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ถาม : เร่ือง “บริกรรมพุทโธมีอาการอ่ืนแทรก” 

กราบนมสัการหลวงพ่อ กระผมไดป้ฏิบติัสมาธิมาช่วงหน่ึงแลว้ โดยบริกรรมพุทโธ 
เอาพุทโธตั้งไวท่ี้ตรงจมูก ท าไปเร่ือยๆ แลว้นึกพุทโธไม่ออก ส่วนมากจะเป็นตอนเดินครับ จะ
เลือนรางไป มีอาการตึงตามหนา้ ตามคอ หูอ้ือ 

การท่ีนึกพุทโธไม่ออกเพราะสติอ่อนหรือไม่ครับ แต่จิตก็ยงัไม่สงบ ขอค าแนะน าดว้ย
ครับ ติดอารมณ์น้ีมา ๒ ปีแลว้ครับ พอมีอาการ ผมก็หยดุท าสมาธิ เพราะเคยท าต่อแลว้ไปดูท่ี
อาการจะเบลอๆ ครับ 

ตอบ : เวลาปฏิบติัมา ๒ ปี บอกว่าก าหนดพุทโธ แลว้มีอาการอ่ืนแทรกซอ้น ถา้มี
อาการอ่ืนแทรกซอ้น เห็นไหม 

โดยธรรมชาติของครูบาอาจารย ์ โดยธรรมชาติขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา้ 
เวลาองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้เป็นเจา้ชายสิทธตัถะ พระเจา้สุทโธทนะตอ้งการใหเ้ป็น
จกัรพรรดิ เวลาองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้เกิด เอาพราหมณ์มาพยากรณ์ พราหมณ์
พยากรณ์ไวว้่า ถา้องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ไดอ้ยูเ่ป็นกษตัริยจ์ะไดเ้ป็นจกัรพรรดิ 

เป็นจกัรพรรดิในสมยัโบราณเป็นแว่นแควน้ แควน้มคธ แควน้ต่างๆ ในอินเดียไม่ใช่
ประเทศเดียวกนั เป็นแว่นแควน้ ถา้ใครรวบรวมแว่นแควน้เป็นประเทศข้ึนมาไดจ้ะเป็น
จกัรพรรดิ 

พระเจา้สุทโธทนะก็มีความปรารถนา เพราะตวัเองเป็นกษตัริยใ์ช่ไหม ก็อยากใหลู้ก
เป็นกษตัริยร์วบรวมแว่นแควน้ใหไ้ด้ ฉะนั้น ถึงเตรียมความพร้อมไวใ้หเ้จา้ชายสิทธตัถะไป
ศึกษา น่ีว่าการศึกษา ไปศึกษาเตรียมพร้อมว่าจะเป็นจกัรพรรดิ 



พทุธานุสติ ๒ 
 

©2019 www.sa-ngob.com 

ทีน้ีพอเป็นจกัรพรรดิ น่ีคือการศึกษา การศึกษา เราจะบอกว่า การศึกษาน้ีเป็นเร่ืองทาง
โลกไง ทางโลก เห็นไหม การศึกษามา ศึกษามาเตรียมความพร้อม ตอ้งมีประสบการณ์เพื่อจะ
เป็นกษตัริย ์ เพื่อเป็นกษตัริยแ์ลว้จะไดเ้ป็นจกัรพรรดิ น่ีคือความปรารถนาของพ่อ ฉะนั้น พ่อ
จะส่งเสริมทางน้ีมาก 

ฉะนั้น ดว้ยอ านาจวาสนาขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ต่างหาก เวลาดว้ย
อ านาจวาสนาเพราะว่าไดส้ร้างบุญญาธิการมา เกิดท่ีสวนลุมพินี “เราจะเกิดชาติน้ีเป็นชาติ
สุดทา้ย” 

ค าว่า “เกิดชาติน้ีเป็นชาติสุดทา้ย” เด็กเกิดมาเดิน ๗ กา้ว เปล่งวาจาคร้ังแรก “เราจะเกิด
ชาติน้ีเป็นชาติสุดทา้ย” เด็กเกิดมาไดท้  าอะไรมา ยงัไม่ไดท้  าอะไรมาเลย แต่เราจะบอกว่าส่ิงท่ี
ท  าไดอ้ยา่งน้ีเพราะอ านาจวาสนาท่ีไดส้ร้างสม ไดส้ร้างสมมามาก บ่มเพาะมามาก น่ีดว้ย
บุญญาธิการท าไดแ้บบนั้น 

พอท าไดแ้บบนั้น พอเปล่งวาจาอยา่งนั้นแลว้ พระนางสิริมหามายาเสียชีวิตไป อยูก่บั
พระโคตมีเล้ียงมา ก็ศึกษามา ดูแลมา เตรียมพร้อมมาเพื่อเป็นจกัรพรรดิ เพราะพราหมณ์
พยากรณ์ไวว้่าจะเป็นจกัรพรรดิ ถา้อยูท่างโลกจะเป็นจกัรพรรดิ ถา้ออกบวชจะเป็นศาสดา 
ออกบวชจะเป็นองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา้ 

น่ีคือความปรารถนาของพ่อ ความปรารถนาของพ่อก็อยากใหเ้ป็นจกัรพรรดิ แต่ดว้ย
บุญญาธิการ บุญอนันั้น บุญญาธิการท่ีสร้างสมมา บารมีอนันั้น เห็นไหม เวลาจะเป็น
จกัรพรรดิจะไดส้ถาปนาข้ึนเป็นกษตัริย ์ไปเท่ียวสวนไง ไปเห็นคนเกิด คนแก่ คนเจ็บ คนตาย 
เราตอ้งเป็นเช่นนั้นดว้ยหรือ ถา้เป็นจกัรพรรดิแลว้เราตอ้งตายมนัก็ตายเปล่า 

ความคิด เราจะช้ีใหเ้ห็นว่า ส่ิงท่ีบ่มเพาะ ส่ิงท่ีว่าทางโลกท่ีพยายามจะอบรมบ่มเพาะ
ใหเ้ป็นไปทางนั้น แต่ดว้ยอ านาจวาสนาขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา้เอง ในใจของ
องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ไดส้ร้างมาอยา่งนั้นเอง มนัจะมีส่ิงใดท่ีใหอ้งคส์มเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ไดฉุ้กคิด ไดห้าทางออกไปตลอด 

ทีน้ีหาทางออกไปตลอดนะ แลว้เวลาไปศึกษากบัเจา้ลทัธิต่างๆ ๖ ปี เร่ืองโลกๆ ทั้ง
นั้นน่ะ เร่ืองโลกๆ การสอนทางวิชาการ การปฏิบติัในสมยัโบราณเขาก็ปฏิญาณตนว่าเป็น
ศาสดาทั้งนั้นน่ะ เป็นศาสดาคือเป็นพระอรหนัต ์คือว่าเป็นศาสดา เป็นเจา้ลทัธิ ไปศึกษากบัเขา 
ศึกษาแลว้ดว้ยบุญญาธิการ ดว้ยบุญญาธิการอย่างนั้น ใครจะส่งเสริม ใครจะเยินยอขนาดไหน 
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ใครจะดึงไวร้ั้งไวใ้หอ้ยูใ่นส านกันั้น หนีมาตลอด หนีมาตลอดเพราะมนัเป็นเร่ืองโลก มนัไม่
เป็นความจริง 

เวลาถึงท่ีสุดแลว้ ร้ือคน้มาถึงท่ีสุดมนัไม่มีทางไป ไม่มีทางไปแลว้ก็ระลึกถึงโคนตน้
หวา้ตั้งแต่เป็นราชกุมาร พระเจา้สุทโธทนะพาไปแรกนาขวญั ใหอ้ยูโ่คนตน้หวา้ ก าหนดลม
หายใจเขา้ออก 

เด็กๆ ราชกุมาร ยงัระลึกได ้ก าหนดลมหายใจเขา้ ลมหายใจออก น่ีระลึกถึงตรงนั้น จิต
มนัสงบได ้แมแ้ต่พระอาทิตยค์ลอ้ยไปแลว้ ร่มหวา้มนัไม่ไปตามนั้นน่ะ 

แต่ร่มหวา้ส่วนร่มหวา้สิ แต่ไอค้วามสัมผสัของใจ ใจท่ีไดส้ัมผสันั้นมนัฝังใจ เพราะ
มนัสงบของมนั เห็นไหม พอสงบอนันั้น แต่ก็ดว้ยตอนนั้นยงัเป็นราชกุมาร เวลาเขาท าแรกนา
ขวญัเสร็จกลบัมาเห็นร่มเงาของหวา้มนัไม่ไป มหศัจรรยม์าก มหศัจรรย ์ เห็นไหม ความ
มหศัจรรย ์น่ีบารมี สุดทา้ยแลว้ก็ยงัเจริญเติบโตมาถึงท่ีสุด ก็ศึกษามาจะไดเ้ป็นกษตัริย ์แต่เวลา
ออกปฏิบติั ๖ ปี คน้ควา้มาจนทัว่ ระลึกถึงตรงน้ีได ้กลบัมาระลึกถึงตรงน้ี 

อดอาหารมา ๔๙ วนั ท าทุกอยา่งมาเตม็ท่ีแลว้ ท าทุกรกิริยามาทั้งหมดเลยท่ีเขาท ากนั 
ในสมยัปัจจุบนัน้ีใครไปเท่ียวอินเดีย ท่ีเห็นเขาท าๆ กนั พระพุทธเจา้ท ามาหมดแลว้ ทดสอบ
อยา่งนั้นน่ะ ท ามาหมดแลว้ แลว้ท ามากกว่าดว้ย ท าเตม็ท่ีเลย เพราะคนท่ีมีวาสนามากทดสอบ
ส่ิงใดตอ้งทดสอบใหถึ้งท่ีสุด 

เราจะไปทดสอบในวิชาการของเขา แลว้ท าคร่ึงๆ กลางๆ แลว้บอกเขาไม่ใช่ มนัไม่ใช่
สุภาพบุรุษ มนัตอ้งทดสอบจนถึงท่ีสุด มีค  าสอนอยา่งใด มีการกระท าอยา่งไร ท าถึงท่ีสุดเลย 
แลว้มนัไม่มีมรรคมีผล 

ระลึกถึงตน้หวา้นะ ฉันอาหารของนางสุชาดา แลว้ก าหนด ถา้เรานัง่คืนน้ีแลว้ ถา้ไม่
ส าเร็จจะนัง่ตายเลย สุดทา้ยแลว้ บุพเพนิวาสานุสติญาณ จุตูปปาตญาณ อาสวกัขยญาณ น่ีวิชชา 
๓ เวลาองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้เองโดยชอบ 

ตรัสรู้เองโดยชอบ ความชอบธรรม โดยชอบธรรม เวลาความชอบธรรม เราจะยกให้
เห็นว่า ส่ิงท่ีองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้สอนวางแนวทางไวแ้ลว้ปฏิบติั เวลาองคส์มเด็จ
พระสัมมาสัมพทุธเจา้ยงัมีชีวิตอยู่ พระอรหนัตเ์ยอะแยะเลย พระอรหนัตเ์กือบทั้งหมดเลย เป็น
พระอรหนัตท์ั้งนั้นเลย เพราะอะไร เพราะผูส้อนสอนดว้ยความจริง มีความจริงในหวัใจ มี
ความจริงเขม้ขน้ในใจแลว้สอน 
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แลว้เวลาองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมา “จะสอนใครไดห้นอ 
สอนใครไดห้นอ” สอนใครไดห้นอก็อ  านาจวาสนาใครจะมีมากนอ้ยไดข้นาดไหน 

ฉะนั้น คนท่ีเป็นความจริงอยา่งนั้น ประสบการณ์ท ามาอยา่งนั้น อ านาจวาสนามาเป็น
องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้จะมาร้ือสัตวข์นสัตว ์ เวลาสั่งสอนข้ึนมาก็สั่งสอนดว้ยความ
เป็นจริง ในสมยัปัจจุบนัน้ีหลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มัน่ท่านท าของท่านตามความเป็นจริงของท่าน
ข้ึนมา 

หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มัน่ท่านจะสอนส่ิงใด ท่านจะท าส่ิงใด ท่านจะเร่ิมตน้ดว้ยว่าใหท้  า
ความสงบของใจเขา้มาก่อน คือพุทโธน่ีไง คือพุทโธก่อน ใหท้  าพุทโธก่อน ถา้ท าพุทโธแลว้ถา้
มนัสงบเขา้มา ถา้มนัสงบไดแ้ลว้ออกฝึกหดัใชปั้ญญา นั้นจะเป็นพระพุทธศาสนา 

แลว้พุทโธๆ เป็นค  าบริกรรม ถา้ค  าบริกรรม บริกรรมเพื่ออะไร บริกรรมเพื่อใหจิ้ต
สงบ แลว้จิตสงบมาท าไม ท าความสงบมาท าไม ก็บริกรรมมนัสงบเป็นพื้นฐานไง 

เพราะโดยปัจจุบนัน้ีพวกเรามีความทุกขค์วามยากกนั มีความวิตกกงัวลไปหมด คิด
อยา่งไรก็แลว้แต่ ตรรกะ ปรัชญาของเรามนัตอ้งมีความกงัวล มีความรับผิดชอบ มนัมีความ
กงัวล มีความรับผิดชอบไปหมด ท าส่ิงใดจิตใตส้ านึกไม่มีใครควบคุมมนัได ้ เห็นไหม 
อภิธรรมเขาบอกว่า ผูท่ี้ปฏิบติัโดยความอยากน่ีผิด ปฏิบติัตอ้งไม่มีความอยากเลย 

ไม่มีความอยากก็ขอนไมน่้ะสิ โดยธรรมชาติของคนมนัมีความอยากทั้งนั้นน่ะ แต่
ความอยากน้ีเป็นความอยากท่ีสุดวิสัยท่ีควบคุมได ้ฉะนั้น หลวงตาท่านถึงบอกว่าความอยากท่ี
เป็นมรรคมี ความอยากดี อยากท า อยากเป็นคนดี ความอยากอยา่งน้ีไม่ผิด ความอยากดี เห็น
ไหม ความอยากดีมนัเป็นฉนัทะ ถา้ความอยากอย่างน้ีเราอยาก แต่เวลาอยากดี พออยากดี ติดดี 
ติดดีแลว้ท าความดี ใครมาแตะไม่ไดน้ะ จะท าอะไร ใครมาขวางไม่ไดเ้ลย จะหนัไปท าลายเขา
ทั้งหมดเลย 

ไอค้วามอยากดี เราก็อยากดีของเรา แต่ไม่ใช่อยากดีจนใครแตะไม่ได ้ อยากดีจนเรา
ขยบัส่ิงอ่ืนไม่ได ้อยากดีมนัก็เป็นอยากดีของเราอยู ่ท าส่ิงอ่ืนเราก็ท  าเพื่อด ารงชีวิต 

น่ีก็เหมือนกนั เวลาเราจะปฏิบติั ส่ิงท่ีว่ามีความอยากปฏิบติัไม่ได ้มนัเป็นเร่ืองสุดวิสัย 
มนัเป็นเร่ืองสุดวิสัยท่ีเราจะไปควบคุมได ้ แต่ส่ิงท่ีเราควบคุมได ้ ความวิตกกงัวล ความเศร้า 
ความเหงา ความหงอย จิตใจท่ีมนัไม่มีหลกัมีเกณฑ ์ อยา่งน้ีเราควบคุมได ้ แลว้เราควบคุมได ้
เวลาองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ท่านประพฤติปฏิบติัมา อ่านพุทธประวติั แลว้ถา้คน
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ปฏิบติัเป็น เราท าแลว้เราจะเห็น เพราะว่าพุทธประวติัเป็นประวติัขององคส์มเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจา้ แต่เวลาใครปฏิบติั จิตใจท่ีมนัฟุ้งซ่าน มนัเป็นอย่างไร จิตใจท่ีสงบมนัเป็นอยา่งไร 

จิตใจท่ีมนัฟุ้งซ่าน จิตใจท่ีมนัวิตกกงัวลมนัก็คิดแบบโลก ถา้จิตใจสงบแลว้ ถา้สงบ
แลว้คิดไม่เป็น มนัก็ไม่เป็นประโยชน ์ คิดไม่เป็น จิตใจเวลามนัฟุ้งซ่าน ความคิดมนัท าใหม้นั
ทุกขม์นัยาก แต่พอจิตมนัสงบแลว้คิดไม่เป็นก็ใชปั้ญญาไม่เป็น 

แลว้ใชปั้ญญาไม่เป็น มนัตอ้งศีล สมาธิ ปัญญา ปัญญาท่ีเกิดจากสมาธิ ปัญญาถา้มีศีล 
มีสัมมาทิฏฐิ ความเห็นถูกตอ้ง เวลาเกิด เวลามนัด าเนินการต่อไปมนัจะเป็นความเห็นท่ีถูกตอ้ง 
ความเห็นท่ีถูกตอ้ง น่ีภาวนามยปัญญา ปัญญาอย่างนั้น ทีน้ีปัญญาอย่างนั้น เขาถามเร่ืองพุทโธ 
แลว้เราพูดน่ีพูดเร่ืองอะไร 

เราจะพูดใหเ้ห็นว่า พื้นฐานของมนัท าไมตอ้งพุทโธ แลว้พุทโธท าไม แลว้พุทโธไป
แลว้มนัมีอาการมาแทรกไปหมดเลย ก็ค  าบริกรรมพุทโธ พุทโธคือพทุธานุสติ เห็นไหม องค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา้สอนเลย กรรมฐาน ๔๐ หอ้ง อบัดบัหน่ึงเลย พุทธานุสติ พุทธะ 
พุทธานุสต ิ ระลึกถึงองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ ระลึกพุทโธๆๆ พทุธานุสติ ธมัมานุสต ิ
สังฆานุสต ิกรรมฐาน ๔๐ หอ้ง การท าความสงบ ๔๐ วิธีการ ฉะนั้น เป็นวิธีการท าความสงบ 
แต่จิตใจเรายงัไม่สงบ จิตใจเรามนัมีกิเลสตณัหาความทะยานอยาก จิตใจเรามนัมีทุกอยา่งอยู่
ในใจหมดเลย แลว้เอาพุทโธมาครอบง าไวแ้ลว้มนัจะลงไหม พอมนัไม่ลงมนัก็มีอาการแทรกน่ี
ไง มนัมีอาการแทรก มนัมีอาการหน่วงร้ัง มนัมีอาการท าใหเ้ราภาวนาไม่ได ้ พอเร่ิมจะพุทโธ 
โอ๋ย! ไม่ได ้พรุ่งน้ีตอ้งท างาน ไม่ได ้พุทโธไม่ได ้

อา้ว! ก็นึกพุทโธแลว้ตอ้งดีสิ พุทธานุสติระลึกถึงองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ตอ้ง
สุดยอดสิ แน่นอน เวลาคนเราน่ีนะ ไม่จากพ่อจากแม่ไปก็ไม่ไดค้ิดถึงพ่อแม่หรอก แต่ถา้ใคร
ไดจ้ากพ่อจากแม่ไปจะคิดถึงพ่อแม่มาก ยิง่เราส่งลูกๆ ไปเรียนเมืองนอก มนัจะคิดถึงพ่อถึงแม่ 
บางคนไม่อยากไป ร้องไหใ้จแทบจะขาด แต่เราก็ตอ้งส่งไปเรียนเพื่อเอาวิชาการ เพราะการ
พลดัพรากจากกนัมนัจะคิดถึงกนั 

น่ีก็เหมือนกนั ระลึกพุทโธๆ เห็นไหม แมแ้ต่พ่อแม่เรายงัคิดถึงได ้ เวลาเราพลดัพราก
ไป คิดถึงพ่อถึงแม่น่ีอบอุ่นมาก ถา้คิดถึงพ่อถึงแม่ ความรักท่ีสะอาดบริสุทธ์ิคือความรักของ
พ่อแม่ ฉะนั้น เวลาศาสดาของเรา องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้มีเมตตาธรรม มีเมตตา 
พุทธคุณ ปัญญาคุณ เมตตาคุณขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้เหลือลน้ไปหมดเลย แลว้
ระลึกถึงพุทโธ ระลึกถึงศาสดา มนัสุดยอดตรงน้ีไง ระลึกแลว้มนัก็เป็นประโยชนก์บัเราแลว้ 
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เราระลึกถึงพุทธะ เห็นไหม ดูสิ เวลาคนเขาท าอะไรไป เวลาเขาตกใจเขาจะพุทโธๆ 
เราระลึกถึงศาสดาของเรา ระลึกถึงตวัตนของเรา แค่นึกพุทโธมนัก็เป็นกุศลแลว้ มนัมหาศาล
แลว้ เพราะคนท่ีระลึกพุทโธได ้ท าได ้จะท าความผิด ท าความเหลวไหล ไม่มีหรอก เพราะมนั
ระลึกถึงพระพุทธเจา้ ระลึกถึงศาสดา ศาสดาสอนอยา่งใด 

น่ีก็เหมือนกนั คนเวลาไปอยูต่่างประเทศ เวลาเหงา เราคิดถึงพ่อแม่ เวลามีส่ิงใดเราก็
คิดถึงพ่อแม่ เราคิดถึงพ่อแม่มนัก็อบอุ่น น่ีก็เหมือนกนั น่ีคิดถึงอบอุ่นนะ แต่เรายงัเรียนไม่จบ 
เรายงัไม่มีหนา้ท่ีการงานท า เราเรียนจบแลว้ เราท างานแลว้ เรามีเงินมีทองข้ึนมาแลว้จะเป็น
ประโยชนก์บัเราแลว้ 

น่ีก็เหมือนกนั พุทโธๆ เพราะเหตุน้ี พอพุทโธ พทุธานุสต ิพุทโธ ระลึกพุทโธ ธมัโม 
สังโฆ ท าไมตอ้งนึก ศีล สมาธิ ปัญญา ถา้ไม่เกิดสัมมาสมาธิ ปัญญาท่ีเกิดข้ึนมนัเป็นโลกีย
ปัญญาโดยขอ้เท็จจริง แต่คนท่ีปฏิบติัไม่เป็น ไม่มีครูบาอาจารยท่ี์รู้จริง เวลาเกิดปัญญาข้ึนมา
มนัเกิดจินตมยปัญญา 

จินตมยปัญญานะ เราศึกษาธรรมขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ ศึกษาธรรม
วินยั มนัซาบซ้ึงมาก แลว้เวลาปฏิบติัไปมนัเกิดความรู้ความเห็นข้ึนมา เกิดความรู้ความเห็น 
จินตมยปัญญาคือไม่มีเหตุไม่มีผล มนัเกิดมาโดยท่ีมนัระลึกข้ึนมา มนัเหมือนกบัว่ามนัไม่มี
พื้นฐาน เกิดปัญญาเกิดจริงๆ ซาบซ้ึงจริงๆ แต่ท าอยา่งไรล่ะ มนัเกิดอยา่งไรล่ะ เอ๊! เอ๊! เห็น
ไหม มนัเกิดจินตมยปัญญา ฉะนั้น ถา้มนัเกิดจินตมยปัญญา ปัญญาโลกๆ มนัไดแ้ค่น้ี ทีน้ีจิน
ตมยปัญญาฆ่ากิเลสไม่ได ้ เพราะอะไร เพราะมนัไม่เจอตวักิเลส มนัไม่เห็นกิเลสจะฆ่ากิเลสได้
อยา่งไร 

เราท าของหาย เราหาของนั้นไม่เจอ ของนั้นเราจะเจอไดอ้ยา่งไร น้ีเราท าหวัใจเราหาย 
ทั้งๆ ท่ีหวัใจเป็นของเราน่ีแหละ เวลาเกิดมาปฏิสนธิจิต ปฏิสนธิเกิดในไข่ เกิดในน ้าคร า เกิด
มาเป็นเราน่ี เป็นเราน่ีเราช่ืออะไร พ่อแม่ตั้งใหก้็มีช่ือนั้นน่ะ แลว้จริงๆ อยู่ไหน 

เราท าใจเราหาย พุทโธๆ จะหามนัใหเ้จอ ถา้ใครหาตวัเองเจอ หาใจตวัเองเจอ แลว้เอา
ใจนั้นมาพิจารณา เห็นไหม พิจารณากาย เวทนา จิต เวลาจิต พิจารณาจิต จิตเห็นจิต จิตเห็น
อาการของจิต จิตเห็นธรรม ถา้มนัเจอของมนั มนัจะพิจารณาของมนัได ้

ฉะนั้น ไอว้่าพุทโธ พุทธานุสต ิค าว่า “พุทโธๆ” ในวงกรรมฐานท่านสอน มนัมีคุณค่า
มาก มีคุณค่ามากๆ เลย ทีน้ีมีคุณค่ามาก เพียงแต่ผูท่ี้ปฏิบติัเป็นวิทยาศาสตร์ พวกเราเป็น
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ปัญญาชนใช่ไหม เรามีปัญญามากเลย พอบอกพทุโธ อู๋ย! น่าเบ่ือ อะไรก็พุทโธ แลว้ก็เอาหวั
ท่ิมภูเขาเลย พุทโธไปแลว้มนัท าอะไรไม่ไดเ้ลย เพราะจิตใจของเรามนัไม่แน่นอน 

ถา้จิตใจเราแน่นอนเขม้แขง็นะ มนัจะท าของมนัได ้ถา้ท าของมนัได ้ส่ิงใดท่ีเกิดข้ึนมนั
จะยอ้นไดว้่าเราบริกรรมพุทโธ เราท าสมาธิมาช่วงหน่ึง แลว้บริกรรมพุทโธตั้งไวท่ี้ตรงปลาย
จมูก ท าไปเร่ือยๆ แลว้นึกพุทโธไม่ออก 

“นึกพุทโธไม่ออก ส่วนมากเป็นตอนเดินครับ” 

จะตอนเดิน ตอนนัง่ เรานึกไม่ออก แลว้เรานึกไม่ออก เรามีส่ิงใด ถา้มนันึกไม่ออก มนั
ขาดอะไรมนัถึงนึกไม่ออก แลว้ถา้มนันึกออก เรานึกของเรา พุทโธ ถา้นึกไม่ออกนะ ตั้งสติ 
แลว้นึกไม่ออกนะ เราตอ้งหาเหตุหาผล หาปัญญาข้ึนมา ท าไมมนัท าไม่ได ้ ถา้มนัขาด เพราะ
อะไร เพราะอุณหภูมิเวลาตม้น ้ า หรืออุณหภูมิถา้เราท าอะไร อุณหภูมิมนัลดหรือมนัเพิ่ม มนัก็
เป็นไปตามขั้นตอนของมนั อุณหภูมิมนัจะกระโดดขา้มไปโดยท่ีมนัไม่เป็นอยา่งนั้นได้
อยา่งไร 

น่ีก็เหมือนกนั พอพุทโธๆ ไป พุทโธไม่ออก ค าว่า “ไม่ออก” จิตมนัไม่เกาะเก่ียวไง 
ไฟฟ้า เรามีส่ือน าไฟฟ้าไป ไฟฟ้ามนัตอ้งสมบูรณ์ของมนั ถา้ไฟฟ้ามนัขาดช่วงขาดตอน 
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้ามนัจะสมบูรณ์ไหม มนัก็กระตุกแน่นอน 

จิตพุทโธๆ ถา้มนัขาดช่วงไป เหมือนไฟฟ้าท่ีมนัเดินไปตามส่ือ ส่ือสายไฟเอาไฟฟ้าไป
มนัตอ้งสมบูรณ์ของมนัใช่ไหม ไฟฟ้าครบไหม ไฟตก ไฟเพิ่มไหม น่ีก็เหมือนกนั จิตใจของ
เราเวลามนัโกรธ โอโ้ฮ! ไฟมนัเพิ่มนะ มนัโกรธรุนแรงเลย เวลามนัเผลอ มนัลืม หายไปเลย น่ี
ไฟตก 

ไฟตก ไฟเกิน ไฟต่างๆ มนัท าใหร่้างกายของคน เวลาเราโกรธข้ึนมา ดูสิ เลือดมนัสูบ
ฉีด มนัเห็นของมนัโดยธรรมชาติของมนั แลว้เวลามนันึกไม่ออกล่ะ มนัก็เหมือนกนั นึกไม่
ออกมนัก็เหมือนไฟดบั ทีน้ีไฟดบั ไฟไม่มา แต่น่ีเวลามนันึกไม่ออกแลว้มนัเหมือนไฟดบั แต่
ท าไมเรายงัมีอยูล่่ะ เรามีอยู ่ใหห้าเหตุผลแบบน้ี คือบอกว่า เวลานึกพุทโธไม่ออก แลว้เดินไป
มนัมีอาการตึง อาการต่างๆ 

อาการตึงตามคอ หูอ้ือต่างๆ เราพุทโธไว ้ เพราะน่ีแหละกิเลสมนัมาแหย่ กิเลสมนัมา
แหยว่่า เวลามนัหูอ้ือ เวลาท าอะไร เราก็ไปติดท่ีหูอ้ือ ท าไมเราไม่ติดท่ีพุทโธล่ะ 
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มนัจะหูอ้ือ มนัจะเป็นตามคอ ตามหนา้นะ จิตใจใหม้ัน่คง สติใหร้ะลึกถึงพุทโธไว ้ จิต
รู้ไดห้น่ึงเดียว ถา้มนัรู้พุทโธได ้มนัก็ไม่ไปรู้อาการท่ีตึง อาการตามหนา้ ตามคอ มนัไม่ไดรั้บรู้
ตรงนั้น แต่เวลามนัปล่อยพุทโธมา มนัรับรู้อาการท่ีตึงต่างๆ น่ีมนัปล่อยพุทโธมาแลว้ มนัมา
รับรู้อาการน้ีแลว้ พอรับรู้อาการน้ี เราก็ไปสงสัย ท าไมมนัเป็นแบบนั้น 

มนัเป็นแบบนั้นเพราะเราโง่ไง เราเป็นแบบนั้นเพราะกิเลสมนัเอาส่ิงนีม้าหลอกไง 
แล้วเราก็ไปรับรู้ตรงน้ัน แต่ถ้าเราไม่ไปตามมนั เราพุทโธไปเร่ือยๆ พุทโธไปเร่ือยๆ อาการ
แบบนีม้นัจะหายไป 

อาการแบบน้ี ถา้มนัตึง มนัหูอ้ือตลอดเวลา ท าไมเราออกจากพุทโธมาแลว้ท าไม
เหมือนมนัหายล่ะ 

ส่ิงท่ีมนัเป็นอยา่งน้ีเพราะกิเลสมนัพยายามพลิกแพลง มนัพยายามพลิกแพลง มนัจะท า
ใหก้ารประพฤติปฏิบติัของเราลม้ลุกคลุกคลาน มนัจะท าใหก้ารปฏิบติัของเราไม่กา้วหนา้ 

การปฏิบติัเป็นกา้วหนา้มนัเป็นขณิกสมาธิ อุปจารสมาธิ อปัปนาสมาธิ แลว้พยายามท า
ความช านาญ พอมีความช านาญเขา้ออก เขาเรียกช านาญในวสี ถา้ช านาญในวสี ธรรมทั้งหลาย
มาแต่เหตุ ถา้คนท่ีช านาญการแลว้ ผลงานท่ีจะท า เราจะไม่หวัน่ไหวส่ิงใดเลย 

แต่เราไม่ช านาญการ พอท าส่ิงใด อนัน้ีท าประสบความส าเร็จดว้ยส้มหล่น ท าแลว้มนั
ประสบความส าเร็จดีมาก อยากใหเ้ป็นอยา่งน้ีอีก ท าไม่ไดอ้ยา่งน้ี ท าแลว้มนัต  ่ากว่าน้ี คุณภาพ
ต ่ากว่าน้ี คุณภาพไม่ดีเท่าน้ี น่ีเราท าไม่ได ้

เราพยายามหาความช านาญ เขาเรียกช านาญในวสี ช านาญในการเขา้และการออก การ
เขา้มนัเขา้อยา่งไร พุทโธๆๆ สนิทไปแลว้มนัวางอยา่งไร พอมนัวางแลว้ มนัคลายตวัออกมาก็
พุทโธต่อเน่ืองไป คราวน้ีสงบไดแ้ค่น้ี คราวหนา้ต่อไปเราพุทโธใหล้ะเอียดข้ึน มีความกระชบั
มากข้ึน จิตใจมนัจะละเอียดมากกว่านั้น มนัจะปล่อยวางไดม้ากกว่านั้น เด๋ียวมนัก็คลายตวั
ออกมา ธรรมชาติของมนั ส่ิงใดเขา้ไปแลว้มนัตอ้งคลายตวัออกมา เราพิจารณาต่อเน่ือง เราใช้
ปัญญาต่อเน่ืองไป เราช านาญในวสี 

อาการหูอ้ือๆ ต่าง 
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อนัน้ีไม่ พออาการหูอ้ือ หูอ้ือมนัคืออะไร มนัออกไปทางนูน้หมดไง แลว้มนัถึงเป็นไง 
เห็นไหม มีอาการแทรก อาการแทรกเพราะเราไม่เขา้ใจ มนัถึงมีอาการแทรก ถา้มีอาการแทรก 
เราจะเขา้ใจของเรา ถา้เราเขา้ใจมนัก็จบ น่ีถา้จบ 

“การนึกพุทโธไม่ออกเพราะสติอ่อนไปหรือไม่ครับ แต่จิตยงัไม่สงบ” 

สติมนัอ่อน สติส่วนสตินะ สติถา้ระลึกรู้ สต ิถา้พุทโธคร้ังแรก สติจะชดัเจนมาก พุท
โธใหม่ๆ จะชดัเจนมากเลย พุทโธๆ ไป ชกับางลง จางลงๆ เห็นไหม ถา้จางลง ถา้เรายงัท า
ต่อเน่ืองได ้พุทโธได ้เราพุทโธไป 

ถ้าบอกสติมนัอ่อนนะ เราพุทโธให้ชัดๆ ชัดๆ อย่างน้ันถูก สติมนัชัดเจนของมนั 
พอมนัชัดแล้วมนัไม่คดิออกนอกเร่ืองนอกราว มนักอ็ยู่กับพุทโธ พุทธานุสติ ท าของเรา
ไป ถ้าพุทธานุสติ ถ้าไม่ให้กิเลสมนัออกหน้า 

การท า เราระลึกถึงหลวงตา หลวงตาท่านบอกว่า ในการปฏิบติัยากอยู ่๒ คราว คราว
หน่ึงคือคราวเร่ิมตน้และคราวสุดทา้ย ท่านพูดบ่อยมากเลย 

คราวเร่ิมตน้ก็น่ีไง คราวเร่ิมตน้ก็พยายามท าความสงบของใจเขา้มา ถา้ใจสงบจาก
ปุถุชนเป็นกลัยาณปุถุชน ถา้เป็นกลัยาณปุถุชนคือช านาญในการเขา้สมาธิออกสมาธิ น่ีกลัยาณ
ปุถุชน กลัยาณปุถุชนคือรักษาใจไดม้ัน่คง รักษาใจไดดี้งามมาก แลว้ใจเป็นเอกคัคตารมณ์ ทีน้ี
ยกข้ึนสู่โสดาปัตติมรรค คือถา้มนัเห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรมตามความเป็นจริง 
เห็นไหม ยกข้ึนสู่ เร่ิมตน้มนัยาก มนัยากตรงน้ี ยากตรงท่ีว่าจิตสงบแลว้คน้หากิเลสใหเ้จอ 

ถา้คน้หากิเลสใหเ้จอ เหมือนคน้หาเหตุหาประเด็นของใจใหม้นัเจอ ถา้เจอแลว้ 
ประเด็นอะไร ใจน้ีมนัเกาะเก่ียวอะไร พิจารณาประเด็นท่ีมนัวิตกกงัวล ประเด็นท่ีมนัคาหวัใจ 
ประเด็นท่ีมนัเกิดมาท าไม ประเด็นอย่างน้ีถา้มนัจบัได ้ มนัพิจารณาได ้ มนัจะสาวต่อเน่ืองไป 
ถา้สาวต่อเน่ืองไป มนัคายของมนัออก ปัญญาอย่างน้ีภาวนามยปัญญา เพราะอะไร เพราะจิต
มนัสงบ เราท าใหจิ้ตสงบแลว้ ความวิตกกงัวล ความคิดแบบโลก โลกียปัญญามนัวางลง 

แลว้ถา้เราช านาญข้ึน รูป รส กล่ิน เสียง เป็นบ่วงของมาร เป็นพวงดอกไมแ้ห่งมาร 
บ่วงของมาร รูป รส กล่ิน เสียง มนัหลอกอยา่งน้ี เด๋ียวตึง เด๋ียวเหน่ือย น่ีรูป รส กล่ิน เสียง ตึงก็
เป็นอาการรับรู้ ตึงตามคอ ตามหนา้ น่ีรูป รส กล่ิน เสียง เป็นบ่วงของมาร เป็นพวงดอกไมแ้ห่ง
มาร 
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เป็นบ่วงมนัก็ล่อ เป็นพวงดอกไมน้ะ ภาวนาแลว้ภาวนาดี ภาวนาเป็นคนดี มนั
พวงดอกไมค้ือมนัก็เยนิยอ เวลาเป็นบ่วง บ่วงมนัก็รัดคอ แต่ถา้เราใชปั้ญญาของเรา พิจารณา
ใชปั้ญญา ว่าปัญญาโลกียปัญญาใชไ้ม่ได ้มนัตอ้งโลกุตตรปัญญา ตอ้งเป็นภาวนามยปัญญา 

ปัญญาท่ีเราพิจารณาอยูน่ี่มนัเป็นปัญญาอบรมสมาธิ เวลาเรามีความกงัวล เราใชปั้ญญา
หาเหตุหาผล ถา้ปัญญาหาเหตุหาผล มนัใชปั้ญญาแลว้มนัก็ปล่อยวางได้ ปล่อยวางไดเ้ราก็พุท
โธต่อเน่ืองๆ มนัเป็นปัญญาอบรมสมาธิ ปัญญาน้ีมนัจะมาคลายความสงสัย ปัญญาน้ีมนัจะมา
คลายว่าน่ีอะไร น่ีท  าอยา่งไร มนัจะมีอยา่งน้ี กิเลสมนัเอาอยา่งน้ีมาเป็นขอ้อา้ง 

แลว้เรามีปัญญาข้ึนมา เอ็งจะเอาอะไรมาอา้ง กิเลสมนัจะเอาอะไรมาอา้ง เราปฏิบติัก็
ปฏิบติัเพื่อความสงบ เราไม่ไดไ้ปปฏิบติัเป็นเทวดา ปฏิบติัเป็นคนอ่ืน ไม่ใช่ เราปฏิบติัเพื่อ
ความสงบของใจ ถา้มีปัญญาไล่กนัอย่างน้ีป๊ับ กิเลสมนัหลอกไม่ได ้ เราก็พุทโธต่อเน่ืองได ้
อาการตึงอาการต่างๆ จะหายหมด 

แต่น้ีพอกิเลสมนัเอาอาการต่างๆ มาหลอกเรา น่ีรูป รส กล่ิน เสียง เป็นบ่วงของมาร 
เป็นพวงดอกไมแ้ห่งมาร ถา้พิจารณาต่อเน่ืองๆ ไป มนัขาดนะ ค าว่า “ขาด” คือมนัไม่มี
อุปาทานในรูป ในรส ในกล่ิน ในเสียงเลย ถา้ไม่มีอุปาทานในรูป รส กล่ิน เสียง เราควบคุมได้
ง่ายแลว้ น่ีกลัยาณปุถุชน กลัยาณปุถุชนคือรู้เท่าทนัพวกน้ี รู้เท่าทนัพวกน้ีแลว้มนัก็เป็น
สัมมาสมาธิ สมาธิเฉยๆ แลว้จะยกข้ึนสู่วิปัสสนา ถา้ยกข้ึนวิปัสสนา ถา้เห็นกาย เห็นเวทนา 
เห็นจิต เห็นธรรมตามความเป็นจริง มนัจะเป็นความจริง 

สติอ่อน สติแก่ ก็ว่า น้ีสติอ่อนไปหรือเปล่า 

ถา้บอกสติอ่อน เราก็จะสร้างสติ สต ิ ถา้สมาธิเขม้ สมาธิแก่กลา้ มนัก็ไม่ข้ึนวิปัสสนา
เหมือนกนั สมาธิท่ีอ่อน สมาธิท่ีไม่มีก าลงั มนัก็วิปัสสนาไม่ไดเ้หมือนกนั 

สต ิ สติท่ีว่าสติมนัตอ้งเขม้แขง็ สติชดัๆ อยา่งนั้นแลว้มนัก็ไม่ลงสักที สติคาอยูอ่ย่าง
นั้น 

สต ิ ท าส่ิงใดตอ้งมีสติสมบูรณ์นะ สติ แลว้สติสัมปชญัญะ มีสติแลว้สัมปชญัญะรู้ตวั
ทัว่พร้อม รู้ในสมัปชญัญะ รู้เท่ารู้ทนั แลว้ก าหนดพุทโธไปเร่ือยๆ ถา้มนัขณิกสมาธิ อุปจาร
สมาธิ อปัปนาสมาธิ อปัปนาจะต่ืนเตน้มาก 
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ทีน้ีเขาบอกว่า “เวลาก าหนดพุทโธไปแลว้จิตมนัไม่สงบ ขอค าแนะน า ติดอาการน้ีมา 
๒ ปีแลว้ครับ พอมีอาการก็หยดุท าสมาธิ แลว้ก็ดูอาการมนัเบลอๆ” 

ค าว่า “เบลอๆ” โดยธรรมชาติถา้จิตใจของเรามีความวิตกกงัวลส่ิงใด เราวางส่ิงนั้น 
เวลาขา้วของเงินทองเราหาย เรารู้ไดว่้าส่ิงท่ีเป็นวตัถุของเราหายไป มนัถึงหาย คุณงามความดี 
สามญัส านึกของเรามนัหายไปจากตวัเรา อนัน้ีส าคญัมาก ส่ิงท่ีเป็นสามญัส านึก เป็นคุณงาม
ความดีของเรา ถา้มนัหลุดหายไป หายไปคือว่าเร่งความเพียร อยากปฏิบติั อยากท าคุณงาม
ความดี แลว้มนัหายไป เด๋ียวก็ท้ิงขวา้งมนัไป ส่ิงน้ีถา้เราเติมเตม็ของเรา เราไม่ใหส่ิ้งน้ีมนั
หายไป ไม่ใหค้วามมุมานะ ความเขม้แขง็ของเรามนัหายไป ถา้ความเขม้แขง็เราไม่หายไป เรา
ไม่หายไป เร่ืองสติ เร่ืองปัญญา มนัพิจารณาของมนัได ้แลว้ท าคุณงามความดีของเรา 

จิตมนัไม่สงบ เขาบอกว่า “จิตมนัอ่อนไปใช่ไหมครับ” 

ท่ีท  ามาแบบน้ีจิตยงัไม่สงบ ไม่สงบ เราปฏิบติัเพื่อด ารงชีวิตเรา เราปฏิบติัเพื่อเรา ไม่ใช่
ว่าส่ิงท่ีว่าอาการมนัเบลอๆ เบลอๆ มนัปล่อยวางไป ไม่ตอ้งเอาส่ิงใดมาเป็นขอ้ต่อรองกบัตวัเรา
เอง ทั้งๆ ท่ีในการปฏิบติัมนัก็มีอุปสรรคพอสมควรอยูแ่ลว้ แลว้เราเองเรายงัสงสัย เรายงัเอาตั้ง
ประเด็นข้ึนมาใหเ้ป็นขอ้ใหห้วัใจเราแบกรับภาระจนเกินไป 

ถา้มนัมีส่ิงใด ในปัจจุบนัน้ีความขาดตกบกพร่องของจิตมนัมีบา้ง ถา้ใครมีอุปสรรค
ทางร่างกาย คือมีโรคภยัไขเ้จ็บก็ไปหาหมอ ใหห้มอเช็คร่างกายของเราใหดี้ เพราะเวลาปฏิบติั
ข้ึนมาแลว้ นัง่นู่นก็เจ็บ ท าอะไรมนัไม่สะดวกสักอย่างหน่ึง อา้ว! หมอเช็ค ถา้หมอเช็คแลว้มนั
ไม่มีอะไรแลว้ ทีน้ีมนัก็เป็นเร่ืองหวัใจเราอยา่งเดียวแลว้ 

โรค โรคกรรม เร่ืองการเส่ือมสภาพตามความเป็นจริง โรคอุปาทาน ฉะนั้น จิตใจเรา
ไม่ใหม้นัมีอุปาทาน ไม่ใหม้นัไปยดึมัน่ส่ิงใด เรามีความจริงใจของเรา อาการเบลอๆ อาการ
ต่างๆ มนัก็วาง ไม่ตอ้งไปสนใจมนั แต่ถา้เรายงัไม่มีส่ิงใด มนัก็มีส่ิงน้ี 

แลว้ถา้อาการเบลอๆ เราเช็คร่างกายเรียบร้อย ทุกอยา่ง ความเจ็บไขไ้ดป่้วยไม่มี แลว้
ตดัท้ิงเลย พอตดัท้ิงข้ึนไป ตั้งสติของเรา ตั้งสติของเราแลว้ก าหนดพุทโธ 

แลว้ถา้พุทโธไม่ได ้ โดยธรรมชาตินะ บางทีเราก าหนดพุทโธ ธมัโม สังโฆ ถา้ไม่ได ้
นึกมรณานุสติก็ได ้แลว้ถา้ไม่ไดจ้ริงๆ เพราะว่าจิตใจของคนนะ บางคนนึกพุทโธ เพราะพุทโธ
ตอ้งสัทธาจริต คือเรามีความเช่ือมัน่ มีความมัน่คง แลว้บริกรรมพุทโธๆๆ 
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หลวงตาท่านสอนว่า ถ้าระลึกพุทโธนะ โลกนีจ้ะมอีะไรก็ไม่ใช่เร่ืองของเรา มเีรา
กับพุทโธเท่าน้ัน ถ้าเราจะพุทโธนะ ฟ้าจะผ่า แผ่นดิน ไม่รู้ พุทโธอย่างเดียว ชัดๆ ชัดๆ พุ
ทโธอย่างนี ้นีคื้อสัทธาจริตท าอย่างนีไ้ด้ แต่ส่วนใหญ่แล้วพุทธจริตท าได้ยาก 

พุทธจริตมนัชอบคิด “มนัน่าจะเป็นอยา่งน้ี มนัไม่น่าจะเป็นอยา่งนั้น องคส์มเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจา้บอกว่ากาลามสูตร ไม่ใหเ้ช่ือ แลว้น่ีจะมาพุทโธอยา่งเดียว เราจะเป็นคนโง่
หรือเปล่า เขาบอกพุทโธมนัไม่มีปัญญา จริงไม่จริง” พวกน้ีพุทธจริต จริตของพุทธะไง พวก
ปัญญามาก พวกรู้มาก รู้มากจนท าใหเ้ราไปไม่ถูก 

ถา้อยา่งน้ีหลวงตาท่านใชค้  าว่า “ใหใ้ชปั้ญญาอบรมสมาธิ” สงสัยอะไร ตั้งประเด็น
แลว้ใชปั้ญญาใคร่ครวญแสวงหาใหจ้บเป็นเร่ืองๆ ไป มีอะไรเกิดข้ึนมาแลว้ปัญญาไล่เลย ตั้ง
ประเด็นข้ึนมา มนัจริงไม่จริง มนัอยูท่ี่ไหน เรารู้ไดอ้ย่างไร เราไดพ้ิสูจนห์รือยงั ไล่เขา้ไป
เร่ือยๆ ไล่เขา้ไปเร่ือยๆ ปัญญาอบรมสมาธิ 

ถา้ปัญญาอบรมสมาธิ พอมนัไล่เขา้ไป ไล่เขา้ไปหมายความว่า ใชปั้ญญาต่อรอง 
ปัญญาแยกแยะกบัความคิดอนันั้นน่ะ เอามาพิสูจนก์นั ถึงท่ีสุดแลว้นะ ถา้มีสติปัญญา ความคิด
น้ีมนัจนดว้ยเหตุผล เหตุผลจากปัญญา น่ีปัญญาอบรมสมาธิ ปัญญาท่ีเราคิด มนัใชปั้ญญา
ใคร่ครวญกบัประเด็นในใจ พอมนัใชปั้ญญาแยกแยะไปตลอด ถึงท่ีสุดแลว้มนัดว้ยเหตุดว้ยผล 
มนัจบ จบ หยดุน่ีคือสมาธิ แต่เด๋ียวคิดต่อ ถา้ปัญญาอบรมสมาธิอยา่งน้ี แต่ถา้มนัหยดุได ้แลว้มี
สติเราจะเขา้ใจ 

พอบอกว่าพทุโธเป็นพุทธานุสต ิ

เราจะบอกว่า ถา้มนัท าไม่ไดจ้ริงๆ ไม่ไดจ้ริงๆ เราก็ใชปั้ญญาอบรมสมาธิ แลว้พอใช้
ปัญญาอบรมสมาธิ ส่วนใหญ่คนท่ีใชปั้ญญาอบรมสมาธิไปแลว้ พอมนัไล่แลว้เหน่ือยมากนะ 
ไอค้นท่ีท างานว่าเหน่ือยๆ ลองใชปั้ญญาอบรมสมาธิดู เหน่ือยมาก ปัญญามนัคิดใคร่ครวญไป
เหน่ือยมาก หอบเลยล่ะ สุดทา้ยแลว้ก็จบ พอจบแลว้มนักค็ิดต่อ คิดต่อ ถา้มีสติก็ไล่ต่อ ถา้มนั
ช านาญข้ึนมนัจะหยดุบ่อยคร้ังๆ แลว้ไอร้ะยะท่ีมนัหยดุมนัจะยาวข้ึน คือเป็นสมาธิไดม้ากข้ึน 

ถา้มีสมาธิมากข้ึน มนัเกิดความรู้แจง้ เกิดความรู้แจง้ว่าความคิดน้ีเอาชนะเราไม่ได ้
ความคิดน้ีหลอกลวงเราไม่ได ้ ความคิดท่ีสงสัย อนันูน้ดี อนัน้ีดี อนันั้นไม่ดี หลอกลวงเรา
ไม่ได ้ เพราะเราไดพ้ิสูจนแ์ลว้ดว้ยปัญญาของเรา ปัญญาของเรามนัจะไล่พิสูจนก์บัความคิดเรา 
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ไล่เขา้ไปๆ ดว้ยเหตุดว้ยผลแลว้มนัยอมจ านนกนั พอยอมจ านนแลว้จะเอาอะไรมาหลอกอีก 
มนัหลอกอีกไม่ได ้พอหลอกอีกไม่ไดม้นัก็หยดุ หยดุแลว้ท าอยา่งไรต่อ ก็พุทโธสิครับ พุทโธ 

เม่ือก่อนมนัพุทโธไม่ได ้ เวลามนัหยดุแลว้คนจะท าอะไรไม่ถูกนะ หยุดแลว้ ไป
อยา่งไรต่อๆ เพราะมนัหยดุแลว้มนัมีสติพร้อม สมาธิคือมนัรู้ตวัทัว่พร้อม เอ๊อะ! เอ๊อะ! แลว้ท า
อยา่งไรต่อ ก็พุทโธสิ พุทโธต่อเน่ืองไป พุทโธต่อเน่ืองไปใหจิ้ตมนัมีท่ีเกาะ 

จิตน้ีเปรียบเหมือนน ้าใสอยูใ่นแกว้น ้ า เราไม่รู้ว่าในแกว้น ้ ามีน ้าหรือไม่มีน ้า แต่แกว้น ้า
นั้นเราเติมสีลงไป มนัจะเห็นสีแสงว่า อ๋อ! ในแกว้นั้นมีน ้า 

จิตน้ีเป็นนามธรรม ธาตุรู้มนัมีของมนัอยู ่แต่ใหม้นัทรงตวั มนัจะทรงตวัอยา่งไร จิตน้ี
จะรู้ไดต่้อเม่ือเราคิด พอเราคิดข้ึนมา เราทุกขเ์รายาก เรามีความสุขความทุกข ์อ๋อ! มนัเป็นแบบ
น้ี จิตมนัเป็นแบบน้ี...ไม่ใช่ ไอน่ี้มนัเสวยอารมณ์แลว้ ไอน่ี้มนัสุข มนัทุกข ์ ทุกขเวทนา สุข
เวทนาแลว้ มนัเป็นการแสดงออกของจิต เราก็คิดว่าจิตเป็นแบบนั้น จิตเป็นความคิดก็ดูจิตกนั
ก็ดูความคิด ไม่ใช่ ดูความคิดน่ีดูอาการของมนั ดูส่ิงท่ีมนัเสวยแลว้ 

พุทโธก็เป็นความคิด ปัญญาอบรมสมาธิก็เป็นความคิด แต่เราใชปั้ญญา ปัญญาของเรา
ไล่ตอ้นเขา้ไปใหม้นัปล่อยความคิด พอปล่อยความคิดมนัก็เป็นตวัมนั เห็นไหม เราใชปั้ญญา
อบรมสมาธิเขา้ไปมนัก็ เออ! ท าอยา่งไรต่อ ก็พุทโธต่อสิ พุทโธต่อเน่ืองไป น้ีพูดถึงว่าเร่ิมตน้
ของการปฏิบติั น่ีพูดถึงว่า เขาบอกว่าเวลาเขาพุทโธแลว้มีอาการแทรก 

ทีน้ีเราอารัมภบทมาตั้งแต่ตน้ ใหเ้ห็นว่า ถา้เราไม่ท าแบบน้ีมนัก็เป็นเร่ืองตรรกะ เร่ือง
ปรัชญา เร่ืองสูงสุดของความคิดน้ีเป็นจินตมยปัญญา จินตมยปัญญาเราศึกษา เราเป็นชาวพุทธ 
เราศึกษาพระพุทธศาสนา แลว้เราใชป้รัชญา ตรรกะของหลกัศาสนา แลว้มาใชปั้ญญากนั ใช้
ปัญญากนัมนัก็ไดแ้ค่น้ี 

แต่เพราะองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ระลึกถึงตั้งแต่โคนตน้หวา้ องคส์มเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ประพฤติปฏิบติัมา บุพเพนิวาสานุสติญาณ จุตูปปาตญาณ อาสวกัขยญาณ ได้
ช าระลา้งกิเลสไปเป็นชั้นเป็นตอนเขา้ไป ถึงรู้ว่าการท าท่ีมนัเหลวไหล การท าท่ีเป็นความจริง
มนัแตกต่างกนัอยา่งใด 

แล้วในสมยัปัจจุบัน หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ท่านได้ปฏบิัติตามความเป็นจริงของ
ท่าน แล้วท่านเป็นหลักชัยของกรรมฐานเรา ท่านเป็นคนส่ังสอนวางข้อวตัรนีไ้ว้ ฉะน้ัน 
เวลาท าขึน้มา ครูบาอาจารย์ทีท่่านเป็นความจริงท่านถึงบอกว่า ให้ท าความสงบของใจ
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เข้ามาก่อน คือให้ก าหนดพุทโธๆ ธัมโม สังโฆ ส่ิงใดก็ได้ ขอให้จติมนัสงบเข้ามา เพ่ือตัด
ภาระรุงรัง ตัดไอ้ความวติกกังวล นิวรณธรรมในใจของเราให้หลุดออกจากใจของเรา ให้
เหลือใจเพียวๆ ให้เหลือสมาธิ ให้เหลือสัจธรรมเพียวๆ แล้วฝึกหัดใช้ปัญญามนัเข้าไปอีก 
เพ่ือพิจารณาเป็นภาวนามยปัญญา เป็นธรรมจกัร เป็นจกัรในพระพุทธศาสนา ฉะน้ัน 
มนัถึงต้องพยายามท ากันไง เราพยายามท ากัน เราปูพ้ืนฐาน สมถกรรมฐาน ฐานทีต่ั้ง
แห่งการงาน 

คนเราจะท างาน ไม่รู้ว่าจะท างานกนัตรงไหน แลว้ก็บอกว่าท างานแลว้ไม่ไดผ้ลงาน ก็
เอ็งไม่ท างานใหก้บัหวัใจของเอ็ง แลว้เอ็งจะเอาผลงานอะไรล่ะ เอ็งท างานใหก้บัมารน่ะ 
ท างานใหก้บัมาร ท างานใหก้บักิเลส ท างานใหก้บัความคิดไง จิตมนัเสวยอารมณ์มนัเป็น
ตณัหา แลว้เราเอาตณัหานั้นไปท างาน มนัก็เอาผลงานมาใหก้บัมาร มาใหก้บักิเลส แลว้เราก็
ไม่ไดผ้ลงาน แลว้เราก็บอกว่าปฏิบติัแลว้ไม่ไดอ้ะไร ปฏิบติัแลว้ไม่รู้อะไร 

ก็เอ็งท างานใหก้บัมาร เอ็งไม่ท างานใหธ้รรมจกัร ใหจ้กัรมนัเคล่ือนมา ท างานใหก้บั
จิต ถา้จิตมนัสงบเขา้มา มนัถึงตวัของมนั ถึงตอ้งมีพุทโธไง 

พูดยาวมาก เพราะเราอ่านค าถามแลว้ ว่าบริกรรมพุทโธแลว้มีอาการอ่ืนแทรก แลว้พอ
มีอาการอ่ืนแทรก ถา้ไม่มีครูบาอาจารยน์ะ เราก็บอกว่า เออ! ถา้มีอาการอ่ืนแทรก เราก็ไม่ท า 
โยนท้ิงไปเลย เราไปท าอยา่งอ่ืนดีกว่า ก็ไปท างานใหก้บัมารอีกไง 

เวลาท างานใหก้บัมารนะ ใหก้บักิเลสน่ีชอบ มนัมนัดี มนัท าแลว้มนัจบัตอ้งไดง่้าย ถา้
ท างานใหกิ้เลส อู๋ย! สุดยอดๆ เวลาจะท างานใหก้บัตวัเอง ใหก้บัจิต ท างานใหเ้ป็นสัจธรรม หึ! 
ยาก ปฏิบติัไม่รู้เร่ือง ท าแลว้ไม่ไดป้ระโยชน์ 

ท างานใหก้บัตวัเอง ท างานใหก้บัจิตเป็นของดี กลบับอกไม่รู้เร่ือง ท างานใหก้บัมาร 
ใหก้บัตณัหาความทะยานอยาก อูฮู้! สุดยอดๆ อูฮู้! ยอดเยี่ยม น่ีความเขา้ใจผิดของสังคม 

ฉะนั้น ถา้ไม่มีครูบาอาจารย ์ เราจะแยกไม่ออกว่า พุทโธท าไม พุทโธเพื่ออะไร พุทโธ
แลว้ไดอ้ะไร พุทโธ ถา้พูดถึงก็ท  าความสะอาด ท าใหเ้ราสะอาด ใหเ้รามีก าลงั ใหเ้ราสดช่ืน 
แลว้เราก็ไปวิปัสสนา 
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แต่ถา้เราไม่ท าความสะอาดของเราเลย ตวัเราสกปรกโสมมเลย แลว้บอกใหท้  างานเลย 
เหมือนคนไขไ้ม่ตอ้งเตรียมความพร้อม เขา้หอ้งผ่าตดัไดเ้ลย เคร่ืองมือการแพทยก์็ไม่ตอ้งอบ 
ไม่ตอ้งท าความสะอาด ใชไ้ดต้ลอดเวลา เป็นอยา่งนั้นไหม ไม่เป็น 

เคร่ืองมือทางการแพทยต์อ้งฆ่าเช้ือ คนจะท าการผ่าตดัเขาตอ้งเตรียมความพร้อม เขา
ตอ้งใหร่้างกายแขง็แรง เขาตอ้งใหทุ้กอยา่ง เหมือนกนั พุทโธๆ ฆ่าเช้ือ ฆ่าความฟุ้งซ่าน ฆ่า
ทุกๆ อยา่ง แลว้มนัพร้อมแลว้ แลว้เราจะไปวิปัสสนากนั เอวงั 


