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ถาม-ตอบ ปัญหาธรรม วนัที่ ๒๘ กุมภาพนัธ ์๒๕๕๘ 
ณ วดัป่าสนัติพทุธาราม (วดัป่าเขาแดงใหญ่) ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 

 
 

 ถาม   :   ขอ้ ๑๗๐๕. เร่ือง "สัมมาสมาธิ" 

 กราบเทา้หลวงพ่อ ผมมีค าถามขอรบกวนเมตตาหลวงพ่อดงัน้ีครับ  

 ๑. รบกวนช่วยช้ีทางวิธีการปฏิบติัสัมมาสมาธิท่ีถูกตอ้งส าหรับคนท างานทัว่ไป 
ซ่ึงมีเวลาปฏิบติัธรรมไดใ้นช่วงเวลากลางคืน (ผมมีครอบครัวตอ้งรอใหลู้กเขา้นอนก่อน
จึงจะสามารถสวดมนตแ์ละนัง่สมาธิไดค้รับ)  

 ๒. เวลาท่ีขบัรถไปกลบัจากท่ีท างาน การฟังธรรมะของหลวงพ่อในรถ ถือเป็น
การปฏิบติัธรรมใช่ไหมครับ และบางคร้ังเม่ือฟังธรรมะของหลวงพ่อเสร็จ ขบัรถไปก็
สวดมนตไ์ป ท่องอิติปิโสฯ ไปเร่ือยๆ ครับ อยา่งน้ีควรท าหรือไม่ครับ เน่ืองจากไม่มีเวลา
ครับ เลยคิดว่าเวลาท่ีขบัรถควรท าอะไรท่ีดีบา้งเพื่อไม่ใหว้นัเวลาผา่นไปสูญเปล่าครับ  

 ๓. เวลานัง่สมาธิบางคร้ังท่องพุทโธ แต่ถา้จิตไม่น่ิงก็จะสวดมนตอิ์ติปิโสฯ ไป
เร่ือยๆ อยา่งน้ีถูกตอ้งไหมครับ  

 ๔. ไดฟั้งถาม-ตอบปัญหาธรรม ถา้นัง่สมาธิและฟังธรรมะท่ีหลวงพ่อเทศน์ไป
ดว้ย นัง่หลบัตาฟังเสียงธรรมไป พิจารณาตามเสียงธรรมไป สามารถท าใหเ้กิดสมาธิได้
ใช่ไหมครับ 

 กราบเรียนถามหลวงพ่อเพียงเท่าน้ีครับ 

 ตอบ   :   น่ีเขาถามถึงสมัมาสมาธิ การท าความถกูตอ้งดีงาม ถา้เป็นสมาธิกใ็หม้นั
ถูกตอ้งดีงาม สัมมาสมาธิ ค  าว่าท  าสัมมาสมาธินะ น่ีเวลาเราประพฤติปฏิบติั ถา้เรามี
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สติสัมปชญัญะเราก็อยากไดส่ิ้งท่ีถูกตอ้งชอบธรรม เห็นไหม เวลาองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้เวลาท่านตรัสรู้ท่านใชค้  าว่าตรัสรู้เองโดยชอบ  

 เวลาครูบาอาจารย ์ หลวงปู่ มัน่ ครูบาอาจารยข์องเราท่านบรรลุธรรมโดยชอบ 
ท่านบรรลุธรรมโดยชอบ ถา้มนัชอบธรรม ความชอบ ความชอบธรรมกบัความไม่ชอบ
ธรรม ถา้ความไม่ชอบธรรมคือของปลอม ความไม่ชอบธรรมมนัอยูช่ ัว่คราว ความไม่
ชอบธรรมมนัส่ิงท่ีพิสูจน์ไดว้่ามนัตอ้งเหลวไหลไป มนัตอ้งจางไป เพราะมนัไม่ชอบ
ธรรม เพราะมนัไม่ชอบธรรมมนัถึงมีลบัลมคมในไง แต่ถา้เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัม
พุทธเจา้ตรัสรู้เองโดยชอบ โดยชอบนะความชอบธรรม  

 ฉะนั้น เวลาเราประพฤติปฏิบติัเราก็บอกว่าเราอยากท าสัมมาสมาธิ แต่เราก็
ตอ้งการความชอบธรรม ความถูกตอ้งดีงาม แลว้ท าอยา่งไรถึงจะเป็นท าสมาธิท่ีเป็น
สัมมาสมาธิถกูตอ้งล่ะ? เราตอ้งมาท าความเขา้ใจของสังคมไทยก่อน ถา้สังคมไทยนะ ดูสิ
ดูสังคมชาวพุทธเถรวาทดว้ยกนั ดูในพม่า ในลงักา เวลาเขาอยูบ่า้นอยูเ่รือนนะ ถา้ถือเป็น
โบราณเขาไม่เอาพระเขา้บา้นไง เวลาออกจากบา้นไปท างานเขาก็แวะวดั แลว้แวะวดั
เสร็จแลว้เขาก็เขา้ไปในวดัไปกราบพระประธาน กราบพระเสร็จแลว้เขาก็ออกไปท างาน 
พอท างาน เขาท างานจบแลว้นะเวลาเขาจะกลบับา้นเขาก็แวะวดั เขากราบพระ กราบพระ
เสร็จแลว้เขาก็กลบับา้นเขา เขาใกลชิ้ดกบัศาสนา เขาใกลชิ้ดดว้ยหวัใจไง  

 แต่ของเรา เราไปวดัไปท าไม ตอนน้ีไปวดันะตอ้งมีเคร่ืองสังฆทาน ตอ้งมีอะไร
ร้อยแปดเลย ในพม่าเศรษฐกิจเขาไม่ดี เศรษฐกิจเขาไม่ดีเขาไม่ตอ้งแสวงหาขนาดนั้น 
เวลาเขาผกูพนักบัศาสนาเขาผกูพนัดว้ยหวัใจของเขา เวลาเขาไปกราบพระ ค าว่าไปกราบ
พระ น่ีไปกราบพระเขา้ไปดว้ยความสงบเสง่ียม เขาไปกราบเสร็จ กราบเสร็จถา้คนมีเวลา
เขานัง่สมาธิ ถา้เขาไม่นัง่สมาธิเขาก็กลบับา้นเขา ดูสิเขาไปผกูพนัดว้ยหวัใจไง  

 น่ีพดูถึงนะ แต่เวลาในเมืองไทยเราไปวดัไปท าไม? ไปวดัเขา้ไปมหรสพสมโภช
กระจายเสียงเลย ตูน้ั้นๆ โอโ้ฮ หาเงินกนัเต็มท่ีเลย คนก็เลยไม่เขา้วดัเลย เพราะเขาเขา้วดั
แลว้เขาไม่รู้ว่าไปบา้นแลว้เขาจะเอาอะไรไปกิน น่ีถวายวดัหมดแลว้ท่ีบา้นไม่มีจะกิน แต่
ถา้เป็นพม่า เป็นลงักาเขาไปวดันะเขากราบแลว้ก็กลบั พอเขากราบนะ เขากราบนัน่ล่ะ
หวัใจของเขา เขากราบดว้ยใจนะ ถา้เขากราบหวัใจของเขา เขาเขา้วดัข้ึนมาดว้ยความช่ืน
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ใจ ดว้ยความอบอุ่นใจของเขา เขามีท่ีพึ่งในใจของเขา แลว้เขาก็กลบับา้นเขาไป เขาท า
สัมมาอาชีวะของเขา  

 แต่ไอข้องเราไปวดั ไปวดัมนัเหมือนกบัไปแบบธุรกิจ ไปแบบเขา้ผบั เขาตอ้งมี
คนเชียร์แขก พอมีคนเชียร์แขกเสร็จแลว้ตอ้งมีคนแบบว่าหนา้มา้จะใหเ้ปิดขวดเหลา้ เปิด
เยอะๆ ยิง่เปิดเขายิง่ไดเ้ปอร์เซ็นต ์มนัไปหมดเลย น่ีเราเปรียบเทียบใหเ้ห็นนะ เพราะเราก็
เป็นพระไทยนะ เราก็สังคมไทยนะ น่ีเราก็เป็นพระไทย เพราะอยูใ่ตก้ฎของสงฆ ์ 

 ฉะนั้น เพียงแต่ว่า เราจะบอกว่าถา้การปฏิบติัสมาธิใหถู้กตอ้ง การปฏิบติัสมาธิ
ถูกตอ้ง ท าสมาธิเขายงัท าสมาธิกนัไม่ได ้ ถา้ท าสมาธิกนัไม่ได ้ น้ีออกตวัก่อนนะ ท่ีพดูน้ี
ไม่ไดเ้สียดสี ไม่ไดพ้ดูกระทบผูถ้ามนะ เพราะว่าผูถ้ามเป็นชาวพุทธเหมือนกนั เป็น
บริษทั ๔ อุบาสก อุบาสก อุบาสิกาเป็นเจา้ของศาสนา แต่เรามาพดูกนัถึงปัญหาของ
สังคม ปัญหาความเขา้ใจในเร่ืองศาสนา เพราะในเร่ืองศาสนาแลว้เราจะไดมี้เป้าหมาย
เดินไปไดถู้กตอ้ง  

 ฉะนั้น เวลาบอกว่าเราปฏิบติัสมาธิเป็นสัมมาสมาธิ เราน่ีเป็นคนพดูเอง ท่ีเขาบอก
ว่าเขาท าสมาธิกนัๆ เราบอกว่าองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ไม่ไดส้อนเร่ืองการท า
สมาธิ องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้สอนใหบ้รรลุธรรม สอนเร่ืองสัจธรรม สอนเร่ือง
อริยสัจ ใชส้ติ ใชส้มาธิ ใชปั้ญญา พยายามช าระลา้งกิเลส พยายามช าระลา้งจนส ารอก
คายกิเลสออกไป องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ท่านใหป้ฏิบติัธรรม ใหป้ฏิบติับูชา
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เวลาบรรลุธรรมเราบรรลุธรรมในหวัใจของเรา ผูใ้ด
เห็นธรรมผูน้ั้นเห็นตถาคต  

 องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ท่านไม่ไดส้อนท าสมาธิ แต่ท่านสอนความสุข 
สอนใหช้าวพุทธมีท่ีพึ่ง สอนใหช้าวพุทธมีท่ีเกาะ สอนใหช้าวพุทธมีหลกัใจ ทีน้ีมีหลกัใจ 
การประพฤติปฏิบติัในครูบาอาจารยท่์านถึงสอนว่ามีศีล มีสมาธิ มีปัญญา สมาธิเป็น
ทางผา่น สมาธิเป็นเคร่ืองอาศยั สมาธิเป็นท่ีพกัใจ แลว้สมาธิจะเกิดปัญญาต่อหนา้ไป 
ภาวนามยปัญญาเกิดจากขา้งหนา้ไป แต่พวกเราชาวพุทธสมยัปัจจุบนัน้ีเราสุขก่อนห่ามไง  

 เราบอกว่าเราเป็นชาวพุทธเรามีปัญญา เราเรียนปริยติัมา เราศึกษาธรรมและวินยั
ขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้มา แลว้บอกใชปั้ญญาๆ ของเราไปเลย แลว้ไม่ตอ้ง
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ท าสมาธิ สมาธิท าไปท าไมเป็นสมถะ สมาธิท าไปมนัไม่เกิดปัญญา แต่เวลาคนท่ีมีความ
เช่ือ อยา่งกรรมฐานเรามีความเช่ือตอ้งท าความสงบของใจ ท าความสงบของใจคือท า
สมาธิ ท าสมาธิ สมาธิเป็นท่ีพกัใจ ท าสมาธิใหจิ้ตใจมนัเขม้แขง็ ท าสมาธิแลว้เราจะยกใจ
ของเรา ยกใจของเราข้ึนสู่วิปัสสนา สู่วิปัสสนา อนัน้ีมนัเป็นทางถูกตอ้งชอบธรรม 

 ฉะนั้น พอบอกว่าท าสัมมาสมาธิ แลว้เขาบอกว่าพุทธศาสนาสอนเร่ืองสมาธิ แลว้
พอคนท าสมาธิ พอเราเร่ิมท าสมาธิ ไอค้นท่ีมีการศึกษามาบอกว่าพระพุทธเจา้ไม่ไดส้อน
สมาธิ เราไม่ตอ้งท าสัมมาสมาธิ เราจะใชปั้ญญาของเราไปเลย น่ีพดูถึงความเขา้ใจของ
สังคม ถา้สังคมเขา้ใจอยา่งนั้น แมแ้ต่สมาธิเขายงัไม่รู้จกั ถา้เขาไม่รู้จกัสมาธิ เพราะสมาธิ
มนัเป็นท่ีพกัใจ สมาธิ 

 น่ีสุขอ่ืนใดเท่ากบัจิตสงบไม่มี ถา้จิตสงบนะมนัมีความสุข ความสงบ ความระงบั
ในหวัใจ ตณัหาความทะยานอยากมนัแสดงออกไม่ได ้ ตณัหาความทะยานอยากมนั
พยายามจะแซงหนา้แซงหลงัหวัใจ ในเม่ือมนัแสดงตวัไม่ไดข้องเราก็มีความสุข ความสุข 
เห็นไหม ทุกขค์วรก าหนด แลว้สุขล่ะ? สุขน้ีเป็นท่ีพึ่งอาศยัใหใ้จมนัพฒันาข้ึนไป  

 ฉะนั้น สมาธิน้ีเป็นทางผา่น แต่เวลาสมาธิเป็นทางผา่น เวลาเราปฏิบติักนั คนท่ี
ปฏิบติัท าสมาธิเขายงัไม่รู้จกัสมาธิ เวลาเขาบอกสมาธิ สมาธิวา่งๆ สมาธิแบบว่ามนัปล่อย
วาง มนัปล่อยวางมนัก็ไม่มีสติ ปล่อยวางไม่มีใครควบคุมมนั เพราะสมาธิ ถา้เป็นครูบา
อาจารยข์องเรา เห็นไหม เวลาท าความสงบของใจเขา้มา แมแ้ต่จิตมนัส่งออก จิตเห็น
นิมิตท่านจะบอกว่าไม่ใหจิ้ตส่งออกเลย แลว้เวลาเป็นมิจฉาข้ึนไป มนัตกภวงัคไ์ป ท า
สมาธิมนัมีมิจฉาสมาธิ สมัมาสมาธิ แลว้เวลาท าสมาธิท่ีเป็นพวกไสยศาสตร์ เป็นพวก
เดียรถีย ์เวลาจิตมนัออกไป มนัไปคลุกเคลา้มนัก็เป็นอีกเร่ืองหน่ึง  

 ฉะนั้น เวลาหลวงปู่ มัน่ท่านพดูชดัเจนมาก จิตน้ีเป็นไดห้ลายหลากนกั เวลาคนคิด
ดี คนท่ีปรารถนาดี คนท่ีปรารถนาดี เขาปรารถนาดีเขาอยากจะช่วยสังคม เขาแบกโลก 
เขาทุ่มเททั้งชีวิตของเขาเลยนะคนคิดดี เห็นไหม เวลาคิดดีข้ึนไป ท าไปแลว้โดนสังคม
เขาเสียดสี โดนสังคมเขาติฉินนินทา เวลามนัคิดร้ายมนัก็ท  าของมนัไป แลว้เวลาจิตน้ีใน
ปัจจุบนั ในความคิดปกติมนัก็ยงัมีความคิดดี คิดร้ายของมนั แลว้เวลามนัภาวนามนั
เป็นไดห้ลายหลาก มนัเป็นมหศัจรรย ์มนัเป็นไดท้ั้งนั้นแหละ  
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 ฉะนั้น พอมนัเป็นไดท้ั้งนั้น เวลามนัคิด มนัจินตนาการมนัก็เป็นไปทั้งนั้นแหละ 
มนัเป็นอยา่งท่ีเขาว่านัน่ล่ะ แต่เวลาพดูพดูธรรมะนะ เวลาพดูพดูธรรมะ น้ีเราพดูถึงว่า
พื้นฐานของสังคมก่อน พื้นฐานของสังคมว่าสัมมาสมาธิ สัมมาสมาธิท่ีถูกตอ้งมนัเป็น
แบบใด แลว้เวลาเขาปฏิบติักนั หน่ึงมนัเป็นสมาธิไหม? ถา้มนัเป็นสมาธินะ แลว้ถา้มีครู
บาอาจารยน์ะ ถา้เป็นสมาธิแลว้จิตมนัสงบ จิตมนัตั้งมัน่ เขาเรียกมีทุน ถา้มีทุนแลว้ พอจิต
สงบแลว้จิตยกข้ึนวิปัสสนา เวลามนัออกใชปั้ญญา เห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรม
ตามความเป็นจริงน ้าตาไหล น ้าตาน่ีไหลพราก มนัเวิง้วา้ง  

 จิตเวลามนัภาวนาไปนะ เวลาใชปั้ญญาไปเหมือนมนัลอยไป คนเดินจงกรม
เหมือนไม่ไดเ้ดิน เหมือนมนัลอยไป มนัเบา มนัว่างไปหมด มนัเป็นความมหศัจรรยอ์ยา่ง
นั้นมนัเกิดข้ึน แต่ความมหศัจรรยเ์กิดข้ึนมนัก็ยงัไม่ใช่มนัก็เป็นแค่โสดาปัตติมรรค สกิทา
คามิมรรค อนาคามิมรรค อรหตัตมรรค มนัยงัไปอีกไกลเลย แต่มนัตอ้งมีครูบาอาจารยไ์ง 
น่ีเราพดูถึงพื้นฐานของสังคม แลว้พอสังคม ในป่าทุกป่ามนัจะมีตน้ไมเ้น้ือแขง็ ตน้ไม้
เบญจพรรณ มนัจะมีพวกหญา้ พวกวชัพืช  

 น่ีก็เหมือนกนั ในสังคมไทยเวลาเราประพฤติปฏิบติัเราจะมองใคร แลว้ใครจะ
บอกว่าความถกูตอ้งดีงาม ฉะนั้น ถา้ความถกูตอ้งดีงาม เราเอาส่ิงน้ีเราศึกษาไว ้ศึกษาแลว้
เก็บไวใ้นใจ แลว้เราจะเอาใจของเราประพฤติปฏิบติั เราจะเอาใจเราพิสูจน์ ผูใ้ดเห็นธรรม
ผูน้ั้นเห็นตถาคต ในการศึกษานะถา้คนมีสติ มีปัญญาพอสมควรแลว้ขวนขวายมนัศึกษา
ทนักนัได ้ ในการประพฤติปฏิบติัถา้เรามีเวล ่าเวลาของเรา แลว้เรามีอ  านาจวาสนาของเรา 
เราปฏิบติัเราทนัได ้เวลาทนัไดจ้ะรู้เลยว่าอาจารยท่ี์สอนถูกหรือผดิ  

 เราเองมนัเป็นปัจจตัตงั สัจจะมนัทา้ใหพ้ิสูจน์ สัจธรรมขององคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้รอใหพ้วกเราพสูิจน์ มนัรอใหเ้ราเขา้ไปพิสูจน์เลย ถา้เราท าไดจ้ริงเด๋ียว
มนัท าได ้ น่ีพดูถึงพื้นฐานของสังคมมนัเลย เวลาค าพดูมนัก็ดูถกูกนั เหยยีดหยามกนั ท า
ใหเ้ราก็ระแวง แต่ถา้เราท าความเป็นจริงนะเราวางไวใ้หห้มด แลว้เราจะท าความเป็นจริง
ของเรา จะเขา้ถึงค าถามไง 

 ถาม    :   ๑. รบกวนช่วยช้ีทางวิธีการปฏิบติัสัมมาสมาธิท่ีถกูตอ้งส าหรับ
คนท างานทัว่ไป ซ่ึงมีเวลาปฏิบติัธรรมช่วงในเวลากลางคืน  
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 ตอบ   :   ถา้เวลากลางคืน เวลาคนเรา เห็นไหม เวลาท างานมาแลว้มนัตอ้ง
พกัผอ่น เวลาเราก็แบ่งเวลาของเรา เร่ืองแบ่งเวลาหลวงตาท่านบอกบ่อย เวลาพวกเราชาว
พุทธจะไปวดัไปวาหรือจะปฏิบติัเราบอกว่ายงัไม่มีเวลา ท่านจะพดูใชค้  าน้ีนะ ท่านบอก
เวลาจะตายท าไมมนัมีเวลาล่ะ? คนนอนเวลามนัตายมนัตายไปเลย เวลาจะตายเราต่อรอง
เขาไม่ไดไ้ง แต่เวลาเราจะประพฤติปฏิบติัเราบอกว่าเราไม่มีเวลา  

 ท่านบอกว่าอยูท่ี่การแบ่งเวลาของเราเอง เห็นไหม เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พุทธเจา้ เทศน์ไวใ้นพระไตรปิฎกใหป้ระพฤติปฏิบติัทั้งวนั ถา้ไดพ้กัก็พกั เวลากลางคืน
ตั้งแต่หวัค ่าจน ๔ ทุ่ม นอน ๔ ทุ่มจนตี ๒ น่ีช่วงระหว่างกลางใหน้อน แลว้พอตี ๒ ใหลุ้ก
ข้ึนแลว้ภาวนาต่อเน่ืองไปจนสว่าง แลว้กลางวนัเราก็ภาวนาต่อเน่ืองไป ถา้ปฏิบติัอยา่งน้ี
เป็นปฏิบติัมาแบบความถูกตอ้งดีงาม  

 ฉะนั้น เวลากลางคืนเราก็แบ่งเวลาของเรา ถา้เราแบ่งเวลาของเรา ความ
รับผดิชอบ เราแบ่งเวลาของเรา เราก็ปฏิบติัของเรา เราแบ่งเวลา เสร็จแลว้เขาใหพ้กั นอน
พกั เชา้ข้ึนมาเราปฏิบติัได ้ เราปฏิบติัของเรา แลว้กลางวนัก็ไปท างาน ถา้ไปท างานนะเรา
มีศีลมีธรรมนะ หน่ึงครอบครัวของเรานะทั้งสามี ภรรยาก็ไวว้างใจกนั คนมีศีล มีธรรม
ในบา้นก็อบอุ่น เราไวใ้จกนั ท าส่ิงใดต่างคนก็ต่างไวใ้จกนั ไวใ้จกนัมนัก็ไม่ระแวงต่อกนั 
มนัปฏิบติั ส่ิงท่ีไดม้าเลย ส่ิงท่ีไดม้าคือครอบครัวมีความเช่ือถือไวว้างใจกนั ส่ิงน้ี แลว้ถา้
เรามีศีลใช่ไหม เรามีศีล การใชจ่้ายฟุ่มเฟือยมนัก็ไม่ฟุ่มเฟือย การแสวงหาไดม้ามนัก็
พอใชจ่้าย พอใชจ่้ายในชีวิตนะ แลว้มีเหลือเก็บออมไว ้ แลว้เราปฏิบติัของเราไป เพราะ
เราปฏิบติัน่ีเราปฏิบติัเพื่อความมัน่คงของชีวิต 

 ฉะนั้น จะท าอยา่งใดใหป้ฏิบติัเป็นสัมมา ค าว่าสัมมานะเราตั้งสติ เวลาบอก
ว่าอปัปนาสมาธิ อปัปนาสมาธิ ค  าบริกรรมพุทโธ พุทโธน่ีพุทธานุสติ ส่ิงน้ีมนัเป็นให้จิต
เกาะทั้งนั้นแหละ เราไม่ตอ้งไปเถียงว่าของใครผดิของใครถูกหรอก มนัอยูส่ติของคน
เขม้แขง็ สติของคนอ่อนไหว มนัก็จบัพุทโธ แลว้พุทโธพุทโธมนัก็ไม่ชดัเจน แต่คนท่ี
เขม้แขง็นะพุทโธ พุทโธ พุทโธ พุทโธจนมนัชดัของมนั ส่ิงน้ีมนัอยู่ท่ีอ  านาจวาสนาบารมี
ของจิตดวงนั้น  

 ฉะนั้น เราก็หายใจเขา้นึกพุท หายใจออกนึกโธ เราเกาะไว ้ แลว้ถา้มนัพุทโธ พุท
โธไปแลว้มนัจางไป น่ีสติอ่อน สติอ่อนเราก็กลบัมาพุทโธ กลบัมาสติชดัเจนมนัก็เกาะ
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นั้นไป ถา้มนัเกาะไปถา้มนัละเอียด ค าวา่ละเอียดนะพุทโธ พุทโธ พุทโธ หรือใชอ้ปัปนา
สมาธิหรือมรณานุสติส่ิงใดก็ได ้ เพราะถา้มนัพุทโธ พุทโธแลว้ เวลามนัปฏิบติัไปสัก
อาทิตย ์๒ อาทิตยพ์อมนัไม่ไดม้นัจะเกิดความสงสัยแลว้ เอะ๊ ของเรากบัพุทโธมนัถูกกนั
หรือเปล่า มนัจะพลิกแพลงแลว้  

 แต่ถา้เรามีอุบายไวก่้อนเลย เราพุทโธ พุทโธชดัเจนมาก ถา้มนัหลายอาทิตยข้ึ์น 
มนัไม่ดีข้ึน นึกถึงความตายก็มรณานุสติ ธมัโม สังโฆก าหนดลม เราอุบาย เรา
เปล่ียนแปลง เหมือนอาหารท่ีกินใหม่มนัก็สดช่ืน กินใหม่มนัก็อร่อย เรากินคุน้ชินมนัก็
ไม่ชอบ เราพุทโธ พุทโธ พุทโธไป ถา้มนัละเอียดเขา้มา มนัละเอียดเขา้มามีสติ มนัรู้
ชดัเจนตลอด สัมมาสมาธิเป็นแบบน้ี สัมมาสมาธิคือขณิกสมาธิเราท าถูกตอ้งใช่ไหม มนั
สบายใจแลว้มนัวางมา น่ีขณิกสมาธิ มนัยงัพุทโธได ้มนัยงัมีสติ มีปัญญาได ้แต่ถา้มนัไม่
เป็นสมาธิมนัเครียด มนัเครียด มนัฟุ้งซ่าน อนันั้นไม่เขา้สมาธิ น่ีมนัเครียด มนัฟุ้งซ่าน 
มนัคิดนอ้ยเน้ือต ่าใจ  

 ถา้คิดน่ีผูท้  าลายมนัแสดงตวัแลว้ กิเลสมนัแสดงตวัแลว้ แต่ถา้มนัพุทโธ พุทโธ 
พุทโธแลว้วบูหายไป น่ีมิจฉาสมาธิ มิจฉาสมาธิคือว่ามนัขาดสติ พุทโธ พุทโธ พุทโธ พุท
โธ แลว้เงียบไปเลย ถา้มิจฉาสมาธิแลว้คนไม่เขา้ใจก็คิดวา่น่ีเป็นสมาธิ แลว้มนัจะหนกั 
มนัจะตกมากข้ึน คือมนัจะลึกข้ึน เพราะว่ามนัเป็นทางท่ีผดิ เป็นทางท่ีผดิกิเลสมนัพาเรา
ออกนอกทาง พอกิเลสมนัพาออกนอกทาง ทางท่ีผดิ แต่มนัท าแลว้มนัไปลงทางผดิหมด 
เพราะมนัเปิดโล่งไวส้ าหรับทางท่ีผดิ แต่ทางท่ีถูก สัมมาสมาธิมนัไม่ค่อยเขา้มาทาง
สัมมาสมาธิ ถา้ไปทางท่ีผดิมนัไปง่ายเลย เพราะว่าความผดิมนัเป็นทางของกิเลสอยูแ่ลว้ 
เป็นทางของมารอยูแ่ลว้ มนัไปไดเ้ร่ือยๆ แต่เราเขา้ใจผดิไง เราเขา้ใจวา่เป็นความถูกตอ้ง 
แต่ความจริงนัน่ล่ะเป็นทางท่ีผดิ  

 น่ีมิจฉา แลว้เวลาเขาท ากนั เห็นไหม พอรู้ตวัทัว่พร้อมเขาบอกว่าเป็นปัญญา นัน่ก็
มิจฉา มิจฉาสมาธิคืออะไร? มิจฉาสมาธิคือมนัเขา้ไปคาอยูอ่ยา่งนั้น มนัเขา้ไปแลว้มนัอั้น
ตูอ้ยูอ่ยา่งนั้น มนัเป็นทางตนั มนัไปไหนไม่ได ้ มนัเหมือนจะว่าง ว่างๆๆ แต่มนัไม่
กา้วหนา้หรอก อยูแ่ค่นั้นแหละ แลว้พออยูแ่ค่นั้นแลว้มนัไปต่อไม่ได ้ พอไปต่อไม่ไดม้นั
ก็ไปแค่น้ี ไปว่างๆๆ แลว้พวกท่ีปฏิบติัอยา่งน้ี ๑๐ ปี ๒๐ ปี ๕๐๐ ปีก็อยู่อยา่งน้ีไม่ไปไหน
หรอกแค่น้ีแหละ แลว้ไดใ้ชปั้ญญาแลว้มนัติดไง  
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 ค าว่ามนัไปไม่ไดคื้อมนัติดแค่น้ี แต่ถา้เป็นสัมมาสมาธินะพุทโธ พุทโธ พุทโธมนั
ลึกลบัมหศัจรรย ์ พุทโธ พุทโธ พุทโธ พุทโธจนมนัละเอียดข้ึน ละเอียดข้ึนจนเรางง เรา
ไม่เคยรู้เคยเห็นมนัก็แปลกใจ แลว้ถา้พุทโธ พุทโธ พุทโธละเอียดข้ึนมาจนพุทโธจะไม่ได ้
ค  าว่าพุทโธจะไม่ไดน่ี้สติชดัเจนมากนะ พุทโธจะไม่ไดเ้ลย มนัพุทโธจะไม่ได ้ แลว้ถา้เรา
พยายามพุทโธของเรา ถา้พุทโธจะไม่ได ้ ถา้กิเลสมนัยนุะ พุทโธจะไม่ไดแ้ลว้นะ พุทโธ
จะหายไป นัน่แหละมนัจะลงภวงัค ์ พุทโธจนไม่ไดเ้ราก็มีสติพุทโธชดัๆๆ ไป มนัจะพุท
โธไม่ไดข้องมนัเอง พอไม่ไดข้องมนัเองลงสู่อปัปนาสมาธิ น่ีเป็นสัมมาทั้งหมดไง  

 แลว้พอลงสู่อปัปนาสมาธิ ๑ ชัว่โมง ๒ ชัว่โมง ๓ ชัว่โมงก็แลว้แต่เป็นบางเท่ียว 
บางคราวก็ไดช้ัว่โมงหน่ึง บางคราวก ็๒-๓ ชัว่โมง บางคราวก็หลายชัว่โมง แลว้มนัจะมี
ความรู้สึก น่ีเวลาเขา้ไปถึงอปัปนามนัสักแต่ว่ารู้ สติสมบรูณ์มาก แต่ แต่เป็นสติท่ีมนัตดั
ขาดจากอายตนะ มนัไม่ออกมารับรู้ ถึงใชค้  าว่าสกัแต่ว่ารู้ แต่รู้ชดัๆ ชดักว่าปกติน่ีอีก แลว้
มนัคลายตวัออกมา เพราะว่ามนัสักแต่วา่รู้มนัไปรู้เฉพาะตวัมนัเอง แลว้พอมนัคลายตวั
ออกมา มนัคลายตวัออกมารับรู้อายตนะ คือรับรู้ตา หู จมูก ลิ้น กายเพื่อสมัผสัรับรู้
ภายนอก  

 น่ีพอออกมารับรู้เขาเรียกวา่อุปจารสมาธิ เพราะการรับรู้มนัเห็นกาย เห็นเวทนา 
เห็นจิต เห็นธรรมไดต้ามความเป็นจริง พอออกมารับรู้สังเกตว่ามนัจะเสวย รับรู้คือเสวย
อารมณ์ เสวยความรู้สึก ความรู้สึกจิตน่ีมนัเป็นพลงังาน แลว้พอออกรับรู้น่ีความจริง น่ี
สัมมาสมาธิ แต่ไม่จ าเป็นตอ้งเขา้อปัปนาทุกเท่ียวๆ ไป ไม่จ าเป็นตอ้งเขา้อปัปนา หลวงตา 
หลวงปู่ มัน่ท่านบอกว่าคนท่ีเขา้ถึงอปัปนาสมาธิไดน่ี้นอ้ยมาก นอ้ยมาก นกัปฏิบติัท่ีเขา้ถึง
ตรงน้ีไดน้อ้ยมาก แลว้บางคนไม่เคยเขา้ถึงตรงน้ีเลย แค่อุปจารสมาธิมนัก็เป็นเร่ืองท่ีว่า
มหศัจรรยแ์ลว้ แต่ถา้เขา้ไปอปัปนานะ  

 น่ีพดูถึงสัมมาสมาธิไง แต่มิจฉาน่ีร้อยแปดพนัเกา้ มิจฉาน่ีพดูไม่จบเลย อยา่งไรก็
แลว้แต่มนัอธิบายไดห้มดแหละ เพราะจิตเป็นไดห้ลายหลากนกั ฉะนั้น บอกว่า 

 ถาม    :   รบกวนช่วยช้ีวิธีการปฏิบติัเป็นสัมมาสมาธิท่ีถูกตอ้งส าหรับคนท างาน
ทัว่ไป  
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 ตอบ   :   คนท างานทัว่ไป น่ีเราแบ่งเวลาแลว้ท างานไป ไม่ตอ้งไปกดดนัตวัเองว่า
เราปฏิบติัแลว้ตอ้งไดอ้ยา่งนั้น ตอ้งไดอ้ยา่งนั้น ไม่ใช่ การปฏิบติัธรรมหมายถึงว่าเราเป็น
คนดี เราเป็นมนุษยเ์รามีศีลมีธรรม เรามีพระพุทธศาสนาเป็นท่ีพึ่ง เรามีศาสนาเป็นท่ีพึ่ง 
เวลาเรามีความคิดส่ิงใดเราก็มาเทียบเคียงกบัค าสอนขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธ
เจา้ว่าควรท าหรือไม่ควรท า ถา้มนัเป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นท่ีถูกตอ้งควรท า  

 หลวงตาท่านใชค้  าว่าเหยยีบคนัเร่ง คือพอควรท าแลว้ตอ้งรีบขวนขวายท าให้
มากๆ ถา้มนัใชปั้ญญาของเราเทียบเคียงในความคิดของเราว่าไม่ควรท า เพราะมนัผดิศีล 
ผดิธรรมใหเ้หยยีบเบรกๆๆ เหยยีบเบรกไว ้เราชาวพุทธ เห็นไหม เราใชปั้ญญาอยา่งน้ี เรา
ปฏิบติัของเราไปอยา่งน้ี อยา่ไปกดดนัตวัเองว่าเราจะตอ้งไดส้ัมมาสมาธิ เราจะตอ้งได ้
มนัไดม้นัไดโ้ดยขอ้เทจ็จริง มนัไม่ใช่ไดด้ว้ยความอยากได ้ ไม่ใช่ไดว้่าเราปฏิบติัแลว้ตอ้ง
ได ้ไม่ใช่ว่าเราปฏิบติัแลว้เด๋ียวมนัจะมาเอง เราปฏิบติัไป  

 น่ีมนุษยเ์ราจะล่วงพน้ทุกขด์ว้ยความเพียร ความเพียร ความวิริยะ ความอุตสาหะ 
เรามีหนา้ท่ีท  าตรงน้ี เห็นไหม ธรรมทั้งหลายมาแต่เหตุ เราน่ีสามารถสร้างเหตุได ้ ใน
พระไตรปิฎกคือวิธีการ คือเหตุทั้งหมด แลว้เราก็ไปเทียบเคียงกบัเหตุนั้น ฉะนั้น เหตุนั้น
เราศึกษามาแลว้เป็นวิธีการ เป็นเหตุเราวางไว ้ แลว้เราท าใหเ้ป็นจริงข้ึนมาของเรา หนา้ท่ี
ของเราคือสร้างเหตุ น่ีมีเวลาเราก็ประพฤติปฏิบติัของเรา แต่อยา่กดดนัตวัเอง เพราะความ
กดดนัตวัเอง อยากได ้ แลว้พออยากไดแ้ลว้ตั้งเป้า พอตั้งเป้าแลว้ไม่ได ้ พอไม่ไดข้ึ้นมาน่ี
เลิกดีกวา่ มนัจะไปเสียผลประโยชน์ตรงนั้นไง ตอนถึงปฏิบติัแลว้เลิกดีกวา่ ชีวิตเราปกติ
มนัก็เวลาไม่มีอยูแ่ลว้ ชีวิตเราปกติมนักพ็ออยูไ่ดอ้ยูแ่ลว้ เราท าไมตอ้งมาบีบคั้นตวัเอง
มากขนาดนั้น  

 ค าว่าบีบคั้นตวัเองคือเราคดั เราดึงหวัใจเรามาใกลชิ้ดกบัองคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พุทธเจา้ ในธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกว่ากลัยาณมิตร คบบณัฑิต 
กลัยาณมิตรท่ีประเสริฐท่ีสุดคือองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ แลว้รองลงมาครูบา
อาจารยท่ี์มีคุณธรรม แต่ประเสริฐท่ีสุดคือองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ แลว้เราศึกษา
ธรรมะเราคบองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ คือจิตใจมนัคิดอยู ่ มนัฝักใฝ่อยู ่ มนัศึกษา
อยู ่มนัคน้ควา้อยูม่นัก็ใกลชิ้ด แลว้มนัจะมีส่ิงใดเราก็แยกแยะ เราก็เปรียบเทียบ  
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 น่ีเราปฏิบติัไม่กดดนัตวัเอง ปฏิบติัของเราไปอยา่งน้ีเพราะเราเป็นชาวพุทธ พอ
เป็นชาวพุทธแลว้เราจะบอกว่าโลกียะกบัโลกุตตระ โลกียะคือความเห็นของปุถุชน 
ปุถุชนคือความคิดอยา่งเรา ความเห็นอยา่งเรามนัก็มีความเห็นแบบน้ี แลว้เราไปศึกษา
ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้โลกุตตรธรรม ธรรมเหนือโลก เหนือกิเลส 
เหนือทุกอยา่ง แลว้คนท่ีประพฤติปฏิบติัไปถึงโลกุตตรธรรมท่านจะเขา้ใจของท่านได้
ชดัเจน แต่ของเราน่ีเราปฏิบติัดว้ยสามญัส านึก คือโลกทศัน์ของเรา คือโลกียปัญญา ถา้
โลกียปัญญาในหมู่ของโลกียะดว้ยกนัก็บอกว่าอยา่งนั้นถูก อยา่งน้ีผดิ ก็แยกแยะกนัไป 
แต่เวลาบอกเขาว่าอยา่ไปโตแ้ยง้  

 ค าว่าไปโตแ้ยง้มนัเสียเวลาเรา เวลาเราบอกอยา่โตแ้ยง้ แต่ถา้มาหาเรานะ ถา้เป็น
พวกท่ีว่าเขามีทิฐิของเขามาเราจะบอกว่าโยม เจบ็คอมากเลยน่ี พดูไม่ไดแ้ลว้ล่ะ โยม
กลบัไปเถอะ น่ีคือไล่ๆ ถา้มาแบบมิจฉามานะ มาแบบสีขา้งเขา้ถูนะ พอมาบอก โอ๋ย พดู
ไม่ไหวแลว้ อู๋ย จะตายแลว้ล่ะ ท าอยา่งไรจะหายล่ะ? ถา้โยมกลบัก็หายเด๋ียวน้ีเลย 
เสียเวลา แลว้เวลาถา้บางคนเขาแค่สงสัย เขาสงสัยแลว้เขายงัแสวงหาทางออกอยู ่ถา้อยา่ง
น้ี โอโ้ฮ เราเตม็ท่ีเลย เราอธิบายฉบัๆๆ เตม็ท่ีเลย เพราะว่าเขารับฟัง เขารับฟังดว้ยเหตุดว้ย
ผลเราจะอธิบายเตม็ท่ีเลย แต่ถา้เขาบอกว่าเขาคิดว่าเขาถูกอยูแ่ลว้ เพียงแต่ใหเ้รายอมรับว่า
เขาถูก เจบ็คอ พดูไม่ได ้พดูไม่ได ้แลว้ถา้จะพดูจริงๆ นะกบัพวกท่ีเขาจะมาถามปัญหา  

 ความจริงเราไม่ตอ้งพดูกบัพวกน้ีหรอก เพราะเวลาเราอยูก่บัหลวงปู่ เจ๊ียะ อยูก่บั
หลวงตามา ท่านอยูก่บัสังคมนกัปฏิบติัมา ลกูศิษยห์ลวงตานะสัญญา ธรรมศกัด์ิ ลกูศิษย์
หลวงตาเป็นหมออวย เกตุสิงห์ พวกน้ีเขานกัปฏิบติั เขาคน้ควา้มาทุกช่องทาง แลว้เขาไป
หาหลวงตา แลว้เวลาเขาพากนัไป เขาพาพวกผูน้ า ผูส้อนไปหาหลวงตา เขาคุยกนั
หมดแลว้ เวลาเขาคุยกนัเขาคุยผูส้อน เขาคุยอาจารย ์ เขาไม่คุยลูกศิษยห์รอก ทีน้ีพอคุย
แลว้ จบแลว้ อาจารยเ์วลาคุยกนัแลว้มนักจ็บ เพราะว่าเหตุผลเขาสู้ไม่ไดห้รอก เหตุผล 
เหตุและผลรวมลงเป็นธรรม บณัฑิตเขาคุยกนัมนัจบแลว้ แต่เวลาเขาออกไปอยูใ่นสังคม
แลว้เขากย็งัไปถือทิฐิอยา่งเดิมอยู่นัน่ล่ะ  

 ฉะนั้น เวลานกัปฏิบติับอกว่าเขารู้ เขาถกู เวลาคนท่ีเขามีปัญญา ปัญญาชนเขาไม่
คุยกบัเอง็หรอก เขาคุยกบัอาจารยข์องเอง็ เขาคุยกบัคนสอน หลวงปู่ มัน่ ก่อนท่ีท่าน
ประพฤติปฏิบติัท่านหาครูบาอาจารย ์ ท่านไปหมดแลว้พม่าน่ี ท่านไปศึกษามาหมดแลว้ 
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ชาติไหนท่านก็ไปศึกษา คนเรานะก าลงัทุกขย์าก คนป่วยมนัอยากหาหมอ หลวงปู่ เสาร์ 
หลวงปู่ มัน่ท่านไปมาทัว่ ท่านคน้ควา้มาหมดแลว้ นกัปราชญข์องเราไปดูมาหมดแลว้ 
แลว้เราน่ีปุถุชนคนหนา อยากจะมีวิชามาเพื่อจะไปโตแ้ยง้กบัพวกพุทโธ ก็ไปคน้ควา้มา 
ใครไปเก็บเอาหญา้แพรก ไปเก็บเอาเส้ียนเอาหนามมา แลว้ก็บอกว่าน่ีวิปัสสนา สติปัฏ
ฐาน ๔ ไปเก็บเอามาดว้ยวุฒิภาวะท่ีอ่อนดอ้ย ครูบาอาจารยข์องเราท่านไปดูแลมา
หมดแลว้  

 น่ีเราอยูก่บัครูบาอาจารยม์าอยา่งน้ี แลว้เราท าไมตอ้งไปพดูกบัไอพ้วกกระจอก
งอกง่อย กอูยากคุยกบัอาจารยพ์วกมึง อาจารยพ์วกมึงกปูราบมาหมดแลว้ ไอพ้วกมึงไม่
ตอ้งมาพดู เขาหลอกพวกมึงมา แลว้พวกมึงก็จะมากล่อมก ู ไร้สาระ น่ีเราพดูถึงปัญหา
ของสังคมก่อนไง เวลาเราปฏิบติัเราไม่ตอ้งไปแบกสังคมไง เราอยากมีความสุขใช่ไหม 
เราอยากจะเขา้ใจธรรมะใช่ไหม เราไม่ตอ้งปฏิบติัเพื่อใหส้ังคมยอมรับเรา พรหมจรรยน้ี์
เพื่อเรา พรหมจรรยน้ี์เพื่อหวัใจดวงน้ี หวัใจดวงน้ีมนัทุกขม์นัยากนะ เวลามนัทุกขม์นัยาก
ในใจ น่ีเราตอ้งการพรหมจรรยใ์จดวงน้ีนะ เราไม่ตอ้งการใหค้นอ่ืนมีพรหมจรรยแ์ลว้เรา
เท่ียวไปตบมือใหเ้ขา ไม่ใช่ เราอยากได ้เราอยากไดพ้รหมจรรยใ์นหวัใจของเรา  

 ฉะนั้น น่ีปฏิบติัอยา่กดดนัตวัเอง อยา่กดดนัตวัเอง แลว้กาลามสูตร อยา่เช่ือพวก
นั้นทั้งส้ิน อยา่เช่ือใครทั้งส้ิน อยา่เช่ือแมแ้ต่พระสงบ พระสงบพดูอะไรแลว้เอากลบัไป
คิด แลว้ใคร่ครวญดูจริงหรือไม่จริง แลว้ปฏิบติั แลว้ถา้มนัภาวนาแลว้ ปฏิบติัแลว้มนัดี
กว่าพระสงบ มาถามพระสงบไดเ้ลยว่าพดูทุกวนัๆ โกหกทุกวนัเลย กาลามสูตรอยา่เช่ือ น่ี
พดูถึงว่าท าอยา่งใดไง ท าอยา่งใดเราบอกวา่เวลาเราก าหนดพุทโธ ใชปั้ญญาอบรมสมาธิ
ท าของเรา  

 เขาบอกว่าเขามีครอบครัว ก่อนปฏิบติัตอ้งปฏิบติักลางคืนก็แบ่งเวลาเอา ตอ้งแบ่ง
เวลาแลว้เราปฏิบติั เพราะการปฏิบติัคือผลประโยชน์ของเรา เหมือนทานอาหาร ใครตกั
อาหารเขา้ปาก เขา้ไปในกระเพาะ นัน่ก็คืออาหารในกระเพาะเรา เราก าหนดพุทโธ พุทโธ 
พุทโธก็คือจิตเราก าหนด เราก าหนดอานาปานสติก็จิตเราเป็นคนก าหนด เราท าไดม้าก
ขนาดไหนก็จิตเราเป็นคนท า เราเป็นคนได ้ ใครจะพดูอยา่งไรเร่ืองของเขา แลว้ถา้จิตมนั
ลงแลว้ น่ีมนัจะเขา้ใจวา่สัมมาสมาธิอยา่งท่ีเราอธิบายแลว้  
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 ถาม  :   ๒. เวลาขบัรถกลบัจากท่ีท างานก็ฟังธรรมะของหลวงพ่อในรถ ถือเป็น
การปฏิบติัธรรมไหมครับ 

 ตอบ   :   เป็น เป็นการปฏิบติัธรรมนะ เห็นไหม องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้
ถามพระอานนท ์ระลึกถึงความตายก่ีหน น่ีเป็นการปฏิบติัธรรม เพราะมีสติ มีการก าหนด 
นัน่ล่ะคือการปฏิบติัธรรม แลว้เวลาฟังธรรมๆ ฟังธรรมน่ีชุบมือเปิบ เพราะฟังธรรมนะ น่ี
หลวงตาท่านปฏิบติัมาเกือบเป็นเกือบตาย เดนตายมาแลว้ ท่านเอาประสบการณ์ท่าน
เทศน์ออกมา แลว้เราเปิดฟัง อูฮู้ ชุบมือเปิบเลย  

 น่ีก็เหมือนกนั ครูบาอาจารยท่ี์ปฏิบติัมาแลว้ ถา้ท่านปฏิบติัมาแลว้ ท่าน
สมบุกสมบนัมาแลว้ นัน่คือประสบการณ์ของท่าน เหมือนชีวิตของคน ดูสิผูท่ี้ประสบ
ความส าเร็จในชีวิตใช่ไหม พอเขามีจิตใจเป็นสาธารณะเขาก็ไปสอนหนงัสือมหาวิทยาลยั 
เขาจะเอาประสบการณ์ของเขาไปสอน ส่ิงท่ีเขาท ามา เห็นไหม เขาประสบความส าเร็จ
แลว้เขาจะมาสอน ประสบการณ์เขามาสอน น่ีนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีเขาจะเชิญไปสอน
ท่ีมหาวิทยาลยัเพื่อเอาประสบการณ์ของเขาไปสอน  

 น้ีครูบาอาจารยเ์ราท่านปฏิบติัมา ท่านมีประสบการณ์ของท่าน แลว้ท่านเทศน์คือ
ประสบการณ์ของท่าน แลว้เราไปฟังมนัก็ผูท่ี้ประสบความส าเร็จเขามาสอนเรา เราฟัง
ไหม? ถา้เราฟังก็เป็นประโยชน์กบัเราไง น่ีเขาบอกว่าแลว้มนัเป็นการปฏิบติัธรรมไหม? 
หลวงตาท่านบอกว่ากรรมฐาน ฟังเทศน์น่ีการปฏิบติัชั้นหน่ึงเลย แลว้ถา้ไม่มีครูบา
อาจารยเ์ทศน์ เราก าหนดพุทโธ ใชปั้ญญาอบรมสมาธิ การปฏิบติัชั้นสอง ชั้นหน่ึง
หมายความว่าเพราะเราปฏิบติัดว้ย มีเทียบเคียงดว้ย เทียบเคียงว่าถูก ไม่ถูก เราท าแลว้จริง
หรือไม่จริง น่ีมนัเทียบเคียงไปดว้ย แลว้พอถา้จิตมนัดีๆ นะมนัฟังบางค าน่ีสะเทือนใจ
มาก โอโ้ฮ จิตลงเลย อนัน้ีเป็นประโยชน์มาก 

 ฉะนั้น บอกว่าฟังธรรมะในรถของหลวงพ่อเป็นการปฏิบติัธรรมหรือไม่ เป็น 
แลว้พอเป็นแลว้ เวลาถา้จิตมนัสงบเขาบอกว่าเขาฟังธรรมะหลวงพ่อเสร็จแลว้ขบัรถไป
ดว้ย สวดมนตไ์ปดว้ย อิติปิโสดว้ย ตอนน้ีเวลาโดยทัว่ไปพระจะบอกว่าท าไมเราก็อยูก่บั
พุทโธหมดเลย ใช่ เราอยูก่บัพุทโธไดโ้ดยงานท่ีมนัเป็นงานเบสิกไง งานอะไรตอ้งใชส้ติ 
ตอ้งใชค้วามระมดัระวงัเราตอ้งอยูก่บังาน  
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 ฉะนั้น เวลาอยูใ่นรถ หลวงปู่ ฝ้ันท่านพดู ท่านมาเทศน์ท่ีกรุงเทพฯ ใหม่ๆ นะท่าน
บอกว่าพุทโธสว่างไสว พุทโธผอ่งใส ท่านพดู โอโ้ฮ มนัสะเทือนไปทัว่ประเทศไทยเลย 
แลว้คนก็ถามว่าแลว้เขาจะปฏิบติัอยา่งไร หลวงปู่ ฝ้ันท่านจะบอกว่าเวลานัง่รถเมลอ์ยา่
หายใจทิง้เปล่าๆ หายใจเขา้ใหนึ้กพุท หายใจออกใหนึ้กโธ เพราะนัง่รถเมลมี์คนขบั แต่ถา้
เราขบัเอง เราขบัเองมนัตอ้งมีสตินะ ไม่ใช่ก าหนดพุทโธ พุทโธแลว้จิตมนัลง เป็นสมาธิ
ขณะขบัรถ แลว้รถมนัจะไปเสยทา้ยรถใครล่ะ? เราพุทโธน่ีเรารู้ไดไ้ง อยูใ่นรถนะท่าน
บอกว่าหายใจเขา้ใหนึ้กพุท หายใจออกใหนึ้กโธ อยา่หายใจทิง้เปล่าๆ ชีวิตแต่ละวินาที
มนัมีค่า เราก าหนดพุทโธไป  

 ฉะนั้น บอกว่าเราสวดมนต ์ เราสวดมนตก์็ได ้ อะไรก็ได ้ แต่เวลาสวดมนตโ์ดย
ปกติมนัมีสตินะ เพราะการขบัรถ การขบัรถถา้ขาดสติหรือพลั้งเผลอมนัเกิดอุบติัเหตุได ้
ถา้เกิดอุบติัเหตุไดเ้ขาบอกว่าปฏิบติัธรรมแลว้ขบัรถชนตูดเขา ปฏิบติัธรรมเพื่อสงบ ไม่ใช่
ปฏิบติัธรรมเพื่อขบัรถไปชนคนอ่ืน ฉะนั้น มนัก็ดูตรงน้ีไง มนัตอ้งแบ่งเวลาๆ ถา้มนัขบั
รถแลว้รถติด รถแน่นเราก็ตั้งสติไว ้อยูก่บังานของเรา งานของเราขบัรถ แลว้ถา้มนัพุทโธ
ไดเ้ราก็พุทโธของเราไปเร่ือยๆ แต่ถา้เวลารถจะขยบัเออ เราก็ดูถนน ดูเลน พอรถติดเราก็
พุทโธไปเร่ือยๆ เพื่อรักษาใจ อยา่ใหห้งุดหงิด อยา่ใหห้งุดหงิด อยา่ใหท้อ้แท ้ ถา้มนั
หงุดหงิด ทอ้แท ้พอมนัคิดคร้ังแรก คร้ัง ๒ คร้ัง ๓ มนัก็จะมาแลว้ มนัจะเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ  

 ฉะนั้น มนัตอ้งแบ่งใหถู้กไง มนัตอ้งมีปัญญาแบ่งใหถู้ก ถา้บอกว่าฟังเทศน์หลวง
พ่อในรถถูกไหม? ถูก ฟังเทศน์จนไฟแดงนะ พอไฟเขียวแลว้เขาบีบแตรอยูม่นัฟังเทศน์
อยู ่ มนัยงัไม่ไป อา้ว ก็ก าลงัฟังเทศน์อยู ่ ปฏิบติัธรรมนะ ปฏิบติัธรรมกลางไฟแดงเลยล่ะ 
อยา่งน้ีมนัก็ไม่ถูกตอ้ง ความดีเป็นความดีเฉพาะเรา แต่สังคมเขาเดือดร้อน เราปฏิบติั
ธรรมน่ีเราปฏิบติัธรรมนะ แลว้เราไปจอดรถอยูก่ลางไฟแดง แลว้ไฟเขียวแลว้รถเขาจะ
ไป คนอ่ืนเขาเดือดร้อนกบัเราไง  

 ถา้เราปฏิบติัธรรม หน่ึงปฏิบติัธรรมเพื่อผลประโยชน์กบัเรา แลว้ตอ้งใหไ้ม่กีด
ขวางใคร ไม่กระทบกระเทือนใคร ถา้ไม่กระทบกระเทือนใคร เราปฏิบติัแลว้อยา่นอ้ยใจ
ว่าเราปฏิบติัธรรมแลว้ไม่มีใครส่งเสริม เราปฏิบติัเพื่อตวัของเรา เวลาจิตมนัสงบเด๋ียว
เทวดาจะอนุโมทนา เวลาเกิดปัญญาข้ึนมา เทวดา อินทร์ พรหมอนุโมทนาเลยล่ะ หลวงปู่
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มัน่ เห็นไหม หลวงปู่ มัน่ท่านบอกว่าเวลาท่านบรรลุธรรม มีครูบาอาจารยม์าอนุโมทนา
กบัท่านเยอะแยะเลย โลกธาตุน่ีหวัน่ไหวนะ  

 เวลาภาวนาไป ถึงท่ีสุดมนัครืนๆ แผน่ดินไหวส่วนแผน่ดินไหวนะ แต่เวลาปฏิบติั
ธรรมถา้โลกธาตุหวัน่ไหวมนัหวัน่ไหวกลางหวัใจเลย ครืนๆ เลยล่ะ แต่ขา้งนอกไม่มี
อะไรนะ ปกติน่ีแหละ แต่มนัเป็นในหวัใจ น่ีเวลาปฏิบติัธรรมมนัมหศัจรรยข์นาดนั้น ถา้
คนท าไดจ้ริงนะ ถา้ท าจริงมนัรู้ อะไรจริง ไม่จริง แลว้จริงมนัเป็นอยา่งไร ผลมนัจะขนาด
ไหน เราถึงบอกว่าธรรมะมีค่ามาก พระธรรมค าสั่งสอนขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พุทธเจา้มีค่ามาก แต่มนัไปสถิตในใจของใครล่ะ?  

 ไปสถิตในใจของมิจฉาทิฏฐิมนับิดเบือน ไปสถิตในหวัใจของปุถุชนมนัก็อ่อนแอ 
ไปสถิตในใจของพระโสดาบนัมีคุณธรรมแลว้ ไปสถิตในใจของพระสกิทาคามี มี
คุณธรรมมากข้ึน กิเลสนอ้ยลง ไปสถิตในใจของพระอนาคามี ธรรมะเกือบสมบรูณ์แลว้ 
ไปสถิตในใจของพระอรหนัต ์ ถา้ไปสถิตในใจของพระอรหนัต ์ เห็นไหม ธรรมน้ีเหนือ
โลก วิมุตติสุขเหนือโลก เหนือวฏัฏะเลย น่ีมนัมีค่าขนาดนั้น ฉะนั้น เวลาเราท าแลว้น่ีส่ิง
น้ีมนัจะเป็นประโยชน์กบัในใจของเรา  

 ฉะนั้น เราปฏิบติัเพื่อในใจของเรา แลว้อยา่ใหใ้ครเขาเดือดร้อนไปกบัเราดว้ย แต่
ถา้เขาจะอนุโมทนา เขาเห็นเราท าดีนะ คนท าดีทุกคนเขาช่ืนชม แต่ทีแรกเขาก็ไม่เช่ือหรอ
กว่ามนัจะดีจริง แต่เราท าต่อเน่ืองๆ ไปบอก เออ มนัดีจริงๆ เวย้ ถา้มนัดีจริงๆ นะเราก็
อนุโมทนากบัเขา ส่ิงท่ีเขาจะกีดขวางเรามนัจะนอ้ยลงๆ แต่ต่อหนา้เขาไม่เช่ือหรอก เขาก็
ยงัขวางอยู ่ ลองดูซิมนัจะจริงหรือเปล่า ขบัรถมาก็ขวางมนัเลย ดูซิพุทโธมนัจะอยูไ่หม 
มนัจะโกรธกหูรือเปล่าวะ เออ ถา้มนัเอาพุทโธอยู ่ เออ ใชไ้ด้ๆ  เขาลองก็ยงัมี ลองจนเขา
เห็นว่า เออ เราไม่น่าท าเขา เขาเป็นบณัฑิต เราเป็นพาลชน เราไปลองเขาก็ขอขมานะ คน
ท่ีเขาเป็นธรรม ใจเขาเป็นธรรมอยูแ่ต่เขายงัไม่เช่ือเรา  

 ฉะนั้น ในการปฏิบติัของเรา อยา่ไปเรียกร้องใหใ้ครเขาเห็นใจเรา เราท าของเรา
ไป แต่คุณงามความดีมนัถึงเวลาแลว้ความดีก็คือความดี มนัตอ้งเป็นความดีแน่นอน ท าดี
ไดดี้ ท  าชัว่ไดช้ัว่ ยงัยนืยนัอยู ่ 
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 ถาม   :   ๓. เวลานัง่สมาธิบางคร้ังก็ตอ้งพุทโธ และถา้จิตไม่น่ิงก็จะสวดอิติปิโส
ไปเร่ือยๆ อยา่งน้ีถูกตอ้งไหมครับ  

 ตอบ   :   ค าว่าถูกตอ้งหรือไม่มนัอยูท่ี่เราไง วาระ วาระท่ีจิตมนักระทบรุนแรงเรา
ก็สวดมนตก์็ได ้เวลาจิตท่ีมนัอ่อนนุ่ม จิตท่ีมนัจะลงสมาธิ พุทโธเบาๆ มนัก็ลงแลว้ มนัอยู่
ท่ีเราจะตอ้งบริหารจดัการหวัใจเราดว้ย ถา้เรานกัปฏิบติัเรามีสติแลว้เราก็บริหาร ถา้มนั
กระทบรุนแรง บางทีพุทโธยงัไม่ไดเ้ลย มนัแบบว่ามนักระทบ มนัฟุ้งมาก มนัฟุ้งมากพุท
โธยงัไม่อยูเ่ลย ถา้มนัอยา่งนั้นเราตอ้งชดัๆ แต่ถา้จิตใจเรานุ่มนวล วนัน้ีอารมณ์ดีมาก 
วนัน้ีไม่ตอ้งนัง่มนัก็จะเป็นสมาธิอยูแ่ลว้ ค่อยๆ พุทโธ ไม่ใช่ว่าไม่ตอ้งนัง่จะเป็นสมาธิอยู่
แลว้ ก็ตอ้ง อู๋ย รุนแรง แลว้ไปข้ึนตน้ใหม่ ไม่ใช่ น่ีมนัแบ่งอยา่งน้ีไง  

 ฉะนั้น บอกว่าถูกตอ้งหรือไม่ ค  าว่าถูกตอ้งหรือไม่คือว่ามนัเป็นปัจจุบนั ปัจจุบนั
ถูกตอ้งดีงามหรือไม่ตรงนั้น ถา้ถูกตอ้งตอนน้ีนะแลว้บอกว่าอยา่งน้ีถูกตอ้ง มนัก็ท  าอยู่
อยา่งน้ี แลว้อยา่งอ่ืนไม่เอาเลย หรือว่ามนัแบบว่าสับสน แต่ถา้มนัปฏิบติัจริงๆ นะอยูท่ี่เรา
เคยเป็น เวลามนัเอาไม่ได ้ เวลามนัรุนแรง รุนแรงคือว่าความคิดรุนแรง อารมณ์รุนแรง 
ส่ิงท่ีมนักระเทือนใจรุนแรงน่ีท าอยา่งไร ตอ้งพุทโธใหช้ดัๆ เดินใหไ้วๆ ตอ้งแขง็แรงกบั
มนั มนัแรงมาขนาดไหนเราตอ้งมีสติปัญญามากกว่าขณะนั้นถึงจะเอาอยูไ่ง แลว้พอมนั
เร่ิมเบาลงๆ ก็เบาลง 

 น่ีพดูถึงว่าใหเ้ป็นปัจจุบนั ค าว่าถูกตอ้งไหมมนัไม่ใช่สูตรส าเร็จ การปฏิบติัสูตร
ส าเร็จมนัไม่มี การปฏิบติัมนัอยูท่ี่ปัจจุบนั วนัน้ีกระทบรุนแรงไหม วนัน้ีจิตใจเรา
พฒันาข้ึนมามากไหม วนัน้ีของเราดีข้ึนไหม สติ มหาสติ ปัญญา มหาปัญญา มนัมีสูง มี
ต ่าไง แลว้มีสูง มีต ่าก็อยูท่ี่วาระ แลว้เราท าใหถู้กตอ้ง ถา้ท าใหถู้กตอ้งคือเราบริหารจดัการ
เอง ใชปั้ญญาเอง ถา้บริหารจดัการไม่เป็นมนัก็เขา้สมาธิไดย้าก หรือเขา้ไม่ไดเ้ลย ถา้
บริหารถูกตอ้งเขา้ไดส้มดุล ความสมดุล มชัฌิมาพอดีๆ น่ีอยา่งน้ีถูกตอ้ง ถูกตอ้งมนัตอ้ง
เราแบ่งแยกคดัเลือกดว้ยว่าอยา่งนั้นเถอะ  

 ถาม   :   ๔. ไดฟั้งถาม-ตอบปัญหาธรรม ถา้นัง่สมาธิและฟังธรรมท่ีหลวงพ่อ
เทศน์ไปดว้ย นัง่หลบัตาฟังเสียงธรรมไป พิจารณาตามเสียงธรรมไป สามารถท าใหเ้กิด
สมาธิไดห้รือไม่ครับ 
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 ตอบ   :   ได ้ได ้ไดแ้น่นอน ไดล้า้นเปอร์เซ็นต ์เพราะเวลาฟังเทศน์ไปดว้ย เวลา
จะเป็นสมาธิมนัเป็นท่ีใจเราไง ไอว้ิทยมุนัก็ดงัอยูน่ัน่ล่ะ เปิดเทป เทปก็หมุนอยูอ่ยา่งนั้น
แหละจนกว่ามนัจะหมด แต่เป็นสมาธินะ น่ีเราฟังเวลาจิตมนัจะลงมนัลงเลย เป็นสมาธิ
เลย ได ้ไออ้ยูข่า้งนอกไม่เก่ียว แต่เวลาเราพทุโธ เห็นไหม พุทโธระลึกข้ึนมามนัก็เกาะพุท
โธ ลมหายใจจิตมนัก็เกาะท่ีลม เวลาฟังเทศน์มนัก็เกาะท่ีเสียงเทศน์ แลว้พอเสียงเทศน์ 
เสียงเทศน์มนัละเอียดข้ึน เสียงเทศน์มนัดีข้ึน  

 น่ีเป็นสมาธิไหม? ไดล้า้นเปอร์เซ็นตเ์ลย แลว้ถา้ไดน้ะ เวลาเป็นสมาธิ สมาธิก็เป็น
สมาธิไง เทศน์ไม่เก่ียว เทศน์อยูข่า้งนอก เทศน์ก็เทศน์ไปสิ ถา้เป็นวิทยกุ็เปิดไวอ้ยา่งนั้น
แหละ ก็ดงัจนกว่าถ่านจะหมด ถา้เป็นเทป เทปก็หมดมว้น ถา้เป็นซีดี ซีดีมนัก็หมดรอบ
ของมนั แต่จิตเราเป็นสมาธิ เป็นได ้ฟังเทศน์น่ีเป็นสมาธิไดช้ดัเลย เป็นไดแ้น่นอนเลย แต่
ไม่ไดเ้ป็นท่ีเทศน์ ไม่ไดเ้ป็นท่ีเทป ไม่ไดเ้ป็นท่ีวิทย ุ เป็นท่ีใจเรา เวลาเป็นสมาธิเป็นท่ีใจ
เรา แลว้ใจมนัเป็นไง เป็นได ้เป็นสมาธิไดไ้หม? ได ้แลว้ถา้มนัไม่ไดม้นัก็เป็นขณิกะ ขณิ
กะคือจิตมนัสงบอยูม่นัก็ไดย้นิเสียงอยู ่มนัก็ยงับริหารกนัอยู ่ยงัมีการบริหารกนัอยู ่แต่ถา้
จิตมนัสงบแลว้ น่ีถา้เป็นอปัปนาสักแต่ว่าจบ เป็นสมาธิไดไ้หม? ได ้น่ีค่อยๆ ท าเอา ท าให้
เป็นปัจจุบนัน้ี น่ีพดูถึงว่าท าสัมมาสมาธิ  

 ค าว่าท าสมัมาสมาธิเราบอกว่าพุทธศาสนาไม่ไดส้อนสมาธิ พุทธศาสนาสอน
เร่ืองอริยสัจ พุทธศาสนาสอนใหพ้น้จากทุกข ์ แต่ระหว่างทางเดินมนัตอ้งอาศยัสมาธิ 
เพราะสมาธิคือจิตใจของคน เพราะสมาธิมนัเกิดบนใจของคน สมาธิมนัเกิดท่ีไหน? เกิด
บนอาสน์สงฆน่ี์หรือ? เกิดบนอิฐ หิน ทราย ปนูหรือ? ไม่ใช่ มนัเกิดสมาธิไม่ไดเ้พราะมนั
ไม่มีจิต สมาธิเกิดจากจิต แลว้จิตน่ีพอมนัออกวิปัสสนา จิตน่ีมนัจะพน้จากทุกข ์จิตน้ีเป็น
ผูค้น้ควา้  

 ฉะนั้น เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้สอนสมาธิหรือ? ไม่ใช่ องคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้สอนเร่ืองอริยสัจ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้สอนเร่ือง
ปัญญา องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้สอนศีล สมาธิ ปัญญา สอนเร่ืองมรรค ศาสนา
ไหนไม่มีมรรค ศาสนานั้นไม่มีผล แต่สัมมาสมาธิเป็นวิธีการ เป็นฐานอนัหน่ึง ฐานท่ีตั้ง
แห่งการงาน ฉะนั้น สมาธิน่ีส าคญั ค าว่าส าคญันะ แต่เราจะบอกว่าเราฝึกสมาธิ เราท า
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สมาธิ ไม่ใช่ เราท าความสงบของใจเพื่อเอาใจน้ีออกใชว้ิปัสสนา เอาใจน้ีใชปั้ญญา เอาใจ
น้ีคน้ควา้ เราจะส ารอกกิเลสออกจากใจของเรา  

 เราเป็นชาวพุทธ พระพุทธเจา้ไม่ไดส้อนเร่ืองสมาธิ พระพุทธเจา้สอนเร่ืองอริยสัจ 
พระพุทธเจา้สอนเร่ืองมรรค แต่ก่อนท่ีมนัจะเดินมรรคมนัตอ้งมีผูท่ี้ด  าเนินการ ผูท่ี้
ด  าเนินการคือจิต จิตท่ีสงบแลว้ด าเนินการ มนัจิตจริงไง จิตจริง มรรค ผลก็จริงไง แต่ถา้
มนัยงัไม่สงบอยู ่ก็อยา่งท่ีพดูตั้งแต่เร่ิม สังคมไทยอ่อนแอ สังคมไทยคิดเอาเอง เออเอาเอง 
แลว้เวลาปฏิบติัก็สัพเพเหระ แลว้ไม่มีครูบาอาจารยท่ี์รู้จริง ครูบาอาจารยท่ี์รู้จริงท่านจะช้ี
เขา้ไปสู่ตน้เหตุ  

 ธรรมทั้งหลายมาแต่เหตุ ท่านจะช้ีตน้เหตุ อวิชชา ปัจจยา สังขารา สังขารา ปัจจยา 
วิญญาณงั เพราะอวิชชาพาเกิด จ้ีเขา้ไปท่ีอวิชชา ไอท่ี้มนัไม่รู้ จ้ีเขา้ไปท่ีกลางหวัใจนัน่ล่ะ 
ตน้เหตุนัน่ล่ะ ครูบาอาจารยท่์านช้ีเขา้ไปท่ีตน้เหตุ แลว้สมาธิมนัเขา้ตน้เหตุไดไ้หมล่ะ? 
สมาธิเป็นตวัมนั แต่เวลาปัญญาเกิดข้ึนมาปัญญาจะช้ีเขา้ไปท่ีตน้เหตุ ช้ีเขา้ไปท่ีอวิชชา ช้ี
เขา้ไปท่ีไม่รู้นัน่ล่ะ พอไม่รู้เป็นความรู้ข้ึนมาก็เป็นวิชา เป็นวิชามนัก็ส ารอก มนัก็คาย 
แลว้มนัก็จะเป็นความจริงข้ึนมา เป็นสมกบัความท่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้วาง
ธรรมวินยัน้ีไวไ้ง  

 ศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งมรรค ศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งปัญญา ศาสนา
พุทธเป็นศาสนาแห่งอริยสัจ แต่มนัตอ้งอาศยัผูท่ี้รู้จริง ผูท่ี้เป็นสัมมาสมาธิข้ึนมาคน้ควา้ 
ข้ึนมาจดัการ มนัถึงจะเป็นตวัศาสนาจริง มนัถึงจะเป็นมรรคจริง มนัถึงจะเป็นพุทธ
ศาสนาจริง เอวงั 

 


