
เกิดพุทโธ ๑ 
 

©2020 www.sa-ngob.com 

เกิดพทุโธ 

พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 
 

ถาม-ตอบ ปัญหาธรรม วนัที ่๑๕ เมษายน ๒๕๕๗ 
ณ วดัป่าสนัตพิุทธาราม (วดัป่าเขาแดงใหญ่) ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุร ี

 
 

ถาม : เรื่อง “หนทาง” 

กราบนมสัการหลวงพ่อที่เคารพ ลูกไม่มคี าถามใดๆ ค่ะหลวงพ่อ วนัน้ีแค่

อยากจะบอกหลวงพ่อสกันิดว่า ลูกพอปฏบิตัไิปไดแ้ลว้ค่ะ ลูกรูส้กึว่าเหมอืนพบ

เสน้ทางเดนิต่อไปไดแ้ลว้ค่ะ 

แต่ก่อนเมื่อรูอ้ยู่กบัลมหายใจ เมื่อถงึจุดจุดหน่ึงแลว้พบว่า ลูกรูส้กึคลา้ยๆ ว่า

ทางเดนิหายใจปิด แลว้ลูกไปต่อไปไม่เป็น มนักม็กัไปตดิทีจ่ติอยู่เหมอืนเดมิ กไ็ดแ้ค่ว่า

มนัเกดิแลว้ดบัไปเรื่อยๆ เมื่อตามไม่ทนักห็ลงไปกบัมนัเลยค่ะ 

พอมาตอนน้ีลูกใชว้ธิพีุทโธค่ะ ความรูส้กึมนัเหมอืนเป็นกบัว่ามนัเหมอืนจะเริม่

ตดิ แต่เมื่อลูกเน้นไปทีค่ าว่า “พุทโธ” แล้วพบว่า เหมอืนมนัปล่อยอาการนัน้ค่ะ มนั

เหมอืนแกป้มเชอืกออกไปทลีะปม ทลีะทอดไปค่ะ 

ลูกจะเพยีรพยายามภาวนาต่อไปนะคะ จะท าไปจนกว่าจะถงึลมหายใจ

สุดทา้ย ช่วงนี้ลูกรูส้กึเหมอืนว่าชวีติและจติใจของลูกไม่ได้ทุกข์รอ้นอะไรเลยค่ะ มนัน่า

แปลกมากๆ เหมอืนรูส้กึดไีปหมดค่ะ กราบขอบพระคุณหลวงพ่อมาก 

ตอบ : เหน็ไหม เหมอืนรูส้กึทีว่่าด ีแต่เวลาภาวนาไม่ได ้มนัไม่รูส้กึอย่างนี้หรอก มนั

มแีต่ความอดึอดัขดัขอ้ง มนัมแีต่ความทุกขค์วามยาก 

อนัน้ีทีเ่ขาถามมาเริม่ตน้ เขาบอกเคยปฏบิตัมิาแลว้เขาทิ้งไป ทิ้งไปแลว้

กลบัมาปฏบิตัใิหม่ พอกลบัมาปฏบิตัใิหม่ เขามภีาระรบัผดิชอบเรื่องครอบครวั ภาระ

รบัผดิชอบเรื่องสาม ี เรื่องต่างๆ ของเขา แล้วปฏบิตัลิม้ลุกคลุกคลานไปหมด แล้วมนั

จบัตน้ชนปลายไม่ได ้มคีวามน้อยเน้ือต ่าใจไง มคีวามน้อยเนื้อต ่าใจ ท าอะไรกท็ าไม่ได ้
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มนัเหมอืนเรา เหมอืนเราท าอะไรกล็ม้ลุกคลุกคลานไปหมด จะปฏบิตัทิางไหนกต็ดิ จะ

ปฏบิตัทิางไหนกไ็ปไม่ได ้จะปฏบิตัแิลว้กม็แีนวทาง 

เพราะเขาเขยีนมาว่า นี่เขาอยู่ต่างประเทศ เขากไ็ปหาพระไง พระกส็อนไป

แนวทางนัน้ ไปหาพระองคห์นึ่ง พระกส็อนไปอกีแนวทางหนึ่ง ไปหาพระองคน์ี้ พระก็

สอนไปอกีแนวทางหนึ่ง 

นี่เขาสบัสนตัง้แต่ชวีติครอบครวั สบัสนวธิกีารปฏบิตัิ สบัสนชวีติของตวัเอง 

สบัสนชวีติตวัเองนะ แลว้กม็าสบัสนวธิกีารปฏบิตัอิกี มนักเ็ลยยุ่งไปหมดเลย 

เราถงึบอกว่า ใหท้ิ้งใหห้มด ใหท้ิ้งใหห้มดนะ ใหบ้รกิรรมพุทโธอย่างเดยีว 

ทนีี้พอบรกิรรมพทุโธไป เพราะอะไร เพราะเขาเคยบรกิรรมพุทโธมาแลว้ แลว้

ไปหาพระ พระเขาบอกว่าพุทโธมนัเป็นสมถะ 

พุทโธ โดยหลกันะ โดยทัว่ไป การศกึษา ทุกคนอยากมปัีญญามาก แล้วกศ็กึษา

กนั ศกึษานะ แล้วเขาก็คดัคา้นว่า พุทโธนี้พระพุทธเจา้ไม่ไดป้ฏบิตั ิ พระพุทธเจา้ไม่ได้

ปฏบิตัพิุทโธ เหน็ไหม เวลาเขาบอกนะ บอกว่า พระพุทธเจา้ไม่ไดพุ้ทโธ พระพุทธเจา้

ไม่ไดป้ฏบิตัพิุทโธ แลว้ถ้าจะสอนใหม้ากไปกว่านัน้เขาจะบอกว่าพระพุทธเจา้ไม่ได้

สอนดว้ย 

แต่นี้เขาพูดไม่ได ้ เพราะพระพุทธเจา้สอนกรรมฐาน ๔๐ หอ้ง มพีุทธานุสต ิ

ธมัมานุสต ิสงัฆานุสต ิแต่เวลาโดยประวตัพิระพุทธเจา้ไง โดยพุทธประวตั ิก่อนทีพุ่ทธ

ประวตันิะ องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ไปประพฤตปิฏบิตักิบัเจา้ลทัธติา่งๆ ไป

ฝึกหดั ๖ ปี คน้ควา้ ท าทุกรกริยิา ๖ ปี มนัท า ไม่มคีนสอนใช่ไหม ไม่มคีนสอน ท่านก็

ไม่ไดป้ฏบิตั ิเพราะมนัยงัไม่มพีุทโธใหป้ฏบิตั ิ

ฉะนัน้ พวกนี้พวกพระทีเ่ขาออกไปเผยแผ่ เขาก็ศกึษาพุทธประวตัมิา ศกึษา

ต่างๆ มา เวลาเขาจะโตแ้ยง้ เขากโ็ตแ้ยง้ว่าพระพุทธเจา้ไม่ไดก้ าหนดพุทโธ แต่ก็

ไม่ไดบ้อกว่าพระพุทธเจา้ไม่ไดส้อนพุทโธนะ แต่เขาบอกพระพุทธเจา้ไม่ได้ก าหนด

พุทโธ พระพุทธเจา้ไม่ไดท้ าพุทโธ 
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อา้ว! ทนีี้พอพระพุทธเจา้ไม่ไดท้ าพุทโธ ไอพ้วกที่ปฏบิตัมินักเ็ขวน่ะส ิ มนั

เควง้นะ เอ๊ะ! พระพุทธเจา้ไม่ไดป้ฏบิตัพิุทโธ แลว้เราจะมาปฏบิตัไิดอ้ย่างไรล่ะ อา้ว! 

พระพุทธเจา้ไม่ไดป้ฏบิตัพิุทโธ 

ฉะนัน้ ในพุทธประวตัเิป็นอย่างนัน้ไหม เป็น เป็นอย่างนัน้จรงิๆ แต่เราตอ้งท า

ความเขา้ใจว่า เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ท่านออกรือ้คน้ ออกท าทุกรกริยิา 

พระพุทธเจา้เป็นเจา้ชายสทิธตัถะใชไ่หม อย่างเช่นตอนน้ีทีเ่ขามาท าพระพุทธเจา้น้อยๆ 

สุดทา้ยเขากต็อ้งยอมแพไ้ง เพราะราชกุมารน่ะ นัน่เป็นพระโพธสิตัว ์ ยงัไม่ไดเ้ป็น

พระพุทธเจา้ ทนีี้เพยีงแต่ว่าเวลาคนเขาไปเทีย่วอนิเดยีกนัมาก ชาวพุทธไปอนิเดยีกนั

มาก พ่อคา้อนิเดยีมนักล็ติเติ้ลบุดดา้ มนัจะหลอกขายใหช้าวพุทธ ไอเ้ราไปเหน็ลติเติล้

บุดดา้มา กพ็ระพุทธเจา้น้อยเลย 

พระพุทธเจา้น้อยนี่แขกมนัตัง้ให ้ ไม่ใช่พระพุทธเจา้ตัง้ให ้ แลว้เรากไ็ปเชื่อกนั 

แลว้เรากจ็ะมาหล่อพระพุทธเจา้น้อยกนั หล่อไปหล่อมา เดีย๋วนี้เขาเปลีย่นใหม่แลว้ 

เป็นพระโพธสิตัว ์เขาไม่กลา้ว่าพระพุทธเจา้น้อย เพราะพุทธประวตัเิราไม่ไดศ้กึษาไง 

เพราะแขกใช่ไหม มนัเหน็คนไทยไปเที่ยวเยอะ ชาวพุทธไปเทีย่วเยอะ ทนีี้

ชาวพุทธไปเทีย่วเยอะ ขายของทีร่ะลึก ชาวพุทธ จะขายอะไรไดถ้้าไม่ขาย

พระพุทธเจา้ ลติเติ้ลบุดดา้ ขายใหช้าวพุทธ ชาวพทุธกไ็ปซื้อมา พอไปซื้อมา เพราะ

ไม่ละเอียดพอทีไ่ปดูทีม่าทีไ่ป กไ็ปเชื่อกนัแบบนัน้ พอดว้ยเหตุดว้ยผล เดีย๋วนี้เขา

ยอมรบักนัแล้ว 

อนัน้ีกเ็หมอืนกนั บอกพระพุทธเจา้ไม่ไดป้ฏบิตัพิุทโธ 

อา้ว! กม็นัยงัไม่มพีระพุทธเจา้ พระพุทธเจา้ยงัไม่ตรสัรู ้พุทธะมนัยงัไม่ม ีใคร

รูจ้กัพุทธะ มนัไม่ม ีของทีไ่ม่ม ีมนัจะสอนไดอ้ย่างไร ของทีไ่ม่มอียู่ เราจะท าอย่างไร ก็

ของมนัไม่ม ี

เวลาพระพุทธเจา้ พระพุทธเจา้ก าหนดอานาปานสต ิ ไปศกึษามากบัเจา้ลทัธิ

ต่างๆ ศกึษามาทีว่่าเป็นศาสดาๆ สมาบตั ิ๖ สมาบตั ิ๘ ไดท้ัง้นัน้น่ะ ท ามาทุกอย่าง

แหละ แต่มนัไม่มทีางเป็นไป แลว้มาก าหนดลมหายใจ เพราะยงัไม่มพีระพุทธเจา้ ยงั
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ไม่มคีนรู้ อา้ว! พูดประสาเรา ยงัไม่มใีครรู ้ถ้าไม่มใีครรู้ เราจะไปท าสิง่ทีไ่ม่มใีครรูไ้ด้

ไหม มนักท็ าไม่ได ้ พอมนัท าไม่ได ้ ท่านคน้ควา้ของท่านขึน้มาเอง ท่านก าหนดอานา

ปานสต ิ

อานาปานสต ิ พอจติสงบแล้ว จติมนัออกรู้ บุพเพนิวาสานุสตญิาณ 

จุตูปปาตญาณ อาสวกัขยญาณ พอเกดิอาสวกัขยญาณ ท าลายอวชิชาหมด พุทธะเกดิ

ตรงนี้ องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้เกดิวนัวสิาขบูชา เหน็ไหม องคส์มเดจ็พระ

สมัมาสมัพุทธเจา้ตรสัรูว้นัวสิาขบูชา ตรสัรูก้ค็อืเกดิเป็นพระพุทธเจา้ไง 

พระพุทธเจา้เกดิเป็นเจา้ชายสทิธตัถะ เกดิกบันางมหามายา เกิดกบัแม่ เกิด

มาก็เป็นพระโพธสิตัว์ เกิดมา นี่ไง พระโพธสิตัว์ ราชกุมารเป็นพระโพธสิตัว ์ เป็น

เจา้ชายสทิธตัถะ แลว้เวลาออกมาประพฤตปิฏบิตัอิยู่ ๖ ปีกย็งัเป็นพระโพธสิตัว ์ วนัวิ

สาขบูชา องคส์มเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจา้ วชิชา ๓ ขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธ

เจา้ ตรงนี้ พระพุทธเจา้เกิดตรงนี้ พุทธะเกิดตรงนี้ พุทธะเกดิแลว้ไง พุทธะเกดิแล้ว 

ดูส ิ เหมอืนพ่อเหมอืนแม่ พ่อแม่ทุกขย์ากมา อาบเหงื่อต่างน ้าบากบัน่มา

ตลอด แลว้เวลาจะสอนลูก จะสงสารลูกไหม จะบอกว่า ไม่สอนใหลู้กเลย ใหลู้กท า

เหมอืนเราเป๊ียบเลย ตอ้งให้ไปโง่ก่อน ใหค้นอื่นหลอกก่อน แล้วค่อยเป็นอย่างนี้ไหม กไ็ม่ 

พ่อแม่กร็กัลูก พ่อแม่กต็อ้งการใหลู้กไปทางตรงใช่ไหม 

ทนีี้พอพระพุทธเจา้ตรสัรู้แลว้พระพุทธเจา้กส็อนนี่ไง สอนพุทโธนี่ไง พุทธานุสต ิ

ธมัมานุสต ิสงัฆานุสต ิไม่สอนตรงไหน กรรมฐาน ๔๐ หอ้งอยู่ในพระไตรปิฎก นี่พุทธ

พจน์ พระพุทธเจา้เป็นคนสอน สอนเอง ถ้าไม่สอนเอง มนัยนืยนัไดอ้ย่างไรล่ะ 

เขาบอกว่า เวลาเขาพูดถงึเรื่องว่าโลกแตก เรื่องอะไร บอกว่าพระพุทธเจา้

บอกๆ 

เราบอก เอง็เกดิทนัพระพุทธเจา้หรอื เอ็งกเ็กิดไม่ทนั แลว้พระพุทธเจา้บอกที่

ไหนล่ะ เวลาเขาตคีวามไง 
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ในพระไตรปิฎก เราก็ศกึษา ใครกศ็ึกษา ทุกคนกดู็หมด พระไตรปิฎก เรากดู็

แลว้ พระพุทธเจา้ไม่บอกเรื่องนี้เลย พระพุทธเจ้าบอกโลกน้ีเป็นอจนิไตย ค าว่า 

“อจนิไตย” คอืว่ามนัคาดหมายไม่ไดเ้ลย มนัอกียาวไกลเลยล่ะ โลกน้ีอจนิไตย 

เรื่องอจนิไตย ๔ โลกน้ีเป็นอจนิไตย แลว้เอง็บอกว่าโลกแตก โลกแตก เอ็ง

อา้งองิ แต่ในพระไตรปิฎกบอกว่าโลกนี้เป็นอจนิไตย มนัแตกตรงไหน แต่ตวัเองไป

ตคีวามกนัไง แลว้ตคีวามกบ็อกนี่พุทธพจน์ พอพุทธพจน์ พมิพห์นังสอืแจกกนั โอ๋ย! 

ชาวพุทธตื่นเตน้กนัใหญ่ ถ้าใครไดร้บัหนังสอืนี้ไม่พมิพแ์จกต่อไปจะเป็นบาปเป็นกรรม 

ไดม้าแผ่นหนึ่งกพ็มิพอ์กี ๕๐,๐๐๐ แผ่น อกี ๕๐,๐๐๐ พมิพต์่อๆ กนัไป โอ๋ย! ชาวพุทธก็

เลยกลายเป็นเซ่อไปเลย แลว้กบ็อกว่าพุทธพจน์ๆ 

พุทธพจน์ดูตรงไหนล่ะ พุทธพจน์กค็อืธรรมวนิัย พุทธพจน์คอืพระไตรปิฎกนี่

แหละ เพราะจดจารกึกนัมา แลว้เรากค็น้ควา้ใหเ้ตม็ทีเ่ลย คน้ควา้เข้าไปใน

พระไตรปิฎก พอคน้ควา้พระไตรปิฎกแล้วใครจะมาหลอก อา้ว! เอ็งกอ่็าน ข้ากอ่็าน 

อา้ว! ขา้ก็คน้ควา้เหมอืนกนั มนัจะมตีรงไหนล่ะ 

ฉะนัน้ สิง่ทีบ่อกว่าพุทธพจน์ ทีว่่าพระพุทธเจา้สอนพุทโธ เพราะค าว่า “พุท

โธ” เขาจะต่อตา้นกนัอย่างนี้ เพราะกระแสมนัมา มคีนมาเล่าใหฟั้งเยอะ พอบอกใหพุ้ท

โธกบ็อกว่ามพีระเขาสอนว่า พระพุทธเจา้ไม่ไดท้ าพุทโธ เขาใส่เรากลบัเลย บอกว่าพุท

โธนี่พระพุทธเจา้ไม่ไดท้ า กไ็ดย้นิมา 

เออ! ถ้าพระพุทธเจา้ไม่ไดท้ ากจ็รงิอยู่ เพราะมนัยงัไม่มพีุทโธ พระพุทธเจา้

ท าไดอ้ย่างไรล่ะ กพ็ระพุทธเจา้ยงัไม่ได้เกดิ มนัยงัไม่ถงึวนัวสิาขบูชา 

อา้ว! พอพระพุทธเจา้เกดิแลว้ พระพุทธเจา้รูแ้ล้วนะ เหมอืนคนรูแ้จ้งแล้ว รื้อ

สตัวข์นสตัว์ เอง็ไม่ต้องไปใหม้นัทุกขย์ากแล้ว เอ็งไม่ตอ้งไปใหม้นัลม้ลุกคลุกคลานแลว้ 

ศลี สมาธ ิ ปัญญา ท าตรงเขา้มาเลย แลว้องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้เป็นคนทีช่ีน้ า 

เป็นคนทีค่อยบอกคอยแนะ คอยควบคุมใหพ้วกเราเลย 
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เรามคีรูบาอาจารยค์อยควบคุมให ้ ควบคุมใหเ้ราเขา้สู่สจัธรรมเลย แลว้เวลา

อย่างนัน้ เวลาจะปฏบิตักินัก็กลบัไปยอ้นตอนทีเ่ป็นเจา้ชายสทิธตัถะ ตอนทีเ่ป็นพระ

โพธสิตัวบ์อกว่าไม่ไดท้ า 

กไ็ม่ไดท้ า ก็ยงัไม่รูว่้าท าไดอ้ย่างไร กย็งัไม่ม ีเอาอะไรมาท า แต่พอตรสัรูแ้ล้ว

ท าไหมล่ะ ตรสัรู้แลว้ถึงได้ท า ท าแล้วถงึไดบ้อก บอกแลว้ถงึใหเ้ราปฏบิตั ิ

ทนีี้พอปฏบิตัขิึน้มา ทนีี้พอก าหนดพุทโธ เพราะมนัเป็นประเด็น คนทีเ่ขาไม่

เหน็ด้วยกบัการท าสมถะ เขาโตแ้ยง้ว่าพระพุทธเจา้ไม่ได้ก าหนดพุทโธ แลว้มนักใ็ช้

ความรูต้วัทัว่พรอ้ม ใชส้ตสิมัปชญัญะ ใชปั้ญญาไปเลย ปัญญาของเขา แลว้ปัญญาของ

เขากปั็ญญาลม้ลุกคลุกคลาน ปัญญานี้ หลวงตาใชค้ าว่า “ขายก่อนซื้อ ชงิสุกก่อน

ห่าม” 

มนัยงัไม่แก่เลย จะใหม้นัสุก บ่มดว้ยแก๊สใหม้นัเน่าใหม้นัเสยี ยงัไม่ซื้อสนิคา้

มาเลย ขาย ชงิขาย ขายล่วงหน้า ขายล่วงหน้าไปก่อนเลย แลว้นี่ไง ใชปั้ญญาๆ...ชงิ

สุกก่อนห่าม ขายก่อนซื้อ แลว้มนัจะมจีรงิไหมล่ะ 

แต่ถ้าเป็นความจรงินะ ครูบาอาจารยท์่านปฏบิตักินัมา พทุโธๆ พุทธานุสต ิ

ท าความสงบของใจเขา้มา ทนีี้ท าความสงบของใจเขา้มา นี่พูดถงึประเดน็ก่อนนะ 

ประเดน็ที่ว่าพระพุทธเจา้ไม่ไดป้ฏบิตัพิุทโธ วนัน้ีมโีอกาสไดแ้กไ้ขประเดน็น้ีไง 

เขามาพูดกบัเราเอง เขาบอกครูบาอาจารยส์อนเขามา บอกพระพุทธเจา้ไม่ได้

ปฏบิตัพิุทโธ เออ! แลว้จะเถยีงว่าพระพุทธเจา้ปฏบิตั ิ มนักผ็ดิอกีแหละ เรากบ็ญัญตัทิี่

ไม่ม ี

พระพุทธเจา้ไม่ไดป้ฏบิตัพิุทโธมาก่อน ไม่ไดป้ฏบิตัพิุทโธมาก่อน จนท่าน

ก าหนดอานาปานสต ิ เริม่ตน้กไ็ปท าทุกรกิรยิา ท าฌานสมาบตั ิไดส้มาบตั ิ๖ สมาบตั ิ

๘ ไดทุ้กอย่างพร้อมหมด แต่มนัไม่เขา้สู่สจัจะ แลว้สุดทา้ยเลยวางหมดเลย แลว้กม็า

ก าหนด นึกถงึตอนทีเ่ป็นราชกุมารทีพ่่อพาไปแรกนาขวญั ก าหนดลมหายใจเขา้และ

ลมหายใจออก มคีวามสุขมาก จติมนัสงบไง มคีวามสุขมาก คดิถงึตอนนัน้ เอาตอน

นัน้มาเป็นประเดน็ มาเป็นตน้ทาง แลว้ก าหนดลมหายใจเขา้ไป 
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พอจติละเอยีดเข้าไป มนักไ็ปเหน็ของมนั แลว้บุพเพนิวาสานุสตญิาณ มนัไปไม่ได ้

เพราะดว้ยบุญญาธกิาร ย้อนอดตีชาตไิม่มทีีส่ ิน้สุดเลย มนัไม่ใช่ มนัเป็นพลงังานทีรู่้ 

ดงึกลบั ดงึกลบัมา พอจติมนัลงลกึเขา้ไป มนัเหน็ว่า จติทีม่นัยงัไม่สิน้กเิลสมนัจะไป

เกดิอย่างนี้ จติของคนทีต่ายจะไปเกิดอย่างนี้ๆ นี่จุตูปปาตญาณ มนัก็เป็นอนาคต มนั

ไม่ใช่ ดงึกลบัมา นี่ดว้ยบุญญาธกิารนะ ถ้าไม่ใช่บุญญาธกิาร พวกเรานี่ตื่นเตน้ พอ

ตื่นเตน้นะ พอตื่นเตน้ มนัไหว พอไหว จติมนักอ็อกแลว้ 

ทนีี้ดว้ยบุญญาธกิาร ทา่นกด็งึกลบั พอดงึกลบัขึน้มา เขา้อยู่ในปัจจุบนั พอมนั

เกดิมรรคไง อวิชฺชาปจจฺยา สงฺขารา สงฺขาราปจจฺยา วิญฺญาณํ เกดิปัจจยา

การในจติ อาสวกัขยญาณเขา้มาท าลายมนั พอท าลายจบสิน้ ท าลายจบสิน้ การที่

ท าลายจบสิน้ นี่มรรคไง ถ้าท าลายจบสิน้ มนัเกดิจากอะไรล่ะ มนัเกดิจากจติทีส่งบ ไป

บุพเพฯ ไปจุตูปฯ แลว้มนักลบัมา กลบัมามนัมกี าลงัของมนั ก าลงัของมนั ก าลงัมนัเกดิ

จากอะไร 

ถ้าเราก าหนดพุทโธๆ เป็นสมาธ ิสมาธกิเ็ป็นก าลงั มกี าลงัแลว้ท าเป็นหรอืไม่

เป็นนัน่อกีเรื่องหนึ่ง แต่กลบัมาจุดทีท่่านท าตรงนี้ ท่านถงึไดส้อนกรรมฐาน ๔๐ ห้องไง 

สอนท าความสงบของใจไง 

แต่เราไม่มคีวามสงบของเราเอง เราท าของเราไป ชงิสุกก่อนห่าม ซื้อก่อนขาย 

แลว้กอ็วดด ีอวดดกีเ็ลยไม่ได้ดกีนัเลยไง แต่เรามคีรูบาอาจารย ์ครูบาอาจารย ์นี่หลกัการ

ทีอ่งคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ตรสัรู้ธรรมไปแล้ว เวลาหลวงปู่ เสาร ์ หลวงปู่ มัน่ท่าน

ท าของท่าน ปฏบิตัธิรรมไปแลว้ แลว้หลวงปู่ เสาร ์ หลวงปู่ มัน่ท่านสัง่สอนลูกศษิยล์ูก

หามา 

ลูกศษิยล์ูกหาเวลาปฏบิตัไิปแลว้ หลวงปู่ มัน่ท่านไดส้บืคน้กบัหลวงปู่ ขาว ได้

สบืคน้กบัครูบาอาจารยท์ีไ่ดป้ฏบิตัมิา ท่านพูดกบัลกูศษิยล์ูกหามาว่า องคน์ี้ไดส้บืคน้

กนัแลว้ ไดต้รวจสอบกนัแลว้ องค์นี้เชื่อได้ๆ  

นี่ไง เราไม่ไดท้ ากนัโดยว่าเราท าแลว้เราเข้าขา้งตวัเอง เราท าแลว้เราจะหลงตวั

กนัเอง เราจะว่ากลุ่มของเราถูก กลุ่มของคนอื่นผดิ มนัไม่ใช่ มนัมกีารตรวจสอบกนั จะ
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ท าทางวชิาการใด จะท าวชิาการใด แต่ท าเสร็จแล้วมาตรวจสอบกนัๆ เพราะอรยิสจัมนัมี

หนึ่งเดยีว จะท าสิง่ใดมนักม็ทีางไปอนัเดยีวกนั ถ้าอนัเดยีวกนัมนักจ็บไง 

แต่ถ้ามนัไม่มทีางอนัเดยีวกนัเลย บอกว่าพระพุทธเจา้ไม่ไดท้ า ทุกอย่าง

ไม่ไดท้ า 

นี่พูดถงึวธิกีาร แลว้ผลล่ะ พูดถงึเวลามนัสอบทานกนั ไม่มกีารสอบทานกนั 

แลว้สิง่ทีส่อบทานแลว้มนักไ็ม่ยอมรบัสิง่ทีเ่ป็นสจัจะอนันัน้ แลว้กบ็อกว่าไม่ไดส้อน ก็

ยกเลกิ กล็ม้โต๊ะเลย ก็ไม่ตอ้งท าอะไรกนัเลย แลว้ก็ไปจนิตนาการเอา จนิตนาการเอา

มนักเ็ป็นปรชัญาทีเ่ขาท ากนัอยู่นี่ไง 

ฉะนัน้บอกว่า ถ้าพุทโธนะ เขาบอกว่าพุทโธ พระพทุธเจา้ไม่ไดก้ าหนดพุทโธ 

กม็นัยงัไม่มพีุทโธ เอาอะไรไปก าหนดล่ะ แต่เวลาพระพุทธเจา้ตรสัรูแ้ลว้ 

พระพุทธเจา้ประทานกรรมฐาน ๔๐ ห้องไวใ้นพระไตรปิฎก เป็นพุทธพจน์ 

พระพุทธเจา้สอน ถ้าสอนแลว้นะ สอนใหท้ าความสงบของใจเขา้มา ถ้าใจสงบแลว้ 

แลว้พระพุทธเจา้ไม่ไดส้อน แลว้เขากค็า้นอกี ถ้าว่าจะคา้นได้ มคีนคา้น

เหมอืนกนั บอกพระพุทธเจา้ไม่ไดบ้อกปัญจวคัคยี์ท าพุทโธเลย เวลาไปโปรดปัญจ

วคัคยี์แลว้ก็เทศน์ธมัมจกัฯ ไปเลย แล้วพระอญัญาโกณฑญัญะกเ็ป็นพระโสดาบนัไปเลย 

แลว้เทศน์ต่อไปจนพระปัญจวคัคยีเ์ป็นโสดาบนัทัง้หมด เทศน์อนัตตลกัขณสูตร เป็นพระ

อรหนัต์ไปหมดเลย ท าไมไม่ก าหนดพุทโธ 

ถ้าไม่มหีลกั เขาแยง้มากง็งอกีนะ พอเขาแยง้มากบ็อกว่า ก าหนดพุทโธใหจ้ติ

สงบ แต่ปัญจวคัคยีไ์ดอุ้ปัฏฐากองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้มา ๖ ปี คนที่

อุปัฏฐากอยู่ พระพุทธเจา้ก าลงัทุกรกิรยิา ปัญจวคัคยีก์ไ็ดท้ าตบะธรรมเหมอืนกนั ได้

ปฏบิตั ิ ไดอุ้ปัฏฐาก ไดป้ฏบิตัธิรรมเหมอืนกนั จติใจเขากส็งบเหมอืนกนั แต่เขาไม่มี

ปัญญาอย่างองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ 

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้เวลาไปท าทุกรกริยิาแลว้วางไวห้มด กม็าระลกึ

ถงึทีโ่คนตน้หวา้ ระลกึถงึอานาปานสต ิ แลว้พอจติมนัสงบแลว้ 
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บุพเพนิวาสานุสตญิาณ จุตูปปาตญาณ อาสวกัขยญาณ มรรคญาณมนัเกดิขึน้ มรรค

ญาณเกดิขึน้น่ีส าเรจ็เป็นพระอรหนัต์ ส าเรจ็เป็นศาสดา เสวยวมิุตตสิุขๆ 

แลว้ถงึเวลาจะเผยแผ่ธรรม เหน็ไหม เผยแผ่ธรรมนะ ทแีรกว่าจะไม่เผยแผ่

เพราะมนัลกึลบัซบัซ้อนเกินไป เวลาจะเผยแผ่ธรรม จนพรหมมาอาราธนาดว้ย แลว้

จะเผยแผ่ธรรม จะเผยแผ่ธรรมใหใ้คร คนทีจ่ะรบัไดค้อืใคร คนทีจ่ะรบัได ้ ตาสตีาสา

ก าลงัไถนากม็าฟังธรรมจะเป็นพระอรหนัตห์รอื คนนี้ก าลงัท างานกนัอยู่ หยุดก่อนๆ มา

ฟังธรรม จะไดเ้ป็นพระอรหนัต์หรอื มนักไ็ม่ใช่ ก็เลง็ญาณว่าใครมอี านาจวาสนาจะ

พรอ้ม กเ็ลง็ญาณไปทีปั่ญจวคัคยี์ 

ปัญจวคัคยีอุ์ปัฏฐากอยู่ ๖ ปี ทีท่ าตบะธรรม ท าตบะธรรมคอืท าสมาธไิง นี่

เขามขีองเขาอยู่แลว้ ปัญจวคัคยี์อุปัฏฐากองคส์มเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจา้มา ๖ ปี 

ฉะนัน้ เวลาไปหาปัญจวคัคยีก์ไ็ปเทศน์ธมัมจกัฯ ไม่บอกว่าพุทโธเลย กเ็ทศน์ธมัมจกัฯ 

ไปเลย 

อา้ว! คนทีเ่ขามกี าลงั เขามสีมาธอิยู่แลว้ ท าไมตอ้งใหเ้ขาท าสมาธลิ่ะ กเ็ทศน์

ธมัมจกัฯ ไปเลย เพราะเขามสีมาธ ิ เขามภีูมขิองเขาแลว้ เวลาเขารบัแลว้เขาเป็นพระ

โสดาบนั พระอญัญาโกณฑญัญะ ปัญจวคัคยี ์๕ องค ์แต่เวลาเทศน์ไป คนทีม่บีุญญาธิ

การ พระอญัญาโกณฑญัญะรู้องคเ์ดยีว พระมหานาม พระอสัสชยิงัไม่รู้ 

ฟังดว้ยกนั ฟังด้วยกนั อยู่ด้วยกนั วาสนาของคนน่ะ มพีระอญัญาโกณฑญัญะ

รูอ้งคเ์ดยีว อกี ๔ องคน์ัน้ยงัไม่รู ้ไม่รู ้ตอ้งเทศน์ซ ้า บอกซ ้าๆ พอบอกซ ้าขึน้มา มนักเ็ลย

เป็นพระโสดาบนัทัง้หมด พอพระโสดาบนัทัง้หมดแล้วถงึเทศน์อนัตตลกัขณสูตร เป็น

พระอรหนัต์ทัง้หมด 

นี่ไง ถ้าบอกว่า กไ็ม่เห็นมพีุทโธเลย เทศน์ธมัมจกัฯ ไปเลย 

อา้ว! กเ็ขามสีมาธแิลว้ ไปพุทโธท าไม 

พุทโธเป็นค าบรกิรรม นี่เราพูดถงึพทุโธก่อน เพราะมคีนอา้งว่าพระพทุธเจา้

ไม่ไดท้ า แลว้จะไม่ใหท้ าไง แลว้เรากเ็ลยแบบว่าจะท าขึน้มามนักเ็ลยไม่กลา้ท าไง เออ! 

กพ็ระพุทธเจา้ไม่ไดท้ าจรงิๆ พออา้งพระพุทธเจา้มนัมนี ้าหนักเลย 
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ถ้าบอกว่า มนัเป็นเพราะว่ามารของกู กเิลสของกูมนัอจิฉา อจิฉา กูไม่รูจ้ะพูด

อะไร กูกอ็า้งพระพุทธเจา้ก่อน 

มนัเป็นคนพูด มนัไมใ่ช่ว่าเราไปฟังแลว้พระพุทธเจา้พูด ไม่ไดท้ า ไม่มี

น ้าหนัก เราก็ไม่เชื่อเลย 

นี่พูดถงึว่าเวลาจะใหพุ้ทโธ พุทธานุสตนิะ แต่เวลาจะพุทโธจรงิๆ ขึน้มามนักม็ี

แรงตา้นน่ะ เวลาพุทโธนะ คนทีม่วีาสนา เวลาพุทโธก็พุทโธได ้พุทโธนุ่มนวล พุทโธแลว้

จติมนัสงบได ้

บางคนพุทโธแลว้มนัเครยีด พุทโธแลว้มนัต่อตา้น แลว้ท าไมเป็นอย่างนัน้ล่ะ 

ในเมื่อพุทธานุสตเิป็นเครื่องด าเนินทีพ่ระพุทธเจา้สอนใหเ้ราท า ถ้าเราท าแลว้มนักค็วร

ประสบความส าเรจ็ส ิ กพ็่อแม่ใหท้างวชิาการ พ่อแม่ใหโ้อกาสเรามาแลว้ แนะแนวทาง 

ใหโ้อกาส เราควรท าแลว้ไดผ้ลตามทีพ่่อแม่สอนส ิ ตามทีศ่าสดาวางไวใ้หเ้ราเดนิส ิ แต่

ท าไมเราพุทโธแลว้เราไม่ไดล้่ะ ท าไมพุทโธแลว้มนัเครยีดอย่างนี้ล่ะ กบ็อกว่า ทแีรก

บอกไม่ใหพุ้ทโธกน่็าเชื่อ แต่พอจะปฏบิตัขิึน้มา พอปฏบิตัแิลว้กป็ฏบิตัไิม่ไดอ้กี 

มนัปฏบิตัไิม่ไดเ้พราะแรงตา้นของกเิลสของเราเองไง แรงตา้นของกิเลสของ

เราเอง พุทธานุสต ิพุทธานุสตเิป็นค าบรกิรรม มนัเป็นทางวชิาการ เป็นทางทฤษฎีว่า

พระพุทธเจา้บญัญตัไิวเ้ป็นทฤษฎี ธรรมและวนิัยเป็นเครื่องด าเนิน 

ทนีี้เครื่องด าเนิน คนที่ไปด าเนิน คนทีไ่ปด าเนิน จติทีไ่ปก าหนด จติทีไ่ป

ก าหนดมนัมแีรงตา้นไง มนัมกีิเลสของมนัอยู่ไง มนัมมีารของมนัอยู่ เวลาไปพุทโธมนัก็

ไม่สะดวก พุทโธแลว้มนักไ็มส่มความปรารถนา พุทโธแลว้กล็ม้ลุกคลุกคลาน 

ถ้าอย่างนัน้แลว้เรากต็อ้งเขม้ขน้ขึน้ เพราะพุทธานุสตมินัเป็นทางวชิาการ 

เราตอ้งท าใหม้นัจรงิจงัขึน้มา พอจรงิจงัขึน้มา จติมนักม็คีุณสมบตั ิมคีุณค่าขึน้มา มนัก็

ก าหนดไดช้ดัไดเ้จน มนักพ็ุทโธไดก้ลมกลนืกนั พอกลมกลนืกพ็ุทโธไดร้าบรื่น พุทโธได้

ราบรื่น 

พุทโธเป็นทางด าเนิน เป็นทางทีต่อ้งท า ถ้าไม่ท าแลว้จติมนัเร่ร่อน ถ้าไม่ท านะ 

ถ้าเป็นทางวชิาการมนักม็อีนัหนึ่ง กเ็ป็นปัญญาอบรมสมาธ ิใชปั้ญญาแยกแยะๆ ขึน้มา
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ใหเ้ขา้สู่สมาธ ิพอเข้าสมาธิแลว้ถ้ามนัเกิดปัญญาอีก จติเหน็อาการของจติ อนันัน้กเ็ป็น

วปัิสสนา 

ถ้ามนัจติสงบแลว้ พอมนัเหน็กาย เหน็เวทนา เหน็จติ เหน็ธรรม ถ้าสตปัิฏฐาน 

๔ จรงิ สตปัิฏฐาน ๔ ปลอมกต็รงนี้ไง ตรงทีถ่้าจติมนัไม่สงบมนัปลอมหมด ปลอมเพราะ

อะไร ปลอมเพราะใจมนัปลอม ปลอมเพราะเรามมีาร เรามอีวชิชา เรามคีวามเหน็แก่ตวั 

เรามคีวามโน้มน้าวเข้าข้างตวัเอง เราก็ระลึกภาพนัน้ขึ้นมา ระลกึภาพขึ้นมานะ มนัเอา

อะไรก็ได ้ จนิตนาการใหไ้ด ้ เราบอกเลย เราเป็นเศรษฐโีลก กูอา้งองิว่ากูเป็นเศรษฐี

โลก แลว้มาถงึแลว้มสีตางคเ์ท่าไรล่ะ ไม่มเีลย แลว้เศรษฐโีลกเพราะอะไร เศรษฐโีลก

เพราะกูส าคญัไง กูส าคญัว่ากูเป็นเศรษฐโีลก ส าคญัตนเอา ไม่มคีวามจรงิ นี่มนัอ้างองิ 

ถ้าอา้งอิงเป็นอย่างนัน้น่ะ แต่ความจรงิมนัไม่ม ี

แต่ถ้ามนัเป็นความจริง เราต้องทาํให้จิตสงบเข้ามา ถ้าจิตมนั

จริง ถ้าเป็นสมาธิจริง สมาธิจริงนะ หน่ึง เราได้รบัรสของมนั เราได้รบั

รสของสมาธิ เรามีความสุขของเรา ถ้าเราออกวิปัสสนา มนัสะเทือน

หวัใจ สะเทือนหวัใจมนัสะเทือนกิเลส ถ้ามนัสะเทือนกิเลส มนัถึง

สาํรอกกิเลสได้ ถ้าเราสาํรอกกิเลสคายออกไปจากใจ ต้องสาํรอกคาย

กิเลสออกไปมนัถึงเป็นพระโสดาบนั 

อยู่เฉยๆ โดยปกตเิรากเ็ป็นปุถชุน เป็นคนหนา แลว้ท าไปท ามา เราเป็นพระ

โสดาบนัขึน้มาโดยทีไ่ม่มเีหตุมผีล มนัเป็นไปไดอ้ย่างไร อยู่ดีๆ  เราปฏบิตัธิรรมไป

ปฏบิตัธิรรมมาเป็นพระโสดาบนั อา้ว! มนัเป็นได้อย่างไรล่ะ พระพุทธศาสนาเป็นศาสนา

แห่งเหตุผล แลว้ปฏบิตัไิปปฏบิตัมิาไม่รูเ้รื่องอะไรเลย อาจารยใ์หเ้ลยโสดาบนั 

อา้ว! ไอ้เราเป็นโสดาบนัยงัไม่รูต้วัเลย อาจารยใ์หไ้ด้อย่างไรล่ะ 

ถ้ามนัจะเป็นจรงิขึน้มา ถ้าจติมนัจรงิ จติมนัจรงิมนัเป็นสมาธ ิ เวลามนัเหน็

กาย เหน็เวทนา เหน็จติ เหน็ธรรม มนัพจิารณาของมนัไป พจิารณาของมนัไป ถ้ามนั
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ส ารอกมนัคายของมนัออก ตทงัคปหานคอืผ่อนคลายชัว่คราว ผ่อนคลายๆ พอท า

ต่อเน่ืองๆ ถงึทีสุ่ดเวลามนัขาด นัน่น่ะโสดาบนั 

โสดาบนั อะไรมนัขาดล่ะ ทฏิฐ ิ สกักายทฏิฐ ิ ทฏิฐคิวามเหน็น่ะ สกักายทฏิฐ ิ

สกักายะ ทฏิฐิว่าเป็นของเรา ทฏิฐว่ิาเราเกิดมาเป็นเรา ร่างกายนี้ไม่เป็นของเราได้

อย่างไร กเ็ป็นของเราอยู่แลว้ เราเกดิมาเป็นของเรา สทิธเิป็นของเรา 

เวลาเจบ็ไข้ไดป่้วยไปหาหมอผ่าตดันะ หมอมนัตดัทิ้ง แขนนี้เน่า ตดัทิ้งแล้วก็

เอาแขนนัน้กลบัมาบา้นไหม ไม่เอาหรอก ทิ้งเลย อา้ว! ของมงึไม่เอาไปดว้ยล่ะ อา้ว! ก็

แขนมงึเน่า มงึตดัแลว้กเ็อาไปดว้ยส ิก็ของมงึ ท าไมมนัไม่เอาไปล่ะ 

ในมุมกลบั มุมกลบันะ เวลาเราพกิารแขน เขาตดัแขนทิ้ง ความรูส้กึเรา แขน

ยงัมอียู่นะ ใหม่ๆ แขนยงัมอียู่เลย เหน็ไหม ดูความรู้สกึส ิทัง้ๆ ทีแ่ขนตดัทิ้งไปแลว้นะ 

มนัว่า เออ! เหมอืนแขนยงัมอียู่ มนัคดิว่ามอียู่ไง ความรูส้กึมนัม ีแต่แขนตดัทิ้งไปแลว้ 

นี่ไง ทฏิฐขิองเรา ทฏิฐขิองจติ 

แต่ถ้ามนัพจิารณาไป มนัพจิารณาของมนัไป เวลามนัคายทฏิฐิอนัน้ีออก 

สกักายทฏิฐ ิทฏิฐเิหน็ว่าสิง่นี้เป็นเรา พอมนัคายออกแลว้ มนัไม่ใช่เรา ไม่ใช่เรา เราจะ

ท าลายมนัทิ้งไหม ไมใ่ช่เรา แต่มนัอยู่ดว้ยกนัโดยอายุขยัไง นี่ไง สิง่ทีว่่าสอุปาทเิสสนิ

พพาน พระอรหนัต์ทีม่ชีวีติอยู่ นี่เศษส่วนที่เหลอือยู่ เศษส่วนกายกบัใจนี้มนัเหลอือยู่ 

แต่กเิลสมนัโดนท าลายไปๆ นี่พูดถงึว่าถ้ามนัเป็นวปัิสสนานะ 

ทีเ่ขาบอกว่าพุทโธๆ ฉะนัน้ สิง่ทีเ่ขาถามมา เขาถามมาเรื่องนี้ร้อยแปดพนัเกา้ 

สบัสนตัง้แต่เรื่องชวีติครอบครวั สบัสนมาตัง้แต่วธิกีารปฏบิตั ิ สบัสนมา สบัสนมาตลอด

ไง นี่เราอธบิายไปจนเขา้ใจไง วนันี้ถงึเขยีนมาไง 

“ลูกปฏบิตัธิรรมไดแ้ลว้ค่ะ ลูกรูส้กึว่าเหมอืนพบเสน้ทางเดนิต่อไปแลว้ค่ะ แต่

ก่อนน้ีเมื่อลูกก าหนดลมหายใจถงึจุดหนึ่งแลว้จะพบว่า รูส้กึคลา้ยว่าทางเดนิมนัปิด 

ลูกเดนิต่อไปไม่ได ้ มนัมกัจะไปตดิอยู่ทีจ่ติ มนัเหมอืนกบัแค่รูว่้ามนัเกิดดบัเรื่อยไปๆ 

ตามไม่ทนั เลยหลงไปค่ะ ต่อมาตอนน้ีลูกรูว้ธิแีล้ว” 
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ก าหนดพุทโธๆ เหน็ไหม พอก าหนดพุทโธเข้าไป ความรูส้กึของมนั

เหมอืนกบัว่ามนัจะตดิ มนัจะตดิหมายถงึว่ามนัม ีมนัมขีองมนั มกี าลงัของมนั 

เวลาพุทโธ พุทโธจนไม่มอีะไรจบัตอ้งไดเ้ลย อนันี้มนัเป็นอากาศธาตุ มนัเป็น

อากาศธาตุ มนัไม่มนี ้าหนักอะไรหรอื แต่ถ้ามนัมขีองมนั มนี ้าหนักของมนั จติมนัจบั

มนัตอ้ง มนัมนี ้าหนักของมนั มนี ้าหนัก มนัพุทโธๆ ไป พอพุทโธต่อเนื่องกนัไป อาการ

เหมอืนมนัปล่อย เหมอืนคลายปมเชอืกออก มนัเป็นทอดๆ ไป มนัมคีวามสุข ท าไม

ชวีตินี้มนัมคีวามสุข มนัไม่ทุกขไ์ม่รอ้นล่ะ นี่จติทีม่นัสงบ เหน็ไหม 

เวลาถามนะ ก่อนหน้าเขาถามมา เขาทุกข์รอ้นมาก ทุกข์รอ้นทัง้ชวีติ ทุกข์

รอ้นทุกอย่าง เวลาปฏบิตัไิปแลว้ ปฏบิตัไิปมนักย็งัตดิขดักนัไปหมด นี่เวลามนัทุกข์

รอ้น เหน็ไหม เวลาทุกขร์้อน 

เราจะบอกว่า พุทธานุสต ิธมัมานุสติ สงัฆานุสต ิการท ากรรมฐาน ๔๐ หอ้ง มนั

เป็นวธิกีารทัง้นัน้น่ะ ปัญญาอบรมสมาธติ่างๆ มนักเ็ป็นวธิกีารทัง้นัน้น่ะ แต่เวลามนัทุกข์

มนัรอ้น มนัทุกขม์นัรอ้นเพราะกเิลสของเราไง มนัทุกขม์นัร้อนเพราะกเิลสในใจของ

เรา 

วธิกีารทัง้หมดเป็นวธิกีารทัง้หมด วธิกีารทัง้หมด ถ้าจติของเรานะ มกี าลงัขึน้มา 

เราท าใหม้นัถูกตอ้งได ้ท าใหด้งีามได ้อย่างเช่นทีว่่า ปัญญาวมิุตตกิใ็ชปั้ญญาอบรมสมาธ ิ

ถ้าเจโตวมิุตต ิเรากใ็ชก้ าหนดพุทโธ จติมนัสงบเข้ามา 

ถ้าเป็นปัญญาวมิุตตมินักเ็ป็นแนวทางของพระสารบีุตร ผูท้ีม่ปัีญญามาก ผูท้ี่

มปัีญญามากใชปั้ญญาอบรมสมาธเิขา้มา ท าความสงบของใจเขา้มา ใชปั้ญญา

ต่อเน่ืองกนัไป มนักเ็ป็นวปัิสสนาต่อเน่ืองกนัไป 

ถ้าอย่างของพระโมคคลัลานะ เหน็ไหม พระสารบีุตร พระโมคคลัลานะ พระ

โมคคลัลานะเป็นผูม้ฤีทธิม์าก พวกนี้ก าหนดพุทโธๆ เพื่อจติสงบ พอจติสงบแลว้มนัจะ

มฤีทธิม์เีดชของมนั มนัจะรูม้นัจะเหน็สิง่ต่างๆ ของมนั มนัจะมตี่างๆ ทนีี้พอไปเหน็ 

ถ้าเป็นพุทโธมนัจะเป็นเจโตวมิตุต ิ พอเหน็กายมนัจะเหน็กายเป็นภาพขึน้มา มนั

วปัิสสนาของมนัไป 
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แนวทางปฏบิตั ิ ถ้าครูบาอาจารยท์ีเ่ป็นจรงิของท่าน ท่านมแีนวทางปฏบิตัิ

ของท่านไป ถ้าปฏบิตัขิองท่านไป สิง่ทีว่่าถ้าจติมนัสงบแลว้มนัมกี าลงัอย่างนี้ 

ฉะนัน้ สิง่ทีท่ ามาๆ มนัเป็นเพราะกิเลสของเราเอง มนัเป็นกเิลสในใจของเรา 

กเิลสในใจมนัต่อตา้น 

ฉะนัน้ เวลาเขาปฏบิตัขิึน้มา ค าถามทีเ่ขาต่อมา “ชวีตินี้ จติใจของลูกมนัไม่

ทุกขไ์ม่ร้อน” 

ไอค้ านี้ ค านี้เราดใีจ หนึ่ง ชวีติมนัไม่ทุกขไ์ม่ร้อน จติใจมนัไม่ทุกขไ์ม่ร้อน มนั

แปลกมากๆ มนัรูส้กึว่าดไีปหมดเลย 

ดไีปหมดตอนจติมนัดไีง เวลามนัเสื่อม มนัทุกข์อกีแลว้ ในเมื่อเรายงัปฏบิตัิ

อยู่ ยงักา้วเดนิอยู่ มนัเจรญิแลว้เสื่อมได ้ฉะนัน้ ถ้าจติมนัด ีเราเหน็ดว้ยนะ เพราะก่อน

หน้านัน้มาเขยีนปัญหามาถาม เรากส็งสารนะ ทุกคนมนัมภีาระรบัผดิชอบ ทนีี้ภาระ

รบัผดิชอบแลว้ เราจะเอาดทีัง้ทางโลกและทางธรรมไง 

ทางโลกคอืครอบครวั ครอบครวั หน้าทีก่ารงานเรากจ็ะประสบความส าเรจ็ 

แลว้เราก็อยากไดท้างธรรมด้วย ทนีี้ไดท้างธรรมดว้ย มนัเป็นปัญหาครอบครวั 

ครอบครวักจ็ะมปัีญหา ฉะนัน้ ถ้าเราออมชอมได้ เราท าได้ เราตอ้งฉลาดพอไง เราฉลาด

พอ การครองเรอืน เราครองเรอืน เราครองหวัใจเราด้วย เราครองเรอืนคนในครอบครวั

เราด้วย แล้วเราตอ้งแบ่งเวลาของเราดว้ย โอโ้ฮ! มนัตอ้งฉลาด ผูบ้รหิารมนัตอ้งฉลาด 

ถ้าฉลาดแลว้ เวลาท าเขา้ไป พอมนัลงตวั พอลงตวั ชวีตินี้มแีต่ความสุข ไม่ทุกขไ์ม่รอ้น 

เราอยากใหทุ้กคนเป็นแบบนี้ ชวีติไม่ทุกข์ไม่ร้อน ทนีี้เพยีงแต่ว่ามนัเป็นไปไม่ได้ 

ค าว่า “มนัเป็นไปไม่ได”้ เพราะว่าสรรพสิง่ในโลกนี้เป็นอนิจจงั สิง่ใดเป็น

อนิจจงั สิง่นัน้เป็นทุกข ์ สิง่ใดเป็นทุกข ์ สิง่นัน้เป็นอนัตตา คอืมนัอนิจจงั เดีย๋วมนัดี

เดีย๋วมนัรา้ย มนัดมีนัรา้ย มนัไม่มสีิง่ใดแน่นอน สิง่ใดคงทีต่ายตวัไม่ม ี มนัมแีต่การ

เปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลา จากสิง่ทีไ่ม่ดเีปลีย่นแปลงมาสิง่ทีด่ ีถ้าสิง่ทีด่ ีเราจะท าสิง่ที่

ดใีหด้ตี่อเน่ืองๆ ขึน้ไป ความดตี่อเน่ืองขึน้ไป เราจะรกัษาอย่างไร รกัษาชวีติเราให้

ต่อเน่ืองขึน้ไป 



เกิดพุทโธ ๑๕ 
 

©2020 www.sa-ngob.com 

ฉะนัน้ สิง่ทีเ่ราท า เราท าแบบนี้ ถ้ามนัมปัีญหาขึน้มา พอจติมนัหยาบออก

มานะ อย่าทิ้งค าว่า “พุทโธ” หลวงปู่ มัน่ท่านสอนหลวงตาไว ้ เวลาหลวงตาท่านประพฤติ

ปฏบิตักิบัหลวงปู่ มัน่ พอหลวงปู่ มัน่ท่านแก่ชราภาพเต็มที ่ ไปถามว่า ถ้าหลวงปู่ มัน่ไป

แลว้จะท าอย่างไร 

หลวงปู่ มัน่ท่านสัง่ไว้เลย “ถ้าเราไม่อยู่แล้ว อย่าท้ิงผู้รู้ อย่าท้ิง

พทุโธ” 

ท่านสัง่เอาไว้เลยนะ “ห้ามท้ิงผู้รู้ ห้ามท้ิงพทุโธ แล้วจะไม่เสีย 

อย่างไรกไ็ม่เสีย” เพราะอะไร เพราะเรากอดพทุโธไว ้ พทุโธคือพทุธะ 

ผู้รู้คือใจเรา ถ้าใจเราไม่ส่งออก ใจเราไม่หาเรื่อง ใจเราไม่ไปยึดส่ิงอ่ืน 

มนัจะไม่เสียหาย ให้ระลึกถึงผู้รู้ของเราไว้ 

แลว้ผูรู้ม้นัจะอยู่ได้อย่างไรล่ะถ้าไม่มพีุทโธ 

ผูรู้ก้ค็วามรูส้กึเรา แลว้ความรูส้กึเรามนัคงทีไ่หม ทนีี้พุทธะ พุทธานุสตไิง ถ้า

ใหก้ าหนดพุทโธ พุทโธมคี่าตรงนี้ไง อย่างเช่นเรา เราตกจากทีสู่ง เราไม่มทีีพ่ ึ่ง เรา

กอดพุทโธเลย เรากระโดดกอดพุทโธเลย พุทโธๆๆ ท าอะไรไม่ออก นึกถงึพุทโธ ท า

อะไรไม่ได ้ ใหน้ึกพุทโธไว้เลย พุทธานุสต ิกอดพุทโธไว้เลย เพราะพุทโธๆ ค าบรกิรรม

นัน้น่ะมนัจะกลบัมาสู่ผูรู้ ้กลบัมาสู่ความสงบนัน้ 

แลว้บอกว่า “หลวงพ่อพูดนี่ไม่มเีหตุผลเลย อย่างนี้มนัก าปั้นทุบดนิ ตอ้งมี

เหตุผลหน่อยส”ิ 

เหตุผลมนักต็อ้งมสีติ ถ้าเราพุทโธได้ สตมินักพ็ร้อม แลว้พุทธานุสต ิ สตอิยู่กบั

พุทธะ พุทธะนี่เป็นชื่อ แต่ตวัจรงิคอืผูรู้ไ้ง แต่ผูรู้ถ้้ามนัถงึทีสุ่ดแลว้มนัก็จะเสื่อม มนักจ็ะ

ออก เขา้สมาธแิล้วคลายออกจากสมาธมิา ถ้าคลายออกจากสมาธ ิ เรากพ็ุทโธต่อเน่ือง 

ค าบรกิรรมต่อเน่ืองไป พอค าบรกิรรมต่อเนื่อง มนัก็เขา้ไปสู่ผูรู้้ เขา้ไปสู่สมาธิ เขา้ไปสู่

สมาธ ิ เข้าไปทีพ่กั แล้วถ้ามนัมกี าลงัจรงิ มนัฝึกหดัใชปั้ญญาไดจ้รงิ พอฝึกหดัใช้

ปัญญาไดจ้รงิ เวลาออกไปรู ้เห็นกาย เหน็เวทนา เห็นจติ เหน็ธรรมตามความเป็นจรงิ 
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เหน็กายนะ คนเหน็กาย เหน็เวทนา เห็นจติ เหน็ธรรมตามความเป็นจรงินะ 

ถ้าจติสงบแลว้นะ มนัเหน็ความแตกต่างกบัทีเ่ราเคยเหน็ๆ กนัมา ทีเ่ราเคยเหน็ๆ กนั

มา เราเหน็โดยจนิตนาการ เหน็ดว้ยสญัญา โดยการนึกเอา โดยผูรู้้ทีม่นัสรา้งภาพ

อะไรขึน้มา 

เหน็อย่างนัน้กไ็ม่เสยีหาย เริม่ตน้ปฏบิตั ิ เพราะเราปฏบิตัมิาแบบโลก แต่

ปฏบิตัอิย่างนัน้มาเพื่อจติมนัละเอยีดเขา้มาๆ เพราะถ้าไม่มตีรงนัน้ปับ๊ เราฝึกหดั

เริม่ตน้ไม่ได ้ คอืเราจะเริม่ตน้วปัิสสนาจะเริม่ตน้ทีไ่หน เราจะท ากนัอย่างไร ถ้าท า

อย่างไร เรากฝึ็กซ้อมก่อน อย่างเช่นนักกฬีาเวลาเขาฝึกซ้อม เขาไม่ไดแ้ข่ง เขา

ฝึกซ้อม เขาฝึกซ้อมจนมแีววแลว้เขาถงึใหล้งแข่งขนั 

นี่กเ็หมอืนกนั จติใจระหว่างกเิลสกบัธรรมมนัจะแข่งขนักนั ระหว่างธรรมจะ

ไปฟาดฟันกเิลส มนัจะมาจากไหน ธรรมทีจ่ะฟาดฟันกเิลส ศลี สมาธ ิปัญญา มนักต็อ้ง

ฝึกฝนขึน้มาใหม้นัมคีุณธรรม ใหม้สีจัธรรมไปฟาดฟันกบักเิลส 

นี่กเ็หมอืนกนั พอจติมนัสงบเป็นความจรงิขึน้มา จะไปฟาดฟันกบักเิลส ท าไม

ถงึว่าเป็นกเิลสล่ะ เพราะไปเหน็กาย เหน็เวทนา เห็นจติ เหน็ธรรมตามความเป็นจรงิ 

มนัสะเทอืนกเิลสไง พอสะเทอืนกเิลส มนักจ็ะอ๋อ! เวลากเิลสกบัธรรมมนัต่อสูก้นั 

เหมอืนนักกฬีา พอมนัขึน้ไปแข่งขนั มนัมคีู่ต่อสูแ้ล้ว มนัไม่ใช่คู่ซ้อม ต่างคนต่างจะ

เอาชนะ ต่างคนตอ้งใชค้วามสามารถของคนสูงสุดเพื่อเอาชนะอกีฝ่ายหนึ่ง 

นี่กเ็หมอืนกนั ระหว่างกิเลสกบัธรรมทีม่นัปะทะกนั แค่ปะทะกนัมนักรู็แ้ลว้ว่าคู่

ต่อสูไ้ม่ใช่คู่ซ้อม ไอท้ีม่นัรู้ๆ  เหน็ๆ มามนัคู่ซ้อม จติมนัสรา้งภาพขึน้มา ล่อเป้าแลว้ก็

ซ้อมกนัไป เวลาซ้อม แชมป์สนามซ้อมไง เวลาซ้อมนี่เก่ง เก่งไปหมด ท าไดห้มดเลย 

เวลาลงแข่งแพทุ้กท ี เวลาลงแข่งไม่เคยชนะใครเลย ลม้ลุกคลุกคลานไปหมด ถา้มนัลง

แข่งแลว้มนัชนะนะ มนัไดร้างวลั 

ทนีี้มนัมอียู่ ลูกศษิยเ์ขามาบอกว่า เราบอกอย่างนี้ บอกว่าตอ้งมกีารแข่งขนั

อะไร 
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เขามพีวกอาจารยส์อนทางลดั เขาบอกว่า ท าไมเราตอ้งแข่งขนัดว้ยล่ะ เรา

เป็นผูดู้กไ็ด ้ เขาว่านะ เขาบอกว่าท าไมเราตอ้งลงไปแข่งขนัด้วยล่ะ ไอ้คนที่ลงแข่งขนั

นี่โง่มากเลย เหนื่อยเปล่า เราเป็นผูดู้ก็ได้ นี่เวลาเขาไปฟังอาจารยเ์ขามานะ แลว้เขาก็

มาถามเรา 

เรากถ็ามเขากลบั นักกฬีาลงแข่งขนัเขาเป็นนักกีฬาอาชพีใช่ไหม เขาได้

รางวลัใช่ไหม เขาได้เงนิค่าตอบแทนใช่ไหม ผูดู้ต้องเสยีบตัร ต้องซื้อ ตอ้งเสยีสตางค ์

แลว้เสยีสตางคเ์ขา้ไปดู แลว้เอ็งไดอ้ะไรล่ะ เอง็ไดอ้ะไร เอ็งไดค้่าเสยีเวลาไง เอ็งตอ้ง

นัง่รถไปเองใช่ไหม เอง็ตอ้งเสยีสตางคด์ว้ย ตอ้งเสยีเวลาดว้ย แลว้ผูดู้จะไดอ้ะไรล่ะ ผู้

ดูมนัเป็นผูดู้ 

นี่เวลากเิลสมนัตอบปัญหามนัตอบปัญหาอย่างนี้ เพราะอะไร เพราะลูกศษิย์

ของเราเขาจะยดึตรงนี้ว่าตอ้งมกีารแข่งขนั ตอ้งมกีารกระท า ตอ้งมคีวามจรงิขึน้มา 

เขาบอกว่า ท าไมต้องแข่งขนัด้วย เป็นผูดู้กไ็ด้ 

ไอค้นทีไ่ปคุยกบัเขาตอบไม่ได ้ วิง่กลบัมาหาเราไง วิง่กลบัมาหาเรา เรากพ็ูด

อย่างนี้ พูดกลบัไป ผูป้ฏบิตัทิางลดัๆ ลดัอย่างนี้ไม่ตอ้งท าอะไรเลย แลว้มนัจะไดผ้ล ก็

คดิเอาเองว่าอยู่ในสนามกฬีานะ นักกฬีามนัอยู่บนเวทใีช่ไหม เรานัง่อยู่ชัน้รงิไซด์เลย 

เราเป็นผูดู้ชัน้หนึ่งเลย ตดิขอบเลย แล้วเอ็งไดอ้ะไรล่ะ กซ็ื้อบตัรเขา้มา ซื้อบตัรเขา้มาได้

อะไร กไ็ดค้วามเพลดิเพลนินิดหน่อย แต่เอ็งไดอ้ะไรล่ะ 

แต่คนที่เขาขึ้นไปชก แพช้นะ เขาได้เป็นแชมป์ เขาไดเ้งนิรางวลั แลว้เขายงัมี

ศกัยภาพลงไปหาผลประโยชน์ต่อเน่ืองกนัไปอกีเยอะแยะเลย 

นี่กเ็หมอืนกนั เวลาปฏบิตั ิ ระหว่างกเิลสกบัธรรมมนัตอ้งต่อสูก้นั มนัตอ้งมี

ความจรงิต่อกนั มนัถงึไดถ้อดถอน มนัถงึช าระลา้งได ้ถ้าเป็นผูดู้ๆ กป็ฏบิตัใินทางลดัไง 

ฉะนัน้จะบอกว่า แนวทางปฏบิตัทิีค่รูบาอาจารยต์่างๆ มนัมเีทคนิคเยอะแยะ 

แลว้เหยื่อ เหยื่อ เหยื่อ มาเทศน์ตอนเชา้เลย เราพยายามเทศน์ใหเ้ราเป็นเสรชีน ถ้า

จติใจนะ เราปฏบิตัขิองเรา อ้าว! โยมถามตวัเองว่าทุกขไ์หม ทุกคนทุกขน์ะ ในสโมสร

สนันิบาตทุกดวงใจวา้เหว่ ทุกดวงใจ คนทีเ่กดิทุกดวงใจทุกขห์มด แลว้เวลาเขาสอนอย่าง
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นัน้ เราท าตามเขาอย่างนัน้ แลว้มนัไดถ้อนอะไรกเิลสออกไปบา้ง มนัไดป้ลดทุกข์ออกไป

จากใจ มอีะไรบา้ง มนัไม่ม ี ไม่มแีลว้ ถ้าเราปฏบิตั ิ เราก าหนดพุทโธ ใชปั้ญญาอบรม

สมาธ ิ จติเราเป็นสมาธ ิ ใหม้นัเป็นเสรชีน เสรชีน ถา้เราปฏบิตัมินัมเีหตุมผีล เราเชื่อ

เขาหรอื 

ไอค้นทีเ่ชื่อเขาเพราะอะไร เพราะเราท าไม่ไดผ้ลของเราไง หนึ่ง เราท าไม่

ไดผ้ลของเราแลว้เราอยากไดผ้ล ดว้ยความอยากของเรา กบัไอเ้จา้ลทัธทิีม่นัรอเหยื่อ มนัก็

รอเหยื่อนี่ไง มาปฏบิตักิบัเราแลว้ได้โสดาบนั ไดส้กิทาคาม ี ได้อนาคาม ี โดยทีผู่ป้ฏบิตัิ

ไม่รูเ้รื่องอะไรเลย แต่มนัใหห้มดเลย มนัรอเหยื่ออย่างนัน้เขา้ไปหา เหยื่ออย่างนัน้เขา้

ไป พอเขามอบรางวลัให ้โอ๋ย! พอใจ...ไม่เป็นเสรชีน เป็นเหยื่อ 

ถ้าเป็นเสรชีนนะ เราปฏบิตัจิรงิๆ ทุกขย์ากขนาดไหน แลว้ท าอย่างนัน้มนัจะ

ไดอ้ย่างไร มนัเป็นไปไม่ได ้ถ้าเรามหีลกัตรงนี้ ถ้าปฏบิตั ิเราไดต้รงนี้ เราไดต้รงทีม่สีติ

มปัีญญา ไดต้รงมสีตไิม่ให้ใครมาหลอกล่อเรา ไม่ให้ใครมาใชเ้ราเป็นเหยื่อ นี่ถ้ามนัใช้

เป็นเหยื่อมนักเ็ป็นอย่างนี้ 

ทนีี้ค าถาม ค าถามบอกว่า “กราบนมสัการหลวงพ่อทีเ่คารพ ลูกไม่มคี าถาม

ใดๆ เลย” 

ค าถามวนันี้เขาไม่มคี าถามอะไรเลย แต่เราได้คุยกบัเขามาเป็นชัน้เป็นตอน 

ตัง้แต่วนัทีเ่ขาทุกข ์วนัทีเ่ขาพูดถงึครอบครวัของเขา แลว้พูดถงึว่าเขาไปหาพระ พระพูด

ว่าอย่างใดมาตลอด จนสุดท้ายวนัน้ีมนัถึงไดบ้อกว่า “ลูกเหมอืนมเีสน้ทางเดนิต่อไป

แลว้ค่ะ ลูกเหมอืนมชีวีติใหม่” 

เวลาประพฤตปิฏบิตัไิปนะ “ชวีติและจติใจของลูกไม่ทุกขร์้อนอะไรเลยค่ะ น่า

แปลกมากๆ เหมอืนรูส้กึดไีปหมดทุกๆ อย่าง ไม่มคีวามทุกขเ์ลย” 

นี่ถงึเอามาพูดไง เอามาพูดเพราะมนัสงัเวชตัง้แต่เริม่ตน้มา เขาเขยีนมา ทุกข์

รอ้นมาทุกๆ เรื่อง จนจะปฏบิตัมินักม็กีเิลสของเราต่อตา้น ท าแลว้ไม่ไดเ้รื่องสกัอย่าง 

เราบอกใหพุ้ทโธไปเรื่อยๆ พุทโธไปเรื่อยๆ 
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วนันี้เขาจบัพุทโธมา พุทธานุสต ิจบัพุทโธมา แลว้ผลของมนั ผลของมนั เหน็

ไหม “ชวีตินี้มนัไม่มคีวามทุกขร์้อนเลย มนัแปลกประหลาดมหศัจรรยเ์ลย” 

ถ้าเราตัง้ใจท า เพราะอะไรรูไ้หม เพราะขณะทีเ่ราไปทดสอบทางอื่นมามนัก็

ไม่ไดผ้ลอยู่แล้ว แลว้จะมาพุทโธ เพราะเขาบอกแล้วว่าพระพุทธเจา้ไม่ได้ก าหนดพุท

โธ ไอก้เิลสเรามนักไ็ม่อยากท าอยู่แลว้ ไอก้เิลสเรามนัไม่ยอมโดนจบัขงักรงอยู่แลว้ 

แลว้บอกพระพุทธเจา้ไม่ได้ก าหนดพุทโธ มนัยิม้เลย เออ! ใช่ ไม่ได้ท าเลย 

เรากย็นัไปๆ ว่า 

๑. พุทธานุสต ิ

๒. กเิลสเรามนัต่อตา้น กเิลสเรามนัดื้อดา้น มนัไม่ยอมรบั ตอ้งบงัคบั ตอ้งมี

การกระท า 

พอท าแลว้ ผลของมนัๆ ไม่มคี าถามเลย แต่เราเอามาพูด เอามาพูดเป็นคต ิ
เอามาพูดใหผู้ท้ีป่ระพฤตปิฏบิตัมิแีนวทาง แนวทางไวเ้ป็นสมบตัขิองเรา เป็นทางเดนิ
ของจติ เอวงั 


