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ถาม : กราบเรยีนหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงครบั การเหน็ปฏจิจสมุปบาทเกดิดบัอยู่

เนืองๆ อย่างนี้เรยีกว่าเหน็อย่างไรครบั แลว้ท าอย่างไรต่อครบั ผมกลวัว่าจะท าไม่ถูก

ในการพจิารณาครบั 

การท าสมาธขิองกระผมยงัไม่คบืหน้าเท่าไรครบั ช่วงระหว่างจติเพลนิกบั

สภาวะต่างๆ พอมเีสยีงอะไรมากระทบหู จติมกัหวัน่ไหว หมายถงึว่ามสีะดุง้อยู่เป็น

บางครัง้ จะตอ้งเพ่งใชส้ตใิหม้ากขึน้กว่าเดมิ หรอืบางครัง้พอสมาธไิปอกี กไ็ดย้นิเสยีง

คลา้ยๆ ลมทะลุเขา้หูซ้าย ออกหูขวา หรอืเหน็ลมกระทบเพดานจมูก บางครัง้กเ็หน็

ความเกดิดบัของลมที่กลางอก ลิ้นป่ี แต่กท็รงอารมณ์อยู่ไดไ้ม่นาน ก าลงัสมาธอิาจยงั

ไม่พอแก่การงานหรอืไม่ครบั 

ทีก่ระผมกล่าวมาทัง้หมดนี้มาถูกทางมรรคผลนิพพานหรอืไม่ ประการใด 

หลวงพ่อเมตตาธรรมอธบิายใหจ้ติดวงนี้มคีวามรูแ้ก่กลา้ สามารถไปถงึฝัง่อรหตัตผล 

นิพพานดว้ยครบั ขอบพระคุณ 

ตอบ : โดยเป้าหมาย โดยความหวงั เหน็ไหม ทีเ่ราเป็นชาวพุทธ เป้าหมายของเรา

ถงึทีสุ่ดแห่งทุกขค์อืถงึพระนิพพาน ทุกคนมเีป้าหมายอย่างนัน้ โดยผูท้ีต่ ัง้ใจประพฤติ

ปฏบิตัทิีเ่ขา้มาคลุกคล ี มคีรูมอีาจารย ์ ไดฟั้งเทศน์ ไดค้ลุกคลกีบัพระกรรมฐาน จะมี

เป้าหมายว่า เราอยากจะปฏบิตัใิหถ้งึทีสุ่ดแห่งทุกข์ 

แต่โดยทางศรทัธาทางโลก พอพูดถงึนรกสวรรค ์ เขายงัแทบไม่อยากจะเชื่อ 

ยิง่ถ้าพูดถงึมรรคผลนิพพาน เขาบอกว่ามนัเป็นไปไม่ได ้ บางลทัธฝ่ิายทีป่ฏบิตัเิขา

บอกกึง่พุทธกาล พระอรหนัต์ไม่มหีรอก 
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พวกนามรูป พวกอภธิรรมเขาบอกว่า มรรคผลนิพพานจะมอีะไร พระอรหนัต์

ไม่มหีรอก กึง่พุทธกาลแลว้ สูงสุดกแ็ค่อนาคาม ีสูงสุดนะ ถ้าต ่าสุดไม่มเีลย เขาไม่เชื่อ

กนัอยู่แล้ว ถ้าไม่เชื่อแลว้เราจะมาประพฤตปิฏบิตักินั ประพฤตปิฏบิตัทิ าไมล่ะ 

แต่เดมิ ความเชื่อถือของสงัคมเขามศีาสนาไวเ้ป็นวฒันธรรมเท่านัน้ มศีาสนาไว้

เป็นประเพณีเท่านัน้ เวลาหลวงปู่ เสาร ์ หลวงปู่ มัน่ท่านออกประพฤตปิฏบิตัทิุกข์ยาก

มาก ทุกข์ยากเพราะอะไร เพราะประเพณีเขาว่าพระกต็อ้งอยู่ในวดั พระกแ็ค่ท า

พธิกีรรมใหก้บัชาวบา้น ใหช้าวบา้นมทีีพ่ ึง่เท่านัน้น่ะ นี่เขามคีวามเชื่อกนันะ 

เวลาบอกว่าเคารพ เคารพพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์ เป็นชาวพุทธมี

รตันตรยัเป็นศาสนาพุทธ แต่เวลาเชื่อ เชื่อผเีชื่อสาง เชื่อการทรงเจา้เขา้ผ ีเพราะอย่าง

นัน้มนัเป็นทีพ่ึง่ได ้ มนัจบัตอ้งได ้ แต่พระพุทธ พระธรรม พระสงฆม์นัเป็นนามธรรม

เกนิไป พระกอ็ยู่วดัอยู่วา พระกไ็ม่น่าเคารพเลื่อมใส มนัจะมมีรรคมผีลทีไ่หน เขาไม่

เชื่อกนัหรอก แลว้หลวงปู่ มัน่ท่านออกประพฤตปิฏบิตัใินสงัคมอย่างนัน้น่ะ 

ถ้าออกประพฤตปิฏบิตัใินสงัคมแบบนัน้ มนักม็ ี พระไตรปิฎกกม็ ี ครูบา

อาจารยท์ีม่กีารศึกษากม็ ี แต่เวลาประพฤตปิฏบิตัขิึน้มามนัไม่มใีครปฏบิตัไิดต้าม

ความเป็นจรงิทัง้นัน้น่ะ ไม่ม ี พอไม่ม ี ท่านกท็ าของท่านมา พอท าของท่านมา ทีว่่า

ล าบากๆ ครูบาอาจารย์เรานะ เวลาธุดงคไ์ปทีไ่หน เขาเหน็พระห่มผา้สคีล ้าๆ เขากว็ิง่

หนีตกใจว่าเขาไมเ่คยเหน็ ผบีุญๆ เขากลวั ไม่เคยเหน็ห่มผา้สนีัน้ 

แต่ในปัจจบุนัน้ีเราห่มผา้สกีรกักนัเตม็ประเทศไทยเลย ใครๆ กอ็ยากห่มผา้สี

กรกั จนเขามคีวามด ารกินัว่าจะห่มสพีระราชทาน สพีระราชนิยม เขาว่าไปนู่น 

สีผ้ามนักค็ือสีผ้า ผ้าย้อมสี ย้อมสีเข้มสีอ่อน มนักอ็ยู่ท่ีสี มนัจะ

ศกัด์ิสิทธ์ิวิเศษมาจากไหน มนัจะศกัด์ิสิทธ์ิวิเศษมนักอ็ยู่ท่ีข้อวตัร

ปฏิบติั มนัอยู่ท่ีธรรมวินัยของผู้ปฏิบติั มนัอยู่ท่ีมรรคท่ีผล อยู่ท่ีความ

เป็นจริงอนันัน้ต่างหากมนัถึงจะมีคณุธรรมจริง มนัจะไปอยู่ท่ีสีท่ีสนัเอา

มาถกเถียงกนั เรื่องน้ีมนัมีประโยชน์อะไร 
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แต่คนถ้าไม่มทีีพ่ ึง่ เขาไม่มหีลกัมเีกณฑข์องเขา เขาเหน็พระห่มผา้สเีหลอืงๆ 

พอมาเหน็ห่มผา้สดี าๆ เขากต็กใจ นี่สมยัหลวงปู่ มัน่นะ คอืเขาไม่เชื่อถอืไม่ศรทัธา เขา

กย็งับอกว่ามรรคผลจะมหีรอืเปลา่ นี้ความไม่เชื่อถอืไม่ศรทัธาของเขา 

แต่ในปัจจบุนันี้ส ิ เวลาปฏบิตัไิปๆ “กึง่พุทธกาลแลว้มรรคผลไม่ม ี พระอรหนัต์

ไม่ม ี ไม่มหีรอก”...ไม่มแีลว้สอนปฏบิตัทิ าไม ไม่มแีลว้สอนท าไม อภธิรรมสอนท าไม นี่

ไง พอสอนอภธิรรม การเหน็ปฏจิจสมุปบาท ปฏจิจสมุปบาททีไ่หน ถ้าปฏจิจสมปุ

บาท 

“เหน็ปฏจิจสมุปบาท เหน็การเกดิดบัอยู่เนืองๆ อย่างนี้เรยีกว่าเหน็อะไรครบั” 

กเ็หน็สญัญาไง เหน็จนิตนาการไง เหน็สรา้งภาพไง สรา้งภาพเพราะอะไร 

สรา้งภาพเพราะในสมยัทีห่ลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ท่านออกประพฤตปิฏบิตัใิช่ไหม คน

จะเชื่อมัน่ในพระพุทธศาสนานี่ไม่เชื่อ พอไม่เชื่อเพราะความซื่อของเขา ความซื่อของ

สงัคม ความซื่อของสงัคมไทย ความซื่อของชาวชนบท ความซื่อของสงัคมชาวพุทธ เขา

ไม่เชื่อมรรคผลเพราะอะไร เขาไม่เชื่อถอืเพราะว่าการประพฤตปิฏบิตัมินัไม่สมจรงิสม

จงั คนทีเ่ขาคลุกคลอียู่กบัศาสนาเขาไม่เชื่อของเขาเพราะว่าเขาดูโดยประสบการณ์ของ

เขา เขาไม่เชื่อว่ามรรคผลมจีรงิ 

แต่ในสมยัปัจจบุนัน้ี เวลาหลวงปู่ เสาร ์หลวงปู่ มัน่ท่านใชช้วีติของท่านทัง้ชวีติ

หนึ่งหมดไปอายุขยัหนึ่ง แลว้ก็อายุขยัของหลวงปู่ แหวน หลวงปู่ ตื้อ รุ่นที่ ๒ มาอกีรุ่น

หนึ่ง หลวงตาท่านบอกว่าท่านเป็นรุ่นที ่ ๓ ไอพ้วกเรานี่รุ่นสุดทา้ย ๓-๔ ชัว่อายุคน

เพื่อท าใหส้งัคมเขามัน่คงศรทัธาขึ้นมา เพราะอะไร เพราะว่าท่านเทศนาว่าการของ

ท่าน เพราะท่านเอาความจรงิในหวัใจของท่านมาเทศนาว่าการ เอาความจรงิของทา่น

มาตแีผ่ พอตแีผ่ขึน้มา คนทีม่เีหตุมผีลฟังเหตุฟังผลแลว้มนัยอมรบัเหตุผลนัน้ เขาเชื่อ

เรื่องมรรคเรื่องผลขึน้มา พอเชื่อเรื่องมรรคเรื่องผลขึน้มา การประพฤตปิฏบิตัมินัก็

เขม้แขง็ขึน้มา 

พอเขม้แขง็ขึน้มา ฝ่ายปฏบิตัเิขาปฏบิตัดิว้ยพุทโธ หลวงปู่ มัน่ท่านสอนพุทโธ 

พุทโธคอืค าบรกิรรม ค าบรกิรรม การท าความสงบ ๔๐ วธิกีาร นี่ท่านท าจรงิๆ ของ
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ท่าน ท่านท าจรงิท าจงัของท่าน แลว้ท่านไดผ้ลของท่าน ถ้าไม่ไดผ้ลของท่าน ท่านจะ

เอาสิง่ใดมาเทศนาว่าการ 

เวลาเทศนาว่าการ เวลาเทศน์ตามปรยิตักิเ็ทศน์ตามพระไตรปิฎก เทศน์ตาม

ต ารา เทศน์ตามต ารากว่็าไปตามต ารา ไอค้นทีฟั่งแลว้กฟั็งเป็นพธิ ี ฟังเทศน์เอาบุญ 

เหน็ไหม นัง่สปัหงกโงกง่วง เวลาฟังเทศน์กนันัง่สปัหงก หวันี่จรดพืน้เลย พอพระ

เทศน์จบ สาธุ! ไดบุ้ญๆ อู๋ย! บุญเตม็หวัใจเลย 

แต่หลวงปู่ เสาร ์หลวงปู่ มัน่ท่านไม่เทศน์อย่างนัน้ ท่านเทศน์จี้เข้า

ไปในหวัใจ นัง่น่ีตวัแขง็เลยนะ จิตสงบน่ิงคอยฟังคณุธรรมอนันัน้เข้า

มาช าระใจ ธรรมกระแทกเข้ามาในหวัใจ ถ้าหวัใจย่ิงกระแทกเท่าไรมนั

กย่ิ็งจะไปปลดเปลื้องในใจของผู้ท่ีฟัง 

การฟังธรรมอย่างนัน้ ธรรมจากทีใ่นใจของหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ท่านเป็นจรงิ

ของท่าน ทา่นท าจรงิท าจงัของท่าน ท่านมเีหตุมผีลของท่าน ท่านถงึเอาความจรงิอนั

นัน้มาอธบิายใหพ้วกเราฟัง แล้วถ้าใครมอี านาจวาสนา ใครมอี านาจวาสนากพ็ยายามท า

ตาม ท าใหไ้ด ้ ท าตามแลว้ท าใหไ้ด ้ แล้วมนัมคีนท าได ้ มหีลวงปู่ ตื้อ มหีลวงปู่ ชอบ มี

หลวงปู่ ฝั้น ท าไดเ้พราะอะไร ท าไดเ้พราะท่านท าแล้วท่านส่งการบา้นอาจารยข์องท่าน 

ท่านเทศนา เช่น หลวงปู่ ฝั้น 

หลวงปู่ มัน่ท่านพูดกบัพระทีเ่ป็นลูกศษิยบ์อกว่า “ท่านขาวไดคุ้ยกบัเราแล้ว

นะ” คอืไดคุ้ยกนัแล้ว จบแล้ว นี่ใครไดคุ้ยแลว้ แล้วเวลาท่านพูดกบัพระสมยัที่ว่าท่าน

ชราภาพแลว้นะ “หมู่คณะจ าไว้นะ ท่านมหา หลวงตามหาบวัท่านดทีัง้ขา้งนอกและดี

ทัง้ขา้งใน” 

ดขีา้งนอกคอืว่าขอ้วตัรปฏบิตั ิ ดขีา้งนอกคอืกฎกตกิาทีท่่านเป็นผูน้ า นี่ดขีา้ง

นอก ข้างนอกหมายถงึว่าจรตินิสยัขา้งนอก ท่านดทีัง้ขา้งนอกและดทีัง้ขา้งใน ขา้งใน

คอืมคีุณธรรม ขา้งในคอืปฏบิตัแิลว้มคีุณธรรม 
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นี่ไง ทีท่่านมคีุณธรรม มคีวามจรงิของท่าน แลว้ท่านสัง่สอนของท่าน มคีวาม

จรงิของท่าน แลว้ท่านท าจรงิของท่าน มนัถงึไดผ้ลของท่านมา พอท าขึน้มาแล้ว พอ

ปฏบิตัมิากม็ฝ่ีายปฏบิตัอิกีฝ่ายหนึ่งพยายามจะหาวธิีการปฏบิตัมิา กก็ าหนดนามรูป 

ก าหนดไปเอามาจากพม่า เอาจากพม่านี่เป็นสาวกภาษติ แลว้เวลาบอกว่ากรรมฐานพุท

โธ พระพทุธเจา้ไม่ไดท้ าพุทโธ 

พระพุทธเจา้ไม่ไดท้ าพุทโธ พระพุทธเจา้ท าอานาปานสต ิ แตพ่ระพุทธเจา้

สอนกรรมฐาน ๔๐ ห้อง พุทธานุสต ิธมัมานุสต ิสงัฆานุสต ิท าความสงบ ๔๐ วธิกีาร นี่

เป็นพุทธภาษติ เป็นภาษติขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ เพราะองคส์มเดจ็

พระสมัมาสมัพุทธเจา้สอนอยู่ในพระไตรปิฎก วธิกีารท ากรรมฐาน ๔๐ หอ้ง 

แต่สาวกภาษติ นามรูป ยุบหนอพองหนอ มนัอยู่ที่ไหนในพระไตรปิฎก มนั

ไม่ม ีแลว้เวลาไปศกึษา ดว้ยความซื่อของสงัคม ด้วยความซื่อของชาวพุทธ เขาเหน็ว่า

การประพฤตปิฏบิตัขิองพระสมยัก่อนทีห่ลวงปู่ มัน่ หลวงปู่ เสารท์่านจะปฏบิตัไิดจ้รงิ 

มนัประพฤตปิฏบิตั ิมนัไม่สมควร เหตุผลมนัไม่สมควรใหเ้ชื่อ เขาเลยไม่เชื่อ เขาไม่เชื่อ

เพราะว่ามนัไม่มเีหตุมผีลทีจ่ะใหเ้ขาเชื่อได้ 

แต่พอหลวงปู่ เสาร ์หลวงปู่ มัน่ท่านปฏบิตัขิองท่านตามความเป็นจรงิ ท่านมเีหตุมี

ผลอธบิายจนเขาเชื่อได้ เขาเชื่อของเขาว่ามไีง แต่เวลาในปัจจุบนันี้เวลาปฏบิตัมิา 

อภธิรรมบอกว่ากึง่พุทธกาลแลว้ไม่มพีระอรหนัต์ 

ปัญญาชนนะ ศกึษามา ศกึษาอภธิรรม อภธิรรมคอือภมิหา อภคิอืยิง่ใหญ่ 

ธรรมะที่ยิง่ใหญ่ ธรรมะทีย่ิง่ใหญ่ ศึกษามายิง่ใหญ่มหาศาลเลย แลว้บอกว่ากึง่พุทธกาล

ไม่มพีระอรหนัต์ แลว้ปฏบิตัไิปท าไม การปฏบิตั ิ เหน็ไหม ดูส ิ เวลาเขาปฏบิตักินั

เหมอืนเดก็เลน่ขายของ เล่นปฏบิตัธิรรม 

เวลามคีรูมอีาจารยข์องเราท่านใหป้ระพฤตปิฏบิตัจิรงิ ท าจรงิๆ หลวงปู่ เสาร ์

หลวงปู่ มัน่ท่านท าของท่านจรงิๆ ครูบาอาจารยท์่านปฏบิตัขิองท่านจรงิๆ ขึน้มา ท่าน

ท าจรงิของท่าน ไม่ใช่เล่นปฏบิตัธิรรม 
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ไอน้ี่ท าเล่นๆ ท าเล่นๆ เพราะอะไร ท าเล่นๆ เพราะตวัเองไม่มจีรตินิสยั 

ตวัเองไม่มคีุณธรรมพอ พอไม่มคีุณธรรมพอกท็ าเป็นพธิกีรรม พอเป็นพธิ ีพอเป็นพธิกี็

ท าเล่น เหมอืนเด็กๆ เลย เหมอืนนักเรยีนอนุบาล นักเรยีนอนุบาลไปถงึโรงเรยีนมอีะไร

ล่ะ มนักเ็ล่นเครื่อง เล่นสิง่ทีฝึ่กหดัสมอง ไอพ้วกตุ๊กตา ไอพ้วกสสีนัเอามาเรยีงเล่นกนั 

มาจบัเตน้ นัน่น่ะเขาฝึกเชาวน์เดก็ๆ เขาฝึกเชาวน์เดก็ๆ ใหเ้ดก็ๆ มนัรูจ้กัเรยีง รูจ้กั

เกบ็อกัษร รูจ้กัดูแล มนัเล่นปฏบิตัธิรรม 

นี่กเ็หมอืนกนั เล่นปฏบิตัธิรรม เล่นไม่จรงิ เพราะตวัเองเล่นปฏบิตัธิรรม ผล

มนัคอือะไร เดก็อนุบาลไปโรงเรยีนของเขา ทีเ่ขาไปเล่นกนั โรงเรยีนอนุบาลคอืเอา

เดก็ไปเล่นนะ ไม่ได้เอาไปเรยีน โดยหลกัคอืเอาไปเล่น เอาไปนอน เอาไปเล่น เล่นเพื่อ

ฝึกหดัสมอง แลว้พอโตขึน้มาค่อยมาฝึกมาเรยีนทหีลงั 

ไอน้ี่กเ็หมอืนกนั เลน่ปฏบิตัธิรรม ย่องกนัไปกย่็องกนัมา มนัท าเล่น  ๆ มนัเล่น

ปฏบิตัธิรรม มนัไม่ใช่ธรรมความจรงิ พอเล่นปฏบิตัธิรรมแลว้กเิลสมนัสวมรอย เพราะ

อะไร เพราะอภมิหาธรรม อภธิรรมคอืธรรมที่ยิง่ใหญ่ ธรรมยิง่ใหญ่กเ็รยีนไง จติกีด่วงๆ 

ตกภวงัค ์จติกีด่วง 

มนักเ็หมอืนนะ มนัเหมอืนกบัเราชุมชนชุมชนหนึ่งอยากจะตัง้สหกรณ์ อยาก

ตัง้สหกรณ์ขึ้นมาเพื่อชุมชนนัน้ เพื่ออาชพี เพื่อความมัน่คงของชวีติ กศ็กึษา ศึกษา

การเกบ็ออม พอศกึษาการเกบ็ออมกศ็ึกษา ศึกษาถึงเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตรเ์ขา

ว่าเงนิเฟ้อเท่าไร ปรวิรรตเงนิตรา ไปนู่นเลย 

สหกรณ์เขากเ็พื่อความซื่อสตัยใ์ช่ไหม เราร่วมทุน ร่วมทุนแล้วเราใช้

ประโยชน์จากสหกรณ์นัน้ มผีลก าไรกม็าแบ่งปันกนั แค่นัน้มนักถ็ูกตอ้งแล้ว แต่ถ้าไป

เรื่องเศรษฐศาสตร ์ เรื่องอะไรไปใหญ่โต อภธิรรม ศกึษาไปทัว่เลย ปฏจิจสมุปบาท 

เหน็การเกดิดบั เห็นภวงัคจติ จติมกีี่ดวง ความรูส้กึ แลว้ท าอย่างไรต่อ จนิตนาการ

ทัง้นัน้ เล่นปฏบิตัธิรรม ท าเล่นๆ เวลาท า ท าเล่นๆ นะ 

สหกรณ์เขาแค่ร่วมทุน แค่ท าเพื่อสงัคม ถ้าเราท าไดจ้รงินะ ชุมชนนัน้มัน่คง

ขึน้มา ชุมชนนัน้เขม้แขง็ ชุมชนนัน้มคีวามสุข ชุมชนนัน้ท าไดจ้รงิ 
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นี่เหมอืนกนั พุทโธๆ เราท าของเรา เอาใหม้นัจรงิจงัขึน้มา ถ้าปฏบิตัจิรงิมนั

จะเป็นอย่างนี้ 

พอหมู่บา้นน้ีเขาตัง้สหกรณ์ขึน้มา เขาร่วมทุนกนั เขาขวนขวาย เขาท าของ

เขาเพื่อประโยชน์ของเขา ไอ้ของเรานักเศรษฐศาสตร ์ เรารูเ้รื่องการออม เรารูเ้รื่อง

เงนิตรา เรารูทุ้กอย่างเลย มนัมแีต่ตวัเลข มแีต่บญัช ี เล่นปฏบิตัธิรรม พอเล่นปฏบิตัิ

ธรรมมนัไดส้ิง่ใดมา 

ถ้ามนัไดส้ิง่ใดมา พอปฏบิตัไิป เพราะนักเศรษฐศาสตรม์นัรูค้วามเสื่อมค่าของ

เงนิ ปรวิรรตเงนิตรามนัรู้ของมนัหมดแหละ ทนีี้พอรูห้มด “ปฏจิจสมปุบาท เหน็การเกดิ

ดบั แลว้เหน็การเกดิดบัอยู่เนืองๆ นัน่มนัคอือะไร” 

มนัคอืทฤษฎไีง มนัคอืต ารา แต่จตินี้มหศัจรรย ์ จตินี้มนักค็ดิของมนัไป แลว้

มนักไ็ม่มผีลหรอก ไม่มผีลเพราะอะไร เล่นปฏบิตัธิรรม ท าเล่นๆ เล่นอยู่อย่างนัน้น่ะ 

ย่องกนัไปกย่็องกนัมา แลว้กว่็าง แล้วกม็คีวามสุข 

อา้ว! คนนะ คนรูจ้กัท าบญัช ี คนรูจ้กัเกบ็ออมมนัก็ไม่ใชจ้่ายฟุ่มเฟือย ไม่ใช้

จ่ายฟุ่มเฟือย มนักม็เีงนิใชจ้่ายตลอดเดอืน สบายอยู่แลว้ นี่กเ็หมอืนกนั เล่นปฏบิตัิ

ธรรมกไ็ดแ้ค่นี้ 

แต่ในการปฏบิตัธิรรมของครูบาอาจารยเ์รา การปฏบิตัติามความจรงินะ ท า

ความสงบของใจเขา้มา พอใจสงบ ฐตีจิติ จติเดมิแท ้ จตินี้เป็นนักท่องเที่ยว มนั

ท่องเที่ยวมาในวฏัฏะ ตัง้แต่พรหม ตัง้แต่สวรรคล์งมา แลว้ตัง้แต่มนุษย ์ ตัง้แต่นรก

อเวจ ี จติมนัเวยีนว่ายตายเกดิ มนัไม่ใช่ใชจ้า่ยตน้เดอืนปลายเดอืน เงนิเดอืนออกตน้

เดอืน ใชจ้่ายครบเดอืน ใชจ้่ายครบเดอืนกอ็ยู่แค่นี้น่ะ นี่ปฏบิตัเิล่น 

แต่ถ้าปฏิบติัจริงนะ จิตน้ีมาจากไหน จิตน้ีมาจากไหน เวียนว่าย

ตายเกิดในวฏัฏะมนัมาจากไหน แลว้มนัมาเกิดเป็นมนุษย ์ เราสนใจ

ประพฤติปฏิบติั การเกิด การแก่ การเจบ็ การตาย ใครเป็นคนเกิด คน

แก่ คนเจบ็ คนตาย แล้วพิจารณาไปแลว้จิตมนัสงบแล้วมนัไปเหน็ผู้
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เกิด ผู้แก่ ผู้เจบ็ ผู้ตาย ถ้าประพฤติปฏิบติัไปตามความจริงแลว้มนัไมม่ี

อายุขยั มนัไม่ชราภาพ มนัไมต่าย มนัไมต่ายแล้วมนัมีไหม มนัท าลาย

แล้วมนัไม่เกิด มนัไม่เกิดด้วย มนัไม่แก่ด้วย มนัไม่เจบ็ดว้ย มนัไมต่าย

ด้วย แล้วท าอย่างไร ถ้าท าอย่างไร น่ีไง ถ้าท าจริงไง 

นี่เขาถามว่า เขาท าอย่างนี้มนัเข้าถงึมรรคผลนิพพานไหม 

มรรคผลนิพพาน เพราะค าแรกนี่ไง “การเหน็ปฏจิจสมุปบาท เหน็การเกดิดบั

อยู่เนืองๆ อย่างนี้เรยีกว่าเหน็อะไรครบั” 

ถ้าคนปฏบิตัติามความเป็นจรงินะ ถ้าจติมนัสงบแลว้ ถ้าเหน็กาย เหน็เวทนา 

เหน็จติ เหน็ธรรม มนัเหน็ปฏจิจสมุปบาทไหม 

ปฏจิจสมุปบาทนะ อิทปปฺจฺจยตา เขาพูดว่าอิทปปฺจฺจยตานะ ธรรมที่

สูงส่งมาก อภธิรรม ธรรมทีสู่งส่ง อิทปปฺจฺจยตา เพราะเหตุนี้ม ี ถงึมเีหตุนี้ อวิชฺ

ชาปจฺจยา สงฺขารา สงฺขาราปจฺจยา วิญฺญาณ  เพราะมนัมภีพ มนัถงึมสีงัขาร 

เพราะมนัมภีพ มนัถงึมวีญิญาณ เพราะมนัมภีพ มนัถงึมทีุกข ์ เพราะมนัมภีพ เพราะ

เหตุนี้มนัถงึมเีหตุนี้ ถ้าเหตุนี้ม ีมนัจะเหน็ไดอ้ย่างไรล่ะ ถ้าพูดถงึนะ อภธิรรมกเ็รยีนกนั

ไป ปฏจิจสมุปบาทคอืเป็นอย่างนัน้ กส็รา้งอารมณ์ คดิอารมณ์กนัไป แลว้สรา้งอารมณ์ 

คดิอารมณ์ไปแลว้มนัไดอ้ะไรล่ะ 

แต่ถ้าในการปฏบิตัแิบบองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ ไปศกึษากบัเจา้

ลทัธติ่างๆ มาพอสมควรแลว้ ไม่มทีางไปแลว้ กก็ลบัมาเจรญิอานาปานสต ิจติมนัสงบ

เขา้มา จติมนัสงบเขา้มา 

ไปเทศนาปัญจวคัคยี ์ ปัญจวคัคยีไ์ม่ท าสมาธ ิ แต่ปฏบิตักิบัองคส์มเดจ็พระ

สมัมาสมัพุทธเจา้มา ๖ ปี ท าความสงบของใจเขา้มา กเ็วลาเทศน์ขึ้นมากเ็ทศน์ธมัม

จกัฯ 

แต่เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ก าหนดอานาปานสติ พอจติสงบเขา้

มาแลว้ บพุเพนิวาสานุสตญิาณ จติสงบเขา้ไปแลว้ไม่เกดิมรรค มนัไปเกดิก าลงัของจติ 
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จติมนัจะไปรูต้ามขอ้มูลของมนั บุพเพนิวาสานุสตญิาณคอืระลกึอดตีชาตไิด ้ แต่ถ้าดงึ

กลบัมาอกี พอจติลงไปอกี จุตูปปาตญาณ มนัไปของมนั 

อาสวกัขยญาณนี่คอืมรรค มรรค ๘ ถ้ามนัรูเ้หน็จรงิ มนัไปช าระลา้ง นีป่ฏจิจสมุป

บาทไปช าระลา้งอวชิชา ถ้าช าระลา้งอวชิชาด้วยมรรคญาณเป็นพระอรหนัต์ขึน้มา แต่

ดว้ยอ านาจวาสนา ขปิปาภญิญา ผูป้ฏบิตัแิลว้ มนัรูไ้ดด้ว้ยความลกึซึ้ง 

แต่ในการปฏบิตัใินปัจจุบนัน้ี ครูบาอาจารยท์่านปฏบิตั ิ พอจติมนัสงบแลว้มนั

จะเหน็กาย เหน็เวทนา เหน็จติ เหน็ธรรม เหน็สตปัิฏฐาน ๔ 

เหน็สตปัิฏฐาน ๔ มนัใช่ปฏจิจสมุปบาทไหม 

ถ้าเหน็ธรรม เราตคีวามเห็นนัน้เป็นปฏจิจสมุปบาท เราตคีวามเห็น เหน็

ธรรมารมณ ์ เหน็อารมณ์ความรูส้กึเป็นปฏจิจสมปุบาท เราตคีวามว่าเป็นปฏจิจสมปุบาท 

แต่มนัไมใ่ช่เป็นตวัปฏจิจสมปุบาท เพราะตวัปฏจิจสมุปบาท มนัจะลกึซึ้งกว่านี้อกี

มหาศาลเลย เพราะตวัปฏจิจสมุปบาทมนัตอ้งไปผ่านอสุภะ ผ่านกามราคะ มนัตอ้งผ่าน

อนาคามมิรรคเขา้ไปมนัถงึจะไปเหน็ปฏจิจสมุปบาทตามความเป็นจรงิ นี่พูดถงึตาม

ความเป็นจรงินะ 

เพราะอะไร เพราะเขาเขยีนมาถาม ถามว่าไอน้ี่มนัคอือะไร 

ทนีี้พอบอกว่าเป็นปฏจิจสมุปบาทๆ ไอท้ีเ่ขาเหน็ทีเ่ขารูก้นั อภธิรรมๆ นี่เล่น

ปฏบิตัธิรรม เพราะมนัไม่ใช่จรงิ มนัไม่ใช่ความจรงิ มนัไม่ใช่เหน็จรงิ มนัไม่ใช่รูจ้รงิ 

มนัรูจ้ากจนิตนาการ มนัรูจ้ากสญัญา มนัรูจ้ากการเทยีบเคยีง มนัไม่ใช่ตวัจรงิ 

ถ้าเป็นตวัจรงินะ มนัตอ้งผ่าน ผ่านกายเขา้ไป เป็นโสดาบนั ละกายเขา้ไปแลว้ 

ละกายอย่างหยาบเขา้ไปเป็นโสดาบนั ละกายอย่างกลางเป็นสกทิาคาม ี ละกายอย่าง

ละเอยีด เหน็ไหม ละกายอย่างละเอยีดคอืละกามราคะ ถ้าละกามราคะไปแลว้ พอเขา้

ไปอรหตัตมรรค มนัจะเขา้ไปเจอภพเจอชาต ิ ไปเจอกายของจติ จติทีม่นัเป็นตวักาย 

จติทีม่นัละเอยีด ตวันัน้น่ะตวัปฏจิจสมุปบาท 



เล่นปฏิบติัธรรม ๑๐ 
 

©2020 www.sa-ngob.com 

ตวัปฏจิจสมุปบาทมนัมอียู่จรงิ มนัเป็นตวัจรงิดว้ย ต้องเห็นจรงิด้วย มนัถงึจะ

ช าระไดจ้รงิ แต่มนัไม่ใช่เป็นอย่างนี้ แต่นี่บอกว่า “การเหน็ปฏจิจสมุปบาท การเกดิดบั

อยู่เนืองๆ” 

ถ้าพูดว่าการเหน็อยู่เนืองๆ มนัเหมอืนกบัเรา เราคดิโดยจนิตนาการ ที่ว่าเขาดู

จติๆ ความคดิไม่ใชจ่ติ แลว้ถา้ท าความสงบของใจเขา้มา พอจติสงบเขา้มาแลว้ ถ้า

เหน็อาการของจตินัน่มนัอกีเรื่องหนึ่ง 

ฉะนัน้ สิง่ทีว่่าการเหน็ปฏจิจสมุปบาทอยู่เนืองๆ นัน่คอือะไร คอืเหน็อย่างนี้

เหน็โดยจนิตนาการ เห็นโดยจนิตนาการเพราะอะไร เพราะจติยงัไม่สงบไง นี่เป็นขอ้ที ่

๑ 

พอขอ้ที ่ ๒ “การท าสมาธขิองกระผมกย็งัไม่คบืหน้าเท่าไร ช่วงระหว่างทีจ่ติ

เพลนิกบัสภาวะต่างๆ พอมเีสยีงอะไรมากระทบหู จติมนัจะหวัน่ไหว หมายถงึว่ามี

ความสะดุง้เป็นบางครัง้ จะตอ้งเพ่งใชส้ตใิหม้ากขึน้กว่าเดมิ” 

นี่เขาว่าจะตอ้งเพ่งไง จะตอ้งเพ่งเพราะอะไร เพราะเขาเพ่งของเขา เขาดูของเขา 

เพราะท าสมาธไิง ถ้าท าสมาธเิพราะอะไร เพราะพวกอภธิรรมเขาไม่ยอมท าสมาธ ิเพราะ

เขาปลูกฝังกนัไวว่้า ถ้าท าสมาธนิี้เป็นสมถะ สมถะไม่ใช่วปัิสสนา สมถะไม่ใช่ปัญญา ใน

พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งปัญญา 

แต่ปัญญาในพระพทุธศาสนา ปัญญาของหลวงปู่ มัน่มนัมีสุตมย

ปัญญา จินตมยปัญญา ภาวนามยปัญญา ปัญญาท่ีจะฆ่ากิเลสได้ต้องเป็น

ภาวนามยปัญญา ไม่ใช่สุตมยปัญญา จินตมยปัญญาฆ่ากิเลสไม่ได ้

ฉะนัน้เขาบอกว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งปัญญา กเ็ลยพยายามจะใชค้ า

ว่าปัญญานี้เป็นเรอืธง เป็นธงตัง้ว่าตอ้งใชปั้ญญา เรากใ็ชปั้ญญากนัไป ปัญญาจนเพ่ง

กนั เพ่งใหม้นัเป็นอย่างทีเ่ราปรารถนา เวลาสมาธกิ็คดิสร้างรูปขึ้นมาให้เป็นสมาธ ิ เวลา

ใชปั้ญญา ปัญญาก็เป็นสญัญา เป็นกอ็ปป้ี เป็นสิง่ทีก่อ็ปป้ีกนัมา ทีว่่ามกีารศึกษา ทีว่่า

อภธิรรมน่ีรูม้าก พยายามใหรู้ใ้หม้าก 
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รูอ้ย่างนี้ทีห่ลวงปู่ มัน่ท่านพูดกบัหลวงตาไว้ เพราะหลวงตาท่านเรยีนถงึมหา

นะ ท่านบอกว่า การเรยีน พูดถงึการเรยีน เรยีนมาเพื่อเป็นทางวชิาการ เป็นปรยิตั ิ

โลกจะเจรญิไดด้ว้ยการศกึษา การศกึษาท าใหค้นฉลาด การศกึษาท าใหค้นไม่โดน

หลอกลวง ถูกตอ้ง การศกึษาทางโลก แต่กเิลสมนัพลกิมาเอาการศกึษานัน้มาเป็น

สมบตั ิแลว้มนัยดึว่ามนัรูจ้รงิไง แต่ความจรงิมนัรูโ้ดยทฤษฎี มนัยงัไม่รูจ้รงิ 

เวลาทีห่ลวงตาท่านปฏบิตั ิท่านศกึษาจนจบมหา จะปฏบิตั ิ ไปหาหลวงปู่ มัน่ 

หลวงปู่ มัน่บอกว่า “มหา การทีศ่กึษามาน่ีศกึษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมั

พุทธเจา้นี่ประเสรฐินะ เราตอ้งเทดิใส่ศรีษะ คอืเทดิทูนบูชาไว้ก่อน เพราะเป็นการจ า 

เป็นทฤษฎีขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ เราเทดิใส่ศรีษะไวก่้อน แลว้ใส่ลิ้นชกัไว ้

ลัน่กุญแจไว ้อย่าใหม้นัออกมา แล้วเราปฏบิตัขิองเราไปนะ ปฏบิตัขิองเราไป ถ้าปฏบิตัิ

ตามความเป็นจรงิแลว้ ความเป็นจรงิอนันัน้กบัทฤษฎมีนัจะมาเป็นอนัเดยีวกนัเลย” 

แต่ขณะทีว่่าถ้าไม่มคีรูบาอาจารย์ เราปฏบิตัไิป เรากจ็ะเอาวชิาการทีเ่รา

ศกึษามาเทยีบเคยีง การเทยีบเคยีงมนักม็าเทยีบเคยีง มนัท าใหเ้ราไขวเ้ขว มนั

เทยีบเคยีงแล้วมนัจะเป็นอย่างนัน้ๆ 

ธรรมดาเราปฏิบติั เรากย็ากอยู่แล้ว แต่เราจะเอาส่ิงท่ีเราศึกษา

มาเป็นโทษกบัการปฏิบติัเราอีก ครบูาอาจารยท่ี์ท่านรู้จริงของท่าน ท่าน

บอกเอาการศึกษาวางไว้ก่อน แล้วเราปฏิบติัตามความเป็นจริง ความ

เป็นจริง ท าความสงบของใจเข้ามาเพื่อไปสู่ความจริง น่ีปฏิบติัจริงๆ 

ไม่ใช่เล่นปฏิบติัธรรม น่ีปฏิบติัธรรมจริงๆ ไม่ได้เล่นปฏิบติั 

ไอน้ัน่เขาปฏบิตักินัเล่นๆ เล่นๆ เพราะอะไร เล่นๆ เพราะคนที่รูจ้รงิไม่ม ีคน

ทีรู่จ้รงิไม่ม ีถงึก าหนดใหค้วามเป็นจรงิ บงัคบัใจใหเ้ขา้สู่ความจรงิอนัน้ี ไม่มใีครท าได้ 

ไม่มใีครรูไ้ดว่้าจะบงัคบัใจอย่างนี้ใหเ้ขา้สู่ความจรงิได้อย่างไร 

แต่เวลาหลวงปู่ เสาร ์ หลวงปู่ มัน่ท่านปฏบิตัขิองท่านจนท่านเป็นพระอรหนัต์ 

ท่านจบสิน้กระบวนการของท่านแลว้ ท่านถงึบอกว่าก่อนทีท่่านจะไดม้า เพราะผดิ 
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ท่านกเ็คยผดิมาก่อน ถูก ท่านถงึพยายามท าใจของท่านใหล้งสูส่มาธใิหไ้ด ้ ถ้าใจลงสู่

สมาธแิลว้ มนัไม่มสีมุทยั คอืมนัไม่มตีณัหาความทะยานอยากเขา้มาเจอืปน ไม่เจอืปนก็

ใชปั้ญญาอย่างนี้มนัเกิดขึน้ เขาเรยีกว่าภาวนามยปัญญา 

“ศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งปัญญา ฉะนัน้ เราตอ้งใชปั้ญญากนัไปเลย เรา

หา้มก าหนดพุทโธ หา้มท าสมถะ ถ้าท าสมถะมนัจะเกดินิมติ นิมติจะท าใหค้นเสยีหาย” 

แนวทางปฏบิตั ิจรติของคน เวลาคนท าความสงบของใจ จติมนัรูม้นัเหน็นิมติ

ต่างๆ มนักเ็หน็ของมนัได ้ คนทีจ่ติเขาไม่เหน็นิมติมนักไ็ม่เหน็ มนักไ็ปตรงเขา้สู่

อรยิสจั จรตินิสยัมนัแตกต่างหลากหลาย เราจะไปโทษวธิกีารไม่ได ้ เราจะไปโทษสูตร

แนวทางปฏบิตัแินวทางใดแนวทางหนึ่งไม่ได ้ แต่เราตอ้งโทษจรตินิสยั โทษกเิลสของ

คนว่ากเิลสเวลาปฏบิตัไิปแลว้มนัจะไปรูเ้หน็อย่างนี้ 

ทนีี้ครูบาอาจารยท์ี่เป็นเขาจะแกต้ามจรติ แกต้ามอาการ ใจของคนเป็นอย่างไร 

ใจคนปฏบิตัแิลว้มอุีปสรรคอย่างไร เขาตอ้งแกต้ามนัน้ เขาไม่โทษวธิกีารท าว่าผดิ 

แต่นี่พอโทษวธิกีารว่าผดิ แลว้บอกว่าไม่ใหท้ าเพราะมนัเป็นสมถะ พอเป็น

สมถะปับ๊ กเ็ลยท าสมาธนิ้อยลง พอการท าสมาธนิ้อยลงหรอืไม่กลา้ท า บางคนไม่กลา้ท า

เลย เพราะบอกว่าอนันัน้จะไปตดินิมติ มนัจะไปเหน็สมถะ มนัจะท าใหห้ลง ท าให้ไม่

เป็นไป กเ็ลยเล่นปฏบิตัธิรรมวนอยู่ในขอบกระด้งนัน่น่ะ หมุนไปเวยีนมา เวยีนมาหมุน

ไป ปฏบิตัไิป ปฏบิตัไิปปฏบิตัมิากป็ฏบิตับิอกว่ากึ่งพุทธกาลไม่มมีรรคผล ไม่มมีรรคผล

แลว้ปฏบิตัทิ าไม ปฏบิตัเิพื่อบารม ีสรา้งสมไวป้ฏบิตัเิอาชาตหิน้าๆ หน้าๆ นู่น เขาว่า

กนัอย่างนัน้นะ 

เวลาเราถามเขา เขาบอกว่าปฏบิตัเิพื่อจะสรา้งสมบารม ี แต่มรรคผลมนัไม่มี

หรอก หมดแลว้ ไม่ม ี

แต่ไม่มแีลว้ท าไมครูบาอาจารยท์่านปฏบิตัไิดล้่ะ แลว้เวลาธรรมขององค์

สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ อกาลโิก ไม่มกีาลไม่มเีวลา ไม่มกีึง่พุทธกาลหรอืไม่กึง่

พุทธกาล ผูใ้ดปฏบิตัธิรรมสมควรแก่ธรรม ผูใ้ดสรา้งเหตุสมดุล ตอ้งมคีวามสมดุล จติ
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ตอ้งเป็นธรรมทัง้นัน้ ไม่มกีาลไม่มเีวลา เพยีงแต่ว่าต่อไปจติใจของคนจะต ่าทราม จติใจ

ของคนจะดื้อดา้น 

จติใจของคนมนัดื้อดา้นโดยกเิลสตณัหาความทะยานอยากอยู่แลว้เป็นพืน้ฐาน 

แลว้มนักอ็า้งว่ากึง่พุทธกาล อา้งเล่หไ์ปเรื่อยเพื่อจะไม่ปฏบิตั ิ จติใจดื้อดา้น แลว้กอ็า้ง

ธรรมะใหม้าเป็นผลลบ อา้งธรรมะมาอา้งองิใหม้าการนัตทีฏิฐมิานะของตวัว่ามนัหมด

กาลหมดเวลา ปฏบิตัไิม่ได ้

แต่ผูท้ีป่ฏบิตัไิด ้ พระปัจเจกพุทธเจา้ตอ้งปฏบิตัไิดต้ลอดเวลา ท าไดท้ัง้นัน้น่ะ 

ถ้าไม่มศีาสนาพุทธ พระปัจเจกพุทธเจา้ก็มาตรสัรู้เอง นี่ไง ผูใ้ดปฏบิตัธิรรมสมควรแก่

ธรรมมนัเป็นไปได้ 

ฉะนัน้ ถ้าจะเหน็ปฏจิจสมุปบาท เหน็การเกดิดบั วางไวก่้อน ถ้าจะท าความ

สงบของใจ ก าหนดพุทโธ ก าหนดอานาปานสต ิ แลว้ถ้าจะตรวจดูความคดิของตวัก็

เป็นปัญญาอบรมสมาธ ิปัญญาอบรมสมาธคิอืตัง้สตไิล่ตามความคดินัน้ไป 

ความคดิทีเ่กดิดบั เราบอกว่าเป็นปฏจิจสมุปบาท อนัน้ียกผลประโยชน์ใหก้บั

ผูเ้ขยีน เพราะผูเ้ขยีนตัง้ชื่อมาเอง เพราะเราศึกษามา เราศกึษามา เราอ่านหนังสอืมา 

แลว้เราเข้าใจว่าสิง่ทีเ่หน็ การเกดิดบัเป็นปฏจิจสมุปบาท 

เพราะว่าปฏจิจสมุปบาท อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา เขาว่าเป็นการเกดิดบั 

พอเราเหน็การเกดิดบั เหมอืนกบัเรามคีวามคดิ เรามคีวามทุกข ์ ความทุกขม์นัดบัไป 

เหน็ไหม เราเหน็การเกดิดบั การเกดิดบัอย่างนี้มนัเป็นอารมณ์เกิดดบั มนัยงัไม่

ถงึปฏจิจสมุปบาท แต่ในอภธิรรมเขาพูดกนัอย่างนัน้ ผูท้ีไ่ปเรยีนมา ใครจะเรยีนมา

มากมาน้อยกต็คีวาม ตคีวามธรรมะ ฉะนัน้ เราจะไม่ทะเลาะกนัเรื่องการตคีวาม 

เพยีงแต่ว่าพอถามมาอย่างนี้ เราเหน็ถงึคนทีป่ฏบิตัติัง้ใจว่าหลวงพ่อช่วย

เมตตา การปฏบิตัมินัจะตรงสู่มรรคผลหรอืไม่ ถ้ามนัไม่ตรงสู่มรรคผล มนัท ามนัจะมี

โอกาสหรอืไม่ 

ฉะนัน้ เราถงึพูดว่า การเหน็อย่างนี้เห็นปฏจิจสมุปบาท เหน็ความเหน็อย่างนี้ 

ใหจ้ติมนัสงบใหไ้ดก่้อน แลว้ถ้าสงบไดแ้ลว้ เดีย๋วเห็นจรงิรูจ้รงิมนัถงึจะเป็นมรรค ถ้า
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เป็นมรรคขึน้มานะ บุคคล ๔ คู ่ โสดาปัตตมิรรค สกทิาคามมิรรค อนาคามมิรรค 

อรหตัตมรรค อนันัน้เราจะรูเ้หน็รูแ้จง้กนัไป 

ฉะนัน้ “การท าสมาธขิองกระผมไม่คบืหน้าเท่าไรครบั ช่วงระหว่างทีจ่ติมนัเพลิน

สภาวะต่างๆ มเีสยีงอะไรมากระทบหูมกัหวัน่ไหว แล้วจะตอ้งเพ่งใชส้ตใิหม้ากขึน้

กว่าเดมิ” 

เราไม่ตอ้งไปเพ่ง ถ้าไปเพ่ง ไปต่างๆ ถา้เพ่งเกนิไปมนักท็ าใหเ้ครยีด ถ้าเรา

ปล่อยวางเกินไปมนักจ็ะเหลวไหล เราตัง้สตไิว ้ ระลกึสตไิว ้ สตคิอืการระลกึรู้ ระลึก

อะไรล่ะ ระลึกลมหายใจ มสีตพิร้อมกบัปัญญาความคดิ ความคดิ ใชปั้ญญาอบรมสมาธ ิ

มสีตพิรอ้มกบัพุทโธ ไม่ตอ้งไปเพ่งไปเกร็ง ไปเพ่งไปเกรง็ เดีย๋วกเ็ครยีด 

เวลาปฏบิตัเิริม่ตน้มนัจะลม้ลุกคลกุคลานอย่างนี้ มนัจะมกีารสะดุง้ มกีารต่างๆ 

อนัน้ีเป็นความจรงินะ เป็นความจรงิหมายความว่า พอจติทีไ่ม่เคยท าสิง่ใดเลย พอจะ

ท ามนัจะมปัีญหาตลอดไปทัง้นัน้น่ะ 

ท าตรงนี้ใหไ้ด ้ ถ้าท าตรงนี้ได ้ จติมนัสงบแลว้เดีย๋วจะเหน็ว่าเป็นปฏจิจสมุป

บาทหรอืไม่เป็น พอจติสงบแลว้พอไปรูน้ะ พอรู้คอือะไร พอรูแ้ลว้มนัจะกระเทอืนหวัใจ 

เราเป็นแผล เราเป็นบาดแผล เวลาเรารกัษาแผลเรา เราเป็นคนรกัษาแผล เรา

เป็นคนท าความสะอาดบาดแผล เราจะรู้ของเรา ไอน้ี่ไม่เหน็แผลกว่็ากนัไปตามเรื่อง

นะ 

ทนีี้มขีอ้ต่อเนื่องไป “หรอืบางครัง้พอสมาธไิปอกีกไ็ด้ยนิเสยีงคลา้ยๆ ลมทะลุเข้า

หูซ้ายออกหูขวา มลีมกระทบเพดาน บางครัง้กเ็หน็ความเกดิดบักลางอก กลางลิ้นป่ี แต่

ทรงอารมณ์นัน้อยู่ได้ไม่นาน ก าลงัสมาธไิม่พอใช่ไหม” 

ก าลงัสมาธ ิถ้าสมาธมินัดนีะ มนัมคีวามสุข ความสุขคอืไม่มคีวามฟุ้งซ่าน ไม่

มคีวามสงสยั ไม่มอีะไร มแีต่ความสุข มคีวามสงบ นี่สมาธดิ ี พอสมาธดิแีลว้จะใช้

พจิารณาอะไรมนักไ็ปได ้ถ้าสมาธมินัไม่ด ีมนัหงุดหงดิ มนัท าแลว้มนักไ็ม่สมหวงั ท า

แลว้กไ็ม่พอใจ แลว้จะไปพจิารณาอะไรล่ะ 
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ฉะนัน้ เวลาจะไม่พจิารณา เหน็ไหม เขาถงึบอกว่า เวลาเป็นสมาธแิลว้มนัก็

ยงัเกดิมกีารกระทบ บางครัง้กเ็กดิความเกดิดบั ความเกดิดบัมนัฝังใจอยู่ 

ทนีี้การเกิดดบั การเกดิดบั พระอาทติย์กพ็ระอาทติยข์ึน้ พระอาทติยต์ก เปิด

ไฟ ปิดไฟ มนักม็กีารเกดิดบัทุกๆ เรื่อง มกีารเกดิดบัอยู่ตลอดเวลา การเกดิดบัถ้ามา

ใชย้บัยัง้ความคดิไดม้นักเ็ป็นประโยชน์ คอืการเกดิดบัเอามาเป็นประโยชน์กบัเรา เอามา

เป็นประโยชน์กบัการเหน็โทษ การเกิดดบัมนัเหน็ว่าเป็นอนิจจงั การเกดิดบั เราเหน็ว่า

สิง่นี้มนัไม่เทีย่ง สิง่ใดเราควบคุมไม่ได ้ เราจะไม่ไปยดึมนั ถ้ายดึแล้ว เพราะมนัเกดิ

แลว้เราก็ไปยดึมนั พอมนัดบัก็เสยีใจ ถ้าเราเอามาใชเ้ป็นประโยชน์ใหฝึ้กสอนใจได้ 

แต่ถ้าเหน็เป็นการเกดิดบัเป็นพธิกีาร การเกดิดบัเป็นมรรคเป็นผล การเกดิดบั

ตอ้งใหเ้หน็อย่างนัน้ เรากไ็ปคาดหมายหวงัเหน็การเกดิดบั พอไม่เหน็ เป็นทุกขอ์กี 

เหน็การเกดิดบั เขาใหเ้หน็ว่าเป็นอนิจจงั ถ้าไม่เหน็ ไม่เหน็กท็ าใหจ้ติมนัสงบ 

ไม่ใช่ไปเอาเกิดดบัเป็นสิง่เป้าหมาย แล้วตอ้งท าใหเ้หน็อย่างนัน้ ไม่ใช่ ใจของคนมนั

เป็นไปไดห้ลากหลายร้อยแปดพนัเกา้ทีม่นัเป็นไปได้ 

ฉะนัน้ เวลาถ้ามนัทรงอารมณ์อยู่ไม่ได ้ ก าลงัสมาธไิม่พอ โดยพืน้ฐานเลย 

ก าหนดพุทโธ ใชปั้ญญาอบรมสมาธ ิอานาปานสต ิเราท าทีน่ี ่การภาวนาคอืภาวนาให้

จติสงบ ใหม้คีวามสุข ใหไ้ม่ฟุ้งซ่าน ใหไ้ดส้มัผสัธรรม พอไดส้มัผสั สมัผสัคอืว่าไดร้บัรู้

ความเป็นจรงิ 

จติใจคนทีส่มัผสัรูค้วามเป็นจรงิ อย่างเช่นคนกลวัผ ีคนกลวัผไีปอยู่ไหนกก็ลวั

ผ ีทุกขม์าก คนกลวัผ ีแตพ่อมนัใชปั้ญญาพจิารณาจนว่าผนีี่เป็นนามธรรม ถ้าเราไม่มี

เวรมกีรรม ผมีนัไม่ยุ่งกบัเรานะ พอมนักลา้หาญขึน้มามนักจ็บ 

นี่กเ็หมอืนกนั ถ้าจติมนัยงัฟุ้งซ่าน จติมนัยงัภาวนาแลว้มนัมคีวามทุกข์ ชวีติ

ไม่มคีวามสุข มนักท็ุกข์ของมนั พอเราก าหนดลมหายใจ พอเรามาก าหนดพุทโธ เรา

ก าหนดของเรา พอจติมนัไดส้มัผสั มนัไดส้งบ เหน็ไหม เหมอืนคนกลวัผแีลว้หายกลวั

ผ ีมนัจะไม่กลวัอีกเลย มนัจะเขา้ใจหมดเลย 
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จติกเ็หมอืนกนั พอปฏบิตัไิป พอเป็นสมาธแิลว้มนัจะเขา้ใจไดเ้ลย ไอ้ทีศ่กึษา

มาๆ เป็นทฤษฎทีัง้นัน้น่ะ พอท าไดจ้รงิ อมื! เขา้ใจ พอเขา้ใจแลว้เราจะท าอย่างนี้อกีก็

ยากขึน้ เพราะกเิลสมนักย็งัต่อตา้น มนัรอ้ยแปดพนัเกา้ แลว้เรากพ็ยายามท าของเราให้

มนัสงบเขา้มา แลว้ฝึกหดัใชปั้ญญาของเราไป 

“ทีก่ระผมกล่าวมาทัง้หมดนี้มาถูกทางมรรคผลนิพพานหรอืไม่ประการใด 

หลวงพ่อช่วยเมตตาดว้ย” 

“ทีผ่มกล่าวมาทัง้หมดนี้มาถูกทางมรรคผลนิพพานหรอืไม่” 

มรรคผลนิพพาน ถ้าเราท าศลี สมาธ ิ ปัญญา มรรค ๘ ถ้าทางมรรคผล มี

ความปกตขิองใจหรอืไม่ มกี าลงัของใจหรอืไม่ มปัีญญาหรอืไม่ ถ้ามศีลี สมาธ ิ ปัญญา 

มมีรรค ๘ นี่คอืทาง มาถูกทางมรรค ถ้ามรรค มรรคของใคร 

ถ้ามรรคของกเิลส กเิลสมนัก็ว่าฉันมมีรรค เหมอืนเรานี่ เรามเีงนิมทีอง เราอวด

เขาไปมปีระโยชน์อะไร เงนิทองของเรา เรามขีองเรากเ็ป็นของเรา เราจะใชจ้่ายไมใ่ช้

จ่ายเป็นของเรา เราดูแลของเรา ถา้มรรคผลมนัเกดิขึน้มาอย่างนี้มนัจะเป็นตามความเป็น

จรงิ นี่พูดถงึว่าถ้าท าจรงิๆ นะ 

ฉะนัน้ ทีพู่ดซะยาว ยาวมาก ยาวเพราะอะไร เพราะเหน็ว่าเขาตดิกนัอย่างนี้ 

คอืปฏบิตักินัเล่นๆ ท ากนัเล่นๆ แลว้ปรารถนามรรคผล แต่พระกรรมฐานท ากนัจรงิๆ 

พอท ากนัจรงิๆ เขากเ็สีย้ม “พุทโธๆ นี่เป็นสมถะ พุทโธปฏบิตัแิลว้ไม่ไดผ้ล” 

โดยส่วนใหญ่ถ้ามคีรูบาอาจารยเ์ป็นหลกั ผูท้ีเ่ขา้มาฟังธรรมๆ เพราะเขาจบั

ทางได ้เขามหีนทาง เขาจะปฏบิตัขิองเขาไป 

แต่ผูท้ีไ่ม่มจีุดยนื ผูท้ีโ่ลเล เพราะเขาบอกว่า “อย่าไปเชื่อพระกรรมฐาน ให้

เชื่อพระอรหนัต์ ๕๐๐ องค ์ เพราะอภธิรรมเขาบอกว่า พระอรหนัต์ ๕๐๐ องค ์ตัง้แต่

พระกสัสปะท าสงัคายนา พระอรหนัต์ ๕๐๐ องค ์ให้เชื่อพระอรหนัต์ ๕๐๐ องคน์ี้ อย่า

ไปเชื่อพระสาวกต่างๆ ใหเ้ชื่อพระอรหนัต์ ๕๐๐ องค ์พระอรหนัต์ ๕๐๐ องคค์อืพระ

อรหนัต์ ๕๐๐ องคท์ีท่ าสงัคายนาไง ท าสงัคายนาพระไตรปิฎกมานี่ เราใหเ้ชื่อตรงนี้” 
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แลว้เชื่อตรงนี้แล้วท าอย่างไรต่อล่ะ กท็ ากนัเล่นๆ เพราะอะไร เพราะกเิลสมนั

พาเชื่อ กเิลสมนักล็ูบๆ คล าๆ 

แต่พระกรรมฐานเรามคีรูบาอาจารย์ทีป่ฏบิตัจิรงิ ซึ่งท่านยงัด ารงชพีอยู่ 

อย่างเช่นหลวงตาท่านยงัด ารงชพีอยู่ แลว้ท่านลงปฏกั ท่านสัง่ท่านสอน นี่มชีวีติ ได้

สมัผสัเลย ไดป้ฏบิตัเิลย แลว้ถ้าปฏบิตัติามความเป็นจรงิมนักเ็ป็นความจรงิขึ้นมา 

แต่พวกท าเล่นๆ เขาบอกว่า ไม่ได ้ มนัเป็นอตัตกลิมถานุโยค เพราะมนัท า

ตนใหล้ าบากเปล่า มนัตอ้งเดนิจงกรม ตอ้งนัง่สมาธจินกน้ดา้นเลยล่ะ เดนิจงกรมจน

ทุกขย์ากมากเลย อย่างของเราดกีว่า เล่นปฏบิตัธิรรม เรามาท าเล่นๆ เราท ากนัเพื่อ

ความสบายใจ 

เหน็ไหม สงัเวช สงัเวชทีส่มยัหลวงปู่ เสาร ์ หลวงปู่ มัน่ท่านออกประพฤติ

ปฏบิตั ิ ดว้ยความซื่อ ด้วยความซื่อของสงัคมไทย สงัคมไทยถงึไม่เชื่อมรรคผล

นิพพาน แต่ในปัจจุบนัน้ีหลวงปู่ เสาร ์หลวงปู่ มัน่ท่านท าปฏบิตัติามความเป็นจรงิ แลว้

มคีรูบาอาจารยท์่านปฏบิตัติามมา 

แลว้มพีวกปัญญาชนเขาอยากมแีนวทางปฏบิตัิ เขากไ็ปศกึษามาจากพม่า 

ไปศกึษามาแลว้บอกมรรคผลนิพพาน กึง่พุทธกาลไม่มมีรรคผลนิพพาน 

แลว้ถามว่าปฏบิตัทิ าไม 

ปฏบิตัไิปเพื่อไปเอามรรคผลนิพพานขา้งหน้า 

อนัน้ีทีเ่ขาไม่เชื่อ เขาไม่เชื่อเพราะความซื่อของเขา แต่นี้ปัญญาชนไปศกึษา

มาความรูท้่วมหวั ศกึษามาจนมรรคผลนิพพานไม่ม ีศกึษาจนไม่เชื่อมรรคผลนิพพาน 

ศกึษาจนการปฏบิตัมินัเล่นปฏบิตัิ แลว้ถ้าท าจรงิกเ็ป็นอตัตกิลมถานุโยค เพราะตดัสนิ

กนัด้วยกเิลส ตดัสนิว่า การปฏบิตั ิ การเดนิจงกรม การเหงื่อไหลไคลยอ้ยเป็นอตัตกิ

ลมถานุโยค ถ้าการนัง่นิ่งๆ นัง่ในห้องแอรอ์ย่างนี้ อย่างนี้มชัฌมิาปฏปิทาเพราะไม่ท า

ตนใหล้ าบากเปล่า มนัก็เลยปฏบิตัเิล่นๆ เพราะกลวัทุกข์ไง กลวัท าอะไรกจ็ะเป็นทุกข์

ไปหมดเลย กจ็ะท าแต่ความสะดวกสบายของตวั กเ็ลยมาเล่นปฏบิตัธิรรม คดิแนวทาง

มาท าเล่นๆ มาย่องกนัน่ะ ย่องกนัไปกย่็องกนัมา เดนิแถวกนัไปกแ็ถวกนัมา ปฏบิตัิ
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เล่นๆ เหมอืนเดก็นักเรยีนอนุบาลมนัไปเล่นของเล่นเพื่อฝึกสมองของมนั เพื่อเชาวน์

ปัญญา เพื่อเชาวน์ปัญญา ไอน้ี่กป็ฏบิตัเิล่นๆ ปฏบิตัเิพื่อเชาวน์ปัญญา แต่เวลาขนาน

นามว่าอภมิหาธรรม อภธิรรม แต่ปฏบิตัปิฏบิตัเิล่นๆ ท าเล่นๆ มนักเ็ป็นอย่างนี้นะ 

นี่พูดถงึว่า ปฏจิจสมปุบาทเป็นอย่างนี้หรอืเปล่า นี่พูดถงึว่าแนวทางปฏบิตั ิ

จบ 

นี่ขอบคุณมาอกีไง ขอบคณุ ขอบคณุกบัเขา้ใจแลว้ ไอน้ี่กข็อบคุณเรื่องว่าปล่อย

จติไง เวลาถ้าแนวทางปฏบิตัมินัเยอะมาก ถ้าว่าปล่อยจติจะปล่อยอย่างไร ปล่อยจติ

พรอ้มกบัธรรมหรอืเปล่า คอือยากปล่อย ปล่อยคอืตทงัคปหาน แต่ตทงัคปหานปล่อย

พรอ้มกบัมรรค มรรคคอืว่าด ารชิอบ งานชอบ เพยีรชอบ มนัพจิารณาของมนัไปแลว้

มนัปล่อย ถ้ามนัปล่อยตามความเป็นจรงิเขาเรยีกว่าปล่อย มนัปล่อยดว้ยธรรม ปล่อยดว้ย

สจัจะ ปล่อยดว้ยอรยิมรรค ปล่อยด้วยมคัโค ไม่ใช่ปล่อยธรรมแบบกเิลสไง 

บอกว่าปล่อยจติอย่างไร ถ้าบอกปล่อยอย่างนี้ปับ๊มนักด็ิง่พสุธาลงมาจาก

เครื่องบนิแลว้ร่มไม่กาง ตุบ้! นี่ปล่อยอย่างนี้ แหลกหมดเลย แต่ถ้าปล่อยดว้ยมรรค

ดว้ยผลมนัเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะ นี่พูดถงึว่าเขาขอบพระคุณมา 

ถาม : ขอเรยีนถามเรื่องการปฏบิตัคิ่ะ แต่เมื่อกี้นี้เหมอืนจะไดค้ าตอบ แต่ไม่มัน่ใจน่ะ

ค่ะ คอืว่าตอนทีป่ฏบิตักิต็ัง้ใจว่านัง่สมาธสิกัชัว่โมงครึง่ ทนีี้นัง่ๆ ไปเกอืบชัว่โมงมนั

ปวดมาก กเ็ลยอธษิฐานว่าอย่างไรฉันกจ็ะตอ้งนัง่ใหไ้ด ้ แลว้กจ็ะนัง่จนกว่าจะหายปวด

แมว่้าจะเกนิชัว่โมงครึง่ค่ะ แต่ดว้ยความทีม่นัปวดมากมนักฟุ้็ง มนัจะด ี มนัถูกไหม

หนอทีเ่ราตัง้ใจว่าเราจะนัง่จนหายปวด มนัเป็นการทรมานตวัเองหรอืเปล่าคะ แต่

สุดทา้ยหายปวดจรงิๆ ค่ะ กเ็ลยออกจากสมาธคิ่ะ 

ตอบ : ตอนหายปวด หญ้าปากคอกเป็นแบบนี้หมด หญ้าปากคอก เพราะเวลา

ปฏบิตัไิป ยงัจะเป็นอย่างนี้ไปอกีนาน นี่พูดประสาเรานะ ไม่ไดพู้ดใหต้กใจ ใหก้ลวั 

เพราะอะไรรูไ้หม เพราะว่า ดูส ิประสบการณ์ท างาน เรายงัตอ้งมปีระสบการณ์ขนาดนัน้ 

แลว้จตินี้เป็นนามธรรม 
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เวลาสม้หล่นนะ เวลาคนนัง่สมาธ ิ นัง่สมาธ ิ โอ๋ย! เกอืบเป็นเกือบตายไม่เคย

สงบสกัท ีวนันัน้สม้หล่นนะ นัง่พุทโธๆ โดยปล่อยวางอารมณ์ ไม่เอาอะไรอกีแล้วนะ มนั

ลงวูบ ลงสมาธไิปเลย เหน็ไหม สม้หล่น ถ้าสม้หล่นเขาว่าฟลุกนัน่แหละ นานๆ ทหีนึ่ง 

แต่เวลาไปปฏบิตั ิถ้าเขา้สมาธติอ้งเป็นแบบนัน้เลย เป็นแบบสม้หล่น แต่ไม่ใช่สม้หล่น 

เป็นแบบเราจดัการเขา้ไป 

เราพุทโธๆ เราพุทโธเขา้ไป เราดูแลจติของเราไป พุทโธๆ มนัจะแสส่่าย พุท

โธมนัจะแฉลบ พุทโธมนัจะแวบ็ จติใหม่ๆ เป็นอย่างนี้ ฉะนัน้ พอจติใหม่ๆ เป็นอย่างนี้ 

ลม้ลุกคลุกคลาน ฉะนัน้ เวลาไปอยู่กบัครูบาอาจารย์ ท่านถงึมอุีบายสอนพวกเราดว้ย

ขอ้วตัรไง 

ดว้ยข้อวตัรนะ พระมาอยู่วดันะ ใหค้อยดูแลอาจารย์นะ คอยรบับาตรอาจารย์ 

คอยตกัน ้าฉัน ตกัน ้าใชถ้วายครูบาอาจารย ์ตรงนัน้คอือะไร คอืตัง้สติ 

ทุกคนพอจติมนัไปอยู่ทีน่ัน่ใช่ไหม จติมนัมทีีพ่กั จติมนัไม่แฉลบ แต่ถ้าไม่มี

เรื่องขอ้วตัร คดิดูว่าเขาจะรกัษาจติเขาอย่างไร วนัๆ จติเขาจะคดิแส่ส่ายไป มนัจะไป

ขนาดไหน แต่พอมขีอ้วตัรปับ๊ เขาจะเอาจติของเขาไปไวท้ีข่อ้วตัรนัน้ เวลานัน้ๆ จะไป

รบับาตรอาจารย ์จะไปตม้น ้า จะไปสรงน ้าท่าน ถงึเวลาจะไปสรงน ้าท่าน นี่มขี้อวตัร นี่

อุบายนะ พอมขี้อวตัร ท าสิง่ใดเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ ทนีี้กจ็ะมาพุทโธแลว้ นี่มนัมอุีบายไง 

มนัมอุีบายว่ารกัษาจติอย่างไร ทีห่ญ้าปากคอกจะรกัษามนัอย่างไร 

เวลาครูบาอาจารยท์่านปฏบิตัใิหม่ๆ นะ พุทโธทัง้วนัเลย คนเราโดยปกตถิ้า

ท างานที่ละเอียด เราตัง้สตไิป แต่พอท างาน อย่างเช่นเดนิจงกรม อย่างเช่นเราเดนิไป

เดนิมา เราก าหนดพุทโธได ้พทุโธทัง้วนัเลย พุทโธๆๆ สูก้บัมนั สูก้บัมนั จนมนัเริม่เบา

ลงๆ ถ้ามนัไม่เบาลงนะ ตอ้งอดนอน ตอ้งผ่อนอาหาร ตอ้งท าอะไรจนมนัเบาลง พอ

เบาลง พุทโธได ้ พอจติมนัสงบ มนักอ็ย่างทีว่่า ทีว่่าชัว่โมงครึ่งแลว้มนัหาย เวลามนั

หายแลว้เป็นอย่างนัน้ เวลาถ้าจติมนัจะลง มนัจะลงอย่างนัน้ ถ้าลงอย่างนัน้ เหน็ไหม เรา

ปฏบิตัจินช านาญ 
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วติก วจิาร คอืพุทโธ ระลึก วติกขึ้น วจิารกพ็ุทโธๆ วติก วจิาร ถ้าวติก วจิาร 

ถ้ามนัอยู่กบัมนั คงทีข่องมนัอยู่อย่างนี้มนัจะเกดิปีต ิ ถ้าพุทโธไปเรื่อยๆ นะ จะเกดิปีต ิ

ตวัพอง ขนลุก เหน็ไหม วติก วจิาร ปีต ิ

พอปีตแิลว้เดีย๋วมนักจ็ะเกดิความสุข ปล่อยวางกส็ขุ พอสุขแลว้เดีย๋วมนัก็

คลาย พอคลายขึน้มา เราก็ท าขึน้มาอกี พอมคีวามสุข ท าบ่อยครัง้เขา้ พอมนัสุข มนั

สุขจนมนัอิม่เตม็ สุขจนแบบว่ามนัคงที ่ ตัง้มัน่ พอตัง้มัน่ขึน้มา พอตัง้มัน่แลว้เราจะ

ท างานต่อไป นี่คอืขอ้เทจ็จรงิของจตินะ 

แต่เวลาคนไปท าจรงิๆ “แลว้มนัเป็นอย่างนี้ไดห้รอืหลวงพ่อ มนัจะเป็นอย่างนี้

หรอื แล้วมนัเป็นอย่างนี้ มนัจะท าอย่างนี้หรอื” มนัไปคดิอกีเรื่องหนึ่ง จติกเ็ลยลม้ลุก

คลุกคลานอยู่อย่างนัน้น่ะ 

ท าจนกว่ามนัจะเป็น พอเป็นขึน้มาแลว้มนัรูเ้อง แต่ถ้าไม่เป็น มนัจะถามกนั

อยู่อย่างนี้ 

ฉะนัน้ โดยทีเ่ราใหโ้ยมถาม ตอนน้ีเราจะไม่ใหค้นนู้นถามแลว้ พอถาม มนัก็

จะพูดอย่างนี้อกีแหละ คอืว่าปัญหาคอืปัญหาเดยีวกนัทัง้หมด คอืท าอย่างไรใหม้นัสงบ 

ทุกคนจะถามปัญหานี้ปัญหาหลกั คอืจะท าอย่างไร ทุกคนจะท าอย่างไร 

แต่เวลาเราตอบ มนัก็อยู่ทีผู่ถ้าม เวลาผูถ้ามมนัเจอเหตุการณ์อย่างนี้ บางคน

เจอเหตุการณ์แบบนี้ บางคนเจอเหตุการณ์แบบนี้ แต่กอ็ธบิายไป 

ฉะนัน้ เวลาเราตอบอนันี้ก่อน ไอ้เรื่องปฏจิจสมุปบาท เพราะว่าเขาถามมา เขา

ถามมา เราอ่านถึงพืน้เพของเขา คอืเขาต้องศึกษาทางนี้มาเขาถงึถามเรื่องปฏจิจสมุป

บาท เรื่องการเกดิดบั เรื่องการเพง่ เรื่องอะไร คอืว่าเขาไดศ้กึษาทางนี้มา แลว้ทนีี้เรา

ถงึบอกว่าไอน้ัน่คอืการท าเล่น เราจะเอาการท าจรงิใหเ้หน็ว่าการท าเล่นเป็นแบบใด 

การท าจรงิเป็นแบบใด การท าจรงิมนัจะไดผ้ลของมนัจรงิๆ ฉะนัน้ พอเราตอบตรงนี้ปับ๊ 

มนักโ็ดยหลกั 

ฉะนัน้ โยมถงึบอกว่าไม่ตอ้งถามมัง้ เพราะหลวงพ่อกต็อบแลว้ แต่ไม่แน่ใจ 
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แน่ใจไหม ไม่แน่ใจเอาไมคไ์ป แน่ใจไหม จะแน่ใจไหม มาเอาไมค ์มา เดีย๋วจะ

หาว่าล าเอยีง เหน็ไหม ไม่ตอ้งถามกไ็ด้ 

ถาม : เวลานัง่สมาธคิ่ะ ในขณะทีเ่กดิความปวดที่ขา ปวดมาก แต่ว่ากพ็ยายามส่ง

ความรูส้กึปวดมาทีจ่ติเรา ตอนส่งมาทีจ่ติแลว้เรากห็มุนกลบัไปใหม่ เอาจติส่งกลบัไป

ทีข่าอกี ทีป่วด วนไปเรื่อยๆ จนเริม่สงัเกตเหน็ว่าขณะทีเ่ราส่งความรูส้กึปวดจากขา

มาทีจ่ติ เอ๊ะ! มนัปวดนะ แต่พอช่วงทีเ่ราส่งความรูส้กึจากจติไปทีข่า ไอค้วามปวด 

เอ๊ะ! ท าไมมนัหายไป หายไปแวบ็หนึ่ง แล้วกด็งึกลบัมาปวดอกี ปล่อยลงไป หายใหม่ 

กเ็ริม่รูส้กึเห็นความเกดิดบัของการปวด ท าไปเรื่อยๆ จนสกัพกัหนึ่งเราเริม่เหน็แลว้ว่า

ความปวดเหมอืนมนัลอยขึน้มาค่ะหลวงพ่อ มนัเป็นอกีตวัหนึ่ง แลว้กก็าย ขามนักอ็ยู่

อกีส่วนหนึ่ง จติมนักเ็ป็นอกีส่วนหนึ่ง เลยไม่แน่ใจว่าอนัน้ีมนัใช่การแยกกาย เวทนา 

จติ ธรรมหรอืเปล่า 

ตอบ : ใช่ แต่มนัเป็นการแยกโดยสมาธไิง การแยกโดยสมาธ ิ นีส่ม้หลน่ ค าว่า “สม้

หล่น” หมายถงึว่าปฏบิตัโิดยทีว่่าไม่มทีฤษฎนี าหนา้เลย แต่ขึน้มาโดยปัจจบุนั จะบอกว่า

ไม่มทีฤษฎเีลย มอีนัแรกทีว่่าพจิารณาเวทนา เวทนากเ็หมอืนกบัเกิดดบัๆ เหมอืนกนั 

ค าว่า “เกดิดบั” มนัเป็นศพัท์ในทางสงัคมปฏบิตัว่ิาเกดิดบัๆ 

ฉะนัน้ สิง่ทีว่่านี่คอืทฤษฎ ี นี่คอืขอ้เทจ็จรงิทีม่อียู่ในสงัคม แต่ทีว่่าเป็นความ

จรงิ ความจรงิอนันี้มนัเป็นอุบายของเขาโดยตรงไง เชน่ทีว่่า ความจรงิหมายความว่า ถ้า

จติส่งไปทีเ่วทนา เห็นไหม ถ้าจติส่งไปทีเ่วทนา นี่ก าลงัของจติส่งไปทีเ่วทนา มนัไม่

ปวด แต่ถ้าเอาเวทนากลบัมาทีจ่ตินี่ปวดมาก นี่ขอ้เท็จจรงิเลย เพราะอะไร 

ถ้าเวทนามนักลบัมาทีจ่ติ เวทนามกี าลงัมากกว่า เวทนามนัทบัถมจติ จติมนั

กป็วด มนักป็วดเป็นธรรมดา แต่เวลาจติมนัมกี าลงั จติมนัเป็นจติ ถ้าเอาจติส่งไปที่

เวทนา เพราะเวทนา ความจรงิๆ นะ เดีย๋วอกีชัน้หนึ่ง ถ้าเราส่งจติไปทีเ่วทนามนัไม่

ปวด เพราะจตินี้มนัเป็นเอกเทศใช่ไหม เราส่งไปทีเ่วทนา กเ็หมอืนเราไปอยู่ที่

เป้าหมายนัน้ แต่ถ้าเป้าหมายนัน้วิง่เขา้มาหาเรา เป้าหมายนัน้เขา้มาชนเรา แต่เราส่งไป

ทีเ่ป้าหมายนัน้ เหน็ไหม มนัจะสบัเปลีย่น พอมนัสบัเปลีย่นอย่างนี้ปับ๊ นี่มนัเป็นอุบาย
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ปัจจุบนัทีเ่กดิขึน้นะ บางคนท าอย่างนี้ไม่ได ้ ไม่ไดห้รอก ไม่ได้เพราะอะไรรูไ้หม เวลา

ส่งไปทีเ่วทนานี่ด ี สบาย พอเวทนาส่งมาทีจ่ตินี่เกอืบตาย แลว้ไปไม่รอดหรอก หงาย

ทอ้งเลย 

ถ้าเวทนามนัส่งเขา้มามนัปวดไง แต่ถ้าเราส่งไปทีเ่วทนามนัเบา เหน็ไหม ทนีี้

พอเบาใช่ไหม พอรอบสองถ้ามนัส่งกลบัมา เวทนามนัจะใหญ่ขึน้ มนัจะท าใหจ้ตินี้เจบ็

มาก 

แต่นี่มนัยงัดว่ีาเวทนากลบัมามนัยงัรบัได้ แลว้พอมนัส่งกลบัไป เวทนากเ็บา

ลง แลว้เวทนาส่งกลบัมาทีจ่ติมนักเ็บาลงๆ จนมนัลอยขึน้ นี่มนัแยกไหม นี่แยกโดย

สมาธไิง คอืมนัใชปั้ญญา แต่ปัญญามนัยงัไม่เตม็ที ่นี่มนัจะแยก ถ้าแยกอย่างนี้ เราจะ

บอกว่าเป็นหนเดยีว แลว้จะไม่ได้อกี เพราะอะไรรูไ้หม เพราะต่อไปมนัจะหนักกว่านี้

ไง พอต่อไป พอกเิลสมนัรูเ้ท่าแลว้นะ มนัจะไมเ่ป็นอย่างนี้อกี พอต่อไปกต็อ้งใชอุ้บาย

ใหม ่

แต่ถ้ามนัท าอย่างนี้อกีแลว้ไดอ้กีนะ ท าเลย เพราะมนัเป็นช่องทางของใครของ

มนัไง อย่างเช่นบา้นของโยมแต่ละคนมาทีน่ี่ บา้นของคนอยู่คนละต าแหน่ง ออกจาก

บา้นมา ถนนกค็นละสาย ไอน้ี่ก็เหมอืนกนั วธิกีารของเราไง ตรงกบัจรติของเราไง ถ้ามนั

ท าไดอ้ย่างนี้ถูกตอ้ง มนัท าไดจ้รงิ 

แต่ทีเ่ราบอกว่ามนัไดห้นเดยีวหมายความว่า ถ้ามนัได้อย่างนี้แล้วมนัวางใจ มนั

นอนใจ จะท าอย่างนี้ตลอดไป จะท าอย่างนี้ตลอดไป แลว้ต่อไปพอนานเขา้ๆ กจ็ะมาบ่น

ว่า “หลวงพ่อ มนัไม่ได ้ไหนหลวงพ่อว่ามนัใช่แลว้ท าไมไม่ไดล้่ะ” 

ไอท้ีใ่ช่คอืทีม่นัผ่านมาแลว้ไง ไอท้ีใ่ช่คอืทีม่นัผ่านมาแลว้ เพราะมนัผ่าน

มาแลว้ เหน็ไหม คอืจติมนัลอยขึน้มาเลย นัน่น่ะมนัใช่ แต่ต่อไปถ้ามนัไม่ใช่ ไม่ใช่

เพราะอะไร ไม่ใชเ่พราะเราท าไม่ได ้แตถ่้าเราท าไดก้ค็อืใช่ ถ้าเราท าไดก้ค็อืใช่ เหตุและ

ผลคอืธรรม เหตุและผลมนัสมดุลมนักเ็ป็นธรรม แต่เหตุกบัผลมนัไม่สมดุล มนัไม่มผีล

ไง คอืลงไปแต่เหตุแลว้มนัทุกขไ์ง นัน่คอืไม่ใช่ แต่ถ้าเหตุและผลมนัสมดุล มนัเป็น

ธรรม ใช่ 
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แต่นี่มนัสมดุลอย่างนี้ ใช่ เพราะอะไร เพราะแสดงว่าโยม ๒ คนมาน่ีมวีาสนานะ 

ไอค้นนี้ภาวนาไปชัว่โมงครึ่งแลว้สงบได้ อนันู้นท าได ้ เพราะน้อยคนมากทีจ่ะท าไดน้ะ 

นี่ไง ปฏบิตัจิรงิ ปฏบิตัจิรงิๆ มนัทุกขม์นัยาก 

แต่ถ้าท าเล่นๆ นะ ๒ คนนี้ท า แลว้พวกเราฟังเขาเนาะ จะท าตาม จะเอาให้

ได ้แลว้มงึจะทุกข ์เพราะมนัเป็นของเขาไง อา้ว! เงนิในกระเป๋าของโยม ๒ คน ไอไ้ม่

มสีตางคเ์ลย จะมสีตางคแ์บบเขา นึกใหม้นัม ี มนัไม่มหีรอก แต่ถ้ามนัจะมมีนัตอ้งท า

ขึน้มาแลว้จะมเีงนิในกระเป๋าเราขึน้มา 

แสดงว่าใชไ้ด ้ แต่ส่วนใหญ่แลว้ถ้าปฏบิตัใิหม่มนัจะใชไ้ดอ้ย่างนี้ แต่ครัง้ต่อๆ 

ไปกเิลสมนัรูท้นั พอกเิลสมนัรูท้นัแล้วมนัจะยากขึน้ แลว้โยมจะเหน็เอง 

เวลาปฏบิตั ิ ครูบาอาจารยท์่านปฏบิตัมิาท่านจะเหน็แนวทางอย่างนัน้ ฉะนัน้ 

เวลาการปฏบิตันิะ ครูบาอาจารยท์่านจะพูดอย่างนี้ เวลาถามปัญหาใหถ้ามปัญหากบัครู

บาอาจารย ์ แต่ตวัเอง เวลานักปฏบิตัดิว้ยกนัอย่าคุยกนัมาก เพราะคุยกนัมากมนัส่ง

พลงังานออกมาก พอส่งพลงังานออกมาก จะปฏบิตัมินัตอ้งสงวนพลงังาน มนัทุกข์ 

การปฏบิตัคิอืสงวนพลงังานนะ สงวนพลงังานไวเ้พือ่ใหพ้ลงังานมนัมัน่คงนะ 

แต่เราไปส่งออกมากๆ แลว้เราจะไปสงวนมนัน่ะ มนัตรงขา้มจรงิไหม เวลาปฏบิตักิจ็ะ

สงวนพลงังานไวใ้หม้นัมัน่คง แต่เวลาเจอหน้ากนักโ็มใ้หญ่เลยเนาะ โอโ้ฮ! มนัปล่อย

ใหญ่เลย 

มนัจะทุกขต์รงนัน้แหละ เขาถงึใหว้เิวก ใหห้ลบหลีกต่อกนั อย่าคุยกนัมาก 

การคุยกนักเ็หมอืนทีพู่ดเมื่อกี้นี้ว่าท าไมครูบาอาจารยท์่านมขี้อวตัรไว้ กใ็หจ้ติมนัพกั

ไว ้ใหจ้ติมหีลกัไว ้เวลาภาวนามนัง่าย 

ไอพ้วกเรานักภาวนาเหมอืนกนั เราพยายามจะสงวนพลงังานของเราใหม้าก

ทีสุ่ด แลว้เราเอาเวลาเราเขา้สู่ทางจงกรม นัง่สมาธเิพื่อใหจ้ติเราสงบ ถ้าไปคุยกนัๆ 

นัน่น่ะมนัส่งออก พลงังานมนัส่งออก นี่พูดถงึเหตุผล 

ฉะนัน้ ถ้าอย่างนี้จบแลว้เนาะ 
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ถาม : คอืถ้าอนาคตค่ะหลวงพ่อ ถ้ากเิลสรูท้นั เราจะเจอทีห่นักกว่านี้ หลวงพ่อมี

อุบายอะไรทีจ่ะให้ 

ตอบ : อุบายนะ ถ้ามนัรูท้นักว่านี้ เรากต็ัง้สตกิว่านี้ มสีต ิ มหาสต ิ เดีย๋วกลบัไป

ปฏบิตัเิลย ตอนน้ีมนัยงัไม่รูท้นัหรอก มนัจะรูท้นัข้างหน้า ถ้าตอนน้ียงัไม่รูท้นั เรา

ปฏบิตัไิปก่อน 

ไอท้ีเ่ราพูดนี่เราพดูถงึสเตป็ของมนัไง แต่อย่าตกใจ หมายความว่า อย่างเช่น

อาหาร เรากนิอาหารวนันี้อร่อย กินทุกวนัๆๆ มนัจะอร่อยไหม แต่ถ้ามนัยงัอร่อยอยู่ 

กนิเถอะ ไม่เป็นไร แต่ถ้าวนัไหนกนิแลว้มนัจดื กนิหูฉลามทุกวนัเลย หูฉลามทุกวนั

เลย หูฉลามมนัแพงขนาดไหนมนักไ็ม่อร่อยถ้ากนิทุกวนั กนิทุกวนั กนิทุกมือ้ กนิทุก

วนั กนิทุกมื้อเลย หูฉลามมนัจะอร่อยไหม 

นี่กเ็หมอืนกนั แต่ถ้ามนัยงัอร่อยไง อร่อยหมายความว่ามนัปล่อยวางมมีรรคมผีล

ไง อร่อยหมายความว่า มนักนิแล้วมนัถูกใจ มนัพอใจ มนัปล่อยวางได้ 

แต่ถ้าไม่อร่อย มนัไม่พอใจ มนัไม่อร่อย มนัไม่พอใจ มนัต่อตา้น ถ้ามนัต่อตา้น 

หูฉลามมนัอร่อยขนาดไหน กูกนิน ้าพรกิอร่อยกว่า น ้าพรกิกูอร่อยกว่านะมงึ น ้าพรกิ 

เกบ็เอาสวนครวั เอาตามรัว้ ต าๆๆ ดกีว่าหูฉลามอีก เพราะมนัแซ่บ 

นี่กเ็หมอืนกนั เราภาวนาอย่างไรกไ็ด ้ ขอใหม้นัลง ภาวนาอย่างไรกไ็ด ้ ขอให้

มนัด ี ภาวนาแลว้ภาวนาทีม่นัไดผ้ล เอาตรงนัน้ เอาปัจจบุนัธรรม มนัตอ้งหมุนกนัอยู่

อย่างนี้ ไม่ซ ้าอยู่ทีเ่ดมิไง 

แต่ถ้าซ ้าแล้วด ี ท าไป แต่ถ้าต่อไปแล้ว ซ ้าๆๆ กเิลสมนัหวัเราะเยาะ หลวงตา

ท่านพูดค านี้นะ เวลาท่านพูดกบันักปฏบิตั ิ กเิลสมนัสงสาร มนับอกว่าไอน้ักปฏบิตัเิซ่อ

ขนาดนี้วะ ใชแ้ต่ของเดมิๆ ใครๆ กรู็เ้ท่าหมดแลว้มนัยงัใชอ้ยู่นี่ มนัตอ้งมอุีบายพลกิแพลง

เปลีย่นไง 

ไอเ้รากจ็ะใชแ้ต่ของเดมิ ใชข้องเดมิมนักเ็หมอืนกบัเราเขา้ไปจ านนกบัมนั เดนิ

เขา้ไปจ านนกบักเิลส มนัรออยู่แล้ว มาๆๆ เคาะป๊อก หลบั พุทโธเขา้มาๆ เคาะป๊อก จน

หลวงตาท่านบอกว่า เซ่อขนาดนัน้นะ นักปฏบิตัทิ าไมมนัเซ่อขนาดนัน้ โง่ยิง่กว่าหมา
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ตาย หมามนัตาย มนัไม่มชีวีติ ไอน้ักปฏบิตัโิง่กว่านัน้อกี หมาตายมนักระดกิไม่ไดไ้ง โง่

อย่างกบัหมาตาย นักปฏบิตัโิง่อย่างนัน้หรอื 

แต่ในมุมกลบัเขาบอกว่า “อา้ว! เปลี่ยนแปลงไม่ได ้ เปลีย่นแปลงเหมอืนยา้ย

ตน้ไม ้ปลูกไม่ได”้ 

ไอน้ัน่เขาพูดถงึคนจบัจด เราไม่จบัจด เราท าของเรา เราไม่ใช่ยา้ยตน้ไม้

หรอก มนัเป็นอุบาย อุบายไม่ใหก้เิลสมนัแบบว่าเหมอืนสญัญา เหมอืนสรา้งภาพ คน

สรา้งภาพมนักส็รา้งอยู่อย่างนัน้น่ะ ถ้าเราเปลีย่นขอ้มลู มนัสรา้งไมไ่ดแ้ลว้ ถ้าเราเปลีย่น

ความคดิ มนัสรา้งภาพไม่ไดแ้ลว้ นี่อุบาย 

ฉะนัน้ อนัน้ีอย่างทีว่่า เวลาเราพูด เราพูดดกัหน้า เพราะกลวัเดีย๋วไม่มคีน

ถาม ไม่มคีนบอก มนัไปเจอแล้วจะงง กพ็ูดไวก่้อน พอพูดไวก่้อน โยมกต็กใจกนัหมด

เลย “โอโ้ฮ! ปฏบิตัขิา้งหน้าจะไปเจออย่างนัน้หรอื แหม! หลวงพ่อไม่พูดถงึทางสวรรค์

เลยนะ พูดแต่ทุกข์ๆ  ทัง้นัน้เลย” 

ทางสวรรค ์ ใครเจอกส็าธุ แต่เวลามนัทุกขน์ี่มนัทุกข์จรงิๆ นี่เราพูดไวก่้อนเท่า
นัน้เอง เอาเนาะ เอวงั 


