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ถาม : เรื่อง “การเพ่ง การพจิารณากาย (เกดิอสุภะภายในองคค์วามรู)้” 

กราบนมสัการหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูง ขอเรยีนถามหลวงพ่อว่า การนัง่สมาธลิมื

ตาโดยก าหนดการเพ่งส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย เช่น แขน ขา เป็นตน้ พอก าหนด

เพ่งแขนหรอืขา การปรุงแต่งภายในแปรสภาพจากแขนปกต ิ แปรสภาพเป็นแขนขา

ตามสมาธทิีใ่หเ้ป็น เช่น แขนขาด า เหีย่วย่น ใหญ่ เลก็ แต่ยงัไม่ถงึขัน้เนื้อหนังพอง 

เป็นหนอง กพ็จิารณาสลบักบัเน้ือสวย ถ้าพจิารณาเน้ือสวยขาว เกดิราคะ ถ้า

พจิารณาหนังด าเหีย่วย่น ราคะกพ็อสงบตวั 

จุดประสงคห์ลกัของการเพ่งพจิารณาคอืฝึกใหรู้จ้กัตวัเอง และใหจ้ติรบัรูถ้งึ

หลกัความเป็นจรงิแห่งสจัธรรม อนิจจงั เป็นทุกข ์ อนัตตา นีไ่ม่ใช่เรา เราไมใ่ช่นี่ ลว้น

เป็นอนตัตา แต่ค าว่า “จติหรอืตวัรู”้ กย็งัไม่ปล่อยวางง่ายๆ นะครบัหลวงพ่อ การปฏบิตั ิ

การเพ่งอย่างนี้ชกัเขา้ชกัออก ลมหายใจเขา้ออก รูปสวยชกัออกเป็นรูปอสุภะ โดย

ก าหนดทีร่่างกายของตนเองนะครบั อย่างนี้เรยีกว่าสมาธทิ างานชอบอย่างไรบา้งครบั 

และการปฏบิตัติ่อไปจะวปัิสสนาไดอ้ย่างไรครบั 

ตอบ : การปฏบิตัเิริม่ตน้มนักป็ฏบิตัแิบบนี้ การปฏบิตัแิบบนี้หมายความว่า เวลาเราศึกษา

ตามทางวชิาการ เราศกึษาตามพระไตรปิฎก ต้องพูดถงึตามพระไตรปิฎกก่อน พอพูดถงึ

ตามพระไตรปิฎก องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้เป็นผูส้ ัง่สอนเอง แต่การสัง่สอนกส็ ัง่

สอนบคุคล สัง่สอนคนทีวุ่ฒภิาวะสูงส่ง อย่างพาหยิะทีว่่า “เธอจงพจิารณาโลกนี้เป็นของสกั

แต่ว่า” เพราะเขามพีืน้เพ เขามกี าลงัของเขา แต่เวลาสอนคนทีย่งัปฏบิตัเิริม่ตน้กบ็อกให้

ท าความสงบของใจ นี่การสอนขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้หลากหลายนัก 
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ทนีี้ค าว่า “หลากหลาย” ขึน้มา พอใครชอบสิง่ใด ใครจรตินิสยัสิง่ใดก็ชอบสิง่

นัน้ ถ้าชอบสิง่นัน้ ดูส ิ เวลาหลวงตาท่านสอน เวลาก่อนเขา้พรรษา อธษิฐานพรรษากนั 

ท่านจะยกตวัอย่างของพระจกัขุบาลเป็นประจ า พระกรรมฐานเราส่วนใหญ่จะ

ยกตวัอย่างของพระจกัขุบาล พระโสณะ 

เพราะพระจกัขุบาลนี่นะ เวลาภาวนาไปเป็นโรคตาอกัเสบ แลว้หมอมาหยอด

ตา บอกถา้ไม่นอน ตาจะบอดๆ นีต่าจะบอดกไ็ม่กลวั สูอ้ย่างเดยีวๆ พจิารณาอย่างเดยีว 

จนถงึทีสุ่ดตาบอดจรงิๆ แต่หวัใจมนัผ่องแผว้ กเิลสมนัขาด นี่เวลากเิลสมนัขาด 

พระโสณะเดนิจงกรม เดนิจงกรมจนฝ่าเท้าแตก เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธ

เจา้ไปตรวจกุฏไิง ไปตามวดั ไปตรวจกุฏ ิเห็นเป็นรอยทางจงกรม เลอืดนี่แดงไปหมดเลย 

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้อุทานขึน้มานะ “ทีน่ี่เป็นทีเ่ชอืดโคของใคร” คอืทีน่ี่

เป็นทีเ่ชอืดอะไรมนัถงึมเีลอืดนองไปขนาดนี้ บอกไม่ใช่ นี่เป็นทางเดนิจงกรมของ

พระโสณะ 

พระโสณะเป็นผูท้ีม่ฝ่ีาเท้าบางไง เวลาเดนิไป ฝ่าเทา้มนัจะลอก มนัจะบางจน

เลอืดแดงไปทัง้ทางจงกรมเลย พอเลอืดแดง เดนิไม่ได ้เดนิไม่ไดก้ก็ลิ้งไป 

หลวงตาหรอืครูบาอาจารยข์องเรากรรมฐานส่วนใหญ่จะยกพระโสณะกบัพระ

จกัขุบาล เพราะเป็นผูท้ีเ่ข้มแขง็ เวลาเจออุปสรรคสิง่ใดกย็งัฟันฝ่าอุปสรรคสิง่นัน้ไปได้ 

นี่กเ็หมอืนกนั เวลาเราพูดถงึ ตอ้งศกึษาตามธรรมวนิัยขององคส์มเดจ็พระ

สมัมาสมัพุทธเจา้ พระไตรปิฎก เรายกเรื่องนี้ก่อน ทนีี้เวลาปฏบิตัไิป เวลาปฏบิตัไิป 

ถ้าเรามคีรูบาอาจารย ์ เรากจ็บัทาง แลว้ครูบาอาจารยท์่านปฏบิตัไิดถ้กู ทนีี้เวลาปฏบิตั ิ

ในวงกรรมฐานน้ีเรื่องหนึ่งนะ ในวงของนักปฏบิตั ิ

ดูส ิ ทัว่โลกเขาไปยุโรปกนั ไปดูเขาฝึกหดัสต ิ เขาเดนิทอดน่องกนั แลว้กต็ื่นเตน้

นะ ไปเหน็เขาเดนิฝึกสต ิแลว้กต็ื่นเตน้กนั เวลาไปเจอพวกฆราวาสสอนธรรม ไปเจอ

ในยุโรป ไปเจอในอะไร 

โธ่! ฤๅษชีไีพรเขาไปสอนในอเมรกิา เขาขีโ่รลสร์อยซ์ เขาคดิชัว่โมง เวลามา

ฝึกหดันี่คดิเป็นชัว่โมง พอไปเจออย่างนัน้ ตื่น อู๋ย! ตื่นเตน้ อู๋ย! ตื่นเตน้ แตเ่วลาองค์
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สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้สอน เวลาครูบาอาจารยเ์ราสอนไม่ไดส้นใจ ไม่สนใจ มนัก็

ใกลเ้กลอืกนิด่างไง ของมนัพืน้เพไง เกิดมากเ็หน็วดัมาตัง้แต่เกิดไง แล้วพระทีพู่ดกพ็ูด

จนชนิหูไง ฟังทุกวนั ฟังจนเบลอ เอ๊อะ! เหมอืนนกแกว้นกขุนทอง พูดกนัไปอย่าง

นัน้น่ะ “แม่จ๋าๆ” แม่จ๋า มนักน็ึกว่ากลว้ย พอแม่จ๋า ก็กนิกลว้ยค าหนึ่ง 

แม่จ๋ากพ็่อแม่เวย้ ไม่ใช่กลว้ย แม่จ๋า ก็กลว้ยค าหนึ่งนะ แม่จ๋า กไ็ดก้ินกลว้ย 

นี่อะไร “แม่จ๋าๆ”...นกแกว้นกขุนทอง นี่เวลานกแกว้นกขุนทองในแนวทางปฏบิตัไิง 

เวลาเขาบอกว่าตามธรรมวนิัยๆ ตามวนิัย นัน่น่ะเป็นทฤษฎ ีเป็นการชีเ้ขา้ไปสู่

ใจ ทนีี้พอเขา้ไปสู่ใจ ในวงปฏบิตัมินักร็อ้ยแปดใช่ไหม มกีารปฏบิตัแิตกต่างหลากหลาย 

เราจะไม่พูดถงึลงรายละเอยีดไปกเ็ดีย๋วหาว่า แหม! เอาดใีสต่วั เอาชัว่ใส่คนอื่นตลอด

เลย ถา้เป็นดีๆ  กรรมฐาน เวลาชัว่ๆ ล่ะคนอื่นทัง้นัน้น่ะ 

ไม่ใช่ชัว่ๆ ไม่ใช่ดหีรอืชัว่ ถูกหรอืผดิต่างหาก ถ้ามนัถูก มนัตอ้งเขา้สู่สมาธไิด้ 

ถ้ามนัเป็นความจรงิ มนัศลี สมาธ ิ ปัญญา ถ้ามนัถูกตอ้งดงีาม เหตุ เหน็ไหม ธรรม

ทัง้หลายมาแต่เหตุ ถ้าเหตุมนัสมควรขึน้มาแลว้มนัก็ตอ้งเป็นผลมาแน่นอน ถ้าเหตุมนั

ไม่สมควรขึน้มามนักพ็ายเรอืในอ่างอยู่อย่างนัน้น่ะ มนัไปไหนไม่รอดหรอก ไปไหนไม่รอด

เพราะอะไร เพราะผูช้ีน้ าไม่รูจ้กัว่า อ่านทศิยงัหลงทศิ ยงัไม่รูจ้กัว่า เมื่อก่อนเขาดู

ดวงดาวนะ เดนิเรอืกนั ตอนมเีขม็ทศิขึน้มา เขาดูเขม็ทศิ ตอนนี้เขาดูจพีเีอสแล้วไป

ตามนัน้เลย แต่ปฏบิตัมินัยงัไปไหนไม่รอดหรอก ถ้าไปไหนไม่รอด 

ฉะนัน้ ในการปฏบิตั ิเวลาเขาบอกว่า ก าหนดลมหายใจเขา้และลมหายใจออก 

เวลาเรานัง่ลมืตา ลมืตาแลว้การเพ่ง 

การเพ่ง จะบอกว่าผดิกไ็ม่ใช่ ถ้าบอกว่าผดิ เวลาเพ่งกสณิน่ะ เวลาเพ่งกสณินะ 

คนเราถ้าก าหนดพุทโธแลว้สงบไม่ได ้ แต่ถ้าเพ่งกสณิ เพ่งเทยีนเพ่งอะไร บางคนท าได ้

ถ้าท าไดอ้ย่างนัน้มนัอนัตราย ค าว่า “อนัตราย” พอเพ่งไปแลว้มนัเหมอืนฌาน พอฌาน

มนัมกี าลงั มนัส่งไป พอมนัเพ่งไปแลว้มนัจะมคีวามรบัรูเ้รื่องฌานโลกยี์ พอฌานโลกยี์

มนัไปรูนู่้นรูน้ี่ มนัจะออกไง 
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ถ้ามนัจะออก ถ้าครูบาอาจารยท์่านเป็นนะ เวลาเพ่ง ถ้าเพ่งฌาน เพ่งต่างๆ บาง

คนท าสมาธทิางนี้ได ้ การท าสมาธ ิ กรรมฐาน ๔๐ หอ้ง แมแ้ต่องคส์มเดจ็พระสมัมาสมั

พุทธเจา้สอน สอน ๔๐ วธิกีาร แลว้ถ้าเพ่ง เพ่งกสณิเขยีว กสณิขาว กสณิไฟ เพ่งอย่างนี้ 

กสณิไฟ ก าหนดเพ่งไฟ มนัเกดิความร้อน เพ่งไฟใส่ อกีฝ่ายหนึ่งได้รบัรูเ้ลย แลว้อีก

ฝ่ายรบัรู้ 

นี่พูดถงึการลมืตาไง ฉะนัน้ การลมืตาของเรา เราไม่ไดเ้พ่งกสณิ เราเพ่งไปทีส่่วน

หนึ่ง ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย เพ่งไปทีส่่วนหนึ่งของร่างกาย แลว้ว่าจะถูกไหม 

มนักถ็ูก มนักไ็ม่ผดิอะไร 

เวลาเราบวชมา พระบวชขึน้มา เกสา โลมา นขา ทนัตา ตโจ เราท่องพุทโธๆ ก็

ได ้ท่องเกสา โลมา นขา ทนัตา ตโจกไ็ด ้ เน้ือ เอน็ กระดูก เรากท็่องได ้อฐัิๆ  เราก็

ท่องได ้ อฐัิๆ  คอืกระดูกไง คนเราก็มกีระดูกเป็นโครงสรา้ง ถ้าอยู่กบักระดูกขึน้มา อยู่

กบัแก่นแท้ของร่างกายเลย ถ้าอฐัิๆ  มนักเ็ป็นสมาธไิด ้

แต่ถ้าเราไปเพ่งทีแ่ขนขา ถ้าจติมนัเป็น จติมนัมพีืน้ฐาน มนัจะเป็นอย่างที่

โยมถาม เวลาเพ่งแขนขาไป มนัเหีย่วมนัย่น มนัขยายใหญ่ขยายเลก็ มนัเป็นได้

อารมณ์ทีม่นัสมดุล แต่ถ้าพออยากไดอ้ยากเป็น ไม่สมดุลแลว้ เพราะความอยากมนั

ท าใหจ้ติกระเพื่อม พอจติกระเพื่อมนะ พอเพ่งไปนะ โอ๋ย! มนัเหีย่วมนัย่นนะ โอ๋ย! มนัดี

มากเลย มนัตอ้งเหีย่วมากกว่านี้...ไม่เหี่ยวแลว้ ไม่เหี่ยวแล้ว 

แต่การทีม่นัเหีย่ว มนัเหีย่วเพราะอะไร เหีย่วเพราะเราไม่มตีวัตนไง เราไม่ได้

เขา้ไปยุ่งกบัมนันะ ก าลงัมนัพอดใีช่ไหม อย่างเช่นลมพดัมา ลมพดัมาเยน็สบายด ีลม

พดัมาอกีส ิ ไม่มลีม ลมมนัพดัมาเพราะอากาศมนัสมดุล ความรอ้นมนัขึน้ไป ลมก็

ถ่ายเท ลมกพ็ดัมา แลว้อยากใหม้นัพดัมาอกี มนัพดัมาไหมล่ะ แต่ถา้เราอยากหรอืไม่

อยากนัน่เรื่องหนึ่ง แต่โดยขอ้เทจ็จรงิของอากาศ อากาศทีม่นัรอ้น อากาศทีม่นั

เปลีย่นแปลง มนัเกดิกระแสลมขึน้มา มนัเป็นขอ้เทจ็จรงิของภูมอิากาศ ถ้าภูมอิากาศ

เป็นอย่างนัน้มนักเ็ป็นแบบนัน้ 
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นี่กเ็หมอืนกนั เวลาเราก าหนดเพ่งอยู่ๆ ถา้จติมนัสมดุลของมนักเ็หมอืนกบั

สภาวะของอุณหภูมมินัเป็นไปอย่างนัน้ ถ้าเป็นไปอย่างนัน้นะ มนักเ็ป็นไง มนักท็ าให้

แขนน้ีมนัเหีย่วย่น มนัเป็นไปสมดุลของมนั สมดุลอย่างนี้นี่สมดุลโดยสม้หล่น สมดุล

โดยธรรมเกดิ 

แต่ถ้ามนัเป็นความจรงิ ความจรงิพอเราก าหนดพุทโธ พอจติเป็นสมาธหิรอื

ก าหนดอฐั ิ ถ้ารงัเกยีจพุทโธ อะไรก็ได ้ ถ้ารงัเกียจพุทโธ “อะไรๆ กพ็ุทโธ เราก็

รงัเกยีจ”...ไม่เป็นไร จะธมัโมก็ได ้จะสงัโฆกไ็ด ้ เทวตานุสต ิมรณานุสตกิไ็ด ้อะไรก็ได้ 

ค าว่า “กไ็ด”้ ถ้าจติมนัสงบ เราควบคุมได้ 

พอจติสงบแลว้เราน้อมไป ถ้าเหน็แขน เหน็แขนเหน็ขา มนัทรงไวไ้ดไ้หม ถา้

ทรงได ้ แสดงว่าสมาธเิราใชไ้ด ้ถา้มนัทรงไวไ้มไ่ด ้ วางไวเ้ลย กลบัมาท าความสงบของ

ใจใหม้ากขึน้ แลว้น้อมไปทีแ่ขนนัน้ มนัทรงไวไ้ดไ้หม ถ้าทรงไวไ้ด ้ ทรงไวไ้ด ้ ก าลงัจติ

ของมนัด ีถ้าก าลงัจติด ีร าพงึแลว้ ร าพงึว่าใหแ้ขนเหี่ยวย่นตามแต่ก าลงัของเรา มนัจะ

เหีย่วมนัจะย่น มนัจะพุมนัจะพอง มนัจะท าลายตวัมนัเอง มนัคนืสภาพสู่ธรรมชาตขิอง

มนั มนัสลายไป ไอน้ี่มนัต้องมกี าลงั นี่พูดถงึว่า ถ้าการปฏบิตัติ่อเน่ืองไปไง มนัอยู่ที่

ธรรมทัง้หลายมาแต่เหตุ มนัอยู่ที่เหตุและผล 

ทนีี้เพยีงแต่ว่า เวลาถามมาอย่างนี้ถูกไหม ถกู เริม่ตน้พืน้ฐาน เพราะสิง่ทีใ่น

พระไตรปิฎก สิง่ทีเ่ป็นธรรมวนิัย คอืว่าสิง่ทีเ่ราพูดถงึอรยิสจั พูดถงึเรื่องต่างๆ มนัมชีื่ออยู่

แลว้ไง มนัมทีฤษฎอียู่แลว้ไง แลว้เรากจ็บัตวันี้มาเป็นโจทย ์ มาเป็นประเดน็ไง ถ้าเป็น

ประเดน็ ถ้าเราตโีจทยแ์ตก เราตปีระเดน็แตก เราจะมคีวามรู ้แตถ่้าเราท่องจ า ท่องจ า

ทฤษฎว่ีามนัจะตอ้งเป็นเกสา มนัตอ้งเป็นโลมา มนัตอ้งเป็นผม ขน เลบ็ ฟัน หนงั มนั

เป็นอยู่อย่างนัน้หรอื มนัเป็นอย่างนัน้มนักไ็ม่เป็นไตรลกัษณ์ 

ถ้ามนัเป็นไตรลกัษณ์มนักแ็ปรสภาพ ความแปรสภาพของมนัคอืไตรลกัษณ ์

ไตรลกัษณ์คอืมนัแปรปรวน นัน่คอืไตรลกัษณ ์ไตรลกัษณ์ ถ้าเราเหน็ความเป็นจรงินะ 

เวลามนัปฏบิตัไิป สิง่นี้ถูกตอ้งไหม 
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เขาเรยีกว่า ผลของการปฏบิตั ิวบิากกรรม ค าว่า “วบิากกรรม” วบิาก วบิากคอืผล 

กรรมคอืการกระท า ท าแลว้ไดผ้ลอย่างใดกเ็ป็นวบิากกรรม วบิากกรรมทีเ่ราไดอ้ยู่นี่ ทนีี้

วบิากกรรมมนัไดม้ากไดน้้อยล่ะ ถ้ามนัเป็นจรงิขึน้มานะ โอโ้ฮ! มนัจะมหศัจรรยก์ว่านี้ 

ฉะนัน้ เวลาทีเ่ราปฏบิตัไิป เราปฏบิตั ิ แต่เราไม่สามารถใหค้ะแนนตวัเองได้ 

เราไม่สามารถจะบอกว่า กเิลสจะขาดเมื่อนัน้เมื่อนี้ เราจะไดผ้ล 

เวลาปฏบิตัไิปเป็นทางโลกไง ทางโลก เหน็ไหม ขนาดว่าเรยีนอยู่

มหาวทิยาลยันี้ เรยีนไม่จบ ยา้ยมหาวทิยาลยั เอาหน่วยกตินี้ไปส่งต่อมหาวทิยาลยัอื่น 

เออ! เอาหน่วยกตินี้ เราเรยีนมาแล้วกีห่น่วยกติ กเ็อาหน่วยกตินี้มาเป็นฐานแลว้เรยีน

ต่อ นี่ถอืว่าเรยีนแลว้ สอบแลว้ ผ่านแลว้ ไดห้น่วยกิตแลว้ แต่ถ้าเป็นสมาธ ิไม่ใช่ เวลา

เป็นสมาธกิเ็ป็นสมาธ ิ เวลาออกมาแลว้สมาธกิห็ายหมด จติรบัรูว่้าเคยมเีคยเป็น แต่

ถ้าท าอกีกท็ าใหเ้กดิขึน้มา 

ฉะนัน้ สิง่ทีว่่าท าไดแ้ลว้ๆ มนัเป็นอดตีแลว้นะ สิง่ที่เราท าไดแ้ลว้กว็างไว ้ ไม่

ตอ้งไปผูกมดั เพราะเราทุกขย์ากอยู่นี้กไ็ปผูกมดักบัความรูเ้ดมิไง เคยไดส้มาธแิลว้ เคย

ได ้ แล้วตอนน้ีล่ะ ตอนนี้ทุกข์รอ้นเป็นไฟเลย ตอนนี้รอ้นเป็นไฟเลย แล้วเป็นสมาธไิหม 

สมาธริอ้นเป็นไฟใช่ไหม 

สมาธไิม่รอ้น สมาธมินัเยน็ เคยไดส้มาธมิา แต่ตอนน้ีรอ้นเป็นไฟเลย แต่เคย

ไดส้มาธมิา แลว้กจ็ะได้อย่างนัน้ ไม่ใช่ 

นี่ถ้าเป็นธรรมเป็นแบบนี้ ไม่ใช่ทางโลกไง ทางโลกเราเคยไดส้ิง่ใดมา เรากค็อื

ได ้ ความได้ของเรากค็อืไดแ้ลว้ แต่ถ้าเป็นธรรมนะ ความได้ของเราคอืประสบการณ์ 

ความไดข้องเราคอืเคยท าได ้ การท าไดแ้บบนัน้ จะท าอกี ตอ้งเอาการท าไดอ้ย่างนัน้

มาเริม่ตน้ ตอ้งท าใหไ้ด้อย่างนัน้เหมอืนปัจจุบนั ท าใหไ้ดอ้ย่างนัน้ ถ้าท าได้อย่างนัน้ นี่

เขาเรยีกว่าช านาญในวส ีช านาญในการเขา้ออกสมาธ ิแลว้ช านาญในการรกัษา 

ทางโลกเขาวดักนัดว้ยปรมิาณว่า สมบตัใิครมาก สมบตัใิครน้อย แต่ทางปฏบิตัิ

เขาวดัด้วยอุณหภูม ิดว้ยความเป็นจรงิในใจนี้ ไม่ใช่ว่าเราเคยได้ 
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เราเคยได ้มนัเป็นกุปปธรรม อกุปปธรรม สพฺเพ ธมมฺา อนตฺตา ธรรมะมนั

เป็นของชัว่คราวๆ ชัว่คราวทัง้นัน้น่ะ มนัยงัไม่เป็นจรงิ มนัชัว่คราวเพราะอะไร 

ชัว่คราวเพราะมนัพฒันาได้ มนัเจรญิได ้ถ้ามนัเจรญิได ้การท าอย่างนี้ถูกไหม ถูก แต่

ท าของเรา หมัน่เพยีรของเรา ท าแลว้มนัเป็นความจ าเป็นไง ว่าเขาก าหนดแลว้ เขา

เพ่งสมาธโิดยการลมืตาแลว้ สิง่ทีเ่พ่งแขนขามนัแปรสภาพของมนัไป 

การแปรสภาพของมนัไปมนัเป็นไดห้ลายหลาก มนัเป็นไดท้ัง้นัน้น่ะ พอมนั

เป็นไดท้ัง้นัน้ นักปฏบิตัเิราถ้ายงัไม่แน่ใจ เขายงัไม่พูดออกไป ถ้าพูดออกไปแลว้ เพราะ

พูดออกไปแลว้ เราพูดอะไรกแ็ล้วแต่ ปรมิาณมนัเท่าน้ี แต่ความจรงิมนัตอ้ง ๑๐๐ 

เปอรเ์ซน็ต์ ฉะนัน้ พอปรมิาณเท่าน้ี คนทีฟั่งจะรูเ้ลยว่าวุฒภิาวะเราแค่นี้ ภูมเิราแค่น้ี 

แต่พอเราท าไดม้ากกว่านี้ เจรญิกว่านี้ขึน้ไปล่ะ อา้ว! เรายงัไม่ไดท้ าทะเบยีนหลกัฐาน

ว่าเราได้เท่าไร แต่ถ้าเราท าของเราไปเรื่อยๆ ถ้ามนัยงัไม่ชดัเจน เรากท็ าของเรา

ต่อเนื่องไป ฉะนัน้ ท าใหส้งบเขา้มา 

อย่างทีว่่า เวลาพจิารณาเหน็เป็นเนื้อ เหน็มนัพุมนัพองขึน้ไปนะ ถ้าพจิารณา

สลบัเน้ือสวย พอเน้ือสวยก็เกดิราคะ 

มนักระตุน้มนักเ็กดิราคะอยู่แล้ว ถ้าไปสุภะมนักเ็กดิราคะ อสุภะมนักป็ล่อย

วาง วริาคะ มนัพจิารณาไปแลว้นะ ท าแล้วถ้ามนัไม่เจรญิกา้วหน้า หรอืท าแลว้มนัท า

อย่างไรต่อ ทุกคนคดิว่าท าแล้วท าอย่างไรต่อ ท าเสรจ็แลว้เกบ็เขา้ลิ้นชกัใช่ไหม 

ท างานเสรจ็แลว้เกบ็เขา้ลิ้นชกั แลว้กไ็ปท างานอื่นต่อไป เวลาจะกลบัมาเปิดลิ้นชกั 

เปิดไม่ออก เราเคยท าอะไรไว ้ ท าอย่างไร ท าไมมนัทุกขข์นาดนี้ ท าอะไรเสรจ็แลว้ก็

เกบ็เขา้ลิ้นชกัไว้ 

แต่ถ้าเป็นความจรงิ ท าอะไรแลว้นะ เราตอ้งพยายามทบทวนตลอด ต่อเน่ือง

ตลอด ท าต่อเน่ืองขึน้ไปมนัจะเจรญิงอกงามขึน้ไป แต่ในทางโลกไง เรามหีน้าทีก่าร

งาน เราปฏบิตั ิปฏบิตัธิรรมในชวีติประจ าวนั ท าเป็นเครื่องอยู่ แต่ถ้าเราท าจรงิๆ จงัๆ 

นะ มนัจะไดป้ระโยชน์กว่านี้ 

ถ้าถูกไหม 
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ถูก 

ฉะนัน้ “เวลาการปฏบิตัอิย่างนี้ การชกัลมเขา้และชกัลมออกอย่างนี้ เป็นสุภะ 

โดยก าหนดร่างกาย อย่างนี้เรยีกว่าเป็นสมาธกิารงานชอบหรอืไม่” 

การงานชอบนะ มนัเป็นสมัมาทฏิฐ ิท าถูกตอ้งดงีาม มนัเป็นงานชอบ งานชอบ 

งานในสมถะ งานในสมาธ ิถ้าวปัิสสนา งานใชปั้ญญา นีง่านชอบ 

ถ้างานชอบ ความถกูต้องชอบธรรม มนักป็ล่อยวาง ความถกูต้องชอบ

ธรรม มนักม็ีความสุข ความถกูต้องชอบธรรม แม้จะมีเลก็มีน้อย เราเกบ็เลก็

ผสมน้อย ถ้าเรายงัท าส่ิงใดไม่ได้ เรากฝึ็กหดัไป ท าสมาธิกใ็ห้มีสมาธิ

ควบคมุดแูลตวัเองได้ เพราะมีสมาธิดแูลตวัเองได้แล้ว ถ้ามนัออกฝึกหดัใช้

ปัญญาไปแล้ว พอมนัได้ประสบแล้ว เหมือนกบัเราทานอาหารแล้วอ่ิมหน า

ส าราญแล้วเรากพ็กัเกบ็ล้าง เดี๋ยวมนักหิ็วอีก เพราะจิตใจเป็นแบบน้ี จิตใจเป็น

แบบน้ี เรากท็ าต่อเน่ืองๆ ไป 

สิง่ทีว่่า อย่างนี้เป็นงานชอบไหม 

ชอบ เป็นงานชอบ แต่งานชอบเป็นงานชอบชัว่คราว งานชอบชัว่คราว ท า

ต่อเนื่องๆ จนมนัมัน่คงขึ้นไป เดีย๋วถ้ามนัเกดิปัญญาขึน้มา มนัจะพฒันาไปนะ ถ้าพอ

พฒันาไปแลว้ โยมยอ้นกลบัไป ยอ้นกลบัไปสิง่ทีเ่ราเคยท ามา มนัจะสลดสงัเวชเลยล่ะ 

เมื่อก่อนท าไมเราไปยดึมัน่ถอืมัน่ตรงนัน้ คนเรายงัไมเ่หน็เราผดิเราบกพร่องขึน้มา เรา

จะไม่รูว่้าความผดิความบกพร่องเราเป็นแบบใดเลย พอเราท าสิง่ใดขึน้มา เราก็

พยายามจะเทยีบเคยีงกบัต ารบัต ารา เทยีบเคยีงใหว่้าเราถูกตอ้ง เราชดัเจน มนัอยาก

ใหม้นัถูกตอ้ง ฉะนัน้ มนัถูกตอ้ง กเิลสมนักบ็งัเงาๆ มาตลอดไง 

แต่ถ้าเราปฏบิตัขิองเราไป มนัจะถูกตอ้งไม่ถูกตอ้งกเ็ราปฏบิตัิอยู่นี ่เราทดสอบ

อยู่นี ่ แลว้ถ้ามนัดขีึน้ไป สิง่ทีด่ขีึน้ ดขีึน้เจรญิขึน้ มนักต็อ้งรูส้ ิง่ทีเ่ราเคยผ่านมามนัต ่า

กว่า มนัต ่ากว่า แต่การต ่ากว่านัน้ ทีป่ฏบิตันิี่ถูกไหม มนักถ็ูก ถูกในคนทีไ่ม่เคยท ามนัก็

จบัตน้ชนปลายไม่ได้ 
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เราเคยนัง่สมาธนิะ เรามาถงึ เรานัง่สมาธปัิบ๊เลย เราก็เริม่ตน้ท าสมาธทินัทเีลย 

ไอค้นไม่เคยท าสมาธ ิพอมาถงึนะ ท าอย่างไรล่ะ ท าอย่างไร กท็่านัง่มนัท าไม่เป็น ท า

กนัไม่เป็นหรอกไอท้่านัง่นี่ นัง่สมาธนิี ่ “แลว้นัง่อย่างไรล่ะ โอ๋ย! มนัเอียงๆๆ โอ๋ย! นัง่

แลว้มนัไม่ได”้ 

ท่านัง่กค็อืท่านัง่ รูปปั้น ปั้นรูปไว ้ตุ๊กตาเราวางที่ไหนก็ทีน่ัน่น่ะ แต่ใจของคนมนั

โลเล เวลาไม่ท ามนักไ็ม่มขีอบเขต มนัก็ไปอยู่สุขสบายของมนั เวลามนัท ามนัมี

ขอบเขต เอาแลว้ “นัง่อย่างไรล่ะ มนัเอยีง นัง่อย่างไร” นี่คนเริม่ตน้ฝึกหดัใหม ่ แตถ่้า

คนเคยท า พอนัง่สมาธปัิบ๊ นัง่ลงไปกก็ าหนดตัง้สตกิเ็ป็นสมาธแิลว้ นัง่เป็นค าบรกิรรม

แลว้ 

นี่กเ็หมอืนกนั ถ้าเราฝึกหดัจนช านาญแลว้ สิง่ทีถ่ามมา เวลาเพ่งไปทีแ่ขนที่

ขา มนัมอีาการ มนัด า มนัเขยีว มนัช ้าอะไรนี่ ไอน้ี่มนัเรื่องเป็นปัจจุบนัทีเ่ราพอใจ เรา

ปฏบิตัแิลว้เราไดผ้ล พอไดผ้ลแล้ว เดีย๋วขา้งหน้าต่อไปจะท าอย่างนี้อกีมนัไม่เป็นอย่างนี้ 

เดีย๋วมนัจะไม่ขาวไม่ด าแลว้ มนัจะออกสมี่วงๆ เดีย๋วมนัออกช ้าเลือดช ้าหนอง 

พอออกจากนัน่ “ไม่ใช่ ผดิอกีแลว้ มนัต้องขาวๆ ด าๆ”...มนัไม่ใช่ จะขาวๆ 

ด าๆ มนัปัจจุบนักใ็ช่ ถ้าปฏบิตัติ่อไปขา้งหน้ามนัจะช ้าเลอืดช ้าหนองกใ็ช่ มนัจะเป็น

อย่างไรกใ็ช่ แต่พอเราท าอะไรครัง้แรกปับ๊ มนัจะเอาแต่ครัง้แรก อย่างนี้ไม่โตใช่ไหม เอง็

จะสตฟัฟ์ไวเ้ลยเนาะ เดก็เกิดมากส็ตฟัฟ์ หา้มโต 

จติกเ็หมอืนกนั พอมนัรูม้นัเหน็เท่านัน้น่ะ เอ็งจะไม่รูอ้ะไรมากขึน้ไปกว่านี้

หรอื เอ็งจะไม่ละเอียดไปมากกว่านี้หรอื ถ้ามนัละเอยีดมากขึน้ไป เปิดกวา้งไว ้ แลว้

มนัจะเป็นสิง่ใด มนัจะเป็นมา ถ้าเป็นมามนักเ็ป็นความจรงิ 

นี่บอกว่า วบิากกรรมคอืผลของการกระท า เราปฏบิตัถิูกตอ้งดงีามมนักจ็ะ

เป็นผลของเรา ถ้าเราปฏบิตักิ าลงัขาดตกบกพร่อง มนักย็งัขาดตกบกพร่องไป แต่ค าว่า 

“ขาดตกบกพร่อง” มนัมขีาดตกบกพร่องอยู่แลว้ เพราะว่าเวลาอกุปปธรรม อฐานะทีม่นัจะ

ไม่เปลีย่นแปลง คอืโสดาบนั สกทิาคาม ี อนาคามขีึน้ไป มนัจะชดัเจนของมนัมาก 

ฉะนัน้ ถ้าถงึตอนนัน้แลว้นะ จบเลยล่ะ ชดัเจน 
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ถ้ายงัไม่ชดัเจน เรากป็ฏบิตัขิองเราไป ไม่ตอ้งเสยีใจหรอก ไม่ตอ้งคดิว่า 

“หลวงพ่อนี ่แหม! อะไรกไ็ม่ใช่ อะไรกไ็ม่ใช่” 

ค าว่า “ไม่ใช่” กต็อ้งบอกของถูกกบัผดิ ถ้าของมนัไม่ถูกแลว้บอกว่าถูก แลว้

ถ้าปฏบิตัไิปขา้งหน้าไปเจอของถูก กบ็อกว่าของถูกเป็นของผดินะ 

ถ้าถูกกค็อืถูก ผดิกค็อืผดิ 

“แต่เราปฏบิตัเิหมอืนกนัมนัผดิมนัถูกตรงไหนล่ะ ก็พุทโธเหมอืนกนั กป็ฏบิตัิ

เหมอืนกนั กเ็หน็กายเหมอืนกนั หลวงพ่อกเ็หน็กาย ผมกเ็หน็กาย มนัผดิตรงไหนล่ะ 

อา้ว! กเ็หมอืนกนั หลวงพ่อตอ้งยอมรบัส”ิ 

อา้ว! เหน็เหมอืนกนั แต่มนัไม่เหมอืนกนัน่ะ เหน็เหมอืนกนัน่ะ เรานัง่อยู่นี่ เดก็

มาหรอืผูใ้หญ่มาก็เหน็เรานัง่กนัอยู่อย่างนี้ แต่ภูมคิวามรูเ้ขาคดิแตกต่างกนัไปทัง้นัน้น่ะ 

นี่กเ็หมอืนกนั เหน็เหมอืนกนั แต่ความช านาญการมนัแตกต่างกนั ถ้ามนัแตกต่างกนั 

มนัจะละเอียดไปมากกว่านี้ ฉะนัน้ การเหน็ ทุกคนเหน็ได ้แต่เหน็แลว้กอ็ยู่ทีวุ่ฒภิาวะ

เขาจะมปัีญญามากน้อยแค่ไหน 

นี่เราเหน็ของเราแลว้ เราก็เหน็ แล้วรู้วุฒภิาวะมากน้อยแค่ไหนล่ะ ถ้ามนัมาก มนั

คงไม่ถามมาหรอก ถ้ามนัมากนะ มนัจะนัง่ยิม้กริม่เลยล่ะ อื้ม! อื้ม! ถ้ามนัมากนะ ถ้ามนั

ถามมาแสดงว่าไม่แน่ใจ 

ปัจจตัตงั ปัจจตัตงั ท าใหด้เีถอะ ท าไป เราเป็นลูกศษิยพ์ระพุทธเจา้ดว้ยกนั 

เราเป็นบรษิทั ๔ ดว้ยกนันะ ภกิษุ ภกิษุณี อุบาสก อุบาสกิา เราเป็นบรษิทั ๔ เป็นลูก

ศษิยข์ององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ดว้ยกนั ฉะนัน้ ปฏบิตัเิถอะ ปฏบิตัไิปถงึคุณ

งามความด ีมนัจะเป็นคุณงามความดอีนัเดยีวกนั ใหม้ัน่ใจ ใหท้ าดว้ยสมัมาทฏิฐคิวาม

ถูกตอ้งดงีาม ใหท้ าไปเถอะ ท าแลว้มนัจะเป็นประโยชน์กบัเรา 

อา้ว! ต่อไป 

ถาม : เรื่อง “จติเป็นอสุภะเป็นอย่างไรครบั” 

กราบนมสัการหลวงพ่อทีเ่คารพ ก่อนทีจ่ติจะลงสมาธ ิจะมภีาพฟุ้งเรื่อยๆ (มนั

ฟุ้งเอง ผมไม่ไดบ้งัคบัมนั ๑๐๐ เปอรเ์ซน็ต์) 
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หลวงพ่อ : ตอ้งยนืยนัดว้ย 

ถาม : และผมกพ็ยายามกลบัมายดึลมกบัพุทโธ พยายามไม่ไปตามภาพ และละเอียดลง

ไปจะเป็นเสยีงจากสญัญา สงัขารของผมเอง ออกมาเป็นค าๆ เหมอืนเสยีงจรงิๆ (ส่วน

ใหญ่จ าไมไ่ดว่้ากล่าวว่าอะไร เหมอืนรู ้แต่มนัไม่จ า) แต่ถ้าทรงสตไิวอ้ยู่ ไม่หลงประเดน็ 

มนัลงไปเขา้ตรงส่วนสตทิีเ่พ่งอยู่ 

ผมเองบางครัง้กน็้อมเหน็รูป ก าหนดแปรสภาพจากสุภะเป็นอสุภะอยู่นะครบั 

แต่ตัง้ใหอ้ยู่นานๆ ยงัท าไม่ได้ พอถอนออกมา ถ้าไม่ท าต่อเนื่อง สุภะมนักฟ็ูขึน้ทลีะ

น้อย และรูต้วัอกีทตีอนมนัมกี าลงั ทัง้ๆ ทีก่ารใชช้วีติปกตนิี้เลี้ยงสตอ่ิอนๆ อยู่นะครบั 

เคยฟังเทศน์ของหลวงตาทีว่่าจติกลายเป็นอสุภะเสยีเอง ท านองนี้ ผมจ าไม่

ค่อยได ้หมายถงึอย่างไรครบั แมไ้ม่ภาวนากป็รากฏอยู่ไหมครบั กราบขอบพระคุณ 

ตอบ : การปฏบิตันิะ ถ้าปฏบิตั ิ เรามคีวามฟุ้งอยู่เรื่อยๆ คดิถงึจติทีเ่ป็นสุภะเป็น

อย่างไร จติเป็นสุภะ เราปฏบิตัแิลว้ พอจติมนัมพีืน้ฐาน ถ้าเราไม่ปฏบิตันิะ มนักม็ี

ความรูส้กึนึกคดิอยู่อย่างนี้ เวลาปฏบิตัไิป เพยีงแต่เรามสีตปัิญญา มนัไตร่ตรอง มนัดูแล

จติของเรา มนัถงึจะเห็นว่าจติของเรามนัแปลกประหลาด มนัคดิเรื่องนู้นคดิเรื่องนี้ มนัมี

ความทุกขอ์ย่างใด 

แต่ถ้าเราไมส่นใจเรื่องศาสนาเลย เรากใ็ชช้วีติประจ าวนัของเรา มนักม็คีวามรูส้กึ

นึกคดิอย่างนี้ แต่ความรูส้กึนึกคดินี้เราคดิเป็นวทิยาศาสตร ์ คดิเป็นเรื่องหน้าทีก่ารงาน 

คดิเป็นเรื่องโลก คดิเป็นอารมณ์ความรูส้กึของเรา สิง่ทีล่ะเอียดขึน้มา เรากไ็ม่ไดเ้หน็

มนั 

แต่พอเรามสีตปัิญญา เราตัง้สต ิ เราท าความสงบของใจเขา้มา มนักจ็ะมารูม้า

เหน็ของมนั เหน็ไหม รูเ้ห็นเรื่องเวลามนัคดิ มนัคดิเรื่องหน้าที่การงานกท็ าหน้าที่การ

งานไป แต่ถ้ามสีตปัิญญา เวลาจติมนัยอ้นกลบัเขา้มามนัถงึมาเหน็ตามภาพไง มาเหน็

ภาพ มาเหน็ว่า เรามเีสยีงคดิขึน้มา เรามคีวามคดิ เรามสีจัจะขึน้มา มนัรบัรูไ้ด้ 

ท าของเราไปเรื่อยๆ ถ้าท าของเราไปเรื่อยๆ ท าความสงบของใจเขา้มา ถ้าใจ

มนัสงบแลว้ ถ้ามนัไปเหน็ภาพต่างๆ โดยคนทีป่รารถนาความสงบของใจเขาจะปล่อย
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วางภาพนัน้ เขาละเขาวาง แต่ส่วนใหญ่ของเรา เราปฏบิตัไิปแลว้เราอยากรูอ้ยากเหน็ 

แลว้มนักช็วนใหรู้ช้วนใหเ้หน็ดว้ย 

จติใตส้ านึกทุกคนจะสงสยัว่า เรานัง่กนัอยู่นี่ อดตีชาตเิป็นอะไร ทุกคนคดิว่า 

อดตีชาตเิป็นอะไร แหม! เรามวีาสนามากน้อยแค่ไหน โอ๋ย! มนัอยากรู้ ใครๆ กอ็ยาก

รูว่้าตวัเองนี้มาจากไหน คุณภาพของจติเรามวีาสนาแค่ไหน แลว้เขาบอกท าไปก็

อยากจะรู ้แลว้กเิลสมนัก็รูด้ว้ยกบัเรา เพราะเราอยากรู ้กิเลสมนัก็อยากรู ้กิเลสมนัก็เอานี่

มาอ่อยเหยื่อ เวลานัง่ไปมนักโ็ผล่มาใหน้ะ ชาตทิีแ่ลว้เป็นยอดหญ้า จติสงบแลว้มนั

เหน็ยอดหญ้าพลิ้วๆ มนัก็อยากรู ้โอโ้ฮ! ชาตทิีแ่ลว้คงเป็นยอดหญ้า อา้ว! มนัก็อยากรู้

ต่างไป พอกเิลสมนัหลอกจนหวัปัน่เลยนะ พอจะรู้ทนัมนันะ เดีย๋วมนักใ็หเ้ป็นเงา เป็น

เงาของสตัว ์ เป็นเงาของอะไรใหเ้รารบัรู้ ชาตทิีแ่ล้วน่าจะเป็นแบบนี้ ตามไป...นี่มนั

ภาวนาอะไร นี่มนัภาวนาอะไร มนัภาวนาวิง่ตามกเิลสอยู่นี่ มนัภาวนาอะไร 

เราภาวนาน้ีเราภาวนาเพื่อจะช าระลา้งมนั เพื่อจะเป็นอสิระจากกเิลส ท าสมถะ

คอืความเป็นอสิระจากกเิลส ถ้าเป็นอสิระ มนักเ็ป็นส่วนตวั เป็นส่วนตวั มนักเ็ป็น

เอกภาพ พอเป็นเอกภาพกค็อืเป็นสมาธไิง 

แต่ถ้ามนัมกีเิลสเจอืปนอยู่ เหน็ไหม ไม่คดิอะไรกง็งๆ คดิอะไรกค็าดหมายไป นี่

กเิลสสมุทยัมนัเจอืปนมาตลอดความคดิเรา 

เราตอ้งการความเป็นอสิระ เวลาเรามาภาวนา เราตอ้งการใหจ้ติเป็นอสิระ ถ้า

จติเป็นอสิระได ้อสิระโดยทีไ่ม่มสีมุทยัเจอืปนมา นัน่คอืสมัมาสมาธ ิถา้สมัมาสมาธ ิถ้า

กเิลสกบัจติมนัอาศยัมาดว้ยกนั มนักเ็อายอดหญ้ามาพลิ้วๆ เดีย๋วกใ็บไมไ้หว ใหอ้ยาก

รูอ้ยากเหน็ไง แลว้เรากบ็อกว่า มนัเป็นสุภะหรอืเป็นอสุภะล่ะ แลว้มนัเป็นสภุะหรอืเปล่า 

แต่ถ้าครบูาอาจารยข์องเราท่านปฏิบติันะ เราพยายามก าหนดพทุโธ อา

นาปานสติ อะไรกไ็ด้ บริกรรมให้ชดัๆ ถ้าสติชดัๆ มนัไม่ไปรู้ยอดหญ้า มนัไม่ไป

รบัรู้ส่ิงใด 

ถ้ามนัรูส้ ิง่ใดเหน็สิง่ใด รูป รส กลิน่ เสยีงเป็นบ่วงของมาร เป็นพวงดอกไม้

แห่งมาร มนัเป็นพวงดอกไมบู้ชาไง พอนัง่สมาธไิป “โอโ้ฮ! ในโลกนี้ไม่มใีครนัง่สมาธ ิ
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สูเ้ราไม่ได ้เรานี่เป็นยอดคน” นี่พวงดอกไมไ้ง มนัหยอก มนัหยอก “อู๋ย! เรานี่ยอดคน

เลยนะ เกดิมาเป็นมนุษยด์ว้ย มาประพฤตปิฏบิตัดิว้ย ก าลงัจะเป็นพระอรหนัต์อยู่แล้ว

แหละ” นี่มนัยอๆ มนัยอใหล้อย นี่พวงดอกไมแ้ห่งมาร 

“เวลานัง่สมาธนิะ อดึอดัขดัขอ้งไปหมดเลย อูฮู้! มนัยุ่งยากไปหมดเลย” นัน่น่ะ

บ่วงมนัรดัคอ 

เวลาปฏบิตัไิป รูป รส กลิน่ เสยีงเป็นบ่วงของมาร เป็นพวงดอกไมแ้ห่งมาร 

แลว้เราจะชนะตนเองๆ สิง่ใดทีม่นัมสีิง่ใดมา จะมยีอดหญ้า มใีบไมไ้หว มสีิง่ใด...ไม่เอา 

ยอดหญ้า ฟารม์เขาเลี้ยงสตัว ์ อูฮู้! มนัเป็นพนัๆ ไร่ เขาไล่ตอ้นววัไปกนิ เขากิน

หมดแลว้ ใบไม ้ใบไมเ้ขาเอามาท าเป็นอุตสาหกรรมเยอะแยะไปหมด ตอนนี้ไฟฟ้ามวลรวม

เขาเอามาเป็นเชื้อเพลงิ มนัไปตื่นเตน้อะไรล่ะ ทางโลกเขายงัเอามาเป็นธุรกจิเลย แลว้

ไปตื่นเตน้อะไร 

ถ้ามสีตปัิญญาอย่างนี้ เราภาวนาเพื่อความสงบไง เราภาวนาเพื่อความเป็น

อสิระไง เราตอ้งการใหจ้ติเราเป็นอสิระ เราไม่ตอ้งการใหม้สีมุทยัมาเจอืปนน่ะ แลว้

ภาวนาไปกไ็ปพรอ้มกบัมนั มนักแ็หย่เรื่อย มนักห็ลอกเรื่อย แลว้ไปกบัมนัน่ะ แลว้มนั

จะเป็นสุภะหรอือสุภะล่ะ 

เราภาวนาเพื่อจติสงบ ถ้าจติสงบแลว้ออกฝึกหดัใช้ปัญญานัน้มนัเป็นอกีเรื่อง

หนึ่งนะ เราค่อยๆ ฝึกหดัใช ้ เรายงัไม่ตอ้งน้อยเน้ือต ่าใจ ฉะนัน้ สิง่ทีม่นัจะรูม้นัจะเหน็

ต่างๆ มนัเป็นเรื่องหนึ่ง 

ฉะนัน้บอกว่า พอเขาภาวนาแลว้เขาเหน็เป็นสภุะ เป็นสุภะ เป็นอสุภะ มนัอยู่

ไดน้าน ไม่อยู่ไดน้าน ถ้ามนัเป็นอสุภะแลว้จติใจมนักส็งบดงีาม ถ้าเป็นอสุภะมนักเ็ฟ่ืองฟู

ขึน้มา...พอมคีวามรูส้กึนึกคดิอย่างนี้มนัเหน็ประโยชน์ไง ทนีี้มนัก็คดิว่าอย่างนี้เป็นสุภะ 

เป็นอสุภะไง แลว้ตอนน้ีเราเป็นชาวพุทธใช่ไหม เราฟังธรรม เขาบอกฟังธรรมน้ีแสน

ยากๆ แต่ตอนนี้มนัมเีสยีงธรรมหลวงตา กเ็ลยบอกว่าเคยฟังเทศน์หลวงตาบอกว่าจติ

มนักลายเป็นอสุภะเสยีเอง ท านองนี้ มนัคอือะไรผมจ าไม่ได ้
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จติมนัเป็นอสภุะเสยีเอง มนัละเอยีดไง จติทีเ่ป็นอสภุะเสยีเอง เหน็ไหม เวลาจติ

มนัสงบแลว้ เหน็กาย เหน็เวทนา เหน็จติ เหน็ธรรม จติเหน็จติ ถ้าว่าจตินัน้เป็นอสุภะ

ไม่ได ้อสุภะคอืเป็นวตัถุทีเ่ป็นอสุภะได ้ เวลาพจิารณาสตปัิฏฐาน ๔ จติเศรา้หมอง จติ

ผ่องใส สตปัิฏฐาน ๔ มนักม็จีติไง ถ้าจติเป็นอสุภะเสยีเอง ตวัเราเป็นจติ จติเราพจิารณา

เขา เราไปแยกแยะสิง่อื่น แต่ตวัเราเองมนักเ็ป็นอสุภะเสยีเอง ตวัเราเองกไ็ม่แน่นอนไง 

ตวัเราเองมนักเ็ปลีย่นแปลงไง ถ้าตวัมนัเองเปลีย่นแปลง มนักเ็ขา้มาส ารอก เขา้มา

ช าระลา้งกนัทีจ่ติไง เวลาส ารอกกเิลส มนัส ารอกทีจ่ติ มนัไม่ส ารอกออกทีก่ายไง 

ฉะนัน้ ไม่ส ารอกออกทีก่าย แลว้พจิารณากายมนัจะส ารอกกเิลสได้อย่างไรล่ะ 

อา้ว! ถ้าพจิารณากาย เพราะถ้าจติไม่สงบ จติมนัไม่เหน็กาย เพราะกายนี้มนั

เกดิจากจติ ถ้าเกดิจากจติ มนักส็ะเทอืนกบัจติ 

ถ้าพจิารณาเวทนา เวทนา คนตายไม่มเีวทนา วตัถุธาตุไม่มเีวทนา มเีวทนา

แต่สิง่ทีม่ชีวีติ เพราะสิง่ทีม่ชีวีติมนัถงึมเีวทนา ชวีติมนัคอือะไร ชวีติกค็อืปฏสินธจิติ 

ถ้าปฏสินธจิติ เพราะมนัมจีติ มนัถงึมเีวทนา ถ้าจบัพจิารณาเวทนา มนักส็ะเทอืนถงึ

จติ เหน็ไหม 

ถ้าพจิารณาจติ จะพจิารณาจติ จติมนัเกดิจากจติเอง จติพจิารณาจติ จติเหน็

อาการของจติ 

ถ้าพจิารณาธรรม ธรรมะเกดิจากจติ 

นี่พูดถงึสตปัิฏฐาน ๔ นะ 

แต่เวลาถ้าพูดถงึ ถ้าหลวงตาท่านบอกว่าจติมนัเป็นอสุภะเสยีเอง อนันัน้ท่าน

พจิารณาอสุภะ ถ้าอสุภะ จติใจท่านมรีากฐานสูงส่งแลว้ เรายงัไม่ตอ้งพจิารณาถงึ

ขนาดนัน้ แต่เวลาค าเทศนาว่าการของครูบาอาจารย์มนัเป็นคตธิรรมได้ ถ้ามนัเป็นคติ

ธรรมได ้เราเอาสิง่นี้มาเป็นประโยชน์กบัเรา ถ้าสิง่นี้เป็นประโยชน์กบัเรา เรากท็ าได้ 

เพยีงแต่ค าถามเขาถามมา เพราะว่าเราพจิารณาอยู่ใช่ไหมว่าจติของเรามนั

น้อมไปทีรู่ป พจิารณาไปแลว้เป็นสุภะ เป็นอสุภะ ถ้าเป็นสุภะ มนักเ็กดิความฟูของใจ 

ถ้าเป็นอสุภะ มนักป็ล่อยวาง 
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เหน็ไหม มนักเ็หมอืนยา ถ้ายากบัของแสลง ถ้าของแสลง ยิง่ของแสลงเขา้ไป 

โรคภยัไขเ้จบ็มนัก็รุนแรง ถ้ากนิยา ยากเ็ขา้ไปสงบระงบั สุภะ อสุภะ นี่ไง ระหว่าง

กเิลสกบัธรรม เราพจิารณา เรากเ็หน็ของเราเองตามความเป็นจรงิ แต่ท าไม่ได ้ท าแลว้

มนัท าอย่างไร มนัพจิารณาไม่ได ้ เพราะเราเพิง่ฝึกหดัใหม่ จติใจเรากอ่็อนแอเป็นเรื่อง

ธรรมดา เราถงึท าความสงบของใจใหม้ากขึน้ พจิารณาต่อเนื่องมากขึน้ เหมอืนนักกฬีา 

นักกฬีาอาชพี เขาเรยีกว่ามอือาชพี มอือาชพีเขารบัผดิชอบนะ เขารบัผดิชอบกบัความ

ด ารงชวีติของเขา เพราะเขาเป็นนักกฬีา เขาตอ้งดูแลสุขภาพของเขา ไปไหนเขาจะ

ดูแล เพราะเขาเป็นมอือาชพี ไอพ้วกเรามอืสมคัรเล่น นักกฬีากจ็ะเป็น เทีย่วเล่นกจ็ะ

เป็น นักเลงหวัไมก้จ็ะเป็น เป็นทุกอย่างเลย มนักเ็ลยไม่รบัผดิชอบอะไรเลย ปล่อย

ส ามะเลเทเมาไง 

นี่ไง มนัเหมอืนกบัการปฏบิตั ิ ถ้ามอือาชพี เขามอือาชพี เขารบัผดิชอบ 

เพราะเขามอือาชพี ไอเ้ราไม่ใช่มอือาชพีแลว้ยงัลม้ลุกคลุกคลานไง 

มืออาชีพแบบครบูาอาจารยข์องเราท่านภาวนาจริงๆ ไง ๒๔ ชัว่โมง 

ล้มลุกคลุกคลานขนาดไหนกส็ู ้ เวลาจิตมนัดี เวลามนัดี มนัดีสุดยอดเลย เวลา

มนัเสื่อม เสื่อมอย่างไรกส็ู้ สู้อย่างเดียว คนเราจะล่วงพ้นทุกขด์้วยความเพียร 

ความวิริยะ ความอุตสาหะ เราท าของเราอย่างนัน้ 

ทีว่่า “จติทีก่ลายเป็นอสุภะเสยีเอง” 

อนันัน้ความหมายของหลวงตาเป็นอกีกรณีหนึ่ง ความหมายของหลวงตา ท่าน

พจิารณาอสุภะ พจิารณาจนมนัหายหมดเลย ท่านถงึเอาสุภะขึน้มาเพื่อใหม้นัแสดงตวั

ออกมา เหน็ไหม เวลาพจิารณาๆ มนัหายหมด มนัว่างหมด ไม่มตีวัตนเลย ท่านบอก

ไม่มเีหตุผลอย่างนี้ไม่เอาๆๆ นี่คนมสีตมิปัีญญา 

ถ้าเป็นพวกเรา ไม่ใช่ไม่เอาหรอก รบีตะครุบเลย ใครมาส่งเสรมิ โอ๋ย! สุดยอด คน

นี้คนด ีใหใ้บประกาศ ๕๐ ใบ มนัจะตดิรอบบา้นเลย 

แต่ของท่าน ท่านไม่เอา เหน็ไหม คนทีม่วุีฒภิาวะ ถา้สิง่ใดถ้าไม่มเีหตุมผีล ไม่

เอา พอไมเ่อากเ็อาสุภะมาพจิารณา พจิารณาซ า้พจิารณาซากทัง้สภุะ อสภุะ พจิารณา
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ระหว่าง ๒ ขา้ง สุดทา้ยแลว้ ไปท าลาย อ๋อ! จติเป็นอสุภะเสยีเอง มนัอุทานน่ะ เวลามนั

เป็นจรงิขึน้มามนัอุทานออกมาจากกน้บึ้งของใจเลยล่ะ อ๋อ! มนัเป็นอย่างนี้เอง แต่ถ้า

เรายงัไม่อุทานนะ จ าเขามาๆ จ าเขามาหน่อยหนึ่งแลว้มาขยายความ 

เราท าของเราอย่างนี้ไง เราบอกว่ามนัเป็นวบิากกรรม วบิากกรรม กรรมคอื

การกระท า วบิากคอืผล วบิากกรรม ท าถูกตอ้งดงีามกไ็ดผ้ลทีด่ ีท าปานกลางมนักล็ม้ลุก

คลุกคลานอย่างนี้ ท าเหลวไหล ท าพอสกัแต่ว่าท า มนักเ็ลยบอกว่า “เอ๊! มรรคผลจะมี

จรงิหรอืเปลา่ บอกใหท้ ากท็ าเตม็ทีแ่ลว้ เอ๊! มนัน่าไม่มหีรอก”...นี่วบิากกรรม 

กรรมของคนมนัอ่อนแอมนักไ็ปตฉิินเขาทัว่ เขาลงทุนลงแรงกนัจรงิจงั ไอ้เราก็

ท าของเราดว้ยจติใจมนัอ่อนไง จบัจดนิดๆ หน่อยๆ กบ็อก “โอ๋ย! ฉันท าเตม็ทีแ่ลว้ 

อู๋ย! ฉันสุดยอดเลย อู๋ย! มรรคผลไม่มหีรอก ทุ่มทัง้ชวีติแลว้” 

ไอค้นทีจ่รงิจงับอกว่าไอน้ัน่มนัเดนิเล่น มนัเดนิเล่นอยู่ มนับอกมรรคผลไม่ม ีแต่

ถ้าคนจรงิจงัเขาท าจรงิจงัของเขานะ มนัท าจรงิ 

วบิากกรรมคอืผลของการกระท า ถ้าคนท าจรงิไดผ้ลตามจรงิๆ ถ้าคนท าปาน

กลางมนักท็ าเพื่อด ารงชวีติ ท าเพื่อผลบุญกุศล ถ้าท าอ่อนแอมนัจะไม่เชื่อเลยล่ะ 

“หมดแล้วแหละ คงไม่มแีลว้ล่ะ ท ามาจนขนาดนี้มนัก็ไม่ได ้คงไม่มหีรอก มรรคผลไม่มี

หรอก” นี่ถ้าคนมนัอ่อนแอ คนอ่อนแอกค็ดิอย่างนัน้เพราะจติใจเขาอ่อนแอ 

ถ้าจติใจเขม้แขง็นะ กาลเวลามา ๒,๐๐๐ กว่าปี ถ้าศาสนามนัไม่มเีหตุมผีล 

ท าไมผูท้ีป่ฏบิตัเิขายงัปฏบิตักินัอยู่ แลว้คนท าจรงิขึ้นมาท าไมเขาไดจ้รงิล่ะ แล้วคนที่

ปฏบิตัแิต่ละคนเขาไม่มสีตปัิญญาเลยหรอื คนทีท่ าจรงิๆ พวกนัน้เขาไม่มสีตปัิญญาใช่

ไหม ตอ้งให้เขาหลอกกนัมาตลอดมา ๒,๐๐๐-๓,๐๐๐ ปียงัหลอกกนัได้อยู่อย่างนัน้

จรงิๆ หรอื 

ถ้ามนัเป็นจรงิ เราหาเหตุผลส ิ ถ้าเหตุผลขึน้มา เรามปัีญญามากกว่า

นักปราชญ์ใช่ไหม มปัีญญามากกว่าหลวงปู่ มัน่ใช่ไหม มปัีญญามากกว่าครูบาอาจารยท์ี่

ปฏบิตัมิา เอง็มปัีญญาอย่างนัน้จรงิๆ เชยีวหรอื มนัไม่ม ี ไม่มกีแ็สดงว่าเรานี่อ่อนด้อย
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มาก เราอ่อนแอมาก แลว้ใหก้เิลสมนัท่วมหวั กเิลสมนัสุมหวัหลอกลวงอยู่นี่ ท าใหจ้รงิ 

วบิากกรรมๆ การกระท ามนัส่งผลเป็นความจรงิของเรา ถ้าท าจรงิ มนัเป็นจรงิ 

ฉะนัน้ จติเป็นอสุภะเป็นอย่างไร 

พจิารณาไปแล้วจะรูจ้รงิ ถ้ารูจ้รงิขึน้มาแล้วมาสอนด้วยเนาะ รูจ้รงิแล้วช่วย

บอกท ีมนัเป็นอย่างไรวะ 

แต่ถ้าคนรู้จริงแลว้นะ โอ้โฮ! มนัเป็นปัจจตัตงั มนัเข้าเผชิญเตม็ท่ี เป็น

ปัจจตัตงันะ รู้จ าเพาะตน แต่เป็นครบูาอาจารยเ์ราสอนไดน้ะ ไม่ใช่รู้จ าเพาะตน

แล้วพดูไม่ได ้ถ้ารู้จ าเพาะตน หลวงปู่ มัน่เทศน์อยูน่ัน่คืออะไร รู้จ าเพาะตน หลวง

ตาท่านสอนอยู่นัน่คืออะไร กร็ู้จ าเพาะตนไง ท่านถึงมีหลกัเกณฑ์ในใจไง ถึง

บอกหลกัความถกูต้องดงีาม ความผิดพลาดของการกระท ามาได้ถกูต้องไง น่ี

ไง รู้จ าเพาะตน แต่รู้จริงๆ รู้จริงๆ เหน็จริงๆ เป็นคณุสมบติัจริงๆ แลว้มัน่คง

จริงๆ ในหลกัธรรมนัน้ จะเป็นประโยชน์กบัผู้ท่ีประพฤติปฏิบติั 

ฉะนัน้ ท าใหจ้รงิแล้วจะเป็นประโยชน์กบัเรา เอวงั 


