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ถาม : เรื่อง “ฝึกหดัภาวนาและฝึกหดัใชปั้ญญาเช่นนี้ควรหยุดท าหรอืท าต่อเน่ืองดี

ครบั” 

กราบนมสัการหลวงพ่อ ผมขอเล่าเรื่องการภาวนาของผมใหห้ลวงพ่อฟังครบั 

เพราะตอนน้ีผมตดิและมขีอ้สงสยัครบัว่าถูกแลว้หรอืยงั หรอืควรท าอย่างไรต่อครบั 

ทุกครัง้ที่มคีวามสงสยัหรอือยากถามหลวงพ่อหลายครัง้ แต่พอจะถามแลว้ก็

ไม่มคี าถามจะถามทุกท ีพอท าใจสงบแลว้ค าถามนัน้ก็ไม่ม ีไม่รูห้ายไปไหนครบั ปัญหา

ทัง้หลายทางโลกหรอืทางธรรมมนักไ็ม่เหลอือยู่ 

แต่ทีผ่่านมามนัมกัจะคดิไปเรื่อยๆ มนัมกัจะบอกขา้งในใจเสมอว่าเรื่องนัน้

เรื่องนี้ส าคญั และสมควรจะคดิ ถ้าในเวลางาน ผมกจ็ะคดิเรื่องงาน แต่พอถงึเวลาหยุด

งาน มนัดนัไม่หยุดคดิ ยิง่คดิต่อกย็ิง่เหมอืนเตมิเชือ้ของความคดิต่อกนัไปไม่รูจ้ะจบ

เมื่อไหร่ มเีรื่องใหค้ดิตลอดเวลาเลยครบั แตใ่นใจพอจะสงบลงไดจ้ากสิง่ทีค่ดินัน้กเ็กดิ

จากการภาวนาโดยใชค้ าบรกิรรม หรอืบางคราวกใ็ชค้วามคดิดบัความคดิครบั เช่น ไม่ว่า

เรื่องใดเกดิขึ้น กระผมจะบอกกบัตวัเองว่าจะเสยีเวลาคดิไปจนตายเลยไหมถงึจะพอใจ 

บางคราวกใ็ชไ้ดผ้ล บางคราวกไ็ม่ไดผ้ล ตอ้งใชค้ าอื่น หรอืหาค าพูดใหม่ๆ กระแทก

แรงๆ อยู่เรื่อยๆ ครบั จงึจะพอสงบลงไดบ้า้ง 

พอสงบลงไดบ้า้งกเ็กดิความโล่งสบายใจอย่างบอกไมถู่กครบั บางคราวถงึกบั

น ้าตาซมึเลยกม็ ี แต่ความรูส้กึนี้อยู่แป๊บเดยีวกห็ายครบัผม กลายเป็นความว่าง และว่าง

ไดไ้ม่นานเทา่ไร ความคดิกผ็ุดขึน้มาใหม่ กก็ลบัไปท าความสงบของใจตามทีห่ลวงพ่อ

สอนอกีเช่นเคยครบั ผมท าอย่างนี้ต่อเนื่องกนัอยู่อย่างนี้อยู่เสมอครบั 
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ค าถามครบั 

๑. ผมใชค้วามคดิเช่นนี้ เช่น ค าทีแ่รงๆ กระแทกใจ หรอืค าบรกิรรมพุทโธให้

หยุดคดิ ท าใหจ้ตินัน้สงบลงไดบ้่อยๆ ตลอด อย่างนี้ถูกตอ้งหรอืไม่ครบั เพราะผม

สงสยัว่า จ าเป็นไหมทีเ่ราจะตอ้งบรกิรรมตลอดเวลาครบัผม 

๒. เมื่อจติกระผมเกดิความอยากหรอืไม่อยากขึน้ พอใจและไม่พอใจ ผมกใ็ช้

ความคดิหาเหตุหาผลเพื่อการคลายจติใจทีม่คีวามอยากหรอืไม่อยากใหเ้บาบางลง ณ 

ช่วงเวลานัน้ โดยการใหเ้หตผุลว่า ของเหล่านี้ ความรูส้กึเหล่านี้มสีภาพไม่ต่างกบั

ความคดิทีม่เีกดิมดีบัเช่นกนั จงึไม่ควรยดึว่าเป็นสิง่ใดๆ ก็ท าใหจ้ติใจนัน้โล่งว่างเช่นกนั

ครบั ท าแบบนี้ถูกตอ้งหรอืไม่ครบั 

ค าถามทัง้ ๒ ขอ้นี้คอืกระผมใชดู้แลจติใจใหส้งบเป็นปกติ ไม่ไปเป็นบา้กบั

ความคดิหรอืความอยากไม่อยากทีเ่กดิขึน้กบัจติใจ กระผมควรท าต่อหรอืควร

ปรบัปรุงทฏิฐใิหเ้ป็นไปทางไหนครบั กราบขอบพระคุณ 

ตอบ : ไอน้ี่ค าถาม ค าถามว่าความคดิ ความคดิมนัคดิแลว้มนักส็บัสน ความคดิ คดิ

แลว้มนัจะท าได้อย่างไร คดิแลว้มนัจะเป็นไปในแง่บวกหรอืแง่ลบต่างๆ นี่ความคดิ

ของเราเนาะ 

แต่ความเป็นจรงินะ เริม่ตน้ถ้าเรามศีรทัธามคีวามเชื่อ เพราะเวลาครูบา

อาจารยท์่านเทศนาว่าการนะ ท่านสงัเวช สงัเวช เห็นไหม เมอืงไทย ๖๐ กว่าลา้นคน

กถ็อืว่าชาวพุทธนะ ในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้พม่า เขมร ลาว ต่างๆ กเ็ป็นชาวพุทธ

ทัง้นัน้น่ะ ต่างคนต่างปฏญิาณว่าเป็นชาวพุทธ 

แต่ชาวพุทธนะ เราไปดูในพม่านะ พม่าเวลาเขาศรทัธาความเชื่อของเขา เขา

มศีรทัธานะ แลว้ในเรื่องลกัเลก็ขโมยน้อยต่างๆ ของเขา ในวดัของเขาไม่มหีรอก แต่

ของเราเป็นทุนนิยม พอทุนนิยมขึน้ไปมคีวามเจรญิขึน้มาต่างๆ ทุนนิยมขึน้ไป เรื่อง

ศรทัธา เรื่องธรรม เรื่องบุญกุศลมนัเกบ็ไวใ้นใจแลว้ มนัจะเอาเรื่องผลประโยชน์ นี่เวลา

โลกเขาคดิกนัแบบนัน้ ถ้าโลกคดิแบบนัน้น่ะ 
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ในเมื่อชาวพุทธเรา ในเมอืงไทยเรา ๖๐ กว่าลา้น ในชาตอิื่นๆ เขากป็ระมาณนี้ 

๖๐-๗๐ ลา้นทัง้นัน้ เขากเ็ป็นชาวพุทธทัง้นัน้น่ะ แลว้เป็นชาวพุทธขึน้มาแลว้ ท าไม

เขาไม่สนใจในการประพฤตปิฏบิตัจิรงิจงันักล่ะ 

แมแ้ต่ชวีติของเขา ทุกคนกม็คีวามทุกข์ความยาก ทุกคนกต็้องปากกดัตนีถบี 

ทุกคนกต็อ้งเลี้ยงดูชวีติทัง้นัน้น่ะ ไอน้ี่มนัเป็นเรื่องปัญหาสงัคมนะ ปัญหาสงัคม 

ถ้าจติใจของคนด ี ของคนด ี เราท าของเรา ท าคุณงามความดขีองเรา ถงึเวลา

บุญกุศลมนัส่งเสรมินะ มนัจะประสบความส าเรจ็ แต่ถงึเวลาบาปอกุศล เวลาเวรกรรม

มนัมาถงึ เรากต็อ้งลม้ลุกคลุกคลาน ลม้ลุกคลุกคลานน่ะ ชวีติเป็นแบบนี้ลุ่มๆ ดอนๆ 

อย่างนี้ มนัมขีึ้นๆ ลงๆ อย่างนี้ ชวีติของคนมสีูงมตี ่า มนัจะเป็นของมนัอยู่อย่างนัน้

เพราะอะไร เพราะกรรมจ าแนกสตัวใ์หเ้กดิตา่งๆ กนั มนัมเีวรมกีรรมมาทุกๆ คน ถา้ไม่

มเีวรมกีรรมมามนัจะเกดิมาเป็นมนุษยน์ี่หรอื เพราะมเีวรมกีรรมมาใช่ไหม 

ทนีี้พอมเีวรมกีรรมมา เรากม็ดืแปดดา้นเลย เราจะหนัไปทางไหนล่ะ เราไม่มี

อะไรเป็นทีพ่ึง่เลย เราหนัไปทางไหนไม่มทีีพ่ ึง่เลย เรากม็าศกึษา ศกึษา

พระพุทธศาสนา เพราะเรามพี่อมแีม่ มปีู่ ย่าตายาย พ่อแม่ปู่ ย่าตายายเรานับถอื

พระพุทธศาสนา เรากน็ับถอืพระพุทธศาสนามาตามพ่อแม่ปู่ ย่าตายาย แต่นับถอื

พระพุทธศาสนา นับถอืพระพุทธศาสนาตามประเพณี ถงึประเพณีทหีนึ่งกพ็ากนัไป

ท าบุญทีว่ดัทหีนึ่ง 

รฐับาลเขาบอกว่า เวลาวนัส าคญัทางพระพุทธศาสนาใหท้ าบุญวดัทีใ่กลบ้า้น 

ใหท้ าทีม่นัสะดวกสบาย ใหไ้ดท้ าขึน้มา เขาตอ้งการใหค้นมศีลีมธีรรม ถ้าคนมศีลีมี

ธรรมนะ มศีลีมธีรรม มศีลี ๕ มนักไ็ม่เบยีดเบยีนคนอื่น มนักป็กครองง่าย มนักดู็แล

ง่าย สงัคมกส็งบร่มเยน็ ฝ่ายปกครองเขากต็อ้งการอย่างนัน้ ถ้าอย่างนัน้พยายาม

กระตุน้ พยายามกระตุน้ แต่ท าตวัเป็นแบบอย่างหรอืเปล่าล่ะ ถ้าท าตวัเป็นแบบอย่าง 

ผูน้ าเป็นแบบอย่างนะ ถ้าผูน้ ามศีลี ๕ ผูน้ าเป็นแบบอย่าง คนมนักท็ าตาม 

ทนีี้ผูน้ าเวลาพูด เวลาฝ่ายปกครองเขาบอกว่ามนัเป็นพลิ้วไปตามลม ต้องพลิ้วๆ 

พลิ้วไปเพราะเป็นฝ่ายปกครองไง นี่พูดถึงฝ่ายปกครอง 
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แต่ถ้าเราปฏบิตัลิ่ะ เวลาปฏบิตักิจ็ะมาเขา้ค าถามน่ี เวลาเราปฏบิตั ิ เรา

อยากจะมคีวามสุขจรงิๆ เราอยากจะมแีก่นสารในพระพุทธศาสนา เรากจ็ะมาปฏบิตั ิ

พอเราจะมาปฏบิตั ิ เวลาเรามองคนอื่นนะ เรามองคนอื่น คนอื่นท าผดิ คนอื่นท า เราจะ

เตอืนคนอื่นไดห้มดเลย แต่ตวัเองท าผดิหรอืท าถูกไม่รูน้ะว่าตวัเราถูกหรอืผดิ เวลา

ตวัเองมนัตดัสนิใจไม่ไดว่้าเราถูกหรอืผดิ 

นี่กเ็หมอืนกนั เวลาจะภาวนา เราจะก าหนดพุทโธ เราจะใชปั้ญญาอบรม

สมาธ ิ เพราะว่าในพระพุทธศาสนาทุกคนกศ็กึษามาแลว้ ทุกคนกเ็รยีนมาแลว้ทัง้นัน้น่ะ 

ศลี สมาธ ิปัญญา มรรค ทุกคนหาทางออก พอหาทางออก จะมาปฏบิตั ิ

ทนีี้ปฏบิตัขิึน้มา เวลาปฏบิตั ิ นี่ยงัดนีะ เวลาปฏบิตัคินเราส่วนใหญ่แลว้ลูก

ศษิยก์รรมฐาน เวลาพุทโธ ใชปั้ญญาอบรมสมาธ ิพยายามท าของเราแลว้ แลว้จติมนั

ไม่สงบ แลว้มนัไม่มทีางออก พอไปเจอในสงัคมเขาเสนอเลย “โอโ้ฮ! ไม่ตอ้งท าอะไร

เลย นัน่น่ะคอืมรรคผล ไอท้ีท่ ามนัเป็นอตัตกลิมถานุโยค ไอท้ี่ไปท าๆ มนัทุกขล์ าบาก

เปล่า สูท้างของฉันไม่ได ้ทางของฉันสะดวกสบาย” 

เราท าเกือบเป็นเกอืบตายมนัยงัไม่ไดเ้ลย แลว้กบ็อกว่าไม่ตอ้งท าอะไรเลย ไม่

ท าอะไรเลยนัน่คอืการปฏบิตัขิองเขา วางใหห้มด ปล่อยวางใหห้มดเลยแลว้ไปตามนัน้ 

ทนีี้ถ้าวางให้หมด ถ้าครูบาอาจารย์ทีม่หีลกันะ โลกียปัญญา โลกุตตรปัญญา 

เหน็ไหม ปัญญาเหนือโลกกบัปัญญาอยู่ใตโ้ลก ปัญญาอยู่ใตโ้ลก ปัญญาของเรานี่

ปัญญาใตโ้ลก ใตโ้ลกคอืใตต้ณัหาความทะยานอยาก ปัญญาใตก้เิลส ปัญญาใตอ้วชิชา

มนัครอบง าอยู่ 

ทีว่่ามปัีญญาๆ ทีว่่าไม่ตอ้งท าอะไรเลย มนัวางเฉย มนัวางเฉยกน็ี่ไง วางเฉย

แลว้กจ็รงิๆ ด้วยนะ พอวางเฉยกว่็า “เมื่อก่อนนะ เป็นคนขีโ้กรธ เป็นคนขีโ้ลภ 

เมื่อก่อนเป็นคนขีโ้มโห เดีย๋วนี้ไม่มเีลย วางเฉยหมดเลย” 

มนัไม่มอีะไรไปกระทบมนักไ็ม่แสดงไง ลองมอีะไรกระทบส ิมนักอ็อกหมดน่ะ 

นี่พูดถงึ ถ้าพูดถงึกรรมฐานเราหรอืทีป่ฏบิตัเิวลาปฏบิตัยิากขึน้มา พอเขาบอกว่า ไป

ทางปฏบิตัทิีไ่ม่ตอ้งท าอะไรเลย ไปปฏบิตัแิบบทางง่ายๆ ของเขา ไปหมดเลย แลว้ไป
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หมดเลย อนัน้ีพูดถงึว่าปัญหาสงัคมนะ แต่ไม่ใช่ปัญหาของเรา ไม่ใช่ปัญหาของเรา 

แต่พูดทุกวนัเลย เดีย๋วก็ว่าไม่ท าอะไรเลยเป็นธรรมๆ บอกไม่ใช่ปัญหาของเรา 

ไม่ใช่ปัญหาของเรา เพราะเราไม่เช่ือเรื่องนัน้ เราเช่ือเรื่องมรรคเรื่องผล 

เราเช่ือเรื่องการปฏิบติัจริง เราเช่ือเรื่องพทุโธ เราเช่ือเรื่องปัญญาอบรมสมาธิ 

เราเช่ือเรื่องสมาธิ เราเช่ือเรื่องมีสติ สมาธิ ปัญญา แลว้เกิดภาวนามยปัญญา น่ี

ความเช่ือของเรา 

ไม่ใช่เรื่องอะไรของเรา เราไม่เคยเดอืดร้อนอะไรเลย ไม่ใช่เรื่องของเราเลย 

แต่เวลาศากยบุตรพุทธชโินรส ศากยบุตร ศาสนทายาท ในเมื่อเป็นศาสนา มนัเป็นศา

สนทายาท มนัมกีารชกัน ากนั ดงึกนัไปในทางทีถู่กทีค่วร ถ้าทางทีถู่กทีค่วร ดูส ิเวลา

หลวงตาท่านเทศนาว่าการไง นี่เราไดเ้ทศน์แลว้นะ คอืเราท าหน้าที่ของเราแลว้นะ 

ต่อไปกห็น้าทีข่องผูฟั้ง หน้าที่ของผูท้ีท่ า 

เหน็ไหม ทางวชิาการเราไดบ้อกแลว้นะ ท าไร่ท าสวนท าอย่างนี้ หน้าทีข่องเราก็

จอบเสยีมลงดนิไปนะ ขุดใหไ้ด ้ ท าใหไ้ด ้ ขุดดนิพรวนดนิขึน้มา แล้วหว่านเมล็ดพนัธุ์

ลงไป แลว้มนัจะมผีกัมหีญ้าเอาไวไ้ดก้นิ ถ้าไม่หว่านเมลด็พนัธุ์ลงไปมนัจะไม่มผีกัไม่มี

หญ้าใหก้นิ ไปนัง่ดูของเขาเหน็ว่าคนนู้นท าง่าย ไปดูเขาท าแลว้ก็ไปนัง่ดู เราไม่ตอ้งท า

อะไรเลย เรามผีกัมหีญ้าไปเกบ็ตรงนู้นส ิผดิกฎหมายทัง้นัน้น่ะ 

นี้พูดถงึว่า เขาบอกว่า ปฏบิตัแิลว้มนัถูกหรอืผดิ ท าอย่างไรด ี จะท าอย่างไร

ต่อไป แลว้ทีท่ าอยู่นี่มนัถูกตอ้งหรอืไม่ถูกตอ้ง 

เวลาหญ้าปากคอก ครูบาอาจารยท์ีท่่านประพฤตปิฏบิตัมิาท่านบอกเวลา

ปฏบิตัยิากมนัยากอยู่ ๒ คราว คราวหนึ่งคอืคราวเริม่ตน้ คราวทีเ่ราจะหาช่องทางเราไป

ใหถู้ก กบัอกีคราวหนึ่งคราวทีจ่ะสิน้สุดแห่งทุกข ์

การปฏบิตัมินัยากอยู่ ๒ คราว คราวหนึ่ง คราวเริม่ตน้น่ี มนัเหมอืนกบัการ

ท างาน ใครตัง้บรษิทัขึน้มา เขารบัสมคัรพนักงาน เขาตอ้งคดัตอ้งเลือกคนที่ท างาน

เป็น คนไหนท างานเป็น คนไหนมปีระสบการณ์ เขาจะคดัเลอืกคนนัน้เพื่อบรษิทัของ

เขา เพื่อความมัน่คงของบรษิทัของเขา 
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ในหลกัธรรม ในอรยิสจั ในสจัจะความจรงิ เวลาจะประพฤตปิฏบิตัขิึน้มา เรา

ปฏบิตัไิม่เป็น เรายงัท าไม่ถูกต้อง เรายงัมคีวามลงัเลสงสยั เรามพีืน้ฐานของอวชิชา 

ของความไม่รูจ้รงิในใจเรามหาศาลเลย แลว้ในทางธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมั

พุทธเจา้ คอืองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้เป็นพระอรหนัต์ เป็นศาสดา แลว้วาง

แนวทางไว ้แนวทางทีก่า้วเดนิตามทีจ่ติลงสู่สมาธ ิลงสู่จติทีว่่า ดูส ิ เวลาองคส์มเดจ็พระ

สมัมาสมัพุทธเจา้เทศน์อนุปุพพกิถา เทศน์ใหค้นสละทานก่อน เทศน์ใหค้นพรอ้มก่อน 

คอืพรอ้มก่อนแลว้มนัไม่ล าเอียงซ้ายขวา แลว้ใหเ้ดนิตามทางนัน้ไป มนักเ็ข้าสู่มรรคใช่

ไหม 

แต่ในปัจจบุนัน้ีเราท าใจของเราเป็นกลางไดไ้หม เราท าใจของเราไม่ล าเอยีง

ไดไ้หม ใจของเรามนัล าเอยีงเขา้ขา้งตวัเองทุกคนน่ะ มนัล าเอยีงว่าเราท าด ี เราท ามาก 

เราท าแลว้ท าไมไมป่ระสบความส าเรจ็ คนอื่นเขานัง่จ่อมๆ กนัไป เขานัง่เล่นๆ ท าไม

เขาเป็นมรรค เป็นพระอรหนัต์ไปหมดเลย เรานี่ท าทุกขท์ ายากเกอืบเป็นเกือบตาย 

ท าไมเราไม่ไดอ้ะไรเลย เหน็ไหม นี่มนัล าเอยีง 

ถ้าเขาท าไดเ้ป็นพระอรหนัต์จรงิกเ็ป็นสมบตัขิองเขา ถ้าเขาท าไม่ไดจ้รงิ เขา

หลงใหลในตวัเขาเอง มนักเ็ป็นโทษของเขา มนัเป็นเรื่องของเขาทัง้นัน้น่ะ แต่เรื่อง

ของเราล่ะ เรื่องของเรา เรากท็ าใหจ้รงิของเรา 

นี่พูดถงึว่า วางพืน้ก่อนไงว่า ท าไมมนัปฏบิตัยิาก มนัยาก มนัยากเพราะอะไร 

มนัยากเพราะว่าเราสรา้งบุญมาอย่างนี้ไง มนัยากเพราะว่าเราท าบุญมาอย่างนี้ แลว้ท า

อย่างนี้ แลว้จะท าอย่างไรต่อไป 

นี่เขาบอกว่าเวลาปฏบิตั ิ นี่ยงัมวีาสนานะ เขาบอกว่า เวลามคี าถามอยากจะ

ถามหลวงพ่อมากเลย แต่เวลาภาวนาไปแลว้ค าถามหายหมดเลย 

เหน็ไหม มวีาสนาอยู่ เวลาธรรมดามคีวามสงสยัเต็มหวัใจเลย อยากจะถาม

หลวงพ่อเยอะแยะเลย แต่พอไปนัง่สมาธปัิบ๊ พอสงบแลว้ปัญหาหายหมดเลย 
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ปัญหามนัหายหมดเลยเพราะอะไร เพราะว่าพอมนัสงบจรงิมนักเ็ป็นความจรงิ

ไง แต่มนัมปัีญหาอยู่อนัหนึ่งไง มนัมปัีญหาอยู่ว่า ท าไมมนัไม่อยู่กบัเรานานๆ สงบแป๊บ

เดยีวเท่านัน้น่ะ มนักอ็อกมาอีกแลว้ 

อนัน้ีมนักต็อ้งฝึกหดั อนัน้ีมนัเป็นประโยชน์มากนะ ประโยชน์ว่าจติใจมนัจะ

ไดส้งบบา้ง เหน็ไหม มคีวามคดิความทุกขค์วามยาก จนบอกบางทนี ้าตาซมึเลยนะ เวลา

จติมนัสงบนี่น ้าตาซมึเลยล่ะ มนัว่าง แต่แปลกว่ามนัแป๊บเดยีว มนัแป๊บเดยีว 

เพราะเราอยู่กบัหลวงปู่ เจี๊ยะเมื่อก่อน ก่อนทีเ่ราจะมาหาหลวงปู่ เจี๊ยะ เราใช้

ปัญญาอบรมสมาธ ิเราใชค้วามถนัดของเราคอืการพจิารณาจติ แตพ่อมาอยู่กบัหลวงปู่

เจี๊ยะ หลวงปู่ เจี๊ยะบอกว่า เอง็ควรท าอย่างนี้บา้ง ท าอยู่ขา้งเดยีวมนัมปีระโยชน์น้อย 

ท่านกใ็หเ้ราพุทโธ แลว้ท่านสอนว่าอย่างนี้ไง ถ้าพุทโธ ๑ ชัว่โมง ถ้าเป็นสมาธมินั

จะได ้๑ นาท ีถ้าพุทโธ ๒ ชัว่โมง เป็นสมาธมินัจะได ้๒ นาท ีถ้าพุทโธ ๓ ชัว่โมง เวลา

ลงสมาธมินัจะได ้๓ นาท ีท่านจะบอกว่ามนัอยู่ทีเ่หตุ 

ฉะนัน้ ท่านถงึบอกกบัเราว่า พุทโธใหม้ากๆ เรากล่อมใจ เราดูใจของเราให้

เตม็ที ่ แลว้ถ้ามนัลงจะเป็นอย่างนัน้ แล้วท่านกท็า้ทายเราบอกว่าใหพ้สิูจน์กนั เราก็

รบัค าท่านแลว้เรากท็ า 

เราก าหนดพุทโธ  ๆภาวนามพีืน้ฐานแล้ว ค าว่า “มพีืน้ฐานแล้ว” จติใจมนัไม่ดดีดิ้น

มากเกนิไป เราพุทโธทัง้วนัทัง้คนื พุทโธๆๆ แลว้ถ้าจติมนัจะลงสมาธ ิไม่ยอมใหม้นัลง 

คอืแบบเราท างานไม่ตอ้งการผลประโยชน์ ท างานโดยเน้ืองาน พุทโธๆๆ 

เราลองเพื่อค ายนืยนักบัหลวงปู่ เจี๊ยะว่าท่านพูดจรงิหรอืไม่จรงิ พุทโธๆๆ ทัง้

วนัทัง้คนื นัง่สมาธกิพ็ุทโธ เพราะเราภาวนามหีลกัฐานพอสมควร เราถงึพุทโธได ้ พุ

ทโธอยู่อย่างนัน้น่ะ มนัจะลงอย่างไรก็ไม่ใหม้นัลง คอืพยายามตัง้สตริัง้ไว้ๆ  

พอถงึทีสุ่ดนะ พุทโธหลายเดอืน เป็นเดอืน เวลามนัจะลงนะ เห็นไหม เวลาคน

ตกจากทีสู่ง มนัลงจากทีสู่ง แต่นี่ไม่เป็นอย่างนัน้เลย ของเรามนัแปลก เวลาลงมนัเหมอืน

ควงสว่าน หมุนลงเลย เราก็ยงัพุทโธไว้ พุทโธไว ้ ดงึไว ้ รัง้ไวน้ะ พุทโธไวน้ะ จติมนัไป 

มนัควงสว่านลง ควงสว่านลง ควงสว่านลงไปเรื่อยๆ เลย ควงไปอย่างนี้ วดืๆๆ 
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ทนีี้เพราะว่าเราได้ศกึษา หลวงตากบัหลวงปู่ เจี๊ยะท่านสอนไวห้มดแลว้ อย่า

ตกใจ อย่ากลวัตาย ถ้าลมหายใจหายกไ็ม่ตอ้งกลวั ถ้าสิง่ใดถ้ามนัจะตกสูงส่งขนาด

ไหนกไ็ม่ต้องไปตกใจกบัมนั เราตัง้สตไิวแ้ลว้ก็ยดึพุทโธไวอ้ย่างนัน้น่ะ พุทโธๆๆ 

นี่ทีว่่าพุทโธไม่ได้ๆ  นี่ไง ใครมากพ็ุทโธไม่ได ้ไม่ได.้..ไม่เชื่อ 

พุทโธอยู่อย่างนัน้น่ะ พุทโธไม่ได ้พุทโธจนมนัควงไป พุทโธมนัเริม่เบาลงจาง

ลงจนพุทโธไม่ได ้พุทโธไม่ไดห้มดเลย พอพุทโธไมไ่ด ้จติมนักว็ดืๆ...เชญิ สตติามมนั

ไป ตามถงึทีสุ่ดมนัลงไปถงึฐานนะ ลงไปถงึอปัปนาเลย กรึบ๊! เงยีบ สกัแต่ว่ารู ้

สกัแต่ว่ารูค้อืรูต้วัตลอดเวลานะ รูช้ดัเจนมากนะ รูว่้าลงไป คดิดูสว่ิาเราไม่ได้

ยนิอะไรเลย ลมพดัหรอืว่าสิง่กระทบ กระทบกบัอายตนะคอืตา ห ูจมูก ลิ้น กาย ไม่

รบัรูเ้ลย แต่มนัรูต้วัมนัเองอยู่ ชดัเจนมาก 

เราจะเอาค านี้ เพราะเราไดพ้สิูจน์กบัหลวงปู่ เจี๊ยะมา หลวงปู่ เจี๊ยะเป็นคน

แนะน าเองว่า เอง็กท็ าอย่างนู้นมาเยอะแล้ว ถ้าเอง็แน่จรงิ เอ็งตอ้งพุทโธได ้ เอง็ตอ้ง

ท าอย่างนี้ได ้กพ็สิูจน์กนั 

ท่านพูดเลย พทุโธโดยท่ีไม่ต้องการสมาธิ 

เราเอามาพูดบ่อยมากว่า พทุโธไม่ได้อยากสมาธิ อยากพทุโธอย่างเดียว คือ

อยากในเหตุ พทุโธๆๆ ไป 

แต่พวกเราท าไม่ไดไ้ง 

๑. มนัเครยีด 

๒. มนัจ าเจ 

๓. กเิลสมนัคอยยุแหย่ 

เราเลยท าอะไรไม่ได้ไง 

แต่ของเรา เรามพีืน้ฐานมาแลว้ เราพุทโธๆๆ ฉะนัน้ ไอค้ าทีบ่อกว่าพุทโธ ๑ 

ชัว่โมง ถ้าลงสมาธกิไ็ด ้ ๑ นาท ี พุทโธ ๒ ชัว่โมง ถา้ลงสมาธกิไ็ด ้ ๒ นาท ี พุทโธ ๓ 

ชัว่โมง ถ้าลงสมาธกิไ็ด ้๓ นาท ีเรื่องจรงิ 



ท ำอย่ำงไรดี ๙ 
 

©2020 www.sa-ngob.com 

ฉะนัน้ จะย้อนกลบัมาค าถามน่ีไง ของผมน่ีนะ มนัลงไปแป๊บเดยีวแลว้มนัก็

ออก 

ถ้าโยมท านี่นะ เราสาธุว่า เราไม่ไดพู้ดเพื่อทอนก าลงัใจนะ โยมท านี่ถูกแลว้

แหละ แต่โยมท าอย่างนี้เขาเรยีกว่านักกฬีาสมคัรเล่นไง คอืท าอยากใหม้นัมสีงบ อยาก

ใหม้นัมคีวามสุขไง 

แต่ถ้าพอนักกฬีาอาชพีเขาตอ้งรกัษาความฟิตตลอดเวลานะ แลว้เทคนิคเขา

ตอ้งพรอ้มนะ ถ้าไม่พรอ้ม โคช้ไม่ใหล้งหรอก นี่กเ็หมอืนกนั ถ้าเรานักกฬีาอาชพี คอืนัก

ปฏบิตัอิาชพี เขาจะพุทโธของเขา เขาจะดูแลใจของเขา ถ้ามนัลง มนัจะลงดกีว่านี้ไง 

ทนีี้เพยีงแต่ว่า ถ้าโยมเป็นไดอ้ย่างนี้มนัก็ดแีลว้แหละ ว่าอย่างนัน้เลยนะ 

ฉะนัน้ เขาถามว่า สิง่ทีม่นัเป็นอย่างนี้ มนัเป็นอย่างนี้ถูกหรอืไม่ 

ถูก เพยีงแต่ว่า คนทีเ่ขาปฏบิตัอิาชพีเขาท ามากกว่านี้ เวลาเขามากกว่านี้ เขา

ดูแลใจไดม้ากกว่านี้ มนักเ็จรญิงอกงามไดใ้ช่ไหม 

ไอน้ี่เราตอ้งท างานใช่ไหม เราตอ้งมอีาชพี ถงึเวลาเรากม็าปฏบิตัไิดแ้ค่น้ี ใน

ความรูส้กึเรานะ ไดแ้ค่น้ีก็ว่าเก่งแล้ว เพราะส่วนใหญ่ทีภ่าวนามาปรกึษาคอืมนัไม่ได้

อะไรเลยไง มนัไดแ้ต่สรา้งแต่เหตุแลว้มนัมแีต่ทุกขไ์ง มนัยงัไม่ไดร้บัผล คอืว่าจติมนัไม่

สงบจนน ้าตาซมึแบบเราไง มนัจะไม่ใช่สงบแลว้มนัว่าง มนัปล่อยวางจนน ้าตาซมึ อนั

นี้แสดงว่าในจานเรายงัมอีาหารไง บางคนเขาถอืจานมามนัมแีต่จานเปล่าๆ ทุกขม์าก 

มแีต่จานกบัชอ้น แต่ไม่มอีาหารเลย 

ของเรายงัมอีาหารตดิอยู่ในจาน เออ! ยงัใชไ้ด ้อย่างนี้ถอืว่าใชไ้ดน้ะ แต่ถ้าจะ

ใหเ้จรญิงอกงามมนักต็อ้งความเพยีรชอบ มนักต็อ้งมคีวามวริยิะ ความอุตสาหะเพิม่ขึ้น 

นี่พูดถงึผลในการปฏบิตันิะ 

ฉะนัน้ สิง่ทีท่ า เราอารมัภบทมาใหเ้หน็ ใหเ้หน็เพราะอะไร เพราะทุกคนจะ

เป็นแบบนี้ทัง้นัน้น่ะ น้อยเน้ือต ่าใจ ท าไปแลว้กม็แีต่ความทุกข ์ท าไปแลว้กม็แีต่ไฟเผา

ลน 
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มนักก็เิลส มนักธ็รรมดา ค าว่า “ธรรมดาของเรา” กเิลสมนักท็ างานอย่างนัน้น่ะ 

นัน่น่ะคอืหน้าทีข่องมนั นี่ตณัหาความทะยานอยากมนัท าหน้าทีอ่ย่างนัน้น่ะ คนโกงมาท า

อย่างนัน้น่ะ หน้าทีค่นโกงมนัโกงทัง้วนัทัง้คนืน่ะ ไอค้นดมีนักใ็หท้ัง้วนัทัง้คนืน่ะ หน้าที่

ของกเิลสมนัก็ท าอยู่อย่างนัน้น่ะ แลว้กเิลสในใจเรามนักเ็ผาลนอยู่อย่างนัน้น่ะ แล้ว

กเิลสทีไ่หนมนัไม่ท าหน้าทีม่นัล่ะ แลว้กิเลสทีไ่หนมนัยกย่องสรรเสรญิมาเชดิชูเราล่ะ 

กเิลสมนักท็ าหน้าทีม่นัน่ะ ฉะนัน้ ถ้ากเิลสท าหน้าที่มนั แลว้เราจะสูก้บัมนั เรากต็อ้ง

ตัง้ใจไง มนักเ็ป็นอย่างนัน้น่ะ 

เขา้ค าถาม “๑. ผมใชค้วามคดิค าทีแ่รงๆ กระแทกใจ และค าบรกิรรมทีพุ่ทโธ

ใหห้ยุดคดิ ท าใหใ้จสงบไดบ้่อยๆ ตลอดมา อย่างนี้ถูกตอ้งหรอืไม่ครบั เพราะผมสงสยั

ว่าจ าเป็นไหมทีเ่ราตอ้งใชค้ าบรกิรรม” 

ค าบรกิรรมนี่จ าเป็น จ าเป็นหมายความว่า ถ้าเราใชค้ าแรงๆ เราใชค้ าแรงๆ ค า

แรงๆ หรอืค าอะไรทีโ่ดนใจ มนัหาไม่ไดทุ้กวนัหรอก ค าแรงๆ นานๆ มนัไดเ้สยีทหีนึ่ง 

แลว้ถ้าเอาค าแรงๆ มนักระแทกไปแลว้มนัปล่อย เออ! กถ็ูกตอ้ง แลว้พอมนัคลาย

ตวัออกมา ค าบรกิรรมใส่เขา้ไป ถ้าค าแรงๆ มนัไม่ม ีเรากใ็ชค้ าบรกิรรมไง ค าบรกิรรม

ใชไ้ดต้ลอด พุทโธ ธมัโม สงัโฆ มรณานุสต ิ เทวตานุสต ิ เราใชไ้ดทุ้กเวลา คอืค า

บรกิรรมมนัเป็นทุนส ารอง เป็นทีเ่อามาใชไ้ดต้ลอดเวลาเพื่อใหเ้ราเจรญิงอกงามไง ค า

บรกิรรมเอามาต่อเน่ืองเลย 

ทนีี้ค าแรงๆ เราได ้นี่คอืปัญญาอบรมสมาธ ิค าแรงๆ มนัได ้แต่มนัไม่ไดบ้่อยๆ 

แลว้ค าทีแ่รงๆ แลว้โดนใจ นานๆ มหีนหนึ่ง มนัไม่เกดิบ่อยๆ หรอก เพราะกเิลสมนัรูท้นั 

กเิลสว่า โอ!้ ค านี้เคยใชแ้ลว้ แรงกว่านี้ยงัไม่เจบ็เลย แค่น้ีไม่ต้องมาพูด...กิเลส หน้าที่ของ

มนัเป็นแบบนัน้ 

นี่คอืปัญหานะ นี่คอืปัญหาในการปฏบิตั ิ นี่คอืปัญหาของกเิลสทีม่นัท างาน แต่

เราสรา้งธรรมขึน้มาน่ีแสนยาก ศลี สมาธ ิ ปัญญา เราขวนขวายสรา้งขึน้มาท าแสน

ทุกขแ์สนยาก แต่เวลากิเลสมนัขวนขวายท างานไม่ตอ้งแสนทุกขแ์สนยาก ความเคย

ชนิของมนั มนัควกัอาวุธออกมาใชไ้ดทุ้กทเีลย มนัควกัออกมาน่ีทุกทเีลย 
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ไอ้เราน่ีนะ หามาเกือบเป็นเกือบตายกวา่จะสูม้นัได้ ของมนั มนัชกั

ออกมาทีเดียวล้มเลย แต่กต้็องสู้ เพราะเราเกิดมาเพ่ือจะสู้กบัมนั นักรบรบกบั

กิเลสของตวั ไม่ใช่ไปรบกบัใคร ไม่ใช่ไปท าเพือ่จะไปแก้ใคร ไม่ใช่ไปท าเพื่อ

ทิฏฐิของใคร ไม่ใช่ท าเพื่อให้คนยอมรบั ไม่ใช่ เราท าเพ่ือไอ้กิเลสตวัน้ีท่ีมนัชกั

อาวธุออกมา เราล้มทกุที น่ีนักรบ ส่ิงท่ีต้องรบ รบตรงน้ี 

ครูบาอาจารย์อยู่โคนไม ้๗ วนั ๗ คนื เวลาท่านภาวนา ท่านสูก้บัตวัเอง หวิ

ขา้วไหม หวิ ทุกข์ยากไหม ทุกข ์แต่ท่านสู้ๆ ๆ สูก้บัตวัเอง นัน่น่ะนักรบ นักรบแท้ๆ  ไอ้

พวกเราไม่ใช่นักรบ นี่สูอ้ย่างนี้ นี่พูดถงึขอ้ที ่๑ 

“๒. เมื่อจติมผีลกระทบ ความอยากหรอืไม่อยากทีเ่กดิขึน้ พอใจและไม่พอใจ 

ผมใชค้วามคดิหาเหตุหาผลเพื่อการคลายจติใจทีม่คีวามอยากหรอืไม่อยากใหเ้บาบาง

ลงไป ณ ช่วงเวลานัน้ โดยการใหเ้หตุผลว่า ของเหล่านี้เรากรู็ส้กึคดิมาแลว้ สภาพ

ต่างกนักบัความคดิทีม่นัเกดิดบั ท าใหจ้ติใจมนัโล่งว่างเช่นกนั ท าแบบนี้ถูกตอ้ง

หรอืไม”่ 

อนัน้ีเป็นปัญญาอบรมสมาธ ิถ้ามสีตนิะ ถ้ามสีตมินักค็ดิโดยสตปัิญญา ถา้ขาด

สตนิี่คดิโดยกเิลส ถ้าขาดสต ิ มนัเพลนิ เราตัง้สต ิ ใชปั้ญญา ตัง้สต ิ ใชปั้ญญาไปเลย 

พอใช้ๆ ๆ ไป สตมินัอ่อนลงไง มนักลายเป็นสญัญาไปเลย กลายเป็นความคดิของกเิลส

เลย ก็กลบัมาตัง้สตอิกี ถ้าสตมิากเ็ป็นมรรค ถ้าขาดสตไิปกเ็ป็นเขา้ทางกเิลส นี่มนั

ต่อสูก้นัตรงนี้ไง ตรงที่มสีต ิเรามสีตไิวแ้ลว้สูไ้ว ้ใชไ้ด้ไหม ใชไ้ด ้

เราปูพรมมาตัง้แต่ตน้ใหเ้หน็ว่า กเิลสมนัรา้ยนัก พญามารมนัรา้ยนัก แลว้คน

ทีจ่ะไปต่อสูก้บัมนั หญ้าปากคอก เหน็ไหม ยากอยู่ ๒ คราว คราวเริม่ตน้กบัคราวถงึ

ทีสุ่ด 

คราวเริม่ตน้ เราไม่เคยท า เหมอืนเดก็ๆ ไปเล่นกบัผูใ้หญ่ เหมอืนเด็กๆ ไป

ต่อสูก้บัผูใ้หญ่ เดก็มนัจะเอาอะไรไปสูก้บัผูใ้หญ่ เดก็มนัจะเอาอะไรไปสูก้บัพญามาร 

พญามารมนัเป็นพญามาร มนัครอบง าหวัใจอยู่ แลว้เดก็ๆ มนัเพิง่ฝึกหดั มนัจะเอาอะไรไปสู้

กบัมนั ลม้ทัง้นัน้น่ะ 
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ฉะนัน้ ถ้ามนัเป็นอย่างนี้แลว้ มนัเป็นปัญญาอบรมสมาธ ิ สูไ้ปเถอะ ท าได้

อย่างนี้กถ็อืว่าเก่งแลว้นะ นี่ใหก้ าลงัใจเยอะมากเลย แลว้เรากพ็ูดมาตัง้แต่ตน้ ปูพรม

ใหเ้หน็ว่าท าไมเป็นแบบนี้ 

คนทีไ่ม่สนใจเยอะแยะไปหมดเลย ชาวพุทธเหมอืนกนัทัง้นัน้น่ะ แล้วชาวพุทธที่

นักปฏบิตั ิปฏบิตัแิลว้ลม้ลุกคลุกคลาน ใครมาเสนอแนวทางทีว่่าเรยีบง่าย ภาวนาง่าย 

แลว้กไ็ปกบัเขา 

ไปกบัเขา มนัวางเฉยเฉยๆ มนัสบาย ใช่ ทุกคนปฏบิตัจิะพูดค านี้ “กเ็มื่อก่อน

พุทโธแลว้มนัทุกข ์ท าแลว้มนัทุกข ์เดีย๋วนี้สบาย ท าแลว้มนัสบาย” 

มนัสบายตอนเริม่ตน้ สบายตอนไปใหม่ๆ ลองไปนานๆ สบายไหม ลองไปสกั

เดอืนสองเดอืนจะสบายไหม มนัจะปล่อยอย่างนัน้อกีไหม มนัจะวางเฉยอย่างนัน้ได้อกี

ไหม...ไม่ไดห้รอก 

ไอท้ีว่่าสบายๆ มนัปั้นหน้ากนั มารยาทสงัคมไง สบายดไีหม เราตอบเขาว่า

อย่างไรล่ะ เจอหน้ากนั เฮย้! เพื่อนสบายดไีหม มงึตอบเขาว่าอย่างไรล่ะ แลว้สบาย

จรงิหรอืเปล่า แลว้นี่กเ็หมอืนกนั พอไปปฏบิตัแิลว้สบายๆ มนัเป็นไปไม่ได ้

นี่เราปูพรมใหเ้หน็ว่า เพราะเวลาปฏบิตัมิาแลว้เป็นอย่างนี้ ปฏบิตัมิาแลว้พอ

เผชญิอุปสรรคปับ๊ มนักถ็อยเลย ไปสบายๆ นัน่น่ะ แลว้สบายๆ แลว้มนักเ็ป็นขีล้อยน ้า 

สวะ ไม่มอีะไรเลย แลว้ไปไหนต่อ มนัจะไม่ไดป้ระโยชน์ไง 

แต่ถ้าปฏบิตัแิลว้กท็ุกขอ์ย่างนี้ แลว้เวลาพอพุทโธมนัทกุขอ์ย่างนี้ ปัญญาอบรม

สมาธมินัทุกขอ์ย่างนี้ แลว้มนัไปไม่ได ้มนัทุกขอ์ย่างนี้ แต่มนัของจรงิ กจ็ะรบกนัน่ะ ก็

จะสูม้นัน่ะ กจ็ะรบ ไม่ใช่มายกยอปอปั้นมนั ไม่ใช่มายอมจ านนมนั กจ็ะมารบ รบกต็อ้ง

ปะทะกนั ถ้าปะทะมนักเ็ป็นความจรงิ นัน่เป็นมรรค 

นี่พูดถงึค าถามถามอย่างนี้ เราอารมัภบทมาเสยียาว ยาวเพราะว่า มนัเป็นเบสกิ 

มนัเป็นพื้นฐานของนักปฏบิตั ิอย่างนี้ทุกคนน่ะ แล้วทุกขม์าก ทีพู่ดนี้พูดเพื่อใหก้ าลงัใจนะ 

พูดเพื่อใหน้ักปฏบิตัเิขม้แขง็ พูดเพื่อไม่ให้นักปฏบิตัเิป็นเหยื่อ เอาใหจ้รงิใหจ้งั นี่จบ 

ฟังอนัน้ีนะ 
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ถาม : เรื่อง “เจบ็ป่วยด้วยโรคภยัไขเ้จบ็ คอืเมื่อนัง่สมาธไิม่ได ้ เดนิไม่ค่อยได้ จะมี

โอกาสไดภ้าวนาไหมคะ” 

กราบนมสัการหลวงพ่อ หนูภาวนามาไดส้กัระยะแลว้ค่ะ กย็งัลม้ลุก

คลุกคลานอยู่ ด้วยขณะนี้มโีรคภยัไขเ้จบ็เขา้มาแทรกจนไม่สามารถนัง่สมาธ ิจติใจมแีต่

หดหู่ เศรา้หมอง ฟุ้งซ่าน เนื่องดว้ยโรคภยัไขเ้จบ็ เดนิจงกรมกไ็ม่สะดวก เดนิไดป้ระมาณ 

๕ หรอื ๑๕ นาทเีท่านัน้ 

เรอืนทีค่รองอยู่กไ็ม่เป็นหลกัใจ กระทบอารมณ์บ่อย ทุกวนัน้ีไดแ้ต่อ่าน

หนังสอืธรรมะและฟังเทศน์หลวงพ่อ ก็เขา้ใจบา้ง ไม่เขา้ใจบา้ง พยายามบรกิรรมพุทโธ  ๆ

แต่บรกิรรมไดไ้ม่ถงึ ๑๐ ลมหายใจ กฟุ้็งซ่าน หดหู่ เศรา้หมองอกี มนัวนเวยีนไปอย่างนี้

เกอืบทุกวนั จนบางครัง้ทานขา้วไม่ลง สุขภาพร่างกายกอ่็อนแอ ตื่นกลางคนืก็

พยายามบรกิรรมพุทโธๆ นอนบรกิรรมพุทโธ นัง่ไม่ไดค้่ะ มวีธิใีดทีจ่ะมโีอกาสได้

ภาวนาในระหว่างทีม่โีรคภยัไขเ้จบ็คะ กราบขอบพระคณุหลวงพ่อค่ะ 

ตอบ : เวลาปกตเิรากพ็ยายามภาวนาของเรา ในธรรมเขาบอกอย่างนี้ มเีงนิอยู่กองหนึ่ง 

ใหทุ้กคนนับเอาไดม้ากไดน้้อยเป็นของคนนัน้ ทุกคนก็อยากจะนับเงนิให้ไดม้ากทีสุ่ด 

เพราะเงนิทุกคนว่ามคี่า ใหน้ับเงนิ เงนิกองนี้ใครนับไดเ้ท่าไรเอาไปเท่านัน้ โอโ้ฮ! นับ

กนัใหญ่เลยนะ จะเอาเงนิทองนัน้ไปเพราะมนัมคีุณค่า 

ทีน้ีถ้าเรามาภาวนา เราจะเอาอริยทรพัย ์ อริยทรพัยม์นัไม่ใช่แก้วแหวน

เงินทองท่ีเขาจะนับค่าได้ มูลค่าท่ีประเมินไม่ได้ ศีล สมาธิ ปัญญา น่ีมูลค่าท่ี

ประเมินไม่ได้ มูลค่าอย่างน้ีมนัเป็นอริยทรพัยท่ี์มนัจะท าให้จิตใจเราผ่องแผ้ว 

ท าให้จิตใจเราเป็นความจริง เราถึงพยายามประพฤติปฏิบติั ประพฤติปฏิบติัให้

ตามความจริงกนั เหมือนท่ีเขาให้เงินให้ทองกนั ใครนับได้เท่าไรได้เท่านัน้ อนั

น้ีพทุโธเท่าไรกไ็ด้เท่านัน้ พทุโธถ้าจิตน้ีสงบมนัจะได้ตามความจริงของมนั 

แต่เวลาเราจะพุทโธ เราอยากประพฤตปิฏบิตัขิึน้มา แลว้เราเจบ็ไขไ้ดป่้วย 

ค าว่า “เจบ็ไขไ้ดป่้วย” เขาไม่ไดใ้หฝื้นมนั เขาไม่ไดใ้หฝื้นไปนัง่สมาธ ิ เดนิ

จงกรม ถ้าคนเจบ็ไขไ้ดป่้วย ถ้าคนป่วยมนัเดนิไม่ได ้เขากน็ัง่ภาวนา ถ้านัง่ภาวนาไม่ได ้
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ถ้าคนป่วยเขานัง่ไม่ได ้เขาจะนอนอยู่ เขานอนภาวนา ยนื เดนิ นัง่ นอน เขาภาวนาได้

ทัง้หมด เพราะการภาวนาน้ีภาวนาเพื่อเอาหวัใจ ไม่ไดภ้าวนาเพื่อเอาร่างกาย 

จติใจนี้มนัอยู่ในร่างกายนี้ เพราะคนเกดิเป็นมนุษย์มร่ีางกาย ร่างกายตอ้ง

เจรญิเตบิโตจากทารกขึน้มาเป็นผูใ้หญ่ แลว้มนัชราคร ่าคร่าไปทัง้นัน้น่ะ แต่ทีเ่ขาภาวนา

กนั เขาภาวนาเอาทีห่วัใจนี้ 

ในสมยัพุทธกาล สามเณร ๗ ขวบเป็นพระอรหนัต์ขึ้นมา เณร ๗ ขวบ เดก็ ๗ 

ขวบ ท าไมมปัีญญาช าระลา้งกเิลสได ้เพราะเขาช าระลา้งกเิลสดว้ยปัญญาของเขา 

นี่กเ็หมอืนกนั เราเตบิโตมาจนป่านน้ี จนมคีรอบครวั เรามเีหยา้มเีรอืน เรอืนก็

ไม่เป็นหลกัใจ นัน่กเ็รื่องของเขา เพราะอะไร เพราะคนมเีหย้ามเีรอืนเขาต่างคนต่างกจ็ะ

หาความสุขของเขา ถ้าสิง่ใดประสบความส าเรจ็กเ็ป็นความสุขของเขา 

แต่ในเมื่อเราเจบ็ไขไ้ดป่้วย มนัไม่สมความปรารถนาเขา เขากต็อ้งไม่พอใจ

เป็นธรรมดา เขาไม่พอใจเป็นธรรมดา มนักเ็ป็นการวดัใจกนัว่า คนเราเวลาอยู่ดว้ยกนั 

ไม่เจบ็ไขไ้ดป่้วยกว่็ารกัเราๆ ทัง้นัน้น่ะ เวลาเจบ็ไขไ้ด้ป่วย เขาท าไมเกลียดชงัเรา เขา

ไม่รกัเราจรงิ นี่มนัวดัน ้าใจกนัได้ 

ถ้าวดัน ้าใจเขาเป็นอย่างนัน้ ถ้าเราวดัน ้าใจของเราได้ เรามหีวัใจทีเ่ป็นธรรม 

หวัใจทีสู่งกว่า เราวดัค่าเขาได ้ ถ้าวดัค่าเขาได้ เราไปน้อยเนื้อต ่าใจอะไรไปกบัเขา 

แมแ้ต่ร่างกายของเราเจบ็ไขไ้ดป่้วย เรายงับงัคบัไม่ได ้หวัใจทีเ่ราคดิอยู่นี่เรายงับงัคบั

หวัใจเราไม่ได ้ เราจะไปบงัคบัหวัใจใคร มนัเป็นสทิธขิองเขา มนัเป็นสทิธิข์องเขา แต่

มนักเ็ป็นสทิธิข์องเรา เรากม็สีทิธิใ์ชปั้ญญาแยกแยะเหมอืนกนัว่าอะไรถูกอะไรผดิ 

นัน่มนัเป็นปัญญาของเขา เป็นสทิธิข์องเขา เขาใชข้องเขา นี่สทิธิข์องเรา เรา

กใ็ชข้องเรา ฉะนัน้ ถ้าเรอืนยงัไม่เป็นหลกัใจ เรอืนยงักระทบกระเทอืนอารมณ์ของเรา

บ่อยๆ กป็ล่อยเขาไป ในเมื่อเราตอ้งรกัษาความเจ็บไขไ้ดป่้วยของเรา ถ้าเจบ็ไขไ้ด้

ป่วย นอนกน็อนภาวนาได ้นอนนี่ภาวนาได ้แต่มนันอนภาวนาไม่ไดเ้พราะอะไร เพราะใจ

มนัรอ้น ถ้าใจมนัรอ้น นอนกน็อนไม่ได ้นัง่กน็ัง่ไม่ได ้ เพราะใจมนัรอ้นไง แต่ถ้าใจมนั

เยน็ล่ะ ถ้าใจมนัเยน็มนักท็ าไดใ้ช่ไหม 
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นี่เขาพูดถงึว่า มวีธิกีารอย่างใด เพราะนัง่กน็ัง่ไม่ได ้เดนิกเ็ดนิไม่ได้ 

แลว้เวลาเดนิไดท้ าไมไม่ท า เวลาเดนิไดน้ัง่ไดไ้ปไหนอยู่ล่ะ พอมนัเจบ็ไขไ้ด้

ป่วยแลว้ค่อยมาภาวนา แลว้พอเจบ็ไขไ้ดป่้วย เจบ็ไขไ้ดป่้วยกม็าต่อรองแลว้ เออ! ทนีี้

กเ็ดนิไม่ได ้ตอนน้ีกน็ัง่ไม่ได ้อา้ว! เวลาเดนิไดน้ัง่ได้ไปท าอะไรอยู่ 

เพลนิ เวลามนัปกตมินักห็ลงไปกบัโลก เวลามอีะไรกระทบใจกอ็ยากจะหาทีพ่ึง่ 

เวลาหาทีพ่ึง่ ยิง่เจบ็ไขไ้ดป่้วยอย่างนี้ดว้ย เจบ็ไขไ้ดป่้วย เหน็ไหม ความเจบ็ไขไ้ด้

ป่วยเป็นตน้เหตุ ใหเ้หน็โทษของมนั ร่างกายนี้เป็นรวงรงัของโรคทัง้กายและใจ ร่างกายนี้

เป็นรวงรงัของโรคนะ โรคทางเจบ็ไขไ้ดป่้วย รวงรงัของกเิลสมนักอ็ยู่ทีห่วัใจ ถ้าหวัใจนะ 

ถ้ารวงรงัของหวัใจ สิง่ทีเ่รากระทบกระเทอืนกนั มนักระทบกระเทอืนอย่างนัน้ 

ภาวนาได ้ ภาวนาโดยอยู่เฉยๆ เวลาคนนอนอยู่บนเตยีง พุทโธๆ ไปเรื่อย 

พุทโธไปเรื่อย พุทโธของเราไปเรื่อย ไม่กเ็ปิดธรรมะ ๑๐๓.๒๕ วทิยุเสยีงธรรมของ

หลวงตา เปิดเบาๆ อย่าใหเ้ขาได้ยนิ เดีย๋วกระทบกระเทอืนอีก เรอืนกพ็ึง่ไม่ได ้ อย่า

เปิดใหเ้ขาไดย้นิ เปิดฟังคนเดยีว ยิง่เสยีบใส่หูฟังคนเดยีวยิง่ดใีหญ่ สทิธขิองเรา มนั

เป็นสทิธิข์องเรา นัน่เป็นสทิธิข์องเขา เราเลอืกคู่ครองมาแลว้ เลอืกมาแล้วเป็นอย่างนี้ 

ถ้าเลอืกมาแลว้เป็นอย่างนี้ 

คนเรานะ ดูส ิ เด็กกตญัญู พ่อแม่มนัเจบ็ไขไ้ดป่้วย มนัไปเชด็ขีเ้ชด็เยี่ยว มนั

ยงัดูแลพ่อแม่มนั เดก็มนักตญัญู น ้าใจมนัน่ะ เราอยากมเีพื่อนอย่างนัน้นะ เราอยาก

คบคนอย่างนัน้น่ะ คนทีม่นัดูแลพ่อดูแลแม่ของมนั มนัมนี ้าใจกบัพ่อแม่มนั อยากคบคน

อย่างนัน้จรงิๆ 

นี่กเ็หมอืนกนั ในเมื่อเขาเป็นอย่างนัน้กเ็รื่องของเขา เราจะเอาอย่างนัน้มาทบั

ถมใจเราท าไม ๑๐๓.๒๕ เสยีบใส่หูไวเ้ลย 

หลวงตาจะพูดอย่างนี้เยอะแยะ ในธรรมะของหลวงตาว่า มอีะไรพึง่ได ้มอีะไร

พึง่ไม่ได ้ แลว้พออย่างนี้มนัเหน็จรงิ มนักระทบจรงิ มนัจะบอกว่าใช่ เพราะเดีย๋วนี้หนู

เหน็จรงิๆ เลย หนูกโ็ดนอยู่นี่ มนัยิง่ใช่ใหญ่เลย แลว้ยิง่ภาวนาเขา้ไปนะ ถ้าเป็นศลี 

สมาธ ิปัญญา มนัยิง่ใช่เขา้ไปใหญ่ ถ้ามนัยิง่ใช่เขา้ไป เหน็ไหม 
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ภาวนาได ้ภาวนาได ้แต่ทีม่นัไม่ได ้มนัไม่ไดเ้พราะใจมนัเร่าร้อน หนึ่ง เจบ็ไขไ้ด้

ป่วยมนักเ็ป็นทุกขอ์ยู่แลว้ คนเรานะ ปกตมินักร็ะแวงอยู่แลว้ ยิง่เจบ็ไขไ้ดป่้วยมนัยิง่ตกใจ

เขา้ไปใหญ่ แลว้ยิง่ไม่มสีิง่ใดทีพ่ึง่ไดม้นัยิง่รอ้น เวลารอ้น พอใจมนัรอ้น มนัท าอะไร

ไม่ไดเ้ลย ตดิขดัไปหมดล่ะ 

ใจเยน็ๆ ใจเยน็ๆ นะ นี่ความจรงิ เราเผชญิกบัความจรงิแลว้ เผชญิกบัสงคราม

แลว้ สงคราม เหน็ไหม สงครามเจบ็ไขไ้ดป่้วย สงครามในการครองเรอืน เราเผชญิกบั

สงครามแลว้ ตอนนี้จติใจของเราไดเ้ขา้สู่สงคราม ถ้าไดเ้ขา้สู่สงครามนะ 

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้สอนไวเ้ลยนะ เหมอืนชา้งศกึเขา้สู่สงคราม

แลว้ไม่หวัน่ไหวกบัลูกธนูคนัศรของใครทัง้สิน้ ชา้งศึกมนัไดเ้ขา้สงครามนะ มนัไม่เคย

ห่วงหอกของขา้ศกึทีจ่ะทิม่แทงมนัเลย มนัไสเขา้ไปเลยนะ พาเจา้นายมนัเขา้ไปชน

ชา้ง 

นี่กเ็หมอืนกนั เรานักปฏบิตัแิลว้เราจะเขา้เผชญิกบัความจรงิแลว้ เราตัง้ใจของ

เรา เจบ็ไขไ้ดป่้วยนัน้มนัเป็นวาระ เจบ็ไขไ้ดป่้วยมนักห็ายเจบ็ไขไ้ดป่้วยได ้ เวลาหาย

เจบ็ไขไ้ดป่้วยแลว้ใหค้ดิอารมณ์นี้ไวใ้หด้นีะ เวลามนัเจบ็ไขไ้ดป่้วยนี่อยากภาวนา ท า

ภาวนากไ็ม่ได ้ ท าอะไรกไ็ม่ได้ เวลาหายแลว้คดิตรงนี้ใหด้นีะ แล้วอย่าลืมนะ อย่าลืม

ภาวนานะ เวลาหายแลว้ 

ท าได ้ จติใจเวลาคนทุกขค์นยากมนัคดิไปรอ้ยแปด แต่ถ้ามนัมหีลกัมเีกณฑ ์

มทีีพ่ ึง่นะ มนัจะท าได ้ถ้าท าไดน้ะ ใหร้ะลึกถงึองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ ใหร้ะลกึ

ถงึนะ ระลกึถงึนางปฏาจารา เสยีทัง้สาม ี เสยีทัง้ลูก ๒ คน เสยีทัง้พ่อทัง้แม่ ขาดสตไิป

เลย 

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้เรยีก “ปฏาจารา เธอเป็นอะไร” 

ฟ้ืนสตมิา ฟ้ืนสตมิา ชวีติมนัทุกขย์ากขนาดนี้ มาพจิารณา พจิารณาเทยีนไข

ไง เทยีน เวลาจุดเทยีนมนัเผาตวัมนัเอง พจิารณาชวีติมนัเผามนัท าลายตวัมนัเอง 

จนปฏาจาราเป็นพระอรหนัต์นะ 
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นี่กเ็หมอืนกนั ชวีติเราทุกข ์ชวีติเราเป็นแบบนี้ เอาคตธิรรมอย่างนี้ไปใช ้เอาคติ

ธรรมในพระไตรปิฎก ครูบาอาจารยท์ีท่่านเผชญิทุกข์มา เหน็ไหม เสยีทัง้สาม ีสามโีดนงูกดั

ตาย ลูกจมน ้าตายคนหนึ่ง โดนเหยีย่วคาบไปคนหนึ่ง จะไปเยีย่มพ่อเยีย่มแม่ ฟ้าผ่าเผา

เรอืน เผาบา้น พ่อแม่ตายหมดเลย ทุกขข์นาดนัน้น่ะ หมดเน้ือหมดตวั หมดทีพ่ึง่จน

ขาดสต ินัน่ทุกขข์องวฏัฏะ คนเกิดมามทีุกขม์ยีากอย่างนัน้ 

แล้วเราละ่ เวลาเราทกุขใ์ห้คิดอย่างนัน้ปับ๊ มนักเ็ป็นคติได้ไง เป็นคติท่ีว่า 

เราเจบ็ไข้ เราป่วย มนัเป็นคติได้ คนทุกขก์ว่าเราเยอะมาก แต่ทุกขแ์ล้ว 

อริยทรพัยม์นัเกิดแล้ว สจัธรรมมนัเกิดแล้ว เรามีปัญญาใคร่ครวญไหม มปัีญญา

พิจารณาไหม มีปัญญาดแูลชีวิตเรา ดชีูวิตเราน่ี อ่านชีวิตเราน่ี ชีวิตเราทุกข์

ขนาดไหน อ่านชีวิตเราน่ี แล้วเศร้าไหม อ่านตัง้แต่เกิด ตัง้แต่มีคู่ ตัง้แต่เจบ็ 

อ่านชีวิตตวัน่ีทุกขไ์หม แล้วพิจารณา น่ีสจัธรรม คิดอย่างน้ี ภาวนาอย่างน้ี 

แลว้ทีว่่ามนัทุกข์ๆ  พอมนัปล่อยนะ โฮ!้ ว่าง ทุกขไ์ปไหนวะ หาทุกขไ์ม่เจอ นี่
เวลามนัปล่อย ถ้ามนัปล่อยไดน้ะ ถ้ามนัปล่อยไม่ไดม้นักจ็ะเผาลนอย่างนี้ ท าอย่างนี้ 
พจิารณาอย่างนี้ ธรรมโอสถรกัษาใจเรา เอวงั 


