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ถาม : ข้อ ๒๒๗๑. เร่ือง “วิธีการภาวนา” 

กราบนมสัการหลวงพ่อ ลกูมีปัญหาในการภาวนาทีอ่ยากขอความเมตตาจากหลวงพ่อ
ช่วยชีน้ าแนวทางในการปฏิบตัิด้วยค่ะ 

ลกูอยากทราบว่า เม่ือเราเร่ิมท าการภาวนาโดยการเจริญภาวนาพทุโธๆ แล้วภาวนาไป
เร่ือยๆ เราจะทราบได้อย่างไรว่า 

๑. เราจะเร่ิมมีสมาธิเกิดขึน้แล้ว 

๒. เราจะเร่ิมฝึกหดัใช้ปัญญาได้เม่ือใด ลกูยงัไม่ค่อยเข้าใจว่าเม่ือใดเราจะภาวนาและ
อยู่กบัพทุโธ และเม่ือใดที่เราควรเร่ิมที่จะใช้ปัญญาแล้ว 

เพราะในปัจจุบนัลกูมกัจะภาวนาแต่พทุโธๆ เร่ือยๆ ไป และพยายามก าหนดให้มีสติอยู่
กบัพทุโธ แต่บางเวลาก็มีที่นึกไปถึงสิง่อ่ืนๆ บ้าง เลยไม่แน่ใจว่าช่วงทีเ่ราเผลอไปนึกสิ่งอ่ืนๆ เรา
ควรปรับเปล่ียนไปใช้ปัญญาพิจารณาตามไป หรือเราควรจะดงึสติให้กลบัมาอยู่ที่พทุโธดีคะ 
กราบขอเมตตาหลวงพ่อชีแ้นะด้วย 

ตอบ : การชีแ้นะๆ ชีแ้นะในการประพฤติปฏิบตัิ การชีแ้นะนะ การสอนที่ดีที่สดุคือการ
ไม่ต้องสอน การสอนที่ดีที่สดุคือการท าตวัเองเป็นตวัอย่าง พระพทุธเจ้าท าพระองค์ท่านเป็น
ตวัอย่าง การสอนที่ดีที่สดุคือไม่ต้องสอน แล้วเราก็พยายามฝึกฝน ฝึกให้ได้เป็นแบบนัน้ ถ้าฝึก
ให้เป็นแบบนัน้ ที่มนัสบัสนวุ่นวายกนัอยู่นีก้็วิธีการสอนนี่แหละ 

ไอ้สอนหลายๆ เร่ืองนี่ สิ่งที่ดีที่สดุคือไม่ต้องสอน ท าชีวิตของท่าน ชีวิตแบบอย่าง ชีวิต
องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้านอนสีหไสยาสน์ องค์
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สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าไม่พดูเลยนะ ไม่พยากรณ์ สิ่งใดทีเ่ป็นความจริงแต่ไม่เป็น
ประโยชน์ก็ไม่พยากรณ์ เป็นความจริงที่พดูไปแล้วเขาจะแตกแยกกนั เขาจะทะเลาะกนั เป็น
ความจริงที่พดูไปแล้วมนัจะมีปัญหากนั ไม่พดูๆๆ พดูแต่ส่ิงที่จ าเป็น พดูแต่ส่ิงที่มนัเป็น
ประโยชน์ นี่องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้านะ 

สิ่งที่ส าคญั สิ่งที่สงูสดุคือการไม่ต้องสอนนี่ส าคญัที่สดุเลย แล้วเป็นชีวิตแบบอย่าง ชีวิต
แบบอย่างนะ ครูบาอาจารย์ พระองค์ใดก็แล้วแต่ พระหลวงตาตามป่าตามเขาท่านอยู่ของท่าน
นะ ชีวิตแบบอย่าง ท่านอยู่ของท่านได้ ท่านอยู่ของทา่นด้วยความสขุความสงบ เห็นไหม ไอ้นู่น
ก็ดี ไอ้นี่ก็ดี ดีไปหมดเลย ไม่มีอะไรขาดตกบกพร่องเลย 

ไอ้พวกเราชาวพทุธนี่แหละ อู๋ย! ท่านอยู่ป่าเนาะ อู๋ย! ท่านขาดแคลนเนาะ อู๋ย! ท่านไม่มี
เคร่ืองป่ันไฟ อู๋ย! ท่านไม่มีคอมพิวเตอร์ ท่านไม่มีหมดเลย 

ท่านไม่เดือดร้อนนะ มึงน่ะเดือดร้อน นี่ไง สิ่งที่สงูสดุคือไม่ต้องสอน สิ่งที่สอนๆ เพราะ
สอนจนเปรอะ สอนจนไม่มีทางไป สอนจนวุ่นวายไปหมด แล้วเอาค าสอนตัง้กองทพัแล้วรบกนั 
กลุ่มมึงสอนอย่างนี ้กลุ่มกูสอนอย่างนี ้ เอ็งผิด ข้าถกู แล้วก็ปะทะกนั ใครถกูใครผิด กเิลสทัง้นัน้ 
สงูสดุคือไม่ต้องสอน 

ทีนีเ้วลาต้องสอนขึน้มา วิธีการปฏิบตัิๆ เวลาวิธีการปฏิบตัิไป ดสูิ คนที่จิตใจที่เป็นธรรม
นะ เราพดูถึงในหลวงนะ ในหลวง ร.๙ เพราะว่าทา่นเป็นผู้ที่สร้างผลประโยชน์เอาไว้มาก เพราะ
ท่านตัง้กองทนุให้พระศกึษา ให้พระได้เล่าได้เรียน กองทนุการศึกษาของพระนะ ในหลวงตัง้ไว้
เยอะแยะเลย ตัง้ไว้นะ ทนุการศึกษาของพระ ทนุการศึกษาของมหาวิทยาลยั ทนุการศึกษา ใน
หลวงท่านตัง้ไว้มากมายเพ่ือต้องการให้คนเป็นคนดี ต้องการให้ประชาชนมีความสขุ ต้องการให้
คนเป็นคนดี ทกุคนปรารถนาอย่างนัน้นะ่ 

นี่ก็เหมือนกนั ไอ้พวกเราก็อยากจะส่งเสริมๆ ส่งเสริมอะไร เวลาหลวงตาท่านพดูนะ 
ธรรมทตูจะไปลาท่านไปเผยแผ่ธรรม ท่านถามเลย เอากิเลสไปเผยแผ่หรือ เอาอะไรไปเผยแผ ่
จะเผยแผ่อะไร ท าตวัเองให้จบหรือยงั เผยแผ่มนัต้องรู้จริงในใจแล้วถงึไปเผยแผ่ เอ็งเอาอะไรไป
เผยแผ่ 
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ไม่มีใครกล้าเข้าไปลา แหม! ธรรมทตูไปลาที่นู่น ไปลาที่นี่ แต่หลวงตาไม่เคยเข้าไปลา 
มาสิ มนัเป็นมารยา มนัเป็นเร่ืองโลกทัง้นัน้น่ะ 

ถ้าเอาจริงๆ เดินจงกรม นัง่สมาธิภาวนาสิ เอาขึน้มาให้ได้ เอาให้มนัจริงขึน้มา ส่งเสริม 
ส่งเสริมตรงนี ้ ส่งเสริมประพฤติปฏิบตัิขึน้มา แล้วปฏบิตัิตามความเป็นจริง อย่ามายมุาแหย่มา
ทิ่มมาต า ใครมีสิ่งใด ท าอย่างไร ควรท าอย่างนัน้ 

เผยแผ่ๆ  เราเองเรากไ็ม่ใช่ไม่เห็นด้วยนะ ตอนนีน้ะ เขามีอานาปานสติไปตามจงัหวดั
ต่างๆ แล้วเด็กๆ มนัก็ไปฝึกกนัไง แล้วเขากจ็ะเอาไมค์ไปจ่อเลย “มาแล้วได้อะไร” 

“โอ้โฮ! สติดีขึน้ เม่ือก่อนนีฉ้นุเฉียว เดี๋ยวนีไ้ม่ฉนุเฉียว” ไอ้เด็ก ๓ ขวบ ๔ ขวบ 

“มาครัง้ที่เท่าไร” 

“มาครัง้ที่หนึ่ง” 

“ดีหรือไม่ดี” 

“โอ๋ย! ดี มาครัง้ที่ ๒ ดีขึน้เยอะเลย 

“มากี่หนแล้ว” 

“มา ๓ หนแล้ว เดี๋ยวนีเ้รียนหนงัสือก็ดี อยู่บ้านไม่เถียงพ่อแม่แล้ว จะช่วยพ่อแม่ท างาน” 

อย่างนีด้ีไหม ดี 

นี่ไง เขาถามว่า วิธีการภาวนาๆ วิธีการภาวนาเขาสอนเด็กๆ เดี๋ยวนีท้กุคนก็อยากให้ชาว
พทุธเราฝึกหดัภาวนา การที่ฝึกหดัภาวนานี่สดุยอดนะ สดุยอดเพราะอะไร คนที่มีปัญหาที่
ทะเลาะเบาะแว้งกนัเพราะขาดสติ เพราะอารมณ์ฉนุเฉียว เพราะแสวงหาแต่ผลประโยชน์ ถ้า
ฝึกหดัภาวนาก็ตรงนีไ้ง ถ้าฝึกหดัภาวนาเขามีสติขึน้มา 

อย่างเด็กๆ ที่มนัพดู เขาฝึกฝนอานาปานสติ มนัเป็นมลูนิธิสมเด็จญาณฯ ไปทัว่ประเทศ
เลย แล้วพอไปเขาจะสมัภาษณ์เด็กๆ เราก็นัง่ฟัง 
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“มาครัง้ที่หนึ่ง” 

“ทีแรกใครให้มา” 

“พ่อแม่บงัคบัมา บางทีก็เพ่ือนชวนมา พอมาแล้วดี โอ๋ย! ดีน่าดเูลย หายใจทีแรก หายใจ
ก็หายใจไม่เป็น หายใจแล้วมนัหาไม่เจอ เดีย๋วนีห้ายใจแล้วดีขึน้ พอดีขึน้ขึน้มา กลบัไปเดี๋ยวท า
ให้เย็นลง ไม่ค่อยฉนุเฉียว” 

ไม่ฉนุเฉียว มีสติ ควบคมุอารมณ์ สดุยอด คนเราที่ทกุข์ที่ยากกนัก็แค่นีแ้หละ ที่ทกุข์ที่
ยากเพราะขาดสติ เพราะอารมณ์ฉนุเฉียว เพราะความไม่พอใจ ถึงได้ทะเลาะเบาะแว้งกนั 

แล้วเด็กๆ เขาสอนเด็กๆ เด็กๆ เวลาสอน “นกัเรียน อย่าดดูบุหร่ีนะ อย่ากินเหล้า” ครูมนั
ก๊งใหญ่เลย ก็รู้อยู่ว่าไม่ดี แต่ครูมนัก็ดดูบุหร่ี ครูมนักก็ินเหล้า แต่สอนเด็กนะ “เด็กนกัเรียน กิน
เหล้าแล้วสขุภาพไม่ดี” มนัก๊งอยู่นัน่น่ะ 

ก็รู้ว่าดีหรือชัว่กรู้็อยู่ แต่ท าไม่ได้ แล้วพอไปสอนเด็กๆ เด็กมนัผ้าขาวนะ เวลาถาม ครู
บอกกินไม่ได้ ครูกินเหล้านัน่น่ะ ไหนบอกครูห้ามสบูบุหร่ี ก็ครูสบูอยู่น่ะ มนัชีเ้ลย เพราะเด็กมนั
ผ้าขาว แล้วพอผ้าขาว พอมนัฝึกหดั พอฝึกหดันะ เขาไปสมัภาษณ์เลย ดีขึน้ๆ เขาว่าดีขึน้ทัง้นัน้
น่ะ 

การภาวนาเป็นสิ่งที่ดีมากๆ เวลาชาวตะวนัตกเขาแสวงหากนัมาก เขาแสวงหาการท า
สมาธิ เขาแสวงหาการประพฤติปฏิบตัิ เขาแสวงหากนัมาก เพราะอะไร เพราะว่ารัฐสวสัดิการ 
ในประเทศทีเ่จริญแล้วเขามีสวสัดิการดแูลประชาชนของเขา ตกงานก็มีเงินเดือนกิน มีงาน มี
สวสัดิการ ทกุอย่างพร้อม ชีวิตเขา เขาไม่ทกุข์ไม่ยากในทางปัจจยั ๔ แน่นอน 

รัฐสวสัดิการนะ ตกงานเขาก็มีเงินจุนเจือ มีทกุอย่าง เขาให้พร้อม แล้วเขาจะขาดอะไร 
เขาขาด เขาก็ขาดความสขุในใจทัง้นัน้น่ะ เขาถึงแสวงหาไง เขาแสวงหาของเขา เขาแสวงหา
เพ่ือการฝึกหดัท าสมาธิเพ่ือให้ใจเขามีความสขุขึน้มา 

ไอ้ของเรา เราจะฝึกหดั เราจะท าความสงบของใจเข้ามา ถ้าความสงบของใจเข้ามา เรา
ก็ท าความสงบของใจเข้ามา มนัมีคณุค่าอยู่แล้ว 
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สมเด็จญาณฯ ท่านตัง้เป็นมลูนิธิของท่านเองเพ่ือให้ฝึกหดัภาวนา อานาปานสติ ฝึกหดั
เด็กๆ มนั เพราะผู้ใหญ่มนัหวัแขง็ ผู้ใหญ่มนัปัญญามาก ผู้ใหญ่มนัเจ้าเล่ห์ ผู้ใหญ่มนัภาวนามนั
ก็ไปเอาแต่ลดัสัน้ มนัจะเอาแต่ประโยชน์ของมนั แต่เด็กๆ ไปสอนมนั สอนมนัให้เป็นคนดีของ
มนัขึน้มา ถ้าเด็กเป็นคนดีขึน้มานะ 

องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าเวลาไปศึกษากบัเจ้าลทัธิต่างๆ มา ๖ ปี เวลาระลึกถงึ
ตอนเป็นราชกุมาร ตอนที่พ่อพาไปแรกนาขวญั แล้วไปก าหนดอานาปานสติอยู่นัน่น่ะ ระลึกถงึ
ความสขุตอนที่จิตของตนเป็นสมาธิอยู่โคนต้นหว้านัน้ พระพทุธเจ้าไประลึกถึงตอนที่ท่านเป็น
ราชกุมาร แล้วเราไปแสวงหามาจนทัว่แล้ว มนัไม่มีทางไปแล้ว สงสยัตรงนี ้ มนัน่าจะเอาตรงนี ้
แล้วกลบัมา กลบัมาก าหนดอานาปานสติ กลบัมาก าหนดลมหายใจ 

ตัง้แต่เป็นราชกุมาร แล้วลทัธิศาสนาก็ว่าสอนสมาธิๆ ใครก็สอนทัง้นัน้น่ะ ทกุคนก็สอน 
นี่ก็เหมือนกนั องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าก็ฝึกหดัอานาปานสติไง แต่เวลาก าหนดในวนั
เพ็ญ เดือน ๖ ขึน้มา เวลาอานาปานสติเข้ามา จิตสงบเข้าไปแล้ว บุพเพนิวาสานสุติญาณ 
จุตปูปาตญาณ อาสวกัขยญาณ อนันัน้น่ะมรรคผลมนัเกิดในพระพทุธศาสนา มนัมาเกิดที่นี ่
อานปานสติก็เป็นอานาปานสตินัน่น่ะ ฝึกให้คนมีสติ ฝึกคนให้ไม่ควบคมุอารมณ์ไม่ให้ฉนุเฉียว 
แต่มนัเกิดปัญญาขึน้มาเป็นอย่างไร นี่พดูถึงว่าฝึกหดัการภาวนาไง 

เราจะย้อนกลบัมาที่ว่า ดสูิ การฝึกอบรมอานาปานสติกบัเด็กๆ มนัยงัมีประโยชนเ์ลย 
แล้วชื่นชมนะ เดก็ๆ มนัมีความสขุ เด็กถ้ามนัมีส่ิงใดมนัก็หวงัพ่ึงพ่อพ่ึงแม่ทัง้นัน้น่ะ มนัพ่ึงใคร
ไม่ได้หรอก แล้วมนัก็จะเอาแต่ตามใจมนั แต่เวลามนัมาฝึกอานาปานสติ มนัรู้สึกตวัมนัเองเลย
นะ “เดี๋ยวนีไ้ม่ฉนุเฉียวแล้ว จะช่วยพ่อแม่ท างานบ้าน” นี่พอมนัมีสติมนัควบคมุได้มนัยงัเป็น
ประโยชน์ขนาดนัน้ นี่จะบอกว่าเด็กๆ เด็กๆ มนัท าขึน้มามนัเป็นประโยชน์กบัมนัอย่างนัน้นะ่ 

เพราะพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ แก้วสารพดันึก มนัเป็นประโยชน์ของมนัอยู่แล้ว แต่
เราใช้ประโยชน์กบัส่ิงใด แตน่ี่พวกเราพอโตขึน้มา นั่นก็พระอรหนัต์ นัน่ก็พระอนาคาม ี เวลา
ปฏิบตัิขึน้มาก็จะเอาพระอรหนัต ์
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จะหนัไปไหน หนักลบับ้านหรือ ถ้ามนัเป็นจริงๆ มนัจะหนัไปไหน เวลามนัคิด จะเอาพระ
อรหนัต์ แล้วทีนีก้็กูหนั มึงไม่หนั ว่าอย่างนัน้เลยนะ ส านกันัน้ไม่หนั ส านกักูหนั มนัก็เลยบ้าบอ
คอแตก นี่มนักิเลสทัง้นัน้ เร่ิมต้นขึน้มาก็ด้วยการชกัน าของพญามาร 

เวลาท าขึน้มา เราจะบอกว่า การฝึกหดัภาวนาๆ เราก าหนดภาวนา เด็กๆ ถ้ามนัภาวนา
แล้วมนัก็เป็นประโยชน์กบัมนั นี่กเ็หมือนกนั เราโตขึน้มา เราเป็นผู้ใหญ่แล้ว เราจะฝึกหดัภาวนา 

เขาจะฝึกหดัภาวนา เขาถึงถามปัญหามา “ลกูมีปัญหาอยากจะภาวนา อยากจะมีความ
เมตตาจากหลวงพ่อชีน้ าในการภาวนาด้วยค่ะ ลกูอยากทราบว่า เม่ือเร่ิมต้นภาวนาโดยการ
เจริญภาวนาพทุโธๆ ภาวนาไปเร่ือยๆ จะทราบอย่างไรว่า ๑. เราจะเร่ิมเกิดมีสมาธิขึน้แล้ว” 

แล้วเอ็งอยากรู้อะไรล่ะ อยากรู้เร่ืองสมาธิกเ็ขียนเลย เขียนป้ายใหญ่ๆ ไว้เวลาภาวนา นี่
สมาธิ แล้วนัง่ดมูนัเลย เป็นสมาธิไหม 

นี่ก็เหมือนกนั แล้วเม่ือไหร่จะเป็นสมาธิ นี่ด้วยความอยากไง ด้วยความอยาก ตณัหา
ซ้อนตณัหา 

พวกเราคนที่เขาท ามาหากินนะ บางคนเขาท ามาหากินด้วยหน้าที่การงานของเขา เขา
รู้จกัเก็บหอมรอมริบ รู้จกัประหยดัมธัยสัถ์นะ เขาตัง้เนือ้ตัง้ตวัของเขาขึน้มาได้ 

ไอ้นี่อยากรวยๆ อยากรวย เทีย่วบาร์ อยากรวย ซือ้หวย อยากรวย ฟุ่มเฟือย อยาก
รวยๆๆ...ไม่รวยหรอก 

ไอ้คนที่เขาไม่อยากรวยเขาท าหน้าที่การงานของเขา เขารู้จกัประหยดัมธัยสัถ์ของเขา 
เขารู้จกัเก็บหอมรอมริบของเขา เดี๋ยวเขาก็รวย 

นี่ก็เหมือนกนั แล้วเม่ือไหร่มนัจะเกิดสมาธิล่ะคะ 

อยากรวย มึงอยากไปเถอะ ความอยากอย่างนีใ้นวงกรรมฐานเขาเรียกว่า “ตณัหาซ้อน
ตณัหา” ความอยากอย่างนีม้นัมาปิดกัน้ผลการประพฤติปฏิบตัิของเรา ไอ้คนทีเ่ขาอยากร ่า
อยากรวยเขามีความหมัน่เพียร 
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คนท าหน้าที่การงานเหนื่อยนะ คนใช้สมองนี่นะ มนัเพลียนะ คนท าสิ่งใดก็แล้วแต ่
ลงทนุลงแรงท าสิ่งใดแล้วมนัมีความเหนื่อย มนัมีความทกุข์ความยากทัง้นัน้น่ะ แต่ความเหนื่อย 
ความทกุข์ความยากอนันีม้นัเป็นความเหนื่อยความทกุข์ความยากเป็นหน้าที่ หน้าที่ของมนษุย์
เราต้องมีปัจจยัเคร่ืองอาศยั เราก็แสวงหาสิ่งนีม้าเพ่ือด ารงชีพ หน้าทีก่ารงานของเรา ถ้าเรามี
อ านาจวาสนาของเรา เรารู้จกัเก็บหอมรอมริบของเรา เรารู้จกัประหยดัมธัยสัถ์ของเรา เรากจ็ะมี
ทรัพย์สมบตัิเก็บออมไว้เหมือนกนั 

นี่ก็เหมือนกนั เราก็ภาวนาของเราไป เพราะเรารู้วา่สิ่งนีม้นัเป็นประโยชนไ์ง ไอ้นี่ก็
เหมือนกนั เม่ือไหร่จะรวย เม่ือไหร่จะมีล้านที่หนึง่ แล้วเม่ือไหร่จะมีล้านที่สอง แล้วล้านที่หนึ่ง
ร้อย เอ็งคิดไปเถอะ เพราะมนัก็ทกุขย์ากอยู่ในหน้าที่การงานอยู่แล้ว มนัก็ต้องมีหน้าที่บริหาร
จดัการชีวิตของเราอยู่แล้ว 

นี่ก็เหมือนกนั เราปฏิบตัเิราก็ปฏิบตัเิพ่ือบูชาองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า ถ้าเรา
ปฏิบตัิขึน้มาเพราะสิ่งนีเ้ป็นหนทาง นี่เป็นหนทางทีจ่ะมีความสขุที่แท้จริง หนทางนีม้นัเป็น
หนทางที่ท าให้จิตของเรามนัฉลาดขึน้มา ถ้าจิตเรามีสติมีปัญญาขึน้มา มนัก็ไม่หลงใหลแบบ
ที่ว่าเม่ือไหร่จะรวยๆ ไม่ท าอะไรเลย เม่ือไหร่จะรวย นีก่็เหมือนกนั ภาวนาไอ้ที่ว่าอยากได้ๆ ทกุข์
ยากมาก 

เวลาวิธีการภาวนา ครูบาอาจารย์ท่านบอกเลยนะ ตัง้เป้าไว้แล้ววางเลย แล้วเรา
พยายามอยู่กบัพทุโธ เวลาพทุโธ ครูบาอาจารย์ พระทีป่ฏิบตัิ เวลาปฏิบตัิ เราเป็นฆราวาส เราก็
อยากจะเป็นพระอรหนัต์ พอบวชแล้วมีศีล ๒๒๗ แล้ว ต้องเป็นพระอรหนัต์แน่ๆ เลย ถ้านัง่
ภาวนาไปแล้วเดี๋ยวต้องได้สมาธิ โอ้โฮ! เตรียมตวัมาพร้อม ศีล ๒๒๗ มีเป้าหมาย ตัง้เป้าไว้เลย 
จะต้องเป็นสมาธิ จะเกิดปัญญา จะเป็นพระอรหนัต์ 

ตายอยู่นัน่น่ะ มนัจุดไฟเผาตวัมนัเอง มนัจุดไฟกองเบ้อเร่ิมเลย แล้วก็เผาในหวัใจ โอ้โฮ! 
ร้อนมาก เร่าร้อน รุ่มร้อน บวชแล้วก็ภาวนาไม่ได้ บวชแล้วมนัก็ทกุข์มนัก็ยาก ไอ้เขาก็อยู่กนัสขุ
สบาย ไอ้ที่มนัไม่ปรารถนาเป็นพระอรหนัต์มนัยงัมีความสขุเลย ไอ้เราปรารถนาเป็นพระอรหนัต ์
ท าไมมนัทกุข์ยากขนาดนี ้ โอ้โฮ! ไอ้ความปรารถนานี่ นี่ไง จุดไฟเผาเข้าไป เผาตวัมนัเองเข้าไป 
ก็คิดว่าคิดดีไง ก็คิดเร่ืองดีๆ ทัง้นัน้น่ะ มนัต้องเป็นความดีสิ นี่เวลากิเลสมนัหลอกมนษุย์ หลอก
อย่างนัน้น่ะ แล้วหลอกพระน่าโง่ หลอกพระน่าโง่เอาไฟเผาตวัมนัเอง 
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เวลาเราบวชแล้วเรามีเจตนา มีความเชื่อในพระพทุธศาสนา เราก็อยากบวชพระ บวช
แล้วก็อยากจะประพฤติปฏิบตัิ บวชแล้วอยากเจอครูบาอาจารย์ ดสูิ เวลายกหลวงตาทกุวนัเลย 
เวลาหลวงตาท่านปรารถนาเป็นพระอรหนัต์นัน่แหละ ศึกษาจนเป็นมหา ไปหาหลวงปู่ มัน่ หลวง
ปู่ มัน่ถามเลย “มหามาหาอะไร มาหานิพพาน นิพพานอยู่ไหน” แล้วก็บอกสอนนะ อย่าไปคิดถึง
มนั วางให้หมด แล้วภาวนาของเราไป เวลาจิตมนัเสือ่ม ภาวนาไม่ได้ จิตนีเ้หมือนเด็กน้อย เดก็
น้อยเวลามนัหิวมนัก็วิ่งไปหาแม่มนั มนัจะกินนมแม่มนั 

นี่ก็เหมือนกนั เวลาจิต ธรรมดามนัต้องมีอาหารของมนั ตอนนีม้นัดือ้ มนัก็ไปเที่ยวเล่น
ของมนั จิตมนัเสื่อมหมด เสื่อมหมด ก็เตรียมอาหารให้มนัไว้ ก าหนดพทุโธไว้ พทุโธไว้เฉยๆ มนั
หิวมนักระหาย มนัไม่มีที่กิน เดีย๋วมนัก็กลบัมาเอง นี่เวลาท่านท าไปๆ ท าแบบนัน้น่ะ 

ท่านจิตเสื่อมมาก่อน ก่อนที่เข้ามาหาหลวงปู่ มัน่ เพราะออกจากจกัราชไป มาท ากลดที่
บ้านตาด ออกจากบ้านตาดไปหนองคาย แล้วก็ไปหาหลวงปู่ มัน่ จิตมนัเสื่อมมา โอ้โฮ! ทกุข์ร้อน
มาก 

เวลาทกุข์ร้อนมาก ท่านบอกให้ก าหนดพทุโธๆ ไว้ จิตมนัเสื่อม สดุท้ายท่านก็บอกว่า
กลบัมาพทุโธนัน่แหละ พทุโธๆ โดยความที่หลวงปู่ มั่นท่านตอกย า้ อย่าไปยุ่งกบัอะไรทัง้สิน้ ไม่
ต้องไปหวงัอะไรทัง้สิน้ เตรียมอาหารไว้ เตรียมอาหารไว้ เตรียมไว้เพ่ือให้หวัใจมนักลบัมากิน 
พทุโธๆๆ โอ้โฮ! มนัแบบว่าอกจะแตก 

ก็นี่ไง บวชแล้วจะเป็นพระอรหนัตไ์ง จะเป็นพระอรหนัต์มนัว่างเปล่าไง มนัเป็นการ
จินตนาการ มนัจินตนาการไป แล้วกิเลสมนัก็ท าให้จติใจมนัฟุ้งซ่านไปหมดเลย ในจิตใจของเรา
ไม่มีอะไรเลย จะไปหนัอะไร ตอนนีมึ้งเป็นไฟอยู่ มึงยงัไม่รู้อีกหรือ มึงจะหนัอะไรของมึง มึงเอา
แตไ่ฟสมุในใจของมึง แต่เวลาคิดมนัคิดอยากเป็นพระอรหนัต์ แต่ความคิดอนันัน้มนัเป็นกิเลส
ตณัหาความทะยานอยาก ความคิดอนันัน้น่ะมนัเผาลนหวัใจ 

ไอ้สิ่งที่เขาไม่คิด เขาไม่เผาลนหวัใจของเขา เขาท าไปโดยข้อเท็จจริงของเขา ถ้ามนัจะ
สงบมนัก็สงบด้วยค าบริกรรม มนัต้องมีเหตมุนัพร้อม ถ้าทกุอย่างมนัพร้อม มนัสมดลุของมนั 
มนัก็สงบโดยธรรมชาติของมนั 
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ไอ้นี่ อู๋ย! อยากเป็นพระอรหนัต ์ มนัหายหมดไง สติกห็ายไปแล้ว ค าบริกรรมทกุอย่างก็
ไม่มีในหวัใจเลย...มนัส่งไปนู่นไง ที่หลวงตาท่านสอนว่า เวลาพระอานนท์ไง พระพทุธเจ้าบอก
ว่า “อานนท์ เธอจะได้เป็นอรหนัต์วนัที่เขาสงัคายนา” นี่พระพทุธเจ้าพยากรณ์ไว้ พระพทุธเจ้า
พดูไม่มีผิดนะ 

พระพทุธเจ้าบอกว่าเราจะได้เป็นพระอรหนัต์ในคนืวนันี ้เพราะพรุ่งนีเ้ช้าเขาจะสงัคายนา 
เกือบตาย จะหนัๆ อยู่นัน่น่ะ จะหนัจนจะรุ่งเช้าอยู่แล้วยงัไม่หนัเลย โอ้โฮ! ไม่ไหวแล้ว ขอพกัสกั
หน่อย 

ค าว่า “พกัสกัหน่อย” พกัความคิดหมดเลย พกัความอยากได้อยากดี พกัสิ่งที่องค์
สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าทายเอาไว้แล้วว่าเราจะได้อรหนัต์ มนัไปอยู่ค าพดูขององค์สมเด็จ
พระสมัมาสมัพทุธเจ้า เราจะได้อรหนัต์ ก็จะวิ่งไปเอาจติพระอรหนัต์มาไง 

พกัหมดเลย หยดุหมด หยดุความคิดที่ส่งออกทัง้หมด เวลาจะพกัขึน้มา มนัย้อนกลบั
เข้ามาถึงตวัมนัเอง ได้เป็นพระอรหนัตจ์ริงๆ แต่กว่าจะได้เป็นพระอรหนัตเ์กือบตาย 

นี่ก็เหมือนกนั เวลาภาวนา ตณัหาความทะยานอยาก เร่ืองนีร้้ายนกั แล้วคนที่ไม่เคย
ปฏิบตัิจะไม่เห็นโทษของมนั หลวงปู่ มัน่ท่านทกุข์ท่านยากมาก่อน ท่านเห็นหลวงตา เห็นลกู
ศิษย์ของท่าน หลวงตามหาบวัจบมหา อาย ุ ๒๙ ยงัเป็นพระหนุ่มเณรน้อยที่มีความมุ่งมัน่ที่สดุ
ยอด แล้ววิ่งไปหาท่าน ท่านถงึพยายามป้องกนักิเลสไว้ไม่ให้ครอบง า แล้วพยายามสอนขึน้มา 
ก็ยงัอยู่กบัหลวงปู่ มัน่ ครูกบัอาจารย์ฟัดกนัมานัน่น่ะ 

หลวงตาท่านบอกเลย “หลวงปู่ มัน่ท่านเป่ากระหม่อมเรามา หลวงปู่ มัน่เป่ากระหม่อม
เรามา” คนที่จะเป่ากระหม่อมเขามนัโดนกิเลสเป่ามาจนล้มลกุคลกุคลานแล้ว มนัรู้เท่าทนัไง 

ใช่ปรารถนาดีทัง้นัน้น่ะ เวลาพวกเราว่า ไปอยู่กบัหลวงตาสิ บอกว่า “เจตนาดีจะมา
สงเคราะห์หลวงตา”...มึงหงายท้องหมด 

ทกุคนก็คิดดีหมด เจตนามนัดีตรงที่คิดไง ดีทีเ่จตนาไง แต่ท าไม่ได้ ท าไม่เหมือน เพราะ
เจตนามนัแค่เร่ิมต้น ทกุคนเจตนาดีหมดแหละ ทกุคนไปเรียน กูจะจบ เรียนเกือบตาย จบ



หัดภาวนา ๑๐ 

©2020 www.sa-ngob.com 

หรือไม่จบ เกือบตาย เจตนาดีหมดแหละ เจตนาส่วนเจตนา แต่การกระท านัน้มนัสมกบัความ
เป็นจริงหรือไม่ ไม่จริง 

ฉะนัน้ สิ่งที่ว่า เวลาคิดว่า เราจะเป็นอย่างนัน้ๆ แล้วอยากให้ได้เป็นนะ ทกุข์ตายเลย แต่
โดยกิเลส โดยความคิดของมนษุย์ ทกุคนก็อยากปรารถนามรรคปรารถนาผลทัง้นัน้แหละ เรา
ปรารถนาแล้ว เราก็รู้วา่เราปรารถนาแล้วก็วางไว้ ไม่ใช่ปรารถนาแล้วกไ็ปคิดแต่ปรารถนา นี่จิต
มนัส่งออก แล้วตวัเองมนัมีความคิดอะไรขึน้มาอีก ในตวัมนัเองมนัจะท าอะไรได้ในเม่ือมนัคิด
อยู่ตรงนัน้น่ะ 

ในเม่ือมนัคิดไปแล้วก็วางสิ วาง จิตมนัก็คิดขึน้มาเองได้ไง จิตมนัฝึกหดัขึน้มาได้ไง จิต
มนัก็มีความสามารถจะสร้างเนือ้สร้างตวัขึน้มาได้ไง ถ้ามนัเข้ามาที่ตวัมนั มนัเป็นปัจจุบนัไง แต่
มนัคิดอยู่อย่างนัน้น่ะ นี่เวลาตัง้ใจไง พอตัง้ใจ 

นี่ก็เหมือนกนั ค าถามนะ “๑. เราเร่ิมจะมีสมาธิเกิดขึน้แล้ว” คือว่าเขาปฏิบตัิแล้ว 
เม่ือไหร่เขาจะรู้ว่าสมาธิเขาเกิดขึน้แล้ว 

เออ! เอ็งก็คิดจนตาย แล้วมนัจะเกิดกบัเอ็ง 

เพราะหลวงตาท่านสอน ครูบาอาจารย์เราสอนนะ การท าความสงบ จิตสงบบ่อยๆ ถึง
เป็นสมาธิ ค าว่า “ท าสมาธิๆ” เอาสมาธิมาจากไหน สมาธิคือจิตตัง้มัน่ แต่มนัท าความสงบครัง้ที่ 
๑ แล้วมนัคายออกมา เราก็ท าความสงบของเรา ท าความสงบ ท าจนมนัมีความช านาญแล้วมนั
ถึงจะจิตตัง้มัน่ ถงึจะเป็นสมาธิ 

แต่การท าเร่ิมต้น เร่ิมต้นก็ท าความสงบของใจ ถ้าวา่มนัจะเป็นสมาธิ มนัก็เป็นสมาธิ
แบบเบือ้งต้น เป็นสมาธิแบบเร่ิมแรก ความเร่ิมแรกขึน้มามนัก็สงบระงบัเข้ามาเล็กน้อย มนัอยู่ที่
ผู้ที่มีอ านาจวาสนา 

มีคนปฏิบตัิเยอะมาก เวลาถามปัญหามานี่ “วบูไปเลย มนัเย็นวาบไปหมดเลย ไอ้นี่มนั
คืออะไร” 

เห็นไหม เวลาที่ว่าธรรมสงัเวช เวลามนัเกิดสจัธรรมมนัจะสงบขึน้เล็กน้อย พอสงบ
เล็กน้อยมนัมีรสชาติ เรานี่เร่าร้อน แล้วเราไปอยู่ที่ร่มเย็น เราจะรู้ถึงความเย็นในหวัใจเราได้ พอรู้
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ถึงความเย็นในหวัใจของเราได้มนัเกิดความสะเทือนหวัใจ สะเทือนหวัใจนะ โอ้โฮ! เรากิน
อาหารรสเลิศ อาหารที่ถกูใจ เราก็อร่อยเป็นเร่ืองธรรมดา จิตมนัได้สมัผสัความร่มเย็นแล้วมนัก็
มีความสงัเวช มนัสะเทือนใจไง นี่ธรรมสงัเวช แล้วมนัเกิดชัว่คราว คนก็เขียนมาถาม “อู๋ย! มนั
เย็นไปหมดเลย โอ๋ย! มนัว่างหมดเลย มนัคืออะไรคะ มนัคืออะไรคะ” 

ถ้ามนัสงบเป็นครัง้เป็นคราวมา “มนัคืออะไรคะ” เราก็ย้อนกลบัไปที่เราก าหนดอย่างไร 
แล้วมนัสงบขึน้มาอย่างไร จ าวิธีการอย่างนัน้ไว้ แล้วเราก็ท าอย่างนัน้บ่อยครัง้เข้าๆ ค าว่า 
“บ่อยครัง้เข้า” มนัมีความช านาญ ท าความสงบบ่อยๆ จนมนัมีความช านาญจนเป็นสมาธิ จน
มนัเป็นสมาธิ 

นี่ก็เหมือนกนั “แล้วเม่ือไหร่มนัจะเป็นสมาธิ” นี่เหมือนกนัเลย องค์สมเดจ็พระสมัมาสมั
พทุธเจ้าพยากรณ์ว่าพระอานนท์จะได้เป็นพระอรหนัต์ 

มึงเอาเลย นี่ก็เหมือนกนั “แล้วเม่ือไหร่มนัจะรู้สึกเป็นสมาธิล่ะคะ”...มึงตาย มึง “โอ๋ย! 
มาแล้ว โอ๊ะๆ! จะเป็นสมาธิ จะเป็นสมาธิ อ๋อๆ! สมาธิเป็นอย่างนี”้...มึงตายอยู่นัน่น่ะ 

เราฝึกหดัภาวนา เหมือนกบัเด็กน้อยๆ ที่ไปฝึกหดัอานาปานสติ หายใจเข้ากรู้็ว่าเข้า 
หายใจออกก็รู้ว่าออก ก าหนด ๕ นาที ๑๐ นาท ีเด็กสองขวบสามขวบมนัท าได้ ๕ นาทีก็เกง่แล้ว 
นี่เขาก็ท าของเขา พอท าของเขาเสร็จแล้วเขาก็ไปสมัภาษณ์ “ท าแล้วเป็นอย่างไรล่ะ” 

“อ๋อ! ลมมนัเย็นๆ ทีแรกมนัก็ไม่ทนัลมหายใจของตวั พอสงัเกตๆ เข้า ครัง้ที่ ๒ ครัง้ ๓ ก็
จะรู้จกัลมหายใจของตวั” เด็กมนัผ้าขาวมนัพดู โอ้โฮ! อืม! สดุยอด  

นี่ก็เหมือนกนั เราก็ก าหนดพทุโธของเราๆ สิ่งที่ว่า แล้วมนัจะเร่ิมขึน้เม่ือไหร่ล่ะ 

ถ้าเราฟุ้งเราซ่าน เรามีความทกุข์ความยาก ถ้ามนัก าหนดแล้วมนัเย็นมา มนัร่มเย็นมา 
มนัปล่อยวางมา เราก็ก าหนดลมของเรา เราก็พทุโธของเราไปเร่ือยๆ ถ้าเราพทุโธ เราก็พทุโธของ
เราไป ไม่ทิง้พทุโธ 

ถ้ามนัจะเยน็มา มนัจะว่างมา มนัว่างมาเพราะก าหนดพทุโธ ถ้าเราไม่ก าหนดพทุโธ มนั
ก็จะว่างมาไม่ได้ สิง่ใดที่มนัจะเกิดขึน้ มนัจะเกิดแสงสว่าง มนัจะเกิดความเย็น มนัจะเกิดความ
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ว่าง บอกได้เลยว่าเหตมุนัเกิดเพราะเราบริกรรมพทุโธ เพราะเราบริกรรมพทุโธๆ เพราะจิตเรา
บริกรรมอยู่กบัพทุโธ 

พอจิตบริกรรมพทุโธ มนัมีค าบริกรรมของมนั พอมีค าบริกรรมของมนั มนัอยู่กบัพทุโธ 
อยู่กบัพทุธะ อยู่กบัพทุธานสุติ มนัไม่ไปคิดเร่ืองอย่างอ่ืน พอมนัไม่คิดอย่างอ่ืน มนัสะสมในตวั
มนัเองขึน้ มนัเป็นอิสระขึน้มา ความเป็นอิสระของจติขึน้มามนัก็จะรู้รสชาติของมนั คือตวัมนั
เองมนัจะรู้ถึงความว่างของมนั ตวัมนัเองรู้ถงึความเยน็ของมนั สิ่งที่มนัเกิดขึน้มนัเกิดจากพทุโธ
ทัง้นัน้น่ะ 

แต่เวลาบอก “แล้วเม่ือไหร่มนัจะเป็นพทุโธ แล้วพทุโธมนัจะเย็นเม่ือไหร่” 

มนัเป็นโดยข้อเท็จจริงไง แบบพระอานนท์ องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าพยากรณ์
แล้วมนัก็คิดแต่ค าพยากรณ์นัน้น่ะ แต่เวลามนัทิง้หมดเลย เวลามนักลบัมาเป็นตวัมนัเองไง นี่ไง 
พทุโธๆๆ เวลามนัละเอียดขึน้มามนัก็เกิดจากพทุโธนัน่แหละ มนัเกิดจากพทุโธนัน่แหละ แล้วจิต
มนัจะปล่อยวางเข้ามาเป็นตวัของมนั 

พอเป็นตวัของมนัขึน้มา เห็นไหม มนัจะเป็นสมาธิไม่เป็นสมาธิ ต้องอยู่กบัพทุโธ
ตลอดไป เพราะพทุโธมนัท าให้เราร่มเยน็เข้ามา เพราะพทุโธมนัท าให้เราไม่ฟุ้งซ่าน เพราะพทุโธ 
ค าว่า “พทุโธๆ” เพราะมีสตินะ พอมีสติ จิตมนัก าหนดพทุโธได้มนัถึงจะเป็นพทุโธได้นะ 

ถ้าจิตมนัไม่ก าหนดพทุโธ มนัพทุโธสกัแต่ว่า พทุโธสักแต่ว่า ให้มึงพทุโธไป กูจะคิดไป
เที่ยว พทุโธมึงก็พทุโธไปสิ กูก็ฟุ้งซ่านกูอยู่นี่ ท าไม เวลากิเลสมนัแข็งข้อนะ อ้าว! พทุโธก็พทุโธ
ไปสิ เพราะเราเคยท่องพทุโธใช่ไหม เป็นค าบริกรรม เราก็เคยท่องของเรา แต่จิตมนัไม่สนหรอก 
นี่เขาเรียกว่าสกัแต่ว่าพทุโธ พทุโธอยู่ข้างนอก แต่ความคิดอีกความคิดหนึ่งมนัอยู่ข้างใน 
ความคิดอยู่ ความคิดจิตใต้ส านึกมนัคิดของมนัไป มึงก็พทุโธไปสิ พทุโธของมึงไป แต่กูจะตีรวน
มึงน่ะ ท าไม 

แตพ่ทุโธๆ พทุโธกบัจิตที่มนัจะตีรวนมนัจะเป็นอนัเดียวกนั ค าว่า “อนัเดียวกนั” มนัพทุ
โธจนตวัมนัต้องพทุโธด้วย พอตวัมนัพทุโธด้วย กบัพทุโธก็อยู่ข้างนอก พทุโธคือค าบริกรรม 
บริกรรมคือค านึกขึน้มานัน่แหละ เวลาค านึกขึน้มา แต่ตวัมนัพทุโธ ถ้ามนัพทุโธด้วย พทุโธข้าง
ในกบัพทุโธข้างนอกมนัจะกลมกลืนกนั ทีนีพ้ทุโธง่ายๆ เออ! พทุโธก็คล่องดีเนาะ แต่ก่อนพทุโธ
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เกือบตาย ตอนนีพ้ทุโธดีขึน้แล้ว พทุโธดีขึน้แล้ว เห็นไหม จากข้างนอก จากข้างใน มนัจะเข้า
เป็นอนัเดียวกนั พทุโธไปเร่ือยๆ แต่มนัไม่ยอมหรอก กเิลสมนัไม่ยอมหรอก พทุโธไปเร่ือยๆ 

“เราจะเร่ิมเป็นสมาธิเม่ือไหร่” 

ถ้ามนัภาวนาไปมนัจะรู้ว่ามนัจะเป็นพทุโธเม่ือไหร่ แล้วมนัเป็นพทุโธอย่างไร ทกุคนเวลา
ภาวนาไปแล้ว “อ๋อ! มนัจะเป็นสมาธิแล้ว มนัจะเป็นสมาธิแล้ว ปล่อยพทุโธเลย เดี๋ยวมนั
เข้าสมาธิไม่ได้ เพราะถ้ามนัพทุโธมนัหยาบ” มนัคิดไปร้อยแปด 

ฉะนัน้ เวลาใครมาหาเรา เราจะบอกว่า พทุโธชดัๆ พทุโธชดัๆ ไม่ต้องท าอะไรเลย พุ
ทโธอยู่อย่างนัน้น่ะ มนัจะหยาบหรือมนัจะละเอียด มนัจะเป็นพทุโธของมนัไป 

จากพทุโธข้างนอก พทุโธที่ความนึกคิด แล้วพอพทุโธข้างนอกกบัข้างในมนัจะเป็นอนั
เดียวกนั เขาเรียกว่ามนักลมกลืนกนั แล้วพทุโธจนกว่าที่มนัจะพทุโธไม่ได้ 

ค าว่า “พทุโธไม่ได้” คือข้างนอกมนัพทุโธไม่ได้ แต่ข้างในมนัจะลงอปัปนาสมาธิ ถ้าข้าง
นอกพทุโธไม่ได้เพราะอะไร เพราะมนัคิดไม่ได้แล้วไง ธรรมดามนัคิดไปโดยธรรมชาติของมนั จิต
นีม้นัส่งออกโดยธรรมชาติของมนั แต่เราบริกรรมจนมนัเป็นอิสระ เป็นตวัมนัเอง เหมือนรถ รถ
เราติดเคร่ืองแล้ว ถ้าเราเข้าเกียร์ รถมนัจะวิง่ไป รถถ้าเราปลดเกยีร์ เราติดเคร่ืองแล้วเคร่ืองก็
หมนุอยู่อย่างนัน้น่ะ 

ไอ้นี่ก็เหมือนกนั โดยธรรมชาติของเรา เราคิดตัง้แต่เกดิ คิดจนตาย ไม่เคยปลดเกียร์ว่าง 
พทุโธๆๆ จนพทุโธไม่ได้ ถ้าพทุโธไม่ได้ นัน่แหละเกียร์ว่างของมนัแล้วแหละ ถ้ามนัเป็นเกยีร์ว่าง
ของมนั ติดเคร่ือง แต่มนัไม่ส่งก าลงัไปที่ล้อรถ พทุโธๆ จนพทุโธไม่ได้ ตวัหวัใจมนัจะอยู่โดยตวั
มนัเอง อปัปนาสมาธิ คิดไม่ได้ มนัไม่ส่งออกมา อัปปนาสมาธิ 

อปัปนาสมาธิ สมาธิที่ชดัๆ เลย ถ้าคนภาวนาไป น้อยคนนกัที่จะท าได้ แล้วพดูไม่เป็น
ด้วย แล้วพดูไม่ได้ด้วย เพราะมนัไม่รู้ พอไม่รู้ก็นี่ไง มนัก็เป็นจินตนาการ นี่ไง ส านกัใครส านกัมนั 
ต่างคนต่างสอนแล้วก็ทะเลาะกนั “พทุโธไม่เป็นประโยชน์ พทุโธไม่ได้เร่ือง สู้ปัญญาไม่ได้ 
ปัญญาสดุยอด” มนัสร้างทฤษฎีขึน้มา นี่ไง ที่ว่า ธรรมะขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า
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เหมือนกลอง แล้วเวลามนัมีความคิดอะไรมนัก็เหมือนกลอง มนัไม่พอใจมนัก็ปะ เอาความคิด
ไปปะที่กลองจนไม่เห็นกลองเลย 

นี่ก็เหมือนกนั นัน่มนัก็ทฤษฎีใคร วธีิสอนใคร มนัก็สอนไปเร่ือย สดุท้ายแล้วปะจนไม่มี
กลองเลย ปะจนไม่เห็นกลอง มนัมีแต่ความคิดมนัไง 

แต่ถ้ามนัเป็นความจริง ถ้าพดูถึงพทุโธ เราพทุโธอย่างนี ้ค าว่า “พทุโธแล้วอย่าทิง้” ค าว่า 
“อย่าทิง้” แต่เวลามนัไปแล้วมนัเครียด ท าไปแล้วมนัทกุข์มนัยาก อนันีม้นัอยู่ที่วาสนานะ เพราะ
เราก็เคยเครียด เราก็เคยทกุข์ยากมาก่อน เรากเ็คยมปัีญหามามาก ภาวนามาร้อยแปด แล้วมนั
ท าสิ่งใดแล้วมนัไม่ได้ผล อ่านประวตัิหลวงปู่ มัน่ ปฏิบตัิใหม่ๆ ไง ท่านบอกพทุโธทัง้วนัเลย ๒๔ 
ชัว่โมงเลย เฮ้ย! อย่างนัน้เลยหรือ ถ้าอย่างนัน้แล้ว ถ้ามนัทกุข์ยากก็เอาอย่างนัน้จริงๆ  

เราบวชใหม่ๆ นะ ถ้าเรามีสตินะ จะท่องพทุโธๆ ตลอด เพราะอะไร เพราะบวชใหม่ๆ มนั
ร้อนมาก คือไฟแรง อยากเป็นพระอรหนัต์ มนัเผาซะไหม้เกรียมเลย เผาเละเลย สดุท้ายแล้วพุ
ทโธอย่างเดียว แล้วเอาอย่างนัน้จริงๆ ตีตาด เพราะธรรมดาเราเอาจริงเอาจงันะ อยู่คนเดียวพทุ
โธตลอด ถ้านึกได้ ถ้านึกไม่ได้ก็สดุวิสยั แต่ถ้านึกได้ พทุโธ เพราะอะไร เพราะว่า หลวงปู่ เสาร์ 
หลวงปู่ มัน่ ครูบาอาจารยท์่านท าอย่างนัน้ แล้วเราจะเอาให้ได้ เราจะท าอย่างนัน้ ท าอย่างนัน้
จริงๆ ท าอย่างนัน้แล้วพอสดุท้ายแล้วหนกัขึน้ ถือเนสชัชิกเลย ไม่นอนเลย ไม่นอนทัง้วนัทัง้คืน
ไป โอ้โฮ! เอาเต็มที่ 

ที่พดูนีไ้ม่ใช่อวด พดูนีจ้ะให้เห็นว่า เราทกุขย์ากมา เราเห็นใจของคนปฏิบตัิใหม่ เห็นใจ
ของคนที่ทกุข์ยาก แล้วเวลาทกุข์ยาก จริงๆ เลยนะ ไม่ต้องโทษหรอก ไม่ต้องไปโทษใครเลย โทษ
กิเลสตวัเอง โทษความหลอกข้างในนี ้ อย่าไปโทษวิธีการปฏิบตัิ อย่าไปโทษที่อ่ืน โทษที่กิเลส
หนา โทษที่ไม้ดิบที่ท าอะไรแล้วไม่ได้อย่างที่ความต้องการ คิดว่าจะท าๆ นัน้เป็นแค่ความคิด คิด
ว่าเราเป็นคนภาวนาเก่ง เราเป็นคนจริงจงั นัน้แค่ความคิด ไม่ใช่ความจริง ไม่ใช่ เราคิดว่าเรา
เก่ง เราคิดว่าเราแน่ เราคิดว่าเราท าได้ เราคิดว่าสดุยอด ท าไป 

แต่ถ้าเก่ง แน่ สดุยอด มนัจะมีความเสมอต้นเสมอปลาย มนัจะมีความสม ่าเสมอ 
สดุท้ายแล้วสิ่งที่การกระท านีม้นัจะได้ผลต่อเม่ือการท าสม ่าเสมอ แล้วทดสอบไปๆ เหมือนกบั
เราเผาเหล็ก ถ้าอณุหภูมิเราพอ เหล็กมนัจะแดงพอที่จะให้เราเอามาตีเป็นวตัถทุี่เราต้องการได้ 
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ใจ ใจถ้าเรามีค าบริกรรม มีพทุโธ มีสมัมาสมาธิ จนถึงที่สดุที่มนัมีสมาธิได้ มนัจะมี
โอกาสให้เราภาวนา ถ้าถงึที่สดุถ้ามนัมีอ านาจวาสนา เราพยายามตรงนัน้ มีครูบาอาจารยเ์รา
มากที่ประพฤติปฏิบตัิมา แล้วอย่างหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ ครูบาอาจารย์ของเราเป็นพระ
อรหนัต์ไป เพราะท่านปฏิบตัิธรรม สมควรแก่ธรรม 

มีครูบาอาจารย์มากที่ท่านประพฤติปฏิบตัิขึน้มาดีแตต้่น ต้นมนัเกิดธรรมสงัเวช เกิด
อะไรแปลกๆ นะ แล้วก็ไม่ได้รอบคอบกบัตวัเอง สิกขาลาเพศ ท าความเสียหายในศาสนานีเ้ยอะ
มาก เพราะมนัดีตอนต้น ดีตอนต้นชัว่คราวแล้วไม่มีการรักษาไม่มีการดแูลต่อไป เยอะมาก แล้ว
มนัมีในประวตัิครูบาอาจารย์ทัง้นัน้ เพียงแต่เราจะศึกษาหรือไม่ แล้วศึกษาแล้วเอามา
เทียบเคียงเอาว่าครูบาอาจารย์ที่ดีท่านท าอย่างไร ครูบาอาจารย์ที่ท่านผิดพลาด ผิดพลาด
อย่างไร มนัมีประวตัิครูบาอาจารย์มากมายเลยที่ผิดพลาดไป พระที่บวชๆ แล้วมีชื่อเสียงๆ แล้ว
สึกไปๆ เยอะแยะ ท าไมเราไม่ศึกษา ท าไมมนัเป็นอย่างนัน้ ท าไมครูบาอาจารย์ท่านปฏิบตัิแล้ว
ท่านถึงสิน้สดุแห่งทกุข์ได้ ท าไมพวกนีเ้ป็นอย่างนัน้ๆ ศึกษาได้เลย 

นี่พดูถึงว่า “แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเร่ิมเกิดสมาธิแล้ว” 

เราภาวนาเพ่ือความสงบระงบั เราภาวนาเพ่ือความสงบ เพ่ือความสขุ ไอ้ที่ว่าเป็น
สมาธิๆ มนัขีด มนัเป็นขีด ขณิกสมาธิ อปุจารสมาธิ อปัปนาสมาธิ แล้วเวลาคนขึน้มา คนบาง
คนใช้สมาธิขณิกสมาธิเล็กน้อยก็สามารถใช้ปัญญาไปได้ บางคนอปุจารสมาธิแล้วยงัใช้ปัญญา
ไม่ได้ ถ้าเป็นอปัปนาสมาธิใช้ปัญญาไม่ได้เลย มนัเกยีร์ว่าง มนัสกัแต่ว่า มนัใช้ไม่ได้หรอก ต้อง
ถอยออกมา นี่มนัอยู่ที่อ านาจวาสนา อยู่ที่บุญกุศลที่สร้างมา เราจะบอกว่า มนัไม่มีลิมิตขนาด
ไหนว่าต้องสมาธิแค่นี ้ๆ  

มีคนถามบ่อยเม่ือก่อน “หลวงพ่อ สติเท่าไร น า้หนกัเทา่ไร สมาธิเท่าไร” มนัเหมือนจะจดั
ยาจีนเลย มนัจะชัง่เอาเลย เอามาแล้วต้มรวมกนัออกมาเป็นมรรคสามคัคี มีคนถามปัญหา
อย่างนีเ้ยอะมาก ใช้สมาธิเท่าไร ใช้สตเิท่าไร งานชอบ เพียรชอบเท่าไร ทกุคนคิดอย่างนัน้นะ 

แต่เวลาคนที่ปฏิบตัิเป็นคิดไปอีกอย่างหนึง่เลย แตเ่วลาเป็นปัญญาชน เราคิดอย่าง
นัน้น่ะ ใช้สมาธิแค่ไหน สมาธิอย่างนีย้กขึน้วิปัสสนาเม่ือไหร่ แล้วปัญญามนัเกิดมนัจะสมดลุ
อย่างไร แล้วถ้ามรรคสามคัคี สมจุเฉทปหาน มนัต้องสมดลุอย่างไรมนัถึงสมจุเฉทปหาน 
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ไอ้นี่พดูมนัพดูได้ แล้วเราดสูิ บางคนเจออะไรเล็กน้อยโกรธหวัฟัดหวัเหวี่ยงเลย บาง
คนเราไปแหยเ่ขานะ ไปแหยเ่ขา ลองเขาจะให้เขาโกรธ เขาไม่โกรธนะ เหน็ไหม มนัต่างกนัไหม 

แล้วนี่สติต่างกนัอย่างไร สมาธิต่างกนัอย่างไร มนัอยูท่ี่จริตนิสยั กเิลสหยาบ กิเลสบาง 
กิเลสหนาแตกต่างกนั แล้วมนัต้องพอดีๆ สมควรมนัถึงจะมรรคสามคัคี มนัถึงสมดลุต่อกนั 

นี่พดูถึงผู้ที่ปฏิบตัิจริงนะ มนัต้องเป็นปัจจุบนั มนัต้องเป็นตามเหต ุ ตามเหตตุามปัจจยั
นัน้ เหตคุนนิสยัอย่างไร เหตคุนกเิลสหยาบ บางหนาอย่างไร มนัก็ต้องอาศยัความรุนแรงมาก
น้อยแตกต่างกนัไป 

แล้วถ้ามนัสมดลุ อย่างเรา เขาท าอะไรเสร็จหมดแล้ว เราถึงจะไปรือ้เขาหมดเลย บอกว่า
ต้องท าใหม่ นี่ก็เหมือนกนั เราคิดว่ามนัไม่ได้ ต้องอย่างนี ้ๆ  เราไปคิดเองไง แต่ความจริงไม่ใช ่
เจ้าของบ้าน เจ้าของสิง่ปลกูสร้างเขาพอใจ เขาสร้างเสร็จแล้ว เขาพอใจแล้ว เราไปเหน็เข้าบอก 
อู้ฮู! ไม่สวยๆ รือ้เลย...มนัไม่ใช ่

นี่ก็เหมือนกนั เราจะเร่ิมว่ามีสมาธิเกิดขึน้เม่ือไหร่ 

มนัจะเร่ิมขึน้ต่อเม่ือมีสติ แล้วก าหนดพทุโธชดัๆ สดุยอด พทุโธเราไว้ พทุโธเราไว้ 

ทีนีเ้ขาบอกว่า “๒. แล้วเราจะเร่ิมฝึกหดัใช้ปัญญาได้เม่ือใด ลกูยงัไม่ค่อยเข้าใจว่าเม่ือใด
เราจะภาวนา และอยู่กบัพทุโธ และเม่ือใดที่เราควรเร่ิมที่จะใช้ปัญญา” 

เราควรใช้ปัญญา มนัฝึกหดั ฝึกหดัของเราเองนี่แหละ ฝึกหดัของเราเองว่า ถ้าเรามี
ความสงสยั เราอยากรู้อยากเห็น เราก็ใช้ปัญญาของเรา ใช้ปัญญา ถ้าปัญญานะ ปัญญาที่มี
สมัมาสมาธิ ปัญญาที่มนัดี มนัจะตีโจทย์ ตีสิ่งที่เราสงสยันัน้ให้หมดความสงสยัได้ นี่เราใช้
ปัญญาของเรา แล้วถ้ามนัใช้ปัญญาไปแล้วมนัไม่เป็นประโยชน์ เรากก็ลบัมาพทุโธๆ พทุโธของ
เรา 

การฝึกหดัใช้ปัญญา ฝึกหดัใช้ปัญญาได้ ฝึกหดัใช้ปัญญาของเรา แต่ปัญญา เราเข้าใจ
ว่า ค าว่า “ปัญญาของเรา” ก็เราใช้ปัญญาไง พอเราใช้ปัญญา ปัญญาที่มนัเข้าใจแล้วเราได้
อะไร ก็ไม่เห็นได้อะไร ก็ยงัเป็นคนปกติ 
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เราจะเข้าใจว่าการใช้ปัญญาก็คือการใช้ปัญญา ถ้าเราไม่ต้องไปผกูมดักบัธรรมะของ
องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า บอกว่า “ต้องท าสมาธิ ท าสมาธิต้องใช้ปัญญา พอใช้ปัญญา
เสร็จแล้วกจ็ะเป็นโสดาบนั” นี่เราไปผกูมดักบัตรงนัน้ไง เราไปผกูมดักบั “จะได้โสดาบนั จะได้
สกิทาคามี จะได้อนาคาม ี แล้วเราใช้ปัญญาไปแล้วมนัต้องได้อนาคาม ี อนาคามต้ีองใช้ปัญญา
อย่างนี”้...มนัก็เลยทะเลาะกนัอีกแล้ว ไปทะเลาะกนัเร่ืองการใช้ปัญญา ทัง้ๆ ที่มนัยงัไม่ได้ใช้
เลยนะน่ะ 

แต่ถ้าเราใช้ปัญญาของเรา เราก็ใช้ปัญญาของเราเข้าไป คนที่ใช้ปัญญาไปมนัจะรู้ 
เพราะใช้ปัญญาไปแล้ว โอ้โฮ! โล่งโถงเลยนะ เดี๋ยวพอกิเลสมนักลบัฟืน้ขึน้มา ปัญญาที่ว่าโล่ง
โถงมนัอึดอดัขดัข้องอีกแล้ว แสดงว่าปัญญาอย่างนีใ้ช้ไปแล้วมนัเป็นปัญญาอบรมสมาธิ มนั
เป็นปัญญาแก้ความสงสยัของเราเทา่นัน้เอง มนัไม่ใชปั่ญญาไปฆ่ากิเลส 

ปัญญาที่จะไปฆ่ากเิลส เร่ิมต้นเราท าอะไรเราก็สงสยัไปหมด พอท าอะไรก็สงสยัไปหมด 
เราก็ใช้ปัญญาใคร่ครวญ ใคร่ครวญอะไรที่มนัติดขดัขดัข้องมนัก็วางได้ วางได้ด้วยเหตดุ้วยผล 
ปัญญาคือมีเหตมีุผล เหตผุลที่เราสงสยัสิ่งใด เราไม่เข้าใจสิ่งใด ปัญญามนักจ็ะมาพิจารณา
แยกแยะของมนั ถ้าเข้าใจแล้วก็วาง ก็เข้าใจตรงนัน้นะ่ เข้าใจที่ว่ายงัสงสยัอยู่น่ะ แต่ไอ้กิเลสยงั
ไม่เคยเจอหน้ามนัเลย ไอ้ภาวนายงัไม่เห็นมนัเลย ไอ้เข้าใจก็แค่วางตรงนัน้ แค่วางตรงนัน้มนัก็
เป็นเร่ืองของปถุชุน เร่ืองของสามญัส านึก เร่ืองของชวีิตธรรมดา ก็เร่ืองของเด็กน้อยมนัไปอานา
ปานสติไง “โอ้โฮ! เม่ือก่อนเป็นคนฉนุเฉียว ต่อไปนีจ้ะไม่ฉนุเฉียวแล้วแหละ” มึงเพ่ิง ๓ ขวบ มึง
จะไม่ฉนุเฉียวไปทัง้ชีวิตเอ็งได้หรือ “โอ้โฮ! เม่ือก่อนเป็นคนฉนุเฉียว เดี๋ยวนีจ้ะไม่ฉนุเฉียวแล้ว” 

“เพราะอะไร” 

“เพราะมาก าหนดอานาปานสติ” 

นี่ไง มนัก็ท าของมนัน่ะ 

ไอ้นี่ก็เหมือนกนั “โอ๋ย! ท าสมาธิได้แล้ว จะเอาพระอรหนัต์” พอมนัเสื่อมนัง่ร้องไห้อยู่
นัน่น่ะ 
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เราจะรู้ได้ว่านี่คือปัญญาอบรมสมาธิ ปัญญาที่แก้ข้อความสงสยัเป็นชัน้เป็นตอน เป็น
ข้อๆ ที่เราสงสยัขึน้มา เวลาสงสยัขึน้มา ถ้าข้อสงสยัเกิดขึน้มาแล้วนะ มนัท าให้เราเสียการ
ภาวนาเลย มนัสงสยัขึน้มาแล้ว เป็นอย่างนัน้ๆๆ มรรคผลไม่มีแล้ว เลิกเลยนะ ความสงสยัมนั
ท าให้เราเลิกภาวนาได้เลย ความสงสยัมนัท าให้เราเสยีคนได้เลย 

แล้วเราฝึกหดัใช้ปัญญาของเรา ปัญญามนัมาแก้ความสงสยัอนันัน้ แล้วมนัแก้ความ
สงสยัอนันัน้ มนัวางความสงสยัอนันัน้ได้ แล้วเรากลบัมาภาวนา อย่างนีไ้ม่เป็นประโยชน์หรือ นี่
มนัก็เป็นประโยชน์แล้วนะ แล้วจะเอาโสดาบนั เอาสกิทาคามีอะไร ยงัไม่ทนัไรเลย ใช้ปัญญาไป
เฉียดๆ ไปหน่อย “อู๋ย! โสดาบนั” ต้องกลบัไปฝึกหดักบัไอ้เด็ก ๓ ขวบนัน่น่ะ ฝึกลมหายใจนัน่นะ่ 
ให้เด็กมนัสอน มนัจะได้เข้าใจ 

นี่ก็เหมือนกนั เม่ือไหร่จิตมนัจะสงบ เม่ือไหร่จะได้ปัญญา 

เราบอกว่า ใช้ได้เลย แต่ใช้ไปเลยก็ใช้เป็นเหตเุป็นผล เป็นการฝึกหดัการภาวนาของเรา 
เราฝึกหดัภาวนา เราก็มาจากปถุชุนนี่แหละ เราก็มาจากมนษุย์นี่แหละ ถ้าเราใช้ปัญญา เรา
ฝึกหดัของเราจนช านาญแล้ว รูป รส กลิ่น เสียงเป็นบ่วงของมาร เป็นพวงดอกไม้แห่งมาร 
ปัญญามนัใช้บ่อยๆ เข้าจนมนัเหน็โทษของมนันะ มนัตดัรูป รส กลิ่น เสียงเลย รูป รส กลิ่น เสียง
อยู่ส่วนหนึ่ง จิตของเราอยู่ส่วนหนึง่ สบายๆ คือว่ามนัใช้ปัญญาอบรมจนไม่สงสยัในเสียงนินทา
กาเล ไม่สงสยัในรูปแปลกประหลาดมหศัจรรย์ ไม่สงสยัในเสียงอะไรทัง้สิน้ ไม่สงสยัอะไรอีก
แล้ว 

เพราะรูป รส กลิ่น เสียงมนัเป็นธรรมชาติอนัหนึง่ เพราะกิเลสตณัหาความทะยานอยาก
ไปสงสยัใคร่รู้ อยากฟัง อยากศึกษา มนัก็หลอกกูมานานเนกาเลแล้ว เดี๋ยวนีก้เูข้าใจแล้ว เสียงก็
คือเสียง นินทาไม่นินทาอีกเร่ืองหนึง่ กูเข้าใจหมดแล้ว รูป รส กลิ่น เสียงอยู่ห่างๆ ไม่เคยไป
สงสยัมนัอีกแล้ว กลัยาณปถุชุน ผู้ที่ไม่สงสยัใดๆ ทัง้สิน้ ภาวนาจะง่ายขึน้ เพราะความสงสยั 
สงสยัก็อยากรู้อยากเห็น อยากวิเคราะห์วจิยั มนัลากไปหมดเลยนะ เพราะความสงสยั เห็นไหม 
นี่คือปัญญา 

ปัญญาใช้ได้ทกุที่ แต่ใช้แล้วเป็นแบบนี ้ ใช้แล้วมนักพ็ฒันาใจของเรา จากปถุชุนเป็น
กลัยาณปถุชุน แล้วถ้ามนัยกขึน้นะ ยกขึน้ท าความสงบของใจ ใจสงบถึงมีคณุสมบตัิที่มนัจะไป
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ขดุคุ้ยเห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรมตามความเป็นจริง นัน้การภาวนาตามแนวทางสติ
ปัฏฐาน ๔ ตามความเป็นจริง เป็นสติปัฏฐาน ๔ จริงๆ ในหลกัของพระพทุธศาสนา ไม่ใช่เป็นสติ
ปัฏฐาน ๔ จากสมอง จากสมมตุิ จากจินตนาการ จากการคาดหมายของส านกัปฏิบตัิทัว่ๆ ไป 
“อย่างนี ้ๆ ๆ จะเป็นสติปัฏฐาน ๔”...เหรอ 

“อย่างนี ้ๆ ๆ จะเป็นสติปัฏฐาน ๔”...มนัมีอยู่ด้วยหรือ 

สติปัฏฐาน ๔ จะเกิดทีจ่ิต จิตใครสงบระงบั จิตตภาวนา ถ้ามนัรู้จริงเห็นจริง นัน้เห็นสติ
ปัฏฐาน ๔ ตามความเป็นจริง แล้วถ้าใช้ปัญญานัน้ภาวนามยปัญญา ปัญญาอย่างนัน้น่ะมนัจะ
ถอนสงัโยชน์ ปัญญาอย่างนัน้ถงึจะเป็นสดุยอด เป็นเป้าหมายของผู้ที่ปฏิบตัิ นี่พดูถึงข้อที่ ๒ 
เนาะ 

ฉะนัน้ “เพราะปัจจุบนัลกูก็ภาวนา แต่พทุโธไปเร่ือยๆ และพยายามก าหนดให้อยู่กบัพทุ
โธ แต่บางเวลามนัก็มีสิ่งอะไรบ้าง เลยไม่แน่ใจว่าถ้าเราเผลอช่วงไหน เราจะต้องเปล่ียนกลบัมา
ใช้ปัญญาพิจารณาบ้าง แล้วเราควรจะใช้สติดึงกลบัมาอยู่กบัพทุโธหรือไม่” 

ไอ้กรณีนีม้นัอยู่ที่วาสนา ค าว่า “อยู่ที่วาสนา อยู่ที่ความเหมาะสม” ถ้าเราท า ถ้าบอกว่า
ต้องอย่างนี ้ๆ ๆ มนัก็เป็นสตูร มนัเป็นสตูรตายตวั ถ้าสตูรตายตวัท าสิ่งใดแล้ว เหมือนขบัรถ ขบั
รถบอกว่าต้องขบัรถไปนะ แล้วสะพานมนัขาดอยู่ข้างหน้า น า้พดัจนสะพานขาด ท าอย่างไรล่ะ 
ขบัรถไปทางนีเ้พชรเกษม แล้วน า้ท่วมท าอย่างไร อ้าว! น า้ท่วม น า้ท่วมก็ไปทางเบี่ยงสิ น า้ท่วมก็
ไปทางอ้อม 

นี่ก็เหมือนกนั ถ้าใช้ปัญญาๆ ปัญญาใช้อย่างไร แล้วถ้าใช้สมาธิ 

เราจะบอกว่า เหตกุารณ์เฉพาะหน้าเยอะแยะไปหมดเลย แล้วมนัอยู่ที่เรา เราจะฝึกหดั
ไง อะไรที่มนัท าได้เราก็ฝึกหดัใช้ จะบอกว่า ถ้ามนัผิดพลาดมนัก็จะรู้เองว่า อ๋อ! ผิด ผิด
หมายความว่าภาวนาไปแล้วเสื่อมหมดเลย ไม่มีอะไรเหลือเลย 

อ้าว! กลบัมาเร่ิมต้นใหม่ ถ้าเอ็งท าอย่างนีเ้อ็งก็จะเสือ่มอีก เอาอีกหรือ ก็ต้องไปทางนีส้ ิ
ต้องไปทางนีส้ิ การภาวนามนัมีวิธีการของมนั นี่พดูถึงว่าฝึกหดัภาวนา การฝึกหดัภาวนา เราท า
ของเรา ถ้าเราท าของเรา ท าเป็นประโยชน์กบัเรา 
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นี่พดูถึงว่า จะใช้ตอนไหนๆ 

ถ้าพดูไปแล้ว ถ้าเป็นลกูศิษย์อาจารย์เราด้วย “โอ๋ย! อาจารย์ว่าอย่างนีน้ะ ต้องเป็นอย่าง
นีเ้ลยนะ” 

มนัเป็นของอาจารย์ ไม่ใช่ของเรา ถ้าอาจารย์ว่าอย่างนีก้็เป็นของอาจารย์ อาจารย์เอา
กลบับ้านไปแล้ว ไอ้ของเราในใจร้อนเป็นไฟอยู่นี่ เราจะเอาของเรา เอาของเรา ถ้าสติปัญญามนั
ทนันะ ดบัหมด แต่ถ้ามนัพลัง้เผลอนะ ก าหนดอย่างไรมนัก็ร้อนหมด ถ้ามนัดบัหมด มนัเป็น
ประโยชน์ อนันัน้จะเป็นของเรา เราภาวนาเพ่ือเรา ภาวนาเพ่ือจิตของเรา 

ฟังครูบาอาจารย์ทีเ่ป็นผู้ชีน้ า ครูบาอาจารยเ์ป็นผู้ปรึกษา ครูบาอาจารย์ท่านปฏิบตัิมา 
ท่านรู้ก็เป็นของท่าน แต่เวลาท่านพดูๆ ท่านพดูมาที่หวัใจเรา ถ้าเราท าได้ เราฝึกหดัของเราได้ 
ถ้ามนัเป็นของเรา นี่ฝึกหดัภาวนา 

ฝึกหดั เหมือนกนั เหมือนกบัขบัรถ ขบัรถมนัอยู่ที่ว่าขบัรถ เราจะออกรถอย่างไร ใครขบั
รถได้ง่าย ใครขบัรถ บางคนฝึกเกือบตาย ขบัรถไม่ค่อยได้เร่ืองนะ บางคนเขามีปฏิภาณของเขา 
เขาช านาญของเขา จิตกเ็หมือนกนั ถ้ามนัดี มนัภาวนาง่าย มนัภาวนาแล้วมนัเจริญก้าวหน้าได้
ไว บางทีนะ อู้ฮู! ซ า้แล้วซ า้เล่าๆ อนันีม้นัอยู่ที่บุญกุศลแล้ว อยู่ที่วาสนา 

จะบอกว่า อย่าเสียใจ อย่าเสยีใจ อย่าคร ่าครวญ อย่าคิดว่ามนัจะเป็นสมความ
ปรารถนา แค่ที่เราปฏิบตัินีท้ าความสงบของใจเข้ามา แล้วถ้าจิตมนัสงบแล้วฝึกหดัของเราขึน้ไป 
ฝึกหดัขึน้ไป 

ถ้ายงัสงสยัอยู่ ไปดไูอ้ที่เด็กๆ มนัฝึกหดั แล้วไปดคูวามใส ความใสสะอาดของเด็กๆ เห็น
แล้วมนัแหม! “เดี๋ยวนีจ้ะไม่เครียดแล้วแหละ เดี๋ยวจะช่วยแม่ท างาน” ไปดคูวามใสซื่อของเด็กๆ 
นัน่น่ะเขาท าของเขา 

ไอ้เรากิเลสนะ เรามีอาย ุ เราผ่านโลกมา แล้วเราก็จนิตนาการผกูมดัเผาใจตวัเองทัง้นัน้
เลย ทัง้ๆ ทีเ่ราอยากได้อยากด ีแล้วเรากเ็ผาใจของเราเอง แต่ถ้าเราปฏิบตัิธรรมสมควรแก่ธรรม 
ปฏิบตัิธรรมจริงๆ แล้วให้มนัเป็นไปตามข้อเท็จจริงนัน้ ถ้ามนัเป็นตามข้อเท็จจริงนัน้ เราจะได้ไม่
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ต้องทกุข์ร้อนจนเกินไป แล้วถ้ามนัมีความสขุมีความสงบนัน้ สาธุ เป็นผลของผู้ที่ปฏิบตัิ ใครท า
อย่างไรได้อย่างนัน้ เอวงั 


