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ถาม : เรื่อง “สมมุตหินอ” 

กราบนมสัการหลวงพ่อครบั โลกนี้ลว้นสมมุตหินอ ขอหลวงพ่อเมตตาดว้ย

ครบั 

ตอบ : พูดถงึเวลาถามมานี่ถามมาดว้ยความเหน็ของตน ดว้ยความเหน็ของตนคอื

ตนปฏบิตัแิลว้พจิารณาในโลกน้ี โลกน้ีเป็นสมมุต ิ นี่กเ็ป็นเรื่องหนึ่งนะ ถ้าเราปฏบิตัิ

แลว้เราพจิารณาของเราเองว่าโลกน้ีลว้นแตเ่ป็นของสมมุต ิ

ถ้าโลกนี้เป็นของสมมุต ิ จติใจมนักส็งัเวช ถ้าจติมนัสงัเวช อย่างนี้เป็นการ

ปฏบิตัธิรรมอย่างหนึ่ง เป็นการปฏบิตัธิรรม เพราะการปฏบิตัธิรรมมนัแตกต่าง

หลากหลาย วธิกีารมนัแตกต่างหลากหลาย จะปฏบิตัธิรรมอย่างไรกไ็ด ้ ถ้ามคีวาม

สนใจใฝ่รู ้ใฝ่ปฏบิตั ิใฝ่หาคุณงามความดใีหห้วัใจไดส้มัผสั 

ถ้าการปฏบิตันิะ การปฏบิตัอิย่างใดกไ็ด ้ขอใหม้คีวามตัง้ใจแลว้ปฏบิตัดิ ีแลว้

ปฏบิตัไิปดว้ยความมุมานะ ดว้ยความมุมานะบากบัน่ ดว้ยความปฏบิตัขิองตน ถ้ามี

ความรูเ้หน็สิง่ใด มคีวามปฏบิตัไิปอย่างใด อนันัน้เป็นประสบการณ์ ประสบการณ์ เหน็

ไหม ปัจจตัตงั รูจ้ าเพาะตนๆ จะมากน้อยแค่ไหน 

ฉะนัน้ ถ้าคนทีป่ฏบิตัโิดยมสีตปัิญญา โลกนี้ลว้นแต่เป็นของสมมุตทิัง้นัน้น่ะ 

หลวงพ่อขอเมตตาธรรมดว้ย 

เพราะว่าถ้าเราปฏบิตัไิป เราบอกว่า สรรพสิง่ในโลกนี้เป็นของสมมุต ิ เป็นของ

ชัว่คราว 



ไม่รู้หนอ ๒ 
 

©2020 www.sa-ngob.com 

ถ้าเป็นของชัว่คราว จติใจมนักไ็ม่เสพสิง่นัน้ จติใจมนักไ็ม่ยดึมัน่ถอืมัน่ ถ้า

จติใจไม่ยดึมัน่ถอืมัน่ อนันี้เป็นแนวทางปฏบิตั ิถ้าแนวทางปฏบิตันิะ แตถ่้าบอกว่า สมมุติ

หนอ รูเ้ท่าหนอ เหน็ความเป็นไปในหวัใจหนอ อนัน้ีถา้เป็นแนวทางปฏบิตัแิบบนี้ 

เวลาเราบอกว่าแนวทางปฏบิตัมินัเปิดกวา้ง ใครปฏบิตัอิย่างไรกไ็ด ้ ใครปฏบิตัิ

โดยปฏบิตัธิรรมสมควรแก่ธรรมตามความเป็นจรงิแบบนัน้คอืวุฒภิาวะของใจ ถ้าใจ

ของคนอ่อนแอท าสิง่ใดกล็ม้ลุกคลุกคลานทัง้นัน้น่ะ จติใจของคนถ้ามนัพยายามปฏบิตัิ

แลว้มนัยนืขึ้นมาได ้ คอืมสีตมิปัีญญา มนัเหน็โลกนี้เป็นสมมุตมินักส็งัเวชนะ เหน็สรรพ

สิง่ในโลกนี้มนัเป็นของชัว่คราว มนัไม่จรงิไม่จงั เราไปยดึมัน่ถอืมัน่ มแีต่ความทุกขค์วาม

ยาก อนันี้มนัเป็นปัญญาอบรมสมาธิ 

ค าว่า “ปัญญาอบรมสมาธ”ิ เพราะอะไร เพราะเขามสีตมิปัีญญา เขาปฏบิตัขิอง

เขาด้วยความเป็นจรงิ แลว้เขาก็รูจ้รงิของเขา แต่วุฒภิาวะจติใจของเขายงัอ่อนแออยู่ เขา

กรู็ไ้ดแ้ค่นี้ไง 

แต่ถ้าเป็นปฏบิตัติามกรรมฐานล่ะ ถ้าปฏบิตัติามกรรมฐานเขาจะท าความ

สงบของใจ อย่างเช่นสรรพสิง่ในโลกนี้เป็นสมมุต ิ นี่กเ็ป็นปัญญาอบรมสมาธ ิ มนัเป็น

ปัญญาไง ปัญญาแยกแยะ ปัญญาศึกษามาขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจ้า สิง่นี้

มนัเป็นปรยิตั ิมนัเป็นการศกึษามา ศกึษามามนักแ็ค่ไปจ ามา ความจ า 

ความจ า การศกึษาคน้ควา้เป็นสุตมยปัญญา แลว้เรามาใชใ้คร่ครวญพจิารณา

ของเรา มนัเห็นแล้วมนักส็งัเวช พอมนัสงัเวช เหน็ไหม โลกนี้สกัแต่ว่าของสมมุติ แต่

จติใจของเรามนัไม่มกี าลงัพอ มนักส็ลดสงัเวช สลดสงัเวช มนักป็ล่อยวาง การปล่อยวาง

มนัเป็นสมัมาทฏิฐิ คอืการปล่อยวางตามความเป็นจรงิ เพราะการปฏบิตั ิ เราปฏบิตัแิลว้

เรายงัมเีป้าหมายของเรา เรามศีลี เราจะปฏบิตัสิมาธ ิ แลว้เราจะปฏบิตัภิาวนามย

ปัญญา มนัจะเกิดปัญญาต่อไปภาคหน้า อนัน้ีมนัเป็นสมัมาทฏิฐ ิ

สมัมาทฏิฐคิอืว่าเราปฏบิตัมินัเป็นกริยิา มนัเป็นวธิีการทีเ่ราประพฤตปิฏบิตั ิ

มนัจะมปีระสบการณ์ มกีารกระท าของใจเป็นตามความเป็นจรงิ มนัจะเกดิมรรค

เกดิผลขึน้ไป มนัมเีป้าหมายขา้งหน้าคอืเราจะหวงัมรรคหวงัผล ถ้าเราหวงัมรรคหวงั
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ผลนะ มนัมเีป้าหมายไปขา้งหน้าไง มนัไม่นอนจมไง เหน็ไหม อย่างนี้กเ็ป็นปัญญา

อบรมสมาธ ิถ้าเป็นปัญญาอบรมสมาธิ 

ทนีี้ถ้าปัญญาอบรมสมาธ ิ เวลาปฏบิตัเิขา้ไปแลว้ “โลกนี้มนักเ็ป็นสมมุตหินอ 

มนักเ็ขา้ใจหมดแลว้ ท าไมมนัเป็นอย่างนี้ ท าไมมนัเป็นอย่างนี้” ทุกคนจะถามว่าปฏบิตัิ

ไปแลว้ท าไมมนัเป็นอย่างนี้ ปฏบิตัแิลว้ท าไมมนัไม่ก้าวหน้า 

ถ้าอย่างน้ีปับ๊ กรรมฐานเรากบ็อกว่าต้องท าความสงบของใจ 

ศีล สมาธิ เกิดปัญญา 

ถ้ามสีมาธ ิ สมาธคิอือะไร สมาธคิอืความสงบร่มเยน็ของใจ ถ้าใจสงบร่มเยน็

แลว้กม็กี าลงั เขาว่าจติตอ้งมกี าลงั ก าลงัไม่พอ กรรมฐานเขาคุยกนัว่าก าลงัพอหรอื

ก าลงัไม่พอ ถา้ก าลงัพอ ถ้าจติมนัสงบแลว้มสีตมิปัีญญามนักฟ็าดฟัน มนัก็แยกแยะ

ของมนั มนัเกดิภาวนามยปัญญาต่อไปขา้งหน้า 

แต่ถ้ามนัใชปั้ญญาในปัจจุบนัน้ีเขาเรยีกว่าโลกียปัญญา ปัญญาเกิดจาก

ความรูส้กึนึกคดิ มนักเ็ป็นปัญญาอบรมสมาธ ิถ้าปัญญาอบรมสมาธ ิถ้ามสีตปัิญญามนั

กส็มมุตหินอ มนัเป็นสมมุตไิปทัง้นัน้น่ะ สมมุตหินอ เขา้ใจหนอ เขา้ใจหนอ 

นี่พูดถงึว่า ถ้าคนปฏบิตัติามสมัมาทฏิฐ ิ ความเหน็ถกูตอ้งดงีาม มนักป็ฏบิตัิ

ต่อเนื่องไป โอกาสข้างหน้ามนัก็เจรญิงอกงามไป ถ้างอกงามไป เจรญิงอกงามไป 

แต่ถ้าบอกโลกน้ีมนัเป็นของสมมุตหินอ แลว้ท าอย่างไรต่อไป ท าอย่างไร

ต่อไป 

อย่างนี้เรายงัมโีอกาส เพราะเรายงัมว่ีาเราจะตอ้งปฏบิตัไิปได้ แต่ถ้ามนัเป็น

แนวทางปฏบิตัทิีใ่ครปฏบิตัมิาแนวทางหนึ่ง ว่ารูเ้ท่าหนอ สรรพสิง่รูร้อบ รูค้วาม

เคลื่อนไหว รูห้นอๆ...มนัหนอไปไหนล่ะ ถ้ารูห้นอ เขา้ใจหนอ สรรพสิง่นี้เขา้ใจทุก

อย่าง แลว้ท าอย่างไรต่อ ท าอย่างไรต่อ 
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นี่ไง บอกว่าแนวทางปฏบิตัมินัมแีตกต่างหลากหลาย แตกต่างหลากหลาย 

ปฏบิตัอิย่างไรก็ได ้ ถ้าเรามสีตมิปัีญญามนัจะเจรญิก้าวหน้า มนัจะงอกงามไปขา้งหน้า 

ความงอกงามไปขา้งหน้าเพราะมนัเป็นสมัมาทฏิฐ ิมนัมคีวามเหน็ถูกตอ้งดงีาม 

แต่ถ้ามนัเป็นมจิฉาทฏิฐ ิ ถ้าเป็นมจิฉาทฏิฐ ิ กเ็ขา้ใจหนอ กรู็เ้ท่าทนัทุกอย่าง

แลว้ แลว้ท าอย่างไรต่อ เพราะมนัไม่มกี าลงัไง มนัไม่มสีมาธ ิ ไม่มสีมาธ ิ ไม่มกี าลงั แต่

เพราะว่าเราศึกษามา ศึกษา เราเขา้ใจ เราใชปั้ญญาใคร่ครวญ เขาเรยีกโลกยีปัญญา 

ถ้าเป็นโลกยีปัญญา ถ้าเป็นสมัมาทฏิฐมินักเ็ป็นปัญญาอบรมสมาธ ิ ถ้าเป็น

สมัมาทฏิฐนิะ สมัมาทฏิฐแิบบว่า รูห้นอ เขา้ใจหนอ ไอน้ี่มนัแค่พืน้ฐาน เบสกิ คอืใจไม่

มกี าลงั ใจยงัท าอะไรไม่ได ้ เหมอืนนักกฬีาเลย นักกีฬาก่อนจะเล่นกฬีาสิง่ใดเขากต็อ้ง

ออกก าลงักายใหแ้ขง็แรงขึน้มาก่อน แขง็แรงแลว้ เทคนิคต่างๆ เขากม็าฝึกเอาทหีลงั 

พรสวรรค ์เขาพยายามฝึกหดัขึน้มา 

นี่กเ็หมอืนกนั ถ้ารูเ้ท่าทนัหนอ แล้วหนอคอือะไรต่อไปล่ะ หนออะไรต่อไป 

เพราะมนัจบแลว้ เขา้ใจทุกอย่างมนักห็ยุดหมด แลว้จะท าอย่างไรต่อ แลว้มอีะไร

ต่อเน่ืองไปล่ะ แลว้ท าอย่างไรต่อ 

มนัต่อเน่ืองไปไม่ได ้ เพราะจตินี้เกดิดบั ความรูส้กึของคนมนัเกดิดบั แลว้

ความเกดิดบั เพราะเราไม่มสีตไิม่มปัีญญา ไม่มกี าลงั มนัถงึจบักาย เวทนา จติ ธรรม

ไม่ได้ 

ความรูส้กึนึกคดินี้เป็นธรรมารมณ์ ถ้าความรูส้กึนึกคดิ จติเหน็อาการของจติ 

ถ้าจติมนัสงบ มปัีญญาแลว้มนัจะจบัได ้ จบัความรูส้กึนึกคดิ ความรูส้กึนึกคดิ อารมณ์

มนัเป็นวบิากแล้วนะ เพราะมนัเสวย ปฏสินธจิติมนัเสวยรูป เวทนา สญัญา สงัขาร 

วญิญาณ มนัเสวยมาแลว้ เสวยแลว้ถงึเป็นอารมณ์ความรูส้กึ ไอน้ี่มนัเป็นปลายเหตุ

แลว้ ถ้าเราจบัปลายเหตุได ้ถ้าจติเหน็อาการของจติ ถ้าจติมนัสงบแลว้มกี าลงัมนัจะจบั

ได ้

ถ้าจติมนัเป็นมจิฉาทฏิฐิ มนัไม่มกี าลงั มนัเกิดดบัๆ กเ็ราเกิดดบั กก็เิลสเกดิ

ดบั ทุกอย่างกเ็กดิดบั มนักเ็กดิแล้วกด็บั เกดิก็รู ้ดบักรู็ ้ รูแ้ลว้ท าอย่างไรต่อ รูก้แ็ค่นัน้ 
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เป็นมจิฉาทฏิฐไิปไง เป็นมจิฉาทฏิฐไิปเลยเพราะจติมนัไม่กา้วเดนิต่อไป จติไม่เห็น

อาการของจติแลว้ไม่มกีารแยกแยะไป ถ้าจติเหน็อาการของจติแลว้มกีารแยกแยะไปมนั

ถงึจะเป็นวปัิสสนา ถ้าวปัิสสนามนัเป็นอกีเรื่องหนึ่ง เหน็ไหม 

ฉะนัน้ สิง่ทีว่่า รูเ้ท่าหนอ สรรพสิง่เขาว่ารูห้นอ เขา้ใจหนอ กแ็ค่นัน้น่ะ มนัแค่

นัน้เพราะจติไม่มกี าลงั จติไม่มคีวามสงบของใจ 

ถ้าจติมคีวามสงบของใจนะ เราถงึท าความสงบของใจกนัก่อน ท าความเขา้ใจ

ใหเ้ป็นสมัมาทฏิฐ ิ ใชปั้ญญาอบรมสมาธ ิ ปัญญาใคร่ครวญอารมณ์ความรูส้กึ ปัญญา

ใคร่ครวญสิง่ต่างๆ ความใคร่ครวญแลว้มนัจะปล่อยวาง ถ้าปล่อยวาง ใครเป็นคน

ใคร่ครวญล่ะ เพราะเรามสีต ิ เราใคร่ครวญใช่ไหม ถ้าเรามสีตใิคร่ครวญ เวลาปล่อย

วาง เราเป็นคนปล่อยวางใช่ไหม ถ้าเราปล่อยวาง ความรูส้กึเรามใีช่ไหม 

นี่บอกว่า รูห้นอ เท่าทนัหนอแล้วกจ็บ แลว้ใครปล่อยใคร ใครวางใคร แล้ว

วางแลว้จะท าอย่างไรต่อไปขา้งหน้า มนัต่อไปไม่ได้ เพราะอะไรล่ะ เพราะไม่มคีรูมี

อาจารยค์อยชีค้อยแนะไง 

ถ้ามคีรูบาอาจารยค์อยชีค้อยแนะ สิง่ใด การปฏบิตั ิ วธิกีารท าอย่างไรกไ็ด ้

แต่ใหเ้ป็นสมัมาทฏิฐ ิสมัมาทฏิฐคิอืว่า เราปฏบิตัเิริม่ตน้เราปฏบิตัเิพื่อความสงบร่มเยน็ 

ถ้าสงบร่มเยน็แลว้ จติมกี าลงัแลว้ จติมกี าลงั จติเป็นสมัมาสมาธ ิปัญญาอบรมสมาธ ิจติ

เป็นสมัมาสมาธ ิ มสีตปัิญญาปล่อยวางเขา้มา จติปล่อยวางอารมณ์เขา้มามนัเป็นตวั

ของมนัเอง ถ้าตวัของมนัเอง ถ้ามสีตมิปัีญญามนัก็รกัษาไวไ้ด้ 

รกัษาไวไ้ม่ได ้ เดีย๋วกเ็สวยอารมณ์ต่อ กค็ดิอกี มนัปล่อยแลว้เดีย๋วก็คดิอกี 

คดิอยู่นัน่น่ะ คดิอยู่อย่างนัน้น่ะ ถ้าคดิอยู่อย่างนัน้ เหน็ไหม ฉะนัน้ ถ้าแนวทางปฏบิตั ิ

ปฏบิตัดิว้ยความไม่รู ้ถา้ปฏบิตัไิม่รูแ้ลว้มนักง็งอย่างนี้ ไม่รูห้นอ ไม่รูห้นอ 

ไอเ้ขารูห้นอนะ รูห้นอ เขา้ใจหนอ 

หนอไปน่ะ หนอไปทีไ่ม่รูไ้ง ไม่รูค้อืกา้วเดนิไปไม่ได ้ มนักเ็ป็นการไม่รูห้นอ 

ไอน้ี่กเ็หมอืนกนั เรายิง่ปฏบิตัไิป ปฏบิตัไิปสู่ความไม่รู ้ ปฏบิตัไิปแลว้มนักา้วเดนิไป

ไม่ได ้กา้วเดนิไปไม่ไดแ้ล้วท าอย่างไรต่อ 
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แต่ถ้าเป็นกรรมฐาน ถ้าปัญญาอบรมสมาธิ ใช้ปัญญาอบรม

สมาธิ ใช้ปัญญาใคร่ครวญไปแล้วมนักส็งบร่มเยน็เป็นสมาธิ เป็นสมาธิ

คือมีสติมีปัญญา มีสติรกัษามนัถึงเป็นสมาธิ มีสตินะ รกัษาจิต มนัก็

เป็นสมาธิ ฉะนัน้ พอมีสติ เราใช้ปัญญาอบรมสมาธิ มีสติปัญญารกัษาไว้ 

แต่ถ้ามนัรูห้นอๆ เวลามนัเกดิดบั ดบัไปแลว้มนัมสีตติรงไหน มนัรูว่้าเป็น

สมาธ ิ มนัเป็นสมาธอิย่างใด แต่มนักบ็อกว่าสบายๆ สบายๆ เพราะอะไร สบายๆ 

เพราะไปพูดกบัคนไม่รูไ้ง 

ไอเ้ขาไม่รูห้นออยู่แล้ว เราบอกรู้หนอ เขาไม่รู้หนอ ไอค้นรูห้นอมนัก็ดกีว่าคน

ไม่รูห้นอ แต่ปฏบิตัไิปแลว้ จรงิๆ แลว้กค็อืไม่รูน้ัน่แหละ ไม่รูเ้พราะอะไร เพราะปฏบิตัิ

ไปแลว้กา้วเดนิต่อไปไม่ได ้กา้วเดนินะ เพราะมนัตดัขาดไง มนัตดัขาด มนัเป็นมจิฉา 

พอตดัขาดไปแลว้คอืว่ารูเ้ท่าทนัหมดแลว้กด็บั ดบัแลว้ท าอย่างไรต่อ ดบั เดีย๋วมนัเสื่อม 

มนัลงต ่าไปมนักไ็ปเกดิอย่างนัน้อกี มนักไ็ปสู่ความไมรู่ห้นอ ไม่รูใ้นอะไร ไม่รูใ้นอรยิสจัไง 

ไม่รูใ้นสจัจะความจรงิไง 

เวลาเราหยาบๆ อยู่อย่างนี้ อารมณ์ความรูส้กึเราทุกขย์าก เราก็เท่าทนัหนอๆ 

หนอแลว้มนัก็ดบัหมด ดบัหมดแล้วมนัจะกา้วเดนิต่อไปอย่างไร เพราะมนัเป็นอวชิชา 

แลว้จบลงทีอ่วชิชาคอืความไม่รูห้นอ 

แต่ถ้าเป็นปัญญาอบรมสมาธ ิมนัรูห้นอ มนัรูห้นอ มสีตริกัษา มนัรกัษา รกัษา

อะไร รกัษาตวัจติจากความไม่รูใ้หเ้ป็นความรู ้ รูใ้นตวัเอง ถ้ารูใ้นตวัเอง ตวัเองมนัรบั

รูอ้ยู่แลว้กค็อืสมัมาสมาธ ิ นี่มนักแ็ค่สมัมาสมาธ ิ ถ้าสมัมาสมาธแิลว้ เพราะเป็น

สมัมาทฏิฐคิวามเหน็ถูกตอ้งดงีาม ถ้าเป็นสมัมาสมาธแิลว้ ถ้ามนัเสวย มนัเสวย

อารมณ์ มนัจบั มนัตอ้งจบัตรงนี้ ถ้ามนัเสวย เหน็อาการของจติ เหน็ความคดิ เหน็

ความเกดิความดบั 

นี่เขาบอกว่าเขารูเ้ท่าทนัหนอ รูห้นอๆ รูท้นัอารมณ์หนอ ดบัหมด คอืกดไว ้
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แต่เวลาจติเราสงบแลว้ เวลาจติมนัเสวยอารมณ์ เหน็ไหม จติเหน็อาการของ

จติ จติจบัความรูส้กึนึกคดิ แลว้จบัความรูส้กึนึกคดิไดแ้ลว้มนัใชส้ตปัิญญา มนัแยกแยะ

ไป ในความคดิมนัมอีะไร มนัเป็นรูป รูปคอือารมณ์ความรูส้กึ อารมณ์ความรูส้กึมนัมี

อะไร มนัมสีญัญา มนัมสีงัขาร มวีญิญาณ มเีวทนา เวทนารบัรู ้มนัแยกมนัแยะ มนัใช้

สตปัิญญาแยกแยะของมนั อนัน้ีมนัถงึจะเป็นวปัิสสนา 

ฉะนัน้ เขาบอกว่า มนัเป็น ๒ ประเดน็ ประเด็นหนึ่งเขาบอกว่าเขาปฏบิตันิะ 

เขานัง่ขดัสมาธเิพชรเชยีวนะนี่ เขาท าสมาธแิลว้มนัรู้เท่ารูท้นั แล้วโลกน้ีเป็นสมมุตหิมด

เลย 

ถ้าโลกนี้เป็นสมมุตหิมดเลย ถ้าจติเหน็อาการของจติ โลกน้ีเป็นสมมุต ิ ถ้ามี

สตปัิญญาจบัรูป รส กลิน่ เสยีงมาพจิารณา ถ้าพจิารณา ถ้ามสีต ิมกี าลงัไปขา้งหน้า 

ถ้ามนัเป็นสมมุต ิ สมมตุปิระกอบไปดว้ยอะไร แลว้สมมุตเิวลาใชปั้ญญาไปแลว้สมมุติ

มนัดบัไปอย่างไร 

สมมุตบิญัญตั ิ สิง่ทีบ่ญัญตัคิอืธาตุ สิง่ทีม่นัพจิารณาแลว้มนัเหลอืแต่ธาตุ ใน

ธาตุนัน้มนัเป็นอย่างไรต่อไป ถ้ามนัพจิารณาจนมนัถอดมนัถอน จติมนัคลายตวัออกมา 

ถ้าจติมนัคลายตวัออกมา นี่จะเป็นแนวทางปฏบิตั ิ ถ้าเป็นแนวทางปฏบิตันิะ มนั

ปฏบิตัไิปเพื่อความรู ้ไม่ใช่ไม่รูห้นอ 

โลกนี้เป็นสมมุต ิ ถ้าสมมุตโิดยใชปั้ญญามนัเป็นปัญญาอบรมสมาธ ิ เพราะเขา

บอกเขาเคยถามมาว่า เขานัง่ขดัสมาธนิะ เขาว่าเขาท าในแนวทางยุบหนอพองหนอมนั

ไม่ถูกตอ้ง เขาบอกเขานัง่สมาธเิพชรเชยีวนะ เขาปฏบิตัติามความเป็นจรงิ เขามสีมาธิ

แลว้นะ 

ถ้ามสีมาธแิลว้ ถ้ามนัต่อเน่ืองไป ถ้ามสีมาธแิลว้ ถ้ามสีมาธ ิถ้ามนัเหน็ว่าโลก

นี้เป็นสมมุตหินอ สมมุตหินอ ถ้ามสีมาธ ิตอ้งท าสมาธใิหม้กี าลงั ถ้ามกี าลงัแลว้ โลกน้ี

สมมุตหินอ อะไรเป็นสมมุตลิ่ะ สมมุตมินัเกดิขึน้มาไดอ้ย่างไรล่ะ ใครเป็นคนสมมุตมินั 
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เธอจงดูโลกน้ีเป็นความว่าง เธอจงมองโลกน้ีเป็นความว่าง แลว้ถอนอตัตา

นุทฏิฐ ิ ความไปยดึว่าโลกสมมุตหินอๆ มนัเป็นเรื่องโลก มนัไม่ใช่เรื่องของเรา ใจมนั

ออกไปยดึมัน่ ใจมนัออกไปรบัรู้ 

เธอจงมองโลกน้ีเป็นความว่าง มนัไม่มีอะไรสมมุติบญัญติัหรอก 

มนักเ็ป็นของมนัอยู่อย่างน้ี โลกน้ีเป็นสกัแต่ว่า มองมนัเป็นสกัแต่ว่า 

มนัเป็นของมนัอยู่อย่างนัน้ ถ้าเป็นอยู่อย่างนัน้ แล้วใครไปยึดมนัล่ะ ใคร

ไปเหน็มนัล่ะ ใครไปเห็นว่าโลกน้ีเป็นสมมุติล่ะ แลว้สมมุติเราไปแบกมนั

ท าไมละ่ เราท าไมไม่มีปัญญาปลอ่ยมนัเข้ามา 

ถ้าเป็นสมัมาทฏิฐมินัจะเป็นชัน้เป็นตอน เป็นขัน้เป็นตอนในการปฏบิตั ิมนัจะ

มขีัน้มตีอนของมนั ศลี สมาธ ิ ปัญญา มนัเป็นมรรค ๘ เหน็ไหม ศีล สมาธ ิศีลคอืความ

ปกตขิองใจ ถ้ามสีมาธ ิสมาธเิป็นสมัมาสมาธิ 

ถ้าเป็นมจิฉา มจิฉามนักห็ลบัใหล เขา้ใจหนอ สต๊าฟจติไวห้นอ จติกว็าง

ยาสลบมนัไวห้นอ แล้วกบ็อกว่าปฏบิตัแิลว้มนัสบาย เขาใชค้ านี้ประจ า เมื่อก่อนทุกขย์าก

มาก พอเดีย๋วนี้มาปฏบิตัแิลว้ โอ๋ย! เขา้ใจไปหมดเลย ทุกอย่างเขา้ใจหมด รูห้มด มี

ปัญญาหมด แลว้ไปอย่างไรหนอ กไ็ม่รูห้นออยู่นัน่น่ะ 

แต่ถ้าเป็นกรรมฐานนะ เป็นเราก าหนดนะ ก าหนดพุทโธกไ็ด ้ใชปั้ญญาอบรม

สมาธกิไ็ด ้ แนวทางปฏบิตัมินัแตกต่างหลากหลายมากนัก แตต่อ้งเป็นสมัมาทฏิฐ ิ

สมัมาทฏิฐหิมายความว่า ศลี สมาธ ิ ปัญญา เรามคีวามปกตขิองใจ เราปฏบิตัขิองเรา

ใหเ้กดิสมาธ ิเกดิความร่มเย็นเป็นสุข เกดิก าลงั 

ถ้ามกี าลงัขึน้มาแล้ว ถ้าโลกนี้เป็นสมมุต ิ ถ้ามกี าลงันะ พจิารณา มนัปล่อย

ทนัท ี พจิารณา มนัขาดทนัท ี ถ้ามกี าลงัพอนะ มนัฟาดฟัน ถ้ามกี าลงันะ ใครที่

วปัิสสนาเป็นนะ พอจติสงบแลว้จบัสิง่ใดพจิารณาไป มนัแยกมนัแยะ มนัทะลุทะลวง

นะ โอ๋ย! มนัสุขมาก มนัมกี าลงัมาก ก าลงัตรงไหน ก าลงัทีใ่จมนัมอี านาจเหนือทุกๆ 
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อย่าง มนัไม่มสีิง่ใดเขา้มามอี านาจเหนือใจดวงนี้เลย ใจดวงนี้มนัพจิารณาไปแลว้มนัช าระ

ลา้ง มนัท าลาย มนัครอบคลุม มนัเหนือโลก มนัเขา้ใจไดห้มดเลย นี่ถ้ามกี าลงั 

แต่ถ้าไม่มกี าลงั พจิารณาไปแลว้มนัอัน้ตู ้ ภาวนาไปแลว้ ภาวนาแลว้ไม่ลง 

ภาวนาไปแลว้มนัยือ้ต่อกนั ระหว่างกเิลสกบัธรรมมนัชกัเย่อกนัแล้วเราท าไม่ได ้ นี่คอื

ขาดสมาธ ินี่คอืขาดก าลงั ถ้าขาดก าลงัตอ้งกลบัมาพุทโธ กลบัมาปัญญาอบรมสมาธ ินี่

พูดถงึแนวทางปฏบิตัมินัปฏบิตัไิปแลว้มนัมเีหตุมผีล มถีงึทีสุ่ดได ้ ถ้าปฏบิตัไิปเพื่อ

ความรูไ้ง 

ถ้าปฏบิตัไิป ไม่รูห้นอ ปฏบิตัดิว้ยความไม่รู ้แลว้ปฏบิตัไิปแลว้มนักไ็ม่รูเ้รื่อง

สิง่ใดเลย ไม่รูส้ ิง่ใดเลย มนัปฏบิตัไิปแลว้ลม้ลุกคลุกคลาน อนัน้ีเป็นแนวทางปฏบิตัิ

อนัหนึ่ง 

แต่ถ้าความเป็นจรงินะ ในการปฏบิตั ิ เราปฏบิตัเิพื่อจะพน้จากกเิลส ปฏบิตัเิพื่อ

จะชนะกเิลส แต่จรงิๆ แลว้ในใจเรามนัมอีวชิชา มคีวามไม่รูเ้ป็นอวชิชา 

แต่ความไม่รูม้นัมชีวีติ เพราะความไม่รูม้นัเป็นมาร พอเป็นมาร มนัอา้งไง มนั

อา้งธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ เหมอืนเราศกึษามา เราศกึษาสตุมย

ปัญญา ปรยิตั ิ ศกึษาปรยิตัมิา เรารูช้่องรูท้างหมด เรารูร้ะยะทาง รูก้ าหนดได ้ เรารูว้ธิ ี

เหตุการณ์ เรารูห้มด แลว้พอปฏบิตั ิกเิลสมนัเอานี่มาอา้ง เขา้ใจหนอ ปล่อยวางหนอ 

ส าเรจ็แลว้หนอ มนัไปเรื่อยล่ะ แต่สรุปลงแลว้คอืไม่รูห้นอ คอืมนัคล าไป มนัลูบๆ 

คล าๆ มนัลูบๆ คล าๆ ไปดว้ยความลงัเล ดว้ยความสงสยั แต่มาร กเิลสมนัไปเอาธรรมะ

มาอา้งอิง แลว้เราก็ท่องไดห้มด จ าไดห้มด แลว้มนัก็เป็นค าเดยีวกบัพระไตรปิฎก มนั

เป็นอกัษรตวั เดยีวกนัเลย มนัจ ามาจากบรรทดันัน้ หน้านัน้ไดช้ดัเจนเลย แต่มนัเป็น

ความจ ามา 

แลว้กเิลส หลวงตาท่านบอกว่าจตินี้มหศัจรรยน์ัก เวลามนัท ารา้ย มนัคดิรา้ย 

รา้ยมหาศาลนะ แต่มนัคดิดนีะ มนัก็ดเีป็นเทวดา อนิทร ์ พรหมไปเลย จติของคน

มหศัจรรยน์ัก ธรรมชาตขิองธาตุรูม้หศัจรรยน์ัก 
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แลว้พอมหศัจรรยน์ัก มนักม็คีุณค่าในตวัมนัเอง แต่มนัเป็นมารออกหน้า เป็น

ไม่รูห้นอออกหน้า มนักเ็อาธรรมะมาอา้ง เหน็ไหม รู้หนอ เขา้ใจหนอ ส าเรจ็แลว้หนอ 

มคีุณธรรมหนอ มนัเขา้ใจไปหมด แต่เขา้ใจไปโดยกเิลสไง กเิลสมนัเขา้ใจเพราะอะไร 

เพราะมนัไม่ไดท้ าจรงิ มนัไม่ตอ้งเหน่ือยแรง มนัไม่ตอ้งทุกขต์อ้งยาก 

แต่ถ้ากรรมฐานนะ มนัตอ้งท าจรงิ ถ้าเป็นสตกิต็อ้งสตจิรงิๆ ไม่ใช่ชื่อว่าสต ิ

ถ้าเป็นสมาธกิต็อ้งเป็นสมาธ ิขณิกสมาธ ิ อุปจารสมาธ ิอปัปนาสมาธ ิ เป็นสมาธจิรงิๆ 

ไม่ใช่ชื่อว่าสมาธ ิ

เวลาเกิดปัญญาข้ึนมา ปัญญาจากจิตดวงนัน้เป็นคณุสมบติัของ

ใจดวงนัน้ เหน็ไหม ศลี สมาธิ ปัญญาเกิดจากจิตดวงนัน้ จิตดวงนัน้

วิปัสสนาญาณ เกิดทศันคติ เกิดญาณทสัสนะ เกิดการช าระลา้ง เกิด

การส ารอกคายกิเลสจากดวงใจนัน้ น่ีไง เวลาปฏิบติัมนัรูจ้ริงเหน็จริง

ท านองนัน้ไง มนัไม่ใช่ปฏิบติัด้วยความไม่รู้ แต่ไปรู้ธรรมะขององค์

สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าแล้วเอาธรรมขององคส์มเดจ็พระ

สมัมาสมัพทุธเจ้ามาอ้างอิง รู้หนอ เข้าใจหนอ ส าเรจ็แล้วหนอ แล้ว

ตวัเองกง็งๆ หนอ กเ็ลยไม่รู้หนออยู่อย่างน้ี 

แต่ถ้าเป็นความจรงินะ นี่พูดถงึการปฏบิตัรูิเ้ท่าทนั รูห้นอ เท่าหนอนัน่เรื่อง

หนึ่ง แต่ถ้าปฏบิตัเิขาบอกว่าเขาปฏบิตัจิรงิๆ เขาปฏบิตัโิดยกรรมฐาน นัง่ขดัสมาธิ

เพชรเลย มองโลกนี้ลว้นเป็นสมมุตหิมดเลย 

ถ้าโลกนี้เป็นสมมุต ิถ้าจติเราเป็นสมาธ ิ เรามกี าลงั มปัีญญาขึน้มา มนัเหน็แล้ว

มนัสลดสงัเวช ถ้ามนัสลดสงัเวชมนักป็ล่อยวาง มนักจ็างคลายออกมา มนัส ารอก แต่

มนัไม่สมุจเฉทปหาน เราตอ้งกลบัมาท าสมาธิ 

เวลาปฏบิตันิะ เหมอืนเราเขน็ครกขึน้ภูเขา เวลาเราเขน็ครกขึน้ภูเขาแต่ละใบ

มนัแสนทุกขแ์สนยาก พอขึน้ไปถงึยอดเขาแลว้ แลว้มนัจบหรอืยงัล่ะ มนัจบหรอืยงั มนั

ยงัไม่จบเพราะเราตัง้ครกของเราใหส้มบูรณ์แบบไม่ได้ เราตัง้ครกของเราใหอ้ยู่บนภูเขา
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นัน้ เราสร้างบา้นสรา้งเรอืนบนภูเขานัน้ไม่ได ้ เดีย๋วเกดิลมพดั เกดิพายุ เวลามนัช าระ

ลา้งดนิโคลนไปแลว้ ครกมนักจ็ะกลิ้งลงมา 

นี่กเ็หมอืนกนั เราสมมตุหินอ เราเขา้ใจหนอ เราเขน็ครกขึน้ภูเขามนัทุกขย์าก

แสนเขญ็นะหลวงพ่อ แลว้ท าอย่างไรต่อไปล่ะ โลกน้ีสมมุตหินอเลยล่ะ แลว้ท าอย่างไร

ต่อล่ะ 

ท าอย่างไรต่อนะ สิง่นี้เราเขน็ครกขึน้ภูเขา เราปฏบิตัมิาแสนทุกขแ์สนยาก อนั

นี้มนัเป็นประสบการณ์อนัหนึ่งนะ ประสบการณ์อนัหนึ่ง เราท างานเสรจ็สิน้อนัหนึ่ง 

แต่มนัยงัไม่สมบูรณ์แบบ มนัยงัไม่มัน่คง เรากต็อ้งเขน็ลูกที ่ ๒ ลูกที ่ ๓ ขึ้นไปเพื่อจะ

สะสมขึน้มาใหส้รา้งบา้นสรา้งเรอืนใหม้ัน่คงขึน้มาได ้คอืเราตอ้งพยายามน่ะ 

ถ้ามนัรูเ้ท่า โลกน้ีเป็นสมมุต ิเขา้ใจแลว้มนัซาบซึ้งมาก แลว้ท าอย่างไรต่อ ท า

อย่างไรต่อ ขอเมตตาหลวงพ่อ ขอถามหลวงพ่อครบั นี่เขาถามมาอย่างนัน้ 

ถ้าโลกนี้เป็นสมมุต ิ มนัเป็นปรากฏการณ์อนัหนึ่ง ปรากฏการณ์คอืเราใช้

ปัญญาพจิารณาแลว้รอบหนึ่ง รอบหนึ่งแลว้เราตอ้งใช้ปรากฏการณ์คอืพยายามท าสมาธ ิ

พยายามใชปั้ญญาแยกแยะมนัต่อเน่ือง ถ้าโลกนี้เป็นสมมุต ิ เหน็ไหม เธอจงมอง องค์

สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้สอนโมฆราช สอนพระหลายองคม์ากเลย เวลาท าความ

สงบของใจเขา้มาแลว้เธอจงมองโลกนี้เป็นความว่าง เธอจงมองโลกนี้เป็นสกัแต่ว่า 

สกัแต่ว่ากค็อืสมมุตนิี่ จงมองโลกนี้ สรรพสิง่ในโลกนี้เป็นสกัแต่ว่า คอืมนัเกดิ 

ตัง้อยู่ มนัเกดิขึน้ ตัง้อยู่ แลว้มนัจะแปรปรวนไปเป็นอย่างนัน้เอง 

เธอจงมองโลกนี้เป็นสกัแต่ว่า ของเขามอียู่ ของเขาเป็นอยู่ ของเขาเป็นไป

อย่างนัน้เอง แลว้กลบัมาดูแลรกัษาใจ กลบัมาถอนอตัตานุทฏิฐ ิ ทฏิฐว่ิาอยากใหเ้ป็น

อย่างทีเ่ราคาดหมาย อยากใหม้นัแปรสภาพใหเ้ราดู อยากจะให ้ นี่คอืทฏิฐขิองเรา 

กลบัมาถอนอตัตานุทฏิฐ ิ กลบัมาพจิารณาใจของเรา ถ้าท าปฏบิตัอิย่างนี้ องคส์มเดจ็

พระสมัมาสมัพุทธเจา้สอนอย่างนี้ ถ้าสอนอย่างนี้มนัจะเขา้ใจอย่างนี้ 

ไม่ใช่ว่า ถา้โลกนี้เป็นสมมตุหินอ กเ็ขา้ใจหมดแลว้ กเ็หน็หมดแลว้ มนักส็งัเวช

อนัหนึ่ง อนันี้เป็นความเหน็ของเราเนาะ ถ้าเป็นความเหน็ของเรา 



ไม่รู้หนอ ๑๒ 
 

©2020 www.sa-ngob.com 

ปฏบิตัใิหม้นัรูจ้รงิ ไมใ่ชป่ฏบิตัจินไม่รูห้นอ ไม่รูห้นอ ไม่เขา้ใจหนอ สงสยัหนอ 

งงหนอ แต่เวลาปฏบิตัอิยู่นี่ เขา้ใจหนอ แลว้ก็เป็นทฏิฐคิวามเอามาคุยกนั เอามาอา้งอิง

กนัว่าปฏบิตัจิบกระบวนการ ปฏบิตัจินเข้าใจจบหลกัสูตรของยุบหนอพองหนอ เขา้ใจ

หนอ จบหลกัสูตร มคีวามรูเ้ตม็หวัอก แต่ไม่ไดก้ระเทอืนกเิลสแมแ้ต่นิดเดยีวเลย ผล

ของมนัคอืไม่รูห้นอ ไม่รูอ้ะไร ไม่รูส้จัจะในหวัใจของตวัเอง แต่ไปเขา้ใจบทเรยีนใน

ธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ ไปเขา้ใจในสจัธรรมทีอ่งคส์มเดจ็พระสมัมาสมั

พุทธเจา้สอนไว ้แต่ไม่เขา้ใจสจัธรรมในหวัใจเลย ไม่รูส้ ิง่ใดๆ เลยเรื่องของกเิลสตณัหา

ความทะยานอยาก 

แต่ถ้าท าความเป็นจรงินะ เราท าความสงบของใจเข้ามา เขาบอกทีเ่ป็นสมถะ 

ทีไ่ม่มกี าลงั ท าเขา้มาใหม้สีมาธ ิมกี าลงั แลว้จะไปเข้าใจตามความเป็นจรงิแบบนี้ 

นี่พูดถงึสมมุตหินอ นี่ค าถามเขานะ จบ 

ถาม : เรื่อง “กรรมในอดตี” 

กราบนมสัการหลวงพ่อครบั ผมมปัีญหาในการปฏบิตัคิรบั ปัญหาคอืผมเป็น

ผูป้ฏบิตัใิหม่ และเพิง่นับถอืศาสนาพุทธไดไ้ม่นาน ในช่วงวยัรุ่น ผมไดห้ลงไปเชื่อลทัธิ

ศาสนาอื่นมา ด้วยเหตุนี้จงึมบี่อยครัง้ทีผ่มสรา้งกรรมใหต้วัเองโดยการกงัขาพระธรรม

ขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ และไดเ้คยถกเถยีงถงึความเป็นไปไดจ้รงิในศาสนา

และลทัธติ่างๆ ว่ามเีหตุผลมากกว่าพระธรรมค าสอน 

หลงัจากทีผ่มไดก้ลบัมานับถอืพระพุทธศาสนาแลว้ ผมกลบัเชื่อและไม่มขีอ้

กงัขาในพระธรรมเลยครบั (จะมเีพยีงปัญญาของผมทีย่งัไม่มากพอทีจ่ะเขา้ถงึพระ

ธรรม) แต่ผมกอ็ดรูส้กึกลวัในความผดิทีเ่คยกงัขาพระธรรมในอดตีไม่ได้ 

ผมพอทราบว่า กรรมในอดตีของผมคงท าใหผ้มไม่พน้นรกแน่นอน แต่ผมเองก็

ท าใจยอมรบักรรมทีเ่กดิจากความรูเ้ท่าไม่ถงึการณ์ของผม และยอมรบัผดิ แต่ดว้ย

เวลาทีผ่มม ีผมจงึพยายามทีจ่ะภาวนาใหอ้ย่างน้อยดวงจตินี้ไม่ตกไปในทางมจิฉาอกี 

แต่ผมเกดิปัญหาในการภาวนาทีก่ารภาวนาของผมไม่คบืหน้าเลยครบั 

บางครัง้กเ็กิดอาการง่วง ทัง้ๆ ทีก่่อนผมจะเริม่ภาวนา ผมไม่มอีาการง่วงเลย หรอื
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บางครัง้ความรูส้กึผดิในกรรมทีผ่มก่อไว้ ทีผ่มกงัขาพระธรรมไว ้ ท าใหผ้มละอายใจที่

จะภาวนา ท าใหผ้มเกดิความทอ้แทค้รบั 

ผมคาดว่าเหล่าน้ีเกิดจากกรรมในอดตีทีผ่มก่อไว้ ผมควรจะมหีลกัใจอย่างไร

ดคีรบัทีอ่ย่างน้อยพอจะท าใหผ้มภาวนาไดด้ขีึน้สกันิดกย็งัดคีรบั หรอืผมควรท าสิง่ใด

ใหผ้ลกรรมเก่าของผมเบาบางลง เพื่อเปิดทางให้ผมเกิดปัญญาทีเ่ป็นสมัมาตดิจติดวง

นี้ไปครบั กราบรบกวนหลวงพ่อให้อุบายตามหลวงพ่อเหน็สมควรครบั 

ตอบ : อนัน้ีพูดถงึว่า ตัง้แต่เดก็ ความเป็นเด็ก คนเราเดก็วยัรุ่นมนักข็วนขวาย มนัก็

พยายามจะศกึษาคน้ควา้ ไปนับถอืลทัธศิาสนาอื่นมา อนันี้มนักเ็ป็นความเสยีใจของเรา

ถ้าเราส านึกของเราได ้ ถ้าเราส านึกของเราได ้ พอส านึก เราไปคดิถงึอดตีทีเ่ราเคยสบ

ประมาท เราเคยท าสิง่ใดไว ้สิง่นี้เราท าไว ้ เราเขา้ใจได ้ เราเขา้ใจได ้พอเขา้ใจได ้แต่

เรามสีตมิปัีญญา เรามคีวามเหน็ถูกตอ้งกลบัมา คอืกลบัมา เพิง่กลบัมานบัถอื

พระพุทธศาสนา แลว้กเ็ชื่อด้วย เชื่อสจัธรรมความเป็นจรงิ แล้วเราอยากจะประพฤติ

ปฏบิตั ิ เราอยากจะท าความเป็นจรงิ แต่ขณะทีว่่าเราปฏบิตัแิลว้เรากค็ดิน้อยเน้ือต ่าใจ

ไป ถ้าน้อยเน้ือต ่าใจไป 

มนัมคีนทีห่ลงผดิไป ม ี ดูส ิ ดูพระสมยัพุทธกาลไปเชื่อเทวทตั เทวทตัไปขอ

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้จะปกครองสงฆ์ แลว้จะขอปกครองสงฆ ์ ขอไง ขอให้

เคร่ง คอืไม่รบักจินิมนต์ ต้องอยู่โคนไม ้ขอครุกรรม ๕ อย่าง 

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ไม่อนุญาตเลย พอไม่อนุญาต เทวทตักบ็อก

พระเลย “ดูส ิ พระพุทธเจา้ไม่เคร่งครดัเหมอืนเรา เราเคร่งครดัมาก” มพีระทีห่ลงผดิ

ไปกบัเทวทตัเยอะแยะเลย เพราะเชื่อในความโฆษณาชวนเชื่อของเทวทตั 

แต่เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้บอกพระสารบีุตร “สารบีุตร เป็น

หน้าทีข่องเธอ นัน่เป็นพระบวชใหม่ เธอตอ้งไปเอาพระพวกนัน้กลบัมา” 

เวลาพระสารบีุตรตามเทวทตัไป เทวทตัเขากเ็ลยีนแบบพระพุทธเจา้ บอกว่า 

เทศนาว่าการสอนพระเสรจ็แลว้เขาจะพกัผ่อน ใหพ้ระสารบีุตรเทศนาต่อ พระสารบีุตร

กไ็ปแจกแจงความเป็นจรงิว่าทีพ่ระเทวทตัพูดมนัเป็นสุดโต่ง สุดโต่งทีว่่ามนัไม่
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มชัฌมิาปฏปิทา การทีว่่าต้องถือบณิฑบาตเป็นวตัร ตอ้งอยู่โคนไมเ้ป็นวตัร หา้มอยู่บน

ทีมุ่งทีบ่งัเลย ใหอ้ยู่โคนไมต้ลอดไป 

พระสารบีตุรไปอธบิายใหฟั้งว่า การบณิฑบาตเป็นวตัร ถ้าคนทีม่จีติใจ

เขม้แขง็ สิง่นัน้เขาก็ท าได ้ แต่เวลาญาตโิยมที่เขาหวงับุญใฝ่บุญของเขา เขานิมนต์

พระไปฉัน เราก็ไปฉัน เรากไ็ดป้ระโยชน์ของเราดว้ย ไดป้ระโยชน์ของญาตโิยมดว้ย 

ไดป้ระโยชน์ของศาสนาดว้ย ไดป้ระโยชน์ของบรษิัท ๔ ดว้ย แต่ถ้าเราเคร่งครดัของ

เรา เรากก็ลบัมาบณิฑบาตของเรา แล้วผูท้ีเ่หน็เคร่งครดั ทีจ่ะบณิฑบาตเป็นวตัร ถอื

กจินิมนต์ ไม่รบัของเขา อนันัน้เป็นจรตินิสยัของพระทีท่ าได ้กเ็ห็นดงีามดว้ย มนัต้อง

เปิดโอกาส เปิดทางกวา้งขวางใหก้บัจรตินิสยัของผูท้ีเ่ขา้มาประพฤติปฏบิตัติามจรตินิสยั

ของเขา อธบิายพระนัน้เข้าใจหมดเลย เวลาพระสารบีุตรจะกลบั พระนัน้กลบัไปหา

พระพุทธเจา้หมดเลย 

เหน็ไหม คนมนัหลงผดิได้ เวลาเขาไปหาพระพุทธเจ้า พระพุทธเจา้เทศนาว่า

การ พระพวกนี้ส าเรจ็ไดเ้ยอะแยะเลย 

ไอน้ี่ของเรา เรากห็ลงผดิไปเหมอืนกนั ถ้าหลงผดิไปแลว้ ตอนนี้เราเขา้ใจได ้

เรากลบัมานับถอืพระพุทธศาสนา แลว้มจีติใจอยากจะประพฤตปิฏบิตัดิว้ย ทนีี้พอ

ปฏบิตัไิป เรากอ็ยากปฏบิตั ิแตพ่อปฏบิตัไิป “มนัเป็นเพราะกรรมเก่าของผมไหม ผม

ปฏบิตัแิลว้มนัยากไปหมดเลย” 

คนเรานี่แปลกนะ เวลาท าสิง่ใดไว ้ สิง่ใดทีม่นัมาตดัรอนมนัจ าแม่นเลย แต่เรา

ไม่เคยคดิเลยว่า เราเป็นมจิฉาทฏิฐิไป เราไปนับถือศาสนาอื่น ถ้าเราไม่กลบัมา เรากต็อ้ง

หลงใหลไปกบัเขา แตเ่พราะนี้เรามสีตมิปัีญญา เราถงึไดพ้ลิกกลบัมานับถอื

พระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาสอนใหป้ระพฤตปิฏบิตั ิเรากย็งัมโีอกาสไง 

จากคนทีเ่หน็ผดิ คนทีม่ดืบอด เหมอืนคนตาบอด มคีนตาบอดคนหนึ่ง แลว้ไป

เจอหมอดเีขา้ หมอดเีขารกัษาจนเป็นคนหายจากตาบอด มดีวงตาเหน็ภาพต่างๆ มี

ดวงตาเหน็ต่างๆ นี่ไง นี่มนักเ็ป็นบุญอยู่แลว้ 
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นี่กเ็หมอืนกนั พอเราเหน็ว่าเราไปนบัถอืลทัธศิาสนาอื่น ตอนน้ีเราหวน

กลบัมานับถอืพระพุทธศาสนา เหมอืนคนตาบอดไปพกัหนึ่ง ตอนน้ีเจอหมอด ี หมอดี

รกัษาจนตาสว่างเหน็ภาพชดัเจน ภาพชดัเจน เราก็อยากปฏบิตั ิ

ทนีี้ปฏบิตัแิลว้ท าไมมนัง่วงนอนล่ะ ก่อนจะปฏบิตัมินักไ็ม่ง่วงเลย เวลาปฏบิตัิ

แลว้มนัง่วงทุกทเีลย 

ยอ้นกลบัไป เวลากเิลสมนัจะยุแหย่นะ มนัก็ยุแหย่ว่าเราเคยท าผดิมา เราท า

สิง่นัน้มา เราปฏบิตัไิม่ได ้ แต่เราไม่คดิบวกเลย อา้ว! กเ็ราเคยหลงผดิไป หลงผดิไป

มนัยิง่ถล าไป มจิฉาทฏิฐมินัไปถงึไหน ตอนนี้กบ็อกว่าเราอยากจะประพฤตปิฏบิตัเิพื่อ

ไม่ใหจ้ติใจหลงไปในมจิฉาทฏิฐ ิถ้ามจิฉาทฏิฐิ 

ทีม่นัจะมัน่คง มัน่คงเพราะมนัเป็นปัจจตัตงั มัน่คงเพราะจติใจมนัรูเ้องเหน็

เอง ไม่ตอ้งมใีครเป็นผูพ้ร ่าสอน ถ้ารูเ้องเหน็เองกเ็หน็ในศลี สมาธ ิ ปัญญา เราก็

อยากจะมสีมาธ ิ เรากพ็ยายามปฏบิตัขิองเรา ถ้ามนัง่วงเหงาหาวนอน ง่วงเหงา

หาวนอนกเ็ป็นเพราะมารไง เพราะกเิลสไง 

ถ้าง่วงเหงาหาวนอน เรากเ็ดนิจงกรมส ิเราเดนิจงกรม ถ้าง่วงเหงาหาวนอน เรา

กผ็่อนอาหารเลย กนิแต่น้อย 

๑. ร่างกายกแ็ขง็แรงดว้ย 

๒. ทรพัยส์นิในกระเป๋ากเ็หลือเยอะด้วย เพราะกนิแต่น้อย 

แลว้พอปฏบิตัขิึน้มา ทรพัยก์ม็ ีสุขภาพกด็ ีจติใจกจ็ะเขม้แขง็เพราะมนัไม่ง่วง

ไง ไม่ง่วงเพราะอะไร เพราะมนัหวิ พอนัง่ กระเพาะมนัร้องจ๊อกๆ เลยนะ แต่นัง่นี่ตวั

เบาไปหมดเลย เหน็ไหม ถ้าเรามอุีบาย เราเขม้แขง็ขึน้ไปมนัดไีปหมดล่ะถ้าเรามี

สตปัิญญา 

แต่ถ้ากเิลสมนัมายุแหย่ นี่เพราะเราเคยเห็นผดิ เพราะเราเคยไปนับถอืศาสนา

อื่น แลว้เรากย็ ่าย ีเพราะในศาสนาอื่นเขาจะพสิจูน์ดว้ยการตอ้งตเิตยีนพระพุทธศาสนา 

เอาศาสนามาโจมต ีตอนน้ีมนักเ็ป็นกรรมของเราเลย 
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ไอเ้ป็นกรรมนัน่เป็นกรรมอยู่แลว้ล่ะ แตต่อนนี้มนัเหน็ถูกตอ้งดงีาม กรรมอนัน้ี

มนักรรมด ี จากกรรมทีเ่ป็นมจิฉาทฏิฐิ กรรมทีเ่ห็นผดิ แลว้มนัเป็นกรรมดมีา ถ้า

ปัญญามนัคดิอย่างนี้มนักช็ื่นใจ ชื่นใจว่า อู้ฮู! เราจะถล าไปนะ ตกไปในมจิฉาทฏิฐนิะ 

เรายงัมคีวามเหน็ถูกตอ้งพลกิกลบัมาไดน้ี่ โอโ้ฮ! ถ้าคดิอย่างนี้นะ ขนพองเลยนะ จติใจ

นี่พองหมดเลยนะ มนัไม่ง่วงหรอก มนัไม่ง่วง 

แต่อนัน้ีมนัง่วงเพราะอะไรล่ะ มนัง่วงเพราะว่า โอ๋ย! เดีย๋วนี้ฉันกลบัมาเป็น

สมัมาทฏิฐแิลว้นะ ฉันปฏบิตันิะ ฉันจะไดม้รรคผลนพิพานนะ แต่นัง่กท็ าไมสปัหงกโงก

ง่วง โอ๋ย! สปัหงกโงกง่วงนี่ก็เพราะว่าเรามกีรรม สปัหงกโงกง่วงเพราะว่าเราเคยท า

ผดิไวน่้ะ 

มนัง่วงอยู่แลว้ แล้วกไ็ปทบัถมใหม้นัง่วงมากเขา้ไปอีก นี่ไง ใครเป็นคนคดิล่ะ 

ใจเป็นคนคดิ ถ้าใจมนัคดิดมีนักค็ดิบวกมา มนักจ็ะดขีึน้มา นี่พูดถงึว่าท าไมเป็นแบบ

นัน้ 

แลว้เวลาปฏบิตัไิป เราถงึพระธรรม เรามคีวามละอายแก่ใจ 

มคีวามละอาย เขาเรยีกว่า หริ ิโอตปัปะ มคีวามละอาย มคีวามเกรงกลวั ถ้ามี

ความละอาย มคีวามเกรงกลวั เรากถ็อืในปัจจุบนัไง สิง่ทีอ่ดตีมากว็างไว ้ อดตีใครแก้

ไม่ได ้องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้สอนอดตีอนาคตแกก้เิลสไม่ได้ ในปัจจุบนัน้ีแก้

กเิลส ถ้าจะแกก้เิลสนะ ท าคุณงามความดขีึน้ไปนะ จติใจเราจะผ่องแผว้ จติใจเราจะดี

งาม ถ้าจติใจเราดงีามนะ เรื่องอย่างนี้มนัเป็นเรื่องที่ว่าเราจะผ่านไปได้ เรื่องผ่านไปได้

แลว้เราท าของเรา พอท าของเรา มนัจะเห็นโทษของกเิลส มนัน่ากลวั 

แต่ตอนทีเ่ป็นวยัรุ่น เราหลงเชื่อไปในทางลทัธศิาสนาอื่นดว้ยเหตุผลของ

วยัรุ่น เหตุผลของวทิยาศาสตร ์เหตุผลทีเ่ราเทยีบเคยีงไม่ได ้แต่เดีย๋วนี้ในปัจจุบนั เวลา

วุฒภิาวะของศาสนานะ ปุถุชน กลัยาณปุถชุน โสดาปัตตมิรรค โสดาปัตตผิล สกทิาคามิ

มรรค สกทิาคามผิล อนาคามมิรรค อนาคามผิล อรหตัตมรรค อรหตัตผล บุคคล ๔ คู ่

บุคคลคนหนึ่งมนัพฒันาการถงึ ๘ ขัน้ตอน ค าว่า “๘ ขัน้ตอน” วุฒภิาวะของ ๘ ขัน้ตอน 

ความสูงความต ่าคนละระดบั 
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นี่กเ็หมอืนกนั จติใจของเรา ถ้าเราจะพฒันาขึน้ไป ถ้ามนัพฒันาขึน้ไปมนัจะ

เหน็โทษอย่างนี้ แต่ถ้าจติใจของเรา ปุถุชนคนหนา พอคนหนามอีะไรกระทบแลว้มนัก็

แบกรบัแบกหนักไวอ้ย่างนี้ 

แต่เรามสีตปัิญญาแยกแยะแลว้มนัจะเป็นกลัยาณปุถุชน เพราะมนัวาง

ความรูส้กึนึกคดิ วางสิง่ทีเ่ป็นอดตีอนาคตได ้มนัอยู่ในปัจจุบนั มนัรกัษาของมนัไป เหน็

ไหม ถ้าจติใจของคนมนัมหีลกัมเีกณฑ์ 

จติใจของคน วุฒภิาวะของคนสูงต ่า ไอค้วามรูส้กึนึกคดิมนัจะหยาบละเอยีด

ต่างกนัไง ถ้าหยาบละเอียดต่างกนั เราท าของเราไป ไม่ตอ้งไปน้อยเน้ือต ่าใจ สิง่ที่

ผดิพลาดไปกค็อืผดิพลาดไปแลว้ คนทีป่ระพฤตปิฏบิตัิ คนทีผ่ดิพลาดมาเยอะแยะไป 

คนทีผ่ดิพลาดมาแลว้ องคุลมิาลฆ่าคนมาเป็นพนัเลย เวลาองคส์มเดจ็พระ

สมัมาสมัพุทธเจา้ไปเทศนาว่าการเป็นพระอรหนัต์เลย 

องคุลมิาล ดว้ยความเหน็ผดิ อยากไดน้ิ้วมอืของคน ๑,๐๐๐ นิ้ว คอืฆ่าคน 

๑,๐๐๐ คน ฆ่ามาแลว้ ๙๙๙ คน 

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้เวลาไปเหน็องคุลมิาล องคุลมิาลจะเอานิ้วที ่

๑,๐๐๐ จะไล่ฆ่าองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ ตามเท่าไรกไ็ม่ทนัเพราะไปเรว็มาก 

“สมณะหยุดก่อน สมณะหยุดก่อน” 

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้บอกว่า “เราหยุดแลว้ เธอต่างหากที่ยงัไม่

หยุด” 

องคุลมิาลสะอึกเลย “หยุดอะไรล่ะ” 

“หยุดการท าความชัว่ หยุดในการจะเอานิ้วที ่๑,๐๐๐ หยุดทีจ่ะฆ่าองคส์มเดจ็พระ

สมัมาสมัพุทธเจา้” 

เขาไดส้ต ิเขาหยุดหมด 
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นี่กเ็หมอืนกนั เราเตอืนสตเิรา เราเตอืนสตเิรา เรายงัไม่เคยฆ่าคน มแีต่ว่าเราจะ

ฆ่าคุณงามความดขีองเรา มจิฉาทฏิฐคิอืความเหน็ผดิ แลว้พาหวัใจหลงใหลไปใน

มจิฉาทฏิฐ ิเราจะฆ่าคุณงามความดขีองเรา 

เราไม่ได้ฆ่าคน เราก าลงัจะฆ่าคณุงามความดีของเรานะ ถ้าเรา

เช่ือถือเขา เราไปตามกบัเขา เราจะฆ่าคณุงามความดีของเรา แต่ตอนน้ี

เรามีสติปัญญา เราพลิกกลบัมา เราจะมาเชิดชูคณุงามความดีของเรา 

เรายงัไม่ถึงกบัฆ่าคน ไม่ถึงกบัท าลายคน แต่เราท าลายแต่ความรู้สึก 

ท าลายถึงผล มิจฉาทิฏฐิ สมัมาทิฏฐิ จะท าลายสมัมาทิฏฐิไปเป็น

มิจฉาทิฏฐิในใจของเรา แล้วเราพลิกกลบัมา เราท าของเราได ้ ถา้เรา

พลิกกลบัมา มนัเป็นประโยชน์กบัเรา 

ถ้าเป็นประโยชน์กบัเราแลว้ ไอส้ิง่ทีม่นัภาวนาไม่ได ้ มนัภาวนาแลว้มนัทุกขม์นั

ยาก มนัภาวนาแลว้มนัมคีวามน้อยเน้ือต ่าใจ เพราะเราไปกนิอารมณ์เก่าๆ เพราะเรา

ยงัไปเอาอาหารเดมิๆ เอาความผดิพลาดของเรามาเป็นอาหาร เอาความทีเ่ราหลงผดิ 

แลว้ความลบัไม่มใีนโลก เราเป็นคนเห็นผดิเอง เราเป็นคนเข้าใจเอง เราเป็นคนเหยยีบ

ย ่า เป็นคนที่เหยยีบย ่าพระพุทธศาสนาเพื่อจะทดสอบว่าเราละทิ้งมา เหน็ไหม เราท า

ของเราเอง แลว้ความลบัไม่มใีนโลก เราท าเอง เรารูเ้อง มนักเ็อาสิง่ทีเ่ราเคยท าเคย

เป็นมาหลอกเรา แล้วเราท าคุณงามความดที าไมไม่เอามาส่งเสรมิเราบา้งล่ะ 

ถ้าเอาคุณงามความดมีาส่งเสรมิเรา ไอส้ิง่ทีม่นัเป็นความผดิพลาดไป เราคดิแลว้

เราขนพองสยองเกลา้ เราเกือบจะท าลายคุณงามความด ี เราเกอืบจะท าลาย

สมัมาทฏิฐเิป็นมจิฉาทฏิฐิ ท าลายโอกาสของเรา แล้วเรากลบัมาได้ คดิได้ขนพองสยอง

เกล้าเลย ถ้าเราคดิได้อย่างนี้ สิง่ทีว่่าท าไม่ได ้มนัเป็นไปไม่ได ้มนักจ็บไป ถ้ามนัจบไป 

เรากท็ าของเราใหด้ขีึน้ 

ถ้าท าของเราใหด้ขีึน้ สิง่ทีเ่ป็นอดตีไป เป็นแผลเก่าตา่งๆ กว็างมนัไว ้ คนมนั

ผดิพลาดได ้แลว้เรานี่กผ็ดิพลาดไปแลว้ แลว้เราจะน้อยเน้ือต ่าใจ จะไปนึกเสยีใจสิง่ใด 
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ฉะนัน้ บอกว่ากรรมในอดตี กรรมในอดตี ถ้าในปัจจุบนัเราเขา้ใจ เรากว็างไว ้

กรรมในอดตี เหน็ไหม เราเอาปัจจุบนั หน้าทีก่ารงาน เรากท็ าของเราดว้ยความมุมานะ

ของเรา แลว้เราปฏบิตัขิองเราตามความเป็นจรงิของเรา เราจะมอี านาจวาสนาขนาด

ไหน 

เวลาปฏบิตัไิปแลว้ ปุถุชน กลัยาณปุถุชน โสดาปัตตมิรรค โสดาปัตตผิล 

สกทิาคามมิรรค สกทิาคามผิล อนาคามมิรรค อนาคามผิล อรหตัตมรรค อรหตัตผล เรา

พยายามของเรา เราพยายามขวนขวายของเรา เราจะท าของเราใหไ้ด ้ เราจะท าของเรา

เพื่อประโยชน์กบัเรา แลว้เราจะเขา้ใจจรงิ แลว้เราจะพน้จากโลก 

ธรรมะเหนือธรรมชาต ิเหนือการเวยีนว่ายตายเกิด มรรค ๔ ผล ๔ บุคคล ๔ 

คู ่ ธรรมะเหนือหมด เพราะมนัรูจ้รงิเหน็จรงิแลว้ทิ้งไปๆ จนถงึทีสุ่ด มรรค ๔ ผล ๔ 

นิพพาน ๑ 

อรหตัตมรรค อรหตัตผลยงัอยู่ในอรยิสจั อยู่ในสมมุต ิ อยู่ในสมมุตบิญัญตัทิี่

อธบิายได ้มรรค ๔ ผล ๔ อรหตัตมรรค อรหตัตผล กบันิพพาน ๑ นี่เหนือโลก เหนือ

สจัจะ เหนือการเวยีนว่ายตายเกดิในวฏัฏะ นี่จะเป็นความจรงิของเราถ้าเราท าไดข้อง

จรงินะ 

ฉะนัน้ กรรมในอดตีกว็างไว ้ แลว้เราท าความจรงิของเราเพื่อประโยชน์กบัเรา 
เอวงั 


