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ณ วดัป่าสนัติพุทธาราม (วดัป่าเขาแดงใหญ่) ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 

 

ถาม : เร่ือง “เติมน า้ในตุ่ม” 

กราบนมสัการหลวงพ่ออย่างสงู เป็นเวลากว่า ๒ เดือนที่ลกูไม่ได้เขียนมาถามกราบ
เรียนหลวงพ่อ พยายามปฏิบตัิที่บ้าน แต่ก าลงัใจก็ไม่เข้มแข็งเท่าที่อยากให้เป็น พอได้โอกาสก็
ตัง้ใจมาปฏิบตัิที่วดัช่วงเสาร์อาทิตยท์ี่ผ่านมา บ่ายวนัศกุร์ ขณะที่ขบัรถมาจากที่พกั ใจมนัก็นึก 
เราจะไหวไหมหนอ อาการไข้เจ็บคอก็ยงัไม่หาย ถ้าไปปฏิบตัิ นอกจากจะปฏิบตัิไม่ได้เต็มที่แล้ว 
ร่างกายกจ็ะแย่ลงอีก ทางที่ดีน่าจะพกัผ่อนให้หายก่อนแล้วค่อยไป ขบัรถไปก็คิด จะเอาอย่างไร
ดี สดุท้ายก็เลยไม่คิดต่อ แค่ขบัมาถึงวดัก็พอ มารู้ทีหลงั กิเลสมนัหลอกชดัๆ 

ใน ๒ วนัที่อยู่ ลกูปฏิบตัิโดยหวงัแค่จะภาวนาพทุโธ สร้างเหตไุปเร่ือยๆ ตามก าลงัของ
สภาพร่างกายทีเ่รามี กลบัมีความรู้สึกว่าใจมนัมีความสขุ มีความเบาอยู่เป็นระยะๆ ความคิด
ฟุ้งซ่านไม่ค่อยมี ปกติเวลานัง่จะมีความคิดโผล่แข่งกบัพทุโธตลอด พอเช้าวนัจนัทร์ที่จะกลบั 
ลกูจ าไม่ได้ว่าอาการไข้ไม่สบายหายไปตัง้แตเ่ม่ือไหร่ ไปฝึกครัง้นี ้ แม้จะยงัไม่ได้ความก้าวหน้า
ในการภาวนามากนกั แต่ลกูก็ดีใจว่าอาการคิดเยอะของลกูในขณะภาวนานีม้นัลดน้อยลงมาก 
กราบขอความเมตตาหลวงพ่อเทศน์สัง่สอนด้วยเจ้าคะ่ 

๑. ขณะที่นัง่สมาธิ ลกูนึกพทุโธพร้อมลมหายใจเข้าออก พยายามตัง้สติอยู่กบัการนึก
พทุโธเป็นหลกั สกัพกัค่อยรู้สึกถึงลมหายใจทีเ่บามาก ก็พยายามนึกพทุโธให้ชดัอยู่ต่อไป 
ขณะนัน้ไม่มีความคิดฟุ้งซ่าน มีแต่ก าหนดพทุโธ แต่กย็งัเข้าไม่ถงึสมาธิเจ้าค่ะ จนกระทัง่ปวดขา 
นัง่ต่อไปไม่ไหว ก็เลยออกจากการนัง่สมาธิ ลกูควรแก้ไขอย่างไรเจ้าคะ 
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๒. ในขณะที่อยู่ว่างๆ เช่น รอถวายจงัหนั ลกูก็ดลูมหายใจเข้าออกไปเร่ือยๆ รู้สึกว่าใจ
มนัสงบนิ่งดี การฝึกดลูมหายใจเข้าออกบ่อยๆ ระหว่างวนัจะช่วยให้เราเข้าถึงสมาธิได้ดีขึน้ 
(ตอนที่นัง่สมาธิเช้าเย็น) หรือเปล่าเจ้าคะ 

๓. ลกูรู้สึกว่าการอยู่ทางโลกท าให้จิตใจอ่อนแอ ส าหรับตวัลกูเองซึง่การภาวนายงัไม่
เข้มแข็ง การมากราบฟังเทศน์หลวงพ่อและปฏิบตัิที่วดัจะเป็นเหมือนการฉีดวคัซีนที่ต้องคอยท า
เป็นระยะๆ (นอกเหนือจากการปฏิบตัิที่บ้าน) 

จึงกราบขอความเมตตาหลวงพ่อด้วยเจ้าค่ะ กราบขอบพระคณุ 

ตอบ : นี่พดูถึงว่าปัญหามนัพืน้ๆ ค าว่า “ปัญหาพืน้ๆ” คือว่าคนปฏิบตัิแล้วจะมีอปุสรรค 
ทีนีก้ารมีอปุสรรคขึน้มาแล้ว ถ้ามีอปุสรรค เพราะคนเราถ้ามนัยงัไม่ได้คิด ไม่ได้คิดการจะ
ประพฤติปฏิบตัิก็คิดถึงความเป็นมนษุย์ คิดถงึความเป็นคน ภูมิใจในความเป็นคน ภูมิใจใน
ชีวิต ภูมิใจในหน้าทีก่ารงาน ก็เพลิดเพลินไปกบัโลก 

แต่ถ้าคนเราเวลามีสติปัญญาคิดว่าเราจะมีจุดยืน จะมีหลกัเกณฑ์ของเรา เราจะ
ประพฤติปฏิบตัิ มนัก็มีเป้าหมาย มีเป้าหมายว่าประพฤติปฏิบตัิแล้วจิตต้องเป็นสมาธิ จิตเป็น
สมาธิแล้ว ปฏิบตัิไปแล้วมนัจะหลดุพ้น นี่พอมีเป้าหมายขึน้มา ไอ้เป้าหมายนีม้นัจะมากดดนั
ตวัเอง ถ้ามนัมากดดนัตวัเอง พอกดดนัตวัเอง “เราปฏบิตัิแล้วท าไมไม่ได้อย่างนัน้” 

ปฏิบตัิแล้วมนัเหมือนคนท างาน คนท างานแล้วก็อยากประสบความส าเร็จ เราท าสิ่งใด
แล้วเราอยากจะประสบความส าเร็จ ใช่ เราก็ประสบความส าเร็จ แต่ความประสบความส าเร็จ
มนัมีหลากหลาย ประสบความส าเร็จนะ แม้แต่เรามีชีวิตของเราแล้ว เราเกิดมาเป็นมนษุย์ เรา
เกิดมาพบพระพทุธศาสนา เรามีศาสนาประจ าหวัใจของเรา ถ้ามีศาสนาประจ าหวัใจของเรา 
เรามีครูบาอาจารยเ์ป็นที่พ่ึง เราฟังเทศน์ของเรา การฟังเทศน์คือใกล้ชิดไง 

องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าบอกว่า การคบมิตรนีส้ าคญัมาก แล้วคบมิตรที่
ประเสริฐที่สดุคือคบองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า ทีนีอ้งค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า
ปรินิพพานไปแล้ว องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าวางธรรมวินยันีไ้ว้ เวลาวางธรรมวินยั ธรรม
วินยัจะเป็นศาสดาของเรา ถ้าศาสดา เราก็คบไง เราก็ศึกษา เราค้นคว้าธรรมะขององค์สมเด็จ
พระสมัมาสมัพทุธเจ้า เราคบที่นี่ ชีวิตของเรามนัก็มีจดุยืนใช่ไหม ชีวิตของเรามนัก็ไม่ไปทางโลก  
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ฉะนัน้ เวลาจะประพฤติปฏิบตัิขึน้มา มนัจะมากดดนัตวัเอง ถ้ามนัจะกดดนัตวัเองแล้ว
มนัจะต้องได้ศีล ต้องได้สมาธิ ต้องได้ปัญญา จะภาวนาไป ถ้ามนัได้มนัคือเป้าหมาย เราอยาก
ได้อยู่แล้ว แต่เวลาปฏิบตัิ เราไม่เอามากดดนัตวัเองไง เราจะปฏิบตัิเพ่ือความเข้มแข็งของจิต 

ดสู ิ คนเราออกก าลงักายเพ่ือสขุภาพร่างกายของเขาดี ตอนนีท้างรัฐบาลเขาพยายาม
ชกัชวนให้ชาวไทยได้ออกก าลงักาย เพราะว่าการออกก าลงักายคือป้องกนัความเจ็บไข้ได้ป่วย 
ร่างกายแขง็แรงขึน้มา งบประมาณกไ็ม่ต้องเสีย หมอก็ไม่ต้องมารักษา ประชาชนก็ไม่เจ็บไข้ได้
ป่วย การออกก าลงักายมนัเป็นประโยชน์กบัสขุภาพ เป็นประโยชน์กบัสขุภาพมาก 

ฉะนัน้ เราเป็นชาวพุทธๆ เรามาฝึกหัดภาวนา ลมหายใจเข้านึกพุท ลมหายใจ
ออกนึกโธ เราออกสุขภาพจิต สุขภาพของจิตเราเข้มแข็งขึน้มา สุขภาพจิตเราดี ถ้า
สุขภาพจิตเราดีขึน้มา โอ้โฮ! ชีวิตนีร้าบร่ืนมาก ท างานเสร็จแล้วก็ประหยัดมัธยัสถ์ การ
ใช้จ่ายก็ไม่ฟุ่ มเฟือย ร่างกายก็ไม่เจ็บไข้ จิตใจก็ดี ดีไปหมดเลยถ้าสุขภาพจิตดี ถ้า
สุขภาพจิตดี ถ้าภาวนานะ เราภาวนาเพ่ือเหตุนี ้แล้วเราไม่ต้องกดดันตัวเองเลย ถ้าไม่
กดดันตัวเอง เห็นไหม ปฏิบัติบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า บูชาพุทธะ ถ้าเรา
บูชาพุทธะที่หัวใจของเรา มันจะเป็นประโยชน์ตรงนี ้

ฉะนัน้ ที่พดูนี่พดูให้เห็นก่อนว่า เวลาปฏิบตัิแล้ว โดยทัว่ไปเวลาคนปฏิบตัิทกุคนก็มี
เป้าหมาย ทกุคนก็อยากจะประสบความส าเร็จ เวลาปฏิบตัิแล้วก็อยากจะมีสมาธิ อยากจะมี
ปัญญาของเรา ปัญญาของเรามนัมีแล้วแหละ ทีนีปั้ญญามนัเป็นโลกียปัญญา ปัญญาทางโลก 
ถ้าในวงกรรมฐานเขาบอกฉลากยาๆ ฉลากยาคือฉลากที่มนัแปะข้างขวด เราก็อ่านแต่ฉลากยา 
แต่เราไม่ได้กินยา เวลาเราเป็นคน เราก็ฉลาดแล้ว เราศึกษาๆ ศึกษาฉลากยา นี่มนัเป็นภาคของ
ภาคปริยตัิ ปริยตัิไปศึกษา ศึกษาหาความรู้ ฉลากยา เราเข้าใจหมดเลย ยาประเภทนีใ้ช้สอย
เพ่ือประโยชน์กบัการรกัษาโรคนัน้ แล้วเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยขึน้มาก็อ่านแต่ฉลากยา แต่ไม่ได้ใช้ยา 

นี่ก็เหมือนกนั เวลาเราศึกษา ศึกษามาแล้ว ฉลากยาศึกษามาแล้ว วงกรรมฐาน เวลาครู
บาอาจารย์ท่านเทศนาว่าการท่านจะบอกอย่างนัน้ นีเ่ราได้ฉลากยา เราได้ความรู้นัน้มา แต่เรา
ยงัไม่ได้กินยา เวลากินยาขึน้มา เราจะท าความจริงของเราขึน้มา  

ถ้าท าความจริงขึน้มา กินยา เพราะมียา เจ็บไข้ได้ป่วย กินยา มนัก็บรรเทาโรค มนัก็
หายไปได้ แต่เวลาประพฤติปฏิบตัิขึน้มา เราพทุโธๆ เราพยายามเปิดขวด เราพยายามจะกนิยา
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ให้ได้ แต่มนัยงักินไม่ได้ ยามนัยงัเข้าไม่ถงึใจของเรา ก็เลยกลายเป็นค าถามมา ค าถามว่า เวลา
มาอยู่วดั เวลาปฏิบตัิขึน้มา 

ถ้าเรามาอยู่วดั มาประพฤติปฏิบตัิ มนัเป็นวงจรชีวิตนะ วงจรชีวิต ถงึเวลาท างาน เราก็
ท าหน้าที่การงานของเรา หลวงปู่ ฝัน้ ท่านพดูไว้เอง ชาวเมืองหลวงไปอยู่ในกรุงเทพฯ เวลาเรา
เดินทางนัง่บนรถเมล์ หายใจเข้านึกพทุ หายใจออกนึกโธ ท่านพดูเอง ท่านบอกว่า “อย่าให้
หายใจทิง้เปล่าๆ” 

ทัง้ๆ ที่การหายใจทางวิทยาศาสตร์ การหายใจนี่คือออกซิเจน การหายใจคือมนัฟอก
เลือดขึน้ไปเลีย้งสมอง การหายใจนีม้นัเพ่ืออาหารอนัละเอียด เพ่ืออาหารของร่างกายนี ้ ทีนีถ้้า
จิตมนัเกี่ยว เวลามนัหายใจ มนัหายใจอยู่แล้ว เราจะท างานอะไร เราจะคิดอะไรอยู่ มนัก็มีการ
หายใจอยู่แล้ว แต่ถ้าเรามีสติปัญญา การหายใจเข้านกึพทุ หายใจออกนึกโธ เป็นพทุธานสุติ ถ้า
พทุธานสุติ เราไม่หายใจทิง้เปล่าๆ เพ่ือประโยชนก์บัหวัใจของเรา เห็นไหม สขุภาพกาย 
สขุภาพจิต ถ้าสขุภาพจิตมนัดีขึน้มา นี่ประโยชน์อยู่ตรงนี ้

ถ้าฉลากยาเราอ่านมาแล้ว เราก็อ่านมาเพ่ือความเข้าใจ แต่ถ้าเราหายใจเข้านึกพทุ 
หายใจออกนึกโธ เราจะเข้าถึงจิตของเรา ถ้าเข้าถงึจิตของเรา เราปฏิบตัิบูชาองค์สมเดจ็พระ
สมัมาสมัพทุธเจ้า นี่เราจะพดูโดยหลกั ถ้าไม่พดูอย่างนีป๊ั้บ เวลาปฏิบตัิไปแล้วทกุคนจะวิตก
กงัวลเลย “สมาธิอยู่ตรงไหน แล้วเม่ือไหร่จะได้สมาธิ แล้วสมาธิจะเป็นอย่างไร” 

มนัได้อยู่แล้ว ขณิกสมาธิ อปุจารสมาธิ อปัปนาสมาธิ ถ้าเราไม่ได้สมาธิ เราพทุโธไม่ได้
หรอก ไอ้ที่พทุโธหายใจเข้านึกพทุ หายใจออกนึกโธ มนัต้องมีสมาธิ มนัต้องมีความตัง้ใจ มนัมี
ของมนัอยู่แล้ว ทีนีส้มาธิมนัไม่ต่อเนื่อง ถ้ามนัต่อเนื่องขึน้ไป มนัก็ละเอียดขึน้ไป ถ้าละเอียดขึน้
ไป มนัฝึกหดั ฝึกหดัใจ มนัช านาญของมนั ความช านาญของมนัอย่างนี ้สขุภาพจิตที่มนัดี มนั
เข้มแข็งมาแล้ว ปฏิบตัิบูชาองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าแล้วไม่กดดนัตวัเอง 

ถ้ามนัไม่กดดนัตวัเองนะ เราปฏิบตัิบูชาองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า เราต้องท า
ตลอดไป อย่างเช่นอาหาร กนิทกุวนั เราไม่กินอาหาร เราก็ตาย เราขาดอาหารไม่ได้ จิตใจมนั
กินอารมณ์เป็นอาหาร มนักินอารมณ์เป็นอาหาร ทีนีต้อนนีเ้พียงแต่เรามาคดัแยก เราจะให้มีค า
บริกรรมให้จิตนีม้นัเสวย คือมนักิน กินพทุธานสุติ กินพทุโธ ธัมโม สงัโฆ เรามาเลือก เรามา
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แยกแยะ ถ้าแยกแยะขึน้มา เราท าของเรา ทีนีพ้อท าแล้ว ทางโลกเป็นสถิติ ท าเสร็จแล้วต้อง
ได้ผลอย่างนัน้ ท าเสร็จแล้วได้ผล...มนัได้ ได้บูชาองคส์มเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า ปฏิบตัิบูชา
องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า 

“อานนท์ เธอบอกบริษัท ๔ นะ ให้ปฏิบตัิบูชาเราเถิด อย่าบูชาเราด้วยสิ่งอ่ืนเลย” 

แล้วเราปฏิบตัิบูชาองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า แล้วถ้าจิตสงบขึน้มา มนัเป็นพทุธะ
เสียเอง เราได้เห็นพทุธะ ได้เห็นพทุธะของเรา เวลาสมยัพทุธกาล องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธ
เจ้า พทุธะคือศาสดาของเรา แต่ในปัจจุบนันีเ้ราเห็นพทุธะของเราเอง เราเห็นหวัใจของเราเอง 
เราเหน็สจัจะของเราเอง นัน่ถ้าจิตมนัสงบมนัเป็นจริงขึน้มา นี่พดูถึงว่าถ้าปฏิบตัิบูชาองค์สมเด็จ
พระสมัมาสมัพทุธเจ้า 

ฉะนัน้ เวลาเราจะมาประพฤติปฏิบตัิขึน้มา เขาบอกเขาขบัรถจะมาวดั กเิลสมนัขึน้มา
บอกว่าเรายงัเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ เรายงัท าอยู ่

มนัมีมาตลอด เวลาถ้ามนัเป็นสมทุยัมนันอนมา มนัมีเหตผุลทางวิทยาศาสตร์เลย “อ้าว! 
ก็คนป่วย คนป่วยก็ต้องไปโรงพยาบาล คนป่วยอะไรไปวดั มนัมีแต่ไปวดัไปเผาเท่านัน้น่ะ คน
ป่วยก็ต้องไปโรงพยาบาลสิ นี่คนป่วยจะไปวดั” 

แต่เขาไม่รู้หรอกว่าเวลาป่วยนะ องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าพดูไว้ในพระไตรปิฎก 
การป่วยของคนมีอยู่ ๓ อย่าง หนึง่ ป่วยโดยชราคร ่าคร่าคือป่วยโดยวิทยาศาสตร์ ป่วยโดย
อปุาทานคือมนัยึดมัน่ถือมัน่ มนัคิดวิตกกงัวลจนมนัเจบ็ไข้ได้ป่วย ป่วยโดยโรคของกรรม 

คนป่วยมนัป่วยได้ ๓ ทาง คือมนัป่วยจริงๆ อนัหนึ่ง ป่วยจริงๆ คือป่วยชราคร ่าคร่า จิตใจ
มนัชราคร ่าคร่า ร่างกายชราคร ่าคร่า มนัต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นเร่ืองธรรมดา อีกอนัหนึ่งคือ
อปุาทาน มนัวิตกมนักงัวล มนัคิดจนมนัเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วกนัแหละ อีกอนัก็คือกรรม นี่การป่วย
ของคน นี่ในอนาคตงัสญาณขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าเลย 

ทีนีเ้วลาเจ็บไข้ได้ป่วยขึน้มา เรากร็ักษาของเรา แต่ถ้าเป็นอปุาทาน เป็นโรคกรรม เราก็
พยายามภาวนานี่แก้ได้ เห็นไหม ธรรมโอสถ ธรรมโอสถแก้ได้ เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยสามารถรักษา
ได้ สามารถรักษาหวัใจอปุาทานให้หายไปได้ สามารถแก้กรรมได้ โรคกรรม แก้กรรม กรรมดีไง 
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กรรมดีลบล้าง ไม่ใช่แก้กรรมๆ อนันัน้นะ แก้กรรมของเราคือว่ามรรคญาณมนัช าระล้างให้หมด
เวรหมดกรรมเลย สิน้เวรสิน้กรรม ถ้าภาวนา 

พดูถึงว่า เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องไปโรงพยาบาล ไปวดัท าไม 

ครูบาอาจารย์เราท่านปฏิบตัิมาปฏิบตัิอย่างนีน้ะ แล้วพอปฏิบตัิไปแล้ว จิตสงบแล้ว นี่
พดูถึงว่าโลกียปัญญา ปัญญาทางโลกทัง้นัน้นะ่ ปัญญาของวฏัฏะ แต่ถ้าจิตสงบแล้วยกขึน้สู่
วิปัสสนา ภาวนามยปัญญาอนันัน้ไม่เป็นอย่างที่พดูมานี ้

ที่พดูมานีค้ือสามญัส านึก คือโลกทศัน์ คือสจัจะความจริงของโลก คือผลของวฏัฏะ คือ
สถานะของมนษุย์ สถานะของเทวดา สถานะของอินทร์ ของพรหม แต่ละสถานะเขาจะมี
ปัญญาของเขาตามสถานะของเขา สถานะของมนษุยค์ิดได้อย่างนี ้คิดได้อย่างนีท้ี่ว่า “เจ็บไข้ได้
ป่วย เราจะไปวดัหรือไปโรงพยาบาล” นี่สถานะความเป็นโลกทศัน์ โลกียปัญญา ปัญญาทาง
โลก ปัญญาทางวิทยาศาสตร์ ปัญญาทางข้อเท็จจริง แล้วมนัเป็นอย่างนีจ้ริงๆ 

แต่ถ้าคนมีสติมีปัญญา ฝึกหดัของเราแล้วเข้มแข็งขึน้ เข้มแข็งขึน้ แล้วเวลาเราภาวนา 
จิตสงบ มนัจะไปแก้ได้หมด โรคเวรโรคกรรม หลวงปู่ ฝัน้ท่านก็แก้โรคประจ าตวัของท่าน โรคเจ็บ
ท้อง หลวงปู่ มัน่ท่านก็เป็นโรคเสียดท้องเหมือนกนั โรคกระเพาะ นี่ครูบาอาจารยเ์ราท่านมีโรค
ประจ าตวั แต่ละองค์มีโรคประจ าตวั โรคประจ าตวัคือโรคกรรม โรคเวรโรคกรรม 

หลวงปู่ มัน่ท่านมาหายที่ถ า้สาริกา โรคเวรโรคกรรมนี ่ เวลาจิตมนัรวมลงแล้ว ทัง้ๆ ที่มี
ปัญญาช าระล้างนะ ช าระล้างธาตขุนัธ์ ค าว่า “ธาตขุนัธ์” ธาตขุนัธ์คือร่างกายกบัจิตใจที่มนัแยก
ออกจากกนั โลกนีร้าบหมดเลย กิเลสขาด ไปเหน็รุกขเทวดาเลย นี่เพราะคนมีอ านาจวาสนา 

ทัง้ๆ ที่ธรรมโอสถช าระล้างแก้ไขโรคภยัไข้เจ็บด้วย แล้วธรรมโอสถ สจัธรรม มรรคญาณ
ไปช าระล้างกามราคะปฏิฆะในหวัใจให้อ่อนลงด้วย ยงัมีอ านาจวาสนาไปเห็นถงึวฏัฏะ นี่
วาสนาของคนนะ แต่เวลาครูบาอาจารย์บางองค์เวลาท่านปล่อยแล้วก็ได้เฉพาะช าระล้างกิเลส
เฉยๆ นี่ไง วาสนาของคนมนัไม่เหมือนกนั อ านาจวาสนาของคนไม่เหมือนกนั แล้วแต่ว่าการ
สร้างบุญญาธิการมามากน้อยขนาดไหน นี่พดูถึงว่าการประพฤติปฏิบตัิตามความเป็นจริง 
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ฉะนัน้ เวลาปฏิบตัิตามความเป็นจริง จะพดูนีไ้ม่ให้กเิลสมนับีบคัน้ ไม่ให้น้อยเนือ้ต ่าใจ 
ฉะนัน้ เวลาปฏิบตัิขึน้มาแล้วจะมีเป้าหมายว่าจะเป็นอย่างนัน้ๆ...ไม่ 

ปฏิบตัิบูชาองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า แล้วมรรคผลที่เราปฏิบตัเิป็นข้อเท็จจริง 
อย่าให้กิเลสมาหยิบฉวย แบบจะมาวดั กิเลสมนัก็ต่อรองแล้ว “จะไปท าไม ยงัเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่
เลย เวลาไปวดัแล้ว ปฏิบตัิแล้วก็ตัง้เป้าภาวนากไ็ม่ได้เลย” เห็นไหม กเิลสมนัแซงหน้าไปหมด
เลย เพราะอะไร เพราะเราก็คิดแบบวิทยาศาสตร์ไง ปฏิบตัิแล้วต้องได้อย่างนัน้ตามสถิติไง ท า
อย่างนีต้้องได้อย่างนี ้ท าอย่างนีต้้องได้อย่างนี ้ แล้วท าไม่ได้ป๊ับ มนัก็ย้อนกลบัมา ความคิดเรา
เองย้อนกลบัมา ย้อนกลบัมาบ่อนท าลายความมัน่คงของเราเอง “ปฏิบตัิตัง้นาน ปฏิบตัิแล้วไม่
เห็นได้อะไรเลย” 

ไอ้ที่ไม่เห็นได้อะไรมนัได้แล้ว มนัได้ความเป็นมนษุยม์านี่ไง มนัได้สติปัญญาขึน้มาเป็น
กลัยาณปถุชุนไง จากปถุชุนคนหนา คนที่ยงัคลกุเคล้าอยู่ทางโลกไง เราพยายามฝึกหดัแยกตวั
เราออกมาเป็นกลัยาณปถุชุนไง เป็นปถุชุนเหมือนกนั แต่เป็นกลัยาณชนที่มีสติมีปัญญา
พยายามจะรักษาตวัเราไง พยายามพฒันาเราไง นี่มนัก็ได้แล้ว มนัได้แล้ว พอได้แล้วขึน้มา เรา
ปฏิบตัิต่อเนื่องไป กิเลสมนัก็มาตอกมาย า้นี่แหละให้ล้มลกุคลกุคลาน 

แต่ถ้าเรามีสติปัญญา เราปฏิบตัิของเรา มีความมัน่คงของเรา องค์สมเดจ็พระสมัมาสมั
พทุธเจ้าบอกผู้ที่ปฏิบตัิธรรมสมควรแก่ธรรมนะ อยู่ในมรรคในผล ๗ วนั ๗ เดือน ๗ ปี อย่างน้อย
ต้องพระอนาคามี นี่เราพยายามท าของเรา ไอ้ได้หรือไม่ได้มนัเป็นความเห็นของเรา มนัเป็น
โลกียปัญญา ปัญญาทางโลก ปัญญาทางวิทยาศาสตร์ ปัญญาที่ฉลากยา ปัญญาที่ศึกษา
ธรรมะขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้ามานี่ ทีเ่ราคิดอยู่นี่มนัปัญญาอย่างนี ้

แต่ถ้ามนัภาวนาไป ปัญญาทีจ่ริงๆ มนัเป็นภาวนามยปัญญา ถ้าปัญญาอย่างนัน้เกิดขึน้ 
มนัไม่ต้องมีใครมาบอก มนัเป็นจริงขึน้มา เป็นจริงขึน้มาตามความจริงของมนั แต่ถ้าในปัจจุบนั
นีม้นัเป็นโลกียปัญญา โลกียปัญญาเป็นปถุชุนคนหนา เราก็พยายามฝึกหดัอย่างนี ้ นี่ฝึกหดั
อย่างนี ้

ที่พดูนีพ้ดูเพ่ือให้ก าลงัใจ พดูเพ่ือให้มีจุดยืนไง ไม่ใชว่่าเวลามีความคิดอย่างนีแ้ล้วก็ไป
ส่งเสริมมนัไง “ใช่ ถกูต้อง ปฏิบตัิแล้วไม่ได้ผล เออ! อย่างนัน้เลิกดีกว่า” แล้วก็ไปกองกนัอยู่
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นัน่น่ะ แต่เราไม่พฒันาใจเราเลย เราพฒันาของเรา ปฏิบตัิบูชาองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธ
เจ้า 

เวลาท าบุญกุศล เราหามาด้วยน า้พกัน า้แรง เรายงัมาเสียสละ แล้วนี่เราปฏิบตัิบูชาองค์
สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า บูชาท่าน บูชาศาสดา แล้วมนัจะเป็นหรือไม่เป็น ให้จิตใจมนั
เข้มแข็งขึน้มา ถ้าจิตใจเข้มแข็งขึน้มา มนัก็มีปัญญาไง 

นี่เข้าค าถาม 

“๑. ขณะที่นัง่สมาธิรู้สึกว่าลมหายใจเข้าออก พยายามตัง้สติอยู่กบัการระลึกพทุโธเป็น
หลกั สกัพกัรู้สึกว่าลมหายใจนีเ้บามาก ก็พยายามนึกพทุโธให้ชดัอยู่ต่อไป ขณะนัน้ไม่มี
ความคิดฟุ้งซ่าน มีแต่นึกพทุโธ แต่ก็ยงัเข้าไม่ถึงสมาธิเจ้าค่ะ จนกระทัง่ปวดขา นัง่ต่อไม่ไหว ก็
เลยออกจากสมาธิ ลกูควรแก้ไขอย่างไรเจ้าคะ” 

ถ้าเราแก้ไข เราแก้ไข ตัง้สติไว้ ถ้านัง่สมาธิอยู่ เราก็นัง่สมาธิอยู่ คนฝึกหดั เห็นไหม คน
ฝึกหดัเร่ิมต้น ๕ นาที ๑๐ นาที ๒๐ นาที ๓๐ นาที เป็นชัว่โมง ๒-๓ ชัว่โมง ๕ ชัว่โมง ๑๐ ชัว่โมง 
นี่เวลาเขาฝึกหดัไปๆ ถ้าเราฝึกหดัไป มนัก็อยู่ที่โอกาส 

ถ้ามนัปวดขา ถ้าเรานึกพทุโธๆ อยู่กบัพทุโธก่อน ความปวดนัน้จะไม่มี เพราะว่าจิตนีอ้ยู่
กบัค าบริกรรม แต่ถ้าเราสกัแต่ว่า พทุโธบ้าง คิดร้อยแปดไป เวลามนัปวดมามนัปวดทนัทีเลย 
เพราะจิตมนัไม่มีที่พ่ึง มนัไม่มีที่เกาะ มนัไม่มัน่คงกบัพทุโธ ฉะนัน้ ถ้าอย่างนัน้ ถ้าเราใช้ขนัติ
ธรรมทนเอา เรานึกพทุโธๆ ชดัๆ สิ่งที่ปวดขาจะหายไปได้ มนัหายไปโดยขนัติธรรม หายไปโดย
ก าหนดพทุโธ 

แต่ถ้าคนมีสติมีปัญญานะ พทุโธๆๆ จิตมนัสงบแล้ว ถ้ามนัปวดขาขึน้มา จิตสงบแล้ว ถ้า
จิตจบัเวทนา ถ้าจบัเวทนาได้ มนัเป็นการวิปัสสนา นี่ไง ถ้าจิตสงบแล้ว ที่ว่าขัน้ของสมถะกบัขัน้
ของวิปัสสนามนัอยู่ตรงนี ้ ถ้าจิตมนัสงบแล้ว จิตมนัไปจบัเวทนากไ็ด้ จิตมนัไปรู้ไปเห็นสิง่ใด มนั
เหมือนกบัเรามีช้อน เราจะตกัอาหารที่ร้อนก็ตกัได้ แต่ถ้าเราไม่มีช้อน เราต้องใช้มือจุ่มลงไป มนั
ร้อน 
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จิต จิตถ้ามนัยงัไม่สงบ มนัไม่มีช้อนไง ตวัมนัเอง เวทนาเป็นเรา สรรพสิ่งเป็นเรา เหมือน
มือนีไ้ม่มีภาชนะ ไม่มีช้อน จบัส่ิงใดมนัก็ร้อน แต่ถ้าพทุโธๆๆ จิตสงบแล้ว จิตสงบ มนัมีช้อน มนั
มีภาชนะที่จะไปตกัสิ่งใดกไ็ด้ 

ถ้าตกัสิ่งใด น า้จะเดือดขนาดไหน ถ้าเรามีทพัพีไปตกัในหม้อเดือดๆ มนัก็ตกัได้ จิต จิต
ถ้าสงบแล้วนะ ถ้ามนัเห็นเวทนาของมนั มนัจบัเวทนาได้ จิตสงบเป็นสมถะ มนัจบัเวทนาได้ 
เวทนาสกัแต่ว่าเวทนา จบัเวทนาได้ มนัพิจารณาของมนัได้ อนันีพ้ดูถึงถ้าจิตสงบแล้ว แล้ว
ฝึกหดั 

แต่ถ้ามนัยงัไม่เป็นนะ ช้อนก็คือช้อน ทพัพีก็คือทพัพี มือก็คือมือ มือของเรามนัอยู่กบัเรา
มาตัง้แต่เกิด ช้อนทพัพี เราต้องหามา ต้องท ามา จิตสงบแล้วๆ ไง ยกขึน้วิปัสสนา มนัเป็นคนละ
ชัน้คนละตอน 

นี่พดูถึงว่า จิตมนัไม่เข้าถงึสมาธิ แล้วมนัมีความเจ็บปวด ปวดขา จะแก้ไขอย่างไร 

แก้ไข เรากเ็ร่ิมต้นตัง้แต่ต้น เราตัง้สติไว้ แล้วเราพทุโธของเราชดัๆ ถ้ามนัละเอียดเข้ามา 
เราก็รกัษาพทุโธไว้ ถ้ามนัออกมา เห็นไหม ออกมา ถ้ามนัไม่ไหวจริงๆ เราใช้ปัญญาอบรมสมาธิ
ไปเลยก็ได้ มนัได้สองทางไง 

ถ้าพทุโธก็สมาธิอบรมปัญญา พทุโธๆ ด้วยความศรัทธา แต่ถ้าเวลามนัวิกฤติอกุฤษฏ์
แล้วมนัแก้ไขอะไรไม่ทนัน่ะ จะใช้ปัญญาอบรมสมาธิก็ได้ หรือถ้ามนัสู้กนัไม่ไหว อย่างที่ว่า พอ
เขาปวดขาจนทนไม่ไหวก็ออกจากสมาธิ ออกจากสมาธิคือเปล่ียนไปเดินจงกรม 

ไปเดินจงกรมก็ได้ ถ้าเราทนไหว ท าได้ เราก็ท าต่อเนื่อง ถ้าทนไม่ไหว เราก็ลกุ เราก็
เปล่ียนอิริยาบถ ถ้าเราเปล่ียนอย่างนีบ้้าง มนัจะท าให้ไม่แหยงไง แต่ถ้าเวลาเราท าบ่อยครัง้
เข้าๆ ถ้าจะเอาจริงเอาจงักนัก็ต้องสู้กนั ถ้าจะเอาจริงเอาจงักนันะ 

ถ้าเราไม่เอาจริงเอาจงักนั บางทีมนัก็ไม่พฒันา กิเลสมนัก็เอาอย่างนีม้าหลอกอยู่
ตลอดไป แต่ถ้ามนัจะเอาจริงเอาจงักนั สู้เลย ให้มนัตายตรงนีแ้หละ พอมนัผ่านไปได้ เออ! เราก็
ท าได้ 
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ฉะนัน้ ไอ้การต่อสู้กิเลส เร่ิมต้นกเิลสดิบๆ คือเรายงัอ่อนแออยู่ กิเลสมีก าลงัมากกว่า 
การต่อสู้ เราจะเป็นฝ่ายแพ้ส่วนใหญ่ แต่พอเราฝึกหดั นกักีฬา ถ้านกักีฬาทรงคณุค่า สิง่ที่
นกักีฬาที่ทรงคณุค่าเขาช านาญมาก จนกรรมการต้องยกให้เขาว่าเขามีความสามารถพิเศษ นี่ก็
เหมือนกนั ถ้าจิตของเราฝึกหดัจนได้เป็นอย่างนัน้แล้ว ไอ้กรณีนีม้นัก็จะเบาลง 

ฉะนัน้ สิ่งที่ว่าเข้าสมาธิก็ไม่ได้ ปวดขาจนลกุ ควรแก้ไขอย่างใด 

ควรแก้ไขอย่างใดก็อยู่ทีจ่ริตนิสยั นิสยับางคนชอบเดนิจงกรม ถ้าเขาเดินจงกรมก็จบเลย 
นิสยับางคนชอบนัง่นะ ถ้านัง่แล้วภาวนาได้ดี ถ้าเดินจงกรมนี่ติดขดัไปหมดเลย บางคนนัง่นี่ไป
ไม่ได้เลย ต้องเดิน 

หลวงปู่ จนัทร์เรียนท่านพดูเองว่า เวลาท่านนัง่ ๗-๘ ชัว่โมง หลวงปู่ ชอบนัง่สู้ท่านไม่ได้ 
เพราะท่านเป็นลกูศิษย์หลวงปู่ ชอบ แต่ท่านบอกเวลาเดินนะ หลวงปู่ ชอบเดินได้ทัง้วนัเลย ท่าน
เดินสู้หลวงปู่ ชอบไม่ได้ ท่านเดนิสู้หลวงปู่ ชอบไม่ได้ แต่ถ้านัง่ ท่านบอกว่าท่านนัง่ได้นานกว่า
หลวงปู่ ชอบ นี่หลวงปู่ จนัทร์เรียนท่านเล่าให้เราฟังเอง 

พดูถึงนี่ไม่เหมือนกนั จริตไม่เหมือนกนั ทีนีเ้ราก็หาสมดลุของเราไง หาสมดลุว่าเราควร
ท าอย่างใด แก้ไขอย่างไรเพ่ือประโยชน์กบัเรา 

“๒. ในขณะที่อยู่ว่างๆ นัง่รอถวายจงัหนั ลกูก็ดลูมหายใจเข้าออกเร่ือยไป รู้สึกว่าจิตมนั
สงบดี การฝึกดลูมหายใจเข้าออกบ่อยๆ ระหว่างวนัจะช่วยท าให้ท าสมาธิได้ดีขึน้ตอนที่ฝึกเข้า
นัง่สมาธิหรือเปล่าเจ้าคะ” 

กรณีนีม้นัต้องรักษาตลอดไป คนที่ปฏิบตัิเขาปฏิบตัิ ๒๔ ชัว่โมงไง เห็นไหม เวลาพดู 
เวลาพดูบอกว่าทางของฆราวาสเป็นทางคบัแคบ วนัๆ ท ามาหากินทัง้วนัเลย ตกเย็นขึน้มาก็
สวดมนต์ นัง่สมาธิหน่อยหนึ่งก็นอน เช้าขึน้มานัง่สมาธิอีกหน่อยหนึ่งแล้วออกไปท างาน ท างาน
ทัง้วนั นี่ทางของฆราวาสเป็นทางคบัแคบ ทางของสมณะกว้างขวาง ๒๔ ชัว่โมงนะ เราอยู่กบั
หลวงตา อยู่กบัครูบาอาจารย์ หลวงตาท่านบอกงานนี่ไม่ให้เข้ามายุ่งกบัพระเลย เรารักษาไว้ 
ท่านให้ภาวนา ๒๔ ชัว่โมง ๒๔ ชัว่โมง ๒๔ ชัว่โมง 



บูชาพุทธะ ๑๑ 
 

©2022 www.sa-ngob.com 

ไอ้นี่ก็เหมือนกนั นี่เขาบอกว่าเขามาอยู่วดัไง พอเขามาอยู่วดั เวลามนัมีใช่ไหม ถ้าเวลา
มนัมี เราภาวนา ๒๔ ชัว่โมงไง เวลาเราอยู่บ้านเราก็เรียกร้องเวลา ไม่มีเวลาเลย ท าอะไรก็เวลา
นี่คนอื่นเอาไปกินหมดเลย ถ้ามาอยู่วดัก็ ๒๔ ชัว่โมงไง...ไม่ เม่ือไหร่จะฉันน า้ร้อน มนัรอเวลาฉัน
น า้ร้อนเลย พอฉันน า้ร้อน ไปนัง่กนัที่โรงน า้ร้อนแล้ว นัง่คยุกนั ปฏิบตัิดีอย่างไร 

เวลาเราอยู่ทางฆราวาสเราก็เรียกร้อง เรียกร้องสิทธ์ิ เรียกร้องเวล ่าเวลา เวลามาภาวนา 
เวลาภาวนาขึน้มามนัไม่เคย คนเรานะ มนัคุ้นชินกบัการใช้ชีวิตปกติอย่างนัน้ เวลามนัแยกตวั
ออกมามนัแปลกๆ นะ 

นี่ไง พระของเราเวลาออกวิเวก เปล่ียนสถานที่ไป ถ้ามนัคุ้นชินแล้วนะ กิเลสมนัรู้ทนัแล้ว 
มนัชินชา แต่ถ้าไปอยู่ที่ไหนนะ โอ้โฮ! น่ากลวั ยิ่งกลางคืนมืดๆ ด้วย ยิ่งป่าช้าด้วย โอ้โฮ! นอนไม่
หลบัเลย นัน่น่ะ นี่คืออบุาย อบุายหาความคล่องตวั อบุายหาความสดใหม่ ถ้าหาความสดใหม่ 
เวลาสดใหม่ขึน้มามนัก็อยากท า แต่พอไปคุ้นชินแล้วมนัเร่ิมชินชา นี่ความชินชา เห็นไหม 

อนันีก้็เหมือนกนั เขาถามเองว่า ถ้าอย่างนี ้ การฝึกอย่างนี ้ การฝึกนัง่สมาธิมนัจะเป็น
ประโยชน์กบัการภาวนาหรือไม่ 

นี่ไง ที่ว่าทางของสมณะ ๒๔ ชัว่โมงไง มาอยู่วดัก็เหมือนกนั คนที่มาอยู่วดั ๒๔ ชัว่โมง
เลย แล้วส่วนใหญ่แล้วเวลาคนมาอยู่วดั หนึ่ง ด้วยความเกรงใจของเขา ด้วยความคุ้นชินของ
เขา บางคนขอนะ ขอว่าจะเอาปิกนิกมาเอง จะขอวา่จะมาท าครัวส่วนตวัของตวัเอง คือชอบ
อย่างนัน้ไง นี่พดูถึงเขาก็คิดของเขาในทางโลกนัน่แหละ แต่ถ้าเป็นทางปฏิบตัิไม่ได้ ๒๔ ชัว่โมง 
๒๔ ชัว่โมงไง ๒๔ ชัว่โมง เรามีโรงครัวอยู่แล้ว เรามีอาหารให้พร้อม ไม่ต้องให้แบ่งเวลาไป
ท าอาหาร ไม่ต้องแบ่ง 

บางคนต่อรองมาเหมือนกนั แต่เราไม่อนญุาต ไม่เคยอนญุาตใครเลย เว้นไว้แต่คนป่วย 
เวลาคนป่วยนะ บางคนป่วยมาขอ ๒ มือ้ ๓ มือ้ เราให้ เพราะถือว่าป่วย ถ้าคนป่วยมนัสดุวิสยั 
แต่ถ้าเราไม่ได้ป่วย กิเลสมนัป่วย กิเลสมนัคิดว่าเราจะเอาของเรามาเอง แล้วก็จะมาปิกนกิที่วดั
ไง นอนกินทัง้วนัเลย แล้วก็บอกว่าปฏิบตัิ อย่างนีไ้ม่อนญุาต ถ้าไม่อนญุาต นัน่เป็นเร่ืองหนึ่ง นี่
พดูถึงว่า ทางคบัแคบกบัทางกว้างขวาง 
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ถ้าบอกว่า ถ้าท าอย่างนีแ้ล้ว ถ้าสดูลมหายใจเข้าออกอยู่ตลอดเวลา จะช่วยให้เข้าสมาธิ
ได้ง่ายขึน้หรือไม่ 

แน่นอน แน่นอนเลย ค าว่า “แน่นอน” มนัรักษาตลอดไป ทีนีค้ าว่า “รักษาตลอดไป” งาน
ที่ท าสิ่งใดทางวตัถ ุ ท าเสร็จแล้วมนัมีผลงาน มนัชื่นใจนะ แต่ในงานปฏิบตัิ เวลาถ้าเราต่อเนื่อง 
เราพทุโธ ลมหายใจต่อเนื่อง เราต่อเนื่องไปเร่ือยๆ ถ้าสติมนัดีมนัก็ชื่นใจ แต่ถ้าสติไม่ดีหรือกเิลส
เข้ามาต่อต้านนะ โอ้โฮ! มนัเบื่อหน่าย มนัเบื่อหน่ายอึดอดั ถ้ามนัเบื่อหน่ายอึดอดั เราต้องหา
ช่องทาง หาช่องทางเอาชนะให้ได้ นี่สงคราม 

สงคราม หมายความว่า เวลาเราท าสิ่งใดไม่มีปม ไม่มีประเด็นอะไรเลย เราก็ไม่รู้ว่าจะ
ภาวนาไปท าไม แล้วภาวนาเพ่ืออะไร แต่เวลามนัมีปมมีประเด็น นัน่ล่ะ! นัน่ล่ะ! นัน่ล่ะกิเลสมนั
มาสร้างเร่ืองแล้ว ถ้ากเิลสมนัสร้างเร่ืองนะ เรามีสติปัญญาแก้ไขกนัอย่างนัน้น่ะ ถ้าเราชนะนะ ก็
มนัมีกิเลสกบัธรรมสู้กนัไง ถ้าชนะมนักไ็ด้ผลงานไง ถ้ามนัไม่ชนะ มนัไม่ชนะหรือไม่ได้ภาวนา
อะไรเลย วนัๆ มนัไม่มีอะไรไปกระทบเลย เพราะกิเลสมนัหลบหลีก 

กิเลสนี่ เวลาเราภาวนานี่นะ ถ้าเราภาวนาดีมนัจะหลบ ให้เราองอาจกล้าหาญ แหม! ทกุ
อย่างเก่งหมด เผลอเดี๋ยวเดียวมนัพลิกกลบัมานะ ล้มเลย นี่คืออบุาย นี่คือเล่ห์เหลี่ยมของมนั 
ถ้าเล่ห์เหลี่ยมของมนั 

เขาบอกว่า ถ้าว่างๆ เขารอจงัหนั สดูลมหายใจเข้าออกอย่างนัน้ถกูต้องหรือไม่ รู้ว่าจิต
มนัสงบดี 

สงบดีมนัก็เป็นความดีนี่แหละ แต่ถ้ามนัไม่สงบ ถ้าไม่สงบนะ มนัต่อต้าน นี่พดูถึงว่าถ้า
กิเลสมนัมีก าลงัของมนั ถ้ากิเลสมนัเบาลง 

นี่พดูถึงว่า เรารักษาลมหายใจอยู่ทัง้วนั มนัจะดีต่อการปฏิบตัิหรือไม่ 

แน่นอน มนัดีอยู่แล้ว มนัดีอยู่แล้ว แต่ที่ว่า ว่ามนัเป็นธรรมหรือเป็นกเิลสล่ะ ถ้าเป็นธรรม
มนัก็สขุสงบดี ถ้าเป็นกิเลสนะ ถ้าเป็นกเิลส มนัหลอกลวง กิเลสมนัเล่ห์ เล่ห์ของกิเลสมนัพลิก
แพลงตลอดเวลา เพราะกิเลสมนัอยู่กบัเรา ธรรมะมาปฏิบตัิ พยายามส่งเสริม ส่งเสริมให้ชีวิต
เรามีคณุค่า 
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“๓. ลกูรู้สึกว่าอยู่ทางโลกจิตใจมนัอ่อนแอ ส าหรับตวัลกูเองนัน้ภาวนายงัไม่เข้มแข็ง จงึ
กราบขอฟังเทศน์หลวงพ่อเพ่ือให้เป็นการป้องกนัตวัเอง” 

ไอ้นี่มนัเร่ืองจริงไง มนัเร่ืองจริง หมายความว่า เวลาหลวงตาท่านไปหาหลวงปู่ มัน่นะ 
ท่านบอกว่า เวลาจะออกไปประพฤติปฏิบตัิ พอแยกตวัออกไป มนัไม่มีคนแก้ไข ท่านก็ต้อง
กลบัไปหาหลวงปู่ มัน่อยู่ตลอดเวลา นี่พดูถึงว่าเวลาเราหาครูบาอาจารย์ที่ลงใจแล้วนะ ถ้ามีครู
บาอาจารย์ที่ลงใจ เวลาไปหาท่าน มนัก็เหมือนเราท าสิ่งใดไม่ถกูต้อง เราก็จะหาคนคอยชีแ้นะ 
ถ้าคอยชีแ้นะมนัก็เป็นประโยชน์ไง 

นี่พดูถึงว่า ท่านถึงบอกว่า เวลาอยู่กบัหลวงปู่ มัน่ ท่านก็ต้องการวเิวกบ้าง ต้องการ
ออกไปท าให้เข้มข้นบ้าง พอเข้มข้นขึน้มาแล้วนะ ถ้ามนัเข้มข้นมนัก็เป็นประโยชน์ แต่เวลามนั
ติดไง เวลามนัติดขึน้มามนัไม่มีคนแก้ไข ก็ต้องกลบัไปหาหลวงปู่ มัน่  

อนันีก้็เหมือนกนั ที่บอกว่า ถ้าจิตใจเราอยู่ทางโลกมนัยงัอ่อนแออยู่ 

อยู่ทางโลก ค าว่า “ทางโลก” ทางโลกคือการแข่งขนั ทางโลกมีการแข่งขนั มีการเอารัด
เอาเปรียบทกุๆ อย่าง แต่ถ้าจิตใจเราเข้มแข็งแล้ว เราก็อยู่กบัเขา อยู่กบัเขานะ เป็นรฐับุรุษ เป็น
ผู้ที่จิตใจเป็นสาธารณะ เราเห็นใครที่อ่อนแอกว่า ใครที่ควรจุนเจือ เราจนุเจือเขา จุนเจืออนันัน้
มนัจะเป็นอ านาจวาสนาบารมี แต่ถ้าเราโดนเขาบีบคัน้ บีบคัน้ก็เป็นกรรมของสตัว์ เขาท าลาย
ตวัเขาเอง 

ถ้ามีสติมีปัญญาขึน้มา มนัพออยู่กบัโลกได้ เพราะอะไร เพราะเรายงัไม่ใช่นกับวช เรา
ไม่ใช่ทิง้โลกมาเลย ถ้าทิง้โลกมาเลย มนัก็ยงัต้องบณิฑบาต ทิง้โลกมาเลย ก็ยงัอยูก่บัโลกนัน่
แหละ 

ฉะนัน้ว่า อยู่ทางโลก จิตใจมนัอ่อนแอ จิตใจมนัอ่อนแอ สขุภาพจิตมนัอ่อนแอ เราก็จะ
มาสร้างอยู่นี่ไง เรามาสร้างอยู่นี่ เราพยายามเติม พยายามรักษา รักษาให้หวัใจเราเข้มแข็ง
ขึน้มา ถ้ามนัเข้มแข็งขึน้มา แล้วตอนนัน้ถึงเวลาแล้วเราเลือกเอง 

ตอนนีม้นัมีทางโลกเยอะมากที่ว่าเขาเออร์ลีออกมาแล้วเขามาปฏิบตัิ ทกุคนจะคิดอย่าง
นัน้ เวลามาปฏิบตัิจริงๆ มีคนมาปฏิบตัิกบัเรานะ มาขอปฏิบตัิเลย อยู่ไม่ถึงปี ไปแล้ว เพราะเช้า
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ขึน้มาก็มีแต่ต้นไม้ ต้นไม้กบัต้นไม้ อยู่ปีหนึ่งแล้วเขาทนไม่ไหว แต่ถ้าจิตใจมนัดีนะ เพราะว่า
เวลาเขาปฏิบตัิ เขาหมนุเวียนได้ นี่พดูถึงว่า ถ้าอยู่ทางโลก จิตใจมนัอ่อนแอ ทางโลกเขาเป็น
แบบนัน้ 

แต่ถ้าจิตใจเราเข้มแข็ง มนัเข้มแข็งจากหวัใจแล้ว มนัอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้ แล้วชอบด้วย ที่
ไหนยิ่งสงบสงดั ที่ไหนยิง่ไม่คลกุคลี ชอบตรงนัน้ ถ้าทีไ่หนมนัคลกุคลีนะ 

ทีนีเ้วลาเออร์ลีแล้วอยากจะปฏิบตัิกจ็ะไปสมุหวักนันัน่น่ะ สมุหวัคยุกนัทัง้วนั นกัปฏิบตัิ
ด้วยกนัทัง้วนั แล้วอบอุ่น อยู่แล้วสขุสบาย แต่ถ้าเอาจริงเอาจงัขึน้มามนัถึงไม่มีข้อเทจ็จริงขึน้มา
จากหวัใจไง 

ถ้ามีข้อเท็จจริงขึน้มาจากหัวใจนะ เป็นศาสนทายาท องค์สมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจ้าปรารถนาตรงนีม้าก ปรารถนาผู้ที่ประพฤติปฏิบัติได้จริง รักษาหัวใจของตนได้ 
มันจะเป็นที่พ่ึง จากใจดวงหนึ่งสู่ใจดวงหนึ่ง ถ้าใจดวงนัน้ยังเข้มแข็งขึน้มาไม่ได้ มันจะ
ไปเป็นที่พ่ึงของใคร เป็นที่พ่ึงตัวเองไม่ได้จะเป็นที่พ่ึงให้ใครล่ะ ต้องเป็นที่พ่ึงให้เราได้ 

ฉะนัน้ เวลาเป็นที่พ่ึงให้เราได้ เห็นไหม เวลาฟังเทศนค์นอ่ืน ดคูนอ่ืนปฏิบตัิ เราไม่รู้เลย
ว่าจิตใจเขาเข้มแข็งหรืออ่อนแอ แต่ของเราเองเรารู้เลย บอกว่า “อยู่ทางโลกแล้วจิตใจมนั
อ่อนแอ อยากจะภาวนาให้มนัเข้มแข็งขึน้มา ฉะนัน้ กราบขอฟังเทศน์หลวงพ่อ” 

ถ้ากราบขอฟังเทศน์หลวงพ่อ นี่ฟังเทศน์ เวลาหลวงปู่ มัน่ท่านลงมาจากเชียงใหม่ แล้ว
พระผู้ใหญ่ถามว่า “เราอยู่กบัต ารับต ารา อยู่กบัธรรมะของพระพทุธเจ้าเลย เรายงัต้องค้นคว้า
ตลอดเลย ท่านอยู่ในป่าอยู่อย่างไร” ถามหลวงปู่ มัน่นะ 

หลวงปู่ มัน่บอก “ผมฟังเทศน์ทัง้วนัเลย” 

นี่ก็เหมือนกนั ถ้าจิตมนัสงบแล้วธรรมะมนัผดุนะ ธรรมะมนัผดุ สจัธรรมมนัผดุขึน้มาใน
ใจเรานี่ อู้ฮ!ู มหาศาลเลย แล้วดสูิ หลวงปู่ มัน่ท่านบอกท่านผดุขึน้เป็นภาษาบาลี เป็นบาลีด้วย 
เป็นภาษามคธเลย แล้วความหมายท่านเข้าใจหมดไง แต่หลวงตาท่านบอกว่าของท่านเป็น
ภาษาไทย เวลาขึน้ ขึน้เป็นภาษาไทย นี่พดูถงึฟังเทศน ์
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ถ้าบอกว่า ไปวดัไปวา ไปฟังเทศน์หลวงพ่อ ถ้าฟังเทศน์หลวงพ่อก็เป็นที่พ่ึงอาศยั วนัคืน
ล่วงไปๆ สกัวนัหนึง่ต้องพลดัพรากจากกนัทัง้หมด แต่ถ้ามนัฟังเทศน์จากหวัใจของเรานะ เวลา
ธรรมมนัผดุมนัจะเป็นประโยชน์กบัเรา แล้วปฏิบตัิตามความจริงของเรา ให้จิตใจเรามัน่คง
ขึน้มา ถ้ามนัมัน่คงขึน้มา เห็นไหม 

ฉะนัน้ ที่พูดมาทัง้หมดนีพู้ดให้เห็นว่า เราปฏิบตัิบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจ้า มันก็เหมือนบูชาพุทธะ บูชาในหัวใจของเรา ไม่ต้องไปคาดหมายว่าจะต้องได้
อย่างนัน้ เป็นอย่างนัน้ ให้มากดดันตัวเอง เวลากดดันตัวเอง ฉะนัน้ เราปฏิบัติบูชา 
แล้วถ้ามันเป็นจริงนะ มันเกิดศีล ศีลคือความปกติของใจ ถ้ามันเกิดสมาธิขึน้มาก็สาธุ 
ผู้ใดปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ถ้ามันเกิดวิปัสสนา เกิดปัญญาขึน้มายิ่งสาธุใหญ่เลย 

แล้วถ้าวิปัสสนาไป เวลามนัช าระล้างส ารอกคายกเิลสออก เห็นไหม สงัโยชน์ขาดไป ๓ 
กามราคะปฏิฆะอ่อนลง กามราคะปฏิฆะขาดไป สงัโยชน์ ๑๐ ขาดไปจากใจ นัน่สาธุ บุคคล ๔ 
คู่ จากหวัใจที่มนัทกุข์ๆ ยากๆ นี่แหละ เราปฏิบตัิเพ่ือเหตนุี ้

ไม่ต้องกดดนัตวัเอง ไม่ต้องว่าจะต้องได้อย่างไรๆ ปฏบิตัิธรรมสมควรแก่ธรรม สมควรแก่
สต ิ สมควรแก่ปัญญา สมควรแก่โอกาส สมควรแก่การกระท าของเรา เพ่ือประโยชน์กบัหวัใจ
ของเรา เอวงั 


