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ถาม : เรื่อง “สมมุตหิ นอ”
กราบนมัสการหลวงพ่อครับ โลกนี้ลว้ นสมมุตหิ นอ ขอหลวงพ่อเมตตาด้วย
ครับ

ตอบ : พูดถึงเวลาถามมานี่ถามมาด้วยความเห็นของตน ด้วยความเห็นของตนคือ
ตนปฏิบตั แิ ล้วพิจารณาในโลกนี้ โลกนี้เป็ นสมมุติ นี่กเ็ ป็ นเรื่องหนึ่งนะ ถ้าเราปฏิบตั ิ
แล้วเราพิจารณาของเราเองว่าโลกนี้ลว้ นแต่เป็ นของสมมุติ
ถ้าโลกนี้เป็ นของสมมุติ จิตใจมันก็สงั เวช ถ้าจิตมันสังเวช อย่างนี้เป็ นการ
ปฏิบตั ธิ รรมอย่างหนึ่ง เป็ นการปฏิบตั ธิ รรม เพราะการปฏิบตั ธิ รรมมันแตกต่าง
หลากหลาย วิธกี ารมันแตกต่างหลากหลาย จะปฏิบตั ธิ รรมอย่างไรก็ได้ ถ้ามีความ
สนใจใฝ่ รู้ ใฝ่ ปฏิบตั ิ ใฝ่ หาคุณงามความดีให้หวั ใจได้สมั ผัส
ถ้าการปฏิบตั นิ ะ การปฏิบตั อิ ย่างใดก็ได้ ขอให้มคี วามตัง้ ใจแล้วปฏิบตั ดิ ี แล้ว
ปฏิบตั ไิ ปด้วยความมุมานะ ด้วยความมุมานะบากบัน่ ด้วยความปฏิบตั ขิ องตน ถ้ามี
ความรูเ้ ห็นสิง่ ใด มีความปฏิบตั ไิ ปอย่างใด อันนัน้ เป็ นประสบการณ์ ประสบการณ์ เห็น
ไหม ปัจจัตตัง รูจ้ าเพาะตนๆ จะมากน้อยแค่ไหน
ฉะนัน้ ถ้าคนทีป่ ฏิบตั โิ ดยมีสติปัญญา โลกนี้ลว้ นแต่เป็ นของสมมุตทิ งั ้ นัน้ น่ะ
หลวงพ่อขอเมตตาธรรมด้วย
เพราะว่าถ้าเราปฏิบตั ไิ ป เราบอกว่า สรรพสิง่ ในโลกนี้เป็ นของสมมุติ เป็ นของ
ชัวคราว
่
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ถ้าเป็ นของชัวคราว
่
จิตใจมันก็ไม่เสพสิง่ นัน้ จิตใจมันก็ไม่ยดึ มั ่นถือมั ่น ถ้า
จิตใจไม่ยดึ มั ่นถือมั ่น อันนี้เป็ นแนวทางปฏิบตั ิ ถ้าแนวทางปฏิบตั นิ ะ แต่ถ้าบอกว่า สมมุติ
หนอ รูเ้ ท่าหนอ เห็นความเป็ นไปในหัวใจหนอ อันนี้ถา้ เป็ นแนวทางปฏิบตั แิ บบนี้
เวลาเราบอกว่าแนวทางปฏิบตั มิ นั เปิ ดกว้าง ใครปฏิบตั อิ ย่างไรก็ได้ ใครปฏิบตั ิ
โดยปฏิบตั ธิ รรมสมควรแก่ธรรมตามความเป็ นจริงแบบนัน้ คือวุฒภิ าวะของใจ ถ้าใจ
ของคนอ่อนแอทาสิง่ ใดก็ลม้ ลุกคลุกคลานทัง้ นัน้ น่ะ จิตใจของคนถ้ามันพยายามปฏิบตั ิ
แล้วมันยืนขึ้นมาได้ คือมีสติมปี ัญญา มันเห็นโลกนี้เป็ นสมมุตมิ นั ก็สงั เวชนะ เห็นสรรพ
สิง่ ในโลกนี้มนั เป็ นของชัวคราว
่
มันไม่จริงไม่จงั เราไปยึดมั ่นถือมั ่น มีแต่ความทุกข์ความ
ยาก อันนี้มนั เป็ นปัญญาอบรมสมาธิ
คาว่า “ปัญญาอบรมสมาธิ” เพราะอะไร เพราะเขามีสติมปี ัญญา เขาปฏิบตั ขิ อง
เขาด้วยความเป็ นจริง แล้วเขาก็รจู้ ริงของเขา แต่วุฒภิ าวะจิตใจของเขายังอ่อนแออยู่ เขา
ก็รไู้ ด้แค่น้ไี ง
แต่ถ้าเป็ นปฏิบตั ติ ามกรรมฐานล่ะ ถ้าปฏิบตั ติ ามกรรมฐานเขาจะทาความ
สงบของใจ อย่างเช่นสรรพสิง่ ในโลกนี้เป็ นสมมุติ นี่กเ็ ป็ นปัญญาอบรมสมาธิ มันเป็ น
ปัญญาไง ปัญญาแยกแยะ ปัญญาศึกษามาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สิง่ นี้
มันเป็ นปริยตั ิ มันเป็ นการศึกษามา ศึกษามามันก็แค่ไปจามา ความจา
ความจา การศึกษาค้นคว้าเป็ นสุตมยปัญญา แล้วเรามาใช้ใคร่ครวญพิจารณา
ของเรา มันเห็นแล้วมันก็สงั เวช พอมันสังเวช เห็นไหม โลกนี้สกั แต่ว่าของสมมุติ แต่
จิตใจของเรามันไม่มกี าลังพอ มันก็สลดสังเวช สลดสังเวช มันก็ปล่อยวาง การปล่อยวาง
มันเป็ นสัมมาทิฏฐิ คือการปล่อยวางตามความเป็ นจริง เพราะการปฏิบตั ิ เราปฏิบตั แิ ล้ว
เรายังมีเป้ าหมายของเรา เรามีศลี เราจะปฏิบตั สิ มาธิ แล้วเราจะปฏิบตั ภิ าวนามย
ปัญญา มันจะเกิดปัญญาต่อไปภาคหน้า อันนี้มนั เป็ นสัมมาทิฏฐิ
สัมมาทิฏฐิคอื ว่าเราปฏิบตั มิ นั เป็ นกิรยิ า มันเป็ นวิธีการทีเ่ ราประพฤติปฏิบตั ิ
มันจะมีประสบการณ์

มีการกระทาของใจเป็ นตามความเป็ นจริง

มันจะเกิดมรรค

เกิดผลขึน้ ไป มันมีเป้ าหมายข้างหน้าคือเราจะหวังมรรคหวังผล ถ้าเราหวังมรรคหวัง
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ผลนะ มันมีเป้ าหมายไปข้างหน้าไง มันไม่นอนจมไง เห็นไหม อย่างนี้กเ็ ป็ นปัญญา
อบรมสมาธิ ถ้าเป็ นปัญญาอบรมสมาธิ
ทีน้ถี ้าปัญญาอบรมสมาธิ เวลาปฏิบตั เิ ข้าไปแล้ว “โลกนี้มนั ก็เป็ นสมมุตหิ นอ
มันก็เข้าใจหมดแล้ว ทาไมมันเป็ นอย่างนี้ ทาไมมันเป็ นอย่างนี้” ทุกคนจะถามว่าปฏิบตั ิ
ไปแล้วทาไมมันเป็ นอย่างนี้ ปฏิบตั แิ ล้วทาไมมันไม่ก้าวหน้า

ถ้าอย่างนี้ ปับ๊

กรรมฐานเราก็บอกว่าต้องทาความสงบของใจ

ศีล สมาธิ เกิ ดปัญญา
ถ้ามีสมาธิ สมาธิคอื อะไร สมาธิคอื ความสงบร่มเย็นของใจ ถ้าใจสงบร่มเย็น
แล้วก็มกี าลัง เขาว่าจิตต้องมีกาลัง กาลังไม่พอ กรรมฐานเขาคุยกันว่ากาลังพอหรือ
กาลังไม่พอ ถ้ากาลังพอ ถ้าจิตมันสงบแล้วมีสติมปี ัญญามันก็ฟาดฟัน มันก็แยกแยะ
ของมัน มันเกิดภาวนามยปัญญาต่อไปข้างหน้า
แต่ถ้ามันใช้ปัญญาในปัจจุบนั นี้เขาเรียกว่าโลกียปัญญา
ปัญญาเกิดจาก
ความรูส้ กึ นึกคิด มันก็เป็ นปัญญาอบรมสมาธิ ถ้าปัญญาอบรมสมาธิ ถ้ามีสติปัญญามัน
ก็สมมุตหิ นอ มันเป็ นสมมุตไิ ปทัง้ นัน้ น่ะ สมมุตหิ นอ เข้าใจหนอ เข้าใจหนอ
นี่พูดถึงว่า ถ้าคนปฏิบตั ติ ามสัมมาทิฏฐิ ความเห็นถูกต้องดีงาม มันก็ปฏิบตั ิ
ต่อเนื่องไป โอกาสข้างหน้ามันก็เจริญงอกงามไป ถ้างอกงามไป เจริญงอกงามไป
แต่ถ้าบอกโลกนี้มนั เป็ นของสมมุตหิ นอ แล้วทาอย่างไรต่อไป ทาอย่างไร
ต่อไป
อย่างนี้เรายังมีโอกาส เพราะเรายังมีว่าเราจะต้องปฏิบตั ไิ ปได้ แต่ถ้ามันเป็ น
แนวทางปฏิบตั ทิ ใ่ี ครปฏิบตั มิ าแนวทางหนึ่ง ว่ารูเ้ ท่าหนอ สรรพสิง่ รูร้ อบ รูค้ วาม
เคลื่อนไหว รูห้ นอๆ...มันหนอไปไหนล่ะ ถ้ารูห้ นอ เข้าใจหนอ สรรพสิง่ นี้เข้าใจทุก
อย่าง แล้วทาอย่างไรต่อ ทาอย่างไรต่อ

©2020 www.sa-ngob.com

ไม่รู้หนอ ๔

นี่ไง บอกว่าแนวทางปฏิบตั มิ นั มีแตกต่างหลากหลาย แตกต่างหลากหลาย
ปฏิบตั อิ ย่างไรก็ได้ ถ้าเรามีสติมปี ัญญามันจะเจริญก้าวหน้า มันจะงอกงามไปข้างหน้า
ความงอกงามไปข้างหน้าเพราะมันเป็ นสัมมาทิฏฐิ มันมีความเห็นถูกต้องดีงาม
แต่ถ้ามันเป็ นมิจฉาทิฏฐิ ถ้าเป็ นมิจฉาทิฏฐิ ก็เข้าใจหนอ ก็รูเ้ ท่าทันทุกอย่าง
แล้ว แล้วทาอย่างไรต่อ เพราะมันไม่มกี าลังไง มันไม่มสี มาธิ ไม่มสี มาธิ ไม่มกี าลัง แต่
เพราะว่าเราศึกษามา ศึกษา เราเข้าใจ เราใช้ปัญญาใคร่ครวญ เขาเรียกโลกียปัญญา
ถ้าเป็ นโลกียปัญญา ถ้าเป็ นสัมมาทิฏฐิมนั ก็เป็ นปัญญาอบรมสมาธิ ถ้าเป็ น
สัมมาทิฏฐินะ สัมมาทิฏฐิแบบว่า รูห้ นอ เข้าใจหนอ ไอ้นี่มนั แค่พน้ื ฐาน เบสิก คือใจไม่
มีกาลัง ใจยังทาอะไรไม่ได้ เหมือนนักกีฬาเลย นักกีฬาก่อนจะเล่นกีฬาสิง่ ใดเขาก็ตอ้ ง
ออกกาลังกายให้แข็งแรงขึน้ มาก่อน แข็งแรงแล้ว เทคนิคต่างๆ เขาก็มาฝึกเอาทีหลัง
พรสวรรค์ เขาพยายามฝึกหัดขึน้ มา
นี่กเ็ หมือนกัน ถ้ารูเ้ ท่าทันหนอ แล้วหนอคืออะไรต่อไปล่ะ หนออะไรต่อไป
เพราะมันจบแล้ว เข้าใจทุกอย่างมันก็หยุดหมด แล้วจะทาอย่างไรต่อ แล้วมีอะไร
ต่อเนื่องไปล่ะ แล้วทาอย่างไรต่อ
มันต่อเนื่องไปไม่ได้ เพราะจิตนี้เกิดดับ ความรูส้ กึ ของคนมันเกิดดับ แล้ว
ความเกิดดับ เพราะเราไม่มสี ติไม่มปี ัญญา ไม่มกี าลัง มันถึงจับกาย เวทนา จิต ธรรม
ไม่ได้
ความรูส้ กึ นึกคิดนี้เป็ นธรรมารมณ์ ถ้าความรูส้ กึ นึกคิด จิตเห็นอาการของจิต
ถ้าจิตมันสงบ มีปัญญาแล้วมันจะจับได้ จับความรูส้ กึ นึกคิด ความรูส้ กึ นึกคิด อารมณ์
มันเป็ นวิบากแล้วนะ เพราะมันเสวย ปฏิสนธิจติ มันเสวยรูป เวทนา สัญญา สังขาร
วิญญาณ มันเสวยมาแล้ว เสวยแล้วถึงเป็ นอารมณ์ความรูส้ กึ ไอ้นี่มนั เป็ นปลายเหตุ
แล้ว ถ้าเราจับปลายเหตุได้ ถ้าจิตเห็นอาการของจิต ถ้าจิตมันสงบแล้วมีกาลังมันจะจับ
ได้
ถ้าจิตมันเป็ นมิจฉาทิฏฐิ มันไม่มกี าลัง มันเกิดดับๆ ก็เราเกิดดับ ก็กเิ ลสเกิด
ดับ ทุกอย่างก็เกิดดับ มันก็เกิดแล้วก็ดบั เกิดก็รู้ ดับก็รู้ รูแ้ ล้วทาอย่างไรต่อ รูก้ แ็ ค่นนั ้
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เป็ นมิจฉาทิฏฐิไปไง เป็ นมิจฉาทิฏฐิไปเลยเพราะจิตมันไม่กา้ วเดินต่อไป จิตไม่เห็น
อาการของจิตแล้วไม่มกี ารแยกแยะไป ถ้าจิตเห็นอาการของจิตแล้วมีการแยกแยะไปมัน
ถึงจะเป็ นวิปัสสนา ถ้าวิปัสสนามันเป็ นอีกเรื่องหนึ่ง เห็นไหม
ฉะนัน้ สิง่ ทีว่ ่า รูเ้ ท่าหนอ สรรพสิง่ เขาว่ารูห้ นอ เข้าใจหนอ ก็แค่นัน้ น่ะ มันแค่
นัน้ เพราะจิตไม่มกี าลัง จิตไม่มคี วามสงบของใจ
ถ้าจิตมีความสงบของใจนะ เราถึงทาความสงบของใจกันก่อน ทาความเข้าใจ
ให้เป็ นสัมมาทิฏฐิ ใช้ปัญญาอบรมสมาธิ ปัญญาใคร่ครวญอารมณ์ความรูส้ กึ ปัญญา
ใคร่ครวญสิง่ ต่างๆ ความใคร่ครวญแล้วมันจะปล่อยวาง ถ้าปล่อยวาง ใครเป็ นคน
ใคร่ครวญล่ะ เพราะเรามีสติ เราใคร่ครวญใช่ไหม ถ้าเรามีสติใคร่ครวญ เวลาปล่อย
วาง เราเป็ นคนปล่อยวางใช่ไหม ถ้าเราปล่อยวาง ความรูส้ กึ เรามีใช่ไหม
นี่บอกว่า รูห้ นอ เท่าทันหนอแล้วก็จบ แล้วใครปล่อยใคร ใครวางใคร แล้ว
วางแล้วจะทาอย่างไรต่อไปข้างหน้า มันต่อไปไม่ได้ เพราะอะไรล่ะ เพราะไม่มคี รูมี
อาจารย์คอยชีค้ อยแนะไง
ถ้ามีครูบาอาจารย์คอยชีค้ อยแนะ สิง่ ใด การปฏิบตั ิ วิธกี ารทาอย่างไรก็ได้
แต่ให้เป็ นสัมมาทิฏฐิ สัมมาทิฏฐิคอื ว่า เราปฏิบตั เิ ริม่ ต้นเราปฏิบตั เิ พื่อความสงบร่มเย็น
ถ้าสงบร่มเย็นแล้ว จิตมีกาลังแล้ว จิตมีกาลัง จิตเป็ นสัมมาสมาธิ ปัญญาอบรมสมาธิ จิต
เป็ นสัมมาสมาธิ มีสติปัญญาปล่อยวางเข้ามา จิตปล่อยวางอารมณ์เข้ามามันเป็ นตัว
ของมันเอง ถ้าตัวของมันเอง ถ้ามีสติมปี ัญญามันก็รกั ษาไว้ได้
รักษาไว้ไม่ได้ เดีย๋ วก็เสวยอารมณ์ต่อ ก็คดิ อีก มันปล่อยแล้วเดีย๋ วก็คดิ อีก
คิดอยู่นัน่ น่ะ คิดอยู่อย่างนัน้ น่ะ ถ้าคิดอยู่อย่างนัน้ เห็นไหม ฉะนัน้ ถ้าแนวทางปฏิบตั ิ
ปฏิบตั ดิ ว้ ยความไม่รู้ ถ้าปฏิบตั ไิ ม่รแู้ ล้วมันก็งงอย่างนี้ ไม่รหู้ นอ ไม่รหู้ นอ
ไอ้เขารูห้ นอนะ รูห้ นอ เข้าใจหนอ
หนอไปน่ะ หนอไปทีไ่ ม่รไู้ ง ไม่รคู้ อื ก้าวเดินไปไม่ได้ มันก็เป็ นการไม่รหู้ นอ
ไอ้นี่กเ็ หมือนกัน เรายิง่ ปฏิบตั ไิ ป ปฏิบตั ไิ ปสู่ความไม่รู้ ปฏิบตั ไิ ปแล้วมันก้าวเดินไป
ไม่ได้ ก้าวเดินไปไม่ได้แล้วทาอย่างไรต่อ
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แต่ถ้าเป็ นกรรมฐาน ถ้าปัญญาอบรมสมาธิ ใช้ปัญญาอบรม
สมาธิ ใช้ปัญญาใคร่ครวญไปแล้วมันก็สงบร่มเย็นเป็ นสมาธิ เป็ นสมาธิ
คือมีสติ มีปัญญา มีสติ รกั ษามันถึงเป็ นสมาธิ มีสติ นะ รักษาจิต มันก็
เป็ นสมาธิ ฉะนัน้ พอมีสติ เราใช้ปัญญาอบรมสมาธิ มีสติ ปัญญารักษาไว้
แต่ถ้ามันรูห้ นอๆ เวลามันเกิดดับ ดับไปแล้วมันมีสติตรงไหน มันรูว้ ่าเป็ น
สมาธิ มันเป็ นสมาธิอย่างใด แต่มนั ก็บอกว่าสบายๆ สบายๆ เพราะอะไร สบายๆ
เพราะไปพูดกับคนไม่รไู้ ง
ไอ้เขาไม่รหู้ นออยู่แล้ว เราบอกรู้หนอ เขาไม่รู้หนอ ไอ้คนรูห้ นอมันก็ดกี ว่าคน
ไม่รหู้ นอ แต่ปฏิบตั ไิ ปแล้ว จริงๆ แล้วก็คอื ไม่รนู้ นั ่ แหละ ไม่รเู้ พราะอะไร เพราะปฏิบตั ิ
ไปแล้วก้าวเดินต่อไปไม่ได้ ก้าวเดินนะ เพราะมันตัดขาดไง มันตัดขาด มันเป็ นมิจฉา
พอตัดขาดไปแล้วคือว่ารูเ้ ท่าทันหมดแล้วก็ดบั ดับแล้วทาอย่างไรต่อ ดับ เดีย๋ วมันเสื่อม
มันลงต่าไปมันก็ไปเกิดอย่างนัน้ อีก มันก็ไปสู่ความไม่รหู้ นอ ไม่รใู้ นอะไร ไม่รใู้ นอริยสัจไง
ไม่รใู้ นสัจจะความจริงไง
เวลาเราหยาบๆ อยู่อย่างนี้ อารมณ์ความรูส้ กึ เราทุกข์ยาก เราก็เท่าทันหนอๆ
หนอแล้วมันก็ดบั หมด ดับหมดแล้วมันจะก้าวเดินต่อไปอย่างไร เพราะมันเป็ นอวิชชา
แล้วจบลงทีอ่ วิชชาคือความไม่รหู้ นอ
แต่ถ้าเป็ นปัญญาอบรมสมาธิ มันรูห้ นอ มันรูห้ นอ มีสติรกั ษา มันรักษา รักษา
อะไร รักษาตัวจิตจากความไม่รใู้ ห้เป็ นความรู้ รูใ้ นตัวเอง ถ้ารูใ้ นตัวเอง ตัวเองมันรับ
รูอ้ ยู่แล้วก็คอื สัมมาสมาธิ นี่มนั ก็แค่สมั มาสมาธิ ถ้าสัมมาสมาธิแล้ว เพราะเป็ น
สัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้องดีงาม ถ้าเป็ นสัมมาสมาธิแล้ว ถ้ามันเสวย มันเสวย
อารมณ์ มันจับ มันต้องจับตรงนี้ ถ้ามันเสวย เห็นอาการของจิต เห็นความคิด เห็น
ความเกิดความดับ
นี่เขาบอกว่าเขารูเ้ ท่าทันหนอ รูห้ นอๆ รูท้ นั อารมณ์หนอ ดับหมด คือกดไว้
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แต่เวลาจิตเราสงบแล้ว เวลาจิตมันเสวยอารมณ์ เห็นไหม จิตเห็นอาการของ
จิต จิตจับความรูส้ กึ นึกคิด แล้วจับความรูส้ กึ นึกคิดได้แล้วมันใช้สติปัญญา มันแยกแยะ
ไป ในความคิดมันมีอะไร มันเป็ นรูป รูปคืออารมณ์ความรูส้ กึ อารมณ์ความรูส้ กึ มันมี
อะไร มันมีสญ
ั ญา มันมีสงั ขาร มีวญ
ิ ญาณ มีเวทนา เวทนารับรู้ มันแยกมันแยะ มันใช้
สติปัญญาแยกแยะของมัน อันนี้มนั ถึงจะเป็ นวิปัสสนา
ฉะนัน้ เขาบอกว่า มันเป็ น ๒ ประเด็น ประเด็นหนึ่งเขาบอกว่าเขาปฏิบตั นิ ะ
เขานัง่ ขัดสมาธิเพชรเชียวนะนี่ เขาทาสมาธิแล้วมันรู้เท่ารูท้ นั แล้วโลกนี้เป็ นสมมุตหิ มด
เลย
ถ้าโลกนี้เป็ นสมมุตหิ มดเลย ถ้าจิตเห็นอาการของจิต โลกนี้เป็ นสมมุติ ถ้ามี
สติปัญญาจับรูป รส กลิน่ เสียงมาพิจารณา ถ้าพิจารณา ถ้ามีสติ มีกาลังไปข้างหน้า
ถ้ามันเป็ นสมมุติ สมมุตปิ ระกอบไปด้วยอะไร แล้วสมมุตเิ วลาใช้ปัญญาไปแล้วสมมุติ
มันดับไปอย่างไร
สมมุตบิ ญ
ั ญัติ สิง่ ทีบ่ ญ
ั ญัตคิ อื ธาตุ สิง่ ทีม่ นั พิจารณาแล้วมันเหลือแต่ธาตุ ใน
ธาตุนนั ้ มันเป็ นอย่างไรต่อไป ถ้ามันพิจารณาจนมันถอดมันถอน จิตมันคลายตัวออกมา
ถ้าจิตมันคลายตัวออกมา นี่จะเป็ นแนวทางปฏิบตั ิ ถ้าเป็ นแนวทางปฏิบตั นิ ะ มัน
ปฏิบตั ไิ ปเพื่อความรู้ ไม่ใช่ไม่รูห้ นอ
โลกนี้เป็ นสมมุติ ถ้าสมมุตโิ ดยใช้ปัญญามันเป็ นปัญญาอบรมสมาธิ เพราะเขา
บอกเขาเคยถามมาว่า เขานัง่ ขัดสมาธินะ เขาว่าเขาทาในแนวทางยุบหนอพองหนอมัน
ไม่ถูกต้อง เขาบอกเขานัง่ สมาธิเพชรเชียวนะ เขาปฏิบตั ติ ามความเป็ นจริง เขามีสมาธิ
แล้วนะ
ถ้ามีสมาธิแล้ว ถ้ามันต่อเนื่องไป ถ้ามีสมาธิแล้ว ถ้ามีสมาธิ ถ้ามันเห็นว่าโลก
นี้เป็ นสมมุตหิ นอ สมมุตหิ นอ ถ้ามีสมาธิ ต้องทาสมาธิให้มกี าลัง ถ้ามีกาลังแล้ว โลกนี้
สมมุตหิ นอ อะไรเป็ นสมมุตลิ ่ะ สมมุตมิ นั เกิดขึน้ มาได้อย่างไรล่ะ ใครเป็ นคนสมมุตมิ นั
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เธอจงดูโลกนี้เป็ นความว่าง เธอจงมองโลกนี้เป็ นความว่าง แล้วถอนอัตตา
นุทฏิ ฐิ ความไปยึดว่าโลกสมมุตหิ นอๆ มันเป็ นเรื่องโลก มันไม่ใช่เรื่องของเรา ใจมัน
ออกไปยึดมั ่น ใจมันออกไปรับรู้

เธอจงมองโลกนี้ เป็ นความว่าง มันไม่มีอะไรสมมุติบญ
ั ญัติหรอก
มันก็เป็ นของมันอยู่อย่างนี้ โลกนี้ เป็ นสักแต่ว่า มองมันเป็ นสักแต่ว่า
มันเป็ นของมันอยู่อย่างนัน้ ถ้าเป็ นอยู่อย่างนัน้ แล้วใครไปยึดมันล่ะ ใคร
ไปเห็นมันล่ะ ใครไปเห็นว่าโลกนี้ เป็ นสมมุติล่ะ แล้วสมมุติเราไปแบกมัน
ทาไมล่ะ เราทาไมไม่มีปัญญาปล่อยมันเข้ามา
ถ้าเป็ นสัมมาทิฏฐิมนั จะเป็ นชัน้ เป็ นตอน เป็ นขัน้ เป็ นตอนในการปฏิบตั ิ มันจะ
มีขนั ้ มีตอนของมัน ศีล สมาธิ ปัญญา มันเป็ นมรรค ๘ เห็นไหม ศีล สมาธิ ศีลคือความ
ปกติของใจ ถ้ามีสมาธิ สมาธิเป็ นสัมมาสมาธิ
ถ้าเป็ นมิจฉา มิจฉามันก็หลับใหล เข้าใจหนอ สต๊าฟจิตไว้หนอ จิตก็วาง
ยาสลบมันไว้หนอ แล้วก็บอกว่าปฏิบตั แิ ล้วมันสบาย เขาใช้คานี้ประจา เมื่อก่อนทุกข์ยาก
มาก พอเดีย๋ วนี้มาปฏิบตั แิ ล้ว โอ๋ย! เข้าใจไปหมดเลย ทุกอย่างเข้าใจหมด รูห้ มด มี
ปัญญาหมด แล้วไปอย่างไรหนอ ก็ไม่รหู้ นออยู่นนั ่ น่ะ
แต่ถ้าเป็ นกรรมฐานนะ เป็ นเรากาหนดนะ กาหนดพุทโธก็ได้ ใช้ปัญญาอบรม
สมาธิกไ็ ด้ แนวทางปฏิบตั มิ นั แตกต่างหลากหลายมากนัก แต่ตอ้ งเป็ นสัมมาทิฏฐิ
สัมมาทิฏฐิหมายความว่า ศีล สมาธิ ปัญญา เรามีความปกติของใจ เราปฏิบตั ขิ องเรา
ให้เกิดสมาธิ เกิดความร่มเย็นเป็ นสุข เกิดกาลัง
ถ้ามีกาลังขึน้ มาแล้ว ถ้าโลกนี้เป็ นสมมุติ ถ้ามีกาลังนะ พิจารณา มันปล่อย
ทันที พิจารณา มันขาดทันที ถ้ามีกาลังพอนะ มันฟาดฟัน ถ้ามีกาลังนะ ใครที่
วิปัสสนาเป็ นนะ พอจิตสงบแล้วจับสิง่ ใดพิจารณาไป มันแยกมันแยะ มันทะลุทะลวง
นะ โอ๋ย! มันสุขมาก มันมีกาลังมาก กาลังตรงไหน กาลังทีใ่ จมันมีอานาจเหนือทุกๆ
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อย่าง มันไม่มสี งิ่ ใดเข้ามามีอานาจเหนือใจดวงนี้เลย ใจดวงนี้มนั พิจารณาไปแล้วมันชาระ
ล้าง มันทาลาย มันครอบคลุม มันเหนือโลก มันเข้าใจได้หมดเลย นี่ถ้ามีกาลัง
แต่ถ้าไม่มกี าลัง พิจารณาไปแล้วมันอัน้ ตู้ ภาวนาไปแล้ว ภาวนาแล้วไม่ลง
ภาวนาไปแล้วมันยือ้ ต่อกัน ระหว่างกิเลสกับธรรมมันชักเย่อกันแล้วเราทาไม่ได้ นี่คอื
ขาดสมาธิ นี่คอื ขาดกาลัง ถ้าขาดกาลังต้องกลับมาพุทโธ กลับมาปัญญาอบรมสมาธิ นี่
พูดถึงแนวทางปฏิบตั มิ นั ปฏิบตั ไิ ปแล้วมันมีเหตุมผี ล มีถงึ ทีส่ ุดได้ ถ้าปฏิบตั ไิ ปเพื่อ
ความรูไ้ ง
ถ้าปฏิบตั ไิ ป ไม่รหู้ นอ ปฏิบตั ดิ ว้ ยความไม่รู้ แล้วปฏิบตั ไิ ปแล้วมันก็ไม่รเู้ รื่อง
สิง่ ใดเลย ไม่รสู้ งิ่ ใดเลย มันปฏิบตั ไิ ปแล้วล้มลุกคลุกคลาน อันนี้เป็ นแนวทางปฏิบตั ิ
อันหนึ่ง
แต่ถ้าความเป็ นจริงนะ ในการปฏิบตั ิ เราปฏิบตั เิ พื่อจะพ้นจากกิเลส ปฏิบตั เิ พื่อ
จะชนะกิเลส แต่จริงๆ แล้วในใจเรามันมีอวิชชา มีความไม่รเู้ ป็ นอวิชชา
แต่ความไม่รมู้ นั มีชวี ติ เพราะความไม่รมู้ นั เป็ นมาร พอเป็ นมาร มันอ้างไง มัน
อ้างธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เหมือนเราศึกษามา เราศึกษาสุตมย
ปัญญา ปริยตั ิ ศึกษาปริยตั มิ า เรารูช้ ่องรูท้ างหมด เรารูร้ ะยะทาง รูก้ าหนดได้ เรารูว้ ธิ ี
เหตุการณ์ เรารูห้ มด แล้วพอปฏิบตั ิ กิเลสมันเอานี่มาอ้าง เข้าใจหนอ ปล่อยวางหนอ
สาเร็จแล้วหนอ มันไปเรื่อยล่ะ แต่สรุปลงแล้วคือไม่รหู้ นอ คือมันคลาไป มันลูบๆ
คลาๆ มันลูบๆ คลาๆ ไปด้วยความลังเล ด้วยความสงสัย แต่มาร กิเลสมันไปเอาธรรมะ
มาอ้างอิง แล้วเราก็ท่องได้หมด จาได้หมด แล้วมันก็เป็ นคาเดียวกับพระไตรปิ ฎก มัน
เป็ นอักษรตัว เดียวกันเลย มันจามาจากบรรทัดนัน้ หน้านัน้ ได้ชดั เจนเลย แต่มนั เป็ น
ความจามา
แล้วกิเลส หลวงตาท่านบอกว่าจิตนี้มหัศจรรย์นัก เวลามันทาร้าย มันคิดร้าย
ร้ายมหาศาลนะ แต่มนั คิดดีนะ มันก็ดเี ป็ นเทวดา อินทร์ พรหมไปเลย จิตของคน
มหัศจรรย์นัก ธรรมชาติของธาตุรมู้ หัศจรรย์นัก
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แล้วพอมหัศจรรย์นัก มันก็มคี ุณค่าในตัวมันเอง แต่มนั เป็ นมารออกหน้า เป็ น
ไม่รหู้ นอออกหน้า มันก็เอาธรรมะมาอ้าง เห็นไหม รู้หนอ เข้าใจหนอ สาเร็จแล้วหนอ
มีคุณธรรมหนอ มันเข้าใจไปหมด แต่เข้าใจไปโดยกิเลสไง กิเลสมันเข้าใจเพราะอะไร
เพราะมันไม่ได้ทาจริง มันไม่ตอ้ งเหนื่อยแรง มันไม่ตอ้ งทุกข์ตอ้ งยาก
แต่ถ้ากรรมฐานนะ มันต้องทาจริง ถ้าเป็ นสติกต็ อ้ งสติจริงๆ ไม่ใช่ช่อื ว่าสติ
ถ้าเป็ นสมาธิกต็ อ้ งเป็ นสมาธิ ขณิกสมาธิ อุปจารสมาธิ อัปปนาสมาธิ เป็ นสมาธิจริงๆ
ไม่ใช่ช่อื ว่าสมาธิ

เวลาเกิ ดปัญญาขึ้นมา ปัญญาจากจิตดวงนัน้ เป็ นคุณสมบัติของ
ใจดวงนัน้ เห็นไหม ศีล สมาธิ ปัญญาเกิ ดจากจิตดวงนัน้ จิตดวงนัน้
วิ ปัสสนาญาณ เกิ ดทัศนคติ เกิ ดญาณทัสสนะ เกิ ดการชาระล้าง เกิ ด
การสารอกคายกิ เลสจากดวงใจนัน้ นี่ ไง เวลาปฏิ บตั ิ มนั รูจ้ ริงเห็นจริง
ทานองนัน้ ไง มันไม่ใช่ปฏิ บตั ิ ด้วยความไม่รู้ แต่ไปรู้ธรรมะขององค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเอาธรรมขององค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้ามาอ้างอิ ง รู้หนอ เข้าใจหนอ สาเร็จแล้วหนอ แล้ว
ตัวเองก็งงๆ หนอ ก็เลยไม่ร้หู นออยู่อย่างนี้
แต่ถ้าเป็ นความจริงนะ นี่พูดถึงการปฏิบตั ริ เู้ ท่าทัน รูห้ นอ เท่าหนอนัน่ เรื่อง
หนึ่ง แต่ถ้าปฏิบตั เิ ขาบอกว่าเขาปฏิบตั จิ ริงๆ เขาปฏิบตั โิ ดยกรรมฐาน นัง่ ขัดสมาธิ
เพชรเลย มองโลกนี้ลว้ นเป็ นสมมุตหิ มดเลย
ถ้าโลกนี้เป็ นสมมุติ ถ้าจิตเราเป็ นสมาธิ เรามีกาลัง มีปัญญาขึน้ มา มันเห็นแล้ว
มันสลดสังเวช ถ้ามันสลดสังเวชมันก็ปล่อยวาง มันก็จางคลายออกมา มันสารอก แต่
มันไม่สมุจเฉทปหาน เราต้องกลับมาทาสมาธิ
เวลาปฏิบตั นิ ะ เหมือนเราเข็นครกขึน้ ภูเขา เวลาเราเข็นครกขึน้ ภูเขาแต่ละใบ
มันแสนทุกข์แสนยาก พอขึน้ ไปถึงยอดเขาแล้ว แล้วมันจบหรือยังล่ะ มันจบหรือยัง มัน
ยังไม่จบเพราะเราตัง้ ครกของเราให้สมบูรณ์แบบไม่ได้ เราตัง้ ครกของเราให้อยู่บนภูเขา
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นัน้ เราสร้างบ้านสร้างเรือนบนภูเขานัน้ ไม่ได้ เดีย๋ วเกิดลมพัด เกิดพายุ เวลามันชาระ
ล้างดินโคลนไปแล้ว ครกมันก็จะกลิ้งลงมา
นี่กเ็ หมือนกัน เราสมมุตหิ นอ เราเข้าใจหนอ เราเข็นครกขึน้ ภูเขามันทุกข์ยาก
แสนเข็ญนะหลวงพ่อ แล้วทาอย่างไรต่อไปล่ะ โลกนี้สมมุตหิ นอเลยล่ะ แล้วทาอย่างไร
ต่อล่ะ
ทาอย่างไรต่อนะ สิง่ นี้เราเข็นครกขึน้ ภูเขา เราปฏิบตั มิ าแสนทุกข์แสนยาก อัน
นี้มนั เป็ นประสบการณ์อนั หนึ่งนะ ประสบการณ์อนั หนึ่ง เราทางานเสร็จสิน้ อันหนึ่ง
แต่มนั ยังไม่สมบูรณ์แบบ มันยังไม่มั ่นคง เราก็ตอ้ งเข็นลูกที่ ๒ ลูกที่ ๓ ขึ้นไปเพื่อจะ
สะสมขึน้ มาให้สร้างบ้านสร้างเรือนให้มั ่นคงขึน้ มาได้ คือเราต้องพยายามน่ะ
ถ้ามันรูเ้ ท่า โลกนี้เป็ นสมมุติ เข้าใจแล้วมันซาบซึ้งมาก แล้วทาอย่างไรต่อ ทา
อย่างไรต่อ ขอเมตตาหลวงพ่อ ขอถามหลวงพ่อครับ นี่เขาถามมาอย่างนัน้
ถ้าโลกนี้เป็ นสมมุติ มันเป็ นปรากฏการณ์อนั หนึ่ง ปรากฏการณ์คอื เราใช้
ปัญญาพิจารณาแล้วรอบหนึ่ง รอบหนึ่งแล้วเราต้องใช้ปรากฏการณ์คอื พยายามทาสมาธิ
พยายามใช้ปัญญาแยกแยะมันต่อเนื่อง ถ้าโลกนี้เป็ นสมมุติ เห็นไหม เธอจงมอง องค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนโมฆราช สอนพระหลายองค์มากเลย เวลาทาความ
สงบของใจเข้ามาแล้วเธอจงมองโลกนี้เป็ นความว่าง เธอจงมองโลกนี้เป็ นสักแต่ว่า
สักแต่ว่าก็คอื สมมุตนิ ี่ จงมองโลกนี้ สรรพสิง่ ในโลกนี้เป็ นสักแต่ว่า คือมันเกิด
ตัง้ อยู่ มันเกิดขึน้ ตัง้ อยู่ แล้วมันจะแปรปรวนไปเป็ นอย่างนัน้ เอง
เธอจงมองโลกนี้เป็ นสักแต่ว่า ของเขามีอยู่ ของเขาเป็ นอยู่ ของเขาเป็ นไป
อย่างนัน้ เอง แล้วกลับมาดูแลรักษาใจ กลับมาถอนอัตตานุทฏิ ฐิ ทิฏฐิว่าอยากให้เป็ น
อย่างทีเ่ ราคาดหมาย อยากให้มนั แปรสภาพให้เราดู อยากจะให้ นี่คอื ทิฏฐิของเรา
กลับมาถอนอัตตานุทฏิ ฐิ กลับมาพิจารณาใจของเรา ถ้าทาปฏิบตั อิ ย่างนี้ องค์สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนอย่างนี้ ถ้าสอนอย่างนี้มนั จะเข้าใจอย่างนี้
ไม่ใช่ว่า ถ้าโลกนี้เป็ นสมมุตหิ นอ ก็เข้าใจหมดแล้ว ก็เห็นหมดแล้ว มันก็สงั เวช
อันหนึ่ง อันนี้เป็ นความเห็นของเราเนาะ ถ้าเป็ นความเห็นของเรา
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ปฏิบตั ใิ ห้มนั รูจ้ ริง ไม่ใช่ปฏิบตั จิ นไม่รหู้ นอ ไม่รหู้ นอ ไม่เข้าใจหนอ สงสัยหนอ
งงหนอ แต่เวลาปฏิบตั อิ ยู่นี่ เข้าใจหนอ แล้วก็เป็ นทิฏฐิความเอามาคุยกัน เอามาอ้างอิง
กันว่าปฏิบตั จิ บกระบวนการ ปฏิบตั จิ นเข้าใจจบหลักสูตรของยุบหนอพองหนอ เข้าใจ
หนอ จบหลักสูตร มีความรูเ้ ต็มหัวอก แต่ไม่ได้กระเทือนกิเลสแม้แต่นิดเดียวเลย ผล
ของมันคือไม่รหู้ นอ ไม่รอู้ ะไร ไม่รสู้ จั จะในหัวใจของตัวเอง แต่ไปเข้าใจบทเรียนใน
ธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไปเข้าใจในสัจธรรมทีอ่ งค์สมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจ้าสอนไว้ แต่ไม่เข้าใจสัจธรรมในหัวใจเลย ไม่รสู้ งิ่ ใดๆ เลยเรื่องของกิเลสตัณหา
ความทะยานอยาก
แต่ถ้าทาความเป็ นจริงนะ เราทาความสงบของใจเข้ามา เขาบอกทีเ่ ป็ นสมถะ
ทีไ่ ม่มกี าลัง ทาเข้ามาให้มสี มาธิ มีกาลัง แล้วจะไปเข้าใจตามความเป็ นจริงแบบนี้
นี่พูดถึงสมมุตหิ นอ นี่คาถามเขานะ จบ

ถาม : เรื่อง “กรรมในอดีต”
กราบนมัสการหลวงพ่อครับ ผมมีปัญหาในการปฏิบตั คิ รับ ปัญหาคือผมเป็ น
ผูป้ ฏิบตั ใิ หม่ และเพิง่ นับถือศาสนาพุทธได้ไม่นาน ในช่วงวัยรุ่น ผมได้หลงไปเชื่อลัทธิ
ศาสนาอื่นมา ด้วยเหตุน้จี งึ มีบ่อยครัง้ ทีผ่ มสร้างกรรมให้ตวั เองโดยการกังขาพระธรรม
ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และได้เคยถกเถียงถึงความเป็ นไปได้จริงในศาสนา
และลัทธิต่างๆ ว่ามีเหตุผลมากกว่าพระธรรมคาสอน
หลังจากทีผ่ มได้กลับมานับถือพระพุทธศาสนาแล้ว

ผมกลับเชื่อและไม่มขี อ้

กังขาในพระธรรมเลยครับ (จะมีเพียงปัญญาของผมทีย่ งั ไม่มากพอทีจ่ ะเข้าถึงพระ
ธรรม) แต่ผมก็อดรูส้ กึ กลัวในความผิดทีเ่ คยกังขาพระธรรมในอดีตไม่ได้
ผมพอทราบว่า กรรมในอดีตของผมคงทาให้ผมไม่พน้ นรกแน่นอน แต่ผมเองก็
ทาใจยอมรับกรรมทีเ่ กิดจากความรูเ้ ท่าไม่ถงึ การณ์ของผม และยอมรับผิด แต่ดว้ ย
เวลาทีผ่ มมี ผมจึงพยายามทีจ่ ะภาวนาให้อย่างน้อยดวงจิตนี้ไม่ตกไปในทางมิจฉาอีก
แต่ผมเกิดปัญหาในการภาวนาทีก่ ารภาวนาของผมไม่คบื หน้าเลยครับ
บางครัง้ ก็เกิดอาการง่วง ทัง้ ๆ ทีก่ ่อนผมจะเริม่ ภาวนา ผมไม่มอี าการง่วงเลย หรือ
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บางครัง้ ความรูส้ กึ ผิดในกรรมทีผ่ มก่อไว้ ทีผ่ มกังขาพระธรรมไว้ ทาให้ผมละอายใจที่
จะภาวนา ทาให้ผมเกิดความท้อแท้ครับ
ผมคาดว่าเหล่านี้เกิดจากกรรมในอดีตทีผ่ มก่อไว้ ผมควรจะมีหลักใจอย่างไร
ดีครับทีอ่ ย่างน้อยพอจะทาให้ผมภาวนาได้ดขี น้ึ สักนิดก็ยงั ดีครับ หรือผมควรทาสิง่ ใด
ให้ผลกรรมเก่าของผมเบาบางลง เพื่อเปิ ดทางให้ผมเกิดปัญญาทีเ่ ป็ นสัมมาติดจิตดวง
นี้ไปครับ กราบรบกวนหลวงพ่อให้อุบายตามหลวงพ่อเห็นสมควรครับ

ตอบ : อันนี้พูดถึงว่า ตัง้ แต่เด็ก ความเป็ นเด็ก คนเราเด็กวัยรุ่นมันก็ขวนขวาย มันก็
พยายามจะศึกษาค้นคว้า ไปนับถือลัทธิศาสนาอื่นมา อันนี้มนั ก็เป็ นความเสียใจของเรา
ถ้าเราสานึกของเราได้ ถ้าเราสานึกของเราได้ พอสานึก เราไปคิดถึงอดีตทีเ่ ราเคยสบ
ประมาท เราเคยทาสิง่ ใดไว้ สิง่ นี้เราทาไว้ เราเข้าใจได้ เราเข้าใจได้ พอเข้าใจได้ แต่
เรามีสติมปี ัญญา เรามีความเห็นถูกต้องกลับมา คือกลับมา เพิง่ กลับมานับถือ
พระพุทธศาสนา แล้วก็เชื่อด้วย เชื่อสัจธรรมความเป็ นจริง แล้วเราอยากจะประพฤติ
ปฏิบตั ิ เราอยากจะทาความเป็ นจริง แต่ขณะทีว่ ่าเราปฏิบตั แิ ล้วเราก็คดิ น้อยเนื้อต่าใจ
ไป ถ้าน้อยเนื้อต่าใจไป
มันมีคนทีห่ ลงผิดไป มี ดูส ิ ดูพระสมัยพุทธกาลไปเชื่อเทวทัต เทวทัตไปขอ
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะปกครองสงฆ์ แล้วจะขอปกครองสงฆ์ ขอไง ขอให้
เคร่ง คือไม่รบั กิจนิมนต์ ต้องอยู่โคนไม้ ขอครุกรรม ๕ อย่าง
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่อนุ ญาตเลย พอไม่อนุญาต เทวทัตก็บอก
พระเลย “ดูส ิ พระพุทธเจ้าไม่เคร่งครัดเหมือนเรา เราเคร่งครัดมาก” มีพระทีห่ ลงผิด
ไปกับเทวทัตเยอะแยะเลย เพราะเชื่อในความโฆษณาชวนเชื่อของเทวทัต
แต่เวลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกพระสารีบุตร “สารีบุตร เป็ น
หน้าทีข่ องเธอ นัน่ เป็ นพระบวชใหม่ เธอต้องไปเอาพระพวกนัน้ กลับมา”
เวลาพระสารีบุตรตามเทวทัตไป เทวทัตเขาก็เลียนแบบพระพุทธเจ้า บอกว่า
เทศนาว่าการสอนพระเสร็จแล้วเขาจะพักผ่อน ให้พระสารีบุตรเทศนาต่อ พระสารีบุตร
ก็ไปแจกแจงความเป็ นจริงว่าทีพ่ ระเทวทัตพูดมันเป็ นสุดโต่ง
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มัชฌิมาปฏิปทา การทีว่ ่าต้องถือบิณฑบาตเป็ นวัตร ต้องอยู่โคนไม้เป็ นวัตร ห้ามอยู่บน
ทีม่ ุงทีบ่ งั เลย ให้อยู่โคนไม้ตลอดไป
พระสารีบตุ รไปอธิบายให้ฟังว่า การบิณฑบาตเป็ นวัตร ถ้าคนทีม่ จี ติ ใจ
เข้มแข็ง สิง่ นัน้ เขาก็ทาได้ แต่เวลาญาติโยมที่เขาหวังบุญใฝ่ บุญของเขา เขานิมนต์
พระไปฉัน เราก็ไปฉัน เราก็ได้ประโยชน์ของเราด้วย ได้ประโยชน์ของญาติโยมด้วย
ได้ประโยชน์ของศาสนาด้วย ได้ประโยชน์ของบริษัท ๔ ด้วย แต่ถ้าเราเคร่งครัดของ
เรา เราก็กลับมาบิณฑบาตของเรา แล้วผูท้ เ่ี ห็นเคร่งครัด ทีจ่ ะบิณฑบาตเป็ นวัตร ถือ
กิจนิมนต์ ไม่รบั ของเขา อันนัน้ เป็ นจริตนิสยั ของพระทีท่ าได้ ก็เห็นดีงามด้วย มันต้อง
เปิ ดโอกาส เปิ ดทางกว้างขวางให้กบั จริตนิสยั ของผูท้ เ่ี ข้ามาประพฤติปฏิบตั ติ ามจริตนิสยั
ของเขา อธิบายพระนัน้ เข้าใจหมดเลย เวลาพระสารีบุตรจะกลับ พระนัน้ กลับไปหา
พระพุทธเจ้าหมดเลย
เห็นไหม คนมันหลงผิดได้ เวลาเขาไปหาพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าเทศนาว่า
การ พระพวกนี้สาเร็จได้เยอะแยะเลย
ไอ้นี่ของเรา เราก็หลงผิดไปเหมือนกัน ถ้าหลงผิดไปแล้ว ตอนนี้เราเข้าใจได้
เรากลับมานับถือพระพุทธศาสนา แล้วมีจติ ใจอยากจะประพฤติปฏิบตั ดิ ว้ ย ทีน้พี อ
ปฏิบตั ไิ ป เราก็อยากปฏิบตั ิ แต่พอปฏิบตั ไิ ป “มันเป็ นเพราะกรรมเก่าของผมไหม ผม
ปฏิบตั แิ ล้วมันยากไปหมดเลย”
คนเรานี่แปลกนะ เวลาทาสิง่ ใดไว้ สิง่ ใดทีม่ นั มาตัดรอนมันจาแม่นเลย แต่เรา
ไม่เคยคิดเลยว่า เราเป็ นมิจฉาทิฏฐิไป เราไปนับถือศาสนาอื่น ถ้าเราไม่กลับมา เราก็ตอ้ ง
หลงใหลไปกับเขา
แต่เพราะนี้เรามีสติมปี ัญญา
เราถึงได้พลิกกลับมานับถือ
พระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาสอนให้ประพฤติปฏิบตั ิ เราก็ยงั มีโอกาสไง
จากคนทีเ่ ห็นผิด คนทีม่ ดื บอด เหมือนคนตาบอด มีคนตาบอดคนหนึ่ง แล้วไป
เจอหมอดีเข้า หมอดีเขารักษาจนเป็ นคนหายจากตาบอด มีดวงตาเห็นภาพต่างๆ มี
ดวงตาเห็นต่างๆ นี่ไง นี่มนั ก็เป็ นบุญอยู่แล้ว
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นี่กเ็ หมือนกัน พอเราเห็นว่าเราไปนับถือลัทธิศาสนาอื่น ตอนนี้เราหวน
กลับมานับถือพระพุทธศาสนา เหมือนคนตาบอดไปพักหนึ่ง ตอนนี้เจอหมอดี หมอดี
รักษาจนตาสว่างเห็นภาพชัดเจน ภาพชัดเจน เราก็อยากปฏิบตั ิ
ทีน้ปี ฏิบตั แิ ล้วทาไมมันง่วงนอนล่ะ ก่อนจะปฏิบตั มิ นั ก็ไม่ง่วงเลย เวลาปฏิบตั ิ
แล้วมันง่วงทุกทีเลย
ย้อนกลับไป เวลากิเลสมันจะยุแหย่นะ มันก็ยุแหย่ว่าเราเคยทาผิดมา เราทา
สิง่ นัน้ มา เราปฏิบตั ไิ ม่ได้ แต่เราไม่คดิ บวกเลย อ้าว! ก็เราเคยหลงผิดไป หลงผิดไป
มันยิง่ ถลาไป มิจฉาทิฏฐิมนั ไปถึงไหน ตอนนี้กบ็ อกว่าเราอยากจะประพฤติปฏิบตั เิ พื่อ
ไม่ให้จติ ใจหลงไปในมิจฉาทิฏฐิ ถ้ามิจฉาทิฏฐิ
ทีม่ นั จะมั ่นคง มั ่นคงเพราะมันเป็ นปัจจัตตัง มั ่นคงเพราะจิตใจมันรูเ้ องเห็น
เอง ไม่ตอ้ งมีใครเป็ นผูพ้ ร่าสอน ถ้ารูเ้ องเห็นเองก็เห็นในศีล สมาธิ ปัญญา เราก็
อยากจะมีสมาธิ เราก็พยายามปฏิบตั ขิ องเรา ถ้ามันง่วงเหงาหาวนอน ง่วงเหงา
หาวนอนก็เป็ นเพราะมารไง เพราะกิเลสไง
ถ้าง่วงเหงาหาวนอน เราก็เดินจงกรมสิ เราเดินจงกรม ถ้าง่วงเหงาหาวนอน เรา
ก็ผ่อนอาหารเลย กินแต่น้อย
๑. ร่างกายก็แข็งแรงด้วย
๒. ทรัพย์สนิ ในกระเป๋ าก็เหลือเยอะด้วย เพราะกินแต่น้อย
แล้วพอปฏิบตั ขิ น้ึ มา ทรัพย์กม็ ี สุขภาพก็ดี จิตใจก็จะเข้มแข็งเพราะมันไม่ง่วง
ไง ไม่ง่วงเพราะอะไร เพราะมันหิว พอนัง่ กระเพาะมันร้องจ๊อกๆ เลยนะ แต่นงั ่ นี่ตวั
เบาไปหมดเลย เห็นไหม ถ้าเรามีอุบาย เราเข้มแข็งขึน้ ไปมันดีไปหมดล่ะถ้าเรามี
สติปัญญา
แต่ถ้ากิเลสมันมายุแหย่ นี่เพราะเราเคยเห็นผิด เพราะเราเคยไปนับถือศาสนา
อื่น แล้วเราก็ย่ายี เพราะในศาสนาอื่นเขาจะพิสจู น์ดว้ ยการต้องติเตียนพระพุทธศาสนา
เอาศาสนามาโจมตี ตอนนี้มนั ก็เป็ นกรรมของเราเลย
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ไอ้เป็ นกรรมนัน่ เป็ นกรรมอยู่แล้วล่ะ แต่ตอนนี้มนั เห็นถูกต้องดีงาม กรรมอันนี้
มันกรรมดี จากกรรมทีเ่ ป็ นมิจฉาทิฏฐิ กรรมทีเ่ ห็นผิด แล้วมันเป็ นกรรมดีมา ถ้า
ปัญญามันคิดอย่างนี้มนั ก็ช่นื ใจ ชื่นใจว่า อู้ฮู! เราจะถลาไปนะ ตกไปในมิจฉาทิฏฐินะ
เรายังมีความเห็นถูกต้องพลิกกลับมาได้นี่ โอ้โฮ! ถ้าคิดอย่างนี้นะ ขนพองเลยนะ จิตใจ
นี่พองหมดเลยนะ มันไม่ง่วงหรอก มันไม่ง่วง
แต่อนั นี้มนั ง่วงเพราะอะไรล่ะ มันง่วงเพราะว่า โอ๋ย! เดีย๋ วนี้ฉันกลับมาเป็ น
สัมมาทิฏฐิแล้วนะ ฉันปฏิบตั นิ ะ ฉันจะได้มรรคผลนิพพานนะ แต่นงั ่ ก็ทาไมสัปหงกโงก
ง่วง โอ๋ย! สัปหงกโงกง่วงนี่ก็เพราะว่าเรามีกรรม สัปหงกโงกง่วงเพราะว่าเราเคยทา
ผิดไว้น่ะ
มันง่วงอยู่แล้ว แล้วก็ไปทับถมให้มนั ง่วงมากเข้าไปอีก นี่ไง ใครเป็ นคนคิดล่ะ
ใจเป็ นคนคิด ถ้าใจมันคิดดีมนั ก็คดิ บวกมา มันก็จะดีขน้ึ มา นี่พูดถึงว่าทาไมเป็ นแบบ
นัน้
แล้วเวลาปฏิบตั ไิ ป เราถึงพระธรรม เรามีความละอายแก่ใจ
มีความละอาย เขาเรียกว่า หิริ โอตัปปะ มีความละอาย มีความเกรงกลัว ถ้ามี
ความละอาย มีความเกรงกลัว เราก็ถอื ในปัจจุบนั ไง สิง่ ทีอ่ ดีตมาก็วางไว้ อดีตใครแก้
ไม่ได้ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนอดีตอนาคตแก้กเิ ลสไม่ได้ ในปัจจุบนั นี้แก้
กิเลส ถ้าจะแก้กเิ ลสนะ ทาคุณงามความดีขน้ึ ไปนะ จิตใจเราจะผ่องแผ้ว จิตใจเราจะดี
งาม ถ้าจิตใจเราดีงามนะ เรื่องอย่างนี้มนั เป็ นเรื่องที่ว่าเราจะผ่านไปได้ เรื่องผ่านไปได้
แล้วเราทาของเรา พอทาของเรา มันจะเห็นโทษของกิเลส มันน่ากลัว
แต่ตอนทีเ่ ป็ นวัยรุ่น

เราหลงเชื่อไปในทางลัทธิศาสนาอื่นด้วยเหตุผลของ

วัยรุ่น เหตุผลของวิทยาศาสตร์ เหตุผลทีเ่ ราเทียบเคียงไม่ได้ แต่เดีย๋ วนี้ในปัจจุบนั เวลา
วุฒภิ าวะของศาสนานะ ปุถุชน กัลยาณปุถชุ น โสดาปัตติมรรค โสดาปัตติผล สกิทาคามิ
มรรค สกิทาคามิผล อนาคามิมรรค อนาคามิผล อรหัตตมรรค อรหัตตผล บุคคล ๔ คู่
บุคคลคนหนึ่งมันพัฒนาการถึง ๘ ขัน้ ตอน คาว่า “๘ ขัน้ ตอน” วุฒภิ าวะของ ๘ ขัน้ ตอน
ความสูงความต่าคนละระดับ
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นี่กเ็ หมือนกัน จิตใจของเรา ถ้าเราจะพัฒนาขึน้ ไป ถ้ามันพัฒนาขึน้ ไปมันจะ
เห็นโทษอย่างนี้ แต่ถ้าจิตใจของเรา ปุถุชนคนหนา พอคนหนามีอะไรกระทบแล้วมันก็
แบกรับแบกหนักไว้อย่างนี้
แต่เรามีสติปัญญาแยกแยะแล้วมันจะเป็ นกัลยาณปุถุชน
เพราะมันวาง
ความรูส้ กึ นึกคิด วางสิง่ ทีเ่ ป็ นอดีตอนาคตได้ มันอยู่ในปัจจุบนั มันรักษาของมันไป เห็น
ไหม ถ้าจิตใจของคนมันมีหลักมีเกณฑ์
จิตใจของคน วุฒภิ าวะของคนสูงต่า ไอ้ความรูส้ กึ นึกคิดมันจะหยาบละเอียด
ต่างกันไง ถ้าหยาบละเอียดต่างกัน เราทาของเราไป ไม่ตอ้ งไปน้อยเนื้อต่าใจ สิง่ ที่
ผิดพลาดไปก็คอื ผิดพลาดไปแล้ว คนทีป่ ระพฤติปฏิบตั ิ คนทีผ่ ดิ พลาดมาเยอะแยะไป
คนทีผ่ ดิ พลาดมาแล้ว องคุลมิ าลฆ่าคนมาเป็ นพันเลย เวลาองค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าไปเทศนาว่าการเป็ นพระอรหันต์เลย
องคุลมิ าล ด้วยความเห็นผิด อยากได้น้ิวมือของคน ๑,๐๐๐ นิ้ว คือฆ่าคน
๑,๐๐๐ คน ฆ่ามาแล้ว ๙๙๙ คน
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเวลาไปเห็นองคุลมิ าล

องคุลมิ าลจะเอานิ้วที่

๑,๐๐๐ จะไล่ฆ่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตามเท่าไรก็ไม่ทนั เพราะไปเร็วมาก
“สมณะหยุดก่อน สมณะหยุดก่อน”
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่า “เราหยุดแล้ว เธอต่างหากที่ยงั ไม่
หยุด”
องคุลมิ าลสะอึกเลย “หยุดอะไรล่ะ”
“หยุดการทาความชัว่ หยุดในการจะเอานิ้วที่ ๑,๐๐๐ หยุดทีจ่ ะฆ่าองค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า”
เขาได้สติ เขาหยุดหมด
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นี่กเ็ หมือนกัน เราเตือนสติเรา เราเตือนสติเรา เรายังไม่เคยฆ่าคน มีแต่ว่าเราจะ
ฆ่าคุณงามความดีของเรา มิจฉาทิฏฐิคอื ความเห็นผิด แล้วพาหัวใจหลงใหลไปใน
มิจฉาทิฏฐิ เราจะฆ่าคุณงามความดีของเรา

เราไม่ได้ฆ่าคน เรากาลังจะฆ่าคุณงามความดีของเรานะ ถ้าเรา
เชื่อถือเขา เราไปตามกับเขา เราจะฆ่าคุณงามความดีของเรา แต่ตอนนี้
เรามีสติ ปัญญา เราพลิ กกลับมา เราจะมาเชิ ดชูคณ
ุ งามความดีของเรา
เรายังไม่ถึงกับฆ่าคน ไม่ถึงกับทาลายคน แต่เราทาลายแต่ความรู้สึก
ทาลายถึงผล มิจฉาทิ ฏฐิ สัมมาทิ ฏฐิ จะทาลายสัมมาทิ ฏฐิ ไปเป็ น
มิจฉาทิ ฏฐิ ในใจของเรา แล้วเราพลิ กกลับมา เราทาของเราได้ ถ้าเรา
พลิ กกลับมา มันเป็ นประโยชน์กบั เรา
ถ้าเป็ นประโยชน์กบั เราแล้ว ไอ้สงิ่ ทีม่ นั ภาวนาไม่ได้ มันภาวนาแล้วมันทุกข์มนั
ยาก มันภาวนาแล้วมันมีความน้อยเนื้อต่าใจ เพราะเราไปกินอารมณ์เก่าๆ เพราะเรา
ยังไปเอาอาหารเดิมๆ เอาความผิดพลาดของเรามาเป็ นอาหาร เอาความทีเ่ ราหลงผิด
แล้วความลับไม่มใี นโลก เราเป็ นคนเห็นผิดเอง เราเป็ นคนเข้าใจเอง เราเป็ นคนเหยียบ
ย่า เป็ นคนที่เหยียบย่าพระพุทธศาสนาเพื่อจะทดสอบว่าเราละทิ้งมา เห็นไหม เราทา
ของเราเอง แล้วความลับไม่มใี นโลก เราทาเอง เรารูเ้ อง มันก็เอาสิง่ ทีเ่ ราเคยทาเคย
เป็ นมาหลอกเรา แล้วเราทาคุณงามความดีทาไมไม่เอามาส่งเสริมเราบ้างล่ะ
ถ้าเอาคุณงามความดีมาส่งเสริมเรา ไอ้สงิ่ ทีม่ นั เป็ นความผิดพลาดไป เราคิดแล้ว
เราขนพองสยองเกล้า
เราเกือบจะทาลายคุณงามความดี
เราเกือบจะทาลาย
สัมมาทิฏฐิเป็ นมิจฉาทิฏฐิ ทาลายโอกาสของเรา แล้วเรากลับมาได้ คิดได้ขนพองสยอง
เกล้าเลย ถ้าเราคิดได้อย่างนี้ สิง่ ทีว่ ่าทาไม่ได้ มันเป็ นไปไม่ได้ มันก็จบไป ถ้ามันจบไป
เราก็ทาของเราให้ดขี น้ึ
ถ้าทาของเราให้ดขี น้ึ สิง่ ทีเ่ ป็ นอดีตไป เป็ นแผลเก่าต่างๆ ก็วางมันไว้ คนมัน
ผิดพลาดได้ แล้วเรานี่กผ็ ดิ พลาดไปแล้ว แล้วเราจะน้อยเนื้อต่าใจ จะไปนึกเสียใจสิง่ ใด
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ไม่รู้หนอ ๑๙

ฉะนัน้ บอกว่ากรรมในอดีต กรรมในอดีต ถ้าในปัจจุบนั เราเข้าใจ เราก็วางไว้
กรรมในอดีต เห็นไหม เราเอาปัจจุบนั หน้าทีก่ ารงาน เราก็ทาของเราด้วยความมุมานะ
ของเรา แล้วเราปฏิบตั ขิ องเราตามความเป็ นจริงของเรา เราจะมีอานาจวาสนาขนาด
ไหน
เวลาปฏิบตั ไิ ปแล้ว ปุถุชน กัลยาณปุถุชน โสดาปัตติมรรค โสดาปัตติผล
สกิทาคามิมรรค สกิทาคามิผล อนาคามิมรรค อนาคามิผล อรหัตตมรรค อรหัตตผล เรา
พยายามของเรา เราพยายามขวนขวายของเรา เราจะทาของเราให้ได้ เราจะทาของเรา
เพื่อประโยชน์กบั เรา แล้วเราจะเข้าใจจริง แล้วเราจะพ้นจากโลก
ธรรมะเหนือธรรมชาติ เหนือการเวียนว่ายตายเกิด มรรค ๔ ผล ๔ บุคคล ๔
คู่ ธรรมะเหนือหมด เพราะมันรูจ้ ริงเห็นจริงแล้วทิ้งไปๆ จนถึงทีส่ ุด มรรค ๔ ผล ๔
นิพพาน ๑
อรหัตตมรรค อรหัตตผลยังอยู่ในอริยสัจ อยู่ในสมมุติ อยู่ในสมมุตบิ ญ
ั ญัตทิ ่ี
อธิบายได้ มรรค ๔ ผล ๔ อรหัตตมรรค อรหัตตผล กับนิพพาน ๑ นี่เหนือโลก เหนือ
สัจจะ เหนือการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะ นี่จะเป็ นความจริงของเราถ้าเราทาได้ของ
จริงนะ
ฉะนัน้ กรรมในอดีตก็วางไว้ แล้วเราทาความจริงของเราเพื่อประโยชน์กบั เรา
เอวัง
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