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ถาม : เรื่อง “กามราคะ อนิจจงั อนัตตา” 

หลวงพ่อ : นี่หวัขอ้ค าถามนะ ไม่ไดพู้ดเองนะ เขาถามมาเลยแหละ “กามราคะ อนิจจงั 

อนัตตา” 

ถาม : กราบเรยีนหลวงพ่อทีเ่คารพอย่างสูงครบั สภาวะมสีตรูิอ้ยู่ ซึ่งกามราคะก าเรบิ 

ก าเรบิแลว้ยบัยัง้ไม่ได ้ เพราะการพจิารณายงัไม่ชดั บดันี้ไดพ้จิารณาซ ้าๆ ลงไปอกีว่า 

กระดูกกเ็รยีงรายกนัอยู่อย่างนัน้ สายเลอืดกด็ ีเสน้เอ็นกด็ ีขอ้กระดูกกด็ ีน ้ามูตรคูถกด็ ี

เป็นตน้ กม็อียู่อย่างนัน้ ทีม่นัเกิดมาไดก้เ็พราะอาศยัการปรุงแต่งเป็นอนิจจงั อนัตตา 

พอพจิารณาอยู่อย่างนี้ซ ้าๆ เข้าไป เวทนากค็ลายไปไดบ้า้ง กามราคะกเ็หมอืนกนั 

พจิารณาไดด้งันี้ กามราคะยงัไม่ก าเรบิ 

กระผมกพ็จิารณาต่อว่ามนัจะก าเรบิด้วยเหตุอนัใด กม็นัเป็นของปรุงแต่ง 

อนิจจงั อนัตตา เป็นของมนัอยู่อย่างนี้ พอพจิารณาผ่านไปได ้๒-๓ วนั มัน่ใจว่า นี่แหละ

เหตุก าเรบิและไม่ก าเรบิ (กามราคะ) นี่แหละปัจจยัควรละ โดยมกัคดิชอบ สมาธชิอบ รู้

ชอบ ตัง้ใจชอบ การงานชอบ กาย วาจา ใจชอบ สงบอยู่ พอพจิารณาสงบแลว้มนัสบาย ไม่

หวงตดิรูป ไม่ปรุงแต่งเหมอืนแต่ก่อน ถงึปรุงแต่งก็รูท้นัว่าเป็นของปรุงแต่ง ทนีี้การ

พจิารณากบ็นัเทงิภายในอยู่ตลอดเวลาทีม่สีติ คดินอกคดิในเป็นธรรมไปหมด อนิจจงั 

อนัตตา 

กราบเรยีนหลวงพ่อทีเ่คารพครบั การรู ้ การเหน็ เป็นอยู่ของมนั ขอหลวงพ่อ

เมตตาช่วยเตอืนสตผิมดว้ยครบั 
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ตอบ : อนันี้มนัเป็นวาสนา วาสนาของการประพฤตปิฏบิตั ิเพราะว่าปัญหานี้ทีเ่ขาถาม

มา ก่อนหน้าเขาถามมาหลายทแีลว้ แลว้เวลาเราตอบปัญหาไป เหน็ไหม บอกว่าใหท้ า

ความสงบของใจ เพราะเวลาเขาพูด เขาพูดเรื่องการเกิดดบั พูดเรื่องการรู้เท่าความคดิ เรา

กบ็อกว่าขาดสมาธิ 

พอขาดสมาธ ิพอเขาเขยีนถามมาใหม่ว่า “หลวงพ่อ ผมนัง่สมาธเิพชรนะ ผมนัง่

สมาธเิพชรนะ” สมาธเิพชรคอืมนัไขวก้นั มนันัง่ยาก เขาจะบอกว่าเขามสีมาธิ 

ฉะนัน้ เวลาเขามคีวามรูค้วามเห็นต่าง  ๆเวลาถามมา เรากป็ฏเิสธ เรากบ็อกว่าตอ้ง

ท าซ ้าๆ ซ ้าๆ เขา้ไป คอืตอ้งมคีวามช านาญเขา้ไป 

เวลาทีถ่ามมาก่อนหนา้นัน้ ถามมาจนน้อยใจนะ จนบอกว่า “หลวงพ่อนี่ อะไร

กผ็ดิๆ” ถามมาจนน้อยใจ คนถามนี่ถามมาบ่อยมาก แลว้กน็้อยใจว่าท าไปแลว้ก็ไม่

ประสบความส าเรจ็ ท าไปแลว้กม็แีต่ความทุกขค์วามยาก น้อยใจมาก 

ค าว่า “น้อยใจตอนนัน้” เพราะว่าอะไร เพราะวุฒภิาวะของเรายงัอ่อนดอ้ย เรา

ปฏบิตัใิหม่มนักเ็ป็นแบบนัน้น่ะ แต่ดว้ยความเพยีร ความเพยีร ความวริยิะ ความ

อุตสาหะ เราท าความเพยีรกนั เรามสีตปัิญญากนั ท าความเพยีรเขา้ไป มคีวาม

ขยนัหมัน่เพยีร คนจะล่วงพน้ทุกขด์้วยความเพยีร พอท าความเพยีรเขา้ไป ท าความ

เป็นจรงิ ท าซ ้าๆๆ เขา้ไป ผลมนัเกิด เวลาผลมนัเกิด 

เหน็ไหม ทุกขค์วรก าหนด เวลาก าหนดนะ ทุกขค์วรก าหนด เราก าหนดที่อะไร

ล่ะ 

เวลากามราคะมา กามราคะมนักฝ่็ายตรงขา้มระหว่างหญิงกบัชาย เวลาหญงิ 

เพศตรงขา้มมนักท็ าให้กระตุน้กามราคะ ฝ่ายชาย เพศหญงิกเ็ป็นเพศตรงขา้ม ฝ่ายเพศ

ตรงขา้มทัง้สองฝ่าย ถา้เพศตรงขา้มทัง้สองฝ่าย เวลาทางโลก กามคุณ ๕ 

เวลาศลี ๕ นะ ผูท้ีเ่ป็นคู่ครองกนั กามคุณ ๕ คู่ครองกนัไม่ผดิศีล ค าว่า “กาม

คุณ ๕” คอืมนัไม่ผดิศลี ๕ ไง ศลี ๕ คู่ครองของตนมนัไม่ผดิ ไม่เสยีหายหรอก แต่ศลี 

๘ ไม่ไดแ้ลว้ พรหมจรรย ์ ตอ้งแยกแลว้ ศลี ๑๐ ศลี ๒๒๗ นี่ไปเลย จบเลย 

พรหมจรรยไ์ปขา้งหน้า 
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ฉะนัน้ กามคุณ ๕ ทางโลกเขาเป็นคุณ แต่เวลาปฏบิตั ิกามราคะมนัเป็นโทษ 

เป็นโทษเพราะอะไร เป็นโทษเพราะมนัยดึไว้ไง สิง่ในโลกนี้ทีแ่สวงหากนัอยู่นี้มนัมาจบ

ลงตรงนี้ มนัมาจบลงตรงระหว่างเพศตรงขา้มกนั มนัไม่ไปจบทีไ่หนหรอก 

แต่ถ้าจติใจมนัเป็นธรรมๆ นะ เวลาท าสมาธิขึน้มามนัมเีพศไหม เวลาจติสงบ

ขึน้มามนัมเีพศหญิงเพศชายไหม เวลาปัญญามนัเกิด มนัมเีพศไหม ความรูส้กึมนัมี

เพศไหม มนัไม่มหีรอก มนัมเีพศต่อเมื่อเราเกดิมา เพศหญงิ เพศชาย สมณเพศ สมณ

สารูป เรามาเกดิ เกดิประพฤตพิรหมจรรย ์ถ้าเราท าของเราไป ปฏบิตัไิปต่อหน้า 

เริม่ตน้มนักเ็ป็นแบบนี้ กามคุณ ๕ มนัเป็นคุณของโลกเขา โลกเขา เขาอยู่กนั

ดว้ยกามคุณ กามคณุคอืสิง่ทีเ่ป็นคณุ เป็นคณุกบัชวีติ ชวีติของเขามคีวามร่มเยน็เป็น

สุข ชวีติของเขาตดิไปว่ารสชาตขิองเขา เขาตดิของเขา นัน่เป็นกามคุณ ๕ นี่กามเป็น

คุณ 

แต่กามเป็นโทษ กามเป็นโทษของเรา นี่กามเป็นโทษ ถ้ากามเป็นโทษ ทนีี้มนั

ฝืนน่ี เขาว่าธรรมะเป็นธรรมชาติๆ ...ธรรมชาตเิขาก็กามคุณ ๕ ไง มนัธรรมชาตขิอง

สตัว ์ ธรรมชาตขิองสิง่มชีวีติมนัตอ้งผสมพนัธุ์ ธรรมชาตขิองสิง่มชีวีติไง นี่กามคุณ ๕ นี่

ธรรมะเป็นธรรมชาตไิง ว่าธรรมชาต ิธรรมชาตกิก็ามคุณ ๕ ไง 

แต่ถ้าจะฝืนธรรมชาตลิ่ะ เหน็ไหม เขาบอกว่าท าอย่างนี้มนัฝืนธรรมชาต ิ

เพราะธรรมชาตขิองสิง่มชีวีติตอ้งมกีารผสมพนัธุ์ แลว้ถ้าสิง่มชีวีติมนัไม่ผสมพนัธุ์ มนั

กฝื็นธรรมชาตน่ิะส ิ

ฝืนธรรมชาติ น่ีไง ธรรมะเหนือโลกไง มนัไม่ได้ฝืนธรรมชาติ มนัจะ

เหนือธรรมชาติ มนัจะรู้เท่าสจัจะความจริง ความรู้เท่าอนัน้ีมนัเกิดมาจากไหน

ล่ะ 

โดยสญัชาตญาณ โดยความเป็นจรงิ ทางการแพทยเ์ขาบอกว่า สิง่นี้เป็น

สญัชาตญาณของมนุษย์ มนัเป็นธรรมชาต ิถ้าอยู่ในศีลในธรรมมนัไม่เสยีหาย นัน่พูดถงึ

ทางโลก 
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แต่ถ้าเป็นทางธรรมล่ะ เหน็ไหม กามราคะ สิง่ทีจ่ะละไดม้นัละไดย้ากมาก ถ้า

มนัละไดจ้รงินะ จะเป็นพระอนาคาม ี พระอนาคามไีม่ตดิในกามภพ แต่พวกเรายงัไม่ถงึ

พระอนาคาม ีสิง่นี้มนัยงัไวใ้จไม่ได ้ถ้าไวใ้จไม่ได ้ เรากต็อ้งสงวนตอ้งรกัษา รกัษาสิง่ที่

เราปฏบิตัมิา 

ปฏบิตัมิาอย่างนี้ เหน็ไหม ก่อนหน้านัน้น้อยใจ “หลวงพ่อไม่เคยใหก้ าลงัใจ

เลย หลวงพ่อมแีต่ว่าผดิๆๆ เลย” 

วนันี้เวลาเขยีนมา มนัปฏบิตัแิลว้ มนัพจิารณาแลว้มนักม็แีต่ความบนัเทงิ มี

ความบนัเทงิอยู่ภายในตลอดเวลา มสีตคิดินอกคดิในเป็นธรรมไปหมดเลย 

ปฏบิตัไิปแลว้ เวลาผลมนัเป็นอย่างนี้ เวลาผลมนัไดจ้รงิตอ้งมใีครบอก ตอ้ง

หลวงพ่อบอกไหม ไอน้ี่หลวงพ่อรูท้หีลงั เพราะคนปฏบิตับินัเทงิในใจแลว้ถงึเขยีนมา

บอก ไอเ้รารูต้่อเมื่อเขาเลา่ใหฟั้ง แตไ่อค้นทีป่ฏบิตัไิดม้นัมคีวามบนัเทงิในใจ มคีวามสุข

ในใจ แลว้ความสุขนี้มนัเกดิจากไหนล่ะ มนัเกดิมาจากไหน เกิดจากว่าเราปฏบิตัชิอบ 

เราท าถูกตอ้งดงีาม 

กสุลา ธมมฺา อกสุลา ธมมฺา ไง ท าคุณงามความดมีา ท าความถูกตอ้งมา กุ

สลา ธมมฺา ท าดมีา อกสุลา ธมมฺา ท าความผดิ ท าความไม่ดมีา มนัจะใหผ้ลไง กสุลา 

ธมมฺา ท าความดมีามนักถ็ูกตอ้งดงีาม ถ้าถูกตอ้งดงีาม ใหต้่อเน่ืองไป 

ฉะนัน้ สิง่ทีเ่ขาถามมาว่า จะเรยีนหลวงพ่อทีเ่คารพ อยากใหห้ลวงพ่อ การรู้

เป็นธรรมอย่างนี้ตอ้งใหห้ลวงพ่อเมตตาธรรมดว้ย 

การเมตตาธรรม เราจะบอกว่า สิง่ทีท่ าถูกตอ้ง เวลาคนทีป่ระพฤตปิฏบิตัขิึน้

ไป เวลาถามหลวงตาไป สิง่นี้ท ามาถูกไหม หลวงตาจะบอกว่าถูก 

แลว้ท าอย่างไรต่อไป 

ท่านใชค้ าว่า “ซ า้” 

ค าว่า “ซ ้า” เพราะท าซ ้า เพราะเรามสีตปัิญญา เราไม่ใช่คนขีต้ื่น จะท าอะไร

ไปแลว้เชื่อแต่ข่าวลอื เหน็สิง่ใดแล้วคดิว่าสิง่นัน้เป็นธรรมๆ เวลาท าพอสบายใจๆ อนั
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นัน้มนัเป็นแค่พืน้ฐาน เริม่ตน้พืน้ฐานของคนมคีวามสุขความทุกขใ์นใจมนัเป็นพืน้ฐาน แต่

เวลาปฏบิตัธิรรม จติทีสู่งกว่าจะดงึจติใจทีต่ ่ากว่าใหสู้งขึน้ๆ 

เราปฏิบติัไป ปฏิบติัของเราต่อเน่ืองไป ถ้ามนัท าเสรจ็แล้ว ท าซ า้ท าซาก 

หาความช านาญของเรา ไอ้ปฏิบติัซ า้ เวลาหลวงตาท่านบอกว่าให้ปฏิบติัซ า้เข้า

ไป ปฏิบติัซ า้เข้าไป ซ า้เข้าไปเพื่อให้มีประสบการณ์ ซ า้เข้าไปเพื่อเป็นการเรา

รกัษาจิตของเรา 

ถ้าเรารกัษาจติของเราไดม้นัก็ดขีึน้ไป แล้วพอซ ้าขึน้ไป จติใจมนัดขีึน้ พอจติใจ

ดขีึน้ มนัมกี าลงั พอจติมกี าลงั จติเป็นสมัมาสมาธ ิจติมกี าลงัขึน้มาแล้ว เวลาเขาพจิารณา

ไป กระดูกมนัเรยีงรายไปหมดเลยนะ เสน้เลอืดกด็ ีเสน้เอน็กด็ ีต่างๆ ก็ด ีเหน็ไหม 

มนัเกดิขึน้ของมนัมาเพราะอาศยัการปรุงแต่ง อาศยัการปรุงแต่งเพราะสตปัิญญา

มนัทนั ถ้าสตปัิญญาทนัมนัจะมคีวามคดิอย่างนี้ ถ้าสตปัิญญามนัทนั ความคดิของ

ตวัเองนะ มนัเกิดเพราะเราไม่ด ี เกิดเพราะความปรุงแต่ง เกดิเพราะจติไปยดึเขาเอง 

เกดิเพราะว่าเราลุ่มหลงไปเอง มนัโทษแต่เรา 

เวลาถา้คนภาวนาดนีะ มนัโทษแต่เหตุทีม่นัจะไปหยบิไปจบั เหตุหวัใจทีม่นัจะ

ไปยดึไปเกาะ ถ้ามนัโทษตรงนี้ปับ๊ มนัไม่มอีะไรไปยดึไปเกาะ มนัจะเกดิเหตุการณ์

อะไรขึน้มาไหม มนักไ็ม่เกิด 

แต่ถ้าจติมนัไม่ด ีจติไม่มกี าลงันะ พอจติเราไม่มกี าลงัใช่ไหม เราปฏบิตัแิลว้เรา

โทษคนอื่นหมดเลย มนัเป็นเพราะกายน่ะ มนัเป็นเพราะเวทนาน่ะ มนัเป็นเพราะจติน่ะ 

มนัเป็นเพราะธรรม มนัเป็นเพราะคนอื่นหมดเลย แล้วไอต้วันี้มนักไ็ม่ดูแลไง พอไม่ดูแล 

มนักไ็ปยดึไปจบั ไปจบัเขาหมดเลย มนัไม่โทษใคร นี่ถ้าไม่มกี าลงั ไม่มสีต ิไม่มสีมาธ ิ

มนัจะไปโทษคนอื่น 

แต่ถ้ามสีมาธนิะ มนัจะโทษตวัมนัเอง โทษตวัจติ จติมนัโง่ เพราะจติมนัโง่...

จติไมโ่ง่ มนัไปหยบิท าไม ไฟ ไปจบัท าไม ของรอ้น ไปจบัท าไม มนัออกไปยุ่งกบัเขา

ท าไม ถ้าออกไปยุ่งกบัเขากเ็พราะขาดสตไิง เพราะขาดสต ิ เพราะไม่มกี าลงั มนัถงึไม่

โทษตวัเอง ไปโทษคนอื่น 
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แต่ถ้ามสีต ิ ปฏบิตัซิ ้าแลว้ซ ้าเล่าๆ ไปเหน็ เหน็ไหม พจิารณา สิง่นัน้คอือะไร 

พจิารณาไปแล้วมนัก็เป็นอย่างนัน้น่ะ อย่างที่เขาเขยีนมานี่ มนักระดูกเลย น ้ามูตรน ้าคูถ

ต่างๆ มนักเ็ป็นของมนัอยู่อย่างนัน้น่ะ มนัเกดิไดเ้พราะมกีารปรุงแต่ง สิง่ไม่มชีวีติมนั

ปรุงแต่งไม่ได ้ ธาตุมนัปรุงแต่งไม่ได ้ คนทีป่รุงแต่งคอืใจ เพราะขาดสตมินัถงึปรุงแต่ง 

มนัปรุงแต่ง 

แต่ถ้าเราท าความสงบของใจเขา้มา เวลามนัจะปรุงแต่ง มนัปรุงแต่งจากใจ 

พอมนัแวบ็จะไปคดิ มนัทนัไง มนัเหน็ แอ๊ะ! จะปรุงแต่งอกีแลว้ จะไปหยบิเขาอีกแลว้ 

ผดิอกีแลว้ ตวัเองผดิ สตปัิญญามนัทนั ตวัเองผดิๆๆ ตวัเองมนักป็ล่อย เหน็ไหม มนัรื่น

เรงิ มนับนัเทงิ เขาเขยีนมานี่พอใจมากเลยนะ บอกว่ามนับนัเทงิ เพราะก่อนหน้านัน้

เขยีนมาทไีร โอ๋ย! หลวงพ่อเอด็ทุกทเีลย โอ๋ย! หลวงพ่อไม่ใหก้ าลงัใจเลย 

ใหก้ าลงัใจ แต่ตรงนัน้แหละมนัเป็นสิง่ทีต่ดิ เราท าความดแีค่ ๒ เปอรเ์ซน็ต์ แลว้

เราบอกว่าเราเป็นคนดแีลว้ มนัขาดอกี ๙๘ เปอรเ์ซน็ต์ทีเ่ราจะตอ้งดขีึน้ไปอกี เราท าดแีค่ 

๒ เปอรเ์ซน็ต์ใช่ไหม ท าต่อเนื่องไปกเ็ป็น ๓ เป็น ๕ เป็น ๘ เป็น ๑๐ แลว้ยงัท า

ต่อเน่ืองไปกเ็ป็น ๑๕, ๒๐, ๓๐ ท าต่อเน่ืองไป พอมนัถงึ ๕๐ แลว้ เอาแลว้ พอถงึ ๕๐ 

นะ เพราะเกนิจาก ๕๐ ไปมนัเป็นก าไรแลว้ เกนิจาก ๕๐ ไปคอืโลกกบัธรรมไง 

โลก โลกคอืสญัชาตญาณ ความรูส้กึเรา ๕๐ เปอร์เซน็ต์ สิง่ทีเ่ลยจาก ๕๐ 

เปอร์เซน็ต์นี้ไปมนัจะเป็นคุณธรรม ถ้าเป็นคุณธรรม พอเลยขึน้ไป ตอนนัน้มา ทีถ่ามมา 

ได ้ ๒ เปอรเ์ซน็ต์ ๓ เปอรเ์ซน็ต์ “หลวงพ่อ นี่ใช่ธรรมะไหม” ถ้าบอกว่าใช่ คนม ี ๒ 

เปอรเ์ซน็ต์ มนักบ็อกว่าพออยู่พอกนิ 

พออยู่พอกนิทีไ่หน มนัยงัไม่ถงึ ๕๐ เปอรเ์ซน็ตเ์ลย ถา้มนัถงึ ๕๐ ไปแลว้ เกนิ 

๕๑-๕๒ ไป อนันัน้ล่ะมนัจะเริม่ดขีึน้ มนัจะเริม่มัน่คงขึน้ แลว้ ๕๐, ๖๐, ๗๐, ๘๐ ถ้าไป

ครบ ๑๐๐ เปอรเ์ซน็ต์ สมุจเฉทปหาน สะอาดบรสิุทธิ ์๑๐๐ เปอรเ์ซน็ต์ ถ้าถงึตรงนัน้

แลว้ นัน่น่ะจบ 

แต่ถ้ายงัไม่ถงึตอนนัน้นะ ระหว่างนี้ ระหว่าง ๑-๑๐๐ เราตอ้งรกัษา เราตอ้ง

ดูแล เราตอ้งหมัน่เพยีรของเรา ฉะนัน้ ถ้าปฏบิตั ิคนถ้าไม่เขา้มา ๑ เปอรเ์ซน็ต์เลย เขา
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ยงัไม่เขา้ถงึเขตนี้เลย เรากไ็ม่พูดแบบนี้ ถ้าผูท้ีไ่ม่เคยปฏบิตัเิลย มาวดั แค่มาวดัมนัก็

เป็นความทุกขส์าหสัสากรรจ์อยู่แลว้ แค่มาวดันี่พ่อแม่กไ็ม่ใหม้า ญาตพิีน่้องกบ็อกว่าไป

ไม่ได ้ เงนิทองหามากล็ าบาก แค่ไปวดัมนัเป็นเรื่องใหญ่ถงึกบัตอ้งสละชวีติกนัเลย

แหละ แลว้จะมาเริม่ปฏบิตั ิไม่ตอ้งไปพูดถงึมนัเลย 

ฉะนัน้ เวลาคนจะมาวดัที่ว่าเขาทุกขเ์ขายากนัน่มนัก็คุยอกีเรื่องหนึ่ง แต่เวลา

คนทีม่าปฏบิตันิะ คนทีม่าปฏบิตัมินัเป็นการช าระลา้งตวัเองใหส้ะอาดบรสิุทธิ ์มนัเป็น

การช าระลา้งใจของเรา ถ้าเป็นการช าระลา้งใจของเรา มนัตอ้งท ามากกว่านัน้ไง ทาน ศลี 

ภาวนา การภาวนามนัตอ้งลงทุน ตอ้งทุ่มเทกนั พอทุ่มเทขึน้มา แต่เวลาไดผ้ลขึน้มา 

อรยิทรพัย์ 

ทรพัยท์างโลกกบัทรพัยท์างธรรม 

ทรพัยท์างโลก เหน็ไหม อา้ว! ถ้าใครขาดตกบกพร่อง เรากช็่วยเหลอืเจอืจาน

กนักไ็ด ้อา้ว! ใครขาดตกบกพร่องกใ็หห้ยบิยมืกนักไ็ด ้แต่สต ิสมาธ ิปัญญา หยบิยมืจาก

ใครไม่ได ้ เวลาเราปฏบิตัแิลว้ลม้ลุกคลุกคลานมนัมคีวามทุกขใ์จ เวลาเจอหน้ากนัเขาก็

ปลอบใจ “ท าไปเถอะ เดีย๋วกไ็ด ้ ท าไปเถอะ” มนักไ็ดแ้ค่นี้ ไดแ้ค่ปลอบใจกนั พูดให้

ก าลงัใจเท่านัน้น่ะ เขาท าใหเ้ราไม่ไดห้รอก เวลาปฏบิตัมินัตอ้งช่วยตวัเองใช่ไหม 

ฉะนัน้ มนัถงึเอาจรงิเอาจงัอย่างนี้ ถ้าปฏบิตัแิลว้ถ้ามนัไดผ้ล ได้ 

ฉะนัน้บอกว่า เพราะเราท าบ่อยครัง้เขา้ ท าซ ้าๆ สตมินัมกี าลงั จติมกี าลงั พอมี

ก าลงัขึน้มา มนัพจิารณาไปมนัจะรูม้นัจะเหน็ของมนั เหน็ไหม ว่าแม้แต่กระดูกกด็ ีเสน้

เลอืดกด็ ี น ้ามูตรคูถต่างๆ กด็ ี มนัเกดิจากการปรุงแต่ง แลว้พจิารณาต่อเน่ืองไป 

เวทนามนัคลาย เวลาเวทนาคลาย กามราคะกเ็หมอืนกนั 

ถ้าเวทนามนัคลาย ค าว่า “เวทนา” สุขเวทนา ทุกขเวทนา ถ้าทุกขเวทนามนั

เป็นความทุกข ์ ทุกขเวทนาคอืความขดัขอ้งหมองใจ สุขเวทนา เขาบอกกามก็

เหมอืนกนั มนักเ็ป็นกามราคะได ้กก็ามคุณ สุขเวทนา ทุกขเวทนา สุขเกดิจากอะไร ถ้า

มนัรูเ้ท่า เวทนามนัคลายลง ทุกอย่างอ่อนลง ถูกตอ้ง ถูกตอ้งแลว้ ถูกตอ้งแลว้ท า

ต่อเน่ืองไป 
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“การพจิารณา ถ้ากามราคะยงัไม่ก าเรบิ กระผมกพ็จิารณาต่อว่ามนัจะก าเรบิ

เพราะเหตุใด” 

เหน็ไหม มนัอยู่ทีเ่หต ุ มนัก าเรบิเพราะเหตใุด ถา้เราพจิารณาทีเ่หตุ เหตุคอืใจ

ทัง้นัน้ เหตุคอืความลุ่มหลงทัง้นัน้ เหตุคอืความเหน็ผดิทัง้นัน้ แต่ความเห็นผดิ ถ้าเรา

ขาดสต ิ ความเหน็ผดิเป็นเรา เรากบัความเหน็ผดิเป็นอนัเดยีวกนั มนักว่็าถูก ถ้าไม่

ถูก ไม่ถูกกย็งัเอาชนะไม่ได ้ กค็ดิอย่างนี้ไปก่อน มนัอา้งเล่หไ์ปหมดล่ะ แต่ถ้าเรา

พจิารณาไป เวลาสตปัิญญามนัด ีมนัคดิอย่างนี้ มนัเหน็อย่างนี้ แต่เวลาสมาธเิสื่อมไป 

มนัคดิอกีแบบหนึ่งนะ 

ถ้าพูดอย่างนี้ไปเดีย๋วเสยีก าลงัใจ เพราะวนันี้จะชม วนันี้ไม่ว่า วนันี้จะมแีต่ชม 

ชมเพราะอะไร เพราะพอใจ พอใจ เขาบอกว่าเขาบนัเทงิ เขามคีวามสุข 

น้อยคนนักนะทีเ่ขยีนมาบอกว่าเวลาปฏบิตัแิลว้มคีวามสุข ทุกคนเขยีนมา

ถามว่า หลวงพ่อ มนัทุกขแ์สนเขญ็ ทุกคนจะเขยีนมามแีต่ความทุกข ์แต่ผูเ้ขยีนเขาเคย

เขยีนมาเยอะ ก่อนหนา้นัน้เขาทกุขเ์หมอืนกนั แต่วนันี้เขาเขยีนมา อื้อหมื! เขาเขยีนมา

เพราะอะไรรูไ้หม เพราะพวกเราไม่ประมาท 

ถ้าพวกเราประมาทนะ อย่างเช่นเราปฏิบติัมาครัง้แรก เราจะอยู่แค่นัน้ 

แต่น้ีเพราะเราไม่ประมาท เราถึงขวนขวาย การขวนขวายของใจ ใจมนั

ขวนขวายนะ มนัพยายามของมนั มนัพยายามสร้างสมของมนั มนัพยายาม

เพ่ิมเติมก าลงัของมนั มนัฝึกหดัใช้ปัญญาให้มนัแกล้วกล้าขึ้น มนัถึงเป็นผล

อย่างน้ีไง เพราะเรามีการพฒันาต่อเน่ืองขึ้นไปมนัถึงเป็นอย่างน้ี 

ฉะนัน้บอกว่า “ถ้ากามราคะมนัยงัไม่ก าเรบิ ผมกพ็จิารณาต่อว่ามนัก าเรบิเพราะ

เหตใุด ถ้ามนัจะปรุงแต่งมนัเป็นอนิจจงั มนัเป็นอนตัตา มนัอยู่ของมนัอย่างนี้ เวลาผ่าน

ไป ๒ วนั ๓ วนั มัน่ใจ” 

ค าว่า “มัน่ใจ” ปัจจตัตงั สนัทฏิฐโิก มนัอยู่ตรงนี้ ตรงที ่“มัน่ใจว่า นีแ่หละเหตุ

ก าเรบิ ถา้ไม่ก าเรบิ เหตุก าเรบิและไม่ก าเรบิ” 

นี่แหละคอืสมุทยั เขาบอกว่า “นี่แหละคอืปัจจยั” 
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นี่แหละคอืสมุทยั ทุกขค์วรก าหนด สมทุยัควรละ ทุกขค์วรก าหนด กจ็ี้เขา้ไป

เลย ตรงไหนเป็นทุกข ์จบั จี้เขา้ไปเลย 

อย่างเช่นเวทนา เวลาเวทนามนัเกดิ ถ้าเวทนา เราจบัเวทนาได ้เพราะจติมนัสงบ

ได ้จบัเวทนาได ้แต่ถ้าจติมนัไม่สงบ เวทนาเป็นไฟ เขา้ไป เวทนาเพิม่เป็น ๒ เท่า ๓ 

เท่า สูไ้ม่ได ้กลบัมาทีพุ่ทโธ กลบัมา 

แต่ถ้าจิตมีก าลงัแล้วจบั จ้ีเข้าไป ทุกขค์วรก าหนด คือจบัตรงนัน้ จบั

กาย จบัเวทนา จบัจิต จบัธรรม จบัแล้วพิจารณา ถ้าพิจารณาไปแล้ว ถ้าสู้ไม่ได ้

ก าลงัไม่มีนะ มนักจ็บัไฟ โอ้โฮ! มนัทุกขม์นัยาก ถ้ามนัทุกขม์นัยาก วางไว้ แล้ว

พยายามพทุโธให้ได้ ให้จิตสงบมีก าลงัขึ้นไป แล้วเข้าไปจบั จบัแล้วพิจารณา

อย่างน้ี ถ้าพิจารณาไปแล้วมนักร็ู้เท่า ถ้ารู้เท่า มนัมัน่ใจ มัน่ใจในตวัเอง มัน่ใจ

ในผลของการปฏิบติั แล้วถ้ามัน่ใจอย่างน้ีแล้ว คราวหน้าจะต่อสู้ไป 

มนัเป็นความปฏบิตัทิีถู่กตอ้งดงีาม พอปฏบิตัถิูกตอ้งดงีาม มนัจะมคีวามสุข 

มนัจะมคีวามสงบ มนัจะมคีวามระงบั ถา้ยงัไม่เหน็สจัธรรมมนักเ็หน็ร่องรอยของธรรม เหน็

วธิกีารทีจ่ะท า มนัมัน่ใจของมนั แลว้จะท าได้ มัน่ใจแลว้เดนิไป ถ้าจติมนั

เจรญิกา้วหน้า มนักเ็จรญิกา้วหน้าไป ถ้าจติมนัจะเสือ่ม มนักเ็ป็นอย่างนี้ ในเมื่อเรากนิ

อาหารแลว้ พอเวลาอิม่แลว้ พอมนัย่อยอาหารไปหมดแลว้มนักห็วิเป็นธรรมดา ถ้า

เวลาจติเราปฏบิตัแิลว้มนัสมความปรารถนา มนักจ็ะมคีวามสุข มคีวามบนัเทงิอย่างนี้ 

แลว้ความสุข ความบนัเทงิ มนักเ็ป็นอนิจจงั 

นี่เขาบอกว่า “สรรพสิง่เป็นอนิจจงั มนัเป็นอนัตตา” 

สรรพสิง่เวลาปฏบิตั ิสพฺเพ ธมมฺา อนตฺตา เหมอืนกนั การปฏบิตัไิดผ้ลมนัก็

เป็นอนัตตาเหมอืนกนั มนักอ็ยู่กบัเราดว้ยก าลงัของเรา ดว้ยสตปัิญญาของเรา แต่กเิลส

มนัซุ่มอยู่ในหวัใจนะ พอกิเลสซุ่มอยู่ในหวัใจ พอสต ิ เราขาดสต ิ เราไม่ดูแลรกัษา ไอ้

กเิลสตวันี้มนักจ็ะพุ่งออกมา แล้วมนักจ็ะมาขดัแยง้ มนัจะมาท าใหเ้ราลม้ลุกคลุกคลาน 

แต่เรากต็อ้งกลบัไปสูม้นัใหม่ เพราะเวลาสมุจเฉทปหานฆ่าหลานของมนั ฆ่าลูก ฆ่า

พ่อ ฆ่าปู่  
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หลานของมนักส็กักายทฏิฐ ิ ลูกของมนักธ็าตุ ๔ ถ้าพ่อแม่ของมนักก็ามราคะ 

ถ้าปู่ ย่ากอ็วชิชา นี่ไง กเิลสมนัมคีรอบครวัของมนั มนัมปีู่ มย่ีา มนัมลีูกมหีลานของมนั 

เรากต็่อสู ้ถ้ามนัยงัฆ่ามนัไม่ได ้ เพราะองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้บอกว่า ตดัป่า

ท าลายป่า ไม่ไดต้ดัตน้ไมแ้ต่ตน้เดยีว 

การช าระล้างกิเลส เวลาเราสมุจเฉทปหาน เวลากิเลสมนัตาย การช าระล้าง 

การเบียดเบียน การท าร้ายกนั องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าบอกไม่ให้ท า

ทัง้นัน้ แต่องคส์มเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าสรรเสริญในการฆ่ากิเลส การฆ่า

กิเลส การฆ่าประเภทเดียวท่ีองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าสรรเสริญคือการ

ฆ่ากิเลส ฆ่าตณัหาความทะยานอยากในใจของเรา แต่การเบียดเบียนกนั การ

ท าลายกนั การเหน็แก่ตวั องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าติเตียนหมดเลย 

ฉะนัน้ สิง่ทีเ่ราท าต่อเน่ืองไป เขาบอกว่าใหเ้ราเสรมิต่อไง 

ถ้าอย่างนี้ ตอนนี้มนับนัเทงิ มนัมคีวามสุข มนัมคีวามสบาย นี่ถูกตอ้ง ผลของ

มนัเวลาปฏบิตัเิป็นอย่างนี้ ถ้าเราพจิารณาแลว้ เราพจิารณาแลว้ ปล่อยอย่างนี้เขาเรยีกต

ทงัคปหาน คอืปล่อยวางชัว่คราว นี่ขนาดชัว่คราวนะ ชัว่คราว แต่มนัจะเหน็ร่องเหน็รอย

กช็ัว่คราว กป็ฏบิตัแิลว้มนักป็ล่อยชัว่คราวอย่างนี้ ชัว่คราว แต่มนัแนบแน่นขึน้ 

ชัว่คราว มนัละเอยีดขึน้ ชัว่คราว รอบคอบขึน้ ชัว่คราว มนัแยกแยะขึน้ ชัว่คราวๆ 

ชัว่คราวต่อเนื่องขึน้ไปจนกว่ามนัจะถงึทีสุ่ด 

ค าว่า “ชัว่คราวๆ” มนัช านาญขึ้น ทุกคนช านาญ แต่มนัยงัสรุปไม่ได้ จบงาน

ไม่ได้ แต่ถ้าถงึทีสุ่ดเวลามนัขาดนะ นัน่แหละอกุปปธรรม ไม่ใช่ สพฺเพ ธมมฺา อนตฺตา 

ค าว่า “อนัตตา” คอืชัว่คราว คอืมนัยงัแปรสภาพ มนัยงัเจรญิแลว้เสื่อมไง ถ้า

มนัไปถงึทีสุ่ด มนัอกุปปธรรมนะ จบนะ อนันัน้อกุปปธรรม ความคงทีไ่ม่มกีารชัว่คราว 

ของคงทีต่ายตวั อนันัน้ถ้าปฏบิตั ิท าอย่างนี้ต่อเน่ืองไป 

เราจะบอกว่า สิง่ที่ท ามานี่ถูก ค าว่า “ถูกของเขา” มคีวามบนัเทงิ มคีวามสุข มี

ความมัน่ใจ ความมัน่ใจเพราะอะไร เพราะเราไดล้ิ้มรสของธรรม เราจะมคีวามมัน่ใจ 

เราจะมคีวามองอาจมคีวามกลา้หาญ 
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แต่ถ้าเวลาปฏบิตัไิป ปฏบิตัไิป พอกเิลส ค าว่า “กเิลส” มนัมเีชือ้ไข คนเจบ็ไข้

ไดป่้วย รกัษาโรคยงัไม่หาย มนับรรเทากม็คีวามสุขชัว่คราว เวลาถ้ามนักนิของแสลง 

เวลาความเจบ็ไขไ้ดป่้วยมนัรุนแรงขึน้ เรากจ็ะมคีวามทุกขย์ากขึน้มาอีก 

นี่กเ็หมอืนกนั ในเมื่อเราพจิารณามนัปล่อยวางชัว่คราวๆ เวลาถ้าเราไม่ดูแล

รกัษา เดีย๋วพอมนัของแสลงกก็ามราคะนี่แหละ ของแสลงกเ็พศตรงขา้มนี่แหละ ตอนนี้

พจิารณาเพศตรงขา้มจนเหน็โทษ เดีย๋วพอจติมนัอ่อนแอลง สมาธมินัเสื่อมลง ไอเ้พศ

ตรงขา้มนัน่แหละมนัจะเป็นของแสลง เวลาของแสลงแลว้มนักจ็ะท าใหจ้ตินี้ฟุ้งซ่านขึน้มา

อกี 

พอฟุ้งซ่านขึน้มาอกีกต็อ้งสูก้นัอย่างนี้ คอืในเมื่อถ้ามนัก าเรบิมา เรากต็อ้งมยีา 

ธรรมโอสถเขา้ไปปราบไปท าลาย ท าจนมคีวามช านาญบ่อยครัง้เขา้ๆ จนถงึทีสุ่ดอย่าง

ทีว่่า มนัตอ้งขาด การตดัท าลายป่าโดยไม่ไดต้ดัตน้ไมแ้มแ้ต่ตน้เดยีว การช าระลา้ง

จนถงึทีสุ่ด แลว้มนัขาดเป็นชัน้เป็นตอนขึน้ไป มรรค ๔ ผล ๔ ใหท้ าต่อเน่ืองขึน้ไป ท า

อย่างนี้ถูกตอ้ง ท าใหถู้กตอ้ง 

ค าว่า “ถูกตอ้ง” นี่นะ ถ้าเราท าต่อเน่ืองไป ทางขา้งหน้ากถ็ูกตอ้งเหมอืนกนั 

ก าหนดเหมอืนกนั ทุกอย่างเหมอืนกนั แต่มนัอยู่ทีส่มาธ ิมนัอยู่ทีจ่ติสงบไม่สงบ จติมี

ก าลงัหรอืจติไม่มกี าลงั 

เราก าหนดที่เดยีวกนั เหมอืนกนั แต่จติไม่มกี าลงันะ ความเหน็แตกต่างกนั ถ้า

เวลาความชอบธรรม สมาธชิอบ ความคดิชอบ ความรู้ชอบ ถ้าความชอบธรรมมนัสมดุล 

มนักจ็ะเป็นอย่างทีเ่ป็น แต่ถ้าสมาธมินัไมช่อบธรรม สมาธมินัอ่อนดอ้ย สมาธมินัคลอน

แคลน สมาธไิม่มัน่คง พาอย่างอื่นคลอนแคลนไปหมดเลย 

แต่ถ้าสมาธมินัมัน่คง แมแ้ตปั่ญญามนัยงัไม่มัน่คง ทกุอย่าง สต ิ งานไม่ชอบ

ธรรม แต่สมาธติวัชอบธรรม ตวัก าลงัตวัชอบธรรม ท าบ่อยครัง้เขา้ๆ มนักจ็ะสรุปลง

อย่างนี้ สรุปลงที่การปล่อยวาง 

แต่ถ้าสมาธมินัคลอนแคลนนะ มนัท าใหปั้ญญาคลอนแคลน ทุกอย่างคลอน

แคลนไปหมดเลย ฉะนัน้ ถ้ามนัคลอนแคลนแลว้วาง แลว้กลบัมาทีส่มาธ ิ นี้เราพูดดกั
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หน้าไวเ้ลย มนัจะเกดิอย่างทีเ่ราพูดนี่ ไม่ใชพู่ดจบ พรุ่งนี้เขยีนมาแลว้ “หลวงพ่อ ที่

เขยีนไปแลว้มนัเขยีนไปก่อนหน้านัน้ ตอนน้ีมนัเป็นแบบทีห่ลวงพ่อพูดหมดเลย” 

มนัจะเป็นแบบนี้ แต่เรากต็อ้งขยนัหมัน่เพยีร เพราะมนัเป็นระหว่างทีเ่ราจะกา้ว

เดนิ ระหว่างทีจ่ติมนัจะพฒันา เราตอ้งมุมานะของเรา เหน็ไหม ทุกคนจะล่วงพน้ทุกขด์ว้ย

ความเพยีร มนัต้องเป็นความเพยีร เป็นความวริยิะ ความอุตสาหะของเรา ฉะนัน้ ให้

หมัน่เพยีร ใหท้ า ใหท้ า มนัเป็นปัจจตัตงั เป็นสนัทฏิฐโิก มนัเป็นการยนืยนัจากผูป้ฏบิตัิ

เองไง 

ก่อนหน้านัน้เขาเขยีนมาจนน้อยใจ ถามอะไรมาหลวงพ่อปฏเิสธหมดเลย ถาม

อะไรหลวงพ่อกเ็อด็หมดเลย วนัน้ีเขาเขยีนมาเองเลย เหน็ไหม กป็ฏเิสธเพราะมนัยงั

ตอ้งกา้วเดนิต่อไป ปฏเิสธเพราะเราตอ้งโตขึน้ เราไม่ใช่เดก็ๆ เป็นเดก็ๆ แลว้จะอยู่เป็น

เดก็ๆ ทัง้ชาต ิมนัเป็นไปไมไ่ด ้มนัตอ้งโตขึน้ จติมนัภาวนาแลว้มนัตอ้งเป็นผูใ้หญ่ขึน้มา 

มนัจะเป็นผูใ้หญ่ขึน้มา เป็นผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ทีม่ปีระสบการณ์ มนัตอ้งเจรญิงอกงามขึน้มา 

ไม่ใช่ว่าเป็นแค่นัน้ ๒ เปอรเ์ซน็ต์แลว้กจ็ะอยู่อย่างนัน้น่ะ คน ๒ เปอรเ์ซน็ต์ เออ! ๕ 

เปอรเ์ซน็ต์ ๑๐ เปอรเ์ซน็ต์ขึน้มา พฒันาไปเรื่อยๆ จนกว่า ๑๐๐ เปอรเ์ซน็ต ์ ๑๐๐ 

เปอรเ์ซน็ต์คอืมรรคผล 

โลกนี้ทองค าม ี ๙๙.๙๙ เขาไม่มกีลา้บอกว่า ๑๐๐ เปอรเ์ซน็ต์ แต่ธรรมะ ๑๐๐ 

เปอร์เซน็ต์ เราท าของเราไป แลว้ ๑๐๐ เปอรเ์ซ็นต์ในใจดว้ย ๑๐๐ เปอรเ์ซน็ต์เป็น

สนัทฏิฐโิกดว้ย ๑๐๐ เปอรเ์ซน็ต์เพราะการปฏบิตัขิองเราด้วย ใหห้มัน่เพยีรต่อไปแบบ

นี้นะ จบ 

ถาม : เรื่อง “ผมอยากไดห้นังสอืธรรมะสกั ๒ ชุดจงึส่งทีอ่ยู่มาด้วย” 

ตอบ : อนัน้ีเราตอ้งพจิารณาดูก่อนเนาะ เดีย๋วเราจะใหเ้จา้หน้าทีเ่ขาจดัการ ให้

เจา้หน้าทีเ่ขาจดัการว่ามนัเป็นอย่างไร เพราะหนังสอืเราใหอ้ยู่ แลว้เขาใหก้นัอยู่แล้ว 

เพยีงแต่ว่า อย่างว่า คนทีส่นใจจรงิก็ม ีคนทีไ่ม่ไดส้นใจจรงิ เหน็เขา เห่อตามเขา เห็น

เขาแจก เหน็เขาไอน้ัน่ก็เอาตามกนัไป อนันี้อนัหนึ่ง แต่ถ้าเป็นประโยชน์ เดีย๋วเราจะให้

เจา้หน้าทีเ่ขาจดัการเนาะ เรื่องขอหนังสอื 
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อา้ว! จบ เอวงั 


