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ถาม-ตอบ ปัญหาธรรม วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗
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ถำม : เรื่อง “กราบเรียนหลวงพ่อทีเ่ คารพอย่างสูงครับ”
กราบเรียนหลวงพ่อทีเ่ คารพอย่างสูงครับ กระผมได้ฟังแล้วครับ ปฏิบตั ธิ รรม
เล่นๆ หรือเล่นปฏิบตั ธิ รรม ผมขอเป็ นคติธรรมสอนใจนะครับ
การทาสมาธิ (ผมเลือกนัง่ สมาธิเพชรครับ) ก็นงั ่ ได้อย่างมาก ๑ ชัวโมงครั
่
บ
พิจารณากาย ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง กระดูก น้าเลือด เส้นเอ็น เส้นเลือด กระดูกไขข้อ
ข้อกระดูก ลาไส้ เป็ นต้น พิจารณาได้สกั พักก็จะไปกาหนดรูพ้ ุทโธทีล่ มหายใจเข้าออก
ตรงทีก่ าหนดได้ชดั มากคือตรงทีใ่ ต้ล้นิ ปี่ ลงมาระหว่างสะดือ
กาหนดไปเรื่อยๆ ลมหายใจเบาหายไป พอนิดหนึ่ง ลมหายใจกลับมาอีก
เป็ นอยู่อย่างนี้จะพัฒนาไปได้อีกอย่างไรครับจึงจะเป็ นวิปัสสนาละกามฉันทะได้ครับ
และบางครัง้ ก็เหมือนสัมผัสพลังงานทีอ่ ยู่ในตัว คอยขับเคลื่อนลมหายใจอยู่อย่างนัน้
เรื่อยๆ ภายในสมาธิครับ ขอหลวงพ่อเมตตาธรรมด้วยครับ กราบขอบพระคุณอย่างสูง

ตอบ : ฉะนัน้ ทีค่ าถาม คาทีว่ ่า ครัง้ ก่อนทีถ่ ามมา เราตอบไปว่าปฏิบตั เิ ล่นๆ คือเล่น
ปฏิบตั ธิ รรม ถ้าเล่นปฏิบตั ธิ รรมหมายถึงว่า เพราะเขาถามว่าการเกิดดับ
ถ้าการเกิดดับ การพิจารณาแบบการเกิดดับในการปฏิบตั มิ นั มีหลากหลาย ถ้า
การปฏิบตั มิ หี ลากหลายนะ ถ้าเราไปดูการเกิดดับ รู้เท่าต่างๆ เพราะความเข้าใจของ
แนวทางปฏิบตั นิ นั ้ เขาบอกอย่างนัน้ คือการปฏิบตั โิ ดยใช้ปัญญา การใช้ปัญญานะ
เวลาใครกาหนดพุทโธ ใครทาความสงบของใจ เขาบอกว่านี่เป็ นสมถะ การทา
สมถะมันไม่ใช้ปัญญา ไม่ใช้ปัญญาคือไม่ใช่การปฏิบตั ธิ รรมโดยความเป็ นจริง เขาบอก
ไอ้นี่เป็ นสมถะ มันจะเกิดนิมติ
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แต่ถ้าเป็ นความเห็นของเขา เขาบอกว่าเขาเห็นการเกิดดับ เขาเห็นรูเ้ ท่าทัน
เขาบอกสิง่ นัน้ มันเป็ นปัญญา ปัญญาอย่างนัน้ คือปัญญาเห็นการเกิดดับ
แล้วคาถามว่า เห็นการเกิดการดับ เราถึงบอกว่าถ้าการเกิดการดับ แล้วการ
ปฏิบตั มิ า เราปฏิบตั มิ าแล้ว ในแนวทางปฏิบตั มิ นั มีหลากหลาย แล้วการปฏิบตั แิ บบ
นัน้ น่ะการปฏิบตั เิ พื่อความสงบระงับ เพื่อความสงบระงับนะ
คนเวลาปฏิบตั ิ ส่วนใหญ่ทป่ี ฏิบตั เิ ขาบอกว่า การปฏิบตั ขิ องเขา เขาปฏิบตั ิ
แล้วเขาสบายใจ แต่เวลาเขากาหนดพุทโธหรือเขามาทาความสงบของใจ เขาบอกว่ามัน
ทุกข์มนั ยาก มันทาลาบาก มันทาแล้วมันไม่ได้ผล ทาแล้วมันไม่มคี วามสุข ทาแล้วมัน
ไม่มคี วามสุข มันไม่มคี วามสุขแบบทีเ่ ขาทากันแบบนัน้ ถ้าเขาทากันแบบนัน้ เขาจะมี
ความสุขของเขานะ เขารู้เท่าทันตัวเอง เขารูเ้ ท่าทันเกิดดับ แล้วมันก็ไม่มอี ารมณ์
ความรูส้ กึ เข้ามาเบียดเบียนหัวใจ เขาบอกว่าการปฏิบตั อิ ย่างนัน้ เขามีความสุขของเขา
เขาว่าอย่างนัน้ คือการปฏิบตั ธิ รรม แต่เวลากาหนดพุทโธๆ เขาบอกการกาหนดพุทโธ
มันเป็ นสมถะ มันเกิดนิมติ มันจะทาให้เกิดความเห็นผิด แล้วคนทีป่ ฏิบตั ปิ ฏิบตั แิ ล้ว
แบบว่ามันไม่มคี วามสุขแบบนัน้ น่ะ ความสุขแบบเขาน่ะ นี้ความสุขแบบเขา เขามี
ความสุข
ถ้าพูดโดยธรรม โดยทัวไป
่ ถ้าเขาปฏิบตั แิ บบนัน้ เราเห็นว่าถูกไหม ถ้าการ
ปฏิบตั แิ บบนัน้ น่ะ อานาจวาสนาบารมีของคน ถ้าคนปฏิบตั ิ ปฏิบตั เิ พื่อความสุข ปฏิบตั ิ
เพื่อความเพลิดเพลิน อย่างนัน้ ก็เป็ นการปฏิบตั ธิ รรมในวัฒนธรรมในประเพณี
ในประเพณีของชาวพุทธ
เห็นไหม
ดูส ิ
ชาวพุทธถ้าไม่สนใจใน
พระพุทธศาสนา เขาก็ใช้ชวี ติ แบบโลกๆ ของเขาไป ถ้าใครสนใจในพระพุทธศาสนา
เขายังมีโอกาสได้ทาบุญกุศลบ้าง ถ้าใครมีอานาจวาสนา
อยากจะประพฤติปฏิบตั ิ เขาทาความจริงของเขา

เขาทาบุญกุศลแล้วเขาก็

เห็นไหม แม้แต่จติ ใจของคน คนทีเ่ ขาไม่สนใจเลย เขาใช้ชวี ติ แบบโลกๆ เขา
ใช้ชวี ติ แบบสังคม เขาไม่สนใจคุณงามความดีในเรื่องพระพุทธศาสนา เขาไม่สนใจ
ความดีเรื่องบุญเรื่องบาปของเขาเลย เขาสนใจแต่ว่าเขาทาหน้าทีก่ ารงานแล้วประสบ
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ความสาเร็จของเขา เขาทาแล้วเขาอยากแข่งขัน เขาอยากมีหน้ามีตาในสังคมของเขา
เขาขวนขวายแต่ทางโลก
แต่คนถ้ามีศรัทธามีความเชื่อ เขาก็ขวนขวายในเรื่องบุญเรื่องกุศลของเขา เขา
พยายามเสียสละทานของเขา เขาปฏิบตั ขิ องเขา
แล้วถ้าคนปฏิบตั แิ ล้ว เวลาปฏิบตั จิ ะปฏิบตั แิ นวทางไหน เพราะกิเลสมันปิด
กัน้ หัวใจไปทัง้ นัน้ น่ะ เวลาเขาจะปฏิบตั ขิ องเขา เขาปฏิบตั ขิ องเขาแล้วถ้ามันสบาย
ปฏิบตั แิ ล้วมันอบอุ่น ปฏิบตั แิ ล้วมันรื่นเริง ถ้าเขาทาอย่างนัน้ ก็ได้ มันก็เหมือนนะ ถ้าพูด
ถึงแนวทางปฏิบตั ิ ถ้าเอาความจริงนะ นี่เราว่าทาเล่นหรือทาจริง
ถ้าทาจริงๆ ของเรา เวลาทาจริงๆ ขึน้ มามันต้องมีเนื้อหาสาระ มันต้องมีเหตุมี
ผลของมัน มันทาแล้วมันต้องชาระล้างกิเลสได้ตามความเป็ นจริง
แต่ถ้าทาเล่นๆ ทาเล่นๆ คือทาแบบนัน้ ไง ทาเล่นๆ ดูส ิ ทีเ่ วลาทางโลกเขา
เวลาเขามีมหรสพ เขามีการละเล่น เขามีการรื่นเริง เขาไปที่ไหนแล้วเขามีความสุขใช่
ไหม แต่เวลาเราถือศีล ศีล ๘ ห้ามดูการฟ้ อนรา ศีล ๘ ห้ามขับร้อง ร้องราทาเพลง มัน
ก็ตงึ เครียด ถือศีลแล้วแห้งแล้ง แต่ถ้าเขามีมหรสพสมโภช เล่นตามเขา มีความรื่นเริง
ไปกับเขา อย่างนัน้ ชีวติ เรามีความสุข นี่พูดถึงมันตรงกับกิเลส กิเลสมันชอบ
ทีน้ใี นการปฏิบตั ธิ รรมก็เหมือนกัน ในการปฏิบตั ธิ รรมนะ ถ้ารูเ้ ท่าในการปฏิบตั ิ
ไป ไปปฏิบตั กิ นั แล้วมีความร่มเย็นเป็ นสุข เป็ นสุขเพราะอะไรล่ะ เพราะมันไปกันมาก ไป
กันเยอะ ปฏิบตั แิ ล้วก็ปฏิบตั กิ นั เป็ นแนวทางเดียวกัน คือปฏิบตั ไิ ปโดยทีก่ เิ ลสไม่ได้
สะเทือนเลย ไม่เข้าไปเผชิญหน้ากิเลสเลย ไม่ได้สนใจสิง่ ใดๆ เลย ไปทาเพื่อบรรเทา
ถ้าเราบอกว่าเราเป็ นคนหนา เราก็อยากจะเป็ นคนบาง เป็ นคนทีม่ กี ุศล เราก็
ทาบุญกุศลกัน ก็ทาง่ายๆ ขนาดทาง่ายๆ นะ โลกๆ เขายังทาได้ยากเลย นี่ขนาดเรา
ไปปฏิบตั นิ ะ สมมุตวิ ่าเราปฏิบตั ิ เล่นปฏิบตั ธิ รรม ก็เขาทากันอย่างนัน้ ไง ไปถึง ๗ วัน ๘
วันแล้วกลับบ้าน เวลาก่อนไปก็แหม! เทีย่ วเล่นจนเพลินพอแรงแล้วก็จะไปอยู่วดั สัก ๗-๘
วัน พออยู่วดั ๗-๘ วันก็แหม! มันก็มคี วามร่มเย็นเป็ นสุข ก็กลับบ้าน กลับบ้าน นี่
ปฏิบตั เิ ล่นๆ ก็เป็ นกันอย่างนัน้ น่ะ แล้วว่าปฏิบตั เิ ล่น นี่ปฏิบตั เิ ล่นแบบสังคมนะ
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แต่ถ้าปฏิบตั เิ ล่นแบบกิเลส กิเลสมันหลอก ถ้ากิเลสมันหลอกนะ ทีเ่ ขาบอกว่า
เขานัง่ ขัดสมาธิเพชรนะ เขากาหนดจิตแล้ว เขากาหนดพุทโธนะ
คาว่า “พุทโธๆๆ” มันเหมือนไง มันเหมือนกับเวลากาหนดพุทโธ เวลาถ้าเขาไม่
กาหนดพุทโธ เขาไม่ทาความสงบของใจ เราก็บอกว่าสิง่ นัน้ เป็ นโลกียปัญญา ปัญญา
ของโลก แต่เวลากาหนดพุทโธล่ะ ถ้าพุทโธๆ พุทโธเพื่อให้จติ สงบ มันก็เหมือนว่าพุท
โธ ถ้าพูดถึงว่าพวกตื้นเขิน พุทโธทีต่ ้นื เขินก็ไม่รู้ว่าพุทโธไปทาไม ทีอ่ ธิบายกันไม่ได้
อยู่นี่กเ็ พราะว่าพุทโธไปทาไมล่ะ พุทโธมันมีประโยชน์อะไรล่ะ ทาไมต้องพุทโธด้วยล่ะ
ถ้าพุทโธ เราเขียนคาว่า “พุทโธ” แขวนไว้ทห่ี น้าบ้าน ติดเอาไว้เลย เขียนว่าพุท
โธแล้วติดไว้หน้าผากเลย มันก็เป็ นแค่ตวั อักษรทีเ่ ขียนว่าพุทโธ

พุทโธมันต้องมีจิต จิตนี้ ระลึก วิ ตก วิจำร จิตระลึก เวลำคิ ดมัน
ทุกข์มนั ยำก เพรำะว่ำจิตมันทุกข์มนั ยำก จิตเรำ ควำมรู้สึกนึ กคิ ดเรำ
มันทุกข์มนั ยำก เพรำะควำมรู้สึกนึ กคิ ดเรำมันไปกว้ำนเอำอำรมณ์มำ
ใส่ตวั เอง

แล้วก็บงั คับว่ำสิ่ งที่มนั จะไปคิ ดเรื่องอื่นก็ให้มนั คิ ดพุทโธซะ

พุทโธๆ เป็ นคำบริกรรมไง
ทาไมถึงต้องพุทโธล่ะ
เวลามันตื้นๆ น้าตื้นๆ เรือใหญ่เข้ามาไม่ได้นะ เวลาเขาจะลอกสันดอน เขาใช้
อะไร เขาใช้เรือขุด เรือขุดมันต้องขุดสันดอนเพื่อให้เป็ นร่องน้า เพื่อให้เรือใหญ่มนั เข้า
มาได้ มันต้องขุดให้ลกึ ขุดให้จริง
นี่กเ็ หมือนกัน เวลาเราทาหน้าทีก่ ารงาน เราทาไร่ไถนา เราใช้อะไร ใช้จอบใช้
เสียม ใช้จอบใช้เสียมก็ขุดเอาบนดิน ทีไ่ ร่ทน่ี าก็ใช้จอบใช้เสียม จอบเสียมมันจะไปขุด
ลอกสันดอนได้ไหม สันดอนจะไปเอาจอบเอาเสียมลงไปลอกมันได้ไหม เพราะมันมีน้า
อยู่ เวลาดึงขึน้ มา น้าก็วนไปอยู่อย่างนัน้ น่ะ
ไอ้นี่ก็เหมือนกัน จิตมันตื้นๆ จิตเป็ นสามัญสานึก จิตมันคิดของเราธรรมดา มัน
ก็คดิ ของมันไปอย่างนี้ แล้วพุทโธๆ แล้วทาไมต้องพุทโธล่ะ
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เวลาเขาลอกสันดอน เขาใช้เรือขุดนะ นี่ก็เหมือนกัน พุทโธๆ ให้จติ เรา
กว้างขวาง จิตเรามั ่นคง จิตเรามีกาลังของเราขึน้ มา ถ้าจิตมีกาลังขึน้ มา จิตมันมีกาลัง
จิตมันไม่ต้นื เขิน
ความตื้นเขิน พุทโธๆ ทาไม เวลาปฏิบตั เิ ล่น จิตเขาสงบไหม
จิตเขาไม่สงบนะ ความทีเ่ ขาว่าสงบก็คอื เขาสบายใจ เขาทาเพื่อความสบาย
ใจกันน่ะ ทีป่ ฏิบตั เิ ล่นๆ ทีเ่ ราใช้คาว่า “ปฏิบตั เิ ล่นๆ” เขาปฏิบตั เิ พื่อความสบายใจ แล้ว
พอความสบายใจ คนมันทุกข์มนั ยากมา พอมันสบายใจมันก็บอกว่าอย่างนี้คอื ความสุข
ของเขา
ความสุขของเขามันก็คอื โลกียะ ความสุขแบบโลกๆ ความสุขแบบสามัญ
สานึก มันไม่เกีย่ วกับวิมุตติสุข มันไม่เกีย่ วกับอกุปปธรรม มันไม่เกีย่ วกับศาสนาเลย
ศาสนาเขาต้องมีพน้ื เพมาก่อน เขามีพน้ื ฐานขึ้นมา มีเบสิกขึ้นมา ทาให้มั ่นคง
ขึน้ มา เพราะมั ่นคงขึน้ มา ครูบาอาจารย์ถงึ ให้กาหนดพุทโธๆ เพราะให้จติ มันสงบเข้า
มา เขาไม่ใช้จอบใช้เสียมไปขุดสันดอน เขาใช้เรือขุด
จิตก็เหมือนกัน จิตพืน้ ฐาน จิตเริม่ ต้น มันก็เหมือนกับจิตปกติ จิตธรรมดา ก็มี
จอบมีเสียม มีจอบมีเสียมมันก็ทาไร่ไถนาได้ มันก็ปลูกผักปลูกหญ้าได้ มันก็มอี าหาร
กินได้ ความมีอาหารกินมันก็กนิ เพื่อดารงชีวติ ก็อยู่โลกๆ นี่ นี่ปฏิบตั เิ ล่นๆ การปฏิบตั ิ
เล่นคือปฏิบตั แิ บบพืน้ ฐาน ปฏิบตั เิ พื่อความสบายใจเท่านัน้ เอง
แต่ถ้าปฏิบตั จิ ริงๆ พุทโธๆ พุทโธให้ได้ก่อน พุทโธมันก็เป็ นจอบเป็ นเสียม
พุทโธ เห็นไหม ดูส ิ แผ่นเหล็ก เรือนะ เรือขุด เรือจะกีห่ มื่นกีพ่ นั ตันก็แล้วแต่ มันมา
จากแผ่นเหล็กใช่ไหม แผ่นเหล็กเขาประกอบขึน้ เขามีกระดูกเรือ เขาทาโครงเรือ
ขึน้ มา อู่ต่อเรือ มันต่อมาจากอะไรล่ะ มันก็ต่อมาจากเหล็กนี่ ต่อมาจากเหล็ก ต่อจาก
วัสดุทเ่ี ขาเอามาต่อเรือ
นี่กเ็ หมือนกัน พุทโธๆ มันมาจากของเล็กน้อย แต่พุทโธบ่อยครัง้ เข้า พุทโธให้
มันมั ่นคงขึน้ มา เดีย๋ วเราจะได้เรือขุดสันดอน เราจะได้เรือขุด เรือดูดสันดอนเลย
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พุทโธๆ ไป พุทโธจนถ้ามันมีเรือขุด เรือดูดเลนดูดโคลน ถ้าเรือขนาดนัน้ นี่
พุทโธๆ จิตมันตัง้ มั ่น พุทโธๆ มันจะรู้ เรือมันมาจากไหนล่ะ เรือสัมมาสมาธิมนั มีความสุข
ของมัน
อย่างทีเ่ ขาปฏิบตั เิ ล่นๆ ปฏิบตั เิ พื่อความสบายใจ มันไม่ใช่สมาธิหรอก มันเป็ นแค่
ความสบายใจ สมาธิไม่เป็ นแบบนัน้ สมาธิมนั ร่มเย็นขนาดไหน จิตสงบ สุขอื่นใด
เท่ากับจิตสงบไม่มี ถ้าจิตสงบระงับขึน้ มา โอ้โฮ! มันดูดดื่มขนาดคนทีม่ บี ารมีจติ สงบแล้ว
ระลึกอดีตชาติได้เลย เวลาเกิดปี ติ ปี ตมิ นั เป็ นได้ร้อยแปด ปี ตเิ ป็ นตัวใหญ่ ตัวกว้าง ตัว
เล็ก ปี ตไิ ปรูว้ าระจิตของเขา ปี ติ ถ้าจิตสงบมันรู้ได้ขนาดนัน้ นะ อยู่ทอ่ี านาจวาสนา
บารมี ถ้าเป็ นสัมมาสมาธิมนั จะเข้าแบบนัน้
พอมันเป็ นปี ติ มันออกไปรับรู้ พุทโธต่อเนื่องไปๆ พุทโธต่อเนื่องจนมันเป็ น
ความจริงขึ้นมา ถ้าเป็ นความจริงขึน้ มามันก็เป็ นของมันขึน้ มา นี่พูดถึงว่าถ้าปฏิบตั ิ
จริง ทาจริงหรือทาเล่นล่ะ
ทีน้เี ขาบอกว่า เวลาได้ฟังธรรมของหลวงพ่อแล้ว “เล่นปฏิบตั ธิ รรม” ผมก็ถอื เป็ น
คติธรรมสอนใจนะครับ
ใช่ เพราะเวลาถามมา ถามเรื่องเกิดดับ มันมีเรื่องเกิดดับ เรื่องต่างๆ มันเป็ น
แนวทางปฏิบตั ทิ โ่ี ลกเขากาลังตื่นเต้น โลกเขาคิดว่าในการปฏิบตั ิ องค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าบอกพระอานนท์ไว้ “บอกบริษทั ๔ ปฏิบตั บิ ูชาเราเถิด อย่าบูชาเรา
ด้วยอามิสเลย”

พวกเรำก็อยำกปฏิ บตั ิ บูชำกัน แล้วมันมีร่องมีรอย หลวงปู่ เสำร์
หลวงปู่ มัน่ ครูบำอำจำรย์เรำ ท่ำนปฏิ บตั ิ มำ ท่ำนประสบควำมสำเร็จ
ของท่ำนมำ ท่ำนประสบควำมสำเร็จ วิ มตุ ติ สุขตำมควำมเป็ นจริงของ
ท่ำน ท่ำนมีชีวิตอยู่ด้วยเป็ นแบบอย่ำง มีชีวิตอยู่โดยที่ไม่ติดในโลก ท่ำน
มีชีวิตอยู่แบบเหนื อโลก หลวงปู่ มันท่
่ ำนอยู่ในป่ ำตัง้ แต่ตรัสรู้ ตัง้ แต่
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เทศนำว่ำกำร ตัง้ แต่นิพพำน ท่ำนอยู่ในป่ ำมำตลอด ท่ำนอยู่เป็ นคติ
ธรรม ท่ำนอยู่เป็ นแบบอย่ำง
เพราะมีครูบาอาจารย์ท่านปฏิบตั ปิ ระสบความสาเร็จมา ประสบความสาเร็จมา
เวลาท่านวางแนวทางข้อวัตรปฏิบตั มิ า มีครูบาอาจารย์ท่านปฏิบตั สิ มความปรารถนา
ตามครูบาอาจารย์ไปเป็ นครูบาอาจารย์ของเรา ฉะนัน้ สังคมก็ต่นื เต้น สังคมก็ปฏิบตั ิ
เพราะถ้าไม่มใี ครประพฤติปฏิบตั สิ มควรแก่ธรรม
ประพฤติปฏิบตั กิ นั
เราปฏิบตั ิ

เราล้มลุกคลุกคลาน

ได้คุณธรรมมา

เราจะไม่กล้า

แต่ว่ามีครูบาอาจารย์ท่านปฏิบตั ิจนเป็ น

แนวทาง จนมีคนเชื่อมั ่นขึน้ มา เราก็ปฏิบตั ติ ามกัน ปฏิบตั ติ ามจนสังคมเขาเชื่อมั ่น
สังคมเชื่อมั ่น สังคม คาว่า “สังคม” สังคมเกิดจากอะไร สังคมเกิดจากมนุษย์รวมกันก็เป็ น
สังคม แล้วมนุษย์ สังคม กระแสสังคมก็ข่าวลือ แล้วความจริงล่ะ ปฏิบตั จิ ริงอยู่ไหนล่ะ

ปฏิ บตั ิ จริงมันต้องมีครูบำอำจำรย์ที่ร้จู ริง ถ้ำรู้จริง เวลำปฏิ บตั ิ ครู
บำอำจำรย์ หลวงปู่ มั่นเวลำท่ำนแก้ลูกศิ ษย์ลูกหำนะ กำรแก้จิตๆ แก้
เฉพำะตน ถ้ำใครปฏิ บตั ิ ไปแล้วมีติดขัดใดๆ แก้เฉพำะจิตดวงนัน้ เพรำะ
มันเป็ นอุปสรรคเฉพำะดวงจิตดวงนัน้
สังคม สังคมรวมขึ้นมาเป็ นกระแสสังคม สังคมรวมกันเป็ นกระแสสังคมก็เชื่อ
กันไปตามๆ กัน เชื่อตามๆ กันก็เลยลอยลม ลอยลมก็เลยเล่นปฏิบตั ธิ รรมกัน พอเล่น
ปฏิบตั ธิ รรม แล้วใครเป็ นคนชีถ้ ูกชีผ้ ดิ ล่ะ ใครเป็ นคนชีถ้ ูกชีผ้ ดิ
แต่ถ้าเราจะชีถ้ ูกชีผ้ ดิ เราต้องมีครูบาอาจารย์ท่รี จู้ ริง ครูบาอาจารย์เราจะชีถ้ ูก
ชีผ้ ดิ ชีถ้ ูกชีผ้ ดิ เลย เห็นไหม เวลาเราไปปรึกษาธรรมะ ถ้าเราปฏิบตั ิ ครูบาอาจารย์ท่าน
ฟังเฉยๆ ท่านฟังแล้วท่านเป็ นคนบอกเองว่าถูกหรือผิด แต่เวลาคนถูกคนผิด ใครล่ะ คน
ถูกคนผิดก็คอื เราคนทีป่ ฏิบตั ใิ ช่ไหม เราเป็ นคนปฏิบตั ิ เราเป็ นคนขวนขวายมาใช่ไหม
เราปฏิบตั มิ าแล้วเราก็ตอ้ งเอาความเป็ นจริงของเราเสนอท่าน แล้วท่านจะบอกว่า ถ้า
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ถูก ท่านจะส่งเสริม ถูก ท่านจะให้อุบาย ถูก ท่านจะกระตุน้ ให้เราทาให้มากขึ้น ถ้าผิด
ถ้าผิด ท่านจะเสนออุบาย
ถ้าบอกว่าผิดเลย เราก็เกิดทิฏฐิ ผิดได้อย่างไร ปฏิบตั ไิ ป เวลาเห็น เห็นจริงไหม
จริง แต่ความเห็นนัน้ ไม่จริง แล้วไม่จริง จะบอกกันอย่างไรล่ะ ท่านมีอุบาย ครูบา
อาจารย์ทป่ี ฏิบตั ทิ ่านมีอุบายว่าท่านจะเสนอวิธกี าร เสนออุบายให้เราลองปฏิบตั ิ ให้
เทียบเคียง ถ้าเราเห็นจริง เราปล่อยเลย แต่ถ้าเรายังไม่เห็นจริงอยู่นะ มันก็ยงั ติดขัด
อยู่อย่างนัน้ น่ะ
นี่พูดถึงว่า ใครชีถ้ ูกชีผ้ ดิ ใช่ไหม ฉะนัน้ สิง่ ที่ว่าเอามาเป็ นคติธรรมนี่ถูกต้อง
ฉะนัน้ “การทาสมาธิ ผมนัง่ ขัดสมาธิเพชรนะครับ”
นัง่ ขัดสมาธิเพชร มันอยู่ทค่ี นชอบ บางคนก็นงั ่ สมาธิราบ บางคนนัง่ ขัดสมาธิ
เพชร บางคนก็เดินจงกรม อิรยิ าบถ ๔ ทาสิง่ ใดก็ได้ให้มนั เป็ นจริงขึน้ มา
ฉะนัน้ เวลานัง่ ขัดสมาธิเพชรแล้วเราพิจารณากาย ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง
เรื่องต่างๆ เป็ นต้น พิจารณาไปสักพักหนึ่ง จิตมันก็สงบได้
ถ้าสงบได้ อันนี้มนั เป็ นเหมือนกับเราพิจารณา เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ
เราพิจารณาผม ขน เล็บ ฟัน หนัง หรือเรากาหนดพุทโธ สิง่ นี้คอื คาบริกรรม หรือปัญญา
อบรมสมาธิ ถ้าผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เราพิจารณาของเราไป แล้วถ้าไม่ได้ กาหนด
พุทโธไป กาหนดพุทโธๆ ต่อเนื่องกันไป ถ้าพุทโธต่อเนื่อง
พุทโธไว้ ทิ้งไม่ได้ เพราะทิ้งแล้ว พอทิ้งปับ๊ จิตมันหายไปเลย ถ้าหายไปเลย
นะ มันขาด พอมันขาดไป ขาดสติไปมันก็ลอยลม มันจับต้องไม่ได้ ฉะนัน้ ต้องมีสติ
แล้วกาหนดพุทโธไว้ชดั ๆ นี่ถูก
ทีน้พี อกาหนดพุทโธๆ พุทโธ กาหนดไปทาไม ทาไมต้องทาความสงบ
ทาความสงบก็เหมือนเรามีจอบมีเสียม เราก็ขุดเอาได้แต่พน้ื ดิน ขุดเอาได้แต่
ทีแ่ ห้ง มันจะทาพอได้บา้ งก็ขุดได้ต้นื ๆ จิตเรามันยังตื้นเขิน จิตตื้นเขินมันก็เหมือนจิต
ปกติ จิตสามัญสานึก
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แต่ถ้าจิตมันอยู่ทไ่ี หน กิเลสมันอยู่ท่ไี หน กิเลสมันอยู่ทจ่ี ติ ใต้สานึก ถ้ากิเลส
มันอยู่ทจ่ี ติ ใต้สานึก เวลาเรากาหนดพุทโธๆ จิตมันลงไปสู่ตวั ของจิต จิตเดิมแท้ พอ
จิตเดิมแท้ ถ้ามันเกิดปัญญา มันเกิดปัญญาตรงนัน้ ปัญญาเกิดจากจิต
ปัญญาไม่ได้เกิดจากสมอง สมองมันเรียนมา ศึกษามา ศึกษาธรรมขององค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามา มันคาดมันหมายไปทัง้ นัน้ น่ะ เพราะมันส่งออก แต่
เวลาไปเกิดทีจ่ ติ จิต พลังงานส่งไปทีส่ มอง สมองนี่ศนู ย์รวมประสาท ประสาทมันก็คดิ
แต่ถ้าจิตมันคิดเองล่ะ ปฏิสนธิจติ จิตมันคิดขึน้ เอง ปัญญาเกิดจากจิต ไม่ใช่
ปัญญาเกิดจากสมอง ปัญญาเกิดจากสมองมันต้องเทียบเคียง ปัญญาเกิดจากจิตมัน
เป็ นปัจจุบนั ถ้าจิตสงบแล้วพอเกิดจากจิต จิตมันน้อมไป มันจะรูข้ องมัน แล้วพอ
พุทโธๆ พุทโธจะเข้าไปตรงนัน้ น่ะ พุทโธไปเรื่อยๆ
ทีน้พี ุทโธแล้ว “พุทโธกาหนดมันชัดขึน้ ชัดขึน้ ตรงใต้ล้นิ ปี่ ตรงใต้สะดือ”
สะดือ ลิ้นปี่ มันก็เป็ นกาย จิตมันก็ออกรับรูน้ ่ะ กาหนดทีส่ ะดือ กาหนดชัดๆ
เข้าไป มันจะหดเข้ามาเอง มันหดเข้ามา พุทโธๆๆ เราพุทโธ กาหนดพุทโธไปเรื่อยๆ
พุทโธเป็ นพุทธานุสติ จิตมันกาหนดพุทโธ เรากาหนดพุทโธ เพราะจิตเป็ นคนกาหนด จิต
เป็ นนามธรรม พอพุทโธเป็ นพุทธานุสติ พุทธานุสติทาให้จติ มันทวนกระแสกลับ พอ
ทวนกระแสกลับ พุทโธๆ พุทโธจนพุทโธไม่ได้
ทาไมมันถึงพุทโธไม่ได้ล่ะ
พุทโธไม่ได้ มันเกี่ยวกับสะดือไหม พุทโธไม่ได้ มันเกีย่ วกับลิ้นปี่ ไหม พุทโธ
ไม่ได้ มันเกี่ยวกับกายไหม
ไม่เห็นเกี่ยวเลย มันไม่เกี่ยวอะไรกับกายทัง้ สิน้ ถ้าเราพุทโธไปเรื่อย พุทโธๆ พุท
โธจนมันพุทโธไม่ได้ พุทโธไม่ได้คอื ตัวของมันไง แล้วตัวของมัน ตอนนัน้ มันจะรูช้ ดั เลย
อ๋อ! อ๋อ! เองเลยล่ะ นี่ทาจริง ถ้าทาเล่นมันก็เล่นๆ กันไป ถ้าทาจริงมันก็เป็ นจริง
นี่พูดถึง “แล้วถ้ากาหนดลมหายใจไปเรื่อยๆ ลมหายใจมันเบาบางไป พอสัก
นิดหนึ่ง ลมหายใจกลับมาอีก แล้วก็อยู่อย่างนี้”

©2020 www.sa-ngob.com

ทำจริ งทำเล่น ๑๐

ลมหายใจกลับมาอีกเพราะมันหยาบ ต้องกาหนดลมหายใจชัดๆ ลมหายใจมัน
จะเบา ถ้าคาว่า “หายไป” นี่เราอยากให้มนั หาย มันจะเข้าสู่ทาเล่น เพราะทาเล่นมันการ
คาดหมาย พอเรากาหนดพุทโธ พอพุทโธมันจะหายไป เวลาพุทโธๆ มันเลือนรางไป
มันก็จะหายไป
ถ้าเราพุทโธชัดๆ มันจะหายไปตามข้อเท็จจริง ตามข้อเท็จจริงหมายความว่า
อะไร หมายความว่าคาบริกรรมมันจะละเอียดเข้าไปสู่เนื้อจิต พอเนื้อจิต จิตมันเสวย จิต
มันคิด จิตมันคิด มันถึงคิดพุทโธ จิตมันรับรู้ มันถึงเสวยความสุขความทุกข์
ถ้าจิตมันอยู่โดยตัวของมันเองล่ะ จิตมันไม่เสวยล่ะ จิตมันไม่คดิ จิตมันไม่พูด
ล่ะ จิตมันไม่รบั รู้ มันจะเป็ นอะไรล่ะ ฉะนัน้ มันจะเป็ นอย่างนี้ได้อย่างไรล่ะ มันจะเป็ น
อย่างนี้ได้ต่อเมื่อเราพุทโธเข้าไป พุทโธต่อเนื่อง พุทโธเข้าไป มันจะรูม้ นั จะเห็นของมัน
เอง มันจะลงขนาดไหน มันจะวูบวาบขนาดไหน พุทโธไว้เฉยๆ พอเข้าไปมันจะแก้ตรงนี้
ไง แก้ทว่ี ่า เดีย๋ วมันก็เบา เดีย๋ วมันก็หายไป เดีย๋ วก็กลับมาอีก มันเป็ นอยู่อย่างนี้ แล้ว
จะพัฒนาอย่างไร
การพัฒนา พัฒนาคือความชานาญ ธรรมทัง้ หลายมาแต่เหตุ ถ้าเรามีเหตุของ
เรา เราพัฒนาของเราต่อเนื่องกันไป เดีย๋ วมันจะเข้ามาเอง แล้วไม่ตอ้ งไปค้นหาทีไ่ หน
นะ ไม่ใช่ถามหลวงพ่อมาแล้ว เล่นปฏิบตั ธิ รรม แล้วพอหลวงพ่อแนะนาอย่างนี้แล้ว
เดีย๋ วจะถามอีกว่า แล้วแนะนาอย่างนี้แล้วทาอย่างไรต่อ
แนะนาแล้วเราต้องปฏิบตั กิ ่อน ปฏิบตั ใิ ห้มนั ได้จริงขึน้ มา ถ้าเราปฏิบตั ขิ อง
เรา ทาความจริงขึน้ มา เราปฏิบตั ขิ องเรา ปฏิบตั ิ พุทโธไปเรื่อยๆ พุทโธไปเรื่อยๆ ห้าม
ทิ้งพุทโธ หลวงปู่มั ่นสังไว้
่ ห้ามทิ้งผู้รู้ ห้ามทิ้งพุทโธ เกาะพุทโธไว้ มันจะหยาบมันจะ
ละเอียด เดีย๋ วจะรู้ของมันไป แล้วถ้ามันจะพัฒนาไปอย่างไรล่ะ
มันจะพัฒนาไปเพราะจิตมันสงบแล้ว พอจิตมันมีกาลังแล้วออกพิจารณาให้
เห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรม
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เห็นธรรม เห็นความหงุดหงิด เห็นการปฏิบตั ยิ าก เห็นการปฏิบตั ิ นัง่ ขัดสมาธิ
เพชรแล้วมันลาบาก เวลาคนอื่นเขานัง่ ขัดสมาธิราบ เราทาไมไม่ทาแบบเขา แล้วทา
แบบเขาจะได้ไม่ได้
ไอ้ทาแบบเขาๆ แบบอะไร แบบเขาคือแบบทาเล่นใช่ไหม แบบเขาคือเล่น
ขายของ แต่แบบเรา เราขัดสมาธิเป็ นอยู่แล้ว เราต้องทาให้มากขึน้ หนักขึน้ ไปอีก
หนักขึน้ ไปเพื่ออะไร หนักขึ้นไปเพื่อไม่ให้กเิ ลสมันต่อรอง กิเลสในใจเรามันจะต่อรอง
เราต้องหนักขึน้ ทาให้มนั มั ่นคงขึน้ ทาให้มนั ดีขน้ึ หนักมากขึน้
“แล้วมันจะพัฒนาไปอย่างไรถึงจะเป็ นวิปัสสนาละกามฉันทะ”
วิปัสสนาหมายถึงว่า จิตมันสงบแล้วมันออกเห็น ออกเห็นกาย เห็นเวทนา
เห็นจิต เราจะรูเ้ อง
เรากินข้าวเปล่า เราตักข้าวเปล่ากิน เรารูไ้ หมว่าข้าวเปล่ารสชาติเป็ นอย่างไร
เราตักแกงเผ็ดกิน เราจะรูไ้ หมว่าแกงเผ็ดมันมีรสชาติอย่างใด นี่กเ็ หมือนกัน ทา
สัมมาสมาธิ ถ้ามันสงบแล้วเราจะรูว้ ่าเราสงบอย่างไร
แต่เวลาเราไปกินแกง แกงเผ็ดมันมีรสเผ็ด มันมีรสมัน มันมีรสขื่นรสอะไร
เพราะอยู่ทแ่ี กงอะไร นี่กเ็ หมือนกัน จิตมันเห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรม มัน
รสอะไร วิปัสสนามันจะเป็ นตรงนี้ไง ตรงทีเ่ วลาจิต ถ้าเราพิจารณาโดยปัญญาอบรม
สมาธิ พิจารณากาย พิจารณาเวทนา พิจารณาจิต พิจารณาธรรมเหมือนกัน พิจารณา
แบบนี้เป็ นปัญญาอบรมสมาธิ
แบบทีว่ ่า “กระผมนัง่ ขัดสมาธิเพชรนะครับ แล้วผมพิจารณาผม ขน เล็บ ฟัน
หนัง กระดูก เลือด ต่างๆ เอ็น ไขข้อกระดูก”
ไอ้นี่มนั พิจารณาโดยสามัญสานึก สามัญสานึกคือปั ญญาอบรมสมาธิ อย่างนี้
รสชาติไม่มี รสชาติไม่มี
แต่ถ้าจิตมันสงบแล้วนะ มันไปเห็นกาย เห็นผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เห็นเหมือนกัน
นี่แหละ แต่มรี สชาติ เพราะมันเป็ นแกงเผ็ด มันเป็ นแกงเผ็ด มันเป็ นมัสมั ่น มันเป็ นผัด
กะเพรา มันมีรสชาติของมัน ถ้ารสชาติของแกงกับรสชาติของข้าวสุกแตกต่างกัน
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รสชาติของข้าวสุกคือสมาธิ สมาธินี่รสชาติอนั หนึ่ง เวลาปฏิบตั ธิ รรม รสของธรรมชนะ
ซึ่งรสทัง้ ปวง ธรรมรส รสของธรรม แล้วรสของธรรมเป็ นอย่างไร
ฉะนัน้ เวลาถ้ามันพัฒนาไปแล้ว จิตสงบแล้วออกฝึกหัดใช้ๆ ถ้าจิตสงบแล้ว
ถ้าออกฝึกหัดใช้คอื อะไร
นึกในสมาธิ เขาเรียกว่าราพึง จิตนี้ราพึงไป มีสติราพึงไป ราพึงให้เห็นกาย
เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรม มันจะสะดุง้ เลยล่ะ นี่คอื การพัฒนาการของมัน ถ้ามัน
จากสมาธิสู่วปิ ัสสนา
“แล้วถ้ามันจะละกามฉันทะได้ไหมครับ”
กามฉันทะ กามราคะ มันอยู่ขา้ งหน้านู่น
ในแนวทางปฏิบตั ิ ทุกๆ คนบอกว่าอยากจะพิจารณาอสุภะ อยากจะละกาม
ราคะ เพราะธรรมดาโลกนี้เป็ นของคู่ ระหว่างคู่ สิง่ ทีเ่ ป็ นของคู่มนั จะดูดเข้าหากัน
ฉะนัน้ เราอยากจะเป็ นพรหมจรรย์ เราอยากจะละ ทุกคนก็อยากจะละตรงนี้ ถ้าละตรงนี้
ได้ ต้องพิจารณากายไปนี่แหละ
การละกามฉันทะคือการพิจารณากายก่อน

พิจารณากายให้เห็นสักกายทิฏฐิ

ความเห็นผิดในกาย พิจารณากายซ้าเข้าไปจนเห็นความเป็ นจริงว่ากายกับจิตมันแยก
จากกัน โลกนี้ราบไปหมด นี่เป็ นสกิทาคามี แล้วถ้ามันต่อเนื่องไปมันจะเห็นอสุภะ ถ้า
เห็นอสุภะ มันจะละกามราคะ ถ้าละกามราคะแล้ว มันก็ละเศษส่วนของกามราคะ
ต่อเนื่องขึน้ ไป แล้วมันก็จะไปเห็นตอของจิต ไปเห็นภวาสวะ เห็นภพ
ถ้าเห็นภพ เห็นภพ รูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะ อวิชชา สังโยชน์เบื้อง
บน รูปราคะ อรูปราคะ รูปฌาน อรูปฌาน เห็นไหม รูปราคะ อรูปราคะ มานะ มานะ ๙
อุทธัจจะ อวิชชา มันสังโยชน์เบื้องบน ๕ ตัว แต่ละเอียดลึกซึ้ง ถ้าละอันนัน้ มันเป็ นอีก
เรื่องหนึ่ง
“แล้วมันจะไปละกามฉันทะได้หรือไม่”
การจะละกามฉันทะ กามฉันทะ กามราคะ เราคิดว่าจะละตรงนัน้ ถ้าละตรงนัน้
เราพยายามจะต่อสูต้ รงนัน้
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แต่ถ้าเรากลับมานะ สรรพสิง่ ทุกอย่างนี้เกิดบนร่างกายนี้ การปฏิบตั เิ ริม่ ต้น
การพิจารณากาย ถ้าเห็นกายนะ เราแยกแยะนะ เราแยกแยะ แยกแยะเป็ นไตรลักษณ์
มันจะพิจารณาของมันไป อันนี้มนั เป็ นบุคคล ๔ คู่ ทีใ่ นการปฏิบตั มิ นั จะเดินก้าวหน้า
ต่อไป นี้คอื การทาจริง การทาจริงมันจะรูจ้ ริงเห็นจริงไปตามขัน้ ตอนของมัน
ถ้าทาเล่นๆ เราก็อธิบายมาตัง้ แต่ตน้ เราเห็นสังคมมีการทาเล่นกัน การทาเล่น
กัน ฉะนัน้ เวลาเขียนปัญหาเข้ามาถามเรา การเขียนปัญหาถามเรา ถ้ามันทาเล่นมา
ถ้าเราตอบปัญหานัน้ ไป เขาก็จะบอกว่าเราเห็นด้วยกับการทาเล่น

ฉะนัน้ กำรทำเล่น เล่นปฏิ บตั ิ ธรรม เรำเห็นว่ำกำรปฏิ บตั ิ ธรรม
ดีกว่ำคนที่ไม่ปฏิ บตั ิ ดีกว่ำคนไม่สนใจในศำสนำ เขำมำสนใจศำสนำก็
เป็ นสิ่ งที่ดีงำมแล้ว ถ้ำเขำปฏิ บตั ิ เพื่อเป็ นทำเล่น เพื่อควำมสบำยใจของ
เขำ นัน่ ก็เป็ นอำนำจวำสนำของเขำ แต่ถ้ำจะปฏิ บตั ิ จริง แล้วรู้จริง มันก็
ต้องทำควำมเป็ นจริง ทำควำมเป็ นจริง
ในพระพุทธศาสนามันมีความจริงอยู่

ในพระพุทธศาสนามันมีผรู้ จู้ ริงอยู่

ฉะนัน้ ความรูจ้ ริง ความปฏิบตั จิ ริง มันต้องทาตามความจริงมันถึงจะเห็นจริง ถ้าทา
เล่นมันก็ได้ของเล่น แต่มนั ก็เป็ นอานาจวาสนา ทาเล่นก็ได้แค่นนั ้ เพราะเขาสร้าง
วาสนามาแค่นนั ้
ฉะนัน้ สิง่ ทีว่ ่า “การปฏิบตั นิ ้มี นั จะละกามฉันทะได้ไหมครับ”

กำรปฏิ บตั ิ จำกพื้นฐำนเบสิ กขึ้นไป ถ้ำทำถูกต้องดีงำมขึ้นไป ละได้
แน่ นอน เพียงแต่เรำจะมุมำนะทำจริงทำจังได้ขนำดนัน้ หรือไม่ เรำจะมี
ควำมมุมำนะ มีควำมวิ ริยอุตสำหะ มีควำมพยำยำมของเรำ ทำไป มัน
ต้องทำได้ ทำได้ ผู้ใดปฏิ บตั ิ ธรรมสมควรแก่ธรรม ฉะนัน้ สิ่ งที่ทำๆ ไป
นัน้ มันเป็ นประโยชน์กบั เรำแล้ว
“หรือบางครัง้ มันเหมือนไปสัมผัสพลังงานที่อยู่ในตัวคอยขับเคลื่อนลมหายใจอยู่
อย่างนัน้ เรื่อยๆ ภายในสมาธิครับ”
©2020 www.sa-ngob.com

ทำจริ งทำเล่น ๑๔

ถ้ามันไปรับรูอ้ ะไร มันเป็ นรสของธรรม ถ้าจิตมันสงบแล้ว ผลของมันคือ
ความสุข เห็นไหม ถ้าจิตสงบแล้ว ถ้าเป็ นสมาธิแล้ว ไปรับรู้ รับรูม้ นั เป็ นความสุข
ความสุขมันเกิดขึน้ น่ะ
ถ้าความทุกข์มนั เกิดขึน้ เวลาปฏิบตั ไิ ปแล้วมันไม่รบั รูอ้ ะไร มันต่อต้าน มันขับ
ดัน อันนัน้ ก็เป็ นความเครียด เป็ นความทุกข์ นัน่ เรื่องกิเลส กิเลสเวลามันดันออกมาก็
เป็ นเรื่องหนึ่ง
เวลาจิตมันสงบเข้าไปแล้วมันไปรับรู้ เห็นไหม “พอจิตมันสงบ บางครัง้ ไป
สัมผัสพลังงานทีอ่ ยู่ในตัวคอยขับเคลื่อนกับลมหายใจอยู่”
อันนัน้ วางให้หมด อะไรทีม่ นั มาหลอกมาล่อ วางทัง้ นัน้ น่ะ พุทโธต่อเนื่องไป
พุทโธให้จติ มันสงบเข้าไป จิตสงบแล้ว ออกจากพุทโธแล้วเราจะฝึกหัดใช้ปัญญา เรา
ฝึกหัดใช้ปัญญาของเราไป
ฝึกหัดใช้ปัญญา ปัญญาต้องฝึกหัด ถ้าปัญญาไม่ฝึกหัด ไม่เกิดขึน้ มาได้ จิต
สงบแล้วฝึกหัดใช้ปัญญา ถึงไม่เห็นกายก็นึกเอา ให้พจิ ารณากาย นึกถึงชีวติ นึกถึงชีวติ
ของเรา นึกถึงความทุกข์ของเรา นึกขึน้ มาแล้วปฏิบตั ขิ องเราต่อเนื่องไป อันนัน้ คือ
ฝึกหัดใช้ปัญญา มันยังไม่เป็ นสติปัฏฐาน ๔ มันยังไม่เห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็น
ธรรมตามความเป็ นจริง เพราะจิตมันสงบแล้วมันเห็นนัน่ เป็ นอีกเรื่องหนึ่ง แต่ขณะที่
เราฝึกหัดก็ฝึกหัดของเราต่อไป ฉะนัน้ มันฝึกหัดได้
“เวลามันสัมผัสความรูส้ กึ จากภายใน ขอหลวงพ่อเมตตาธรรมด้วยครับ”
เมตตาธรรมก็ปฏิบตั กิ ่อนเนาะ ปฏิบตั ใิ ห้ได้ผล ปฏิบตั ขิ องเรา เพราะปฏิบตั ิ
ธรรมสมควรแก่ธรรม เราเป็ นมนุษย์เกิดมาพบพระพุทธศาสนา เราต้องมีอานาจวาสนา
เราถึงสนใจใฝ่ ใจในการปฏิบตั ิ ถ้าสนใจใฝ่ ใจในการปฏิบตั แิ ล้ว เราปฏิบตั เิ พื่อคุณธรรม
ปฏิบตั บิ ูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แต่ให้ใจเรามีธรรมขึน้ มา มันจะเป็ นธรรม
ของเรา จบ
นี่คาถามสด

ถำม : ๑. ขอให้หลวงพ่อช่วยแนะนาข้อธรรมการรูจ้ กั ประมาณตน ความพอดี
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๒. ขณะนี้หนูป่วยเป็ นโรคระบบประสาท กล้ามเนื้อไม่แข็งแรง เห็นคนอื่นเดิน
จงกรม แต่หนูจะพักได้ในการเดินจงกรม นัง่ สมาธิเป็ นบางครัง้ จะเป็ นการเอนหลังไปกับ
พืน้ ซึ่งจะเหมือนหนูขเ้ี กียจหรือเปล่า

ตอบ : อันนี้พูดถึงความพอดี ความพอดีน้พี อดีอนั หนึ่งนะ ความพอดี ในหลวงบอก
เศรษฐกิจพอเพียง ความพอเพียงของคน เศรษฐี ความพอเพียงของเศรษฐี เศรษฐีเขามี
เงินทุนของเขา เศรษฐีเขาจะทาธุรกิจของเขา เขาทาต้นทุนของเขา เขาใช้เงินเย็นของ
เขา นี่ในความดีของเขา คนชัน้ กลาง คนชัน้ กลางก็ทาความดีของคนชัน้ กลาง ความ
พอดีของคนชัน้ กลาง คนขีท้ ุกข์ขย้ี าก เราก็ทาตามกาลังของความขี้ทุกข์ข้ยี ากของเรา
ความพอดีมนั มีหยาบ มีกลาง มีละเอียด มันก็ต่อไป
นี่กเ็ หมือนกัน ความพอดีของเราก็ความพอดีของเรา เราก็ตงั ้ จิตใจของเรา ตัง้
จิตใจของเรา ให้มสี ติปัญญารักษา รักษาความพอดีของเรา นี่คอื ความพอดี ฉะนัน้ ความ
พอดีแล้วจะเข้าไปสู่ขอ้ ที่ ๒ คือว่า ถ้าเราเป็ นโรคระบบประสาท เรื่องกล้ามเนื้อไม่
แข็งแรง
กล้ามเนื้อไม่แข็งแรง เราก็นัง่ ได้ อย่างเช่นเขาบอกว่า เวลานัง่ สมาธิ เขาต้อง
นัง่ ขัดสมาธิ สมาธิราบ สมาธิเพชรก็แล้วแต่สมาธิ แล้วถ้าคนมันพิการมันนัง่ สมาธิไม่ได้
มันจะทาสมาธิได้ไหม คนพิการ แขนขาเขาไม่ได้
ไม่ได้ เขาก็นงั ่ ห้อยเท้าก็ได้ เพราะในการทาสมาธิ เดินจงกรม นัง่ สมาธิ มัน
แตกต่างกัน เดินจงกรม นี่กริ ยิ าของการเดิน นัง่ สมาธิกท็ ่านัง่ สมาธิ คนเราพิการ เขาก็
นัง่ ก็ได้ เขานอนก็ได้ ไม่มปี ัญหา เพราะการปฏิบตั เิ ขาไม่ได้ปฏิบตั เิ พื่ออวดว่าร่างกาย
ใครจะสวยงามกว่ากัน เขาปฏิบตั เิ พื่อความสงบของใจ เขาปฏิบตั เิ พื่อคุณงามความดี
ฉะนัน้ ถ้าเรามีโรคประจาตัว ในเมื่อมันเดินจงกรมไม่ได้ เราก็นัง่ อ้าว! ทีว่ ่า
บางทีนอนราบไปกับพืน้
นอนราบไปกับพืน้ ก็นอนภาวนาก็ได้ อิรยิ าบถ ๔ เป็ นอะไรไป เพราะอะไรรู้
ไหม เพราะถ้าร่างกายเราไม่แข็งแรง เห็นไหม คนทีร่ ่างกายแข็งแรง จิตใจของเขาก็ไม่

©2020 www.sa-ngob.com

ทำจริ งทำเล่น ๑๖

วิตกกังวล เขาภาวนาของเขา เขาอาจจะภาวนาราบรื่นก็ได้ เขาอาจจะภาวนายากก็ได้
ถ้าจิตใจเขาแข็งกระด้าง
แต่ถ้าจิตใจของเรา ถ้าเราต้องการภาวนา แต่เรามีเรื่องกล้ามเนื้อไม่มแี รงอย่าง
นี้ กล้ามเนื้อไม่มแี รง เห็นไหม เราภาวนาเพื่อหัวใจของเรา ยิง่ กล้ามเนื้อ ระบบประสาท
กล้ามเนื้อไม่มแี รงยิง่ ดีใหญ่ ให้เห็นโทษของมัน ร่างกายนี้เป็ นรวงรังของโรค มีโรค
ประจาตัวทุกๆ คน มีมากมีน้อยอยู่ทค่ี นมีบุญมีกรรมขนาดไหน ฉะนัน้ ถ้าร่างกายของ
เรามีโรคประจาตัวอยู่แล้ว เรายังประมาทกับชีวติ อยู่อีกไหม นี่เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยขึน้ มา
มันบีบคัน้ มา ทาไมเราไม่หาทางออก
เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาก็ไปหาหมอ หมอเขารักษาเรื่องสรีระของเรา เรื่อง
ร่างกายของเรา แต่จติ ใจของเรา ธรรมโอสถจะรักษาเรา หมอรักษาเราไม่ได้
หมอให้กาลังใจนะ หมอเขาบอกว่าหาย ทาทีเดียวหาย หมอจะให้กาลังใจ
ตลอดแหละ เพื่อให้กาลังใจเข้มแข็ง ถ้ากาลังใจเข้มแข็ง หมอก็รกั ษาง่ายขึน้ มา เพราะ
กาลังใจมันจะกระตุน้ ให้ร่างกายไม่อ่อนแอจนเกินไป ฉะนัน้ เวลาหมอ หมอก็ให้
กาลังใจ
แต่สาหรับเรา เราเองเราเป็ นนักปฏิบตั ิ เราเป็ นนักปฏิบตั ิ หมอไม่ตอ้ งให้
กาลังใจเราเลย เรามีปัญญาขึน้ มา เราจะเห็นเลย กายนี้เป็ นรวงรังของโรค แล้ว
ร่างกายมันเป็ นโรคอยู่แล้ว แล้วจิตใจจะเป็ นโรคด้วยไหม
ถ้าจิตใจเป็ นโรคก็นี่ไง “หนูจะเป็ นคนขีเ้ กียจไหม”
ถ้าเป็ นคนขีเ้ กียจเขาก็ไม่ภาวนา ถ้าเป็ นคนขีเ้ กียจ นี่เจ็บ คนป่ วย คนป่ วยต้อง
จ้างพยาบาล ๒ คน ขนาบซ้าย ขนาบขวา ก็ฉันเป็ นคนป่ วย อ้าว! คนป่ วยก็ตอ้ งจ้าง
พยาบาลมาดูแล แต่ถ้าฉันปฏิบตั ธิ รรม อย่างนี้เป็ นคนขีเ้ กียจไหม
เพราะอะไรรูไ้ หม เพราะกิเลสมันเอาทัง้ ขึน้ ทัง้ ล่อง เวลาขาขึน้ ขาขึน้ จะปฏิบตั ิ
มันก็วติ กกังวล เวลาจะไม่ปฏิบตั มิ นั ก็ว่ามันขีเ้ กียจไง เวลาทัง้ ขึน้ ขึน้ มันก็หลอก จะไม่
ทามันก็หลอก กิเลสมันกินทัง้ ขึน้ ทัง้ ล่องเลย แล้วปัจจุบนั ทาอย่างไรล่ะ ปัจจุบนั ทา
อย่างไร
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ปัจจุบนั ร่างกายนี้ยกให้หมอ หมอก็ดูแล อยู่ในความดูแลของแพทย์ แพทย์
แนะนาอย่างไร ให้ประสาท ให้กล้ามเนื้อมันแข็งแรงขึน้ มา ถ้าแข็งแรงขึน้ มามันก็ดขี ้นึ
ในทางการแพทย์
แต่ถ้าจิตใจเราล่ะ จิตใจเราถ้ามันจะทรุดมันจะโทรมขึน้ ไป เราก็ดูแลของเรา
อยู่แล้ว ถ้าจิตใจมันไม่ไปกระตุน้ นะ เดีย๋ วมันก็หาย
แต่จติ ใจไปวิตกกังวลเองนะ “อู๋ย! มันจะเป็ นอย่างนัน้ แล้ว มันจะเป็ นอย่างนี้
แล้ว” มันยังไม่เป็ น เรานึกไปก่อนแล้ว จิตใจไปซ้าเติม ถ้าจิตใจเราไม่ไปซ้าเติมนะ มัน
ก็เป็ นอย่างนัน้ อยู่อย่างนัน้ น่ะ
ดูส ิ ดูคนเจ็บคนป่ วยนอนอยู่โรงพยาบาลเต็มไปหมดเลย คนเจ็บบางคนเขา
เข้มแข็งขึน้ มา ต้องหายๆ แม้แต่ไม่น่าจะหายยังหายได้เลย เพราะจิตใจเขาเข้มแข็ง ถ้า
จิตใจเข้มแข็งนะ หมอก็รกั ษาได้ง่าย ทางการแพทย์ ยาให้ไปแล้วมันให้ผลเต็มตาม
จานวนทีย่ าออกฤทธิ ์ แต่ถ้าจิตใจของเรานะ จิตใจของเราวิตกกังวล มันไปกดไว้ขไ่ี ว้ ยา
มันจะออกฤทธิ ์ไม่ได้อย่างคุณสมบัตขิ องมัน มันอยู่ทจ่ี ติ ใจของเราด้วย
ฉะนัน้ เขาว่า ให้แนะนาถึงความพอดี ประมาณตน
ถ้าความประมาณตนนี่กบ็ อกว่า “เออ! หนูป่วยเนาะ อ้าว! หนูตอ้ งนอนอย่าง
ดีเลย” นี่ความประมาณตน
เราประมาณตนของเรา ถ้าเห็นเขาเดินจงกรม เราเห็นแล้ว เห็นไหม คน
เหมือนกัน แต่ไม่เหมือนกัน เขามา เขานัง่ สมาธิ เขาภาวนาของเขาด้วยกาลัง
ความสามารถของเขา ร่างกายเป็ นปกติ แล้วเขาจะรู้ได้ไหมว่าเราป่ วยหรือไม่ป่วย ถ้า
เราป่ วย เรามานัง่ ภาวนาของเรานะ เขาก็มคี วามสงสัยอย่างนี้ เอ๊ะ! เขามาวัด ทาไม
เขาไม่เดินจงกรมล่ะ เขามาวัด ทาไมเขาไม่นงั ่ สมาธิ
ถ้าเราบอกกันนะ บอกว่าเราเป็ นคนป่ วย เราทาได้แค่น้ี เขาจะให้โอกาสเรา
เขาจะให้กาลังใจเรา เขาจะอะไร คนเรา เราเห็นแต่หน้า แต่เราไม่รนู้ ี่ว่าจิตใจเป็ นแบบ
ใด อันนี้ถ้าใครเจ็บไข้ได้ป่วย เราก็ภาวนาตามกาลังของเรา คาว่า “ภาวนา” เจ็บไข้ได้
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ป่ วยมันก็เหมือนกับมัจจุราชเขาตามมาแล้ว แล้วเราจะมีสมบัตอิ ะไร เราจะมีสงิ่ ใดไป
คะคานเขา
แต่ถ้าเรามีธรรมโอสถ มัจจุราชมันจะวิง่ หนีไปเลย เพราะเรามีคุณธรรมในใจ
ถ้าเรามีคุณธรรมในใจ เราทาสิง่ ใดก็ได้ ฉะนัน้ สิง่ ทีว่ ่าความประมาณตนๆ เรา
ประมาณเอง

เวลำเจ็บไข้ได้ป่วยนะ เจ็บไข้ได้ป่วยนี่ ธรรมะมำแสดง เทศน์
กัณฑ์หนึ่ ง ธรรมะมำแสดงแล้ว เรำอยู่ในป่ ำในเขำ เวลำเจ็บไข้ได้ป่วย
มำลำเรียขึ้นมำ ไม่มีหมอ ไม่มียำ พุทโธอย่ำงเดียว พุทโธอย่ำงเดียว
เวลาไม่เป็ นไข้ เราก็เป็ นปกติอย่างนี้ เวลาเป็ นไข้ ไข้มนั มาจากไหน ถ้าไข้มา
จากไหน มันเป็ นเองต้องหายเอง นี่เป็ นคติของเราเลย มันเป็ นมาจากไหนมันต้องหาย
ทีน่ นั ่ เราถ้าออกมาข้างนอก เราถึงรักษา
แต่ถ้าอยู่ในป่ า เพราะเราปฏิบตั อิ ยู่ในป่ านะ อยู่ดว้ ยกัน พระตายไป ๒ องค์
แต่คนละปี มาลาเรียด้วยกันนี่ ตายต่อหน้าเลย สูก้ นั อย่างนี้จนตายต่อหน้าเลย เห็น
ไหม ทาไมเขาเข้มแข็งได้ขนาดนัน้ แล้วเราเห็นเขาตายต่อหน้า เราสลดไหม สลด แต่
พอสลดแล้วเราก็มาคิดถึงตัวเราเอง ทาไมเขาทาได้ ทาไมเราทาไม่ได้ ฉะนัน้ ต่อสูม้ า
ตลอด นี่คาว่า “ต่อสู”้
อันนี้มนั เป็ นวิบากกรรมแล้ว ในปัจจุบนั มันเป็ นวิบากกรรม แล้วเราทากรรม
สิง่ ใดมามันถึงให้เราเป็ นอย่างนี้ ถ้าเราทาสิง่ ใดมา อันนี้มนั เป็ นวิบากคือผล ถ้าผลของ
มันแล้ว เราต้องตัง้ สติแล้ว เพราะเราขาดสติ เราถึงได้สร้างบาปสร้างกรรม มันถึงมา
เป็ นแบบนี้
ในปัจจุบนั นี้เราเกิดมาเป็ นชาวพุทธ
แล้วเราเกิดมาพบพระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนาสอนเรื่องอย่างนี้ สอนเรื่องเวรเรื่องกรรม เรื่องทีอ่ ดีต อดีตก็วางไว้
อนาคตยังมาไม่ถงึ ในปัจจุบนั นี้เราทาตรงปัจจุบนั ให้ดี ถ้ามันหายเป็ นปกติมา อนาคต
มันไม่มวี บิ ากกรรมอย่างนี้ต่อเนื่องไป

แล้วเราก็ไม่สร้างกรรมสิง่ ใดทีใ่ ห้มนั เป็ นทุกข์
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เป็ นยากไปอีกแล้ว เราจะสร้างคุณงามความดีของเรา สร้างคุณงามความดีของเรา เรา
ก็ตงั ้ ใจทาความดีของเรา
เราไม่ไปน้อยเนื้อต่าใจว่าคนอื่นเขามานี่เขาแข็งแรง เขาทาได้หมดเลย เรา
เป็ นคนอย่างนี้ แต่บอกสิ บอกว่าเราป่ วย เห็นไหม เพราะวัดที่นี่มผี ปู้ ่ วยมาอยู่ในวัดนี้
อาศัยวัดนี้กเ็ ยอะมาก ถ้าป่ วยแล้วนะ มันก็แล้วแต่ว่าเขาจะทามากน้อยขนาดไหน ให้
กาลังใจกัน การให้กาลังใจกัน สพฺเพ สตฺตำ เป็ นสัตว์ร่วมโลก สรรพสัตว์ทงั ้ หลาย
เป็ นเพื่อนเกิด แก่ เจ็บ ตายด้วยกันทัง้ หมดทัง้ สิน้ จงเป็ นสุขๆ เถิด จงเป็ นสุขๆ เถิด
ฉะนัน้ เวลามาอยู่ดว้ ยกัน มีน้าใจต่อกัน
ใครเจ็บไข้ได้ป่วย ถ้ารูก้ นั แล้วก็ให้โอกาสเขา เจ็บไข้ได้ป่วย เดินไปเดินมา
เราก็ช่วยกันดูแล แต่ถ้าใครแข็งแรง ใครเข้มแข็ง ก็ทาด้วยเต็มทีข่ องตน
รถ รถของใครสมบูรณ์กบ็ รรทุกหนักหน่อยหนึ่ง เวลาจะเดินทาง เสบียง
สัมภาระก็ใส่รถทีส่ มบูรณ์ รถของใครถ้ามันไม่สมบูรณ์นักก็ไปรถเปล่าๆ ก็ได้ ถ้ามันยังไม่
ไหวก็เอาไม้ค้าไว้ก่อนให้มนั วิง่ ไปได้ ให้มนั ถึงทีก่ ไ็ ด้
รถของใครมันสมบูรณ์ เราก็บรรทุกของให้มนั มากขึ้น รถใครไม่สมบูรณ์ เราก็
ช่วยกันดูแล รถใครไปไม่ได้ อ้าว! เอารถซ้อนรถไปเลย ช่วยกันดูแลกัน นี่พูดถึงว่าถ้า
ใจเป็ นธรรม ใจเป็ นธรรมมันจะไม่มปี ัญหา แต่ใจทีม่ นั ไม่เป็ นธรรมมันมีปัญหา
นี่พูดถึงว่า แล้วจะทาอย่างไร เหมือนกับเราเป็ นคนขี้เกียจ
ไม่หรอก อันนี้มนั เหมือนกับว่ามันเป็ นสมบัตเิ ฉพาะตน คนไม่ป่วยก็จะไม่รจู้ กั ว่า
คนป่ วยเป็ นแบบใด ไอ้คนป่ วยหรือก็จะหายจากป่ วย ฉะนัน้ ความป่ วยไข้ โลกนี้เป็ น
รวงรังของโรค ร่างกายนี้เป็ นรวงรังของโรค ถ้าเราเห็นว่ามันมีความป่ วยความไข้
ความป่ วยความไข้มนั ลุกลามมานะ เราจะมีทใ่ี ดเป็ นทีพ่ ง่ึ
ถ้าเรามีทใ่ี ดเป็ นทีพ่ ง่ึ พุทธานุสติ ปัญญาอบรมสมาธิ ถ้าเกิดสติเกิดปัญญา สิง่
นี้จะเป็ นทีพ่ ง่ึ ทีพ่ ่งึ อย่างไร ทีพ่ ่งึ เวลาจิตมันมีสติมปี ัญญาขึน้ มา มันอบอุ่น มีสติปัญญา
ขึน้ มา โรคภัยไข้เจ็บมันเบาลง แต่ถ้ามันเครียด มันวิตกกังวล โรคภัยไข้เจ็บมันจะ
ซ้าเติม เห็นไหม ธรรมโอสถ
©2020 www.sa-ngob.com

ทำจริ งทำเล่น ๒๐

เวลาร่างกายต้องให้หมอรักษานะ ไปหาหมอตามเวลาทีห่ มอสัง่ แล้วจิตใจของ
เรา เราเป็ นคนดูแล เราเป็ นคนดูแล เราพยายามปฏิบตั ขิ น้ึ มาให้มธี รรมโอสถรักษา
หัวใจของเรา เอวัง
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