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ถาม : เร่ือง “ขอฟังค าสอนค่ะ” 

กราบนมสัการหลวงพ่อ ลกูมีค าถามเกี่ยวกบัของจริงและของปลอม ทางที่ถกู 
ของจริงนัน้มนัต้องเห็นกายก่อนเสมอใช่ไหมคะ 

ลกูก็ยอมรับว่ายงัภาวนาไปไม่ถึงไหนหรอกค่ะ ลกูก็ละอายใจต่อหลวงพ่ออยู่ค่ะ
ที่ไม่ได้เป็นนกัปฏิบตัเิข้มข้นเหมือนคนอื่นๆ เขา และก็ดนัอยากจะคยุด้วยนะคะ ลกูก็
กลวัหลวงพ่อนะคะ แตล่กูก็ยงัอยากจะถาม เพราะลกูก็พยายามท าของลกูอยู่ค่ะ ได้
นิดๆ หน่อยๆ ลกูก็พยายามอยู่ค่ะ 

ลกูแอบไปฟังเทปเดิมๆ ของหลวงพ่อเม่ือครัง้เร่ิมแรกๆ เร่ือยมา ลกูกไ็ด้เข้าใจ
แนวทางมากขึน้ค่ะ แต่ต้องขอโทษนะคะ ที่ผ่านมานัน้มัว่มากไปพกัใหญ่ๆ เพราะลกู
ศึกษามาน้อย ยงัไม่เข้าใจอะไรเลยค่ะ ตอนนีล้กูพยายามท าเหมือนหลวงพ่อสอนที่ว่า 
ถ้าอยู่กบัพทุโธจะไม่เสีย ก็รู้สึกว่าอยู่กบัพทุโธได้มากขึน้ นานขึน้ ก็พยายามพทุโธไป
เร่ือยๆ ค่ะ ถึงจะยงัไม่เคยเห็นกาย ลกูก็พยายามท าอยู่ค่ะ แต่มนัก็มีลกัษณะแบบนีม้าก
ขึน้ คือคล้ายๆ ยงัรู้สึกตวัอยู่ระดบัหนึ่ง (เคลิม้ไป ไม่หลบัไปเสียทีเดียวนะคะ) มนัมี
ความคิดผดุขึน้มาเป็นทอดๆ เป็นสายต่อๆ กนัไป เม่ือรู้แล้ว ลกูพยายามจะดสูิ่งที่ว่ามนั
คืออะไร แล้วมนัก็มกัจะหยดุไป หายไป เป็นเหมือนอะไรที่ผลบุๆ โผล่ๆ นะคะ แล้วลกูก็
พยายามตัง้สติใหม่ ประคองตวัไว้ พทุโธต่อไปนะคะ 

ลกูจ าได้ว่า ครัง้สดุท้ายหลวงพ่อบอกว่าจบัหวัใจให้ได้ ตอนนัน้ลกูก็ไม่เข้าใจนะ
คะ หลวงพ่อหมายถึงตวันีใ้ช่ไหม หรือถ้ายงัไม่ใช่ ไม่ถกู ก็ไม่เป็นไรคะ่ ขอให้หลวงพ่อ
อธิบายด้วย 
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ตอบ : อธิบายเร่ิมต้น เวลาปฏิบตัิ เพราะเวลาปฏิบตัิไป เขาปฏิบตัิ แล้วเวลาเขา
ไปปฏิบตัิแล้วมนัมีหลกัอยู่บ้าง พอไปเจอพระ พอพระเขาสอน เขาไปจบัประเด็นว่ามนั
ถกูหรือผิด พอมนัถกูหรือผิดแล้ว เขาเขียนถามมาเร่ือยๆ ก็อบรมกนัมาตลอด ตอนนีพ้อ
อบรมมาตลอด พอปฏิบตัิไปแล้ว เร่ิมต้นว่ามนัสบัสน มนัไม่เข้าใจสิ่งใดเลย แต่พอมนัจบั
ทางได้ เห็นไหม จบัทางได้ พอจบัทางได้มนัก็กลบัมาอยู่กบัความเป็นจริง 

ถ้ากลบัมาอยู่กบัความเป็นจริง อยูก่บัพทุโธนี่ อยู่กบัพทุโธ อยู่กบัความรู้สึกเรานี ่
อยู่กบัพทุโธ อยู่กบัความรู้สึก 

แต่ส่วนใหญ่แล้วนกัปฏิบตัิเรา เราจะไปฟังเขาคยุกนั เวลาฟังเขาคยุกนั โดยส่วน
ใหญ่เขาจะบอกว่าเวลาเขาปฏิบตัิไปแล้วเขาจะไปรู้ไปเห็น ไปรับรู้สิ่งใด เราก็ตื่นเต้น เรา
ก็ตื่นเต้น เราก็อยากจะเป็นเหมือนเขา อยากจะเป็นเหมือนเขา อยากจะเห็นเหมือนเขา 
ถ้าเราปฏิบตัิแล้วเราไม่ได้เป็นเหมือนเขา เราไม่เห็นเหมือนเขา เราจะปฏิบตัิไม่เป็น ไอ้
คนที่ปฏิบตัิแล้วจะต้องรู้ต้องเห็น ต้องเห็นสิง่แปลกๆ นัน้ คนนัน้เขาถึงจะปฏิบตัเิป็น แล้ว
เราไปฟังเขา เขาพดูกนัอย่างนัน้นะ่ แล้วเรากเ็ชื่อ 

แต่เป็นความจริงนะ เวลาความจริง ครูบาอาจารย์ท่านปฏิบตัินะ ท่านบอกนัน่ล่ะ
ต้นเหตจุะให้เราออกนอกลู่นอกทาง ถ้าออกนอกลู่นอกทาง เพราะไปรู้ไปเห็นไง ไปรู้ไป
เห็น ใครเป็นคนไปเห็นล่ะ 

เวลาโยมมาหาเรา เขาบอกว่าเขารู้เห็นต่างๆ 

เราบอกว่า โยมลืมตามองเห็นเราไหม 

เห็น 

โยมหลบัตาเห็นเราไหม 

ไม่เห็น 

นี่ก็เหมือนกนั จิตมนัส่งออก มนัไปรับรู้ จิตมนัออกไปรับรู้ เราลืมตา เราหลบัตา 
ตวัเรายงัมีอยู่หรือเปล่า เราจะลืมตา เราจะหลบัตา เราก็ยงัอยู่นี่ใชไ่หม ถ้าเราลืมตา เรา
ก็มองเห็นภาพทกุอย่างไปทัว่ ถ้าเราหลบัตา ภาพนัน้กจ็บ แต่เราก็ยงัอยู่ไง 



ลบัๆ ล่อๆ ๓ 
 

©2021 www.sa-ngob.com 

แต่ถ้าเรานึกพทุโธๆๆ เราไม่ส่งออก มนัก็จะเป็นจิตมนัเป็นความสงบไง โดยหลกั
ขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า ศีล สมาธิ ปัญญา ศีลคือความปกติของ
ชีวิตประจ าวนั ชีวิตประจ าวนั ศีลคือความปกติของใจ ใจเป็นปกติคือว่ามีศีล 

แต่ถ้าเป็นมโนกรรม เวลาจะเอาสมาธิ บอกว่า เราไม่ได้ท าสิ่งใดผิดพลาดเลย เรา
มีศีลสมบูรณ์ แต่เราก็ยงัคิดนอกเร่ืองอยู่นี่ ความคิดยงัโผล่อยู่อย่างนี ้ มนัไม่ปกติไง ถ้า
มนัไม่ปกติ ถ้าเราพทุโธๆ ให้มนัปกติ เห็นไหม ศีล สมาธิ สมาธิคือจิตตัง้มัน่ พอจิตมนั
ปกติ พอจิตมนัปกติแล้ว ถ้ามนัยกขึน้สู่ปัญญา มนัก็จะเป็นขัน้ตอนเลย 

ของแค่นี ้ ศีล สมาธิ ปัญญา แต่ท ากนัไม่เป็น ท ากนัไม่ได้ ท าไม่ได้หรอก มนัไป
ไหนก็ไม่รู้ ไปข้างนอกหมดเลย แล้วก็ไปคยุกนันะ รู้นู่น เห็นนัน่เหน็นี่ ทกุคนก็ตื่นเต้น 

แต่ถ้ามนัเป็นจริต คนเราเป็นจริตนะ เราปฏิบตัิขนาดไหน มนัก็จะรู้จะเห็นอย่าง
นัน้น่ะ เชน่ แม่ชีแก้ว แม่ชีแก้วเวลาปฏิบตัิไป มนัเป็นวาสนานะ คนเรามนัเป็นการสร้าง
บุญกุศลมาด้วยกนั 

เวลาแม่ชีแก้วยงัเป็นวยัรุ่นอยู่ หลวงปู่ มัน่ท่านธุดงคม์า แล้วแม่ชีแก้วเป็นเด็กๆ 
มาใส่บาตร พอใส่บาตร ท่านยิม้เลย ท่านยิม้แล้วบอกว่าให้ไปวดันะ ไปวดัแล้วท่านก็
สอนแม่ชีแก้วปฏิบตัิ พอแม่ชีแก้วปฏิบตัิไปเห็นนิมิตต่างๆ ท่านจะแก้ไปเร่ือย 

สดุท้ายแล้ว สดุท้ายเวลาท่านจะธุดงค์ต่อไป อย่าปฏิบตัินะ อย่าปฏิบตัิเพราะมนั
ไม่มีคนแก้ไข ถ้าเป็นผู้ชายจะให้บวชเณรไปด้วย นี่มนัเป็นผู้หญิง ถ้าเป็นผู้หญิง มนัไป
ด้วยมนัไปล าบาก ฉะนัน้ มนัก็อยู่กบัโลกเขาไป เป็นกรรมของสตัว์ แต่ต่อไปจะมีคนมา
แก้อยู่น่ะ 

สดุท้ายก็หลวงตาไปแก้ พอหลวงตาไปแก้ เวลาหลวงตาท่านไปถงึนัน้ ให้แม่ชี
แก้วเล่าให้ฟัง พอแม่ชีแก้วเล่าให้ฟังนะ ท่านก็บอกเลย โอ้โฮ! ไปรู้ไปเห็น เทวดาเต็มไป
หมดเลย แม่ชีแก้วยงัภูมิใจนะว่าฉันภาวนาเกง่ 

แต่หลวงตาท่านคิดได้ทนัทเีลย นี่คนภาวนาเป็น อ๋อ! อย่างนีเ้องที่หลวงปู่ มัน่
บอกไม่ให้ปฏิบตัิ ถ้ามนัไม่มีคนแก้ ไม่มีคนคมุ ถ้าปฏิบตัิไปแล้วมนัจะหลดุ มนัจะไปนอก
เร่ืองนอกราว 
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เวลาหลวงปู่ มัน่ท่านจะธุดงค์ไป นี่เป็นผู้หญิงนะ เอาไปด้วยไม่ได้ ถ้าเป็นผู้ชาย
จะบวชเณรแล้วเอาไปด้วย เพราะเอาไปด้วย เวลาปฏิบตัิไป ครูบาอาจารย์ท่านคอยแก้
ให้ได้ไง เวลาไปรู้ไปเห็นอะไรมนัจะไม่เสีย แต่นีเ้ป็นผู้หญิง เอาไปด้วยไม่ได้ ก็ทิง้ไว้ก่อน 
อนาคตจะมีคนมาสอนหรอก อย่าปฏิบตัินะ อย่าปฏิบตัิไปมาก เดี๋ยวพอมนัออกรู้ออก
เห็นไป ถ้าคนเราไปเห็นสิ่งใดที่มนัตกใจได้ มนัถึงกบัท าให้ขาดสติได้ ท าให้เสียได้ ท าให้
ถึงกบับ้าได้ ว่าอย่างนัน้เลย ฉะนัน้ ท่านบอกว่าอย่าปฏิบตัินะ อย่าท า เวลาต่อไป
ข้างหน้าจะมีคนมาสอน 

แล้วพอหลวงปู่ มัน่ท่านธุดงค์ไป แม่ชีแก้วก็บอกว่าอยากปฏิบตัิ ด้วยความอยาก 
ก็ปฏิบตัิแบบระวงัเอา เห็นไหม ปฏิบตัิแล้วระวงัเอานะ กลวัมนัจะเสีย ปฏิบตัไิประวงัไป 
แต่ไม่มีใครแก้ 

แต่พอหลวงตาท่านมา หลวงตาท่านเป็นพระหนุ่มใชไ่หม แม่ชีแก้วอายกุ็มากขึน้ 
แล้วเป็นลกูศิษย์หลวงปู่ มัน่ใช่ไหม มนัก็มีธรรมดา ตวัตนมนัก็สงู แหม! พระเด็กๆ จะมา
สอนเราได้อย่างไร แต่เวลาเล่าให้หลวงตาฟัง หลวงตาท่านภาวนาจบแล้ว ท่านรู้ อ๋อ! 
อย่างนีเ้องที่หลวงปู่ มัน่ไม่ให้ปฏิบตัิเพราะมนัส่งออก 

แล้วเวลาหลวงตาท่านจะแก้ เห็นไหม เร่ิมต้นคนมนัเคยออกใช่ไหม ท่านบอกว่า 
ถ้ามนัจะออกไปรู้บ้างกไ็ด้ หรือบางทีเราก็ตัง้สตไิว้บ้างก็ได้ ได้ไหม 

ไม่ได้ อะไรก็ไม่ได้ทัง้นัน้เลย เพราะมนัเคย สดุท้ายก็ไล่เลย พอไล่แล้ว ท่าน
เสียใจไง ที่มนัจะระลึกได้เพราะความเสียใจ พอไลแ่ล้ว มนัปรึกษาใครไม่ได้ จะท า
อย่างไรก็ไม่ได้ แต่ค าสัง่ของหลวงตามนัยงัจ าได้ว่าห้ามส่งออก ยงัจ าได้ แต่ด้วยทฏิฐิว่า
ท าไม่ได้ แต่พอโดนไล่ โดนไล่ มนัปรึกษาใครไม่ได้แล้ว มนัเข้าหลกัประหารแล้ว มนัต้อง
ท าเอง ก็เลยตัง้ใจเลย อ้าว! ท่านบอกไม่ให้ส่งออกก็ลองไว้ ดึงไว้ไม่ให้ส่งออก 

พอรัง้ไว้ไม่ให้ส่งออกจริงๆ โอ้โฮ! จิตมนัเข้าไปสงบ พอจิตสงบไป มนัไปเห็นกาย 
เห็นหลวงตามาในนิมิตเลย เอาดาบมาฟันร่างกายพบัๆ เลย นัน่น่ะธรรมย่อยสลาย มนั
ซึง้ มนัส่งออกรู้มาทัว่โลกธาต ุมนัไม่เคยมีอารมณ์แบบนีเ้ลย เวลาจิตมนัสงบแล้ว พอไป
เห็นสติปัฏฐาน ๔ มนัแตกต่างอย่างไร มนัอ๋อ! ขึน้มานะ โอ้โฮ! ขึน้ไปกราบหลวงตา 
กราบแล้วกราบเล่า 
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อนันีเ้รายกมาเปรียบเทียบว่า เวลาคนภาวนาแล้วอยากรู้อยากเห็น พอปฏิบตัิไป
ก็เอามานัง่โม้กนัคยุกนัแต่เร่ืองออกไปรู้ข้างนอก มนัไม่เกี่ยวกบัอริยสจัเลย มนัไม่
เกี่ยวกบัที่องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าสอนเลย แต่เวลาเราจะท าความสงบของใจ
เข้ามาก็มาน้อยเนือ้ต ่าใจ ท าไม่ได้ ปฏิบตัิแล้วปฏิบตัิไม่ได้เหมือนเขา เขาปฏิบตัิแล้วก็ไป
รู้ไปเห็น เขาปฏิบตัิไปรู้วาระจิต...ไร้สาระ 

แต่มนัจะพดูว่าไร้สาระได้ มนัต้องมีหลกัหน่อยหนึ่ง ถ้าไม่มีหลกัหน่อยหนึ่ง สาระ
หรือไม่สาระ เราไม่รู้ เป็นสาระหรือไม่เป็นสาระ เราไม่รู้ เพราะเราไม่รู้ว่าอะไรเป็นสาระ
และไม่เป็นสาระ เราก็เลยโลเลไปกบัเขาด้วย แต่ถ้ามีหลกัแล้ว มนัรู้ว่าอะไรเป็นสาระ 
อะไรไร้สาระ มนักเ็ลยไม่ไปกบัเขา ถ้าไม่ไปกบัเขา มนัก็เข้ามาค าถามไง 

ค าถามเขาบอกว่าแต่เดิมปฏิบตัิไปแล้วล้มลกุคลกุคลาน แต่เขาบอกว่า และดนั
อยากจะคยุด้วยนะ 

อยากจะคยุเพราะมนัรู้ มนัรู้แล้วมนัแน่นหวัอก มนัอยากระบาย แต่ระบายไป
แล้วมนัก็เป็นเร่ืองโลกๆ ไง 

ฉะนัน้ เพียงแต่ว่าเขาบอกว่า แล้วแอบไปฟังเทปเดมิๆ ของหลวงพ่อที่สอนไว้ 
แล้วก็พยายามจะกลบัมา 

กลบัมาเพราะอะไร เพราะเราผิดพลาดไปแล้วไง คอืเราท ามามาก เราล้มลกุ
คลกุคลานมามาก แล้วเราไม่ได้สิ่งใดเลย ฉะนัน้ ตอนนีเ้ขาพยายามนึกถงึค าสอนหลวง
พ่อบอกว่า ให้อยู่กบัผู้ รู้ ให้อยู่กบัพทุโธ 

ค านีเ้ราซาบซึง้มาก ซาบซึง้เพราะหลวงตาเวลาท่านอยู่กบัหลวงปู่ มัน่ แล้วหลวง
ปู่ มัน่ท่านจะนิพพานไป ท่านสัง่เสียไว้ เพราะหลวงตา จิตท่านพิจารณาอสภุะ ท่านไป
แรงมาก จิตที่คนเป็นมหาสติ มหาปัญญา ภาวนามนัจะรุนแรง กเิลสมนัแรง ธรรมะก็
แรง 

ฉะนัน้ เวลาแรง เวลาปฏิบัติไปข้างหน้า เวลาไม่มีทางไป ท่านถึงสั่งเสียไว้ 
หลวงปู่ มั่นสั่งเสียไว้ ถ้ามันหาทางไปไม่ได้ มันจนตรอก ให้อยู่กับผู้ รู้ ให้อยู่กับ
พุทโธ มันจะไม่เสีย ถ้าอยู่กับผู้ รู้ อยู่กับพุทโธ เราอยู่กับตัวตนของเรา เราอยู่กับ
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สติของเรา เราอยู่กับค าบริกรรมของเรา แล้วถ้าเราพุทโธ เราสร้างตัวตนเราได้ 
ถ้ามันแข็งแรงขึน้มามันต้องมีทางไป 

ค านีเ้ป็นค าสัง่เสียของหลวงปู่ มัน่ หลวงปู่ มัน่ท่านสัง่เสียหลวงตา หลวงตาท่านก็
มาเล่าให้ลกูศิษย์ฟัง แล้วเราก็จ าขีป้ากมาย า้อยู่นี่ “อย่าทิง้ผู้ รู้ อย่าทิง้พุทโธ แล้วจะ

ไม่เสีย” แล้วเขากเ็ห็นด้วย แล้วเขาก็มาท า อยู่กบัผู้ รู้ อยู่กบัพทุโธ เขาบอกว่า อยู่กบัผู้ รู้ 
อยู่กบัพทุโธ 

ถ้าการปฏิบตัิถกูต้องมนัจะเหน็สติปัฏฐาน ๔ คือเห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจติ 
เห็นธรรมตามความเป็นจริง อนันัน้ยกขึน้สู่วิปัสสนา 

แต่โดยพืน้ฐานของเรา เราอยู่กบัผู้ รู้ อยู่กบัพทุโธ เราต้องการให้จิตเราสงบ เรา
ต้องการให้เรามีก าลงั ถ้าเรามีก าลงัแล้ว เวลาเราท างานแล้วมนัจะท าได้ 

ถ้ามีก าลงัแล้ว หนึ่ง เราจะไม่โดนกิเลสฉดุลากไป กิเลสมนัจะฉดุลาก ความคิด
มนัเกิดขึน้มนัจะเป็นเหยื่อล่อ แล้วมนัก็ฉดุเราลากไป ไปภาวนา ไปเห็นนิมิต ไปเห็นรู้
ต่างๆ มนัก็พยายามจะฉดุลากเราไป การท าคณุงามความดีของเรา กิเลสมนัคอยมา
ต่อรอง คอยมาฉดุกระชากลากเราไป แล้วเราก็บอกเราท าดี เราปฏิบตัิ เราหวงัดี แต่
ไม่ได้บอกว่าเวลาปฏิบตัิ เราหวงัดี แต่กเิลสมนัมาต่อรอง กิเลสมนัคอยมาต่อรอง กิเลส
มนัคอยมาพลิกแพลง แล้วมนัก็มาหลอกลวง แล้วเราก็ไปกบัมนั 

ฉะนัน้ ถ้าเราอยู่กบัผู้ รู้ อยู่กบัพทุโธด้วยความเข้มแข็ง ถ้าจิตมนัสงบแล้วมนัจะ
มาต่อรองเราไม่ได้ เหมือนเราเป็นผู้ใหญ่ เราบรรลนุิตภิาวะ ใครจะมาต่อรอง ใครจะมา
ชกัน าไป เรามีจุดยืน เราไม่ไปตามนัน้ 

เขาบอกว่า ถ้าการปฏิบตัิมนัต้องเห็นกายใช่ไหมมนัถึงจะเป็นสติปัฏฐาน ๔ มนั
ถึงเป็นการปฏิบตั ิ

อนันัน้อนาคต เร่ิมต้นให้รักษาตวัเองให้ได้ รักษาตวัเองให้ได้ ท าความสงบของ
ใจให้ได้ ถ้าใจสงบแล้ว เราจะมีจุดยืนของเรา เราจะอยู่กบัโลกนีโ้ดยไม่ติดโลก 
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เราเป็นมนษุย์นี่ เรามีหน้าที่การงานของเรานี่ เราท างานแล้วก็คือท างาน ท างาน
เพ่ือหาเลีย้งปาก แล้วถึงเวลาแล้วเราจะหาเลีย้งใจเรา เราท าของเราได้ถ้าจิตเราด ี

ถ้าจิตเราไม่ดีนะ มนัน้อยเนือ้ต ่าใจไปหมด แล้วมนัก็จะประชดชวีิตด้วย ท าให้เรา
อยู่กบัโลกหรือจะเลวกว่าโลกไปเลย อนันัน้ถ้าเวลากิเลสมนัได้ที เวลากิเลสมนัได้ที มนั
ขึน้ขี่คอแล้วนะ เรานี่แย่ไปเลย แต่ถ้าเรามีสติปัญญานะ เราควบคมุกเิลสไว้ได้นะ เราจะ
พอด ารงชีวิตได้ แต่ถ้าเราเห็นกายแล้วยกขึน้วิปัสสนา นัน้มนัจะท าให้เรามีคณุธรรมใน
ใจ 

ฉะนัน้ เขาบอกว่า มนัต้องเห็นกายใชไ่หม แต่ถ้าไม่เหน็กาย เพียงแต่ว่าเขาสงสยั
ว่าเวลาเขาอยู่กบัผู้ รู้ อยู่กบัพทุโธ เขาเห็นความคิดของเขา ความคิดที่มนัผดุขึน้มา ถ้า
ความคิดที่ผดุขึน้มา มนัมีความคิดผดุขึน้มาแล้วส่งต่อเป็นทอดๆ เป็นสายต่อเนื่องกนัไป 
แล้วเขาพยายามจะรู้เท่าอนันี ้อนันีใ้ช่ไหมที่บอกว่าเราจบัได้ อนันีใ้ช่ไหมทีเ่ราจบัได้ 

ถ้าเรามีสติมีปัญญาพอนะ เราเห็นความคิด ที่ว่าหลวงปู่ ดลูย์ท่านเน้นย า้ไง เน้น
ย า้ตลอด “จิตเห็นอาการของจิต ความคิดมนัเกิดจากจิต” 

คอมพิวเตอร์นะ ถ้ามนัไม่มีไฟหรือไฟมนัตก คอมพิวเตอร์ยงัใช้งานไม่ได้เลย แล้ว
ถ้ามนัไม่มีโปรแกรมยิ่งใช้งานไม่ได้ใหญ่ แต่ถ้ามนัไม่มีจิต ความคิดมนัมาจากไหน เวลา
เรามอง เรามีความทกุข์เพราะความคิด เราทกุข์เรายากกเ็พราะกเิลสตณัหาความ
ทะยานอยาก แต่มนัเกิดบนอะไรล่ะ ตุ๊กตามนัทกุข์ไหม ตุ๊กตานี่ ตุ๊กตาที่วางอยู่มนัทกุข์
ไหม มนัไม่มีหวัใจ มนัไม่ทกุข์หรอก แร่ธาตมุนัไม่ทกุข์หรอก ไอ้ทกุข์นี่มนัทกุข์เพราะ
หวัใจของคน ถ้าหวัใจของคน เวลาองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าสอนให้จิตมนัสงบ
เข้ามา พอจิตสงบแล้ว จิตเห็นอาการของจิต จิตเหน็ความคิด 

จะบอกว่า ที่มนัผลบุๆ โผล่ๆ สิ่งนีม้นัถกูต้องไหม ที่เหน็ ที่หลวงพ่อให้จบัได้ 

ถ้ามันจับได้ตามความเป็นจริงนะ เวลาปฏิบัติไปมันลับๆ ล่อๆ เวลามัน
ท าไป แบบว่ากิเลสมนัต่อรอง มันท าไม่ได้จริง ถ้าท าได้จริงนะ เวลาความคิดมัน
เกิดขึน้ มันจับได้ ถ้าจับได้ จิตเห็นอาการของจิต เราจะฝึกหัดภาวนาไปได้ ถ้า
เราฝึกหัดภาวนาไปได้นะ พอจับได้ พิจารณาไปได้นะ เราจะภาวนาเป็น พอ
ภาวนาเป็นนะ 
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เวลาเราศึกษาธรรมะขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า ดสู ิ สตุมยปัญญาที่
ศึกษาเล่าเรียนมา ชื่อมนัทัง้นัน้น่ะ พอชื่อ นัน่เป็นชื่อของมนันะ คือธรรมะสาธารณะ คือ
สมบตัิสาธารณะ ไม่ใช่สมบตัิของเรา เราก็ใช้สอย 

แต่ถ้าเป็นสมบตัิของเรา มนัแตกต่างกนันะ ความรู้สกึมนัแตกต่างกนั เวลาจิต
มนัสงบแล้วนี่เป็นความรู้สึกของเรา ถ้าจิตมนัยกขึน้สู่วิปัสสนา จิตเห็นอาการของจิต 
เห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรมตามความเป็นจริง พอมนัจบัได้ นี่สมบตัิส่วนตน นี่
สมบตัิของเรา 

ศาสนาไหนไม่มีมรรค ศาสนานัน้ไม่มีผล หวัใจดวงใดปฏิบตัิไม่มีมรรค มนัจะ
เกิดผลขึน้มาไม่ได้ แต่ถ้าไม่มีมรรค แล้วสิ่งที่เกิดขึน้ที่เราท าอยู่นัน้มนัคืออะไร นัน่คือ
สญัชาตญาณ คือสถานะของความเป็นมนษุย์ มนษุย์มนัมีความรู้สึกนึกคิด ก็ความรู้สึก
นึกคิด เราเข้าใจว่าความรู้สึกนึกคิดนัน้เป็นธรรม แตม่นัยงัไม่ใช่ธรรม ไม่ใช่ธรรมเพราะ
อะไร เพราะสถานะ ค าว่า “สถานะ” นีเ่ป็นสิทธ์ิ ความสิทธ์ิของมนษุย์มีธาต ุ๔ และขนัธ์ 
๕ แต่เวลาปฏิบตัิ จิตมนัสงบเข้ามา เห็นไหม 

เวลาปาราชิก ๔ นะ จิตถ้ามีฌาน เขาเรียกว่า ผู้ที่ไม่มีฌานแล้วอวดตนว่ามีฌาน 
ตัง้แต่ฌานขึน้ไป อวดอตุตริมนสุสธรรม ธรรมที่เหนือมนษุย์ จิตสงบ เวลาจิตสงบ พวก
ฌานพวกอะไรอวดอตุตริ มนัเหนือโลกไง 

ถ้าจิตมนัสงบแล้วมนัมีหลกัของมนัใช่ไหม ถ้าหลกัของมนั ถ้ามนัออกวิปัสสนา
ไป นี่สมบตัิส่วนตน สมบตัิส่วนใจดวงนัน้ ถ้าใจดวงนัน้เห็นอย่างนีป๊ั้บ ใจดวงนัน้ถ้ามนั
ใช้ปัญญาได้ มนัจะเกิดภาวนามยปัญญา มนัจะภาวนาเป็น 

ฉะนัน้ เขาถามว่า สิ่งที่มนัผลบุๆ โผล่ๆ ที่เขาจบัได้ อนันีห้รือเปล่าที่หลวงพ่อบอก
ว่าต้องจบัให้ได้ๆ จบัหวัใจให้ได้ 

ค าว่า “จบัให้ได้” จบัอาการให้ได้ จบัความรู้สึกเราให้ได้ ถ้ามนัจบัได้ มนักจ็บัได้
แบบโลก อย่างเช่นเวลาเราไปเที่ยวป่าช้า เราไปดกูายนอก เราดรู่างกายคนอ่ืนสิ ไป
โรงพยาบาลไปเห็นคนเจ็บไข้ได้ป่วย มนัสะเทือนใจนะ เห็นแต่สายน า้เกลือ เขาสะเทือน
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ใจไหม นี่กายนอก เข้าไปดทู าไมล่ะ ดใูห้มนัสลดไง เราไปเที่ยวป่าช้ากนั ไปดคูนเจ็บไข้
ได้ป่วยให้มนัสลด ให้จิตใจมนัสลด ถ้าจิตใจมนัสลดแล้วมนัไม่เห่อเหิม 

ที่มนัทกุข์มนัยากอยู่นี่เพราะมนัเห่อเหิม มนัฮึกเหิม มนัเห่อเหิมจนเกินไป แต่เรา
ดกูายนอกๆ ให้มนัสลด ให้มนัสลด ให้มนัธรรมสงัเวช พอสงัเวชขึน้มามนัจะกลบัมาสู่ตวั
เรา ถ้ากลบัมาสู่ตวัเรา ถ้าเราตัง้สติได้ มนัจะเป็นสมัมาสมาธิ นัน่ล่ะคือความสงบ 

แล้วพอสงบแล้วนะ มนัเห็นกายอีกที มนัเห็นโดยจิต จิตเห็นกายของเรา จิตเห็น
กายของเรา ทีนีจ้ิตเห็นความคิดของเรา จิตเหน็เวทนาของเรา จิตเห็นธรรมของเรา เห็น
ไหม สติปัฏฐาน ๔ อนันีถ้ือว่าเป็นแนวทาง แนวทางปฏิบตัิ 

ฉะนัน้ ถ้ามนัถกูต้องไหม เราว่าใช้ได้ 

ที่ว่าหลวงพ่อว่าจบัให้ได้ๆ อย่างนีถ้กูไหม ให้หลวงพ่ออธิบายด้วย 

อธิบายเสร็จแล้ว ถ้าจบัได้นะ เราตัง้สติขึน้ไป เราพทุโธ เขาบอกเขากลบัมาอยู่ที่
ผู้ รู้ อยู่ที่พทุโธ ท าของเราไปเร่ือยๆ แล้วมนัจะเจออาการแบบนัน้ ถ้าเจออาการแบบนัน้ 
นี่เป็นความดีของเรา 

ให้มันเป็นความจริง แล้วตัง้สติไว้นะ เสร็จแล้วเวลาปฏิบัติไป ทุกขัน้ตอน
มันจะมีกิเลสเข้ามาคอยสอด กิเลสของเรามันอยู่ในใจของเรา แล้วมันพยายาม
จะมีอ านาจเหนือคุณธรรมที่เราสร้างขึน้ เราท าสิ่งใดเข้าไป มันจะท าให้เรา
ล้มลุกคลุกคลาน ยิ่งปฏิบัติละเอียดขึน้ มีความรู้มากขึน้ มารก็ละเอียดขึน้ 

หลวงตาท่านเปรียบเทียบ เหมือนกบัสวะอยู่บนน า้ ถ้าน า้ขึน้ มนัก็ขึน้ตาม น า้ลง 
มนัก็ลงตาม จิตของเรา ถ้าจิตของเราต ่าต้อย กเิลสมนัก็อยู่เหนือน า้นัน้ จิตของเรา
พฒันาขึน้เท่าไร กิเลสมนัก็อยู่เหนือน า้นัน้ เพราะมนัอยู่บนน า้ 

นี่ไง ปฏิบตัิดีขนาดไหนก็แล้วแต่นะ ระวงั ต้องตัง้สติตลอด เพราะว่าสวะนี ้
สิ่งเจือปนนีม้นัอยู่บนน า้ น า้ลง มนัก็ลงตาม น า้ขึน้ มนัก็ขึน้ตาม ปฏิบตัิดีขนาดไหน ถ้า
เราประมาท มนัท าให้เราผิดพลาดได้ คือจะบอกว่าไม่ให้ประมาท ให้ตัง้ใจ ตัง้ใจท าของ
เรา นี่สมบตัิของเรา สมบตัิของมนษุย์ไง 
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สิ่งที่เราได้อยู่ปัจจยัเคร่ืองอาศยันีม้นัเป็นเร่ืองบญุเร่ืองกุศลนะ แต่ถ้ามนัปฏิบตัิ
แล้วมนัจะเป็นคณุสมบตัิของเรา 

อนันีใ้นเว็บไซต์นะ อนันีจ้บ พดูถึงว่า ถ้าเขาเห็นว่าความคิดมนัส่งต่อทอดๆ ที่เขา
จบัได้นี่ใช่ไหม ที่ว่าหลวงพ่อให้จบัได้ๆ 

ถ้าใช่แล้วเขาบอกว่า หนกู็ปฏิบตัิไม่ค่อยได้ แต่มนัดนัอยากจะคยุ เขาว่านะ เขา
เขียนเองนะ 

อนันีก้็เหมือนกนั ถ้าบอกว่าใช่นะ อย่าไปคยุ ท าให้ดี ท าของเราให้ดี ให้มนัจริงจงั 
เพราะกิเลสมนัคอยท าให้เราผิดพลาดอยู่แล้ว เราตัง้ใจของเรา ท าประโยชน์กบัเราให้มนั
ใช้ได้ อนันีจ้บ 

อนันีค้ าถามเนาะ 

ถาม : จิตใจที่มีความคิดไม่ดีไม่งามผดุขึน้มาทัง้ที่เราไม่อยากให้เกิดขึน้ เราจะ
ท าอย่างไรเวลาเกิดขึน้ หรือมีวิธีอบรมจิตอย่างไรไม่ให้ความคิดไม่ดีเกิดขึน้เจ้าคะ ท า
อย่างไรให้จิตใจตัง้มัน่เข้มแข็งและมีก าลงัใจก าจดักเิลส 

ตอบ : เอาข้อ ๑. ก่อนนะ ข้อ ๑. ถ้าสิ่งใดที่มนัเกิดขึน้ ความคิดอะไรที่มนัเกิดขึน้
นะ มนัเกิดขึน้สิ่งที่ไม่ดีไม่งาม สิ่งนีม้นัเป็น เราใช้ค าว่า “เป็นจริตนิสยั เป็นของเดิม” 

เวลาพระโพธิสตัว์ เวลาปรารถนาเป็นองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า เวลา
องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าบอก เวลาท่านประกาศธรรมนะ ท่านบอกว่า เรามี
วาสนาน้อย อายเุราแค่ ๘๐ ปี พระพทุธเจ้าองค์ก่อนๆ มีถึง ๘๐,๐๐๐ ปี 

ถ้า ๘๐,๐๐๐ ปีมนัก็เข้ามาตรงนีไ้ง ตรงที่ว่าเวลาสร้างความเป็นพระโพธิสตัว์ ๔ 
อสงไขย ๘ อสงไขย ๑๖ อสงไขย สิ่งที่มนัสร้างมา มนัสร้างมาแตกต่างกนัน่ะ ความ
สร้างมาแตกต่างกนั แตกต่างคือเวลา คือจ านวนที่มากขึน้และน้อย ถ้าจ านวนที่น้อย ผล
ก็ตอบสนองได้น้อย ถ้าจ านวนที่มาก ผลตอบสนองที่ได้มาก ฉะนัน้ องค์สมเดจ็พระ
สมัมาสมัพทุธเจ้าองค์ก่อนๆ ท่านถึงมีอ านาจวาสนาไง 
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พระสมณโคดมของเราถึงได้บอกว่า เราอ านาจวาสนาน้อย อายเุราแค่ ๘๐ ปี 
แล้วเราวางศาสนาไว้อีก ๕,๐๐๐ ปี 

๕,๐๐๐ ปีกบั ๘๐,๐๐๐ ปี เวลามนัแตกต่างกนัมาก แต่มนัก็เป็นอริยสจัเดยีวกนั 
เราเอานีเ้ป็นพยาน เป็นพยานการยืนยนัความคิดไง ความคิดมนัเกิดขึน้ เกิดขึน้มนัต้อง
มีที่มาที่ไป เพราะอะไร เพราะเราเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ ถ้าเราเวียนว่ายตายเกิดใน
วฏัฏะ เราไปท าสิ่งใด ภพชาติใด เราท าสิง่ใดไว้ มนัก็ฝังเป็นบุญเป็นกรรมมา 

พอฝังเป็นบุญเป็นกรรมมา แต่ในชาติปัจจุบนันี ้พอในชาติปัจจุบนันี ้ เราเกิดเป็น
มนษุย์ เรามาเกิดในพระพทุธศาสนา เราอยากจะประพฤติปฏิบตัิใช่ไหม เราอยากจะท า
คณุงามความดี ถ้าคณุงามความดีนะ เวลาคณุงามความดี สิ่งที่มนัเป็นพนัธุกรรมมนัก็
จะแสดงตวัของมนัออกมา 

มีนะ บางคนมาหาเรา บอก “หลวงพ่อ เดินเข้ามาใกล้พระพทุธรูปไม่ได้เลย ยิ่ง
เดินเข้าใกล้พระพทุธรูป เสียงที่มนัคิดติเตียนจะออกมาเยอะมาก ต้องอยู่ห่างๆ” แต่เขาก็
บอกว่า “หนศูรัทธามากนะ หนเูชื่อมัน่ในพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์มากนะ” 

ใช่ ไอ้เชื่อมัน่มนัเชื่อมัน่ในชาติปัจจุบนันีไ้ง แต่ส่ิงที่มนัเกิดขึน้ มนัเกิดขึน้มาจาก
สิ่งที่ไร้การควบคมุไง เพราะมนัเกิดจากจิตใต้ส านึกมนัควบคมุไม่ได้ ทีนีม้นัควบคมุไม่ได้ 
ทีนีเ้วลามนัเกิดขึน้มา เวลามนัเกิดขึน้มา ถ้าเราไม่มีสติปัญญา เวลาเราไม่เข้ามาปฏิบตั ิ
เวลาเกิดขึน้อย่างนัน้ เรากว็่านี่เป็นความคิดเรา 

แต่พอเราเข้ามาศึกษา เราเป็นชาวพทุธเข้ามาศึกษาพระพทุธศาสนา 
พระพทุธศาสนาบอกศีล ศีลคือความปกติของใจ ถ้าใจมนัคิดอย่างนีม้นัไม่ปกติ เพราะ
เรามีธรรมะของพระพทุธเจ้ากรองไง พอกรอง มนัรู้ว่าอะไรถกูอะไรผิดไง ถ้ารู้ว่าอะไรถกู
อะไรผิด เราก็ยึดตรงนี ้ ยึดเอาตรงศีลขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าเป็นที่ตัง้ 
เพราะเราถือศีล เรามีศีล เรามีศีล เรามีธรรม ฉะนัน้ สิ่งที่มนัเกิดขึน้มา เราถงึรู้ว่ามนั
ความคิดไม่ดี ความคิดไม่ดี เราก็ต้องแก้ไข 
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ถ้าเราแก้ไขนะ หนึง่ ถ้าเรามีสติปัญญา พอคิดไม่ดี เราปัดทิง้ได้ สิ่งนีไ้ม่ดี ไม่ควร
คิด แต่ถ้ามนัมีก าลงัที่เหนือกว่า เรามีสติยบัยัง้ไว้ ยบัยัง้ไว้ แล้วเวลาเราสวดมนต์ท าวตัร 
เราจะบอกว่าให้ขอขมาลาโทษพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์  

ไอ้กรณีอย่างนีม้นัเป็นของเก่า มนัเป็นของเก่าคือของที่มนัสะสมมาอยู่จิตใต้
ส านึก มนัแสดงออกมาเฉยๆ แต่ถ้าในปัจจุบนันี ้ เรามีสติมีปัญญานะ เราก็ขอขมาลา
โทษ ขอขมาลาโทษกบัพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ รตนตฺตเย ปมาเทน ขอขมาพระ
พทุธ พระธรรม พระสงฆ์ นี่ขอขมา ถ้าเราไม่มีสิ่งใดไว้ สิ่งนีจ้ะไม่เกิด 

นี่พดูถึงว่า ถ้าความคิดสิ่งที่ไม่ดีไม่งามมนัเกิดขึน้ แล้วเราไม่อยากให้เกิดขึน้ ไม่
อยากให้เกิดขึน้ ขอขมาลาโทษไป ขอขมาลาโทษพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ มนัมีที่มา
ที่ไปแล้วเราขอขมาลาโทษ แล้วเราตัง้ใจปฏิบตั ิ มนัจะแก้กนัที่นี่ ถ้ามนัแก้ทีน่ี่ เราตัง้ใจ 
ตัง้สติ แล้วตัง้ใจของเรา สิ่งนีถ้้ามนัเกิดขึน้ มนัก็เบาลง เบาลงเพราะเรามีสติ เรารู้ทนั เรา
รู้ทนันะ พอรู้ทนัแล้วเราไม่คิด เราห้ามคิด คือเราเปล่ียนอารมณ์ เราคิดเร่ืองใหม่ เร่ืองนี ้
เราวางไว้ๆ ค่อยๆ แก้ไปอย่างนี ้

กรณีอย่างนีม้นักเ็หมือนกรณเีรานัง่หลบั กรณีนัง่หลบัหรือคนตวัโยกตวัคลอน 
เราค่อยๆ แก้ ค่อยๆ แก้ มนัไม่หายทเีดียว แต่มนัจะเร่ิมพฒันาดีขึน้ๆ เวลาคนนัง่ เวลา
นัง่ไป มนัจะมีอาการเอียง มีอาการโยกคลอนต่างๆ เรารัง้ตรงนีไ้ว้ มนัจะแก้อย่างนี ้

“หรือมีวิธีอบรมอย่างใดไม่ให้มีความคิดไม่ดีเกิดขึน้” 

มนัก็ไม่อยากให้มีเกิดขึน้ แต่ถ้ามนัมี ภาษาเรานะ มนัมีเชือ้เดิมของมนัไง 
พนัธุกรรมๆ พนัธุกรรมของจิต แต่พนัธุกรรมของจิตย า้คิดย า้ท า ถ้าใครย า้คิดย า้ท ากบั
อารมณ์ของตวัเองเดิมๆ อย่างนัน้ มนักจ็ะท าให้คนคนนัน้มีนิสยัใจคอแบบนัน้ 

แต่ถ้าความคิดอย่างนี ้ เราแก้ไขของเรา เราไม่ย า้คิดย า้ท า เราพยายามคิดเร่ือง
อ่ืน พยายามสร้างคณุงามความดี มนัก็แก้ไขส่ิงนีไ้ปได้ นี่พดูถึงความคิด 

“ท าอย่างไรให้จิตตัง้มัน่ เข้มแข็ง และมีก าลงั” 
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ไอ้จิตตัง้มัน่ จิตเข้มแข็งนี่นะ ไอ้ตัง้มัน่ ตัง้มัน่เพราะท าสมาธิ ถ้าเรามีสมาธิ เรา
ฝึกหดัของเราบ่อยๆ ครัง้เข้า เพราะเวลาหลวงตาท่านบอกว่าท่านอยู่กบัหลวงปู่ มัน่ เวลา
หลวงปู่ มัน่ท่านเทศน์นะ จิตท่านลง ท่านบอกว่าจิตดบัไป ๓ วนั 

ค าว่า “จิตดบั” พอจิตดบั คนเขาบอกว่ามนัดบัไม่ได้มนัอะไร ก็คิดกนัไป ค าพดู
ของคนนี่นะ มนัอยู่ที่ว่าใครรับรู้อารมณ์อย่างใด 

ค าว่า “จิตดบัของหลวงตา” ท่านดบัจากความคิดฟุ้งซ่าน ธรรมดาคนมนัก็มี
ความรู้สึกนึกคิด แต่เวลาฟังเทศน์หลวงปู่ มัน่นะ ถ้าคนืไหนหลวงปู่ มัน่เทศน์แล้วจิตท่าน
ลงดีนะ ท่านบอกว่าจิตท่านดบัไป ๓ วนั คือมนัไม่รบัรู้อะไรเลย มนัไม่ส่งออก ๓ วนั 
สบาย มนัอยู่ของมนั นี่ตัง้มัน่ มนัไม่ส่งออกไปเลย มนัมัน่คงของมนัไง มนัเอกเทศเลย 
อยู่นี่สบาย ๓ วนั 

ท่านบอกว่าเวลาฟังเทศน์หลวงปู่ มัน่นะ บางวนัจิตดบัถึง ๓ วนั ดบัจากอารมณ์
ความฟุ้งซ่าน มนัไม่ได้ดบัตวัมนัเอง ไม่มีหรอก 

เขาบอกดบัตวัมนัเอง เขาว่าคนตายเท่านัน้ไง คนมีชีวิตอยู่มนัดบัได้อย่างไร 
เพราะจิตมนัดบัไม่ได้ 

แต่ดบัจากความฟุ้งซ่าน นีจ่ิตตัง้มัน่ 

๑. จิตตัง้มัน่เกิดจากก าลงัของเราท าสมาธิหนึง่ 

๒. เกิดจากอ านาจวาสนา 

คนเราจิตใจเข้มแข็งมีอ านาจวาสนา ถ้าในทางโลกเขาเรียกว่าเป็นไปโดยธาต ุ
ธาต ุ เข้ากนัโดยธาต ุ เวลาองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าพดูถึงลกูศิษย์ของพระสารี
บุตรเป็นปัญญาวิมตุติหมด ฉลาดมาก ผู้ที่ฉลาดจะคบกบัผู้ที่ฉลาด ลกูศิษย์ของพระ
โมคคลัลานะ พวกที่มีฤทธ์ิ พระโมคคลัลานะมีฤทธ์ิ แล้วใครท าเจโตวิมตุติทางฤทธ์ิจะคยุ
กบัพระโมคคลัลานะเข้าใจง่าย แล้วอยู่ในสงัคมนัน้ ลกูศิษย์ของเทวทตัลามกทัง้หมด 
มนัเข้ากนัโดยธาต ุ มนัชอบ คือมนัตรงจริต เห็นแล้วมนัถกูใจ มนัไปหมดเลย นี่มนัโดย
ธาต ุ
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ฉะนัน้ สิ่งนีม้นัเป็นพนัธุกรรม ถ้าเราท าของเรา เราตัง้ใจของเรา เราท าคณุงาม
ความดีโดยธาต ุโดยธาต ุพฒันาขึน้มา มนัก็เข้มแข็ง 

ไอ้นี่พดูถึงว่าความเข้มแข็ง ความเข้มแข็ง จิตใจเข้มแข็ง จิตใจที่มีหลกั เพราะเขา
ท าคณุงามความดีของเขามา เขาได้สร้างสมบุญญาธิการของเขามาเป็นภพเป็นชาต ิ
นิสยัคนน่ะ คนที่อ่อนไหว คนที่เชื่อคนง่าย บางคนแบบว่าแข็งจนไม่ฟังใครเลย ทื่อ เอ็งก็
ฟังเขาบ้างสิ แหม! ไม่ฟังใครเลย อนันีม้นัก็ไม่ใช่เร่ือง เห็นไหม 

เราเข้มแข็ง แตเ่ราก็ต้องมีเหตมีุผลฟังเขาหน่อย ฟังเขาบ้าง ฟังแล้ว เหตผุลเรา
มาใคร่ครวญ เราแยกได้นี่ อะไรผิดอะไรถกู เราแยกได้ เราฟังเขา ฟังเขาไม่ได้เสียหาย 
แต่มนัตัง้มัน่ คือชกัจูงยาก ไม่ไปกบัเขา กรณีนี ้บุญกุศลอย่างนีส้ าคญัมากนะ 

เราเหน็ทางโลก แชร์ลกูโซ่ พดูทกุที เฮ้ย! เอ็งไปเชื่อเขาได้อย่างไร อยู่ดีๆ เอาเงิน
ไปให้เขา มนัท าได้อย่างไรวะ แล้วก็เป็นอยู่อย่างนี ้ เป็นซ า้เป็นซากๆ เรามาคิดถึงหลกั
ด้วยปัญญา มนษุย์เราไม่ควรโง่ขนาดนัน้นะ ท าไมเงินในกระเป๋านีไ่ปควกัให้เขาได้
อย่างไรวะ ท าไมคิดได้อย่างนัน้น่ะ มนัคิดแล้วมนัแปลกใจนะ แปลกใจมาก ท าไมเป็น
อย่างนัน้ล่ะ 

แต่ประสาเรานะ นีเ่ป็นพระ ดีอย่างหนึง่ เขาไม่ค่อยมาหลอก ถ้าเป็นโยม เขาจะ
มาหลอกก็ได้ เวลาเขามาหลอก เขามาพดูยกย่องหนอ่ยเดียว เชื่อเขาอีก พดูอยู่อย่างนี ้
ถ้าใครมายกหน่อย “โอ้โฮ! ท่านพระสงบเป็นคนด ี เป็นคนที่มีเมตตา ช่วยโลกมาเยอะ” 
โอ้โฮ! มนัจะควกัสตางค์แล้วนะ มนัจะควกัสตางค์แล้ว “โอ้โฮ! นี่เป็นคนเมตตามากเลย 
เขาร ่าลือเลยว่าหลวงพ่อสงบแจกเงินเลยล่ะ” มนัจะจา่ยเลย มนัจะเอา เขามายกย่องเรา
นี่ไปเลย 

นี่พดูถึงความตัง้มัน่ไง ความเข้มข้น ความตัง้มัน่ มนัอยู่กบัจริตนิสยั นิสยัของคน 
นิสยัของคนกว่าจะได้มา เด็กๆ แต่ละคน นิสยัแต่ละนิสยั อ านาจวาสนาจริงๆ นะ พ่อแม่
ได้มา พนัธุกรรมพ่อแม่ได้มา ได้มาแต่ร่างกาย คร่ึงหนึ่งของพ่อ คร่ึงหนึ่งของแม่ มนษุย์
คนหนึ่งของพ่อของแม่คนละคร่ึง ออกมาเป็นเรา นี่ร่างกายนะ แต่จิตใจของเขาทัง้หมด 
ปฏิสนธิจิตของเขา 
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แล้วถ้าเราได้ดวงจิตที่ดี ดวงจิตที่มีเมตตา ดวงจิตทีมี่ปัญญานะ โอ้โฮ! เขาจะ
พฒันา เป็นอย่างไรก็ได้เป็นคนดี เขาจะผิดไปบ้างเป็นครัง้คราว เดี๋ยวเขาก็กลบัมาดี แต่
ถ้าคนนะ จิตใจของเขาประชดประชนัชีวิตตลอด ท าแต่ความพอใจของเขา พ่อแม่นี่ทกุข์
มาก พยายามจะช่วย 

นี่พดูถึงความเข้มแข็ง แต่ความตัง้มัน่ ความตัง้มัน่เราท าของเราได้ ฉะนัน้ว่าจะมี
ก าลงัที่ก าจดักิเลส ทกุคนก็อยากจะก าจดักเิลส แต่เวลาปฏิบตัิไปแล้ว ถ้าเรามีสติไว้ 
เวลาปฏิบตัิต้องพยายามเชื่อกาลามสตูร ความเชื่อกาลามสตูร กาลามสตูร อย่าให้เชื่อ
ว่าเป็นอย่างนัน้ อย่าให้เชื่อว่าเป็นอย่างนัน้ เพราะว่ากเิลสมนับงัเงา 

เวลากิเลสมนับงัเงานะ กิเลสอยู่กบัเรา กิเลสมนัอยู่จติใต้ส านึก เวลาเราพดูถึง
องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าเย้ยมาร “มารเอย เธอเกิดจากความด าริของเรา เราจะ
ไม่ด าริถึงเจ้า เจ้าจะเกิดบนหวัใจของเราไม่ได้อีกเลย” 

“มารเอย เธอเกิดจากความด าริของเรา” เวลาเราด าริ มีความด าริอยากคิด 
อยากท าอะไร “มารเอย เธอเกิดจากความด าริของเรา” พอเราด าริ มารก็เกิด มารก็
ตามมา พอมารตามมา เราศึกษาธรรมะขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้ามานี่เราก็
เข้าใจ “มารเอย เธอเกิดจากความด าริของเรา” มารมนัก็รู้ 

ฉะนัน้ เวลาปฏิบตัิไปนะ “ว่างๆ โอ๋ย! อย่างนีเ้ป็นมรรค โอ๋ย! อย่างนีส้มจุเฉท
ปหาน” นี่มารมนัสวมรอยตลอด ทัง้ๆ ที่เราจะก าจดัมนัน่ะ 

ฉะนัน้ ถ้ากาลามสตูร อย่าเพ่ิงเชื่อไง เวลาปฏิบตัิมนัว่างๆ ว่างๆ มีสติหรือเปล่า 
ว่างๆ มนัมีก าลงัไหม ว่างๆ มนัมีความรู้สึกจริงหรือเปล่า แล้วเราก็ท าซ า้ๆ ถ้ามนัพิสจูน์
ทางวิทยาศาสตร์ ทางวิทยาศาสตร์เขาคิดได้แล้วเขาต้องพิสจูน์ พิสจูน์ทดสอบ ถ้ามนั
ถกูต้อง ทดสอบยงัใช้ได้ ทดสอบยงัถกูอยู่ เออ! อย่างนีช้กัมีหลกั 

ภาวนาเราก็เหมือนกนั อย่าเพ่ิงเชื่อ กาลามสตูร อย่าเพ่ิงเชื่อ แล้วพยายาม
ปฏิบตัิของเราไปเร่ือยๆ แล้วถ้ามนัเป็นจริง ความจริงมนัก็คือความจริง พิสจูน์อย่างไรก็
เป็นความจริง เพราะมนัเป็นความจริงอยู่แล้ว มนัเป็นความจริงอยู่แล้ว แล้วเรายิ่งพิสจูน์
ยิ่งตรวจสอบ มนัยิ่งชดัเจนๆๆๆ ขึน้ ชดัเจนจนเวลามนัสมจุเฉท มนัเป็นสมบตัิของเราเลย 
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มนัเป็นจริงอยู่แล้ว ตรงนีถ้้าเราตรวจสอบแล้วมนัก็เป็นคณุสมบตัิของเราใช่ไหม ไม่ใชเ่รา
จะไปเชื่อเลยหรือตามเขาไปเลย อนันัน้เรายงัไม่เชื่อใจ 

นี่พดูถึง “ท าอย่างไรให้จิตตัง้มัน่ เข้มแข็ง และมีก าลงัใจก าจดักเิลส” 

นี่เราพดูถึงตัง้แต่ที่มาที่ไปเลย ที่มาที่ไปคือว่าทกุคนมนัมีเบือ้งหลงัมา ทกุคนมี
อดีตชาติมา ไม่ใช่ว่าเวลาเราเกิดมาประชาธิปไตย เกิดเป็นมนษุย์แล้วเท่ากนัหมด แต่
ที่มาไม่เหมือนกนั ที่มาไม่เหมือนกนั คนสร้างบุญกศุลมาแตกต่างกนั แต่มาเกิดเป็น
มนษุย์เหมือนกนั แต่ก าลงัของจิต อ านาจวาสนาของคนถึงไม่เหมือนกนั 

ทีนีเ้วลาปฏิบัติไปแล้วครูบาอาจารย์ท่านดูตรงนี ้ ท่านดูตรงนี ้ ดูจริตดู
นิสัย ดูเวลาปฏิบัติไปให้ตรงกับกิเลสของตัว ให้ตรงกับสิ่งที่ข้อมูลที่เราต้องไป
แก้ไข แล้วถ้าใครแก้ไขโจทย์นัน้ แก้ไขถูกต้องอันนัน้ ผัวะ! มีคุณธรรมขึน้มาเลย 
มันท าอย่างนัน้ น่ีเป็นความจริงอย่างนัน้ 

แต่ถ้าไปศึกษามา จ ามา สตูรส าเร็จ สาธารณะ ยงัไม่เป็นของใคร แต่เราปฏิบตัิ
เวลาเป็นจริงแล้วมนัจะเป็นของเรา ถ้าเป็นของเรา มนัจะเป็นอตัตสมบตัิ 

หลวงตาท่านเน้นย า้มาก พระต้องมีสมบตัิ สมบตัิของพระคือศีลคือธรรม 
ศีลธรรมนีเ้ป็นสมบตัิของพระ ทางโลกเขา สมบตัิของเขาคือแก้วแหวนเงินทอง ชื่อเสียง
กิตติศพัท์กิตติคณุ แต่สมบตัิของพระ อตัตสมบตัินีต้้องเป็นศีลเป็นธรรมในหวัใจของพระ 
เอวงั 


