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ถาม : เรื่อง “กราบเรยีนผลการปฏบิตั”ิ 

กราบนมสัการหลวงพ่อ ครัง้นี้ผมขอกราบเรยีนผลการปฏบิตัทิัง้หมดทีผ่มได้

พจิารณามาครบั ค าถามนี้ผมขออนุญาตหลวงพ่อไม่ตอ้งตอบค าถามนะครบั เพราะผม

เพยีงตอ้งการรายงานผลการปฏบิตัเิท่านัน้ครบั 

๑. ในการพจิารณาเบื้องตน้ทีผ่มสามารถแยกกาย จติ และเวทนาได ้มนัเกิดขึน้คนละ

ทคีรบั คอืว่ามนัไม่ได้รูพ้รอ้มกนัหมดเลยในทเีดยีว ดงันัน้ผมจงึเพยีงแต่รูว่้าทัง้ ๓ ส่วน

นัน้แยกกนัต่างหาก จนเมื่อผมน าทัง้ ๓ ส่วนนัน้มาพจิารณารวมกนัจนเกิดความเข้าใจขึ้น

ว่า ทัง้ ๓ ส่วนนัน้แทจ้รงิมลีกัษณะเหมอืนกนัคอืมนัไม่เทีย่ง เพราะมนัยงัแปรสภาพไดอ้ยู่ 

๒. ในขณะทีผ่มก าลงักนิขา้ว ผมไดพ้จิารณาสม้ต าทีก่ าลงักนิอยู่ว่า เมื่อผม

กนิเขา้ไปแลว้มนัจะกลายเป็นอย่างไร เมื่อผมลองไล่ดู ผลปรากฏว่าสุดท้ายมนัจะ

กลายเป็นขี ้ผมจงึพจิารณาว่าเมื่อขีส้ลายลงแลว้ กลายเป็นอะไร ผมจงึไดค้ าตอบว่า เมื่อ

กลายเป็นขีก้จ็ะกลายเป็นดนิและน ้า ผมจงึคดิต่อว่า ในเมื่อมนัเป็นดนิกบัน ้า ท าไมจงึ

เรยีกมนัว่าขี ้ผมจงึเกดิความเขา้ใจว่า เพราะว่ามนัรวมตวักนัอยู่ในขณะนัน้ เราจงึเรยีก

มนัว่าขี ้ และเมื่อผมลองไล่ย้อนกลบัมาจนถงึเหตุทีท่ าไมท าใหเ้กดิขี้ มนักค็อืสม้ต า และ

เมื่อผมไดแ้ยกสม้ต าออกดูกเ็หน็ว่ามลีกัษณะเหมอืนกนั คอืเกดิจากรวมตวักนัใน

ขณะนัน้ๆ เราจงึตัง้ชื่อเรยีกในขณะทีเ่ราเหน็ตอนนัน้ว่ามนัชื่ออะไร ผมจงึเกิดความ

เขา้ใจขึ้นว่า ทุกอย่างมนัเป็นสมมุต ิมนัเป็นเพยีงชื่อเรยีก แตส่ภาพตามความเป็นจรงิแลว้

ทุกอย่างมนัเกดิขึน้ ตัง้อยู่ และดบัไปตลอดเวลา 
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๓. เมื่อผมน าสมมุตมิาคดิต่อ ผมจงึความเขา้ใจขึน้ว่า สภาพทีผ่มเป็นอยู่คอื

ความเป็นมนุษยน์ี้ก็เป็นสมมุตอิย่างหนึ่ง เพราะเหตุทีท่ าใหเ้ป็นสมมุตนิัน้เนื่องจาก

มนุษยเ์องกย็งัตอ้งเวยีนว่ายตายเกดิอยู่ดี 

๔. ผมจงึน าความรูค้วามเขา้ใจทัง้หมดทีผ่่านมา มาคดิต่อ ผมจงึเกดิความ

เขา้ใจขึน้ว่า เหตุเพราะว่าเราเขา้ไปรบัรูค้วามไม่รู้ จงึท าใหเ้ราเกดิความสงสยัตามมา 

ผมจงึคดิต่อว่า ความไม่รูม้นัเป็นอย่างไร ผมจงึเกิดความเขา้ใจว่า ความไม่รู้กเ็ป็น

สภาวธรรมอย่างหนึ่งมนัอนัตตา เพราะแมแ้ต่อนัตตากย็งัเป็นอนัตตา สาเหตุทีผ่ม

พจิารณาความไม่รูจ้นเกดิความเขา้ใจผดิคดิว่าอวชิชาคอืความไม่รู้ ผมเลยเสยีเวลาหลง

ไปพจิารณาความไม่รูแ้ทนทีจ่ะพจิารณาผูรู้้ 

๕. ในการพจิารณาผูรู้ ้ ผมพจิารณาดงันี้ครบั ในขณะนัน้ผมเขา้ใจว่า เมื่อผม

รูจ้กัความไม่รู ้ และไดท้ าลายความไม่รูแ้ลว้ ผมคดิว่าผมในขณะนี้อยู่ในระดบัอรหตัตผล 

อนันี้เป็นความคดิของผมเองนะครบั เพราะมนัเป็นความรูท้ี่เกิดขึน้มาเองขณะท าลายความ

ไม่รูล้ง ส่วนข้อเทจ็จรงิจะเป็นอย่างนัน้หรอืเปล่า ผมไม่ทราบครบั ต่อมาผมจงึไดน้ า

ความคดิที่ว่าตวัเองเป็นอรหตัตผลมาพจิารณา ผมจงึเกดิความสงสยัว่า ตวัอรหตัตผลก็

น่าจะยงัเปลีย่นแปลงได ้เพราะว่าผมยงัรบัรูถ้งึความเป็นตวัตนของผมไดเ้องอยู่ 

ผมจงึพจิารณาต่อว่า ถ้าเป็นอย่างนัน้ตวัอรหตัตผลเองกน่็าจะเป็นอนัตตา เหตุ

เพราะว่ามแีต่นิพพานเท่านัน้จงึจะคงทีไ่ด้ ผมจงึคดิต่อว่า ท าไมอรหตัตผลจงึเป็นอนัตตา 

เหตุทีเ่ป็นอนัตตาเพราะว่ามนัไมเ่ทีย่ง เมื่อมนัไม่เทีย่ง มนัจงึยงัตอ้งเปลีย่นแปลง อะไรที่

มนัยงัเปลีย่นแปลงไดน้ัน้มนักเ็ป็นอนัตตา ดว้ยเหตุนี้อรหตัตผลก็เป็นอนัตตาเหมอืนกนั 

ผมจงึเกิดความคดิในใจขึน้ว่า ทีเ่รยีกว่านิพพานเทีย่งกเ็พราะว่ามนัไม่เปลีย่นแปลงอกี

แลว้นัน่เอง 

นี่คอืผลการปฏบิตัขิองผมครบั และตอนน้ีผมกเ็ชื่อในสิง่ทีผ่มรูค้รบั แต่ถ้า

หากว่าความรูข้องผมมนัเปลีย่นในวนัไหน ผมพร้อมเสมอครบัทีจ่ะเขา้ไปกราบเรยีน

ถามการปฏบิตักิบัหลวงพ่อใหม่อกีครัง้ กราบขอบพระคุณ 
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ตอบ : อนันี้ค าถามมาตัง้แต่ตน้ แล้วค าถามเขากเ็ชื่อมัน่ว่าเขามคีุณธรรม แลว้ถ้ามี

คุณธรรม วนันัน้เขามาหาเราแลว้ เราบอกว่า กาลเวลาจะพสิูจน์ อกาลโิก ธรรมะไม่มกีาล

ไม่มเีวลา ถงึเวลา เวลาจะพสิูจน์เอง เราบอกใหเ้วลาพสิูจน์เอง แลว้เขาจะถามเหตผุล 

เราบอกเราไม่ฟัง นี้เขาเลยเขยีนมา พอเขยีนมา เขาบอกว่า “ค าถามนี้ขออนุญาตหลวง

พ่อไม่ตอ้งตอบค าถามนะครบั” 

ถ้าไม่ตอ้งตอบค าถาม กไ็ม่ตอ้งเขยีนมา มนักไ็ม่ต้องตอบ แต่นี่มนัเขยีนมา 

เขาเขยีนมา เขยีนมาใหเ้รารบัรู ้ ไอน้ี่มนักต็หีวัเขา้บา้นไง แลว้เวลาปฏบิตัไิปแลว้ ถ้า

ตวัเองไม่มัน่ใจกบ็อกว่า “อา้ว! ก็ไดถ้ามหลวงพ่อไปแลว้ หลวงพ่อกไ็ม่เห็นว่าอะไร” มนั

กเ็หมอืนกบัว่าเรากต็อ้งเหน็ดว้ยไง 

เวลาปฏบิตัไิปแลว้มนักส็งสยั ถ้ามนัสงสยัมนักไ็ม่ใช่อยู่แลว้แหละ แต่นี่มนัสงสยั

แลว้ มนัสงสยัแลว้เขาถึงถามมา ถ้าไม่สงสยัก็ไม่ตอ้งถามมา ไอน้ี่บอกว่าถามมา แต่หา้ม

ตอบนะครบั หา้มตอบ 

เพราะถามมามนัถึงมเีหตุผลไง แต่เวลาทีป่ฏบิตัมิา เราถึงบอกว่า เวลาองคส์มเดจ็

พระสมัมาสมัพุทธเจา้เผยแผ่ธรรมน่ีนะ เผยแผ่ธรรม อนุปุพพกิถา ท าใหค้นมศีรทัธา 

ศรทัธาไทยไง ภกิษุท าศรทัธาไทยใหต้กล่วงเป็นอาบตัปิาจติตยีน์ะ 

แต่คนทีเ่ขามศีรทัธามคีวามเชื่ออยู่แล้ว พระไปพูดใหเ้ขาคลอนแคลน พระไป

ท าใหเ้ขาหมดความเชื่อถอืในศาสนา พระเป็นอาบตัทินัทเีลย เพราะพระ การเผยแผ่ก็

เพื่อใหม้คีวามศรทัธามคีวามเชื่อในพระพุทธศาสนา ใหค้นประพฤตปิฏบิตั ิฉะนัน้ สิง่ที่

เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้เผยแผ่ธรรมกเ็พื่อศรทัธาเพื่อความเชื่อ เพื่อความ

มัน่คงของศาสนา 

ทนีี้เพื่อความมัน่คง สิง่ทีเ่ราศรทัธามคีวามเชื่อนัน่กเ็ป็นเรื่องหนึ่ง แลว้เวลาการ

ประพฤตปิฏบิตั ิ เริม่ตน้ในการปฏบิตั ิ เวลาปฏบิตัแิลว้เราปฏบิตัดิว้ยความเหน็ของเรา

ไง ถ้าเราปฏบิตัดิว้ยความเหน็ของเรา ถ้ามคีรูบาอาจารย ์ ครูบาอาจารยจ์ะคอยชีน้ า 

จะคอยชกัน าขึน้มา ถ้าชกัน าขึน้มา มนัก็เป็นความจรงิ ถ้าครูบาอาจารยน์ัน้ ธมมฺสากจฺ

ฉา เอตมมฺงฺคลมุตฺตม ํถ้าเหน็ตามความเป็นจรงิ 
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แต่นี้เวลาปฏบิตัไิปแลว้เราเหน็ของเรา ฉะนัน้ เราเหน็ของเรา เราปฏบิตั ิเราถงึ

ว่า เวลาใครถามปัญหามา เริม่ตน้การปฏบิตัถิูกตอ้งทัง้นัน้น่ะ ถูกตอ้งเพราะอะไร 

เพราะคนยงัไม่เคยปฏบิตัเิลยมนักย็งัไม่มคีวามผดิพลาด ถ้ามคีวามผดิพลาดมนัก็

แกไ้ขตามความจรงิอนันัน้ ถ้าคนมอี านาจวาสนาบารมมีนัจะรูจ้รงิของมนั แต่ถ้ามนัไม่

มอี านาจวาสนาบารมกีป็ฏบิตัไิปเพื่อใหภ้พชาตมินัสัน้เขา้ คอืพยายามปฏบิตัเิพื่อ

ประโยชน์กบัตนน่ะ 

ฉะนัน้ สิง่ทีป่ฏบิตัไิป เวลาบอกว่า ถ้าเราปฏบิตัแิลว้มนัแบบว่าอกาลโิก สิง่ทีเ่ป็น

สจัธรรมมนัเป็นอนัเดยีวกนั จะพูดเมื่อไหร่จะท าเมื่อไหร่มนัเหมอืนกนัทัง้นัน้น่ะ ถ้ามนั

เหมอืนกนั ถ้ามนัเป็นความจรงิแล้วมนักเ็ป็นความจรงิของเรา 

แต่ถ้าบอกว่าเราไม่สงสยั ไม่สงสยั เขยีนถามมา ถ้าถามมาแล้วไม่ใหต้อบ ไม่ให้

ตอบมนักแ็บบว่ายอมรบั เป็นการยอมรบัว่าเรายอมรบัว่าอนันัน้เป็นความจรงิ แลว้จะท า

ใหค้นทีป่ฏบิตัมินักต็ดิอยู่อย่างนัน้น่ะ 

แต่ถ้ามนัไม่ยอมรบั สิง่ทีไ่ม่ยอมรบัเพราะอะไร เพราะทีเ่ขยีนมานี่มนัผดิหมด 

มนัผดิหมดเลย มนัผดิทีต่รงไหนล่ะ มนัผดิเพราะความเขา้ใจเป็นภาคปรยิตั ิ เป็นทาง

ทฤษฎ ีมนักเ็ชื่อมัน่ตามน้ี แต่ถ้าปฏบิตัมินัผดิทัง้นัน้น่ะ มนัผดิหมดเลย มนัผดิหมดที่

ไหน มนัผดิหมด เวลาหลวงตาท่านจะออกประพฤตปิฏบิตัใิหม่ๆ ท่านไปหาหลวงปู่ มัน่ 

หลวงปู่ มัน่บอกเลยนะ “มหา มหาเรยีนมาจนเป็นถึงมหา สิง่ทีม่หาเรยีนมา ธรรมขององค์

สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้สิง่นี้สูงส่งมาก เราเทดิใส่ศรีษะไว”้ 

เพราะไม่มพีระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์ ไม่มอีงค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธ

เจา้กไ็ม่มพีระพุทธศาสนา ถ้าองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ไมต่รสัรูธ้รรมกไ็ม่เป็น

พระพุทธเจา้ เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้เผยแผ่ธรรม พระอญัญาโกณฑญัญะมี

ดวงตาเหน็ธรรมกเ็ป็นสงฆอ์งค์แรกของโลก พระพุทธ พระธรรม พระสงฆเ์ป็นรตันตรยั

ของเรา 

ฉะนัน้ เวลาท่ีหลวงตาท่านศึกษาธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมั

พทุธเจ้า ธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าเทิดใส่ศีรษะไว ้ เราเคารพ
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บูชาเทิดใส่ศรีษะไว้ แล้วเอาความรู้ความเหน็ของการเรียนมาใส่ล้ินชกัไว้ แล้วก็

ลัน่กญุแจมนัไว้ อย่าให้มนัออกมา แล้วเราประพฤติปฏิบติัของเราไป ถ้ามนัเป็น

ความจริงนะ มนัจะเป็นอนัเดียวกนั อนัเดียวกนั 

แต่ถ้ายงัไม่เป็นความจรงิ เวลาปฏบิตัไิป หลวงปู่ มัน่ท่านใชค้ าว่า “มนัจะเตะมนั

จะถบี” คอืมนัจะสรา้งภาพ มนัจะเกดิจนิตนาการ มนัจะเกดิการทีว่่าเรารู้ไปก่อน แลว้

เวลาปฏบิตัไิป ความรูจ้รงิมนักม็ขีองเรา แต่ไอก้ารสรา้งภาพนัน้มนักม็าดกัหน้าไว้ 

ทนีี้การปฏบิตัมินัจะลุ่มๆ ดอนๆ มนัจะทุกขม์นัจะยากมาก เพราะคนปฏบิตัิ

แลว้ทุกคนเวลาทุกขเ์วลายากมนักอ็ยากไดผ้ลใช่ไหม ทุกคนท างานตอ้งการประสบ

ความส าเรจ็ ทนีี้การปฏบิตัมินักอ็ยากไดผ้ล ทนีี้พอปฏบิตัไิป มนัรูข้องมนัอยู่แลว้ มนัก็

ทุกขย์ากอยู่แล้ว มนัก็ว่าใช่ มนักส็รา้งภาพ จนิตนาการสรา้งภาพ พอสรา้งภาพ มนัจะ

เตะมนัจะถบี 

มนัจะเตะมนัจะถบีคอืว่ามนัจะไม่ไดค้วามจรงิ ว่าอย่างนัน้เถอะ มนัจะลม้ลุก

คลุกคลาน จะจรงิกไ็ม่จรงิ ไอจ้ะว่าไม่จรงิกจ็รงิ ไอจ้ะไม่จรงิกม็ธีรรมขององคส์มเดจ็พระ

สมัมาสมัพทุธเจา้ ไอจ้ะว่าไมจ่รงิ มนักว่็างๆ ไอว่้าจะไม่จรงิ ท าแลว้มนักด็ ี ไอจ้ะว่าจรงิ 

จรงิกส็งสยั มนัจะว่าจรงิกไ็ม่ใช่ ไอ้ว่าจะไม่จรงิหรอื มนักจ็ะจรงิอยู่ สิง่นี้มนัจะเตะมนัจะ

ถบีกนั นี้หลวงปู่ มัน่ท่านว่าอย่างนัน้ ฉะนัน้ เวลาท าความเป็นจรงิมนัตอ้งท าความสงบ

ของใจเขา้มา 

ฉะนัน้ถงึว่า สิง่ที่ว่ามนัเป็นความผดิ ความผดิตรงไหน ไอน้ี่มนัเป็นอย่างที่ว่า

ทางโลกเขา เขาสนันิษฐานกนัไง เวลานักวชิาการ เวลาเขาจะพูดอะไร เขาจะไม่

รบัผดิชอบ เขาบอกว่า นี่สนันิษฐานเอา สนันิษฐานๆ 

นี่กส็นันิษฐานเอา สนันิษฐานโดยกเิลส สนันิษฐานตามความเหน็ของตวั 

แต่ถ้าเป็นวงกรรมฐานนะ เขาจะรูเ้ลย เพราะค าพูดค าแรกมนักผ็ดิอยู่แล้ว มนั

ผดิอยู่แลว้ 

“๑. ในการพจิารณาเบื้องตน้ผมสามารถแยกกาย แยกจติ และเวทนาได ้มนั

เกดิกนัคนละท ี คอืมนัไม่ได้รูพ้รอ้มกนัทัง้หมดเลยทเีดยีว ดงันัน้ผมจงึมาเรยีง ผมจงึ
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เพยีงแต่เอา ๓ ส่วนนัน้มาแยกเหมอืนกนั ผมจงึเอามาเรยีงต่อกนั เอา ๓ ส่วนนัน้มา

พจิารณารวมกนัจนเกิดความเขา้ใจว่า” 

ในวงกรรมฐานนะ ในการปฏบิตั ิแมแ้ต่สิง่ทีเ่ป็นอดตี เราเคยนัง่สมาธไิด ้แลว้

สิง่ทีเ่ป็นสมาธนิี้กฝั็งใจ แลว้พอมนัฝังใจปับ๊ จะนัง่ จะเอาสมาธิอย่างนัน้ สมาธอิย่างนัน้

นัน่อดตีไง แล้วไม่ไดห้รอก ท าอย่างนัน้ไม่ไดห้รอก จนทอ้ใจ จนทอ้ใจ เออ! วางเถอะ 

ปล่อยมนัเถอะ เราท าประสาเรา พอท าประสาเรา มนัไดอ้กีแล้ว พอได้แลว้ ติดใจอกี ตดิ

ใจกฝั็งใจอกี จะเอาอย่างนี้ๆๆ มนัก็ไม่ได้ นี่แมแ้ต่สมาธยิงัไม่ไดเ้ลย 

แต่นี่เขาบอกว่า เขาแยกกายได ้ แยกจติได ้ แยกเวทนาได ้ แต่คนละคราว 

แลว้กเ็อามาคดิไง เอามาเรยีงกนั เอามาคดิเอา...มนัสญัญาทัง้นัน้น่ะ ค าพูดมนัฟ้อง

ชดัๆ เลยว่ามนัไม่เป็นปัจจุบนั ถ้าไม่เป็นปัจจุบนัคอืมนัไม่เกดิตามความเป็นจรงิ มนัเกดิ

จากอดตีอนาคต 

มนัจะอดตีมา เกิดจากอดตี อดตีเคยแยกได ้ เคยแยกไดก้ค็อืความเข้าใจ ความ

เขา้ใจพจิารณาแลว้มนัแยกได ้มนัแยกไดค้อืความเขา้ใจมนัปล่อยได ้มนัปล่อยทลีะคราว 

แลว้กเ็อา ๓ อย่างมารวมกนั แล้วมานัง่พจิารณา มนัสญัญาทัง้นัน้น่ะ ถ้าอย่างนี้แลว้

เขาเรยีกว่าทางโลกทางวทิยาศาสตรเ์ป็นอย่างนี้แหละ ใครท าอะไรได้แลว้ ใครสร้างบา้นแล้ว

บา้นเราต้องส าเรจ็ตลอดไป ใครท าอะไรเสรจ็แล้วมนักจ็ะเสรจ็อย่างนัน้น่ะ แต่มนัก็

เสื่อมสภาพนะ นี่กเ็หมอืนกนั เราเคยภาวนาได ้เรากค็ดิว่าจะได ้

ไอท้ีไ่ดม้นัคอือดตี มนัเป็นอดตีไปแลว้ แลว้ปัจจุบนัยงัไม่มหีรอก ถ้าปัจจุบนัตอ้ง

เป็นปัจจุบนั แลว้ปัจจุบนัทรงตวัไว้ไม่ได้ เป็นสมาธิแลว้มนัใชปั้ญญาเดีย๋วนัน้ อะไร

เดีย๋วนัน้ มนัจะเป็นความจรงิ 

อนัน้ีมนัผดิตัง้แต่ตน้ มนัผดิตัง้แต่ตน้เพราะว่า แยกกายได้ แยกจติได ้ แยก

เวทนาได.้..กไ็ด ้แลว้ท าไม แยกไดก้ค็อืได ้ เราเกดิมา เรานัง่อยู่นี่ เคยดื่มน ้านมแม่มา

ทัง้นัน้น่ะ แลว้ดื่มน ้านมแม่แลว้ท าไม ก็ดื่มน ้านมแม่มาถงึมชีวีตินี้มาไง พอโตขึน้มากก็นิ

อาหารอ่อน พอโตขึน้มา เรากก็นิอาหารปกต ิแตต่อนเลก็ๆ ดื่มน ้านมแม่ทัง้นัน้น่ะ เลอืด
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ในอก ไอน้ี่กเ็หมอืนกนั เริม่ตน้แยกกายได ้ก็เริม่ตน้ภาวนาพืน้ฐานไง แล้วโตขึน้ไปท า

อย่างไรต่อ อา้ว! แยกไดก้ค็อืแยกได ้แลว้ท าอย่างไรต่อ 

คนทีเ่ขาภาวนาแล้วเขาจะเขา้ใจว่า สิง่ทีผ่่านมาแลว้กค็อืผ่านมาแลว้ แต่เวลา

พอผ่านมาแลว้เราคดิว่าเป็นสมบตัขิองเราตลอดไป อา้ว! กเ็ราเกดิมาอย่างไรเรากไ็ม่

ยอมพฒันา กอ็ยู่อย่างนัน้ มนักเ็ป็นอย่างนัน้ 

อนันี้มนักไ็ม่ใช่แลว้ ไม่ใชเ่พราะอะไร ไมใ่ช่เพราะว่า “จนผมน า ๓ ส่วนนัน้มา

พจิารณารวมกนั” 

“น า ๓ ส่วนนัน้มาพจิารณารวมกนั” ถ้าเป็นการปฏบิตัจิรงินะ เราพจิารณาใน

ปัจจุบนัมนัจะเกดิตามความเป็นจรงิเป็นปัจจบุนั มนัจะเกดิหรอืไม่เกดิ หรอืเกิดแลว้มนั

เกดิแตกต่างกนั 

ทนีี้ถ้า “ผมน า ๓ ส่วนนัน้มาพจิารณารวมกนั”...อดตี คอืสญัญาทัง้หมด 

“จนเกดิความเขา้ใจว่าทัง้ ๓ ส่วนนัน้แทจ้รงิแลว้มนัก็มลีกัษณะเหมอืนกนั” 

อา้ว! เรากแ็ยกส ิ มนุษยผ์ูห้ญงิกเ็ป็นมนุษยผ์ูห้ญงิ มนุษยผ์ูช้ายกเ็ป็นผูช้าย

เหมอืนกนั มนุษยผ์ูห้ญงิกต็อ้งเป็นผูห้ญงิตลอดไป มนุษยผ์ูช้ายกเ็ป็นผูช้ายตลอดไป 

อา้ว! เวลาเขาตดัอวยัวะเป็นเฉพาะส่วนเอามาปนกนั มนัไม่ไดบ้อกถงึหญงิชาย 

แลว้มนัเป็นอะไรล่ะ 

นี่กเ็หมอืนกนั ถา้มนัลกัษณะเหมอืนกนั “ลกัษณะ ๓ ส่วนทีแ่ทจ้รงิแลว้มนั

ลกัษณะเหมอืนกนั” 

มนัเหมอืนกนัอย่างไร พจิารณากาย กายมนัย่อยสลายอย่างไร มนัย่อยสลายแต่

ละครัง้มนักย่็อยสลายไม่เหมอืนกนั ความเขา้ใจของปัญญา ปัญญามหียาบ มกีลาง มี

ละเอยีด เวลาพจิารณาไปมนัแตกต่างกนั แต่สิง่ทีผ่่านมาแลว้มนักเ็ป็นประสบการณ์ 

คนมปีระสบการณ์มนักแ็ตกต่างกนัไป อนันัน้พูดถงึการพจิารณานะ 

ไอพ้จิารณาอย่างนี้ เอาทุกอย่างมารวมกนัมนัใชไ้ม่ได้ มนัเป็นสญัญา มนัเป็น

ความเหน็ของตวั ไม่เป็นความจรงิหรอก แค่โจทยม์นักผ็ดิแลว้ 
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ฉะนัน้ “๒. เวลาผมกนิขา้ว ผมกนิขา้วผมพจิารณาไป” 

อนันี้โดยพืน้ฐาน ใช่ เพราะอะไร เพราะเวลาพระจะฉันอาหาร พระยงัต้องปฏสิงั

ขาโย ถ้าพระนะ เวลาฉันอาหารไม่ปฏสิงัขาโย เป็นอาบตัทิุกกฏ พระบณิฑบาต ใช้

ปัจจยั เวลาห่มผา้ ห่มผา้เพื่ออะไร ห่มผา้เพื่อกนัความหนาว ห่มผา้เพื่อกนัริน้กนัยุง 

ไม่ไดห้่มเพราะสวยงาม จะฉันอาหาร ฉันของมูตรเน่า เกบ็ไวมู้ตรเน่า ถ้าพระไปฉัน

อาหารนะ ไม่พจิารณาปฏสิงัขาโยก่อน เป็นอาบตัทิุกกฏ เพราะการฉันอาหาร เวลา

พจิารณาไปมนัจะไดปั้ญญา มนัจะไดป้ระโยชน์มหาศาลเลย 

ฉะนัน้ เวลาเรากนิขา้ว เรากนิขา้ว เราคดิถงึขี ้ ว่ากนิแลว้กเ็ป็นขี ้ มนักถ็ูก 

พระกท็ า มนักถ็ูก อา้ว! ถูกแล้วอย่างไรต่อ นี่ไง มนัเบสกิ มนัเป็นเรื่องพืน้ฐานน่ะ 

พืน้ฐานท าใหค้นมปัีญญาขึน้มา พระยงัตอ้งท า พระพุทธเจา้บญัญตัไิวเ้ลย ปฏสิงัขาโย 

การใชส้อยปัจจยั ๔ ตอ้งมสีตติลอด ตอ้งพจิารณา ถ้าการพจิารณา ถ้าเราพจิารณา

ดว้ยมนักถ็ูก มนักถ็ูก เหน็ไหม เดก็กต็อ้งกนิขา้ว ผูใ้หญ่กต็อ้งกนิขา้ว ทุกคนกต็อ้งกนิ

ขา้ว กนิขา้วกถ็ูก แลว้ท าอย่างไรต่อ กนิขา้วเพื่อด ารงชวีติไง แต่ถ้ามนัเป็นความจรงิ

ล่ะ 

“พอพจิารณาไปแลว้ว่าเป็นขีทุ้กอย่างแลว้ ผมถึงเขา้ใจว่ามนักเ็ป็นสมมุติ

ทัง้หมด มนัเป็นสมมุต”ิ 

ครูบาอาจารยท์่านเทศน์เป็นธรรมะนะ ท่านบอกมนุษยก์นิขี ้ อา้ว! ผกักค็อืขี้ 

ไอก้รณีนี้ถ้าอยู่ในวงกรรมฐานมนัเป็นเบสกิ มนัเป็นพืน้ฐาน พืน้ฐานเลย 

ทนีี้คนเราเวลาถา้มนัตดิ เวลากเิลสมนัท่วมหวั มนัจะกนิแต่ของประณีต ของ

อะไร แต่สรรพสิง่ในโลกนี้มนัก็เกดิมาจากดนิ มนัเกิดมาจากดนิ ทุกคนกก็ินดนิทัง้นัน้

น่ะ มนัเกิดมาจากดนิ การเพาะปลูกต่างๆ มนักเ็กดิมาจากดนิ เกดิมาจากสสาร เกดิ

จากแร่ธาตุ มนักก็ลบัไปสู่แร่ธาตุ ไอน้ี่มนัเป็นวทิยาศาสตร ์ทุกอย่างมนักเ็ขา้ใจได ้ถ้า

เขา้ใจได ้มนักถ็งึว่า “ผมกเ็หน็ว่ามนัเป็นสมมุต”ิ...น่า! เหน็ว่าเป็นสมมุต ิทุกอย่างเป็น

สมมุตหิมดเลย 
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กรณีอย่างนี้ คนทีป่ฏบิตันิะ เวลาธรรมมนัเกดิ เวลาธรรมมนัเกดิมนัจะเขา้ใจ

อย่างนี้ แลว้กม็คีวามมัน่คง จติใจจะอาจหาญมาก สุดทา้ยแลว้นะ เวลาวนัเวลามนัก็

เสื่อมคลายไป มนักเ็สื่อมคลายของมนัไป ฉะนัน้ เวลาการปฏบิตั ิในการปฏบิตั ิครูบา

อาจารย ์ ถ้าจติใจอย่างนี้มนัเริม่ตน้แลว้ ท่านจะคอยดูแล ท่านจะคอยใหม้นัเจรญิงอก

งามขึน้ไป ถ้ามนัเจรญิงอกงามขึน้ไป 

สิง่ทีท่ ามาๆ ใช่ พืน้ฐานนี่ใช่ แต่ค าว่า “ใช”่ แลว้ มนัจะตอ้งพยายามประพฤติ

ปฏบิตัใิหเ้ขา้สู่โลกุตตรธรรม อนัน้ีมนัสุตมยปัญญา จนิตมยปัญญา มนัเกดิจนิตนาการ 

โดยพืน้ฐาน โดยเบสกิ แลว้จนิตนาการไป 

แลว้พอจนิตนาการไป ดูส ิ เวลาคนเขาอาบเหงื่อต่างน ้า เขามคีวามทุกขย์าก

มาก แต่คนถ้าเขามสีตมิปัีญญานะ เขากท็ าของเขาแลว้เขาวางของเขาได้ เขาก็ท างาน

โดยไม่เป็นความทุกขค์วามยาก 

คนทีท่ างานดว้ยความทุกขค์วามยากคอืท าด้วยความทฏิฐมิานะ ท าดว้ยอตัตา 

มนัจมอยู่กบังาน ทุกขน่์าดูเลย แต่คนทีม่จีติใจทีเ่ป็นธรรมเขากท็ างานเหมอืนกนันะ 

ท างานเขาท าตามหน้าที ่จติใจรกัษาไว ้ท าตามหน้าที ่เขากท็ างานโดยไม่ทุกขไ์ม่ยาก 

นี่กเ็หมอืนกนั สิง่ทีเ่ราประพฤตปิฏบิตั ิถา้เราใชปั้ญญาของเรา ถ้ามนัเหน็จรงิๆ 

มนักเ็ป็นงาน เป็นงาน เราก็วาง แลว้วางแลว้ท าอย่างไรต่อไปล่ะ วางงานอย่างนัน้ แต่จติ

มนัจะหมุนกลบัมาขา้งในไง กลบัมากม็าเป็นประโยชน์ไง 

ทนีี้ “ผมเขา้ใจว่าสิง่นี้เป็นสมมุตทิัง้หมด เพยีงแต่เราให้ชื่อมนั” 

มนักเ็ขา้ใจ มนัเป็นเบสกิ มนัเป็นพืน้ฐานน่ะ ครูบาอาจารยท์่านบอกว่า มนุษย์

เกดิมากนิดนิ กนิขี ้ มนักอ็ย่างนี้ ปุ๋ ยกข็ี ้ ดูส ิ ดูปุ๋ ยคอก กข็ี้ทัง้นัน้น่ะ แต่ใหเ้ป็น

ประโยชน์กบัผกัหญ้า มนัสวยงาม โอโ้ฮ! มนังอกงาม น่ากนิมาก เรากนิเขา้ไปแลว้ก็

เหมอืนกนั ไอน้ี่มนัเป็นเบสกิ มนัเป็นพืน้ฐาน พืน้ฐานใหใ้จคนอยู่ในกรอบไง 

ฉะนัน้ พอถงึขอ้ที ่ ๓ “เมื่อผมน าสมมุตคิดิต่อ มนัจงึเกดิความเขา้ใจขึน้ว่า 

สภาพทีผ่มเป็นอยู่กค็อืความเป็นมนุษยน์ี้กเ็ป็นสมมุตอิย่างหนึ่ง เพราะเหตุทีท่ าให้

เป็นสมมุตนิัน้เนื่องจากมนุษยเ์องก็ยงัเวยีนว่ายตายเกดิ มนุษยเ์ป็นสมมุตอิย่างหนึ่ง” 
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อนันี้มนัจนิตนาการไปหมดเลย ประสาเรานะ มนัไม่เจอเป้าจรงิ ถ้าเจอเป้าจรงิ 

ทุกอย่างนี้เป็นสมมุต ิ มนุษยก์เ็วยีนว่ายตายเกดิ อาหารมนักแ็ปรสภาพ มนัเป็น

อนิจจงั มนุษย์กเ็ป็นอนิจจงั มนุษยเ์ป็นสมมุตอินัหนึ่ง มนัเป็นปัญญาพืน้ๆ น่ะ มนัเป็น

ปัญญาพืน้ๆ 

แต่ถ้าคนเขาเหน็นะ เวลาจติมนัเหน็ของมนั เวลามนัเหน็กาย มนัสะเทอืนกิเลส 

ถ้าเหน็กายตามความเป็นจรงิ เพราะจติมนัสงบก่อน เราท าสมาธกินัใหจ้ติมนัสงบ พอ

จติมนัสงบแลว้จติมนัไปเหน็กาย เหน็เวทนา เหน็จติ เหน็ธรรม เห็นโดยจติ ไม่ใช่เหน็

โดยจนิตนาการ ไม่ใช่เหน็โดยคาดคดิ ไม่ใช่เหน็โดยคาดหมาย 

ไอน้ี่ผมเอามาคดิ ผมเอามาปะตดิปะต่อ...ไอน้ี่สญัญาทัง้หมด อย่างนี้ในวง

กรรมฐาน ตรงนี้เขากลวักนัมาก เขากลวัว่ามนัจะเป็นสญัญา 

ดูส ิ เวลาหลวงปู่ มัน่ หลวงตาเวลาท่านเทศน์ เวลาหลวงตาท่านเทศน์ เวลา

เขา้ถงึไคลแมกซ ์ ถงึสิง่ทีม่นัจ าเป็น ท่านบอกตรงนี้ส าคญั ท่านขา้มเลย เพราะท่านกลวั

เราไปจ าไง พอเราจ า เราจะสร้างภาพไง ยิง่หลวงปู่ มัน่เวลาท่านเทศน์นะ ท่านเทศน์แต่

เหตุเลย หลวงปู่ มัน่ หลวงตาบอก ครูบาอาจารยท์่านบอกว่า หลวงปู่ มัน่ท่านไม่เคย

ประกาศตวัเองว่าท่านเป็นพระอรยิบุคคลอะไรเลย 

หลวงปู่ มัน่ท่านไม่เคยบอกว่าท่านมีคณุธรรมอะไรเลย แต่พระทัง้หมด 

พระทัง้ประเทศ ทัง้ทัว่โลก เช่ือว่าหลวงปู่ มัน่เป็นพระอรหนัต์ เพราะท่านไม่ได้

บอกว่าท่านเป็นอะไรเลย แต่ท่านพดูถึงเหตุ เหตุอนันัน้มนัจะบอกเลย ถ้าคน

ไม่มีคณุธรรมจะพดูถึงเหตุอย่างนัน้ไม่ถกู ถ้าคนท่ีมีคณุธรรมเขาพดูถึงเหตุ 

อย่างหมอ หมอเขาแนะน าเลย ยาอย่างนี้จะรกัษาอย่างนัน้ ใครเป็นโรคอะไร

มา อา้ว! เอายาอนัน้ีไป ไม่บอกว่าเป็นโรคอะไร แต่ใหย้าชนิดนี้มา รูเ้ลยว่าไอน้ี่เป็นโรค

อะไร โรคอนันี้ตอ้งรกัษาดว้ยยาชนิดนี้ 

นี่ไง หลวงปู่ มัน่ท่านบอกจะให้ยาอย่างนัน้ๆ ไอค้นทีเ่ป็นหมอเขารูเ้ลย อ๋อ! ถ้า

ใหโ้รคอย่างนี้ แสดงว่าอนัน้ีเป็นไข ้ถา้ใหย้าอย่างนี้ อ๋อ! ไอ้นัน่เป็นโรคชนิดหนึ่งที่ยามนั
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จะเขา้ไปใหผ้ลกบัอย่างนัน้ นี่ท่านพูดแต่เรื่องเหตุ ท่านไม่พูดเรื่องผลเลย เพราะเรื่องผล

แลว้ คนเรามนัจะเอาไปเป็นสญัญา 

แลว้พอเป็นสญัญาขึน้มาแลว้กเ็หมอืนเรา ครูบาอาจารยท์่านเทศน์นะ คน

บา้นเลก็ท าความสะอาดบา้นง่ายๆ คนบา้นใหญ่ท าความสะอาดบา้นยาก เพราะมนัมี

หอ้งมหีบัเยอะมาก คนมกีารศกึษา คนมคีวามรูม้ากเป็นอย่างนี้ แต่ถ้าคนเราไม่มี

การศกึษา เราศกึษามาแต่การด ารงชวีติ แต่ปัญญาเราศกึษาธรรม เรารกัษาไดง่้าย 

นี่กเ็หมอืนกนั เวลาศกึษา ศกึษาทางภาคปรยิตั ิศกึษา ศกึษามา ยิง่บา้นหลงั

ใหญ่ ศกึษามากรูม้าก เวลาปฏบิตั ิไอน้ัน่กรู็แ้ลว้ ไอน้ี่กรู็แ้ลว้ ทุกอย่างรูห้มดเลย แตไ่ม่

รูจ้กัตวัเอง เพราะไม่เคยท าจติใหส้งบ ไม่รูจ้กัจติของตวัเอง 

รูจ้กักริยิา รูจ้กัทางทฤษฎทีี่องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้อธบิายไว้ ทฤษฎี

รูห้มดเลย แต่ตวัเองไม่รูจ้กั ถ้าตวัเองไม่รูจ้กั เราจะไปเอาทฤษฎนีัน้เป็นของเราได้

ไหม 

นี่กเ็หมอืนกนั ถ้ารูจ้กัตวัเราเอง ตวัเราเองฝึกหดัทฤษฎนีัน้ ตวัเองฝึกหดัให้

มนัเป็นจรงิขึน้มา ถ้าฝึกหดัเป็นจรงิขึ้นมามนัจะเป็นความจรงิ ถ้าเป็นความจรงินะ สิง่ที่

ถามมานี่จะอายเลยล่ะ สิง่ทีถ่ามมานี่มนัเบสกิ มนัพืน้ โอโ้ฮ! มนัเป็นความจ าทัง้นัน้เลย 

“ผมจงึเอาสมมุตนิัน้มาคดิต่อ” 

โอโ้ฮ! นี่ตายเลยนะ เพราะว่าเวลาหลวงปู่ มัน่ท่านเทศน์ท่านยงัไม่ใหจ้ าเลย ยิง่

หลวงตาเทศน์นะ อะไรทีส่ าคญันะ ท่านบอกว่า “พูดแค่น้ี เดีย๋วมนัจ า” ท่านไม่บอกเลย 

แต่นี่ไปเอาสมมุตมิาคดิต่อ “ผมจงึมคีวามเขา้ใจขึน้มาว่า” 

โอโ้ฮ! ตายเลย 

มนักเ็หมอืนเราจะรกัษา ตอนน้ีอโีบลา เขาตอ้งคาดปาก เขาตอ้งไม่ใหเ้ชื้อ

ไวรสันี้สูดเขา้ไปในร่างกายเลย แต่นี้บอกว่าไปเอาเชือ้อโีบลาเขา้มาพจิารณา เชื้อโรค

ไง สญัญาไง ผมกเ็ลยเอาอโีบลาเขา้มาป้ายจมูกเลย แลว้ผมกเ็อาเชือ้อโีบลากลนืเขา้ไป

เลย พจิารณาดูว่ามนัจะตดิโรคหรอืเปล่า กผ็มเอาสมมุตมิาคดิต่อ สมมุตมิาคดิต่อ 

เพราะว่าเขาคดิว่าสิง่นัน้เป็นสมมุตใิช่ไหม แล้วผมก็เอาสมมุตมิาคดิต่อ 
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แต่ถ้าเป็นการปฏบิตันิะ เรารูต้ามสมมตุแิลว้เรากส็ลดสงัเวช แลว้ท าใจใหส้งบ 

คอืสรา้งร่างกายใหแ้ขง็แรง เชือ้อโีบลามนัท าใหค้นตาย แลว้ตอนน้ีเขาก าลงัจะป้องกนั

แลว้ ไวรสัมนัจะไปทัว่โลก เขาจะตอ้งป้องกนัไม่ใหเ้ข้าถงึตวัเลย 

นี่กเ็หมอืนกนั ถ้าเราจะปฏบิตันิะ เรากต็้องท าร่างกายให้แขง็แรง เหน็ไหม 

พุทโธๆ หรอืใชปั้ญญาอบรมสมาธ ิ ใหเ้กดิสมาธ ิ ใหร่้างกายแขง็แรง พอแขง็แรง 

ป้องกนั ป้องกนัเชือ้อโีบลาคอืกเิลส แลว้ถ้าจติสงบแลว้เราค่อยจบั เชือ้อโีบลามนัแพร่

มาจากอะไร แลว้มนัจะเขา้สู่ร่างกายเราอย่างไร มนัจะเขา้ร่างกายคนอย่างไร นี่จะ

ป้องกนั 

นี่กเ็หมอืนกนั ถ้าเกดิปัญญาขึน้มา หนึ่ง ตอ้งใหร่้างกายแขง็แรงก่อน แล้ว

ตอ้งป้องกนัตวัเองดว้ย ป้องกนัตวัเองดว้ยสต ิป้องกนัตวัเองไม่ใหเ้ชือ้โรคเขา้มา 

แต่นี่บอก “ผมไปเอาสมมุตมิาคดิต่อ” ไปเอาเชือ้อโีบลากลนืเขา้ไปเลย ไวรสั

หรอื สูดเขา้ไปเยอะๆ แล้วจะพจิารณามนัเขา้ปอดหรอืเปล่า เออ! แล้วกบ็อกว่า “ผมก็

เลยเขา้ใจว่าการเกดิการตาย ผมเขา้ใจไปหมดเลย” 

มนัเกดิจากเริม่ตน้ผดิ สิง่ทีเ่ราเอามาคดิต่อ ค าว่า “คดิต่อ” กค็อืโลก คอืสญัญา 

“จนผมเขา้ใจว่า” ถ้าเขา้ใจว่า เขา้ใจว่าอย่างไรล่ะ “เข้าใจว่า” มนักม็สีมุทยั “เพราะผม

เขา้ใจว่า” ผมกบัความเขา้ใจกค็นละเรื่องแลว้ 

“สิง่ทีว่่าสภาพอย่างนี้มนัเป็นมนุษย ์ มนุษยก์เ็ป็นสมมตุอิย่างหนึ่ง เพราะเหตุนี้

มนุษยก์ย็งัเวยีนว่ายตายเกดิอยู่ กเ็ป็นสมมุตอินัหนึ่ง” 

เวลาแร่ธาตุมนัแปรสภาพไป มนัทุกขม์นัยากไหม หนิมนัย่อยสลายไป 

บา้นเรอืนเวลาเราสรา้งขึน้มา คนทีม่คีวามสุขใจกค็อืเจา้ของบา้น เวลาไฟไหมบ้า้น ไอ้

คนเจา้ของบา้นทุกขใ์จมากเลย 

อนันี้กเ็หมอืนกนั สิง่ที่ว่าเรากนิอาหาร มนัเป็นสมมุตอินัหนึ่ง ทุกอย่างเป็น

สมมุตอินัหนึ่ง แลว้บอกว่าชวีติเรากเ็ป็นสมมุตอินัหนึ่ง แต่มนัมชีวีติ มนัมคีวามรูส้กึ 

ชวีติเรามคีวามรูส้กึนะ เกดิขึน้ ตัง้อยู่ และดบัไป เกดิขึน้มากอ็ยากดอียากเด่น ตัง้อยู่ก็

ตัง้อยู่อยากประสบความส าเรจ็ เวลาตายไปกต็โีพยตีพาย แต่อาหารเวลาเคี้ยวกนิ มนั
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ไมร่อ้งไหด้ว้ย สม้ต ามนัไม่รอ้งไหเ้ลย สม้ต าเอามาบดมนักย็งัเฉยๆ เลย มนัไม่เหน็

เสยีใจเลย 

เราบอกว่า สิง่ที่ว่าสมมุตอินัหนึ่งที่เราพจิารณามา กบัสมมุตอินัหนึ่งในชวีติมนั

แตกต่างกนัแลว้ เหน็ไหม แต่เราก็ไปว่ามนัเหมอืนกนัไง ก็มคี่าเท่ากนัไง เหมอืนกนัไง 

เพราะว่าเราคดิประสาเรา คดิแบบวทิยาศาสตร์ วทิยาศาสตรแ์กก้เิลสไม่ได้ 

แต่ถ้าจะให้แก้กิเลสได้ เราต้องทาํใจให้สงบก่อน รู้จกัตวัตนของเรา มนัมี

หยาบมีละเอียด ส่ิงท่ีเป็นแร่ธาตุกค็ือเป็นแร่ธาตุ ร่างกายน้ีมนัทุกขไ์ม่ได้ 

ร่างกายน้ี ร่างกายไม่มีชีวิต มนัเป็นธาตุ ๔ ส่ิงท่ีมีสุขมีทุกขก์ค็ือใจของเรา ใจเป็น

นามธรรม อู๋ย! มนัอีกชัน้หน่ึง 

ไอน้ี่มนัเป็นแบบเหมอืนนักวทิยาศาสตร ์ ทีไ่อน์สไตน์มนับอก ถ้าใหเ้ลอืกนบั

ถอืศาสนาได ้ จะเลอืกนบัถอืศาสนาพทุธ แตต่อนทีเ่ขาเป็นยวิ เขากถ็ือพระเจา้ของเขา 

เขากต็ายไปแล้ว เขาบอกถ้าเขามโีอกาสเลอืกได ้ เขาจะเลอืกนับถอืศาสนาพุทธ แต่เขา

เป็นยวิ เขากน็ับถอืพระเจา้ของเขา เขากต็ายไปแลว้ 

ไอน้ี่กเ็หมอืนกนั ถ้าเราว่าเป็นสมมุต ิ เราคดิของเราได ้ เราคดิมนักเ็ป็นโลก 

เป็นแบบไอน์สไตน์ ไอน์สไตน์มนัตายไปแลว้ มนับอกเลย มนัอยากนับถอืศาสนาพุทธ

ดว้ย แลว้มนักต็ายไปแลว้ ไอน้ี่กเ็หมอืนกนั เขา้ใจแลว้ รูแ้ลว้ มนักรู็แ้บบวทิยาศาสตร์ 

รูแ้บบแร่ธาตุ มนัไม่รูแ้บบชวีติ ไม่ไดรู้แ้บบความรูส้กึจากจติวญิญาณ มนัเป็นอย่างนี้ 

ขอ้ที ่๓ 

ความผดิมนัมทีุกขอ้เลย คอืมนัคดิแบบโลก คดิแบบวทิยาศาสตรไ์ง มนัไม่ได้

คดิแบบธรรมเลย เพยีงแต่ว่าถามปัญหาเรา แลว้เราตอบปัญหาไป มนักล็อ้กนัมา

ตลอด 

“๔. ผมไดน้ าความรูค้วามเขา้ใจทัง้หมดทีผ่่านมาคดิต่อ” 

มาคดิต่ออกีแล้ว 

“ผมจงึเกดิความเขา้ใจขึน้มาว่า เหตุเพราะว่าเราเขา้ไปรบัรูค้วามไม่รู้ จงึท า

ใหเ้ราเกดิความสงสยั ผมจงึคดิว่า” 
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ไอค้วามรูค้วามไม่รู ้ตวัเองยงัเป็นสองอยู่ ถา้เป็นยงัเป็นสองอยู่ มรูีก้บัไม่รู ้แลว้

กค็ดิของเราไปตลอด มนักม็ปัีญหาไปตลอด 

ทแีรกกบ็อกว่าพจิารณาจนเป็นความไม่รู ้คอืมนัเงยีบหายหมด คอืไม่รูอ้ะไรเลย 

กบ็อกว่า ถ้าไม่รูค้อือวชิชา 

กพ็จิารณาผูรู้ ้พอพจิารณาผูรู้เ้สรจ็แลว้ทุกข์กลบัเป็นของเราอย่างเก่า 

เออ! เพราะอะไร เพราะมนัผดิมาตัง้แต่ตน้ มนัสบัสนมาตัง้แต่ตน้ เหน็ไหม 

“ผมจงึเกดิความเขา้ใจว่า ความไม่รูม้นัเป็นสภาวธรรมอย่างหนึ่ง เป็นอนัตตา ความ

ไม่รูเ้ป็นอนัตตา” 

อา้ว! ความไม่รูเ้ป็นอนตัตาไดอ้ย่างไร ความไม่รู ้อนัตตากเ็ป็นอนัตตา 

“แลว้ความไม่รูเ้ป็นอนัตตา เพราะแมแ้ต่อนตัตามนักย็งัเป็นอนัตตา” 

อมื! ไปใหญ่เลยนะ ไปใหญ่ไปเลย 

“พจิารณาความไม่รู ้พจิารณาผูรู้จ้นเป็นไม่รู”้ 

มนัสบัสนน่ะ มนัสบัสน นี่พูดถงึนะ เรามกีารศึกษาทางโลก แต่นักบวช ดูพระ

เขาจบ ๙ ประโยค เขาเขา้ใจเรื่องบาล ีค าสอนในพระไตรปิฎกมนัจะมขีัน้ตอนของมนั 

แล้วเรากรรมฐานไง เรากรรมฐาน เราจะประพฤติปฏิบติั เราจะเอา

ความจริง เอาความจริงมาถกแถลงกนัเพ่ือเข้าสู่ความจริง ฉะนัน้ ส่ิงท่ีว่าเรา

ภาคปฏิบติั ภาคปฏิบติัจะเอาความจริง คือเอาประสบการณ์จริงมาคยุกนั 

ทนีี้ประสบการณ์จรงิมาคุยกนั มนักเ็ป็นประสบการณ์จรงิมาคุยกนั ทนีี้เวลา

คุยกนัในสาธารณะ เราคุยกนัสาธารณะ ผูท้ีเ่ขามคีวามรูเ้ขาฟังแล้วเขาหวัเราะ อะไร

เดีย๋วกไ็ม่รู ้เดีย๋วกผ็ู้รู ้ไอผู้ถู้กรู ้เอ๊ะ! เขาบอกอย่างนี้มนัเป็นโวหาร พวกนี้พวกเล่นลิ้น 

แต่ถ้าปฏบิตัจิรงิ เขารูจ้รงิของเขา พอรูจ้รงิ มนัมอีงค์ความรู ้มอีงคค์วามรู ้เขา

จะอธบิายเป็นชัน้เป็นตอนขึน้ไป เขาไม่สบัสนน่ะ เขาไม่สบัสน มนัจะเริม่ตน้จากอะไร

ใช่ไหม แลว้เขา้ไปสู่ความรูจ้รงิมนัเป็นอย่างไร 

ไอน้ี่เดีย๋วพลกิไปพลกิมา พลกิมาพลกิไป พลกิมาพลกิไป 
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ผูท้ีเ่ขาศกึษาทางทฤษฎ ี ผูท้ีเ่ขาศกึษาทางบาลเีขาหวัเราะ เขาหวัเราะนะ 

พวกพระปฏบิตัไิม่มกีารศกึษา ไม่มกีารศกึษากไ็ม่มอีงคค์วามรู ้ ไม่มอีงคค์วามรูแ้ลว้ก็

มาพูดธรรมะ พอพูดธรรมะกเ็ฉไฉกนัอยู่อย่างนี้ นี่ความเหน็ของผูท้ีศ่ึกษาทางบาลี 

แต่ในทางปฏบิตั ิ บาลมีนัเป็นธรรมวนิัย มนัเป็นการชีน้ า บอกเขา้มาสู่

ความรูส้กึอนันี้ ถ้าเราปฏบิตัเิขา้มาความรูส้กึอนันี้ มนัเขา้ใจหมดเลย แลว้มนัเขา้ใจหมด 

ถ้าเขา้ใจหมดนะ สิง่ทีไ่ม่รู้กค็อืไม่รู ้แลว้ถ้ามนัรู ้มนัไม่เป็นอย่างนี้ 

ถ้ามนัรู ้จติถ้ามสีมัมาสมาธ ิจติมนัแขง็แรง ไม่เอาเชือ้อโีบลาเขา้มา ต้องป้องกนั

มนัไว ้แล้วท าจติใหม้ัน่คง พอจติมัน่คง พอมนัจบักาย จบัเวทนา จบัจติ จบัธรรม มนัก็

จบัไวรสัแลว้พจิารณา พจิารณาแยกแยะว่า ไวรสัมนัมผีลอย่างไร มนัจะมยีาสิง่ใดไป

ต่อตา้นมนั แลว้มนัจะท าอย่างไรใหส้รา้งวคัซีนขึ้นมา วคัซนีเวลาฉีดเขา้ไปแลว้

ป้องกนัไม่ใหเ้ชือ้อโีบลาเกดิขึน้มากบัเรา ถ้าเชือ้อโีบลาเกดิขึน้มาแลว้ เราจะรกัษา

ป้องกนัมนัอย่างไร เขาจะคดิยาของเขาได ้ยาของเขาจะปราบเชือ้อโีบลา เขาจะฆ่าเชือ้

อโีบลาใหม้นัตายไป มนักจ็บ เหน็ไหม พอมนัจบขึน้มา มนัไม่เป็นอนัตตาแลว้ 

“กม็นัเป็นอนัตตา ในอนัตตากเ็ป็นอนัตตา” 

สบัสน อนัตตามนัเป็นอนัตตา กุปปธรรม อกุปปธรรม สพฺเพ ธมมฺา อนตฺตา 

สภาวธรรมทัง้หลายเป็นอนัตตา แต่พอพจิารณาจบสิน้ไปแลว้ เชือ้อโีบลาก็ไดท้ าลาย

มนัแลว้ วคัซนีทีป้่องกนัเชือ้อโีบลา เรากไ็ดส้รา้งขึน้มาแลว้ แลว้เราป้องกนัใหร่้างกาย

แขง็แรงขึน้มา ร่างกายกป้็องกนั แขง็แรงขึน้มาแล้ว เราพน้จากเชือ้อีโบลามาแลว้มนัก็

คงทีข่องมนั นี่สิง่นี้เป็นธรรม ไม่ใช่อนัตตา ไม่ใช่ ไม่ใช่ 

อนัตตามนัเป็นความแปรสภาพของมนั มนัตอ้งผ่านการแปรสภาพ พระพุทธเจา้

สอนเรื่องอนัตตา พระพุทธเจา้สอนเรื่องกระบวนการ กระบวนการของจติ 

กระบวนการทีม่นัพฒันา จติทีม่กีเิลส มนัท าความสงบของใจเขา้มาไดอ้ย่างไร พอใจ

สงบ สมัมาสมาธ ิ มนัใชปั้ญญา เหน็ไหม งานชอบ เพยีรชอบ ระลกึชอบ สตชิอบ 

ปัญญาชอบ ความชอบธรรม ๘ อย่าง ความชอบธรรม ๘ อย่างมนัพรอ้มกนัโดย

อารมณ์เดยีว เพราะอารมณ์เดยีวมนัถงึมรรคสามคัค ี มรรคสามคัคคีอืความสมดุลของ
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มนั ความสมดุลของกิง่กา้นสาขาขึน้มาสมดุลของมนั แลว้มนัสมุจเฉทปหาน มนัเป็น

ความจรงิ มนัไม่ใช่ผูรู้ ้สิง่ทีถู่กรู้ 

มนัมกีระบวนการ มกีระบวนการของมรรค จบัเหต ุ เหน็ไหม ทุกขค์วรก าหนด 

จบัตวัทุกขพ์จิารณาแยกแยะ ทุกขค์วรก าหนด สมุทยัควรละ สมุทยัคอืเชือ้โรค สมุทยั

คอืกเิลส พอมนัแยกแยะขึ้นไป มนัส ารอกมนัคายสมุทยั คายตณัหาความทะยานอยาก

ดว้ยมรรค พอดว้ยมรรค มรรคท าลายสิน้สุดไปแลว้เกดินิโรธ นิโรธะ ดบัหมด รูห้มด รู้

หมดมนักเ็ป็น ดบัหมด ดบัอะไร 

ไม่ใช่ดบัแบบไม่รู ้ดบัแบบผูรู้ ้ไม่ใช ่

ชดัเจน ถ้าเป็นอกุปปธรรม อนันัน้สมบูรณ์ของมนั กระบวนการมนัเป็นแบบนี้ 

นี่มนัแบบว่ามนัพูดของมนัไปเรื่อยไง 

“๕. การพจิารณาผูรู้”้ เขาพูดมาเรื่อย เขาบอกว่า หลวงพ่อหา้มตอบนะ หลวง

พ่ออย่าประจานผมนะ ผมนี่นักปฏบิตัมิาก หลวงพ่ออย่าประจาน 

ถ้าอย่าประจานกไ็ม่ตอ้งเขยีนมา เพราะบอกแล้วว่าไม่ต้องเขยีนมา ใหป้ฏบิตัใิหรู้้

จรงิมา ไม่ใหเ้ขยีนมา วนันัน้มากใ็หก้ลบั ใหก้ลบักเ็ลยเขยีนมา เขยีนมาบอกหลวงพ่อ

ตอ้งรบัรู้ ผมปฏบิตัแิลว้ หลวงพ่อรบัรูแ้ลว้ ฉะนัน้ ถ้าผมไปทีไ่หนมาผมบอกว่าพระสงบ

รบัประกนัผมแลว้ 

ฉะนัน้ เขยีนมาแลว้ ถ้าไมใ่หต้อบกไ็มต่อ้งเขยีนมา ถ้าเขยีนมา เขยีนมามนัเป็น

ประเดน็แลว้ 

สนันิษฐานเอา น่ีสนันิษฐานเอา สนันิษฐานคือเดา น่ีคือการคาดเดา 

ผู้ใดปฏิบติัธรรมคาดเดากไ็ด้ธรรมะคาดเดา ผู้ใดปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม 

มนัเป็นอนัเดียวกนั มนัเป็นอนัเดียวกนั ถ้าอนัเดียวกนัแล้วมนัจะไม่มีการ

โต้แย้ง ไม่มีขดัแย้งกนั แต่ถ้ามนัไม่เหมือนกนัมนักเ็ป็นอย่างน้ี 

“๕. ในเมื่อพจิารณาผูรู้ ้พจิารณาดงันี้ ในขณะทีผ่มเขา้ใจ เมื่อผมรูจ้กัความไม่

รูแ้ละท าลายความไม่รูแ้ลว้ ผมคดิว่า ในขณะทีอ่ยู่ในล าดบัของพระอรหตัตผล อนัน้ีมนั
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เป็นความคดิของผมเอง มนัเกดิความรูค้วามเขา้ใจ ผูรู้ท้ าลายความไม่รูแ้ล้วเป็น

อรหตัตผล” 

มนัไม่ม ีมนัไม่ม ีเหน็ไหม 

หลวงตาท่านไปถามหลวงปู่ แหวน เวลาถามหลวงปู่ แหวนว่า เริม่ตน้การ

พจิารณา พจิารณาอย่างไร หลวงปู่ แหวนท่านตอบเลย พอตอบเสรจ็ มนัเขา้ทางแลว้ 

พอเขา้ทาง ทา่นกถ็ามต่อเลย ถามต่อ หลวงปู่ แหวนตอบอกี ๔๕ นาท ีตอบถงึอวชิชา 

ตอบถงึจบสิน้เลย เหน็ไหม ตอบจบเลย 

แลว้เวลาหลวงปู่ แหวนท่านพูดจบแลว้ ท่านบอกหลวงตานะ “มหา มหามอีะไร

โตแ้ยง้ขดัแยง้ โตแ้ยง้มาเลย” นี ่ธมมฺสากจฺฉา เอตมมฺงฺคลมุตฺตม ํ

หลวงตาท่านเป็นลูกศษิย์หลวงปู่ มัน่ ท่านกเ็ห็นหลวงปู่ แหวนเป็นลูกศษิย์

หลวงปู่ มัน่ ท่านมชีื่อเสยีง แต่ท่านยงัไม่เคยไดคุ้ยกบัหลวงปู่ แหวน ท่านกอ็ยากจะรู้

ภูมว่ิามนัเป็นจรงิหรอืเปล่า 

เวลาไปสนทนาธรรม มนัเป็นธมมฺสากจฺฉา คอืว่ามนัเป็นธรรม เป็นธรรมคอืว่าผู้

ทีม่คีุณธรรมดว้ยกนัสนทนาธรรมกนั ทนีี้พอสนทนาธรรมเสรจ็แลว้ หลวงปู่ แหวนท่านไม่

เกดิทฏิฐมิานะ ท่านไม่เกดิว่าทา่นเป็นพระผูใ้หญ่ มหาเป็นพระผูน้้อย ถ้าพระผูน้้อยมา

ถามพระผูใ้หญ่ มนัแบบว่ามนัไมใ่หเ้กยีรตกินั หลวงปู่ แหวนท่านไม่ไดค้ดิอย่างนัน้เลย 

หลวงปู่ แหวนท่านพูดเลย “มหา มหาสงสยัอะไรไหม มหามอีะไรโตแ้ยง้ไหม ถ้ามอีะไรโตแ้ยง้

ใหโ้ตแ้ยง้มานะ เพื่อความสะอาดบรสิุทธิข์องธรรม” 

ไม่ใช่ว่า โอ๋ย! พอมหามาถามแล้ว พอเราตอบเสรจ็แล้ว “มหา มหาน่ีมาถามได้

อย่างไร ฉันเป็นพระผูใ้หญ่ โอ๋ย! มหาเป็นพระผูน้้อย มาถามพระผูใ้หญ่ไดอ้ย่างไร”...

ไม่มเีลย 

“มหา มหามอีะไรไหม มหามคีวามสงสยัไหม มคีวามคดิเหน็ต่างไหม ถ้ามี

ความคดิเหน็ต่างใหโ้ตแ้ยง้มา” 

หลวงตาท่านเป็นธรรมนะ ท่านกราบ เพราะว่าท่านเป็นพระผูใ้หญ่ เคารพดว้ย

อาวุโส ภนัเต กราบหลวงปู่แหวน “ผมไมโ่ตแ้ยง้หรอกครบั ผมไม่มคีวามสงสยัหรอกครบั 
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แต่ผมอยากหาฟังธรรมแบบนี้ ผมอยากฟังธรรม อยากเหน็ของจรงิ อยากได้รื่นเรงิใน

ธรรม” กราบหลวงปู่ แหวน แลว้ ๒ คนกห็วัเราะดว้ยกนัคกึคกั 

น่ีธมมฺสากจฺฉา เอตมมฺงฺคลมุตฺตม ํ มนัไม่มีความโต้แย้งเลย ธรรมกค็ือ

ธรรม ไม่มีอาวโุส ไม่มีภนัเต ไม่มีสงู ไม่มใีหญ่ ไม่มีเลก็ ไม่มีโต ไมม่ีเลย ธรรมก็

คือธรรม มีความเสมอภาคกนัด้วยความเป็นธรรม พอเป็นธรรม พอจิตใจเป็น

ธรรมแล้วมนัไม่มีการลบหลู่ในใจตัง้แต่ต้น มนัไม่มีการทดสอบ ไม่มกีารทดลอง

ทัง้ส้ิน แต่ในเมื่อธรรม อยากฟังธรรม มนักจ็บ ถ้าเป็นธรรมมนัเป็นแบบนัน้ 

แต่ถ้าเราคดิของเราเอง เราพจิารณาของเราเอง มนักเ็ลยเป็นโลกๆ อย่างนี้ 

ถ้าเป็นโลกๆ อย่างนี้มนักม็ผีลไง “ผมกค็ดิว่า ผมท าลาย ผมพจิารณาผูรู้้ ผูไ้ม่รู้แลว้ ผม

กเ็ขา้ใจว่าสิง่นี้มนัเป็นอรหตัตผล ผมเขา้ใจว่า ในขณะนี้ผมอยู่ในอรหตัตผล และผมกย็งั

มัน่ใจว่าสิง่ทีผ่มไม่มคีวามสงสยัในอรหตัตผลของผมเลย” 

แลว้กบ็อกว่าไม่ใหต้อบดว้ยนะ ไม่ใหต้อบ 

แลว้เขาว่า “ดว้ยเหตุนี้อรหตัตผลมนักย็งัเป็นอนัตตา” 

ถ้าดว้ยเหตุผลว่าอรหตัตผลของผมยงัเป็นอนัตตา เพราะว่าเขาว่าเขาได้

อรหตัตผลแลว้ แต่มนักย็งัมกีารเปลีย่นแปลง 

ค าพูดของเขามนัขดัแยง้กนัเอง เขาว่าเขาไดอ้รหตัตผล แต่พจิารณาไปแลว้ 

อรหตัตผลมนัก็ยงัมกีารเปลี่ยนแปลงอยู่ พออรหตัตผลมกีารเปลีย่นแปลงอยู่ มนักไ็ปเขา้

กนัว่าอรหตัตผลกเ็ป็นอนัตตา 

ถ้าอรหตัตผลเป็นอนัตตา มนัไม่ตอ้งคดิอะไรมากเลยถ้าคนมเีชาวน์หน่อย

เดยีว เพราะก่อนหน้านี้มนัมกีารโตแ้ยง้กนัว่า นพิพานเป็นอตัตาหรอืนิพพานเป็น

อนัตตา สงัคมโลกเขาโตแ้ยง้กนัมาตลอด 

มนีักปฏบิตักิลุ่มหนึ่งเขาบอกว่านิพพานเป็นอตัตา แลว้มพีวกปรยิตัทิีเ่ขา

ศกึษาบาลมีาแลว้ ในธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้บอกว่า สพฺเพ ธมมฺา 
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เป็น อนตฺตา กม็กีารโตแ้ยง้กนัระหว่าง ๒ ทฤษฎว่ีา นิพพานเป็นอตัตาหรอืเป็นอนัตตา 

แลว้โตแ้ย้งกนัไปโตแ้ยง้กนัมาด้วยทฤษฎดี้วยมุมมอง 

มนัไม่จบหรอก ปรชัญามนัไม่จบหรอก นักปราชญ์กบันักปราชญ์ ปัญญามนัมาก 

พอปัญญามนัมาก มนักห็าเหตหุาผลมาขดัแยง้กนัตลอด ไม่มวีนัจบหรอก 

ทนีี้มคีนมาถามหลวงตา หลวงตาทา่นมภีูมขิองท่านนะ ท่านกแ็สดงความจรงิ

ของท่านบอกว่า นิพพานไม่เป็นทัง้อนตัตาและอตัตา 

เพราะว่าอนัตตามนักเ็ป็นอนัตตาสมบูรณ์ในตวัมนัเองอยู่แล้ว เพราะ สพฺเพ 

ธมมฺา อนตฺตา กริยิา สรรพสิง่ในโลกนี้มนัเป็นอนัตตา อตัตา อตัตากอ็ตัตาตวัตน 

เพราะมอีตัตา เพราะมภีพ เพราะมอีตัตาถงึมเีรา เพราะอตัตามนัถงึมภีพ เพราะภพ

เป็นอตัตา มนักเ็วยีนว่ายตายเกดิไง เพราะมอียู่ มนักไ็ปของมนัไง 

แต่เวลานิพพานไม่มีทัง้อตัตาและไม่มีทัง้อนัตตา เพราะนิพพานกค็ือ

นิพพาน เพราะนิพพานกค็ือนิพพาน อตัตากค็ืออตัตา อนัตตากค็ืออนัตตา ทาํไม

นิพพานต้องไปเข้าอตัตา นิพพานต้องไปเข้าอนัตตาด้วยล่ะ 

อา้ว! มนัคนละเรื่องกนั อนัตตาคอืสจัธรรมทีม่นัแปรสภาพ มนัมกีาร

เปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลาอยู่แลว้ อตัตา อตัตาคนกม็ทีฏิฐมิานะ ทฏิฐนิี่อตัตา คนมี

ความรูค้วามเหน็น่ีคอือตัตาของมนั อา้ว! มนัก็มขีองมนัอยู่อย่างนัน้น่ะ คอืมนัคนละชื่อ

คนละเสยีง มนัคนละความหมายกนัอยู่แล้ว นิพพาน นิพพานกค็อืนิพพาน อา้ว! นิพพาน

กค็อืนิพพาน กจ็บไง 

นี่บอกว่า “อรหตัตผลมนักย็งัเป็นอนัตตาเหมอืนกนั” 

ไม่ตอ้งถามเราเลย ไปเกบ็ตกเอาทีเ่ขาโตแ้ยง้กนัน่ะ เกบ็ตกทีส่งัคมเขาแบง่

ฝักแบ่งฝ่ายแลว้โตแ้ยง้กนัน่ะ แลว้ไปจบัค าพูดของเขามาไตร่ตรอง มนักจ็ะเขา้ใจได้

แลว้ว่าสิง่นี้จรงิหรอืไม่จรงิ เพราะสิง่นี้จรงิหรอืไม่จรงิ เขาถงึไดถ้ามกลบัมาไง 

“นี่คอืผลการปฏบิตัขิองผม ตอนนี้ผมกย็งัเชื่อในสิง่ที่ผมรูค้รบั ผมกย็งัเชื่อว่า

นิพพานมนัเป็นอนัตตา อรหตัตผลมนัเป็นอนัตตา” 
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เขายงัเชื่อของเขา ถ้ามนัเชื่อของเขากจ็บไง 

ทนีี้เพยีงแต่ว่า “ค าถามนี้ขออนุญาตหลวงพ่อไม่ต้องตอบครบั” 

เพราะเขามคีวามเชื่อของเขาอย่างนัน้ แลว้ถ้าเขยีนมาอย่างนี้ปับ๊ กใ็หเ้ราอ่านปับ๊ 

แลว้เรากเ็กบ็ไว ้แลว้เขาอยู่ทีบ่า้นเขาคดิว่า โอ๋ย! หลวงพ่อกอ่็านแลว้เนาะ หลวงพ่อกม็ี

ความเหน็เหมอืนเรานะ มนักจ็ะเป็นนิพพานเป็นอนัตตาอย่างนี้ตลอดไป แลว้กย็งัเชื่อมัน่ว่า

เราเป็นพระอรหนัต์ตลอดไป 

ถ้ามนัเป็นพระอรหนัต์จรงินะ โอโ้ฮ! กว่าพระอรหนัต์จะเกดิแต่ละองคม์นัแสน

ทุกขแ์สนยาก ถ้ามนัเป็นไดจ้รงิ เรากภ็ูมใิจมากถ้ามนัเป็นไดจ้รงิ 

แต่นี้มนัไม่จรงิ เพราะอะไรรูไ้หม เพราะทีม่ามนักไ็ม่จรงิ เขาเรยีกโจทย ์ทีม่า

คอืโจทย ์ถ้าโจทยม์นัผดิ ค าถามมนัตัง้ไวผ้ดิ ค าตอบมนัจะถูกไดอ้ย่างไร นี่กเ็หมอืนกนั 

เริม่ตน้จติใจมนัไปคน้ควา้มาสิง่ทีผ่ดิ แลว้มนัจะถูกได้อย่างไร นี่ถงึว่า สนันิษฐานเอา 

ค าว่า “สนันิษฐาน” สนันิษฐานโดยกเิลสนะ สนันิษฐานโดยกเิลส เพราะว่าเรา

ไม่มเีบสกิทางนี้ ผูเ้ขยีนไม่มเีบสกิศกึษาในทางธรรม แตถ่้าศกึษาทางโลกกเ็รื่องของเขา 

แต่ส าหรบัเรา เบสกิของเรา เบสกิของเรากค็อืเราหลงมาเยอะ เพราะการปฏบิตัิ

เริม่ตน้ทุกคนกล็ม้ลุกคลุกคลานมาทัง้นัน้น่ะ เพราะการปฏบิตัขิองคน การปฏบิตัขิอง

คนกค็นมกีเิลสทัง้นัน้น่ะ มนัตอ้งมคีวามผดิพลาดเป็นธรรมดา แล้วจติใจของคนหยาบ

ละเอยีดมนัจะยอมรบัเหตุรบัผลหรอืไม่ ถ้ายอมรบัเหตุและผล มนัฉุกคดิ 

อย่างที่ว่าองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ มใีครมายกยอปอปั้นท่านขนาด

ไหนท่านกไ็ม่สนใจ ทา่นกย็งัมคีวามทุกขอ์ยู่ จนทา่นมาประพฤตปิฏบิตัขิองท่านเอง 

เวลากเิลสมนัออกไปจากใจของทา่นเอง ท่านถงึยอมรบัความเป็นจรงิ ตรสัรูเ้องโดย

ชอบ ไม่มคีรูมอีาจารย์ 

นี่กเ็หมอืนกนั ถ้าเราปฏบิตัเิรายงัมคีวามสงสยัอย่างนี้ มคีวามสงสยัอย่างนี้

มหาศาลเลย แสดงว่า มวีาสนากม็วีาสนาอยากปฏบิตันิะ แต่มนักย็งัมคีวามสงสยั 

สงสยัอย่างนัน้ 
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ค าว่า “สงสยั” นี่นะ กเิลสทัง้นัน้เลย ถ้ายงัสงสยั เขาไม่เอามาเป็นผลหรอก ในวง

ปฏบิตัเิขามกีนั ในวงปฏบิตั ิเพราะว่าในวงปฏบิตัเิวลาโตแ้ยง้กนั เวลาหลวงตาท่านไป

คุยกบัหลวงปู่ ขาวอย่างนี้ อาจารยส์งิหท์องกบัหลวงตาคุยกนัอย่างนี้ หลวงตาคุยกบั

หลวงปู่ ค าดอีย่างนี้ พระอรหนัต์กบัพระอรหนัต์คุยกนั เวลาเขาคุยกนัดว้ยธรรมะ เขา

ถกกนัเตม็ทีเ่ลย เพื่อจะใหค้วามสะอาดบรสิุทธิ ์

ไอน้ี่ไม่ตอ้งถกหรอก ตวัเองบอก นัน่ผมกส็งสยั ผมสงสยัแลว้ผมกพ็จิารณา

ต่อ แลว้ผมกเ็อาความสงสยันัน้มาพจิารณา 

มนัไม่ใช่ ถ้ามนัไม่ใช่ มนักเ็ป็นความเหน็ของเขา ถ้าความเหน็ของเขา แล้วมนั

อยู่ที่วาสนาของคนเนาะ ฉะนัน้ สิง่นี้ถงึว่า ถ้าสนันิษฐานโดยกเิลสเป็นแบบนี้ นีส่นันิษฐาน

โดยกเิลส แลว้ถ้าเขามสีงัคม ถ้าสงัคมของเขาเชื่อนัน่กโ็อเค เรื่องของสงัคม วุฒภิาวะ

ของเขา 

แต่โดยกรรมฐาน โดยครูบาอาจารย์ของเรา โดยทีเ่ราปฏบิตั ิ ถ้าผูป้ฏบิตันิะ 

เริม่ตน้ เหน็ใจทัง้นัน้น่ะ ใครปฏบิตัแิลว้ทุกขแ์ลว้ยากกพ็ยายามจะใหก้ าลงัใจ พยายาม

จะดูแลกนั 

แต่ถ้าเขาปฏบิตั ิเขาถงึอรหตัตผล อรหตัตผลของเขายงัเป็นอนัตตาอยู่ เขายงั

มคีวามเชื่อมัน่ของเขา ไอน้ี่มนักเ็ป็นความเหน็ เป็นมุมมองของเขา ถ้าใครมทีฏิฐิ

มานะอย่างใดมนัก็เรื่องของเขา ถ้าใครมอี านาจวาสนาสามารถแกไ้ด ้ มนักเ็พื่อ

ประโยชน์ ถ้าไม่สามารถแกไ้ด ้มนัเป็นกรรมของสตัว์ 

เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้จะรือ้สตัวข์นสตัว์ คนทีค่ดัคา้นคดัง้าง

กบัธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้เยอะแยะไป เพราะว่านิสยัวาสนา 

เวลาพระสารบีตุร พระโมคคลัลานะไปหาสญัชยัไง “ในโลกนี้คนโง่มากหรอืคน

ฉลาดมาก” นี่สญัชยัถามพระสารบีุตร 

พระสารบีุตรบอกว่า “ในโลกนี้คนโง่มาก” 
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“ฉะนัน้ เธอไปอยู่กบัคนฉลาดเถดิ คนฉลาดกก็ลุ่มเดยีว ลูกศษิย์ขององค์

สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ เราจะอยู่กบัคนโง่” คนโง่คอืมนัไม่มหีลกัมเีกณฑ ์พูดสิง่

ใดกเ็ชื่อไปอย่างนัน้ 

ไอน้ี่กเ็หมอืนกนั ถ้าย้อนกลบัมาทีเ่ราปฏบิตั ิ ในสงัคมของเรา ถ้าเขาบอก

อรหตัตผลนี้ยงัเป็นอนตัตาอยู่ ถ้าในกลุ่มชนทีเ่ขาเชื่อ นัน่เป็นคนโง่หรอืคนฉลาด 

แต่ถ้าเป็นคนฉลาด ไม่ตอ้งใหใ้ครเลย ตวัเราเองคนเดยีว ถ้าเราฉลาด เราจะ

ท าใหช้วีตินี้ไม่หลงใหลไปกบัอวชิชา ไม่หลงใหลไปกบัจนิตมยปัญญา ไม่หลงใหลไปให้

กเิลสอวชิชาพาสนันิษฐานธรรม สนันิษฐานนะ เราประพฤตปิฏบิตัขิึน้ไปแลว้ 

สนันิษฐานว่าเป็นแบบนี้ ผูใ้ดปฏบิตัธิรรมไม่สมควรแก่ธรรม 

ถ้าผูใ้ดปฏบิตัธิรรมสมควรแก่ธรรม มนัถงึจะไดเ้ป็นความจรงิขึ้นมา ถ้าปฏบิตัิ
ไม่สมควรแก่ธรรม ไม่สมควรแก่ธรรมกพ็ยายามจะตคีวามสนันิษฐาน ตคีวามคอื
สนันิษฐาน ตคีวามเอาๆ นึกเอา ตคีวามเอา มนักแ็ล้วแต่กรรมของสตัว ์เอวงั 


