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ถาม : เร่ือง “ค าบริกรรมยาวๆ และอาการของขณกิสมาธิ” 

กราบนมสัการหลวงพ่อ กระผมได้ภาวนามาเร่ือยๆ โดยตลอด แต่ก็ยงัไม่ได้ผลแต่อย่าง
ใด ที่ได้มาในตอนนีค้ือนิสยัที่ต้องนัง่สมาธิทกุวนั เช้าหลงัตื่นนอนทกุวนัไม่เว้นวนัหยดุใดๆ 
จะต้องฟังเทศน์พ่อแม่ครูจารย์ผ่านทางเว็บไซต์ทกุครัง้ที่มีโอกาส เช่น ขบัรถคนเดียว ท างาน
บ้านคนเดียว 

กระผมขอความกรุณาจากพ่อแม่ครูจารยช์่วยพิจารณาการภาวนาของผมว่าถกูต้อง
หรือไม่ และต้องแก้ไขปรับปรุงอย่างใดดงัต่อไปนีค้รับ 

๑. กระผมมกัจะมีอาการง่วงนอนในตอนนัง่สมาธิตอนเช้าหลงัตื่นนอน (ประมาณต ี๔ ตี 
๕) กระผมพยายามใช้การสลบักนัไปมาระหว่างบริกรรมพทุโธ ก าหนดลมหายใจ และปัญญา
อบรมสมาธิ ซึ่งหลายครัง้ก็เอาไม่อยู่ วบูหลบัไปทัง้สัน้ๆ และยาวเป็นชัว่โมง กระผมเคยได้ฟังพ่อ
แม่ครูจารย์เทศน์เร่ืองของหลวงปู่ อ่อนว่า หลวงปู่ มัน่ท่านให้หลวงปู่ อ่อนบริกรรมยาวๆ แทนพทุ
โธ เพ่ือแก้อาการง่วงนอนในขณะนัง่สมาธิของหลวงปู่ อ่อน ผมจึงได้ใช้คาถาที่ผมท่องว่า พทุธะ 
มะ อะ อ ุนะโมพทุธายะ มาแทนค าบริกรรมพทุโธ ซึ่งก็ได้ผลดีพอสมควรครับ ผมอยากทราบว่า
ที่ผมน าคาถามาท่องแทนบริกรรมพทุโธ สามารถใช้แทนได้หรือไม่ครับ 

๒. มีอยู่ครัง้หนึ่งผมก าลงับริกรรมพุทโธๆ อยู่ จู่ๆ ก็มีความรู้สึกว่าค าบริกรรมพทุโธนัน้
เด่นชดัขึน้เพียงหนึง่เดียว ในความรับรู้ของผม ไม่มีความคิดอะไรเกิดขึน้ได้เลย มีแต่ความรู้สึก
ว่าโลกนีมี้แต่ตวัผมที่ก าลงันัง่อยู่ในห้องพระกบัค าบริกรรมพทุโธเท่านัน้ แต่ว่าความรู้สึกนีอ้ยู่ได้
แค่ประมาณ ๕ วินาทีเท่านัน้ แล้วทกุอย่างก็กลบัไปเหมือนเดิมที่มีความคิดต่างๆ มากมาย
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แทรกซ้อนขึน้มากบัค าบริกรรมพทุโธ จนต้องสลบัใช้ปัญญาอบรมสมาธิกบัก าหนดลมหายใจ
แทน ผมอยากทราบว่า ความรู้สึกที่เกิดขึน้ในขณะชัว่ขณะนัน้คือขณิกสมาธิใช่หรือไม่ครับ 

ตอบ : “สดุท้ายนีข้อให้พ่อแม่ครูจารย์...” เขาว่า 

อนันีเ้ราพดูถึงการภาวนาก่อนเนาะ การภาวนา ทกุคนคิดว่าท าดี ท าดีคือดี ไอ้ดีอย่างนี ้
มนัดีแบบวตัถไุง วตัถ ุ ไม้ก็คือไม้ เหล็กก็คือเหลก็ มนัเป็นคณุสมบตัิของตวัมนัเอง ไอ้นี่ก็
เหมือนกนั เราบอกความดี ความดีก็คือความดี คณุสมบตัิของตวัมนัเอง ในการภาวนาก็
เหมือนกนั ถ้าในการภาวนา แล้วเราท าภาวนาคือเราท าคณุงามความดี คณุงามความดีก็ต้อง
ส่งเสริมให้เป็นความดีขึน้มาสิ แต่เวลาเราภาวนาไปแล้วท าไมเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย 

เวลาดีนะ คนเวลาทกุขเ์วลายากมา เวลามาศึกษาพระพทุธศาสนา มนัเหมือนคนใหม่ 
คนเรานะ เวลาตกทกุข์ได้ยาก เวลาจิตใจมนัตรอมใจ ตรอมใจอยู่ในความทกุข์นัน้ เวลาศึกษา
ธรรมะแล้ว มนัศึกษาธรรมะ ธรรมโอสถเข้ามาชโลมในหวัใจ มนับอกนี่เป็นสจัธรรม นี่เป็นความ
จริง ไอ้ทีเ่ราทกุข์ระทมอยู่นัน้มนัไม่ใช่เป็นความจริง มนัเป็นความคิด มนัเป็นสมมตุิที่เราไปยึด
มัน่ถือมัน่ต่างหาก เวลาศึกษาธรรมะขึน้มาแล้ว พอมนัเข้าใจมนัก็ปล่อย พอปล่อย มนัเข้าใจ
ขึน้มาก็มีความสขุ พอมีความสขุ ความสขุอย่างนีม้นัเกิดจากที่ว่าเราศึกษาธรรมะขององค์
สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าแล้วเราซาบซึง้ เราท าคณุงามความดีแล้วมนัจะได้ดี นี่ถ้าเราศึกษา
อย่างนี ้เวลามนัปล่อยแล้วเราก็มีความสขุของเรา เราว่าเราท าคณุงามความดี 

ทีนีเ้วลาภาวนา เรามาภาวนา เวลาภาวนาขึน้มา สตัว์ หลวงตาท่านเปรียบเทียบเหมือน
สตัว์ สตัว์เลีย้งเวลาเราเลีย้งมนัอยู่ มนัก็อยู่กินของมนัตามสะดวกสบาย แต่ถ้าสตัว์เลีย้ง เราจะ
เอามนัไปเชือด เราจะเอามนัไปฆ่า มนัดิน้รนเต็มที่เลย 

แล้วเราเหมือนกนั เวลาเราชีวิตประจ าวนัเหมือนสตัว์เลีย้ง เราอยู่กนัไปวนัๆ หนึ่ง เราอยู่
กนัไปวนัๆ หนึ่งเพราะเรายงัไม่เผชิญกบัความทกุขไ์ง เวลาเราถึงความทกุข์ เวลาเราจะหมดชีวติ 
อนันัน้น่ะมนัจะตื่นตวั แล้วมนัจะมีความทกุข์ทรมาน ความทกุข์ตรอมใจ แต่มนัหมดโอกาส
แก้ไขไง 
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นี่ก็เหมือนกนั เวลาเราจะประพฤติปฏิบตัิ เวลาเราจะปฏิบตัิมนัเหมือนกบัเราจะเข้าไป
ต่อกรกบักิเลส ถ้าเราต่อกรกบักิเลส เราคิดว่ากเิลสมนัเป็นนามธรรม กเิลสมนัอยู่กบัหวัใจของ
เรา มนัเป็นความรู้สึก นี่มนัพลิกแพลง มนัพลิกแพลง เวลาท าคณุงามความดี เราจะประพฤติ
ปฏิบตัินะ เล่ห์กลของกิเลส เราจะรู้จกัเล่ห์กลของมนั 

ฉะนัน้ เวลาปฏิบตัิขึน้ไปแล้ว เวลาปฏิบตัิมนัถึงท าความจริงนะ เวลาครูบาอาจารย์ท่าน
ปฏิบตัิแล้วมนัยงัมีขัน้ตอนของมนั เห็นไหม สต ิมหาสต ิ

ไอ้เราแค่สติอย่างเดียวเรายงัตัง้ไม่เป็นเลย ถ้ามีสต ิ เพราะมีสติค าเดียวนะ หลวงตาใช้
ค าว่า “สติเหมือนฝ่ามือ ฝ่ามือสามารถกัน้คลื่นทะเลได้” สึนามิมานี่สามารถกัน้ได้ ฝ่ามือนี่กัน้ได้ 
เราก็มหศัจรรย์ เห็นไหม 

สต ิ เราสามารถ ถ้าเราฝึกฝนของเรา สติของเราเหมือนฝ่ามือ มันสามารถกัน้
อารมณ์ที่รุนแรงที่ทับถมเราได้ถ้าเราฝึกหัด 

อารมณ์ เวลาเราฉนุเฉียว อารมณ์ที่มนัรุนแรงขึน้มา อารมณ์ที่มนักระทบเรามนัมาจาก
ไหน มาจากเราเผลอไง เราปล่อยมนัเคยตวัไง คลื่นสึนามิมนัพดัมา พดัไปแล้วนะ พดักวาดไป
หมดเลย อารมณ์เราเวลาเกิดขึน้มา เรามีแต่ความทกุข์ แล้วเราแสดงออกไป มนักวาดไปหมด 
คนรอบข้างหมดเลย แล้วยงัสะใจ ฉันมีความสามารถ ฉันเป็นคนเกง่ ทัง้ๆ ที่มนัท าลายเขาไป
หมดแล้ว 

แต่ถ้าเราฝึกหัดสต ิ เรากัน้ได้เลย อารมณ์นัน้น่ะ อารมณ์นัน้จะเกิดในใจเรา
ไม่ได้ แล้วเราจะมีความสุข แล้วเราจะไม่ท าลายคนรอบข้างด้วย เราจะไม่ท าลายใคร
เลย น่ีด้วยสติตัวเดียว ฝ่ามือมันสามารถกัน้คลื่นในทะเลได้ น่ีถ้าเราฝึกหัด ถ้าเรา
ฝึกหัดตามความเป็นจริง ถ้าความเป็นจริงมันเกิดขึน้มาที่น่ี 

ทีนีเ้ราฝึกหดัขึน้มา ถ้ามีสต ิมหาสติขึน้มา มนัจะต่อกรกบักิเลสของเรา กิเลสก็คือความ
เคยใจ ความเคยใจก็คือนิสยั นิสยัใจคอของคน นิสยัใจคอของคนเคยคิดอย่างไร เคยท าอย่างไร 
มนัก็ท าอย่างนัน้ตลอดไป แต่ถ้าเราฝืน ฝึกหดัคนให้เป็นคนดี ถ้าฝึกหดัให้เป็นคนด ีแต่เราฝึกหดั
ใจให้มนัปล่อยวางเลย ถ้าฝึกหดัให้ปล่อยวาง เราจะฝึกสมาธิ เราจะท าสมาธิ 
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พอท าสมาธิก็เข้ามาตรงนีแ้ล้ว เข้ามาตรงค าถาม เวลาเขาท ามาแล้ว เขาท าสมาธิ เขา
พยายามปฏิบตัิมาแล้ว มนัถกูต้องหรือไม่ถกูต้อง 

เราจะบอกว่า เล่ห์กลของมนันะ เล่ห์กลของกเิลส ถ้ามนัยงัไม่ตื่นนอน เราท าอะไรเราก็มี
โอกาสท าทัง้นัน้น่ะ แต่ถ้ามนัตื่นนอนขึน้มานะ ล้มลกุคลกุคลานหมดเลย เราล้มหมดน่ะ เรา
ล้มลกุคลกุคลานหมดน่ะ ฉะนัน้ เวลาปฏิบตัิมนัเป็นแบบนี ้

เวลาปฏิบตัินะ เวลาใจของคน องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าเปรียบเหมือนช้างสารที่
ตกมนั เวลาช้างที่มนัตกมนั มนัตกมนัเพราะอะไรล่ะ เพราะกามราคะครอบง าหวัใจของเขา เขา
ฟาดงวงฟาดงา เขาจะเอาแต่ใจของเขา 

จิตใจของเรามนัเหมือนช้างสารที่ตกมนั เราเอาไว้ในอ านาจของเราไม่ได้หรอก เราคิดดีๆ 
กบัมนัไม่รู้เร่ืองหรอก เพราะอะไร เพราะขาดการฝึกฝน เห็นไหม ถ้ามนัขาดการฝึกฝน เราศึกษา
ธรรมะขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า แล้วเราจะฝึกฝนใจของเรา 

ท าไมต้องฝึกฝนล่ะ ท าไมต้องฝึกฝน เป็นคนก็คนดีอยู่แล้ว เรามีการศึกษาอยู่แล้ว เรามี
ปัญญาอยู่แล้ว 

ปัญญาอย่างนีม้นัเป็นวชิาชีพ ปัญญาทางโลก ปัญญาทางโลกศึกษาไว้เพ่ือประกอบ
สมัมาอาชีวะ ประกอบสมัมาอาชีวะ จิตใจสงูสง่ วิชานัน้จะเป็นประโยชน์ ประโยชน์ทัง้ตวัเรา
ด้วย ประโยชน์กบัสงัคมด้วย ประโยชน์กบัทกุๆ อยา่งด้วย ถ้าปัญญาอนันัน้ เราเป็นคนพาล 
กิเลสมนัเป็นพาลชน กิเลสมนัอยู่ในหวัใจของเรา มนัเป็นพาลชน เวลาไปท าสิ่งใดที่มนัท าไปมนั
ท าลายตวัเองทัง้นัน้น่ะ เพราะอะไร เพราะตวัเองเป็นคนกระท า ถ้าตวัเองเป็นคนกระท า เราท า
ไป ผลตอบเราไง กุศลมนัจะสร้างสมให้เรามีอ านาจวาสนาบารมี อกุศลมนัจะตดัทอนเรา 

ถ้าพาลชน ปัญญาทีเ่ราศึกษาว่าเรามีปัญญาๆ ปัญญานีเ้ป็นวิชาชีพ ปัญญานีเ้ป็นโลกีย
ปัญญา ปัญญาของโลก โลกคืออะไร คือเกิดจากสมอง จากธาตรูุ้ของเรา ธาตรูุ้ของเรามนัมี
อวิชชาอยู่ไง 

แต่เวลาเราจะประพฤติปฏิบตัิ เราจะฝึกหดัศีล สมาธิ ปัญญา ถ้าเราฝึกหดัศีล สมาธิ 
ปัญญา มนัถึงจะต้องปฏิบตัิตามความเป็นจริง ถ้าตามความเป็นจริง 
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ปฏิบตัิทางโลก อย่างทีเ่ขาปฏิบตัิกนั ทางโลกที่เขาปฏิบตัิกนั ปฏิบตัิพอเป็นพิธี ปฏิบตัิ
พอเป็นพิธี ถ้าคนเรามีศีลมีธรรม คนนัน้เป็นคนที่น่าเชื่อถือ เราก็พยายามจะบอกว่าเรามีศีลมี
ธรรม เราเป็นนกัปฏิบตัิ ถ้านกัปฏิบตัิ เขาไม่ดทูี่รูปลกัษณ์ภายนอก เขาจะดทูี่การเคลื่อนไหว ดทูี่
สติปัญญา ถ้าดทูี่สติปัญญา ฉะนัน้ ถ้าเราปฏิบตัพิอเป็นพิธี กิเลสมนัยิม้เลย ท าอะไรก็ได้ 
สะดวกสบายไปหมด 

แต่ถ้าเราจะเอาความจริง เราเอาความจริงนะ มนัจะต้อง ถ้าพดูถึงศีล สมาธิ ปัญญา 
ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นัน้เห็นตถาคต ถ้าจิตมนัสงบมนัต้องสงบจริงๆ ถ้าจิตมนัสงบขึน้มา เพราะจิต
มนัสงบมนัมีพลงังาน ดสู ิที่ว่าเขามีอภิญญาๆ จิตสงบแล้ว ถ้าจิตมนัสงบ มนัรู้ถงึความคิดเราได้ 
รู้ถึงความคิดคนอ่ืนได้ รู้ถงึความรู้สึกนึกคิดของคนอ่ืนได้ อภิญญามนัจะเกิดไง ถ้าจิตสงบนี่
อภิญญาเกิด 

อภิญญาเกิดนีเ่ป็นเร่ืองโลกๆ มนัเหมือนกบัวิชาชีพเรานี่แหละ วิชาชีพถ้าเราศึกษามา
มนัมีวิชาชีพใช่ไหม เรามีปัญญา ปัญญาเพ่ือสมัมาอาชีวะ จิตมนัสงบแล้ว พลงังานของจิต 
พลงังานก็คือพลงังาน 

พลงังานก็คือพลงังาน แต่ถ้าเราจะฝึกหดัแล้ว เราจะยกขึน้สู่วิปัสสนา พลงังานนัน้จะ
เกิดภาวนามยปัญญา ปัญญาที่เกิดที่ว่าเป็นโลกุตตรธรรม โลกุตตรปัญญา 

โลกียปัญญาคือปัญญาทางโลก ปัญญาเกิดจากอวิชชา ปัญญาเกิดจากความไม่รู้ 
ความไม่รู้มนัเกิดปัญญาได้อย่างไร ก็ปัญญาที่เอ็งศึกษามา เอ็งเล่าเรียนมา เอ็งสญัญามา เอ็ง
จ าของเขามา เอ็งวเิคราะห์วจิยัตามเร่ืองของเอ็งไง นัน่น่ะโลกียปัญญา 

ถ้าโลกุตตรปัญญาล่ะ โลกุตตรปัญญา ถ้าจิตสงบแล้ว ถ้ามนัยกขึน้สู่วิปัสสนา วิปัสสนา
รู้แจ้งแทงตลอด รู้แจ้งในหวัใจของตวั รู้แจ้งมนัทีเ่กิดที่ตายไง รู้แจ้งที่เกิด อารมณ์เกิดอย่างไร 
ตัง้อยู่อย่างไร แล้วดบัไปอย่างไร มนัรู้มนัเห็นของมนั แล้วมนัเห็นโทษของมนั เวลามนัปล่อยวาง 
ขนัธ์ ๕ ไม่ใช่เรา เราไม่ใช่ขนัธ์ ๕ ขนัธ์ ๕ ไม่ใช่ทกุข์ ทกุข์ไม่ใช่ขนัธ์ ๕ ความคิดไม่ใช่เราไง 
สญัญา สงัขารคือความคิด ความปรุง ความแต่ง ขนัธ์ ๕ ขนัธ์ ๕ ไม่ใช่เรา 

เออ! ไม่ใช่เรา มนัเกิดจากไหนล่ะ มนัเกิดอย่างไรล่ะ 
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ถ้ามนัเกิดโลกุตตรธรรมมนักจ็ะเหน็ เห็นไหม ถ้าเห็นธรรมอย่างนัน้ นี่พดูถึงว่าถ้าปฏิบตั ิ
เราจะปฏิบตัิตามความเป็นจริง มนัต้องรู้เท่าทนัเล่ห์กลของมนัไง 

แต่ถ้าเราปฏิบตัิตามมนั เดินตามเล่ห์กลของมนั ปฏบิตัิไปแล้วล้มลกุคลกุคลานอย่างนี ้
ถ้าล้มลกุคลกุคลาน มนัถึงต้องตัง้ใจ 

เล่ห์กลของกิเลสนะ ไม่ใช่ว่าเราท าดีแล้วนะ กเิลสมนัจะหมอบราบคาบแก้วให้เราท า
ความดี ไม่มีทาง กิเลสมนัร้ายนกั เวลาปฏิบตัิ คนที่ทกุข์ที่ยากกนัอยู่นีเ่พราะกเิลสมนัเข้ามา
สอด กิเลสของเราน่ะ แล้วกเิลสของคน จริตนิสยัของคนไม่เหมือนกนั คนเราเคยย า้คิดย า้ท า
อย่างไรจะคิดแบบนัน้ คนเราเกิดตายในวฏัฏะอย่างไร ท าความดีความชัว่มา มนัจะส่งผลให้
เป็นบารมีธรรมในใจ 

ถ้าคนมีบารมีธรรมในใจขึน้มา คิดแต่เร่ืองดีๆ ท าแต่เร่ืองดีๆ ดีๆ เพราะอะไร ดี
เพราะว่าเขามีเป้าหมายที่สิน้สุดแห่งทุกข์ แต่ถ้าเป็นพาลชน มันก็ท ามาอย่างนัน้มา
ตลอดไง ถ้าท ามาอย่างนัน้มันเป็นจริต พอมันเป็นจริตขึน้มา ใครจะมาภาวนาก็ต้อง
เข้าเผชิญกับจริตของตัว เข้าไปเผชิญกับการกระท าของตัวที่ท ามา ใครท าสิ่งใดมา เรา
ต้องชนะตัวเราเอง เราชนะตัวเราเอง ถึงควบคุมใจของเราได้ ถ้าควบคุมใจของเราได้ 
น่ีเราท าสมาธิ สมาธิจะเป็นแบบนี ้

ฉะนัน้ จะเข้ามาค าถามแล้ว อารัมภบทมาตัง้เยอะเลย เราจะอารัมภบทให้เห็นว่า การ
ปฏิบตัิแล้ว ไม่ใช่กิเลสมนัจะยอมจ านน ไม่ใช่วา่เราแค่มีรูปแบบ ท าแล้วเราจะประสบ
ความส าเร็จ เราแค่มีรูปแบบเฉยๆ เรายงัไม่มีอะไรเป็นข้อเท็จจริงเลย 

ทีนีพ้อข้อเท็จจริง พอเรามีรูปแบบแล้ว วิธีการ รูปแบบที่ให้ท า ท่าน่ัง น่ังสมาธิ 
ท่าเดินจงกรม น่ีรูปแบบ แต่เวลาเขาภาวนา เขาภาวนาเอาหัวใจ เพราะหัวใจมันส าคัญ 

ปฏิสนธิจิตเกิดในไข่ เกิดในน า้คร า เกิดในโอปปาติกะ เกิดในครรภ์ ก าเนิด ๔ จิตนีม้นั
ก าเนิด ๔ มนัต้องเวียนว่ายตายเกิดของมนัอยู่อย่างนัน้เพราะมนัมีแรงกรรม มนัมีบาปกรรม มนั
ถึงมีแรงขบัไป แล้วเวลามนัเกิดมาแล้ว มนัเกิดมา เกิดมาเป็นเรา แล้วเรามีการศกึษา เรามี
ความเข้าใจ เรามีอ านาจวาสนาบารมี เราถงึจะทวนกระแสกลบัเข้าไปดใูจของเรา 
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เกิดที่ไหนต้องดบัที่นัน่ ปฏิสนธิจิต ในครรภ์ ในไข่ ในน า้คร า ในโอปปาติกะ มนัเกิดที่ไหน 
ต้องดบัที่นัน่ ถ้าดบัที่นัน่แล้วมนัถึงเป็นประโยชน์ องคส์มเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าถึงสอนให้ท า
สมาธิ คือเข้าไปสู่จิตเดิมแท้ของตวั เข้าไปสู่สมัมาสมาธิ 

ทีนีถ้้ามนัเข้าสมาธิ นีเ้ข้าค าถามว่า “กระผมปฏิบตัมิามีการง่วงเหงาหาวนอน ปฏิบตัิ
มาแล้วมนัได้อย่างเดียวคือได้นิสยั ได้นิสยัว่าต้องนัง่ภาวนาทกุวนั เวลาต ี ๔ ตี ๕ ก็ขึน้มานัง่
สมาธิเป็นปกติของเรา” 

เวลาท างาน เราท างานขึน้มาเพ่ือประสบความส าเร็จในชีวิต ถ้าประสบความส าเร็จใน
ชีวิต เรามีทรัพย์สินเงินทอง เวลาถ้าเราเป็นคน เวลานัง่สมาธิขึน้มา จิตใจมนัมีประสบการณ์ 
มนัเป็นประสบการณ์ของใจดวงนัน้ อตัตสมบตัิของใจ ถ้าใครปฏิบตัิได้มากได้น้อย มนัจะมี
ประสบการณ์ของมนั 

ถ้าปฏิบตัิพอเป็นพิธี นัน่คือเอาพิธีการปฏิบตัิมาวิเคราะห์วิจยักนั นัง่สมาธิท าอย่างนัน้ 
เดินจงกรมท าอย่างนัน้ แต่ไม่พดูถึงหวัใจเลยนะ ไม่พดูถึงว่าผลของสมาธิเป็นอย่างไรเลย ไม่ได้
พดูถึงเลยว่าใจนีม้นัได้รับผลอะไรเลย ไม่พดูถึงตรงนีเ้ลย พดูถึงแต่วิธีการ แต่ถ้าพดูถึงผลของ
มนัล่ะ เพราะปฏิบตัิไม่เป็น มนัถึงไม่มีผลไง ถ้าไม่มีผล เห็นไหม 

นี่ไง เวลาปฏิบตัิ ผมปฏิบตัิแล้ว นัง่ปฏิบตัิแล้วมนัมีวบูสัน้และวบูยาวๆ ถ้าวบูยาวๆ เป็น
ชัว่โมงๆ 

ยงัดีนะ ยงัดีที่ว่าเราเป็นสภุาพบุรุษ ถ้ามนัวบู วบูสัน้ๆ วบูยาวๆ เราก็รู้ว่าใจมนัลงภวงัค ์
แต่ถ้าเราเอาสีข้างเข้าถนูะ เราเป็นคนที่คิดว่าความลบัมีในโลกไง เราก็จะบอกว่าเราเป็นสมาธิ 
แล้วสมาธิคืออะไร สมาธิเป็นอย่างไรล่ะ สมาธิคือมนัวบูหายไปไง ใครรู้อย่างไรมนัก็พดูอย่าง
นัน้น่ะ พดูจากความรู้ของตวั ถ้าพดูอย่างนีป๊ั้บ ถ้าคนที่มีวฒุิภาวะอ่อนแอเขาฟังแล้วเขาก็เชื่อ 

แต่ครูบาอาจารย์ของเรา วบูนัน่คือการตกภวงัค์ วบูนีค่ือสมาธิหวัตอ แต่ถ้ามนัเป็นความ
จริงนะ มนัจะเดน่ชดัตลอด ชดัเจนตลอดนะ จากหยาบ จากละเอียด ละเอียดสดุ ชดัเจนมาก 
แล้วละเอียดสดุ คิดดสู ิพอมนัปล่อยหมด มนัจะว่างหมด มนัจะเวิง้ว้างหมด 
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ที่โยม ถ้าเราอยู่ทางโลกกนั เราหาความสขุ ความสขุเพ่ืออะไรล่ะ ความสขุให้เราพอใจ
คือมีความสขุ เสพสิ่งใดแล้วพอใจนัน่คือความสขุ แล้วเวลาจิตมนัวางหมดทกุอย่างเลย แล้วมนั
เป็นอิสรภาพเลย มนัมีความสขุในตวัมนัเองที่ไม่ต้องกระทบส่ิงใดเลย นี่อตัตสมบตัิ แล้วถ้ามนั
เป็นอย่างนีม้นัเป็นอย่างไร ถ้าเป็นอย่างนี ้ นี่แค่สมัมาสมาธินะ ถ้าแค่สมัมาสมาธิ มนัเป็น
ประโยชน ์

เราบอกว่า สิ่งที่ปฏิบัติที่เราล้มลุกคลุกคลานกันอยู่ เราจะบอกว่ามันเป็นเล่ห์กล
ของกิเลสของเรา ไม่ใช่มีใครท าร้ายเรา ไม่มีใครกลั่นแกล้งเรา อตฺตา ห ิอตฺตโน นาโถ 
ตนเป็นที่พ่ึงแห่งตน ตนเท่านัน้เป็นคนที่ตัง้สติ ตนเท่านัน้เป็นผู้ก าหนดลมหายใจ ตน
เท่านัน้เป็นผู้ก าหนดพุทโธ ตนเท่านัน้เป็นผู้กระท า เห็นไหม ตนเป็นที่พ่ึงแห่งตน 

ฉะนัน้ เวลาปฏิบตัิ เราต่อสู้กบัตวัตนของเรา ทวนกระแสกลบัเข้าไปสู่ในใจของเราเพ่ือ
เข้าไปสู่สมัมาสมาธิ ฉะนัน้ ไม่มีใครกลัน่แกล้งเราหรอก ไม่มีใครเขามาท าให้เราผิดพลาดหรอก 
เราเองเท่านัน้ เราเองเท่านัน้ 

เว้นไว้แต่ไปอยู่ในสงัคมไหนแล้วมนักระทบกระเทือน รูป รส กลิ่น เสียงภายนอกนัน่อีก
เร่ืองหนึง่ แต่ถ้าเราอยู่ของเราคนเดียว เราปฏิบตัิของเราคนเดยีว สิ่งที่จะมีปัญหากเ็ล่ห์กลของ
กิเลสของเรา ฉะนัน้ พอเล่ห์กลของกิเลสของเรา เราศึกษาเร่ืองกเิลสแล้ววางไว้ อย่างเช่นกิเลส 
หลานของมนั ลกูของมนั พ่อแม่ของมนั กิเลสยงัไม่เกิดเลย ไปศึกษากิเลสก็อยากจะเจอหน้า
กิเลส ให้กิเลสให้มนัมาเผชิญหน้าเรา 

ท าไมต้องให้มนัมา เราท าความสงบของใจให้เราเข้มแข็งขึน้มาก่อน ให้จิตเรามีก าลงั
ขึน้มาก่อน พอจิตมีก าลงัแล้วเราค่อยไปค้นคว้าหามนั ถ้าค้นคว้าหามนั ไปเห็นกาย เห็นเวทนา 
เห็นจิต เห็นธรรมตามความเป็นจริง นัน่น่ะวิปัสสนาจะเกิดตรงนัน้ สติปัฏฐาน ๔ ไง 

ในการฝึกฝน ในการปฏิบตัิในแนวทางสติปัฏฐาน ๔ แล้วเขาบอกว่า “กาย เวทนา จิต 
ธรรม ก็ไปคิดเอา นึกภาพกายขึน้มา ไปคิดเอา เวทนาก็รับรู้เอา” นี่มนัเป็นสมมตุิ เรานึกภาพ 
มนัเป็นเป้าลวง มนัเป็นการสร้างภาพ มนัไม่เป็นความจริง 



เล่ห์กลกิเลส ๙ 
 

©2021 www.sa-ngob.com 

แต่ถ้าเราท าความสงบของใจเข้ามา ใจมนัสงบร าพึงไปเห็นกาย ถ้าเห็นจริงๆ เห็นจริงๆ 
ก็เหมือนกบัเราประสบเอง เรารู้เอง เรากระทบกระเทอืนเอง เราเจ็บช า้เอง มนัสะเทือนใจมาก 
กบัฟังเขาเล่าว่า ศึกษาธรรมะแล้วเป็นอย่างนัน้ๆ แล้วคิดเอง นี่สร้างภาพ 

ฉะนัน้ คนสร้างภาพ ถ้าคนไม่รู้ทนั คนสร้างภาพนัน้น่าเชื่อถือนะ คนสร้างภาพ เพราะ
การสร้างภาพ ทกุคนเข้าใจได้ แต่ถ้าเป็นความจริง กลบัเข้าใจไม่ได้นะ เป็นความจริง เออ! มนั
เป็นอย่างไร แต่ถ้าเป็นความจริง ครูบาอาจารย์ที่เป็นความจริงด้วยกนัเขารู้ 

ฉะนัน้ เวลาปฏิบัติ ปฏิบัติตามความเป็นจริง ถ้าปฏิบัติตามความเป็นจริงนะ 
ต้องให้เป็นปัจจัตตัง ให้มันส ารอกให้มันคายในใจของเราให้ได้ มันจะเป็นประโยชน์
กับใจของเราดวงนี ้

ฉะนัน้ เขาบอกว่าถ้าเขาวบูสัน้วบูยาว 

นัน่มนัจะตกภวงัค์ ก็ต้องแก้ไขไป แก้ไขของเราไปนะ 

ฉะนัน้บอกว่า ที่เขาท า แก้ไขก็ตัง้สติดีๆ ตัง้สติก าหนด หาอบุายเพ่ือจะเอาชนะให้ได้ เขา
บอกว่า เขาก็เลยมาใช้ค าบริกรรมยาวๆ 

ใช้ค าบริกรรมยาวๆ ก็ได้ ลกุเดินจงกรมก็ได้ แล้วถ้าเราเปล่ียน เราเปล่ียนเป็นระลึกถงึ
ความตาย ระลึกถึงความตาย 

ระลึกถึงความตายนีไ้ม่ใช่ว่าแชง่ตวัเองนะ ระลึกถงึความตาย เราระลึกถึงความตายว่า
ชีวิตนีมี้การพลดัพรากเป็นที่สดุ มนัจะไม่เห่อเหิม ที่มนัเห่อเหิมอยู่นี่เพราะมนัไม่มีวนัตายไง มนั
เห่อเหิม มนัคิดว่ามนัจะได้สมความปรารถนาทกุเร่ืองไง พอมนับอกว่าคิดถึงความตาย เราต้อง
ตาย พอต้องตาย เราก็จะใช้เท่าทีจ่ าเป็น เรากจ็ะหาเทา่ที่จ าเป็น 

ฉะนัน้ สิ่งที่จ าเป็นนีม้นัเป็นหน้าที่ สิ่งที่จ าเป็นมนัเป็นสจัจะมนัเป็นความจริงที่คนเกิดมา
ต้องมีสมัมาอาชีวะ คนเกิดมาต้องมีปัจจยัเคร่ืองอาศยัตามความเป็นจริง แต่ถ้ามนักว้านมา 
กว้านมาสะสม กว้านมาจนขดัแย้งกบัข้อเทจ็จริง นัน่นะ่คือกิเลส 

ระลึกถึงความตาย ระลึกต่างๆ แก้ไขไป นี่พดูถงึข้อที่ ๑. 
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“๒. มีครัง้หนึ่งกระผมนัง่บริกรรมพทุโธๆ อยู่ จู่ๆ ก็มคีวามรู้สึกว่าค าบริกรรมนัน้เด่นชดั
ขึน้มาหนึ่งเดียว ในความรับรู้ของผมไม่มีสิ่งใดเกิดขึน้มาเลย มีแต่ความรู้สึกว่าโลกนีมี้แต่ตวัผม” 

เวลาถ้ามนัเป็น มนัเป็นอย่างนัน้ แต่มนัเป็นได้แค่ ๕ วินาทีเท่านัน้ อย่างนีม้นัใช่ขณิกส
มาธิหรือไม่ ถ้าบอกว่าใช่ก็ได้ ถ้าบอกว่าใช่ ขณิกสมาธิคือเข้าเป็นสมาธิชัว่แว็บ ทีนีค้ าว่า 
“ขณิกสมาธิ” คือว่ามนัเป็นสมาธิ คือว่ามนัตัง้มัน่แล้วมนัไม่คิดแส่ส่ายก็เป็นสมาธิแล้ว ถ้าว่าเป็น
สมาธิแล้วนะ พอเป็นสมาธิแล้ว จิตใจพอมนัสงบเป็นสมาธิ เราฝึกหดัใช้ปัญญาได้แล้วแหละ 

ค าว่า “ใช้ปัญญาๆ” เม่ือก่อนเราโต้แย้งไว้ บอกว่า ถ้าไม่มีสมาธิ มนัใช้ปัญญาไม่ได้ ถ้า
ใช้ปัญญาแล้วมนัเป็นโลกียปัญญา 

แต่ค าถามเขาก็บอกเองว่า บางทเีขาก็ใช้บริกรรมพทุโธ บางทีเขาใช้ปัญญาอบรมสมาธิ 

ปัญญาคือปัญญาอบรมสมาธิ เราท าสมาธิ เราท าความสงบของใจ นี่เราท าสมาธิ แต่
เราบอกว่าพระพทุธเจ้าไม่ได้สอนสมาธิ พระพทุธเจ้าไม่สอนสมาธิหรอก แต่เป็นพืน้ฐาน 

พระอญัญาโกณฑญัญะอปัุฏฐากองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าอยู่ ๕ ปี เขาท าสมาธิ
ของเขา จิตใจเขามัน่คง สมาธิคือความมัน่คงของใจ สมาธิคือไม่แส่ส่าย สมาธิคือจิตใจของเรา
ไม่วอกแวกวอแว นี่เป็นสมาธิ แต่สมาธิสัน้ สมาธิยาว มนัมีพืน้ฐาน เพราะฆราวาสเราศีล ๕ ศีล 
๕ เราประพฤติปฏิบตัิขึน้ไปแล้วเราเป็นพระโสดาบนัได้ เป็นสกิทาคามี เป็นอนาคามีได้ ถึงที่สดุ
แห่งทกุข์เป็นพระอรหนัต์ก็ได้ ถ้าเรามีศีล ๕ เพราะศลี ศีล ๕ เป็นพืน้ฐาน ศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีล 
๒๒๗ 

ฉะนัน้ เราท าเพ่ือความสงบของใจให้มีก าลงัไง พระพทุธเจ้าสอนเร่ืองอริยสจั เร่ืองสจัจะ 
เร่ืองความจริง แต่ต้องมีหวัใจที่เป็นความจริง หวัใจที่ไม่มีกิเลสตณัหาความทะยานอยาก
ครอบง าไง 

ไอ้นี่เราบอกว่าเรามีสมบูรณ์ทกุอย่าง เราเข้าข้างตวัเองหมดน่ะ แต่มนัไม่เป็นข้อเทจ็จริง
ไง 

แต่ถ้าจิตเป็นสมาธิ จิตมีก าลงั จิตสงบแล้ว พอสงบแล้วฝึกหดัใช้ปัญญาได้ ปัญญา
อย่างนีค้ือปัญญามาแยกแยะ ปัญญามาแยกแยะคิดพิจารณาดขูองเราไง ถ้าพิจารณาไปแล้ว 
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ถ้ามนัเป็นปัญญาอบรมสมาธิ สมาธิก็มัน่คงขึน้ ถ้ามนัมัน่คงขึน้ พอท าบ่อยครัง้เข้า เพราะกาย
นอก กายใน พอพิจารณาจบักายบ่อยๆ ครัง้เข้ามนัไปสู่กายใน พอกายใน มนัจะสะเทือนหวัใจ
มาก ถ้ามนัสะเทือนหวัใจ พอสะเทือนหวัใจ ถ้าเราพิจารณาไป มนัวางสกักายทิฏฐิ ทฏิฐิยึดมัน่
ว่าสิ่งนัน้เป็นตวัเป็นตนของเรา เราถงึไม่พฒันา เราถงึไม่สงูขึน้ไง 

แต่ถ้าเรามีปัญญาเห็นตามความเป็นจริง มนัก็เป็นเราอยู่นี่แหละ เราเกิดมามนัเป็นผล
ของวฏัฏะ มนัเป็นผลของเรานี่แหละ เราเกิดเป็นมนษุย์นี่แหละ มนัเป็นของเราแน่ๆ อยู่แล้ว
แหละ แต่มนัเป็นของเราแคช่ีวิตนี ้ แล้วชีวิตนีเ้ราต้องเดินหน้าต่อไป คือถ้าจิตมนัหมดโอกาส 
หมดวาระ จิตนีม้นัออกไป จิตมนัมีอะไรเป็นสมบตัิไปต่อหน้า แต่ถ้ามนัเข้าใจตรงนีแ้ล้ว มนัวาง
ตัง้แต่ตรงนีไ้ง ถ้าเป็นโสดาบนั มนัก็ไม่ยึดว่ากายเป็นของเราแล้ว แต่อาศยักนัอยู่ แล้วดแูลรักษา
ด้วย แต่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ของเราแล้วเรากจ็ะท าลายเลย...ไม่ใช่ มนัท าลายกนัด้วยนามธรรม 
ท าลายด้วยความทิฏฐิ ความยึดมัน่ ท าลายสงัโยชน์ ท าลายที่ว่าเราเป็นทกุข์ๆ ท าลายทีเ่ป็นปม
ในใจ พอมนัท าลายแล้ว ในใจมนัยิ่งสว่างไสว มนัยิ่งพอใจ 

นี่พดูถึงว่ามนัใช้ปัญญาได้ พดูถงึว่าถ้ามนัจะฝึกหดัใช้ปัญญาไง 

ฉะนัน้ สิ่งที่ว่ามนัเป็นแค่ ๕ วินาที แล้วสิ่งนีม้นัเป็นขณกิสมาธิใช่หรือไม่ 

ขณิกสมาธิ อปุจารสมาธิ อปัปนาสมาธิ คนถ้าปฏิบตัิไปแล้วมนัจะมีความช านาญนะ 
เวลาเข้าขณิกสมาธินี่สงบชัว่คราว แล้วก็ออกมา แล้วก็ก าหนดพทุโธต่อเนื่องไป มนัก็เข้า
สู่ขณิกสมาธิ แล้วถ้ามีสมาธิต่อเนื่องไปมนัก็เป็นอปุจารสมาธิ แล้วถ้าเราต่อเนื่องไปมนัเป็นอปัป
นา 

สมาธิก็เป็นสมาธิ สมาธิเป็นที่พกั ในธรรมะขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าบอกว่า 
ถ้าใครท าสมาธิได้ เหมือนคนไร้บ้านเขาจะต้องอาศยัอยู่อาศยักินตามชายคาบ้านคนอื่น ตามที่
พกัแรม ถ้าคนไม่มีบ้าน แต่ถ้าใครมีบ้าน เราเวลาเดนิทาง เราก็ไปพกัที่ไหนกไ็ด้ แต่เรากลบับ้าน
เราก็มีความร่มเย็นเป็นสขุของเรา จิตที่มีสมาธิคือมนัฝึกหดัจนเป็นสมาธิขึน้มา มนัมีที่พกั จิต
มนัมีที่พกันะ 
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เวลาที่อ่ืนเดือดร้อนนกั เรากลบับ้านเรา เวลาที่ไหนมนัมีความเดือดร้อนนกั เราก็กลบั
บ้านเรา ที่ไหนมนัมีความตึงเครียด เราก็กลบัมาสมาธิไง กลบัมาบ้านเรามีความสขุ กลบัมา
บ้านเรานี่สบาย ถ้าออกไปข้างนอกแล้วมนัมีแต่ความเร่าร้อน 

ถ้าใครฝึกหดัสมาธิได้ มนัอยู่ที่ไหนล่ะ มนัอยู่ที่กลางหวัใจ เพราะใจมนัท าเอง ใจมนัมี
เหตมีุผล มนัก็มีที่พกัไง แต่ถ้าคนยงัท าไม่ได้ เหมือนคนไร้บ้าน คนยงัท าไม่ได้มนัก็ไม่มีใช่ไหม 
มนัก็เร่ร่อน สมาธิเป็นอย่างไร แล้วตรงไหนเป็นสมาธิ แล้วตรงไหนเป็นที่เข้าเป็นที่ออก เห็นไหม 
ถ้าคนท าสมาธิเป็น ถ้าเขาช านาญในวสี ช านาญในการเข้าและการออก 

การเข้าคืออะไร การเข้าคือตัง้สติไว้แล้วพทุโธๆ มนัจะละเอียดเข้ามา มนัทางเข้า เข้า
มาแล้ว เรารู้ตลอดเวลาเลย แต่ถ้าเวลามนัฟุ้งซ่าน เวลาพทุโธๆ มนัต่อต้าน มนัมีอะไรมนัต่อต้าน 
มนัยิ่งเครียด ตึงเครียดไปหมดเลย อนันัน้ไม่ใช่ทางเข้าบ้าน อนันัน้ทางแห่งไฟ ถ้าทางแหง่ไฟ 
เราจะสงบระงบัได้อย่างไรล่ะ 

ถ้ามนัช านาญในวสีมนัรู้จกัฝึกหดัอย่างนี ้มนัหลบหลกีได้ มนัท าของมนัได้ ถ้ามนัท าของ
มนัได้ มนัก็เข้าพกัของเราได้ นี่แค่สมาธินะ แล้วถ้าเกิดปัญญาขึน้มาล่ะ 

ฉะนัน้ สิ่งที่เขาถามว่า อนันีเ้ป็นขณกิสมาธิหรือไม่ การท าของเขาถกูต้องหรือไม่ 

เพียงแต่ว่าถามปัญหามาไง ให้เราตอบปัญหา ตอบปัญหาถึงฝ่ายการปฏิบตัินะ เราถึง
ตอบปัญหา แล้วเราจะบอกว่า ปัญหานีถ้้าเราไปยึดวา่เป็นปัญหา มนัก็จะเป็นปัญหาตลอดไป 
แต่ถ้าเราวาง ไม่ใช่ปัญหา มนัไม่ใช่ปัญหาหรอก 

ลมหายใจเข้าและลมหายใจออก เราหายใจอยู่นีเ่ป็นปัญหาไหม ไม่เป็นหรอก มนัเป็น
ธรรมชาติ คนเราต้องหายใจเข้าและหายใจออก แต่ถ้าคนเราไม่มีสติปัญญา ไม่มีสติปัญญานะ 
มนัก็หายใจเข้าหายใจออกเพ่ือฟอกเข้าปอด ฟอกเลือดไง เพ่ือออกซิเจนเลีย้งสมองไง มนักเ็ร่ือง
ธรรมดา มนัได้ประโยชน์กบัร่างกายนี ้ถ้าร่างกายได้อากาศที่สะอาดบริสทุธ์ิ ร่างกายก็สดชื่น 

แต่ถ้าคนมีสติปัญญานะ เรามีความรู้สึกใช่ไหม เรามีจิตใช่ไหม จิตก าหนด ก าหนดลม
หายใจ มนัก็เป็นอานาปานสติ ถ้าจิตก าหนดพทุโธ มนัก็เป็นพทุธานสุติ ทัง้ๆ ที่มนัใช้อยู่ ของนี ้
มนัใช้อยู่ ของนีม้นัเป็นพืน้ฐาน มนัเป็นสิง่ที่มีชีวิต เขาก็เป็นอยู่อย่างนี ้ เพียงแต่ว่าเรา จิตใจของ
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เรา เราไม่เห็นความส าคญัของมนัไง เราไม่รู้จกัว่าสิ่งที่มีคณุค่า สิ่งที่มีความส าคญัอยู่กบัตวัเรา 
เรามองไม่เห็น แตเ่ราไปรู้อะไรก็ไม่รู้ เราไปหาที่พ่ึงที่อ่ืน 

แต่ลมหายใจ ลมหายใจทางการแพทย์ก็บอกแล้ว ลมหายใจ ออกซิเจนมีประโยชน์กบั
ร่างกาย แล้วต้องมีด้วย ไม่มี ชีวิตนีอ้ยู่ไม่ได้ นี่มนัเป็นเร่ืองธรรมดา มนัเป็นเร่ืองผลของวฏัฏะไง 
เร่ืองสามญัส านึกของมนษุย์ เร่ืองสถานะของมนษุยต้์องเป็นอย่างนี ้ แต่เพราะองค์สมเดจ็พระ
สมัมาสมัพทุธเจ้าเห็นภยัในวฏัสงสาร เห็นภยัว่าชวีิตนีม้นัจะมีคณุค่าขึน้มา เพราะในการ
ค้นคว้า ค้นคว้าตวัเอง ค้นคว้าแยกแยะเพ่ือประโยชนก์บัหวัใจ 

งานทางโลกงานเพ่ือด ารงชีวิต งานเพ่ือชาติ เพ่ือตระกูล แต่ถ้างานของหัวใจ
เป็นงานทางธรรม ทางธรรม ปัจจัตตัง สันทิฏฐิโก เป็นดวงใจดวงนัน้ ถ้าดวงใจดวงนัน้
เห็นแล้วนะ ดวงใจดวงนัน้ผ่องแผ้ว เวลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรม
ขึน้มาน่ีสุดยอดๆๆ สุดยอดเพราะอะไร เพราะบอกได้หมด แนะน าได้หมด ทกุคนได้
หมด ธรรมโอสถ คนเจ็บไข้ได้ป่วยต้องการยา ธรรมโอสถมันสามารถเพ่ือประโยชน์กับ
สังคมได้หมดเลย 

แล้วพอเราศึกษาแล้ว อนันัน้มนัเป็นธรรมะขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า ธรรมะ
เป็นธรรมชาติ มนัเป็นสาธารณะ เป็นสาธารณะ มนัเป็นสมบตัิสาธารณะ ชาวพทุธทกุคนมีสิทธิ
ได้ใช้ได้สอย แต่ไม่ใช่สมบตัิของตน เราถึงต้องมาปฏบิตัิกนัอยู่นี่ไง ถ้าเรามาปฏิบตัิอยู่นี่ เราจะ
เอาเป็นสมบตัิของเรา 

สาธุ! ขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้านิพพานไป
แล้ว สาธุ! สดุยอด ครูบาอาจารยท์ี่ท่านนิพพานไปแล้ว สดุยอดก็เป็นของท่าน แต่ของเรายงั
ทกุข์ยงัยากอยู่นี่ ของเราก าลงัเร่ิมต้นอยู่นี ่

เราจะหาให้ได้ เราจะท าให้ได้ ถ้าท าให้ได้ขึน้มา เราท าความเป็นจริง พอท าให้ได้ป๊ับ ถ้า
ไม่ท านะ “นี่เป็นสาธารณะ เรารู้หมด เราจะช่วยเหลือเจือจานคนอื่นได้หมดเลย แหม! จิตใจนีมี้
คณุธรรมมาก” กิเลสมนัยงัไม่ได้เข้าไปต่อสู้กบัมนั กิเลสมนัก็เลยหลบซ่อนให้เราได้ชื่นชมกบั
ธรรมะขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า 



เล่ห์กลกิเลส ๑๔ 
 

©2021 www.sa-ngob.com 

แต่ถ้าวนัไหนเราระลึกได้ เราจะต้องกวาดบ้านเราให้สะอาดก่อน เราจะต้องเข้ามาดใูจ
เราก่อน วนันัน้เรามาปฏิบตัิ เล่ห์กลของมนัจะออกทนัทีเลยล่ะ “เราเป็นคนอ านาจวาสนาน้อย 
เราเกิดมาแต่ท าบุญกุศลช่วยเหลือประชาชนนัน่ก็สดุยอดแล้ว เราจะเอาอะไรอีก” เห็นไหม มนั
ผลกัไว้ไกลๆ มนัไม่ให้เข้าไปหาตวัมนัหรอก มนัผลกัไว้หมดล่ะ แล้วถ้าเข้าไปภาวนากเ็จอ
อปุสรรคอย่างที่เป็นอยู่นี ่

ถ้าเข้าไปภาวนาแล้ว ถ้าเราไม่ละเอียดรอบคอบพอ มนัก็ตกภวงัค์ไปซะ ทัง้ๆ ที่มีค า
บริกรรมเหมือนกนั ทัง้ๆ ที่ตัง้ใจปฏิบตัิเหมือนกนั ครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบตัิท่านกเ็จออปุสรรค
อย่างนีม้าเหมือนกนั แล้วต้องแก้ไขมาเหมือนกนั 

คนเรานะ จะสร้างบ้านสร้างเรือนมนัต้องปรับพืน้ที่ มนัต้องมีที่มีทางของเราเองก่อน เรา
ต้องปรับพืน้ที่เพ่ือประโยชน์ในการสร้างบ้านสร้างเรือน แล้วการก่อสร้างขึน้มา สิง่ใดบ้างที่มนั
ไม่มีอปุสรรคกีดขวางในการกระท า...มีทัง้นัน้ แล้วนี่เราสร้างหวัใจ อตัตสมบตัิในใจ ท าแล้วไม่มี
อปุสรรค ไม่มีหรอก 

ขิปปาภิญญาที่ปฏิบตัิง่ายรู้ง่าย อนันัน้เขาสร้างมาเยอะ เขาท าของเขามามหาศาลเขา
ถึงได้เป็นอย่างนัน้ ไปศึกษาประวตัิพระสีวลีสิ ตัง้แต่ภพชาติใดก็แล้วแต่ เกิดมา ที่ไหนเขามี
ท าบุญกุศลนะ จะไปเชิญพระสีวลีเป็นหวัหน้า ค าว่า “เป็นหวัหน้า” ก็ต้องออกมากที่สดุใช่ไหม 
ค าว่า “เป็นหวัหน้า” ก็ต้องจดัการทัง้หมดใช่ไหม ท ามาอย่างนัน้ตลอด พอสดุท้ายแล้วนะ เวลา
มาเป็นเอตทคัคะ เป็นผู้มีลาภมาก พระที่ว่าไม่เคยเป็นโรคภยัไข้เจ็บเลย เขาดแูลคนเจ็บคนป่วย
มามหาศาล ไอ้นี่เขาท ามา 

ทีนีป้ระเพณีของคนจีน ชาวพทุธเหมือนกนั เก็บศพไร้ญาติ เก็บศพไร้ญาตกิ็ยสะ ยสะฟัง
พระพทุธเจ้า ๒ หนเป็นพระอรหนัต์ ก็ถามว่าท าไมเป็นอย่างนัน้น่ะ 

อดีตชาติเขาพาเพ่ือนเขาคอยเก็บศพๆ เก็บศพไร้ญาต ิ

ใครท าบุญกุศลอย่างไรมนัมีที่มาที่ไปทัง้หมดน่ะ ไอ้ที่ท าๆ กนัอยู่นี่มนัมาจาก
พระไตรปิฎกทัง้นัน้น่ะ นีก่็เหมือนกนั คนทีเ่ขาขิปปาภญิญา เขาท าของเขามา ไอ้เราท ามาแค่นี ้
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ท ามาแค่ที่มีสมอง แค่คิดได้ แค่คิดได้ว่าอยากจะท าด ีแล้วแค่คิดได้ว่าจะประพฤติปฏิบตัิ ฉะนัน้ 
ตัง้สติ 

สิ่งที่เราท ามา มนัเหมือนนกักีฬา เราได้ขึน้เวทีแล้วล่ะ ถ้าขึน้เวท ี เราได้ฝึกมามากน้อย
แค่ไหน ก็ทกัษะเรามีแค่นี ้ เรากจ็ะเผชิญกบักเิลสเต็มที่เลย เราเป็นนกัมวยรุ่นนี ้น า้หนกัเท่านี ้ มี
ทกัษะเท่านี ้

นี่ก็เหมือนกนั เกิดมาเป็นคนไง แล้วตอนนีเ้ราต้องเป็นนกัสู้ สู้กบักิเลสเราแล้ว เรามี
ทกัษะเท่านี ้ น า้หนกัเท่านี ้ มีโอกาสได้ชกเท่านี ้ นี่กเ็หมือนกนั ถ้าเราจะต้องไม่มองว่า โอ้โฮ! 
ท าไมเขาชกเขาได้รางวลัมากกว่า เขาชกเขาได้อะไร อนันัน้เขาชกผ่านเวทีมาเยอะกว่าเรา เขา
ได้ชนะคู่ต่อสู้มาเยอะแล้วเขาถงึได้ผ่านไปอย่างนัน้ ไอ้เรายงัไม่ได้ท าสิ่งใด เราต้องตัง้ใจของเรา 

นีพ้ดูถึงว่า ไม่ให้น้อยเนือ้ต ่าใจ ไม่ให้ไปคิดเปรียบเทยีบกบัใคร วาสนาของคนเทยีบกนั
ไม่ได้ เพราะเขาท าของเขามา เราท าของเราแล้วเราประพฤติปฏิบตัิของเรา ถ้าเป็นประโยชน์กบั
เรานะ  

นี่เขาถามเร่ืองการภาวนาว่า เร่ิมต้นค าบริกรรมยาวๆ ถกูไหม การแก้การวบูหลบัสัน้ๆ 
ยาวๆ แล้วเวลาพทุโธจนเป็นเอกเทศ พทุโธจนไม่มีสิ่งใด มีเรากบัพทุโธเท่านัน้ มนัเบา มนัมี
ความรู้สึก 

อนันีม้นัเป็นรางวลั เป็นรางวลัว่าปฏิบตัิไง ทกุข์ควรก าหนด สมทุยัควรละ เวลามนัสขุล่ะ 
เวลาท าสมาธิไป จิตมนัลงมนัก็มีความสขุอย่างนี ้สขุอย่างนีห้าได้ในหวัใจของเราเอง ไม่ต้องไป
หาจากที่อ่ืน 

ครูบาอาจารย์ของเราอยู่โคนต้นไม้ อยู่ที่ไหน ท าไมท่านอยู่มีความสขุล่ะ บวชตัง้แต่เณร
นะ บวชตัง้แต่เด็กๆ จนท่านนิพพานไป ท่านต้องมีความสขุของท่าน นี่ก็เหมือนกนั เราปฏิบตัิ
ของเรานะ เราหาความสขุได้ในหวัใจของเรา 

สิ่งที่ทางโลกนีเ้ราอยูก่นัโดยทางโลก โดยทางครอบครวั แต่ถ้าในบ้านเรา สิ่งใดก็แล้วแต ่
เราพดูกนัได้ เราคยุกนัได้ ยิม้แย้มแจ่มใสต่อกนั ความสขุไง ความสขุในบ้านนีส้ าคญัมากนะ ถ้า
สิ่งใดที่มนักระทบกระเทือนในใจเรา เราเก็บไว้ในใจ ถ้ามนัคยุกนัได้ก็คยุกนัได้ ถ้าคยุกนัไม่ได้ 
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กลบับ้าน เราอยากเข้าบ้าน ถ้าบ้านเรามีความสขุมีความสงบ ทกุคนอยากเข้าบ้าน แต่ถ้ามนัมี
ความขดัแย้ง ทกุคนไม่อยากไปบ้าน ไม่อยากกลบับ้าน แล้วไปไหนล่ะ 

ฉะนัน้ เราดแูลหวัใจของเรา อย่าให้กระทบกระเทือนคนอื่น เรารักษาของเราเพ่ือ
ประโยชน์กบัเราเนาะ เอวงั 


