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ถาม : เรื่อง “ขณะใจสงบ ร่างกายได้รบัการพกัผ่อนเหมอืนนอนหลบัหรอืไม”่ 

กราบนมสัการพระอาจารย ์ คนืก่อนทีน่ัง่ภาวนา ผมเริม่ดว้ยการพุทโธเรว็ๆ 

เลยครบั ช่วงแรกใจไมส่งบเลย ภาวนาเรว็ๆ ไดเ้ป็นพุทโธบา้ง หลุดเผลอภาวนาเป็นอะไร

ไปไม่รูบ้า้งตามความฟุ้ง พอมสีตกิเ็น้นค าพุทโธใหช้ดั ถงึจะภาวนาเป็นอะไรไม่รู้ แต่

สตกิพ็ยายามจะภาวนาแบบดื้อหวัชนฝา 

พอภาวนาไปๆ ใจเริม่เบา พุทโธเริม่ชดั บงัคบัได้ง่ายขึน้ ถงึกระนัน้กเิลสกม็า

กวนให้เราลุกไปนอนตลอดเวลา (เพราะผมนัง่ภาวนาดกึมาก และต้องตื่นไปท างานแต่เชา้

ดว้ย) แต่กพ็อมปีระสบการณ์แลว้ เลยพุทโธใหเ้รว็ขึ้นๆ จนรวัเป็นพดืไปเลย เพื่อกนั

ไม่ใหค้วามคดินัน้มาหลอกเรา จนรูส้กึตวัเบาสบาย กายกเ็บาสบาย ผ่อนคลายเหมอืน

คนตื่นจากการนอนหลบัพกัผ่อนยาวๆ มานาน มนัสดชื่น สบายใจ สบายกาย บอกไม่

ถูกจรงิๆ ครบั 

อาการแบบนี้ท าใหผ้มอดคดิสงสยัไม่ไดว่้า การนัง่ภาวนา เมื่อจติสงบแลว้ 

ร่างกายกจ็ะไดพ้กัผ่อนไปดว้ยหรอืเปล่าครบั ถ้าเป็นเช่นนัน้ เราก็นัง่ภาวนาทุกวนัโดย

ไม่ตอ้งนอนกไ็ดน่้ะส ิ อนัน้ีสงสยั ไม่แน่ใจเลยครบั เลยตอ้งเขยีนมาขอความเมตตา

จากพระอาจารย ์ถามเป็นขอ้ๆ ดงันี้ครบั 

๑. ผมไดค้ดิไปถงึตอนทีท่่านอาจารยไ์ด้เทศน์หลายๆ ครัง้ว่า พระอาจารย์

ไม่ไดน้อนช่วงเขา้พรรษา เป็นเพราะสมาธหิรอืเปลา่ครบั ทีท่ าใหผ้่านวกิฤตแิบบนัน้มา

ไดค้รบั นัน่แสดงว่าเราสามารถพกัผ่อนภายในสมาธไิดใ้ช่ไหมครบั ถา้ไดจ้รงิ เราก็
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สามารถนัง่ภาวนาไปยาวๆ ขา้มคนืไดโ้ดยร่างกายไม่อ่อนเพลยี และสามารถไป

ท างานตอนเชา้ไดต้ามปกติ 

๒. ต่อเน่ืองจากขอ้ที ่ ๑ ถา้เราเอนกายนอน แต่เราภาวนาพุทโธไปเรื่อยๆ 

โดยบงัคบัใหไ้ม่นอน พุทโธไปตลอดวนั ตลอดคนื ตลอดเดอืน โดยไม่ตอ้งหลบัไดไ้หม

ครบั กราบขอบพระคุณอย่างสูง 

ตอบ : นี่ใหต้อบปัญหา เหน็ไหม เวลาปัญหา ปัญหานี่พืน้ๆ แต่เราจะตอบใหม้นั

พสิดาร ใหม้นัพสิดารว่า 

ค าว่า “เขา้สมาธ ิ ท าสมาธ”ิ ท าสมาธมินัคอือะไรล่ะ เพราะตอนนี้มคีวามเชื่อ

กนั “ท าสมาธิๆ  ศาสนาพุทธสอนเรื่องสมาธ”ิ...อย่างนัน้จรงิๆ หรอื อย่างนัน้จรงิๆ หรอื 

พระพุทธเจา้ไม่ไดส้อนอย่างนัน้ พระพทุธเจา้สอนเรือ่งมรรค พระพุทธศาสนา

สอนเรื่องมรรค ๘ มรรค ๘ มนัมปัีญญา มงีานชอบ เพยีรชอบ ระลกึชอบ สตชิอบ 

ปัญญาชอบ ความชอบธรรมอนันัน้มนัถงึเป็นมรรค พระพุทธศาสนาสอนทีน่ัน่ 

ถ้าท าสมาธิๆ  พระพุทธเจา้สอนเหนือกว่าสมาธ ิ เพราะสมาธ ิ องคส์มเดจ็พระ

สมัมาสมัพทุธเจา้ไปเรยีนกบัอาฬารดาบส อุทกดาบสกไ็ดส้มาบตั ิ ๖ สมาบตั ิ ๘ ได้

สมาธ ิ ไดฌ้านโลกยี ์ ไดทุ้กอย่างมาพรอ้มหมดแลว้แหละ แต่มนัไม่ใช่พระพุทธศาสนา 

มนัไม่ใช่ 

พระพุทธศาสนา องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้มาท าจติสงบ เวลาไปศกึษา

มา เขา้ฌานโลกยี ์เขา้ต่างๆ เราบอกอภญิญา ๖ เขาว่าคนนัน้ไดฌ้าน ๒ ฌาน ๓ อะไร 

เขาพูดนะ แหม! ถ้าพทุโธๆ มนัจะไดแ้ค่ฌาน ๒...ว่ากนัไปไง กเ็พราะว่านึกว่าสอนสมาธิ

ไง องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้สอนสมาธหิรอื 

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าสอนให้พ้นจากทุกข์ 

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ไม่ไดส้อนสมาธนิะ องคส์มเดจ็พระสมัมาสมั

พุทธเจา้สอนใหพ้น้จากทุกข ์ทุกขเ์กดิขึน้ ทุกขต์ัง้อยู่ ทุกขด์บัไป คนเกดิ แก่ เจบ็ ตาย 

มตีรงขา้ม ไม่เกดิ ไม่แก่ ไม่เจบ็ ไมต่าย นี่สอนใหพ้น้จากทุกข ์สอนใหพ้น้จากการเกดิ

และการตาย ไม่ไดส้อนสมาธิ 
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พระพุทธเจา้ไม่ไดส้อนสมาธนิะ พระพุทธเจา้สอนใหพ้น้จากทุกข ์ สอนใหไ้ม่เกดิ 

ไม่แก่ ไม่เจบ็ ไม่ตาย คนเกดิ แก่ เจบ็ ตาย พระพุทธเจา้สอนใหป้ระพฤตปิฏบิตัใิหต้รง

ขา้ม ใหน้ิพพาน ใหพ้น้จากการเกดิ แก่ เจบ็ ตาย พระพุทธเจา้สอนเรื่องเกิด แก่ เจบ็ 

ตาย ไม่ไดส้อนเรื่องสมาธ ิไม่ใช่ ไม่ใช่ พระพุทธเจา้ไม่ไดส้อนสมาธ ิ

ถ้าสอนสมาธนิะ กไ็ปเรยีนกบัฤๅษสี ิ อา้ว! พวกฤๅษกีส็อนอยู่แล้ว ในสมยั

พุทธกาลเขาสอนสมาธกินัอยู่แล้ว เขามสีมาธอิยู่แลว้ แลว้คนทีภ่าวนาไปเขาบอกว่า

เขาเป็นพระอรหนัต์ ทุกคนประกาศว่าเป็นพระอรหนัต์ พระพุทธเจา้กไ็ปศกึษามา

หมดแลว้ ดูสญัชยัส ินัน่กไ็ม่ใช ่นี่กไ็ม่ใช่ พระสารบีุตร พระโมคคลัลานะกไ็ปศกึษากบั

เขามากไ็ม่ใช่ 

พระพุทธเจา้ไม่ไดส้อนอย่างนัน้ พระพุทธเจา้สอนเรื่องทุกข ์ สมุทยั นิโรธ 

มรรค พระพุทธเจา้สอนมากกว่าสมาธเิยอะมาก พระพุทธเจา้สอนอีกกว้างไกล โอโ้ฮ! 

สอนอีกมหาศาลเลย แต่พวกเราเขา้ใจกนัว่าพระพุทธเจา้สอนสมาธิ แลว้เรากจ็ะท า

สมาธ ิ

พระพทุธเจ้าสอนเรื่องสจัจะ เรื่องเกิด แก่ เจบ็ ตาย ไม่เกิด ไม่แก่ ไม่

เจบ็ ไม่ตาย พระพทุธเจ้าสอนท่ีนัน่ เป้าหมายของพระพทุธศาสนาสอนถึงพ้น

จากทุกข ์

เราปรารถนาพน้จากทุกข ์ แลว้พน้จากทุกขแ์ล้ว การจะพน้จากทุกข ์ ใครจะ

พน้จากทุกขล์่ะ 

การจะพน้จากทุกข์ ตอ้งจตินี้เป็นผูพ้น้จากทุกข ์ถ้าจติพน้จากทุกข ์ เพราะจติ

ไม่เวยีนว่ายตายเกิด 

เพราะจติเวยีนว่ายตายเกิด พระพุทธเจ้า บุพเพนิวาสานุสตญิาณ คนทีเ่กดิ เกดิมา

จากไหน องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้เกดิมาจากไหน อดตีชาตเิริม่ตัง้แต่เจา้ชาย

สทิธตัถะ กเ็ป็นเทวดาอยู่บนดุสติก่อน จากดุสติก็ลงมา เกดิบนดุสติ รอมาเกดิเป็น

พระพุทธเจา้ กพ็ระเวสสนัดร พระเวสสนัดรชาตไิหน พระพุทธเจา้เกดิมาจากไหน เวลา
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เกดิ เราเกดิมาจากไหน จติปฏสินธจิติมนัเกดิมาจากไหน อะไรมนัพาเกดิ แลว้เวลา

ปัจจุบนัแลว้รูเ้ท่าทนัจติตวัเองหรอืเปล่า 

ถ้ารูเ้ท่าทนัจติตวัเองแลว้ ถ้าเกดิมรรค เหน็ไหม ดูส ิ เวลาเทศน์ธมัมจกัฯ 

ขึน้มา พระพุทธเจา้ตรสัรูเ้ป็นองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ เทศน์ธมัมจกัฯ 

พระอญัญาโกณฑญัญะมดีวงตาเห็นธรรม ดวงจตินะ มดีวงจติเหน็ธรรม ถ้าพอเห็นธรรม 

สิง่ใดสิง่หนึ่งมกีารเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิง่นัน้ตอ้งดบัเป็นธรรมดา อนัน้ีเป็นสมาธหิรอื

เปล่า อนันี้มนัเป็นผลจากปัญญา ปัญญาทีม่สีมาธเิป็นพืน้ฐาน สมาธเิป็นพืน้ฐาน 

ดูนักกฬีานะ นักกฬีา พูดถงึนักกฬีาอาชพี ดูส ิ อาชพีเขาเป็นเงนิเป็นทอง 

โอโ้ฮ! เงนิทองเขามมีหาศาล นักฟุตบอล อาทติยห์นึ่งเป็นสบิๆ ลา้น เงนิเดอืนเขาน่ะ 

ดูนักกฬีาทีด่นีะ เวลาเขามคีวามฟิตของเขา นักกฬีาเขามทีกัษะของเขา เขา

เล่นกฬีาของเขา ถ้าเขารกัษาความฟิต นี่วชิาชพี เวลาทีเ่ขาหาเงนิหาทองมนัได้ยาว

ไกล ถ้าใครไม่รกัษาร่างกาย เหน็ไหม บางคนเป็นนักกฬีาอาชพี ปีสองปีเขาหมดอาชพี

เลย เพราะเขาพกิาร เขาเจบ็ไขไ้ดป่้วย นี่เขาไม่รกัษาชวีติของเขา ไม่รกัษาความฟิต ไม่

รกัษาร่างกายของเขา นักกฬีาอาชพีบางคนสุรุ่ยสุร่าย ใชเ้งนิจนเสยีคน 

ความฟิต ความฟิตของร่างกาย มนักเ็หมอืนทางจติใจนี่ จติใจ สมาธกิค็อื

ความฟิตของจติใจ ถ้าจติใจมนัมสีมาธเิป็นพืน้ฐาน พืน้ฐานแลว้ฝึกหดัใชปั้ญญา มนั

ถงึเกดิมรรค การว่าเกดิมรรค พระพุทธเจา้สอนทีน่ี่ ศาสนาไหนไม่มมีรรค ศาสนานัน้

ไม่มผีล 

ถ้าไม่มมีรรค มรรค ๘ ถ้าศาสนาไหนไม่มมีรรค ๘ ไมม่มีรรคในหวัใจ ไม่มงีาน

ชอบ งานชอบคอืวปัิสสนาญาณ ปัญญารูแ้จง้ ถ้าไม่มอีย่างนัน้ ศาสนาไหนไม่มมีรรค 

ศาสนานัน้ไม่มผีล ถ้าใครสอนสมาธิๆ  มนักแ็ค่ฤๅษชีไีพร มนักต็ดิสมาธอิยู่นัน่แหละ 

พระพุทธเจา้สอนมากกว่านัน้ พระพุทธเจา้สอนถงึอรยิสจั พระพุทธเจา้สอน

ถงึเรื่องการพน้ทุกข ์พระพุทธเจา้ไม่ไดส้อนสมาธิ 

แต่เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้จะเทศนาว่าการกบับรษิทั ๔ ถ้าไป

เจอคฤหสัถ์ ท่านจะสอนเรื่องทาน อนุปุพพกิถา องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้จะ
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สอนใคร เวลาสอนคฤหสัถ์ สอนใหรู้จ้กัเสยีสละทานก่อน ก่อนทีจ่ะมาศกึษา

พระพุทธศาสนา ตอ้งใหรู้จ้กัอกเขาอกเรา รูจ้กัน ้าใจคน รูจ้กัการเสยีสละ อย่าตระหนี่ถี่

เหนียว อย่าเอารดัเอาเปรยีบใคร อย่าเหน็แก่ตวั เหน็ไหม พระพุทธเจา้สอนการใหเ้สยีสละ

ทานเพื่อใหจ้ติใจกวา้งขวาง ใหย้อมรบัความเหน็ต่าง ใหย้อมรบัสงัคม ใหย้อมรบั เราเกดิ

มามพี่อมแีม่มพีีม่นี้อง เราตอ้งรกักนั เราตอ้งช่วยเหลอืเจอืจานกนั แล้วพอจติใจมนั

สมควรแก่การงาน ท่านถงึสอนเรื่องอรยิสจั 

ถ้าสอนอรยิสจันะ พอสอนอรยิสจั ท่านกต็อ้งดูก่อนใช่ไหม จะบอกว่า ท่านไม่

สอนสมาธเิลย ไปเทศน์ธมัมจกัฯ ปัญจวคัคยี ์กไ็ม่ได้สอนสมาธเิลย 

เพราะปัญจวคัคยีอุ์ปัฏฐากองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้อยู่ ๖ ปี คนปฏบิตัิ

มาดว้ยกนั ๖ ปี เขากรู็อ้ยู่แลว้ว่ามสีมาธ ิท าไมตอ้งไปสอนสมาธอิกี สมาธนิี้เป็นพืน้ฐาน 

ถ้าใครมสีมาธแิลว้ ท่านกส็อนเรื่องปัญญา เรื่องอรยิสจัไปเลย แต่ถ้ายงัไม่มสีมาธ ิท่าน

กส็อนใหรู้จ้กัการเสยีสละ การเสยีสละ จติใจทีเ่ป็นสาธารณะ มนัจะท าสมาธไิดง่้าย ท า

สมาธ ิจติใจตัง้มัน่ จติใจทีม่คีุณธรรม 

ทนีี้พวกทีจ่ะประพฤตปิฏบิตัขิึน้มา หลวงปู่ เสาร ์ หลวงปู่ มัน่บอกใหท้ าความ

สงบของใจเขา้มาก่อน 

พอบอกว่า พระพุทธเจา้ไม่ไดส้อนเรื่องสมาธิ พระพุทธเจา้สอนเรื่องอรยิสจั 

พวกเรากไ็ปศกึษาธรรมะเลย ไปจ ามาเลย มรรคคอืเป็นอย่างนัน้ กเ็ลยบอกว่า มรรคมี

ก าลงัเท่าไร ปัญญามเีท่าไร สมาธจิ านวนเท่าไร แลว้เรากจ็ะมารวมกนัใหม้รรคสามคัคเีลย 

เรากจ็ะเอามรรคมาวเิคราะหใ์ช่ไหม มรรค ๘ ใช่ไหม กแ็ยกเป็น ๘ ส่วนใช่ไหม น ้าหนัก

เท่าไร มกีีเ่ปอร์เซน็ต์ อนันี้มนัก็เป็นการวเิคราะหท์างวทิยาศาสตรไ์ปอกี มนักไ็ม่ใช่ มนั

ไม่ใช่ทัง้นัน้เลย ถ้าคนปฏบิตัไิม่ถูกทาง ท าอย่างไรมนักไ็ม่ถูก 

ฉะนัน้ ถ้าคนถูกทางนะ หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ ท่านถงึบอกว่าใหท้ าความสงบ

ของใจเขา้มาก่อน ถ้าท าความสงบของใจเขา้มา ใจตัง้มัน่ 

นักกฬีาทีม่คีวามฟิต ถ้านักกฬีามคีวามฟิต มกี าลงั นักกฬีาทีส่มบูรณ์ เขาให้

ลงแข่งขนั จะลงแข่งขนัไดเ้ขากต็อ้งมาฝึกทกัษะ ฝึกจนเขาจะดูว่ามปัีญญาไหม ถ้าไม่ได้



สมาธิเพื่อ ๖ 
 

©2015 www.sa-ngob.com 

กเ็ป็นตวัส ารองไปก่อน ตวัส ารองๆ ไม่ใช่ตวัจรงิ ถ้าฟิตมกี าลงัแลว้ ทกัษะใชไ้ด ้อา้ว! ได้

ลงเป็นตวัส ารอง ลงไปแข่งขนัไดก้ีน่าท ีลองประสบการณ์ก่อน เหน็ไหม มนัจะมเีป็นขัน้

เป็นตอนขึน้มา 

นี่เราจะพูดถงึว่า องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้สอนอะไร พระพุทธศาสนา

มเีป้าหมายสอนเรื่องอะไร พระพทุธศาสนาสอนเรื่องทุกข ์ เหตุให้เกิดทุกข ์ ทุกข์

ดบั วิธีการดบัทกุข ์ พระพทุธเจ้าสอนท่ีน่ี แต่การดบัทุกขโ์ดยความเป็นจริงใน

ภาคปฏิบติัมนัต้องจิตสงบ จิตมีสมาธิ มนัถึงจะมีก าลงัขึน้มา ถา้จติยงัไม่มกี าลงั

ขึน้มา มนัเป็นโลกยีปัญญา มนักปั็ญญาแบบโลกๆ ปัญญาแบบจนิตนาการ ฉะนัน้ มนั

ถงึตอ้งท าความสงบของใจเขา้มา ถ้าท าความสงบของใจเขา้มา 

ทนีี้จะมาทีค่ าถามแลว้ เขาท าสมาธเิพื่ออะไร สมาธิ ครูบาอาจารย์ท่านสอน

เพื่ออะไร 

สมาธ ิ ครูบาอาจารยท์่านสอนนะ สอนว่า ใหเ้ราเขา้ไปสู่ความจรงิ 

พระพุทธศาสนาตอ้งมเีน้ือหาสาระ มขี้อเทจ็จรงิ ถ้ามขีอ้เทจ็จรงิ พระพุทธศาสนามนั

อยู่ทีไ่หนล่ะ 

เหน็ไหม พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์ พระพุทธกต็วัแทน เราปั้นรูป

พระพุทธเจา้ขึน้มา พระธรรม พระธรรมกพ็ระไตรปิฎก พระสงฆ ์ กพ็ระสงฆเ์ตม็บา้น

เตม็เมอืงอยู่นี่ไง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์ เรากว่็าพระพุทธศาสนาสอนทีน่ัน่ ตวั

ธรรมะอยู่ทีน่ัน่...ไม่ใช ่

นี่คอืบรษิทั ๔ องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ฝากศาสนาไวต้่างหาก ฝาก

ศาสนาไวก้บัภกิษุ ภกิษุณ ีอุบาสก อุบาสกิา ฝากศาสนาไว ้แลว้เรากต็อ้งรื้อคน้ขึน้มา รื้อ

คน้ขึน้มาใหเ้ป็นความจรงิของเรา ถ้าเป็นความจรงิของเรา 

เรามศีรทัธาความเชื่อ เราได้ท าบุญกุศล เรากเ็ป็นประเพณีวฒันธรรม แต่พอ

เป็นประเพณีวฒันธรรมแลว้เราเหน็ว่าเวลาฟังธรรมๆ แลว้เรากอ็ยากจะมคีุณธรรม มี

คุณธรรม อยากประพฤตปิฏบิตั ิ ถ้าอยากประพฤตปิฏบิตั ิ พระพุทธเจา้และหลวงปู่ เสาร์ 

หลวงปู่ มัน่ท่านสอนว่า ใหท้ าความสงบของใจเขา้มา คอืท าสมาธ ิ
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เหน็ไหม พระพุทธเจา้ไม่ไดส้อนเรื่องสมาธิ พระพุทธเจา้สอนเรื่องทุกข ์เหตุให้

เกดิทุกข ์ทุกขด์บั วธิกีารดบัทุกข ์ แต่จะเหน็ทุกขไ์ด ้ ใครเป็นคนเห็นล่ะ ใครเป็นคนเห็น

ทุกข ์แลว้ใครจะเหน็วธิกีารดบัทุกข ์แล้วมนัจะดบัด้วยวธิใีดล่ะ มนัถงึท าความสงบของ

ใจ 

เราบอกว่า สมาธนิี้เพื่อวปัิสสนา สมาธนิี้เพื่อเป็นพืน้ฐาน ถ้าเราท าสมาธเิพื่อ

เหตุนี้ เราจะเข้าใจว่าสมาธนิี้เราท าแค่เป็นบาทเป็นฐานเพื่อเราจะเกดิปัญญา เกิด

ภาวนามยปัญญา 

แต่ถ้าเราท าสมาธนิะ เราท าสมาธแิลว้เราบอกว่า สมาธเิรามคีวามมหศัจรรย์

มอีะไร นี่เราออกนอกทางแลว้ เพราะอะไร เพราะมนัจะเป็นแบบว่าเราไปไหนไม่ได้ 

เราจะตดิอยู่ตรงนี้ไง 

ฉะนัน้ ท าสมาธ ิ เพราะตดิแค่นี้ เพราะวุฒภิาวะแค่นี้ เราถงึบอกว่า บางคน

พอท าความสงบของใจ “ใจมนัว่างๆ นิพพานเป็นอย่างนี้เอง อ๋อ! นี้มนัเป็นความว่าง 

เดีย๋วนี้กไ็ดว่้างแลว้ นี่มนักค็อืนิพพาน”...ยงัไม่ไดท้ าอะไรกนัเลย มนับอกมนันิพพาน

แลว้ 

เพราะค าว่า “นพิพาน” ขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้คอืพน้จากทุกข ์

นิพพานของเราคอืว่างๆ นิพพานของเราคอืความว่างหรอื ถ้ามคีรูบาอาจารยท์ีท่่านรูจ้รงิ 

ท่านเป็นจรงิ ท่านจะสอนให้เราสู่ความจรงิได้ 

มนัน่าเสยีดาย ตอนน้ีเรารูส้กึว่ามนัสงัเวชมาก สงัเวชว่า พระพุทธศาสนาเรา 

หลวงตาท่านบอกว่า พระพุทธศาสนาน่ีนะ เหมอืนกบัหา้งสรรพสนิคา้ใหญ่ๆ เลย ใน

หา้งสรรพสนิคา้ เขา้ไปส ิ มนัมสีนิคา้ อูฮู้! เตม็ไปหมดเลย แล้วเราจะอยากไดส้นิคา้

อะไรล่ะ พระพุทธศาสนาสอนเรื่องทาน เรื่องใหอ้ภยัต่อกนั เรื่องคุณงามความด ี ใครได้

ฌานสมาบตั ิ ไดร้ะลกึอดตีชาตไิด ้ นี่มนัยงัไม่เขา้อรยิสจัเลย ระลกึอดตีชาตไิด ้ อนาค

ตงัสญาณ รูอ้นาคตได ้ รูท้ายวาระจติของคนได ้นัน่มนัยงัไม่เข้าพระพุทธศาสนาเลย นี่

ถ้าจติของคนสงบแลว้ ถ้ามนัออกไปตามจรตินิสยั 
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แต่ถ้าจะเขา้สู่มรรคตอ้งท าความสงบของใจเขา้มา ถ้าใจสงบเขา้มาแลว้มนัจะ

ยกขึน้สู่มรรค ยกขึน้สู่มรรค มนัเหน็กาย เหน็สตปัิฏฐาน ๔ ตามความเป็นจรงิ ถ้าเป็น

จรงิ วปัิสสนามนัจะเกิดขึ้น มนัจะเป็นปัญญาไป ถ้าปัญญาไป มนัจะเขา้สู่มรรคสู่ผล นี่

วธิกีารปฏบิตัไิง 

พระพุทธศาสนา ทีว่่ามมีรรคมผีล ทีเ่ป็นหา้งสรรพสนิคา้ทีใ่หญ่โตมาก มมีรรค

มผีล มคีุณงามความด ีมคีุณธรรมเยอะไปหมดเลย แล้วเราเขา้ไปแลว้เราจะไดอ้ะไรมา 

แต่ตอนน้ีสอนสมาธ ิสอนพลงัจติ สอนไปท าไมไม่รู ้สอนไปรูเ้รื่องอะไรล่ะ สอน

ไปท าไม แลว้สอนอะไร สอนแลว้มนัไดอ้ะไร แต่ถ้าเป็นพืน้ฐานนะ หลวงปู่ เสาร ์หลวงปู่

มัน่ท่านใหท้ าความสงบของใจเขา้มา เพราะถ้าใจสงบแลว้ ถ้าใจสงบ มนัเป็นตาม

วทิยาศาสตร ์ตามข้อเทจ็จรงิ 

จติคนถ้ามนัฟุ้งซ่าน ถ้ามนัแบกรบัภาระอารมณ์พะรุงพะรงั มนัก็เป็นความ

ทุกข ์ เป็นความเครยีด เป็นความกดดนัตวัเอง ทัง้ๆ ทีเ่ราอยากท างาน อยากจะปลอด

โปร่ง อยากจะมคีวามสุขทัง้นัน้น่ะ แต่ดว้ยความอยาก ความตระหนี่ถี่เหนียวมนักไ็ป

กวา้นมายดึไว ้ แลว้มนักเ็ป็นความทุกข ์ มนัยดึไว ้ ยดึไวท้ าไมล่ะ ยงัไม่ไดใ้ช ้ เอาไว้

เวลาใชส้ ิเครื่องครวัจะใชก้ห็ยบิจบัมา ใชเ้สรจ็กว็าง ท าไมเอามาแขวนไวเ้ตม็ตวัเลย นี่

มดี เขยีง แขวนไวเ้ตม็คอเลย ของฉันม ี ของฉันม ี แลว้กพ็ะรุงพะรงัไป มนักเ็ป็นความ

ทุกข์ 

ท่านบอกใหท้ าสมาธิ ท าความสงบของใจเขา้มา ถ้ารู้ วางอารมณใ์หห้มด วาง

อารมณ์ใหห้มดมนักส็ุขสงบเขา้มา ถ้าสงบแลว้ เราจะใชน้ะ เราจะท าครวั เรามคีวาม

จ าเป็นตอ้งใช ้เรากเ็อามดี เอาเขยีง เอาภาชนะนัน้มาใช ้

นี่กเ็หมอืนกนั ความคดิ เวลาเราจะคดิเรื่องงาน ถงึเวลาเรากค็ดิ เวลาคดิเสรจ็

แลว้เรากว็างมนั เราอยากใชส้ิง่ใด เรามคีวามจ าเป็น เรากเ็อามาใช ้ ใชเ้สรจ็ เรากว็างมนั 

ท่านกส็อนอย่างนี้ เหน็ไหม 
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ท าความสงบของใจเขา้มา ผลเป็นแบบนี้ ถ้าท าความสงบของใจเขา้มา หลวง

ปู่ เสาร ์ หลวงปู่ มัน่กส็อนใหท้ าความสงบของใจเขา้มา ท าความสงบของใจใหเ้ป็น

สมัมาสมาธ ิไม่ใช่ท าความสงบของใจเข้ามาใหเ้ป็นมจิฉาสมาธ ิ

ถ้าเป็นสมัมาสมาธ ิสมาธเิพื่อวปัิสสนา สมาธเิพื่อยกขึน้สู่ปัญญา เราท าสมาธเิพื่อ

สิง่ใด นี่พระพุทธศาสนาสอนอย่างนี้ สอนทีว่่า เราท าสมาธเิพื่อยกใจขึน้สู่วปัิสสนา ให้

เกดิภาวนามยปัญญา ใหเ้กิดธรรมโอสถ ใหเ้กดิมรรคญาณ ใหเ้กิดสิง่ทีม่าช าระลา้ง

กเิลส เพื่อใหพ้น้จากทุกข ์ใหเ้หน็ทุกข ์ เหตุใหเ้กดิทุกข ์ เกดิมรรค วธิกีารดบัทกุข ์ เกดิ

นิโรธคอืการดบัทุกข์ ใหเ้ป็นความจรงิ นี่พระพุทธศาสนาสอนอย่างนี้ ถ้าสอนอย่างนี้มนัก็

เป็นสเตป็ใช่ไหม ถ้าเกดิท าสมาธ ิ ท าสมาธเิพื่อวปัิสสนา ท าสมาธมิาเพื่อจะรือ้คน้ให้

พน้จากทุกข์ 

แต่เรากบ็อกว่า “เฮ้ย! มนัจะรู้อะไรล่ะ เราไปรูเ้รื่องความคดิคนอื่น เราไปรูทุ้ก

อย่าง โอ๋ย! นี่เก่ง ไปรูเ้รื่องตวัเองมนัจะเป็นประโยชน์อะไร”...กเิลสมนักไ็พล่ไปนู่น นี่

ถ้าคนมนัไม่เป็น “อา้ว! รูเ้รื่องตวัเองจะมอีะไรเนาะ เรารูเ้รื่องของเรามนัมอีะไรล่ะ” ถ้า

คนอื่นยกย่องเราเก่ง เออ! ชอบ คอือยากจะใหค้นเขายกย่องนับถอืศรทัธา แต่ไม่รูจ้กั

ศรทัธาตวัเองเลย ไม่รูจ้กัตวัเองมคีุณค่ามากน้อยแค่ไหนเลย 

ถ้ามนัรูต้วัเองมคีุณค่ามากน้อยแค่ไหน มนัจะเป็นสมัมาสมาธไิง สมัมาสมาธมินั

สุขสงบ มนัระงบั ท าความสงบของใจเพื่อตรงนี้ ถ้าท าความสงบเพื่อตรงนี้นะ ท า

ความสงบแลว้ยกขึน้สู่วปัิสสนา 

แต่ทนีี้มนัเป็นจรตินสิยัของจติ จติบางดวง พอจติมนัสงบแลว้มนัออกรูอ้อกเหน็

ต่างๆ ถ้ามคีรูบาอาจารยท์่านมสีตปัิญญา ทา่นจะรัง้ไว ้ ดงึไวไ้ด้ไหม พยายามตัง้สตไิว ้

รัง้ไว ้มนัมวีธิกีารแกไ้ง 

แต่ส่วนใหญ่แลว้ คนทีป่ฏบิตัแิลว้มนัไม่แก ้ มนัอยากตามไป คอืมนัไปเหน็

เป็นผูว้เิศษไง พอมนัไปรูไ้ปเหน็สิง่ใดมนักต็ื่นเตน้ใช่ไหม มนัไปเหน็อะไรมนักว่็าสิง่

นัน้เป็นประโยชน์กบัมนัใช่ไหม เพราะคนมนัไม่เคยรู้เคยเหน็ไง 
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มนักเ็หมอืนเดก็ เด็กพอมนัไปรูไ้ปเหน็สิง่ใดมนักต็กใจ มนักต็ื่นเตน้ไปกบัเขา 

แต่ผูใ้หญ่เขาเหน็ทุกวนั ผูใ้หญ่เขา โอ๋ย! มนัเป็นเรื่องอย่างนี้ มนัเป็นธรรมดา มนัเป็นเดก็ 

มนักต็อ้งโตไปเป็นผูใ้หญ่ แต่เดก็มนัเหน็ โอ๋ย! มนัไปฟ้อง แม่ๆ อย่างนัน้ แม่ๆ อย่างนี้ 

มนัไปฟ้องหมดแหละ จติมนัไม่เคยรู้เคยเหน็มนัเป็นแบบนัน้ ถ้ามคีรูบาอาจารย ์ ถ้า

ท่านเป็นจรงินะ ท่านกใ็หร้ัง้ไว้ 

เราตอ้งมกีารศกึษา มกีารศกึษามาเพื่อวชิาชพี ถ้าวชิาชพีแลว้เราตอ้งท า

สมัมาอาชวีะเพื่อเลี้ยงชพี ถ้าเลี้ยงชพีแลว้ เราจะท าคุณงามความดมีากขึน้ไป เราตอ้ง

ท าของเรา เหน็ไหม สมาธเิพื่อวปัิสสนา ฉะนัน้ ถ้ามนัเขา้ใจอย่างนี้แลว้มนักท็ าได้ 

ฉะนัน้ วธิกีารท าสมาธมินักย็ากอย่างทีว่่า จะเขา้สู่ค าตอบ เหน็ไหม เขาบอก

ว่า จะตอบเขาเป็นประเดน็ๆ ไปเลย ประเดน็ๆ ไปว่า ถา้เขามสีมาธกิพ็ุทโธชดัๆ พยายาม

ภาวนาใหรู้ข้ึน้มา แต่สตมินัพยายามขึน้มา ภาวนาเขา้ไป ดื้อแบบหวัชนฝา เพราะอะไร 

เพราะว่าเราเคยผดิพลาดมาแลว้ไง เพราะเราอยากท าความสงบของใจเขา้มาใช่

ไหม ถ้าเราสงบไม่ได ้ “ธรรมทัง้หลายมาแต่เหตุ” ถา้เราไม่มเีหตุ เราไม่ไดส้รา้งขึน้มา 

มนัเป็นสมาธขิองใครล่ะ 

เวลาพูดถงึสมาธ ิ สมาธศิกึษามา สมาธนิี้มนัเป็นต ารา มนักเ็ขยีน ส-เสอื ม-

มา้ สระอา ธ-ธง สระอ ิสมาธ ินัน่มนัชื่อ แลว้เรากบ็อกเราท าว่างๆ ใหเ้ป็นสมาธ.ิ..มนั

เป็นชื่อ แต่เราไม่ไดต้วัมนั 

แต่เราพยายามจะท าตวัมนัขึน้มามนัก็เอาเรื่อง ถ้าจะเอาเรื่อง แมแ้ต่ท าสมาธิ

มนักยุ่็งยากอยู่แล้ว ยุ่งยากพอสมควรแล้ว ทนีี้เราท าสมาธขิึน้มาเพื่อบรรเทาทุกข์ 

ฉะนัน้ คนถ้ามจีรตินิสยั พอตัง้สมาธไิด ้พอท าได้ นัน่กอ็กีเรื่องหนึ่ง แต่ถ้าคน

ยงัท าสมาธไิม่ได ้มนักต็อ้งลงทุนลงแรงอย่างทีว่่า ดื้อหวัชนฝาเลย ท าใหจ้รงิจงัขึน้มา 

อนันัน้ถูกตอ้ง เราตอ้งพยายามท าของเราขึน้มา ท าความเป็นจรงิขึ้นมา 

ทนีี้พอท าขึน้มา พอท าจรงิๆ ขึน้มาเลยนะ มนักเ็ริม่สู่มรรค ถ้าสูจ้นเตม็ที ่

สมาธไิวๆ ท าพุทโธไวๆ ขึน้มา ทีเ่ป็นพดืไปเลย เราเอาจรงิเอาจงัขึน้มา ผลของมนั 
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เหน็ไหม “จนรูส้กึว่ามนัเบาสบาย กายกเ็บาสบายผ่อนคลายเหมอืนคนตื่นจากนอน” นี่ถ้า

ไดพ้กัผ่อนยาวๆ มนัเป็นแบบนี้ ถ้าจติมนัพกัมนัดกีว่าทีเ่ราจะนอนหลบั 

นอนหลบัขึน้มาแลว้นะ ถ้านอนหลบัไม่สนิท ตื่นขึน้มามนักย็งังวัเงยี ถ้าวนั

ไหนเรานอนหลบัสนิท ตื่นขึน้มา เออ! วนันัน้สดชื่น แต่ถ้าท าสมาธมินัสดชื่นตลอด แต่

ท าสมาธมินักท็ าสมาธ ิเราท าสมาธไิม่ไดต้ลอดไป เรากต็อ้งพกัผ่อนเป็นเรื่องธรรมดา 

บอกว่า เราจะเขา้สมาธติลอดไปเลย แล้วเราจะไดส้ดชื่นตลอดไปอย่างนี้ มนั

จะเป็นไปไดไ้หม 

เป็นไปไดอ้ยู่แลว้ เป็นไปได ้ แต่เรื่องของจติมนัไวมาก เราจะท าอย่างนัน้

ตลอดไปไดไ้หมล่ะ 

ฉะนัน้ เขาถงึบอก “อดสงสยัไม่ไดว่้าการนัง่ จติเพื่อใหส้งบ ร่างกายนี้มนัจะได้

พกัผ่อนไดห้รอืเปล่า ถ้าเช่นนัน้พุทโธทัง้วนัเลยโดยไม่ตอ้งนอน มนัก็ไดส้”ิ เขาว่า

อย่างนัน้นะ 

กไ็ดจ้รงิๆ เพราะอะไรรู้ไหม เพราะเวลาพระเขา้ฌานสมาบตั ิ เขา้ตามความ

เป็นจรงินะ จะเขา้ฌานสมาบตัไิด ้ เขาท า ๗ วนั นัง่อยู่เฉยๆ ๗ วนั นัง่นิ่งๆ ตวัแขง็

เหมอืนตุ๊กตา ๗ วนัน่ีนัง่ได ้ เขาท ากนัมา มนัมอียู่แลว้ พระเราท ากนัมาหมดแล้วแหละ 

แต่ท ามาแล้วมนักไ็ม่เห็นมหศัจรรยต์รงไหนเลย มนัไม่ไดต้ื่นเตน้อะไรเลย 

เขาจะไปตื่นเตน้ตอนทีว่่าใชปั้ญญา ตื่นเตน้ตอนทีว่่า เวลามรรคญาณเวลามนั

หมุนตวั เวลามนัส ารอก เขาไปตื่นเตน้ตรงนัน้ เขาไปตื่นเตน้ว่า สกักายทฏิฐ ิ เวลามนั

ส ารอกสงัโยชน์ ๓ ตวั โสดาบนั ถ้ากามราคะปฏฆิะอ่อนไป เป็นสกทิาคาม ีแลว้ถ้าถอน

กามราคะปฏฆิะ นัน่อนาคาม ี ถอนสงัโยชน์นะ รูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธจัจะ 

อวชิชา เกดิมานะทฏิฐถิอนหมดเลย ไอน้ัน่เขามหศัจรรยต์อนนัน้น่ะ 

เขาไม่มหศัจรรยห์รอก เขานัง่เฉยๆ ๗ วนั ๘ วนั เขาไม่มหศัจรรยห์รอก 

เพราะอะไร เพราะลทัธศิาสนาอื่นเขากท็ าได้ ลทัธศิาสนาอื่นเขาไม่มมีรรคไม่มผีล เขาก็

ท าได ้ถ้าเราไปตื่นเตน้อย่างนี้ ถ้าเขานัง่ของเขา ๗ วนั ๘ วนั มนักม็คีุณวเิศษน่ะส ิมนั

ไม่ใช่ มนัไม่มคีุณวเิศษ เหน็ไหม 



สมาธิเพื่อ ๑๒ 
 

©2015 www.sa-ngob.com 

นี่ไง ถงึบอกว่า พระพุทธเจา้สอนเรื่องอะไร เรื่องทุกข ์ เหตุใหเ้กดิทุกข ์ทุกข์

ดบั วธิกีารดบัทุกข ์พระพุทธเจา้สอนทีน่ี่ พระพุทธเจ้าไม่ไดส้อนเรื่องท าสมาธิ 

ทนีี้พอท าสมาธขิึน้มากบ็อก “อา้ว! สมาธมินักม็คีวามสุขไง มนักท็ุกขด์บัแลว้

ไง” เออ! เขาบอกเลยนะ “ท าสมาธแิลว้มนัสุขมาก ปัญญามนัจะเกดิเอง มนัจะไปของ

มนั”...มนัเป็นไปไม่ได้ ถ้ามนัเป็นไปไดน้ะ ครูบาอาจารยเ์ราไม่ตดิสมาธ ิ๕ ปีหรอก หลวง

ตาท่านบอก ถ้ามนัเป็นไปไดน้ะ เป็นสมาธแิลว้มนักเ็กดิปัญญา แลว้จะตดิสมาธไิด้

อย่างไร แต่นี่มนัตดิ มนัรูว่้ามนัตดิ แลว้ถ้ามนัเป็นสมาธแิลว้มนัเกดิปัญญาเป็นฤๅษชีี

ไพรกเ็ป็นพระอรหนัต์ไปหมดแลว้ 

ฤๅษชีไีพร ฤๅษเีตม็ไปหมดเลย ในปัจจุบนั อนิเดยี ไปดูส ิพราหมณ์เขาบวช

อยู่เตม็ไปหมดเลย ถ้ามนัเป็นสมาธแิลว้มนัจะเกิดปัญญาเอง พระอรหนัต์มมีาเรื่อยๆ 

เลย แต่นี่ไม่ใช่สกัอย่าง มนัไม่ใช่ 

ฉะนัน้บอกว่า “พอเป็นสมาธแิลว้ความทุกขม์นักห็ายไป มนักส็ุขเหมอืนกนั” 

ไม่ใช่ อนันัน้มนับรรเทาทุกข ์ มนัเรื่องโลกๆ แต่ถ้าเรื่องความจรงิมนัเป็นอกี

อย่างหนึ่งเลย ถ้าอกีอย่างหนึ่งเลย มนัตอ้งมคีรูบาอาจารยค์อยชีน้ าไง เหน็ไหม สมาธิ

เพื่อวปัิสสนา สมาธเิพื่อมรรคเพื่อผล ไม่ใช่สมาธเิพื่อสมาธ ิสมาธเิพื่อสมาธมินักแ็ค่ฤๅษี

ชไีพรสอนกนัแค่นัน้แหละ 

“๑. ผมไดค้ดิในตอนทีท่า่นอาจารยไ์ดเ้ทศน์หลายๆ ครัง้ว่าท่านอาจารยไ์ม่ได้

นอนช่วงเขา้พรรษา เป็นเพราะสมาธหิรอืเปล่า เป็นเพราะว่าผ่านวกิฤตอิย่างนัน้มา

ได”้ 

ไอน้ี่ไปตื่นเตน้ เหน็ไหม ไอเ้ราพูดนี่เราพูดเป็นแบบว่า ทีพู่ดนี่พูดใหเ้หน็ว่า 

เวลาพูดเมื่อก่อนนะ พูดว่า ไอท้ี่ว่าอนันู้นไม่ใช่ อนันี้ไม่ใช่ แลว้ใช่มนัเป็นแบบใด ไม่ใช่

เอามาอวดว่า อูฮู้! เราไม่นอนในพรรษาแลว้เก่งมาก 

มนัมนีะ เขาไม่นอนกนัเยอะแยะ เนสชัชกิเตม็ไปหมด ในวงพระปฏบิตั ิพวก

โยมไม่ไดป้ฏบิตั ิ แลว้เดีย๋วนี้ปฏบิตัมินัอ่อนแอไปไง สมยัเราปฏบิตันิะ ถ้าวนัพระ วนั



สมาธิเพื่อ ๑๓ 
 

©2015 www.sa-ngob.com 

โกน อยู่ในหมูพ่ระ วนัพระ วนัโกน ไม่เคยนอน เนสชัชกิตลอดเป็นเรื่องปกต ิวนัพระนี่

คอืไม่นอนแลว้ ปกตกิภ็าวนาอยู่แลว้ 

เหน็ไหม ทีบ่อกว่าทางของภกิษุเป็นทางกวา้งขวาง ๒๔ ชัว่โมง ทางของคฤหสัถ์

เป็นทางคบัแคบ คบัแคบเพราะตอ้งไปท างานไง เวลากลบัมานะ กลบัมาจากทีท่ างาน 

ท าความสะอาดบา้นเสรจ็แลว้ ท าครวัเสร็จ กนิอาหารเสรจ็ สวดมนต์จะนอน ภาวนาแค่น้ี 

นี่ทางคบัแคบ แค่น้ี แต่พระ ๒๔ ชัว่โมง 

ทนีี้พระ ๒๔ ชัว่โมง พระเขาปฏบิตักินั ในวงกรรมฐาน ในวงครูบาอาจารย์

ท่านปฏบิตั ิ๒๔ ชัว่โมง แลว้เวลา ๒๔ ชัว่โมงมนัก็มพีกัมผี่อนมนีอนไง แต่ถ้าเป็นวนั

พระนี่ไม่นอนเลย เนสชัชกิ ไม่นอนคอืไม่ใหห้ลงัตดิพืน้ ถ้าใครยงัภาวนาไม่เป็น นัง่

หลบักน็ัง่ไป หลบัไป หลงัไม่ตดิพืน้ แต่สปัหงกไป หวัทิม่พืน้ไป กถ็อืว่าไม่ไดน้อน 

เพราะค าว่า “นอน” มนัมกีฎของมนั ถ้าค าว่า “นอน” หมายความว่าหลงัตดิ

พืน้คอืท่านอน ถ้าหลงัตดิพืน้นัน่คอืว่าขาด แต่ถ้าหลงัไม่ตดิพืน้ อา้ว! กถ็อืว่ายงัไม่ได้

นอน แต่มนัหลบัไปแลว้กไ็ม่เป็นไร มนัไม่ไดน้อน แต่มนัหลบัเพราะมนัทนไม่ไหว แต่

เขากท็นกนัมา นี่พูดถงึว่า ถ้าในวงปฏบิตัมินัเป็นเรื่องปกติ 

ฉะนัน้ พอพูดบอก “อูฮู้! ท่านอาจารยไ์ม่ไดน้อนทัง้พรรษาเลย ท่านอาจารยท์ า

อย่างไร โอ๋ย! มนัวกิฤต”ิ 

ของเดก็เล่น ของเดก็ๆ เขาเพิง่หดักนัน่ะ เพราะว่าเราบอกอนันู้นไม่ด ีอนัน้ีไม่

ด ีเราตอ้งบอกส ิเราเคยท ามา เราไม่ใช่อวดว่าเราไม่ไดน้อนแลว้เก่ง 

คนไม่นอนเยอะแยะ พระปฏบิตัไิม่นอนน่ีเตม็ไปหมดเลย แต่ไม่นอนแล้ว

ต่อไปท าถูกหรอืผดิอีกนะ ไม่ใช่ไม่นอนแลว้มนัจะถูก 

เราก็วางยาสลบตวัเองเลย เดีย๋วเป็นพระอรหนัต์ ก็ไม่ไดน้อนเลย สตฟัฟ์ไวก้ไ็ด้ 

สตฟัฟ์ไว ้ถ้าสตฟัฟ์แลว้เป็นพระอรหนัต์ สตฟัฟ์เลย แลว้มนักไ็ม่นอน 

การไม่นอน ฉันน้อย นอนน้อย เป็นกลอุบายท่ีจะต่อสู้กบักิเลส ไม่

ตามใจตวั กินแต่น้อย นอนแต่น้อย ปฏิบติัให้มาก น้ีเป็นทางเดินของหลวงปู่
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เสาร ์หลวงปู่ มัน่ มนัเป็นทางเดิน กินแต่น้อย นอนแต่น้อย ความเพียรให้มาก 

แล้วท าให้มาก 

ฉะนัน้ สิง่ทีท่ านัน่น่ะ ตอนนัน้น่ะ ตอนใหม่  ๆตอนปฏบิตัใิหม่ๆ  ทุกคนท าสมาธิ

ไม่ได ้คอืเอาใจไว้กบัตวัเองไม่ได ้กต็อ้งต่อสูก้บัมนัโดยกลอุบาย ถ้าท าอย่างไรแลว้มนั

กส็ูไ้ม่ได ้ กต็อ้งใหเ้ขม้ขน้ขึน้จนไม่นอนเลย ไม่นอน ในพรรษา ๓ เดอืนไม่นอน 

ทรมานมากๆ เพราะว่ายงัภาวนาไม่เป็น 

แลว้เขากถ็าม ไม่นอนแลว้มนัจะดไีด้อย่างไร ไม่นอนแลว้มนัจะสุขอย่างไร 

ใหม่ๆ ก็ทรมาน แต่พอมนัท าไปๆ พอจติมนัลงแล้วมนัท าได้ คอืเหมอืนกบัเรา 

ทีห่ลวงตาท่านพูด สูเ้สอืโดยเอามอืเปล่าไปสูเ้สอื สูเ้สอืโดยไม่มอีาวุธ 

นี่กเ็หมอืนกนั เราไม่มอีะไรไปต่อสูก้บักเิลสเลยไง เรากใ็ชก้ารอดนอนผ่อน

อาหาร ทรมานมาก แลว้พอมนัไดอ้าวุธมา คอืไดส้ต ิไดส้มาธมิา มนัไดอ้าวุธมา ไดส้ต ิ

ไดส้มาธมิา กเ็อาสต ิเอาสมาธ ิเอาปัญญาเขา้ไปต่อสู้กบัมนั 

ทีว่่าอดนอนผ่อนอาหารก็เพื่ออยากได้อาวุธ อยากไดส้ต ิ อยากไดส้มาธ ิ

อยากไดปั้ญญา แลว้พอมนัสงบบา้ง มนักฝึ็กหดัได้สต ิ ไดส้มาธ ิ ไดปั้ญญา แลว้มนัก็

เสื่อม เสื่อมหมด พรรษา ๑ พรรษา ๒ เสื่อมหมด ไดม้าแลว้กเ็สื่อมไป อูฮู้! อยากจะ

รอ้งไห ้ทรมาน 

เพราะอะไรรูไ้หม เพราะว่าหลวงปู่ เสาร ์ หลวงปู่ มัน่ หลวงตา ครูบาอาจารย ์

หลวงตาท่านบอกเลย พรรษาแรกทีเ่ขา้ป่าไป กเิลสมนัเอาเสยีหงายทอ้งเลย จนท่าน

น ้าตาไหลนะ อ๋อ! มงึเอากูขนาดนี้นะ ถ้ากูสูไ้ดกู้จะเอาเตม็ทีเ่ลย 

เหน็ไหม ทุกคนมนัเคยผ่านวกิฤตมิาไง พระกรรมฐาน ครูบาอาจารย์ของเรา

ท่านถงึไม่เชื่อว่า “ลดัสัน้ ท าง่ายๆ โอ๋ย! ดูจติมนัไปไดห้มด”...มนัเป็นไปไม่ได ้มนัไม่

เคยม ีมนัไม่เคยมหีรอก 

สิง่ทีม่นัมอียู่คอืขปิปาภญิญาทีป่ฏบิตัง่ิายรู้ง่าย เขาปฏบิตัจิรงิจงั แต่เขารู้ง่าย 

ไอท้ีบ่อกว่ามานัง่ลูบๆ คล าๆ กนั เผลอๆ แลว้กเ็ป็นพระอรหนัต์น่ะ ไม่มี

หรอก “เผลอปับ๊ สตมิาเอง” มนัไม่เคยม ี ถ้าเผลอมนักต็าย “เผลอปับ๊ สตมิาเอง ถ้า
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ตัง้ใจท าสต ินัน่สตปิลอม” มนัไม่เคยม ีครูบาอาจารยท์ีท่ าจรงิมา อย่างนี้มนัไมเ่คยม ี ใน

ต ารบัต ารามนักไ็ม่เคยม ี

แต่ถ้ามนัจะเป็นความจรงิ ความจรงิมนัตอ้งสูอ้ย่างนี้ แลว้ทีบ่อกว่า ไม่เคย

นอน ไม่อะไร กส็ูม้าอย่างนี้ไง กส็ูม้าอย่างนี้ แต่สูม้าแลว้มนักแ็ค่เป็นบาทฐาน เป็น

พืน้ฐานทีค่นเรามนัมคีวามมุมานะ ถ้ามนัเอาใจไวไ้ม่ได ้ มนักม็ุมานะ คอืว่าเหมอืนกบั

ว่าคนมนัใฝ่ด ีคนมนัใฝ่ดมีนัมุมานะเพื่อเอาชนะตนเอง 

มนัไม่ใชใ่ฝ่ดแีลว้กไ็ปเอาความดขีองคนอื่นมาใหเ้รา ไปบอกฉันรูอ้ย่างนัน้...

ไม่ใช่ มนัอยากฝึกอยากฝน อยากใหรู้้ขึน้มาตามความเป็นจรงิ อยากปัจจตัตงั อยาก

สนัทฏิฐโิก คอืถ้าเป็นสมาธกิใ็หเ้ป็นสมาธจิรงิๆ ถา้มนัเกดิปัญญากใ็หม้นัเกิดปัญญา

ขึน้มา ถ้าปัญญาเกิดขึน้มา มนัเลยรูจ้กัมรรครูจ้กัผลขึน้มาไง มนัตอ้งท าอย่างนัน้ไง 

ฉะนัน้บอกว่า “อูฮู้! ท่านอาจารยไ์ม่ไดน้อนในพรรษาเลย อูฮู้! มนัสุดยอด”...

ไม่ใช่ เดก็เล่น เดก็ๆ เล่นขายของ ยงัภาวนาไม่เป็นเลย 

แลว้พอท าสมาธไิดก้ย็งัหลงอกีพกัใหญ่ ตอนครูบาอาจารย ์ หลวงตา หลวงปู่

เจี๊ยะ ท่านกระทบืเอา มนัถงึไดม้าเป็นแบบนี้ ลองไมม่หีลวงตากระทบืนะ โอ้โฮ! มนัยงั

คดิว่ามนัเป็นเทวดาอยู่ ขึ้นไป โอโ้ฮ! ไมห้น้าสาม ป๊อก! หงายท้องเลย ประจ า 

เราจะบอกว่า นักกฬีาแตล่ะคนกว่าจะฝึกฝนมาได ้ มนัไม่ใช่ของง่ายหรอก 

แลว้ฝึกฝนมา ทกัษะกว่าจะได ้ แล้วทกัษะกว่าจะได ้ ทุกคนเขา้ขา้งตวัเองว่าเราเป็น

นักกฬีา อูฮู้! เราสุดยอดเลย ท าไมโคช้เขาไม่ใหเ้ราเล่น แปลก อจิฉา พวกนี้อจิฉา มนั

จะบอกอจิฉาๆ 

โคช้เขาเล่นเป็นทมี เขากดู็แลว้ตวัไหนมนัเป็นประโยชน์ แต่ของเรา เราบอก 

อูฮู้! สุดยอดเลย ท าไมเขาไม่ใหกู้เล่นสกัท ีท าไมเขาไม่ใหกู้ลงวะ 

เพราะมนัเขา้ขา้งตวัเองหมดน่ะ ทุกคนกเิลสมนัเป็นแบบนี้ แลว้เราปฏบิตัมิา 

เรากค็ดิแบบนี้แหละ เรากบ็อก โอ๋ย! เรากส็ุดยอดคน แต่ท าไปแลว้นะ ถ้าไม่มคีรูบา

อาจารยเ์อาอยู่ หลวงตาท่านถงึบอกว่าท่านเคารพหลวงปู่ มัน่มาก จติดวงนี้มนัดื้อนัก 
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มนัไม่เคยลงใครหรอก มนัลงเฉพาะหลวงปู่ มัน่ แลว้หลวงปู่ มัน่กจ็ะนิพพานไปแลว้ แลว้

เราจะพึง่ใคร โอ๋ย! ท่านเสยีใจมาก เพราะอะไร 

เพราะคนอื่นมนัไม่มทีกัษะ คอืไม่มเีทคนิค ไม่มคีวามรู้เหนือเรา ความรู้เหนือคอื

มนัรูเ้ท่าหมด แล้วไปรู้ทางต าราก็รูจ้ ามาดว้ยกนัใช่ไหม กต็าบอดด้วยกนั เอง็กเ็ถยีงได ้

ขา้กเ็ถยีงได ้พระไตรปิฎก ขา้ก็อ่านมา เอง็กอ่็านมา พระไตรปิฎกมนัมอียู่ทัว่ประเทศ

ไทย ใครก็อ่านได้ ใครบา้งไม่อ่านพระไตรปิฎก ใครบา้งไม่รูใ้นพระไตรปิฎก กรู็ท้ัง้นัน้

น่ะ แลว้กม็านัง่เถยีงกนั กต็าด าตาแดงเถยีงกนั ไม่มใีครรูจ้รงิหรอก 

แต่คนรูจ้รงินะ ท่านเขกเอา ท่านไม่เถยีงหรอก ผวัะ! นี่พระไตรปิฎกหรอื 

หงายทอ้งเลย พระไตรปิฎกกพ็ระไตรปิฎก กลิ้งโค่โล่ไปนู่นน่ะ พอลุกขึน้มา อ๋อๆ ใช่ๆ 

โอโ้ฮ! นึกได ้พอกลิ้งไปแลว้ ลุกขึน้มา อ๋อ! เป็นอย่างนี้เอง แลว้กท็ ามา 

ฉะนัน้ สิง่ทีพู่ดนี่นะ ค าถามน้ีท าใหเ้ราไดค้ดิพอสมควร ไอท้ี่เราพูดๆ มามนั

เดก็ๆ ทัง้นัน้น่ะ ของเดก็เล่น ไอ้ของจรงิๆ เวลามนัยกขึน้วปัิสสนาอนันัน้น่ะส าคญั 

แลว้มนัจะกา้วเดนิไป 

สมาธเิพื่อภาวนา ไม่ใช่สมาธเิพื่อสมาธ ิสมาธเิพื่อออกรู ้เวลาเขา้ฌานสมาบตั ิ

รูว้าระจติ รูต้่างๆ อภญิญา ไอน้ัน่มนัเรื่องของอภญิญา มนัเป็นฌานโลกยี ์มนัเป็นเรื่อง

ของฤๅษชีไีพร ฤๅษชีไีพรเขากท็ าได้ เรื่องระลกึรูว้าระจตินี่ องคส์มเดจ็พระสมัมาสมั

พุทธเจา้ยงัไม่ไดต้รสัรู ้มนักม็อียู่แลว้ ของอย่างนี้ ของใครๆ เขากท็ าไดอ้ยู่ แลว้มรรค

มนัไม่เป็นอย่างนี้ ไม่เป็น ถ้าไม่เป็น เหน็ไหม 

ฉะนัน้บอกว่า สิง่ทีพู่ดทีว่่า “โอ๋ย! หลวงพ่อไม่นอนทัง้คนื มนัผ่านวกิฤตมิาได้

อย่างไร” 

กท็นเอาเฉยๆ มนักผ็่านได ้ไม่เห็นมอีะไรเลย กแ็ค่อดทนเท่านัน้น่ะ ขนัตมินัก็

ทนมาได ้ปัญญากไ็ม่เหน็มอีะไรเลย เพราะกูท ามา แลว้คนอื่นบอกจะเอาอย่างนี้เป็นเรื่อง

วเิศษ มนัไม่วเิศษตรงไหนหรอก มนัตอ้งยกขึน้สู่วปัิสสนา 

ฉะนัน้ สิง่ทีว่่าเขาบอกว่า ถ้าอย่างนัน้มนัผ่านมาไดอ้ย่างไร ถ้าเรามี

ความสามารถนัง่ยาวๆ ขา้มคนื 
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นัง่ยาวๆ ได ้นัง่ยาวๆ ได ้มนัเป็นไป นี่ข้อที ่๑ ใช่ไหม 

ทนีี้ขอ้ที ่๒ “ต่อเน่ืองจากขอ้ที ่๑ ถ้าเราเอนกายนอน แลว้เราพุทโธไปเรื่อยๆ 

บงัคบัไม่ใหน้อน พุทโธไปตลอดวนั ตลอดคนื ตลอดเดอืน โดยไม่ต้องหลบั อย่างนี้ได้

ไหม” 

นี่เขาพูดนะ โดยทีไ่มต่อ้งหลบั ไม่มทีาง ถ้าจติไม่ลง ไม่มสีทิธิ ์

เวลาเขา้ฌานสมาบตันิะ ปฐมฌานคอืครบองค ์ วติก วจิาร คอืพุทโธนี่วติก 

ระลึกขึน้นี่คอืวติก วจิาร คอืพุทกบัโธ ระลึกว่าพุทโธนี่วติก วติกคอืถ้าใครไม่ระลกึค า

บรกิรรมกไ็ม่ม ีไม่มวีติก ไม่มวีจิาร ไม่มกีารกระท าของจติ 

ถ้าเราระลกึขึ้นมานี่คอืวติก มวีติก วจิาร ปีต ิสุข เอกคัคตารมณ์ นี่องค์ของฌาน 

ถ้ามนัมคีรบ วติก วจิาร ปีต ิ สุข เอกคัคตารมณ์ ความรูส้กึครบบรบิูรณ ์ นี่ปฐมฌาน 

เวลามนัตดัวติก วจิารไป นัน่น่ะทุตยิฌาน ถ้าปีตมินัขาดไป นัน่ตตยิฌาน ถ้ามนัผ่านสุขไป 

เอกคัคตารมณ์ นัน่จตุตถฌาน เวลามนัเขา้ฌานมนัเข้าอย่างไร นี่เวลาเขา้ฌาน 

นี่เราพูดถงึว่า ถ้าบอกว่า เราจะอยู่นานๆ ถ้าจติมนัลงไง ถ้าเขา้ฌาน 

ปฐมฌาน ทุตยิฌาน ตตยิฌาน จตุตถฌาน อากาสานัญจายตนะ วญิญาณัญจายตนะ 

อากญิจญัญายตนะ เนวสญัญานาสญัญายตนะ เวลาเขา้ฌานสมาบตั ิ เขา้แลว้ถอย 

เขา้แลว้ถอย เขา้สมาบตั ิเขา้นิโรธสมาบตัไิง 

เวลาเขา้นิโรธสมาบตั ิเขา้นิโรธสมาบตันิัง่ได ้ติง๊! ๗ วนั ๗ คนื จะอยู่อย่างไรก็ได้ 

มนัไม่ใช่ว่าพุทโธไปเรื่อยๆ พุทโธตลอดคนื พุทโธตลอดไป 

พุทโธชัว่โมงหนึ่งมนักจ็ะออกแลว้ ไม่ตอ้งครึง่วนัหรอก มนัจะรบีเลิก เพราะยงั

รูส้กึอยู่ แต่ถ้ามนัเขา้ทีบ่อกว่าเขาอยู่กนั ๗ วนั ๘ วนั เขา้ฌานสมาบตั ิ นัน่เรื่องของ

ฌานสมาบตันิะ 

จะบอกว่า เรื่องฌานสมาบตักิเ็ขา้ใจ มนัเป็นไปได้ มนัเป็นอย่างนี้ได้ เรื่อง

ฌานสมาบตัมินัเรื่องของฌานสมาบตัิ เรื่องของมรรคมนัเป็นเรื่องของมรรค เวลาโสดา

ปัตตมิรรค สกทิาคามมิรรค อนาคามมิรรค อรหตัตมรรค เรื่องของมรรคมนักเ็ป็นเรื่อง

ของมรรคนะ มรรค ๔ ผล ๔ เรื่องของฌาน เรื่องของสมาธ ิมนักเ็ป็นเรื่องของสมาธนิะ 
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มนัไม่เกีย่วกนัเลย แล้วคนทีเ่ป็น ครูบาอาจารย์ทีท่่านเป็นท่านฟังทเีดยีวกรู็้ว่าสิง่ทีท่ า

อยู่นี่ท าอะไร ทีท่ าสมาธิๆ  ท าท าไม 

ไอท้ีท่ าสมาธ ิ พอเขาว่า ท าสมาธ ิ สรา้งพลงัแลว้มนัเกดิปัญญา มนัจะเกดิดบั

ทุกขอ์ะไร...ไอน้ัน่มนัเพ้อเจอ้ 

เราบอกว่า ถ้ามนัไม่ม ี จติใจไม่มคีุณธรรม ที่ว่าอยากดงัๆ อยากดงักเ็พราะ

อยากจะโชวค์วามสามารถ แต่โชว์ออกมามนัมแีต่สิง่จอมปลอม ไม่มอีะไรเป็นความจรงิ

เลย แลว้ใครเป็นคนรูล้่ะ อะไรปลอม อะไรจรงิ 

มนัจะรูไ้ด้กต็่อเมื่อคนทีท่ าความเป็นจรงิขึน้มา เขาถึงรูว่้าอนันัน้ปลอม ถ้าคน

ปลอม เพราะเวลาปฏบิตัไิป ทุกคนกต็อ้งผดิพลาดมา กป็ลอมกนัทัง้นัน้น่ะ แต่เวลาจะเข้า

สู่ความจรงิเพราะอะไร เพราะมหีลวงปู่ เสาร ์ หลวงปู่ มัน่ เพราะมคีรูบาอาจารยค์อย

ชีน้ า 

ทนีี้มหีลวงปู่ เสาร ์ หลวงปู่ มัน่เหมอืนกนั แต่หลวงปู่ เสาร ์ หลวงปู่ มัน่สอน

เท่าไรเขาไม่เชื่อ หลวงปู่ มัน่จ ้าจี้จ ้าไชเขายงัไม่ฟัง แลว้เขาจะรู้ไดอ้ย่างไรล่ะ 

กห็ลวงปู่ เสาร ์ หลวงปู่ มัน่เหมอืนกนั หลวงปู่ เสาร ์ หลวงปู่ มัน่สอนหลวงตา 

หลวงปู่ เสาร ์ หลวงปู่ มัน่สอนหลวงปู่ แหวน หลวงปู่ เสาร ์ หลวงปู่ มัน่สอนหลวงปู่ ขาว 

หลวงปู่ เสาร ์หลวงปู่ มัน่สอนครูบาอาจารยท์่านเป็นพระอรหนัต์มาหมด 

แลว้ทีไ่ปอยู่กบัหลวงปู่ เสาร ์ หลวงปู่ มัน่เยอะแยะ หลวงปู่ มัน่ หลวงปู่ เสารก์็

สอนเหมอืนกนั แต่เขากถ็อืทฏิฐิของเขา เขาเก่งกว่าหลวงปู่ เสาร ์ หลวงปู่ มัน่อีก เขา

ดกีว่าหลวงปู่ มัน่อกี เขาว่าเขาเป็นคนอุปัฏฐาก เขาเป็นคนดูแลหลวงปู่ มัน่น่ะ นัน่น่ะ

ท าสมาธ ิ

แต่หลวงปู่ มัน่ท่านสอน สอนท าความสงบของใจเข้ามา อย่าท้ิงผู้รู้ อย่า

ท้ิงพทุโธ อย่าท้ิงผู้รู้ อย่าท้ิงพทุโธแล้วไม่เสีย ถ้าไม่เสียแล้วพยายามฝึกหดัของ

ตวัขึ้นไป 
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ในเมื่อฝึกหดัของตวัขึน้ไป คนทีม่สีตมิปัีญญาเขาตอ้งขวนขวาย ขวนขวาย

ไขว่ควา้หาความจรงิ ถ้าคนมปัีญญา แต่ถ้าคนเขามปัีญญาของเขา เขาท าของเขาได้

ขนาดนัน้มนักเ็ป็นแค่การบรรเทาทุกข์ 

เราเกดิมาเป็นมนุษย์ เกิดมาพบพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาสอนเรื่องกายกบั

ใจ เรื่องมรรคเรื่องผล แต่เราพยายามปฏบิตัขิองเรา ถ้าเราไม่เขา้สู่มรรคสู่ผล เรากใ็ห้

ใจของเราไดส้มัผสัธรรมๆ 

สมัผสัธรรมนะ เราท าบุญกุศล เราอยากไดบุ้ญๆ บุญคอืความสุขของใจ บุญคอื

ความสบายใจ บุญทีเ่ราได้มานี่เป็นบุญ แต่เราปฏบิตัขิึน้มา ถ้าจติเราไดส้มัผสั ไดส้มัผสั

ธรรมโอสถ ไดส้มัผสัเน้ือของธรรม ผูใ้ดเหน็ธรรม ผู้นัน้เหน็ตถาคต 

ผูใ้ดเหน็สมาธธิรรม ไดเ้หน็เงา เหน็เงาร่างขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธ

เจา้ ผูใ้ดมมีรรคมผีลขึน้ไป ผูใ้ดมคีวามละเอยีดลึกซึ้งเขา้ไป ผูใ้ดเหน็ธรรม ผูน้ัน้เหน็

ตถาคต จนเป็นพุทธะเสยีเอง 

ถ้าทีไ่หนมพีุทธะ ตอ้งท าลายภวาสวะ ท าลายภพ ท าลายพุทธะนัน้ ถ้าท าลาย

พุทธะนัน้ ถงึจะสิน้สุดจากวฏัฏะ ถ้ายงัมภีวาสวะ ยงัมภีพ มนัยงัเวยีนว่ายตายเกดิตาม

อ านาจของภพนัน้ ถ้าพูดถงึท าลายภพ ท าลายภวาสวะทัง้หมด มนัถงึสิน้สุดแห่งทุกข์ 

พระพุทธศาสนาสอนเรื่องทุกข ์เหตุใหเ้กดิทุกข ์ทุกข์ดบั วธิกีารดบัทุกข ์สอน

เรื่องการดบัทุกข ์ สอนเรื่องท าลายอวชิชา ท าลายกเิลส ไม่ไดส้อนเรื่องท าสมาธ ิ

พระพุทธศาสนาไม่ไดส้อนเรื่องท าสมาธ ิ ไม่ใช่ พระพุทธศาสนาสอนเรื่องพน้ทุกข์ 

เรื่องพน้จากทุกข ์ตัง้ตรงนี้ไง ท าสมาธเิพื่อพน้ทุกข ์เอวงั 


