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ถาม : เร่ือง “ฝึกนัง่สมาธิ” 

กราบนมสัการหลวงพ่ออย่างสงู ลกูมีโอกาสรายงานการปฏิบตัิ และขอความ
เมตตาหลวงพ่อช่วยชีแ้นะด้วยค่ะ ในการปฏิบตัิที่ผ่านมารู้สึกว่าลกูเดินจงกรมได้ดกีว่า
นัง่สมาธิ ตอนเดินจงกรมจะก้าวเดิน ปกติแล้วใช้พทุโธก ากบัลมหายใจ มีสติอยู่กบัการ
เดินพอสมควร ช่วงทีเ่ดินเห็นความคิดแว็บออกก็กลบัมาพทุโธใหม่ ใจไม่เคร่งเครียด
วุ่นวายอะไร แต่ส าหรับการนัง่สมาธิยงัลุ่มๆ ดอนๆ อยู่ ลกูจึงอยากกราบขอเมตตาหลวง
พ่อช่วยชีแ้นะในการนัง่สมาธินีมี้ส่วนที่ลกูควรแก้ไขอยา่งไรเจ้าคะ 

๑. ตอนนัง่สมาธิ ลกูฝึกพทุโธกบัลมหายใจ พยายามตัง้สติอยู่กบัพทุโธ บางครัง้
รู้สึกว่าเพ่งไปก็ค่อยผ่อน บางครัง้มีความคิดเยอะก็บริกรรมพทุโธๆ ไวๆ จนบางทเีหลือ
แต่โธๆๆ แต่ก็ยงัเห็นความคิดแว็บออก เหมือนที่ยิ่งพยายามนึกพทุโธก็ยงัมีความคิดโผล่ 
แล้วก็ยือ้อยู่อย่างนัน้ ใจเลยไม่ค่อยสงบเจ้าค่ะ 

๒. มีครัง้หนึ่งนัง่สมาธิบริกรรมพทุโธ แต่ไม่สงบ ยือ้อยู่นาน สดุท้ายก็ออกจาก
การนัง่สมาธิ ตอนพกัก็เลยเปิดฟังเทศน์ มีเสยีงหลวงพ่อเทศน์ว่า “เราทกุคนก็มีกิเลสปน
อยู่ ไม่มีใครที่จะปฏิบตัิได้ถกูต้องตัง้แต่เร่ิมต้น อยากได้ส้มก็ต้องยอมรับเปลือกส้ม แล้ว
เราก็ค่อยลอกเอาเปลือกส้มออกไปเร่ือยๆ” 

ลกูเลยถึงบางอ้อว่า ตอนที่ตนเองนัง่สมาธิแล้วใจฟุ้งออกไปคิด และพยายามนึก
พทุโธ ลึกๆ แล้วเรามีความไม่ชอบในความฟุ้งนัน้ โดยลืมไปว่าเรากบักเิลสก็อยู่เป็นเนือ้
เดียวกนั การที่ใจฟุ้งออกไปคิด มนัก็เป็นเร่ืองธรรมดาของคนที่ยงัมีกิเลส จะไปหาความ
ดีพร้อมในการปฏิบตัิจะเป็นไปได้อย่างไร ก็ต้องค่อยท าไป ขดัเกลาไปเร่ือยๆ พอนึกได้
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อย่างนัน้ก็เลยลองกลบัมานัง่สมาธิอีกครัง้ รู้สึกว่าเบาขึน้เพราะใจยอมรับในความ
บกพร่องของตวัเอง พอจะท าความสงบได้ง่ายขึน้เจ้าค่ะ 

๓. เม่ือวานลกูลองนัง่สมาธิโดยดลูมหายใจและระลึกรู้พทุโธเบาๆ เพ่ือเป็นหลกั
ให้ใจเกาะไว้ พอมีความคิดแว็บก็ตดัออก กลบัมาอยู่กบัพทุโธใหม่ รู้สึกว่าท าแบบนีใ้จ
มนัสงบง่ายขึน้ แต่สมาธิไม่ลงลึก ยงัมีความรู้สึกตวัอยู่ ระหว่างนัง่รู้สึกถึงเวทนาที่ขา นัง่
ได้ค่อนชัว่โมง ลมหายใจก็เร่ิมแรงขึน้ กเ็ลยถอนออกมา กราบขอบพระคณุหลวงพ่อด้วย 

ตอบ : เขาถามเนาะ เร่ืองสมาธิ การนัง่สมาธิ คนต้องมีสติมีปัญญาพอสมควร 
มีสติมีปัญญาพอสมควร เวลาคนท างานๆ คนท างานสิ่งใด คนท างานกรรมกรแบกหาม
เขาก็ท าไปอย่างหนึง่ ผู้บริหารเขาท าไปอย่างหนึง่ นกัวิชาการก็ท าไปอย่างหนึง่ เวลา
คนท างานตามแต่วิชาชีพของคน คนมีวิชาชีพมีความรู้เขาถึงจะมีโอกาสได้ท างาน
เฉพาะต าแหน่งนัน้ 

ไอ้นี่ก็เหมือนกนั เราเกิดมาเป็นมนษุย์ เราต้องมีหน้าที่การงานเป็นธรรมดา 
คนเราเกิดมาต้องมีงานท า ไม่มีงานท า เราจะเอาอะไรมาเลีย้งชีพ การเลีย้งชีพ เราก็
ขวนขวายของเราไง นัน่มนัก็เป็นงานอยู่แล้วใช่ไหม เป็นงานอยู่แล้ว เราก็เหน็ว่างานนัน้
เป็นงานความส าคญั เพราะงานนัน้ท าให้เรามีชีวิต ท าอย่างนัน้ท าให้เราสขุสบาย เราก็
เพลิดเพลินในงานนัน้ 

แต่เวลาทกุข์เวลายากขึน้มาแล้วมนัก็คิดไง เวลาคิดขึน้มา ท ามาแล้ว เวลามนั
ทกุข์ๆ ยากๆ ก็ทกุข์อยู่อย่างนัน้น่ะ แต่ถ้ามนัประสบความส าเร็จ มนัประสบความส าเร็จ
ชัว่คราวเท่านัน้ เดี๋ยวมนักก็ลบัไปทกุข์อีก 

ถ้าคนมีสติปัญญา มีความคิดแล้ว มนัถึงจะพยายามจะหาที่พึ่ง ถ้าคนหาที่พึ่งก็
มาหดัภาวนา ถ้ามาหดัภาวนา ว่าท าไมต้องฝึกสมาธิ ท าไมต้องนัง่สมาธิ 

เพราะคนจะพดูอย่างนีท้ัง้นัน้นะ “เกิดมาก็ยุง่พอแรงอยู่แล้ว หน้าที่การงานก็
มากมายมหาศาลอยู่แล้ว ยงัจะต้องมาหาอะไรให้มนัเพ่ิมความล าบากมากขึน้ไปอีก” 
นัน่ความคิดของเขา ถ้าความคิดของเขา เพราะความคิดอย่างนัน้ความคิดแบบคนด้อย
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ปัญญา คนด้อยปัญญาก็คิดว่าสิ่งที่ท าอยู่นัน่เป็นงานของตวั ตวัเองจะได้ประโยชน์ กลบั
ไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้อะไรเลยเพราะมนัเป็นงานประจ าโลก งานประจ าธาตขุนัธ์ 

แต่เวลาถ้าเรามีสติมีปัญญา เราจะมาฝึกหดันัง่สมาธิ เราฝึกหดัใช้ปัญญาของ
เรา อนันัน้จะเป็นงานของเรานะ จะเป็นงานของเรา เป็นบุญกุศลของเรา เป็นการรู้แจ้ง
ภายในใจของเรา แต่มนัไม่อยากท า เพราะมนับอกว่ามนัไม่เห็นได้อะไรเลย ไม่เหน็ได้สิ่ง
ที่ว่าสงัคมเขานบัหน้าถือตาเลย แต่ถ้าไปท าอย่างนัน้แล้วมนัจะประสบความส าเร็จ...ไอ้
นัน่สงัคมนบัหน้าถือตา กิเลสมนัพอใจ เพราะมนัพอใจมนัก็ท าอย่างนัน้ 

ว่าท าไมต้องนัง่สมาธิ 

การนัง่สมาธิมนัก็เหมือนคนเจ็บไข้ได้ป่วยมนัต้องการยา ต้องการหายจากความ
เจ็บไข้ได้ป่วยนัน้ นี่ก็เหมือนกนั เราป่วยใจนะ เราป่วยใจเพราะหวัใจมนัมีกิเลส พอหวัใจ
มีกิเลส มนัมีความสงสยัตลอดไป จะให้มัง่มีศรีสขุขนาดไหนมนัมีความทกุข์เจือปนมา
ตลอด มนัมีความทกุข์ละเอียดเจือปนอยู่นัน่น่ะ แตถ้่ามนัปล่อยออกมาเต็มที่มนัก็เป็น
ความทกุข์หยาบๆ ที่เราไม่มีทางออกเลย 

แต่เราจะเจริญงอกงาม เราจะสงูส่งขนาดไหน มนัมีอวิชชาอยู่ในใจ มนัมีความ
เศร้าหมองซ่อนอยู่ในใจนัน้ตลอดไป แต่กิเลสมนัไม่ให้เห็นตวัมนัไง เราก็เพลิดเพลินกบั
ชีวิต เพลิดเพลินกบัความเป็นไปของโลก เพลิดเพลินไปอย่างนัน้ พอเพลิดเพลินอย่าง
นัน้ไป พอชราคร ่าคร่าขึน้มาค่อยคิดได้ พอจะมาคิดได้ก็ชราคร ่าคร่าแล้ว แต่เวลาที่ยงั
กระฉับกระเฉง ยงัพอท าสิ่งใดจะเป็นประโยชน์ เป็นเนือ้เป็นน า้ได้ มนัไม่ท าหรอก มนั
เพลิดเพลินกบัชีวิตของมนัไป นัน่เพราะว่ากิเลสมนับงัตามนัก็เลยท าให้คิดได้อย่างนัน้ 

ฉะนัน้บอกว่า ท าไมต้องนัง่สมาธิ ท าไมเราต้องมานัง่สมาธิ ท าไมเราต้องมา
เดือดร้อน 

มนัไม่ใช่เดือดร้อน นี่แหละอตัตสมบตัิ สมบตัิประจ าหวัใจ สมบตัิของเรา สมบตัิ
จริงๆ ถ้าสมบตัิจริงๆ ฉะนัน้ พอสมบตัิจริงๆ ขึน้มา เวลาองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธ
เจ้ารือ้ค้นขึน้มา เวลาได้คณุธรรมในหวัใจขึน้มา ค าว่า “วิมตุติสขุ” มนัต้องมีความสุข
ก่อน 
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พอมนัเกิดศีล สมาธิ ปัญญา เกิดปัญญาขึน้มาช าระล้างกิเลส มนัส ารอกมนัคาย
ไป หนึ่ง โรคร้ายมนัหายไป อวิชชามนัโดนท าลายไป พอโดนท าลายไปมนัก็เป็นวิมตุติ
สขุ มนัก็มีความสขุของมนั ความสขุอนันีเ้ป็นความสขุคงที่ ความสขุที่ไม่แปรปรวน 
ความสขุที่โลกเขาหาไม่ได้ 

แต่ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหาได้ในหัวใจของสัตว์
โลก หาได้ในหัวใจของเราน่ี หาได้ที่ล้มลกุคลุกคลาน หาได้คนที่ว่าโง่ๆ เซ่อๆ 
ที่ว่าท าอะไรก็ไม่เคยประสบความส าเร็จเสียที ท าสิ่งใดก็ล้มลุกคลุกคลานมา
ตลอด ถ้ามีสติปัญญามันกลับมาท างานในหัวใจ ถ้ามันส าเร็จขึน้มา จากหัวใจที่
โง่ๆ เซ่อๆ น่ีแหละถ้ามันท าได้ ท าได้นะ มันท าได้เพราะมันเป็นปัญญา เป็น
ภาวนามยปัญญา ปัญญาเกิดจากใจ ปัญญาความเป็นจริง 

ฉะนัน้ ความเป็นจริง อนันัน้คือเป้าหมายของเรา เป้าหมายของคนที่มีสติปัญญา
ที่พยายามจะหาหลกัใจ จะหาความจริงในชีวิตของเราไง ถ้าหาความจริงในชีวิตของเรา 
เราถึงจะมีความใฝ่ฝัน มีการจะมาประพฤติปฏิบตั ิ

ทีนีพ้อประพฤติปฏิบตัิขึน้มา ถ้าคนมีสติปัญญาแล้วมนัก็จะแบ่งเวลาแล้ว แบ่ง
เวลาว่าเราจะต้องท างานมากน้อยแค่ไหน แล้วเราจะเจียดเวลาไปเม่ือไหร่ แต่เวลาคน
ทกุข์คนจนมนัไม่มีเวลา ท างานทัง้วนัยงัไม่พอกิน แล้วจะเอาอะไรมาเป็นเวลา 

ขณะท างานนัน่นะ่ มนัก็ภาวนาได้ ขณะท างาน เห็นไหม ถ้าเราปล่อยหวัใจเรา
เร่ร่อนเกินไป เวลาท างาน ท างานด้วยความทกุข์ยากมากนะ 

แต่ถ้าเรามีสติปัญญา เราท างาน เราภาวนาของเราไปด้วย คือก าหนดพทุโธไป
ด้วย เพ่ือจะให้มนัมีความผ่อนคลาย เราจะบอกว่า ให้มนัผ่อนคลายความยึดมัน่ถือมัน่
กบัชีวิตนี ้มนัก็ยงัพอทนไง มนัพอทนกบัจิตใจมนัพอผ่อนคลาย แล้วก็ต้องท าหน้าที่การ
งานไป เพราะเราทกุข์เรายาก เราต้องหาปัจจยัเคร่ืองอาศยัมาด ารงชีวิตของเราไง นัน่
พดูถึงว่าเวลาเราจะแบ่งเวลา เราต้องแบ่งเวลานะ แบ่งเวลามาประพฤติปฏิบตัิ แล้ว
เวลาเราใช้มนั เราปล่อยให้เวลาผดัวนัประกนัพรุ่ง ให้เวลามนัเสียไป 

ฉะนัน้ เราท าไมจะต้องมานัง่สมาธิ 
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การนัง่สมาธิคือเราจะหาข้อเทจ็จริง หาสจัจะความจริงในชีวิตของเรา ในชีวิต
ของเรา ชีวิตนีมี้การพลดัพรากเป็นที่สดุ ชีวิตนีเ้วลาอายขุยัมนัเพ่ิมมากขึน้ๆ ตวัเลขที่
ได้มาคือวนัเวลาที่เราเสยีไป แล้วข้างหน้าชีวิตเรามีการพลดัพราก มนัต้องไปพลดัพราก
ข้างหน้าแน่นอน ถ้าข้างหน้าแน่นอน ขณะที่เราแข็งแรงอยู่ ขณะที่ยงัมีสติปัญญาอยู่ เรา
จะมีสมบตัิอะไรติดตวัไป 

เวลาถ้าคนมีสติปัญญา ดสู ิ องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าจะไปปรินิพพาน
นะ เดินไปตลอดทาง เทศน์สอนไปตลอดทางเลย สอนนายจุนทะ ไปสอนหมู่บ้านนัน้ 
เทศน์สอนไปตลอดทาง จะไปตายนะ คนจะไปตาย คนืนีเ้ทศน์สอนไปตลอดทาง คือมนั
ไม่ตื่นเต้นไม่หวัน่ไหวอะไรเลยไง ไม่ได้ตกใจ ไม่ได้มีอะไรกระเทือนหวัใจเลย เทศน์ไป
ตลอดทาง จนไปวาระสดุท้าย เวลาพราหมณ์เขามาถามว่า “ศาสนาไหนก็ว่าประเสริฐๆ 
พระพทุธเจ้าว่าอย่างไร” 

“เธออย่าพดูมากไปเลย เวลาเราน้อย ศาสนาไหนไม่มีมรรค ศาสนานัน้ไม่มีผล 
ไม่ต้องพดูถึงศาสนาอ่ืน เธอบวชเลย แล้วภาวนาเลย” ให้พระอานนท์บวชให้คืนนัน้ แล้ว
ภาวนาคืนนัน้ แล้วเวลารับ มลัลกษัตริย์เอย เทวดาก็รบัเป็นชัน้เป็นตอน 

จะตายอยู่นะ เห็นไหม พดูถงึว่าคนมีหลกัมีเกณฑ์แล้ว ชีวิตมนัมีค่าทกุวินาที ทกุ
นาทีที่เป็นประโยชน์กบัโลก มนัไม่หวัน่ไหวไปกบัอย่างนัน้ 

นี่พดูถึงว่าอตัตสมบตัิที่เราหาแล้ว เวลาพดูถึงความตาย พดูถึงเราจะต้องพลดั
พราก มนัต้องพลดัพรากอยู่แล้ว แต่คนพลดัพรากไป พร้อมที่จะไป พร้อมที่มีสมบตัิ
พร้อมหมด กบัคนที่พลดัพรากไม่มีสิ่งใดไปเลย มนัตกใจไง 

ฉะนัน้ เวลาที่เรามาประพฤติปฏิบตัิขึน้มา เรามีสติมีปัญญา ถ้าจิตมนัสงบเข้ามา 
เราก็รู้ได้ ถ้าเรารู้ได้เพ่ือประโยชน์กบัเรา 

นี่พดูถึงว่า วนัหนึ่งกท็ าสมาธิ สองวนัก็ท าสมาธิ โอ๋ย! มนัจ าเป็นขนาดไหน งาน
การมนัล้นมืออยู่แล้ว จะท าอะไรอีก 

เพราะงานการล้นมืออยู่แล้วมนัถึงหลอกเอาเวลาของเราไปไง เอาชีวิตของเราไป
ไง แล้วเวลาตาย งานมนัจะล้นมือไหม ถ้าบอกงานมนัล้นมืออยู่แล้ว แหม! เรา
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รับผิดชอบมาก ก็อยู่ที่นี่ ไม่เปล่ียนสถานะเลย ไม่ตายเลย มนัเป็นไปไม่ได้ เวลามนัจะ
ตาย งานทกุอย่างก็ต้องวางไว้หมด 

ในธรรมะขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า เวลาคนจะตายนะ แม้แต่กษัตริย์
ต้องวางจอกทองค าไว้ คนทกุข์คนจน กะลามะพร้าว กะลาเอาไว้กินข้าวก็ต้องทิง้มนัไว้
ที่นี่ สมบตัิพสัถานที่เราหาไว้ ทิง้ไว้โลกนี ้แล้วดวงวิญญาณเดินไปด้วยกนั เพราะคนหมด
อายขุยัตายไปทัง้นัน้ คนจะมีสถานะสงูต ่าขนาดไหน ต้องทิง้สถานะไว้ในโลกนี ้ ทรัพย์
สมบตัิมีมากน้อยขนาดไหนก็จะทิง้ไว้ที่นี่ แล้วก็ตายไป จะติดตวัไปก็ความดีและความ
ชัว่นีเ้ท่านัน้ นี่ในธรรมะขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า 

ฉะนัน้ คนถ้ามีสติปัญญามนัคิดได้ หน้าที่การงานท าก็เท่านีแ้หละ ท าของเรา 
แล้วถ้ามีโอกาสนะ ฝึกหดัใจของตวั ถ้าเอาใจของเราไว้ในอ านาจของเราแล้ว ในชาติ
ปัจจุบนันีเ้ราก็ไม่ทกุขร้์อนรนจนเกินไป แล้วถ้าได้มรรคได้ผลนะ อนาคตนี่ไปได้เลย เรา
พร้อมที่จะเดินทาง นี่พดูถึงว่าท าไมต้องท าสมาธิ เราอยากท ากนั ฉะนัน้ ท าสมาธิแล้ว
มนัก็ยงัยุ่งยากอีก 

“๑. นัง่สมาธิ ตอนที่นัง่สมาธิก าหนดพทุโธ ลมหายใจ ตัง้สติอยู่ พทุโธๆ บางครัง้
ก็รู้สึกว่าเพ่งไปหรือผ่อนคลายไป บางครัง้ก็คิดว่าคิดเยอะไป บริกรรมพทุโธไวๆ จน
ละเอียด โธๆๆ เลย” 

การท าสมาธินะ การท าสมาธิเราพทุโธก็ได้ ธัมโมก็ได้ สงัโฆก็ได้ แต่เวลาส่วน
ใหญ่แล้วเรานัง่สมาธิ เราก าหนดพทุโธหรือธัมโม ท าบ่อยครัง้ ท าบ่อยครัง้มนัจะชินชา 
ถ้าชินชา เรากเ็ปล่ียนอบุาย มรณานสุติ ระลึกถงึความตายนะ 

เขาบอกว่าเขาคิดเยอะ 

คนคิดเยอะ มนัจริตนิสยั คนคิดเยอะ มนัแฉลบมนัจะแว็บตลอดเวลา ถึงถ้าเอา
ไม่อยู่นะ บอกว่าเอ็งต้องตายๆ พอบอกว่าเอ็งต้องตาย มนัไม่คิดเยอะ มนัปล่อยเลย ถ้า
มนับอกว่าเรายงัอยู่อีก ๑๐๐ ปี มนัคิดเยอะ มนัประมาทมนัก็คิดเยอะไง คิดเยอะไป
เร่ือย คิดแต่เร่ืองร้อยแปดพนัเก้า เพราะมนัคิดเยอะ ทีนีเ้ราคิดเยอะ เขาก็ให้มาคิดพทุโธ
ซะ 
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คนที่ฉลาด องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า ธรรมชาติของธาตรูุ้ ธาตรูุ้มนั
ส่งออกตลอด ถ้าส่งออกตลอด ท่านถึงให้ท าสมาธิ อย่าให้มนัส่งออกไป ส่งออกไปมนัไป
กว้านเอาฟืนเอาไฟมาทัง้นัน้น่ะ นี่สง่ออก ธรรมชาติของส่งออก ดสู ิคนสายตายาวไกลก็
เห็นภาพได้กว้าง คนสายตาสัน้มนัก็เห็นภาพได้คบัแคบ 

นี่ก็เหมือนกนั บอกจิตมนัส่งออก มนัคิดมาก มนัคิดไปไกล คิดไปร้อยแปด มนัก็
ไปกว้านเอาแต่ฟืนแต่ไฟมาเผาตวัเอง ถ้าเราบอกให้คิดพทุโธซะ เวลาเราท าหน้าที่การ
งานเราต้องใช้ปัญญา ใช้ความคิด เราก็คิดในหน้าที่การงาน เวลาเลิกงานแล้วเรา
ก าหนดพทุโธซะ ให้มนัคิดพทุโธไง เราสลบั สลบัเอาความรู้สึกเรามาอยู่กบัพทุโธๆ ถ้า
เราอยู่กบัพทุโธ สะสมความคิด สะสมพลงังานนัน้ไว้ ถ้าท าได้ มนัจะกลบัมาเป็นความ
สงบ นี่ท าสมาธิ 

ท าสมาธิคือรักษาใจ ท าสมาธิคือรักษาใจเราไว้ไม่ให้มันส่งออกไป
สะเปะสะปะ ไม่ให้กิเลสมนักระตุ้นแล้วมันคิดตามใจมัน มันจะไปกว้านเอาแต่
ใจของมัน เราระลึกพุทโธๆ เราระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ระลึก
พุทโธๆ ของเรา 

ถ้ามนัจะคิดเยอะก็คิดพทุธะ หายใจเข้านึกพทุ หายใจออกนึกโธ มนัเป็นวิตก 
วิจาร มนัเป็นวิตก วิจาร มนัเป็นองค์ของสมาธิ วิตก วิจาร ปีติ สขุ เอกคัคตารมณ์ มนั
เป็นองค์ของสมาธิ คือว่าครบองค์ประกอบ มนัก็จะเป็นสมาธิ ว่าอย่างนัน้ 

ทีนีเ้ราพทุโธ ถ้ามนัคิดเยอะ เราก็พยายามให้คิดถงึพทุโธ ถ้ามนัคิดเยอะเกินไป 
ถ้ามนัแบบว่าเอาไว้ไม่อยู่จริงๆ เราตัง้สติไว้ แล้วถ้ามนัมีความคิด ปล่อยให้มนัคิดไปเลย 
แล้วใช้ปัญญาตามไป ใช้สติตามไป ตามปัญญาไป ตามความคิดนีไ้ป ถ้าตามความคิด
นีไ้ปมนัก็เป็นปัญญาอบรมสมาธิ 

ความคิดนี ้ ความคิดถ้าเรามีสติปัญญา เรามีสต ิ เราดแูลรักษามนั มนัก็เป็น
ปัญญาอบรมสมาธิ มนัเป็นปัญญาอบรมสมาธิ แต่ถ้ามนัยงัไม่เป็นปัญญาอบรมสมาธิ 
มนัก็ยงัเป็นปัญญาโลกๆ มนัก็ยงัคิดอยู่อย่างนัน้น่ะ แต่ถ้าเราจะคิดตามไปเลยโดยที่เรา
ไม่มีหลกัมีเกณฑ์ มนัก็เป็นโลกไปเลย ส่งออกไปหมดเลย เราถึงว่าก าหนดพทุโธ 
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เราจะบอกว่า ก าหนดพทุโธหรือใช้ปัญญาอบรมสมาธิ มนัเป็นอบุาย มนัเป็น
อบุายเป็นวิธีการทีเ่ราจะพลิกแพลงการกระท าไม่ให้จ าเจ การจ าเจ การท าอย่างนัน้แล้ว
มนัท าให้เบื่อหน่าย ให้เกิดความตึงเครียด มนัไม่เป็นประโยชน์กบัเราขึน้มา 

การกระท า เพราะมีการกระท า ธรรมทัง้หลายมาแต่เหต ุ เพราะถ้าธรรมดาเวลา
เราคิดเยอะ เราคิดเร่ืองงาน มนัออกไปเร่ืองงาน มนัส่งออกไปเร่ืองงาน นัน่ก็ความคิด
เหมือนกนั มนัคิดเร่ืองโลก 

แต่เวลาความคิดเหมือนกนั ความคิดเหมือนกนั แต่เราคิดเร่ืองธรรม เร่ืองธรรม
คืออะไร เร่ืองธรรมกเ็ร่ืองความดีไง ความดี ความชัว่ เร่ืองบาป เร่ืองบุญ เร่ืองชีวิต เร่ือง
ประวตัิองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า ประวตัิของครูบาอาจารย์ของเรา ถ้าเราคิดเป็น
ธรรม เห็นไหม 

ถ้าคิดเป็นโลกียปัญญา คิดเป็นทางโลก เขาคิดเป็นหน้าที่การงาน คิดเป็นเร่ือง
ลาภสกัการะ โอ้โฮ! มนัชอบคิด เพราะมนัถือว่ามนัได้ประโยชน์ มนัเป็นประโยชน์ของ
กิเลส 

แต่คิดธรรม คิดธรรม คิดเร่ืองบุญเร่ืองบาป เร่ืองกุศลอกุศล เร่ืองต่างๆ เราคิด 
พอคิดแล้วสติตามไป นี่คือปัญญา นี่คิดทางธรรม พอคิดทางธรรม ถ้ามนัคิดถึงจบ มนั
จบได้ คิดจบ หมายความว่า บุญ บุญก็คือการกระท า ท าแล้วมนัได้บุญอย่างนัน้ๆๆ ไล่
ตามไปเลย แล้วผลของมนัล่ะ ถ้าสติมนัทนั มนัหยดุได้ หยดุได้มนัก็เป็นปัญญาอบรม
สมาธิ ถ้ามนัคิด มนัหยดุไม่ได้ มนัก็คิดทางโลก นี่ความคิด 

ทีนีค้รูบาอาจารย์ท่านถึงบอกว่า ปัญญาอบรมสมาธิส่วนใหญ่แล้วต้องมี
สติปัญญาพอสมควรถึงท าได้ประโยชน์ ถ้าไม่มีสติปัญญามนัส่งออกหมด มนัจะคิดเป็น
โลกไปไง 

ฉะนัน้ เรามาพทุโธ ถึงบอกหายใจเข้านกึพทุ หายใจออกนึกโธ มนัเป็นพทุธานุ
สต ิ มนัเป็นก าปัน้ทบุดิน มนัเป็นเร่ืองท างานบนดิน มนัชดัๆ เราก าหนดพทุโธไปชดัเจน 
หายใจเข้านกึพทุ หายใจออกนึกโธ 
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ถ้าพอมนัมีก าลงั มีก าลงัหมายถึงว่ามนัปล่อย มนัมีก าลงัแล้วมนัว่างๆ ทกุคนจะ
ถามว่าอนันีเ้ป็นสมาธิหรือยงั นี่เป็นสมาธิหรือยงั ถ้ามนัปล่อยแล้วใช้ปัญญาอบรมสมาธิ 
มนัไตร่ตรองไป มนัอะไรไป มนัท างานได้ไง นี่มนัเป็นอบุาย มนัเป็นอบุายให้นกัปฏิบตัิ
มนัมีช่องทางไป ไม่ใช่อัน้ตู้ ท าไปมีแต่ตึงเครียด ท าไปมีแต่ความทกุข์ ท าไปล้มลกุ
คลกุคลาน 

ไอ้กรณีนีม้นัเป็นกรณีของจริตนิสยั จริตนิสยั โทสจริต โมหจริต โลภจริต จริต
นิสยัของคน คนเป็นคนขีว้ิตก คนขีห้ลง ท าอะไรผิดพลาด มนัเป็นเร่ืองค าว่า “ขี ้ๆ ” ไม่ดี
สกัอย่างเลย แต่มนัเป็นจริตนิสยั มนัเป็นจริต จริตมนัอยู่ที่ไหน มนัอยู่ที่จิต พฤติกรรม
เป็นแบบนัน้น่ะ 

เวลาคนอ่ืนสัง่สอนบอกถึงความผิดพลาด รู้หมดแหละ แต่มนัก็ยงัท าอยู่อย่าง
นัน้น่ะ นี่มนัเป็นจริต มนัเป็นจริตมนันอนเนื่องมากบัใจ นอนเนื่องมากบัความคิด ฉะนัน้ 
เราถึงต้องมีอบุาย 

นี่พดูถึงคนใฝ่ดี คนใฝ่ดี คนอยากปฏิบตัิ เขาถามเร่ืองท าสมาธิไง แล้วเขาคิด
เยอะ พทุโธไม่ค่อยได้ พทุโธแล้วไม่ค่อยอยู่ 

เวลาคิดเยอะ เรากลบัมาพทุโธ พทุโธแล้วก็เราไปใช้ความคิด ใช้สติปัญญาไปให้
มนัเป็นปัญญาอบรมสมาธิ แล้วถ้ามนัท าได้ เขาบอกว่า ถ้ามนัคิดเยอะแล้วกลบัมา
พทุโธๆ ไวๆ แล้วพยายามจะให้นึกพทุโธให้ความคิดมันโผล่ 

ถ้ามนัแฉลบ มนัโผล่มาเป็นแบบนี ้แต่ถ้าเราใช้พทุโธก าหนด ถ้ามนัยงัโผล่อยู่ ท า
ได้ก็ได้ ท าไม่ได้ เราก็กลบัมาใช้ปัญญาอบรมสมาธิ ท าอยู่อย่างนี ้

“๒. มีครัง้หนึ่งที่นัง่สมาธิไป บริกรรมพทุโธไปแล้วมนัยือ้กนัอยู่นาน มนัไม่ลง” 

พอมนัไม่ลง กรณีนีก้รณีที่ว่า แล้วเขาเลยออกจากสมาธิแล้วไปฟังเทศน์ พอไป
ฟังเทศน์ ไปฟังเทศน์หลวงพ่อ หลวงพ่อให้ยอมรับว่าถ้าเราอยากได้ผลไม้ ส้ม เราต้องซือ้
ส้มมา มนัมีทัง้เปลือกส้ม ไม่ใช่น า้ผลไม้คัน้ นัน่มนัก็ยงัมีกล่องอยู่ดี มนัต้องมีบรรจภุณัฑ์
มา เอาสิ่งนัน้มา 
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นี่ก็เหมือนกนั ถ้าคิดอย่างนัน้ป๊ับ พอเขาคิดได้ ค าว่า “คิดได้” มนัไม่มีความสงสยั 
พอคิดได้ กลบัมานัง่สมาธิได้ง่ายขึน้ แต่ก่อนหน้านัน้เราด้วยความไม่มีปัญญาไง มนั
แบบว่าเราจ ามาเป็นสญัญา บอกว่าให้พทุโธ เราก็พทุโธตามนัน้ พอพทุโธตามนัน้ เวลา
มนัแฉลบหรือว่ามนัแลบ ความคิดมนัแลบไปเร่ืองอ่ืน มนัก็แลบไป แต่เวลาออกมาฟัง
เทศน์หลวงพ่อ หลวงพ่อพดูถึงส้ม เปลือกส้ม เราซือ้ส้มมามีส้ม เวลาเราจะกิน เราต้อง
ปอกเปลือกส้ม ความคิดมนัก็เหมือนเปลือก ความคิดก็เหมือนเปลือก ความรู้สึกมนัก็
เหมือนเนือ้ส้ม แล้วเปลือกกบัเนือ้มนัอยู่ด้วยกนั ความรู้สึกกบัความคิด ความคิดมนั
กระชากไป แล้วก็ท าอย่างนัน้ พอมาคิดได้ ความคิดได้ 

ถ้าคิดได้มนัก็เป็นปัจจุบนัอยู่พกัหนึ่ง ฉะนัน้ มนัมีเจริญแล้วเสื่อม ค าว่า “เจริญ
แล้วเสื่อม” เวลาคิดได้สดๆ ร้อนๆ มนัก็ชดัเจน แต่พอนานไปๆ มนัก็ชินชา พอชินชา มนัก็
จะเข้าร่องรอยนัน้อีก ถ้าเข้าร่องรอยนัน้อีก มนัก็ต้องมีปัญญาอย่างนีบ้่อยๆ 

ปัญญาเกิดหนหนึง่มนัใช้ในปัจจุบนันีท้ี่วา่มนัสดชื่น มนัแจ่มแจ้งแล้วหนหนึง่ 
แล้วยงัเอามาใช้ได้ต่อเนื่อง แต่พอใช้ไปแล้วมนัก็จะจดืจะจางไปเร่ือยๆ จืดจางไปเร่ือยๆ 
กิเลสมนัก็หนาขึน้ มนัก็พลิกแพลงไปอย่างนี ้

นี่พดูถึงว่า เวลาเขาบอกว่าครัง้แรกเขาท าผิดพลาด มนัคิดเยอะ พอครัง้ที่ ๒ ท า
แล้วมนัดือ้ มนัท าแล้วมนัท าไม่ได้ มนัยืดเยือ้ แต่พอมาฟังเทศน์หลวงพ่อ พอมีความ
เข้าใจแล้ว พอนึกได้ พอมนัสะเทือนใจแล้วมนันึกได้ พอนึกได้ กลบัมานัง่สมาธิ มนัดีขึน้ 
รู้สึกมนัเบาขึน้ รู้สึกว่าใจมนัยอมรับ 

ใจมนัยอมรับความบกพร่อง นัง่สมาธิตวัเอียงไปทางนู้น ลมหายใจมนัแรงไป มนั
เบาไป เห็นไหม ยอมรับ มนัเป็นอย่างนี ้ เราไม่ได้นัง่สมาธิเอาท่านัง่สมาธิไปประกวดกนั 
เราไม่ได้นัง่สมาธิให้ลมหายใจนีส้ม ่าเสมอ เราไม่ได้นัง่สมาธิเพ่ือเป็นหุ่นยนต์ เรานัง่
สมาธิเพ่ือเอาจิตสงบ 

การท าทกุๆ กริิยา เราต้องการความสขุความสงบของใจ มนัจะเป็นไปอย่างไรให้
มนัเป็นไปเถอะ ขอให้ใจมนัสงบ มนัจะเป็นอย่างไรกแ็ล้วแต่ ขอให้มนัสงบระงบัเข้ามา 
เราต้องการแค่นี ้แล้วถ้ามนัต้องการแค่นีแ้ล้ว พอฝึกเป็นสมาธิแล้วมนัมีความสขุ ถ้าเป็น
สมาธิแล้วมีความสขุ แล้วถ้าเป็นสมาธิแล้ว พอมีความสขุแล้วเราค่อยขึน้สู่วิปัสสนา 
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ฝึกหดัใช้ปัญญา ค าว่า “ปัญญาอบรมสมาธิๆ” ปัญญาอบรมสมาธิมนัเป็น
ปัญญาโดยสามญัส านึก ปัญญาอบรมสมาธิของคน แต่ถ้ามนัสงบแล้ว จิตมนัสงบ 
โอ้โฮ! เฮ้ย! มนัเป็นอย่างนีห้รือ แล้วเดี๋ยวมนัก็คิดอีกแล้ว ใหม่ๆ ก็ไม่เท่าทนั พอเราท า
บ่อยครัง้จนช านาญ มนัทนัแล้วนะ พอทนั เห็นจิตเห็นอาการของจิต จิตเห็นมนัเสวย 
เห็นความคิด มนัจบัความคิดได้ พอจบัความคิด โอ้โฮ! 

พอจบัความคิดได้ ทีนีม้นัใช้ปัญญาแยกแยะไป มนัจะเป็นวิปัสสนาแล้ว มนัจะ
เป็นเองเลยล่ะ มนัจะพฒันา มนัจะชดัเจน แล้วมนัชดัเจนขึน้มาแล้วมนัทึ่ง เพราะอะไร 
เพราะเรียนมาจนหวัแทบผ ุเรียนมาจนหวัแทบระเบิด ไม่เคยรู้เคยเห็นอย่างนี ้

ไอ้นัน่มนัเป็นทฤษฎีทัง้หมด ไอ้ที่เรียนมา ฟังมา จ ามา มนัสมบตัิของครูบา
อาจารย์ เรียนมากเ็ป็นความรู้ของเรา แต่มนัไม่เห็นจริงสกัที เหมือนอาหาร เห็นแต่
เมนอูาหาร ไม่เคยได้แตะลิน้เลย วนัใดได้เอาแกงส้ม แกงเผ็ด แกงจืดแตะลิน้ อือ้หืม! 
อ๋อ! รสชาติเป็นอย่างนีเ้อง 

เห็นแต่เมนมูนัน่ะ อู้ฮู! นู่นก็ดี นี่ก็ดี โอ้โฮ! ห้าดาว สิบดาว แต่ไม่เคยได้แตะถึงลิน้
เลย พอจิตมนัสงบ จิตสงบ เห็นไหม ลิน้ ลิน้เกิดแล้ว แล้วเห็นอาการ มนัได้แตะรสชาต ิ
โอ๋ย! มนัแปลกประหลาดมหศัจรรย์ นี่ภาคปฏิบตั ิ

“นัง่สมาธิท าไม ท าความสงบกนัท าไม ท าท าไม” เวลาท าความสงบ ทกุคนว่า 
“ท าไมต้องไปท า ท าเพ่ือประโยชน์อะไร พระพทุธเจ้าสอนศาสนาแห่งปัญญา ก็ใช้
ปัญญาไปเลย ปัญญาที่ใช้ ใช้ปัญญาไปเลย”...เมนอูาหารทัง้นัน้น่ะ ไม่มีแกงจืด ควนั
กรุ่นๆ ไม่เคยเห็น แกงเผ็ดที่มนัเตะจมกูนี่ไม่เคยได้เห็นเลย เห็นแต่รูปๆ 

ท าความสงบของใจ ท าความสงบของใจนัน่น่ะลิน้ ภวาสวะ ภพ เรา จิต ผู้เวียน
ว่ายตายเกิด ปฏิสนธิจิต ตวันีส้ าคญั ยากดีมีจนกค็นเหมือนกนั ยากดีมีจนนะ คน
เหมือนกนั คนเท่ากนั แต่คนไม่เหมือนกนั คนไม่เท่ากนัเพราะจิตคิดไมเ่หมือนกนั 

น่ีก็เหมือนกัน เหมือนกัน แต่ไม่เคยท าความสงบของใจเลย ถ้าวันไหน
จิตมันสงบเข้ามา เห็นไหม คนเหมือนกันด้วย แล้วเป็นกัลยาณปุถุชนด้วย แล้ว
กัลยาณปุถุชนเห็น จิตเห็นอาการของจิตนีส้ าคัญมาก ถ้าจิตเห็นอาการของจิต 
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พอเห็นน่ะมันได้แตะ แตะลิน้ โอ้โฮ! มันได้รส รสมันตื่นเต้น เพราะมันไม่เคยกิน 
ไม่เคยได้สัมผัสเลย พอสัมผัส ปัจจัตตัง สันทิฏฐิโก รู้จ าเพาะตน จิตดวงนีรู้้ไง 

เวลาพระสมยัพทุธกาลไปเฝา้องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า “ใครทรมานมา 
ใครทรมานมา” ทรมานก็คือจิตนัน่ไง ใครทรมานคือใครสอนมา ใครชกัน ามา เวลาสมยั
พทุธกาล ครูบาอาจารย์องค์ไหนก็แล้วแต่ ไปฝึกฝนลกูศิษย์ได้มา พอได้คณุธรรมจะพา
ไปกราบองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า ทกุคนจะพาไปกราบองค์สมเด็จพระสมัมาสมั
พทุธเจ้า 

ลกูศิษย์ขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าไปเทศนาว่าการ ไปได้ลกูศิษย์มา 
พอถึงคราวแล้วจะพาไปกราบองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า จะพาไปกราบองค์
สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า 

องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าถามเลย “สอนอย่างไร ท าอย่างไร” นี่ความจริง
ไง ภาคปฏิบตัจิะเป็นความจริงอย่างนี ้

นี่พดูถึงว่า ถ้าเราพอนึกได้ ใจมนัยอมรับ นัง่สมาธิก็ง่ายขึน้ เบาขึน้ ดีขึน้ 

ดีขึน้ มนัได้ทีหนึ่ง ปัญญาเกิดขึน้หนหนึ่ง ปัญญาของเราเกิดขึน้ นี่เกิดจากฟัง
เทศน์นะ ฟังเทศน์มนัเป็นประเด็น เป็นตวัจุดประเดน็ แล้วปัญญาเรามนัก็คิดต่อเนื่อง 
พอคิดต่อเนื่องขึน้มา 

“ตอนนัง่สมาธิก็ฟุ้งออกไปคิด และพยายามนึกพทุโธลึกๆ ก็ไม่สามารถให้มนั
หยดุความฟุ้งได้ โดยลืมไปว่าเรากบักิเลสเป็นเนือ้เดียวกนั” 

การที่ใจฟุ้งออกไป คิดไป นี่เป็นเร่ืองธรรมดา ธรรมดาของคนมีกิเลส จะไปหา
ความดีพร้อมจากการประพฤติปฏิบตัิและจะเป็นไปได้อย่างไร 

ก็ต้องค่อยท าค่อยไปสิ ค่อยขดัเกลาไปเร่ือยๆ สิ เห็นไหม เวลาปัญญามนัเกดิ 
มนัสอน ปัญญาเราเกิดเอง มนัก็สอนตวัเราเองด้วย มนัเป็นไปได้อย่างไรที่ท าแล้วมนัจะ
ประสบความส าเร็จไปทัง้หมด มนัก็ต้องท าอย่างนี ้ท าความจริงไป เห็นไหม มนัก็ไม่ร้อน 
มนัก็ไม่ร้อนรน มนัก็ไม่ฟุ้งซ่าน มนักเ็ต็มใจตัง้ใจท า ท าตรงนี ้นบัหนึ่ง ยงัเป็นหลกัหน่วย
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อยู่ ก็นบัหนึ่งอยู่ไป แล้วถ้าเป็นเลขคู่ก็ ๑๑ ๑๒ มนัจะเพ่ิมมากขึน้ไป เรายงันบัหลกั
หน่วยอยู่ เราก็นบัของเราไป มนัจ าเป็น พอมนัได้ขึน้มามนัก็เป็นประโยชน์ นี่พดูถึงการ
นัง่สมาธิ 

“๓. เม่ือวานลกูนัง่สมาธิดลูมหายใจและนึกพทุโธเบาๆ เพ่ือเป็นหลกัใจเกาะไว้ 
พอมีความคิดแว็บที่จะตดัออกก็กลบัมาสู่พทุโธใหม่ รู้สึกว่าท าแบบนีแ้ล้วใจสงบง่ายขึน้ 
แต่สมาธิไม่ลึก ยงัมีความรู้สึกตวัอยู่ ระหว่างนัง่รู้สกึเวทนาที่ขา นัง่ไม่ถึงชัว่โมง ลม
หายใจก็เร่ิมแรงขึน้ก็เลยถอนออกมา” 

ฉะนัน้ เวลาถ้ามนัดีขึน้ นัง่สมาธิดีขึน้ พอสมาธิมนัดีขึน้ คือนัง่แล้ว จิตมนัสงบ
แล้วฝึกหดัใช้ปัญญา ใช้ปัญญา ปัญญานีฝึ้กหดัใช้ได้ตลอดไป แต่เราฝึกหดัใช้ปัญญา 
เราต้องมีสติรับรู้ว่าตอนนีเ้ราฝึกหดัใช้ปัญญา ปัญญาต้องฝึกหดันะ 

เด็กโตมา เราฝึกหดัให้ท างาน ไม่ท างานมนัก็โต แต่โตไปด้วยท างานไม่เป็น แต่
ถ้าเราฝึกหดัมาตัง้แตเ่ด็ก เด็กมนัโตขึน้ด้วย แล้วฝึกหดัให้มนัท างานด้วย พอโตขึน้ไป มนั
มีความคล่องตวัดีกว่าคนอ่ืน 

จิตก็เหมือนกนั ถ้าจิตมนัสงบแล้ว จิตไม่สงบมนักฟุ้็งซ่าน จิตไม่สงบมนัมีแต่
ความทกุข์ความยาก 

แล้วท าไมต้องนัง่สมาธิ 

มนักระเสือกกระสนแล้วมนัต่อต้านไปตลอด แต่พอเรานัง่สมาธิไป พอจิตมนัมี
ประเด็น ได้ฟังเทศน์ขึน้มาแล้ว พอมนัเข้าใจได้ มนัยอมรับ พอมนัยอมรับ มนัท าได้ดีขึน้ 
มนัพฒันาดีขึน้ พอจิตมนัสงบแล้วก็ฝึกหดัใช้ปัญญา 

ปัญญานีเ้ราฝึกหดั หลวงตาใช้ค าว่า “วิปัสสนาอ่อนๆ” คือฝึกหดัใช้ปัญญา 
ปัญญาคิดค้นสิ่งใดก็ได้ 

นกัวิทยาศาสตร์เขาอยากทดสอบอะไร เขาจะค้นคว้าสิ่งใด เร่ืองที่
นกัวิทยาศาสตร์ที่เขาพิสจูนไ์ด้หลายๆ เร่ืองเลย เป็นเร่ืองบงัเอิญทัง้นัน้เลย เป็นเร่ือง
บงัเอิญ ไม่ได้ทดสอบเร่ืองนีห้รอก ท าเร่ืองอ่ืน แต่มนัมาได้อีกเร่ืองหนึง่ นกัวิทยาศาสตร์ที่
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เขาค้นคว้า สิ่งที่นกัวิทยาศาสตร์ค้นคว้ามาหลายเร่ืองมากที่ไม่ได้ตัง้ใจวิจัยเร่ืองนี ้ วิจยั
เร่ืองอ่ืน แต่มนัมาได้เร่ืองนี ้

นี่ก็เหมือนกนั เราท าของเรา เราท าความสงบของใจเราเข้ามา พอปัญญามนัเกิด 
เราใช้ปัญญาของเราไป เราฝึกหดั เราใช้ปัญญาของเราไป ปัญญาที่มนัเกิดขึน้มนัจะมี
ประเด็น มนัจะมีปัญญา มนัจะท าให้ปัญญาเรากว้างขวางไป มนัจะก้าวหน้าไป มนัจะดี
ของเราไปตลอด ดีของเราไปเร่ือยๆ มนัเป็นประโยชนก์บัเรา ถ้ามนัเป็นประโยชนก์บัเรา 
มนัก็เป็นประโยชน์กบัเรา ถ้าเป็นประโยชนก์บัเรา นีก่ารฝึกหดัใช้ปัญญา ถ้าการฝึกหดั
ใช้ปัญญา เราต้องใช้ไป 

ถ้ามนัแว็บออกไป มนัแว็บออกไป มนัแว็บออกไปด้วยก าลงั ไม่เป็นประโยชน์ แต่
ถ้าเรามีสติแล้วใช้ปัญญามนัคิดไป เวลาเราใช้ปัญญา ปัญญามนัคิด มนัคิดไปเลย สติ
เราตามไป นี่มนัเป็นประโยชน์ แต่ถ้ามนัแว็บไป มนัไม่เป็นประโยชน์ เราถงึต้องรัง้ไว้ๆ 

บางอย่างที่กิเลสมนัจะสวมรอยบงัเงาอ้างว่าเป็นธรรมะ แล้วมนัแสดงตวัก่อน 
อย่างนีเ้ราไม่เอา แต่ถ้าเราตัง้สติแล้วเราร าพึง เราร าพึง เราใช้ปัญญาไป น้อมไปทาง
ปัญญา ถ้ามนัเกิดขึน้ เราเหยียบคนัเร่งเลย นี่มนัจะเป็นประโยชน์กบัเรา ถ้าเป็น
ประโยชน์กบัเรา ฝึกหดัใช้ปัญญา ถ้าจิตสงบแล้วฝึกหดัใช้ปัญญา 

แล้วพอใช้ปัญญา ถ้าปัญญามนัเจริญก้าวหน้า เราก็ใช้ปัญญาเราไป ถ้าปัญญา
มนัสะดดุแล้ว กลบัมาพทุโธ ฝึกหดัท าอย่างนี ้ฝึกหดัของเราบ่อยครัง้เข้า ฝึกหดัของเราๆ 
มนัจะเป็นปัจจตัตงั เป็นสนัทิฏฐิโก เป็นประสบการณ์ของจิต เป็นประสบการณ์ของจิตก็
คือผลงานไง ประสบการณ์ของจิตก็คณุธรรม ประสบการณ์มนัก็คือคณุธรรม สต ิสมาธิ 
ปัญญา สติธรรม สมาธิธรรม ปัญญาธรรม 

แล้วปัญญามาก ปัญญาน้อย เห็นไหม เวลาปัญญาเกิดขึน้ เหมือนข้อที่ ๒. เวลา
ปัญญามนัเกิดขึน้มา คนเรามนัจะดีไปขนาดไหน คนเรามนัจะไม่มีอะไรผิดพลาดไปเลย
หรือ เห็นไหม มีปัญญามนัยบัยัง้ขึน้มา กิเลสมนัไม่มีก าลงัที่จะมาสอด ไม่มีก าลงัที่มนั
จะมาชกัลากไป นีเ่วลาปัญญามนัเกิด 
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เราฝึกหดัใช้ๆ เวลาปัญญามนัเกิดมนัจะเป็นประโยชน์กบัเรา ถ้าเป็นประโยชน ์
ปัญญามนัจะละเอียดขึน้ดีขึน้ แล้วมนัวิปัสสนาได้มากขึน้ 

นี่พดูถึงว่า ฝึกหดันัง่สมาธิ เราต้องฝึกหดันัง่สมาธิ เพราะฝึกหดันัง่สมาธิ 
เหมือนกบัเราค้นคว้าหาตวัเราเอง ค้นคว้าหาจิตของเราเอง ปฏิสนธิจิต ปฏิสนธิ
วิญญาณ ก าเนิด ๔ ก าเนิดในไข่ ในครรภ์ ในน า้คร า ในโอปปาติกะ มนัก าเนิด มนัเวียน
ว่ายตายเกิดในวฏัฏะ ในปัจจุบนันีเ้ราจะประพฤติปฏิบตัิ เราก็พยายามจะหาภวาสวะ 
หาสถานที่ สมถกรรมฐาน ฐานที่ตัง้แหง่การงาน 

งานของทางโลก คิดงาน ท างาน เขาต้องมีสถานที่ มีออฟฟิศท างานของเขา เรา
จะประพฤติปฏิบตัิ เราพยายามจะหาสถานที่ของเรา สถานที่ของเราก็คือการท าสมาธิ 
สมาธิคือภวาสวะ คือภพ ตวัสมาธิ ตวัที่ว่าลิน้ ตวัที่ว่าเป็นตวัของเรา ตวัที่เป็นบญัชีโอน
เข้าโอนออก ภวาสวะ ภพไง ภวาสวะ สถานทีไ่ง สมถกรรมฐานไง ฐานที่ตัง้แห่งการงาน
ไง งานจะเกิด เกิดบนนัน้ไง งานจะเกิด เกิดบนจิตไง เราถึงต้องท าความสงบของใจ ท า
สมาธิ 

ฉะนัน้ การท าสมาธิ เขาบอกว่า “มนัไม่ต้องท าหรอก เราเป็นชาวพทุธ เราปฏิบตั ิ
เรากจ็ะมาปฏิบตัินี่ เราคนปฏิบตัิ” 

อนันัน้มนัเป็นการพดูแบบเร่ืองของวฏัฏะ เร่ืองของสถานะการเป็นมนษุย์ แต่
เวลาปฏิบตัิๆ คนไม่เหมือนกนั คนที่จิตสงบแล้ว จิตทีมี่ภวาสวะ หาสถานที่ของตวัเองได้
แล้ว เวลาท าขึน้มา ถ้ามนัเกิดปัญญา มนัจะเกิดภาวนามยปัญญา แล้วคนที่เกิด
ภาวนามยปัญญา เขาจะไม่พดูพล่อยๆ เขาจะไม่พดูกบัคนอ่ืน เขาจะนิ่งของเขา นิ่งของ
เขาเพราะอะไร นิ่งของเขาเพราะสิง่นีม้นัเกิดขึน้ได้ยาก สิ่งนีเ้ราท าได้ยาก ความรู้สึกมนั
ไว แล้วถ้ามนัเสื่อม มนัเสื่อมได้ง่าย แล้วกว่าจะทะนถุนอมขึน้มามนัยาก แล้วถ้ามนัได้
จริงได้จงัขึน้มาแล้วเราจะท าหน้าที่การงานของเราไป ถ้าคนท าได้แล้ว สต ิ มหาสต ิ
ปัญญา มหาปัญญา 

ว่าปัญญาอ่อนๆ ปัญญาการฝึกฝน แล้วเกิดมหาปัญญา เกิดภาวนามยปัญญา 
ปัญญาที่เกิดขึน้ เราจะรักษาตวัได้ บอกว่า เราจะรกัษาตวัเราได้ เราจะท าตวัเราเองดีขึน้ 
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ฉะนัน้ เวลามนัคิดเยอะ คิดโดยกิเลส ก็คิดท าให้เราฟุ้งซ่าน คิดให้เราออกนอก
เร่ืองนอกราวไป ถ้ามนัคิดเยอะ เราก็มาคิดพทุโธ เราใช้สติบงัคบั 

เวลาปฏิบตัิกนัใหม่ๆ นะ คนที่ไม่เป็น เวลาหลวงตาท่านสอน ท่านสอนบอกว่า 
เวลาเราก าหนดพทุโธ เหมือนมีเรากบัพทุโธเท่านัน้ โลกนีจ้ะมีอะไรเร่ืองของเขา เหมือนมี
เรากบัพทุโธ ไม่มีอะไรอยู่ในโลกนีเ้ลย 

ถ้ามันคิดเยอะ เราคิดโดยตรง พุทโธๆ ของเรา เวลาท าสิ่งใดให้ท าจริงท า
จังในหัวใจของเรา แล้วถ้ามันสงบระงับเข้ามา ฝึกหัดน่ังสมาธิ แล้วน่ังสมาธิแล้ว
ฝึกหัดใช้ปัญญา เราถึงจะเป็นชาวพุทธไง 

องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนเร่ืองอริยสัจ สอนเร่ืองสัจจะความ
จริง แต่ต้องมีความสงบระงับ มีจิตเป็นสมาธิเข้าไปค้นคว้า มันถึงจะเป็นธรรมะ
ตามข้อเท็จจริง เห็นไหม ธรรมทัง้หลายมาแต่เหตุ มันจะเกิดมรรคเกิดผลตาม
ความเป็นจริง 

แต่โดยสามญัส านึกของโลกเขาคิดโดยกิเลส เพราะตวัตนของเรานี่คือกิเลส แล้ว
คิดโดยตวัตนของเรา โดยจิตยงัไม่สงบ มนัมีสมทุยั สมทุยัคือตณัหาความทะยานอยาก 
มนัซ้อนมาตลอด มนัคิดพร้อมไปกบัความคิดของเรา ฉะนัน้ การคิดอย่างนีม้นัถึงคิด
แบบโลกๆ ไง 

แต่พอเราท าความสงบของใจเข้ามา เขาต่อต้าน เขาคดัค้าน แต่มนัเร่ืองของคน
ปฏิบตัิ เรามีครูบาอาจารย์ที่ประสบความส าเร็จ ท าแล้วประสบความส าเร็จไปแล้ว ท่าน
สอนไว้ เราเชื่อคนรู้จริง เราเชื่อครูบาอาจารย์ที่ประพฤติปฏิบตัิ แล้วครูบาอาจารย์ท่าน
ประพฤติปฏิบตัิ เพียงแต่ว่าพอประพฤติปฏิบตัิ ท่านจะรู้ถงึอ านาจวาสนาบารมีของคน 
จะให้ทกุคนมีความเห็นเหมือนกนั ทกุคนมีโอกาสเหมือนกนั เป็นไปไม่ได้ องค์สมเด็จ
พระสมัมาสมัพทุธเจ้าตรัสรู้ธรรมแล้วยงัท้อแท้ ยงัทอดธุระเลย เพราะมนัจะสอนกนั
อย่างไร มนัสอนไม่ได้เพราะความเห็นมนัแตกต่าง แล้วจะบงัคบัให้มีความเห็นแบบองค์
สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้านี่มนัแสนยาก 

แต่พวกเรามีอ านาจวาสนา เราเป็นกรรมฐาน เราเชือ่ครูบาอาจารย์ ท่านให้ท า
ความสงบ เราก็ท า องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าใช้อานาปานสติ องค์สมเด็จพระ
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สมัมาสมัพทุธเจ้าใช้อานาปานสติท าความสงบของใจเข้ามา จนเข้าไปถึงฐีติจิต มนัถึง
ไปบุพเพนิวาสานสุติญาณ จุตปูปาตญาณ อาสวกัขยญาณ 

เราก็พยายามท าความสงบของใจเราเข้ามา แล้วถ้ามนัสงบแล้วเราจะยกขึน้สู่
วิปัสสนา เราจะยกขึน้สู่ปัญญา แล้วเราจะท าคณุประโยชน์กบัหวัใจของเรา มนัถึงว่าท า
สมาธิแล้วไม่เสียเปล่า ท าสมาธิเป็นบาทเป็นฐานเป็นพืน้ฐาน แล้วเราจะต่อยอดด้วย
ปัญญา ต่อยอดด้วยการประพฤติปฏิบตัิตามข้อเท็จจริงให้เป็นสมบตัิของเรา เอวงั 


