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ถาม : ข้อ ๒๒๖๐. เร่ือง “ความเป็นของใจ” 

กราบนมสัการหลวงพ่อ ผมได้ภาวนามาเร่ือยๆ เม่ือติดขดัในการภาวนาในหลายๆ ครัง้ก็
ได้ส่งจดหมายมากราบเรียนถามท่านอาจารย์ ครัง้นีก้็เช่นเดียวกนัครับ ผมภาวนามาเร่ือยๆ ใน
ระยะนีต้ัง้แต่ปี ๒๕๕๘ จนถงึปัจจุบนั รู้ขึน้มาภายในใจตวัเองเป็นระยะหลายๆ ครัง้จนแนช่ดัใน
ใจว่าให้ผมพิจารณาทางด้านที่เกีย่วกบักามราคะ ผมจึงได้ด าเนินโดยเน้นหยิบยกพิจารณา
ความเป็นปฏิกูลต่างๆ ของร่างกายทัง้หมด และผู้ อ่ืนตามแต่จะสมัผสัขณะนัน้ รวมถึงใน
บางครัง้กไ็ด้ก าหนดตดัร่างกายอวยัวะแยกชิน้ส่วนร่างกาย (โดยใช้สมมตุิ ใช้ปัญญา) 

ผลคือหลายๆ ครัง้ใจสงบร่มเย็นเข้ามาเร่ือยๆ แต่ผมสงัเกตว่าวนัไหนหรือช่วงไหนที่ผม
พิจารณาตดัร่างกายหรือความเป็นปฏกิูล วนัไหนทีภ่าวนาดีๆ จิตใจสงบเยือกเยน็ดี ในวนันัน้
หรือระยะนัน้เม่ือผมนอนภาวนามกัจะฝันถึงกรีดแยกอวยัวะต่างๆ ของตนเอง แต่ในบางครัง้ก็
จะฝันพบเพศตรงข้ามทัง้ทีรู้่จกัและไม่รู้จกัมายัว่ยวนให้เสพกาม (กราบขออภยัที่ต้องใช้ค าตรงๆ 
ครับผม) เพราะในความจริงที่ผมพบนัน้เป็นจริงแบบนีค้รับ ทัง้ๆ ที่ผมพิจารณาหาอบุายให้เห็น
โทษในสิ่งนี ้ พยายามลดพยายามไม่เอาสิ่งนีเ้ข้ามามาก (ก่อนหน้านีต้ัง้แตเ่ร่ิมภาวนาตัง้แต่ปี 
๒๕๕๕ ใจก็ไม่เคยสมัผสัเร่ืองแบบนี)้ 

ค าถาม 

๑. แนวทางที่ผมก าลงัด าเนินอยู่ถกูต้องหรือไม่ครับ 

๒. ควรแก้ไขหรือเพ่ิมเติมอย่างไรหรือไม่อย่างไรครับ 
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ตอบ : นี่ค าถามเนาะ ถามถึงว่าเวลาเขาพิจารณาไปแล้วเขาพยายามจะจบัเร่ืองของ
ร่างกายแยกเป็นปฏิกูล แยกเป็นต่างๆ อย่างนีถ้กูต้องไหม 

ถกู แต่ค าว่า “ถกู” เพราะว่าเราตอบบ่อยมากเวลาค าว่า “ถกู” แล้วเขาก็ไปยกเมฆ ไปยก
เมฆเลยว่าที่ท ามานี่เป็นได้มรรคได้ผล 

ค าว่า “ถกู” ไง ค าว่า “ถกู” เร่ิมต้นในการถกู ชาวนาจะเร่ิมต้นท านาก็เร่ิมไถนา ถกูไหม 
ถกู ไถนาแล้วฝนฟ้าตกต้องตามฤดกูาลหรือไม่ ถ้าตกต้องตามฤดกูาลแล้วมนัมีต้นกล้าหรือไม่ 
มนัมีเมล็ดพนัธุ์ นาหว่านก็ต้องหว่านด้วยข้าว นาด าก็ต้องด าด้วยต้นกล้า พอต้นกล้าแล้ว นาด า 
นาหว่านท าเสร็จแล้วก็ต้องชกัน า้เข้านา ชกัน า้ออกจากนา ถ้าน า้น้อยไปกช็กัน า้เข้านา ถ้าน า้
ออกไปก็ต้องชกัน า้ออกนา แล้วก็คอยดวูชัพืชว่ามนัมารังแกต้นข้าวหรือไม่ ถ้าต้นข้าวมนัโตแล้ว 
ต้นมนัออกรวงแล้ว เราก็ดคูวามเหมาะสมของมนั 

ค าว่า “ถกู” มนัถกูมาตัง้แต่นู่นน่ะ มนัถกูมาตัง้แตเ่ร่ิมไถนา เร่ิมจะปลกูต้นกล้า เร่ิมจะมี
เมล็ดพนัธุ์ เร่ิมตัง้แต่ท านู่นน่ะ ค าว่า “ถกู” ถกูมนัเป็นขัน้เป็นตอนขึน้มา 

นี่ก็เหมือนกนั เวลาถามว่า สิ่งที่ท าอย่างนีถ้กูต้องหรือไม่ สิ่งที่ท ามาอย่างนีมี้คนแก้ไข
หรือไม่ 

ถ้าแก้ไข มนัอยู่ที่ว่าเวลาท าไปแล้วมนัจืดชืด เวลาท าไปแล้วมนัคุ้นชิน ถ้าคุ้นชิน มนัก็มี
อบุายวิธีการที่เราจะพลิกแพลง ถ้าพลิกแพลงไปเร่ือยใช่ไหม 

นี่ก็เหมือนกนั เวลาเขาบอกว่า เขาพิจารณาของเขาไปแล้ว โดยเขาแน่ใจในใจชดัว่าให้
ภาวนาในทางนี ้ ตดัอวยัวะเป็นชิน้ๆ พิจารณาร่างกายเป็นแยกส่วนๆ ไป แล้วเขาก็ขีดวงเล็บมา
เลย (นี่ใช้โดยสมมตุิ) สมมตุิคือเรานึกขึน้มา ถกูไหม ถกู คนที่ฉลาดไง 

คนเราท าอะไรไม่เป็น เราจะท าสิง่ใดเราก็ต้องฉลาดของเราใชไ่หม ดสูิ ประเทศที่เจริญ
แล้ว เทคโนโลยีเขาคิดค้นขึน้มาเอง ประเทศด้อยพฒันาขึน้มาก็ซือ้ของเขามา แล้วก็เลียนแบบ 
เลียนแบบแล้วก็พฒันาต่อเนื่องไป พฒันาให้มนัเป็นสมบตัิของเราให้ได้ พฒันาๆ แบบว่าเราคิด
เองท าเองขึน้มาให้ได้ 
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นี่ก็เหมือนกนั เวลาเราแยกชิน้ส่วน เรามาตดัชิน้ส่วน ก็ซือ้เทคโนโลยีเขามา ค าว่า “เราก็
ซือ้ของเขามา” ซือ้ของเขามาแล้วเราพยายามพฒันาตวัเราให้มนัท าได้ แต่ถ้าคนที่มนัคิดได้
ขึน้มาเอง เขาคิดค้นขึน้มาเอง 

นี่ก็เหมือนกนั ถ้าจิตมนัสงบแล้ว ครูบาอาจารย์ของเราถ้าจิตสงบแล้วท่านยกขึน้
วิปัสสนา เขาเห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เหน็ธรรมตามความเป็นจริง นัน่กเ็ห็นด้วยอ านาจ
วาสนาบารมีของท่าน 

ถ้าเราไม่เห็น บางคนที่ภาวนาแล้วมนัไม่เห็น พอไม่เห็นขึน้มา เราก็ร าพึงขึน้ ก็นึกขึน้มานี่
แหละ ร าพึงขึน้มา ร าพึงขึน้มาก็ฝึกหดัๆ มนัไป แต่เวลาฝึกหดันี่ใช่หรือไม่ ถกูหรือไม่ ก็ถกู แต่ถ้า
มนัเป็นจริงหรือไม่ ก็ไม่จริง ถ้าไม่จริงขึน้มา แล้วถ้ามนัเป็นจริงขึน้มามนัเป็นจริงมากน้อยแค่ไหน 
เวลาท าขึน้มา ท าขึน้มามนัเป็นชัน้เป็นตอนขึน้ไป 

ค าว่า “ถกู” ให้เราท ามาให้มนัถกูต้อง เพราะอะไร เพราะว่าถ้ามนัไม่มีสิ่งใดให้เราหยิบ
จบัได้เลย เราจะฝึกงานได้อย่างไร เราจะฝึกหดังาน เราต้องหยิบจบัได้ เราต้องจบัต้องได้ว่าเรา
จะควรท าสิ่งใด 

นี่ก็เหมือนกนั เราพยายามท าใจเราให้สงบ ใจเราสงบได้หรือไม่ ถ้าใจสงบแล้วเราฝึกหดั
ของเรา เราฝึกหดัเป็นชิน้เป็นอนัหรือไม่ ถ้าเป็นชิน้เป็นอนัขึน้มา ฝึกหดัๆ ถกูไหม ถกู แต่ไม่ต้อง
ไปเตรียมยุ้งเตรียมฉางเกี่ยวข้าวนะ เพราะข้าวมนัยงัไม่ออกรวงเลย ถ้าข้าวมนัจะออกรวง มนัไป
ข้างหน้านู่น ข้างหน้าทีเ่รารกัษาต้นข้าว รักษานาของเรา ต้นข้าวมนัจะออกไปข้างหน้านูน่ 
ธรรมะขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าเวลาสอนนะ รดน า้ที่โคน ผลมนัจะออกที่ปลาย รด
น า้ที่โคน นี่ก็เหมือนกนั เวลาเราประพฤติปฏิบตัิขึน้มาก็รักษาหวัใจของเรา ผลขึน้มามนัจะออก
มรรคผลนัน่ 

ไอ้นัน่จะไปเอาผลที่ปลาย ท าอะไรก็จะไปเอาผลที่ปลาย แต่พวกเรา กรรมฐานเรารดน า้
ที่โคนต้น แล้วดแูลรักษาล าต้น แล้วดแูลให้มนัออกผล ออกผลมนัออกที่ปลายต้นบนยอดต้นไม้
นัน้ นี่ก็เหมือนกนั เราภาวนาไป เราฝึกหดัภาวนาของเราไปเพ่ือภาวนาของเรา 

ถ้ามนัท าอย่างนี ้ค าถามถามว่า ที่ท ามาอย่างนีถ้กูต้องหรือไม่ ที่ท ามานี่ถกูต้องหรือไม่ 



รักตน ๔ 

©2020 www.sa-ngob.com 

เวลาถกูต้อง วดัวดัหนึง่จะเอาทกุเร่ือง โยมก็จะเอา ธรรมะก็จะเอา โอ้โฮ! วุ่นวายไปหมด
เลย 

แต่ถ้ามนัเป็นจริงๆ นะ คนเราถ้ามีอ านาจวาสนาขึน้มามนัมีปัญญา เราจะพร้อมของเรา 
เพ่ืออะไร เพ่ือเราไม่เป็นภาระคนอ่ืน เราจะไม่เป็นภาระใครทัง้สิน้ เราพยายามจะดแูลของเรา 
ถ้าไม่อย่างนัน้ถ้าเราไม่ดแูลรักษาตวัเรานะ ตวัเรากเ็ป็นเร่ืองของเราแล้วยงัไปเป็นภาระคนอ่ืน
อีก นิสยัเรานี่ไม่เลยนะ 

แล้วเวลากรรมฐานไปคนเดียวเหมือนนอแรด ไปคนเดียวเหมือนนอแรดนะ ทกุอย่างอยู่
ที่การกระท าของเราทัง้หมด ถ้าท าดีก็ได้ดี ท าชัว่ก็ได้ชัว่ ปฏิบตัิตรงก็ได้ความจริง ถ้าปฏิบตัิไม่ได้
ก็คือไม่ได้ แล้วถ้าปฏิบตัิไม่ได้ก็พยายามรักษาของเรานี่แหละ รักษาของเราขึน้มาให้ได้ ถ้ารกัษา
ขึน้มาได้ เห็นไหม 

ค าถาม “ผมท าของผมอย่างนี ้ แล้วผมปฏิบตัิอย่างนีโ้ดยแน่ใจเลยว่าจะต้องพิจารณา
โดยการพิจารณากาม” 

ถ้าพิจารณากามนะ คนเราโทสจริต โมหจริต โลภจริต ถ้าจริตตวัอย่างไร มนัมีธรรมะที่
เป็นคู่กนั เป็นคู่กนั ถ้าเป็นกามวิตก เขาก็พิจารณาอย่างนีเ้หมือนกนั แต่โดยธรรมชาติของสตัว์
เป็นอย่างนัน้หมด เพียงแต่มนัมากมนัน้อยเท่านัน้นะ่ ถ้ามนัมากมนัน้อย เรากร็ักษาของเรา ถ้า
รักษาของเรา ถ้าคนมีปัญญา มีปัญญานะ 

แล้วคนเรา โลกนีม้นัก็เร่ืองกามราคะเป็นเร่ืองคูก่บัโลก ทัง้สตัว์ ทัง้มนษุย์ ทัง้เทวดาเสวย
ทิพย์สมบตัิ เหมือนกนัหมด ถ้าเหมือนกนัหมดมนัก็ฝังใจมา ถ้ามนัฝังใจมา ใครที่มีปัญญามาก
น้อยแค่ไหนก็แก้ไขตวัเอง เอาตวัเองให้รอดให้ได้ 

ถ้าเอาตวัเองรอดได้แล้วนะ รสของธรรมชนะซึง่รสทัง้ปวง รสของการเสพ เสพกาม รสใน
โลกนี ้รสของธรรมชนะทัง้หมดเลย แคเ่ราท าความสงบของใจเข้ามา พอใจสงบ มนัว่างหมดมนั
ก็มหศัจรรย์แล้ว แล้วเวลามนัเห็นอริยสจั เห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรม เวลามนั
พิจารณาไป โอ้โฮ! รสชาติ เพราะรสชาติของสมถะธรรมกบัรสชาติของวิปัสสนามนัแตกต่างกนั 
มนัแตกต่างกนันะ ถ้าคนภาวนาจะรู้ แต่คนไม่เคยภาวนามนัด้นเดาไป มนัโม้ตลอดไป เป็น
อย่างนัน้ๆ ไม่มีอยู่จริงเลย 
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รสของสมถะธรรม จิตมนัสงบ โอ้โฮ! มนัสงบมาก เวลามนัสงบมาก เวลาสงบ เวลาครู
บาอาจารย์นะ พอจิตสงบแล้วมนัคิดเร่ืองนิพพาน “อ๋อ! นิพพานเป็นเช่นนีเ้อง นิพพานมนัว่างๆ” 

ว่างอะไรของมึง ถ้าว่าง มนัมีเหตผุลอะไรถงึว่าง ถ้าไม่มีเหตมีุผลมนัมาจากไหน ธรรม
ทัง้หลายมาแต่เหต ุไม่มีเหตอุะไรเลย ขีล้อยน า้ พอขีล้อยน า้ก็เร่ืองหนึง่นะ 

เวลาจิตมนัสงบแล้ว พอจิตสงบบ่อยครัง้เข้าๆ รสชาตมินัจะจืดขึน้เร่ือยๆ แล้วถ้าจิตสงบ
แล้วถ้าไม่ยกขึน้สู่วิปัสสนานะ เวลามนัเสื่อมมนัคลายออกมานะ จบเลย เวลาเสื่อมออกมาแล้ว
นะ ดสูิ หลวงปู่ มัน่เวลาท่านปฏิบตัิของท่านนะ พิจารณากายด้วย เวลาออกมาแล้วไม่เห็นมี
อะไรดีขึน้เลย “เอ๊ะ! ท าไมมนัเป็นอย่างนีล้่ะ” แล้วพิจารณาๆ ของท่านไป ไปลาบารมีธรรมของ
ตน ไปลาพระโพธิสตัว์ เวลามาพิจารณา “อ๋อ! มนัต้องเป็นอย่างนีส้ิ” มนัเบาออก มนัเบาลง มนั
ผ่อนคลาย สิ่งที่กดทบัมนัยกออก แล้วมนัไม่มีเหลือสิ่งใด มนัอ๋อ! อ๋อ! เลยนะ 

นี่ก็เหมือนกนั เวลาจิต รสของธรรม รสของธรรมรสอะไร แล้วธรรมขัน้ไหน สติธรรม 
สมาธิธรรม ปัญญาธรรม ปัญญาอย่างหยาบๆ อย่างกลาง อย่างละเอียด ละเอียดสดุ ปัญญา
ขัน้ไหน แล้ววดักนัตรงไหน 

โอ้โฮ! มนัยิ่งกว่ามาตราชัง่ตวงวดัอีก ถ้าเป็นธรรมๆ ไม่รู้พดูไม่ได้ ไม่มีมาตรฐาน ไม่มีตรา
ชัง่จะวดั เอาอะไรไปวดั ไม่มีมาตรฐานอะไรไปวดัเลย ส่ิงที่ศึกษามาก็ธรรมะของพระพทุธเจ้า ไม่
มีมาตราชัง่ตวงวดัเลย แต่ถ้าเป็นจริงๆ ขึน้มา เห็น เหน็อย่างไร 

กรณีนีก้รณีที่เวลาหลวงตาท่านไปสนทนาธรรมกบัหลวงปู่ แหวน เร่ิมต้นแย็บเข้าไปก่อน
เลย ท่านบอกตอบมา ๑๐ กว่านาที เร่ิมต้นถกู พอถกู ท่านก็แย็บเข้าไปอีก ตอบมาอีก ๔๕ นาท ี
“อ้าว! มหามีอะไรว่ามา ถ้ามนัขดัแย้งให้บอกมา” 

“ไม่หรอกครับ ผมหาฟังธรรมะแบบนี ้ธรรมะแบบนีม้นัไม่มีอยู่ในต ารา” 

หลวงตาท่านศึกษามาเป็นมหานะ ท่านบอกในต าราไม่มี ในต ารานะ เพราะถ้าในต ารา
ไม่มี เราประพฤติปฏิบตัิมาเราก็ฟังเทศน์ของครูบาอาจารย์มาเยอะ 
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เวลาหลวงปู่ มัน่ เวลาท่านประพฤติปฏิบตัิขึน้มา เวลาท่านเทศนาว่าการท่านบอกเลย 
อะไรที่เป็นจุดส าคญั อะไรที่มนัจะเป็นการช าระล้างกิเลส ท่านบอกข้ามไปๆ บอกมนัไม่ได้ 
เทศนาว่าการ ใครฉลาดไปจบัมาแล้วมนัจะเป็นสญัญา สญัญามนัเป็นการสร้างภาพ 

ในโลกเรา เราเบื่อคนสร้างภาพ ไอ้ที่เป็นคนไม่จริงแล้วพยายามสร้างภาพว่าเป็นคนจริง 
ถึงเวลามนัท าให้สงัคมเหลวแหลกหมดเลย เพราะสงัคมอยากจะพึ่งคนจริง ก็คิดว่าเขาเป็นจริง 
เวลาเกิดวิกฤติขึน้มามนัไม่ท าหรอก มนัไม่รู้ มนัท าไม่เป็น เพราะอะไร เพราะมนัสร้างภาพ มนั
ไม่เป็นความจริง 

แต่ถ้าเป็นความจริงเขาไม่สร้างภาพนะ มนัจริงมาตัง้แต่เกิด จริงตัง้แต่ในนิสยัใจคอของ
มนั จริงตัง้แต่ยงัไม่มีสิ่งใดเลย มนัจะรีบแก้ไขแล้ว แล้วถ้ามนัแก้ไขมนัหมด ถ้าคนจริงไม่ได้สร้าง
ภาพ 

นี่ไง เพราะในปัจจุบนันีม้นัมีนกัปฏิบตัิสร้างภาพมนัเยอะ แล้วพอมนัสร้างภาพขึน้มา
เยอะ สิ่งต่างๆ ที่ว่าเวลาหลวงตาท่านพดูไง ในต าราไม่มี ในต าราไม่มี ถ้าในต าราไม่มี ไอ้มาตรา
ชัง่ตวงวดัมนัมาจากไหน ถ้าคนไม่มี มนัไม่มีมาตราชัง่ตวงวดัในใจของมนั มนัรักษาใจของมนั
ไม่ได้ มนัจะพดูได้อย่างไร มนัจะเอาอะไรมาวดั 

แตห่ลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ ครูบาอาจารย์ของเราทา่นชัง่ตวงวดัสมบูรณ์หมดแล้ว ถ้า
ท่านไม่ชัง่ตวงวดัสมบูรณ์แล้ว เวลาหลวงปู่ ขาว หลวงปู่ แหวน ครูบาอาจารย์ไปหาหลวงปู่ มัน่ 
“เอ๊! ไปนีท้่านจะรู้ความคิดเราหรือเปล่าเนาะ” 

เวลาเข้าไปถงึท่าน ท่านสวนเลย “ใจของตนล่ะไม่ด ูอยากจะให้คนอ่ืนดใูห้ คนจะดจีะชัว่
มนัต้องดทูี่ใจของตน ตนนัน้แหละเป็นผู้ทีร่ักษาใจของตนได้” 

นี่มาตราชัง่ตวงวดัเขาวดัเรียบร้อยแล้ว แล้ววดัเรียบร้อยแล้ว เห็นไหม เวลาใครไปหา
หลวงปู่ มัน่ ท่านสวนกลบัหมด แค่ไหน มีความรู้แค่ไหน มาตรา มาตราอะไร วดั วดัอะไร ตวง 
ตวงอะไร มาตรฐาน มาตรฐานแคไ่หน ธมฺมสากจฺฉา เอตมฺมงฺคลมตฺุตม  ครูบาอาจารย์เราท่าน
เป็นแบบนีไ้ง มนัถงึเป็นสจัจะเป็นความจริง เป็นการยอมรับกนัด้วยความเป็นจริง มนัไม่ใชก่าร
สร้างภาพ มนัมีคณุธรรมในหวัใจสมบูรณ์แบบ ความสมบูรณ์แบบนัน้จบัต้องได้ วดัได้ แต่ต้อง
คนเป็นเท่านัน้ 
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ฉะนัน้ เวลาคนเป็นเท่านัน้ ทีนีเ้วลาคนเป็นเท่านัน้ เวลามาภาวนาเราบอกว่าเขาท า
อย่างนีถ้กูไหม ถกู แต่ค าว่า “ถกู” มนัถกูแบบสมมตุิบญัญัติ 

ชีวิตเราก็เป็นสมมตุิ จริงตามสมมตุิ เวลาเราคิดขึน้มาก็เป็นสมมตุิ มนัชัว่คราวเท่านัน้น่ะ 
แต่ถ้าเราไม่เร่ิมจากตรงนี ้ เราจะเร่ิมต้นที่ไหน เราก็เร่ิมต้นจากความรู้สึกนึกคิดเรานี่แหละ ทัง้ที่
ความรู้สึกนึกคิดของเราเป็นโลกๆ ความรู้สึกนึกคิดของเรามนัมีแต่กิเลสทัง้นัน้น่ะ แตเ่ราก็ใฝ่ฝัน
อยากจะเป็นผู้ที่ปฏิบตัิ อยากจะมีคณุธรรม ถ้าอยากมีคณุธรรมกจ็บัไอ้สมมตุิบญัญัติที่มนั
เสเพล จบัไอ้สมมตุิบญัญัติที่มนัไม่เอาไหน เร่ิมต้นด้วยศีล ด้วยสมาธิ ด้วยปัญญา จบัต้องมนั 
วดัค่าของมนั วดัค่าของมนั ถ้าธรรมะมีก าลงัมากกว่ามนัก็สงบระงบัเข้ามาอย่างที่ค าถามนี ้
“เวลาผมภาวนาไปแล้วรู้สึกว่ามนัดีขึน้ จิตใจมีความสขุ มีความสงบ จิตใจมนัดีขึน้ๆ ในการ
ภาวนามานี่ เพียงแต่ว่าผมท าแบบนีแ้ล้ว ค าถามว่า ๑. แนวทางที่ผมด าเนินถกูต้องหรือไม่ครับ” 

แนวทางที่ผมด าเนิน ถ้าถกูต้องกถ็กูต้องโดยจริตนิสยัของตน โดยจริตนิสยัของตนนะ ถ้า
มนัไม่ถกูต้องตามจริตนิสยัของตน คนอ่ืนมาเอาเลียนแบบ มนัท าแล้ว “เอ๊ะ! ท าไมเขาท าแล้วดี 
ท าไมเราท าไม่ดี” 

ดสูิ ในแหล่งท่องเที่ยวของเรา คนที่มาท่องเที่ยวก็มาจากสแกนดิเนเวีย ประเทศเขาเป็น
ประเทศที่แสงแดดหายาก ไอ้พวกเราก็อยากจะไปตากหิมะกนั ไอ้ประเทศร้อนก็อยากจะไป
เที่ยวหิมะ ไอ้ประเทศหิมะมนัก็อยากจะมานอนอาบแดด 

นี่ไง เวลามนัเหมาะสม เวลามนัถกูต้อง ถ้ามนัถกูต้อง มนัถกูต้องโดยที่ว่าตรงจริตตรง
นิสยั ถ้าไม่ถกูต้อง เราอยู่ในเขตร้อน เราก็อยากจะไปตากหิมะ อยากจะใส่แฟชัน่สวยๆ เราไม่มี
แฟชัน่สวยๆ ใส่เพราะเป็นเมืองร้อน 

เขาพดูกนัประจ านะ เมืองหนาวเขาใช้จกัรยานเป็นพาหนะ ไอ้เราน่าจะใช้จกัรยานเป็น
พาหนะมาก แต่มนัเป็นเมืองร้อน พอเมืองร้อนขึน้มา พอขยบัหน่อยหนึ่งก็เหงื่อโซก 

นี่ไง ค าว่า “ถกูต้องหรือไม่ถกูต้อง” ถ้าถกูต้อง ถกูต้องก็ตรงกบัจริตตรงกบันิสยัของเรา 
ถ้าตรงกบัจริตนิสยัของเรา เราอยูเ่มืองร้อน เขตร้อน เขตศนูย์สตูร มนัเป็นเขตที่อดุมสมบูรณ์ แต่
เร่ืองภูมิอากาศมนัเป็นอีกเร่ืองหนึง่ แล้วคนอยู่ในภูมิอากาศ พดูถึงเวลาเขาแสวงหาสิ่งที่ว่ามนั
เป็นสิ่งที่นอกจากชีวิตประจ าวนัของเขา ไอ้นี่ของเรา เราก็ท าของเราให้มนัถกูต้องของเรา 
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ถ้าถกูต้องหมายความว่าจิตมนัสงบ ถกูต้องแล้วมนัไม่ฟุ้งซ่าน ชีวิตเรามนัไม่ฟุ้งซ่าน มนั
ไม่เดือดร้อน มนัไม่หาสิ่งใดมากดทบัมนั ให้มนัปลอดโปร่ง ให้มนัสขุสมบูรณ์ของมนั แล้วถ้ามนั
มีสติมีปัญญายกขึน้สู่วิปัสสนาได้นะ เราจะเป็นพระอริยเจ้า อริยบุคคล จิตนีม้นัมีคณุธรรมของ
มนั ถ้ามีคณุธรรมของมนันะ แล้วมนัมีคณุธรรมในหวัใจนัน้ไม่มีใครรู้หรอก มนัเป็นปัจจตัตงั 
สนัทิฏฐิโก รู้จ าเพาะตนในหวัใจของตน 

เวลาเหลวแหลกทกุข์ยาก รู้อยู่กลางหวัอก เวลามนัจะเป็นอริยบุคคล ท าไมมนัจะไม่อยู่
กลางหวัอก มนัรู้ของมนั เพราะมนัรู้ของมนั มนัถึงไม่เวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะไง เพราะอยากรู้ 
แต่ไม่รู้ มนัถึงต้องเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะไง อยากรู้อยากเห็น แต่ไม่รู้ ไม่รู้ก็ประพฤติปฏิบตัิ
ไป 

นี่เขาถามว่า ถกูต้องหรือไม่ 

ถ้าถกูต้อง เรารักษาตน เราประพฤติปฏิบตัิรักษาตน ค้นคว้าหาใจของตน แล้วยกใจของ
ตนขึน้สู่วิปัสสนา 

“๒. ควรใช้หรือควรเพ่ิมเติมอย่างไรครับ” 

ควรใช้ก็ควรมีสติปัญญา เพ่ิมเติม เพ่ิมเติมให้มีสติปัญญาแล้วทดสอบ ต้องระวงัของเรา
ตลอดเวลา ประสาเรานะ คนที่โดยธรรมชาติเขาก็มีสติมีปัญญารักษาชีวิตเขาอยู่แล้ว นกัปฏิบตัิ
จะรอบคอบมากกว่านัน้ไง ครูบาอาจารย์ของเรารอบคอบมากกว่านัน้นะ 

เราอยู่กบัครูบาอาจารย์ แม้แต่เดินนี่อย่าเสียงดงันะ นัง่เหม่อลอยไม่ได้ การเดิน การนัง่ 
หลวงตาท่านเอาหวัขาดเลย เวลาคนขาดสติ เวลาพดู สะเทือนใจนะ “นัน่น่ะซากศพเดินได้” 
ท่านเปรียบนกัปฏิบตัิที่ขาดสติเหมือนซากศพ 

แล้วเราเป็นนกัปฏิบตัิแท้ๆ เราเดิน ไอ้คนเดินอยู่ยงัโอ่อ่านะ โอ้! กรรมฐาน โอ้! มีชื่อเสียง 
หลวงตาบอก “นัน่น่ะซากศพเดินได้” ซากศพคือสิ่งไม่มีชีวิต มนัขาดสติของมนั เหมือนผีหวัขาด 
ผีหวัขาดมนัยงัเดินไปเดินมาอยู่นัน่น่ะ ผีหวัขาด 

เวลาหลวงตาท่านเตือนลกูศิษยไ์ง ถ้าเดินไปเดินมาโดยขาดสติหรือเหม่อลอย ท่านบอก 
“นัน่น่ะซากศพ” คือมนัหมดที่พ่ึงแล้ว ซากศพเดินได้ แล้วเราจะเป็นอย่างนัน้ไหม 
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นี่พดูถึงว่าเวลาจะรอบคอบๆ เราก็ว่า “อู๋ย! อย่างเราก็เคร่งเต็มที่แล้ว” ไปเจอครูบา
อาจารย์ พร้อมนะ ท่านเห็นคนเหม่อๆ ลอยๆ เห็นคนที่ขาดสติ มนับาดตา มนัคบัอก หวัอกจะ
แตก เวลาท่านพดู 

เราฟังแล้ว แหม! แหม! เลยนะ แต่เพราะเป็นครูบาอาจารย์ที่ท่านผ่าน ผ่านกเิลสมาแล้ว
ไง เหมือนเราอยู่ท่ามกลางไฟไหม้บ้าน ถ้าคนเข้ามาชว่ยไม่ทนั ตายหมดนะ เราอยู่ในบ้านแล้ว
ไฟไหม้บ้านเรา หน่วยบรรเทาสาธารณภยัมนัมาไม่ทนั ตายหมด 

นี่ก็เหมือนกนั วนัคืนล่วงไปๆ มนัเผาเราอยู่ทกุวนัตลอดเวลา กิเลสมนัเผาอยู่ตลอดเวลา 
เราอยู่ท่ามกลางอายขุยั ๑๐๐ ปีแล้วต้องตายไป แล้วยงัเบิกบาน ทศันศกึษา 

นัน่น่ะถ้าเวลาครูบาอาจารย์ท่านเหน็บเอาเลยนะ เอาแบบเจ็บๆ ด้วย เหน็บเอาเพ่ืออะไร 
เพ่ือให้ได้สติ เพ่ือให้ได้คิด เพ่ือให้ได้ขวนขวาย เพ่ือให้ได้หาทางออก นี่พดูถึงเวลาปฏิบตัินะ 

ฉะนัน้ จะเพ่ิมแนวทางอย่างใดก็พยายามเปรียบเทยีบเอาเพ่ือเป็นประโยชน์กบัเราก็ได้
เป็นของเราไป จบ 

ถาม : ข้อ ๒๒๖๑. เร่ือง “บริกรรมเอง ๓ องค์รัตนตรยั” 

กราบนมสัการหลวงพ่อครับ กระผมฝึกหดันัง่สมาธิ เดินจงกรม สวดมนต์เป็นกิจวตัรเช้า
เย็น ครัง้ละประมาณ ๑ ชัว่โมงมาเป็นเวลา ๒ ปี เคยสงบเย็นใจบ้าง แต่ส่วนใหญจ่ะฟุ้ง แต่ไม่
ถึงกบัหงุดหงิดร าคาญใจ แม้ออกจากการปฏิบตัิกย็งัพอเย็นใจบ้างครับ แต่ ๓-๔ เดือนที่ผ่านมา
รู้สึกว่าจิตจะบริกรรมเองโดยอตัโนมตัิ แต่ว่า พทุโธ ธัมโม สงัโฆ (ขวาพทุ ซ้ายโธ ขวาธัม ซ้ายโม 
ขวาสงั ซ้ายโฆ) ทัง้ที่ฝึกมาให้ว่าพทุโธค าเดียว ไม่ว่าจะท าอะไรก็ว่าไปอย่างนีค้รับ โดยเฉพาะ
การเดินจะรู้ชดัใน ๓ ค านีค้รับ 

ส าหรับผม หลงัจากทีเ่ร่ิมปฏิบตัิมา เวลามีกามราคะเกิด บางครัง้แทบจะร้องไห้ครับ 
หรือเกิดโทสะก็จะรู้สึกแปล๊บๆ ที่ลิน้ป่ีครับ หรือนึกถึงความตาย แต่ก่อนเสียวซ่านวุ่นวายไปหมด 
เดี๋ยวนีจ้ะเหลือแปล๊บๆ ที่ลิน้ปีครับ กราบเรียนหลวงพ่อโปรดเมตตาแนะน าแนวทางแก่กระผม
ด้วยครับ 
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ตอบ : ไอ้นี่พดูถึงค าว่า “บริกรรมๆ” ถ้าบริกรรมพทุโธๆ ของเราไป ถ้ามนัจะแบบว่า พทุ
โธ ธัมโม สงัโฆ ขวาพทุ ซ้ายโธ ซ้ายพทุ ขวาโธ ถ้ามีสติ ไม่เสียหาย 

เราก าหนดเราก็พยายามก าหนดพทุโธ ถ้าบริกรรมพทุโธๆ ก็พทุโธไป ถ้าหายใจเข้านึก
พทุ หายใจออกนึกโธ ก็หายใจเข้านึกพทุ หายใจออกโธไป เพราะอะไร นีม้นัคืออบุายวิธีการ 
อบุายวิธีการหมายถึงอาวธุ อาวธุเราควรจะมีหลากหลาย อาวธุของเราถ้ามีหลากหลายแล้วเรา
ไม่เสียหายหรอก แต่เวลาเราใช้ เราใช้อย่างเดียว เวลาเราจะใช้งานเพราะเรามีมือเดียว เราจะ
ใช้ปืนขนาดไหน เราก็ใช้ขนาดนัน้ เราจะใช้มีด จะใช้ขวาน เราก็มีมือเดียว ใช้อย่างใดอย่างหนึง่ 

ฉะนัน้บอกว่า ค าบริกรรมก็ได้ หายใจเข้านึกพทุ หายใจออกนึกโธก็ได้ เวลามนัพทุโธๆ 
อะไรก็ได้ ค าว่า “ก็ได้” แตเ่ราใช้ด้วยมีสตินะ 

มีด เราใช้ผิดพลาดมนัก็ท าลายเรา ปืน ท าสิ่งใดแล้วถ้าเราใช้ไม่ถกู มนัก็ท าร้ายเรา ท า
ร้ายเราทัง้นัน้น่ะ นี่กเ็หมือนกนั ซ้ายพทุ ขวาโธ บริกรรมพทุโธๆ ค าว่า “ต่างๆ” ถ้ามีสติ ถ้ามีสติ
ควบคมุได้ เราบริกรรมของเราไป ไม่เสียหาย ไม่เสยีหาย เพราะนี่คือวิธีการทัง้นัน้ เราจะพทุโธ 
เราจะอานาปานสติ เราจะซ้ายพทุ ขวาโธ เพราะนี่คือวิธีการ 

วิธีการ ธรรมทัง้หลายมาแต่เหต ุ เหตขุองมนัคือเป้าหมายของเรา คือเราจะควบคมุใจ
ของเรา การควบคมุใจของเรา วิธีการควบคมุด้วยค าบริกรรม วิธีการควบคมุด้วยก าหนดอานา
ปานสติ วิธีการควบคมุใจของเรา ถ้าใจของเราควบคมุได้แล้ว ควบคมุจนเป็นอิสระแล้ว ไม่ต้อง
ควบคมุมนั ถ้าไม่ควบคมุหมายถึงไม่ต้องพทุโธ จิตมันสงบของมนัด้วยสติใช่ไหม สมัมาสมาธิ
คือจิตตัง้มัน่ จิตทีไ่ม่พาดพิงอารมณ์ใดๆ ทัง้สิน้ จิตที่มีสติสมบูรณ์ในตวัของมนัเอง นีไ่ง 
เอกคัคตารมณ์ จิตตัง้มัน่ มนัมีคณุค่าของมนั ถ้ามนัมคีณุค่าของมนั นัน่น่ะจิตเดิมแท้ จิตเดิมแท้
ที่มนัเป็นสมัมาสมาธิที่มนัถกูต้องดีงาม ที่เราท า เราท าเพ่ือเหตนุีไ้ง ท าเพ่ือเหตนุีเ้พ่ืออะไร 

หนึ่ง จิตสงบแล้ว สขุอ่ืนใดเท่ากบัจิตสงบไม่มี จิตสงบนีเ้ป็นบาทฐาน นีเ่ป็นบาทฐาน ศีล 
สมาธิ ปัญญา ศีลที่สะอาดบริสทุธ์ิ เวลาท าสมาธิเป็นสมัมาสมาธิสะอาดบริสทุธ์ิ สัมมาสมาธิ
สะอาดบริสทุธ์ิควรแก่ที่ยกขึน้สู่วิปัสสนาโดยใช้ปัญญา ถ้าปัญญาที่เกิดจากสมัมาสมาธิมนัจะ
เป็นภาวนามยปัญญา ปัญญาที่เข้าไปรู้เหน็แจ้งกิเลสในใจของตน นี่มนัมีคณุค่าของมนัอย่างนี ้
ไง ถ้ามีคณุค่าของมนัอย่างนี ้นี่คือวิธีการๆ ฉะนัน้ มนัจะเป็นอย่างไร เราจะตัง้สติของเรา 
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แตผู่้ที่ปฏิบตัิใหม่ ถ้าพทุโธก็ต้องเป็นพทุโธ ถ้าเป็นธัมโมขึน้มาก็เร่ิมหงุดหงิดแล้ว เอ๊ะๆๆ 
พอเอ๊ะๆๆ อย่างนี ้กิเลสมนัถึงเอาสิ่งนีม้าท าให้เราลงัเลสงสยั มาท าให้เราวิตกกงัวล 

แต่ถ้าเป็นครูบาอาจารย์ของเรานะ หรือผู้ที่ปฏิบตัิคล่องๆ นะ อะไรก็ได้ ส าคญัที่สติ ถ้า
สติแล้ว การกระท านัน้มนักเ็ป็นสมัมาทิฏฐิถกูต้องดงีาม ถ้าขาดสติมนัคือพลัง้เผลอใช่ไหม 

คนขบัรถ คนขบัรถถ้าหลบัใน ตาย คนขบัรถถ้าพลัง้เผลอ มีอบุตัิเหต ุ คนขบัรถ นี่ก็
เหมือนกนั เราก าหนดดจูิตของเรา เราควบคมุดจูิตของเรา ถ้าเรามีสติสมัปชญัญะ เพราะถนน 
มนัก็มีถนนที่มีอปุสรรค รถแน่นรถอะไร มนัมี เราต้องควบคมุตลอดเวลา 

สต ิส าคญัที่สติ นี่ก็เหมือนกนั ถ้าสติมนัมีอยู่พร้อม มันจะเป็นอย่างไรนะ เรารู้เท่าทนัมนั
หมด แล้วพอรู้เท่าทนั ทีนีม้นัก็หลอกไปเร่ือย เพราะเราเคยอยู่กบัหลวงปู่ เจี๊ยะ พวกนกัปฏิบตัเิขา
บอกว่า “ไอ้พวกพทุโธนี่โง่ฉิบหายเลย อะไรก็พทุโธๆ โอ๋ย! พวกนีไ้ม่มีปัญญาเลย” พวกนีเ้ขาเป็น
นกัศึกษาด้วยนะ เขาเป็นมหาทัง้นัน้นะ่ 

วนัหนึ่งหลวงปู่ เจี๊ยะก็นิมนต์พวกนีม้า พระมหา พระนกัศึกษา นิมนต์มาก็ต้มน า้ชาเลีย้ง
ต้อนรับแล้วนัง่สนทนาธรรมกนั ทา่นก็บอกว่า ท่านเป็นฝ่ายปฏิบตัิ การศึกษามนัไม่มากมาย 
อยากจะถามผู้มีการศึกษาว่า ไอ้การหายใจเข้านกึพทุ หายใจออกนึกโธ หรือค าว่า “พทุโธๆ” มนั
สามารถจะท าให้จิตสงบได้หรือไม่ 

เขาบอกว่าได้ 

อ้าว! แล้วได้แล้วบอกว่าโง่ได้อย่างไรล่ะ เพราะทีเ่รียนมา เรียนมาเพ่ืออะไรล่ะ ท่านบอก
เลย เห็นไหม 

เพราะในต าราก็บอกอยู่แล้ว แล้วเวลาเราไปพทุโธๆ เขาบอกว่านี่โง่เง่ามากเลย 

นี่ท่านบอกนะ ถ้าพดูถึงเขาบอกว่าไม่ได้ ถ้าไม่ได้ ทา่นจะบอกเลยให้บริกรรมขี ้ๆ ๆ มนั
สงบได้ไหม ขี ้ๆ  
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ค าบริกรรมอะไรกไ็ด้ แตส่ าคญัว่าจิตได้บริกรรมหรือเปล่า ถ้าจิตไม่ได้บริกรรมจริงๆ มนั
เหมือนนัง่เหม่อลอย คนนัง่เหม่อลอยแล้วจิตมนัจะสงบได้อย่างไร แต่ถ้าเรานัง่โดยตัง้ใจแล้วมี
ค าบริกรรมชดัเจน ค าบริกรรมเรา ถ้าค าบริกรรมชดัเจน เวลาท าชดัเจน 

คนท างานมนัเบื่อหน่ายทัง้นัน้น่ะ คนท างาน เดก็โดนบงัคบัมนัเบื่อหน่ายทัง้นัน้นะ่ เด็ก
โดนบงัคบัให้นัง่นิ่งๆ เด็กคนนัน้ร้องไห้ตายเลย ถ้าเดก็ร้องไห้มนัวิ่งเล่นตามสบายของมนันะ อู๋ย! 
ทัง้วนัมนัก็เล่นได้ ถ้าปล่อยให้มนัคิดส ามะเลเทเมา คิดตามแต่มนัจะคิด สบาย โอ๋ย! สบายๆ 
บงัคบัให้มนัพทุโธมนัจะเป็นจะตาย 

นี่ไง แต่ถ้ามนัเป็นได้จริงนะ ถ้าเด็กดีๆ เด็กที่มนัใฝ่ดี มนัพทุโธได้ง่ายๆ แบบว่าจริตนิสยั
คนดีๆ มนัท าได้ดี แต่ถ้าคนที่มีปัญหานะ ไม่ได้เลย ถ้าไม่ได้เลยก็มาปัญญาอบรมสมาธิ นี่พดูถึง
ว่าเป็นปัญญาอบรมสมาธิ 

นี่พดูถึงเวลาบอกว่า ถ้าพทุโธๆ ไปแล้วมนัเป็นพทุโธซ้าย พทุโธขวา 

มนัหลอก เพราะเราพทุโธอยู่แล้ว เราพทุโธอยู่แล้วเราก็พุทโธของเราไป มนัจะซ้าย มนั
จะขวา เราก็มีสติไป แต่ถ้ามนัหลอกใช่ไหม แล้วเราตามไป การภาวนาของเรา เราประพฤติ
ปฏิบตัิธรรมเพ่ือคณุงามความดี แต่กิเลสหน้าที่ของมนัคือการท าลายล้าง กิเลสตณัหาความ
ทะยานอยาก งานของมนัคือการท าลายล้างทกุๆ อย่างที่เราท าด ี

ธรรมะขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าไม่เคยเบยีดเบียนหรือท าลายใคร หรือท าให้
ใครมีความล าบาก ธรรมะขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าแวววาว ท าให้คนมีความสขุ ท า
ให้คนมุ่งสู่ความดี ท าให้คนสิน้สดุแห่งทกุข์ นี่คือธรรมะขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า 

แต่ที่ประพฤติปฏิบตัิไปแล้วล้มลกุคลกุคลาน มีปัญหา นัน่กิเลสๆๆ กิเลสทัง้นัน้ กิเลสใน
ใจเราทัง้นัน้ มนัไม่มีใครท าเราเลย มีแต่กิเลสในใจของเราทัง้นัน้น่ะ แล้วกเิลสใครท ามาล่ะ...เรา 
เพราะเราท ามา เห็นไหม ดสูิ ทานอาหารชอบรสชาตอิย่างไร ความเป็นอยู่ของเราชอบอย่างไร 
กิเลสมนัก็คือสนัดานเดิมเรานัน่แหละ สนัดานเดิมของเรา 
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เธออย่าย า้คิดย า้ท า ย า้คิดย า้ท าแล้วจะเป็นจริตจะเป็นนิสยั สิ่งที่เราเป็นๆ อยู่นี่ก็เพราะ
เราเคยย า้คิดย า้ท า ท ามาซ า้ๆ ซากๆ จนเป็นความคิดของเรา กเิลสมนัเกิดตรงนัน้น่ะ แล้วกิเลส
มนัก็เกิดขึน้มา 

นี่พดูถึงว่า ถ้าพทุโธแล้วมนัมีปัญหา 

เราอธิบายมายาวยืดเลยเพ่ือให้เห็นว่า ไม่มีอะไรเป็นปัญหา มนัจะพทุโธอย่างไรก็ช่าง
หวัมนั อย่ามาหลอกลวงเรา มีสติสมัปชญัญะพร้อมตลอด แต่ต้องมีค าบริกรรม มีสติพร้อม 

ถ้าไม่มีสติ นัง่เหม่อลอย ไม่ได้ ถ้าจะปล่อยให้มนัสงบเอง ไม่มี เป็นไปไม่ได้ มนัจะพาไป
ลงสู่ภวงัค์ ลงสู่สญุญากาศโดยขาดสติ 

แต่ถ้ามนัเป็นความจริงมนัต้องควบคมุทัง้หมด การประพฤติปฏิบตัิ สติส าคญัที่สดุ สติ 
แต่เวลาปฏิบตัิไปแล้วค าบริกรรมก็ส าคญั เวลายกขึน้สู่วิปัสสนา ปัญญาก็ส าคญั เวลาส าคญัๆ 
แต่ถ้าขาดสติเร่ิมต้นมามนัจะโตขึน้มาไม่ได้ ถ้าโตขึน้มาก็โตขึน้มาโดยล าดบัของมนั นี่พดูถึงค า
บริกรรมนะ 

แต่ส าหรับว่าเขาถามค าถามต่อไป “ส าหรับผลของการปฏิบตัิมา กามราคะที่เกิด
บางครัง้แทบจะร้องไห้ หรือเกิดโทสะก็จะรู้สึกแปล๊บๆ ที่ลิน้ป่ี หรือนึกถึงความตาย แต่ก่อนมนั
จะเสียวซ่านวุ่นวายไปหมด” 

นี่พดูถึงว่า ถ้าจิตมนัยงัไม่สงบ จิตมนัไม่มีหลกัมีเกณฑ์ เวลามนัคิดสิ่งใดไปแล้วมนัก็คิด
ไปโดยกิเลส คิดไปโดยแรงเหวี่ยง แรงเหวี่ยงกิเลสมนัเหวี่ยงไปแล้วมนัจะมีปัญหามาก 

ถ้าใจมนัสงบแล้วกลบัมาพิจารณาเร่ืองนี ้พิจารณาถึงการเกิด การแก่ การเจ็บ การตาย 

พดูถึงการเกิด การแก่ การเจ็บ การตาย เวลาโลงศพประดบัประดาไว้สวยงาม ข้างในคือ
ซากศพ ถ้าร่างกายเราก็เหมือนกนั เวลาผิวหนงัของคนมนัเต่งตึง เดีย๋วมนัก็เหี่ยวย่น เดี๋ยวก็
ท าลายไป นี่เวลาถ้าเราคิดอย่างนัน้ คิดดกัหน้า คิดล่วงหน้าไว้เลย ถ้าคิดล่วงหน้าไว้เลยนะ มนั
ไม่มีสิ่งใดเป็นชิน้เป็นอนัทัง้นัน้น่ะ มนัไม่มีอะไรสวยคงที่ มนัไม่มีสิ่งใดคงที่คงวาทัง้สิน้ 
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แม้แต่ชีวิตของเรากเ็หมือนกนั ชีวิตของเราเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะกี่ภพกีช่าติแล้ว ก็
มากงกรรมกงเกวยีน รอยล้อเกวยีนก็ทบัรอยเก่า เราก็เกิดมาอย่างนีท้กุภพทกุชาติ แล้วเรากจ็ะ
มาซ า้ซากอยู่อย่างนี ้ซ า้ซากอยู่อย่างนีเ้พราะมนัเป็นเร่ืองเวรเร่ืองกรรม 

แต่เวลาเกิดมาแล้ว เกิดมาเป็นมนษุย์ เกิดมาพบพระพทุธศาสนา เราจะมาประพฤติ
ปฏิบตัิของเรา เราจะหลีกเร้นไปจากรอยกงเกวียนกงกรรมอนันี ้ ถ้ากงเกวียนกงกรรมอนันีเ้รา
พิจารณาของเรา ถ้ามนัจะหลีกเร้นไปได้ก็ด้วยสติด้วยปัญญาเราเท่านัน้ มนัไม่มีอะไรจะท าให้
เราหลีกเร้นไปได้ 

ถ้าไม่มีอะไรจะท าให้หลีกเร้นไปได้ ทีนีม้นัก็ต้องเกิดเป็นเร่ืองข้อเทจ็จริง เพราะในทาง
การแพทย์มนัเป็นธรรมชาติของมนษุย์ มนัเป็นธรรมชาติ มนัเป็นธรรมชาติของมนษุย์ มนัมีของ
มนั อย่างเรา มนษุยเ์ราก็มีการกิน การขบัถ่าย กธ็รรมชาติของมนษุย์ เวลาธรรมชาติของมนษุย ์
ดสูิ ส้วมสาธารณะเต็มไปหมดเลย สถานที่สวนสาธารณะต้องมีส้วมสาธารณะ ถ้าสถานที่
สาธารณะต้องมีส้วมสาธารณะหมด เพราะคนเรามนัก็กินกบัถ่ายเป็นเร่ืองธรรมดา 

นี่ก็เหมือนกนั เร่ืองของกามราคะต่างๆ ทางการแพทย์เป็นเร่ืองธรรมดา แต่ของเรามนั
เป็นการย า้คิดย า้ท าให้หวัใจมนัตอกย า้ ตอกย า้อยู่ในกามภพ 

แต่ถ้าเราเป็นธรรมะขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า เราจะถือพรหมจรรย ์
พรหมจรรย์คือส่ิงปฏิบตัิพรหมจรรยเ์พ่ือพรหมจรรย ์ ไม่ปฏิบตัิพรหมจรรย์ว่า ถ้าปฏิบตัิ
พรหมจรรย์ เอาแล้วนะ ปฏิบตัิพรหมจรรย์แล้วท าอยา่งไร พรหมจรรย์ ท าไมถึงเป็นพรหมจรรย์
...ปฏิบตัิพรหมจรรย์เพ่ือพรหมจรรย์ จบ แล้วเราท าของเราให้ได้ ถ้าท าของเราให้ได้ เห็นไหม 

ฉะนัน้ สิ่งที่มนัแปล๊บๆ เราใช้ปัญญาอย่างนี ้ ปัญญาอย่างนีม้นัก็เป็นบญัญัติขององค์
สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า ถ้าเป็นความจริงของเรา เป็นความจริงของเรานะ มนัจะรู้จริง
ขึน้มา พอรู้จริงขึน้มามนัจะรู้เป็นชิน้เป็นอนัเลยนะ 

ถ้าจิตสงบแล้ว สงบแล้วเสื่อม มนัคลายออกมา เออ! มนัเสื่อมอย่างนี ้ เข้าแสนยาก พอ
มนัเข้าได้ พอมนัเข้าได้ รักษาได้ ถ้ายกขึน้วิปัสสนาได้ มนัใช้ปัญญาไปได้มนักจ็ะใช้ปัญญาไป 
มนัถึงเป็นความจริง เห็นไหม รู้จกัรักษาตน รู้จกัค้นคว้าตน รู้จกัหาตน รู้จกัรักตน รักตนรกัอย่าง
นี ้
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วิชาความรู้ วิชาชีพนัน่เป็นเร่ืองหนึง่ แต่วิชชา วิชชฺาจรณสมฺปนฺโน มีวชิชาด้วย มีจรณะ
ด้วย มีสมัปันโน ความรู้จริงของเราด้วย ถ้าท าของเราได้ เราฝึกหดัของเราอย่างนี ้ ถ้าฝึกหดั
อย่างนีม้นัก็จะเป็นประโยชนก์บัเรา 

นี่ค าถามมานะ ค าถามมาตัง้ ๒ ค าถาม จะบอกว่า แล้วขอความเมตตาหลวงพ่อแนะน า
ต่อเนื่อง 

การแนะน าต่อเนื่อง การปฏิบตัิทกุคนปฏิบตัิมาแล้วมนัมีเหตมีุผลขึน้มามนัก็เห็นว่า 
ศาสนาพทุธ พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์มีอยู่จริง มรรคผลนิพพานมีอยู่จริง พอมีอยู่จริง มนัก็
มีแรงปรารถนาอยากจะประพฤติปฏิบตัิต่อหน้าไป ก้าวหน้าไปเพ่ือประโยชน์อนันัน้ 

ทีนีก้ารประพฤติปฏิบตัิก้าวหน้าไปมนัก็ต้องย้อนกลบัมาดพืูน้ฐาน พืน้ฐานว่า ศีล สมาธิ 
ปัญญาของเราให้สมบูรณ์ขึน้ไป แล้วพยายามปฏิบตัิของเราขึน้ไปให้ได้มาตรฐานของเรา รักษา
มาตรฐานของเราให้สดุความสามารถของเรา สดุความสามารถของเรา ถ้าแค่ไหนก็ได้แค่นัน้ 
แล้วถ้ามนัมีอ านาจวาสนามากขึน้ พิจารณาได้มากขึน้ ถ้าถึงที่สดุนะ มนัตัง้แต่ตทงัคปหาน คือ
รู้เท่าชัว่คราว รู้เท่าแล้วมนัใช้สติปัญญารวบรัดทะลแุจ้งชัว่คราว แต่มนัไม่มีบทสรุป 

ถ้าบทสรุป เวลาหลวงตาท่านพดูถึงขณะจิต ขณะจิต จิตต้องมีขณะของมนั ขณะของ
มนัคือปิดโครงการ โครงการใดปิดแล้ว ช าระบญัชเีสร็จ โครงการนัน้ก็ถือว่าเสร็จ โครงการใด
สร้างแล้วคาไว้อย่างนัน้นะ่ ปิดบญัชีไม่ได้ วางบิลแล้ววางบิลอีก เก็บเงินไม่ได้ เจ้าของโครงการ
ก็ใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้ คากนัอยู่อย่างนัน้น่ะ นัน่น่ะตทงัคปหาน 

เม่ือใดปิดโครงการ สมจุเฉทปหาน ขณะจิต กายเป็นกาย จิตเป็นจิต ทกุขเ์ป็นทกุข์ ถ้า
พิจารณาไปแล้วมนัจะเท่าทนัหมดเลย แยกเป็น ๓ ทวีปแล้วกลบัมารวมกนัอีกไม่ได้เลย ต่างอนั
ต่างจริง ทกุข์ก็เป็นความจริง จิตก็เป็นความจริง อริยสจัก็เป็นความจริง ต่างอนัต่างจริง ขนัธ์ ๕ 
ก็เป็นขนัธ์ ๕ จริง กายกเ็ป็นกายจริง กิเลสกเ็ป็นกิเลสจริงๆ แต่ตายอยู่นู่น จิตกเ็ป็นจิตจริงๆ ที่
พ้นออกมา นี่พดูถึงถ้าเป็นความจริง ถ้าเป็นความจริง นี่ขณะจิต 

ถ้าภาวนาต่อเนื่องไปๆ ถ้าเราภาวนาต่อเนื่องไป เรารกัษาของเราไป ถ้าท าได้ ถ้าท าได้
มนัก็เป็นการยืนยนัปัจจตัตงั สนัทฏิฐิโกในใจว่ามรรคผลมีอยู่จริง แล้วมีอยู่จริงๆ แล้วไม่ได้จริงที่
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อ่ืน จริงทีเ่ราปฏิบตัิแล้วรู้ท่ามกลางหวัใจของตน เพราะจิตนีเ้วียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ แล้วถ้า
มนัถึงคณุธรรม เกิดอีก ๗ ชาติ มนัรู้อยู่เต็มหวัใจเลย 

แต่เรานี่ไม่รู้ว่าเกิดมาอย่างไร ตายอย่างไร แล้วไปไหนอย่างไรไม่รู้ แต่พระโสดาบนัรู้ อีก 
๗ ชาติ รู้เลยว่าเกิดอีก ๗ ชาติ มนัรู้ถึงเป้าหมายของตน รู้ถึงขอบเขตของตน พระโสดาบนัจะรู้
ถึงขอบเขตของความรู้ของพระโสดาบนัแน่นอน ไม่อย่างนัน้เป็นพระโสดาบนัไม่ได้ เอวงั 


