
ข่มไว ้๑ 
 

©2015 www.sa-ngob.com 
 

ข่มไว้ 

พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 
 

ถาม-ตอบ ปัญหาธรรม วนัที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 
ณ วดัป่าสนัติพทุธาราม (วดัป่าเขาแดงใหญ่) ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 

 
 

 ถาม   :   ขอ้ ๑๖๖๖. เร่ือง "ดูอารมณ์" 

 กราบนมสัการหลวงพ่อ กระผมปฏิบติัภาวนาทุกวนั แต่ไม่ประสบความส าเร็จ
ทุกวนั ซ่ึงเป็นเร่ืองธรรมดาใช่ไหมครับ ท่ีผ่านมาในขณะปฏิบติังาน (ผมท างานไปรษณีย์
ครับ) ตอ้งพบเจอกบัผูค้นหลากหลาย สามารถจบัอารมณ์ไดแ้ค่ผวิเผนิไม่ชดัเจน ต่อมา
เวลาจบัอารมณ์ไดท้ั้งดีและไม่ดี มีความรู้สึกถึงการเกิดของอารมณ์นั้นๆ ชดัเจนข้ึน แต่ไม่
แจ่มแจง้ (จะบอกว่ามองเห็นดว้ยตวัรู้ก็ไดค้รับว่าอารมณ์เกิดจากจิต) อาการของจิตแสดง
ออกมาทางอารมณ์ เม่ืออารมณ์ถูกจบัไดโ้ดยตวัรู้ อารมณ์นั้นก็ดบัลง เป็นอยา่งน้ีเร่ือยไป 
ดูบ่อยๆ เขา้ก็เร่ิมชดัเจนข้ึน เร็วข้ึนตามล าดบั แต่ก็มีอารมณ์อยา่งหน่ึงท่ีไม่สามารถดบัได้
โดยง่ายคือกามอารมณ์  

 (กระผมมีครอบครัวแลว้ครับ กบัผูห้ญิงอ่ืนไม่ใช่ภรรยานั้น สามารถดบัอารมณ์ท่ี
เกิดจากการมองเห็นไม่ใหเ้ขา้ไปสู่ความคิดไดค้รับ แต่กบัภรรยา บางคร้ังเหมือนเป็นการ
ท าหนา้ท่ี)  

 (ขออนุญาตเล่าท่ีเขาหลบันอนกนั ยกเวน้ ยกไว)้  

 อารมณ์แบบน้ีคืออะไรครับ รบกวนพระอาจารยก์รุณาตอบดว้ย 

 ตอบ   :   น่ีตอบปัญหานกัปฏิบติันะ เวลาเราตอบปัญหา ตอบปัญหากนัเพื่อการ
ประพฤติปฏิบติั เพื่อแนวทางในการปฏิบติั ถา้แนวทางปฏิบติันะ เพราะเราอยูใ่นสังคม 
สังคมของนกัปฏิบติั ในสังคมของนกัปฏิบติัเขาจะบอกว่าการปฏิบติัอยา่งนั้นจะไดผ้ล
และไม่ไดผ้ล การปฏิบติันั้นจะไดป้ระโยชน์ ไม่ไดป้ระโยชน์ ก็เอามาวิจยักนั ท  าวิจยัว่า
ส่ิงนั้นถูก ส่ิงนั้นผดิ ก็ว่ากนัไปตามแต่สังคมปฏิบติัเขาคุยกนั แลว้เวลาสังคมปฏิบติัเขาคุย
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กนั แลว้หลวงพ่อล่ะ? หลวงพ่อก็เท่ียวแจงเหมือนกนัว่าอนันั้นไม่ใช่ อนันั้นไม่ใช่ เราก็
เท่ียวแจงเหมือนกนั  

 ค าว่าไม่ใช่ๆ ไม่ใช่เพราะเขายดึไง ค าว่าไม่ใช่ ในการปฏิบติันะ เร่ิมตน้จากคนท่ี
ปฏิบติัลม้ลุกคลุกคลาน คือเร่ิมตน้หญา้ปากคอก ค าว่าหญา้ปากคอกเราตอ้งปล่อยใหเ้ขา
ปฏิบติัตามความเป็นจริง ตามความเป็นจริงคือใหเ้ขาถูก เขาผดิเหมือนเด็ก เดก็ใหม้นัหดั
เดิน ใหม้นัเดินใหไ้ด ้ถา้มนัเดินไดน้ะ มนัเดินไดเ้ด๋ียวมนัวิ่งได ้ เด๋ียวมนัแขง็แรงได ้ เด๋ียว
มนัท าสัมมาอาชีวะเด๋ียวมนัเป็นผูใ้หญ่ข้ึนมา ในแนวทางปฏิบติั ถา้แนวทางปฏิบติั ถา้เขา
ปฏิบติัโดยหญา้ปากคอกคือเร่ิมตน้ เร่ิมตน้เราจะท าเหมือนนายช่างใหญ่ นายช่างใหญ่เขา
มองดว้ยประสบการณ์ของเขา เขาจะมองเลยว่าการก่อสร้างมนัควรท าอยา่งใด เพราะดว้ย
ประสบการณ์ของเขา แต่ถา้คนมนัไม่เป็น ลม้ลุกคลุกคลานอยูอ่ยา่งนั้นแหละ 

 น่ีก็เหมือนกนั เวลาแนวทางปฏิบติั เห็นไหม ถา้เราปฏิบติัแลว้ถา้มีครูบาอาจารย์
ท่านมองออก ท่านจะวางแนวทางให ้หรือพยายามจะช้ีน ามา แต่เราเป็นผูฝึ้กหดัๆ เราคิด
ว่าเราเก่ง เราท าได้ๆ  เพราะเราไม่มีประสบการณ์ไง ฉะนั้น ในแนวทางปฏิบติัท่ีบอกว่า
อนันั้นใชไ้ด ้ อนันั้นใชไ้ม่ได ้ อนันั้นถูก อนันั้นผดิ อนันั้นเพราะเขาบอกเร่ืองผลไง เวลา
เราพดูไป เห็นไหม เร่ืองผล ถา้บอกว่าน้ีเป็นแนวทางปฏิบติั ถา้ใครฝึกหดัปฏิบติัมา แลว้
ถา้เป็นจริงข้ึนมาเด๋ียวจะรู้ แลว้ถา้เป็นครูบาอาจารย ์ เวลาครูบาอาจารยพ์ดูมนัตอ้งเป็นจริง
ตามนั้น แต่น้ีไม่อยา่งนั้น ปฏิบติัก็ลม้ลุกคลุกคลานแลว้บอกโสดาบนั ไปไหนมาสามวา 
สองศอกบอกโสดาบนั ไม่ไดท้  าอะไรเลยบอกว่าโสดาบนั  

 ค าว่าโสดาบนัคือผลใช่ไหม คือเป้าหมายใช่ไหม ถา้เป้าหมาย ถา้เอง็พดูถึง
เป้าหมายเอง็ตอ้งบอกสิ อยา่งเช่นเราศึกษากนัในพื้นบา้น เราศึกษาจากปากชาวบา้น เรา
ไปฝึกเขา ไปฝึกกบัปากชาวบา้น ท าอีเอม็ มีการเพาะปลูกใช่ไหม ในการพนัธ์ุพืชเราไป
ท าฝึกหดักบัใครก็ได ้ เขาไม่มีใบประกาศนียบตัร เขาฝึกอาชีพ เขาใหอ้าชีพไง แต่น่ีเวลา
ถา้มนัเป็นการศึกษา เวลาจบแลว้เขาตอ้งมีวุฒิ วุฒินั้นน่ะเขาสอบได ้ จบ ป. ๔ อ่าน
หนงัสือไม่ออก อยา่งน้ีใชไ้ม่ได ้ จบ ป.๔ จบมธัยม จะเขา้เรียนอุดมศึกษา พอเขา้ไปแลว้
สอบได ้สอบแลว้เรียนไม่จบ น่ีมนัมีวุฒิไง วุฒิมนัยนืยนั  

 น่ีบอกว่าเป็นโสดาบนั เป็นสกิทาคามี เป็นอะไรกนั ถา้เป็นอยา่งนั้นป๊ับมนัก็ตอ้ง
เทียบวุฒิแลว้ อา้ว เทียบวุฒิเลย ก.พ. รับรองหรือเปล่า รับรองการศึกษาอนัน้ีหรือเปล่า 
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การศึกษาอนัน้ีถูกตอ้งหรือเปล่า น่ีไงน่ีพดูถึงเวลาบอกถึงผลไง ถา้บอกถึงผล ถา้บอกถึง
ผลวดัผลไดเ้ลย ฉะนั้น เวลาท่ีว่าหลวงตาท่านหาครูบาอาจารย ์ ท่านไปฟังเทศน์ ท่านไป
สนทนาธรรมกบัหลวงปู่ ขาว เออ ไปสนทนาธรรมกบัหลวงปู่ ชอบ เวลาท่านปรึกษา เวลา
สนทนาธรรมกบัหลวงปู่ ค  าดี น่ีมนับอกถึงวุฒิ วุฒิภาวะเลย บอกถึงเลยว่ามีหรือไม่มี น่ี
พดูถึงว่าถา้ผดิถูกอยูต่รงน้ี แต่เวลาปฏิบติับอกสังคมปฏิบติัเขาบอกว่าทางนูน้ว่าทางนูน้
ใชไ้ด ้น้ีใชไ้ม่ได ้ 

 ใชไ้ด ้ ใชไ้ม่ไดอ้ยูท่ี่สติ ถา้สติมนัดี เรามีสติเราก าหนดพุทโธ พุทโธ ใชปั้ญญา
อบรมสมาธิ พอเรารู้ข้ึนมา มนัสงบหรือไม่สงบเรารู้เอง เรารู้เลย น่ีจิตใจฟุ้งซ่าน จิตใจมี
แต่ความทุกข ์ แบกรับภาระไวเ้ตม็หวัใจเลย แลว้เวลามนัปล่อยวาง โอโ้ฮ มนับอกเลย 
แลว้มนับอกเลย เวลาบอกเลยเราวุฒิภาวะอ่อนดอ้ยใช่ไหม พอมนัปล่อยวาง ใช่แลว้
แนวทางน้ีถูกตอ้ง อนัน้ีถูกแน่นอนเลย แลว้มนัปล่อยวางแค่นั้นก็นอนอยูน่ัน่แหละ มนั
ไม่ลุกข้ึนยนืเลย แลว้มนับอกว่าถูกตอ้ง  

 ถูกตอ้งนอนอยูน่ัน่น่ะ ถา้ถูกตอ้ง พอมนัปล่อยวางก็ถูกตอ้ง กถ็ูก ก็มนัสบาย เรา
ทุกข ์ เรายาก เราปฏิบติัก็ดบัความทุกขย์าก แลว้ท าอยา่งไรต่อล่ะ? มรรค ผลมนัมีแค่
นั้นเองหรือ? แนวทางในการปฏิบติัขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้มีแค่นั้นใช่ไหม 
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เวลาสอน สอนเร่ืองอะไร? เวลาสอนสอนเร่ืองใช้
ปัญญา ปัญญาขั้นไหน? ปัญญาระดบัไหน?  

 เวลาบอกถึงสมาธิๆ เห็นไหม บอกถึงสติ สติมนัมีสติ มหาสติ สติอตัโนมติั ถา้
บอกถึงปัญญามนัมีสุตมยปัญญา จินตมยปัญญา ภาวนามยปัญญา แลว้ปัญญาอยา่งหยาบ 
ปัญญาอยา่งกลาง ปัญญาอยา่งละเอียด มรรค ๔ ผล ๔ มรรคท าไมตอ้งมี ๔ ล่ะ? ท าไม
มรรคไม่มี ๑ ล่ะ? อา้ว มรรคมี ๑ มีมรรคเดียวก็ใชไ้ดแ้ลว้ เวลามีรถคนัเดียวยงัไปไหนก็
ได ้อา้ว ถา้มีรถคนัเดียวนะ เวลาลงน ้าเขาใชเ้รือแลว้ เวลาข้ึนอากาศเขาใชเ้คร่ืองบิน เวลา
ไปอวกาศเขาใชย้านอวกาศออกนอกโลกนู่นน่ะ เขาใชร้ถคนัเดียวท่ีไหนล่ะ?  

 รถมนัก็คือรถ รถเขาเอาไวเ้ดินทางบนท่ีมีถนนไง อยูบ่นโลกน้ีไง แต่ถา้พอมนั
ไปสู่ลงน ้าเขาก็ใชเ้รือ แลว้ข้ึนไปบนอากาศเขาใชเ้คร่ืองบิน ถา้จะไปดวงจนัทร์เขาใชย้าน
อวกาศ มนัมรรค ๔ ผล ๔ ไง น่ีพดูถึงแนวทางปฏิบติั ถา้มีแนวทางปฏิบติัท่ีถูกตอ้งดีงาม 
ปฏิบติัไป เขาปฏิบติัไวฝึ้กคน ถา้คนมนัปฏิบติัไดแ้ลว้โดยท่ีไม่ยดึติด ไม่ยดึติดกบัความรู้
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ของตวันะมนัจะพฒันาไปเร่ือยๆ แลว้มนัพฒันาข้ึนไปเร่ือยๆ เราจะรู้เลยว่าอาจารยเ์รา
โกหกหรืออาจารยเ์ราจริง ถา้อาจารยเ์ราจริงนะ เพราะอาจารยเ์ราจริงแบบหลวงตา หลวง
ตาน่ีอาจารยจ์ริง เวลาท่านเทศน์ท่ีบนศาลา เวลาท่านพดูกบัพระนะ  

 "หมู่คณะใหจ้  าค  าพดูของผมไวน้ะ ใหจ้  าค  าสอนของท่าน น่ีใหจ้  าค  าสอนของท่าน
ไวน้ะ แลว้ใหป้ฏิบติัไป ถา้วนัไหนรู้จริงนะ ถา้ท่านตายไปแลว้จะมากราบศพ"  

 ท่านทา้อยา่งน้ี ท่านทา้อยา่งน้ีทุกวนันะเวลาท่านเทศน์ หมู่คณะ หมู่คณะคือเรา
ปัญญาชน เวลาคนท่ีบวชไปอยู่ท่ีบา้นตาด มีปริญญา ปริญญาโท ปริญญาเอกเยอะแยะไป
หมด น่ีปัญญาชนทั้งนั้นเลย จ าค  าพดูของผมไวน้ะ จ าค  าพดูของผมไวน้ะ แลว้ถา้ปฏิบติั
ไดน้ะ ถา้ปฏิบติัไดถึ้งจะมากราบศพ น่ียนืยนัอยา่งน้ี ยนืยนัเลย  

 น่ีถา้มนัเป็นจริงมนัยนืยนัอยา่งนั้น แต่เวลาเราพฒันาข้ึนไป ถา้มนัเป็นความจริง 
ไปถึงตรงนั้นมนัจะไปกราบศพเลย ถา้มนัไม่กราบศพเพราะมนัยนืยนักนั ยนืยนักนัเวลา
ท่านตรัสรู้ธรรมข้ึนมา น่ีกราบองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้กราบแลว้กราบเล่า มนั
ยนืยนักนั มนัยนืยนักนัในหวัใจ ถา้มนัยนืยนักนัอยา่งนั้นน่ีเป็นความจริง ถา้ความจริง 
กว่าจะจริงข้ึนมามนัจะพฒันาข้ึนมา 

 ฉะนั้น เวลาว่าแนวทางปฏิบติัของใคร แนวทางปฏิบติัของใครนะ ถา้เราท าโดย
บริสุทธ์ิใจ แลว้พสูิจน์กนัโดยสันทิฏฐิโกความเป็นจริง ความจริงในหวัใจ ถา้เป็นจริง
ข้ึนมา เพียงแต่ว่าบารมี อินทรียแ์ก่กลา้ ไม่แก่กลา้ ถา้อินทรียอ่์อน ใครพดูอะไรก็เช่ือไป
หมดแหละ หลงไปกบัเขา คลอ้ยตามเขาไปเร่ือย คลอ้ยตามเขาไปเร่ือย ถา้คนไม่สนใจใน
ศาสนาเลยมนัก็อยูท่างโลก เห็นไหม หาแต่เงิน หาแต่ทอง หาแต่ลาภสักการะ ไม่เคย
คิดถึงว่าหวัใจมนัมีค่ามากกวา่วตัถุอยา่งนั้น หวัใจมนัมีค่ากบักระแสสังคมท่ีเขายกยอ่ง
สรรเสริญ หวัใจมนัมีค่ามากกว่านั้นเยอะนกั  

 ถา้หวัใจมีค่ามากกว่านั้น เห็นไหม ถา้ยอ้นกลบัมา ยอ้นกลบัมาก็เขา้มาหาหวัใจ
ของตวั มาฝึกหดัภาวนา คนท่ีไม่เช่ือมนัก็อยูก่บัทางโลกเลย เวลาไอค้นท่ีเช่ือ เช่ือแลว้ 
เช่ือแลว้ก็ใหเ้ขาครอบง าไป มนัจะครอบง าไปอยา่งไร เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธ
เจา้บอกใหก้าลามสูตรไง ไม่ใหเ้ช่ือใครทั้งส้ิน ใหเ้ช่ือในการประพฤติปฏิบติั ไม่ศรัทธา
มนัก็ไม่เช่ือ ไม่ศรัทธามนัก็ไม่คน้ควา้ ไม่ศรัทธามนัก็ไม่ทดสอบ มนัก็ไม่สนใจ เวลา
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ศรัทธาข้ึนมาก็ใหเ้ขาครอบง าซะ น่ีท  าอยา่งนั้นจะไดอ้ยา่งนั้น ท าอยา่งนั้นจะไดอ้ยา่งนั้น 
น่ีเขาไดแ้ต่เราไม่ได ้เอง็บอกว่าไดอ้ยา่งนั้นๆๆ แต่กไูม่ได ้กทุูกขอ์ยูน่ี่  

 น่ีมนัเอาตรงน้ีต่างหากล่ะ ถา้เอาท่ีน่ีป๊ับก็ยอ้นกลบัมา ยอ้นกลบัมาว่าแนวทาง
ปฏิบติัต่างๆ มนัก็ปฏิบติัไป แต่ถา้ปฏิบติัแลว้มนัตอ้งไดเ้น้ือหาสาระ ถา้เน้ือหาสาระอยา่ง
น้ี เห็นไหม  

 ถาม   :   กราบนมสัการหลวงพ่อ ผมภาวนาทุกวนัเลย แต่ไม่ประสบความส าเร็จ
ทุกวนั เป็นเร่ืองธรรมดาใช่หรือไม่ครับ 

 ตอบ   :    อืม ใช่ เห็นไหม ค าถามน่ีมนัสุดยอดเลย น่ีผมภาวนาทุกวนัเลย แต่มนัก็
ไม่เห็นไดอ้ะไรเลย มนัเป็นเร่ืองธรรมดาใช่ไหม ใช่มนัเป็นเร่ืองธรรมดา เออ กินขา้ว
เสร็จแลว้นะ เวลาจะกินขา้ว โอโ้ฮ คนท่ีเขามีเงิน มีทองนะเขาไปกินซีฟู๊ ด โอโ้ฮ เวลาเขา
ยกมาแต่ละจาน แหม สุดยอดทั้งนั้นเลยนะ เวลากินจบแลว้มนัเหลือแต่จานเปล่าๆ เรากิน
จบแลว้ หมดแลว้ น่ีก็เหมือนกนั เวลาเขายกมา โอโ้ฮ เขา้ไปในร้านอาหารเขายกมาแต่ละ
เมนู อ้ือฮือ สุดยอดเลย พอกินเสร็จแลว้เหลืออะไร? เหลือแต่จาน น่ีไงภาวนาแลว้ อาหาร
น่ีกินทุกวนัไง กินทุกวนั กินทุกม้ือ กินแลว้ก็กินเล่า กินแลว้ด ารงชีวิตไง  

 น่ีก็เหมือนกนั กระผมภาวนาทุกวนัเลย แต่ไม่ประสบความส าเร็จทุกวนัเลย เป็น
เร่ืองธรรมดาใช่ไหม? ใช่ กินแลว้ไง เอง็ภาวนาแลว้ไง ภาวนาไง น่ีเราภาวนา เราพุทโธ 
เราภาวนา ถา้เราไม่ภาวนาล่ะ? ถา้เราไม่มีอาหารกินล่ะ? คนไม่มีอาหารกินมนัทุกขน์ะ ดู
สิเขามีอาหารกินกนั เขามีความสุข เขากินแลว้เขาก็อ่ิมหน าส าราญ ไอเ้ราหิวกระหายนัง่
มองเขากิน แลว้นัง่มองเขานะ เราไม่มีอาหาร นัง่มองเขา ซู๊ด โอโ้ฮ อร่อย ไม่อร่อยไม่รู้ 
เห็นเขากินก็นึกรสตามเขาไป 

 น่ีก็เหมือนกนั ก็เขาไม่ท า เขาไม่ท า แต่เราท าเร่ืองธรรมดาใช่ไหม? ใช่ ภาวนาทุก
วนัเลย แลว้ไม่ประสบความส าเร็จทุกวนัเลย เป็นเร่ืองธรรมดาใช่ไหม? ใช่ ใช่ แต่เราทุกข์
ไหมล่ะ? ถา้ทุกขแ์บบทางโลกนะทุกขโ์ดยกิเลสตณัหาความทะยานอยากน่ีทุกขย์ากมาก
นะ เวลาเราทุกขน์ะ คนเราทุกขไ์ม่มีทางออก มนัไม่มีทางออกเลย แต่ถา้คนมนัมีทางออก 
เราท าหนา้ท่ีการงาน จะเหน่ือยยากในการท าหนา้ท่ีการงาน น้ีเป็นหนา้ท่ีของมนุษย ์ เป็น



ข่มไว ้๖ 
 

©2015 www.sa-ngob.com 
 

หนา้ท่ีของคน คนตอ้งมีหนา้ท่ีการงานเพื่อหาปัจจยัเคร่ืองอาศยัด ารงชีวิต ถึงจะเหน่ือย
ยากขนาดไหนมนัเป็นหนา้ท่ี ก็ท  าหนา้ท่ีของเรา  

 น่ีพดูถึงทางโลกนะ ท าหนา้ท่ีเพื่อสัมมาอาชีวะเล้ียงปากเล้ียงทอ้งเท่านั้นแหละ 
แลว้เวลามนัทุกขม์นัยาก มนัทุกขย์ากท่ีไหนล่ะ? ก็มนัทุกขย์ากท่ีใจ ใจมนัตอ้งการอะไร
ล่ะ? มีเงินลน้ฟ้าแลว้มนัมีความสุขไหมล่ะ? มีหนา้ท่ีเป็นถึงนายกรัฐมนตรี คนด่าทั้ง
ประเทศเลยมีความสุขไหมล่ะ? มึงจะเป็นอะไรล่ะ? เป็นอะไรมนัก็โดนด่าทั้งนั้นแหละ 
โลกธรรม ๘ แต่ถา้มนัรักษาหวัใจของเราล่ะ? สัจธรรมมนัอยูท่ี่น่ีไง ถา้หามาท่ีน่ีไดม้นัก็มี
ความสุขไง  

 ถา้มีความสุขข้ึนมา เห็นไหม เราปฏิบติัทุกวนัเลย แลว้มนัเร่ืองธรรมดาใช่ไหม ใช่ 
ไม่ประสบผลส าเร็จมนัเป็นเร่ืองธรรมดา แต่ทุกขไ์หมล่ะ? มนัแส่ส่ายเหมือนเก่าไหมล่ะ? 
มนัไม่แส่ส่ายเหมือนเก่าแลว้ แต่เดิมไม่มีทางไปไหนเลย ทุกขอ์ยูค่นเดียว ไฟสุมขอน มนั
เผาลนอยูใ่นใจ ไปปรึกษาใครมนัก็ชวนไปเท่ียวยโุรปไง โอ๋ย ถา้ทุกข ์ ทุกขไ์ปตุรกีมีแต่
โบราณวตัถุ ทุกขก์็ไปเท่ียวไง ไปปรึกษาคนอ่ืนเขามนัก็พาไปเท่ียว ตอนน้ีเขาจะซ้ือตัว๋ไป
เท่ียวอวกาศกนัแลว้ ถา้ไปปรึกษาเขา แต่ถา้มาปรึกษาศาสนานะ มาปรึกษาครูบาอาจารย์
ท่ีเป็นจริงนะท่านบอกว่าใหน้ัง่ลงในหอ้งพระ ใหน้ัง่ลงในท่ีประพฤติปฏิบติัของเรา แลว้
ก าหนดพุทโธใหใ้จมนัสงบเขา้มา  

 "สุขอ่ืนใดเท่ากบัจิตสงบไม่มี" 

 เราจะไปตุรกี เราจะไปยโุรปท่ีไหน คนท่ีนัน่มนัก็บ่นทุกขอ์ยูน่ะ คนท่ีตุรกีคนท่ี
ร ่ ารวยกมี็ คนท่ีทุกขย์ากก็เยอะ ไม่มีจะกินก็มาก คนจรจดัเยอะแยะ ท่ีไหนท่ีว่าสูงส่ง ท่ี
ไหนท่ีว่าสวยงาม นัน่น่ะคนจรจดัมีทั้งนั้นแหละ คนไม่มีจะกินท่ีนัน่ก็มี เราไปเห็นนะเรา
ว่ามีความสุข เขาไม่มีจะกินอยูท่ี่นัน่มีความสุขไหม? เราไปแสวงหาอยา่งนั้น เราไม่
แสวงหาหวัใจของเรา ถา้เราแสวงหาหวัใจของเรา น่ีเราดบัทุกขท่ี์น่ี  

 ฉะนั้น เวลาปฏิบติั น่ีปฏิบติัทุกวนัเลย แลว้ไม่ประสบความส าเร็จทุกวนัเลยเป็น
เร่ืองธรรมดาใช่ไหม? ใช่ เออ ใช่เลยล่ะ คนจะพดูอยา่งน้ีไดม้นัพดูโดยท่ีว่าเราท าแลว้ถึง
พดูไง แต่ถา้คนพดูอยา่งน้ีไม่ไดน้ะ มนัไม่พดูอยา่งน้ี มนัจะมาเรียกร้องเลย น่ีท  าแลว้ๆๆ 
มนัจะมาเรียกร้อง มนัจะมาปรับเลยล่ะ จะตอ้งเสียค่าป่วยการนะ ปฏิบติัมา ๒ ปีแลว้ ถา้
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ไม่ปฏิบติัหาเงินไดอี้กก่ีลา้นไม่รู้ หลวงพ่อจ่ายมา มนัจะมาเรียกค่าเสียหายเลย แหม บอก
ใหป้ฏิบติัๆ เสียเวลามา ๒ ปีไม่ไดอ้ะไรเลย 

 นัน่ล่ะมนักลบัทุกขอี์กอยา่งหน่ึง ทุกข์ว่าปฏิบติัคาดหมายแลว้ไม่ไดส้มความ
ปรารถนา ถา้เราปฏิบติัแลว้เราคาดหมายวา่เราจะไดม้รรค ไดผ้ล แลว้เราไม่สมความ
ปรารถนา ไม่สมความปรารถนา เห็นไหม น่ีมนัเป็นตณัหาความทะยานอยาก ถา้ตณัหา
ความทะยานอยากอยา่งน้ีมนัเป็นกิเลส แต่ถา้เราปฏิบติัของเราดว้ยมรรค ความอยากท่ี
เป็นมรรค ความอยากท่ีขวนขวาย ความอยากท่ีท าคุณงามความดี คุณงามความดี ความดีก็
คือความดีในตวัมนัเอง ถา้ความดีในตวัมนัเอง เราสร้างบารมีของเรา เราพยายาม
ประพฤติปฏิบติัของเรา  

 เราปฏิบติัของเรา หน่ึงกล่ินของศีลหอมทวนลม เรามีศีล มีธรรมในใจ เราไม่ท า
ความชัว่อยูแ่ลว้ คนท่ีไม่ท าความชัว่เพราะอะไร? คนปฏิบติัมนัจะรู้ เพราะคนปฏิบติัมนัมี
เป้าหมายอยากไดม้รรค ไดผ้ล ฉะนั้น เร่ืองผดิศีลมนัไม่กลา้ท าเลยล่ะ เพราะถา้ผดิศีล พอ
มนัท าแลว้มนัจะปฏิบติัไม่ได ้ พอเวลาจะปฏิบติันะ เห็นไหม ไอค้วามท่ีเราท าผดินัน่น่ะ
มนัจะยอ้นรอยกลบัมา พอยอ้นรอยกลบัมามนัจะเป็นนิวรณธรรม มนัจะมาหลอกมา
หลอน  

 ฉะนั้น คนท่ีปฏิบติัจริงๆ นะเขาพยายามจะรักษาเพื่อไม่ใหมี้ความผดิของตวั ถา้
ไม่มีความผดิของตวั คนท่ีรักษาศีล คนรักษาศีลแลว้คนปฏิบติัเขาจะมีคุณธรรมไหม? เขา
มีคุณธรรมในความเป็นปกติสามญัส านึกของปุถุชน มนัไม่ท าความผดิไง น่ีมนัมีคุณค่า
ตรงน้ีไง ท่ีบอกว่าปฏิบติัทุกวนัแลว้มนัไม่ประสบความส าเร็จเลยน่ีเป็นเร่ืองธรรมดาใช่
ไหม? ใช่ ก็ปฏิบติัเพื่อความสงบไง ปฏิบติัเพื่อเราไง ฉะนั้น ส่ิงน้ีใช่  

 ฉะนั้น ค าถามต่อไปนะ น่ีอารัมภบทมา ทีน้ีท่ีผา่นมาเขาท างานไปรษณีย ์ เขาตอ้ง
มีการพบเจอกบัคนมากมาย ถา้พบเจอคนมากมาย ส่ิงท่ีมนัเกิดข้ึน ส่ิงท่ีมนัเกิดข้ึนมนัจะมี
อารมณ์ความรู้สึก เขาใชปั้ญญาไล่ของเขาไป ถา้ปัญญาไล่ของเขาไป อารมณ์อยา่งน้ีเขา
รู้ทนัได ้ น่ีรู้ทนัได ้ เขาบอกว่าถา้พุทโธก็เป็นค าบริกรรม พุทโธเป็นสมาธิอบรมปัญญา 
แลว้ถา้ใชปั้ญญาใคร่ครวญเป็นปัญญาอบรมสมาธิ เราท า น่ีค  าว่าท  านะเหมือนอาหาร 
เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้พดูกบัพราหมณ์ พราหมณ์เขามาต่อว่าองคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้ว่าองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เป็นพราหมณ์หนุ่ม เขาเป็นผู ้
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เฒ่าท าไมไม่เคารพเขาตามธรรมเนียม ตามธรรมเนียมผูท่ี้ดอ้ยกว่า ผูท่ี้อายนุอ้ยกว่าตอ้ง
เคารพผูใ้หญ่  

 องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เป็นพระอรหนัต ์เป็นศาสดา แต่เขาไม่รู้ เขาเป็น
พราหมณ์ เขาถือประเพณีของพราหมณ์ แต่เขาไม่รู้ว่าองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้
เป็นศาสดา องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เป็นพุทธะ เป็นผูท่ี้ประเสริฐ เขาก็จะบงัคบั
ใหอ้งคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เคารพเขา แลว้องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ไม่
เคารพเขาก็มาต่อว่าไง องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ก็นัง่ฟังเฉย พอเขาพดูจบองค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ถามว่า  

 "พราหมณ์ ถา้พราหมณ์คนหน่ึงเอาอาหารไปเล้ียงพราหมณ์คนหน่ึง ถา้พราหมณ์
เขาไม่กินอาหารจะเป็นของใคร?" 

 "ก็เป็นของคนท่ียกมาตอ้งยกกลบัไป" 

 น่ีก็เหมือนกนั ถา้พราหมณ์มาติเตียนองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตลอด องค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ไม่รับ เอง็เอากลบัไป เอากลบัไป น่ีไงน่ีก็เหมือนกนั ถา้เรา
ใชปั้ญญาไง เห็นไหม ถา้เรามีปัญญาแลว้ เขานัง่ต่อว่าทั้งวนัเลย เออ นัง่เฉย พอเขาพดูจบ 
อาหารท่ียกมา สัญญาอารมณ์ท่ีพร่ังพรูออกมาจากปาก น่ีออกมาจากใคร? ก็เอามาจาก
พราหมณ์นัน่น่ะ แลว้ถา้คนท่ีเขาฟังเขาไม่รับล่ะมนัจะเป็นของใคร? ก็ของพราหมณ์นั้น
เอากลบัไปเพราะเราไม่รับ  

 เพราะเราไม่รับเราวางได ้ แต่ถา้เรารับเราทุกขน์ะ ถา้เรารับนะเราก็สั่นไหวไปกบั
สังคม สังคมจะมีส่ิงใดเราก็ตอ้งสั่นไหวไปกบัเขาใช่ไหม ในนวโกวาท เห็นไหม ท่ีไหนมี
มหรสพสมโภช ท่ีไหนมีการฟ้อนร า ท่ีไหนมีการละเล่นเราไปท่ีนัน่หมดเลย ท่ีไหนมี
อะไรเราไปหมดเลย เราเป็นเหยือ่เขาใช่ไหม เราไม่มีหลกัเลยใช่ไหม ถา้เรามีหลกั เห็น
ไหม เรามีศีล มีธรรม เราถือศีล ๘ เราไม่ดูละเล่น ไม่ดูการฟ้อนร า ท่ีไหนเป็นท่ีอโคจรเรา
ไม่ไป พระเราน่ีท่ีอโคจรไม่ควรไป ไปปรับอาบติัทุกกฏ ท่ีอโคจร  

 แมแ้ต่ตลาด ตลาดสดพระไปไม่ไดแ้ลว้ เพราะตลาดสดมนัเป็นท่ีอโคจรของพระ 
แต่มนัเป็นท่ีแสวงหาผลก าไรของโยม เราตอ้งมีตลาดใช่ไหมเพื่อจะคา้ขาย เพื่อจะ
ผลประโยชน์ใช่ไหม เราตอ้งส่งสินคา้ของเราไปท่ีตลาดนั้น อนันั้นมนัเป็นประกอบ
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ธุรกิจของโยมเขา แต่พระเราน่ีตลาดสดเป็นท่ีอโคจรของพระนะ พระน่ีถา้ไปปรับอาบติั
เลย เวน้ เวน้ไวแ้ต่พระจะซ้ือของ พระตอ้งการส่ิงใด แต่ธรรมดาพระเราใชไ้วยาวจักร  

 น่ีพดูถึงว่าถา้เขาตอ้งพบเจอคน แลว้เขามีอารมณ์ เขาจบัส่ิงท่ีอารมณ์ของเขาได ้
เราท าของเราเขา้มา ทีน้ีท  าเขา้มาป๊ับเราต่อเน่ืองข้ึนมา  

 ถาม   :   เวลาจบัอารมณ์ไดท้ั้งดีและไม่ดี จะมีความรู้สึกว่าเกิดอารมณ์นั้นๆ อยา่ง
ชดัเจนแต่ไม่แจ่มแจง้ จะบอกว่ามองเห็นจากตวัรู้ก็ไดว้า่อารมณ์เกิดจากจิต อาการของจิต
แสดงออกมาทางอารมณ์เหมือนอารมณ์ถูกจบัไดโ้ดยตวัรู้ อารมณ์นั้นก็ดบัลงอยา่งน้ี
เร่ือยไป ดูบ่อยๆ เขา้จะชดัเจนข้ึน เร็วข้ึนตามล าดบั 

 ตอบ   :   น่ีเร่ิมตน้ตั้งแต่ว่าผมปฏิบติัทุกวนัเลย แลว้ส่ิงท่ีไม่ประสบความส าเร็จ
เป็นเร่ืองธรรมดาใช่ไหม? ใช่ เห็นไหม ใช่ๆๆ น้ีพอเราดูต่อเน่ืองไป เราจบัอารมณ์ไดแ้ลว้
เราใชปั้ญญาของเรา จนวงเลบ็ว่า (จะบอกว่ามองเห็นจากตวัรู้ก็ได ้)  

 จะมองเห็นจากตวัรู้ก็ไดม้นัชดัเจนข้ึน น่ีถา้คนฝึกหดัแลว้ถา้มนัชอบธรรม 
ความชอบธรรมคือสัมมาทิฏฐิ ความไม่ชอบธรรมคือมิจฉาทิฏฐิ การปฏิบติัน่ีการปฏิบติั
เหมือนกนั แต่การปฏิบติัโดยมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผดิ ความหลงใหลไดป้ล้ืมไปกบั
อารมณ์ความรู้สึกโดยกิเลสตณัหาความทะยานอยากเป็นมิจฉาทิฏฐิ การปฏิบติัธรรมโดย
สัจธรรม โดยขอ้เทจ็จริง โดยขอ้เทจ็จริงโดยความเป็นจริงข้ึนมา โดยความชอบเป็น
สัมมาทิฏฐิ  

 ถา้สัมมาทิฏฐิ เห็นไหม มนัจะละเอียดข้ึน มนัจะพฒันาข้ึน มนัจะดีของมนัข้ึน ถา้
มนัดีของมนัข้ึน เราจนมองเห็นว่าเราเห็นจากตวัรู้เลย เพราะตวัรู้มนัจะชดัเจนข้ึน อารมณ์
ความคิดมนัเกิดดบัๆ เราไม่ทนัมนัหรอก เวลาจะทนัมนัเพราะอะไร? เพราะอวิชชาคือ
ความพร่ามวัของจิต ความพร่ามวัของจิต ความคิดมนัก็เกิดแลว้ เราก็ไปรู้ว่ามีความคิด
ข้ึนมา มีอารมณ์แลว้อารมณ์เราก็อารมณ์เป็นความคิด เขาบอกว่าดูความคิดๆ ดูจิตๆ 
นัน่น่ะเขาดูอารมณ์ ดูอารมณ์เพราะอะไร? เพราะว่าคนเราส่วนใหญ่ก็รู้จกัอารมณ์ของ
ตวัเอง แต่มนัไม่รู้จกัตวัจิตหรอก  
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 ทีน้ีไม่รู้จกัตวัจิตเราดูของเราดว้ย เราพฒันาของเราดว้ย เราภาวนาของเราเร่ือยๆ 
ภาวนาว่าเราภาวนาทุกวนัเลยแต่ไม่ประสบความส าเร็จทุกวนัเลยน่ีใช่ไหม? ใช่ พอมนัใช่
ข้ึนมา ใช่ข้ึนมามนัเป็นสัมมาทิฏฐิ มนัถูกตอ้งชอบธรรมของมนัข้ึนมา เพราะคนเรา
ปฏิบติัเราตอ้งยอมรับความเป็นอนุบาลของเรา เดก็เลก็เดก็นอ้ย จิตอ่อนแอ จิตท่ีฝึกหดั
ปฏิบติัมนัยงัเลก็นอ้ยก็ตอ้งฝึกหดัมนั การฝึกหดัของเราโดยความชอบธรรมมนัจะเป็น
จริงอยา่งน้ี หน่อของพุทธะมนัจะงอกงามของมนัข้ึนมา ถา้งอกงามข้ึนมามนัจะรู้ มนัจะ
เห็น น่ีรู้จากตวัรู้เลย ชดัเจนข้ึนมา  

 มนัชดัเจน แลว้ท าอยา่งน้ีถูกตอ้งไหม? ถูก ก็ท  าของเราไป น่ีถูกตอ้ง มนัชดัเจน
เพราะพอเราท าดว้ยสัมมาทิฏฐิ ดว้ยความเห็นถูกตอ้งดีงามมนัก็จะชดัเจนข้ึนมา เป็นชั้น
เป็นตอนข้ึนมา น้ีว่าภาวนาถูกไหม? ถูก  

 ถาม   :   แต่มีอารมณ์อยา่งหน่ึงท่ีไม่สามารถดบัไดโ้ดยง่ายคือกามอารมณ์ กระผม
ควรจะท าอยา่งไรครับ 

 ตอบ   :   โอโ้ฮ โดยธรรมชาติของนกัปฏิบติัเรา เห็นไหม ทุกคนก็มีปัญหา 
ธรรมดาของสัตวโ์ลก กามคุณ ๕ เร่ืองของกามคุณ ๕ สัตว ์ดูสัตวเ์ดรัจฉาน สัตวต่์างๆ ดู
มนัผสมพนัธ์ุกนัสิ โดยธรรมชาติของมนั ดูส่ิงมีชีวิต เกสรดอกไมต่้างๆ มนัผสมพนัธ์ุของ
มนั น่ีมนัเป็นเร่ืองของวฏัฏะ เป็นเร่ืองของวฏัฏะ น้ีมนุษยเ์กิดข้ึนมามนุษยเ์กิดมาจากโลก 
มนุษยเ์กิดมาจากกาม สรรพส่ิงลงไปมนัลงไปสู่กามทั้งนั้นแหละ กามคุณ ๕ เพราะถือว่า
เป็นคุณ เป็นการจรรโลงต่อไป แต่เวลามนัเป็นจริงล่ะ?  

 เวลาความเป็นจริงของมนั เห็นไหม นัน่ล่ะคือการเกิด การเกิด การแก่ การเจบ็ 
การตาย มนัจะท าใหมี้การเกิด แลว้พอองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ไปเห็นการเกิด 
การแก่ การเจบ็ การตาย มนัตอ้งมีฝ่ายตรงขา้มว่าไม่เกิด ไม่แก่ ไม่เจบ็ ไม่ตาย แลว้ถา้ไม่
เกิด ไม่แก่ ไม่เจบ็ ไม่ตาย ใครเป็นคนไม่เกิด ไม่แก่ ไม่เจบ็ ไม่ตาย ถา้ไม่เกิด ไม่แก่ ไม่
เจบ็ ไม่ตาย ส่ิงท่ีพิจารณามามนัจะละสกักายทิฏฐิ วิจิกิจฉาข้ึนมา แลว้มนัจะไปละกาม
ราคะใหอ่้อนลง แลว้มนัจะเขา้สู่การไปละ กามราคะ ปฏิฆะอนันั้น ถา้ละกามราคะ 
ปฏิฆะมนัถึงจะไปดบักามไดต้ามความเป็นจริง  
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 แลว้ไอน่ี้เราเพิ่งปฏิบติัเลย แลว้ทางโลกปฏิบติัทุกคนก็ว่าพิจารณาอสุภะ ทุกคน
การปฏิบติัพอเร่ืองกามราคะมนัเป็นเร่ืองท่ีเขา้ไปกวนหวัใจเยอะมาก เห็นไหม กามวตัถุ 
แมแ้ต่ของสวย ของชอบน่ีก็เป็นวตัถุกาม วตัถุกามเราก็ชอบมนั แลว้ชอบมนั ถา้เรา
พิจารณาไปดว้ยศีล ดว้ยธรรมมนัก็สงบระงบัเขา้มาได ้ เพราะวา่เราเห็นว่าส่ิงใดผดิ ส่ิงใด
ถูกเราก็ไม่ไปยุง่กบัส่ิงนั้นมนัก็เป็นวตัถุกาม แต่ถา้มนัเป็นกามราคะจากภายใน น่ีส่ิงท่ีว่า
เวลาคนปฏิบติัจะมีปัญหาเร่ืองน้ีมาก ถา้มีปัญหาเร่ืองน้ีมากจะเขา้ไปคลุกคลีกบัมนั
อยา่งไร จะไปแสวงหาอยา่งไร จะดบัมนัอย่างไร ก็บอกว่าเป็นการพิจารณาอสุภะ  

 น่ีพิจารณาอสุภะ ทุกคนพิจารณาอสุภะ แต่ถา้มนัเป็นความจริงนะ มนัเป็นความ
จริงนั้นมนัเป็นเร่ืองการพิจารณาโดยสามญัส านึก ถา้สามญัส านึก เห็นไหม ส่ิงท่ีว่าบาง
คนบอกว่าเม่ือก่อนนั้นฉนัเป็นคนท่ีมีความโกรธมาก เป็นท่ีหลงใหลในกามมาก เด๋ียวน้ี
ฉนัดบัไดห้มดแลว้ ไม่ใช่ คือข่มไว ้ พวกน้ีเขาข่มไวเ้ฉยๆ เขาข่มไวด้ว้ยอะไร? เขาข่มไว้
ดว้ยศีลไง ถา้มีศีล มีศีล มีธรรมมนัก็ข่มของมนัไว ้คือกดไว ้ถา้ข่มไวม้นัได ้แต่ถา้บอกว่า
จะดบัมนัอยา่งไร จะฆ่ามนัอยา่งไร จะฆ่ามนัอยา่งไร? ถา้จะฆ่ามนัอยา่งไรตอ้งกลบัมาว่า
กนัตั้งแต่พื้นฐาน การจะภาวนามนัจะภาวนาจากพื้นฐานไง  

 ปุถุชน เห็นไหม องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกกบัพระโมคคลัลานะ โมค
คลัลานะเราเกิดมาจากกามนะ การเกิดของโลกน้ีเกิดมาจากกามทั้งนั้นแหละ ทีน้ีการเกิด
มาจากกาม แลว้เราจะดบัมนั เราจะดบัมนัเราดบัท่ีไหนล่ะ? ดูสิพ่อแม่เสพกาม พ่อแม่สม
สู่ ปฏิสนธิจิตมนัถึงเกิดในไข่ ถา้มนัเกิดในไข่ เราเกิดมาจากกาม เราเกิดมาจากกาม เวลา
ข้ึนมาแลว้ส่ิงน้ีมนัเป็นส่ิงท่ีมนัมีโดยสัญชาตญาณ มีโดยสามญัส านึกของมนุษย ์ถา้มนุษย์
มีสามญัส านึกมนัเขา้ไปกระตุน้ในหวัใจ มนัท าใหห้วัใจสั่นไหว  

 น้ีนกัปฏิบติั พรหมจรรย์ๆ  ผูท่ี้ปฏิบติัเร่ืองพรหมจรรยม์นัถึงจะตอ้งมีพื้นฐาน
ข้ึนมา มีพื้นฐานข้ึนมาใหเ้ป็นความจริงข้ึนมา ถา้ไม่มีพื้นฐานข้ึนมา การข่มไวโ้ดย
ความเห็นผดินะ ทุกคนพอท าจิตสงบข้ึนมา ทุกคนพอท าความสงบระงบัข้ึนมา โอโ้ฮ ฉนั
น่ีดบักามไดห้มดแลว้นะ โอ๋ย ฉนัน่ีควบคุมไดห้มดเลย มนัควบคุมโดยชัว่คราว น่ีข่มไว ้
เวลามนัพร่ังพรูออกมานะ ผูท่ี้ปฏิบติัท่ีเสียหายกนัไปในท านองน้ีมีเยอะมากเลย เวลาข่ม
ไวไ้ดก้็คิดว่าตวัเองเอาชนะมนัไดแ้ลว้ เวลาจิตมนัมีก าลงัไง แต่เวลามนัเส่ือมนะ เวลามนั
พร่ังพรูออกมานะมนัเหมือนน ้าป่า หลุดไปเลย เสียไปเลย อยา่งน้ีเยอะ  



ข่มไว ้๑๒ 
 

©2015 www.sa-ngob.com 
 

 ฉะนั้น ส่ิงท่ีโลกเขาบอกว่าเขาพิจารณาอสุภะ เพราะเวลานกัปฏิบติัเรา โดย
พื้นฐานถา้ไม่มีครูบาอาจารยค์อยช้ีแนะ ไม่มีครูบาอาจารยบ์อกเร่ืองความจริง เราก็เขา้ใจ
เอาอยา่งน้ี เพราะส่ิงน้ีมนัเกิดข้ึนเพราะมนักวนหวัใจ มนักวนความรู้สึกนึกคิดเรานะ เรา
ตอ้งการพรหมจรรย ์ ตอ้งการความสงบระงบั เราตอ้งการ แลว้ท าไมมนัเกิดความรู้สึก
อยา่งน้ี ก็เราหวงัดี เราปรารถนาดี เราท าดี เฮย้ แลว้ท าไมมนักระตุน้หวัใจล่ะ? ท าไมมนั
กระตุน้ล่ะ? แลว้พอกระตุน้ข้ึนมาเราก็เป็นชาวพุทธใช่ไหม ก าป้ันทุบดินไง  

 เราเป็นชาวพุทธเราจะปฏิบติัใช่ไหม การปฏิบติัศึกษาธรรมะมาใช่ไหม กามราคะ
เขาแกด้ว้ยอสุภะ ก็เพ่งอสุภะเลย เออ พิจารณาอสุภะ อสุภะ นู่นก็เป็นอสุภะ การพิจารณา
เป็นอสุภะมนัเป็นการแกก้นั ความแกก้นั ส่ิงท่ีว่าเรารักสวยรักงาม ค าว่ารักสวยรักงาม
ปฏิฆะถึงการเกิดกามราคะ ถา้เราไปเจอพวกเงาะป่าซาไก เราไปเจอคนอยา่งนั้นเราไม่มี
กามราคะหรอก มนัจะวิ่งหนีเลยล่ะ เพราะมนัไม่ถูกสเปคไง ถา้เราไปเจอส่ิงท่ีเรามองแลว้
มนั น่ีไงเขาถึงใหไ้ปเท่ียวไปดูซากศพ ไปดูป่าชา้ ไปดูส่ิงท่ีมนัเน่าเป่ือย น้ีเรารู้ไดเ้ราก็ว่า
เราพิจารณาอสุภะ น่ีมนัเป็นก าป้ันทุบดิน แต่ถา้เขาถามวา่ 

 ถาม   :   อารมณ์อยา่งหน่ึงท่ีไม่สามารถดบัไดโ้ดยง่ายคือกามอารมณ์ เวลาผูห้ญิง
ท่ีไม่ใช่ภรรยาก็สามารถจะดบัได ้แต่ถา้เป็นภรรยาของเรา  

 ตอบ   :   เป็นภรรยาของเรามนัก็มีสิทธิ เขาใชค้  าวา่ท  าตามหนา้ท่ี แต่อารมณ์
ความรู้สึกของเขาก็เป็นอีกอยา่งหน่ึง อนันั้นเพราะมนัมีความละอาย เขาว่ามีหิริ มี
โอตตปัปะมนัก็คิดอยา่งหน่ึง เวลาไอพ้วกคนป่าเถ่ือน คนป่าเถ่ือนเขาท าของเขา เขาท า
ดว้ยสันดานดิบ อนันั้นเขาไม่มีความละอาย เขาท าของเขาดว้ยความดิบของเขา ความดิบ 
ความเถ่ือนของเขา นั้นเพราะคนไม่มีศาสนา คนไม่มีความละอาย คนไม่มีหลกัใจ น่ีไม่มี
หลกัใจมนัเหมือนสัตว ์เหมือนสัตวเ์ดรัจฉาน นัน่เร่ืองของเขา แต่เวลาเราประพฤติปฏิบติั
ข้ึนมา เขาจะเปรียบเทียบไงว่าเวลาถา้ผูห้ญิงท่ีไม่ใช่ภรรยาผมก็ระงบัใจได ้ แต่ถา้เป็น
หนา้ท่ีของผม ผมก็ท  าของผมโดยหนา้ท่ี 

 โดยหนา้ท่ี เห็นไหม อนันั้นมนัเป็นเร่ืองความเห็น น่ีค  าถาม ค าถามเป็นอยา่งน้ี 
ไม่ใช่ว่าเราอุตริพดู ค  าถามเป็นอยา่งน้ี ฉะนั้น เราวางตรงนั้นไว ้ เพราะมนัเป็นหนา้ท่ี 
อยา่งเช่นศีล ศีล ๕ กาเมสุมิจฉาจาร ถา้ไม่ใช่คู่ของตวัผดิศีล ถา้คู่ของตวัไม่ผดิศีลเพราะ
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เราถือศีล ๕ แต่ถา้ศีล ๘ ศีล ๘ งดเวน้ ศีล ๑๐ ศีล ๑๐ ก็งดเวน้ ศีล ๒๒๗ ไม่ไดเ้ลย แลว้
ไม่ไดถ้า้เป็นพระ เห็นไหม ภิกษุมีความก าหนดัอยู ่ พดูจาเก้ียวหญิงเป็นอาบติัสังฆาทิเสส 
เพราะมนัมีความก าหนดัอยูแ่ลว้ แลว้ความก าหนดัพดูไป  

 น่ีพดูอยา่งน้ี เวลาเราอยูก่บัหลวงปู่ จวนท่านก็พดูเร่ืองอสุภะๆ มีพวกพระบอกครู
บาอาจารยพ์ยายามเทศน์ใหม้นัแบบว่าไม่ใหม้นัตรงตวันกั เพราะตรงตวัแลว้มนัไป
กระตุน้คนฟัง ขนาดน่ีพดู พดูเพื่อใหเ้ห็นโทษมนันะ ไอค้นฟังมนัฟังแลว้มนักลบัไป
กระตุน้มนัอีก มนัถึงตอ้งมี เห็นไหม หลวงปู่ เจ๊ียะท่านสอนเรา ท่านบอกว่าเวลาเทศน์นะ 
เวลาจะเชือดไก่เขาตอ้งใชมี้ดเลก็ๆ เวลาจะเชือดโคก็ตอ้งมีดใหญ่ ตั้งแต่เราตั้งสติไวก้็
ปุถุชนเป็นกลัยาณปุถุชน เวลายกข้ึนสู่พิจารณากาย พิจารณากายพิจารณาใหเ้ป็นไตร
ลกัษณ์ น่ีมีดเชือดไก่ โสดาปัตติมรรคก็โสดาปัตติผล สกิทาคามิมรรคกส็กิทาคามิผล 
อนาคามิมรรค อนาคามิผล อรหตัตมรรค อรหตัตผล  

 น่ีเวลากิเลสตวัมนัใหญ่ข้ึน ตวัมนัเขม้แขง็ข้ึน เวลาเราจะไปเชือดมนัมีดก็ตอ้งคม
กลา้ข้ึน ตอ้งชดัเจนข้ึนเพื่อจะไปฆ่ากิเลสตวัท่ีใหญ่ข้ึน มนัก็ตอ้งมีชดัเจนของมนัข้ึนมา
เป็นชั้นเป็นตอนข้ึนมา เห็นไหม ส่ิงท่ีเราท าน่ีมนัตอ้งมีพื้นฐานข้ึนมา มนัถึงจะเห็นว่า
อารมณ์ เขาถามวา่ในเร่ืองกามอารมณ์มนัดบัยากมาก มนัก็ยากน่ะสิ นางวิสาขาเป็นพระ
โสดาบนั นางวิสาขาเป็นพระโสดาบนัตั้งแต่อาย ุ๗ ขวบนะเขายงัมีครอบครัว ถา้พดูอยา่ง
น้ีป๊ับพวกเราจะเป็นโสดาบนัหมดเลย แลว้ก็มีครอบครัวทั้งประเทศเลย เออ  

 อนัน้ีเราพดูถึงขอ้เทจ็จริง เพราะนางวิสาขาเขาปรารถนามาอยา่งนั้น แต่ถา้สมมุติ
ว่าเราไดโ้สดาบนัเราจะไม่มีครอบครัว เพราะเราอยากไดส้กิทาคามี เราอยากไดอ้นาคามี 
เราไม่อยากไดค้รอบครัว เออ เป็นพระโสดาบนัแลว้จะมีครอบครัว ว่านางวิสาขาเป็น
พระโสดาบนัมีครอบครัว เราก็เป็นพระโสดาบนัมีครอบครัว เออ เป็นพระโสดาบนัหมด
เลย โสดาบนัปรารถนาครอบครัว หรือโสดาบนัปรารถนาสกิทาคามี อนาคามี อรหนัต ์
โสดาบนัจะปรารถนาอะไร?  

 ถา้เป็นโสดาบนัเขาปรารถนาสกิทาคามี ปรารถนาอนาคามี เขาปรารถนาพระ
อรหนัตนู่์น ถา้เขาปรารถนาอยา่งนั้นเขายิง่ขวนขวายข้ึน ปฏิบติัข้ึน ขวนขวายข้ึนใหม้นั
ชดัเจนข้ึน ใหม้นัดีงามข้ึน เขายิง่ท  าเพื่อประโยชน์ของเขา เขาไม่ใช่เป็นโสดาบนัแลว้
ปรารถนาครอบครัวตามแบบนางวิสาขา เขาจะตามแบบพระอานนท์ต่างหาก พระ



ข่มไว ้๑๔ 
 

©2015 www.sa-ngob.com 
 

อานนทก์็เป็นพระโสดาบนั พระพุทธเจา้ท านายไวเ้ลย พระโสดาบนัร้องไห ้ ถา้บอกพระ
โสดาบนัไม่มีค่าเลยหรือ?  

 พระโสดาบนัน่ีสุดยอดนะ แต่พระโสดาบนัตอ้งการคนช้ีน า เวลาอุปัฏฐากองค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้อยูเ่ป็นหนา้ท่ี เป็นหนา้ท่ีเราตอ้งท าใหส้มบรูณ์ อุปัฏฐาก
ดูแลองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ก็เลยภาวนาไดน้อ้ย เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัม
พุทธเจา้จะนิพพาน โอโ้ฮ ตวัเองยงัเป็นพระโสดาบนัอยูเ่ลย เสียใจมาก อยากใหอ้งค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้อยูต่ลอดไป จะไดส้อนใหเ้ป็นพระอรหนัต ์ เพราะองค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้บอกว่า 

 "อานนท ์ เราบอกเธอแลว้ไม่ใช่หรือ? ส่ิงใดส่ิงหน่ึงมีการเกิดข้ึนเป็นธรรมดา ส่ิง
ทั้งหลายตอ้งดบัเป็นธรรมดา แมแ้ต่ตถาคตเกิดข้ึนก็ตอ้งตายเป็นธรรมดา เธอไม่ตอ้ง
เสียใจไปเลย เธอไดท้  าคุณงามความดีไวม้าก ในอนาคตกาล แมจ้ะมีองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ มีผูอุ้ปัฏฐาก ก็จะไม่มีใครอุปัฏฐากไดเ้กินหนา้พระอานนทไ์ปได ้ พระ
อานนทเ์ป็นผูท่ี้เลิศในการอุปัฏฐากองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เธอไดท้  ากุศลของ
เธอไวม้าก ในอนาคตกาล ๓ เดือนขา้งหนา้ท่ีเราปรินิพพานแลว้ เขาจะท าสังคายนากนั 
เธอจะไดเ้ป็นพระอรหนัตใ์นวนันั้น" 

 น่ีไง น่ีพระโสดาบนัปรารถนาเป็นพระอรหนัต ์ เห็นไหม ปรารถนากา้วหนา้ไป 
ไม่ใช่ว่าเป็นพระโสดาบนัแลว้ปรารถนามีครอบครัว ไม่ใช่ ไม่ใช่ น่ีพดูถึงว่าการ
ปรารถนาของเขา ฉะนั้น ว่าการดบั เขาวา่มนัดบัยากไง เราจะบอกว่าไอท่ี้ทางโลกเขา
พดูๆ กนัไวเ้ขาข่มไวเ้ฉยๆ เขาข่มไวด้ว้ยศีลธรรม เวลานกัปฏิบติัมนัข่มไว ้มนัยงัไม่ไดไ้ป
เห็นหนา้กามราคะ หนา้กิเลส นางตณัหา นางอรดีไง ความโลภ ความโกรธ ความหลง 
นัน่ล่ะตวักาม นัน่ล่ะยงัไม่ไดเ้ห็นหนา้มนั แลว้ยงัไม่มีมีด ยงัไม่มีอาวุธจะไปเชือดมนั
หรอก ยงัไม่มี แต่เราปฏิบติั ปฏิบติั เห็นไหม ค าถาม  

 ถาม   :   กระผมภาวนาทุกวนัเลย ไม่ประสบความส าเร็จทุกวนัเลย เป็นเร่ือง
ธรรมดาใช่หรือไม่?  

 ตอบ   :    ใช่ ใช่ เห็นไหม พอใช่อยา่งน้ีป๊ับ เราปฏิบติัมาเราก็เจริญงอกงามข้ึนมา 
ฉะนั้น ส่ิงท่ีเรายงัท าไม่ได ้ น่ีเรายงัท าไม่ได ้ยงัดบัไม่ไดเ้ร่ืองกามราคะ เราดบัวตัถุกามดบั
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ส่ิงท่ีผลกระทบกบัชีวิตเรา แค่น้ีเราดบัแค่น้ีเราก็เป็นพุทธมามกะท่ีดี เราเป็นชาวพุทธท่ีดี 
แลว้เราประพฤติปฏิบติัข้ึนไปตามความเป็นจริงของเรา ส่ิงใดท่ีเรายงัท าไม่ไดเ้ราก็ไม่
ตอ้งไปนอ้ยเน้ือต ่าใจ เราท าไดข้นาดน้ี 

 ค าว่าท าไดข้นาดน้ีหมายความวา่เราเกิดเป็นคน แลว้เราก็มีสัมมาอาชีวะ เราก็เล้ียง
ชีพได ้ เราก็มีอาชีพแลว้ เรามีท่ียนืในสังคมแลว้ แลว้เราเป็นชาวพุทธ เกิดมาไม่เหยยีบ
แผน่ดินผดิไง เรายงัประพฤติปฏิบติัใหห้วัใจของเราไดส้ัมผสัธรรม เวลาองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้พดูนะ  

 "เธอจงมีธรรมเป็นท่ีพึ่งเถิด อยา่มีส่ิงอ่ืนเป็นท่ีพึ่งเลย" 

 เราจะพึ่งอะไรล่ะ? พึ่งพ่อ พึ่งแม่ พึ่งต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน พึ่งเงิน พึ่งทอง มนั
พลดัพรากทั้งนั้นแหละ เราไม่พลดัพรากจากเขา เขาก็ตอ้งพลดัพรากจากเรา แต่ถา้เรามี
ธรรมเป็นท่ีพึ่งเถิด เรามีสติธรรม สมาธิธรรม ปัญญาธรรม เรามีมรรค มีผลในใจ เรามี
ธรรมเป็นท่ีพึ่งเถิด เพราะธรรมกบัหวัใจมนัจะเป็นเน้ือเดียวกนั มนัจะอยูด่ว้ยกนั มนัจะ
อาศยัเจือจานกนั เราจงมีธรรมเป็นท่ีพึ่งเถิด เราไม่มีส่ิงอ่ืนเป็นท่ีพึ่งเลย แต่ในปัจจุบนัน้ีเรา
อยูก่บัสังคมโลกเราก็มีหนา้ท่ีการงานของเราไป แต่ในการปฏิบติัข้ึนมา มนัเป็นชั้นเป็น
ตอนข้ึนไป  

 ท่ีพดูน่ีพดูใหเ้ห็นไง ใหเ้ห็นว่าแนวคิดถูกตอ้งดีงามหมดแหละ ทีน้ีพอแนวคิด
ตั้งแต่ปฏิบติัแลว้มนัเป็นเร่ืองธรรมดา ปฏิบติัแลว้เราเร่ิมเห็นว่าไอท่ี้ความรู้อารมณ์มนัรู้
จากจิต รู้จากตวัรู้ แต่ไอก้ามราคะมนัดบัไดย้าก มนัดบัไม่ได ้ มนัไปดบัท่ีความรู้อยา่งน้ี
ไม่ไดห้รอก มนัจะดบัไดต้ั้งแต่พิจารณากาย เห็นกายตามความเป็นจริง ละสักกายทิฏฐิ
ตามความเป็นจริงเป็นโสดาบนั แลว้ก็เห็นธาตุ เห็นกาย เห็นจิต เราละมนัได ้น่ีโลกน้ีราบ
หมดเป็นสกิทาคามี แลว้เม่ือยกข้ึนสู่ สู่กาย สู่จิตมนัจะเห็นอสุภะ อสุภงัท่ีนัน่ แลว้ถา้ไปรู้ 
ไปเห็นท่ีนัน่ พอพิจารณาไปถึงท่ีสุดแลว้เวลามนัสมุจเฉทปหานมนัขาด มนัขาดเป็น
สมดุลของมนั มรรคสามคัคี นัน่ล่ะมนัจะไปละไดท่ี้นัน่  

 มนัยงัตอ้งบุกป่าฝ่าดงข้ึนไป ยงัตอ้งบุกป่าฝ่าดงกิเลส ดงหนามของกิเลส บุกป่าฝ่า
ดงกิเลสเขา้ไปสู่ใจของเรา ไปช าระลา้งเป็นชั้นเป็นตอนข้ึนไป แลว้ถึงตอนนั้นมนัถึงจะ
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ช าระได ้ มนัไม่ใช่นึกเอาเองแลว้คาดเอาเอง แลว้ใหค้นอ่ืนสั่งสอนไปแลว้ก็ช าระ ไอน้ัน่
เขาข่มไว ้ข่มไว ้ข่มไวเ้ฉยๆ แลว้ข่มไดจ้ริงหรือไม่จริงนัน่อีกเร่ืองหน่ึง  

 ข่มทุกขก์็ได ้ข่มใหม้นัมีความสุขก็ได ้แต่ข่มแลว้ทุกข ์อ้ือฮือ ทุกขย์ากมากเลย นัน่
เขาข่มไว ้ แต่การประพฤติปฏิบติัมนัไม่ใช่ข่มไว ้ ตอ้งร้ือคน้ออกมา ร้ือคน้ออกมาแลว้
ประหตัประหารมนัเป็นชั้นเป็นตอน เป็นชั้นเป็นตอน จนถึงท่ีสุดแลว้นะกามราคะขาด
จากจิต จิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใส ผอ่งใส อรหตัตมรรค จะข้ึนไปสู่อรหตัตมรรค แลว้ถา้
อรหตัตมรรคสมดุลข้ึนมาแลว้นะ จิตเดิมแทน้ี้ผ่องใส จิตเดิมแทน้ี้หมองไปดว้ยอุปกิเลส 
จิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใส จิตเดิมแทน้ี้จะเป็นผูข้า้มพน้กิเลส เอวงั 


