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 ขอ้ ๑๖๖๘. เนาะ  

 ถาม   :   ขอ้ ๑๖๖๘. เร่ือง "ทางต่อไป" 

 กราบนมสัการหลวงพ่อท่ีเคารพ วนัน้ีผมขออนุญาตเล่าเร่ืองการปฏิบติัถวาย
หลวงพ่อ และหากหลวงพ่อมีความเห็นหรือค าแนะน าอยา่งใด ผมก็ขอความเมตตาจาก
หลวงพ่อตามสมควรครับ  

 การนัง่สมาธิล่าสุดของผม ผมใชว้ิธีก าหนดพุทโธแบบรัวๆ โดยไม่สนใจลม
หายใจเขา้-ออกครับ ผมนัง่มาไดพ้กัหน่ึง ในขณะนั้นรู้สึกว่าไดย้นิค าว่าพุทโธแบบรัวๆ 
มาอยูท่ี่บริเวณหนา้ผาก (ผมเร่ิมสับสนว่าสรุปผมพดูหรือนึกไดย้นิค าว่าพุทโธกนัแน่) 
จนกระทัง่ผมเห็นเหมือนมีแสงบางอยา่งปรากฏข้ึนต่อหนา้ แสงนั้นเคล่ือนไหวเป็น
วงกลมในลกัษณะของการควงสว่าน เหมือนมนัวนๆ ข้ึนมาหาผม และผมก็รู้สึกเหมือน
ถูกดูดไปในหาแสงนั้นเช่นกนัครับ แต่มนัก็แปลกท่ีแสงหรือตวัผมก็ไม่ชนกนัสักที (ผม
ไม่รู้ว่าจะอธิบายลกัษณะอยา่งไรดีครับ เพราะผมไม่เคยเจออะไรแบบน้ีมาก่อน แมต้อนน้ี
ผมนึกถึงเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนไดไ้ม่ชดัเจนนกั)  

 ผมมองแสงมนัหมุนๆ มาหาผมขณะหน่ึง แต่มนัก็ไม่มีอะไรเกิดข้ึน ผมเลยเปล่ียน
มาพิจารณากายบริเวณแขนผมแทน ผมนึกในใจว่าคืนน้ีสู้ไม่ถอย ผมนึกยงัไม่ทนัขาดค า
ผมก็ลืมตาเฉยเลยครับ เหมือนกบัว่ามีความคิดอ่ืนมาแทรกการนัง่สมาธิของผม ผมเศร้า
ใจมากครับ เพราะผมก าลงัจะสู้กบัมนัแท้ๆ  แลว้มนัดีดทีเดียวผมก็ลม้ไม่เป็นท่าเลย จาก
เหตุการณ์น้ีผมขออนุญาตค าถามหลวงพ่อดงัน้ีครับ  
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 ๑. แสงท่ีวนๆ ท่ีปรากฏต่อหนา้ของผมนั้นคืออะไรครับ มีประโยชน์ต่อการท า
ความสงบไหมครับ และผมควรจะท าอยา่งไรในกรณีน้ีครับ หรือมนัคือส่ิงท่ีผมเพอ้จาก
การขาดสติไปเองครับ 

 ๒. ผมยงัคงหาวิธีการท าความสงบท่ีเหมาะสมกบัผมอยูค่รับ ซ่ึงผมใชห้ลายๆ วิธี
สลบักนั บางคร้ังผมก็ก าหนดค าบริกรรมยาวๆ บา้ง ก าหนดพุทโธรัวๆ บา้ง หรือ
จินตนาการสร้างภาพกายบา้ง ผมท าแบบน้ีถูกไหมครับ หรือผมควรใชว้ิธีใดวิธีหน่ึง
ตลอดครับ  

 ๓. การท าสมาธิโดยการก าหนดพุทโธรัวๆ ของผมนั้น บ่อยคร้ังผมรู้สึกว่าเม่ือ
ก าหนดไปนานๆ จะเปล่ียนจากค าก าหนดเองมาเป็นการไดย้นิค าว่าพุทโธรัวๆ แทน และ
ผมก็สามารถยา้ยค าว่าพุทโธใหม้นัวิ่งไปตามร่างกายของผมไดด้ว้ยครับ เช่นในการ
ก าหนดท่ีขาหรือแขน ผมไม่แน่ใจว่าการท าแบบน้ีถูกตอ้งไหมครับ และมีทางต่อไป
อยา่งไรบา้งครับ  

 ตอบ   :    น่ีค  าถามเนาะ แลว้เขาบอกว่าตั้งแต่ปฏิบติัมามนัก็มีปัญหา ค าว่ามี
ปัญหา มีปัญหาต่างๆ ถา้ปฏิบติัมีปัญหานะ มนัมีปัญหาทุกคน ถา้มีปัญหาทุกคน การ
ปฏิบติัเร่ิมตน้มนัก็เป็นแบบน้ี ถา้การปฏิบติัเร่ิมตน้ เห็นไหม การปฏิบติัเร่ิมตน้มนัแบบว่า
หญา้ปากคอก เรายงัหาหนทางของเราไม่เจอ ถา้เราหาหนทางของเราไม่เจอเราพยายาม
ขวนขวายของเรา เราตั้งใจปฏิบติัของเราเพื่ออริยทรัพย ์เพื่ออตัตสมบติั เพื่อสมบติัของใจ 
เพื่อความเป็นจริงของเรา ใหศ้าสนาน้ีมีมรรค มีผล ศาสนาน้ีมีสาระคุณ  

 โดยธรรมชาติ โดยปกติมนัเป็นเร่ืองโลกๆ คือว่างเปล่า แลว้ก็ดว้ยความเขา้ใจผดิ 
ดว้ยความเขา้ใจผดิว่าพุทธศาสนาสอนใหป้ล่อยวาง มนัจะเวิง้วา้ง มนัจะว่าง ว่างกายเลย
ไม่มีหลกัเกณฑเ์ลย แต่ครูบาอาจารยท่์านสอนใหมี้หลกัเกณฑน์ะ ใหมี้หลกัเกณฑก่์อน 
เราตอ้งมีสติ มีปัญญา ถา้เป็นทางโลก มีวฒันธรรมเราก็ท  าบุญกุศลกบัเขา เรามีวฒันธรรม
ประเพณี ถึงเวลาประเพณีก็ท  าบุญกุศล  

 อนันั้นเป็นวฒันธรรมประเพณี เป็นเร่ืองบุญกุศล เวลาเราจะประพฤติปฏิบติัเราก็
มีหลกัมีเกณฑต์ั้งสติของเรา เราจะก าหนดพุทโธของเรา เราจะใชปั้ญญาอบรมสมาธิของ
เรา เราท าส่ิงใดมนัตอ้งมีหลกัมีเกณฑ ์ มีหลกัมีเกณฑท์ าจนเรามีคุณสมบติั คือเรารู้จริง 
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เห็นจริง ตามความเป็นจริงข้ึนมา น่ีท  าเป็นชั้นเป็นตอนข้ึนมา ถา้ท าเป็นชั้นเป็นตอน
ข้ึนมามนัตอ้งมีความจริงไปทุกขั้นตอนไง  

 ถา้ความจริงทุกขั้นตอน เวลาโดยประเพณีวฒันธรรม เวลาท าบุญข้ึนมาคนเตม็
ศาลา คนน่ีเตม็ไปหมดเลยคนท าบุญ เพราะการเสียสละ ทางโลกเขาว่าการเสียสละมนั
แสนยากนะ เพราะว่าความตระหน่ีถ่ีเหนียวของเขา แต่เวลาใจของเราเป็นบุญกุศลเราท า
ไดง่้าย แค่การเสียสละ การเสียสละส่ิงท่ีเป็นอามิส ส่ิงน้ีการเสียสละมนัท าไดง่้าย ท าได้
ง่าย ท าไดง่้ายของคนท่ีใจเป็นธรรมไง แต่เวลายกข้ึนสู่วิปัสสนา ยกข้ึนสู่การภาวนา น่ีมนั
ท าแลว้มนัจะเขา้ไปเผชิญกบัความจริงแลว้  

 ถา้เขา้ไปเผชิญกบัความจริง เห็นไหม น่ีมนัอยูท่ี่จิตใจของคน จิตใจของคนถา้มี
อ  านาจวาสนา ขิปปาภิญญาพร้อมแลว้ ฟังองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ทีเดียวเป็น
พระอรหนัตไ์ปเลย แต่ท่ียงัไม่พร้อม ขนาดพระพุทธเจา้ไปทรมานยงัไม่ฟังเลย น่ีมนัเป็น
ว่าเขาสร้างบุญกุศลของใครมา ฉะนั้น เวลาท าของเรา เราท าของเรานะ เราท าของเรา เรา
พยายามท าความจริงของเรา เราฝึกฝนของเรา แลว้มนัเป็นการวดับารมี เห็นไหม พละคือ
จิตใจท่ีมีก าลงั จิตใจท่ีมีศรัทธาความเช่ือมัน่คง จะท าอะไรท าต่อเน่ือง ท าต่อเน่ืองมนัก็จะ
ไดผ้ลต่อเน่ืองมา ผลต่อเน่ืองมา มนัจะดีข้ึนเร่ือยๆ ถา้ท าความเป็นจริง  

 เพราะ เพราะวา่ในการเราฝึกหดัภาวนามนัเป็นเส้นทางเดินของใจ เส้นทางเดิน
ของจิต จิตท่ีมีเส้นทางเดิน เห็นไหม จิตเวลาเกิดมาในวฏัฏะ ดูเวลาองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้เป็นพระโพธิสัตว ์ภพชาติหน่ึงนะท าความดีทั้งชาติๆ เลย แลว้สะสมมา
ไม่มีตน้ไม่มีปลาย แต่ละภพแต่ละชาติ สร้างสมบุญญาธิการมา แต่ในปัจจุบนัน้ีมนัมี
ธรรมและวินยัขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้อยูแ่ลว้ใช่ไหม เราเกิดมาเรามี
ความคิดบวก ความคิดบวกคือความคิดวา่เราอยากจะเขา้ถึงสัจธรรม ความคิดบวกวา่มนัมี
โอกาสท่ีเราจะผา่นพน้ เราจะปราบพญามารในใจได ้เราจะช าระลา้งได ้เรามีโอกาสไง น่ี
เราคิดบวก พอเราคิดบวก เราคิดบวกเรามีโอกาสมนัก็เป็นบุญกุศลของเราแลว้  

 ฉะนั้น ส่ิงท่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เวลาเป็นพระโพธิสัตว ์ สร้างมาแต่
ละภพแต่ละชาติมา สร้างสมบุญญาธิการมา เวลาชาติสุดทา้ย เห็นไหม เกิดท่ีสวนลุมพนีิ
วนั น่ีเพิ่งเกิด ตกฟากมา น่ียงัเป็นเดก็อยูเ่ลย เราจะเกิดชาติน้ีเป็นชาติสุดทา้ย มนัยนืยนัไง 
อยา่งเราน่ีเรายงัไม่มีอะไรเลยเราบอกเราจะร ่าจะรวย มนัก็แปลกๆ เนาะ แต่น้ีเวลาองค์
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สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้สร้างสมบุญญาธิการมา มนับารมีเตม็มา เตม็มาแลว้เวลาเกิด
เป็นทารกเลย เราจะเกิดชาติน้ีเป็นชาติสุดทา้ย แลว้ก็มีครอบครัวไป  

 สุดทา้ยแลว้เวลาออกประพฤติปฏิบติัอยู ่๖ ปี ยงัตอ้งไปพิสูจน์กนัอีก ๖ ปี แต่เวลา
เราจะเกิดเป็นชาติน้ีชาติสุดทา้ย ตอนท่ีไปวนัเพญ็เดือนหกนัน่ล่ะ วนัวิสาขะนัน่ล่ะชาติ
สุดทา้ย อนันั้นล่ะของจริง แต่เวลาเกิดมา อนันั้นดว้ยอ านาจวาสนาบารมีไง อ  านาจ
วาสนาบารมีส่งเสริมมาขนาดนั้น นั้นพดูถึงว่า เปรียบเทียบถึงว่าเวลาจะปฏิบติั คนปฏิบติั
แลว้มนัจะมีถูกมีผดิอะไรต่างๆ  

 ฉะนั้น ถา้เรามีความสนใจอยา่งน้ี เราท าของเราไดม้นัก็เป็นประโยชน์แลว้ ฉะนั้น 
ส่ิงท่ีว่าน่ีเราก าหนดรัวๆ พุทโธไวๆ น่ีใชไ้ด ้ ลมหายใจอยา่งใดอยา่งหน่ึง ถา้พุทโธอยา่ง
ใดอยา่งหน่ึงชดัๆ เลย แต่เวลามนัท าไปแลว้มนัก็เกิดปัญหาไง มนัมาเกิดปัญหาข้ึนมา มนั
เห็น ค าถามว่ามนัเห็นแสง มนัมีแสง มนัเป็นแสงสว่างควงเขา้มาหาตวัเอง แลว้มนักจ็ะ
พิสูจน์ เรากล็องว่ามนัจะชนกนัไหม? มนัไม่ชนกนัเสียที เหมือนหลวงตามาท่ีโพธาราม
เลยเนาะ กระทิงแดงมนัท าท่าจะชนกนั แต่มนัไม่ชนกนัสักที กระทิงแดง เอ๊ะ พระปฏิบติั
มนัจะชนกนัหรือเปล่า 

 ไอน่ี้ก็เหมือนกนั มนัท าท่าจะชนกนั มนัไม่ชนกนัสักทีเลย เหมือนหลวงตามาท่ี
โพธาราม กระทิงมนัท าท่าจะชนกนั มนัไม่ชนกนั พระก็เหมือนกนั ยอ้นมาพระเลย พระ
ท าท่าว่าเป็นนกัปฏิบติั มนัจะปฏิบติัจริงหรือเปล่า มนัเอาจริงหรือเปล่า น่ีก็เหมือนกนั ถา้
มนัจะชนกนัมนัไม่ชนหรอก เพราะอะไรรู้ไหม? เพราะจิตมนัส่งออกหมด เห็นแสงจิตก็
ส่งออกไปแลว้ แลว้ส่งออกไปแลว้มนัเป็นนามธรรม มนัจะไปชนอะไรล่ะ? เวน้ไวแ้ต่
ก าหนดใหม้นัชนกนัมนัก็ชน ชนใหเ้ราเห็นมนัก็แตก แตกเป็นส่ิงท่ีมากข้ึนไปอีก 

 ฉะนั้น ถา้พดูอยา่งน้ีไปป๊ับน่ีเขาบอกว่าติดนิมิต โดยทัว่ไปนะถา้พดูถึงเขาบอกว่า
เวลาก าหนดพุทโธไปแลว้มนัจะเกิดนิมิต มนัจะรู้เห็นต่างๆ มนัเป็นนิมิต ถา้เป็นนิมิตมนั
จะติด สมถะติดแค่นิมิตไปไหนไม่รอดหรอก น่ีความเห็นแนวทางปฏิบติัอนัหน่ึง แต่ถา้
เป็นแนวทางของครูบาอาจารยข์องเรานะ ผูท่ี้ปฏิบติัพุทโธมีนิมิตก็มี ไม่มีนิมิตก็มี ไม่มี
นิมิตหรอก ถา้จริตของเขาไม่มีก็คือไม่มี  
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 แลว้จริตของเขานะ ถา้ไม่มีเขาไปปฏิบติัไปแนวทางใดเขาก็ไม่มีนิมิต แต่ถา้เขา
ปฏิบติัจิตเขาสงบได ้ เขาใชปั้ญญาไดเ้ขาถึงจะมีบาทฐาน บาทฐานการกา้วเดินไป แต่ถา้
จิตเขาไม่สงบนะ เขาปฏิบติัไม่ไดเ้ขาก็ววัพนัหลกัอยูอ่ยา่งนั้นแหละ จะไปปฏิบติัแนวทาง
ไหนมนัก็เป็นอยา่งนั้นถา้ไม่มีนิมิตนะ แลว้ถา้มีนิมิต คนมีนิมิตหมายถึงจริตนิสัย คือ
วาสนา คือพนัธุกรรมของจิตมนัสร้างมาอยา่งนั้น ถา้จะปฏิบติัพุทโธมนัก็มีนิมิต ปฏิบติั
แนวทางไหนมนัก็มีนิมิต มีทุกอยา่ง มีทั้งนั้น แต่มีนิมิตแลว้ พอเขาก าหนดแนวทางอ่ืน 
เพราะเขาพยายามปฏิเสธ เขาพยายามหลบหลีกเขาถึงไม่มีนิมิต  

 ไอน่ี้ก็เหมือนกนั เวลาก าหนดพุทโธ พุทโธ ถา้มนัเกิดนิมิต ถา้เกิดนิมิตนะเราก็
กลบัมาท่ีพุทโธ นิมิตมนัก็หายหมด เพราะจิตมนัออกไปรับรู้ นิมิตมนัเกิดจากจิต ถา้จิต
ไม่เขา้มาสู่ตวัมนัเอง นิมิตมนัจะเกิดข้ึนไดอ้ยา่งไร มนัจะสูงส่งขนาดไหนท่านก็ใหว้าง 
ครูบาอาจารยท่์านใหว้างไว ้ นิมิตท่านไม่ใหส่้งออก จิตส่งออกๆ มนัเป็นหลกัของการ
ปฏิบติัเลยว่าไม่ใหส่้งจิตออกนอก ใหส่้งจิตสู่ภายใน ใหก้ าหนดพุทโธ พุทโธ ใหปั้ญญา
อบรมสมาธิใหก้ลบัสู่ภายใน กลบัสู่ภายในคือกลบัสู่สัมมาสมาธิ  

 ถา้ใครมีสัมมาสมาธิ เห็นไหม นัน่ล่ะบาทฐานของการปฏิบติั สมถะกรรมฐาน 
วิปัสสนากรรมฐาน ไม่มีบาทฐานใหท่ี้ท างานเป็นไปไม่ไดเ้ร่ืองการภาวนา เป็นไปไม่ได ้
ภาวนาจะเป็นไปไดม้นัตอ้งมีบาทมีฐาน สมถกรรมฐาน วิปัสสนากรรมฐาน สมถกรรม
ฐาน น่ีมนัเกิดความสงบของใจเขา้มา มนัยกข้ึนสู่วิปัสสนามนัถึงมีฐาน ฐานคืออะไร? 
ฐานก็คือตวัจิตเราไง ฐานคือจิตท่ีเวียนว่ายตายเกิด ฐานคือตวัน้ี ฉะนั้น ฐานตวัน้ีส าคญั  

 ฉะนั้น ถา้มนัจะเห็นนิมิต เห็นแสงต่างๆ มนัเป็นการบอกกล่าว การบอกกล่าววา่
จิตของเราเร่ิมตน้เปล่ียนแปลงจากจิตท่ีเป็นสามญัส านึกมนัจะเปล่ียนแปลงมา ถา้มนัมี
คุณสมบติัมนัก็เป็นว่า เออ เราผดิปกติ คนจะเป็นลม ลุกข้ึนมาจะลม้ ถา้คนนัง่เฉยๆ มนัไม่
เป็นลม น่ีก็เหมือนกนั จิตมนัมีปฏิกิริยามนัจะรู้เลย อ๋อ มนัจะเปล่ียนแปลง แต่คนจะเป็น
ลมใช่ไหมเราก็ตั้งสติไม่เป็นลม ลุกข้ึนเดินได ้ น่ีก็เหมือนกนั จิตมนัเห็นนิมงนิมิตดึง
กลบัมาหมดแหละ เพราะนิมิตน่ียงัไม่เป็นประโยชน์ เวน้ไวแ้ต่การเห็นกาย ถา้จิตสงบ
แลว้เรานอ้มไปเห็นกายนัน่อีกเร่ืองหน่ึง  

 น่ีพดูถึงว่าส่ิงท่ีประสบการณ์ของใจไง ประสบการณ์ของใจหน่ึง ท่ีเราพดูน่ีเราพดู
ใหเ้ป็นหลกัไว ้ ไม่ตอ้งไปฟังใคร เวลาคนท่ีภาวนาไม่เป็น เป็นอยา่งนูน้ เป็นอยา่งน้ี เป็น
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อยา่งน้ี มนัภาวนาเป็นหรือ? มนัไม่รู้เร่ือง ถา้มนัไม่รู้เร่ือง มนัมาบอกเรา เห็นไหม คน
หลงทางมนัชวนกนัไปหลงทาง เราน่ีจะไปกรุงเทพฯ แลว้ไปถามคนมนัไม่รู้เร่ืองมนัก็ช้ี
ทัว่ไปหมด เราก็เช่ือมนัไป แลว้เม่ือไหร่จะเจอกรุงเทพฯ ล่ะ? กางแผนท่ี ธรรมและวินยั 
กางแผนท่ี แลว้เราพยายามเขา้ถึงใหไ้ด ้ กางแผนท่ี แลว้แผนท่ีมนัช้ีไปทางไหน เรา
พยายามไปใหไ้ด ้น่ีธรรมและวินยัช้ีไปทางไหนเราพยายามท าไปใหไ้ด ้ 

 กรรมฐาน ๔๐ หอ้ง องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกไวแ้ลว้การท าความ
สงบ ๔๐ วิธีการ ถา้ไม่ท าความสงบ ๔๐ วธีิการมนัจะเกิดโลกียปัญญา มนัจะไม่เขา้สู่จิน
ตมยปัญญา ภาวนามยปัญญา มนัจะไม่เกิดปัญญาอยา่งน้ีเดด็ขาด เราไม่มีภมิู ไม่มีวฒิุ
ภาวะท าส่ิงใดไม่ไดท้ั้งนั้น ฉะนั้น เร่ิมตน้ท าอยา่งน้ีถูกแลว้ ถูกแลว้ ท าความสงบของใจ
เขา้มา ท าความสงบของใจเขา้มาใหเ้ป็นมนุษยส์มบรูณ์ อนันั้นก็เป็นคน มนัหมุนอยู่นัน่
แหละ คนๆๆ คนไม่ทัว่ แลว้คนไปคนมามนัไม่เท่ากนัดว้ย แต่เราไม่ใช่คนเราเป็นมนุษย ์
ถา้เป็นมนุษยใ์หส้มบรูณ์ก่อน เป็นมนุษยส์มบรูณ์ก่อนเราก็พยายามท าความสงบของใจ
ของเราเขา้มา ถา้ใจสงบแลว้มนัจะปล่อยวางทุกอยา่งเขา้มา น่ีมนัจะปล่อยวางเขา้มา  

 ฉะนั้น ส่ิงท่ีปล่อยวางเขา้มาแลว้เขา้สู่ค  าถาม  

 ถาม   :   ๑. แสงท่ีวนๆ ท่ีปรากฏต่อหนา้ผมนั้นมนัคืออะไรครับ มีประโยชน์ต่อ
การท าความสงบไหมครับ และผมควรจะท าอยา่งไรในกรณีน้ีครับ หรือมนัเป็นส่ิงท่ีผม
เพอ้จากการขาดสติไปเองครับ  

 ตอบ   :   ยงัไม่แน่ใจว่าตวัเองเพอ้ไปเลยนะ ถา้ตวัเองเพอ้ ถา้ขาดสติมนัก็เป็น
อยา่งนั้นแหละ ถา้ตวัเองเพอ้ ส่ิงท่ีว่าขาดสติ โดยปกติคนท่ีเป็นลมก็เห็นเดือน เห็นดาวเขา
ก็เห็นของเขาทั้งนั้นแหละ แต่ทีน้ีว่าถา้เราพุทโธอยู ่ถา้มนัเห็นแสง เห็นแสง  

 ถาม    :   แสงท่ีวนๆ ท่ีปรากฏต่อหนา้นั้นมนัคืออะไรครับ  

 ตอบ   :   จิตเวลามนัเร่ิมปล่อยวางส่ิงใดเขา้มา ถา้สติมนัไม่สมบรูณ์มนัจะเห็น
อยา่งนั้นแหละ ถา้สติมนัสมบรูณ์ มนัอยูก่บัพุทโธ อยูก่บัพุทโธ เห็นไหม อยูก่บัพุทโธ
ชดัๆ แลว้พุทโธมนัจะละเอียดข้ึนๆ อยูก่บัพุทโธนัน่ล่ะ แลว้ถา้มนัสงบเขา้มาๆ ถา้มนั
สงบเขา้มา แลว้ถา้มนัสงบแลว้น่ีขณิกสมาธิ อุปจาระมนัออกไปรู้ออกไปเห็น ก็พุทโธ
ชดัๆ เขา้ไปอีก พุทโธชดัๆ มนัก็ยอ้นกลบัมาสู่ค าบริกรรม สู่ตวัมนัเอง น่ีมนัจะเห็นแสง
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นั้นไม่ได ้ แสงน้ีก าหนดพุทโธชดัๆ ดว้ยสติป๊ับหายหมด น่ีเวลาส่งออกไปมนัส่งออกไป
รับรู้ น้ีเพียงแต่ว่าพวกเราภมิู ก าลงัของจิตมนัไม่เขม้แขง็ พอไม่เขม้แขง็ เห็นไหม เวลา
ปฏิบติัมาแลว้เหมือนคนเหน่ือยอ่อน ดูสิเวลาเขาฝึกทหารเขาจะฝึกใหเ้หน่ือยเตม็ท่ีเลย 
แลว้เขายงัสั่งอีกว่ามนัยงัอยูใ่นวินยัหรือเปล่า 

 น่ีก็เหมือนกนั เราพุทโธ พุทโธมาน่ี เราใชปั้ญญาอบรมสมาธิมามนัลา้ พอมนัลา้
มนัไปเห็นแสง สติเราไม่สมบรูณ์แลว้แหละ พอเห็นแสงเห็นอะไรมนัก็คลอ้ยตามไง แต่
ถา้เราพุทโธพุทโธชดัๆ นะ เห็นแสง แสงกคื็อแสง เราพุทโธชดัๆ เด๋ียวแสงมนัก็จางลง น่ี
มนัก็กลบัมาสู่ท่ีพุทโธ กลบัมาสู่ท่ีตวัจิต จิตก็มีก าลงัมากข้ึน ดูสิท่ีเขาฝึกทหารมนัลา้
หมดแลว้ พอมนัเห็นอะไรมนัก็ไปหมดไง แต่ถา้เราไม่ลา้นะ เราเห็นอะไร เห็นนัน่ก็ส่วน
ตากระทบ แต่ตอนน้ีเราฝึกอยู ่ เราฝึกอยู่ เราตอ้งการเทคนิค เราตอ้งการยทุธวิธี เรา
ตอ้งการเร่ืองทฤษฎีทางทหารใหเ้ราฝึกฝน ใหเ้ราเป็นข้ึนมา  

 เราก าลงัฝึกน่ีอยู ่ เราก าลงัฝึกทหารอยู ่ แต่เวลามนัเหน่ือยมนัลา้ข้ึนไป น่ีเวลาฝึก
ทหารมนัก็เห็นส่ิงรอบขา้ง เห็นสภาวะแวดลอ้มมนัก็คิดไปหมดแหละ ตอนน้ีถา้มีใครให้
น ้ าสักขนัหน่ึงก็ดีน่ะสิ ตอนน้ีถา้ใครมาเป่านกหวีดใหห้ยดุก่อนก็ดีน่ะสิ น่ีมนัคิดแฉลบไป
หมด น่ีก็เหมือนกนั ถา้เราพุทโธชดัๆ พุทโธชดัๆ พุทโธชดัๆ เราฝึกอยู ่ เราฝึกอยู ่ เรา
ตอ้งการใหภ้าคปฏิบติัน้ีจบเป็นขั้นตอนเราจะไดพ้กั พุทโธ พุทโธ พุทโธจนมนัสงบเขา้
ไป ไอแ้สงนั้นน่ะไม่เขา้มายุง่ แต่ไอน่ี้มนัลา้ไง พุทโธ พุทโธไปเลย หรือรัวๆ ไป มนัลา้
แลว้มนัก็ไป  

 น่ีพดูถึงว่า 

 ถาม   :   ส่ิงท่ีวนๆ อยู ่ ท่ีปรากฏต่อหนา้น้ีมนัคืออะไรครับ จิตมนัรู้มนัเห็นมนัคือ
อะไรครับ 

 ตอบ   :   ถา้บอกว่ามนัรู้มนัเห็นน่ีมนัถูกตอ้งดีงามไปหมด เขาก็บอกว่า เออ ไอ้
พวกพุทโธเป็นอยา่งน้ี เวลาปฏิบติัไปเป็นอยา่งน้ี ไปรู้ไปเห็นอะไรแลว้ก็ตีความกนัไปเอง 
มนัไม่จริง เขาว่าอยา่งนั้นนะ มนัไม่จริงเพราะมนัยงัไม่ถึงเวลา ไม่ถึงเวลา คนฝึกหดัใหม่ 
คนท าใหม่มนัก็เป็นแบบน้ี แต่ไปรู้ไปเห็นเราวางไว ้เรากลบัมาพุทโธชดัๆ พุทโธรัวๆ ส่ิง
น้ีได ้ 
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 ถาม   :   ส่ิงท่ีปรากฏต่อหนา้นั้นมนัคืออะไรครับ 

 ตอบ   :   มนัคือว่าเราออกรู้ ออกเห็นแสง  

 ถาม   :   มนัมีประโยชน์ต่อการท าความสงบไหมครับ 

 ตอบ   :   มนัจะกวนไง มนัจะกวนใหไ้ม่สงบ ถา้เราปล่อยมนัจะสงบ แต่ถา้เราไป
หามนัไม่สงบหรอก มนัจะออก น่ีมนัเป็นประโยชน์ไหมครับ มนัไม่เป็นประโยชน์ มนั
ยงัไม่เป็นประโยชน์ ถา้มนัจะเป็นประโยชน์ จิตสงบแลว้ร าพึงไปเห็นกาย ร าพึงไปสู่
ความหงุดหงิดของใจ เวทนา ร าพึงไปสู่ความผอ่งใสของจิต ร าพึงไปสู่ธรรมารมณ์ 
อารมณ์ความรู้สึกท่ีเกิดข้ึน ถา้จิตสงบแลว้เราร าพึงไปท่ีสติปัฏฐาน ๔ ถา้ถึงตอนนั้นมนั
จะเป็นประโยชน์ แต่ตอนน้ียงัไม่เป็นประโยชน์ เวลายงัไม่เป็นประโยชน์ ยงัไม่เป็น
ประโยชน์ ตอ้งพกัไวก่้อน  

 น่ีหลวงปู่ เสาร์ท่านจะสอนเลย ถา้ยงัไม่เป็นประโยชน์ ยงัไม่ถึงเวลาไม่ควรท า เรา
จะท าต่อเม่ือมนัถึงเวลา ยงัไม่ถึงเวลานะเราชิงสุกก่อนห่าม มนัจะเสียกนัไปหมดเลย จะ
เขา้สมาธิก็เขา้ไม่ได ้ หลวงตาท่านสอนนะ เวลาจิตสงบแลว้ใหอ้ยูก่บัความสงบนั้น อยา่
ไปกวนมนั อยา่ไปถอนมนัออก เวลามนัจะคลายตวัออกมาใหป้ล่อยมนัคลายตวัออกมา 
เพราะถา้ไปถอนมนัออก ไปรีบร้อน เห็นไหม ไปกวนมนั วนัหลงัจะเขา้ไม่ไดอี้กเลย วนั
หลงัจะเขา้ไดย้าก เพราะอะไร? เพราะมนัเขด็ แต่ถา้พอมนัเขา้ไปพกัแลว้  

 เวลามนัพกันะ พุทโธ พุทโธ พุทโธ หรือเราพุทโธเร็วๆ มนัจะละเอียดเขา้ไป มนั
จะละเอียดเขา้ไป พอละเอียดเขา้ไปสติมนัพร้อมนะ ถา้พร้อมละเอียดเขา้ไปจนมนัน่ิง เรา
อยูก่บัมนั แลว้พอเด๋ียวมนัคลายตวัออกมาคือออกมารับรู้ มนัแผซ่่านออกมา น่ีเวลามนั
คลายออกจากสมาธิคือแผซ่่านออกมา มนัแผซ่่านออกมา อ๋อ เรากคิ็ดตอนนั้น พิจารณา
ตอนนั้น แลว้ถา้มนัเหน่ือยนกัเราก็กลบัมาพกัอีก น่ีมนัฝึกหดัใหม้นัช านาญ ฝึกหดัใหม้นั
คล่องแคล่ว แลว้เวลามนัไดแ้ลว้หนหน่ึงติดใจมากเลย แลว้ตอนหลงัเขา้ไม่ไดอี้กเลย แลว้
ก็อยากไดอ้ยา่งน้ีอีกเลย แลว้พอไม่ไดก้็เสียใจ นัน่ล่ะตณัหาซอ้นตณัหา  

 ธรรมทั้งหลายมาแต่เหตุ มนัอยูท่ี่เราการกระท าสมควร เหมาะสม ถา้เหมาะสม
มนัลง เหมาะสมดีงามมนัตอ้งลงอยา่งนั้นแน่นอน เพียงแต่เหมาะสมดีงามของใคร เพราะ
เหมาะสมของคนกิเลสหนามนัก็ตอ้งรุนแรงหน่อย เหมาะสมของคนปานกลาง ปานกลาง
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มนัก็ลง เหมาะสมของคนท่ีนุ่มนวล จิตของเขามีคุณงามความดีมานุ่มนวล เขาเหมาะสม
เขาก็ลงของเขา เห็นไหม มชัฌิมาปฏิปทา ความเหมาะสม ความเหมาะสมของใคร ความ
เหมาะสมของคนท่ีสร้างบุญสร้างกรรมมามากนอ้ยแค่ไหน น่ีความเหมาะสม  

 ถาม   :   แลว้ผมควรท ากรณีน้ีอยา่งใด  

 ตอบ   :   กรณีน้ีนะเราก็ใชพุ้ทโธรัวๆ ของเราตั้งสติไว ้ตั้งสติของเราไวแ้ลว้พุทโธ
เขา้ไป เพราะตอนน้ีเราตอ้งการท าความสงบ ถา้สงบแลว้ พอสงบแลว้ แลว้เม่ือไหร่ผมจะ
ใชปั้ญญาล่ะ? พอสงบแลว้พอมนัคลายตวัออกมาเราฝึกหดัใชปั้ญญาก็ได ้ ปัญญาก็ปัญญา
น่ีแหละ อนัน้ีมนัคืออะไร ท่ีสงบน่ีมนัสงบจริงหรือเปล่า เราใคร่ครวญของเรา แลว้พอ
ใคร่ครวญเขา้ใจแลว้เราก็กลบัมาพุทโธอีก ปัญญาน่ีมนัฝึกใชไ้ด ้ มนัฝึกหดัใชม้นัใชใ้น
อะไร  

 ทีน้ีปัญญา สุตมยปัญญา จินตมยปัญญา ภาวนามยปัญญา ฝึกหดัใชปั้ญญา ปัญญา
ตอ้งฝึกหดั ถา้จิตมนัมีก าลงัแลว้เราตอ้งฝึกหดัใชปั้ญญาได ้ ปัญญาก็ไตร่ตรอง มา
ไตร่ตรองการปฏิบติัของเรา ทีน้ีเขาถามว่าแลว้อยา่งน้ีผมเพอ้ไปหรือเปล่าครับ เออ 
อาจจะเพอ้ก็ได ้ เพอ้คือว่ามนั เพราะวา่ของอยา่งน้ีมนัไว ความคิดหรือความเห็นมนัเร็ว
มาก ถา้เราตั้งสติไว ้ ความรู้ ความเห็นเราพิสูจน์ได ้ ว่าผมเพอ้ไปหรือเปล่า ถา้ไม่เพอ้เรา
เห็นแลว้ เพราะเรารู้ เราเห็นของเราเอง แลว้เราก็ปล่อยวาง เราวางไวแ้ลว้เราท าของเรา
ใหม่น่ีขอ้ท่ี ๑ 

 ถาม   :   ๒. ผมยงัคงหาวิธีการท าความสงบท่ีเหมาะสมกบัผมอยูค่รับ ซ่ึงผมใช้
หลายๆ วิธีสลบักนัครับ บางคร้ังผมก าหนดค าบริกรรมยาวๆ บา้ง ก าหนดพุทโธรัวๆ บา้ง 
หรือจินตนาการสร้างภาพกายบา้ง ผมท าแบบน้ีถูกไหมครับ หรือควรใชว้ิธีใดวิธีหน่ึง
ตลอดไปครับ  

 ตอบ    :    ใชว้ิธีใดวิธีหน่ึงน่ีถูกตอ้ง ถูกตอ้งมากๆ เลย แต่ แต่เวลาใชว้ิธีใดวิธี
หน่ึงแลว้มนัจืดชืด บางทีมนัจืดชืด แลว้แบบว่ามนัท าใหก้ารปฏิบติัมนัไม่ดูดด่ืม น่ีบางที
มนัท าไปๆ แลว้มนัเคยชิน พอเคยชินมนัก็จืดชืด มนัก็เบ่ือหน่าย มนัก็ร าคาญ อยา่งน้ีเราก็
ใชอุ้บายคือเปล่ียนได ้ แต่ถา้พดูถึงว่าถา้มนัไม่จืดชืด ถา้เราพุทโธ ถา้เวลาภาวนาดีนะ ท า
อยา่งใดอยา่งหน่ึง ๒ วนั ๓ วนัมนัชดัเจนแลว้มนัท าดีมากเลย อยา่งน้ีไม่ตอ้งเปล่ียนเลย 
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แน่วแน่แลว้ท าใหเ้ตม็ท่ีเขา้ไปเลย แต่ถา้เวลามนัเบ่ือไง เดินจงกรมก็เบ่ือ นัง่สมาธิก็เบ่ือ 
โอ๋ย น่าเบ่ือไปหมดเลย อยา่งน้ีใชอุ้บาย พลิกแพลงๆ พลิกแพลงท่ีว่าผมใชห้ลายๆ วิธี
ครับ ผมยงัหาความเหมาะสมของผมไม่เจอครับ 

 ความเหมาะสมนะมีหยาบ มีกลาง มีละเอียด ตอนน้ีเหมาะสม เวลาไปขา้งหนา้ไม่
เหมาะสมแลว้ล่ะ แลว้ตอนน้ีไม่เหมาะสมเลย แต่ขา้งหนา้ตรงน้ีเหมาะสม ความเหมาะสม
มนัอยูท่ี่อารมณ์กระทบไง บางทีวนัน้ี โอโ้ฮ โดนกระทบมารุนแรงเลยนะ มนัก็ตอ้งรัวกนั
เตม็ท่ีเลย แต่วนัน้ีนะจิตใจเรานุ่มนวลมาก จิตใจเรา โอโ้ฮ มนัชุ่มช่ืนมาก อนัน้ีไม่ตอ้ง
แรงๆ หรอก เบาๆ ก็ได ้ มนัเหมาะสมท่ีว่าอารมณ์ตอนนั้น ส่ิงท่ีเราจะปฏิบติั ถา้วนัน้ี 
โอโ้ฮ จิตใจมนัดีมากเลย ยิง่ไดฟั้งเทศน์หลวงตามา อูฮู้ มนัซาบซ้ึงๆ เราก็ท  านุ่มนวลไป
กบัมนั ไม่ใช่มนัซาบซ้ึงมนัจะลงสมาธิอยูแ่ลว้ก็ยงัไปพุทโธไวๆ อยูม่นัก็ไม่ลงไง  

 ความเหมาะสมมนัก็อยูท่ี่มชัฌิมาปฏิปทา อยูท่ี่ความเหมาะสมพอดีตอนนั้นๆ แลว้
ตอนนั้นกบัตอนท่ีปัจจุบนั ตอนนั้นๆ เวลาตอนน้ี หลวงพ่อครับ ผมเคยภาวนาน่ีสุดยอด
เลย เป็นอยา่งนั้นๆ ครับ แลว้ยงัเป็นไดอี้กหรือเปล่า โอ๋ย เด๋ียวน้ีไม่เป็นแลว้ครับ มนัเป็น
อดีตมา ๕ ปีท่ีแลว้ อยา่งน้ีไม่เหมาะสมแลว้ อนันั้นมนัเป็นอดีตมาไกลแลว้ มนัตอ้ง
ปัจจุบนั เอาตรงปัจจุบนัน้ี เอาเด๋ียวน้ี แลว้ท าของเราใหดี้ตอนน้ี 

 ฉะนั้น ส่ิงท่ีว่าก าลงัหาอยูค่รับ ก าลงัหาวธีิการหลายๆ อยา่ง แลว้บางทีก็ลงไป
พิจารณาท่ีกาย ถูก น่ีอุบายวิธีการน่ีนะ ถา้เราไม่ท าอะไรเลย เราท าแบบซ่ือบ้ือๆ นะ ถือ
เคร่ง เถรส่องบาตร หลวงตาเวลาท่านพดูนะ โง่ยิง่กว่าหมาตาย ภาวนาก็ไม่รู้จกัใชอุ้บาย
เลย หมาน่ีอยา่งว่าแหละ คนมีอุบายถึงจะเล้ียงหมาได ้หมามนันอนตายอยู ่ แลว้ยงัโง่กว่า
มนัอีก เวลาภาวนาน่ีท าตวัโง่ยิง่กว่าหมาตาย เดินจงกรมสักแต่วา่เดิน ท่านก็เหน็บเอา
บ่อยๆ หลวงตาน่ี ภาวนาโง่ยิง่กว่าหมาตาย คือหมาตายมนัไม่ท าอะไรแลว้ กม็นัตายแลว้
มนักระดุกกระดิกไม่ได ้ ไอน่ี้ภาวนาก็ซ่ือบ้ืออยูอ่ยา่งนั้นแหละ อยา่งกบัหมาตายเลย เดิน
ไปเป็นกิริยาเฉยๆ 

 มนัก็ตอ้งใชอุ้บาย แลว้ใชอุ้บายป๊ับ ผมยงัหาความเหมาะสมกบัผมไม่ไดใ้นการ
ปฏิบติั ความเหมาะสมมนัไม่ใช่สูตรส าเร็จ โลกน้ีคิดกนัแบบวิทยาศาสตร์ ท าส่ิงใดแลว้ก็
ท  าอยูอ่ยา่งนั้น กิเลสน่ีมนัมีชีวิต มนัปลิ้นปลอ้น มนัพลิกแพลง มนัคอยล่อลวงตลอด แลว้
เราจะเอาสูตรส าเร็จไปมนัหวัเราะเยาะเลย กิเลสน่ีมนัปลิ้นปลอ้น มนัหลอกลวงตลอด 
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ฉะนั้น ความเหมาะสมของเรามนัอยูท่ี่เหตุปัจจุบนันั้น เราตอ้งมีอุบายสู้กบัมนัไปตลอด 
ไอน่ี้การปฏิบติันะ  

 ฉะนั้น ส่ิงท่ีท  ามา  

 ถาม    :   น่ีควรท าอยา่งใด ท าแบบน้ีถูกไหมครับ  

 ตอบ   :   ถูก ถูกในระยะน้ีไง ถูกในระยะปัจจุบนั ปัจจุบนัน้ีถา้เราก าหนดพุทโธ 
เราใชปั้ญญาอบรมสมาธิแลว้มนัลงไดน่ี้ถูก แลว้คราวหนา้จะถูกอีกไหมล่ะ? คราวหนา้
กิเลสมนัรู้ทนัแลว้นะ คราวน้ีพุทโธเกือบตายไม่ลงสักที ปัญญาอบรมสมาธิ ปัญญาอบรม
สมาธิ ปัญญาก็สู้มนัเตม็ท่ี ปัญญาอบรมสมาธิมนัก็มีหยาบ มีกลาง มีละเอียด พุทโธน่ีพุ
ทโธอยา่งไร พุทโธของมนั แลว้ถา้พุทโธไม่ได ้ พระเราก็ยอ้นกลบัมาแลว้ ถา้ท าส่ิงใด
ไม่ไดน้ะยอ้นกลบัมาผอ่นอาหารแลว้ ถา้มนัไม่ลงอดครับ ไม่กิน ไม่ลงกกู็ไม่กินหรอก ก่ี
วนัสู้กนั พอมนัสู้กนัแลว้นะ พอมนัจะตาย มนัจะตายมนัสู้ไม่ไดม้นัก็ลง  

 น่ีอดนอนผ่อนอาหารมนัไปต่อสู้กบัพญามารเลยล่ะ ไปต่อรองกนัเลยล่ะ ไป
ต่อรองกบักิเลสเลยล่ะ ระหวา่งกิเลสกบัธรรมมนัจะต่อรองกนั มนัจะเขา้ไปถึงนู่น มนั
ไม่ใช่ผวิๆ อยา่งน้ีหรอก เวลาปฏิบติัไป เด๋ียวเขา้ไปแลว้มนัจะไปต่อรองกนัขา้งในอีก 
อา้ว แพห้รือชนะ ลงไดห้รือลงไม่ได ้เราตั้งสัจจะว่ากนั มนัตอ้งไปพิสูจน์กนันู่น ไอน่ี้ พดู
อยา่งน้ีไปบอกว่าหลวงพ่อ โอโ้ฮ ขนาดนั้นเชียวหรือ? ยงั ค่อยๆ ท าไป ถูก  

 ถาม   :   ๓. การท าสมาธิโดยก าหนดพุทโธรัวๆ ของผมนั้น บ่อยคร้ังผมรู้สึกว่า
เม่ือก าหนดไปนานๆ จะเปล่ียนจากการก าหนดเองมาเป็นการไดย้นิค าว่าพุทโธรัวๆ แทน 
แลว้ผมก็สามารถยา้ยค าวา่พุทโธใหว้ิ่งไปตามกายของผมไดค้รับ เช่นก าหนดท่ีแขน ขา 
ผมไม่แน่ใจว่าการท าแบบน้ีถูกตอ้งไหมครับ 

 ตอบ   :   การก าหนดไปท่ีแขน ขามนัคนละเร่ืองกนันะ ถา้ก าหนดพุทโธไวๆ พุท
โธไวๆ จนไดย้นิเสียงเลย เราก าหนดพุทโธ เรามีสติไปพร้อมกบัมนั คือควบคุม ถา้มีสติ 
สติคือการควบคุม ถา้มีสติอยู ่ หลวงตาบอกว่าถา้มีสติอยูก่ารปฏิบติันั้นเป็นการประพฤติ
ปฏิบติัโดยสัมมาทิฏฐิ แต่ถา้ขาดสติเป็นสมุทยัหมดเลย ถา้ขาดสตินะ ทีน้ีเราพุทโธ พุทโธ 
ถา้มีสติอยู ่ มนัจะรัวขนาดไหนถา้มีสติอยู ่ มนัจะรัวไป มนัจะไดย้นิเสียง หรือว่ามนัจะ
เป็นค าพดูเอง ไม่เป็นไร ตั้งสติไว ้ แลว้รักษามนัดีๆ แต่เวลาท่ีว่าเราเคล่ือนพุทโธไปไว้
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ตามแขน ตามขา เราเคล่ือนพุทโธไปไวต้ามแขน ตามขา ตามแขน ตามขามนัพุทโธได้
อยา่งไร เพราะแขน ขามนัไม่ใช่ส่ิงมีชีวิต ทีน้ีค  าท่ีว่าเราเคล่ือนไปท่ีแขน ขา จิตมนัสร้าง
ได ้จิตมนัท าได ้พอจิตมนัท าไดม้นัก็เคล่ือนไป  

 ฉะนั้น ท่ีว่าเวลาหลวงปู่ เจ๊ียะท่านบอกว่า เวลาก าหนดตามขอ้น้ิวมือ เวลาก าหนด
ตามกระดูกอวยัวะ อนันั้นท่านก าหนดดู ก าหนดดูกระดูก ดูหนงั ดูเน้ือ แต่เราพุทโธ พทุ
โธมนัเป็นนามธรรมนะ น่ีก าหนดดูกระดูก ดูผวิ ดูหนงั ดูเน้ือมนัเป็นรูปธรรม ฉะนั้น ส่ิง
น้ีค่อยๆ หาความลงตวั ค่อยๆ หาจุดสมบรูณ์ของเรา หาจุดท่ีว่าเราจะท าของเราไดใ้ช่ไหม 
น้ีค  าว่ายา้ย ยา้ยค าว่านัน่น่ะ ยา้ยค าวา่พุทโธไปอยูท่ี่นู่น ท่ีน่ีเราไม่ตอ้งยา้ย ถา้เราจะลอง
กลบันะเราไม่ตอ้งยา้ยไปท่ีแขน ท่ีขา เพราะจิตมนัส่งไปได ้ จิตน้ีมนัเป็นไปไดท้ั้งนั้น
แหละเวลาเราจะท าอะไรไง ทีน้ีเวลาเราจะปฏิบติัมนัก็  

 ส่ิงท่ียา้ย ส่ิงท่ีว่า เห็นไหม ค าถามค าแรกบอกว่าผมท าอยา่งน้ีถูกไหม? ผมใช้
อุบายอยา่งน้ีถูกไหม? ถูก แต่ถา้เวลาค าวา่ถูกป๊ับ เวลาสมุทยัคือกิเลส คือตณัหาความ
ทะยานอยากมนัพลิกแพลง มนักถ็ูกใช่ไหม ถูกก็พยายามจะท าใหเ้กินความจ าเป็น ถา้เกิน
ความจ าเป็น น่ีมนัออกไปในทางท่ีเราจะผดิพลาด ในทางท่ีเราจะควบคุมไม่ได ้ถา้ในทาง
ท่ีผดิพลาด ในทางท่ีควบคุมไม่ไดม้นัก็จะ ผลสรุปของมนัก็คือการไม่ไดผ้ลไง แต่ถา้เรา
ไม่ยา้ยตามมนัไป ถา้มนัไดย้นิรัวๆ มนัก็ไม่เป็นไร ถา้ไดย้นิพุทโธก็ไม่เป็นไร แต่ถา้ยา้ย
ไปตามแขน ตามขา  

 ถา้ยา้ยตามแขน ตามขาเราทิง้เลย เราใชดู้กระดูกดีกว่า ถา้ใชก้ระดูก กระดูกก็คือ
กระดูก มนัพิสูจน์กนัได ้มนัไม่ท าใหเ้ราสับสนไง แต่ถา้เราพุทโธไวท่ี้นัน่ พุทโธไวท่ี้น่ี น่ี
เรายา้ยไปยา้ยมา เวลาค าท่ีสองบอกว่าถูก ท าไมค าท่ีสามบอกว่าไม่สมควรล่ะ? ไม่สมควร
คือว่ามนัจะเป็นทางเสียหายไง มนัจะเป็นทางเสียหาย มนัจะเป็นทางท่ีว่าต่อไปจะจบัตน้
ชนปลายอะไรไม่ไดเ้ลย แลว้ต่อไปเราจะควบคุมไดอ้ยา่งไร  

 ฉะนั้น จิตมนัเป็นไดห้ลากหลาย เป็นไดห้ลายอยา่ง ใช่ มนัเป็นไดอ้ยา่งนั้นจริงๆ 
แต่ถา้ผลของมนัท่ีเราท ามนัเป็นไดห้ลายๆ อยา่ง แต่เราก็ตอ้งการใหก้ลบัสู่ตวัมนัเอง 
กลบัมาสู่ความสงบไง กลบัมาสู่ตวัมนัเอง ถา้กลบัมาสู่ตวัมนัเองแลว้ จิตสงบแลว้ ถา้
ฝึกหดัใชปั้ญญานัน่อีกเร่ืองหน่ึง เวลาใชปั้ญญานัน่อีกเร่ืองหน่ึงนะ แต่ถา้ใชปั้ญญาอบรม
สมาธิสิ ใชปั้ญญาอบรมสมาธิมนัก็อีกเร่ืองหน่ึง มนัใชปั้ญญาไป  
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 แต่น่ีมนัเป็นพุทโธ พุทโธ ปัญญาอบรมสมาธิ พอมนัใชเ้หตุใชผ้ลพิจารณากนั 
ต่อรองกบัจิตจนจิตมนัปล่อย แลว้ท าอยา่งไรต่อไป ก็พุทโธไง พอจิตมนัปล่อยแลว้ มนั
พุทโธมนัเป็นค าบริกรรมท่ีจิตมนัจะต่อเน่ืองกนัไปได ้ คือมนัส่งต่อไง จากปัญญาอบรม
สมาธิ มนัใชปั้ญญาจนมนัหยดุ หยดุแลว้มนัยงัไม่ละเอียดใช่ไหม มนันึกพุทโธไดเ้ราก็
พุทโธต่อเน่ืองกนัไปไง แต่ถา้พุทโธไปอยูต่ามแขน ตามขามนัจะท าใหไ้ขวเ้ขว เรา
กลบัมาท่ีน่ี ถา้กลบัมาท่ีน่ีมนัจะกลบัมาท าของเรา  

 ฉะนั้น ส่ิงท่ีว่าเขายา้ยได ้อะไรได ้ ไม่เอา ไม่เอา บางอยา่งเราท าแลว้ถา้มนัไม่เสีย
น่ีได ้บางอยา่งมนัไปแลว้มนัเส่ียง เราไม่ควรท า ฉะนั้น เขาถามวา่ 

 ถาม   :   ถา้ผมควรท าอยา่งไรต่อไป ขอใหห้ลวงพ่อช่วยแนะน าดว้ย  

 ตอบ   :   เราก็บอกว่าถา้เราปฏิบติัตามความเป็นจริงนะ เราจะมีภมิู เราจะมีภมิู
ความรู้ ถา้เราจะมีความรู้ ส่ิงท่ีกิเลสมนัสร้างมา กิเลสมนัมาต่อรองกบัใจจะใหเ้รา
ผดิพลาด ถา้เรามีภมิูเราจะมีภมิู เราจะมีภมิูเราแยกได ้อะไรควร ไม่ควรเพราะเรามีภมิู แต่
ถา้เราไม่มีภมิู กิเลสมนัมีภมิูเหนือกว่า ก็เลยท าใหเ้ราสับสนไง น่ีเราฝึกหดัของเราให ้ ให้
เรามีภมิู ถา้มีภมิูมนัก็เป็นความจริงข้ึนมาได ้ถา้เป็นประโยชน์กบัเรานะ  

 ฉะนั้น มนัขอ้ต่อไป ขอ้ ๑๖๖๙. เนาะ 

 ถาม   :   ขอ้ ๑๖๖๙. เร่ือง "ปัญญาอบรมสมาธิ" 

 กราบเรียนหลวงพ่อ ลูกอาศยัอยูต่่างประเทศ ไม่มีครูอาจารยส์ั่งสอน ไดแ้ต่ฟัง
หลวงพ่อเทศน์ทุกวนั ระหว่างท่ีฟังก็จะเดินจงกรมไปดว้ย ปัญหาของลูกคือเดินไป คิดไป
อยูต่ลอดเวลา จิตมนัฟุ้งตลอด ถา้เป็นความคิดเลก็ๆ นอ้ยๆ เช่นวนัน้ีจะกินอะไรดี ลูกกจ็ะ
ดึงกลบัมาท่ีพุทโธถูกตอ้งไหมคะ แต่ถา้เป็นความคิดท่ีแรงกว่านั้นเช่นเกลียดคนๆ หน่ึงก็
นึกแต่ความเลวของเขา เม่ือดึงกลบัมาท่ีพทุโธมนัเอาไม่อยูค่่ะ ตอ้งใชธ้รรมะเขา้เตือน
ตวัเอง เช่นกรรมของใครก็เป็นของคนๆ นั้น ถา้ไม่หยดุคิดอีกก็หาธรรมะมาเตือนตวัเอง
อีก ถูกตอ้งหรือเปล่าคะ 

 หลวงพ่อบอกใหต้ามความคิดไป ลูกไม่เขา้ใจค่ะ ลูกเขา้ใจว่าถา้จิตคิดก็ปล่อยให้
มนัคิดไป แต่ก็ใหรู้้ว่า อ๋อ คิดอีกแลว้หรือคะ สรุปมี ๓ ค าถาม  
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 ๑. ถา้จิตคิดเลก็ๆ นอ้ยๆ ใหดึ้งมาท่ีพุทโธถูกไหมคะ 

 ๒. ถา้คิดแรงกว่านั้นใชธ้รรมะช่วยเขา้เตือนถูกตอ้งไหม เป็นปัญญาอบรมสมาธิ
ไหม 

 ๓. หลวงพ่อช่วยอธิบายการตามความคิด ยกตวัอยา่งใหล้กูเขา้ใจง่ายๆ ดว้ยค่ะ 
เพราะลูกโง่เขลา 

 (น่ีพดูถึงค าถามนะ)  

 ถาม   :   ขอ้ ๑. ถา้จิตคิดเลก็ๆ นอ้ยๆ ดึงมาท่ีพุทโธถูกไหมคะ  

 ตอบ   :    ก็ตวัเองก็บอกว่าตวัเองท าไดแ้ลว้ไง ตวัเองคิดเลก็ๆ นอ้ยๆ ดึงกลบัมา
พุทโธ ก็ตวัเองท าจบแลว้ยงัมาถามหลวงพ่ออีก กินขา้วอ่ิมแลว้ก็มาถามหลวงพ่อ ขา้ว
อร่อยไหม? ก็เอง็กินแลว้ ก็อร่อย ไม่อร่อยเอง็ก็รู้แลว้ไง ฉะนั้น ค าวา่คิดเลก็ๆ นอ้ยๆ 
กิเลสมนัแค่ตวัเลก็ๆ เป็นหลานมนั เป็นทารกเราก็ชนะมนั แต่พอมนัคิดแรงมนัเป็นวยัรุ่น 
สู้มนัไม่ไหวแลว้ ถา้มนัเป็นทารกมนัไม่มีก าลงันะเราก็ควบคุมมนัได ้แต่พอมนัเป็นวยัรุ่น
ข้ึนมามนัควบคุมไม่ไดแ้ลว้ เด๋ียวไปเจอพ่อมนั มนัยิง่ยุง่ใหญ่เลย ยิง่ไปเจอปู่ มนัไปไหน
ไม่รอดเลยล่ะ 

 ฉะนั้น ถา้มนัคิดเลก็ๆ นอ้ยๆ ใช่ เราควบคุมใจไดก้็ดีแลว้ล่ะ เราคิดเลก็ๆ นอ้ยๆ 
เราก็ใชพุ้ทโธ ถา้พุทโธหยดุไดก้็คือหยดุ แต่เราจะบอกว่าอยา่งน้ีนะ เวลาถา้สติมนัดี 
สมาธิดีมนัก็หยดุได ้แต่ถา้สติไม่ดีนะ คิดเลก็ๆ นอ้ยๆ มนัก็ไปนะ ถา้เราอ่อนแอความคิด
มนัฉุดกระชากลากไป แต่ถา้เรามีสติปัญญา ความคิดเลก็ๆ นอ้ยๆ พุทโธมนัก็หยดุ แต่ถา้
ไม่ไดห้รือใชปั้ญญาอบรมสมาธิ น่ีถา้มนัคิดแรงๆ ก็ใชธ้รรมะ ธรรมะนัน่ล่ะคือปัญญา
อบรมสมาธิ ท่ีเราคิดธรรมะนัน่ล่ะคือปัญญา ปัญญาก็ตรึกในธรรมขององคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ น่ีปัญญาอบรมสมาธิ  

 ถาม   :   เราคิดถา้แรงๆ กใ็ชธ้รรมะช่วยเตือนถูกตอ้งไหมคะ เป็นปัญญาอบรม
สมาธิไหมคะ 

 ตอบ   :   ใช่มนัเป็นปัญญาอบรมสมาธิ มนัเป็นปัญญาพิจารณาความถกู ผดิไง 
พิจารณาของเราว่าอะไรถูก อะไรผดิ อะไรควร ไม่ควร เพราะเราเป็นคนเลือกเอง เราเป็น
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คนเลือกเอง เราเป็นคนจดัการของเราเอง ชีวิตของเรา เราก็ตอ้งดูแลเอง ถูกตอ้ง ฉะนั้น 
เราก็ฝึกหดัภาวนาของเราไป เห็นไหม ฝึกหดัภาวนาเพื่อใหจิ้ตใจเราเขม้แขง็ ใหจิ้ตใจเรา
มีวุฒิภาวะ เราเกิดมาเป็นมนุษย ์ เราเกิดมาพบพุทธศาสนาเราควรจะไดศี้ล ไดธ้รรม น่ี
เวลาพระเขาบอกสมบติัของพระคืออตัตสมบติั คือศีล สมาธิ ปัญญา น่ีเราเป็นฆราวาส 
เราประพฤติปฏิบติัของเราข้ึนมา เราก็ควรไดมี้ทรัพยส์มบติัติดตวัติดใจของเราไป ถา้เรา
มีทรัพยติ์ดใจของเราไปเราก็ฝึกหดั เรามีสติ สติมนัจะติดใจของเราไป มีสมาธิ มีปัญญา
มนัก็จะติดหวัใจของเราไป  

 เราแสวงหาทรัพยส์มบติัของเรา แลว้เราฝึกหดัเราเป็นของเราเอง คนอ่ืนเขาศึกษา
ธรรมะแลว้เขาไม่ไดฝึ้กหดั เขาก็ไดแ้ต่สุตมยปัญญาคือการศึกษาใคร่ครวญ แต่เราปฏิบติั
ของเราน่ีเราไดห้ลกัไดเ้กณฑ ์ เราไดป้ระสบการณ์ คิดเลก็ๆ นอ้ยๆ พุทโธมนัก็หยดุ เวลา
คิดแรงๆ เราใชธ้รรมะมาเยยีวยามนัก็หยดุ เราไดเ้น้ือหาสาระไง เราไดอ้ตัตสมบติั สมบติั
คือประสบการณ์ของใจ ใจมนัมีประสบการณ์ตามความเป็นจริงมนัเป็นสมบติัของเรา 
มนัเป็นว่าเราจะมีภมิูๆ เรามีภมิูปัญญาของเรา 

 ฉะนั้น ขอ้ท่ี ๓. 

 ถาม    :    ๓. หลวงพ่อช่วยอธิบายการตามความคิด ยกตวัอยา่งใหล้กูเขา้ใจดว้ย
ค่ะ 

 ตอบ   :   การตามความคิด เวลามีความคิด เห็นไหม ความคิด คนเราส่วนใหญ่
แลว้มนัขาดสติ เวลาคิดเรากคิ็ดเลย โกรธเขามาก คิดร้อยแปดพนัเกา้ คิดแลว้ก็ไม่รู้จะท า
อยา่งไร ถา้คนมีสติ เอะ๊ เราคิดมนัไม่ดี เราคิดมนัไม่ดี ถา้คนมีสตินะ บางคนวุฒิภาวะไม่
เหมือนกนัไง บางคนคิดแลว้ คิดแลว้มีแต่ความทุกข ์ ไปหาพระดีกว่า ตอ้งใหพ้ระจดัการ 
ความคิดมนัทุกขม์ากเลย ไปหาพระ น่ีหนูคิดมากเลย ท าอยา่งไรคะ หนูคิดมาก น่ีเขากไ็ป
หาพระ เพราะวา่วุฒิภาวะของเขา แต่ถา้เรามีวุฒิภาวะของเรา เราฝึกหดั เรามีความคิด เรา
ยงัมีคิดธรรมะ คิดเหตุคิดผลมาต่อสู้กบัมนัได ้น่ีความคิด 

 ฉะนั้น หลวงพ่อช่วยอธิบายถึงว่าตามความคิด ตามความคิดน่ีเวลามนัคิดแรงๆ 
เวลาเรามีสติมนัก็ท  าได ้ คนเราเวลาแขง็แรงท าอะไรก็ได ้ แต่เวลามนัชราภาพ มนัต่างๆ 
แลว้มนัท าอะไรยากข้ึนเร่ือยๆ น่ีก็เหมือนกนั เวลาจิตใจท่ีเวลาเราคิดแรงๆ เราใชธ้รรมะ
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มายบัย ั้งไดใ้ช่ไหม แต่เวลามนัคิดแรงกว่าน้ี ไปเจอพ่อ เจอแม่มนั เด๋ียวมนัคิดจนหอบเลย
นะ คิดจนว่าเราจะไปกบัมนั ตอนนั้นความคิดท่ีมนัรุนแรงกว่า เราตามมนัไปดว้ยสติ 
เหมือนววั เหมือนควาย ววั ควายท่ีมนัมีก าลงัมาก เห็นไหม มนัจะวิ่งเราจบัเชือกไวต้าม
มนัไป ใหม้นัวิ่งจนมนัหมดแรงเลย แลว้เราค่อยดึงมนักลบั 

 น่ีก็เหมือนกนั ตามความคิดไป เวลาความคิดท่ีมนัรุนแรง ความคิด เห็นไหม 
ความคิดท่ีมนัรุนแรง แต่เราตามไปนะ ตามความคิดมนัไม่มีพฤติกรรมการกระท าของ
ร่างกายนะ เวลาตามความคิดไป เพราะความคิดน่ีมนัร้อยแปดเลย เราตามความคิดไป
ดว้ยสติ เด๋ียวมนัก็ตอ้งหยดุ เหมือนววั เหมือนควาย ววั ควายนะ ดูชา้งสิ ชา้งมีก าลงัขนาด
ไหนนะใหม้นัไปเถอะ ถึงท่ีสุดแลว้มนัตอ้งหยดุ มนัไม่มีอาหารกินมนัตอ้งหยดุ  

 น่ีก็เหมือนกนั ถา้เราตามความคิดไป ความคิด ความคิดถา้มนัแรงๆ ความคิด เห็น
ไหม ถา้เราเอาไม่อยูไ่ง ถา้ความคิดแรงๆ เราใชธ้รรมะมนัยงัหยดุใช่ไหม แต่ถา้ความคิดท่ี
มนัแรงๆ เราเอาไม่อยูใ่ช่ไหม น่ีเรามีสติ เรามีสติตามมนัไป ตามมนัไป ตามรู้ ตามเห็น 
ตามมนัไป รู้เท่ารู้ทนั รู้แจง้แทงตลอด ตามรู้ ตามเห็น ตามรู้ ตามเห็นคือว่า รักษาไวไ้ง
ไม่ใหม้นัไปท า ถา้ไม่ตามรู้ ตามเห็นมนัจะไปท า ไปท าสร้างเวรสร้างกรรม ตามรู้ ตาม
เห็นมนั ถา้ตามรู้ ตามเห็นมนัไม่ท า ถา้ถึงเวลามนัหยดุมนัพกัเรายงัไม่ชนะมนั แต่ถา้เรา
ตามบ่อยๆ เขา้มนัรู้เท่า รู้ทนั รู้เท่าทนัมนัรู้เท่าแลว้ รู้เท่าคือมีก าลงัยบัย ั้งไดแ้ลว้ รู้แจง้แทง
ตลอดคือจบไง  

 มนัก็คือปัญญาอบรมสมาธิน่ีแหละ มนัก็คือปัญญาอบรมสมาธิ แต่ว่าตาม
ความคิดไป ค าวา่ตามความคิดไปเพราะถา้ความคิดท่ีมนัแรงๆ นะเราจะมีสติปัญญาตาม
ไป คือรักษาใจเราไวไ้ด ้ คือยงัรักษาความเป็นมนุษยข์องเราอยู ่ ไม่เป็นมนุสสเดรัจฉาโน 
ไม่เป็นมนุษยเ์ดรัจฉานไง คือตวัเป็นมนุษยใ์จเป็นสัตว ์ แต่ถา้เราตามไปๆ ดึงจากความ
เป็นเดรัจฉานใหเ้ป็นมนุสสเทโว ใหก้ายน้ีเป็นมนุษย ์ แต่จิตใจเป็นเทวดา เป็นเทวดาดว้ย
สติ ดว้ยปัญญา ตามมนัไปๆ แลว้เปล่ียนแปลงมนัดว้ยสติ ดว้ยปัญญา อบรม ตามมนัไป
แลว้เปล่ียนแปลงอบรมใหม้นัพฒันา ใหม้นัดีข้ึน จากมนุสสเดรัจฉาโนเป็นมนุสสเทโว 
เปล่ียนแปลงมนัๆ ดว้ยสติปัญญาของเรา เปล่ียนแปลงมนัได ้

 น่ีก็เหมือนกนั เปล่ียนแปลงน่ีปัญญาอบรมสมาธินะ ยงัไม่เขา้อริยสัจอะไรเลย ถา้
เขา้อริยสัจจิตมนัสงบแลว้มนัจะไปเห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิตตามความเป็นจริง ทุกข ์
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เหตุใหเ้กิดทุกข ์ ทุกขด์บั วิธีการดบัทุกข ์ น่ีทุกข ์ เหตุใหเ้กิดทุกขม์นัจะเห็นเหตุ แลว้ใช้
มรรคดบั น่ีวิธีการดบัทุกข ์ มรรคคือวิธีการดบัทุกข ์ นิโรธคือดบัทุกข ์ ทุกข ์ เหตุใหเ้กิด
ทุกข ์ทุกขด์บั วิธีการดบัทุกข ์ 

 วิธีการดบัทุกข ์ นิโรธคือดบัทุกข ์ น่ีเวลามนัใชม้รรคของมนั เวลาวิธีการดบัทุกข ์
มรรคมนัจะใคร่ครวญ มรรคมนัจะใคร่ครวญไดต่้อเม่ือท าความสงบของใจก่อน จิตสงบ 
ถา้จิตสงบไม่มีมรรค เพราะจิตไม่สงบไม่มีภวาสวะ ไม่มีสมถกรรมฐาน ฐานท่ีตั้งแห่งการ
งาน มนัจะเกิดท่ีไหนล่ะ? น่ีถา้จิตมนัสงบมนัมีภวาสวะ เพราะว่ามโนวิญญาณ ภวาสวะ
มนัเป็นภพ แลว้มนัเกิดปัญญา เกิดมรรค เกิดมรรคท่ีไหน? เกิดมรรคบนภวาสวะ เกิดบน
ภพ บนสถานท่ี บนส่ิงท่ีกิเลสมนัอยู ่น่ีแลว้มนัมีสมาธิ มนัเป็นสัมมาสมาธิ มีมรรค ๘  

 น่ีวิธีการดบัทุกข์ๆ  คือมรรค ศาสนาไหนไม่มีมรรค ศาสนานั้นไม่มีผล แต่ถา้เรามี
มรรค มีผลของเรา น่ีสร้างความเป็นจริงข้ึนมาเราจะมีภมิู มีภมิู มีภมิูคือมีก าลงั มี
พละก าลงัของจิต จิตจะมีภมิู จิตจะมีก าลงั จิตจะสามารถควบคุมดูแลตวัเองได ้ จิตจะ
พฒันาการข้ึนมาได ้ แลว้ถา้มีมรรค มีผลข้ึนมามนัจะสร้างคุณธรรม ผูใ้ดเห็นธรรม ผูน้ั้น
เห็นตถาคต เอวงั 

 


