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โดย



ค�ำน�ำ
“อุบายเจริญปัญญา” เป็นเทศน์ที่หลวงพ่อได้เทศน์โปรด

ชาวควนเนยีง ทีว่ดับ้านกรอบ อ. ควนเนยีง จ. สงขลา ในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ 

ได้กราบเรียนหลวงพ่อว่า โดยส่วนตัวแล้วชอบกัณฑ์เทศน์นี้มาก

ทีส่ดุ หลวงพ่อบอกว่า “ไหนเอามาฟังดซู”ิ ท่านพดูด้วยใบหน้ายิม้ๆ

เมื่อท่านดับขันธ์ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงได้เลือกกัณฑ์เทศน์นี้

มาท�าเป็นหนังสือใช้แจกในงานพระราชทานเพลิงศพของท่าน 

เพราะเห็นว่าเนื้อหาสาระในเล่มได้บ่งบอกความเป็นเอกลักษณ์ใน

วธิกีารปฏบิตัใินแนวของหลวงพ่อทลูอย่างชดัเจน มทีัง้โลกุตระ และ

โลกียะ เหมาะกับนักปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นนักบวชหรือฆราวาส มี

ตัวอย่างที่กระชับเข้าใจ และตามได้ง่ายๆ แม้กระทั่งวิธีการปฏิบัติ

เพือ่การอยูร่่วมกบัคนอืน่ๆ ได้อย่างมคีวามสขุ และทีส่�าคญัทีส่ดุคอื

การสร้างฐานการปฏิบัติในแนวสายปัญญา โดยใช้ข้อมูลจากชีวิต

ประจ�าวันให้เป็นประโยชน์



ในส่วนตัวแล้วคิดว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ท่ี

มุ่งหวังจะเข้ากระแส ไม่ว่าจะเป็นขั้นใดขั้นหนึ่งก็ตาม

ขอให้ท่านทั้งหลายที่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้ จงได้ประโยชน์ 

ไม่ว่าจะมีจุดมุ่งหมายเพื่อความสุข ความสมหวัง หรือเพื่อมรรคผล

นิพพานใดๆ ก็ขอให้ท่านจงได้ประสพผลดังที่ท่านได้ตั้งใจแล้ว

ด้วยเทอญ

แม่ชีโย 

๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๗



อุบำยเจริญปัญญำ
อบุายของหลวงพ่อในการสอน สอนให้คนฟังเป็น ให้คดิเป็น 

ไม่ให้ฟังเฉยๆ การฟังเฉยๆ มนัไม่รูเ้รือ่งอะไร ไม่รูค้วามหมายอะไร 

ในค�าว่า “สุสฺสูส� ลภเต ปญฺญ�  กำรฟังธรรมะด้วยดีย่อมเกิด

ควำมฉลำด” เรียกว่ำเกิดปัญญำ ค�ำว่ำเกิดปัญญำ คือเกิด

ควำมเข้ำใจในเหตใุนผล เกดิควำมเข้ำใจตำมหลกัควำมเป็นจรงิ

ในสัจธรรม ทีนี้ค�าว่าสัจธรรมตัวเดียวนี้เป็นค�าสอนของ

พระพุทธเจ้า ประกาศให้คนท้ังหลายในโลกได้รู้จักความจริง 

สัจธรรม แปลว่ำควำมจริง หมายถึงความจริงในค�าสอนของ

พระพุทธเจ้าที่เริ่มสอนมาในสมัยนั้น ยุคนั้นพระพุทธเจ้าสอน

ความจริง

ทีนี้ควำมจริงที่น�ำมำสอนนั้นมำจำกไหน ความจริงที่

พระองค์เจ้าสอนคนในยคุพทุธกาลนัน้ เอาควำมจรงิทีม่ำจำก
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บคุคล ในตัวบุคคลมนัมคีวำมจรงิอยูใ่นตวัของมนั แต่เรำไม่รู้

เรำไม่เห็น เหมือนกับนั่งทับนอนทับทั้งวันทั้งคืนก็ไม่รู้ว่ำ

ควำมจรงิอะไร พระองค์จงึได้เอาความจรงิทีม่อียูก่บัตวับคุคล

นี่แหละมาสอนคนเอง เรียกว่าเอาธรรมะจากคนมาสอนคน 

ธรรมะความจรงิท่ีคนเรามีอยูน่ี ้พระองค์ได้ชีบ้อกว่านีคื่อของจริง 

ของจริงที่ว่ำมำนี้พระองค์เจ้ำได้แบ่งออกเป็น ๓ หมวดหมู่

ด้วยกัน

๑. หมวดหมูเ่ร่ือง “อนจิจงั” อนจิจงัเป็นค�าบาล ีแปลว่ำ 

กำรเปลี่ยนแปลง

๒. สจัธรรมคอืควำมจริงอย่ำงหน่ึงคือ “ควำมทกุข์” คนเรำ

เกดิขึน้มำทกุคนย่อมมคีวำมทกุข์ประจ�ำตัว ทกุข์กำย ทุกข์ใจ 

อันนี้ทุกคนมีอยู่ แต่ทุกคนก็คิดว่ำเป็นธรรมดำ

๓. ควำมจรงิอกีอย่ำงหนึง่ทีพ่ระองค์เจ้ำสอนคือเรือ่ง 

“อนตัตำ” ค�ำว่ำอนัตตำ คือส่ิงทีห่มดสภำพ ไม่มอีะไรเหลอื นัน่คอื

ว่ำอนัตตำ คือหมดสภำพจำกทุกสิ่งทุกอย่ำง

ไม่วา่สิง่นั้นมชีวีติหรอืไม่มีชวีติ เมื่อถงึทีส่ดุของจดุหนึง่

แล้วมันจะหมดสภาพไป เหมือนต้นไม้ใบหญ้าหรือต้นยางที่มี

อยูท่ีบ้่านเรา เมือ่ดูๆ แล้วกเ็หมอืนต้นยาง เมือ่ถงึวนัหนึง่ข้างหน้า 

ต้นยางต้นนั้นแหละมันจะแก่ชราคร�่าคร่า มันจะโค่นลง มันจะ
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ผุพัง เป็นธรรมชาติของธาตุเดิมของเขา ต้นยางต้นนั้นก็จะ

หมดสภาพทันท ีไม่มต้ีนยางอีกต่อไป นีฉ้นัใด ร่างกายเราทัง้หมด

ที่นั่งทับอยู่ขณะนี้เรียกว่าธาตุสี่ ก็เหมือนกับต้นยาง ต้นยาง

กเ็ช่นตัวเรา ธาตสุีข่องเรา เม่ือเกิดขึน้มากมี็การแก่ แก่ไปเรือ่ยๆ 

แล้วก็ต้องหมดสภาพไปคือตาย คือหมดอายุขัยของการแก่

ก็คือตาย ร่างกายเราทั้งหมดนี้มันเป็นความจริงของมัน คือว่า

อาศัยชั่วคราว ถึงกาลเวลาก็หมดสภาพไปเหมือนต้นยางที่ว่า

นั้นเอง

ทนีี ้ตายไปแล้วเอาไปไหนต่อ เอาไปฝังบ้าง เข้าเมรบุ้าง 

เผาทิ้งบ้าง ร่างกายเราขณะใดที่ยังมีจิตอาศัยอยู่ ร่างกายเรา

กต้็องไปมาได้ เคลือ่นไหวได้ สัมผัสอะไรก็ได้ เพราะร่างกายเรา
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มนัมตีวัหน่ึงเป็นตวับังคบั เป็นตวัประกอบ นัน่คอืนาม นามของจติ 

เรียกว่า เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ทั้ง ๔ ตัวนี้เขาเรียกว่า 

เป็นอาการของจิต เฉพาะวิญญาณตัวเดียว มันไปผสมผสาน

อยู่กับร่างกายเราทุกส่วน อยู่ที่ตา เขาเรียกว่าวิญญาณในตา 

ถ้าตาไม่มวีญิญาณกไ็ม่เหน็อะไร เหน็กไ็ม่รูว่้าอะไร หเูหมอืนกนั 

ถ้าขาดวิญญาณในหก็ูฟังไม่รูเ้ร่ือง เหมือนคนทีต่าย คนทีต่ายนัน้

คือว่าวิญญาณในหู ตา จมูก ลิ้น กาย หมดสภาพไปแล้ว ถึงจะ

มตีากร็บัรูอ้ะไรไม่ได้ จะมหีกูฟั็งอะไรไม่รูเ้รือ่ง นีเ้รยีกว่าวญิญาณ

หมดสภาพ เพราะวญิญาณได้ออกจากร่างไปแล้ว แต่เมือ่วญิญาณ

ยงัอยูใ่นร่างเรา มันก็ท�าได้ทกุส่ิงทุกอย่าง ขณะท่ีเรายงัมชีวีติอยู่

ตนเรำที่ว่ำมำมีลักษณะ ๒ ตนด้วยกัน

๑. ตน คือธำตุสี่ คือ ธำตุดิน ธำตุน�้ำ ธำตุลม ธำตุไฟ 

ที่เรำมีอยู่นี้ มันต้องสมดุลกัน

๒. ตน คือใจของเรำนี้ ก็มำอำศัยร่ำงกำยเรำนี้อยู่

กำยทกุส่วน ใจเรำต้องสร้ำงขึน้มำ พดูง่ายๆ ว่า ร่างกาย

เรานีเ้ป็นบ้านพกัของใจหรือบ้านของใจกว่็าได้ หรือบ้านของจติ

ก็ว่าได้ เหมือนว่าจิตเราสร้างร่างกายนี้ขึ้นมา แต่เริ่มต้นจริงๆ 

ก่อนมาเป็นร่างกายเราได้เนือ่งจากอะไร มันมเีหตปัุจจยัของมนั 

วิญญาณของคนที่มาเกิดแต่ละคนนั้นเป็นเพียงวิญญาณล้วนๆ 
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ไม่มีวิญญาณอื่นใดจะหาบหามกระดูก เอ็น เส้นผม มาเกิด

แม้แต่วิญญาณเดียว เมื่อมำเกิดในท้องแม่ จิตสังขำรนี้มันจะ

ปรุงแต่งเอำธำตุสี่ขึ้นมำ

ธำตุสี่นี้มำจำกไหน มำจำกสัมภวะธำตุของพ่อแม่ 

เขำว่ำหยดน�ำ้มันเดยีว เขำว่ำสเปิร์มอนัน้ันแหละ คอืจติจะมำ

ก่อสร้ำงตัวนีข้ึ้นมำเป็นรปู เป็นธำตสุีข่ึน้มำกต็รงนี้ ทนีีต้วัเรา

เกิดขึ้นมา เราก็ต้องมองดูว่า เรามาเกิด เกิดจากอะไร เกิดจาก

ก้อนที่มันแก่เป็น ใครเป็นคนแก่ พ่อแม่เราเป็นคนแก่ เมื่อเรา

เกิดจากพ่อแม่ของเรา เมื่อพ่อแม่เราแก่เป็น เราก็ต้องแก่เป็น 

เมื่อพ่อแม่เราตายเป็น ปู่ย่าตาทวดตายเป็น เราก็ต้องตายเป็น

เหมือนพ่อแม่ปู่ย่าตาทวดของเรา เราเกิดจากสิ่งท่ีไม่เท่ียง 
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เม่ือพ่อแม่เราไม่เที่ยง ร่างกายเราก็ไม่เท่ียงด้วย เมื่อพ่อแม่

เรามีความทุกข์กายทุกข์ใจอยู่ เรามาเกิดที่นั่น เราก็เป็นทุกข์

เหมือนกับพ่อแม่ของเรา นี่คือบ่อเกิดเป็นอย่างไร เราก็เป็น

อย่างนั้น

ให้เรามองภาพย้อนหลัง คืออดีต อดีตชาตินี้ แล้วชาติ

ปัจจบุนักคื็ออดตีชาต ิคอืชาตนิีท้ีล่่วงเลยจากปัจจบุนัมาหลายปี 

เรามองย้อนหลังดูก็แล้วกันว่ามันเป็นอย่างไรจนถึงปัจจุบันนี้ 

เมือ่เกิดขึน้มาแล้วกม็กีารแก่ตามๆ กนัมา ธรรมชาตเิป็นอย่างนัน้ 

เหมอืนต้นไม้ต่างๆ ทีม่นัเกดิขึน้มาแล้ว มนักต้็องแก่ตามธรรมชาติ

ของมัน สตัว์ทกุประเภทเกิดข้ึนมากต้็องแก่โดยธรรมชาตขิองมัน 

ห้ามไม่ได้ความแก่อันนี้ ถึงจะมีอาหารการกินดีอย่างเลิศเลอ

ดีสักปานใดก็แล้วแต่ มันก็ยังแก่อยู่ จะมีที่พักพาอาศัย ที่หลับ

ที่นอนดี เอาแผ่นทองค�ามาปูให้นอนหนาเป็นตันๆ อย่างไร

ก็แล้วแต่ ร่างกายของเรามันก็แก่น่ันแหละ น่ีเรียกว่าเรามา

อาศัยธาตุอาศัยขันธ์นี้อยู่ชั่วคราว

เรือ่งใจของเราจรงิๆ แล้ว ทีพ่กัพงิอยูแ่น่ๆ ไม่ม ีหาทีอ่ยู่

จริงจังไม่มี ในสามภพนี้ไม่มีบ้านพัก ไม่มีที่อยู่ของใจที่แน่นอน

สกัแห่งหนึง่ ถึงจะไปพรหมโลกกไ็ปชัว่คราว เมือ่หมดบุญ หมด

อ�านาจของญาณของฌานแล้ว กต้็องมาเกดิอกี หรอืจะไปสวรรค์ 

๖
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ไปกไ็ปชัว่คราวอกี เมือ่หมดบญุกศุลกไ็ปทีอ่ืน่อกี หรอืจะมาเกิด

เป็นมนุษย์ก็มาเกิดชั่วคราว มนุษย์เรา เมื่อถึงเวลาก็ตายกันไป 

หรอืจะไปเกิดเป็นสตัว์เลก็สตัว์ใหญ่ สตัว์บกสตัว์น�า้กต็าม กเ็กดิ

ชั่วคราวแล้วก็ตายไปอีก

จติวญิญาณของเรานีจ้งึไม่มทีีอ่ยูแ่น่นอน เขาว่าจติจรจดั

เร่ร่อนไปเรือ่ยๆ ทนีีก้ารเป็นมาอย่างนีเ้ป็นมานานเท่าไหร่ ดแูล้ว

นบัไม่ถ้วนประมวลไม่จบ มนัยาวนานเหลอืเกนิ เกดิมาแต่ละชาติ 

แต่ละชาต ิกม็าแก่ มาเจ็บ มาตาย พดูง่ายๆ คอืเกดิมากม็าหาอยู่

หากิน แล้วก็มาตาย เกิดมาแล้วก็มามีความทุกข์ แล้วก็มาตาย 

มีเท่านี้คนเรา ไม่เกินนี้ไปได้เลย เกิดมาหาอยู่หากิน ก็มาทุกข์ 

ก็มาตาย ทกุชาตทิกุภพเป็นอย่างนีท้ีผ่่านมาในอดตี ความเป็นมา

ในอดตีเป็นอย่างไรก็ดูในชาตปัิจจบุนั ในชาตปัิจจบุนันีเ้ราเกดิมา

ก็มาแก่ หาอยู่หากินก็มาทุกข์ ก็มาตายเหมือนเดิม

ทีนี้เราจะมากอบโกยเอาอะไรกับโลกอันนี้ เช่น วัตถุ

สมบตัขิองโลกทีเ่ราหากันอยูทุ่กๆ วนัน้ี เราหลอกตวัเอง ในชาติ

ก่อนๆ เราก็หากนัอย่างนีม้าแล้ว บางทกีส็มหวงับ้าง ไม่สมหวงับ้าง 

ส่วนมากไม่สมหวัง ไม่อิ่มพอในวัตถุสมบัติของโลก ถึงได้ขอ

ปรารถนาล่วงหน้าไปก่อน เออ ชาติหน้าขอให้ข้าพเจ้ารวยอย่างนัน้

รวยอย่างนี ้นีข่อปรารถนา การขอปรารถนาอย่างนีม้ชีาติใดบ้าง
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ทีส่มปรารถนา ไม่มสัีกกะชาติเดียว ก็ในชาตินีเ้ราสมปรารถนา

ไหม ก็ไม่ ยังบกพร่องอยู่ ยังมีความต้องการอยู่ คืออยากรวย 

อยากได้ อยากม ีเมือ่ชาติน้ีไม่สมปรารถนา เราก็ต้องปรารถนา

ต่อไปชาติหน้า สาธุ ท�าบุญท�าทาน จะรักษาศีลอะไรก็แล้วแต่ 

แต่ละวนัแต่ละครัง้ กม็คีวามปรารถนาต่อไปอกีว่า ไปสวรรค์บ้าง 

ขอให้รวยบ้าง ชาติหน้าขอให้สวยบ้าง ว่ากันไปโน้นอีก นี่มัน

หลอกให้ตัวเองไปเกิด

ทัง้ทีไ่ม่สมหวงัแม้แต่ชาตเิดยีว ก็หลอกตวัเองไปเรือ่ยๆ 

ดเูถอะว่าชาตหิน้าทีจ่ะไปเกิดนัน้ มนัจะเหมอืนชาตนิีไ้หม เหมอืนกัน 

ไปเกดิท้องพ่อแม่แห่งเดยีว ไปเกดิในก้อนทีท่กุข์ ไปเกดิทีก้่อนอนจิจงั 
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เกดิทีก้่อนอนัตตา อันเดยีวกันนัน่แหละ เมือ่เกิดมาก็เหมอืนกบั

ชาตนิีท้ัง้ชาตเิลย ไม่แตกต่างกนั น่ีเรามองภาพอนาคตกนัไว้ว่า 

ตัวอนาคตทีย่งัไม่มาถงึกด็ ีอดตีท่ีผ่านไปแล้วกด็ ีจะเหมอืนชาติ

ปัจจุบันนี้ไหม เหมือนกันทั้งหมดเลย นี่เรามองภาพความจริง 

เราสอนตวัเองให้เป็น เมือ่เกิดขึน้มาแล้ว ไม่มใีครจะถอืครอบครอง

ในสมบัติโลกอันนี้ได้ 

ทีเ่ราพดูกนัว่าสมบตันิีเ้ป็นของเรา อนันีก็้ของเรา ของเรา

ทกุประเภททีห่ามาได้นีม้นัจริงหรือเปล่า มนัจริงส่วนหนึง่ จริงใน

สมมติว่าเป็นของเราเฉยๆ ความจรงิแท้แน่นอนไม่เป็น เป็นจรงิ

หลอกๆ จริงขณะเรามีชีวิตอยู่เท่านั้นเอง เมื่อเราตายไปแล้ว

วัตถุสมบัติทีเ่ราว่าเป็นของของเรากห็มดสภาพ ไม่มคีนใดคนหนึง่

เมือ่ตายไปแล้วจะหาบหามวตัถสุมบตั ิบ้านเรอืน ข้าวของเงนิทอง

ไปได้แม้แต่คนเดยีว ตลอดมาเราหลอกตวัเองเฉยๆ ขอให้เรามา

พิจารณากันตรงนี้

การมาเกิดกับโลกนี้ มันมีส่วนดีส�าหรับคนมีปัญญาที่ดี 

ตัวอย่างพระพุทธเจ้าของเราไง หรือพระอริยเจ้าทั้งหลาย 

ท่านมาสร้างบารม ีกต้็องมาสร้างกบัโลกอนันี ้เป็นมนษุย์สมบตัิ

ที่สมบูรณ์แบบ เรียกว่ามาสร้างบารมี เมื่อสร้างบารมีแล้ว 

เมื่อท่านภาวนาปฏิบัติ เม่ือมาบรรลุธรรมเป็นพระอริยเจ้าก็ดี 
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เป็นพระพุทธเจ้าก็ดี ก็เป็นมนุษย์นี่แหละที่เป็นพระพุทธเจ้า 

ก็เป็นมนุษย์เรานี่แหละที่เป็นพระอริยเจ้า แต่บารมีส่วนที่เป็น

พระพุทธเจ้า พระอริยเจ้า ท่านท�าอย่างไร ลองมาพิจารณากัน 

ท่านมามองสิ่งที่ท่านหลง ค�าว่าหลง หลงอะไรบ้าง ตามหลักที่

เราพูดกันว่า เราเคยได้ยินครูบาอาจารย์หรือพระพูดบ่อยๆ 

“พากันละความโลภนะ ละความโกรธนะ ละความหลงนะ” 

นีเ่ราฟังกนัมายาวนาน แต่วธิกีารละ ละอย่างไรน้ัน ส่วนมากท่าน

ไม่แจกแจงให้ฟังหรอก อาจจะไม่รู้ก็ได้

หลายคนเคยได้ยินได้ฟังไหมว่า “การละความโลภ ให้ท�า

ทานเยอะๆ ท�าทานมากๆ” อนันีม้นัไม่ใช่ทางละความโลภ เขาว่า

เป็นตวัก�าจดัความขีต้ระหนีเ่ฉยๆ อนัละควำมโลภจรงิๆ ไม่ใช่ละ

ตัวนี้ มันละด้วยปัญญำ หรือบางทีก็พากันไปนึกค�าบริกรรม

ท�าสมาธิ เพือ่ให้จิตใจได้มคีวามสขุมคีวามสบาย เพือ่ให้ความโลภ

หมดไปสิน้ไป หรือให้ความโกรธหมดไปสิน้ไปกต็าม วธิกีำรท�ำ

สมำธิมันไม่ใช่เป็นเรื่องละควำมโลภควำมโกรธอะไรๆ เลย 

แต่เพียงเอำไปข่ม ข่มได้ คือข่มไม่ให้โลภได้บ้ำง ในขณะที่

นั่งสมำธิ หรือข่มไม่ให้โกรธได้ในขณะที่นั่งสมำธิ เพียงข่ม

เฉยๆ ไม่ใช่เรือ่งละ เรือ่งละมนัเกีย่วกบัสตปัิญญำทีม่ำสอนใจ 

ให้ถือว่ำควำมโลภมันอยู่ที่ไหน อยู่ที่ใจของเรำ ควำมโกรธ

๑๐
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อยู่ทีไ่หน อยู่ทีใ่จของเรำ ควำมหลงอยู่ทีไ่หน อยูที่ใ่จของเรำ 

นั่นแหละใจเรามันยังกลมกลืนกันอยู่ในความโลภ ความโกรธ 

แล้วก็ความหลงที่นี่

การศึกษาวธิกีารละโลภ โกรธ หลง ทีใ่จเรา ให้เราศกึษา

ส่วนนีง่้ายๆ ว่า ไอ้ความโลภนีเ้ป็นตัวหยาบสดุนะ เป็นตัวหยาบสดุ 

ค�ำว่ำโลภค�ำเดียวเอำอะไรมำโลภ ตวัโลภจรงิๆ คอืจติคอืใจเรำ

เป็นตวัโลภ สิง่ทีใ่ห้โลภคอือะไร นัน่คอืวตัถสุมบตัิ นีเ้องหยาบ

สดุแล้ว เรือ่งวตัถสุมบตัทิีเ่ราโลภกันอยู ่คอืว่าพอไม่เป็น อ่ิมไม่เป็น 

หวงแหน หามาได้ก็ไม่อยากให้คนใดคนหนึง่ หลายคนต่อหลายคน

ไม่อยากกินอยากทานด้วยซ�้าไป กลัวจะหมดเงินหมดทอง 

นีแ่หละความโลภหมกัหมมใจตวัเอง คอืไม่คดิล่วงหน้าว่า เราเกิด

มากับโลกอันนี้ มีใครบ้างท่ีมาหอบหามสมบัติของโลกไปได้

ตลอดกาล มันไม่มี

ถ้าคนมคีวามฉลาดทางสตปัิญญาของตวัเองแล้ว เขาจะ

เอาวตัถเุงินทองข้าวของทีม่อียูม่าแปลงเป็นบญุกุศลได้ มาเปลีย่นได้ 

นัน่แหละ เอาวตัถธุาตขุองโลกมาเปลีย่นมาแปลงให้เป็นบญุกศุล 

นั่นหมายถึงการให้ทาน ที่เราเรียกกันว่าทาน เสียสละสิ่งของ

ท่ีมีอยู่ให้แก่พระแก่สงฆ์ก็ได้ ให้แก่คนก�าพร้าอนาถาก็แล้วแต่ 

คือเสียสละกับคนที่ด้อยโอกาสกว่าเรา คือให้ไป
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กำรสร้ำงบำรมตีวัน้ี เรำกพ็จิำรณำมมุหน่ึงว่ำ กำรละ

ควำมโลภตัวเดียวเป็นลักษณะปัญญำสอนใจไม่ให้โลภ 

สอนอย่ำงไร คือเอำวัตถุสมบัติที่เรำมีมำพิจำรณำว่ำ เรำมำ

เกดิตำยๆ กับโลกอนันี ้มส่ีวนหนึง่ทีว่่ำเรำมคีวำมยึดมัน่ถอืมัน่

ว่ำสิ่งนี้เป็นของของเรำ บ้ำนเรำ เงินเรำ รถเรำ ไร่สวนต่ำงๆ 

ของเรำ ควำมยดึติดผูกพนัของส่ิงเหล่ำน้ีมนัเป็นห่วง มันเป็น

ตวัถ่วงให้คนมำเกดิ ใจของคนเรำ ถ้ำไปยดึตดิในสิง่ใด ผกูพนั

ในสิ่งใด ใจเรำมำเกิดในของสิ่งนั้น นี่คือเรำจะมำมองหำ

สิ่งที่ผูกพัน
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ทนีีก้ารภาวนาปฏบิติั ท่านว่าให้วาง อย่าไปยดึมัน่สิง่หนึง่

ส่ิงใดว่าเป็นของของเราที่แน่นอนตายตัว ให้เข้าใจเพียงสั้นๆ 

ว่าเป็นของเราแค่สมมติว่าเป็นของเรา สมบัติที่มีอยู่ทั้งหมดนี้ 

ให้เข้าใจว่าเพียงอาศัยกันขณะยังมีชีวิตอยู่ เมื่อใดเรามีชีวิตอยู่

ก็อาศัยกันไป หากันไป อยู่กันไป กินกันไปเท่านั้น เขาว่าปัจจัย

อาศัย สมบัติที่ว่ามาน้ี เมื่อเราตายไปจากโลกอันนี้ หรือให้

ลกูหลานสบืทอดต่อๆ กันไป ลกูหลานผูส้บืทอดต่อๆ กนัไปนัน้

เขามีสิทธิ์เอาไปด้วยได้ไหม ก็ไม่ได้เหมือนกันกับเรา เขาก็ต้อง

ทิ้งให้ลูกให้หลานเหลนต่อๆ กันไปเรื่อยๆ นี้คือสมบัติของโลก

เราอย่ามาท�าใจให้เราหลงของสิง่นี ้คอืหลงตามความโลภ

ของตวัเอง ไปยดึของสิง่ใด จะมาเกดิกบัของสิง่นัน้แน่ ค�าว่าสวรรค์

ค�าเดยีว ยังไม่ถงึนิพพานนะ เอาแค่สวรรค์ก่อน สวรรค์ค�าเดยีวนี้ 

พระพทุธองค์ท่านสอนแล้วสอนอีกว่า ผูจ้ะไปสวรรค์ได้ยากมาก 

อันนี้มีการเปรียบเทียบว่าเหมือนกับโคตัวหนึ่ง มี ๒ เขา ขนมี

กี่ขน เป็นล้านๆ ขนก็แล้วกัน คนที่จะไปสวรรค์ได้ก็เหมือนกับ

เขาโคม ี๒ เขาเท่าน้ัน ผูท้ีไ่ปไม่ได้เท่าขนโคทัง้ตวั ให้เราคดิมมุนี้

ว่ามันเป็นไปได้ไหม

คนท�าบุญท�าทานยุคนี้สมัยนี้ มีการภาวนาปฏิบัติบ้าง 

รักษาศีลบ้าง ให้ทานบ้าง เหมือนกับว่าจะไปสวรรค์กันทุกคน 
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เวลาตายไปก็นิมนต์พระสงฆ์องค์เจ้ามาสวดกุสลา มาติกา 

บังสุกุล ส่งวิญญาณไปสวรรค์ ก็เหมือนพ่อแม่หรือผู้ตายนั้น

จะไปสวรรค์ทกุคน ผูอ้ยูเ่บือ้งหลงั ผูยั้งมีชวิีตอยู่ก็สบายใจ ถอืว่า

เขาไปสวรรค์แล้ว มพีระส่งเขาไปสวรรค์แล้ว ความเชือ่ถอืของเรา

เป็นอย่างนี้ มีความเข้าใจความจริงในชีวิตอย่างนี้ แท้จริงลึกๆ  

หาเป็นเช่นน้ันไม่ การท�าอย่างนีเ้ป็นอบุายปลอบใจตวัเอง หาวิธอีอก

ของตวัเองง่ายๆ เพือ่ให้สบายใจเฉยๆ จรงิๆ ความยดึมัน่ถอืมัน่

ของแต่ละคนทีต่ายไปนัน้ มคีวามคิดเห็นเป็นอย่างไร อนันีไ้ม่รูก้นั

๑๔
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แต่พระพุทธเจ้าของเรารู้ว่าใครจะไปสวรรค์หรือไม่ไป

สวรรค์ การเข้าใจง่ายๆ ว่าคนนัน้ท�าบญุท�าทานมามาก สร้างโบสถ์ 

สร้างวหิารเจดย์ีมากมายก่ายกอง บญุกุศลมากมาย เมือ่ตายไป

ก็ไปสวรรค์แล้ว อันนี้คือความคิดของเรา ดูแล้วก็เหมือนว่า

จะเป็นเช่นนัน้ แต่มนัไม่เป็นกันทุกคนนะ มันเป็นอยู ่มนัเป็นได้ 

แต่น้อยมากทีจ่ะเป็นได้อย่างนัน้ กจ็ริงอยู่ขณะท่ีท�าบุญท�าทาน

ใจร่าเรงิเบกิบาน มบีญุกุศล แต่วนัสุดท้ายตอนจิตจะออกจากร่าง

น้ีส�าคญัมากเลย ส�าคญัมากเป็นพเิศษ เขาว่าเรอืมนัจะล่มเวลา

จะจอดเรือนี้แหละ

ภาษาโบราณว่า “เมื่อจิตจะออกจากร่างหรือตายไปนี้ 

มันจะมีกรรมนิมิตมาปรากฏ” ถ้าเบื้องต้นโดยยังไม่แก้ไข 

ยงัห่วงน่ันห่วงน่ีอยู ่ยงัห่วงลกูบ้าง ห่วงหลานบ้าง ห่วงทรพัย์สนิ

เงนิทองกองสมบตับ้ิาง การท�าบญุเป็นส่วนหนึง่ แต่ความห่วงเป็น

อีกส่วนหนึ่ง เป็นลักษณะมี ๒ ส่วนด้วยกัน

การท�าทาน ใจมีความเบิกบานในขณะที่ท�าทานก็จริง 

แต่ส่วนหนึ่งเราไม่แก้ไขคือความผูกพัน ความห่วง ความอาลัย 

ถ้าเราไม่ได้แก้ไขจุดนี้ เมื่อตายจิตเราจะออกจากร่างไป มันจะ

เป็นนมิิตข้ึนมา เรยีกว่ากรรมนมิิต แวบ็เดยีวขึน้มาเท่านัน้แหละ 

มนัจะคดิส�านกึห่วงคนนัน้บ้างคนนีบ้้าง ห่วงเงนิห่วงทอง ห่วงลกู
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ห่วงหลานขึ้นมา นี้คือตัวส�าคัญ ส�าคัญตรงที่ว่าคนนั้นแทบจะ

ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น พอขาดใจ จิตออกจากร่างปั๊บ แทนที่จะไป

สวรรค์มนัไม่ไปเสยีแล้ว ตวัห่วงตัวผกูพนัมนัมคีวามรนุแรงมาก

ที่สุด

มีนิทานเล่าให้ฟัง มีอยู่ตระกูลหนึ่ง ครอบครัวหน่ึงก็

แล้วกนั พ่อแม่กบัลกูอกีสามคน คนหวัปีเป็นผูช้าย คนกลางมา

ทีส่องกเ็ป็นผู้ชาย คนสุดท้ายเป็นผูห้ญงิ ลกูชายสองคน หนึง่ใน

สองคนนี้มีคนหนึ่งเป็นคนใจบุญใจกุศล คือชอบบวช พ่อแม่

อนุญาตให้บวช เมื่อบวชมาก็เร่งภาวนาปฏิบัติจนส้ินอาสวะ

บรรลธุรรมเป็นพระอรหนัต์ นีค่อืลกูคนกลาง แต่ลูกคนหัวปีเกเร 
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ไม่เอาไหนเลย ชอบเล่นเตร็ดเตร่ กินเหล้าเมายาไปเรื่อยเปื่อย 

ตามเพื่อนฝูงไปเรื่อย พูดง่ายๆ ว่าไม่เอาการเอางานอะไร

ส่วนผูเ้ป็นพ่อ วัดก็ไม่เข้า พระเจ้าก็ไม่เอา จะไปหมกมุน่

อยู่กับนานั่นแหละ ถ้าไปนา ก็ท�านาทั้งวันก็อยู่ได้ แดดออก

ฟ้าฝนตกไม่ว่า ท�าไร่ท�านานี่ล่ะขยันนัก คือจิตมันผูกพันอยู่

กับนา ส�าหรับผู้เป็นแม่ ตื่นขึ้นมาได้ตะกร้ากับเสียมก็ไปสวน 

ไปสับน่ันบ้างสับนี่บ้างในป่าในสวน ชอบไปสวน เรียกว่าจิต

ผูกพันกบัสวนอย่างเดยีว มนัไม่ได้ผกูพนัทางวดัวาศาสนา มจีติ

ผูกพันห่วงอยู่กับสวนอย่างเดียว

ส่วนคนเล็กสุด คนสุดท้ายคือลูกสาว ก็ชอบแต่งตน

แต่งตัวรักสวยรักงาม ที่หน้าบ้านที่อยู่อาศัย มีสระอยู่สระหนึ่ง 

มีต้นไม้สวยๆ ปลูกรอบข้างสระ ตกเย็นๆ มาก็แต่งตัวสวยๆ 

ไปเดินอ้อนแอ้นๆ ชมดอกไม้นั้นบ้างต้นไม้นี้บ้าง ใส่ปุ๋ยบ้าง 

ชื่นชมอยู่อย่างนั้นแหละ คือติดต้นไม้ติดดอกไม้ แล้วก็มีใบบัว

ดอกบัวเกิดข้ึนในสระสวย ก็ไปนั่งดูดอกบัวสวยอยู่อย่างนั้น 

ไม่ท�าอะไร ตอนเช้าก็ดี ตอนเย็นก็ดี ประคบประหงมดอกไม้

ของตัวเองอยู่อย่างนั้น นี่คือนิสัยของลูกสาวคนเล็ก
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ต่อมาระยะหนึ่ง มีโรคอหิวาต์เกิดขึ้น ผู้เป็นพ่อก็ตาย 

ผูเ้ป็นแม่กต็าย ลกูสาวคนเลก็กต็าย ตาย ๓ คน ขณะทีต่ายไปนัน้ 

จติของพ่อกห่็วงกบันา ตายไปเกดิเป็นหมู เป็นหมทู้องใหญ่ อยู่กบั

นานัน่แหละ ดนัต้นไม้นัน้บ้าง ต้นไม้นีบ้้าง กลายเป็นหมเูพราะ

ห่วงนามาก ผู้เป็นแม่ตายไปเป็นอะไร เป็นงู เกี่ยวอยู่กับต้นไม้

นั้นบ้าง เกี่ยวอยู่กับต้นนี้บ้าง อยู่อย่างนั้นล่ะ เลื้อยไปโน่นบ้าง 

เลือ้ยไปน่ีบ้าง อยูใ่นสวนนัน้เอง คอืห่วงสวนมากไป กลายเป็นงู  

ส่วนลกูสาวคนเล็กกลายไปเป็นเขยีด แต่ละวนัๆ กเ็ต้นไปเต้นมา

ตามต้นไม้ที่เราชอบนั่นแหละ เต้นดูนั่นบ้าง เต้นดูนี่บ้าง อยู่

อย่างนั้น

๑๘
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ขณะเดยีวกนั เหมอืนกบัว่ากรรมส่วนนีมั้นจะเปิดเผยอยู่

นดิหนึง่ ไอ้ลกูสาวคนเลก็มันนกึได้ เอ๊ เราตายมาเป็นเขียด นกึได้

ขึน้มา กค็ดิอยากจะไปดูบ้าน ทีน่อน แป้งเป็นยงัไงหนอ น�า้หอม

เป็นยังไงหนอ หวีเป็นยังไงหนอ คิดถึงน�้าหอม คิดถึงแป้ง 

เครือ่งแต่งตัวของตัวเองในห้องนอน พออยากจะขึน้ไปดหู้องนอน

ตัวเองก็ขึ้นไม่ได้ ปีนบันไดขึ้นไม่ถึง จึงเต้นอยู่อย่างนั้น เต้นอยู่

รอบๆ บันไดนั้นเอง ขึ้นไม่ได้

ขณะเดียวกันผู้เป็นแม่ ก็มีความคิดข้ึนมาลักษณะ

เดียวกัน คือคิดถึงบ้าน เอ๊ เราตายมาเป็นงูแล้วนี่ ในที่บ้านเรา

เคยซุกซ่อนเอาเงินไว้ไหนบ้าง เอาทองไว้ไหนบ้าง ก็จ�าได ้

ก็อยากจะมาดูว่ามันมีอยู่หรือเปล่า ก็มาเพื่อท่ีจะขึ้นมาดูของ 

ขณะเดยีวกันน้ันเอง พอเลือ้ยออกจากสวนก็มาเจอเข้ากบัเขียด

เต้นอยู่ตรงบันได คือลูกสาวนั่นแหละ มันหลงกันแล้วตรงนี้ 

น่ีคืออาหารของเรา มาเจออาหารของดแีล้ว งบัเอาซะ กลนืเลย 

ทั้งตัวเลย มันไม่รู้ว่านี่คือลูกสาวของตัวเอง คือมันหลงไปแล้ว 

มันคนละภพไปแล้ว กลืนลูกตัวเองโดยไม่รู้ตัว เป็นอาหารของ

เรา น้ีว่างูกินเขียด พอกินแล้วก็เล้ือยตามบ้านขึ้นๆ ลงๆ อยู่

อย่างนั้นแหละ
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ขณะเดียวกัน ผู้เป็นพ่อที่เป็นหมูอยู่ในนาก็นึกขึ้นได้ 

เอ๊ เราคิดถึงบ้านหนอ เป็นยังไงหนอที่บ้าน กลายเป็นหมูนึก

ขึน้มาได้ กอ็ยากจะมาดบู้าน พอมาดบู้าน มากพ็อดีพ๊อด ีมาเหน็

งูอยู่ในข้างล่างที่บ้านก็เต้นใส่ คาบงูฟัดเลย กลืนกินงูท้ังตัว

ไปเลย แหน่ะ มันรู้หรือเปล่าว่านี่คือเมียเรา มันไม่รู้ คนละภพ

ไปแล้ว เม่ือพี่ชายคนโตที่เกเรได้กลับมาบ้านเรา มาแทนบุญ

มรดกพ่อแม่ หลงัจากได้ทราบข่าวการตายของพ่อแม่ และน้องสาว 

กไ็ด้ไปนาไปท�างาน ไปนากพ็อดีพ๊อดไีปเหน็รอยหมทูีม่นัดนัป่า

ดันเขาอยู่ในทุ่งนา ก็ว่าหมูป่ามากินที่นา จึงไปท�าปืนเพลิงไป

คอยดู พอดีหมูมันกินงูอิ่มแล้วก็กลับไปท�างานต่อ คือไปนาต่อ 
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ดันดินไปดนัดนิมาอยู่นัน่ล่ะ ไอ้ลูกชายมนัรูว่้าเป็นพ่อเราหรอืเปล่า 

ไม่ ปืนเพลิงยิงไปก็ตู้มเดียว ลงกับที่เลย

พอเสร็จแล้วก็นึกถึงน้องชายตัวเองที่เป็นนักบวชอยู่

ก็ไปหาน้องชาย นิมนต์น้องชายมากินลาบหมู กินอ่อมหมู

ก็แล้วกัน น้องชายก็รู้แล้วว่าลูกฆ่าพ่อ มีญาณหยั่งรู้แล้วว่า

พี่ชายเราหลงผิดแล้ว เห็นว่าเป็นหมู ที่จริงฆ่าพ่อตัวเอง พอ

พ่ีชายไปบอก นมินต์น้องไปกนิลาบหมเูถอะ น้องชายเลยถามว่า 

“เป็นหมูจริงหรือเปล่าพี่” “หมูจริงๆ สิ เป็นหมูจริงๆ” น้อง

เลยบอกว่า “พี่ ท่ีพี่ยิงนึกว่าหมูนั่นน่ะ ท่ีว่าตายนั่นน่ะ ไม่ใช่

หมูนะพี่ นั่นคือพ่อของเรา” เอาล่ะงง พี่ชายงง ก็เถียงกันอยู่

๒๑
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อย่างนั้นล่ะ ก็ว่าหมูอยู่อย่างนั้นแหละ ไอ้น้องชายก็ว่าเป็นพ่อ

อยู่อย่างนัน้แหละ เอาอะไรมาตดัสนิชีข้าดว่าใครเป็นใคร น้องเลย

สั่งว่า “พี่ ถ้าพี่ไป ให้เอามีดไปผ่าท้องหมูดูนะ ในพุงหมูท้องหมู

มันจะมีงูตัวหนึ่งอยู่ในนั้น งูตัวที่อยู่ในท้องหมูนั้นล่ะคือแม่

ของเรา แล้วก็ผ่าท้องงูอีกครั้งหนึ่ง จะมีเขียดหรือกบอยู่ใน

ท้องงูนั้นตัวหนึ่ง นั่นคือน้องสาวของเรา” พี่ชายก็งง ไม่แน่ใจ

กลับมาก็มาผ่าท้องหมู ก็เห็นงูจริงๆ ด้วย ผ่าท้องงูไปอีก ก็เห็น

กบจริงๆ ด้วย จึงสะดุดใจขึ้นมา เออ คนเรานี่ มันเป็นได้   

อย่างนี้ๆ นี่เป็นเพราะอะไร 

เป็นเพราะว่ามันยึดมั่นถือมั่นในของสิ่งใด จิตวิญญาณ

จะอยูต่รงนัน้ ถงึบญุกศุลเคยสร้างมามากมายก็อย่างหนึง่ ขณะ

สุดท้าย ขณะจิตออกจากร่างนาทีสุดท้ายน่ะ จิตมันห่วงอะไร 

เอาตรงนัน้เป็นหลัก นีพ่ลังใหญ่อยูต่รงนัน้ มนัจะไปเกดิตรงนัน้

ทนัท ีบญุกเ็อาไว้ก่อน บญุหายไหม ไม่หาย แต่พลงัไม่มใีนขณะนัน้ 

มนัต้องไปเกดิในทีท่ีห่่วงก่อน เขาว่าคนไหนท�าบญุมาก ท�าบญุไว้มาก

บุญมีมากไปสวรรค์ ถ้าเป็นบาปมากไปตกนรก อย่างนี้เป็นต้น 

นี่โบราณท่านพูดไว้ จริงไหม จริงสิ

ค�ำว่ำมำกค�ำเดยีวนี ้เอำอะไรเป็นตวัวดั คอืมำกในขณะ

จติจะออกจำกร่ำง ในขณะจติออกจำกร่ำงนัน้ จติใจเรำเอนไป
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ทำงไหนมำกกว่ำกนั นีเ้ขำว่ำมำก มำกอย่ำงนี ้จติเอนไปทำงไหน

มำกกว่ำกนั ไปยดึอะไรมำกกว่ำกนั เอำสดุท้ำยเป็นหลกั เป็น

หลักของค�าว่ามากเท่านั้น ไม่มีปัญหา นี้เองพระองค์เจ้าถึงว่า

ผู้ที่จะไปสวรรค์ได้เท่าโค ๒ เขา คนไปไม่ได้เพราะเหมือนกับ

ขนโคทั้งตัวนั้นน่ะ ก็เป็นเพราะอย่างนี้ นั่นล่ะคนท�าบุญมากๆ 

นึกว่าเราไปสวรรค์ได้ มนัไม่ใช่ง่ายๆ อย่างนัน้ อยูก่บัการยดึติดผกูพนั

ถ้ายดึตดิผกูพนั ถ้าตดิอยูใ่นบ้านห่วงบ้านตวัเอง แทนทีจ่ะ

ไปสวรรค์ได้ มนัไม่ได้ไปตรงนัน้ ไปเป็นนกพริาบเอย เป็นหนเูอย 

เป็นคางคกเอย วิ่งตามบ้าน คือห่วงบ้าน ถ้าห่วงแมวก็เกิดเป็น

ลูกแมวไป ถ้าห่วงสุนัขก็เป็นลูกสุนัขไป นี้เป็นต้น ถ้าห่วงลูก

ห่วงหลานก็คอยไปเกิดเป็นลูกเขาต่อไป นี่ตัวห่วงตัวผูกพัน
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ส�าคัญมากเลย ต้องแก้ไข ถ้าห่วงสมบัติที่ว่ามานี้ ก็กลายเป็น

สตัว์ต่างๆ ทีว่่านี ้ไปคอยดูผกูพนักบัสิง่เหล่าน้ันอยู ่เหตใุดถงึว่า 

ฝึกตัวเองอย่ายึดติดในของสิ่งใดๆ มีก็มีไป หาไป เอาไป

แต่ทีม่แีล้วหาแล้ว อย่าถอืว่าสิง่นีเ้ป็นของของเราตายตวั 

ให้ถือว่าสมบติัทีเ่รามอียูน่ัน้เป็นสาธารณะของครอบครวั ของใช้

ประจ�าวนัประจ�าชีวิตเราเท่านัน้ อย่าไปยึดตดิในสิง่ของเหล่านี้ 

ต้องสอนใจตัวเองให้เป็น คือว่าเป็นของเราเป็นได้ไหม เป็นได้

แค่สมมติว่าเป็นของเราเท่านัน้ จรงิๆ มนัไม่ใช่ รกัษากนัไป ดแูล

กันไปถึงชีวิตจะหาไม่ นี่คือฝึกใจ การฝึกใจอย่างนี้เขาเรียกว่า

ภาวนา การภาวนาปฏิบตัทิีเ่ราฟังกนัมาตัง้แต่วนันัน้จนถงึบดันี้ 

ยังถกเถียงกันไม่หยุดไม่หย่อน คือความไม่เข้าใจของคน หลัก

ภาวนามี ๒ หลักด้วยกัน อันนี้จะพูดเรื่องภาวนาให้ฟังนะ 

กำรภำวนำมีอยู่ ๒ หลักด้วยกัน 

๑. หลกัทีห่นึง่เขำว่ำหลกัห้ำมควำมคดิ เรยีกว่ำท�ำสมำธ ิ

การท�าสมาธิทุกประเภท ครูบาอาจารย์จะสอนว่า “อย่าคิด

อะไรนะ ให้จิตอยู่ในค�าบริกรรมอย่างเดียว” อย่างที่ว่า “อตีต� 

นานฺวาคเมยฺย นปฺปฏิกงฺเข อนาคต� ปจฺจุปฺปนฺนญฺจ โย ธมฺม� 

ตตถฺ ตตถฺ วปิสสฺติ” กำรท�ำสมำธใิห้จติอยูน่ิง่ อย่ำได้คดิเรือ่งอดตี

ที่ผ่ำนไปแล้ว อย่ำไปคิดถึงสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น อนำคตต่ำงๆ 

๒๔
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อย่ำไปคิดถึง ให้อยู่ในปัจจุบันตรงนี้ นี่คือหลักห้ำมควำมคิด 

คือการท�าอยู่ในปัจจุบัน นี่หลักหนึ่ง ทีนี้ปัจจุบันที่ว่ำมำน้ีมี

ลักษณะ ๒ ประเภท อนัหนึง่ปัจจบุนัของสมำธ ิขณะทีท่�าสมาธิ

ต้องท�าอย่างที่ว่ามานี้

๒. หลักอีกอันหนึ่งท่ีเขำว่ำ หลักวิปัสสนำภำวนำ 

อันน้ีส�าคัญมากเลย ส่วนมากเราเข้าใจกันแต่สมถภาวนา 

หลกัวปัิสสนาภาวนานี ้๙๙.๙๙ เปอร์เซน็ต์ คนจะไม่เข้าใจส่วนนี้ 

วปัิสสนาภาวนาจะมปัีจจบุนัช่วงหนึง่ของชวีติ หรอืปัจจบุนัชาติ 

เพียงสอนกันทั่วๆ ไปว่า เอ้า ท�าสมาธิกันไปเถอะ 

เมื่อจิตสงบดี ปัญญาเกิดขึ้น อย่างนี้เป็นต้น ก็สอนกันอย่างนี้ 

คอืสอนแบบไม่เข้าใจ คอืหลบัตาสอนโดยไม่มเีหตผุลอะไร โดยท่ี

ไม่คิดถึงสมัยคร้ังพุทธกาลว่าพระพุทธเจ้าเราสอนอย่างนี้

หรือเปล่า นี้คือว่าขาดการศึกษาประวัติของพระพุทธเจ้า ขาด

การศึกษาประวัติของพระอริยเจ้าท้ังหลาย เลยสอนกันม่ัวๆ 

กันไป ท�าสมาธิไปเถิด จิตสงบดีปัญญาเกิดขึ้น อย่างนี้เป็นต้น

หลักนี้ไมม่ีในศาสนาพทุธเราเลยครัง้พุทธกาล แต่ยคุนี้

เขียนหนังสือขึ้นมามากมายก่ายกอง วิธีการสอนอย่างนี้มันมี

ทีไ่หน ปัญญาเกิดข้ึนจากความสงบของสมาธิ มนัไม่เกีย่วกันเลย 

มนัไม่ถูก วปัิสสนาภาวนาทีว่่ามาน้ีต้องแปลก่อน วปัิสสนาแปลว่า
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อะไร แปลว่าปัญญา ให้แปลไว้อย่างนี้ก่อน ต้องแปลให้มันถูก 

วปัิสสนำแปลว่ำปัญญำ ปัญญำแปลว่ำอะไรอกี ปัญญำแปลว่ำ

ควำมคดินีเ้อง เมือ่ลงความคดิตวัเดยีวน่ะ เป็นฐานเริม่ต้นของ

ทกุคนเลยทน้ีี เขาว่าความคดิแล้ว อนันีค้นจะเข้าใจ ภาษาบ้านเรา

ว่าความคิด ศัพท์ว่าปัญญาเป็นศัพท์ของธรรมะ แล้วก็พูดกัน

ทั่วๆ ไปด้วย พื้นๆ จริงๆ คือหลักความคิด

ไอ้หลักความคิดท่ีว่ามานี้ เรามีไหมในตัวเรา เคยคิด

เป็นไหม คดิเป็น แต่ความคดิทีเ่รามอียูม่นัคดิแต่ทางโลก เขาว่า

คดิทางโลก คือว่าคิดหาอยู่หากนิ คดิหาเงนิหาทอง คดิสะเปะสะปะ 

เรื่องของโลกทั้งหมดเลย เอาไปเอามาก็คิดเรื่องกามคุณ เรื่อง

รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ สิ่งใดจะเกิดความชอบใจ เราก็

คดิมาให้เกดิความชอบใจ คดิหาให้เกิดความโลภบ้าง คดิมาเพิม่

ความโกรธบ้าง คดิอะไรให้ยิง่หลงไปบ้าง หลงในกามคณุทัง้หลาย

ในโลก หลงในความคดิของเรา เป็นความคดิสร้างสรรค์ทางโลก

ตลอด

เป็นความคิดทางธรรมะมันมีไหม ไม่มี คือไม่เข้าใจ  

ตืน่ขึน้มาก็เริม่คดิทางโลกไปเลย หาอยูห่ากนิตามประสาความคดิ

ของเรา เอาความคิดเรานี้มาเสริมสร้างกิเลสตัณหาให้มากขึ้น 

นี่ความคิดของเรามีอยู่ คือใช้ความคิดไปทางโลกทางสงสาร 
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เป็นความคิดเขาเรียกว่าขดุหลมุฝังตวัเอง ความคดิประเภทนีท้�า 

ให้เราเกิดตายๆ กับโลกอันนี้มายาวนาน ตั้งแต่กัปนั้นจน

ปัจจุบันชาตินี ้มาเกดิเพราะความคดิเราหลอกเราเอง หลงความคดิ

ตัวเองมาตลอด น่ีความคิดเรามันมีอยู่ แต่ความคิดจะแก้ไข

ปัญหาตัวเรามีไหม ไม่เคยมี ไม่เคยสร้าง

มแีต่ความคดิสร้างปัญหามาตลอด หาเรือ่งใส่ตวัเองให้

เกดิความหลงผิด หลงผิดเรือ่งนัน้บ้างเรือ่งนีบ้้าง ยดึติดเรือ่งนัน้

ยึดติดเรื่องนี้ ความคิดของเราหลอกตัวเองให้หลงผิดในสิ่งนั้น

สิ่งนี้มาโดยตลอด ความคิดทางธรรมะ เราไม่ได้ฝึกความคิด 

ตัวความคิดเรานี่แหละ เรามาศึกษา เอาความคิดที่เรามีอยู่นี้ 

มาเปลี่ยนวิธีการคิดใหม่

เหมอืนกบัปากกา ปากกาเราปากเดียว แต่ก่อนเคยเขยีน

คดโีลก เขยีนเรือ่งนัน้บ้าง เขยีนเร่ืองนีบ้้าง ทกุสิง่ทกุอย่างเขยีน

ทางคดโีลก ปากกาปากเดยีวนีเ้คยเขยีนธรรมะไหม เขยีนไม่ได้ 

เขียนไม่เป็น เพราะเราไม่รู้จักธรรมะคืออะไร แต่ถ้าเราศึกษา

ธรรมะเข้าใจแล้ว ไม่ต้องเปลีย่นปากกาหรอก เอาปากกาปากเก่า

เขยีนธรรมะได้เลย น้ีฉันใด ถ้าเรามกีารศกึษาหลกัธรรมะปฏบิตัิ

เข้าใจแล้ว เอาหลักความคิดที่เรามีนี้หมุนกลับมาคิดธรรมะได้

เลยเช่นเดียวกัน ความคิดที่ว่ามานี้เป็นตัวเสริมสร้างให้ปัญญา
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เกดิขึน้ ปัญญำเกดิจำกควำมคดิบ่อยๆ พจิำรณำบ่อยๆ ตรกึตรอง

บ่อยๆ คอืคดิตำมหลกัควำมเป็นจรงิให้เป็นไปตำมรปูแบบของ

อนจิจงั ทกุขงั อนัตตำ เขาว่า “เย ธมฺมา เหตุปฺปภวา เตส� เหตุ� 

ตถาคโต” “สิง่ทัง้หลำยเกดิขึน้มำจำกเหต ุแล้วกด็บัไปเพรำะ

เหตุนั้นดับ”

นีล้กัษณะเราฝึกความคดิทางธรรมะ ให้เข้าใจสิง่ทีเ่กิดขึน้ 

ให้เข้าใจส่ิงขณะท่ีต้ังอยู่ชัว่ขณะ กใ็ห้เข้าใจตามความเป็นจรงิว่า

ต้องสลายไป ต้องหมดไป ของทกุอย่างเป็นอย่างนี ้เขาว่าเกดิแล้ว

ตั้งอยู่ชั่วขณะ แล้วก็ดับไป มีความเข้าใจจริงๆ ทุกสิ่งทุกอย่าง

เป็นอย่างน้ันหมด แต่จะดบัช้าหรอืดบัเรว็นัน้อยูก่บัเหตขุองมัน 

บางสิง่บางอย่างมันกเ็กดิเรว็ดบัเร็ว บางสิง่บางอย่างเกิดขึน้มาแล้ว

กด็บัช้าหน่อย อย่างนีเ้ป็นต้น มนัต้องดบัแน่นอน นีก้เ็พราะเหตุ

ของมันเอง ทีนี้เอาความคิดมาคิดกัน เช่น มาคิดตัวเรา เราเกิด

ขึน้มา มีโอกาสดับได้ไหม ดบัได้ หมายถงึการตาย หมายถงึอนัตตา

นั่นเอง นี้มาคิดความสิ้นสุดของชีวิตของคนเราหรือสัตว์ทั่วไป 

ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นมาแล้ว สลายไปหมดไปทุกประเภท 

นี่เรามาคิดความจริงเหล่านี้ 

เรามาคดิอกีมมุหนึง่ว่า ในโลกอนันีห้รอืสมบตัขิองโลก

เหล่ำนี ้ไม่มสีมบตัอิะไรเป็นของใครท่ีแน่นอนจริงจังเลย จะเป็น
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เงินทองกองสมบัติอะไรก็แล้วแต่ ไม่มีใครจะหาบหามสมบัติ

ในโลกอันนี้เป็นของตัวเองได้ เป็นเพียงเรามาเกิด มาหา มาอยู่ 

มาอาศยักนัชัว่คราวชัว่ขณะ แล้วกต็ายจากกนัไปเท่านัน้ ค�าว่า 

“เราจะต้องพลดัพรากจากของรกัของชอบใจไป” เป็นทกุคนอนันี้ 

ซึง่เราไม่อยากจากไปก็ต้องจากไปแน่นอน ต้องตายกันแน่นอน 

นี้เรามาคิดกัน เอำควำมจริงมำคิดกัน นี้คือว่ำฝึกคิดในทำง

ควำมเป็นจรงิ คิดบ่อยแล้วนีเ้ขำเรยีกว่ำ โยนโิส ความคดิทีเ่รา

มีอยู่เขาว่า โยนิโสมนสิกำร คิดจนเกิดควำมแยบคำย ปัญหำ

ต่ำงๆ ที่มีจำกควำมคิดเรำ มำคิดดูว่ำมันเป็นจริงอะไรบ้ำง 

ไม่จริงอะไรบ้ำง ให้มันเกิดควำมแยบคำย ให้หำยสงสัย 

๒๙
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นั่นแหละมันจะวางตรงนั้น มันจะปล่อยตรงนั้น คือ

ความเข้าใจตามหลักความเป็นจริง คือความคิดทั้งหมดเป็น

อุบายสอนใจตัวเอง เพราะใจเราเริ่มต้นมาตั้งแต่วันนั้นมาจน

ขณะนี้ ใจเราเป็นมิจฉาคือความเห็นผิดมาตลอด ความเห็นผิด

ท่ีว่ามาน้ีมนัมาหลายกปัหลายกลัป์ หลายชาตหิลายภพ ทีผ่่านมา

ในอดีตกเ็พราะความเหน็ผดิตวันี ้เขาว่าเป็นมจิฉาเดมิ ความเข้าใจ

ทีว่่าโลกเป็นส่ิงท่ีน่าอยู ่น่ารกั น่าชอบ รปู เสียง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ 

น่ากอดน่าชม มนักว่็าไปโน่น มนัจงึหลงโลกหลงสงสารอันนีม้า

ตลอดเวลา ความคิดยัว่ยตุวัเองให้หลงโลกหลงสงสารท�าไมมนั

คดิเป็น คิดดบิคดิดด้ีวย อนัคดิเพราะอยากแก้ปัญหาตัวเองเพือ่

จะออกโลกท�าไมไม่คดิ เวลาคดิผูกมดัตวัเองให้อยูก่บัโลกถนดันกั 

คิดทั้งวันทั้งคืนก็ไม่หยุดไม่หย่อน ยิ่งคิดก็ยิ่งผูกยิ่งมัดยิ่งแน่น 

แต่คิดไม่มีทางแก้ คือผูกอย่างเดียว แก้ไม่เป็น

ความคิดเป็นลักษณะ ๒ ประเภท

๑. ความคดิอย่างหนึง่มันเป็นสงัขารการปรงุแต่ง ปรงุเอา 

แต่งเอา สมมตเิอา นีเ้ป็นต้น แล้วกห็ลงสมมตด้ิวย นีเ้ป็นความคิด

สร้างปัญหา

๒. ความคิดที่ว่าเป็นปัญญาเราคิดแก้ปัญหา ไม่ค่อยมี

ความคดิอนันี ้เราไม่เคยฝึก ฝึกแต่ความคดิสร้างปัญหา คอืสงัขาร
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การปรุงแต่ง ตัวคิดจะแก้ปัญหาที่เขาเรียกว่าปัญญานี้ไม่ฝึก

เอาไว้เลย ให้พากันฝึกคิดซะ มองแต่ละอย่างๆ บนโลกใบนี้ว่า 

มันเป็นธรรมชาติอยู่อย่างนี้ร้อยกัปพันกัลป์มาแล้ว ก็ที่เดิม

นั่นแหละ มองภายนอกบ้าง มองเราบ้าง มองเห็นต้นไม้ก็เป็น

ธรรมะได้ มองเหน็ใบไม้กเ็ป็นธรรมะได้ มองเหน็มะพร้าว อะไร

กแ็ล้วแต่ ทุกสิง่ทกุอย่างเป็นธรรมะได้ท้ังหมด เพราะของท้ังหมด

เกิดขึ้นมาเป็นของไม่เที่ยง เหมือนร่างกายเรานี้แหละ ให้น้อม

ให้เป็น น้อมไปหาตัวเราให้ได้ สิ่งนั้นเหมือนร่างกายเรา หรือ

ร่างกายเราเหมือนกับของสิ่งนั้น คือมันสลายได้ หมดไปได้ 

สิ้นอายุขัยได้ นี่คือเทียบกันดูอย่างนั้น นี้เขาว่าการใช้ความคิด

แก้ปัญหาของใจไม่ให้หลงของสิ่งนั้น นี้คือหลักฝึกปัญญา 

ปัญญาต้องฝึกจากการคิดตรงนี้

ตัวควำมคิดนัน้แหละเป็นฐำนให้เกดิปัญญำ ค�าว่าเกดิ

ปัญญา เกดิอย่างไรล่ะทน้ีี อันนีค้นไม่เข้าใจ ไปนกึคาดการณ์ว่า

จะเหมอืนกบัเปิดสวติช์ไฟ พอเปิดป๊ับมนัจะสว่างจ้าขึน้มา อย่างนี้

เป็นต้น กเ็ลยมาเข้าใจว่าปัญญาเป็นอย่างนัน้ นีไ้ม่ใช่ ค�าว่าเกดิ

ปัญญา หรอืปัญญำเกดิ คอืเกิดควำมเข้ำใจตำมหลักควำมเป็นจรงิ 

ตำมควำมคดิของเรำ เพราะความคิดเป็นตัวฐานให้เกิดปัญญา 

คือหายสงสยั เหมอืนกบัเราลมืของบางสิง่บางอย่าง เราลมืไปแล้ว 



พระอาจารย์ทูล ขิปฺปปญฺโญ๓๒

ขณะทีลื่มอยูน่ัน้นกึไม่ได้ว่าน่ันคอือะไร เมือ่คดิไปคดิมาๆ เมือ่นึก

ได้เท่านั้นแหละ เออ ของสิ่งนั้นอยู่นั่นๆ นี้มันจ�าได้ทันที คือมัน

เกิดความจ�าได้ขึ้นมาแล้ว นึกขึ้นมาได้แล้ว มันไม่หลง 

เรำจะมำฝึกปัญญำกนั คือฝึกกำรคดิบ่อยๆ คดิตำมหลกั

ควำมเป็นจริงให้เป็นไปตำมไตรลักษณ์ คิดทั้งเรื่องภำยนอก 

ถ้ำเรือ่งภำยนอกกต้็องน้อมมำภำยในให้ได้ เพรำะของภำยนอก

กบัของภำยในคอืร่ำงกำยเรำกบัวัตถธุำตตุ่ำงๆ เหมอืนกันไหม 

เหมอืนกนั มกีำรเกดิขึน้ หมดไป สลำยไป เหมอืนกบัร่ำงกำยเรำ

ทุกส่วน เป็นลักษณะเอำควำมคิดมำสอนใจเรำ
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ความคิดที่เป็นสังขาร เป็นความคิดที่เป็นไปในตัณหา

กเิลส ตามความอยากความใคร่ก�าหนดัยนิดใีนกามคณุทัง้หลาย 

ควำมคิดฝ่ำยนั้นเรำเคยช�ำนำญมำแล้วก็จริง แต่มำฝึกใหม่ 

เอำควำมคดิทีว่่ำส่ิงทัง้หลำยทัง้ปวงนัน้น่ะเป็นของทีไ่ม่เทีย่ง 

นี่คือคิดโต้ตอบกัน คิดลักษณะหน้ำมือเป็นหลังมือไปเลย 

กลบักันไปเลย คอืใจเรำจรงิๆ มนัชอบอะไร ชอบเทีย่ง ไปชอบ

ทีม่นัเทีย่ง ไปชอบทีว่่ำของไม่เทีย่ง แต่มำคดิให้มนัเทีย่ง อย่างนี้

เป็นต้น ไปคดิสิง่ทีม่นัเป็นไปไม่ได้ มนัเป็นทกุข์หรอืเปล่า เป็นทกุข์ 

เพรำะของทีไ่ม่เทีย่งจะมำพยำยำมฝึกให้มันเท่ียง อยำกให้อยู่

ตลอดไปตลอดเวลำ ไม่อยำกมีพลัดพรำกจำกกันเลย นี้คือ

คนเรา ของจรงิมนัมอียู ่แต่ว่าคนเราไม่ยอมรบัความจรงิในส่วนน้ี 

ให้เราฝึกใจเราซะ ให้ยอมรบัความจรงิส่วนนี ้ที่พระพทุธเจ้ำว่ำ 

“กำรใช้ปัญญำพิจำรณำเพื่อให้เกิดควำมรู้จริงเห็นจริงตำม

หลักควำมเป็นจรงิ” นีค้อืต้องกำรจดุนี ้กำรปฏิบัต ินีเ้ป็นลกัษณะ

ปัญญำสอนใจ

สอนอยู่เรื่อยๆ ตื่นขึ้นมำแต่ละวันสอนทันที สอนอยู่

บ่อยๆ เอาไหม เอา เอากไ็ม่ตดิของสิง่ใดๆ เพราะธาตขุนัธ์เรายงั

มีอยู่ มันจ�าเป็นต้องอาศัยวัตถุธาตุภายนอกมาจุนเจือให้อยู่ได้ 

อาหารการกินเราก็หา เราก็กิน กินเพื่อให้ธาตุขันธ์ตัวนี้อยู่ได้

๓๓
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ตามอายขัุยของมนั แต่ขณะทีเ่รายงัไม่ตาย เม่ือร่างกายแขง็แรงอยู่ 

เอาร่างกายทีม่อียูท่�าประโยชน์ให้มากทีส่ดุเท่าทีจ่ะท�าได้ นัน่คอื

บญุกศุล เช่นว่า ไหว้พระกเ็อาร่างกายเราไหว้ กราบไหว้ น่ังภาวนา

ก็เอาร่างกายเรานั่ง เดินจงกรมก็เอาร่างกายเราเดินจงกรม 

คือองค์ประกอบอย่างนี้ แต่พยายามปกป้องอยู่บ่อยๆ อย่าเอา

ร่างกายเราไปท�าความชัว่ อย่าเอาร่างกายเราไปฆ่าสตัว์ตดัชวีติ 

ลักทรัพย์ ผิดในกามต่างๆ กินเหล้าเมายา นี้ตัดขาดทิ้งได้เลย 

อย่าให้ร่างกายไปท�า ถึงใจมันจะอยากก็อยากไปเถอะ แต่กาย

อย่าไปหยิบมาใส่ปากเราก็แล้วกัน นี้คือฝืนใจให้เป็น

เขาว่าฝึกใจให้ทวนกระแสให้ได้ นี้คือว่าใจเราเป็นตัว

ส�าคัญ มันจะสั่งกายท�าอันน้ันบ้าง ท�าอันน้ีบ้าง เราก็ฝืนใจ 

ฝืนเอาไว้ อย่าไปท�าตามใจท่ีมันชอบ เพราะใจท่ีมันชอบนั้น

มันเป็นใจที่มั่วกัน รวมกันอยู่กับกิเลสตัณหาทั้งหลายทั้งปวง 

เขาว่ากิเลสตัณหามาบังคับอยู่ครั้งหนึ่ง ใจก็มาบังคับกายวาจา

อกีครัง้หนึง่ นีแ่หละโทษของมนั มนัถ่ายเทกนัมาอย่างนี ้นีค่�าพดู

เราก็เหมือนกัน พยายามรักษาเอาไว้ เมื่อกิเลสตัณหามันสั่งใจ

อยากจะพดูอย่างนัน้ อยากจะด่าใครอย่างนีสั้กครัง้หนึง่ อดอย่า

พูดตามที่ใจมันสั่ง คือตามกิเลสมันสั่ง นี่เขาเรียกว่าอดทนต่อสู้

กันไป นี่เขาเรียกว่าฝึกภาวนา คือฝึกรักษา คือปฏิบัติต่อกาย
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ให้เป็น ปฏิบัติต่อวาจาให้เป็น

ค�าว่าส�ารวมกายวาจาให้เรียบร้อย ก็อย่างนี้เอง ก็คือ

การส�ารวม ค�ำว่ำส�ำรวมไม่ใช่ว่ำไม่ให้ท�ำ ไม่ให้พดูนะ ให้ท�ำได้ 

พดูได้ แต่ท�ำส่ิงทีม่นัถกูต้อง พดูสิง่ท่ีมนัถกูต้อง เมือ่พดูไปแล้ว

ไม่มีโทษกับตัวเองและคนอื่น หรือท�าไปแล้ว ไม่ให้โทษภัยกับ

ตัวเองและคนอื่น อย่างนี้ท�าได้ คือเป็นธรรม สิ่งใดเป็นธรรม 

ท�ำได้ พูดได้ ไม่ใช่ว่ำไม่ให้พูดไม่ให้ท�ำ นี้คือเราต้องสละที่

การท�า ต้องรูว่้าอะไรควรท�าหรอืไม่ควรท�า นีก้ต้็องรอบรูท้ัง้หมด 

ใช้เหตุผลเป็นตัวตัดสินชี้ขาดได้ คือรักษาปฏิบัติตัวเองให้เป็น 

นี้คือปฏิบัติทางกายทางวาจาของเรา

ทางใจของเรา พยายามแก้ไขกนัไปทางใจ จะไปละเดีย๋วนี้

วันนี้ไม่ได้ มันต้องฝึก เมื่อใจยังมีอยู่ก็ตาม แต่กายวาจาอย่าท�า

ตามใจสัง่ เน้นแต่ทางถกูต้องกท็�าตามนัน้ คอืเลอืกท�าให้เป็น เขาว่า 

ธัมมวิจยะ เลือกท�าสิง่ที่ให้เป็นธรรม เลอืกพดูสิ่งทีใ่ห้เป็นธรรม 

นี่คือว่าเราต้องเลือก คือว่าสิ่งเป็นธรรม คือท�าไปแล้วเรามี

ความสุขและเพือ่นเรากมี็ความสขุด้วย เขาเรียกว่าท�าประโยชน์ตน

ประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อม ทั้ง ๒ ฝ่ายให้มีความสุขด้วยกัน

เช่นว่า เราอยูร่่วมกนัเป็นกลุม่เป็นก้อน ถงึแม้ว่าผวัเมยี

เหมือนกนั เมือ่เป็นหนุม่เป็นสาวมีความรกักนัครัง้แรก สญัญากัน
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ว่าอย่างไรนะ “จะรกักนัอย่างนี้ๆ  ไป จะไม่ตบต่อยตีกันฆ่ากัน” 

เคยพดูกันไหมหนุม่สาวด้วยกัน เคยว่ากนัไหมว่า “เราเอากนัไป

แล้วนะ ก็ต้องตีกันบ่อยๆ นะ” เคยว่ากันไหม ไม่เคยว่ากัน ถ้า

ผู้ผัวก็ว่า “ถ้าเราได้เธอเป็นเมียแล้วนะ เราจะเตะคุณบ่อยๆ ตี

คุณบ่อยๆ ด่าคุณบ่อยๆ” เขาเคยว่าอย่างนั้นไหม เขาไม่เคยว่า 

เราก็เหมือนกันไม่เคยว่าเขา หวานด้วยกันทั้งวันทั้งคืนไปเลย 

ต้องไปคิดถึงเบื้องหลังของเก่า ที่ว่าร่วมรักกันมาที่เบื้องต้น

เป็นยังไง จะเอากันมาแล้วน่ะ จะต้องต่างคนต่างเห็นใจซึ่งกัน

และกัน มองกันให้เป็น
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ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านทั้ง ๒ ฝ่ายให้มีความสุข 

นี่คือระหว่างกาย ระหว่างวาจา อย่าพูดตามใจ อย่าท�าตามใจ 

มีการภาวนาปฏิบัติอยู่ในส่วนที่ว่าปัญญาเราคิดสอนตัวเองอยู่

เสมอๆ คือสอนใจให้รู้จริงตามความเป็นจริง นี่อย่างหนึ่ง นี้คือ

สอนใจ

อีกมุมหนึ่งเราสอนใจเราได้อย่างไร สิ่งทั้งหมดเกิดขึ้น 

เราเกดิจากมกีารลมืตวัหลงตวัไปได้ เขาเรยีกว่า อตัตำ ถ้ำคนเรำ

เอำอตัตำไปวดักนัเมือ่ไร มนัจะขดัแย้งกันตลอดเวลำ ผูเ้ป็นเมีย

กม็อีตัตา ผูเ้ป็นผวักม็อีตัตา หรือเพือ่นฝงูเราก็มีอตัตากนัท้ังหมด 

ใครยอมใครไหม ไม่ยอมกัน อัตตาตัวนี้ยอมกันไม่เป็น ชนะกัน

อยูต่ลอด นีค่นเป็นอย่างนัน้คอือตัตา มนัต้องลดอตัตาลง หาทาง

ให้ได้ อัตตาตัวเดียวมันท�าได้หลายอย่าง บาปกรรมต่างๆ ที่ว่า

มาน้ีเกดิขึน้จากอตัตาตวัน้ีแหละ ทีเ่ราเอากิเลสตณัหาพาอตัตา

ไปท�าความชัว่ต่างๆ คนฆ่ากนัตกีนักเ็พราะว่าเราดกีว่าเขานัน่แหละ 

เรำนึกว่ำเรำดีกว่ำคนอื่น

เหมอืนพดูง่ายๆ ว่าอยากให้คนอ่ืนมาเคารพเราอย่างเดยีว 

มาไหว้เราอย่างเดียว หรืออยากให้คนใดคนหนึง่หรอืทัง้หมดมา

เข้าใจเราฝ่ายเดยีว มนัไม่ได้นะ เราต้องฝึกตวัเราอกีครัง้หนึง่ว่า

ต้องเข้ำใจคนอืน่บ้ำง ใจเขำใจเรำมนัเป็นอย่ำงไร มนัต้องศกึษำ

๓๗
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เขำ ศึกษำเรำ เอำใจเขำบ้ำง เห็นใจเขำบ้ำง อกเขำอย่ำงไร 

อกเรำกต้็องอย่ำงนัน้ เรำต้องมองภำพรวมเอำไว้ นีค้อืตัวบงัคบั

ตัวอัตตำตัวนี้

อีกอย่างหนึ่ง ถ้าเราเป็นนักปฏิบัติที่ดีแล้ว เป็นคน

สงบเสงี่ยมเจียมตัว พูดง่ำยๆ ว่ำฝึกแพ้คนเป็น แพ้ทุกอย่ำง 

กำรท�ำเหมือนกัน กำรพูดเหมือนกัน ในกิริยำมำรยำท

ทุกอย่ำงก็แพ้ ยอมแพ้ให้เป็น ยอมแพ้เป็น ถ้าทุกคนยอมแพ้

กนัเป็นแล้ว เรือ่งจะไม่เกดิขึน้ในสงัคมตรงนัน้ ในกลุม่นัน้หมู่นัน้ 

ครอบครวักไ็ม่มเีรือ่งอะไรเกิดขึน้ ผัวก็ยอมแพ้เมยี เมยีก็ยอมแพ้ 

ผัวซะ เรื่องมันก็ไม่เกิดขึ้น ต่างคนต่างแพ้กัน นี้คือหลักปฏิบัติ

ประจ�าวนัเรา เพือ่นเรากม็คีวามสขุ เรากม็คีวามสุขด้วย เพราะ

ต่างคนต่างแพ้กนั ถ้ายอมแพ้กนัเป็น เหมอืนกบัว่าเราจะท�าตวั

อีกอย่างหนึ่งเป็น คือว่ำเรำจะท�ำตัวให้เป็นมิตรกับทุกๆ คน 

นีต่ื่นขึน้มากท็�าตวัอย่างนี ้เราอยูไ่หนกแ็ล้วแต่ เราท�าใจเสมอว่า

เราจะเป็นมิตรกับทุกๆ คนไม่ว่าใครก็ตาม ไม่ว่าสัตว์หรือว่า

อะไรก็ตาม ถ้าเราท�าตัวเป็นมิตรกับทุกๆ คนได้อย่างนี้ เราจะ

ไม่มเีร่ืองราวอะไรเกิดขึน้กบัใคร เพราะมองไปแล้วมนักม็ติรเรา 

เพื่อนเรา ญาติเราทั้งหมดเลย



อุบายเจริญปัญญา ๓๙

นี่คือหลักปฏิบัติ หลักภาวนา คือการใช้ปัญญาสอนใจ

ตัวเองให้เป็น คือปัญญาหาอุบายสอนใจ ถ้าเราเองมันมีอัตตา 

ก็พยายามบังคับตัวนี้ลงให้ได้ คือ

(๑) แพ้คนให้เป็น

(๒) ฝึกใจให้เรำเป็นมิตรกับทุกๆ คนได้

๒ อย่ำงเท่ำนัน้เอง อตัตำจะลดฮวบฮำบทันที เราอยูไ่หน

กอ็ยู่ไปเหอะน่า สบาย น่ังไหนกส็บาย เรำระวังตวัเองว่ำอย่ำพดู

สิง่หน่ึงส่ิงใด ให้คนใดคนหนึง่เป็นทกุข์เดอืดร้อนเพรำะกำรพดู

ของเรำ จ�าไว้นะค�านี ้นีอ่ย่างหน่ึง อกีอย่ำงหน่ึงเรำอย่ำท�ำสิง่หน่ึง

สิ่งใดให้คนอื่นเป็นทุกข์เดือดร้อนเพรำะกำรกระท�ำของเรำ 

๒ ข้อเรื่องราวที่ว่ามานี้จ�าให้ได้นะ

เม่ือกลบัถงึบ้านกไ็ปเขียนใส่กระดาษเอาไว้ เขยีนตวัใหญ่ๆ 

หาป้ายมาปิดเอาไว้ว่าหลวงพ่อทูลมาเทศน์ทีว่ดันี ้เขยีนไว้ ๔ ข้อ 

(๑) แพ้คนเป็น (๒) เราจะเป็นมิตรกบัทกุๆ คน ข้อ ๓ ว่าอย่างไร 

จ�าได้ไหม เมื่อกี๊พูดว่าอะไร ใครจ�าได้บ้าง ไม่บอก อันนี้นึกเอง

ก็แล้วกัน บอก ๒ ข้อแล้ว ๒ ข้อตอนปลายเมื่อก้ีก็บอกแล้ว 

ใครจ�าได้เขียนเอง ๔ ข้อเขียนอยู่หน้าบ้านเลย ตัวเบ้อเริ่มเลย 

อ่านทุกวัน ดูทุกวัน ส�านึกทุกวัน อีกสักวันใดวันหนึ่งข้างหน้า

มันจะค่อยส�านึกตัวเองได้ นี้คือคติธรรมเตือนใจตัวเอง คือว่า



พระอาจารย์ทูล ขิปฺปปญฺโญ๔๐

ตนเตือนตนด้วยตนเอง คือว่าใช้ปัญญาสอนตัวเองให้ได้

หลวงพ่อสอนภาวนาปฏบิติัคือทางปัญญา การพดูอย่างนี้ 

ยังไม่ได้พูดเรื่องมรรคผลนิพพานให้ฟังนะ เราพูดกันพื้นๆ 

ธรรมดา ปฏิบัติพื้นๆ ธรรมดา ให้คนมีควำมรักกัน สงสำรกัน 

ถ้ำอยู่อย่ำงนี้ ไปไหนก็มีควำมสุข อยู่บ้านก็มีความสุข มีแต่

คนรัก มีแต่คนนับถือเคารพ

หลวงพ่อให้อบุายในความคดิในภาคปฏบิตัทิางปัญญา

ที่ว่ามาให้ฟัง ให้ไปปฏิบัติตามนี้ จากนี้ไปถ้าหากว่าใครจะมี

ค�าถามอะไรบ้างกับหลวงพ่อก็ให้ถาม ถือว่าเป็นวิสาสะ คือว่า

พวกเราเป็นพุทธบริษัทเดียวกัน ใครสงสัยเรื่องอะไรก็ถามได้ 

เพราะถือว่าทางพระ หรือหลวงพ่อเอง คือศึกษาอะไรอาจจะ

ศึกษามามากกว่าโยมก็ได้ ทีนี้การภาวนาอาจจะมากกว่าโยม

กไ็ด้ บางทโียมอาจมคีวามสงสยัอะไรบ้าง ทีห่ลวงพ่ออธบิายมา

ทั้งหมดก็ดี หรือบางสิ่งบางอย่างที่หลวงพ่อไม่ได้พูดถึงก็ดี 

จะถามเรื่องอะไรก็จะอธิบายให้ฟังในภาคปฏิบัติ

วนันีจ้งึได้ให้อบุายธรรมะเป็นข้อคดิ เท่าน้ีคิดว่าสมควร

แก่กาลเวลา เอวัง ก็มีด้วยประการฉะนี้







อัฐิที่แปรสภำพเป็นพระธำตุ

น�้ำเหลืองที่แปรสภำพเป็นพระธำตุ



พระอำจำรย์ทูล ขิปฺปปญฺโญ
พระอาจารย์ทูล ขิปฺปปญฺโญ (พ.ศ. ๒๔๗๘ - ๒๕๕๑) 

อดตีเจ้าอาวาสวดัป่าบ้านค้อ จังหวดัอดุรธานี เป็นพระอรหนัต์

ท่ีหาได้ยากยิง่ในยคุปัจจบุนั ท่านได้อปุสมบทในปี พ.ศ. ๒๕๐๔ 

ที่วัดโพธิสมภรณ์ จังหวัดอุดรธานี โดยมีพระธรรมเจดีย์ 

(จูม พนฺธุโล) เป็นพระอุปัชฌาย์

ตลอดระยะเวลา ๔๘ พรรษาท่ีอยู่ใต้ร่มกาสาวพัสตร ์



พระอาจารย์ทลูมคีวามตัง้ใจและความมุง่มัน่ทีจ่ะเดนิตามรอย

พระพุทธองค์ คือ “จะประพฤติพรหมจรรย์เพื่อกระท�าที่สุด

แห่งทกุข์โดยชอบ และออกเผยแผ่ธรรมเพือ่ให้ผู้ปฏบัิติตามเกดิ

ความเห็นชอบในศาสนธรรมค�าสอนของพระพุทธเจ้าอย่าง

แท้จรงิ” โดยท่านมสีจัจะเป็นอบุายในการสร้างความเพยีร และ

มีสติปัญญาความรอบรู้ในการหาอุบายธรรมมาสอนใจตัวเอง

อยู่เสมอ จนท่านสามารถถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้ในปี พ.ศ. ๒๕๑๑ 

ที่บ้านป่าลัน อ�าเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย

พระอาจารย์ทูล เป็นทั้งปราชญ์แห่งธรรม และเป็น

ผูน้�าทางด้านการเผยแผ่พระพทุธศาสนาอย่างแท้จรงิ ท่านเป็น

ผู้ก่อตั้งวัดป่าบ้านค้อ พระมหาธาตุเจดีย์ฯ สถานที่ปฏิบัติธรรม 

และวัดหลายแห่งในต่างประเทศ อาทิ วัดซานฟรานธัมมาราม 

วัดนวิยอร์คธมัมาราม และศนูย์ปฏิบัตธิรรมเคพวีาย ท่านได้เขยีน

หนังสือธรรมะภาคปฏิบัติกว่า ๒๐ เล่ม อันเป็นที่ยอมรับอย่าง

แพร่หลาย และได้รับการแปลเป็นภาษาต่างประเทศหลายภาษา

พระอาจารย์ทลู เป็นตวัอย่างของพระอรยิบคุคลผูผ่้าน

ประสบการณ์ในทางโลกมาอย่างมากมายก่อนทีท่่านจะเข้ามา

บวชในพระพุทธศาสนา ตั้งแต่สมัยวัยเด็ก ท่านมีนิสัยเป็นผู้น�า 

เสยีสละ มเีมตตาสูง รักความยตุธิรรม และมสีจัจะวาจาทีม่ัน่คง 



ท่านเป็นหัวหน้าชัน้เรียน เป็นผูช่้วยสอนของคณุคร ูเป็นผูน้�าของ

หนุ่มสาวในหมู่บ้าน และเป็นหัวหน้ากองคาราวานน�าควายไป

ขายยังต่างเมือง

ในสมยับวชเป็นสามเณรตามประเพณ ีท่านเป็นผูใ้คร่ใน

การศกึษา ขยนัหาต�ารามาอ่านจนเป็นผูแ้ตกฉานในพระไตรปิฎก

และภาษาต่างๆ อาทิ ขอม ลาว และบาลี นอกจากนี้ ท่านยัง

สามารถท่องจ�าบทสวดมนต์ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและแม่นย�า 

มคีรัง้หนึง่ พระอาจารย์ผูดู้แลของท่านได้น�าท่านพร้อมพระรปูอืน่ๆ 

ไปสวนมนต์บทมาติกาฯ ที่ท่านไม่รู้จักในงานศพ ในครั้งนั้น

ปรากฏว่ามีท่านองค์เดียวที่สวดไม่ได้ ท�าให้ท่านเกิดความรู้สึก

ละอายใจเป็นอย่างมาก เมือ่ท่านกลบัมาจึงต้ังสจัจะว่าจะท่องจ�า

บทสวดมนต์ทัง้หมดให้ได้ในคืนเดยีว ในวนัต่อมาท่านกส็ามารถ

ท�าได้จรงิๆ ท�าให้ทุกคนทีไ่ด้ฟังรู้สกึแปลกใจและมคีวามประทบั

ใจในตัวท่านเป็นอย่างมาก

นอกจากเป็นผูเ้ลศิทางด้านปัญญาแล้ว พระอาจารย์ทูล 

มคีณุสมบตัทิีพิ่เศษอกีอย่างหนึง่ คือเป็นผูม้คีวามกตญัญกูตเวที

ต่อผู้มีพระคุณ ในสมัยท่ีท่านเป็นฆราวาส ท่านมีโอกาสได้ฟัง

ธรรมสัน้ๆ จากหลวงพ่อบญุมาว่า “เกิด-ดับๆ” เมือ่ได้ฟัง ท่านก็

เกิดความประทับใจ และได้น�าธรรมหมวดนี้ไปพิจารณาจนได้



มีดวงตาเห็นธรรม หลังจากนั้นไม่นาน ท่านก็ได้อุปสมบท และ

ตัง้ใจปฏบิติัจนส�าเรจ็เป็นพระอรหันต์ได้ในพรรษาที ่๘ เมือ่ท่าน

ได้ท�ากิจส่วนตนเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว ก็ยังไม่ลืมบุญคุณของ

หลวงพ่อบญุมา ซึง่ในขณะนัน้ การปฏิบตัขิองหลวงพ่อบญุมายงั

ติดอยู่กับความสงบของสมาธิ ท่านจึงได้มาอธิบายช้ีแจงและ

แนะน�าให้หลวงพ่อบญุมาเร่ิมใช้อบุายพจิารณาทางด้านปัญญา 

จนท้ายทีส่ดุหลวงพ่อบญุมากไ็ด้ตัง้หลกัในการปฏิบตัใิหม่ และ

ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ในปีเดียวกันนั้นเอง

นบัได้ว่า พระอาจารย์ทลู ขปิปฺปญโฺญ เป็นเนตแิบบอย่าง

ที่ดีของพระสุปฏิปันโน ดังที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ใน

ปัจฉิมโอวาทว่า “จงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้

ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิด”



ผลงำนหนังสือธรรมะ ชุดมรดกธรรม
๑. แนวทางปฏิบัติภาวนา ๑๒. สัมมาทิฏฐิ เล่ม ๓
๒. ทวนกระแส ๑๓. เหตุให้เกิดทุกข์
๓. ตัดกระแส ๑๔. ปัญญาอบรมใจ
๔. ข้ามกระแส ๑๕. ปัญญา ๓
๕. คู่มือชาวพุทธ ๑๖. พุทโธ
๖. พ้นกระแสโลก ๑๗. สัมมาศรัทธา
๗. พบกระแสธรรม ๑๘. กาลามสูตร
๘. อัตโนประวัติ ๑๙. สัปปุริสธรรม
๙. สัมมาทิฏฐิ เล่ม ๑ ๒๐. ภัยธรรมชาติ
๑๐. สัมมาทิฏฐิ เล่ม ๒ ๒๑. เปลี่ยนความเห็น
๑๑. พุทธท�านาย ๒๒. จุดประกายแห่งปัญญา

ผลงำนหนังสือธรรมะ ชุดธรรมเทศนำ
๑. อุบายเจริญปัญญา ๕. คาถามหาเสน่ห์ 
๒. U-Turn ๖. ปฏิเสธ
๓. โกรธแล้วไง ๗. มารยาท
๔. ชิงช้าสวรรค์ ๘. แนวทางสู่พระโสดาบัน



ผลงำนหนังสือธรรมะ ชุดใจ
๑. แต่งใจ ๖. เปรี้ยวใจ
๒. สองใจ ๗. คู่ใจ
๓. รู้ใจ ๘. ถอนใจ
๔. ขอใจ ๙. ใจเอย
๕. ม่วนใจ ๑๐. นอกใจ

ผลงำนแปลหนังสือธรรมะ
๑. WisdomCrafting  (english)
๒. Ariyapuggala: The Liberated Ones  (english)
๓. Paradigm Shift  (english)
๔. Spark: Igniting the Flame of Wisdom  (english)
๕. Natural Disasters  (english)
๖. Tailored Heart  (english)
๗. Two of Heart  (english)
๘. Lucid Heart  (english)
๙. Devoted Heart  (english)
๑๐. Weisheitserstellung  (german)



อุบายเจริญปัญญา
พระอาจารย์ทูล ขิปฺปปญฺโญ

หนังสือเล่มนีี้เป็นธรรมเทศนาของพระอาจารย์ทูล อดีตเจ้าอาวาส 
วัดป่าบ้านค้อ ณ วัดบ้านกรอบ ต. รัตภูมิ อ. ควนเนียง จ. สงขลา 
ในวนัท่ี ๒๕ กุมภาพนัธ์ ๒๕๔๖  ซ่ึงได้ให้ตวัอย่างอุบายการพจิารณา
ทางปัญญาส�าหรบันกัปฏบิตัทิัง้ทีมุ่ง่หวงัความสขุในชวีติและมรรคผล
นิพพาน

พิมพ์ครั้งที่ ๒  : ๑ เมษายน ๒๕๕๗
จ�านวนพิมพ ์  : ๕,๐๐๐ เล่ม
ผู้จัดพิมพ์  : KPYUSA-THAILAND
ภาพปก   : ธนวัฒน์ พิษณุวงศ์
ภาพประกอบ  : รุ้งกมล กรรเจียกพงษ์

สงวนลิขสิทธิ์
ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการคัดลอกหรือพิมพ์ซ�้าเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ 
เผยแพร่ทางสื่อทุกชนิดโดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้สนใจกรุณาติดต่อ 
วัดซานฟรานธัมมาราม หรือวัดป่าบ้านค้อ



ข้อมูลกำรติดต่อ
San Fran Dhammaram Temple

2645 Lincoln Way, San Francisco, CA 94122

โทร.  1 (415) 753-0857

Website: watsanfran.org

E-mail: watsanfran@yahoo.com

KPYUSA

19721 Scenic Drive, Redwood Valley, CA 95470

Website: kpyusa.org

E-mail: kpyusagroup@gmail.com

วัดป่ำบ้ำนค้อ

ต.เขือน�้า อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 41160

โทร.  089-416-7825

Website: watpabankoh.com

E-mail: watpabankoh@gmail.com

กองทุน KPYUSA-Thailand

โทร.  088-897-6431

E-mail: kpyusa.thailand@gmail.com



ผู้ใดมีความประสงค์จะสมทบทุน ในการจัดพิมพ์หนังสือ

กรุณาติดต่อ 088-897-6431 หรือ

 kpyusa.thailand@gmail.com

บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์

สาขาเทสโก้โลตัสหลักสี่

ชื่อบัญชี โสรัตยา สุริย์จามร 

เลขที่ 282-224501-6

ผู้สนใจอ่านหนังสือธรรมะและฟังบันทึกเสียงธรรมเทศนา

ของพระอาจารย์ทูล ขิปฺปปญฺโญ สามารถดาวน์โหลดได้ที่

watpabankoh.com

kpyusa.org

luangporthoon.net


