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พระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต 
 

ถาม-ตอบ ปัญหาธรรม วนัที< ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
ณ วดัป่าสนัติพทุธาราม (วดัป่าเขาแดงใหญ่) ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบรีุ 

 

ถาม : เรื%อง “พทุโธนบัเลขไปด้วยได้หรือไม”่ 

กราบนมสัการหลวงพอ่ ผมชอบฟังตอนหลวงพอ่ตอบคําถามมาก เพราะมนัเป็นเคส
ปฏิบตัทีิ%คนอื%นเจอ แล้วผมก็เจอด้วยเป็นสว่นใหญ่ เลยคดิวา่มีประโยชน์มากๆ เคยถามหลวง
พอ่มาบ้างตอนภาวนาแรกๆ ผมมีคําถามบางอยา่งเกี%ยวกบัเทคนิคที%ผมใช้ภาวนาของผมเอง ณ 
ตอนนี Tครับ 

ผมภาวนาทกุวนั ทํามาได้ ๓ เดือนแล้วครับ ด้วยการจบัลมที%ปลายจมกูบ้าง ทอ่งพทุโธ
บ้าง แล้วแตว่นัไหนหายใจคลอ่งหรือไม ่ ถ้าหายใจไมค่ลอ่งก็จะทอ่งพทุโธที%ให้เสยีงออกมาจาก
หน้าอก คือจิตอยูที่%หน้าอกครับ 

แตมี่คําถามเรื%องการภาวนาพทุโธวา่ วนัไหนหายใจแล้วพอผมพทุโธโดยไมมี่ลมหายใจ
เป็นตวัชว่ย มนัเหมือนไมมี่อะไรยดึ ทําให้การพทุโธของผมมนัเป๋ เมื%อพทุโธไปสกัพกัก็จะเพี Tยน
บ้าง คดิเรื%องอื%นบ้าง ผมเลยใช้วิธีการพทุโธแล้วนบัเลขตาม พทุโธ ๑ พทุโธ ๒ พทุโธ ๓ พอครบ 
๑๐ ก็กลบัมาเริ%มที% ๑ ใหม ่ ปรากฏวา่ไมเ่ป๋ครับ ทอ่งไปเรื%อยๆ ถงึชั%วโมงเลยครับ โดยไมเ่ร่งคํา
บริกรรมเลย จงัหวะให้มนัช้าๆ จบังา่ย ไมเ่ปลี%ยนจงัหวะให้ช้าลงหรือเร็วขึ Tน แตก็่ไมใ่ชว่า่ช้าจน
จะมีชอ่งวา่งให้คดิเรื%องอื%น แล้วมนัก็จะลงหลายครั Tง แตผ่มเข้าใจวา่ผมยงันั%งไมน่านพอ เลยยงั
ไมล่งสกัที 

(แรกๆ ผมเคยปีตไิด้ครั Tงสองครั Tงด้วยการภาวนาแบบจบัลมหายใจ ตวัสั Tน ตวัลบี ลม
หายใจอยา่งกบัก๋วยเตี]ยวเส้นหมี%ใสๆ เลย แตน่ั%นคือเป็นวนัที%ผมหายใจคลอ่ง ซึ%งน้อยวนันกัที%จะ
หายใจได้ดี เพราะเป็นภมิูแพ้ครับ แตผ่มไมเ่คยเข้าสภาวะแบบนั Tนด้วยการภาวนาพทุโธเลยครับ 
ชว่งนี Tเลยเน้นวิธีพทุโธเป็นหลกัเลย ไมอ่ยา่งนั Tนวนัไหนเป็นภมิูแพ้หายใจฝืด หายใจไมอ่อก ก็จะ
พาลกลวัจะไมไ่ด้ภาวนา) 

รบกวนถามคําถามหลวงพอ่ครับ 

๑. การพทุโธนบัเลขช้าๆ อยา่งที%ผมทําอยู ่ ใช้ได้หรือเปลา่ครับ ถ้าใช้ได้ ผมควรจะหยดุ
นบัเลขตอนไหน หรือวา่พทุโธนบัเลขไปเรื%อยๆ นั%งให้นานที%สดุจนกวา่จะลงสมาธิไปเลย 



คน้หาพทุธะ ๒ 

 

©2023 www.sa-ngob.com 

๒. เลขที%ทอ่งตามท้ายพทุโธนั Tนถือเป็นคําบริกรรมหรือเปลา่ครับ และควรจะทอ่งให้มนั
ชดัเจนและแนน่เทา่กบัคําวา่ “พทุโธ” เลยหรือเปลา่ครับ หรือวา่ให้ตวัเลขมนัเสยีงเบาๆ แตแ่ค่
เป็นตวัจบัพอครับ (ตอนนี Tผมทอ่งแบบให้เลขมนัชดัเหมือนพทุโธเลย) 

๓. ถามเรื%องใช้วิธีปัญญาอบรมสมาธิเพิ%มนิดหนึ%งครับ ปกตเิคยใช้บ้างกบัความคดิที%แว็
บออกไปข้างนอก แตพ่อผมใช้ปัญญาอบรมสมาธิกบัความคดิภายในใจ เชน่ คดิวา่ทําไมขามนั
ปวด มนัจะปวดไปถงึไหน ทําไมนํ Tาลายมนัจะไหลไปไหน ปรากฏวา่มนัไมเ่วิร์กครับ เพราะวา่มนั
ปวดไมห่ยดุ ยิ%งคดิยิ%งปวด นํ Tาลายยิ%งไหล เพราะฉะนั Tน ปัญญาอบรมสมาธิใช้กบัความคดิเรื%อง
กายที%มนัทรมานไมไ่ด้ใชห่รือเปลา่ครับ รบกวนหลวงพอ่เทา่นี Tครับ ขอบพระคณุ 

ตอบ : อนันี Tคําถามเนาะ คําถามมาตั Tงแตต้่น คําถามที%วา่ เวลาพทุโธๆ คนหดัเริ%ม
ภาวนา ถ้าคนไมเ่ริ%มภาวนาก็เป็นเรื%องหนึ%งนะ เวลาคนจะเริ%มภาวนามนัจบัต้นชนปลายไมไ่ด้ 
คนเราถ้าไมทํ่าสิ%งใด เราก็วา่เราเป็นคนฉลาด จะไปทําสิ%งใดปัcบ มนัเริ%มจําเป็นต้องทําปัcบ มนัจะ
วา่เราไมฉ่ลาดแล้ว มนัจะเริ%มกลวัแล้ว 

แตถ้่าไมไ่ด้ทําอะไรนะ มนัฉลาดมาก คดิจะทําอะไรก็จะประสบความสาํเร็จไปทั Tงนั Tนนะ่ 
แตจ่ะไปทําจริงๆ เข้าชกัไมฉ่ลาดแล้ว ชกัลงัเลแล้ว ก็เพราะลงัเลไง เพราะลงัเลเพราะสงสยัไง 
จะทําสิ%งใดมนัก็เลยขาดตกบกพร่อง 

ไอ้นี%ก็เหมือนกนั เราเกิดเป็นมนษุย์เกิดมาพบพระพทุธศาสนา เหน็วา่การภาวนานะ ใคร
ก็ทําได้ เพราะมนษุย์มนัเทา่กนัไง เวลามนษุย์มีร่างกายเหมือนกนั แตจิ่ตใจของมนษุย์มนั
แตกตา่งกนัเยอะมาก มนัแตกตา่งกนัเยอะมากนะ ถ้าแตกตา่งกนัเยอะมากนี%คืออํานาจวาสนา
ของคน 

ถ้าอํานาจวาสนาของคนนะ คนที%สร้างบญุกศุลมานะ จะไปทําสิ%งใดมนัจะประสบ
ความสาํเร็จทั Tงนั Tนนะ่ ถ้าคนมีอํานาจวาสนามานะ จะพทุโธก็ดี จะอานาปานสตก็ิดี จะมรณานุ
สตก็ิดี จะปัญญาอบรมสมาธิก็ดี ถ้ามนัมีวาสนานะ มนัดีทั Tงนั Tนเลย ทําอะไรมนัจะดีไปหมดนะ่ 

แตถ้่ามนัไมมี่อํานาจวาสนานะ ทําอะไรก็ลบไปหมดเหมือนกนั ล้มลกุคลกุคลานไปหมด
เหมือนกนั ทีนี Tล้มลกุคลกุคลานไปหมด มนัอยูที่%อํานาจวาสนาของคน อยูที่%การประพฤตปิฏิบตัิ
ของคน 

ฉะนั Tน เวลาองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้านะ เวลาคนจะค้านมาก เวลาหลวงตาทา่น
บอกนะ “จะใช้คําบริกรรมอะไรก็ได้ จะภาวนาแนวทางไหนก็ได้ แตเ่ราชอบพทุโธ” ทา่นใช้คํานี T 
ทา่นบอกวา่ “เราชอบพทุโธ เราเลยเอาพทุโธออกหน้า” 
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แตห่ลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มั%น ครูบาอาจารย์ของเรานะ ทา่นจะเน้นพทุโธๆ ให้กําหนดพทุโธ
ก่อน เพราะถ้าเราจะไปเน้นอยา่งอื%น มนัจะจบัพลดัจบัผลไูง 

เพราะพทุธศาสน์กบัไสยศาสตร์ โดยธรรมชาตใินศาสนาแรกของโลกคือศาสนานบัถือผี
สางเทวดา การนบัถือผีถือสางเป็นศาสนาแรก คนเรากลวัไปหมด ถือเทพเจ้า ถือพระเจ้าถือ
อะไร ผีทั Tงนั Tนนะ่ เพราะมนัเป็นจิตวิญญาณ 

ศาสนาแรกคือศาสนาถือผี พอศาสนาถือผีปัcบ มนัก็เป็นผี เป็นพราหมณ์ ทีนี Tพอ
พระพทุธศาสนาเข้ามา จะเข้าไปในศาสนาไหนก็แล้วแต ่ มนัจะมีศาสนาเดมิอยู ่ ถ้าศาสนาเดมิ
อยูปั่cบ ถ้าพดูเรื%องอยา่งนั Tนมนัจะเข้าใจได้งา่ย 

ฉะนั Tน เวลาองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าบอกวา่ เวลาทา่นพิจารณาของทา่นนะ 
ทา่นบอกวา่คนเราจริตนิสยัไมเ่หมือนกนั ทา่นถงึให้ทําความสงบ ๔๐ วิธีการ ถ้าทําความสงบ 
๔๐ วิธีการ พทุธานสุต ิ ธมัมานสุต ิสงัฆานสุต ิอนสุต ิ๑๐ กสณิ ๑๐ นี%วิธีการทําความสงบมนั
หลากหลาย แตต้่องทํา 

เพียงแตว่า่ เวลาหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มั%นทา่นบอกวา่ทา่นสอนพทุโธ หลวงตาทา่นบอก
ทา่นชอบพทุโธ ฉะนั Tน เวลาทา่นจะเอาพทุโธๆ ฉะนั Tน เวลาพทุโธไป เวลาเราจะคยุกนัเรื%อง
กรรมฐาน ๔๐ ห้อง เราก็เริ%มตั Tงแตพ่ทุโธ พทุธานสุต ิ

ทีนี Tเวลาคนเขาปฏิบตัไิป ถ้าพทุโธทําไมไ่ด้ สว่นใหญ่ทําแล้วล้มลกุคลกุคลานไง พอ
ล้มลกุคลกุคลาน ก็มีคนเสนอแนวทางแตกตา่งหลากหลาย จนสดุท้ายเลยบอก “ไมต้่องพทุโธ 
โดยธรรมชาตคินเรามีจิตอยูแ่ล้ว อยูเ่ฉยๆ สมาธิมนัจะเกิดขึ Tนเอง อยูเ่ฉยๆ จะเดนิไปชนนิพพาน
เอง”...อ้าว! ไอ้นั%นก็อีกเรื%องหนึ%ง ไอ้นี%มนัแบบวา่มนัไมมี่หลกัมีเกณฑ์ มนัไมมี่เหตมีุผล ไมมี่ที%มา
ที%ไปไง 

พระพทุธศาสนา เหน็ไหม “ศาสนาไหนไมมี่มรรค ศาสนานั Tนไมมี่ผล ธรรมทั Tงหลายมา
แตเ่หต”ุ เวลาเราทกุข์เรายากกนัอยูนี่% มนัมีเหตมีุปัจจยัมานะ เวลาเราทกุข์เรายาก มนัต้องมี
กิเลสตณัหาความทะยานอยากนะ มีความผิดหวงั มีความเสยีใจ มีความกระทบกระเทือน 

คนจะทกุข์มนัยงัมีเหตเุลย แล้วคนจะสขุมนัไมต้่องเหตเุลยหรือ ไมต้่องใช้อะไรเลย อยู่
เฉยๆ วา่งๆ มนัเป็นเอง มนัเป็นไปไมไ่ด้ไง มนัเป็นไปไมไ่ด้ พอเป็นไปไมไ่ด้ปัcบ เวลาเขาภาวนา
ไมไ่ด้เขาถงึคดัค้าน คดัค้านวา่พทุโธ 

ธรรมดาพทุโธนะ พทุธานสุต ิ พทุโธ ธมัโม สงัโฆ เป็นรัตนตรัย เป็นพระพทุธ พระธรรม 
พระสงฆ์ เป็นสิ%งที%เลศิมาก เป็นแก้วสารพดันกึของชาวพทุธ ความจริงเลอเลศิมาก พทุโธนี%สดุ
ยอด 
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เพียงแตว่า่พวกเราเวลาเราเคารพแล้วเราก็ไปเอาพทุโธมาเป็นคําบริกรรม พอบริกรรมไป
แล้ว บริกรรมไปมา พทุโธก็เลยเป็นจําเลยไปเลย เอาพทุโธมาตั Tง แล้วบอก “พทุโธก็ได้ พทุโธก็
ไมไ่ด้ ไมต้่องพทุโธเลยก็ได้ พระพทุธเจ้าก็ไมท่อ่งพทุโธ” 

ทําไมไปเอาพทุโธมาเป็นจําเลยละ่ พทุโธมนัก็เป็นวิธีการทําความสงบอยา่งหนึ%ง ธมัโมก็
เป็นวิธีการทําความสงบอยา่งหนึ%ง สงัโฆก็เป็นวิธีการทําความสงบอยา่งหนึ%ง มนัเป็นวิธีการทํา
ความสงบอยา่งหนึ%ง มนัไมใ่ชจํ่าเลยที%เราจะเอาพทุโธมาตั Tง แล้วเอามาวิเคราะห์กนัวา่ทําไมต้อง
พทุโธ 

คําวา่ “พทุโธ” มนัเป็นพระพทุธเจ้า ธมัโม สงัโฆ รัตนตรัย ฉะนั Tน พอองค์สมเดจ็พระ
สมัมาสมัพทุธเจ้าทา่นไมกํ่าหนดพทุโธ เพราะเวลาทา่นประพฤตปิฏิบตั ิ พระพทุธเจ้ายงัไมไ่ด้
เกิด เวลาเขาก็เอาตรงนี Tมาเลน่แง ่ เลน่แงว่า่พระพทุธเจ้าไมไ่ด้พทุโธ พระพทุธเจ้าใช้อานาปาน
สต ิ

ก็จริง พระพทุธเจ้าไมไ่ด้ใช้พทุโธ เพราะพทุโธมนัยงัไมมี่ พระพทุธเจ้ายงัไมไ่ด้เป็น
พระพทุธเจ้า พระพทุธเจ้าก็ไมรู้่จะสอนอยา่งไร แตเ่วลาพระพทุธเจ้าตรัสรู้เป็นพระพทุธเจ้าแล้ว 
พระพทุธเจ้าสอนพทุโธ สอน แตโ่ดยทั%วไปเขาบอกวา่ไมไ่ด้สอน เพราะอะไร เพราะวา่เขา
พยายามจะออกนอกแนวทางไป 

ทีนี Tพอจะออกนอกแนวทาง ที%เราพดู เราอยากจะพทุธานสุต ิเราระลกึถงึองค์สมเดจ็พระ
สมัมาสมัพทุธเจ้า องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า ตวัขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า
เป็นศาสดานะ องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าประเสริฐมาก ถ้าใครจะคาดการณ์เรื%องความรู้
ขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าเป็นอจินไตย อจินไตย ๔ คือปัญญาขององค์สมเดจ็พระ
สมัมาสมัพทุธเจ้า เรื%องกรรม เรื%องฌาน เรื%องโลก เป็นอจินไตย ไมมี่ใครสามารถคํานวณได้คดิ
ได้ ฉะนั Tน องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า พทุธะอนันั Tนเป็นอจินไตยเลย เหนือโลกเหนือ
สงสาร เหนือพวกเราที%จะคาดหมายได้เลย 

ฉะนั Tน สิ%งที%วา่องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าประเสริฐมาก พอประเสริฐมาก นี%เป็น
ศาสดาของเรา พอ่แมปู่่ ยา่ตายายของเราก็นบัถือศาสนาพทุธ ผู้ ที%มีศกัยภาพก็นบัถือศาสนา
พทุธ เทวดา อินทร์ พรหมก็นบัถือศาสนาพทุธ นบัถือองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า ถ้านบั
ถือองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า ถ้าเราระลกึถงึ ระลกึถงึองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า 
เหมือนกบัเรา เรามีกตญัmกูตเวที พทุโธๆ พทุธานสุต ิ เวลาชาวพทุธเราๆ เวลาตกใจก็พทุโธๆ 
มนัระลกึถงึไง มนัเป็นจิตใต้สาํนกึเลย 

ฉะนั Tน เวลาที%วา่เราระลกึถงึองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้ามนัเป็นชื%อ ตวัพทุธะ ตวั
พทุโธแท้ในใจขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า ในตวัขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า 
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ธรรมะขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้านั Tนเรื%องหนึ%ง แตเ่วลาเราพทุโธๆ เราจะต้องการหา
พทุธะในใจของเรา พทุธะคือผู้ รู้ในใจของเรา พทุโธคือผู้ รู้ พทุโธคือพทุธะ พทุธะคือกลางหวัใจ
ของเรา แตเ่ราไมเ่ข้าใจไง เหมือนกบัเราได้ชื%อ แตย่งัไมไ่ด้ตวั ถ้าได้ชื%อ แตย่งัไมไ่ด้ตวั เราก็ระลกึ
พทุโธ 

ทีนี Tระลกึพทุโธ มนัถงึเป็นสิ%งที%วา่เป็นอํานาจวาสนา คนเราเวลาระลกึถงึสิ%งที%ดีๆ คนเรา
ระลกึถงึสิ%งที%มีคณุคา่ ระลกึถงึสิ%งที%มีคณุคา่ มนัจะชว่ยเสริมการภาวนาให้งา่ยขึ Tนไง ฉะนั Tน 
ทําไมถงึต้องพทุโธ พทุโธไมไ่ด้ก็ธมัโม ธมัโมไมไ่ด้ก็สงัโฆ ฉะนั Tน มรณานสุต ิระลกึถงึความตายก็
ได้ 

ทีนี Tคําบริกรรมมนัสาํคญัตรงนี T สาํคญัตรงนี Tเพราะอะไร สาํคญัตรงที%วา่ ถ้าใครระลกึถงึ
พทุโธ ไอ้นั%นคือมีคําบริกรรม มีคําบริกรรม จิตมนัก็ไมส่ง่ออก ลองอยูเ่ฉยๆ ส ิ จิตเราไปไหน แต่
ถ้าเราระลกึพทุโธปัcบ จิตเราอยูก่บัพทุโธ ฉะนั Tน จิตเราอยูก่บัพทุโธ 

มนัเป็นชื%อใชไ่หม เราระลกึพทุโธ แตร่ะลกึพทุโธๆๆ จนละเอียด คําวา่ “พอละเอียด
ขึ Tนมา” ละเอียดขึ Tนมา พทุโธจนคลอ่งแคลว่ สดุท้ายแล้วมนัจะพทุโธไมไ่ด้ มนัจะพทุโธไมไ่ด้ มนั
พทุโธไมไ่ด้เพราะจิตมนัไมส่ง่ออก มนัไมร่ะลกึรู้ มนัจะเป็นตวัของมนัเอง นั%นเป็นสมาธิแท้ ถ้ามนั
เป็นสมาธิแท้ นี%ตวัพทุธะ ถ้าใครไปรู้ตรงนั Tนแล้วถงึจะเข้าใจ 

คนที%คดัค้าน คนที%บอกวา่ไมต้่องพทุโธ หรือพทุโธทําไมไ่ด้ พทุโธ พระพทุธเจ้าไมไ่ด้สอน
ตา่งๆ คือเขาภาวนาไมเ่ป็น พดูอยา่งนี Tเลยนะ คนไมเ่คยเป็นสมาธิ 

ถ้าคนเคยเป็นสมาธินะ เขาจะรู้เลยวา่ ถ้าเราเป็นปถุชุนคนหนา สามญัสาํนกึความคดิ
เป็นอยา่งนี T เวลามนัละเอียด มนัวางอารมณ์ความรู้สกึ แตเ่ป็นตวัมนัเอง มนัจะเหน็ มนัจะเหน็
เลยนะวา่ ถ้าเราวางอารมณ์ได้แล้วตวัมนัตั Tงมั%นได้ ออ๋! มนัจะเหน็คณุคา่ของพทุโธเลย เหน็
คณุคา่ของพทุโธ เพราะเราบริกรรมพทุโธ แล้วพอตวัเราได้พทุโธแล้วมนัไมต้่องบริกรรม มนั
บริกรรมไมไ่ด้ เว้นไว้แตม่นัจะคลายตวัออกมาแล้วก็พทุโธตอ่ไป เพราะสมาธิเกิดจากคําบริกรรม 

คําบริกรรม มนับริกรรมจนบริกรรมไมไ่ด้ มนัเป็นตวัมนัเอง นี%พทุโธแท้ แล้วพอพทุโธแท้
ปัcบ ถ้าเราบริกรรมอยูน่านหรือเรามีสตมิาก สมาธิก็ทรงได้อยูน่าน ถ้าเราบริกรรมน้อย สมาธิก็
อยูส่กั ๕ นาที ๑๐ นาที เดี]ยวก็คลายออกมา ถ้าคลายออกมา พทุโธตอ่เนื%องเข้าไปอีก จนมนัตั Tง
มั%นอยา่งนี T พอตั Tงมั%นอยา่งนี Tแล้ว ครูบาอาจารย์เราปฏิบตัจินตั Tงมั%นอยา่งนี Tแล้วทา่นถงึฝึกหดัใช้
ปัญญา ทา่นถงึวิปัสสนา 

โดยทั%วไปเขาไมมี่สมาธิตรงนี T เขาใช้สามญัสาํนกึความคดิเรานี% ใช้ตรรกะคดิเรื%องสตปัิฏ
ฐาน ๔ เลย เราถงึใช้คําวา่ “สตปัิฏฐาน ๔ ปลอม” ปลอมเพราะเรานกึคดิขึ Tนมาเอง 
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แตถ้่าเราพทุโธๆ จนมนัละเอียดๆ เข้าไปแล้ว ถ้ามนัไมมี่วาสนามนัจะไมเ่หน็ของมนั ถ้า
ไมมี่วาสนา เขาต้องรําพงึ ถ้ามีวาสนามนัจะเกิดขึ Tน มนัเกิดขึ Tนจากสจัจะ จากสจัจะจากอริยสจั 
ไมใ่ชจ่ากตวัตนของเรา 

แตถ้่ามีตวัตนของเราปัcบ มนัจะแกวง่เลย มนัจะเขวเลย เพราะเราอยากได้อยากดี เรา
คาดเราหมาย เราถงึจําเป็นต้องสมัมาสมาธิไง เราถงึบอกวา่พทุธานสุตสิาํคญัมาก เราพยายาม
ค้นคว้าค้นหากนั เราค้นหาพทุโธของเรา ฉะนั Tน นี%พดูถงึวา่ พทุธานสุต ิ ทําไมถงึต้องพทุโธ แล้ว
พทุโธมีคณุคา่อยา่งใด 

พทุโธ เราบอกไมต้่องเอาพทุโธมาเป็นจําเลย พทุโธแคเ่ป็นชื%อ ชื%อนายสมชาย นาย
สมชายในเมืองไทยเป็นล้านๆ คนเลยนะ นายสมชายนี% นายสมชาย นายสมชายนามสกลุอะไร 
สมชาย ๒ คนก็คือคนละคนแล้ว 

ไอ้นี%ก็เหมือนกนั พทุโธขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าเป็นอนัหนึ%ง แล้วเราระลกึ
พทุโธ ทกุคนระลกึพทุโธๆ แตเ่วลาจิตสงบขึ Tนมามนัเป็นพทุโธของเรา มนัเป็นพทุโธของเรา มนั
ไมเ่กี%ยวกบัใครทั Tงสิ Tน ฉะนั Tน ไมเ่กี%ยวกบัใครทั Tงสิ Tน มนัก็เป็นประโยชน์กบัเรา นี%พดูถงึวา่พทุธานุ
สต ิ

ฉะนั Tน ทีนี Tเพียงแตจ่ะมาเข้าคําถาม อารัมภบทมาให้เหน็วา่พทุโธมนัสาํคญั ทีนี Tพอ
สาํคญัขึ Tนมาแล้ว เขาบอกวา่เขาทอ่งพทุโธไปเรื%อย ทีนี Tพทุโธไปเรื%อย พอพทุโธไปแล้วนบัเลขได้
ไหม พทุโธนบัเลข เพราะพทุโธนบัเลขมนัดีขึ Tน 

ได้ พทุโธ ธมัโม สงัโฆ มรณานสุต ิ ทีนี Tพดูถงึนบัเลขนะ นบัเลข ถ้าพทุโธ พอพทุโธแล้ว 
พทุโธๆ มนัแบบวา่สตเิราไมส่มบรูณ์ มนัอยูที่%คน อยูที่%วาสนาของคน บางคนพทุโธดีก็ดีมากๆ 
เลย บางคนพทุโธนบั ๑ พทุโธ ๒ พทุโธ ๓ พทุโธ ๔ เยอะมาก แล้วบางคนก็พทุโธถงึร้อย พทุโธ
ถงึพนั แล้วก็เริ%มต้นใหม ่เพราะถ้าพทุโธ ๑ ๒ ๓ ๔ เพราะ ๑ ๒ ๓ ๔ ทําให้เรามีสต ิเหมือนกบัจบ
การทํางานครั Tงหนึ%งก็เริ%มต้นใหม่ๆ  แตถ้่าพทุโธซํ Tาๆ ซากๆ มนัเหมือนกบัเราไมรู้่จะจบสิ Tนกนั
ตรงไหน มนัทําให้เราเกิดความลงัเล ถ้าพทุโธให้ชดัๆ มนัเสยีหายไหม ไมเ่สยีหาย ถ้าพทุโธได้
ไหม ได้ 

นี Tเรายกกรณีตวัอยา่ง เราอยูก่บัหลวงปู่ เจีcยะ หลวงปู่ เจีcยะทา่นก็พดูนะ เวลาพวกเรา เรา
กําหนดพทุโธกนั แล้วพวกที%ภาวนาไมไ่ด้ก็เป็นมหาหลายองค์เลยอยูที่%วดัอโศการามนี%แหละ 
แล้วหลวงปู่ เจีcยะได้ขา่ววา่พวกมหา พวกมีการศกึษาสงูๆ เขาบอกวา่พทุโธมนัเหมือนกบัวา่ไมมี่
คา่ อะไรก็พทุโธๆ มนัไมเ่กิดปัญญา นี%มนัก็พดูไปเรื%อย เวลาคนปฏิบตัเิขาจะมีแนวทางตา่งๆ กนั 
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หลวงปู่ เจีcยะทา่นก็รอจงัหวะรอเวลา วนันั Tนพระพวกนี Tเขาเดนิไปเยี%ยมหลวงปู่ เจีcยะ หลวง
ปู่ เจีcยะทา่นก็ให้เณรต้มนํ Tาร้อนชงชา แล้วก็นั%งคยุกนั ก็นั%งปฏิสนัถารกนัสกัพกัหนึ%ง คยุกนัจน
แบบวา่เป็นที%รื%นเริง พอรื%นเริงแล้วหลวงปู่ เจีcยะทา่นก็ตั Tงปัญหาขึ Tนมาวา่ พวกนี Tเป็นมหาทั Tงนั Tน
เลย มีการศกึษามาสงูสง่มาก ฉะนั Tน ทา่นบอกวา่ทา่นเป็นพระปฏิบตั ิทา่นเป็นพระปฏิบตั ิทา่น
ไมไ่ด้เรียนจบมหา ฉะนั Tน ทา่นอยากจะขอถามมหาสกัคําหนึ%ง คําหนึ%งนะวา่ในการปฏิบตัอิยา่ง
นี Tมนัจะพอปฏิบตัไิปได้ไหม ทา่นเลยตั Tงคําถามให้พวกมหาตอบไง บอกวา่ มีคนหนึ%งโงม่ากเลย 
คนคนหนึ%งโงม่ากเลย ฉะนั Tน เวลาเขาโงม่าก เขาจะไมมี่ปัญญาจะระลกึสิ%งใดก็ได้ แตเ่ขา
พยายามระลกึพทุโธๆ จิตของเขาสงบได้หรือไม ่

ถามมหา ๓ องค์ที%นั%งอยูน่ั%นนะ่ พวกมหา ๓ องค์บอกได้ 

ทา่นก็ถามวา่ ถ้าได้ มนัโงต่รงไหนวะ ที%วา่ทําแล้วมนัโง ่ ทําแล้วมนัไมมี่ปัญญา มนัโง่
ตรงไหน เพราะมนัทําแล้วมนัได้ประโยชน์ ทําแล้วมนัสงบได้ เป็นสมาธิได้ 

ทา่นพดูอยา่งนี Tนะ บอกพวกมหาตอบวา่ได้ แตท่า่นคยุกบัเรานะบอกวา่ ถ้าพวกมหา
บอกวา่ไมไ่ด้นะ ทา่นยงัมีปัญหาตอ่เนื%องไป แล้วทา่นบอกวา่ ขนาดวา่พทุโธๆ จิตมนัยงัสงบได้ 
หรือถ้าคนมนัไมมี่ปัญญานะ ให้นกึวา่ขี Tๆ ๆ มนัจะสงบได้ไหม ระลกึวา่ขี Tอยา่งเดียวเลย มนัก็สงบ
ได้ 

คําบริกรรมมนัสาํคญั สาํคญัที%จิตมนัทําไง ถ้าจิตมนัไมไ่ด้ทํา เราสกัแตว่า่ พทุโธแตป่าก 
พทุโธๆๆ แตจิ่ตมนัไมด่ดูดื%ม จิตมนัไมทํ่างาน พดูประสาเราวา่สกัแตว่า่ทํา มนัไมไ่ด้ทําด้วย
ความจริงจงั มนัไมไ่ด้หรอก แตถ้่าเราทําจริงจงัๆ พอทําจริงจงัแล้วมนัก็โลเลไง 

ฉะนั Tนบอกวา่ เวลาพทุโธนบั ๑ พทุโธนบั ๒ พทุโธนบั ๓ มนัก็อยา่งนี T มนัชดัเจนๆ ขึ Tนไป 
มนัก็สงบได้ไง ถ้ามนัสงบได้มนัก็เป็นประโยชน์ได้ ฉะนั Tน เวลานบั ๑ นบั ๒ ได้ทั Tงนั Tนนะ่ นบัแล้ว
มนัเป็นประโยชน์ไง 

ฉะนั Tน สิ%งที%ทํานะ ทีนี Tพอมาตอบคําถาม คําถามที%วา่ แรกๆ เขาบอกเขาจบัลมเฉยๆ แล้ว
พอหายใจเข้า ตวัมนัสั Tน ตวัมนัลบี มนัเป็นเส้นใสๆ 

ไอ้นี%มนัเป็นส้มหลน่ เวลาส้มหลน่ เราปฏิบตันิะ ถ้าเราตั Tงใจจริงๆ มนัสงบได้ มนัทําได้ 
แตที่นี Tคําวา่ “ส้มหลน่” มนัไมมี่เหตไุมมี่ปัจจยัใชไ่หม แตเ่ราพทุโธๆๆ มนัมีเหตมีุปัจจยั ถ้ามีเหตุ
มีปัจจยั มนัมีเส้นทางเดนิ ถ้ามีเส้นทางเดนิ ถ้าจิตเราสงบแล้ว มนัสงบเพราะเส้นทางนี T ถ้า
เส้นทางนี T เราก็พยายามจะอยูใ่นเส้นทางนี T เส้นทางนี Tให้จิตมนัมีงานทําไง ทีนี Tถ้าเราไมมี่เส้นทาง
เดนิใชไ่หม เวลาเรากําหนดลมหายใจ เรากําหนดพทุโธ ถ้ามนัดีขึ Tนมนัก็ดีขึ Tน ถ้าไมดี่ขึ Tน เราก็
ต้องทํา 
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ฉะนั Tน ไอ้ที%บอกวา่พทุโธๆ แล้วได้หรือไมไ่ด้มนัอยูต่รงนี T ตรงที%แบบวา่เวลาพทุโธไปแล้ว
มนัเป๋บ้าง พทุโธไปแล้วมนัไมไ่ด้ผลบ้าง ตรงนี Tสาํคญั ที%เวลาเขาแก้ เขาแก้กนัตรงนี Tไง ถ้าแก้กนั
ตรงนี T ถ้าพทุโธไมไ่ด้ เราก็ต้องฝืน ต้องหาหนทางของเรา มรณานสุตก็ิได้ ระลกึถงึความตาย มนั
ระลกึถงึความตาย ถ้ามนัทําบอ่ยๆ ครั Tงแล้วมนัจะคุ้นชิน พอคุ้นชินแล้วมนัจะจืด พอมนัจืดแล้ว
มนัทําแล้วมนัไมก้่าวหน้า ไมก้่าวหน้า เหน็ไหม 

หลวงตาทา่นบอกวา่ “นกัปฏิบตัเิราโงเ่หมือนกบัหมาตาย” คดิดสู ิ คําวา่ “โงเ่หมือนกบั
หมาตาย” หมาตายมนันอนอยูน่ั%นนะ่ ไอ้นี%ปฏิบตั ิ เวลาเราพดูเมื%อกี Tนี Tบอกวา่มนัต้องมีเส้นทาง
เดนิ เส้นทางเดนิแล้วมนัเป็นเส้นทางเดนิเป็นหลกั แตเ่ราต้องมีอบุายส ิ วิธีการเดนิ เดนิจากต้น
ทางไปปลายทาง จะเดนิจากกลางทางไปปลายทาง มนัต้องมีอบุาย พิจารณาอบุายของเราไง 
เพื%อให้กิเลสมนัตามไมท่นั นี%พดูถงึวา่เวลาปฏิบตัไิปแล้วมนัจะมีอปุสรรคอีกนะ 

ฉะนั Tน เข้าที%คําถาม “๑. การภาวนาพทุโธช้าๆ อยา่งที%ผมทําอยูใ่ช้ได้หรือเปลา่ครับ ถ้า
ใช้ได้ ผมควรจะหยดุนบัเลขตอนไหน หรือวา่พทุโธนบัเลขไปเรื%อยๆ นั%งให้นานที%สดุจนกวา่จะลง
สมาธิ” 

ถกูต้อง จะไปหยดุนบัเลขตอนไหน เพราะเลขมนัก็ถือเป็นคําบริกรรมไปด้วย พทุโธกบั
เลขมนัแบบวา่เป็นเนื Tอเดียวกนัไปเลย ถ้าเราบอกวา่เราพทุโธ พทุโธนี Tเป็นพทุธานสุต ิ เลขนี%เป็น
เรื%องของคณิตศาสตร์ มนัไมมี่คา่ เราจะมารวมกนัทําไม เพราะเรามีศรัทธามีความเชื%อของเรา 
เราก็วา่พทุโธของเรามีคณุคา่ เลขนี%เป็นเรื%องของโลก เราก็แบง่เป็นสอง 

แตถ้่าพทุโธ ๑ พทุโธ ๒ พทุโธ ๓ พทุโธ ๔ เราถือวา่เราเป็นคําบริกรรมไปเลย แล้ว
นํ Tาหนกัมนัก็เทา่กนั แล้วเวลาจิต ถ้าจิตมนัดีขึ Tน เกาะไปเรื%อยๆ เกาะไปเรื%อยๆ เกาะไปเรื%อยๆ 
จนกวา่มนัจะเป็นสมาธิ จนกวา่มนัจะพทุโธไมไ่ด้ ถ้ามนัจะพทุโธไมไ่ด้ มนัยงัมีอปุสรรคอีกนะ 
อปุสรรคเพราะวา่กิเลสมนัมายอกย้อน กิเลสมนัพยายามจะทําให้เราภาวนาไมไ่ด้ 

ฉะนั Tน เวลามนัยาก มนัยากเพราะความสงสยัของเรา มนัยากเพราะกิเลส มนัไมไ่ด้ยาก
เพราะธรรมะ เพราะพทุโธ พทุโธนี Tเป็นพทุธานสุต ิถ้าการนบัเลข การนบัเลขก็ให้เลขพทุโธ ๑ พทุ
โธ ๒ แตกตา่งกนัเพื%อให้เรามีจงัหวะเดนิของเรา ฉะนั Tน จนกวา่มนัจะลงสมาธิ พทุโธๆๆ จนมนั
ละเอียดไง พทุโธๆๆ ของเราไป พทุโธของเราไป พอพทุโธของเราไป นี%มีคําบริกรรม มีการทํางาน
ของเรา 

ธรรมทั Tงหลายมาแตเ่หต ุ นั%นมนัอยูที่%เหต ุ แล้วถ้ามนัละเอียดเข้ามา เราก็พทุโธไปเรื%อยๆ 
ถ้ามนัพทุโธจนจบัไมไ่ด้ ทีนี Tเพียงแตพ่วกเรามนัไปรู้ก่อนไง พอพทุโธจนพทุโธไมไ่ด้ เราก็จะวาง
พทุโธไป วางพทุโธไป มนัยงัไมล่งสมาธิ ถ้าพทุโธๆ จนไมไ่ด้ จิตมนัเข้ามา มนัจะรู้ทนัตลอด สติ
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มนัจะรู้ทนัตลอด แล้วจะละเอียดเข้ามาตลอดจนเข้าสูส่มาธิเลย พอเข้าสมาธิ มนัสกัแตว่า่ นั%น
อปัปนา แล้วมนัคลายออกมา แตม่นัไมจํ่าเป็นจะต้องทําขนาดนั Tน 

ถ้าจิตเป็นอปุจารสมาธิคือมนัสงบระงบัแล้ว แล้วมนัยงัคดิได้ มนันกึได้ อปุจาระ ถ้ามนั
เข้าอปัปนา มนันกึไมไ่ด้เลย มนัสกัแตว่า่รู้ แตถ้่ามนัเป็นสมาธิแล้ว เราฝึกหดัใช้ปัญญาได้ 
ฝึกหดัใช้ปัญญาได้ ฝึกหดัใช้ปัญญาที%เกิดที%ตาย เราเกิดมาจากไหน เกิดมาทําไม หรือวา่ถ้าเรา
พิจารณากายของเราก็ได้ พิจารณาของเราให้รู้ของเรา นี%พดูถงึฝึกหดัใช้ปัญญา พอมนัใช้
ปัญญาแล้ว ปัญญามนัไมก้่าวเดนิ เราก็มาพทุโธตอ่ ฝึกหดัอยา่งนี T 

เพราะบอกวา่ ถ้าจะลงสมาธิจนกวา่มนัจะพทุโธไมไ่ด้เลย แล้วเมื%อไหร่มนัจะเป็นอยา่ง
นั Tน เวลาคนปฏิบตั ิเหน็ไหม “เมื%อไหร่ผมจะได้สมาธิ แล้วเมื%อไหร่ผมจะได้วิปัสสนา” 

แตถ้่าเราบอกวา่ เราทําสมาธิเราทําเพื%อจิตเราสงบแล้วเราก็ฝึกหดัใช้ปัญญาของเรา 
ปัญญาอยา่งนี Tคือการฝึกหดั เสร็จแล้วเรากลบัมาพทุโธตอ่ นี%ทํามนัตอ่เนื%องไปจนกวา่มนัจะลง
สมาธิ นี%ถกู ทําไปเรื%อยๆ เราไมมี่เว้นวรรคตรงไหน 

“๒. เลขที%ทอ่งตามพทุโธนั Tนถือวา่เป็นคําบริกรรมหรือเปลา่ครับ ควรจะต้องให้มนัชดัเจน
ขึ Tนและแนน่เทา่กบัพทุโธหรือเปลา่ครับ หรือวา่ให้นบัเลขเสยีงเบาแคพ่อจบัตวัได้ ตอนนี Tผมทอ่ง
ตวัเลขเสมอกนั” 

เสมอกนัไปเลย ขนาดวา่เราทํา เพราะวา่งานเรื%องนามธรรม งานเรื%องหวัใจมนั
ละเอียดออ่น มนัละเอียดออ่น เราจะจบัต้องได้ยากไง เรายิ%งไปแบง่มนัให้มนัหลายเรื%องหลาย
ราว ทําอยา่งไรให้มนัเสมอกนั กําหนดพทุโธไปเลย พทุโธ ๑ พทุโธ ๒ พทุโธ ๓ เราเทา่กนัไปหมด
เลย ขอให้จิตมนัสงบพอ 

คําวา่ “พทุโธๆ” เพื%อไมใ่ห้จิตมนัแสส่า่ย ไมใ่ห้จิตคดินอกเรื%องนอกราว ให้มนัอยูช่ดัเจน
ของมนั ให้อยูช่ดัเจนกบัพทุโธ จนตวัเองเป็นพทุโธ เริ%มต้นให้อยูก่บัพทุโธ ให้อยูก่บัคําบริกรรม 
สดุท้ายแล้วมนัจะเป็นตวัมนัเอง คําบริกรรมไมไ่ด้เลย นั%นคืออปัปนาสมาธิ 

แล้วถ้าฝึกหดัใช้ปัญญานั Tนมนัออกรู้ ออกรู้ จิตเหน็อาการของจิต จิตสงบแล้วเหน็กาย 
เหน็เวทนา เหน็จิต เหน็ธรรมตามความเป็นจริง ถ้าเหน็เป็นจริงมนัสะเทือนหวัใจมาก แล้วถ้า
พิจารณาไปแล้วมนัจะเป็นปัญญาเราแล้ว ปัญญาอยา่งนี Tมนัจะเป็นภาวนามยปัญญา มนัจะ
เป็นมรรค เป็นมรรคมนัจะเป็นประโยชน์กบัผู้ภาวนา ฝึกหดัอยา่งนี T ทําอยา่งนี Tไป แล้วมนัเป็น
ปัจจตัตงั เป็นสนัทิฏฐิโก คนทํามากทําน้อยก็แล้วแต ่ ถ้าเกิดเป็นความจริงมนัจะเป็น
ผลประโยชน์ของคนคนนั Tน 
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“๓. ถามเรื%องปัญญาอบรมสมาธิเพิ%มนิดหนึ%งครับ ปกตเิคยใช้บ้างในเวลาที%คดิแวบ็ไป
ข้างนอก แตพ่อผมใช้ปัญญาอบรมสมาธิ กบัความคดิภายใน เชน่ ความคดิวา่ขามนัปวด มนัก็
จะปวดมากขึ Tน” 

กรณีที%ถ้ามนัไมมี่กําลงันะ พอมนัคดิวา่ปวด มนัจะปวดมากขึ Tน ปัญญาอบรมสมาธิ ถ้า
มนัจะจบั สว่นใหญ่แล้วปัญญาอบรมสมาธิเขาจะคดิเรื%องใช้สตทินัความคดิ เพราะความคดิมนั
ไว ความคดินี Tมนัไว ถ้ามนัมีสตติามความคดิทนั เพราะความคดินี Tมนัจะคดิร้อยแปดเลย แตถ้่า
มนัเป็นเวทนา ถ้าเป็นเวทนา ความเสยีใจก็เป็นความคดิ ถ้าเป็นความเสยีใจ มนัคดิแล้วมนัหา
เหตหุาผล มนัจะดี 

แตถ้่ามนัเป็นเวทนาที%กาย ถ้ามนัเป็นความเจ็บปวดเรื%องการนั%ง โอย๋! ยิ%งปวดมาก มนั
เหมือนกบัพทุโธเหมือนกนั ถ้าพทุโธๆ ของเราไปเรื%อยๆ นะ ถ้าจิตมนัอยูก่บัพทุโธ ความเจ็บปวด
มนัจะไมเ่กิดเพราะจิตเราอยูก่บัพทุโธ แตถ้่าเรานั%งนานๆ ไปนะ ถ้าพดูอยา่งนี Tปัcบ เดี]ยวกิเลสมนั
รู้ทนันะ มนัก็บอกวา่พอพทุโธๆ ไป มนัจะเริ%มเจ็บเริ%มปวด ถ้ามนัเริ%มเจ็บเริ%มปวด จิตใจเรายงัไม่
มีกําลงัพอนะ เราอยูก่บัพทุโธๆ นี%เป็นนกัหลบ หลบมาเพื%อให้อยูก่บัพทุโธ เพื%อจะไมใ่ห้ความรู้สกึ
ไปรับรู้ความปวดนั Tน ถ้าไปรับรู้ความปวดนั Tน ความปวดนั Tนจะมากขึ Tนเลย 

แตถ้่าเราอยูก่บัพทุโธๆ ก่อนจนจิตเราสงบ พอจิตสงบแล้วนี%นะ พอมนัปวดนะ จิตสงบ
แล้วมนัจะไปจบัความเจ็บปวดนั Tนได้ พอจบัความเจ็บปวดนั Tนมนัจะใช้ปัญญาเลยวา่เจ็บปวด
นั Tนมนัคืออะไร มนัเกิดขึ Tนมาได้อยา่งไร มนัทรงตวัอยูอ่ยา่งไร แล้วมนัจะหายไปเมื%อไหร่ ถ้า
สตปัิญญาไมเ่ทา่ทนัมนัก็จะเจ็บปวดอยูอ่ยา่งนั Tนนะ่ แตถ้่าสตปัิญญามนัเทา่ทนันะ พอมนัเทา่
ทนั มนัจะหาย หายเพราะปัญญามนัเทา่ทนั พอเทา่ทนัแล้วกิเลสมนัหลอกไมไ่ด้ไง 

จิตสงบแล้วจบัเวทนานะ เกิดขึ Tนอยา่งไร ตั Tงอยูอ่ยา่งไร แล้วดบัไปอยา่งไร นี%มนัไมมี่อะไร
เลย มนัเป็นนามธรรมทั Tงนั Tน สิ%งที%หลงใหลไปก็คือหวัใจ คือโงไ่ปหยิบมนัเอง ถ้าหวัใจมนัปลอ่ย
มนัก็จบ นี%พดูถงึวา่ถ้ามนัพทุโธแล้วมนัทนั 

แตนี่%มนัไมไ่ด้พทุโธ เราใช้ปัญญาอบรมสมาธิ เพราะมนัปวดแล้ว พอมนัปวดแล้ว เราใช้
ปัญญาไปจบัความปวดนั Tน ความปวดนั Tนจะเพิ%มขึ Tน ๓ เทา่ ๔ เทา่เลย เพราะอะไร เพราะมนัใช้
ความเจ็บปวดนั Tนขม่ขี%หวัใจ มนัใช้ความเจ็บปวดนั Tนถาโถมเข้าสูเ่รา พอถาโถมเข้าสูเ่รา แล้ว
สตปัิญญาเราไมเ่ทา่ทนันะ มนัจะพา่ยแพ้อยา่งรุนแรงเลย ถ้าพา่ยแพ้รุนแรง มนัต้องเปลี%ยน
อารมณ์ไปเลย เปลี%ยนอารมณ์ ถ้าใช้ปัญญาอบรมสมาธิ แล้วไปจบัความเจ็บปวด ถ้าเจ็บปวด
มนัมานะ คดิถงึคนตาย เวลาซากศพมนัอยูใ่นกองเพลงิ มนัจะมีความเจ็บปวดไหม จบเลยนะ ที
นี Tปัญญามนัต้องทนัไง ถ้าปัญญาไมท่นันะ มนัจะเพิ%มความเจ็บปวดให้ 
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ฉะนั Tนบอกวา่ ถ้าปัญญาอบรมสมาธิมนัใช้ประโยชน์ได้มาก แตปั่ญญาอบรมสมาธิมนั
ใช้เริ%มต้นจากเหต ุ จากจริตก่อน จริต พทุธจริตคือคนที%มีสตปัิญญา ปัญญาชนนี% อยา่งที%พดู
เริ%มต้น “พทุโธไมมี่ปัญญา พทุโธเป็นสมถะ ต้องใช้ปัญญาไปเลย เรื%องอภิธรรมใช้ปัญญารู้เทา่
ไปหมดเลย อนันั Tนคือการปฏิบตัโิดยใช้ปัญญา ไอ้พทุโธนี%เป็นสมถะ”...นั%นนะ่ภาวนาไมเ่ป็น 

ความคดิอยา่งนั Tนถ้ามนัดีที%สดุก็ปัญญาอบรมสมาธิ เพราะมนัคดิรู้เทา่ทนัแล้วมนัหยดุ 
แล้วไมใ่ชวิ่ปัสสนาเลย เพราะมนัปลอม เพราะใจไมเ่ป็นสมาธิ ใจมนัปลอม 

แตถ้่าของเรา เราพทุโธ พทุธานสุต ิ จิตมนัสงบแล้ว ถ้าจิตสงบแล้วนะ ถ้าเหน็กาย เหน็
เวทนา เหน็จิตตามความเป็นจริง มนัจะเกิดปัญญาอยา่งนี T ถ้าปัญญาอยา่งนี Tมนัเกิดขึ Tนมาแล้ว
มนัถงึจะเป็นวิปัสสนา ถ้าวิปัสสนามนัเกิดขึ Tนมนัต้องเกิดขึ Tนจากศีล สมาธิ ปัญญา 

ไมใ่ชเ่กิดปัญญา ที%วา่ ปัญญา ศีล สมาธิ ถ้าเป็นปัญญา ทีนี Tเราใช้ปัญญาอบรมสมาธิๆ 
คําวา่ “ปัญญาอบรมสมาธิ” เพราะคําวา่ “ปัญญาอบรมสมาธิ” ศีล สมาธิไง แล้วถ้ามนัรู้เทา่ทนั 
พดูถงึวา่พทุโธแล้วมนัเป็นสมถะ พทุโธแล้วไมเ่ป็นปัญญา มนัพลกิแพลงกนัไป ทีนี Tกรณีอยา่งนี T
มนัเป็นกรณีที%วา่จริตนิสยั เป็นที%อํานาจวาสนา 

ฉะนั Tนบอกวา่ การภาวนาจะแนวทางไหนก็ได้ เราไมใ่ชแ่บง่แยกวา่อนันั Tนถกูอนันั Tนผิดนะ 
เพียงแตว่า่พทุโธมนัไปเป็นจําเลยของสงัคม มนัไมค่วรเป็นไง พทุโธก็คือพทุธะ คือพระพทุธเจ้า 
ทําไมต้องมาเป็นจําเลยของสงัคมด้วยละ่ 

ทีนี Tถ้าจะพทุโธก็ได้ จะไมพ่ทุโธ จะปฏิบตัอิยา่งไรก็ได้ แตข่อให้ทํา ทําแล้วให้มนัเป็น
ความจริงขึ Tนมา ถ้าเป็นความจริงขึ Tนมาแล้วนะ ไมมี่ข้อโต้แย้งเลย ไมมี่เหตกุารณ์ขดัแย้งใดๆ 
ทั Tงสิ Tนถ้ามนัเป็นจริง ถ้าจะมีความขดัแย้ง มนัก็ไมจ่ริงเทา่นั Tน ถ้ามนัไมมี่จริงขึ Tนมามนัจะ
แยกแยะไมไ่ด้ 

เพราะมนัเหมือนกบัผลไม้ ผลไม้ ถ้าชาวสวนหรือพวกเรา ทเุรียนเราเอามาเราก็ปอก เรา
ก็เอาเนื Tอทเุรียนมากินใชไ่หม เปลอืกเราก็ทิ Tง ก็เทา่นั Tนเอง ถ้าคนเคยปอกทเุรียนแล้วกินทเุรียน
นะ เราจะไมเ่ถียงกนัเลยวา่ทเุรียนมนัมีปัญหาอะไร ไมมี่ปัญหาเรื%องทเุรียนเลย แตถ้่าคนไมเ่ป็น
นะ มีปัญหาเลย เขาบอกวา่ทเุรียนต้องกินทั Tงลกู กินทั Tงเปลอืก อ้าว! มีปัญหาแล้ว 

แตถ้่าคนเคยกินทเุรียนแล้วไมมี่ปัญหา คนภาวนาเป็นแล้วไมมี่ปัญหา คนภาวนานะ ศีล 
สมาธิ ปัญญา รู้เทา่ทั Tงหมดแล้วไมมี่ปัญหา 

ปัญหาจะเกิดแตค่นที%ภาวนาไมเ่ป็นเถียงกนัเรื%องวา่ทเุรียนจะกินตรงไหนบ้าง ทเุรียนจะ
กินอยา่งไรบ้าง แตถ้่าเราเคยกินทเุรียนกนัแล้ว เอามาเถอะ ทเุรียนนะ่ กองเทา่ไรก็ได้ เดี]ยวฉีกให้
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หมดเลย แล้วสง่เนื Tอให้กินแล้วเปลอืกทิ Tงหมดด้วย แล้วไมต้่องมาเถียงกนั แตถ้่าไมเ่ป็นนะ่ เถียง
กนัๆ 

นี%พดูถงึวา่ เวลาพทุโธมนัเป็นจําเลย เราสะเทือนใจบ้าง เพราะวา่ใครๆ ก็ถาโถมเข้ามาติ
เตียนพทุโธๆ ทั Tงๆ ที%พทุโธไมไ่ด้ทําร้ายใครเลย พทุโธไมเ่คยทําร้ายใคร พทุโธไมเ่คยทําความ
เสยีหายให้ใคร แตทํ่าไมเขาโจมตีพทุโธเหลอืเกิน 

ฉะนั Tนถงึวา่ พทุธานสุต ิผู้ ที%ประพฤตปิฏิบตัแิล้วถ้ามนัเป็นความจริงนะ พทุโธ เวลาสมาธิ
แก้กิเลสไมไ่ด้หรอก แตถ้่าคนเราเร่าร้อน คนมีแตค่วามทกุข์ แล้วมาปฏิบตั ิเป็นไปไมไ่ด้หรอก 

คนเราจะประพฤตปิฏิบตั ิ จิตมนัต้องสงบก่อน ทําจิตให้สงบระงบั ให้มีความร่มเยน็เป็น
สขุ แล้วคอ่ยมาฝึกหดัวิปัสสนา มนัเป็นขั Tนเป็นตอน ศีล สมาธิ ปัญญา แล้วถ้าปัญญามนัเกิดขึ Tน
ตามความเป็นจริง มนัจะเป็นสตปัิฏฐาน ๔ ตามความเป็นจริง เพราะจิตสงบแล้วมนัจะเหน็จาก
จิต มนัจะเหน็จากภายใน เหน็กาย สะเทือนกิเลสมาก เหน็เวทนาก็บอกพดูอยา่งเมื%อกี T 

ถ้าจิตสงบแล้วนะ มนัจบัเวทนาแล้ว พิจารณาโดยความเพลดิเพลนิ โดยความ
สนกุสนาน เพราะเวลาพิจารณา เหมือนคนทําการค้าแล้วกิจการรุ่งเรือง ทกุคนงกมาก อยาก
รวย อยากจะทํา จิตสงบแล้วจบัเวทนาได้ มนัเหมือนกบัคนที%ทํากิจการค้าแล้วรุ่งเรือง มนั
พิจารณาได้ มนัดขูองมนัได้ถ้าจิตสงบ 

ถ้าจิตสงบนะ เหน็จิต เหน็ธรรม มนัพิจารณาเหมือนกนัหมด ถ้ามนัพิจารณาได้นะ มนั
ถงึวา่ ถ้าจิตสงบแล้วมนัจะเหน็สตปัิฏฐาน ๔ ตามความเป็นจริง มนัถงึเป็นสตปัิฏฐาน ๔ จริง 

แตถ้่าจิตไมส่งบแล้วมนัเป็นวิปัสสนกึ นกึเอาเอง วา่ไปเอง เพราะนกึเอง ถงึได้บอกวา่ 
“พทุโธไมส่าํคญั สมถะไมส่าํคญั ยิ%งสมถะยิ%งไมดี่ใหญ่เลย เพราะปฏิบตัไิปแล้วมนัจะเกิดนิมิต 
มนัจะตดิในนิมิต” นี%วา่ไปนั%นเลยนะ เพราะคนเถียงกนัไง 

นิมิตก็เปลอืกทเุรียนหรือเนื Tอทเุรียน ถ้าทเุรียนไมมี่เปลอืก มนัเป็นผลขึ Tนมาไมไ่ด้ ทเุรียน
เวลามนัออกเป็นผลนะ เขาจะดแูลอยา่งดี ทะนถุนอมอยา่งดี แล้วมนัจะเตบิโตมาพร้อมกบัเมด็
ทเุรียน เนื Tอทเุรียน แล้วก็เปลอืกผลของทเุรียน ทเุรียนจะมาเฉพาะเนื Tอทเุรียนโดยที%ไมมี่เปลอืก 
เป็นไปไมไ่ด้ 

ฉะนั Tนบอกวา่จิตมนัสงบแล้วจะเหน็นิมิตๆ แล้วก็รังเกียจกนันกัรังเกียจกนัหนา 

ทเุรียนมนัต้องมีสมบรูณ์พร้อมของมนันะ มนัถงึเป็นทเุรียนได้ นี%ก็เหมือนกนั ถ้ามนัเป็น
สมถะแล้วมนัยกขึ Tนวิปัสสนามนัจะเป็นมรรค มรรคเพราะอะไร เพราะมนัมีศีล มีสมาธิ มี
ปัญญา มนัพร้อมสมบรูณ์เป็นมรรค ๘ ถ้ามนัขาดสิ%งใดสิ%งหนึ%งไปแล้ว มรรคก็ไมส่มบรูณ์ ถ้า
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มรรคไมส่มบรูณ์ มนัก็มชัฌิมาปฏิปทาไมไ่ด้ มนัก็เป็นมรรคเป็นผลไมไ่ด้ แตทํ่าไมเขาพดูกนั
อยา่งนั Tน เขาทํากนัอยา่งนั Tนละ่ แตข่องเรา เราไมค่ดิอยา่งนั Tน เราทําของเราเพื%อประโยชน์กบัเรา 

นี%พดูถงึวา่ เวลาเขาบอกวา่ ใช้ปัญญาอบรมสมาธิแล้วผมทําไมไ่ด้ เพราะผมใช้ปัญญา
อบรมสมาธิแล้วผมพิจารณาความปวด มนัยิ%งปวดมากขึ Tน พดูถงึนํ Tาลาย นํ Tาลายก็ยิ%งไหลมาก
ขึ Tน 

อนันี Tเพราะวา่มนัเป็นเรื%องธาต ุ แตปั่ญญาอบรมสมาธิเขาพิจารณาเรื%องความคดิ เรื%อง
ความคดิ เรื%องความรู้สกึ เพราะจิตมนัเป็นนามธรรม เหน็ไหม ความคดิเกิดจากจิต ความคดิ
เป็นเงา เป็นอารมณ์ เป็นความรู้สกึ แตต่วัจิตเป็นธาตรูุ้เฉยๆ เราไลต้่อนเข้ามาๆ จนปลอ่ยเข้า
มาถงึตวัมนั ไอ้นั%นเป็นปัญญาอบรมสมาธิ 

เขาถามเรื%องปัญญาอบรมสมาธินิดหนึ%ง เราก็ตอบนิดหนึ%ง แตว่นันี Tอยากจะพดูเรื%องพทุ
โธมาก เพราะวา่เวลาพทุโธมนัเป็นประโยชน์ไง มนัเป็นประโยชน์ มนัเหมือนกบัมีด มีด อาวธุมนั
เป็นประโยชน์กบัคนที%เป็นพอ่ครัว พอ่ครัวแมค่รัว มีดเป็นประโยชน์มาก แตเ่ราไปรังเกียจวา่มีด
มนัจะทําให้คนเจ็บไข้ได้ป่วย จะทําบาดแผลให้ แตเ่ขาไมใ่ช้มีดของเขาเพื%อทําอาหาร ใช้มีดเขา
เพื%อทําประโยชน์เลย 

นี%ก็เหมือนกนั พทุโธๆ มนัเหมือนมีด มนัเป็นพทุธะ เป็นคําบริกรรม ถ้าจิตมนัเป็นๆ มนั
จะมหศัจรรย์ มนัจะยอดเยี%ยมมากเลย มีดนี%มนัทําให้เป็นอาหาร ทําสิ%งก่อสร้าง ทําทกุอยา่งมา
เป็นประโยชน์เลย แล้วคนใช้ให้เป็น คนใช้ให้เป็น ทกุอยา่งจะเป็นประโยชน์ ฉะนั Tนถงึบอกวา่
พทุธานสุตสิาํคญัมาก แล้วผู้ ที%ประพฤตปิฏิบตัก็ิค้นหาพทุธะของเราให้เจอ ถ้าค้นหาพทุธะของ
เราให้เจอ เราจะเข้าใจเรื%องนี T แล้วพอเข้าใจแล้วนะ เหมือนคนที%เป็นเจ้าของสวนทเุรียน จะไม่
สงสยัในเรื%องทเุรียนเลยแม้แตน้่อย เอวงั 


