระองค์สอนปัญญาก่อนสมาธิทัง้นัน้  แม้คํา
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ถ้ากลบับ้านแล้วยงัหงดุหงิดจู้ จี ้เหมือนเดิม  ก็ไม่มีอะไรดีขึน้เลย  
เขากําลงัมองดเูราอยู่ แกะรอยเราอยู่   วนัไหนหนอผู้ปฏิบตัิธรรมจะกลบั
บ้าน แล้วหน้าตายงัเหมือนเดิมรึเปล่า  ถึงใจเรายังไม่เปลี่ยนแปลง  แต่
ให้เราเอากายวาจาออกหน้าไปก่อน  เพราะกายวาจาเป็นสื่อของสงัคม  
ต้องสํารวมให้ดี  นกัปฏิบตัิธรรม พดูอย่างไร ทําอย่างไร  ฝึกให้เป็น  ถ้า
เห็นการพดูการทําเป็นไปด้วยดี ถงึเราไม่มีอะไรเลย  เขาก็ว่าเรามี  เอาดี
ไว้ก่อนนัน่แหละ  เป็นผลดีต่อสงัคม  ธรรมะส่วนท่ียงัทําไม่ได้ก็พยายาม
ต่อไป  ทัง้ทางกาย ทางวาจา ทางใจ  พยายามแก้ไขปรับปรุงปัญหาให้
หมดไป  อย่าสร้างปัญหาให้กบัหมู่คณะ  สงัคมก็จะเกิดความเป็นธรรม 
การพดูการทําให้เกิดความเป็นธรรมทัง้หมด  เร่ิมปฏิบตัิจากใกล้ตวั  คน
จะรักกนั เกลียดกนั ก็เน่ืองมาจากกายวาจา  ต้องระมดัระวงัสองอย่างนี ้
ให้ดี  ส่วนเร่ืองใจก็พยายามแก้ปัญหาไปด้วย  น่ีคือหลักภาวนาใช้
สติปัญญาท่ีหลวงพ่อเน้นหนักท่ีสุด  ถ้าขาดสติปัญญาแล้วปัญหาจะ
เกิดขึน้  หรือแม้กระทัง่ไม่รู้ตวัว่าปัญหาเกิดขึน้แล้ว  นีค้ือลืมตวั  ให้พวก
เราหมัน่รู้ตวัอยู่เสมอ  หมัน่ฝึกฝนอบรมตวัเองอยู่เสมอ  ปัญญาอบรมใจ
สอนใจตัวเองให้เป็น  ถ้าปัญญาเตือนใจไม่ได้ก็ยากจะปฏิบัติได้  ตน
เตือนตน  ตนสอนตน  เทศน์ตนเองเป็น  สอนตนเองเป็น  ถ้าทําได้อย่าง
นีอ้ยู่ท่ีไหนก็ได้  พึง่ตนเองได้ ดงัคําวา่   

อัตตาหิ อัตตโน นาโถ  พึ่งสติปัญญาสอนตนเองเป็น  ให้มี
เหตผุล  คิดก่อนทํา  คิดก่อนพดู  เอาละ สมควรแก่เวลา 
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สอนของพระพุทธเจ้าก็วางรากฐานอยู่   คือ ปัญญามาก่อนสมาธิ  
ปัญญามาก่อนศีล  คือ มรรค 8  ปัญญามาก่อน   การสอนปัญญา สอน
อย่างไร  คือ สอนให้คนรู้จกัใช้ความคิดของตนเอง  ใช้ปัญญาของตนเอง  
ทัง้ท่ีปัญญาของคนมีอยู่แล้ว  แต่ไม่ได้อบรมสั่งสอน  เป็นปัญญาดิบๆ 
ขัน้พืน้ฐาน  เรียกว่า ปัญญาขัน้โลกียะ  เรานํามาฝึกอบรมให้ปัญญาตวั
นีเ้ดน่ขึน้ ฉลาดขึน้  เราคิดไปในทางโลกทางสงสารมากมาย  ปัญญาตวั
นีค้ิดดีก็ได้  คิดไม่ดีก็ได้  คิดถูกก็ได้  คิดผิดก็ได้  แต่ปัญญานีจ้ะนํามา
คิดให้ถูกอย่างเดียว ไม่ให้ผิดทําอย่างไร  ปัญญาตัวนีมี้ความเห็นเป็น
ฐาน  ถ้าความเห็นของคนเห็นอย่างไร  แนวความคิดก็จะเป็นไปอย่าง
นัน้   ถ้ามีความเห็นผิด แนวความคิดก็ผิด  ปัญญาก็ผิด  ถ้ามีความเห็น
ถกู แนวความคิดก็ถูก  ปัญญาก็ถูก  การฝึกปัญญาแนวความคิดนีเ้อา
มาแก้ความเห็น    

ธรรมดาความเห็นของเราเป็นไปนานาประการ  เข้าใจผิดตาม
ความเห็นของตนเอง  หลกัปัญญาคือแก้ไขความเห็น  เอาความคิดมา
แก้ความเห็น  เอาเหตผุลมาเป็นตวัตดัสินว่าผิดหรือถกู  นําเหตไุปหาผล   
เหตอุย่างนีถ้้าทําตามอย่างนี ้ ผลจะเป็นอย่างไร  ถ้ามีความเห็นอย่างนี ้ 
พดูออกไปอย่างนี ้ ผลจะเป็นอย่างไร  น่ีคือการตามเหตไุปหาผล    ถ้า
ผลออกมาอย่างนี ้เป็นสิ่งท่ีไม่ดี  แสดงว่าเป็นความเห็นไม่ดี ความเห็น
ผิด   ต้องแก้ความเห็นใหม่  เปลี่ยนความเห็น  เอาปัญญาคือความคิด
ของเรามาแก้ไขความเห็นของตนเอง  น่ีเป็นหลกั 

ปัญญาคําเดียวนี ้มีอยู่ 3 ประเภท   
       1. สุตมยปัญญา     2.จินตามยปัญญา    3.ภาวนามยปัญญา
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ปัญญาทัง้สามหลกันีต้้องศกึษาให้เข้าใจ ทัง้หยาบ กลาง ละเอียด 
สตุมยปัญญา คือ ปัญญาภาคการศึกษา ศึกษาเร่ืองอะไรบ้าง   

หนึ่ง ศึกษาทางโลก  สอง ศึกษาทางธรรม  การศึกษาทางโลก  ศึกษา
ตามบรรพบรุุษ ครูอาจารย์ ตําราต่างๆ  เพ่ือจะนําหลกัการมาปฏิบตัิไป
ตามโลก  เพ่ือให้เกิดความสจุริต ทําอย่างไร  หาอยู่หากินทางสจุริตกศุล
กรรม ทําไปแล้วเกิดประโยชน์   

ปัญญาศึกษาในทางธรรมคืออะไร  คือ ศึกษาในภาคปริยัติ  
ปริยัติทางโลก  ปริยัติทางธรรม  บางคนศกึษาแต่ปริยตัิทางธรรมอย่าง
เดียว ไม่ศกึษาปริยตัิทางโลก เวลาปฏิบตัิต่อกนัจึงไม่รู้เร่ือง  เวลาพดูต่อ
กนัจงึไม่รู้เร่ือง  เกิดขดัใจกนั  ขดัแย้งกนั  ดดุา่กนันานาประการ  เรียกว่า 
ขาดการศกึษาปริยตัิทางโลก   

การศึกษาปริยัติทางโลก มีสองรูปแบบ  หนึ่ง ศึกษาตามตํารา  
เรียกวา่ ภาคทฤษฎี   สอง การศกึษาภาคปฏิบตัิทางโลก  เขาทําอย่างไร  
เขาศึกษานิสยัซึ่งกันและกัน  เพราะคนแต่ละคนเป็นตวัปริยัติอยู่ในตัว  
เราเป็นปริยัติให้เขา  เขาเป็นปริยัติให้เรา  เป็นปริยัติให้แก่กันและกัน  
ศกึษานิสยัใจคอแตล่ะคน  มีความประพฤติอย่างไร  กิริยาทางกายวาจา
เป็นอย่างไร  ศกึษาความเป็นอยู่ของแตล่ะคน  เราจะไปอยู่กบัคนกลุ่มนี ้
ก็ต้องศกึษาวา่คนกลุม่นีเ้ขาต้องการอะไร  มีนิสยัอย่างไร  เราจะปรับตวั
เข้าหาได้อย่างไร   เพ่ือให้อยู่ด้วยความสขุความสบาย   การศกึษาอย่าง
นี ้ เราต้องยอมเป็นคนโง่ไว้ก่อน  ถ้าทําตวัเป็นคนฉลาดมากเกินไปจะ
ลําบาก จะหาความจริงไม่ได้  ถ้าทําตวัใหญ่เกินไป จะศกึษากบัหมู่ไม่ได้  
ไปอวดฉลาดทางการทําการพดูแล้ว  ไม่มีทางท่ีจะได้ความรู้จากคนอื่น
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แตก่่อนหลวงพ่อเคยว่าโยมคนนี ้บอกว่า ความคิดโง่ๆ  เขาโกรธ

หลวงพ่ออยู่ในใจลกึๆ แตไ่ม่โต้ตอบ  พอพิจารณาเร่ืองไอใหญ่(I) ไอเล็ก

(i) เขาก็เลยยอม  ยอมรับว่าตนเองผิด  เม่ือก่อนไอใหญ่(I) มากเกินไป  

ตามหลงัคนอื่นไม่ได้  ไม่มียอมใคร  ถ้าเป็นไอเลก็(i) แล้ว สบายมาก เข้า

ได้ทกุสงัคม  ถ้าเป็นไอใหญ่(I)   ใครพดูธรรมะให้ฟังไม่ได้เลย  ไอเลก็ (i) 

ผสมกับตัวอื่น อ่านเป็นคําๆ ได้ แต่ไอใหญ่  (I)   ตัวเดียวโดดๆ อ่าน
ไม่ได้ทําอะไรไม่ได้เลย  น่ีคืออบุายของเขา                               

ในการอบรมสัง่สอน ให้เรานําอบุายตา่งๆ ไปปฏิบตัิ  ไม่ใช่แค่มา
ฟังเฉยๆ  ไม่มีความหมายอะไร  สําคญัท่ีให้นําไปปฏิบตัิ   การอบรมครัง้
นี ้มีเวลาสัน้  เหมือนกับดหูนงัดลูะคร  เวลาเขาหยุดเล่น  เขาหยดุตอน
ไหน  เขาหยุดตอนกําลงัมันๆ นั่นแหละ  มันเสียดายกําลงัเข้าด้ายเข้า
เขม็  การอบรมครัง้นีก้็เหมือนกนั จบตอนกําลงัมนัๆ น่ีแหละ   

วนันีเ้ป็นวนัสิน้สดุการอบรม ก่อนจะมาปฏิบตัิธรรม เราได้สัง่เสีย
ญาติๆ เพ่ือนๆ ไว้วา่ เราจะไปปฏิบตัิธรรม  เขาก็จะคอยสงัเกตดวูา่  คอย
รับผลของการปฏิบัติจากเราอยู่  เราจะนําผลการปฏิบัติไปให้เขาดูได้
อย่างไร  คือ กิริยามารยาทการแสดงออก  เม่ือครัง้ก่อนเรามีความคิด
การพูดการทําอย่างหนึ่งอาจไม่เป็นมงคลกับผู้ อื่นเลย   แต่บดันีเ้รามา
เปลี่ยนเสียใหม่ แก้ไขตวัเองใหม่  แต่ก่อนพูดมาก บ่น ดดุ่า พดูเสียงดงั 
ให้ลดลง  ลดทกุอย่างท่ีไม่เป็นสาระ   สํารวมกายวาจาทกุวิถีทาง  ถึงใจ
จะยังละไม่ได้ ก็พยายามลดกายวาจาลง เพราะเป็นสื่อให้เห็นถึงการ
ปฏิบตัิธรรม  ให้เขาเห็นวา่เราเปลี่ยนไปหน้ามือเป็นหลงัมือ    
 



100  

ตาม พระท่ีเก่งไม่พอ เราจึงไม่ฟังเทศน์เพราะเรารู้ดีแล้ว   พอจะคิด
พิจารณาธรรมะ ก็บอกว่าพอแล้ว รู้แล้ว  ธรรมะหมวดนัน้ก็รู้ หมวดนีก้็รู้  
จึงปิดฉากปัญญาไปเลย   พวกนีค้ือโง่อวดฉลาด  ไม่มีอะไรดีขึน้  คุย
ธรรมะทัง้วันทัง้คืน  แต่ไม่ใช่ความรู้ดีรู้ชอบเลย มีแต่ความโง่  เรียน
ธรรมะมา ไม่ได้นํามาละกิเลส แต่ถูกกิเลสครอบครอง   ลืมตวั  ย่ิงอ่าน
หนงัสือมากก็ย่ิงตวัอวิชชามาก  ไม่รู้ความจริงมากขึน้  ยิ่งมีความรู้มากก็
ย่ิงโมหะมากขึน้  คือความหลง  หลงว่าตนเองรู้มากโดยไม่รู้ตัว  น่ีคือ
ปัญญาไม่มี 

หลวงพ่อจึงบอกว่า  ยอมแพ้คนเป็นเสียก่อน  น่ีคือสิ่งท่ีเรา
ต้องการ  ถ้าแพ้คนเป็นแล้ว  ปัญหาไม่มี  ไปไหนก็ไปได้ทัง้หมดในโลกนี ้ 
ฟังครูบาอาจารย์ได้ทัง้หมด  หรือฟังฆราวาสญาติโยมก็ฟังได้  เราไม่
เก่ียงวา่ใครจะให้ธรรมะเรา  แม้แตเ่ดก็น้อยเราก็ฟังได้ เขาพดูเขาทําอะไร
กนั เราฟังได้ นํามาปฏิบตัิได้  น่ีคือ ตวับงัคบัลดอตัตาลง  ให้เหลือน้อย
ท่ีสดุ แทบไม่มีเลย  รับฟังคนอื่นได้  กราบใครก็ได้  ใครชีท้างให้เรา เรา
กราบได้เลย  คนไม่มีอตัตา ไปไหนก็สบาย   

ตัวอย่างคือ มีโยมคนหนึ่งติดตามหลวงพ่อไปอเมริกา  แก
พิจารณาเร่ืองอตัตาทําให้คนเป็นทกุข์อย่างไร  เน่ืองจากว่าแกเป็นผู้หลกั

ผู้ ใหญ่มีตําแหน่งหน้าท่ีการงานสูง  แกพิจารณาธรรมคือ ตวัไอ (I) ว่า  

ตวัไอ มีสองไอ คือ ไอใหญ่ (I)  กบัไอเลก็ (i)   ไอใหญ่ (I)  ตามหลกัใคร
ไม่ได้เลย ต้องนําหน้าตลอด  เขียนประโยคไม่ได้  เหมือนกับตวัเราถ้า

ใหญ่ขึน้มา ตามหลังเพ่ือนไม่ได้   ไอใหญ่  (I)  เขียนหลังยู (You) 
ไม่ได้   ต้องนําหน้าตลอด   
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เขา  ต้องยอมโงเ่ข้าไป  น่ีคือ ปริสญัํ ู ศกึษาเพ่ือนมนษุย์ด้วยกนั 
ทีนีก้ารศกึษาตนเองส่วนหนึ่ง  คนอื่นอีกส่วนหนึ่ง ศึกษาทัง้สอง

ฝ่าย  เราศึกษาตนเองได้หรือยังว่า เรานิสัยอย่างไร  พูดอย่างไร  ทํา
อย่างไร  ศึกษาเพ่ือน  ศึกษาตนเอง เพ่ือให้ปรับยืดหยุ่นเข้าหากันได้  
ศึกษาธรรมเพ่ือให้เกิดความรักสามัคคีกัน  ถ้าไม่ศึกษาทัง้สองฝ่ายจะ
เกิดปัญหาได้   ศกึษาตนเองพบวา่  เรามีนิสยัเพ่งเลง็คนอื่นเป็นอย่างนัน้
อย่างนี ้ เคยมีหลายคนนักปฏิบัติ  ไปท่ีไหนก็เพ่งเล็งท่ีนั่น  คนนัน้เป็น
อย่างนัน้อย่างนี  ้แล้วนํามาติฉินนินทากันภายนอก   น่ีคือศึกษา
ภายนอกอย่างเดียว แล้วไม่ศกึษาตนเอง  ถ้าคนนัน้ศกึษาตนเองได้  จะรู้
ตนเองวา่ ทําไมเรามีนิสยัเพ่งเลง็คนอื่น  การศกึษาตนเองวา่เรามีนิสยัด่า
คนนัน้ ว่าคนนี ้ ติฉินนินทาคนนี ้  ทําไมไม่ว่าเราคนเดียวว่าเรามีนิสัย
อย่างนี ้ เราต้องแก้ไขนิสยันี ้ ให้เกิดความเห็นชอบเรามีนิสยัอย่างนี ้ต้อง
แก้ไขตนเอง 

สว่นมากนกัปฏิบตัิจะมองข้ามจดุนี ้ มองคนอื่นวา่นิสยัไม่ดีอย่าง
นี ้ แตต่นเองมีนิสยัไม่ดีเพ่งเลง็คนอื่นทําไมไม่พดู  ไม่คิดไม่คํานงึ  น่ีไม่ใช่
นักปฏิบัติเลย  การอยู่ ร่วมกันเป็นกลุ่มต้องให้เกิดความรักกัน  มี
ความเห็นตรงกนั ถ้ามีความเห็นไม่ตรงกนั  ปีนเกลียวกนั จะลําบากท่ีจะ
ให้เกิดความรักความสามคัคี  น่ีคือให้ศกึษาธรรมะด้วยปัญญาทางโลกท่ี
เรามีน่ีแหละ  คนเราทกุคนต้องการอยากดี  อยากให้ผู้อื่นรักเรา สงสาร
เรา  การทําตวัให้ผู้อื่นรักเรา ต้องปฏิบตัิอย่างไร  พดูอย่างไร  การพดูของ
เรานัน้ได้เลือกคัดจัดสรรคําพูดหรือยัง  หรือพูดตามใจชอบ  หรือทํา
ตามท่ีอยากจะทํา   
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ส่วนมากนักปฏิบตัิจะพูดไม่คิดหน้าคิดหลงั ไม่คํานึงถึงเหตุถึง
ผลท่ีจะตามมา  น่ีไม่ใช่นักปฏิบัติ   น่ีคือคนพาล   พูดแต่ละคํา 
แตล่ะประโยคต้องเลือกคดัจดัสรรคําพดู ให้คนรักเรา ให้มีความสามคัคี
ตอ่กนั 

น่ีคือปฏิบัติต่อคําพูดของตนเอง  ยังปฏิบัติไม่ได้  ไฉนจะไป
ปฏิบตัิทางใจได้  ส่วนมากเรามองข้ามไปมหาศาล   ไปนั่งภาวนาท่ีนั่น
ท่ีน่ี     ไม่ได้พดูกนั ต่างคนต่างนัง่  ต่างคนต่างหายใจนึกคําบริกรรมก็ดี
อยู่  แตเ่มื่อออกจากท่ีภาวนากลบัมาพดูกนัสะเปะสะปะ  ติฉินนินทาคน
นัน้กลา่วร้ายคนนี ้ เหมือนกบัไปปฏิบตัิแตล่ะแห่ง ไปหาความไม่ดีมาพดู
กบัคนอื่นเขา   มาทําให้เกิดความแตกร้าวไม่สามคัคี  มาอ้างตนเองว่า
ปฏิบตัิมาหลายปี   มองข้ามการกระทํา คําพดู ของตนเอง  ปฏิบตัิเอาแต่
ใจอย่างเดียว  คือใจอย่างเดียวมันทําอะไรไม่ได้  ต้องรักษาทางกาย
วาจาไว้ก่อน  เรียกวา่ การปฏิบตัิธรรมต้องเร่ิมจากกายวาจา  เพราะกาย
วาจาเป็นสื่อสงัคมทัว่โลก  เขามองคนปฏิบตัิธรรมเขาไม่มองถึงใจหรอก  
เขามองแค่กายวาจาก็รู้ว่า คนนัน้ปฏิบตัิธรรมถึงไหน    มีธรรมหรือไม่มี 
เขาดตูรงนี ้ หากมีความเรียบร้อย  เขาก็ตดัสินได้วา่คนนัน้มีธรรมประจํา
ใจแล้ว   

หากพดูว่า ตนเองได้ปฏิบตัิธรรมมาเท่านีปี้  หรือรู้ธรรมะหมวด
นัน้หมวดนีก้็ดี  แต่กายวาจาไม่มีทางปฏิบัติได้เลย  แต่ไปออกตัวว่า 
ตนเองปฏิบตัิได้  น่ีคือการโกหกตนเองด้วย  โกหกผู้อื่นด้วย  การปฏิบตัิ
ธรรมด้วยกายงา่ยๆ  น่ีทําได้ไหม  การปฏิบตัิด้วยวาจาง่ายๆ น่ีทําได้ไหม  
น่ีคือจุดสําคญัท่ีเราต้องคิดพิจารณา  น่ีคือการศึกษาธรรมจากตนเอง
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รู้จัก  ต่อมา เม่ือปัญญาของนายสิงห์หยุดการโลดโผน  มีแต่ความยิม้
แย้มแจ่มใส ถามนายสิงห์วา่สบายดีไหม ....  สบายมากครับ  .... 

น่ีคือเหมือนสมัยครัง้พุทธกาล  คนไม่มีความรู้อะไร  แต่ก็
สามารถคิดตามหลกัความเป็นจริง  เป็นปัญญาล้วนๆ   เดี๋ยวนีเ้ราเข้าใจ
ผิด  เพราะมีหลกัปริยตัิมากมายมหาศาล คิดว่าเรามีปัญญา แต่แท้จริง
ไม่มีปัญญาเลย  มีแต่ความรู้  เม่ือคิดธรรมะปัญญาต่างๆ ก็คิดแต่
สญัญา  ปัญญาในภาคปริยัติล้วนๆ ทําอะไรไม่ได้เลย  ปัญญาตวันีจ้ะ
ทําให้เกิดความรู้แจ้งเห็นจริงไม่ได้  ละอะไรไม่ได้  หายสงสยัอะไรไม่ได้
สักอย่าง  น่ีคือปัญญาในภาคปริยัติ     มันไม่ เหมือนปัญญาใน
ภาคปฏิบัติ  เขาไม่เอาปริยัตินําหน้า  แต่เอาความจริงเป็นตัวนําหน้า   
เอาความจริงมาลงหลกัไตรลกัษณ์ให้เป็น   การฝึกปัญญาอย่าอ่านมาก  
ไม่เช่นนัน้จะกลายเป็นปริยตัิไปเลย  ดงัเช่น โปฐิละ แปลว่า ผู้แบกคมัภีร์
เปลา่ พดูธรรมะได้ทัง้วนัทัง้คืน  แตไ่ม่มีอะไรดีขึน้      

คนสมัยนี ้พูดกันแต่ปัญญาภาคปริยัติ  ไม่พูดกันเร่ืองปัญญา
ภาคปฏิบัติ  คิดธรรมะอะไรก็หาปริยัติมาเทียบ  จะเทียบทําไม  เอา
ความจริงท่ีเราสมัผัสนะมาเทียบ  คิดตามความสามารถเฉพาะตวั แค่
ไหนแคน่ัน้  การอ้างอิงเอาตํารามาเสริมทําให้เสียโอกาสไป  ให้เราสร้าง
ด้วยปัญญาตัวเองล้วนๆ   สิ่ งกิเลสตัณหากลัวท่ีสุด คือ ปัญญา
เฉพาะตวัของคนๆ นัน้   เร่ืองปัญญาในปริยตัิกิเลสชอบมาก   การศกึษา
ธรรมทัง้หมด กิเลสชอบมาก  เพ่ือกิเลสตณัหาทัง้นัน้  กิเลสตณัหาอตัตา
ครอบครองทัง้หมด  เรารู้ดีอย่างนัน้   อัตตาเกิดจากปริยัติ  อัตตาเกิด
จากความรู้มาก  เราศกึษาธรรมะมาเสริมอตัตาไม่ใช่ละกิเลส   ไปไหนก็
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ถึงอกถึงใจ  ....นายสิงห์ก็นําไปคิด  แล้วก็คิดได้  เพราะเขาไม่มีความรู้  
คิดออกมาแตล่ะอย่างเป็นปัญญาล้วนๆ เลย  ไม่มีปริยตัิแฝงเลย  เพราะ
เขาอา่นหนงัสือไม่ได้  คิดไปแตล่ะอย่างเป็นปัญญา   

หลายวนัแล้ว แกคิดอยู่ ปัญญามนัพุ่งขึน้ แทบนอนไม่หลบัเลย  
เดินคิดอยู่อย่างนัน้  ก็บอกแกไปว่า  เราสามารถคิดได้ทกุขณะ เดิน นั่ง 
ทําอะไรก็คิดได้   ทีนีเ้วลาจะนอน  ให้เรากําหนดใจระลกึรู้ หายใจเข้าก็รู้ 
หายใจออกก็รู้   เราบอกง่ายๆ แค่นี ้  กําลงัตวันีแ้หละเป็นกําลงัใจเสริม
ปัญญา  หายใจเข้าก็รู้  หายใจออกก็รู้  เราไม่บอกคําบริกรรมพุทโธ 
เพราะแกไม่เข้าใจ   เอาของจริงท่ีแกมีอยู่มาบอก  พอแกทํา มีอยู่วนัหนึ่ง 
ก็สขุสงบ แกแปลกใจ แตก่็รู้วา่สขุสงบเท่านัน้   

มีอยู่วันหนึ่ง ญาติโยมมาฟังธรรม หลวงพ่อก็พูดเร่ืองการฝึก
สติปัญญาความเข้าใจ  นายสิงห์นัง่อยู่ไม่ได้  ออกไปเดินจงกรมคนเดียว  
เดินเร็วมาก  เหมือนกับปัญญามนัพุ่งขึน้มา  แล้วสกัพกัแกก็มานัง่  วนั
ต่อมา แกมาเล่าให้หลวงพ่อฟัง แกตัดขาดจากวัตถุสมบัติทัง้หลายทัง้
ปวง ในคืนวันนัน้  ธาตุสี่ลงสู่อนิจจังทัง้หมดในคืนวันนัน้  แกได้บรรลุ
ธรรมเป็นพระโสดาบนั   

น่ีคือตวัอย่าง คนอา่นหนงัสือไม่ออก ความรู้ไม่มีเลย  แต่แกเป็น
พระอริยเจ้าได้  โสดาบันใครบอก  แกรู้เอง  อาการท่ีเกิดขึน้ทัง้หมด 
หลวงพ่อก็เคยผ่านมาหมดแล้ว ตัง้แต่ครัง้เป็นฆราวาส   หลกัการสอง
อย่างคือ ธาตภุายใน ดินนํา้ลมไฟ  กบัธาตภุายนอก  ถ้าเราปฏิเสธสอง
อย่างนีไ้ด้ ก็ไม่มีอะไร   ไม่ต้องถงึธรรมะขัน้สงูอสภุะ   เมื่อเราถามอาการ 
แกก็พดูออกมาได้อย่างถกูต้องทัง้หมด  หลวงพ่อเคยเป็นมาก่อนแล้วจึง

 7 

และคนอื่นฝ่ายโลกียะ  น่ีเอาคร่าวๆ ไว้ก่อน 
ส่วนการปฏิบตัิท่ีเป็นหมวดธรรมจริงๆ หมายถึงอะไร  หมายถึง

หมวดธรรมท่ีนําไปสู่ความสขุความเจริญ เข้าสู่มรรค ผล นิพพาน   ผู้ ท่ี
จะปฏิบตัิธรรมเข้ากระแสสู่มรรค ผล นิพพาน  ต้องปฏิบตัิในใจ  เอาใจ
เป็นหลักยืนหยัดเต็มท่ี   ส่วนกายวาจาเป็นส่วนหนึ่งกับสังคม  การ
ปฏิบตัิธรรมระดบัสงูเอาใจเป็นตวัตัง้  ส่วนใจตวันีพ้ยายามตดักําลงัของ
ใจได้ไหม  ใจเราอยู่ท่ีไหน  อยู่ท่ีความรู้สกึของใจ  ใจท่ีเป็นไปอยู่ทกุวนันี ้ 
กิเลสตัณหาหนุนใจให้เป็นไป  กําลังของใจออกมาทางกายวาจา   
ฉะนัน้ต้องตดักําลงัของใจคือปฏิบตัิทางกายวาจา  กายวาจาเป็นสื่อของ
กิเลสตณัหาท่ีแสดงออกมา  ถึงใจจะมีอยู่ก็ตาม  แต่กําลงักายวาจาต้อง
ตดัไว้ ควบคมุไว้   

เหมือนสุนัขท่ีกัดคนเก่ง  เรารู้ว่าหากปล่อยออกจากบ้านไป
เม่ือไร  หลดุออกไปเม่ือไร  ก็จะไปกดัคนนัน้  เห่าคนนี ้ จึงต้องพยายาม
ปิดประตเูสีย  อย่าให้ออกจากบ้านไป  ผูกโซ่ไว้  อย่าให้หมาไปกัดใคร  
เราจะได้ไม่เสียเงินเสียทองเดือดร้อน   นีฉ้ันใด  ถึงใจเราอยากจะนึก
อยากจะพดู  ซึ่งจะทําให้คนอื่นเกิดความเสียหาย  เราก็จะอดทนไว้  ไม่
พดู  ให้มนัเน่าคนเดียว  อย่าเอาคําพดูไปท่ิมแทงคนนัน้ ด่าคนนี ้ นีไ้ม่ใช่
นกัปฏิบตัิธรรม  หรือ ทางกายก็เช่นกนั  จะไม่ไปตีคนนัน้หรือเหลือกตา
ใสค่นนี ้   สิ่งท่ีไม่ดีเราจะไม่ให้ออกมาทางกายวาจา  ปิดช่องกิเลสให้อยู่  
แล้วเราต้องมาสอนใจตนเองอันดับหนึ่ง   นักปฏิบัติต้องดีขึน้ให้ได้  
ควบคมุทัง้กาย วาจา ใจ  น่ีคือปัญญาศกึษา    

ส่วนมากเราจะไปศกึษาเอาแต่พระนิพพานอย่างเดียว มนัไม่ใช่
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อย่างนัน้  ต้องค่อยเป็นค่อยไป  เร่ิมจากพืน้ฐานปฏิบตัิง่ายๆ นีก้่อน  ให้
ศึกษาตนเอง  เราเป็นตัวปัญหาใหญ่  เราสร้างปัญหาให้แก่ตัวเอง ใจ
เป็นตัวสร้างขึน้มา ต้องบังคับให้อยู่   ปัญญาเป็นตัวบังคับได้  เป็น
แนวความคิดของตนเองทั ง้หมด หมายถึง  ปัญญาขัน้ โล กียะ  
แนวความคิดนี ้ ทําไมเวลาสร้างปัญหาให้แก่ตนเอง ทําไมขยันสร้าง
นกัหนา  สิ่งท่ีไม่เป็นธรรมกลบัไปขยนัสร้างความคิดให้เกิดปัญหาขึน้กบั
ตนเองได้  เม่ือแนวความคิดสร้างปัญหาให้กับตนเองได้ ก็จะสร้าง
ปัญหาให้กบัคนอื่นเช่นเดียวกนั   

ฉะนัน้ แนวความคิดจึงเป็นปัญหาใหญ่ สร้างปัญหาให้กับ
ตนเองและผู้อื่น  แนวความคิดท่ีจะแก้ปัญหาให้กบัตนเองทําไมไม่อยาก
แก้ ไม่สร้างขึน้มา  ขยันสร้างปัญหาแต่ไม่ขยันแก้  นักปฏิบัติส่วนมาก
มองข้ามพืน้ฐานไป จะไปเอามรรคผลนิพพาน มนัทําไม่ได้  หรือทําได้ก็
ไม่ใช่ขัน้สงูสดุ แล้วก็ล้มลง ทรุดตวั ฐานไม่ดี   

อะไรก็ตาม หากพืน้ฐานไม่ดี ก็ทรุดตวัลงได้ง่าย  ฐานของบ้าน
ไม่ดีก็จะทรุดตวัลง  ถึงก่อขึน้ใหม่ก็ทรุดอีก  เพราะฐานไม่แน่น  นีฉ้ันใด  
ทางกายวาจาถึงจะทําให้ดีอย่างไร  แต่ใจไม่หนักแน่นพอก็จะทําอะไร
ไม่ได้   หนกัแน่นหมายถงึอะไร  สมาธินัน่เอง  คําวา่สมาธิตวัเดียว คนไม่
เข้าใจ  เดี๋ยวนีเ้ข้าใจแต่ความสงบ  คําว่าสงบก็ไม่รู้  พยายามทํากันไป  
ถึงพยายามทําก็ทําไม่ได้  เพราะขัน้ตอนของสมาธิเราไม่เข้าใจ  ทําไม่ถกู
หลกัเกณฑ์  ทําไมกระโดดโลดเต้นไปหาสมาธิความสงบ   ไม่ใช่ทําได้
ง่ายๆ นะ  ต้องเร่ิมจากฐานของสมาธิความสงบก่อน คือ สมาธิตัง้ใจมัน่  
ถ้าเราทําสมาธิความตัง้ใจมัน่ไม่ได้  อย่าไปหวงัสมาธิความสงบเลย  ทํา
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ทัง้หลายนัน้ ไม่มีอะไรเป็นของตน  ทกุอย่างเป็นเพียงอาศยัซึง่กนัและกนั  
ไม่มีใครหาบหามไปได้เลย  ถามว่าคนตายท่ีเคยเห็น  มีใครหาบทรัพย์
สมบตัิไปได้บ้างไหม ไม่มีเลย  เราก็เหมือนกนักบัเขา  เราตายไปก็ไม่มี
ทรัพย์สมบตัิอะไรเลย  ชีวิตความเป็นอยู่ทําไร่ทํานาเป็นทกุข์  เรามีความ
ทกุข์ในใจ  แตข่องตา่งๆ ไม่ได้เป็นทกุข์กบัเราด้วย   เราทกุข์ใจเพราะยึด
ว่าเป็นของๆ เรา  ให้คิดในสิ่งเหล่านี ้  กลับไปบ้านก็ให้คิดว่า เรามี
สังกะสีก่ีแผ่น  มีถ้วยชามอะไรบ้าง  ให้คิดว่า ไม่มีอะไรแน่นอนเพียง
อาศยัประจําชีวิตหนึ่งเท่านัน้  มีเงินเท่าไร เงินแต่ละบาทนํามาคิด  หา
มาได้ยังไง  ใช้จ่ายยังไงบ้าง  ให้คิดเร่ืองเหล่านีแ้หละ  สบายมากๆ 
เลย... 

นายสิงห์ก็นํากลบัไปคิด มองเอาเหตผุลประกอบ  เห็นคนตายก็
คิด คิดไปเร่ือยๆ  เม่ือกลับมาหาก็ถามไปว่า พอเข้าใจไหม  ....เข้าใจ
ครับ...นั่นแหละ คิดอีก.... ต่อมาแกก็คิดออกได้  แกเล่าว่า  เม่ือก่อนแก
อยู่ท่ีจังหวดักาฬสินธ์  ต่อมามาอยู่เชียงราย  น่ีคือเกิดความไม่เท่ียงขึน้  
เพราะท่ีดินท่ีนาถูกนําไปทําเขื่อน  เกิดความไม่เท่ียงขึน้  สมบัติต่างๆ 
ต้องเสียไปเพราะนํา้ท่วม  เอาความจริงในอดีตมาคิด  ใจมีความทุกข์
อะไรบ้างรือ้ฟื้นขึน้มา  สิ่งภายนอกก่อนภายใน  สิ่งภายนอกมีความ
เปลี่ยนแปลงอะไร  สร้างเร่ืองจากความเป็นจริงขึน้มา  แกก็คิดได้ 
ละเอียดขึน้  โอปนยิโก น้อมเข้าหาธาตขุองตน  เม่ือก่อนเราเป็นหนุ่ม เรา
คิดวา่เราแขง็แรง ผู้สาวชอบ  แตต่อนนี ้เราแก่แล้ว  ไม่เท่ียงเลย  อธิบาย
อนิจจังให้ฟัง  พิจารณาธาตภุายนอกกับธาตภุายในลงสู่อนิจจัง ทุกขงั 
อนัตตา  ทุกสิ่งทกุอย่างให้ทําใจปฏิเสธด้วย  จะคิดธรรมดาไม่ได้  ต้อง
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เจ้าทัง้หมดในอดีต  เขาจะมองนอกก่อน  เห็นนอกก่อน เอาตํารามา
เปิดดูเลย เร่ืองพระสาวกต่างๆ  ฆราวาสต่างๆ  เห็นใบไม้ร่วงก็นํามา
พิจารณา  โอปนยิโกเข้าหาตนเอง ก็กลายเป็นพระอริยเจ้า  บางท่านเห็น
ดอกบวัอยู่ในสระ สวยงาม  แล้วพิจารณาความไม่เท่ียง  จึงโอปนยิโก
น้อมเข้าหาตนเอง ก็กลายเป็นพระอริยเจ้า เห็นคนตายก็น้อมเข้าหา
ตนเองวา่เราก็ต้องตาย   น่ีคือสมยัครัง้พทุธกาล  ชดัเจนมาก แต่เรากลบั
ไม่สนใจ   แต่เดี๋ยวนีมี้ความแตกต่างกนัมาก คือสอนกนัเอาข้างในก่อน
ข้างนอก    แต่สมยัพทุธกาลนัน้ เอาข้างนอกก่อนข้างใน  ถ้าเอาข้างใน
ก่อนข้างนอกจะไม่ไปเลย จะอยู่กบัท่ี  ต้องเอาข้างนอกแล้วน้อมเข้าข้าง
ใน   

ตวัอย่างเช่น นายสิงห์ไปช่วยสร้างกะต๊อบให้หลวงพ่อ เม่ือครัง้
ไปวิเวกท่ีเชียงราย  หลวงพ่อเห็นวา่นายสิงห์ขยนัดี ก็ชวนคยุด้วยวา่ สิงห์
เคยบวชรึเปล่า  .... ไม่เคย ....เคยเข้าวดับ้างไหม....เคย แต่ไม่เคยไหว้
พระ  เคยไปคยุเลน่สาวๆ หนุ่มๆ  งานบญุทัว่ไป  แตไ่ม่เคยไหว้พระ  สวด
มนต์ไม่ได้  อ่านหนังสือไม่เป็น  ...หลวงพ่อจึงคยุเล่นทั่วไปแล้วถามว่า
อยากบวชไหม....ไม่อยากบวช  เพราะอ่านหนังสือไม่ได้จึงขี เ้กียจ  
ภาวนาก็ไม่เอา  ทําไม่เป็นไม่อยากทํา ...หลวงพ่อก็ชวนคุยเร่ืองการ
ปฏิบตัิ เขาก็ไม่ยอม ไม่เอา  จึงต้องหาฉากใหม่มาเปลี่ยน  ถามว่าเช่ือ
ชาติหน้าไหม  แกก็ไม่เช่ือ  บาปบญุคณุโทษไม่เช่ือทัง้นัน้  ...แล้วชีวิตนี ้
ต้องการอะไร....เพียงต้องการความเป็นอยู่สบายๆ ในชีวิตปัจจบุนั ...  

หลวงพ่อจึงบอกว่า ถ้างัน้ไม่ต้องปฏิบตัิภาวนาอะไรหรอก  เอา
อย่างนี ้เราคิดโน่นคิดน่ีเป็นไหม ... คิดเป็น....ให้คิดว่าสมบัติท่ีมีอยู่
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ไม่ได้  ต้องฝึกทําสมาธความตัง้ใจมัน่ให้เป็น   
คําว่าตัง้ใจมัน่ เป็นฐานของปัญญา และเป็นฐานของความสงบ

ด้วย  การตัง้ใจมัน่ทําได้สองอย่าง  หนึ่ง การนึกคําบริกรรมก็ทําได้  สอง 
การใช้ปัญญาพิจารณาจดจ่อก็ทําได้  นีค้ือสมาธิตัง้ใจมัน่มีเหตอุยู่สอง
ประการ   

หนึง่ เกิดจากการนกึคําบริกรรม  ให้เกิดความตัง้ใจมัน่  แต่ยงัไม่
ถงึความสงบ  รู้ตวัอยู่ ระลกึได้อยู่  ตัง้ใจมัน่นกึคําบริกรรม 

สอง  ตัง้ใจมัน่ในการใช้ปัญญา  ตัง้ใจมัน่ในการคิด  ความตัง้ใจ
หมายถงึสมาธิ  ความคิดหมายถงึปัญญา  คําวา่ ตัง้ใจมัน่ในการคิด  คือ
สมาธิกบัปัญญาอยู่จดุเดียวกนั  ทํางานร่วมกนั   แตเ่ราฝึกหรือยงั  ยงัไม่
เคยฝึก  เราไปแยกกนัขาดตอน  ปัญญาจะเกิดจากสมาธิความสงบ   คํา
ว่าสมาธิความสงบเราไม่เข้าใจ   คิดว่าสมาธิความสงบจะทําให้เกิด
ปัญญา  เม่ือเกิดปัญญาแล้ว ก็จะเอาปัญญาไปละกิเลสอาสวะให้หมด
ไปสิน้ไปจากใจ  ทําไมพดูกนัง่ายๆ อย่างนี ้ มันทําไม่ได้  นกัปฏิบตัิก็ไป
เข้าใจผิดอย่างนี ้   

ทําไมไม่ศึกษาประวัติครัง้พุทธกาลบ้าง  หนังสือตําราในยุค
ปัจจุบันมีมากมหาศาล  เราไม่เคยศึกษาประวัติพระอริยเจ้าครัง้
พทุธกาลท่านปฏิบตัิกนัอย่างไร  ภิกษุ ภิกษุณี อบุาสก อบุาสิกา ท่ีเป็น
พระอริยเจ้า ท่านปฏิบตัิกนัอย่างไร  ทําไมไม่ดไูม่อ่าน  เราบกพร่อง  เรา
จึงทําไม่ถกู  ทกุคนมีสิทธิเขียนได้หนงัสือธรรมะแต่เพียงคิดขึน้มาเฉยๆ 
แล้วก็มาหลอกกัน หลงกนัอยู่จนทุกวนันี ้ ทําสมาธิไปเถอะเม่ือจิตสงบ
แล้วปัญญาจะเกิดขึน้ หลอกกนัร้อยเปอร์เซ็นต์  สิ่งท่ีเป็นไปไม่ได้ก็สอน
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กนัอยู่ทกุวนันี ้
ปัญญาไม่ได้เกิดจากสมาธิ  ตวัสมาธิท่ีเราทําเพียงเสริมปัญญา

เท่านัน้   เราขาดการศกึษา  สมยัก่อนพทุธศาสนาเกิดขึน้ในโลก  มีผู้ ทํา
สมาธิอยู่มากมายมหาศาล แต่ละคนทําสมาธิเก่งกันทัง้นัน้  ถึงขัน้รูป
ฌาน อรูปฌาน  ชํานาญกว่าเราหลายร้อยพันเท่า  มีดาบสฤาษี
มากมายทําสมาธิได้  แต่ก็ไม่มีใครมีปัญญาเกิดจากสมาธิเลย  เราอ่อน
การศกึษา  ถึงศกึษามาแล้วก็อ่อนปัญญาการครุ่นคิดเหตผุลท่ีเป็นตวัชี ้
ขาด  นีค้ือขาดปัญญาในการศกึษา 

ยกตวัอย่าง สมยัพระพทุธเจ้าของเรา  ก่อนตรัสรู้ได้ไปศกึษากบั
ดาบสฤาษีอยู่สองท่าน ศึกษาอยู่ห้าปีกว่า พระองค์มีความชํานาญใน
การทําสมาธิทกุระดบัขัน้ ชํานาญทัง้นัน้  ทํามาห้าปีกว่า แต่ปัญญาก็ไม่
เกิดกบัพระองค์แตอ่ย่างใด   พระองค์สร้างบารมีมาทางปัญญาธิกะ  แต่
กลับไปทําสมาธิ จึงหมดสภาพ ปัญญาไม่เกิดขึน้แต่อย่างใด  การทํา
สมาธิความสงบมากเกินไปเป็นตัวปิดปัญญาร้อยเปอร์เซ็นเต็ม    
ปัญญาปิดฉากตายตวัทนัที     

ทีนีค้ําว่า ทําสมาธิจิตสงบแล้วน้อมใจไปใช้ปัญญา  ก็มีในตํารา  
แต่ทําได้ท่ีไหน ทําไม่ได้  คําว่าจิตสงบนัน้ เหมือนคนนอนหลบั ทํางาน
ไม่ได้  มีความคิดแตค่ิดไม่ได้เพราะหลบั  จิตสงบมนัลงลกึถึงฌานแล้วก็
คิดไม่ได้ นีข้ดัคําสอนของพระพทุธเจ้าอยู่มาก   ตามหลกัความเป็นจริง
แล้ว  เม่ือจิตลงสู่ความสงบแล้วอย่าไปแตะต้อง  ให้จิตสงบให้เต็มท่ี  
เม่ือความอิ่มตัวพอตวัแล้วจะถอนตวัขึน้มาเอง  จึงน้อมใจสู่ปัญญาได้  
ไม่ใช่จิตสงบจะน้อมใจใช้ปัญญา ทําไม่ได้เลย  ต้องถอนออกมาก่อน  
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ไม่มีปัญญาความคิด 
เหมือนกบัคนอา่นหนงัสือไมไ่ด้ อยู่ท่ีไหนก็ไม่มีความคิดท่ีจะอา่น

หนงัสือ  เพราะเขาอา่นไม่ได้  ถ้าเขาอา่นได้เขาก็จะวิ่งหาหนงัสือ  แม้แต่
ภาษาคําพดู  ถ้าพดูภาษาองักฤษได้ เจอฝร่ังมา เขาก็เดินเข้าใส่ไม่กลวั  
แต่ถ้าไม่รู้ภาษาเหมือนหลวงพ่อ ก็ถอยหลงัเลยนัน่แหละ  นัน่คือ ถ้าเรา
ไม่เข้าใจสิ่งใด เราจะไม่ทําสิ่งนัน้  ถ้าคนไม่มีความคิด เห็นอะไรก็เฉยๆ  
เห็นคนตายก็แล้วแต่  ก็ไม่นํามาคิดว่าเป็นธรรมะอะไรเลย  นั่งอยู่กับ
ท่อนไม้ท่อนหนึง่ในป่า ก็ไม่มีอะไรดีขึน้นอกจากฉ่ีราดอใึสแ่ล้วก็ลกุหนีไป   
ไม่มีความคิดอะไรเลย   ถ้าคนมีความคิดปัญญาท่ีดี  เอาไม้ท่อนนีไ้ป
เลื่อยปนูอนท่ีบ้านจะดีไหม  เอาไปทําเป็นโต๊ะเตียงท่ีบ้านจะดีไหม  น่ีคือ
ผู้ มีปัญญา  หรือหากทําอะไรไม่ได้ ก็นําไปฝ่าฟืนหุงข้าวจะดีไหม  น่ีคือ
คนมีปัญญา  ไม่ใช่นัง่ยองๆ อใึสแ่ล้วหนีไป    

ผู้ มีปัญญาต้องรู้จัก โอปนยิโก  ทุกคนเคยสวดทัง้นัน้ แต่นํามา
ปฏิบตัิไม่เป็น  ธรรมะทัง้หมดท่ีเราสวดเป็นหลกัปฏิบตัิทัง้นัน้  แต่เราทํา
ไม่เป็น   

เห็นสิ่งใดเป็นทุกข์ภายนอก เห็นคนฆ่ากัน เจ็บป่วยร้องครวญ
คราง  ก็นํามาหาเราว่า  เราก็เจ็บป่วยเหมือนเขา  ทุกข์กายทุกข์ใจ
เหมือนเขา  เห็นสิ่งท่ีเป็นอนตัตา ก็น้อมเข้าหาเราได้น่ี  เช่น เอามะละกอ
ลกูนึง  เอาดินมารถสิบล้อนึง  เอามาขยําใส่กนั  มะละกอก็หมดไปแล้ว  
ไม่มีมะละกออีกแล้ว  กลายเป็นดินไปแล้ว  ร่างกายเราทกุส่วนเม่ือตาย
ไปก็กลายเป็นดิน  น่ีเรามาหลงสมมติคืออตัตากนัอยู่   

มองธรรมะคือ โอปนยิโก ให้เป็น  ผู้ ท่ีจะบรรลธุรรมเป็นพระอริย
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เรียกขีหู้  ออกมาทางตาก็เรียกขีต้า  ออกมาทางรูขมุขนก็เรียกขีเ้หง่ือขี ้
ไคลไป  บางส่วนท่ีมันหยาบจริงๆ ก็ออกมาทางก้น  น่ีคืออาหารใหม่
อาหารเก่า อยู่ท่ีโถส้วมก็พิจารณาได้ คือปัญญา  การพิจารณาอยู่ตัง้ใจ
คิดก็คือสมาธิ  อยู่ด้วยกันนั่นแหละ  สมาธิกับปัญญา อยู่ท่ีไหนก็ไม่มี
ปัญหา เคียงคูก่นัตลอด   

เหมือนกับตาสองตา  เวลามองไปข้างไหนก็ไม่แยกจากกัน  
สมมติจะมองไปข้างขวา จะมีอีกตาท่ีแยกไปข้างซ้ายได้ไหม  ไม่ได้  มัน
ต้องไปด้วยกนัทัง้หมด  ชําเลืองขวาก็ไปทางขวาทัง้สองตา  ชําเลืองซ้าย
ก็ไปทางซ้ายทัง้สองตา  ตาซ้ายเห็นอย่างหนึ่ง ตาขวาเห็นอย่างหนึ่งได้
ไหม  ไม่ได้  เห็นด้วยกนัทัง้หมด  ตาขวาจะบอกว่าเห็นสีขาว ตาซ้ายจะ
เถียงว่าเห็นสีดําได้ไหม  ไม่ได้  มันเห็นด้วยกันทัง้หมด   น่ีคือสมาธิกับ
ปัญญาต้องทํางานคู่กนั  อย่าไปแยกกนั  เราต้องฝึกบ่อยๆ  งานทกุงาน
เอาสมาธิกบัปัญญาฝังลงไปเลย  เห็นเป็นธรรมะทัง้หมด   

ของอย่างเดียวกัน มองทางโลกก็เป็นโลก มองทางธรรมก็เป็น
ธรรม เช่น ร่างกายนี ้มองทางโลกก็เป็นโลก  สวยงานนัน้อย่างนีเ้กิด
กิเลสตัณหาราคะ  มองทางธรรมก็เป็นธรรม  คือสกปรกโสโครก เน่า
เหม็น ไม่มีความสวยงาม  ของอย่างเดียวกนัมองเห็นให้เป็นธรรมให้ได้
มากท่ีสุด  หรือเห็นใบไม้ร่วงใบหนึ่ง มองทางโลกก็เป็นโลก มองทาง
ธรรมก็เป็นธรรม  แตเ่ราจะมองทางธรรมให้ได้มากท่ีสดุ  ใบไม้ก็ไม่เท่ียง  
ไม่ก่ีวนัก็ผุพังกลายเป็นดินไป  ต้นไม้ต่างๆ เช่น มะพร้าว มะม่วง ฯลฯ 
เกิดได้ตามเหตปัุจจัยของมัน  เม่ือเกิดแล้วก็ต้องแก่  แก่แล้วก็ร่วงหล่น 
แล้วก็เน่าไปเป็นธาตดุิน   น่ีคือมองเป็นธรรม ส่วนมากเราไม่คิด เพราะ
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ออกมาท่ีไหน ก็ออกมาท่ีตัง้ใจมั่น  จึงตัง้ใจคิด คิดทางโลกก็เป็นได้ คิด
ทางธรรมก็เป็นได้  ไม่ได้ผกูขาด คิดทกุสิ่งทกุอย่าง  หน้าท่ีของสมาธิเป็น
กําลงัสง่ กําลงัหนนุ   

หากเราตัง้เข็มทิศไว้ถกู  กําลงัสมาธิก็หนนุไปถกูทาง  ถ้าตัง้เข็ม
ทิศไว้ผิด  ก็หนุนผิด  เหมือนกบัสายธน ูส่งลกูธน ู  สายธนกู็มาจากโก่ง
ธนูท่ีแข็งมีกําลงั  เม่ือปล่อยไปดีดไปก็ผลกัดนัลกูธนวูิ่ง  ถ้าสายธนูไม่มี
กําลงัลกูธนูก็ไม่ไปไหน  ถ้าสายธนมีูกําลงัก็จะส่งลกูธนูไปยังเป้าหมาย
ได้   แตอ่ย่าลืมวา่ ลกูธนนูัน้ไปทางทิศไหน  เหมือนลกูปืน  ปลายปืนสอ่ง
ไปทางไหน ลูกปืนก็ไปทางนัน้   ปลายปืนส่องไปทางหมา ก็จะยิงถูก
หมา   กําลงัของดินปืนในลกูปืนเป็นตวัส่งให้วิ่ง   สมาธิก็เช่นกนัเป็นตวั
สง่เฉยๆ     

สมมติว่า ถ้าคนนัน้มีความเห็นผิดอยู่ แล้วไปทําสมาธิ  กําลัง
ของสมาธิก็จะหนุนความเห็นผิดต่อไปเร่ือยๆ  หนุนผิดทางได้ หนุนถูก
ทางได้  เป็นดาบสองคม  การทําสมาธิจงึต้องศกึษา  ถ้าไม่ศกึษาแล้วจะ
ยุ่งยากในการปฏิบตัิไม่ก้าวหน้าเลย  ปัญญาจึงต้องนําสมาธิ  น่ีคือสมยั
พุทธกาล   แต่ยุคนีเ้อาสมาธิมานําปัญญา จึงไม่ไปไหนเลย   สมัย
พทุธกาลเอาปัญญานําสมาธิจึงมีพระอริยเจ้ามากมาย  เอาปัญญามา
ศกึษาวิธีทําสมาธิเสียก่อน   ศกึษาให้เข้าใจก่อนจึงทําสมาธิทีหลงั  นีค้ือ
ตวัปัญญา  เพราะตวัสมาธิเป็นตวัปริยตัิ  เราไม่เข้าใจว่าปริยัติคืออะไร 
ไม่รู้เร่ืองเลย   สมาธิจึงไม่ก้าวหน้า วนไปมาเหมือนพายเรืออยู่ในสระ  
ทําสมาธิร้อยวนัพนัวนัก็วนอยู่ท่ีแห่งเดียว 

ตัวท่ีจะทําให้ก้าวหน้าจริงๆ คือ ปัญญา   การเดินทางของ
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กระแสใจนัน้มืดบอด อวิชชา ไม่รู้ความจริง  ธรรมะท่ีแท้จริงอยู่ท่ีตวัเรา  
สิ่งภายนอกเป็นองค์ประกอบเฉยๆ  หลกัใหญ่อยู่ท่ีตวัเรา  ตวัเรายังไม่รู้
ตวัเอง  ใครจะมาแก้เรา  เราต้องเตรียมอุปกรณ์การเดินทางให้พร้อม  
คํ่าคืนมืดต้องเตรียมไฟฉายให้ความสว่าง  มืดจุดไหนก็ต้องนําไฟฉาย
ส่องไปให้สวา่ง  ไฟฉายนําหน้า  ไม่ใช่การเดินทางในท่ีมืด แต่เอาไฟฉาย
ไว้ข้างหลงั ไม่ได้นะ ต้องนําหน้า ส่องไปข้างหน้า  เดินไปข้างหน้าแต่เอา
ไฟฉายไปไว้ข้างหลงั ก็ผิดตํารานัน่แหละ   ไฟฉายอยู่หน้า เดินตามแสง
ไฟไปเร่ือยๆ  ตรงไหนทางคดโค้ง เป็นหลมุบ่อ  เราจึงจะเห็น เดินตาม
ความสวา่ง  เราจงึจะก้าวหน้าได้   

นีฉ้ันใด ปัญญาเป็นตัวนําของใจ  ใจท่ีมืดบอดต้องนําปัญญา
ฉายทางไปก่อน  คําว่า นัตถิ ปัญญา สมาอาภา แสงสว่างอื่นใดเสมอ
ด้วยปัญญาไม่มี   ต้องเอาปัญญาเบิกทางแล้วก้าวเดินตามไป    คําว่า 
ปัญญาเป็นตาของใจ  ต้องสร้างตาของใจให้เกิดขึน้ก่อนจึงจะออกเดิน
ได้  ถ้าปัญญาเป็นตาของใจได้แล้ว  จะกําจัดอวิชชาความมืดบอดออก
จากใจ  การปฏิบตัิธรรมต้องใช้ปัญญานําหน้า จงึจะก้าวได้อย่างถกูต้อง  

การเดินทางไม่ว่าไปท่ีไหน ถ้าเดินทางด้วยความมืดรับรองได้ว่า
หลงก็แล้วกนั  เข้าป่าลงทะเลฝ่าดงหนามมีอนัตรายรอบด้าน   แต่ถ้ามี
ไฟฉายเป็นแสงสว่างในการเดินทาง  เราจะรู้จกัว่าอะไรเป็นอะไร  น่ีคือ
ปัญญานําหน้า  ปัญญาไม่ได้เกิดจากสมาธิ  ปัญญาเป็นตวัของมนัเอง  
คือความคิดไตร่ตรองวิจยัวิเคราะห์  น่ีคือหลกัปัญญา  ต้องรู้จกัวิธีปฏิบตัิ
เสียก่อน    

น่ีคือ โครงสร้างภาพรวมของการปฏิบตัิ  อนัดบัตอ่ไปจะแยกการ
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เราก็ร้องด้วย รู้ความหมาย สนุก ดูทัง้คืนก็อยู่ได้ เป็นธรรมะได้ทัง้คืน    
การดโูทรทศัน์ทกุเร่ืองถ้ามีปัญญาแล้วเป็นธรรมะล้วนๆ เลย  เพราะเขา
แสดงความจริงของโลก  เขาจะสร้างเร่ืองอะไรก็แล้วแต่ล้วนแล้วแต่เป็น
ความจริงท่ีเตือนคติสอนใจคน  ละครต่างๆ ต้องตีความหมายธรรมะ  
หนังสือพิมพ์ทุกหน้ากระดาษทุกคอลัมน์  อ่านปุ๊ บตีความหมายใน
ธรรมะ  เพราะเขาสื่อมาจากความจริง  ตีกันท่ีไหน  ปล้นฆ่ากันท่ีไหน 
เขาเขียนเร่ืองจริงออกมา  เขียนความป่ันป่วนของโลก  ให้เรานํามา
พิจารณาว่า เราอยู่ในสงัคมโลกท่ีมีความแปรปรวนทัง้หมด  น่ีคือความ
จริง  ปัญญาเราต้องรอบรู้ทัง้หมด  ไม่ใช่แค่รอบรู้แต่การนึกคําบริกรรม
เท่านัน้   

ท่ีนีค้นเราไม่เข้าใจ แคว่า่นกึคําบริกรรมหายใจเข้าก็เกิด  หายใจ
ออกก็ดับเป็นคําบริกรรมแล้ว  เป็นปัญญาแล้ว  มันไม่ใช่    การ
ตีความหมายในธรรมเดี๋ยวนีม้ันวุ่นวายพอสมควร   หลักปฏิบัติไม่
จําเป็นต้องวุ่นวายให้มากเกินควร  อยู่ท่ีไหนก็ต้องปฏิบตัิได้  กินข้าวก็
ปฏิบตัิได้  ล้างหน้า แคะขีฟั้น ซกัผ้า จะทําอะไรอยู่ก็ให้ปฏิบตัิได้ทัง้หมด   

ยกตัวอย่าง เช่น นั่งถ่ายในห้องนํา้ก็ปฏิบัติได้  พรรณนาได้ว่า
ทําไมไปนัง่ถ่ายอยู่อย่างนัน้  เรียบเรียงเหตกุารณ์สิ ท่ีมนัออกจากก้นเรา
นัน้ มันเข้าทางไหน  มันเข้าทางปาก  ก่อนเข้ามานัน้ รสชาติอย่างไร  
กลิ่นอย่างไร   ถ้ากลิ่นเหมือนกบัตอนท่ีออกมา มนัจะเอาเข้าได้ไหม  เข้า
ไม่ได้เลย   ตอนเข้ากลิ่นหอม  เม่ือเข้าไปแล้ว ธาตุไฟเผาไหม้ ย่อย
ออกมา กากเล็ก กากน้อย  หยาบ ละเอียด  ส่วนละเอียดก็จะไปหล่อ
เลีย้งร่างกาย  ส่วนไม่ละเอียดก็ออกมาตามจุดต่างๆ  ออกมาทางหูก็
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นึกคําบริกรรมไม่ได้ เราก็ต้องใช้ปัญญาเป็นตัวสร้างสมาธิขึน้มา  ตัว
สมาธิสร้างให้เกิดขึน้ได้สองทาง  แตเ่ดี๋ยวนีเ้ราสร้างเพียงทางเดียว เพียง
นั่งนึกคําบริกรรมทําสมาธิ  มันติดปากติดใจ จนไม่รู้ว่า สมาธิคืออะไร  
คือการนัง่ทํานัน้เอง  มนัฝังใจขนาดนัน้ 

คําวา่ สมาธิ เป็นเร่ืองจิต ไม่ใช่เร่ืองของกาย  ทําไมจงึเอากายมา
บวกเข้ากบัการทําสมาธิ  มนัเป็นเร่ืองความตัง้มัน่ของใจเท่านัน้   ความ
ตัง้มัน่ของใจเกิดขึน้สองทาง หนึ่ง การนึกคําบริกรรม   สอง เกิดขึน้ด้วย
ปัญญา  สมาธิเกิดขึน้ด้วยปัญญา เรารู้รึเปล่า ก็ไม่เข้าใจ  ยกเว้นผู้ ท่ีฟัง
หลวงพ่อบ่อยๆ จะเข้าใจในจุดนี ้ คือ  ตวัปัญญาเป็นตัวหล่อหลอมให้
เกิดสมาธิขึน้  การคิดเร่ืองใดเร่ืองหนึง่ให้ตัง้ใจคิดตรงไปตรงมา  มัน่ใจใน
การคิดของตนเอง  สร้างเร่ืองคิดให้เป็น   

การตัง้ใจคือสมาธิ  ความคิดคือปัญญา  ถ้าความคิดคือปัญญา
ของเราตัง้สมาธิได้  สมาธิจะไม่เสื่อมเลย  ทํางานก็เป็นสมาธิได้  ขบัรถก็
เป็นสมาธิได้  ตักอาหาร ซักผ้า ก็ทําได้  แต่สมาธิท่ีเกิดจากนึกคํา
บริกรรม ถ้าเสื่อมก็เสื่อมไปเลย  ถ้าทําได้ก็เข้าฌานไปเลย  พวกนีจ้ะ
ทํางานไม่ได้จะหลงทันที   การทําสมาธินีเ้ขาหวังประโยชน์คือ เพ่ือ
เข้าฌาน แต่จะทํางานไม่ได้  รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ เป็นภยัต่อ
ฌานนีท้ัง้หมด    

แตก่ารใช้ปัญญาเพ่ือหลอ่หลอมสมาธิให้เกิดขึน้ ตวัสมาธิเหลา่นี ้
จะเป็นองค์ประกอบของปัญญา  ให้คิดเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง ตัง้ใจคิดอยู่
เสมอ ความเข้าใจจะชดัเจนมากขึน้   

เหมือนกับเราดูละครถ้าเราจับเร่ืองได้จะสนุก  เวลาเขาร้องไห้ 
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ปฏิบัติอย่างไรบ้าง  หมวดศีลจะศึกษาอย่างไร ปฏิบัติอย่างไร  หมวด
สมาธิจะศึกษาอย่างไร ปฏิบัติอย่างไร  จะได้อธิบายต่อไป  การศึกษา
ธรรมะไม่ใช่เอามาประดบัคําพดูนะ  เอามาปฏิบตัิประดบัใจ    ส่วนมาก
เราศกึษาธรรมะมาประดบัคําพดูเฉยๆ  ไม่ได้ประดบัใจ  ใจจึงแห้งผาก  
พดูว่าธรรมะหมวดนัน้เป็นอย่างนัน้อย่างนี ้ รู้ทัง้หมด  แต่รู้เฉยๆ  แต่ใจ
ไม่มีธรรมะ  การปฏิบตัิธรรมะเราต้องการธรรมะอยู่ท่ีใจ  ถ้าใจมีธรรมะ
จะกําจัดสิ่งไม่ดีไม่งามออกจากใจได้  หากยังแสดงสิ่งไม่ดีไม่งามออก
ทางกายวาจาอยู่  แสดงว่าใจไม่มีธรรมะเลย  ถ้าใจมีธรรมะแล้วสิ่งไม่ดี
ทางกายวาจาจะไม่เกิดขึน้  เพราะอํานาจของธรรมะจะทําให้กิเลสทํา
อะไรไม่ได้เลย   หากกิริยาทางกายวาจายงัแสดงโอหงัใหญ่โต  แสดงว่า
ใจแห้งผากไม่มีธรรมะ  ถึงจะพูดธรรมะออกมา  เขาก็ไม่นับว่าคุณมี
ธรรมะ  ธรรมะต้องอยู่ท่ีใจ  โดยมีกายวาจาเป็นองค์ประกอบ  หากกาย
วาจามีความเรียบร้อย  เขาก็มองว่าคณุมีธรรมะแล้ว  ไม่จําเป็นต้องมี
ความรู้สงู   เขาก็บอกวา่คณุมีธรรมะแล้ว  นกัปฏิบตัิเขาดกูนัตรงนี ้
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5 พ.ย.42  ค ่า 
 
ธรรม รู้จริงเห็นจริงตามหลกัความเป็นจริง  ในธรรมทัง้หลายก็ดู

อย่างนีแ้หละ  ไม่มีไฟฟ้า  ไม่มีการฟุ่ มเฟือย อยู่อย่างเรียบง่าย   คือเรา
มาปฏิบตัิธรรมไม่ได้มาหวงัฟุ่ มเฟือยอะไร    ท่ีอยู่อาศยัก็สมบรูณ์เต็มท่ี
แล้ว มีเต้นท์ มีผ้าปอูย่างดี  คําวา่ นอน เอาหลบัแคน่ัน้พอ  อย่าหวงัอะไร
เกินนัน้  นอนดีแคไ่หน ก็แคห่ลบัเท่านัน้แหละ  ตื่นมาก็เท่านัน้เอง  มาอยู่
ท่ีน่ีก็แคห่ลบันัน่แหละ  ตื่นมาก็ใช้ได้  ไม่หวงัวา่ ดีไม่ดี  สวยไม่สวย  รวย
ไม่รวย ไม่สําคญัหรอกเร่ืองท่ีหลบัท่ีนอน    ครูบาอาจารย์ได้ธรรมมาก็
ไม่ใช่จากไฟฟ้า พดัลม ห้องแอร์ อะไรหรอก  ได้มาจากพืน้ๆอย่างนีเ้น่ีย
แหละ     

ตวัอย่างก็ หลวงพ่อทูล ท่ีกําลังนั่งพูดอยู่น่ี  ก็ได้ธรรมะมาแจก
สานศุิษย์ทัง้หลาย ก็มาจากเพิงไม้ไผ่  เพิงไม้ไผ่  แป้นปกู็ไม้ไผ่  แป้นแอ้ม
ก็ไม้ไผ่  เอาหญ้ามงุหลงัคา  ผู้ปฏิบตัิธรรมไม่หวงัอะไรฟุ่ มเฟือย อยู่ง่าย 
กินงา่ย นอนงา่ย ไปงา่ย ไม่มีอะไรผกูพนั ไม่มีอะไรเป็นภาระ 

หลกัใหญ่ในการปฏิบตัิธรรมคือ ปัญหา  ปัญหานัน้มีทุกคน แต่
บางคนน้อยมากต่างกัน  ปัญหาส่วนหนึ่งเกิดเฉพาะตนเอง  อีกอย่าง
หนึ่งเกิดเฉพาะตนเองยงัไม่พอ แต่ได้เช่ือมโยงไปอย่างอื่นด้วย  ไปสร้าง
ปัญหาให้คนอื่นเดือดร้อนไปตามๆ กนั  ตนเองมีปัญหาแต่รักษาตนเอง
ไม่อยู่ ไปก่อกวนคนอื่น   

ปัญหามีอะไรเป็นต้นเหตขุองมนั เราต้องมาศกึษา  คําว่า ศกึษา 
ต้องมีปัญญาก่อนจึงจะศึกษาปัญหาตนเองได้  ถ้าปัญญาไม่มี จะไม่
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ไม่เกิดขึน้  จะว่าพุทโธไปจนปากฉีกก็เถอะ  พุทโธไม่ได้เกิดจากการว่า 
แตเ่กิดจากปัญญา   

ทีนี ้พทุโธ แปลวา่ ผู้ เบิกบาน  เบิกบานสบายใจไม่มีภาระผกูพนั  
ก็รู้สมมติหมดแล้วน่ี  อยู่ไปสบายๆ ไม่มีกงัวล ไม่มีปลิโพธกงัวลว่าผวัเรา
เมียเรา  ยิม้แย้มแจ่มใสอยู่ไปตามสมมติ  พุทโธนีเ้ป็นผลพลอยได้  แต่
การสร้างให้เกิดขึน้ ต้องสร้างด้วยปัญญาญาณ  รู้จริงตามเป็นจริง  เห็น
จริงตามเป็นจริง  ญาณทัสสนะเป็นตวัหล่อหลอมให้เกิดขึน้  แต่เราไม่
สร้างไว้เลย   

เหมือนกับเรานั่งบ่นว่า กินข้าว กินข้าว  นั่งบ่นตัง้แต่วนันีจ้นถึง
วนัตายจะอิ่มรึเปล่า ก็ไม่อิ่มด้วยการว่าน่ี   คนเราจะอิ่มได้ด้วยการกิน
ต่างหาก  ถ้าเกิดได้ด้วยการว่าจริง ไม่ต้องว่าพุทโธหรอก ว่า นิพพาน
ดีกว่าไหม  นั่งอยู่ก็นิพพาน  มันทําไม่ได้  คนละอุบายกัน  นิพพาน 
แปลวา่ ความดบัซึง่อาสวกิเลสภายในใจ  สญูสิน้ไป  ความดบัไม่มีเหลือ  
เรายงัมีสิ่งท่ีให้เกิด แล้วจะดบัได้ยงัไง  ไม่ใช่แต่จะอาศยัคํานึกให้ดีอย่าง
เดียว  คํานึกเป็นการรวบรวมกําลงัใจให้เกิดขึน้เป็นสตินั่นเอง  ไม่ใช่คิด
เพ่นพ่านไป กําลงัใจก็ฟุ้ งไป ทําอะไรไม่แน่นอน  ไม่มาตรฐาน 

เหมือนกับการเขียนหนงัสือ   ถ้าพืน้ท่ีเราเขียนกระโดกกระเดก 
เขียนไปก็อา่นตวัหนงัสือไม่ออก ไม่รู้เร่ือง  การเขียนหนงัสือต้องเขียนบน
พืน้น่ิงๆ  นีฉ้ันใด การใช้ปัญญาจะได้ผลดี ก็ต้องใจน่ิง  ก่อนใจจะน่ิงก็
ต้องเตรียมการวางปัญญาให้ดี  เตรียมการคือปัญญา ต้องหาวิธีการให้
พืน้น่ิง  ปัญญาเป็นเคร่ืองหล่อหลอมให้เกิดสมาธิ  ในส่วนไหนจะนึกคํา
บริกรรมให้เกิดสมาธิก็นึกไป ตามกาลเวลาท่ีเหมาะสม  ในส่วนไหนเรา
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ขึน้มาบอ่ยๆ  จะเกิดความเข้าใจชดัเจนมากขึน้  พิจารณาอนิจจงั ธาตสุี่ 
ขันธ์ห้า ให้พิจารณาแต่ละสิ่ง เป็นไปตามหลักความเป็นจริง  จะเกิด
ความเข้าใจชดัเจนมากขึน้   พทุโธ ผู้ รู้จริงเห็นจริงตามหลกัความเป็นจริง 
เกิดปัญญา   

สมัยครัง้พุทธกาลไม่มีคําบริกรรมว่าพุทโธ  ส่วนมากในตํารา
กล่าวว่ามีอานาปานสติ  ระลึกลมหายใจเข้าก็รู้ ออกก็รู้  เป็นการรวม
รวบสติให้อยู่ในปัจจุบัน  เพ่ือให้มีกําลัง ไม่ให้ฟุ้ งไปข้างนอก  ให้รวม
กําลงัท่ีมีอยู่ไปประกอบปัญญาเท่านัน้เอง  คิดให้เป็นไปตามไตรลกัษณ์  
เกิดรู้จริงเห็นจริงตามหลกัความเป็นจริง จึงเรียกว่า พุทโธ  บางทีอาจ
เกิดนิพพิทาได้  เกิดความกลวัได้ พิจารณาบาปก็กลวัในบาป  พิจารณา
อสภุะก็เกิดนิพพิทาเบื่อหน่าย    นีเ้รียกวา่ พทุโธเกิดขึน้   

ถ้ารู้ความจริงขึน้มา เกิดพทุโธ ผู้ รู้ ผู้ตื่น  ตื่นจากความเข้าใจผิด   
เม่ือก่อนคิดว่าเป็นของเราตอนนีไ้ม่ใช่แล้ว  เม่ือก่อนหมายมัน้ปัน้มือว่า
เป็นของเราจริง  ผัวเรา เมียเรา  สมบัติต่างๆ เป็นของเรา แต่เม่ือมา
พิจารณจริงๆ แล้วไม่ใช่  จึงทําให้เกิดตื่นตวัขึน้มา  รู้จริงตามความเป็น
จริง  พุทโธจึงตื่นขึน้มา ตื่นจากความหลงผิดเข้าใจผิด  ถ้าตื่นขึน้มา
อย่างนีแ้ล้ว ก็จะไม่หลงผิดอีก  อยู่กนัไปตามสมมติธรรมดา ตามหน้าท่ี  
เม่ือเราสมมติว่าเป็นเมียเขาก็ทําหน้าท่ีเมียให้ดีท่ีสุด  เราเป็นแม่ก็ทํา
หน้าท่ีแม่ให้ดีท่ีสดุ  เราเป็นผวัก็ทําหน้าท่ีผวัให้ดีท่ีสดุ  คือทําหน้าท่ีตาม
สมมติให้ดีท่ีสดุ ไม่มีการขดัแย้ง  น่ีคือ พทุโธ รู้ครอบจกัรวาล  รูปธรรมก็
รู้ นามธรรมก็รู้   พทุโธ ตื่นจากความหลงผิดในอดีต  เราเคยหลงว่าเป็น
ของของเรา บดันีเ้ราไม่หลงแล้ว  ตื่นตวัขึน้มา   ถ้ายงัหลงอยู่ คือ พทุโธ
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สามารถศกึษาปัญหาของตนเองได้เลย  ตวัปัญหาคือ อตัตา นัน่แหละ มี
เครือญาติหลายสิ่งหลายอย่าง ท่ีทําให้เกิดอตัตา เสริมอตัตาขึน้มา  แต่
ส่วนมากคนจะไม่เข้าใจส่วนนี ้ พอเกิดปัญหาขึน้ก็แก้ไม่ทัน แก้ไม่ได้ก็
เป็นทกุข์เดือดร้อนขึน้มา  ก็ไปติว่าเป็นทกุข์เป็นภยัขึน้มา มันเป็นผลซะ
แล้วแก้ไม่ทนั  ต้องไปหาตวัปัญหาเดิม นัน่คือ ตวัเอง 

การแก้ปัญหา ก็คือ การแก้อัตตาตนเอง  อัตตาตนเองมีก่ี
ประเภท ตอบ มีมหาศาล หลายแง่หลายมมุท่ีจะพูดกัน  อัตตา มานะ 
ทิฎฐิ เช่ือมโยงกัน แฝงกันมา ก็เลยไปกันใหญ่  ก็เลยเกิดความหลง
ขึน้มา  ท่ีเรียกว่า โมหะ ความหลง  หลงอะไร  หลงอัตตาตัวเอง  หลง
มานะตัวเอง  หลงทิฏฐิตัวเอง  หลงสามหลงนีก้็เหลือเฟือแล้ว  มีมาก
มหาศาลขยายออกไปอีก 

อตัตา มานะ ทิฏฐิ สามตวันี ้มีตวัหนึ่งเป็นหลกัเป็นต้นเหตจุริงๆ  
ก็คือ มิจฉาทิฏฐิ  ความเห็นผิด ตวัเดียวเท่านัน้   ตวัมิจฉาตวันีก้่อให้เกิด
อัตตาขึน้มาได้  หลงอัตตาตัวเองได้  เกิดมานะตัวเองได้  หลงทิฏฐิ
ตวัเองได้  ถ้ามีสามหลกัใหญ่นี ้ก็จะเช่ือมโยงไปกบักิเลสตณัหาปลีกย่อย
เช่ือมโยงมหาศาล   น่ีคือตวัหลกัใหญ่ของมนั 

ทีนีก้ารแก้ปัญหา ถึงเราไม่สามารถจะรู้ได้ว่า มิจฉาทิฏฐิเป็น
อย่างไร  มันลึก มันละเอียด  ให้เราดูอตัตาตวัเดียว เราตามทันมัย้  ก็
ยากจะตามทัน เพราะอะไร  ก็เพราะเราขาดสติปัญญา  ไม่เข้าใจใน
ตนเอง  หลงตนเอง  ไม่รู้ตนเอง  นักปราชญ์ท่านพูดอยู่เสมอว่า  การ
ภาวนาปฏิบัตินัน้อย่าทิง้ตนเอง อย่าลืมตนเอง ให้ดูตนเอง  น่ีคือ
นกัปราชญ์ท่านพูดบอกไว้  แต่เราก็ไม่มองจดุนี ้ ทําไมไม่มอง  ก็เพราะ
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ไม่มีตา คือ ไม่มีตาใน  ตาในหมายถึงตาปัญญานั่นเอง  จึงไม่รู้เร่ือง  
มองหน้าไม่ถงึหลงั  ตนเองเป็นผู้สร้างปัญหา  แตก่็แก้ปัญหาตนเองไม่ได้  
ตนเองหลงอยู่ในอตัตา แตก่็แก้ความหลงของตนเองไม่ได้ 

คําว่า โมหะนี ้ ขัน้หยาบก็มี ขัน้กลางก็มี ขัน้ละเอียดก็มี  จะขอ
พูดเฉพาะขัน้หยาบก่อน  ทุกขัน้ตอนก็ต้องเร่ิมจากขัน้หยาบก่อน  ถ้า
ผ่านขัน้หยาบนีไ้ม่ได้ ก็ยากท่ีจะแก้ปัญหาสว่นหยาบสว่นละเอียดอื่นๆ  

มานะตวัเดียวน่ี มีอะไรเป็นฐานของมนั  หนึ่ง มีฐานะดี น่ีอตัตา
ก็จะสงูขึน้มา  อตัตาสงูขึน้มาก็ลืมตวัเองได้ น่ีคือฐานะดีเพียงอย่างเดียว  
หรือมีความรู้ดี ก็จะทําให้อตัตาฟขูึน้มา เกิดหลงตวัเองได้ว่า เรารู้ดีกว่า
เขา  ภาคการศกึษาทางโลก จบโน้นมา นีม้า ก็หลงความรู้ของตนเองท่ี
เรียนมา  ทางธรรมก็เช่นกัน  หลงในอัตตาตนเองว่า เรามีความรู้ดี  
ธรรมะหมวดนัน้ก็รู้  ธรรมะหมวดนีก้็รู้  ก็เลยหลงความรู้ตนเอง  หลงแล้ว
ก็เกิดมานะถือตนถือตวัขึน้มา  เกิดเป็นมิจฉาขึน้  ไม่เป็นธรรมแล้ว   มนั
เป็นไปทางโลกมากเกินไป 

เฉพาะเร่ืองการศกึษาธรรมปฏิบตัิ  เม่ือศกึษาแล้วรู้แล้ว อย่าไป
หลงความรู้ท่ีเรารู้มา  เพราะความรู้ทัง้หมดนัน่ เรายืมเขามารู้เฉยๆ   ยืม
จากครูบาอาจารย์มารู้  ยืมจากตํารามารู้ เรียกวา่ หลกัการภาคทฤษฏี  รู้
เพียงอย่างเดียวจะแก้ปัญหาอะไรไม่ได้เลย  เพราะปัญญาไม่มี  คนรู้จริง
ตามปริยัติ แต่ไม่มีปัญญาจะนํามาใช้งานได้  จึงเกิดเป็นอัตตาขึน้มา  
บงัคบัตนเองไม่ได้เลย  ความรู้อย่างเดียวน่ีแหละเกิดปัญหาอย่างใหญ่  

ยกตวัอย่าง  พระโปฐิละมีการศกึษามาก รู้ธรรมะมาก  ไม่ว่าคํา
บาลีหรือคําแปล รู้หมด  เป็นนักเทศน์ด้วย ไปท่ีไหนก็มีคนยกย่องว่า 
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อย่างนี ้ ไม่ใช่ เกิดพวยพุ่งขึน้มา   
ในท่ีสุด คนเหล่านัน้บรรลุธรรมหนึ่งแสนหนึ่งหม่ืนคน  ก็นั่ง

พืน้ดินอยู่นั่นแหละ   เขาบรรลุธรรมเป็นพระอริยเจ้าโสดาบนั  อีกหนึ่ง
หม่ืนคนก็ถงึไตรสรณคมน์ น่ีคือตามตํารา  ปัญญาเขาก็มีอยู่แล้ว  คนยคุ
นัน้หรือในยคุนี ้มีปัญญาเหมือนกนั  แต่ปัญญาได้หนัเหไปทางโลกมาก  
ไม่ได้น้อมมาหาธรรมะ   

ทีนีมี้คําหนึ่งท่ีฝังใจอยู่ว่า ปัญญาเกิดขึน้จากสมาธิ  มีความ
เข้าใจอย่างนีใ้นกลุม่ปฏิบตัิในเมืองไทย 99.99 เปอร์เซนต์ทีเดียว ตํารานี ้
ก็ไม่รู้ว่าใครเขียนขึน้ ก็เหมาไปว่าเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าทัง้หมด  
เป็นการเข้าใจผิด  เขาไม่รู้ว่าต้นเหตเุป็นอย่างไร  เราจึงต้องมาศกึษาว่า  
การปฏิบตัิธรรมนัน้ถึงจะมีความรู้เพียงนิดเดียวก็มาพิจารณาได้  ตาม
หลักอนิจจัง  เห็นสิ่งใดในโลกนีก้็นํามาพิจารณาได้  เห็นต้นข้าวก็ดี  
ต้นไม้ก็ดี  ถ้าสิ่งนัน้มีการเปลี่ยนแปลงก็พิจารณาในความไม่เท่ียง  ไม่ว่า
สิ่งใดก็ตาม  แม้กระทัง่คนสร้างขึน้มาก็ดี  มนัก็ไม่เท่ียง  ให้โอปนยิโกว่า 
สิ่งนัน้เป็นธาตสุี่  เหมือนร่างกายของเรา  ให้เห็นตวันี ้ เรียกว่า ญาณทสั
สนะ  ต้องสร้างญาณนีข้ึน้มา  ถ้าญาณตวันีแ้ก่กล้าขึน้ รู้ชัดเจนมากขึน้   
ตวัปัญญาความคิดจะเป็นตวัผลิตญาณนีใ้ห้เกิดขึน้  ผลิตญาณทสัสนะ
ขึน้มา จงึให้นามวา่ พทุโธ    

พทุโธ เกิดขึน้จากญาณทสัสนะตวันี ้ไม่ได้เกิดขึน้จากคําบริกรรม  
คนเข้าใจผิดกันมากมาย  คําบริกรรมเป็นช่ือของผู้ รู้เท่านัน้เอง  คํา
บริกรรม พุทโธ  เป็นคําบาลีท่ีตีความหมายมาจากผู้ รู้  ตวัผู้ รู้ต้องสร้าง
ขึน้มาด้วยปัญญา  ญาณทัสสนะ  ทัง้รู้ทัง้เห็น ทัง้เห็นทัง้รู้  ต้องสร้าง
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สมยัก่อน ความรู้ในตําราไม่มี  การฟังธรรมจากครูบาอาจารย์ พระอริย
เจ้า จากปากต่อหู จากหูต่อปากเท่านัน้เอง  จําได้เพียง ไม่ก่ีคาถาเท่า
นัน้เอง  แล้วก็นํามาพิจารณาให้รู้เห็นตามความเป็นจริง    คนเราไม่
เข้าใจคําว่า ปัญญา ก็มาตีความหมายขาดๆ เกินๆ  เอาความรู้ท่ีศึกษา
จากตํารามาเป็นปัญญา มนัไม่ใช่ คนละเร่ืองกนั  ความรู้เป็นเพียงจดจํา
จากหนงัสือ หรือครูบาอาจารย์มาพดู มนัไม่ใช่ปัญญา   แตเ่ราต้องจดจํา
นํามาตรึกตรอง แปรสภาพอีกขัน้ตอนหนึ่ง   คือ แปรสภาพจากความรู้ 
มาเป็นปัญญาได้   เพียงความรู้อย่างเดียวจะมาเป็นปัญญาไม่ได้  
ปัญญาของคนในสมยัพทุธกาล เขาไม่มีความรู้ทางปริยตัิ  แต่เขาเข้าใจ
ตามหลกัเหตแุละผลทัง้หมด   

ยกตวัอย่างเช่น ลกูน้องพระเจ้าพิมพิสาร หนึ่งแสนสองหม่ืนคน  
คนกลุม่นีไ้ม่เคยรู้จกัไม่เคยเห็นพระพทุธเจ้า  เม่ือประกาศให้มาฟังธรรม 
เขาก็เพียงมาดูเท่านัน้เองว่า พระพุทธเจ้าหน้าตาเป็นอย่างไร  เม่ือ
มาแล้ว พระองค์ก็อธิบายธรรมะให้ฟัง  คนเหล่านีมี้ศีลห้ามาก่อนรึไม่  
ไม่มีเขาไม่เคยศกึษาศีลห้ามาก่อนเลย   กราบพระสามหนก็ไม่เป็น  ทํา
สมาธิจิตสงบก็ไม่ รู้ เ ร่ือง  เขาก็มานั่งฟังเทศน์  เขาเข้าใจ เพราะ
พระพุทธ เ จ้า เทศน์ตามหลักความเ ป็นจ ริง ท่ี เขามีอยู่  คือ  การ
เปลี่ยนแปลง ความทุกข์ต่างๆ ท่ีเขารู้  บาปบุญคุณโทษต่างๆ เขาจึง
เข้าใจในจดุนี ้   

สดุท้ายเม่ือฟังไป  ปัญญาท่ีเขามีอยู่แล้ว ซึ่งแต่ก่อนเคยคิดไป
ทางโลกทางสงสาร   แตบ่ดันีเ้ขาหนัเหปัญญาท่ีมีอยู่ไปในทางธรรม   จึง
เกิดปัญญา  เกิดความเข้าใจตามหลกัความเป็นจริง  คําว่า เกิด คือเกิด
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เทศน์เก่ง เทศน์ดี  มีความรู้สงู   ถ้าเราได้ศึกษาประวตัิของพระโปฐิละ
แล้ว  ท่านผู้ นีมี้อตัตาสงู มีมานะสงู มีทิฏฐิสงู ไม่ลงรอยกบัใคร ไม่ก้มหวั
ให้ใคร ถือว่าเราโดดเด่นอยู่คนเดียว     ประวัติเป็นเร่ืองยาว แต่ผล
สดุท้ายพระพทุธเจ้า ดใุห้สะดุ้ง ให้รู้ตวั  นัน่แหละ โปฐิละแปลว่า ผู้แบก
คมัภีร์เปลา่นัน่เอง ไม่มีอะไรภายใน มีแตค่ําพดู  ปัญหาส่วนตวัต่างๆ แก้
ไม่ได้เลย  น่ีคือตวัปัญหาคือความรู้ตวันี ้มนัเป็นดาบสองคมได้ 

ยกตัวอย่างเช่นว่า ในสมัยครัง้พุทธกาล  ผู้ ท่ีท่านเป็นพระอริย
เจ้าสว่นใหญ่ในครัง้นัน้ เขาไม่ได้อา่นคาถาบาลี  ตําราตา่งๆ ก็ไม่มี เทปก็
ไม่มี  เพียงแตฟั่งธรรมะจากปากตอ่ห ูจากหตูอ่ปากเท่านัน้เอง  พอจําได้
แล้วก็นําไปปฏิบัติ  การปฏิบัติก็คือใช้ปัญญาของเขาปฏิบัตินั่นเอง  
หลายคนผู้ เป็นพระอริยเจ้าในครัง้พุทธกาลนัน้  จะไปถามเขาได้ไหมว่า  
ศีลห้ารู้จักไหม  เขาก็ไม่รู้  ส่วนใหญ่ไม่รู้  เพราะเขาไม่ได้ศึกษาศีลห้า 
เขาจะรู้ได้อย่างไร  จะไปถามเร่ืองสมาธิความสงบ  เขาไม่รู้  เพราะเขา
ไม่ได้ศกึษาสมาธิเอาไว้  แต่ท่ีเขาปฏิบตัิเป็นศีลหรือไม่  เป็นศีล ทัง้ท่ีไม่รู้
ก็เป็นศีล เพราะอะไร เพราะตวัธรรมเป็นตวักําหนดให้เกิดศีลได้ 

การทําสมาธิเขารู้จักไหม เขาก็ไม่รู้อีก  แต่เขาทําสมาธิได้  เช่น
ว่า เขาฟังพระพุทธเจ้าเทศน์ก็ดี พระอริยเจ้าเทศน์ก็ดี เขาตัง้ใจฟัง  การ
ตัง้ใจฟังนีแ้ลเรียกว่า สมาธิ  ความตัง้มัน่ ความตัง้ใจ น่ีคือสมาธิตัง้แล้ว  
สมาธิอย่างนีไ้ม่ ต้องนึกคําบริกรรม เพียงตัง้ใจรับฟังคําสอนของ
พระพุทธเจ้าก็เป็นสมาธิขึน้มา  พอรับฟังไปแล้ว ผู้ ท่ีมีสติปัญญาฉลาด
มาก ก็ใคร่ครวญตรึกตรองตามเหตแุละผลในคําสอนของพระพุทธเจ้า 
ให้รู้จริงเห็นจริงตามนัน้  เขาก็ได้เป็นพระอริยเจ้านั่นเอง  บางคนกําลงั
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ยืนอยู่ก็มี  น่ีคือเขาเป็นพระอริยเจ้าในครัง้พทุธกาลได้งา่ยๆ    
ถ้าเราศึกษาประวัติพระพุทธเจ้าในครัง้พุทธกาลแล้วเป็นเร่ือง

ง่าย  แต่เราสมัยนีม้ันยากเพราะอะไร  เพราะหลงรูปแบบมากเกินไป  
คือ รู้มากเกินไป  เกิดความสบัสน  เกิดความลงัเลสงสยั  คือจบัประเด็น
ธรรมะไม่ถกู  ไม่ตรงประเดน็กบัตนเอง  จงึทําอะไรไม่ได้  ความรู้ต่างๆ ท่ี
พระโปฐิละพดูมา นําไปละตณัหา  ละกิเลส    ละอตัตาได้ไหม ละไม่ได้  
มีแตพ่อกพนูอตัตาอย่างเดียว อีกทัง้เกิดมานะทิฏฐิขึน้มาด้วย   

มันมีมากมายกว่านี  ้สิ่ ง ท่ี เสริมให้ เ กิดมานะอัตตาขึน้มา   
เหมือนกบัคนท่ีกินยา  ฉลากยาทัง้หมดอ่านทกุฉลาก  ยาแก้ปวดหวั ยา
แก้มะเร็ง แก้โรคต่างๆ อ่านหมด รู้หมด  ยาแต่ละขนาน รู้ทกุชนิด  แต่ก็
มองอา่นฉลากยาอยู่นัน่แหละ   ตวัเองไม่เคยกินยาแม้แตเ่ม็ดเดียว  น่ีคือ 
อ่านไม่วาง อ่านไม่ปล่อย  หาเวลากินยาไม่ได้   ถ้าเป็นอย่างนัน้จะหาย
ได้ไหม หายไม่ได้  เพราะมวัเมาอา่นฉลากยามากเกินไป 

ถ้าคนมีความฉลาด อ่านครัง้เดียวก็พอแล้ว  ยาประเภทนี ้กิน
อย่างนี ้กินสองเวลา สามเวลา ก็รู้แล้ว ก็วางฉลากได้ แล้วกินยาเลย ก็
จะหายวันหายคืน  หรือจะกินยาประเภทเดียวกันในวันต่อไป ก็ไม่
จําเป็นต้องอา่นฉลากอีก เพราะรู้แล้วน่ี  ยาอย่างเดียวกนั อา่นหลายรอบ
ทําไม  รอบเดียวพอ จําได้ว่า กินยังไง   ธรรมะก็เหมือนกัน  เราศึกษา
ธรรมะมา เพ่ือปฏิบตัิ ไม่ใช่เอามาท่อง เอามาบ่น  ถ้านํามาปฏิบตัิแล้ว
ผลของการปฏิบตัิเกิดขึน้อย่างไร  แล้วจึงนําผลของการปฏิบตัินัน้ๆ มา
คยุกนั   

เราจะนําธรรมะไปปฏิบตัิได้อย่างไร   ก่อนจะนําธรรมะไปปฏิบตัิ
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นํามาพิจารณาวา่สว่นไหนท่ีจะนํามาปฏิบตัิได้  ธรรมะหมวดไหนสงูไปก็
เอาไว้ก่อน   เรียกว่า ปฏิบตัิธรรมสมควรแก่ธรรม   สมควรคือแค่ไหน  ก็
ต้องดตูวัเองก่อน  ต้องดตูวัเองว่า ความสามารถเราแค่ไหน  สติปัญญา
เราแคไ่หน ถ้าสติปัญญาเราแค่นี ้ จะนําไปปฏิบตัิธรรมะขัน้สงู เช่น พระ
อรหันต์ ได้ไหม ทําไม่ได้  เม่ือทําไม่ได้แล้วยังฝืนทําอยู่ก็เสียเวลาเปล่า   
ถ้าสติปัญญาเราเท่านีก้็ค่อยฝึกค่อยเป็นไป    เราต้องจัดสรรลําดบัขัน้  
ไม่ใช่เห็นว่าเป็นธรรมะก็พิจารณาเร่ือยเป่ือยไป  ฐานะเราเพียงเท่านี ้
กําลังเราเพียงเท่านี ้ เหมือนนักเรียนกําลังเรียน ก.ไก่ ข.ไข่  แต่ไป
กระโดดโลดเต้นอา่นตําราด๊อกเตอร์ จะไปเข้าใจไหม ก็ไม่เข้าใจ  เรียกว่า 
กําลงัปัญญายงัไม่ถึงจดุก็ทําอะไรไม่ได้  เรียกว่า ปฏิบตัิธรรมสมควรแก่
ธรรม  คอ่ยฝึกไป ขยายไปเร่ือยๆ   

เหมือนกับ กําลงัเรามีเพียงนิดเดียว  จะไปแบกท่อนไม้ท่อนซุง
ขนาดใหญ่ไม่ได้   กําลงัไม่พอ  ต้องดกํูาลงัตนเอง  การกินก็เหมือนกัน  
กําลังแค่นี ้ก็กินเท่านี ้ เห็นผู้ อื่นกินจานสองจานก็เร่ืองของเขา  เรากิน
เพียงอิ่มก็พอ      กําลังปัญญาก็เช่นกัน ต้องฝึกให้ขยายขึน้ ขยายขึน้   
ถ้าปัญญามีความละเอียดออ่นเม่ือใด  ก็จะรู้ชดัเจนมากขึน้เท่านัน้           

การปฏิบัติธรรมคนส่วนมากเข้าใจว่า ต้องนึกคําบริกรรมทํา
สมาธิ  ก็ไม่เข้าใจว่าทําเพ่ืออะไร  บางคนเข้าใจว่า ทําสมาธิจิตสงบแล้ว
ปัญญาเกิด  เดี๋ยวนีค้นทําสมาธิรอปัญญาเกิด ได้ตายไปก่ีชัว่คนแล้ว  ไม่
มีใครปัญญาเกิดขึน้ได้เลย  เข้าใจผิด  เห็นผิด  ถ้าเราย้อนหลงัถงึคําสอน
ของพระพุทธเจ้าเราจะเข้าใจ  องค์ไหนบ้างท่ีทําสมาธิจิตมีความสงบ
แล้วปัญญาเกิดขึน้  ไม่มีในศาสนาพุทธเลย   การปฏิบัติธรรมใน
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รู้ในใจเพียงอย่างเดียวไม่ได้  ต้องคิดขึน้มาก่อน คิดเป็นปัญญา เรียกว่า 
ญาณทสัสนะ  ทสัสนะแปลวา่ การเห็น  เห็นสิ่งนัน้เป็นจริงอย่างนัน้  เห็น
สิ่งนีเ้ป็นจริงอย่างนี ้ แล้วค่อยนํารู้จริงมาประกอบคู่กัน  ถ้าไปแยกกัน
เมื่อไรจะลําบาก  ต้องทัง้รู้ทัง้เห็น   

ยกตวัอย่าง เช่น เห็นเสือ  ถ้าเราไม่รู้เสือ จะมีความหมายอะไร    
ถ้าเห็นเสือโดยไม่รู้ ก็จะว่า เอ ตวัอะไรหนอ   เห็นธรรมดาก็ไม่รู้ว่าเสือมี
อนัตรายอย่างนี ้ กลวัไม่เป็น เพราะเราไม่รู้ว่าเสือน่ี   หรือรู้ว่าเสือก็ตาม 
มนัทําอนัตรายคนอย่างนี ้ แตไ่ม่เคยเห็นตวัจริง  เม่ือไปเห็นตวัจริงขึน้มา 
เราก็ไม่เกิดความกลวั  ทกุอย่างจงึต้องเห็น  ทกุวนันีเ้ราเพียงแตเ่ห็นภาพ
หลอกตา  เช่น กล้องถ่ายรูป   ถ้าเราไปถ่ายเอาก้อนอึข้างทาง  ดูภาพ
แล้วก็เหมือนของจริงทัง้หมด  ภาพนีนํ้ามาดกูนัก็ไม่ขยะแขยงเลย   กิน
ข้าวไปด้วย ดไูปด้วย ดมไปด้วย  มนัก็เฉยๆ เป็นธรรมดา  แต่ถ้าเอาของ
จริงขึน้มา เอามาวางต่อหน้า  เห็นของจริงแล้วทีนี ้ กินข้าวไม่ลงเลย  
ความเบื่อจะเกิดขึน้ตรงนี ้   

การปฏิบตัิธรรมเดี๋ยวนีเ้ราไม่เห็นของจริง  เราเห็นธรรมะเพียง
ภาพสัจธรรมในกระดาษ  ถึงจะนํามาพิจารณาก็ไม่เกิดสลดสังเวช  
เพราะภาพในกระดาษนํามาจากคน  ความโลภ โกรธ หลง ของจริงไม่ได้
อยู่ในกระดาษ  มันอยู่กับคน  เอาเร่ืองของตัวเรามาแยกแยะ  การรู้
ธรรมะอย่าไปรู้ในกระดาษ มนัทําอะไรไม่ได้  ต้องรู้จกัของจริง คือ กายนี ้
ใจนี ้ ทัง้รู้ทัง้เห็น คือ ญาณทสัสนะ   

หลวงพ่อเป็นคนท่ีศึกษามามาก หนังสือทุกอย่างจบหมด  
สามารถโต้ตอบกบันักปราชญ์ต่างๆ ได้   การศึกษาเป็นสิ่งสําคญั  แล้ว
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ได้  เราต้องศึกษาปัญหาก่อน  ปัญหาตัวเองมีอะไรบ้าง  เราหลง
อะไรบ้าง หลงอตัตา หลงมานะ หลงทิฏฐิตนเอง หลงอย่างไร  ให้เรามา
ศกึษาตนเอง  แตถ้่าคนปัญญาไม่มีแล้วละก็  ไม่มีสิทธ์ิจะรู้ตนเองได้เลย 
ก็หลงตวัตอ่ไป ลืมตวัตอ่ไป  น่ีคือต้องฝึกปัญญาขึน้มาศกึษาตนเอง 

ทีนีปั้ญหาตนเองท่ีมีอยู่แล้ว เม่ือมนัออกมาภายนอก เป็นกิริยา
การกระทําการพูด มันไปสร้างปัญหาให้กับคนอื่น  คิดอะไรกับคนอื่น  
พูดอะไรกับคนอื่น  มันต้องรู้จักปัญหาของตนเอง  น่ีคือธรรมะหยาบๆ  
คืออตัตาหยาบๆ  อตัตาท่ีไปก่อกวนเพ่ือนฝงูชาวเมืองเขา  ให้คนอิจฉา
ตาร้อนก็ดี เกลียดชงักนัก็ดี  น่ีคือตวัอตัตาเป็นเหต ุ 

สมมติวา่เราเห็นคนหนึง่ท่ีไม่เคยเป็นนกัปฏิบตัิมาก่อน  ไปท่ีไหน
ไม่มีใครชอบ เพ่ือนฝูงไม่ค่อยจะมี  ถ้าเป็นอย่างนีก้็จะสังเกตได้ว่าเป็น
เพราะอะไร  เป็นเพราะมีอตัตาสงู  คนมีอตัตาสงู การพดูก็ดี การทําก็ดี 
จะไม่คิดวา่ การพดูนีถ้กูไหม ผิดไหม ได้แตพ่ดูตามใจท่ีอยากจะพดู   ทํา
ตามใจท่ีอยากจะทํา  คนไม่มีความคิดไม่มีปัญญา มนัเป็นอย่างนัน้ ถือ
ว่าตนเองชนะคนอื่นได้  ถือว่าตนเองดี  ก็จริงอยู่ อาจดีทางโลก แต่แพ้
อะไร แพ้ปัญหาตนเอง  เอาชนะคนอื่นด้วยการทําการพดูก็ดี เอาชนะได้  
แตแ่พ้ตนเอง น่าเกลียดมาก 

ทีนี ้เราจะปฏิบตัิอย่างไร  ก็ต้องศกึษาปัญหาท่ีเกิดขึน้กับสงัคม
โลกนี ้ คือ อตัตาเป็นใหญ่ ก่อกวนให้หมู่คณะแตกความสามคัคีกนั  เกิด
ความแตกแยกกนั เกิดความอิจฉาตาร้อน หาความรักกนัไม่ได้ หาความ
สงสารกนัไม่ได้ ก็เพราะอตัตานีแ้หละเป็นต้นเหต ุ

หากเราจะพิจารณาอัตตาลึกๆ ขัน้สูง  อันนัน้เอาไว้ก่อน  เรา
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พิจารณาแก้ไขปัญหาหยาบๆ   อตัตาอย่างหยาบ  เอาง่ายๆ ก่อน  ไม่ใช่
จะปฏิบตัิเอาบรรลมุรรคผลนิพพานขณะนี ้ มนัไม่ถงึขนาดนัน้  มนัมีสิ่งท่ี
เราต้องแก้ไขคืออตัตาตวันี ้

เหมือนกันกับผู้จะโค่นต้นไม้  ต้นไม้นัน้มีเครือเถาวลัย์รัดรึงอยู่
เตม็ไปหมด  เครือใหญ่เครือเลก็คลมุเตม็ไปหมด  เราจะตดัต้นไม้ให้โค่น
ลงตามจุดท่ีเราต้องการไม่ได้  เพราะมันดึงหน้าดึงหลังกันอยู่  ต้องตัด
เครือนัน้  เถานี ้ออกให้หมดก่อน จึงจะล้มถกูเป้าหมายได้  เช่นเดียวกนั 
การภาวนาปฏิบัติระดบัสงู  ก็ต้องมีปัญหาท่ีเราแก้กันอยู่ทุกวัน  ท่ีเกิด
ความเป็นทกุข์ สบัสนวุ่นวายในสงัคม มีอะไรบ้าง  ท่ีเราไม่สบายกายไม่
สบายใจ มีอะไรบ้าง  ก็ต้องแก้จุดนีใ้ห้ได้ก่อน  เพ่ือจะได้ไต่เต้าเป็น
สะพานขึน้ไปสู่ธรรมะระดับสูงได้    ความเห็นผิดหยาบๆ ยังแก้ไม่ได้ 
ไฉนจะไปแก้ความเห็นผิดอตัตาลกึๆ ได้    น่ีคือต้องศกึษาตรงนีใ้ห้เข้าใจ 
ถ้าเราเข้าใจตรงนีแ้ล้ว วิธีการแก้จะไม่ยากเลย  มีหลกัการแก้ของมนัอยู่  
เหมือนคนเป็นโรคหวดั  ก็ต้องหายาแก้โรคหวดัมากิน  หรือโรคร้ายแรง
มากกวา่นีก้็ต้องหายาแรงมากกวา่นี ้ มารักษาโรคตวัเอง 

น่ีแหละ ธรรมะทัง้หลายท่ีจะนํามาแก้ปัญหาตัวเองนี ้ ปัญหา
ภายในคือตัวอัตตา มานะ ทิฏฐิ นี ้ มีกับพวกเราทุกคน เราจะแยกได้
อย่างไร  หลวงพ่อได้ศกึษากบัหลวงปู่ ขาว ท่านให้ธรรมหมวดสําคญั แต่
คนไม่เข้าใจว่าธรรมสําคัญคือหมวดอะไร  คือ ให้ทําตัวเป็นผ้าขีริ้ว้ผืน
หนึ่ง  ท่านสอนอยู่บ่อยๆ  เรามาตีความหมายว่า ทําตัวเป็นผ้าขีริ้ว้ได้
อย่างไร 

การฝึกตวัคือยอมคนเป็น ยอมคนซะ  ถ้าเรายอมคนได้   ถือว่า
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แท้จริงวตัถขุองโลกมนัไม่ได้ประกาศตวัเลยว่า “ข้าพเจ้าเป็นเงินของคณุ
นะ ดแูลรักษาเราให้ดีนะ”  มนัไม่ได้พดูเลย  แต่เราสมมติว่ามนัเป็นของ
เรา   เราหลงสมมติ  ทกุข์ในสมมติ   

เราต้องพิจารณาทุกส่วนว่า สังขารร่างกายเราก็เช่นเดียวกัน  
เม่ือมาสมมติว่าเป็นอัตตาตัวตนเราแล้ว  นั่นคือ หลงในสมมติ  ทัง้ท่ี
ธรรมชาติของร่างกายนีเ้กิดมาอย่างไร  จิตวิญญาณคนท่ีมาเกิดในท้อง
แม่  ไม่ได้หาบเอาหนงั เอากระดกู มาเกิดด้วยเลย  มาแตจิ่ตสงัขาร   พ่อ
แม่ก็ส่ง กลละทัง้ฝ่ายเข้าหากัน  ตวัจิตสงัขารก็แปรสภาพกลละทัง้สอง
ฝ่ายเป็นรูปร่างกลางตัวขึน้มา   คือร่างกายนีเ้กิดขึน้จากสิ่งสกปรก
โสโครก  นํา้สเปร์ิมของพ่อแม่สะอาดเม่ือไรเลา่  สกปรกทัง้นัน้   ทัง้เหม็น 
ทัง้คาว สารพดัท่ีจะเป็นไป  เม่ือเกิดมาแล้วก็ต้องหาสิ่งสกปรกโสโครกมา
จนุเจือกันไป  จะเอาทองเอาเพชรมาจุนเจือไม่ได้    เพราะธาตขุนัธ์เรา
เกิดจากสิ่งสกปรกโสโครก  ต้องหาสิ่งสกปรกโสโครกมาจุนเจือกันได้  
ผม ขน เลบ็ ฟัน หนงั อาการ 32 ทกุสว่น สกปรกทัง้นัน้  น่ีคือมองอสภุะ    

ถ้ามองในแงท่ี่ไม่เท่ียง  ก็ไม่เท่ียงเช่นเดียวกนั  เพราะเกิดขึน้จาก
ของท่ีไม่เท่ียง  พ่อแม่ผู้ ให้กําเนิดก็ไม่เท่ียง  เราก็จะไม่เท่ียงเช่นเดียวกัน 
ต้องดท่ีูต้นกําเนิด  เราเกิดมาทําไมทุกข์กายทุกข์ใจอย่างนี ้ ก็พ่อแม่เรา
เป็นกองทุกข์น่ีนา  ต้องยอมรับความจริงจากต้นเหตขุองมัน   ร่างกาย
ทุกส่วนต้องพิจารณา ทัง้ภายนอกภายในทุกส่วนไม่มีอะไรเป็นของเรา  
ทุกอย่างเป็นของเราแค่สมมติเพียงผิวเผิน  ถ้าคนหลงสมมติเม่ือใดจะ
เป็นทกุข์เมื่อนัน้  ถ้าเข้าใจในสมมติแล้วจะไม่ทกุข์  จะมีก็มีไป  รักษากนั
ไป  อาศยัสมมติอยู่เท่านัน้  น่ีคือพิจารณาในใจ  ตรึกตรองอยู่ในใจ   จะ
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นํามาคลกุเคล้าให้ได้สัดส่วนเป็นอาหารขึน้มา  น่ีคือต้องศึกษาวิธีการ
เหล่านี ้รู้จกัสมมติก่อนว่าคืออะไร  คนเราจะมาหลง ก็หลงสมมตินี ้ คือ 
ตวัอวิชชา ไม่รู้จริงตามสมมตินี ้   ถ้าเรารู้จักสมมติ  โลกนีก้็โลกสมมติ  
แตถ้่าไม่สมมติจะเรียกว่า โลกได้อย่างไร เช่น คนเราก็สมมติว่า คนชาติ
นัน้ ชาตินี ้สมมติกันไป  แตกต่างกันไปตามภาษา  หรือ สมมติผู้ หญิง
ผู้ ชาย  แต่ละเพศก็มีอวัยวะแตกต่างกันไปอย่างนีน้ะ  สมมติไปตาม
สดัสว่นของแตล่ะบคุคล  น่ีคือจริงตามสมมติ  ซึง่ท่ีจริงแล้วก็เพียงธาตท่ีุ
เกิดขึน้ ตัง้อยู่ชัว่ขณะ แล้วก็แตกดบัไปเช่นกนั  แตล่ะคนก็ยงัสมมติไปอีก
ตามอาการ 32  น่ีคือ ผม ขน เลบ็ ฟัน หนงั เนือ้ เอน็ กระดกู  ฯลฯ  ถ้าไม่
สมมติขึน้มาก็ไม่รู้เร่ือง  ไม่รู้ภาษากัน  ผมก็ไม่ได้เรียกตัวเองว่าผมเลย 
หนังก็ไม่ได้บอกมาก่อนเลยว่าให้เรียกหนัง   แต่คนเราสมมติขึน้มา   
แล้วคนเราหลงสมมติกันแค่ไหน พูดง่ายๆ ว่า  ผู้ หญิงผู้ ชาย  ถ้าผู้ชาย
เห็นรูปคนอื่นเขา  ผู้หญิงเห็นรูปคนอื่นเขา  ถ้าคนสองคนไม่ได้แต่งงาน
กัน เห็นผู้ชายตายไป ก็จะเกิดความสงสาร แต่ไม่รุนแรง  เพราะ ไม่ได้
สมมติวา่เป็นผวัเรา  ถ้าผู้หญิงตายไป ก็จะสงสารธรรมดา ไม่ได้เป็นทกุข์
เดือดร้อนทางใจ  เพราะไม่ได้สมมติวา่เป็นเมียเรา   

ถ้าสมมติว่าสองคนเป็นผวัเมียซึ่งกนัและกนัแล้ว  ยอมรับความ
จริงกันทัง้สองฝ่าย  มีผู้ เฒ่าแก่สมมติขึน้มา เป็นผัวเมียโดยสมมติ  แต่
เรายึดเอาสมมติมากเกินไป  ผัวเราจริงๆ  เมียเราจริงๆ  ทีนีถ้้าฝ่ายใด
ฝ่ายหนึง่ตายไปก็จะเกิดความทกุข์มาก  คนเป็นทกุข์เพราะหลงสมมติ   

วตัถุต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ ก็เป็นเพียงสมมติขึน้มา  เงินทองกองสมบัติ 
หามาได้ ก็สมมติว่าเป็นของเรา หวงแหน ใครมาปล้นก็ไม่สบายใจ   
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ชนะตวัเองได้  เราเป็นผู้ปฏิบตัิ เราไม่หวงัเอาชนะคนใดคนหนึ่ง  แต่เรา
หวงัเอาชนะกิเลสตณัหาตนเอง  เอาชนะทิฏฐิมานะของตนเอง   การฝึก
แพ้คน เป็นตวับงัคบัให้ทิฏฐิอ่อนตวัลงได้  ถ้าไปไหนมาไหนกดูีอย่างนัน้ 
กดูีอย่างนี ้ ซึง่มีแตจ่ะเป็นตวัเสริมของมานะอตัตาเท่านัน้  ไม่สมกบัเป็น
นกัปฏิบตัิ 

ในการปฏิบตัิคือปฏิบตัิตวัเอง ในการกระทํา ความประพฤติทุก
วนัของตนเองเป็นอย่างไรบ้าง  คือศึกษาทัง้หมดในสังคมโลกมนุษย์นี ้ 
เพ่ือจะไต่เต้าไปยงัธรรมะระดบัสงู  พยายามวางพืน้ฐานให้หนักแน่นไว้
ก่อน  ให้มีความมัน่คงภายในใจไว้ก่อน  สิ่งใดทําให้ใจเกิดความวุ่นวาย  
ปัญหาเป็นอย่างไรต้องพยายามแก้ในจุดนีใ้ห้ได้  เรามีทุกข์ต่างๆ กับ
สงัคมภายนอกอย่างไร ก็ต้องแก้ในจดุนีใ้ห้ได้  นั่นคือแพ้คนเป็น  ถ้าคน
แพ้คนเป็นแล้ว  จะไปไหนก็มีความคล่องตวั  ไม่มีใครมาฆ่าตี มาดดุ่า 
ถงึดดุา่ก็ไม่สนใจ เพราะเราถือวา่เราแพ้คนแล้ว   

เหมือนกับสุนัข  ถ้าหมาตวัไหนฉลาด เวลาไปไหน มันยอมแพ้
หมาตวัอื่นเป็น  หมาตวัอื่นก็จะไม่กดั กระดิกหางบ้าง อวยัวะบ้าง แต่ไม่
กดั ก็รอดพ้นตวัไป  ถ้าหมาตวัใดอวดฉลาด อวดเก่ง อวดดีขึน้มา  แยก
เขีย้วใส่ตวันัน้บ้างตวันีบ้้าง  เขาจะฟัดทันที ทําให้เจ็บตวัไป   ดังนัน้ ผู้
ปฏิบตัิจึงต้องยอมแพ้คนซะ  คนยอมแพ้คนได้ นัน่คือ เอาชนะตวัเองได้   
ฝึกตวัเป็นผ้าขีริ้ว้ผืนหนึ่ง  เราเกิดมาในยุคนีช้าตินี ้ เราไม่หวังอะไรกับ
โลกนีใ้ห้มากมาย  ไม่หวงัเอาชนะใคร  แตห่วงัเอาชนะกิเลสตณัหาอตัตา
ตัวเอง  ต้องศึกษาตัวนีใ้ห้ได้  คนแพ้คน ใครจะมาฆ่าเรา  เขาไม่ฆ่า  
หน้าท่ีเราคือปฏิบตัิทําไปเร่ือยๆ  หน้าท่ีเราทําดีต้องทํา การพดูดีต้องพดู  
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พูดเพ่ืออะไร  เพ่ือให้อยู่ในสังคมและเป็นท่ีรักของคนอื่นได้  แต่เราไม่
จําเป็นต้องให้คนอื่นรักหรอก  เราไม่ได้ปรารถนาอย่างนัน้  แต่เขาจะรัก
เราโดยปริยาย   

น่ีคือ อบุายหลบตวั  รู้หลบเป็นปีก  รู้หลีกเป็นหาง  คําๆ นี ้ทุก
คนเคยพดู แตห่ลบเป็นไหม หลบปัญหาสงัคมโลกนี ้หลบไม่ได้  ปีกไม่มี 
หางไม่มี เอาอะไรมาหลบ หลบไม่เป็นก็โดนลกูศรของเขานัน่เอง  เพียง
เท่านีเ้ราก็เอามาปฏิบัติได้   รู้หลบเป็นปีก หลบอย่างไร คือแพ้คนเป็น 
หลบเขาซะ  เขาจะว่าอะไรก็ว่ากนัไป  ถ้าเราทําดีทุกท่ีทุกทางแล้ว หรือ
พูดดีทุกท่ีทุกประโยคแล้ว  ใครจะมาว่าให้เรา  เขาไม่ว่า  เขาก็จะ
สรรเสริญเยินยอเท่านัน้เอง  คนดีทางธรรมะอยู่ตรงนี ้  

คนดีทางโลกอีกเร่ืองหนึง่  ดีฝ่ายกิเลสตณัหามานะทิฏฐิน่ีเป็นอีก
เร่ืองหนึง่  นัน่ใช้อํานาจบงัคบักนัทางโลก  แตท่างธรรมเอาคณุงามความ
ดีท่ีเราสร้างขึน้มาเอาชนะใจผู้ อื่นได้   การเอาความดีชนะใจผู้ อื่นทํา
อย่างไร  พยายามฝึกความรักตนเองให้เป็นกับคนอื่นทุกๆ คน  มิใช่จะ
เป็นกับผู้ ใหญ่เจ้านาย  เอาใจเขาอยู่นั่น ไม่ใช่เท่านัน้  การฝึกให้รักคน
เป็นคือรักกับทุกๆ คน  ให้ตัง้ใจเอาไว้อย่างนัน้  ตัง้มั่นอย่างนี ้ก็เรียกว่า
สมาธินัน่แหละ ตัง้ใจอย่างนีใ้ห้แน่วแน่  ไม่วา่คนฐานะอะไรก็ให้ความรัก
กับเขาทุกคน  เกิดความสงสารกับทุกคน เป็นมิตรกับทุกคน  น่ีคือการ
ฝึกความดีของเรา 

ถ้าเราฝึกเป็นมิตรกับทุกคนได้อย่างนี ้จึงเรียกว่า รู้หลบเป็นปีก
ได้แล้ว  น่ีคือการหาอบุายวิธีป้องกนัตวั  ทําให้ตนเองเกิดความโดดเด่น
ขึน้มา มีจิตใจเกิดความเมตตาขึน้มา  ใจสบาย ปัญหาต่างๆ ก็ไม่เกิดขึน้  
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เหมือนกับ พูดในใจนั่นแหละ  คนท่ีพูดทัง้วันนั่นแหละ จะได้เปรียบใน
การปฏิบตัิ  เพราะการพูดเกิดมาจากความคิด  การใช้ปัญญาก็คือการ
พูดในใจ  พูดไม่มีเสียง  นึกด่าคนในใจด่ายังไง  คือการคิด  หรืออย่าง
สวดมนต์  วิธีหนึ่งสวดออกมามีเสียง  อีกวิธีสวดออกมาในใจ  การสวด
ในใจเรียกว่าปัญญา   การสวดออกมามีเสียง เรียก ปัญญาภายนอก  
ปัญญาภายในไม่มีเสียง 

เราพิจารณาอะไร ก็คือ นึกคิดให้เป็นไปตามหลกัความเป็นจริง 
ใช้ปัญญา พูดไม่มีเสียง  ของง่ายๆ ให้ฝึกคิด ถ้าไม่เคยฝึกก็ยากนั่น
แหละ  น่ีคือ เกิดปัญญาอย่างนี ้ไม่ใช่การทําสมาธิ  การทําสมาธินัน้เป็น
ตวัเสริม  ความตัง้ใจมัน่คือสมาธิ  คิดให้ต่อเน่ือง สดุตัง้แต่ต้นจนปลาย  
อย่าให้ขาดวรรคขาดตอน   สร้างเร่ืองจินตนาการ สมมติขึน้มา โยงไปถึง
สัญญา  เรียกว่า สัญญาเป็นพืน้ฐานของปัญญา  แต่คนส่วนมากไม่
เข้าใจ  ถ้าไม่มีสญัญาแล้วจะเอาอะไรมาคิด  ต้องคิดตามสัญญาเป็น
ฐานเอาไว้   

ถ้าเราไปเห็นคนแก่ขึน้มา  ก็ต้องจดจําลักษณะคนแก่เป็น
อย่างไร แล้วก็มาพิจารณาตนเองอีกครัง้หนึ่ง   หรือ  เห็นคนเจ็บไข้ได้
ป่วยก็ต้องจดจํา  แล้วนํามาสร้างเร่ืองคิด โอปนยิโก เราเองก็เป็นเหมือน
คนเจ็บไข้ได้ป่วยนัน้  น่ีคือ รู้จริงตามสมมตินีก้่อน ให้เกิดความชํานาญ
ก่อน  มนัมีขัน้ตอนหลายอย่าง  

เหมือนอาหารการกิน  ผกั เป็ด ไก่ เม่ือเราจะเอาอาหารทัง้หมด
มาปรุงรวมกัน สัดส่วนเป็นอย่างไรถึงจะอร่อยได้  กินทีละอย่างมันไม่
อร่อย  ผกัคําหนึ่ง เป็ดคําหนึ่ง เกลือคําหนึ่ง มนัจะเป็นอย่างไร  มนัต้อง
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ได้  ในอนาคตก็ได้  ใช้อะไรเป็นหลกั ใช้อดีตเป็นหลกั  เราคาดการณ์ได้
ว่า เราใช้ชีวิตมาจนถึงจดุนีแ้ล้ว   และคาดการณ์ว่า ชีวิตจากจดุนีไ้ป  ปี
หน้ารูปร่างกลางตัวเราจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง  อะไรเป็น
หลกัฐาน ก็คนท่ีเกิดก่อนเรามีเยอะแยะไปน่ี    เราคาดการณ์ตามความ
เป็นจริง   

ตวัอย่างเช่น ตอนนีเ้ราอาย ุ30 ปี  เราเห็นคนอาย ุ50 ปี ก็คิดว่า 
ถ้าเราอายุ 50 ปี เราจะเหมือนคนนัน้ไหม  รูปร่างกลางตัวทุกส่วนก็
เหมือนเขานั่นแหละ   เม่ือเราเห็นคนอายุ 60 ปี 80 ปี รูปร่างเราจะ
เหมือนคนนัน้ไหม  เราต้องคาดการณ์ตามหลกัความเป็นจริง  สร้างเร่ือง
ขึน้มา  เม่ือถึงกาลวาระสดุท้ายของชีวิต คือ ตาย  ถ้าเราลมหายใจไม่มี
เหมือนเขา  หรือจิตออกจากร่างเขาแล้ว เราจะเหมือนเขาไหม  ให้
จินตนาการมองหาอนาคต  เม่ือนําศพไปเผา ไปทิง้ไว้ในป่า  ทิง้ไว้หนึ่ง
วนั สองวนั  ลกัษณะรูปร่างจะเป็นอย่างไร ก็จะพุพอง ใหญ่ขึน้ บวมขึน้  
นานเข้าก็เกิดนํา้เน่านํา้เหลืองออกมา   

น่ีคือคาดการณ์ตามหลกัความเป็นจริง  ถ้าไม่เช่ือก็เอาคนตาย
มาเป็นหลกัฐานได้น่ี  เอาหมาตายมาเป็นหลกัฐานก็ได้  ไปสงัเกตดวู่า 
แต่ละวนัเป็นอย่างไร  น่ีคือคาดการณ์ให้เหมือนคนอื่นตาย หรือสตัว์อื่น
ตาย   เม่ือเน่าเหม็นก็มีแมลงวนัมากิน มาขีใ้ส่ เกิดเป็นหนอน  หนอนก็
กินอวยัวะทกุสว่น  เราตายก็ไม่ตา่งกบัหมาตายก็ไม่ตา่งกนัเลย  กลิ่นเรา
ตายกบักลิ่นหมาตายก็ไม่ตา่งกนัเลย   ต้องคาดการณ์ตามความเป็นจริง  
สมมติเร่ืองให้ได้  เป็นการใช้ปัญญาคาดการณ์   

คําว่า ปัญญา เพียงคําเดียว คนส่วนมากจะไม่เข้าใจ  ปัญญาก็
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น่ีคือการบังคับตัวอัตตาให้ลดลงได้   หลวงปู่ ขาวท่านพูดว่า ให้ฝึกตัว
เป็นผ้าขีริ้ว้ผืนหนึ่ง  ของตํ่าๆ  คนจะมองข้ามไป   คนไม่ปฏิบตัิ ไม่ยอม
ตวัเอง ปัญหาจะเกิดขึน้  สิ่งท่ีสกปรกโสโครกท่ีเราทําไปทกุวนั  ท่ีเราพดู
ออกไปทกุประโยค  มนัเหม็นขนาดไหน แต่เราไม่รู้ตวัเอง  ปัญหาต่างๆ 
เราไม่เห็น  คือ ปัญญาญาณไม่มี ความรู้รอบทางปัญญาไม่มี  จึงเกิด
ปัญหาขึน้ 

ปัญหาสว่นหยาบๆ อย่างนี ้ยงัไม่รู้ตวัเอง  สว่นปัญหากิเลสตา่งๆ 
มากมายมหาศาลละเอียดกว่านี ้ก็จะรู้ไม่ได้  เพราะมันละเอียดมาก   
เราต้องฝึกปัญญาขึน้มา แก้ปัญหาไปทีละขัน้ละตอน  ไม่ใช่ว่าฮวบฮาบ
จะละกิเลสอย่างนัน้อย่างนี ้มันละไม่ได้  เพราะเดี๋ยวนีไ้ม่ใช่เหมือนครัง้
พทุธกาล 

ในสมยัครัง้พทุธกาลพระพทุธเจ้าสอน  ทําไมจึงมีคนละกิเลสได้
มากมายขนาดนัน้  เพราะพระพุทธเจ้ามีพระญาณหยั่งรู้ว่า  แต่ละคน
นัน้เม่ือครัง้อดีตชาติได้สร้างบารมีมาอย่างไรบ้าง  สร้างท่ีไหน สร้าง
อย่างไร พระองค์เจ้ารู้ และนําอุบายธรรมะท่ีเขาสร้างบารมีมาแล้วใน
อดีตเป็นองค์ประกอบ คือยกเร่ืองขึน้มา  อธิบายให้เขาเกิดความสะดุ้ ง
ตวัขึน้มา  ให้เกิดความสํานึกตวัขึน้มา  ตวับารมีท่ีเขาสร้างมาในอดีตก็
สวมกนัพอดี เป็นอบุายธรรมปฏิบตัิเข้าสู่กระแสพระนิพพานเท่านัน้เอง  
ในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าไม่ได้เทศน์สุ่มสี่สุ่มห้าเหมือนทุกวันนีน้ะ  
ท่านจะดคูนก่อนว่าในอดีตสร้างบารมีมาอย่างไร  ถ้าเขาสร้างบารมีมา
อย่างนี ้ก็ต้องให้อบุายเขาอย่างนี ้ ให้ตรงกบัอบุายท่ีเขาสร้างมา  ให้ตรง
กบับารมีท่ีเขาสร้างมา  เพ่ือให้โยงตอ่กนัได้    คนนัน้สร้างบารมีมาอย่าง
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หนึง่ แตไ่ปเทศน์อีกอย่างหนึง่ก็ไม่ได้  ธรรมะของพระพทุธเจ้าไม่ใช่ว่าจะ
ไปแก้กิเลสทกุขัน้ตอนทกุคน ไม่ได้นะ  ได้เฉพาะบางคน  ถ้าคนนัน้สร้าง
บารมีมาอย่างนีเ้อาธรรมะอบุายนีไ้ปใส ่ก็ได้   

เหมือนกบัหมอท่ีดี ก่อนจะให้ยาคนป่วย เขาจะสํารวจตรวจตรา
ก่อนว่า ผู้ ป่วยป่วยเป็นโรคอะไรกันแน่  เขาจึงให้ยาคนป่วยไปกิน โรคก็
หายวนัหายคืนไปได้  หรือมากกว่านีก้็จะมีการผ่าตดัเอ๊กซเรย์ดฟิูล์มว่า 
เป็นโรคอะไรอยู่ท่ีไหน  เมื่อผ่าเข้าไปก็จะได้ถกูจดุเป้าหมายท่ีต้องการผ่า   
คนเป็นหมอต้องเอ๊กซเรย์เป็น ดฟิูล์มเป็นด้วย  ผ่าตดัให้เป็นด้วย  ให้ยา
ตนเองเป็นด้วย  ก็จะหายวนัหายคืนได้  น่ีเรียกวา่ ให้ยาถกูจดุ 

ทีนี ้เราต้องฝึกเป็นหมอ  เป็นหมอเราเอง  เป็นคนป่วยเอง  เป็น
คนผ่าตัดเอง เป็นคนให้ยาเอง  ครบสูตรทัง้หมด  ผ่าตัดให้เป็น  ผ่า
ตรงไหน ผ่าตรงปัญหาท่ีเกิดขึน้กบัเรา ท่ีเราสร้างขึน้มา ผ่าออกเสีย  สิ่ง
ไม่ดีไม่งามผ่าออกเสีย  การพดูไม่ดี เอาออกทิง้ไป  การทําไม่ดี ก็ตดัทิง้
ไป  น่ีเรียกว่า การผ่า ตดัออกซะ สิ่งไม่ดีไม่งาม  คือรักษาไม่ให้โรคใหม่
เกิดขึน้ด้วย  รักษาโรคทางใจ  ให้โปร่งใจ ให้โล่งใจ  เป็นคนไม่มีปัญหา  
ไม่มีความผูกพันกับสิ่งใดๆ  นั่นแหละคือปัญหาความผูกพัน  ความ
ผกูพนัมีหลายชนิดมากมายมหาศาล ใครเป็นคนสร้างให้เรา  เราเป็นคน
สร้างเอง  ตณัหาความอยากเป็นตวัพาสร้าง  คืออยากอย่างนีทํ้าอย่างนี ้
ขาดทนุไปสร้างใหม่แล้วก็ขาดทนุอีก    น่ีคือสร้างปัญหาขึน้มา เอาความ
อยากเป็นนาย  ทีแรกวา่อยากดี  สดุท้ายชัว่ก็ได้ 

ปัญหาตวัเดียวเป็นดาบสองคม  การรักษาศีล ภาวนาปฏิบตัิ ฟัง
เทศน์ ฟังธรรม  อยากอย่างนีเ้ป็นทางท่ีดี  ต้องส่งเสริมให้ดีมากขึน้  แต่
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ร่างกายสว่นนัน้เป็นสิ่งสกปรกโสโครก พดูได้พดูถกูตามหลกัการ  แต่ไม่
เห็นความจริง  จงึไม่ได้ผลอะไรดีขึน้  มนัก็ถกูอยู่เพียงรู้ตามหลกัการ  แต่
ไม่เห็นความเป็นจริง  เพราะตวัเห็นเป็นตวัตัดสินขัน้สดุท้าย  ถ้ารู้เห็น
ธรรมดาจะทําอะไรไม่ได้เลย   

สมมติวา่ เราพดูเร่ืองคนตาย  ตายเป็นอย่างนัน้อย่างนี ้ ก็พดูถกู
ตามหลกัการ  แต่ถามความจริงว่า เห็นเขารึยังว่าตาย  ก็ไม่เห็น  ถาม
เขาว่า ตายท่าไหน นอนตายท่าไหน นอนหงาย นอนควํ่า นอนตะแคง 
มันต้องเห็นด้วยว่า กิริยาตอนตายเป็นอย่างไร  น่ีคือ การสร้างญาณ
ขึน้มากับตวัเองเป็นสําคญั  ทีนีอ้ะไรเป็นตวัสร้าง คือ สมมติ  ต้องสร้าง
สมมติขึน้มาก่อน  จินตนาการสร้างภาพขึน้มา ให้ภาพเป็นหลกัเหมือน
ความจริงทัง้หมด  เรานึกภาพเก่าๆ ท่ีเคยเห็นคนตายทัง้หมด  หลบัตาก็
ดี ลืมตาก็ดี  เราจินตนาการขึน้มา น่ีคือจุดเร่ิมต้นของการสร้างญาณ  
โดยการสมมตินัน่เอง  แล้วมาเห็นในญาณตวันี ้เห็นในสมมติตวันี ้  

น่ีคือ ญาณทัสสนะ เป็นหลักท่ีสําคัญ  ถ้าไม่สร้างญาณตัวนี ้
ขึน้มาจะไม่เห็นของจริง ไม่ รู้ของจริง  แต่คนเราไม่เห็นตัวนี ้ ได้แต่
พิจารณาไปตามหมวดธรรมเฉยๆ  หมวดนัน้หมวดนี ้นั่นคือ พูดตาม
ธรรมเฉยๆ ใครก็พดูได้  ตําราก็มี  ครูบาอาจารย์ก็พูดให้ฟัง  เราเพียงรู้
ตามคนอื่นเขาพดู  ให้เราเห็นด้วยปัญญาของตนเองสิ  รู้ตามคนอื่นพูด
ให้ฟัง ทําอะไรไม่ได้เลย  ต้องรู้เห็นด้วยตนเอง  เรียกว่า ปัญญาญาณ  
ให้เราฝึกขึน้มา ใหม่ๆ ก็ไม่ชํานาญหรอก  ให้เราฝึกไว้จนชํานาญ เกิด
ญาณขึน้มา  สร้างญาณหยาบๆ ไว้ก่อน  จินตนาการก็ดี  คาดการณ์ก็ดี  
การคาดการณ์จะเป็นตวัเสริมปัญญาได้เป็นอย่างดี  คาดการณ์ในอดีตก็
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เสียเวลา เสียประโยชน์ เกิดปลิโพธขึน้มา    ตวัอย่าง คือ หลวงพ่อเป็น
ครูอาจารย์คนขึน้มาทกุวนันี ้ก็ไม่มีรูปแบบ  ตอนแรกของการปฏิบตัิก็ไม่
มีรูปแบบ  ไม่คิดด้วยซํา้ไปวา่เราจะมีธรรมะเกิดขึน้   

ในช่วงนัน้ มีหลวงพ่อบุญมา ท่านสั่งไว้ว่า “ทูล คํ่าๆ ให้ไปหา
หน่อยนะ”  เราก็คิดวา่ เอ ท่านเป็นอะไร ไม่สบายรึเปลา่ ขาดอะไรรึเปล่า  
เม่ือไปหาท่าน  ท่านเดินจงกรมอยู่ เม่ือท่านหยุดและเรียกขึน้กุฏิ  แล้ว
ท่านก็นอนลง แล้วบอกว่า จับเส้นให้หน่อย   เราก็จับไม่เป็น ได้แต่บีบ
นวดไปอย่างนัน้เอง   พอท่านบอกวา่ พอ แล้วท่านก็ลกุนัง่ เราก็รอดทู่าที
อยู่  ท่านถามวา่ อยากฟังเทศน์ไหม  เราตอบวา่ อยากครับ  ท่านก็เทศน์
ต่อว่า  “เกิด..ดบั   เกิด..ดับ  เข้าใจรึยัง”  เราตอบว่า “เข้าใจแล้วครับ”  
ท่านก็พดูต่อว่า “เกิด..ดบั  ไป กลบับ้านได้”  น่ีคือการฟังเทศน์ครัง้แรก
ในชีวิต  หนึ่งนาทีเท่านัน้  พอได้ยินคําว่า เกิดดับ มันซาบซ่านถึงใจทั่ว
ทกุรูขมุขน  เวลาเดินกลบับ้านมนัโล่ง เบากายเบาใจ  ก็มาพิจารณาว่า 
คําว่า เกิดอย่างไร  ดบัอย่างไร  มองดธูาตภุายในบ้าง  ดธูาตภุายนอก
บ้างว่า มันเกิดอย่างไร  มันดับอย่างไร  ขยายสร้างภาพจินตนาการ
ขึน้มา  ถ้าไม่สร้างภาพเราจะไม่เห็นคําว่าเกิดเป็นอย่างไร ถ้าเราไม่สร้าง
ภาพเราจะไม่เห็นคําว่าดับเป็นอย่างไร  เพียงพูดเฉยๆ จะไม่เห็นอะไร  
ไม่ใช่รู้ธรรมดานะ ต้องเห็นด้วย  เห็นวา่เกิดและรู้วา่เกิด  เห็นว่าดบัและรู้
ว่าดับ   น่ีเรียกว่า เห็นก่อนรู้   ถ้ารู้ก่อนเห็น ปัญหาจะเกิดขึน้ จะไม่มี
อะไรดีขึน้เลย   

เหมือนกบัเราพิจารณาธรรมะหมวดนัน้หมวดนี ้เช่น กายคตาสติ  
หรือ อสุภะก็ดี  ส่วนมากนักปฏิบัติจะไม่เห็นส่วนนี ้แต่ก็พูดได้ว่า 
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ตณัหาความอยากบางตวั เป็นสิ่งไมดี  พยายามผ่าทิง้ ตดัทิง้ซะ สิ่งไม่ดี
ไม่งาม  เอาอะไรเป็นตวัวดั ไม่ดีคืออะไร   ก็จะโยงหาอตัตาอีกเน่ียเหละ  
กิเลสตณัหาทัง้หมดอาศัยอยู่กับอัตตาของเรานั่นเอง  คือใจเรานั่นเอง   
ต้องผ่าออกให้เป็น   ต้องเลือกได้อะไรควรเอา ไม่ควรเอา   ถ้าเรา
หายขาดเลย  เอาไปได้ไหม  โรคต่างๆ ท่ีควรผ่า จะกินยาอย่างเดียว
ไม่ได้ ต้องผ่า  เช่น เนือ้งอกในสมอง   ต้องผ่า กินยาไม่ได้  หรือโรคน่ิว 
ต้องผ่า  ดดู้วยว่าอนัไหนควรผ่า ไม่ควรผ่า  น่ีเราต้องผ่าตาตวัเอง ผ่าให้
เป็น  ผ่าความเห็นคือตวัอตัตาใหญ่    

น่ีคือปัญญา ฝึกปัญญาของเราให้เป็น  ฝึกคิดให้เป็น  ความคิด
ท่ีว่า  มีเหตผุลเป็นตวัตดัสินชีข้าด อนัไหนจริง อนัไหนไม่จริง  อนันีเ้ป็น
เหตอุย่างนี ้ อนันีเ้ป็นผลอย่างนี ้   ต้องรู้จกัเหตรูุ้จกัผล จะว่าดีหรือว่าชัว่  
ถ้าอยากดีอย่างเดียว ไม่รู้จกัคําวา่ชัว่ จะดีได้อย่างไร เพราะจะทําดีไม่ถกู  
มนัต้องรู้จกัชัว่ด้วย ชัว่คืออะไร   เหมือนกบัว่า คนขาว  หากขาวหมดทกุ
คนแล้ว  เอาตวัอะไรมาวดัตวัขาว  ไม่มีสมมติว่าขาวเลย   มนัต้องมีคน
ดําแฝงอยู่ เป็นตวัวดั  เร่ืองความสงูความตํ่าก็เหมือนกนั  หากทกุคนสงู
เสมอกนัแล้ว คนตํ่าไม่มี  จะมีคําสมมติว่าสงูได้ยงัไง   หรือว่าคนทกุคน
สวยขึน้มาทัง้หมดแล้ว  สวยเสมอภาคกนั จะเอาอะไรมาสวย   ต้องมีคน
ขีเ้หร่แฝงอยู่  มาตดักนั จงึจะดไูด้วา่น่ีสวยน่ีขีเ้หร่    

นีฉ้ันใด  ความดีท่ีว่ามานี ้ เราก็ต้องรู้ว่า ความไม่ดีคืออะไร  น่ี
คือตวัวดักนั  ตวัตดักัน    ความดีคืออย่างนี ้ความไม่ดีคืออย่างนี ้   คน
ทําดีทําอย่างนี ้ คนพูดดีพูดอย่างนี ้ เพราะอะไร  เพราะคําพูดไม่ดีมัน
แฝงอยู่  จึงวดักันได้ เทียบกนัได้   การทําไม่ดีก็แฝงอยู่   จึงแตกต่างกัน
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อย่างนี ้
เราคนเดียวมีทัง้พูดดี  และพูดไม่ดี  ทัง้สองอย่างฝ่ายไหน

มากกว่ากัน  พูดไม่ดีเป็นส่วนใหญ่ พูดดีเป็นส่วนน้อย  หรือการทําก็
เหมือนกนั  ทําดีเป็นส่วนน้อย  ทําไม่ดีเป็นส่วนใหญ่  คําว่า ดี  จึงต้องรู้
ว่าสิ่งไม่ดีคืออะไร  การปฏิบตัิพืน้ๆ ธรรมดา   ให้ปฏิบตัิต่อวาจาตนเอง
อย่างนี ้ทําได้ไหม  หาประโยคคําพูดพยายามหล่อหลอมใช้ความคิด  
หาเหตุผลต่างๆ พูดออกมาแต่ละประโยคแต่ละสํานวน  ่่ให้คนอื่น
ยอมรับคําพดูของเราได้  เราจะพดูอย่างไร 

การทําก็เหมือนกนั ต้องเลือกคดัจดัสรร  เรียกวา่  
นิสมัมะ กะระณงั เสยโย  ใคร่ครวญเสียก่อนจงึพดู จงึทํา 
ใคร่ครวญ หมายถงึ ปัญญาครุ่นคิด ตรึกตรองดวูา่ ถ้าพดูอย่างนี ้ 

คนอื่นจะว่าอย่างไรกับเรา  การศึกษาธรรมะส่วนมากเราจะไปเอาตาม
ตํารา  เหมือนกบัวา่ ดฉูลากยา หยดุไม่เป็น วางไม่เป็น  อ่านไปทัง้วนัทัง้
คืน   จนไม่มีเวลากินยาได้เลย    การศึกษาธรรมะไม่ใช่ว่าจะเอาตาม
ตําราทัง้หมด   ตํารามีอยู่ในตวั อ่านอยู่ทุกวนัๆ  เป็นตําราท่ีนักปราชญ์
เขียนขึน้ เป็นหลักการนิดหน่อยเท่านัน้เอง   แต่ธรรมะท่ีมากกว่านีมี้
มหาศาล  หากเราจะศกึษาธรรมะ แตเ่ราไม่ต้องการศกึษาจากตํารา  เรา
จะศึกษาได้ไหม  ได้  ให้ศึกษาจากคน  เอาคนเป็นกระดานดําเป็นตัว
ศกึษา   

เช่น เราทราบว่า เขาเป็นคนดี  ก็ต้องศึกษาว่า ดีอย่างไร  ใน
สงัคมฝ่ายธรรมะ เขาว่าดี ดีอย่างไร  เราไปแอบดจู้องมองว่า คนดี เขา
พดูอย่างไร การใช้หางเสียง พดูอย่างไร  คือ ศกึษาสํานวน หางเสียง  ถึง
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เอาให้เตม็ท่ีเลยนะ  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 พฤศจกิายน 2542 
 
เร่ืองอาหารการกิน ถ้าไม่มีรูปแบบก็ไม่ได้เสียหายอะไร  เราจะ

ไปยึดรูปแบบอะไรมากไม่ได้  ดูกาลเวลา กาลไหนเป็นอย่างไรนั่นเอง  
กาลไม่จําเป็นก็เพียงนํา้พริกเทใส่ใบตอง กินเข้าไปก็อิ่มเช่นเดียวกนั  มี
คุณค่าเท่ากันกับใส่ถ้วย ใส่จาน  ไม่ต้องไปกังวลว่า ไม่ได้ใส่ถ้วยจาน
สวยๆ  อย่าไปหารูปแบบอะไรมากมาย เสียเวลาเปล่า  จะไปสรรหา
เก้าอี ้โซฟา ก็ไม่จําเป็น ดูกาลเวลา สมควรหรือไม่เท่านัน้เอง  เราเอา
หลกัสําคญัคือ อิ่ม  กินเข้าไปแล้วอาหารลงท้องไปบํารุงธาตขุนัธ์เท่านัน้
ก็พอ 

การภาวนาปฏิบัติก็เช่นกัน  อย่าให้มีรูปแบบอะไรมากนัก  
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ปัญญาท่ีฝึกให้ถูกทาง  จะไปทําสมาธิให้เกิดปัญญา น่ีไม่มีในหลัก
ศาสนาพทุธเลย  สมัยพุทธกาลไม่เป็นอย่างนี ้ ไปหาอ่านดวู่า สาวกใน
ครัง้พทุธกาลมีใครบ้างเป็นอย่างนี ้  ปัญญาต้องศกึษาให้ดี  น่ีพวกเราไม่
ศกึษาอะไรเลย  ทําไมพระก่อนท่ีจะมาสอนคน  จึงไม่ศกึษาหลกัในสมยั
ครัง้พทุธกาลบ้าง  เร่ิมต้นท่านทัง้หลายก็เป็นปถุชุนคนธรรมดานัน่แหละ  
แตท่่านปฏิบตัิอย่างไร  จงึจะเป็นพระอริยเจ้าได้      

ถ้าสมัยนีมี้พระพทุธเจ้าเกิดขึน้ คนจะเป็นพระอริยเจ้ามากมาย
มหาศาลเลยทีเดียว  เพราะมีคนสนใจปฏิบตัิมาก แต่หลกัการปฏิบตัิไม่
สมบูรณ์แบบ   ดังนัน้ถ้าพระพุทธเจ้ามาสอนเองคงจะมีพระอริยเจ้า
มากมายมหาศาล   เพราะทกุคนมีบารมีพร้อมแล้ว  แต่ไม่มีคนใดจะมา
จดุประกายว่า บารมีเราสร้างมาอย่างไรเท่านัน้เอง  ต่างคนต่างสุ่มเดา
กนัไป  บรรดาพระอรหนัต์ทัง้หมด ไม่มีองค์ใดมีญาณหยัง่รู้วาสนาบารมี
ของคนได้   ผู้ จะรู้บารมีของคนได้ มีแต่พระพุทธเจ้าองค์เดียวเท่านัน้  
เหมือนกบัหมอให้ยาแก่คนป่วยถกูโรค ก็หายวนัหายคืน  แต่เดี๋ยวนีพ้วก
เราได้แตป่ฏิบตัิสุม่ๆ เดาๆ เหวี่ยงแห  ดงึขึน้มาจะมีปลารึเปลา่  เหวี่ยงไป
เร่ือย ดึงไปเร่ือย  ดึงขึน้มาได้แต่ขี ้ ไม่มีปลาเลย  ถกูแต่ขีโ้กรธ ขีโ้ลภ ขี ้
หลง ขีเ้กียจ ขีค้ร้าน   

น่ีคือให้อบุายธรรมมาทัง้หมด  ให้พวกเราช่วยกนั สอนกนั ดงึกนั  
ทุกคนเคยเห็นหมาดึงล้อเลื่อนไหม   หมายังดึงล้อเลื่อนคนได้เลย  
ช่วยกนัไป ลากกนัไป ดงึกนัไป ถไูถกนัไป   หรือจะเป็นแบบ บอดจงูบอด 
ไปไม่รอดเพราะบอดจูงกัน ก็ไม่รู้แหละ  หรือจะเป็นแบบ คนตาดีจูงคน
ตาบอด  ไปไม่รอด เพราะบอดจูงกลับ  เอาละ ต่อไปก็เข้ากลุ่มกันต่อ  
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ประโยคเดียวกัน แต่หางเสียงคนละอย่าง  ก็มีปัญหาได้   ถึงจะพูดถูก 
แตห่างเสียงใช้ไม่ได้ ก็มีปัญหาอีก   

ยกตัวอย่าง  แม่บอกลกูว่า กินข้าวแล้วไปเลีย้งควาย (พูดด้วย
นํา้เสียงกระแทกดดุนั)  ประโยคถกู แตนํ่า้เสียงไม่ดี มีกิริยาประกอบด้วย  
ลกูเป็นเดก็จงึร้องไห้   พ่อจึงมาถามว่าร้องไห้ทําไม    ลกูก็ตอบว่า  แม่ด ุ  
พ่อจงึถามแม่วา่ ทําไมดลุกู  แม่ตอบวา่ ไม่ได้ด ุบอกดีๆ ก็ร้องไห้เอง  พ่อ
ถามต่อว่า  บอกดีๆ บอกยังไง พูดสิ   แม่ตอบว่า  กินข้าวแล้วไปเลีย้ง
ควาย  (นํา้เสียงอ่อนหวาน  ตรงข้ามกบัครัง้แรก)  จะเห็นได้ว่า ประโยค
เดียวกนัแต่แตกต่างกนัท่ีสําเนียงการพดู  หางเสียงไม่เหมือนกนั   ไม่ใช่
ว่าคําพูดถูกจะดีทัง้หมดนะ  วาจาออกไปจะพูดอย่างไร  น่ีเรียกว่า 
ปฏิบตัิทางวาจาให้เป็น   

การทําทางกายก็เช่นเดียวกนั ต้องเลือกคดัจดัสรร  สํารวมกาย
วาจาอย่างไร  ระวงัในการทํา  ระวงัในการพดู  สํารวมไม่ใช่ว่าจะหลบัหู
หลับตาอยู่ป่าอยู่เขาไม่ต้องเห็นหน้าคน  นั่นเป็นอีกเร่ืองหนึ่ง    คําว่า 
สํารวม ถงึจะอยู่รวมกนัเป็นกลุม่เป็นก้อน   เวลาพดู อย่าให้ประโยคไหน
ไปแทงใจคนไหน  สําเนียงพูดออกไปแทงใจใครอย่างไร  น่ีคือสํารวม 
รักษาคําพดูให้เป็น  ทางกาย ทางตา ก็เหมือนกนั  สํารวมทางตาไม่ใช่ว่า
หลบัตาป๋ี  ให้เห็นกนัได้  แตใ่ห้ทําอย่างไรให้ตามีเสน่ห์  ให้คนอื่นมีความ
รักตอ่เรา โดยใช้ตานัน่แหละ  การปฏิบตัิแค่ใบหน้าอย่างเดียวก็เหลือกิน
แล้วนะ ทางโลกนี ้

หน้าเรามีอะไรบ้าง  ก็มีตานั่นแหละ  เราใช้สายตาอย่างไร  
ทําไมจงึมีคําสมมติวา่ ตาเปรีย้ว ตาขม  ตาหวาน มากมาย  หรือปากเรา
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ก็เช่นกัน  คําพูดออกมาแต่ละประโยค  ปฏิบัติคําพูดอย่างไร  น่ีคือ
ภาคปฏิบตัิพืน้ๆ ธรรมดาท่ีพวกเราไม่ทํา  มองข้ามตวัเอง  ด้วยเหตนีุ ้จึง
มีหลายคนพูด  คนกลุ่มนัน้ไปปฏิบตัิหลายปีแล้วนะ  สองปี ห้าปี สิบปี 
ทําไมไม่ดีขึน้สกัที  เวลาปฏิบตัิก็เหมือนกบัดดูี  เวลาออกจากท่ีปฏิบตัิไป
แล้วไปอยู่กับครอบครัวตัวเอง กับสังคมท่ีมีอยู่ เกิดเร่ืองขึน้มา ก่อเร่ือง
คนนัน้คนนี ้ อยากด่าใครก็ด่า อยากว่าใครก็ว่า ตามชอบอกชอบใจ  ดู
กิริยามารยาททางกายไม่น่าดเูลย  ตาเขๆ เขียวๆ แดงๆ ก็ว่ากนัไป  น่ีคือ
ปฏิบตัิได้ยังไง ไม่ต่อเน่ืองกัน  คนไม่มีสติปัญญา เอาอะไรให้ก็โยนทิง้
หมด  ไม่นําไปรักษาตนเองได้  ไม่นําไปปฏิบตัิตนเองได้ น่ีคือปัญญา   

ตัวปัญญาเป็นตัวนําทัง้หมด  ไม่ว่างานทางโลก หรืองานทาง
ธรรม  หากขาดปัญญามีแต่พังกับพังอย่างเดียว  ความรอบคอบไม่มี  
ความรอบรู้ไม่มี  เหตผุลก็ไม่มี  ดงันัน้จงึควรฝึกปัญญาให้ดี  อย่าเพิ่งเอา
มรรคผลนิพพานในขณะนีเ้ลย  ในช่วงนีเ้ป็นหัวเลีย้วหัวต่อ  เราศึกษา
ธรรมะแต่ปัญญาเรายังไม่สามารถครอบคลุมทุกอย่างได้  ต้องศึกษา
พร้อมกนัหลายสิ่งหลายอย่าง  การปฏิบตัิธรรมในสงัคมโลกทําอย่างไร  
การปฏิบัติธรรมเพ่ือเอาตัวรอดทําอย่างไร เพ่ือมรรคผลนิพพานทํา
อย่างไร  มนัมีขัน้ตอนของมนัอยู่   น่ีคือภาคปฏิบตัิ 

คําวา่ ตน  มีสองตนด้วยกนั  ตนทางรูป เรียกวา่ รูปธรรม  อีกตน
คือ  ตนทางนาม เรียกว่า นามธรรม  ให้เราศึกษาตนของรูปก่อน  ให้
เข้าใจส่วนนีก้่อน  ตนของรูปมีอะไรบ้าง  ตนของรูปภายในมีอะไรบ้าง  
ตนของรูปภายนอกมีอะไรบ้าง  ต้องศึกษาตนสองตนให้โยงกันได้   ถ้า
เรามีตนแล้ว ของของตนก็ต้องตามมา   
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แตพ่ระพทุธเจ้าของเราฉลาด  เม่ือทําสมาธิกบัฤาษีแล้ว ก็ยกมาทําหลกั
ปัญญาได้เลย   ฝึกปัญญาก่อนแล้วนําสมาธิมาเสริม  ต้องเตรียมการ
ลว่งหน้าไว้    

งานทุกงานต้องมีการเตรียมการล่วงหน้าก่อน  ยกตวัอย่างเช่น  
โทรศพัท์ ก่อนโทรศพัท์ต้องเตรียมการลว่งหน้าไว้ก่อนว่าจะพดูเร่ืองอะไร   
ไม่ใช่วา่ กดไปหาเพ่ือนฝงูแล้วก็พดูวา่ ฮลัโหล ฮลัโหล  ไม่พดูอะไร  น่ีมนั
คนบ้าหรือคนดี   ต้องเตรียมการล่วงหน้าไว้ก่อนว่าจะพูดเร่ืองอะไร 
ก่อนท่ีจะโทรศพัท์ไปหาเพ่ือน    น่ีคือ ความคิดเป็นตวันําหน้า  การพดูก็
เหมือนกนั  ต้องเตรียมความคิดตรึกตรองไว้ก่อนวา่จะพดูเร่ืองอะไร  การ
ทําก็เหมือนกัน  ต้องเตรียมไว้ก่อนจะทําอะไร  น่ีคือ  คิดก่อนพูด  คิด
ก่อนทํา อนันีเ้ข้าใจกนัอยู่  แตทํ่าไมเวลาทําสมาธิไม่คิดอยางนีบ้้าง   

เหมือนกับ ทหารท่ีออกไปสู้ รบ  ก็ต้องมีการฝึกซ้อมก่อน  ไม่ใช่
พอไปถงึสนามรบแล้วค่อยเตรียม ซ้ายหนั ขวาหนั  ตายกนัพอดี  นัน่คือ
ต้องฝึกให้ชํานาญไว้ก่อน   หลบท่ีบังเกอร์  ขุดหลุมอย่างไร  ต้อง
เตรียมการไว้ก่อนเข้าสนามรบ   ฝึกยิงกระสนุปืนไม่รู้ว่าก่ีร้อยนดัพนันัด 
จนมีความชํานาญในการฝึก  ไม่เช่นนัน้ก็ยิงไม่เป็น หันกระบอกปืนใส่
หน้าแล้วเหน่ียวไก  ปังเดียวเรียบร้อย   หรือตํารวจก็ต้องฝึก  วิธีการ
สืบสวนสอบสวนก็ต้องฝึก  เม่ือเห็นคนร้ายอย่างนี ้ จะมีวิธีการสืบสวน
สอบสวนอย่างไรก็ต้องฝึก เพ่ือให้ได้ข้อมลูความจริง   ไม่ใช่จบัคนร้ายมา 
เลีย้งไว้ อีกไม่นานก็ปลอ่ย ทําอะไรไม่ได้   

ทุกอย่างต้องมีการฝึก  การเตรียมการเป็นหลักใหญ่สู่ชัยชนะ 
เพ่ือทํางานให้ได้เต็มท่ี  น่ีคือปัญญาท่ีเราต้องการ  แต่เราต้องการ
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มาตีความวา่ต้องนัง่กิน  มนัตีความหมายผิดไป     
คําว่า สมาธิ อย่าผูกขาดว่าต้องนั่งสมาธิ  เดินก็ทําสมาธิได้  

ทํางานอยู่ก็ให้ตัง้ใจแน่วแน่ในการทํางาน   สมาธิคําเดียวมีหลาย
ขัน้ตอน หลายอุบายด้วยกัน   ต้องศึกษาว่าสมาธิตัง้ใจมั่นทําอย่างไร  
สมาธิความสงบทําอย่างไร   สมัมาสมาธิ  มิจฉาสมาธิ  โมหสมาธิ เป็น
อย่างไร ต้องศกึษา  น่ีเราไม่ศกึษาได้แต่นัง่พทุโธ อยู่อย่างเดียว   พทุโธ
นกแก้วนกขนุทองเฉยๆ    พอเกิดเป็นสมาธิขึน้มาก็ตนัอยู่อย่างนัน้   การ
ทําสมาธิเพ่ือละกิเลส   ทําไม่ได้  ไม่มีหลกัฐานศาสนาพุทธบอกไว้เลย  
แตต่ําราสมยันีเ้ขียนกนัขึน้มา  

น่ีคือไม่มีการศกึษาทางปัญญา  ทําอะไรจึงคลาดเคลื่อนไปหมด  
เขาทําสมาธิเพ่ือประกอบปัญญา เพ่ือเสริมปัญญาเท่านัน้   ถ้าทําสมาธิ
ได้แต่ไม่มีปัญญาเสริม  ก็จะมีความสขุประเดี๋ยวประด๋าว  เดี๋ยวก็เสื่อม  
ไม่มีความก้าวหน้าเลย  มันต้องมีการเตรียมการล่วงหน้า  สมมติว่า 
พรุ่งนีเ้ราจะทําบญุตกับาตร  วนันีเ้ราต้องเตรียมอาหารไว้ก่อนไม่ใช่หรือ  
ต้องเตรียมวนันี ้  จะทําบญุบ้านก็ต้องเตรียมวนันี ้จะมีอาหารอะไรเลีย้ง
แขกบ้าง   พอตื่นขึน้มาก็เร่ิมทําได้เลย เพราะเตรียมไว้แล้ว  ถ้าไม่เตรียม
ไว้จะเอาอะไรให้แขกกิน  มนัผิดธรรมดา  ผิดธรรมชาติ   น่ีก็เช่นกนั การ
ฝึกปัญญาต้องเตรียมปัญญาไว้ก่อน  แล้วค่อยทําสมาธิ  เม่ือทําสมาธิ
แล้ว ก็นํากําลงัของสมาธิมาเสริมปัญญาได้เลย    

การพดูว่าทําสมาธิไปเถอะ  เม่ือจิตสงบแล้วจะมีปัญญาเกิดขึน้ 
เป็นไปไม่ได้เลย พูดลอยๆ  ไม่มีเหตุผลจะฟังได้  ขาดการศึกษา   
หลกัการทําสมาธิเป็นหลกัสากลของโลก   พวกฤาษีเขาก็ทําสมาธิตวันี ้  
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ตนภายใน หมายถึง ธาตสุี่ คือ ธาตดุิน ธาตนํุา้ ธาตลุม ธาตไุฟ  
รวมตวัขึน้มาเป็นตน  ตนตวันีอ้ะไรบงัคบัอยู่ คือ นามบงัคบัอยู่  รับรู้อยู่ 
ปนกันอยู่   เราจะแยกเอาตนหยาบ คือ รูปตน ขึน้มาพิจารณา เราจะ
มองธรรมะระดบัสงูขึน้มาใส่ แต่ก็ทําอะไรไม่ได้  พิจารณาธาตสุี่ให้เป็น
ดินนํา้ลมไฟ  พิจารณาสู่ อสภุะอสภุัง แยกแยะไป  อนันัน้ก็เป็นธรรมะ  
แตเ่ป็นธรรมะระดบัสงู  แตปั่ญญาเราไม่ถงึระดบันัน้ยงัทําไม่ได้ 

คําว่า ตน คือสํารวมตนอนันี ้ สํารวมกายวาจา   กาย หมายถึง
รูปกาย  คือ ธาตุดินนํา้ลมไฟนีท้ัง้หมด    การสํารวมนีมี้อะไรเป็น
องค์ประกอบ   ส่วนภายนอกประกอบคือ ตนภายนอก  นัน่คือ รูป เสียง 
กลิ่น รส โผฏฐัพพะ   ทัง้สองอย่างเป็นของคู่เคียงกันมาตลอด  มีก่อน
ศาสนาพทุธจะเกิดขึน้ในโลก  คนยคุก่อนสมยัก่อนท่ีศาสนาพทุธยงัไม่ได้
เกิดขึน้ในโลก  คนก็มี ตา หู จมูก ลิน้ กาย ใจ  ก็มี รูป เสียง กลิ่น รส 
โผฏฐัพพะ สัมผัสกันมาตลอด ของสองอย่างนี ้ มีตาภายใน กับรูป
ภายนอก สัมผัสกัน  แต่ตาภายใน กับรูปภายใน เราเข้าใจรึยัง  ยังไม่
เข้าใจส่วนนี ้จึงมองหา รูปภายนอกอย่างเดียว  เรียกว่า น้อมไม่เป็น น่ี
คือขาดปัญญาเช่นกนั 

การสํารวม การพูด การทํา  การทํามีก่ีประเภท คือการสัมผัส
ทางตามีอะไรบ้าง คือสิ่งท่ีเราเห็นกนัทกุคน  เร่ืองสมัผสัเป็นธรรมดาของ
สตัว์โลก  แต่ให้ระวงัตวัหนึ่ง คือ ตาภายใน  คือตวัละเอียดกิเลสตณัหา
มนัแฝงอตัตาตวันีอ้ยู่  ปัญญาเราจะหยัง่ถึงไหม  หยัง่ไม่ถึงตวันัน้หรอก 
มันละเอียดยิบเกินไป หยั่งไม่ได้ ยังไม่เห็น  กิเลสตณัหามันแฝงอัตตา
ภายใน หมายถงึนาม   เม่ือกิเลสตณัหามนัแฝงอตัตาภายในคือ นามเรา
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แล้ว  มนัจะคมุไปถงึ อตัตาคือรูปนีด้้วย  มนัคมุถงึรูปภายนอกอีกด้วย  น่ี
คือกิเลสตณัหาแฝงอตัตาภายใน  ตวันีแ้หละท่ีเราต้องการอยากจะทําให้
ได้  แต่ทําไม่ได้ เพราะสติปัญญาเรายังไม่ละเอียดพอ  เราต้องฝึก
ปัญญาพืน้ๆ ให้ชํานาญก่อน  ไม่ใช่จะเอาความคิดความเข้าใจละถอน
ปลอ่ยวาง มนัยงัทําไม่ได้  อย่าไปอยากอย่างนัน้   

เหมือนนักชกนกัมวย  อยากขึน้เวทีไปเอาเข็มขดัโลกมาใส่คาด
เอว  แต่กําลงัวงัชาของตวัเองพร้อมรึยังท่ีจะขึน้ชกชิงแชมป์  เม่ือยังไม่
พร้อมแล้วขึน้ไปสิ อะไรจะดีขึน้ เป็นหมูให้เขาเท่านัน้  จะชกจะต่อย
อย่างไรก็ไม่เคยชก  จะชกตามลําพังตามอําเภอใจตวัเองได้ยังไง  มัน
ต้องมีสตูรในการชก  การชกมนัต้องศึกษาคู่ชกให้ชํานาญก่อนว่า  คู่ชก
นัน้เขาดีขนาดไหน เขาเก่งขนาดไหน เขาออกหมัดอย่างไร ตีศอก
อย่างไร  ต้องศึกษาคู่ต่อสู้ ให้เข้าใจ  เม่ือเข้าใจแล้วยังไม่พอ ยังต้อง
ฝึกซ้อมอีก  การฝึกเราต้องฝึกนอกเวที ฝึกอย่างไร  เตะกระสอบเตะ
อย่างไร การตีศอก ออกหมัด ทําอย่างไร ต้องชํานาญในการฝึกก่อน  
เม่ือชํานาญพร้อมแล้ว จึงขึน้เวทีไปต่อกรกับเขาทีหลัง  การขึน้ไป
เอาชนะเขานัน่แหละ  แตก่็แพ้เขาลงมาได้  เม่ือแพ้เขาก็ต้องมาฝึกตนเอง
ใหม่ว่า เราแพ้เขาตรงไหน  ทําไมเขาเตะถกูเราได้  ทําไมเขาน๊อคเราได้  
เรามีความบกพร่องตรงไหน ก็ต้องมาฝึกวิธีการรับ การปกป้องตวัเองให้
ได้  หลงัจากนัน้ ก็ขึน้เวทีใหม่  เม่ือแพ้อีกก็ต้องมาศกึษาตนเองใหม่  หา
จุดอ่อนตัวเองให้เป็น  ไม่ใช่ว่ามีกําลังอย่างเดียวจะเอาชนะเขาได้นะ  
ความฉลาดในการชกต้องมีหลายๆ อย่าง พร้อมกนั จงึจะเอาชนะเขาได้   

นีฉ้ันใด  การภาวนาปฏิบัติก็ต้องใช้กําลัง  แต่เรารู้จักแต่กําลัง
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ให้เอาหยาบๆ ก่อนเถอะน่า  เอาง่ายๆ ก่อน เพ่ือตดักําลงัไปเร่ือยๆ  ฝึก
ปัญญาให้ละเอียดขึน้เ ร่ือยๆ  ขัน้กลาง ขัน้ละเอียด จนทําลายกัน  
หกัล้างถึงท่ีสดุ    ตวัอวิชชาท่ีเป็นเหตสุร้างโลก  เราจะหักล้างกันถึงขัน้
นัน้   คนจะหนีจากโลกได้  ต้องศกึษาโลกให้เป็น  โลกท่ีเราหลงกนัอยู่ทกุ
วนันี ้หลงอะไร  มาศึกษาความไม่รู้ซะ  ความจริงเป็นอย่างไร  ต้องเอา
ไตรลกัษณ์ประกอบกนัทกุเร่ืองไป   

การใช้ปัญญาพิจารณานัน้อาจเกิดความเหน็ดเหน่ือยเม่ือยล้า
ได้  นั่งคิดมากๆ เหน่ือย ก็เดินคิดได้  เดินคิดมากๆ เหน่ือย ก็ยืนคิดได้  
หรือนอนคิดก็ได้ แต่อย่าให้หลับ  การยืนเดินนั่งนอน เป็นตัวเปลี่ยน
อิริยาบถ  แต่ไม่ใช่หลกัปฏิบตัิโดยตรง  เป็นเพียงทางอ้อม   หลกัปฏิบตัิ
จริงๆ คือ หลกัสติปัญญาท่ีสอนใจตนเองให้เป็น  อย่าผกูขาดว่าต้องนั่ง
ปฏิบัติ  อย่าผูกขาดว่าต้องเดินปฏิบัติ   อย่าผูกขาดว่าต้องนั่งสมาธิ  
อย่าพดูอย่างนัน้   นัง่เป็นอีกเร่ืองหนึง่  สมาธิเป็นอีกเร่ืองหนึ่ง  แต่เรามา
พดูโยงกัน  คําว่าสมาธิจริงๆ แล้วเป็นเร่ืองของใจ  ใจมีความตัง้มัน่แน่ว
แน่   มีความสงบ เป็นเร่ืองของใจ  แต่คําว่า นัง่ เป็นเร่ืองของกาย  ทําไม
เอาเร่ืองของกายมาผกูขาดกบัการทําสมาธิ  สมมติว่าคนนัน้เขานัง่ไม่ได้  
แล้วเขาทําสมาธิได้ไหม  ทําได้   สมมติว่าคนเป็นอมัพาต นัง่ไม่ได้ เขา
ทําสมาธิได้ไหม เขาก็นอนทําได้   เพราะสมาธิไม่ใช่เร่ืองของการนัง่  เป็น
เร่ืองของใจตา่งหาก  เรามาผกูขาดเกินไป 

เหมือนกบัคําวา่ กินข้าวกินปลา  จะมาผกูขาดว่า นัง่กินข้าว  ถ้า
นัง่กินไม่ได้  ก็ยืนกินได้น่ี  ถ้านัง่ไม่ได้  ยืนไม่ได้  ก็เดินกินได้น่ี  หรือนอน
กินก็ได้  การกินข้าวคือการเอาเข้าปาก  เคีย้วแล้วก็กลืน กินจนอิ่ม  จะ
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ยังไง  สมมติว่าโจรปล้นของ แล้วไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวอยู่ท่ีร้านข้างหน้า  
ตํารวจติดตามไปแล้วนั่งโต๊ะเดียวกันนั่นแหละ  โจรก็ถามว่า จะไปไหน
เจ้านาย  ตํารวจตอบ จะไปหาจบัโจรนัน่แหละ  โจรปล้นร้านทองแล้วมา
ทางนีแ้หละ  น่ีคือ ตํารวจไม่รู้จกัหน้าตาของโจรเลย  จงึจบัโจรไม่ได้    

กิเลสตณัหาก็เหมือนกนั  จะไปภาวนาละกิเลส ทําไปเถอะ ยงัไง
ก็ทําไม่ได้  เพราะเราไม่รู้วิธีการของเขา  ศึกษากิเลสของตนเองไม่เป็น  
กิเลสตัณหาทําให้ใจเราเป็นทุกข์ทรมานขึน้มา  มีเหตุมีปัจจัยคืออะไร  
เราก็ไม่รู้  แล้วจะไปละเขาได้ยงัไง  ได้แต่ปล่อยให้กิเลสทับถมหวัใจอยู่
อย่างนีต้อ่ไป   เราต้องฝึกปัญญาของเราให้ดี   

ท่ีหลวงพ่ออธิบายมาทัง้หมดนี ้  เพ่ือให้ทุกคนรู้จักทิศทางการ
ปฏิบตัิ  ทําไมหลวงพ่อไม่ให้ฝึกสมาธิ  เพราะตวัสมาธิไม่ใช่เร่ืองสําคญั
อะไร  ทําได้ไม่ยาก  แต่ท่ียากคือปัญญา  ถ้าเรามีเคร่ืองมือท่ีดีแล้ว  จะ
ไปทําการงานอะไรก็ง่าย  ถ้าไม่มีเคร่ืองมือจะทําอะไรไม่ได้เลย  สมมติ
สร้างบ้านหลงัหนึ่งขึน้มา  ถ้าไม่มีเคร่ืองมือจะสร้างบ้านได้ยังไง สร้าง
ไม่ได้   การทําสิ่งใดก็ต้องมีการเตรียมการให้พร้อมไว้ล่วงหน้า   ใจของ
เราต้องการให้เกิดความบริสทุธ์ิ  มีคําบาลีประกอบวา่   

ปัญญายะ  ปริสชุฌะติ    จิตจะมีความบริสทุธ์ิได้เพราะปัญญา 
ถ้าปัญญาไม่มีจะไม่ทําให้ใจบริสทุธ์ิได้เลย   ตวัอวิชชาท่ีพูดมา

เม่ือกี ้ ตัวทําลายกัน  ตัวหักล้างกัน คือปัญญานั่นเอง   คือสว่างทาง
ปัญญา 

นตัถิ ปัญญา สมาอาภา แสงสวา่งเสมอปัญญาไม่มี   หกัล้างกนั
ด้วยตวันี ้ ต้องสร้างปัญญาขึน้มาให้ได้  ถงึอวิชชาขัน้ละเอียดจะละไม่ได้  
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สมาธิ  กําลงัสติเราพร้อมรึยงั เราฝึกรึยงั  กําลงัปัญญาเราฝึกพร้อมรึยงั   
เพียงกําลงัสมาธิเพียงอย่างเดียวทําอะไรไม่ได้  ขึน้ไปบนเวทีเป็นหมใูห้
เขาอีกนัน่แหละ  ลีลาในการชกไม่มี   กิเลสตณัหาต่างๆ เขาเป็นแชมป์
มาก่อน  เขามีอํานาจเหนือใจเรามาก่อน  เราจะทําลายเขาง่ายๆ ได้
เมื่อไร   

ความคิดของกิเลสตณัหาคิดเร่ืองอะไร  จึงทําให้ใจหลงใหลงม
งายอยู่กบัโลกมาได้  มนัหาวิธีหลอกใจเราให้เกิดแก่เจ็บตายหลงกบัโลก
มาร้อยกัปพันกัลป์จนถึงชาติปัจจุบัน  การศึกษากิเลสตนเองทําไมไม่
ศึกษา  ส่วนมากเราไปศึกษาธรรมะ  การศึกษาธรรมะอย่างเดียวทํา
อะไรไม่ได้เลย  มนัต้องศกึษาคู่ต่อสู้อีกขัน้ตอนหนึ่ง  เราศกึษาธรรมะไป
เพ่ืออะไร  เพ่ือโค่นล้มคู่ต่อสู้ ให้ราบเรียบ ให้เขาแพ้เรา  ไม่ใช่ว่ามี
เคร่ืองมือดี  แตข่าดการศกึษาคู่ต่อสู้  ก็แพ้เท่านัน้  เรามีอาวธุท่ีดี ดอูย่าง
ทหาร เป็นต้น  ถึงมีอาวธุดีก็ตาม แต่ถ้าไม่ได้ศกึษาคู่ต่อสู้แล้ว  เวลาเข้า
ไปก็เหยียบระเบิดตายเท่านัน้  จะเดินจ้วงๆ ไปตะครุบคอเขาให้ตาย จะ
เป็นไปได้ยงัไง  เขามีหลมุ เขามีบงัเกอร์ เขายิงมา เราก็ตายหมด 

ฉะนัน้ กิเลสตัณหาท่ีว่ามา เป็นหลักใหญ่ในใจของคน  มัน
สามารถล่อหลอกหล่อหลอมให้เรามาเกิดตายกบัโลกนีห้ลายกปัหลาย
กลัป์  ตัง้แตช่าตินัน้จนถงึชาติปัจจบุนันี ้  เรียกวา่ ถกูหลอกมาเกิด   การ
หลอกให้ใจมาเกิด ไม่ใช่เอาอย่างอื่นมาหลอกนะ  เอาความพอใจ เอา
ความยินดีน่ีแหละ  สิ่งใดท่ีทําให้ใจหลงท่ีไหนก็เอามาหลอกท่ีนัน่  กิเลส
หลอก คนหลอก หลอกท่ีไหน  เอาสิ่งท่ีเรารัก  เรามีความสนใจเร่ืองอะไร 
เรามีความยินดีเร่ืองอะไร  มันเอาสิ่งนัน้นั่นแหละมาหลอกใจ  หลอก
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ตามนํา้ เราก็หลงไปเลย   
เหมือนคนเล่นหุ้นต่างๆ  คนเสียเงินได้เพราะอะไร  เพราะอยาก

ได้เงิน  อยากรวย  จึงลงมือลงขันกันเล่นหุ้ นกับเขา  สุดท้ายก็พังไป
ตามๆ กัน  นั่นคือความอยากรวยนั่นเอง  ใจเราอยากนั่นอยากน่ีขึน้มา 
มันยังฝังใจอยู่  กิเลสมันจะหลอกในสิ่งท่ีเราอยากนั่นเอง  ความอยาก
มันแฝงขึน้มา เรียกว่า อยากตามนํา้   เราก็ลืมตัวไปเลย  นั่นแหละ 
การศึกษากิเลส เราศึกษารึยัง  ศึกษาธรรมะ แต่ว่าเอาไปทําอะไรกับ
กิเลส  จะไปแก้เขาได้ไหม   จะมีการปฏิบตัิอย่างไรให้กิเลสหายไปหรือ
หมดไปจากใจ  ต้องมีขัน้ตอนการศกึษา 

งานทกุงานไม่ว่าจะเป็นงานทางโลกหรืองานทางธรรม  มนัต้อง
ศึกษาก่อนจึงลงมือปฏิบตัิ จึงลงมือทํางานได้  งานโรงเรียนก็ดี เป็นครู
เป็นอาจารย์เป็นแพทย์เป็นหมอเป็นพยาบาลก็ดี  งานทกุงานต้องศกึษา
มาทัง้นัน้  เม่ือศกึษามาก็ฝึกปฏิบตัิ  ชาวนาชาวสวนก็ต้องศกึษาการทํา
ไร่ทํานาของเขา  ศึกษาปฏิบตัิไปด้วย  หรือจะเป็นเจ้านายก็ต้องศึกษา
คือฝึกงานไปด้วย  ฝึกงานทดลองทดสอบการศึกษา  ถ้าไม่ดีจุดนีก้็หา
เปลี่ยนจดุใหม่  การท่ีได้ยาดีๆ มารักษาคนทกุวนันี ้ ก่อนได้ยาดีๆ ก็ต้อง
ศกึษาทดสอบก่ีครัง้ก่ีหน  มนัขาดตรงไหน มนัเกินตรงไหน มนับกพร่อง
ตรงไหน ต้องศกึษาให้สมบรูณ์แบบในยาแต่ละประเภท  ไม่ใช่ว่าจะเอา
ยาอะไรก็ได้มากิน  ต้องศกึษา ต้องพร้อม 

คนมีอะไรจงึจะศกึษาได้  ก็ต้องมีปัญญาอีกนัน่แหละ  เราศกึษา
งานต่างๆ แล้วนํามาปฏิบัติ  ขนาดนัน้ก็ยังผิดพลาดอยู่  น่ีคืองานทาง
โลก  ส่วนงานทางธรรม  เป็นการละอาสวะให้เบาบางไปหรือหมดไป 
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ศกึษาปัญหาให้เป็น  ปัญญาตวัเดียวนี ้ถ้าเรามีเม่ือไร สามารถจะศกึษา
กิเลสตณัหาได้ทัง้หมด  เราจะละกิเลสก็ต้องศึกษากิเลสว่า กิเลสนัน้มี
เหตอุะไร มีผลอะไร  อะไรเป็นปัจจยัให้มนัเป็นไปอย่างนี ้ คือต้องศกึษา
ทิศทาง  เดี๋ยวนีเ้ราศึกษาแต่ธรรมะ  ศกึษาไปทําไม  เอาไปละอะไร เอา
ไปละกิเลส แล้วกิเลสเราศึกษารึยงั  ยงัไม่เห็นเลยจึงยงัละไม่ได้  จะละ
สิ่งใดได้ต้องรู้จกัของสิ่งนัน้ก่อนสิ  จะทําลายสิ่งใดได้ต้องเห็นของสิ่งนัน้
ก่อนสิ 

กิเลสนัน้ มันเก่งกล้าสามารถฉลาดพอตัว จึงเป็นหนึ่งในโลก    
หมู่สตัว์ทัง้หลายตกอยู่ใต้อํานาจของมัน  มันเป็นใหญ่ครอบครองหวัใจ
มานานแสนนาน   จะไปละได้ง่ายๆ เ ม่ือไร  ทีมงานของปัญญา 
สติปัญญาจึงต้องพร้อม  แต่ก่อนใจเราเป็นข้าทาสของกิเลสตณัหามา
ตลอด  แต่ทําไมไม่มีความสํานึกว่าเป็นข้าทาสของเขา  ถกูกิเลสตณัหา
พาทําชั่วอะไรบ้าง พูดชั่วอะไรบ้าง  คิดชั่วอะไรบ้าง  ทําให้เราตกสู่
อบายภูมิ  แล้วกิเลสเป็นทุกข์กับเราไหม  เขาไม่ได้ทุกข์ด้วยเลย  เขา
หลอกเราให้ทําชัว่  แล้วทําไมเราไม่เขด็หลาบเสียที   

เพราะเราไม่เข้าใจ  จึงได้ถูกกิเลสตณัหาหลอกอยู่เร่ือย  ตัง้แต่
กปันัน้จนถงึปัจจบุนัชาตินี ้ แล้วจะให้มนัหลอกไปถึงไหน  เราต้องศกึษา
กิเลสให้เป็น คือปัญญานีท่ี้จะศึกษาได้  ไม่มีสิ่งอื่นใดท่ีจะศึกษากิเลส
ตัณหาได้นอกจากสติปัญญานีเ้ท่านัน้  เราจะละกิเลสตัณหาไม่ได้ 
เพราะยงัไม่ได้ศกึษาเลยวา่หน้าตาของมนัเป็นอย่างไร   

เหมือนกบัตํารวจจะไปจบัมหาโจรท่ีปล้นร้านทอง  แต่ตํารวจยัง
ไม่รู้จกัหน้าตาโจรเลย   สงูตํ่าอย่างไร  ผิวพรรณอย่างไร  จะไปจบัโจรได้
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สมัมาทิฏฐิแห่งเดียวเท่านัน้  นั่นคือ ปัญญาสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบ  
เป็นใหญ่เป็นศนูย์รวมในหมวดธรรมทัง้หลาย  การปฏิบตัิจึงต้องตัง้หลกั
สมัมาทิฏฐิให้ได้  น่ีคือ ทางสายตรงของการปฏิบตัิ  ให้พยายามคิดตรึก
ตรองบอ่ยๆ ให้เกิดความชอบธรรม  จะไปเอาตามความชอบใจไม่ได้นะ  
ต้องให้ชอบธรรม รู้จริงเห็นจริงตามความเป็นจริง   ส่วนมากท่ีเราทําทกุ
วนันีเ้ป็นเพียงถกูใจ  จึงเกิดความผิดพลาดขึน้มาได้  ให้เปลี่ยนเป็น ถูก
ธรรม ถกูเหตผุลตามหลกัการปฏิบตัิ  วิธีการละตา่งๆ อย่าเพ่ิงไปละอะไร
รุนแรงขนาดนัน้  เอาทีละขัน้ ขัน้หยาบ ขัน้กลาง ขัน้ละเอียด ตามลําดบั  
เพราะกําลังของเรายังไม่พอ  สติปัญญาเรายังไม่หนักแน่นพอ    แค่
ความอยากจะไปบงัคบัให้ละอย่างนัน้อย่างนีไ้ม่ได้   สิ่งท่ียงัละไม่ได้ก็ไป
พยายามจะละให้ได้ ไม่ถกู  ต้องตัง้หลกัให้ดีในการปฏิบตัิ   

เหมือนกับ ดอกสว่านมีหลายดอก  สว่านเจาะปูน จะไปเจาะ
เหล็กไม่ได้   ต้องใช้สว่านเจาะเหล็กจึงจะเจาะเหล็กได้   ถ้าสว่าน
ประเภทเดียวกนัแล้ว แต่กําลงัไม่พอก็เจาะไม่ได้อีก  กําลงัต้องพอด้วย
จึงจะเจาะได้  น่ีคือจะใช้ปัญญาเป็นตัวเจาะปัญหาตัวไหน  ต้องใช้
ปัญญาเป็นตัวนํา  ใช้ปัญญาเป็นหลกัยืนตวั  เพราะปัญญาเป็นตวัให้
แสงสว่างทางใจ  ปัญญาเป็นตาของใจ  เพราะก้าวเดินออกไปข้างหน้า
จะได้ไม่คลาดเคลื่อน ไม่ผิดพลาด  ไม่ทําแบบสุ่มเดา  ถ้าสิ่งใดทําแบบ
สุม่เดาปัญหาจะเกิดขึน้ ไม่รู้จกัทิศทาง   

เหมือนกบัการกินยา  แค่ปวดหวัขึน้มาก็กินยา โดยท่ียงัไม่รู้เลย
ว่าเป็นโรคอะไร  แล้วถ้าแพ้ยาขึน้มา  ก็เป็นทกุข์อีกนัน่แหละ  ก่อนจะกิน
ยา ต้องตรวจร่างกายก่อน จงึจะกินยาได้  นัน่คือ ผู้ ท่ีละกิเลสตณัหาต้อง
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เป็นงานละเอียดสดุ เหลือกําลงัท่ีคนธรรมดาจะคิดได้ทําได้  จะมีเฉพาะ
ผู้ มีสติปัญญาท่ีดีเท่านัน้ท่ีจะศกึษาส่วนนีไ้ด้  เรามาเกิดตายกบัโลกนีม้า
ยาวนานเพราะเราขาดการศกึษาอนันี ้ คือศกึษากิเลสตนเองไม่เป็น  ทํา
ตามกิเลสทกุขัน้ตอน  ทําตามตณัหาทกุสิ่งทกุอย่าง  เอาตามใจชอบทกุ
สิ่งทกุอย่าง ลืมตวัเอง  เป็นคนขาดเหตขุาดผล  กิเลสตณัหาทําให้เรามา
เกิดกับโลกนีไ้ด้อย่างไรบ้าง   นั่นคือความผูกยึด  คือเข้าใจผิด หลงผิด  
คือตัวมิจฉานั่นเอง  ไม่ใช่ว่าจะปฏิบัติเอาสัมมาทีเดียวไม่ได้นะ  การ
ปฏิบตัิจะเอาตวัสมัมาทิฏฐิได้ต้องรู้จักตวัมิจฉาคืออะไรก่อน  ตวัมิจฉา
ยงัไม่รู้เร่ืองเลย  จะไปเอาสมัมาได้อย่างไร เอาไม่ได้  ต้องรู้จักมิจฉาคือ
อะไรก่อน  ตวัมิจฉาตวัเดียวท่ีทําให้คนมาเกิดในโลกนี ้ เป็นวฏัจกัรหมนุ
ไปเวียนมา ตัง้แต่กปันัน้จนถึงปัจจุบนันี ้ และก็จะหมนุเวียนไปภพหน้า
ชาติหน้า หาท่ีสิน้สุดไม่ได้  ก็เพราะตัวมิจฉาคือความเห็นผิดตัวนีต้ัว
เดียว   

ความเห็นผิดลึกๆ คือ อปุาทาน ตรงนี ้ถ้าคนปัญญาไม่ดีก็หมด
สิทธ์ิทันที  ความเห็นผิดนีเ้ป็นฐานใหญ่ท่ีทําให้คนมาเกิดกับโลก  สตัว์
ทกุตวัมนษุย์ทกุเหลา่ทกุคน มาเกิดเพราะความเห็นผิดวา่    น่ีเป็นเรา  น่ี
เป็นของของเรา  การทึกทักว่า ของภายนอกเป็นของของเรา  ก็เห็นผิด
อีก  ตัวเห็นผิดตัวเดียวนี ้ จะก่อให้เกิดความคิดผิด  คิดว่าเป็นเราเป็น
ของของเราตอ่ไปเร่ือยๆ  เกิดอปุาทานยดึมัน่ถือมัน่ขึน้มา 

การท่ีจะไม่มาเกิดกับโลกนี ้ไม่ใช่ว่าจะบงัคบัให้ตณัหาหมดไป
สิน้ไปได้ทนัที  ต้องตดักําลงักิเลสตณัหาอย่างหยาบๆ ก่อน คือโลภ  คํา
ว่า ความโลภตัวเดียว  สิ่งใดทําให้เกิดความโลภ  เป็นความจริงอยู่ว่า 
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ความโลภอยู่ท่ีใจ  ใจน่ีแหละเป็นตัวโลภ เพราะกิเลสความโลภอยู่ท่ีใจ  
มนัต้องศึกษาวิธีการละความโลภว่าทําอย่างไร  และก็ไม่ใช่ว่าจะไปให้
บริจาคทานเยอะๆ  อันนัน้ก็ให้ อันนีก้็ให้ นั่นไม่ใช่การหยุดความโลภ  
เรากําลงัเข้าใจผิด เพราะนัน่มนัเป็นเร่ืองการบริจาคทาน  ความรักความ
สงสาร การให้ตามหน้าท่ีเท่านัน้   

ความโลภจริงๆ อยู่ท่ีใจ  โลภเร่ืองอะไร  อะไรเป็นฐานของความ
โลภ  ก็ตัวตัณหานั่นแหละ คือความอยากเป็นฐานให้เกิดความโลภ
ขึน้มาได้  เราต้องศกึษาวา่ ความโลภตวัเดียว  มนัมีอะไรเป็นตวัโลภ คือ
วตัถสุมบตัิใช่ไหม  นัน่ก็สว่นหนึง่  ทําไมจึงไปหลงวตัถสุมบตัิ  ก็เพราะมี
โมหะอีกส่วนหนึ่ง  มันโยงกนัหมด  โมหะความหลงทําให้เกิดความโลภ
ขึน้มา เป็นตณัหาขึน้มา  ว่าสมบตัิทัง้ปวงเป็นของของเรา มันฝังลึกอยู่
อย่างนัน้  มนัฝังใจเป็นอปุาทาน คือแยกไม่ออก  เพียงแค่วตัถสุมบตัิ  ก็
ทําให้ใจเกิดความโลภขึน้มาได้  ไม่ต้องไปเอากิเลสตวัอื่นหรอก  ให้ตดั
กําลงัความโลภนีเ้สีย   

ส่วนใดท่ีทําให้ความโลภเกิดขึน้ได้ มีวตัถุอะไรท่ีทําให้หลอกใจ
เราได้ คือวัตถุภายนอกเป็นเร่ืองใหญ่ คือเงินทองกองสมบัติเป็นต้น  
ความโลภมายังไม่พอ มันเกิดความยึดถือว่าเป็นของของเราด้วย ฝังใจ
อยู่อย่างนัน้ด้วย  การฝังใจนีค้ืออปุาทานยึดแน่นมาก่อน  นีค้ือถึงไม่ไป
สวรรค์ก็มาเกิดในโลกนีอ้ีก ไม่ถงึมรรคผลนิพพาน คือห่วงอยู่ ฝังอยู่  ห่วง
โน่นบ้างน่ีบ้าง ก็มาเกิดกบัสิ่งเหลา่นีแ้หละ  มีประวตัิหลายเร่ือง 

ยกตัวอย่าง แม้กระทั่ง พระหลงยึดจีวรว่าสวย  เม่ือตายไป 
แทนท่ีจะไปสวรรค์ ไปนิพพาน ก็ไปไม่ได้  ไปเป็นเปรตรักษาผ้าอยู่นั่น
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สํารวมกายวาจา  ถ้าเห็นพระอริยเจ้าเช่นนี ้เราจะดไูม่ออกเลย 
 
ประเภทท่ีสาม นํา้ตืน้เงาลึก  หมายถึง จิตใจยังไม่มีคุณธรรม

อะไรเลย  เงาลกึ หมายถงึ กิริยามารยาทสํารวมเป็นพิเศษ เคลื่อนไหวไป
มาเรียบร้อย กิริยาพาที การต้อนรับแขกเรียบร้อยนุ่มนวล มองแล้วน่า
เลื่อมใสศรัทธา  จนมองไปวา่ น่ีแหละพระอรหนัต์ก็เป็นไปได้ 

ประเภทท่ีสี่  นํา้ตืน้เงาตืน้  หมายถึง จิตใจไม่มีคุณธรรมอะไร  
และกิริยามารยาทไม่สาํรวมอะไรเลย เหมือนปถุชุน    อยากทําอะไรก็ทํา   

ถ้านําพระอรหันต์ นํา้ลกึเงาลกึ  กับ ปถุุชน นํา้ตืน้เงาลึก มาอยู่
รวมกนัแล้ว  เราจะแยกไม่ออกเลย เพราะกิริยามารยาทสํารวมเรียบร้อย
เหมือนกนั  หรือนํา พระอรหันต์ นํา้ลึกเงาตืน้  กับ ปถุชุน นํา้ตืน้เงาตืน้ 
มาอยู่ร่วมกัน  ก็จะแยกไม่ออกเช่นเดียวกัน  ว่าองค์ไหนจริง องค์ไหน
ปลอม   

ผู้ มีสติปัญญาท่ีดีจะดหูลกัการท่ีท่านแสดงในธรรมะ 
ดงันัน้ ให้เราเคารพนอบน้อมตอ่ครูบาอาจารย์ทกุท่านทกุองค์ไป  

อย่าไปเลือกว่า พระองค์นัน้ปุถุชนรึเปล่า เราจะไม่ทําทานด้วย เราจะ
ทําบญุเฉพาะพระอริยเจ้า อย่าไปคิดเช่นนัน้  ถึงท่านจะเป็นปถุชุน ท่าน
ก็ มีความตั ง้ใจจริงในการปฏิบัติ   ส ร้างคุณงามความดี   เ ชิดชู
พระพทุธศาสนา  การจะหาพระอริยเจ้าผู้สงูส่งมารับบญุรับทานของเรา 
หายาก 

บรรดารอยเท้าสตัว์ทัง้หลาย ย่อมรวมลงอยู่ในรอยเท้าช้างแห่ง
เดียว เท่านัน้  ภิกษุทัง้หลาย บรรดาธรรมทัง้หลายย่อมรวมลงอยู่ใน



70  

จึงให้หวัหน้าโคนัน้พาข้ามกระแส  เม่ือพาโคทัง้หลายข้ามกระแส ก็อาจ
เจอโขดหินบ้าง  ถกูปลาฉลามกินบ้าง  ถกูจระเข้กินบ้าง   ลอยไปเจอนํา้
วงัวนจมทัง้โคและหวัหน้าโค   

ในยุคนีก้็เช่นเดียวกัน  เรามีความต้องการอยากฟังเทศน์พระ
อรหันต์  หรือพระอริยเจ้า  ถ้าพระอริยเจ้าท่านพูดออกมา เราจะเข้าใจ
ไหม ก็ไม่เข้าใจ  ดทู่าทางพระอริยเจ้าก็ไม่รู้อีก  เราได้แสวงหาธรรมของ
พระอริยเจ้า เจอรึยงัก็ไม่รู้  ถงึเจอแล้วก็อาจไม่รู้จกั  เหมือนตาบอดไปหา
ทอง  ทองจริงทองปลอมก็ไม่รู้จัก  หรือตาดีก็ตาม แต่ทองมันเหลือง
อร่ามเหมือนกันหมดเลยน่ี  ยังไม่รู้เช่นเดียวกัน   แต่ผู้ มีปัญญาดี ย่อม
รู้จักเนือ้ทอง  เห็นป๊ับรู้ทันที  ทองจริงเป็นอย่างไร  ทองปลอมเป็น
อย่างไร   

นีฉ้ันใด  การเลือกครูอาจารย์เพ่ือเป็นผู้ นําในการปฏิบตัิ  ถ้าผู้ มี
ปัญญาดี  เขาไม่ดกิูริยามารยาทหรอก  เขาดสูิ่งลึกๆ ภายในบางอย่าง  
เขาดเูนือ้หาสาระธรรมะท่ีท่านแสดงออกมา   เพราะกิริยามารยาทนัน้ไม่
สามารถดูแบ่งแยกพระอริยเจ้าได้    ปุถุชนกับพระอริยเจ้า หัวโล้น
เหมือนกัน  ผ้าเหลืองเหมือนกัน  ความประพฤติก็คล้ายกัน  จึงมีการ
เปรียบเทียบวา่  นํา้ลกึเงาลกึ  นํา้ลกึเงาตืน้  นํา้ตืน้เงาลกึ  นํา้ตืน้เงาตืน้ 

ประเภทท่ีหนึ่ง นํา้ลึก หมายถึง ผู้ มีคุณธรรมเป็นพระอริยเจ้า 
ตัง้แตโ่สดาบนัขึน้ไป    เงาลึก หมายถึง กิ ริยามารยาท ท่ีแสดง
ออกมาทางกายวาจาเรียบร้อย 

ประเภทท่ีสอง นํา้ลึกเงาตืน้  หมายถึง มีคณุธรรมเป็นพระอริย
เจ้า แต่กิริยาภายนอกไม่เรียบร้อยเลย ดเูหมือนไม่มีคณุธรรมในใจ  ไม่
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แหละ  ของสิ่งใดก็ตาม สิ่งภายนอกท่ีเราสร้างมา  ถ้าเรามีความผกูพัน 
หลงผิดติดอยู่กับของสิ่งใดขึน้มา จะมาเกิดกับของสิ่งนัน้  นีค้ือ “ตัว
ก ำลัง” ท่ีเราต้องแก้  ผู้ปฏิบตัิท่ีจะตดักําลงัตวันีไ้ด้ก็คือ  ทําอย่างไรเราจะ
ไม่โลภ  ไม่ให้เกิดความโลภขึน้กบัตวัเองได้  ส่วนหยาบๆ เราแก้ได้ยงัไง  
นัน่คือ เราทกุคนมีวตัถสุมบตัิ  เม่ือเรามีความยึดถือผกูพนักบัสิ่งเหล่านี ้ 
เม่ือตายไปก็ต้องมาเกิดใหม่  ผู้ ไปสวรรค์ก็ว่ายากอยู่แล้ว ไม่ต้องพดูถึง
นิพพาน  แคส่วรรค์ของงา่ยๆ ก็ยากท่ีจะไปได้ 

พระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบไว้ว่า บุคคลท่ีจะไปสู่สวรรค์นัน้
เหมือนเขาโค   โคตวัหนึ่งมีสองเขาเท่านัน้  แต่บคุคลท่ีจะไปสู่อบายภมิู
เท่ากับขนโค  ขนโคมีมากขนาดไหนนั่นคือผู้ ท่ีจะไปสู่อบายภมิู มีมาก
ขนาดนัน้  เพราะความยดึมัน่ถือมัน่ หลงผิดวา่เป็นของของเรานัน่เอง 

สมมติวา่ คนนัน้ทําบญุให้ทาน หมดเงินไปหลายหม่ืนหลายล้าน
ก็ตาม  ขณะท่ีทําอยู่ก็เกิดความปิติเอิบอิ่มใจ  แต่วนัดีคืนดีเม่ือถึงเวลาท่ี
จิตจะออกจากร่าง  จิตไปคิดถึงผูกพันกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่นั่นแหละ
เรียบร้อย ไปไหนไม่ได้เลย  สวรรค์ก็ไปไม่ได้เลย  เพราะอปุาทานความ
ยึดมัน่ถือมัน่เป็นเร่ืองใหญ่  คือเอาตอนสดุท้าย ของเก่าท่ีเป็นบญุหายไป
ไหนไหม ไม่หาย  แต่กําลังไม่พอขณะนัน้  กําลังความยึดมั่นถือมั่น
เกิดขึน้แทน  เกิดความห่วงไร่ห่วงสวน  ถ้าใจเราห่วงในสิ่งใดจะมาเกิด
กบัของสิ่งนัน้  บญุต่างๆ ท่ีมีอยู่เอาไว้ก่อน  เอาความห่วงรับผลกรรมไป
ก่อน  เม่ือหลุดจากความห่วงนีไ้ปแล้ว จึงจะขึน้สวรรค์ทีหลงั  ไม่ใช่ว่า
ทานเดี๋ยวนี ้จะขึน้สวรรค์ทันที  ต้องมองจุดสดุท้ายก่อนจิตจะออกจาก
ร่างเป็นอย่างไร  มันจะมีกรรมนิมิตปรากฏก่อนเวลาจะตาย คร่ึงนาที 
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หรือหนึ่งนาทีไม่เกินนัน้  เม่ือกรรมนิมิตเกิดขึน้ ตนเองแก้ได้ไหม  แก้
ไม่ได้ หมดสิทธ์ิ  กรรมของความยึดมัน่มนัฝังใจ จึงต้องมาเกิดอีก  น่ีคือ
ความห่วงใยของโลกนี ้

คนมีความห่วงใยโลกนี ้ จึงมาเกิดกับโลกนี ้ แต่วิธีการห่วงใย
อาจแตกต่างกันไป  ความแตกต่างไม่สําคญั  สําคัญท่ีมาเกิดกับโลกนี ้
แล้วนัน่เอง  น่ีคือต้องศกึษา   ศกึษาธรรมศกึษาได้  แต่ศกึษาความโลภ
ของตนเองศึกษาไม่ได้  ศกึษาความยึดมั่นอปุาทานศกึษาไม่ได้  น่ีหรือ
คือนกัปฏิบตัิ  เขาไม่พดูหรอกธรรมะหมวดนัน้หมวดนี ้ เขาพดูเร่ืองความ
ยึดติดผูกพัน  น่ีคือแก้ปัญหาตนเองให้เป็น  ถ้าเราไม่ศึกษาตัวนี ้จะมี
ปัญหากบัการปฏิบตัิของเราได้  น่ีคือของหยาบๆ งา่ยๆ  

เม่ือหลงวตัถุสมบตัิภายนอกไม่พอ  ยังมาหลงธาตอุตัตาตวัตน
คือธาตุตัวเรา  น่ีคือตัวกูของกูเหมือนท่านพุทธทาสพูดไว้ ชัดเจนมาก  
หลวงพ่อขอยกไว้เป็นพิเศษ  ถูกและชัดเจน คนหลงตัวกูเม่ือไร ก็หลง
ของกตูามกนัไป ถ้าหลงสิ่งนีอ้ีกก็มาเกิดตายกบัโลกนีต้่อไป  ปัญญาเรา
ต้องมาศกึษาตวันี ้คือสร้างปัญญาเราให้เป็น   

ทุกคนท่ีนั่งอยู่ท่ีน่ีมีปัญญา  แต่เป็นปัญญาท่ีไม่ได้ฝึกในทาง
ธรรมะ  เรียกวา่ ปัญญาดิบ ไม่สกุ  เหมือนกบันํา้มนัดดูขึน้มาจากพืน้ดิน
ใส่ถังไว้   จะเอามาใส่รถใส่เรือวิ่งตามถนนหนทาง  ยังไม่ได้  เพราะ
นํา้มนัไม่ได้กลัน่กรอง  ต้องแยกให้เป็นนํา้มนัดีเซล เบนชิน เชือ้เพลิงก่อน  
จงึจะใสร่ถได้   

นีฉ้นัใด  ปัญญาท่ีเรามีอยู่  ต้องนํามากลัน่กรองเสียก่อน  เอามา
ฝึก  ปัญญาส่วนไหนทางโลก ส่วนไหนทางธรรม ต้องศึกษาให้ชัดเจน
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สมยัพทุธกาล ส่วนใหญ่จะได้ยินคําสอนจากพระพทุธเจ้า  พระอริยเจ้า   
เม่ือได้ฟังแล้ว เหตุผลความเข้าใจในหลักความจริง  จะเหมือนกัน
ทัง้หมด  ทัง้ท่ีตําราไม่ได้อ่านมา  แต่ความเข้าใจหลกัความเป็นจริง จะ
เหมือนกันทัง้หมด  เม่ือได้รับการสื่อสารจากพระอริยเจ้า  ก็จะได้ภูมิ
ธรรมโสดาบนัขึน้ไป จะไม่มีคําว่าผิดพลาดในการสอน  ถึงพระโสดาบนั
จะไม่ รู้ธรรมะขัน้ละเอียดก็ตาม  แต่เขาวางทิศทางแนวการสอนไว้
ถกูต้องทัง้หมด  น่ีเขาเป็นนิยตบคุคล  เป็นบคุคลท่ีแน่นอนแล้ว เดินทาง
สายตรงต่อมรรคผลนิพพานแล้ว  จะไม่หลงทางอีกต่อไป  ถึงจะเกิดใน
โลกนีอ้ีก 3 ชาติ 7 ชาติ  ก็จะไม่ไปสู่อบายอีก  มองเห็นพระนิพพานแค่
เอือ้มมือนิดเดียว   หลกัการของพระโสดาบนั กบัพระอรหนัต์ ก็หลกัการ
เดียวกนั แตห่ยาบละเอียดตา่งกนั   

การปฏิบัติธรรมในยุคนีก้ับครัง้พุทธกาลนัน้ แตกต่างกันมาก  
หลวงพ่อเคยเปรียบเทียบให้ฟังหลายหน  เหมือนกบัฝงูโคกําลงัแสวงหา
หัวหน้าโคอยู่   ถ้าฝูงโคเหล่าใดได้หัวหน้าโคท่ีข้ามกระแสมาก่อน  
หวัหน้าโคตวันัน้ก็จะพาโคทัง้หลายข้ามกระแสได้อย่างแม่นยํา  เพราะรู้
ว่า ตรงไหนมีโขดหิน  ตรงไหนมีนํา้วน  ตรงไหนมีจระเข้ ปลาฉลาม  
หวัหน้าโคตวันีจ้ะรู้จกัทุกข์โทษภยัในการข้ามทะเลนี ้ เขาจะพาโคเลาะ
เลียบหลีกเลี่ยงภยัอนัตรายทัง้หมด   พาข้ามฝ่ังได้อย่างปลอดภยั  อะไร
ควรไม่ควรจะรู้    

แตโ่คอีกกลุ่มหนึ่ง มีความตัง้ใจจริงจงัในการข้ามกระแส  แต่ถ้า
ได้หัวหน้าโคท่ีไม่เคยข้ามกระแสมาก่อน  ถึงจะดูท่าทางขึงขังใหญ่โต  
เหมือนกบัวา่จะพาโคทัง้หลายข้ามกระแสได้  เม่ือมีความมัน่ใจอย่างนัน้    
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เป็นตวัให้ความสะดวกในการละของใจเท่านัน้เอง   
เหมือนการเดินทาง  ไม่ใช่ว่าจะสําเร็จไปถึงจดุหมายปลายทาง

ได้เพราะไฟฉาย  เป็นเพราะคนถือไฟฉายไปต่างหากล่ะ  แสงสว่างเป็น
เพียงตัวประกอบให้ ทํางานสําเ ร็จเท่านัน้   เหมือนปัญญาเป็น
องค์ประกอบให้ใจได้รู้เห็นตามความเป็นจริงเท่านัน้  เราจึงต้องสร้าง
ปัญญาขึน้มา เพ่ือให้ใจมองเห็นอะไรได้ชัด ตามเหตตุามผล  ตามหลกั
ความเป็นจริง  น่ีคือตวัทําลายอวิชชา   ไม่มีสิ่งใดจะทําลายตวัอวิชชาได้
นอกจากปัญญาเท่านัน้  ตัวสมาธิไม่สามารถทําลายอวิชชาได้เลย  
เพราะสมาธิเป็นตวัหุ้มห่ออวิชชาไว้ต่างหาก  แต่นกัปฏิบตัิไม่เข้าใจ พา
กนัทําสมาธิละกิเลส เข้าใจผิดไปอย่างนัน้   มนัไม่ใช่เร่ืองละกิเลส  เพียง
ขม่กิเลสไว้เฉยๆ   

ยกตัวอย่าง ฤาษีชีไพรท่ีพากันทําสมาธิก่อนพระพุทธเจ้า  ใคร
บ้างท่ีละกิเลสได้   ละตณัหาได้  ละอวิชชาได้  ละความโลภ ความโกรธ 
ความหลงได้  เพียงใช้อํานาจของฌานข่มไว้เฉยๆ  เม่ือตายไปก็เกิดเป็น
รูปพรหมบ้าง อรูปพรหมบ้าง   เม่ืออํานาจของฌานเสื่อมลงก็ลงมาเกิด
อีกตามเดิม  การสอนว่าทําสมาธิละกิเลส เป็นการสอนในสิ่ ง ท่ี
พระพุทธเจ้าไม่สอน  ทําให้คนงมงายกันมหาศาล  คือไม่เข้าใจในการ
สอน  คือศึกษาไม่ถึงหลกัแก่นแท้ในคําสอนของพระพุทธเจ้า  ถ้ามีคน
สอนผิดเพียงคนเดียว  จะทําให้คนอื่นเข้าใจผิดเป็นหม่ืนคนแสนคนได้  
ถ้ามีคนเข้าใจถูกสอนถูกเพียงคนเดียว  ก็จะทําให้คนอื่นเข้าใจถูกเป็น
หม่ืนคนแสนคนเช่นเดียวกนั       

ปัจจุบันมีคนสอนมากมายหลายคน  ไม่เหมือนครัง้พุทธกาล   
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เสียก่อน  ปัญญานัน้จึงนํามาใช้ประโยชน์ได้  ปัญญาท่ียังไม่ได้
กลัน่กรอง จะนําไปใช้เป็นเคร่ืองมือพาไปสู่มรรคผลนิพพาน  ไม่ได้   น่ี
คือ ปัญญาภาคปริยัติระดบัหนึ่ง  ปัญญาภาคปฏิบตัิเป็นอีกระดบัหนึ่ง  
ปริยตัิ  ปฏิบตัิ  ปฏิเวธ 

คําวา่ ปริยตัิ นี ้ ในสมยัพทุธกาลไม่ได้พดูตําราอะไรเลย  แล้วจะ
มีปริยตัิมัย้  มีปริยตัิ  แต่เขามีแค่การได้ยินได้ฟัง  น่ีคือปริยตัิ  แล้วนําไป
ปฏิบตัิ  ถึงธรรมะน้อยๆ แค่หมวดสองหมวด เขาก็นําไปปฎิบตัิได้  น่ีคือ
ปัญญาสมัมาทิฏฐิความเห็นชอบของเขา  มันจะมีคณุค่าขึน้มาตรงนัน้  
ถึงจะมีปัญญามากก็ตาม  แต่ถ้ายังเป็นมิจฉาอยู่ก็จะทําอะไรไม่ได้เลย  
ไม่มีคณุคา่เลย    ตวัมิจฉาจะบงัคบัใจให้เห็นผิดหลงผิดได้  ทีนีปั้ญญาท่ี
มีอยู่ก็จะทําอะไรไม่ได้  ต้องกลัน่กรองปัญญาเราเสียใหม่  เพ่ือให้แหลม
คมละเอียดยิบ  ฝึกฝนปัญญาของเรา  สร้างปัญญาของเราโดยเหตผุล
เป็นตวัตดัสิน   อย่าคิดอะไรตามใจชอบว่าเราถกูแล้ว  เราพูดทุกสิ่งทุก
อย่างถูกแล้ว  นั่นไม่ใช่  ต้องเอาเหตผุลเป็นตวัตดัสินอีกครัง้หนึ่ง  ต้อง
ฝึกปัญญาของเรา  คือความฉลาด ความรอบรู้ความเข้าใจตามเหตแุละ
ผล    

เพราะปัญญานีเ้ป็นตวัแก้ทกุสิ่งทกุอย่าง ทางโลกก็ได้ ทางธรรม
ก็ได้  ส่วนรวมก็ได้  ส่วนตวัก็ได้  น่ีคือปัญญาเราต้องกลัน่กรองออกมา
อีกครัง้หนึ่ง  ไม่ใช่ว่าจะเอาความรู้ไปละกิเลส ไม่มีใครทําได้   คนเราไม่
เข้าใจปัญญาในภาคปฏิบตัิ  จะเอาปัญญาในภาคปริยัติไปละกิเลสได้
ยงัไง  ต้องเอาปัญญาในภาคปฏิบตัิโน่น ปัญญาในภาคปฏิเวธโน่น เป็น
ตวัละกิเลสตัณหา  ไม่ใช่เอาปัญญาในภาคปริยัติไปละ  ปัญญานีเ้ป็น
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เพียงศกึษาแนวทางเส้นทางเท่านัน้เอง 
ทีนีเ้ราเป็นฆราวาสญาติโยม  จะไปศึกษาปริยัติเหมือนพระ

ทัง้หลายไม่ได้  ต้องเอากําลงัท่ีเรามีอยู่มาศึกษาปัญหาของตนเองแล้ว
แก้ไขตนเอง  น่ีก็พอแล้ว   เคยเห็นไหม ประวตัิพระหลายองค์ท่ีมีช่ือเสียง
ในเมืองไทย  มีความรู้มีช่ือเสียงขนาดนัน้ ยงัแก้ปัญหาตวัเองไม่ได้  ก่อ
เร่ืองก่อราวในสงัคม  เรียกว่า คนมีความรู้สงู  ถามธรรมะขัน้ไหนรู้หมด  
หมวดตํ่าหมวดกลางหมวดสงูละเอียดถึงขัน้นิพพาน รู้หมด  แต่ปัญหา
เตม็ตวัแก้ไม่ได้   ความรู้นีแ้ก้ปัญหาไม่ได้   

คนเรามีความรู้อยู่   แต่ปัญญาไม่มี  เ ม่ือปัญญาไม่มี ก็ไม่
สามารถเอาความรู้ไปแก้ไขปัญหาตวัเองได้   จึงต้องฝึกปัญญาให้ดี ให้
แหลมลึกลงไป  คือศึกษาถึงเหตุถึงผลต้องศึกษาตัวนี ้  ศึกษาธรรมะ
ภาคปฏิบตัิต้องดตูนเองเป็นหลกัใหญ่  เป็นหลกัยืนตวัคือ ดอูตัตาตนเอง 
ต้องศกึษาให้เป็น 

อตัตาภายใน คือตวันาม  เป็นตวัก่อให้เกิดอตัตารูปขึน้มาได้  ถ้า
ไม่มีอัตตาภายในเป็นตัวก่อให้เกิดขึน้มา จะเกิดอัตตารูปได้ยังไง  เกิด
ไม่ได้ต้องมีอัตตาภายในขึน้มา คือ เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ   
กิเลสมนัแฝงอยู่ตรงนี ้ท่ีตวัอตัตาภายใน คือ นามธรรม  แต่ตรงนี ้ใครจะ
มีปัญญาหยั่งรู้ไหม ยากท่ีจะหยั่งรู้ได้  ถึงจะมีการศึกษาภาคปริยัติมา
มากเท่าใด ก็ไม่อาจรู้ได้  สิ่งท่ีจะรู้ได้คือ ปัญญาท่ีละเอียดสุขุมลุ่มลึก
เท่านัน้ 

ฉะนัน้ ขนัธ์ห้านี ้เรามาเข้าใจผิดว่าเป็นตน  รูปเป็นตน  เวทนา
เป็นตน  สญัญาเป็นตน  สงัขารเป็นตน  วิญญาณเป็นตน  เป็นตนตลอด
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ไต่เต้าไปสู่ขัน้ปริญญาเอกได้  ไม่ใช่ว่าจะกระโดดสูงขึน้ไปขัน้ละเอียด
เลยได้ยงัไง  ทําไม่ได้   

ปัญญาเราก็เช่นกนั เราไม่ได้ฝึกอะไรเลย  แต่จะไปละกิเลส ละ
ความโลภ ความโกรธ ความหลง  ความอยากแบบนีม้ันทําไม่ได้  ผิด
ขัน้ตอน  ข้ามขัน้ตอน เราต้องฝึกตามลําดบัขัน้ขึน้ไป  จะไปละอะไรเกิน
ตวัไม่ได้    เปรียบได้กบั กําลงัของเด็กไม่พอท่ีจะแบกไม้ยาง  ถึงอยากก็
อยากเฉยๆ ทําอะไรไม่ได้  ต้องมีกําลังสมดุลกันเสียก่อนจึงจะทําได้  
เหมือนกับ รถมีกําลงัหนึ่งตัน  แต่ไปใส่นํา้หนักห้าตนั จึงทําอะไรไม่ได้
เลย  ต้องใส่ให้พอดีกับกําลังรถท่ีจะวิ่งได้  การใช้ปัญญาพิจารณาก็
เช่นกนั ต้องรู้เห็นตามขัน้ตอนของมนั  ปัญญาเรามีเท่านีก้็จะรู้เห็นเพียง
เท่านี ้  

การทํางานในท่ีสว่าง เช่น ในคืนวันเพ็ญ  สามารถทํางานได้
เพียงหยาบๆ เท่านัน้  จะไม่สามารถเย็บจักรถักร้อยได้เลย  แต่ก็พอจะ
ตดัไม้หรือทําบางสิ่งบางอย่างได้   ของหยาบทําได้  แต่ของละเอียดทํา
ไม่ได้   เพราะความสว่างไม่พอ   หรือ ทํางานในกลางวัน แสงอาทิตย์
สว่างจ้า จึงจะสามารถเย็บผ้าได้ เพราะความสว่างพอ   น่ีพวกเราเพียง
แคค่ืนวนัเพ็ญจะไปเอาด้ายสอดรูเขม็ทัง้คืนก็ไม่ได้ เสียเวลาเปลา่   

ปัญญาเป็นกําลงัของใจ เป็นแสงสว่างให้ใจ  ปัญญาเป็นตาของ
ใจ ถ้าเราสร้างปัญญาเป็นตาของใจได้เมื่อไร  อวิชชาจะหมดสภาพทนัที  
เพราะปัญญาจะไปแทนท่ีทําลายความมืดลงได้   จากความไม่รู้จริงก็จะ
เกิดความรู้จริงขึน้มา   จากความไม่แจ่มแจ้งก็จะเกิดความแจ่งแจ้ง
ขึน้มา   แท้จริงแล้วความสว่างของปัญญาไม่ใช่ตวัละกิเลสตณัหา  แต่



66  

สว่นทางธรรมะ เอาตวัปัญญาเป็นตวัจดุประกาย สร้างขึน้มา ดงั
คําวา่     นตัถิ ปัญญา สมาอาภา  แสงสวา่งอื่นใดเสมอด้วยปัญญาไม่มี 

ลักษณะของปัญญาเป็นอย่างไร  ส่วนมากนักปฏิบัติในยุคนี ้
ตีความหมายเร่ืองความสว่างทางปัญญาผิดพลาดมากมายเหลือเกิน  
พากันไปทําสมาธินึกคําบริกรรม แล้วเกิดแสงสว่างวูบวาบขึน้มา เป็น
แสงนีบ้้าง โน่นบ้าง  เข้าใจไปวา่ ภาพแสงสวา่งอนัเน่ืองจากการทําสมาธิ
นี ้เป็นตวัปัญญา   เห็นนิมิตโน่นบ้าง น่ีบ้าง  เข้าใจไปว่า น่ีคือการเห็น
ด้วยปัญญา  อันนัน้ไม่ใช่นะ  ตีความหมายผิดร้อยเปอร์เซนต์เลย  
ตีความหมายความสวา่งคลาดเคลื่อนไปมากมาย   

ความเข้าใจอย่างถกูต้องแจ่มแจ้งชดัเจน  น่ีคือ ความสว่างทาง
ปัญญาเป็นอย่างนี ้ ไม่ได้หมายเอาโอภาสแสงสว่าง หรือนิมิตท่ีเกิดจาก
อํานาจของจิตท่ีเป็นสมาธิ  ไม่ใช่ปัญญา  แต่คนไปเหมาว่าเป็นปัญญา  
ตวัปัญญาท่ีพิจารณาในไตรลักษณ์ อนิจจัง ทุกขงั อนัตตา แล้วเข้าใจ
อย่างแจ่มแจ้ง  หายสงสยั เข้าใจว่าสิ่งนัน้เป็นอย่างนัน้ สิ่งนีเ้ป็นอย่างนี ้
จนฝังใจ จนมัน่ใจได้วา่  หายความลงัเลสงสยั และถอดถอนความยดึมัน่
อปุาทานได้เลย    น่ีคือปัญญา   ถ้าเห็นอย่างนี ้น่ีจะเป็นตัวไปทําลาย
กําลงัอวิชชา ตวัไม่รู้จริง ให้เกิดความรู้จริงขึน้มา  ถึงจะไม่รู้จริงในนาม
ทัง้หมดก็ตาม  ขอให้รู้จริงในส่วนของรูปก่อน  น่ีคือฝึกพืน้ฐานของ
ปัญญาระดบัพืน้ๆ ขึน้ไป  ก่อนจะไปฝึกหัดขัน้ระดบัสงู   เหมือนกับคน
จบด๊อกเตอร์ปริญญาเอก  ไม่ใช่วา่จะจบได้งา่ยๆ  ต้องผ่าน ก ไก่ ข ไข ่... 
สระอา สระอิ สระอี .... ก่อนทัง้นัน้  จงึนําเอาทัง้หมดมาประสมกนั เรียน
ชัน้ ป.1 ป.2 ป.3 ...ไปเร่ือยๆ  จนเข้าใจในหลกัวิชาศาสตร์ต่างๆ  จึงจะ
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เลย  ดงันัน้เราจะไปศึกษาตนภายในให้รู้ชัดเห็นจริงนัน้ รู้ไม่ได้  เพราะ
ปัญญาเราหยัง่ไม่ถงึ  กําลงัเราไม่พอสว่นนัน้ๆ    เหมือนกล้องจลุทรรศน์
เรายังไม่ได้สร้างขึน้มา จะไปวิจัยเซลล์ต่างๆ โรคต่างๆ เรายังทําไม่ได้  
กล้องเรายังหยาบ มองไม่เห็น  ช้างทัง้ตัวเรายังมองไม่เห็นเลย  กล้อง
ภายในคือปัญญาเรายงัไม่มี  กล้องจุลทรรศน์คือตาปัญญาเรายังไม่ได้
สร้าง  ต้องสร้างจากฐานปัญญาขัน้พืน้ๆ น่ีไป  ค่อยคิดให้เห็นจริงตาม
เป็นจริงไป  สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเป็นฐานใหญ่ของปัญญานี ้ 
ปัญญาทางธรรมะ 

ความเห็นชอบส่วนหยาบๆ เป็นอย่างไร  ความเห็นชอบอย่าง
กลางเป็นอย่างไร  อย่างละเอียดเป็นอย่างไร   ต้องฝึกขัน้หยาบๆ นีไ้ป
ก่อน  ความเห็นชอบอย่างหยาบจะไปละมิจฉาทิฏฐิอย่างหยาบ  อนันี ้
เราจะทําให้เข้าใจตวันี ้ น่ีคือปัญญาอย่างหยาบละความเห็นอย่างหยาบ  
ปัญญาอย่างกลางละความเห็นอย่างกลาง  ปัญญาขัน้ละเอียดละ
ความเห็นขัน้ละเอียด  แต่ตอนนีปั้ญญาอย่างหยาบเรามีรึยัง  เม่ือ
ปัญญาอย่างหยาบยังไม่มี  จะไปกระโดดโลดเต้นละปัญญาอย่าง
ละเอียดจึงทําไม่ได้  การฝึกความเห็นจึงเป็นหลักใหญ่ในการปฏิบัติ
ธรรม 

หลวงพ่อได้พูดในเบือ้งต้นว่า หลวงปู่ ขาวให้ธรรมะท่ีหลวงพ่อ
ดูดดื่มท่ีสุด  ฝังใจลึกท่ีสุดคือ ทําตัวเป็นผ้าขีริ้ว้ผืนหนึ่ง  น่ีคือพืน้ฐาน 
เป็นตวับงัคบัประตปิูดเปิด  สิ่งใดควรออกไปและไม่ควรออกไป ต้องดตูวั
นี ้คือผ้าขีริ้ว้ผืนนี ้

น่ีคือ การให้คําแนะนําอุบายธรรมะมาทัง้หมดนี ้ เราให้ศึกษา
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ธรรมะส่วนตนและผู้ อื่นให้เข้าใจ   ทีนีปั้ญหาส่วนผู้ อื่น  หลายเร่ืองท่ี
ฆราวาสมีปัญหาประจําตวัอยู่  มีปัญหากบัครอบครัว  กบัสงัคม  ยงัไม่
กล้าท่ีจะเปิดเผยให้หลวงพ่อรู้  ยงัอมไว้อยู่  ยงักลืนไว้อยู่   หลวงพ่อไม่มี
ปัญญาญาณหยัง่รู้ได้วา่ ใครมีปัญหาอะไรอยู่  หลวงพ่อจงึให้ลกูศิษย์ลกู
หาท่ีนั่งอยู่ด้วยกัน  ปรึกษากัน  ให้ความคิดความเห็นกัน  สําหรับ
ฆราวาสท่ีนั่งอยู่ด้วยกันย่อมจะเปิดเผยความลับส่วนตัวออกมาได้  
ปัญหาตา่งๆ ท่ีฝังตวัอย่างไร  ให้เปิดเผยออกมาฟัง  ใครมีประสบการณ์
ส่วนตัวอย่างไร  ให้ช่วยกัน  น่ีคือปัญหาหยาบๆ ในสังคม ครอบครัว 
และสว่นตวัด้วย  หลวงพ่อจงึให้ ตัง้วง ตีวงคยุกนั 

ปีนี ้โชคดีท่ีคณะศิษย์อเมริกาท่ีหลวงพ่อได้สอนไว้ ก็จะมา
ช่วยกัน  คณะพวกเราในเมืองไทยก็พอจะมีหลายคนท่ีมีความสามารถ
เข้าใจในเหตุในผล  พอจะแก้ปัญหาตนเองและผู้อื่นได้ก็มีอยู่  ปัญหา
หยาบๆ ทางสังคมธรรมดาก็ให้ช่วยกัน  ปัญหาทัง้หมดจะให้หลวงพ่อ
อธิบายให้ฟัง พวกเราก็ไม่เข้าใจ  และพวกเราเองก็ไม่กล้าเปิดเผยด้วย  
จึงให้คณะลกูศิษย์ทกุคนพยุงกัน  ช่วยกนั  ให้ผ่านพ้นปัญหาหยาบๆ นี ้
ไป ช่วยกนัคิด 

เหมือนคนโบราณว่า ผงเข้าตาเอาออกเองไม่ได้  ต้องให้คนอื่น
ช่วยเอาออกให้  น่ีชัดเจนและเป็นความจริง ต้องช่วยกัน คือ ช่วยให้
คําแนะนําซึ่งกันและกัน  มีปัญหาอย่างนี ้จะใช้อุบายแก้กันอย่างไร
เพ่ือให้อยู่สขุสบาย  น่ีคือลกัษณะ รู้หลบเป็นปีก รู้หลีกเป็นหาง  คือหลบ
เป็นบางเวลา  หลีกเป็นบางเวลา   เพราะปัญหาต่างๆ มนักําเริบอยู่แล้ว 
ต้องหาวิธีหลบให้เป็น หลีกให้เป็น  คือเราไม่ชนตรงๆ  เราอ้อมเป็นหลกั
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สิ่งใดตกอยู่ในกฎไตรลักษณ์  อนิจจังของรูป  เอาสิ่งหยาบๆ นี ้
ก่อน  น่ีคืออวิชชาส่วนหยาบ  ให้เข้าใจส่วนนี ้   ให้เข้าใจในเหตใุห้เกิด
ทกุข์  ในสว่นหยาบๆ นีท้ัง้หมด  เราต้องหาวิธีปกป้องตนเองให้เป็น น่ีคือ
ตัวอวิชชาตัวนี ้  ถ้าดูช่ือแล้วเร่ืองใหญ่เพราะเป็นขัน้สูงสุด  แต่เรา
สามารถตัดบรรเทาได้  คือศึกษาความจริง   ถ้าเราใช้ปัญญาศึกษา
ความจริงอยู่เสมอ   สิ่งท่ีไม่เท่ียงเป็นจริงอย่างไรบ้าง   สิ่งท่ีเป็นทุกข์  
เหตใุห้เกิดทกุข์เป็นจริงอย่างไรบ้าง  สิ่งท่ีเป็นอนตัตาเป็นจริงอย่างไรบ้าง  
ต้องศกึษาความจริงในสจัธรรมท่ีเป็นอยู่ในใจของเราก็ดี  ในกายของเรา
ก็ดี  ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงทัง้หมด ให้เข้าใจสว่นนี ้   

ถ้าเราเข้าใจส่วนหยาบๆ นีไ้ด้  ตัวอวิชชาก็จะทุเลาลงได้ ตัด
กําลงัลงได้  จะไม่รุนแรง  สิ่งท่ีไม่รู้จริงตามความเป็นจริงต้องเอาปัญญา
มาเปิดเผย   ตามภาษาของคําว่า อวิชชา แปลว่า ความมืด  ความมืด
ของใจคือความไม่รู้จริงเห็นจริงนัน่เอง   ทีนีก้ารแก้ความไม่รู้จริงเห็นจริง
ก็ต้องเอาปัญญามาแก้   เรานั่งอยู่ท่ีบ้าน ถ้ามืดขึน้มา ก็จุดไฟสิ  ตัว
ความมืดก็หายไป เพราะความสวา่งเข้ามาแทนท่ี  หรือทํางานไม่สะดวก
เพราะมนัมืด  เราก็จดุไฟสิ  เรารู้จกัวิธีทํางาน เพราะมนัเห็น  การทํางาน
อย่าทําในความมืด   การงานทุกประเภทต้องอาศัยความสว่างในการ
ทํางาน   งานทางโลก  งานทางธรรม อาศยัความสว่างทัง้นัน้  ทางโลก
ต้องอาศยัวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติ เดือน ดาว    นอกจากความสว่างแล้ว 
ต้องอาศยัตาท่ีดีด้วย เป็นเคร่ืองประกอบให้งานสําเร็จ  รวมถึง ความรู้
เร่ืองในการทํางานด้วย   ไม่ใช่ว่า มีความสว่างแล้ว ตาก็ดี  แต่ไม่รู้เร่ือง
ในการทํางาน ก็จะไม่ประสบความสําเร็จ  น่ีคือทางโลก 
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ไม่ให้เกิดความรุนแรง  จึงต้องศึกษา  คําว่า หลง อะไรเป็นเหตุ เป็น
ปัจจัยให้มันหลง  หลงอยู่ท่ีไหน  ก็ใจเรานั่นแหละ  ใจเป็นตวัหลง  มัน
หลงเพราะความเคยชินกิเลสตณัหา  มนัคลกุคลีกนัมายาวนาน  ร้อยกปั
พันกัลป์  ใจอยู่ท่ีไหน กิเลสอยู่ท่ีนั่น กิเลสอยู่ท่ีไหน ใจก็อยู่ท่ีนั่น  จึง
เรียกวา่ อวิชชา  โมหะ    

วิธีป้องกนัโมหะความหลง ป้องกนัได้  ถ้าเราหลงของสิ่งนี ้ ต้อง
รู้จกัวา่อะไรเป็นหยาบ อะไรเป็นสว่นละเอียด  อะไรจะบรรเทาสว่นหยาบ
ได้ ก็บรรเทาไปก่อน อย่าให้เกิดความรุนแรง  ส่วนความหลงละเอียดนัน้
เอาไว้ทีหลัง   น่ีแหละ นักปฏิบตัิพากันละความหลงทัง้หมด  มันไม่ใช่
อย่างนัน้ ต้องแบ่งสิ  หลงในรูป หลงอย่างไร หลงในนาม หลงอย่างไร    
คําว่า หลง เน่ืองจาก ความไม่รู้จริง  อวิชชา ความไม่รู้จริง  ไม่เข้าใจใน
เหตผุลนัน้ๆ   อวิชชา ความมืดบอดของใจ  ถ้ามืดบอดเพียงอย่างเดียว 
ทกุอย่างจะเกิดความหลงขึน้ได้   ดงัคําสวดวา่     

อวิชชา ปัจจยา สงัขารา   
สงัขารา ปัจจยา วิญญาณงั    
วิญญาณงั ปัจจยา  นามะรูปัง 
หลงในนาม  หลงในรูป  น่ีคือ อวิชชาเป็นหลกัให้เกิดความหลง 

เป็นหลกัใหญ่  แตเ่ดี๋ยวนีเ้ราต้องหาวิธีปกป้องตนเอง   คําว่า อวิชชาเป็น
ต้นเหตใุห้เกิดความหลง  เพราะไม่รู้ความจริง  ความจริงนีมี้ความจริง
อะไรบ้าง  ความจริงขัน้หยาบก็มี  ขัน้กลางก็มี  ขัน้ละเอียดก็มี  แต่
ปัญญาเรายังหยาบอยู่ ก็ให้มาทําความเข้าใจในส่วนหยาบๆ ได้ไหม  
เอาแคนี่ก้่อน 
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เข้าไว้  น่ีคือกุศโลบายในการแก้ปัญหาตนเอง  จะแก้ให้หมดไปขณะนี ้
มนัหมดไม่ได้  มนัจะอยู่เต็มโลกนีต้ลอดไป  ในโลกนีค้ือโลกแห่งปัญหา  
ปัญหานานาชนิด ต้นเหตขุองปัญหาคือเกิดจากเราเป็นต้นเหตคุือไปยึด 
ไปหลง ไม่เข้าใจในส่วนนัน้ๆ  ความไม่เข้าใจปัญหาต่างๆ คืออะไร คือ
อวิชชา  คือก่อเร่ืองเกิดปัญหากับตนเองกับคนอื่นมายาวนาน  จึงเป็น
ทกุข์ทรมานใจอยู่ตลอดเวลา คือตวัอวิชชา   

ตวัอวิชชาคํานีเ้ป็นศัพท์ท่ีสูงไหม  ไม่สูง  มันมีทัง้อวิชชาอย่าง
หยาบ อย่างกลาง อย่างละเอียด  คือไม่รู้ความจริงอย่างหยาบ  ไม่รู้
ความจริงอย่างกลาง  และไม่รู้ความจริงขัน้ละเอียด   ความโลภก็เช่นกนั  
คือหลงความจริงอย่างหยาบ  หลงความจริงอย่างกลาง  หลงความจริง
อย่างละเอียด  อวิชชาอยู่ตรงนี ้ เราพยายามแก้อย่างหยาบๆ ก่อนดีไหม 
อย่าพึ่งไปยุ่งกับส่วนละเอียด  เอาให้พอหายใจอ้าปากได้ก่อน  ให้มี
กําลังใจได้ก่อน เรียกว่า เสริมกําลัง  กําลังของสติ  กําลังของปัญญา 
กําลงัความสามารถเฉพาะตวัให้พร้อม  จึงเรียกว่า ตนแลเป็นท่ีพึ่งของ
ตน  บาลีคํานีท้กุคนพดูกนัมายาวนาน 

อตัตาหิ  อตัตะโน นาโถ   ตนแลเป็นท่ีพึ่งของตน  พดูทําไม เม่ือ
พดูแล้วปฏิบตัิไม่ได้  ผู้ปฏิบตัิได้ต้องมีสติปัญญาดีก่อน จึงจะปฏิบตัิได้  
พึ่งตนพึ่งอย่างไร  คือพึ่งความสามารถเฉพาะตัว  พึ่งสติตนเอง  พึ่ง
ปัญญาตนเอง  พึง่ความฉลาดของตนเอง   

เดี๋ยวนีเ้ราพึ่งคนอื่นมากไป  อยากรู้ธรรมะหมวดไหนก็ไปอ่าน
ตําราเอา  ฟังหลวงพ่อเอา  แล้วก็จําไปเท่านัน้เอง  จําไปก็ทําอะไรไม่ได้  
ไม่รู้เร่ืองเลย  แก้ปัญหาตนเองไม่ได้เลย  ถ้าเป็นคนจะไปซือ้อาหารท่ี
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ตลาดมากิน  เวลาจ่ายตลาด ซือ้เป็ด ซือ้ไก่ ซือ้ปลา ซือ้เป็น   อนันีเ้ป็น
เป็ด เป็นไก่ เป็นปลา  เข้าใจหมด  พริก มะเขือ เกลือ ปลาร้า รู้จักหมด  
แตอ่ย่าถามว่า สิ่งต่างๆ มาปรุงเป็นอาหารทํายงัไง  ทําไม่ได้เลย  แค่นีก้็
ไม่รู้เร่ือง  รู้อยู่ แต่ทํากินไม่เป็น  ต้องอาศยัคนอื่นทําให้กิน แล้วกัน  หิว
ขึน้มาใหม่ก็ขออีก ขอมากเกินไป  ทําไมไม่ช่วยตนเองให้เป็น  ต้องฝึกทํา
สิ    ทําครัง้แรกไม่อร่อย ก็ต้องสังเกตสิ  ถ้ามันเค็ม ครัง้หน้าก็ต้องลด
เกลือลง ทําให้ถกูปากเราสิ  เผ็ดไปหน่อย ครัง้หน้าก็ต้องลดพริกลง  ถ้า
มนัจางก็ต้องเพ่ิมเกลือเพ่ิมพริก  ให้ทําบ่อยๆ พอดีกบัปากเรา ทําได้มัย้  
น่ีคือลกัษณะเราพึ่งเรา  ครัง้หน้าจะได้ไม่ต้องไปขอคนอื่น  เราทําเองได้  
ซือ้เองได้ 

เหมือนก๋วยเตี๋ยว  แตล่ะถ้วยท่ีเขาทํา  เขาชิมทกุถ้วยรึเปล่า  เขา
ไม่ชิม  เขาตักตวงความพอเหมาะพอสม  ก๋วยเตี๋ยวถ้วยเท่านีใ้ส่พริก
ขนาดไหน เกลือขนาดไหน ใส่พอเหมาะพอสม  พอไปกินแล้วก็อร่อยได้
เลย  น่ีคือชํานาญแล้ว  ขณะนีเ้รากําลงัฝึกทําก๋วยเตี๋ยว ต้องฝึกหลาย
ครัง้  บ่อยๆ   จึงจะรู้ว่าปริมาณการใส่ให้อร่อยทําอย่างไร  จะรู้ได้เอง  
สติปัญญาเราต้องฝึกตนเอง  ปัญญาของเราขนาดนีแ้ก้ปัญหาของ
ตนเองได้แล้ว  น่ีละ ตนแลเป็นท่ีพึง่ของตน 

การแก้ปัญหาสว่นหยาบ เอาให้ชํานาญก็แล้วกนั  พวกเรามกัจะ
ไปมองกิเลสตณัหาละเอียด มนัไม่ใช่  อวิชชาหยาบๆ ทําไมไม่พดู  ความ
ไม่เข้าใจปัญหาหยาบๆ ทําไมไม่พูดกัน  มองข้ามไปหาอวิชชาละเอียด
โน่น  ตีความหมายในธรรมไม่แตก  เลยแก้ปัญหาตนเองไม่ได้เลย 

การภาวนาปฏิบตัิเป็นหลกัแก้ปัญหา  ไม่ใช่จะมาทําความสงบ
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ปัญญาความรอบคอบ  คนขีโ้กรธบ่อยๆ เป็นเพราะอะไร  โกรธเพราะ
ความผิดหวงับ้างละ  ความไม่สมใจตนเอง   หรือเกิดจากอตัตาตนเอง  
มีมากมายมหาศาลเลยเหตใุห้โกรธ   พดูรวมยอดทัง้หมดว่า  เกิดเพราะ
สิ่งท่ีมนัมี  มนัมีสิ่งใด ตวันัน้ก็มาเกาะอยู่เร่ือย    ถ้าเรารักษาสิ่งท่ีมนัมีไว้
ให้ปกติอยู่  สิ่งท่ีเก่ียวข้อง มันก็เข้าไม่ได้  เช่น เรามีบ้านอยู่หลังหนึ่ง 
ประตูเปิดปิดได้ ต้องพยายามเปิดรับบางคน อย่าเอาทัง้หมด เลือกให้
เป็น   จริงอยู่ท่ีเสียงเข้าห ู แต่เราก็ต้องเลือกรับอีกทีหนึ่ง   เสียงฟังเทศน์
ฟังธรรมรับเอาไว้สนใจให้มาก   เสียงไม่เป็นธรรมก็ปิดฉากทันที  เพิก
ถอนทนัที   เสียงคนดดุา่เราก็สลดัทิง้  นัน่คือต้องฉลาดในการเลือกเฟ้น   

ยกตัวอย่าง ในปลาร้า เขากินสิ่งท่ีกินได้  ไม่ใช่ว่ากินทัง้หมด  
เขาไปหาปหูาปลา ช้อนสวิงในนํา้  ก็จะมีหลายสิ่งหลายอย่างติดมากับ
ปลากับแห  ก็ต้องมาเลือกว่า อะไรกินได้  ก็เลือกสิ่งนัน้ไป  เม่ือช้อน
ขึน้มามีทัง้ผัก ปลาดุก ขี ้  ไม่ใช่ว่ากินได้ทัง้หมดเม่ือไร  ต้องเลือกก่อน  
ต้องเลือกเป็น  แล้วทําไมเลือกอารมณ์ภายนอกเข้าสู่ใจ ทําไมเลือกไม่
เป็น จะกินทัง้หมดทําไม ให้คนอื่นเขากินไปเถอะ  ผู้นัน้ไม่ได้ปฏิบตัิ ไม่มี
ใครเป็นครูอาจารย์สอนเขา  แต่เราเป็นนกัปฏิบตัิต้องพยายามศกึษาให้
มากขึน้   หาวิธีปกป้องตนเองให้เป็น  น่ีคือสติปัญญารอบรู้   ปกป้อง
ตนเองได้  เลือกเองได้   น่ีคือการบรรเทาความโกรธตนเองได้   ต้อง
สอนใจตนเองอยู่เสมอวา่ โกรธไม่ดีอย่างไรบ้าง  ต้องพรรณนาขึน้มา   

คําวา่ พากนัละความโลภนะ ละความหลงนะ   ความหลงนัน้ละ
ไม่ได้หรอก  ผู้จะละความหลงได้นั่นคือพระอรหนัต์  แต่น่ีพากนัสอนละ
ความหลง ทัง้ท่ีเราเป็นปถุชุนเต็มตวั  ทําไม่ได้  แต่ก็มีวิธีบรรเทาได้ เพ่ือ
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ฉะนั น้การปฏิบัติ ต้อง รู้จักตนเอง  หาวิ ธีปกป้องตนเอง  
แก้ปัญหาตนเองให้ได้   อย่าสร้างปัญหาให้แก่ตนเองและคนอื่น  ต้อง
ศกึษาหมู่คณะและโลกนีใ้ห้เป็น  ตื่นขึน้มาแต่ละวนั  ต้องวางทิศทางไว้
ว่า  วนันีจ้ะมีอะไรสมัผัสกับเราบ้าง  มีสิ่งท่ีชอบใจและไม่ชอบใจ  ต้อง
ระวงั  สิ่งภายนอกท่ีจะทําให้เราไม่สบายใจมีมากมาย   ไม่สําคญัหรอก
สิ่งภายนอก  สําคญัท่ีตวัเรา ท่ีจะไปก่อให้เกิดทกุข์แก่ตนเอง  อย่าไปก่อ
เหตใุห้เกิดกับสิ่งภายนอก  ระวงักาย ระวงัวาจา  อย่าเอากายวาจาไป
ก่อเหตกุบัโลกเขา  อย่าเอาชนะใครทัง้สิน้  ถ้าไปเอาชนะคนอื่นได้  แล้ว
คิดว่าจะเป็นความสขุ  มนัไม่สขุหรอก     ความสขุไม่ได้เกิดขึน้จากการ
เอาชนะคนอื่น  ความสขุเกิดจากการชนะกิเลสตณัหา เอาชนะใจตนเอง
นั่นแหละ  อย่าไปหลงความสขุเหล่านี ้ ถึงจะมีใครยกยอสรรเสริญเรา  
ให้ลาภมากมาย  เราก็อย่าไปฟุ่ มเฟือยติดสขุอยู่ในลาภ   ให้คําสรรเสริญ
อะไรมาก็อย่าไปติดสุขกับสิ่งเหล่านี ้  คนส่วนมากจะไปภูมิใจในโลก
ธรรมเหล่านี ้   แท้จริงทัง้หมดเป็นตัวอนิจจัง ไม่เท่ียงเปลี่ยนแปลงได้   
เม่ือสิ่งเหล่านีเ้ปลี่ยนแปลงไป   ถ้าปัญญาไม่ทัน จะเป็นทุกข์ขึน้มาได้   
นั่นคือ หลงสขุ  หลงอํานาจวาสนา     หลงทุกสิ่งทุกอย่าง เพราะเรามี
ความสุข   นั่นคือความสุขเป็นเหตุให้เกิดทุกข์  แต่เราไม่เข้าใจสิ่งนัน้  
เพราะมนัเปลี่ยนแปลงได้  น่ีคือเหตอุย่างหนึ่ง   สขุอยู่ท่ีไหน ทกุข์ก็อยู่ท่ี
นั่น  หรือ ทุกข์อยู่ท่ีไหน สขุก็อยู่ท่ีนั่น  มันกลมกลืนกันอยู่  มันเปลี่ยน
ฉากเท่านัน้เอง   เราเป็นคนเปลี่ยนฉากนัน่เอง   

เราต้องหาวิธีปกป้องเหตใุห้โกรธ  มันมีมากมายมหาศาล   แต่
เราอย่าสร้างเหตุภายนอก  และอย่าสร้างเหตุภายในตนเอง  น่ีคือ 
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แข่งกันนะ แค่นัน้ยังไม่พอ  การทําสมาธิไม่ใช่หลกัแก้ปัญหา  เป็นหลกั
หลบปัญหาเฉยๆ  เม่ือมีปัญหาเกิดขึน้ ก็หลบเข้าสมาธิก่อน   จะทํา
สมาธิตลอดวนัตลอดคืนตลอดปีรึเปลา่ ก็ไม่ได้  เม่ือถอนออกมาก็มาเจอ
ปัญหาอนัเก่าอีก แล้วก็เข้าสมาธิใหม่ ทําอยู่อย่างนี ้แก้ปัญหาอะไรไม่ได้
เลย  ตวัสมาธิจึงไม่ใช่วิธีแก้ปัญหา  ตวัแก้ปัญหาคือสติปัญญาต่างหาก  
แตกํ่าลงัของสมาธิเป็นตวัเสริมตา่งหาก  ทําเพ่ือเสริมปัญญาเท่านัน้  แต่
ถ้าปัญญาไม่มี เม่ือทําสมาธิแล้ว กําลงัของสมาธิจะไปเสริมอะไรไม่ได้
เลย   

เหมือนกบั คนมีปากกา ราคาเป็นแสนเป็นล้านก็ตาม  ถามว่า มี
กระดาษเขียนไหม  ไม่มี  ไม่มีกระดาษเขียน  เขียนบนอากาศจะไปมี
ความหมายอะไร   หรือมีปากกาดี แตเ่รามีความรู้ท่ีจะเขียนรึเปล่า  ไม่มี  
เขียนภาษาไทยก็ไม่ได้  เขียนภาษาองักฤษก็ไม่ได้   การมีปากกาอยู่กบั
เราจะไปดีอะไร  ไม่มีประโยชน์อะไรเลย  เอาไว้โก้ๆ อวดคนเฉยๆ  ถ้าคน
ไม่มีความรู้การเขียน จะไปมีความหมายอะไร 

การทําสมาธิก็เช่นกนั  กําลงัท่ีเกิดจากการทําสมาธิจะเอาไปทํา
อะไร   เสริมอะไร   เสริมปัญญา  ปัญญาเราฝึกรึยัง ก็ไม่ได้ฝึก จึงทํา
อะไรไม่ได้เลย  การทําสมาธิเพ่ือเสริมปัญญา จึงต้องฝึกคิดไว้ก่อน  หรือ
ถ้าปัญญาไม่มี  อย่างมากก็เอากําลังของสมาธิไปใช้ในทางปริยัติ  
ธรรมะหมวดนัน้เป็นอย่างนัน้  ธรรมะหมวดนีเ้ป็นอย่างนี ้ น่ีก็ไม่ต่างไป
จากการอ่านฉลากยา  อ่านแล้วก็แล้วกันไป  ยาไม่มี  มีแต่ฉลากเฉยๆ    
ยาเม็ดสีขาวสีแดงก็ไม่รู้  อ่านแต่ฉลาก จะหายามากินแก้ไข้แก้ปวดก็ทํา
ไม่ได้ 
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ความรู้ก็เหมือนกัน  ปัญญาในภาคปริยัติมีอยู่  แต่จะเอามา
ปฏิบัติได้ยังไง ทําไม่ได้เลย  ก็เราไม่ได้ฝึกภาคปฏิบัติเอาไว้น่ี   คําว่า 
ปฏิบัติ คือต้องมีความฉลาดจึงจะปฏิบัติได้  ต้องฝึกปัญญาให้ฉลาด
รอบรู้ตามหลกัความเป็นจริง คือ อนิจจงั ทกุขงั อนตัตา  น่ีคือจดุรวมอยู่
ท่ีน่ี   

ฝึกคิดบอ่ยๆ พิจารณาบอ่ยๆ  ตรึกตรองบ่อยๆ  ให้ชํานาญ  งาน
ใดบ้างท่ีไม่ได้ฝึก  ไม่มี  ไม่ว่าจะเป็นงานทางโลก  งานกีฬาทุกประเภท 
ต้องฝึกก่อนจะลงสนาม  เช่น ฟตุบอล เทนนิส เป็นต้น  กีฬาปิงปอง คน
จะตีลกูได้ ต้องมีสติท่ีดี เขาระลกึทันต่อการตีของเขา  นั่นหมายถึง สติ
ระลกึได้ 

ฝึกพดูบอ่ยๆ  จนชํานาญในการพดู  งานทกุงานจึงต้องฝึก  การ
ขบัรถก็เช่นกนั  ต้องฝึกจึงจะขบัรถเป็น  ไม่ใช่ว่า จะไปซือ้รถเบนซ์ราคา
เป็นล้านมา ขับได้ไหม  ขับไม่ได้ ยืนดูเฉยๆ  จะไปมีความหมายอะไร  
ต้องฝึกขบัให้เป็น  ไม่ใช่เอามาโชว์เฉยๆ    

นีฉ้ันใด  การทําสมาธิไม่ใช่ทําจิตสงบแล้ว จะมาหาความสขุแค่
สบายใจประเดี๋ยวประด๋าว เดี๋ยวก็เสื่อม  เสื่อมแล้วก็เข้าสมาธิใหม่  
วนเวียนอยู่อย่างนี ้ ทําอย่างนีก้็ตายฟรีนะสิ  เพราะสมาธิไม่ใช่เร่ืองของ
การละกิเลสตณัหา  แต่ข่มกิเลสตัณหาได้ชั่วครู่ชั่วยามเท่านัน้เอง  ถ้า
กําลงัสมาธิไม่พอ กิเลสก็ฟขูึน้อีก  ย่ิงมีกําลงัมากกว่าเก่าด้วยซํา้ไป  เอา
ไปเอามากําลังสมาธิก็จะไปเสริมกิเลสโดยไม่รู้ตัวอีกนั่นแหละ  เสริม
ความอยาก เสริมความโลภ เสริมความโกรธ  เสริมความหลงไปด้วย  
หลงอะไร  หลงโมหะสมาธิไง  หลงความสขุความสบาย เราจึงหลงทํา
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เปิดประต ู ให้รู้ว่าสิ่งไหนควรรับ ไม่ควรรับ  เหมือนบ้านเรา  ถ้าคนดีมา
บ้านเรา  เราก็เปิดรับได้   ถ้าคนชั่วเข้ามา  เราก็ปิดประตซูะ  น่ีคือการ
ป้องกนัตวัเอง  ไม่ใช่เอาทัง้หมด รับทัง้หมด  เลือกให้เป็น  คนท่ีทําอะไร
ให้เราก็แล้วแต ่ อย่าไปถือสาหาความ   

เวลาหมากดัขา  เราไปกดัขาหมาตอบ  ใครโง่กว่ากนั   คนกดัขา
หมาโงท่ี่สดุ   หมาย่อมกดัตามหน้าท่ีของมนั  แต่เราต้องรักษาใจเราเอง
สิ   น่ีไปกดัขาหมาตอบ โง่ท่ีสดุ    คนว่าเราอย่างนัน้อย่างนี ้  เก็บมานึก
คิดตรึกตรองแก้แค้นเอาชนะกนั  นัน่เป็นพยาบาทอาฆาตจองเวรต่อกัน  
น่ีคืออย่าไปรับสิ่งท่ีไม่ดีเข้าหาใจตนเอง   ต้องสอนใจตนเอง  ถ้ารับสิ่งไม่
ดีเข้ามา  ใจเราจะเป็นทกุข์นะ  ต้องสอนอยู่เสมอ  ไม่นําสิ่งต่างๆ มาทํา
ให้ใจเกิดความรุนแรง   เหมือน ไฟเรามีอยู่ก็ตาม  คนอื่นเอาเชือ้มาโยน
ใส่ไฟเรา   เราก็ต้องไม่ให้ถูกไฟเรา  เขาเทนํา้มันเข้ามา  ก็ไม่ถูกไฟเรา  
เพราะเราปกป้องไว้  ไฟจึงไม่รุนแรง  พออยู่ได้  ผู้ปฏิบตัิต้องทําอย่างนี ้  
วิธีการละ  วิธีการบรรเทาความโกรธลงได้ เขาทําอย่างนี ้  

อีกสว่นหนึง่  เม่ือหาวิธีบรรเทาความโกรธลงได้  ความโกรธเป็น
ทุกข์ เราไม่ชอบ   อีกวิธีการท่ีจะทําให้ใจเราเป็นปกติได้  คือ ความสุข   
ความสขุนีใ้ห้มีพอประมาณ  อย่าไปหวงัอะไรมากกว่าความสขุนี ้ อย่า
ไปหวงัความสขุเกินตวั เพราะความสขุของคนเรานี ้ ไม่มีอะไรมากมาย  
แต่เรากลับไปหาความสุขเกินตัว  นีเ้ป็นสิ่งสําคัญ  อยากรวยเกินไป  
อยากมีทรัพย์สมบตัิมากเกินไป   อยากในลาภ ยศ สรรเสริญ  มากมาย
มหาศาล  และความสขุในกามคณุ  ซึง่ทกุคนต้องการตวันี ้ อยากจะให้
สมหวงัก็จะเป็นทกุข์ขึน้มา หรือโกรธขึน้มาได้   
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เหมือนจะรักษาคนป่วย  เม่ือมีอาการไข้สูง  เขาจะไม่นํายา
รุนแรงให้กิน  ไม่นํายาแก้ไข้ให้กิน  เขาจะนํายาลดความร้อนให้กิน  เม่ือ
ความร้อนลดลงแล้ว  จึงนํายาแก้ไข้ให้กินทีหลัง  น่ีคือการรักษาโรค  
หลกัภาวนาก็เช่นเดียวกนั   ต้องบรรเทาความร้อนให้ลดลงก่อน  การใช้
ปัญญาพิจารณาจงึตามมาทีหลงั   

ความโกรธเกิดขึน้เพราะอะไร  เพราะเราไปยึดกับสิ่งนัน้  เราไม่
พอใจกบัสิ่งนัน้บ้าง สิ่งนีบ้้าง  มนัมีในตวัเราเอง  เราจึงสอนใจได้ว่า  สิ่ง
ใดท่ีเกิดขึน้กับเรา  เราต้องรู้จกัเหตท่ีุมาของมัน    พยายามตระหนักไว้
ก่อน  ดกัไว้ก่อน  ไม่ใช่จะเอาทัง้หมด  คําพูดของคน เราเลือกได้   การ
ทําของคน เราเลือกได้   คําว่า  นิสมัมะ กะระณงั เสยโย  คือ ใคร่ครวญ
ก่อน  เลือกเฟ้น  เอาสิ่งท่ีเป็นประโยชน์  สิ่งท่ีเป็นโทษ เราไม่เอา  ไม่ใช่วา่
จะเอาทัง้หมด  เดี๋ยวนีเ้ราปฏิบตัิธรรม เราไม่หวงัจะเอาชนะกบัใคร  เรา
เอาชนะตวัเองดีท่ีสดุ  คนเราในโลกนีมี้สิทธ์ิมีส่วนท่ีจะพูดผิดได้  ทําผิด
ได้  เพราะคนเหล่านัน้เขาไม่ได้ปฏิบตัิเหมือนเรา  เราเป็นผู้ปฏิบตัิก็ควร
ให้อภยัเขา  ไม่ควรถือสาเขา  เขาไม่เข้าใจว่า ผิดคืออะไร  ถูกคืออะไร  
เขาก็ทําไปตามนิสยัของคนพาล  แต่เราเป็นนกัปฏิบตัิไปทําเหมือนเขา  
มนัไม่เหมาะสม  จึงให้อภยัเขาได้  ให้อภยัทานได้  ถ้าเราไม่นําสิ่งท่ีเขา
ว่าให้เรามาเปลี่ยนแปลง   เราก็ไม่มีอะไรดีขึน้   ถ้าเราไม่มีแผลในมือ 
ลองกํายาดสูิ  กําทัง้วนัทัง้คืนก็ไม่เป็นไร  แต่ถ้าเรามีแผลเม่ือไร  ยาก็จะ
ซมึซาบเมื่อนัน้ 

นีค้ือ ใจเราไปยึดสิ่งท่ีเขาว่าให้เราอย่างโน้นอย่างนี ้ยึดอย่างนี ้
จึงเป็นทุกข์  น่ีคือเปิดประตูให้สิ่งภายนอกซึมซบัหัวใจแล้ว  จึงไม่ควร
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กนัอยู่   คนติดสขุหลงสขุโดยไม่รู้ตวัคือปัญญาไม่มี  กิเลสจากทกุข์ไปอยู่
ท่ีสขุ  หลบจากทกุขเวทนาไปอยู่ท่ีสขุเวทนา  ลองดีสิจะไปได้ก่ียก  เดี๋ยว
ก็กลบัมาสู่ทกุขเวทนาตามเดิม  น่ีคือ เราไม่เข้าใจส่วนนี ้ หลบจากทกุข์
ไปหาสขุ  หลงสขุตอ่ เป็นโมหะสมาธิตอ่     

ของพืน้ๆ ธรรมดา ทําไมไม่ฝึกปัญญามาละเหตลุะปัจจัย กิเลส
ตัณหาต่างๆ ให้หมดไปจากใจ  ส่วนนีค้ือเราต้องฝึกสติปัญญาเอาไว้
ก่อน  ก่อนจะทําสมาธิมาเสริม   ตวัอย่างท่ีอธิบายคือ พระพทุธเจ้า  ไป
ปฏิบตัิกบัดาบสตัง้ 5 ปีกว่า  ทําสมาธิฌานนัน้ฌานนีก้ลบัไปกลบัมาอยู่
ตัง้ 5 ปีกว่า  ขณะทําสมาธิอยู่เหมือนกบักิเลสตณัหาน้อยใหญ่หมดสิน้
ไปจากใจ  เม่ือออกจากสมาธิกิเลสตณัหาก็รุมเร้าตามเดิม  คิดถึงนาง
พิมพาราหุลตามเดิม  พระองค์ทํามาห้าปีกว่า  ขนาดนัน้ปัญญายังไม่
เกิดจากสมาธิเลย  เอาไปละกิเลสก็ไม่ได้ด้วย  พระองค์จึงได้ลาจาก
ดาบสทัง้สองไปเสีย  เพ่ือหาแนวทางปฏิบัติใหม่  จึงได้ตรัสรู้เป็น
พระพทุธเจ้า 

เราต้องศกึษาให้ละเอียด  มีเหตผุลบ้าง   จะไปทําตามสิทธัตถะ
กมุารไม่ได้  นัน่ไม่ใช่พระพุทธเจ้า  พระพทุธเจ้าตรัสรู้ท่ีต้นโพธ์ิ  ท่านทํา
ยงัไงบ้าง ต้องดตูวันี ้ พระพทุธเจ้าท่านฉลาด สิ่งใดเป็นยงัไง  ท่านแยก
ไว้แล้ว  แต่เราไม่แยกเฉยๆ   เอาทัง้ดุ้นไปเลยได้ยังไง  เวลาท่ีท่านเป็น
พระพทุธเจ้าสมบรูณ์แล้ว เวลาท่านประกาศศาสนา ท่านทํายงัไง  สอน
ปัญญาเป็นหลักยืนตัวไว้ก่อน  เรียกว่า  สัมมาทิฏฐิ  สัมมาสังกัปโป  
เร่ิมต้นจดุนัน้มา  จะรักษาศีล  ปัญญาก็ต้องมาก่อน  ปัญญามาศึกษา
ศีล  จะทําสมาธิ ปัญญาก็ต้องศึกษาสมาธิก่อนสิ   จึงทําสมาธิต่อไป  
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ต้องเข้าใจก่อนวา่ ปัญญาคืออะไร  ศีลคืออะไร  สมาธิคืออะไร  ไม่รู้เร่ือง
เลย  พระพทุธเจ้านํามรรคแปดไปสอนพุทธบริษัทในครัง้พทุธกาล  จน
คนได้บรรลมุรรคผลนิพพานเป็นจํานวนมาก  ก็นํามรรคแปดน่ีแหละไป
สอน   

หลกัปัญญาท่ีว่ามา  ไม่ได้เกิดจากสมาธิ  เกิดจากการคิด วิจัย
วิจารณ์ตามเหตุผล  ปัญญามันอยู่ตรงนี ้ การทําสมาธิเป็นตัวเสริม
เท่านัน้  หลวงพ่อไม่ได้ให้ทิง้นะ  ให้เอา ให้ทํา  ให้ทําสมาธิขัน้พืน้ๆ ก่อน  
เอาความตัง้ใจมั่นให้เป็นก่อน  เดี๋ยวนี ้เราศึกษาสมาธิไม่เข้าใจ  คําว่า
สงบ มันผิดได้นะ  มันถูกได้นะ  เป็นมิจฉาได้  เป็นสมัมาได้   ลกัษณะ
สมาธิเป็นสมัมา เรารู้รึยัง ก็ยังไม่รู้  เพราะปัญญาเราไม่มี  หรือสมาธิ
เป็นมิจฉาทิฏฐิความเป็นผิด  ก็ไม่รู้จกัอีก เพราะปัญญาไม่มี   ความสงบ
เป็นมิจฉาก็ได้  เป็นสมัมาก็ได้  ต้องวางหลกัให้เป็นในภาคการศกึษาจึง
จะนํามาปฏิบตัิ   

ลกัษณะสมาธิความตัง้ใจมั่นเป็นอย่างไรก็ไม่รู้เร่ือง  พูดได้คํา
เดียวคือสงบ สงบ สงบนัน่แหละ    คําว่า สงบเป็นของทํายากด้วย ไม่ใช่
ของง่ายๆ นะ   การทําสมาธิความสงบได้เป็นนิสยัของคนกลุ่มหนึ่ง คือ
พวกนิสยัเจโตวิมตุิ  ทําความสงบได้ เป็นพระอริยเจ้าลกัษณะอย่างนัน้ 

พระอริยเจ้าในสมยัครัง้พุทธกาล เป็นพระอริยเจ้าได้ด้วยสมาธิ
ตัง้ใจมั่น ใช้ปัญญา กลุ่มปัญญาวิมุติ มีจํานวนมหาศาล  มีถึง 70 
เปอร์เซนต์ในสมยัครัง้พทุธกาล   เราไม่เคยศกึษาเร่ืองนี ้ จึงทําไปมุ่งแต่
สมาธิความสงบเพียงอย่างเดียว 

ถ้าเรามีนิสยัปัญญาวิมตุิ  แตไ่ปทําเจโตวิมตุิ ทําได้ไหม  ทําไม่ได้ 

 59 

มีสติระลกึรู้ความโกรธของตวัเองอยู่อย่างนี ้ ความโกรธก็จะเบาลง เบา
ลง  จนถงึสภาพจิตธรรมดา   

เม่ือสภาพจิตเป็นธรรมดาแล้ว เราจะระลกึรู้นํามาพิจารณาด้วย
ปัญญา  ในช่วงแรกเอาปัญญาเก็บไว้ก่อน  คือบังคับให้อํานาจความ
โกรธลดลงก่อน   ให้อยู่เป็นปกติก่อน  เม่ือจิตเป็นปกติแล้วจึงนําปัญญา
แทรกขึน้มาอีกที  ใช้ปัญญาพิจารณาว่า  ใจเราใจดวงเดียวนี ้ เวลามี
ความโกรธเป็นอย่างไร  รสชาติความโกรธเราก็รู้แล้วในขณะนี ้ แต่บดันี ้
ความโกรธทเุลาลงใจเป็นอย่างนี ้  นํามาบวกลบคณูหารกนัดวู่า ใจดวง
เดียวนี ้ โกรธเป็นอย่างนี ้ พอทเุลาลงเป็นอย่างนี ้ เห็นคณุคา่อย่างนี ้   

ในช่วงนี ้เราจะอาศัยเหตุเบือ้งต้นว่า  วันต่อไป เดือนต่อไป ปี
ต่อไป  ลกัษณะความโกรธจะมีแก่เราหรือไม่  แน่นอนต้องมี  จึงต้องหา
วิธีป้องกันก่อนว่า ไม่ให้ความโกรธเกิดขึน้กบัเรา  หรือเกิดขึน้น้อยท่ีสดุ  
ต้องหาวิธีป้องกันตวัเอง  เอาฐานความโกรธปัจจุบนันี ้มาพิจารณาให้
เห็นโทษความโกรธของตวัเองว่า  เราโกรธเอง เราทกุข์เองคนเดียว  เรา
ไม่สบายคนเดียว  สอนใจตวัเองว่า เหตใุห้โกรธคืออะไร นํามาพิจารณา
ได้   เราสามารถดงึเหตตุ่างๆ มาพิจารณาได้  ขณะความโกรธรุนแรงอยู่ 
อย่านําเหตมุาประกอบ   

เหมือนกบัวา่ การสอนลกู  อย่าไปสอนลกูตอนลกูมีความรุนแรง 
มันไม่ได้ผล   ต้องสอนตอนลูกใจเย็นลงก่อนพ่อแม่เย็นลงก่อนจึงจะ
ได้ผล  นั่นคือ ปัญญาจะสอนใจก็ต้องให้เร่ืองความโกรธคลายความ
รุนแรงไปก่อน   ดงันัน้ความโกรธการรุนแรงต่างๆ ต้องหาวิธีปกป้อง หา
วิธีลดให้ได้   
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เจ็บใจ  จะไปตอบโต้  เราไม่สนใจว่าจะเป็นเร่ืองจริงหรือไม่  เขาอาจพดู
ผิดก็ได้  แต่เราจะไม่สนใจความผิดของเขา  หรือเราผิดก็ได้แต่เราไม่
สนใจความผิดของเรา  เราจะสนใจแต่ความโกรธท่ีกําลังเกิดอยู่ใน
ปัจจบุนั  นัน่คือ ให้มีสติ  กําหนดระลกึรู้ความโกรธเฉพาะตวั  หายใจเข้า
ระลกึรู้อยู่ก็ตาม  หายใจออกระลกึรู้อยู่ก็ตาม  ลกัษณะความโกรธท่ีเกิด
ขึน้อยู่ขณะนี ้มีความรุนแรงระดบัไหน  ถ้าเรามีสติสมัปชญัญะระลกึรู้อยู่
ว่า เป็นอย่างนีห้นอ  เป็นอย่างนีห้นอ  ข้อสําคญั เราอย่าไปนึกถึงเหตท่ีุ
ทําให้เกิดความโกรธนัน้ๆ   เหตภุายนอกอะไรตดัทิง้หมด  เราจะไม่ระลกึ
ถึงเหตนุัน้ๆ   ให้มีสติระลกึรู้ถึงความโกรธเพียงอย่างเดียว  ถ้าไประลึก
ถึงเหตุเม่ือไร ก็จะวูบวาบขึน้มาทันที  เหมือนกับเทนํา้มันก๊าดเข้าไป  
ต้องตดัเหตอุอกไปท่ีทําให้โกรธ   เร่ืองเราผิดเขาถูกไม่สําคญัตดัออกให้
หมด  น่ีคือหลักสติระลึกความโกรธโดยเฉพาะ  ดูว่าความโกรธท่ีเรา
ระลึกรู้อยู่ในขณะนี ้ มีความรุนแรงอยู่นี ้ เอาลกัษณะความรุนแรงของ
ความโกรธเป็นอารมณ์ตอ่  รู้อย่างเดียว จะแรงก็แรงไป  หายใจเข้าก็รู้ว่า
ความโกรธเป็นลักษณะอย่างนี ้ หายใจออกก็ รู้ว่าความโกรธเป็น
ลักษณะอย่างนี ้ อย่าไปเผลอ  ถ้าเรามีสติกําหนดระลึกรู้อยู่อย่างนี ้ 
ความโกรธท่ีเรามีอยู่ก็จะคอ่ยๆ ลดลง 

เหมือนเรานํากระปุกนํา้เกลือ หยดลงใส่ก้อนถ่านก้อนหนึ่ง  
ปล่อยนํา้ไหลเหมือนกบัให้นํา้เกลือคนป่วย  ปล่อยไหลลงไปแต่ละหยด
แต่ละหยด  พอนานเข้าถ่านไฟแดงๆ ก็จะเปลี่ยนสีจากสีแดง เป็นสีเทา 
สีขาว  เพราะนํา้แต่ละหยดน่ีเอง  อีกไม่ก่ีนาทีข้างหน้า ถ่านไฟก็จะหมด
สภาพไปเอง   ถงึเชือ้ไฟยงัมีอยู่ก็ตาม แตก่็หมดสภาพไป  นีฉ้นัใด ถ้าเรา

 47 

เราจะไปทําตามนิสัยเจโตวิมุติ สมาธิความสงบไม่ได้เลย  ผู้ มีนิสัย
ปัญญาวิมุติ จะทําสมาธิได้แค่ตัง้ใจมั่นเท่านัน้  จะทําสมาธิความสงบ
ไม่ได้    

ผู้ มีนิสัยทําสมาธิความสงบได้  นั่นคือเจโตวิมุติ  ต้องศึกษา
ตนเองบ้างสิ  วา่เรามีนิสยัปัญญาวิมตุิ  หรือเจโตวิมตุิ  ต้องศกึษาตนเอง
ให้เป็นก่อน  วา่จะหนัเหไปทางทิศไหน จงึจะปฏิบตัิไปตามทิศนัน้   เรามี
นิสยัอย่างไรก็ต้องปฏิบตัิไปตามนัน้  จงึจะกลายเป็นพระอริยเจ้าได้ 

น่ีแหละ ให้พวกเราทั ง้หลายได้ตั ง้กลุ่มขึน้มา  ให้ ข้อคิด 
ความเห็นซึง่กนัและกนั  ใครมีสติปัญญาให้แสงสว่างแก่หมู่คณะได้ก็ว่า
กัน  คือดึงกันเอง  ช่วยกันเอง  ฆราวาสช่วยกันเองมันชัดเจน  ปัญญา
ต่างๆ เปิดเผยได้  บางคนปัญญามีอยู่  แต่แก้ตัวเองไม่ได้ จึงต้องให้
เพ่ือนฝงูช่วยให้อบุาย เป็นวิธีชีแ้นะหลกัการปฏิบตัิเพ่ือแก้ปัญหา   

ถ้าพระนัง่อยู่ด้วยก็ไม่กล้าพดู  อายพระ  ปัญหาฆราวาส ปัญหา
โลกแตก ให้ว่ากันเอง  อย่าไปห่วงการหลับนอน  มันหลับมานานแล้ว   
ช่วงเวลาท่ีมีอยู่ 3 วันนีก้็ตัง้ใจเต็มท่ี   เหมือนกับฝนท่ีตกลงมาเพียง 3 
วนันี ้ พยายามหากระถางรองรับให้มากๆ ก็แล้วกัน   ถ้าปล่อยผ่าน 3 
วนันีไ้ปแล้ว ปีหน้าก็ค่อยว่ากันใหม่  กระถางเปล่า  มนัก็จะแห้งไปก่อน
กระถางนัน้  ตอนนีใ้ห้นําโอ่ง กระถาง มารองรับ เหตุผลต่างๆ นําไป
ปฏิบตัิ เตรียมตวัรองรับทกุอย่าง 3 วนันี ้   ถ้ายอมแพ้กนัเป็น ก็จะรับกนั
ได้เลย   ถ้านําอตัตาเข้ามา ก็จะมีปัญหา  ถ้าไม่มีอตัตา ยอมแพ้กนัเป็น 
ทกุอย่างจะราบร่ืน  นุ่มนวลในการปฏิบตัิธรรม  การอธิบายธรรมะวนันีก้็
สมควรแก่กาลเวลา 
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6 พฤศจกิายน 2542 
 
การอบรมปฏิบัติครัง้นีมี้ระยะเวลาอันสัน้ ผู้ ท่ีมาก็พยายามตัก

ตวง กอบโกย จดจํา  นําอุบายธรรมทัง้หมด  เพ่ือท่ีจะเปลี่ยนความ
คิดเห็น ซึง่กนัและกนั นัน้จะแก้ปัญหาได้อย่างไรก็ต้องนําไป  เพราะทุก
คนเป็นตวัสร้างปัญหา ให้แก่ตนเองและสงัคม  ฉะนัน้การภาวนาปฏิบตัิ
ต้องฝึกตนเอง ไม่ใช่จะไปบ่นธรรมะนัน้  บาลีนี ้แล้วให้ปัญหาหมดไป  
เหมือนกบักินยาพาราเซตมอล มนัไม่ใช่อย่างนัน้  หรือจะอบยาให้ยาซมึ
เข้ามาทัง้หมด  ไม่ใช่อย่างนัน้ 

อบรมธรรมปฏิบตัิ จุดเร่ิมต้นต้องอาศยัจากครูบาอาจารย์ หรือ
ท่านผู้ รู้ทัง้หลาย เป็นผู้ให้ข้อคิด เป็นผู้ให้เหตผุลในการอบรม  ไม่ใช่ว่าจะ
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เหมือนกบัเรามีผ้าสกปรก  คราบสกปรกนัน้ได้ฝังลงไปในเนือ้ผ้า
แล้ว  จะไปซักด้วยนํา้ธรรมดามันไม่ได้  ถึงจะไปทุบไปตีไปซัก  ก็ไม่
สามารถจะขจดัเอาสิ่งสกปรกออกจากเนือ้ผ้าได้เลย   เพราะเราไม่มีสบู่
ท่ีดี  นํา้ธรรมดาเอาออกไม่ได้  เราต้องหาเอาวิธีอื่น  สบู่อย่างอื่น 
ผงซกัฟอกอย่างอื่น   มาซกัใหม่   นีใ้ห้พวกเราปฏิบตัิขัน้หยาบๆ ไปก่อน  
เพียงซกันํา้ธรรมดาและตากผ้าไว้ ก็พอใส่ได้  น่ีคือภมิูธรรมโสดาบนัยัง
ละราคะไม่ได้  ละความโกรธไม่ได้  แต่ก็มีวิธีพอบรรเทาได้  ไม่ให้เกิด
ความรุนแรง 

ทีนี ้อบุายบรรเทาความโกรธ  ทําอย่างไร  ซึง่สิ่งนีค้นธรรมดาทํา
ได้  ลกัษณะบรรเทาความโกรธมี 2 วิธี   

1.ผู้ ทําสมาธิมีความสงบหนักแน่นแล้ว เป็นรูปฌาน อรูปฌาน  
เม่ือทําสมาธิเป็นฌานแล้วก็พอบรรเทาความโกรธลงได้  หรือข่มความ
โกรธเอาไว้ได้  ถ้าไม่มีอะไรจริงจังเกิดขึน้มา  ก็ไม่มีความโกรธ เพราะ
สมาธิบงัคบัไว้  ละไม่ได้แตพ่อบงัคบัไว้ได้   

2. สําหรับผู้ ท่ีไม่สามารถทําสมาธิความสงบได้ เข้าฌานไม่ได้ มี
วิธีแก้ไขให้ความโกรธเบาบางลง โดย สมมติว่าเรามีความไม่พอใจกับ
ของสิ่งใด แล้วเกิดความโกรธขึน้  เช่น ไม่พอใจเพ่ือนฝงู  หน้าท่ีการงาน  
โกรธเจ้านายท่ีบงัคบัเรา  หรือเกิดขึน้กบัลกูหลาน  เหตตุ่างๆ มีมาก  แต่
เมื่อโกรธขึน้แล้วให้ทําอย่างไร 

อันดับเบือ้งต้น  ให้หาวิธีอยู่น่ิงๆ สักระยะหนึ่ง จะเดินก็ได้ นั่ง 
ยืน หรือนอนก็ได้   สมมติว่า นาย ก  นาง ข  มันว่าเราเจ็บแสบ จนเกิด
ความโกรธขึน้มา   เร่ืองจริงหรือไม่ ไม่สําคญั   เราจะไปเอาแพ้ชนะ มัน
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มากขึน้กว่านี ้  ใจเราก็ปฏิเสธได้ทัง้หมดว่า  อีกไม่ก่ีวันเดือนปี สิ่ง
ทัง้หมดนีก้็ต้องพลดัพรากจากเราไป   หากเรายงัมีชีวิตอยู่ วตัถสุมบตัินีก้็
อาจพลดัพรากจากเราไปก่อนก็ได้  เช่น ถกูไฟไหม้บ้าง  นํา้ท่วมบ้าง  ถกู
โจรปล้นบ้าง  และอีกมากมาย  ในขณะท่ีเรามี ชีวิตอยู่ก็ มีการ
เปลี่ยนแปลงไปได้  หรือเมื่อเราตายไปสมบตัิของโลกก็ยงัมีอยู่ต่อไป  ไม่
ไปติดใจกับสิ่งเหล่านี ้  น่ีคือนักปฏิบตัิผู้ถอนตวัออกจากโลก  ไม่ไปยึด
กบัโลกนี ้  

ถ้าไปยึดติดกับสิ่งเหล่านีอ้ยู่  ก็คือ การยึดติดกับโลกนั่นแหละ  
สําหรับผู้ภาวนาปฏิบัติผู้ จะหนีจากโลก  ก็ต้องหาวิธีแก้ไม่ให้ยึดติดกับ
โลกนี ้ แคว่ตัถสุมบตัินี ้เรายงัปล่อยวางไม่ได้  ส่วนกิเลสตณัหาละเอียด
มากกว่านี  ้ เราจะปล่อยวางได้อย่างไร  ก็ ทําได้ ถ้ามีปัญญาท่ีดี
ละเอียดอ่อนมากขึน้    เราต้องเอาปัญญาพืน้ๆ มาแก้จุดหยาบๆ ให้ได้
ก่อน  นั่นคือรูป  รูปกายท่ีเรามีอยู่  และรูปภายนอกท่ีเรามีอยู่    ผู้ จะ
บรรลุเป็นพระอริยเจ้าภูมิธรรมพระโสดาบัน  เขาละเพียงความโลภ
เท่านัน้  ท่ีอธิบายมาเม่ือกีเ้ป็นอบุายละความโลภ  น่ีเป็นจุดเร่ิมต้นของ
ภมิูธรรมพระโสดาบนั  ภมิูธรรมพระโสดาบนัยงัละความโกรธไม่ได้  ละ
ความหลงไม่ได้  ความหลงหยาบๆ พอจะละได้อยู่  แต่ความหลงอย่าง
กลางและอย่างละเอียดละไม่ได้เลย  ภมิูธรรมพระโสดาบนัละราคะไม่ได้  
มีเหมือนคนธรรมดาทัว่ไป  มีการแต่งงานมีคู่ผวัตวัเมีย  มีลกูหลานเต็ม
บ้านเต็มเมืองเหมือนคนธรรมดา  มีกําหนัดผูกพันยินดีอยู่เหมือนคน
ธรรมดานัน่เอง  สิ่งเหลา่นีเ้ราอย่าเพ่ิงไปแตะต้องมนั  เรายงัละไม่ได้  คน
ธรรมดาถ้าไม่มีเคร่ืองมืออะไรจะไปละไม่ได้เลย 
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จําเอาอย่างเดียวนะ  จําอย่างเดียวทําอะไรไม่ได้  อบุายประกอบในการ
อบรมมีอะไรเป็นเหต ุ  อะไรเป็นผล  มีหลกัการและวิธีการอบรมอย่างไร  
ต้องจดจําวิธีการนัน้ๆ เอาไว้   เม่ือไปถึงบ้านหรือท่ีแห่งใดก็ดี  เม่ือ
ประสบปัญหาอะไรขึน้  ก็สามารถนําเอาอบุายนัน้มาแก้ปัญหาตนเองได้  
นั่นคือ เราเองอบรมตัวเองให้ได้  อย่าหวังให้ครูบาอาจารย์ อบรมเรา
เพียงอย่างเดียว นัน่ไม่พอ  ครูบาอาจารย์มีหน้าท่ีเป็นผู้ ชีแ้นะ ให้อบุาย
วิธีการอบรมเท่านัน้  เราก็รับเอาหลกัการ อบุาย นํามาอบรมตวัเองให้ได้  
การอบรมตนเองให้ได้     ผู้นัน้ต้องมีปัญญาท่ีดีก่อน  ถ้าปัญญาไม่ดีไม่
สามารถจะอบรมตนเองได้เลย  เพราะใจตนเองมีพ่ีเลีย้งอบรมใจมา
ยาวนาน  เขาอบรมใจมาร้อยกัปพันกัลป์ในอดีต  นัน้คืออารมณ์ของ
กิเลสตณัหา  มันฝังใจเรา  เดี๋ยวนีใ้จเรากับกิเลสตณัหามันมีความเคย
ชิน   มีความสนิทสนมคุ้นเคยจนเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนัว่า  อะไรเป็นใจ  
อะไรเป็นกิเลสตัณหา  มันปนกันจนไม่รู้เลย  ถ้าพูดเร่ืองใจ ก็ต้องพูด
เร่ืองกิเลสด้วย   ถ้าพดูเร่ืองกิเลส ก็ต้องพดูเร่ืองใจด้วย  เพราะมนัอยู่ปน
กนั   

เหมือนกับนํา้ทะเล อยู่มายาวนานจนเป็นนํา้เค็ม  นํา้เค็มของ
ทะเลก็มีสว่นบริสทุธ์ิอยู่ในนัน้ด้วย  แตก่็กลมกลืนกนัแล้ว  เราตกัมาแก้ว
ไหนก็เค็มแก้วนัน้  ทุกคนก็เลยเหมาไปว่า นํา้ทะเลเค็ม  มันเค็มเพราะ
อะไร  เพราะตวัเค็มมนัมากกว่านํา้จืด  ถ้านํา้จืดนํา้เค็มมีส่วนสดัเท่ากนั
ก็จะเป็นนํา้กร่อย  ทีนีนํ้า้ทะเลมีนํา้เค็มมากกว่านํา้จืด  เราก็เลยเหมาว่า
นํา้ทะเลเคม็  แท้จริงแล้วถงึจะเคม็แตก่็มีนํา้จืดแฝงอยู่ด้วย  นีฉ้ันใด   ใจ
ท่ีสะสมอยู่กับกิเลสตัณหามาร้อยกัปพันกัลป์  สะสมกันมาจนเป็น
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อนัหนึ่งอนัเดียวกัน  ใจอยู่ท่ีไหนกิเลสอยู่ท่ีนัน้  ใจอยู่ท่ีไหนตณัหาอยู่ท่ี
นัน้  เราไม่สามารถแยกแยะได้ว่า อะไรเป็นใจ อะไรเป็นกิเลสตณัหาได้
เลย  แยกไม่ได้เพราะเราไม่มีเคร่ืองมือท่ีจะแยก   

เหมือนกบันํา้ทะเล ถ้าเรามีเคร่ืองมือก็จะสามารถแยกออกได้ว่า 
น่ีคือส่วนของนํา้เค็ม  น่ีคือส่วนของนํา้จืด  เม่ือแยกได้ก็สามารถนําส่วน
ของนํา้จืดมาดื่มได้เลย  นีฉ้นัใด  ถ้าเรามีสติปัญญาท่ีดีก็สามารถแยกใจ
กบักิเลสตณัหาออกจากกนัได้  คือ สติปัญญาแยกได้วา่  ลกัษณะใจเป็น
อย่างไร กิเลสเป็นอย่างไร  การแยกนีต้้องดเูหต ุ  คือหลกัการวิธีการแยก  
ไม่ใช่จะเอาผลมาแยกกนั  การแยกผลเหล่านีม้นัแยกประเดี๋ยวประด๋าว 
เดี๋ยวก็เข้าหากนัใหม่  เพราะมนัเกิดความเคยชินกนัมายาวนาน  มนัห่วง
กนั  มนัหวงกนั เพราะอปุาทาน ความยดึมัน่ซึง่กนัและกนั  แต่เราไม่รู้ตวั
เราว่ายึดมั่นอย่างไร  ใจยึดกิเลส  ใจยึดตัณหา  มันยึดอย่างไร  มัน
ละเอียดอ่อนถ่ียิบทีเดียว  ปัญญาเราหยาบๆ ยังแยกไม่ได้    หรือจะไป
เตรียมศึกษา ธรรมะปฏิบัติจากตํารา  ธรรมะหมวดนัน้ เป็นอย่างนัน้  
ธรรมะหมวดนีเ้ป็นอย่างนี ้ไม่สามารถจะแยกแยะตวัละเอียด ของกิเลส
ตณัหาภายในใจได้เลย  เพียงรู้แตผิ่วเผินเท่านัน้เอง 

ฉะนัน้ทกุคนคงเคยได้ยินครูบาอาจารย์ทกุท่าน เวลาเทศน์ท่ีไหน
ก็จะได้ยินคําหนึง่เป็นหลกัยืนตวัวา่  ให้พากนัละความโลภนะ  ให้พากนั
ละความโกรธนะ  ให้พากนัละความหลงนะ  เราจะได้ยินคํานีม้าหนาห ู
จนหชูามาจนถงึปัจจบุนั  พากนัละโลภโกรธหลง  เพราะท่านพดูไปตาม
หลกัการ  ถ้าละได้จริงเหมือนท่านพดูมนัก็ดี  พดูไปตามหลกัการท่ีมีอยู่  
แตผู่้ เทศน์ก็ยงัละไม่ได้หรอก  ก็ยงัมีความโลภ ความโกรธ ความหลง อยู่
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รูปตวันีทํ้าให้หลงตนได้   และผู้จะไปสู่มรรคผลนิพพาน ก็ใช้รูปนีแ้หละ
เป็นฐานการใช้ปัญญาพิจารณา  ให้มองเห็นท่ีมาของรูปนีว้า่เป็นอย่างไร  
ให้มองรูปตนเองเป็นไปในทางลบ คือ อนิจจัง ทุกขงั อนัตตา    มองว่า
ความไม่เท่ียงของรูปเป็นอย่างไร   

ให้แยกออกมาแต่ละส่วนคือขนัธ์ห้านี ้ เม่ือปัญญาเราหยัง่ไม่ถึง
ขัน้ละเอียดคือ นามธรรม  ถึงจะพิจารณาก็ไม่ได้ผลอะไร  เหมือนกบัตา
บอดแล้วไปหาสิ่งของนัน่แหละ  หายงัไงก็หาไม่เจอ  เพราะตาไม่เห็น ไม่
สว่าง  สายตาสัน้    เอาหยาบๆ ไปก่อน    ในขันธ์ห้ามี รูป เวทนา 
สญัญา สงัขาร วิญญาณ  ในการปฏิบตัิก็ต้องแยกพิจารณารูปก่อน  เอา
ปัญญามาฝึกพิจารณารูปก่อน  ให้มองลักษณะอนิจจัง มองอย่างไร  
ร่างกายเราเปลี่ยนแปลงตัง้แต่วันเกิดจนถึงปัจจุบัน  เปลี่ยนแปลง
อย่างไรบ้าง    แต่ก่อนยงัเป็นเด็ก  นัง่นอนอยู่ในเบาะในเปล  ต่อมาก็มี
การพฒันาของสงัขาร  กลายเป็นนกัเรียน  วยัรุ่น วยัหนุ่มสาวขึน้มา  มี
ครอบครัวลกูหลาน  นัน่คือสงัขารแต่ละยคุแต่ละวยั  มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างไรบ้างรูปนี ้ เราก็สามารถมองไปสู่อนาคตได้  อดีตมาถึงปัจจบุนันี ้
เป็นอย่างนี ้ เราก็มองปัจจบุนันีสู้่อนาคตนี ้ ธาตขุนัธ์ก็จะไม่คงเส้นคงวา  
ย่ิงนานไปสงัขารร่างกายทุกสดัส่วน  ก็จะล่วงเลยไปตามกาลเวลาของ
ธาตขุนัธ์นัน้ๆ  ไม่แตกตา่งกนั 

เหตนุัน้ในสมยัครัง้พทุธกาล  เศรษฐีผู้ มีเงินมหาศาล ก็นําเงินมา
พิจารณาว่าเป็นเคร่ืองอาศัยประจําชีวิตหนึ่งเท่านัน้  ไม่ผูกพันกับสิ่ง
เหล่านี ้ น่ีเป็นอุบายในการละความโลภไปในตัว  เพราะเข้าใจว่าเป็น
เพียงวตัถุอาศยั มีเพ่ือใช้สอยเท่านัน้ไม่หวงัอะไร  พูดง่ายๆ ว่า ถึงจะมี
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นีเ้ป็นอย่างไร  เหตเุป็นอย่างไร  ผลเป็นอย่างไร  ต้องเห็นความจริงตวันี ้ 
รู้ความจริงตวันี ้   

คําว่าเกิด คือเกิดความเข้าใจตามหลกัความเป็นจริง  ท่ีมีอยู่ใน
โลกนี ้   ท่ีมีอยู่เป็นอยู่กบัตวัเราทัง้หมด  และรู้สิ่งรอบข้างรอบตวั  ทัง้เขา  
ทัง้เราด้วย  น่ีคือเห็นสภาพความเป็นจริงของโลก    การศกึษาธรรมะคือ
มาศึกษาโลกนีก้่อน  เพราะโลกกบัธรรมอยู่ด้วยกนั  แยกกนัไม่ได้  ของ
สิ่งเดียวกันน่ีแหละ เป็นทัง้โลกเป็นทัง้ธรรม  ขึน้อยู่กับตวัแยกแยะทาง
สติปัญญาจะไปในทิศทางไหน  ถ้าหนัไปทางโลก ก็เป็นโลกไป  ถ้าหนัไป
ทางธรรมก็เป็นธรรมไป   

ตัวอย่างเช่น รูปธรรม  รูปธรรมตัวเดียวนี ้ ถ้าใช้ความคิดทาง
โลกก็ เ ป็นโลกไป  เ กิดความรักความยินดีใน รูป เสียง กลิ่น รส 
โผฏฐัพพะ ทัง้หมดเลย  เข้าทางของกิเลสตณัหาทัง้หมด  เพราะปัญญา
เราเป็นไปในกระแสโลกอย่างเดียว  ความคิดต่างๆ ก็เป็นไปตามกระแส
โลกนีท้ัง้หมด   เราจึงเรียกว่า ความคิดเป็นดาบสองคม  คิดอย่างหนึ่ง
เป็นไปในทางลบ  คิดอีกด้านหนึ่งเป็นไปตามทางบวก  คิดทางบวกเป็น
อย่างไร  คือเอารูปตัวเดียว  นํามาวิจัยวิจารณ์ว่า เกิดจากอะไร   ก็
ตณัหานัน่แหละเป็นฐานให้เกิด   ตวัสมทุยัเป็นฐานกําลงัใหญ่  เรียกว่า 
จิตสงัขาร     

เม่ือจิตสังขาร สร้างรูปขึน้มา  มันสร้างอย่างไร  อันนีเ้ราตอบ
ไม่ได้ เพราะปัญญาเราหยัง่ไม่ถึง  มันละเอียดอ่อน    อนันีเ้ป็นปัญญา
ของผู้ ท่ีจะเป็นอริยเจ้าจึงจะรู้ได้  เพราะปัญญาเขาละเอียดพอ  เราใน
ฐานะผู้ปฏิบตัิ ต้องเอาปัญญาอย่างหยาบ  เอาดรููปง่ายๆ ก่อน  เพราะ
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นั่นแหละ  แต่หน้าท่ีของพระเทศน์ ต้องเทศน์ตามหลกัการและวิธีการ  
ไม่ใช่พระท่ีบวชเข้ามาทกุองค์ จะละโลภโกรธหลงทัง้หมด ยงัไม่ใช่  การ
ละโลภโกรธหลงได้ เป็นหน้าท่ีของพระอริยเจ้าเท่านัน้เอง  ปุถุชน
ธรรมดาไม่ว่าจะเป็นพระ หรือเป็นฆราวาส ยังไม่สามารถละโลภโกรธ
หลงได้    แต่วิธีข่มความโลภความโกรธความหลงข่มได้  แต่ก็ไม่ขาด  
จะให้ละให้หมดไปสิน้ไปจากใจทําไม่ได้  ยังมีเชือ้อยู่  เพียงแต่ข่มได้
บรรเทาได้ ไม่ให้เกิดความรุนแรง 

การจะละความโลภได้  ต้องวางพืน้ฐานแนวความคิด คือ
ปัญญา  เหตใุห้เกิดความโลภคืออะไร  ต้องนําปัญญามาศกึษาผลของ
ความโลภ  โลภขึน้มาแล้วใจเราเป็นอย่างไร  ต้องมาศึกษาใจตนเอง 
เพราะความโลภอยู่ท่ีใจ  สงัเกตใจดวู่ามีความกระสนัฟ่ันเฟือนอย่างไร  
มีความร้อนใจอย่างไร  น่ีคือผล  แสดงออกทางใจ  จึงได้วิ่งตามความ
โลภของตนเอง 

ความโลภนี ้ ฐานของมันอยู่ท่ีไหน  เหตุของมันคืออะไร  นั่น
หมายถงึตณัหา  ตวัตณัหาเป็นฐานใหญ่ให้เกิดความโลภ  ถ้าเป็นบริษัท
ก็เป็นบริษัทท่ีสามารถผลิตความโลภได้เต็มท่ี  ผลิตความโกรธได้เต็มท่ี  
ผลิตความหลงได้เต็มท่ี  ถ้าจะพูดตามภาษาสมยัใหม่ก็เรียกว่า  บริษัท
สมทุัยจํากดั  เป็นบริษัทประจําโลก  อนัดบัโลกก็แล้วกัน  ไม่มีบริษัทใด
จะใหญ่เสมอกบับริษัทสมทุยัอนันี ้ มันผลิตได้ทกุแง่ทุกมมุ โดยผลิตตวั
หลักไว้สามตัว  นั่นคือ กามตัณหา  กามตัณหาเป็นหลักใหญ่แต่ตัว
ปลีกย่อยมีมหาศาล  มนัผลิตความโกรธขึน้มาอีก  ผลิตความหลงขึน้มา
อีก  น่ีคือหลกัใหญ่ของบริษัทนี ้  
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ทีนีเ้ราจะมาแก้ไขปัญหาของเคร่ืองจกัรเคร่ืองกลของบริษัทนีใ้ห้
หยุดทํางานหรือผลิตน้อยลง  จะทําอย่างไร  ความโลภตวัเดียวมาจาก
ตณัหา  ตณัหาอะไรสนับสนนุ คือ กามตณัหา   กามตณัหาตวันีเ้ป็นตวั
ใหญ่ เป็นได้ทัง้รูปธรรม และนามธรรม  เราต้องหาหลกัฐานมาลบล้าง 
มาหักล้างกัน  พยายามทําลายหรือปิดช่องโหว่ให้มากท่ีสดุ  เพ่ือไม่ให้
เกิดความโลภรุนแรง  ถึงจะมีปัญหาก็ให้มีไป  แต่ความโลภก็ให้ลดลง  
เหมือนบั ง้ไฟจะขึน้ ไ ด้สูง  ก็ เพราะกําลังของดินปืนในบั ง้ไฟ  นี ้
เช่นเดียวกัน  ตณัหาถ้ามีกําลงัแรงขึน้เม่ือไร  ก็จะพุ่งเป็นความโลภสูง 
เช่นเดียวกนั 

เราจงึต้องศกึษา  จะละความโลภอย่างเดียวละไม่ได้  เหมือนกบั
ละความร้อน ตวัอย่างเช่น หม้อนํา้ท่ีกําลงัเดือดพล่าน   เราต้องการให้
มันเย็น  จะเอานํา้แข็งก้อนมหึมาไปโยนใส่เข้าไป  ถึงโยนไปใส่ก็เย็น
ประเดี๋ยวประดา๋ว  เดี๋ยวก็ร้อนขึน้อีก  โยนนํา้แขง็เข้าไปใหม่ อีกไม่นานก็
ร้อนขึน้อีก  ทําอย่างนีจ้นตายก็ไม่เย็น  เพราะไปดบัปลายเหต ุ เราต้องมี
ความรอบคอบรอบรู้ว่า  มนัร้อนขึน้มาเพราะอะไร  อะไรเป็นเหตใุห้ร้อน  
ก็ต้องมีความรอบรู้ว่า  เกิดจากความร้อนของถ่าน เตาแก๊ส  ถ้าเราปิด
แก๊สซะแล้ว  หม้อนัน้ก็ ไม่จําเป็นต้องไปใส่นํา้แข็ง  หม้อนัน้ก็จะเย็นลง
ได้  หรือหากมีถ่านมีไฟ เราก็พยายามเอาถ่านออกมา ดบัไฟซะ  ถึงจะ
ทําลายไม่หมด ก็ดีกว่าจะให้มนัร้อนตลอดไป  น่ีคือวิธีทํานํา้ร้อนให้เย็น  
ไม่ใช่จะไปเป่านํา้ร้อนให้เย็น   

น่ีก็เช่นกนั  การจะละความโลภ  ครูบาอาจารย์บอกว่า ให้พากนั
ละความโลภความโกรธความหลง   บอกกนัก็บอกได้  แต่มนัมีหลกัการ 
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วิธีการ  ศึกษาว่า ท่ีมาของความโลภคือตณัหา ให้เข้าใจ  ตณัหาความ
อ ย า ก เ ป็ น ตั ว อํ า น ว ย ใ ห้ เ กิ ด ผ ล     ตั ณ ห า ตั ว นี ้   นั ก ป 
ฏิบตัิต้องใช้ให้เป็น  เพราะเป็นดาบสองคม  ถ้าใช้เป็นตณัหาตวันีจ้ะพา
คนให้ไปสู่มรรคผลนิพพานได้   ถ้าใช้ไม่เป็น  ตัณหาจะพาคนสู่นรก
อบายภูมิได้  ผู้ จะศึกษาตัณหาได้  ผู้ นัน้ต้องมีสติปัญญาท่ีดี   ถ้า
สติปัญญาไม่ดีถงึจะมีความรู้ก็รู้ไปเถอะ  ทําอะไรไม่ได้   

เหมือนการเดินทางในท่ีมืด  คนเดินทางก็ตาบอด  ถือไฟฉายท่ีมี
แสงสว่างก็ถือไปเถอะ  ไม่มีประโยชน์อะไรเลย  หรือตาบอดแล้วก็ใส่
แวน่ตาดําเข้าไป  แวน่ตาราคาเป็นหม่ืนเป็นแสน ก็ไม่มีความหมายอะไร  
น่ีก็เช่นกนั  ความรู้ท่ีเราศกึษามาทัง้หมดนัน้  ถ้าเราปัญญาไม่ดีแล้วก็ไม่
สามารถเอาความรู้ปริยัติมาละความโลภได้  เพราะเป็นความรู้
ภาคทฏษฏี  เหมือนลิงได้เพชร  มีความรู้ แต่เอาความรู้ไปแก้ปัญหา
ตนเองไม่ได้   นั่นเพราะปัญญาไม่มี  การฝึกจะฝึกอย่างไร  ความจริง
แล้วปัญญาเรามีทกุคน  แต่ปัญญาเราไม่ได้ฝึก  ได้แต่คิดไปตามกระแส
โลกอยู่ตลอดเวลา  ตัง้แต่กัปนัน้จนถึงปัจจุบนันี ้ เหมือนมีปากกาปาก
เดียว  เขียนแตค่ดีโลกอย่างเดียว  เขียนทางโลกได้ทัง้หมด  แต่จะเอามา
เขียนทางธรรม ไม่ได้เลย  เพราะอะไร  เพราะผู้นัน้ไม่ได้ศึกษาธรรมะ
เอาไว้จงึเขียนไม่ได้   

นีฉ้ันใด  ปัญญาเราคิดทางโลกคิดได้ชัดเจน ถึงไหนถึงกัน   แต่
จะมาคิดทางธรรมคิดไม่ได้ เพราะไม่ได้ฝึกเอาไว้  คําว่าปัญญาเกิด เรา
ตีความหมายไม่เป็น  คําว่าปัญญาเกิด คือเกิดความเข้าใจ  ตามหลัก
เหตแุละผล  ตามหลกัความเป็นจริงในสจัธรรม  ว่าสิ่งนัน้เป็นอย่างไรสิ่ง
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หยุดท างานหรือผลิตน้อยลง  จะท าอย่างไร  ความโลภตวัเดียวมาจาก
ตณัหา  ตณัหาอะไรสนับสนนุ คือ กามตณัหา   กามตณัหาตวันีเ้ป็นตวั
ใหญ่ เป็นได้ทัง้รูปธรรม และนามธรรม  เราต้องหาหลกัฐานมาลบล้าง 
มาหักล้างกัน  พยายามท าลายหรือปิดช่องโหว่ให้มากท่ีสดุ  เพ่ือไม่ให้
เกิดความโลภรุนแรง  ถึงจะมีปัญหาก็ให้มีไป  แต่ความโลภก็ให้ลดลง  
เหมือนบั ง้ไฟจะขึน้ ไ ด้สูง  ก็ เพราะก าลังของดินปืนในบั ง้ไฟ  นี ้
เช่นเดียวกัน  ตณัหาถ้ามีก าลงัแรงขึน้เม่ือไร  ก็จะพุ่งเป็นความโลภสูง 
เช่นเดียวกนั 

เราจงึต้องศกึษา  จะละความโลภอย่างเดียวละไม่ได้  เหมือนกบั
ละความร้อน ตวัอย่างเช่น หม้อน า้ท่ีก าลงัเดือดพล่าน   เราต้องการให้
มันเย็น  จะเอาน า้แข็งก้อนมหึมาไปโยนใส่เข้าไป  ถึงโยนไปใส่ก็เย็น
ประเดี๋ยวประดา๋ว  เดี๋ยวก็ร้อนขึน้อีก  โยนน า้แขง็เข้าไปใหม่ อีกไม่นานก็
ร้อนขึน้อีก  ท าอย่างนีจ้นตายก็ไม่เย็น  เพราะไปดบัปลายเหต ุ เราต้องมี
ความรอบคอบรอบรู้ว่า  มนัร้อนขึน้มาเพราะอะไร  อะไรเป็นเหตใุห้ร้อน  
ก็ต้องมีความรอบรู้ว่า  เกิดจากความร้อนของถ่าน เตาแก๊ส  ถ้าเราปิด
แก๊สซะแล้ว  หม้อนัน้ก็ ไม่จ าเป็นต้องไปใส่น า้แข็ง  หม้อนัน้ก็จะเย็นลง
ได้  หรือหากมีถ่านมีไฟ เราก็พยายามเอาถ่านออกมา ดบัไฟซะ  ถึงจะ
ท าลายไม่หมด ก็ดีกว่าจะให้มนัร้อนตลอดไป  น่ีคือวิธีท าน า้ร้อนให้เย็น  
ไม่ใช่จะไปเป่าน า้ร้อนให้เย็น   

น่ีก็เช่นกนั  การจะละความโลภ  ครูบาอาจารย์บอกว่า ให้พากนั
ละความโลภความโกรธความหลง   บอกกนัก็บอกได้  แต่มนัมีหลกัการ 
วิธีการ  ศึกษาว่า ท่ีมาของความโลภคือตณัหา ให้เข้าใจ  ตณัหาความ
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อ ย า ก เ ป็ น ตั ว อ า น ว ย ใ ห้ เ กิ ด ผ ล     ตั ณ ห า ตั ว นี ้   นั ก ป 
ฏิบตัิต้องใช้ให้เป็น  เพราะเป็นดาบสองคม  ถ้าใช้เป็นตณัหาตวันีจ้ะพา
คนให้ไปสู่มรรคผลนิพพานได้   ถ้าใช้ไม่เป็น  ตัณหาจะพาคนสู่นรก
อบายภูมิได้  ผู้ จะศึกษาตัณหาได้  ผู้ นัน้ต้องมีสติปัญญาท่ีดี   ถ้า
สติปัญญาไม่ดีถงึจะมีความรู้ก็รู้ไปเถอะ  ท าอะไรไม่ได้   

เหมือนการเดินทางในท่ีมืด  คนเดินทางก็ตาบอด  ถือไฟฉายท่ีมี
แสงสว่างก็ถือไปเถอะ  ไม่มีประโยชน์อะไรเลย  หรือตาบอดแล้วก็ใส่
แวน่ตาด าเข้าไป  แวน่ตาราคาเป็นหม่ืนเป็นแสน ก็ไม่มีความหมายอะไร  
น่ีก็เช่นกนั  ความรู้ท่ีเราศกึษามาทัง้หมดนัน้  ถ้าเราปัญญาไม่ดีแล้วก็ไม่
สามารถเอาความรู้ปริยัติมาละความโลภได้  เพราะเป็นความรู้
ภาคทฏษฏี  เหมือนลิงได้เพชร  มีความรู้ แต่เอาความรู้ไปแก้ปัญหา
ตนเองไม่ได้   นั่นเพราะปัญญาไม่มี  การฝึกจะฝึกอย่างไร  ความจริง
แล้วปัญญาเรามีทกุคน  แต่ปัญญาเราไม่ได้ฝึก  ได้แต่คิดไปตามกระแส
โลกอยู่ตลอดเวลา  ตัง้แต่กัปนัน้จนถึงปัจจุบนันี ้ เหมือนมีปากกาปาก
เดียว  เขียนแตค่ดีโลกอย่างเดียว  เขียนทางโลกได้ทัง้หมด  แต่จะเอามา
เขียนทางธรรม ไม่ได้เลย  เพราะอะไร  เพราะผู้นัน้ไม่ได้ศึกษาธรรมะ
เอาไว้จงึเขียนไม่ได้   

นีฉ้ันใด  ปัญญาเราคิดทางโลกคิดได้ชัดเจน ถึงไหนถึงกัน   แต่
จะมาคิดทางธรรมคิดไม่ได้ เพราะไม่ได้ฝึกเอาไว้  ค าว่าปัญญาเกิด เรา
ตีความหมายไม่เป็น  ค าว่าปัญญาเกิด คือเกิดความเข้าใจ  ตามหลัก
เหตแุละผล  ตามหลกัความเป็นจริงในสจัธรรม  ว่าสิ่งนัน้เป็นอย่างไรสิ่ง
นีเ้ป็นอย่างไร  เหตเุป็นอย่างไร  ผลเป็นอย่างไร  ต้องเห็นความจริงตวันี ้ 
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รู้ความจริงตวันี ้   
ค าว่าเกิด คือเกิดความเข้าใจตามหลกัความเป็นจริง  ท่ีมีอยู่ใน

โลกนี ้   ท่ีมีอยู่เป็นอยู่กบัตวัเราทัง้หมด  และรู้สิ่งรอบข้างรอบตวั  ทัง้เขา  
ทัง้เราด้วย  น่ีคือเห็นสภาพความเป็นจริงของโลก    การศกึษาธรรมะคือ
มาศึกษาโลกนีก้่อน  เพราะโลกกบัธรรมอยู่ด้วยกนั  แยกกนัไม่ได้  ของ
สิ่งเดียวกันน่ีแหละ เป็นทัง้โลกเป็นทัง้ธรรม  ขึน้อยู่กับตวัแยกแยะทาง
สติปัญญาจะไปในทิศทางไหน  ถ้าหนัไปทางโลก ก็เป็นโลกไป  ถ้าหนัไป
ทางธรรมก็เป็นธรรมไป   

ตัวอย่างเช่น รูปธรรม  รูปธรรมตัวเดียวนี ้ ถ้าใช้ความคิดทาง
โลกก็ เ ป็นโลกไป  เ กิดความรักความยินดีใน รูป เสียง กลิ่น รส 
โผฏฐัพพะ ทัง้หมดเลย  เข้าทางของกิเลสตณัหาทัง้หมด  เพราะปัญญา
เราเป็นไปในกระแสโลกอย่างเดียว  ความคิดต่างๆ ก็เป็นไปตามกระแส
โลกนีท้ัง้หมด   เราจึงเรียกว่า ความคิดเป็นดาบสองคม  คิดอย่างหนึ่ง
เป็นไปในทางลบ  คิดอีกด้านหนึ่งเป็นไปตามทางบวก  คิดทางบวกเป็น
อย่างไร  คือเอารูปตัวเดียว  น ามาวิจัยวิจารณ์ว่า เกิดจากอะไร   ก็
ตณัหานัน่แหละเป็นฐานให้เกิด   ตวัสมทุยัเป็นฐานก าลงัใหญ่  เรียกว่า 
จิตสงัขาร     

เม่ือจิตสังขาร สร้างรูปขึน้มา  มันสร้างอย่างไร  อันนีเ้ราตอบ
ไม่ได้ เพราะปัญญาเราหยัง่ไม่ถึง  มันละเอียดอ่อน    อนันีเ้ป็นปัญญา
ของผู้ ท่ีจะเป็นอริยเจ้าจึงจะรู้ได้  เพราะปัญญาเขาละเอียดพอ  เราใน
ฐานะผู้ปฏิบตัิ ต้องเอาปัญญาอย่างหยาบ  เอาดรููปง่ายๆ ก่อน  เพราะ
รูปตวันีท้ าให้หลงตนได้   และผู้จะไปสู่มรรคผลนิพพาน ก็ใช้รูปนีแ้หละ
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ไม่ใช่พระท่ีบวชเข้ามาทกุองค์ จะละโลภโกรธหลงทัง้หมด ยงัไม่ใช่  การ
ละโลภโกรธหลงได้ เป็นหน้าท่ีของพระอริยเจ้าเท่านัน้เอง  ปุถุชน
ธรรมดาไม่ว่าจะเป็นพระ หรือเป็นฆราวาส ยังไม่สามารถละโลภโกรธ
หลงได้    แต่วิธีข่มความโลภความโกรธความหลงข่มได้  แต่ก็ไม่ขาด  
จะให้ละให้หมดไปสิน้ไปจากใจท าไม่ได้  ยังมีเชือ้อยู่  เพียงแต่ข่มได้
บรรเทาได้ ไม่ให้เกิดความรุนแรง 

การจะละความโลภได้  ต้องวางพืน้ฐานแนวความคิด คือ
ปัญญา  เหตใุห้เกิดความโลภคืออะไร  ต้องน าปัญญามาศกึษาผลของ
ความโลภ  โลภขึน้มาแล้วใจเราเป็นอย่างไร  ต้องมาศึกษาใจตนเอง 
เพราะความโลภอยู่ท่ีใจ  สงัเกตใจดวู่ามีความกระสนัฟ่ันเฟือนอย่างไร  
มีความร้อนใจอย่างไร  น่ีคือผล  แสดงออกทางใจ  จึงได้วิ่งตามความ
โลภของตนเอง 

ความโลภนี ้ ฐานของมันอยู่ท่ีไหน  เหตุของมันคืออะไร  นั่น
หมายถงึตณัหา  ตวัตณัหาเป็นฐานใหญ่ให้เกิดความโลภ  ถ้าเป็นบริษัท
ก็เป็นบริษัทท่ีสามารถผลิตความโลภได้เต็มท่ี  ผลิตความโกรธได้เต็มท่ี  
ผลิตความหลงได้เต็มท่ี  ถ้าจะพูดตามภาษาสมยัใหม่ก็เรียกว่า  บริษัท
สมทุัยจ ากดั  เป็นบริษัทประจ าโลก  อนัดบัโลกก็แล้วกัน  ไม่มีบริษัทใด
จะใหญ่เสมอกบับริษัทสมทุยัอนันี ้ มันผลิตได้ทกุแง่ทุกมมุ โดยผลิตตวั
หลักไว้สามตัว  นั่นคือ กามตัณหา  กามตัณหาเป็นหลักใหญ่แต่ตัว
ปลีกย่อยมีมหาศาล  มนัผลิตความโกรธขึน้มาอีก  ผลิตความหลงขึน้มา
อีก  น่ีคือหลกัใหญ่ของบริษัทนี ้  

ทีนีเ้ราจะมาแก้ไขปัญหาของเคร่ืองจกัรเคร่ืองกลของบริษัทนีใ้ห้
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นัน้  เราไม่สามารถแยกแยะได้ว่า อะไรเป็นใจ อะไรเป็นกิเลสตณัหาได้
เลย  แยกไม่ได้เพราะเราไม่มีเคร่ืองมือท่ีจะแยก   

เหมือนกบัน า้ทะเล ถ้าเรามีเคร่ืองมือก็จะสามารถแยกออกได้ว่า 
น่ีคือส่วนของน า้เค็ม  น่ีคือส่วนของน า้จืด  เม่ือแยกได้ก็สามารถน าส่วน
ของน า้จืดมาดื่มได้เลย  นีฉ้นัใด  ถ้าเรามีสติปัญญาท่ีดีก็สามารถแยกใจ
กบักิเลสตณัหาออกจากกนัได้  คือ สติปัญญาแยกได้วา่  ลกัษณะใจเป็น
อย่างไร กิเลสเป็นอย่างไร  การแยกนีต้้องดเูหต ุ  คือหลกัการวิธีการแยก  
ไม่ใช่จะเอาผลมาแยกกนั  การแยกผลเหล่านีม้นัแยกประเดี๋ยวประด๋าว 
เดี๋ยวก็เข้าหากนัใหม่  เพราะมนัเกิดความเคยชินกนัมายาวนาน  มนัห่วง
กนั  มนัหวงกนั เพราะอปุาทาน ความยดึมัน่ซึง่กนัและกนั  แต่เราไม่รู้ตวั
เราว่ายึดมั่นอย่างไร  ใจยึดกิเลส  ใจยึดตัณหา  มันยึดอย่างไร  มัน
ละเอียดอ่อนถ่ียิบทีเดียว  ปัญญาเราหยาบๆ ยังแยกไม่ได้    หรือจะไป
เตรียมศึกษา ธรรมะปฏิบัติจากต ารา  ธรรมะหมวดนัน้ เป็นอย่างนัน้  
ธรรมะหมวดนีเ้ป็นอย่างนี ้ไม่สามารถจะแยกแยะตวัละเอียด ของกิเลส
ตณัหาภายในใจได้เลย  เพียงรู้แตผิ่วเผินเท่านัน้เอง 

ฉะนัน้ทกุคนคงเคยได้ยินครูบาอาจารย์ทกุท่าน เวลาเทศน์ท่ีไหน
ก็จะได้ยินค าหนึง่เป็นหลกัยืนตวัวา่  ให้พากนัละความโลภนะ  ให้พากนั
ละความโกรธนะ  ให้พากนัละความหลงนะ  เราจะได้ยินค านีม้าหนาห ู
จนหชูามาจนถงึปัจจบุนั  พากนัละโลภโกรธหลง  เพราะท่านพดูไปตาม
หลกัการ  ถ้าละได้จริงเหมือนท่านพดูมนัก็ดี  พดูไปตามหลกัการท่ีมีอยู่  
แตผู่้ เทศน์ก็ยงัละไม่ได้หรอก  ก็ยงัมีความโลภ ความโกรธ ความหลง อยู่
นั่นแหละ  แต่หน้าท่ีของพระเทศน์ ต้องเทศน์ตามหลกัการและวิธีการ  
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เป็นฐานการใช้ปัญญาพิจารณา  ให้มองเห็นท่ีมาของรูปนีว้า่เป็นอย่างไร  
ให้มองรูปตนเองเป็นไปในทางลบ คือ อนิจจัง ทุกขงั อนัตตา    มองว่า
ความไม่เท่ียงของรูปเป็นอย่างไร   

ให้แยกออกมาแต่ละส่วนคือขนัธ์ห้านี ้ เม่ือปัญญาเราหยัง่ไม่ถึง
ขัน้ละเอียดคือ นามธรรม  ถึงจะพิจารณาก็ไม่ได้ผลอะไร  เหมือนกบัตา
บอดแล้วไปหาสิ่งของนัน่แหละ  หายงัไงก็หาไม่เจอ  เพราะตาไม่เห็น ไม่
สว่าง  สายตาสัน้    เอาหยาบๆ ไปก่อน    ในขันธ์ห้ามี รูป เวทนา 
สญัญา สงัขาร วิญญาณ  ในการปฏิบตัิก็ต้องแยกพิจารณารูปก่อน  เอา
ปัญญามาฝึกพิจารณารูปก่อน  ให้มองลักษณะอนิจจัง มองอย่างไร  
ร่างกายเราเปลี่ยนแปลงตัง้แต่วันเกิดจนถึงปัจจุบัน  เปลี่ยนแปลง
อย่างไรบ้าง    แต่ก่อนยงัเป็นเด็ก  นัง่นอนอยู่ในเบาะในเปล  ต่อมาก็มี
การพฒันาของสงัขาร  กลายเป็นนกัเรียน  วยัรุ่น วยัหนุ่มสาวขึน้มา  มี
ครอบครัวลกูหลาน  นัน่คือสงัขารแต่ละยคุแต่ละวยั  มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างไรบ้างรูปนี ้ เราก็สามารถมองไปสู่อนาคตได้  อดีตมาถึงปัจจบุนันี ้
เป็นอย่างนี ้ เราก็มองปัจจบุนันีสู้่อนาคตนี ้ ธาตขุนัธ์ก็จะไม่คงเส้นคงวา  
ย่ิงนานไปสงัขารร่างกายทุกสดัส่วน  ก็จะล่วงเลยไปตามกาลเวลาของ
ธาตขุนัธ์นัน้ๆ  ไม่แตกตา่งกนั 

เหตนุัน้ในสมยัครัง้พทุธกาล  เศรษฐีผู้ มีเงินมหาศาล ก็น าเงินมา
พิจารณาว่าเป็นเคร่ืองอาศัยประจ าชีวิตหนึ่งเท่านัน้  ไม่ผูกพันกับสิ่ง
เหล่านี ้ น่ีเป็นอุบายในการละความโลภไปในตัว  เพราะเข้าใจว่าเป็น
เพียงวตัถุอาศยั มีเพ่ือใช้สอยเท่านัน้ไม่หวงัอะไร  พูดง่ายๆ ว่า ถึงจะมี
มากขึน้กว่านี ้  ใจเราก็ปฏิเสธได้ทัง้หมดว่า  อีกไม่ก่ีวันเดือนปี สิ่ง
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ทัง้หมดนีก้็ต้องพลดัพรากจากเราไป   หากเรายงัมีชีวิตอยู่ วตัถสุมบตัินีก้็
อาจพลดัพรากจากเราไปก่อนก็ได้  เช่น ถกูไฟไหม้บ้าง  น า้ท่วมบ้าง  ถกู
โจรปล้นบ้าง  และอีกมากมาย  ในขณะท่ีเรามี ชีวิตอยู่ก็ มีการ
เปลี่ยนแปลงไปได้  หรือเมื่อเราตายไปสมบตัิของโลกก็ยงัมีอยู่ต่อไป  ไม่
ไปติดใจกับสิ่งเหล่านี ้  น่ีคือนักปฏิบตัิผู้ถอนตวัออกจากโลก  ไม่ไปยึด
กบัโลกนี ้  

ถ้าไปยึดติดกับสิ่งเหล่านีอ้ยู่  ก็คือ การยึดติดกับโลกนั่นแหละ  
ส าหรับผู้ภาวนาปฏิบัติผู้ จะหนีจากโลก  ก็ต้องหาวิธีแก้ไม่ให้ยึดติดกับ
โลกนี ้ แคว่ตัถสุมบตัินี ้เรายงัปล่อยวางไม่ได้  ส่วนกิเลสตณัหาละเอียด
มากกว่านี  ้ เราจะปล่อยวางได้อย่างไร  ก็ท าได้ ถ้ามีปัญญาท่ีดี
ละเอียดอ่อนมากขึน้    เราต้องเอาปัญญาพืน้ๆ มาแก้จุดหยาบๆ ให้ได้
ก่อน  นั่นคือรูป  รูปกายท่ีเรามีอยู่  และรูปภายนอกท่ีเรามีอยู่    ผู้ จะ
บรรลุเป็นพระอริยเจ้าภูมิธรรมพระโสดาบัน  เขาละเพียงความโลภ
เท่านัน้  ท่ีอธิบายมาเม่ือกีเ้ป็นอบุายละความโลภ  น่ีเป็นจุดเร่ิมต้นของ
ภมิูธรรมพระโสดาบนั  ภมิูธรรมพระโสดาบนัยงัละความโกรธไม่ได้  ละ
ความหลงไม่ได้  ความหลงหยาบๆ พอจะละได้อยู่  แต่ความหลงอย่าง
กลางและอย่างละเอียดละไม่ได้เลย  ภมิูธรรมพระโสดาบนัละราคะไม่ได้  
มีเหมือนคนธรรมดาทัว่ไป  มีการแต่งงานมีคู่ผวัตวัเมีย  มีลกูหลานเต็ม
บ้านเต็มเมืองเหมือนคนธรรมดา  มีก าหนัดผูกพันยินดีอยู่เหมือนคน
ธรรมดานัน่เอง  สิ่งเหลา่นีเ้ราอย่าเพ่ิงไปแตะต้องมนั  เรายงัละไม่ได้  คน
ธรรมดาถ้าไม่มีเคร่ืองมืออะไรจะไปละไม่ได้เลย 

เหมือนกบัเรามีผ้าสกปรก  คราบสกปรกนัน้ได้ฝังลงไปในเนือ้ผ้า
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อบรมมีอะไรเป็นเหต ุ  อะไรเป็นผล  มีหลกัการและวิธีการอบรมอย่างไร  
ต้องจดจ าวิธีการนัน้ๆ เอาไว้   เม่ือไปถึงบ้านหรือท่ีแห่งใดก็ดี  เม่ือ
ประสบปัญหาอะไรขึน้  ก็สามารถน าเอาอบุายนัน้มาแก้ปัญหาตนเองได้  
นั่นคือ เราเองอบรมตัวเองให้ได้  อย่าหวังให้ครูบาอาจารย์ อบรมเรา
เพียงอย่างเดียว นัน่ไม่พอ  ครูบาอาจารย์มีหน้าท่ีเป็นผู้ ชีแ้นะ ให้อบุาย
วิธีการอบรมเท่านัน้  เราก็รับเอาหลกัการ อบุาย น ามาอบรมตวัเองให้ได้  
การอบรมตนเองให้ได้     ผู้นัน้ต้องมีปัญญาท่ีดีก่อน  ถ้าปัญญาไม่ดีไม่
สามารถจะอบรมตนเองได้เลย  เพราะใจตนเองมีพ่ีเลีย้งอบรมใจมา
ยาวนาน  เขาอบรมใจมาร้อยกัปพันกัลป์ในอดีต  นัน้คืออารมณ์ของ
กิเลสตณัหา  มันฝังใจเรา  เดี๋ยวนีใ้จเรากับกิเลสตณัหามันมีความเคย
ชิน   มีความสนิทสนมคุ้นเคยจนเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนัว่า  อะไรเป็นใจ  
อะไรเป็นกิเลสตัณหา  มันปนกันจนไม่รู้เลย  ถ้าพูดเร่ืองใจ ก็ต้องพูด
เร่ืองกิเลสด้วย   ถ้าพดูเร่ืองกิเลส ก็ต้องพดูเร่ืองใจด้วย  เพราะมนัอยู่ปน
กนั   

เหมือนกับน า้ทะเล อยู่มายาวนานจนเป็นน า้เค็ม  น า้เค็มของ
ทะเลก็มีสว่นบริสทุธ์ิอยู่ในนัน้ด้วย  แตก่็กลมกลืนกนัแล้ว  เราตกัมาแก้ว
ไหนก็เค็มแก้วนัน้  ทุกคนก็เลยเหมาไปว่า น า้ทะเลเค็ม  มันเค็มเพราะ
อะไร  เพราะตวัเค็มมนัมากกว่าน า้จืด  ถ้าน า้จืดน า้เค็มมีส่วนสดัเท่ากนั
ก็จะเป็นน า้กร่อย  ทีนีน้ า้ทะเลมีน า้เค็มมากกว่าน า้จืด  เราก็เลยเหมาว่า
น า้ทะเลเคม็  แท้จริงแล้วถงึจะเคม็แตก่็มีน า้จืดแฝงอยู่ด้วย  นีฉ้ันใด   ใจ
ท่ีสะสมอยู่กับกิเลสตัณหามาร้อยกัปพันกัลป์  สะสมกันมาจนเป็น
อนัหนึ่งอนัเดียวกัน  ใจอยู่ท่ีไหนกิเลสอยู่ท่ีนัน้  ใจอยู่ท่ีไหนตณัหาอยู่ท่ี
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6 พฤศจกิายน 2542 
 
การอบรมปฏิบัติครัง้นีมี้ระยะเวลาอันสัน้ ผู้ ท่ีมาก็พยายามตัก

ตวง กอบโกย จดจ า  น าอุบายธรรมทัง้หมด  เพ่ือท่ีจะเปลี่ยนความ
คิดเห็น ซึง่กนัและกนั นัน้จะแก้ปัญหาได้อย่างไรก็ต้องน าไป  เพราะทุก
คนเป็นตวัสร้างปัญหา ให้แก่ตนเองและสงัคม  ฉะนัน้การภาวนาปฏิบตัิ
ต้องฝึกตนเอง ไม่ใช่จะไปบ่นธรรมะนัน้  บาลีนี ้แล้วให้ปัญหาหมดไป  
เหมือนกบักินยาพาราเซตมอล มนัไม่ใช่อย่างนัน้  หรือจะอบยาให้ยาซมึ
เข้ามาทัง้หมด  ไม่ใช่อย่างนัน้ 

อบรมธรรมปฏิบตัิ จุดเร่ิมต้นต้องอาศยัจากครูบาอาจารย์ หรือ
ท่านผู้ รู้ทัง้หลาย เป็นผู้ให้ข้อคิด เป็นผู้ให้เหตผุลในการอบรม  ไม่ใช่ว่าจะ
จ าเอาอย่างเดียวนะ  จ าอย่างเดียวท าอะไรไม่ได้  อบุายประกอบในการ
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แล้ว  จะไปซักด้วยน า้ธรรมดามันไม่ได้  ถึงจะไปทุบไปตีไปซัก  ก็ไม่
สามารถจะขจดัเอาสิ่งสกปรกออกจากเนือ้ผ้าได้เลย   เพราะเราไม่มีสบู่
ท่ีดี  น า้ธรรมดาเอาออกไม่ได้  เราต้องหาเอาวิธีอื่น  สบู่อย่างอื่น 
ผงซกัฟอกอย่างอื่น   มาซกัใหม่   นีใ้ห้พวกเราปฏิบตัิขัน้หยาบๆ ไปก่อน  
เพียงซกัน า้ธรรมดาและตากผ้าไว้ ก็พอใส่ได้  น่ีคือภมิูธรรมโสดาบนัยัง
ละราคะไม่ได้  ละความโกรธไม่ได้  แต่ก็มีวิธีพอบรรเทาได้  ไม่ให้เกิด
ความรุนแรง 

ทีนี ้อบุายบรรเทาความโกรธ  ท าอย่างไร  ซึง่สิ่งนีค้นธรรมดาท า
ได้  ลกัษณะบรรเทาความโกรธมี 2 วิธี   

1.ผู้ท าสมาธิมีความสงบหนักแน่นแล้ว เป็นรูปฌาน อรูปฌาน  
เม่ือท าสมาธิเป็นฌานแล้วก็พอบรรเทาความโกรธลงได้  หรือข่มความ
โกรธเอาไว้ได้  ถ้าไม่มีอะไรจริงจังเกิดขึน้มา  ก็ไม่มีความโกรธ เพราะ
สมาธิบงัคบัไว้  ละไม่ได้แตพ่อบงัคบัไว้ได้   

2. ส าหรับผู้ ท่ีไม่สามารถท าสมาธิความสงบได้ เข้าฌานไม่ได้ มี
วิธีแก้ไขให้ความโกรธเบาบางลง โดย สมมติว่าเรามีความไม่พอใจกับ
ของสิ่งใด แล้วเกิดความโกรธขึน้  เช่น ไม่พอใจเพ่ือนฝงู  หน้าท่ีการงาน  
โกรธเจ้านายท่ีบงัคบัเรา  หรือเกิดขึน้กบัลกูหลาน  เหตตุ่างๆ มีมาก  แต่
เมื่อโกรธขึน้แล้วให้ท าอย่างไร 

อันดับเบือ้งต้น  ให้หาวิธีอยู่น่ิงๆ สักระยะหนึ่ง จะเดินก็ได้ นั่ง 
ยืน หรือนอนก็ได้   สมมติว่า นาย ก  นาง ข  มันว่าเราเจ็บแสบ จนเกิด
ความโกรธขึน้มา   เร่ืองจริงหรือไม่ ไม่ส าคญั   เราจะไปเอาแพ้ชนะ มัน
เจ็บใจ  จะไปตอบโต้  เราไม่สนใจว่าจะเป็นเร่ืองจริงหรือไม่  เขาอาจพดู
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ผิดก็ได้  แต่เราจะไม่สนใจความผิดของเขา  หรือเราผิดก็ได้แต่เราไม่
สนใจความผิดของเรา  เราจะสนใจแต่ความโกรธท่ีก าลังเกิดอยู่ใน
ปัจจบุนั  นัน่คือ ให้มีสติ  ก าหนดระลกึรู้ความโกรธเฉพาะตวั  หายใจเข้า
ระลกึรู้อยู่ก็ตาม  หายใจออกระลกึรู้อยู่ก็ตาม  ลกัษณะความโกรธท่ีเกิด
ขึน้อยู่ขณะนี ้มีความรุนแรงระดบัไหน  ถ้าเรามีสติสมัปชญัญะระลกึรู้อยู่
ว่า เป็นอย่างนีห้นอ  เป็นอย่างนีห้นอ  ข้อส าคญั เราอย่าไปนึกถึงเหตท่ีุ
ท าให้เกิดความโกรธนัน้ๆ   เหตภุายนอกอะไรตดัทิง้หมด  เราจะไม่ระลกึ
ถึงเหตนุัน้ๆ   ให้มีสติระลกึรู้ถึงความโกรธเพียงอย่างเดียว  ถ้าไประลึก
ถึงเหตุเม่ือไร ก็จะวูบวาบขึน้มาทันที  เหมือนกับเทน า้มันก๊าดเข้าไป  
ต้องตดัเหตอุอกไปท่ีท าให้โกรธ   เร่ืองเราผิดเขาถูกไม่ส าคญัตดัออกให้
หมด  น่ีคือหลักสติระลึกความโกรธโดยเฉพาะ  ดูว่าความโกรธท่ีเรา
ระลึกรู้อยู่ในขณะนี ้ มีความรุนแรงอยู่นี ้ เอาลกัษณะความรุนแรงของ
ความโกรธเป็นอารมณ์ตอ่  รู้อย่างเดียว จะแรงก็แรงไป  หายใจเข้าก็รู้ว่า
ความโกรธเป็นลักษณะอย่างนี ้ หายใจออกก็ รู้ว่าความโกรธเป็น
ลักษณะอย่างนี ้ อย่าไปเผลอ  ถ้าเรามีสติก าหนดระลึกรู้อยู่อย่างนี ้ 
ความโกรธท่ีเรามีอยู่ก็จะคอ่ยๆ ลดลง 

เหมือนเราน ากระปุกน า้เกลือ หยดลงใส่ก้อนถ่านก้อนหนึ่ง  
ปล่อยน า้ไหลเหมือนกบัให้น า้เกลือคนป่วย  ปล่อยไหลลงไปแต่ละหยด
แต่ละหยด  พอนานเข้าถ่านไฟแดงๆ ก็จะเปลี่ยนสีจากสีแดง เป็นสีเทา 
สีขาว  เพราะน า้แต่ละหยดน่ีเอง  อีกไม่ก่ีนาทีข้างหน้า ถ่านไฟก็จะหมด
สภาพไปเอง   ถงึเชือ้ไฟยงัมีอยู่ก็ตาม แตก่็หมดสภาพไป  นีฉ้นัใด ถ้าเรา
มีสติระลกึรู้ความโกรธของตวัเองอยู่อย่างนี ้ ความโกรธก็จะเบาลง เบา
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ปัญญาวิมุติ จะท าสมาธิได้แค่ตัง้ใจมั่นเท่านัน้  จะท าสมาธิความสงบ
ไม่ได้    

ผู้ มีนิสัยท าสมาธิความสงบได้  นั่นคือเจโตวิมุติ  ต้องศึกษา
ตนเองบ้างสิ  วา่เรามีนิสยัปัญญาวิมตุิ  หรือเจโตวิมตุิ  ต้องศกึษาตนเอง
ให้เป็นก่อน  วา่จะหนัเหไปทางทิศไหน จงึจะปฏิบตัิไปตามทิศนัน้   เรามี
นิสยัอย่างไรก็ต้องปฏิบตัิไปตามนัน้  จงึจะกลายเป็นพระอริยเจ้าได้ 

น่ีแหละ ให้พวกเราทั ง้หลายได้ตั ง้กลุ่มขึน้มา  ให้ ข้อคิด 
ความเห็นซึง่กนัและกนั  ใครมีสติปัญญาให้แสงสว่างแก่หมู่คณะได้ก็ว่า
กัน  คือดึงกันเอง  ช่วยกันเอง  ฆราวาสช่วยกันเองมันชัดเจน  ปัญญา
ต่างๆ เปิดเผยได้  บางคนปัญญามีอยู่  แต่แก้ตัวเองไม่ได้ จึงต้องให้
เพ่ือนฝงูช่วยให้อบุาย เป็นวิธีชีแ้นะหลกัการปฏิบตัิเพ่ือแก้ปัญหา   

ถ้าพระนัง่อยู่ด้วยก็ไม่กล้าพดู  อายพระ  ปัญหาฆราวาส ปัญหา
โลกแตก ให้ว่ากันเอง  อย่าไปห่วงการหลับนอน  มันหลับมานานแล้ว   
ช่วงเวลาท่ีมีอยู่ 3 วันนีก้็ตัง้ใจเต็มท่ี   เหมือนกับฝนท่ีตกลงมาเพียง 3 
วนันี ้ พยายามหากระถางรองรับให้มากๆ ก็แล้วกัน   ถ้าปล่อยผ่าน 3 
วนันีไ้ปแล้ว ปีหน้าก็ค่อยว่ากันใหม่  กระถางเปล่า  มนัก็จะแห้งไปก่อน
กระถางนัน้  ตอนนีใ้ห้น าโอ่ง กระถาง มารองรับ เหตุผลต่างๆ น าไป
ปฏิบตัิ เตรียมตวัรองรับทกุอย่าง 3 วนันี ้   ถ้ายอมแพ้กนัเป็น ก็จะรับกนั
ได้เลย   ถ้าน าอตัตาเข้ามา ก็จะมีปัญหา  ถ้าไม่มีอตัตา ยอมแพ้กนัเป็น 
ทกุอย่างจะราบร่ืน  นุ่มนวลในการปฏิบตัิธรรม  การอธิบายธรรมะวนันีก้็
สมควรแก่กาลเวลา 

 



46  

เลย  พระพทุธเจ้าน ามรรคแปดไปสอนพุทธบริษัทในครัง้พทุธกาล  จน
คนได้บรรลมุรรคผลนิพพานเป็นจ านวนมาก  ก็น ามรรคแปดน่ีแหละไป
สอน   

หลกัปัญญาท่ีว่ามา  ไม่ได้เกิดจากสมาธิ  เกิดจากการคิด วิจัย
วิจารณ์ตามเหตุผล  ปัญญามันอยู่ตรงนี ้ การท าสมาธิเป็นตัวเสริม
เท่านัน้  หลวงพ่อไม่ได้ให้ทิง้นะ  ให้เอา ให้ท า  ให้ท าสมาธิขัน้พืน้ๆ ก่อน  
เอาความตัง้ใจมั่นให้เป็นก่อน  เดี๋ยวนี ้เราศึกษาสมาธิไม่เข้าใจ  ค าว่า
สงบ มันผิดได้นะ  มันถูกได้นะ  เป็นมิจฉาได้  เป็นสมัมาได้   ลกัษณะ
สมาธิเป็นสมัมา เรารู้รึยัง ก็ยังไม่รู้  เพราะปัญญาเราไม่มี  หรือสมาธิ
เป็นมิจฉาทิฏฐิความเป็นผิด  ก็ไม่รู้จกัอีก เพราะปัญญาไม่มี   ความสงบ
เป็นมิจฉาก็ได้  เป็นสมัมาก็ได้  ต้องวางหลกัให้เป็นในภาคการศกึษาจึง
จะน ามาปฏิบตัิ   

ลกัษณะสมาธิความตัง้ใจมั่นเป็นอย่างไรก็ไม่รู้เร่ือง  พูดได้ค า
เดียวคือสงบ สงบ สงบนัน่แหละ    ค าว่า สงบเป็นของท ายากด้วย ไม่ใช่
ของง่ายๆ นะ   การท าสมาธิความสงบได้เป็นนิสยัของคนกลุ่มหนึ่ง คือ
พวกนิสยัเจโตวิมตุิ  ท าความสงบได้ เป็นพระอริยเจ้าลกัษณะอย่างนัน้ 

พระอริยเจ้าในสมยัครัง้พุทธกาล เป็นพระอริยเจ้าได้ด้วยสมาธิ
ตัง้ใจมั่น ใช้ปัญญา กลุ่มปัญญาวิมุติ มีจ านวนมหาศาล  มีถึง 70 
เปอร์เซนต์ในสมยัครัง้พทุธกาล   เราไม่เคยศกึษาเร่ืองนี ้ จึงท าไปมุ่งแต่
สมาธิความสงบเพียงอย่างเดียว 

ถ้าเรามีนิสยัปัญญาวิมตุิ  แตไ่ปท าเจโตวิมตุิ ท าได้ไหม  ท าไม่ได้ 
เราจะไปท าตามนิสัยเจโตวิมุติ สมาธิความสงบไม่ได้เลย  ผู้ มีนิสัย
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ลง  จนถงึสภาพจิตธรรมดา   
เม่ือสภาพจิตเป็นธรรมดาแล้ว เราจะระลกึรู้น ามาพิจารณาด้วย

ปัญญา  ในช่วงแรกเอาปัญญาเก็บไว้ก่อน  คือบังคับให้อ านาจความ
โกรธลดลงก่อน   ให้อยู่เป็นปกติก่อน  เม่ือจิตเป็นปกติแล้วจึงน าปัญญา
แทรกขึน้มาอีกที  ใช้ปัญญาพิจารณาว่า  ใจเราใจดวงเดียวนี ้ เวลามี
ความโกรธเป็นอย่างไร  รสชาติความโกรธเราก็รู้แล้วในขณะนี ้ แต่บดันี ้
ความโกรธทเุลาลงใจเป็นอย่างนี ้  น ามาบวกลบคณูหารกนัดวู่า ใจดวง
เดียวนี ้ โกรธเป็นอย่างนี ้ พอทเุลาลงเป็นอย่างนี ้ เห็นคณุคา่อย่างนี ้   

ในช่วงนี ้เราจะอาศัยเหตุเบือ้งต้นว่า  วันต่อไป เดือนต่อไป ปี
ต่อไป  ลกัษณะความโกรธจะมีแก่เราหรือไม่  แน่นอนต้องมี  จึงต้องหา
วิธีป้องกันก่อนว่า ไม่ให้ความโกรธเกิดขึน้กบัเรา  หรือเกิดขึน้น้อยท่ีสดุ  
ต้องหาวิธีป้องกันตวัเอง  เอาฐานความโกรธปัจจุบนันี ้มาพิจารณาให้
เห็นโทษความโกรธของตวัเองว่า  เราโกรธเอง เราทกุข์เองคนเดียว  เรา
ไม่สบายคนเดียว  สอนใจตวัเองว่า เหตใุห้โกรธคืออะไร น ามาพิจารณา
ได้   เราสามารถดงึเหตตุ่างๆ มาพิจารณาได้  ขณะความโกรธรุนแรงอยู่ 
อย่าน าเหตมุาประกอบ   

เหมือนกบัวา่ การสอนลกู  อย่าไปสอนลกูตอนลกูมีความรุนแรง 
มันไม่ได้ผล   ต้องสอนตอนลูกใจเย็นลงก่อนพ่อแม่เย็นลงก่อนจึงจะ
ได้ผล  นั่นคือ ปัญญาจะสอนใจก็ต้องให้เร่ืองความโกรธคลายความ
รุนแรงไปก่อน   ดงันัน้ความโกรธการรุนแรงต่างๆ ต้องหาวิธีปกป้อง หา
วิธีลดให้ได้   

เหมือนจะรักษาคนป่วย  เม่ือมีอาการไข้สูง  เขาจะไม่น ายา
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รุนแรงให้กิน  ไม่น ายาแก้ไข้ให้กิน  เขาจะน ายาลดความร้อนให้กิน  เม่ือ
ความร้อนลดลงแล้ว  จึงน ายาแก้ไข้ให้กินทีหลัง  น่ีคือการรักษาโรค  
หลกัภาวนาก็เช่นเดียวกนั   ต้องบรรเทาความร้อนให้ลดลงก่อน  การใช้
ปัญญาพิจารณาจงึตามมาทีหลงั   

ความโกรธเกิดขึน้เพราะอะไร  เพราะเราไปยึดกับสิ่งนัน้  เราไม่
พอใจกบัสิ่งนัน้บ้าง สิ่งนีบ้้าง  มนัมีในตวัเราเอง  เราจึงสอนใจได้ว่า  สิ่ง
ใดท่ีเกิดขึน้กับเรา  เราต้องรู้จกัเหตท่ีุมาของมัน    พยายามตระหนักไว้
ก่อน  ดกัไว้ก่อน  ไม่ใช่จะเอาทัง้หมด  ค าพูดของคน เราเลือกได้   การ
ท าของคน เราเลือกได้   ค าว่า  นิสมัมะ กะระณงั เสยโย  คือ ใคร่ครวญ
ก่อน  เลือกเฟ้น  เอาสิ่งท่ีเป็นประโยชน์  สิ่งท่ีเป็นโทษ เราไม่เอา  ไม่ใช่วา่
จะเอาทัง้หมด  เดี๋ยวนีเ้ราปฏิบตัิธรรม เราไม่หวงัจะเอาชนะกบัใคร  เรา
เอาชนะตวัเองดีท่ีสดุ  คนเราในโลกนีมี้สิทธ์ิมีส่วนท่ีจะพูดผิดได้  ท าผิด
ได้  เพราะคนเหล่านัน้เขาไม่ได้ปฏิบตัิเหมือนเรา  เราเป็นผู้ปฏิบตัิก็ควร
ให้อภยัเขา  ไม่ควรถือสาเขา  เขาไม่เข้าใจว่า ผิดคืออะไร  ถูกคืออะไร  
เขาก็ท าไปตามนิสยัของคนพาล  แต่เราเป็นนกัปฏิบตัิไปท าเหมือนเขา  
มนัไม่เหมาะสม  จึงให้อภยัเขาได้  ให้อภยัทานได้  ถ้าเราไม่น าสิ่งท่ีเขา
ว่าให้เรามาเปลี่ยนแปลง   เราก็ไม่มีอะไรดีขึน้   ถ้าเราไม่มีแผลในมือ 
ลองก ายาดสูิ  ก าทัง้วนัทัง้คืนก็ไม่เป็นไร  แต่ถ้าเรามีแผลเม่ือไร  ยาก็จะ
ซมึซาบเมื่อนัน้ 

นีค้ือ ใจเราไปยึดสิ่งท่ีเขาว่าให้เราอย่างโน้นอย่างนี ้ยึดอย่างนี ้
จึงเป็นทุกข์  น่ีคือเปิดประตูให้สิ่งภายนอกซึมซบัหัวใจแล้ว  จึงไม่ควร
เปิดประต ู ให้รู้ว่าสิ่งไหนควรรับ ไม่ควรรับ  เหมือนบ้านเรา  ถ้าคนดีมา
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ท่ีสขุ  หลบจากทกุขเวทนาไปอยู่ท่ีสขุเวทนา  ลองดีสิจะไปได้ก่ียก  เดี๋ยว
ก็กลบัมาสู่ทกุขเวทนาตามเดิม  น่ีคือ เราไม่เข้าใจส่วนนี ้ หลบจากทกุข์
ไปหาสขุ  หลงสขุตอ่ เป็นโมหะสมาธิตอ่     

ของพืน้ๆ ธรรมดา ท าไมไม่ฝึกปัญญามาละเหตลุะปัจจัย กิเลส
ตัณหาต่างๆ ให้หมดไปจากใจ  ส่วนนีค้ือเราต้องฝึกสติปัญญาเอาไว้
ก่อน  ก่อนจะท าสมาธิมาเสริม   ตวัอย่างท่ีอธิบายคือ พระพทุธเจ้า  ไป
ปฏิบตัิกบัดาบสตัง้ 5 ปีกว่า  ท าสมาธิฌานนัน้ฌานนีก้ลบัไปกลบัมาอยู่
ตัง้ 5 ปีกว่า  ขณะท าสมาธิอยู่เหมือนกบักิเลสตณัหาน้อยใหญ่หมดสิน้
ไปจากใจ  เม่ือออกจากสมาธิกิเลสตณัหาก็รุมเร้าตามเดิม  คิดถึงนาง
พิมพาราหุลตามเดิม  พระองค์ท ามาห้าปีกว่า  ขนาดนัน้ปัญญายังไม่
เกิดจากสมาธิเลย  เอาไปละกิเลสก็ไม่ได้ด้วย  พระองค์จึงได้ลาจาก
ดาบสทัง้สองไปเสีย  เพ่ือหาแนวทางปฏิบัติใหม่  จึงได้ตรัสรู้เป็น
พระพทุธเจ้า 

เราต้องศกึษาให้ละเอียด  มีเหตผุลบ้าง   จะไปท าตามสิทธัตถะ
กมุารไม่ได้  นัน่ไม่ใช่พระพุทธเจ้า  พระพทุธเจ้าตรัสรู้ท่ีต้นโพธ์ิ  ท่านท า
ยงัไงบ้าง ต้องดตูวันี ้ พระพทุธเจ้าท่านฉลาด สิ่งใดเป็นยงัไง  ท่านแยก
ไว้แล้ว  แต่เราไม่แยกเฉยๆ   เอาทัง้ดุ้นไปเลยได้ยังไง  เวลาท่ีท่านเป็น
พระพทุธเจ้าสมบรูณ์แล้ว เวลาท่านประกาศศาสนา ท่านท ายงัไง  สอน
ปัญญาเป็นหลักยืนตัวไว้ก่อน  เรียกว่า  สัมมาทิฏฐิ  สัมมาสังกัปโป  
เร่ิมต้นจดุนัน้มา  จะรักษาศีล  ปัญญาก็ต้องมาก่อน  ปัญญามาศึกษา
ศีล  จะท าสมาธิ ปัญญาก็ต้องศึกษาสมาธิก่อนสิ   จึงท าสมาธิต่อไป  
ต้องเข้าใจก่อนวา่ ปัญญาคืออะไร  ศีลคืออะไร  สมาธิคืออะไร  ไม่รู้เร่ือง
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ปฏิบัติได้ยังไง ท าไม่ได้เลย  ก็เราไม่ได้ฝึกภาคปฏิบัติเอาไว้น่ี   ค าว่า 
ปฏิบัติ คือต้องมีความฉลาดจึงจะปฏิบัติได้  ต้องฝึกปัญญาให้ฉลาด
รอบรู้ตามหลกัความเป็นจริง คือ อนิจจงั ทกุขงั อนตัตา  น่ีคือจดุรวมอยู่
ท่ีน่ี   

ฝึกคิดบอ่ยๆ พิจารณาบอ่ยๆ  ตรึกตรองบ่อยๆ  ให้ช านาญ  งาน
ใดบ้างท่ีไม่ได้ฝึก  ไม่มี  ไม่ว่าจะเป็นงานทางโลก  งานกีฬาทุกประเภท 
ต้องฝึกก่อนจะลงสนาม  เช่น ฟตุบอล เทนนิส เป็นต้น  กีฬาปิงปอง คน
จะตีลกูได้ ต้องมีสติท่ีดี เขาระลกึทันต่อการตีของเขา  นั่นหมายถึง สติ
ระลกึได้ 

ฝึกพดูบอ่ยๆ  จนช านาญในการพดู  งานทกุงานจึงต้องฝึก  การ
ขบัรถก็เช่นกนั  ต้องฝึกจึงจะขบัรถเป็น  ไม่ใช่ว่า จะไปซือ้รถเบนซ์ราคา
เป็นล้านมา ขับได้ไหม  ขับไม่ได้ ยืนดูเฉยๆ  จะไปมีความหมายอะไร  
ต้องฝึกขบัให้เป็น  ไม่ใช่เอามาโชว์เฉยๆ    

นีฉ้ันใด  การท าสมาธิไม่ใช่ท าจิตสงบแล้ว จะมาหาความสขุแค่
สบายใจประเดี๋ยวประด๋าว เดี๋ยวก็เสื่อม  เสื่อมแล้วก็เข้าสมาธิใหม่  
วนเวียนอยู่อย่างนี ้ ท าอย่างนีก้็ตายฟรีนะสิ  เพราะสมาธิไม่ใช่เร่ืองของ
การละกิเลสตณัหา  แต่ข่มกิเลสตัณหาได้ชั่วครู่ชั่วยามเท่านัน้เอง  ถ้า
ก าลงัสมาธิไม่พอ กิเลสก็ฟขูึน้อีก  ย่ิงมีก าลงัมากกว่าเก่าด้วยซ า้ไป  เอา
ไปเอามาก าลังสมาธิก็จะไปเสริมกิเลสโดยไม่รู้ตัวอีกนั่นแหละ  เสริม
ความอยาก เสริมความโลภ เสริมความโกรธ  เสริมความหลงไปด้วย  
หลงอะไร  หลงโมหะสมาธิไง  หลงความสขุความสบาย เราจึงหลงท า
กนัอยู่   คนติดสขุหลงสขุโดยไม่รู้ตวัคือปัญญาไม่มี  กิเลสจากทกุข์ไปอยู่
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บ้านเรา  เราก็เปิดรับได้   ถ้าคนชั่วเข้ามา  เราก็ปิดประตซูะ  น่ีคือการ
ป้องกนัตวัเอง  ไม่ใช่เอาทัง้หมด รับทัง้หมด  เลือกให้เป็น  คนท่ีท าอะไร
ให้เราก็แล้วแต ่ อย่าไปถือสาหาความ   

เวลาหมากดัขา  เราไปกดัขาหมาตอบ  ใครโง่กว่ากนั   คนกดัขา
หมาโงท่ี่สดุ   หมาย่อมกดัตามหน้าท่ีของมนั  แต่เราต้องรักษาใจเราเอง
สิ   น่ีไปกดัขาหมาตอบ โง่ท่ีสดุ    คนว่าเราอย่างนัน้อย่างนี ้  เก็บมานึก
คิดตรึกตรองแก้แค้นเอาชนะกนั  นัน่เป็นพยาบาทอาฆาตจองเวรต่อกัน  
น่ีคืออย่าไปรับสิ่งท่ีไม่ดีเข้าหาใจตนเอง   ต้องสอนใจตนเอง  ถ้ารับสิ่งไม่
ดีเข้ามา  ใจเราจะเป็นทกุข์นะ  ต้องสอนอยู่เสมอ  ไม่น าสิ่งต่างๆ มาท า
ให้ใจเกิดความรุนแรง   เหมือน ไฟเรามีอยู่ก็ตาม  คนอื่นเอาเชือ้มาโยน
ใส่ไฟเรา   เราก็ต้องไม่ให้ถูกไฟเรา  เขาเทน า้มันเข้ามา  ก็ไม่ถูกไฟเรา  
เพราะเราปกป้องไว้  ไฟจึงไม่รุนแรง  พออยู่ได้  ผู้ปฏิบตัิต้องท าอย่างนี ้  
วิธีการละ  วิธีการบรรเทาความโกรธลงได้ เขาท าอย่างนี ้  

อีกสว่นหนึง่  เม่ือหาวิธีบรรเทาความโกรธลงได้  ความโกรธเป็น
ทุกข์ เราไม่ชอบ   อีกวิธีการท่ีจะท าให้ใจเราเป็นปกติได้  คือ ความสุข   
ความสขุนีใ้ห้มีพอประมาณ  อย่าไปหวงัอะไรมากกว่าความสขุนี ้ อย่า
ไปหวงัความสขุเกินตวั เพราะความสขุของคนเรานี ้ ไม่มีอะไรมากมาย  
แต่เรากลับไปหาความสุขเกินตัว  นีเ้ป็นสิ่งส าคัญ  อยากรวยเกินไป  
อยากมีทรัพย์สมบตัิมากเกินไป   อยากในลาภ ยศ สรรเสริญ  มากมาย
มหาศาล  และความสขุในกามคณุ  ซึง่ทกุคนต้องการตวันี ้ อยากจะให้
สมหวงัก็จะเป็นทกุข์ขึน้มา หรือโกรธขึน้มาได้   

ฉะนั น้การปฏิบัติ ต้อง รู้จักตนเอง  หาวิ ธีปกป้องตนเอง  
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แก้ปัญหาตนเองให้ได้   อย่าสร้างปัญหาให้แก่ตนเองและคนอื่น  ต้อง
ศกึษาหมู่คณะและโลกนีใ้ห้เป็น  ตื่นขึน้มาแต่ละวนั  ต้องวางทิศทางไว้
ว่า  วนันีจ้ะมีอะไรสมัผัสกับเราบ้าง  มีสิ่งท่ีชอบใจและไม่ชอบใจ  ต้อง
ระวงั  สิ่งภายนอกท่ีจะท าให้เราไม่สบายใจมีมากมาย   ไม่ส าคญัหรอก
สิ่งภายนอก  ส าคญัท่ีตวัเรา ท่ีจะไปก่อให้เกิดทกุข์แก่ตนเอง  อย่าไปก่อ
เหตใุห้เกิดกับสิ่งภายนอก  ระวงักาย ระวงัวาจา  อย่าเอากายวาจาไป
ก่อเหตกุบัโลกเขา  อย่าเอาชนะใครทัง้สิน้  ถ้าไปเอาชนะคนอื่นได้  แล้ว
คิดว่าจะเป็นความสขุ  มนัไม่สขุหรอก     ความสขุไม่ได้เกิดขึน้จากการ
เอาชนะคนอื่น  ความสขุเกิดจากการชนะกิเลสตณัหา เอาชนะใจตนเอง
นั่นแหละ  อย่าไปหลงความสขุเหล่านี ้ ถึงจะมีใครยกยอสรรเสริญเรา  
ให้ลาภมากมาย  เราก็อย่าไปฟุ่ มเฟือยติดสขุอยู่ในลาภ   ให้ค าสรรเสริญ
อะไรมาก็อย่าไปติดสุขกับสิ่งเหล่านี ้  คนส่วนมากจะไปภูมิใจในโลก
ธรรมเหล่านี ้   แท้จริงทัง้หมดเป็นตัวอนิจจัง ไม่เท่ียงเปลี่ยนแปลงได้   
เม่ือสิ่งเหล่านีเ้ปลี่ยนแปลงไป   ถ้าปัญญาไม่ทัน จะเป็นทุกข์ขึน้มาได้   
นั่นคือ หลงสขุ  หลงอ านาจวาสนา     หลงทุกสิ่งทุกอย่าง เพราะเรามี
ความสุข   นั่นคือความสุขเป็นเหตุให้เกิดทุกข์  แต่เราไม่เข้าใจสิ่งนัน้  
เพราะมนัเปลี่ยนแปลงได้  น่ีคือเหตอุย่างหนึ่ง   สขุอยู่ท่ีไหน ทกุข์ก็อยู่ท่ี
นั่น  หรือ ทุกข์อยู่ท่ีไหน สขุก็อยู่ท่ีนั่น  มันกลมกลืนกันอยู่  มันเปลี่ยน
ฉากเท่านัน้เอง   เราเป็นคนเปลี่ยนฉากนัน่เอง   

เราต้องหาวิธีปกป้องเหตใุห้โกรธ  มันมีมากมายมหาศาล   แต่
เราอย่าสร้างเหตุภายนอก  และอย่าสร้างเหตุภายในตนเอง  น่ีคือ 
ปัญญาความรอบคอบ  คนขีโ้กรธบ่อยๆ เป็นเพราะอะไร  โกรธเพราะ
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หลบปัญหาเฉยๆ  เม่ือมีปัญหาเกิดขึน้ ก็หลบเข้าสมาธิก่อน   จะท า
สมาธิตลอดวนัตลอดคืนตลอดปีรึเปลา่ ก็ไม่ได้  เม่ือถอนออกมาก็มาเจอ
ปัญหาอนัเก่าอีก แล้วก็เข้าสมาธิใหม่ ท าอยู่อย่างนี ้แก้ปัญหาอะไรไม่ได้
เลย  ตวัสมาธิจึงไม่ใช่วิธีแก้ปัญหา  ตวัแก้ปัญหาคือสติปัญญาต่างหาก  
แตก่ าลงัของสมาธิเป็นตวัเสริมตา่งหาก  ท าเพ่ือเสริมปัญญาเท่านัน้  แต่
ถ้าปัญญาไม่มี เม่ือท าสมาธิแล้ว ก าลงัของสมาธิจะไปเสริมอะไรไม่ได้
เลย   

เหมือนกบั คนมีปากกา ราคาเป็นแสนเป็นล้านก็ตาม  ถามว่า มี
กระดาษเขียนไหม  ไม่มี  ไม่มีกระดาษเขียน  เขียนบนอากาศจะไปมี
ความหมายอะไร   หรือมีปากกาดี แตเ่รามีความรู้ท่ีจะเขียนรึเปล่า  ไม่มี  
เขียนภาษาไทยก็ไม่ได้  เขียนภาษาองักฤษก็ไม่ได้   การมีปากกาอยู่กบั
เราจะไปดีอะไร  ไม่มีประโยชน์อะไรเลย  เอาไว้โก้ๆ อวดคนเฉยๆ  ถ้าคน
ไม่มีความรู้การเขียน จะไปมีความหมายอะไร 

การท าสมาธิก็เช่นกนั  ก าลงัท่ีเกิดจากการท าสมาธิจะเอาไปท า
อะไร   เสริมอะไร   เสริมปัญญา  ปัญญาเราฝึกรึยัง ก็ไม่ได้ฝึก จึงท า
อะไรไม่ได้เลย  การท าสมาธิเพ่ือเสริมปัญญา จึงต้องฝึกคิดไว้ก่อน  หรือ
ถ้าปัญญาไม่มี  อย่างมากก็เอาก าลังของสมาธิไปใช้ในทางปริยัติ  
ธรรมะหมวดนัน้เป็นอย่างนัน้  ธรรมะหมวดนีเ้ป็นอย่างนี ้ น่ีก็ไม่ต่างไป
จากการอ่านฉลากยา  อ่านแล้วก็แล้วกันไป  ยาไม่มี  มีแต่ฉลากเฉยๆ    
ยาเม็ดสีขาวสีแดงก็ไม่รู้  อ่านแต่ฉลาก จะหายามากินแก้ไข้แก้ปวดก็ท า
ไม่ได้ 

ความรู้ก็เหมือนกัน  ปัญญาในภาคปริยัติมีอยู่  แต่จะเอามา
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เป็ด เป็นไก่ เป็นปลา  เข้าใจหมด  พริก มะเขือ เกลือ ปลาร้า รู้จักหมด  
แตอ่ย่าถามว่า สิ่งต่างๆ มาปรุงเป็นอาหารท ายงัไง  ท าไม่ได้เลย  แค่นีก้็
ไม่รู้เร่ือง  รู้อยู่ แต่ท ากินไม่เป็น  ต้องอาศยัคนอื่นท าให้กิน แล้วกัน  หิว
ขึน้มาใหม่ก็ขออีก ขอมากเกินไป  ท าไมไม่ช่วยตนเองให้เป็น  ต้องฝึกท า
สิ    ท าครัง้แรกไม่อร่อย ก็ต้องสังเกตสิ  ถ้ามันเค็ม ครัง้หน้าก็ต้องลด
เกลือลง ท าให้ถกูปากเราสิ  เผ็ดไปหน่อย ครัง้หน้าก็ต้องลดพริกลง  ถ้า
มนัจางก็ต้องเพ่ิมเกลือเพ่ิมพริก  ให้ท าบ่อยๆ พอดีกบัปากเรา ท าได้มัย้  
น่ีคือลกัษณะเราพึ่งเรา  ครัง้หน้าจะได้ไม่ต้องไปขอคนอื่น  เราท าเองได้  
ซือ้เองได้ 

เหมือนก๋วยเตี๋ยว  แตล่ะถ้วยท่ีเขาท า  เขาชิมทกุถ้วยรึเปล่า  เขา
ไม่ชิม  เขาตักตวงความพอเหมาะพอสม  ก๋วยเตี๋ยวถ้วยเท่านีใ้ส่พริก
ขนาดไหน เกลือขนาดไหน ใส่พอเหมาะพอสม  พอไปกินแล้วก็อร่อยได้
เลย  น่ีคือช านาญแล้ว  ขณะนีเ้ราก าลงัฝึกท าก๋วยเตี๋ยว ต้องฝึกหลาย
ครัง้  บ่อยๆ   จึงจะรู้ว่าปริมาณการใส่ให้อร่อยท าอย่างไร  จะรู้ได้เอง  
สติปัญญาเราต้องฝึกตนเอง  ปัญญาของเราขนาดนีแ้ก้ปัญหาของ
ตนเองได้แล้ว  น่ีละ ตนแลเป็นท่ีพึง่ของตน 

การแก้ปัญหาสว่นหยาบ เอาให้ช านาญก็แล้วกนั  พวกเรามกัจะ
ไปมองกิเลสตณัหาละเอียด มนัไม่ใช่  อวิชชาหยาบๆ ท าไมไม่พดู  ความ
ไม่เข้าใจปัญหาหยาบๆ ท าไมไม่พูดกัน  มองข้ามไปหาอวิชชาละเอียด
โน่น  ตีความหมายในธรรมไม่แตก  เลยแก้ปัญหาตนเองไม่ได้เลย 

การภาวนาปฏิบตัิเป็นหลกัแก้ปัญหา  ไม่ใช่จะมาท าความสงบ
แข่งกันนะ แค่นัน้ยังไม่พอ  การท าสมาธิไม่ใช่หลกัแก้ปัญหา  เป็นหลกั
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ความผิดหวงับ้างละ  ความไม่สมใจตนเอง   หรือเกิดจากอตัตาตนเอง  
มีมากมายมหาศาลเลยเหตใุห้โกรธ   พดูรวมยอดทัง้หมดว่า  เกิดเพราะ
สิ่งท่ีมนัมี  มนัมีสิ่งใด ตวันัน้ก็มาเกาะอยู่เร่ือย    ถ้าเรารักษาสิ่งท่ีมนัมีไว้
ให้ปกติอยู่  สิ่งท่ีเก่ียวข้อง มันก็เข้าไม่ได้  เช่น เรามีบ้านอยู่หลังหนึ่ง 
ประตูเปิดปิดได้ ต้องพยายามเปิดรับบางคน อย่าเอาทัง้หมด เลือกให้
เป็น   จริงอยู่ท่ีเสียงเข้าห ู แต่เราก็ต้องเลือกรับอีกทีหนึ่ง   เสียงฟังเทศน์
ฟังธรรมรับเอาไว้สนใจให้มาก   เสียงไม่เป็นธรรมก็ปิดฉากทันที  เพิก
ถอนทนัที   เสียงคนดดุา่เราก็สลดัทิง้  นัน่คือต้องฉลาดในการเลือกเฟ้น   

ยกตัวอย่าง ในปลาร้า เขากินสิ่งท่ีกินได้  ไม่ใช่ว่ากินทัง้หมด  
เขาไปหาปหูาปลา ช้อนสวิงในน า้  ก็จะมีหลายสิ่งหลายอย่างติดมากับ
ปลากับแห  ก็ต้องมาเลือกว่า อะไรกินได้  ก็เลือกสิ่งนัน้ไป  เม่ือช้อน
ขึน้มามีทัง้ผัก ปลาดุก ขี ้  ไม่ใช่ว่ากินได้ทัง้หมดเม่ือไร  ต้องเลือกก่อน  
ต้องเลือกเป็น  แล้วท าไมเลือกอารมณ์ภายนอกเข้าสู่ใจ ท าไมเลือกไม่
เป็น จะกินทัง้หมดท าไม ให้คนอื่นเขากินไปเถอะ  ผู้นัน้ไม่ได้ปฏิบตัิ ไม่มี
ใครเป็นครูอาจารย์สอนเขา  แต่เราเป็นนกัปฏิบตัิต้องพยายามศกึษาให้
มากขึน้   หาวิธีปกป้องตนเองให้เป็น  น่ีคือสติปัญญารอบรู้   ปกป้อง
ตนเองได้  เลือกเองได้   น่ีคือการบรรเทาความโกรธตนเองได้   ต้อง
สอนใจตนเองอยู่เสมอวา่ โกรธไม่ดีอย่างไรบ้าง  ต้องพรรณนาขึน้มา   

ค าวา่ พากนัละความโลภนะ ละความหลงนะ   ความหลงนัน้ละ
ไม่ได้หรอก  ผู้จะละความหลงได้นั่นคือพระอรหนัต์  แต่น่ีพากนัสอนละ
ความหลง ทัง้ท่ีเราเป็นปถุชุนเต็มตวั  ท าไม่ได้  แต่ก็มีวิธีบรรเทาได้ เพ่ือ
ไม่ให้เกิดความรุนแรง  จึงต้องศึกษา  ค าว่า หลง อะไรเป็นเหตุ เป็น
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ปัจจัยให้มันหลง  หลงอยู่ท่ีไหน  ก็ใจเรานั่นแหละ  ใจเป็นตวัหลง  มัน
หลงเพราะความเคยชินกิเลสตณัหา  มนัคลกุคลีกนัมายาวนาน  ร้อยกปั
พันกัลป์  ใจอยู่ท่ีไหน กิเลสอยู่ท่ีนั่น กิเลสอยู่ท่ีไหน ใจก็อยู่ท่ีนั่น  จึง
เรียกวา่ อวิชชา  โมหะ    

วิธีป้องกนัโมหะความหลง ป้องกนัได้  ถ้าเราหลงของสิ่งนี ้ ต้อง
รู้จกัวา่อะไรเป็นหยาบ อะไรเป็นสว่นละเอียด  อะไรจะบรรเทาสว่นหยาบ
ได้ ก็บรรเทาไปก่อน อย่าให้เกิดความรุนแรง  ส่วนความหลงละเอียดนัน้
เอาไว้ทีหลัง   น่ีแหละ นักปฏิบตัิพากันละความหลงทัง้หมด  มันไม่ใช่
อย่างนัน้ ต้องแบ่งสิ  หลงในรูป หลงอย่างไร หลงในนาม หลงอย่างไร    
ค าว่า หลง เน่ืองจาก ความไม่รู้จริง  อวิชชา ความไม่รู้จริง  ไม่เข้าใจใน
เหตผุลนัน้ๆ   อวิชชา ความมืดบอดของใจ  ถ้ามืดบอดเพียงอย่างเดียว 
ทกุอย่างจะเกิดความหลงขึน้ได้   ดงัค าสวดวา่     

อวิชชา ปัจจยา สงัขารา   
สงัขารา ปัจจยา วิญญาณงั    
วิญญาณงั ปัจจยา  นามะรูปัง 
หลงในนาม  หลงในรูป  น่ีคือ อวิชชาเป็นหลกัให้เกิดความหลง 

เป็นหลกัใหญ่  แตเ่ดี๋ยวนีเ้ราต้องหาวิธีปกป้องตนเอง   ค าว่า อวิชชาเป็น
ต้นเหตใุห้เกิดความหลง  เพราะไม่รู้ความจริง  ความจริงนีมี้ความจริง
อะไรบ้าง  ความจริงขัน้หยาบก็มี  ขัน้กลางก็มี  ขัน้ละเอียดก็มี  แต่
ปัญญาเรายังหยาบอยู่ ก็ให้มาท าความเข้าใจในส่วนหยาบๆ ได้ไหม  
เอาแคนี่ก้่อน 

สิ่งใดตกอยู่ในกฎไตรลักษณ์  อนิจจังของรูป  เอาสิ่งหยาบๆ นี ้
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มนัหมดไม่ได้  มนัจะอยู่เต็มโลกนีต้ลอดไป  ในโลกนีค้ือโลกแห่งปัญหา  
ปัญหานานาชนิด ต้นเหตขุองปัญหาคือเกิดจากเราเป็นต้นเหตคุือไปยึด 
ไปหลง ไม่เข้าใจในส่วนนัน้ๆ  ความไม่เข้าใจปัญหาต่างๆ คืออะไร คือ
อวิชชา  คือก่อเร่ืองเกิดปัญหากับตนเองกับคนอื่นมายาวนาน  จึงเป็น
ทกุข์ทรมานใจอยู่ตลอดเวลา คือตวัอวิชชา   

ตวัอวิชชาค านีเ้ป็นศัพท์ท่ีสูงไหม  ไม่สูง  มันมีทัง้อวิชชาอย่าง
หยาบ อย่างกลาง อย่างละเอียด  คือไม่รู้ความจริงอย่างหยาบ  ไม่รู้
ความจริงอย่างกลาง  และไม่รู้ความจริงขัน้ละเอียด   ความโลภก็เช่นกนั  
คือหลงความจริงอย่างหยาบ  หลงความจริงอย่างกลาง  หลงความจริง
อย่างละเอียด  อวิชชาอยู่ตรงนี ้ เราพยายามแก้อย่างหยาบๆ ก่อนดีไหม 
อย่าพึ่งไปยุ่งกับส่วนละเอียด  เอาให้พอหายใจอ้าปากได้ก่อน  ให้มี
ก าลังใจได้ก่อน เรียกว่า เสริมก าลัง  ก าลังของสติ  ก าลังของปัญญา 
ก าลงัความสามารถเฉพาะตวัให้พร้อม  จึงเรียกว่า ตนแลเป็นท่ีพึ่งของ
ตน  บาลีค านีท้กุคนพดูกนัมายาวนาน 

อตัตาหิ  อตัตะโน นาโถ   ตนแลเป็นท่ีพึ่งของตน  พดูท าไม เม่ือ
พดูแล้วปฏิบตัิไม่ได้  ผู้ปฏิบตัิได้ต้องมีสติปัญญาดีก่อน จึงจะปฏิบตัิได้  
พึ่งตนพึ่งอย่างไร  คือพึ่งความสามารถเฉพาะตัว  พึ่งสติตนเอง  พึ่ง
ปัญญาตนเอง  พึง่ความฉลาดของตนเอง   

เดี๋ยวนีเ้ราพึ่งคนอื่นมากไป  อยากรู้ธรรมะหมวดไหนก็ไปอ่าน
ต าราเอา  ฟังหลวงพ่อเอา  แล้วก็จ าไปเท่านัน้เอง  จ าไปก็ท าอะไรไม่ได้  
ไม่รู้เร่ืองเลย  แก้ปัญหาตนเองไม่ได้เลย  ถ้าเป็นคนจะไปซือ้อาหารท่ี
ตลาดมากิน  เวลาจ่ายตลาด ซือ้เป็ด ซือ้ไก่ ซือ้ปลา ซือ้เป็น   อนันีเ้ป็น
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ฆราวาสมีปัญหาประจ าตวัอยู่  มีปัญหากบัครอบครัว  กบัสงัคม  ยงัไม่
กล้าท่ีจะเปิดเผยให้หลวงพ่อรู้  ยงัอมไว้อยู่  ยงักลืนไว้อยู่   หลวงพ่อไม่มี
ปัญญาญาณหยัง่รู้ได้วา่ ใครมีปัญหาอะไรอยู่  หลวงพ่อจงึให้ลกูศิษย์ลกู
หาท่ีนั่งอยู่ด้วยกัน  ปรึกษากัน  ให้ความคิดความเห็นกัน  ส าหรับ
ฆราวาสท่ีนั่งอยู่ด้วยกันย่อมจะเปิดเผยความลับส่วนตัวออกมาได้  
ปัญหาตา่งๆ ท่ีฝังตวัอย่างไร  ให้เปิดเผยออกมาฟัง  ใครมีประสบการณ์
ส่วนตัวอย่างไร  ให้ช่วยกัน  น่ีคือปัญหาหยาบๆ ในสังคม ครอบครัว 
และสว่นตวัด้วย  หลวงพ่อจงึให้ ตัง้วง ตีวงคยุกนั 

ปีนี ้โชคดีท่ีคณะศิษย์อเมริกาท่ีหลวงพ่อได้สอนไว้ ก็จะมา
ช่วยกัน  คณะพวกเราในเมืองไทยก็พอจะมีหลายคนท่ีมีความสามารถ
เข้าใจในเหตุในผล  พอจะแก้ปัญหาตนเองและผู้อื่นได้ก็มีอยู่  ปัญหา
หยาบๆ ทางสังคมธรรมดาก็ให้ช่วยกัน  ปัญหาทัง้หมดจะให้หลวงพ่อ
อธิบายให้ฟัง พวกเราก็ไม่เข้าใจ  และพวกเราเองก็ไม่กล้าเปิดเผยด้วย  
จึงให้คณะลกูศิษย์ทกุคนพยุงกัน  ช่วยกนั  ให้ผ่านพ้นปัญหาหยาบๆ นี ้
ไป ช่วยกนัคิด 

เหมือนคนโบราณว่า ผงเข้าตาเอาออกเองไม่ได้  ต้องให้คนอื่น
ช่วยเอาออกให้  น่ีชัดเจนและเป็นความจริง ต้องช่วยกัน คือ ช่วยให้
ค าแนะน าซึ่งกันและกัน  มีปัญหาอย่างนี ้จะใช้อุบายแก้กันอย่างไร
เพ่ือให้อยู่สขุสบาย  น่ีคือลกัษณะ รู้หลบเป็นปีก รู้หลีกเป็นหาง  คือหลบ
เป็นบางเวลา  หลีกเป็นบางเวลา   เพราะปัญหาต่างๆ มนัก าเริบอยู่แล้ว 
ต้องหาวิธีหลบให้เป็น หลีกให้เป็น  คือเราไม่ชนตรงๆ  เราอ้อมเป็นหลกั
เข้าไว้  น่ีคือกุศโลบายในการแก้ปัญหาตนเอง  จะแก้ให้หมดไปขณะนี ้
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ก่อน  น่ีคืออวิชชาส่วนหยาบ  ให้เข้าใจส่วนนี ้   ให้เข้าใจในเหตใุห้เกิด
ทกุข์  ในสว่นหยาบๆ นีท้ัง้หมด  เราต้องหาวิธีปกป้องตนเองให้เป็น น่ีคือ
ตัวอวิชชาตัวนี ้  ถ้าดูช่ือแล้วเร่ืองใหญ่เพราะเป็นขัน้สูงสุด  แต่เรา
สามารถตัดบรรเทาได้  คือศึกษาความจริง   ถ้าเราใช้ปัญญาศึกษา
ความจริงอยู่เสมอ   สิ่งท่ีไม่เท่ียงเป็นจริงอย่างไรบ้าง   สิ่งท่ีเป็นทุกข์  
เหตใุห้เกิดทกุข์เป็นจริงอย่างไรบ้าง  สิ่งท่ีเป็นอนตัตาเป็นจริงอย่างไรบ้าง  
ต้องศกึษาความจริงในสจัธรรมท่ีเป็นอยู่ในใจของเราก็ดี  ในกายของเรา
ก็ดี  ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงทัง้หมด ให้เข้าใจสว่นนี ้   

ถ้าเราเข้าใจส่วนหยาบๆ นีไ้ด้  ตัวอวิชชาก็จะทุเลาลงได้ ตัด
ก าลงัลงได้  จะไม่รุนแรง  สิ่งท่ีไม่รู้จริงตามความเป็นจริงต้องเอาปัญญา
มาเปิดเผย   ตามภาษาของค าว่า อวิชชา แปลว่า ความมืด  ความมืด
ของใจคือความไม่รู้จริงเห็นจริงนัน่เอง   ทีนีก้ารแก้ความไม่รู้จริงเห็นจริง
ก็ต้องเอาปัญญามาแก้   เรานั่งอยู่ท่ีบ้าน ถ้ามืดขึน้มา ก็จุดไฟสิ  ตัว
ความมืดก็หายไป เพราะความสวา่งเข้ามาแทนท่ี  หรือท างานไม่สะดวก
เพราะมนัมืด  เราก็จดุไฟสิ  เรารู้จกัวิธีท างาน เพราะมนัเห็น  การท างาน
อย่าท าในความมืด   การงานทุกประเภทต้องอาศัยความสว่างในการ
ท างาน   งานทางโลก  งานทางธรรม อาศยัความสว่างทัง้นัน้  ทางโลก
ต้องอาศยัวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติ เดือน ดาว    นอกจากความสว่างแล้ว 
ต้องอาศยัตาท่ีดีด้วย เป็นเคร่ืองประกอบให้งานส าเร็จ  รวมถึง ความรู้
เร่ืองในการท างานด้วย   ไม่ใช่ว่า มีความสว่างแล้ว ตาก็ดี  แต่ไม่รู้เร่ือง
ในการท างาน ก็จะไม่ประสบความส าเร็จ  น่ีคือทางโลก 

สว่นทางธรรมะ เอาตวัปัญญาเป็นตวัจดุประกาย สร้างขึน้มา ดงั
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ค าวา่     นตัถิ ปัญญา สมาอาภา  แสงสวา่งอื่นใดเสมอด้วยปัญญาไม่มี 
ลักษณะของปัญญาเป็นอย่างไร  ส่วนมากนักปฏิบัติในยุคนี ้

ตีความหมายเร่ืองความสว่างทางปัญญาผิดพลาดมากมายเหลือเกิน  
พากันไปท าสมาธินึกค าบริกรรม แล้วเกิดแสงสว่างวูบวาบขึน้มา เป็น
แสงนีบ้้าง โน่นบ้าง  เข้าใจไปวา่ ภาพแสงสวา่งอนัเน่ืองจากการท าสมาธิ
นี ้เป็นตวัปัญญา   เห็นนิมิตโน่นบ้าง น่ีบ้าง  เข้าใจไปว่า น่ีคือการเห็น
ด้วยปัญญา  อันนัน้ไม่ใช่นะ  ตีความหมายผิดร้อยเปอร์เซนต์เลย  
ตีความหมายความสวา่งคลาดเคลื่อนไปมากมาย   

ความเข้าใจอย่างถกูต้องแจ่มแจ้งชดัเจน  น่ีคือ ความสว่างทาง
ปัญญาเป็นอย่างนี ้ ไม่ได้หมายเอาโอภาสแสงสว่าง หรือนิมิตท่ีเกิดจาก
อ านาจของจิตท่ีเป็นสมาธิ  ไม่ใช่ปัญญา  แต่คนไปเหมาว่าเป็นปัญญา  
ตวัปัญญาท่ีพิจารณาในไตรลักษณ์ อนิจจัง ทุกขงั อนัตตา แล้วเข้าใจ
อย่างแจ่มแจ้ง  หายสงสยั เข้าใจว่าสิ่งนัน้เป็นอย่างนัน้ สิ่งนีเ้ป็นอย่างนี ้
จนฝังใจ จนมัน่ใจได้วา่  หายความลงัเลสงสยั และถอดถอนความยดึมัน่
อปุาทานได้เลย    น่ีคือปัญญา   ถ้าเห็นอย่างนี ้น่ีจะเป็นตัวไปท าลาย
ก าลงัอวิชชา ตวัไม่รู้จริง ให้เกิดความรู้จริงขึน้มา  ถึงจะไม่รู้จริงในนาม
ทัง้หมดก็ตาม  ขอให้รู้จริงในส่วนของรูปก่อน  น่ีคือฝึกพืน้ฐานของ
ปัญญาระดบัพืน้ๆ ขึน้ไป  ก่อนจะไปฝึกหัดขัน้ระดบัสงู   เหมือนกับคน
จบด๊อกเตอร์ปริญญาเอก  ไม่ใช่วา่จะจบได้งา่ยๆ  ต้องผ่าน ก ไก่ ข ไข่ ... 
สระอา สระอิ สระอี .... ก่อนทัง้นัน้  จงึน าเอาทัง้หมดมาประสมกนั เรียน
ชัน้ ป.1 ป.2 ป.3 ...ไปเร่ือยๆ  จนเข้าใจในหลกัวิชาศาสตร์ต่างๆ  จึงจะ
ไต่เต้าไปสู่ขัน้ปริญญาเอกได้  ไม่ใช่ว่าจะกระโดดสูงขึน้ไปขัน้ละเอียด
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ปัญญาเราหยัง่ไม่ถงึ  ก าลงัเราไม่พอสว่นนัน้ๆ    เหมือนกล้องจลุทรรศน์
เรายังไม่ได้สร้างขึน้มา จะไปวิจัยเซลล์ต่างๆ โรคต่างๆ เรายังท าไม่ได้  
กล้องเรายังหยาบ มองไม่เห็น  ช้างทัง้ตัวเรายังมองไม่เห็นเลย  กล้อง
ภายในคือปัญญาเรายงัไม่มี  กล้องจุลทรรศน์คือตาปัญญาเรายังไม่ได้
สร้าง  ต้องสร้างจากฐานปัญญาขัน้พืน้ๆ น่ีไป  ค่อยคิดให้เห็นจริงตาม
เป็นจริงไป  สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเป็นฐานใหญ่ของปัญญานี ้ 
ปัญญาทางธรรมะ 

ความเห็นชอบส่วนหยาบๆ เป็นอย่างไร  ความเห็นชอบอย่าง
กลางเป็นอย่างไร  อย่างละเอียดเป็นอย่างไร   ต้องฝึกขัน้หยาบๆ นีไ้ป
ก่อน  ความเห็นชอบอย่างหยาบจะไปละมิจฉาทิฏฐิอย่างหยาบ  อนันี ้
เราจะท าให้เข้าใจตวันี ้ น่ีคือปัญญาอย่างหยาบละความเห็นอย่างหยาบ  
ปัญญาอย่างกลางละความเห็นอย่างกลาง  ปัญญาขัน้ละเอียดละ
ความเห็นขัน้ละเอียด  แต่ตอนนีปั้ญญาอย่างหยาบเรามีรึยัง  เม่ือ
ปัญญาอย่างหยาบยังไม่มี  จะไปกระโดดโลดเต้นละปัญญาอย่าง
ละเอียดจึงท าไม่ได้  การฝึกความเห็นจึงเป็นหลักใหญ่ในการปฏิบัติ
ธรรม 

หลวงพ่อได้พูดในเบือ้งต้นว่า หลวงปู่ ขาวให้ธรรมะท่ีหลวงพ่อ
ดูดดื่มท่ีสุด  ฝังใจลึกท่ีสุดคือ ท าตัวเป็นผ้าขีริ้ว้ผืนหนึ่ง  น่ีคือพืน้ฐาน 
เป็นตวับงัคบัประตปิูดเปิด  สิ่งใดควรออกไปและไม่ควรออกไป ต้องดตูวั
นี ้คือผ้าขีริ้ว้ผืนนี ้

น่ีคือ การให้ค าแนะน าอุบายธรรมะมาทัง้หมดนี ้ เราให้ศึกษา
ธรรมะส่วนตนและผู้ อื่นให้เข้าใจ   ทีนีปั้ญหาส่วนผู้ อื่น  หลายเร่ืองท่ี
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ทีนีเ้ราเป็นฆราวาสญาติโยม  จะไปศึกษาปริยัติเหมือนพระ
ทัง้หลายไม่ได้  ต้องเอาก าลงัท่ีเรามีอยู่มาศึกษาปัญหาของตนเองแล้ว
แก้ไขตนเอง  น่ีก็พอแล้ว   เคยเห็นไหม ประวตัิพระหลายองค์ท่ีมีช่ือเสียง
ในเมืองไทย  มีความรู้มีช่ือเสียงขนาดนัน้ ยงัแก้ปัญหาตวัเองไม่ได้  ก่อ
เร่ืองก่อราวในสงัคม  เรียกว่า คนมีความรู้สงู  ถามธรรมะขัน้ไหนรู้หมด  
หมวดต ่าหมวดกลางหมวดสงูละเอียดถึงขัน้นิพพาน รู้หมด  แต่ปัญหา
เตม็ตวัแก้ไม่ได้   ความรู้นีแ้ก้ปัญหาไม่ได้   

คนเรามีความรู้อยู่   แต่ปัญญาไม่มี  เ ม่ือปัญญาไม่มี ก็ไม่
สามารถเอาความรู้ไปแก้ไขปัญหาตวัเองได้   จึงต้องฝึกปัญญาให้ดี ให้
แหลมลึกลงไป  คือศึกษาถึงเหตุถึงผลต้องศึกษาตัวนี ้  ศึกษาธรรมะ
ภาคปฏิบตัิต้องดตูนเองเป็นหลกัใหญ่  เป็นหลกัยืนตวัคือ ดอูตัตาตนเอง 
ต้องศกึษาให้เป็น 

อตัตาภายใน คือตวันาม  เป็นตวัก่อให้เกิดอตัตารูปขึน้มาได้  ถ้า
ไม่มีอัตตาภายในเป็นตัวก่อให้เกิดขึน้มา จะเกิดอัตตารูปได้ยังไง  เกิด
ไม่ได้ต้องมีอัตตาภายในขึน้มา คือ เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ   
กิเลสมนัแฝงอยู่ตรงนี ้ท่ีตวัอตัตาภายใน คือ นามธรรม  แต่ตรงนี ้ใครจะ
มีปัญญาหยั่งรู้ไหม ยากท่ีจะหยั่งรู้ได้  ถึงจะมีการศึกษาภาคปริยัติมา
มากเท่าใด ก็ไม่อาจรู้ได้  สิ่งท่ีจะรู้ได้คือ ปัญญาท่ีละเอียดสุขุมลุ่มลึก
เท่านัน้ 

ฉะนัน้ ขนัธ์ห้านี ้เรามาเข้าใจผิดว่าเป็นตน  รูปเป็นตน  เวทนา
เป็นตน  สญัญาเป็นตน  สงัขารเป็นตน  วิญญาณเป็นตน  เป็นตนตลอด
เลย  ดงันัน้เราจะไปศึกษาตนภายในให้รู้ชัดเห็นจริงนัน้ รู้ไม่ได้  เพราะ
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เลยได้ยงัไง  ท าไม่ได้   
ปัญญาเราก็เช่นกนั เราไม่ได้ฝึกอะไรเลย  แต่จะไปละกิเลส ละ

ความโลภ ความโกรธ ความหลง  ความอยากแบบนีม้ันท าไม่ได้  ผิด
ขัน้ตอน  ข้ามขัน้ตอน เราต้องฝึกตามล าดบัขัน้ขึน้ไป  จะไปละอะไรเกิน
ตวัไม่ได้    เปรียบได้กบั ก าลงัของเด็กไม่พอท่ีจะแบกไม้ยาง  ถึงอยากก็
อยากเฉยๆ ท าอะไรไม่ได้  ต้องมีก าลังสมดุลกันเสียก่อนจึงจะท าได้  
เหมือนกับ รถมีก าลงัหนึ่งตัน  แต่ไปใส่น า้หนักห้าตนั จึงท าอะไรไม่ได้
เลย  ต้องใส่ให้พอดีกับก าลังรถท่ีจะวิ่งได้  การใช้ปัญญาพิจารณาก็
เช่นกนั ต้องรู้เห็นตามขัน้ตอนของมนั  ปัญญาเรามีเท่านีก้็จะรู้เห็นเพียง
เท่านี ้  

การท างานในท่ีสว่าง เช่น ในคืนวันเพ็ญ  สามารถท างานได้
เพียงหยาบๆ เท่านัน้  จะไม่สามารถเย็บจักรถักร้อยได้เลย  แต่ก็พอจะ
ตดัไม้หรือท าบางสิ่งบางอย่างได้   ของหยาบท าได้  แต่ของละเอียดท า
ไม่ได้   เพราะความสว่างไม่พอ   หรือ ท างานในกลางวัน แสงอาทิตย์
สว่างจ้า จึงจะสามารถเย็บผ้าได้ เพราะความสว่างพอ   น่ีพวกเราเพียง
แคค่ืนวนัเพ็ญจะไปเอาด้ายสอดรูเขม็ทัง้คืนก็ไม่ได้ เสียเวลาเปลา่   

ปัญญาเป็นก าลงัของใจ เป็นแสงสว่างให้ใจ  ปัญญาเป็นตาของ
ใจ ถ้าเราสร้างปัญญาเป็นตาของใจได้เมื่อไร  อวิชชาจะหมดสภาพทนัที  
เพราะปัญญาจะไปแทนท่ีท าลายความมืดลงได้   จากความไม่รู้จริงก็จะ
เกิดความรู้จริงขึน้มา   จากความไม่แจ่มแจ้งก็จะเกิดความแจ่งแจ้ง
ขึน้มา   แท้จริงแล้วความสว่างของปัญญาไม่ใช่ตวัละกิเลสตณัหา  แต่
เป็นตวัให้ความสะดวกในการละของใจเท่านัน้เอง   
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เหมือนการเดินทาง  ไม่ใช่ว่าจะส าเร็จไปถึงจดุหมายปลายทาง
ได้เพราะไฟฉาย  เป็นเพราะคนถือไฟฉายไปต่างหากล่ะ  แสงสว่างเป็น
เพียงตัวประกอบให้ท างานส าเ ร็จเท่านัน้   เหมือนปัญญาเป็น
องค์ประกอบให้ใจได้รู้เห็นตามความเป็นจริงเท่านัน้  เราจึงต้องสร้าง
ปัญญาขึน้มา เพ่ือให้ใจมองเห็นอะไรได้ชัด ตามเหตตุามผล  ตามหลกั
ความเป็นจริง  น่ีคือตวัท าลายอวิชชา   ไม่มีสิ่งใดจะท าลายตวัอวิชชาได้
นอกจากปัญญาเท่านัน้  ตัวสมาธิไม่สามารถท าลายอวิชชาได้เลย  
เพราะสมาธิเป็นตวัหุ้มห่ออวิชชาไว้ต่างหาก  แต่นกัปฏิบตัิไม่เข้าใจ พา
กนัท าสมาธิละกิเลส เข้าใจผิดไปอย่างนัน้   มนัไม่ใช่เร่ืองละกิเลส  เพียง
ขม่กิเลสไว้เฉยๆ   

ยกตัวอย่าง ฤาษีชีไพรท่ีพากันท าสมาธิก่อนพระพุทธเจ้า  ใคร
บ้างท่ีละกิเลสได้   ละตณัหาได้  ละอวิชชาได้  ละความโลภ ความโกรธ 
ความหลงได้  เพียงใช้อ านาจของฌานข่มไว้เฉยๆ  เม่ือตายไปก็เกิดเป็น
รูปพรหมบ้าง อรูปพรหมบ้าง   เม่ืออ านาจของฌานเสื่อมลงก็ลงมาเกิด
อีกตามเดิม  การสอนว่าท าสมาธิละกิเลส เป็นการสอนในสิ่ ง ท่ี
พระพุทธเจ้าไม่สอน  ท าให้คนงมงายกันมหาศาล  คือไม่เข้าใจในการ
สอน  คือศึกษาไม่ถึงหลกัแก่นแท้ในค าสอนของพระพุทธเจ้า  ถ้ามีคน
สอนผิดเพียงคนเดียว  จะท าให้คนอื่นเข้าใจผิดเป็นหม่ืนคนแสนคนได้  
ถ้ามีคนเข้าใจถูกสอนถูกเพียงคนเดียว  ก็จะท าให้คนอื่นเข้าใจถูกเป็น
หม่ืนคนแสนคนเช่นเดียวกนั       

ปัจจุบันมีคนสอนมากมายหลายคน  ไม่เหมือนครัง้พุทธกาล   
สมยัพทุธกาล ส่วนใหญ่จะได้ยินค าสอนจากพระพทุธเจ้า  พระอริยเจ้า   
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กลัน่กรอง จะน าไปใช้เป็นเคร่ืองมือพาไปสู่มรรคผลนิพพาน  ไม่ได้   น่ี
คือ ปัญญาภาคปริยัติระดบัหนึ่ง  ปัญญาภาคปฏิบตัิเป็นอีกระดบัหนึ่ง  
ปริยตัิ  ปฏิบตัิ  ปฏิเวธ 

ค าวา่ ปริยตัิ นี ้ ในสมยัพทุธกาลไม่ได้พดูต าราอะไรเลย  แล้วจะ
มีปริยตัิมัย้  มีปริยตัิ  แต่เขามีแค่การได้ยินได้ฟัง  น่ีคือปริยตัิ  แล้วน าไป
ปฏิบตัิ  ถึงธรรมะน้อยๆ แค่หมวดสองหมวด เขาก็น าไปปฎิบตัิได้  น่ีคือ
ปัญญาสมัมาทิฏฐิความเห็นชอบของเขา  มันจะมีคณุค่าขึน้มาตรงนัน้  
ถึงจะมีปัญญามากก็ตาม  แต่ถ้ายังเป็นมิจฉาอยู่ก็จะท าอะไรไม่ได้เลย  
ไม่มีคณุคา่เลย    ตวัมิจฉาจะบงัคบัใจให้เห็นผิดหลงผิดได้  ทีนีปั้ญญาท่ี
มีอยู่ก็จะท าอะไรไม่ได้  ต้องกลัน่กรองปัญญาเราเสียใหม่  เพ่ือให้แหลม
คมละเอียดยิบ  ฝึกฝนปัญญาของเรา  สร้างปัญญาของเราโดยเหตผุล
เป็นตวัตดัสิน   อย่าคิดอะไรตามใจชอบว่าเราถกูแล้ว  เราพูดทุกสิ่งทุก
อย่างถูกแล้ว  นั่นไม่ใช่  ต้องเอาเหตผุลเป็นตวัตดัสินอีกครัง้หนึ่ง  ต้อง
ฝึกปัญญาของเรา  คือความฉลาด ความรอบรู้ความเข้าใจตามเหตแุละ
ผล    

เพราะปัญญานีเ้ป็นตวัแก้ทกุสิ่งทกุอย่าง ทางโลกก็ได้ ทางธรรม
ก็ได้  ส่วนรวมก็ได้  ส่วนตวัก็ได้  น่ีคือปัญญาเราต้องกลัน่กรองออกมา
อีกครัง้หนึ่ง  ไม่ใช่ว่าจะเอาความรู้ไปละกิเลส ไม่มีใครท าได้   คนเราไม่
เข้าใจปัญญาในภาคปฏิบตัิ  จะเอาปัญญาในภาคปริยัติไปละกิเลสได้
ยงัไง  ต้องเอาปัญญาในภาคปฏิบตัิโน่น ปัญญาในภาคปฏิเวธโน่น เป็น
ตวัละกิเลสตัณหา  ไม่ใช่เอาปัญญาในภาคปริยัติไปละ  ปัญญานีเ้ป็น
เพียงศกึษาแนวทางเส้นทางเท่านัน้เอง 
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ไม่ได้ หมดสิทธ์ิ  กรรมของความยึดมัน่มนัฝังใจ จึงต้องมาเกิดอีก  น่ีคือ
ความห่วงใยของโลกนี ้

คนมีความห่วงใยโลกนี ้ จึงมาเกิดกับโลกนี ้ แต่วิธีการห่วงใย
อาจแตกต่างกันไป  ความแตกต่างไม่ส าคญั  ส าคัญท่ีมาเกิดกับโลกนี ้
แล้วนัน่เอง  น่ีคือต้องศกึษา   ศกึษาธรรมศกึษาได้  แต่ศกึษาความโลภ
ของตนเองศึกษาไม่ได้  ศกึษาความยึดมั่นอปุาทานศกึษาไม่ได้  น่ีหรือ
คือนกัปฏิบตัิ  เขาไม่พดูหรอกธรรมะหมวดนัน้หมวดนี ้ เขาพดูเร่ืองความ
ยึดติดผูกพัน  น่ีคือแก้ปัญหาตนเองให้เป็น  ถ้าเราไม่ศึกษาตัวนี ้จะมี
ปัญหากบัการปฏิบตัิของเราได้  น่ีคือของหยาบๆ งา่ยๆ  

เม่ือหลงวตัถุสมบตัิภายนอกไม่พอ  ยังมาหลงธาตอุตัตาตวัตน
คือธาตุตัวเรา  น่ีคือตัวกูของกูเหมือนท่านพุทธทาสพูดไว้ ชัดเจนมาก  
หลวงพ่อขอยกไว้เป็นพิเศษ  ถูกและชัดเจน คนหลงตัวกูเม่ือไร ก็หลง
ของกตูามกนัไป ถ้าหลงสิ่งนีอ้ีกก็มาเกิดตายกบัโลกนีต้่อไป  ปัญญาเรา
ต้องมาศกึษาตวันี ้คือสร้างปัญญาเราให้เป็น   

ทุกคนท่ีนั่งอยู่ท่ีน่ีมีปัญญา  แต่เป็นปัญญาท่ีไม่ได้ฝึกในทาง
ธรรมะ  เรียกวา่ ปัญญาดิบ ไม่สกุ  เหมือนกบัน า้มนัดดูขึน้มาจากพืน้ดิน
ใส่ถังไว้   จะเอามาใส่รถใส่เรือวิ่งตามถนนหนทาง  ยังไม่ได้  เพราะ
น า้มนัไม่ได้กลัน่กรอง  ต้องแยกให้เป็นน า้มนัดีเซล เบนชิน เชือ้เพลิงก่อน  
จงึจะใสร่ถได้   

นีฉ้นัใด  ปัญญาท่ีเรามีอยู่  ต้องน ามากลัน่กรองเสียก่อน  เอามา
ฝึก  ปัญญาส่วนไหนทางโลก ส่วนไหนทางธรรม ต้องศึกษาให้ชัดเจน
เสียก่อน  ปัญญานัน้จึงน ามาใช้ประโยชน์ได้  ปัญญาท่ียังไม่ได้
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เม่ือได้ฟังแล้ว เหตุผลความเข้าใจในหลักความจริง  จะเหมือนกัน
ทัง้หมด  ทัง้ท่ีต าราไม่ได้อ่านมา  แต่ความเข้าใจหลกัความเป็นจริง จะ
เหมือนกันทัง้หมด  เม่ือได้รับการสื่อสารจากพระอริยเจ้า  ก็จะได้ภูมิ
ธรรมโสดาบนัขึน้ไป จะไม่มีค าว่าผิดพลาดในการสอน  ถึงพระโสดาบนั
จะไม่ รู้ธรรมะขัน้ละเอียดก็ตาม  แต่เขาวางทิศทางแนวการสอนไว้
ถกูต้องทัง้หมด  น่ีเขาเป็นนิยตบคุคล  เป็นบคุคลท่ีแน่นอนแล้ว เดินทาง
สายตรงต่อมรรคผลนิพพานแล้ว  จะไม่หลงทางอีกต่อไป  ถึงจะเกิดใน
โลกนีอ้ีก 3 ชาติ 7 ชาติ  ก็จะไม่ไปสู่อบายอีก  มองเห็นพระนิพพานแค่
เอือ้มมือนิดเดียว   หลกัการของพระโสดาบนั กบัพระอรหนัต์ ก็หลกัการ
เดียวกนั แตห่ยาบละเอียดตา่งกนั   

การปฏิบัติธรรมในยุคนีก้ับครัง้พุทธกาลนัน้ แตกต่างกันมาก  
หลวงพ่อเคยเปรียบเทียบให้ฟังหลายหน  เหมือนกบัฝงูโคก าลงัแสวงหา
หัวหน้าโคอยู่   ถ้าฝูงโคเหล่าใดได้หัวหน้าโคท่ีข้ามกระแสมาก่อน  
หวัหน้าโคตวันัน้ก็จะพาโคทัง้หลายข้ามกระแสได้อย่างแม่นย า  เพราะรู้
ว่า ตรงไหนมีโขดหิน  ตรงไหนมีน า้วน  ตรงไหนมีจระเข้ ปลาฉลาม  
หวัหน้าโคตวันีจ้ะรู้จกัทุกข์โทษภยัในการข้ามทะเลนี ้ เขาจะพาโคเลาะ
เลียบหลีกเลี่ยงภยัอนัตรายทัง้หมด   พาข้ามฝ่ังได้อย่างปลอดภยั  อะไร
ควรไม่ควรจะรู้    

แตโ่คอีกกลุ่มหนึ่ง มีความตัง้ใจจริงจงัในการข้ามกระแส  แต่ถ้า
ได้หัวหน้าโคท่ีไม่เคยข้ามกระแสมาก่อน  ถึงจะดูท่าทางขึงขังใหญ่โต  
เหมือนกบัวา่จะพาโคทัง้หลายข้ามกระแสได้  เม่ือมีความมัน่ใจอย่างนัน้    
จึงให้หวัหน้าโคนัน้พาข้ามกระแส  เม่ือพาโคทัง้หลายข้ามกระแส ก็อาจ
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เจอโขดหินบ้าง  ถกูปลาฉลามกินบ้าง  ถกูจระเข้กินบ้าง   ลอยไปเจอน า้
วงัวนจมทัง้โคและหวัหน้าโค   

ในยุคนีก้็เช่นเดียวกัน  เรามีความต้องการอยากฟังเทศน์พระ
อรหันต์  หรือพระอริยเจ้า  ถ้าพระอริยเจ้าท่านพูดออกมา เราจะเข้าใจ
ไหม ก็ไม่เข้าใจ  ดทู่าทางพระอริยเจ้าก็ไม่รู้อีก  เราได้แสวงหาธรรมของ
พระอริยเจ้า เจอรึยงัก็ไม่รู้  ถงึเจอแล้วก็อาจไม่รู้จกั  เหมือนตาบอดไปหา
ทอง  ทองจริงทองปลอมก็ไม่รู้จัก  หรือตาดีก็ตาม แต่ทองมันเหลือง
อร่ามเหมือนกันหมดเลยน่ี  ยังไม่รู้เช่นเดียวกัน   แต่ผู้ มีปัญญาดี ย่อม
รู้จักเนือ้ทอง  เห็นป๊ับรู้ทันที  ทองจริงเป็นอย่างไร  ทองปลอมเป็น
อย่างไร   

นีฉ้ันใด  การเลือกครูอาจารย์เพ่ือเป็นผู้น าในการปฏิบตัิ  ถ้าผู้ มี
ปัญญาดี  เขาไม่ดกิูริยามารยาทหรอก  เขาดสูิ่งลึกๆ ภายในบางอย่าง  
เขาดเูนือ้หาสาระธรรมะท่ีท่านแสดงออกมา   เพราะกิริยามารยาทนัน้ไม่
สามารถดูแบ่งแยกพระอริยเจ้าได้    ปุถุชนกับพระอริยเจ้า หัวโล้น
เหมือนกัน  ผ้าเหลืองเหมือนกัน  ความประพฤติก็คล้ายกัน  จึงมีการ
เปรียบเทียบวา่  น า้ลกึเงาลกึ  น า้ลกึเงาตืน้  น า้ตืน้เงาลกึ  น า้ตืน้เงาตืน้ 

ประเภทท่ีหนึ่ง น า้ลึก หมายถึง ผู้ มีคุณธรรมเป็นพระอริยเจ้า 
ตัง้แตโ่สดาบนัขึน้ไป    เงาลึก หมายถึง กิ ริยามารยาท ท่ีแสดง
ออกมาทางกายวาจาเรียบร้อย 

ประเภทท่ีสอง น า้ลึกเงาตืน้  หมายถึง มีคณุธรรมเป็นพระอริย
เจ้า แต่กิริยาภายนอกไม่เรียบร้อยเลย ดเูหมือนไม่มีคณุธรรมในใจ  ไม่
ส ารวมกายวาจา  ถ้าเห็นพระอริยเจ้าเช่นนี ้เราจะดไูม่ออกเลย 
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หลงผิดติดอยู่กับของสิ่งใดขึน้มา จะมาเกิดกับของสิ่งนัน้  นีค้ือ “ตัว
ก ำลัง” ท่ีเราต้องแก้  ผู้ปฏิบตัิท่ีจะตดัก าลงัตวันีไ้ด้ก็คือ  ท าอย่างไรเรา
จะไม่โลภ  ไม่ให้เกิดความโลภขึน้กับตวัเองได้  ส่วนหยาบๆ เราแก้ได้
ยงัไง  นั่นคือ เราทกุคนมีวตัถุสมบตัิ  เม่ือเรามีความยึดถือผูกพันกับสิ่ง
เหลา่นี ้ เม่ือตายไปก็ต้องมาเกิดใหม่  ผู้ ไปสวรรค์ก็วา่ยากอยู่แล้ว ไม่ต้อง
พดูถงึนิพพาน  แคส่วรรค์ของงา่ยๆ ก็ยากท่ีจะไปได้ 

พระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบไว้ว่า บุคคลท่ีจะไปสู่สวรรค์นัน้
เหมือนเขาโค   โคตวัหนึ่งมีสองเขาเท่านัน้  แต่บคุคลท่ีจะไปสู่อบายภมิู
เท่ากับขนโค  ขนโคมีมากขนาดไหนนั่นคือผู้ ท่ีจะไปสู่อบายภมิู มีมาก
ขนาดนัน้  เพราะความยดึมัน่ถือมัน่ หลงผิดวา่เป็นของของเรานัน่เอง 

สมมติวา่ คนนัน้ท าบญุให้ทาน หมดเงินไปหลายหม่ืนหลายล้าน
ก็ตาม  ขณะท่ีท าอยู่ก็เกิดความปิติเอิบอิ่มใจ  แต่วนัดีคืนดีเม่ือถึงเวลาท่ี
จิตจะออกจากร่าง  จิตไปคิดถึงผูกพันกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่นั่นแหละ
เรียบร้อย ไปไหนไม่ได้เลย  สวรรค์ก็ไปไม่ได้เลย  เพราะอปุาทานความ
ยึดมัน่ถือมัน่เป็นเร่ืองใหญ่  คือเอาตอนสดุท้าย ของเก่าท่ีเป็นบญุหายไป
ไหนไหม ไม่หาย  แต่ก าลังไม่พอขณะนัน้  ก าลังความยึดมั่นถือมั่น
เกิดขึน้แทน  เกิดความห่วงไร่ห่วงสวน  ถ้าใจเราห่วงในสิ่งใดจะมาเกิด
กบัของสิ่งนัน้  บญุต่างๆ ท่ีมีอยู่เอาไว้ก่อน  เอาความห่วงรับผลกรรมไป
ก่อน  เม่ือหลุดจากความห่วงนีไ้ปแล้ว จึงจะขึน้สวรรค์ทีหลงั  ไม่ใช่ว่า
ทานเดี๋ยวนี ้จะขึน้สวรรค์ทันที  ต้องมองจุดสดุท้ายก่อนจิตจะออกจาก
ร่างเป็นอย่างไร  มันจะมีกรรมนิมิตปรากฏก่อนเวลาจะตาย คร่ึงนาที 
หรือหนึ่งนาทีไม่เกินนัน้  เม่ือกรรมนิมิตเกิดขึน้ ตนเองแก้ได้ไหม  แก้
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มนัต้องศึกษาวิธีการละความโลภว่าท าอย่างไร  และก็ไม่ใช่ว่าจะไปให้
บริจาคทานเยอะๆ  อันนัน้ก็ให้ อันนีก้็ให้ นั่นไม่ใช่การหยุดความโลภ  
เราก าลงัเข้าใจผิด เพราะนัน่มนัเป็นเร่ืองการบริจาคทาน  ความรักความ
สงสาร การให้ตามหน้าท่ีเท่านัน้   

ความโลภจริงๆ อยู่ท่ีใจ  โลภเร่ืองอะไร  อะไรเป็นฐานของความ
โลภ  ก็ตัวตัณหานั่นแหละ คือความอยากเป็นฐานให้เกิดความโลภ
ขึน้มาได้  เราต้องศกึษาวา่ ความโลภตวัเดียว  มนัมีอะไรเป็นตวัโลภ คือ
วตัถสุมบตัิใช่ไหม  นัน่ก็สว่นหนึง่  ท าไมจึงไปหลงวตัถสุมบตัิ  ก็เพราะมี
โมหะอีกส่วนหนึ่ง  มันโยงกนัหมด  โมหะความหลงท าให้เกิดความโลภ
ขึน้มา เป็นตณัหาขึน้มา  ว่าสมบตัิทัง้ปวงเป็นของของเรา มันฝังลึกอยู่
อย่างนัน้  มนัฝังใจเป็นอปุาทาน คือแยกไม่ออก  เพียงแค่วตัถสุมบตัิ  ก็
ท าให้ใจเกิดความโลภขึน้มาได้  ไม่ต้องไปเอากิเลสตวัอื่นหรอก  ให้ตดั
ก าลงัความโลภนีเ้สีย   

ส่วนใดท่ีท าให้ความโลภเกิดขึน้ได้ มีวตัถุอะไรท่ีท าให้หลอกใจ
เราได้ คือวัตถุภายนอกเป็นเร่ืองใหญ่ คือเงินทองกองสมบัติเป็นต้น  
ความโลภมายังไม่พอ มันเกิดความยึดถือว่าเป็นของของเราด้วย ฝังใจ
อยู่อย่างนัน้ด้วย  การฝังใจนีค้ืออปุาทานยึดแน่นมาก่อน  นีค้ือถึงไม่ไป
สวรรค์ก็มาเกิดในโลกนีอ้ีก ไม่ถงึมรรคผลนิพพาน คือห่วงอยู่ ฝังอยู่  ห่วง
โน่นบ้างน่ีบ้าง ก็มาเกิดกบัสิ่งเหลา่นีแ้หละ  มีประวตัิหลายเร่ือง 

ยกตัวอย่าง แม้กระทั่ง พระหลงยึดจีวรว่าสวย  เม่ือตายไป 
แทนท่ีจะไปสวรรค์ ไปนิพพาน ก็ไปไม่ได้  ไปเป็นเปรตรักษาผ้าอยู่นั่น
แหละ  ของสิ่งใดก็ตาม สิ่งภายนอกท่ีเราสร้างมา  ถ้าเรามีความผกูพัน 
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ประเภทท่ีสาม น า้ตืน้เงาลึก  หมายถึง จิตใจยังไม่มีคุณธรรม

อะไรเลย  เงาลกึ หมายถงึ กิริยามารยาทส ารวมเป็นพิเศษ เคลื่อนไหวไป
มาเรียบร้อย กิริยาพาที การต้อนรับแขกเรียบร้อยนุ่มนวล มองแล้วน่า
เลื่อมใสศรัทธา  จนมองไปวา่ น่ีแหละพระอรหนัต์ก็เป็นไปได้ 

ประเภทท่ีสี่  น า้ตืน้เงาตืน้  หมายถึง จิตใจไม่มีคุณธรรมอะไร  
และกิริยามารยาทไม่ส ารวมอะไรเลย เหมือนปถุชุน    อยากท าอะไรก็ท า   

ถ้าน าพระอรหันต์ น า้ลกึเงาลกึ  กับ ปถุุชน น า้ตืน้เงาลึก มาอยู่
รวมกนัแล้ว  เราจะแยกไม่ออกเลย เพราะกิริยามารยาทส ารวมเรียบร้อย
เหมือนกนั  หรือน า พระอรหันต์ น า้ลึกเงาตืน้  กับ ปถุชุน น า้ตืน้เงาตืน้ 
มาอยู่ร่วมกัน  ก็จะแยกไม่ออกเช่นเดียวกัน  ว่าองค์ไหนจริง องค์ไหน
ปลอม   

ผู้ มีสติปัญญาท่ีดีจะดหูลกัการท่ีท่านแสดงในธรรมะ 
ดงันัน้ ให้เราเคารพนอบน้อมตอ่ครูบาอาจารย์ทกุท่านทกุองค์ไป  

อย่าไปเลือกว่า พระองค์นัน้ปุถุชนรึเปล่า เราจะไม่ท าทานด้วย เราจะ
ท าบญุเฉพาะพระอริยเจ้า อย่าไปคิดเช่นนัน้  ถึงท่านจะเป็นปถุชุน ท่าน
ก็ มีความตั ง้ใจจริงในการปฏิบัติ   ส ร้างคุณงามความดี   เ ชิดชู
พระพทุธศาสนา  การจะหาพระอริยเจ้าผู้สงูส่งมารับบญุรับทานของเรา 
หายาก 

บรรดารอยเท้าสตัว์ทัง้หลาย ย่อมรวมลงอยู่ในรอยเท้าช้างแห่ง
เดียว เท่านัน้  ภิกษุทัง้หลาย บรรดาธรรมทัง้หลายย่อมรวมลงอยู่ใน
สมัมาทิฏฐิแห่งเดียวเท่านัน้  นั่นคือ ปัญญาสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบ  



72  

เป็นใหญ่เป็นศนูย์รวมในหมวดธรรมทัง้หลาย  การปฏิบตัิจึงต้องตัง้หลกั
สมัมาทิฏฐิให้ได้  น่ีคือ ทางสายตรงของการปฏิบตัิ  ให้พยายามคิดตรึก
ตรองบอ่ยๆ ให้เกิดความชอบธรรม  จะไปเอาตามความชอบใจไม่ได้นะ  
ต้องให้ชอบธรรม รู้จริงเห็นจริงตามความเป็นจริง   ส่วนมากท่ีเราท าทกุ
วนันีเ้ป็นเพียงถกูใจ  จึงเกิดความผิดพลาดขึน้มาได้  ให้เปลี่ยนเป็น ถูก
ธรรม ถกูเหตผุลตามหลกัการปฏิบตัิ  วิธีการละตา่งๆ อย่าเพ่ิงไปละอะไร
รุนแรงขนาดนัน้  เอาทีละขัน้ ขัน้หยาบ ขัน้กลาง ขัน้ละเอียด ตามล าดบั  
เพราะก าลังของเรายังไม่พอ  สติปัญญาเรายังไม่หนักแน่นพอ    แค่
ความอยากจะไปบงัคบัให้ละอย่างนัน้อย่างนีไ้ม่ได้   สิ่งท่ียงัละไม่ได้ก็ไป
พยายามจะละให้ได้ ไม่ถกู  ต้องตัง้หลกัให้ดีในการปฏิบตัิ   

เหมือนกับ ดอกสว่านมีหลายดอก  สว่านเจาะปูน จะไปเจาะ
เหล็กไม่ได้   ต้องใช้สว่านเจาะเหล็กจึงจะเจาะเหล็กได้   ถ้าสว่าน
ประเภทเดียวกนัแล้ว แต่ก าลงัไม่พอก็เจาะไม่ได้อีก  ก าลงัต้องพอด้วย
จึงจะเจาะได้  น่ีคือจะใช้ปัญญาเป็นตัวเจาะปัญหาตัวไหน  ต้องใช้
ปัญญาเป็นตัวน า  ใช้ปัญญาเป็นหลกัยืนตวั  เพราะปัญญาเป็นตวัให้
แสงสว่างทางใจ  ปัญญาเป็นตาของใจ  เพราะก้าวเดินออกไปข้างหน้า
จะได้ไม่คลาดเคลื่อน ไม่ผิดพลาด  ไม่ท าแบบสุ่มเดา  ถ้าสิ่งใดท าแบบ
สุม่เดาปัญหาจะเกิดขึน้ ไม่รู้จกัทิศทาง   

เหมือนกบัการกินยา  แค่ปวดหวัขึน้มาก็กินยา โดยท่ียงัไม่รู้เลย
ว่าเป็นโรคอะไร  แล้วถ้าแพ้ยาขึน้มา  ก็เป็นทกุข์อีกนัน่แหละ  ก่อนจะกิน
ยา ต้องตรวจร่างกายก่อน จงึจะกินยาได้  นัน่คือ ผู้ ท่ีละกิเลสตณัหาต้อง
ศกึษาปัญหาให้เป็น  ปัญญาตวัเดียวนี ้ถ้าเรามีเม่ือไร สามารถจะศกึษา
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ผู้ มีสติปัญญาท่ีดีเท่านัน้ท่ีจะศกึษาส่วนนีไ้ด้  เรามาเกิดตายกบัโลกนีม้า
ยาวนานเพราะเราขาดการศกึษาอนันี ้ คือศกึษากิเลสตนเองไม่เป็น  ท า
ตามกิเลสทกุขัน้ตอน  ท าตามตณัหาทกุสิ่งทกุอย่าง  เอาตามใจชอบทกุ
สิ่งทกุอย่าง ลืมตวัเอง  เป็นคนขาดเหตขุาดผล  กิเลสตณัหาท าให้เรามา
เกิดกับโลกนีไ้ด้อย่างไรบ้าง   นั่นคือความผูกยึด  คือเข้าใจผิด หลงผิด  
คือตัวมิจฉานั่นเอง  ไม่ใช่ว่าจะปฏิบัติเอาสัมมาทีเดียวไม่ได้นะ  การ
ปฏิบตัิจะเอาตวัสมัมาทิฏฐิได้ต้องรู้จักตวัมิจฉาคืออะไรก่อน  ตวัมิจฉา
ยงัไม่รู้เร่ืองเลย  จะไปเอาสมัมาได้อย่างไร เอาไม่ได้  ต้องรู้จักมิจฉาคือ
อะไรก่อน  ตวัมิจฉาตวัเดียวท่ีท าให้คนมาเกิดในโลกนี ้ เป็นวฏัจกัรหมนุ
ไปเวียนมา ตัง้แต่กปันัน้จนถึงปัจจุบนันี ้ และก็จะหมนุเวียนไปภพหน้า
ชาติหน้า หาท่ีสิน้สุดไม่ได้  ก็เพราะตัวมิจฉาคือความเห็นผิดตัวนีต้ัว
เดียว   

ความเห็นผิดลึกๆ คือ อปุาทาน ตรงนี ้ถ้าคนปัญญาไม่ดีก็หมด
สิทธ์ิทันที  ความเห็นผิดนีเ้ป็นฐานใหญ่ท่ีท าให้คนมาเกิดกับโลก  สตัว์
ทกุตวัมนษุย์ทกุเหลา่ทกุคน มาเกิดเพราะความเห็นผิดวา่    น่ีเป็นเรา  น่ี
เป็นของของเรา  การทึกทักว่า ของภายนอกเป็นของของเรา  ก็เห็นผิด
อีก  ตัวเห็นผิดตัวเดียวนี ้ จะก่อให้เกิดความคิดผิด  คิดว่าเป็นเราเป็น
ของของเราตอ่ไปเร่ือยๆ  เกิดอปุาทานยดึมัน่ถือมัน่ขึน้มา 

การท่ีจะไม่มาเกิดกับโลกนี ้ไม่ใช่ว่าจะบงัคบัให้ตณัหาหมดไป
สิน้ไปได้ทนัที  ต้องตดัก าลงักิเลสตณัหาอย่างหยาบๆ ก่อน คือโลภ  ค า
ว่า ความโลภตัวเดียว  สิ่งใดท าให้เกิดความโลภ  เป็นความจริงอยู่ว่า 
ความโลภอยู่ท่ีใจ  ใจน่ีแหละเป็นตัวโลภ เพราะกิเลสความโลภอยู่ท่ีใจ  
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เหมือนคนเล่นหุ้นต่างๆ  คนเสียเงินได้เพราะอะไร  เพราะอยาก
ได้เงิน  อยากรวย  จึงลงมือลงขันกันเล่นหุ้ นกับเขา  สุดท้ายก็พังไป
ตามๆ กัน  นั่นคือความอยากรวยนั่นเอง  ใจเราอยากนั่นอยากน่ีขึน้มา 
มันยังฝังใจอยู่  กิเลสมันจะหลอกในสิ่งท่ีเราอยากนั่นเอง  ความอยาก
มันแฝงขึน้มา เรียกว่า อยากตามน า้   เราก็ลืมตัวไปเลย  นั่นแหละ 
การศึกษากิเลส เราศึกษารึยัง  ศึกษาธรรมะ แต่ว่าเอาไปท าอะไรกับ
กิเลส  จะไปแก้เขาได้ไหม   จะมีการปฏิบตัิอย่างไรให้กิเลสหายไปหรือ
หมดไปจากใจ  ต้องมีขัน้ตอนการศกึษา 

งานทกุงานไม่ว่าจะเป็นงานทางโลกหรืองานทางธรรม  มนัต้อง
ศึกษาก่อนจึงลงมือปฏิบตัิ จึงลงมือท างานได้  งานโรงเรียนก็ดี เป็นครู
เป็นอาจารย์เป็นแพทย์เป็นหมอเป็นพยาบาลก็ดี  งานทกุงานต้องศกึษา
มาทัง้นัน้  เม่ือศกึษามาก็ฝึกปฏิบตัิ  ชาวนาชาวสวนก็ต้องศกึษาการท า
ไร่ท านาของเขา  ศึกษาปฏิบตัิไปด้วย  หรือจะเป็นเจ้านายก็ต้องศึกษา
คือฝึกงานไปด้วย  ฝึกงานทดลองทดสอบการศึกษา  ถ้าไม่ดีจุดนีก้็หา
เปลี่ยนจดุใหม่  การท่ีได้ยาดีๆ มารักษาคนทกุวนันี ้ ก่อนได้ยาดีๆ ก็ต้อง
ศกึษาทดสอบก่ีครัง้ก่ีหน  มนัขาดตรงไหน มนัเกินตรงไหน มนับกพร่อง
ตรงไหน ต้องศกึษาให้สมบรูณ์แบบในยาแต่ละประเภท  ไม่ใช่ว่าจะเอา
ยาอะไรก็ได้มากิน  ต้องศกึษา ต้องพร้อม 

คนมีอะไรจงึจะศกึษาได้  ก็ต้องมีปัญญาอีกนัน่แหละ  เราศกึษา
งานต่างๆ แล้วน ามาปฏิบัติ  ขนาดนัน้ก็ยังผิดพลาดอยู่  น่ีคืองานทาง
โลก  ส่วนงานทางธรรม  เป็นการละอาสวะให้เบาบางไปหรือหมดไป 
เป็นงานละเอียดสดุ เหลือก าลงัท่ีคนธรรมดาจะคิดได้ท าได้  จะมีเฉพาะ

 73 

กิเลสตณัหาได้ทัง้หมด  เราจะละกิเลสก็ต้องศึกษากิเลสว่า กิเลสนัน้มี
เหตอุะไร มีผลอะไร  อะไรเป็นปัจจยัให้มนัเป็นไปอย่างนี ้ คือต้องศกึษา
ทิศทาง  เดี๋ยวนีเ้ราศึกษาแต่ธรรมะ  ศกึษาไปท าไม  เอาไปละอะไร เอา
ไปละกิเลส แล้วกิเลสเราศึกษารึยงั  ยงัไม่เห็นเลยจึงยงัละไม่ได้  จะละ
สิ่งใดได้ต้องรู้จกัของสิ่งนัน้ก่อนสิ  จะท าลายสิ่งใดได้ต้องเห็นของสิ่งนัน้
ก่อนสิ 

กิเลสนัน้ มันเก่งกล้าสามารถฉลาดพอตัว จึงเป็นหนึ่งในโลก    
หมู่สตัว์ทัง้หลายตกอยู่ใต้อ านาจของมัน  มันเป็นใหญ่ครอบครองหวัใจ
มานานแสนนาน   จะไปละได้ง่ายๆ เ ม่ือไร  ทีมงานของปัญญา 
สติปัญญาจึงต้องพร้อม  แต่ก่อนใจเราเป็นข้าทาสของกิเลสตณัหามา
ตลอด  แต่ท าไมไม่มีความส านึกว่าเป็นข้าทาสของเขา  ถกูกิเลสตณัหา
พาท าชั่วอะไรบ้าง พูดชั่วอะไรบ้าง  คิดชั่วอะไรบ้าง  ท าให้เราตกสู่
อบายภูมิ  แล้วกิเลสเป็นทุกข์กับเราไหม  เขาไม่ได้ทุกข์ด้วยเลย  เขา
หลอกเราให้ท าชัว่  แล้วท าไมเราไม่เขด็หลาบเสียที   

เพราะเราไม่เข้าใจ  จึงได้ถูกกิเลสตณัหาหลอกอยู่เร่ือย  ตัง้แต่
กปันัน้จนถงึปัจจบุนัชาตินี ้ แล้วจะให้มนัหลอกไปถึงไหน  เราต้องศกึษา
กิเลสให้เป็น คือปัญญานีท่ี้จะศึกษาได้  ไม่มีสิ่งอื่นใดท่ีจะศึกษากิเลส
ตัณหาได้นอกจากสติปัญญานีเ้ท่านัน้  เราจะละกิเลสตัณหาไม่ได้ 
เพราะยงัไม่ได้ศกึษาเลยวา่หน้าตาของมนัเป็นอย่างไร   

เหมือนกบัต ารวจจะไปจบัมหาโจรท่ีปล้นร้านทอง  แต่ต ารวจยัง
ไม่รู้จกัหน้าตาโจรเลย   สงูต ่าอย่างไร  ผิวพรรณอย่างไร  จะไปจบัโจรได้
ยังไง  สมมติว่าโจรปล้นของ แล้วไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวอยู่ท่ีร้านข้างหน้า  
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ต ารวจติดตามไปแล้วนั่งโต๊ะเดียวกันนั่นแหละ  โจรก็ถามว่า จะไปไหน
เจ้านาย  ต ารวจตอบ จะไปหาจบัโจรนัน่แหละ  โจรปล้นร้านทองแล้วมา
ทางนีแ้หละ  น่ีคือ ต ารวจไม่รู้จกัหน้าตาของโจรเลย  จงึจบัโจรไม่ได้    

กิเลสตณัหาก็เหมือนกนั  จะไปภาวนาละกิเลส ท าไปเถอะ ยงัไง
ก็ท าไม่ได้  เพราะเราไม่รู้วิธีการของเขา  ศึกษากิเลสของตนเองไม่เป็น  
กิเลสตัณหาท าให้ใจเราเป็นทุกข์ทรมานขึน้มา  มีเหตุมีปัจจัยคืออะไร  
เราก็ไม่รู้  แล้วจะไปละเขาได้ยงัไง  ได้แต่ปล่อยให้กิเลสทับถมหวัใจอยู่
อย่างนีต้อ่ไป   เราต้องฝึกปัญญาของเราให้ดี   

ท่ีหลวงพ่ออธิบายมาทัง้หมดนี ้  เพ่ือให้ทุกคนรู้จักทิศทางการ
ปฏิบตัิ  ท าไมหลวงพ่อไม่ให้ฝึกสมาธิ  เพราะตวัสมาธิไม่ใช่เร่ืองส าคญั
อะไร  ท าได้ไม่ยาก  แต่ท่ียากคือปัญญา  ถ้าเรามีเคร่ืองมือท่ีดีแล้ว  จะ
ไปท าการงานอะไรก็ง่าย  ถ้าไม่มีเคร่ืองมือจะท าอะไรไม่ได้เลย  สมมติ
สร้างบ้านหลงัหนึ่งขึน้มา  ถ้าไม่มีเคร่ืองมือจะสร้างบ้านได้ยังไง สร้าง
ไม่ได้   การท าสิ่งใดก็ต้องมีการเตรียมการให้พร้อมไว้ล่วงหน้า   ใจของ
เราต้องการให้เกิดความบริสทุธ์ิ  มีค าบาลีประกอบวา่   

ปัญญายะ  ปริสชุฌะติ    จิตจะมีความบริสทุธ์ิได้เพราะปัญญา 
ถ้าปัญญาไม่มีจะไม่ท าให้ใจบริสทุธ์ิได้เลย   ตวัอวิชชาท่ีพูดมา

เม่ือกี ้ ตัวท าลายกัน  ตัวหักล้างกัน คือปัญญานั่นเอง   คือสว่างทาง
ปัญญา 

นตัถิ ปัญญา สมาอาภา แสงสวา่งเสมอปัญญาไม่มี   หกัล้างกนั
ด้วยตวันี ้ ต้องสร้างปัญญาขึน้มาให้ได้  ถงึอวิชชาขัน้ละเอียดจะละไม่ได้  
ให้เอาหยาบๆ ก่อนเถอะน่า  เอาง่ายๆ ก่อน เพ่ือตดัก าลงัไปเร่ือยๆ  ฝึก
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เพียงก าลงัสมาธิเพียงอย่างเดียวท าอะไรไม่ได้  ขึน้ไปบนเวทีเป็นหมใูห้
เขาอีกนัน่แหละ  ลีลาในการชกไม่มี   กิเลสตณัหาต่างๆ เขาเป็นแชมป์
มาก่อน  เขามีอ านาจเหนือใจเรามาก่อน  เราจะท าลายเขาง่ายๆ ได้
เมื่อไร   

ความคิดของกิเลสตณัหาคิดเร่ืองอะไร  จึงท าให้ใจหลงใหลงม
งายอยู่กบัโลกมาได้  มนัหาวิธีหลอกใจเราให้เกิดแก่เจ็บตายหลงกบัโลก
มาร้อยกัปพันกัลป์จนถึงชาติปัจจุบัน  การศึกษากิเลสตนเองท าไมไม่
ศึกษา  ส่วนมากเราไปศึกษาธรรมะ  การศึกษาธรรมะอย่างเดียวท า
อะไรไม่ได้เลย  มนัต้องศกึษาคู่ต่อสู้อีกขัน้ตอนหนึ่ง  เราศกึษาธรรมะไป
เพ่ืออะไร  เพ่ือโค่นล้มคู่ต่อสู้ ให้ราบเรียบ ให้เขาแพ้เรา  ไม่ใช่ว่ามี
เคร่ืองมือดี  แตข่าดการศกึษาคู่ต่อสู้  ก็แพ้เท่านัน้  เรามีอาวธุท่ีดี ดอูย่าง
ทหาร เป็นต้น  ถึงมีอาวธุดีก็ตาม แต่ถ้าไม่ได้ศกึษาคู่ต่อสู้แล้ว  เวลาเข้า
ไปก็เหยียบระเบิดตายเท่านัน้  จะเดินจ้วงๆ ไปตะครุบคอเขาให้ตาย จะ
เป็นไปได้ยงัไง  เขามีหลมุ เขามีบงัเกอร์ เขายิงมา เราก็ตายหมด 

ฉะนัน้ กิเลสตัณหาท่ีว่ามา เป็นหลักใหญ่ในใจของคน  มัน
สามารถล่อหลอกหล่อหลอมให้เรามาเกิดตายกบัโลกนีห้ลายกปัหลาย
กลัป์  ตัง้แตช่าตินัน้จนถงึชาติปัจจบุนันี ้  เรียกวา่ ถกูหลอกมาเกิด   การ
หลอกให้ใจมาเกิด ไม่ใช่เอาอย่างอื่นมาหลอกนะ  เอาความพอใจ เอา
ความยินดีน่ีแหละ  สิ่งใดท่ีท าให้ใจหลงท่ีไหนก็เอามาหลอกท่ีนัน่  กิเลส
หลอก คนหลอก หลอกท่ีไหน  เอาสิ่งท่ีเรารัก  เรามีความสนใจเร่ืองอะไร 
เรามีความยินดีเร่ืองอะไร  มันเอาสิ่งนัน้นั่นแหละมาหลอกใจ  หลอก
ตามน า้ เราก็หลงไปเลย   
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คือกิเลสตณัหาแฝงอตัตาภายใน  ตวันีแ้หละท่ีเราต้องการอยากจะท าให้
ได้  แต่ท าไม่ได้ เพราะสติปัญญาเรายังไม่ละเอียดพอ  เราต้องฝึก
ปัญญาพืน้ๆ ให้ช านาญก่อน  ไม่ใช่จะเอาความคิดความเข้าใจละถอน
ปลอ่ยวาง มนัยงัท าไม่ได้  อย่าไปอยากอย่างนัน้   

เหมือนนักชกนกัมวย  อยากขึน้เวทีไปเอาเข็มขดัโลกมาใส่คาด
เอว  แต่ก าลงัวงัชาของตวัเองพร้อมรึยังท่ีจะขึน้ชกชิงแชมป์  เม่ือยังไม่
พร้อมแล้วขึน้ไปสิ อะไรจะดีขึน้ เป็นหมูให้เขาเท่านัน้  จะชกจะต่อย
อย่างไรก็ไม่เคยชก  จะชกตามล าพังตามอ าเภอใจตวัเองได้ยังไง  มัน
ต้องมีสตูรในการชก  การชกมนัต้องศึกษาคู่ชกให้ช านาญก่อนว่า  คู่ชก
นัน้เขาดีขนาดไหน เขาเก่งขนาดไหน เขาออกหมัดอย่างไร ตีศอก
อย่างไร  ต้องศึกษาคู่ต่อสู้ ให้เข้าใจ  เม่ือเข้าใจแล้วยังไม่พอ ยังต้อง
ฝึกซ้อมอีก  การฝึกเราต้องฝึกนอกเวที ฝึกอย่างไร  เตะกระสอบเตะ
อย่างไร การตีศอก ออกหมัด ท าอย่างไร ต้องช านาญในการฝึกก่อน  
เม่ือช านาญพร้อมแล้ว จึงขึน้เวทีไปต่อกรกับเขาทีหลัง  การขึน้ไป
เอาชนะเขานัน่แหละ  แตก่็แพ้เขาลงมาได้  เมื่อแพ้เขาก็ต้องมาฝึกตนเอง
ใหม่ว่า เราแพ้เขาตรงไหน  ท าไมเขาเตะถกูเราได้  ท าไมเขาน๊อคเราได้  
เรามีความบกพร่องตรงไหน ก็ต้องมาฝึกวิธีการรับ การปกป้องตวัเองให้
ได้  หลงัจากนัน้ ก็ขึน้เวทีใหม่  เม่ือแพ้อีกก็ต้องมาศกึษาตนเองใหม่  หา
จุดอ่อนตัวเองให้เป็น  ไม่ใช่ว่ามีก าลังอย่างเดียวจะเอาชนะเขาได้นะ  
ความฉลาดในการชกต้องมีหลายๆ อย่าง พร้อมกนั จงึจะเอาชนะเขาได้   

นีฉ้ันใด  การภาวนาปฏิบัติก็ต้องใช้ก าลัง  แต่เรารู้จักแต่ก าลัง
สมาธิ  ก าลงัสติเราพร้อมรึยงั เราฝึกรึยงั  ก าลงัปัญญาเราฝึกพร้อมรึยงั   
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ปัญญาให้ละเอียดขึน้เ ร่ือยๆ  ขัน้กลาง ขัน้ละเอียด จนท าลายกัน  
หกัล้างถึงท่ีสดุ    ตวัอวิชชาท่ีเป็นเหตสุร้างโลก  เราจะหักล้างกันถึงขัน้
นัน้   คนจะหนีจากโลกได้  ต้องศกึษาโลกให้เป็น  โลกท่ีเราหลงกนัอยู่ทกุ
วนันี ้หลงอะไร  มาศึกษาความไม่รู้ซะ  ความจริงเป็นอย่างไร  ต้องเอา
ไตรลกัษณ์ประกอบกนัทกุเร่ืองไป   

การใช้ปัญญาพิจารณานัน้อาจเกิดความเหน็ดเหน่ือยเม่ือยล้า
ได้  นั่งคิดมากๆ เหน่ือย ก็เดินคิดได้  เดินคิดมากๆ เหน่ือย ก็ยืนคิดได้  
หรือนอนคิดก็ได้ แต่อย่าให้หลับ  การยืนเดินนั่งนอน เป็นตัวเปลี่ยน
อิริยาบถ  แต่ไม่ใช่หลกัปฏิบตัิโดยตรง  เป็นเพียงทางอ้อม   หลกัปฏิบตัิ
จริงๆ คือ หลกัสติปัญญาท่ีสอนใจตนเองให้เป็น  อย่าผกูขาดว่าต้องนั่ง
ปฏิบัติ  อย่าผูกขาดว่าต้องเดินปฏิบัติ   อย่าผูกขาดว่าต้องนั่งสมาธิ  
อย่าพดูอย่างนัน้   นัง่เป็นอีกเร่ืองหนึง่  สมาธิเป็นอีกเร่ืองหนึ่ง  แต่เรามา
พดูโยงกัน  ค าว่าสมาธิจริงๆ แล้วเป็นเร่ืองของใจ  ใจมีความตัง้มัน่แน่ว
แน่   มีความสงบ เป็นเร่ืองของใจ  แต่ค าว่า นัง่ เป็นเร่ืองของกาย  ท าไม
เอาเร่ืองของกายมาผกูขาดกบัการท าสมาธิ  สมมติว่าคนนัน้เขานัง่ไม่ได้  
แล้วเขาท าสมาธิได้ไหม  ท าได้   สมมติว่าคนเป็นอมัพาต นัง่ไม่ได้ เขา
ท าสมาธิได้ไหม เขาก็นอนท าได้   เพราะสมาธิไม่ใช่เร่ืองของการนัง่  เป็น
เร่ืองของใจตา่งหาก  เรามาผกูขาดเกินไป 

เหมือนกบัค าวา่ กินข้าวกินปลา  จะมาผกูขาดว่า นัง่กินข้าว  ถ้า
นัง่กินไม่ได้  ก็ยืนกินได้น่ี  ถ้านัง่ไม่ได้  ยืนไม่ได้  ก็เดินกินได้น่ี  หรือนอน
กินก็ได้  การกินข้าวคือการเอาเข้าปาก  เคีย้วแล้วก็กลืน กินจนอิ่ม  จะ
มาตีความวา่ต้องนัง่กิน  มนัตีความหมายผิดไป     
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ค าว่า สมาธิ อย่าผูกขาดว่าต้องนั่งสมาธิ  เดินก็ท าสมาธิได้  
ท างานอยู่ก็ให้ตัง้ใจแน่วแน่ในการท างาน   สมาธิค าเดียวมีหลาย
ขัน้ตอน หลายอุบายด้วยกัน   ต้องศึกษาว่าสมาธิตัง้ใจมั่นท าอย่างไร  
สมาธิความสงบท าอย่างไร   สมัมาสมาธิ  มิจฉาสมาธิ  โมหสมาธิ เป็น
อย่างไร ต้องศกึษา  น่ีเราไม่ศกึษาได้แต่นัง่พทุโธ อยู่อย่างเดียว   พทุโธ
นกแก้วนกขนุทองเฉยๆ    พอเกิดเป็นสมาธิขึน้มาก็ตนัอยู่อย่างนัน้   การ
ท าสมาธิเพ่ือละกิเลส   ท าไม่ได้  ไม่มีหลกัฐานศาสนาพุทธบอกไว้เลย  
แตต่ าราสมยันีเ้ขียนกนัขึน้มา  

น่ีคือไม่มีการศกึษาทางปัญญา  ท าอะไรจึงคลาดเคลื่อนไปหมด  
เขาท าสมาธิเพ่ือประกอบปัญญา เพ่ือเสริมปัญญาเท่านัน้   ถ้าท าสมาธิ
ได้แต่ไม่มีปัญญาเสริม  ก็จะมีความสขุประเดี๋ยวประด๋าว  เดี๋ยวก็เสื่อม  
ไม่มีความก้าวหน้าเลย  มันต้องมีการเตรียมการล่วงหน้า  สมมติว่า 
พรุ่งนีเ้ราจะท าบญุตกับาตร  วนันีเ้ราต้องเตรียมอาหารไว้ก่อนไม่ใช่หรือ  
ต้องเตรียมวนันี ้  จะท าบญุบ้านก็ต้องเตรียมวนันี ้จะมีอาหารอะไรเลีย้ง
แขกบ้าง   พอตื่นขึน้มาก็เร่ิมท าได้เลย เพราะเตรียมไว้แล้ว  ถ้าไม่เตรียม
ไว้จะเอาอะไรให้แขกกิน  มนัผิดธรรมดา  ผิดธรรมชาติ   น่ีก็เช่นกนั การ
ฝึกปัญญาต้องเตรียมปัญญาไว้ก่อน  แล้วค่อยท าสมาธิ  เม่ือท าสมาธิ
แล้ว ก็น าก าลงัของสมาธิมาเสริมปัญญาได้เลย    

การพดูว่าท าสมาธิไปเถอะ  เม่ือจิตสงบแล้วจะมีปัญญาเกิดขึน้ 
เป็นไปไม่ได้เลย พูดลอยๆ  ไม่มีเหตุผลจะฟังได้  ขาดการศึกษา   
หลกัการท าสมาธิเป็นหลกัสากลของโลก   พวกฤาษีเขาก็ท าสมาธิตวันี ้  
แตพ่ระพทุธเจ้าของเราฉลาด  เม่ือท าสมาธิกบัฤาษีแล้ว ก็ยกมาท าหลกั
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รวมตวัขึน้มาเป็นตน  ตนตวันีอ้ะไรบงัคบัอยู่ คือ นามบงัคบัอยู่  รับรู้อยู่ 
ปนกันอยู่   เราจะแยกเอาตนหยาบ คือ รูปตน ขึน้มาพิจารณา เราจะ
มองธรรมะระดบัสงูขึน้มาใส่ แต่ก็ท าอะไรไม่ได้  พิจารณาธาตสุี่ให้เป็น
ดินน า้ลมไฟ  พิจารณาสู่ อสภุะอสภุัง แยกแยะไป  อนันัน้ก็เป็นธรรมะ  
แตเ่ป็นธรรมะระดบัสงู  แตปั่ญญาเราไม่ถงึระดบันัน้ยงัท าไม่ได้ 

ค าว่า ตน คือส ารวมตนอนันี ้ ส ารวมกายวาจา   กาย หมายถึง
รูปกาย  คือ ธาตุดินน า้ลมไฟนีท้ัง้หมด    การส ารวมนีมี้อะไรเป็น
องค์ประกอบ   ส่วนภายนอกประกอบคือ ตนภายนอก  นัน่คือ รูป เสียง 
กลิ่น รส โผฏฐัพพะ   ทัง้สองอย่างเป็นของคู่เคียงกันมาตลอด  มีก่อน
ศาสนาพทุธจะเกิดขึน้ในโลก  คนยคุก่อนสมยัก่อนท่ีศาสนาพทุธยงัไม่ได้
เกิดขึน้ในโลก  คนก็มี ตา หู จมูก ลิน้ กาย ใจ  ก็มี รูป เสียง กลิ่น รส 
โผฏฐัพพะ สัมผัสกันมาตลอด ของสองอย่างนี ้ มีตาภายใน กับรูป
ภายนอก สัมผัสกัน  แต่ตาภายใน กับรูปภายใน เราเข้าใจรึยัง  ยังไม่
เข้าใจส่วนนี ้จึงมองหา รูปภายนอกอย่างเดียว  เรียกว่า น้อมไม่เป็น น่ี
คือขาดปัญญาเช่นกนั 

การส ารวม การพูด การท า  การท ามีก่ีประเภท คือการสัมผัส
ทางตามีอะไรบ้าง คือสิ่งท่ีเราเห็นกนัทกุคน  เร่ืองสมัผสัเป็นธรรมดาของ
สตัว์โลก  แต่ให้ระวงัตวัหนึ่ง คือ ตาภายใน  คือตวัละเอียดกิเลสตณัหา
มนัแฝงอตัตาตวันีอ้ยู่  ปัญญาเราจะหยัง่ถึงไหม  หยัง่ไม่ถึงตวันัน้หรอก 
มันละเอียดยิบเกินไป หยั่งไม่ได้ ยังไม่เห็น  กิเลสตณัหามันแฝงอัตตา
ภายใน หมายถงึนาม   เม่ือกิเลสตณัหามนัแฝงอตัตาภายในคือ นามเรา
แล้ว  มนัจะคมุไปถงึ อตัตาคือรูปนีด้้วย  มนัคมุถงึรูปภายนอกอีกด้วย  น่ี
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ภาคปฏิบตัิพืน้ๆ ธรรมดาท่ีพวกเราไม่ท า  มองข้ามตวัเอง  ด้วยเหตนีุ ้จึง
มีหลายคนพูด  คนกลุ่มนัน้ไปปฏิบตัิหลายปีแล้วนะ  สองปี ห้าปี สิบปี 
ท าไมไม่ดีขึน้สกัที  เวลาปฏิบตัิก็เหมือนกบัดดูี  เวลาออกจากท่ีปฏิบตัิไป
แล้วไปอยู่กับครอบครัวตัวเอง กับสังคมท่ีมีอยู่ เกิดเร่ืองขึน้มา ก่อเร่ือง
คนนัน้คนนี ้ อยากด่าใครก็ด่า อยากว่าใครก็ว่า ตามชอบอกชอบใจ  ดู
กิริยามารยาททางกายไม่น่าดเูลย  ตาเขๆ เขียวๆ แดงๆ ก็ว่ากนัไป  น่ีคือ
ปฏิบตัิได้ยังไง ไม่ต่อเน่ืองกัน  คนไม่มีสติปัญญา เอาอะไรให้ก็โยนทิง้
หมด  ไม่น าไปรักษาตนเองได้  ไม่น าไปปฏิบตัิตนเองได้ น่ีคือปัญญา   

ตัวปัญญาเป็นตัวน าทัง้หมด  ไม่ว่างานทางโลก หรืองานทาง
ธรรม  หากขาดปัญญามีแต่พังกับพังอย่างเดียว  ความรอบคอบไม่มี  
ความรอบรู้ไม่มี  เหตผุลก็ไม่มี  ดงันัน้จงึควรฝึกปัญญาให้ดี  อย่าเพิ่งเอา
มรรคผลนิพพานในขณะนีเ้ลย  ในช่วงนีเ้ป็นหัวเลีย้วหัวต่อ  เราศึกษา
ธรรมะแต่ปัญญาเรายังไม่สามารถครอบคลุมทุกอย่างได้  ต้องศึกษา
พร้อมกนัหลายสิ่งหลายอย่าง  การปฏิบตัิธรรมในสงัคมโลกท าอย่างไร  
การปฏิบัติธรรมเพ่ือเอาตัวรอดท าอย่างไร เพ่ือมรรคผลนิพพานท า
อย่างไร  มนัมีขัน้ตอนของมนัอยู่   น่ีคือภาคปฏิบตัิ 

ค าวา่ ตน  มีสองตนด้วยกนั  ตนทางรูป เรียกวา่ รูปธรรม  อีกตน
คือ  ตนทางนาม เรียกว่า นามธรรม  ให้เราศึกษาตนของรูปก่อน  ให้
เข้าใจส่วนนีก้่อน  ตนของรูปมีอะไรบ้าง  ตนของรูปภายในมีอะไรบ้าง  
ตนของรูปภายนอกมีอะไรบ้าง  ต้องศึกษาตนสองตนให้โยงกันได้   ถ้า
เรามีตนแล้ว ของของตนก็ต้องตามมา   

ตนภายใน หมายถึง ธาตสุี่ คือ ธาตดุิน ธาตนุ า้ ธาตลุม ธาตไุฟ  
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ปัญญาได้เลย   ฝึกปัญญาก่อนแล้วน าสมาธิมาเสริม  ต้องเตรียมการ
ลว่งหน้าไว้    

งานทุกงานต้องมีการเตรียมการล่วงหน้าก่อน  ยกตวัอย่างเช่น  
โทรศพัท์ ก่อนโทรศพัท์ต้องเตรียมการลว่งหน้าไว้ก่อนว่าจะพดูเร่ืองอะไร   
ไม่ใช่วา่ กดไปหาเพ่ือนฝงูแล้วก็พดูวา่ ฮลัโหล ฮลัโหล  ไม่พดูอะไร  น่ีมนั
คนบ้าหรือคนดี   ต้องเตรียมการล่วงหน้าไว้ก่อนว่าจะพูดเร่ืองอะไร 
ก่อนท่ีจะโทรศพัท์ไปหาเพ่ือน    น่ีคือ ความคิดเป็นตวัน าหน้า  การพดูก็
เหมือนกนั  ต้องเตรียมความคิดตรึกตรองไว้ก่อนวา่จะพดูเร่ืองอะไร  การ
ท าก็เหมือนกัน  ต้องเตรียมไว้ก่อนจะท าอะไร  น่ีคือ  คิดก่อนพูด  คิด
ก่อนท า อนันีเ้ข้าใจกนัอยู่  แตท่ าไมเวลาท าสมาธิไม่คิดอยางนีบ้้าง   

เหมือนกับ ทหารท่ีออกไปสู้ รบ  ก็ต้องมีการฝึกซ้อมก่อน  ไม่ใช่
พอไปถงึสนามรบแล้วค่อยเตรียม ซ้ายหนั ขวาหนั  ตายกนัพอดี  นัน่คือ
ต้องฝึกให้ช านาญไว้ก่อน   หลบท่ีบังเกอร์  ขุดหลุมอย่างไร  ต้อง
เตรียมการไว้ก่อนเข้าสนามรบ   ฝึกยิงกระสนุปืนไม่รู้ว่าก่ีร้อยนดัพนันัด 
จนมีความช านาญในการฝึก  ไม่เช่นนัน้ก็ยิงไม่เป็น หันกระบอกปืนใส่
หน้าแล้วเหน่ียวไก  ปังเดียวเรียบร้อย   หรือต ารวจก็ต้องฝึก  วิธีการ
สืบสวนสอบสวนก็ต้องฝึก  เม่ือเห็นคนร้ายอย่างนี ้ จะมีวิธีการสืบสวน
สอบสวนอย่างไรก็ต้องฝึก เพ่ือให้ได้ข้อมลูความจริง   ไม่ใช่จบัคนร้ายมา 
เลีย้งไว้ อีกไม่นานก็ปลอ่ย ท าอะไรไม่ได้   

ทุกอย่างต้องมีการฝึก  การเตรียมการเป็นหลักใหญ่สู่ชัยชนะ 
เพ่ือท างานให้ได้เต็มท่ี  น่ีคือปัญญาท่ีเราต้องการ  แต่เราต้องการ
ปัญญาท่ีฝึกให้ถูกทาง  จะไปท าสมาธิให้เกิดปัญญา น่ีไม่มีในหลัก
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ศาสนาพทุธเลย  สมัยพุทธกาลไม่เป็นอย่างนี ้ ไปหาอ่านดวู่า สาวกใน
ครัง้พทุธกาลมีใครบ้างเป็นอย่างนี ้  ปัญญาต้องศกึษาให้ดี  น่ีพวกเราไม่
ศกึษาอะไรเลย  ท าไมพระก่อนท่ีจะมาสอนคน  จึงไม่ศกึษาหลกัในสมยั
ครัง้พทุธกาลบ้าง  เร่ิมต้นท่านทัง้หลายก็เป็นปถุชุนคนธรรมดานัน่แหละ  
แตท่่านปฏิบตัิอย่างไร  จงึจะเป็นพระอริยเจ้าได้      

ถ้าสมัยนีมี้พระพทุธเจ้าเกิดขึน้ คนจะเป็นพระอริยเจ้ามากมาย
มหาศาลเลยทีเดียว  เพราะมีคนสนใจปฏิบตัิมาก แต่หลกัการปฏิบตัิไม่
สมบูรณ์แบบ   ดังนัน้ถ้าพระพุทธเจ้ามาสอนเองคงจะมีพระอริยเจ้า
มากมายมหาศาล   เพราะทกุคนมีบารมีพร้อมแล้ว  แต่ไม่มีคนใดจะมา
จดุประกายว่า บารมีเราสร้างมาอย่างไรเท่านัน้เอง  ต่างคนต่างสุ่มเดา
กนัไป  บรรดาพระอรหนัต์ทัง้หมด ไม่มีองค์ใดมีญาณหยัง่รู้วาสนาบารมี
ของคนได้   ผู้ จะรู้บารมีของคนได้ มีแต่พระพุทธเจ้าองค์เดียวเท่านัน้  
เหมือนกบัหมอให้ยาแก่คนป่วยถกูโรค ก็หายวนัหายคืน  แต่เดี๋ยวนีพ้วก
เราได้แต่ปฏิบตัิสุ่มๆ เดาๆ เหวี่ยงแห  ดึงขึน้มาจะมีปลารึเปล่า  เหวี่ยง
ไปเร่ือย ดงึไปเร่ือย  ดงึขึน้มาได้แตข่ี ้ ไม่มีปลาเลย  ถกูแตข่ีโ้กรธ ขีโ้ลภ ขี ้
หลง ขีเ้กียจ ขีค้ร้าน   

น่ีคือให้อบุายธรรมมาทัง้หมด  ให้พวกเราช่วยกนั สอนกนั ดงึกนั  
ทุกคนเคยเห็นหมาดึงล้อเลื่อนไหม   หมายังดึงล้อเลื่อนคนได้เลย  
ช่วยกนัไป ลากกนัไป ดงึกนัไป ถไูถกนัไป   หรือจะเป็นแบบ บอดจงูบอด 
ไปไม่รอดเพราะบอดจูงกัน ก็ไม่รู้แหละ  หรือจะเป็นแบบ คนตาดีจูงคน
ตาบอด  ไปไม่รอด เพราะบอดจูงกลับ  เอาละ ต่อไปก็เข้ากลุ่มกันต่อ  
เอาให้เตม็ท่ีเลยนะ  
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แตห่างเสียงใช้ไม่ได้ ก็มีปัญหาอีก   
ยกตัวอย่าง  แม่บอกลกูว่า กินข้าวแล้วไปเลีย้งควาย (พูดด้วย

น า้เสียงกระแทกดดุนั)  ประโยคถกู แตน่ า้เสียงไม่ดี มีกิริยาประกอบด้วย  
ลกูเป็นเดก็จงึร้องไห้   พ่อจึงมาถามว่าร้องไห้ท าไม    ลกูก็ตอบว่า  แม่ด ุ  
พ่อจงึถามแม่วา่ ท าไมดลุกู  แม่ตอบวา่ ไม่ได้ด ุบอกดีๆ ก็ร้องไห้เอง  พ่อ
ถามต่อว่า  บอกดีๆ บอกยังไง พูดสิ   แม่ตอบว่า  กินข้าวแล้วไปเลีย้ง
ควาย  (น า้เสียงอ่อนหวาน  ตรงข้ามกบัครัง้แรก)  จะเห็นได้ว่า ประโยค
เดียวกนัแต่แตกต่างกนัท่ีส าเนียงการพดู  หางเสียงไม่เหมือนกนั   ไม่ใช่
ว่าค าพูดถูกจะดีทัง้หมดนะ  วาจาออกไปจะพูดอย่างไร  น่ีเรียกว่า 
ปฏิบตัิทางวาจาให้เป็น   

การท าทางกายก็เช่นเดียวกนั ต้องเลือกคดัจดัสรร  ส ารวมกาย
วาจาอย่างไร  ระวงัในการท า  ระวงัในการพดู  ส ารวมไม่ใช่ว่าจะหลบัหู
หลับตาอยู่ป่าอยู่เขาไม่ต้องเห็นหน้าคน  นั่นเป็นอีกเร่ืองหนึ่ง    ค าว่า 
ส ารวม ถงึจะอยู่รวมกนัเป็นกลุม่เป็นก้อน   เวลาพดู อย่าให้ประโยคไหน
ไปแทงใจคนไหน  ส าเนียงพูดออกไปแทงใจใครอย่างไร  น่ีคือส ารวม 
รักษาค าพดูให้เป็น  ทางกาย ทางตา ก็เหมือนกนั  ส ารวมทางตาไม่ใช่วา่
หลบัตาป๋ี  ให้เห็นกนัได้  แตใ่ห้ท าอย่างไรให้ตามีเสน่ห์  ให้คนอื่นมีความ
รักตอ่เรา โดยใช้ตานัน่แหละ  การปฏิบตัิแค่ใบหน้าอย่างเดียวก็เหลือกิน
แล้วนะ ทางโลกนี ้

หน้าเรามีอะไรบ้าง  ก็มีตานั่นแหละ  เราใช้สายตาอย่างไร  
ท าไมจงึมีค าสมมติวา่ ตาเปรีย้ว ตาขม  ตาหวาน มากมาย  หรือปากเรา
ก็เช่นกัน  ค าพูดออกมาแต่ละประโยค  ปฏิบัติค าพูดอย่างไร  น่ีคือ
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เราคนเดียวมีทัง้พูดดี  และพูดไม่ดี  ทัง้สองอย่างฝ่ายไหน
มากกว่ากัน  พูดไม่ดีเป็นส่วนใหญ่ พูดดีเป็นส่วนน้อย  หรือการท าก็
เหมือนกนั  ท าดีเป็นส่วนน้อย  ท าไม่ดีเป็นส่วนใหญ่  ค าว่า ดี  จึงต้องรู้
ว่าสิ่งไม่ดีคืออะไร  การปฏิบตัิพืน้ๆ ธรรมดา   ให้ปฏิบตัิต่อวาจาตนเอง
อย่างนี ้ท าได้ไหม  หาประโยคค าพูดพยายามหล่อหลอมใช้ความคิด  
หาเหตุผลต่างๆ พูดออกมาแต่ละประโยคแต่ละส านวน  ่่ให้คนอื่น
ยอมรับค าพดูของเราได้  เราจะพดูอย่างไร 

การท าก็เหมือนกนั ต้องเลือกคดัจดัสรร  เรียกวา่  
นิสมัมะ กะระณงั เสยโย  ใคร่ครวญเสียก่อนจงึพดู จงึท า 
ใคร่ครวญ หมายถงึ ปัญญาครุ่นคิด ตรึกตรองดวูา่ ถ้าพดูอย่างนี ้ 

คนอื่นจะว่าอย่างไรกับเรา  การศึกษาธรรมะส่วนมากเราจะไปเอาตาม
ต ารา  เหมือนกบัวา่ ดฉูลากยา หยดุไม่เป็น วางไม่เป็น  อ่านไปทัง้วนัทัง้
คืน   จนไม่มีเวลากินยาได้เลย    การศึกษาธรรมะไม่ใช่ว่าจะเอาตาม
ต าราทัง้หมด   ต ารามีอยู่ในตวั อ่านอยู่ทุกวนัๆ  เป็นต าราท่ีนักปราชญ์
เขียนขึน้ เป็นหลักการนิดหน่อยเท่านัน้เอง   แต่ธรรมะท่ีมากกว่านีมี้
มหาศาล  หากเราจะศกึษาธรรมะ แตเ่ราไม่ต้องการศกึษาจากต ารา  เรา
จะศึกษาได้ไหม  ได้  ให้ศึกษาจากคน  เอาคนเป็นกระดานด าเป็นตัว
ศกึษา   

เช่น เราทราบว่า เขาเป็นคนดี  ก็ต้องศึกษาว่า ดีอย่างไร  ใน
สงัคมฝ่ายธรรมะ เขาว่าดี ดีอย่างไร  เราไปแอบดจู้องมองว่า คนดี เขา
พดูอย่างไร การใช้หางเสียง พดูอย่างไร  คือ ศกึษาส านวน หางเสียง  ถึง
ประโยคเดียวกัน แต่หางเสียงคนละอย่าง  ก็มีปัญหาได้   ถึงจะพูดถูก 
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เร่ืองอาหารการกิน ถ้าไม่มีรูปแบบก็ไม่ได้เสียหายอะไร  เราจะ

ไปยึดรูปแบบอะไรมากไม่ได้  ดูกาลเวลา กาลไหนเป็นอย่างไรนั่นเอง  
กาลไม่จ าเป็นก็เพียงน า้พริกเทใส่ใบตอง กินเข้าไปก็อิ่มเช่นเดียวกนั  มี
คุณค่าเท่ากันกับใส่ถ้วย ใส่จาน  ไม่ต้องไปกังวลว่า ไม่ได้ใส่ถ้วยจาน
สวยๆ  อย่าไปหารูปแบบอะไรมากมาย เสียเวลาเปล่า  จะไปสรรหา
เก้าอี ้โซฟา ก็ไม่จ าเป็น ดูกาลเวลา สมควรหรือไม่เท่านัน้เอง  เราเอา
หลกัส าคญัคือ อิ่ม  กินเข้าไปแล้วอาหารลงท้องไปบ ารุงธาตขุนัธ์เท่านัน้
ก็พอ 

การภาวนาปฏิบัติก็เช่นกัน  อย่าให้มีรูปแบบอะไรมากนัก  
เสียเวลา เสียประโยชน์ เกิดปลิโพธขึน้มา    ตวัอย่าง คือ หลวงพ่อเป็น
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ครูอาจารย์คนขึน้มาทกุวนันี ้ก็ไม่มีรูปแบบ  ตอนแรกของการปฏิบตัิก็ไม่
มีรูปแบบ  ไม่คิดด้วยซ า้ไปวา่เราจะมีธรรมะเกิดขึน้   

ในช่วงนัน้ มีหลวงพ่อบุญมา ท่านสั่งไว้ว่า “ทูล ค ่าๆ ให้ไปหา
หน่อยนะ”  เราก็คิดวา่ เอ ท่านเป็นอะไร ไม่สบายรึเปลา่ ขาดอะไรรึเปล่า  
เม่ือไปหาท่าน  ท่านเดินจงกรมอยู่ เม่ือท่านหยุดและเรียกขึน้กุฏิ  แล้ว
ท่านก็นอนลง แล้วบอกว่า จับเส้นให้หน่อย   เราก็จับไม่เป็น ได้แต่บีบ
นวดไปอย่างนัน้เอง   พอท่านบอกวา่ พอ แล้วท่านก็ลกุนัง่ เราก็รอดทู่าที
อยู่  ท่านถามวา่ อยากฟังเทศน์ไหม  เราตอบวา่ อยากครับ  ท่านก็เทศน์
ต่อว่า  “เกิด..ดับ   เกิด..ดบั  เข้าใจรึยัง”  เราตอบว่า “เข้าใจแล้วครับ”  
ท่านก็พูดต่อว่า “เกิด..ดบั  ไป กลบับ้านได้”  น่ีคือการฟังเทศน์ครัง้แรก
ในชีวิต  หนึ่งนาทีเท่านัน้  พอได้ยินค าว่า เกิดดับ มันซาบซ่านถึงใจทั่ว
ทกุรูขมุขน  เวลาเดินกลบับ้านมนัโล่ง เบากายเบาใจ  ก็มาพิจารณาว่า 
ค าว่า เกิดอย่างไร  ดบัอย่างไร  มองดธูาตภุายในบ้าง  ดธูาตภุายนอก
บ้างว่า มันเกิดอย่างไร  มันดับอย่างไร  ขยายสร้างภาพจินตนาการ
ขึน้มา  ถ้าไม่สร้างภาพเราจะไม่เห็นค าว่าเกิดเป็นอย่างไร ถ้าเราไม่สร้าง
ภาพเราจะไม่เห็นค าว่าดับเป็นอย่างไร  เพียงพูดเฉยๆ จะไม่เห็นอะไร  
ไม่ใช่รู้ธรรมดานะ ต้องเห็นด้วย  เห็นวา่เกิดและรู้วา่เกิด  เห็นว่าดบัและรู้
ว่าดับ   น่ีเรียกว่า เห็นก่อนรู้   ถ้ารู้ก่อนเห็น ปัญหาจะเกิดขึน้ จะไม่มี
อะไรดีขึน้เลย   

เหมือนกบัเราพิจารณาธรรมะหมวดนัน้หมวดนี ้เช่น กายคตาสติ  
หรือ อสุภะก็ดี  ส่วนมากนักปฏิบัติจะไม่เห็นส่วนนี ้แต่ก็พูดได้ว่า 
ร่างกายสว่นนัน้เป็นสิ่งสกปรกโสโครก พดูได้พดูถกูตามหลกัการ  แต่ไม่
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ไม่งาม  เอาอะไรเป็นตวัวดั ไม่ดีคืออะไร   ก็จะโยงหาอตัตาอีกเน่ียเหละ  
กิเลสตณัหาทัง้หมดอาศัยอยู่กับอัตตาของเรานั่นเอง  คือใจเรานั่นเอง   
ต้องผ่าออกให้เป็น   ต้องเลือกได้อะไรควรเอา ไม่ควรเอา   ถ้าเรา
หายขาดเลย  เอาไปได้ไหม  โรคต่างๆ ท่ีควรผ่า จะกินยาอย่างเดียว
ไม่ได้ ต้องผ่า  เช่น เนือ้งอกในสมอง   ต้องผ่า กินยาไม่ได้  หรือโรคน่ิว 
ต้องผ่า  ดดู้วยว่าอนัไหนควรผ่า ไม่ควรผ่า  น่ีเราต้องผ่าตาตวัเอง ผ่าให้
เป็น  ผ่าความเห็นคือตวัอตัตาใหญ่    

น่ีคือปัญญา ฝึกปัญญาของเราให้เป็น  ฝึกคิดให้เป็น  ความคิด
ท่ีว่า  มีเหตผุลเป็นตวัตดัสินชีข้าด อนัไหนจริง อนัไหนไม่จริง  อนันีเ้ป็น
เหตอุย่างนี ้ อนันีเ้ป็นผลอย่างนี ้   ต้องรู้จกัเหตรูุ้จกัผล จะว่าดีหรือว่าชัว่  
ถ้าอยากดีอย่างเดียว ไม่รู้จกัค าวา่ชัว่ จะดีได้อย่างไร เพราะจะท าดีไม่ถกู  
มนัต้องรู้จกัชัว่ด้วย ชัว่คืออะไร   เหมือนกบัว่า คนขาว  หากขาวหมดทกุ
คนแล้ว  เอาตวัอะไรมาวดัตวัขาว  ไม่มีสมมติว่าขาวเลย   มนัต้องมีคน
ด าแฝงอยู่ เป็นตวัวดั  เร่ืองความสงูความต ่าก็เหมือนกนั  หากทกุคนสงู
เสมอกนัแล้ว คนต ่าไม่มี  จะมีค าสมมติว่าสงูได้ยงัไง   หรือว่าคนทกุคน
สวยขึน้มาทัง้หมดแล้ว  สวยเสมอภาคกนั จะเอาอะไรมาสวย   ต้องมีคน
ขีเ้หร่แฝงอยู่  มาตดักนั จงึจะดไูด้วา่น่ีสวยน่ีขีเ้หร่    

นีฉ้ันใด  ความดีท่ีว่ามานี ้ เราก็ต้องรู้ว่า ความไม่ดีคืออะไร  น่ี
คือตวัวดักนั  ตวัตดักัน    ความดีคืออย่างนี ้ความไม่ดีคืออย่างนี ้   คน
ท าดีท าอย่างนี ้ คนพูดดีพูดอย่างนี ้ เพราะอะไร  เพราะค าพูดไม่ดีมัน
แฝงอยู่  จึงวดักันได้ เทียบกนัได้   การท าไม่ดีก็แฝงอยู่   จึงแตกต่างกัน
อย่างนี ้
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ไปแก้กิเลสทกุขัน้ตอนทกุคน ไม่ได้นะ  ได้เฉพาะบางคน  ถ้าคนนัน้สร้าง
บารมีมาอย่างนีเ้อาธรรมะอบุายนีไ้ปใส ่ก็ได้   

เหมือนกบัหมอท่ีดี ก่อนจะให้ยาคนป่วย เขาจะส ารวจตรวจตรา
ก่อนว่า ผู้ ป่วยป่วยเป็นโรคอะไรกันแน่  เขาจึงให้ยาคนป่วยไปกิน โรคก็
หายวนัหายคืนไปได้  หรือมากกว่านีก้็จะมีการผ่าตดัเอ๊กซเรย์ดฟิูล์มว่า 
เป็นโรคอะไรอยู่ท่ีไหน  เมื่อผ่าเข้าไปก็จะได้ถกูจดุเป้าหมายท่ีต้องการผ่า   
คนเป็นหมอต้องเอ๊กซเรย์เป็น ดฟิูล์มเป็นด้วย  ผ่าตดัให้เป็นด้วย  ให้ยา
ตนเองเป็นด้วย  ก็จะหายวนัหายคืนได้  น่ีเรียกวา่ ให้ยาถกูจดุ 

ทีนี ้เราต้องฝึกเป็นหมอ  เป็นหมอเราเอง  เป็นคนป่วยเอง  เป็น
คนผ่าตัดเอง เป็นคนให้ยาเอง  ครบสูตรทัง้หมด  ผ่าตัดให้เป็น  ผ่า
ตรงไหน ผ่าตรงปัญหาท่ีเกิดขึน้กบัเรา ท่ีเราสร้างขึน้มา ผ่าออกเสีย  สิ่ง
ไม่ดีไม่งามผ่าออกเสีย  การพดูไม่ดี เอาออกทิง้ไป  การท าไม่ดี ก็ตดัทิง้
ไป  น่ีเรียกว่า การผ่า ตดัออกซะ สิ่งไม่ดีไม่งาม  คือรักษาไม่ให้โรคใหม่
เกิดขึน้ด้วย  รักษาโรคทางใจ  ให้โปร่งใจ ให้โล่งใจ  เป็นคนไม่มีปัญหา  
ไม่มีความผูกพันกับสิ่งใดๆ  นั่นแหละคือปัญหาความผูกพัน  ความ
ผกูพนัมีหลายชนิดมากมายมหาศาล ใครเป็นคนสร้างให้เรา  เราเป็นคน
สร้างเอง  ตณัหาความอยากเป็นตวัพาสร้าง  คืออยากอย่างนีท้ าอย่างนี ้
ขาดทนุไปสร้างใหม่แล้วก็ขาดทนุอีก    น่ีคือสร้างปัญหาขึน้มา เอาความ
อยากเป็นนาย  ทีแรกวา่อยากดี  สดุท้ายชัว่ก็ได้ 

ปัญหาตวัเดียวเป็นดาบสองคม  การรักษาศีล ภาวนาปฏิบตัิ ฟัง
เทศน์ ฟังธรรม  อยากอย่างนีเ้ป็นทางท่ีดี  ต้องส่งเสริมให้ดีมากขึน้  แต่
ตณัหาความอยากบางตวั เป็นสิ่งไมดี  พยายามผ่าทิง้ ตดัทิง้ซะ สิ่งไม่ดี
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เห็นความจริง  จงึไม่ได้ผลอะไรดีขึน้  มนัก็ถกูอยู่เพียงรู้ตามหลกัการ  แต่
ไม่เห็นความเป็นจริง  เพราะตวัเห็นเป็นตวัตัดสินขัน้สดุท้าย  ถ้ารู้เห็น
ธรรมดาจะท าอะไรไม่ได้เลย   

สมมติวา่ เราพดูเร่ืองคนตาย  ตายเป็นอย่างนัน้อย่างนี ้ ก็พดูถกู
ตามหลกัการ  แต่ถามความจริงว่า เห็นเขารึยังว่าตาย  ก็ไม่เห็น  ถาม
เขาว่า ตายท่าไหน นอนตายท่าไหน นอนหงาย นอนคว ่า นอนตะแคง 
มันต้องเห็นด้วยว่า กิริยาตอนตายเป็นอย่างไร  น่ีคือ การสร้างญาณ
ขึน้มากับตวัเองเป็นส าคญั  ทีนีอ้ะไรเป็นตวัสร้าง คือ สมมติ  ต้องสร้าง
สมมติขึน้มาก่อน  จินตนาการสร้างภาพขึน้มา ให้ภาพเป็นหลกัเหมือน
ความจริงทัง้หมด  เรานึกภาพเก่าๆ ท่ีเคยเห็นคนตายทัง้หมด  หลบัตาก็
ดี ลืมตาก็ดี  เราจินตนาการขึน้มา น่ีคือจุดเร่ิมต้นของการสร้างญาณ  
โดยการสมมตินัน่เอง  แล้วมาเห็นในญาณตวันี ้เห็นในสมมติตวันี ้  

น่ีคือ ญาณทัสสนะ เป็นหลักท่ีส าคัญ  ถ้าไม่สร้างญาณตัวนี ้
ขึน้มาจะไม่เห็นของจริง ไม่ รู้ของจริง  แต่คนเราไม่เห็นตัวนี ้ ได้แต่
พิจารณาไปตามหมวดธรรมเฉยๆ  หมวดนัน้หมวดนี ้นั่นคือ พูดตาม
ธรรมเฉยๆ ใครก็พดูได้  ต าราก็มี  ครูบาอาจารย์ก็พูดให้ฟัง  เราเพียงรู้
ตามคนอื่นเขาพดู  ให้เราเห็นด้วยปัญญาของตนเองสิ  รู้ตามคนอื่นพูด
ให้ฟัง ท าอะไรไม่ได้เลย  ต้องรู้เห็นด้วยตนเอง  เรียกว่า ปัญญาญาณ  
ให้เราฝึกขึน้มา ใหม่ๆ ก็ไม่ช านาญหรอก  ให้เราฝึกไว้จนช านาญ เกิด
ญาณขึน้มา  สร้างญาณหยาบๆ ไว้ก่อน  จินตนาการก็ดี  คาดการณ์ก็ดี  
การคาดการณ์จะเป็นตวัเสริมปัญญาได้เป็นอย่างดี  คาดการณ์ในอดีตก็
ได้  ในอนาคตก็ได้  ใช้อะไรเป็นหลกั ใช้อดีตเป็นหลกั  เราคาดการณ์ได้
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ว่า เราใช้ชีวิตมาจนถึงจดุนีแ้ล้ว   และคาดการณ์ว่า ชีวิตจากจดุนีไ้ป  ปี
หน้ารูปร่างกลางตัวเราจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง  อะไรเป็น
หลกัฐาน ก็คนท่ีเกิดก่อนเรามีเยอะแยะไปน่ี    เราคาดการณ์ตามความ
เป็นจริง   

ตวัอย่างเช่น ตอนนีเ้ราอาย ุ30 ปี  เราเห็นคนอาย ุ50 ปี ก็คิดว่า 
ถ้าเราอายุ 50 ปี เราจะเหมือนคนนัน้ไหม  รูปร่างกลางตัวทุกส่วนก็
เหมือนเขานั่นแหละ   เม่ือเราเห็นคนอายุ 60 ปี 80 ปี รูปร่างเราจะ
เหมือนคนนัน้ไหม  เราต้องคาดการณ์ตามหลกัความเป็นจริง  สร้างเร่ือง
ขึน้มา  เม่ือถึงกาลวาระสดุท้ายของชีวิต คือ ตาย  ถ้าเราลมหายใจไม่มี
เหมือนเขา  หรือจิตออกจากร่างเขาแล้ว เราจะเหมือนเขาไหม  ให้
จินตนาการมองหาอนาคต  เม่ือน าศพไปเผา ไปทิง้ไว้ในป่า  ทิง้ไว้หนึ่ง
วนั สองวนั  ลกัษณะรูปร่างจะเป็นอย่างไร ก็จะพุพอง ใหญ่ขึน้ บวมขึน้  
นานเข้าก็เกิดน า้เน่าน า้เหลืองออกมา   

น่ีคือคาดการณ์ตามหลกัความเป็นจริง  ถ้าไม่เช่ือก็เอาคนตาย
มาเป็นหลกัฐานได้น่ี  เอาหมาตายมาเป็นหลกัฐานก็ได้  ไปสงัเกตดวู่า 
แต่ละวนัเป็นอย่างไร  น่ีคือคาดการณ์ให้เหมือนคนอื่นตาย หรือสตัว์อื่น
ตาย   เม่ือเน่าเหม็นก็มีแมลงวนัมากิน มาขีใ้ส่ เกิดเป็นหนอน  หนอนก็
กินอวยัวะทกุสว่น  เราตายก็ไม่ตา่งกบัหมาตายก็ไม่ตา่งกนัเลย  กลิ่นเรา
ตายกบักลิ่นหมาตายก็ไม่ตา่งกนัเลย   ต้องคาดการณ์ตามความเป็นจริง  
สมมติเร่ืองให้ได้  เป็นการใช้ปัญญาคาดการณ์   

ค าว่า ปัญญา เพียงค าเดียว คนส่วนมากจะไม่เข้าใจ  ปัญญาก็
เหมือนกับ พูดในใจนั่นแหละ  คนท่ีพูดทัง้วันนั่นแหละ จะได้เปรียบใน
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เป็นผ้าขีริ้ว้ผืนหนึ่ง  ของต ่าๆ  คนจะมองข้ามไป   คนไม่ปฏิบตัิ ไม่ยอม
ตวัเอง ปัญหาจะเกิดขึน้  สิ่งท่ีสกปรกโสโครกท่ีเราท าไปทกุวนั  ท่ีเราพดู
ออกไปทกุประโยค  มนัเหม็นขนาดไหน แต่เราไม่รู้ตวัเอง  ปัญหาต่างๆ 
เราไม่เห็น  คือ ปัญญาญาณไม่มี ความรู้รอบทางปัญญาไม่มี  จึงเกิด
ปัญหาขึน้ 

ปัญหาสว่นหยาบๆ อย่างนี ้ยงัไม่รู้ตวัเอง  สว่นปัญหากิเลสตา่งๆ 
มากมายมหาศาลละเอียดกว่านี ้ก็จะรู้ไม่ได้  เพราะมันละเอียดมาก   
เราต้องฝึกปัญญาขึน้มา แก้ปัญหาไปทีละขัน้ละตอน  ไม่ใช่ว่าฮวบฮาบ
จะละกิเลสอย่างนัน้อย่างนี ้มันละไม่ได้  เพราะเดี๋ยวนีไ้ม่ใช่เหมือนครัง้
พทุธกาล 

ในสมยัครัง้พทุธกาลพระพทุธเจ้าสอน  ท าไมจึงมีคนละกิเลสได้
มากมายขนาดนัน้  เพราะพระพุทธเจ้ามีพระญาณหยั่งรู้ว่า  แต่ละคน
นัน้เม่ือครัง้อดีตชาติได้สร้างบารมีมาอย่างไรบ้าง  สร้างท่ีไหน สร้าง
อย่างไร พระองค์เจ้ารู้ และน าอุบายธรรมะท่ีเขาสร้างบารมีมาแล้วใน
อดีตเป็นองค์ประกอบ คือยกเร่ืองขึน้มา  อธิบายให้เขาเกิดความสะดุ้ ง
ตวัขึน้มา  ให้เกิดความส านึกตวัขึน้มา  ตวับารมีท่ีเขาสร้างมาในอดีตก็
สวมกนัพอดี เป็นอบุายธรรมปฏิบตัิเข้าสู่กระแสพระนิพพานเท่านัน้เอง  
ในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าไม่ได้เทศน์สุ่มสี่สุ่มห้าเหมือนทุกวันนีน้ะ  
ท่านจะดคูนก่อนว่าในอดีตสร้างบารมีมาอย่างไร  ถ้าเขาสร้างบารมีมา
อย่างนี ้ก็ต้องให้อบุายเขาอย่างนี ้ ให้ตรงกบัอบุายท่ีเขาสร้างมา  ให้ตรง
กบับารมีท่ีเขาสร้างมา  เพ่ือให้โยงตอ่กนัได้    คนนัน้สร้างบารมีมาอย่าง
หนึง่ แตไ่ปเทศน์อีกอย่างหนึง่ก็ไม่ได้  ธรรมะของพระพทุธเจ้าไม่ใช่ว่าจะ
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จ าเป็นต้องให้คนอื่นรักหรอก  เราไม่ได้ปรารถนาอย่างนัน้  แต่เขาจะรัก
เราโดยปริยาย   

น่ีคือ อบุายหลบตวั  รู้หลบเป็นปีก  รู้หลีกเป็นหาง  ค าๆ นี ้ทุก
คนเคยพดู แตห่ลบเป็นไหม หลบปัญหาสงัคมโลกนี ้หลบไม่ได้  ปีกไม่มี 
หางไม่มี เอาอะไรมาหลบ หลบไม่เป็นก็โดนลกูศรของเขานัน่เอง  เพียง
เท่านีเ้ราก็เอามาปฏิบัติได้   รู้หลบเป็นปีก หลบอย่างไร คือแพ้คนเป็น 
หลบเขาซะ  เขาจะว่าอะไรก็ว่ากนัไป  ถ้าเราท าดีทุกท่ีทุกทางแล้ว หรือ
พูดดีทุกท่ีทุกประโยคแล้ว  ใครจะมาว่าให้เรา  เขาไม่ว่า  เขาก็จะ
สรรเสริญเยินยอเท่านัน้เอง  คนดีทางธรรมะอยู่ตรงนี ้  

คนดีทางโลกอีกเร่ืองหนึง่  ดีฝ่ายกิเลสตณัหามานะทิฏฐิน่ีเป็นอีก
เร่ืองหนึ่ง  นั่นใช้อ านาจบังคับกันทางโลก  แต่ทางธรรมเอาคุณงาม
ความดีท่ีเราสร้างขึน้มาเอาชนะใจผู้อื่นได้   การเอาความดีชนะใจผู้อื่น
ท าอย่างไร  พยายามฝึกความรักตนเองให้เป็นกบัคนอื่นทุกๆ คน  มิใช่
จะเป็นกบัผู้ ใหญ่เจ้านาย  เอาใจเขาอยู่นัน่ ไม่ใช่เท่านัน้  การฝึกให้รักคน
เป็นคือรักกับทุกๆ คน  ให้ตัง้ใจเอาไว้อย่างนัน้  ตัง้มั่นอย่างนี ้ก็เรียกว่า
สมาธินัน่แหละ ตัง้ใจอย่างนีใ้ห้แน่วแน่  ไม่วา่คนฐานะอะไรก็ให้ความรัก
กับเขาทุกคน  เกิดความสงสารกับทุกคน เป็นมิตรกับทุกคน  น่ีคือการ
ฝึกความดีของเรา 

ถ้าเราฝึกเป็นมิตรกับทุกคนได้อย่างนี ้จึงเรียกว่า รู้หลบเป็นปีก
ได้แล้ว  น่ีคือการหาอบุายวิธีป้องกนัตวั  ท าให้ตนเองเกิดความโดดเด่น
ขึน้มา มีจิตใจเกิดความเมตตาขึน้มา  ใจสบาย ปัญหาต่างๆ ก็ไม่เกิดขึน้  
น่ีคือการบังคับตัวอัตตาให้ลดลงได้   หลวงปู่ ขาวท่านพูดว่า ให้ฝึกตัว
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การปฏิบตัิ  เพราะการพูดเกิดมาจากความคิด  การใช้ปัญญาก็คือการ
พูดในใจ  พูดไม่มีเสียง  นึกด่าคนในใจด่ายังไง  คือการคิด  หรืออย่าง
สวดมนต์  วิธีหนึ่งสวดออกมามีเสียง  อีกวิธีสวดออกมาในใจ  การสวด
ในใจเรียกว่าปัญญา   การสวดออกมามีเสียง เรียก ปัญญาภายนอก  
ปัญญาภายในไม่มีเสียง 

เราพิจารณาอะไร ก็คือ นึกคิดให้เป็นไปตามหลกัความเป็นจริง 
ใช้ปัญญา พูดไม่มีเสียง  ของง่ายๆ ให้ฝึกคิด ถ้าไม่เคยฝึกก็ยากนั่น
แหละ  น่ีคือ เกิดปัญญาอย่างนี ้ไม่ใช่การท าสมาธิ  การท าสมาธินัน้เป็น
ตวัเสริม  ความตัง้ใจมัน่คือสมาธิ  คิดให้ต่อเน่ือง สดุตัง้แต่ต้นจนปลาย  
อย่าให้ขาดวรรคขาดตอน   สร้างเร่ืองจินตนาการ สมมติขึน้มา โยงไปถึง
สัญญา  เรียกว่า สัญญาเป็นพืน้ฐานของปัญญา  แต่คนส่วนมากไม่
เข้าใจ  ถ้าไม่มีสญัญาแล้วจะเอาอะไรมาคิด  ต้องคิดตามสัญญาเป็น
ฐานเอาไว้   

ถ้าเราไปเห็นคนแก่ขึน้มา  ก็ต้องจดจ าลักษณะคนแก่เป็น
อย่างไร แล้วก็มาพิจารณาตนเองอีกครัง้หนึ่ง   หรือ  เห็นคนเจ็บไข้ได้
ป่วยก็ต้องจดจ า  แล้วน ามาสร้างเร่ืองคิด โอปนยิโก เราเองก็เป็นเหมือน
คนเจ็บไข้ได้ป่วยนัน้  น่ีคือ รู้จริงตามสมมตินีก้่อน ให้เกิดความช านาญ
ก่อน  มนัมีขัน้ตอนหลายอย่าง  

เหมือนอาหารการกิน  ผกั เป็ด ไก่ เม่ือเราจะเอาอาหารทัง้หมด
มาปรุงรวมกัน สัดส่วนเป็นอย่างไรถึงจะอร่อยได้  กินทีละอย่างมันไม่
อร่อย  ผกัค าหนึ่ง เป็ดค าหนึ่ง เกลือค าหนึ่ง มนัจะเป็นอย่างไร  มนัต้อง
น ามาคลกุเคล้าให้ได้สัดส่วนเป็นอาหารขึน้มา  น่ีคือต้องศึกษาวิธีการ
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เหล่านี ้รู้จกัสมมติก่อนว่าคืออะไร  คนเราจะมาหลง ก็หลงสมมตินี ้ คือ 
ตวัอวิชชา ไม่รู้จริงตามสมมตินี ้   ถ้าเรารู้จักสมมติ  โลกนีก้็โลกสมมติ  
แตถ้่าไม่สมมติจะเรียกว่า โลกได้อย่างไร เช่น คนเราก็สมมติว่า คนชาติ
นัน้ ชาตินี ้สมมติกันไป  แตกต่างกันไปตามภาษา  หรือ สมมติผู้ หญิง
ผู้ ชาย  แต่ละเพศก็มีอวัยวะแตกต่างกันไปอย่างนีน้ะ  สมมติไปตาม
สดัสว่นของแตล่ะบคุคล  น่ีคือจริงตามสมมติ  ซึง่ท่ีจริงแล้วก็เพียงธาตท่ีุ
เกิดขึน้ ตัง้อยู่ชัว่ขณะ แล้วก็แตกดบัไปเช่นกนั  แตล่ะคนก็ยงัสมมติไปอีก
ตามอาการ 32  น่ีคือ ผม ขน เลบ็ ฟัน หนงั เนือ้ เอน็ กระดกู  ฯลฯ  ถ้าไม่
สมมติขึน้มาก็ไม่รู้เร่ือง  ไม่รู้ภาษากัน  ผมก็ไม่ได้เรียกตัวเองว่าผมเลย 
หนังก็ไม่ได้บอกมาก่อนเลยว่าให้เรียกหนัง   แต่คนเราสมมติขึน้มา   
แล้วคนเราหลงสมมติกันแค่ไหน พูดง่ายๆ ว่า  ผู้ หญิงผู้ ชาย  ถ้าผู้ชาย
เห็นรูปคนอื่นเขา  ผู้หญิงเห็นรูปคนอื่นเขา  ถ้าคนสองคนไม่ได้แต่งงาน
กัน เห็นผู้ชายตายไป ก็จะเกิดความสงสาร แต่ไม่รุนแรง  เพราะ ไม่ได้
สมมติวา่เป็นผวัเรา  ถ้าผู้หญิงตายไป ก็จะสงสารธรรมดา ไม่ได้เป็นทกุข์
เดือดร้อนทางใจ  เพราะไม่ได้สมมติวา่เป็นเมียเรา   

ถ้าสมมติว่าสองคนเป็นผวัเมียซึ่งกนัและกนัแล้ว  ยอมรับความ
จริงกันทัง้สองฝ่าย  มีผู้ เฒ่าแก่สมมติขึน้มา เป็นผัวเมียโดยสมมติ  แต่
เรายึดเอาสมมติมากเกินไป  ผัวเราจริงๆ  เมียเราจริงๆ  ทีนีถ้้าฝ่ายใด
ฝ่ายหนึง่ตายไปก็จะเกิดความทกุข์มาก  คนเป็นทกุข์เพราะหลงสมมติ   

วตัถุต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ ก็เป็นเพียงสมมติขึน้มา  เงินทองกองสมบัติ 
หามาได้ ก็สมมติว่าเป็นของเรา หวงแหน ใครมาปล้นก็ไม่สบายใจ   
แท้จริงวตัถขุองโลกมนัไม่ได้ประกาศตวัเลยว่า “ข้าพเจ้าเป็นเงินของคณุ
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หวงัเอาชนะกิเลสตณัหาตนเอง  เอาชนะทิฏฐิมานะของตนเอง   การฝึก
แพ้คน เป็นตวับงัคบัให้ทิฏฐิอ่อนตวัลงได้  ถ้าไปไหนมาไหนกดูีอย่างนัน้ 
กดูีอย่างนี ้ ซึง่มีแตจ่ะเป็นตวัเสริมของมานะอตัตาเท่านัน้  ไม่สมกบัเป็น
นกัปฏิบตั ิ

ในการปฏิบตัิคือปฏิบตัิตวัเอง ในการกระท า ความประพฤติทุก
วนัของตนเองเป็นอย่างไรบ้าง  คือศึกษาทัง้หมดในสังคมโลกมนุษย์นี ้ 
เพ่ือจะไต่เต้าไปยงัธรรมะระดบัสงู  พยายามวางพืน้ฐานให้หนักแน่นไว้
ก่อน  ให้มีความมัน่คงภายในใจไว้ก่อน  สิ่งใดท าให้ใจเกิดความวุ่นวาย  
ปัญหาเป็นอย่างไรต้องพยายามแก้ในจุดนีใ้ห้ได้  เรามีทุกข์ต่างๆ กับ
สงัคมภายนอกอย่างไร ก็ต้องแก้ในจดุนีใ้ห้ได้  นั่นคือแพ้คนเป็น  ถ้าคน
แพ้คนเป็นแล้ว  จะไปไหนก็มีความคล่องตวั  ไม่มีใครมาฆ่าตี มาดดุ่า 
ถงึดดุา่ก็ไม่สนใจ เพราะเราถือวา่เราแพ้คนแล้ว   

เหมือนกับสุนัข  ถ้าหมาตวัไหนฉลาด เวลาไปไหน มันยอมแพ้
หมาตวัอื่นเป็น  หมาตวัอื่นก็จะไม่กดั กระดิกหางบ้าง อวยัวะบ้าง แต่ไม่
กดั ก็รอดพ้นตวัไป  ถ้าหมาตวัใดอวดฉลาด อวดเก่ง อวดดีขึน้มา  แยก
เขีย้วใส่ตวันัน้บ้างตวันีบ้้าง  เขาจะฟัดทันที ท าให้เจ็บตวัไป   ดังนัน้ ผู้
ปฏิบตัิจึงต้องยอมแพ้คนซะ  คนยอมแพ้คนได้ นัน่คือ เอาชนะตวัเองได้   
ฝึกตวัเป็นผ้าขีริ้ว้ผืนหนึ่ง  เราเกิดมาในยุคนีช้าตินี ้ เราไม่หวังอะไรกับ
โลกนีใ้ห้มากมาย  ไม่หวงัเอาชนะใคร  แตห่วงัเอาชนะกิเลสตณัหาอตัตา
ตัวเอง  ต้องศึกษาตัวนีใ้ห้ได้  คนแพ้คน ใครจะมาฆ่าเรา  เขาไม่ฆ่า  
หน้าท่ีเราคือปฏิบตัิท าไปเร่ือยๆ  หน้าท่ีเราท าดีต้องท า การพดูดีต้องพดู  
พูดเพ่ืออะไร  เพ่ือให้อยู่ในสังคมและเป็นท่ีรักของคนอื่นได้  แต่เราไม่
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จะปฏิบตัิเอาบรรลมุรรคผลนิพพานขณะนี ้ มนัไม่ถงึขนาดนัน้  มนัมีสิ่งท่ี
เราต้องแก้ไขคืออตัตาตวันี ้

เหมือนกันกับผู้จะโค่นต้นไม้  ต้นไม้นัน้มีเครือเถาวลัย์รัดรึงอยู่
เตม็ไปหมด  เครือใหญ่เครือเลก็คลมุเตม็ไปหมด  เราจะตดัต้นไม้ให้โค่น
ลงตามจุดท่ีเราต้องการไม่ได้  เพราะมันดึงหน้าดึงหลังกันอยู่  ต้องตัด
เครือนัน้  เถานี ้ออกให้หมดก่อน จึงจะล้มถกูเป้าหมายได้  เช่นเดียวกนั 
การภาวนาปฏิบัติระดบัสงู  ก็ต้องมีปัญหาท่ีเราแก้กันอยู่ทุกวัน  ท่ีเกิด
ความเป็นทกุข์ สบัสนวุ่นวายในสงัคม มีอะไรบ้าง  ท่ีเราไม่สบายกายไม่
สบายใจ มีอะไรบ้าง  ก็ต้องแก้จุดนีใ้ห้ได้ก่อน  เพ่ือจะได้ไต่เต้าเป็น
สะพานขึน้ไปสู่ธรรมะระดับสูงได้    ความเห็นผิดหยาบๆ ยังแก้ไม่ได้ 
ไฉนจะไปแก้ความเห็นผิดอตัตาลกึๆ ได้    น่ีคือต้องศกึษาตรงนีใ้ห้เข้าใจ 
ถ้าเราเข้าใจตรงนีแ้ล้ว วิธีการแก้จะไม่ยากเลย  มีหลกัการแก้ของมนัอยู่  
เหมือนคนเป็นโรคหวดั  ก็ต้องหายาแก้โรคหวดัมากิน  หรือโรคร้ายแรง
มากกวา่นีก้็ต้องหายาแรงมากกวา่นี ้ มารักษาโรคตวัเอง 

น่ีแหละ ธรรมะทัง้หลายท่ีจะน ามาแก้ปัญหาตัวเองนี ้ ปัญหา
ภายในคือตัวอัตตา มานะ ทิฏฐิ นี ้ มีกับพวกเราทุกคน เราจะแยกได้
อย่างไร  หลวงพ่อได้ศกึษากบัหลวงปู่ ขาว ท่านให้ธรรมหมวดส าคญั แต่
คนไม่เข้าใจว่าธรรมส าคัญคือหมวดอะไร  คือ ให้ท าตัวเป็นผ้าขีริ้ว้ผืน
หนึ่ง  ท่านสอนอยู่บ่อยๆ  เรามาตีความหมายว่า ท าตัวเป็นผ้าขีริ้ว้ได้
อย่างไร 

การฝึกตวัคือยอมคนเป็น ยอมคนซะ  ถ้าเรายอมคนได้   ถือว่า
ชนะตวัเองได้  เราเป็นผู้ปฏิบตัิ เราไม่หวงัเอาชนะคนใดคนหนึ่ง  แต่เรา
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นะ ดแูลรักษาเราให้ดีนะ”  มนัไม่ได้พดูเลย  แต่เราสมมติว่ามนัเป็นของ
เรา   เราหลงสมมติ  ทกุข์ในสมมติ   

เราต้องพิจารณาทุกส่วนว่า สังขารร่างกายเราก็เช่นเดียวกัน  
เม่ือมาสมมติว่าเป็นอัตตาตัวตนเราแล้ว  นั่นคือ หลงในสมมติ  ทัง้ท่ี
ธรรมชาติของร่างกายนีเ้กิดมาอย่างไร  จิตวิญญาณคนท่ีมาเกิดในท้อง
แม่  ไม่ได้หาบเอาหนงั เอากระดกู มาเกิดด้วยเลย  มาแตจิ่ตสงัขาร   พ่อ
แม่ก็ส่ง กลละทัง้ฝ่ายเข้าหากัน  ตวัจิตสงัขารก็แปรสภาพกลละทัง้สอง
ฝ่ายเป็นรูปร่างกลางตัวขึน้มา   คือร่างกายนีเ้กิดขึน้จากสิ่งสกปรก
โสโครก  น า้สเปร์ิมของพ่อแม่สะอาดเม่ือไรเลา่  สกปรกทัง้นัน้   ทัง้เหม็น 
ทัง้คาว สารพัดท่ีจะเป็นไป  เม่ือเกิดมาแล้วก็ต้องหาสิ่งสกปรกโสโครก
มาจุนเจือกันไป  จะเอาทองเอาเพชรมาจุนเจือไม่ได้    เพราะธาตขุนัธ์
เราเกิดจากสิ่งสกปรกโสโครก  ต้องหาสิ่งสกปรกโสโครกมาจนุเจือกนัได้  
ผม ขน เลบ็ ฟัน หนงั อาการ 32 ทกุสว่น สกปรกทัง้นัน้  น่ีคือมองอสภุะ    

ถ้ามองในแงท่ี่ไม่เท่ียง  ก็ไม่เท่ียงเช่นเดียวกนั  เพราะเกิดขึน้จาก
ของท่ีไม่เท่ียง  พ่อแม่ผู้ ให้ก าเนิดก็ไม่เท่ียง  เราก็จะไม่เท่ียงเช่นเดียวกัน 
ต้องดท่ีูต้นก าเนิด  เราเกิดมาท าไมทุกข์กายทุกข์ใจอย่างนี ้ ก็พ่อแม่เรา
เป็นกองทุกข์น่ีนา  ต้องยอมรับความจริงจากต้นเหตขุองมัน   ร่างกาย
ทุกส่วนต้องพิจารณา ทัง้ภายนอกภายในทุกส่วนไม่มีอะไรเป็นของเรา  
ทุกอย่างเป็นของเราแค่สมมติเพียงผิวเผิน  ถ้าคนหลงสมมติเม่ือใดจะ
เป็นทกุข์เมื่อนัน้  ถ้าเข้าใจในสมมติแล้วจะไม่ทกุข์  จะมีก็มีไป  รักษากนั
ไป  อาศยัสมมติอยู่เท่านัน้  น่ีคือพิจารณาในใจ  ตรึกตรองอยู่ในใจ   จะ
รู้ในใจเพียงอย่างเดียวไม่ได้  ต้องคิดขึน้มาก่อน คิดเป็นปัญญา เรียกว่า 
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ญาณทัสสนะ  ทัสสนะแปลว่า การเห็น  เห็นสิ่งนัน้เป็นจริงอย่างนัน้  
เห็นสิ่งนีเ้ป็นจริงอย่างนี ้ แล้วค่อยน ารู้จริงมาประกอบคู่กัน  ถ้าไป
แยกกนัเมื่อไรจะล าบาก  ต้องทัง้รู้ทัง้เห็น   

ยกตวัอย่าง เช่น เห็นเสือ  ถ้าเราไม่รู้เสือ จะมีความหมายอะไร    
ถ้าเห็นเสือโดยไม่รู้ ก็จะว่า เอ ตวัอะไรหนอ   เห็นธรรมดาก็ไม่รู้ว่าเสือมี
อนัตรายอย่างนี ้ กลวัไม่เป็น เพราะเราไม่รู้ว่าเสือน่ี   หรือรู้ว่าเสือก็ตาม 
มนัท าอนัตรายคนอย่างนี ้ แตไ่ม่เคยเห็นตวัจริง  เม่ือไปเห็นตวัจริงขึน้มา 
เราก็ไม่เกิดความกลวั  ทกุอย่างจงึต้องเห็น  ทกุวนันีเ้ราเพียงแตเ่ห็นภาพ
หลอกตา  เช่น กล้องถ่ายรูป   ถ้าเราไปถ่ายเอาก้อนอึข้างทาง  ดูภาพ
แล้วก็เหมือนของจริงทัง้หมด  ภาพนีน้ ามาดกูนัก็ไม่ขยะแขยงเลย   กิน
ข้าวไปด้วย ดไูปด้วย ดมไปด้วย  มนัก็เฉยๆ เป็นธรรมดา  แต่ถ้าเอาของ
จริงขึน้มา เอามาวางต่อหน้า  เห็นของจริงแล้วทีนี ้ กินข้าวไม่ลงเลย  
ความเบื่อจะเกิดขึน้ตรงนี ้   

การปฏิบตัิธรรมเดี๋ยวนีเ้ราไม่เห็นของจริง  เราเห็นธรรมะเพียง
ภาพสัจธรรมในกระดาษ  ถึงจะน ามาพิจารณาก็ไม่เกิดสลดสังเวช  
เพราะภาพในกระดาษน ามาจากคน  ความโลภ โกรธ หลง ของจริงไม่ได้
อยู่ในกระดาษ  มันอยู่กับคน  เอาเร่ืองของตัวเรามาแยกแยะ  การรู้
ธรรมะอย่าไปรู้ในกระดาษ มนัท าอะไรไม่ได้  ต้องรู้จกัของจริง คือ กายนี ้
ใจนี ้ ทัง้รู้ทัง้เห็น คือ ญาณทสัสนะ   

หลวงพ่อเป็นคนท่ีศึกษามามาก หนังสือทุกอย่างจบหมด  
สามารถโต้ตอบกบันักปราชญ์ต่างๆ ได้   การศึกษาเป็นสิ่งส าคญั  แล้ว
น ามาพิจารณาวา่สว่นไหนท่ีจะน ามาปฏิบตัิได้  ธรรมะหมวดไหนสงูไปก็
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อะไรบ้าง หลงอตัตา หลงมานะ หลงทิฏฐิตนเอง หลงอย่างไร  ให้เรามา
ศกึษาตนเอง  แตถ้่าคนปัญญาไม่มีแล้วละก็  ไม่มีสิทธ์ิจะรู้ตนเองได้เลย 
ก็หลงตวัตอ่ไป ลืมตวัตอ่ไป  น่ีคือต้องฝึกปัญญาขึน้มาศกึษาตนเอง 

ทีนีปั้ญหาตนเองท่ีมีอยู่แล้ว เม่ือมนัออกมาภายนอก เป็นกิริยา
การกระท าการพูด มันไปสร้างปัญหาให้กับคนอื่น  คิดอะไรกับคนอื่น  
พูดอะไรกับคนอื่น  มันต้องรู้จักปัญหาของตนเอง  น่ีคือธรรมะหยาบๆ  
คืออตัตาหยาบๆ  อตัตาท่ีไปก่อกวนเพ่ือนฝงูชาวเมืองเขา  ให้คนอิจฉา
ตาร้อนก็ดี เกลียดชงักนัก็ดี  น่ีคือตวัอตัตาเป็นเหต ุ 

สมมติวา่เราเห็นคนหนึง่ท่ีไม่เคยเป็นนกัปฏิบตัิมาก่อน  ไปท่ีไหน
ไม่มีใครชอบ เพ่ือนฝูงไม่ค่อยจะมี  ถ้าเป็นอย่างนีก้็จะสังเกตได้ว่าเป็น
เพราะอะไร  เป็นเพราะมีอตัตาสงู  คนมีอตัตาสงู การพดูก็ดี การท าก็ดี 
จะไม่คิดวา่ การพดูนีถ้กูไหม ผิดไหม ได้แตพ่ดูตามใจท่ีอยากจะพดู   ท า
ตามใจท่ีอยากจะท า  คนไม่มีความคิดไม่มีปัญญา มนัเป็นอย่างนัน้ ถือ
ว่าตนเองชนะคนอื่นได้  ถือว่าตนเองดี  ก็จริงอยู่ อาจดีทางโลก แต่แพ้
อะไร แพ้ปัญหาตนเอง  เอาชนะคนอื่นด้วยการท าการพดูก็ดี เอาชนะได้  
แตแ่พ้ตนเอง น่าเกลียดมาก 

ทีนี ้เราจะปฏิบตัิอย่างไร  ก็ต้องศกึษาปัญหาท่ีเกิดขึน้กับสงัคม
โลกนี ้ คือ อตัตาเป็นใหญ่ ก่อกวนให้หมู่คณะแตกความสามคัคีกนั  เกิด
ความแตกแยกกนั เกิดความอิจฉาตาร้อน หาความรักกนัไม่ได้ หาความ
สงสารกนัไม่ได้ ก็เพราะอตัตานีแ้หละเป็นต้นเหต ุ

หากเราจะพิจารณาอัตตาลึกๆ ขัน้สูง  อันนัน้เอาไว้ก่อน  เรา
พิจารณาแก้ไขปัญหาหยาบๆ   อตัตาอย่างหยาบ  เอาง่ายๆ ก่อน  ไม่ใช่
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ถ้าเราศึกษาประวัติพระพุทธเจ้าในครัง้พุทธกาลแล้วเป็นเร่ือง
ง่าย  แต่เราสมัยนีม้ันยากเพราะอะไร  เพราะหลงรูปแบบมากเกินไป  
คือ รู้มากเกินไป  เกิดความสบัสน  เกิดความลงัเลสงสยั  คือจบัประเด็น
ธรรมะไม่ถกู  ไม่ตรงประเดน็กบัตนเอง  จงึท าอะไรไม่ได้  ความรู้ต่างๆ ท่ี
พระโปฐิละพดูมา น าไปละตณัหา  ละกิเลส    ละอตัตาได้ไหม ละไม่ได้  
มีแตพ่อกพนูอตัตาอย่างเดียว อีกทัง้เกิดมานะทิฏฐิขึน้มาด้วย   

มันมีมากมายกว่านี  ้สิ่ ง ท่ี เสริมให้ เ กิดมานะอัตตาขึน้มา   
เหมือนกบัคนท่ีกินยา  ฉลากยาทัง้หมดอ่านทกุฉลาก  ยาแก้ปวดหวั ยา
แก้มะเร็ง แก้โรคต่างๆ อ่านหมด รู้หมด  ยาแต่ละขนาน รู้ทกุชนิด  แต่ก็
มองอา่นฉลากยาอยู่นัน่แหละ   ตวัเองไม่เคยกินยาแม้แตเ่ม็ดเดียว  น่ีคือ 
อ่านไม่วาง อ่านไม่ปล่อย  หาเวลากินยาไม่ได้   ถ้าเป็นอย่างนัน้จะหาย
ได้ไหม หายไม่ได้  เพราะมวัเมาอา่นฉลากยามากเกินไป 

ถ้าคนมีความฉลาด อ่านครัง้เดียวก็พอแล้ว  ยาประเภทนี ้กิน
อย่างนี ้กินสองเวลา สามเวลา ก็รู้แล้ว ก็วางฉลากได้ แล้วกินยาเลย ก็
จะหายวันหายคืน  หรือจะกินยาประเภทเดียวกันในวันต่อไป ก็ไม่
จ าเป็นต้องอา่นฉลากอีก เพราะรู้แล้วน่ี  ยาอย่างเดียวกนั อา่นหลายรอบ
ท าไม  รอบเดียวพอ จ าได้ว่า กินยังไง   ธรรมะก็เหมือนกัน  เราศึกษา
ธรรมะมา เพ่ือปฏิบตัิ ไม่ใช่เอามาท่อง เอามาบ่น  ถ้าน ามาปฏิบตัิแล้ว
ผลของการปฏิบตัิเกิดขึน้อย่างไร  แล้วจึงน าผลของการปฏิบตัินัน้ๆ มา
คยุกนั   

เราจะน าธรรมะไปปฏิบตัิได้อย่างไร   ก่อนจะน าธรรมะไปปฏิบตัิ
ได้  เราต้องศึกษาปัญหาก่อน  ปัญหาตัวเองมีอะไรบ้าง  เราหลง
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เอาไว้ก่อน   เรียกว่า ปฏิบตัิธรรมสมควรแก่ธรรม   สมควรคือแค่ไหน  ก็
ต้องดตูวัเองก่อน  ต้องดตูวัเองว่า ความสามารถเราแค่ไหน  สติปัญญา
เราแคไ่หน ถ้าสติปัญญาเราแค่นี ้ จะน าไปปฏิบตัิธรรมะขัน้สงู เช่น พระ
อรหันต์ ได้ไหม ท าไม่ได้  เม่ือท าไม่ได้แล้วยังฝืนท าอยู่ก็เสียเวลาเปล่า   
ถ้าสติปัญญาเราเท่านีก้็ค่อยฝึกค่อยเป็นไป    เราต้องจัดสรรล าดบัขัน้  
ไม่ใช่เห็นว่าเป็นธรรมะก็พิจารณาเร่ือยเป่ือยไป  ฐานะเราเพียงเท่านี ้
ก าลังเราเพียงเท่านี ้ เหมือนนักเรียนก าลังเรียน ก .ไก่ ข.ไข่  แต่ไป
กระโดดโลดเต้นอา่นต าราด๊อกเตอร์ จะไปเข้าใจไหม ก็ไม่เข้าใจ  เรียกว่า 
ก าลงัปัญญายงัไม่ถึงจดุก็ท าอะไรไม่ได้  เรียกว่า ปฏิบตัิธรรมสมควรแก่
ธรรม  คอ่ยฝึกไป ขยายไปเร่ือยๆ   

เหมือนกับ ก าลงัเรามีเพียงนิดเดียว  จะไปแบกท่อนไม้ท่อนซุง
ขนาดใหญ่ไม่ได้   ก าลงัไม่พอ  ต้องดกู าลงัตนเอง  การกินก็เหมือนกัน  
ก าลังแค่นี ้ก็กินเท่านี ้ เห็นผู้ อื่นกินจานสองจานก็เร่ืองของเขา  เรากิน
เพียงอิ่มก็พอ      ก าลังปัญญาก็เช่นกัน ต้องฝึกให้ขยายขึน้ ขยายขึน้   
ถ้าปัญญามีความละเอียดออ่นเม่ือใด  ก็จะรู้ชดัเจนมากขึน้เท่านัน้           

การปฏิบัติธรรมคนส่วนมากเข้าใจว่า ต้องนึกค าบริกรรมท า
สมาธิ  ก็ไม่เข้าใจว่าท าเพ่ืออะไร  บางคนเข้าใจว่า ท าสมาธิจิตสงบแล้ว
ปัญญาเกิด  เดี๋ยวนีค้นท าสมาธิรอปัญญาเกิด ได้ตายไปก่ีชัว่คนแล้ว  ไม่
มีใครปัญญาเกิดขึน้ได้เลย  เข้าใจผิด  เห็นผิด  ถ้าเราย้อนหลังถึงค า
สอนของพระพุทธเจ้าเราจะเข้าใจ  องค์ไหนบ้างท่ีท าสมาธิจิตมีความ
สงบแล้วปัญญาเกิดขึน้  ไม่มีในศาสนาพุทธเลย   การปฏิบัติธรรมใน
สมยัก่อน ความรู้ในต าราไม่มี  การฟังธรรมจากครูบาอาจารย์ พระอริย
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เจ้า จากปากต่อหู จากหูต่อปากเท่านัน้เอง  จ าได้เพียง ไม่ก่ีคาถาเท่า
นัน้เอง  แล้วก็น ามาพิจารณาให้รู้เห็นตามความเป็นจริง    คนเราไม่
เข้าใจค าว่า ปัญญา ก็มาตีความหมายขาดๆ เกินๆ  เอาความรู้ท่ีศึกษา
จากต ารามาเป็นปัญญา มนัไม่ใช่ คนละเร่ืองกนั  ความรู้เป็นเพียงจดจ า
จากหนังสือ หรือครูบาอาจารย์มาพูด มันไม่ใช่ปัญญา   แต่เราต้อง
จดจ าน ามาตรึกตรอง แปรสภาพอีกขัน้ตอนหนึ่ง   คือ แปรสภาพจาก
ความรู้ มาเป็นปัญญาได้   เพียงความรู้อย่างเดียวจะมาเป็นปัญญา
ไม่ได้  ปัญญาของคนในสมยัพทุธกาล เขาไม่มีความรู้ทางปริยตัิ  แต่เขา
เข้าใจตามหลกัเหตแุละผลทัง้หมด   

ยกตวัอย่างเช่น ลกูน้องพระเจ้าพิมพิสาร หนึ่งแสนสองหม่ืนคน  
คนกลุม่นีไ้ม่เคยรู้จกัไม่เคยเห็นพระพทุธเจ้า  เม่ือประกาศให้มาฟังธรรม 
เขาก็เพียงมาดูเท่านัน้เองว่า พระพุทธเจ้าหน้าตาเป็นอย่างไร  เม่ือ
มาแล้ว พระองค์ก็อธิบายธรรมะให้ฟัง  คนเหล่านีมี้ศีลห้ามาก่อนรึไม่  
ไม่มีเขาไม่เคยศกึษาศีลห้ามาก่อนเลย   กราบพระสามหนก็ไม่เป็น  ท า
สมาธิจิตสงบก็ไม่ รู้ เ ร่ือง  เขาก็มานั่งฟังเทศน์  เขาเข้าใจ เพราะ
พระพุทธ เ จ้า เทศน์ตามหลักความเ ป็นจ ริง ท่ี เขามีอยู่  คือ  การ
เปลี่ยนแปลง ความทุกข์ต่างๆ ท่ีเขารู้  บาปบุญคุณโทษต่างๆ เขาจึง
เข้าใจในจดุนี ้   

สดุท้ายเม่ือฟังไป  ปัญญาท่ีเขามีอยู่แล้ว ซึ่งแต่ก่อนเคยคิดไป
ทางโลกทางสงสาร   แตบ่ดันีเ้ขาหนัเหปัญญาท่ีมีอยู่ไปในทางธรรม   จึง
เกิดปัญญา  เกิดความเข้าใจตามหลกัความเป็นจริง  ค าว่า เกิด คือเกิด
อย่างนี ้ ไม่ใช่ เกิดพวยพุ่งขึน้มา   
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แล้ว  ท่านผู้ นีมี้อตัตาสงู มีมานะสงู มีทิฏฐิสงู ไม่ลงรอยกบัใคร ไม่ก้มหวั
ให้ใคร ถือว่าเราโดดเด่นอยู่คนเดียว     ประวัติเป็นเร่ืองยาว แต่ผล
สดุท้ายพระพทุธเจ้า ดใุห้สะดุ้ง ให้รู้ตวั  นัน่แหละ โปฐิละแปลว่า ผู้แบก
คมัภีร์เปลา่นัน่เอง ไม่มีอะไรภายใน มีแตค่ าพดู  ปัญหาส่วนตวัต่างๆ แก้
ไม่ได้เลย  น่ีคือตวัปัญหาคือความรู้ตวันี ้มนัเป็นดาบสองคมได้ 

ยกตัวอย่างเช่นว่า ในสมัยครัง้พุทธกาล  ผู้ ท่ีท่านเป็นพระอริย
เจ้าสว่นใหญ่ในครัง้นัน้ เขาไม่ได้อา่นคาถาบาลี  ต าราตา่งๆ ก็ไม่มี เทปก็
ไม่มี  เพียงแตฟั่งธรรมะจากปากตอ่ห ูจากหตูอ่ปากเท่านัน้เอง  พอจ าได้
แล้วก็น าไปปฏิบัติ  การปฏิบัติก็คือใช้ปัญญาของเขาปฏิบัตินั่นเอง  
หลายคนผู้ เป็นพระอริยเจ้าในครัง้พุทธกาลนัน้  จะไปถามเขาได้ไหมว่า  
ศีลห้ารู้จักไหม  เขาก็ไม่รู้  ส่วนใหญ่ไม่รู้  เพราะเขาไม่ได้ศึกษาศีลห้า 
เขาจะรู้ได้อย่างไร  จะไปถามเร่ืองสมาธิความสงบ  เขาไม่รู้  เพราะเขา
ไม่ได้ศกึษาสมาธิเอาไว้  แต่ท่ีเขาปฏิบตัิเป็นศีลหรือไม่  เป็นศีล ทัง้ท่ีไม่รู้
ก็เป็นศีล เพราะอะไร เพราะตวัธรรมเป็นตวัก าหนดให้เกิดศีลได้ 

การท าสมาธิเขารู้จักไหม เขาก็ไม่รู้อีก  แต่เขาท าสมาธิได้  เช่น
ว่า เขาฟังพระพุทธเจ้าเทศน์ก็ดี พระอริยเจ้าเทศน์ก็ดี เขาตัง้ใจฟัง  การ
ตัง้ใจฟังนีแ้ลเรียกว่า สมาธิ  ความตัง้มัน่ ความตัง้ใจ น่ีคือสมาธิตัง้แล้ว  
สมาธิอย่างนีไ้ม่ ต้องนึกค าบริกรรม เพียงตัง้ใจรับฟังค าสอนของ
พระพุทธเจ้าก็เป็นสมาธิขึน้มา  พอรับฟังไปแล้ว ผู้ ท่ีมีสติปัญญาฉลาด
มาก ก็ใคร่ครวญตรึกตรองตามเหตแุละผลในค าสอนของพระพุทธเจ้า 
ให้รู้จริงเห็นจริงตามนัน้  เขาก็ได้เป็นพระอริยเจ้านั่นเอง  บางคนก าลงั
ยืนอยู่ก็มี  น่ีคือเขาเป็นพระอริยเจ้าในครัง้พทุธกาลได้งา่ยๆ    
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มองหน้าไม่ถงึหลงั  ตนเองเป็นผู้สร้างปัญหา  แตก่็แก้ปัญหาตนเองไม่ได้  
ตนเองหลงอยู่ในอตัตา แตก่็แก้ความหลงของตนเองไม่ได้ 

ค าว่า โมหะนี ้ ขัน้หยาบก็มี ขัน้กลางก็มี ขัน้ละเอียดก็มี  จะขอ
พูดเฉพาะขัน้หยาบก่อน  ทุกขัน้ตอนก็ต้องเร่ิมจากขัน้หยาบก่อน  ถ้า
ผ่านขัน้หยาบนีไ้ม่ได้ ก็ยากท่ีจะแก้ปัญหาสว่นหยาบสว่นละเอียดอื่นๆ  

มานะตวัเดียวน่ี มีอะไรเป็นฐานของมนั  หนึ่ง มีฐานะดี น่ีอตัตา
ก็จะสงูขึน้มา  อตัตาสงูขึน้มาก็ลืมตวัเองได้ น่ีคือฐานะดีเพียงอย่างเดียว  
หรือมีความรู้ดี ก็จะท าให้อตัตาฟขูึน้มา เกิดหลงตวัเองได้ว่า เรารู้ดีกว่า
เขา  ภาคการศกึษาทางโลก จบโน้นมา นีม้า ก็หลงความรู้ของตนเองท่ี
เรียนมา  ทางธรรมก็เช่นกัน  หลงในอัตตาตนเองว่า เรามีความรู้ดี  
ธรรมะหมวดนัน้ก็รู้  ธรรมะหมวดนีก้็รู้  ก็เลยหลงความรู้ตนเอง  หลงแล้ว
ก็เกิดมานะถือตนถือตวัขึน้มา  เกิดเป็นมิจฉาขึน้  ไม่เป็นธรรมแล้ว   มนั
เป็นไปทางโลกมากเกินไป 

เฉพาะเร่ืองการศกึษาธรรมปฏิบตัิ  เม่ือศกึษาแล้วรู้แล้ว อย่าไป
หลงความรู้ท่ีเรารู้มา  เพราะความรู้ทัง้หมดนัน่ เรายืมเขามารู้เฉยๆ   ยืม
จากครูบาอาจารย์มารู้  ยืมจากต ารามารู้ เรียกวา่ หลกัการภาคทฤษฏี  รู้
เพียงอย่างเดียวจะแก้ปัญหาอะไรไม่ได้เลย  เพราะปัญญาไม่มี  คนรู้จริง
ตามปริยัติ แต่ไม่มีปัญญาจะน ามาใช้งานได้  จึงเกิดเป็นอัตตาขึน้มา  
บงัคบัตนเองไม่ได้เลย  ความรู้อย่างเดียวน่ีแหละเกิดปัญหาอย่างใหญ่  

ยกตวัอย่าง  พระโปฐิละมีการศกึษามาก รู้ธรรมะมาก  ไม่ว่าค า
บาลีหรือค าแปล รู้หมด  เป็นนักเทศน์ด้วย ไปท่ีไหนก็มีคนยกย่องว่า 
เทศน์เก่ง เทศน์ดี  มีความรู้สงู   ถ้าเราได้ศึกษาประวตัิของพระโปฐิละ
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ในท่ีสุด คนเหล่านัน้บรรลุธรรมหนึ่งแสนหนึ่งหม่ืนคน  ก็นั่ง
พืน้ดินอยู่นั่นแหละ   เขาบรรลุธรรมเป็นพระอริยเจ้าโสดาบนั  อีกหนึ่ง
หม่ืนคนก็ถงึไตรสรณคมน์ น่ีคือตามต ารา  ปัญญาเขาก็มีอยู่แล้ว  คนยคุ
นัน้หรือในยคุนี ้มีปัญญาเหมือนกนั  แต่ปัญญาได้หนัเหไปทางโลกมาก  
ไม่ได้น้อมมาหาธรรมะ   

ทีนีมี้ค าหนึ่งท่ีฝังใจอยู่ว่า ปัญญาเกิดขึน้จากสมาธิ  มีความ
เข้าใจอย่างนีใ้นกลุม่ปฏิบตัิในเมืองไทย 99.99 เปอร์เซนต์ทีเดียว ต ารานี ้
ก็ไม่รู้ว่าใครเขียนขึน้ ก็เหมาไปว่าเป็นค าสอนของพระพุทธเจ้าทัง้หมด  
เป็นการเข้าใจผิด  เขาไม่รู้ว่าต้นเหตเุป็นอย่างไร  เราจึงต้องมาศกึษาว่า  
การปฏิบตัิธรรมนัน้ถึงจะมีความรู้เพียงนิดเดียวก็มาพิจารณาได้  ตาม
หลักอนิจจัง  เห็นสิ่งใดในโลกนีก้็น ามาพิจารณาได้  เห็นต้นข้าวก็ดี  
ต้นไม้ก็ดี  ถ้าสิ่งนัน้มีการเปลี่ยนแปลงก็พิจารณาในความไม่เท่ียง  ไม่ว่า
สิ่งใดก็ตาม  แม้กระทัง่คนสร้างขึน้มาก็ดี  มนัก็ไม่เท่ียง  ให้โอปนยิโกว่า 
สิ่งนัน้เป็นธาตสุี่  เหมือนร่างกายของเรา  ให้เห็นตวันี ้ เรียกว่า ญาณทสั
สนะ  ต้องสร้างญาณนีข้ึน้มา  ถ้าญาณตวันีแ้ก่กล้าขึน้ รู้ชัดเจนมากขึน้   
ตวัปัญญาความคิดจะเป็นตวัผลิตญาณนีใ้ห้เกิดขึน้  ผลิตญาณทสัสนะ
ขึน้มา จงึให้นามวา่ พทุโธ    

พทุโธ เกิดขึน้จากญาณทสัสนะตวันี ้ไม่ได้เกิดขึน้จากค าบริกรรม  
คนเข้าใจผิดกันมากมาย  ค าบริกรรมเป็นช่ือของผู้ รู้เท่านัน้เอง  ค า
บริกรรม พุทโธ  เป็นค าบาลีท่ีตีความหมายมาจากผู้ รู้  ตวัผู้ รู้ต้องสร้าง
ขึน้มาด้วยปัญญา  ญาณทัสสนะ  ทัง้รู้ทัง้เห็น ทัง้เห็นทัง้รู้  ต้องสร้าง
ขึน้มาบอ่ยๆ  จะเกิดความเข้าใจชดัเจนมากขึน้  พิจารณาอนิจจงั ธาตสุี่ 
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ขันธ์ห้า ให้พิจารณาแต่ละสิ่ง เป็นไปตามหลักความเป็นจริง  จะเกิด
ความเข้าใจชดัเจนมากขึน้   พทุโธ ผู้ รู้จริงเห็นจริงตามหลกัความเป็นจริง 
เกิดปัญญา   

สมัยครัง้พุทธกาลไม่มีค าบริกรรมว่าพุทโธ  ส่วนมากในต ารา
กล่าวว่ามีอานาปานสติ  ระลึกลมหายใจเข้าก็รู้ ออกก็รู้  เป็นการรวม
รวบสติให้อยู่ในปัจจุบัน  เพ่ือให้มีก าลัง ไม่ให้ฟุ้ งไปข้างนอก  ให้รวม
ก าลงัท่ีมีอยู่ไปประกอบปัญญาเท่านัน้เอง  คิดให้เป็นไปตามไตรลกัษณ์  
เกิดรู้จริงเห็นจริงตามหลกัความเป็นจริง จึงเรียกว่า พุทโธ  บางทีอาจ
เกิดนิพพิทาได้  เกิดความกลวัได้ พิจารณาบาปก็กลวัในบาป  พิจารณา
อสภุะก็เกิดนิพพิทาเบื่อหน่าย    นีเ้รียกวา่ พทุโธเกิดขึน้   

ถ้ารู้ความจริงขึน้มา เกิดพทุโธ ผู้ รู้ ผู้ตื่น  ตื่นจากความเข้าใจผิด   
เม่ือก่อนคิดว่าเป็นของเราตอนนีไ้ม่ใช่แล้ว  เม่ือก่อนหมายมัน้ปัน้มือว่า
เป็นของเราจริง  ผัวเรา เมียเรา  สมบัติต่างๆ เป็นของเรา แต่เม่ือมา
พิจารณจริงๆ แล้วไม่ใช่  จึงท าให้เกิดตื่นตวัขึน้มา  รู้จริงตามความเป็น
จริง  พุทโธจึงตื่นขึน้มา ตื่นจากความหลงผิดเข้าใจผิด  ถ้าตื่นขึน้มา
อย่างนีแ้ล้ว ก็จะไม่หลงผิดอีก  อยู่กนัไปตามสมมติธรรมดา ตามหน้าท่ี  
เม่ือเราสมมติว่าเป็นเมียเขาก็ท าหน้าท่ีเมียให้ดีท่ีสุด  เราเป็นแม่ก็ท า
หน้าท่ีแม่ให้ดีท่ีสดุ  เราเป็นผวัก็ท าหน้าท่ีผวัให้ดีท่ีสดุ  คือท าหน้าท่ีตาม
สมมติให้ดีท่ีสดุ ไม่มีการขดัแย้ง  น่ีคือ พทุโธ รู้ครอบจกัรวาล  รูปธรรมก็
รู้ นามธรรมก็รู้   พทุโธ ตื่นจากความหลงผิดในอดีต  เราเคยหลงว่าเป็น
ของของเรา บดันีเ้ราไม่หลงแล้ว  ตื่นตวัขึน้มา   ถ้ายงัหลงอยู่ คือ พทุโธ
ไม่เกิดขึน้  จะว่าพุทโธไปจนปากฉีกก็เถอะ  พุทโธไม่ได้เกิดจากการว่า 
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เครือญาติหลายสิ่งหลายอย่าง ท่ีท าให้เกิดอตัตา เสริมอตัตาขึน้มา  แต่
ส่วนมากคนจะไม่เข้าใจส่วนนี ้ พอเกิดปัญหาขึน้ก็แก้ไม่ทัน แก้ไม่ได้ก็
เป็นทกุข์เดือดร้อนขึน้มา  ก็ไปติว่าเป็นทกุข์เป็นภยัขึน้มา มันเป็นผลซะ
แล้วแก้ไม่ทนั  ต้องไปหาตวัปัญหาเดิม นัน่คือ ตวัเอง 

การแก้ปัญหา ก็คือ การแก้อัตตาตนเอง  อัตตาตนเองมีก่ี
ประเภท ตอบ มีมหาศาล หลายแง่หลายมมุท่ีจะพูดกัน  อัตตา มานะ 
ทิฎฐิ เช่ือมโยงกัน แฝงกันมา ก็เลยไปกันใหญ่  ก็เลยเกิดความหลง
ขึน้มา  ท่ีเรียกว่า โมหะ ความหลง  หลงอะไร  หลงอัตตาตัวเอง  หลง
มานะตัวเอง  หลงทิฏฐิตัวเอง  หลงสามหลงนีก้็เหลือเฟือแล้ว  มีมาก
มหาศาลขยายออกไปอีก 

อตัตา มานะ ทิฏฐิ สามตวันี ้มีตวัหนึ่งเป็นหลกัเป็นต้นเหตจุริงๆ  
ก็คือ มิจฉาทิฏฐิ  ความเห็นผิด ตวัเดียวเท่านัน้   ตวัมิจฉาตวันีก้่อให้เกิด
อัตตาขึน้มาได้  หลงอัตตาตัวเองได้  เกิดมานะตัวเองได้  หลงทิฏฐิ
ตวัเองได้  ถ้ามีสามหลกัใหญ่นี ้ก็จะเช่ือมโยงไปกบักิเลสตณัหาปลีกย่อย
เช่ือมโยงมหาศาล   น่ีคือตวัหลกัใหญ่ของมนั 

ทีนีก้ารแก้ปัญหา ถึงเราไม่สามารถจะรู้ได้ว่า มิจฉาทิฏฐิเป็น
อย่างไร  มันลึก มันละเอียด  ให้เราดูอตัตาตวัเดียว เราตามทันมัย้  ก็
ยากจะตามทัน เพราะอะไร  ก็เพราะเราขาดสติปัญญา  ไม่เข้าใจใน
ตนเอง  หลงตนเอง  ไม่รู้ตนเอง  นักปราชญ์ท่านพูดอยู่เสมอว่า  การ
ภาวนาปฏิบัตินัน้อย่าทิง้ตนเอง อย่าลืมตนเอง ให้ดูตนเอง  น่ีคือ
นกัปราชญ์ท่านพูดบอกไว้  แต่เราก็ไม่มองจดุนี ้ ท าไมไม่มอง  ก็เพราะ
ไม่มีตา คือ ไม่มีตาใน  ตาในหมายถึงตาปัญญานั่นเอง  จึงไม่รู้เร่ือง  
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ธรรม รู้จริงเห็นจริงตามหลกัความเป็นจริง  ในธรรมทัง้หลายก็ดู

อย่างนีแ้หละ  ไม่มีไฟฟ้า  ไม่มีการฟุ่ มเฟือย อยู่อย่างเรียบง่าย   คือเรา
มาปฏิบตัิธรรมไม่ได้มาหวงัฟุ่ มเฟือยอะไร    ท่ีอยู่อาศยัก็สมบรูณ์เต็มท่ี
แล้ว มีเต้นท์ มีผ้าปอูย่างดี  ค าวา่ นอน เอาหลบัแคน่ัน้พอ  อย่าหวงัอะไร
เกินนัน้  นอนดีแคไ่หน ก็แคห่ลบัเท่านัน้แหละ  ตื่นมาก็เท่านัน้เอง  มาอยู่
ท่ีน่ีก็แคห่ลบันัน่แหละ  ตื่นมาก็ใช้ได้  ไม่หวงัวา่ ดีไม่ดี  สวยไม่สวย  รวย
ไม่รวย ไม่ส าคญัหรอกเร่ืองท่ีหลบัท่ีนอน    ครูบาอาจารย์ได้ธรรมมาก็
ไม่ใช่จากไฟฟ้า พดัลม ห้องแอร์ อะไรหรอก  ได้มาจากพืน้ๆอย่างนีเ้น่ีย
แหละ     

ตวัอย่างก็ หลวงพ่อทูล ท่ีก าลังนั่งพูดอยู่น่ี  ก็ได้ธรรมะมาแจก
สานศุิษย์ทัง้หลาย ก็มาจากเพิงไม้ไผ่  เพิงไม้ไผ่  แป้นปกู็ไม้ไผ่  แป้นแอ้ม
ก็ไม้ไผ่  เอาหญ้ามงุหลงัคา  ผู้ปฏิบตัิธรรมไม่หวงัอะไรฟุ่ มเฟือย อยู่ง่าย 
กินงา่ย นอนงา่ย ไปงา่ย ไม่มีอะไรผกูพนั ไม่มีอะไรเป็นภาระ 

หลกัใหญ่ในการปฏิบตัิธรรมคือ ปัญหา  ปัญหานัน้มีทุกคน แต่
บางคนน้อยมากต่างกัน  ปัญหาส่วนหนึ่งเกิดเฉพาะตนเอง  อีกอย่าง
หนึ่งเกิดเฉพาะตนเองยงัไม่พอ แต่ได้เช่ือมโยงไปอย่างอื่นด้วย  ไปสร้าง
ปัญหาให้คนอื่นเดือดร้อนไปตามๆ กนั  ตนเองมีปัญหาแต่รักษาตนเอง
ไม่อยู่ ไปก่อกวนคนอื่น   

ปัญหามีอะไรเป็นต้นเหตขุองมนั เราต้องมาศกึษา  ค าว่า ศกึษา 
ต้องมีปัญญาก่อนจึงจะศึกษาปัญหาตนเองได้  ถ้าปัญญาไม่มี จะไม่
สามารถศกึษาปัญหาของตนเองได้เลย  ตวัปัญหาคือ อตัตา นัน่แหละ มี
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แตเ่กิดจากปัญญา   
ทีนี ้พทุโธ แปลวา่ ผู้ เบิกบาน  เบิกบานสบายใจไม่มีภาระผกูพนั  

ก็รู้สมมติหมดแล้วน่ี  อยู่ไปสบายๆ ไม่มีกงัวล ไม่มีปลิโพธกงัวลว่าผวัเรา
เมียเรา  ยิม้แย้มแจ่มใสอยู่ไปตามสมมติ  พุทโธนีเ้ป็นผลพลอยได้  แต่
การสร้างให้เกิดขึน้ ต้องสร้างด้วยปัญญาญาณ  รู้จริงตามเป็นจริง  เห็น
จริงตามเป็นจริง  ญาณทัสสนะเป็นตวัหล่อหลอมให้เกิดขึน้  แต่เราไม่
สร้างไว้เลย   

เหมือนกับเรานั่งบ่นว่า กินข้าว กินข้าว  นั่งบ่นตัง้แต่วนันีจ้นถึง
วนัตายจะอิ่มรึเปล่า ก็ไม่อิ่มด้วยการว่าน่ี   คนเราจะอิ่มได้ด้วยการกิน
ต่างหาก  ถ้าเกิดได้ด้วยการว่าจริง ไม่ต้องว่าพุทโธหรอก ว่า นิพพาน
ดีกว่าไหม  นั่งอยู่ก็นิพพาน  มันท าไม่ได้  คนละอุบายกัน  นิพพาน 
แปลวา่ ความดบัซึง่อาสวกิเลสภายในใจ  สญูสิน้ไป  ความดบัไม่มีเหลือ  
เรายงัมีสิ่งท่ีให้เกิด แล้วจะดบัได้ยงัไง  ไม่ใช่แต่จะอาศยัค านึกให้ดีอย่าง
เดียว  ค านึกเป็นการรวบรวมก าลงัใจให้เกิดขึน้เป็นสตินั่นเอง  ไม่ใช่คิด
เพ่นพ่านไป ก าลงัใจก็ฟุ้ งไป ท าอะไรไม่แน่นอน  ไม่มาตรฐาน 

เหมือนกับการเขียนหนงัสือ   ถ้าพืน้ท่ีเราเขียนกระโดกกระเดก 
เขียนไปก็อา่นตวัหนงัสือไม่ออก ไม่รู้เร่ือง  การเขียนหนงัสือต้องเขียนบน
พืน้น่ิงๆ  นีฉ้ันใด การใช้ปัญญาจะได้ผลดี ก็ต้องใจน่ิง  ก่อนใจจะน่ิงก็
ต้องเตรียมการวางปัญญาให้ดี  เตรียมการคือปัญญา ต้องหาวิธีการให้
พืน้น่ิง  ปัญญาเป็นเคร่ืองหล่อหลอมให้เกิดสมาธิ  ในส่วนไหนจะนึกค า
บริกรรมให้เกิดสมาธิก็นึกไป ตามกาลเวลาท่ีเหมาะสม  ในส่วนไหนเรา
นึกค าบริกรรมไม่ได้ เราก็ต้องใช้ปัญญาเป็นตัวสร้างสมาธิขึน้มา  ตัว
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สมาธิสร้างให้เกิดขึน้ได้สองทาง  แตเ่ดี๋ยวนีเ้ราสร้างเพียงทางเดียว เพียง
นั่งนึกค าบริกรรมท าสมาธิ  มันติดปากติดใจ จนไม่รู้ว่า สมาธิคืออะไร  
คือการนัง่ท านัน้เอง  มนัฝังใจขนาดนัน้ 

ค าวา่ สมาธิ เป็นเร่ืองจิต ไม่ใช่เร่ืองของกาย  ท าไมจงึเอากายมา
บวกเข้ากบัการท าสมาธิ  มนัเป็นเร่ืองความตัง้มัน่ของใจเท่านัน้   ความ
ตัง้มัน่ของใจเกิดขึน้สองทาง หนึ่ง การนึกค าบริกรรม   สอง เกิดขึน้ด้วย
ปัญญา  สมาธิเกิดขึน้ด้วยปัญญา เรารู้รึเปล่า ก็ไม่เข้าใจ  ยกเว้นผู้ ท่ีฟัง
หลวงพ่อบ่อยๆ จะเข้าใจในจุดนี ้ คือ  ตวัปัญญาเป็นตัวหล่อหลอมให้
เกิดสมาธิขึน้  การคิดเร่ืองใดเร่ืองหนึง่ให้ตัง้ใจคิดตรงไปตรงมา  มัน่ใจใน
การคิดของตนเอง  สร้างเร่ืองคิดให้เป็น   

การตัง้ใจคือสมาธิ  ความคิดคือปัญญา  ถ้าความคิดคือปัญญา
ของเราตัง้สมาธิได้  สมาธิจะไม่เสื่อมเลย  ท างานก็เป็นสมาธิได้  ขบัรถก็
เป็นสมาธิได้  ตักอาหาร ซักผ้า ก็ท าได้  แต่สมาธิท่ีเกิดจากนึกค า
บริกรรม ถ้าเสื่อมก็เสื่อมไปเลย  ถ้าท าได้ก็เข้าฌานไปเลย  พวกนีจ้ะ
ท างานไม่ได้จะหลงทันที   การท าสมาธินีเ้ขาหวังประโยชน์คือ เพ่ือ
เข้าฌาน แต่จะท างานไม่ได้  รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ เป็นภยัต่อ
ฌานนีท้ัง้หมด    

แตก่ารใช้ปัญญาเพ่ือหลอ่หลอมสมาธิให้เกิดขึน้ ตวัสมาธิเหลา่นี ้
จะเป็นองค์ประกอบของปัญญา  ให้คิดเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง ตัง้ใจคิดอยู่
เสมอ ความเข้าใจจะชดัเจนมากขึน้   

เหมือนกับเราดูละครถ้าเราจับเร่ืองได้จะสนุก  เวลาเขาร้องไห้ 
เราก็ร้องด้วย รู้ความหมาย สนุก ดูทัง้คืนก็อยู่ได้ เป็นธรรมะได้ทัง้คืน    
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ปฏิบัติอย่างไรบ้าง  หมวดศีลจะศึกษาอย่างไร ปฏิบัติอย่างไร  หมวด
สมาธิจะศึกษาอย่างไร ปฏิบัติอย่างไร  จะได้อธิบายต่อไป  การศึกษา
ธรรมะไม่ใช่เอามาประดบัค าพดูนะ  เอามาปฏิบตัิประดบัใจ    ส่วนมาก
เราศกึษาธรรมะมาประดบัค าพดูเฉยๆ  ไม่ได้ประดบัใจ  ใจจึงแห้งผาก  
พดูว่าธรรมะหมวดนัน้เป็นอย่างนัน้อย่างนี ้ รู้ทัง้หมด  แต่รู้เฉยๆ  แต่ใจ
ไม่มีธรรมะ  การปฏิบตัิธรรมะเราต้องการธรรมะอยู่ท่ีใจ  ถ้าใจมีธรรมะ
จะก าจัดสิ่งไม่ดีไม่งามออกจากใจได้  หากยังแสดงสิ่งไม่ดีไม่งามออก
ทางกายวาจาอยู่  แสดงว่าใจไม่มีธรรมะเลย  ถ้าใจมีธรรมะแล้วสิ่งไม่ดี
ทางกายวาจาจะไม่เกิดขึน้  เพราะอ านาจของธรรมะจะท าให้กิเลสท า
อะไรไม่ได้เลย   หากกิริยาทางกายวาจายงัแสดงโอหงัใหญ่โต  แสดงว่า
ใจแห้งผากไม่มีธรรมะ  ถึงจะพูดธรรมะออกมา  เขาก็ไม่นับว่าคุณมี
ธรรมะ  ธรรมะต้องอยู่ท่ีใจ  โดยมีกายวาจาเป็นองค์ประกอบ  หากกาย
วาจามีความเรียบร้อย  เขาก็มองว่าคณุมีธรรมะแล้ว  ไม่จ าเป็นต้องมี
ความรู้สงู   เขาก็บอกวา่คณุมีธรรมะแล้ว  นกัปฏิบตัิเขาดกูนัตรงนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
5 พ.ย.42  ค ่า 
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กระแสใจนัน้มืดบอด อวิชชา ไม่รู้ความจริง  ธรรมะท่ีแท้จริงอยู่ท่ีตวัเรา  
สิ่งภายนอกเป็นองค์ประกอบเฉยๆ  หลกัใหญ่อยู่ท่ีตวัเรา  ตวัเรายังไม่รู้
ตวัเอง  ใครจะมาแก้เรา  เราต้องเตรียมอุปกรณ์การเดินทางให้พร้อม  
ค ่าคืนมืดต้องเตรียมไฟฉายให้ความสว่าง  มืดจุดไหนก็ต้องน าไฟฉาย
ส่องไปให้สวา่ง  ไฟฉายน าหน้า  ไม่ใช่การเดินทางในท่ีมืด แต่เอาไฟฉาย
ไว้ข้างหลงั ไม่ได้นะ ต้องน าหน้า ส่องไปข้างหน้า  เดินไปข้างหน้าแต่เอา
ไฟฉายไปไว้ข้างหลงั ก็ผิดต ารานัน่แหละ   ไฟฉายอยู่หน้า เดินตามแสง
ไฟไปเร่ือยๆ  ตรงไหนทางคดโค้ง เป็นหลมุบ่อ  เราจึงจะเห็น เดินตาม
ความสวา่ง  เราจงึจะก้าวหน้าได้   

นีฉ้ันใด ปัญญาเป็นตัวน าของใจ  ใจท่ีมืดบอดต้องน าปัญญา
ฉายทางไปก่อน  ค าว่า นัตถิ ปัญญา สมาอาภา แสงสว่างอื่นใดเสมอ
ด้วยปัญญาไม่มี   ต้องเอาปัญญาเบิกทางแล้วก้าวเดินตามไป    ค าว่า 
ปัญญาเป็นตาของใจ  ต้องสร้างตาของใจให้เกิดขึน้ก่อนจึงจะออกเดิน
ได้  ถ้าปัญญาเป็นตาของใจได้แล้ว  จะก าจัดอวิชชาความมืดบอดออก
จากใจ  การปฏิบตัิธรรมต้องใช้ปัญญาน าหน้า จงึจะก้าวได้อย่างถกูต้อง  

การเดินทางไม่ว่าไปท่ีไหน ถ้าเดินทางด้วยความมืดรับรองได้ว่า
หลงก็แล้วกนั  เข้าป่าลงทะเลฝ่าดงหนามมีอนัตรายรอบด้าน   แต่ถ้ามี
ไฟฉายเป็นแสงสว่างในการเดินทาง  เราจะรู้จกัว่าอะไรเป็นอะไร  น่ีคือ
ปัญญาน าหน้า  ปัญญาไม่ได้เกิดจากสมาธิ  ปัญญาเป็นตวัของมนัเอง  
คือความคิดไตร่ตรองวิจยัวิเคราะห์  น่ีคือหลกัปัญญา  ต้องรู้จกัวิธีปฏิบตัิ
เสียก่อน    

น่ีคือ โครงสร้างภาพรวมของการปฏิบตัิ  อนัดบัตอ่ไปจะแยกการ
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การดโูทรทศัน์ทกุเร่ืองถ้ามีปัญญาแล้วเป็นธรรมะล้วนๆ เลย  เพราะเขา
แสดงความจริงของโลก  เขาจะสร้างเร่ืองอะไรก็แล้วแต่ล้วนแล้วแต่เป็น
ความจริงท่ีเตือนคติสอนใจคน  ละครต่างๆ ต้องตีความหมายธรรมะ  
หนังสือพิมพ์ทุกหน้ากระดาษทุกคอลัมน์  อ่านปุ๊ บตีความหมายใน
ธรรมะ  เพราะเขาสื่อมาจากความจริง  ตีกันท่ีไหน  ปล้นฆ่ากันท่ีไหน 
เขาเขียนเร่ืองจริงออกมา  เขียนความป่ันป่วนของโลก  ให้เราน ามา
พิจารณาว่า เราอยู่ในสงัคมโลกท่ีมีความแปรปรวนทัง้หมด  น่ีคือความ
จริง  ปัญญาเราต้องรอบรู้ทัง้หมด  ไม่ใช่แค่รอบรู้แต่การนึกค าบริกรรม
เท่านัน้   

ท่ีนีค้นเราไม่เข้าใจ แคว่า่นกึค าบริกรรมหายใจเข้าก็เกิด  หายใจ
ออกก็ดับเป็นค าบริกรรมแล้ว  เป็นปัญญาแล้ว  มันไม่ใช่    การ
ตีความหมายในธรรมเดี๋ยวนีม้ันวุ่นวายพอสมควร   หลักปฏิบัติไม่
จ าเป็นต้องวุ่นวายให้มากเกินควร  อยู่ท่ีไหนก็ต้องปฏิบตัิได้  กินข้าวก็
ปฏิบตัิได้  ล้างหน้า แคะขีฟั้น ซกัผ้า จะท าอะไรอยู่ก็ให้ปฏิบตัิได้ทัง้หมด   

ยกตัวอย่าง เช่น นั่งถ่ายในห้องน า้ก็ปฏิบัติได้  พรรณนาได้ว่า
ท าไมไปนัง่ถ่ายอยู่อย่างนัน้  เรียบเรียงเหตกุารณ์สิ ท่ีมนัออกจากก้นเรา
นัน้ มันเข้าทางไหน  มันเข้าทางปาก  ก่อนเข้ามานัน้ รสชาติอย่างไร  
กลิ่นอย่างไร   ถ้ากลิ่นเหมือนกบัตอนท่ีออกมา มนัจะเอาเข้าได้ไหม  เข้า
ไม่ได้เลย   ตอนเข้ากลิ่นหอม  เม่ือเข้าไปแล้ว ธาตุไฟเผาไหม้ ย่อย
ออกมา กากเล็ก กากน้อย  หยาบ ละเอียด  ส่วนละเอียดก็จะไปหล่อ
เลีย้งร่างกาย  ส่วนไม่ละเอียดก็ออกมาตามจุดต่างๆ  ออกมาทางหูก็
เรียกขีหู้  ออกมาทางตาก็เรียกขีต้า  ออกมาทางรูขมุขนก็เรียกขีเ้หง่ือขี ้
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ไคลไป  บางส่วนท่ีมันหยาบจริงๆ ก็ออกมาทางก้น  น่ีคืออาหารใหม่
อาหารเก่า อยู่ท่ีโถส้วมก็พิจารณาได้ คือปัญญา  การพิจารณาอยู่ตัง้ใจ
คิดก็คือสมาธิ  อยู่ด้วยกันนั่นแหละ  สมาธิกับปัญญา อยู่ท่ีไหนก็ไม่มี
ปัญหา เคียงคูก่นัตลอด   

เหมือนกับตาสองตา  เวลามองไปข้างไหนก็ไม่แยกจากกัน  
สมมติจะมองไปข้างขวา จะมีอีกตาท่ีแยกไปข้างซ้ายได้ไหม  ไม่ได้  มัน
ต้องไปด้วยกนัทัง้หมด  ช าเลืองขวาก็ไปทางขวาทัง้สองตา  ช าเลืองซ้าย
ก็ไปทางซ้ายทัง้สองตา  ตาซ้ายเห็นอย่างหนึ่ง ตาขวาเห็นอย่างหนึ่งได้
ไหม  ไม่ได้  เห็นด้วยกนัทัง้หมด  ตาขวาจะบอกว่าเห็นสีขาว ตาซ้ายจะ
เถียงว่าเห็นสีด าได้ไหม  ไม่ได้  มันเห็นด้วยกันทัง้หมด   น่ีคือสมาธิกับ
ปัญญาต้องท างานคู่กนั  อย่าไปแยกกนั  เราต้องฝึกบ่อยๆ  งานทกุงาน
เอาสมาธิกบัปัญญาฝังลงไปเลย  เห็นเป็นธรรมะทัง้หมด   

ของอย่างเดียวกัน มองทางโลกก็เป็นโลก มองทางธรรมก็เป็น
ธรรม เช่น ร่างกายนี ้มองทางโลกก็เป็นโลก  สวยงานนัน้อย่างนีเ้กิด
กิเลสตัณหาราคะ  มองทางธรรมก็เป็นธรรม  คือสกปรกโสโครก เน่า
เหม็น ไม่มีความสวยงาม  ของอย่างเดียวกนัมองเห็นให้เป็นธรรมให้ได้
มากท่ีสุด  หรือเห็นใบไม้ร่วงใบหนึ่ง มองทางโลกก็เป็นโลก มองทาง
ธรรมก็เป็นธรรม  แตเ่ราจะมองทางธรรมให้ได้มากท่ีสดุ  ใบไม้ก็ไม่เท่ียง  
ไม่ก่ีวนัก็ผุพังกลายเป็นดินไป  ต้นไม้ต่างๆ เช่น มะพร้าว มะม่วง ฯลฯ 
เกิดได้ตามเหตปัุจจัยของมัน  เม่ือเกิดแล้วก็ต้องแก่  แก่แล้วก็ร่วงหล่น 
แล้วก็เน่าไปเป็นธาตดุิน   น่ีคือมองเป็นธรรม ส่วนมากเราไม่คิด เพราะ
ไม่มีปัญญาความคิด 
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ออกมาท่ีไหน ก็ออกมาท่ีตัง้ใจมั่น  จึงตัง้ใจคิด คิดทางโลกก็เป็นได้ คิด
ทางธรรมก็เป็นได้  ไม่ได้ผกูขาด คิดทกุสิ่งทกุอย่าง  หน้าท่ีของสมาธิเป็น
ก าลงัสง่ ก าลงัหนนุ   

หากเราตัง้เข็มทิศไว้ถกู  ก าลงัสมาธิก็หนนุไปถกูทาง  ถ้าตัง้เข็ม
ทิศไว้ผิด  ก็หนุนผิด  เหมือนกบัสายธน ูส่งลกูธน ู  สายธนกู็มาจากโก่ง
ธนูท่ีแข็งมีก าลงั  เม่ือปล่อยไปดีดไปก็ผลกัดนัลกูธนวูิ่ง  ถ้าสายธนูไม่มี
ก าลงัลกูธนูก็ไม่ไปไหน  ถ้าสายธนมีูก าลงัก็จะส่งลกูธนูไปยังเป้าหมาย
ได้   แตอ่ย่าลืมวา่ ลกูธนนูัน้ไปทางทิศไหน  เหมือนลกูปืน  ปลายปืนสอ่ง
ไปทางไหน ลูกปืนก็ไปทางนัน้   ปลายปืนส่องไปทางหมา ก็จะยิงถูก
หมา   ก าลงัของดินปืนในลกูปืนเป็นตวัส่งให้วิ่ง   สมาธิก็เช่นกนัเป็นตวั
สง่เฉยๆ     

สมมติว่า ถ้าคนนัน้มีความเห็นผิดอยู่ แล้วไปท าสมาธิ  ก าลัง
ของสมาธิก็จะหนุนความเห็นผิดต่อไปเร่ือยๆ  หนุนผิดทางได้ หนุนถูก
ทางได้  เป็นดาบสองคม  การท าสมาธิจงึต้องศกึษา  ถ้าไม่ศกึษาแล้วจะ
ยุ่งยากในการปฏิบตัิไม่ก้าวหน้าเลย  ปัญญาจึงต้องน าสมาธิ  น่ีคือสมยั
พุทธกาล   แต่ยุคนีเ้อาสมาธิมาน าปัญญา จึงไม่ไปไหนเลย   สมัย
พทุธกาลเอาปัญญาน าสมาธิจึงมีพระอริยเจ้ามากมาย  เอาปัญญามา
ศกึษาวิธีท าสมาธิเสียก่อน   ศกึษาให้เข้าใจก่อนจึงท าสมาธิทีหลงั  นีค้ือ
ตวัปัญญา  เพราะตวัสมาธิเป็นตวัปริยตัิ  เราไม่เข้าใจว่าปริยัติคืออะไร 
ไม่รู้เร่ืองเลย   สมาธิจึงไม่ก้าวหน้า วนไปมาเหมือนพายเรืออยู่ในสระ  
ท าสมาธิร้อยวนัพนัวนัก็วนอยู่ท่ีแห่งเดียว 

ตัวท่ีจะท าให้ก้าวหน้าจริงๆ คือ ปัญญา   การเดินทางของ
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กนัอยู่ทกุวนันี ้
ปัญญาไม่ได้เกิดจากสมาธิ  ตวัสมาธิท่ีเราท าเพียงเสริมปัญญา

เท่านัน้   เราขาดการศกึษา  สมยัก่อนพทุธศาสนาเกิดขึน้ในโลก  มีผู้ท า
สมาธิอยู่มากมายมหาศาล แต่ละคนท าสมาธิเก่งกันทัง้นัน้  ถึงขัน้รูป
ฌาน อรูปฌาน  ช านาญกว่าเราหลายร้อยพันเท่า  มีดาบสฤาษี
มากมายท าสมาธิได้  แต่ก็ไม่มีใครมีปัญญาเกิดจากสมาธิเลย  เราอ่อน
การศกึษา  ถึงศกึษามาแล้วก็อ่อนปัญญาการครุ่นคิดเหตผุลท่ีเป็นตวัชี ้
ขาด  นีค้ือขาดปัญญาในการศกึษา 

ยกตวัอย่าง สมยัพระพทุธเจ้าของเรา  ก่อนตรัสรู้ได้ไปศกึษากบั
ดาบสฤาษีอยู่สองท่าน ศึกษาอยู่ห้าปีกว่า พระองค์มีความช านาญใน
การท าสมาธิทกุระดบัขัน้ ช านาญทัง้นัน้  ท ามาห้าปีกว่า แต่ปัญญาก็ไม่
เกิดกบัพระองค์แตอ่ย่างใด   พระองค์สร้างบารมีมาทางปัญญาธิกะ  แต่
กลับไปท าสมาธิ จึงหมดสภาพ ปัญญาไม่เกิดขึน้แต่อย่างใด  การท า
สมาธิความสงบมากเกินไปเป็นตัวปิดปัญญาร้อยเปอร์เซ็นเต็ม    
ปัญญาปิดฉากตายตวัทนัที     

ทีนีค้ าว่า ท าสมาธิจิตสงบแล้วน้อมใจไปใช้ปัญญา  ก็มีในต ารา  
แต่ท าได้ท่ีไหน ท าไม่ได้  ค าว่าจิตสงบนัน้ เหมือนคนนอนหลบั ท างาน
ไม่ได้  มีความคิดแตค่ิดไม่ได้เพราะหลบั  จิตสงบมนัลงลกึถึงฌานแล้วก็
คิดไม่ได้ นีข้ดัค าสอนของพระพทุธเจ้าอยู่มาก   ตามหลกัความเป็นจริง
แล้ว  เม่ือจิตลงสู่ความสงบแล้วอย่าไปแตะต้อง  ให้จิตสงบให้เต็มท่ี  
เม่ือความอิ่มตัวพอตวัแล้วจะถอนตวัขึน้มาเอง  จึงน้อมใจสู่ปัญญาได้  
ไม่ใช่จิตสงบจะน้อมใจใช้ปัญญา ท าไม่ได้เลย  ต้องถอนออกมาก่อน  
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เหมือนกบัคนอา่นหนงัสือไม่ได้ อยู่ท่ีไหนก็ไม่มีความคิดท่ีจะอา่น
หนงัสือ  เพราะเขาอา่นไม่ได้  ถ้าเขาอา่นได้เขาก็จะวิ่งหาหนงัสือ  แม้แต่
ภาษาค าพดู  ถ้าพดูภาษาองักฤษได้ เจอฝร่ังมา เขาก็เดินเข้าใส่ไม่กลวั  
แต่ถ้าไม่รู้ภาษาเหมือนหลวงพ่อ ก็ถอยหลงัเลยนัน่แหละ  นัน่คือ ถ้าเรา
ไม่เข้าใจสิ่งใด เราจะไม่ท าสิ่งนัน้  ถ้าคนไม่มีความคิด เห็นอะไรก็เฉยๆ  
เห็นคนตายก็แล้วแต่  ก็ไม่น ามาคิดว่าเป็นธรรมะอะไรเลย  นั่งอยู่กับ
ท่อนไม้ท่อนหนึง่ในป่า ก็ไม่มีอะไรดีขึน้นอกจากฉ่ีราดอใึสแ่ล้วก็ลกุหนีไป   
ไม่มีความคิดอะไรเลย   ถ้าคนมีความคิดปัญญาท่ีดี  เอาไม้ท่อนนีไ้ป
เลื่อยปนูอนท่ีบ้านจะดีไหม  เอาไปท าเป็นโต๊ะเตียงท่ีบ้านจะดีไหม  น่ีคือ
ผู้ มีปัญญา  หรือหากท าอะไรไม่ได้ ก็น าไปฝ่าฟืนหุงข้าวจะดีไหม  น่ีคือ
คนมีปัญญา  ไม่ใช่นัง่ยองๆ อใึสแ่ล้วหนีไป    

ผู้ มีปัญญาต้องรู้จัก โอปนยิโก  ทุกคนเคยสวดทัง้นัน้ แต่น ามา
ปฏิบตัิไม่เป็น  ธรรมะทัง้หมดท่ีเราสวดเป็นหลกัปฏิบตัิทัง้นัน้  แต่เราท า
ไม่เป็น   

เห็นสิ่งใดเป็นทุกข์ภายนอก เห็นคนฆ่ากัน เจ็บป่วยร้องครวญ
คราง  ก็น ามาหาเราว่า  เราก็เจ็บป่วยเหมือนเขา  ทุกข์กายทุกข์ใจ
เหมือนเขา  เห็นสิ่งท่ีเป็นอนตัตา ก็น้อมเข้าหาเราได้น่ี  เช่น เอามะละกอ
ลกูนึง  เอาดินมารถสิบล้อนึง  เอามาขย าใส่กนั  มะละกอก็หมดไปแล้ว  
ไม่มีมะละกออีกแล้ว  กลายเป็นดินไปแล้ว  ร่างกายเราทกุส่วนเม่ือตาย
ไปก็กลายเป็นดิน  น่ีเรามาหลงสมมติคืออตัตากนัอยู่   

มองธรรมะคือ โอปนยิโก ให้เป็น  ผู้ ท่ีจะบรรลธุรรมเป็นพระอริย
เจ้าทัง้หมดในอดีต  เขาจะมองนอกก่อน  เห็นนอกก่อน เอาต ารามา
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เปิดดูเลย เร่ืองพระสาวกต่างๆ  ฆราวาสต่างๆ  เห็นใบไม้ร่วงก็น ามา
พิจารณา  โอปนยิโกเข้าหาตนเอง ก็กลายเป็นพระอริยเจ้า  บางท่านเห็น
ดอกบวัอยู่ในสระ สวยงาม  แล้วพิจารณาความไม่เท่ียง  จึงโอปนยิโก
น้อมเข้าหาตนเอง ก็กลายเป็นพระอริยเจ้า เห็นคนตายก็น้อมเข้าหา
ตนเองวา่เราก็ต้องตาย   น่ีคือสมยัครัง้พทุธกาล  ชดัเจนมาก แต่เรากลบั
ไม่สนใจ   แต่เดี๋ยวนีมี้ความแตกต่างกนัมาก คือสอนกนัเอาข้างในก่อน
ข้างนอก    แต่สมยัพทุธกาลนัน้ เอาข้างนอกก่อนข้างใน  ถ้าเอาข้างใน
ก่อนข้างนอกจะไม่ไปเลย จะอยู่กบัท่ี  ต้องเอาข้างนอกแล้วน้อมเข้าข้าง
ใน   

ตวัอย่างเช่น นายสิงห์ไปช่วยสร้างกะต๊อบให้หลวงพ่อ เม่ือครัง้
ไปวิเวกท่ีเชียงราย  หลวงพ่อเห็นวา่นายสิงห์ขยนัดี ก็ชวนคยุด้วยวา่ สิงห์
เคยบวชรึเปล่า  .... ไม่เคย ....เคยเข้าวดับ้างไหม....เคย แต่ไม่เคยไหว้
พระ  เคยไปคยุเลน่สาวๆ หนุ่มๆ  งานบญุทัว่ไป  แตไ่ม่เคยไหว้พระ  สวด
มนต์ไม่ได้  อ่านหนังสือไม่เป็น  ...หลวงพ่อจึงคยุเล่นทั่วไปแล้วถามว่า
อยากบวชไหม....ไม่อยากบวช  เพราะอ่านหนังสือไม่ได้จึงขี เ้ กียจ  
ภาวนาก็ไม่เอา  ท าไม่เป็นไม่อยากท า ...หลวงพ่อก็ชวนคุยเร่ืองการ
ปฏิบตัิ เขาก็ไม่ยอม ไม่เอา  จึงต้องหาฉากใหม่มาเปลี่ยน  ถามว่าเช่ือ
ชาติหน้าไหม  แกก็ไม่เช่ือ  บาปบุญคณุโทษไม่เช่ือทัง้นัน้  ...แล้วชีวิตนี ้
ต้องการอะไร....เพียงต้องการความเป็นอยู่สบายๆ ในชีวิตปัจจบุนั ...  

หลวงพ่อจึงบอกว่า ถ้างัน้ไม่ต้องปฏิบตัิภาวนาอะไรหรอก  เอา
อย่างนี ้เราคิดโน่นคิดน่ีเป็นไหม ... คิดเป็น....ให้คิดว่าสมบัติท่ีมีอยู่
ทัง้หลายนัน้ ไม่มีอะไรเป็นของตน  ทกุอย่างเป็นเพียงอาศยัซึง่กนัและกนั  
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ไม่ได้  ต้องฝึกท าสมาธความตัง้ใจมัน่ให้เป็น   
ค าว่าตัง้ใจมัน่ เป็นฐานของปัญญา และเป็นฐานของความสงบ

ด้วย  การตัง้ใจมัน่ท าได้สองอย่าง  หนึ่ง การนึกค าบริกรรมก็ท าได้  สอง 
การใช้ปัญญาพิจารณาจดจ่อก็ท าได้  นีค้ือสมาธิตัง้ใจมัน่มีเหตอุยู่สอง
ประการ   

หนึง่ เกิดจากการนกึค าบริกรรม  ให้เกิดความตัง้ใจมัน่  แต่ยงัไม่
ถงึความสงบ  รู้ตวัอยู่ ระลกึได้อยู่  ตัง้ใจมัน่นกึค าบริกรรม 

สอง  ตัง้ใจมัน่ในการใช้ปัญญา  ตัง้ใจมัน่ในการคิด  ความตัง้ใจ
หมายถงึสมาธิ  ความคิดหมายถงึปัญญา  ค าวา่ ตัง้ใจมัน่ในการคิด  คือ
สมาธิกบัปัญญาอยู่จดุเดียวกนั  ท างานร่วมกนั   แตเ่ราฝึกหรือยงั  ยงัไม่
เคยฝึก  เราไปแยกกนัขาดตอน  ปัญญาจะเกิดจากสมาธิความสงบ   ค า
ว่าสมาธิความสงบเราไม่เข้าใจ   คิดว่าสมาธิความสงบจะท าให้เกิด
ปัญญา  เม่ือเกิดปัญญาแล้ว ก็จะเอาปัญญาไปละกิเลสอาสวะให้หมด
ไปสิน้ไปจากใจ  ท าไมพดูกนัง่ายๆ อย่างนี ้ มันท าไม่ได้  นกัปฏิบตัิก็ไป
เข้าใจผิดอย่างนี ้   

ท าไมไม่ศึกษาประวัติครัง้พุทธกาลบ้าง  หนังสือต าราในยุค
ปัจจุบันมีมากมหาศาล  เราไม่เคยศึกษาประวัติพระอริยเจ้าครัง้
พทุธกาลท่านปฏิบตัิกนัอย่างไร  ภิกษุ ภิกษุณี อบุาสก อบุาสิกา ท่ีเป็น
พระอริยเจ้า ท่านปฏิบตัิกนัอย่างไร  ท าไมไม่ดไูม่อ่าน  เราบกพร่อง  เรา
จึงท าไม่ถกู  ทกุคนมีสิทธิเขียนได้หนงัสือธรรมะแต่เพียงคิดขึน้มาเฉยๆ 
แล้วก็มาหลอกกัน หลงกนัอยู่จนทุกวนันี ้ ท าสมาธิไปเถอะเม่ือจิตสงบ
แล้วปัญญาจะเกิดขึน้ หลอกกนัร้อยเปอร์เซ็นต์  สิ่งท่ีเป็นไปไม่ได้ก็สอน
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อย่างนัน้  ต้องค่อยเป็นค่อยไป  เร่ิมจากพืน้ฐานปฏิบตัิง่ายๆ นีก้่อน  ให้
ศึกษาตนเอง  เราเป็นตัวปัญหาใหญ่  เราสร้างปัญหาให้แก่ตัวเอง ใจ
เป็นตัวสร้างขึน้มา ต้องบังคับให้อยู่   ปัญญาเป็นตัวบังคับได้  เป็น
แนวความคิดของตนเองทั ง้หมด หมายถึง  ปัญญาขัน้ โล กียะ  
แนวความคิดนี ้ ท าไมเวลาสร้างปัญหาให้แก่ตนเอง ท าไมขยันสร้าง
นกัหนา  สิ่งท่ีไม่เป็นธรรมกลบัไปขยนัสร้างความคิดให้เกิดปัญหาขึน้กบั
ตนเองได้  เม่ือแนวความคิดสร้างปัญหาให้กับตนเองได้ ก็จะสร้าง
ปัญหาให้กบัคนอื่นเช่นเดียวกนั   

ฉะนัน้ แนวความคิดจึงเป็นปัญหาใหญ่ สร้างปัญหาให้กับ
ตนเองและผู้อื่น  แนวความคิดท่ีจะแก้ปัญหาให้กบัตนเองท าไมไม่อยาก
แก้ ไม่สร้างขึน้มา  ขยันสร้างปัญหาแต่ไม่ขยันแก้  นักปฏิบัติส่วนมาก
มองข้ามพืน้ฐานไป จะไปเอามรรคผลนิพพาน มนัท าไม่ได้  หรือท าได้ก็
ไม่ใช่ขัน้สงูสดุ แล้วก็ล้มลง ทรุดตวั ฐานไม่ดี   

อะไรก็ตาม หากพืน้ฐานไม่ดี ก็ทรุดตวัลงได้ง่าย  ฐานของบ้าน
ไม่ดีก็จะทรุดตวัลง  ถึงก่อขึน้ใหม่ก็ทรุดอีก  เพราะฐานไม่แน่น  นีฉ้ันใด  
ทางกายวาจาถึงจะท าให้ดีอย่างไร  แต่ใจไม่หนักแน่นพอก็จะท าอะไร
ไม่ได้   หนกัแน่นหมายถงึอะไร  สมาธินัน่เอง  ค าวา่สมาธิตวัเดียว คนไม่
เข้าใจ  เดี๋ยวนีเ้ข้าใจแต่ความสงบ  ค าว่าสงบก็ไม่รู้  พยายามท ากันไป  
ถึงพยายามท าก็ท าไม่ได้  เพราะขัน้ตอนของสมาธิเราไม่เข้าใจ  ท าไม่ถกู
หลกัเกณฑ์  ท าไมกระโดดโลดเต้นไปหาสมาธิความสงบ   ไม่ใช่ท าได้
ง่ายๆ นะ  ต้องเร่ิมจากฐานของสมาธิความสงบก่อน คือ สมาธิตัง้ใจมัน่  
ถ้าเราท าสมาธิความตัง้ใจมัน่ไม่ได้  อย่าไปหวงัสมาธิความสงบเลย  ท า
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ไม่มีใครหาบหามไปได้เลย  ถามว่าคนตายท่ีเคยเห็น  มีใครหาบทรัพย์
สมบตัิไปได้บ้างไหม ไม่มีเลย  เราก็เหมือนกนักบัเขา  เราตายไปก็ไม่มี
ทรัพย์สมบตัิอะไรเลย  ชีวิตความเป็นอยู่ท าไร่ท านาเป็นทกุข์  เรามีความ
ทกุข์ในใจ  แตข่องตา่งๆ ไม่ได้เป็นทกุข์กบัเราด้วย   เราทกุข์ใจเพราะยึด
ว่าเป็นของๆ เรา  ให้คิดในสิ่งเหล่านี ้  กลับไปบ้านก็ให้คิดว่า เรามี
สังกะสีก่ีแผ่น  มีถ้วยชามอะไรบ้าง  ให้คิดว่า ไม่มีอะไรแน่นอนเพียง
อาศยัประจ าชีวิตหนึ่งเท่านัน้  มีเงินเท่าไร เงินแต่ละบาทน ามาคิด  หา
มาได้ยังไง  ใช้จ่ายยังไงบ้าง  ให้คิดเร่ืองเหล่านีแ้หละ  สบายมากๆ 
เลย... 

นายสิงห์ก็น ากลบัไปคิด มองเอาเหตผุลประกอบ  เห็นคนตายก็
คิด คิดไปเร่ือยๆ  เม่ือกลับมาหาก็ถามไปว่า พอเข้าใจไหม  ....เข้าใจ
ครับ...นั่นแหละ คิดอีก.... ต่อมาแกก็คิดออกได้  แกเล่าว่า  เม่ือก่อนแก
อยู่ท่ีจังหวดักาฬสินธ์  ต่อมามาอยู่เชียงราย  น่ีคือเกิดความไม่เท่ียงขึน้  
เพราะท่ีดินท่ีนาถูกน าไปท าเขื่อน  เกิดความไม่เท่ียงขึน้  สมบัติต่างๆ 
ต้องเสียไปเพราะน า้ท่วม  เอาความจริงในอดีตมาคิด  ใจมีความทุกข์
อะไรบ้างรือ้ฟื้นขึน้มา  สิ่งภายนอกก่อนภายใน  สิ่งภายนอกมีความ
เปลี่ยนแปลงอะไร  สร้างเร่ืองจากความเป็นจริงขึน้มา  แกก็คิดได้ 
ละเอียดขึน้  โอปนยิโก น้อมเข้าหาธาตขุองตน  เมื่อก่อนเราเป็นหนุ่ม เรา
คิดวา่เราแขง็แรง ผู้สาวชอบ  แตต่อนนี ้เราแก่แล้ว  ไม่เท่ียงเลย  อธิบาย
อนิจจังให้ฟัง  พิจารณาธาตภุายนอกกับธาตภุายในลงสู่อนิจจัง ทุกขงั 
อนัตตา  ทุกสิ่งทกุอย่างให้ท าใจปฏิเสธด้วย  จะคิดธรรมดาไม่ได้  ต้อง
ถึงอกถึงใจ  ....นายสิงห์ก็น าไปคิด  แล้วก็คิดได้  เพราะเขาไม่มีความรู้  
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คิดออกมาแตล่ะอย่างเป็นปัญญาล้วนๆ เลย  ไม่มีปริยตัิแฝงเลย  เพราะ
เขาอา่นหนงัสือไม่ได้  คิดไปแตล่ะอย่างเป็นปัญญา   

หลายวนัแล้ว แกคิดอยู่ ปัญญามนัพุ่งขึน้ แทบนอนไม่หลบัเลย  
เดินคิดอยู่อย่างนัน้  ก็บอกแกไปว่า  เราสามารถคิดได้ทกุขณะ เดิน นั่ง 
ท าอะไรก็คิดได้   ทีนีเ้วลาจะนอน  ให้เราก าหนดใจระลกึรู้ หายใจเข้าก็รู้ 
หายใจออกก็รู้   เราบอกง่ายๆ แค่นี ้  ก าลงัตวันีแ้หละเป็นก าลงัใจเสริม
ปัญญา  หายใจเข้าก็รู้  หายใจออกก็รู้  เราไม่บอกค าบริกรรมพุทโธ 
เพราะแกไม่เข้าใจ   เอาของจริงท่ีแกมีอยู่มาบอก  พอแกท า มีอยู่วนัหนึ่ง 
ก็สขุสงบ แกแปลกใจ แตก่็รู้วา่สขุสงบเท่านัน้   

มีอยู่วันหนึ่ง ญาติโยมมาฟังธรรม หลวงพ่อก็พูดเร่ืองการฝึก
สติปัญญาความเข้าใจ  นายสิงห์นัง่อยู่ไม่ได้  ออกไปเดินจงกรมคนเดียว  
เดินเร็วมาก  เหมือนกับปัญญามนัพุ่งขึน้มา  แล้วสกัพกัแกก็มานัง่  วนั
ต่อมา แกมาเล่าให้หลวงพ่อฟัง แกตัดขาดจากวัตถุสมบัติทัง้หลายทัง้
ปวง ในคืนวันนัน้  ธาตุสี่ลงสู่อนิจจังทัง้หมดในคืนวันนัน้  แกได้บรรลุ
ธรรมเป็นพระโสดาบนั   

น่ีคือตวัอย่าง คนอา่นหนงัสือไม่ออก ความรู้ไม่มีเลย  แต่แกเป็น
พระอริยเจ้าได้  โสดาบันใครบอก  แกรู้เอง  อาการท่ีเกิดขึน้ทัง้หมด 
หลวงพ่อก็เคยผ่านมาหมดแล้ว ตัง้แต่ครัง้เป็นฆราวาส   หลกัการสอง
อย่างคือ ธาตภุายใน ดินน า้ลมไฟ  กบัธาตภุายนอก  ถ้าเราปฏิเสธสอง
อย่างนีไ้ด้ ก็ไม่มีอะไร   ไม่ต้องถงึธรรมะขัน้สงูอสภุะ   เมื่อเราถามอาการ 
แกก็พดูออกมาได้อย่างถกูต้องทัง้หมด  หลวงพ่อเคยเป็นมาก่อนแล้วจึง
รู้จัก  ต่อมา เม่ือปัญญาของนายสิงห์หยุดการโลดโผน  มีแต่ความยิม้
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และคนอื่นฝ่ายโลกียะ  น่ีเอาคร่าวๆ ไว้ก่อน 
ส่วนการปฏิบตัิท่ีเป็นหมวดธรรมจริงๆ หมายถึงอะไร  หมายถึง

หมวดธรรมท่ีน าไปสู่ความสขุความเจริญ เข้าสู่มรรค ผล นิพพาน   ผู้ ท่ี
จะปฏิบตัิธรรมเข้ากระแสสู่มรรค ผล นิพพาน  ต้องปฏิบตัิในใจ  เอาใจ
เป็นหลักยืนหยัดเต็มท่ี   ส่วนกายวาจาเป็นส่วนหนึ่งกับสังคม  การ
ปฏิบตัิธรรมระดบัสงูเอาใจเป็นตวัตัง้  ส่วนใจตวันีพ้ยายามตดัก าลงัของ
ใจได้ไหม  ใจเราอยู่ท่ีไหน  อยู่ท่ีความรู้สกึของใจ  ใจท่ีเป็นไปอยู่ทกุวนันี ้ 
กิเลสตัณหาหนุนใจให้เป็นไป  ก าลังของใจออกมาทางกายวาจา   
ฉะนัน้ต้องตดัก าลงัของใจคือปฏิบตัิทางกายวาจา  กายวาจาเป็นสื่อของ
กิเลสตณัหาท่ีแสดงออกมา  ถึงใจจะมีอยู่ก็ตาม  แต่ก าลงักายวาจาต้อง
ตดัไว้ ควบคมุไว้   

เหมือนสุนัขท่ีกัดคนเก่ง  เรารู้ว่าหากปล่อยออกจากบ้านไป
เม่ือไร  หลดุออกไปเม่ือไร  ก็จะไปกดัคนนัน้  เห่าคนนี ้ จึงต้องพยายาม
ปิดประตเูสีย  อย่าให้ออกจากบ้านไป  ผูกโซ่ไว้  อย่าให้หมาไปกัดใคร  
เราจะได้ไม่เสียเงินเสียทองเดือดร้อน   นีฉ้ันใด  ถึงใจเราอยากจะนึก
อยากจะพดู  ซึ่งจะท าให้คนอื่นเกิดความเสียหาย  เราก็จะอดทนไว้  ไม่
พดู  ให้มนัเน่าคนเดียว  อย่าเอาค าพดูไปท่ิมแทงคนนัน้ ด่าคนนี ้ นีไ้ม่ใช่
นกัปฏิบตัิธรรม  หรือ ทางกายก็เช่นกนั  จะไม่ไปตีคนนัน้หรือเหลือกตา
ใสค่นนี ้   สิ่งท่ีไม่ดีเราจะไม่ให้ออกมาทางกายวาจา  ปิดช่องกิเลสให้อยู่  
แล้วเราต้องมาสอนใจตนเองอันดับหนึ่ง   นักปฏิบัติต้องดีขึน้ให้ได้  
ควบคมุทัง้กาย วาจา ใจ  น่ีคือปัญญาศกึษา    

ส่วนมากเราจะไปศกึษาเอาแต่พระนิพพานอย่างเดียว มนัไม่ใช่
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ส่วนมากนักปฏิบตัิจะพูดไม่คิดหน้าคิดหลงั ไม่ค านึงถึงเหตุถึง
ผลท่ีจะตามมา  น่ีไม่ใช่นักปฏิบัติ   น่ีคือคนพาล   พูดแต่ละค า 
แตล่ะประโยคต้องเลือกคดัจดัสรรค าพดู ให้คนรักเรา ให้มีความสามคัคี
ตอ่กนั 

น่ีคือปฏิบัติต่อค าพูดของตนเอง  ยังปฏิบัติไม่ได้  ไฉนจะไป
ปฏิบตัิทางใจได้  ส่วนมากเรามองข้ามไปมหาศาล   ไปนั่งภาวนาท่ีนั่น
ท่ีน่ี     ไม่ได้พดูกนั ต่างคนต่างนัง่  ต่างคนต่างหายใจนึกค าบริกรรมก็ดี
อยู่  แตเ่มื่อออกจากท่ีภาวนากลบัมาพดูกนัสะเปะสะปะ  ติฉินนินทาคน
นัน้กลา่วร้ายคนนี ้ เหมือนกบัไปปฏิบตัิแตล่ะแห่ง ไปหาความไม่ดีมาพดู
กบัคนอื่นเขา   มาท าให้เกิดความแตกร้าวไม่สามคัคี  มาอ้างตนเองว่า
ปฏิบตัิมาหลายปี   มองข้ามการกระท า ค าพดู ของตนเอง  ปฏิบตัิเอาแต่
ใจอย่างเดียว  คือใจอย่างเดียวมันท าอะไรไม่ได้  ต้องรักษาทางกาย
วาจาไว้ก่อน  เรียกวา่ การปฏิบตัิธรรมต้องเร่ิมจากกายวาจา  เพราะกาย
วาจาเป็นสื่อสงัคมทัว่โลก  เขามองคนปฏิบตัิธรรมเขาไม่มองถึงใจหรอก  
เขามองแค่กายวาจาก็รู้ว่า คนนัน้ปฏิบตัิธรรมถึงไหน    มีธรรมหรือไม่มี 
เขาดตูรงนี ้ หากมีความเรียบร้อย  เขาก็ตดัสินได้วา่คนนัน้มีธรรมประจ า
ใจแล้ว   

หากพดูว่า ตนเองได้ปฏิบตัิธรรมมาเท่านีปี้  หรือรู้ธรรมะหมวด
นัน้หมวดนีก้็ดี  แต่กายวาจาไม่มีทางปฏิบัติได้เลย  แต่ไปออกตัวว่า 
ตนเองปฏิบตัิได้  น่ีคือการโกหกตนเองด้วย  โกหกผู้อื่นด้วย  การปฏิบตัิ
ธรรมด้วยกายงา่ยๆ  น่ีท าได้ไหม  การปฏิบตัิด้วยวาจาง่ายๆ น่ีท าได้ไหม  
น่ีคือจุดส าคญัท่ีเราต้องคิดพิจารณา  น่ีคือการศึกษาธรรมจากตนเอง
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แย้มแจ่มใส ถามนายสิงห์วา่สบายดีไหม ....  สบายมากครับ  .... 
น่ีคือเหมือนสมัยครัง้พุทธกาล  คนไม่มีความรู้อะไร  แต่ก็

สามารถคิดตามหลกัความเป็นจริง  เป็นปัญญาล้วนๆ   เดี๋ยวนีเ้ราเข้าใจ
ผิด  เพราะมีหลกัปริยตัิมากมายมหาศาล คิดว่าเรามีปัญญา แต่แท้จริง
ไม่มีปัญญาเลย  มีแต่ความรู้  เม่ือคิดธรรมะปัญญาต่างๆ ก็คิดแต่
สญัญา  ปัญญาในภาคปริยัติล้วนๆ ท าอะไรไม่ได้เลย  ปัญญาตวันีจ้ะ
ท าให้เกิดความรู้แจ้งเห็นจริงไม่ได้  ละอะไรไม่ได้  หายสงสยัอะไรไม่ได้
สักอย่าง  น่ีคือปัญญาในภาคปริยัติ     มันไม่ เหมือนปัญญาใน
ภาคปฏิบัติ  เขาไม่เอาปริยัติน าหน้า  แต่เอาความจริงเป็นตัวน าหน้า   
เอาความจริงมาลงหลกัไตรลกัษณ์ให้เป็น   การฝึกปัญญาอย่าอ่านมาก  
ไม่เช่นนัน้จะกลายเป็นปริยตัิไปเลย  ดงัเช่น โปฐิละ แปลว่า ผู้แบกคมัภีร์
เปลา่ พดูธรรมะได้ทัง้วนัทัง้คืน  แตไ่ม่มีอะไรดีขึน้      

คนสมัยนี ้พูดกันแต่ปัญญาภาคปริยัติ  ไม่พูดกันเร่ืองปัญญา
ภาคปฏิบัติ  คิดธรรมะอะไรก็หาปริยัติมาเทียบ  จะเทียบท าไม  เอา
ความจริงท่ีเราสมัผัสนะมาเทียบ  คิดตามความสามารถเฉพาะตวั แค่
ไหนแคน่ัน้  การอ้างอิงเอาต ารามาเสริมท าให้เสียโอกาสไป  ให้เราสร้าง
ด้วยปัญญาตัวเองล้วนๆ   สิ่ งกิเลสตัณหากลัวท่ีสุด คือ ปัญญา
เฉพาะตวัของคนๆ นัน้   เร่ืองปัญญาในปริยตัิกิเลสชอบมาก   การศกึษา
ธรรมทัง้หมด กิเลสชอบมาก  เพ่ือกิเลสตณัหาทัง้นัน้  กิเลสตณัหาอตัตา
ครอบครองทัง้หมด  เรารู้ดีอย่างนัน้   อัตตาเกิดจากปริยัติ  อัตตาเกิด
จากความรู้มาก  เราศกึษาธรรมะมาเสริมอตัตาไม่ใช่ละกิเลส   ไปไหนก็
ตาม พระท่ีเก่งไม่พอ เราจึงไม่ฟังเทศน์เพราะเรารู้ดีแล้ว   พอจะคิด
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พิจารณาธรรมะ ก็บอกว่าพอแล้ว รู้แล้ว  ธรรมะหมวดนัน้ก็รู้ หมวดนีก้็รู้  
จึงปิดฉากปัญญาไปเลย   พวกนีค้ือโง่อวดฉลาด  ไม่มีอะไรดีขึน้  คุย
ธรรมะทัง้วันทัง้คืน  แต่ไม่ใช่ความรู้ดีรู้ชอบเลย มีแต่ความโง่  เรียน
ธรรมะมา ไม่ได้น ามาละกิเลส แต่ถูกกิเลสครอบครอง   ลืมตวั  ย่ิงอ่าน
หนงัสือมากก็ย่ิงตวัอวิชชามาก  ไม่รู้ความจริงมากขึน้  ยิ่งมีความรู้มากก็
ย่ิงโมหะมากขึน้  คือความหลง  หลงว่าตนเองรู้มากโดยไม่รู้ตัว  น่ีคือ
ปัญญาไม่มี 

หลวงพ่อจึงบอกว่า  ยอมแพ้คนเป็นเสียก่อน  น่ีคือสิ่งท่ีเรา
ต้องการ  ถ้าแพ้คนเป็นแล้ว  ปัญหาไม่มี  ไปไหนก็ไปได้ทัง้หมดในโลกนี ้ 
ฟังครูบาอาจารย์ได้ทัง้หมด  หรือฟังฆราวาสญาติโยมก็ฟังได้  เราไม่
เก่ียงวา่ใครจะให้ธรรมะเรา  แม้แตเ่ดก็น้อยเราก็ฟังได้ เขาพดูเขาท าอะไร
กนั เราฟังได้ น ามาปฏิบตัิได้  น่ีคือ ตวับงัคบัลดอตัตาลง  ให้เหลือน้อย
ท่ีสดุ แทบไม่มีเลย  รับฟังคนอื่นได้  กราบใครก็ได้  ใครชีท้างให้เรา เรา
กราบได้เลย  คนไม่มีอตัตา ไปไหนก็สบาย   

ตัวอย่างคือ มีโยมคนหนึ่งติดตามหลวงพ่อไปอเมริกา  แก
พิจารณาเร่ืองอตัตาท าให้คนเป็นทกุข์อย่างไร  เน่ืองจากว่าแกเป็นผู้หลกั

ผู้ ใหญ่มีต าแหน่งหน้าท่ีการงานสูง  แกพิจารณาธรรมคือ ตวัไอ (I) ว่า  

ตวัไอ มีสองไอ คือ ไอใหญ่ (I)  กบัไอเลก็ (i)   ไอใหญ่ (I)  ตามหลกัใคร
ไม่ได้เลย ต้องน าหน้าตลอด  เขียนประโยคไม่ได้  เหมือนกับตวัเราถ้า

ใหญ่ขึน้มา ตามหลังเพ่ือนไม่ได้   ไอใหญ่  (I)  เขียนหลังยู (You) 
ไม่ได้   ต้องน าหน้าตลอด   

แตก่่อนหลวงพ่อเคยว่าโยมคนนี ้บอกว่า ความคิดโง่ๆ  เขาโกรธ
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เขา  ต้องยอมโงเ่ข้าไป  น่ีคือ ปริสญัญ ู ศกึษาเพ่ือนมนษุย์ด้วยกนั 
ทีนีก้ารศกึษาตนเองส่วนหนึ่ง  คนอื่นอีกส่วนหนึ่ง ศึกษาทัง้สอง

ฝ่าย  เราศึกษาตนเองได้หรือยังว่า เรานิสัยอย่างไร  พูดอย่างไร  ท า
อย่างไร  ศึกษาเพ่ือน  ศึกษาตนเอง เพ่ือให้ปรับยืดหยุ่นเข้าหากันได้  
ศึกษาธรรมเพ่ือให้เกิดความรักสามัคคีกัน  ถ้าไม่ศึกษาทัง้สองฝ่ายจะ
เกิดปัญหาได้   ศกึษาตนเองพบวา่  เรามีนิสยัเพ่งเลง็คนอื่นเป็นอย่างนัน้
อย่างนี ้ เคยมีหลายคนนักปฏิบัติ  ไปท่ีไหนก็เพ่งเล็งท่ีนั่น  คนนัน้เป็น
อย่างนัน้อย่างนี  ้แล้วน ามาติฉินนินทากันภายนอก   น่ีคือศึกษา
ภายนอกอย่างเดียว แล้วไม่ศกึษาตนเอง  ถ้าคนนัน้ศกึษาตนเองได้  จะรู้
ตนเองวา่ ท าไมเรามีนิสยัเพ่งเลง็คนอื่น  การศกึษาตนเองวา่เรามีนิสยัดา่
คนนัน้ ว่าคนนี ้ ติฉินนินทาคนนี ้  ท าไมไม่ว่าเราคนเดียวว่าเรามีนิสัย
อย่างนี ้ เราต้องแก้ไขนิสยันี ้ ให้เกิดความเห็นชอบเรามีนิสยัอย่างนี ้ต้อง
แก้ไขตนเอง 

สว่นมากนกัปฏิบตัิจะมองข้ามจดุนี ้ มองคนอื่นวา่นิสยัไม่ดีอย่าง
นี ้ แตต่นเองมีนิสยัไม่ดีเพ่งเลง็คนอื่นท าไมไม่พดู  ไม่คิดไม่ค านงึ  น่ีไม่ใช่
นักปฏิบัติเลย  การอยู่ ร่วมกันเป็นกลุ่มต้องให้เกิดความรักกัน  มี
ความเห็นตรงกนั ถ้ามีความเห็นไม่ตรงกนั  ปีนเกลียวกนั จะล าบากท่ีจะ
ให้เกิดความรักความสามคัคี  น่ีคือให้ศกึษาธรรมะด้วยปัญญาทางโลกท่ี
เรามีน่ีแหละ  คนเราทกุคนต้องการอยากดี  อยากให้ผู้อื่นรักเรา สงสาร
เรา  การท าตวัให้ผู้อื่นรักเรา ต้องปฏิบตัิอย่างไร  พดูอย่างไร  การพดูของ
เรานัน้ได้เลือกคัดจัดสรรค าพูดหรือยัง  หรือพูดตามใจชอบ  หรือท า
ตามท่ีอยากจะท า   
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ปัญญาทัง้สามหลกันีต้้องศกึษาให้เข้าใจ ทัง้หยาบ กลาง ละเอียด 
สตุมยปัญญา คือ ปัญญาภาคการศึกษา ศึกษาเร่ืองอะไรบ้าง   

หนึ่ง ศึกษาทางโลก  สอง ศึกษาทางธรรม  การศึกษาทางโลก  ศึกษา
ตามบรรพบรุุษ ครูอาจารย์ ต าราต่างๆ  เพ่ือจะน าหลกัการมาปฏิบตัิไป
ตามโลก  เพ่ือให้เกิดความสจุริต ท าอย่างไร  หาอยู่หากินทางสจุริตกศุล
กรรม ท าไปแล้วเกิดประโยชน์   

ปัญญาศึกษาในทางธรรมคืออะไร  คือ ศึกษาในภาคปริยัติ  
ปริยัติทางโลก  ปริยัติทางธรรม  บางคนศกึษาแต่ปริยตัิทางธรรมอย่าง
เดียว ไม่ศกึษาปริยตัิทางโลก เวลาปฏิบตัิต่อกนัจึงไม่รู้เร่ือง  เวลาพดูต่อ
กนัจงึไม่รู้เร่ือง  เกิดขดัใจกนั  ขดัแย้งกนั  ดดุา่กนันานาประการ  เรียกว่า 
ขาดการศกึษาปริยตัิทางโลก   

การศึกษาปริยัติทางโลก มีสองรูปแบบ  หนึ่ง ศึกษาตามต ารา  
เรียกวา่ ภาคทฤษฎี   สอง การศกึษาภาคปฏิบตัิทางโลก  เขาท าอย่างไร  
เขาศึกษานิสยัซึ่งกันและกัน  เพราะคนแต่ละคนเป็นตวัปริยัติอยู่ในตัว  
เราเป็นปริยัติให้เขา  เขาเป็นปริยัติให้เรา  เป็นปริยัติให้แก่กันและกัน  
ศกึษานิสยัใจคอแตล่ะคน  มีความประพฤติอย่างไร  กิริยาทางกายวาจา
เป็นอย่างไร  ศกึษาความเป็นอยู่ของแตล่ะคน  เราจะไปอยู่กบัคนกลุ่มนี ้
ก็ต้องศกึษาวา่คนกลุม่นีเ้ขาต้องการอะไร  มีนิสยัอย่างไร  เราจะปรับตวั
เข้าหาได้อย่างไร   เพ่ือให้อยู่ด้วยความสขุความสบาย   การศกึษาอย่าง
นี ้ เราต้องยอมเป็นคนโง่ไว้ก่อน  ถ้าท าตวัเป็นคนฉลาดมากเกินไปจะ
ล าบาก จะหาความจริงไม่ได้  ถ้าท าตวัใหญ่เกินไป จะศกึษากบัหมู่ไม่ได้  
ไปอวดฉลาดทางการท าการพดูแล้ว  ไม่มีทางท่ีจะได้ความรู้จากคนอื่น
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หลวงพ่ออยู่ในใจลกึๆ แตไ่ม่โต้ตอบ  พอพิจารณาเร่ืองไอใหญ่(I) ไอเล็ก

(i) เขาก็เลยยอม  ยอมรับว่าตนเองผิด  เม่ือก่อนไอใหญ่(I) มากเกินไป  

ตามหลงัคนอื่นไม่ได้  ไม่มียอมใคร  ถ้าเป็นไอเลก็(i) แล้ว สบายมาก เข้า

ได้ทกุสงัคม  ถ้าเป็นไอใหญ่(I)   ใครพดูธรรมะให้ฟังไม่ได้เลย  ไอเลก็ (i) 

ผสมกับตัวอื่น อ่านเป็นค าๆ ได้ แต่ไอใหญ่  (I)   ตัวเดียวโดดๆ อ่าน
ไม่ได้ท าอะไรไม่ได้เลย  น่ีคืออบุายของเขา                               

ในการอบรมสัง่สอน ให้เราน าอบุายตา่งๆ ไปปฏิบตัิ  ไม่ใช่แค่มา
ฟังเฉยๆ  ไม่มีความหมายอะไร  ส าคญัท่ีให้น าไปปฏิบตัิ   การอบรมครัง้
นี ้มีเวลาสัน้  เหมือนกับดหูนงัดลูะคร  เวลาเขาหยุดเล่น  เขาหยดุตอน
ไหน  เขาหยุดตอนก าลงัมันๆ นั่นแหละ  มันเสียดายก าลงัเข้าด้ายเข้า
เขม็  การอบรมครัง้นีก้็เหมือนกนั จบตอนก าลงัมนัๆ น่ีแหละ   

วนันีเ้ป็นวนัสิน้สดุการอบรม ก่อนจะมาปฏิบตัิธรรม เราได้สัง่เสีย
ญาติๆ เพ่ือนๆ ไว้วา่ เราจะไปปฏิบตัิธรรม  เขาก็จะคอยสงัเกตดวูา่  คอย
รับผลของการปฏิบัติจากเราอยู่  เราจะน าผลการปฏิบัติไปให้เขาดูได้
อย่างไร  คือ กิริยามารยาทการแสดงออก  เม่ือครัง้ก่อนเรามีความคิด
การพูดการท าอย่างหนึ่งอาจไม่เป็นมงคลกับผู้ อื่นเลย   แต่บดันีเ้รามา
เปลี่ยนเสียใหม่ แก้ไขตวัเองใหม่  แต่ก่อนพูดมาก บ่น ดดุ่า พดูเสียงดงั 
ให้ลดลง  ลดทกุอย่างท่ีไม่เป็นสาระ   ส ารวมกายวาจาทกุวิถีทาง  ถึงใจ
จะยังละไม่ได้ ก็พยายามลดกายวาจาลง เพราะเป็นสื่อให้เห็นถึงการ
ปฏิบตัิธรรม  ให้เขาเห็นวา่เราเปลี่ยนไปหน้ามือเป็นหลงัมือ    
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ถ้ากลบับ้านแล้วยงัหงดุหงิดจู้ จี ้เหมือนเดิม  ก็ไม่มีอะไรดีขึน้เลย  
เขาก าลงัมองดเูราอยู่ แกะรอยเราอยู่   วนัไหนหนอผู้ปฏิบตัิธรรมจะกลบั
บ้าน แล้วหน้าตายงัเหมือนเดิมรึเปล่า  ถึงใจเรายังไม่เปลี่ยนแปลง  แต่
ให้เราเอากายวาจาออกหน้าไปก่อน  เพราะกายวาจาเป็นสื่อของสงัคม  
ต้องส ารวมให้ดี  นกัปฏิบตัิธรรม พดูอย่างไร ท าอย่างไร  ฝึกให้เป็น  ถ้า
เห็นการพดูการท าเป็นไปด้วยดี ถงึเราไม่มีอะไรเลย  เขาก็ว่าเรามี  เอาดี
ไว้ก่อนนัน่แหละ  เป็นผลดีต่อสงัคม  ธรรมะส่วนท่ียงัท าไม่ได้ก็พยายาม
ต่อไป  ทัง้ทางกาย ทางวาจา ทางใจ  พยายามแก้ไขปรับปรุงปัญหาให้
หมดไป  อย่าสร้างปัญหาให้กบัหมู่คณะ  สงัคมก็จะเกิดความเป็นธรรม 
การพดูการท าให้เกิดความเป็นธรรมทัง้หมด  เร่ิมปฏิบตัิจากใกล้ตวั  คน
จะรักกนั เกลียดกนั ก็เน่ืองมาจากกายวาจา  ต้องระมดัระวงัสองอย่างนี ้
ให้ดี  ส่วนเร่ืองใจก็พยายามแก้ปัญหาไปด้วย  น่ีคือหลักภาวนาใช้
สติปัญญาท่ีหลวงพ่อเน้นหนักท่ีสุด  ถ้าขาดสติปัญญาแล้วปัญหาจะ
เกิดขึน้  หรือแม้กระทัง่ไม่รู้ตวัว่าปัญหาเกิดขึน้แล้ว  นีค้ือลืมตวั  ให้พวก
เราหมัน่รู้ตวัอยู่เสมอ  หมัน่ฝึกฝนอบรมตวัเองอยู่เสมอ  ปัญญาอบรมใจ
สอนใจตัวเองให้เป็น  ถ้าปัญญาเตือนใจไม่ได้ก็ยากจะปฏิบัติได้  ตน
เตือนตน  ตนสอนตน  เทศน์ตนเองเป็น  สอนตนเองเป็น  ถ้าท าได้อย่าง
นีอ้ยู่ท่ีไหนก็ได้  พึง่ตนเองได้ ดงัค าวา่   

อัตตาหิ อัตตโน นาโถ  พึ่งสติปัญญาสอนตนเองเป็น  ให้มี
เหตผุล  คิดก่อนท า  คิดก่อนพดู  เอาละ สมควรแก่เวลา 
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สอนของพระพุทธเจ้าก็วางรากฐานอยู่   คือ ปัญญามาก่อนสมาธิ  
ปัญญามาก่อนศีล  คือ มรรค 8  ปัญญามาก่อน   การสอนปัญญา สอน
อย่างไร  คือ สอนให้คนรู้จกัใช้ความคิดของตนเอง  ใช้ปัญญาของตนเอง  
ทัง้ท่ีปัญญาของคนมีอยู่แล้ว  แต่ไม่ได้อบรมสั่งสอน  เป็นปัญญาดิบๆ 
ขัน้พืน้ฐาน  เรียกว่า ปัญญาขัน้โลกียะ  เราน ามาฝึกอบรมให้ปัญญาตวั
นีเ้ดน่ขึน้ ฉลาดขึน้  เราคิดไปในทางโลกทางสงสารมากมาย  ปัญญาตวั
นีค้ิดดีก็ได้  คิดไม่ดีก็ได้  คิดถูกก็ได้  คิดผิดก็ได้  แต่ปัญญานีจ้ะน ามา
คิดให้ถูกอย่างเดียว ไม่ให้ผิดท าอย่างไร  ปัญญาตัวนีมี้ความเห็นเป็น
ฐาน  ถ้าความเห็นของคนเห็นอย่างไร  แนวความคิดก็จะเป็นไปอย่าง
นัน้   ถ้ามีความเห็นผิด แนวความคิดก็ผิด  ปัญญาก็ผิด  ถ้ามีความเห็น
ถกู แนวความคิดก็ถูก  ปัญญาก็ถูก  การฝึกปัญญาแนวความคิดนีเ้อา
มาแก้ความเห็น    

ธรรมดาความเห็นของเราเป็นไปนานาประการ  เข้าใจผิดตาม
ความเห็นของตนเอง  หลกัปัญญาคือแก้ไขความเห็น  เอาความคิดมา
แก้ความเห็น  เอาเหตผุลมาเป็นตวัตดัสินว่าผิดหรือถกู  น าเหตไุปหาผล   
เหตอุย่างนีถ้้าท าตามอย่างนี ้ ผลจะเป็นอย่างไร  ถ้ามีความเห็นอย่างนี ้ 
พดูออกไปอย่างนี ้ ผลจะเป็นอย่างไร  น่ีคือการตามเหตไุปหาผล    ถ้า
ผลออกมาอย่างนี ้เป็นสิ่งท่ีไม่ดี  แสดงว่าเป็นความเห็นไม่ดี ความเห็น
ผิด   ต้องแก้ความเห็นใหม่  เปลี่ยนความเห็น  เอาปัญญาคือความคิด
ของเรามาแก้ไขความเห็นของตนเอง  น่ีเป็นหลกั 

ปัญญาค าเดียวนี ้มีอยู่ 3 ประเภท   
       1. สุตมยปัญญา     2.จินตามยปัญญา    3.ภาวนามยปัญญา
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