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ถาม : เรื่อง “อยากเขา้ถงึกามโทษ” 

กราบนมสัการหลวงพ่อ ผมขอหลวงพ่อเมตตาแนะวธิกีารใหไ้ปปฏบิตัดิงันี้

ครบั 

๑. ท าอย่างไรจงึจะเตอืนตนใหเ้หน็กามโทษ ละกามคุณไดอ้ย่างแทจ้รงิแบบ

ไม่ลูบหนา้ปะจมูก ผมท าไดเ้พยีงเขา้ใจว่ากามมโีทษ แต่กเ็ขา้ไม่ถงึโทษนัน้ ใจจงึ

สาละวนกบักามคุณ เช่น ยงัคงมองหญงิทีม่รูีปร่างหน้าตาถูกสเปก ยงัหาของอร่อยกนิ 

ยงัไม่เวน้กาม ยงัไม่เวน้ขาดการเสพเมถุนกบัภรรยาตน แมจ้ะถอืศีล ๕ ได ้แต่ใจยงัไม่

มุ่งมัน่ในการภาวนาอย่างเตม็ที่อย่างทีต่ ัง้ใจ ใชเ้วลาส่วนตวัไปกบัเรื่องไรส้าระ และ

พบว่าการภาวนาถดถอยครบั 

คอืผมจะลองศึกษาวธิกีารละกามจากพระไตรปิฎกที่ว่า “อาสวะความเร่าร้อน

คบัแคน้จากกามวติก พยาบาทวติก วหิงิสาวติก นัน้พงึจะละไดด้้วยความบรรเทา และ

อาสวะความเร่ารอ้นคบัแคน้จากสมัผสัทางทวาร ๖ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ พงึละไดด้้วย

การสงัวร ส ารวมอารมณ์ ความรูส้กึ” แต่กไ็ดเ้พยีงความเขา้ใจครบั พยายามด่าตวัเอง

ว่า ละกามยงัท าไม่ได ้ แลว้จะไปถงึทีสุ่ดแห่งทุกขไ์ด้อย่างไร ขายหน้าครูบาอาจารยท์ี่

มศีษิยเ์ยีย่งนี้ 

พยายามบอกตนใหเ้หน็กามโทษตามกลา่วในพระไตรปิฎกทีว่่า “กามโทษคอืเกดิ

ทุกข ์และคบัแคน้จากกามเพราะเสพไม่เคยอิม่ มผีูอ้ื่นจอ้งแย่งชงิ เสพแลว้ย่อมเดอืดรอ้น 

เป็นเพยีงความฝัน เป็นสิง่ยมืมาชัว่คราว บณัฑติรูแ้ลว้ย่อมปล่อยวาง เบื่อหน่ายคลาย

ก าหนัดจากกาม” ซึ่งใจกเ็หน็ดว้ยกบัค ากล่าวนี้ แต่กไ็ม่ละกามครบั ไม่รูจ้ะบรรเทา
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กามวติก สงัวรส ารวมอารมณ์จากสมัผสัทางทวาร ๖ เตอืนใหเ้หน็โทษเพื่อปล่อยวาง ก็

ไม่คบืหน้ามากนัก ไม่มากเท่าทีต่ามตอ้งการ 

๒. จะบอกแม่อย่างไรใหท้่านเลกิดูละคร แลว้ใชเ้วลาไปภาวนาแทน แม่ดูทุก

วนัครบั บางทดูีมากกว่า ๑ ช่อง สลบัไปมา และบอกผมว่า ดูผ่านจบแล้วจบ ไม่เอามา

เป็นอารมณ์ ภาวนาเวลาอื่นไดป้กต ิซึ่งผมกเ็หน็ว่าไม่มทีางเป็นไปได ้เพราะดูทวี ีดูละคร 

จติกฟุ้็ง รบัขยะเขา้มา สงบยาก ภาวนาไม่กา้วหน้า แต่ท่านไม่เชื่อครบั แมถ้งึขัน้เตอืน

แม่ว่า เวลาแม่เหลอืน้อยแลว้ ต่อไปไม่รูจ้ะไปเกดิเป็นอะไร กย็งัไม่ไดผ้ลครบั 

ตอบ : นี่ค าถาม ๒ ขอ้ ขอ้ ๑ เป็นเรื่องของตวั ขอ้ที ่๒ เป็นเรื่องของแม ่

เรื่องของตวั เหน็ไหม เรื่องของตวั บอกว่าตวัเองจะใหเ้หน็กามโทษ ใหเ้หน็

โทษเป็นกาม ไปศกึษาเอาจากพระไตรปิฎก 

พระไตรปิฎกกบ็อกไวแ้ลว้ พระไตรปิฎกพูดไวช้ดัเจนมากบอกว่า การเสพกาม

เหมอืนกบัป้อนงูเห่า เหมอืนกบัตกไปในหลุมถ่านเพลงิ เหมอืนทุกๆ อย่าง องค์

สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้พูดชดัเจนมาก 

เวลาพูดถงึชวีติการครองเรอืนนะ องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้บอกว่า 

ชวีติการครองเรอืนเหมอืนวดิทะเลทัง้ทะเลเลย ทะเล มหาสมุทร วดิมาเลย วดิไปเลย วดิ

มนัใหแ้หง้เลย คน้หาอะไร คน้หาปลาเลก็ๆ ตวัหนึ่ง ปลาเลก็ๆ ตวัเดยีว ชวีติการ

ครองเรอืน 

นี่กเ็หมอืนกนั บอกว่าเวลาเรื่องของการเสพกาม บอกว่าหลุมถ่านเพลงิ เรา

ตกไปในหลุมถ่านเพลงิ เหมอืนกบัป้อนงูเห่า ท่านพูดไวช้ดัเจนมาก ชดัเจนมากเพราะ

คนเหน็โทษจรงิ คนเห็นโทษจรงิเวลาเปรยีบเทยีบมา นี่สิง่เปรยีบเทยีบ 

แต่เวลาเราศกึษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ ศกึษาธรรมะของ

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้เห็นจรงิ ในใจขององค์

สมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจ้าเป็นความจรงิ แต่เราไปศกึษา เราศกึษาทางวชิาการมา เรา

ศกึษามา เราศกึษาใหเ้หน็อย่างนัน้ 
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เพราะองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้รูอ้ย่างนัน้ เพราะองคส์มเดจ็พระ

สมัมาสมัพุทธเจา้จติใจพน้จากโลก พอพน้จากโลก เหน็เรื่องของโลก แมแ้ต่ในผลของ

วฏัฏะ เทวดาทีเ่วลาเขาคุยกนั เขาบอกว่าเขาเบื่อมนุษยม์ากเลย เขาไม่อยากมาเขา้

ใกลม้นุษยเ์พราะมนุษยม์กีลิน่กาย กลิน่กายของมนุษยน์ี่กลิน่คาวมาก 

เวลาเราไปซื้อสตัวน์ ้าว่ามนัคาวๆ เราคาวเพราะอะไร เพราะเรารูว่้าเป็นกลิน่

คาวของมนั แต่เวลาเทวดา อนิทร ์พรหมเขา้ใกลม้นุษย ์เขากก็ลิน่คาว เหมอืนเราเขา้ไป

ใกลป้ลาทะเล พวกปลามนัเหมน็คาว มนุษยก์เ็ป็นแบบนัน้ 

นี่ขนาดเทวดาเขากเ็สพกามนะ กามเขาเป็นทพิย ์ขนาดกามเขาเป็นทพิย ์ เขา

เหน็มนุษยเ์ขายงัเบื่อหน่ายเลย เขาไม่อยากเขา้ใกล้ เขาเหมน็ เขา้มาก็อุดจมูก เหมน็ 

เหมน็มากๆ นี้เขาไม่เขา้มาใกลห้รอก 

ทนีี้เวลาเขามาใกล ้ เขามาใกลค้นมบีุญ คนมบีุญ ครูบาอาจารย์ท่านถอื

พรหมจรรย ์ ท่านถอืศีลของท่าน ท่านถือพรหมจรรย์ๆ กลิ่นของศลีหอมทวนลม เวลาถอื

พรหมจรรย ์ ใจเป็นพรหมจรรย ์ ใจสะอาดบรสิุทธิ ์ มนัท าใหร่้างกายสะอาดบรสิุทธิไ์ป

ดว้ย 

เวลาดูพระอรหนัต์ส ิ พระอรหนัต์ เวลาจติใจทีเ่ป็นพระอรหนัต์แลว้ ท่านทรงธาตุ

ขนัธ์ไว ้ เวลาท่านละธาตุขนัธ์ไป เวลาท่านตายไป ท าไมร่างกายของทา่นเวลาไปเผา 

ท าไมกระดูกเป็นพระธาตุล่ะ กระดูกเป็นพระธาตเุพราะอะไร เพราะจติใจทีส่ะอาดไง 

ธรรมธาตุมนัฟอกอยู่ไง กลิน่ร่างกายมนุษยม์นัถงึไม่เข้าไปเจอืปนอนันัน้ไง พอไม่เจอืปน 

เทวดา อนิทร ์พรหมเขาสรรเสรญิ เขาเชดิชูกนั 

แต่ของเรามนุษย ์ ขนาดเสพกาม ดูส ิ เทวดาเขายงัปิดจมูกเลย ฮมึ! เบื่อๆ ไม่

เขา้ใกล ้แมแ้ตใ่นโลกของกาม กามภพดว้ยกนัมนัยงัมชีนชัน้ ยงัมมีติทิีเ่ขามองเห็น ถ้า

เขามองเห็น เขามองเหน็อย่างนัน้ 

แต่ของเรา เราไปศกึษาไง เขาบอกว่าสมมุตเิทพ เราเป็นเทวดาโดยสมมุต ิมนุสส

ตริจัฉาโน นี่เป็นสตัวเ์ดรจัฉาน มนุสสเทโว เราเป็นมนุษย ์แต่จติใจเราเป็นเทวดา จติใจ
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เรามเีมตตา เขาเรยีกว่ามนุสสเทโว ร่างกายเป็นมนุษย ์แต่จติใจเป็นเทวดา ร่างกายเป็น

มนุษย ์จติใจเป็นสตัวเ์ดรจัฉาน ร่างกายเป็นมนุษย ์จติใจเป็นเปรต 

เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้เทยีบไว้ เราจะมองแง่มุมไหนล่ะ ถ้าเรา

มองแง่มุมธรรมะ มนุสสเทโว มนุสสตริจัฉาโน มนุสสเปโต อา้ว! มนุษยอ์ะไรล่ะ มนุษย์

อะไร ถ้าเป็นมนุษย ์ถ้าจติใจทีห่ยาบละเอยีดเขามองออกอย่างนัน้ ถ้ามองออกอย่างนัน้ 

เราจะบอกว่า จติใจคนทีสู่งทีต่ ่า แลว้มาศกึษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระ

สมัมาสมัพุทธเจา้ มนักม็ุมมองแตกต่างกนัไป เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้

ท่านพูดเป็นความจรงิของท่าน ถ้าครูบาอาจารยท์่านไปศกึษาพระไตรปิฎกนะ ท่าน

ศกึษาแลว้ท่านซาบซึ้งมาก เพราะมนัมมีุมมองตรงกนั มุมมองอนัเดยีวกนั เหน็แลว้มนั

ซาบซึ้ง แหม! มนัดูดดื่ม 

แต่ไอ้เรา เรามกีเิลสเตม็หวัใจ แล้วไปศกึษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมั

พุทธเจา้ เห็นมนัก็ซาบซึ้ง แต่มุมมองมนัคนละมุมมองไง เวลากอดหนังสอืไวก้เ็หน็

หมดน่ะ กามเป็นโทษหมด 

เขาบอกว่า “เวลาถือศลี ๕ ยงัละการเสพเมถุนจากภรรยาไม่ได”้ 

อา้ว! กน็อนอยู่ด้วยกนั มุมมองเดยีวกนั นอนอยู่ดว้ยกนั คนนอนอยู่ด้วยกนั 

มนัทฏิฐเิสมอกนั มนัเหมอืนกนั มนักอ็ยู่ดว้ยกนั แต่ถ้าคนเขาสูงกว่า เขาแยกออกไป 

เขาอยู่พรหมจรรยข์องเขา เขาดูแลของเขา นัน่มนัเป็นอกีเรื่องหนึ่ง ถ้าดูแลใจของเขา มนัก็

มปัีญหาในครอบครวั 

ถ้าในครอบครวั เรามคีรอบครวั เหน็ไหม การครองเรอืน ครองหวัใจ การ

ครองเรอืน การครองเรอืนของโลก เขาต้องครอบครวั ลูกเตา้เหยา้เรอืน การครองเรอืน 

หวัใจของเรากค็รองยากอยู่แลว้ เรายงัตอ้งไปปันหวัใจ แบ่งหวัใจใหก้บัคู่ครอง ยงัตอ้ง

ไปดูแลหวัใจของลูกของหลาน ลูกแต่ละคนมนัเกดิมามนักต็โีพยตพีายจะเอาแต่

ตามใจมนัน่ะ 
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การครองเรอืนคอืการรกัษาหวัใจ คอืการสัง่สอน การสอนศลีธรรมไง การครอง

เรอืนคอืการสอนศลีสอนธรรมให้คนในครวัเรอืนของเรามจีติใจเสมอกนั มคีวามเหน็

เหมอืนกนั นี่การครองเรอืน ทุกขน่์าดูเลย จะบอกว่า ทุกขฉิ์บหายเลยล่ะ 

พูดไปกอ็ย่างว่า หลวงพ่อนี่พูดหยาบ ว่าทุกข์น่าดูเลย แต่ใหพู้ดจรงิๆ ทุกข์

ฉิบหายเลย 

แต่กช็อบ ทุกข์ฉิบหายเลย แต่มนัไม่มหีรอก ไม่มใีครออกมาได ้คนในอยากออก 

คนนอกอยากเขา้ มนัอยากเขา้ไปทัง้นัน้น่ะ แลว้เข้าไปแลว้เป็นอย่างไรล่ะ พอถ้าเขา้ไป

เป็นอย่างไร 

มาบวชนะ หรอืมาปฏบิตันิะ หวัใจเราหวัใจเดยีวนี่แหละ เวลานัง่ไปนี่นะ 

โอโ้ฮ! มนัคดิร้อยแปดเลย มนัเหน็เขาเดนิมาคู่กนั แหม! มนัอยากเลยนะ โอโ้ฮ! เขามี

ความสุข เหน็เขาเดนิมาคู่กนั อู๋ย! เขามคีวามสุข เขามคีวามสุข มนัคดิ เพราะมนัไม่

เคย มนัอยาก มนัอยากลอง 

ถ้าอยากลอง มนักต็อ้งไล่แลว้ มนัจะเหน็โทษแลว้ เอง็คดิอย่างไรว่าเขามี

ความสุข เมื่อกี้เขาเพิง่ทะเลาะกนัมาเมื่อกี้นี้ เงนิทองชกัหน้าไม่ถงึหลงั ยงัทะเลาะกนัเมื่อ

กี้ ออกจากบา้นมายงัทะเลาะกนัมาเลย แต่ตอนนี้มานี่มาเดนิคู่กนั แหม! เขามคีวามสุข เอง็

รูไ้ดอ้ย่างไร นี่ถ้ามปัีญญาไล่ขึน้มา ถ้ามปัีญญาไล่ขึน้มา มนัมปัีญญาไล่ 

นี่พูดถงึว่าการครองเรอืนมนัแสนทุกขแ์สนยาก พระรูไ้ดอ้ย่างไร 

พระรูไ้ด้กพ็ระครองใจ หวัใจมนัไม่ดดีดิ้น ทีไ่หนมนัม ี หวัใจทุกดวงใจมนัดดี

ดิ้นทัง้นัน้น่ะ แลว้เมื่อกี้เหน็เขาเดนิมาจู๋จี๋ๆ  มา โอโ้ฮ! มนับอกเขามคีวามสุขๆ ไม่รูห้รอ

กว่ามนัเพิง่ทะเลาะกนัมาเมื่อกี้นี้ มนัจะไปกูเ้งนิใชห้นี้ มนัยงัใชห้นี้เขาไม่หมดเลย เอ็งรู้

ไดอ้ย่างไร 

ถ้ารูไ้ดอ้ย่างไร เราบอกว่าตอ้งมปัีญญาไง ตอ้งมปัีญญารูเ้ท่าทนัความคดิของตวั

ไง มนัตอ้งมปัีญญารูเ้ท่าทนัหวัใจของตวั ถ้ามปัีญญารูเ้ท่าทนัหวัใจของตวั ทีเ่ขามี

ความสุขๆ มนัเปลอืกนอก มนัผวิเผนิ มนัมคีวามสุขไปไม่ได ้ เพราะธรรมขององค์

สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้บอกว่า การเวยีนว่ายตายเกดิในวฏัฏะ ทุกดวงใจวา้เหว่ 
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ทุกดวงใจ ทุกดวงใจวา้เหว่ ทุกดวงใจมคีวามทุกข ์ ทกุดวงใจๆ มนัมคีวามทุกข ์

ทุกดวงใจมนัวา้เหว่ แลว้เอาดวงใจ ๒ ดวงใจมาผูกตดิกนัใหไ้ฟมนัเผาไหมล้นกนั ๒ 

ดวงใจ มนัจะเอาความสุขมาจากไหน แมแ้ต่ดวงใจเดยีวมนัก็ยงัทุกข์อยู่แล้ว แล้วเอา

ดวงใจ ๒ ดวงใจมาผูกติดกนัใหม้นัทะเลาะเบาะแวง้กนั ใหม้นัขบกดักนัอยู่นัน่น่ะ มนัจะเอา

ความสุขมาจากไหน มนัเป็นความสุขไปไม่ไดห้รอก ถ้าพูดถงึคนทีม่ปัีญญา คนมี

ปัญญามนัมปัีญญาเท่าทนัอย่างนี้ ถ้ามปัีญญาขึน้มามนักรู็เ้ท่าทนั 

ถ้าไม่รูเ้ท่าทนั เหน็ไหม แต่นี้เราไปศกึษาในพระไตรปิฎก ถ้าพระไตรปิฎกก็

เป็นมุมมองขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ เป็นมุมมองของพระอรหนัต์ เป็น

มุมมองของศาสดา มนัซาบซึ้งอยู่แล้ว มนัชดัเจนอยู่แลว้ แตจ่ติใจของเรามนัต ่าตอ้ย 

จติใจของเรามนัคดิเอง แลว้ไปศกึษา มนัก็เหมอืนกบัปีนบนัไดขึน้ไปน่ะ ปีนบนัได พาด

บนัไดพงิกอ้นเมฆเลย แลว้กปี็นขึน้ไปกอ้นเมฆ จะไปหยบิกอ้นเมฆ แลว้กอ้นเมฆมนั

เคลื่อนตวัตลอดเวลา แลว้บนัไดมงึจะทรงไวอ้ย่างไรล่ะ เอาบนัไดไปพงิกอ้นเมฆไว ้จะ

ปีนบนัไดขึน้ไปเอากอ้นเมฆ 

นี่กเ็หมอืนกนั ศกึษาธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ สจัธรรม อรยิสจั

เป็นความจรงิ แต่สมมุตใินใจของเราเป็นสมมุต ิเราก็ปีนไว ้เอาบนัไดคอืเอาเจตนาของ

เราพาดเขา้ไปว่าจะใหม้นัเหมอืนใหม้นัเป็น แลว้มนัเป็นไหม มนัเป็นไหม เอาบนัได

พาดกอ้นเมฆ มนัพาดไดไ้หม พาดกอ้นเมฆ ก้อนเมฆเคลื่อนตวัตลอดเวลา บนัไดมงึ

จะไปพาดกอ้นเมฆไดอ้ย่างไร ปีนขึน้ไปเดีย๋วกล็้ม เดีย๋วก้อนเมฆมนัเคลื่อนไป เดีย๋ว

บนัไดมนักต็ก 

นี่กเ็หมอืนกนั เวลาศกึษาธรรมะของพระพุทธเจา้ซาบซึ้ง พระไตรปิฎกนี่แหม! 

พระพุทธเจา้บอกไวถู้กหมดเลย แต่ใจเรามนัไม่ถูก ใจเรามนัดิ้น ใจเรานี่ 

ฉะนัน้ เวลาจะเอาความจรงิ เขาบอกว่า เขาศกึษาธรรมขององคส์มเดจ็พระ

สมัมาสมัพุทธเจา้ใหเ้หน็กามเป็นโทษๆ มนัไม่เหน็สกัท ี

ถ้าเหน็กามเป็นโทษๆ เราเอาเป้าหมายไง เวลาฟังพระปฏบิตักิอ็ยากเป็นพระ

อรหนัต์เลย แต่เวลาหลวงปู่ มัน่ท่านสอนบอกไม่ใช่ ท าสมาธ ิ ท าสมาธ ิ ท าสมาธก่ิอน ท า
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ความสงบของใจก่อน ถ้าใจสงบ ปรบัพืน้ทีข่องใจของตวัเองใหไ้ด้ กรรมฐานเรานี ่ จะละ

กามโทษๆ เอง็ท าความสงบของใจไดไ้หม ถ้าเอง็ท าความสงบของใจได ้ ถ้าใจเอง็สงบ

ระงบัเขา้มามนัไม่มกีามหรอก 

ถ้ามนัมกีาม สงบไดไ้หม อา้ว! คนคดิถงึกาม คนทีฝั่กใฝ่อยู่นี่ จติใจมนัจะสงบ

ไหม จติใจมนัจะคดิแต่เรื่องนัน้เรื่องเดยีวแหละ จะท าอย่างไรมนักค็ดิแต่เรื่องนัน้น่ะ มนั

สงบลงไม่ไดห้รอก 

แต่ถ้าพทุโธๆ ใช้ปัญญาอบรมสมาธิ ถ้ามนัสงบตวัมามนักส็งบจากกาม

นัน่แหละ ถ้าสงบตวัลง เพราะมนัละ มนัปล่อยวาง มนัถึงสงบกไ็ด้ ถ้าสงบไดก้เ็ป็น

สมัมาสมาธิ ถ้าสมัมาสมาธิ เป็นสมาธิแล้วออกพิจารณาเหน็กาย เหน็เวทนา 

เหน็จิต เหน็ธรรม พิจารณาเป็นชัน้เป็นตอนขึ้นไป มนัจะไปละกามท่ีนัน่ ละกาม

เดด็ขาดโดยปัญญาญาณ ละกามเดด็ขาดด้วยมรรคญาณ 

ไม่มกีารละกามได้ดว้ยการศกึษา ไม่มกีารละกามได้ดว้ยจนิตนาการ ไม่มกีาร

ละกามได ้ เหน็คนอื่นท าได ้ กูอยากจะท าตามเขา ไม่มทีาง เหน็องคส์มเดจ็พระสมัมาสมั

พุทธเจา้เป็นพระอรหนัต์ องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ท่านปล่อยวางได้ เราก็

อยากจะเป็นอย่างนัน้ เรากอ็ยากจะละกามได ้ศกึษาจะละใหไ้ด ้ศกึษาจะละใหไ้ด ้ไม่มี

ทาง ถ้าศกึษาจะละอย่างนี้ กูอ่านต ารา กูเป็นเศรษฐโีลกหมดแหละ เพราะกูดูประวตัิ

เศรษฐโีลกเยอะแยะเลย เศรษฐโีลกคนไหน กูกอ่็านประวตัเิขา แลว้กูอ่านจบแลว้ดว้ย กู

ไม่เหน็เป็นเศรษฐโีลกเลย เพราะกูท าอะไรไม่ได ้

เป็นเศรษฐโีลก เอ็งกต็อ้งมธีุรกจิมกีารค้า เอ็งมธีุรกจิของเอ็งจนเอ็งมเีงนิสะสม 

จนสถาบนัตรวจสอบเขามาตรวจสอบว่าเอง็มเีงนิมากขนาดนัน้ เขาถงึยกย่องเอ็งเป็น

เศรษฐโีลก แต่เอง็ไม่มเีงนิเป็นสทิธขิองเอง็เลย เอง็ไดศ้กึษาแตท่างวชิาการของเขา 

แลว้บอกเอง็จะเป็นเศรษฐโีลก กเ็อ็งคดิเอาเองไง เอ็งไม่ไดเ้ป็นจรงิไง 

นี่กเ็หมอืนกนั จะละกามโทษๆ เอง็จะละอย่างไร ละอย่างไร แล้วกน็้อยใจดว้ย

นะ พยายามด่าตวัเองว่าละกามไม่ได ้ท าแบบนี้เสยีชื่อครูบาอาจารยห์มด 



เกาที่คนั ๘ 
 

©2020 www.sa-ngob.com 

ครูบาอาจารย์องคไ์หน ครูบาอาจารยอ์งคไ์หน ครูบาอาจารยท์่านกเ็ป็นครูบา

อาจารย ์ เราเองต่างหากทีท่ าไม่ได ้ถ้าท าไม่ได ้ เราจะไปโทษใคร กต็อ้งโทษตวัเอง แลว้

โทษตวัเอง ท าความสงบของใจเขา้มา จะละกามๆ พจิารณาของเรา 

ทนีี้มนัท าความสงบไม่ได ้เพราะไปเหน็ผูห้ญงิ เหน็ต่างๆ เหน็ตามสเปก มนัก็

คดิออกไป แลว้มนัจะไปท าพุทโธที่ไหน จติมนัจะสงบทีไ่หนล่ะ 

ถ้าจติสงบ เรากพ็ยายามเขม้ขน้ของเราขึน้มา กามละไม่ได ้มนัละไม่ได้ทีไ่หน 

มนัละไม่ไดท้ี่ว่ามนัปฏฆิะ กามราคะ ปฏฆิะ กามราคะ ดูส ิ สกักายทฏิฐ ิ วจิกิจิฉา 

สลีพัพตปรามาส กามราคะ ปฏฆิะอ่อนลง เวลาอนาคามมีนัจะไปละกามราคะ ปฏฆิะ 

ปฏฆิะคอืขอ้มูล สเปก สเปกคอืขอ้มูล ใหเ้อาสิง่ทีต่รงขา้มทีเ่ราไม่ชอบเลย เอามาให้

เรา เรากไ็ม่ชอบใจ แตถ่้าสิง่ทีช่อบใจ ไม่ตอ้งเอามาใหห้รอก มนัคดิเอง นี่ไง ปฏฆิะ 

สิง่ทีป่ฏฆิะคอืความปรารถนา คอืขอ้มูล คอืสนัดาน 

แลว้กามราคะ เพราะมนัมสีนัดาน สนัดานทีถู่กใจ มนัถงึเกดิกามราคะ ถ้ามนัไม่

ถูกใจ มนัเกดิกย็งัได ้แต่เกดิแลว้มนักไ็ม่ถูกใจเตม็ที่ 

กามราคะ ปฏฆิะจะขาด สงัโยชน์มนัจะขาด ถา้สงัโยชน์มนัขาด พระอนาคามี

เท่านัน้ถงึจะละกามราคะไดเ้ดด็ขาด พระอนาคาม ีเพราะละกามราคะไดเ้ดด็ขาดถงึไม่เกดิ

กามภพ กามภพตัง้แต่เทวดาลงมา 

แต่ถ้ายงัมกีามอยู่ มนัเวยีนว่ายตายเกดิในวฏัฏะ ถ้ามนัเป็นพระโสดาบนัมนัก็

ไม่เกนิอกี ๗ ชาต ิ มนัไม่เกดิเลยอกี ๗ ชาต ิ นี่ถ้าพูดถงึปฏบิตัจิรงิไง ถ้าปฏบิตัจิรงิ

เป็นอย่างนัน้ 

นี่พูดถงึเวลาน้อยเนื้อต ่าใจเรื่องการปฏบิตัเิรื่องหนึ่ง แต่นี่บอกว่า ไปศกึษามา

จากพระไตรปิฎก พระพุทธเจา้พูดอย่างนัน้ 

ถูกตอ้ง ศึกษามาจากพระไตรปิฎก พระไตรปิฎก ธรรมวนิัย พระไตรปิฎกเป็น

ศาสดาของเรา พระไตรปิฎกเป็นศาสดา ธรรมวนิัยเป็นศาสดา เราเคารพบูชา เรา

เคารพบูชาแลว้เทดิใส่ศรีษะไว ้ หลวงปู่ มัน่บอกเทดิใส่ศรีษะไว ้ แลว้แขวนไว้ก่อน แลว้

ปฏบิตัใิหไ้ดจ้รงิ 
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ทนีี้เราบอกว่า เราเคารพบูชา เราบอกเป็นของกูๆ 

กน็กไง มนัยดึว่าของกูๆ แตไ่ม่มอีะไรของกูเลย เพราะไมใ่ช่สมบตัขิองมนั 

เดีย๋วมนักบ็นิไปแลว้ 

นี่กเ็หมอืนกนั ธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ พระพุทธเจา้ฝากไว ้

“มารเอย เมื่อใดภิกษุ ภกิษุณี อุบาสก อุบาสกิา อุบาสก อุบาสกิาของเรา ของเรา ของ

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ยงัไม่เขม้แขง็ ยงัไม่สามารถกล่าวแกค้ าตเิตยีนของลทัธิ

ต่างๆ ได ้เราจะไม่ยอมนิพพาน” 

ท่านเผยแผ่ธรรมมา ๔๕ ปี จนวนัสุดทา้ยวนัมาฆบูชา เวลามารดลใจๆ 

ตลอด 

“มารเอย บดันี้ภกิษุ ภกิษุณี อุบาสก อุบาสกิาของเราเขม้แขง็” คอืมขี้อมูล

จรงิ คอืรูจ้รงิ คอืเผยแผ่ศาสนาจนมัน่คง “บดันี้ภกิษุ ภกิษุณี อุบาสก อุบาสกิาของเรา

เขม้แขง็ สามารถกล่าวแกค้ าจวบจว้งของลทัธติา่งๆ ได”้ คอืปกป้องดูแลรกัษาศาสนา

ต่อไปได ้“อกี ๓ เดอืนขา้งหน้าเราจะนิพพาน” นี่พระพุทธเจา้ฝากเราไวไ้ง 

ทนีี้ภกิษุ ภกิษุณีถงึเป็นเจา้ของ พระพุทธเจา้ฝากไว้ ฝากศาสนาไวก้บับรษิทั 

๔ อุบาสก อุบาสกิาเป็นเจา้ของศาสนา เป็นเจา้ของ เจา้ของกม็สีทิธิ ์มสีทิธิ ์แต่ยงัไม่

เป็นผูรู้จ้รงิ 

ถ้าเป็นผูรู้จ้รงิ ผูรู้จ้รงิปฏบิตัไิปมนักจ็ะไปละกามโทษอย่างที่ว่านี่ ถ้าละไดม้นัก็

จบ ถ้าละไม่ได ้พระไตรปิฎก คอืสจัธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้กส็าธุ ก็

เป็นความจรงิอนัหนึ่ง อนัน้ีพูดถงึว่าการศึกษาพระไตรปิฎก แลว้เหน็พระไตรปิฎก แต่

ถ้าเราท าจรงิ เราตอ้งท าความสงบของใจเขา้มาตอนนี้ ถ้าตอนน้ีท าไดก้ท็ าได้ 

“๒. จะบอกแม่อย่างไรใหเ้ลกิดูละคร ใหภ้าวนาเสยีท ี แลว้แม่กบ็อกว่าดูแลว้

จบกจ็บกนัไป” 

อนัน้ีกเ็ป็นมุมมองของแม่ ถ้าแม่ถ้าดูแลว้ ถ้าเขาดูของเขา เราบอกว่าดูแลว้

มนัขาดศลี ๘ ศลี ๘ เขาหา้มดูการฟ้อนการร า แต่ถ้าแม่เขาจะดู เขาพอใจของเขา ถ้า
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เขาปฏบิตัไิด ้มนักเ็ป็นความสุขของเขาอนัหนึ่ง ถ้าความสุขอนัหนึ่ง ถ้าเขาภาวนาไม่ดี

ของเขา 

เราจะบอกว่า ถ้าแม่ยงัสนใจ ยงัใฝ่ในเรื่องศาสนา ใฝ่เรื่องสจัธรรม มนักย็งัเป็น

โชคดขีองเรา เพราะอะไร เพราะอย่างนี้เขาเรยีกว่าเกดิในตระกูลเป็นสมัมาทฏิฐิ 

ถ้าเราเกดิในตระกูลเป็นมจิฉาทฏิฐ ิถ้าพ่อแม่เขาไม่สนใจเรื่องอย่างนี้ เราบอก

ว่า เราจะปฏบิตัธิรรม เราจะนัง่ภาวนานะ พ่อแม่จะทุกขม์ากเลย ลูกของเราเป็นคนที่

ไม่ฉลาด ลูกของเราถ้าเป็นคนฉลาดแลว้ ลูกของเราตอ้งเขม้แขง็ ลูกของเราตอ้งท า

ธุรกจิการคา้ ลูกของเราตอ้งประสบความส าเรจ็ในชวีติ เขาอยากใหป้ระสบความส าเรจ็ใน

ชวีติทางโลก 

เวลาจะมาปฏบิตั ิในครอบครวัของเรานะ มนัจะมคีวามเหน็ทีข่ดัแย้งกนั คนหนึ่ง

มคีวามเหน็มุมมองหนึ่งๆ การทีจ่ะประพฤตปิฏบิตั ิ การไปวดัไปวาเป็นเรื่องแสนยากเลย 

ถ้าใหค้รอบครวัใดมคีวามคดิเหมอืนกนัเสมอกนั เหน็อย่างเดยีวกนัน่ีแสนยาก 

แลว้ทนีี้พอพ่อแม่มคีวามรูส้กึนึกคดิแบบนี้ กค็ดิว่าเราเกดิในตระกูลเป็น

สมัมาทฏิฐ ิ เกดิในประเทศอนัสมควร ถ้ามพี่อมแีม่กบัลูกมคีวามเหน็เสมอกนั มี

ความเหน็คลา้ยๆ กนั 

แต่นี่เราเป็นลูกใช่ไหม เราบอกว่า ไม่ใหแ้ม่ดูทวีเีลย ไม่ใหดู้ละครเลย ใหแ้ม่

ภาวนาตลอดเลย แม่กบ็อกว่า แม่กภ็าวนาทัง้วนัอยู่แลว้ ถงึเวลาละครจะมา แม่ก็

อยากจะดูนิดหนึ่ง เพราะอะไร เพราะบรรเทา นัง่มาทัง้วนัแลว้มนัไม่ลง ถงึบทละครไง 

ถงึ ๓ ทุ่มใช่ไหม ไม่เคยดูเหมอืนกนั ละครมนัมากี่ทุ่มไม่รู ้พอถงึเวลากจ็ะเปิดดูละคร

แลว้ กค็ดิอยู่ มนักเ็ป็นความสุขเลก็ๆ น้อยๆ เพยีงแต่ว่ามมีุมมองส่วนใหญ่ทีค่ลา้ยคลงึ

กนั มมีุมมองส่วนใหญ่ที่ไปดว้ยกนัได ้ อนันี้ถือว่าเป็นบุญนะ เป็นบุญที่ครอบครวัไม่มี

ความกระทบกระเทอืนกนัจนเกนิไป แลว้ต่างคนต่างท าคุณงามความดตี่อกนั 

เราจะบอกว่า ผ่อนผนัใหแ้ม่ไปเถอะ ถ้าอยากดู แม่กดู็เลย ถ้าแม่ดูไม่เบื่อ 

เดีย๋วหนูจะไปซื้อดวีดีมีาใหดู้ใช่ไหม ซื้อซดี ีพูดผดิพดูถูก เพราะไม่เคย ถ้าทางโลกไม่
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เคยเลย อยู่แต่ในวดั ถ้าแม่อยากดู เดีย๋วหนูไปซื้อมาใหดู้ใหชุ้่มปอดเลย แลว้ถงึเวลา

แม่ปฏบิตั ิ

จะตกเบด็ มนักต็้องมเีหยื่อล่อ จะตกปลา จะเอาเบด็เปล่า  ๆไป ปลามนัไม่กนิหรอก 

จะตกปลา มนัต้องมเีหยื่อบา้ง จะท าคุณงามความด ีมนัตอ้งมเีครื่องจูงใจ มสีิง่จูงใจ มสีิง่

ชกัน าเพื่อจะท าคุณงามความดกีนั 

นี่เรื่องของแม่นะ เราจะบอกว่า แม่กพ็ูด ดูแลว้จบกค็อืจบลูก แม่กภ็าวนา

เหมอืนกนั 

โอโ้ฮ! อนันี้เราฟัง เออ! แม่ยงัรูส้กึว่ามทีศันะดกีว่า ดูละครจบกค็อืจบไง แลว้จะ

ไปภาวนาต่อ ถ้าอย่างนี้แลว้นะ ถ้ายงัใฝ่ภาวนาอยู่ ยงัท าคุณงามความดอียู่ 

เหน็ไหม เวลาพูดถงึทางโลกนะ ทางโลกทางคบัแคบ เพราะเวลามนัไม่ม ีตอ้ง

ท ามาหากนิ เวลาจะปฏบิตักิต็อ้งมานัง่ตอนเชา้ตอนเยน็ เวลาพระนี่ทางกวา้งขวาง 

กวา้งขวาง ๒๔ ชัว่โมง ฉันแลว้ พระไปปฏบิตัแิลว้ วดัของเราจะมเีวลากบ็่ายโมงท าข้อ

วตัรพร้อมกนั นอกนัน้นะ ถ้าคนทีไ่ม่รบัผดิชอบอะไร ๒๔ ชัว่โมงใหป้ฏบิตัทิัง้วนัทัง้คนื

เลย 

ทนีี้พอปฏบิตัไิป ไม่ตอ้ง ๒๔ ชัว่โมงหรอก ๒ ชัว่โมงกเ็บื่อแลว้ ๒-๓ ชัว่โมงก ็

อมื! จะเอาอย่างไรดใีช่ไหม นี่ขนาดทางกวา้งขวางนะ ทาง ๒๔ ชัว่โมงทีป่ฏบิตั ิถ้าจติ

มนัไม่ลง ถ้าปฏบิตัแิลว้มนัอัน้ตู ้เวลานี่ อูฮู้! ท าไมมนัเดนิ นาฬกิาจะทุบทิ้งเลย ท าไมเดนิ

ชา้มาก วนัหนึ่งอย่างกบั ๒ ปี วนัหนึ่งอย่างกบั ๒ ปีน่ะ โอ๋ย! มนัชา้นะ ไปชา้มากเลย 

นาฬกิานี่ นี่ขนาดทางกวา้งขวางนะ 

ทางกวา้งขวาง มุมมองของพระพุทธเจา้ว่า ผูท้ี ่ ๒๔ ชัว่โมงปฏบิตั ิ ทาง

กวา้งขวาง คอืมโีอกาสไดม้หาศาลเลย 

แต่ทางของฆราวาสเขาท ามาหากนิทัง้วนัเลย อยากปฏบิตัมิาก อูฮู้! เป็นทุกข์

เป็นรอ้น อูฮู้! ไม่มเีวลาเลยนะ เวลาปฏบิตันู่ินน่ะ ๓-๔ ทุ่ม ท าวตัรสวดมนต์แล้วกจ็ะนัง่ นัง่ 

๒ นาท ีนอนแล้ว ดูส ินี่ทางคบัแคบไง ทางคบัแคบคอืทางทีโ่อกาสคบัแคบ ทางของพระ

นักปฏบิตัมินักวา้งขวาง 
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ทีน้ีกว้างขวาง เวลาปฏิบติัไปแล้ว ปฏิบติัมนัจะรู ้ เพราะอะไร เพราะครบูา

อาจารยข์องเราปฏิบติั ดสิู ครบูาอาจารยท่ี์นัง่สมาธิทัง้วนัทัง้คืน โอ้โฮ! สุด

ยอดๆ ถ้าสุดยอด ท าได้อย่างน้ี พระเราจะดไูด้เลยว่าพระองคน์ัน้อยู่ในร่องใน

รอย อยู่ท่ีการท าความเพียรของเขา อยู่ท่ีการนัง่สมาธิการภาวนาของเขา การ

เหยียด การเดิน การคู้ มีสติหรือเปล่า มองกนัออกเลย 

ฉะนัน้ สิง่นี้เกาใหถู้กทีค่นั ถ้าหวัใจของเรากดู็ทีห่วัใจของเรา ถ้าหวัใจของแม่

นะ ถ้าแม่เห็นอย่างนี้ เราเหน็ด้วย นี่ความเหน็ของลูก ถ้าของแม่ เดีย๋วจะหาว่าเขา้ขา้ง

แม่ “หลวงพ่อหวงัอะไรจากแม่ เขา้ขา้งแม่เลย”...ไม่หวงั ไม่เคยเหน็หน้า ไม่รูจ้กั จบ 

มาดูตรงขา้มนะ อนันี้ตรงขา้มเลย 

ถาม : เรื่อง “ไมส่ามารถท าลายความรูส้กึอาฆาตมาดรา้ย และความรูส้กึกเิลสตณัหาราคะ” 

กราบเทา้พระคุณเจา้ผูท้รงศลี ผูบ้รสิุทธิ ์ภาวนามาสกัระยะหนึ่งแลว้ โดยฟัง

จากเวบ็ไซต์ พยายามนัง่สมาธทิ าความสงบกท็ าไมไ่ด ้ เมื่อมอีารมณโ์กรธมากระทบก็

รูส้กึรุนแรง ควบคุมตวัเองไม่ได ้ และความรูส้กึกเิลสตณัหาราคะเปรยีบเหมอืนเสอืรา้ย 

คอยแตจ่ะตะปบรบกวนความรูส้กึบ่อยๆ ใชปั้ญญาอบรมตนเองกแ็ลว้ เตอืนตนเองกแ็ลว้ 

เสอืรา้ยตวันี้เป็นอนิจจงั เป็นอนัตตา เป็นมายากแ็ล้ว นัง่สมาธภิาวนาพยายามร าพงึ 

เหน็กะโหลกศรีษะหลุดออกจากโครงกระดูกกายกแ็ล้ว ท าใหรู้ส้กึหงุดหงดิตลอดเวลา 

ทอ้และเหน่ือย ภาวนากไ็ม่กา้วหน้า ถอยหลงัมแีต่ภยัของวฏัฏะ กราบขอเมตตา

พระคุณเจา้ช่วยชีแ้นะดว้ยเจา้ค่ะ 

ตอบ : เมื่อกี้นี้บอกว่าเขาภาวนาจะละกามโทษ แล้วไปศกึษาเอาจากพระไตรปิฎกให้

เป็นคต ิการศกึษาไม่ใช่เสยีหายนะ การศกึษานี้เป็นภาคทฤษฎ ีภาคปรยิตั ิอนันัน้เป็น

ขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ เราเหน็ว่ามนัสงูส่ง เราเหน็ว่ามนัถูกตอ้งดงีามไง 

ศกึษาจากพระไตรปิฎกนีถู่กตอ้งดงีามทัง้นัน้น่ะ แต่มนัเป็นมุมมองของพระอรหนัต ์ เป็น

มุมมองของศาสดา ไอพ้วกเราขีเ้ท่อ กเิลสเตม็หวั เราไปศกึษามาแลว้มนักเ็ลยไม่ไดผ้ล

ตามนัน้ 
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ทนีี้ขอ้นี้ ข้อนี้เขาบอกว่า ภาวนามาสกัระยะหนึ่งแลว้ เวลาภาวนาไปแลว้

ความโกรธมนักระทบ มนัรุนแรงมาก ควบคุมตวัเองไม่ไดเ้ลย เราพจิารณาของเราไป 

เหน็ไหม พจิารณา เหน็อารมณ์โกรธ อารมณ์ต่างๆ เป็นเสอืรา้ย เป็นสิง่ทีต่ะปบรบกวน

เรา แลว้กพ็ยายามฝึกหดัภาวนา มนัเป็นอนิจจงั มนัเป็นอนัตตา มนัเป็นมายา พจิารณา

ไปแลว้ ภาวนาไป พยายามร าพงึใหเ้หน็กะโหลกศรีษะหลุดออกไปจากโครงร่างของ

ร่างกาย พจิารณาจนเหน็กาย พจิารณาจนเหน็โครงศรีษะ แลว้พจิารณาจนมนัหลุด

ออกไป 

มนัหลุดจรงิหรอืเปล่า สิง่ทีท่ านี่มนัท าได ้ เวลาเราพจิารณาไป เราจนิตนาการ 

มนัเป็นจนิตมยปัญญา ถา้จนิตนาการใหเ้ป็นโครงกระดูก แลว้พจิารณาไป ใหม้นัย่อย

สลายไป ใหม้นัขาดไป ใหม้นัเป็นไป แต่มนัเป็นไปโดยจนิตนาการ เป็นไปโดยการ

คาดหมาย มนัไม่เป็นความจรงิ 

ถ้ามนัเป็นความจรงิ ค าถามนี่มนัจะบอกเองเลย ถ้ามนัจะเป็นความจรงินะ คนที่

ภาวนา พอพจิารณาไป พจิารณาเหน็กาย พจิารณาเป็นความจรงิ เวลามนัพจิารณา มนั

ขาดไป มนัจะโล่ง มนัจะหลุดไปเลย มนัจะพรอ้มกบัการปล่อยวางไปเลย ถ้าการปล่อย

วาง เพราะความจรงิมนัมผีลไง รสของธรรมไง ถ้าผูท้ีม่คีวามจรงิ รสของธรรมมนัจะชดัเจน

ไง 

แต่ถ้าพูดถงึมนัไม่เป็นความจรงิ เหน็ไหม รสของการเปรยีบเทยีบ รสของ

จนิตนาการ มนัเป็นอย่างนี้ ถ้ารสของการเปรยีบเทยีบ รสของจนิตนาการ มนัผดิไหม 

ไม่ผดิ 

แหม! บอกว่าไม่ผดิเลย ไม่ผดิเพราะอะไร เพราะคนฝึกหดัใหมก่ต็อ้งท าแบบนี้ 

คนเราฝึกหดัใหม่มา เรายงัไม่รูส้ ิง่ใดเลย เรากต็อ้งมกีารเปรยีบเทยีบ เรากต็อ้งมกีารใหม้นั

เกดิขึน้มา ถ้าเกดิขึน้มาแลว้เราพยายามฝึกหดั ฝึกหดัแลว้มนัแบบว่า พจิารณาจนศรีษะ

หลุดออกไปจากโครงร่างกายเลย ท าใหม้นัหงุดหงดิตลอดเวลา มนัทัง้ท้อทัง้เหนื่อย 

ท าซ า้ มนักต้็องท าซ า้นะ การพิจารณา การฝึกหดั เขาท าบ่อยครัง้เข้า 

ฝึกหดัให้มนัช านาญ 
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การท าอาหาร คนท าอาหารทแีรกครัง้แรกท าไม่เป็นกท็ าเคอะๆ เขนิๆ ท า

ออกมารสชาตใิชไ้ม่ไดเ้ลย แต่กพ็ยายามฝืนกนิ เราท าเอง ตอ้งกนิ ท าต่อไปๆ เออ! 

ชกัรสดขีึน้ เพราะอะไร เพราะมนัเขด็ ถ้าไม่อร่อย เรากนิไม่ลง ถ้ากนิไม่ลง กพ็ยายาม

ท าใหด้ขีึน้ ท าใหด้ขีึน้ ท าอีก ท าต่อๆ ไปจนช านาญ โอโ้ฮ! เดีย๋วนี้ท าอาหาร ใครมา

ถามว่าอาหารนี้ใครท า ไม่กลา้บอกเลยว่าฉันท า เดีย๋วเขาขอรอ้งใหท้ าใหก้นิ เพราะมนั

อร่อยเกนิไป เหน็ไหม เพราะท าจนช านาญๆ 

นี่กเ็หมอืนกนั เราพจิารณาจนร่างกายกะโหลกศีรษะมนัหลุดออกไป หลุด

ออกไปกไ็ปแลว้ ท าตอนนี้ท ามาแลว้อาหารกินแทบไม่ไดเ้ลย เพราะว่าใส่เครื่องปรุงมาก

เกนิไป โอโ้ฮ! รสเคม็ป๋ีเลย รสขมเลย กนิไม่ไดเ้ลย แต่กฝื็นกนิเพราะท าเอง แต่ต่อไปๆ 

ลดลงมา อ๋อ! อนันี้ใส่มากเกนิไป อนัน้ีใส่น้อยเกนิไป ปรบัปรุง ปรบัปรุงใหด้ขีึน้ โอโ้ฮ! 

รสชาตดิขีึน้เรื่อยๆ รสชาตดิขีึน้เรื่อยๆ มนัตอ้งท าแบบนี้ การปฏบิตัติอ้งท าแบบนี้ไง 

ฝึกหดัของเรา เราท าต่อเน่ืองไป 

ทแีรกเวลากะโหลกศีรษะมนัหลุดไป ฝึกหดั มนัเริม่ท าครัง้แรก อย่าเพิง่ทอ้แท้ 

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้สลบถงึ ๓ หน ครูบาอาจารยท์่านฟากตายทัง้นัน้น่ะ 

ทนีี้ของเรา “อา้ว! หลวงพ่อ หนูกท็ุกข ์ หนูกต็อ้งมงีานท า หนูรบัผดิชอบไป

ทุกอย่าง มนัเครยีดไปหมดเลย” 

แล้วถ้าไม่ท า มนัเครียดกว่าน้ีไหม แล้วถ้าไม่รู้จกัธรรมะเลย มนัจะ

เครียดไหม แล้วถ้าไม่เคยเหน็ธรรมะเลย เวลามนัอดัอัน้ตนัใจจะหาทางออก

อย่างไร ธรรมะเป็นทางระบายนะ เป็นทางระบายออกของทุกขน์ะ แล้วถ้าธรรมะ 

ถ้ามนัมีสจัธรรมขึ้นมา เดี๋ยวมนัจะประหตัประหาร มนัจะฆ่าท้ิงเลย ฆ่าไมใ่ห้ทกุข์

เกิดขึ้นเลยถ้าท าได้จริง อนัน้ีแหละเป็นทางออก ทางออกของเรา จิตใจมนัต้องการ

คนช่วยเหลือ จิตใจของคนต้องการธรรมโอสถ จิตใจของคนต้องการระบาย 

ทนีี้พอมนัระบายขึน้มา เวลาระบายขึน้มา กเิลสซ้อนกเิลสไง พอมนัรู้ว่าเราเขา้

มาช่องทางนี้ถูกช่องทางปับ๊ มนัหาทางเลย หาทางกระทบืซ ้าเลย กเิลสซ้อนกเิลสไง 

อยากใหท้ าๆ อยากจนเตม็ทีเ่ลย อยากแลว้ไม่ไดอ้กี โอ๋ย! ทุกข ์๒ ชัน้ ๓ ชัน้นะ เวลาฝืน
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ทนกย็ากอยู่แลว้ พอท าเสรจ็แลว้ ท าเสรจ็แลว้ผดิพลาดอกี ทุกขเ์ขา้ไปอกี พอท าไปแลว้นะ 

โอโ้ฮ! ร่างกายเจบ็ไขไ้ดป่้วยอกี อู๋ย! ทุกขเ์ขา้ไปอกี ทุกขจ์นไม่กลา้สู ้

ทุกขข์นาดไหน เวลาต่อสูเ้ขา้ไป ถงึทีสุ่ดเวลามนัปล่อยวางหมด พบั! เด่นชดั

ขึน้มาเลยนะ จติผ่องใส จติเด่นชดัขึน้มาเลย ต่อสู้กบัทุกขจ์นถงึทีสุ่ดพลกิฟ้าคว ่าดนิ 

ท าลายทุกข ์จติมนัเด่นขึน้มาเลยล่ะ 

แต่ก่อนทีจ่ะเด่นขึน้มามนัโดนกระทบืแล้วกระทบือกี มนัโดนเหยยีบย ่าแลว้

เหยยีบย ่าอีก เพราะกเิลสเป็นแก่นของกเิลส มนัเป็นพญามาร ค าว่า “พญา” มนัใหญ่ 

พญามารมนัครอบง าในหวัใจของสตัวโ์ลก มนัไม่ปล่อยใหส้ตัวโ์ลกดวงใดกแ็ลว้แตเ่ป็น

อสิระ เพราะมนัเป็นทีอ่ยู่อาศยัของมนั 

เวลาบา้นเราโดนไฟไหม ้เราจะเสยีใจขนาดไหน เพราะบา้นเป็นทีอ่ยู่อาศยัของ

เรา เวลาไฟไหมบ้า้นไหมเ้รอืนแล้วเราจะไม่มทีี่อยู่อาศยั เรายงัไม่พอใจเลย ทัง้ๆ ทีบ่า้น

มนัสรา้งได ้ บา้นยงัซ่อมแซมได ้ แตจ่ติใจทีม่นัภาวนาไปแลว้ เวลามนัพน้จากทุกขไ์ป

แลว้ มนัจะจบสิน้ มนัจะไม่มโีอกาสจะไดค้รอบง าอกีเลย มนัจะยอมไหม 

ไฟไหมบ้า้นเรอืนมนัไหม้วตัถุ ไหมส้ิง่ก่อสรา้ง มนัตอ้งไหมข้องมนัโดยเชือ้ไฟ 

แต่กเิลสมนัเป็นนามธรรม มนัครอบง าจติใจอยู่นี่ แลว้ใครจะไปรูไ้ปเหน็มนั ใครจะไป

ต่อสูก้บัมนั ฉะนัน้ เล่หก์ลของมนัถงึรอ้ยสนัพนัคม 

คนทีภ่าวนาไปแลว้นะ พูดถงึกเิลสนะ โอโ้ฮ! เข่าอ่อนเลยนะ เพราะกเิลสมนั

ลกึลบัซบัซ้อนขนาดนี้เชยีวหรอื กเิลสมนัลกึลบัซบัซ้อนมาก แต่พวกเราประมาท นึกว่า

กเิลสเป็นตุ๊กตา ตบหวัเล่นได ้

ยงัไม่เคยภาวนาหรอก นึกว่ากิเลสนี่ตุ๊กตา เอาไวป้ระดบับา้นไง ไม่พอใจกโ็ยน

ทิ้ง มนัเป็นไปอย่างนัน้ไหม กเิลสมนัจะเป็นอย่างนัน้ไหม คนไม่เคยเหน็กเิลส มนัไม่

รูจ้กักเิลสมนัหรอก ถ้าใครเขา้ไปเจอกเิลส มนัจะรูจ้กัว่า โอโ้ฮ! กิเลสมนัแก่นของกเิลส 

ดูส ิเวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้เยย้มนันะ “มารเอย เธอเกดิจากความ

ด ารขิองเรา” 

เกดิจากความด าร ิความด ารเิป็นความคดิไหม เกิดจากความด ารขิองเรา 
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“มารเอย เธอเกดิจากความด ารขิองเรา เราจะไม่ด ารถิงึเจา้อกี เราจะไม่ด ารถิงึ

เจา้อกี เจา้จะเกดิอกีไม่ไดเ้ลย” 

มารจะเกดิบนใจขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ไม่ไดเ้ลย เพราะองค์

สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ไม่เคยด ารไิปถงึมนัเลย ความคดิ ความคดิเราด าร ิ เรามี

ความด าร ิ เราถึงมคีวามคดิ แลว้มารมนัอยู่หลงั “มารเอย เธอเกดิจากความด าร”ิ เกดิ

จากความด าร ิเกดิจากเริม่ตน้ของความคดิ ยงัไม่ไดค้ดิ แลว้มารมนัเกดิแลว้ แลว้ความคดิ

มนัจะรอดพน้จากมารไหม ไม่มทีาง แลว้เราปฏบิตั ิปฏบิตัแิลว้เราบอกว่าเราปฏบิตัแิลว้เรา

จะไดด้ัง่เจตนา ได้ดัง่ความหมาย 

โยมไม่คดินี่ ไม่คดิถงึไปดูประวตัหิลวงปู่ มัน่ หลวงปู่ มัน่ท่านบอกท่านเคย

ปรารถนาเป็นพระโพธสิตัวม์าก่อน ไปดูประวตัหิลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ เสารท์่านปรารถนา

เป็นพระปัจเจกพุทธเจา้มาก่อน ค าว่า “ปรารถนาเป็นพระโพธสิตัว ์ พระปัจเจกพุทธเจา้” 

เขาตอ้งสรา้งบารมมีาเยอะขนาดไหน ฉะนัน้ เวลามาเกิดเป็นหลวงปู่ มัน่ มาเกดิเป็น

หลวงปู่ เสาร ์ เวลาท่านปฏบิตัขิึน้มา เพราะท่านสรา้งบารมขีองท่านมา ท่านถงึตอ้งมี

เชาวน์ปัญญา พอมเีชาวน์ปัญญา ปฏบิตัแิลว้ยงัล้มลุกคลุกคลาน ประวตัหิลวงปู่ มัน่

ท่านลม้ลุกคลกุคลานขนาดไหน หลวงปู่ เสารท์่านต่อสูเ้ตม็ทีข่นาดไหน 

ไอพ้วกเราขีต้นี ไม่รูว่้าเกิดมาจากไหน พอเกิดมานึกว่าตวัเองใหญ่ นึกว่าเป็นพระ

โพธสิตัวม์าเกดิ บารมเียอะ...มนัเป็นไปไม่ได้ ถ้ามนัเป็นไปไม่ได ้ถ้าคดิอย่างเราคดิ นี่

เราคดิไง แต่ทีโ่ยมคดินีโ่ยมกน็้อยใจ โยมกค็อตก ท านู่นกไ็ม่ได ้ท าน่ีกไ็ม่ได้ โอ๋ย! มนั

ทุกขม์าก มนัทุกขม์าก 

ทุกขเ์ป็นอรยิสจั ทุกขเ์ป็นความจรงิ แลว้อย่างทีว่่า พนัธุกรรมๆ ใครสรา้งบุญ

สรา้งกรรมมามากน้อยขนาดไหน มนัอยู่ทีมุ่มมอง ครูบาอาจารยบ์างองคน์ะ มนัมี

หลวงปู่บวัหรอือย่างไรทีค่รูบาอาจารยเ์ล่า พอโกนผมเป็นพระโสดาบนัเลย มนัเหมอืน

สมยัพุทธกาลนะ สมยัพุทธกาลเวลาใครมาบวช โกนศรีษะ ผมตกมา พจิารณาผม 

เป็นพระโสดาบนัขณะโกนศีรษะ ในวงกรรมฐานเรากม็หีลวงปู่บวั ถ้าเราจ าไม่ผดิ 

หลวงปู่บวัเวลาโกนศรีษะ ผมตกมาน่ีเป็นพระโสดาบนัเลย นี่วาสนาของคน 
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แลว้ของพวกเราใครมบีา้งล่ะ เราบวช ๗ หน ๘ หน โกนแลว้โกนอกีๆ ผมตก

ทุกวนัเลย เวลาปักษ์โกนหวัทุกๆ เดอืนเลย ผมตก มนัไม่เหน็เป็นอะไรเลย กโ็กน

ศรีษะ แต่คนมบีารม ี นี่เรายกใหเ้หน็ว่า ถ้าคนมบีารม ี คนสรา้งของเขามา เขากท็ุกข์

เหมอืนกนั แต่เขาไม่ทุกขเ์หมอืนพวกเราไง อย่างพวกเรา เราสรา้งของเรามาอย่างนี้ มนั

กต็อ้งทุกข์ยากหน่อย 

ถ้าทุกขย์าก ค าว่า “ทุกขย์ากหน่อย” ทุกขย์ากหน่อย แหม! พอทุกขย์ากหน่อย

กว่็าทุกขน์ิยมหรอื...ไม่ใช่ สจันิยม สจันิยม ค าว่า “ทุกขน์ิยม” คนสรา้งบุญสรา้งบาป

มามากมาน้อย มนักเ็ผชญิกบัทุกขข์องตวัเอง 

แต่สจันิยมๆ ต้องการสจัจะ เพราะทุกขเ์ป็นสจัจะ ทุกขเ์ป็นความจรงิ เพราะทุก

คนมนัมคีวามทุกข ์ ทุกคนเผชญิกบัทุกขแ์ลว้มนัมคีวามทุกข ์ เราพยายามจะแยกแยะ

มนั เราจะไปละกนัทีส่มุทยัคอืตณัหาความทะยานอยาก คอือยากใหทุ้กขห์าย อยากให้

ไม่มทีุกข์เลย นี่อยากตณัหา ตณัหาอยากไม่ใหม้ทีุกข ์ ตณัหาอยากใหทุ้กขห์มดไป 

ตณัหาอยากไม่ใหทุ้กขเ์กดิเลย นี่คอืตณัหา เพราะมตีณัหามนัถงึไดทุ้กขไ์ง 

พอจบัทุกขแ์ล้วกย็้อนพิจารณาไป มนัส้ินสุดกนัท่ีสมุทยั ตณัหาความ

ทะยานอยากมนัต้องท าลายลง พอท าลายลง ทุกขม์นัสกัแต่ว่า ทุกขเ์ป็นความ

จริง ทุกขเ์ป็นความจริงของมนั จิตเป็นความจริงของมนั ธรรมเป็นความจริงของ

มนั ต่างอนัต่างจริง ไม่เก่ียวกนั ต่างคนต่างอยู่ ไม่ยุ่งกนั เออ! ต่างคนต่างอยู่ จิต

สุดยอดแล้ว น่ีเวลาปฏิบติัไป 

ฉะนัน้ สิง่ทีท่ ามา ถ้ามนัท าแลว้ พจิารณากระดูกกแ็ลว้ ต่างๆ กแ็ลว้ เขาขอ

ไง “ขอเมตตาพระคุณเจา้ช่วยชีแ้นะดว้ยค่ะ” 

สิง่ทีท่ ามา ดูเขาพจิารณา อย่างเสอืรา้ย มนัเป็นอนิจจงั มนัเป็นอนัตตา มนั

เป็นมายา มนัเป็นต่างๆ อนันี้มนัเป็นปัญญาเทยีบเคยีง 

แต่ถ้าจติเราสงบแลว้ เราพจิารณาของเรา มนัจะเห็นกาย เหน็เวทนา เหน็จติ

ตามความเป็นจรงิ ถ้าจติมนัจรงิ พจิารณาจรงิๆ แลว้ เดีย๋วมนัจะเหน็อรยิสจั สจัจะจรงิๆ 
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ถ้าสจัจะจรงิๆ มนัจะเหน็ จติใจมนัจะผ่องแผว้ จติใจมนัจะเด่นเลย จติใจจะเด่นดวง 

ธรรมะนี่มนัจะเหนือทุกๆ อย่างเลย 

เหนือทุกอย่างหมายความว่า เหนือความคดิ เหนือความทุกข ์ เหนือความ

จนิตนาการ เหนือทุกอย่างเลย แลว้มนัเขา้ใจหมดแลว้นะ “เมื่อก่อนน้ีถามหลวงพ่อกไ็ม่

บอก เดีย๋วนี้รู้แลว้ ไม่ต้องถามใคร” นี่ถ้ามนัรูแ้ลว้มนัชดัเจนของมนั ถา้มนัชดัเจนของ

มนัแลว้ ถงึตอนนัน้เราจะเหน็จรงิเลย ถ้าเป็นความจรงิอนัน้ีมนัถงึจะเป็นความจรงิ 

ใหห้มัน่เพยีร อย่าทอ้แท ้เราเกดิมาเป็นมนุษย ์เกดิเป็นมนุษยม์กีายกบัใจ เวลา

ท าหน้าทีก่ารงานกเ็พื่อศกัยภาพทางสงัคม ศกัยภาพของร่างกาย แต่จติใจนี้ตอ้งการ

ธรรมะ ธรรมะนี้ เราศกึษาธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ ศึกษาจากครูบา

อาจารย ์ มนัจะเกดิขึ้นจากความวริยิะ ความอุตสาหะ มกีารกระท าของเรา เราท าความ

จรงิของเราใหเ้กดิขึ้นเป็นสจัธรรมของเรา มนัจะเป็นความจรงิของเรา 

เกาใหถู้กทีค่นั ถา้เกาใหถู้กทีค่นั ท าความส าเรจ็ขึน้มาแลว้มนัจะเป็นสจัจะเป็น
ความจรงิในใจของเรา เอวงั 


