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เข้าถงึตัวพุทธะด้วยการปฏบิัตสิมาธ ิ

หลวงปู่ สมชาย ฐิตวิรโิย 

คยุกนัเลน่ธรรมดาหละพอได ้คยุกนัไป อะไรกนัไปก็ดี จะให้

เทศนเ์ป็นกิจจะลกัษณะนัน้ไม่เป็น ไม่จรงิ เก่ียวกบัตอนนีค้อ

หอยไม่คอ่ยดีดว้ย เสียงไม่คอ่ยจะออก ตอ้งตัง้ใจฟังดีๆถงึจะได้

ยิน เพราะเสียงมนัรูส้กึมนัแซบแซย่งัไงชอบกล เสียงมนัไม่แหลม 

เสียงมนัทู่ๆ ก็ตอ้งตัง้ใจฟังกนัดีๆก็แลว้กนั  

คือวา่การเทศนนี์พ้วกเราก็ไดย้ินไดฟั้งกนัมามาก ครูบา

อาจารยท์่านมาอบรมสั่งสอนพวกเราเน่ียมากมายเหลือเกิน 

แถมยงัไมพ่อ ทางดา้นวทิยพุวกเราก็ฟังกนัมาจนเหลือเกิน แลว้

ก็นอกจากนัน้แลว้อีก หนงัสือตาํรบัตาํราตา่งๆ พวกเราก็ศกึษา

กนัมามาก สรุปแลว้หมายความวา่ความรูค้วามเขา้ใจนัน้พวก

เรามีพอ สมควรพอท่ีจะปฏิบติัธรรมไดแ้ลว้  

ถา้เราศกึษาเพ่ือปฏิบติัธรรมนัน้ ไดม้าก อย่างอาตมาเอง

เคยอยู่ในสาํนกัของหลวงปู่ มั่น ภรูทิตัตเถระ ซกั ๕ ปีกวา่ แตก็่

ไม่ไดอ้ยู่ประจาํจาํเจหรอกนะ เขา้ๆออกๆอยู ่ก็เป็นเวลาหา้ปี
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กวา่ๆ ก็เป็นวา่ท่านก็มรณภาพไป อาตมาไปสงัเกตดแูลว้ท่าน

อาจารย ์ทา่นก็ไม่ใช่วา่จะสั่งสอนอะไรมากนกัเลย ท่านก็แนะ

บอกวา่ เราศกึษาเพ่ือปฏิบติันีไ้ม่ใช่จะมากนกัหรอก ท่านก็ใหน้ยั

นโยบายนิดๆหน่อยๆ แลว้พวกเราก็ตัง้ใจประพฤติปฏิบติั พอ

คํ่าๆท่านก็ใหอี้กนิดๆหน่อยๆอะไรเหลา่นี ้ตอ่เติมไปทกุวนั เราก็

ไดย้ินไดฟั้งมาทกุวนัก็ประพฤติปฏิบติัไปทกุวนั แลว้ก็ดปูฏิปทา

ขอ้ปฏิบติัจากท่าน  

ในระยะการแสดงออกของหลวงปู่ มั่น ภรูทิตัตเถระน่ะ 

เท่ากบัเป็นเครื่องจงูใจใหพ้วกเราเขา้ใจความจรงิวา่ อย่างหลวง

ปู่ มั่น ภรูทิตัตเถระ คนอ่ืนจะเขา้ใจหรอืไม่นัน้ก็สดุแลว้แต ่แต่

สาํหรบัอาตมาเองเขา้ใจวา่ท่านนา่จะเป็นพระอรหนัต ์เพราะ

เท่าท่ีสงัเกตดแูลว้ รูส้กึทา่นสมบรูณเ์หลือเกิน กิรยิาภายนอกทกุ

อย่างนี ้ท่านสมบรูณ ์ทาํใหพ้วกเรามองเหน็เน่ียเกิดความ

เล่ือมใสมาก  

เพราะฉะนัน้ความเล่ือมใสมีตอ่การแสดงออกกบัหลวงปู่ น่ี 

ทาํใหพ้วกเราเช่ือ จงึไดย้อมรบัอบุายวิธีตา่งๆจากท่านแนะนาํ
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พวกเราทกุอยา่งท่ีทา่นให ้คือพวกเราไม่ตอ้งเอาไปกลั่นกรอง ไม่

ตอ้งไปวิเคราะห ์ท่านวา่ยงัไงก็อย่างนัน้ แดงก็แดง ดาํก็ดาํ เราก็

ยอมรบั ดาํเนินตามปฏิปทาท่ีทา่นใหพ้วกเราเท่านัน้ การดาํเนิน

สืบมาเป็นอยา่งนัน้  

เพราะฉะนัน้พวกเราเน่ียเขา้ใจธรรมะกนัมาก ไดศ้กึษามา

มาก จากครูบาอาจารยก็์มาก จากตาํรบัตาํราจากวทิยอุะไร

เหลา่เนีย้ ฟังกนัเหลือเกิน แลว้พวกเราแถมยงัไมพ่อนะ ยงัสอน

ผูอ่ื้นไดด้ว้ย อนันีส้อนผูอ่ื้นได ้แตส่าํคญัท่ีวา่ใจของเราไม่ยอมรบั

ส่ิงท่ีเรารู ้ทาํไมถึงวา่ไม่ยอมรบั พวกเราก็ยอ่มรูต้วัของเราไดดี้วา่

พวกเราเวลาเนีย้มนัรูโ้ดยสญัญาเท่านัน้ สอนคนอ่ืนได ้อย่าง

อนิจจงั ทกุขงั อนตัตา สญัลกัษณข์องอรยิบคุคลเน่ีย ไม่เกินจาก

นีไ้ปเลย อนันีพ้วกเราก็รู ้อนิจจงัคืออะไร ทกุขงัคืออะไร ทกุขท์าง

ไหนบา้ง กายหรอืใจ อนตัตาไม่ใช่อาตมะตวัตนเราเขาอะไรเลย 

เพียงแคธ่าตโุลกประชมุกนัอยู่ ตอ้งสลายไปตามกาํลงัของธาตุ

โลก เราพดูได ้แตใ่จของเรายอมรบัหรอืไม่ มีแคน่ัน้  
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เพราะฉะนัน้วธีิท่ีทาํใหใ้จของเรานัน้รบัสภาพความเป็นจรงิ

เหลา่นัน้ เราจะทาํยงัไง ก็มีกนัแคน่ัน้ ทาํอยา่งไรถึงจะยอมรบั 

ถา้ใจของเรายอมรบัสภาพความเป็นจรงินัน้แลว้ เราก็จะเป็น

อรยิบคุคลขึน้ หรอืถา้ไม่อยา่งนัน้ ถา้ยอมรบัซะวา่สภาพ

ทัง้หลายเหลา่นีม้นัเป็นทกุข ์สภาพทัง้หลายเหลา่นีม้นัไมเ่ท่ียง 

สภาพส่ิงท่ีเรากลงัหลงใหลอยู่นีก็้ไม่ใช่อาตมะตวัตนเราเขาอะไร 

แคธ่าตปุระชมุกนัอยูเ่ทา่เนีย้ ขอใหใ้จของเรารบัแคเ่นีย้ 

ความรูส้กึทางดา้นใจจะเปล่ียนจากเดิม เป็นอย่างอ่ืนไปอีก 

ความทะเยอทะยานเห่อเหิมตา่งๆนัน้จะหมดลง แตไ่ม่ใช่ปฏิเสธ 

คือเราก็ดาํเนินตามท่ีเราจะดาํเนินได ้ตามวิถีทางของเราซึง่เป็น

ผูมี้ธรรมะเป็นเครื่องเป็นอยูน่ั่นเอง  

เพราะฉะนัน้จงึอยากใหพ้วกเราเน่ียไดมี้โอกาสบาํเพ็ญ

อย่างโฆสกอาจารยท่ี์ปรารภวา่ พวกเราเขา้ใจธรรมะกนัดี

เหลือเกิน เขา้ใจกนักวา้งขวางไม่ใช่นอ้ย แถมเป็นครู เป็น

อาจารยส์อนผูอ่ื้นไดด้ว้ย แตแ่ลว้ทาํไมใจของเราถงึไม่ยอมรบั

ตามสภาพความเป็นจรงิเหลา่นี ้ส่ิงท่ีเราเห็นมา คนเจ็บ คนแก่ 



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 5 
 

คนตาย เราเหน็ทัง้นัน้ แตใ่จของเราทาํไมจงึไม่แยกออกวา่ อนั

นัน้คนตายก็คือคนตาย อนันีค้นเป็นก็คือคนเป็น ทาํไมไม่

มองเหน็คนตายกบัคนเป็นก็คืออนัเดียวกนั อะไรเหลา่เนีย้ ทาํไม

เจา้ไม่ชดัเจน ทาํไมใจของเราไม่ยอมรบั แน่นอนอย่างนี ้ถึงแมว้า่

จะเกิดความเศรา้สลด ก็ชั่ววบูแลว้ก็หายไป มนัเป็นอยา่งนัน้  

ทาํยงัไงใจของเราจะยอมรบัวา่ท่ีเราเดินกนัไปอย่างนีก็้เดิน

ไปหาจดุจบของเรา คือความตายนั่นเอง อนัท่ีตายไปแลว้ท่ีเรา

เห็นก็คืออนันี ้เหมือนกนั จะตอ้งเป็นเหมือนกนัทัง้สองอย่าง จะ

ทาํใหเ้ราเกิดความเศรา้สลด แลว้ก็วางตอ่ส่ิงท่ีเรากาํลงัฟุง้เฟ้อ

เห่อเหมิ แลว้ก็คลายจากความหลงในส่ิงท่ีเราหลงอยู่เวลานี ้เรา

จะทาํยงัไงถึงจะเป็นไปได ้ก็มีอยู่วิธีเดียวคือการบาํเพ็ญน่ีเอง ถา้

พวกเราสามารถบาํเพ็ญใหเ้ป็นไปได ้สรา้งอาํนาจสว่นคุม้ครอง

ใหส้มบรูณข์ึน้ สามารถบงัคบัจิตของเราไดอ้ย่างสมบรูณ ์อยู่ใต้

อาํนาจสว่นคุม้ครองแน่ๆหละ จิตเราวา่งัน้เถอะ เราก็สามารถท่ี

จะนอ้มนาํสภาพความเป็นจรงิเหลา่นัน้มาใหใ้จของเรายอมรบั

เช่นกนั  
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ในเม่ือใจของเรายอมรบันั่นแหละ เราจะไดรู้ว้า่อะไรคืออะไร

ชดัเจนเขา้ไปอีก คือขอใหร้บัอย่างเดียว ก็ยอ่มสามารถก็รูส่ิ้งท่ี

ยงัไม่รูต้อ่ไปอีก ในเม่ือรูส่ิ้งท่ียงัไม่รูต้อ่ไปอีก มนัก็รูส่ิ้งท่ีลกึเขา้ไป

อีก สว่นหยาบรู ้เราเขา้ใจอยูแ่ลว้ สว่นกลางก็ย่อมรู ้จนกระทั่ง

รายละเอียดของกิเลสตา่งๆอนัเป็นภพของจิต ท่ีเช่ือมตอ่กนั มี

รูปลกัษณะอยา่งไรเราก็จะเขา้ใจหมด เราก็จะมองเห็นสภาพ

ของจรงิอย่างอ่ืนไดช้ดัเจนขึน้มา น่ีเป็นอยา่งนัน้  

แตบ่ดันีพ้วกเรายงัไม่มีความสามารถท่ีจะสรา้งอาํนาจสว่น

คุม้ครองขึน้มาใหส้มบรูณ ์สามารถบงัคบัใหจ้ิตของเรายอมรบั

ตอ่สภาพความเป็นจรงิเหลา่นัน้เทา่นัน้ จงึเป็นเหตใุหพ้วกเราคยุ

ไดแ้ตป่าก พดูไดแ้ตป่าก ใจไม่ยอมรบั จงึไดเ้ป็นปถุชุนกนัอยู่

ปัจจบุนันี ้น่ีเป็นอย่างนัน้  

น่ีอีกอยา่งหนึง่ถา้เราสามารถทาํสมาธิใหจ้ติของเรายอมรบั

สภาพความเป็นจรงิได ้เราจะเหน็คาํวา่ “พทุธ” จะไดเ้หน็คาํวา่ 

“พทุธ” อยา่งถกูตอ้ง  
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อาตมาเองโดยความจรงิแลว้ไม่ใช่ชาวพทุธโดยกาํเนิด 

อาตมาเป็นชาวตา่งศาสนา แตว่า่จิตใจผกูพนัเหลือเกิน ผกูพนั

ทางดา้นพทุธมาก มีนิสยัทางนีม้ากเหลือเกิน มีงานอาจารยน์าค 

โฆโส สมยัก่อนไปพกัอยูท่ี่บา้นใด แอบไปฟังธรรมะบอ่ย ถกู

ลงโทษบอ่ย ถกูมดัตากแดด ถกูตีบอ่ยๆ แตก็่พยายามหาอบุาย

วิธีหลบหนีไปฟังจนได ้เพราะชอบเหลือเกิน และก็ขโมยเอา

ธรรมะเขา้บา้นบอ่ย ถกูตีบอ่ย ลงโทษบอ่ย ไม่สะดวกใน

การศกึษาเลยในยคุสมยักระโนน้ ลาํบากเหลือเกิน จนกระทั่ง

ตอ่มาทา่นผูเ้ป็นหวัหนา้ในลทัธินัน้ๆทา่นเสียชีวิตไป เราก็มีอิสระ

เต็มท่ีในการศกึษา แลว้ก็มาพิสจูนด์วูา่ เอ ้ลทัธิเดิมของเราเน่ียมี

ยงัไง เคา้ไดป้ระกอบพิธีกรรมเป็นภายนอกเป็นแกน่แทข้อง

ศาสนา ในเม่ือเขา้มาศกึษาทางพทุธแลว้ โอโ้ห มนัแตกตา่งกนั

เหลือเกิน แตกตา่งกนัมาก  

ยิ่งเขา้ไปอยู่ในสาํนกัของหลวงปู่ มั่น ไปเห็นความเป็นอยู่

ของหลวงปู่ มั่น ซึง่ความดีของทา่นท่ีแสดงออกภายนอกนัน้

มากมายเหลือเกิน ไม่มีอะไรท่ีจะคณานบัได ้ถา้จะมองถงึ
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เมตตาพรหมวหิารธรรมก็ดี ประจาํวนัการแสดงออกซึง่มีกิเลส

นาํหนา้หรอืไมน่ั่น เราสามารถพดูไดเ้ต็มปากวา่ไม่มี ทา่นมี

ความเมตตาอารตีอ่พวกเราจรงิๆ อะไรก็แลว้แตท่่านจะมีอบุาย

วิธีแนะนาํพวกเราเน่ียใหส้รา้งอาํนาจคุม้ครองเขา้บงัคบัจิต 

จนกวา่จิตจะยอมจาํนนตอ่อาํนาจสว่นนัน้ เพ่ือจะไดเ้ขา้ใจ

สภาพความเป็นจรงิอนันัน้ใหถ้กูตอ้ง และใจของเราจะไดค้ลาย

ตอ่ส่ิงท่ีเราหลงอยู่ และก็จะไดเ้ขา้ไปสูจ่ดุท่ีละเอียดตอ่ไป

ตามลาํดบั ท่านจะคมุพวกเราอยู่ตลอดเวลา  

ในเม่ือไปเหน็แลว้ ยงัมีความปลืม้ใจเหลือเกินวา่ เราเกิดมา

ชาตินีไ้ม่เสียชาติเกิด เพราะเราไดเ้ห็นพระอรหนัตคื์อหลวงปู่ มั่น 

อนันีอ้อกอทุานในใจได ้และมานกึวา่ เราไม่ไดเ้ห็นอรยิบคุคลใน

ครัง้สมยัพทุธกาล แตเ่ราเหน็อรยิบคุคลเพียงองคเ์ดียว ไดแ้ก่

หลวงปู่ มั่น เราก็เกิดความภาคภมูิใจ นกึวา่ไม่เสียชาติเกิด ถึงแม้

จะตาย เราก็ภาคภมูิใจ เพราะเราไดเ้ห็นส่ิงมหศัจรรย ์แลว้

สมบติัทัง้หลายเหลา่นัน้เราก็คิดวา่ เราคงพอท่ีจะทาํได ้เพราะ

มองถงึหลวงปู่ มั่นแลว้ก็ ไม่เห็นมีอะไรท่านจะวิเศษกวา่เรา มอง
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แลว้ก็เหมือนๆพวกเราน่ีเอง ก็คิดวา่คงพอจะทาํได ้ก็ตัง้หลกั

ปฏิบติักนัอย่างท่ีเรยีกวา่ เอาชีวิตแลก บกุกนัอยา่งท่ีสดุ ก็มีสว่น

ไดบ้า้งเลก็ๆนอ้ยๆ  

แตก็่ภาคภมูิใจและกลา้พดูไดว้า่ ถ้าผู้ใดสามารถทาํสมาธิ

เป็นไปได้ เขา้ใจคาํวา่ “พทุธ” ในเม่ือเขา้ใจคาํวา่ “พทุธ”ได้

แลว้เน่ีย เราจะรกัศาสนาพทุธของเราน่ะยิ่งชีวิต ทกุส่ิงทกุอยา่ง

อทุิศใหศ้าสนาแน่นอน และทกุคนน่ะก็เขา้ใจวา่เขา้ถึงพทุธได ้ 

น่าเสียดายชาวพทุธ ซึง่ประกาศตนเป็นพทุธมามกะ เขา้ยงั

ไม่ถึงพทุธนั่นนะสิ เขา้ยงัไม่ถึงพทุธ ยงังมงายวิ่งตามเงาของ

ศาสนาอยู่ ยงัไม่ไดเ้ขา้ถึงแกน่แทข้องศาสนา เปรยีบเหมือนท่ี

อาตมาปรารภวา่ ลทัธิอ่ืนของเขาเน่ีย พิธีกรรมภายนอกเป็นแก่น

ของศาสนา จะลทัธิอะไรก็แลว้แต ่ไดศ้กึษามาพอสมควร 

จนกระทั่งลทัธิเดิมของตวัเองก็เหมือนกนัแคน่ัน้แหละ แตส่าํคญั

ท่ีสดุเรื่องพทุธ น่ี แหม รูส้กึ พิสดารมาก เป็นส่ิงมหศัจรรยม์าก 

ถา้ผูใ้ดเขา้ไปถึงแลว้จงึจะรูว้า่ คาํวา่ “พทุธ” น่ีชา่งพิลกึ คาํวา่ 

“พทุธ” น่ีช่างเป็นส่ิงมหศัจรรย ์ในเม่ือผูใ้ดเขา้ไปได ้เขา้ไปถึงแลว้
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น่ี จะรบัรองวา่ผูน้ัน้เน่ียจะปลืม้ใจท่ีสดุในชีวิต และจะออกอทุาน

ทนัทีวา่ เราไม่เสียชาติเกิด ตอ้งออกอทุานแน่ๆ วา่ไมเ่สียชาติ

เกิด  

เพราะฉะนัน้ทาํไมพวกเราจงึออกอทุานวา่ไม่เสียชาติเกิดกนั

หละ ก็อยูท่ี่การปฏิบติัคือเก่ียวกบัการทาํสมาธินั่นเอง 

เพราะฉะนัน้อยากใหพ้วกเราทาํสมาธิ เพ่ืออบุายวิธีท่ีจะสรา้ง

อาํนาจส่ิงคุม้ครองนีใ้หส้มบรูณข์ึน้ และก็จะทาํใหใ้จของเรา

จาํนนตอ่อาํนาจสว่นท่ีพวกเราสรา้งขึน้มา แลว้เราจะใชโ้อปนยิก

ธรรมนอ้มธรรมะ หรอืส่ิงเราเห็น ส่ิงท่ีเราไดย้ินไดฟั้งเหลา่นัน้ เขา้

มาเพ่ือสอนใจของเราใหย้อมรบัตอ่สภาพความเป็นจรงิเหลา่นัน้

ได ้อนันีเ้ป็นอย่างนัน้ เพราะฉะนัน้อยากจะขอรอ้งพวกเราเน่ียให้

ไดเ้รง่บาํเพ็ญกนั คยุมากมนัก็มาก แตอ่ยากใหมี้โอกาสจะ

บาํเพ็ญกนั ไดเ้ขา้ถึงพทุธกนัเสียทีเถอะ นะพวกเรา 

แตส่าํหรบัวนันีอ้าตมาบอกไม่ถกูวา่ ความปีติและปลืม้ใจ

ตัง้แตก่า้วขึน้มามองเหน็บรรดาพวกเราทา่นทัง้หลาย ซึง่เป็น
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พทุธมามกะอนัแทจ้รงิเน่ีย มากมายเหลือเกิน สนใจทางดา้น

สมาธินี ้ปลืม้ใจเหลือเกิน  

เท่าท่ีนั่งอาตมานั่งอยู่ท่ีวดัเขาสกิุมน่ี บอกตรงๆวา่ วนัหนึ่ง

อาตมาไม่ไดส้าระอะไรทัง้สิน้…ทาํไม? คนท่ีเขา้มาปัญหาท่ีถาม

นัน้ มนัไม่ใช่ปัญหาท่ีอาตมาจะตอบเลย วา่อย่างนัน้ก็แลว้กนั 

สารพดัแตท่ี่จะใหแ้ก ้ไม่ใช่แกเ้รื่องของธรรมะ มนัแกปั้ญหาของ

บคุคล นอกไปจากธรรมะอีกมากมายนกั เด๋ียวก็บอกวา่เมียชอบ

เลน่ไพ ่ไมย่อมกลบับา้น ผวัชอบหานโยบายออกไปเท่ียว บอก

วา่ติดงาน ไม่รูจ้กักลบั ตีหนึง่ ตีสอง ตีสาม ดิฉนัเป็นโรคประสาท

แลว้ ไม่ไหว ชว่ยดิฉนัดว้ย มนัก็มีแตไ่อเ้รื่องสารพดัปัญหาโลก

แตกเท่านัน้ 

สว่นทางดา้นสมาธินัน้ ฟังๆดแูลว้ อาทิตยห์นึง่นะจะมีหรอก

ซกัคนนงึ บางทีเดือนสองเดือนนะ จะมีโผลข่ึน้มาซกัคนนงึ มา

ถามอบุายวธีิเรื่องสมาธิ พอเคา้ถามขึน้มาปุ๊ บ เราก็ดีใจรบี

วางมือ เขา้มาสนทนากนั “คณุอยู่ท่ีไหน คณุเป็นลกูศิษยข์องใคร 

อบรมมาจากไหน ทาํมาแลว้ก่ีปี ไดผ้ลอะไรบา้ง”  
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บางท่านบางคนก็ แหม มนัก็นอกลูน่อกทางเสียอีก นูน่นะ่ 

ไปมองเหน็ผีเทวดา ทาํสมาธิแลว้ตอ้งการหทูพิย ์ตาทพิย ์

ตอ้งการอาํนาจปาฏิหารยิ ์ตอ้งการอยากใหญ่ ตอ้งการอยากเก่ง 

อยากมีช่ือมีเสียง แทท่ี้จรงิกิเลสบญัชาใหท้าํแท้ๆ  มนัไม่ใช่เรื่อง

จรงิอะไรเลย แหม ฟังแลว้ก็เศรา้สลดอีก ก็ตอ้งไดป้รบัปรุงกนั

ใหม่ แกไ้ขกนัใหม่จนกวา่เขา้ลูเ่ขา้ทางกนัพอสมควร แตย่งัดีกวา่

ผูท่ี้ไม่สนใจ  

อย่างมาเห็นพวกเรามากมายเหลือเกินเน่ียสนใจทางดา้น

สมาธิ อาตมาอดปลืม้ใจไม่ได ้แตพ่ระพทุธเจา้บอกวา่ใหท้าํใจ

เฉยๆ ไม่ใหดี้ใจไม่ใหเ้สียใจ ทาํยงัไงเลา่ ก็ในเม่ือไดเ้หน็ของดี

อย่างนี ้ไม่ใหดี้ใจไดย้งัไง ก็มนัดีอยู่แลว้นะ่มนัดีใจ ความดีใจเน่ีย

อยากใหอ้าตมาพดู ปกติแลว้อาตมาน่ี ใหพ้ดูหละก็หลบ หลบ

มมุ ไม่คอ่ยสู ้แตว่นันีก็้คิดอยากจะพดู ก็เลยตอ้งพดูเพราะวา่ ไม่

เห็นส่ิงท่ีชวนใหอ้าตมาพดูนั่นเอง จงึอยากจะพดู  

เพราะฉะนัน้อยากจะใหบ้รรดาพวกเราทัง้หลายผูเ้ตรยีมตวั

มาดีแลว้ เรยีกวา่เตรยีมตวัมาดีนะ ซึง่เป็นพทุธมามกะอนัแทจ้รงิ 
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ไม่ใช่ผูห้ลงเงาของศาสนา ไม่ใช่ผูว้ิ่งตามเงาเสียแลว้ ผูว้ิ่งเขา้หา

แก่นแทข้องพระศาสนา อยากจะใหพ้วกเรามีโอกาสไดน้ั่งสมาธิ

กนัเด๋ียวนี ้เตรยีมนั่งสมาธิกนัเสียเลย เพ่ือเขา้ไปหาผลอนัแทจ้รงิ

ของสมาธิ เป็นอบุายวิธีท่ีปลดจิตจากกิเลส เราจะไดเ้ป็นอิสระ

หรอืเป็นไทเสียเลย เอากนัซกั ๓๐ นาทีนะ เอา้ ใครตัง้นาฬิกา 

๓๐ นาทีวา่กนัเลย ตัง้ใหติ้ง๊เลย ตัง้เลย เอา้! เตรยีมตวัเลย เอา้ 

นั่งสมาธิลองดนูะ  

ถา้ผูใ้ดสขุภาพไม่ดีนั่งขดัสมาธิไม่ได ้พบัเพียบก็ไดน้ะ พบั

เพียบก็ได ้หรอืถา้นั่งขดัสมาธิไดก็้ขอใหน้ั่งขดัสมาธินะ วิธี

นั่งขดัสมาธิเราก็ดเูองนะ อยา่งเราก็เหน็พระพทุธรูปปางนั่ง

สมาธินะ เราก็ไดเ้ห็น น่ีขาซา้ยวางลงก่อนแลว้ก็ขาขวาวางทบัลง

ไปนะ แลว้ก็มือซา้ยวางลงกอ่น หงายมือขึน้นะ หงายมือขึน้ แลว้

ก็มือขวาวางทบัลงไป ถา้เราวางทบัลงไปบางคนก็บอกวา่ เอาหวั

แม่มือชนกนั บางก็ห่างนิว้นงึ ไม่จาํเป็น ไม่จาํเป็นอย่างนัน้ไม่

จาํเป็น คือวางลงไปแลว้มนัถนดัไม่ตอ้งพะวง คือมนัแน่น บาง

คนวางลงไปแลว้ไม่ถนดั เหมือนจะหลดุ ใจก็ไปพะวงอยูท่ี่มือ 
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ความเป็นสมาธิก็ไม่เป็น เพราะฉะนัน้ใหว้างพอดีใหดี้เลย จะวาง

เขา้ไปลกึๆซะเลยก็แลว้แตส่ดุแลว้แตเ่ราจะทาํไดน้ะ เอาใหถ้นดั

ก็แลว้กนั  

แลว้ก็ลองนั่งด ูถา้นั่งมนัตรงนกั มนัไม่สบาย หย่อนมนัไป

นิดๆ นั่งหาใหดี้ท่ีสดุ สบายท่ีสดุ อยา่ไปบงัคบัเคา้ ปลอ่ยใหเ้คา้

อยู่ในสภาพท่ีสบายท่ีสดุ แตไ่ม่ใช่ตามใจตะเลิด เรื่องทาํสมาธิ

เราตอ้งทาํใหส้บาย ในเม่ือเรานั่งสบายกาย มนัสบายทีนีเ้รามา

กาํหนดใหม่ ลมหายใจเขา้ออก ดีท่ีสดุ เป็นแบบสาธารณะดี

เหลือเกิน เรื่องท่ีกาํหนดลมหายใจเขา้ เรากาํหนดลมหายใจเขา้

ออกดีกวา่ นะ  

หายใจเขา้ หายใจออก เรารบัรูเ้ฉยๆท่ีปลายจมกู เอาปลาย

จมกูเป็นท่ีตัง้ อยู่ท่ีปลายจมกูละกนันะ เราอย่าไปวิ่งเขา้ตามลม 

วิ่งออกตามลม ใหร้บัรูท่ี้ปลายจมกูเฉยๆ รบัรูอ้ยู่เฉยๆ หายใจเขา้ 

หายใจออก รบัรู ้ใหมี้บรกิรรมประกอบพทุกบัโธ หายใจเขา้ พทุ 

หายใจออก โธ แตไ่ม่ออกเสียง เพียงแคน่กึในใจ พทุ โธ พทุโธ  
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แลว้ลมหายใจเขา้ออกอีกนะ อย่าไปแตง่ บางทา่นบางองค์

บอกตอ้งหายใจเขา้ออกหนกัๆแรงๆ ไม่ใช่ บางคนใหส้ดูลม

หายใจเขา้ออกยาวๆ ไม่ใช่ ธรรมชาติธรรมดาของเคา้ ปลอ่ยเลย 

เคา้จะหายสัน้หรอืหายยาวเรื่องของเคา้ ธรรมชาติ ใหส้บาย

หลวมๆ ทาํธรรมดาสบายๆ อย่าเจ็บอยา่ดนั  

แลว้ก็การกาํหนดอีกหละ อยา่ไปสะกด อยา่ไปเพง่ รบัรู ้

เฉยๆ ถา้มีคาํวา่สะกด จะวปิรติ คาํวา่วิปรตินัน้จะไม่ปกติ 

อาจจะมนึงงศีรษะ หรอืนํา้ลายมนัไหลแหง้ คอแหง้ก็ดี หรอื

นํา้ลายไหลไมห่ยดุก็ดีอยา่งนี ้เรยีกวา่วิปรติ ถา้เรากาํหนด

ถกูตอ้ง ไม่มีคาํวา่วิปรติ นํา้ลายไม่ไหล คอไม่แหง้ มนึงงศีรษะ

อดึอดัหนา้อกไม่มี หรอืบางทีถา้เราสะกดไปเอง หากในเม่ือมี

พลงัแลว้นะ ปรากฏวา่ตวัของเราน่ีใหญ่ขึน้ ใหญ่ขึน้ๆๆ ตามนิมิต 

ปรากฏวา่เต็มหอ้งเลย อนันัน้ก็ไม่ถกู ใหก้าํหนดใหม ่ 

ถา้กาํหนดใหม่ถกูตอ้งนะคือปกติ ลมหายใจเขา้ออกไม่มี

ละเอียดลง ปกติอยู่อย่างเดิม คาํวา่แจ๋วอยู่อย่างเดิม ไมมี่อาการ

วิปรติเลย ทัง้ลมหายใจเขา้ออก ทัง้กิรยิาอาการทกุอยา่ง ไม่มี
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อะไรวิปรตินัน้เรยีกวา่ถกูตอ้ง ถา้วิปรติขึน้มาละก็ ผิดทนัที เราก็

กาํหนดใหม่ ถา้กาํหนดถกู ไม่มีการเพง่หรอืกดดนัตนเองนัน้ จะ

ปกติอย่างท่ีวา่ เพราะฉะนัน้ขอใหพ้วกเราอยู่ในสภาพคาํวา่ปกติ

ทกุอยา่งละกนั ตอ่จากนีไ้ปนั่งกนัซกั ๓๐ นาที 

 

ท่ีมา: https://youtu.be/RV1GPTXcQNM  

 

https://youtu.be/RV1GPTXcQNM

