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ถาม-ตอบ ปัญหาธรรม วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๗
ณ วัดป่ าสันติพุทธาราม (วัดป่ าเขาแดงใหญ่) ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

ถาม : เรื่อง “หนทาง”
กราบนมัสการหลวงพ่อที่เคารพ ลูกไม่มคี าถามใดๆ ค่ะหลวงพ่อ วันนี้แค่
อยากจะบอกหลวงพ่อสักนิดว่า
เส้นทางเดินต่อไปได้แล้วค่ะ

ลูกพอปฏิบตั ไิ ปได้แล้วค่ะ

ลูกรูส้ กึ ว่าเหมือนพบ

แต่ก่อนเมื่อรูอ้ ยู่กบั ลมหายใจ เมื่อถึงจุดจุดหนึ่งแล้วพบว่า ลูกรูส้ กึ คล้ายๆ ว่า
ทางเดินหายใจปิ ด แล้วลูกไปต่อไปไม่เป็ น มันก็มกั ไปติดทีจ่ ติ อยู่เหมือนเดิม ก็ได้แค่ว่า
มันเกิดแล้วดับไปเรื่อยๆ เมื่อตามไม่ทนั ก็หลงไปกับมันเลยค่ะ
พอมาตอนนี้ลูกใช้วธิ พี ุทโธค่ะ ความรูส้ กึ มันเหมือนเป็ นกับว่ามันเหมือนจะเริม่
ติด แต่เมื่อลูกเน้นไปทีค่ าว่า “พุทโธ” แล้วพบว่า เหมือนมันปล่อยอาการนัน้ ค่ะ มัน
เหมือนแก้ปมเชือกออกไปทีละปม ทีละทอดไปค่ะ
ลูกจะเพียรพยายามภาวนาต่อไปนะคะ

จะทาไปจนกว่าจะถึงลมหายใจ

สุดท้าย ช่วงนี้ลูกรูส้ กึ เหมือนว่าชีวติ และจิตใจของลูกไม่ได้ทุกข์รอ้ นอะไรเลยค่ะ มันน่า
แปลกมากๆ เหมือนรูส้ กึ ดีไปหมดค่ะ กราบขอบพระคุณหลวงพ่อมาก

ตอบ : เห็นไหม เหมือนรูส้ กึ ทีว่ ่าดี แต่เวลาภาวนาไม่ได้ มันไม่รสู้ กึ อย่างนี้หรอก มัน
มีแต่ความอึดอัดขัดข้อง มันมีแต่ความทุกข์ความยาก
อันนี้ทเ่ี ขาถามมาเริม่ ต้น เขาบอกเคยปฏิบตั มิ าแล้วเขาทิ้งไป ทิ้งไปแล้ว
กลับมาปฏิบตั ใิ หม่ พอกลับมาปฏิบตั ใิ หม่ เขามีภาระรับผิดชอบเรื่องครอบครัว ภาระ
รับผิดชอบเรื่องสามี เรื่องต่างๆ ของเขา แล้วปฏิบตั ลิ ม้ ลุกคลุกคลานไปหมด แล้วมัน
จับต้นชนปลายไม่ได้ มีความน้อยเนื้อต่าใจไง มีความน้อยเนื้อต่าใจ ทาอะไรก็ทาไม่ได้
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มันเหมือนเรา เหมือนเราทาอะไรก็ลม้ ลุกคลุกคลานไปหมด จะปฏิบตั ทิ างไหนก็ตดิ จะ
ปฏิบตั ทิ างไหนก็ไปไม่ได้ จะปฏิบตั แิ ล้วก็มแี นวทาง
เพราะเขาเขียนมาว่า นี่เขาอยู่ต่างประเทศ เขาก็ไปหาพระไง พระก็สอนไป
แนวทางนัน้ ไปหาพระองค์หนึ่ง พระก็สอนไปอีกแนวทางหนึ่ง ไปหาพระองค์น้ี พระก็
สอนไปอีกแนวทางหนึ่ง
นี่เขาสับสนตัง้ แต่ชวี ติ ครอบครัว สับสนวิธกี ารปฏิบตั ิ สับสนชีวติ ของตัวเอง
สับสนชีวติ ตัวเองนะ แล้วก็มาสับสนวิธกี ารปฏิบตั อิ กี มันก็เลยยุ่งไปหมดเลย
เราถึงบอกว่า ให้ท้งิ ให้หมด ให้ท้งิ ให้หมดนะ ให้บริกรรมพุทโธอย่างเดียว
ทีน้พี อบริกรรมพุทโธไป เพราะอะไร เพราะเขาเคยบริกรรมพุทโธมาแล้ว แล้ว
ไปหาพระ พระเขาบอกว่าพุทโธมันเป็ นสมถะ
พุทโธ โดยหลักนะ โดยทัวไป
่ การศึกษา ทุกคนอยากมีปัญญามาก แล้วก็ศกึ ษา
กัน ศึกษานะ แล้วเขาก็คดั ค้านว่า พุทโธนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้ปฏิบตั ิ พระพุทธเจ้าไม่ได้
ปฏิบตั พิ ุทโธ เห็นไหม เวลาเขาบอกนะ บอกว่า พระพุทธเจ้าไม่ได้พุทโธ พระพุทธเจ้า
ไม่ได้ปฏิบตั พิ ุทโธ แล้วถ้าจะสอนให้มากไปกว่านัน้ เขาจะบอกว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้
สอนด้วย
แต่น้เี ขาพูดไม่ได้ เพราะพระพุทธเจ้าสอนกรรมฐาน ๔๐ ห้อง มีพุทธานุสติ
ธัมมานุสติ สังฆานุสติ แต่เวลาโดยประวัตพิ ระพุทธเจ้าไง โดยพุทธประวัติ ก่อนทีพ่ ุทธ
ประวัตนิ ะ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปประพฤติปฏิบตั กิ บั เจ้าลัทธิตา่ งๆ ไป
ฝึกหัด ๖ ปี ค้นคว้า ทาทุกรกิรยิ า ๖ ปี มันทา ไม่มคี นสอนใช่ไหม ไม่มคี นสอน ท่านก็
ไม่ได้ปฏิบตั ิ เพราะมันยังไม่มพี ุทโธให้ปฏิบตั ิ
ฉะนัน้ พวกนี้พวกพระทีเ่ ขาออกไปเผยแผ่ เขาก็ศกึ ษาพุทธประวัตมิ า ศึกษา
ต่างๆ มา เวลาเขาจะโต้แย้ง เขาก็โต้แย้งว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้กาหนดพุทโธ แต่ก็
ไม่ได้บอกว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนพุทโธนะ แต่เขาบอกพระพุทธเจ้าไม่ได้กาหนด
พุทโธ พระพุทธเจ้าไม่ได้ทาพุทโธ
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อ้าว! ทีน้พี อพระพุทธเจ้าไม่ได้ทาพุทโธ ไอ้พวกที่ปฏิบตั มิ นั ก็เขวน่ะสิ มัน
เคว้งนะ เอ๊ะ! พระพุทธเจ้าไม่ได้ปฏิบตั พิ ุทโธ แล้วเราจะมาปฏิบตั ไิ ด้อย่างไรล่ะ อ้าว!
พระพุทธเจ้าไม่ได้ปฏิบตั พิ ุทโธ
ฉะนัน้ ในพุทธประวัตเิ ป็ นอย่างนัน้ ไหม เป็ น เป็ นอย่างนัน้ จริงๆ แต่เราต้องทา
ความเข้าใจว่า เวลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านออกรือ้ ค้น ออกทาทุกรกิรยิ า
พระพุทธเจ้าเป็ นเจ้าชายสิทธัตถะใช่ไหม อย่างเช่นตอนนี้ทเ่ี ขามาทาพระพุทธเจ้าน้อยๆ
สุดท้ายเขาก็ตอ้ งยอมแพ้ไง เพราะราชกุมารน่ะ นัน่ เป็ นพระโพธิสตั ว์ ยังไม่ได้เป็ น
พระพุทธเจ้า ทีน้เี พียงแต่ว่าเวลาคนเขาไปเทีย่ วอินเดียกันมาก ชาวพุทธไปอินเดียกัน
มาก พ่อค้าอินเดียมันก็ลติ เติ้ลบุดด้า มันจะหลอกขายให้ชาวพุทธ ไอ้เราไปเห็นลิตเติล้
บุดด้ามา ก็พระพุทธเจ้าน้อยเลย
พระพุทธเจ้าน้อยนี่แขกมันตัง้ ให้ ไม่ใช่พระพุทธเจ้าตัง้ ให้ แล้วเราก็ไปเชื่อกัน
แล้วเราก็จะมาหล่อพระพุทธเจ้าน้อยกัน หล่อไปหล่อมา เดีย๋ วนี้เขาเปลีย่ นใหม่แล้ว
เป็ นพระโพธิสตั ว์ เขาไม่กล้าว่าพระพุทธเจ้าน้อย เพราะพุทธประวัตเิ ราไม่ได้ศกึ ษาไง
เพราะแขกใช่ไหม มันเห็นคนไทยไปเที่ยวเยอะ ชาวพุทธไปเทีย่ วเยอะ ทีน้ี
ชาวพุทธไปเทีย่ วเยอะ ขายของทีร่ ะลึก ชาวพุทธ จะขายอะไรได้ถ้าไม่ขาย
พระพุทธเจ้า ลิตเติ้ลบุดด้า ขายให้ชาวพุทธ ชาวพุทธก็ไปซื้อมา พอไปซื้อมา เพราะ
ไม่ละเอียดพอทีไ่ ปดูทม่ี าทีไ่ ป ก็ไปเชื่อกันแบบนัน้ พอด้วยเหตุดว้ ยผล เดีย๋ วนี้เขา
ยอมรับกันแล้ว
อันนี้กเ็ หมือนกัน บอกพระพุทธเจ้าไม่ได้ปฏิบตั พิ ุทโธ
อ้าว! ก็มนั ยังไม่มพี ระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้ายังไม่ตรัสรู้ พุทธะมันยังไม่มี ใคร
รูจ้ กั พุทธะ มันไม่มี ของทีไ่ ม่มี มันจะสอนได้อย่างไร ของทีไ่ ม่มอี ยู่ เราจะทาอย่างไร ก็
ของมันไม่มี
เวลาพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้ากาหนดอานาปานสติ ไปศึกษามากับเจ้าลัทธิ
ต่างๆ ศึกษามาทีว่ ่าเป็ นศาสดาๆ สมาบัติ ๖ สมาบัติ ๘ ได้ทงั ้ นัน้ น่ะ ทามาทุกอย่าง
แหละ แต่มนั ไม่มที างเป็ นไป แล้วมากาหนดลมหายใจ เพราะยังไม่มพี ระพุทธเจ้า ยัง
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ไม่มคี นรู้ อ้าว! พูดประสาเรา ยังไม่มใี ครรู้ ถ้าไม่มใี ครรู้ เราจะไปทาสิง่ ทีไ่ ม่มใี ครรูไ้ ด้
ไหม มันก็ทาไม่ได้ พอมันทาไม่ได้ ท่านค้นคว้าของท่านขึน้ มาเอง ท่านกาหนดอานา
ปานสติ
อานาปานสติ พอจิตสงบแล้ว จิตมันออกรู้ บุพเพนิวาสานุสติญาณ
จุตูปปาตญาณ อาสวักขยญาณ พอเกิดอาสวักขยญาณ ทาลายอวิชชาหมด พุทธะเกิด
ตรงนี้ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดวันวิสาขบูชา เห็นไหม องค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรูว้ นั วิสาขบูชา ตรัสรูก้ ค็ อื เกิดเป็ นพระพุทธเจ้าไง
พระพุทธเจ้าเกิดเป็ นเจ้าชายสิทธัตถะ เกิดกับนางมหามายา เกิดกับแม่ เกิด
มาก็เป็ นพระโพธิสตั ว์ เกิดมา นี่ไง พระโพธิสตั ว์ ราชกุมารเป็ นพระโพธิสตั ว์ เป็ น
เจ้าชายสิทธัตถะ แล้วเวลาออกมาประพฤติปฏิบตั อิ ยู่ ๖ ปี กย็ งั เป็ นพระโพธิสตั ว์ วันวิ
สาขบูชา องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า วิชชา ๓ ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจ้า ตรงนี้ พระพุทธเจ้าเกิดตรงนี้ พุทธะเกิดตรงนี้ พุทธะเกิดแล้วไง พุทธะเกิดแล้ว
ดูส ิ เหมือนพ่อเหมือนแม่ พ่อแม่ทุกข์ยากมา อาบเหงื่อต่างน้าบากบันมา
่
ตลอด แล้วเวลาจะสอนลูก จะสงสารลูกไหม จะบอกว่า ไม่สอนให้ลูกเลย ให้ลูกทา
เหมือนเราเปี๊ ยบเลย ต้องให้ไปโง่ก่อน ให้คนอื่นหลอกก่อน แล้วค่อยเป็ นอย่างนี้ไหม ก็ไม่
พ่อแม่กร็ กั ลูก พ่อแม่กต็ อ้ งการให้ลูกไปทางตรงใช่ไหม
ทีน้พี อพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วพระพุทธเจ้าก็สอนนี่ไง สอนพุทโธนี่ไง พุทธานุสติ
ธัมมานุสติ สังฆานุสติ ไม่สอนตรงไหน กรรมฐาน ๔๐ ห้องอยู่ในพระไตรปิ ฎก นี่พุทธ
พจน์ พระพุทธเจ้าเป็ นคนสอน สอนเอง ถ้าไม่สอนเอง มันยืนยันได้อย่างไรล่ะ
เขาบอกว่า เวลาเขาพูดถึงเรื่องว่าโลกแตก เรื่องอะไร บอกว่าพระพุทธเจ้า
บอกๆ
เราบอก เอ็งเกิดทันพระพุทธเจ้าหรือ เอ็งก็เกิดไม่ทนั แล้วพระพุทธเจ้าบอกที่
ไหนล่ะ เวลาเขาตีความไง
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ในพระไตรปิ ฎก เราก็ศกึ ษา ใครก็ศึกษา ทุกคนก็ดูหมด พระไตรปิ ฎก เราก็ดู
แล้ว พระพุทธเจ้าไม่บอกเรื่องนี้เลย พระพุทธเจ้าบอกโลกนี้เป็ นอจินไตย คาว่า
“อจินไตย” คือว่ามันคาดหมายไม่ได้เลย มันอีกยาวไกลเลยล่ะ โลกนี้อจินไตย
เรื่องอจินไตย ๔ โลกนี้เป็ นอจินไตย แล้วเอ็งบอกว่าโลกแตก โลกแตก เอ็ง
อ้างอิง แต่ในพระไตรปิ ฎกบอกว่าโลกนี้เป็ นอจินไตย มันแตกตรงไหน แต่ตวั เองไป
ตีความกันไง แล้วตีความก็บอกนี่พุทธพจน์ พอพุทธพจน์ พิมพ์หนังสือแจกกัน โอ๋ย!
ชาวพุทธตื่นเต้นกันใหญ่ ถ้าใครได้รบั หนังสือนี้ไม่พมิ พ์แจกต่อไปจะเป็ นบาปเป็ นกรรม
ได้มาแผ่นหนึ่งก็พมิ พ์อกี ๕๐,๐๐๐ แผ่น อีก ๕๐,๐๐๐ พิมพ์ต่อๆ กันไป โอ๋ย! ชาวพุทธก็
เลยกลายเป็ นเซ่อไปเลย แล้วก็บอกว่าพุทธพจน์ๆ
พุทธพจน์ดูตรงไหนล่ะ พุทธพจน์กค็ อื ธรรมวินัย พุทธพจน์คอื พระไตรปิ ฎกนี่
แหละ เพราะจดจารึกกันมา แล้วเราก็คน้ คว้าให้เต็มทีเ่ ลย ค้นคว้าเข้าไปใน
พระไตรปิ ฎก พอค้นคว้าพระไตรปิ ฎกแล้วใครจะมาหลอก อ้าว! เอ็งก็อ่าน ข้าก็อ่าน
อ้าว! ข้าก็คน้ คว้าเหมือนกัน มันจะมีตรงไหนล่ะ
ฉะนัน้ สิง่ ทีบ่ อกว่าพุทธพจน์ ทีว่ ่าพระพุทธเจ้าสอนพุทโธ เพราะคาว่า “พุท
โธ” เขาจะต่อต้านกันอย่างนี้ เพราะกระแสมันมา มีคนมาเล่าให้ฟังเยอะ พอบอกให้พุท
โธก็บอกว่ามีพระเขาสอนว่า พระพุทธเจ้าไม่ได้ทาพุทโธ เขาใส่เรากลับเลย บอกว่าพุท
โธนี่พระพุทธเจ้าไม่ได้ทา ก็ได้ยนิ มา
เออ! ถ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้ทาก็จริงอยู่ เพราะมันยังไม่มพี ุทโธ พระพุทธเจ้า
ทาได้อย่างไรล่ะ ก็พระพุทธเจ้ายังไม่ได้เกิด มันยังไม่ถงึ วันวิสาขบูชา
อ้าว! พอพระพุทธเจ้าเกิดแล้ว พระพุทธเจ้ารูแ้ ล้วนะ เหมือนคนรูแ้ จ้งแล้ว รื้อ
สัตว์ขนสัตว์ เอ็งไม่ต้องไปให้มนั ทุกข์ยากแล้ว เอ็งไม่ตอ้ งไปให้มนั ล้มลุกคลุกคลานแล้ว
ศีล สมาธิ ปัญญา ทาตรงเข้ามาเลย แล้วองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็ นคนทีช่ น้ี า
เป็ นคนทีค่ อยบอกคอยแนะ คอยควบคุมให้พวกเราเลย
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เรามีครูบาอาจารย์คอยควบคุมให้ ควบคุมให้เราเข้าสู่สจั ธรรมเลย แล้วเวลา
อย่างนัน้ เวลาจะปฏิบตั กิ นั ก็กลับไปย้อนตอนทีเ่ ป็ นเจ้าชายสิทธัตถะ ตอนทีเ่ ป็ นพระ
โพธิสตั ว์บอกว่าไม่ได้ทา
ก็ไม่ได้ทา ก็ยงั ไม่รวู้ ่าทาได้อย่างไร ก็ยงั ไม่มี เอาอะไรมาทา แต่พอตรัสรูแ้ ล้ว
ทาไหมล่ะ ตรัสรู้แล้วถึงได้ทา ทาแล้วถึงได้บอก บอกแล้วถึงให้เราปฏิบตั ิ
ทีน้พี อปฏิบตั ขิ น้ึ มา ทีน้พี อกาหนดพุทโธ เพราะมันเป็ นประเด็น คนทีเ่ ขาไม่
เห็นด้วยกับการทาสมถะ เขาโต้แย้งว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้กาหนดพุทโธ แล้วมันก็ใช้
ความรูต้ วั ทัวพร้
่ อม ใช้สติสมั ปชัญญะ ใช้ปัญญาไปเลย ปัญญาของเขา แล้วปัญญาของ
เขาก็ปัญญาล้มลุกคลุกคลาน ปัญญานี้ หลวงตาใช้คาว่า “ขายก่อนซื้อ ชิงสุกก่อน
ห่าม”
มันยังไม่แก่เลย จะให้มนั สุก บ่มด้วยแก๊สให้มนั เน่าให้มนั เสีย ยังไม่ซ้อื สินค้า
มาเลย ขาย ชิงขาย ขายล่วงหน้า ขายล่วงหน้าไปก่อนเลย แล้วนี่ไง ใช้ปัญญาๆ...ชิง
สุกก่อนห่าม ขายก่อนซื้อ แล้วมันจะมีจริงไหมล่ะ
แต่ถ้าเป็ นความจริงนะ ครูบาอาจารย์ท่านปฏิบตั กิ นั มา พุทโธๆ พุทธานุสติ
ทาความสงบของใจเข้ามา ทีน้ที าความสงบของใจเข้ามา นี่พูดถึงประเด็นก่อนนะ
ประเด็นที่ว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ปฏิบตั พิ ุทโธ วันนี้มโี อกาสได้แก้ไขประเด็นนี้ไง
เขามาพูดกับเราเอง เขาบอกครูบาอาจารย์สอนเขามา บอกพระพุทธเจ้าไม่ได้
ปฏิบตั พิ ุทโธ เออ! แล้วจะเถียงว่าพระพุทธเจ้าปฏิบตั ิ มันก็ผดิ อีกแหละ เราก็บญ
ั ญัตทิ ่ี
ไม่มี
พระพุทธเจ้าไม่ได้ปฏิบตั พิ ุทโธมาก่อน ไม่ได้ปฏิบตั พิ ุทโธมาก่อน จนท่าน
กาหนดอานาปานสติ เริม่ ต้นก็ไปทาทุกรกิรยิ า ทาฌานสมาบัติ ได้สมาบัติ ๖ สมาบัติ
๘ ได้ทุกอย่างพร้อมหมด แต่มนั ไม่เข้าสู่สจั จะ แล้วสุดท้ายเลยวางหมดเลย แล้วก็มา
กาหนด นึกถึงตอนทีเ่ ป็ นราชกุมารทีพ่ ่อพาไปแรกนาขวัญ กาหนดลมหายใจเข้าและ
ลมหายใจออก มีความสุขมาก จิตมันสงบไง มีความสุขมาก คิดถึงตอนนัน้ เอาตอน
นัน้ มาเป็ นประเด็น มาเป็ นต้นทาง แล้วกาหนดลมหายใจเข้าไป
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พอจิตละเอียดเข้าไป มันก็ไปเห็นของมัน แล้วบุพเพนิวาสานุสติญาณ มันไปไม่ได้
เพราะด้วยบุญญาธิการ ย้อนอดีตชาติไม่มที ส่ี น้ิ สุดเลย มันไม่ใช่ มันเป็ นพลังงานทีร่ ู้
ดึงกลับ ดึงกลับมา พอจิตมันลงลึกเข้าไป มันเห็นว่า จิตทีม่ นั ยังไม่สน้ิ กิเลสมันจะไป
เกิดอย่างนี้ จิตของคนทีต่ ายจะไปเกิดอย่างนี้ๆ นี่จุตูปปาตญาณ มันก็เป็ นอนาคต มัน
ไม่ใช่ ดึงกลับมา นี่ดว้ ยบุญญาธิการนะ ถ้าไม่ใช่บุญญาธิการ พวกเรานี่ต่นื เต้น พอ
ตื่นเต้นนะ พอตื่นเต้น มันไหว พอไหว จิตมันก็ออกแล้ว
ทีน้ดี ว้ ยบุญญาธิการ ท่านก็ดงึ กลับ พอดึงกลับขึน้ มา เข้าอยู่ในปัจจุบนั พอมัน
เกิดมรรคไง อวิ ชฺชาปจฺจยา สงฺขารา สงฺขาราปจฺจยา วิ ญญ
ฺ าณํ เกิดปัจจยา
การในจิต อาสวักขยญาณเข้ามาทาลายมัน พอทาลายจบสิน้ ทาลายจบสิน้ การที่
ทาลายจบสิน้ นี่มรรคไง ถ้าทาลายจบสิน้ มันเกิดจากอะไรล่ะ มันเกิดจากจิตทีส่ งบ ไป
บุพเพฯ ไปจุตูปฯ แล้วมันกลับมา กลับมามันมีกาลังของมัน กาลังของมัน กาลังมันเกิด
จากอะไร
ถ้าเรากาหนดพุทโธๆ เป็ นสมาธิ สมาธิกเ็ ป็ นกาลัง มีกาลังแล้วทาเป็ นหรือไม่
เป็ นนัน่ อีกเรื่องหนึ่ง แต่กลับมาจุดทีท่ ่านทาตรงนี้ ท่านถึงได้สอนกรรมฐาน ๔๐ ห้องไง
สอนทาความสงบของใจไง
แต่เราไม่มคี วามสงบของเราเอง เราทาของเราไป ชิงสุกก่อนห่าม ซื้อก่อนขาย
แล้วก็อวดดี อวดดีกเ็ ลยไม่ได้ดกี นั เลยไง แต่เรามีครูบาอาจารย์ ครูบาอาจารย์ นี่หลักการ
ทีอ่ งค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมไปแล้ว เวลาหลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มั ่นท่าน
ทาของท่าน ปฏิบตั ธิ รรมไปแล้ว แล้วหลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มั ่นท่านสังสอนลู
่
กศิษย์ลูก
หามา
ลูกศิษย์ลูกหาเวลาปฏิบตั ไิ ปแล้ว หลวงปู่มั ่นท่านได้สบื ค้นกับหลวงปู่ขาว ได้
สืบค้นกับครูบาอาจารย์ทไ่ี ด้ปฏิบตั มิ า ท่านพูดกับลูกศิษย์ลูกหามาว่า องค์น้ไี ด้สบื ค้น
กันแล้ว ได้ตรวจสอบกันแล้ว องค์น้เี ชื่อได้ๆ
นี่ไง เราไม่ได้ทากันโดยว่าเราทาแล้วเราเข้าข้างตัวเอง เราทาแล้วเราจะหลงตัว
กันเอง เราจะว่ากลุ่มของเราถูก กลุ่มของคนอื่นผิด มันไม่ใช่ มันมีการตรวจสอบกัน จะ
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ทาทางวิชาการใด จะทาวิชาการใด แต่ทาเสร็จแล้วมาตรวจสอบกันๆ เพราะอริยสัจมันมี
หนึ่งเดียว จะทาสิง่ ใดมันก็มที างไปอันเดียวกัน ถ้าอันเดียวกันมันก็จบไง
แต่ถ้ามันไม่มที างอันเดียวกันเลย บอกว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ทา ทุกอย่าง
ไม่ได้ทา
นี่พูดถึงวิธกี าร แล้วผลล่ะ พูดถึงเวลามันสอบทานกัน ไม่มกี ารสอบทานกัน
แล้วสิง่ ทีส่ อบทานแล้วมันก็ไม่ยอมรับสิง่ ทีเ่ ป็ นสัจจะอันนัน้ แล้วก็บอกว่าไม่ได้สอน ก็
ยกเลิก ก็ลม้ โต๊ะเลย ก็ไม่ตอ้ งทาอะไรกันเลย แล้วก็ไปจินตนาการเอา จินตนาการเอา
มันก็เป็ นปรัชญาทีเ่ ขาทากันอยู่นี่ไง
ฉะนัน้ บอกว่า ถ้าพุทโธนะ เขาบอกว่าพุทโธ พระพุทธเจ้าไม่ได้กาหนดพุทโธ
ก็มนั ยังไม่มพี ุทโธ เอาอะไรไปกาหนดล่ะ แต่เวลาพระพุทธเจ้าตรัสรูแ้ ล้ว
พระพุทธเจ้าประทานกรรมฐาน ๔๐ ห้องไว้ในพระไตรปิ ฎก เป็ นพุทธพจน์
พระพุทธเจ้าสอน ถ้าสอนแล้วนะ สอนให้ทาความสงบของใจเข้ามา ถ้าใจสงบแล้ว
แล้วพระพุทธเจ้าไม่ได้สอน แล้วเขาก็คา้ นอีก ถ้าว่าจะค้านได้ มีคนค้าน
เหมือนกัน บอกพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกปัญจวัคคีย์ทาพุทโธเลย เวลาไปโปรดปัญจ
วัคคีย์แล้วก็เทศน์ธมั มจักฯ ไปเลย แล้วพระอัญญาโกณฑัญญะก็เป็ นพระโสดาบันไปเลย
แล้วเทศน์ต่อไปจนพระปัญจวัคคียเ์ ป็ นโสดาบันทัง้ หมด เทศน์อนัตตลักขณสูตร เป็ นพระ
อรหันต์ไปหมดเลย ทาไมไม่กาหนดพุทโธ
ถ้าไม่มหี ลัก เขาแย้งมาก็งงอีกนะ พอเขาแย้งมาก็บอกว่า กาหนดพุทโธให้จติ
สงบ แต่ปัญจวัคคียไ์ ด้อุปัฏฐากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามา ๖ ปี คนที่
อุปัฏฐากอยู่ พระพุทธเจ้ากาลังทุกรกิรยิ า ปัญจวัคคียก์ ไ็ ด้ทาตบะธรรมเหมือนกัน ได้
ปฏิบตั ิ ได้อุปัฏฐาก ได้ปฏิบตั ธิ รรมเหมือนกัน จิตใจเขาก็สงบเหมือนกัน แต่เขาไม่มี
ปัญญาอย่างองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเวลาไปทาทุกรกิรยิ าแล้ววางไว้หมด ก็มาระลึก
ถึงทีโ่ คนต้นหว้า

ระลึกถึงอานาปานสติ
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บุพเพนิวาสานุสติญาณ จุตูปปาตญาณ อาสวักขยญาณ มรรคญาณมันเกิดขึน้ มรรค
ญาณเกิดขึน้ นี่สาเร็จเป็ นพระอรหันต์ สาเร็จเป็ นศาสดา เสวยวิมุตติสุขๆ
แล้วถึงเวลาจะเผยแผ่ธรรม เห็นไหม เผยแผ่ธรรมนะ ทีแรกว่าจะไม่เผยแผ่
เพราะมันลึกลับซับซ้อนเกินไป เวลาจะเผยแผ่ธรรม จนพรหมมาอาราธนาด้วย แล้ว
จะเผยแผ่ธรรม จะเผยแผ่ธรรมให้ใคร คนทีจ่ ะรับได้คอื ใคร คนทีจ่ ะรับได้ ตาสีตาสา
กาลังไถนาก็มาฟังธรรมจะเป็ นพระอรหันต์หรือ คนนี้กาลังทางานกันอยู่ หยุดก่อนๆ มา
ฟังธรรม จะได้เป็ นพระอรหันต์หรือ มันก็ไม่ใช่ ก็เล็งญาณว่าใครมีอานาจวาสนาจะ
พร้อม ก็เล็งญาณไปทีป่ ัญจวัคคีย์
ปัญจวัคคียอ์ ุปัฏฐากอยู่ ๖ ปี ทีท่ าตบะธรรม ทาตบะธรรมคือทาสมาธิไง นี่
เขามีของเขาอยู่แล้ว ปัญจวัคคีย์อุปัฏฐากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามา ๖ ปี
ฉะนัน้ เวลาไปหาปั ญจวัคคียก์ ไ็ ปเทศน์ธมั มจักฯ ไม่บอกว่าพุทโธเลย ก็เทศน์ธมั มจักฯ
ไปเลย
อ้าว! คนทีเ่ ขามีกาลัง เขามีสมาธิอยู่แล้ว ทาไมต้องให้เขาทาสมาธิล่ะ ก็เทศน์
ธัมมจักฯ ไปเลย เพราะเขามีสมาธิ เขามีภูมขิ องเขาแล้ว เวลาเขารับแล้วเขาเป็ นพระ
โสดาบัน พระอัญญาโกณฑัญญะ ปัญจวัคคีย์ ๕ องค์ แต่เวลาเทศน์ไป คนทีม่ บี ุญญาธิ
การ พระอัญญาโกณฑัญญะรู้องค์เดียว พระมหานาม พระอัสสชิยงั ไม่รู้
ฟังด้วยกัน ฟังด้วยกัน อยู่ด้วยกัน วาสนาของคนน่ะ มีพระอัญญาโกณฑัญญะ
รูอ้ งค์เดียว อีก ๔ องค์นนั ้ ยังไม่รู้ ไม่รู้ ต้องเทศน์ซ้า บอกซ้าๆ พอบอกซ้าขึน้ มา มันก็เลย
เป็ นพระโสดาบันทัง้ หมด พอพระโสดาบันทัง้ หมดแล้วถึงเทศน์อนัตตลักขณสูตร เป็ น
พระอรหันต์ทงั ้ หมด
นี่ไง ถ้าบอกว่า ก็ไม่เห็นมีพุทโธเลย เทศน์ธมั มจักฯ ไปเลย
อ้าว! ก็เขามีสมาธิแล้ว ไปพุทโธทาไม
พุทโธเป็ นคาบริกรรม นี่เราพูดถึงพุทโธก่อน เพราะมีคนอ้างว่าพระพุทธเจ้า
ไม่ได้ทา แล้วจะไม่ให้ทาไง แล้วเราก็เลยแบบว่าจะทาขึน้ มามันก็เลยไม่กล้าทาไง เออ!
ก็พระพุทธเจ้าไม่ได้ทาจริงๆ พออ้างพระพุทธเจ้ามันมีน้าหนักเลย
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ถ้าบอกว่า มันเป็ นเพราะว่ามารของกู กิเลสของกูมนั อิจฉา อิจฉา กูไม่รจู้ ะพูด
อะไร กูกอ็ า้ งพระพุทธเจ้าก่อน
มันเป็ นคนพูด มันไม่ใช่ว่าเราไปฟังแล้วพระพุทธเจ้าพูด ไม่ได้ทา ไม่มี
น้าหนัก เราก็ไม่เชื่อเลย
นี่พูดถึงว่าเวลาจะให้พุทโธ พุทธานุสตินะ แต่เวลาจะพุทโธจริงๆ ขึน้ มามันก็มี
แรงต้านน่ะ เวลาพุทโธนะ คนทีม่ วี าสนา เวลาพุทโธก็พุทโธได้ พุทโธนุ่มนวล พุทโธแล้ว
จิตมันสงบได้
บางคนพุทโธแล้วมันเครียด พุทโธแล้วมันต่อต้าน แล้วทาไมเป็ นอย่างนัน้ ล่ะ
ในเมื่อพุทธานุสติเป็ นเครื่องดาเนินทีพ่ ระพุทธเจ้าสอนให้เราทา ถ้าเราทาแล้วมันก็ควร
ประสบความสาเร็จสิ ก็พ่อแม่ให้ทางวิชาการ พ่อแม่ให้โอกาสเรามาแล้ว แนะแนวทาง
ให้โอกาส เราควรทาแล้วได้ผลตามทีพ่ ่อแม่สอนสิ ตามทีศ่ าสดาวางไว้ให้เราเดินสิ แต่
ทาไมเราพุทโธแล้วเราไม่ได้ล่ะ ทาไมพุทโธแล้วมันเครียดอย่างนี้ล่ะ ก็บอกว่า ทีแรก
บอกไม่ให้พุทโธก็น่าเชื่อ แต่พอจะปฏิบตั ขิ น้ึ มา พอปฏิบตั แิ ล้วก็ปฏิบตั ไิ ม่ได้อกี
มันปฏิบตั ไิ ม่ได้เพราะแรงต้านของกิเลสของเราเองไง แรงต้านของกิเลสของ
เราเอง พุทธานุสติ พุทธานุสติเป็ นคาบริกรรม มันเป็ นทางวิชาการ เป็ นทางทฤษฎีว่า
พระพุทธเจ้าบัญญัตไิ ว้เป็ นทฤษฎี ธรรมและวินัยเป็ นเครื่องดาเนิน
ทีน้เี ครื่องดาเนิน คนที่ไปดาเนิน คนทีไ่ ปดาเนิน จิตทีไ่ ปกาหนด จิตทีไ่ ป
กาหนดมันมีแรงต้านไง มันมีกิเลสของมันอยู่ไง มันมีมารของมันอยู่ เวลาไปพุทโธมันก็
ไม่สะดวก พุทโธแล้วมันก็ไม่สมความปรารถนา พุทโธแล้วก็ลม้ ลุกคลุกคลาน
ถ้าอย่างนัน้ แล้วเราก็ตอ้ งเข้มข้นขึน้

เพราะพุทธานุสติมนั เป็ นทางวิชาการ

เราต้องทาให้มนั จริงจังขึน้ มา พอจริงจังขึน้ มา จิตมันก็มคี ุณสมบัติ มีคุณค่าขึน้ มา มันก็
กาหนดได้ชดั ได้เจน มันก็พุทโธได้กลมกลืนกัน พอกลมกลืนก็พุทโธได้ราบรื่น พุทโธได้
ราบรื่น
พุทโธเป็ นทางดาเนิน เป็ นทางทีต่ อ้ งทา ถ้าไม่ทาแล้วจิตมันเร่ร่อน ถ้าไม่ทานะ
ถ้าเป็ นทางวิชาการมันก็มอี นั หนึ่ง ก็เป็ นปัญญาอบรมสมาธิ ใช้ปัญญาแยกแยะๆ ขึน้ มา
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ให้เข้าสู่สมาธิ พอเข้าสมาธิแล้วถ้ามันเกิดปัญญาอีก จิตเห็นอาการของจิต อันนัน้ ก็เป็ น
วิปัสสนา
ถ้ามันจิตสงบแล้ว พอมันเห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรม ถ้าสติปัฏฐาน
๔ จริง สติปัฏฐาน ๔ ปลอมก็ตรงนี้ไง ตรงทีถ่ ้าจิตมันไม่สงบมันปลอมหมด ปลอมเพราะ
อะไร ปลอมเพราะใจมันปลอม ปลอมเพราะเรามีมาร เรามีอวิชชา เรามีความเห็นแก่ตวั
เรามีความโน้มน้าวเข้าข้างตัวเอง เราก็ระลึกภาพนัน้ ขึ้นมา ระลึกภาพขึ้นมานะ มันเอา
อะไรก็ได้ จินตนาการให้ได้ เราบอกเลย เราเป็ นเศรษฐีโลก กูอา้ งอิงว่ากูเป็ นเศรษฐี
โลก แล้วมาถึงแล้วมีสตางค์เท่าไรล่ะ ไม่มเี ลย แล้วเศรษฐีโลกเพราะอะไร เศรษฐีโลก
เพราะกูสาคัญไง กูสาคัญว่ากูเป็ นเศรษฐีโลก สาคัญตนเอา ไม่มคี วามจริง นี่มนั อ้างอิง
ถ้าอ้างอิงเป็ นอย่างนัน้ น่ะ แต่ความจริงมันไม่มี

แต่ถ้ามันเป็ นความจริง เราต้องทําให้จิตสงบเข้ามา ถ้าจิตมัน
จริง ถ้าเป็ นสมาธิ จริง สมาธิ จริงนะ หนึ่ ง เราได้รบั รสของมัน เราได้รบั
รสของสมาธิ เรามีความสุขของเรา ถ้าเราออกวิ ปัสสนา มันสะเทือน
หัวใจ สะเทือนหัวใจมันสะเทือนกิ เลส ถ้ามันสะเทือนกิ เลส มันถึง
สํารอกกิ เลสได้ ถ้าเราสํารอกกิ เลสคายออกไปจากใจ ต้องสํารอกคาย
กิ เลสออกไปมันถึงเป็ นพระโสดาบัน
อยู่เฉยๆ โดยปกติเราก็เป็ นปุถชุ น เป็ นคนหนา แล้วทาไปทามา เราเป็ นพระ
โสดาบันขึน้ มาโดยทีไ่ ม่มเี หตุมผี ล มันเป็ นไปได้อย่างไร อยู่ดๆี เราปฏิบตั ธิ รรมไป
ปฏิบตั ธิ รรมมาเป็ นพระโสดาบัน อ้าว! มันเป็ นได้อย่างไรล่ะ พระพุทธศาสนาเป็ นศาสนา
แห่งเหตุผล แล้วปฏิบตั ไิ ปปฏิบตั มิ าไม่รเู้ รื่องอะไรเลย อาจารย์ให้เลยโสดาบัน
อ้าว! ไอ้เราเป็ นโสดาบันยังไม่รตู้ วั เลย อาจารย์ให้ได้อย่างไรล่ะ
ถ้ามันจะเป็ นจริงขึน้ มา ถ้าจิตมันจริง จิตมันจริงมันเป็ นสมาธิ เวลามันเห็น
กาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรม มันพิจารณาของมันไป พิจารณาของมันไป ถ้ามัน
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สารอกมันคายของมันออก ตทังคปหานคือผ่อนคลายชัวคราว
่
ผ่อนคลายๆ พอทา
ต่อเนื่องๆ ถึงทีส่ ุดเวลามันขาด นัน่ น่ะโสดาบัน
โสดาบัน อะไรมันขาดล่ะ ทิฏฐิ สักกายทิฏฐิ ทิฏฐิความเห็นน่ะ สักกายทิฏฐิ
สักกายะ ทิฏฐิว่าเป็ นของเรา ทิฏฐิว่าเราเกิดมาเป็ นเรา ร่างกายนี้ไม่เป็ นของเราได้
อย่างไร ก็เป็ นของเราอยู่แล้ว เราเกิดมาเป็ นของเรา สิทธิเป็ นของเรา
เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยไปหาหมอผ่าตัดนะ หมอมันตัดทิ้ง แขนนี้เน่า ตัดทิ้งแล้วก็
เอาแขนนัน้ กลับมาบ้านไหม ไม่เอาหรอก ทิ้งเลย อ้าว! ของมึงไม่เอาไปด้วยล่ะ อ้าว! ก็
แขนมึงเน่า มึงตัดแล้วก็เอาไปด้วยสิ ก็ของมึง ทาไมมันไม่เอาไปล่ะ
ในมุมกลับ มุมกลับนะ เวลาเราพิการแขน เขาตัดแขนทิ้ง ความรูส้ กึ เรา แขน
ยังมีอยู่นะ ใหม่ๆ แขนยังมีอยู่เลย เห็นไหม ดูความรู้สกึ สิ ทัง้ ๆ ทีแ่ ขนตัดทิ้งไปแล้วนะ
มันว่า เออ! เหมือนแขนยังมีอยู่ มันคิดว่ามีอยู่ไง ความรูส้ กึ มันมี แต่แขนตัดทิ้งไปแล้ว
นี่ไง ทิฏฐิของเรา ทิฏฐิของจิต
แต่ถ้ามันพิจารณาไป มันพิจารณาของมันไป เวลามันคายทิฏฐิอนั นี้ออก
สักกายทิฏฐิ ทิฏฐิเห็นว่าสิง่ นี้เป็ นเรา พอมันคายออกแล้ว มันไม่ใช่เรา ไม่ใช่เรา เราจะ
ทาลายมันทิ้งไหม ไม่ใช่เรา แต่มนั อยู่ดว้ ยกันโดยอายุขยั ไง นี่ไง สิง่ ทีว่ ่าสอุปาทิเสสนิ
พพาน พระอรหันต์ทม่ี ชี วี ติ อยู่ นี่เศษส่วนที่เหลืออยู่ เศษส่วนกายกับใจนี้มนั เหลืออยู่
แต่กเิ ลสมันโดนทาลายไปๆ นี่พูดถึงว่าถ้ามันเป็ นวิปัสสนานะ
ทีเ่ ขาบอกว่าพุทโธๆ ฉะนัน้ สิง่ ทีเ่ ขาถามมา เขาถามมาเรื่องนี้ร้อยแปดพันเก้า
สับสนตัง้ แต่เรื่องชีวติ ครอบครัว สับสนมาตัง้ แต่วธิ กี ารปฏิบตั ิ สับสนมา สับสนมาตลอด
ไง นี่เราอธิบายไปจนเข้าใจไง วันนี้ถงึ เขียนมาไง
“ลูกปฏิบตั ธิ รรมได้แล้วค่ะ ลูกรูส้ กึ ว่าเหมือนพบเส้นทางเดินต่อไปแล้วค่ะ แต่
ก่อนนี้เมื่อลูกกาหนดลมหายใจถึงจุดหนึ่งแล้วจะพบว่า รูส้ กึ คล้ายว่าทางเดินมันปิ ด
ลูกเดินต่อไปไม่ได้ มันมักจะไปติดอยู่ทจ่ี ติ มันเหมือนกับแค่รวู้ ่ามันเกิดดับเรื่อยไปๆ
ตามไม่ทนั เลยหลงไปค่ะ ต่อมาตอนนี้ลูกรูว้ ธิ แี ล้ว”
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กาหนดพุทโธๆ เห็นไหม พอกาหนดพุทโธเข้าไป ความรูส้ กึ ของมัน
เหมือนกับว่ามันจะติด มันจะติดหมายถึงว่ามันมี มันมีของมัน มีกาลังของมัน
เวลาพุทโธ พุทโธจนไม่มอี ะไรจับต้องได้เลย อันนี้มนั เป็ นอากาศธาตุ มันเป็ น
อากาศธาตุ มันไม่มนี ้ าหนักอะไรหรือ แต่ถ้ามันมีของมัน มีน้ าหนักของมัน จิตมันจับ
มันต้อง มันมีน้าหนักของมัน มีน้าหนัก มันพุทโธๆ ไป พอพุทโธต่อเนื่องกันไป อาการ
เหมือนมันปล่อย เหมือนคลายปมเชือกออก มันเป็ นทอดๆ ไป มันมีความสุข ทาไม
ชีวติ นี้มนั มีความสุข มันไม่ทุกข์ไม่รอ้ นล่ะ นี่จติ ทีม่ นั สงบ เห็นไหม
เวลาถามนะ ก่อนหน้าเขาถามมา เขาทุกข์รอ้ นมาก ทุกข์รอ้ นทัง้ ชีวติ ทุกข์
ร้อนทุกอย่าง เวลาปฏิบตั ไิ ปแล้ว ปฏิบตั ไิ ปมันก็ยงั ติดขัดกันไปหมด นี่เวลามันทุกข์
ร้อน เห็นไหม เวลาทุกข์ร้อน
เราจะบอกว่า พุทธานุสติ ธัมมานุสติ สังฆานุสติ การทากรรมฐาน ๔๐ ห้อง มัน
เป็ นวิธกี ารทัง้ นัน้ น่ะ ปัญญาอบรมสมาธิต่างๆ มันก็เป็ นวิธกี ารทัง้ นัน้ น่ะ แต่เวลามันทุกข์
มันร้อน มันทุกข์มนั ร้อนเพราะกิเลสของเราไง มันทุกข์มนั ร้อนเพราะกิเลสในใจของ
เรา
วิธกี ารทัง้ หมดเป็ นวิธกี ารทัง้ หมด วิธกี ารทัง้ หมด ถ้าจิตของเรานะ มีกาลังขึน้ มา
เราทาให้มนั ถูกต้องได้ ทาให้ดงี ามได้ อย่างเช่นทีว่ ่า ปั ญญาวิมุตติกใ็ ช้ปัญญาอบรมสมาธิ
ถ้าเจโตวิมุตติ เราก็ใช้กาหนดพุทโธ จิตมันสงบเข้ามา
ถ้าเป็ นปัญญาวิมุตติมนั ก็เป็ นแนวทางของพระสารีบุตร ผูท้ ม่ี ปี ัญญามาก ผูท้ ่ี
มีปัญญามากใช้ปัญญาอบรมสมาธิเข้ามา ทาความสงบของใจเข้ามา
ต่อเนื่องกันไป มันก็เป็ นวิปัสสนาต่อเนื่องกันไป

ใช้ปัญญา

ถ้าอย่างของพระโมคคัลลานะ เห็นไหม พระสารีบุตร พระโมคคัลลานะ พระ
โมคคัลลานะเป็ นผูม้ ฤี ทธิ ์มาก พวกนี้กาหนดพุทโธๆ เพื่อจิตสงบ พอจิตสงบแล้วมันจะ
มีฤทธิ ์มีเดชของมัน มันจะรูม้ นั จะเห็นสิง่ ต่างๆ ของมัน มันจะมีต่างๆ ทีน้พี อไปเห็น
ถ้าเป็ นพุทโธมันจะเป็ นเจโตวิมตุ ติ

พอเห็นกายมันจะเห็นกายเป็ นภาพขึน้ มา

วิปัสสนาของมันไป
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แนวทางปฏิบตั ิ ถ้าครูบาอาจารย์ทเ่ี ป็ นจริงของท่าน ท่านมีแนวทางปฏิบตั ิ
ของท่านไป ถ้าปฏิบตั ขิ องท่านไป สิง่ ทีว่ ่าถ้าจิตมันสงบแล้วมันมีกาลังอย่างนี้
ฉะนัน้ สิง่ ทีท่ ามาๆ มันเป็ นเพราะกิเลสของเราเอง มันเป็ นกิเลสในใจของเรา
กิเลสในใจมันต่อต้าน
ฉะนัน้ เวลาเขาปฏิบตั ขิ น้ึ มา คาถามทีเ่ ขาต่อมา “ชีวติ นี้ จิตใจของลูกมันไม่
ทุกข์ไม่ร้อน”
ไอ้คานี้ คานี้เราดีใจ หนึ่ง ชีวติ มันไม่ทุกข์ไม่ร้อน จิตใจมันไม่ทุกข์ไม่ร้อน มัน
แปลกมากๆ มันรูส้ กึ ว่าดีไปหมดเลย
ดีไปหมดตอนจิตมันดีไง เวลามันเสื่อม มันทุกข์อกี แล้ว ในเมื่อเรายังปฏิบตั ิ
อยู่ ยังก้าวเดินอยู่ มันเจริญแล้วเสื่อมได้ ฉะนัน้ ถ้าจิตมันดี เราเห็นด้วยนะ เพราะก่อน
หน้านัน้ มาเขียนปัญหามาถาม เราก็สงสารนะ ทุกคนมันมีภาระรับผิดชอบ ทีน้ภี าระ
รับผิดชอบแล้ว เราจะเอาดีทงั ้ ทางโลกและทางธรรมไง
ทางโลกคือครอบครัว ครอบครัว หน้าทีก่ ารงานเราก็จะประสบความสาเร็จ
แล้วเราก็อยากได้ทางธรรมด้วย
ทีน้ไี ด้ทางธรรมด้วย
มันเป็ นปั ญหาครอบครัว
ครอบครัวก็จะมีปัญหา ฉะนัน้ ถ้าเราออมชอมได้ เราทาได้ เราต้องฉลาดพอไง เราฉลาด
พอ การครองเรือน เราครองเรือน เราครองหัวใจเราด้วย เราครองเรือนคนในครอบครัว
เราด้วย แล้วเราต้องแบ่งเวลาของเราด้วย โอ้โฮ! มันต้องฉลาด ผูบ้ ริหารมันต้องฉลาด
ถ้าฉลาดแล้ว เวลาทาเข้าไป พอมันลงตัว พอลงตัว ชีวติ นี้มแี ต่ความสุข ไม่ทุกข์ไม่รอ้ น
เราอยากให้ทุกคนเป็ นแบบนี้ ชีวติ ไม่ทุกข์ไม่ร้อน ทีน้ีเพียงแต่ว่ามันเป็ นไปไม่ได้
คาว่า “มันเป็ นไปไม่ได้” เพราะว่าสรรพสิง่ ในโลกนี้เป็ นอนิจจัง สิง่ ใดเป็ น
อนิจจัง สิง่ นัน้ เป็ นทุกข์ สิง่ ใดเป็ นทุกข์ สิง่ นัน้ เป็ นอนัตตา คือมันอนิจจัง เดีย๋ วมันดี
เดีย๋ วมันร้าย มันดีมนั ร้าย มันไม่มสี งิ่ ใดแน่นอน สิง่ ใดคงทีต่ ายตัวไม่มี มันมีแต่การ
เปลีย่ นแปลงอยู่ตลอดเวลา จากสิง่ ทีไ่ ม่ดเี ปลีย่ นแปลงมาสิง่ ทีด่ ี ถ้าสิง่ ทีด่ ี เราจะทาสิง่ ที่
ดีให้ดตี ่อเนื่องๆ ขึน้ ไป ความดีต่อเนื่องขึน้ ไป เราจะรักษาอย่างไร รักษาชีวติ เราให้
ต่อเนื่องขึน้ ไป
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ฉะนัน้ สิง่ ทีเ่ ราทา เราทาแบบนี้ ถ้ามันมีปัญหาขึน้ มา พอจิตมันหยาบออก
มานะ อย่าทิ้งคาว่า “พุทโธ” หลวงปู่มั ่นท่านสอนหลวงตาไว้ เวลาหลวงตาท่านประพฤติ
ปฏิบตั กิ บั หลวงปู่มั ่น พอหลวงปู่มั ่นท่านแก่ชราภาพเต็มที่ ไปถามว่า ถ้าหลวงปู่มั ่นไป
แล้วจะทาอย่างไร

หลวงปู่ มันท่
่ านสังไว้
่ เลย “ถ้าเราไม่อยู่แล้ว อย่าทิ้ งผู้รู้ อย่าทิ้ ง
พุทโธ”
ท่านสังเอาไว้
่
เลยนะ “ห้ามทิ้ งผู้รู้ ห้ามทิ้ งพุทโธ แล้วจะไม่เสีย
อย่างไรก็ไม่เสีย” เพราะอะไร เพราะเรากอดพุทโธไว้ พุทโธคือพุทธะ
ผู้ร้คู ือใจเรา ถ้าใจเราไม่ส่งออก ใจเราไม่หาเรื่อง ใจเราไม่ไปยึดสิ่ งอื่น
มันจะไม่เสียหาย ให้ระลึกถึงผู้ร้ขู องเราไว้
แล้วผูร้ มู้ นั จะอยู่ได้อย่างไรล่ะถ้าไม่มพี ุทโธ
ผูร้ กู้ ค็ วามรูส้ กึ เรา แล้วความรูส้ กึ เรามันคงทีไ่ หม ทีน้ีพุทธะ พุทธานุสติไง ถ้า
ให้กาหนดพุทโธ พุทโธมีค่าตรงนี้ไง อย่างเช่นเรา เราตกจากทีส่ ูง เราไม่มที พ่ี ่งึ เรา
กอดพุทโธเลย เรากระโดดกอดพุทโธเลย พุทโธๆๆ ทาอะไรไม่ออก นึกถึงพุทโธ ทา
อะไรไม่ได้ ให้นึกพุทโธไว้เลย พุทธานุสติ กอดพุทโธไว้เลย เพราะพุทโธๆ คาบริกรรม
นัน้ น่ะมันจะกลับมาสู่ผรู้ ู้ กลับมาสู่ความสงบนัน้
แล้วบอกว่า “หลวงพ่อพูดนี่ไม่มเี หตุผลเลย อย่างนี้มนั กาปั้นทุบดิน ต้องมี
เหตุผลหน่อยสิ”
เหตุผลมันก็ตอ้ งมีสติ ถ้าเราพุทโธได้ สติมนั ก็พร้อม แล้วพุทธานุสติ สติอยู่กบั
พุทธะ พุทธะนี่เป็ นชื่อ แต่ตวั จริงคือผูร้ ไู้ ง แต่ผรู้ ถู้ ้ามันถึงทีส่ ุดแล้วมันก็จะเสื่อม มันก็จะ
ออก เข้าสมาธิแล้วคลายออกจากสมาธิมา ถ้าคลายออกจากสมาธิ เราก็พุทโธต่อเนื่อง
คาบริกรรมต่อเนื่องไป พอคาบริกรรมต่อเนื่อง มันก็เข้าไปสู่ผรู้ ู้ เข้าไปสู่สมาธิ เข้าไปสู่
สมาธิ เข้าไปทีพ่ กั แล้วถ้ามันมีกาลังจริง มันฝึกหัดใช้ปัญญาได้จริง พอฝึกหัดใช้
ปัญญาได้จริง เวลาออกไปรู้ เห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรมตามความเป็ นจริง
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เห็นกายนะ คนเห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรมตามความเป็ นจริงนะ
ถ้าจิตสงบแล้วนะ มันเห็นความแตกต่างกับทีเ่ ราเคยเห็นๆ กันมา ทีเ่ ราเคยเห็นๆ กัน
มา เราเห็นโดยจินตนาการ เห็นด้วยสัญญา โดยการนึกเอา โดยผูร้ ู้ทม่ี นั สร้างภาพ
อะไรขึน้ มา
เห็นอย่างนัน้ ก็ไม่เสียหาย เริม่ ต้นปฏิบตั ิ เพราะเราปฏิบตั มิ าแบบโลก แต่
ปฏิบตั อิ ย่างนัน้ มาเพื่อจิตมันละเอียดเข้ามาๆ เพราะถ้าไม่มตี รงนัน้ ปับ๊ เราฝึกหัด
เริม่ ต้นไม่ได้ คือเราจะเริม่ ต้นวิปัสสนาจะเริม่ ต้นทีไ่ หน เราจะทากันอย่างไร ถ้าทา
อย่างไร เราก็ฝึกซ้อมก่อน อย่างเช่นนักกีฬาเวลาเขาฝึกซ้อม เขาไม่ได้แข่ง เขา
ฝึกซ้อม เขาฝึกซ้อมจนมีแววแล้วเขาถึงให้ลงแข่งขัน
นี่กเ็ หมือนกัน จิตใจระหว่างกิเลสกับธรรมมันจะแข่งขันกัน ระหว่างธรรมจะ
ไปฟาดฟันกิเลส มันจะมาจากไหน ธรรมทีจ่ ะฟาดฟันกิเลส ศีล สมาธิ ปัญญา มันก็ตอ้ ง
ฝึกฝนขึน้ มาให้มนั มีคุณธรรม ให้มสี จั ธรรมไปฟาดฟันกับกิเลส
นี่กเ็ หมือนกัน พอจิตมันสงบเป็ นความจริงขึน้ มา จะไปฟาดฟันกับกิเลส ทาไม
ถึงว่าเป็ นกิเลสล่ะ เพราะไปเห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรมตามความเป็ นจริง
มันสะเทือนกิเลสไง พอสะเทือนกิเลส มันก็จะอ๋อ! เวลากิเลสกับธรรมมันต่อสูก้ นั
เหมือนนักกีฬา พอมันขึน้ ไปแข่งขัน มันมีคู่ต่อสูแ้ ล้ว มันไม่ใช่คู่ซ้อม ต่างคนต่างจะ
เอาชนะ ต่างคนต้องใช้ความสามารถของคนสูงสุดเพื่อเอาชนะอีกฝ่ ายหนึ่ง
นี่กเ็ หมือนกัน ระหว่างกิเลสกับธรรมทีม่ นั ปะทะกัน แค่ปะทะกันมันก็รแู้ ล้วว่าคู่
ต่อสูไ้ ม่ใช่คู่ซ้อม ไอ้ทม่ี นั รูๆ้ เห็นๆ มามันคู่ซ้อม จิตมันสร้างภาพขึน้ มา ล่อเป้ าแล้วก็
ซ้อมกันไป เวลาซ้อม แชมป์ สนามซ้อมไง เวลาซ้อมนี่เก่ง เก่งไปหมด ทาได้หมดเลย
เวลาลงแข่งแพ้ทุกที เวลาลงแข่งไม่เคยชนะใครเลย ล้มลุกคลุกคลานไปหมด ถ้ามันลง
แข่งแล้วมันชนะนะ มันได้รางวัล
ทีน้มี นั มีอยู่ ลูกศิษย์เขามาบอกว่า เราบอกอย่างนี้ บอกว่าต้องมีการแข่งขัน
อะไร
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เขามีพวกอาจารย์สอนทางลัด เขาบอกว่า ทาไมเราต้องแข่งขันด้วยล่ะ เรา
เป็ นผูด้ ูกไ็ ด้ เขาว่านะ เขาบอกว่าทาไมเราต้องลงไปแข่งขันด้วยล่ะ ไอ้คนที่ลงแข่งขัน
นี่โง่มากเลย เหนื่อยเปล่า เราเป็ นผูด้ ูก็ได้ นี่เวลาเขาไปฟังอาจารย์เขามานะ แล้วเขาก็
มาถามเรา
เราก็ถามเขากลับ

นักกีฬาลงแข่งขันเขาเป็ นนักกีฬาอาชีพใช่ไหม

เขาได้

รางวัลใช่ไหม เขาได้เงินค่าตอบแทนใช่ไหม ผูด้ ูต้องเสียบัตร ต้องซื้อ ต้องเสียสตางค์
แล้วเสียสตางค์เข้าไปดู แล้วเอ็งได้อะไรล่ะ เอ็งได้อะไร เอ็งได้ค่าเสียเวลาไง เอ็งต้อง
นัง่ รถไปเองใช่ไหม เอ็งต้องเสียสตางค์ดว้ ย ต้องเสียเวลาด้วย แล้วผูด้ ูจะได้อะไรล่ะ ผู้
ดูมนั เป็ นผูด้ ู
นี่เวลากิเลสมันตอบปัญหามันตอบปัญหาอย่างนี้ เพราะอะไร เพราะลูกศิษย์
ของเราเขาจะยึดตรงนี้ว่าต้องมีการแข่งขัน ต้องมีการกระทา ต้องมีความจริงขึน้ มา
เขาบอกว่า ทาไมต้องแข่งขันด้วย เป็ นผูด้ ูกไ็ ด้
ไอ้คนทีไ่ ปคุยกับเขาตอบไม่ได้ วิง่ กลับมาหาเราไง วิง่ กลับมาหาเรา เราก็พูด
อย่างนี้ พูดกลับไป ผูป้ ฏิบตั ทิ างลัดๆ ลัดอย่างนี้ไม่ตอ้ งทาอะไรเลย แล้วมันจะได้ผล ก็
คิดเอาเองว่าอยู่ในสนามกีฬานะ นักกีฬามันอยู่บนเวทีใช่ไหม เรานัง่ อยู่ชนั ้ ริงไซด์เลย
เราเป็ นผูด้ ูชนั ้ หนึ่งเลย ติดขอบเลย แล้วเอ็งได้อะไรล่ะ ก็ซ้อื บัตรเข้ามา ซื้อบัตรเข้ามาได้
อะไร ก็ได้ความเพลิดเพลินนิดหน่อย แต่เอ็งได้อะไรล่ะ
แต่คนที่เขาขึ้นไปชก แพ้ชนะ เขาได้เป็ นแชมป์ เขาได้เงินรางวัล แล้วเขายังมี
ศักยภาพลงไปหาผลประโยชน์ต่อเนื่องกันไปอีกเยอะแยะเลย
นี่กเ็ หมือนกัน เวลาปฏิบตั ิ ระหว่างกิเลสกับธรรมมันต้องต่อสูก้ นั มันต้องมี
ความจริงต่อกัน มันถึงได้ถอดถอน มันถึงชาระล้างได้ ถ้าเป็ นผูด้ ูๆ ก็ปฏิบตั ใิ นทางลัดไง
ฉะนัน้ จะบอกว่า แนวทางปฏิบตั ทิ ค่ี รูบาอาจารย์ต่างๆ มันมีเทคนิคเยอะแยะ
แล้วเหยื่อ เหยื่อ เหยื่อ มาเทศน์ตอนเช้าเลย เราพยายามเทศน์ให้เราเป็ นเสรีชน ถ้า
จิตใจนะ เราปฏิบตั ขิ องเรา อ้าว! โยมถามตัวเองว่าทุกข์ไหม ทุกคนทุกข์นะ ในสโมสร
สันนิบาตทุกดวงใจว้าเหว่ ทุกดวงใจ คนทีเ่ กิดทุกดวงใจทุกข์หมด แล้วเวลาเขาสอนอย่าง
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นัน้ เราทาตามเขาอย่างนัน้ แล้วมันได้ถอนอะไรกิเลสออกไปบ้าง มันได้ปลดทุกข์ออกไป
จากใจ มีอะไรบ้าง มันไม่มี ไม่มแี ล้ว ถ้าเราปฏิบตั ิ เรากาหนดพุทโธ ใช้ปัญญาอบรม
สมาธิ จิตเราเป็ นสมาธิ ให้มนั เป็ นเสรีชน เสรีชน ถ้าเราปฏิบตั มิ นั มีเหตุมผี ล เราเชื่อ
เขาหรือ
ไอ้คนทีเ่ ชื่อเขาเพราะอะไร เพราะเราทาไม่ได้ผลของเราไง หนึ่ง เราทาไม่
ได้ผลของเราแล้วเราอยากได้ผล ด้วยความอยากของเรา กับไอ้เจ้าลัทธิทม่ี นั รอเหยื่อ มันก็
รอเหยื่อนี่ไง มาปฏิบตั กิ บั เราแล้วได้โสดาบัน ได้สกิทาคามี ได้อนาคามี โดยทีผ่ ปู้ ฏิบตั ิ
ไม่รเู้ รื่องอะไรเลย แต่มนั ให้หมดเลย มันรอเหยื่ออย่างนัน้ เข้าไปหา เหยื่ออย่างนัน้ เข้า
ไป พอเขามอบรางวัลให้ โอ๋ย! พอใจ...ไม่เป็ นเสรีชน เป็ นเหยื่อ
ถ้าเป็ นเสรีชนนะ เราปฏิบตั จิ ริงๆ ทุกข์ยากขนาดไหน แล้วทาอย่างนัน้ มันจะ
ได้อย่างไร มันเป็ นไปไม่ได้ ถ้าเรามีหลักตรงนี้ ถ้าปฏิบตั ิ เราได้ตรงนี้ เราได้ตรงทีม่ สี ติ
มีปัญญา ได้ตรงมีสติไม่ให้ใครมาหลอกล่อเรา ไม่ให้ใครมาใช้เราเป็ นเหยื่อ นี่ถ้ามันใช้
เป็ นเหยื่อมันก็เป็ นอย่างนี้
ทีน้คี าถาม คาถามบอกว่า “กราบนมัสการหลวงพ่อทีเ่ คารพ ลูกไม่มคี าถาม
ใดๆ เลย”
คาถามวันนี้เขาไม่มคี าถามอะไรเลย แต่เราได้คุยกับเขามาเป็ นชัน้ เป็ นตอน
ตัง้ แต่วนั ทีเ่ ขาทุกข์ วันทีเ่ ขาพูดถึงครอบครัวของเขา แล้วพูดถึงว่าเขาไปหาพระ พระพูด
ว่าอย่างใดมาตลอด จนสุดท้ายวันนี้มนั ถึงได้บอกว่า “ลูกเหมือนมีเส้นทางเดินต่อไป
แล้วค่ะ ลูกเหมือนมีชวี ติ ใหม่”
เวลาประพฤติปฏิบตั ไิ ปนะ “ชีวติ และจิตใจของลูกไม่ทุกข์ร้อนอะไรเลยค่ะ น่า
แปลกมากๆ เหมือนรูส้ กึ ดีไปหมดทุกๆ อย่าง ไม่มคี วามทุกข์เลย”
นี่ถงึ เอามาพูดไง เอามาพูดเพราะมันสังเวชตัง้ แต่เริม่ ต้นมา เขาเขียนมา ทุกข์
ร้อนมาทุกๆ เรื่อง จนจะปฏิบตั มิ นั ก็มกี เิ ลสของเราต่อต้าน ทาแล้วไม่ได้เรื่องสักอย่าง
เราบอกให้พุทโธไปเรื่อยๆ พุทโธไปเรื่อยๆ

©2020 www.sa-ngob.com

เกิดพุทโธ ๑๙

วันนี้เขาจับพุทโธมา พุทธานุสติ จับพุทโธมา แล้วผลของมัน ผลของมัน เห็น
ไหม “ชีวติ นี้มนั ไม่มคี วามทุกข์ร้อนเลย มันแปลกประหลาดมหัศจรรย์เลย”
ถ้าเราตัง้ ใจทา เพราะอะไรรูไ้ หม เพราะขณะทีเ่ ราไปทดสอบทางอื่นมามันก็
ไม่ได้ผลอยู่แล้ว แล้วจะมาพุทโธ เพราะเขาบอกแล้วว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้กาหนดพุท
โธ ไอ้กเิ ลสเรามันก็ไม่อยากทาอยู่แล้ว ไอ้กเิ ลสเรามันไม่ยอมโดนจับขังกรงอยู่แล้ว
แล้วบอกพระพุทธเจ้าไม่ได้กาหนดพุทโธ มันยิม้ เลย เออ! ใช่ ไม่ได้ทาเลย
เราก็ยนั ไปๆ ว่า
๑. พุทธานุสติ
๒. กิเลสเรามันต่อต้าน กิเลสเรามันดื้อด้าน มันไม่ยอมรับ ต้องบังคับ ต้องมี
การกระทา
พอทาแล้ว ผลของมันๆ ไม่มคี าถามเลย แต่เราเอามาพูด เอามาพูดเป็ นคติ
เอามาพูดให้ผทู้ ป่ี ระพฤติปฏิบตั มิ แี นวทาง แนวทางไว้เป็ นสมบัตขิ องเรา เป็ นทางเดิน
ของจิต เอวัง
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