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ถาม : เร่ือง “เราไม่สามารถควบคมุความรู้สึกของจิตได้เลยหรือเจ้าคะ” 

กราบนมสัการหลวงพ่อ หนไูด้รู้จกัผู้ชายคนหนึ่ง และเม่ือกลบัมา จิตก็เอาแต่
คิดถึงเขา เป็นทกุข์มาก แต่หนไูด้ตัง้จิตว่าจะไม่ผิดศีลข้อ ๓ เด็ดขาด และห้ามจิตไม่ให้
คิดถึง จึงสัง่สอนจิต แต่จิตก็ไม่เชื่อ หนนูัง่กรรมฐานด้วยความฟุ้งซ่านอยู่หลายวนั แต่พอ
ตื่นมาในเช้าวนัหนึง่ หนกู็พบว่า จิตหนเูป็นปกติ ไม่ทกุข์แล้ว ไม่ได้คิดถึงเขาอีกแล้ว หนู
ได้ทดสอบจิตในวนัต่อๆ มาโดยคิดถึงเขา แต่จิตก็เป็นปกติ ไม่มีทกุข์แล้ว ถดัมากลบัรู้สึก
สลดว่า กายเราก็ควบคมุไม่ได้ ไม่ให้แก่ ไม่ให้เจ็บ แล้วจิตเราก็ควบคมุไม่ได้อีก แล้วเรา
คืออะไร ร้องไห้มากมาย ขอถามหลวงพ่อว่า เราไม่สามารถควบคมุความรู้สึกของจิตได้
เลยหรือเจ้าคะ 

ตอบ : ควบคุมไม่ได้ ถ้าไม่ได้ฝึกหดั ควบคมุไม่ได้ ควบคมุไม่ได้ มนัควบคมุไม่ได้ 
เพราะว่า เราเกิดมา ทัง้ๆ ที่จิตเป็นของเรา เราเป็นเจ้าของ ถ้ามีสตินะ เราเป็นเจ้าของ 
แต่ถ้าเราขาดสตินะ มนัไปหมดเลย ถ้าขาดสต ิ

ค าว่า “ขาดสต”ิ พอขาดสติ เวลามนักระทบ มนัเป็นเวรกรรม นีเ่ป็นเวรกรรม เห็น
ไหม “หนไูปรู้จกัผู้ชายคนหนึ่ง แล้วกลบัมาคิดแต่ถึงเขา คิดแต่ถึงเขา” ไอ้ตรงนีส้ าคญั 
เราไปเจอกนั เราแคไ่ปเจอกนั แล้วก็แยกจากกนัไป ไอ้คนคนหนึ่งก็ไม่ได้คิดอะไรนะ อีก
คนหนึ่งเอาไปคิด อู้ฮู! คิดแล้วคิดเล่าๆ ทกุขจ์ะเป็นจะตาย ท าไมเป็นอย่างนัน้นะ่ 

สองคนไปเจอกนั แล้วก็แยกจากกนัไป “หนไูปเจอผู้ชายคนหนึ่ง เวลาเจอเขาแล้ว
กลบัมาคิดแต่ถึงเขา เป็นทกุข์มาก” แล้วเขารู้ไหมว่าเราคิดถึงเขา เขารู้หรือเปล่า เขาไม่รู้
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เร่ืองเลยนะ แต่เรา จิตใจของเรา เห็นไหม นี่มนัเร่ืองเวรเร่ืองกรรม เวลามนัเข้มข้น เวลา
มนัเจือจาง 

เวลามนัเข้มข้น เวลาไปเจออะไรมนัสะเทือนทนัทเีลย แต่ถ้ามนัเจือจางนะ เห็น
แล้วก็ห่างๆ ห่างๆ แต่ถ้ามนัเข้มข้นของใครนะ พอไปเจอ ช็อตเลย เขาเรียกโรคฟ้าผ่า 
ป๊ึง! มนัผ่ากลางอกเลย แล้วท าอย่างไร 

ถ้าท าอย่างไรนะ เวลาพระเราไปเจออย่างนี ้ กรณนีีม้นักรณีที่หลวงปู่ มัน่ ใน
ประวตัิหลวงปู่ มัน่ไง เวลาที่ลกูศิษย์ไปหาท่านที่มเูซอ มนัเป็นเร่ืองเวรเร่ืองกรรม หลวงปู่
มัน่รู้แล้ว รู้แล้วก็ห้ามไว้ เพราะไปอยู่ในป่าในเขา มนัเป็นล าธาร เป็นพวกน า้ตก เป็นล า
ธาร แล้วพระไปอยู่ป่าก็ไปอาศยัตรงนัน้เป็นที่อาบน า้ เวลาไปอาบน า้ ไปเอาน า้นัน้มาใช้ 

แล้วทีนีถ้ึงเวลาพวกชาวเขา เขาก็ไปท าไร่ไถนากลบัมา เขาก็เดินผ่านมาทางนัน้ 
เขาก็ใช้น า้นัน้ เพราะเขาอยู่ป่าอยู่เขา ไปเจอเขาหนเดียว เจออย่างนี ้ เห็นหน้ากนัหน
เดียว โอ้โฮ! มนัช็อตเลย 

แล้วหลวงปู่ มัน่ก็รู้ไง พอหลวงปู่ มัน่รู้ บอกว่าพรุ่งนีเ้ช้าไม่ต้องไปบิณฑบาตนะ 
เพราะบิณฑบาตเข้าไปในหมู่บ้านต้องไปเจอเขา ถ้าไปก็ไปเจอซ า้สอง ไปเจอดอกที่สอง 
บอกไม่ต้องไปนะ ไม่ต้องไปบิณฑบาตนะ หมู่คณะจะพาบิณฑบาตมาเลีย้งเอง 

แล้วพออย่างนัน้ กรณีหลวงปู่ มัน่ท่านไม่เคยท ากบัใครอย่างนัน้ พอไปท าอย่าง
นัน้ พระก็คิดไปคนละเร่ืองเลย พระก็คิดว่าพระองคน์ีต้้องภาวนาดีมาก หลวงปู่ มัน่เลย
ไม่ให้ไปบิณฑบาต ให้ภาวนา พระพอบิณฑบาตกลบัมา ฉันเสร็จแล้วก็ไปหาพระองค์นี ้

บอกไม่ใช่หรอก จะตายอยู่แล้ว ไปเจอสาว รกัเกือบเป็นเกือบตาย รักหวัปักหวั
ป า รักจะเป็นจะตายเลยล่ะ ทีนีถ้้าไปแล้วมนัซ า้ใช่ไหม 

ทีนีห้ลวงปู่ มัน่เห็นว่ามนัเป็นอาการหนกั ถ้าเป็นอาการหนกัแล้ว ท่านถึงบอกว่า
อย่างนัน้ให้ออกจากป่าไป คือให้กลบัไปทางอ่ืน แยกไป พอกลบัไปทางอ่ืน แยกไป นี่
หลวงตาท่านมาพดู ท่านบอกว่ามนัเป็นเร่ืองแปลก เร่ืองเวรเร่ืองกรรมเป็นเร่ืองมหศัจรรย์
มาก เพราะธรรมดานี่นะ ชาวเขา ผู้ชายเขาจะอิสระมาก แต่ผู้หญิงเขาจะดแูลของเขา 
ฉะนัน้ ผู้หญิงจะไม่ค่อยได้ออกจากหมู่บ้าน เขาจะไม่ได้ไปไหนหรอก 
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วนันัน้ให้พระองค์นีอ้อกไป ให้ออกไป พอดีบงัเอิญผู้หญิงคนนัน้ก็ออกจาก
หมู่บ้านไป มนัเป็นเร่ืองเหตทุี่มนัผิดปกติมาก มนัผดิปกติที่ผู้หญิงเขาไม่ค่อยให้ไปไหน 
เขาจะอยู่ในหมู่บ้านของเขา เขาจะดแูลกนั เขาจะถืออย่างนัน้ ท าไมเขาต้องออกไปอีก 

เขาออกไปหมู่บ้านบนเขาใช่ไหม ก็มาเชิงเขา พระที่หลวงปู่ มัน่ให้กลบัไปก็ไปเจอ
กนั สึกเลย ไปเลย นี่ไปเจอกนัหนเดยีว ถ้าไปเจอกนัหนเดียวนะ เราบอกว่าเร่ืองนีเ้ร่ือง
เวรเร่ืองกรรม พอเร่ืองเวรเร่ืองกรรม เร่ืองเวรเร่ืองกรรมหนึ่งนะ เร่ืองเวรเร่ืองกรรมส่วน
เร่ืองเวรเร่ืองกรรมนะ 

นีเ้ราจะมาพดูให้เห็นว่า เวลาเราประพฤติปฏิบตัิกนั กามราคะ สิ่งที่กามราคะ ดู
สิ สตัว์ที่มนัเกิดมนัผสมพนัธุ์ต่างๆ มนัเร่ืองกามทัง้นัน้น่ะ เร่ืองกามราคะนะ วตัถกุาม 
ของรัก ของสวย ของดี นี่เขาเรียกวตัถกุาม คือเราอยากได้ วตัถกุามก็เป็นเร่ืองหนึง่นะ 
เร่ืองกามราคะนะ ดสูตัว์ สตัว์มนัผสมพนัธุ์ แล้วมนุษย์ล่ะ มนษุย์ก็สืบพนัธุ์ แล้วเวลา
ปฏิบตัิไปนะ เวลาปฏิบตัิไปอยู่คนเดยีว จิตมนัคิดเอง จิตมนัคิดเอง มนัเป็นไปได้ เร่ือง
อย่างนีม้นัถึงว่า โอ้โฮ! มนัมหศัจรรย์มาก 

ฉะนัน้ เวลาปฏิบตัินะ คนเวลาปฏิบตัิ ครูบาอาจารย์ทีท่่านปฏิบตัิไปแล้ว ถ้าท่าน
ผ่านตรงนีไ้ป โอ้โฮ! ล้มลกุคลกุคลานมาก ดสู ิ เวลาหลวงตาท่านบอกว่าท่านพิจารณา
อสภุะ เวลาท่านพิจารณาอสภุะ ท่านพิจารณาเวทนาก่อน พ้นมาก็เป็นพระโสดาบนั พอ
พิจารณาธาตขุนัธ์ พิจารณากาย เวลาจิตมนัปล่อยหมด ธาต ุ๔ กายกบัจิตแยกจากกนั 
เป็นสกิทาคามี เวลาท่านเข้าไปเจออสภุะ พอเข้าไปเจอ ไปเจออสภุะ กามราคะ ที่ว่าติด 
๕ ปี แล้วออกมาก็ไปเจออสภุะ พอเจออสภุะ สู้กบัมนัทัง้วนัทัง้คืน อู้ฮ!ู สู้มนัรุนแรงมาก 

น า้ป่า เร่ืองนีเ้ร่ืองรุนแรงมาก รุนแรงมากเพราะอะไร เพราะมนัจะถอนจาก
กามภพ คือถ้าใครผ่านตรงนีไ้ด้ป๊ับ จะไม่เกิดตัง้แตเ่ทวดามา ถ้าจิตมนัจะเกิดอีกกเ็กิด
บนพรหมเท่านัน้ เพราะพระอนาคามี พระอนาคามีไปเกิดบนพรหมแล้วก็ส าเร็จไปเลย 
คือมนัไม่มีกามไง ขนัธ์เดียวไง เป็นพรหมไง เป็นพรหมจรรย์ พรหมแท้มนัอยู่ที่นู่นน่ะ 

แต่ถ้ามนัต ่ากว่านัน้มา มนัมีเชือ้ไขอยู่ในใจ มนัมีอวิชชา มนัมีกามราคะฝังอยู่กบั
ใจ แต่มนัไม่รู้มนัจะปะทวุนัไหนไง วนัที่ปะท ุ ถ้ามนัคมุได้ ถ้ามนัคมุได้ก็เป็นประโยชน์ไง 
ถ้าคมุไม่ได้นะ คมุไม่ได้ พระก็สึกไปเลย แล้วโยมก็มีปัญหา 
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ถ้ามนัเป็นแบบว่า คนยงัไม่มีคู่ มนัก็เป็นเร่ืองปกติว่าเราต้องมีคู่ใช่ไหม มีคู่คือว่า
เรามีครอบครัว ทีนีม้นัมีปัญหาไง มนัมีปัญหาที่ว่า “แต่หนกู็ตัง้ใจว่าหนจูะไม่ยอมผิดศีล
ข้อ ๓ เด็ดขาด” 

ไอ้ที่ว่าไม่ผิดศีลข้อ ๓ เด็ดขาด เราเป็นปถุชุนใช่ไหม เราเป็นปถุชุน ในเม่ือกาม 
เราตดัขาดไม่ได้หรอก ถ้าเราตดัขาดไม่ได้ เราเป็นปถุชุน เราก็ถือศีล ๕ ศีล ๕ มี
ครอบครัวไม่ผิดนะ มีครอบครัวนี่ไม่ผิด เพราะอะไร เพราะอยู่ในศีล ๕ คู่ของเราไง ถ้าผิด 
ผิด ไม่ใช่คู่ของเราไง ถ้าไม่ใช่คู่นี่ผิดศีล 

ฉะนัน้ ถ้าไม่ผิดข้อ ๓ แสดงว่าเขามีคู่อยู่แล้ว ไปเหน็เขาแล้วรู้ด้วยว่าเขามีคู่อยู่
แล้ว เห็นไหม มนัเจ็บสองชัน้ไง ชัน้หนึ่ง พอเห็นผู้ชายคนนีแ้ล้ว แหม! มนัผกูพนัมาก เจ็บ
ที่สอง “หนจูะไม่ยอมผิดศีลข้อ ๓ เด็ดขาด” เออ! แสดงว่ามีสจัจะ ศีลคุ้มครอง ถ้ามีศีล
คุ้มครอง เราไม่ผิดศีลข้อ ๓ เด็ดขาด เพราะเขามีเจ้าของแล้ว เขามีเจ้าของแล้ว ค าว่า “มี
เจ้าของแล้ว” แม้แต่คนโสดก็มีเจ้าของแล้ว เพราะมีพ่อมีแม่ เพราะคนโสดก็มีพ่อมีแม่
เหมือนกนั ถ้ามีพ่อมีแม่ 

เวลาเขาบอก ทางโลกเขาพดูไง วยัรุ่นมนัมาบอก มนัมาเถียงเรา มนับอกว่า ใน
เม่ือผู้หญิงกบัผู้ชายเขาเต็มใจ มนัไม่ผิดศีล มนัไม่ผิดศีลหรอก เพราะผู้หญิงกบัผู้ชายเขา
สมยอมกนั ไม่มีใครหลอกลวงใคร มนัไม่ผิดศีล 

เราก็ถามมนักลบัเลย มึงเกิดจากกระบอกไม้ไผ่หรือ ถ้ามึงไม่เกิดจากกระบอกไม้
ไผ ่ผิด ผิดเพราะอะไร ผิดเพราะเขามีพ่อมีแม่ ถ้ามีพ่อมีแม่ พ่อแม่รู้ พ่อแม่จะเสียใจไหม 
ถ้าพ่อแม่รู้แล้วเสียใจ เห็นไหม ฉะนัน้ ถ้าจะไม่ให้พ่อแม่เสียใจ ท าอย่างไร ถ้าไม่ให้พ่อแม่
เสียใจก็ไปสู่ขอ ไปสู่ขอ พ่อแม่เขาก็ยกให้ ถ้าพ่อแม่เขายกให้แล้ว ต่างคนพ่อแม่ทัง้สอง
ฝ่ายพร้อมใจกนัยกให้ ถ้ายกให้มนัก็ถกูต้องตามศีลตามธรรม ถ้าถกูต้องตามศีลตาม
ธรรม เออ! อย่างนีถ้ึงจะไม่ผิดศีล 

แต่ถ้าเอ็งบอกว่าเอ็งต่างคนต่างสมยอมกนั แต่เอ็งลกัลอบ เอ็งลกัลอบไม่ให้พ่อ
แม่รู้ ผิด ผิดศีล ทีนีพ้อผิดศีล ฉะนัน้ ถ้าผิดศีล ศีล สมาธิ ปัญญา ถ้าเรามีศีลมีธรรม 
สงัคมจะร่มเยน็เป็นสขุ 
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ฉะนัน้ เราชื่นชมนะ ชื่นชมว่าเขาปฏิญาณตนว่าเขาจะไม่ยอมผิดศีลข้อ ๓ 
เด็ดขาด แล้วพยายามหกัห้ามจิตของเราไว้ 

“สัง่สอนจิต แต่จิตมนัก็ไม่เชื่อ ทกุข์มาก จิตมนัไม่เชื่อ หนตู้องนัง่ภาวนา หนตู้อง
นัง่กรรมฐานด้วยความฟุ้งซ่านอยู่หลายวนั ด้วยความฟุ้งซ่านอยู่หลายวนั” 

ถ้ามนัรัง้กนันะ กรณีนีเ้วลาครูบาอาจารย์ของเราเวลาท่านเกิดปัญหาอย่างนีป๊ั้บ 
ท่านจะอดนอนผ่อนอาหารเลย สู้กบัมนั เวลาอดนอนผ่อนอาหาร อดอาหาร เวลามนัหิว
ขึน้มา รักเขาไหม รัก รัก ไม่ต้องกิน อ้าว! ถ้ารักมนัส าคญักว่า รัก ไม่กิน อดไป ๒ วนั ๓ 
วนั ๗ วนั ๘ วนั รักไหม อืม! ชกัสงสยัแล้ว ก็ยงัรักอยูน่ะ แต่มนัก็ยงัพอทน ๑๐ วนั ๑๐ 
กว่าวนัไป รักไหม โอ๋ย! ไม่ไหว จะตาย ไม่ไหว ไม่รักแล้ว อ้าว! ไม่รัก ออกมาฉันข้าว นี่
มนัแก้ไขไง 

เร่ืองอย่างนี ้ เร่ืองครูบาอาจารย์ของเราท่านผ่านชีวติของแต่ละองค์มา มนัมี
ประสบการณ์มา ถ้ามีประสบการณ์มานะ แล้ววงกรรมฐาน หลวงตาท่านบอกว่าในวง
กรรมฐานเป็นครอบครัวกรรมฐาน ครอบครัวกรรมฐานคือมีครูบาอาจารย์ ครูบาอาจารย์
แต่ละรุ่นๆ ท่านมีประสบการณ์สิ่งใดมนัก็ตกผลึกอยูใ่นวงกรรมฐานเรา แล้วถ้าใครมี
ปัญหาอย่างใด ก็อย่างนีม้นัมีผลกระทบ 

แล้วประสาเรานะ ถ้าเราเป็นพระบวชใหม ่ เรามีครูบาอาจารย์ท่านมี
ประสบการณ์มาแล้ว เราอ่านต ารับต ารา อ่านประวตัทิ่านน่ะ อ่านแล้วมนัเป็นคติธรรมไง 
คติธรรมให้เราระมดัระวงั 

ใช่ ตอนนีเ้ก่งทัง้นัน้น่ะ มนัยงัไม่มีสิ่งอะไรมากระทบ อืม! ท าได้ ท าได้ทกุอย่าง 
เวลาศรมนัปักอกเข้ามา โอ้โฮ! ไปไม่เป็นเลย ถ้าไปไมเ่ป็นแล้วพยายาม พยายามเอาตวั
รอดให้ได้ ถ้าพยายามเอาตวัรอด 

เวลามนัศรปักอกมนัหน้ามืดเลยนะ เวลาเขาบอกว่าเวลาเขาต่อสู้มาหลายวนั 
เขาต่อสู้กนัหลายวนั พอเขาหายทกุข์ไง พอต่อสู้มาหลายวนันะ “ต่อมาเช้าวนัหนึ่ง หนู
กลบัพบว่าจิตหนเูป็นปกติๆ ไม่ทกุข์แล้ว ไม่ได้คิดถึงเขาอีกแล้ว หนไูด้ทดสอบอยู่หลาย
วนัโดยคิดถึงเขา” 
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ทดสอบหลายวนัโดยคิดถึงเขาด้วยนะ โดยคิดถึงเขาแล้วเอามาทดสอบๆ เออ! 
มนัแปลกนะ มนัแปลกว่า เวลาที่ว่าเราใช้กรรมฐานมนัต้องมีปัญญา ถ้ามีปัญญาแล้ว
มนัจะใคร่ครวญว่า หนึ่ง ในเม่ือเขามีครอบครัวแล้ว ฉะนัน้ เราไม่ผิดศีล เราไม่ไปท าอะไร
กบัเขา เราไม่ไปยุ่งกบัเขา แต่หวัใจเราเรียกร้อง เราก็ใช้ปัญญาเตือนมนัว่ามนัผิดๆ 

มีศีลมีธรรม กลิ่นของศีลของธรรมหอมทวนลมไง ความดีของเราไง 
เพราะเรายับยัง้ได้ เพราะเรามีศีล เรามีรัว้กัน้ไม่ให้จิตเรามันเป็นอิสระ ไม่ให้มัน
ไปกว้านเอาทุจริตมาเป็นของมัน ถ้าใช้ปัญญาของมัน พอถึงที่สุดแล้วถ้ามัน
รู้เท่าทัน เวลามันวาง พอมันวางขึน้ไป มันวางแล้วเราไม่ทุกข์ 

“จิตกลบัมาเป็นปกติ ไม่มีทกุข์แล้ว ถดัมาก็รู้สึกสลด” 

ค าว่า “รู้สึกสลด” เวลามาคิดเอง เวลามาคิดของเรา เขาว่าเวลาตรึกในธรรมะ
ขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าแล้วมนัเศร้าใจ ร่างกายเราก็คมุไม่ได้ จิตใจของเรา
ก็คมุไม่ได้ ไม่มีสิ่งใดคมุได้เลยหรือ นี่พอปัญญามนัเกิดอย่างนี ้ นี่เกิดธรรมสงัเวช เขา
บอกว่าน า้ตาแตกนะ ร้องไห้ ร าพึงร าพนัเลย ร้องไห้ร าพึงร าพนั น า้ตาอย่างนี ้เห็นไหม 

หลวงตาเวลาท่านพดูนะ ท่านบอกว่าเวลาท่านบรรลธุรรมขึน้มา น า้ตาไหล ท่าน
บอกว่าน า้ตาแตกพราก น า้ตาแตกไหลพรากเลย น า้ตาอย่างนีเ้ขาบอกว่าน า้ตาล้างภพ
ล้างชาติ ถ้าน า้ตามนัเป็นน า้ตาที่คณุธรรม มนัตืน้ตนัใจ มนัเป็นคณุงามความดีอย่างนี ้
น า้ตาอย่างนีไ้หลมาเถิด ไหลมาแล้วช าระล้างให้มนัสะอาดไง 

แต่เวลาเราเจ็บช า้น า้ใจ เรามีความทกุข์ความยาก แล้วความพิร ่าร าพนั ไอ้น า้ตา
อย่างนัน้น่ะน า้ตาความทกุข์ความยาก น า้ตาอย่างนัน้ไม่มีประโยชน์อะไรเลย 

ธรรมะขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าพดูไว้นะ สตัว์ที่เวียนว่ายตายเกิดใน
วฏัฏะ สิ่งทีเ่ราร้องไห้ เราเจ็บช า้น า้ใจ ถ้าเก็บไว้ น า้นัน้ไม่ระเหยไป น า้ทะเลสู้ไม่ได้ เกิด
มาแต่ละภพแต่ละชาติ ร้องไห้อย่างนีม้นัร้องคร ่าครวญมาเยอะแล้ว ร้องแล้วร้องเล่า ร้อง
แล้วร้องเล่าไง 

แต่ถ้ามนัมีสติมีปัญญาขึน้มา ถ้ามนัน า้ตาไหลพรากเลย ถ้ามนัน า้ตาที่มนัช าระ
ล้าง น า้ตาที่เป็นความสะอาดบริสทุธ์ิอย่างนีม้นัเป็นประโยชน์ น า้ตาอย่างนีใ้ห้มนัไหล
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มาเถิด ถ้ามนัรู้จริงนะ ถ้ามนักระเทือนหวัใจ ถ้ามนัรู้จริง ให้มนัไหลมา ให้มนัไหลมาเลย 
เพราะมนัฟืน้เราขึน้มาไง มนัฟืน้เรามา 

ที่เขาบอกว่า เวลามาพิจารณาแล้ว จิตมนัเป็นได้หลากหลายนกั 

เป็นได้หลากหลายจริงๆ เวลาส่ิงที่เราไปพบเขา เราไปพบเขา มนัมาจากไหนล่ะ 
ไม่รู้ตวัเลย เวลาไม่รู้ตวัเลย เวลาจิตมนัไปแล้ว มนัไปยึดแล้ว มนัไปชอบเขาแล้ว ถ้ามนั
ไปชอบเขาแล้ว คิดถึงเขาทีไรแล้วมีความทกุข์ความยากเพราะมนัเป็นไปไม่ได้ มนัเป็น
สิ่งที่จะให้มนัเป็นจริงขึน้มามนัเป็นไปไม่ได้ ถ้ามนัเป็นไปไม่ได้ มนัก็ยงัมีสติมีปัญญา 

คนเราเวลาสร้างบุญสร้างกุศลมามนัมีสติมีปัญญานะ มนัยบัยัง้ตวัเองได้บ้างนะ 
ถ้าไม่มีสติปัญญามา เราสงัเกตได้ไหม เวลาเราไปตามสี่แยก ไปดคูนบ้าสิ เราไปหวัหนิ 
เจอตัง้หลายคน มนัหอบมานะ โอ๋ย! มนัตบ มนัมีเล่นของมนัไป 

เวลาเขาขาดสติ จิตเขาก็มีอยู่อย่างนัน้นะ่ แต่เหมือนคนขาดสติ ถึงกบัคนเป็นบ้า 
ชีวิตทัง้ชีวิตเลย มนัเดินอยู่กลางถนนอย่างนัน้นะ่ เวลามนัขาดสติมนัเป็นแบบนัน้ ถ้าเรา
ดวู่าเวลาคนบ้า เวลาเขาขาดสติ จนขนาดเสียสติไปเลย จิตก็มีอย่างนัน้น่ะ แตเ่ขา
ควบคมุตวัเขาเองไม่ได้ 

แต่ถ้าคนเรา เราได้สร้างบุญกุศลมา สิ่งใดที่มนัเป็นความผิดส่ิงใด เรายบัยัง้ของ
เรา เรายบัยัง้ของเรา เรามีศีลมีธรรม นี่รัว้กัน้ไม่ให้จติมนัออกไป ถ้าไม่ให้จิตมนัออกไป 
เรารักษาไว้ ทกุข์ไหม ทกุข์ ทกุข์มาก นีเ่วลามนัทกุข์มาก แต่ถ้าเราปล่อยไปล่ะ มนัสร้าง
แต่อกุศล สร้างแต่ความผิดพลาด สร้างแต่ความบาดหมาง แม้แต่ถ้าเราไปท าผิดนะ มนั
สามารถจะลงข่าวหน้าหนึ่งได้เลยล่ะ เราไปท าอะไรทีผ่ิดพลาดลงข่าว มนัเสียชื่อ เสีย
เสียง เสียทกุอย่างเลย กบัไอ้ความคิดวบูเดียวที่มนัลากเราไป นี่มนัเป็นอย่างนัน้ 

ฉะนัน้ ถ้าเรามีศีลขึน้มา มันท าของมันได้ ถ้าท าของมันได้ เราบอกว่า 
เวลาจิตขาดสติ เวลาอารมณ์มันรุนแรง เหมือนกับคนหลับใหลไปกับกิเลส
ตัณหาความทะยานอยาก ถ้ามีสติขึน้มา มันฟ้ืน ฟ้ืนมาจากสลบไสล ถ้าฟ้ืนมา
จากสลบไสล ฟ้ืนขึน้มาแล้วได้สติด้วย แล้วยัง้คิดได้ด้วย แล้วคิดได้ด้วย ถ้าคิด
ได้ด้วย ผู้ใดปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ธรรมะย่อมคุ้มครอง ถ้ามันคุ้มครอง
มันก็ฟ้ืนเรามา ฟ้ืนเรามาให้เรากลับมา ถ้าเรากลบัมาแล้ว เห็นไหม 
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สิ่งที่ทางโลกไว้ ถ้าโดยธรรมชาติ โดยข้อเท็จจริง มนษุย์เกิดมาต้องมีปัจจยัเคร่ือง
อาศยั ต้องมีปัจจยั ๔ ทีนีม้นษุย์มีปัจจยั ๔ แล้ว สตัว์มนษุย์ มนษุย์ต้องมีครอบครัว ถ้ามี
ครอบครัว ถ้ามีครอบครัว มนัก็เป็นอยู่ทางโลก ก็ต้องมีศีลมีธรรม 

แต่ถ้าเราเสียสละ เสียสละสถานะ เสียสละสิทธิทางโลกมาบวช มาประพฤติ
ปฏิบตัิ เราถือพรหมจรรย์ ถ้าเราถือพรหมจรรย์ ชวีิตเหมือนกนั แต่เราชีวิตประพฤติ
พรหมจรรย ์

ดพูระเราสิ พระเราเวลาบวชขึน้มา ยกเข้าหมู่มา นี่เป็นพระแล้ว เป็นพระ 
ประกาศตนเลยว่าเป็นนกับวช เป็นพระ นี่สงัคมเลีย้ง สงัคม ปัจจยัเคร่ืองอาศยั 
บิณฑบาตด้วยปลีแข้งเลีย้งด้วยสงัคม แต่สงัคมจะพดูนะ ภิกษุ ภิกษุณี อบุาสก 
อบุาสิกา 

อบุาสก อบุาสิกา เขารู้อยู่แล้วว่าศีลธรรมคืออะไร มนัตรวจสอบกนั 

ปลาอยู่ในน า้ ถ้าน า้ดี น า้สะอาด น า้ดี ปลาก็สดชื่น ปลาก็แข็งแรง ถ้าน า้ไม่ดี น า้
ไม่บริสทุธ์ิ ปลาก็อึดอดั มนัตรวจสอบกนัไง ระหว่างปลากบัน า้ ระหว่างภกิษุ ภิกษุณี กบั
อบุาสก อบุาสิกา อบุาสก อบุาสิกาต้องการบุญกุศล เขาก็ท าบุญกุศลของเขา เขาก็ดแูล
ของเขา 

ภิกษุ ภิกษุณี นี่ปลา ผู้ที่ประพฤติปฏิบตัิความเป็นจริง ถ้ามนัท าความจริงมนัก็
เป็นประโยชน์ เป็นประโยชน์กบัตวัเอง ถ้าศีลธรรมมนัดี ถ้าศีลธรรมมนัดี ยบัยัง้ได้หมด 
ถ้ายบัยัง้ได้หมด ฉะนัน้ เวลาศีลธรรมมนัดี เวลาที่ว่าจิตมนัเป็นได้หลากหลายนกัๆ 
หลวงปู่ มัน่ท่านเป็นมาแล้ว หลวงปู่ มัน่ท่านเป็นมาแล้ว กว่าท่านจะเป็นมาแล้ว หลวงปู่
มัน่ท่านต้องพยายามขวนขวายของท่าน ท่านพยายามเอาใจของท่านให้พ้นไปให้ได้ 
ท่านถึงเป็นคนพดูเองว่าจิตนีม้นัร้ายนกั เวลาด ีดีได้มหาศาลเลย เวลามนัร้าย มนัก็ร้าย
ได้มหาศาลเลย 

แล้วเวลาคนปฏิบตัิ เราเป็นผู้ปฏิบตัิใหม่ เราได้แต่ทฤษฎี เราก็ว่าเป็นอย่างนัน้ๆ 
น่ะ เวลาเป็นจริงๆ งงนะ เป็นจริง เราไม่รู้ว่ามนัเป็นอย่างไร แล้วจะแก้อย่างไร ถ้าจะแก้
อย่างไร เวลาแก้ก็ไปแก้ที่จิต เห็นไหม 
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ดสู ิเวลาคนมาถาม อยากจะฆ่ากิเลส อยากจะช าระกเิลส 

แม้แต่ทางแพทย์นะ เจ็บไข้ได้ป่วย เวลาเขาให้ยา เขาให้ยาทางเคมี มนัจะไป
ก าจดักนั อนันัน้มนัเป็นทางเคมี เวลาให้ยา เวลารักษา 

ไอ้นี่มนัเป็นนามธรรม มนัเป็นความรู้สึก มนัเป็นเร่ืองของใจ แล้วมนัเป็นกิเลส ค า
ว่า “กิเลส” มนัมีของมนัอยู่แล้ว มนัละเอียดอยู่แล้ว มนันอนเนื่องมากบัความคิด แล้ว
เวลามนัออกมา เวลาออกมา มนัก็อาศยั อาศยักาย อาศยัเวทนา อาศยัจิต อาศยัธรรม
เป็นเคร่ืองมือหากินของมนั เวลามนัออกมา เวลาเราจะสู้กบัมนั ครูบาอาจารย์ท่านบอก
ว่า เราจะฆ่ากิเลส แต่เราต้องมีศีล มีสมาธิ มีปัญญา 

“อ้าว! ก็จะฆ่ากิเลส ท าไมต้องมามีศีล มีสมาธิ มีปัญญาล่ะ” นี่คนมนัคิด คิด
อย่างนัน้น่ะ เวลาโลกคิดอย่างนัน้ไง ก็เลยบอกว่า ศาสนาพทุธเป็นศาสนาแห่งปัญญา 
เขาก็เลยมีปัญญาเลย ใช้ปัญญากนัไปเลย เป็นวิปัสสนากนัไปเลย ไอ้สมถะมนัเป็น
สมถะ มนัไม่ใช่ใช้ปัญญา 

ไอ้สมถะนี่แหละมนัจะเอาตวัรอด ไอ้สมถะนี่แหละจะเป็นความจริง ความจริง
เพราะอะไร ความจริงเพราะถ้าเราไม่มีสมถกรรมฐาน ฐานที่ตัง้แหง่การงาน ดสู ิจิตเวียน
ว่ายตายเกิด 

เวลาเขาบอก “หนไูด้ไปรู้จกัผู้ชายคนหนึ่ง” 

ใครเป็นคนพาไปล่ะ ใครเป็นคนพาไป 

ภพชาติ เห็นไหม จิตใจของเรา ร่างกายของเรา จิตใจมนัพาไป นี่ก็เหมือนกนั 
เวลามนัพาไปมนัพาไปรู้จกัเขา รู้จกัเขาแล้วมนักระทบกระเทือนกนัมา ฉะนัน้ เวลา
กระทบกระเทือนกนัมา กระเทือนที่ไหน มนักระทบกระเทือนที่ใจ 

นี่เวลาเราไปรู้จกัเขาคนหนึง่ ร่างกายเรารู้จกัเขา ถ้าร่างกายรู้จกัเขา โทรศพัท์คยุ
กนัอะไรกนั มนัรู้จกัเขา เวลาจิตเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ เวลาเกิดเป็นมนษุย์ เกิดเป็น
เทวดา เป็นอินทร์ เป็นพรหม ใครเป็นคนเกิด จิตมนัพาเกิด ตวัจิตเป็นคนพาเกิด ตวัจิตนี่
ตวัเกิด ตวัจิต ตวัเกิดในวฏัฏะ แล้วเวลาจะช าระล้างมนั ไปช าระล้างทีไ่หนล่ะ มนัก็ต้อง



ฟ้ืนจากสลบ ๑๐ 
 

©2021 www.sa-ngob.com 

กลบัมาช าระล้างทีจ่ิตใช่ไหม มนัต้องท าความสงบของใจเข้ามาใช่ไหม กลบัมาที่จิตนัน้ 
ถ้าจิตมนัสงบเข้ามาแล้ว มนัเป็นความจริงแล้ว นี่มนัจะช าระล้างได้ 

แต่นี่ไม่ใช่ เวลาทางโลกที่เขาคิดกนัๆ มนัเป็นสญัญา รูป เวทนา สญัญา สงัขาร 
วิญญาณ นีเ่ป็นนามธรรม แล้วก็ธาต ุ๔ ธาต ุ๔ ก็คือกาย กายกบัใจ เวลากายกบัใจ ใจ
มนัโดนขนัธ์ ๕ ขนัธ์ ๕ ไม่ใช่กิเลส แต่มนัมีกิเลสอยู่ที่ใจ อยู่ที่อวิชชา 

ทีนีอ้วิชชา เวลาพลงังาน พลงังานออกไปที่ขนัธ์ ๕ ขนัธ์ ๕ มนัเป็นกิเลสทัง้นัน้ 
มนัเป็นกิเลสทัง้นัน้ ขนัธ์ไม่ใช่กิเลส แต่จิตนีเ้ป็นกิเลส จิตมีอวิชชาเป็นกิเลส ทีนีจ้ิตมี
อวิชชาเป็นกเิลส มนัแสดงผ่านขนัธ์ ขนัธ์ก็เลยเป็นกิเลสไป ฉะนัน้ เป็นกเิลสไป คิดอะไร 
ใช้ปัญญาอะไร ว่าศาสนาพทุธเป็นศาสนาแหง่ปัญญา ก็ใช้ปัญญาไปใหญเ่ลย ใช้
ปัญญา...คิดแบบวิทยาศาสตร์ไง จะฆ่ากิเลสไง จะฆา่กิเลสก็จบัคอกิเลสมาเชือดมนัจะ
ได้จบ ครูบาอาจารยท์่านไม่ต้องสอนให้ไปท าศีล สมาธิ ปัญญา 

ไอ้นี่ก็เหมือนกนั บอกว่าเวลาเราจะประพฤติปฏิบตัิขึน้มา เราก็วิปัสสนาเลย เรา
ใช้ปัญญาเลย...ปัญญากิเลส เพราะจิตมนัไม่สงบ 

แต่ครูบาอาจารย์ของเราให้พทุโธๆ ใช้ปัญญาอบรมสมาธิให้จิตสงบเข้ามา จิต
สงบ สงบได้เพราะอะไร สงบได้เพราะอวิชชามนัสงบตวั ถ้าอวิชชาไม่สงบตวั เป็นสมาธิ
ไม่ได้ 

พวกเราอยู่นี่ ที่ท าสมาธิที่มนัทกุข์มนัยากกนัอยู่นี่ เหมือนเชือ้โรค เหมือนน า้เสีย 
น า้เสียตกัเม่ือไหร่ก็เสียเม่ือนัน้ ถ้าน า้นีรี้ไซเคิลให้เป็นน า้สะอาดก่อน จิตของเรามนัเสยี 
เสียเพราะอะไร เพราะขนัธ์ ๕ อวิชชากบัจิตมนัส่งพลงังานออกไป มนัก็เลยเป็นกิเลสไป
หมด 

พทุโธๆๆ จนอวิชชามนัสงบตวัลง สงบตวัลง เห็นไหม น า้สะอาด พอน า้สะอาด 
เราตกัมาใช้สอยอะไรก็ได้ จิตสงบแล้ว เวลาจิตสงบแล้ว เวลาร าพึงไป ร าพึงไปกาย ไป
เวทนา ไปจิต ไปธรรม ร าพึงไปโดยอะไร กร็ าพึงโดยขนัธ์นี่แหละ แต่เพราะจิตมนัสงบ 
จิตมนัสงบ จิตสงบมนัคือสมถกรรมฐาน ฐานที่ตัง้แหง่การงาน จิตสงบแล้ว เวลาร าพึง
ไป ร าพึงไปด้วยขนัธ์ ขนัธ์ไม่ใช่กิเลส ขนัธ์ไม่ใช่กิเลส 
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เราปถุชุน เราก็มีขนัธ์ เราก็มีความรู้สึกนึกคิดใชไ่หม พระอรหนัต์ พระอรหนัต์ก็มี
ความรู้สึกนึกคิดเหมือนกนั ถ้าพระอรหนัต์ไม่มีความรู้สึกนึกคิด พระอรหนัต์คยุกบัเราไม่
รู้เร่ือง เราคยุกบัพระอรหนัตก์็คยุกนัรู้เร่ือง แต่คยุกนัโดยขนัธ์ คยุโดยข้อมลูไง แต่ข้อมลู
ของเรามีอวิชชาครอบง า แต่ข้อมลูของพระอรหนัต์ไม่มี ไม่มีเพราะอะไร เพราะอวิชชา
มนัขาด เพราะอวิชชามนัดบัไปแล้ว พออวิชชามนัดบัไปแล้ว ขนัธ์ยงัมีอยู่ ขนัธ์ก็เลยเป็น
ขนัธ์สะอาดบริสทุธ์ิไง ภารา หเว ปญฺจกฺขนฺธา ขนัธ์ที่สะอาด ความคิดที่สะอาด 
ความคิดที่ไม่มีอวิชชา ความคิดไม่เห็นแก่ตวั ความคิดไม่เอาเปรียบใคร ความคิด
สะอาดบริสทุธ์ิ 

แต่ความคิดเราไว้ใจไม่ได้ ความคิดเรา ความคิดเราไว้ใจไม่ได้เพราะจิตมนัไม่
สะอาด จิตมนัไม่สะอาดก็จิตมีอวิชชา เวลาจิตมีอวิชชา เราถึงต้องพทุโธๆ ใช้ปัญญา
อบรมสมาธิให้มนัสงบตวั 

สมาธิคืออวิชชาสงบตวั มนัถึงเป็นสมาธิได้ พอเป็นสมาธิแล้วต้องฝึกหดัใช้
ปัญญา ต้องมาใช้ปัญญา ถ้าใช้ปัญญาไปแล้ว เวลามนัเกิดภาวนามยปัญญาขึน้มามนั
ถึงเป็นความจริงไง ถ้าเป็นความจริง 

เราถึงว่า เออ! ค าถามนีเ้ป็นวาสนาของคนถามจริงๆ นะ เป็นวาสนาจริงๆ เพราะ
อะไร เพราะว่า “ไปรู้จกัผู้ชายคนหนึ่ง แล้วคิดถึงเขาตลอดเวลา แล้วหนกู็รู้ว่ามนัจะผิด 
แล้วหนกู็เลยมานัง่กรรมฐานอยู่ ๓-๔ วนั แล้วมีอยู่วนัหนึ่ง จิตมนัหายทกุข์เลย มีวนัหนึ่ง
รู้สึกจิตหนหูายทกุข์เลย แล้วคิดถึงเขาอีก เอามาตรวจสอบ มนัก็ไม่ทกุข์อีก” 

เออ! เราจะบอกว่า มนัจะคิดถึงเขาโดยไม่ทกุข์ มนัต้องมีปัญญาแยกแยะ 

ทีนีเ้ขาบอกว่า “นัง่กรรมฐานด้วยความฟุ้งซ่านอยู่หลายวนั แต่พอตื่นเช้ามาวนั
หนึ่ง หนกู็พบว่าจิตเป็นปกติ ไม่คิดถึงเขาอีกเลย” 

ไอ้นี่มนัเหมือนส้มหล่นเนาะ คือมนัไม่ได้เขียนมาว่า เอ๊! นัง่สมาธิไปหลายๆ วนั 
มนัไปคิดเหตผุลอย่างไรถงึได้คิดถงึผู้ชายคนนีก้็ไม่สนใจเขาเลย ทีแรกไปเจอ แหม! ช็อต
ผวัะเลย แต่พอมาคิดทีหลงั คิดแล้วมนัก็ไม่สนใจเขาเลย...อืม! แปลก 
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ธรรมดานี่นะ ศาสนาพทุธมนัต้องมีเหตมีุผล มีที่มาที่ไป ธรรมทัง้หลายมาแต่เหต ุ
มนัต้องมีเหตมีุผล ไอ้นี่เหตเุวลาไปเห็นเขาแล้วชอบเขานี่มีเหตุ แต่เวลาวางเขาได้ ท าไม
ไม่เห็นมี ไม่เห็นมีเหตเุลย 

“ภาวนาอยู่หลายวนั วนัหนึ่งตื่นเช้าขึน้มา จิตมนัเป็นปกติเลย ไม่ทกุข์อีกเลย 
โดยคิดถึงเขาก็ไม่ทกุข์ ไม่ทกุขไ์ม่อะไรเลย” 

แต่ทีนีไ้อ้นี่มนัผ่านไป เพียงแต่ชอบข้อหลงั ชอบข้อสดุท้าย บอกว่า “ถดัมา มา
พิจารณาร่างกาย ร่างกายก็คมุไม่ได้ จิตใจก็กลบัมาควบคมุไม่ได้อีก ยิ่งเสียใจ เศร้าใจ 
ร้องไห้ใหญเ่ลย” 

แตร้่องไห้อย่างนีร้้องไห้ดี ร้องไห้เพราะอะไร ร้องไห้เพราะมนัฟืน้มาแล้วไง ร้องไห้
เพราะมนัฟืน้จากสลบมาแล้ว แต่ถ้ามนัสลบไสลไปนะ ชีวิตเราจะทกุข์ยากไปขนาดไหน
ก็ไม่รู้ เพราะเราท าไปแล้วมนัจะผิดจะถกู มนัต้องรับผิดชอบ 

ชีวิตคนคนหนึ่งนะ ตดัสินใจผิด ท าให้ชีวิตเราผิดพลาดไปเลย ชีวิตเราเวลาจะ
ตดัสินใจท าสิ่งใด ถ้ามนัท าผิดนะ มนัจะผิดไปเร่ือยๆ แล้วจะแก้อย่างไรให้มนัถกูล่ะ 

แต่ชีวิตหนึ่งนะ เวลาท าสิ่งใด ตดัสินใจให้มนัถกูต้อง ท าอะไรให้มนัถกู ถ้ามนัถกู
แล้ว มีสิ่งใดเกิดขึน้ เราก็พดูได้ใช่ไหม เรามาปรึกษาใครได้ เพราะมนัถกู ถ้าท าถกูแล้ว 
ถกูแล้ว มนัจะทกุข ์มนัก็มีของมนั เพราะว่ามนัต้องมีอปุสรรคเร่ืองแน่นอน แต่ถ้าถกูแล้ว
เราพดูได้ เราแก้ไขได้ 

แต่ถ้าผิด เราไม่กล้าพดูให้ใครฟังนะ ถ้าเราท าผิด เราต้องเก็บไว้ในใจ แล้วทกุข์
อยู่คนเดียวนะ ทกุข์แล้วทกุขเ์ล่า แต่ถ้าท าถกูก็ทกุข์ นกึว่าท าถกูแล้วไม่ทกุข์ ท าถกูก็ทกุข ์

เพราะธรรมชาติ โลกนีอ้นิจจงั พลดัพรากทัง้นัน้ ไม่มีสมความปรารถนา ถึงจะถกู
นี่แหละ ก็ยงัทกุข์ แต่ความถกูต้องดีงาม เรามาปรึกษาหารือใครได้ มนัเปิดเผยได้ไง มนั
อยู่บนโต๊ะได้ไง มนัเข้ามาปรึกษาใครก็ได้ 

ฉะนัน้ เวลาถ้ามนัผิดมนัถกู ความคิดโดยอารมณ์ชัว่วบูจะท าให้ชีวิตเรา
ผิดพลาดไปเลย แต่นี่ถ้ามนัฟืน้มาแล้วก็จบ มนัฟืน้มา มนัดีมา เพียงแต่ฟืน้มาดีมา เขา
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เรียกปัจจตัตงั ตวัเองรู้เองไง ร่างกายก็คมุไม่ได้ แต่นีพ่อมาเห็น เห็นว่าแม้แต่จิตใจก็คมุ
ไม่ได้ ไม่ได้อีก 

ไม่ได้หรอก คมุไม่ได้ แต่ศีล สมาธิ ปัญญา จะจบัมาแล้วใคร่ครวญ แล้วช าระ
ล้าง แล้วส ารอกแล้วคายออก แล้วตวัมนัเอง พอมนัส ารอกมนัคายออก อกุปปธรรม 
ธรรมแท้ๆ 

เวลาบอกว่า จิตสงบแล้วเป็นสัมมาสมาธิ เพราะกิเลสมันสงบตัวลง แต่
มันไม่ส ารอกมันยังไม่ได้คาย มันกไ็ม่เป็นธรรมแท้ แต่พอจิตสงบแล้วเรา
พิจารณาของเรา วิปัสสนาของเรา แก้ไขของเรา เวลาส ารอกมันคาย สังโยชน์
ขาด น่ีของแท้ ธรรมแท้ๆ ที่หลวงตาบอกธรรมทัง้แท่ง ใจนีเ้ป็นธรรมทัง้แท่ง เอ
โก ธมฺโม เป็นเอก หนึ่งไม่มีสอง ไม่มีของคู่ แต่มนัอยู่ที่การกระท า ถ้าท าอย่างนี ้
ขึน้มาเป็นความจริงขึน้มา มันจะเป็นความจริงขึน้มา ถ้าเป็นความจริงขึน้
มาแล้วมันจะเข้าใจเร่ืองนีไ้ด้ ถ้าเข้าใจเร่ืองนีไ้ด้ สิ่งนีเ้ป็นความจริง 

ฉะนัน้ อนันีเ้ป็นแบบว่า เพราะเขาถามมา ค าถามนีเ้รากลบัชม กลบัชมว่า มีสติ
มีปัญญาสามารถรักษาชีวิต สามารถรักษาจิตของเราไม่ไปสร้างเวรสร้างกรรม ไม่ไปท า
ความทกุข์ความยากให้กบัตวัเองไง เวลาเกิดปัญหาขึน้มาแล้วสามารถพาตวัเองพ้นจาก
วิกฤตินัน้มาได้ พอพาตวัเองพ้นจากวิกฤตินัน้มาได้ แล้วเวลาค าพดู เวลาถามมานี่มนั
ชดัเจนหมด มนัชดัเจน เห็นไหม ทกุข์เพราะไปเห็นผู้ชายคนหนึ่ง สขุเพราะละปล่อยวาง
ผู้ชายคนนัน้ได้ แล้วเห็นผลของการใช้สติปัญญาว่ากายก็ควบคมุไม่ได้ จิตก็ควบคมุ
ไม่ได้ ธรรมะต่างหาก 

องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบธรรมๆ สิ่งที่เราเข้าใจ เรา
พิจารณาของเราแล้ววางไว้ แล้วถ้าจิตมันส ารอกมันคาย มันเป็นอกุปปธรรม 
เป็นธรรมทัง้แท่ง พระพุทธเจ้ากราบตรงนี ้ พระพุทธเจ้ากราบธรรม กราบสัจ
ธรรม กราบสัจจะความจริงที่เรารือ้ค้นขึน้มา แล้วสัจจะความจริงนีอ้ยู่บน
ความรู้สึก อยู่บนหัวใจของคน 

ถ้ามันเป็นความจริงแล้ว จากใจดวงหนึ่งสู่ใจดวงหนึ่ง ใจดวงนีม้ันเป็น
ความจริง ความจริงอันนี ้ตนเป็นที่พ่ึงแห่งตน มนัเป็นสัจจะเป็นความจริงกับใจ
ดวงนัน้ พอตนเป็นที่พ่ึงแห่งตน มนัเป็นธรรมแท้แล้ว จากใจดวงหนึ่งจะสู่ใจดวง
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หนึ่งไง เพราะมันเป็นความจริงมันถึงมีองค์ความรู้ แล้วมันถึงจะบอกวิธีการที่จะ
ท าให้กับผู้ที่ยังท าไม่เป็น ท าไม่เป็นมันมืดแปดด้าน แต่คนท าเป็นคอยบอกคอย
ชีค้อยแนะ เป็นที่ปรึกษา ศาสนทายาทท าความจริงอันนีข้ึน้มาได้ มันเป็นสัจจะ
ความจริง 

เราแสวงหาสิง่นีก้นั เราที่มาวดัมาวา เราแสวงหาสิ่งนีก้นั แสวงหาหวัใจของเรา 
หวัใจที่มนัทกุข์มนัยาก แล้วถ้ามนัมีศีล มีสมาธิ มีปัญญา คือมรรค ศีล สมาธิ ปัญญาคือ
มรรค ๘ มรรค ๘ ช าระล้างก าจดัแล้วมนัจะเป็นผลงานของเรา มนัจะเป็นประโยชนก์บั
เรา 

เหมือนกบัผู้ถาม ผู้ถามของเขา เขาฝึกหดัของเขาเอง ดัน้ด้นของเขาเอง แล้วเขา
ก็ได้ผลของเขาเอง เพราะได้ผลของเขาเอง เขาถงึเขยีนมา “ขอถามหลวงพ่อว่า เราไม่
สามารถควบคมุความรู้สึกของจิตได้เลยหรือเจ้าคะ” 

ควบคมุได้ด้วยสติ ควบคมุด้วยสติ เวลาเกิดปัญญาควบคมุดแูลรักษา มนั
ควบคมุได้ แต่ควบคมุมนัก็เป็นอนิจจงั แล้วพิจารณาไปแล้วมนัเป็นไตรลกัษณ์ เห็นไหม 
สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีการเกิดขึน้เป็นธรรมดา สิ่งทัง้หลายต้องดบัไปเป็นธรรมดา นี่มนัเกิดขึน้ 
ตัง้อยู่ และดบัไป แต่เวลาดบัไปแล้วมนัเหลือ เวลาปฏิบตัิธรรมมนัส าคญัตรงนี ้ เวลามนั
ท าลายหมดแล้วมนัเหลืออะไร 

เราไม่กล้าท าลายสิ่งใด ท าแล้วมันจะไม่มี แต่หวัใจเป็นนามธรรม ยิ่งท า
ยิ่งใส ยิ่งท ายิ่งสะอาด ยิ่งท าลาย ยิ่งท าลายยิ่งสะอาด ยิ่งท าลายยิ่งมีคุณค่า ยิ่ง
ท าลายยิ่งเป็นทองทัง้แท่ง ยิ่งท าลายนะ ทองค าไม่กลัวไฟ ทองค าไม่กลัวการ
พิสูจน์ ทองค าไม่กลัวอะไรเลย ให้ท ามาเถอะ มันจะผ่องแผ้วของมัน เวลาถึง
ที่สุดแล้วท าได้ 

แต่ตอนนีเ้รายงัฝึกหดัอยู่ มนัก็เลยสงัเวชไง แต่ถึงที่สดุแล้ว พอไปเป็นโสดาบนั 
เป็นสกิทาคามี เป็นอนาคามี เป็นพระอรหนัต์ นัน่นะ่ของแท้ๆๆ ทัง้นัน้เลย ของแท้มี
คณุภาพมากน้อยแค่ไหน ถึงที่สดุเป็นพระอรหนัต์แล้วนะ จบเลย นัน่น่ะไม่คลาดเคลื่อน 
ธรรมะของพระพทุธเจ้าบอกอฐานะ อฐานะคือว่าเป็นไปไม่ได้ที่มนัจะเปล่ียนแปลง 
เป็นไปไม่ได้ที่มนัจะมีทกุข์ เป็นไปไม่ได้ อฐานะ ยกเว้นเลย อฐานะเป็นความจริงเลย ถ้า
เป็นความจริงอนันัน้มนัก็พ้นไป 
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แต่นี่ระหว่างก้าวเดิน จิตใจระหวา่งก้าวเดินมนัจะมีประสบการณ์อย่างนี ้ ฉะนัน้ 
ที่เขาท ามานีเ้ราชมว่าฟืน้จากสลบ ยงัดี ไม่สลบไสลไปกบัเขา ถ้าไปเจอนะ เวลามนัช็อก
แล้วมนัสลบไปเลย แล้วชีวิตจะป่ันป่วนไปเลย 

แต่ถ้ามนัฟืน้มาได้ ฟืน้มา ฟืน้มาได้ ฟืน้มาสู่ธรรม ฟืน้มาสู่สจัธรรม ฟืน้มาสู่ความ
เป็นธรรมของเรา แล้วอาศยัสิ่งนีไ้ง องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าบอกนะ เธอจงมี
ธรรมเป็นที่พ่ึงเถิด อย่ามีสิ่งอ่ืนเป็นที่พ่ึงเลย สจัจะความเป็นจริงเป็นที่พ่ึง เราท าความดี
งามเป็นที่พ่ึง นีเ่ราฟืน้จากความสลบไสลขึน้มา ฟืน้มาสู่ธรรม แล้วถ้าท าได้จริงนะ มนัจะ
เป็นประโยชน์กบัใจดวงนัน้ เอวงั 


