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ถำม : เรื่อง “กราบเรยีนหลวงพ่อทีเ่คารพอย่างสูงครบั” 

กราบเรยีนหลวงพ่อทีเ่คารพอย่างสูงครบั กระผมไดฟั้งแลว้ครบั ปฏบิตัธิรรม

เล่นๆ หรอืเล่นปฏบิตัธิรรม ผมขอเป็นคตธิรรมสอนใจนะครบั 

การท าสมาธ ิ (ผมเลอืกนัง่สมาธเิพชรครบั) กน็ัง่ได้อย่างมาก ๑ ชัว่โมงครบั 

พจิารณากาย ผม ขน เลบ็ ฟัน หนัง กระดูก น ้าเลอืด เสน้เอน็ เสน้เลอืด กระดูกไขข้อ 

ขอ้กระดูก ล าไส้ เป็นตน้ พจิารณาไดส้กัพกักจ็ะไปก าหนดรูพุ้ทโธทีล่มหายใจเข้าออก 

ตรงทีก่ าหนดไดช้ดัมากคอืตรงทีใ่ตล้ิ้นป่ีลงมาระหว่างสะดอื 

ก าหนดไปเรื่อยๆ ลมหายใจเบาหายไป พอนิดหนึ่ง ลมหายใจกลบัมาอีก 

เป็นอยู่อย่างนี้จะพฒันาไปไดอ้ีกอย่างไรครบัจงึจะเป็นวปัิสสนาละกามฉันทะได้ครบั 

และบางครัง้ก็เหมอืนสมัผสัพลงังานทีอ่ยู่ในตวั คอยขบัเคลื่อนลมหายใจอยู่อย่างนัน้

เรื่อยๆ ภายในสมาธิครบั ขอหลวงพ่อเมตตาธรรมดว้ยครบั กราบขอบพระคุณอย่างสูง 

ตอบ : ฉะนัน้ ทีค่ าถาม ค าทีว่่า ครัง้ก่อนทีถ่ามมา เราตอบไปว่าปฏบิตัเิล่นๆ คอืเล่น

ปฏบิตัธิรรม ถ้าเล่นปฏบิตัธิรรมหมายถงึว่า เพราะเขาถามว่าการเกิดดบั 

ถ้าการเกดิดบั การพจิารณาแบบการเกดิดบัในการปฏบิตัมินัมหีลากหลาย ถ้า

การปฏบิตัมิหีลากหลายนะ ถ้าเราไปดูการเกิดดบั รู้เท่าต่างๆ เพราะความเขา้ใจของ

แนวทางปฏบิตันิัน้ เขาบอกอย่างนัน้คอืการปฏบิตัโิดยใชปั้ญญา การใชปั้ญญานะ 

เวลาใครก าหนดพุทโธ ใครท าความสงบของใจ เขาบอกว่านี่เป็นสมถะ การท า

สมถะมนัไม่ใชปั้ญญา ไม่ใชปั้ญญาคอืไม่ใช่การปฏบิตัธิรรมโดยความเป็นจรงิ เขาบอก

ไอน้ี่เป็นสมถะ มนัจะเกิดนิมติ 
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แต่ถ้าเป็นความเหน็ของเขา เขาบอกว่าเขาเห็นการเกดิดบั เขาเหน็รูเ้ท่าทนั 

เขาบอกสิง่นัน้มนัเป็นปัญญา ปัญญาอย่างนัน้คอืปัญญาเหน็การเกดิดบั 

แลว้ค าถามว่า เห็นการเกิดการดบั เราถงึบอกว่าถ้าการเกดิการดบั แลว้การ

ปฏบิตัมิา เราปฏบิตัมิาแลว้ ในแนวทางปฏบิตัมินัมหีลากหลาย แลว้การปฏบิตัแิบบ

นัน้น่ะการปฏบิตัเิพื่อความสงบระงบั เพื่อความสงบระงบันะ 

คนเวลาปฏบิตั ิ ส่วนใหญ่ทีป่ฏบิตัเิขาบอกว่า การปฏบิตัขิองเขา เขาปฏบิตัิ

แลว้เขาสบายใจ แต่เวลาเขาก าหนดพุทโธหรอืเขามาท าความสงบของใจ เขาบอกว่ามนั

ทุกขม์นัยาก มนัท าล าบาก มนัท าแล้วมนัไม่ไดผ้ล ท าแลว้มนัไม่มคีวามสุข ท าแลว้มนั

ไม่มคีวามสุข มนัไม่มคีวามสุขแบบทีเ่ขาท ากนัแบบนัน้ ถ้าเขาท ากนัแบบนัน้ เขาจะมี

ความสุขของเขานะ เขารู้เท่าทนัตวัเอง เขารูเ้ท่าทนัเกดิดบั แลว้มนัก็ไม่มอีารมณ์

ความรูส้กึเขา้มาเบยีดเบยีนหวัใจ เขาบอกว่าการปฏบิตัอิย่างนัน้เขามคีวามสุขของเขา 

เขาว่าอย่างนัน้คอืการปฏบิตัธิรรม แต่เวลาก าหนดพุทโธๆ เขาบอกการก าหนดพทุโธ

มนัเป็นสมถะ มนัเกดินิมติ มนัจะท าใหเ้กดิความเหน็ผดิ แลว้คนทีป่ฏบิตัปิฏบิตัแิลว้

แบบว่ามนัไม่มคีวามสุขแบบนัน้น่ะ ความสุขแบบเขาน่ะ นี้ความสุขแบบเขา เขามี

ความสุข 

ถ้าพูดโดยธรรม โดยทัว่ไป ถ้าเขาปฏบิตัแิบบนัน้ เราเหน็ว่าถูกไหม ถ้าการ

ปฏบิตัแิบบนัน้น่ะ อ านาจวาสนาบารมขีองคน ถ้าคนปฏบิตั ิปฏบิตัเิพื่อความสุข ปฏบิตัิ

เพื่อความเพลดิเพลนิ อย่างนัน้ก็เป็นการปฏบิตัธิรรมในวฒันธรรมในประเพณี 

ในประเพณีของชาวพุทธ เหน็ไหม ดูส ิ ชาวพุทธถ้าไม่สนใจใน

พระพุทธศาสนา เขากใ็ชช้วีติแบบโลกๆ ของเขาไป ถ้าใครสนใจในพระพุทธศาสนา 

เขายงัมโีอกาสไดท้ าบุญกุศลบา้ง ถ้าใครมอี านาจวาสนา เขาท าบุญกุศลแลว้เขาก็

อยากจะประพฤตปิฏบิตั ิเขาท าความจรงิของเขา 

เหน็ไหม แมแ้ต่จติใจของคน คนทีเ่ขาไม่สนใจเลย เขาใชช้วีติแบบโลกๆ เขา 

ใชช้วีติแบบสงัคม เขาไม่สนใจคุณงามความดใีนเรื่องพระพุทธศาสนา เขาไม่สนใจ

ความดเีรื่องบุญเรื่องบาปของเขาเลย เขาสนใจแต่ว่าเขาท าหน้าทีก่ารงานแล้วประสบ
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ความส าเรจ็ของเขา เขาท าแลว้เขาอยากแข่งขนั เขาอยากมหีน้ามตีาในสงัคมของเขา 

เขาขวนขวายแต่ทางโลก 

แต่คนถ้ามศีรทัธามคีวามเชื่อ เขากข็วนขวายในเรื่องบุญเรื่องกุศลของเขา เขา

พยายามเสยีสละทานของเขา เขาปฏบิตัขิองเขา 

แลว้ถ้าคนปฏบิตัแิลว้ เวลาปฏบิตัจิะปฏบิตัแินวทางไหน เพราะกเิลสมนัปิด

กัน้หวัใจไปทัง้นัน้น่ะ เวลาเขาจะปฏบิตัขิองเขา เขาปฏบิตัขิองเขาแลว้ถ้ามนัสบาย 

ปฏบิตัแิลว้มนัอบอุ่น ปฏบิตัแิลว้มนัรื่นเรงิ ถ้าเขาท าอย่างนัน้ก็ได้ มนักเ็หมอืนนะ ถ้าพูด

ถงึแนวทางปฏบิตั ิถ้าเอาความจรงินะ นี่เราว่าท าเล่นหรอืท าจรงิ 

ถ้าท าจรงิๆ ของเรา เวลาท าจรงิๆ ขึน้มามนัตอ้งมเีน้ือหาสาระ มนัตอ้งมเีหตุมี

ผลของมนั มนัท าแล้วมนัตอ้งช าระลา้งกเิลสไดต้ามความเป็นจรงิ 

แต่ถ้าท าเล่นๆ ท าเลน่ๆ คอืท าแบบนัน้ไง ท าเล่นๆ ดูส ิ ทีเ่วลาทางโลกเขา 

เวลาเขามมีหรสพ เขามกีารละเล่น เขามกีารรื่นเรงิ เขาไปที่ไหนแลว้เขามคีวามสุขใช่

ไหม แต่เวลาเราถอืศลี ศลี ๘ หา้มดูการฟ้อนร า ศลี ๘ หา้มขบัรอ้ง ร้องร าท าเพลง มนั

กต็งึเครยีด ถอืศลีแลว้แห้งแลง้ แต่ถ้าเขามมีหรสพสมโภช เลน่ตามเขา มคีวามรื่นเรงิ

ไปกบัเขา อย่างนัน้ชวีติเรามคีวามสุข นี่พูดถงึมนัตรงกบักเิลส กเิลสมนัชอบ 

ทนีี้ในการปฏบิตัธิรรมกเ็หมอืนกนั ในการปฏบิตัธิรรมนะ ถ้ารูเ้ท่าในการปฏบิตัิ

ไป ไปปฏบิตักินัแลว้มคีวามร่มเย็นเป็นสุข เป็นสุขเพราะอะไรล่ะ เพราะมนัไปกนัมาก ไป

กนัเยอะ ปฏบิตัแิลว้กป็ฏบิตักินัเป็นแนวทางเดยีวกนั คอืปฏบิตัไิปโดยทีก่เิลสไม่ได้

สะเทอืนเลย ไม่เขา้ไปเผชญิหน้ากิเลสเลย ไม่ไดส้นใจสิง่ใดๆ เลย ไปท าเพื่อบรรเทา 

ถ้าเราบอกว่าเราเป็นคนหนา เรากอ็ยากจะเป็นคนบาง เป็นคนทีม่กุีศล เราก็

ท าบุญกุศลกนั กท็ าง่ายๆ ขนาดท าง่ายๆ นะ โลกๆ เขายงัท าได้ยากเลย นี่ขนาดเรา

ไปปฏบิตันิะ สมมุตว่ิาเราปฏบิตั ิเล่นปฏบิตัธิรรม กเ็ขาท ากนัอย่างนัน้ไง ไปถงึ ๗ วนั ๘ 

วนัแลว้กลบับา้น เวลาก่อนไปกแ็หม! เทีย่วเล่นจนเพลนิพอแรงแลว้กจ็ะไปอยู่วดัสกั ๗-๘ 

วนั พออยู่วดั ๗-๘ วนักแ็หม! มนักม็คีวามร่มเยน็เป็นสุข กก็ลบับา้น กลบับา้น นี่

ปฏบิตัเิล่นๆ กเ็ป็นกนัอย่างนัน้น่ะ แลว้ว่าปฏบิตัเิล่น นี่ปฏบิตัเิล่นแบบสงัคมนะ 
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แต่ถ้าปฏบิตัเิล่นแบบกเิลส กเิลสมนัหลอก ถ้ากิเลสมนัหลอกนะ ทีเ่ขาบอกว่า

เขานัง่ขดัสมาธเิพชรนะ เขาก าหนดจติแลว้ เขาก าหนดพุทโธนะ 

ค าว่า “พุทโธๆๆ” มนัเหมอืนไง มนัเหมอืนกบัเวลาก าหนดพุทโธ เวลาถ้าเขาไม่

ก าหนดพทุโธ เขาไม่ท าความสงบของใจ เรากบ็อกว่าสิง่นัน้เป็นโลกยีปัญญา ปัญญา

ของโลก แต่เวลาก าหนดพุทโธล่ะ ถ้าพุทโธๆ พุทโธเพื่อใหจ้ติสงบ มนักเ็หมอืนว่าพุท

โธ ถ้าพูดถงึว่าพวกตื้นเขนิ พุทโธทีต่ื้นเขนิกไ็ม่รู้ว่าพุทโธไปท าไม ทีอ่ธบิายกนัไม่ได้

อยู่นี่กเ็พราะว่าพุทโธไปท าไมล่ะ พุทโธมนัมปีระโยชน์อะไรล่ะ ท าไมตอ้งพุทโธดว้ยล่ะ 

ถ้าพุทโธ เราเขยีนค าว่า “พุทโธ” แขวนไวท้ีห่น้าบา้น ตดิเอาไว้เลย เขยีนว่าพุท

โธแลว้ตดิไวห้น้าผากเลย มนักเ็ป็นแค่ตวัอกัษรทีเ่ขยีนว่าพุทโธ 

พทุโธมนัต้องมีจิต จิตน้ีระลึก วิตก วิจำร จิตระลึก เวลำคิดมนั

ทุกขม์นัยำก เพรำะว่ำจิตมนัทุกขม์นัยำก จิตเรำ ควำมรู้สึกนึกคิดเรำ

มนัทุกขม์นัยำก เพรำะควำมรู้สึกนึกคิดเรำมนัไปกว้ำนเอำอำรมณ์มำ

ใส่ตวัเอง แล้วกบ็งัคบัว่ำส่ิงท่ีมนัจะไปคิดเรื่องอ่ืนกใ็ห้มนัคิดพทุโธซะ 

พทุโธๆ เป็นค ำบริกรรมไง 

ท าไมถงึตอ้งพุทโธล่ะ 

เวลามนัตื้นๆ น ้าตื้นๆ เรอืใหญ่เขา้มาไม่ไดน้ะ เวลาเขาจะลอกสนัดอน เขาใช้

อะไร เขาใชเ้รอืขุด เรอืขุดมนัตอ้งขุดสนัดอนเพื่อใหเ้ป็นร่องน ้า เพื่อใหเ้รอืใหญ่มนัเขา้

มาได ้มนัตอ้งขุดใหล้กึ ขุดใหจ้รงิ 

นี่กเ็หมอืนกนั เวลาเราท าหน้าทีก่ารงาน เราท าไร่ไถนา เราใชอ้ะไร ใชจ้อบใช้

เสยีม ใชจ้อบใชเ้สยีมกขุ็ดเอาบนดนิ ทีไ่ร่ทีน่ากใ็ชจ้อบใชเ้สยีม จอบเสยีมมนัจะไปขุด

ลอกสนัดอนไดไ้หม สนัดอนจะไปเอาจอบเอาเสยีมลงไปลอกมนัไดไ้หม เพราะมนัมนี ้า

อยู่ เวลาดงึขึน้มา น ้ากว็นไปอยู่อย่างนัน้น่ะ 

ไอน้ี่ก็เหมอืนกนั จติมนัตื้นๆ จติเป็นสามญัส านึก จติมนัคดิของเราธรรมดา มนั

กค็ดิของมนัไปอย่างนี้ แลว้พุทโธๆ แลว้ท าไมตอ้งพุทโธล่ะ 
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เวลาเขาลอกสนัดอน เขาใชเ้รอืขุดนะ นี่ก็เหมอืนกนั พุทโธๆ ใหจ้ติเรา

กวา้งขวาง จติเรามัน่คง จติเรามกี าลงัของเราขึน้มา ถ้าจติมกี าลงัขึน้มา จติมนัมกี าลงั 

จติมนัไม่ตื้นเขนิ 

ความตื้นเขนิ พุทโธๆ ท าไม เวลาปฏบิตัเิล่น จติเขาสงบไหม 

จติเขาไม่สงบนะ ความทีเ่ขาว่าสงบกค็อืเขาสบายใจ เขาท าเพื่อความสบาย

ใจกนัน่ะ ทีป่ฏบิตัเิล่นๆ ทีเ่ราใชค้ าว่า “ปฏบิตัเิล่นๆ” เขาปฏบิตัเิพื่อความสบายใจ แลว้

พอความสบายใจ คนมนัทุกขม์นัยากมา พอมนัสบายใจมนักบ็อกว่าอย่างนี้คอืความสุข

ของเขา 

ความสุขของเขามนักค็อืโลกียะ ความสุขแบบโลกๆ ความสุขแบบสามญั

ส านึก มนัไม่เกีย่วกบัวมิุตตสิุข มนัไม่เกีย่วกบัอกุปปธรรม มนัไม่เกีย่วกบัศาสนาเลย 

ศาสนาเขาตอ้งมพีืน้เพมาก่อน เขามพีืน้ฐานขึ้นมา มเีบสกิขึ้นมา ท าใหม้ัน่คง

ขึน้มา เพราะมัน่คงขึน้มา ครูบาอาจารยถ์งึใหก้ าหนดพุทโธๆ เพราะใหจ้ติมนัสงบเขา้

มา เขาไม่ใชจ้อบใชเ้สยีมไปขุดสนัดอน เขาใชเ้รอืขุด 

จติกเ็หมอืนกนั จติพืน้ฐาน จติเริม่ตน้ มนักเ็หมอืนกบัจติปกติ จติธรรมดา กม็ี

จอบมเีสยีม มจีอบมเีสยีมมนักท็ าไร่ไถนาได ้ มนักป็ลูกผกัปลูกหญ้าได ้ มนักม็อีาหาร

กนิได ้ความมอีาหารกนิมนัก็กนิเพื่อด ารงชวีติก็อยู่โลกๆ นี ่นี่ปฏบิตัเิล่นๆ การปฏบิตัิ

เล่นคอืปฏบิตัแิบบพืน้ฐาน ปฏบิตัเิพื่อความสบายใจเท่านัน้เอง 

แต่ถ้าปฏบิตัจิรงิๆ พทุโธๆ พทุโธใหไ้ดก่้อน พทุโธมนักเ็ป็นจอบเป็นเสยีม 

พุทโธ เหน็ไหม ดูส ิ แผ่นเหลก็ เรอืนะ เรอืขุด เรอืจะกีห่มื่นกีพ่นัตนักแ็ลว้แต่ มนัมา

จากแผ่นเหลก็ใช่ไหม แผ่นเหลก็เขาประกอบขึน้ เขามกีระดูกเรอื เขาท าโครงเรอื

ขึน้มา อู่ต่อเรอื มนัต่อมาจากอะไรล่ะ มนักต็่อมาจากเหลก็นี่ ต่อมาจากเหล็ก ต่อจาก

วสัดุทีเ่ขาเอามาต่อเรอื 

นี่กเ็หมอืนกนั พุทโธๆ มนัมาจากของเลก็น้อย แต่พุทโธบ่อยครัง้เขา้ พุทโธให้

มนัมัน่คงขึน้มา เดีย๋วเราจะไดเ้รอืขุดสนัดอน เราจะไดเ้รอืขุด เรอืดูดสนัดอนเลย 
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พุทโธๆ ไป พุทโธจนถ้ามนัมเีรอืขุด เรอืดูดเลนดูดโคลน ถ้าเรอืขนาดนัน้ นี่

พุทโธๆ จติมนัตัง้มัน่ พุทโธ  ๆมนัจะรู ้เรอืมนัมาจากไหนล่ะ เรอืสมัมาสมาธมินัมคีวามสุข

ของมนั 

อย่างทีเ่ขาปฏบิตัเิล่นๆ ปฏบิตัเิพื่อความสบายใจ มนัไมใ่ชส่มาธหิรอก มนัเป็นแค่

ความสบายใจ สมาธไิม่เป็นแบบนัน้ สมาธมินัร่มเยน็ขนาดไหน จติสงบ สุขอื่นใด

เท่ากบัจติสงบไม่ม ีถ้าจติสงบระงบัขึน้มา โอโ้ฮ! มนัดูดดื่มขนาดคนทีม่บีารมจีติสงบแลว้

ระลกึอดตีชาตไิดเ้ลย เวลาเกิดปีต ิ ปีตมินัเป็นไดร้้อยแปด ปีตเิป็นตวัใหญ่ ตวักวา้ง ตวั

เลก็ ปีตไิปรูว้าระจติของเขา ปีต ิ ถ้าจติสงบมนัรู้ไดข้นาดนัน้นะ อยู่ทีอ่ านาจวาสนา

บารม ีถ้าเป็นสมัมาสมาธมินัจะเขา้แบบนัน้ 

พอมนัเป็นปีต ิ มนัออกไปรบัรู้ พุทโธต่อเนื่องไปๆ พุทโธต่อเนื่องจนมนัเป็น

ความจรงิขึ้นมา ถ้าเป็นความจรงิขึน้มามนักเ็ป็นของมนัขึน้มา นี่พูดถงึว่าถ้าปฏบิตัิ

จรงิ ท าจรงิหรอืท าเล่นล่ะ 

ทนีี้เขาบอกว่า เวลาไดฟั้งธรรมของหลวงพ่อแลว้ “เล่นปฏบิตัธิรรม” ผมกถ็อืเป็น

คตธิรรมสอนใจนะครบั 

ใช่ เพราะเวลาถามมา ถามเรื่องเกดิดบั มนัมเีรื่องเกิดดบั เรื่องต่างๆ มนัเป็น

แนวทางปฏบิตัทิีโ่ลกเขาก าลงัตื่นเตน้ โลกเขาคดิว่าในการปฏบิตั ิ องคส์มเดจ็พระ

สมัมาสมัพุทธเจา้บอกพระอานนท์ไว ้ “บอกบรษิทั ๔ ปฏบิตับิูชาเราเถดิ อย่าบูชาเรา

ดว้ยอามสิเลย” 

พวกเรำกอ็ยำกปฏิบติับูชำกนั แล้วมนัมรี่องมีรอย หลวงปู่ เสำร ์

หลวงปู่ มัน่ ครบูำอำจำรยเ์รำ ท่ำนปฏิบติัมำ ท่ำนประสบควำมส ำเรจ็

ของท่ำนมำ ท่ำนประสบควำมส ำเรจ็ วิมตุติสุขตำมควำมเป็นจริงของ

ท่ำน ท่ำนมีชีวิตอยู่ด้วยเป็นแบบอย่ำง มีชีวิตอยู่โดยท่ีไม่ติดในโลก ท่ำน

มีชีวิตอยู่แบบเหนือโลก หลวงปู่ มัน่ท่ำนอยู่ในป่ำตัง้แต่ตรสัรู้ ตัง้แต่
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เทศนำว่ำกำร ตัง้แต่นิพพำน ท่ำนอยู่ในป่ำมำตลอด ท่ำนอยู่เป็นคติ

ธรรม ท่ำนอยู่เป็นแบบอย่ำง 

เพราะมคีรูบาอาจารย์ท่านปฏบิตัปิระสบความส าเร็จมา ประสบความส าเรจ็มา 

เวลาท่านวางแนวทางขอ้วตัรปฏบิตัมิา มคีรูบาอาจารยท์่านปฏบิตัสิมความปรารถนา 

ตามครูบาอาจารยไ์ปเป็นครูบาอาจารยข์องเรา ฉะนัน้ สงัคมกต็ื่นเตน้ สงัคมกป็ฏบิตั ิ

เพราะถ้าไม่มใีครประพฤตปิฏบิตัสิมควรแก่ธรรม ไดคุ้ณธรรมมา เราจะไม่กลา้

ประพฤตปิฏบิตักินั 

เราปฏบิตั ิ เราล้มลุกคลุกคลาน แต่ว่ามคีรูบาอาจารยท์่านปฏบิตัิจนเป็น

แนวทาง จนมคีนเชื่อมัน่ขึน้มา เรากป็ฏบิตัติามกนั ปฏบิตัติามจนสงัคมเขาเชื่อมัน่ 

สงัคมเชื่อมัน่ สงัคม ค าว่า “สงัคม” สงัคมเกิดจากอะไร สงัคมเกดิจากมนุษย์รวมกนักเ็ป็น

สงัคม แลว้มนุษย ์สงัคม กระแสสงัคมก็ข่าวลอื แล้วความจรงิล่ะ ปฏบิตัจิรงิอยู่ไหนล่ะ 

ปฏิบติัจริงมนัต้องมีครบูำอำจำรยท่ี์รู้จริง ถ้ำรู้จริง เวลำปฏิบติั ครู

บำอำจำรย ์ หลวงปู่ มัน่เวลำท่ำนแก้ลูกศิษยล์ูกหำนะ กำรแก้จิตๆ แก้

เฉพำะตน ถ้ำใครปฏิบติัไปแล้วมีติดขดัใดๆ แก้เฉพำะจิตดวงนัน้ เพรำะ

มนัเป็นอปุสรรคเฉพำะดวงจิตดวงนัน้ 

สงัคม สงัคมรวมขึ้นมาเป็นกระแสสงัคม สงัคมรวมกนัเป็นกระแสสงัคมก็เชื่อ

กนัไปตามๆ กนั เชื่อตามๆ กนักเ็ลยลอยลม ลอยลมกเ็ลยเล่นปฏบิตัธิรรมกนั พอเล่น

ปฏบิตัธิรรม แลว้ใครเป็นคนชีถู้กชีผ้ดิล่ะ ใครเป็นคนชีถู้กชีผ้ดิ 

แต่ถ้าเราจะชีถู้กชีผ้ดิ เราตอ้งมคีรูบาอาจารยท์ี่รูจ้รงิ ครูบาอาจารยเ์ราจะชีถู้ก

ชีผ้ดิ ชีถู้กชีผ้ดิเลย เหน็ไหม เวลาเราไปปรกึษาธรรมะ ถ้าเราปฏบิตั ิครูบาอาจารยท์่าน

ฟังเฉยๆ ท่านฟังแลว้ท่านเป็นคนบอกเองว่าถูกหรอืผดิ แตเ่วลาคนถกูคนผดิ ใครล่ะ คน

ถูกคนผดิกค็อืเราคนทีป่ฏบิตัใิช่ไหม เราเป็นคนปฏบิตั ิ เราเป็นคนขวนขวายมาใช่ไหม 

เราปฏบิตัมิาแล้วเรากต็อ้งเอาความเป็นจรงิของเราเสนอท่าน แลว้ท่านจะบอกว่า ถ้า
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ถูก ท่านจะส่งเสรมิ ถูก ท่านจะใหอุ้บาย ถูก ท่านจะกระตุน้ใหเ้ราท าใหม้ากขึ้น ถ้าผดิ 

ถ้าผดิ ท่านจะเสนออุบาย 

ถ้าบอกว่าผดิเลย เรากเ็กดิทฏิฐ ิผดิไดอ้ย่างไร ปฏบิตัไิป เวลาเหน็ เหน็จรงิไหม 

จรงิ แต่ความเหน็นัน้ไม่จรงิ แล้วไม่จรงิ จะบอกกนัอย่างไรล่ะ ท่านมอุีบาย ครูบา

อาจารยท์ีป่ฏบิตัทิ่านมอุีบายว่าท่านจะเสนอวธิกีาร เสนออุบายใหเ้ราลองปฏบิตั ิ ให้

เทยีบเคยีง ถ้าเราเหน็จรงิ เราปล่อยเลย แต่ถ้าเรายงัไม่เหน็จรงิอยู่นะ มนักย็งัตดิขดั

อยู่อย่างนัน้น่ะ 

นี่พูดถงึว่า ใครชีถู้กชีผ้ดิใช่ไหม ฉะนัน้ สิง่ที่ว่าเอามาเป็นคตธิรรมน่ีถูกตอ้ง 

ฉะนัน้ “การท าสมาธ ิผมนัง่ขดัสมาธเิพชรนะครบั” 

นัง่ขดัสมาธเิพชร มนัอยู่ทีค่นชอบ บางคนกน็ัง่สมาธิราบ บางคนนัง่ขดัสมาธิ

เพชร บางคนกเ็ดนิจงกรม อิรยิาบถ ๔ ท าสิง่ใดกไ็ดใ้หม้นัเป็นจรงิขึน้มา 

ฉะนัน้ เวลานัง่ขดัสมาธเิพชรแลว้เราพจิารณากาย ผม ขน เลบ็ ฟัน หนัง 

เรื่องต่างๆ เป็นตน้ พจิารณาไปสกัพกัหนึ่ง จติมนักส็งบได้ 

ถ้าสงบได ้ อนัน้ีมนัเป็นเหมอืนกบัเราพจิารณา เกสา โลมา นขา ทนัตา ตโจ 

เราพจิารณาผม ขน เลบ็ ฟัน หนัง หรอืเราก าหนดพุทโธ สิง่นี้คอืค าบรกิรรม หรอืปัญญา

อบรมสมาธ ิถ้าผม ขน เลบ็ ฟัน หนัง เราพจิารณาของเราไป แลว้ถ้าไม่ได ้ก าหนด

พุทโธไป ก าหนดพุทโธๆ ต่อเน่ืองกนัไป ถ้าพุทโธต่อเน่ือง 

พุทโธไว ้ทิ้งไม่ได ้ เพราะทิ้งแลว้ พอทิ้งปับ๊ จติมนัหายไปเลย ถ้าหายไปเลย

นะ มนัขาด พอมนัขาดไป ขาดสตไิปมนักล็อยลม มนัจบัตอ้งไม่ได ้ ฉะนัน้ ตอ้งมสีต ิ

แลว้ก าหนดพุทโธไวช้ดัๆ นี่ถูก 

ทนีี้พอก าหนดพุทโธๆ พุทโธ ก าหนดไปท าไม ท าไมตอ้งท าความสงบ 

ท าความสงบกเ็หมอืนเรามจีอบมเีสยีม เรากขุ็ดเอาไดแ้ต่พืน้ดนิ ขุดเอาไดแ้ต่

ทีแ่หง้ มนัจะท าพอไดบ้า้งกขุ็ดไดต้ื้นๆ จติเรามนัยงัตื้นเขนิ จติตื้นเขนิมนักเ็หมอืนจติ

ปกต ิจติสามญัส านึก 
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แต่ถ้าจติมนัอยู่ทีไ่หน กเิลสมนัอยู่ที่ไหน กเิลสมนัอยู่ทีจ่ติใตส้ านึก ถ้ากเิลส

มนัอยู่ทีจ่ติใตส้ านึก เวลาเราก าหนดพุทโธๆ จติมนัลงไปสู่ตวัของจติ จติเดมิแท ้ พอ

จติเดมิแท ้ถ้ามนัเกดิปัญญา มนัเกดิปัญญาตรงนัน้ ปัญญาเกดิจากจติ 

ปัญญาไม่ได้เกิดจากสมอง สมองมนัเรยีนมา ศกึษามา ศึกษาธรรมขององค์

สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้มา มนัคาดมนัหมายไปทัง้นัน้น่ะ เพราะมนัส่งออก แต่

เวลาไปเกดิทีจ่ติ จติ พลงังานส่งไปทีส่มอง สมองนี่ศนูยร์วมประสาท ประสาทมนัก็คดิ 

แต่ถ้าจติมนัคดิเองล่ะ ปฏสินธจิติ จติมนัคดิขึน้เอง ปัญญาเกดิจากจติ ไม่ใช่

ปัญญาเกดิจากสมอง ปัญญาเกดิจากสมองมนัตอ้งเทยีบเคยีง ปัญญาเกดิจากจติมนั

เป็นปัจจุบนั ถ้าจติสงบแลว้พอเกดิจากจติ จติมนัน้อมไป มนัจะรูข้องมนั แลว้พอ

พุทโธๆ พุทโธจะเขา้ไปตรงนัน้น่ะ พุทโธไปเรื่อยๆ 

ทนีี้พุทโธแลว้ “พุทโธก าหนดมนัชดัขึน้ ชดัขึน้ตรงใต้ลิ้นป่ี ตรงใตส้ะดอื” 

สะดอื ลิ้นป่ี มนัก็เป็นกาย จติมนัก็ออกรบัรูน่้ะ ก าหนดทีส่ะดอื ก าหนดชดัๆ 

เขา้ไป มนัจะหดเข้ามาเอง มนัหดเข้ามา พุทโธๆๆ เราพุทโธ ก าหนดพุทโธไปเรื่อยๆ 

พุทโธเป็นพุทธานุสต ิจติมนัก าหนดพุทโธ เราก าหนดพุทโธ เพราะจติเป็นคนก าหนด จติ

เป็นนามธรรม พอพุทโธเป็นพุทธานุสต ิ พุทธานุสตทิ าใหจ้ติมนัทวนกระแสกลบั พอ

ทวนกระแสกลบั พุทโธๆ พุทโธจนพุทโธไม่ได ้

ท าไมมนัถงึพุทโธไม่ไดล้่ะ 

พุทโธไม่ได้ มนัเกี่ยวกบัสะดอืไหม พุทโธไม่ได้ มนัเกีย่วกบัลิ้นป่ีไหม พุทโธ

ไม่ได ้มนัเกี่ยวกบักายไหม 

ไม่เห็นเกี่ยวเลย มนัไม่เกี่ยวอะไรกบักายทัง้สิน้ ถ้าเราพุทโธไปเรื่อย พุทโธๆ พุท

โธจนมนัพุทโธไม่ได ้พุทโธไม่ไดค้อืตวัของมนัไง แลว้ตวัของมนั ตอนนัน้มนัจะรูช้ดัเลย 

อ๋อ! อ๋อ! เองเลยล่ะ นี่ท าจรงิ ถ้าท าเล่นมนักเ็ล่นๆ กนัไป ถ้าท าจรงิมนักเ็ป็นจรงิ 

นี่พูดถงึ “แลว้ถ้าก าหนดลมหายใจไปเรื่อยๆ ลมหายใจมนัเบาบางไป พอสกั

นิดหนึ่ง ลมหายใจกลบัมาอกี แลว้กอ็ยู่อย่างนี้” 
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ลมหายใจกลบัมาอกีเพราะมนัหยาบ ตอ้งก าหนดลมหายใจชดัๆ ลมหายใจมนั

จะเบา ถ้าค าว่า “หายไป” นี่เราอยากใหม้นัหาย มนัจะเขา้สู่ท าเล่น เพราะท าเล่นมนัการ

คาดหมาย พอเราก าหนดพุทโธ พอพุทโธมนัจะหายไป เวลาพุทโธๆ มนัเลอืนรางไป 

มนักจ็ะหายไป 

ถ้าเราพุทโธชดัๆ มนัจะหายไปตามขอ้เทจ็จรงิ ตามขอ้เทจ็จรงิหมายความว่า

อะไร หมายความว่าค าบรกิรรมมนัจะละเอียดเขา้ไปสู่เนื้อจติ พอเน้ือจติ จติมนัเสวย จติ

มนัคดิ จติมนัคดิ มนัถงึคดิพุทโธ จติมนัรบัรู ้มนัถงึเสวยความสุขความทุกข์ 

ถ้าจติมนัอยู่โดยตวัของมนัเองล่ะ จติมนัไม่เสวยล่ะ จติมนัไม่คดิ จติมนัไม่พูด

ล่ะ จติมนัไม่รบัรู ้ มนัจะเป็นอะไรล่ะ ฉะนัน้ มนัจะเป็นอย่างนี้ไดอ้ย่างไรล่ะ มนัจะเป็น

อย่างนี้ไดต้่อเมื่อเราพุทโธเขา้ไป พุทโธต่อเน่ือง พุทโธเขา้ไป มนัจะรูม้นัจะเหน็ของมนั

เอง มนัจะลงขนาดไหน มนัจะวูบวาบขนาดไหน พุทโธไวเ้ฉยๆ พอเข้าไปมนัจะแกต้รงนี้

ไง แกท้ีว่่า เดีย๋วมนักเ็บา เดีย๋วมนักห็ายไป เดีย๋วก็กลบัมาอกี มนัเป็นอยู่อย่างนี้ แลว้

จะพฒันาอย่างไร 

การพฒันา พฒันาคอืความช านาญ ธรรมทัง้หลายมาแต่เหตุ ถ้าเรามเีหตุของ

เรา เราพฒันาของเราต่อเนื่องกนัไป เดีย๋วมนัจะเข้ามาเอง แลว้ไม่ตอ้งไปคน้หาทีไ่หน

นะ ไม่ใชถ่ามหลวงพ่อมาแลว้ เล่นปฏบิตัธิรรม แลว้พอหลวงพ่อแนะน าอย่างนี้แลว้ 

เดีย๋วจะถามอกีว่า แล้วแนะน าอย่างนี้แลว้ท าอย่างไรต่อ 

แนะน าแลว้เราตอ้งปฏบิตัก่ิอน ปฏบิตัใิหม้นัไดจ้รงิขึน้มา ถ้าเราปฏบิตัขิอง

เรา ท าความจรงิขึน้มา เราปฏบิตัขิองเรา ปฏบิตั ิพุทโธไปเรื่อยๆ พุทโธไปเรื่อยๆ ห้าม

ทิ้งพุทโธ หลวงปู่ มัน่ส ัง่ไว้ หา้มทิ้งผู้รู้ หา้มทิ้งพุทโธ เกาะพุทโธไว้ มนัจะหยาบมนัจะ

ละเอยีด เดีย๋วจะรู้ของมนัไป แลว้ถ้ามนัจะพฒันาไปอย่างไรล่ะ 

มนัจะพฒันาไปเพราะจติมนัสงบแลว้ พอจติมนัมกี าลงัแลว้ออกพจิารณาให้

เหน็กาย เหน็เวทนา เหน็จติ เหน็ธรรม 
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เหน็ธรรม เหน็ความหงุดหงดิ เหน็การปฏบิตัยิาก เหน็การปฏบิตั ิ นัง่ขดัสมาธิ

เพชรแลว้มนัล าบาก เวลาคนอื่นเขานัง่ขดัสมาธริาบ เราท าไมไม่ท าแบบเขา แลว้ท า

แบบเขาจะไดไ้ม่ได้ 

ไอท้ าแบบเขาๆ แบบอะไร แบบเขาคอืแบบท าเล่นใช่ไหม แบบเขาคอืเล่น

ขายของ แต่แบบเรา เราขดัสมาธเิป็นอยู่แลว้ เราตอ้งท าใหม้ากขึน้ หนักขึน้ไปอกี 

หนักขึน้ไปเพื่ออะไร หนักขึ้นไปเพื่อไม่ใหก้เิลสมนัต่อรอง กเิลสในใจเรามนัจะต่อรอง 

เราตอ้งหนักขึน้ ท าใหม้นัมัน่คงขึน้ ท าใหม้นัดขีึน้ หนักมากขึน้ 

“แลว้มนัจะพฒันาไปอย่างไรถงึจะเป็นวปัิสสนาละกามฉันทะ” 

วปัิสสนาหมายถงึว่า จติมนัสงบแลว้มนัออกเหน็ ออกเหน็กาย เหน็เวทนา 

เหน็จติ เราจะรูเ้อง 

เรากนิขา้วเปล่า เราตกัขา้วเปล่ากนิ เรารูไ้หมว่าขา้วเปล่ารสชาตเิป็นอย่างไร 

เราตกัแกงเผด็กนิ เราจะรูไ้หมว่าแกงเผด็มนัมรีสชาตอิย่างใด นี่กเ็หมอืนกนั ท า

สมัมาสมาธ ิถ้ามนัสงบแลว้เราจะรูว่้าเราสงบอย่างไร 

แต่เวลาเราไปกนิแกง แกงเผด็มนัมรีสเผด็ มนัมรีสมนั มนัมรีสขื่นรสอะไร 

เพราะอยู่ทีแ่กงอะไร นี่กเ็หมอืนกนั จติมนัเหน็กาย เหน็เวทนา เหน็จติ เหน็ธรรม มนั

รสอะไร วปัิสสนามนัจะเป็นตรงนี้ไง ตรงทีเ่วลาจติ ถ้าเราพจิารณาโดยปัญญาอบรม

สมาธ ิพจิารณากาย พจิารณาเวทนา พจิารณาจติ พจิารณาธรรมเหมอืนกนั พจิารณา

แบบนี้เป็นปัญญาอบรมสมาธ ิ

แบบทีว่่า “กระผมนัง่ขดัสมาธเิพชรนะครบั แลว้ผมพจิารณาผม ขน เลบ็ ฟัน 

หนัง กระดูก เลือด ต่างๆ เอน็ ไขข้อกระดูก” 

ไอน้ี่มนัพจิารณาโดยสามญัส านึก สามญัส านึกคอืปัญญาอบรมสมาธ ิ อย่างนี้

รสชาตไิม่ม ีรสชาตไิม่ม ี

แต่ถ้าจติมนัสงบแลว้นะ มนัไปเหน็กาย เหน็ผม ขน เลบ็ ฟัน หนัง เหน็เหมอืนกนั

นี่แหละ แต่มรีสชาต ิ เพราะมนัเป็นแกงเผด็ มนัเป็นแกงเผด็ มนัเป็นมสัมัน่ มนัเป็นผดั

กะเพรา มนัมรีสชาตขิองมนั ถ้ารสชาตขิองแกงกบัรสชาตขิองขา้วสุกแตกต่างกนั 
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รสชาตขิองขา้วสุกคอืสมาธ ิสมาธนิี่รสชาตอินัหนึ่ง เวลาปฏบิตัธิรรม รสของธรรมชนะ

ซึ่งรสทัง้ปวง ธรรมรส รสของธรรม แลว้รสของธรรมเป็นอย่างไร 

ฉะนัน้ เวลาถ้ามนัพฒันาไปแลว้ จติสงบแลว้ออกฝึกหดัใช้ๆ  ถ้าจติสงบแลว้ 

ถ้าออกฝึกหดัใชค้อือะไร 

นึกในสมาธ ิ เขาเรยีกว่าร าพงึ จตินี้ร าพงึไป มสีตริ าพงึไป ร าพงึใหเ้หน็กาย 

เหน็เวทนา เหน็จติ เหน็ธรรม มนัจะสะดุง้เลยล่ะ นี่คอืการพฒันาการของมนั ถ้ามนั

จากสมาธสิู่วปัิสสนา 

“แลว้ถ้ามนัจะละกามฉันทะไดไ้หมครบั” 

กามฉันทะ กามราคะ มนัอยู่ขา้งหน้านู่น 

ในแนวทางปฏบิตั ิ ทุกๆ คนบอกว่าอยากจะพจิารณาอสุภะ อยากจะละกาม

ราคะ เพราะธรรมดาโลกนี้เป็นของคู่ ระหว่างคู่ สิง่ทีเ่ป็นของคู่มนัจะดูดเขา้หากนั 

ฉะนัน้ เราอยากจะเป็นพรหมจรรย ์ เราอยากจะละ ทุกคนก็อยากจะละตรงนี้ ถ้าละตรงนี้

ได ้ต้องพจิารณากายไปนี่แหละ 

การละกามฉันทะคอืการพจิารณากายก่อน พจิารณากายใหเ้ห็นสกักายทฏิฐิ 

ความเหน็ผดิในกาย พจิารณากายซ ้าเข้าไปจนเห็นความเป็นจรงิว่ากายกบัจติมนัแยก

จากกนั โลกนี้ราบไปหมด นี่เป็นสกทิาคาม ี แลว้ถ้ามนัต่อเน่ืองไปมนัจะเหน็อสุภะ ถ้า

เหน็อสุภะ มนัจะละกามราคะ ถ้าละกามราคะแลว้ มนักล็ะเศษส่วนของกามราคะ

ต่อเน่ืองขึน้ไป แลว้มนักจ็ะไปเหน็ตอของจติ ไปเหน็ภวาสวะ เหน็ภพ 

ถ้าเหน็ภพ เหน็ภพ รูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธจัจะ อวชิชา สงัโยชน์เบื้อง

บน รูปราคะ อรูปราคะ รูปฌาน อรูปฌาน เหน็ไหม รูปราคะ อรูปราคะ มานะ มานะ ๙ 

อุทธจัจะ อวชิชา มนัสงัโยชน์เบื้องบน ๕ ตวั แต่ละเอยีดลกึซึ้ง ถ้าละอนันัน้มนัเป็นอกี

เรื่องหนึ่ง 

“แลว้มนัจะไปละกามฉันทะไดห้รอืไม่” 

การจะละกามฉันทะ กามฉันทะ กามราคะ เราคดิว่าจะละตรงนัน้ ถ้าละตรงนัน้ 

เราพยายามจะต่อสูต้รงนัน้ 
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แต่ถ้าเรากลบัมานะ สรรพสิง่ทุกอย่างนี้เกดิบนร่างกายนี้ การปฏบิตัเิริม่ตน้ 

การพจิารณากาย ถ้าเหน็กายนะ เราแยกแยะนะ เราแยกแยะ แยกแยะเป็นไตรลกัษณ์ 

มนัจะพจิารณาของมนัไป อนัน้ีมนัเป็นบุคคล ๔ คู ่ ทีใ่นการปฏบิตัมินัจะเดนิกา้วหน้า

ต่อไป นี้คอืการท าจรงิ การท าจรงิมนัจะรูจ้รงิเหน็จรงิไปตามขัน้ตอนของมนั 

ถ้าท าเล่นๆ เรากอ็ธบิายมาตัง้แตต่น้ เราเหน็สงัคมมกีารท าเล่นกนั การท าเล่น

กนั ฉะนัน้ เวลาเขยีนปัญหาเขา้มาถามเรา การเขยีนปัญหาถามเรา ถ้ามนัท าเล่นมา 

ถ้าเราตอบปัญหานัน้ไป เขากจ็ะบอกว่าเราเห็นด้วยกบัการท าเล่น 

ฉะนัน้ กำรท ำเล่น เล่นปฏิบติัธรรม เรำเหน็ว่ำกำรปฏิบติัธรรม

ดีกว่ำคนท่ีไม่ปฏิบติั ดีกว่ำคนไม่สนใจในศำสนำ เขำมำสนใจศำสนำก็

เป็นส่ิงท่ีดีงำมแล้ว ถ้ำเขำปฏิบติัเพ่ือเป็นท ำเล่น เพื่อควำมสบำยใจของ

เขำ นัน่กเ็ป็นอ ำนำจวำสนำของเขำ แต่ถ้ำจะปฏิบติัจริง แล้วรู้จริง มนัก็

ต้องท ำควำมเป็นจริง ท ำควำมเป็นจริง 

ในพระพุทธศาสนามนัมคีวามจรงิอยู่ ในพระพุทธศาสนามนัมผีูรู้จ้รงิอยู่ 

ฉะนัน้ ความรูจ้รงิ ความปฏบิตัจิรงิ มนัตอ้งท าตามความจรงิมนัถงึจะเหน็จรงิ ถ้าท า

เล่นมนักไ็ดข้องเล่น แต่มนักเ็ป็นอ านาจวาสนา ท าเล่นกไ็ดแ้ค่นัน้ เพราะเขาสร้าง

วาสนามาแค่นัน้ 

ฉะนัน้ สิง่ทีว่่า “การปฏบิตันิี้มนัจะละกามฉันทะไดไ้หมครบั” 

กำรปฏิบติั จำกพ้ืนฐำนเบสิกข้ึนไป ถ้ำท ำถกูต้องดีงำมข้ึนไป ละได้

แน่นอน เพียงแต่เรำจะมุมำนะท ำจริงท ำจงัได้ขนำดนัน้หรือไม่ เรำจะมี

ควำมมุมำนะ มีควำมวิริยอตุสำหะ มีควำมพยำยำมของเรำ ท ำไป มนั

ต้องท ำได้ ท ำได้ ผู้ใดปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม ฉะนัน้ ส่ิงท่ีท ำๆ ไป

นัน้มนัเป็นประโยชน์กบัเรำแล้ว 

“หรอืบางครัง้มนัเหมอืนไปสมัผสัพลงังานที่อยู่ในตวัคอยขบัเคลื่อนลมหายใจอยู่

อย่างนัน้เรื่อยๆ ภายในสมาธคิรบั” 
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ถ้ามนัไปรบัรูอ้ะไร มนัเป็นรสของธรรม ถ้าจติมนัสงบแลว้ ผลของมนัคอื

ความสุข เหน็ไหม ถ้าจติสงบแล้ว ถ้าเป็นสมาธแิลว้ ไปรบัรู ้ รบัรูม้นัเป็นความสุข 

ความสุขมนัเกดิขึน้น่ะ 

ถ้าความทุกขม์นัเกดิขึน้ เวลาปฏบิตัไิปแลว้มนัไม่รบัรูอ้ะไร มนัต่อตา้น มนัขบั

ดนั อนันัน้ก็เป็นความเครยีด เป็นความทุกข์ นัน่เรื่องกเิลส กเิลสเวลามนัดนัออกมาก็

เป็นเรื่องหนึ่ง 

เวลาจติมนัสงบเขา้ไปแลว้มนัไปรบัรู้ เหน็ไหม “พอจติมนัสงบ บางครัง้ไป

สมัผสัพลงังานทีอ่ยู่ในตวัคอยขบัเคลื่อนกบัลมหายใจอยู่” 

อนันัน้วางใหห้มด อะไรทีม่นัมาหลอกมาล่อ วางทัง้นัน้น่ะ พุทโธต่อเนื่องไป 

พุทโธใหจ้ติมนัสงบเขา้ไป จติสงบแลว้ ออกจากพุทโธแลว้เราจะฝึกหดัใชปั้ญญา เรา

ฝึกหดัใชปั้ญญาของเราไป 

ฝึกหดัใชปั้ญญา ปัญญาตอ้งฝึกหดั ถ้าปัญญาไม่ฝึกหดั ไม่เกดิขึน้มาได้ จติ

สงบแล้วฝึกหดัใชปั้ญญา ถงึไม่เหน็กายกน็ึกเอา ใหพ้จิารณากาย นึกถงึชวีติ นึกถงึชวีติ

ของเรา นึกถงึความทุกขข์องเรา นึกขึน้มาแลว้ปฏบิตัขิองเราต่อเนื่องไป อนันัน้คอื

ฝึกหดัใชปั้ญญา มนัยงัไม่เป็นสตปัิฏฐาน ๔ มนัยงัไม่เหน็กาย เหน็เวทนา เหน็จติ เหน็

ธรรมตามความเป็นจรงิ เพราะจติมนัสงบแลว้มนัเหน็นัน่เป็นอกีเรื่องหนึ่ง แต่ขณะที่

เราฝึกหดักฝึ็กหดัของเราต่อไป ฉะนัน้ มนัฝึกหดัได้ 

“เวลามนัสมัผสัความรูส้กึจากภายใน ขอหลวงพ่อเมตตาธรรมดว้ยครบั” 

เมตตาธรรมกป็ฏบิตัก่ิอนเนาะ ปฏบิตัใิหไ้ดผ้ล ปฏบิตัขิองเรา เพราะปฏบิตัิ

ธรรมสมควรแก่ธรรม เราเป็นมนุษยเ์กดิมาพบพระพุทธศาสนา เราตอ้งมอี านาจวาสนา 

เราถงึสนใจใฝ่ใจในการปฏบิตั ิถ้าสนใจใฝ่ใจในการปฏบิตัแิลว้ เราปฏบิตัเิพื่อคุณธรรม 

ปฏบิตับิูชาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ แตใ่หใ้จเรามธีรรมขึน้มา มนัจะเป็นธรรม

ของเรา จบ 

นี่ค าถามสด 

ถำม : ๑. ขอใหห้ลวงพ่อช่วยแนะน าขอ้ธรรมการรูจ้กัประมาณตน ความพอด ี
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๒. ขณะนี้หนูป่วยเป็นโรคระบบประสาท กลา้มเนื้อไม่แขง็แรง เห็นคนอื่นเดนิ

จงกรม แต่หนูจะพกัได้ในการเดนิจงกรม นัง่สมาธเิป็นบางครัง้ จะเป็นการเอนหลงัไปกบั

พืน้ ซึ่งจะเหมอืนหนูขีเ้กยีจหรอืเปล่า 

ตอบ : อนัน้ีพูดถงึความพอด ี ความพอดนีี้พอดอีนัหนึ่งนะ ความพอด ี ในหลวงบอก

เศรษฐกิจพอเพยีง ความพอเพยีงของคน เศรษฐี ความพอเพยีงของเศรษฐ ี เศรษฐเีขามี

เงนิทุนของเขา เศรษฐเีขาจะท าธุรกจิของเขา เขาท าตน้ทุนของเขา เขาใชเ้งนิเยน็ของ

เขา นี่ในความดขีองเขา คนชัน้กลาง คนชัน้กลางกท็ าความดขีองคนชัน้กลาง ความ

พอดขีองคนชัน้กลาง คนขีทุ้กขข์ีย้าก เรากท็ าตามก าลงัของความขี้ทุกขข์ี้ยากของเรา 

ความพอดมีนัมหียาบ มกีลาง มลีะเอยีด มนักต็่อไป 

นี่กเ็หมอืนกนั ความพอดขีองเรากค็วามพอดขีองเรา เรากต็ัง้จติใจของเรา ตัง้

จติใจของเรา ใหม้สีตปัิญญารกัษา รกัษาความพอดขีองเรา นี่คอืความพอด ีฉะนัน้ ความ

พอดแีลว้จะเขา้ไปสู่ขอ้ที ่ ๒ คอืว่า ถ้าเราเป็นโรคระบบประสาท เรื่องกลา้มเนื้อไม่

แขง็แรง 

กลา้มเนื้อไม่แขง็แรง เรากน็ัง่ได ้ อย่างเช่นเขาบอกว่า เวลานัง่สมาธ ิ เขาต้อง

นัง่ขดัสมาธ ิ สมาธริาบ สมาธเิพชรกแ็ล้วแต่สมาธ ิ แล้วถ้าคนมนัพกิารมนันัง่สมาธไิม่ได้ 

มนัจะท าสมาธไิดไ้หม คนพกิาร แขนขาเขาไม่ได้ 

ไม่ได ้ เขากน็ัง่ห้อยเทา้กไ็ด ้ เพราะในการท าสมาธ ิ เดนิจงกรม นัง่สมาธ ิมนั

แตกต่างกนั เดนิจงกรม นี่กริยิาของการเดนิ นัง่สมาธกิท็่านัง่สมาธ ิคนเราพกิาร เขาก็

นัง่กไ็ด ้ เขานอนกไ็ด ้ ไม่มปัีญหา เพราะการปฏบิตัเิขาไม่ไดป้ฏบิตัเิพื่ออวดว่าร่างกาย

ใครจะสวยงามกว่ากนั เขาปฏบิตัเิพื่อความสงบของใจ เขาปฏบิตัเิพื่อคุณงามความด ี

ฉะนัน้ ถ้าเรามโีรคประจ าตวั ในเมื่อมนัเดนิจงกรมไม่ได้ เรากน็ัง่ อา้ว! ทีว่่า

บางทนีอนราบไปกบัพืน้ 

นอนราบไปกบัพืน้ กน็อนภาวนากไ็ด ้ อริยิาบถ ๔ เป็นอะไรไป เพราะอะไรรู้

ไหม เพราะถา้ร่างกายเราไม่แขง็แรง เหน็ไหม คนทีร่่างกายแขง็แรง จติใจของเขาก็ไม่
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วติกกงัวล เขาภาวนาของเขา เขาอาจจะภาวนาราบรื่นกไ็ด ้ เขาอาจจะภาวนายากก็ได ้

ถ้าจติใจเขาแขง็กระดา้ง 

แต่ถ้าจติใจของเรา ถ้าเราตอ้งการภาวนา แต่เรามเีรื่องกลา้มเนื้อไม่มแีรงอย่าง

นี้ กลา้มเนื้อไม่มแีรง เหน็ไหม เราภาวนาเพื่อหวัใจของเรา ยิง่กลา้มเนื้อ ระบบประสาท 

กลา้มเนื้อไม่มแีรงยิง่ดใีหญ่ ใหเ้หน็โทษของมนั ร่างกายนี้เป็นรวงรงัของโรค มโีรค

ประจ าตวัทุกๆ คน มมีากมนี้อยอยู่ทีค่นมบีุญมกีรรมขนาดไหน ฉะนัน้ ถ้าร่างกายของ

เรามโีรคประจ าตวัอยู่แลว้ เรายงัประมาทกบัชวีติอยู่อีกไหม นี่เวลาเจบ็ไขไ้ดป่้วยขึน้มา

มนับบีคัน้มา ท าไมเราไม่หาทางออก 

เวลาเจบ็ไขไ้ดป่้วยขึ้นมากไ็ปหาหมอ หมอเขารกัษาเรื่องสรรีะของเรา เรื่อง

ร่างกายของเรา แต่จติใจของเรา ธรรมโอสถจะรกัษาเรา หมอรกัษาเราไม่ได้ 

หมอใหก้ าลงัใจนะ หมอเขาบอกว่าหาย ท าทเีดยีวหาย หมอจะใหก้ าลงัใจ

ตลอดแหละ เพื่อใหก้ าลงัใจเขม้แขง็ ถ้าก าลงัใจเขม้แขง็ หมอกร็กัษาง่ายขึน้มา เพราะ

ก าลงัใจมนัจะกระตุน้ใหร่้างกายไม่อ่อนแอจนเกนิไป ฉะนัน้ เวลาหมอ หมอกใ็ห้

ก าลงัใจ 

แต่ส าหรบัเรา เราเองเราเป็นนักปฏบิตั ิ เราเป็นนักปฏบิตั ิ หมอไม่ตอ้งให้

ก าลงัใจเราเลย เรามปัีญญาขึน้มา เราจะเหน็เลย กายนี้เป็นรวงรงัของโรค แลว้

ร่างกายมนัเป็นโรคอยู่แลว้ แลว้จติใจจะเป็นโรคดว้ยไหม 

ถ้าจติใจเป็นโรคกน็ี่ไง “หนูจะเป็นคนขีเ้กยีจไหม” 

ถ้าเป็นคนขีเ้กยีจเขากไ็ม่ภาวนา ถ้าเป็นคนขีเ้กียจ นี่เจบ็ คนป่วย คนป่วยตอ้ง

จา้งพยาบาล ๒ คน ขนาบซ้าย ขนาบขวา กฉั็นเป็นคนป่วย อา้ว! คนป่วยกต็อ้งจา้ง

พยาบาลมาดูแล แต่ถ้าฉันปฏบิตัธิรรม อย่างนี้เป็นคนขีเ้กยีจไหม 

เพราะอะไรรูไ้หม เพราะกเิลสมนัเอาทัง้ขึน้ทัง้ล่อง เวลาขาขึน้ ขาขึน้จะปฏบิตัิ

มนักว็ติกกงัวล เวลาจะไม่ปฏบิตัมินักว่็ามนัขีเ้กยีจไง เวลาทัง้ขึน้ ขึน้มนักห็ลอก จะไม่

ท ามนักห็ลอก กเิลสมนักนิทัง้ขึน้ทัง้ล่องเลย แลว้ปัจจุบนัท าอย่างไรล่ะ ปัจจุบนัท า

อย่างไร 
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ปัจจุบนั ร่างกายนี้ยกใหห้มอ หมอกดู็แล อยู่ในความดูแลของแพทย ์ แพทย์

แนะน าอย่างไร ใหป้ระสาท ใหก้ลา้มเนื้อมนัแขง็แรงขึน้มา ถ้าแขง็แรงขึน้มามนักด็ขีึ้น

ในทางการแพทย์ 

แต่ถ้าจติใจเราล่ะ จติใจเราถ้ามนัจะทรุดมนัจะโทรมขึน้ไป เราก็ดูแลของเรา

อยู่แลว้ ถ้าจติใจมนัไม่ไปกระตุน้นะ เดีย๋วมนักห็าย 

แต่จติใจไปวติกกงัวลเองนะ “อู๋ย! มนัจะเป็นอย่างนัน้แลว้ มนัจะเป็นอย่างนี้

แลว้” มนัยงัไม่เป็น เรานึกไปก่อนแล้ว จติใจไปซ ้าเตมิ ถ้าจติใจเราไม่ไปซ ้าเตมินะ มนั

กเ็ป็นอย่างนัน้ อยู่อย่างนัน้น่ะ 

ดูส ิ ดูคนเจบ็คนป่วยนอนอยู่โรงพยาบาลเตม็ไปหมดเลย คนเจบ็บางคนเขา

เขม้แขง็ขึน้มา ตอ้งหายๆ แมแ้ตไ่ม่น่าจะหายยงัหายไดเ้ลย เพราะจติใจเขาเขม้แขง็ ถ้า

จติใจเขม้แขง็นะ หมอกร็กัษาไดง่้าย ทางการแพทย ์ ยาใหไ้ปแลว้มนัใหผ้ลเตม็ตาม

จ านวนทีย่าออกฤทธิ ์แตถ่้าจติใจของเรานะ จติใจของเราวติกกงัวล มนัไปกดไวข้ีไ่ว้ ยา

มนัจะออกฤทธิไ์ม่ได้อย่างคุณสมบตัขิองมนั มนัอยู่ทีจ่ติใจของเราด้วย 

ฉะนัน้ เขาว่า ใหแ้นะน าถงึความพอด ีประมาณตน 

ถ้าความประมาณตนน่ีกบ็อกว่า “เออ! หนูป่วยเนาะ อา้ว! หนูตอ้งนอนอย่าง

ดเีลย” นี่ความประมาณตน 

เราประมาณตนของเรา ถ้าเหน็เขาเดนิจงกรม เราเหน็แลว้ เหน็ไหม คน

เหมอืนกนั แตไ่ม่เหมอืนกนั เขามา เขานัง่สมาธ ิ เขาภาวนาของเขาดว้ยก าลงั

ความสามารถของเขา ร่างกายเป็นปกต ิแลว้เขาจะรู้ไดไ้หมว่าเราป่วยหรอืไม่ป่วย ถ้า

เราป่วย เรามานัง่ภาวนาของเรานะ เขากม็คีวามสงสยัอย่างนี้ เอ๊ะ! เขามาวดั ท าไม

เขาไม่เดนิจงกรมล่ะ เขามาวดั ท าไมเขาไม่นัง่สมาธิ 

ถ้าเราบอกกนันะ บอกว่าเราเป็นคนป่วย เราท าไดแ้ค่นี้ เขาจะใหโ้อกาสเรา 

เขาจะใหก้ าลงัใจเรา เขาจะอะไร คนเรา เราเหน็แต่หน้า แต่เราไม่รูน้ี่ว่าจติใจเป็นแบบ

ใด อนัน้ีถ้าใครเจบ็ไข้ไดป่้วย เรากภ็าวนาตามก าลงัของเรา ค าว่า “ภาวนา” เจบ็ไขไ้ด้
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ป่วยมนักเ็หมอืนกบัมจัจุราชเขาตามมาแลว้ แล้วเราจะมสีมบตัอิะไร เราจะมสีิง่ใดไป

คะคานเขา 

แต่ถ้าเรามธีรรมโอสถ มจัจุราชมนัจะวิง่หนีไปเลย เพราะเรามคีุณธรรมในใจ 

ถ้าเรามคีุณธรรมในใจ เราท าสิง่ใดกไ็ด ้ ฉะนัน้ สิง่ทีว่่าความประมาณตนๆ เรา

ประมาณเอง 

เวลำเจบ็ไข้ได้ป่วยนะ เจบ็ไข้ได้ป่วยน่ีธรรมะมำแสดง เทศน์

กณัฑ์หน่ึง ธรรมะมำแสดงแล้ว เรำอยู่ในป่ำในเขำ เวลำเจบ็ไข้ได้ป่วย 

มำลำเรียข้ึนมำ ไม่มีหมอ ไม่มียำ พทุโธอย่ำงเดียว พทุโธอย่ำงเดียว 

เวลาไมเ่ป็นไข ้ เรากเ็ป็นปกตอิย่างนี้ เวลาเป็นไข ้ ไขม้นัมาจากไหน ถ้าไขม้า

จากไหน มนัเป็นเองตอ้งหายเอง นี่เป็นคตขิองเราเลย มนัเป็นมาจากไหนมนัตอ้งหาย

ทีน่ัน่ เราถ้าออกมาขา้งนอก เราถงึรกัษา 

แต่ถ้าอยู่ในป่า เพราะเราปฏบิตัอิยู่ในป่านะ อยู่ดว้ยกนั พระตายไป ๒ องค์ 

แต่คนละปี มาลาเรยีดว้ยกนัน่ี ตายต่อหน้าเลย สูก้นัอย่างนี้จนตายต่อหน้าเลย เห็น

ไหม ท าไมเขาเขม้แขง็ไดข้นาดนัน้ แลว้เราเหน็เขาตายต่อหน้า เราสลดไหม สลด แต่

พอสลดแลว้เรากม็าคดิถงึตวัเราเอง ท าไมเขาท าได ้ท าไมเราท าไม่ได ้ฉะนัน้ ต่อสูม้า

ตลอด นี่ค าว่า “ต่อสู”้ 

อนัน้ีมนัเป็นวบิากกรรมแล้ว ในปัจจุบนัมนัเป็นวบิากกรรม แลว้เราท ากรรม

สิง่ใดมามนัถงึใหเ้ราเป็นอย่างนี้ ถ้าเราท าสิง่ใดมา อนัน้ีมนัเป็นวบิากคอืผล ถ้าผลของ

มนัแลว้ เราตอ้งตัง้สตแิลว้ เพราะเราขาดสต ิ เราถงึไดส้รา้งบาปสรา้งกรรม มนัถงึมา

เป็นแบบนี้ 

ในปัจจุบนัน้ีเราเกดิมาเป็นชาวพุทธ แลว้เราเกิดมาพบพระพุทธศาสนา 

พระพุทธศาสนาสอนเรื่องอย่างนี้ สอนเรื่องเวรเรื่องกรรม เรื่องทีอ่ดตี อดตีกว็างไว ้

อนาคตยงัมาไม่ถงึ ในปัจจุบนัน้ีเราท าตรงปัจจุบนัใหด้ ีถ้ามนัหายเป็นปกตมิา อนาคต

มนัไม่มวีบิากกรรมอย่างนี้ต่อเน่ืองไป แลว้เรากไ็ม่สรา้งกรรมสิง่ใดทีใ่หม้นัเป็นทุกข์
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เป็นยากไปอกีแลว้ เราจะสร้างคุณงามความดขีองเรา สรา้งคุณงามความดขีองเรา เรา

กต็ัง้ใจท าความดขีองเรา 

เราไม่ไปน้อยเน้ือต ่าใจว่าคนอื่นเขามานี่เขาแขง็แรง เขาท าไดห้มดเลย เรา

เป็นคนอย่างนี้ แต่บอกส ิบอกว่าเราป่วย เหน็ไหม เพราะวดัที่นี่มผีูป่้วยมาอยู่ในวดันี้ 

อาศยัวดันี้กเ็ยอะมาก ถ้าป่วยแลว้นะ มนักแ็ลว้แต่ว่าเขาจะท ามากน้อยขนาดไหน ให้

ก าลงัใจกนั การใหก้ าลงัใจกนั สพฺเพ สตฺตำ เป็นสตัวร่์วมโลก สรรพสตัวท์ัง้หลาย

เป็นเพื่อนเกดิ แก่ เจบ็ ตายดว้ยกนัทัง้หมดทัง้สิน้ จงเป็นสุขๆ เถดิ จงเป็นสุขๆ เถดิ 

ฉะนัน้ เวลามาอยู่ดว้ยกนั มนี ้าใจต่อกนั 

ใครเจบ็ไขไ้ดป่้วย ถ้ารูก้นัแลว้กใ็หโ้อกาสเขา เจบ็ไขไ้ดป่้วย เดนิไปเดนิมา 

เรากช็่วยกนัดูแล แต่ถ้าใครแขง็แรง ใครเขม้แขง็ กท็ าดว้ยเตม็ทีข่องตน 

รถ รถของใครสมบูรณ์กบ็รรทุกหนักหน่อยหนึ่ง เวลาจะเดนิทาง เสบยีง

สมัภาระกใ็ส่รถทีส่มบูรณ์ รถของใครถ้ามนัไม่สมบูรณ์นักก็ไปรถเปล่าๆ กไ็ด้ ถ้ามนัยงัไม่

ไหวกเ็อาไม้ค ้าไวก่้อนใหม้นัวิง่ไปได ้ใหม้นัถงึทีก่ไ็ด้ 

รถของใครมนัสมบูรณ์ เรากบ็รรทุกของใหม้นัมากขึ้น รถใครไม่สมบูรณ์ เราก็

ช่วยกนัดูแล รถใครไปไม่ได ้อา้ว! เอารถซ้อนรถไปเลย ช่วยกนัดูแลกนั นี่พูดถงึว่าถ้า

ใจเป็นธรรม ใจเป็นธรรมมนัจะไม่มปัีญหา แต่ใจทีม่นัไม่เป็นธรรมมนัมปัีญหา 

นี่พูดถงึว่า แลว้จะท าอย่างไร เหมอืนกบัเราเป็นคนขี้เกยีจ 

ไม่หรอก อนันี้มนัเหมอืนกบัว่ามนัเป็นสมบตัเิฉพาะตน คนไม่ป่วยกจ็ะไม่รูจ้กัว่า

คนป่วยเป็นแบบใด ไอค้นป่วยหรอืกจ็ะหายจากป่วย ฉะนัน้ ความป่วยไข ้ โลกน้ีเป็น

รวงรงัของโรค ร่างกายนี้เป็นรวงรงัของโรค ถ้าเราเหน็ว่ามนัมคีวามป่วยความไข ้

ความป่วยความไขม้นัลุกลามมานะ เราจะมทีีใ่ดเป็นทีพ่ึง่ 

ถ้าเรามทีีใ่ดเป็นทีพ่ึง่ พุทธานุสต ิปัญญาอบรมสมาธ ิถ้าเกดิสตเิกดิปัญญา สิง่

นี้จะเป็นทีพ่ึง่ ทีพ่ึ่งอย่างไร ทีพ่ึ่งเวลาจติมนัมสีตมิปัีญญาขึน้มา มนัอบอุ่น มสีตปัิญญา

ขึน้มา โรคภยัไขเ้จบ็มนัเบาลง แต่ถ้ามนัเครยีด มนัวติกกงัวล โรคภยัไขเ้จบ็มนัจะ

ซ ้าเตมิ เหน็ไหม ธรรมโอสถ 
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เวลาร่างกายตอ้งใหห้มอรกัษานะ ไปหาหมอตามเวลาทีห่มอสัง่ แลว้จติใจของ
เรา เราเป็นคนดูแล เราเป็นคนดูแล เราพยายามปฏบิตัขิึน้มาใหม้ธีรรมโอสถรกัษา
หวัใจของเรา เอวงั 


