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ถาม : เร่ือง “ทางอนัยาวไกล” 

กราบนมสัการหลวงพ่ออย่างสงู ในค าถามปัญหาธรรมะครัง้ที่แล้วลกูได้กราบ
เรียนถามหลวงพ่อเร่ืองความสขุใจจากการปฏิบตัิ หลวงพ่อก็ได้เมตตาเตือนในความขึน้
ลงของใจว่ามีทัง้เจริญและเสื่อมเป็นธรรมดา ขอให้เราไม่ประมาท ลกูก็ได้น้อมน าค า
สอนไว้เตือนใจตวัเองเสมอ ในระหว่างนีก้็ได้ปฏิบตัิภาวนาอยู่ตลอด 

ตอนเช้าเดินจงกรมและฝึกนัง่สมาธิเป็นเวลา ๑ หรือ ๒ ชัว่โมงก่อนไปท างาน 
ส่วนตอนเย็นนัง่ฟังเทศน์ของหลวงพ่อ หรือไม่กเ็ดินจงกรมไปด้วย ฟังเทศน์ไปด้วย แล้ว
ค่อยฝึกนัง่สมาธิก่อนนอน 

ที่ผ่านมา ใจก็เบิกบานดี แต่ระยะหลงัมีความรู้สึกว่า ทางที่เราเดินมนัยงัอีกยาว
ไกลเหลือเกิน ยิง่อยู่ในสถานะที่ยงัต้องท างานเพ่ือด ารงชีพไปด้วย กรู้็สึกว่ามีข้อจ ากดัใน
การภาวนา เหมือนที่หลวงพ่อเทศน์ว่าทางของฆราวาสมนัคบัแคบ 

ลกูก็ได้แต่ให้ก าลงัใจตวัเอง เราท างานเพ่ือด ารงชีพ และมีชีวิตอยู่เพ่ือการปฏิบตัิ
ภาวนา ในชีวิตเรานี ้ การทีเ่ราได้มีโอกาสพบครูบาอาจารย์ทีเ่มตตาสัง่สอนทางสู่มรรค
ผลนิพพาน และครูบาอาจารย์ที่ตัง้ใจแก้ไขการภาวนาให้นัน้นบัว่าเป็นบุญวาสนาอย่าง
ยิ่งแล้ว ถ้าใครไม่คว้าโอกาสในชาตินีห้มัน่ท าความเพียร ก็ไม่รู้ว่าจะได้มีโอกาสอีกหรือ
เปล่า หนทางนีม้นัไกลเท่าไร เราไม่อาจรู้ได้ แต่ตราบใดที่ยงัเดินไม่หยดุ มนัก็ต้องถงึใน
สกัวนั 

๑. กราบขอก าลงัใจและค าสอนของหลวงพ่อด้วยเจ้าค่ะ 
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๒. ในการฝึกนัง่สมาธิ ลกูจะก าหนดพทุโธโดยลมหายใจเข้าออก สกัพกัลม
หายใจเบาลง แต่ยงันึกพทุโธอยู่ บางครัง้จะค้างนิ่งๆ อยู่อย่างนัน้จนลมหายใจชดัขึน้ 
แล้วคลายตวัออกมา อนันีเ้ป็นเพราะว่ายงัไม่ถงึสมาธิจริงๆ หรือเปล่าเจ้าคะ หรือบางที
อาจจะรู้สึกอึดอดัที่กลางหวัอก จุกลิน้ป่ี อนันีไ้ม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไร หรือลกูตัง้ใจ
มากเกินไป 

๓. เม่ือเช้าได้ฟังเทศน์หลวงพ่อว่า ตอนหลวงพ่อฝึกพทุโธๆ นึกเอาพทุโธอย่าง
เดียว ไม่สนใจเอาสมาธิ จนสดุท้ายสมาธิก็ลงถึงฐานได้ ลกูก าลงัฝึกดเูจ้าค่ะ เพราะที่
ผ่านมา ลกูคงมีกิเลสอยากได้สมาธิ เลยไม่ได้สมาธิจริง กราบขอบพระคณุ 

ตอบ : อนันีพ้ดูถึงว่าเวลาเราปฏิบตั ิ เห็นไหม ทางอนัยาวไกล ถ้าคนทีจ่ิตใจเขา
บารมีอ่อนเขาก็มองว่ามนัสดุวิสยั มนัยาวไกลมาก แต่คนที่มีก าลงัใจนะ คนที่มีก าลงัใจ 
สิ่งที่มนัยาวไกลแค่ไหน ดสู ิ เวลาธรรมะขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าบอกว่ารู้
แจ้งทัง้โลกนอกและโลกใน 

โลกนอกและโลกใน ใน ในคือในหวัใจของเรา โลกนอก โลกนอกคือโลกของ
สงัคม ถ้าทางยาวไกล ทางยาวไกล ถ้าเราสง่ออก ส่งออกมนัก็อีกยาวไกลมหาศาลเลย 

แต่ถ้าเราทวนกระแสกลบัเข้ามา เราทวนกระแสกลบัเข้ามาจากภายใน ถ้าจาก
ภายใน ทางอนัยาวไกลมนัก็ยาวไกลอยู่ในหวัใจของเรานี่ เราเดินถึงได้ ถ้าเดินถึงได้นะ 
เวลาครูบาอาจารย์ท่านปฏิบตัินะ เวลาท่านสนทนาธรรม บางองค์ ๙ ปี บางองค์ ๑๐ ปี 
บางองค์ ๒๐ กว่าปี บางองค์แล้วแต่ว่าจะได้ตอนไหนไง อ านาจวาสนาคนมนัไม่
เหมือนกนั ถ้าอ านาจวาสนาคนไม่เหมือนกนันะ หนึ่ง เราเจอครูบาอาจารย์ที่ดหีรือเปล่า 
ถ้าเจอครูบาอาจารย์ที่ดีนะ ท่านบอกความจริงกบัเรานะ ชีข้มุทรัพย์ๆ 

หัวใจเราแท้ๆ เราไม่เข้าใจหรอกว่าเราเดินมาถูกทางหรือเปล่า แต่ครูบา
อาจารย์ที่ท่านผ่านมาแล้วนะ ท่านชีขุ้มทรัพย์เข้ามาเลย แล้วก็เป็นวาสนาอีก
แหละ วาสนาว่าเราจะเช่ือหรือไม่เช่ือ 

ถ้าเชื่อแล้วนะ พอเชื่อแล้วจะเอาความเชื่อนัน้มาเป็นของเราก็ไม่ได้ พอเชื่อป๊ับ 
เราต้องหามมุมอง พอเชื่อป๊ับ มนัจะพิจารณาไง มนัพิจารณา มนัจะพลิกแพลง พลิก
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แพลงให้มนัรู้แจ้ง ถ้ารู้แจ้งได้ อนันีส้ าคญั ส าคญัที่ว่า ถ้ามนัทวนกระแสกลบัเข้ามาเป็น
ภายในจะยาวไกลขนาดไหนมนักท็ าได้ 

ฉะนัน้ สิ่งที่ว่า บอกว่าครัง้ที่แล้วเราเตือนเอง เพราะอะไร เพราะเวลาคนทีจ่ิตใจ
มนัสงูส่ง จิตใจที่มนัก าลงัขาขึน้ มนัดีไปหมดแหละ 

เวลาพระบวชมาตัง้ใจปรารถนา ทกุองค์ตัง้ใจปรารถนาอยากสิน้สดุแห่งทกุข์ มี
พระตัง้ใจปรารถนามาก เพราะเราอยู่ในวงการพระ เวลาบวชขึน้มานี่ตัง้ใจเลยนะว่าจะ
ถึงที่สดุแห่งทกุข์ แล้วตัง้ใจจะปฏิบตัิ เพราะอะไร เพราะว่าอยู่ทางโลก หน้าที่การงานทกุ
อย่างมนับีบคัน้ไง ก็พยายามจะหาทางออก พอบวชมาแล้วก็ตัง้ใจ ๒ ปี ๓ ปี ๔ ปี ๕ ปี
ไปนะ พอ ๕-๖ พรรษาไปแล้ว ถอยแล้ว พอถอยขึน้มา ใจมนัถอยไง พอใจมนัถอยนะ 
มนัไปก็ไปไม่ไหว พอไปไม่ไหวขึน้มา ถ้าอยู่ ถ้าอยู่ในเพศของพระก็อยู่แบบคน
สิน้ไร้ไม้ตอก แต่ถ้าบางคนจิตใจตกนะ สึกเลย นี่มนัเจออย่างนีม้าเยอะไง มนัเจออย่างนี ้
มาเยอะ 

แต่เวลาปฏิบตัิ พระในเมืองไทยมี ๔ แสนกว่าองค ์ถ้าการปฏิบตัิแล้วมนัถกูต้องดี
งามไปหมด ๔ แสนกว่าองค์นี่พระอรหนัต์ทัง้หมด ใครบ้างไม่อยากพ้นจากทกุข์ ทกุคน
ปรารถนามาพ้นทกุข์ทัง้นัน้น่ะ ถ้ามนัเป็นไปได้ ถ้าพ้นทกุข์ ทกุคนอยากจะพ้นทกุข์ทัง้นัน้
น่ะ แต่เวลาปฏิบตัิไปแล้วมนัอยู่ที่วาสนาไง 

ถ้าวาสนาป๊ับ ก็บอกว่า ในพระไตรปิฎกบอกว่า ถ้าพระอรหนัต์อย่างน้อยต้อง
สร้างมาแสนกปั ต้องสร้างมาแสนกปันะ อยู่ในอภิธรรม ต้องมีบุญ มีวาสนา มีบารมี 
ต้องสร้างมาเป็นแสนกปัเลย แล้วพอสร้างมาแสนกปัแล้วต้องพยายามปฏิบตัิเอาตวัเอง
พ้นให้ได้อีกด้วย ถ้าสร้างมาแสนกปั ถ้ายงัไม่ได้ก็ยงัต้องต่อเนื่องไป 

ดสู ิ เวลาองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าบอก ๔ อสงไขย ๘ อสงไขย ๑๖ 
อสงไขย เวลาปรารถนาเป็นองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้านัน้อย่างน้อยที่สดุ ๔ 
อสงไขย องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าเรานี่ ๔ อสงไขย ฉะนัน้ เวลาตรัสรู้ขึน้มาแล้ว 
อาย ุ๘๐ ปี วางศาสนาไว้อีก ๕,๐๐๐ ปี แต่องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าองค์ก่อนๆ 
๘๐,๐๐๐ ปี เวลาเกิดมาแล้วอยู่ทางโลก ๔๐,๐๐๐ ปี เวลาออกปฏิบตัิเป็นพระอรหนัต์
เลย สัง่สอนอยู่อีก ๔๐,๐๐๐ ปี จนสิน้ชีวิตไป อนันัน้พดูถึงว่าผู้ที่สร้างอ านาจวาสนามา 
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ฉะนัน้ สิ่งที่ว่าเวลาที่ว่ามนัดงีามนะ มนัก็ดีงามทัง้นัน้น่ะ แต่เวลาปฏิบตัิมนัจะมี
เจริญแล้วเสื่อม เพราะเราเห็นว่าเวลาเจริญ ทกุคนมีความสขุมาก เวลาเสื่อมนะ ถ้าเรามี
สติอย่างนี ้ค าว่า “มีสติ” มนัจะรักษาไว้ มนัจะไม่ประมาท มนัจะไม่เสื่อมไง แต่ถ้าเราคิด
ว่ามนัดี 

เวลามนัดี ทกุคน ดสู ิ เวลาคนขบัรถประสบอบุตัิเหตกุ็เพราะประมาททัง้นัน้นะ่ 
เพราะประมาท เพราะประมาทถงึได้ประสบอบุตัิเหตุ ในการปฏิบตัิ ถ้ามนัเจริญแล้ว เรา
ก็อยู่กบัคณุงามความดีนี่แหละ แล้วความดีนีม้นัมาจากไหนล่ะ มนัมาจากการเดิน
จงกรม นัง่สมาธิภาวนา ทกุอย่างมนัต้องมีที่มาที่ไป มนัไม่ลอยมาจากฟ้าหรอก ถ้ามนัมี
ที่มาที่ไป ครูบาอาจารย์ของเราท่านถึงพยายามกนัไว้ ถ้าครูบาอาจารย์ที่ปฏิบตัินะ คน
ไหนภาวนาดี ท่านจะกนัไว้เลย หนึ่ง ไม่ให้มาคลกุคลี แล้วกนัพระจะเข้าไปถามปัญหา 

เวลาอยู่ในวงปฏิบตัินะ พวกเราจะหยูาว คอยฟังเลยว่าใครภาวนาดี ถ้าใคร
ภาวนาดี ไปแล้ว “ดีอย่างไร บอกกนับ้าง” มนัจะเป็นปัญหาไปหมดเลย ครูบาอาจารย์
เวลาพดูธรรมนะ ท่านจะเก็บไว้ รู้กนัสองคน เวลาเทศน์ เทศน์เป็นบุคลาธิษฐาน เทศน์
เป็นตวัอย่างเท่านัน้เอง แต่ไม่เจาะจงว่าเป็นใคร 

เพราะบอกว่าเจาะจงว่าเป็นใครนะ ทกุคนจะรุมไปเลย ทกุคนอยากจะเจอของด ี
ทกุคนอยากจะเจอของจริง ทกุคนอยากจะให้คนอธิบายให้เราฟัง แล้วพอไปแล้วนะ จะ
มีปัญหา นี่ครูบาอาจารย์ทีเ่ป็นจริงท่านจะกนัไว้ เพราะอะไร เพราะกลวัมนัเสื่อมไง กลวั
มนัเป็นภาระ 

เราภาวนาอยู่ มีคนคอยมาถามปัญหา มีคนมาขอร้องให้เล่าให้ฟังว่ามนัเป็น
อย่างไร สมาธิเป็นอย่างไร ปัญญาเป็นอย่างไร เราก็ต้องมาคอยเล่าให้คนนู้นฟังคนนีฟั้ง 
เสียเวลาตาย แล้วเสียเวลา พอพดูกบัใครก็แล้วแต่นะ พอคล้อยหลงัไปนะ มนัจะเกิด
ความวิตกวิจารณ์เลยว่าพดูไปนี่เขาเชื่อหรือไม่เชื่อ จริงหรือไม่จริง มนัจะเป็นภาระเลย 

แต่ถ้าเราเม้มไว้ เราเม้มปากไว้ เราไม่พูดกับใคร เราปฏิบัติของเรา มันจะ
ดันหัวอกขนาดไหนกเ็ก็บไว้ในใจ ถ้าจะปรึกษาก็ปรึกษาครูบาอาจารย์เท่านัน้ 
มันจะเป็นไม่ให้ไปทางสู่ความเสื่อม ฉะนัน้ ถ้าไม่อยู่ในความเสื่อม เราต้อง
ปฏิบัติของเรา เราอย่าประมาท ถ้าไม่ประมาท มันก็ได้ น่ีพูดถึงความเสื่อม 
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แต่ปฏิบตัิแล้วเขาว่าดีของเขา ถ้าปฏิบตัิดีนะ ปฏิบตัแิล้วดี มนัดีจริงๆ มนัไม่มี
อะไรดีไปกว่านี ้ งานทางโลก งานทางโลกเป็นงานสาธารณะ งานทางโลกไม่มีวนัจบสิน้ 
เสร็จงานแล้วต้องตัง้งบบ ารุงรกัษาแล้ว เวลาทางบญัชี ความเสื่อมค่านี่เขาตัง้ไว้เลย 
สร้างอะไรเสร็จป๊ับ ต่อปี ความเสื่อมค่ามนัต้องจบไป ไม่มีอะไรคงที่ เป็นไปไม่ได้ งาน
ทางโลกเป็นทัง้นัน้น่ะ 

แต่ถ้างานทางธรรม งานในทางปฏิบตัิ เพราะในทางปฏิบตัิ ถ้ามนัเจริญแล้วมนั
เสื่อมนะ มนัก็ยงัได้ความเจริญนัน้ฝังใจไว้ ถ้าเราเคยปฏิบตัิไว้สงูส่งขนาดไหน เราเคย
สมัผสัได้ แล้วมนัเสื่อมไป พอเสื่อมไปนะ ความจ าอนันัน้มนัมีอยู่ ถ้าความจ านัน้มีอยู่ 

ถ้าความจ านัน้มีอยู่ ถ้ามีสติสมัปชญัญะนะ ถ้าเวลาจะสิน้ชีวิตนะ มนัพยายาม
จะกลบัมาที่นี่ เพราะอะไร เพราะเวลาคนจะตายเขาจะระลึกถึงพระๆ แต่ถ้าเรามี
สติปัญญา เราจะระลึกถงึตรงนีเ้ลย ถ้าระลึกถงึ จิตมาเกาะตรงนีไ้ว้ เกาะอารมณ์นีไ้ว้ ถ้า
เกาะอารมณ์นี ้มนัไปตามอารมณ์นัน้น่ะ มนัพาให้จิตใจนีว้นในวฏัฏะ นี่พดูถึงว่า ถ้ามนั
ภาวนาแล้วเสื่อมไป สิ่งที่เป็นสญัญาไว้มนัยงัเป็นสมบตัิของใจ 

แต่ที่ครูบาอาจารย์ท่านพดู ท่านต้องการความต่อเนื่อง ต้องการความเจริญ
ตลอดไป ต้องการปฏิบตัิต่อเนื่องๆ ขึน้ไป ถ้าต่อเนื่องขึน้ไป มนัก็เป็นประโยชน์ขึน้มา 

ฉะนัน้ เวลามนัเป็นว่า “ภาวนาดีๆ แต่ระยะหลงั...” 

พอ “แต่ระยะหลงั” ตรงนีม้นับอกเลย เพราะกาลเวลาไง ความสม ่าเสมอนี ้
ส าคญัมาก ความสม ่าเสมอนะ เวลาปฏิบตัิ ในพระไตรปิฎกบอกไว้ทกุข้อเลย สิ่งที่ว่า
วินยันีบ้ญัญัติไว้เพ่ือส่งเสริมคนดี ยบัยัง้คนชัว่ ส่งเสริมผู้ที่มีศรัทธาความเชื่อ แล้วก็
พยายามเจริญศรัทธาคนที่ไม่ศรัทธา แล้วในวงปฏิบตัิภาวนาให้มนัเจริญงอกงามขึน้ 
การภาวนาที่ไม่เจริญงอกงามเพราะขาดความปฏิบตัสิม ่าเสมอ ถ้าปฏิบตัิสม ่าเสมอ
ต่อเนื่องๆ ไป มนัเจริญก้าวหน้าไป 

ทีนีโ้ดยธรรมดา ดสู ิฤดกูาลมนัยงัเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ในการปฏิบตัิ คนเรา
เจริญขนาดไหน อารมณ์มนัเปล่ียนแปลงได้ พอเปล่ียนแปลง ระยะเวลานี่ส าคญั ฉะนัน้ 
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การต่อเนื่อง ตรงนีม้นัอยู่ที่วาสนา ถ้าคนมีวาสนามีบารมีนะ มนัจะต่อเนื่องได้ตลอดไป 
ถ้าต่อเนื่องได้ตลอดไป 

เพราะภาวนาไปมนัไม่ดีตลอดหรอก อาหารที่ว่าสดุยอด แต่กินทกุวนัแล้วมนัก็ไม่
อร่อย จิตใจเราดีขนาดไหน ภาวนาไป มนัต้องมีทางเสื่อม มนัต้องมีการบิดเบีย้ว บิด
เบีย้วเพราะอะไร เพราะกิเลสมนัต่อต้านอยู่แล้ว ฉะนัน้ เวลาไป อปุสรรคตรงนีส้ าคญั 
เวลาปฏิบตัิไปแล้ว เวลากิเลสที่มนัท าให้เราบิดเบือน มนับิดเบือนท าให้เราเสียหาย 

ตรงนีบ้อกว่า “ระยะหลงัๆ การเดินจงกรม พอนัง่สมาธิไป มนัมีความคิดโผล่เข้า
มาแล้ว แล้วพอความคิดที่มนัแย็บเข้ามา เหมือนกบัพอฟังเทศน์หลวงพ่อ หลวงพ่อบอก
ว่าทางฆราวาสเป็นทางคบัแคบ” 

ทางฆราวาสเป็นทางคบัแคบ นีก้็อยู่ในพระไตรปิฎกเหมือนกนั เวลาธรรมวินยัที่
บญัญัติไว้ทกุข้อๆ มนัจะมีตรงนีอ้ยู่ด้วยว่า ทางฆราวาสเป็นทางคบัแคบ ทางของสมณะ
เป็นทางกว้างขวาง 

ถ้าทางสมณะเป็นทางกว้างขวาง ทางสมณะ อย่างพระเราเจอครูบาอาจารย์ที่ดี 
เวลาฉันเสร็จแล้ว ๒๔ ชัว่โมงนะ ให้ภาวนาตลอด ๒๔ ชัว่โมง ภาวนาตลอดเลย นี่มนั
กว้างขวาง กว้างขวางอย่างนี ้กว้างขวาง มนัมีโอกาสท าตลอด แต่กิเลสมนัก็คอยแทรก
แล้ว เวลาท าไปแล้ว ถ้าดีมนัก็ดีตลอดเลย แต่เวลามันไม่ดี มนัเสื่อมนะ มนัหาทางออก
แล้ว มนับิดเบือนแล้ว ครูบาอาจารย์ก็ต้องมีทางให้ไป 

ถ้าทางฆราวาสเป็นทางคบัแคบ ทางสมณะเป็นทางกว้างขวาง แล้วสมณะ เวลา
มีโอกาส พระ ๔ แสนกว่าองค์ เวลาเรียนจบ ๙ ประโยคแล้ว การศึกษาเขาศึกษามาไว้
ให้ปฏิบตัิ เวลาเรียนจบแล้วท าอะไรต่อ ทางวชิาการเขาคิดเลยนะ เวลาพระนีจ่บแล้ว 
เรียนจบ ๙ ประโยค ฉะนัน้ พอเรียนจบ ๙ ประโยคแล้ว เรียนธรรมะนีจ้บแล้ว พอเรียน
ธรรมะจบแล้ว ตอนนีก้็ด ารงชีวิตเป็นพระ ก็ได้สมณศกัด์ิ ได้ต าแหน่งหน้าที่การงานขึน้ไป 
แล้วทางธรรมล่ะ ทางธรรมที่ปฏิบตัิล่ะ 

แต่เวลาพระกรรมฐานเรา หลวงปู่ ฝัน้ ครูบาอาจารย์ทา่นบอกเลย การเรียนปริยตัิ
ของพวกเรา เวลาบวชกบัอปัุชฌาย์ เกสา โลมา นขา ทนัตา ตโจ นี่กรรมฐาน ๕ 
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อปัุชฌาย์ให้กรรมฐาน ๕ อยู่แล้ว พอได้กรรมฐาน เราเรียนปริยตัิจบแล้ว ต่อไปนีม้นัก็อยู่
ที่ว่าเราจะปฏิบตัิได้หรือไม่ได้ ถ้าเราจะปฏิบตัิได้ เราท าของเรา นี่ถ้าทางมนักว้างขวาง 
มนักว้างขวางอย่างนีไ้ง 

พอกว้างขวางแล้วเข้าทางจงกรมสิ นัง่สมาธิภาวนาเข้าป่าเข้าเขาไปสิ ปฏิบตัิไป
สิ รุกขมลูน่ะ อยู่รุกขมลู ดสู ิเวลาฤดกูาลของเขา นกมนัท ารัง มนัฟักไข่ของมนั มนักกไข่
ของมนั มนัสร้างครอบครัวใหม่ของมนั มนัดแูลลกูมัน พอลกูมนัโตแล้วมนัไล่ลกูมนัไป
นะ ต้องหากินเอง ต้องหากินเอง ต้องโตแล้วไป 

ไอ้นี่ก็เหมือนกนั เวลาทางฆราวาสเป็นทางคบัแคบ สมณะเป็นทางที่กว้างขวาง 
แล้วสมณะเอาจริงหรือเปล่า สมณะที่ทางกว้างขวางได้สนใจทางปฏิบตัิของตวัไหม 

เวลาหลวงตาท่านเตือนประจ านะ ตอนอยู่วดัป่าบ้านตาด ท่านบอกเลย ทาง
จงกรม เสือมนัเข้าไปหมอบได้แล้ว ทางจงกรม ทางสมาธิ พระมนัสนใจหรือเปล่า พอพดู
อย่างนีไ้ปป๊ับ คนฟังเทศน์ก็บอกว่าพระคงจะไม่ปฏิบตัิเลย 

เวลาท่านพดูนะ เวลาท่านเทศน์พระ มนัอยู่ในเทปใชไ่หม พอออกไปข้างนอกก็
บอกว่าพระบ้านตาดแสดงว่าไม่ได้ภาวนากนัเลย ไอ้ทางจงกรมนัน่แสดงว่าเสือเข้าไปอยู่
ได้ แสดงว่ามนัเป็นป่ารกไปเลย 

เวลาพดู ท่านพดูเสียดสี พดูให้พระตื่นตวั ไอ้ทางกว้างขวางนี่ พดูแล้วให้พระมนั
สนใจทางจงกรม แต่ถ้าไม่สนใจทางจงกรม มนัเป็นไปไม่ได้หรอกที่ว่ามนัจะรกชฏัจนเสือ
เข้าไปนอนได้น่ะ แต่ค าพดูของหลวงตามนัสดุโต่ง เวลาพดูอะไรมนัพดูจริงจงั พดูให้คน
ฟังสะเทือนใจ 

ทางจงกรม เสือมนัจะนอนอยู่นัน่น่ะ มนัรกชฏัจนไม่มีใคร คือว่าเหมือนพระไม่
สนใจ พระไม่ปฏิบตัิ ทัง้ๆ ที่ว่าทางสมณะเป็นทางที่กว้างขวางนะ กว้างขวางแล้วมนัท า
จริงหรือเปล่า เวลาท าไปแล้วท าเป็นกริิยา ปฏิบตัิไป เดินจงกรม นัง่สมาธิภาวนาเป็น
กิริยา จิตมนัลงไหม ถ้าจิตมนัลง แล้วลงได้มากน้อยแค่ไหน ถ้าลง แล้วเวลาลงไปแล้ว
ยกขึน้สู่วิปัสสนา มนัเป็นวิปัสสนาจริงหรือเปล่า 
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ฉะนัน้ ถ้าทางกว้างขวาง นี่มนัเป็นธรรมะขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า 
แต่เวลาเราคิดไง เวลาเอาค านีม้าคิด ถ้าเอามาคิด มนัเตือนใจตลอดนะ คนที่มีปัญญา 
เวลาครูบาอาจารย์ท่านเทศน์สัง่สอน อย่างที่ว่า ค าพดูแต่ละค านะ วรรคทอง วรรคทอง
มนัสะเทือนใจไง อนัไหนเป็นวรรคทอง อนัไหนที่มนัสะเทือนหวัใจ มนัเป็นประโยชน์หมด 

แล้วเวลาจิตใจเราห่อเหี่ยว จิตใจของเราท้อแท้ ไอ้พวกวรรคทอง ไอ้พวกสิ่งที่
อย่างนีม้นักระตุ้นใจเราได้ไง ถ้ามนักระตุ้นใจขึน้มา มนัก็ฟืน้ เหมือนนกัมวย พ่ีเลีย้งให้
น า้เลย พอหมดยก พ่ีเลีย้งให้น า้ ออกมาได้สู้ต่อ นี่ก็เหมือนกนั ปฏิบตัิต่อ 

เขาว่า ทางของฆราวาสเป็นทางคบัแคบ ทางของสมณะเป็นทางกว้างขวาง ทาง
กว้างขวางมนัเป็นโอกาส มนัเป็นโอกาสในสถานะของความเป็นพระ สถานะของความ
เป็นโลก แต่ถ้าทางกว้างขวางแล้ว ถ้าเอาจริงนะ เอาจริงจะเป็นประโยชน์มาก 

ฉะนัน้ เขาบอกว่า สิ่งทีเ่ขาปฏิบตัิ มนัปฏิบตัเิพ่ือก าลงัใจ เพ่ือความเป็นจริง 
ฉะนัน้ สิ่งที่เป็นจริงมนัจะเป็นความจริงขึน้มา ฉะนัน้ ถ้ามนัคิดได้ มนัมีปัญญาอย่างนีใ้ห้
โอกาสเราตลอดเวลา เราท าอยู่แล้ว เราท าอยู่แล้ว มนัมีธรรมเลีย้งหวัใจให้มนัฮกึเหิม ให้
มนัต่อสู้ไปต่อเนื่อง แล้วท าความเพียรของเราต่อเนื่องไปๆ 

ฉะนัน้ เขาบอกว่า ข้อที่ ๑. กราบขอก าลงัใจ 

ก าลงัใจ เวลาฟังเทศน์มนัได้ก าลงัใจ แล้วค าว่า “ก าลงัใจ” นี่อย่างหนึง่นะ แต่ใน
ธรรมะขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า มงคลชีวติๆ การเห็นสมณะเป็นมงคลอย่าง
ยิ่ง การเหน็สมณะไง การเห็นสมณะเป็นมงคลอย่างยิ่ง เราจะยกว่าพระสารีบุตรไปเห็น
พระอสัสชิ 

พระสารีบุตรศึกษามา ศึกษามากบัสญัชยั ศึกษามาเต็มที่ ศึกษาจนความรู้สญั
ชยัหมดแล้ว อยู่ด้วยกนั คลกุคลีขนาดนัน้น่ะ มนัจนตรอกไง พอจนตรอก พยายาม
หาทางออก พอหาทางออก ไปเห็นพระอสัสชิเดินบิณฑบาต กิริยามนัสงบเสงี่ยม นี่เห็น
สมณะ มนัสะเทือนใจเลยนะ มนัตามไปเลยล่ะ ตามไปเลย แค่เห็นกิริยาการก้าวเดนิ 
เห็นสมณะ 
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เพราะเห็นสมณะ ตามสมณะนัน้ไป พอสมณะสัง่สอน องค์สมเด็จพระสมัมาสมั
พทุธเจ้าว่าธรรมทัง้หลายมาแต่เหต ุ ให้เข้าไปแก้ทีเ่หตนุัน้ พระสารีบุตรฟังป๊ับ เป็นพระ
โสดาบนัเลย 

สิ่งที่ว่าก าลงัใจ การเหน็สมณะเป็นมงคลอย่างยิ่ง การฟังธรรม ธมฺมสากจฺฉา 
เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ การฟังธรรมเป็นครัง้เป็นคราว การฟังธรรมเป็นการฟังได้ยาก ฟังได้
ยาก มนัเป็นจริงหรือไม่เป็นจริง อีกอย่างหนึ่ง จิตใจเรายอมรับหรือไม่ยอมรับ ถ้าไม่
ยอมรับ ฟังแล้วมนัก็โต้แย้ง แต่ถ้าเป็นความจริงกเ็ป็นความจริง นี่พดูถึงก าลงัใจนะ 
ก าลงัใจอย่างนีม้นัท าได้ ฉะนัน้ สิ่งที่ท าได้มนัเป็นไปได้ใช่ไหม 

“๒. ในการฝึกนัง่สมาธิ ลกูก าหนดพทุโธพร้อมกบัลมหายใจเข้าออก สกัพกัลม
หายใจมนัเบา แต่ยงัพทุโธได้อยู่ บางครัง้มนัค้างนิง่อยู่อย่างนัน้ ลมหายใจมนัชดัขึน้มา 
แล้วมนัคลายตวัออก” 

เขาบอกกําหนดพุทโธๆ พุทธานุสติ การกําหนดพุทธานุสติน่ีสําคัญมาก 
คําว่า “สําคัญมาก” ถ้าเราฝึกหัด เราฝึกหัด เรามีสติปัญญา เราควบคุม สิ่งทุกๆ 
อย่างมันจะเจริญงอกงามขึน้มา 

เราท าของเราโดยสกัแต่ว่า ท าสกัแต่ว่า ที่ท ากนัโดยสกัแต่ว่าท า ว่างๆ ก าหนด
ว่างๆ ที่หลวงตาท่านบอก บอกว่าเราดจูิตๆ ท่านก าหนดดเูฉยๆ 

ขณะที่ว่าก่อนที่ท่านจะดจูิต ท่านบวชใหม่ อปัุชฌาย์ให้ก าหนดพทุโธ ท่านก็
ก าหนดพทุโธ สงบได้ ๓ หน เรียนอยู่ ๗ ปี เป็นอปัปนาสมาธิได้ ๓ ครัง้ แต่พอเรียนไป
แล้ว เรียนไปแล้วมนัมีปัญญาไง พอมีปัญญาขึน้มา เวลาฝึกหดัครัง้แรกก าหนดจิตเฉยๆ 
ดจูิตเฉยๆ ก็มีปัญญาแล้ว รู้แล้ว ตอนยงัไม่รู้นะ ก าหนดพทุโธชดัๆ กลวัมนัจะผิดพลาด
ไง อปัุชฌาย์บอกให้พทุโธ เพราะอยากภาวนา ไปถามอปัุชฌาย์ อปัุชฌาย์บอกว่าเรา
ก าหนดพทุโธ ท่านก็ก าหนดพทุโธด้วย 

แล้วเวลามาศึกษา เรียนเป็นมหานัน่แหละ ท่านบอกเรียนอยู่ ท่านก็ปฏิบตัิด้วย 
ปฏิบตัิด้วย ระหว่างทีเ่รียน ๗ ปี เป็นสมาธิได้ ๓ หน แต่เวลามาปฏิบตัิจริงๆ ไปดจูิต ดู
จิตเพราะรู้มากไง ปัญญาเยอะไง พอดจูิต จิตเสื่อมหมดเลย ปีกบั ๖ เดือน ปีกบั ๖ เดือน 
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สดุท้ายแล้วเวลาจิตเสื่อมมนัไปไหนไปไม่รอด เพราะอะไร เพราะก าหนดพทุโธก็
เคยท ามาแล้ว มาก าหนดดจูิตๆ มนัสงบ มนัก็สงบของมนัได้ แต่มนัไม่มีหลกัมีเกณฑ์ 
สดุท้ายคนเรามนัจนตรอก เข้าไปหาหลวงปู่ มัน่ หลวงปู่ มัน่ถึงสอนตรงนีไ้ง จิตนีม้นั
เหมือนเด็กน้อย มนัต้องมีพ่ีเลีย้ง มนัต้องมีอาหารของมนั ฉะนัน้ ถ้าเด็กน้อยมนัดือ้ เด็ก
น้อยมนัเที่ยวเล่นไปโดยความประมาทของมนัไป ถ้าเราตามหาเด็ก เดก็มนัก็ยิ่งหนีไกล 
เด็กมนัยิ่งงอแง เราไม่ต้องไปสนใจมนัเลย เรากลบัมาพทุโธๆ ไว้ เรากลบัมารักษาอาหาร
ของมนัไว้ เด็กมนัไปถึงที่สดุแล้ว มนัไม่มีทางไป มนัหิวกระหาย มนัต้องกลบัมาหา
อาหารนัน้ 

ท่านก็เชื่อ ท่านเชื่อนะ เพราะอะไร เพราะก่อนหน้านัน้ท่านก็พทุโธมาก่อน เสร็จ
แล้วท่านบอกว่าก าหนดดจูิตเฉยๆ พอเป็นมหาจะมาปฏิบตัิ ก าหนดดจูิตเฉยๆ แล้วพอ
มนัเสื่อมไป จบัต้องไม่ได้ ไม่มีสิ่งใดควบคมุ เสื่อมไปปีกบั ๖ เดือน ท่านบอกตัง้แต่ปฏิบตัิ
มาไม่เคยมีทกุข์คราวใดมากเท่าทกุข์คราวนีเ้ลย 

สดุท้ายแล้วหลวงปู่ มัน่ให้ก าหนดพทุโธ ก าหนดพทุโธไว้ๆ เพ่ือเวลาเด็กมนัหิว มนั
ต้องกลบัมาที่นัน่ ท่านก็ท าจริงๆ พทุโธจริงๆ แล้วมนัก็ฟืน้มาจริงๆ นี่มนัถึงเป็นการยืนยนั
ให้เข็ดหลาบไง ถ้ามนัยืนยนัให้เข็ดหลาบ เราปฏิบตัิไป ปฏิบตัิถึงที่สดุ เวลาหลวงปู่ มัน่
ท่านจะเสีย เวลาท่านมีปัญหา ขึน้ไปถามหลวงปู่ มัน่ได้ทกุคราว แต่พอหลวงปู่ มัน่จะเสีย
ไป ต่อไปท่านจะไม่มีครูบาอาจารย์ ท่านมาระลึกถึงหลวงปู่ มัน่ท่านเคยสอนไว้ๆ ตลอด
ไง อย่าทิง้ผู้ รู้ อย่าทิง้พุทโธ จ าไว้เลยนะ อย่าทิง้ผู้ รู้ อย่าทิง้พุทโธ จะไม่เสีย 

เวลาครูบาอาจารยเ์ทศน์ปฏิบตัิท่านห่วงตอนเสียหาย ตอนเสื่อม ตอนท้อแท้ 
ตอนไม่สู้ ตอนดี เวลาดี ดีอยู่พกัหนึ่ง เวลาเสียคือชีวิตนัน้หมดไปเลย เวลาขวนขวาย 
เวลาท าคณุงามความดีกนัพกัหนึง่ เวลาท้อแท้ เวลาเสียหายแล้วเลิกเลย เป็นอย่างนีก้นั
ทัง้นัน้นะ ท่านถงึสัง่ไว้ เน้นไว้เลย อย่าทิง้ผู้ รู้ อย่าทิง้พุทโธ จะไม่เสีย 

พุทธานุสติ ถ้าไม่ทิง้ผู้ รู้ พุทโธๆ เพราะผู้ รู้มันทาํงาน ผู้ รู้กําหนดพุทโธ พุท
โธมันอยู่ ไม่ทิง้ผู้ รู้ ไม่ทิง้พุทโธ ผู้ รู้มันกําหนดพุทโธ พุทโธก็อยู่กับผู้ รู้นัน้ แล้ว
รักษาตรงนีไ้ว้ ถ้ารักษาตรงนีไ้ว้ ต้นทุนเดิมเราไม่เสียหาย ต้นทุนเดิมเราไม่
เป็นไรไป ตรงนีจ้ะทาํให้ไม่เสีย ตรงนีเ้ป็นประโยชน์กับเรา 
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แต่ทางโลก ทางโลกบอกเขาเป็นผู้ที่มีปัญญาๆ ไง ก าหนดรู้เท่า ก าหนดทกุอย่าง 
ใช้ปัญญาเป็นวิปัสสนา สติปัฏฐาน ๔ ไอ้พทุโธเป็นสมถะ ไม่มีประโยชน์อะไร มองข้ามไง 
ถ้าเขามองข้ามสิ่งนีไ้ป มนัเป็นไปไม่ได้ มนัเป็นไปไม่ได้เพราะอะไร มรรคมนัมี
สมัมาสมาธิ ในญาณ ๑๖ ญาณที่ ๗ หรือญาณที่ ๘ มนัก็มีสมถะ แต่เขาพลิกแพลงเอง 
มนัเป็นโวหาร มนัเป็นการเมือง มนัเป็นการพดูใส่ไคล้ให้การปฏิบตัินัน้มนัไม่ก้าวเดิน แต่
ความจริงญาณ ๑๖ มนัก็มีสมถะ แต่มนัพดูไปเพราะภาวนาไม่เป็นไง แต่ถ้าภาวนาเป็น 
มนัเป็นของมนั 

แต่เราไม่ทิง้ผู้ รู้ ไม่ทิง้พทุโธ มนัป้องกนัตวัเองด้วย ป้องกนัตวัเองไม่ให้จิตเสื่อม 
เพราะเวลาจิตเสื่อมไปแล้วมนัท าให้เราทกุข์ ท าให้เราท้อแท้ เพราะอะไร เพราะว่าเวลา
คนเรามนัดี มนัก็ดีของมนัไป เวลามนัถอย มนัไปเลย เสียคนไปเลย แล้วจะฟืน้กลบัมา 
เพราะมนัมีบาดแผลแล้ว กรรมมนัมีการกระท าแล้ว มนัจะฟืน้มาไม่ได้ แต่ขณะที่ด ีมนัมี
แต่ส่ิงที่ดีๆ ขึน้ไป 

ฉะนัน้ สิ่งที่บอกว่าพทุธานสุติ องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าสอนให้ท าความ
สงบของใจ ๔๐ วิธีการ แล้วหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ ครูบาอาจารย์ของเราท่านปฏิบตัิมา 
ตรงนีส้ าคญั เพราะรักษาตนเองได้ รักษาหวัใจเราไว้ได้ แล้วถ้ามนัเสื่อม พอเสื่อม มนั
ท้อแท้ ไปท าเวรท ากรรมที่ไม่ดีขึน้มา มนัจะกลบัมาปฏบิตัิมนัก็อาย มนัก็กลบัมาไม่ได้ 

แต่ถ้าเรารักษาไว้ เราไม่ท้อแท้ ไม่ท าให้มนัเสียหายไป เราปฏิบตัิต่อหน้าๆ ไป 
มนัเป็นประโยชน์ นี่พทุธานสุติ เรามีสติระลึกถงึพทุโธๆ ตลอดไป มนัจะเป็นคณุงาม
ความด ี

ฉะนัน้ เขาบอกว่า เวลาลมหายใจมนัเบาลง แต่ยงัพทุโธได้ 

นัน้ต้องเน้นย า้พทุโธต่อเนื่องไป เพราะมนัยงัพทุโธได้ ค าว่า “พทุโธได้” จิตมนั
อย่างสงูก็เป็นขณกิสมาธิ ถ้าเป็นอปัปนาสมาธิ มนัสงบแล้วมนัออกรู้ ออกรู้คือออกเห็น
กาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรมตามความเป็นจริง 

ถ้ามนัออกรู้เห็นนิมิต เราก็มีสติดึงกลบั ออกรู้ไปเห็นเทวดา อินทร์ พรหม เราก็
เป็นเทวดามาก่อน จิตทกุดวงเคยเกิดในวฏัฏะ จิตทกุดวงที่นัง่อยู่นีเ่คยเป็นเทวดา เคย
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ตกนรกอเวจี เคยทกุข์เคยยากมาทัง้นัน้ จิตทกุดวงเคยเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ 
เพียงแต่ในปัจจุบนันีม้าเกิดเป็นมนษุย์นีเ้ท่านัน้ ฉะนัน้ สิ่งที่เวลาที่มนัออกไปรู้ เราเคย
เป็น มนัจะตื่นเต้นอะไร จิตนีเ้คยเป็น ของเราเคยเป็น เราเคยใช้สอย เราจะตืน่เต้นอะไร 

แต่ถ้าเราเป็นมนษุย์ ปัจจุบนันีเ้ราเป็นมนษุย์ พอไปเจอเทวดา อินทร์ พรหม อู้ฮู! 
สงูส่ง...ก็เรากเ็คยเป็น เราเคยเป็น ไม่ภพใดชาติใดเราก็เคยเป็นแบบนัน้ แต่ในชาติ
ปัจจุบนันีเ้ราเป็นมนษุย์ ถ้ามีสติสมัปชญัญะอย่างนีม้นัก็ไม่ส่งออก 

อยู่กับผู้ รู้ อยู่กับพุทโธ เห็นไหม ไม่ทิง้ ไม่ทิง้ผู้ รู้ ไม่ทิง้พุทโธ มันกไ็ม่
ออกไปรับรู้ ถ้าออกไปรับรู้ นึกพุทโธชัดๆ มันก็กลับ เวลาจะรู้สิ่งใด เราตัง้สติไว้ 
มันก็กลับ เราตัง้สติ มันจะกลับทันทีเลย 

แต่ส่วนใหญ่คนปฏิบตัิพอมนัจิตสงบแล้ว มนัส่งออกไปแล้ว ไปเห็นอะไรแล้ว
เพลิน สงสยั อยากรู้ ไปเลย ถ้ามีสตินะ กลบัทนัที ไม่ไปหรอก เพราะมนัไปจากเรา 
ส่งออกไปจากเรา ถ้าสติมนัพร้อม มนัก็พร้อมจากเรา 

ฉะนัน้บอกว่า “เวลาก าหนดลมหายใจเบาๆ แต่ยงัพทุโธได้อยู่ บางทีก็ไปค้างนิ่ง
อยู่อย่างนัน้” 

การค้างนิง่อยู่ ถ้าเราพทุโธชดัๆ พทุโธชดัๆ ไป ถ้าพทุโธชดัๆ นะ จิตใจมนัจะบอก
ว่ามนัออกไปหยาบ ตอนนีเ้ราพทุโธ มนัละเอียดแล้ว มนัจะไม่หยาบ 

ไม่หยาบไม่ละเอียดหรอก ถ้าพทุโธชดัๆ ไอ้ค้างๆ อยู่นี่ก็จบ ไอ้ค้างๆ อยู่นี่เพราะ
มนัพทุโธแล้วมนัเหมือนกบัจะลง แล้วมนัก็ลงไม่ได้ ลงไม่ได้เพราะว่าจิตใจมนัยงัหยาบ 
ถ้าเราก าหนดพทุโธๆ มนักจ็ะท าให้จิตละเอียดขึน้ แตน่ีจ้ิตใจมนัหยาบ มนัก็ค้างอยู่อย่าง
นัน้ คือแบบว่ามนักินตวัมนัเอง มนัขดัแย้งในตวัมนัเอง ถ้าพทุโธซะ มนัก็ว่าจะหยาบ แต่
ถ้ามนัจะต่อไป มนัก็ไปไม่ได้ เห็นไหม มนัขดัแย้ง ทีว่่าเวลาภาวนาไป เพราะถ้าอวิชชา
มนัสงสยั มนัก็เป็นแบบนี ้

สิ่งใดจะเกิดขึน้ก็แล้วแต่ พุทโธมันจะเบา มันจะชัดเจน มันจะหนักหน่วง
ขนาดไหนก็พุทโธไปเร่ือยๆ พุทโธชัดๆ พร้อมสติ เดี๋ยวธรรมะจัดสรรให้เลย 
เดี๋ยวแนวทางปฏิบัติของเราน่ีมันจะจัดสรรให้เลยว่าจิตควรเป็นอย่างใด 
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เพียงแต่ว่าตอนนีก้ิเลสมนัจดัสรรให้ กเิลสมนัต้องการให้เป็นอย่างนัน้ เพราะ
กิเลสมนัรู้อยู่ ถ้าพทุโธแล้วมนัต้องว่างให้ได้ ถ้าพทุโธแล้วมนัต้องเป็นไปให้ได้ บางคน
บอกพทุโธแล้วเดี๋ยวมนัก็จะหาย ก็นึกให้มนัหายไปเลย พทุโธๆ แล้วก็พยายามปล่อยวาง
ให้มนัหายไป อนันีม้นัเป็นการสร้างภาพหมด มนัเป็นธรรมะสร้างภาพ ไม่ใช่เป็นความ
จริง ถ้าเป็นความจริงนะ เรารู้จริงเลย แล้วพอรู้จริงขึน้มามนัจะชดัเจนของมนั 

ฉะนัน้ ถ้ามนัยงัพทุโธได้ เราพทุโธไว้ พทุโธไว้ ไม่ต้องไปสนใจสิ่งใด พทุโธไว้กบั
ความสขุความสงบของเรา เพราะถ้าพทุโธ อยู่กบัพทุโธได้นี่สงบแล้วแหละ เพราะอะไร 
เพราะมนัไม่ฟุ้งซ่าน ถ้ามนัยงัพทุโธไม่ได้ มนัพทุโธแล้วมนัแฉลบ นี่มนัยงัพทุโธไม่ได้ 

ถ้ามนัพทุโธได้ มนัไม่แฉลบแล้ว มนัอยู่กบัพทุโธแล้ว แต่พทุโธต่อเนื่องไป อยู่กบั
พทุโธแล้วมนัก็จะดึงออกไง มนัจะเป็นอย่างนัน้จะเป็นอย่างนี ้มนัจะดงึออกไป เห็นไหม 
พทุธานสุติ มีสติระลึกรู้พทุโธของเราอยู่ พทุธานสุติ องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า
สอนถึงกรรมฐาน ๔๐ ห้อง พทุธานสุติ แล้วเราก าหนดพทุโธๆ ระลึกถึงองค์สมเด็จพระ
สมัมาสมัพทุธเจ้าด้วย แล้วมีสติระลึกพทุโธในใจของเราด้วย เราท าของเราอย่างนี ้
ต่อเนื่องไป 

เวลามนัจะค้างอยู่ ลมหายใจมนัจะขาด มนัจะคลายตวัออกมา แล้วบางทีมนัไม่
ถึงสมาธิ บางทีรู้สึกว่ามนัอึดอดั มนัมีความจุกอยู่ 

มนัมีอยู่ร้อยแปด ถ้าเร่ิมต้นเวลาจิตเราดี มนัจะดีไปหมดเลย ถ้าเวลามนัจะถอย
นะ เหตผุลมนัจะอ้างเยอะไปหมดเลย เดี๋ยวจะจุกหน้าอก เดี๋ยวจะหายใจไม่ออก เดี๋ยว
ตวัมนัจะเอียง เดี๋ยวจะกลืนน า้ลาย เดี๋ยวตวัมนัจะพอง ร้อยแปดเลย มาเป็นขบวนเลย 

เหมือนไปหาหมอ หมอเขาตรวจโรคเจอ รู้เลยว่าโอ้โฮ! โรคนีเ้กิดจากอะไร โอ้โฮ! 
สมฏุฐานของโรคเต็มไปหมดเลย แต่ถ้าตรวจไม่เจอ ไม่รู้ว่าเป็นอะไร แต่พอไปเจอนะ 
โอ้โฮ! เหตใุห้เกิดโรคนี่เป็นตบัเลย 

วางให้หมด วางให้หมด เวลาถ้าจิตมนัดีนะ สิ่งนีไ้ม่เคยเกิดขึน้กบัใจเลย เวลาเรา
เร่ิมถอย สิ่งนีจ้ะมาทนัที แล้วมาทนัทีแล้ว หญ้าปากคอก ฉะนัน้ สิ่งต่างๆ พทุธานสุต ิ
ก าหนดพทุโธไว้ แล้วทกุอย่างมนัจะดีขึน้ ก าหนดพทุโธไว้ 
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เขาบอกว่า หรือว่าเราตัง้ใจมากเกินไป 

บางทีตัง้ใจมากเกินไป เราก็กลบัมาก าหนดพอประมาณ ถ้ามนัท้อแท้ขึน้ไป เราก็
พยายามระลึกถึงความเพียรขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า มนัต้องเป็นความ
สมดลุของเราเอง มนัเป็นความพอดีของใจเอง ถ้าใจพอดี มนัก็สมดลุของมนั นี่ข้อที่ ๒. 

“๓. เม่ือเช้าได้ฟังเทศน์หลวงพ่อเล่าตอนที่หลวงพ่อฝึกพทุโธอย่างเดียวโดยไม่
สนใจเอาสมาธิ สดุท้ายก็ลงสมาธิจนได้” 

อนันีค้นต้องมีหลกัเกณฑ์นิดหนึ่ง ถ้ามนัไม่มีหลกัเกณฑ์ เราก าหนดพทุโธโดยไม่
เอาสมาธิมนัเหมือนกบัประชดประชนัชีวิต มนัเหมือนกบัเป็นการประชดประชนัวิธีการ
ปฏิบตัิ 

แต่ของเราไม่ใช่อย่างนัน้ เพราะเวลาเราคยุธรรมะกบัหลวงปู่ เจี๊ยะ แล้วหลวงปู่
เจี๊ยะท่านบอก ท่านบอกถึงวิธีการ เหน็ไหม ครูบาอาจารย์ของเราแต่ละองค์ท่านจะบอก
อย่างหนึ่ง ความถนดัของแต่ละองค์ไม่เหมือนกนั หลวงปู่ เจี๊ยะหรือครูบาอาจารย์ที่เป็น
เจโตวิมตุติส่วนใหญ่ท่านจะบอกว่าให้พทุโธรัวๆ พทุโธๆๆๆ อยู่อย่างนี ้ ท่านบอกอย่างนี ้
แล้วถ้าเราท าเนิ่นช้าหรือเราท า ท่านจะบอกว่าไม่พอกิน ท าไม่พอกินคือท าไม่พออยู่พอ
กิน ท าไม่พออ่ิมท้อง 

คนเราท าอาชีพแล้วเลีย้งชีวิตไม่ได้นีท่กุข์นะ แตถ้่าเราท าอาชีพแล้วเลีย้งตวัเอง
ได้ด้วย ยงัเลีย้งครอบครัวได้ด้วย นัน่อีกเร่ืองหนึง่นะ ฉะนัน้ ท่านบอกว่าต้องให้พทุโธ
มากๆ พทุโธรัวๆ พทุโธไวๆ มนัถึงจะทนักิเลส แล้วมนัจะเอาหวัใจนีไ้ว้ได้ แล้วพทุโธๆ ไป 
พทุโธสกั ๒-๓ ชัว่โมง ได้สมาธิสกั ๒-๓ นาที ถ้าพทุโธสกั ๘ ชัว่โมงจะได้สมาธิ ๕ นาที ก็
ทดสอบกนั เราก็เลยพทุโธ 

เพราะโดยธรรมชาติ เราบวชใหม่ๆ เราก็พทุโธตลอดเวลาเหมือนกนั เราพทุโธทัง้
วนัทัง้คืน เพราะว่าตอนบวชใหม่ๆ มนัฟุ้งซ่านมาก แล้วภาวนาไม่เป็น จะท าอะไร อยูก่บั
พทุโธ มนัก็ได้บ้างไม่ได้บ้าง แต่ก็ยงัรักษาชีวิตได้จนเป็นพระอยู่วนันี ้ ก็ยงัรักษาชีวิตนี ้
ได้มา แต่ไอ้เร่ืองได้ผล ไม่ได้หรอก แต่ก็พยายามอยู่กบัมนั แล้วพยายามหาหนทาง แล้ว
เราก็ไปเป็นปัญญาอบรมสมาธิ แล้วก็ภาวนาไปเป็นชัน้เป็นตอนไป 
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แต่เวลาหลวงปู่ เจี๊ยะท่านพดูอย่างนี ้ เราก็ลองกบัท่าน แล้วลองกบัท่าน ท่านพดู
เองบอกว่า มนัด้วยเหตดุ้วยผลมนัต้องเป็นตามจริงอยา่งนัน้ 

ฉะนัน้ อย่างเรา เราก็อยากได้ใช่ไหม มันเป็นทางต่อรองของกิเลส ถ้าเรา
ทาํสมาธ ิ เราจะได้อย่างนัน้ ทาํอย่างนีม้ันจะได้อย่างนี ้ตัดทิง้เลย ไม่เอา พุทโธ
เพ่ือพุทโธ พุทโธโดยไม่เอาสมาธิ ไม่เอาอะไรเลย เราพุทโธอย่างนี ้ทีนีอ้ะไรมัน
จะมาต่อรอง อารมณ์มันจะเกิดขึน้ มันจะเป็นสมาธิ มันจะมีวี่แววว่าจะเป็น
สมาธ ิ ปฏิเสธหมด พุทโธอย่างเดียว พุทโธๆๆ อยู่อย่างนัน้น่ะ ทาํอยู่อย่างนัน้
เป็นเดือนนะ เป็นเดือน 

ค าว่า “เป็นเดือน” เพราะว่าชีวิตประจ าวนัใช่ไหม เช้าก็บิณฑบาต ท าข้อวตัร ถ้า
มีเวลาก็พทุโธตลอด พทุโธอย่างนัน้น่ะ แล้วธรรมดาคนปฏิบตัิมนัก็ท าทางนู้นบ้างท านี ้
บ้าง ตอนนีไ้ม่ท าอะไรเลย พทุโธอย่างเดียว พทุโธอย่างเดียว พทุโธอยู่อย่างนัน้น่ะเพ่ือ
พิสจูน์กนั เพราะเรามนัก็คนสดุโต่งพอสมควร 

ทีนีก้็พทุโธๆ มนัก็อยู่กบัพทุโธตลอด วนัหนึ่งขณะพทุโธอยู่ในทางจงกรม มนัเร่ิม
พทุโธๆ มนัพทุโธละเอียดขึน้ๆ จนพทุโธมนัจะหายหมด ไม่มีเลย พทุโธไม่ได้เลย ถ้า
ธรรมดาโดยทัว่ไปก็ต้องตกใจ แต่นีเ่ราไม่ พอมนัจะเป็นป๊ับนะ เชิญครับ มนัทนันะ เชิญ
ครับ โอ้โฮ! มนัควงลง มนัควง เดินจงกรมอยู่นะ เดนิจงกรมอยู่ พอเดินจงกรมสกัพกัหนึง่ 
เดินไม่ได้ พอมนัจะพทุโธไม่ได้ เดินไม่ได้ ยืน ยืนอยู่ พอยืนอยู่ มนัก็ยงัจะล้ม เรา
พยายามนัง่ลงอยู่ในทางจงกรม แต่นี่กิริยาภายนอกนะ แต่กิริยาภายในหวัใจมนัควง
เหมือนเราโดดหอ แต่มนัเป็นตวัจิตล้วนๆ ควงลงไป ควงเป็นสว่านลงไปเลย ลงไปหวิวๆ 

ถึงที่สดุนะ แต่สติเราตามไปพร้อม ควบคมุไปพร้อม ควงจนถึงที่สดุลงไปกึ๊ก! 
เงียบ ดบัหมดเลย ดบัหมด สกัแต่ว่า สกัแต่ว่ารู้ มนัรู้อยู่ แต่ดบัหมด แต่นัง่เฉย นัง่อย่างนี ้
ถ้านัง่นี่แสดงว่าเรารู้อยู่ใช่ไหม เพราะเรารู้ เรานัง่อยู ่ แต่อาการกระทบทัง้หมดดบัหมด 
หลายชัว่โมงมาก แล้วคลายออก ถึงยืนยนัว่าหลวงปู่ เจี๊ยะพดูถกู 

หลวงปู่ เจี๊ยะ ครูบาอาจารย์ท่านพดูอะไร เราจะต้องไปทดสอบ เราทดสอบกบั
ตวัเองเร่ืองนี ้ถึงบอกว่าท าได้ ค าว่า “ท าได้” ท าได้จริงด้วย แต่ต้องคนที่มีอ านาจวาสนา 
เพราะค านีห้ลวงตาท่านพดูเอง หลวงตาเวลาท่านมาที่โพธาราม ท่านจะพดูถึงอปัปนา
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สมาธิบ่อยมาก ท่านบอกถึงอาจารย์เนตรทีเ่อาเสือมากดัคอ แล้วจิตลงอปัปนาเลย นี่
เวลาคนอปัปนา แล้วท่านก็พดู อปัปนาสมาธิไม่ได้ท าได้ง่ายๆ พระบางองค์ไม่เคย
ประสบเลย พระบางองค์ พระบางองค์ที่มีคณุธรรมด้วย ไม่เคยลงอปัปนาสมาธิเลย 
ฉะนัน้ เวลาเดินมรรค มนัไม่จ าเป็นต้องอปัปนาสมาธิ มนัอปุจารสมาธิมนัก็เดินมรรคได้
แล้ว 

อปัปนาสมาธิ หลวงตาท่านพดู พระหลายๆ องคม์ากไม่เคยได้สมัผสัอปัปนา
สมาธิ ไม่เคย น้อยองค์มากที่จะได้สมัผสัอปัปนาสมาธิ 

แล้วอปัปนาสมาธิเป็นอย่างใด 

ฉะนัน้ เขาบอกว่า หลวงพ่อพดูว่าอย่างนัน้ไง หลวงพ่อบอกพทุโธโดยไม่เอา
สมาธิ 

ถ้าพดูไปแล้วมนัก็จะขดัแย้ง ค าว่า “ไม่เอาสมาธิ” หมายความว่าไม่ให้กิเลสเอา
เร่ืองความจะได้ผลนีม้าต่อรอง ถ้าเวลาเราปฏิบตัไิปแล้วกิเลสมนัก็จะเอาขณิกสมาธิ 
อปุจารสมาธิ อปัปนาสมาธิ อ๋อ! จะได้แล้ว อ๋อ! จะเข้าแล้ว อ๋อ! จะพอดีแล้ว...ตดัทิง้เลย 
ไม่เอา จบ เอามาต่อรองไม่ได้ ไม่อย่างนัน้กเิลสมนัจะเอาตรงนีแ้หละมาต่อรอง เฉียดๆ 
เฉียดๆ เกือบๆ เกือบได้แล้วๆ อยู่อย่างนัน้ล่ะ แล้วเอ็งไม่ได้ 

ลองทาํสมาธิโดยที่ไม่หวังสิ ไม่หวัง ไม่ต้องการ ไม่อยากได้อะไร แล้วทาํ
ของเราไป ถ้าได้ก็อานิสงส์ ถ้าไม่ได้ ปฏิบัติบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจ้า แล้วถ้าไม่ได้ เราออกมา เราใช้ปัญญาของเราใคร่ครวญของเรา ฝึกหัดใช้
ปัญญาของเราเดินมรรคเลย เพราะมันไม่จําเป็นจะต้องลงถึงตรงนัน้ 

แต่ค าว่า “อปัปนาสมาธิของเรา” เพราะว่าเวลาเขาดจูิตกนัแล้วจิตเขาไม่ลง
สมาธิ เขาบอกว่าลงอปัปนาสมาธิแล้วจะเกิดปัญญาเอง 

เราถึงบอกมนัเป็นไปไม่ได้ มนัเป็นไปไม่ได้ เพราะอปัปนาสมาธิมนัท าให้เกิด
ปัญญาไม่ได้ มนัเป็นสกัแต่ว่ารู้ สกัแต่ว่ารู้มนัเกินสมัมาสมาธิที่พระพทุธเจ้าต้องการ 
องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าต้องการอปุจารสมาธิเท่านัน้เอง แต่ให้เป็นสมัมาสมาธิ 
ไม่ใช่มิจฉาสมาธิ แต่ก็ไม่ใช่อปัปนาสมาธิ อปัปนาสมาธิมนัลึกเกินกว่าทีจ่ะเดินมรรคได้ 
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เป็นไปไม่ได้ที่อปัปนาสมาธิจะมาเดินมรรค เพียงแต่วา่อปัปนาสมาธิมนัเป็นฐาน
ของคนที่เจโตวิมตุติที่จะเอาเข้าไปถงึข้อมลูเดิม เอาเข้าไปถึงก าลงัของจิต พลงังานของ
จิต แล้วออกใช้อภิญญา เข้าตรงนีป๊ั้บมนัจะรู้ 

ดสู ิ ที่เวลาหลวงตาท่านบอกว่าอาจารยเ์นตรที่ท่านก าหนดเสือกดัคอ ท่านบอก
ว่า ถ้าวนัไหนจิตลงอปัปนาสมาธิจะรู้เลย วญิญาณดวงไหน บ้านไหนจะมีส่ิงใด มนัจะ
บอกหมด แล้วพอออกจากนัน้มานะ เพียะเลย เดีย๋วมานิมนต์แล้ว บ้านนัน้ตาย บ้านนี ้
ตาย รู้หมดถ้าเข้าไปตรงนัน้ มนัเป็นก าลงัของจิต แต่ไม่ใช่มรรค ไม่ใช่การเดินมรรค แต่
อนันัน้เป็นประโยชน์ในการตรวจสอบจิตของตวัไง 

ฉะนัน้ น่ีพูดถึงว่า ถ้าจะเอาอย่างนัน้ เราถึงบอกว่าพุทโธต้องลงอัปปนา
สมาธ.ิ..ไม่ใช่ เราพุทโธเพ่ือจิตสงบ ทาํความสงบของใจให้ใจมีกําลังเข้มแข็ง ให้
กิเลสครอบงําจิตใจนีไ้ม่ได้ แล้วใจมีกําลังแล้วใจยกขึน้สู่วิปัสสนา ฝึกหัดใช้
ปัญญาเพ่ือมรรคเพ่ือผล เพ่ือการชําระล้างกิเลสในใจของเรา การชําระล้าง
กิเลสในใจของเราประเสริฐที่สุด การดูแลหัวใจของเรา ชําระล้างกิเลสในใจ
สําคัญที่สุด 

ไอ้สิ่งที่การปฏิบตัิอย่างนัน้ที่ลงอปัปนานัน้มนัมีไง ฤๅษีชีไพรเขาท ามาได้ก่อน 
อภิญญา ๖ อภิญญา ๘ เจ้าชายสิทธัตถะไปเรียนกบัอทุกดาบส อาฬารดาบสก็ได้มา
ก่อน แต่ยกขึน้สู่ปัญญาไม่ได้ แต่เวลาองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าจะยกขึน้สู่
ปัญญา ไม่เอาสมาบตัิ ๖ สมาบตัิ ๘ เอาสัมมาสมาธิ เอาสมัมาสมาธิ ไม่เอาอภิญญา 
ไม่เอาสมาบตัิ เอาสมาธิ 

เราท าตรงนี ้ นี่พดูถึงในทางปฏิบตัิของชาวพทุธ แต่ส่ิงนัน้มนัเป็นจริตเป็นนิสยั 
เพราะคนเวียนว่ายตายเกิดมาในวฏัฏะมาก ฉะนัน้ ถ้าสิ่งนัน้ก็ย้อนกลบัมา ย้อนกลบัมา 
อภิญญาตวัที่ ๖ คืออภิญญาตวัรู้ว่ากิเลสสิน้ไป ค าว่า “รู้ว่ากิเลสสิน้ไป” ต้องมีมรรค 

ศาสนาไหนไม่มีมรรค ศาสนานัน้ไม่มีผล มรรค มรรคคืออะไร มรรคคือศีล สมาธิ 
ปัญญา ศีลกบัปัญญา นัน่สมาธิ มนัถึงจะเป็นมรรค ถ้าเป็นมรรคกเ็ป็นประโยชน์ขึน้มา 
นี่พดูถึงปฏิบตั ิ

ทีนีเ้ราแก้หน่อยหนึง่ไง เขาบอกว่า พทุโธโดยไม่เอาสมาธิ มนัก็ต้องลงสมาธิ 
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นัน่เป็นสมาธิ เป็นสมาธิ เป็นการประพฤติปฏิบตัิ เป็นแนวทางปฏิบตัิที่ครูบา
อาจารย์ท่านท า แล้วพทุโธไวๆ พทุโธต่อเนื่อง มีครูบาอาจารย์หลายองค์มากที่ท่านสอน
แบบนี ้ แต่เวลาผู้ที่มีปัญญา ดสู ิหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ท่านสอนกว้างขวาง ท่านสอน
กรรมฐาน ๔๐ ห้อง ท่านสอนอานาปานสติ สอนมรณานสุติ สอนธัมมานสุติ เทวตานสุติ 
ถ้าจิตใจของคนมนัสร้างจริตสิ่งใดมา พยายามให้ตรงกบัจริตของตวั เพ่ือประโยชน์กบั
จิตดวงนัน้ภาวนาได้ง่าย ให้จิตดวงนัน้มีก าลงั ให้จิตดวงนัน้พฒันาขึน้มาเพ่ือประโยชน์
กบัจิตดวงนัน้ เอวงั 


