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ถาม : เร่ือง “การปฏิบติัครับ” 

กราบนมสัการหลวงพ่อ ผมสงสัยเร่ืองการท าสมาธิครับ ผมนอนสมาธิครับ ผมเป็น
คนข้ีเกียจ ผมไดน้อนสมาธิ ผมภาวนาพุทโธ ลมหายใจเขา้ออกครับ ผมภาวนาไดส้ักพกัเร่ิมไม่มี
ความรู้สึกรับรู้ร่างกายครับ เหมือนร่างกายจะหายไป แต่เสียงไดย้นินะครับ ไดย้นิเสียงและ
ความคิดครับ ถึงตรงน้ีผมเลยออกสมาธิ ผมกลวัว่าจะปฏิบติัผิดไป ผมรู้สึกสติไม่ค่อยอยูก่บัตวั 
ผมเลยออกสมาธิมาถามหลวงพ่อก่อนครับ 

ตอบ : น่ีการนัง่สมาธิ เห็นไหม การนัง่สมาธิ การท าความสงบของใจ ถา้การท าความสงบของ
ใจ ถา้พูดถึงว่ามนัเป็นเร่ืองพื้นฐานของมนุษยก์็ใช่ ถา้จะบอกว่ามนัเป็นเร่ืองมหศัจรรยก์็ใช่ 

ถา้เป็นเร่ืองพื้นฐานของมนุษย ์ เพราะอะไร เพราะสมาธิมนัเกิดจากไหนล่ะ ขอนไม้
หรือแร่ธาตุต่างๆ มนัท าสมาธิไม่ไดห้รอก เพราะมนัไม่มีธาตุรู้ มนัไม่มีความรู้สึก มนัเป็น
สมาธิไดอ้ยา่งไร เขาบอกเลยนะ กอ้นหินก็มีสมาธิ ทุกอยา่งก็มีสมาธิ 

โอ๋ย! มนัจะเพี้ยนไปแลว้แหละ มนัไม่มีจิต ไม่มีวิญญาณ มนัมีสมาธิไดอ้ยา่งไร อา้ว! 
สมาธิมนัก็เกิดจากจิต ถา้สมาธิมนัเกิดจากจิต โดยพื้นฐานว่าสมาธิเป็นเร่ืองพื้นฐานก็ใช่ ก็ใช่เพราะ
อะไร เพราะจิตใจของคนเด๋ียวมนัฟุ้งซ่าน เด๋ียวมนัทุกขย์าก ถา้มนัมีสมาธิ มนัสงบระงบั มนัก็เกิด
จากจิต มนัก็เป็นเร่ืองพื้นฐานของจิตน่ีแหละ ถา้เป็นพื้นฐานของจิตแลว้ แลว้ถา้มนัเป็นเร่ือง
ความมหศัจรรยล่์ะ 
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ถา้เป็นความมหศัจรรยก์็ใช่ ความมหศัจรรยก์็ใช่เพราะอะไร ความมหศัจรรยก์็ใช่เพราะ
เวลาองคส์มเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้บอกอจินไตย ๔ พทุธวิสัยเป็นอจินไตย คือปัญญาของ
พระพทุธเจา้เป็นอจินไตย เร่ืองโลกเป็นเร่ืองอจินไตย เร่ืองโลกเพราะมนัแปรสภาพของมนั มนั
เป็นอจินไตย แลว้ก็เร่ืองกรรม กรรมเป็นอจินไตย สุดทา้ยอจินไตยท่ี ๔ คือฌานไง เร่ืองสมาธิ 
อจินไตย ๔ โลก พุทธวิสัย กรรม โลก ฌาน อจินไตย ๔ 

ค าว่า “อจินไตย ๔” ฌาน ถา้ฌานมนัก็เป็นฌานใช่ไหม แต่องคส์มเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจา้บอกเร่ืองสมาธิ ถา้เราท าสมาธิ เราไม่ท าฌาน เพราะฌานก็คือฌาน ฌานมนัเป็นพื้นฐาน 
ค าว่า “พื้นฐานของจิต” เพราะจิตของคนถา้มนัฟุ้งซ่าน คนมนัทุกขม์นัยาก มนัเครียดของมนั น่ี
มนัเสวยอารมณ์ มนัทุกขย์ากของมนั ถา้มนัปล่อยวางๆ ปล่อยวางเป็นสมาธิไหม 

น่ีเพราะเป็นพื้นฐาน ปล่อยวาง ปล่อยวางเป็นสมาธิไหม พอเป็นสมาธิ แต่มนัยงัไม่มี
ครูบาอาจารย ์คือไม่มีองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา้ ธรรมะยงัไม่เกิดใช่ไหม คนเราก็ท  าฌาน
สมาบติักนั ฌานสมาบติัมนัมีมาก่อนไง ฤๅษีชีไพร อภิญญา โลกียปัญญา เร่ืองโลก เพราะโลก 
โลกคืออะไร โลกคือหมู่สัตว ์ เพราะอะไร เพราะคนเกิดไง ปฏิสนธิจิต โลกทศันโ์ลกหน่ึง 
บุคคลคนหน่ึงก็โลกหน่ึง จกัรวาลหน่ึง ถา้มีจิตหน่ึง จิตหน่ึงมนัก็เวียนตายเวียนเกิดในวฏัฏะ
หน่ึง จิตมนัเวียนตายเวียนเกิดในวฏัฏะ จิตหน่ึงมนัก็โลกหน่ึง โลกหน่ึง ส่ิงท่ีเป็นโลกหน่ึง ถา้
โลกหน่ึงถา้มนัสงบระงบัเขา้มาล่ะ มนัสงบระงบัเขา้มามนัก็เป็นเร่ืองโลกๆ 

โลกหน่ึง จิตน้ีเป็นโลกทศัน ์ จิตน้ีเป็นภวาสวะ จิตน้ีเป็นภพ มนัเวียนว่ายตายเกิดตาม
ภพ บุญกุศลท าส่ิงใดมา เราเกิดมาเป็นคนท่ีดีมนัก็ผ่อนคลาย มนัก็ไม่ตึงเครียด มนักส็งบระงบั
เขา้มา น่ีมนัเป็นพื้นฐานของจิตไง 

สมาธิว่าเป็นพื้นฐานของจิต ไอเ้ร่ืองความสงบระงบั เร่ืองความฟุ้งซ่านมนัเป็น
พื้นฐานของโลกก็ใช่ แต่ถา้มนัเป็นความมหศัจรรยก์็ใช่ ก็ใช่เพราะเป็นอจินไตย เพราะมนั
แตกต่างหลากหลาย มนัลึกลบัมาก มนัท าไดม้าก แลว้ใครเอากระบวนการของมนัมาเรียงไว ้
วางเป็นธรรมและวินยัไวใ้หเ้ราปฏิบติัล่ะ ใครเป็นคนวางไวล่้ะ ศีล สมาธิ ปัญญา สัมมาสมาธิ 
ใครเป็นคนเอามาเรียงล าดบัวางไวใ้หเ้ราประพฤติปฏิบติัล่ะ ก็องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจา้ 

เพราะองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้เป็นศาสดา เป็นผูท้ดสอบ ไปเขา้ฌานสมาบติั
กบัอาฬารดาบส อุทกดาบสมาแลว้ สมาบติั ๖ สมาบติั ๘ ก็เขา้มาแลว้ ท าทุกอยา่งมาแลว้ แลว้ก็
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จบ แลว้กมี็คนถามนะ เขาถามเหมือนกนับอกว่า ศีล สมาธิ ปัญญา ไม่มีศีล ฌาน ปัญญา เขา
บอกอยา่งนั้นพระพุทธเจา้มาเขา้ฌานท าไม อา้ว! เขา้ฌานท าไม 

ก็บอกมนัเป็นเร่ืองพื้นฐาน เป็นเร่ืองพื้นฐานของโลก พวกเจา้ลทัธิต่างๆ เขาท าของ
เขาเป็นพื้นฐาน พอเป็นพื้นฐานของเขา มนัเป็นพื้นฐานของโลก เป็นพื้นฐานของจิต พื้นฐาน
ของจิต ฤๅษีชีไพร พอเขาท าส่ิงนั้นไดแ้ลว้เขาว่าส่ิงนั้นเป็นสมบติัของเขา เขายดึติดของเขา 
อภิญญา ๖ ใครรู้ส่ิงใดก็หลงตวัเองว่าเป็นผูวิ้เศษ หลงตวัเองว่าเป็นศาสดา เพราะเขาท าส่ิงนั้นได ้
แต่เพราะว่าเขาไม่มีมรรค คือเขาไม่ใช่พระพทุธศาสนา เขาไม่ใช่พุทธศาสน ์เขาไม่มีมรรค พอไม่
มีมรรคป๊ับ เขาก็ไม่ไดแ้กกิ้เลสของเขา ถา้ไม่ไดแ้กกิ้เลสของเขา 

น่ีมนัเป็นพื้นฐาน เพราะจิตของเขา เขาฝึกหดั เขาท าอย่างนั้นได ้ เขาเขา้ฌานสมาบติัได ้
เขามีอภิญญา ๖ ได ้ แต่เขามีกิเลส พอเขามีกิเลสข้ึนมามนัก็เส่ือม เจริญแลว้เส่ือม เส่ือมแลว้
เจริญ เขาตอ้งรักษาของเขาดว้ยความทุกขค์วามยากของเขา 

แต่เวลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมขึ้นมา ส้ินกิเลส ส้ินกิเลสส้ิน
อวชิชา ส้ินอวชิชาความไม่รู้ในใจ พอส้ินกิเลสความไม่รู้ในใจ มนัเป็นเร่ืองธรรมธาตุ เร่ืองสัจ
ธรรม นี่ต่างอนัต่างจริง จติกเ็ป็นจริงของจติ ธรรมกเ็ป็นจริงของธรรม ธรรมธาตุกเ็ป็น
จริงของธรรมธาตุ ความจริงมนัก็เป็นความจริงของมัน ถ้าเป็นความจริงของมัน องค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่เกาะเกี่ยว ไม่เกี่ยวข้องกับส่ิงใดเลย ทนีีไ้ม่เกาะเกี่ยว ไม่
เกี่ยวข้องกับส่ิงใดเลยถึงเหนือโลก ถึงเป็นศาสดาส่ังสอน ๓ โลกธาตุ 

ฉะนั้น องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้จะปรินิพพาน เขา้ปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน 
จตุตถฌาน อากาสานญัจายตนะ น่ีเขา้ฌานสมาบติั แลว้ข้ึนลงๆ แลว้มาอยูร่ะหว่าง รูปฌาน อรูป
ฌาน มาอยู่ระหว่างปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน อากาสานญัจายตนะ มาอยูร่ะหว่าง
กลาง แลว้นิพพานตรงน้ี 

แลว้เขาบอกว่า พระพุทธเจา้ท าท าไม พระพุทธเจา้ท าท าไม ในเม่ือเป็นฌานสมาบติั 
มนัไม่เก่ียวกบัพระพุทธศาสนา 

เราบอกว่าเป็นพื้นฐานใช่ไหม มนัเป็นพื้นฐานของโลก เป็นพื้นฐานของจิตใช่ไหม พอ
พื้นฐานของโลก ใครก็รู้ได ้
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องคส์มเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้จะปรินิพพานนะ พระอรหนัตน์ัง่ลอ้มรอบเลย จน
องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้เขา้ฌานสมาบติัอยู่ จนพระอานนทถ์ามข้ึนมาไง ถามข้ึนมาว่า 
องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ปรินิพพานแลว้ไม่ใช่หรือ ปรินิพพานหรือยงั นอนน่ิงอยูน่ี่ 

พระอนุรุทธะเป็นเอตทคัคะทางรู้วาระจิตบอกว่า ยงั ตอนน้ีก าลงัเขา้ฌานสมาบติั อยา่ง
ท่ีว่าน่ี จนองคส์มเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้อยูร่ะหว่าง แลว้องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา้
นิพพานตรงนั้น บดัน้ีองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้นิพพานแลว้ จบแลว้ 

น่ีพูดถึงถา้ฌานสมาบติัมนัไม่มีประโยชน์ มนัไม่มีส่ิงใด แลว้องคส์มเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจา้มาเขา้ท าไม 

มาเขา้เพื่อใหเ้ห็นว่าโลกเขารู้ได ้ คือว่าใหเ้ห็นว่า ส่ิงท่ีธรรมธาตุในใจขององคส์มเด็จ
พระสมัมาสมัพทุธเจา้มนัมีไง มนัมี แบบว่าพระอนุรุทธะรู้เห็นไง แลว้เวลาพูดถึงฌานสมาบติั 
พวกฤๅษีชีไพร พวกเจา้ลทัธิต่างๆ เขารู้ไดไ้ง เพราะเขาก็ท  าได ้แต่เขาท าแลว้เขามีกิเลสไง เขามี
กิเลสคือว่าใจของเขาเป็นอนัหน่ึง เขามีกิเลสในใจของเขา แต่เขาไปเขา้ฌานสมาบติั แลว้เอา
ฌานสมาบติันั้นเป็นสมบติั น่ีเป็นอภิญญา เป็นส่ิงท่ีรู้ เขาไปยดึของเขาไง เขามีสมบติั เขายึดว่า
มนัเป็นสมบติัของเขา เป็นความจริงของเขา แต่มนัไม่เป็น เพราะมนัเจริญแลว้เส่ือม 

แต่เวลาองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมาแลว้ เขา้มาพิจารณาจบส้ิน 
อาสวกัขยญาณ ท าลายอวิชชาหมดแลว้ มนัเป็นจริงตามของมนัเป็นอยา่งนั้นน่ะ แบบ
วิทยาศาสตร์ ทฤษฎีวิทยาศาสตร์มนัก็เป็นจริงของมนัอยา่งนั้นใช่ไหม ถา้เราพิสูจน ์ เรา
ตรวจสอบ เราวิจยั เราก็ท  าอยา่งนั้นข้ึนมามนัก็เป็นพวกสารเคมี สสารท่ีเราพิสูจนข้ึ์นมา มนัก็
แปรสภาพของมนัไปอย่างนั้นถูกตอ้งไหม มนัก็ถูกตอ้ง น่ีมนัมีของมนัอยา่งนั้นไง แต่มนัมีอยู่
อยา่งนั้นแลว้ใครเป็นเจา้ของมนัล่ะ 

แต่เวลาองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้มาเขา้ฌานสมาบติัใหเ้ห็นว่าผูเ้ขา้มีไง ผูเ้ขา้ 
ผูท้  าใหเ้ห็นมีไง ผูจ้ะปรินิพพานอยูเ่ด๋ียวน้ีมีไง แลว้ปรินิพพานท่ามกลางระหว่างรูปฌาน อรูป
ฌานน่ีไง น่ีจบส้ินไป 

น่ีเวลาองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้มาเขา้ฌานสมาบติั เขาบอกว่า ถา้ศีล สมาธิ 
ปัญญา ไม่ใช่ศีล ฌาน ปัญญา แลว้องคส์มเด็จพระสัมมาสมัพุทธเจา้มาเขา้ท าไม 

บอกว่า มนัเป็นของโลก เป็นเร่ืองพื้นฐานของโลก พื้นฐานท่ีโลกเขาเขา้ใจได ้
เหมือนกบัวิทยาศาสตร์ นกัศึกษามาเรียนเอกวิทยน่ี์รู้หมด ถา้เรียนเอกวิทยม์นัก็เรียนสายวิทย ์มนัก็
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เขา้ใจเร่ืองน้ีมนัก็เป็นเร่ืองธรรมดา แต่เอ็งท าประโยชนส่์วนตนเอ็งไดห้รือยงัล่ะ เอ็งเอาส่ิงท่ีเอ็ง
เรียนรู้มาสร้างประโยชนใ์หเ้ป็นประโยชนก์บัเอ็งไดห้รือยงัล่ะ 

น่ีก็เหมือนกนั พูดถึงว่าพื้นฐาน ค าว่า “พื้นฐาน” ฉะนั้น ส่ิงท่ีว่าถา้เป็นพื้นฐานแลว้ 
เวลาเราท าสมาธิ เวลาเราเขา้สมาธิ เราเขา้สมาธิกนัเพื่ออะไร 

ถา้เราไม่เขา้สมาธินะ โดยสามญัส านึก โดยปุถุชน ความรู้สึกนึกคิดของเราเป็นแบบ
น้ี แลว้เราไปตรึกในธรรม เวลาคนตรึกในธรรม พอตรึกในธรรม ตรึกในธรรมคือศึกษาธรรม
น่ีแหละ พอศึกษาธรรมแลว้เราไปซาบซ้ึงในธรรมะ มนัก็สงัเวช มนักป็ล่อยวาง พอมนัปล่อยวาง
ข้ึนมาน่ี “โอ๋ย! บรรลุธรรม โอ๋ย! ส้ินกิเลส โอโ้ฮ!” มนัว่าของมนัไปโดยจินตนาการ น่ีไง โดย
จินตนาการ 

พอจินตนาการ พอเขา้ใจมนัก็ซาบซ้ึง พอไปกระทบไง พอออกไปแลว้ไปกระทบ ไป
รับรู้ส่ิงใดหรือไปโดนส่ิงใดกระทบกระเทือนหวัใจ ไอธ้รรมะท่ีมีอยูใ่นใจหายเกล้ียงเลย ทุกข์
อีกแลว้ ไปแบกหามอีกแลว้ อา้ว! ก็ไหนว่าเม่ือก้ีว่าตรึกมนัสังเวชแลว้ ท าไมมนัเป็นอีกล่ะ น่ีไง 
มนัเป็นของมนัอยูอ่ยา่งน้ี น่ีเขาเรียกว่าวฏัฏะ คอืว่าการเปล่ียนแปลงเป็นอนิจจงั มนัไม่มีอะไร
คงท่ีไง 

แต่ถา้มนัจะเป็นคงท่ี องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ถึงสอนตรงน้ีไง สอนว่าใหท้  า
สมาธิก่อน ใหพุ้ทโธ พุทธานุสติ กรรมฐาน ๔๐ หอ้ง ใหท้  าความสงบของใจเขา้มาก่อน พอใจมนั
สงบแลว้น่ีจิตจริง เพราะสมาธิ ถา้จิตมนัเป็นสมาธิจริง จิตมนัก็จริงของมนั จริงตรงไหน 

เพราะถา้เป็นสมาธิได ้มนัมีค  าบริกรรมจนมนัละวาง ละวางรูป รส กล่ิน เสียง บ่วง
ของมาร พวงดอกไมแ้ห่งมาร มนัละวางส่ิงนั้นเขา้มา ใครเป็นคนละวาง ตณัหาความทะยานอยาก 
ความอยากรู้อยากเห็นมนัละวาง มนัละวางความอยากรู้อยากเห็น ความยดึมัน่ว่าเรารู้ เราเก่ง เรา
ดี เราเป็น มนัละวาง พอละวางข้ึนมามนัก็สงบ สงบมนัก็จิตจริงๆ จิตเพียวๆ ไม่มีตณัหาความ
ทะยานอยากมาคอยกระตุน้ ถา้ไม่มีตณัหาความทะยานอยาก เหตุผลของสมาธิอยูต่รงน้ี 

พอมนัเป็นสมาธิข้ึนมา เพราะอะไร เพราะมนัละวางตณัหาความทะยานอยากท่ีไป
รับรู้เร่ืองรูป รส กล่ิน เสียง เร่ืองรูป เร่ืองรส มนัอยากรู้ อยากเห็น อยากเป็น อยากดี อยากใหญ่ 
พอมนัละมามนัก็เป็นอิสรภาพ มนัก็เป็นอิสระของตวัมนัเอง แลว้ตวัมนัเอง น่ีคือตวัสมาธิ พอ
เป็นสมาธิแลว้มนัไม่มีตณัหาความทะยานอยากท่ีกระตุน้ใหรั้บรู้ต่างๆ ทีน้ีพอมนัเป็นสมาธิแลว้
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มนัก็เป็นสมาธิ สมาธิแกกิ้เลสไม่ได ้ สมาธิเป็นปัญญาข้ึนมาไม่ได ้ สมาธิตอ้งฝึกหดัใชปั้ญญา 
แลว้ปัญญาเกิดอย่างไรล่ะ 

ปัญญาเกิดตรงน้ี เห็นไหม ท่ีว่าปัญญาอบรมสมาธิใหจิ้ตสงบเขา้มา  ๆ จิตสงบเขา้มาแลว้ 
จิตเห็นอาการของจิต จิตเห็นอาการของจิตมนัถึงจะเป็นมรรค มรรคท่ีองคส์มเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจา้อาสวกัขยญาณคือมรรค 

บุพเพนิวาสานุสติญาณ น้ีคืออ านาจวาสนาบารมี น้ีคือก าลงัของสมาธิ จุตูปปาตญาณ 
สมาธิท่ีมนัลึกข้ึนไป ขอ้มูลท่ีมนัเป็นไป นัน่ก็เป็นผลของก าลงัของใจ แต่เวลาอาสวกัขยญาณ
นัน่น่ะคือมรรค มรรคท่ีมนัเกิดข้ึนมา ถา้มนัช าระลา้งอย่างนั้น ส่ิงนั้นยอ้นกลบัมาๆ 

ฉะนั้น เราท าสมาธิแลว้ สมาธิก็เป็นสมาธิ ก็ก  าลงัของจิตไง บุพเพนิวาสานุสติญาณ 
จุตูปปาตญาณ ท่ีมนัรู้ของมนั มนัมีก าลงัของมนั รู้ของมนั สมาธิก็เหมือนกนั ถา้ก าหนดเขา้มา
มนัก็เขา้เป็นตวัตนของมนั มนัไม่มีตณัหา ไม่มีแรงกระตุน้ มนัก็เป็นสมาธิของมนั สมาธิเกิด
ปัญญาไม่ได ้สมาธิแกกิ้เลสไม่ได ้แต่ถา้ไม่มีสมาธิ มรรคก็ไม่มี 

ศึกษาธรรมมาขนาดไหน รับรู้มาขนาดไหน รูป รส กล่ิน เสียง ตณัหาความทะยาน
อยากมนักระตุน้ แลว้ไปศึกษาธรรมะมนัก็กระตุน้ อยากรู้ อยากเห็น อยากเป็น มนัก็กระตุน้
ของมนั ถา้มนัเป็นสมาธิมนัปล่อยวางตรงนั้นเขา้มา พอปล่อยวางเขา้มามนัไม่เป็นปัญญา 
เพราะมนัคนละมิติกนั มิติของโลก มิติของธรรม โลกียปัญญา โลกุตตรปัญญา 

ถา้โลกุตตรปัญญา จิตสงบไปแลว้ จิตจริง ถา้มนันอ้มไป ร าพึงไป ถา้มนัมีอ านาจวาสนา
มนัจะเห็นอริยสัจ เห็นอริยสัจคือว่าเห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรมตามความเป็นจริง น่ี
เร่ิมตน้วิปัสสนาตรงนั้น ถา้เร่ิมตน้วิปัสสนาตรงนั้น มนัเขา้ไปแยกแยะตรงนั้น น่ีไง ถา้มนัเขา้
ไปแยกแยะตรงนั้น เห็นไหม น่ีภาวนามยปัญญา ปัญญามนัเกิดตรงนั้น 

แลว้ภาวนามยปัญญา ปัญญาท่ีไม่ใช่จินตนาการ ไม่ใช่สุตมยปัญญา ไม่ใช่ปัญญาจาก
สมอง ไม่ใช่ปัญญาจากโลก ไม่ใช่ปัญญาของพระพทุธเจา้ยืน่ให ้ไม่ใช่ปัญญาของครูบาอาจารย์
ยืน่ให ้

ครูบาอาจารยท่์านเทศนาว่าการ แต่เราฟังเทศนข์องท่าน แลว้เราเอาสติปัญญานั้นมา
ควบคุมใจของตวัจนใจมนัสงบเขา้มา พอใจสงบ ใจมนัท าของมนัเอง เหมือนตน้ไม ้ตน้ไมม้นั
จะแตกก่ิงกา้นสาขา มนัจะแตกก่ิงกา้นสาขาจากตน้ของมนั ตน้ไม ้ใบไม ้ก่ิงไม ้ดอกไมม้นัเกิด
จากล าตน้นั้น ถา้ล าตน้นั้นมนัเจริญเติบโตข้ึนมา 
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น่ีก็เหมือนกนั ภาวนามยปัญญา ปัญญาเกิดจากจิต ภวาสวะคือตวัภพ ภวาสวะคือ
ตวัตนของจิต ปฏิสนธิวิญญาณ ถา้ อวชฺิชาปจฺจยา สงฺขารา สงฺขาราปจฺจยา วญิฺ าณ ํมนัเกิด
วิชชา 

อวชฺิชาปจฺจยา สงฺขารา เพราะอวิชชามนัถึงเคล่ือนออกไปเป็นทุกข ์ถา้เป็นวิชชาล่ะ 
วิชชามนัเป็นมรรค ถา้เป็นมรรคข้ึนมามนัจะแยกแยะของมนัเขา้มา ถา้แยกแยะของมนั มนัก็
ตน้ไมน้ั้น ตน้ไม ้ น่ีไง มนัแตก พอแตกก่ิงกา้น เห็นไหม สติชอบ สมาธิชอบ ความเพียรชอบ 
ระลึกชอบ ความชอบธรรมมนัเกิดข้ึนของมนั จกัรมนัเคล่ือน จกัรมนัหมุน ปัญญามนัหมุน 
ภาวนามยปัญญามนัหมุน ถา้หมุนเขา้มา มนัเขา้มาช าระลา้งอยา่งน้ี เพราะมนัตอ้งมีสมาธิไง ถา้
ไม่มีสมาธิ มนัไม่เขา้ถึงตน้ของจิต ถา้ไม่เขา้สมาธิ มนัไม่เขา้ถึงตวัตนของมนั ถา้ไม่เขา้สมาธิ 
มนัแกไ้ขมนัไม่ได ้ฉะนั้น ถึงตอ้งมีสมาธิไง 

เขาว่า ท าไมตอ้งท าสมาธิไง 

น่ีพูดถึงสมาธินะ น่ีพูดถึงสมาธิท่ีเป็นพื้นฐาน ถา้บอกเป็นพื้นฐานของจิตก็ได ้ แต่ถา้
มนัเป็นความมหศัจรรยล่์ะ ถา้มนัเป็นความมหศัจรรย ์ เห็นไหม ดูสิ สต ิมหาสต ิถา้เป็นสมาธิ 
สมาธิแบบตั้งแต่บุคคล ๔ คู่ สมาธิของพระโสดาบนั สมาธิของพระสกิทาคามี สมาธิของพระ
อนาคามี สมาธิของอรหตัตมรรค แลว้ถา้มนัส้ินกระบวนการไปแลว้มนัพน้ไปอย่างไร 

น่ีไง ใหเ้ห็นว่า ถา้ไม่พูดอยา่งน้ี เวลาคนในปัจจุบนัน้ีทุกคนมาตรึกในธรรมขององค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ อย่างสูงสุดเป็นสมถะ อย่างสูงสุดมนัก็เป็นปัญญาอบรมสมาธิไง 
แต่ดว้ยความเขา้ใจผิด ดว้ยความหลงผิดไปไง มาตรึกในธรรมกนัแลว้ก็บอกว่า อู๋ย! บรรลุธรรม 
อู๋ย! มนัขบธรรม อู๋ย! มนัแตก อู๋ย! มนั โอ๋ย! 

เพราะว่าสมาธิมนัเป็นสามญัส านึก เป็นพื้นฐานของโลก และสมาธิเป็นส่ิงท่ี
มหศัจรรยข์องโลก มหศัจรรยข์องโลกมนัจะเป็นพื้นฐานของมนั น้ีพูดถึงเคลียร์พื้นฐานตรงน้ี
เพื่อจะไม่ใหเ้ห็นว่า เอ๊ะ! ท าไมเด๋ียวหลวงพ่อก็ว่าถูก เด๋ียวท าไมหลวงพ่อก็ว่าผิด เวลาใครมาก็
บอกว่า โอ๋ย! มนัถูกตอ้งดีงามไปหมด แลว้พอเด๋ียวมา หลวงพ่อใส่เขาเละไปเลย 

ถูกตอ้งดีงามหมายความว่า คนเราน่ีนะ ฝึกหดัเดิน ฝึกหดัเคล่ือนไหว ฝึกหดั ถา้เขาได้
ขยบัออกมาจากพื้นฐาน จากจุดเดิมของเขา นัน่ถูกแลว้ล่ะ ถา้เราไม่ฝึกหดัเดิน เราไม่ขยบัเลย 
เราจะเดินไดไ้หม ถา้เราจะฝึกหดัท างาน เราไม่ขยบัการท างานเลย เราฝึกหดังานไดไ้หม เราก็
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ตอ้งฝึกหดัใช่ไหม แต่พอเราฝึกหดั พอท างานแลว้มนัผิด มนัผิดหมายความว่า มนัไม่พฒันา
ของมนั มนัไม่กา้วหนา้ของมนั 

ฝึกหดัเดิน เวลาไม่ท าอะไรก็อยูก่บัท่ี เวลาขยบัหน่อยก็ขยบัอยูอ่ยา่งนั้นน่ะ เวลาขยบั
หน่อยก็ขยบัอยูอ่ยา่งนั้นน่ะ ขยบัแลว้ท าไมไม่กา้วเดินต่อไปล่ะ ถา้มนักา้วเดินไปมนัก็ถูกใช่
ไหม น่ีก็เหมือนกนั เวลาคนท างานมนัก็เป็นแบบนั้น ถา้เป็นแบบนั้น การภาวนามนัถึงขยบั
เคล่ือนข้ึนไป 

ฉะนั้น กลบัมาท่ีว่าค  าถาม “หลวงพ่อครับ ผมสงสัยเร่ืองการท าสมาธิครับ เพราะผม
นอนท าสมาธิ” 

ฉะนั้น การว่านอนท าสมาธิน่ีนะ การท าสมาธิมนัมีอิริยาบถ ๔ ยนื เดิน นัง่ นอน นัง่ก็
ท  าสมาธิได ้ เดินก็ท  าสมาธิได ้ ยนืก็ท  าสมาธิได ้นอนก็ท  าสมาธิได ้ แต่นอนแลว้มนัหลบั นอน
แลว้มนัข้ีเกียจ แต่ถา้คนจริตนิสัยของเขานะ เขานอนท าสมาธิได ้นอนแลว้มนัไม่หลบั ลงสมาธิ
ไป 

หลบักบัสมาธิไม่เหมือนกนั หลบัคือมนัขาดสติมนัถึงหลบั สติมนัหายไป มนัหลบัไป 
แต่ถา้คนมีสติชดัเจนไม่มีวนัหลบั ถา้ไม่มีวนัหลบั แลว้ลงสมาธิล่ะ ลงสมาธิมนัพกัผ่อนดีกว่า
หลบัอีก ดีกว่าการนอนหลบั 

ฉะนั้น เวลานอนสมาธิ ถา้มนันอนสมาธิได ้ มนัก็ท  าได ้ แต่ถา้นอนสมาธิไม่ได ้
หมายความว่า เวลานอนแลว้พอมนัสะดวกมนัสบายข้ึนไปแลว้สติมนัก็ผ่อนคลาย พอผ่อนคลาย
แลว้มนัก็หายไปเลย มนัก็หลบัไป ถา้มนัหลบัไป ถา้มนัไม่หลบัมนัก็เป็นอยา่งน้ี เห็นไหม ไม่
หลบัมนัก็มีอาการแลว้ มีอาการรับรู้ไป 

“ผมเป็นคนข้ีเกียจครับ ผมไดน้อนสมาธิ ผมภาวนาพุทโธไป ลมหายใจเขา้ออก ภาวนา
อีกสักพกัมีความรู้สึกรับรู้ร่างกายครับ เหมือนร่างกายจะหายไป ไม่มีความรู้สึกรับรู้ในร่างกาย” 

ไม่มีความรู้สึกรับรู้ร่างกายน่ีจิตมนัเด่น แลว้จิตมนัเด่นนะ เพราะการท าสมาธิ เห็น
ไหม ค าว่า “สมาธิเป็นพื้นฐานก็ได ้สมาธิเป็นความมหศัจรรยก์็ได”้ ถา้สมาธิเป็นพื้นฐาน โดย
พื้นฐานโดยทัว่ไป ดูสิ ชนชั้นกลาง ชนชั้นกลางเป็นคนส่วนใหญ่ของสังคม น่ีก็เหมือนกนั จิตส่วน
ใหญ่ท่ีเวียนว่ายตายเกิดมนัเป็นจิตชั้นกลางๆ มนัก็ท  าสมาธิไดอ้ยา่งน้ี 
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แต่ถา้เวลาคนเกิดมา คนท่ีมีอ านาจวาสนาเกิดมานะ เกิดมาจะเป็นผูน้  า เกิดมาจะเป็น
รัฐบุรุษ การเกิดของเขามนัจะมีส่ิงบอกเหตุ การเกิดของเขาจะมีความมหศัจรรย ์ น่ีก็เหมือนกนั 
คนท่ีจิตมนัสูงส่ง เวลาเกิดข้ึนมาแบบองคส์มเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา้ พอเกิดข้ึนมาเดินได ้ ๗ 
กา้ว เปล่งวาจาได ้ คนเกิดมาพูดไดเ้ลย “เราจะเกิดชาติน้ีเป็นชาติสุดทา้ย” ก็แค่นั้น พูดแค่นั้นน่ะ 
แลว้ต่อไปพ่อแม่ก็เล้ียงดูมาเหมือนกนั 

น่ีก็เหมือนกนั ถา้โดยธรรมชาติ เวลาชนชั้นกลาง เร่ืองของสมาธิ มนัก็สงบไปโดย
ธรรมดาของมนั โดยความเป็นปกติของจิต จิตมนัก็เป็นอยา่งนั้น คนท่ีแบบว่าเกิดมาแลว้ เกิด
มาเป็นผูท่ี้เกิดมาเป็นมนุษย ์ แต่ว่ามนัมีความทุกขค์วามยากข้ึนมา ภาวนาก็ไม่ได ้ ท าอะไรก็
ไม่ได ้ท าอะไรส่ิงใดก็ไม่ประสบความส าเร็จ 

แต่ถา้เป็นรัฐบุรุษ คนท่ีเกิดมามีอ านาจวาสนา เด็ก  ๆ มีหลายคนมาก บอกเด็ก  ๆ เขาอยู่เฉย  ๆ
จิตเขาจะลง เป็นเด็กๆ น่ีนะ เด็กๆ บางคนเกิดข้ึนมาไม่ยอมท าส่ิงผิดกฎหมายเลย เด็กบางคนนะ 
ไม่ยอมเล่นอะไรท่ีมนัเป็นเร่ืองท่ีเด็กๆ เล่นกนัเลย เขาจะเล่นแต่ส่ิงท่ีว่าเป็นวาสนาของเขา เวลา
พอถา้เขามาท าสมาธิ พอเขาท าสมาธิ พอจิตเขาจะลง เขาว่ามนัใหญ่ อ านาจวาสนามนัใหญ่ มนั
จะรับรู้อะไรแปลกๆ 

จิตมนัลงแลว้ อยา่งหลวงปู่มัน่ ถา้จิตท่านเป็นสมาธิป๊ับ ถา้ก าหนดข้ึนนะ เห็นตวัเองไป
เดินจงกรมอยูบ่นกอ้นเมฆ พอดึงจิตกลบัมามนัก็ลงบาดาลไปเลย ลงนรกเลย แลว้ดึงอย่างไร
ล่ะ 

น่ีไง ท่ีว่าโดยพื้นฐานโดยปกติก็มี โดยความมหศัจรรย ์จิตท่ีเป็นมหศัจรรยก์็มี ถา้จิตท่ี
มหศัจรรย ์กรณีอยา่งน้ี ครูบาอาจารยท่ี์จะเป็นอยา่งน้ีไดม้นัตอ้งมีท่ีมาท่ีไป มนัไม่มีอะไรหรอก 
เห็นไหม พระพุทธศาสนาไม่ไดส้อนว่าลอยมาจากฟ้า ส่ิงใดๆ ก็แลว้แต่เป็นจริตเป็นนิสัย เป็น
อะไรของคน มนัเกิดจากพนัธุกรรมของจิตท่ีมนัไดต้ดัแต่ง ตดัแต่งคอืการเวียนว่ายตายเกิดในภพ
ในชาติ มนัจะตดัแต่งของมนั เกิดมาชาติน้ีเป็นคนดี เกิดมาในสังคมท่ีดี จิตใจมนักฝั็งแต่คุณงาม
ความดีไป พอเกิดชาติต่อไปมนักพ็ฒันาของมนัไปเร่ือย ตดัแต่งของมนัไปเร่ือย 

พระโพธิสัตว ์๔ อสงไขย ๘ อสงไขย ๑๖ อสงไขย การเวียนว่ายตายเกิดมนัสร้างสม
สร้างภพมา เวลาพอบารมีมนัใหญ่ เวลาเกิดมา ดูสิ ขนาดนัง่ เวลามนัเป็นของมนัไป น่ีสมาธิท่ี
เป็นความมหศัจรรย ์สมาธิท่ีเป็นความมหศัจรรยน่ี์เป็นสมาธินะ 
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แต่ถา้เป็นฌานสมาบติัมนัก็เป็นอีกเร่ืองหน่ึง เขา้ปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน 
ค าว่า “เขา้ฌาน” เขา้ฌานดูสิ กสิณมนัเพ่งต่างๆ มนัมีก าลงัของมนั น่ีก  าลงัของมนันะ 

ในพระไตรปิฎก มีลูกศิษยข์องพระสารีบุตรมาบวชกบัพระสารีบุตรแลว้ประพฤติปฏิบติั
ข้ึนมาไดฌ้านสมาบติั แลว้ก็สึกไป พอสึกไป เขาไปเป็นโจร เป็นโจรเขาไปปลน้ไปชิงแลว้โดน
เจา้หนา้ท่ีเขาจบั พอเจา้หนา้ท่ีเขาจบั เขาจบัใส่โซ่ไว ้มดัใส่โซ่ไว ้

พระสารีบุตรรู้ว่าลูกศิษยโ์ดนจบั พอโดนจบัข้ึนมา ไปช่วยอะไรไดล่้ะ ไปช่วยอะไรไม่ได ้
พระสารีบุตรไปเทศนใ์หฟั้งไง ไปเทศนใ์หฟั้งใหจิ้ตเขาระลึกถึงท่ีเขาเคยท าได ้พอคนเคยท าได ้
เขาก าลงัจะโดนประหารชีวิตนะ พอเขาจะโดนประหารชีวิต เขากลบัมาท าฌานสมาบติัของเขา 
พอท าฌานสมาบติัของเขา เขาสามารถเหาะออกไปจากโซ่ตรวนนั้นหมดเลย เขาท าของเขาได ้
อนัน้ีอยูใ่นสุตตนัตปิฎก 

เวลาพระสารีบุตรไปสอน เขาเองก็เคยท าได ้แลว้ก็เส่ือมไป เขาเคยบวชเป็นพระไง ลูก
ศิษยพ์ระสารีบุตร อยูใ่นสุตตนัตปิฎก เราจ าบทไม่ได ้ เวลาเสร็จแลว้ พอสึกไปแลว้เขาก็เป็นโจร
ไปปลน้ ไปท าผิดกฎหมาย แลว้เขาก็โดนทางเจา้หนา้ท่ีจบั จบัแลว้ก็มดัไว ้ก าลงัจะประหาร 

น่ีมนัมีของมนั น่ีพูดถึงฌานสมาบติั ฌานสมาบติัมนัเป็นเร่ืองฤทธ์ิเร่ืองเดช ทีน้ีเร่ือง
ฤทธ์ิเร่ืองเดชมนัเป็นดาบสองคม เป็นประโยชนก์็ได ้ ท าโทษก็ได ้ แลว้เวลาถา้คนขาดสติมนั
ควบคุมส่ิงน้ีไดย้าก เพราะเวลาเป็นฌานสมาบติั เวลาเขา้ฌานสมาบติัป๊ับ ท่ีว่าเหาะเหินเดินฟ้า
ต่างๆ มนัท าไดท้ั้งนั้นน่ะ ท าได ้ท าไดแ้ลว้ตอ้งมีก าลงัพอ แลว้ควบคุมพอ 

น่ีไง ท่ีบอกว่า องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้มาเขา้ฌานสมาบติัท าไม ระหว่าง
ปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน เพราะโลกมนัมี ถา้คุยกนัเร่ืองอย่างน้ีมนัเป็นสามญั
ส านึก เป็นเร่ืองพื้นฐานของจิต จิตท่ีลทัธิศาสนาอ่ืนเขาท าสมาธิ ทุกลทัธิ ทุกศาสนาท าสมาธิทั้งนั้น
น่ะ ว่าท าฌานสมาบติั ท าทั้งนั้นน่ะ เพราะมนัเป็นเร่ืองท่ีเกิดจากจิต แต่มนัจะเป็นสัมมาไหมล่ะ 
มนัจะเป็นมรรคไหมล่ะ มนัจะเป็นความจริงไหมล่ะ 

ถา้มนัเป็นความจริง น่ีเป็นความมหศัจรรย ์ มหศัจรรยต์รงไหน มหศัจรรยท่ี์ว่า ขณะ
ท่ีว่าเราก าหนดพุทโธๆ จิตมนัละเอียดเขา้มา เราก าหนดพุทโธๆๆ ส่ิงท่ีมนัละเอียด ค าว่า 
“ละเอียด” เพราะว่าผูใ้หญ่พูดค  าว่า “ละเอียด” หยาบ กลาง ละเอียด ผูใ้หญ่จะแบ่งแยกไดช้ดัเจน
เลย น่ีหยาบ กลาง ละเอียด ทีน้ีถา้พูดถึงเด็กล่ะ เด็กมนัก็บอกหยาบ กลาง ละเอียด แต่
ความหมายของมนัเหมือนกนัไหม 
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น่ีก็เหมือนกนั เวลาพุทโธๆ จิตละเอียดข้ึนมา ละเอียด ค าว่า “ละเอียด” มนัชดัของมนั 
ละเอียดนะ พุทโธๆ ชดัเจนของพุทโธ ชดัเจนของอานาปานสติ ชดัเจนคือลมหายใจชดัเจน
มาก ชดัเจนมาก มนัละเอียด ละเอียดหมายความว่า มนัละเอียดลึกซ้ึง มนัชดัเจนของมนั 

แต่ถา้เป็นเด็กนะ ละเอียดใช่ไหม ละเอียดมนัก็เหมือนอากาศไง ละเอียดมนัก็เหมือน
ควนั ควนัมนัละเอียด พอละเอียดไปแลว้เด๋ียวมนักห็ลบั 

ตรงน้ีตรงท่ีละเอียดโดยความเป็นจริง กบัความคาดหมายว่าละเอียดน่าจะเป็นแบบน้ี 
อยา่งน้ีคือเป็นละเอียด แต่ว่าถา้อยา่งน้ีเป็นละเอียด เวลาเป็นสมาธิน่ีนะ เวลาท าสมาธิ เพราะท า
เพื่อใหส้ะสางตณัหาความทะยานอยาก มนัอยากในรูป รส กล่ิน เสียง แลว้ลม จบัลมเป็นรูป
ไหม รูป พทุโธเราระลึกรู้ เป็นความรับรู้ไหม เป็น ถา้มนัละเอียด ละเอียดอยา่งไร 

ฉะน้ัน มนัจะหยาบละเอียด เร่ิมต้นถ้าเรายังไม่ชํานาญ เราอย่าประมาท ตรงนี้
สําคญัมากเลย เราอย่าประมาท เราต้องให้มนัชัดเจนไว้ คาํว่า “ชัดเจน” ถ้ามนัชัดเจนมัน
ก็ละเอียดโดยชัดเจน ถ้ามนัหยาบมนัก็หยาบชัดเจนด้วยความหยาบ เพราะคาํว่า “ชัดเจน” 
นี่คือสติพร้อม 

การท าภาวนา ถา้ขณะท าภาวนาอยู ่ ถา้มีสติอยู ่ อนันั้นถือว่าเป็นความเพียร ถา้ขาดสติ
แลว้นะ นัน่ถือว่าความเพียรนั้นไม่สมบูรณ์แลว้ ฉะนั้น ถา้มีสติ คนท่ีมีสติท าอะไรมนัชดัเจน
ไหม ถา้มีสติก าหนดลมหายใจ ลมหายใจก็ชดัเจน ถา้ระลึกพุทโธ พุทโธกช็ดัเจน 

ค าว่า “ชดัเจน” ถา้มนัละเอียด มนัก็ละเอียดแบบชดัเจน ละเอียดลึกซ้ึง พุทโธๆ จน
พุทโธไม่ไดเ้ลย พุทโธๆ ไปจนลมหายใจมนัจะขาด ลมหายใจขาดมนัเพราะอะไร เพราะ
ธรรมดาถา้มนัจะเขา้อปัปนาสมาธิ อุปจาระคือจิตสงบแลว้มนัรับรู้ได ้ รับรู้ เห็นไหม อุปจาระ
รอบความรู้สึกของจิตมนัรับรู้ได ้ เพราะการรับรู้ไดอ้ยา่งน้ีมนัถึงวิปัสสนาได ้ วิปัสสนาหมายถึง
ว่ามนัเห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรม เพราะจิตมนัสงบแลว้มนัปลอดจากแรงกระตุน้
ของตณัหาความทะยานอยาก 

ตณัหาความทะยานอยากมนักระตุน้ กระตุน้ใหอ้ยากรับรู้รส อยากรับรู้กล่ิน อยาก
รับรู้เสียง มนักระตุน้ พอจิตมนัสงบแลว้มนัพน้จากแรงกระตุน้ พอพน้จากแรงกระตุน้ พอจิต
มนัสงบแลว้ พอจิตสงบแลว้ถา้เราร าพึงไป ถา้มนัเห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิตตามความเป็น
จริง ถา้ตามความเป็นจริง ส่ิงท่ีเวลามนัละเอียดแลว้ เราควบคุมใหม้นัออกรับรู้ ถา้มนัออกรับรู้น่ี
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อุปจาระ ขณิกสมาธิ ถา้อุปจารสมาธิ สมาธิท่ีมนัรับรู้ได ้พอรับรู้ได ้ขั้นของอุปจาระ ท่ีท  างาน
วิปัสสนาเขาท ากนัตรงน้ี 

แลว้ถา้เราพุทโธต่อเน่ือง เพราะเราพุทโธยงัได ้รับรู้อารมณ์ยงัได ้รับรู้ไดห้มด แลว้มนั
เป็นสมาธิตรงไหนล่ะ แลว้ท าไมมนัไม่ปล่อยล่ะ มนัไม่ปล่อย ถา้เราพุทโธต่อเน่ือง พุทโธ
ต่อเน่ืองหรือก าหนดลมต่อเน่ืองไป มนัจะละเอียดเขา้ไป ถา้ละเอียดเขา้ไปๆ พอละเอียดเขา้ไป 
ลมหายใจ มนัจะเร่ิมปล่อยวางลมหายใจ มนัจะปล่อยวางลมหายใจเพราะเหตุใด มนัจะปล่อย
วางลมหายใจเพราะมนัจะปล่อยกาย อปัปนาสมาธิ จิตเราท่ีอยูก่ลางหวัอก มนัปล่อยความรับ
รู้สึกถึงร่างกาย 

ตอนน้ีนะ เรานัง่สมาธิกนัอยู่น่ี ลมพดัมาเรามีความเยน็ไหม อุณหภูมิเปล่ียนแปลงมา
กระทบผิวหนงัเรารับรู้ไหม รับรู้ รับรู้ ใครเป็นคนรับรู้ จิตเป็นคนรับรู้ จิตมนัยงัรับรู้กายอยู ่ถา้จิต
มนัยงัรับรู้กาย จิตมีความสงบ จิตไม่ฟุ้งซ่าน แต่จิตยงัรับรู้เร่ืองกายอยู ่ น่ีมนัยงัรับรู้ กายกบัใจยงั
รับรู้กนัอยู ่

แต่ถา้มนัพุทโธต่อเน่ืองกนัไป มนัเร่ิมท่ีมนัจะปล่อยลมหายใจ ปล่อยลมหายใจเพราะ
ผิวหนงัใช่ไหม ลมพดัถึงผิวหนงั เราก็รับรู้ไดถึ้งอุณหภูมิการเปล่ียนแปลงใช่ไหม ถา้ลมหายใจ
เขา้ออก จิตมนัยงัรับรู้อยู ่มนัก็ยงัรับรู้อยู่เร่ืองของกายใช่ไหม เวลาถา้มนัละเอียดเขา้ไป มนัปล่อย
เขา้ไปจากอุปจาระ เพราะมนัรับรู้อยู่น่ีเป็นอุปจาระไง มนัถึงรับรู้ มนัถึงท างานได ้ มนัถึง
เคล่ือนไหวได ้แต่ถา้มนัละเอียดเขา้ไป มนัปล่อย 

ทีน้ีก่อนจะปล่อย ลมหายใจ มนัตอ้งปล่อยลมหายใจไปดว้ย พอมนัจะปล่อยลม
หายใจไปดว้ย พอการจะปล่อยลมหายใจ เราก็ตกใจไง “ถา้ลมหายใจขาด เราไม่ตายหรือ ถา้ลม
หายใจขาดไปมนัไม่เป็นวิทยาศาสตร์แลว้นะ ถา้ลมหายใจขาดมนัเป็นเร่ืองความลึกลบั
มหศัจรรยแ์ลว้นะ” มนัต่ืนเตน้ ลงไม่ไดห้รอก 

คนท่ีจะเขา้อปัปนาสมาธิมนัจะไปต่ืนเตน้ มนัจะไปหวัน่ไหว มนัจะไปกลวัเป็นกลวั
ตาย กลวักระทบ มนักลวัไปหมด มนักลวัเพราะอะไร มนักลวัเพราะอวิชชาไง มนักลวัเพราะไม่
เคยท าไง มนักลวัเพราะมนัไม่รู้ไง 

แต่ถา้คนเคยท าเคยเป็นข้ึนมาแลว้ พอมนัจะละเอียดเขา้ไปมนัจะละเอียดอย่างไร แลว้
มนัปล่อยวางเขา้มาอย่างไร แลว้มนัมีอิสระอยา่งไร พอมนัรู้สักหนหน่ึงนะ อ๋อ! ต่อไปมนัอยาก
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ไดอ้ยา่งน้ีอีกแลว้ มนัจะเขา้ มนัจะเป็น น่ีคือทางเขา้ทางออกไง น่ีช านาญในวสี ช านาญในการ
เขา้การออกสมาธิไง ถา้คนมีความช านาญ มีการเขา้การออก สมาธิมนัจะเส่ือมไปตรงไหน 

แต่ถา้คนไม่เคยเป็น ไม่เคยท า มนัมีแต่ทฤษฎี มีแต่ความเช่ือ มีแต่ความไม่รับรู้ของ
มนั มนัจะท าสมาธิของมนัอยา่งไร มนัจะควบคุมของมนัอยา่งไร แลว้สมาธิเกิดปัญญาไม่ได ้
สมาธิเกิดปัญญาไม่ได ้ แต่ถา้ไม่มีสมาธิ มรรคไม่มี มรรคไม่มี มนัเป็นเร่ืองสมมุติ เป็นเร่ือง
โกหกหมด ส่ิงท่ีเขาท าๆ กนัอยูน่ี่ ถา้ไม่มีสมาธิ มรรคไม่มี เวน้ไวแ้ต่ปัญญาอบรมสมาธิ นัน่ก็คือ
สมถะไง นัน่ก็คือการเขา้สมาธิไง 

แต่คนเวลาไปตรึกกนัอยา่งนั้น ไปรับรู้อยา่งนั้น แลว้บอกนัน่คือมรรค แลว้พอตรึก
อยา่งนั้นป๊ับมนัก็ปล่อย ปล่อยเพราะอะไร เพราะเป็นสมถะ มนัปล่อยก็บอกนัน่พระอรหนัต ์
เพราะมนัขาดผูน้  า มนัขาดครูบาอาจารยท่ี์เป็นจริง ถา้มีผูน้  า มีครูบาอาจารยท่ี์เป็นจริง มนัจะท า
ต่อเน่ืองกา้วเดินต่อไปได ้ ถา้มนักา้วเดินต่อไปได ้ น่ีพูดถึงถา้มนัเป็นขณิกสมาธิ อุปจารสมาธิ 
อปัปนาสมาธิไง แลว้ถา้สมาธิ ถา้มนัเป็นสมาธิน่ีเป็นอย่างไร แลว้ถา้เป็นฌานเป็นอย่างไร 

เป็นฌาน ปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน ฌาน ๔ รูปฌาน มนัมีรูปของมนั 
แลว้ยกข้ึนอากาสานญัจายตนะ อากาศธาตุ วิญญาณัญจายตนะ อากิญจญัญายตนะ เนวสัญญา
นาสัญญายตนะ มนัเป็นอยา่งไร แลว้มนัเขา้ออกอยา่งไร ท าไมมนัถึงมีสมาบติั ๖ สมาบติั ๘ 
ล่ะ 

เพราะสมาบติั ๖ สมาบติั ๘ จิตแต่ละขั้น ปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน ๔ 
ขั้น แลว้มนัข้ึนอากาสานญัจายตนะ มนัข้ึนไป แลว้มนัถอยกลบั ข้ึนไป ถอยกลบั ข้ึนไป ถอย
กลบั มนัมีก าลงั ท่ีมนัจะไปมนัไปอยา่งไร น่ีไง มนัถึงไม่ใช่ศีล ฌาน ปัญญา มนัมีแต่ศีล สมาธิ 
ปัญญา ถา้เป็นสมาธิมนัถึงเป็นความมหศัจรรย ์มหศัจรรยม์าก 

ท่ีบอกว่าเขานอนท าไง เขานอนพุทโธจนร่างกายมนัหายไป ร่างกายมนัจะหายไป 
แต่เสียงยงัไดย้นิครับ ไดย้นิเสียงและความคิดครับ ถึงตรงน้ีผมเลยออกจากสมาธิ เพราะผม
กลวัปฏิบติัผิด รู้สึกว่าสติไม่ค่อยสมบูรณ์ เลยออกจากสมาธิมาถามหลวงพ่อก่อน 

ถามก็คือถาม พอถามแลว้ เวลาถามนะ จากใจดวงหน่ึงสู่ใจดวงหน่ึงนะ ครูบา
อาจารยท่ี์ท่านปฏิบติัเป็นท่านจะมีประสบการณ์ในใจของท่าน ท่านมีประสบการณ์ในใจของ
ท่าน ท่านพูดออกมา ท่านถอดออกมาจากใจของท่านมาสู่ใจของเรา แลว้ใจของเรา เราท าไดจ้ริง
หรือเปล่า 
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น่ีไง ออกมาถาม ถามก็ตอบ น้ีเพราะอะไร เพราะเราตอบ ตอบเพราะอะไร ตอบ
เพราะว่าการท่ีจะหาบุคคลท่ีจะภาวนาน่ีแสนยาก ฉะนั้น คนภาวนาแลว้นะ พอภาวนาแลว้เรากมี็
ความสงสัยหมด เพราะอะไร เพราะในปัจจุบนัน้ีตาบอดคล าชา้ง ผูส้อนตาบอดทั้งนั้น ถา้ผูส้อน
ตาบอด เราก็เอาทฤษฎีมาสอนกนั พอสอนกนัแลว้ พอปฏิบติัไปแลว้ตอบไม่ถูก แลว้พอตอบไม่
ถูกแลว้ พอผูท่ี้ปฏิบติัมนัมีผลของการปฏิบติั น่ีไง นอนภาวนาแลว้มนัไม่รับรู้กาย มนัไม่รับรู้ส่ิงใด 
มนัเกิดผลของมนั ผลของมนัน่ีวิบากกรรม 

ท าส่ิงใดไดผ้ลส่ิงนั้น ท าดีไดดี้ ท าชัว่ไดช้ัว่ ถา้ภาวนามนัก็มีผลของมนั ถา้มีผลของ
มนั น่ีผลของการปฏิบติั แลว้เวลาไปถามพวกตาบอด ตาบอดมนัก็ยกกลบัไปท่ีพระไตรปิฎก 
“อา้ว! พระไตรปิฎกก็ว่าอยา่งนั้น บอกว่าอย่างนั้นเลย พูดถึงน้ีเป็นสมถะ มนัไม่เกิดปัญญา” 
แลว้ปัญญาอยา่งไรล่ะ 

ปัญญาทีเ่อ็งศึกษากันมานั่นคือสัญญา นั่นคือเอ็งไปจาํตํารามา แล้วพอเวลาคนที่
ปฏบิัติมามผีลของมนัขึน้มา เอ็งก็ย้อนกลับไปทีสั่ญญานั้น แล้วเวลาเอ็งปฏบิัติ มนัปฏบิัติ
เป็นปรากฏการณ์ตามจริงของใจ มนัไม่ใช่สัญญา ส่ิงที่ปรากฏขึ้นจริง เอ็งเอาปรากฏความ
เป็นจริงในใจเอ็งมาตอบสิ เอ็งเอาประสบการณ์ของใจทีม่นัเป็นจริงขึน้มาเอามาบอกสิว่า
ประสบการณ์ของใจทีม่นัปฏบิัติแล้วมนัมผีลอย่างนี้ๆ  แล้วเวลาถามปัญหาไป เขาก็
ย้อนกลบัไปทีสั่ญญา กลับไปทีท่ฤษฎ ีเอาทฤษฎมีาตอบ มนัก็เลยสับสนไง 

แลว้ตอนน้ีผูท่ี้สอนมนัตาบอดหมด ตาบอดหมด ถา้ไม่ตาบอด แบบหลวงตา แบบครู
บาอาจารยท่์านไม่ตาบอด เวลาถามน่ีท่านยิม้ๆ เลย ยิม้ๆ ตรงไหนรู้ไหม ยิม้ๆ หมายความว่า ส่ิง
ท่ีเรารู้ เหมือนกบัลูกศิษยห์ลวงปู่มัน่ เวลาจะไปหาหลวงปู่มัน่ ไปหาหลวงปู่มัน่ แลว้พอไปหา
หลวงปู่มัน่ ตวัเองแบกรับภาระ แบกหามปัญหามาทั้งนั้นเลย เวลาไปหาหลวงปู่มัน่นะ หลวงปู่มัน่
ท่านลว้งหวัใจของเรามาตีแผ่เลย มนัเป็นอยา่งน้ีๆๆ เอาความรู้สึกของเราออกมามาตีแผ่ใหเ้ห็น
เลยว่าเราถูกตอ้งดีงามอยา่งไร 

น่ีก็เหมือนกนั ผูท่ี้ปฏิบติั เวลาเราเอาความสงสัยเราถามท่าน ท่านก็ตอ้งตอบมาสิว่า
มนัเป็นอย่างไร แต่น่ียกกลบัไปเลย กลบัไปท่ีสัญญา “ปฏิบติัอยา่งน้ีมนัไม่ถูก เพราะปฏิบติัอย่าง
น้ีมนัแบบว่ามนัหลงอารมณ์ตวัเอง อยา่งน้ีคิดเอาเองหรือเปล่า สงสัยปฏิบติัอยา่งน้ีใชไ้ม่ได ้
เพราะอะไร เพราะคิดเอาเอง มนัเป็นไปไม่ได ้ มนัไม่มีอยูจ่ริง ถา้มนัมีอยูจ่ริงมนัก็ตอ้งตาม
พระไตรปิฎก พระไตรปิฎกว่าไวอ้ยา่งน้ี” น่ีไอพ้วกตาบอดมนัตอบอย่างน้ี 
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แลว้ไอค้นท่ีปฏิบติัก็งงนะ “อืม! ก็จริงนะ เพราะนัน่เป็นพระไตรปิฎก เป็นธรรมและ
วินยั เป็นศาสดา เราก็ตอ้งเคารพศาสดาเป็นเร่ืองความจริง” 

ใช่ เราตอ้งเคารพศาสดา แต่ศาสดาท่านสอนไวอ้ย่างนั้นน่ะ แต่เวลาปฏิบติั 
ขอ้เท็จจริงท่ีมนัจะเกิดข้ึนนั้นเป็นอีกเร่ืองหน่ึง ฉะนั้น เวลาหลวงตาท่านเรียนจบถึงมหา พอไป
หาหลวงปู่มัน่ พอจบมหาแลว้อยากออกปฏิบติั พออยากออกปฏิบติั นิพพานมนัมีอยูจ่ริงหรือ
เปล่า ไปปฏิบติัแลว้มนัจะไดผ้ลจริงหรือเปล่า ถา้มีใครแกข้อ้สงสัยในใจน้ีได ้ เราจะถือองคน์ั้น
เป็นอาจารยข์องเรา 

ไปหาหลวงปู่มัน่ หลวงปู่มัน่ใส่เลย “มหา มหามาหานิพพานใช่ไหม นิพพานไม่ได้
อยูบ่นอากาศ ไม่ไดอ้ยูบ่นแร่ธาตุอะไรทั้งส้ิน นิพพานมนัอยูท่ี่ใจ” 

แลว้ท าอยา่งไร บอกอีกต่างหาก เห็นไหม 

หลวงตาท่านถึงบอกเลย ตอนน้ีตอนท่ียงัไม่ปฏิบติัก็สงสัย เรียนจนถึงเป็นมหา 
นิพพานก็เอามาวิเคราะห์วิจยัไดห้มดแลว้ อธิบายไดห้มดเลย ก็ยงัสงสัยว่ามนัมีอยูห่รือเปล่า เรา
ก็อยากหาผูช้ี้บอก บดัน้ีหลวงปู่มัน่เป็นคนช้ีบอกแลว้ เป็นคนเคลียร์ปัญหาในหวัใจของเราแลว้ 
เช่ือหรือไม่เช่ือ เอาหรือไม่เอา ถา้เอาก็เอาชีวิตน้ีเขา้แลกเลย เอาชีวิตน้ีเขา้แลกเลย 

แลว้เวลาปฏิบติัไป หลวงปู่มัน่ท่านบอกเลยนะ มหา ส่ิงท่ีศึกษามาเป็นธรรมขององค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา้ เทิดใส่ศีรษะไว ้ เทิดคือยกไว ้ ไม่ไดย้  า่ย ี ไม่ไดดู้ถูก ไม่ไดเ้หยยีด
หยาม ศาสดาของเรา เราเหยยีดหยามไดอ้ย่างไร เราเคารพบูชาขนาดไหน แต่เอาใส่ล้ินชกัไว ้แลว้
ลัน่กุญแจมนัไวน้ะ อย่าใหม้นัออกมา ถา้ออกมานะ เวลาเราปฏิบติัไปพร้อมกบัสัญญา พร้อม
กบัทฤษฎี พร้อมกบัความคาดหมาย ความคาดหมายนั้นมนัจะท าใหค้วามเป็นจริงท่ีจะเกิดข้ึน
ของเราไขวเ้ขวหมดเลย 

จริง  ๆ มนัจะเกิดกบัเรานะ พอมนัจะเป็นสมาธินะ “เออ! มนัจะเป็นสมาธิแลว้ล่ะ อ๋อ! 
น่ีขณิกสมาธิ อ๋อ! น่ีอุปจาระ อู๋ย! มนัจะลง มนัจะลงอปัปนาแลว้ โอ๋ย! อยา่งน้ีอปัปนาแน่ๆ เลย” 
มนัจะมาเตะ มนัจะมาถีบกนั 

เห็นไหม หลวงปู่มัน่ท่านปฏิบติัมาก่อน ท่านรู้ ท่านรู้ท่านถึงบอกแนวทางไว ้แต่คนท่ี
ไม่ปฏิบติัก็บอกว่า “ครูบาอาจารยพ์ระป่าไม่เคารพพระพุทธเจา้ ไม่ยอมศึกษา” 
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ศึกษา ศึกษาทั้งนั้นน่ะ ไม่ศึกษามนัจะมีปัญญาเปรียบเทียบหรือ เพราะเราศึกษา เรามี
ปัญญาเปรียบเทียบ แลว้มีปัญญาเปรียบเทียบแลว้ อนันั้นเป็นสมบติัของครูบาอาจารย ์ อนันั้น
เป็นสมบติัจริง น่ีเป็นทฤษฎีสัมพทัธภาพของไอนส์ไตนก์็เขา้ใจทั้งนั้นน่ะ แต่เราก็ตอ้งมาสร้าง
การทดสอบทดลองใหม้นัเห็นจริงของเราข้ึนมา 

น่ีก็เหมือนกนั ธรรมของพระพุทธเจา้เราก็ศึกษามาแลว้ล่ะ เราศึกษามาแลว้ก็วางไว ้
หลวงปู่มัน่ท่านบอกวางไว้ๆ  นัน่เป็นทฤษฎี วางไวก่้อน แลว้เรามาคน้ควา้ เรามาปฏิบติั 
ประสบการณ์จริงข้ึนมา ถา้มนัเป็นจริงข้ึนมา พอเป็นจริงข้ึนมาแลว้ท่านจะบอก 

หลวงปู่มัน่ท่านบอกเลย ถา้ปฏิบติัเป็นจริงข้ึนมาแลว้นะ มนัจะเป็นอนัเดียวกนั ใน
พระไตรปิฎก ในธรรมวินยัขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้กบัในหวัใจท่ีเราปฏิบติัมนั
เป็นอนัเดียวกนั มนัเป็นอนัเดียวกนัเลย มนัไม่แตกต่างกนัเลย 

แต่ขณะท่ีอวิชชาความไม่รู้ของเราเตม็หวัใจน่ีมนัขดัมนัแยง้ โอ๊ะๆๆ ตลอดเลย โอ๊ะๆ 
ทีก็หลุดไปที จิตมนัจะเป็นแลว้นะ มนัเขา้ดา้ยเขา้เขม็นะ โอ๊ะๆ อีกแลว้ หลุดไป หลุดไปก็
ตะครุบเงาว่ิงหามนัอีก พอว่ิงหามนัจะไดเ้สีย จะไดจ้ะเสียนะ เอ๊อะๆๆ อีกแลว้ๆ มนัไปอีกแลว้ 

ครูบาอาจารยท่ี์ท่านปฏิบติัมาท่านรู้ ท่านรู้ว่ากิเลสพญามารในใจของคนมนัโหดร้าย
แค่ไหน พญามารในจิตของมนุษยม์นัโหดร้ายแค่ไหน มนัทั้งหลอกมนัทั้งลวง มนัทั้งยดึมัน่ ยดึ
หวัใจของเราเป็นท่ีถ่ายท่ีเป็นส้วมเป็นถานใหข้บัถ่ายของมนั พญามารมนัเอาหวัใจของเราเป็น
ท่ีอยูท่ี่อาศยั แลว้บีบบ้ีหวัใจเรามนัมาขนาดไหน ครูบาอาจารยท่์านปฏิบติัมาท่านรู้ท่านเห็น
อยา่งนั้น 

ไอพ้วกเราไม่รู้ไม่เห็น ทะนงตน ถือตวั ยกหาง ว่าตวัเองมีความรู้ แลว้ครูบาอาจารยท่ี์
ท่านปฏิบติัจริงของท่าน ท่านวางหมด แลว้ท่านปฏิบติัจริงของท่าน แลว้พอเป็นจริงข้ึนมาแลว้ 
ความจริงในหวัใจของเรากบัในตูพ้ระไตรปิฎกมนัต่างกนัตรงไหน มนัไม่ต่างกนัเลย 

น่ีไง หลวงปู่มัน่ท่านสั่งประจ า เอาความรู้ความเห็นท่ีศึกษา เวลาศึกษาเราตอ้งศึกษา 
ศึกษาน้ีเป็นทฤษฎี เป็นภาคปริยติั เป็นแนวทาง ศึกษาเสร็จแลว้ พอศึกษาเราก็วางไวใ้ช่ไหม แต่
เวลาปฏิบติัเราใหเ้ป็นจริงข้ึนมาสิ ไม่ใช่ศึกษามาแลว้กม็าสุมไวบ้นสมอง แลว้เวลาปฏิบติัก็เอา
สมองจุดไฟข้ึนมา มนัจะตม้น ้าไง ตบะธรรมมนัจะแผดเผาไง ศึกษามาสุมไวใ้นสมอง เวลาปฏิบติัมนั
ก็เผา  ๆเผาหวัใจซะ แลว้พอเผาเสร็จแลว้มนัก็มีแต่ความเร่าร้อน แลว้มนัก็ไม่มีความจริงข้ึนมาเลย 
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ศึกษาข้ึนมาแลว้ก็วางไวก่้อน ศึกษาน่ีธรรมของพระพุทธเจา้ ศึกษาเป็นทางวิชาการ ไม่
ตอ้งเอามาสุมไฟ ไม่ตอ้งเผาตวัเอง วางไว ้แลว้ปฏิบติั พอมนัเป็นจริงข้ึนมานะ โอโ้ฮ! 

น่ีไง ส่ิงท่ีสมาธิเป็นพื้นฐาน เป็นสามญัส านึกของจิตของมนุษย ์ สัมมาสมาธิเป็น
ความมหศัจรรยลึ์กลบัซบัซอ้น ความว่าง ว่างของสมาธิ ความว่างของธรรม อกุปปธรรม เวลา
มนัพิจารณาไปเป็นโสดาบนั เป็นสกิทาคามี เป็นอนาคามี เป็นพระอรหนัตข้ึ์นมา ความว่าง
ของมนัเป็นชั้นเป็นตอนของมนั 

เวลามนัส้ินสุดไปแลว้นะ ส่ิงท่ีมนัพน้ไปเลย มนัลึกลบั มนัเหนือโลก ถา้มนัไม่เหนือโลก
มนัก็ตอ้งเวียนว่ายตายเกิดกบัโลกน้ี เพราะมนัหลุดออกไปจากวฏัฏะเป็นวิวฏัฏะ ออกไปจากโลก
เลย มนัถึงเป็นความมหศัจรรยไ์ง 

ศีล สมาธิ ปัญญาขององคส์มเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจา้ แลว้เราฝึกหดั ฝึกหดัข้ึนมา แลว้
ถา้เป็นจริงของเราข้ึนมามนัจะเป็นสมบติัของเรา เอวงั 


