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ถาม : เรื่อง “มนัคอือะไร” 

หลวงพ่อ : น่ีเขาถาม “มนัคอือะไร” เนาะ เขาเคยถามมาแลว้ แลว้มนัจบไป “มนัคอือะไร” 

ถาม : กราบนมสัการหลวงพ่อค่ะ ลูกขอกราบขอบพระคุณหลวงพ่อนะคะ ส าหรบัค าตอบ 

ค าถามคอื “ปัญหาการนอน” ค่ะ หลวงพ่อตอบเรื่องว่า “ใจผลดัใบ” นะคะ นับตัง้แต่นัน้มา

ลูกกไ็ม่ไดนั้ง่สมาธนิะคะหลวงพ่อ เพราะเหมอืนลูกเห็นแก่ตวัเกนิไปนะคะ ทีนั่ง่สมาธคิน

เดยีว แลว้สามตี้องท ามาหากนิ (เขาว่าเขากอ็ยากนัง่สมาธเิหมอืนกนั แต่เขากต็้องท างานเพื่อ

ครอบครวันะคะ) แต่ลูกกไ็ม่ลมืเรื่องการปฏบิตัธิรรมหรอกนะคะ ลูกพยายามจะระลกึถงึเสมอ

ในการใชช้วีติประจ าวนั แต่กย็ากสกัหน่อยค่ะ เพราะเวลาทีส่ตไิม่ด ี เผลอทไีรแลว้กเิลสกไ็หล

มาเทมา ความโกรธ ความโลภ มัว่กนัไปหมดค่ะ 

ลูกกพ็ยายามฟังเทปพระเทศนาบางครัง้บา้งค่ะ กช่็วยเตอืนสตไิดบ้า้งเหมอืนกนั 

แต่ตอนน้ีลูกกค็ดิจะนัง่สมาธเิหมอืนเดมิ แตจ่ะพยายามแบ่งเวลาใหล้งตวั จะท างานต่างๆ 

เสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ค่ะ จะไดไ้ม่มปัีญหาอะไร การอยู่ครองเรอืนน้ีคบัแคบจรงิๆ นะคะหลวง

พ่อ ลูกไดเ้หน็ขอ้เสยีแลว้ค่ะ แต่จะท าอะไรไม่ไดค่้ะ เพราะตอนน้ีลูกเลก็ๆ ๒ คน ต้องเลี้ยง

ดูลูก 

มคี าถามกบัการมองเหน็นะคะ ไม่แน่ใจว่ามนัจะเกี่ยวกนัไหม มนักไ็ม่ไดเ้ป็น

ปัญหาอะไรหรอก แค่สงสยั เป็นมานานแลว้ ประมาณครึง่ปีแลว้ คอืว่า ทัว่ไปไม่ไดนั้ง่สมาธ ิ

เวลาทีลู่กมองออกไปขา้งนอกตรงทีม่แีสงสว่างหรอืที่มดืมากๆ กต็าม ลูกรูส้กึว่ามนัเป็น

เหมอืนมแีสงระยบิระยบั ทัง้ใส่แว่นและไม่ใส่แว่นนะคะ มนัปกตไิหมคะ ลูกใสแ่ว่นอยู่ค่ะ 

ตรวจตา หมอบอกวา่ทุกอยา่งปกต ิ
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ตอบ : อนัน้ีมนัเริม่ภาวนามา พอภาวนาขึน้มาแลว้ เคยถามปัญหามาแลว้เราตอบไป พอ

ตอบไปแลว้มนัไดค้ดิ พอไดค้ดิขึน้มา เหน็ไหม ชวีติประจ าวนั ชวีติแบบโลก ความ

รบัผดิชอบ เรามหีน้าทีก่ารงาน เราต้องท าหน้าทีก่ารงานของเรา เราจะมวัมานัง่สมาธิ

ภาวนาไดอ้ยา่งไร ถ้าเรานัง่สมาธภิาวนา เรามวัแต่นัง่สมาธภิาวนาแลว้ครอบครวัเราจะอยู่กนั

อย่างไร ลูกของเราเลก็ๆ อยู่น่ี เราส่งเสยีลูกเราใหเ้รยีนอย่างไร มนัเป็นความวติกกงัวลไป

หมดล่ะ อนัน้ีเป็นปัญหาครอบครวั ปัญหาทีเ่รามคีรอบครวั 

ปัญหาครอบครวั แบบว่าการครองเรอืนเป็นเรื่องแสนยาก แสนยากตรงไหน แสน

ยากเพราะมนัต้องดูแลหวัใจ หวัใจเรา หวัใจสาม ี ภรรยา และหวัใจของลูกๆ การบรหิาร

หวัใจเป็นการบรหิารทีย่ากมาก ถ้าการบรหิารทีย่ากมาก เหน็ไหม 

อภชิาตบุตร บุตรทีเ่กดิมาเชื่อฟังพ่อแม่ อยู่ในครอบครวัแลว้ส่งเสรมิกนั แต่เวลา

บุตรเสมอพ่อแม่ บุตรทีเ่อาใจใหห้นักหน่วงพ่อแม่ กรณีน้ีมนัมขีองมนัอยู่ น่ีสายบุญสาย

กรรม ผลของวฏัฏะเวยีนว่ายตายเกดิ 

ฉะนัน้ เวยีนว่ายตายเกดิขึน้มาแลว้ พอเราเวยีนว่ายตายเกดิขึน้มา เรามหีน้าที่

การงาน เรามปัีญหาในครอบครวั แลว้เราศกึษาธรรมะ หรอืเราเหน็ความทุกขย์ากใน

ครอบครวัมนับบีคัน้ขึน้มา เราอยากจะมคุีณธรรมในหวัใจ ถ้าอยากมคุีณธรรมในหวัใจ ถ้า

เรามศีลีมธีรรม เราแค่ศกึษาธรรม เอาเรื่องศลีธรรมจรยิธรรมในธรรมขององคส์มเดจ็พระ

สมัมาสมัพุทธเจา้มาเป็นคตเิตอืนใจ 

คตเิตอืนใจ เห็นไหม อย่างเช่นในเมื่อเรามลูีกเลก็ๆ ๒ คน ลูกเลก็ๆ ธรรมชาติ

ของเดก็มนักเ็ป็นแบบน้ี ธรรมชาตขิองเดก็เป็นแบบน้ี ถา้เราเป็นแม่ เราใหก้ าเนิดเขามาเอง 

น่ีความรบัผดิชอบของเรา เราตอ้งดแูลของเรา ความดแูลของเรา เราจะดแูลอยา่งไร ถา้เรามี

ธรรมะอย่างน้ีมนักแ็ค่อุ่นใจ แค่สบายใจแลว้ ค าวา่ “สบายใจ” มนัเป็นความรบัผดิชอบไง 

กตญัญูกตเวทเีป็นเครื่องหมายของคนด ีความรบัผดิชอบ หน้าทีร่บัผดิชอบ ใครมี

หน้าทีร่บัผดิชอบ เรารบัผดิชอบหน้าทีข่องเรา เราเป็นคนด ี คนดคีอืเป็นมนุษยท์ีด่ไีง ถ้า

มนุษยท์ีด่ ีเรากต็้องดูแลครอบครวัของเรา เราต้องรบัผดิชอบในเรื่องชาตติระกูลของเรา ถ้า

เราท าของเรา ถ้าชาตติระกูลเราร่มเยน็เป็นสุข ชาตติระกูลของเราอบอุ่นแลว้เราจะหดั

ภาวนา เออ! มนัมโีอกาสแลว้ เราจะภาวนาบา้ง 



ไม่ขดัไม่แยง้ ๓ 
 

©2020 www.sa-ngob.com 

ทน้ีีการภาวนามนักไ็ม่ใช่ว่าจะต้องไปนัง่สมาธภิาวนาตลอดไป การภาวนา เรามี

สต ิหลวงปู่ ฝ้ันท่านสอนประจ า 

เขาบอกวา่ ในชวีติประจ าวนัท าอย่างไร 

ท่านบอกว่า เวลานัง่รถเมล์ไปท างาน เราต้องหายใจไหม 

ต้องหายใจ 

ท่านบอกว่า หายใจเข้ากนึ็กพทุ หายใจออกกนึ็กโธ เราไม่หายใจท้ิง

เปล่าๆ การหายใจเข้าและหายใจออก เราไม่หายใจท้ิงเปล่าๆ 

เวลาหายใจเขา้ เรากนึ็กพุท หายใจออก เรากนึ็กโธ ถ้าเรานัง่รถเมล์ไปท างาน ถ้าเรามี

เวลาว่าง เรากนึ็กพุทโธของเราไป แต่เวลาเราท างานทีต่้องรบัผดิชอบ เรากอ็ยู่กบังานของ

เราไป เราท าของเราไปอย่างน้ี เรากฝึ็กหดัภาวนาได ้ ถ้ามนัคดิไดอ้ย่างน้ีแลว้นะ มนัก็

ภาวนาไดไ้ง 

แต่น่ีไม่คดิอย่างนัน้น่ะส ิ เวลาภาวนากต็้องนัง่หลบัหูหลบัตาเลย ลูกกข็งัมนัไว ้ จะ

รอ้งไหอ้ย่างไรกช่็างหวัมนั เราจะนัง่ภาวนา มนัไปคดิเอาเองไง ไปคดิเอาเองว่าถ้าภาวนา

ต้องท าอย่างน้ี เราไปตัง้กรอบไว้เอง เราไปตัง้กรอบไวเ้องแลว้เรากม็าบบีคัน้ตวัเอง พอบบีคัน้

ตวัเอง เราท าไม่ไดอ้ย่างทีเ่ราตัง้กรอบไว ้เป็นทุกข ์เป็นทุกขแ์ลว้ เพราะเราตัง้กรอบไว ้

แต่เราไม่ได้ตัง้กรอบไว้ เราไม่ได้ตัง้กรอบของเราไว้ มีเวลาว่างเมื่อไหร่

เราจะภาวนาทนัที มีเวลาว่างเมื่อไหร่ พอเวลาหายใจ เรามีสติพร้อมลมหายใจ

เข้า นัน่กค็ือการภาวนา ถ้าการภาวนา เราภาวนาของเราอย่างน้ี เราไม่ต้องไป

เคร่งครดักบัชีวิตจนเกินไป เราต้องเคร่งครดักบัสติปัญญาของเรา 

แต่เราไม่ต้องเคร่งครดัเพราะอะไร หน่ึง เกรงใจสาม ี สามตี้องท าหน้าทีก่ารงาน 

สามกีอ็ยากภาวนาเหมอืนกนั แลว้ถ้าเรามาภาวนา เรากเ็หน็แก่ตวัเกนิไป เหน็ไหม เวลา

อย่างน้ีเรากค็ดิได ้

ฉะนัน้ เรากท็ างานประจ าของเราน่ีแหละ เรากภ็าวนาของเราไป แลว้คนฉลาดนะ 

เขาจะภาวนาไม่ใหใ้ครรู ้ หลวงตาท่านบอก ตอนทีเ่รยีนหนังสอื แลว้ท่านแอบไปภาวนา 

พระเขาเดนิมาเจอ 
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“ท าอะไรน่ะ” 

“โอ๋ย! เดนิจงกรม” 

“โอ๋ย! จะไปนิพพานหรอื จะไปนิพพานหรอื” 

ตัง้แต่นัน้มาท่านบอกเลยนะ เวลาท่านไปเดนิจงกรมนะ ใครเดนิผ่านมา “ท าอะไร

เน่ีย” 

“อ๋อ! มายดืเสน้ยดืสาย นัง่ดูหนังสอืมากมนัเมื่อย” 

การภาวนา เราไม่ต้องบอกใหใ้ครรู ้ ถ้าบอกใหใ้ครรูแ้ลว้นะ ธรรมดาคนคุ้นเคยกนั 

เขากต็้องแซว เขาต้องพูดเล่นพูดอะไร การพูดเล่น พูดหยอกกนับางทที าใหเ้ราเสยีใจ บางที

ท าใหเ้ราไดค้ดินะ เขาพูดเล่น คนคุ้นเคยกนัเขากพ็ูดเล่นต่อกนั น้ีค าว่า “คนคุ้นเคยพูดเล่น

ต่อกนั” เขากพ็ูดไป ไอค้นทีท่ าอะไรอยู่น่ีมนัสะเทอืนใจ 

ฉะนัน้ การภาวนาของเราไม่ต้องบอกใครหรอก ไม่ต้องบอกใคร เวน้ไวแ้ต่มปัีญหา

จะถามครูบาอาจารยนั์น้อกีเรื่องหน่ึง เราไม่ตอ้งไปบอกใคร น่ีกเ็หมอืนกนั สามกีค็อืสาม ีเราก็

รกัสาม ีเรากร็บัผดิชอบสาม ีเรากร็บัผดิชอบลูกของเรา เรากด็ูแลไม่ขาดตกบกพร่อง 

แต่เวลาส่วนตวั ความคดิเป็นเรื่องส่วนตวั ความรูส้กึภายในเป็นเรื่องส่วนตวั เรื่อง

ส่วนตวั เราภาวนาได ้ แลว้ภาวนา เรากไ็ม่ต้องบอกใครดว้ย ถ้าบอกไปแลว้เราจะไม่ได้

ภาวนา 

เขาบอกว่า โอ๋ย! จะภาวนาเลย จะเอาตวัรอดคนเดยีว รกักนัมาก ไม่ใหไ้ปไหน จะ

กอดคอกนัไวอ้ยู่น่ี จะไม่ปล่อยใหใ้ครไปหรอก จะต้องอยู่ดว้ยกนั 

เราไม่ต้องบอกใคร ถ้าภาวนาไปแลว้ แลว้เราไดม้รรคไดผ้ล เราจะมาบอกเขาได ้

ถ้าเราไดม้รรคไดผ้ล คนทีม่ปัีญญาเหนือกว่า คนที่มปัีญญาสูงกว่า เขาจะบรหิารกจิการใน

ครอบครวันัน้ ครอบครวันัน้มกีารกระทบกระเทอืนกนั คนทีม่จีติใจสูงกว่า เขาจะใหอ้ภยั 

คนทีจ่ติใจสูงกว่า เขาจะคอนโทรลอารมณ์ทีก่ระทบกนัใหร้าบรื่น ใหเ้ป็นไปดว้ยด ีคนทีเ่ขา

มสีตปัิญญาทีสู่งกว่า ไม่ต้องไปบอกเขาหรอก 

ถ้าจะบอกเขานะ ลูก ๒ คน ลูกเลก็ๆ มนัจะไม่รูห้รอกว่าภาวนาคอือะไร คุยกบัมนั

อกีปีนึงกไ็ม่รูเ้รื่องหรอก แลว้คุยมาอกี ๒ ปี ๓ ปีแลว้ค่อยมาภาวนา เสยีเวลาเปล่า เราดูแล

เขา รบัผดิชอบเขา ใหค้วามเป็นอยู่ทีด่กีบัเขา แลว้เรากภ็าวนาของเราไป ถ้าเขาโตขึน้มา 
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เขาสนใจเรื่องศาสนา เขาถงึจะเขา้ใจเรื่องภาวนา ถ้าเขาไม่สนใจศาสนาเลย เขาสนใจแต่เรื่อง

โลก เขากจ็ะอยูก่บัโลกไปอย่างนัน้น่ะ คนที่จะใหจ้ติใจ ใหม้คีวามรูส้กึของเขาเหน็ตรงกบั

เราน่ีหาไดย้าก ทน้ีีการหาไดย้าก เราไม่ตอ้งเอาเรื่องน้ีมาเป็นประเดน็ไง เอาเรื่องน้ีวางไว ้มนั

เป็นผลของวฏัฏะ เป็นเรื่องเป็นเวรเป็นกรรม 

เขาบอกวา่ “หลวงพ่อ เหน็แลว้ล่ะ น่ีเป็นทางที่คบัแคบ ซาบซึ้งใจมาก” 

คนพูดอย่างน้ีทัง้นัน้น่ะ คนในอยากออก คนนอกอยากเขา้ คนในกอ็ยากออกมา 

คนทีม่ลูีก ๒-๓ คน น่ีคนในอยากออก ไอค้นนอกกส็งสยั มนัอยากจะเขา้ไป พอเขา้ไปแลว้

นะ มนักไ็ปทุกขอ์ย่างน้ี น่ีมนัเป็นเรื่องอดตีอนาคตทีเ่ราจะคดิของเราไป น่ีพูดถงึปัญหา

ครอบครวันะ 

ฉะนัน้ ปัญหาทีว่่า เวลานัง่ไปมนัจะเห็นแสงระยบิระยบั ถ้ามองไปในทีม่ดืแลว้มนั

จะรู ้มนัจะเห็นแสงเหน็อะไร 

ถ้าเราเปิดตาเรา เรากจ็ะเหน็ภาพ เราหลบัตา เรากจ็ะไม่เหน็ภาพ จะเหน็แสงสิง่ใด 

ตัง้สตไิว ้ นัน่คอือะไร มนัจบเอง ไม่ต้องไปสนใจสิง่ใด จะเหน็แสง เหน็ส ี เหน็ต่างๆ เรา

ปฏบิตัเิพื่อความสงบของใจ ถ้าใจมนัสงบแล้ว ถ้ามนัออกไปรูเ้ห็นนิมติต่างๆ นัน่เป็นอกีเรื่อง

หน่ึง ถ้าไม่รูไ้ม่เห็นสิง่ใดเลยกไ็ม่เป็นไร เพราะเราภาวนาเพื่อความสงบ เราไม่ไดภ้าวนา

เพื่อจะรูเ้หน็สิง่ต่างๆ 

แลว้ถ้ารูเ้หน็สิง่ต่างๆ เดีย๋วนี้เทคโนโลยมีนัท าไดม้ากกว่า ดูส ิ แสงเลเซอรม์นัยงิ

ภาพขึน้ไปขา้งบนฟ้าเลย แสงเลเซอรม์นัยงิต่างๆ ไป เราไปรูไ้ปเหน็ เราสูม้นัไม่ไดห้รอก 

เราสูเ้ทคโนโลยไีม่ไดเ้ดีย๋วนี้ เทคโนโลยมีนัท าไดด้กีว่าอกี แลว้เทคโนโลยมีนัไดอ้ะไรล่ะ มนั

กไ็ดพ้ลงังาน มนัมพีลงังานมนัถงึใชง้านได ้ ไม่มไีฟฟ้า ไม่มพีลงังาน มนัใชอ้ะไรไม่ไดห้รอก 

แลว้มนักไ็ม่มชีวีติดว้ย แลว้มนักไ็ม่มคีวามสุขความทุกขด์ว้ย มนุษยส์รา้งมนัขึน้มา แลว้

มนุษยใ์ชง้านมนั 

แต่น้ีหวัใจของเรา เราเป็นมนุษย ์เรามหีวัใจ เราจะดูแลหวัใจของเรา เราดูแลหวัใจ

ของเรา ถ้าจติใจเราสงบขึน้มา แสงสเีสยีงมนัเกดิจากจติรู ้ถ้าเกดิจากจติรู ้ถ้าจติสงบแลว้มนั

จะมปีระโยชน์อะไร 
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ทน้ีีจติของเราปล่อยใหเ้ร่ร่อน ปล่อยใหว้ติกกงัวล แล้วไม่รู้จะท าสิง่ใด ห่วงหน้า

พะวงหลงั เดนิไปขา้งหน้ากไ็ม่ได ้ถอยหลงักต็ดิไปหมดเลย 

วางใหห้มด หน้าทีค่วามรบัผดิชอบในครอบครวั ถ้ามงีานท า เรากท็ างานของเรา 

เสร็จงานของเราแลว้เรากภ็าวนาของเรา ถ้าเรามเีวลา ขณะท างานอยู่ งานทีไ่ม่ต้องใช้

สตปัิญญามาก เรากก็ าหนดสตขิองเราได ้ แต่ถ้าความจ าเป็น เราต้องดูแล เพราะงานของ

เราต้องใชส้ตใิชปั้ญญามากพอสมควร เรากอ็ยู่กบังานนัน้ซะ จบงานนัน้แลว้เรากห็ดัภาวนา

ของเรา 

ภาวนามนัเป็นเรื่องส่วนบุคคล มนัเป็นปัจจตัตงั เป็นสนัทฏิฐโิก เป็นเรื่องภายใน

ของเรา ไม่มใีครรูก้บัเราหรอก ไม่มใีครรู ้ ถ้ามจีรงิๆ กม็คีรูบาอาจารยท์ีม่อีนาคตงัสญาณ 

จะรูข้องเราได ้ถ้ารูไ้ด ้ ท่านกส็่งเสรมิ ท่านจะเชดิชู ท่านเหน็ดเีหน็งามไปกบัเรา เราปฏบิตั ิ

ท าดตี้องไดด้ ีความดกีบัความดมีนัเขา้กนั คนเราเขา้กนัดว้ยธาตุ ถ้าเขา้กนัดว้ยธาตุ เราท า

ของเราอย่างน้ี 

ฉะนัน้ ถ้าเราดูแลหน้าทีร่บัผดิชอบของเรา แลว้เรากภ็าวนาไป เหน็ไหม เมื่อก่อน

ทิ้งเลย เดีย๋วนี้คดิไดแ้ลว้จะภาวนาใหม่ 

เราท าของเรา ภาระรบัผิดชอบของโยมทัง้หมด โยมสร้างขึ้นมาเอง เรา

สร้างขึ้นมาเอง เราจะไม่ไปตีโพยตีพาย จะไม่ยกความรบัผิดชอบให้ใครทัง้ส้ิน 

เราสร้างของเรามาเอง แลว้เรากจ็ะแก้ของเราเอง เราจะแก้ของเราเอง ถ้าเรา

แก้ของเราได้ เราแก้ความเป็นปมในใจของเราได้ แล้วเราจะปลอดโปร่งในใจ

ของเราเอง ไม่มีใครรู้หรอก ปัจจตัตงั รู้จ าเพาะตน ถ้ารู้จ าเพาะตนนะ เราท า

ของเราไปอย่างน้ี 

ฉะนัน้ เรื่องทีว่่ามนัมแีสงน่ีนะ แมจ้ะนัง่ภาวนา ไม่นัง่ภาวนา มองไปในทีม่ดืต่างๆ 

จะเหน็แสงระยบิระยบั 

เวลาคนมนัเดนิทางบนถนน เวลาความรอ้นบนถนน เงาแดดมนัจะเหน็ของมนั 

แสงระยบิระยบั นัน่เขากเ็หน็ ถ้าเหน็อยา่งนัน้มนัเป็นเรื่องปกต ิ เป็นเรื่องธรรมดา เวลา

ภาวนา เราไปรูไ้ปเหน็อะไร จะไปตื่นเต้นอะไรอยา่งนัน้น่ะ เราจะเอาสต ิ เรามสีตมิปัีญญา เอา

ใจของเราใหส้งบเขา้มา 



ไม่ขดัไม่แยง้ ๗ 
 

©2020 www.sa-ngob.com 

ถ้าใจสงบแลว้นะ สุขอื่นใดเท่ากบัจติสงบไม่ม ี ถ้าจติของเราสงบแลว้นะ เราจะมี

ความสุข ความสงบ ความระงบัในใจ เราต้องการตรงน้ี เราไม่ต้องการไปรูไ้ปเหน็สิง่ใด

ทัง้สิน้ แต่ต้องมสีตริูต้วัทัว่พรอ้ม รูต้วัตลอดเวลา 

ไม่ใช่ว่า อย่างนัน้ไม่เอาอะไรเลย กท็ิ้งหมดเลย ทิ้งหมดเลยกห็ายไปหมดเลย กต็ก

ภวงัคเ์ลย กผ็ดิอกี ไปทางซ้ายกผ็ดิ ไปทางขวากผ็ดิ มชัฌมิาปฏปิทา ไปตามสจัจะความจรงิ

น่ีถูก ตัง้สตอิย่างน้ี ท าแบบน้ี 

ฉะนัน้ ถ้ามนัมปัีญหาทางสายตา เรากไ็ปหาหมอแลว้ ถ้าใครมปัีญหาสุขภาพ มี

ปัญหาทางสายตา มปัีญหาต่างๆ เราต้องไปหาหมอใหห้มอตรวจร่างกายก่อน ถ้าร่างกาย

ปกตแิลว้นะ ตอนน้ีเป็นเรื่องของเราแลว้ เรื่องของหวัใจแลว้ หวัใจมนัวติกกงัวลไปเอง หวัใจ

มนัสรา้งภาพไปเอง หวัใจมนัอุปาทานไปเอง เราจะต้องปราบกนัดว้ยสตดิว้ยปัญญาแลว้ 

แลว้ถ้าปราบกนัอย่างน้ีได้นะ เราปราบกิเลสเราได้ มนัจะเป็นประโยชน์กบัเรา ฉะนัน้ สิง่ที่ท า

ใหท้ าแบบน้ี น่ีเขาถามว่า “น่ีคอือะไร” 

ทน้ีีปัญหาต่อไป 

ถาม : เรื่อง “เรยีนถามขอ้สงสยัในธรรมครบั” 

กราบนมสัการพระอาจารย ์ผมขอเรยีนถามดงัน้ีครบั 

พระไตรลกัษณ์ว่าทุกสิง่ไม่เทีย่ง เหตุใดจึงมพีระธรรมค าสอนได้ครบั เมื่อสจัจะทีเ่ป็น

จรงิคอืไม่เทีย่ง ธรรมะทีแ่ท้ๆ  ตวัมนัเองย่อมไม่เทีย่ง ดว้ยเหตุใดจงึมคี าสอนทีเ่ทีย่ง เช่น 

๑. การท านายว่าใครจะบรรลุธรรมเมื่อไหร่ อย่างไร หรอืพุทธท านายครบั 

๒. ลกัษณะการบรรลุธรรม เช่น พระโสดาบนัตดัสงัโยชน์ ๓ และมอีะไรบา้ง มรรค

มอีงค ์๘ เป็นต้น เมือ่ไม่เทีย่ง ไม่ ๑๐๐ เปอรเ์ซน็ต์ ไม่แน่ เหตุใดจงึต้องมมีรรค ๘ ในทุก

ดวงจติครบั 

ผมมไิดส้งสยัในธรรมค าสอนแต่อยา่งใด ผมเป็นเพยีงผูเ้ดนิตาม กด็ว้ยมองอย่างเถร

ตรงพบว่าสจัจะขดัแยง้กนัเอง จงึมคีวามสงสยั จงึเรยีนถามดว้ยจรงิใจครบั สาธุ กราบ

ขอบพระคุณอาจารยอ์ย่างสูง 

ตอบ : “ผมไม่มคีวามสงสยัในค าสอนแต่อย่างใด” 
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“ผมไม่มคีวามสงสยั” นัน้คอืสงสยั ถ้าผมไม่มคีวามสงสยั มนักต็้องไม่มคี าถาม 

“ผมไม่เคยสงสยัเลยครบั” นัน้คอืสงสยั 

หลวงตาท่านบอก ท่านบวชแลว้ท่านอยากปฏบิตั ิแต่ในใจกก็ลวัจะผดิพลาด ท่าน

กไ็ปเรยีนเป็นมหาก่อน ขณะทีไ่ปเรยีน ตัง้ใจจะปฏบิตั ิค าว่า “ตัง้ใจเฉยๆ” แต่เวลาไปศกึษา 

ไปอ่านธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ อ่านถงึเรื่องสวรรค์ อยากไปสวรรค ์อ่าน

เรื่องพรหม อยากไปพรหม อ่านถงึนิพพาน อยากไปนิพพาน 

พออ่านถงึสวรรค ์ สวรรคก์ม็ขีอบเขตเท่านัน้ ศกึษาแลว้ ในพระไตรปิฎกเขาจะ

บอกเรื่องภพเรื่องชาต ิ ศกึษาแลว้ว่าภพของสวรรคต์้องดกีว่ามนุษย์ กอ็ยากไปสวรรค ์ พอ

ศกึษาต่อไป ภพของพรหมมนัใหญ่กว่าสวรรค ์อายุยนืกว่า มคีวามสุขมากกว่า เออ! อย่าง

นัน้ไปพรหมดกีว่า เอ๊ะ! พรหมกย็งัต้องเวยีนว่ายตายเกดิอกี ศกึษาถึงนิพพาน โอ๋ย! นิพพาน

ไปแลว้ไม่กลบัมาเลย นิพพานไปแลว้วมุิตตไิปเลย อยากไปนิพพาน เอานิพพานดกีว่า 

น่ีเวลาศกึษา ศกึษาไปแลว้ พอศกึษาไปแลว้มนัเขา้ใจ มนัเพิม่ลิมติ เพิม่ความ

ต้องการของเราสูงขึน้ๆ เพราะมนัอยากไดท้ีด่ขี ึน้ สูงขึ้น ใหญ่ขึน้ มาตรฐานดขีึน้ แต่กม็ัน่ใจ

ว่าจะปฏบิตั ิ กต็ัง้ใจว่าศกึษาถงึจบมหาแลว้จะออกปฏบิตั ิ เวลาจะออกปฏบิตัขิึน้มาจรงิๆ 

ศกึษาหมดแลว้ เขา้ใจหมดแลว้ แต่จะออกปฏบิตัจิรงิๆ มรรคผลจะมจีรงิหรอืเปล่า เอ๊! 

ศกึษาหมดแลว้ เอ๊! ตัง้ประเดน็เลยนะ ต้องมคีรูบาอาจารย ์ถ้ามคีรูบาอาจารยอ์งคใ์ดมาแก้

ปมในใจของเราได ้

คอืความสงสยัเราน่ี เราคดิเอง แลว้เรากส็งสยัเอง เหน็ไหม จติมนัหลอก จติมนั

สรา้งเหตุผลเอง สรา้งเหตุเอง แลว้มนักห็ลงไปในเหตุที่ตวัเองสรา้งขึน้มา พอหลงในเหตุที่

ตวัเองสรา้งขึน้มา แลว้มนักห็าทางออกไม่ได ้ ทัง้ๆ ทีศ่กึษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระ

สมัมาสมัพุทธเจา้แลว้เชื่อมัน่ดว้ย แต่มนักย็งัมกีเิลสอยู่ มนักส็งสยัอยู่ 

พอสงสยัอยูก่ต็ัง้ว่า ถา้มคีรูบาอาจารยอ์งคใ์ดบอกทางเราได้ เราจะมอบชวีติ 

ถวายชวีติกบัอาจารยอ์งคนั์น้เลย แลว้กต็ัง้ไวใ้นใจดว้ย เพราะชื่อเสยีงเกยีรตศิพัท์เกยีรติ

คุณของหลวงปู่ มัน่ร ่าลอืมาก ฉะนัน้ ต้องเขา้ไปหาหลวงปู่ มัน่ ไปหาหลวงปู่ มัน่ ไปถงึท่านก็

รู ้

มคีนรู้หรอืไม่มคีนรู ้ธรรมะเป็นอนิจจงั ไม่เทีย่ง แลว้มนัจะรูไ้ดอ้ย่างไร 
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พอไปถงึ หลวงปู่ มัน่ท่านเดนิจงกรมอยู่ ธรรมะจดัสรร หลวงปู่ มัน่ท่านกเ็ดนิจงกรม

ของท่านอยู่ หลวงตาท่านพยายามจะไปหาหลวงปู่ มัน่ ท่านกเ็ดนิเขา้ไปพอด ีพอเขา้ไป ตา่ง

คนต่างมา แต่มคีวามคดิคนละอย่างนะ หลวงปู่ มัน่ท่านสิน้สุดแห่งทุกขข์องท่าน ท่านเดนิ

จงกรมดว้ยวหิารธรรม วหิารธรรมคอือยู่กบัธรรมดว้ยความเป็นสุข วหิารธรรม อยู่กบั

ธรรมะ มคีวามสุขมาก พน้ทุกขไ์ปแลว้ 

แต่หลวงตาท่านศกึษาธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้มาเตม็ทีเ่ลย 

อยากจะไปนิพพานเตม็ทีเ่ลย แลว้จะหาคนชี้คนบอก เหน็ไหม ธรรมะจดัสรร จดัสรรใหม้า

เจอกนัพอด ีหลวงตาเดนิเขา้ไป หลวงปู่ มัน่เดนิจงกรมอยู่น่ะ 

“นัน่ใครน่ะ นัน่ใคร” 

“ผมครบั” 

“ผมน่ะใคร” เพราะทุกคนกม็ผีม 

“ผมมหาบวัครบั” 

พอมหาบวั เออ! อยา่งน้ีมหาบวั กข็ึน้ไปบนศาลาเทศน์แลว้ “ท่านมาหามรรคผล

นิพพานใช่ไหม มรรคผลนิพพานไม่ไดอ้ยู่บนดินฟ้าอากาศ มรรคผลนิพพานไม่ไดอ้ยูใ่นแร่ธาต ุ

มรรคผลนิพพานไม่ไดอ้ยูใ่นทีใ่ดทัง้สิน้ มรรคผลนิพพานอยู่ในหวัใจของคน” เพราะคน

นิพพาน จติ ความรูส้กึน้ีสมัผสัได ้

คนหน่ึงศกึษาเตม็ทีเ่ลย ว่าไม่สงสยัๆ ศกึษาถงึเป็นมหา ศกึษามาจะเอาสวรรค์ 

ศกึษามาจะไปเอาพรหม ศกึษาจะไปเอานิพพาน แลว้จะเอาจรงิๆ ขึน้มากส็งสยั ความสงสยั

เพราะอะไร สงสยัแน่นอน ทุกคนสงสยั ทน้ีีเพยีงแต่ว่า เราไม่ไดพู้ดปรกัปร านะ น่ีพูดให้

เขา้ใจเฉยๆ เอง 

“ผมมไิดส้งสยัในพระธรรมค าสัง่สอนแต่อย่างใด” 

ผมไม่สงสยัเลย แต่สงสยั สงสยัเพราะอะไร สงสยัเพราะเรามกีเิลส คนมกีเิลสสงสยั

ทุกคน คนทีไ่ม่สงสยัคอืพระอรหนัต์เท่านัน้ พระอรหนัต์พน้จากอวชิชา พน้จากการ

ครอบง าของมารแลว้ คนผูนั้น้ถงึจะพน้จากความสงสยั ถ้ายงัตดิขอ้งอยู่ พระอนาคามกี็

สงสยั พระอนาคามทีีห่ลงกค็ดิว่าเป็นพระอรหนัต์แลว้ ว่างหมด ว่างหมด แลว้ว่างหมดแลว้

จรงิๆ เป็นอย่างไรล่ะ จรงิๆ กย็งังงๆ อยู่น่ี แต่วา่งหมด พระอนาคามกีย็งัสงสยั สงสยั
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นิพพานไง ฉะนัน้ ค าว่า “สงสยั” พระอรหนัต์เท่านัน้ถงึหายสิน้ความสงสยั แต่ถ้ายงัเป็น

พระอนาคามลีงมา สงสยัหมด 

มคุีณธรรมในหวัใจส่วนหน่ึง โสดาบนัมสี่วนหน่ึง สกทิาคามมี ี๒ ส่วน อนาคามมี ี

๓ ส่วน ๓ ใน ๔ แต่ถา้เป็นพระอรหนัต์ ๔ สว่น บุคคล ๔ คู่ จบ 

เรื่องความสงสยัมนัเป็นเรื่องปกติ ทีน้ีเป็นเรื่องปกต ิ ฉะนัน้ถงึว่า ใหเ้รามศีรทัธามี

ความเชื่อไว ้ ฉะนัน้บอกว่า ทีถ่ามมาดว้ยความไม่สงสยั เพยีงแตพู่ดดว้ยมารยาทไง วา่เรา

ถามดว้ยความสะอาดบรสิุทธิ ์ เราไม่ไดถ้ามดว้ยความโต้แยง้ เพราะเราเชื่อ เรามศีรทัธา เรา

มคีวามเชื่อ แต่กส็งสยัเป็นธรรมดา สงสยั ถ้ายงัไม่เป็นพระอรหนัต์ สงสยัแน่นอน 

ทน้ีีค าว่า “สงสยั” มนัเขา้ปัญหา อารมัภบท เหน็ไหม “พระไตรลกัษณ์ว่าทุกสิง่ไม่

เทีย่ง เหตใุดค าสอนทีเ่มื่อเป็นสจัจะเป็นความจรงิทีไ่ม่เทีย่ง ธรรมะทีแ่ท ้ ตวัมนัเองย่อมไม่

เทีย่ง เพราะเหตุใดจงึมคี าสอนที่เทีย่ง” 

เทีย่งกบัไม่เทีย่ง กปุปธรรม อกุปปธรรม สพฺเพ ธมมฺา อนตฺตา ทีโ่ต้แยง้กนัอยู่น่ี 

ว่าสพฺเพ ธมมฺา อนตตฺา ธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้บอกเป็นอนัตตา สรรพ

สิง่เป็นอนัตตา ทุกอย่างเป็นอนัตตา คอืความแปรสภาพ มนัแปรปรวน น่ีคอืค าสอนขององค์

สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ 

ค าสอนมนัเป็นอนัตตา สภาวะความแปรปรวน การพฒันาไง อย่างเช่นอนุบาลก็

ขึน้ประถม ขึน้มธัยม มนักต็้องพฒันาของมนัขึน้ไป จิตกเ็หมอืนกนั จติเริม่ต้นมนักต็้องมี

ววิฒันาการของมนั ค าว่า “ววิฒันาการของมนั” จากปุถุชนเป็นกลัยาณปุถุชน เป็นโสดา

ปัตตมิรรค โสดาปัตตผิล สกทิาคามมิรรค สกทิาคามผิล อนาคามมิรรค อนาคามผิล 

อรหตัตมรรค อรหตัตผล มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ น่ีววิฒันาการของมนั ววิฒันาการคอื

อนัตตาไง การแปรสภาพ การเปลีย่นแปลง การววิฒันาการไง น้ีคอืค าสัง่สอนขององค์

สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ 

ฉะนัน้ เวลาคนศกึษาแลว้ อย่างเช่นหลวงตา สาธุ หลวงตาท่านเป็นอาจารยข์อง

เรา เราพูดดว้ยความเชดิชู เราพูดเป็นคตธิรรม นัน้เป็นคติธรรมนะ สิง่ที่เป็นคติธรรม 

การศกึษา ศกึษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ หลวงตาท่านเป็นมหา ศกึษา

ธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้จบแลว้ สพฺเพ ธมมฺา อนตฺตา ถ้าหลวงตา
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ท่านไม่ไดป้ฏบิตัจินถงึสิน้สุดแห่งทุกข์ ท่านกจ็ะยอมรบัอนัตตาไปกบักระแสสงัคมทีว่่า สพฺ

เพ ธมมฺา อนตฺตา แลว้ผูท้ีป่ฏบิตัขิึน้มา ปฏบิตัทิีไ่ม่รูจ้รงิก ็ “ธรรมะเป็นอตัตา เป็นเทีย่ง

ธรรม เป็นอตัตา” 

แต่หลวงตาท่านบอกวา่ไม่ใช่ทัง้ ๒ ฝ่าย อตัตาคอืทิฏฐมิานะ อตัตาคอืตวัตน 

อตัตาคอืความถือมัน่ของเรา อตัตา อตัตาทีเ่ป็นพราหมณ์ พวกพรหม พวกพราหมณ์ น่ีอตัตา 

ไปอยู่กบัพรหม ต้องอาตมนั คงทีต่ายตวั เราต้องเวยีนว่ายตายเกดิแบบน้ี พระเจา้สัง่ใหเ้กดิ

แบบน้ี เกดิภพชาตแิบบน้ี แปลงร่างเปลีย่นร่างออกมาเกดิภพชาตน้ีิ น่ีอตัตา พวกน้ีพวก

พราหมณ์ พวกอตัตา อตัตาคงทีต่ายตวั ต้องเกดิอย่างน้ีตลอดไป น่ีอตัตา น่ีผดิ 

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้สอนอนัตตา สอนววิฒันาการของความเป็นไปใน

ตวัมนัเอง ความเป็นไปของตวัมนัเอง ทน้ีีความเป็นไปของตวัมนัเองมนัจะเกดิขึน้ทีไ่หนล่ะ 

ความเป็นไปของตวัมนัเอง 

น่ีไง ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ทีว่่าไม่เทีย่งๆ ไม่เที่ยงแล้วใครรู้

ว่าไม่เทีย่ง ไม่เทีย่ง เป็นอย่างไรไม่เทีย่ง แลว้ท าไมถึงไม่เทีย่ง แลว้อะไรมนัเทีย่ง อะไรมนัไม่

เทีย่ง แลว้มนัอยู่ทีไ่หนมนัถงึเป็นเทีย่งหรอืไม่เทีย่ง น่ีสพฺเพ ธมมฺา อนตตฺา องคส์มเดจ็

พระสมัมาสมัพุทธเจา้สอนอย่างน้ี เพราะองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ท ามรรค ๔ ผล ๔ 

ฉะนัน้ สพฺเพ ธมมฺา อนตฺตา เป็นหลกัในพระพุทธศาสนาน่ีถูก สพฺเพ ธมมฺา 

อนตฺตา แต่มนัเป็นกริยิา เป็นกริยิา เป็นกระแส เป็นปัญญา เป็นมรรคญาณทีม่นัววิฒันาการ 

มนัเป็นของมนัไป น่ีคอืค าสอน คอืวธิกีาร วธิกีาร สพฺเพ ธมมฺา อนตฺตา 

แต่เวลาปฏบิตัเิขา้ไป ถ้ามนัถกูตอ้งตามความเป็นจรงิ เวลามนัขาด กปุปธรรม อกุปป

ธรรม อกุปปธรรมคงทีต่ายตวัแบบธรรม ไม่ใช่คงทีต่ายตวัแบบอตัตา 

อตัตาคอืทฏิฐมิานะ คอืความคงทีต่ายตวัแบบพราหมณ์ แต่ถ้ามนัเป็นอกุปปธรรม 

ธรรมะทีม่นัเป็นผลของธรรม เห็นไหม มนัพน้จาก สพฺเพ ธมมฺา อนตฺตา 

ทีว่่า ของมนัไม่เทีย่ง ท าไมมนัถงึมธีรรมแท ้ท าไมมธีรรมเทีย่ง 

มนัมีของท่ีไม่เท่ียง ของท่ีไม่เท่ียงคือสจัจะคือความจริงท่ีมนัไม่เท่ียง ท่ี

เป็นกระแสสงัคม กระแสโลก โลกียปัญญา แต่เวลาปฏิบติัขึ้นไป เราเกิด
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ภาวนามยปัญญา เกิดความจริงขึ้นมา ถ้าเกิดความจริงขึ้นมา เวลาถึงท่ีสดุแล้ว 

เวลาสมุจเฉทปหานแลว้ท าไมเป็นความจริงขึ้นมา น่ีธรรมแท้ไง ธรรมแท้มนัอยู่

ตรงน้ีไง ถ้าธรรมแท้อยู่ตรงน้ี ถ้าคนปฏิบติัจริงมนัจะรู้จริง ถ้าคนปฏิบติัไม่จริง

มนักไ็ม่จริง 

รูจ้ ามนักเ็ป็นอย่างหน่ึง รูจ้ ายงัดนีะ เพราะวา่เวลาเขาสอนกนัอยู่น่ี เขาจะบอกวา่ 

พระเราถ้าไม่มหีลกัเกณฑม์นัจะสอนแบบพราหมณ์ แบบมผีลของวฏัฏะ วฏัฏะแลว้กต็้องมี

เวยีนว่ายตายเกดิ เวยีนว่ายตายเกดิ พระพรหมสรา้ง พระพรหมดลบนัดาล ทุกอย่างต้อง

เป็นไปตามพระเจา้ตดัสนิ 

ไม่ม ี พระพุทธศาสนาไม่สอนอย่างนัน้ พระพุทธศาสนาสอนเรื่องกรรม ท าดไีดด้ ี

ท าชัว่ไดช้ัว่ เราท าอย่างใดไดอ้ย่างนัน้ ถ้าท าอย่างใดไดอ้ย่างนัน้ ทน้ีีกรรมเป็นอจนิไตยเขา้ไป

อกี อจนิไตยหมายความวา่ จติน้ีเวยีนว่ายตายเกดิ การเวยีนวา่ยตายเกดิไม่มตี้นไม่มปีลาย 

เวรกรรมชาตไิหนภพใดมนัจะมาสง่ผลขณะนัน้ ถา้มนัส่งผลขณะนัน้ น่ีมนัเวยีนวา่ยตายเกดิ 

ทีน้ีการแก้กรรมในพระพทุธศาสนา แก้กรรมกนัด้วยภาวนา มนัช าระ

ล้างเลย มนัถอดมนัถอนเลย วิมุตติไปเลย ไม่มาอีกเลย จบส้ินเลย น่ี

พระพทุธศาสนาสอน 

ฉะนัน้ พระเราถ้าไม่มหีลกัเกณฑ ์ เขาว่า ถ้าสอนแลว้มนัจะเขา้ไปสู่พราหมณ์ เขา้

ไปสูก่ารเวยีนวา่ยตายเกดิคงทีต่ายตวัโดยการทีพ่ระเจา้ดลบนัดาล 

แต่พระพุทธศาสนาสอนเรื่องเวรเรื่องกรรม เรื่องการกระท า เรื่องขอ้เทจ็จรงิ เรื่อง

พุทธศาสตร ์ศาสตรท์ีเ่ป็นจรงิ ศาสตรท์ีเ่ป็นจรงิ ทน้ีีศาสตรท์ีเ่ป็นจรงิ ของทีม่อียู่ มอียู่ แต่

ไม่มใีครรู้จรงิ ไม่มใีครเห็นจรงิ กไ็ม่มใีครเขา้ใจ 

แต่องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้เขา้ไปตรสัรูธ้รรมแลว้เอาสิง่น้ีมาเป็นหลกัการ 

เป็นธรรมวนัิย เป็นสจัธรรมใหเ้ราฝึกหดัปฏบิตัขิึน้มา ถ้ามาศกึษา ศกึษากเ็ป็นรูจ้ า มนักไ็ม่

จรงิ พอไม่จรงิมนักม็ปัีญหาอย่างน้ี ทัง้ๆ ทีว่่า “ผมไม่สงสยัเลย” แต่สงสยั 

ฉะนัน้ ท าไมสิง่ทีว่่าไม่เทีย่ง ท าไมมนัมธีรรมแท ้มธีรรมเทีย่งล่ะ 
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สิง่ทีไ่ม่เทีย่งคอืกริยิา คอืวธิกีารทีม่นัจะมวีวิฒันาการ สพฺเพ ธมมฺา อนตฺตา น่ี

ระหว่าง สพฺเพ ธมมฺา อนตฺตา อย่างน้ีไม่เทีย่ง ถ้ามนัเทีย่งขึน้มา อย่างการสอบ อา้ว! 

สอบตก สอบได้ แลว้ก็คงที่ตายตวั สอบตกกต็้องตกตลอดไปหรอื เอง็ไม่ซ่อมหรอื เอง็ไม่

เรยีนซ ้าชัน้หรอื แลว้ปีหน้าไม่สอบใหม่ใช่ไหม ถ้าปีหน้าสอบใหม่ น่ีไง สพฺเพ ธมมฺา อนตฺตา 

ววิฒันาการของมนั มนัต้องมขีองมนั ฉะนัน้ มขีองมนักค็อืการฝึกหดัปฏบิตั ิมนัฝึกหดัปฏบิตัิ

ของมนัขึน้มา 

ถ้ามนัขึน้มา ถ้าถงึทีสุ่ดนะ ถ้ามนัสอบได ้สอบได ้สอบไดผ้่าน ทุกอย่างผ่านหมด 

พอผ่านแลว้มนัจะตกอกีไหม น่ีอกุปปธรรม ธรรมแท ้ คอืเรามวีุฒภิาวะแค่น้ี เราเรยีนจบที่

ไหนมา เรากม็วีุฒภิาวะแค่นัน้ ฉะนัน้ สิง่น้ีมนัเป็นความจรงิ ถ้าความจรงิ ความจรงิทีม่นั

เกดิขึน้มนัต้องปฏบิตัขิึน้มามนัถงึเขา้ใจ 

ทน้ีีเรารูจ้ ากบัรูจ้รงิ เราเอามาบวกกนั ว่าพระพุทธเจา้สอนว่าไม่เทีย่ง เป็นไตร

ลกัษณ์ แลว้ท าไมมนัมธีรรมแท้ล่ะ มนัมธีรรมแท้ไดอ้ย่างไรล่ะ ในเมื่อมนัไม่เทีย่งอยู่แลว้ เหตุ

ใดมนัถงึจะมาเป็นของเทีย่งไดล่้ะ 

ของเทีย่งมนัไม่ใช่เทีย่งแบบอาตมนั มนัไม่ใช่เทีย่งแบบคงทีต่ายตวั ถ้าคงทีต่ายตวั

มนัเป็นเรื่องพระเจา้สรา้ง พระเจา้บนัดาล พระพรหมเป็นผู้สรา้ง ใช่พระพรหมไหม พระพรหม

เนาะ พระนารายณ์ มนัมผีูส้รา้ง มผีูท้ าลาย ถ้าอย่างนัน้มนักเ็ป็นคงที่ตายตวัแบบผู้สรา้ง ผู้

ท าลาย น่ีคอือาตมนั ต้องมอีาตมนั 

แต่น่ีไม่ใช่ ของมนัคงทีต่ายตวั จติเรามอียู่ๆ แต่ไม่คงที่ตายตวั ถ้าคงทีต่ายตวัเป็น

พระอรหนัต์ไม่ได ้ ถ้าคงทีต่ายตวั ช าระลา้งกเิลสไม่ได ้ น่ีไง ตรงน้ีทีว่่ารูจ้รงิกบัรูจ้ ามนั

แตกตา่งกนั ทน้ีีมนัแตกต่างมนัถงึโลกยีปัญญา โลกุตตรปัญญา น่ีมนัถงึสุตมยปัญญา จิน

ตมยปัญญา ภาวนามยปัญญา แลว้ปัญญาอย่างไรมนัถงึช าระลา้ง 

น่ีพูดถงึว่าเหตุผลของเขากอ่น ทน้ีีค าถาม “๑. การท านายว่าใครจะบรรลุธรรม

เมื่อไหร่ อย่างไร หรอืพุทธท านายต่างๆ ครบั” 

น่ีเขาจะบอกว่า ถ้าไม่เทีย่งมนัมอีย่างน้ีไดอ้ย่างไร 

มนัไม่เทีย่งอยู่แลว้ มนัไม่เทีย่งคอืว่ามนัแปรสภาพ เพยีงแต่ว่า การทีว่่าท านายว่า

จะบรรลุธรรมไดเ้มื่อไหร่ สิง่น้ีอนาคตงัสญาณคอืรู้อนาคตไง รูอ้นาคตสิง่ทีว่่าคนน้ีท าอย่างน้ี
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มาๆ มนัต้องเป็นแบบน้ี ฉะนัน้ สิง่ทีว่่า เวลาพระพุทธเจา้ทีพ่ยากรณ์ พยากรณ์พระโพธสิตัว ์

ว่าต่อไปอนาคตกาลจะเป็นศาสดา อย่างนัน้พอพยากรณ์ ถ้ายงัไม่พยากรณ์ เขากท็ า เขาก็

สรา้งสม เพราะคนทีป่รารถนาเป็นพุทธภูมเิยอะมาก เยอะมากเพราะอะไร การปรารถนาทุก

คนกอ็ยากจะปรารถนาใหม้นัสูง ใหม้นัใหญ่โตไวก้่อน แลว้กท็ าไป 

แต่ท าไป พอมนัเกดิปัญญาขึน้ๆ เหน็แลว้ เหน็ว่า ถ้าความสะอาดบรสิุทธิข์องใจก็

เป็นแบบน้ี พระอรหนัต์กม็คีวามสะอาดบรสิุทธิข์องใจเหมอืนกบัพระอรหนัต์ พระศาสดาก็

เหมอืนกบัพระอรหนัต์เหมอืนกนั พระอรหนัต์เหมอืนกนั ความสะอาดบรสิุทธิเ์หมอืนกนั แต่

อ านาจวาสนาบารมทีีแ่ตกต่างกนัคอืการสรา้งสมที่มากกว่า ฉะนัน้ ถ้าเราปฏบิตัจินสามารถที่

เราจะรูแ้จง้แทงตลอดในธรรมได ้ เรากล็าโพธสิตัว์ซะ เราจะสิ้นที่น่ีแหละ คอืจะไม่ไปอกีแลว้ 

คอืจะต้องแบกภาระมนัหนักหน่วงเกินไป ถ้าเอาตวัรอดไดก้จ็ะเอาตวัรอดแลว้ กล็าโพธสิตัว ์

มนักม็าเป็นสาวก มาเป็นพระอรหนัต์ 

แต่ถ้าต่อไปจนองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้พยากรณ์ ถ้าองคส์มเดจ็พระ

สมัมาสมัพุทธเจา้พยากรณ์ไปแลว้ พยากรณ์คอืว่าสรา้งมามากมายจนถงึจะเตม็ บารมจีะ

เตม็ไปขา้งหน้า อย่างน้ีกลบัไม่ได ้ต้องไปขา้งหน้า 

ฉะนัน้ ในสมัพุทเธ หลวงตาท่านพูดอยู่ ในสมัพุทเธ พระพุทธเจา้เปรยีบเหมอืน

เมด็หนิเมด็ทราย คอืมพีระพุทธเจา้อกีมหาศาล แลว้พระพุทธเจา้จะมอีงคเ์ดยีว ว่าเหมอืนกบั

มนัขดัแยง้ องคเ์ดยีว องคเ์ดยีวหมายถงึวา่ เพราะสรา้งบุญญาธกิารมาขนาดนัน้ เวลายุคของ

ท่าน เวลาทีว่า่พระพุทธเจา้พยากรณ์แลว้จะเป็นพระพุทธเจา้ไปขา้งหน้า แต่ถ้ายงัไม่พยากรณ์ 

แต่ทน้ีีว่าการท านาย มนักเ็หมอืนทีห่ลวงปู่ มัน่ท่านพูดไวเ้อง ตัง้แต่หลวงปู่ เจี๊ยะเล่าใหฟั้ง ตัง้แต่

อยู่ทีว่ดัเจดยีห์ลวง “มนัจะมพีระหนุ่มๆ องค์หน่ึงเขา้มาหาเรา” 

หลวงปู่ เจี๊ยะกจ็ าไวเ้ลย “พระหนุ่มๆ มาหาเรา” แลว้กบ็อกว่า “มนัมาแลว้ แต่มนั

ยงัไม่เขา้มา” 

กต็อนทีว่ดัเจดยีห์ลวง หลวงตาแอบดูท่านทางหน้าต่าง 

“มนัมาแลว้แหละ แต่มนัยงัไม่เขา้มาหาเรา” 

แลว้หลวงปู่ เจี๊ยะท่านกเ็ล่า เพราะเราอยู่กบัหลวงปู่ เจี๊ยะ หลวงปู่ เจี๊ยะเล่าใหฟั้ง

ประจ า หลวงปู่ เจี๊ยะท่านอุปัฏฐากหลวงปู่ มัน่อยู่ ๒ ปีกอ่นทีห่ลวงตาจะเขา้ไป เวลามพีระ
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หนุ่มๆ เขา้มา หลวงปู่ เจี๊ยะไปถามหลวงปู่ มัน่เลย “ใช่องคน้ี์ไหม” หลวงปู่ มัน่บอก “ไม่ใช่” 

พอมพีระองคไ์หนเขา้มาทีห่นุ่มๆ นะ แลว้มแีวว คอืว่าท่าทางจะภาวนาด ี หลวงปู่ เจี๊ยะจะ

ถามหลวงปู่ มัน่เลย “ใช่องคน้ี์ไหม” 

“ไม่ใช่” 

แลว้มอียู่วนัทีห่ลวงตาเขา้ไป หลวงปู่ เจี๊ยะกไ็ปถามหลวงปู่ มัน่อกี “ใช่องค์น้ีไหม” 

ไม่ตอบ หลวงปู่ เจีย๊ะเล่าใหฟั้งเอง ไม่ตอบ ไม่รบั เฉยๆ เงยีบๆ แต่ถ้าเป็นองคอ์ื่น

มานะ หลวงปู่ เจี๊ยะจะไปถามว่าใช่องคน้ี์ไหม เพราะหลวงปู่ เจีย๊ะท่านจะนวดหลวงปู่ มัน่ 

หลวงปู่ มัน่กบัหลวงปู่ เจี๊ยะท่านรกักนัเหมอืนพ่อกบัลูก เหมอืนกบัหลวงตากบัหลวงปู่ มัน่

เหมอืนกนั ไปถามว่าใช่องคน้ี์ไหม ถ้าไม่ใช่ท่านจะบอกว่าไม่ใช่ ไม่ใช่ แต่วนัทีห่ลวงตาเขา้

ไป แลว้พอหลวงปู่ เจี๊ยะท่านว่าน่าจะมแีวว ท่านกเ็ขา้ไปถามอกี เขา้ไปถามกโ็ดนเขกหวั

เลย ท่านบอกว่าจะไปถามอะไรกต็้องป๊อกหน่ึงก่อน ถามว่าใช่องคน้ี์ไหม 

ท่านบอกว่าหลวงปู่ มัน่ท่านไม่ปฏเิสธ แลว้กไ็ม่รบั เฉยๆ แต่ถ้าเป็นองคอ์ื่นนะ 

ปฏเิสธเลย ไม่ใช่ๆๆ แต่ท่านพยากรณ์ไวก้อ่นหน้านัน้ว่าจะมพีระหนุ่มๆ องค์หน่ึงเขา้มาหาเรา 

พระองค์น้ีจะเป็นหลกัของกรรมฐานทัง้ทางโลกและทางธรรม ทางธรรมคอืท่านจะไดท้รง

ธรรมทรงวนัิยของหลวงปู่ มัน่ต่อเน่ืองมา ทางโลก โครงการช่วยชาต ิทางโลก ท่านไดส้รา้งสม 

เขาถามว่า การท านายวา่ใครจะบรรลุธรรมเมื่อไหร่ อย่างไร หรอืพุทธท านาย ถ้า

มนัไม่เทีย่ง ท านายไดอ้ย่างไรล่ะ มนัไม่เทีย่ง พระพุทธเจา้สอนไม่เทีย่ง 

ไม่เทีย่ง ไม่เทีย่งคอืกริยิา ไม่เทีย่งคอืวธิกีาร แต่บุญญาธกิาร ถ้าคนทีส่รา้งมา 

บุญญาธกิารทีห่ลวงตาท่านไดส้รา้งอดตีชาตขิองท่านมา แลว้หลวงปู่ มัน่ท่านสอนเทวดา 

ท่านสอนอนิทร์ สอนพรหม ท่านรูผ้ลของวฏัฏะ ท่านรู้ว่าจติดวงใดสรา้งมาและไม่สรา้งมา 

ดวงใดสรา้งความเลวมา พระทีม่าอยู่กบัท่าน ท่านบอกว่าองค์น้ีดื้อมาก องค์น้ีใชไ้ม่ได ้องคน้ี์

ดีๆ  ท่านมองถงึอดตีชาตเิลย แต่ท่านไม่พูดออกมา ถ้าพูดออกมาแลว้มนักอ็วดอุตตรมินุสส

ธรรม ทัง้ๆ ทีท่่านมจีรงิ แต่ท่านไม่พูด ไม่พูดเพราะอะไร 

ไม่พูดเพราะกลวัไอพ้วกพระขีเ้ท่อมนัจะจ าขีป้ากท่านไปหากนิ ไอพ้ระที่เขา้มาอยู่

กบัท่าน ทีไ่ปแสวงหาผลประโยชน์ ไม่ไดไ้ปคดิเรื่องจะไปช าระลา้งกเิลส ไม่ไดค้ดิเรื่องท า

คุณธรรม จะไปอยู่กบัท่าน จะไปชุบตวั ชุบตวัแลว้กจ็ะไปฟังว่าท่านพูดอะไร แลว้กจ็ะเอา
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ค าทีท่่านพูดนัน่น่ะเอามาเป็นยีห่อ้ของตวั แลว้กเ็ทีย่วไปโฆษณาหากนิน่ะ ท่านถงึไม่พูด

ออกมาเป็นสาธารณะ แต่ท่านพูดกบัหลวงตา พูดกบัหลวงปู่ เจี๊ยะ เพราะองคท์ีอุ่ปัฏฐากคอื

ท่านไวใ้จ องคท์ีอุ่ปัฏฐากคอืไดคุ้น้เคยกบัท่าน แลว้คุน้เคย มนัไวเ้น้ือเชื่อใจได ้มนักพ็ดูได้

ใช่ไหม ถา้มนัไวเ้น้ือเชื่อใจไม่ได ้ใครจะกลา้พดูดว้ย คนทีเ่ขาจะพูดดว้ย เขาพดูคนทีไ่วเ้น้ือ

เชื่อใจได ้ เขาถงึพดูใหฟั้ง แลว้สิง่ทีห่ลวงปู่ เจี๊ยะกบัหลวงตาท่านไดเ้กบ็สะสมน้ีมา ท่านเกบ็

ของท่านมา 

ฉะนัน้ ค าว่า “การท านายวา่ใครจะบรรลุธรรมเมือ่ไหร่ อย่างไร พุทธท านายมนัมี

ไดอ้ย่างไร” 

มนัมไีดต้่อคนทีเ่ขามคุีณธรรม มนัมไีดต้่อคนทีเ่ขาท าได ้ มนัมไีดก้บัคนทีเ่ขามี

อ านาจวาสนาบารม ีมนัมไีม่ไดส้ าหรบัพวกเราน่ี ไอพ้วกโง่ๆ  น่ี ไอพ้วกยงัสงสยัอยู่น่ี 

ไอพ้วกทีบ่อกว่าไม่สงสยัเลย รูแ้จง้หมด ไอพ้วกน้ีไม่รูเ้รื่อง แต่คนทีเ่ขารูน้ะ เขา

เกบ็ไวข้า้งใน เขาไม่พูดหรอก เขาพูดแต่คนทีไ่วเ้น้ือเชื่อใจกนัได ้

คนทีไ่วเ้น้ือเชื่อใจไม่ได ้ พูดออกไปมนัเป็นดาบสองคม มนัเป็นโทษของศาสนา 

คนทีไ่วเ้น้ือเชื่อใจไม่ได ้ เขาสตบิกพร่อง เขาไม่มคีวามรอบคอบ แลว้เขากไ็ปพดูเป็น

สบัปลบั พูดสพัเพเหระทัว่ๆ ไป กลายเป็นเรื่องการเขา้ผทีรงเจา้ไปเลย มนัเลยกลายเป็นเรื่อง

ของพราหมณ์ กลายเป็นเรื่องของอตัตา กลายเป็นเรื่องของเทพบนัดาล ต้องเป็นอย่างนัน้

ไปเลย 

ไม่ใช่ มนัเป็นไปตามสจัจะ มนัเป็นไปตามอ านาจวาสนา มนัเป็นไปตามจติใจทีไ่ด้

สรา้งสมบุญญาธกิารมา แลว้ผูท้ีเ่ขารูอ้นาคตงัสญาณ เขารูอ้ดตีอนาคต เขารูส้ ิง่ที่ไปที่มา มนั

ไม่เทีย่งอยู่แล้ว มนัไม่เทีย่ง แต่เขาสรา้งของเขามา บารมมีนัเต็มอย่างนัน้มา 

เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ตัง้อคัรสาวกเบื้องซ้ายและเบื้องขวา เวลา

พระสารบีุตร พระโมคคลัลานะมาจากสญัชยั จะไปขอบวช “นัน่อคัรสาวกเบื้องซ้ายเบื้อง

ขวาของเรามาแลว้” น่ียงัไม่ไดบ้วชเลยนะ 

แลว้พอพระโมคคลัลานะ พระสารบีตุรส าเรจ็เป็นพระอรหนัต์แลว้ องคส์มเดจ็พระ

สมัมาสมัพุทธเจา้ตัง้ขึน้มาเป็นอคัรสาวกเบื้องซ้ายและเบื้องขวา พระตเิตยีนกนัหมดเลย บอก



ไม่ขดัไม่แยง้ ๑๗ 
 

©2020 www.sa-ngob.com 

พระพุทธเจา้ล าเอยีง ถา้พระพุทธเจา้ไม่ล าเอยีง พระพุทธเจา้ต้องตัง้พระอญัญาโกณฑญัญะ 

เพราะพระอญัญาโกณฑญัญะเป็นสงฆอ์งคแ์รก ต้องเป็นอคัรสาวกเบื้องซ้ายและเบื้องขวา 

พระพุทธเจา้บอกไม่ใช่ เราไม่ไดล้ าเอยีง มนัเป็นสมบตัขิองเขา พระโมคคลัลานะ 

พระสารบีุตรเขาสรา้งอ านาจวาสนาของเขามา เขาปรารถนาเป็นพระอคัรสาวกเบื้องซ้ายเบื้อง

ขวาของเขามา เขาสรา้งบารมขีองเขามา เป็นสมบตัขิองเขา เขาแค่เดนิมาแลว้เอาสมบตัขิอง

เขาเท่านัน้เอง องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ไม่สามารถเอาสมบตัขิองใครไปใหค้นอื่นได ้

มนัเป็นสมบตัขิองเขา เขาสรา้งของเขามาเอง น้ีอยู่ในพระไตรปิฎก 

น่ีเหมอืนกนั ถ้าคนเขา้ใจแลว้ รูจ้รงิแลว้ มนัจะไม่รูจ้ า เพราะรูจ้ ามนักไ็ม่รูจ้รงิ ถ้า

ไม่รูจ้รงิมนักเ็ลยงงๆ ทัง้ๆ ทีว่่าไม่สงสยั 

เราดใีจอยู่อนัหน่ึงทีว่่า ผมไม่สงสยั ผมเป็นเพยีงผูเ้ดนิตาม แลว้ยงัเป็นผูท้ีม่จีติใจ

ทีม่ัน่คง 

เรื่องอย่างน้ีมนัเป็นเรื่องของกเิลส มนัเป็นเรื่องของอวชิชาความไม่รูท้ าใหส้งสยั 

แลว้ถ้าเรื่องนี้มนัไม่เขา้มาบัน่ทอนหวัใจของเรา เราพอใจแค่น้ี เราไม่ต้องการใหส้ิง่ทีม่นัเกดิ

ความสงสยัน้ีมาบัน่ทอนความวริยิะ ความอุตสาหะของจิตใจของเรา เพยีงแต่น้ีเราอธบิายให้

ฟังว่ามนัมอีย่างน้ีๆ เพื่อจะไดไ้ม่ให้มนัมาบัน่ทอนความมุมานะ ความหมัน่เพยีรของใจเรา 

ไม่ต้องการตรงน้ี เราไม่ต้องการบัน่ทอนตรงนัน้ แต่เราจะพูดใหเ้ขา้ใจเฉยๆ 

“๒. ลกัษณะการบรรลุธรรม เช่น พระโสดาบนัตดัสงัโยชน์ ๓ และมอีะไรบา้ง 

มรรคมอีงค ์๘ เป็นต้น เมื่อไม่เทีย่ง ๑๐๐ เปอรเ์ซ็นต์ ไม่แน่ เหตุใดจงึต้องมมีรรค ๘” 

อรยิสจัไง มรรค ๘ อรยิสจัอยู่ในธมัมจกัฯ ค าว่า “มรรค ๘” มรรค ๘ หมายถงึว่า

สจัจะทีว่่า ธรรมะมอียู่แลว้ๆ องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ตรสัรู้ธรรมขึน้มาดว้ยอาส

วกัขยญาณ องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าตรสัรูธ้รรมดว้ยวชิชา ๓ 

บุพเพนิวาสานุสตญิาณ จุตูปปาตญาณ อาสวกัขยญาณ ช าระลา้งกเิลสไปแลว้ น่ีคอืมรรค 

๘ มรรค ๘ ในอาสวกัขยญาณ น่ีมรรค ๘ 

ฉะนัน้ สิง่ทีอ่งคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ตรสัรูธ้รรมขึน้มาดว้ยมรรค ๘ พระศรี

อรยิเมตไตรยอนาคตกจ็ะมาตรสัรูด้ว้ยมรรค ๘ พระพุทธเจา้ พระพุทธเจา้กกุสนัโธ 
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พระพุทธเจา้ตัง้แต่ ๓ องค์มา องคส์มเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจา้องค์ที ่๔ กต็รสัรูด้ว้ยมรรค ๘ 

เหมอืนกนั 

แลว้มรรค ๘ เรากไ็ปคดิกนัดว้ยปัญญา ดว้ยทางโลก เหน็ไหม ดว้ยปัญญา ดว้ย

การศกึษา ดว้ยทางวชิาการว่ามรรค ๘ ต้องเป็นอย่างนัน้ ด ารชิอบ งานชอบ เพยีรชอบ งาน

กค็อืงานอย่างนัน้ ใครมหีน้าทีก่ารงานอย่างไรทีส่ะอาดบรสิุทธิก์น่ี็คอืมรรค ๘ คอืวชิาชพี 

คอืสมัมาอาชวีะ แลว้กจ็ะไปเถยีงกนันะ วชิาชพีอะไร กจ็ะเถยีงกนัแลว้ วชิาชพีกูบรสิุทธิ ์

เออ! จะเถยีงกนัเลย วชิาชพีมงึไม่บรสิุทธิ ์วชิาชพีกูบรสิุทธิ ์เออ! กูจะเป็นมรรค ๘ มงึไม่เป็น

มรรค น่ีมนัวชิาชพีทางโลก 

แต่ถา้มนัเป็นสมัมาอาชวีะ มนัเป็นวชิาชพีดว้ยมรรค ดว้ยมรรคมนัเป็นเรื่องใจ เรื่อง

ใจกเ็ขา้มาทีม่รรค ๘ น่ีไง ถ้ามนัไม่เขา้ตรงน้ี ถ้าไม่เขา้มรรค มนัไม่เขา้สู่มรรคญาณ ไม่เขา้สู่

มรรคญาณ มนัไม่เกดิภาวนามยปัญญา ไม่เกดิปัญญาญาณ ถ้าไม่เกดิปัญญาญาณ มนัช าระ

ลา้งกเิลสไม่ได ้ถ้ามนัช าระกเิลสไม่ได ้มนักต็ดัสงัโยชน์ไม่ได ้ถ้ามนัจะตดัสงัโยชน์ได ้มนัก็

ต้องตดัสงัโยชน์ไดด้ว้ยมรรค มรรคคอืภาวนามยปัญญา แลว้ปัญญามนัจะเกดิอย่างไรล่ะ 

แน่นอน มนัชดัเจนแน่นอนอยูแ่ลว้ เพยีงแตว่่า ไอน่ี้เขาบอกวา่ ถ้ามนัเป็นของไม่

เทีย่ง มนัไม่ม ี

เราจะคดิอย่างนัน้กไ็ด ้ ไม่เทีย่งคอืไม่แน่นอน ทฤษฎีไม่แน่นอน ทฤษฎไีม่จรงิ 

ทฤษฎอีนิจจงั 

อา้ว! แลว้มนัเกดิความแน่นอนไดอ้ย่างไรล่ะ มนัเกดิธรรมะแทไ้ดอ้ย่างไรล่ะ 

น่ีไง สพฺเพ ธมมฺา อนตฺตา กุปปธรรม อกปุปธรรม ถ้าอกุปปธรรมมนัจะเป็น

ความจรงิ 

ลกัษณะ เขาถามว่า “ลกัษณะของการบรรลุธรรม เช่น พระโสดาบนัตดัสงัโยชน์ ๓ 

มนัไม่มอีะไร แลว้มนัมมีรรค ๘ ขึน้มาไดอ้ย่างไร ในเมื่อมนัไม่เทีย่ง มนัไม่เทีย่ง ๑๐๐ 

เปอรเ์ซน็ต์ มนัไม่แน่ ไม่แน่ ท าไมต้องมมีรรค” น่ีค าถามนะ 

ค าถาม จะบอกว่า ค าถามน่ีคนถามยงังงนะ คนถามปฏบิตัแิลว้ตวัเองกง็งใน

ความเหน็ของตวั เพราะเราไปเอาเรื่องโลกยีปัญญากบัโลกุตตรปัญญา เรื่องวทิยาศาสตร ์
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เราพูด เราเน้นย ้าประจ าเลย วิทยาศาสตรแ์ก้กิเลสไม่ได้ วิทยาศาสตรแ์ก้

กิเลสไม่ได้ วทิยาศาสตรเ์ป็นความคดิของโลก ทฤษฎ ี เป็นความจรงิ ความจรงิของโลก 

วทิยาศาสตร ์ เป็นผลทางวทิยาศาสตรจ์รงิๆ นะ แต่กเิลสน้ีเป็นนามธรรม กเิลสมนัปลิ้น

ปลอ้น กเิลสมนัเหน็แก่ตวั กเิลสมนัเจา้เล่ห ์ วทิยาศาสตรก์ค็อืวทิยาศาสตรใ์ช่ไหม แลว้กูก็

พลกิวทิยาศาสตรเ์ป็นของกูเลยนะ พลกิวทิยาศาสตรม์าเลย พลกิวทิยาศาสตรม์า กเิลสเอามา

ใชไ้ง 

วทิยาศาสตรเ์ป็นอย่างน้ี วทิยาศาสตร์เป็นวทิยาศาสตร ์ เป็นทฤษฎี กเิลสมนัยิม้เลย 

มนัหลบเลีย่งเขา้ไป หลบในทางทฤษฎ ีหลบไปหลบมา บงัหน้าบงัหลงัอยู่กบัวทิยาศาสตร ์

แลว้มนับอกเป็นพระอรหนัต์ 

วิทยาศาสตรแ์ก้กิเลสไม่ได้ แต่มรรคญาณนะ หลวงตาท่านพดูอย่างน้ี 

ท่านบอกนะ เวลาญาณมนัเกิด ช าระล้างกิเลส มนัสะอาดบริสุทธ์ิ มนัไม่มีท่ีอยู่ท่ี

อาศยั กิเลสไม่สามารถอาศยัอยู่ในจิตดวงนัน้ได ้ภวาสวะนัน้โดนท าลายหมด ไม่

มีอณูใดๆ เลยท่ีมคีวามสกปรก ไม่มีอณูใดๆ เลยท่ีพญามารอาศยัอยู่ได้ ถ้ามนั

ท าลายภวาสวะ ท าลายภพทัง้หมด พอเป็นธรรมแท้ๆ ขึ้นมา ท่านบอกว่า มนั

ละเอียดลึกซึ้งเข้าได้กบัเมด็หินเมด็ทราย เข้าได้กบัทุกๆ ส่ิงในวฏัฏะมนักว้างขวาง

ขนาดนัน้น่ะ ฉะนัน้ มนักว้างขวางขนาดนัน้ เวลามนัท าได้มนัถึงต้องเป็นมรรค 

๘ ไง 

มรรค ๘ จะบอกว่า เป็นโสดาปัตตมิรรค สกทิาคามมิรรค อนาคามมิรรค 

อรหตัตมรรค อรหตัตมรรคเป็นญาณหยัง่รู้ ละเอยีดลกึซึ้งทีเ่ป็นปัญญาไม่ได ้ทีเ่ป็นความคดิ

ทีก่ระดกุกระดกิ ทีจ่ะเป็นสิง่ทีเ่ป็นวตัถ ุเป็นสิง่ทีจ่บัต้อง ไม่ได ้มนัจะละเอยีดซมึซบั ช าระลา้ง 

ไม่มแีมแ้ต่อณูใดเลยทีป่ล่อยใหม้อีวชิชาหลบซ่อนได ้ท าไดช้ดัเจนขนาดนัน้ ฉะนัน้ สิง่ทีม่นั

ท าไดข้นาดนัน้มนัถงึจะเป็นความจรงิไง 

ฉะนัน้ “ลกัษณะของการบรรลุธรรม” น่ีเขาว่า 

อธบิายอย่างไรกส็งสยั แลว้อธบิายไป เอง็กส็งสยั กกูส็งสยั เดีย๋วเอง็กบักูมา

ทะเลาะกนั ต่างคนต่างสงสยั เอง็กส็งสยั ขา้กส็งสยั แลว้กต็าบอดคล าชา้ง แลว้กค็ล าไปคล า

มา เดีย๋วกก็ลายเป็นพราหมณ์ไปเลย กลายเป็นทรงเจา้ จะเขา้แลว้นะ สัน่เลยนะ พอมาถงึนะ 
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พ่วง! พระโสดาบนั เขา้มาเลย พ่วง! โสดาบนัเลย เหน็ไหม จากทีไ่ม่มหีลกัมเีกณฑม์นักจ็ะ

ไหลไปแบบนัน้น่ะ เพราะใจไม่มหีลกัมเีกณฑ์ ใจไม่มหีลกัมนักอ็าศยัสิง่ทีว่่าโลกเขาเชื่อถอื

กนั แลว้กเ็อาสิง่นัน้เป็นหลกัเกณฑ ์แลว้ไหลไปนะ ศาสนามนัถงึจะไม่เหลอืไง ศาสนาพุทธ

เลยกลายเป็นทรงเจา้เขา้ผไีปไง 

การทรงเจา้เขา้ผน่ีีถอืมงคลตื่นข่าว ขาดจากไตรสรณคมน์ ขาดจากการเป็นชาว

พุทธ ชาวพุทธตอ้งถอืพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ถอืไตรสรณคมน์ เป็นพุทธมามกะ แลว้

ประพฤตปิฏบิตัติามความเป็นจรงิขึน้ไป ถ้าตามความเป็นจรงิขึน้ไป ถ้ามคีรูบาอาจารยข์ึน้

ไป สิง่ทีถ่ามมามนัจบไง ขอ้สงสยักค็อืสงสยั เราตอบแลว้ 

“ผมไม่ไดส้งสยัในธรรมค าสอนแต่อย่างใด ผมเป็นเพยีงผูเ้ดนิตาม กด็ว้ยมองอย่าง

เถรตรง พบว่าสจัจะนัน้มนัขดักนัเอง จงึมคีวามสงสยั จึงเรยีนถามดว้ยใจจรงิครบั สาธุ” 

สจัจะเป็นสจัจะ มนัเป็นโลกียปัญญากบัโลกตุตรปัญญา ไม่มีการขดั

กนัเอง ถ้าขดักนัเองนัน้คือธรรมปลอม ธรรมแท้ขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมั

พทุธเจ้าจะไหลลื่น จะวิวฒันาการ จะปรบัปรงุ จะพฒันาการของมนัเป็นชัน้เป็น

ตอนขึ้นไป ธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าไม่มีขดัแย้ง 

มกีารขดัการแยง้กข็ดัรฐัธรรมนูญไง เถยีงกนัอยู่น่ี มงึกว็่ามงึขดั กูกว็า่กูขดั มขีดัมี
แยง้กบัรฐัธรรมนูญ ใชไ้ม่ได ้ มกีารขดัและการแยง้กบัสจัธรรม ไม่เป็นธรรม ธรรมขององค์
สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ไม่มขีดัไม่มแียง้ มนัจะมวีวิฒันาการ พฒันาการของมนัขึน้ไป
จนถงึทีสุ่ดแห่งทุกข ์เอวงั 


