


ชั่วฟ้าดินสลาย
หลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ





ค�าปรารภ
ในช่วงชวีติของหลวงพ่อ ท่านได้เทศน์โปรดชาวโลกทัง้หลาย

มากมายกว่า ๕๐๐ กัณฑ์ เราได้ถอดเทปออกมาจัดท�าเป็นหนังสือ 

เพ่ือว่าค�าสอนของหลวงพ่ออนัมีค่า จะได้เป็นประโยชน์สงูสุดส�าหรบั

ทุกท่าน เพราะมีหลายๆ ท่านที่ถนัดที่จะอ่านมากกว่าฟัง 

จะสงัเกตได้ว่าหลวงพ่อจะเทศน์ค�าสอนแตกต่างกันในแต่ละ

วาระ เช่น เทศน์ในงานศพ งานบุญ หรือเทศน์โปรดญาติโยม       

พระภิกษุ สามเณร หรือนักปฏิบัติที่มุ่งตรงต่อมรรคผลนิพพาน

หนงัสอืทีจ่ะออกมาชดุนีจ้ะมทีัง้หมด ๑๐ เล่ม จะเป็นกณัฑ์

เทศน์โปรดพระภกิษุ สามเณร ในช่วงระหว่างปีพ.ศ. ๒๕๓๗ ถงึพ.ศ. 

๒๕๔๓ ผู้จัดท�าเห็นว่าเป็นประโยชน์มหาศาลไม่เฉพาะต่อนักบวช

เท่านัน้ แต่จะเป็นประโยชน์ต่อผูท้ีห่วงัความสขุเลก็ๆ น้อยๆ ในชวีติ 

จนถึงผู้ที่หวังนิพพาน ในแต่ละตอนของเนื้อหาสาระ จะมีเคล็ดลับ

และเทคนิคที่จะช่วยประติดประต่อความข้องใจในขณะปฏิบัติ ซึ่ง

ขณะนี้ปราศจากหลวงพ่อที่จะเป็นผู้ตอบค�าถาม

หนังสือทัง้ ๑๐ เล่มนี ้ ได้รวบรวมมาจากการถอดเทปหลาย 

ม้วนด้วยกนั ตัง้ชือ่เสยีใหม่ ซึง่ฟังแล้วอาจสะดดุใจผูอ่้านอยูบ้่าง แต่

เนื้อหาสาระจะยังคงเป็นค�าสอนของหลวงพ่อทูลอยู่อย่างสมบูรณ์ 

ลองอ่านดสูกันดิ คณะผูจ้ดัท�าได้ใช้เวลาและความสามารถเตม็ทีก่บั



หนังสือชุดนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้อ่านจะได้ประโยชน์สม

เจตนารมณ์

หลวงพ่อได้พยายามที่จะสื่อความหมายค�าสอนของ     

พระพุทธองค์ให้เข้าใจได้ง่ายและปฏบิติัตามได้ เพือ่ว่าเม่ือปราศจาก

หลวงพ่อแล้ว ลูกศิษย์ก็จะยังเดินทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ช่วยถอดเทปทั้ง ๑๖ ชุดนี้ ได้แก่  

คุณพิราศิณี คุณเบญจ์ คุณฬฌญา พระทวี และพระดร.ณัฐ ผู้ช่วย

ตรวจทานในภาคภาษาบาลแีละจัดท�ารปูเล่ม และโดยเฉพาะอย่างยิง่ 

คุณธนวัช (โหน่ง) ที่ช่วยเป็นที่ปรึกษาในการตั้งชื่อหนังสือและ

ออกแบบปกทัง้หมด เดก็ชายณฐัวชัต์ (น้องกร) ผูว้าดภาพประกอบ

ในเล่ม และคุณโสรัตยา (หมออิ๋ว) ผู้เป็นธุระในการจัดพิมพ์

ขออนโุมทนากบัทกุท่านแม้ไม่ได้เอ่ยนามมาในทีน่ี ้ทีม่ส่ีวน

ช่วยให้หนังสือชุดนี้ ส�าเร็จออกมาได้สมเจตนารมณ์ตามที่

หลวงพ่อทูลเคยตั้งใจไว้

ขอกุศลผลบุญที่เกิดจากการกระท�าน้ี จงส่งผลให้ท่านท้ัง

หลายบรรลุเป้าหมาย ไม่ว่าทางโลกหรือทางธรรมโดยสมบูรณ์ ให้

ปัญญาเกดิจนเป็นทีพ่ึง่ของตวัเองได้ ให้ทางสว่าง บรรลถุงึมรรคผล

นิพพานในเร็ววัน ในชาตินี้ ด้วยกันทุกถ้วนหน้าด้วยเทอญ

แม่ชีโย 

๘ มกราคม ๒๕๕๖



	 ถ้ารู้ความจริงสักนิด	 เราจะไม่ปรารถนาเลยกับค�า

ว่า	 “ช่ัวฟ้าดินสลาย”	 แต่เราจะขอใจที่รู้จริงเห็นจริงตาม

ความเป็นจรงิของโลก	ใจทีรู่ด้รีูช้ัว่	ใจทีฉ่ลาด	จะได้ไม่ท�าร้าย

ตัวเอง	ไม่ท�าผิดซ�้าซาก

ถ้าอยากรู้มากกว่านี้	ก็ตามหลวงพ่อทูลมาเลย...





แค่ประโยคเดียว



แค่ประโยคเดียว

การฟังธรรมที่ผ่านมาแล้ว ไม่ว่าคืนนี้ก็ดี เมื่อคืนที่

อาจารย์บญุเพง็อธิบายให้ฟังในแง่มมุต่างๆ ของการปฏบิตั ิเรา

ฟังเมือ่คนืมีจุดไหนทีไ่ม่เข้าใจ ถ้าเรามีกระดาษ ปากกา จะเขยีน

ข้อความมาก็ได้ มาถามหลวงพ่อก็ได้ จะอธิบายเพิ่มเติมให้ จะ

แปลให้ชดัเจนลงไปมากกว่าน้ัน หรอืได้ยนิได้ฟังจากองค์อืน่มา

ก็ตาม เมื่อได้ยินได้ฟังมาแล้ว อุบายหรือธรรมะหมวดนั้นๆ ยัง

ไม่ชัดเจน ยังไม่เข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง ถ้ามีหนังสือมีข้อความ

เขียนมาถามหลวงพ่อ ก็จะอธิบายเพิ่มเติมให้ฟังได้ นี่เรียกว่า

ขยายความออกให้มันชัดเจนมากขึ้น เพื่อความกระจ่างในการ

จะน�าไปปฏิบัติ 

คือธรรมะปฏิบัตินั้น ถ้าเราท�าความเข้าใจในหลักการ

จรงิๆ แล้ว การปฏบิตัจิะค่อยๆ เป็นไปได้ตามนัน้ มันคลมุเครอื 

มันไม่ชัดเจน จะเกิดความสงสัยขึ้นมาว่า เราถูกไหมหนอ เรา

ผิดไหมหนออยู่นั่นแหละ ส่วนมากจะเข้าใจว่าเราถูกไหมหนอ

นั่นเอง หรือปฏิบัติไปแล้ว ก็จะคิดว่าเราอยู่ขั้นไหน ปฏิบัติ

๒



ขอใจ

อย่างไร มันคิดหาขั้นหาตอนกันอยู่อีก 

แต่การปฏิบัติเดี๋ยวนี้มันมีหลายวิธีมากเกินไป มันไม่

เหมือนคร้ังพุทธกาลที่พระพุทธเจ้าได้สอน ในครั้งพุทธกาลที่

พระพทุธเจ้าสอนนัน้ คนในยคุนัน้ไม่ได้อ่านต�าหรบัต�ารา หนงัสอื

ธรรมหมวดหนึ่งก็ไม่เข้าใจ ประโยคหนึ่งก็ไม่เข้าใจ ไม่เคยอ่าน

ต�าราในยุคนั้นๆ

เม่ือเขาได้ยินได้ฟังจากพระพุทธเจ้าก็ดี ได้ยินธรรมะ

จากพระอริยเจ้าก็ดี เมื่อเขาได้ยินแล้ว ก็น้อมเอาธรรมะหมวด

ที่เขาได้ยินได้ฟังนั้น ซึ่งแค่ ๑ ประโยค ๒ ประโยค เท่านั้นเอง 

เขาจ�าได้ เขาก็น�าเอาไปปฏิบัติด้วยความสามารถของเขาเอง 

โดยไม่ต้องพึ่งต�ารา ต�าราหมวดนั้นเป็นอย่างนั้น ต�าราหมวดนี้

เป็นอย่างนี้ ไม่เหมือนเรายุคนี้ นี่ไม่ใช่ 

เมือ่เขาได้ยนิได้ฟัง เขากเ็อาสิง่ทีไ่ด้ยนิได้ฟังนัน่แหละ 

ไปครุน่คดิ ไปตรกึตรอง พจิารณาด้วยปัญญาเฉพาะตวัล้วนๆ 

ไปเลย ก็มีความเห็นเป็นไปตามเหตุตามผลที่เขาเข้าใจ เมื่อ

เขาเข้าใจอย่างนั้น เขาก็ท�าใจตามนั้นได้ เมื่อมีความเข้าใจ

ตามหลักเหตุผลอย่างนั้นแล้ว เขาก็ลุล่วงเป็นพระอริยเจ้าได้ 

ไม่ใช่เรื่องใหญ่ ฉะนั้นเรียกว่า ในครั้งนั้น คนยุคนั้นสมัยนั้นเขา

บรรลุธรรมเป็นพระอริยเจ้า เขาอาศัยปัญญาเป็นหลักส�าคัญ

๓



ยังไม่ถึงขั้น



ขอใจ

หลกัสมาธมิเีสริมไหม มเีสริมอกีจดุหน่ึง น่ันคือสมาธิ

ความตั้งใจมั่น คนเป็นพระอริยเจ้าในครั้งพุทธกาลยังไม่ถึงขั้น

สมาธิความสงบ จ�าไว้ให้ดีนะ เพราะเขาไม่เคยนึกค�าบริกรรม 

พระอรยิเจ้าหลายคนต่อหลายคน เกอืบท้ังหมดในคร้ังพทุธกาล 

เกือบเป็นแสนๆ องค์น่ะ ทั้งฆราวาสก็ดี เป็นพระก็ดี ส่วนมาก

เขาจะไม่รู้เรื่องเลยว่า ท�าสมาธิจิตสงบเป็นอย่างไร การนึก

ค�าบริกรรมให้จิตสงบเป็นอย่างไร เขาจะไม่รู้เรื่องเลย ถึงจะไป

ถามพระอริยเจ้าในคร้ังพุทธกาลน้ัน เขาจะไม่เข้าใจว่าสมาธิ

ความสงบเป็นอย่างไร เขาจะไม่รู้ ไม่เหมือนในยุคนี้สมัยนี้

ส่วนใหญ่แล้วเขาเอาสมาธิเหมือนกัน แต่เป็นสมาธิ

ความตัง้ใจมัน่ เพราะสมาธคิวามตัง้ใจมัน่นีเ้ป็นฐานของปัญญา 

เป็นองค์ประกอบของปัญญาโดยตรง ตัวสมาธิความตั้งใจมั่นนี้ 

ไม่มีการนึกค�าบริกรรม ยังไม่ถึงขั้นสงบ แค่ใช้ปัญญาพิจารณา

ตามเหตุตามผล ด้วยเหตุและปัจจัยต่างๆ นั้น จิตมีความตั้งมั่น

ในการพิจารณา

๕



ยังไม่ถึงขั้น

ตัง้มัน่ ค�าเดยีวนัน้ คอืตัง้มัน่ในการพจิารณา มคีวามตัง้ใจ 

ในการพจิารณาด้วยปัญญา ถ้ามีความตัง้ใจม่ันในการพจิารณา

อยู่อย่างนี้ นั่นแหละเขาว่ามีสมาธิความต้ังใจมั่น โดยไม่ต้อง

ผ่านในค�าบริกรรมเป็นสื่อ ในครั้งพุทธกาลเขาท�าอย่างนั้น เขา

จึงได้บรรลุมรรคผลเป็นพระอริยเจ้า

เมือ่เขาใช้ปัญญาพจิารณาไปอยูอ่ย่างนัน้ เขากไ็ม่สงสยั

ลังเลว่า ธรรมะหมวดนั้นเป็นอย่างไร หมวดนี้เป็นอย่างไร เขา

ก็ไม่สนใจ เพราะเขาไม่ได้อ่านต�ารา แต่เขาก็มีความเข้าใจว่า 

นี่ถูกต้องตามเหตุตามผลหรือไม่ เขามีความเข้าใจเพียงเท่านั้น 

นี่คือครั้งพุทธกาลเขาท�ากัน

เดี๋ยวนี้หลักการใหญ่ๆ ที่ท�าสมาธิความสงบ ท�าไมจึงมี

เกดิขึน้ อนันีม้นัมสี�าหรบับางบคุคล คนบางคนในครัง้พทุธกาล

นัน้ แต่ก่อน ชาตก่ิอน ภพก่อน เขาเป็นดาบสฤาษชีไีพรมาก่อน 

มีนิสัยเคยท�าสมาธิมา เขามีความเพียรในการท�าสมาธิมา เคย

มีฌานมาในอดีต เคยมีอรูปฌานมาในอดีต เขาคนนั้นเคยไป

พรหมโลกหลายภพหลายชาติ หลายครั้งหลายหน ถ้าผู้มีนิสัย

อย่างนี้ จะมาให้ฝึกปัญญาล้วนๆ เขาท�าไม่เป็น จ�าเป็นต้องมี

อบุายวธิโีดยให้เขาท�าสมาธก่ิอน ให้จติมคีวามสงบก่อน เมือ่จติ

๖



ขอใจ

เขาเหล่านั้นมีความสงบแล้ว นั่นแหละเขาจะเริ่มใช้ปัญญาได้ 

แต่คนประเภทนีม้น้ีอยนดิเดยีว ไม่กีค่นในครัง้พุทธกาล 

แต่นักปฏิบัติในยุคนี้สมัยนี้ ก็เลยไปถือเอาเยี่ยงอย่างของคน

กลุม่น้อยเหล่านีม้าเป็นหลกัปฏบิตัว่ิา ต้องท�าสมาธก่ิอนทุกครัง้ 

จิตสงบอย่างนั้น จิตสงบอย่างนี้ ก็เลยเอาคนกลุ่มน้อยที่มี

ลักษณะอย่างนี้มาเป็นฐาน เป็นตัวอย่างของการปฏิบัติ

๗



ใจคล้อยตาม



ขอใจ

ถ้าบคุคลกลุ่มหน่ึงมฐีานทางปัญญาวมิตุ ิให้สงัเกต

ดตูวันี ้คนกลุม่นัน้มีฐานเดมิของเดมิ หรอืว่ามนีสัิยเดิม วาสนา

เดิมเป็นปัญญาวิมุติ จะมาท�าเจโตวิมุติ คือท�าสมาธิก่อนได้

ไหม ไม่ได้ ไม่เข้ากัน ไม่ใช่ว่าคนทุกคนจะมาท�าสมาธิจิตสงบ

ได้กันทั้งหมด ในครั้งพุทธกาล พระอริยเจ้าเขาบรรลุธรรมโดย

ปัญญาวิมุติมากกว่าผู้ท�าสมาธิ หรือเจโตวิมุติ หลายสิบเท่า

เราทั้งหลายยุคนี้สมัยนี้ จึงว่าการศึกษาธรรมะ อุบาย

การปฏิบัติไม่เข้าใจ คือไม่ได้ศึกษาประวัติพระอริยเจ้าในครั้ง

พทุธกาลว่าเขาท�ากนัมาอย่างไร กเ็ลยท�าตามคนกลุม่น้อยเป็น

เหตุ พระอริยเจ้าส่วนใหญ่จะเป็นฝ่ายปัญญา                                                                                                                                           

ยกตัวอย่างเช่น เหล่าประชากรของพระเจ้าพิมพิสาร 

จ�านวน ๑๒๐,๐๐๐ คน ทีพ่ระเจ้าพมิพสิารได้ร้องป่าวประกาศ

ให้มากราบไหว้คารวะพระพุทธเจ้า หรือได้มาฟังธรรมของ

พระพุทธเจ้า เมื่อเขาจ�านวนนั้นมาถึง จ�านวน ๑๒๐,๐๐๐ คน

นั้นเขาท�าอย่างไร ต้องดูที่จุดนี้

๙



ใจคล้อยตาม

เม่ือคนจ�านวนนัน้มาถงึ บางคนกราบไม่เป็นด้วยซ�า้ ไม่

ต้องว่า นะโม จะว่า นะโม สามครั้ง ว่าเป็นไหม ไม่เป็น เพราะ

เขาไม่เคยศึกษาเรื่องศาสนาพุทธมาก่อน จะให้อาราธนาศีล ๕ 

ได้ไหม จะว่าศีล ๕ ได้ไหม ว่าไม่ได้ จะสอนให้เขาท�าสมาธิได้

ไหม สอนไม่เป็น เพราะเขาไม่ได้ศึกษาสมาธิมาก่อน จะว่าจิต

สงบอย่างนัน้ จติสงบอย่างนี ้มีไหม ไม่มี ถ้าไม่มีอย่างน้ีพระพุทธเจ้า

สอนอย่างไร ให้ดูตรงนั้น

พระพุทธเจ้าสอนความเห็นชอบ เพราะคนเหล่านั้นยัง

เป็นมิจฉาทิฏฐิลึกๆ อยู่ ก็เหมือนพวกเราทั้งหลาย คือสอนให้

เขารูจ้กับาปบุญคุณโทษ ให้รูจั้กศีลรูจั้กทาน ให้รูจ้กัการภาวนา

ปฏบิตั ิเรยีกว่า ทานมยั ศลีมยั ภาวนามยั เรยีกว่า บญุกริยิาวตัถ ุ

เมื่ออธิบายธรรมะอย่างนี้ไปเรื่อยๆ ท�าไมเขาเหล่านั้น

จึงมีความรู้ความฉลาด มีปัญญารู้เท่าทัน มีความรู้คิดตาม 

พระพุทธเจ้าได้ เพราะเขามีปัญญาเฉพาะตัว พระพุทธเจ้า

อธบิายธรรมะไปอย่างไร ปัญญาเขากส็อดแทรกไปพจิารณา

ตาม การพิจารณาตามแล้วยังไม่พอ ยังท�าใจให้เป็นไปตาม

นั้นด้วย ล�าพังพิจารณาตามอยู่ ถ้าท�าใจไม่เป็นไปตามนั้นก็

ไม่ได้อะไร มนัต้องท�าใจให้คล้อยตาม คล้อยตามธรรมหมวด

๑๐



ขอใจ

น้ัน เช่ือตาม เห็นจรงิตาม ทัง้เหน็ทัง้รู้ ทัง้รู้ทัง้เหน็ ตามค�าสอน 

ของพระพทุธเจ้าไปเร่ือยๆ ว่า อบุายทีพ่ระพทุธเจ้าสอนทัง้หมด

เป็นอย่างนี้ๆ มีปัญญารอบรู้ในค�าสอน ปัญญารอบรู้ตามเหตุ

ตามผล ตามความเป็นจรงิ พระพุทธเจ้าอธบิายธรรมะไปอย่างไร 

เข้าใจตามนั้นทุกส่วน ตามปัญญาของตัวเองด้วย 

คือการฟังเทศน์ในครั้งนั้น ไม่ใช่ฟังเอาความรู้อย่าง

เดียว คือฟังให้เกิดความเห็นจริงอีกขั้นหนึ่งๆ เพราะ

ความเห็นจริงเป็นจุดเด่น เป็นจุดส�าคัญในการปฏิบัติธรรม 

เมื่อคนเหล่านั้นฟังธรรมพระพุทธเจ้าไป พอจบเท่านั้นเอง คน 

๑๑๐,๐๐๐ คนสามารถบรรลุธรรมเป็นพระอริยเจ้าได้ ทั้งๆ ที่

ว่า นะโม ไม่เป็น ทั้งที่ว่าศีล ๕ ไม่รู้เรื่อง เขาฟังเทศน์ฟังธรรมะ

ด้วยปัญญา เขาไม่ได้พูดหรอก สมาธิสงบอย่างนั้น สงบอย่าง

นี้ เขาไม่ได้พูด เพราะเขาไม่รู้ 

ในปัจจุบันนี้ นักภาวนาปฏิบัติจะท�าสมาธิสงบแข่งกัน 

แต่ต้องการมรรคผลนิพพาน ต้องการพ้นทุกข์ ต้องการความรู้

จริงเห็นจริง ไปหามาจากที่ไหน ใครเป็นคนสอนค�าพูดอย่างนี้ 

นี่คือเราไม่เข้าใจหลักปฏิบัติในคร้ังพุทธกาลน่ันเอง มันถึง

ยุ่งๆ กันอยู่

๑๑



เลือกหัวหน้าโค



ขอใจ

เม่ือหลวงพ่อทูลอธิบายให้ฟังอย่างน้ี ก็มคี�าถามอกีว่า 

ท�าไมหลวงพ่อทลูไม่พดูเหมอืนองค์อืน่ เอาแล้ว ไปหาเทยีบกบั

องค์นั้นบ้าง องค์นี้บ้าง มันก็คนละเรื่องกันอีก ก็ถ้าเทียบอย่าง

นัน้ ไอ้ความแตกต่างในการอธบิายธรรมะมนักต้็องม ีถ้าเป็น

เช่นนั้น เราพอจะตัดสินใจได้ไหมล่ะว่า ธรรมะทั้งหมดที่

หลวงพ่อทลูอธบิายไปนีก้ด็ ีหรอืฟังองค์อืน่มากด็ ีให้เราตดัใจ

ได้เลยว่า เราจะเอาองค์ไหนเป็นหลัก ก็บอกแล้วว่าอุบาย

ธรรมะไม่เหมือนกัน 

ถ้าเราท�าใจเอาไว้ว่า เราจะเอาองค์ไหนเป็นหลัก เป็น

ตัวน�า ก็เหมือนกับฝูงโคทั้งหลายเลือกหัวหน้าโค ซึ่งหลวงพ่อ

เคยเปรียบเทียบให้ฟังมาแล้ว ฝูงโคก�าลังแสวงหัวหน้าโคอยู่ 

หัวหน้าโคนั้นก็มีหลายตัว ตัวไหนเรามีความมั่นใจว่า มีก�าลัง

ความสามารถ ดูลักษณะท่าทางต่างๆ พร้อมแล้ว เราก็จะ

สามารถเลือกโคตัวนั้นเป็นหัวหน้าพาเราข้ามกระแส ข้ามอก

แอ่งแก่งกันดารได้ ตัวนี้เป็นตัวส�าคัญ 

๑๓



เลือกหัวหน้าโค

ถ้าเราเลือกหวัหน้าโคถกูตวั เรากพ็อจะมสีทิธิ ์มส่ีวน 

พอจะข้ามกระแส ถึงจะข้ามไม่พ้นไปได้ในชาตินี้ แต่ก็มี

ความหวงั ในขณะทีก่�าลงัลอยข้ามไป ถึงจะยงัไม่ถึงฝ่ังก็ตาม 

ก็ยังดีว่าลอยตามหลังเพื่อน ลอยถูกทิศถูกทาง มั่นใจว่า อีก

สักวันหน่ึงเราจะถึงฝั่งได้เหมือนเพ่ือนๆ ที่เขาเดินไปก่อน 

ผ่านไปก่อนแล้ว นี่กลุ่มหนึ่ง 

โคอีกกลุ่มหนึ่งอาจจะมองเห็น เอาองค์นี้แหละ มัน

ถูกใจเรา การถูกใจเรากับถูกความจริง จะเอาอะไรเป็นหลัก

ประกนั เพราะถ้าโคตัวนัน้ ดลีูลาท่าทางกระฉบักระเฉง เหมอืน

กับว่าบึกบึน มีก�าลังวังชา พร้อมทุกสิ่งอย่าง เราก็จะคิดว่า โค

ตัวนี้มีก�าลังวังชาดี มีความแข็งแรงก�าย�า ล�่าสัน พอจะพาเรา

ทั้งหลายข้ามกระแสภพนี้ไปได้ นี่ความเข้าใจของเรา เข้าใจ

อย่างนั้น ทั้งที่โคตัวนั้นไม่เคยข้ามกระแสมาก่อน ความส�าคัญ

มันอยู่ตรงน้ีเองว่า โคตัวที่ว่ามานั้นเคยข้ามกระแสมาก่อน

ไหม ถ้าโคตัวนั้นไม่เคยข้ามกระแสมาก่อน แต่เราเข้าใจว่า 

เป็นโคข้ามกระแสมาแล้ว อนันีค้วามจรงิกบัความถกูต้องมนั

ไม่สอดคล้องกัน

หากว่าเราเดินตามหัวหน้าโคตัวนั้นไป ด้วยความที่โค

๑๔



ขอใจ

ตวันัน้ไม่เคยข้ามกระแส กจ็ะพาฝงูโคทัง้หลายเหล่านัน้วนเวยีน

อยู่ในอกแอ่งแก่งกันดาร ในวังวนต่างๆ สุดท้ายก็ถูกวังวน วน

ไป และจมหายไปในมหาสมทุร ทัง้หัวหน้าโคและฝงูโคทัง้หลาย 

ถ้าเป็นอย่างนี้เราจะติใครได้ ส่วนมากก็จะติว่า หัวหน้าโค

นั่นแหละ ว่าหัวหน้าโคเราไม่ดี พาเรามาตายกลางทะเลไป

ซะแล้ว ความจริงแล้วสมควรติเราเองว่า เราเลือกหัวหน้า

โคไม่เป็น เพราะเราไม่มีปัญญาในการเลือก

๑๕



ดาบสองคม



ขอใจ

นี้ฉันใด การภาวนาปฏิบัติในยุคนี้สมัยนี้ ไม่เหมือน

ครัง้พทุธกาลแล้วนะ ความแตกต่างกันนานาประการมมีากมาย

เหลือเกิน การอบรมธรรมะหรือการปฏิบัติในมุมแง่ต่างๆ ใน

ครั้งพุทธกาลนั้น บรรดาญาติโยมทั้งหลายหรือพระสาวกทั้ง

หลาย ไปฟังเทศน์ครูบาอาจารย์พระอรหันต์ ร้อยองค์พันองค์ 

จะเหมือนกันทั้งหมด ความแตกต่างจะไม่มี คนร้อยคนพันคน

ไปฟังเทศน์พระร้อยองค์พันองค์มาก็ตาม จะไม่มาถกเถียงกัน

ว่า อาจารย์เธอเทศน์อย่างไร สอนอย่างไรมา ไม่เคยถามกัน

อย่างนัน้ พระมหาโมคคลัลานะสอนอย่างไร พระสารบีตุรสอน

อย่างไร พระมหากัสสปะ พระอานนต์สอนอย่างไร ไม่มีค�าถก

เถียงว่า สอนอย่างไร เพราะมันเหมือนกัน อย่างที่พระอริยเจ้า

สอนธรรมะครัง้พทุธกาล ก็สอนเหมอืนกนั อบุายเหมอืนกนัเป๊ียบ

เลย ไม่ผิดกันแม้แต่อักขระเดียว เพราะฉะนั้นญาติโยมจึงไม่

เถียงกันว่า องค์นั้นเทศน์แตกต่างจากองค์นี้ 

แต่เดี๋ยวนี้ความแตกต่างกันในลักษณะนี้ มันได้เกิดขึ้น

๑๗



ดาบสองคม

แล้ว ว่าองค์นั้นเทศน์ไม่เหมือนองค์นี้ ส�านักนั้นเป็นอย่างนั้น 

ส�านักนี้เป็นอย่างนี้ แล้วก็มาวิจารณ์ วิเคราะห์ วิจัยกันใน

ความแตกต่างในการปฏิบัติ เราก็เลยเกิดความลังเลสงสัย เกิด

ความสับสนขึ้นมาว่า อะไรกันแน่ ท�าไมมีความแตกต่างกัน 

ครูบาอาจารย์สอนไม่เหมอืนกนั ถ้าเป็นปัญหาอย่างนี ้มจีดุหนึง่

ทีจ่ะท�าให้เราไขว้เขวไปได้ว่า เราจะเอาใครเป็นครูเป็นอาจารย์

ของเรา เราจะเอาอุบายไหนเป็นหลักปฏิบัติอย่างจริงจังได้

สิ่งที่ท�าให้เราไขว้เขวไปได้ นั่นคืออาจารย์ที่เราเคารพ

เชื่อถือ ถ้าเราให้ความเคารพเชื่อถือกับอาจารย์องค์นี้อยู่ ทั้งที่

แนวทางปฏบัิติไม่เป็นไปไหนเลย ไม่ถกูต้องกต็าม แต่เราเคารพ

บคุคลเป็นหลกัใหญ่เป็นหลกัส�าคญั เมือ่เคารพบุคคลเป็นหลกั

ใหญ่เป็นหลักส�าคัญแล้วนี้ เราก็จะเอาธรรมะจากท่านทั้ง

หลาย ถอืว่าเราเคารพเป็นครขูองเรา เป็นอาจารย์ของเรา หรอื

ดูแล้วพอเช่ือถือได้ เหมือนกันกับการเชื่อตามต�าราไปเรื่อยๆ 

ทั้งที่บุคคลนั้นยังปฏิบัติไม่เป็นไปตามธรรม แต่ก็เชื่อไปแล้ว 

ความเช่ืออย่างนี้กับความจริงมันคนละเรื่องกัน แต่เราไม่

เข้าใจจุดนั้น น่ีคือการเช่ือตามบุคคล การเคารพในบุคคล

ท�าให้เราผิดได้ ถูกได้ เป็นดาบสองคมเช่นเดียวกัน

๑๘



ขอใจ

ถ้าอาจารย์องค์นั้นท่านมีความรู้ มีความสามารถ มี

ความเข้าใจหลักการการปฏิบัติ และได้ผ่านหลักการปฏิบัติมา

แล้วกต็าม แต่ถ้าเชือ่อย่างนัน้และมคีวามจรงิอย่างนัน้ด้วย นัน้

ก็มีผลดีเกิดขึ้น เหมือนกับบุคคลกับบุคคล หรือเหมือนกับฝูง

โคทั้งหลายได้หัวหน้าโคที่ดีนั้นเอง 

นี่การเชื่อของบุคคล การเคารพบุคคลที่เป็นผู้น�านี้ ตัว

นั้นเป็นหลักใหญ่ มันเป็น อัตตาธิปไตย อยู่ เอาตนเป็นใหญ่อยู่ 

แทนที่จะเป็น ธัมมาธิปไตย ยังไม่เป็น เพราะฉะนั้นการปฏิบัติ

ในยุคนี้มันจึงแตกต่างกันมากทีเดียว

๑๙



ลอยทวนกระแส



ขอใจ

หลวงพ่อเองพยายามสังเกต และพยายามสอน

ญาติโยมตลอดเวลาว่า การภาวนาปฏิบัตินั้นมุ่งประเด็น

ส�าคัญคือมรรคผลนิพพาน เป็นจุดสุดยอดที่เราจะต้องไปหา

จุดนั้น ทีนี้การไปจุดนั้น จะไปให้ถึงปีนี้ไหม ชาตินี้ไหม อย่าพึ่ง

ไปคิดอย่างนั้น มันจะไปชาตินี้ก็ได้ ชาติหน้าก็ได้ มันส�าคัญที่

ว่า การลอยตามกระแส หรือ การทวนกระแส ถ้าเราทวน

กระแสให้เป็น เราก็ไปได้ คือทวนให้ถูกที่ ให้ถูกหลักค�าสอน

ของพระพทุธเจ้าอย่างแท้จรงิ นีค่อืหลกัการปฏบิตัเิพือ่ให้ทุก

คนได้เป็นสัมมาทิฏฐินั่นเอง 

กจ็รงิอยูท่ีว่่า เราทัง้หลายต้องการให้จติมคีวามบรสิทุธิ์ 

เพ่ือให้มคีวามรู้ความเข้าใจในธรรมะต่างๆ นัน้ อนันีค้วามอยาก

ของเรามันก็เป็นไปได้ และก็เป็นไปไม่ได้เช่นเดียวกัน เพราะ

ฉะนั้น การปฏิบัติของเราต้องวางพื้นฐานในการปฏิบัติให้ดี

เสียก่อน ไม่เช่นนั้นมันจะหลงงมงายโดยไม่รู้ตัว วนเวียนอยู่

อย่างนั้น

๒๑



ลอยทวนกระแส

ในครัง้พทุธกาล การปฏบิตัขิองท่านเหล่านัน้ไม่ยุง่ยาก

มากนัก เด๋ียวน้ีมันมีรูปแบบมากเหลือเกิน คือนักปราชญ์ทั้ง

หลายในยุคนี้สมัยนี้ ท่านเอาอุบายของพระอริยเจ้าทั้งหลาย

เหล่าน้ันมารวมเป็นอบุายเดยีวกนั เอาภูมธิรรมของพระโสดาบนั 

พระสกิทาคามี พระอนาคามี พระอรหันต์ มารวมอยู่ในเล่ม

เดียวกัน อยู่ในขบวนเดียวกัน คือท่านไม่แยกเลยว่า อุบาย

ธรรมะอย่างนี้เป็นของพระอรหันต์ อุบายธรรมะอย่างนี้เป็น

ของพระอนาคามี พระสกิทาคามี ท่านไม่อธิบาย ในหนังสือ

ไม่มีอุบายแยกไว้อย่างนั้น ท่านรวมเป็นเล่มเป็นแห่งเดียวกัน 

เม่ือเราไปอ่านแล้วกเ็ลยเข้าใจว่า แนวทางปฏิบตัขิองพระอรหันต์

เป็นอย่างนี้ๆ อันนั้นไม่ใช่

แท้จรงิแล้วหลกัในครัง้พทุธกาลของผูเ้ป็นพระอรยิเจ้า

นั้นมีไม่มากนัก บางท่านได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าคาถา

เดียว บทเดียว หรือข้อเดียวเท่าน้ัน เมื่อน�าไปปฏิบัติก็เป็น

พระอรยิเจ้าได้ เด๋ียวนีอ้บุายต่างๆ มารวมเป็นเล่มเดียวกนั เอา

ทุกอย่างมาให้เรา เรียกว่าสับสนปนเปกัน

๒๒



กินยาถูกกับโรค



กินยาถูกกับโรค

ถ้ าเป็นคนป่วยก็กินยาทุกชนิด ขอให้ผ่านสายตา 

คือยาต่างๆ ก็แล้วกัน เป็นลักษณะอย่างนั้น เป็นลักษณะคน

ป่วยโดยไม่รู้จักตัวเองว่า ป่วยเป็นโรคอะไร เวลาเข้าไปร้านยา

ซื้อทุกอย่าง ในร้านเขามียากี่ชนิด เอาทุกอย่าง กินทุกชนิด ถ้า

อย่างนี้โอกาสคนป่วยจะหาย หรือโอกาสโรคเราจะหายมีไหม 

ก็หายได้ยาก เพราะกินยาไม่ถูกกับโรคที่เราเป็น มันก็ยาก 

หน�าซ�้ายังอาจจะแพ้ยาด้วยซ�้าไป นี่เขาเรียกว่า คนป่วยซื้อยา

ไม่เป็น 

แต่ถ้าคนป่วยเข้าใจในยาในจุดนั้นว่าเราเป็นโรคอะไร 

ถ้าเราเป็นโรคหวดั เรากส็ามารถซือ้ยาแก้หวดัมากนิให้หายขาด

ได้ง่ายๆ โดยไม่ต้องไปกนิยาให้มากมายหลายชนดิ นีค่อืการซ้ือยา

กินให้ถูกจุด ไม่ใช่ซื้อยากินทุกชนิด โดยไม่ดูว่าตัวเองเป็นโรค

อะไร 

หลกัการภาวนาปฏบิตัน้ัินกเ็หมือนกนั ไม่ใช่ว่าเราจะ

เอาธรรมะทัง้หมดมาปฏิบตั ิไม่ใช่อย่างนัน้ ธรรมะหมวดไหน

๒๔



ขอใจ

ไม่จ�าเป็นกับตัวเอง เอาไว้ก่อน ธรรมะหมวดนั้นอย่าเอามา

พดู อย่าเอามาคดิ มนัไม่จ�าเป็น มนัจ�าเป็นเฉพาะธรรมะทีต่รง

กบันสิยัใจคอของเราเท่านัน้ หรอืเราซือ้ยาอยูใ่นร้านต่างๆ มา

ไว้ทีบ้่านของเรา มยีาทกุยีห้่อ มยีาแก้โรคทกุชนดิอยูท่ีบ้่านของ

เรา เวลาเราจะหยบิยามากนิ เราต้องดกู่อนว่าเราเป็นโรคอะไร

เสียก่อน

ถ้าเราเป็นแค่โรคหวัดอย่างเดียว ยาถ่ายไม่ต้องไปพูด

ถึง คนละเรื่องกัน กินท�าไมยาถ่าย ก็เราเป็นหวัดนี่ ก็กินยาแก้

หวัดไปเสีย มันก็หายหวัดได้ แต่ถ้าเราปวดท้องขึ้นมา เราปวด

ท้องนี่ ไอ้เราปวดท้อง เราก็กินยาแก้ปวดท้อง อย่ากินยาแก้ไข้

หวัด คือกินเฉพาะยาที่ถูกกับโรคที่เราเป็นเท่านั้นเอง

ถ้าเป็นอย่างนี้ เราจะไม่เสียเวลาในการกินยา มันหาย

ได้เร็วข้ึนดีขึ้น ถ้าคนป่วยไม่รู้ว่าตนเองเป็นโรคอะไร กินยา

สารพัดสารเพเข้าไป มันจะตายโดยไม่รู้ตัว

 

๒๕



อาหารถูกปาก



ขอใจ

อันน้ีฉันใด การภาวนาปฏิบัตินั้น ก็เป็นอุบายแก้

ปัญหาของตัวเอง ครูบาอาจารย์ท่ีให้อุบายธรรมะท้ังหมดนี้ 

เป็นอุบายรวมๆ เอาไว้ เหมือนกับว่าเป็นร้านอาหารร้านหนึ่ง 

มีอาหารทุกชนิดวางเรียงรายเอาไว้ แต่คนที่เข้าไปในร้านนั้น

จะกินอาหารจานไหน ก็เปิดหม้อดูก็แล้วกันว่าจะกินอาหาร

อะไร เม่ือเปิดหม้อดูแล้ว เราจะเอาอาหารประเภทไหนก็ตัก

หม้อนัน้ ไม่จ�าเป็นต้องตกัทัง้หมดทัง้ร้อยหม้อ นัน่คอืเราตกัเอา

เฉพาะอาหารถูกปาก ถูกท้องเราเท่านั้นเอง

สมมติว่าคนอีสานไปกรุงเทพ ไปเปิดหม้อดู นี่ข้าวเจ้า 

ข้าวหุง นี่มันผัดเป็ด ผัดไก่ มันถูกกับเราไหม ถ้าไม่ถูก ปิดเอา

ไว้ อย่าไปกิน แล้วก็เปิดหม้อใหม่ หม้อไหนมันถูกธาตุขันธ์เรา 

ก็เปิดเข้าไป มีแจ่วปลาร้า ต�าบักหุ่ง ข้าวเหนียวด้วย เอาเถอะ

อันนี้ ไม่ผิดหวังก็แล้วกัน นั่นเป็นอย่างนั้น คือเลือกอาหารใน

โลกให้มนัเป็น ให้มนัถกูธาตุเรา ไม่ใช่ว่าตวัเองไม่เคยกนิอาหาร

ข้าวเจ้า ข้าวหุง แต่ตักมากิน ตักมาท�าไม กินก็ไม่ได้ นี่เสีย

๒๗



อาหารถูกปาก

ประโยชน์เสียเวลาเปล่าๆ เสียของโดยใช่เหตุ

ธรรมะปฏิบัติก็เช่นเดียวกัน เขาเรียกว่า ธัมมวิจยะ ให้

รูจ้กัเลอืกธรรมะให้เป็น ถงึจะฟังธรรมมามากแล้วกต็าม อบุาย

ธรรมะที่จะน�ามาปฏิบัตินั้น ต้องเลือกเอาเฉพาะที่เหมาะกับ

ตัวเอง ธรรมหมวดไหนที่มันจ�าเป็นกับตัวเอง ท่ีพอจะแก้

ปัญหาตัวเองได้ เอาธรรมหมวดนั้นมาปฏิบัติ หมวดอื่นเก็บ

ไว้ก่อน ใส่ตู้ไว้ก่อน ปัญหาลักษณะอย่างนี้ ธรรมหมวดนั้นยัง

ไม่จ�าเป็นกับเรา เอาไว้ก่อน คือเดี๋ยวนี้ เราในฐานะเป็นปุถุชน 

ผู้ปฏิบัติ ธรรมหมวดไหนที่จะปฏิบัติเพื่อจะท�าให้ปุถุชนขึ้น

ไปเป็นอริยชนได้ เราต้องเลือก ถ้าธรรมหมวดสูงเกินไปมัน

ก็ไม่ได้อีก มันเหลือก�าลังตัวเอง

เหมือนกันกับเด็กนักเรียน จะเอาหนังสือพวกปริญญา

เอกมาให้อ่าน มันสมควรไหม มันเกินก�าลังเด็กท่ีจะเรียนได้

ศึกษาได้ นักเรียนวัยอนุบาลจะเรียนหนังสืออะไร ก็ต้องเอา

หนังสือหมวดนั้นมาให้เขาศึกษา มาให้เรียนซิ ท�าไมถึงเอา

หนังสือพวกปริญญาเอกมาให้เขาอ่านล่ะ ไม่เข้าเรื่อง เสียเวลา

เปล่าๆ ก�าลังยังไม่พอ จะไปอ่านหนังสือสูงท�าไม มันค่อยๆ ไต่

เต้าไปทีละเล็กละน้อยสิ 

๒๘



ขอใจ

น้ีฉนัใด เราเป็นปุถชุนผูป้ฏบิตั ิเราจะปฏบิตัใินขัน้ปถุชุน

ขึน้ไปสูข่ัน้อรยิชน จะท�าอย่างไร ท�าตวัอย่างไร จะฝึกตัวอย่างไร 

แก้ปัญหาอะไรบ้าง ปัญหาอะไรที่เรามีอยู่ในตัวปุถุชนของเรา 

จะเป็นตัวขัดขวางที่จะไปสู่อริยชนได้ ตัวไหนมันขัดขวางเรา 

เราต้องรู้จักเส้นทางที่จะต้องเดิน ที่จะต้องไป นั่นเขาเรียกว่า 

หลักภาวนาปฏิบัต ิเป็นอุบายแก้ปัญหา

๒๙



แก้เงื่อนผูกพันใจ



ขอใจ

ปญัหาที่ว่ามา มันหมักหมมกันมาไม่ใช่แค่ชาตินี้

ชาติเดียว มันหมักหมมกันมาร้อยชาติพันชาติ ร้อยกัปพัน

กัลป์ นี่ปัญหาหมักหมม ทับถมกันมาชาตินั้นบ้าง ชาตินี้บ้าง 

จนเป็นนิสัยกลายเป็นอย่างนี้จนถึงปัจจุบัน ลักษณะเป็นคน

มืดบอด ปัญหาต่างๆ กลับมาเกิด มั่วขึ้นมา สุมขึ้นมาในใจตัว

เอง จนแก้ไม่หวาดไม่ไหว จนไม่เข้าใจว่านี่เป็นปัญหาอะไรต่อ

อะไร ไม่เข้าใจ นั่นคือว่าไม่รู้ มันมืด มันทับถมกันไป คือเลือก

ไม่ได้ นี่เรียกว่า อวิชชา นั่นเอง ตัวอวิชชาความมืดบอดของใจ

นัน้มนัทับถมกนัมายาวนาน หลายกปัหลายกลัป์ทีผ่่านมา จนถงึ

ปัจจุบันนี้

ทีนี้การแก้ปัญหาของใจเรา ไม่ใช่ว่าจะแก้ทีเดียวให้

จบสิ้นไป ต้องแก้เป็นเปลาะๆ เป็นจุดๆ ไป ให้ดูใจเราว่า ใจ

เรามอีะไรบ้าง มปัีญหาอะไรบ้าง ทีใ่จเราไปเกีย่วข้องผกูพนักัน

อยู่ แล้วก็เอาปัญหาอย่างนี้มาแก้ไปเรื่อยๆ เหมือนคนไข้คน

ป่วยนั่นแหละ คนเป็นโรคหลายชนิดพร้อมๆ กัน จะกินยา

๓๑



แก้เงื่อนผูกพันใจ

พร้อมๆ กันให้มันหายพร้อมกันทุกโรคนั้น มันเป็นไปไม่ได้ มัน

ต้องกินยาแก้แต่ละโรคไป

การภาวนาปฏบิตัใินขัน้ปถุชุนธรรมดา เราจะเริม่ต้น

อย่างไร การเริ่มต้นในการปฏิบัตินั้น แนวทางท่ีพระพุทธเจ้า

ได้สอน ได้วางเอาไว้ จุดเริ่มต้นนั้น อย่าเพิ่งไปตื่นเต้น อย่า

เพิ่งกระโดดโลดเต้นไปว่าจะละกิเลสตัวน้ัน ละกิเลสตัวนี้ 

อย่างเพิ่ง มันยังไม่ถึงที่จะละ กิเลสตัวนั้น ตัณหาตัวนี้ อย่า

เพิ่งมักใหญ่ใฝ่สูงขนาดนั้นว่าจะละกิเลสได ้

ถ้าไม่ละกิเลสแล้ว จะให้ไปละอะไรในการปฏิบัติ ละ

ความเห็น นี้คือจุดเริ่มต้นของการปฏิบัติ มันอยู่ที่นี้ เพราะ

ความเหน็เป็น ทฏิฐโิอฆะ	เพราะตวัเรามนัมปัีญหาสะสม คอื

ปัญหาแห่งความเห็นผิด มันสะสมกันมายาวนาน เราจะมา

แก้กันในประเดี๋ยวประด๋าวไม่ได้

๓๒



รู้ขาวรู้ด�า



รู้ขาวรู้ดำา

ปัญหาต่างๆ ทีมี่อยูน่ีจ้ะมาท�าสมาธแิก้ไม่ได้ คนละ

เรื่องกัน มันมีที่ไหน ปัญหาเราสร้างขึ้นมา จะมาท�าสมาธิแก้ไข

ปัญหาให้มันเบาบางไป ให้มันหมดไป มันมีตัวอย่างที่ไหน

ปัญหามันเกิดขึ้นจากอะไร ต้องหาที่เกิดของปัญหา

นั้นๆ ปัญหาเกิดขึ้นทั้งหมดที่มีกับเราในขณะนี้ ปัญหาเกิด

ขึ้นจากความคิด ให้ดูตัวนี้ ปัญหาเกิดขึ้นจากความคิด คือ

ความคิดผิด ปัญหาเกิดขึ้นจากความเห็นผิด ปัญหาเกิดขึ้น

จากความเข้าใจผิดนั่นเอง 

เราสร้างปัญหามาใส่ตวัแล้ว เม่ือจะแก้ปัญหากต้็องแก้

ไปแถวเดียวกัน แนวเดียวกัน อย่าไปแก้ที่อื่น ปัญหาเกิด

ที่ไหนแก้ที่นั่น เกิดจากเรื่องอะไรแก้เรื่องนั้น จะไปท�าอย่าง

อ่ืนมาแก้ไม่ได้ เมื่อปัญหาเกิดขึ้นจากความคิด หรือปัญหา

เกิดขึ้นจากความเห็น ก็ต้องมาแก้ที่ความเห็น ไม่ใช่ท�าสมาธิ

แก้นะ นีเ่ราแก้ปัญหาไม่ถูกจดุ เมือ่ปัญหาเกดิขึน้จากความเหน็

ของเรา ท�าอย่างนี้ๆ มันผิดไปแล้ว ก็ต้องเรียบเรียงเอา แก้กัน

๓๔



ขอใจ

เสียใหม่ในจุดที่มันเกิดขึ้น

การแก้ปัญหาของเราที่จุดนี้ คือ จุดที่ว่าตัวเรามันเป็น

มิจฉาอยู่ลึกๆ เราไม่สามารถจะแก้ได้ปัจจุบันทันด่วน คนจะ

แก้ปัญหาตวัมจิฉานีไ้ด้ มนัต้องรูจ้กัค�าว่า มจิฉา เป็นอย่างไร

ก่อน ก็มาศึกษาว่า ค�าว่ามิจฉามันตรงข้ามกับอะไร กับค�าว่า 

สัมมา เมื่อเราจะแก้ปัญหา ไม่รู้จักสัมมาน่ีก็จะแก้ไม่ได้เช่น

เดยีวกนั มนัวางจดุไม่เข้ากนั มนัวางจดุไม่ถกูที ่ค�าว่ามจิฉากบั

สัมมามันแตกต่างกันอย่างไร ต้องศึกษาสองฝักสองฝ่าย 

เรียบเรียงกันดูว่า เออ สัมมาเป็นอย่างนี้นะ มิจฉาเป็นอย่าง

นี้นะ มันต้องรู้จักเป็นตัวเปรียบเทียบซึ่งกันและกัน 

เหมือนกับว่าเราต้องการสีขาว เราต้องรู้จักสีด�าว่า 

ขาวกบัด�ามนัต่างกนัอย่างไร มนัต้องรูจ้กั เหมอืนกบัว่าเราจะ

ย้อมผ้าให้มันขาวขึ้น หรือสีอะไรก็ได้ จะย้อมผ้าสีไหนก็ต้อง

รู้จักสีนั้น จึงย้อมได้ถูกสี แล้วผ้าจะสดสวยงดงามได้ บางทีเรา

จะย้อมสีเหลือง แต่ไปหยิบสีขาวมาย้อม หรือสีด�ามาย้อม มัน

มีอะไรเกิดขึ้น มันก็ด�าไปอีก 

นี่คือปัญหาที่เราสร้างขึ้นมา เราก็ต้องแก้ คือจะแก้ว่า

ความเหน็อย่างนี ้ถ้าปฏบิตัไิปตามความเหน็อย่างนี ้มอีะไรเกดิ

ขึ้น เราต้องดูตัวนี้อีกที ถ้าเราไม่เข้าใจจุดนี้จะยากในการแก้

๓๕



บ้านของเรา



ขอใจ

สมมติเรามีความเห็นในลักษณะที่ว่า ของสิ่งนี้

เป็นของเรา นี่ก็เรียกว่าความเห็น เห็นว่าของนี้เป็นของของ

เรา ให้เราทั้งหลายไปเปรียบเทียบว่า ของที่ว่าเป็นของของ

เราหมายถึงอะไร ท�าไมเราจึงเข้าใจว่าเป็นของของเราอยู่

ขณะนี ้ตัวอย่างเช่น บ้านของเรา ลองเอามาเรียบเรียงดูว่ามัน

จริงไหม เอาส่วนนั้นแหละมาแก้ไขปัญหา เพราะว่าของของ

เราเป็นตัวเหตุให้เกิดปัญหาได้

หรือปัญหาต่างๆ เกิดขึ้นได้จากอัตตาตัวเอง นี้อย่าง

หนึ่ง เรียกได้ว่าเกิดขึ้นจากตนนั่นแหละ ปัญหาอีกมุมหนึ่งเกิด

ขึ้นจากของของตน นี่ปัญหาอยู่ท่ีนี้ เป็นปัญหา ถ้าเรามาแก้

ปัญหาไม่ถูกจุด แล้วก็ยาก ยากมาก นี่คือต้นทางของปัญหาที่

จะเกิดขึ้น มีของ ๒ อย่างเกิดขึ้นพร้อมกัน คือ

๑) เกิดขึ้นจากตน	

๒) เกิดขึ้นจากของของตน

๓๗



บ้านของเรา

หรืออกีมมุเรียกว่า เกดิขึน้จากเรา หรอื เกดิขึน้จากของ

ของเรา เท่านี้เอง ในการแก้ปัญหาไม่ใช่เรื่องใหญ่ เมื่อมีอัตตา

ขึ้นมาแล้ว มีค�าว่า ตน ขึ้นมาแล้ว หรือค�าว่า ตัวเรา มีแล้ว 

เรียกว่าเป็นตัวตนของเรา หรือตัวเรา ถ้าตัวเรามีอย่างนี้ สิ่งที่

ตามมา คอื ของของเรา อนันีห้นไีม่พ้น เป็นของคูก่นั ท�างาน

ร่วมกัน จะมีเพียงอย่างหนึ่งอย่างเดียวไม่ได้ ถ้ามีเรา มันต้อง

มีของของเราเป็นตัวเพิ่ม เป็นตัวบวกเข้าไป

การเกิดขึ้นของค�าว่าตัวเรา เป็นเพราะอะไร เพราะ

ความเห็นอกีแหละ เพราะตวัความเหน็เป็นตวัโดดเด่น เป็นตวั

จุดเริ่มต้น คือจุดนี้ ที่เห็นว่าเป็นตัวเรา จริงหรือเปล่า เอาจุด

นี้มาคลีค่ลายปัญหาให้เปน็ มันจริงไหมว่าตัวเรา จริงๆ แล้ว

มันจริงไหม

เอามาคิดดู พิจารณาดู ใคร่ครวญดู ให้มันเห็นชัดลง

ไปว่า สิ่งนี้ไม่ใช่เป็นตัวตนของเราแน่นอน เป็นเพียงสมมติ

พูดกันมาเท่านั้นว่า นี่เป็นตัวเราเท่านั้นเอง ค�าว่าตัวเรามี

อะไรบ้าง คือมี ธาตุ ๔ ธาตุดิน ธาตุน�้า ธาตุลม ธาตุไฟ มา

รวมตวักนัอยูก่บัค�าว่า รปู จะเอารปูนีห้รือเป็นตวัตนของเรา 

เราเอาตัวนี้เป็นตัวคลายปัญหาออกมา มาคลายออก

๓๘



ขอใจ

คือรูปตัวนี้ ตั้งขึ้นมาแล้วน่ะ มันจะมีอีกตัวหนึ่งเป็น

ตัวเสริม คือตัวนาม นาม หมายถึง ใจ คือใจเราตัวนี้ คือ

อัตตาภายใน คือตัวเรามันมีอัตตา ๒ ตัว นั่งอยู่นี้ มันมีอัตตา

อยู่ ๒ ตัวด้วยกัน อัตตาตัวหนึ่งเรียกว่า เป็นอัตตาตัวรูป คือ 

ธาตุ ๔ ดิน น�้า ลม ไฟ เป็นอัตตาตัวหนึ่ง เป็นตนตนหนึ่ง ตน

ตนหนึ่งที่ว่าเป็นนาม บ้างก็ว่า เวทนา สัญญา สังขาร และ

วิญญาณ ทั้ง ๔ เป็นอาการของจิต ออกมาจากจิตตัวเดียว

อย่างนั้น คือว่าจิตตัวเดียวมีลักษณะที่ออกมาแสดงตัว ๔ ทิศ 

ทิศของเวทนา ทิศของสัญญา ทิศของสังขาร ทิศของวิญญาณ 

นี่จิตเราเป็นตัวท�างาน คือนามตัวนี้

๓๙



หวังอะไรจึงมา



ขอใจ

รูปตัวเดียวนี้ ใครเป็นคนก่อสร้างขึ้นมา นามเป็น

คนก่อสร้างขึ้นมา คือ จิต เมื่อสร้างขึ้นมาแล้ว ก็มาหลงตัว

เองอีกต่อหนึ่ง ล�าพังจิตต่อจิตอย่างเดียวก็หลงเต็มตัวอยู่แล้ว 

ถ้าไม่หลง จะมาสร้างรูปท�าไม นั่นสิปัญหา มันว่าอย่างนั้น ถ้า

จิตไม่หลง จะมาสร้างรูปท�าไม เพราะมันหลงแล้ว มันจึงสร้าง

รูปขึ้นมาใหม่

การสร้างรูป เรียกว่า การสร้างภพ การสร้างชาติ

นั่นเอง นี่คือความเห็นของเราที่ว่า จิตมาสร้างภพสร้างชาติ

ต่างๆ มีดีอะไร แล้วก็มีอุบายถามเข้าไปอีก มีปัญหาถามตัว

เองอกีว่า เราเกดิมาเพือ่อะไร มคีวามหวงัอะไร มคีวามหมาย

อะไร กับการกลับมาในโลกใบนี้บ่อยๆ

ในการปฏบัิต ิเราต้องสามารถเรียบเรียงชวีติของเรา 

เริม่จากชาตนิีก่้อน คอืให้เข้าใจว่า ในชาติน้ีเราต้องการอะไร

กับการมาเกิด ต้องหาจุดท่ีเราต้องการให้ได้เสียก่อน อย่า

หลงประเดน็ ถ้าเราไม่เข้าใจในจดุท่ีเราต้องการในชาตินี ้เรา

๔๑



หวังอะไรจึงมา

จะไม่รูค้วามต้องการของใจของเราว่า ในอนาคตจะต้องการ

อะไร ด้วยเหตุนี้เราก็จะหลงต่อไปเรื่อยๆ

แต่ถ้าเรารูจ้กัค�าว่า วถิชีวีติ คอืความต้องการของตวั

เองว่า ต้องการมาเกิดเพื่ออะไร หวังอะไรกับโลกใบนี้ โดย

การดูเราและก็ดูคนอื่นพร้อมๆ กันว่า ทุกคนที่เกิดมา มี

ความหวัง มีนิสัยจิตใจ มีแนวทางชีวิตที่คล้ายคลึงกัน ไปใน

ทิศทางเดียวกัน จึงมาเกิดร่วมกัน

การเรยีบเรยีงดูชวีติของตวัเอง ตัง้แต่เกิดมาในเบือ้ง

ต้นจนขณะนี้ ดูเจตนาของตัวเองว่า เกิดมาเพื่ออะไร โลกใบ

นี้มีดีอะไรถึงได้มาเกิดบ่อยๆ

บุคคลที่จะหนีจากโลก เขาจะมาศึกษาเรื่องของโลก

ให้ดท่ีีสดุ โลกทัง้หมดมนัมดีจีดุไหน อะไรเป็นจดุเด่นของโลก 

ท�าไมคนจึงมาติดกันหนักหนา ดูสิว่ารสชาติของโลกมันอยู่

ตรงไหน ทีว่่าสตัว์โลกท้ังหลายประกอบกนัอยู่ในโลกใบเดยีว

นี ้สตัว์โลกทกุชนิดรวมถงึมนษุย์ เราทุกคนมาอยูร่่วมกนับ้าง 

แบ่งพรรคพวกเป็นประเทศชาติบ้าง เป็นมิตรกันและเป็น

ศัตรูกันบ้าง มันมีดีตรงไหน เรามาดูโลก เราจะมาดูเราบ้าง 

ดูเขาบ้างว่า ท�าไมเราถึงมาเป็นอย่างนี้ มีความหวังอะไร มี

ความตั้งใจเรื่องอะไรกับโลกใบนี้ เราต้องเสาะหาจุดนี้ให้ได้

๔๒



ขอใจ

การปฏิบัติ คือ การมาศึกษาโลกนั่นเอง ค�าว่า สุตะ	

หมายถึง การศึกษา ศึกษาโลกที่มีอยู่ในทุกวันๆ ท�าไมเรามา

เกิดบ่อยๆ กับโลก มาศึกษาว่าท�าไมถึงมาเกิด ตัวเองมาเกิด

กบัโลกแท้ๆ แต่ไม่รูว่้าเรามาเกดิอยูโ่ลกประเภทไหน มดีอีะไร 

นี่คือมาหาจุดที่เราหลงกันอยู่ มาหาทางแก้ไขปัญหา

เราเกิดกันฟุ่มเฟือยเกินไป ในชาตินั้นชาตินี้ รวมมา

ตั้งแต่อดีตชาติ หลายกัปหลายกัลป์ท่ีผ่านมาก็มาเกิดอย่างนี้

จนถึงปัจจุบันก็มาเกิดอยู่อย่างนี้ ในอนาคต ชาติหน้าภพหน้า 

ก็จะไปเกิดใหม่ต่อไปอีก เราจะต้องพิจารณาค�าว่า วัฏฏะ คือ 

การหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงของภพชาติต่างๆ หรือภพทั้งสาม

นี้ มันเวียนไปอย่างไร เกิดอย่างไร อะไรเป็นต้นเหตุของมัน ที่

ท�าให้เวียนไปเกิดอย่างนั้นๆ

เราผู้ปฏิบัติต้องมีปัญญาตัวนี้ ศึกษาให้ดี ปัญญาให้มี 

ถ้าคนไม่มีปัญญาแล้ว จะมาศึกษาเร่ืองเหล่าน้ีไม่ได้ ไม่เข้าใจ 

ถึงว่าหลวงพ่อทูลอธิบายธรรมะให้ฟังทั้งคืนทั้งวัน ๒ วัน ๓ วัน

ติดต่อกัน ก็เหมือนกับเป่าปี่ให้หมูฟัง ไม่รู้เรื่องกัน อะไรก็ไม่รู้

ไม่เข้าใจ จะเข้าใจได้อย่างไร เราเป็นคนตาบอดนี ่ถ้าคนตาบอด

จะชี้ให้ดูอะไร มันก็ไม่เห็น ไม่รู้เรื่อง

๔๓



อ่านบทแล้วบทเล่า



ขอใจ

นี่คอืหลกัปฏบิตัขิองเราว่า เป็นอุบายภาวนาปฏบัิติ 

เป็นอบุายคอืเอามาแก้ปัญหากัน ปัญหาระหว่างจติใจเรามา

ยึดกาย มายึดรูปของเรา เป็นอัตตา ๒ ตัวนี้ อัตตาตัวที่หนึ่ง 

คือ รูป หมายถึง ธาตุ ๔ ดิน น�้า ลม ไฟ อัตตาตัวที่สอง คือ 

นาม หมายถึง อาการของจิต ค�าว่านามตัวเดียวกันนี้ มันมี

จดุใหญ่ตวัหน่ึงคอืจิตน่ันเอง เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ 

คือจิตดวงเดียว มันสามารถจะสร้างขึ้นมาได้นานาชนิด คือ

ภพต่างๆ

นี่ตัวแก้ปัญหาของเรา การแก้ต้องมีปัญญา ต้องฝึก

ปัญญาขึ้นมา เราที่นั่งอยู่นี้มีปัญญาทุกคน แต่ขาดการฝึก

ปัญญาให้เกิดความฉลาดเฉียบแหลม มันขาดตรงนั้น ค�าว่า 

ปัญญาเกิด ให้ตีความหมายเสียใหม่ อย่าไปตีว่า ปัญญาจะเกิด

จากสมาธิ ค�าว่าปัญญาเกิด คือเกิดความฉลาด เกิดความเฉียบ

แหลม เกดิความรอบรูต้ามหลกัความเป็นจรงิ ค�าว่าเกดิมนัเกดิ

จุดนี้ ไม่ได้เกิดเป็นในสมาธิ

๔๕



อ่านบทแล้วบทเล่า

ความฉลาดเฉียบแหลมจะเกิดขึ้นได้เพราะอะไร   

เพราะการอบรมบ่อยๆ ฝึกฝนบ่อยๆ ปัญญาจะเกิดขึ้นจาก

การคิด ปัญญาเกิดขึ้นจากการวิจัยวิเคราะห์ ปัญญาเกิดขึ้น

จากการวนิจิฉยัใคร่ครวญ ใคร่ครวญบ่อยๆ ตรกึตรองบ่อยๆ 

ปัญญามันเกิดเพราะจุดนี้ ถ้าหากเราตรึกตรองบ่อยๆ แล้ว 

ความเข้าใจหรอืความรูแ้จ้ง ความเหน็จรงิต่างๆ มนัจะค่อยๆ 

เพิ่มขึ้นๆ ชัดเจนขึ้นๆ เพราะเราฝึกฝนบ่อยๆ 

เหมือนกับว่า เราอ่านท่องจ�าในค�าไหว้พระสวดมนต์

ต่างๆ ดูชัดเจนดี ค�าไหว้พระสวดมนต์ต่างๆ นั้น มีคนไหนบ้าง

ที่นั่งอยู่นี้ อ่านเที่ยวเดียวแล้วจ�าได้หมด มันมีไหม มันเป็นไป

ไม่ได้ มันต้องจ�า มันต้องอ่านบทแล้วบทเล่า ค�าเดียวนี้ว่าซ�้าๆ 

ซากๆ กลบัไปกลบัมา ทัง้ขึน้ทัง้ลง ว่าอยูน่ัน่แหละ ไม่รูว่้ากีค่รัง้

กี่หน ขนาดนั้นยังจ�าไม่ได้ คาถาเดียว บทเดียว หรือสูตรเดียว 

จะมาสวดท�าวัตรสวดมนต์ได้ทุกวัน ต้องว่าบ่อยๆ บ่นบ่อยๆ 

ตรึกตรองบ่อยๆ ใคร่ครวญบ่อยๆ อีกไม่นานนัก ความจ�าต่างๆ 

ในต�าราหรือสูตรต่างๆ นั้น มันจะเข้าใจ มันจะว่าได้ ว่าบ่อยๆ 

เข้า นานๆ เข้า มันจะทิ้งต�าราได้ ไม่ต้องอาศัยต�าราอีกต่อไป

อันนี้ก็เหมือนกัน ปัญญาที่ว่ามาเราต้องฝึกปัญญาของ

๔๖



ขอใจ

เรา เรามปัีญญากนัอยูทุ่กคนในโลกอนันี ้เป็นผูห้ญงิกต็าม ผูช้าย

ก็ตาม คนนับถือศาสนาพุทธ หรือศาสนาอะไรก็แล้วแต่ แม้แต่

คนไม่นับถอืศาสนาอะไรก็ตาม ทกุคนในโลกนีมี้ปัญญา มแีนว

ความคิดเป็นของส่วนตัว ปัญญาตัวนี้ไม่ได้เกิดจากสมาธิ 

ปัญญาตัวน้ีเป็นสัญชาตญาณของมนุษย์ ในโลกนี้จะมีอยู่

อย่างนี้ทุกยุคทุกสมัย จะยุคนอกศาสนาหรือยุคในศาสนาก็

เช่นเดียวกัน ปัญญานี้จะมีอยู่อย่างนี้ นี่ปัญญาตัวที่เรามีอยู่นี้ 

ให้เรามาฝึกให้มีความคิดความเข้าใจในเหตุในผล ถ้าเราไม่

คิดบ่อยๆ แล้ว ปัญญาตัวนี้ก็จมอยู่ตรงนี้

๔๗



กลับตนกลับตัว



ขอใจ

อีกอย่างหนึ่ง ให้เราสังเกตดปัูญญาตวันี้ ถ้าเราไม่

ฝึกไปทางไหน มันจะไปตามส่ิงแวดล้อม แต่ถ้าเราฝึกทาง

ไหนก็จะไปทางนั้น ตัวอย่างเช่นเด็กๆ ถ้าจับเด็กคนหนึ่งไปอยู่

อเมรกิา จบัคนหนึง่ไปอยู่ญ่ีปุน่ จบัคนหน่ึงไปอยูเ่วยีดนาม ต่าง

คนต่างไปอยู่ต่างประเทศ เมื่อเขาไปอยู่ต่างภาษา ต่างท้องถิ่น 

ต่างสิ่งแวดล้อม การฝึกภาษาท้องถ่ินจะเกิดขึ้น เวลากลับมา

อยู่รวมกันอีกครั้ง จะไม่เข้าใจภาษากันเลย เพราะฝึกคนละ

ภาษากัน ภาษาท้องถิ่นต่างกัน นี่คือการฝึก

เราก็เหมือนกัน ถ้าเรามาฝึกทางธรรมะ ใจเราดวง

เดียวนี้ฝึกปัญญาได้ไหม ฝึกได้ ขึ้นอยู่กับเราว่าโน้มเอียงไป

ในทางไหน ทางโลกหรอืทางธรรม ถ้าฝึกไปทางโลก ทางสงสาร

เราจะเก่ง เพราะเราเคยฝึกจติใจเรา ฝึกความคดิความเห็นของ

เราไปตามกระแสโลกมาหลายกปัหลายกลัป์ จนถึงปัจจบุนัชาติ

นี้ ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงในความคิดความเห็นของตัวเองแต่

อย่างใด ในความคิดเห็นต่างๆ เป็นไปตามเดิม คือเป็นไปตาม

๔๙



กลับตนกลับตัว

กระแสของโลก เป็นนิสัยเดิม

เมื่อเกิดขึ้นมาในชาตินี้ ตัวนิสัยเดิมที่มีอยู่ มันก็ไหลไป

ตามกระแสโลกตามเดิม เพราะมันเคยเป็นอย่างนั้นมาก่อนใน

อดีต เราเข้าใจคล้อยตามๆ คิดตามๆ การคิดตามทุกวันๆ นี ้

คิดตามกระแสโลกที่เราเคยมาก่อนน่ันเอง เราจึงหลงโลกต่อ

มาจนถึงปัจจุบันนี้ เมื่อปัญญาเราหรือใจเราโน้มไปทางไหน 

ความคิดก็ไปทางนั้น

แต่ในยุคนี้สมัยนี้ ศาสนาพุทธของเราได้เกิดขึ้นกับโลก

ใบน้ี และเราเองก็มคีร ูมอีาจารย์ มีผูใ้ห้การอบรมเรือ่งการปฏิบตัิ 

ทีนี้การปฏิบัติเพื่อดูดดึงโน้มน้าวให้กลับคืน ให้ตรงกันข้าม 

พยายามฝึกความคดิเหน็ของเราทีเ่ป็นไปตามกระแสโลก ให้

กลับคืนกระแสธรรม ฝึกได้ไหม นี่ก็ตัวจักรส�าคัญอีกมุมหนึ่ง 

จะดึงคืนได้ไหม 

สมมติว่าลูกเรานี้เป็นคนเกเร ไปเล่นเตร็ดเตร่บ้านน้ัน

บ้านนี ้ไม่รูจ้กักลบับ้าน ทนีีเ้ราจะมอีบุายวธิไีหนจะสอนลกูของ

เราให้กลับบ้าน ให้กลับมาท�างานที่บ้านให้เต็มเม็ดเต็มหน่วย 

จะสอนเขาอย่างไร จะดึงกลับมาอย่างไร ถ้าเราไม่มีความคิด 

ไม่มวีธิกีารสอนเขา เขาจะรูต้วัไหมว่าเขาท�าผดิ ไม่รูต้วั มันต้อง

๕๐



ขอใจ

สอนเขา ให้เขาเข้าใจว่าทีท่�าอยูน่ัน้มนัผดิ ไม่ควรท�า ให้เขากลบั

เนือ้กลบัตวั ให้เกดิความคดิเหน็เสยีใหม่ แต่ก่อนเคยมีความคดิ

เห็นว่า การเสพยาเสพติด กินยาม้าต่างๆ ดีอย่างน้ีๆ เขาคิด

ตามภาษาเด็ก ไม่รู้เรื่อง เราเป็นผู้ใหญ่ ก็ต้องชี้แนะแนวทางให้

เขาฟังว่า กนิยาอย่างน้ี ผดิอย่างนี้ๆ  กต้็องให้เขาเข้าใจถงึเหตผุล

อันนี้ เขาถึงจะกลับตนกลับตัวมาเป็นคนดีได้

อันนี้ฉันใด ใจเรามันหันเหไปทางที่ต�่า ไปตามกระแส

โลกหลายกัปหลายกัลป์มาถึงปัจจุบันชาตินี้ ใจมันหันเหไป

ทางต�่าตลอดเวลา ความคิดหรือความเห็นต่างๆ ที่ว่ามา จะ

ปรับปรุงอย่างไรที่จะหวนกลับเข้ามาหาทางธรรม นี่แหละ

เป็นตัวคัดค้านกัน คือว่าจะต้องสอนใจให้เป็น คือฝึกปัญญา 

อันดับแรกคือฝึกปัญญาขึ้นมา เพราะใจเรานี้ ถ้าปัญญาไม่

เก่งไม่ด ีจะสอนใจไม่ได้ เพราะใจเรานัน้ ไม่มสีิง่อืน่ใดจะสอน

ได้นอกจากสติปัญญาเท่านั้น จะมาท�าสมาธิสอนใจไม่ได้ มัน

จะโง่ถึงวันตาย วันไหนก็ท�าสมาธิ ค�่าวันไหนก็ท�าสมาธิ แทนที่

จะมาคิดสอนใจให้ตวัเองมคีวามฉลาดรอบรูต้ามความเป็นจรงิ 

มันไม่สอน มันจึงโง่

๕๑



เจ้าของเดิม



ขอใจ

ฉะนั้น ปัญญาที่เรามีอยู่นี้ ถ้าเราไม่ฝึกให้ดีแล้ว จะ

มาสอนใจไม่ได้เลย ต้องมีหลักเกณฑ์หลักการสอนที่มีเหตุผล

ดีๆ ใจจึงจะยอมรับได้ เพราะว่าใจเรานี้มันมีตัวหนึ่งเป็นคู่แข่ง

ของใจ หรือพูดง่ายๆ ว่า ใจของเราตัวเดิมมันมีครูอาจารย์ของ

เขาอยู่ ดูดีๆ ฟังให้ดีๆ นะ ใจของเรานี้มันมีครูอาจารย์ของเขา

เป็นครูอาจารย์อยู่ เป็นหลักเดิมของเขาอยู่ คือ อวิชชา ตัณหา 

พูดง่ายๆ ว่า กิเลสตัณหา นั่นเอง

กิเลสตัณหาต่างๆ เป็นแฟนของใจมาก่อน หรือเป็นคู่

ครองของใจมาก่อน หรอืมัว่สมุกบัใจมาก่อนในอดตี เป็นคูเ่คยีง

กบัใจมาหลายกัปหลายกลัป์ท่ีผ่านมา กค็อื อวิชชา ตณัหา หรอื

เรียกว่า กิเลสตัณหา นั่นเอง

แต่ละคนืแต่ละวนั กเิลสตณัหาต่างๆ เหล่านีจ้ะมาสอน

ใจ กระซิบใจ อย่างนั้นนะ อย่างนี้นะ ออดอ้อนใจให้ใจลุ่มหลง

ตลอดเวลา เดี๋ยวก็เอารูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ อย่างนั้น

อย่างนี้ มาออดอ้อนใจให้หลงตลอดเวลา รูปก็ดี เสียงก็ดี ทุก

๕๓



เจ้าของเดิม

สิ่งทุกอย่างดีหมด ไม่มีค�าว่าไม่ดี ทีนี้ใจไม่มีข้อเปรียบเทียบ 

หลายคร้ังหลายหนเข้า ใจเราก็คล้อยตาม นั่นเรียกว่า ใจเรา

มนัคล้อยตามกเิลสตณัหามาตลอดเวลา น่ันคอืส่วนทีเ่ป็นตวัอย่าง

ส�าหรบัความฉลาดของตณัหากเิลสนี ้ไม่ใช่ว่าธรรมดา

นะ มนัเก่ง มนัเก่งจนทีว่่า สามารถจะกดหวัสตัว์โลกทัง้หลาย

นีใ้ห้อยู่กบัโลกนีไ้ด้ตลอดไป มนัฉลาดพอตัวเหลอืเกนิ ไหวพริบ

แพรวพราว เล่ห์เหลี่ยมต่างๆ มากมายก่ายกองเหลือเกิน

ถ้าเรารู้จักความฉลาดของกิเลสตัณหาอย่างนี้แล้ว 

จะหาวิธีแก้อย่างไร จะต่อกรกับเขา จะต่อมือกับเขา เพื่อจะ

เอาชนะกันได้ เหมือนกับว่าโต้วาทีกัน ถ้าเราไปเห็นคนหนึ่ง

โต้วาทีเก่งๆ คนนีพ้ดูเก่งนะ สิง่ทีไ่ม่เป็นของจริงกพ็ดูให้เคลิม้

ได้ มาหลอกคนได้ ถ้าเป็นอย่างนั้น เราจะหาวิธีโต้วาที แก้

กันอย่างไรกับคนๆ นั้น คือ เอาชนะกัน ซักค้านกัน

ตั้งปัญหาขึ้นมาว่า คนกับหมาอะไรดีกว่ากัน ถ้าคน

พูดเก่งๆ เขาสามารถพูดให้หมาดีกว่าคนได้ ขอให้พูดเก่งก็

แล้วกัน ว่าหมาดีกว่าคนอย่างไร ต้องพูดได้ชัดเจน และก็มี

เหตุผลโน้มน้าวให้คนเชื่อได้ว่าเป็นจริงอย่างนั้น นี่หมาดีกว่า

คน ถ้าคนพดูเก่งก็ชนะได้เหมอืนกนั ว่าคนดกีว่าหมา แต่ถ้าคน

๕๔



ขอใจ

พูดไม่เก่งก็เท่านั้นเอง แพ้ไป ก็ลีลาในการพูดมันส�าคัญ

ก็เหมือนหลวงปู่ตื้อท่ีอธิบายให้ฟัง หมามันดีกว่าคน

หลายๆ อย่าง หมามันเก่งอะไรบ้าง หมาวิ่งเข้าป่า มันไม่ต้อง

ใส่รองเท้า คนท�าเหมือนมันได้ไหม ไม่ได้ เพราะคนห่วงแต่จะ

ใส่รองเท้า คนกลัวหนาม แต่หมาไม่กลัว คนแพ้แล้ว เวลามัน

นอน หมาไม่ต้องการผ้าห่ม แต่คนต้องมีผ้าห่ม หมานอนง่าย 

ไม่ต้องมีหมอน ไม่ต้องหนุนหมอน แต่คนต้องหาหมอน คนแพ้

หมาหลายอย่าง ดู หมามอีะไรดอีีก เวลาหมากนิข้าวกนิอาหาร 

มนัไม่ต้องกนิน�า้ ไม่ต้องล้างมอื ไม่เหมอืนคน หมามนัเก่งหลาย

อย่าง นี่พูดย่อๆ ให้ฟัง

ถ้าพูดถึงหมา พูดได้ร้อยได้พัน หมาหลวงปู่ตื้อเก่ง 

สุดท้ายคือว่าหมานี่มันเก่ง มันเก่งถึงขนาดว่า มันสามารถกินขี้

คนได้ ส่วนคนกินขี้หมาได้มั้ย ใครเก่งกว่ากัน มาๆ พูดกันตรง

น้ี หลวงปูต้ื่อว่าให้ฟัง มันเก่งขนาดนัน้หมา มนัสามารถกนิขีค้น

ได้ คนกินขี้หมาได้ไหม ไม่ได้ แล้วมันไม่เก่งเหมือนหมา ตกลง

หมาชนะ คนกับหมาอะไรเก่งกว่ากนั ถ้าพดูเป็น หมากเ็ก่งกว่า

ได้

๕๕



แต่งสีสันลวดลาย



ขอใจ

นี่ เทียบให้ฟังว่า สติปัญญาของเรา ถ้าไม่เก่งพอตัว 

ไม่สามารถจะไปแย่งสอนจิตใจได้ ลักษณะที่ว่าปัญญาของเรา

นี้ เอาปัญญาที่เรามีอยู่มาฝึก มาคิด แล้วก็มาท�าให้ความเห็น

เราเป็นไปตามที่เราคิดนั้นๆ ฝึกปัญญาให้มันมีความคิด         

ความฉลาด คิดอย่างไรมีข้อมูลอย่างไร ถ้าคิดไม่เป็นก็ไม่ดีนะ 

ต้องคิดมีเหตุมีผล มีข้อมูล จนจิตใจรับฟังได้

เมือ่ฝึกปัญญามาดแีล้ว ตวัปัญญาทีเ่ราคดิด ีฝึกซ้อมมา

ดนีัน่แหละ เพือ่จะไปต่อกรกบักเิลส ว่าใครจะแน่กว่ากนัในการ

คิด ท�าไมกิเลสตัณหามันคิดออกมาหลอกลวงใจเราได้ขนาด

นัน้ ทัง้ของไม่จรงิสกันดิหนึง่ มันเอามาหลอกใจให้หลงตามโลก

ได้ มันเป็นเพราะอะไร

นัน้คอืความแพรวพราวความฉลาดของตัณหากเิลส

นั่นเอง สิ่งไม่มีสาระ ตัวกิเลสตัณหาก็เอามาคิดให้เกิดสาระ 

ให้ใจหลงได้ สิ่งที่ไม่เป็นของจริง กิเลสตัณหาก็เอามาโน้ม

น้าวขึ้นมาคิด มาปรงุ มาแตง่สีสนัลวดลายออกมาให้ใจหลง
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แต่งสีสันลวดลาย

ได ้มันคิดอย่างไร ดูสิ มันคิดอย่างนี้เอามาหลอกใจ ส่วนมาก

ความคิดไปตามตณัหากเิลสเป็นเรือ่งหลอกใจทัง้นัน้ หลอกลวง

มากที่สุดในโลกอันนี้ ไม่มีอะไรเทียบเท่า 

แต่ถ้าเป็นลกัษณะอย่างน้ี เราจะมาแก้ปัญหาตัวนี ้เรา

ต้องมีปัญญาพอตัว ความคิดต่างๆ หรือความฉลาดต่างๆ 

ของสติปัญญาน้ี ให้มันเท่าเทียมกันกับกิเลสตัณหา ท�าได้

ไหม นีค่วามคดิเรา อย่างน้อยให้เท่าเทยีมกัน ถ้าเท่าเทยีมกนั

อย่างนี้ เอาไปคิดแข่งกันกับตัณหากิเลส ก็อาจจะเสมอกันได้ 

แต่ถ้าเราฝึกสติปัญญามาดแีล้ว เราจะเอามาคดิเหตผุลต่างๆ 

เพื่อซักค้านตัณหากิเลสต่างๆ ให้มันหมดอ�านาจไป หรือให้

จติใจยอมรบัความเป็นจรงิได้หมด ตวัสตปัิญญานัน้ต้องฉลาด

เหนือกิเลส คือจะเอามาซักค้านกันว่าอะไรเป็นอะไร ของสิ่ง

เดียวกันเอามาวิจัยวิเคราะห์แตกต่างกัน อะไรมันแน่หรือไม่

แน่ อะไรมันจริงหรือไม่จริง

เดี๋ยวนี้ใจเรามันฟังความข้างเดียว ฟังคนกลุ่มเดียว

พูด อีกกลุ่มทางปัญญาไม่ได้ฟังเลย ปัญญาไม่มี ไม่ได้ฟังเลย 

นี่คือปัญหา เกิดมาแต่ละชาติแต่ละภพ จะมีกิเลสตัณหาส่วนนี้

กระซบิกระซาบใจตลอดเวลา อย่างนีน้ะ อย่างนัน้นะ รปู เสยีง 
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กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ดีอย่างนั้นๆ ก็ว่าพรรณนาไป ใจก็เคลิ้ม

ตาม จนถึงปัจจุบันนี้ ใจก็ยังไม่พ้นตัว เพราะอะไร เพราะไม่มี

ใครให้ความสว่างแก่ใจได้ ปัญญาก็ไม่มสีกันดิหนึง่ทีจ่ะไปแก้ไข

ส่วนนี้
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สมมติว่ามีหญิงสาวคนหนึ่ง เขามีแฟนเก่าของเขา

อยู่แล้ว ชือ่ว่า ไอ้ตณัหา พดูง่ายๆ อย่างนัน้เถอะ ชือ่ว่าไอ้ตณัหา

ก็แล้วกัน ไอ้ตัณหานี้มันเก่ง มันเป็นแฟนเก่าของใจนี้ มันเคยคู่

เคียงกันมาตั้งหลายกัปหลายกัลป์ เคียงคู่กันมากับแฟนเก่านี้ 

ทีนี้ในยุคนี้สมัยนี้ พระพุทธเจ้าได้ให้ข้อมูลของแฟนใหม่ขึ้นมา

เมือ่ ๒,๕๔๐ ปีทีแ่ล้ว คอื ไอ้สตปัิญญา แฟนเก่า คือ กเิลสตณัหา 

เป็นแฟนเก่าของใจ แฟนใหม่ที่พระพุทธเจ้าให้มาเพื่อคัดค้าน

กัน คือ สติปัญญา

ดูสิว่าสติปัญญาเรา คือแฟนใหม่นี้ จะท�าอย่างไรถึงจะ

ดึงจิตคืนมาหาสติปัญญาให้ได้ ดึงจิตคืนมาให้เป็นสัมมาทิฏฐิ

ให้ได้ แต่ก่อนใจเราเป็นมิจฉาไปแล้ว คือเป็นมิจฉาไปตาม

กิเลสตัณหาแล้ว แต่บัดนี้จะดึงจิตคืนมาให้เป็นสัมมาทิฏฐิ

ด้วยสติปัญญาของเรา จะดึงด้วยวิธีใด

ก่อนที่เราจะดึงส่วนนี้ขึ้นมา เราก็ต้องดู ศึกษาภาพ

วิธีการในการสอนว่า กิเลสตัณหาสอนใจสอนอย่างไรก่อน 
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ต้องศกึษาตวันีเ้อาไว้ก่อน กเิลสตัณหาสอนใจแต่ละวันๆ มนั

สอนใจอย่างไร ใจจงึหลงได้ขนาดนัน้ เม่ือเราได้ข้อมูลดแีล้ว

อย่างนี้ เราจะเอามาฝึกสติปัญญาเพื่อว่าจะแก้ทางอย่างนี้ๆ 

ได้อย่างไร

เหมอืนกนักบันกัชกทีข้ึ่นเวทมีา ก่อนทีเ่ขาจะชงิแชมป์ 

ชงิเขม็ขดัโลก เขาต้องดเูทปทีคู่่ต่อสูเ้ขาชกมาก่อนว่า คูต่่อสู้

อย่างนีเ้ขาชกอย่างไร สไตล์การชกเป็นอย่างไร เมือ่ดแูล้วจะ

มาแก้ไขว่า เราจะแก้ทางมวยเขาได้อย่างไร นี่คือลักษณะ

การศึกษาคู่ต่อสู้หรือคู่ชก ถ้าดูอย่างนี้แล้ว ในการชกเราจะ

แก้ทางมวยเขาได้อย่างถกูต้อง มนัหลบไปทางไหนบ่อยๆ ถ้า

มนัหลบซ้ายบ่อยๆ เราจะตอบซ้ายมนัได้อย่างไร เพือ่จะน็อค

เขาให้ได้ นี่คือการเอาประโยชน์จากการศึกษาคู่ต่อสู้ 

อันนี้ก็เหมือนกัน สติปัญญาจะดูคู่ชกของเรา คู่แข่ง

ของเรา คือ กิเลสตัณหา จะดูเขาอย่างไร เพื่อเราจะมาแก้

ปัญหา เพื่อเราจะมาทบทวนว่า เมื่อเขามีความคิดอย่างนี้ 

หลอกใจเราได้อย่างนี ้เราจะไปแก้ทางกเิลสตณัหาได้อย่างไร 

ให้ใจรับรู้ คนจะชนะกัน มันต้องดูตรงนี้ ต้องดูคู่ต่อสู้ของเรา

ถ้าเราศกึษามาด ีปัญญาของเราฝึกมาดแีล้ว ในวนัหนึง่
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จะขึน้เวทต่ีอกรกนั คอืให้รูด้�ารูแ้ดงกนัไปเลยว่า ใครพดูจรงิพูด

เทจ็ สมมตว่ิา นางสาวจกัรวาลคนหนึง่น่ังเป็นคนกลาง เอาสอง 

หนุ่มมาโต้วาทีกัน ดูซิว่าใครจะพูดจริงกว่ากัน ถ้าใครพูดจริง 

พดูมเีหตมุผีล นางสาวจกัรวาลจะยอมเข้าไปซบอกหนุ่มคนนัน้ 

หนุ่มสองหนุ่มจะฟาดปากกัน นี่ใครจะเก่งกว่ากัน ไอ้หนุ่มสติ

ปัญญาจะเก่งหรือไม่เก่งก็จุดนี้ จะแพ้ไม่แพ้ก็จุดนี้แหละ 

มันไม่ต้องหลายข้อหรอกนะ มันไม่ต้องเอาหลายข้อ 

คือ ข้อมูลหรือประโยคที่จะเอามาถามกัน มันหลายประโยค

เหลือเกิน ไม่ต้องเอามากมาย เอาแค่ประโยคเดียวก่อนก็ได้
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อันที่หนึ่ง รูปอย่างเดียว ใครจะพิจารณาเห็น

อย่างไร ไม่ต้องเอาเสยีงนะ เอารปูอย่างเดยีว เอามาโต้วาทกีนั

ว่า ใครจะแน่กว่ากัน ให้กิเลสตัณหาว่าก่อนนะ ว่ารูปมันดี

อย่างไร กิเลสก็จะพรรณนาตามเรื่องเดิมของมัน ตามที่มัน

ถนัด ตัวอย่างว่า รูปน่ะมันดี คือ หน้าสวย หุ่นดี ผิวสวย ดี

อย่างนั้นดีอย่างนี้ ก็ว่ากันตามประสาเพลงของกิเลสตัณหา 

ไม่มีค�าว่าสกปรกโสโครกเลย มีลักษณะดีอย่างไร น่ากอด

อย่างไร น่าจูบอย่างไร ว่าตามประสาของกิเลสตัณหาอย่าง

เดียว นี่เป็นเพียงกิเลส มีแต่ความงาม ความสวย ความรัก 

ความใคร่ ความก�าหนัดอย่างเดียวเท่านั้น ใจมันหลงกันแค่นี้

หลงัจากกิเลสตัณหามนัว่าไปแล้ว ถงึคราวปัญญาบ้าง 

มีความคดิเหน็ ความเข้าใจว่าอย่างไรกับรปูอนันี ้ก็ว่ากันเลย 

รูปเกิดมาเป็นของไม่เท่ียง สูตรไม่เที่ยง ก็ว่าพรรณนากันไป 

ค�าว่า ไม่เทีย่ง มอีะไร คอืการเปล่ียนแปลงของสังขารร่างกาย 

ตั้งแต่วันเกิดจนถึงปัจจุบันนี้ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร ไม่
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เที่ยงอย่างไร 

ดสูตปัิญญาจะพรรณนามาตัง้แต่ในท้องแม่ รปูนีเ้กดิ

ขึ้นจากอะไร เกิดขึ้นจาก กลละ คือ สเปิร์มของพ่อแม่ของ

ทัง้สองฝ่าย เกดิขึน้มา ๗ วนัเป็นอย่างไร ๑๔ วนัเป็นอย่างไร 

๑๕ วันเป็นอย่างไร เดือนหน่ึงเป็นอย่างไร น่ีปัญญาสอด

แทรกขึ้นมาอธิบายว่า รูปเกิดขึ้นมาได้อย่างไร จนถึงว่าเป็น

ก้อนเลือด เรียกว่า ปัญจสาขา คือ แตกตัวออกมาห้าตุ่ม ตุ่ม

แขนสอง ขาสอง หัวหนึ่ง ต่อมากี่เดือนถึงแตกเป็นหูเป็นตา

ออกมา ปลีกย่อยออกมาอีก อีกกี่เดือน ปัญญาก็พรรณนา

ออกมาอย่างนั้น จนเป็นรูปที่สมบูรณ์แบบ ๖ เดือน ๗ เดือน 

๘ เดือนขึ้นมาแล้ว รูปออกมาแล้วอย่างนี้ 

ออกมาก็มีความไม่เท่ียง ลักษณะไม่เท่ียงนี้เรียกว่า 

กลละของพ่อแม่ทั้งสองฝ่าย ไม่ใช่รูปคนนะ เป็นน�้าเข้มข้น

ธรรมดาๆ ของทั้งสองฝ่ายเท่านั่นเอง คนไม่มี แต่ท�าไมจิต

วญิญาณตนนัน้ จงึเอาน�า้กลละของพ่อแม่มาปรงุแต่งให้เป็น

รปูคนได้ หลังจากเป็นน�า้แล้ว ต่อมาอกี ๑๔ วนักเ็ปล่ียนแปลง

ไปเป็นน�้าเหลือง แค่นั้นไม่พอ เปลี่ยนแปลงเป็นน�้าเลือด มัน

เป็นน�้าเลือดแล้ว ก็มาเป็นตัวคน มันเปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่
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อยู่ในท้องแม่ นี่คือความไม่เที่ยงของรูปอันนี้

ต่อมาออกมาจากท้องแม่แล้ว การเปลีย่นแปลงต่างๆ 

ก็ยังไม่พออีก เปลี่ยนแปลงจากวัยแบเบาะ ในเปลนั่นแหละ 

ออกมาก็ยังเป็นเด็กกลางถนนได้ มันเปลี่ยนแปลงมา คือ

ความไม่เที่ยง การพัฒนาของธาตุขันธ์ มันเปลี่ยนแปลงมา

เรื่อยๆ คือความไม่เที่ยงมาเร่ือยๆ จนถึงเป็นหนุ่มเป็นสาว

ขึ้นมา จนถึงวัยแก่วัยเฒ่าขึ้นมา เป็นอย่างนี้ นี่คือปัญญา

พรรณนาความจริงมาตลอด

เมือ่ถงึจดุหนึง่คอื ตาย คอืการหมดลมหายใจเข้าออก 

ค�าว่า ตาย ค�าเดียวนี้ เอาจิตไม่ต้องพูดกัน พูดเรื่องว่าตาย คือ

ตายธาตุขันธ์ หรือ รูปตาย เมื่อออกจากร่างไปแล้ว ๑ วัน

เป็นอย่างไร ๒ วันเป็นอย่างไร ๓ วนัเป็นอย่างไร สสีนัวรรณะ

ของคนตาย รูปตายเป็นอย่างไร มันออกมาเป็นสีอะไรบ้าง 

ปัญญาที่ดีก็ต้องพรรณนาออกมาว่า เป็นอย่างนี้ๆ กลิ่นเป็น

อย่างไร มันเหม็นอย่างนี้ๆ อีแร้งอีกา แมลงหว่ี แมลงวัน 

อะไรก็ว่ากันไป นั่นคือว่า อสุภะ ค�าว่าอสุภะมาจากความ

สกปรกโสโครกของรูปอันนี้

ตวัน้ีมันไปค้านกนักบัความสวยงามของตณัหาทีม่นัพูด
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กัน ค้านกันในตัวว่า แต่ก่อนตัวตัณหากิเลสว่า มันสวยอย่าง

นั้น งามอย่างนี้ มันซักค้านกันทันที นี่คือว่าซักค้านกันว่าใคร

แน่กว่ากัน ถูกต้องกว่ากัน ในค�าว่ารูปอย่างเดียวนี้ ค�าว่าตาย

ไปแล้วเป็นอย่างไรๆ มันหมดสภาพ คือ อนัตตา ตัวสุดท้าย

ในสุดท้าย ถ้าหากว่าหญิงสาวงาม ถ้าได้ฟังประโยค

หนุม่สองหนุม่ฟาดปากกนัอย่างนีแ้ล้ว ใครจะมคีวามเหน็อย่างไร 

สาวงามนี้คือ ใจ มันจะหันเหมาหาปัญญาทันที เพราะปัญญา

พูดชัดเจน ถูกต้อง ทุกมุม ทุกแง่ ตั้งแต่เริ่มต้น เกิดจากรูปมา 

จนอวสาน หรือเกิดมารูปตั้งอยู่อย่างไร สติปัญญาพรรณนา 

การต้ังอยูข่องรปูเป็นอย่างไร เกดิ แก่ เจบ็เป็นอย่างไร พรรณนา

มาถูกต้องทั้งหมด ไม่ผิดพลาดเลย ความจริงของรูปที่ตั้งอยู่ 

เกดิขึน้มาตัง้อยูอ่ย่างไร พรรณนาไปทัง้หมด ทกุรอบ นีใ่จกต้็อง

รับฟังปัญญา เมื่อตายแล้วเป็นอย่างไร รูปเป็นอย่างไร สลาย

ไปอย่างไร ก็ต้องพรรณนาไป สุดขีดสุดฤทธิ์

นัน่แหละ ใจจะมกีารเหน็คล้อยตามปัญญาตวันี ้มนัจะ

เข้าใจว่า เราถูกกิเลสหลอกมาหลายกัปหลายกัลป์แล้ว นั่นใจ

มันคิดออกมา หมุนตัวกลับทันที นี้เรียกว่า เอาความคิดมา

โต้วาทีกันระหว่างปัญญากับกิเลส ใครจะแน่กว่ากัน
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ฉะนัน้ การปฏบิตัเิพือ่แก้ปัญหาตวันี ้ต้องฝึกปัญญา

ให้มันแนบแน่น ฉลาดเฉียบแหลม คมคาย พูดความจริง 

อธิบายความจริง ชี้แนะความจริงให้ใจฟังตลอดเวลา เม่ือ

ใจเรายอมรบัและเหน็ความจรงิกบัปัญญาอย่างนีบ่้อยๆ แล้ว 

มันจะทบทวนได้ว่า เออ เราหลงโลกมาหลายกัปหลายกัลป์ 

เป็นอย่างนี้ๆ คือใจมันจะหวนกลับมาทางปัญญา มาหาจุด

นี้เอง

แต่ถ้าปัญญาเราเหน็ ใจเรามาหนัเหมาทางนีแ้ล้วนะ 

ไม่เพยีงเท่านี ้เอาเสยีงขึน้มา เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะต่างๆ 

พรรณนาขึ้นมา ชี้แจงออกมาว่า ตัณหามันอธิบายไว้อย่าง

นี้ ปัญญาไปอย่างนี้ คือสวนทางกัน เรียกว่า ทวนกระแส 

เป็นลักษณะที่เป็นหน้ามือกับหลังมือไปเลย ระหว่างปัญญา

กับกิเลสตัวนี้ มันซักค้านกันเต็มตัว 

ถ้าใจเราเห็นว่าถูกกเิลสหลอกแล้วเมือ่ไหร่ ใจเรามัน

จะถอนจากกิเลสได้ มันจะวางจากกิเลสได้ ไม่ต้องไปบังคับ 
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ให้มันวางก็วาง นั่นคือใจมีความฉลาด ใจมีความรอบรู้ตาม

ความเป็นจรงิ เรยีกว่าใจตวันีมั้นมตีาสว่างขึน้มา คอื ปัญญา 

ใจนี้จะมองเห็นกิเลสเป็นทุกข์ เป็นโทษ เป็นภัย 

แต่ก่อนเคยหลงใหลกับกิเลสตัณหามานมนาน    

ยาวนาน เป็นแสนปี หลายล้านปีก็ตาม แต่บัดนี้ใจมันมอง

เห็นว่า เราถูกหลอกเสียแล้ว ถูกกิเลสต้มตุ๋นมาเสียแล้ว เรา

หลงตามกิเลสตัณหามาอย่างน้ีแล้วเป็นทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ 

ตาย กับโลกใบนี้มาหลายกัปหลายกัลป์ เพราะตัณหา กิเลส 

เป็นต้นเหตุให้เราหลงเสียแล้ว 

ไปๆ มาๆ จะเกดิ นพิพทิา ใจมนัจะเบือ่หน่าย ในกเิลส

ส่วนนัน้ๆ มนัจะไม่มาแฝง ถงึกเิลสต่างๆ จะมากระซีก้ระแซะ 

มาอบรมใจต่างๆ ก็ตาม ใจจะไม่ไปตามกิเลสแล้ว รูปนี่นะ 

หึ... มึงอย่าหลอกกูอีกต่อไปนะ เสียงดีน่ะ หึ... ไม่เอาทั้งนั้น 

ฉะนั้น ในอนาคตต่อไป กิเลสต่างๆ ตัณหาต่างๆ จะมากระ

ซิบใจกระซาบใจให้ดึงตามคืนตามเดิม จะไม่ไปเสียแล้ว ไม่

ไป นั่นคือว่า ละ ละจากความเป็นมิตร ละจากการเป็นคู่รัก

ซึ่งกันและกันมาก่อน แล้วก็มาละ คือ ใจจะละเอง

ข้อส�าคัญ ให้ใจเราได้เห็นทุกข์ เห็นโทษ เห็นภัย ใน
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กิเลสนั้นๆ ก่อน นั่นคือนักปฏิบัติ เขาจะละอาสวะกิเลส เขา

ละส่วนนัน้ คอืใจเราจะรูจ้ะเหน็ว่ากเิลสตณัหาเป็นทุกข์ เป็น

โทษ เป็นอะไรบ้าง เห็นเสยีก่อนจงึจะละกันได้ นีค่อืว่าปัญหา

ต่างๆ จะแก้กันต้องเหน็เป็นอย่างนัน้ ต้องรูจั้กปัญหาเสยีก่อน

ถึงจะแก้ปัญหาได้

๗๒
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พวกเราทั้งหลาย นักปฏิบัติเดี๋ยวนี้มาปฏิบัติ ส่วน

มากจะท�ากันแบบเดิมๆ คือไปนั่งที่ไหน นึกค�าบริกรรมจิตสงบ

เมื่อนั้น เราท�ากันมากี่ครั้งกี่หน ท�ากันมาอย่างนี้ ลักษณะอย่าง

นี ้เราปฏบิตัแิบบสอนใจตนเองอย่างนี ้สอนไม่ได้ ไม่มคีนใดคน

หนึ่งจะท�าสมาธิเพื่อสอนใจ นอกจากท�าเพื่อเสริมความโง่

อย่างเดียวเท่านั้น ความฉลาดไม่ได้เกิดจากสมาธิ มันเกิดจาก

ความคิด เกิดจากการตรึกตรอง ใคร่ครวญ เหตุผลต่างๆ คือ 

มาหักล้างกัน ซักค้านกัน อยู่ตรงนี้นี่เอง

แต่การท�าสมาธคิวามสงบนัน้ ดสูว่ิาเราท�าความสงบได้

หรือยัง ท�าได้ยากมากสงบอันนี้ แต่ถ้าบุคคลคนๆ นั้นไม่มีนิสัย 

เคยมีนิสัยเป็นดาบสหรือชีพราหมณ์มาก่อน ไม่มีทางก็แล้วกัน

ในชาตินี้ ไม่มีทางจะสงบได้เลย จะนึกค�าบริกรรมท�าสมาธิ ท�า

ไปเถอะ ท�าไม่ถึง มันตายก็ตายฟรีๆ น่ันนะ ไม่ดขีึน้หรอก เพราะ

นสิยัคนนัน้ไม่เคยเป็นดาบสฤาษีมาก่อน นสิยัทางท�าสมาธไิม่มี 

ท�าอะไรก็ไม่ได้ 

๗๔
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นี่คือว่า ปฏิบัติสวนทางกับนิสัยตัวเอง ถ้าเรามีนิสัย

ทางสตปัิญญาท่ีดีแล้ว เราจะมาท�าสมาธ ิไม่มทีางเป็นได้ มัน

กว็ุน่วายอยูน่ัน่แหละ นกึค�าบริกรรมไปไม่กีน่าท ีเอ้า คดิแล้ว 

ออกไปข้างนอก ปั๊ปๆ ไปนั่น ตามไม่ทัน คือใจเราไม่ต้องสงบ 

แต่เราต้องการคิด เพราะใจเรามีนิสัยทางปัญญา เรียกว่า 

ปัญญาวิมุติ

ถ้าคนรู้จักวิธีการปฏิบัติอย่างนี้ มันง่ายในการปฏิบัติ 

มนัฝึกใจได้ง่าย ปฏิบตัใิจได้ง่ายเลย แต่นีเ่ม่ือจติเริม่คดิอะไรขึน้

มาก็ดึงขึ้นไว้ที่เดิม อย่าคิดๆ ดึงเอาไว้ นึกค�าบริกรรม พุทโธๆ 

จิตคิด แต่เราก็ดึงไม่ให้คิดอยู่นั่นแหละ ดึงกันอยู่ทั้งคืนทั้งวัน 

ทัง้วนัทัง้คนื มนัจะนัง่ดงึจติอยู่อย่างเดียว มันเสยีเวลาไปเท่าไร 

นี่เรียกว่า คนโง่ปฏิบัต ิไม่ใช่คนฉลาด

ถ้าเป็นพ่อแม่คน ลกัษณะอย่างนีเ้รยีกว่า คนโง่สอนลูก 

คืออย่างลูกนี้ เมื่อเขาต้องการจะพักผ่อนหลับนอน ท�าไมพ่อ

แม่จึงไปดึงลูกขึ้นมาเล่น โง่หรือฉลาด โง่ แต่ขณะที่ลูกต้องการ

เล่นสนุกสนานเฮฮากับเพื่อนฝูง เล่นม้านั้น เล่นตุ๊กตานี้ เล่น

สนุกสนานอยู่นี้ ท�าไมพ่อแม่ไปบังคับลูกให้นอนล่ะ นี่ก็โง่อีก

แหละ นี่เขาเรียกว่า คนโง่สอนลูก โง่ในการปฏิบัติต่อลูก
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อนันีฉ้นัใด ในภาคปฏบิตั ิเมือ่ใจเราต้องการคดิ ต้องการ

ตรึกตรองใคร่ครวญต่างๆ ท�าไมดึงมาอยู่กับค�าบริกรรมล่ะ โง่

ไหมนี่ คนโง่ปฏิบัติเป็นอย่างนี้ 

ถ้าคนทีม่คีวามฉลาดส่วนตวัแล้ว เขาต้องดใูจตวัเองใน

ขณะนี้ว่า ถ้าเราจะมาภาวนาปฏิบัติ อุบาย ๒ อย่างนี้ จะท�า

อะไรก่อน อะไรหลัง มันขึ้นอยู่กับในปัจจุบันขณะนี้ แต่ไม่ใช่

จะผกูขาดอย่างเดียวนะ ทุกคนต้องใช้ปัญญาก่อนทกุครัง้ ไม่ใช่ 

หรือทุกครั้งต้องนึกค�าบริกรรมก่อนทุกครั้ง ไม่ใช่

ให้ดูในปัจจุบันทันด่วน ก�าหนดใจดูตัวเองประมาณสัก 

๑ นาทีกเ็หลือเฟือแล้วว่า การปฏบิตัทิัง้สองอย่างนี ้จะเอาอะไร

ก่อน อะไรหลัง ถ้าใจของเราต้องการความสงบในขณะนี้ เราก็

นึกค�าบริกรรมดูสิว่าใจเราคิดไหม ถ้าใจเราไม่คิด ไม่ชอบคิด 

เออ จดุนัน้แหละ เราก็นกึค�าบริกรรมให้จติสงบไปเลย ในจดุน้ัน 

ในจดุใดทีใ่จเราชอบคดิ เวลาใดใจเราชอบคดิโน้น ชอบ

คิดนี้ เออ ใจชอบคิด ก็พิจารณาต่อไป อย่าไปนึกค�าบริกรรม 

นั่นคือคนฉลาดในการปฏิบัติ ต้องดูใจตัวเอง อันนี้เรายังไม่รู้ใจ

ตัวเองเลย การภาวนาต้องรู้ใจตัวเองอย่างนี้ว่าใจเราต้องการ

อะไร
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นี่คนเราทุกวันนี้ มันเรียนการภาวนามาหลายๆ อย่าง 

มัว่ๆ กันอยูอ่ย่างน้ี กจ็ริงอยูท่ีเ่ราพดูกนั เรยีกว่า เมือ่ท�าจติสงบ

เป็นสมาธแิล้วปัญญาเกดิข้ึน อนัให้ทิง้เสยี อย่าไปนกึขึน้มา ไม่มี

หรอกในของค�าสอนพระพุทธเจ้า ไม่ได้พูดอย่างนี้หรอก ไม่มี 

ปัญญามันเกิดขึ้นจากการคิดตรึกตรอง ไม่ได้เกิดขึ้นจากสมาธิ 

ความฉลาดไม่ได้เกิดขึน้จากสมาธ ิความรู้แจ้งเหน็จรงิไม่ได้เกิด

ขึ้นจากสมาธิ มันเกิดขึ้นจากปัญญาทั้งนั้น
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ฉะนั้น ต้องมาฝึกปัญญาให้เป็น ปัญญานี้เราทุกคน

มีอยู่ แต่ปัญญาเรายังไม่ไดฝ้ึก แต่วนันี้มาฝึกเสีย เริ่มฝึกปัญญา 

ให้ฉลาดเฉียบแหลมเสีย เพื่อจะไปต่อกรกับกิเลสตัณหาส่วน

นั้นๆ โต้เถียงกัน ซักค้านกันว่า ใครจะเหนือกว่าใครใน

ความคิดอันนั้น พูดง่ายๆ ว่า จะมาแข่งกัน ในจุดเริ่มต้น ให้ใช้

ความคิดลบล้างความคิดกันเอง นั่นคือว่า ความคิดในแง่สติ

ปัญญาไปลบล้างความคิดในแง่กิเลสตัณหา จะท�าอย่างไร มัน

ต้องให้มันชัดเจน ถ้าอย่างนั้นจะหักล้างกันไม่ลง ใจก็ยังลังเล

สงสัยอยู่ อะไรกันแน่ อะไรถูกอะไรผิดกันแน่ เพราะไม่ชัดเจน 

ต้องให้มันชัดเจนไปเลย ขาดลอยไปเลย

ฉะนั้น ต้องพรรณนาเรื่องต่างๆ ที่ใจมันหลง หลงเรื่อง

อะไรที่ว่ามานี้ ตัวอย่างโลกต่างๆ ที่ว่ามานี้ โลกมันมีดีอะไร ก็

พรรณนาโลกนี้ออกมา ใจมันเข้าใจในสิ่งใด เอาสิ่งที่มันเข้าใจ

มาแฉออกมาให้หมด คอืว่าให้เห็นด�าเหน็แดงกนัเสยี อย่าให้ใจ

ลังเลสงสัยในสิ่งนั้นๆ ค�าว่า รูป อย่างเดียวมันดีอย่างไร ก็ต้อง
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แฉออกมาให้หมด เปิดโปง เปิดป่ากิเลสออกมาจากใจให้ดูว่า 

กิเลสตัณหามันหลอกลวงใจอย่างไร ต้องเปิดมาให้หมด นั่น

แหละ ใจจะเห็นของจริง

นี่คือหลักอุบาย หลักของการภาวนาปฏิบัติ ถ้าเราตั้ง

หลักไม่ถูก ก็ไม่ถูกจนถึงวันตาย ตายฟรีๆ นั่นแหละ แต่ถ้า

เราท�าปฏิบัติถูกต้อง ถูกไปเลย นั่นคือว่าจุดเร่ิมต้น กิเลส

ตัณหาต่างๆ ที่ว่ามา อย่างเพิ่งไปละ ละไม่ได้ในช่วงนี้ เป็น

ลักษณะเตรียมการในการฝึกกลยุทธขึ้นมาต่อสู้กัน 

ฝึกสติปัญญาให้เก่ง ฉลาด เพียงพอ เต็มตัว เพื่อจะ

พลิกแพลง แต่ก่อนใจเราเป็นมิจฉาทิฏฐิ ความเห็นผิด แต่

บัดนี้จะเอาตัวปัญญา สติปัญญามาหักล้างกัน เพื่อให้จิตใจ

เราหันเหขึ้นมาอยู่ในสัมมาทิฏฐิ จะท�าอย่างไร ถ้าท�าจุดนี้ได้ 

จะได้ไปตลอด นี่คือหลักสัมมาทิฏฐิ ตัวนี้จะเป็นเส้นทางไปสู่ 

วิปัสสนาญาณ เป็นตัวเส้นทางเข้าไปสู่มรรคผลนิพพาน คือ

จุดนี้จุดเดียว คือจุดสัมมาทิฏฐิตัวนี้ 

แต่ถ้าเราภาวนาปฏิบัติอยู่ ถ้าจิตยังไม่เป็นสัมมาทิฏฐิ 

อย่าเพิง่ปฏบิตัอิะไร ต้องเตรยีมการให้พอก่อน เหมอืนคนสร้าง

บ้านสร้างเรือน ถ้าเงินไมพ่อ อย่าเพิ่งลงมือ เพราะบา้นหลงันัน้
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ราคา ๑ ล้านบาท แต่มีแค่ ๑๐๐ บาทเท่านั้น จะไปลงมือสร้าง

บ้านราคา ๑ ล้านบาท อย่าเพิ่งไปท�า มันเสียประโยชน์ แค่ปูน

ถงุเดยีวจะซือ้มาก็ไม่พอ จะซือ้ปูนถงุเดียวแต่มีเงินอยู่แค่ ๑๐๐ 

บาท ถ้าจะคิดว่า ไปซื้อปูนไว้ก่อนเถอะน่ะ แล้วค่อยเก็บหอม

รอมริบไปข้างหน้า อย่าไปหวงั อย่าท�าอย่างนัน้ ปนูเสยีง่าย ถ้า

ปูนแข็งตัว เสียเวลาไปเปล่าๆ น่ะ มันเสียเงินโดยใช่เหตุ

รอให้มันคุ้มค่าเสียก่อน จนเงินพอจะต่อรอง พอจะ

ท�างานปฏิบัติ หรือพอจะก่อสร้างบ้านหลังนี้เสร็จ นั่นแหละจึง

ลงมือปฏิบัติสร้างต่อไป จึงจะไม่เสียประโยชน์ ไม่ใช่ว่ามีเงิน

เพียงแค่ ๑๐๐ บาท จะไปซื้อปูนถุงหนึ่งมารอไว้ก่อน ๒ ปี ๓ 

ปี ๑๐ ปี ก็อยู่ตรงนั้นแหละ ปูนถุงเดียวนั้น ปูนเสียท�าอะไรได้

นีเ่หมอืนกนั ปัญญาเรายงัไม่มอีะไร คอืไม่เข้าใจว่า เดีย๋ว

นี้เราเป็นมิจฉาหรือว่าเป็นสัมมา เราเป็นบ้าหรือเป็นคนดี ไม่รู้

เรื่องตัวเองทั้งนั้น เราปฏิบัติผิดหรือถูก ไม่เข้าใจเลย ถ้าอย่าง

นี้อย่าเพิ่งปฏิบัติ มาเตรียมตนเตรียมตัวให้เข้าใจชัดเจนก่อน

เมื่อเราออกรถ เราจะไปทางทิศไหนของจังหวัด หรือ

จะไปทางกรงุเทพฯ ทางกรงุเทพฯ อยูท่างทศิไหนของอดุรธานี

ล่ะ ต้องรู้จกัเส้นทางทีจ่ะไป จะไปอบุลราชธานกีเ็หมอืนกนั จะ
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ไปทางทศิไหนของอดุรธาน ีจะไปขอนแก่น หรอืจะไปเชยีงใหม่ 

เชยีงราย จะไปทางไหนกต้็องดแูผนทีใ่ห้ดก่ีอน ก่อนทีจ่ะออก

เดินทางต่อไป อย่าเพิ่งโมเม อย่าเพ่ิงมั่วในการเดินทางอัน

นั้น ถ้าไม่เข้าใจอย่าเพิ่งเดิน

หลกัภาวนากเ็ช่นเดยีวกนั ถ้ายงัไม่เข้าใจในการปฏิบติั

อย่างถกูต้อง อย่างเพ่ิงปฏบิตั ิศกึษาทศิทางให้เป็นไปได้ก่อน

ถึงลงมือปฏิบัติจะได้ไม่เสียเวลา มันต้องมีความมั่นใจอย่าง

นั้นในการปฏิบัติ ไม่ใช่ว่าจะโมเมไปเรื่อยๆ จะได้อย่างไร มัน

ผิดพลาดไปไม่รู้ตัวนั่นน่ะ

นีค่อืว่า แนวทางทีว่่ามานี ้จุดเริม่ต้นจรงิๆ อยูท่ีจ่ดุไหน

ในการปฏิบัติ จะท�าอย่างไร รู้อุบายฝึกใจว่า ตัวมิจฉาทิฏฐิตัว

เดียวนี้จะละได้ไหมในชาตินี้ ไม่ต้องไปละส่วนอื่น กิเลสพันห้า 

ตัณหาร้อยแปด ไม่ต้องไปแตะต้องมัน เอาไว้ก่อน ขอแตะต้อง

ตัวเดียวเท่านั้น คือว่าจะท�าอย่างไรจะละมิจฉาให้หมดไป

จากใจเราได้ เพือ่ให้ใจเราเป็นสมัมาทฏิฐถิกูต้อง ถ้าท�าอย่าง

นี้ได้นั้น เหมือนกับว่า ขาก้าวหนึ่งอยู่ในสัมมา และก�าลังจะ

ก้าวขาอีกข้างหนึ่งไปสู่กระแสพระนิพพาน คือจุดนี้ คือจุด

สัมมานี้
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เพราะจุดสัมมานี้เป็นเส้นทางเดินของพระอริยเจ้า 

ตัวสัมมาตัวนี้ ถ้าท�าอย่างนั้นเหมือนกับว่า ขาหนึ่งเราเหยียบ

แล้วอยู่ในสัมมาทิฏฐิ เหมือนกับก้าวขาหนึ่งไปเหยียบแล้วเส้น

ทางพระนิพพาน หรือเข้ากระแสพระนิพพาน ส่วนหนึ่งอยู่ใน

ปุถุชน อีกส่วนหนึ่งเป็นอริยชน กึ่งกลางกันอยู่ เพราะเหยียบ

ขาเดียว จะก้าวขาสองไปแล้วเหยยีบเตม็ตวั นัน่คืออรยิชน เข้า

สู่กระแสพระนิพพานอย่างเดียวเท่านั้น ไม่มีพลิกแพลงไปไหน 

นั่นแหละเป็นทางตรงต่อมรรคผลพระนิพพาน เขาว่าเป็น 

นิยตบุคคล เป็นบุคคล ๑๐๐ % เต็ม คือเป็นคนไม่หลงโลกต่อ

ไปแล้ว นั่นคือสัมมาตัวนี้ จับคนเข้ากระแสพระนิพพานก็ตัวนี้ 

ถ้ายังไม่เป็นสัมมาตวันี ้ยังห่างไกลจากกระแสมรรคผล

นิพพานไปมากมายเหลือเกิน ที่ว่าเรามาฝึกภาวนา เรามา

ฝึกก�าจัดตัวมิจฉาของเรา หรือมาสอนใจเราให้รู้จักว่า ตัว

มิจฉา คือ เห็นผิด เห็นอย่างไร ก็เหมือนกับเกร่ินไว้แล้วว่า 

โลกทั้งหมด ใจเราลอยกับโลก รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ 

ที่ว่ามา เห็นอย่างไรต้องมาศึกษา ก็มาสอนใจเราอีกครั้งหนึ่ง 

ตัวมิจฉาตัวนี้ มันพาให้เราหลงทางได้
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หลวงพ่อทูลให้อุบายธรรมะหลายๆ แง่ คนฟังกัน

มามากมาย อาจจะมองแนวธรรมะหลวงพ่อทลูไปคนละแง่กไ็ด้ 

ขอฝากอุบายต่างๆ ให้น�าไปคิด ส่วนมากหลวงพ่อทูลน่ะ เรื่อง

สอนท�าสมาธิ ไม่ใช่เรื่องใหญ่ ไม่ใช่เรื่องส�าคัญอะไร มันไม่ยาก 

ท�าสมาธมินัท�าง่ายๆ แต่หลักใหญ่คือต้องการให้คนมีความฉลาด

ทางปัญญา คือจุดนี้เอง

ถ้าปัญญามนัดแีล้ว ท�าอะไรมนัง่าย บอกกันง่ายๆ เหมือน

คนตาดีสักคนหนึ่ง ถ้าคนตาดีท�างานร่วมกัน ไปแนวทางทิศ

เดียวกนัได้ ชีใ้ห้ดอูนันี ้เป็นอย่างนัน้นะ กม็องกนัเหน็กนัทัง้หมด 

เห็นพร้อมๆ กัน อันนี้เป็นเสือนะ ไปดูนะ เห็นพร้อมๆ กัน อัน

นี้เป็นช้างนะ มองเห็นก็พร้อมๆ กัน เหมือนกับว่าเราชี้ไปจุด

ไหน เหน็จดุนัน้ คอืคนตาดีชีบ้อกคนตาดีด้วยกนั มนัเหน็ได้ง่าย

แต่ถ้าคนตาดีไปชี้บอกคนตาบอด มันไม่มีความหมาย

อะไรเลย ไม่มีประโยชน์ ในการภาวนา ในแนวทางการปฏิบัติ

กเ็หมอืนกัน ถ้าหากว่าเราอธบิายความจริงให้ฟัง แต่คนนัน้ไม่มี
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ปัญญาจะคิดตามได้ กจ็ะไม่มปีระโยชน์อะไร ฟังเฉยๆ ฟังหซู้าย

ออกหูขวา ฟังหูซ้ายออกหูขวาอยู่นั่นเอง ไม่รู้เรื่องอะไรเลย นี่

เรียกว่าเป็น ปทปรมะ ไม่เข้าใจ เพราะตัวปัญญาไม่ดูดกันเอง

เราต้องฝึกปัญญาขึ้นมา ปัญญาเรามีอยู่ แต่ไม่ได้ฝึก

เท่านั้นเอง สิ่งที่เราไม่ได้ฝึกอะไรก็ไม่ดีทั้งนั้น ถ้าไม่ได้ฝึก จะไป

ท�าการท�างานอะไรก็ไม่ดี งานทุกงานต้องผ่านการฝึกฝนจึงจะ

ดีขึ้น อย่างการศึกษาเล่าเรียน หรือนางพยาบาลก็เหมือนกัน 

ต้องฝึกงานเสียก่อนจึงบรรจุเป็นนางพยาบาลได้ หรือจะเป็น

ต�ารวจ ทหาร หรอืจะเป็นนายพลนายพนัอะไรกต็าม ต้องฝึกงาน

ทั้งนั้น งานทางโลกก็ต้องฝึกเต็มตัว งานทางธรรมก็ต้องฝึกเต็ม

ตัว ไม่ใช่ว่าไม่ต้องฝึก แต่ฝึกให้ถูกที่ถูกทางก็แล้วกัน ไม่ใช่ว่า

ฝึกอย่างหนึ่ง เอาอย่างหนึ่ง ไม่ใช่ 

นี่คือว่าให้เหตุผลมาต่างๆ ที่ว่ามานี้ ใครบ้างที่ยังมี

ความสงสยัอยู่ในจุดเริม่ต้น ค�า่ๆ หลวงพ่อจะอธบิายในอกีตอน

หนึ่งได้ ให้เขียนขึ้นมา ใครได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์องค์

ไหนมา เขียนมา ตรงไหนไม่เข้าใจอะไร เขียนมา เดี๋ยวค�่าๆ 

หลวงพ่อจะอธิบายเพิ่มเติมอีกรอบหนึ่ง

วันนี้ให้อุบายต่างๆ แนวความคิดต่างๆ นี้ คิดว่าพอ
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สมควรแก่กาลเวลา ขอให้ทุกคนจงไปภาวนาหรือปฏิบัติเป็น

ส่วนตัว ส�ารวมส่วนตัว หรือใช้ปัญญาพิจารณาส่วนตัวก็แล้ว

กัน นี่ฝึกปัญญาตัวเอง จึงให้อุบายชี้แนะมา คิดว่าสมควรแก่

กาลเวลา
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