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ถาม : เร่ือง “ขออบุายหลวงพ่อช่วยแก้ไขด้วยครับ” 

กราบเท้าหลวงพ่อที่เคารพอย่างสงู กระผมได้ภาวนาต่อเนื่อง (วนัละ ๑ - ๒ ชัว่โมงตอน
เช้าทกุวนั) มาได้หลายปี ยึดหลกัปัญญาอบรมสมาธิ โดยอาศยัฟังธรรมจากหลวงพ่อเป็นหลกั 
ได้เข้ามาถามปัญหาหลวงพ่อหลายครัง้ จิตใจกเ็ร่ิมดขีึน้ ละเอียดขึน้ตามล าดบั แต่มนัก็มีขึน้มี
ลงมาตลอด 

ผมขอเล่าประวตัิการภาวนาเพ่ิมเติมนะครับ เร่ืองปัญญาอบรมสมาธิ แต่เดิมผมไม่รู้จกั 
เข้าไปเรียนกรรมฐาน ครูอาจารย์ที่อีสานท่านก็สอนพทุโธๆ ผมฝืนท าจนเกือบจะลงสมาธิ แต่
กลวัเพราะมนัเหมือนก าลงัตกเหว วบู วบู วบูลงไป เลยฝืนไม่ยอมลง เพราะไม่รู้มนัจะพาเราไป
ไหน แต่มาได้สมาธิครัง้แรกตอนฟังเทศน์ครูอาจารยเ์ร่ืองพิจารณากายแล้วไปเดนิจงกรม ผม
เดินพิจารณาความไม่เที่ยงของฟันไปเร่ือยๆ จนจิตมนัลง เดินไปไม่ไหวต้องลงนัง่สมาธิ 

ผมได้เห็นความคิดหยดุเป็นครัง้แรกในชีวิต มนัน่าทึ่งมาก และเป็นครัง้แรกที่ได้รู้ตวัวา่ 
ตัง้แต่เกิดมาเราไม่เคยได้หยดุคิดเลย เหมือนเราแบกของหนกัมาเต็มหลงัทัง้ชีวิต พอทิง้มนัไป
แค่นัน้ก็เบาแล้วก็ลง มีความสขุมาก แม้ไม่ใช่อปัปนาสมาธิ แต่ฝังใจผมมาก แม้ผ่านมา ๑๐ 
กว่าปีแล้วก็ยงัไม่ลืม การภาวนาครัง้นัน้ท าให้ผมมองเห็นคณุค่าของพระศาสนาและปฏิบัติ
ต่อเนื่องมาตลอด  

จนได้มารู้จกัเว็บไซต์หลวงพ่อ เพ่ิงรู้ว่ามนัคือปัญญาอบรมสมาธิ จึงได้ฝึกท าแนวนีม้า 
ส่วนตวัคิดว่าผมดีขึน้และพฒันามาเร่ือยๆ ตอนแรกๆ ได้ฟังเว็บไซต์หลวงพ่อมนัตื่นเต้นมาก การ
ภาวนาก็สนกุเพลินมาก เหมือนได้ของเล่นหรือเกมใหม่ๆ มาเล่นทกุวนั ไม่พิจารณารูปกายก็ไป
พิจารณาขนัธ์ส่วนอ่ืนๆ หรือธรรมะอ่ืนๆ จนใจมนัสงบ แม้จะดีขึน้ แต่ผมก็รู้สึกว่ากิเลสมนัยงัอยู่
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ครบ เหมือนเราได้สมาธิมากดไว้ไม่ให้กระจายตวัออกไปเท่านัน้ แต่ก็ยงัดีทีเ่ราพอมีที่พ่ึงในใจ
บ้าง วนันีผ้มมีค าถามข้อสงสยั ๒ ข้อ 

๑. มาช่วงหนึ่งเม่ือ ๒ เดือนมานี ้ ผมรู้สึกว่าการภาวนาของผมจืดชืดมาก และเร่ิมแพ้
ความคิดของตวัเอง เหมือนบอกตวัเองว่า เร่ืองนีก้็พิจารณาแล้วเบื่อ เร่ืองนีก้็ไม่อยากพิจารณา
อีก คมุให้จิตมนัอยู่เร่ืองเดียวได้ยาก และถ้าไปเชื่อมนั หยดุและออกจากการพิจารณา ใจกจ็ะไม่
สงบทัง้วนั แล้วทีนีพ้อไปท างานมนัจะร้อนทัง้จากสิง่ทีก่ระทบ ทรมานมากๆ เลยครับ อยากขอ
อบุายหลวงพ่อช่วยแก้การเบื่อพิจารณานีด้้วยครับ 

๒. เร่ืองกามราคะ ผมรู้สึกว่าตอนนีผ้มไวกบัเร่ืองนีม้าก เพียงแค่ได้เห็นรูปที่ใจมนัชอบ 
ใจมนัก็กระเพ่ือมรุนแรง ไม่ทนัมนั แล้วสดุท้ายก็แพ้มนั เหมือนยื่นหน้าให้มนัตบเล่น ตอนนีผ้มก็
ได้แต่พยายามพิจารณากายสู้  แต่หลายครัง้ก็แพ้มนั และรู้เลยว่ากามราคะเป็นอปุสรรคกบั
สมาธิมาก  

ผมเคยพยายามรักษาศีล ๘ แต่พบว่าอยู่ทางโลกมนัรักษาไม่ได้ เคยไปตัง้สจัจะรักษา
แล้วท าไม่ได้ มนัก็เลยตีกลบั นีใ้จยิ่งแยซ่ า้ไปอีก หากผมจะรักษาเพียงศีล ๕ แต่เร่ิมจากกาเมฯ 
และอพรัหมะแบบไม่เข้ม คือส่งของให้เพศตรงข้ามได้ เร่ืองของการท างานด้วยจะได้ไหมครับ 

ตอบ : กราบเท้าหลวงพ่อเนาะ นี่เวลาพดูถึงการภาวนาไง เขาภาวนา เห็นไหม ภาวนา 
เวลาภาวนาดีมนัดีไปเร่ือยๆ พอดีไปเร่ือยๆ แต่สดุท้ายแล้วนะ พอมนัตีกลบัไง พอมนัตีกลบัมนัก็
มีปัญหาทัง้นัน้ เวลาตีกลบัมีปัญหาเร่ืองของธรรมะไง 

ธรรมะ เวลาเราศึกษาธรรมะขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมั-พทุธเจ้าใชไ่หม เราก็อยากมี
ที่พ่ึงที่อาศยัใช่ไหม เราก็หดัประพฤติปฏิบตัไิง ถ้าการประพฤติปฏิบตัิ ถ้าจิตมนัไม่เคยเป็นสมาธิ
เลย มนัก็อยากเป็นสมาธิ แต่พอเป็นสมาธิแล้วจะรักษาสมาธิไว้มนัก็แสนยาก แล้วพอสมาธิก็
คือสมาธิไง  

เพราะเวลาหลวงตาท่านจะบอกว่า ถ้าคนที่ไม่เข้าใจในเร่ืองสจัธรรมไง ก็คิดว่าศีล สมาธิ 
ปัญญา เวลารักษาศีลเราก็รักษาได้ง่ายๆ ใช่ไหม พอมีสมาธิแล้วเดี๋ยวมนัก็จะเกิดปัญญาขึน้มา
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เองไง คนถ้าจะรอปัญญาเกิดขึน้มาเองนะ รออีก ๑๐๐ ชาติ ปัญญามนัเกิดขึน้มาเองไม่ได้ 
ปัญญามนัต้องเกิดจากการฝึกหดั 

ถ้าปัญญาเกิดจากการฝึกหดั เห็นไหม ฉะนัน้ ในพระพทุธศาสนาสอนเร่ืองศีล สมาธิ 
ปัญญา ถ้าสอนเร่ืองศีล สมาธิ ปัญญา เวลาปัญญาคือภาวนามยปัญญา แต่คนเราเวลาเรามี
การศึกษาใช่ไหม เราก็คิดว่าเรามีปัญญาของเราไง ปัญญาอย่างนีเ้ป็นโลกียปัญญานะ ถ้า
ปัญญามาไตร่ตรอง ไตร่ตรองในศาสนา เราไม่ใชปั่ญญาอบรมสมาธิ มนัเป็นโลกียปัญญา 
ปัญญาของกิเลสพาใช้ทัง้นัน้ 

แต่เพราะเรามีศรทัธามีความเชื่อ เรามีศรัทธามีความเชื่อเรามีสติไง มนัก็มีก าลงัเข้มแข็ง 
มนัก็ท าของมนัได้ แต่พอเวลาท าไป พอเป็นสมาธิมนัก็ตื่นเต้น มนัก็อยากให้เป็นสมาธิ แตเ่วลา
ท าไป ท าไปแล้ว เวลาถ้าจิตมนัเสื่อม หรือท าไปแล้วมนัคุ้นชิน พอมนัคุ้นชินขึน้มา เวลามนัตี
กลบัขึน้มา ท าแล้วก็ไม่เห็นได้อะไร ก็มนัจะไปได้อะไร ก็มนัไม่ได้ตัง้แต่ต้น มนัไม่ได้ตัง้แต่ต้น 
เห็นไหม  

ฉะนัน้ เวลาครูบาอาจารย์ท่านจะประพฤติปฏิบตัิขึน้มา เวลาจิตเป็นสมาธิแล้ว ท่านจะ
ให้ฝึกหดัใช้ปัญญา ถ้าฝึกหดัใช้ปัญญา ปัญญาอย่างนัน้ถึงเป็นโลกุตตรปัญญา ปัญญาอย่าง
นัน้ถึงเป็นวิปัสสนา ปัญญาอย่างนัน้มนัเกิดขึน้ เกิดขึน้ต่อเม่ือจิตสงบแล้วเห็นกาย เห็นเวทนา 
เห็นจิต เห็นธรรมตามความเป็นจริง  

เหมือนที่หลวงปู่ ดลูย์ท่านสอน เห็นไหม คิดเท่าไรก็ไม่รู้ ความคิดทัง้หลายนี่ส่งออก 
ความคิดเท่าไร คิดเท่าไรเนี่ยจิตส่งออกทัง้หมด ความรู้สึกนึกคิดมนัส่งออกมาจากอวิชชา 
ส่งออกมาจากจิต จิตสง่ออกคือความคิดเราทัง้หมด จิตส่งออก ความคิดเท่าไร สิ่งที่ความคิด
เท่าไรมนัเป็นทกุข์ทัง้นัน้ เพราะมนัเป็นสมทุยั เขาต้องใช้ปัญญาอบรมสมาธิ ปัญญาอบรม
สมาธิ ท่านใช้ค าว่า “ดจูิต” ดจูิต ดใูห้มนัหยดุ  

จิตส่งออกทัง้หมด ผลของมันสมุทัย จิตส่งออกทัง้หมดมันเป็นทกุข์ เพราะมัน
เป็นสมุทัย ผลของมันเป็นทุกข์  

ใช้ปัญญาอบรมสมาธิ ดจูิต ดจูิต ดจูิตจนจิตเห็นอาการของจิต ถ้าจิตเห็นอาการของจิต
นัน่น่ะวิปัสสนา ถ้าจิตเห็นอาการของจิต นัน่นะ่มนัเป็นโลกุตตรปัญญา จิตเห็นอาการของจิต 
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จิตเห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรมตามความเป็นจริง ถ้ามนัเห็นของมนั พิจารณาของมนั
อย่างนัน้ อนันัน้น่ะ อนันัน้มนัถึงจะเป็นวิปัสสนา อนันัน้ถึงเป็นปัญญาของพระพทุธศาสนา  

ศีล สมาธิ ปัญญา ศีล สมาธิ แล้วปัญญา ปัญญามนัเกิดจากสมาธิอนันัน้ไง แต่สมาธิ
อนันัน้เราไม่ได้ฝึกหดัใช้ปัญญาไง ไม่ใช้ปัญญามนัก็แค่นัน้ แค่สงบไง เวลาคนภาวนานะ เวลา
มนัศึกษาธรรมะขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า พอไปรู้ธรรม รู้ถงึสจัจะ รู้ถงึข้อเท็จจริง 
โอ้โฮ! มนัสงัเวช มนัมีความซาบซึง้ อนันัน้มนัแค่เป็นโลกียปัญญา มนัเป็นปริยตัไิง 

แต่ถ้ามนัเป็นปฏิบตัิ เหน็ไหม ถ้าเป็นปฏิบตั ิ ครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบตัิ ใน
พระพทุธศาสนาสอนเร่ืองอริยสจั สอนเร่ืองทกุข์ สมทุยั นิโรธ มรรค ทกุข์ เหตใุห้เกิดทกุข์ เห็น
ไหม ทกุข์ สมทุยั ทกุข์ เหตใุห้เกิดทกุข์ เพราะทกุข์ เห็นไหม แล้วทกุข์ สมทุยั นิโรธ มรรค ทกุข์ 
เหตใุห้เกิดทกุข์ ทกุข์ดบั วิธีการดบัทกุข์ ทกุข์ เหตใุห้เกิดทกุข์ เพราะทกุข์ สมทุยั สมทุยัตวั
ตณัหาความทะยานอยาก ทกุข์ เหตใุห้เกิดทกุข์ นิโรธ ทกุข์ดบั มรรค วิธีการดบัทกุข์ วธีิการดบั
ทกุข์ถ้ามนัเป็นจริง มนัจะเป็นจริงของมนัอยู่อย่างนัน้ พระพทุธศาสนาสอนอย่างนัน้นะ  

แต่ด้วยความเข้าใจผิดไง ด้วยความเข้าใจผิด สอนสมาธิ เวลามีสมาธิแล้วจะเกิด
ปัญญาเอง นีพ้อเกิดปัญญาเอง เขาบอกว่า “สิ่งทีเ่ขาสงัเกตตวัเขาเอง แม้จะดีขึน้แต่ก็รู้สึกว่า
กิเลสมนัยงัอยู่ครบ” มนัอยู่ครบ ไม่ไปไหนหรอก ถ้ายงัท าอย่างที่ปฏิบตัิๆ ทีเ่วลามนัเสื่อม เวลา
ปฏิบตัิแล้วจิตมนัดีขึน้ ดีขึน้ เวลาดีขึน้ แล้วถ้ามนัไม่ต่อเนื่องไปเดี๋ยวกเ็สื่อม  

ถ้าไม่เสื่อม ดสู ิ ดพูระปฏิบตัิ เห็นไหม พระปฏิบตัิที่สึกไปก็มี ที่ปฏิบตัิแล้วแบบว่าไปไม่
ถึงฝ่ัง คือว่าปฏิบตัิแล้วมนัไม่เกิดคณุธรรมขึน้มาในใจ มนัก็อยู่กนัแบบข่ีหลงัเสือๆ ไง พอขึน้หลงั
เสือแล้วลงไม่ได้ นีข้ึน้หลงัเสือไปแล้ว ฉันเป็นพระ ฉันเป็นอาจารย์ ฉันมีปัญญา ฉันมีความรอบรู้ 
แล้วก็พดูไปธรรมะปากเปียกปากแฉะ ไอ้พวกขี่หลงัเสือ ขึน้หลงัเสือแล้วลงไม่ได้ ลงไปเสือมนั
ตะปบ 

นี่ก็เหมือนกนั กิเลสมนัอยู่ครบ มนัไม่ไปไหนหรอก นีพ้อกิเลสอยู่ครบเพราะอะไร เพราะ
ปฏิบตัิไปแล้ว ปฏิบตัิมากิเลสมนัยิ่งสงูส่ง เพราะอะไร เพราะว่าลาภสกัการะ เห็นไหม พอมี
ศาสนา อย่างสงัเกตได้ไหม เรานี่พดูถึงเป็นเพ่ือนกนั เราคยุเล่นคยุหวักนัได้ใช่ไหม เวลาเพ่ือน
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เราไปมีต าแหน่งใหญ่โตสิ เราไปพดูเล่นกบัเขาได้ไหม เขาไม่ยอมนะ เขาบอกเขาต าแหน่งเขา
สงูส่งนะ  

ไอ้นี่ก็เหมือนกนั เวลาไม่ได้ปฏิบตัิกเ็พ่ือนกนัไง จติสามญัส านึกมนัก็พดูเล่นกนัได้ไง 
เวลาถือตวัถือตนว่าตวัเองภาวนา ภาวนาแล้วคิดว่ามีคณุธรรม ไปขี่หลงัเสือไง ใครจะมาพดูเล่น
กบัฉันไม่ได้นะ ฉันเป็นอาจารย์ใหญ่นะ นี่มนัลาภสกัการะ พอมีสกัการะมนัมีปัญหาเลย 

ฉะนัน้ “เวลาท าไปแล้ว ที่ว่ากิเลสมนัอยู่ครบ” 

อยู่ครบเพราะว่ามนัไม่ได้ท าอะไรทัง้สิน้ แล้วพออยู่ครบ ไม่ใช่อยู่ครบธรรมดานะ มนั
เท่ากบัว่าเพ่ิมก าลงัมากขึน้ด้วย มนัทบต้นทบดอกไปเลย มนัเกิดมาเผาลนใจของตวัเอง ถ้าเกิด
มาเผาลนใจของตวัเอง มนัถึงว่าตอนต้นกเ็ก็บกิริยากนัทัง้นัน้ พอถึงเวลาเดีย๋วมนัก็แสดงออก
ทัง้นัน้ เพราะอะไร เพราะมนัไม่เกิดวิปัสสนา มนัไม่เกดิใช้ปัญญา  

นีอ้งค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งปัญญา ปัญญา
คือภาวนามยปัญญา ภาวนามยปัญญาเกิดขึน้ เกิดขึน้จากท าความสงบของใจเข้ามา
ก่อน ถ้าใจสงบแล้วต้องยกขึน้วิปัสสนา 

ฉะนัน้ บอกว่า “ท าสมาธิ ท าสมาธิ ท าสมาธิแล้วจะประเสริฐเลอเลิศ” ไม่มีหรอก สมาธิ
เขาฝึกหดัเพ่ือความสงบของใจ เพ่ือความร่มเย็นเป็นสขุ  

อย่างคน นกักีฬา เห็นไหม เวลาลงไปแข่งขนัแล้วเขาต้องฟืน้ฟู เขาต้องพกัเวลา พกั
รักษาความฟิต นี่ก็เหมือนกนั จิตมนัจะท างานทัง้วนัทัง้คืนมนัเป็นไปไม่ได้ มนัต้องมีความสงบ
บ้าง มนัต้องมาพกัสงบ ถ้ามาพกัความสงบ มาเข้าสมาธิมาพกัผ่อน พอพกัผ่อนเสร็จแล้ว มนัมี
ก าลงัแล้วค่อยไปฝึกหดัใช้ท างาน ท างานเสร็จแล้ว พอท างานแล้วเป็นครัง้เป็นคราวต้องกลบัมา
เข้าสู่สมาธิก็ต้องมา มนัต้องไปด้วยกนั สมาธิกบัปัญญามนัต้องไปด้วยกนั สมถะกบัวิปัสสนา
มนัต้องเดินไปด้วยกนั  

ถ้ามนัเดินไม่เป็น เห็นไหม ฉะนัน้ องค์สมเด็จพระสมัมา-สมัพทุธเจ้าสอน สอนให้ท า
ความสงบของใจเข้ามาก่อน เขาบอก “องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าไม่ได้สอนใช้ความสงบ 
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องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าใช้ปัญญา เวลาไปเทศน์ปัญจวคัคีย์ กไ็ม่ได้บอกให้ปัญจวคัคีย์
ท าสมาธิเลย”  

ปัญจวคัคีย์เขาท าสมาธิกบัองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า ๖ ปี ตัง้แต่องค์สมเด็จพระ
สมัมาสมัพทุธเจ้าเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ คนทีเ่ขาท ามาแล้วเขารู้ว่า คนคนนีเ้ขาท าสมาธิมาแล้ว 
เขามีสมาธิพร้อมอยู่แล้ว แต่เขาไม่มีใครชีใ้ห้ออกวิปัสสนา ไม่ได้ชีท้างสู่ปัญญา ไม่ชีสู้่ทกุข์ เหตุ
ให้เกิดทกุข์ ทกุข์ดบั วิธีการดบัทกุข์  

ทกุข์ ทกุข์เพราะอะไรล่ะ  

ทกุข์มนัทกุข์อยู่ทกุคน อปัุฏฐากองค์สมเดจ็พระสมัมาสมั-พทุธเจ้าอยู่ ๖ ปี ทกุข์มาก 
เพราะอยากจะออกๆ ท าสมาธิก็ได้บรรเทาทกุข์ไปชัว่ครัง้ชัว่คราว แต่มนัก็ยงัอมทกุข์อยู่นัน่ ทกุข ์
วิธีการดบัทกุข์ ทกุข ์เหตใุห้เกิดทกุข ์เหตใุห้เกิดทกุข์มนัมีตลอด มนักระตุ้นตลอดเวลา เวลาทกุข์
ดบั ดบัเพราะมรรค ทกุข์ดบั ดบัด้วยวิธีการดบัทกุข์ เหน็ไหม  

นี่ไง เวลาบอกว่า “ไม่ได้สอนท าความสงบของใจเลย เทศน์ธัมมจกัฯ กเ็ป็นพระโสดาบนั
ไปเลย”  

อนันัน้เขาท าสมาธิอยู่แล้ว แต่ของเรา เวลาเราท าสมาธิ เห็นไหม โดยวฒุิภาวะของครูบา
อาจารย์ที่อ่อนด้อย ก็บอกว่า “ศาสนาพทุธสอนให้ท าสมาธิ ท าสมาธิ” 

ไม่ใช่! ศาสนาพุทธสอนเร่ืองอริยสัจ สอนเร่ืองทุกข์ เหตุให้เกิดทุกข์ ทุกข์ดับ 
วิธีการดับทุกข์ สอนวิธีการดับทุกข์ สอนใช้ปัญญา แต่มันต้องอาศัยสมถะ อาศัยความ
ร่มเย็นเป็นสุขของใจขึน้มา มันถึงจะเกิดปัญญาขึน้มาได้ เพราะปัญญาอย่างนีเ้ป็น
ปัญญาที่ลึกซึง้  

ไอ้ว่าสมาธิ สมาธินัน่ สมาธิแล้วไปไหนต่อ สมาธิก็กิเลสอยู่ครบนี่ไง “ผมเคยได้สมาธิ ผม
เคยได้ความสขุร่มเย็น โอ๋ย! มนัทึ่งมาก มนัทึง่มาก” แต่สดุท้ายแล้ว สดุท้ายแล้วถ้ามนัแค่
บรรเทาทกุข์ มนัไม่ได้ช าระล้างกิเลส นี่กเิลสอยู่ครบ 

อยู่ครบ คนที่ปฏิบตัิไม่เป็นมนัอยู่ครบอย่างนี ้เพราะอะไร เพราะมนัท าแล้วขัน้ตอนมนัไม่
มีไง ขัน้ตอนไม่มีคือปฏิบตัิไม่เป็นไง ปฏิบตัิไม่เป็นก็ท าได้คร่ึงๆ กลางๆ ไง คร่ึงๆ กลางๆ ก็บอก
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ว่า “ท าสมาธิ ท าสมาธิ” พระพทุธศาสนาท่านท าสมาธิ ฤๅษีชีไพรมนัมีอยู่แล้ว สมยัที่องค์
สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าออกประพฤติปฏิบตัิกบัพวกฤๅษีชีไพร อาฬารดาบส อทุกดาบสได้
สมาบตัิ ๖ สมาบตัิ ๘ ท าไมองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าไม่สนใจเลยล่ะ 

แล้วน่ีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอน สอนทุกข์ ทุกข์ เหตุให้เกิดทุกข์ 
ทุกข์ดับ วิธีการดับทุกข์ แล้วไปสอนท าสมาธิตรงไหน พระพุทธเจ้าสอนให้ท าสมาธิ
ตรงไหน ไม่ได้สอน สอนท าความสงบของใจเข้ามา ท าเพ่ือประโยชน์ในการวิปัสสนา 
ท าประโยชน์เพ่ือจะใช้ปัญญาไป มันถึงจะเข้าไปเห็นกิเลส แล้วไปท าลายกิเลส ถ้ามัน
ไม่เข้าสู่วิปัสสนา น่ีกิเลสอยู่ครบ  

อยู่ครบอยู่แล้ว ฉะนัน้ “ไอ้เนี่ยอยู่ครบเพราะอะไร” 

เพราะเราปฏิบตัิใหม่ใช่ไหม คนทีไ่ม่รู้เร่ืองศาสนาเลย เขาไม่ได้นบัถือศาสนาเลย เขาก็
ท าแต่กิเลสตณัหาความทะยานอยากของเขา เวลาคนที่นบัถือพระพทุธศาสนา 
พระพทุธศาสนาก็สอนเร่ืองศีล เร่ืองสมาธิ เร่ืองปัญญา ให้มีศีลมีธรรม คือเราไม่หยิบฉวยของ
ใคร เราไม่ท าร้ายใคร เราไม่ผิดลกูเมียของใคร เราไม่พดูจาโกหกมดเท็จ เราไม่เอาเร่ืองของมึน
เมามาเข้าตวัเราเอง นี่ไง มนัก็มีศีล 

จากที่ว่าไม่เชื่อศาสนาเลย ก็ท าตามแต่ใจของตน เวลามาเชื่อศาสนา เราก็มีศีล มีศีล
แล้วก็มีธรรม แล้วก็ฝึกหดัประพฤติปฏิบตัิขึน้มา ถ้าปฏิบตัิมนัจะเป็นชัน้เป็นตอนขึน้มา ไม่ใช่ว่า
เถรส่องบาตร เห็นเขาท ากท็ าตามเขาไป แต่ไม่รู้ว่าเป้าหมายเขาท าอย่างไร เป้าหมายของหลวง
ปู่ มัน่ท่านไม่ได้สอนอย่างนัน้  

หลวงปู่ มั่นท่านสอนให้ท าความสงบของใจ ท าความสงบแล้ว จิตมีก าลังแล้ว 
ท่านยกให้สู่วิปัสสนา สมาธิเป็นแค่ทางผ่าน สมาธิเป็นแค่ให้จิตใจเราเข้มแข็ง พอเป็น
สมาธิมันก็มีความพักผ่อนบ้าง เพราะสุขอ่ืนใดเท่ากับจิตสงบไม่มี แต่กิเลสอยู่ครบ สุข
อ่ืนใดเท่ากับจิตสงบไม่มี จิตนีม้ีความสุขมาก แต่กิเลสอยู่ครบ ก็มันเป็นสมาธิ มันแค่
สงบระงับชั่วคราว แต่พระพุทธศาสนาสอนแค่นัน้หรือ พระพุทธศาสนาสอนถึงการรือ้
ค้นมัน รือ้ค้นสิ่งที่ในใจของตน กิเลสมันถึงจะได้เร่ิมบรรเทาไป กิเลสมันจะได้ออกไป 

ฉะนัน้ ค าว่าเขาบอก เขาเขียนมาว่า “กิเลสมนัอยู่ครบเลย”  
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เพราะความเห็นของเขา เร่ิมต้นจากอารัมภบทไง อารัมภบทว่าเขาเพ่ิงรู้ปัญญาอบรม
สมาธิ แล้วเวลาที่เม่ือก่อนเขาพทุโธๆ จิตมนัวบู วบู วูบลง นัน่มนัจะเข้าสู่สมาธิ แต่คนที่ไม่เคยก็
กลวัเป็นเร่ืองธรรมดา แต่คนทีเ่ขาเป็นนะ เขามีสติพร้อมไปเลยนะ แล้วถ้ามนัลง อนันัน้มนัจะ
ลงขณิกสมาธิ อปุจารสมาธิ อปัปนา-สมาธิ ถ้ามนัลงไปเร่ือยๆ มนัจะเข้าไปสู่อปุจาระ มนัวบู วบู 
มนัละเอียดเข้าไป เข้าสู่อปุจาระคือมนัสงบ เรารู้ตวัเลย มีความสงบสขุมาก แต่ได้ยินเสียงอยู ่
ยงัรับรู้เร่ืองร่างกายนีอ้ยู่ 

ถ้ามนัวบู วบูต่อไป ต่อไปจนมนัถึงฐาน วบูจนถึงที่สดุ กึ๊ก! ไปถึงที่สดุเลย ความรู้สึกไม่มี 
นัง่อยู่นี่ไม่มีความรู้สึกเลย ไม่มีความรู้สึก สิ่งที่รับรู้ รบัรู้สขุแบบสามญัส านึกของมนษุย์ไม่มีเลย 
แต่มนัเป็นสกัแต่ว่ารู้ สกัแต่ว่ารู้คือมนัรู้จกัตวัมนัเอง แต่มนัออกรับรู้อะไรไม่ได้ มนัขยบัออกไป
รับรู้ไม่ได้ มนัสกัแต่ว่ารู้ นัน่จิตล้วนๆ เลย นัน่คืออปัปนาสมาธิ ถ้าไปตามนัน้  

แต่เขาไม่ไปตามนัน้เพราะเขากลวั ถ้าเขากลวัแล้วมนัก็มาลงวบู วบูอยู่นัน่น่ะ ฉะนัน้ ถ้า
มนัจะวบูไปไหน เราก าหนดพทุโธไว้ ถ้าใครอานาปานสติ ก าหนดลมหายใจไว้ อาการวบูนัน้คือ
อาการที่จิตมนัจะวิวฒันาการลงไปสูฐ่านของมนั ถ้าลงสู่ฐานของมนั แต่มนัจะมีการกลวั มนัมี
การสะดุ้ง มีการต่างๆ แต่ถ้าคนไม่เป็น มนัจะเป็นอยา่งนัน้ แต่ถ้าคนไม่มีประสบการณ์อย่างนี ้
มนัจะสงบไปเฉยๆ ก็ม ี 

นี่พดูถึงว่า ถ้าพทุโธแล้วมนัเป็นสมาธิขึน้มาได้ ฉะนัน้ มนัเป็นสมาธิขึน้มาได้ แต่เขาบอก
ว่า “เขาใช้พิจารณาฟันของเขา แล้วจิตมนัเป็นสมาธิได้ มีความสขุอย่างนี”้ 

มนัก็เป็นสมาธิไง เป็นสมาธิแล้วมนัต้องท าต่อเนื่อง ต่อเนื่อง ท าต่อเนื่องจนมนัตัง้มัน่ ถ้า
มนัตัง้มัน่คือมนัใช้ปัญญาได้ ถ้ามนัยงัไม่ตัง้มัน่นะ พอมนัสงบ มนัเป็นสมาธิทีก็มีความสขุทีหนึ่ง 

ความสขุ เห็นไหม ถ้าคนที่ท าดีๆ นะ อย่างหลวงตาทา่นอยู่กบัหลวงปู่ มัน่ เห็นไหม ท่าน
บอกท่านฟังเทศน์หลวงปู่ มัน่ เวลาจิตสงบที จิตดบัไป ๓ วนั คือมนัลงสมาธิแล้วมนัไม่รับรู้อะไร
เลย ๓ วนั อยู่ของมนัอยู่อย่างนัน้ ๓ วนั แล้วพอมนัคลายออกมา คลายออกมาก็ได้ยินเสียงนี่ไง  

ค าว่า “ไม่รับรู้” เสียงมนัได้ยินมนัก็สกัแต่ว่า เวลาคนคยุกบัเรา เราได้ยินเสียงนะ แต่เรา
ไม่รู้ว่าเขาพดูอะไร มนัไม่รับรู้เสียงนัน้ แล้วใช้สญัญาแยกแยะว่าเขาพดูเร่ืองอะไร มนัดบัอย่าง
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นัน้ ๓ วนั เวลามนัคลายตวัมนัก็ปกติ อนันีก้็เหมือนกนั ถ้ามนัหยดุคิดได้ มนัท าได้ มนัเป็น
ประโยชน์อนันัน้  

แต่เขาบอกว่า “มีความสขุมาก แม้มนัไม่ใช่อปัปนาสมาธิ” อนันัน้เร่ืองหนึ่ง ฉะนัน้ เวลา
มนัสขุดีขนาดไหน เขาก็บอกว่า “กิเลสมนัอยู่ครบ” มนัมีความรู้ของมนั กิเลสมนัอยู่ครบ  

นี่ไง ที่ทางโลกเขาใช้ค าว่า “หินทบัหญ้าๆ” ถ้าหนิทบัหญ้านะ หินทบัหญ้า หินทบัหญ้าไว้
หญ้าก็เกิดไม่ได้ ถ้าเวลายกหินออกหญ้ามนักเ็กิด นีพ่อเป็นสมาธิมนัมีความสขุไง สมาธิก็กด
กิเลสไว้ ถ้าเวลามนัยกเอาสมาธินัน้ออก หญ้ามนัก็งอกธรรมดา แล้วไม่งอกธรรมดาด้วยนะ 
เพราะมนัโดนเก็บไว้นาน สารอาหารมนัเยอะ พองดัออก อู้ฮู! มนัได้แดดมนัพุ่งเลยนะ หญ้าเนี่ย  

นี่ก็เหมือนกนั กิเลสมนัอยู่ครบไง ค าว่า “กิเลสอยู่ครบ” นะ มชัฌิมาปฏิปทา ความ
สมดลุของมนั ฉะนัน้ เวลาจะไปดถูกูว่าสมาธิไม่ใช่ สมาธิเป็นของน่า... เพราะหลวงตาท่านเคย
ติดไง ท่านเคยติดสมาธิ ๕ ปี แล้วท่านขึน้ไปหาหลวงปู่ มัน่ หลวงปู่ มัน่ท่านแก้ไขจนท่านมาใช้
ปัญญา ท่านกลบัไปติดสมาธิไง สมาธิไม่มีประโยชน์เลย นอนตายอยู่ ๕ ปี แล้วพอพิจารณามนั
ใช้ปัญญามาก มนัก็ฟุ้งซ่านไป หลวงปู่ มัน่บอก “ไอ้บ้าสงัขาร” ก็คือต้องกลบัมาท าสมาธิ 

แต่ท่านบอกว่า “สมาธิเราเคยติด เคยเห็นโทษ พอเราผ่านไปแล้วเราก็แหยง ไม่กล้า
กลบัมาอีกไง” แต่ความจริงมนัต้องใช้ ทีนีพ้อต้องใช้ป๊ับ พอท่านใช้ปัญญาไปมาก หลวงปู่ มัน่
บอกว่า “ไอ้บ้าสงัขาร ไอ้บ้าสงัขาร” คือว่าใช้แต่ปัญญา ไม่ท าสมาธิไม่ได้ แต่ถ้าพดูไปแล้วแบบ
ว่ามนัจะต่อต้าน ท่านก็เลยพดูแค่นัน้ หลวงตาท่านใช้ปัญญาของท่าน สดุท้ายแล้วท่านต้องมา
ก าหนดพทุโธๆ ให้จิตมนัสงบ เห็นไหม สมาธิมนัก็มีประโยชน์ในตวัมนัเอง 

แต่นีบ้อก “ถ้าสมาธิเป็นหินทบัหญ้าไว้ หินทบัหญ้าไว้”  

แล้วถ้าไม่มีหินทบัหญ้าไว้ หญ้ามนัก็ท่วมบ้านท่วมเมืองน่ะสิ เอาหินทบัไว้มนัก็เป็น
ประโยชน์ไว้ ดมูนัเรียบร้อย แต่เรียบร้อยแล้วเราก็ต้องมีปัญญาสิว่ามนัยงัมีหญ้าอยู่ อย่างนัน้
มนัก็ต้องเกิด เราก็ต้องแก้ไขของเราไปไง จะว่าถ้าสมาธิเป็นหินทบัหญ้าก็ถกู แต่มนักเ็ป็น
ประโยชน์ เป็นประโยชน์ว่าถ้ามนัทบัไว้มนัก็มีโอกาสได้ท างานใช่ไหม ถ้าไม่ทบัไว้มนัมีแต่หญ้า
พนักนัไปหมดเลย เราท าอะไรไม่ได้เลย 
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แต่ถ้ามนัหินทบัหญ้าไว้ เราอยู่บนหินนัน้ เออ! มนัก็ยงัโล่งโถง ยงัท าอะไรได้ แล้วถ้าบอก
เป็นสมาธิมนัจะเกิดปัญญาเอง มนัก็ไม่เกิด ถ้าค าว่า “กิเลสอยู่ครบ” ครบ แล้วท าสมาธิแล้ว
ไม่ได้ใช้ปัญญาเลย กิเลสอยู่ครบ ไม่ได้ไปสะกิดอะไรมนัเลย ไม่ได้สะกิดมนัเลยนี่เป็นเร่ืองหนึง่
นะ อีกเร่ืองหนึ่งคือว่าไปส่งเสริมมนั เกิดทิฏฐิมานะ เกดิความว่าเราเป็นอาจารย์ เราเป็นผู้รู้ธรรม 
โอ้โฮ! ยิ่งไปใหญ่เลย กเิลสอยู่ครบแล้วมนัยงัเสริมกเิลสอีกต่างหาก 

ฉะนัน้ บอกว่าถ้าเป็นพระพทุธศาสนา พระพุทธศาสนาสอนเร่ืองอริยสัจ ทุกข์ เหตุ
ให้เกิดทุกข์ ทุกข์ดับ วิธีการดับทุกข์ เร่ืองอริยสัจโดยสติปัฏฐาน ๔ กาย เวทนา จิต 
ธรรม โดยมรรค ๘ พระพุทธศาสนาสอนที่น่ี ไม่ได้สอนเร่ืองสมาธิ สมาธิฤๅษีชีไพร แต่
เวลาพระพุทธเจ้าสอน สอนเร่ืองอริยสัจ แต่คนจะมีปัญญามากน้อยแค่ไหน มนัอยู่ที่สตัว์
โลก ถ้าสตัว์โลกมีปัญญาก็จะรู้ว่าอะไรผิดอะไรถกู นี่อารัมภบทหมดเลย 

“๑. มาช่วง ๒ - ๓ เดือนมานีรู้้สึกว่ามนัพิจารณาแล้วมนัจืดไปหมดเลย แล้วมนัก็คิดด้วย
ตวัเองว่านัน่ก็รู้แล้ว นี่กรู้็แล้ว มนัเบื่อหน่าย” 

ค าว่า “เบื่อหน่าย” เวลากิเลสมนัดือ้ด้านมนัเป็นอย่างนี ้ มีผู้ปฏิบตัิมากเวลาฟังเทศน์เรา
ใหม่ๆ ก็บอก โอ้โฮ! ดีมากๆ เลย แต่ตอนหลงับอกว่าทกุม้วนฟังหมดแล้ว เวลาคนที่คุ้นชินนะ 
เวลาหลวงตาท่านเทศน์ เราฟัง เราก็ฟังหลวงตามาตลอด ในปัจจุบนันีก้็ยงัฟังอยู่ เราฟัง ฟังเป็น
วิหารธรรม ฟังเป็นเคร่ืองอยู่ แต่เวลาถ้ามนัจะเกิดปัญญา ปัญญามนัเกิดจากเราไง 

เวลาของครูบาอาจารย ์ เราจะพดูประจ าว่าของครูบาอาจารย์เป็นคติธรรม เป็นคตธิรรม
คือหวัเชือ้ หวัเชือ้กระตุ้นให้เราได้คิด พอหวัเชือ้นี่เราฟังไปคิด เราฟังแล้วมนักระตุ้นความรู้สึกเรา 
กระตุ้นถึงเร่ืองกิเลส เร่ืองที่มนัหมกัหมมในใจเรา ของมนัอยู่กบัเรานี่แต่มนัไม่มีใครไปสะกิด มนั
ก็โอ๋ย! ฉันพระอรหนัต์ ว่างหมดเลย แต่ถ้าใครไปสะกดินะ โอ้โฮ! มนัฟูออกมาเลย 

นี่ก็เหมือนกนั เวลาฟังครูบาอาจารยเ์อาแบบนัน้ให้มนัเป็นหวัเชือ้ ให้มนัไปกระตุ้นใจเรา 
พอกระตุ้นใจเรานะ กระตุ้นกบัความคิดเรา พอกระตุ้นแล้วเราจะมเีหตผุล แล้วมนัคืออะไร มนั
อย่างไร นี่ปัญญาเราจะเกิดอย่างนัน้ ถ้าฝึกหดัอย่างนี ้ฝึกหดัของเราบ่อยๆ ครัง้เข้า มนัจะท าให้
เราภาวนาของเราขึน้มาไง ถ้าไม่อย่างนัน้มนัเป็นอย่างนี ้กิเลสอยู่ครบไง นู่นก็รู้แล้ว ภาวนาแล้ว
ก็จืดชืด ภาวนาแล้วลงทนุลงแรงตัง้เยอะ เวลาได้ ได้นดิหนึ่ง ไม่อยากท า มนัมีข้อโต้แย้งตลอด 
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แต ่ แต่เวลาองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าบอกนะ นักประพฤติปฏิบัติ ถ้าปฏิบัติ
ให้มันเป็นสัมมาทิฏฐิ ผู้ที่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม อย่างน้อยนะ ๗ วัน ๗ เดือน ๗ 
ปี ต้องได้เป็นพระอนาคามี ๗ วนั ๗ เดือน ๗ ปี ๗ ปีกบัชีวิตเราทัง้ชีวิต เราจะมมุานะไหม 
แล้วท าให้มนัสมควรแก่ธรรม ถึงให้เป็นสมัมาทิฏฐิ ๗ วนั ๗ เดือน ๗ ปี คนเราจะล่วงพ้นทกุข์
ด้วยความเพียร  

เวลาเราระลึกถึงธรรมะขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมั-พทุธเจ้าข้อนี ้ เรากระตุ้นหวัใจเรา
ให้ฮึกเหิม ให้ขยนัหมัน่เพียรนะ สมบตัิพสัถานหากนัมาเยอะแยะ แล้วต้องใช้จ่ายไปทกุวนั แต่
ถ้าสจัธรรมนัน้มนัเกิดในใจเราล่ะ มนัท าอย่างนีป๊ั้บมนัก็จะมาแก้ที่ว่า “นู่นก็รู้แล้ว นี่ก็เบื่อ
หน่ายๆ เบื่อหน่าย” เอ็งได้กินหรือยงัล่ะ เบื่อหน่าย รู้จกัรสมนัหรือเปล่า รสของธรรมชนะซึ่งรส
ทัง้ปวง ไอ้นี่รสกิเลสทัง้นัน้ ไอ้ความเบื่อหน่าย ไอ้ความรู้แล้ว กิเลสมนัปัน้แต่งมา มาหลอกเรา
ทัง้นัน้ แต่เรามีปัญญาสู้ทนัมนัไหม  

ถ้าเรามีปัญญาสู้ทนัมนั ไม่อย่างนัน้หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ท่านเอาตวัรอดมาได้อย่างไร 
ครูบาอาจารย์ที่ท่านประพฤติปฏิบตัิมา ดสู ิ ชีวิตวนัๆ จ าเจไหม ตัง้แต่เช้าทัง้วนัจ าเจไหม มนั
จ าเจ เพราะคุ้นชินกจ็ าเจ พอจ าเจมนัก็เหงาหงอย แต่ถ้ามนักระตุ้นนะ เหมือนไฟ ไฟมนัเผาลน
ตลอด มนัไหม้ตลอด โอ้โฮ! มนัแตกผลวัะๆ มนัตื่นตวัตลอด 

นี่ก็เหมือนกนั ถ้าเรามีสติปัญญานะ ตื่นตวัตลอด เขยใหม่ไม่เคยคุ้นชินกบัอารมณ์ใดๆ 
ทัง้สิน้ ไม่เคยคุ้นชินกบัใดๆ ไอ้นี่ไม่ใช่คุ้นชิน ไอ้นี่มนัเอามาหลอกเลย หลอกแล้วเราก็เชื่อมนัไง 
เวลาจิตมนัเสื่อม เวลาเสื่อม ทีนีม้าคิดอย่างนี ้ แต่เราชอบค าว่า “กิเลสมนัอยู่ครบ” มนัอยู่ครบ
จริงๆ เพราะแค่ท าความสงบของใจมนัก็แค่สงบระงบัชัว่คราว ยงัไม่จิตเห็นอาการของจิต จิต
เห็นกาย จิตเห็นเวทนา จิตเห็นจิต จิตเห็นธรรมตามความเป็นจริง  

ถ้าจิตเห็นจิต จิตเห็นสติปัฏฐาน ๔ ถ้ามนัพิจารณาของมนัไม่ได้ ตทงัคปหานมนัก็ยงั
ปล่อยชัว่คราว มนัก็แค่ปล่อย มนัรู้เท่า รู้เท่า รู้เท่าตอนมีก าลงั เวลาจิตมนัเสื่อมนะ เวลาสมาธิ
มนัอ่อนลง โอ้โฮ! มนัฟูขึน้มานะ ในวงกรรมฐานเขาเรียกกรรมฐานม้วนเสื่อ เวลาม้วนเสื่อคือว่า
มนัท้อแท้ ม้วนเสื่อคือเก็บฉาก เก็บโรงไง เลิก กรรมฐานม้วนเสื่อคือมนัจะไม่ท า 

แล้วดสู ินกัปฏิบตัิเลยมาหาเราเยอะ “หลวงพ่อ เม่ือก่อนภาวนาอย่างนี ้ๆ  ด๊ีดี” 
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“เม่ือไหร่”  

“๑๐ ปีที่แล้ว ๒๐ ปีที่แล้ว” 

ไอ้คนที่ภาวนามา ๑๐ ปีที่แล้ว ๒๐ ปีที่แล้ว ภาวนามาแล้วเขาเบื่อหน่าย คือเขาจนตรอก 
เขาไปไม่ได้ เขาเลิกไป พอเลิกไป ไปอยู่ทางโลกมนักท็กุข์อีก พอทกุข์อีกกลบัมาปฏิบตัิใหม่ พอ
กลบัมาก็มาฟืน้ฟูใหม่ แล้วพอฟืน้ฟู พอมนัทกุข์มนัยาก เลิกดีกว่า ไปแล้ว ๒ ปี ๓ ปี กลบัมาอีก
แล้ว ปฏิบตัิใหม่ 

เราจะบอกว่า มนัจนตรอก มนัไม่มีทางไป ไม่มีทางไหนหรอก ถ้ามีทางแล้วองค์สมเด็จ
พระสมัมาสมัพทุธเจ้าเป็นศาสดานะ ถ้ามีทางที่สะดวก ทางที่เรียบง่ายนะ องค์สมเด็จพระ
สมัมา-สมัพทุธเจ้าบอกพวกเราแล้ว มนัไม่มีทางไป กิเลสมนัเป็นแบบนี ้ เหมือนการรักษาโรค 
โรคมนัเป็นอย่างนี ้มนัต้องใช้ยาอย่างนี ้มนัถึงจะรักษาโรคนีไ้ด้ 

นี่ก็เหมือนกนั กิเลสมนัเป็นแบบนี ้มนัต้องใช้มรรค ใช้ศีล สมาธิ ปัญญาเข้าไปรือ้ค้นกบั
มนั ก็เอาธรรมจกัรเข้าไปฟาดฟันกบัมนั ไม่มีทางไหนหรอก ถ้ามีทางอ่ืน องค์สมเด็จพระ
สมัมาสมัพทุธเจ้าไปแล้ว องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าวางธรรมนีไ้ว้ไง พอวางธรรมนีไ้ว้ เรา
ถึงจะต้องเข้มแข็ง ไอ้กรณีอย่างนีก้รณทีี่เขาบอกว่า นู่นก็รู้แล้ว นี่ก็จืดชืด นัน่ก็ท าแล้วไม่ได้ผล 
มนัเป็นอย่างนี ้นี่พดูถึงข้อที่ ๑. 

“๒. เร่ืองกามราคะมนัมีผลกบัผมมาก”  

ถ้ามนัมีผลกบัผมมาก เวลามนัมีความรุนแรงมาก แล้วเวลาเราสู้มนัไม่ได้ เหมือนกบัเรา
ต้องยื่นหน้าให้มนัตบเล่นเลย ฉะนัน้ เราจะสู้กบัมนั ก็บอกว่า “เขาเป็นฆราวาส แล้วจะถือศีลก็
ล าบาก” ไม่ล าบาก เราถือศีล เราถือศีลธรรมดาไง  

อย่างเช่น เห็นไหม พระ พระนี่อวดอตุริมนสุธรรม ธรรมที่เหนือมนษุย์ อวดอตุริ ถ้าใน
อนปุสมับนัเป็นปาจิตตีย์ ถ้าไม่มีในตนเป็นปาราชิก ฉะนัน้ เวลาไปพดูอะไร คนเขาสงสยั ฉะนัน้ 
เวลาเดี๋ยวนีพ้ระเขาถึงจะมีหน้าม้าๆ ไง เอาแม่ชเีอย เอานกับวชอยู่ข้างหน้า พระอยู่ข้างหลงัไง 
หากินกนัอยู่อย่างนี ้ นี่พดูถึงพระเพราะอะไร เพราะมนัมีศีล มนับญัญัติไว้ชดัเจน เพราะว่ามนั
เหมือนกบักฎหมาย กฎหมายมนับงัคบัใช้อยู่ ใครท าผดิกฎหมายก็ผิดกฎหมาย 
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นี่ก็เหมือนกนั ธรรมวินยัมนัมีอยู่แล้ว ฉะนัน้ พระท าอะไรผิด มนัเห็นกนัชดัๆ ไง ถ้าคน
เขารู้เขาเลี่ยงบาลีซะ แต่ถ้ามนัเป็นฆราวาส ฆราวาสปฏิบตัิ เพราะอะไร เพราะฆราวาสไม่มี
ปาราชิก เวลาเป็นฆราวาสมีปาราชิกไหม ไม่มี ไม่มี พอฆราวาสปฏิบตัิแล้วเขาพดูไปเร่ือยเป่ือย 
ฮูย! นิพพาน ๕ รอบ ๖ รอบมนัก็พดูอยู่นัน่น่ะ ไม่เป็นไร ไม่มีใครไปปรับอะไรเลย 

แต่นีย้้อนกลบัมาเร่ืองถือศีลเขานี่ไง เขาบอกว่า “เขาถือศีล แล้วถือศีล ๘ มนัท าไม่ได้ 
เพราะยื่นของให้ผู้หญิงไม่ได้” 

คือเราท างานกนัมนัยื่นของให้กนัไม่ได้ อะไรไม่ได้ ก็เลยไม่รักษาศีล ตอนนีจ้ะขอรักษา
ศีล ๕ ได้ไหม แต่เร่ืองกาเมฯ เร่ืองอะไรนี่ เร่ืองอพฺรหฺมจริยา เราจะท าพอแต่ว่าถือศีล ๘ ฉะนัน้ 
การยื่นให้ เราไม่ได้เจตนาจะไปถกูต้องตวัเขา ในการท างานกนั เอกสารเรายื่นให้เขา เขาก็รับ
เอกสารไปมนัก็จบ มนัผิดศีลตรงไหน 

แต่เวลาพระ เห็นไหม พระ ผู้หญิงมาประเคนของ พระห้ามฉันเลย ผู้หญิงถือของมา 
ห้ามฉันเลย ท าไมพระเอาผ้าวางล่ะ พระเอาผ้าวาง เห็นไหม แล้วโยมผู้หญิงก็วางอาหารนัน้บน
ผ้าใช่ไหม เขาเรียกว่าของเนื่องด้วยกาย เพราะถือว่าประเคนขึน้ ถ้าการประเคนขึน้ พระจบัผ้านี ้
ไว้ แล้วโยมเอาอาหารมาก็วางบนผ้านัน้ เขาเรียกว่าประเคนขึน้ เพราะว่ามนัเกี่ยวเนื่องกบัพระ
จบัผ้านีอ้ยู่ มนัเนื่องด้วยกาย กเ็ป็นสิทธ์ิของพระองค์นี ้ ว่าอย่างนัน้เถอะ นี่ไง เวลาพระเขายงัมี
การประเคน 

แล้วค าถามไง “ถ้าถือศีล ๘ แล้ว ถือว่าเป็นฆราวาสแล้วท าไม่ได้ เพราะว่ามนัมีเพศตรง
ข้าม เวลาท างานมนัติดขดั” 

เวลากิเลสนะ มนัจะเจาะยาง มนัท าให้เราท าอะไรกไ็ม่ได้ แต่ถ้ากิเลสเจาะยางนะ ศีล ๕ 
ก็คือศีล ๕ ศีล ๘ ก็คือศีล ๘ แต่ถ้าเราถือศีลของเราก็ถือศีลของเรา แต่นีเ้วลาถือศีลของเรา เห็น
ไหม กิเลสของเรามนัมากกว่า เราคุ้นชินกบัทางโลก เรากเ็ข้าใจว่าเราจะไม่ได้เลย เราเห็นอยู ่
พวกแม่ชี เวลาพวกโยมผู้ชาย ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ก็คือไม่ได้ แต่ไม่ได้ของเรานะ เราเก็บไว้ในใจ 

ดหูลวงปู่ ผางท่านฉันมงัสวิรัตินะ จนท่านนิพพานไปแล้วยงัไม่มีใครรู้ หลวงปู่ ผางอยู่ที่
ขอนแก่น ท่านฉันมงัสวิรัตินะ ท่านไม่ฉันเนือ้สตัว์ แต่ไม่มีใครรู้เลย ท่านไปบิณฑบาตปกติ แต่
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เวลาท่านฉัน ท่านเลือกฉันของท่านเอง ฉันในบาตร ท่านฉันแต่มงัสวิรัติคือฉันแต่ผกั ท่านไม่ฉัน
หรอกไอ้พวกเนือ้สตัว์ แต่ท่านไม่เคยบอกใครเลย แล้วก็ไม่มีใครรู้ แล้วก็ไม่มีใครท ามงัสวิรัติ
ถวายท่านด้วย แต่ท่านใช้แบบท่านเขี่ยเนือ้สตัว์ออก หลวงปู่ ผางน่ะ คนจริงเป็นแบบนี ้ท าดีโดย
ไม่มีใครรู้เลย แต่ท่านจริงในตวัของท่าน 

ไอ้นี่ก็เหมือนกนั เราจะถือศีล ถ้าถือศีลทกุคนต้องเคารพฉันก่อน ไม่กล้าเข้ามาใกล้ฉัน
เลย เพราะฉันมีศีลนะ ห้ามเข้าใกล้ ไอ้ทิฏฐิมนัเต็มตวัเลย เราท าของเรามนัไม่ผิด เราไม่มีเจตนา
ท าอะไรผิดทัง้สิน้  

นี่พดูถึง เพราะว่าค าถามที่แล้วบอกว่า เขาท้อแท้ เขามีความทกุข์ความยาก จืดชืดไป
หมดเลย ท าอะไรกไ็ม่ก้าวหน้าเลย แล้วค าถามที่ ๒ วา่ถ้าเขาจะฟืน้ฟู เร่ืองศีลมนัก็เป็นเร่ืองหนึง่
ที่ท าให้เขาวิตกกงัวล ถ้าเขาวิตกกงัวลขึน้มาท าอะไรกไ็ม่ได้ 

เราไม่ต้องไปวิตกกงัวล เพราะว่าเราเป็นฆราวาส ศีล ๕ ก็คือศีล ๕ ศีล ๕ เห็นไหม เวลา
เราอยู่กบัครูบาอาจารย์ ดสู ิ เวลาเขาใช้อบุาย เวลาเขาสอนเด็ก เขาสอนเด็กเขาใช้อบุายไม่ให้
เด็กมนัท าความเสียหาย เดี๋ยวต ารวจจบันะ ต ารวจจบันะ นี่โกหกทัง้นัน้  

แต่เราพดูเพ่ือคณุงามความดีไง ไอ้ค าว่า “โกหก” คือว่าเราต้มตุ๋น เราพยายามฉ้อฉล
อยากจะได้ประโยชน์จากเขาๆ นี่โกหกชดัๆ เลย แต่เราไม่ได้โกหก เราปรารถนาดีกบัคนอ่ืนนะ 
แต่เราพดูความจริง เราพดูตรงๆ ไป เขารับฟังเราไม่ได้ เราก็พดูเพ่ือประโยชน์  

ถ้าพดูเพ่ือประโยชน์ นี่ก็เหมือนกนั อบุาย อบุายการปฏิบตัิ โอ้โฮ! ถ้าจะพดูตรงๆ นะ 
โยมรับไม่ได้หรอก ใส่เข้าไปในใจ ในใจคิดอะไรใส่เข้าไปม้วนต้วนเลย นี่พดูก็ไม่ได้ นี่ไง 
บางอย่างมนัต้องเป็นอบุายไง อบุาย ไอ้นี่พดูถึงค าวา่ “อบุาย” อบุายคือพยายามบอกให้รู้ได้ 
บอกให้เขารู้ บอกให้เขาเข้าใจความหมกัหมม ความชัว่ในใจเรา ว่าอย่างนัน้เลย ไอ้นี่ ๑. 

ฉะนัน้ ที่ว่าเร่ืองถือศีลนะ ถ้าถือศีลเพราะเราไปวติกกงัวลอย่างนีไ้ง โยมจะท างาน 
คนเราก็ต้องท างานนะ ท างานเราก็มีศีลมีธรรมของเรา แล้วมีศีลมีธรรมของเราคือความสจุริต
ของเรา  
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แล้วถ้าเราท าของเรา เขาบอกว่า “ถ้าสจุริตแล้วมนัจะไม่ก้าวหน้า อยากจะก้าวหน้า 
ก้าวหน้าไปแล้วมนัมีแต่ทจุริต ก้าวหน้าไปแล้วมนัมีแต่หมกัหมมไว้ มนัมีแต่ความทกุข์ร้อน
ทัง้นัน้”  

ใครจะท าอย่างไรมนัเร่ืองของเขา เรามีสติปัญญาของเรา เราพยายามหาความสจุริต
ปกป้องตวัเรา แล้วเราท าของเราไป ถ้าเราโตขึน้ เราเป็นหวัหน้าเขา ถ้าหวัหน้าเป็นผู้สจุริต 
หวัหน้าเป็นผู้มีน า้ใจ ลกูน้องรักมาก เพราะลกูน้องโดนบีบคัน้จนทกุข์ไปหมด  

แต่เร่ืองอย่างนีม้นัเป็นเร่ืองของสงัคมโลก โลกคือหมู่สตัว์ สตัตะเป็นผู้ข้อง แล้วความ
เป็นข้องเกี่ยวกนัไปหมด โลกมนัเป็นอย่างนี ้มนัเร่ืองของโลกไง คนไง คนไม่ทัว่ บางคนก็คนเร็ว 
บางคนก็คนช้า การคนคือการหมนุเวยีน มนัเป็นอยู่อย่างนี ้

ฉะนัน้ เราอยู่กบัโลกไง ถ้าอยู่กบัโลก เวลาคนทีเ่ขาจะประพฤติปฏิบตัิ เขาถึงมา
ประพฤติปฏิบตัิที่วดั ตดัจากโลกไง ตดัจากโลกแล้วมาปฏิบตัิก่อน ทางโลกเขาบอกเลย ถ้าแน่
จริงก็อยูก่บัโลก ก็ปฏิบตัิให้ได้สิ แหม! ปฏิบตัิเป็นพระป่า ต้องไปอยู่ในป่า  

อ้าว! ก็ทีแรกมนัเป็นแบบว่าของใหม่ มนัยงัสดๆ อยู่ มันมีอะไรมนัก็กระเทือนไปหมด เรา
แยกตวัออกไปซะ แยกตวัไปอยู่ป่าอยู่เขา ไปอยู่กบัสตัว์ อยู่กบัต้นไม้ ต้นหมากรากไม้ อยู่กบั
ความสงบสงดั แล้วฝึกใจของเราให้มัน่คงก่อน ถ้าใจเรามัน่คง มนัเป็นไปได้ เรากลบัมาอยู่กบั
โลกมนัอยู่สบายๆ แต่ถ้าเรายงัไม่แยกตวัไปก่อน มนัยงัสดๆ ร้อนๆ อยู่ มนัดดูกนั ดดูกนั กลืนกิน
กนั โอ้โฮ! ทกุข์ยาก ฉะนัน้ เวลาจะประพฤติปฏิบตัิมนัต้องแยกออกมาก่อน ถ้าแยกออกมาก่อน 
เราท าของเรา  

แต่นีเ้ขาเป็นฆราวาส แยกออกมาไม่ได้ ต้องท าหน้าที่การงาน เราก็พยายามรักษาของ
เรา เพราะเรามีอ านาจวาสนาแค่นี ้ เพราะว่าธรรมโอสถนะ เราประพฤติปฏิบตัิขึน้มาเพ่ือหวัใจ
ของเราไง 

นี่เขาบอกว่า “ขออบุายหลวงพ่อช่วยแก้ไขด้วยครับ” 

ปฏิบตัิมาแล้ว การปฏิบตัิบูชา ใครได้หายใจเข้านึกพทุ หายใจออกนึกโธ มนัมีคณุค่า 
คณุค่าเพราะว่าเรารู้จกัพระพทุธศาสนา เวลาตายไป ไปเจอยมบาลเขาถามว่า “เคยเห็นธรรมะ
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ไหม” “ไม่เคย ไม่เคยเห็น” แล้วถามว่า “เป็นอย่างไรล่ะ ธรรมะ เคยเหน็คนเกิดไหม” “เคยเห็น” 
“เคยเห็นคนตายไหม” “เห็น” “นัน่น่ะสจัธรรม การเกดิ แก่ เจ็บ ตาย และการไม่เกิด ไม่แก่ ไม่
เจ็บ ไม่ตาย นัน่น่ะคือสจัธรรม เหน็ธรรมไหม” “ไม่เห็น” เราไม่เห็นเลย เราอยู่กบัมนัจนคุ้นชินกบั
มนัไง  

นี่ก็เหมือนกนั เราหดัพทุโธของเรา หดัใช้ปัญญาอบรมสมาธิของเรา หดัใช้ปัญญาของ
เรา เราได้ศกึษาธรรมะ เวลามนัมีประสบการณ์ เวลาไปไหนไปอย่างไร เขาเอาตวัรอดได้ เหมือน
คนขบัรถเป็น ขบัรถเป็นรักษาอะไรเป็น เวลาเดินทางก็สะดวก แต่คนถ้าไม่เป็นต้องอาศยัคนอ่ืน
ตลอดเลย 

ถ้าจิตมนัไม่เคย เห็นไหม เหมือนนบัถือพระพทุธศาสนาแต่ไม่รู้เร่ืองอะไรเลย อยู่ทางโลก
เห็นธรรมะไหม ไม่เคยเห็น เหน็คนเกิด คนแก่ คนเจ็บ คนตายไหม เห็น นัน่มนัเตือนตลอด เห็น
ตัง้แต่เด็กเกิด เห็นตัง้แต่ผู้ใหญ่ขึน้มา เห็นคนชราภาพ เห็นคนตาย นัน่มนัเตือนตลอด เห็น
ธรรมะไหม เห็นอยู่ แต่ไมเ่คยคิด เห็นอยู่ แต่เราไม่เคยใช้ประโยชนเ์ลย 

นี่ก็เหมือนกนั เวลาเราก าหนดพทุโธ ใช้ปัญญาอบรมสมาธิ เราประพฤติปฏิบตัิแล้ว เรา
มีปัญญาของเรา มนัยงัเป็นบุญกุศลทีเ่ราจะเดินทางไปได้ ฉะนัน้ นี่พดูถึงเดินทางไปได้นะ  

ฉะนัน้ ถ้าขออบุาย ขออบุายเราต้องควบคมุของเราเอง ถ้าอบุายของเรานะ สิ่งที่ท า
มาแล้วมนัก็ยืนยนัแล้วนะ ยืนยนัว่าเราปฏิบตัิแล้วเรารู้เราเห็นนะ แล้วอย่างที่ว่าเร่ืองกามราคะ 
กามราคะ วตัถกุาม กิเลสกาม มนัมีไปหมด มนัเป็นจริตเป็นนิสยั ถ้าเป็นนิสยัเราตรงข้าม เรา
ตรงข้ามนะ สิ่งที่ตรงข้ามมนัแก้กนัไง 

ถ้าโกรธ โทสจริต เขาก็ใช้ความเมตตาเผื่อแผ่กนัว่าเป็นญาติเป็นพ่ีน้องกนั ถ้าโลภะ 
โลภะเราก็ต้องใช้สติปัญญาเพ่ือไม่ให้หลง ใครไม่ต้องมาหลอก หลงไปแล้ว ถ้ามนัเป็นกามราคะ 
กามราคะเขากเ็อาอสภุะต่างๆ เพ่ือแก้ไขกนัไง  

มนัมีแบบว่าของคู่ที่จะแก้ไขกนั ถ้าเราแก้ไขกนั สิง่ทีม่นัมีอยู่เราก็ตัง้สติของเรา เราดแูล
ของเรา มนัเป็นจริตนิสยัของเรา ถ้าจริตนิสยัเป็นอย่างนีเ้ราจะแก้ไขอย่างนี ้ ถ้าแก้ไข แก้ไขเพ่ือ
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อะไร แก้ไขเพ่ือให้มนัไม่เดือดร้อนจนเกินไป แก้ไขเพ่ือไม่ให้ไปกระทบกระเทือนใคร แก้ไขหวัใจ
ของเราเพ่ือประโยชน์กบัเรานะ ถ้าปฏิบตัิได้ 

ฉะนัน้ เวลาปฏิบตัิ ครูบาอาจารย์เราปฏิบตัิ ปฏิบตัติามความเป็นจริง ท่านปฏิบตัิเพ่ือ
ช าระล้างกิเลส แต่ถ้าครูบาอาจารย์ไม่เป็น เห็นไหม ปฏิบตัิไปแล้วกิเลสอยู่ครบ เขาสอนเร่ือง
ทกุข์ เหตใุห้เกิดทกุข์ ทกุข์ดบั วิธีการดบัทกุข์ มนัสอนสมาธิ สมาธิ ฤๅษีชีไพรมนัก็สอน สมาธิมนั
เป็นแค่ แค่ท าความสงบของใจ แล้วฝึกหดัใช้ปัญญาให้เห็นสติปัฏฐาน ๔ ตามความเป็นจริง อนั
นัน้เป็นพระพทุธศาสนา สมาธิ ลทัธิศาสนาไหนเขากส็อน แล้วถ้าสอนอย่างนี ้ พระพทุธเจ้าไม่
ต้องมาตรัสรู้หรอก ฤๅษีชีไพรมนัตรัสรู้ไปแล้ว 

พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนเร่ืองสมาธิ พระพุทธเจ้าสอนเร่ืองอริยสัจ เร่ืองศีล เร่ือง
สมาธ ิ เร่ืองปัญญา เร่ืองสัจจะความจริงในสัจธรรม ถ้ามันเกิดขึน้จริง ปฏิบัติจริง ผู้ใด
เห็นธรรมสมควรแก่ธรรม ผู้นัน้จะมีคุณธรรมในหัวใจ เอวงั 


