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ถาม : เรื่ อง “บริ กรรมพุทโธมีอาการอื่นแทรก”
กราบนมัสการหลวงพ่อ กระผมได้ปฏิบตั ิสมาธิมาช่วงหนึ่งแล้ว โดยบริ กรรมพุทโธ
เอาพุทโธตั้งไว้ที่ตรงจมูก ทาไปเรื่ อยๆ แล้วนึกพุทโธไม่ออก ส่ วนมากจะเป็ นตอนเดินครับ จะ
เลือนรางไป มีอาการตึงตามหน้า ตามคอ หูอ้ือ
การที่นึกพุทโธไม่ออกเพราะสติอ่อนหรื อไม่ครับ แต่จิตก็ยงั ไม่สงบ ขอคาแนะนาด้วย
ครับ ติดอารมณ์น้ ีมา ๒ ปี แล้วครับ พอมีอาการ ผมก็หยุดทาสมาธิ เพราะเคยทาต่อแล้วไปดูที่
อาการจะเบลอๆ ครับ

ตอบ : เวลาปฏิบตั ิมา ๒ ปี บอกว่ากาหนดพุทโธ แล้วมีอาการอื่นแทรกซ้อน ถ้ามี
อาการอื่นแทรกซ้อน เห็นไหม
โดยธรรมชาติของครู บาอาจารย์ โดยธรรมชาติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เวลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็ นเจ้าชายสิ ทธัตถะ พระเจ้าสุ ทโธทนะต้องการให้เป็ น
จักรพรรดิ เวลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิด เอาพราหมณ์มาพยากรณ์ พราหมณ์
พยากรณ์ไว้ว่า ถ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อยูเ่ ป็ นกษัตริ ยจ์ ะได้เป็ นจักรพรรดิ
เป็ นจักรพรรดิในสมัยโบราณเป็ นแว่นแคว้น แคว้นมคธ แคว้นต่างๆ ในอินเดียไม่ใช่
ประเทศเดียวกัน เป็ นแว่นแคว้น ถ้าใครรวบรวมแว่นแคว้นเป็ นประเทศขึ้นมาได้จะเป็ น
จักรพรรดิ
พระเจ้าสุ ทโธทนะก็มีความปรารถนา เพราะตัวเองเป็ นกษัตริ ยใ์ ช่ไหม ก็อยากให้ลูก
เป็ นกษัตริ ยร์ วบรวมแว่นแคว้นให้ได้ ฉะนั้น ถึงเตรี ยมความพร้อมไว้ให้เจ้าชายสิ ทธัตถะไป
ศึกษา นี่ว่าการศึกษา ไปศึกษาเตรี ยมพร้อมว่าจะเป็ นจักรพรรดิ
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ทีน้ ีพอเป็ นจักรพรรดิ นี่คือการศึกษา การศึกษา เราจะบอกว่า การศึกษานี้เป็ นเรื่ องทาง
โลกไง ทางโลก เห็นไหม การศึกษามา ศึกษามาเตรี ยมความพร้อม ต้องมีประสบการณ์เพื่อจะ
เป็ นกษัตริ ย ์ เพื่อเป็ นกษัตริ ยแ์ ล้วจะได้เป็ นจักรพรรดิ นี่คือความปรารถนาของพ่อ ฉะนั้น พ่อ
จะส่ งเสริ มทางนี้มาก
ฉะนั้น ด้วยอานาจวาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่างหาก เวลาด้วย
อานาจวาสนาเพราะว่าได้สร้างบุญญาธิการมา เกิดที่สวนลุมพินี “เราจะเกิดชาติน้ ีเป็ นชาติ
สุ ดท้าย”
คาว่า “เกิดชาติน้ ีเป็ นชาติสุดท้าย” เด็กเกิดมาเดิน ๗ ก้าว เปล่งวาจาครั้งแรก “เราจะเกิด
ชาติน้ ีเป็ นชาติสุดท้าย” เด็กเกิดมาได้ทาอะไรมา ยังไม่ได้ทาอะไรมาเลย แต่เราจะบอกว่าสิ่ งที่
ทาได้อย่างนี้เพราะอานาจวาสนาที่ได้สร้างสม ได้สร้างสมมามาก บ่มเพาะมามาก นี่ดว้ ย
บุญญาธิการทาได้แบบนั้น
พอทาได้แบบนั้น พอเปล่งวาจาอย่างนั้นแล้ว พระนางสิ ริมหามายาเสี ยชีวิตไป อยูก่ บั
พระโคตมีเลี้ยงมา ก็ศึกษามา ดูแลมา เตรี ยมพร้อมมาเพื่อเป็ นจักรพรรดิ เพราะพราหมณ์
พยากรณ์ไว้ว่าจะเป็ นจักรพรรดิ ถ้าอยูท่ างโลกจะเป็ นจักรพรรดิ ถ้าออกบวชจะเป็ นศาสดา
ออกบวชจะเป็ นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
นี่คือความปรารถนาของพ่อ ความปรารถนาของพ่อก็อยากให้เป็ นจักรพรรดิ แต่ดว้ ย
บุญญาธิการ บุญอันนั้น บุญญาธิ การที่สร้างสมมา บารมีอนั นั้น เห็นไหม เวลาจะเป็ น
จักรพรรดิจะได้สถาปนาขึ้นเป็ นกษัตริ ย ์ ไปเที่ยวสวนไง ไปเห็นคนเกิด คนแก่ คนเจ็บ คนตาย
เราต้องเป็ นเช่นนั้นด้วยหรื อ ถ้าเป็ นจักรพรรดิแล้วเราต้องตายมันก็ตายเปล่า
ความคิด เราจะชี้ให้เห็นว่า สิ่ งที่บ่มเพาะ สิ่ งที่ว่าทางโลกที่พยายามจะอบรมบ่มเพาะ
ให้เป็ นไปทางนั้น แต่ดว้ ยอานาจวาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอง ในใจของ
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้สร้างมาอย่างนั้นเอง มันจะมีสิ่งใดที่ให้องค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าได้ฉุกคิด ได้หาทางออกไปตลอด
ทีน้ ีหาทางออกไปตลอดนะ แล้วเวลาไปศึกษากับเจ้าลัทธิต่างๆ ๖ ปี เรื่ องโลกๆ ทั้ง
นั้นน่ะ เรื่ องโลกๆ การสอนทางวิชาการ การปฏิบตั ิในสมัยโบราณเขาก็ปฏิญาณตนว่าเป็ น
ศาสดาทั้งนั้นน่ะ เป็ นศาสดาคือเป็ นพระอรหันต์ คือว่าเป็ นศาสดา เป็ นเจ้าลัทธิ ไปศึกษากับเขา
ศึกษาแล้วด้วยบุญญาธิการ ด้วยบุญญาธิการอย่างนั้น ใครจะส่ งเสริ ม ใครจะเยินยอขนาดไหน
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ใครจะดึงไว้ร้ งั ไว้ให้อยูใ่ นสานักนั้น หนีมาตลอด หนีมาตลอดเพราะมันเป็ นเรื่ องโลก มันไม่
เป็ นความจริ ง
เวลาถึงที่สุดแล้ว รื้ อค้นมาถึงที่สุดมันไม่มีทางไป ไม่มีทางไปแล้วก็ระลึกถึงโคนต้น
หว้าตั้งแต่เป็ นราชกุมาร พระเจ้าสุ ทโธทนะพาไปแรกนาขวัญ ให้อยูโ่ คนต้นหว้า กาหนดลม
หายใจเข้าออก
เด็กๆ ราชกุมาร ยังระลึกได้ กาหนดลมหายใจเข้า ลมหายใจออก นี่ระลึกถึงตรงนั้น จิต
มันสงบได้ แม้แต่พระอาทิตย์คล้อยไปแล้ว ร่ มหว้ามันไม่ไปตามนั้นน่ะ
แต่ร่มหว้าส่ วนร่ มหว้าสิ แต่ไอ้ความสัมผัสของใจ ใจที่ได้สัมผัสนั้นมันฝังใจ เพราะ
มันสงบของมัน เห็นไหม พอสงบอันนั้น แต่ก็ดว้ ยตอนนั้นยังเป็ นราชกุมาร เวลาเขาทาแรกนา
ขวัญเสร็จกลับมาเห็นร่ มเงาของหว้ามันไม่ไป มหัศจรรย์มาก มหัศจรรย์ เห็นไหม ความ
มหัศจรรย์ นี่บารมี สุ ดท้ายแล้วก็ยงั เจริ ญเติบโตมาถึงที่สุด ก็ศึกษามาจะได้เป็ นกษัตริ ย ์ แต่เวลา
ออกปฏิบตั ิ ๖ ปี ค้นคว้ามาจนทัว่ ระลึกถึงตรงนี้ได้ กลับมาระลึกถึงตรงนี้
อดอาหารมา ๔๙ วัน ทาทุกอย่างมาเต็มที่แล้ว ทาทุกรกิริยามาทั้งหมดเลยที่เขาทากัน
ในสมัยปัจจุบนั นี้ใครไปเที่ยวอินเดีย ที่เห็นเขาทาๆ กัน พระพุทธเจ้าทามาหมดแล้ว ทดสอบ
อย่างนั้นน่ะ ทามาหมดแล้ว แล้วทามากกว่าด้วย ทาเต็มที่เลย เพราะคนที่มีวาสนามากทดสอบ
สิ่ งใดต้องทดสอบให้ถึงที่สุด
เราจะไปทดสอบในวิชาการของเขา แล้วทาครึ่ งๆ กลางๆ แล้วบอกเขาไม่ใช่ มันไม่ใช่
สุ ภาพบุรุษ มันต้องทดสอบจนถึงที่สุด มีคาสอนอย่างใด มีการกระทาอย่างไร ทาถึงที่สุดเลย
แล้วมันไม่มีมรรคมีผล
ระลึกถึงต้นหว้านะ ฉันอาหารของนางสุ ชาดา แล้วกาหนด ถ้าเรานัง่ คืนนี้แล้ว ถ้าไม่
สาเร็จจะนัง่ ตายเลย สุ ดท้ายแล้ว บุพเพนิวาสานุสติญาณ จุตูปปาตญาณ อาสวักขยญาณ นี่วิชชา
๓ เวลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู ้เองโดยชอบ
ตรัสรู ้เองโดยชอบ ความชอบธรรม โดยชอบธรรม เวลาความชอบธรรม เราจะยกให้
เห็นว่า สิ่ งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนวางแนวทางไว้แล้วปฏิบตั ิ เวลาองค์สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังมีชีวิตอยู่ พระอรหันต์เยอะแยะเลย พระอรหันต์เกือบทั้งหมดเลย เป็ น
พระอรหันต์ท้ งั นั้นเลย เพราะอะไร เพราะผูส้ อนสอนด้วยความจริ ง มีความจริ งในหัวใจ มี
ความจริ งเข้มข้นในใจแล้วสอน
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แล้วเวลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู ้ธรรมขึ้นมา “จะสอนใครได้หนอ
สอนใครได้หนอ” สอนใครได้หนอก็อานาจวาสนาใครจะมีมากน้อยได้ขนาดไหน
ฉะนั้น คนที่เป็ นความจริ งอย่างนั้น ประสบการณ์ทามาอย่างนั้น อานาจวาสนามาเป็ น
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะมารื้ อสัตว์ขนสัตว์ เวลาสั่งสอนขึ้นมาก็สั่งสอนด้วยความ
เป็ นจริ ง ในสมัยปัจจุบนั นี้หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ ท่านทาของท่านตามความเป็ นจริ งของท่าน
ขึ้นมา
หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ ท่านจะสอนสิ่ งใด ท่านจะทาสิ่ งใด ท่านจะเริ่ มต้นด้วยว่าให้ทา
ความสงบของใจเข้ามาก่อน คือพุทโธนี่ไง คือพุทโธก่อน ให้ทาพุทโธก่อน ถ้าทาพุทโธแล้วถ้า
มันสงบเข้ามา ถ้ามันสงบได้แล้วออกฝึ กหัดใช้ปัญญา นั้นจะเป็ นพระพุทธศาสนา
แล้วพุทโธๆ เป็ นคาบริ กรรม ถ้าคาบริ กรรม บริ กรรมเพื่ออะไร บริ กรรมเพื่อให้จิต
สงบ แล้วจิตสงบมาทาไม ทาความสงบมาทาไม ก็บริ กรรมมันสงบเป็ นพื้นฐานไง
เพราะโดยปัจจุบนั นี้พวกเรามีความทุกข์ความยากกัน มีความวิตกกังวลไปหมด คิด
อย่างไรก็แล้วแต่ ตรรกะ ปรัชญาของเรามันต้องมีความกังวล มีความรับผิดชอบ มันมีความ
กังวล มีความรับผิดชอบไปหมด ทาสิ่ งใดจิตใต้สานึกไม่มีใครควบคุมมันได้ เห็นไหม
อภิธรรมเขาบอกว่า ผูท้ ี่ปฏิบตั ิโดยความอยากนี่ผิด ปฏิบตั ิตอ้ งไม่มีความอยากเลย
ไม่มีความอยากก็ขอนไม้น่ะสิ โดยธรรมชาติของคนมันมีความอยากทั้งนั้นน่ะ แต่
ความอยากนี้เป็ นความอยากที่สุดวิสัยที่ควบคุมได้ ฉะนั้น หลวงตาท่านถึงบอกว่าความอยากที่
เป็ นมรรคมี ความอยากดี อยากทา อยากเป็ นคนดี ความอยากอย่างนี้ไม่ผิด ความอยากดี เห็น
ไหม ความอยากดีมนั เป็ นฉันทะ ถ้าความอยากอย่างนี้เราอยาก แต่เวลาอยากดี พออยากดี ติดดี
ติดดีแล้วทาความดี ใครมาแตะไม่ได้นะ จะทาอะไร ใครมาขวางไม่ได้เลย จะหันไปทาลายเขา
ทั้งหมดเลย
ไอ้ความอยากดี เราก็อยากดีของเรา แต่ไม่ใช่อยากดีจนใครแตะไม่ได้ อยากดีจนเรา
ขยับสิ่ งอื่นไม่ได้ อยากดีมนั ก็เป็ นอยากดีของเราอยู่ ทาสิ่ งอื่นเราก็ทาเพื่อดารงชีวิต
นี่ก็เหมือนกัน เวลาเราจะปฏิบตั ิ สิ่ งที่ว่ามีความอยากปฏิบตั ิไม่ได้ มันเป็ นเรื่ องสุ ดวิสัย
มันเป็ นเรื่ องสุ ดวิสัยที่เราจะไปควบคุมได้ แต่สิ่งที่เราควบคุมได้ ความวิตกกังวล ความเศร้า
ความเหงา ความหงอย จิตใจที่มนั ไม่มีหลักมีเกณฑ์ อย่างนี้เราควบคุมได้ แล้วเราควบคุมได้
เวลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านประพฤติปฏิบตั ิมา อ่านพุทธประวัติ แล้วถ้าคน
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ปฏิบตั ิเป็ น เราทาแล้วเราจะเห็น เพราะว่าพุทธประวัติเป็ นประวัติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจ้า แต่เวลาใครปฏิบตั ิ จิตใจที่มนั ฟุ้งซ่าน มันเป็ นอย่างไร จิตใจที่สงบมันเป็ นอย่างไร
จิตใจที่มนั ฟุ้งซ่าน จิตใจที่มนั วิตกกังวลมันก็คิดแบบโลก ถ้าจิตใจสงบแล้ว ถ้าสงบ
แล้วคิดไม่เป็ น มันก็ไม่เป็ นประโยชน์ คิดไม่เป็ น จิตใจเวลามันฟุ้งซ่าน ความคิดมันทาให้มนั
ทุกข์มนั ยาก แต่พอจิตมันสงบแล้วคิดไม่เป็ นก็ใช้ปัญญาไม่เป็ น
แล้วใช้ปัญญาไม่เป็ น มันต้องศีล สมาธิ ปัญญา ปัญญาที่เกิดจากสมาธิ ปัญญาถ้ามีศีล
มีสัมมาทิฏฐิ ความเห็นถูกต้อง เวลาเกิด เวลามันดาเนินการต่อไปมันจะเป็ นความเห็นที่ถูกต้อง
ความเห็นที่ถูกต้อง นี่ภาวนามยปัญญา ปัญญาอย่างนั้น ทีน้ ีปัญญาอย่างนั้น เขาถามเรื่ องพุทโธ
แล้วเราพูดนี่พูดเรื่ องอะไร
เราจะพูดให้เห็นว่า พื้นฐานของมันทาไมต้องพุทโธ แล้วพุทโธทาไม แล้วพุทโธไป
แล้วมันมีอาการมาแทรกไปหมดเลย ก็คาบริ กรรมพุทโธ พุทโธคือพุทธานุสติ เห็นไหม องค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนเลย กรรมฐาน ๔๐ ห้อง อับดับหนึ่งเลย พุทธานุสติ พุทธะ
พุทธานุสติ ระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ระลึกพุทโธๆๆ พุทธานุสติ ธัมมานุสติ
สังฆานุสติ กรรมฐาน ๔๐ ห้อง การทาความสงบ ๔๐ วิธีการ ฉะนั้น เป็ นวิธีการทาความสงบ
แต่จิตใจเรายังไม่สงบ จิตใจเรามันมีกิเลสตัณหาความทะยานอยาก จิตใจเรามันมีทุกอย่างอยู่
ในใจหมดเลย แล้วเอาพุทโธมาครอบงาไว้แล้วมันจะลงไหม พอมันไม่ลงมันก็มีอาการแทรกนี่
ไง มันมีอาการแทรก มันมีอาการหน่วงรั้ง มันมีอาการทาให้เราภาวนาไม่ได้ พอเริ่ มจะพุทโธ
โอ๋ ย! ไม่ได้ พรุ่ งนี้ตอ้ งทางาน ไม่ได้ พุทโธไม่ได้
อ้าว! ก็นึกพุทโธแล้วต้องดีสิ พุทธานุสติระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้อง
สุ ดยอดสิ แน่นอน เวลาคนเรานี่นะ ไม่จากพ่อจากแม่ไปก็ไม่ได้คิดถึงพ่อแม่หรอก แต่ถา้ ใคร
ได้จากพ่อจากแม่ไปจะคิดถึงพ่อแม่มาก ยิง่ เราส่ งลูกๆ ไปเรี ยนเมืองนอก มันจะคิดถึงพ่อถึงแม่
บางคนไม่อยากไป ร้องไห้ใจแทบจะขาด แต่เราก็ตอ้ งส่ งไปเรี ยนเพื่อเอาวิชาการ เพราะการ
พลัดพรากจากกันมันจะคิดถึงกัน
นี่ก็เหมือนกัน ระลึกพุทโธๆ เห็นไหม แม้แต่พ่อแม่เรายังคิดถึงได้ เวลาเราพลัดพราก
ไป คิดถึงพ่อถึงแม่นี่อบอุ่นมาก ถ้าคิดถึงพ่อถึงแม่ ความรักที่สะอาดบริ สุทธิ์คือความรักของ
พ่อแม่ ฉะนั้น เวลาศาสดาของเรา องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีเมตตาธรรม มีเมตตา
พุทธคุณ ปัญญาคุณ เมตตาคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหลือล้นไปหมดเลย แล้ว
ระลึกถึงพุทโธ ระลึกถึงศาสดา มันสุ ดยอดตรงนี้ไง ระลึกแล้วมันก็เป็ นประโยชน์กบั เราแล้ว
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เราระลึกถึงพุทธะ เห็นไหม ดูสิ เวลาคนเขาทาอะไรไป เวลาเขาตกใจเขาจะพุทโธๆ
เราระลึกถึงศาสดาของเรา ระลึกถึงตัวตนของเรา แค่นึกพุทโธมันก็เป็ นกุศลแล้ว มันมหาศาล
แล้ว เพราะคนที่ระลึกพุทโธได้ ทาได้ จะทาความผิด ทาความเหลวไหล ไม่มีหรอก เพราะมัน
ระลึกถึงพระพุทธเจ้า ระลึกถึงศาสดา ศาสดาสอนอย่างใด
นี่ก็เหมือนกัน คนเวลาไปอยูต่ ่างประเทศ เวลาเหงา เราคิดถึงพ่อแม่ เวลามีสิ่งใดเราก็
คิดถึงพ่อแม่ เราคิดถึงพ่อแม่มนั ก็อบอุ่น นี่ก็เหมือนกัน นี่คิดถึงอบอุ่นนะ แต่เรายังเรี ยนไม่จบ
เรายังไม่มีหน้าที่การงานทา เราเรี ยนจบแล้ว เราทางานแล้ว เรามีเงินมีทองขึ้นมาแล้วจะเป็ น
ประโยชน์กบั เราแล้ว
นี่ก็เหมือนกัน พุทโธๆ เพราะเหตุน้ ี พอพุทโธ พุทธานุสติ พุทโธ ระลึกพุทโธ ธัมโม
สังโฆ ทาไมต้องนึก ศีล สมาธิ ปัญญา ถ้าไม่เกิดสัมมาสมาธิ ปัญญาที่เกิดขึ้นมันเป็ นโลกีย
ปัญญาโดยข้อเท็จจริ ง แต่คนที่ปฏิบตั ิไม่เป็ น ไม่มีครู บาอาจารย์ที่รู้จริ ง เวลาเกิดปัญญาขึ้นมา
มันเกิดจินตมยปัญญา
จินตมยปัญญานะ เราศึกษาธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ศึกษาธรรม
วินยั มันซาบซึ้งมาก แล้วเวลาปฏิบตั ิไปมันเกิดความรู ้ความเห็นขึ้นมา เกิดความรู ้ความเห็น
จินตมยปัญญาคือไม่มีเหตุไม่มีผล มันเกิดมาโดยที่มนั ระลึกขึ้นมา มันเหมือนกับว่ามันไม่มี
พื้นฐาน เกิดปัญญาเกิดจริ งๆ ซาบซึ้งจริ งๆ แต่ทาอย่างไรล่ะ มันเกิดอย่างไรล่ะ เอ๊! เอ๊! เห็น
ไหม มันเกิดจินตมยปัญญา ฉะนั้น ถ้ามันเกิดจินตมยปัญญา ปัญญาโลกๆ มันได้แค่น้ ี ทีน้ ีจิน
ตมยปัญญาฆ่ากิเลสไม่ได้ เพราะอะไร เพราะมันไม่เจอตัวกิเลส มันไม่เห็นกิเลสจะฆ่ากิเลสได้
อย่างไร
เราทาของหาย เราหาของนั้นไม่เจอ ของนั้นเราจะเจอได้อย่างไร นี้เราทาหัวใจเราหาย
ทั้งๆ ที่หวั ใจเป็ นของเรานี่แหละ เวลาเกิดมาปฏิสนธิจิต ปฏิสนธิเกิดในไข่ เกิดในน้ าครา เกิด
มาเป็ นเรานี่ เป็ นเรานี่เราชื่ออะไร พ่อแม่ต้งั ให้ก็มีชื่อนั้นน่ะ แล้วจริ งๆ อยู่ไหน
เราทาใจเราหาย พุทโธๆ จะหามันให้เจอ ถ้าใครหาตัวเองเจอ หาใจตัวเองเจอ แล้วเอา
ใจนั้นมาพิจารณา เห็นไหม พิจารณากาย เวทนา จิต เวลาจิต พิจารณาจิต จิตเห็นจิต จิตเห็น
อาการของจิต จิตเห็นธรรม ถ้ามันเจอของมัน มันจะพิจารณาของมันได้
ฉะนั้น ไอ้ว่าพุทโธ พุทธานุสติ คาว่า “พุทโธๆ” ในวงกรรมฐานท่านสอน มันมีคุณค่า
มาก มีคุณค่ามากๆ เลย ทีน้ ีมีคุณค่ามาก เพียงแต่ผทู ้ ี่ปฏิบตั ิเป็ นวิทยาศาสตร์ พวกเราเป็ น
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ปัญญาชนใช่ไหม เรามีปัญญามากเลย พอบอกพุทโธ อู๋ย! น่าเบื่อ อะไรก็พุทโธ แล้วก็เอาหัว
ทิ่มภูเขาเลย พุทโธไปแล้วมันทาอะไรไม่ได้เลย เพราะจิตใจของเรามันไม่แน่นอน
ถ้าจิตใจเราแน่นอนเข้มแข็งนะ มันจะทาของมันได้ ถ้าทาของมันได้ สิ่ งใดที่เกิดขึ้นมัน
จะย้อนได้ว่าเราบริ กรรมพุทโธ เราทาสมาธิมาช่วงหนึ่ง แล้วบริ กรรมพุทโธตั้งไว้ที่ตรงปลาย
จมูก ทาไปเรื่ อยๆ แล้วนึกพุทโธไม่ออก
“นึกพุทโธไม่ออก ส่ วนมากเป็ นตอนเดินครับ”
จะตอนเดิน ตอนนัง่ เรานึกไม่ออก แล้วเรานึกไม่ออก เรามีสิ่งใด ถ้ามันนึกไม่ออก มัน
ขาดอะไรมันถึงนึกไม่ออก แล้วถ้ามันนึกออก เรานึกของเรา พุทโธ ถ้านึกไม่ออกนะ ตั้งสติ
แล้วนึกไม่ออกนะ เราต้องหาเหตุหาผล หาปัญญาขึ้นมา ทาไมมันทาไม่ได้ ถ้ามันขาด เพราะ
อะไร เพราะอุณหภูมิเวลาต้มน้ า หรื ออุณหภูมิถา้ เราทาอะไร อุณหภูมิมนั ลดหรื อมันเพิ่ม มันก็
เป็ นไปตามขั้นตอนของมัน
อุณหภูมิมนั จะกระโดดข้ามไปโดยที่มนั ไม่เป็ นอย่างนั้นได้
อย่างไร
นี่ก็เหมือนกัน พอพุทโธๆ ไป พุทโธไม่ออก คาว่า “ไม่ออก” จิตมันไม่เกาะเกี่ยวไง
ไฟฟ้า เรามีสื่อนาไฟฟ้าไป ไฟฟ้ามันต้องสมบูรณ์ของมัน ถ้าไฟฟ้ามันขาดช่วงขาดตอน
เครื่ องใช้ไฟฟ้ามันจะสมบูรณ์ไหม มันก็กระตุกแน่นอน
จิตพุทโธๆ ถ้ามันขาดช่วงไป เหมือนไฟฟ้าที่มนั เดินไปตามสื่ อ สื่ อสายไฟเอาไฟฟ้าไป
มันต้องสมบูรณ์ของมันใช่ไหม ไฟฟ้าครบไหม ไฟตก ไฟเพิ่มไหม นี่ก็เหมือนกัน จิตใจของ
เราเวลามันโกรธ โอ้โฮ! ไฟมันเพิม่ นะ มันโกรธรุ นแรงเลย เวลามันเผลอ มันลืม หายไปเลย นี่
ไฟตก
ไฟตก ไฟเกิน ไฟต่างๆ มันทาให้ร่างกายของคน เวลาเราโกรธขึ้นมา ดูสิ เลือดมันสู บ
ฉีด มันเห็นของมันโดยธรรมชาติของมัน แล้วเวลามันนึกไม่ออกล่ะ มันก็เหมือนกัน นึกไม่
ออกมันก็เหมือนไฟดับ ทีน้ ีไฟดับ ไฟไม่มา แต่นี่เวลามันนึกไม่ออกแล้วมันเหมือนไฟดับ แต่
ทาไมเรายังมีอยูล่ ่ะ เรามีอยู่ ให้หาเหตุผลแบบนี้ คือบอกว่า เวลานึกพุทโธไม่ออก แล้วเดินไป
มันมีอาการตึง อาการต่างๆ
อาการตึงตามคอ หูอ้ือต่างๆ เราพุทโธไว้ เพราะนี่แหละกิเลสมันมาแหย่ กิเลสมันมา
แหย่ว่า เวลามันหูอ้ือ เวลาทาอะไร เราก็ไปติดที่หูอ้ือ ทาไมเราไม่ติดที่พุทโธล่ะ
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มันจะหูอ้ือ มันจะเป็ นตามคอ ตามหน้านะ จิตใจให้มนั่ คง สติให้ระลึกถึงพุทโธไว้ จิต
รู ้ได้หนึ่งเดียว ถ้ามันรู ้พุทโธได้ มันก็ไม่ไปรู ้อาการที่ตึง อาการตามหน้า ตามคอ มันไม่ได้รับรู ้
ตรงนั้น แต่เวลามันปล่อยพุทโธมา มันรับรู ้อาการที่ตึงต่างๆ นี่มนั ปล่อยพุทโธมาแล้ว มันมา
รับรู ้อาการนี้แล้ว พอรับรู ้อาการนี้ เราก็ไปสงสัย ทาไมมันเป็ นแบบนั้น

มันเป็ นแบบนั้นเพราะเราโง่ไง เราเป็ นแบบนั้นเพราะกิเลสมันเอาสิ่งนีม้ าหลอกไง
แล้ วเราก็ไปรับรู้ตรงนั้น แต่ ถ้าเราไม่ไปตามมัน เราพุทโธไปเรื่ อยๆ พุทโธไปเรื่ อยๆ อาการ
แบบนีม้ นั จะหายไป
อาการแบบนี้ ถ้ามันตึง มันหูอ้ือตลอดเวลา ทาไมเราออกจากพุทโธมาแล้วทาไม
เหมือนมันหายล่ะ
สิ่ งที่มนั เป็ นอย่างนี้เพราะกิเลสมันพยายามพลิกแพลง มันพยายามพลิกแพลง มันจะทา
ให้การประพฤติปฏิบตั ิของเราล้มลุกคลุกคลาน มันจะทาให้การปฏิบตั ิของเราไม่กา้ วหน้า
การปฏิบตั ิเป็ นก้าวหน้ามันเป็ นขณิกสมาธิ อุปจารสมาธิ อัปปนาสมาธิ แล้วพยายามทา
ความชานาญ พอมีความชานาญเข้าออก เขาเรี ยกชานาญในวสี ถ้าชานาญในวสี ธรรมทั้งหลาย
มาแต่เหตุ ถ้าคนที่ชานาญการแล้ว ผลงานที่จะทา เราจะไม่หวัน่ ไหวสิ่ งใดเลย
แต่เราไม่ชานาญการ พอทาสิ่ งใด อันนี้ทาประสบความสาเร็จด้วยส้มหล่น ทาแล้วมัน
ประสบความสาเร็จดีมาก อยากให้เป็ นอย่างนี้อีก ทาไม่ได้อย่างนี้ ทาแล้วมันต่ากว่านี้ คุณภาพ
ต่ากว่านี้ คุณภาพไม่ดีเท่านี้ นี่เราทาไม่ได้
เราพยายามหาความชานาญ เขาเรี ยกชานาญในวสี ชานาญในการเข้าและการออก การ
เข้ามันเข้าอย่างไร พุทโธๆๆ สนิทไปแล้วมันวางอย่างไร พอมันวางแล้ว มันคลายตัวออกมาก็
พุทโธต่อเนื่องไป คราวนี้สงบได้แค่น้ ี คราวหน้าต่อไปเราพุทโธให้ละเอียดขึ้น มีความกระชับ
มากขึ้น จิตใจมันจะละเอียดมากกว่านั้น มันจะปล่อยวางได้มากกว่านั้น เดี๋ยวมันก็คลายตัว
ออกมา ธรรมชาติของมัน สิ่ งใดเข้าไปแล้วมันต้องคลายตัวออกมา เราพิจารณาต่อเนื่อง เราใช้
ปัญญาต่อเนื่องไป เราชานาญในวสี
อาการหูอ้ือๆ ต่าง
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อันนี้ไม่ พออาการหูอ้ือ หูอ้ือมันคืออะไร มันออกไปทางนูน้ หมดไง แล้วมันถึงเป็ นไง
เห็นไหม มีอาการแทรก อาการแทรกเพราะเราไม่เข้าใจ มันถึงมีอาการแทรก ถ้ามีอาการแทรก
เราจะเข้าใจของเรา ถ้าเราเข้าใจมันก็จบ นี่ถา้ จบ
“การนึกพุทโธไม่ออกเพราะสติอ่อนไปหรื อไม่ครับ แต่จิตยังไม่สงบ”
สติมนั อ่อน สติส่วนสตินะ สติถา้ ระลึกรู ้ สติ ถ้าพุทโธครั้งแรก สติจะชัดเจนมาก พุท
โธใหม่ๆ จะชัดเจนมากเลย พุทโธๆ ไป ชักบางลง จางลงๆ เห็นไหม ถ้าจางลง ถ้าเรายังทา
ต่อเนื่องได้ พุทโธได้ เราพุทโธไป

ถ้ าบอกสติมนั อ่ อนนะ เราพุทโธให้ ชัดๆ ชัดๆ อย่ างนั้นถูก สติมนั ชัดเจนของมัน
พอมันชัดแล้ วมันไม่คดิ ออกนอกเรื่ องนอกราว มันก็อยู่กับพุทโธ พุทธานุสติ ทาของเรา
ไป ถ้ าพุทธานุสติ ถ้ าไม่ให้ กิเลสมันออกหน้ า
การทา เราระลึกถึงหลวงตา หลวงตาท่านบอกว่า ในการปฏิบตั ิยากอยู่ ๒ คราว คราว
หนึ่งคือคราวเริ่ มต้นและคราวสุ ดท้าย ท่านพูดบ่อยมากเลย
คราวเริ่ มต้นก็นี่ไง คราวเริ่ มต้นก็พยายามทาความสงบของใจเข้ามา ถ้าใจสงบจาก
ปุถุชนเป็ นกัลยาณปุถุชน ถ้าเป็ นกัลยาณปุถุชนคือชานาญในการเข้าสมาธิ ออกสมาธิ นี่กลั ยาณ
ปุถุชน กัลยาณปุถุชนคือรักษาใจได้มนั่ คง รักษาใจได้ดีงามมาก แล้วใจเป็ นเอกัคคตารมณ์ ทีน้ ี
ยกขึ้นสู่ โสดาปัตติมรรค คือถ้ามันเห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรมตามความเป็ นจริ ง
เห็นไหม ยกขึ้นสู่ เริ่ มต้นมันยาก มันยากตรงนี้ ยากตรงที่ว่าจิตสงบแล้วค้นหากิเลสให้เจอ
ถ้าค้นหากิเลสให้เจอ เหมือนค้นหาเหตุหาประเด็นของใจให้มนั เจอ ถ้าเจอแล้ว
ประเด็นอะไร ใจนี้มนั เกาะเกี่ยวอะไร พิจารณาประเด็นที่มนั วิตกกังวล ประเด็นที่มนั คาหัวใจ
ประเด็นที่มนั เกิดมาทาไม ประเด็นอย่างนี้ถา้ มันจับได้ มันพิจารณาได้ มันจะสาวต่อเนื่องไป
ถ้าสาวต่อเนื่องไป มันคายของมันออก ปัญญาอย่างนี้ภาวนามยปัญญา เพราะอะไร เพราะจิต
มันสงบ เราทาให้จิตสงบแล้ว ความวิตกกังวล ความคิดแบบโลก โลกียปัญญามันวางลง
แล้วถ้าเราชานาญขึ้น รู ป รส กลิ่น เสี ยง เป็ นบ่วงของมาร เป็ นพวงดอกไม้แห่งมาร
บ่วงของมาร รู ป รส กลิ่น เสี ยง มันหลอกอย่างนี้ เดี๋ยวตึง เดี๋ยวเหนื่อย นี่รูป รส กลิ่น เสี ยง ตึงก็
เป็ นอาการรับรู ้ ตึงตามคอ ตามหน้า นี่รูป รส กลิ่น เสี ยง เป็ นบ่วงของมาร เป็ นพวงดอกไม้แห่ง
มาร
©2019 www.sa-ngob.com

พุทธานุสติ ๑๐

เป็ นบ่วงมันก็ล่อ เป็ นพวงดอกไม้นะ ภาวนาแล้วภาวนาดี ภาวนาเป็ นคนดี มัน
พวงดอกไม้คือมันก็เยินยอ เวลาเป็ นบ่วง บ่วงมันก็รัดคอ แต่ถา้ เราใช้ปัญญาของเรา พิจารณา
ใช้ปัญญา ว่าปัญญาโลกียปัญญาใช้ไม่ได้ มันต้องโลกุตตรปัญญา ต้องเป็ นภาวนามยปัญญา
ปัญญาที่เราพิจารณาอยูน่ ี่มนั เป็ นปัญญาอบรมสมาธิ เวลาเรามีความกังวล เราใช้ปัญญา
หาเหตุหาผล ถ้าปัญญาหาเหตุหาผล มันใช้ปัญญาแล้วมันก็ปล่อยวางได้ ปล่อยวางได้เราก็พุท
โธต่อเนื่องๆ มันเป็ นปัญญาอบรมสมาธิ ปัญญานี้มนั จะมาคลายความสงสัย ปัญญานี้มนั จะมา
คลายว่านี่อะไร นี่ทาอย่างไร มันจะมีอย่างนี้ กิเลสมันเอาอย่างนี้มาเป็ นข้ออ้าง
แล้วเรามีปัญญาขึ้นมา เอ็งจะเอาอะไรมาอ้าง กิเลสมันจะเอาอะไรมาอ้าง เราปฏิบตั ิก็
ปฏิบตั ิเพื่อความสงบ เราไม่ได้ไปปฏิบตั ิเป็ นเทวดา ปฏิบตั ิเป็ นคนอื่น ไม่ใช่ เราปฏิบตั ิเพื่อ
ความสงบของใจ ถ้ามีปัญญาไล่กนั อย่างนี้ปั๊บ กิเลสมันหลอกไม่ได้ เราก็พุทโธต่อเนื่องได้
อาการตึงอาการต่างๆ จะหายหมด
แต่น้ ีพอกิเลสมันเอาอาการต่างๆ มาหลอกเรา นี่รูป รส กลิ่น เสี ยง เป็ นบ่วงของมาร
เป็ นพวงดอกไม้แห่งมาร ถ้าพิจารณาต่อเนื่องๆ ไป มันขาดนะ คาว่า “ขาด” คือมันไม่มี
อุปาทานในรู ป ในรส ในกลิ่น ในเสี ยงเลย ถ้าไม่มีอุปาทานในรู ป รส กลิ่น เสี ยง เราควบคุมได้
ง่ายแล้ว นี่กลั ยาณปุถุชน กัลยาณปุถุชนคือรู ้เท่าทันพวกนี้ รู ้เท่าทันพวกนี้แล้วมันก็เป็ น
สัมมาสมาธิ สมาธิเฉยๆ แล้วจะยกขึ้นสู่ วิปัสสนา ถ้ายกขึ้นวิปัสสนา ถ้าเห็นกาย เห็นเวทนา
เห็นจิต เห็นธรรมตามความเป็ นจริ ง มันจะเป็ นความจริ ง
สติอ่อน สติแก่ ก็ว่า นี้สติอ่อนไปหรื อเปล่า
ถ้าบอกสติอ่อน เราก็จะสร้างสติ สติ ถ้าสมาธิเข้ม สมาธิ แก่กล้า มันก็ไม่ข้ นึ วิปัสสนา
เหมือนกัน สมาธิที่อ่อน สมาธิที่ไม่มีกาลัง มันก็วิปัสสนาไม่ได้เหมือนกัน
สติ สติที่ว่าสติมนั ต้องเข้มแข็ง สติชดั ๆ อย่างนั้นแล้วมันก็ไม่ลงสักที สติคาอยูอ่ ย่าง
นั้น
สติ ทาสิ่ งใดต้องมีสติสมบูรณ์นะ สติ แล้วสติสัมปชัญญะ มีสติแล้วสัมปชัญญะรู ้ตวั
ทัว่ พร้อม รู ้ในสัมปชัญญะ รู ้เท่ารู ้ทนั แล้วกาหนดพุทโธไปเรื่ อยๆ ถ้ามันขณิกสมาธิ อุปจาร
สมาธิ อัปปนาสมาธิ อัปปนาจะตื่นเต้นมาก

©2019 www.sa-ngob.com

พุทธานุสติ ๑๑

ทีน้ ีเขาบอกว่า “เวลากาหนดพุทโธไปแล้วจิตมันไม่สงบ ขอคาแนะนา ติดอาการนี้มา
๒ ปี แล้วครับ พอมีอาการก็หยุดทาสมาธิ แล้วก็ดูอาการมันเบลอๆ”
คาว่า “เบลอๆ” โดยธรรมชาติถา้ จิตใจของเรามีความวิตกกังวลสิ่ งใด เราวางสิ่ งนั้น
เวลาข้าวของเงินทองเราหาย เรารู ้ได้ว่าสิ่ งที่เป็ นวัตถุของเราหายไป มันถึงหาย คุณงามความดี
สามัญสานึกของเรามันหายไปจากตัวเรา อันนี้สาคัญมาก สิ่ งที่เป็ นสามัญสานึก เป็ นคุณงาม
ความดีของเรา ถ้ามันหลุดหายไป หายไปคือว่าเร่ งความเพียร อยากปฏิบตั ิ อยากทาคุณงาม
ความดี แล้วมันหายไป เดี๋ยวก็ทิ้งขว้างมันไป สิ่ งนี้ถา้ เราเติมเต็มของเรา เราไม่ให้สิ่งนี้มนั
หายไป ไม่ให้ความมุมานะ ความเข้มแข็งของเรามันหายไป ถ้าความเข้มแข็งเราไม่หายไป เรา
ไม่หายไป เรื่ องสติ เรื่ องปัญญา มันพิจารณาของมันได้ แล้วทาคุณงามความดีของเรา
จิตมันไม่สงบ เขาบอกว่า “จิตมันอ่อนไปใช่ไหมครับ”
ที่ทามาแบบนี้จิตยังไม่สงบ ไม่สงบ เราปฏิบตั ิเพื่อดารงชีวิตเรา เราปฏิบตั ิเพื่อเรา ไม่ใช่
ว่าสิ่ งที่ว่าอาการมันเบลอๆ เบลอๆ มันปล่อยวางไป ไม่ตอ้ งเอาสิ่ งใดมาเป็ นข้อต่อรองกับตัวเรา
เอง ทั้งๆ ที่ในการปฏิบตั ิมนั ก็มีอุปสรรคพอสมควรอยูแ่ ล้ว แล้วเราเองเรายังสงสัย เรายังเอาตั้ง
ประเด็นขึ้นมาให้เป็ นข้อให้หวั ใจเราแบกรับภาระจนเกินไป
ถ้ามันมีสิ่งใด ในปัจจุบนั นี้ความขาดตกบกพร่ องของจิตมันมีบา้ ง ถ้าใครมีอุปสรรค
ทางร่ างกาย คือมีโรคภัยไข้เจ็บก็ไปหาหมอ ให้หมอเช็คร่างกายของเราให้ดี เพราะเวลาปฏิบตั ิ
ขึ้นมาแล้ว นัง่ นู่นก็เจ็บ ทาอะไรมันไม่สะดวกสักอย่างหนึ่ง อ้าว! หมอเช็ค ถ้าหมอเช็คแล้วมัน
ไม่มีอะไรแล้ว ทีน้ ีมนั ก็เป็ นเรื่ องหัวใจเราอย่างเดียวแล้ว
โรค โรคกรรม เรื่ องการเสื่ อมสภาพตามความเป็ นจริ ง โรคอุปาทาน ฉะนั้น จิตใจเรา
ไม่ให้มนั มีอุปาทาน ไม่ให้มนั ไปยึดมัน่ สิ่ งใด เรามีความจริ งใจของเรา อาการเบลอๆ อาการ
ต่างๆ มันก็วาง ไม่ตอ้ งไปสนใจมัน แต่ถา้ เรายังไม่มีสิ่งใด มันก็มีสิ่งนี้
แล้วถ้าอาการเบลอๆ เราเช็คร่ างกายเรี ยบร้อย ทุกอย่าง ความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มี แล้ว
ตัดทิ้งเลย พอตัดทิ้งขึ้นไป ตั้งสติของเรา ตั้งสติของเราแล้วกาหนดพุทโธ
แล้วถ้าพุทโธไม่ได้ โดยธรรมชาตินะ บางทีเรากาหนดพุทโธ ธัมโม สังโฆ ถ้าไม่ได้
นึกมรณานุสติก็ได้ แล้วถ้าไม่ได้จริ งๆ เพราะว่าจิตใจของคนนะ บางคนนึกพุทโธ เพราะพุทโธ
ต้องสัทธาจริ ต คือเรามีความเชื่อมัน่ มีความมัน่ คง แล้วบริ กรรมพุทโธๆๆ
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หลวงตาท่านสอนว่า ถ้ าระลึกพุทโธนะ โลกนีจ้ ะมีอะไรก็ไม่ใช่ เรื่ องของเรา มีเรา
กับพุทโธเท่านั้น ถ้ าเราจะพุทโธนะ ฟ้ าจะผ่ า แผ่ นดิน ไม่รู้ พุทโธอย่ างเดียว ชัดๆ ชัดๆ พุ
ทโธอย่ างนี้ นีค้ ือสัทธาจริตทาอย่ างนีไ้ ด้ แต่ ส่วนใหญ่แล้ วพุทธจริตทาได้ ยาก
พุทธจริ ตมันชอบคิด “มันน่าจะเป็ นอย่างนี้ มันไม่น่าจะเป็ นอย่างนั้น องค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่ากาลามสู ตร ไม่ให้เชื่อ แล้วนี่จะมาพุทโธอย่างเดียว เราจะเป็ นคนโง่
หรื อเปล่า เขาบอกพุทโธมันไม่มีปัญญา จริ งไม่จริ ง” พวกนี้พุทธจริ ต จริ ตของพุทธะไง พวก
ปัญญามาก พวกรู ้มาก รู ้มากจนทาให้เราไปไม่ถูก
ถ้าอย่างนี้หลวงตาท่านใช้คาว่า “ให้ใช้ปัญญาอบรมสมาธิ ” สงสัยอะไร ตั้งประเด็น
แล้วใช้ปัญญาใคร่ ครวญแสวงหาให้จบเป็ นเรื่ องๆ ไป มีอะไรเกิดขึ้นมาแล้วปัญญาไล่เลย ตั้ง
ประเด็นขึ้นมา มันจริ งไม่จริ ง มันอยูท่ ี่ไหน เรารู ้ได้อย่างไร เราได้พิสูจน์หรื อยัง ไล่เข้าไป
เรื่ อยๆ ไล่เข้าไปเรื่ อยๆ ปัญญาอบรมสมาธิ
ถ้าปัญญาอบรมสมาธิ พอมันไล่เข้าไป ไล่เข้าไปหมายความว่า ใช้ปัญญาต่อรอง
ปัญญาแยกแยะกับความคิดอันนั้นน่ะ เอามาพิสูจน์กนั ถึงที่สุดแล้วนะ ถ้ามีสติปัญญา ความคิด
นี้มนั จนด้วยเหตุผล เหตุผลจากปัญญา นี่ปัญญาอบรมสมาธิ ปัญญาที่เราคิด มันใช้ปัญญา
ใคร่ ครวญกับประเด็นในใจ พอมันใช้ปัญญาแยกแยะไปตลอด ถึงที่สุดแล้วมันด้วยเหตุดว้ ยผล
มันจบ จบ หยุดนี่คือสมาธิ แต่เดี๋ยวคิดต่อ ถ้าปัญญาอบรมสมาธิอย่างนี้ แต่ถา้ มันหยุดได้ แล้วมี
สติเราจะเข้าใจ
พอบอกว่าพุทโธเป็ นพุทธานุสติ
เราจะบอกว่า ถ้ามันทาไม่ได้จริ งๆ ไม่ได้จริ งๆ เราก็ใช้ปัญญาอบรมสมาธิ แล้วพอใช้
ปัญญาอบรมสมาธิ ส่ วนใหญ่คนที่ใช้ปัญญาอบรมสมาธิไปแล้ว พอมันไล่แล้วเหนื่อยมากนะ
ไอ้คนที่ทางานว่าเหนื่อยๆ ลองใช้ปัญญาอบรมสมาธิดู เหนื่อยมาก ปัญญามันคิดใคร่ ครวญไป
เหนื่อยมาก หอบเลยล่ะ สุ ดท้ายแล้วก็จบ พอจบแล้วมันก็คิดต่อ คิดต่อ ถ้ามีสติก็ไล่ต่อ ถ้ามัน
ชานาญขึ้นมันจะหยุดบ่อยครั้งๆ แล้วไอ้ระยะที่มนั หยุดมันจะยาวขึ้น คือเป็ นสมาธิได้มากขึ้น
ถ้ามีสมาธิมากขึ้น มันเกิดความรู ้แจ้ง เกิดความรู ้แจ้งว่าความคิดนี้เอาชนะเราไม่ได้
ความคิดนี้หลอกลวงเราไม่ได้ ความคิดที่สงสัย อันนูน้ ดี อันนี้ดี อันนั้นไม่ดี หลอกลวงเรา
ไม่ได้ เพราะเราได้พิสูจน์แล้วด้วยปัญญาของเรา ปัญญาของเรามันจะไล่พิสูจน์กบั ความคิดเรา
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ไล่เข้าไปๆ ด้วยเหตุดว้ ยผลแล้วมันยอมจานนกัน พอยอมจานนแล้วจะเอาอะไรมาหลอกอีก
มันหลอกอีกไม่ได้ พอหลอกอีกไม่ได้มนั ก็หยุด หยุดแล้วทาอย่างไรต่อ ก็พุทโธสิ ครับ พุทโธ
เมื่อก่อนมันพุทโธไม่ได้ เวลามันหยุดแล้วคนจะทาอะไรไม่ถูกนะ หยุดแล้ว ไป
อย่างไรต่อๆ เพราะมันหยุดแล้วมันมีสติพร้อม สมาธิคือมันรู ้ตวั ทัว่ พร้อม เอ๊อะ! เอ๊อะ! แล้วทา
อย่างไรต่อ ก็พุทโธสิ พุทโธต่อเนื่องไป พุทโธต่อเนื่องไปให้จิตมันมีที่เกาะ
จิตนี้เปรี ยบเหมือนน้ าใสอยูใ่ นแก้วน้ า เราไม่รู้ว่าในแก้วน้ ามีน้ าหรื อไม่มีน้ า แต่แก้วน้ า
นั้นเราเติมสี ลงไป มันจะเห็นสี แสงว่า อ๋ อ! ในแก้วนั้นมีน้ า
จิตนี้เป็ นนามธรรม ธาตุรู้มนั มีของมันอยู่ แต่ให้มนั ทรงตัว มันจะทรงตัวอย่างไร จิตนี้
จะรู ้ได้ต่อเมื่อเราคิด พอเราคิดขึ้นมา เราทุกข์เรายาก เรามีความสุ ขความทุกข์ อ๋ อ! มันเป็ นแบบ
นี้ จิตมันเป็ นแบบนี้...ไม่ใช่ ไอ้นี่มนั เสวยอารมณ์แล้ว ไอ้นี่มนั สุ ข มันทุกข์ ทุกขเวทนา สุ ข
เวทนาแล้ว มันเป็ นการแสดงออกของจิต เราก็คิดว่าจิตเป็ นแบบนั้น จิตเป็ นความคิดก็ดูจิตกัน
ก็ดูความคิด ไม่ใช่ ดูความคิดนี่ดูอาการของมัน ดูสิ่งที่มนั เสวยแล้ว
พุทโธก็เป็ นความคิด ปัญญาอบรมสมาธิก็เป็ นความคิด แต่เราใช้ปัญญา ปัญญาของเรา
ไล่ตอ้ นเข้าไปให้มนั ปล่อยความคิด พอปล่อยความคิดมันก็เป็ นตัวมัน เห็นไหม เราใช้ปัญญา
อบรมสมาธิเข้าไปมันก็ เออ! ทาอย่างไรต่อ ก็พุทโธต่อสิ พุทโธต่อเนื่องไป นี้พูดถึงว่าเริ่ มต้น
ของการปฏิบตั ิ นี่พูดถึงว่า เขาบอกว่าเวลาเขาพุทโธแล้วมีอาการแทรก
ทีน้ ีเราอารัมภบทมาตั้งแต่ตน้ ให้เห็นว่า ถ้าเราไม่ทาแบบนี้มนั ก็เป็ นเรื่ องตรรกะ เรื่ อง
ปรัชญา เรื่ องสู งสุ ดของความคิดนี้เป็ นจินตมยปัญญา จินตมยปัญญาเราศึกษา เราเป็ นชาวพุทธ
เราศึกษาพระพุทธศาสนา แล้วเราใช้ปรัชญา ตรรกะของหลักศาสนา แล้วมาใช้ปัญญากัน ใช้
ปัญญากันมันก็ได้แค่น้ ี
แต่เพราะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าระลึกถึงตั้งแต่โคนต้นหว้า องค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าประพฤติปฏิบตั ิมา บุพเพนิวาสานุสติญาณ จุตูปปาตญาณ อาสวักขยญาณ ได้
ชาระล้างกิเลสไปเป็ นชั้นเป็ นตอนเข้าไป ถึงรู ้ว่าการทาที่มนั เหลวไหล การทาที่เป็ นความจริ ง
มันแตกต่างกันอย่างใด

แล้ วในสมัยปัจจุบัน หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ ท่านได้ ปฏิบัติตามความเป็ นจริงของ
ท่าน แล้ วท่านเป็ นหลักชัยของกรรมฐานเรา ท่านเป็ นคนสั่งสอนวางข้ อวัตรนีไ้ ว้ ฉะนั้น
เวลาทาขึน้ มา ครูบาอาจารย์ ทที่ ่ านเป็ นความจริงท่ านถึงบอกว่า ให้ ทาความสงบของใจ
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เข้ ามาก่ อน คือให้ กาหนดพุทโธๆ ธัมโม สังโฆ สิ่งใดก็ได้ ขอให้ จติ มันสงบเข้ ามา เพื่อตัด
ภาระรุงรัง ตัดไอ้ ความวิตกกังวล นิวรณธรรมในใจของเราให้ หลุดออกจากใจของเรา ให้
เหลือใจเพียวๆ ให้เหลือสมาธิ ให้ เหลือสัจธรรมเพียวๆ แล้ วฝึ กหัดใช้ ปัญญามันเข้ าไปอีก
เพื่อพิจารณาเป็ นภาวนามยปัญญา เป็ นธรรมจักร เป็ นจักรในพระพุทธศาสนา ฉะนั้น
มันถึงต้ องพยายามทากันไง เราพยายามทากัน เราปูพื้นฐาน สมถกรรมฐาน ฐานทีต่ ้งั
แห่ งการงาน
คนเราจะทางาน ไม่รู้ว่าจะทางานกันตรงไหน แล้วก็บอกว่าทางานแล้วไม่ได้ผลงาน ก็
เอ็งไม่ทางานให้กบั หัวใจของเอ็ง แล้วเอ็งจะเอาผลงานอะไรล่ะ เอ็งทางานให้กบั มารน่ะ
ทางานให้กบั มาร ทางานให้กบั กิเลส ทางานให้กบั ความคิดไง จิตมันเสวยอารมณ์มนั เป็ น
ตัณหา แล้วเราเอาตัณหานั้นไปทางาน มันก็เอาผลงานมาให้กบั มาร มาให้กบั กิเลส แล้วเราก็
ไม่ได้ผลงาน แล้วเราก็บอกว่าปฏิบตั ิแล้วไม่ได้อะไร ปฏิบตั ิแล้วไม่รู้อะไร
ก็เอ็งทางานให้กบั มาร เอ็งไม่ทางานให้ธรรมจักร ให้จกั รมันเคลื่อนมา ทางานให้กบั
จิต ถ้าจิตมันสงบเข้ามา มันถึงตัวของมัน ถึงต้องมีพุทโธไง
พูดยาวมาก เพราะเราอ่านคาถามแล้ว ว่าบริ กรรมพุทโธแล้วมีอาการอื่นแทรก แล้วพอ
มีอาการอื่นแทรก ถ้าไม่มีครู บาอาจารย์นะ เราก็บอกว่า เออ! ถ้ามีอาการอื่นแทรก เราก็ไม่ทา
โยนทิ้งไปเลย เราไปทาอย่างอื่นดีกว่า ก็ไปทางานให้กบั มารอีกไง
เวลาทางานให้กบั มารนะ ให้กบั กิเลสนี่ชอบ มันมันดี มันทาแล้วมันจับต้องได้ง่าย ถ้า
ทางานให้กิเลส อู๋ย! สุ ดยอดๆ เวลาจะทางานให้กบั ตัวเอง ให้กบั จิต ทางานให้เป็ นสัจธรรม หึ!
ยาก ปฏิบตั ิไม่รู้เรื่ อง ทาแล้วไม่ได้ประโยชน์
ทางานให้กบั ตัวเอง ทางานให้กบั จิตเป็ นของดี กลับบอกไม่รู้เรื่ อง ทางานให้กบั มาร
ให้กบั ตัณหาความทะยานอยาก อูฮ้ ู! สุ ดยอดๆ อูฮ้ ู! ยอดเยี่ยม นี่ความเข้าใจผิดของสังคม
ฉะนั้น ถ้าไม่มีครู บาอาจารย์ เราจะแยกไม่ออกว่า พุทโธทาไม พุทโธเพื่ออะไร พุทโธ
แล้วได้อะไร พุทโธ ถ้าพูดถึงก็ทาความสะอาด ทาให้เราสะอาด ให้เรามีกาลัง ให้เราสดชื่น
แล้วเราก็ไปวิปัสสนา
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แต่ถา้ เราไม่ทาความสะอาดของเราเลย ตัวเราสกปรกโสมมเลย แล้วบอกให้ทางานเลย
เหมือนคนไข้ไม่ตอ้ งเตรี ยมความพร้อม เข้าห้องผ่าตัดได้เลย เครื่ องมือการแพทย์ก็ไม่ตอ้ งอบ
ไม่ตอ้ งทาความสะอาด ใช้ได้ตลอดเวลา เป็ นอย่างนั้นไหม ไม่เป็ น
เครื่ องมือทางการแพทย์ตอ้ งฆ่าเชื้อ คนจะทาการผ่าตัดเขาต้องเตรี ยมความพร้อม เขา
ต้องให้ร่างกายแข็งแรง เขาต้องให้ทุกอย่าง เหมือนกัน พุทโธๆ ฆ่าเชื้อ ฆ่าความฟุ้งซ่าน ฆ่า
ทุกๆ อย่าง แล้วมันพร้อมแล้ว แล้วเราจะไปวิปัสสนากัน เอวัง
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