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พระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต 

 
ถาม-ตอบ ปัญหาธรรม วนัท่ี ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

ณ วดัป่าสนัติพุทธาราม (วดัป่าเขาแดงใหญ่) ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 

 

ถาม : “ขอยกเลิกค าถาม”  

เขาบอกค าถามครัง้ที่แล้วมาที่ว่าให้กดไว้นัน่น่ะ ถ้ามนักดไว้ เขาบอกว่าเขาเข้าใจแล้ว 
ค าถามนะ ขอยกเลิกค าถาม แต่มนัเป็นค าถามใหม่ไง ขอยกเลิกค าถาม แต่มนัเป็นประเด็นน่ะ  

“ขอยกเลิกค าถาม เพราะเข้าใจแล้วค่ะ เข้าใจว่ากามตณัหาเป็นมรรค ถ้าสมจุเฉทจะ
เกิดขึน้แค่ครัง้เดียว” 

ตอบ : นี่เขาถามมา ถามเยอะมาก แต่เวลาถามแล้ว เวลามีปัญหาขึน้มามนัแบบว่าเขา
ไปค้นคว้าในเว็บไซต์เรา เขาฟังเยอะมาก พอเขาฟังไปแล้วเขาบอกเขาเข้าใจ  

เพราะในเว็บไซต์นะ เราจะอธิบายธรรมะไว้หลากหลาย เพราะคนถามมา คนทีเ่ขา
ศรัทธาใหม่ คนที่เขาเร่ิมประพฤติปฏิบตัิ เขากถ็ามมา คนที่ปฏิบตัิไปแล้วติดขดัสิ่งใด เขาก็ถาม
มา คนที่ปฏิบตัิไปแล้วมนัเคยหาครูบาอาจารย์มาเยอะมาก แล้วฟังแล้วสบัสน ก็ถามมา ค าถาม
มนัหลากหลาย ถ้าค าถามหลากหลาย เราก็จะตอบไปหลากหลาย 

แล้วเราอยู่กบัครูบาอาจารย์มา เพราะครูบาอาจารยน์ะ หลวงตาเนีย่ท่านอยู่กบัหลวงปู่
มัน่ หลวงปู่ มัน่เวลาใครมาถามปัญหามนัเฉพาะคนๆ มนัมีอปุสรรคไปทัง้นัน้น่ะ มนัติดขดัไป
ทัง้นัน้ แล้วท่านแก้เฉพาะคน ฉะนัน้ หลวงปู่ มัน่ท่านถึงพดูไง “แก้จิต แก้ยากนะ แก้จิตแก้

ยากนะ” แก้จิตคือแก้ความสงสยั  

ฉะนัน้ พอแก้ความสงสยั คนเรามนัสงสยัหลากหลาย ความสงสยัมนัมีมหาศาลเลย 
แล้วคนสงสยัมนัก็สงสยัจากพืน้ฐานแตกต่างกนั ถ้ามนัสงสยัจากพืน้ฐานแตกต่างกนั เวลาจะ



ชอบธรรม ๒ 
 

©2022 www.sa-ngob.com 

ตอบปัญหาก็ตอบปัญหาเพ่ือให้เขาเข้าใจ เพ่ือให้เขาเข้าใจปัญหานัน้ คือเขา ปลดเปลือ้งความ
ติดขดัปัญหานัน้ แล้วเขาจะได้ก้าวเดินต่อไป 

ฉะนัน้ เวลาไปฟังในเว็บไซต์เรามนัจะหลากหลายมาก แล้วฟังแล้วอนัไหนชอบใจ อนั
ไหนถกูใจ เขาบอก เออ! เข้าใจ อนัไหนไม่ถกูใจก็หลวงพ่อพดูผิด หลวงพ่อโอ้โฮ! เที่ยวโจมตี คน
นู้น คนนี ้เวลาถ้ามนัไม่พอใจนะ แต่ถ้ามนัพอใจบอก “อู้ฮู! หลวงพ่อพดูดีมาก”  

อนันีพ้อเขาเข้าไปฟังมาก พอฟังมากมนัถึงค าถามมานี่ไง เวลาเขาถามปัญหามา เขาก็
ติดขดัมาตลอด แต่พอเขาถามมาแล้วเขาบอกเขายกเลิกค าถาม เพราะเข้าใจแล้ว เข้าใจว่า 
“กามตณัหาเป็นมรรค ถ้าสมจุเฉทจะเกิดขึน้เป็นครัง้เดียว”  

อนันีก้็เลยเป็นประเด็นใหญเ่ลย เป็นประเดน็ใหญ่ เพราะกามตณัหาเป็นมรรค มนัเป็น
มรรคตรงไหน ชื่อมนัก็บอกแล้วว่ากาม กามตณัหา ถ้ากามมันก็เป็นกาม กามก็เป็นกิเลสอยู่
แล้ว ยิ่งตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา ตัณหามันก็เป็นกิเลสทัง้นัน้ ฉะนัน้ สิ่งนีม้ันจะ
เป็นมรรคไปได้อย่างไรล่ะ สิ่งนีม้ันเป็นมรรคไปไม่ได้ ถ้ามันเป็นมรรคไปไม่ได้ มันเป็น
กิเลสชัดๆ ช่ือมันก็บอกอยู่แล้วว่ากิเลส แล้วมันบอกเป็นมรรคได้อย่างไร 

แต่เพราะว่าไปฟังในเว็บไซตเ์ราเยอะมากไง ก็เลยบอกว่ากามตณัหาเป็นมรรค ถ้าเขา
บอกกามตณัหาเป็นมรรค เราเข้าใจว่า เวลาเราตอบปัญหา ถ้ามีคนเขาเห็นโทษไง คนเห็นโทษ
คือเขาตกขอบหรือไปข้างใดข้างหนึ่ง จะตกขอบไปเลยนะ แบบว่าซ้ายตกขอบ ขวาตกขอบ ไม่มี
ปัญหาหรอก ไอ้เผด็จการน่ะ ซ้ายตกขอบ ขวาตกขอบ เห็นไหม มนัใช้ประโยชน์ไม่ได้ มนัใช้
ประโยชน์ไม่ได้หรอก ไอ้นี่ก็เหมือนกนั เวลาคนจะปฏิบตัิแล้วก็พยายามจะท าให้ดี ทกุอย่างด ี
เห็นไหม  

ฉะนัน้ กรณีนีเ้รายกประเด็นของพระโมคคลัลานะ พระ โมคคลัลานะเป็นพระอรหนัต์นะ 
เป็นอคัรสาวกเบือ้งซ้าย พอเบือ้งซ้าย อยู่ในธรรมบท เวลาท่านธุดงค์ไป ท่านเผยแผ่ธรรมไป ไป
พกัตามบ้านเรือนของคน มนัมีผู้หญิงคนหนึ่งให้เป็นทีพ่กั พระโมค- คลัลานะ ท่านไปพกัที่นัน่ 
ผู้หญิงคนนัน้ชอบใจพระโมคคลัลานะ ก็พยายามจะมามีเพศสมัพนัธ์กบัพระโมคคลัลานะ 

พระโมคคลัลานะพยายามห้ามแล้วห้ามอีกๆ เพราะพระโมคคลัลานะเป็นพระอรหนัต์ ผู้
มีฤทธ์ิ เขาก็พยายามไง เขาถกูใจพระโมคคลัลานะ จนสดุท้ายพระโมคคลัลานะท่านก็เลยหลดุ



ชอบธรรม ๓ 
 

©2022 www.sa-ngob.com 

ปากไง บอกว่า “เน่า” อวยัวะนีเ้น่าหมดเลย มีหนอนออกมาตามอวยัวะ ทัง้หมดเลย ตาม
อายตนะเนี่ย พระโมคคลัลานะก็สงสารเขามาก เพราะท่านเป็นพระอรหนัต์ ทา่นก็ปรารถนาดี
ทัง้นัน้ ท่านปรารถนาดี ท่านอยากจะให้เขาเข้าใจ ให้เขามีคณุธรรม แต่จิตใจของเขาคิดไปแต่
อย่างนัน้ 

ทีนีพ้อเห็นอย่างนัน้นะ อยากจะช่วยเหลือเขา เพราะท่านมีฤทธ์ิ ท่านพดูค าไหนเป็นค า
นัน้น่ะ ท่านบอกเน่า มนัก็เลยเน่าเลย เน่ามนัก็มีพวกหนอนไช เขาก็โอดครวญร้องเจ็บปวดมาก 
ก็ไปเฝา้องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า บอก “ข้าพเจ้าท าอย่างนีม้า แล้วมนัเป็นกรรม 
ข้าพเจ้าสงสารเขานกั ข้าพเจ้าอยากจะแก้ไขเขา” 

องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าบอก “กรรม เขากรรมหนกั มนัแก้ไม่ได้หรอก เขาจะ
ถวายกามพระอรหนัต์” 

“ถ้ามนัมีกรรมหนกัขนาดนัน้ มนัหนกัขนาดไหน” 

องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าบอกว่า “มนัหนกัยิ่งกว่าแผ่นดิน”  

“อย่างนัน้ก็ขอดแูผ่นดิน”  

ก็เลยเหาะออกไปไง ที่พระโมคคลัลานะหลงทิศๆ ก็เหาะ ออกไป องค์สมเดจ็พระ
สมัมาสมัพทุธเจ้าสัง่ไว้นะ สัง่บอกว่า “เวลาเธอออกไป ถ้าเห็นแผ่นดินนีเ้ท่าใบมะขาม เธออย่า
ไป มากกว่านัน้นะ ถ้าออกไปแล้วมนัจะหลดุไปเลยไง”  

พระโมคคลัลานะก็ไปเร่ือย พอขึน้ไปมนัก็เหมือนสมยัเรานี่ยานอวกาศออกจากโลกไป 
มนัก็เห็นโลกมนัสวยงาม ทีนีไ้ปเร่ือยๆ หลดุไปเลย แล้วนี่กรณีนีก้รณีหนึ่ง 

ทีนีเ้วลากลบัมาแล้วก็มาเฝา้องค์สมเด็จพระสมัมาสมั-พทุธเจ้า บอกว่า “อู้ฮูย! กามนี่มนั
มีโทษมาก เร่ืองกามราคะโทษมหาศาล ท าให้เกิดปัญหาโลก ๓ โลกธาต ุ เร่ืองกามราคะมนัมี
โทษมาก” ก็เพ่งแต่ว่ากามราคะมีโทษมาก 

องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าเตือนสติไง “โมคคลัลานะ เธออย่าบอกว่ากามมนัมี
โทษอย่างเดียวไม่ได้นะ องค์สมเด็จพระ- สมัมาสัมพทุธเจ้าคือตวัท่านเอง องค์สมเด็จพระ
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สมัมาสมัพทุธเจ้าก็เกิดจากกาม มนษุย์เราเกิดจากกาม พ่อแม่ไม่มีเพศสัมพนัธ์จะเกิดเป็นคน
ขึน้มาได้อย่างไร” 

ฉะนัน้ บอกว่า เราก็เกิดจากกาม เราเกิดจากโลก เราเกิดจากกาม เรากเ็กิดจากกาม จะ
บอกอย่างเดียวว่ามนัมีโทษ มนั ผิดไปหมดเลย มนัใช้ไม่ได้หมดเลย แล้วมนษุย์เกิดมาจากไหน
ล่ะ  

นี่ไง เวลาองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าเตือนพระ โมคคลัลานะ พระโมคคลัลานะก็
เลยเข้าใจขึน้มาได้ พอเข้าใจได้ มนัเป็นผลของวฏัฏะ คือมนัเป็นธรรมชาติอนัหนึ่ง ใช้เป็น
ประโยชน์ เพราะองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าเกิดมาแล้วเป็นองค์สมเด็จ-พระสมัมาสมั
พทุธเจ้า พระเทวทตัก็เกิดมาเหมือนกนั แต่เป็น เทวทตันี่เกิดมาจากไหน เกิดมาจากกาม  

แต่ถ้าเกิดมาจากกาม เอากามมาท าคณุงามความดีไง นี่ไง แล้วเวลากามท าคณุงาม
ความดี มนัก็เป็นเร่ืองปัญหาของโลก ใช่ไหม ปัญหาของโลกเขาเรียกกามคณุ ๕ กามคณุ ๕ ดสูิ 
เวลา ชาติตระกูลของเรา เศรษฐี โอ้โฮ! เขาอยากมีลกู เขามีลกูยากมากเลย จนเดี๋ยวนีม้นัต้อง
อุ้มบุญกนัน่ะ นี่ไง เพราะถ้ามนัเกิดกามคณุ ถ้ามนัเกิดมาแล้วมาช่วยเชิดชชูาติตระกูล เกิด
มาแล้วมาส่งเสริม มาท าคณุงามความดี เห็นไหม นี่กามคณุ ๕ 

เวลาคนเกิดมาในตระกูลใดก็แล้วแต่ เด็กเกิดมาเป็นผู้ชาย โอ้โฮ! เขาจะยกย่อง เขาจะ
สรรเสริญ เขาจะจดัเลีย้งมหาศาลเลย กามคณุ ๕ กามคณุ ๕ มนัเป็นคณุของโลก มนัเป็นคณุ
ของครอบครัว มนัเป็นคณุ  

กามคณุ ๕ มนัเป็นมรรคตรงไหน มนัเป็นเร่ืองโลกๆ มนัเป็นมรรคไม่ได้หรอก มนัเป็น
มรรคไม่ได้ เพราะศาสนาไหนไม่มีมรรค ศาสนานัน้ไม่มีผล องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธ
เจ้าเกิดมาแล้วเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ ถ้าไม่มาตรสัรู้ด้วยมรรคญาณกไ็ม่เป็นองค์สมเดจ็พระ
สมัมาสมัพทุธเจ้า มรรคนัน้คือมรรค 

แต่เกิดมา คนดีเกิดมาในโลกมนัเป็นกามคณุ ๕ มนัเป็นคณุ แต่ถ้ามนัเป็นโทษล่ะ เป็น
โทษก็ฆ่าฟันกนัน่ะ ผิดใจกนั ท าร้ายกนันัน่ก็เพราะกาม กามท าโทษ กามมนัท าให้จิตใจคนเจ็บ
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ช า้น า้ใจ กามท าให้คนเจ็บปวด กามท าให้คนฆ่าฟันกนัเพ่ือแย่งชิงกนั นัน่กามมนัเป็นโทษ กาม
คณุ ๕ เป็นกามเป็นเร่ืองของโลก มนัไม่เกี่ยวกบัมรรค กามมนัก็เป็นกาม  

ดเูวลาประพฤติปฏิบตัิขึน้ไปเขาเรียกว่าวตัถกุาม วตัถขุ้าวของ รถ อยากได้รถสวยๆ 
อยากได้เพชรนิลจินดา นี่วตัถกุาม อยากได้วตัถกุาม แล้วกิเลสกามล่ะ มนัเป็นกิเลสทัง้หมด มนั
จะเป็นมรรคได้อย่างไร มนัเป็นมรรคไปไม่ได้ 

ทีนีป้ระเด็นนี ้ เวลาไปฟังในเว็บไซต์เรามนัหลากหลาย มนัหลากหลายเพราะเวลาคน
ถาม คนถามเขามีมมุมองอย่างไร พระโมคคลัลานะเป็นพระอรหนัต์นะ มีฤทธ์ิมีเดชนะ แต่ความ
ละเอียดรอบคอบยงัไม่เท่าองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจ้า 

ทีนีอ้งค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า ถ้าสิ่งที่เป็นโลกก็เป็นเร่ืองโลก เป็นโลก บุญไง 
ศีลธรรม ศีลธรรมจริยธรรมมนัเป็นเร่ืองของโลก วฒันธรรมมนัเป็นความดีทัง้นัน้น่ะ แต่ถ้าคน
เอาไปใช้ในทางที่ผิด ค าว่า “ใช้ในทางที่ผิด” คือใช้ด้วยกิเลสตณัหาความทะยานอยาก เร่ือง
ตณัหาๆ อย่างนีม้นัก็เป็นโทษ มนัเป็นโทษ มนัเป็นโทษมนัก็เป็นกิเลส มนัเป็นกเิลส มนัไม่ใชเ่ป็น
มรรค 

ฉะนัน้ เวลาโลกเป็นกนัแบบนีไ้ง ฉะนัน้ เวลาอธิบาย อธิบายให้คนเข้าใจ ฉะนัน้ เลย
ค าถาม ถามมาบอกว่า “เดี๋ยวนีเ้ข้าใจแล้ว กามตณัหาเป็นมรรค” ปวดหวัเลย คือฟังไม่ได้ศพัท์
หรือวฒุิภาวะไม่พอ ถ้าวฒุิภาวะพอ เขาพดูเพ่ืออะไร พดูเพ่ือใคร นัน่มนัอีกเร่ืองหนึ่งนะ ฉะนัน้ 
บอกว่าถ้ากามตณัหาเป็นมรรค เราก็พดูไว้เยอะ เราพดูไว้เยอะมากในการตอบปัญหาเนี่ย 

ในการตอบปัญหา เวลาเร่ืองของทางโลก เห็นไหม กามเนี่ย องค์สมเด็จพระสมัมาสมั
พทุธเจ้ากเ็กิดจากกาม สามเณรราหลุกเ็กิดจากกาม มนษุย์เกิดจากกามทัง้นัน้ เกิดจากพ่อจาก
แม่ แต่เกิดมาแล้วจะท าดีท าชัว่ล่ะ เกิดมาแล้วเราสร้างบุญกุศลอย่างไร นัน้มนัเป็นเร่ืองของ
วฏัฏะ ฉะนัน้ เวลาสงัคมกเ็ป็นปัญหาของสงัคมใช่ไหม 

แต่ถ้าเวลาจะมาประพฤติปฏิบตัิ เวลาคนเราจะประพฤติปฏิบตัิ เราหาครูบาอาจารยไ์ด้
ยาก พอหาครูบาอาจารย์ได้ยากนะ เวลาถ้าเรามีครูมีอาจารย์ เห็นไหม เวลาหลวงปู่ มัน่ท่าน
ธุดงค์ไป กบัหลวงปู่ เสาร์ ไปหมู่บ้านใด ชาวบ้านเขาจะเอาลกูเอาหลาน มาฝาก เอาลกูเอา



ชอบธรรม ๖ 
 

©2022 www.sa-ngob.com 

หลานมาศึกษา พอศึกษาไปเขาจะมีแนวทางของเขา ถ้าเขามีแนวทางของเขา เขาก าหนดลม
หายใจเข้านกึพทุ ลมหายใจออกนึกโธ เขาฝึกหดัไป 

อย่างแม่ชีแก้ว แม่ชีแก้วก็หลวงปู่ มัน่ธุดงค์มา มาเจอแม่ชีแก้ว ตอนนัน้ยงัเป็นเด็กๆ อยู่ 
แล้วเวลาภาวนาไปแล้ว ท่านบอกเลย ถ้าเป็นเด็กผู้ชาย เราจะเอาไปด้วยเพราะมีแวว แต่นี่เป็น
ผู้หญิง เอาไปแล้วล าบาก ถ้าจะมีครอบครัวก็มีไปเถอะ แม่ชีแก้วน่ะ แต่สดุท้ายแล้วจะมีคนมา
แก้ไข นี่ไง เวลามีครูบาอาจารย์ธุดงค์ไปตามหมู่บ้านใดได้ไปวางรากฐานใด คนที่
ประพฤติปฏิบัติเขาก็มีแนวทางของเขา 

แต่ในปัจจุบนันีโ้ลกมนัเจริญไง เวลาปฏิบตัิเขาก็ศกึษากนัในทางอภิธรรม ในทาง
อภิธรรมเขาบอกว่ามีความอยากปฏิบตัิไม่ได้ ปฏิบตัิต้องไม่มีความอยาก ความอยากเป็นกิเลส 
ก็เลยรู้ตวัทัว่พร้อม ก็ล็อกจิตเอาไว้เลย ห้ามขยบัหมดเลย รู้เท่าทนัไปหมดเลย มนัก็คาอยู่นัน่ 
มนัเป็นอารมณ์อารมณ์หนึ่ง แต่ถ้าพออารมณ์หนึ่งนะ ถ้าเขาก็บอกว่าอยากปฏิบตัิไม่ได้ แล้วก็
บอกว่าเวลาใครหายใจ เข้านกึพทุ หายใจออกนึกโธ บอกนี่มนัไม่ใช่ เพราะมนัมีความอยาก 
ต้องใช้ปัญญาไล่ไม่ให้มีความอยาก 

นี่ไง ตรงนีจ้ะเข้า บอกว่า ความอยาก เห็นไหม ความอยาก ความอยากประพฤติ 
อยากปฏิบัติ อยากท าความดี ความอยากเป็นความเพียรน่ีเป็นมรรค เป็นมรรคมันเป็น
ตรงนี ้ เป็นมรรคเป็นที่เราอยากท าคุณงามความดี แต่ถ้าเราอยากเกเร อยากกลัน่แกล้งคน 
อนันีเ้ป็นมรรคไหม เป็นกเิลส 

มนัต้องแยกตรงนี ้ที่ว่ากามตณัหาเป็นมรรคมนัไม่มีหรอก กามมนัก็เป็นกิเลสอยู่แล้ว ยิ่ง
ตณัหาความทะยานอยากยิ่งกิเลสไปหมดเลย แล้ว “กามตณัหาเป็นมรรค เข้าใจแล้วค่ะ” นี่
เข้าใจอะไร เข้าใจว่ากิเลสเป็นธรรมหรือ ไปเข้าใจอย่างนีไ้ด้อย่างไร แต่ที่เราตอบปัญหา เราพดู 
ประสาเรา เราก็จ าขีป้ากหลวงตามาตอบทัง้นัน้น่ะ 

หลวงตานะ เราซาบซึง้ท่านมาก บุคคลที่ปิดทองหลงัพระ หลวงปู่ มัน่ หลวงตา ปิดทอง
หลงัพระ สมยั ๑๔ ตลุา เห็นไหม เขาบอกพ่อแม่ไม่มีบุญคณุ พ่อแม่ก็มีความสนกุสนานเท่านัน้ก็
เกิดลกู ท่านถงึได้เขยีนหนงัสือว่า อันชนกชนนี ผู้ที่มบีุญคุณ นัน่น่ะท่านฝืนกระแสสงัคม ท่าน
พยายามบอกว่า พ่อแม่ไม่มีบุญคณุได้อย่างไร พ่อแม่เป็นพระอรหนัต์ของลกู ชีวิตนีไ้ด้มาจาก
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พ่อแม่ พ่อแม่จะไม่มีบุญคณุอย่างไร ท่านเขียนหนงัสือนะ แล้วก็ออกไปในสงัคม เพ่ือให้กระแส
ที่บอกว่าพ่อแม่ไม่มีบุญคณุ ทกุคนเกิดมา มีเสรีภาพ มีสิทธิเท่ากนันัน่น่ะ... มนัพดูไปน่ะ 

นีใ้นกรณีหนึง่ เวลากระแสสงัคมที่มนัมีกระแสรุนแรงมา หลวงตาท่านจะเอาธรรมะของ
ท่านออกเจือจานเพ่ือประโยชนก์บัโลก ผู้ปิดทองหลงัพระ ในปัจจุบนันีม้นัมีกระแส ก่อนหน้านี ้
มนัมีกระแสที่ว่า อยากปฏิบตัิไม่ได้ ไอ้พวกพทุโธมนัมีความอยาก มนัเป็นไม่ได้ ต้องรู้เท่าทนั ไม่
มีกิเลสเลย ไม่มีความอยากเลย มนัถึงจะปฏิบตัิได้ 

หลวงตาท่านถึงพดูว่าอย่างนีไ้ง บอกว่า ความอยากที่เป็นมรรคมันมี ความอยากที่
จะท าคุณงามความดี ความอยากที่จะปฏิบัติมันเป็นมรรค ถ้าเราไม่อยาก ไม่ขวนขวาย ไม่
จริงจงัเลย การปฏิบตัิของเรามนัก็ลุ่มๆ ดอนๆ เหมือนเราท างานอะไรโดยที่ไม่ตัง้ใจ ท าโดยไม่
ตัง้ใจ ท าโดยความขาดสติ อนันัน้น่ะ อย่างนัน้น่ะมนัเป็นกิเลส 

แต่ถ้าเราตัง้สติ เราฝึกหดัสติ แล้วเราอยากท า เราอยากจะปฏิบตัิ เราก็หายใจเข้านึกพทุ 
หายใจออกนึกโธ อนันีม้นัเป็นความเพียรชอบ ความเพียร ความวิริยะ ความอตุสาหะ นี่เป็น
มรรค มรรคมนัเป็นตรงนี ้ไม่ใช่กามตณัหาเป็นมรรค ปวดหวัเลย ถ้ากามตณัหาเป็นมรรค โอ้โฮ! 
กรรมฐานโง่กนัขนาดนีเ้ชียวหรือ กรรมฐานจะบอกว่าตวักิเลสจริงๆ มนัเป็นมรรคขึน้มาได้
อย่างไร ตวักิเลสมนัเป็นมรรคไม่ได้ กเิลสมนัเป็นกิเลสอยู่แล้ว  

โจรมนัก็เป็นโจรอยู่แล้ว ถ้าโจรกลบัใจกเ็ร่ืองหนึง่ แตโ่จรมนักลบัใจหรือยงั เห็นโจรหรือ
ยงั รู้จกัโจรหรือยงั แล้วบอกโจรกลบัใจได้อย่างไร โจรมนัยงัไม่ได้กลบัใจ เรายงัไม่รู้จกัโจรเลย 

แต่ถ้าเราไปเห็นใจของเรา เราพิจารณาของเราเป็นสมาธิขึน้มา นี่มนัไม่ใช่ กามตัณหา
เป็นมรรคไม่ได้ มรรคก็เป็นมรรค มรรคมันถึงว่าสติชอบ สมาธิชอบ ปัญญาชอบ งาน
ชอบ เพียรชอบ ความชอบธรรมอันนัน้มันถึงเป็นมรรค มรรคมันเป็นมรรค ๘ มรรค ๘ 
สมาธิชอบ ความสงบที่ชอบธรรม ความสงบที่ไม่ชอบธรรมมันก็ไม่ใช่มรรค ความเพียร
ของเรา ความเพียร ความวิริยะ ความอุตสาหะของเรามันจะเป็นมรรค นีว่้าเป็นมรรคๆ 
ไง 

เวลาคนท ามาหากินเป็นมรรคไหม คนที่ท างานสจุริตเป็นมรรค แต่เป็นฆราวาส เป็น
มรรคของโลก แต่เวลาจะประพฤติปฏิบตัิมนัเป็นอาหารของใจ ความเพียรอนันี ้ เห็นไหม อาชีพ
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ชอบ อาชีพในการประพฤติปฏิบตัิ มรรคมนัก็มีมรรคหยาบ มรรคละเอียด ถ้ามรรคหยาบๆ เขา
ท าคณุงามความดีของเขาเป็นมรรค ถ้าเป็นมรรคอย่างนัน้ก็มรรคเพ่ือชาติ เพ่ือตระกูล เพ่ือโลก 
มนัไม่ใช่มรรคเพ่ือช าระล้างกิเลส 

ถ้ามรรคช าระล้างกเิลส มนัต้องมีศีล มีสมาธิ มีปัญญา มนัเป็นมรรค เห็นไหม แล้วโสดา
ปัตติมรรค สกิทาคามิมรรค อนาคามิมรรค อรหตัตมรรค มนัยิ่งไปใหญ่เลย โอ๋ย! มนั
หลากหลายมาก 

แต่นี่ก าปัน้ทบุดินเลย อนันีเ้ราต้องแก้ก่อน บอกเขาเข้าใจ แล้วเขียนมาอย่างนี ้พอเข้าใจ
นี่แสดงว่าพระสงบก็ยอมรับความเข้าใจอนันีใ้ช่ไหม... ไม่ใช่! 

เราถึงบอกว่าย้อนกลบัไปในเว็บไซต์เรา เว็บไซตเ์รามนัตอบ ตอบปัญหาเยอะมาก แล้ว
ตอบปัญหานี่มนัอยู่ที่วฒุิภาวะของคน คนที่มนัสงสยัแค่ไหน คนก็สงสยัเร่ืองทางโลก เร่ืองอาชีพ 
ก็ไปอย่างหนึ่ง สงสยัเร่ืองชีวิต ชีวิตมนัทกุข์มนัยาก ชวีิตมนักดดนั นัน่ก็ตอบปัญหาไปอย่างนัน้ 
แต่ถ้ามนัละเอียดขึน้มาก็อีกเร่ืองหนึง่ 

ทีนีเ้ราตอบปัญหาไปหลากหลาย ไอ้นี่ไปถงึก็เป็นวิทยาศาสตร์ สตูรส าเร็จ อย่างนีค้ือ
อย่างนี ้ไม่มีหยาบ ไม่มีละเอียด ว่าไปเลย “กามตณัหาเป็นมรรค รู้แล้วว่ากามตณัหาเป็นมรรค” 
เป็นกิเลส ไม่มีมรรค  

มรรคคือเพียรชอบ งานชอบ ระลึกชอบ สติชอบ ปัญญาชอบ ความชอบธรรมถึงจะเป็น
มรรค แล้วบอกว่า “ถ้าสมจุเฉทเกิดเพียงครัง้เดียว” แล้วมนัสมจุเฉทจริงหรือเปล่าล่ะ มนักิเลส
ประหารหรือสมจุเฉทปหาน มนัมีครัง้เดียว ใช่ มนัมีครัง้เดียว แต่มีครัง้เดียวมนัต้องคนเป็นไง  

คนเป็นแบบที่หลวงตาท่านไปหาหลวงปู่ มัน่นัน่น่ะ ท่านบอกว่า เวลามนัพิจารณากายไป
แล้ว พิจารณาเป็นธาตไุปหมด โอ๋ย! มนัขาดไป โอ๋ย! มนัเวิง้ว้างไปหมด แล้วก็ไปกราบหลวงปู่
มัน่ หลวงปู่ มัน่บอก “เออ! เหมือนเราเลยที่ถ า้สาริกา แต่ของมหาไม่มียักษ์ ของเรามี
ยักษ์”  

มนัมีปัญญาการไล่เข้าไปด้วยศีล ด้วยสมาธิ ด้วยปัญญา ไล่อะไร ไล่สงัโยชน์ ไล่ความ
ผกูพนัน่ะ เวลามนัปล่อย ปล่อยมา เวลามนัขาด อารมณ์มนัแตกต่างกนั แล้วมนัซาบซึง้ มนั
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อยากได้อีก พออยากได้อีก ขึน้ไปหาหลวงปู่ มัน่ หลวงปู่ มัน่ก็ชม พอชมแล้ว ชมก็คิดว่ามนัมีอีก
ไง ก็ขึน้ไปอีก ท่านบอกว่ามีครัง้เดยีว ค าว่า “มีครัง้เดียว” มันต้องจริง มีครัง้เดียว พอมีครัง้
เดียวเพราะมันต้องจริง พอมีครัง้เดียวก็คิดว่ามีครัง้เดียว แล้วท่านก็เลยคิดว่าน่ีคือ
นิพพาน ก็หยุดอยู่ที่น่ัน ติดอยู่ ๕ ปี เพราะอะไร  

เพราะค าพดูนะ ค าพดูที่จะแก้ไขปัญหาหนึ่งวา่มีหนเดียว ค าว่า “มีหนเดียว” ก็มนัมีหน
เดียวหนนี ้ หนที่มนัช าระล้างกิเลสตรงนี ้ แต่กเิลสที่ละเอียดกว่าอยู่ครัง้นี ้ เราต้องขึน้ไปต่อสู้กบั
มนั ค าว่า “มีหนเดียว” ก็เลยเข้าใจว่าหนเดียวกเ็ลยหยดุไง ไม่ไปอีกไง แล้วกว่าจะดงึออกมา ดึง
บอกว่า ไอ้ข้างหน้ายงัมีอีก ข้างหน้ายงัมีอีก ๕ ปี เถียงกนัอยู่ ๕ ปี กว่าจะยอมรับ 

ไอ้นี่ก็เหมือนกนั บอกมีหนเดียวๆ มีเยอะแยะเลย พอพิจารณาไป มนัปล่อย คือมนั
เข้าใจ มนัปล่อย บอกว่ามีหนเดียว มนัยงัไม่ท าอะไรเลย บอกมีหนเดียว อนันีค้ือกิเลสประหาร
ไง กิเลสประหาร ไม่ใช่สมจุเฉทปหาน ถ้ากเิลสประหารมนัเป็นอย่างนี ้ 

ค าว่า “มีหนเดียว” หนเดียวอย่างไร ถ้ามนัจะมีหนเดียว อย่างที่ว่ามรรคมนัต้องมีผล ผล
เป็นโสดาบนั เป็นสกิทาคามี เป็นอนาคามี โอ้โฮ! มนัชดัเจนนะ มนัเป็นปัจจตัตงั เป็นสนัทฏิฐิโก 
เวลามนัเป็นจริงขึน้มา ดสู ิ ธรรมะขององค์สมเด็จพระสมัมาสมั-พทุธเจ้าบอกว่า ถ้าสมจุเฉท
ปหานมนัประหารมนัตดัขาดดัง่แขนขาด 

คนเราตดัแขนตดัขาตวัเองรู้ไหม ร่างกายของเรา แขนขามนัก็งอกมาจากไหล่ จาก
สะโพก มนัก็งอกมาจากล าตวั เวลาเราตดัออก เราจะรู้ไหม เวลาตดักเิลสออกจากใจ มนัจะรู้
ไหม มนัรู้ ถ้ามนัรู้ นัน่อย่างนัน้สมจุเฉทปหาน ไอ้นี่ไม่รู้ อะไรหายไปก็ไม่รู้ อะไรมีอยู่ก็ไม่รู้ แต่มนั
รวมลง มนัสว่างไปหมดเลย อย่างนีเ้ป็นสมจุเฉทปหานไหม 

ท่านบอกว่ามีหนเดียวๆ ค าว่า “มีหนเดียว” ใช่ มนัหนเดียว แต่มนัต้องชดัเจน ชดัเจน
เพราะอะไร ชดัเจนเพราะว่ามนัมีครูมีอาจารย์ ชดัเจนเพราะมนัมีครูมีอาจารยเ์ป็นคนชีน้ าอย่าง
หนึ่งนะ แตจ่ริงๆ ชดัเจนกเ็พราะว่าสจัธรรม ปัจจตัตงั สนัทิฏฐิโก เวลามนัเกิดมรรคเกิดผลใน
หวัใจ อนันีส้ าคญัที่สดุ เราเป็นคนท างานเอง แล้วมนัส าเร็จขึน้มาเอง อู้ฮู! มนัชดัเจนมาก 

ฉะนัน้ ถ้ามนัชดัเจนมาก ถ้ามีหนเดียวอย่างนีถ้กู เพราะ ค าว่า “มีหนเดียว” สมจุเฉท
ปหานมนัมีครัง้เดียว มนัท าให้คนปฏิบตัิผิดพลาดมาเยอะ เราแก้อยู่นี่เยอะมาก เวลามาแล้ว 



ชอบธรรม ๑๐ 
 

©2022 www.sa-ngob.com 

เคยเป็น มาแล้ว แล้วก็มัน่ใจว่าใช่ แล้วพอมาหาเรา บอกว่ามนัเสื่อมหมดแล้วแหละ แล้วจะท า
อย่างไรล่ะ ถ้าท าก็ต้องไปสร้างฐานอย่างนัน้ น่ะ ร้องไห้เลย บางคนนี่เจ็บช า้มาก คือว่าประมาท 
ปล่อยไง พอปล่อยแล้วจะไปเร่ิมต้นใหม่ มนัเป็นไปได้ยาก 

ไอ้ค าว่า “หนเดียวๆ” ผิดพลาดกนัมาเยอะ แล้วเราฟังอยู่นี่เยอะ แล้วพยายามจะกระตุ้น
เขา ให้เขาฟืน้ฟูขึน้มา ให้มีก าลงัใจขึน้มา 

ร้องไห้ ร้องไห้ เราก็เข้าใจ เพราะว่ากว่าจะท าได้อย่างนัน้น่ะ มนัลงทนุลงแรงไปมาก เรา
ทุ่มเทไป โอ้โฮ! หมดเนือ้หมดตวัเลย แล้วก็คิดแค่ว่าเรารวยแล้ว พอสดุท้ายแล้วสญูเปล่า แล้ว
บอกจะให้ท าอย่างไร ก็ต้องกลบัไปเร่ิมต้นตรงนัน้อีก ทนุก็ไม่มี ศรัทธาก็ไม่ไหว สติหรือมนัก็ไม่รู้
ไปอยู่ที่ไหนแล้ว จะต้องกลบัไปดงึมนักลบัมาอีก ร้องไห้ นี่ไง ถ้ากเิลสประหารเป็นแบบนี ้

อย่าไว้วางใจ ต้องตรวจสอบ ทดสอบ ต้องพยายามตรวจสอบตลอด ขณะที่เรา
ตรวจสอบ สติมันยังดีอยู่ สมาธิยังมีฐานอยู่ ปัญญามันยังสามารถใช้ใคร่ครวญได้ เรา
จะต้องก้าวเดินสืบต่อไป ตรงนีม้ันเป็นจุด จุดอันตราย  

เวลาภาวนา จุดนีอ้นัตรายมาก อนัตรายคือว่าไม่เคยได้ก็ไม่ได้ พอได้หนสองหนมนัเป็น
แนวทาง มนัยงัไม่สมจุเฉท แต่ตวัเองว่ามีหนเดียว เพราะอะไร เพราะฟังเทศน์หลวงพ่อไว้เยอะ 
หลวงพ่อบอกมีหนเดียว หนกู็เลยหนเดียวเลย หนเดยีวก็คะม า อยู่นัน่ หงายท้องอยู่นู่น ขึน้มา
ไม่ได้อีกต่างหาก นี่ไง ถึงบอกว่า ถ้ามนัไม่ชอบธรรม มนัไม่ชอบธรรม  

ฉะนัน้ ถ้ามนัชอบธรรม มนัจะชอบธรรม เวลาเขาว่าเขาเข้าใจ แต่เราเข้าใจนี่ ต้องมาพดู
อยู่นี่ เข้าใจ เข้าใจของเขา แต่ไม่ใชเ่ข้าใจของเรา อนันีเ้ร่ืองหนึง่นะ ยกเลกิค าถาม เลยมีค าถาม
ใหม ่“กามตณัหาเป็นมรรคหรือเปล่าคะ ถ้าสมจุเฉทปหานมีครัง้เดียวใช่ไหมคะ” จบ นี่ตอบแล้ว  

ถาม : เร่ือง “อนาคามิมรรคต้องพิจารณาอสภุะอย่างเดียวหรือครับ” 

กราบนมสัการหลวงพ่อที่เคารพ ค าถาม ๑. อนาคามิ-มรรคต้องพิจารณาหรือต้องเห็น
อสภุะอย่างเดียวเท่านัน้หรือครับ หรือพิจารณาอย่างอ่ืนก็ได้ด้วย  

ตอบ : พดูถึงถ้าเป็นอนาคามิมรรค เราต้องยกค าวา่ “อนาคาม-ิมรรค” นีไ้ว้ก่อน ก็
เหมือนเขาบอก จะพดูถึงว่าถ้าใครเข้าฌานสมาบตัิได้ อย่างน้อยต้องเป็นพระอนาคามีนะ แล้ว



ชอบธรรม ๑๑ 
 

©2022 www.sa-ngob.com 

ฉันเข้าสมาบตัิได้ ฉันเป็นพระอะไร เขาอยากโฆษณาว่าเขาได้อนาคามีไง จะบอกตรงๆ เขาก็มี
ความละอาย เห็นไหม จะบอกเลยว่า ถ้าใครผู้ใดเข้าฌานสมาบตัิได้ นิโรธสมาบตัิได้ อย่างน้อย
ต้องเป็นพระอนาคามี แล้วมีพระองค์นัน้องค์หนึ่งเข้าสมาบตัิได้ประจ าเลย จะเป็นพระอะไร เขา
อยากจะโฆษณาว่าเขาเป็นอนาคาม ี

อนันีก้็เหมือนกนั “อนาคามิมรรคต้องพิจารณาอสภุะอย่างเดียวเท่านัน้หรือครับ” แล้ว
ใครจะตอบเร่ืองอนาคามีล่ะ ใครเป็นล่ะ ตอบไปมนัก็ โอ้ว! อนันีห้น้าม้าหรือเปล่าวะ เป็นหน้าม้า
หรือเปล่า อนาคามิมรรคต้องพิจารณาอสภุะอย่างเดยีว แล้วใครจะตอบล่ะ มนัก็เหมือนกบั
แหม! ถ้าใครเข้าฌานสมาบตัิได้จะเป็นพระอนาคาม ี แล้วมีเข้าได้บ่อยๆ แล้วฉันเป็นพระอะไร
ล่ะ  

มนัมีเลศนยั ถ้าความมีเลศนยันะ ฉะนัน้ เวลาเราตอบปัญหาเราจะพดูประจ าว่า เราจ าขี ้
ปากหลวงตามาตอบทกุที เราจ าขีป้าก หลวงตาพดูไว้แล้วเราจ ามา เวลาตอบไปนี่ต้องมีหลวง
ตา มีหลวงปู่ มัน่เป็นผู้รับผิดชอบ เราไม่เกี่ยว 

ฉะนัน้ นี่พดูถึงว่า “อนาคามิมรรคต้องพิจารณาอสภุะอย่างเดียวหรือไม่ครับ” 

ถ้าพดูถึงการประพฤติปฏิบตัิ ในธรรมะขององค์สมเดจ็-พระสมัมาสมัพทุธเจ้า ในของครู
บาอาจารย์ของเรา เห็นไหม สติปัฏฐาน ๔ สติปัฏฐาน ๔ กาย เวทนา จิต ธรรม การพิจารณาสติ
ปัฏฐาน ๔ เห็นไหม ทกุข์ในทกุข์ เวลาพิจารณาทกุข ์ พิจารณา เห็นไหม พิจารณาอริยสจั ๔ 
ทกุข์ สมทุยั นิโรธ มรรค ใน สติปัฏฐาน ๔ ถ้าในสติปัฏฐาน ๔ มีกาย มีเวทนา มีจิต มีธรรม  

ฉะนัน้ เวลาพิจารณา เขาว่า “๑. อนาคามิมรรคต้องพิจารณาหรือต้องเห็นอสภุะอย่าง
เดียวหรือเปล่าครับ” 

นี่ไง ถ้ามนัพิจารณาสติปัฏฐาน ๔ ถ้ามนัพิจารณากาย ถ้าพิจารณากายมนัก็เป็นอสภุะ 
ถ้าพิจารณากายเร่ิมต้น เร่ิมพิจารณากายก็กาย พิจารณากายเห็นกายตามความเป็นจริง 
พิจารณากาย เห็นกายเป็นธาต ุ๔ ถ้าพิจารณากายตอ่เนื่องไป มนัก็เป็นอสภุะ นี่ไม่ต้องให้ใคร
มาพดูเลย ถ้ามนัเป็นข้อเท็จจริงไง  
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เหมือนกบัว่าเราจะซือ้ทอง ๑ บาท ถ้าทอง ๑ บาท น า้หนกัของทอง ๑ สลึง มนัมีกี่กรัม
ล่ะ น า้หนกัของทอง ๒ สลึง มนัมีกี่กรัมล่ะ น า้หนกัของทอง ๓ สลึง มนัมีกี่กรัมล่ะ น า้หนกัของ
ทอง ๑ บาท มนัมีกี่กรัม มนับอกชดัๆ ของมนัอยู่แล้ว  

นี่การพิจารณากาย กายขัน้ตอนแรก กาย กายของโสดาบนั สกักายทิฏฐิ วิจิกิจฉา 
สีลพัพตปรามาส มนัมีความทิฏฐิความเห็นผิดในกาย แล้วพิจารณากายครัง้ที่ ๒ พิจารณากาย 
โดยสกิทาคามิมรรค ทองค า ๒ สลึง มนัมีน า้หนกัเท่าไรล่ะ พิจารณากายเข้าไป มนัมีคณุสมบตัิ
ของมนัอย่างไรล่ะ มนัเป็น โดยน า้หนกัของทอง  

ถ้าพิจารณากายถึงขัน้ที่ ๓ ขัน้อนาคามิมรรค มนักน็ า้หนกัของทอง น า้หนกัของการ
พิจารณากาย มนัก็เป็นอสภุะ โดยข้อเท็จจริงของมนั มนัเป็นของมนั มนัเป็นของมนัโดยมรรค 
มนัเป็นของมนัโดยข้อเท็จจริง มนัเป็นของมนัโดยอริยสจั มนัเป็นของมนัอย่างนัน้ 

ถ้ามนัเป็นของมนัอย่างนัน้ มีแต่เราต่างหากมีคณุสมบตัิท าอย่างนัน้ได้หรือเปล่า เรามี
คณุสมบตัิท าได้ขนาดนัน้หรือไม่ ถ้าเราไม่มีคณุสมบตัิท าได้อย่างนัน้ เราท าได้แค ่ ๒๕ 
เปอร์เซ็นต ์ทอง ๑ สลึง มนัก็มีคณุสมบตัิของมนัแค่ ๒๕ เปอร์เซน็ต์เท่านัน้ แล้ว ๒๕ เปอร์เซ็นต ์
มนัจะมีน า้หนกั ๕๐ เปอร์เซน็ต์ไปได้อย่างไร มนัเป็นไปไม่ได้  

ถ้ามนัเป็นไปได้ มนักเ็ป็นของมนั มนัเป็นของมนัโดยข้อเท็จจริง มนัเป็นของมนัโดยการ
กระท า มนัเป็นของมนัโดยวิทยาศาสตร์ โดยมรรค มนัเป็นอย่างนัน้ 

ฉะนัน้ เวลาพิจารณาถงึถ้าพิจารณากาย กายนอก กายใน กายในกาย มนัก็เป็นอสภุะ 
มนัเป็นอสภุะโดยข้อเท็จจริง มนั ไม่เป็นอสภุะโดยว่ากรรมฐานพดูอย่างนัน้ แล้วพระไตรปิฎก
บอก ว่า... ไม่ใช่ แล้วในบาลีพดูไปอีกอย่างหนึ่ง มนัไม่ใช่อย่างนัน้ ไอ้อย่างนีม้นัเป็นความเชื่อ 
มนัเป็นความเชื่อของเขา ความเชื่อของเขา เขาศกึษาของเขามา เขามีความเชื่อของเขา มนัเป็น 
กลุ่มก้อนของเขา 

แต่ในวงกรรมฐานมันไม่ใช่ความเชื่อ มันเป็นความจริง ความจริงที่ไหน ความ
จริงที่หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มั่นท่านประพฤติปฏิบตัิของท่านมา แล้วท่านก็วางแนวทาง
ให้เราประพฤติปฏิบัติ ถ้าใครไปรู้ไปเห็นเหมือนกัน ไปเห็นเท่ากนั มันก็มีคุณสมบัติ
เหมือนกัน ถ้าคณุสมบตัิเหมือนกนั แล้วมนัจะไปไหนล่ะ 
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นี่ไง แล้วบอกว่า “มนัต้องเป็นอสภุะหรือเปล่าครับ”  

ไม่ใช่ เอ็งเห็นอสภุะหรือเปล่า ถ้าเอ็งรู้เอ็งเห็นตามความเป็นจริงอย่างนัน้ มนัก็มี
คณุสมบตัิอย่างนัน้ มนัเหมือนกบัทองค า ๓ สลึง มนัก็มีน า้หนกัของมนัขนาดนัน้ ถ้าเป็นขนาด
นัน้มนัก็เป็นแบบนัน้ ค าว่า “อสภุะๆ” ไม่ใช่เราพดูกนัเอง ไม่ใช่ว่าเราต้องการให้มนัเป็นอย่างนัน้
จริง มนัไม่ใช่ มนัเป็นในคณุสมบตัิของตวัมนัเอง แล้วถ้ามนัเป็นคณุสมบตัิ นี่เขาเรียกเป็นมรรค 
ถ้ามรรค ปฏิบตัิไปแล้วมนัมีผลหรือไม่ 

แต่นี่มนัไม่เป็นอย่างนัน้ เพราะเราเป็นพระ ลกูศิษย์ลกูหา เยอะมาก เม่ือก่อนวยัรุ่นมา
หาเยอะมาก สมยัโต้แย้งกบัพระปราโมทย์ อู้ฮู! เพราะลกูศิษย์เขาเยอะ แล้วเขามาหาเราเยอะ
มาก ทกุคนจะพดูอย่างนี ้“กระผมพิจารณาอสภุะ กระผมพิจารณาอสภุะ”  

เพราะวยัรุ่นไง พวกวยัรุ่นมนัมี เห็นไหม เพศตรงข้าม เราอยู่ร่วมกนั พอจิตใจมนัไปเกาะ
เกี่ยวป๊ับ มนัก็พยายามจะรักษาตวัเองไง ก็พยายามจะมองเพศตรงข้ามว่าเป็นอสภุะ ใครๆ มา 
ก็ผมเพ่งให้เป็นอสภุะ ใครๆ มาก็ผมเพ่งให้เป็นอสภุะ ถ้ามนัเพ่งเป็นอสภุะได้มนัก็ดี แต่เรา
พยายามจะบอกว่า การเพ่งอสภุะเนี่ย มนัเป็นอนาคามิมรรค มนัจะเป็นในตอนนัน้  

แต่ถ้าเราเป็นปถุชุน เราพิจารณากาย เราเพ่งตรงข้าม ให้เห็นว่าเราพิจารณาร่างกาย 
เปรียบเทยีบไง เปรียบเทียบ เหมือนร่างกายนีเ้หมือนโลงศพ โลงศพทกุโลงศพเขามีลายน า้ มี
ลายเทวดาสวยงามไปหมด แต่ในโลงนัน้มนัมีซากศพ ในความสวยงามของมนษุย์เรามนัแค่
ผิวหนงั พ้นจากผิวหนงัไปมนัก็ซากศพ 

เราก็พิจารณาได้ เราพิจารณา แล้วมนัผิดไหม ไม่ผิด นี่คือปัญญาของเราไง ถ้าปัญญา
ของเรา แต่ถ้าพิจารณาให้เป็นอสภุะๆ เราพยายามจะเพ่ง พยายามจะให้มนัเป็นไป คือมนัสตูร
ส าเร็จ เหมือนกบัเรามีหน้าที่ต้องท างาน ถ้าเราท างานของเราได้ระดบัไหน เราท าประสบ
ความส าเร็จ มนักเ็ป็นงานของเรา แตเ่รารับงานมา งานที่มนัเกินก าลงัของเรา แล้วเราต้องท าให้
ได้ มนัเคร่งเครียดนะ 

ฉะนัน้ ที่ว่าพิจารณาอสภุะๆ พวกวยัรุ่น เราจะพดูอย่างนี ้ไง พดูให้เขามีก าลงัขนาดไหน 
เขาควรท างานแล้วเขาควรได้ประโยชน์อย่างนัน้ งานท าตามก าลงั ตามความสามารถของเรา นี่
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เราท าได้ ถ้างานที่มนัเหนือความสามารถของเรา งานที่มนั หนกัหนาสาหสัสากรรจจ์นเราท า
ไม่ได้ แล้วเราพยายามท า มนัเลยไม่ได้อะไรเลย เหตทุีพ่ดู เราพดูอย่างนี ้

แต่ถ้าพดูถึงอนาคามิมรรคๆ มนัไม่ใช่การผกูขาด ทนีีม้นัไม่ใช่การผกูขาดป๊ับ เราบอกว่า 
“ถ้าพดูถึงการพิจารณาอนาคามิ-มรรคต้องเป็นอสภุะอย่างเดียวหรือเปล่าครับ” มนัก็ไม่ใช่อีก 
มนัไม่ใช่ หมายความว่า มนัเป็นสติปัฏฐาน ๔ ถ้าสติปัฏฐาน ๔ กาย เวทนา จิต ธรรม ถ้า
พิจารณากายเป็นอสภุะ แล้วพิจารณาเวทนาล่ะ เวทนานอก เวทนาใน ในเวทนา เวทนา เห็น
ไหม 

แล้วเวลาพิจารณาจิตล่ะ พิจารณาจิตมนัเป็นกามราคะกบักามฉันทะ ถ้ามนัเกิดจาก
กามราคะ มนัต้องมีกามฉันทะก่อน กามฉันทะคือพอใจในกาม พอใจในตวัตนของเรา ถ้ามีเรา
มนัถึงจะมีเพศตรงข้าม เพราะมีเรามนัถึงมีคู่ทีจ่ะสมัพนัธ์ ถ้าไม่มีเรา มนัจะมีไหม นี่ไง ถ้าการ
พิจารณาจิต แล้วการพิจารณาธรรมล่ะ การพิจารณาธรรม 

แต่เวลาพิจารณากาย เวทนา จิต ธรรม พิจารณาอย่างไรก็แล้วแต่ ผลของมนัๆ มนัมี
ระดบัของมนั สต ิสมาธิ ปัญญา แล้วก็สติ สมาธิ ปัญญา พิจารณาที่ว่าพิจารณากาย พิจารณา
ให้ กามราคะปฏิฆะอ่อนลง แต่ถ้าพิจารณาอสภุะ พิจารณากามราคะ ปฏิฆะมนัต้องเป็นมหา
สต ิ ถ้าไม่เป็นมหาสติ จบัตรงนีไ้ม่ได้ ไม่ทนั ไม่ทนัหรอก แล้วถ้าเป็นมหาสติขึน้มา มนัเป็นมหา
สติอย่างไร แล้วเวลามนัจบัได้ มนัจะเป็นอสภุะ มนัเป็นอสภุะอย่างไร 

ทีนีเ้วลาพิจารณาอสภุะไปแล้วนะ เวลาพิจารณาอสภุะ ไปแล้ว ดสู ิ เวลาหลวงตาท่าน
พิจารณาอสภุะของท่าน ท่านติดตรงนีอ้ยู่ ๕ ปี พอออกมา หลวงปู่ มัน่บอกให้ออกมาพิจารณา 
ท่านก็มาจบักายได้ ท่านเห็นอสภุะนี่แหละ แล้วท่านกพิ็จารณาอสภุะ พิจารณาอสภุะด้วยความ
ช านาญ โอ้โฮ! สดุยอด เข้มข้น พิจารณาปล่อยวางหมด เงียบหมดเลย แล้วมนัเป็นอนาคาม ี
ตรงไหนล่ะ มนัไม่มีเหตมีุผล ท่านถงึพดูกบัตวัท่านเองด้วยปัญญาของท่านนะ อย่างนีไ้ม่เอา 
อย่างนีไ้ม่เอา คือมนัไม่จบโครงการ มนัปิดโครงการไม่ได้คือมนัปิดไม่ลง พิจารณาได้ ท าได้ ทกุ
อย่างเรียบร้อยหมด ท าได้ดีหมดเลย แต่มนัปิดโครงการไม่ได้ แล้วท าอย่างไรล่ะ 

หนัรีหนัขวาง เพราะหลวงปู่ มัน่ท่านเสียไปแล้ว ท่านถงึ ไปเอาสภุะมาพิจารณา เอาสิ่งที่
สวยงาม เอาสิ่งที่มนัต้องการ เอามนัออกมาพิจารณา มนัก็ไม่ยอมพิจารณา เพราะมนัสดุโต่ง นี่
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ไง ไม่มชัฌิมาปฏิปทา มนัสดุโต่งไง มนัสดุโต่งไป จะตัง้สภุะมามนัก็พรวดไปอสภุะเลย ตัง้สภุะ
มาก็พรวดเป็นอสภุะเลย สดุท้ายท่านมดัไว้เลย ให้เป็นสภุะอย่างนัน้ ให้มนัสวยอยู่อย่างนัน้ ให้
เป็น สดุยอด ตรงจริตตรงสเปคเลย เอาสเปคสดุยอดเลยล่ะ แล้วมดัใจไว้ ท่านบอก ๒ วนัผ่าน
ไป มนัเร่ิมขยบั เร่ิมรับรู้ ทัง้ๆ ที่บอกว่าไม่มี 

นี่ไง สภุะก็พิจารณาได้ ไม่ใช่อสภุะอย่างเดียว อสภุะมนัเป็นโดยข้อเท็จจริง แต่คนที่
ประพฤติปฏิบตัิถ้าเราลุ่มหลงไปใน สิ่งที่ความพอใจ เราจะพจิารณาอสภุะ ถ้ามนัลุ่มหลงไปส่ิง
ที่ว่าชอบใจ เราจะพจิารณาอสภุะ ถ้ามนัคดัค้าน มนัลุ่มหลงจนว่า เราไม่เอา เราไม่ต้องการ เขา
พิจารณาสภุะ นี่หลวงตาท่านเอา สภุะมาพิจารณา 

นี่ไง มนัอสภุะอย่างเดยีวหรือ อสภุะมนัเป็นข้อเทจ็จริง มนัเป็นค่า เป็นค่าของมรรค มนัมี
คณุสมบตัิอย่างนัน้อนัหนึ่ง แล้วเราพิจารณาไปแล้ว เราท าหน้าที่การงาน มนัไม่มีงานหน้าเดยีว 
หรอก งานของเรามนัต้องรอบ ต้องรอบคอบ ความเพียรชอบ งานชอบ งานชอบธรรม งานเรา
ท า เราท าด้วยมมุานะ เราคิดว่าท าอย่างนีม้นัเป็นความดี เราก็ทุ่มเท ทุ่มเทมนักเ็อียงไปข้างหนึง่ 
เห็นไหม มนัก็ไม่สมดลุ ไม่สมดลุก็ไม่มชัฌิมาปฏิปทา มนัไม่เป็นกลาง ไม่สมดลุ  

ถ้าไม่สมดลุ มรรคมนัก็รวมตวัไม่ได้ ไม่สมดลุ มนัไม่ สมจุเฉท มนัสมจุเฉทไม่ได้ถ้ามนั
เอียงข้าง ดสู ิ เวลาหลวงตาท่าน พิจารณาอสภุะ มนัเอียงข้างจนหายไปเลยนะ มนัเอียงข้างจน
ไม่มี เอียงข้างจนโล่งหมด ไม่มีโทษไม่มีภยั ไม่มีอะไรทัง้สิน้ เห็นไหม ดกูิเลสมนัร้ายขนาดนัน้นะ่ 
ฉะนัน้ เวลาดึงกลบั ท่านถงึเอานี่ขึน้มา 

ฉะนัน้ บอกว่า “อนาคามิมรรคต้องเป็นอสภุะอย่างเดยีวหรือเปล่าครับ”  

ไม่หรอก สติปัฏฐาน ๔ แต่ผล ผล พิจารณาของมนันะ มรรคผลๆ เวลาพิจารณาไปแล้ว
มนัมีเหตมีุผล มนัมีมรรค แล้ว มีครูมีอาจารย์ ครูบาอาจารย์ท่านคอยแก้คอยไข คอยบอกเรามา 
ครูบาอาจารย์ท่านผ่านนีม้าแล้ว เพียงแต่ว่าค าว่า “อสภุะๆ” ทกุคนมนัเห็นได้ง่าย แล้วทกุคนมนั
ใช้ประโยชน์ได้ 

อย่างเช่น เรา เราอยู่ในสงัคม ถ้าเราถือศีล ๕ คู่ครองของเรา ถ้าเรามีเพศสมัพนัธ์ไม่ผิด 
แต่ถ้าไม่ใช่คู่ครองของเราล่ะ แล้วกิเลสมนัมีอยู่นี่มนัชอบแฉลบ พอชอบแฉลบก็อสภุะสิ อสภุะ
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เอามาป้องกนั อสภุะ ถ้าคู่ครองของเรามนัไม่ผิด เพราะคู่ครองของเรา เห็นไหม ศีล ๕ นีคู้่ครอง
ของเรา แต่ถ้ามนันอกคู่ครองล่ะ อสภุะแล้ว อสภุะมานี่เราแก้ไขกนัอย่างนี ้เราท ากนัอย่างนี ้มนั
ก็เลยกลายเป็นเด่น เป็นจุดเด่นขึน้มาเร่ืองอสภุะ  

แต่ถ้าพิจารณากายมนัเป็นอสภุะแน่นอน ถ้าพิจารณาเวทนา เวทนานอก เวทนาใน ใน
เวทนา เวทนาทีเ่ป็นมหาสติ เวทนาที่มนัลึกซึง้ มนัเป็นจงัหวะเดียว มนัไม่ใช่จงัหวะ ๒ จงัหวะ ๓ 
จงัหวะ ๓ เห็นไหม ขัน้แรก มนัคิดขึน้มา สายที่มนักระทบกระเทือนมนัจะแรง ถ้าพิจารณา
เวทนา เวทนานอก เวทนาใน ในเวทนา โอ๋ย! มนัละเอียดมาก ถ้ามนัทนั แล้วสติมนัทนั  

ถ้าคนที่พิจารณาคนที่ปฏิบตัิแล้วรู้ รู้ทนัทเีลย อาการอย่างนี ้ อารมณ์อย่างนี ้ ไอ้อย่างนี ้
มนัจะเป็นอย่างนี ้อย่างนีจ้ะเป็นอย่างนี ้ ถ้ารู้นะ แต่ถ้ายงัภาวนาอยู่นี่ยงัไม่รู้ ยงัเป็นงานของเรา
อยู่ ถ้ามนัโตขึน้ไปมนัจะเป็นไปได้ ฉะนัน้ นี่พดูถึงว่าพิจารณาเวทนา ถ้าพิจารณาจิตนะ จิตเศร้า
หมอง จิตผ่องใส 

ฉะนัน้จะบอกว่า “อนาคามิมรรคต้องพิจารณาอสภุะอย่างเดียวเท่านัน้หรือครับ”  

ธรรมะขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าไม่ขดัไม่แย้งกบัใครทัง้สิน้ มนัเป็นไปโดย
ข้อเท็จจริงของมนั ศีล สมาธิ ปัญญา บุคคล ๔ คู ่ โสดาปัตติมรรค โสดาปัตติผล สกิทาคามิ
มรรค สกิทาคามิผล อนาคามิมรรค อนาคามิผล อรหัตตมรรค อรหตัตผล เป็นข้อเท็จจริง แต่เรา
เดินกนัถกูต้องหรือไม่ เราท าแล้วมนัเป็นจริงหรือไม่  

ถ้ามนัเป็นความเป็นจริง มรรคผลไง ถ้าโสดาปัตติมรรคต้องมีโสดาปัตติผล สกิทาคามิ
มรรคต้องมีสกิทาคามิผล อนาคาม-ิมรรคก็ต้องมีอนาคามิผล อรหตัตมรรคก็ต้องมีอรหตัตผล 
มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ มนัเป็นขัน้เป็นตอนของมนัโดยสจัจะความจริง ครูบาอาจารย์เวลา
ท่านฟังเทศน์คนอ่ืน ท่านฟังตรงนี ้ ถ้ามนั มีมนัจะออกมา มนัจะรู้ มนัจะรู้ มนัจะพดูเป็นขัน้เป็น
ตอน  

เหมือนรถ เราบอกรถมนัมี ๔ เกียร์ใช่ไหม เราก็ตบเกียร์ ๑ ถ้าคนเข้าเกียร์ไม่ได้ก็ติด
เคร่ืองรถแล้วกเ็หยียบคนัเร่งอยู่นัน่น่ะ ท าไมรถมนัไม่ไป ท าไมรถมนัไม่ไป คนที่ได้เกียร์ ๑ แล้ว
ได้เกียร์ ๑ มนัก็ขบัเกียร์ ๑ ทัว่ประเทศไทยหรือ แล้วได้เกียร์ ๒ ล่ะ ก็ได้เกียร์ ๒ แต่คนได้ ๔ เกียร์ 
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คนเข้าได้หมดเลย ๑ ๒ ๓ ๔ ออกรถเกยีร์ ๑ กไ็ด้ ออกรถเกยีร์ ๒ ก็ได้ ออกรถเกียร์ไหนก็ได้ ถ้า
รถมนัเบา ถ้ารถมนัหนกัก็ออกเกียร์ ๑ นี่ข้อเท็จจริงครูบาอาจารย์ท่านเป็น จบเลย 

ฉะนัน้ “อนาคามิมรรคต้องพิจารณาอสภุะอย่างเดียวหรือไม่ครับ”  

จะเป็นมรรค ๔ ผล ๔ จะเป็นอย่างใดก็แล้วแต่ มนัพิจารณาโดยสติปัฏฐาน ๔ โดยกาย 
โดยเวทนา โดยจิต โดยธรรม แต่ผลน่ะ ถ้าผลมนัไม่มี ผิดหมด มรรคผลไง ถ้าพิจารณาแล้วมนั
ได้ผล พิจารณาแล้วมนัมีคณุธรรม อนันีถ้กูต้อง อนันีถ้กูต้อง  

ฉะนัน้ การพิจารณาอสภุะอย่างเดียวมนัโดยหลกั มนัโดยหลกั มนัโดยการแก้กิเลส มนั
โดยส่วนใหญ่ก็เลยพดูถึงอสภุะเป็นหลกั อย่างเช่น เชน่ครูบาอาจารย์ของเราบอก เห็นไหม เรา
บอกว่าหลวงตาใช้ค านีน้ะ ท่านบอกว่า เราชอบพุทโธ เราเลยถึงพดู พทุโธก่อน แต่การท า
ความสงบ ๔๐ วิธีการอะไรก็ได้ นี่กเ็หมือนกนั แต่ต้องมีค าบริกรรม ต้องมีการกระท า 

คนเราจะท างานมนัต้องมีเนือ้งาน คนเราท างานไม่มีเนือ้งาน มนัเป็นงานขึน้มาได้
อย่างไร นี่กเ็หมือนกนั เราท าสมาธิ เราท าความสงบของใจ มีพทุโธ ธัมโม สงัโฆ อานาปานสติ 
มนัมีเนือ้งาน ถ้าเราใช้ปัญญาอบรมสมาธิ ปัญญามนัใคร่ครวญ มนัคิดอยู่นี่มนักเ็ป็นเนือ้งาน 
ถ้าคนท าไม่มีเนือ้งาน มนัจะมีงานขึน้มาได้อย่างไร คนจะท างานมนัต้องมีเนือ้งานแล้วท างาน
มนัจบ งานมนัเสร็จ  

นี่ไง หลวงตาท่านบอกว่า เพียงแต่เราชอบพุทโธ หลวงปู่  มั่นชอบพุทโธ ท่านก็เลย

พุทโธ ทีนีพ้อพทุโธ ก็เลยต่อต้านเลย “พทุโธท าไม่ได้ พทุโธเป็นสมถะ พทุโธไม่มีปัญญา” เวร
กรรม เวร มนัเป็นพืน้ฐาน มนัเป็นการปฏิบตัิ คนเป็น มนัไม่มีขดัไม่มีแย้งกบัใครหรอก ธรรมะไม่
มีขดัไม่มีแย้งกบัใคร ถกูหรือผิด เท่านัน้ ปฏิบตัิไปแล้วมีผลหรือไม่มีผล ถ้าเป็นมรรคก็ต้องมีผล 
มีผลมนัก็เป็นความชอบธรรม 

ฉะนัน้ เวลาบอกว่า “อนาคามิมรรคต้องพิจารณาอสภุะอย่างเดียวหรือไม่ครับ”  

ไม่ พิจารณาสติปัฏฐาน ๔ เพียงแต่ขัน้ภูมิของมนั มนัจะบอกขัน้ภูมิของจิต ขัน้ภูมิของ
มรรค ขัน้ภูมิของการกระท า มนัจะบอกเลยว่าเอ็งพดูมาอย่างไร แล้วมนัอยู่ขัน้ไหน จิตเอ็งอยู่ขัน้
ไหน จิตเอ็งอยู่ขัน้ไหน เอ็งมีความรู้แค่ไหน แล้วออกมามนัจะชดัเจนมาก มนัเป็นอย่างนีไ้ง 
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เราถึงบอก เวลาถามมาก็ถามมาอย่างนี ้แล้วจะบอกเลยนะ คนเข้าฌานสมาบตัิได้ ท่าน
จะได้อนาคามีนะ แล้วฉันเข้าได้นัน่คืออะไร ไอ้นี่ก็เหมือนกนั เราก็โง่ๆ เซ่อๆ คยุกนัอยู่นี่ ถาม 
เร่ืองอนาคามิมรรค  

ฉะนัน้ อนาคามิมรรคมันก็เป็นมรรคเป็นผล เป็นข้อเท็จจริงในการประพฤติ
ปฏิบัติ เป็นข้อเท็จจริงในการที่ครูบา-อาจารย์เราท ามา ไอ้เราก็จ าขีป้ากหลวงตามาพูด 
จ าขีป้ากมาพูด พูดเพ่ือสังคม พูดเพ่ือหมู่คณะ พูดเพ่ือการประพฤติปฏิบัติให้มั่นคง 
เอวงั 


