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ถาม : เร่ือง “ค าบริกรรมและมรณานุสติ” 

กราบนมสัการหลวงพ่อครับ กระผมมีขอ้สงสัยเก่ียวกบัค  าบริกรรมในการภาวนาครับ 
เวลาผมเดินจงกรมกา้ว ๑ กา้ว ปกติผมภาวนาว่า “พุทโธ” ทีแรกก็บริกรรมไดช้ดัเจนดี ไม่คิด
นอกเร่ือง แต่ส่วนใหญ่แลว้จิตจะชอบหยดุไปคิดเร่ืองอ่ืน 

มีอยูว่นัหน่ึงผมอยากลองเปล่ียนค าบริกรรมดูเป็น “เรามีความตายเป็นธรรมดา” ผม
ลองภาวนาอย่างน้ีทีละกา้ว ตอนใชค้ร้ังแรกรู้สึกจิตสงบพอควรครับ ท่องไดน้านกว่าพุทโธ 
อาจจะเป็นเพราะพยางคม์นัเยอะก็เป็นได้ 

ทั้ง ๒ วิธีน้ี ผมเคยบริกรรมจนจิตต้ืนตนัใจมากๆๆ ทั้งส้ินหนเดียวครับ คือทดลองพุท
โธ ก็ไดส้ัมผสันั้นหนเดียว ท่องเรามีความตายเป็นธรรมดา ก็เจอจิตสงบแบบนั้นหนเดียว
เหมือนกนั ผมเลยอยากขอค าช้ีแจงจากหลวงพ่อครับ 

๑. ค าบริกรรมยาวเกินไปหรือไม่ มีผลดี ไม่ดีอยา่งไร หรือค  าบริกรรมควรจะสั้นๆ แต่
ท าใหช้ดัเจนดีกว่าครับ 

๒. ถา้ในการท าความเพียรแต่ละคร้ัง เราเปล่ียนค าบริกรรมบา้งไดห้รือไม่ จะท าใหจิ้ต
ฟุ้งซ่านจบัจดหรือไม่ครับ เช่น วนัน้ีท่องพุทโธ พรุ่งน้ีท่องเรามีความตายเป็นธรรมดา อยา่งน้ี
จิตรวมเป็นหน่ึงยากกว่าเดิมหรือเปล่าครับ 

๓. รบกวนช่วยอธิบายมรณานุสติท่ีถูกตอ้งใหก้ระผมหน่อยครับ กราบขอเมตตาหลวง
พ่อ 



เน้ือหาสาระ ๒ 
 

©2019 www.sa-ngob.com 

ตอบ : อนัน้ีพูดถึงเขาถามถึงว่าค  าบริกรรม มรณานุสติหรือค  าบริกรรมต่างๆ มนั
เหมือนกนั ค าว่า “เหมือนกนั” คือกรรมฐาน ๔๐ หอ้ง พุทโธ ธมัโม สังโฆ เทวตานุสติ ธมัมานุ
สต ิมรณานุสติ แลว้ก็กสิณ กสิณ ๑๐ พวกน้ีอยูใ่นกรรมฐาน ๔๐ หอ้ง 

ทีน้ีค  าว่า “กรรมฐาน ๔๐ หอ้ง” วิธีการท าความสงบ ๔๐ วิธีการ ทีน้ีวิธีการท าความ
สงบ ๔๐ วิธีการ ส่ิงใดท่ีตรงจริตกบัใคร คนนั้นจะไดป้ระโยชนอ์ยา่งนั้น ฉะนั้น ค าว่า “คนนั้น
จะไดป้ระโยชนแ์บบนั้น” ประโยชนค์ืออะไร ประโยชนค์ือจิตสงบ ถา้จิตมีความสงบเขา้มา 
สุขอ่ืนใดเท่ากบัจิตสงบไม่มี 

แต่ในปัจจุบนัน้ีในการภาวนา จิตมนัไม่สงบ นึกว่าสงบ คือคิดว่างๆ กนัไง พยายาม
จินตนาการความว่างกนั เราจินตนาการความว่างเพราะเรามีเป้าหมายอยากจะใหม้นัปล่อยวาง 
จินตนาการความว่าง ท่ีว่างๆ ว่างๆ จินตนาการทั้งนั้น 

จินตนาการหมายความว่ามนัยงัมีเสวยอารมณ์อยู่ คือจิต จิตคือตวัพลงังาน ตวัพลงังาน
มนัรับรู้ได ้ รูป รส กล่ิน เสียง เสียงกระทบถึงไดรั้บรู้ รูปกระทบตาถึงไดรั้บรู้ มนักระทบผ่าน
อายตนะ จิตมนักระทบอารมณ์ความรู้สึก มนัก็รับรู้ 

รับรู้อะไร รับรู้ รูป รส กล่ิน เสียงเป็นบ่วงของมาร เป็นพวงดอกไมแ้ห่งมาร แต่เวลา
มนัจินตนาการว่าว่าง นัน่ก็รูป จินตนาการว่าว่างเพราะอะไร เพราะมนัเป็นสอง ความรู้สึกกบั
จิต ความคิดกบัจิตมนัมีของมนั ความรู้สึกของมนั ก็จินตนาการว่างๆ ว่างๆ 

ว่างๆ นัน่มนัว่างอย่างนั้น แต่ถา้พุทโธๆ หรือใชปั้ญญาอบรมสมาธิ ท่ีเขาบอกว่า เขา
เดินจงกรม เขานึกพุทโธ นึกพุทโธกา้วหน่ึงก็หนหน่ึง น่ีก็ว่ากนัไป คือนึกพุทโธทั้งซา้ย ขวา 
ซา้ยพุท ขวาโธ น่ีแบบว่าวิธีการเวลาครูบาอาจารยส์อน 

แต่คนภาวนาไปแลว้ถา้จิตมนัสงบเขา้มานะ มนัจะหดสั้นเขา้มาๆ ถา้พูดถึงเดินจงกรม
อยู ่ขณิกสมาธิเดินจงกรมได ้ อุปจาระก็ยงัพอรับรู้ได ้แต่ถา้มนัจะเป็นอปัปนานะ มนัจะหดสั้น
เขา้มา เดินไม่ได ้ตอ้งยืน ยนืบนทางจงกรมนะ ร าพึง ถา้ยืนไม่ไดต้อ้งนัง่ลงเลย นัน่คืออปัปนา
สมาธิ สักแต่ว่ารู้ 

ถา้สักแต่ว่ารู้ ถา้ยนืได ้บางคนยนืได ้ยนืป๊ับ มนัจะดบั ดบัหมดเลย ยนือยูอ่ยา่งนั้นน่ะ 
แต่ถา้บางคน อย่างเรา เรายืนไม่ได ้เวลาพอมนัจะเร่ิมละเอียดเขา้มา มนัยนืไม่ได ้ เราตอ้งนัง่ลง
เลย นัง่ลงทางจงกรมเลย พอนัง่ลง พอมนัละเอียดเขา้ไป ละเอียดจนไม่รับรู้อะไรเลย เงียบ
หายไปเลย ๓-๔ ชัว่โมง ไม่ใช่เงียบหลบันะ สักแต่ว่ารู้คือมนัรู้ของมนัชดัเจนมาก เด่นชดัมาก 
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แต่ไม่รับรู้เร่ืองโลกเลย ไม่รับรู้ส่ิงใดเลย ทีน้ีถา้ไม่รับรู้ส่ิงใด ถา้มนัเป็นแบบน้ี เราท าเพื่อเหตุน้ี
ไง 

เน้ือหาสาระของการภาวนา ฉะนั้น เขาว่าเน้ือหาสาระของการภาวนา เราตอ้งการ 
วิบากคือผลท่ีไดรั้บ วิบากกรรม วิบากคือกรรม กรรมคือเดินจงกรม กรรมคือนัง่สมาธิ น่ีคือ
การกระท า กรรมคือการกระท า ผลของมนัคือวิบาก ส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนจากการกระท านั้น 

ถา้ส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากการกระท านั้น พุทโธๆ เราพุทโธไป ทีน้ีพุทโธไปแลว้ เราคิดว่าพุท
โธจะเป็นอยา่งไร มนัสงบอยา่งไร ฉะนั้น เวลาครูบาอาจารยท่ี์ท่านอธิบายเป็นนะ พุทโธๆ จน
ละเอียด ละเอียดจนจะนึกไม่ได ้แต่ยงัไดอ้ยู ่แลว้พอนึกไม่ไดจ้นนึกไม่ไดเ้ลย พอนึกไม่ไดเ้ลย 
เราก็คิดจินตนาการ นึกไม่ไดเ้ลยคือว่าเรานึกใหม้นัว่างๆ นึกใหม้นัไม่มีอะไรเลย 

เรานึกใหไ้ม่มีอะไรเลย มนัเหมือนตวัอกัษรนะ ตวัอกัษร ก ไก่ ข ไข ่ เราตอ้งศึกษา 
ตอ้งท่องตั้งแต่เด็ก ฝึกหดัเขียน ก ไก่ ไดห้รือยงั อนุบาลไปโรงเรียนเขียนหนงัสือไดห้รือยงั 
เขียนแลว้ผสมไดห้รือยงั พอผสมแลว้ ค ามนัคืออะไร 

พุทโธๆๆ ก ไก่ พุทโธมนั ก ไก่ แลว้ก็พยายามท าของเราข้ึนมา แต่ความหมายไง 
ความหมายถา้เราผสมค าได ้ความหมายมนัคืออะไร ความจริงมนัคืออะไร 

นี่ก็เหมือนกัน ก าหนดพุทโธหรือว่ามรณานุสติ ส่ิงนี ้ เราท าส่ิงใดก็แล้วแต่นะ เรา
ท าเพ่ือความสงบของใจ แล้วมนัเป็นการยืนยัน โอปนยิโก เรียกร้องสัตว์ทั้งหลายมาดู
ธรรม 

“ผมท าพทุโธ จิตก็ไดส้งบหนหน่ึง ผมมรณานุสติมนัก็ไดส้งบหนหน่ึง ค าบริกรรมมนั
สงบ ต้ืนตนัมาก” 

ค าว่า “มาก” น่ีเขาเขียนยาวมาก เพราะมนัซ้ึงใจไง 

“ผมเป็นไดอ้ยา่งละคร้ัง ไดอ้ยา่งละคร้ัง” 

ไอค้วามเป็นอนันั้น พุทโธๆ มนัช่ือ นาย ก นาย ข นาย ค มนัช่ือ แต่ตวัเขาล่ะ น่ีก็
เหมือนกนั ธาตุรู้ๆ เราพูดกนัอยูอ่ย่างน้ี ธาตุรู้ สัญชาตญาณของมนุษย ์ สัญชาตญาณมนัรับรู้
โดยอายตนะกระทบ รับรู้อยา่งน้ี แลว้เวลามนัปล่อยวางเขา้มา ปล่อยวางไดอ้ยา่งไร มนัปล่อย
วางเขา้มา 
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ฉะนั้นว่า สัมมาสมาธิขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ ศีล สมาธิ ปัญญา ถา้มนั
สงบเขา้มา เอาอย่างนั้น ฉะนั้น ส่ิงท่ีว่าวิธีการ เราไม่วิจารณ์ เขาว่าเดินทีละกา้วจะเดินอย่างไร 
ยอ่งอยา่งไร นัน่ก็เร่ืองของเขา 

แต่ถา้เราพุทโธของเรา เวลาเดินจงกรมนะ เราเดินจงกรม จะชา้จะเร็ว ปล่อยไป
ธรรมชาติเลย แต่เราพุทโธไว ้ พุทโธไว ้ เพราะสัญชาตญาณคือการกา้วไป เหมือนคนขบัรถ 
เวลาขบัรถไปมนัจะขบัของมนัไปอยา่งนั้นน่ะ แต่เราจะเอาปลายทาง เราก็เดินของเราดว้ย
ความช านาญ เดินของเราไป 

ถา้จิตมนัรู้ จิตมนัสงบเขา้มา เด๋ียวมนัจะรู้เขา้มา ถา้รู้เขา้มา เป็นแบบน้ี ถา้เป็นแบบน้ี
มนัเป็นความจริง น่ีพูดถึงอารัมภบทของเขานะว่าเขาเป็นของเขา 

ฉะนั้น ค าถาม “๑. ค าบริกรรมยาวเกินไปหรือไม่ มีผลดีอยา่งไร หรือค  าบริกรรมนั้น
ควรสั้นๆ แต่ท าใหช้ดัเจนดีกว่า” 

ค ายาวหรือค  าสั้ น อยา่งเช่นในสมยัหลวงปู่มัน่ เวลาพระทัว่ไปส่วนใหญ่ท่านใหพุ้ทโธ 
ใหพุ้ทโธ แลว้เวลาหลวงปู่อ่อน ในประวติัหลวงปู่อ่อน เราจ าภาษาบาลีไม่ได ้ หลวงปู่มัน่สั่ง
เอง ใหท่้องเป็นบาลียาวมากเลย ท าไมท าอยา่งนั้นล่ะ ท าไมท าอยา่งนั้น แต่ละองคท่์านใหไ้ม่
เหมือนกนั ท่านดูจริต ดูจริตว่าถา้มนัพุทโธ มนัสั้นเกินไป แลว้อาจจะนัง่หลบัไดง่้าย คนบางที
มนัยงันัง่หลบัไดง่้าย 

บางคนจะมาหาเรานะ “หลวงพ่อ พุทโธนบัเลขไดไ้หม” บางคนพุทโธหน่ึง พุทโธ
สอง พุทโธสาม ถา้พทุโธๆ มนัเหมือนกนัหมดเลย พอเหมือนกนัหมดมนัเบลอได ้ ถา้พทุโธ
หน่ึง หน่ึงกบัพุทโธสองมนัคนละพุทโธ พทุโธสาม มนัมีเลขเขา้ไปดว้ย พุทโธหน่ึง พุทโธ
สอง พุทโธสาม เขาใชอุ้บายอยา่งน้ีนะ แลว้เขาสงบไดด้ว้ย 

อะไรก็ได้ อะไรก็ได้ถ้ามนัท าแล้วมนัเป็นประโยชน์ แต่ค าว่า “บริกรรม” ต้องให้
จติมนัมกีารกระท า มนัจะมเีน้ือหาสาระ มนัจะมีสาระธรรม มนัจะมคีวามจริงของมนั 

ฉะนั้น ค ายาวหรือค  าสั้ น มนัอยูท่ี่เราใชอุ้บาย เพราะว่าโดยปกตินะ บางวนัอารมณ์จะ
รุนแรงมาก อารมณ์หมายความว่าโกรธ มีการกระทบ มนัจะเอาไม่อยู ่ เราจะใหช้ดัเจน ใหย้าว
หน่อยก็ได ้ แต่ถา้วนัไหนอารมณ์เราดี อารมณ์ดีมนัแบบว่ามนันุ่มนวล จิตมนันุ่มนวลมากนะ 
มนัอยากจะสงบอยูแ่ลว้ ถา้เราประคองมนัก็ลงไดเ้ลย ถา้ไม่ประคองมนัก็ลอยอยูอ่ยา่งนั้นน่ะ 
มนัไม่ลงหรอก ประคองค  าบริกรรมใหม้นัลงใหไ้ด ้ถา้ลงแลว้นะ บางทีมนัลงได ้
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ฉะนั้น สั้ นหรือยาวมนัก็อยูท่ี่ว่าปัจจุบนั ปัจจุบนัอารมณ์เรารุนแรงขนาดไหน อารมณ์
เรารุนแรงคือว่ามนักระทบ วนัน้ีโดนติเตียนมา ถา้วนัไหนเขายกยอ่งมา เขาเยนิยอมา วนันั้น 
แหม! อารมณ์ดีมากเลย แต่ก็ไม่ลงเหมือนกนั ไม่ลงเหมือนกนั แต่ถา้เรามาพุทโธๆ มนัภาวนา
ง่ายกว่า 

ฉะนั้น ยาวหรือสั้น อย่างไรดีกว่ากนั 

ทีน้ีค  าว่า “แต่ท าใหช้ดัเจนดีกว่าใช่ไหมครับ” 

ใช่ 

ค าว่า “ชดัเจน” เราสรุปเอาเอง ถา้ชดัเจนหมายความว่าถา้เรามีสติมนัจะชดัเจนของเรา 
อยา่งเช่นก าหนดพุทโธค  าแรกชดัเจนมาก แต่พอสติมนัอ่อน พุทโธจะเลือนรางๆ เลือนรางจน
ขาดไปเลย ขาดไปคือว่ามนัตกภวงัคไ์ป ไม่ใช่ลงสมาธิ มนัหายไป 

พุทโธๆๆ จนว่าวพอเชือกมนัขาด ว่าวมนัก็ลอยของมนัไป เรายงัจบัเชือกอยูน่ะ เราก็ว่า 
เออ! ว่าวอยูก่บัเรานะ ทีน้ีว่าวมนัขาดไปแลว้ พุทโธๆๆ จนถา้สติไม่ดีมนัเชือกขาด คือลงภวงัค์
ไป มนัไม่ชดัเจน 

แต่ถา้ชดัเจน พุทโธๆๆ ว่าวนะ เวลาว่าวมนักินลม มนัจะมีแรงหน่วง เรารู้ได ้จริงไหม 
เราจบัเชือกว่าวอยู ่เราจะรู้ได ้น่ีก็เหมือนกนั พุทโธๆ มนัจะละเอียดจะหยาบ เราจบัเชือกอยู ่เรา
รู้ได ้พุทโธๆ ละเอียดขนาดไหนเราก็รู้ได ้ เพราะเราจบัของเราอยู ่พุทโธๆ แลว้มนัละเอียดข้ึน
ไป ถา้มนัละเอียด ละเอียดขนาดไหนนะ จนไม่ได ้ไม่ไดม้นัก็จบัเชือกอยู ่ เชือกคือสติ เรายงัมี
ผูรู้้อยู ่เวลามนัลงนะ มนัรู้ของมนั ชดัเจน อย่างน้ีถึงเป็นสัมมาสมาธิ 

แต่พุทโธๆๆ ถา้มนัมีแรงหน่วง มนัมีลมแรง แรงดึงมนัจะมีมาก พุทโธๆ กลวัมนัจะ
หยาบเกินไปไง พุทโธๆๆ อยากจะเอามีดตดัเชือกซะ มนัจะไดไ้ม่มีแรงหน่วง มนัจะไดล้ง
สมาธิ ท่ีไหนได ้มนัลงภวงัคไ์ปเลย น่ีก็เหมือนกนั พุทโธๆ แกลง้ใหม้นัหายไง ส่วนใหญ่แกลง้
ใหม้นัหายโดยเจา้ตวัไม่รู้ พุทโธๆๆ จนมนัหายไปเอง 

แต่ถ้าเราแก้ไขตัวเราเองนะ ตอนเราตกภวงัค์ เราจะบอกตัวเองว่าต้องพุทโธโดย
ไม่เอาสมาธิ คือไม่มเีจตนาอยากให้มนัลงไง ไม่มเีจตนาอยากให้มนัสงบไง แต่กูพุทโธ
ของกูไป พุทโธๆ ทั้งวนัทั้งคืน พุทโธๆ ไม่เกี่ยว ไม่ต้องการให้มนัลง แก้ความตกภวงัค์ 
แล้วก็หายจริงๆ พุทโธจนมนัดิ่งลงนะ มนัดิ่งของมนัเอง ไม่เอา กูไม่เอา กูพุทโธอย่างเดยีว 
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ไม่ต้องการอะไร พุทโธอย่างเดียว พุทโธๆ จนจตินีห้มุนควงลง ควงลงอย่างนีเ้ลย เวลา
มนัจะลง พุทโธอยู่อย่างน้ันน่ะ เวลามนัลงนะ ลงไปถึงฐาน กึ๊ก! เงยีบ แต่รู้อยู่ มแีรงหน่วง 
สักแต่ว่ารู้ ฉะน้ัน เวลาถ้ามนัเป็น มนัเป็นแบบนี ้

แต่เราฟังส่วนใหญ่แลว้ “พุทโธๆๆ หลวงพ่อ ว่างหมดเลย ท าอยา่งไรต่อ แลว้ท า
อยา่งไร มนัพุทโธไม่ไดเ้ลย” 

“สมมุติว่านึกพุทโธไดไ้หม” 

“ไดค้รับ” 

เราตอ้งใชค้  าว่า “สมมุติ” เพราะกิเลสมนัต่อตา้น ถา้บอกว่าเอ็งนึกไดไ้หม บอกได ้มนั
ก็ผิดใช่ไหม แต่ดว้ยความเช่ือของเราว่ามนัไม่ไดไ้ง แต่ความจริงมนัได ้เราถึงใชค้  าว่า “สมมุติ” 
สมมุติว่านึกพุทโธไดไ้หม ไดค้รับ ใครมาบอกว่าถา้สมมุติว่านึกพุทโธไดไ้หม ไดค้่ะ ไดทุ้กคน 
ถา้ได ้

จริงๆ แลว้ขอ้เท็จจริงมนัเป็นแบบนั้น แต่เราไปคาดหมายกนัเองว่ามนันึกไม่ได้ แลว้
ถา้มนันึกไดค้ือมนัหยาบ คือมนัไม่ดี ถา้มนันึกไม่ไดถึ้งจะดี ถา้มนันึกได ้มนัไม่ดี เพราะมนัยงั
นึกพุทโธได ้ มนัตอ้งหายไปโดยท่ีว่านึกไม่ได ้ แลว้นึกไม่ไดม้นัตอ้งนึกไม่ไดต้ามความเป็น
จริง แต่น่ีเรานึกใหม้นันึกไม่ได ้ แต่ถามว่าสมมุติว่านึกไดไ้หม ไดค้รับ ทั้งๆ ท่ีรู้อยูน่ัน่น่ะ 
สมมุติว่านึกว่าพุทโธไดไ้หม ไดค้่ะ เป็นอยา่งน้ีทั้งนั้น 

ฉะนั้น ถา้เป็นอยา่งน้ีป๊ับนะ จะสั้ น ถา้ว่าชดัเจน เพราะเราใชค้  าว่า “ต้องพุทโธชัดๆ” 
ชดัๆ เพราะค  าว่า “ชดัๆ” มนันึกได ้ นึกตลอดไป นึกไปเร่ือยๆ นึกจนกว่าพยายามนึกแลว้มนั
นึกไม่ได ้แลว้ผลของมนั มนัจะมี 

อนันั้นพูดถึงเขาถามว่า “๑. ค าบริกรรมยาวเกินไปหรือไม่ มีผลดี ไม่ดีอยา่งไร หรือค  า
บริกรรมควรสั้น แต่ใหช้ดัเจนดีกว่า” 

ใช่ ค าว่า “ชดัเจน” คือสติพร้อม หลวงตาท่านสอนประจ า การภาวนาถา้มีสติ นัน่ถือว่า
ความเพียร ถา้ขาดสติแลว้ถือว่ามิจฉาหมด ขาดสติ ถา้สติมนัอยูน่ะ ชดัเจน ค าว่า “ชดัเจน” คือ
สต ิ

เราข้ีเกียจอธิบายมาก เราเลยรวบรัดเอาว่า พุทโธชดัๆ พุทโธชดัๆ พุทโธชดัๆ 
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แลว้ใครบอกว่า “มนัตอ้งละเอียดจนนึกไม่ไดเ้ลย ถา้มนัชดัๆ แลว้มนัจะหยาบ” 

เออ! ให้มนัหยาบไป ไอ้หยาบละเอยีด มงึให้ค่ามนัเอง แต่ถ้ามนัเป็นจริงมนัจะ
เป็นของมนัเลย นั่นแหละของแท้ ถ้าของแท้ เราต้องการของแท้ เวลาได้เงนิ อยากได้เงนิ
แท้ เราไม่ต้องการเงนิปลอม สมาธิ เรากอ็ยากได้สมาธิของจริง ไม่ใช่สมาธิเป็นภวงัค์ แต่
เราคาดกันเอง หมายกันเอง แล้วมนัก็เป็นแบบนั้น 

“๒. ถา้ในการท าความเพียรแต่ละคร้ัง เราเปล่ียนค าบริกรรมบา้งไดห้รือไม่ จะท าให้
จิตฟุ้งซ่านจบัจดหรือไม่ครับ เช่น วนัน้ีท่องพุทโธ พรุ่งน้ีท่องเรามีความตายเป็นธรรมดา อย่าง
น้ีจิตรวมยากไหมครับ” 

ไม่ ไม่ มนัคนละวาระ คนละวนั วนัน้ีท่องพุทโธ พรุ่งน้ีเราท่อง เขาเรียกว่าอุบายไง ถา้
เราพุทโธๆ ถา้เราพุทโธได ้ เราพุทโธไป ค าว่า “อุบาย” อุบายเราใชอุ้บายพิจารณาว่า การท่อง
พุทโธน้ีมนัมีคุณค่าอยา่งไร การท่องพุทโธน้ีเรานึกถึงองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้เพื่อ
เหตุใด ถา้เราระลึกถึงองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ เพราะองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจา้มีเมตตาคุณ มีปัญญาคุณ ธรรมะขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา้มนักวา้งขวาง ถา้เรา
นึกถึงองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ นึกโดยหลกั ส่ิงท่ีตามมาก็คือคุณธรรม เห็นไหม ถา้เรา
คิดอยา่งน้ีป๊ับ เราก็อยากจะนึกพุทโธ 

ส่วนใหญ่บอก “พุทโธ พทุโธท าไม พทุโธน่ีก าป้ันทุบดิน พุทโธน่ีไม่มีปัญญา” เวลา
มนัเบ่ือ มนัเป็นอยา่งนั้นน่ะ 

แต่ถา้เรามีปัญญา เราบอกพุทโธ เราระลึกถึงศาสดาของเรา เราระลึกถึงคุณงามความดี
ของเรา ใหคุ้ม้ครองดูแลตวัเรา แลว้เรานึกพุทโธของเราไปเร่ือย พุทโธ มนัออกจากจิตไปมนัก็
ไปกวา้นเอาแต่ความโลภ ความโกรธ ความหลง เราอยู่กบัองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา้ 
เราอยูก่บัพุทโธ ถา้มีปัญญาอยา่งน้ี ปัญญาน้ีเขาเรียกว่าอุบาย 

แต่อุบายแล้วถ้ามนัคดิไม่ได้ อุบาย ความคดิมนัจะคดิได้เป็นคร้ังเป็นคราว แต่เรา
ระลึกถึงพุทโธ ค าบริกรรมนี่ส าคญั ต้องเกาะไว้เลย พุทโธๆๆ แต่ถ้ามนัขีเ้กียจ มนัเบ่ือ
หน่าย เรามอุีบายอย่างนีเ้ข้ามาเพ่ือให้จติใจมนัเห็นว่าพุทโธเป็นศาสดา พุทโธเป็นพุทธานุ
สติให้จติมนัเกาะตรงนีไ้ว้ พุทโธของเราไปเร่ือย น่ีเป็นอุบาย 
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น่ีก็เหมือนกนั วนัน้ีเราท่องพุทโธใช่ไหม แลว้ถา้พทุโธ พอพุทโธไปแลว้มนัชิน มนั
ชินชา มนัจืดชืด เราก็ใชว้่าระลึกถึงความตาย ได ้

“อยา่งน้ีจิตจะรวมยากกว่าเดิมหรือไม่” 

รวมยาก รวมง่ายนี่นะ จติจะเป็นสมาธิไม่เป็นสมาธิอยู่ทีก่ิเลสของคน โทสจริต 
โมหจริต ราคจริต จริตของคนมนัไม่เหมือนกัน เราจะบอกว่า ทีม่นัไม่สงบ มนัสงบยาก 
หรือมนัท าได้ยาก เพราะกิเลสของเรา มนัไม่ใช่เพราะพุทโธ ไม่ใช่เพราะวธีิการ มนัเพราะ
กิเลสเราหนา กิเลสเราบาง วนันีก้ิเลสเราฟู วนันีก้ิเลสเราไม่ฟู มนัอยู่ทีก่ิเลสมนัมาต่อต้าน 
มนัไม่ใช่อยู่ทีค่ าบริกรรม มนัไม่ได้อยู่ทีว่ธีิการ มนัอยู่ทีก่ิเลส ไม่ได้อยู่ทีว่ธีิการ 

“หลวงพ่ออดัเขาเร่ือยเลย บอกว่า การภาวนาอยา่งนั้นมนัเกิดปัญญาไม่ได”้ 

ไออ้ยา่งนั้นมนัเป็นมิจฉาทิฏฐิเลย มนัไม่ใช่วิธีการ มิจฉาทิฏฐิว่า “ไม่ตอ้งท าความสงบ 
ตอ้งใชปั้ญญาไปเลย ปัญญาอย่างน้ีจะเป็นปัญญาในพระพุทธศาสนา” นัน่น่ะมิจฉาทิฏฐิ 
มิจฉาทิฏฐิเพราะว่าองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้สอนถึงปัญญา ๓ สุตมยปัญญา จินตมย
ปัญญา ภาวนามยปัญญา 

ปัญญาอยา่งท่ีเขาว่ากนัมนัเป็นสุตมยปัญญา ปัญญาอยา่งน้ีมนัเป็นปัญญาของ
การศึกษา มนัเป็นปริยติั แลว้เวลาปฏิบติัข้ึนมามนัจะเกิดจินตนาการ เกิดจินตมยปัญญาไป
ขา้งหนา้ก่อน แต่เวลามนัเป็นจริงข้ึนมามนัจะเป็นภาวนามยปัญญา แลว้คนท่ีเป็นภาวนามย
ปัญญาถา้ท าไดจ้ริง มนัไม่เป็นมิจฉาทิฏฐิ มนัเป็นสัมมาทิฏฐิ มนัมีความเห็นถูกตอ้ง มนัดีงาม
ข้ึนมา มนัจะเป็นความจริงข้ึนมา 

ฉะนั้น พอเขาเขา้ใจ เขาเขา้ใจว่าความคิด ปัญญาท่ีมนัคิดกนัอยูน่ี่โดยโลกียปัญญา คือ
คิดจากเรา คิดจากเรานึกคิด น่ีคือปัญญา เราบอกว่ามนัเป็นมิจฉาทิฏฐิ ถา้มิจฉาทิฏฐิข้ึนมาแลว้ 
ท าไปแลว้ ผลมนัไม่มีหรอก ฉะนั้น ไม่ใช่วิธีการหรอก มนัเป็นว่าไม่มีผลเราเลย 

แต่ถ้ามนัเป็นความจริง ความจริงมนัต้องเป็นศีล สมาธิ ปัญญา มนัต้องเป็นมรรค 
เห็นไหม ศาสนาไหนไม่มีมรรค ศาสนานั้นไม่มผีล ศาสนาไหนไม่มวีธีิการทีถู่กต้อง มนั
จะเข้าไปถึงเป้าหมายนั้นได้อย่างไร 
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ฉะนั้น ส่ิงท่ีว่าถา้มนัท าอย่างน้ีมนัก็เป็นความจริง ฉะนั้น ความจริง วิธีการๆ มนัก็เป็น
วิธีการท าจิตใหส้งบ แต่ท่ีมนัไม่สงบ ไม่สงบมนัเพราะกิเลสของเรา เป็นเพราะความเห็นของ
เรา เป็นเพราะกิเลสท่ีมนัต่อตา้น 

ถา้มนัต่อตา้นแลว้เราไม่ไดม้องว่ากิเลสมนัต่อตา้น เราบอกว่า “พุทโธมนัจะท าไม่ได ้
ถา้พุทโธไม่ไดม้นัก็ตอ้งเป็นมรณานุสติ มรณานุสติไม่ได”้ น่ีมนัไปคุยกนัท่ีวิธีการไง มนัไปคุย
ท่ีวิธีการ มนัไม่ไดคุ้ยถึงกิเลสของเราไง มนัไม่คุยถึงว่าไอท่ี้แรงต่อตา้นไง 

ถา้แรงต่อตา้น พอมนัต่อตา้น เราก็พยายามมีขนัติธรรม มนัมีขนัติธรรมนะ ถา้ผูท่ี้มี
อ  านาจเหนือกว่าสั่งสอนเราได ้ เรายอมได ้ นัน่เป็นขนัติอยา่งหยาบๆ ผูท่ี้เสมอกนั เวลาเขาสั่ง
สอนเราได ้ เขาบอกวิธีการเราได ้ เราทนได ้อนันั้นเป็นขนัติอยา่งกลาง ไอผู้ท่ี้อ่อนดอ้ยกว่าเรา 
ไอผู้ท่ี้ไม่มีอ  านาจวาสนาใดๆ เลย แลว้สามารถกล่าวติเตียนเราได้ สอนเราได ้นัน่น่ะขนัติบารมี
อยา่งเอก 

น่ีก็เหมือนกนั ส่ิงท่ีว่าถา้มนัท าไม่ได ้ เราตอ้งมีขนัติธรรม เรามีขนัติธรรมเพื่อจะกดข่ม
ขี่กิเลสของเราลงไป แลว้เราใชบ้ริกรรมพุทโธๆ ใหจิ้ตมนัไดพ้ฒันาของมนั จิตมนัไดส้ ารอก
คาย คายความยดึมัน่ถือมัน่ในตวัของมนั พอมนัปล่อยออกหมดมนัก็จะลงสมาธิได ้

ฉะนั้นบอกว่า “ถา้อย่างน้ีจิตมนัจะรวมยากหรือไม่ยาก” 

ความยากไม่ยากมนัอยูท่ี่อุบายของเรา อยูท่ี่เราท าของเรา ค าบริกรรม อยา่งเช่นพุทธานุ
สต ิพระกรรมฐานส่วนใหญ่สอนพุทโธ พุทโธเพราะว่ามนัยงิตรง มนัเป็นหน่ึง อนัดบัหน่ึง เรา
ตรงต่อองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ พุทธะ ผูรู้้ ผูต่ื้น ผูเ้บิกบาน แลว้มนัเป็นกรรมฐาน ๔๐ 
หอ้งท่ีมนัเป็นพุทธภาษิต เป็นภาษิตขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา้สอนวิธีกรรมฐาน 
๔๐ หอ้ง เป็นพุทธภาษิต แต่ถา้เราคิดวิธีการกนัไปในปัจจุบนัน้ีมนัเป็นสาวกภาษิต สาวกภาษิต 
เห็นไหม 

พุทธภาษิตเป็นค  าสั่งสอนขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา้ กรรมฐาน ๔๐ หอ้ง 
เราก็ยึดตรงน้ีไว ้ แลว้เราพยายามท าของเราใหม้นัไดจ้ริง ถา้ท าไดจ้ริงมนัก็เป็นความจริงข้ึนมา 
น่ีเน้ือหาสาระตามความเป็นจริง ไอท่ี้เราพูดกนัอยูน่ี่มนัเป็นวิธีการ มีเน้ือหาสาระ เราตอ้งการ
เน้ือหาสาระ 

ฉะนั้นบอกว่า “มนัจะรวมยากไหม” 
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ไอย้ากไม่ยากมนัอยูท่ี่กิเลสคนหยาบคนหนา คนท่ีสร้างอ านาจวาสนามา คนท่ีสร้าง
บารมีมามนัก็ง่าย คนท่ีไดท้  ามา เราท ามาอย่างไรไดอ้ย่างนั้น ปลูกพืชส่ิงใดจะไดผ้ลตอบแทน
ส่ิงนั้น แต่ของเราปลูกพืชส่ิงใด พืชของเรา จะปลูกอะไรก็แลว้แต่ มนัไม่ออกดอกออกผลเลย 
แต่มนัก็ไม่ตายนะ ปลูกผลไมม้นัมีแต่ตน้ ไม่เคยออกผลไมเ้ลย แต่มนัก็ไม่ตาย รดน ้ า แต่ไม่เคย
ออกผลเลย แต่ของเขา ท าไมเขาปลูกอะไรก็ไดผ้ลหมด ปลูกเงาะไดเ้งาะ ปลูกทุเรียนก็ได้
ทุเรียน ไอเ้ราก็ปลูกทุเรียนนะ ตน้ทุเรียนยงัอยู ่แต่ไม่เคยออกลูกสักที ไม่เคยมีผลเลย น่ีปลูกส่ิง
ใดไดส่ิ้งนั้น 

ทีน้ีอยูท่ี่จริตนิสัย อยูท่ี่การสร้างมา อยูท่ี่การกระท ามา อนัน้ีเราไม่ตอ้งไปขวนขวายไป
คน้ควา้ของใคร เพราะมนัเป็นอดีต ในปัจจุบนัน้ีเรามีสติปัญญาอยา่งน้ี แลว้เราพยายามท าใหดี้
ข้ึนไปกว่าน้ี น่ีคือประโยชนก์บัเรา 

“๓. รบกวนช่วยอธิบายมรณานุสติท่ีถูกตอ้งใหก้ระผมหน่อยครับ” 

มรณานุสติ ระลึกถึงความตาย ระลึกถึงความตายมนัก็มีอุบายหลายอยา่ง ระลึกถึง
ความตาย เราก็นึกถึงความตายเลยมนัก็ไม่ชดัเจน ถา้ไปเท่ียวป่าชา้ ไปเห็นซากศพเลย ก็ศพคน
อ่ืน ไม่ใช่ศพเรา เออ! แต่ถา้เป็นศพเราล่ะ 

ศพเรา เรานัง่ลงไปเราเห็นกาย เห็นศพเราเลย เห็นซากศพเลย มนัอยูท่ี่ละเอียดลึกซ้ึง 
มนัละเอียดลึกซ้ึงอยา่งใด คนท่ีมีอ านาจวาสนามากนอ้ยแค่ไหน เห็นไหม บางคนระลึกได ้
ระลึกนะ บางคนระลึกถึงความตาย ระลึกแลว้ดีมากเลย ระลึกถึงความตายมนัท าใหไ้ม่คิด
ฟุ้งซ่าน บางคนระลึกถึงความตาย อู๋ย! ชีวิตน้ีห่อเห่ียวเลย ชีวิตน้ีท าอะไรไม่ได ้ อยา่งน้ีไม่ได้
ประโยชน์ 

มนัไม่ใช่ว่าการบริกรรมส่ิงใดหรือการท าส่ิงใดจะไดป้ระโยชนทุ์กๆ คน ไม่ใช่ มนั
เป็นเฉพาะตรงกบัจริตคนคนนั้น บางคนบอกระลึกถึงความตายดีมากๆ เลย มนัแบบท่ีมนัคึก
มนัคะนอง มนัคิดร้อยแปดพนัเกา้ มนัสงบตวัได ้มนัไม่คิดออกไปเลย แต่บางคนบอกนึกแลว้
นะ “หลวงพ่อ นึกถึงความตายแลว้นะ มนัไม่กา้วเดินเลย ชีวิตน้ีมนัหงอยเหงาไปเลย” อย่างน้ี
ไม่เป็นประโยชนก์บัคนคนนั้น 

ฉะนั้น “รบกวนอธิบายเร่ืองมรณานุสติ” 
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มรณานุสติ ถา้มนัเป็นพุทธภาษิต มรณานุสติ สติระลึกถึงความตาย แต่ถา้อุบายของ
กรรมฐานนะ ท่านใหเ้ท่ียวป่าชา้ ในต าราก็เขียนไว ้การไปเท่ียวป่าชา้ใหไ้ปเท่ียวอยา่งไร ไปดู
อยา่งไร เพื่อประโยชนอ์ย่างไร 

ฉะนั้น “รบกวนอธิบายท่ีถูกตอ้ง” 

ท่ีถูกตอ้ง ระลึกถึงความตาย ระลึกถึงความตายมนัเหมือนบริกรรมพุทโธ ระลึกถึง
ความตาย ไม่ใช่เราตาย พอบอกระลึกถึงความตาย มนัจะเป็นอปัมงคล ชีวิตเราจะไม่รุ่งโรจน์ 
ชีวิตของเรามนัจะเป็นความเศร้าหมอง อนันั้นเป็นความคิดของกิเลส 

ถา้เป็นความคิดของธรรม มรณานุสติ เพราะเกิด แก่ เจ็บ ตายเป็นเร่ืองจริง ถา้เราระลึก
เร่ืองจริง เราอยูก่บัเร่ืองจริง เราอยูก่บัความเป็นจริง แต่ทีน้ีเราอยูก่บัโลกจอมปลอม ถา้เราอยู่
กบัโลกจอมปลอม เราบอกว่าเราจะเป็นเศรษฐี เราจะประสบความส าเร็จ เราจะรุ่งโรจน ์คิดไป
นู่น แลว้ก็ลืมตวัลืมตนไป พอชราคร ่าคร่าข้ึนมา พอแก่เฒ่าข้ึนมาจะกลบัมานึก นึกไม่ทนัแลว้ 

ฉะนั้น ส่ิงท่ีว่าถา้เราระลึกถึงมรณานุสติ เราระลึกถึงน่ีมนัเร่ืองสัจจะเร่ืองความจริง ถา้
เร่ืองความจริง เรามีศีลมีธรรมอยูใ่นหวัใจ แลว้หนา้ท่ีการงานเราก็ท  าตามความเป็นจริงเราน่ี
แหละ ไม่ใช่ว่ามาระลึกถึงมรณานุสติแลว้ท าอะไรไม่ไดเ้ลย 

มรณานุสติแลว้เรากลบัมา ถา้มนัประสบความส าเร็จ มนัก็เป็นส่ิงท่ีดีงามไป ถา้มนัไม่
ประสบความส าเร็จ มนัก็เป็นอยา่งน้ี ชีวิตเรายงัมีค่ากว่าน้ี มนัคิดแลว้มนัก็ไม่เศร้าหมองไปกบั
ส่ิงท่ีกระทบอนันั้น ถา้มนัเป็นความจริงนะ 

น่ีพูดถึงว่า “รบกวนช่วยอธิบายมรณานุสติท่ีถูกตอ้ง” 

ท่ีถูกตอ้ง ระลึกถึงความตาย แลว้ถา้มนัจะใหล้ะเอียดข้ึน ถา้มนัไม่ได ้กลางคืนเราก็ไป
เท่ียวป่าชา้ ไปอะไร มนัมีวิธีการของมนัเพื่อพฒันาใหใ้จของเราดีข้ึน ถา้ใจเราดีข้ึน มนัก็เป็น
การท าความสงบของใจ การท าความสงบของใจใหมี้เน้ือหาสาระ รสของธรรมชนะซ่ึงรสทั้ง
ปวง เราไดค้วามจริงของเรา น่ีพูดถึงค  าถามค  าน้ีนะ อนัน้ีค  าถามอนัน้ีก่อน 

ถาม : กราบเรียนถามหลวงพ่อเร่ืองสภาวธรรมค่ะ ขณะท่ีโยมเดินจงกรมแลว้โยม
พิจารณาธรรม โลกน้ีมนัเร่าร้อนนกั อยูก่บัโลกโดยไม่ติดโลก แลว้จิตโยมก็แยกมาดูกายท่ีเดิน
จงกรม แต่โยมก็คิด เราจะเดินตรงไดอ้ยา่งไร แต่ช่างเถอะ โยมก็พิจารณาธรรมต่อไป จนสัก
พกัใหญ่ เม่ือจิตยอ้นกลบัมาดูกาย จิตมนัมีพลงั มีความมหศัจรรย ์น ้าตาโยมก็ไหลออกมา แลว้
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เวทนาและความอ่อนเพลียจากการผ่อนอาหารมนัหายไปหมด มีแต่ความแจ่มใสของจิต แลว้
โยมก็เดินจงกรมต่อไป พิจารณาธรรมไปเร่ือยๆ 

โยมขอความเมตตาหลวงพ่อช่วยช้ีแนะในการกา้วเดินของจิตและสภาวะน้ี เพราะการ
รักษาจิตมนัยากมากในการประพฤติปฏิบติัในแต่ละคร้ังเจา้ค่ะ กราบหลวงพ่อ 

ตอบ : ไอน่ี้เขามาภาวนาอยูท่ี่วดั แลว้อดอาหารดว้ย พออดอาหาร จิตมนัลง จิตมนั
เป็นไป เพราะเดินจงกรม พอเดินจงกรม จิตมนัดีข้ึน แลว้มนัก็มีความรู้สึกว่าเราจะเดินตรงได้
อยา่งใด เห็นไหม น่ีเวลากิเลสมนัสอดเขา้มา 

เราเดินจงกรมอยูน่ี่ จิตมนัดีข้ึนมา เราก็เดินของเราอยูอ่ย่างน้ี แลว้พอจิตมนัจะลง จิตจะ
ลงคือมนัไม่รับรู้ส่ิงใด 

“แลว้เราจะเดินตรงไดอ้ยา่งไร” 

มนัไปห่วงไง ไปห่วงอนาคต 

แต่ถา้เราปล่อยเลย “ช่างเถอะ” เราก็เดินของเราไป มนัก็ดีข้ึน 

ส่ิงใดก็แลว้แต่มนัจะมาคอยชกัจูงเราออกนอกลู่นอกทาง เราท าของเราไป เราท าของ
เรา ถา้เราอยูข่องเราไป มนัจะพฒันาของมนัไป เวลาจิตมนัลงแลว้มนัมีพลงั มนัมีพลงัของมนั 
มนัมีความมหศัจรรยข์องมนั มนัยอ้นกลบัมาดูกาย 

ถา้ยอ้นกลบัมาดูกาย เห็นไหม จนน ้าตาไหล ส่ิงท่ีน ้าตาไหลนะ แลว้เวทนา เพราะเวลา
เราเดินจงกรมมนัเม่ือยใช่ไหม เราอดอาหาร เราหิวใช่ไหม ความอ่อนเพลีย ความหิว ความ
กระหาย มนัหายหมดเลย น่ีเวลามนัปล่อยวาง เห็นไหม 

เวลาเรายดึเร่ืองทุกข ์ มนัก็ทุกขเ์ร่ืองทุกข ์ เวลาเรายดึเร่ืองความอ่อนเพลีย เรายดึเร่ือง
เวทนา มนัก็เร่ืองเวทนา แต่จิตมนัลง มนัปล่อยหมด พอมนัปล่อยหมด จิตมนัแจ่มใส จิตมนั
แจ่มใส 

“แลว้โยมก็เดินจงกรมต่อไป” 

น่ีคือวิบาก คือผลของมนัท่ีมนัได ้คือจิตมนัลง จิตมนัสงบ สงบดว้ยค  าบริกรรมคือพุท
โธ จิตมนัสงบดว้ยปัญญาอบรมสมาธิ มนัพิจารณาของมนั มนัใชปั้ญญาของมนัแยกแยะของ
มนั มนัลงของมนัได ้มนัปล่อยวางได ้มนัปล่อยวางมนัก็เป็นอิสระได้ 
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“แลว้โยมก็เดินจงกรมต่อไป” 

น่ีอยูก่บัสุข 

ทุกขค์วรก าหนด เวลาจิตมนัสุข จิตมนัปล่อยวาง เราก็อยู่กบัมนั เราอยูก่บัมนันะ แลว้
ถา้มนัคลายตวัออกมา เราก็ก  าหนดดูต่อไป น้ีคือผลของสมาธิ 

สมาธิคือปล่อยเขา้มา เราก็รู้รสของสมาธิ น่ีมีสาระ มนัมีเน้ือหาสาระ วิธีการเป็น
วิธีการ เราแสวงหาเน้ือหาสาระกนั เราแสวงหาความจริงกนั จิตของใครเคยสงบ มนัก็รู้ว่าสงบ
เป็นอยา่งไร จิตของใครเคยออกฝึกหดัใชปั้ญญา มนัจะรู้เลยว่าการฝึกหดัใชปั้ญญามนัจะเป็น
ประโยชนอ์ยา่งใด แลว้พอเป็นประโยชนอ์ยา่งใดแลว้ ถา้ใชปั้ญญาจนเพลิดเพลินกนัไป เวลา
มนัเพลิดเพลินไปแลว้มนัก็เส่ือม มนัก็คลายตวัออกมาเป็นปกติ ถา้เราจะท าต่อไป ปัญญามนั
ไม่เกิดแลว้ มนัก็หงุดหงิด ท าไมเม่ือก่อนปัญญามนัดีมาก ตอนน้ีปัญญาไปไม่ได ้

ถา้มีสติมนัก็ยอ้นกลบัมาท าความสงบใหม่ พอท าความสงบเขา้มาแลว้ จิตสงบแลว้ มี
ก าลงัแลว้ไปใชปั้ญญา มนัก็ดีข้ึนมาอีก เห็นไหม สมถกรรมฐาน วิปัสสนากรรมฐาน มนัตอ้ง
กา้วเดินไปคู่กนั 

ถา้ไม่มีสมถกรรมฐาน วิปัสสนาเกิดไม่ไดห้รอก ถา้ไม่มีสมถะ จิตไม่สงบ ปัญญาไม่
เกิดหรอก ปัญญาท่ีเกิดเป็นโลกียะทั้งหมด ปัญญาท่ีเกิดเป็นสัญญาทั้งหมด ปัญญาท่ีเกิดเป็น
จินตนาการทั้งหมด 

แต่ถา้มนัเป็นภาวนามยปัญญา น่ีมนัสาระ คือความเป็นขอ้เท็จจริงของมนั คือมรรค 
คือจิตท่ีมนัสร้าง จิตท่ีมนัท าข้ึนมา มนัมีมรรคของมนั อาโลโก อุทปาท ิปญฺ า อุทปาท ิมนัมี
ความสว่างไสว มนัมีความว่าง มีสัจธรรม มีเน้ือหาสาระของมนั เห็นไหม น่ีสัมโพชฌงค ์มนั
เป็นไป มนัวิเคราะห์มนัวิจยัท าข้ึนไป มนัจะเป็นประโยชนก์บัมนัข้ึนมา 

น่ีก็เหมือนกนั “ใหห้ลวงพ่อเมตตาแนะน าต่อไป” 

แนะน าต่อไป ก็ภาวนาต่อเน่ืองกนัไป ถา้สงบอยา่งน้ีไดก้็ไดไ้ปพกั ไดไ้ปสัมผสั ไดไ้ป
เจอความจริง เวลาคลายตวัออกมาก็ท  าความสงบเขา้ไปใหม่ ใชปั้ญญาของเราต่อเน่ืองกนัไป 
ตอ้งกา้วเดินไปแบบน้ี กา้วเดินไปทั้ง ๒ เทา้ เทา้ซา้ยและเทา้ขวา สมถกรรมฐานกบัวิปัสสนา
กรรมฐานกา้วเดินดว้ยกนัต่อเน่ืองกนัไป 
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