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ถาม : เรื%อง “นํ +านิ%งแตไ่หล” 

รบกวนหลวงพอ่ นํ +านิ%งแตไ่หล ภายนอกไหล แตใ่จเจ้าของนิ%งสงบ ไมส่นใจในภายนอก 

ไมส่นใจกบัธาต ุ๔ ขนัธ์ ๕ ถกูไหมคะ 

ตอบ : แหม! นกัปฏิบตัเินาะ ปัญญาแตกฉาน 

นํ +านิ%งแตไ่หลๆ มนัเป็นคําพดูของหลวงปู่ ชา เราฟังเทศน์ของหลวงปู่ ชาไง เวลาฟังเทศน์

เสยีงธรรมเพื%อประชาชน ไอ้อยา่งคําเมื%อวาน “ดบัแล้วเหลอือะไร” มนัเป็นเราโดนหลวงปู่ เจีYยะ

ซกัเอง หลวงปู่ เจีYยะซกัวา่ “ดบัแล้วเหลอือะไร” มนัก็เลยฝังใจไง 

ฝังใจวา่ ผู้ รู้เวลาเขาถาม เขาถามด้วยความรู้ของทา่น ทา่นต้องการผู้ ที%ประพฤตปิฏิบตัิ

รู้จริงเหน็จริง ทา่นถงึถามตรงๆ เลย “มนัดบัแล้วเหลอือะไร ดบัหมดแล้วเหลอือะไร” 

เวลาไปพดูธรรมะๆ กนันะ นูน่ก็ปลอ่ย นี%ก็ปลอ่ย นี%ก็ขาด 

“ขาดแล้วเหลอือะไร” ทา่นถามตรงๆ เลย เราก็ตอบทา่นไป แล้วตอบถกูหรือผิด ทา่นก็

วินิจฉยั 

นี%ก็เหมือนกนั ที%เวลาเราฟังเทศน์ๆ เวลาหลวงปู่ ชาทา่นเทศน์ของทา่น แล้วทา่นพดู นํ +า

นิ%งแตไ่หล เวลาหลวงตาทา่นฟังเทศน์ครูบาอาจารย์นะ ทา่นบอกวา่คนที%มีคณุธรรมในใจเวลา

พดูออกมามนัจะมีเกร็ดของธรรม มนัจะมีเกร็ดมีประวตัขิองมนั แล้วผู้ ฟังจะรู้ได้ ไอ้คนที%ไมเ่ป็น

นะ เวลาพดูไปมนัเป็นสญัญา มนัจําขี +ปากเขามาไง 

ธรรมะขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าเป็นสจัจะเป็นความจริง แตเ่วลาเรา

ประพฤตปิฏิบตัขิึ +นมาแล้วเรามาเลา่สูก่นัฟัง เขาเรียกนิทาน นิทาน ชาดกเป็นนิทาน แตนิ่ทาน
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ขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้ายงัมีข้อเทจ็จริงนะ ชาดกสมยันั +นๆ เพราะวา่มนัยืนยนั

ไมไ่ด้ไง เวลาพระองค์ใดทําผิดแล้วไปถามทา่นวา่พระองค์นี +ทําไมทําผิดอยา่งนี + 

ทา่นบอกวา่ แตเ่ดมิเขาเคยเกิดชาตนิั +น มีชีวิตอยา่งนั +น ทําความผิดอยา่งนั +น จนมา

ชาตปัิจจบุนันี +ก็ยงัมาทําความผิดอยา่งนี +อยู ่

นั%นแหละเป็นชาดก ชาดกคือเป็นนิทาน แตนิ่ทานมนัก็มีข้อเทจ็จริง มีข้อเทจ็จริงที%ทา่น

เอามาเปรียบเทียบไง นี%ก็เหมือนกนั สิ%งที%เราฟังมาๆ มนัเป็นนิทานไง เป็นนิทาน 

ทีนี +เราฟังกนัเป็นนิทาน แตที่นี +เวลาคนที%เขามีคณุธรรม เขาจะมีเกร็ด มีความจริง มี

องค์ความรู้ มีข้อเทจ็จริงในนั +น 

ฉะนั +นบอกวา่ นํ +านิ%งแตไ่หลๆ 

เราพดูถงึนํ +านิ%งแตไ่หล มนัเป็นสมัมาสมาธิ สมัมาสมาธิมนันิ%งอยูไ่ง นิ%งอยูแ่ล้วมนัมี

พลงังานไง ไมเ่หมือนพวกเรา สมาธิไมมี่ ทําสมาธิไมเ่ป็น วา่งๆ วา่งๆ วา่งๆ มนัไมมี่สิ%งใดจบัต้อง

ได้เลย 

แตถ้่าเป็นคนที%จบัต้องได้นะ นํ +านิ%งๆ จิตใจมนันิ%ง แตม่นัไหล คือมนัมีพลงังาน นี%เวลา

คนที%เขารู้จริงเขามีเกร็ด คนมีความรู้ คนทําแล้วได้ผลอนันั +นจริง พอผลอนันั +นจริง ทา่นจะสื%อ

ออกมา ถ้าคนที%สื%อออกมา สื%อออกมาจะเป็นประโยชน์มาก แล้วฟังรู้เลย หลวงตาทา่นชอบตรง

นี +มาก ทา่นชอบคนที%พดูนะ แล้วมนัมีเกร็ด มนัมีความรู้ มนัมีคณุธรรมในใจ มนัสะเทือนใจมาก 

แตไ่อ้ที%ไปจําๆ มา โอ้โฮ! เขาเลา่ตอ่ๆ กนัมา วา่งๆ วา่งๆ นั%นละ่ไมมี่สมาธิ มนัเป็น

สญัญาอารมณ์ มนัเป็นอารมณ์วา่ง เราสร้างอารมณ์วา่งๆ กนั วา่งๆ วา่งๆ เวลาทํา เวลาสบาย

ใจ แคส่บายใจมนัไมเ่ป็นสมาธิหรอก 

แตถ้่าเป็นสมาธิ เป็นสมาธิมหศัจรรย์ คําวา่ “มหศัจรรย์” นะ เพราะเวลาปาราชิก ๔ 

อวดอตุตริมนสุสธรรม ผู้ ที%อวดอตุตริมนสุสธรรม ธรรมที%เหนือมนษุย์ ตั +งแตป่ฐมฌาน ตั +งแต่

ฌาน ๔ รูปฌาน อรูปฌาน สมาบตั ิ๘ พอมีสมาบตั ิ๘ ขึ +นไปแล้ว ตั +งแตฌ่านสมาบตัขิึ +นไป ถ้า

เป็นพระภิกษุนะ อวดอตุตริมนสุสธรรม คําวา่ “อวดอตุตริมนสุสธรรม” ธรรมที%เหนือมนษุย์ ไอ้นี%

เราเป็นมนษุย์ แล้วถ้าเป็นสมาธิขึ +นมา เป็นสมาธิขึ +นมามนัเป็นธรรมที%เหนือมนษุย์ มนัเหนือ ถ้า

มนัเหนือมนษุย์ ถ้าเป็นสมัมาสมาธิ อยา่งที%วา่นํ +านิ%งแตไ่หล 
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เออ! เราจําขี +ปากหลวงปู่ ชามา ไปฟังเทศน์หลวงปู่ ชา แล้วพออนันี +ใช ่สมาธิต้องเป็น

แบบนี + นี%มนัเป็นสมาธิไง ถ้าสมาธิแล้ว นํ +านิ%ง จิตใจมนันิ%ง แตที่%ไหลนั%นคือพลงังาน มนัมี

พลงังาน มนัมีสตสิมัปชญัญะ มนัมีหิริมีโอตตปัปะ มนัมีความรู้สกึในตวัของมนั 

มนัไมใ่ชว่า่งหมดเลย แล้วพอจะออกมาสะดุ้งตื%น แล้วก็วา่ “อูย๋! วา่งหมดเลย”...มนั

นอนหลบัไปแล้วมนัยงัไมรู้่วา่หลบันะ เป็นอยา่งนี +หมด มนัเป็นอยา่งนี +ทั +งนั +นนะ่ เพราะอะไร 

เพราะวา่เรื%องกิเลส เรื%องตณัหาความทะยานอยากในใจของคนสาํคญัมาก แล้วเวลา

เราประพฤตปิฏิบตั ิประพฤตปิฏิบตั ิกิเลสมนัไมใ่ห้หลดุจากไม้จากมือไป แตถ้่าเวลาปฏิบตัแิล้ว

พอจะได้ก็ได้อยา่งนี + ได้สาํมะเลเทเมาไง วบูวาบๆ ในใจไง 

ถ้าบอกวา่มนัสบายๆ สว่นใหญ่แล้วคนบอกวา่ปฏิบตัแิล้วสบายๆ มนัมีความสบายใจ 

อนันี +ปฏิบตัสิบายใจมนัปฏิบตัเิพื%อบรรเทาทกุข์ 

จริงๆ แล้วในพระพทุธศาสนา ดสู ิระดบัของทาน คนที%ระดบัของทานก็เรื%องของ

ฆราวาส เขาทําบญุทําทานกนั เขามีวฒันธรรมในใจของเขา มนัประเสริฐไหม ประเสริฐ ชาว

พทุธมีวฒันธรรมประเพณีถกูต้องไหม 

แล้วเวลาครูบาอาจารย์ทา่นเทศนาวา่การ ทา่นพยายามปลกุระดมให้พวกเราประพฤติ

ปฏิบตั ิถ้าประพฤตปิฏิบตั ิมนัเป็นปัจจตัตงั เป็นสนัทิฏฐิโก มนัเป็นสมบตัสิว่นตน สมบตัสิว่นตน

นะ สมบตัสิว่นตนคือสมบตัขิองจิตไง 

จิตถ้าประพฤตปิฏิบตัขิึ +นไปแล้ว ถ้ามนัมีคณุธรรมขึ +นมา ถ้ามนัมีสต ิมนัจะมีสตแิล้วมนั

ยบัยั +งได้ในหวัใจของเรา พอมีสตยิบัยั +งได้ ความทกุข์มนัไมเ่กาะกินหวัใจของเรา 

เวลากิเลสมนัฉดุกระชากหวัใจนี +ไป เพลนิไปกบัมนัทั +งวนัทั +งคืนเลย พอมีสตขิึ +นมา มนั

ระลกึรู้ได้ โอ้โฮ! เราทําไมเมาหยําเปอยา่งนี +ละ่ เมาอารมณ์ของเราเอง เราทกุข์เรายากอยูนี่%

เพราะเราขาดสต ิพอสตมินัมา พอมีสตมิา ความรู้สกึนกึคดิหยดุหมดเลย แล้วเวลาจะคดิก็

คดิถงึชีวิตของตน คดิถงึคณุประโยชน์ของตน คดิถงึสจัธรรมของตน ถ้ามีสต ิเหน็ไหม 

ถ้ามีสต ิแล้วถ้าทําความสงบของใจเข้ามา ถ้าเวลาเราศกึษาธรรมะ เรามีสตมีิ

สมัปชญัญะอยา่งนี + เวลาครูบาอาจารย์ทา่นปลกุระดมให้พวกเราประพฤตปิฏิบตั ิให้เป็นสมบตัิ

สว่นตนๆ สมบตัภิายในของเราไง 
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ฉะนั +น เวลาการประพฤตปิฏิบตัสิมควรไหม สมควร ควรกระทําที%สดุ ควรกระทําที%สดุ

เพราะมนัเป็นการพิสจูน์ไง เหมือนประชาชนทั%วไป เขามีสาํรับอาหารตั +งไว้มหาศาลเลย เดนิ

เที%ยวเลน่กนัไป ไมมี่ใครกินอาหารสาํรับนั +นเลย ก็ไมมี่ใครได้ลิ +มรสสาํรับนั +นเลย แตถ้่ามนัมีกลุม่

ชนกลุม่ใดก็แล้วแต ่เขานั%งพร้อมเพรียงสามคัคีกนั สาํรับอาหารของเขามีพร้อม เขาได้เปิบ

อาหารใสป่ากของเขาพร้อม ในชมุชนนั +นเขาก็มีความอิ%มหนําสาํราญ เขามีความสขุของเขา 

นี+กเ็หมือนกัน ใครที+ประพฤตปิฏบิตั ิจงใจตั >งใจปฏบิตัขิองเรา ถ้าจติใจมันมีสติ

มันมีปัญญาขึ >นมา หวัใจของเรามันกจ็ะมีศีล มีสมาธิ มีปัญญาขึ >นมา มันกเ็ป็น

ประโยชน์ไง 

เวลาที%ปลกุระดมให้ปฏิบตัมินัต้องปฏิบตันิะ แตเ่วลาปฏิบตัไิปแล้วมนัปฏิบตัติามความ

จริงขึ +นไปแล้วมนัต้องมีครูบาอาจารย์ ครูบาอาจารย์ที%ทา่นพยายามชกันําไปทางที%ถกูต้อง 

สมัมาทิฏฐิไง 

เวลาปฏิบตั ิสตก็ิมีมิจฉา มีสมัมา ปัญญาก็มีมิจฉา มีสมัมา ทกุอยา่งมีมิจฉา มีสมัมา

หมดเลย ถ้ามนัมีมิจฉา เวลาคดิได้ชั%วครั +งชั%วคราวมนัก็เป็นสมัมาทิฏฐิอยูพ่กัหนึ%ง เวลากิเลสมนั

ไขว้เขว มนัชกันําออกไป ชกันําออกไปเพราะอะไร ชกันําออกไปเพราะวา่ธรรมดาของกิเลส

ตณัหาความทะยานอยากในหวัใจของคน มนัต้องหลอกต้องลอ่ให้ใจของเราหลงใหลมนัไป 

ทีนี +เราปฏิบตัขิึ +นไป มนัมีสิ%งใดที%จะปฏิบตัแิล้วได้ประโยชน์กบัจิตเป็นอตัตสมบตัขิองใจ 

มนัก็อยากได้อยากดี แล้วทีนี +กิเลสมนัก็ชกันําแล้ว “อนันั +นสะดวก อนันั +นสบาย ปฏิบตัไิปแล้วมา

ให้ทกุข์ให้ยาก สู้ เมาหยําเปอยา่งนั +นแหละ แล้วมนัก็ได้สตปัิญญาของมนัไป” 

นี%ไง มนัอยูที่%วา่ฝึกสมาธิๆ สมาธิอะไร สมาธิเขาก็นั%งสมาธิไง นั%งสมาธิก็หายใจเข้านกึ

พทุ หายใจออกนกึโธไง ถ้าเป็นสมาธิขึ +นมา คําบริกรรมมนัละเอียดขึ +น อานาปานสต ิลมหายใจ

ก็ละเอียดขึ +น ถ้าใช้ปัญญาอบรมสมาธิมนัก็รู้เทา่ทนัความคดิของตน มนัมีการกระทําทั +งนั +นนะ่ 

ถ้ามีการกระทําเข้าไป ถ้ามนัสงบเข้ามา นี%ไง สมาธิมี มีก็มีองค์ความรู้ไง มีสตมีิปัญญาไง มี

สมาธิในหวัใจไง ถ้ามนัมีสมาธิก็จิตมั%นคงไง ถ้าจิตมั%นคง จิตมนัมีความสขุของมนัไง จิตเป็น

เอกเทศ นี%สมาธิมี 

แตโ่ดยทั%วไปเวลาปฏิบตัไิปแล้ว ผู้ ที%ปฏิบตัไิมไ่ด้สมาธิจริง เวลาได้สมาธิ สมาธิก็เป็นชื%อ

สมาธิในพระไตรปิฎก ศีล สมาธิ ปัญญา พระพทุธเจ้าสอนสมาธิ วา่สมาธิมนัมีอยูแ่ล้ว ฝึกสมาธิ
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แล้วก็วา่กนัตามแตว่า่ใครจะจินตนาการกนัไป แล้วก็วา่วา่งๆ วา่งๆ...มนัไมมี่อยูจ่ริง มนัไมมี่

สมาธิจริงไง สมาธิยงัทํากนัไมเ่ป็น สมาธิยงัทํากนัไมไ่ด้ แตก็่อ้างเป็นสมาธิๆ 

แตเ่วลาผู้ ที%ปฏิบตัไิปบอกวา่สบายๆ วา่งๆ มนัก็เป็นอยา่งนั +นจริงๆ มนัเป็นอยา่งนั +น

จริงๆ เพราะมนัเป็นองค์ของคณุธรรม คณุธรรม ธรรมะขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า

แล้วเราตรึกในธรรม เหมือนคน คนฝักใฝ่ทําคณุงามความดี เราพยายามฝักใฝ่ทําคณุงามความ

ดี เราทําคณุงามความดีกนั มนัก็ทําคณุงามความดีของคนที%มีวฒิุภาวะมากน้อยแคไ่หนก็จะไป

ทําคณุงามความดีมากน้อยได้แคน่ั +น 

นี%ก็เหมือนกนั จิตเวลามนัตรึกในธรรมะขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า ธรรมะ

ขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้ามนัขดัเกลา มนัดแูล จิตใจมนัก็สบายๆ ได้ เพราะมนัเป็น

ธรรมจริงๆ มนัเป็นข้อเทจ็จริง เหมือนเรามีสตสิมัปชญัญะ เขาชี +ถกูชี +ผิด สิ%งที%ถกูมนัก็ต้องเป็น

ความถกูใชไ่หม สิ%งที%เป็นความผิดมนัก็ต้องผิดใชไ่หม ถ้าจิตของเรามนัเลอืกไมถ่กู จิตของเรา

กรรมมนัคลกุเคล้า มนัแยกไมไ่ด้ เวลาธรรมะมนัเทียบเคียง มนัเอาธรรมะเป็นตวัชี +นํา มนัก็ไปได้ 

ก็สบายๆ ไง แล้วสมาธิอยูที่%ไหนละ่ 

ฉะนั +นวา่ นํ +านิ%งแตไ่หลๆ มนัเรียกวา่องค์ของสมาธิไง องค์ของสมาธิ วิตก วิจาร ปีต ิสขุ 

เอกคัคตารมณ์ มนัมีวิตก วิจาร ปัญญาอบรมสมาธิมนัก็คือวิตก วิจาร วิตก วิจารในความคดิ

ของเรา ถ้าเป็นคําบริกรรม นกึขึ +นก็วิตก พทุกบัโธนี%วิจาร พทุโธๆ ถ้ามนัละเอียดขึ +นมนัก็เป็นปีต ิ

ปีตมินัก็มีความขนพองสยองเกล้า มนัมีตา่งๆ แล้วถ้ามนัมีความสขุ ถ้ามีความสขุนะ ถ้ามนัเลย

จากความสขุไปก็เอกคัคตารมณ์ แล้วถ้ามนัสมดลุของมนั นี%องค์ของสมาธิ มนัต้องมีองค์ของ

สมาธิส ิ

นี%วา่งๆ วา่งๆ แตพ่ดูอะไรไมถ่กูเลย พดูอะไรไมมี่เลย คือวา่เหมือนเรา เราไมมี่ต้นทนุ

เลย เราไมมี่เงินเลย เราจะทําอะไรได้ มีก็มีไปกู้ ยืม กู้ ยืมของพระพทุธเจ้ามา วา่งๆ วา่งๆ นั%นละ่

กู้ ยืมเขามา กู้ ยืมต้องจา่ยดอกเบี +ยทั +งนั +นละ่ แตถ้่าเป็นเงินเยน็ เงินสดๆ ไมมี่ภาระคา่ใช้จา่ยใดๆ 

ทั +งสิ +น ถ้าเป็นสมัมาสมาธิขึ +นมา เงินสดมนัจะทําอะไรก็ได้ จะทําอะไรก็ได้ 

นี%ก็เหมือนกนั นํ +านิ%งแตไ่หลคือสมัมาสมาธิ นํ +านิ%งแตไ่หล องค์ของสมาธิ ไอ้ที%วา่คําถาม

ไง “รบกวนหลวงพอ่วา่นํ +านิ%งแตไ่หล ภายนอกไหล แตใ่จนิ%งสงบ ไมส่นใจในภายนอก ไมส่นใจ

กบัธาต ุ๔ และขนัธ์ ๕ ถกูไหมคะ” นี%เขาวา่ นี%เวลามนัคดิ คนที%ทําทําได้ไปไง 
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ฉะนั +น สิ%งที%วา่นํ +านิ%งแตไ่หลนี +เป็นธรรมะ เวลาหลวงปู่ ชาทา่นเทศน์ เราเหน็ด้วยวา่นํ +านิ%ง

แตไ่หล นิ%ง จิตใจนิ%ง แตมี่พลงังานในตวัมนัเอง มีพลงังาน ฉะนั +น ไอ้สิ%งที%มีพลงังานที%คําถามเขา

วา่มนัไหลแตภ่ายนอก มนัคนละเรื%องแล้วละ่ แล้วยิ%งบอกวา่จิตมนัสงบ 

สงบก็ตวัสงบนั%นแหละมนัมีพลงังาน ตวัพลงังานแล้ว ถ้ามนัสงบแล้ว จิตสงบแล้วย้อน

ไปสูก่าย สูเ่วทนา สูจิ่ต สูธ่รรม นั%นถงึจะเป็นวิปัสสนา ถ้าจิตมนัสงบแล้ววิปัสสนา สตปัิฏฐาน ๔ 

ก็เป็นสตปัิฏฐาน ๔ ตามความเป็นจริง 

แตถ้่าจิตมนัไมส่งบ จินตนาการทั +งนั +น มนัเป็นโลกียปัญญาทั +งนั +น มนัเป็นเรื%องโลกๆ 

เรานกึธรรมะก็อยา่งที%วา่ เวลาตรึกในธรรมๆ แล้วมนัก็สบายๆ นี%ก็เหมือนกนั เวลาตรึกในธรรมก็

คดิกนัไปไง แล้วคดิกนัไปมนัก็บอกวา่ “นี%พทุธพจน์นะ ทําตามองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า

นะ ไมใ่ชส่าวกภาษิตนะ ไมใ่ชพ่ระป่านะ มาแตพ่ทุโธๆ เป็นสมถะ สมถะจะไมเ่กิดปัญญา” 

สมถะนี%นํ +านิ%งแตไ่หล นํ +านิ%งแตไ่หล ไมเ่นา่ไมเ่สยี นํ +ามีออกซเิจนพร้อม ปลาเป็นฝงูๆ ชมุ

มาก ทกุอยา่งพร้อมหมด 

วา่งๆ วา่งๆ นะ่มนันํ +าเนา่ มนัมีแตส่ารพิษ ไอ้วา่งๆ วา่งๆ นั%นละ่ แตถ้่านํ +านิ%งแตไ่หลมนั

เป็นประโยชน์ไง 

นี%พดูถงึวา่เขาถามไง นํ +านิ%งแตไ่หล ไอ้นี%มนัเป็นความเหน็ มนัเป็นการกระทําก็ทําจริง นี%

พดูถงึวา่คําถามนะ นํ +านิ%งแตไ่หลมนัคืออะไรไง 

มนัเป็นสมัมาสมาธิ เป็นสมาธิที%มีเหตมีุผล เป็นสมาธิที%มีองค์ความรู้ มีคณุธรรมจริง 

ไมใ่ชมิ่จฉาสมาธิ ไมใ่ชมิ่จฉาแล้วทําให้ลุม่หลง แล้วก็พดูกนัไปไง “ฝึกสมาธิๆ” ฝึกสมาธิ สมาธิก็

ไปอยูใ่นตํารับตําราเสยี ไมฝึ่กหดัให้คนมีหิริมีโอตตปัปะ มีศีล มีศีล เราจะไมทํ่าสิ%งทศีุล เราไม่

ทําสิ%งนอกจากองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าบญัญตัไิว้ 

นี%ไง เวลาเป็นพระโสดาบนัไมถื่อมงคลตื%นขา่ว ถ้าเป็นพระโสดาบนัยงัเชื%อในความเหน็

ที%อื%นนี%ไมใ่ช ่ถ้าเป็นพระโสดาบนัไมส่ลีพัพตปรามาส ไมล่บูไมค่ลาํ ชดัเจนมากเลย นั%นละ่เวลา

มนัชดัเจน ไมถื่อมงคลตื%นขา่ว ไมถื่อนอกจากพระพทุธศาสนา 

นี%พดูถงึถ้ามนัมีศีล ถ้ามีศีลขึ +นมา เวลามนัทําสมาธิขึ +นมามนัก็เป็นสจัจะเป็นความจริง 

ถ้าเป็นความจริงมนัก็จะเจริญขึ +น มนัจะพฒันาขึ +น ถ้ามนัพฒันาขึ +น มนัก็เป็นความจริงขึ +น แต่
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ถ้ามนัไมมี่ของมนั มนัก็เหลวไหลของมนัไป ถ้าเหลวไหลไปแล้วออกนอกลูน่อกทางไปเรื%อย 

แม้แตห่ลกัใจยงัทําไมไ่ด้ แล้วจะไปเอาอะไรกนัใชไ่หม นี%นํ +านิ%งแตไ่หล 

ถาม : เรื%อง “พทุโธ จิตอยูไ่หน” 

กราบเรียนหลวงพอ่ที%เคารพครับ ผมตดิตามฟังเทศน์ของหลวงพอ่ในเวบ็ไซต์มาได้สกั

พกัหนึ%งแล้วครับ แล้วก็เป็นจงัหวะที%ผมเริ%มภาวนาพทุโธ ก็พยายามพทุโธแบบไมส่นใจอะไร

ทั +งสิ +น แตม่นัมีข้อตดิขดับางประการเกี%ยวกบักายขณะที%พทุโธ ซึ%งก็เก็บข้อสงสยัไว้มาสกัพกัหนึ%ง

แล้ว แตไ่มไ่ด้สนใจมนั คราวนี +มีโอกาส ผมจงึมีคําถามถามหลวงพอ่บางอยา่งในขณะที%ภาวนา

ครับ 

ขณะที%พทุโธ ผมจะตั +งจิตไว้ที%ระหวา่งคิ +ว แล้วก็คดิเสยีงวา่พทุโธที%ตรงนั +น แล้วพอพทุโธ

ไปสกัพกัมนัก็ตงึมากๆ ที%ระหวา่งคิ +วนั +น เหมือนมีที%หนีบผ้ามาหนีบอยูอ่ยา่งนั +นเลย ผมก็

พยายามไมส่นใจมนั ผมควรจะต้องไปสนใจตรงที%ตงึๆ ระหวา่งคิ +วนั +นหรือเปลา่ครับ หรือชา่งมนั

ไปเลย หรือจริงๆ แล้วไมต้่องตั +งจิตอะไรเลยทั +งสิ +น เอาให้มนัมีเสยีงพทุโธในหวัก็พอครับ (มี

หลายคนบอกวา่ให้ตั +งจิตที%กลางหน้าอก แตม่นัทําไมไ่ด้ครับ มีเสยีงคดิอยูใ่นหวั แตว่า่จะให้

ความรู้สกึไปอยูที่%หน้าอกได้อยา่งไร มนัจงึเกินความสามารถของผมจริงๆ ครับ) 

พอพทุโธไปสกัพกัใหญ่ๆ ปรากฏวา่คําวา่พทุโธมนัเหลวเป๋วครับ กลายเป็น ฮู้ โฮ ่ฮู้ โฮ ่

มนัมกัจะเป็นตอนผมรัวให้มนัเร็วขึ +น แตก็่พยายามแตง่เสยีงให้มนักลบัมาเป็นพทุโธชดัๆ โดย

การทําให้ช้าลง แตป่รากฏวา่ลิ +นกบัริมฝีปากของผมมนัพยายามจะออกทา่ทาง เหมือนจะออก

เสยีงไปด้วยเสยีอยา่งนั +น ผมควรจะไปสนใจหรือเปลา่ครับ หรือปลอ่ยให้มนัเหลวๆ ไปอยา่งนี +ก็

ไมเ่ป็นไรครับ ขอบพระคณุหลวงพอ่มาก 

ตอบ : นี%เวลาที%เขาพดูเริ%มต้นวา่บงัเอิญมาฟังเวบ็ไซต์ของหลวงพอ่มาได้ระยะหนึ%งแล้ว 

แล้วเริ%มจะหดัภาวนา ที%เริ%มจะหดัภาวนาขึ +นมา ทีนี +บงัเอิญมาฟัง 

สว่นใหญ่แล้วถ้าเราศกึษาธรรมะมาบ้าง พอมาฟังแล้ว เราฟังทั%วๆ ไป องค์สมเดจ็พระ

สมัมาสมัพทุธเจ้าสอนเรื%องกาลามสตูร ฟังแล้วอยา่เพิ%งเชื%อ แล้วเราคดัเลอืกแยกแยะอะไร

นา่เชื%อถือ อะไรไมน่า่เชื%อถือ แล้วเราประพฤตปิฏิบตัไิป เวลาเป็นจริงขึ +นมา ทา่นให้เชื%อการ

ประพฤตปิฏิบตัติามความเป็นจริงอนันั +น 
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นี%ก็เหมือนกนั เพิ%งมาฟังเวบ็ไซต์อยูพ่กัหนึ%ง เริ%มต้นมาฟังเวบ็ไซต์อยูพ่กัหนึ%งมนัก็เป็น

ประโยชน์แล้ว เป็นประโยชน์ที%วา่เราจะได้มาภาวนา แตม่าภาวนาขึ +นมา ถ้าคนไมเ่คยเลย ไมทํ่า

สิ%งใดเลย มนัแบบวา่อยูส่งัคมๆ สงัคมของโลก สงัคมของโลกคือเกิดทิฏฐิมานะความรู้ความเหน็

เราเป็นใหญ่ เราถือทิฏฐิมานะของเราเป็นใหญ่ 

แตเ่วลาเรามาศกึษาธรรมะขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า ธรรมเป็นใหญ่ๆ 

ธรรมเป็นใหญ่คือสจัธรรมข้อเทจ็จริงเป็นใหญ่ ถ้าสจัธรรมข้อเทจ็จริงเป็นใหญ่ปัYบ เรามาจาก

ทางโลกไง ทิฏฐิมานะเราเป็นใหญ่ พอทิฏฐิมานะเราเป็นใหญ่ เราก็ต้องทําตามทิฏฐิมานะของ

ทกุๆ คนที%ทํามา จริตนิสยัของคนไมเ่หมือนกนั มนัก็ยดึความรู้ความเหน็ของตน แล้วพยายาม

จะปฏิบตัธิรรมก็เทียบเคียงธรรมะนั +น แตม่นัก็เทียบเคียงด้วยทิฏฐิมานะของตน พอเทียบเคียง

ด้วยทิฏฐิมานะของตน จะทําอะไรก็ทําให้มนัจริงจงั 

พอจริงจงั เขาบอกวา่เขาตั +งใจพทุโธ พอพทุโธเข้าไปแล้ว พทุโธโดยทั%วไป เพราะก่อนที%

เราจะบวช เราก็ศกึษาธรรมะมาพอสมควรเหมือนกนั มนัมี มนัมี บอกครูบาอาจารย์ทา่นให้

กําหนดพทุโธ แตเ่อาพทุโธไว้ระหวา่งคิ +ว แล้วระหวา่งคิ +ว ทีนี +พอมนัอยา่งนั +นปัYบ ก็ไปไว้ที%ระหวา่ง

คิ +ว เหมือนกบัเอาพระพทุธรูปมาตั +งไว้บนหน้าผาก นี%เราก็ได้ยินมา 

แตที่นี +พอคนที%ทําไป ผู้ถามทําไปๆ ระหวา่งคิ +วมนัเกิดความตงึขึ +นมาที%ระหวา่งคิ +ว 

เหมือนกบัไม้หนีบผ้ามาหนีบระหวา่งคิ +วเลย แล้วผมควรจะทําความรู้สกึกบัมนัหรือไม ่

นี%มนัมีปัญหาไปหมด แล้วเวลาพทุโธๆ ไป มนัเกิดเสยีงกงัวานในสมอง พทุโธๆ อีก ร้อย

แปดเลย แสดงวา่เรามีอปุสรรคมาก ถ้ามีอปุสรรคมาก เราจะบอกวา่ คนที%จริงจงั คนที%อยาก

ประพฤตปิฏิบตัด้ิวยความมมุานะมนัก็มี แล้วเวลาทําไปมนัจะเกิดอปุสรรคอยา่งนี + 

แล้วทีนี +มนัก็มีผู้สอน เพราะเรามีลกูศษิย์หลายฝ่ายที%มาถามปัญหาไง เขาบอกวา่ 

“หลวงพอ่ มีพระเขาบอกวา่ไมต้่องพทุโธ ไมต้่องทําอะไรเลย อยูเ่ฉยๆ สมาธิมนัมีอยูแ่ล้ว” เขาวา่

อยา่งนั +นนะ แล้วเขาก็เชื%ออยูพ่กัหนึ%ง ก็ไปกบัเขา เขาบอก “โอย๋! พทุโธแล้วยุง่ พทุโธลาํบากมาก 

อูย๋! ตั +งสตก็ิลาํบาก” เขาบอกวา่ “จิตมีอยูแ่ล้ว สมาธิมีอยูแ่ล้ว ไมต้่องทําอะไรเลย อยูเ่ฉยๆ เดีlยว

มนัเป็นสมาธิเอง”...เออ! นี%ไง ทําสมาธิๆ คนที%มีความคดิอยา่งนี +เยอะ แล้วมีคนชกันําเยอะ 

เราจะบอกวา่เวลาคนชกันํา ดสู ิดกูารชกันําส ิ“ไมต้่องทําอะไรเลย ไมต้่องกําหนดพทุ

โธ ไมต้่องตั +งสต ิไมต้่องทําอะไรเลย อยูเ่ฉยๆ เพราะของมนัมีอยูแ่ล้ว ถ้าของมีอยูแ่ล้ว เดีlยวก็ผดุ
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ขึ +นมาไง เพราะของมนัมีอยู ่เพราะความรู้สกึเรามีอยูแ่ล้ว เดีlยวสมาธิมนัก็ขึ +นมาเอง แล้วเรา

ทําไมต้องไปลาํบากละ่” 

นี%สมาธิมนัจะไมมี่ตั +งแตเ่ริ%มต้น เริ%มต้นไมมี่การกระทํา 

ถ้าพดูอยา่งนี +ปัYบ เขาคดิของเขาด้วยจินตนาการ เขาบอกวา่ ความรู้สกึคือใจใชไ่หม ใจ

มนัมีความรู้สกึ แล้วถ้าอยูเ่ฉยๆ วา่งๆ มนัก็จะเป็นสมาธิ 

มนัก็เหมือนคนนอนหลบั ถ้าพดูถงึเวลาตกภวงัค์นะ หลวงตาใช้คําวา่ “สมาธิหวัตอ” 

นะ คําวา่ “หวัตอ” หวัตอ หมายถงึวา่ ตอไม้มนัรับรู้อะไร มีแตเ่ราเดนิไปเตะมนั เราบาดเจ็บนะ 

จิตอยูดี่ๆ มนัมีคณุคา่ ทําให้มนัเป็นหวัตอเสยี คือไมมี่สตสิมัปชญัญะ ปลอ่ยมนัทิ +งไปเลย เป็น

สมาธิหวัตอ...มนัไมใ่ช ่

เป็นสมาธิต้องเป็นสัมมาสมาธิ ต้องมีสตพิร้อม แล้วจติ นํ >านิ+งแต่ไหล นํ >านิ+ง 

แต่มันไม่เน่าเสีย มันไหลวนของมัน มันมีออกซเิจนของมัน มันมีสัตว์นํ >าของมัน มันมี

ทกุอย่างพร้อมของมัน เพราะมันพร้อม ถ้ามันพร้อมอย่างนี > ดสู ินํ >านิ+งแต่ไหลมันมี

พลังงานของมันใช่ไหม จติมันกมี็พลังงานของมันใช่ไหม เรากก็าํหนดพุทโธๆ พุทโธ 

สิ+งที+เป็นสมุทยั สิ+งที+เราลังเลสงสัยนะ พุทโธจนมันชัดมันเจน พุทโธจนมันอยู่ตวั พุทโธ

จนมันทิ >งพุทโธนะ 

เพราะจิตธรรมดามนัพึ%งตวัเองไมไ่ด้มนัก็พึ%งพทุโธไปก่อนใชไ่หม พทุโธๆๆ จนมนั

ละเอียดลกึซึ +ง เพราะมนันาโน มนัเลก็น้อย มนัสะสมๆ จนมนัตั +งมั%น มนัไมต้่องใช้พทุโธแล้ว พทุ

โธๆๆ ไป จนพทุโธมนัจะหาย มนัจะหายส ิเพราะเราไปพิงเขา เราไปอาศยัพทุธานสุต ิพอมนั

พทุโธๆ จนมนัอยูไ่ด้แล้วมนัจะอาศยัใครละ่ คนเรามนัแข็งแรง คนเรามนัยืนได้ มนัจะอาศยัใคร 

นี%คนป่วย คนขาเป๋ต้องใช้ไม้เท้า คนปกตเิขาไมใ่ช้ไม้เท้า พทุโธก็คือไม้เท้า เรายนัของเราไว้ แต่

พทุโธจนมนัปกต ิไม้เท้าเราทิ +ง เราไปของเราได้ นี%พทุโธจนพทุโธไมไ่ด้ จนตวัมนัเองเป็นพทุธะ

เสยีเอง ตวัมนัเป็นพทุโธเอง 

พทุโธมนัมี ๒ ชั +น ชั +นหนึ%งคือบริกรรมพทุโธ กบัพอมนัละเอียดขึ +นไป ตวัมนัเองจะเป็น

พทุธะ เป็นพทุโธเองเลย เป็นผู้ รู้เองเลย นี%สมัมาสมาธิ แตทํ่ายากไหม ยาก พอยากขึ +นมา ใครทํา

จนชํานาญแล้ว ดสู ินกัฟตุบอลมนัวิ%งเป็นชั%วโมงๆ มนัไมเ่หนื%อยนะ เราลงไปส ิวิ%ง ๒ รอบ เกือบ

ตาย เพราะเขาฝึกเช้าฝึกเยน็ เขาฝึกทั +งวนัทั +งคืน นกัฟตุบอลเขาฝึกทั +งวนัเลย เพราะอาชีพของ
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เขา นี%เขาเรียกชํานาญในวส ีเขาฝึกจนร่างกายเขาชิน ร่างกายเขาอยูต่วั เขาจะวิ%งทั +งวนัทั +งคืน 

เขาวิ%งได้ตลอด นกัฟตุบอลนะ่ 

เราหดัพทุโธ หดัพทุโธของเรา ทําให้มนัสมดลุของเรา ชํานาญในวส ีถ้าเราชํานาญของ

เรา นกัฟตุบอลมนัวิ%งได้ทั +งวนัเลย ถ้าเราพทุโธๆๆ จนมนัสมดลุตลอด สมาธิมนัจะไปไหน นี%พดู

ถงึวา่สมาธิมนัทําได้ยากไง 

นี%ผู้ถาม สมาธิมนัทําได้ยาก มนัยากมาก พอยากมากขึ +นมา ถ้าทําแล้วสมัมาสมาธิเป็น

สมาธิจริงๆ มนัไมใ่ชว่า่ “สมาธิมีอยูแ่ล้ว จิตมนัมีอยูแ่ล้ว นิพพานก็มีอยูแ่ล้ว ไมต้่องทําอะไรเลย 

อยูเ่ฉยๆ อยูเ่ฉยๆ” 

โอ้โฮ! ฟังแล้วมนัก็เศร้าใจ มนัเศร้าใจ เศร้าใจที%ไหน เศร้าใจที%วา่ ถ้าเราสอนลกูหลาน

เราให้มมุานะบากบั%น มนัจะต้องลงทนุลงแรง มนัเหนื%อย คนเรามนัต้องบากบั%น ต้องมีความ

เพียรชอบ ต้องมีความเพียร มีความวิริยะ มีความอตุสาหะ 

คนเราจะเป็นคนดี คนเราจะมีการกระทํา มนัต้องมีความเพียรชอบ มีความวิริย

อตุสาหะ แล้วคดิดสู ิเราอตุสาหะแล้วมนัยงัล้มลกุคลกุคลาน อตุสาหะแล้วมนัก็ยงัทําแล้ว

ผิดพลาด แล้วพอมีคนมาเสนอบอกวา่ไมต้่องทําอะไรเลย นั%งเฉยๆ ใครบ้างมนัไมเ่ชื%อ 

เพราะเราทํา เราลงทนุลงแรงจนเราเหนื%อยล้า เราทกุข์เรายากพอแรงแล้ว แล้วมีคนมา

เสนอทางสะดวกสบาย กิเลสมนัอยากไปอยูแ่ล้ว แตถ้่าไปนะ ลงทะเลไปเลย เหมือนคนที%มุ

มานะทําหน้าที%การงานโดยสมัมาทิฏฐิ แล้วเป็นคนที%หยําเป คนที%ไมทํ่าอะไรเลย คนที%เป็นภาระ

สงัคม มนัจะเป็นคนดีได้อยา่งไร มนัจะมีคณุงามความดีได้อยา่งไร มนัเป็นไปไมไ่ด้หรอก แต่

ด้วยกิเลสตณัหาความทะยานอยาก ด้วยสงัคมของเขา เขาก็เชื%อของเขาอยา่งนั +น ถ้าเขาเชื%อของ

เขาอยา่งนั +นนะ 

นี%พดูถงึวา่ ที%วา่นํ +านิ%งแตไ่หลมนัเป็นอยา่งไร สมัมาสมาธิเป็นอยา่งไร แล้วเวลาเขาถาม

วา่ พทุโธ จิตอยูที่%ไหน 

เวลาปฏิบตัมินัจะยุง่ยากอยา่งนี + ถ้ามนัยุง่ยากอยา่งนี + เราก็ต้องพยายามของเรา 

ทีนี +กลบัมาตอบปัญหา เพราะปัญหาเวลาเขาถามมา คนที%มมุานะ คนที%อยากกระทํา 

เวลาปฏิบตัใิหมม่นัมีอปุสรรคอยา่งนี + ฉะนั +น พอมีอปุสรรคอยา่งนี +ปัYบ แล้วเราได้ยินมา ลกูศษิย์
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มาถามเยอะ แตใ่หม่ๆ  ก็ไมค่อ่ยกล้านะ เขาก็ไปทํามาจนแบบประสาเราวา่ จนมนัจนตรอก เขา

จะมาบอกเลย เขาไปปฏิบตัอิยา่งนี +มา พทุโธก็ไมต้่อง ไมต้่องพทุโธ พทุโธไมต้่องเลย เพราะไอ้นี%

เป็นสมมตุ ิเพราะจิตมนัเป็นพทุโธอยูแ่ล้ว ไมต้่องนกึพทุโธ แล้วลมก็ไมต้่อง ไมต้่องทั +งนั +น อยู่

เฉยๆ อยูเ่ฉยๆ เดีlยวมนัมาเอง แล้วเขาบอกวา่เขายืนยนัวา่อาจารย์เขาทําได้ด้วยนะ 

หวัตอ ถ้าหวัตอแล้วนะ พอเริ%มต้นจากสมาธิหวัตอมนัจะเกิดปัญญาขึ +นมาไมไ่ด้ ถ้าเกิด

ปัญญาขึ +นมาก็จินตนาการทั +งนั +น ความจินตนาการในธรรมแล้วมนัก็เป็นธรรมะจินตนาการไป

อยา่งนั +น แตส่งัคมเขาก็อยูก่นัอยา่งนั +น เพราะวฒิุภาวะของใจ วฒิุภาวะของสงัคมพวกเราตํ%า

ต้อยลงเรื%อยๆ 

ถ้าวฒิุภาวะของเราเข้มแข็ง มีจริตนิสยั เราจะแยกแยะได้เองวา่มนัมีเหตผุลควรเชื%อ

และไมค่วรเชื%อ ถ้าไมค่วรเชื%อ เราจะไมทํ่าอยา่งนั +น เราจะเชื%อธรรมะขององค์สมเดจ็พระ

สมัมาสมัพทุธเจ้า 

ผู้ใดปฏิบตัธิรรมสมควรแก่ธรรม ถ้าจะได้สมาธิก็ปฏิบตัสิมาธิ เหตแุหง่สมาธิสมควร

ของมนัก็จะได้สมาธิ ถ้าเรายกขึ +นวิปัสสนานะ เหตมุนัสมควรที%จะได้มรรคได้ผล มนัก็จะได้มรรค

ได้ผลตามเหตสุมควรที%ทํานั +น ถ้าเราปฏิบตัธิรรมไมส่มควรแก่ธรรม มนัจะเอาผลมาจากไหน มนั

ไมมี่ผลอยูแ่ล้ว แตเ่ขาเชื%อกนัอยา่งนั +น นี%พดูถงึถ้าสมาธิมีมนัต้องมีตามความเป็นจริง 

ฉะนั +น สิ%งที%วา่เวลาเขาพทุโธไปแล้วเอาจิตไว้ที%ระหวา่งคิ +ว แล้วเวลาที%พทุโธไปสกัพกั

หนึ%งมนัจะตงึมาก 

สิ%งตา่งๆ เราก็กลบัมาไว้ที%ปลายจมกู ปลายจมกูเพราะวา่ไว้ที%ระหวา่งคิ +วมนัเหมือนกบั

เราตรึกเรานกึที%ไหน จิตมนัต้องไปจดจอ่ที%นั%น เรานกึที%ระหวา่งคิ +ว จิตมนัก็ไปจดจอ่ที%ระหวา่งคิ +ว 

ความรู้สกึทั +งหมดมนัไปรวมอยูที่%นั%น ถ้ารวมอยูที่%นั%นปัYบ เวลาเราวิตกกงัวลขึ +นไปแล้ว ที%เวลามนั

บีบคั +น เหมือนกบัมีไม้หนีบผ้าหนีบระหวา่งคิ +วเลย 

ถ้าอยา่งนั +นเราวางไว้ วางไว้ เพราะวา่ผู้ ที%ปฏิบตัใิหม ่สิ%งที%เป็นนามธรรมคือความรู้สกึ

เรา สิ%งที%ละเอียดลกึซึ +ง ของที%ละเอียดทําได้ยาก ทีนี +เราจะเอาความรู้สกึของเรา ความรู้สกึเรามนั

เป็นนามธรรม มนัจะจบัต้องได้ยาก จบัต้องได้ยาก เราไปจบัต้องอยา่งอื%น เราทําได้หมด อาบ

เหงื%อตา่งนํ +า ทําไร่ไถนา ทําได้หมด แตเ่วลามาค้นหาใจของตวัเองนี%ทําได้ยาก ถ้าทําได้ยาก 
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ฉะนั +น เวลาหลวงปู่ มั%น ครูบาอาจารย์ของเราทา่นบอกวา่เอาไว้ที%ปลายจมกู ทา่นมี

ความชํานาญของทา่น เอาไว้ที%ปลายจมกู เพราะที%ปลายจมกูมนัมีลมหายใจเข้าและลมหายใจ

ออก มนัมีไออุน่มาสมัผสัที%ปลายจมกูนี + 

ทา่นเลยบอกวา่ หายใจเข้าให้นกึพทุ หายใจออกให้นกึโธสาํหรับผู้ ที%ปฏิบตัใิหม ่แตผู่้ ที%

ปฏิบตัชํิานาญแล้ว หายใจอยา่งเดียวก็ได้เป็นอานาปานสต ิกําหนดพทุโธอยา่งเดียวก็ได้ที%

ปลายจมกูนั +น เพราะวา่ลมหายใจเข้าและลมหายใจออกมนัมีไออุน่ ไออุน่เป็นพลงังานที%จิตมนั

จบัได้ชดัเจนไง ถ้าจิตมนัจบัได้ชดัเจน จิตมนัจบั คําวา่ “จิตมนัจบั” เราพทุโธๆ จิตมนัก็จบัพทุโธ

ไง พทุธานสุต ิเอาจิตนี +กอดองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าไว้ 

พทุธานสุต ิสตอิยูก่บัพทุธะ ธมัมานสุต ิเกาะพระธรรมไว้ เอาจิตนี +เกาะพระธรรมไว้ 

สงัฆานสุต ิเอาจิตเกาะพระสงฆ์ไว้ มรณานสุต ิเอาจิตเกาะความตายไว้ จิตอาศยัเกาะ อาศยั

เกาะ เกาะจนเราหายใจเข้านกึพทุ หายใจออกนกึโธ เกาะจนมนัละเอียดเข้ามาๆ พอละเอียด

เข้าไปจริงๆ แล้วมนัก็กลวัเป็นกลวัตายอีก อูย๋! ลมหายใจมนัจะหาย พทุโธมนัจะหาย ทกุอยา่ง

มนัจะหายไง เหน็ไหม เราเกาะเขาไว้ เสร็จแล้วพอเราจะเป็นอิสระขึ +นมา เราก็กลบัมาตกใจอีก 

คอ่ยๆ ฝึกหดัไป ฝึกสอนใจเราจนมนัชํานาญ ไมก่ลวัอะไรเลย มนัจะทิ +งอะไรก็ได้ มนัจะ

จบัต้องอะไรก็ได้ เรามีผู้ ชํานาญ ชํานาญนะ ชํานาญในวสไีง 

นี%พดูถงึวา่ ถ้ามนัตงึที%ระหวา่งคิ +ว เราก็ไว้ที%ปลายจมกู แล้วหายใจเข้านกึพทุ หายใจ

ออกนกึโธ แล้วถ้ามนัตอ่ไป ปฏิบตัติอ่ไป พอปฏิบตัติอ่เนื%องไป มนัมีเสยีงดงัขึ +นมา เสยีงดงั

ขึ +นมาบนหวั มนัมีความคดิ 

ถ้ามีความคดิขึ +นมา มนัก็เหมือนคนเรามนัเคยคดิ พอเคยคดิขึ +นมา เราพยายามจะ

กําหนดพทุโธ กําหนดพทุโธมนัก็จะแฉลบคดิออกนอกเรื%องนอกราว คดิร้อยแปด ถ้ามนัจะคดิ 

มนัเป็นที%จริต 

ถ้าจริต สทัธาจริตมีความเชื%อมั%น หายใจเข้านกึพทุ หายใจออกนกึโธจะชํานาญมาก 

แตถ้่าคนพทุธานสุต ิมนัไมมี่เหตผุล มนัจะอ้างเลย มนัจะเอาเหตผุลนะ ศกึษาธรรมะเอาเหตผุล

มากเลย เวลาพทุโธมีเหตผุลไหม นี%มนัก็ต้องใช้ปัญญาอบรมสมาธิ เราใช้ปัญญาอบรมสมาธิได้ 
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ปัญญาอบรมสมาธิ หมายถงึวา่ เราใช้สตขิองเราจบัความคดิไป ถ้าจบัความคดินี +ไป 

ไลค่วามคดินี +ไปถ้ามนัทนั แตใ่หม่ๆ  มนัจะไมท่นั เพราะฝึกหดังานใหม ่ทกุอยา่งจะทําไมส่ะดวก 

แตพ่อมาฝึกหดั มนัจะรู้เทา่ทนั พอรู้เทา่ทนัปัYบ พอถงึที%สดุแล้วมนัหยดุ มนัหยดุเลย หยดุเพราะ

สตปัิญญามนัเทา่ทนั พอหยดุขึ +นมา นั%นแหละสมาธิ แตม่นัสั +นๆ เดีlยวก็ฝึกหดัใหม ่

นี%พดูถงึวา่ถ้าเสยีงมนัก้องในหวั เพราะคําถามเขาวา่ เวลาปฏิบตัไิปๆ มนัเสยีง

ความคดิ มนัพทุโธ มนัขึ +นมาในหวัเตม็ไปหมดเลย 

เราเอาทีละอยา่ง เอาทีละอยา่ง ฉะนั +น ถ้าเราพทุโธได้ เราก็ลองเอามาที%ปลายจมกูก่อน 

ถ้าปลายจมกูไมไ่ด้ เราใช้ปัญญาอบรมสมาธิ 

เขาบอกวา่ เวลาเขาพทุโธไปสกัพกั มีคนเขาบอกวา่เอาไว้กลางหน้าอก เอาไว้กลาง

หน้าอก เขาบอกวา่ไมมี่ความสามารถ เขาเขียนมาวา่ “ผมไมมี่ความสามารถพอที%จะเอาพทุโธอ

ยูก่ลางหน้าอกหรอกครับ” 

ไมเ่ป็นไร ไว้ที%ปลายจมกูก็ได้ แตที่%ระหวา่งคิ +วกบัปลายจมกูมนัอยูใ่กล้เคียงกนั เพราะ

ระหวา่งคิ +วมนัตงึเครียด มนับีบคั +น มนัเจ็บ เราไว้ที%ปลายจมกู แล้วลองฝึกหดัด ูฝึกหดัด ูแล้วถ้า

มนัละเอียดเข้าไป ถ้ามนัจะมาใสอยูที่%กลางหน้าอก นั +นคือถ้าจิตมนัสงบจริงๆ ถ้ามนัสงบจริงๆ 

แล้ว มนัเหมือนกบัวา่เราจะตกัอาหารกิน ทกุอยา่งทําเสร็จแล้วในสาํรับมนัตกังา่ยแล้ว เพราะ

อาหารมนัพร้อม ตอนนี +มนัมีแตถ้่วยชาม ไมมี่อาหารเลย เราคอ่ยๆ หาของเรา 

ฉะนั +น เวลาพทุโธไวๆ เข้า เขาบอกวา่มนัก็เลยกลายเป็น ฮู้ โฮ ่ฮู้ โฮ ่เขาวา่นะ มนัไมใ่ช่

พทุโธ 

จะอะไรก็ชา่ง ไมต้่องไปสนใจมนั ขอให้จิตมนัอยู ่จะเป็นพทุโธหรือฮู้ โฮอ่ะไรก็ได้ บางที

บางคนมาถามวา่มนัพทุโธ พทุโธจนโธๆๆ โธคําเดียวก็ได้ เหมือนกบัคําวา่ “จิตละเอียด” ไง จิต

เราหยาบๆ มนัรู้จิตชดัๆ พอจิตมนัละเอียด มนัละเอียดจนเราจะจบัต้องไมไ่ด้ เราจะเกิดความ

สงสยัวา่มนัยงัมีพทุโธอยูห่รือเปลา่ เราจบัต้องอยูห่รือเปลา่ 

ถ้ามนัละเอียด แตเ่รายงัมีความรู้สกึอยู ่เรามีสตอิยู ่เราประคองไปเรื%อยๆ มนัจะ

ละเอียดเข้ามา 
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นี%พดูถงึวา่ เวลาปฏิบตัใิหมม่นัจะยากอยา่งนี + แตถ้่าพอมนัเป็นไปแล้วมนัจะสะดวกขึ +น 

มนัจะงา่ยขึ +น ไมต้่องไปคดิวา่เราจะต้องลาํบากลาํบนอยา่งนี +ตลอดไป เราจะต้องทกุข์ยากอยา่ง

นี +ตลอดไป 

คําวา่ “ทกุข์ยากอยา่งนี +” มนัเหมือนกบัเริ%มต้นเราทํางานไมเ่ป็น เราก็พยายามฝึกหดั

ของเราให้เป็น แตถ้่าเป็นแล้วนะ คนทํางานเป็นมนัจะไมล่าํบากขนาดนี +หรอก เราตําข้าวได้ เรา

หงุข้าวได้ เราไมล่าํบากขนาดนี + ถ้าเรายงัตําข้าวไมไ่ด้ ไมรู้่จะทําอยา่งไร มนัลาํบากไปหมด ต้อง

พึ%งพาอาศยัคนอื%นไปหมด เราพยายามของเรา พอเดีlยวมนัชํานาญขึ +น มนัจะพอทําได้ 

ทีนี +คําตอบสดุท้าย “แตป่รากฏวา่ลิ +นกบัริมฝีปากของผมมนัพยายามจะออกเสยีงเลย 

มนัจะออกเสยีงพทุโธ มนัจะไปที%ปากเลย” 

เราจะบอกวา่ โยมนี%นะ อปุสรรคเยอะนา่ดเูลย มนัออกทกุลกูเลยนะ มนัจะไมใ่ห้ทํา แต่

โยมยงัขวนขวายอยู ่มนัก็เป็นประโยชน์กบัเรานะ ถ้ามนัจะออกมาที%ปาก พทุโธเลย ก็พทุโธกบั

มนัไปพกัหนึ%ง แล้วเดีlยวมนัละเอียดเข้ามาเอง คือมนัจะแสดงสิ%งใดออกมาให้มนัแสดงให้เตม็ที% 

อยา่ไปกีดขวาง แตเ่รามีสตปัิญญารู้เทา่ทนัทั +งหมด แล้วเราจะเหน็เอง เหมือนกบัเดก็ให้ลองผิด

ลองถกู มนัลองจนหมดแล้วนะ ไมมี่อะไรสงสยัแล้วนะ มนัจะกลบัมาพทุโธชดัๆ เอง ให้มนัลอง

ไปเตม็ที%เลย อะไรนี%ทดสอบเลย 

หลวงตาทา่นพดูอยา่งนี + ทา่นบอกวา่ สมยัทา่นปฏิบตัใิหม่ๆ  พอจิตทา่นสงบลง จิตของ

ทา่นมนัแตกออกมาเป็นไฟ เหมือนไฟพะเนียงแตกเลย ทา่นก็ตามแสงไฟนั +นไป อยากรู้วา่มนัจะ

ไปจบที%ไหน มนัก็ไปเรื%อยๆ ไมจ่บสกัที ทา่นเลยดงึจิตทา่นกลบัมา 

นี%ก็เหมือนกนั มนัสงสยัไง มนัเหมือนไฟพะเนียงมนัแตกออกไปจากจิต ทา่นก็สงสยัวา่

มนัจะไปจบลงที%ไหน ไฟที%มนัแตกออกไป ทา่นก็ตามแสงไฟนั +นไป ทา่นบอกไปเรื%อยๆๆ ไปไมจ่บ

ไมส่ิ +น สดุท้ายทา่นก็ตดัใจดงึกลบัมา พอดงึกลบัมา ไมส่นใจมนั แล้วมนัก็มาสงบ นี%พดูถงึวา่นี%

ประสบการณ์ของหลวงตานะ ประสบการณ์ของครูบาอาจารย์ที%ปฏิบตัมีิประสบการณ์ทกุคน

แหละ 

นี%ก็เหมือนกนั ถ้ามนัจะไปทางไหน มนัจะฮู้ โฮ ่มนัจะออกที%ปาก มนัจะอะไร ลองเตม็ที%

เลย สดุท้ายแล้วมนัก็มาพทุโธในใจเรานี%แหละ วิตก วิจาร ระลกึขึ +น จิตมนัจะยงัอยูก่บัเรา เรา

ระลกึถงึพทุโธ ระลกึถงึ เรายกขึ +น วิตกขึ +น มนัก็อยูก่บัเรา จิตเรายงัวิตก วิจารได้ จิตยงัอยูก่บัเรา 
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แตบ่อกวา่ “พทุโธมนัมีอยูแ่ล้ว ไมต้่องทําอะไรเลย” นี%จิตมนัไมอ่ยูก่บัเรา จิตของเรา

แท้ๆ มนัสง่ออก เหมือนเราปกต ิเรานั%งเฉยๆ แล้วเราคดิอะไรก็ไมรู้่ ปลอ่ยไปหมดเลย ไมรั่บรู้

อะไรเลย แล้วมนัเป็นอะไรก็ไมรู้่ 

แตถ้่ามนัพทุโธๆ มนัมีคําบริกรรม ถ้าระลกึ มนัพทุโธอยู ่ถ้ามนัระลกึอยู ่จิตอยูก่บัเรา 

ถ้าพทุโธอยูก่บัเรา ถ้าปีตอิยูก่บัเรา ถ้าสขุอยูก่บัเรา ถ้าเอกคัคตารมณ์อยูก่บัเรา จิตตั +งมั%น สมาธิ

มี สมาธิมีชดัเจน สมัมาสมาธิ สมัมาสมาธิแล้วฝึกหดัใช้ปัญญา 

เวลาคําถามมามีแตปั่ญหาทั +งนั +นเลย ถ้ามีปัญหาทั +งนั +นเลย นี%เราพดูถงึจริตนิสยั พดูถงึ

วา่สมาธิที%มีและสมาธิที%ไมมี่ สมาธิไมมี่คือวา่ไมมี่สมาธิเลย ไมมี่ข้อเทจ็จริง มีแตชื่%อ มีแตแ่อบ

อ้าง มีแตเ่อาชื%อมาใช้ 

แตถ้่าสมาธิมนัมี นํ +านิ%งแตไ่หล มนัมีพลงังานของมนั มนัมีตวัตนของมนั มนัมี

สมัมาสมาธิของมนั แล้วสมัมาสมาธิเป็นสมถกรรมฐาน ฐานที%ตั +งแหง่การงาน แล้วถ้าจิตเป็น

สมาธิแล้วระลกึถงึกาย เวทนา จิต นกึถงึธรรม มนัเกิดสตปัิฏฐาน ๔ 

สตปัิฏฐาน ๔ ตวัจริงต้องเกิดจากสมัมาสมาธิ ถ้าไมมี่สมัมาสมาธิ สตปัิฏฐาน ๔ 

ปลอมๆ สตปัิฏฐาน ๔ คดิเอา สตปัิฏฐาน ๔ จินตนาการเอา นี%พดูถงึการปฏิบตัแิบบโลก 

ทีนี +เราจะปฏิบตัแิบบธรรม 

พดูถงึนํ +านิ%งแตไ่หล นี%คือข้อสงสยั พทุโธจิตอยูที่%ไหน นี%คือผู้ ที%มมุานะอยากประพฤติ

ปฏิบตั ิแตเ่ริ%มต้นปฏิบตั ิกิเลสมนัยงัหนา กิเลสมนัยงัดบิๆ กิเลสมนัยงัไมเ่คยระหวา่งโลกกบั

ธรรมไง เราอยูก่บัโลกมา เราจะปฏิบตัธิรรม พอปฏิบตัธิรรม โอ้โฮ! ปัญหาเยอะมาก แตปั่ญหา

เยอะมากขนาดไหน มนัเป็นนกักีฬาไปสมคัรเป็นนกักีฬาไง คดัเลอืกตวั ยงัไมไ่ด้เป็นนกักีฬา 

นี%ก็เหมือนกนั เราอยากปฏิบตัเิราจะคดัเลอืกตวั เราจะคดัวา่เราจะได้เป็นนกักีฬา

หรือไม ่เราจะได้เป็นนกัปฏิบตัหิรือไม ่แตเ่ราปฏิบตัขิองเราเพื%อบชูาองค์สมเดจ็พระสมัมาสมั

พทุธเจ้า ถ้าเราปฏิบตัไิด้จริง เราจะได้รสของธรรม ผู้ใดปฏิบตัธิรรมสมควรแก่ธรรม เราจะได้

สมัมาสมาธิ สขุอื%นใดเทา่กบัจิตสงบไมมี่ เอวงั 


