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คนทุกคนในโลกใบนี้ ต่างแสวงหาความสุข  

จากวตัถตุา่งๆ ทีอ่ย่รูอบตวัเรา ความสขุเหลา่นี้ไมใ่ช่

ความสุขที่แท้จริง แต่กลับเป็นกิเลสตามพอกพูน 

ในใจเราอย่างไม่รู้ตัว ถ้าเราได้ทำจิตให้ว่าง จะเห็น

ว่าปลายทางแห่งความสุขอยู่ใกล้แค่เอื้อม หากเรา  

ไดร้้ ูไดเ้หน็ ไดป้ฏบิตั ิจะเขา้ใจวา่ “ธรรม” คอือะไร  

 การปฏิบัติธรรม เจริญสติ สมาธิภาวนา 

อาจจะดูลำบาก แต่หากได้หลักในการปฏิบัติ  

ในการทำความเพียรแล้ว เชื่อว่าจิตที่มันดื้อมันดิ้น 

เพราะมันตกเป็นทาสของกิเลสมานานนั้น จะมี  

วิธีผูกวิธีดึงมันไว้ มีวิธีคิดหาอุบายเพื่อเป็นหลักรบ

กบักเิลสในใจของเรา ไมเ่ชน่นัน้แลว้ คงไมม่โีอกาส

ได้เห็นอรรถเห็นธรรมเป็นแน่ 



 ดังนั้น วิธีติดอาวุธเพื่อต่อสู้กับกิเลสในใจ

ของท่าน ให้เกิดความเพียรในการปฏิบัติธรรม

เพื่อเป็นหนทางเข้าสู่มรรคผลนิพพานนั้น ขอให้

ข้อธรรมอันถึงใจจากพ่อแม่ครูอาจารย์นี ้ จงเป็น

ทางดำเนนิเดินตามให้เข้าถึงอรรถ ถึงธรรม และ

ถงึใจของนกัปฏบิตัธิรรมทัง้หลาย เมือ่เราจบัจติได ้

ทุกข์ที่เป็นกันทุกวันนี้ก็จบ. 

   

 คณะผู้จัดทำ 

 อัญญาวิโมกข์
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ารนั่งสมาธิเจริญภาวนา แล้วมัน  

ไม่ได้อะไร เป็นไปไม่ได้ จุ่มน้ำลงไป

น้ำยังเปียกมือขึ้นมา ถึงเจ้าของ  

ไม่ได้อะไร ไม่เห็นได้อะไรในน้ำ ล้วงลงไปไม่ได้

อะไร “อ้าว...ก็ยังได้น้ำขึ้นมาน่ะ” เห็นชัดๆ   

การปฏิบัติก็เหมือนกัน ยังได้ภาวนาอยู่ ภาวนา

เป็นของประเสริฐล้ำค่าที่สุดในแดนทั้งหลาย 

มากกว่ายิ่งกว่าบุญกุศลที่เราทำทั้งหมด การนั่ง

หลักปฏิบัติที่ถูก
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สมาธิเป็นมหาบุญมหากุศล บัวเกิดแต่ตม อริยะ

กเ็กดิจากกเิลสเพราะอาศยักเิลส อรยิะจงึเกดิขึน้ 

ตมก็อาศัยความสกปรกในตัวเองอยู่ บัวก็อาศัย

โคลนตมนั่นแหละดำรงอยู่ ต่างคนต่างอยู่ว่างั้น

เถอะ จนสุดท้ายก็เบ่งบาน แล้วแยกกันอยู่ 

	 รูปขันธ์
  

 กายขันธ์เป็นของสกปรกเหมือนโคลน   

จติเหมอืนดอกบวั สดุทา้ยกแ็ยกยา้ยกนัไป แตว่า่

บางดอกมันกลับมาที่เก่า “เข้าใจมั๊ย” ถ้าขึ้น

เป็นบัวแล้วไม่กลับมาที่เก่า...ไปเลย...ว่างั้นเถอะ 

แยกออกเลย บัวออกจากตมไปแล้วก็ไม่เห็น  
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ห่วงตมเลย แล้วเราจะไปห่วงอะไรกับกายเรา   

มันเป็นของนอก เราอาศัยปุ๋ยมันเท่านั้น คือเอา

มันมาพิจารณา ไอ้ปุ๋ยนี่ ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง 

นั่นแหละ เกิดเป็นปัญญาแก่จิต นั้นคือปุ๋ย  

ของจิต แล้วจะมาพิจารณาอะไร มันก็มีแค่นี้   

รูปขันธ์จบ ก็นามขันธ์สิ นามขันธ์ยังไม่รู้เรื่อง   

ไม่ต้องไปสนใจมันหรอก เอารูปอย่างเดียว 

กำหนดรูป เพ่งรูปอย่างเดียว เดี๋ยวมันก็ได้รู้  

ได้เห็น กายสิ้นแล้วหมดแล้ว เหลือนามธรรม  

อีก ๔ เป็นของไม่ยากแล้ว แต่เป็นของละเอียด 

อนาคามีผลไม่ต้องกลับมาเกิดแล้ว ไปนิพพาน  

ที่พรหมโลก “อ้าว...นี่ก็เป็นบัวอันนี้อันหนึ่ง”
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	 เวทนา
 

 เวลานั่ง...เวทนามันเกิดขึ้น มันแยกหมด

สติปัฏฐาน ๔ มาพร้อม พอปวดเวทนาเกิดปั๊บ  

เราแยกเวทนาออก เวทนาแยกออกจากกายปั๊บ 

จิตของเราก็เด่น พอจิตของเราเด่น อะไรเข้าไปรู้ 

สติเข้าไปรู้ สติธรรมเข้าไปรู้ สัมปชัญญะธรรม

เขา้ไปรู ้ปญัญาธรรมเขา้ไปรู ้องคป์ระกอบเหลา่นี ้

ที่รู้ เห็น ๓ อย่าง อันนี้จิต อันนี้ เวทนา   
อนันีก้าย ผูรู้เ้ปน็ธรรมทนัท ีกเ็ปน็สตปิฏัฐาน ๔ 

นีแ่หละสมรภมู ิชยัภมูริบ กเ็กดิพรอ้มทัง้ ๔ อยา่ง

หมดแล้ว  
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	 ดูที่จิต

 ทีนี้ก็เลือกเอาสิ...ส่วนไหนยังตัดไม่ได้   

ส่วนกายยังตัดไม่ได้ เราก็ทราบ กำหนดดูที่จิต   

มันยิบยับอะไร แสดงอะไร มันทุกข์อะไร...   

ก็ดูตรงนั้นก่อน ยังไม่ต้องดูกายหรอก เพราะ

ตรงนั้นคือข้าศึกของเรา คือ ทุกข์เวทนา ก็ต้องดู

เวทนาที่จิต ไม่ได้ดูเวทนาที่เวทนา ดูเวทนาที่จิต

ว่าจิตมันมีอะไร ในเมื่อมันแยกออกได้ นี่คือ  

ชั้นหนึ่ง เหมือนบัวแยกพ้นจากน้ำแล้ว แต่ยัง  

ไม่บาน เนี่ยมันก็ขั้นหนึ่งแล้ว ลำพังทำไปๆ ก็รอ

เวลากลางคืน จะสว่างก็ใช้เวลา ๑๒ ชั่วโมง ก็นั่ง 

๑๒ ชั่วโมง ว่างั้นเถอะ รอดอกบัวบาน พอจิต
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มันสงบลงเด่นแล้ว เวทนาไม่เกิดที่จิต จิตก็ลง

ค้นกาย ธรรมชั้นยอด ก็เหมือนขี้ปุ๋ย ดอกบัว  

ก็เริ่ม พอเช้าขึ้นมา ปุ๋ยพร้อม อะไรพร้อมหมด

ทุกอย่าง พระอาทิตย์ขึ้น ดอกบัวบานทันที 

 

 คนเราล้วงมือลงไปในน้ำว่าไม่ได้อะไร 

หยิบอะไรไม่ได้ ก็ว่าไม่ได้อะไร ทั้งที่มือยังเปียก

หยดอยู่เลย อ้าว...นั่งสมาธิไม่ได้อะไร ก็มีอยู่   

จิตมันได้รับทราบ คนไม่ได้นั่งมันไม่รู้หรอกว่า

มันเป็นยังไง เดี๋ยวต่อไปก็ทำต่อ เดี๋ยวก็ได้เอง 

ขยันทำๆๆๆ ในขณะทำก็ทำไป ในขณะปกติ  

ที่ เราดำรงชีวิตอยู่ ยืน เดิน นอน นั่ง   
ทำกิจวัตรอะไรก็ตาม ก็มีสติรู้อยู่ที่จิต 
 



[ 11 ]

	 ภาวนา	“ไม่ง่าย”

 การที่จะมีสติรู้อยู่ที่จิต ก็ต้องภาวนา   

ภาวนาไป...บางทีภาวนาไปก็หยุดดูอยู่ที่จิต   

จิตมันเป็นอะไร มันสักส่าย มันโกรธ มันโลภ 

มันหลง อย่างไร “อ้าว...มันไม่มีมันไม่มีก็ปล่อย

มันไปนะ” พอไม่มีก็ลงกาย พอลงกายเสร็จ  

ก็พิจารณาเข้าไป พุทโธมันอยู่ที่ไหน ดูหลัก 

เดี๋ยวมันก็ได้สักวัน มันไม่เหลือบ่ากว่าแรงแห่ง

การเป็นมนุษย์ ไม่มีหรอกการภาวนาแล้วไม่ได้

อะไร พูดไปเสียคน บางคนพูดกัน “ภาวนาไม่ได้

อะไร” ตัวเจ้าของคิดอย่างเดียว “นิพพานของ

งา่ยเหรอ” มันเห็นเป็นของง่าย อย่างนี้มันดูถูก
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นี่หน่า!! ไอ้พูดไม่ได้อะไร ไม่ได้อะไร คนที่ปฏิบัติ

แทบเป็นแทบตาย แทบขาดใจ ยังไม่ได้อะไร 

เขายังไม่ท้อถอย ยังไม่เห็นบอกว่าไม่ได้อะไร   

นี่ เป็นคนอะไรเนี่ย คนขี้ขลาดก็เรียกไม่ได้   

มันคนไม่มีขี้ คนหาขี้ ไม่ได้ เพราะตัวทั้งตัว  

มันเป็นขี้ ตัวทั้งตัวมันเป็นขี้หมดเลย ทุกขี้อยู่  

ในตัวของมันหมดเลย จะว่ามันเป็นคนขี้เกียจ  

ไม่ได้นะ เพราะตัวทั้งตัวมันเป็นพ่อของความ  

ขี้เกียจเลย คือเจ้าของหาพูดไปเรื่อย  

 

 เราก็เคยพูด ปฏิบัติมากี่ปีๆ สมัยเป็น

ฆราวาส ๗ ป ีมาบวชเปน็พระปฏบิตั ิ“โอ!้..ไมไ่ด้

อะไร” หาเพยีรภาวนาในปา่ในเขากไ็ป ดัน้ดน้ไป 
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ที่ไหนลำบากเราก็ไปหมด อดหลับอดนอน 

ภาวนานั่งหลังขดหลังแข็ง อดอาหาร ไปลำบาก

ตากฝน โถ...เจ้าของนั่งร้องไห้ ภาวนาไม่ได้ 

อะไรๆ ก็นั่งพูด... 

  

 “จะมาลำบากอะไร ทำไม?...ไม่อยู่กุฏิ

มาลำบากอะไรอยู่นี่ กลางป่ากลางเขา ไม่รู้เสือ

มันจะมาคาบไปกินเมื่อไหร่ งูมันจะมารัดกัด

เอาตายกลางป่ากลางเขา ญาติพี่น้องจะรู้มั๊ย

เรานั่งอยู่กลางป่าคนเดียว” ไอ้การพูดทั้งหมด 

ไม่รู้หรอกว่ามันเป็นการห่วงชีวิต นักปฏิบัติ
ภาวนาเขาไม่ห่วงชีวิต ห่วงชีวิตมันไป
ไม่ได้ เพราะชีวิตทั้งชีวิตมันเป็นโคลนตม   
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โคลนตมคือชีวิต ชีวิตคือโคลนตม โคลนตมก็คือ

ร่างกายเรา โคลนตมไม่มีความรู้สึกอะไรหรอก 

คือ กายของเราไม่มีความรู้สึกอะไร ถ้ามันไม่มี

จิตอาศัย 

 

 ต้นไม้มันก็ไม่รู้สึกอะไร ไปฟันมัน ไม่เห็น

มันร้องเลย แต่มันก็ยาแผลมันนะ เอายางมา

คลุมไว้ ยาแผลไว้ไม่ให้ต้นมันเน่า นี่ก็ธรรมชาติ 

เวลาเราโดนมีดบาดไม่ต้องใส่ยาก็ได้ ยางมัน  

กอ็อกมานะ ออกมาเคลอืบรกัษามนั นี่เราสั่งมั๊ย 

“เฮ้ย..มึงออกมาเคลือบแผลนี่” ไม่มี  
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 ร่างกายคนก็เหมือนต้นไม้ แต่ต้นไม้มัน

ไม่มีจิตอาศัยอยู่ แต่คนมีจิตอาศัยอยู่ มันต่างกัน

ตรงนี้ ก็โค่นไม้ทำลายป่าไม่เห็นมันมีผีต้นไม้  

มาหลอกมาหลอน มันมีที่ไหนล่ะ ไม่มีจิตคน  

เข้าไปอาศัย ไม่มีจิตสัตว์เข้าไปอาศัย 

	 ความเพียร	

 ถ้ามันท้อ...มันถอย ต้องหาความเพียร   

ต้องนึกถึงความเพียร ทำยังไงให้มันเพียร เพียร

แบบไหน ปฏิบัติแล้วสบาย บรรลุ ไม่มีหรอก   

เอาเปน็เอาตายกนั พระพทุธเจา้กเ็อาเปน็เอาตาย 

ไม่ได้ว่าปฏิบัติสบายๆ แล้วพระพุทธเจ้ามีบารมี
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ตั้งมากมาย ทำไม? ต้องลำบากอย่างนั้นล่ะ  

โอย๊! อดขา้วอดนำ้ นัง่ไมข่ยบัตวั ๖ ปนีะ่ แลว้กวา่  

จะได้มาบรรลุมรรคผลง่ายที่ไหน ไม่ได้ง่ายนะ 

พิจารณาเอา พระอรหันต์ฟังธรรมแล้วบรรลุ

มรรคผล เราไปเอาพระสาวกฟังธรรมแล้วบรรลุ

มรรคผล แล้วเดี๋ยวนี้มีพระพุทธเจ้าอยู่เหรอ   

มาแสดงธรรมให้เราฟัง ไม่มีนี่ แล้วเราจะมานั่ง

บรรลุเหมือนองค์ไหน  

 

 เกิดในสมัยพระพุทธเจ้าก็ดี พระพุทธเจ้า

แสดงธรรมเสร็จแล้วเราก็บรรลุมรรคผล ไอ้เรา 

ในที่นี้ คนไหน...ฮื้อ...ไอ้คนที่เดินอยู่ข้างสวน

แล้วไม่สนใจพระพุทธเจ้าหรือเปล่า ไอ้คนนั้น  
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มันเป็นคนนอกลัทธินอกศาสนาหรือเปล่า   

มันอาจจะไม่เป็นพวกที่นั่งอยู่ข้างหน้าที่ฟังธรรม

แล้วบรรลุมรรคผล เพราะเจ้าของคนปัจจุบัน  

ยังเป็นคนเกเรอยู่ เกเรการปฏิบัติเนี่ย ถึงเวลา

นั่งไม่นั่ง ถึงเวลาภาวนาไม่ภาวนา เกเรอย่างนี้  

คนไม่เอาไหน คนไม่เอาถ่าน ยุคปัจจุบันยัง  

ขี้ เกียจขนาดนี้ ในยุคพระพุทธเจ้าก็เกเรอยู่   

มันตัวเดียวกัน มันมาจากจิตอันนี้ ถ้าเราไม่ขยัน

เราก็ไม่ได้ แล้วดีที่สุดคืออะไร  
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 เมื่อเราเพียรภาวนาแล้วไม่มรรคผลใน

ชาตินี้ ต้องถึงศาสนาพระศรีอารย์ หรือพระองค์

อื่น ก็ต้องถึง เพราะอะไร เราทำมาดีแล้ว บัวขึ้น

มาจากตมแล้ว มันมีหรือ มันจะบานในน้ำน่ะ 

มันก็ใช้เวลาขึ้นไปอีก ก็ต้องเก็บสะสมใช่มั๊ย 

อาหารขึ้นไปแล้วก็พุ่ง เราไม่เก็บสะสมอาหาร

ของจติ อาหารของมรรคผลนพิพานเลย มนัตอ้ง

เก็บสะสมสิ เป็นวิธีการเก็บสะสม เราไม่คิดเก็บ

สะสม เราคิดอย่างเดียว ทำไมไม่มรรคผล ไม่ได้

ทาง ไม่ได้อรรถ นั่นคนคิด ไม่ได้พระอริยะคิด 

มันต่างกัน 



“พุทธ ธรรม สงฆ์ มีอยู่ในใจเรา” 

ศาลาที่อัญญาวิโมกข์ ปากช่อง 



“ยืน เดิน นอน นั่ง ทำกิจวัตรอะไรก็ตาม ก็มีสติรู้อยู่ที่จิต” 

ทางจงกรมขององค์หลวงพ่อ 
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	 บารมี

 การบำเพ็ญบารมีมันลำบาก บารมีมันอยู่

บนบ่า มันก็ต้องแบกเอาไว้ แบกมันก็ต้องหนักสิ 

แล้วหนัก บอกไม่เอา จะทิ้ง แล้วจะเอามรรคผล

นิพพาน เอามรรคผลนิพพาน แล้วไม่แบกเอาไว้ 

บารมนีะ่ มนัตอ้งแบกจนถงึความเปน็พระอรหนัต์

มันถึงจะปล่อยหมด ปล่อยแล้ว เบาแล้ว ปฏิบัติ

ต่างๆ จิตก็สบาย ธรรมชาติ ไม่ทุกข์ ไม่ร้อน 

 

 บางทีพระอรหันต์บางท่านบรรลุมรรคผล

แล้ว ปฏิบัติยิ่งกว่าคนธรรมดาอีกนะ ไอ้ที่มัน

อยากได้มรรคผลนิพพานน่ะ เนี่ย...หลวงตาท่าน
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บรรลุมรรคผลนั่งคืนหนึ่ง ๘-๙ ชั่วโมง บางที 

เดินจงกรมทีละหลายชั่วโมง นั่นท่านเป็น  

พระอรหันต์ ท่านเดินทำไมน่ะ ไอ้พวกที่ภาวนา

ยังไม่เป็นพระอรหันต์ อยากเป็นพระอรหันต์ 

ภาวนานิดเดียวขึ้นนอนแล้ว เดินจงกรมร้อน  

ไม่เอาแล้ว เข้าร่มก่อน ไปนอนคุดคู้พักเดียว   

หาอะไรกินแล้ว พระอรหันต์ท่านยังเด็ดกว่าเลย 

 

 ท่านบรรลุไปแล้วท่านไม่ต้องภาวนาก็ได้ 

แตว่า่มนัเปน็สขุวหิารธรรมของทา่น ภาวนาแลว้

รา่งกายกระฉบักระเฉง บางทพีระอรหนัตบ์างองค์

ท่านก็อดอาหารนะ รู้สึกร่างกายมันหนักเกิน

ท่านก็อดอาหาร 
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 บางทีมาปฏิบัติอยู่กับเรานะ  

 “ไม่ไหว...หลวงพ่อ”  

 “หนัก”

 “ไอ้นี่ก็ไม่ได้ไอ้นั่นก็ไม่ได้”

 มนักใ็ช ่กไ็ปส ิไปอยูท่ีส่บาย ไปอยา่งเขานะ่ 

ระเบียบวินัยไม่มี  รูปแบบการภาวนาก็ไม่มี   

คำสอนอะไรก็สบายๆ ทำสมาธิให้มันสงบ ทำจติ

ให้สนุกสิ พูดไปพอสนุก แล้วไงล่ะ ก็ปล่อยจิต

มันก็เตลิดน่ะสิ คิดโน้น...คิดนี่...ได้เหมือนเกม  

ไร้ภาษา ไร้สาระ เกมอะไรพวกนี้ เอาให้มัน  

เป็นหลักสิ จิตมันต้องอยู่กับตัว ทำยังไงจะให้อยู่  
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	 พุทโธ

 มันเหมือนกับเรามีคนอยู่คนหนึ่ง แล้วคน

คนนีม้นัคอยดิน้ แลว้จะทำยงัไงจะตามไอค้นนีไ้ด ้

มันไปมาเร็วมาก ตามมันไม่ค่อยได้ แล้วหน้าที่

เราต้องตามมันให้ได้ จะทำยังไง เอาเชือกผูก 

จับได้เอาเชือกผูกเลย ผูกขาผูกแขน ผูกอะไร  

มันก็ได้ ผูกที่ตัวมันนะ ผูกเชือกเอาแล้วจับ   

อย่าปล่อยเชือกนะ มึงไป...กูไป ไม่เห็นมึงก็ตาม   

อย่างน้อยกูก็รู้มึงอยู่ เพราะมึงกระตุกเชือก   

แต่ถ้าผูกเชือกไว้มันนิ่ง นี่แสดงว่าผูกผิด เพราะ

ตามหลักมันต้องดิ้น ได้แก่ พุทโธ  
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 พทุโธ คอื บว่งอนัหนึง่ คลอ้งเอาไว ้ตวัดิน้ 

ได้แก่ จิต ต้องผูกจิตเอาไว้ พอมันไปปั๊บ เรารู้ 

นั่นแหละ ต่อไปเรื่อยๆ ดึงไปผูกไป มันดึงไป 

ตามมันไป พอได้โอกาสเราดึงมันกลับ กลับมา

ยืนตรงจุดเดิม เหมือนวงกลม มึงอย่าออกนอก

วงกลม พอออกไปปั๊บ ดึงกลับมาเข้าวงกลม 

รัศมีของวงกลม วงกลม คือ เขตของสมาธิตั้งมั่น 

ถ้าหลุดไปนี่คือสมาธิไม่ตั้งมั่น กำลังไม่พอ จะจับ

มนัไมอ่ยูน่ะ ลากไมอ่ยู ่หนกัเขา้...หนกัเขา้ กส็าว

เข้าเรื่อยๆ พอตั้งมั่น ได้แก่ สมาธิ ฌานสมาธิ 

จิตมันเป็นหลัก นั่งทีไรปั๊บ...ลงหลัก ลงหลัก   

ทีนี้หาหลักได้แล้วนะ  
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 คำว่าหาหลักได้แล้ว คือ ต้องอยู่ให้ได้   

อยู่ตรงกลางวงกลม หลังจากนั้นก็ดึงแหลก   

ดึงเข้ามา ดึงเข้ามาเรื่อย พอถึงตัวปั๊บก็ล็อค 

เสร็จทันที ว่าอย่างนั้นนะ 

 พอล็อคอยู่แล้วคือขั้นสมถะ ขั้นภาวนา

ขั้นสมาธิ ยังไม่ถึงขั้นวิปัสสนา คือ จับตัวจิต  

อยู่แล้ว คราวนี้เอาจิตไปใช้งาน “อ้าว!นี่มึงเป็น

ทาสกูแล้วนะ” จับมันไปใช้งาน เราก็ผูกต่อเลย

ด้วยสติ ด้วยคำบริกรรม “พุทโธ” คือไม่ปล่อย

ให้นอนใจกับมัน เพราะจิตอันนี้ยังดิ้นอยู่ เอา

ปัญญาเข้าไป พอถึงที่สุดแล้ว สงบ...สงบแล้วนี่ 

ไม่ต้องมีเขตมีแดน หมดเขตหมดแดนแล้วก็
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ปล่อยเชือก พอปล่อยเชือกแล้วมันก็ไม่ไปหรอก 

เวลาเรียกมันก็มา “อ้าว..มานี่มา” มันก็มา   

เชื่องแล้ว เหมือนฝึกม้าฝึกวัว ก็อันนี้แหละ  

 

 ถ้ายังไม่เชื่องอย่าปล่อยมัน ถ้าเชื่องก็อย่า

เพิ่งไปไว้ใจมัน พุทโธอัดไว้ก่อน ลงได้สบายๆ 

บางคนลงได้แล้ว จับได้แล้ว พอถึงเวลาจับไม่ได้ 

ก็นั่นไง ไปปล่อยมันนี่ คราวนี้วิ่งตายเลย ก็มัน

กลวัเรานี ่มนักลวัเราจบั มนักว็ิง่ตายเลย นัง่ไมไ่ด ้

ภาวนาก็ไม่ได้ ภาวนาหลงแล้วคราวนี้ ว่าไม่ดี 

แล้วอันนี้ หาวิธีไม่ได้ก็ทุกข์ ทุกข์เพราะอะไร 

เพราะอันนี้ไง ปล่อยพุทโธ นั่งอย่างนี้ ลงตึ๊บๆ 

มันลง เผลอแป๊บเผลอปล่อยเลย คราวนี้เสร็จ 
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เผลอแป๊บเราปล่อยไปเลย เราจับได้เลยสบายใจ

เราปล่อย ปล่อยเชือกเลย “เฮ้ย! มันอยู่” เราก็

ไมก่ำหนดจติภาวนา ไมต่ัง้สต ิพอนัง่อกีทมีนัหาย 

เรียกก็ไม่มา มันยังไม่เชื่อง ไปแกะเชือกแล้วทีนี้

จะไปผูกตรงไหนของมันล่ะทีนี้  ต้องหามัน   

ต้องพุทโธๆๆ ดิ้นเป็นจับ คือจิตมันดิ้นไง ดิ้นไป

ตามกิเลส กิเลสมันพาให้ดิ้น...ดิ้นไป ต้องดึง  

มันนะ  

 

 พอผูกแล้วก็ดึงๆๆ เอาให้อยู่ในวงอันนี้   

วงแคบๆ มันก็วิ่งอยู่ในวงกลมเนี่ย จิตก็ยังเป็น

สมาธิ เห็นมันคิดไป พอมันคิดไปก็ดึงมันเข้ามา

อีก ดึงจนล็อคคอมันได้ พอมันล็อคคอมันได้  
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มันก็เป็นฌาน จิตนิ่งแล้ว ตั้งมั่นแล้ว ลงแล้ว 

ได้ที่แล้ว อย่าปล่อยเชือก จับไว้ตลอด ไม่ไว้

วางใจตัวเอง จะปล่อยกันก็ขั้นอรหันต์แล้ว   

นั่นแหละ แกะออกเลย ไม่ต้องผูกเชือก “อ้าว..

มานี่” เรียกมา มาทันที นิ่งลง สมาธิก็ลงได้ทันที 

ก็พิจารณาออกรู้ออกเห็น ก็รู้ได้ตามความรู้

ความเห็น ตามความเป็นจริงทันที เพราะอาศัย

ที่จิตถูกมัดและสอนโดยผู้ที่มีสติ โดยสติและ

ปัญญาเป็นผู้สอน มันก็ลงกันล่ะ ลงพรึบๆๆ   

นี่ยังปล่อยไม่ได้ พอได้ขึ้นมาแล้วก็ดีใจ ดีใจแล้ว

กป็ลอ่ย 
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	 สติรู้	

 แล้วเรานั่งอยู ่ ทำอะไรอยู ่ มีสติให้ตลอด 

ทิ้งสติไม่ได้นะ สติต้องผูกจิตเอาไว้ พอผูกไว้  

เราปล่อยไม่ได้ เพราะอะไร? เพราะจิตมันยัง  

ดื้ออยู่ พอปล่อยปั๊บ มันไป มันไป เราไม่รู้ตัว   

คิดไปตั้งนาน บางทีต้องเป็นวัน พอนั่งสมาธิ

โห...วนันีท้ิง้จติไปตัง้นาน มารูเ้อาตอนนัง่ วนัทัง้วนั

ไม่รู้ ไปไม่รู้เรื่องเลย ก็เจ้าของมัวหลับอยู่ใน

วงกลมไง ไอ้ตัวนี้มันก็วิ่งหนีไปเลย วิ่งไปทั้ง

เชือกเลย เชือกก็หายไปด้วย ตายล่ะมึง คราวนี้

เรื่องใหญ่เลย หาตัวมันไม่เจอ ต้องหาเชือก

เจ้าของอีก หมายถึงอะไร  



[ 31 ]

 บางทีพุทโธก็หาไม่ได้ ภาวนาก็ไม่ได้ 

พจิารณากายกเ็อาไมอ่ยู ่ เปลีย่นอนัอืน่กเ็อาไมอ่ยู ่

ไม่อยู่ๆ ก็เชือกมันหาย เจ้าของมัวหลับอยู่ไง   

กินอิ่มแล้วนอนหลับไปเลย พอหลับปั๊ปก็ปล่อย

เชือก ปล่อยแล้วก็ไปเลย ไอ้ตัววิ่งก็คือตัวจิต  

นั่นแหละ ไอ้เชือกก็คือ พุทโธ  

 

 คราวนีต้อ้งวิง่หา ตอ้งมองเชอืกอยา่งเดยีว 

เชอืกอยูต่รงนัน้ ตวดัควา้เชอืกอยา่งเดยีว จบัเชอืก

ได้แล้ว อยู่แล้ว คราวนี้พอดิ้นก็ดึงมัน ค่อยๆ   

ดึงมัน ดึงกลับเข้าวงกลมมัน ดึงกลับให้ได้ เดี๋ยว

มันก็ถึงตัวมัน พอถึงตัวมันปั๊บก็ล็อคคอมัน 

เชือกอย่าปล่อยมาก ล็อคคอไว้ก็จริง เชือกก็อย่า
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ปล่อย จับไว้ อยู่ในแขนแล้วล็อคคอไว้ มันยังอยู่

ในเชือกนะ คือ สองชั้น ล็อคสองชั้นว่างั้นเถอะ 

ส่วนใหญ่จะเละเทะกันตอนแรก ไม่ค่อยสงัเกต 

อาการของจิตที่มันสงบเป็นอย่างนี้. ..  
อาการของจิตที่ไม่สงบเป็นอย่างนี้  
 
 เรานั่งสมาธิ อาการของเราเป็นอย่างไร  

คือ มันจะรู้ตั้ งแต่เริ่มนั่ง พอเริ่มนั่ง จิตมัน  

จะรู้เลย ถ้ามีสติอยู่ จิตมันจะรู้เลยว่าจิตมันนิ่ง

หรอืไมน่ิง่ มนัจะรูก้อ่นเลย รูเ้พราะเชอืกมนัยงัอยู ่

ที่มันนิ่งอยู่เพราะมันตึงไง ที่ไม่นิ่งเพราะไม่ตึง  

นี่หว่า อ้าว! มันยังนอนหลับอยู่ในวงกลม เอาล่ะ 

แสดงว่าเราจับเชือกไว้ตลอดไม่ปล่อย หลับก็  
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ผูกไว้ บางทเีราหลบัมาก ขาดสต ิ ผกูทีข่าไวเ้ลย 

ผูกที่ขาก็คือผูกพันเอาไว้ ถ้ารู้สึกตัวเมื่อไหร่  

จะภาวนาทันทีนะ ผูกเอาไว้ มันต้องหลับไง   

มนัเผลอหลบั ผกูแขนผกูมอืเอาไว ้พอกระตกุปับ๊! 

เราตื่นนึกออกมั๊ย ผูกปั๊บ พอเราหลับ จิตมันจะ

ไปฝันเรื่องดี ไม่ดี เพราะเราผูกสติไว้ รีบตื่น  

ขึ้นมา มันดิ้นแล้วนี่ ลุกขึ้นภาวนาต่อ แล้วมันจะ

เกิดผล มันเป็นขั้นๆ ไป  

 

 ทนีีเ้ราจะไปเอามรรคผล เอาปญัญาไปเลย

ทีเดียว พื้นฐานยังไม่ได้อะไรเลย ภาวนาก็

เหมือนกัน มันอยู่ที่การทำ ว่ามันทำได้หรือไม่ได้ 

ไอ้ที่บอกว่าทำไม่ได ้ มันอ้างโน้นอ้างนี ่ การอ้าง  
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นี่แหละคือตาย เรียกว่า ความประมาท เป็น

อย่างนั้น  

 

 การภาวนา ถ้าไม่จ้ำจี้จ้ำไช ไม่ควบคุม  

บางคนเละเทะเลย คือ ทำเองไม่เป็น ไม่มีบารมี

ในด้านการภาวนากันเอง สมัยก่อนเคี่ยวเข็ญ  

ตัวเอง ไม่มีครูบาอาจารย์ เสาะแสวงหาครูบา

อาจารย ์หาทีภ่าวนา ไปหาทีท่ีน่า่กลวั นัง่ลำบาก

ลำบน ตากแดดก็เอา “มึงกลัวร้อนหรือ” นั่งอยู่

ในกฏุอิากาศมนัรอ้น อาบนำ้ ๓-๔ เทีย่ว แลว้มนั

ก็ยังไม่หาย ร้อนจนรำคาญใจ “อ้าว! มึงร้อน

หรอืไป...ไปกบักนูี่กจูะพาไปทีท่ีเ่ยน็ทีส่ดุทีไ่หน

ร้อนสุดที่นั่นเย็นสุดไป...ไปกับกู”  
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 พาไปนั่งกลางแดดเลย ตัวเจ้าของนี่แหละ

ไปนั่งกลางแดด ให้มันรู้ไป นั่งร้อนๆ ร้อนที่สุด 

ให้มันรู้ไปเลย ข้างในมันยังเย็นนะ มันอยาก  

เข้าข้างใน เห็นมั๊ย? แล้วมึงบ่นทำไมว่ามึงร้อน   

เอาพัดมาพัด หนักเข้า หาพัดลม หาแอร์   

หาอะไรมา หนักเข้า หนักเข้า มึงออกไป  

ข้างนอกเลย ไปนั่งตากแดด ทีนี้ร้อนที่ไหนล่ะ 

มันจะบอกกลางแจ้ง...เนี่ยร้อน ในห้องน่ะเย็น 

จะเข้าละ รู้แล้ว มันรู้แล้วอันไหนร้อน อันไหน

เย็น ถ้ามึงไม่ออก มึงไม่รู้หรอก ตรงไหนร้อน 

ตรงไหนเย็น มันเปรียบได้ อ้าว...ขอเข้าห้อง

หน่อยได้มั๊ย เนี่ยมันจะบอกเรา ไม่...กูไม่ให้เข้า 

มันจะรู้ชัดเจน ร้อนที่สุดอยู่ตรงไหน สุดท้าย  
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มนักต็อบ รอ้นทีส่ดุอยูใ่นนรก เอาละ่ มนัรูจ้กัแลว้ 

กูพาเข้า เดี๋ยวพรุ่งนี้กูพามาใหม่ ถ้ามึงยังร้อนอีก 

ว่างั้นนะ ขู่ไว้ก่อน ขู่กรรโชกไว้ เข้าไปแล้วในกุฏิ 

เหงื่อก็ออกอีก ร้อนอีกๆ เฮ้ย..ไปข้างนอกดีกว่า 

ข้างนอกดีกว่า มันเริ่มอีกแล้ว เป็นธรรมมันก็
กลับมาเป็นกิเลสอีก จะให้เรากลับไปนั่ง

ข้างนอก เพราะข้างนอกรู้สึกว่าจิตมันแน่นกว่า

ข้างใน อ้าว..มึงเอาแล้ว รู้เลย ไม่ได้นะ เรื่อง

ธรรมกับกิเลส โห...ฟัดเหวี่ยงกันไม่ใช่น้อยๆ นะ 

 

 เวลาป่วย เวลาไข้ เราไม่ละ ไม่เลิกนะ   

ฉันไม่อ้างอะไรทั้งนั้นเลย คำว่า “อ้าง” ไม่มีใช้

กับตัวเองเลย “คำว่า มรรคผลนิพพาน
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ไม่มีข้ออ้าง” ป่วยก็ทำ เพลียก็ทำ ง่วงก็ทำ 

ทำทั้งหมดทุกอย่างได้ ไม่สนใจ ทำลูกเดียว 

เหมือนคนทำนา ทำนาปักดำ มั่นใจแล้วว่า   

ถา้ทำนาจะไดข้า้วกนิ เอา้...ดำไปเลย จะดำหมด

ไม่หมด ไม่ต้องสนใจ จะทำแล้วนะ เอาล่ะนะ 

จะรบแล้ว นี่หาอะไรมาค้ำคอแล้วทีนี้ ปฏิบัติ

ถวายทา่น ครบูาอาจารยเ์รา ตัง้ใจทำจรงิๆ ถา้งัน้

ไม่ได้ดี  

 

 คำอ้าง คือ คำพูดของผู้ขี้เกียจ ผู้ขยัน  

เขาไม่มีคำอ้างหรอก ข้ออ้างมันโต้วาทีกัน ให้นึก

เลย ระหวา่งคนสองคนกำลงัขึน้เวท ีกำลงัโตว้าที

กันว่าใครจะแพ้ ใครจะชนะ ด้วยเหตุด้วยผล   
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ไอ้ฝ่ายอ้างก็ต้องมีเหตุผลอ้างๆๆ ไอ้เราก็ต้อง  

หาเหตุเข้าไปอ้างกับมันกลับ สู้กันอยู่นั่นแหละ 

และในขณะที่โต้วาทีนั้น นั่งสมาธิ หลับตาแล้วนี่     

 “อ้าว..ว่ามาจะให้นอนเรื่องอะไร”  

  พูดอย่างนี้เลย 

 “ก็คุณป่วย” ตอบมาก่อนเลย  

 “แล้วคนป่วยไม่ตายเหรอ”

 “คนเป็นไม่ตายเหรอ”

 “คนไม่ป่วยไม่ตายเหรอ”

 “มันก็ตายเหมือนกันหมด”

 “แล้วตายอย่างนี้ดีเหรอ”

 



[ 3� ]

 พระพทุธเจา้ทา่นสอนแลว้ใหม้สีตอิยูต่ลอด 

นอนตายอย่างนี้ได้ไง ต้องมีสติทำ พูดกับตัวเอง

อย่างนั้น ถ้าไม่ทำอย่างนี้จะไม่ได้ ว่าเจ้าของ  

 “เอานา่..มรรคผลนพิพานไมม่วีนันีห้รอก”

 “พักผ่อนเอากำลัง ตื่นขึ้นมาแล้วค่อย

ภาวนาต่อ”

 คนอา้งอยา่งนีใ้นสมยัพทุธกาลกอ่น ปา่นนี ้ 

มันยังไม่ได้มรรคผลนิพพานเลย ก็มันอ้างแบบนี้ 

โต้กลับไปเลย มีไหม? พระอริยสงฆ์ที่อ้างแล้ว

เปน็พระอรหนัต ์มมีัย๊? อา้งแลว้เปน็พระอรหนัต ์

ปถุชุนอา้งแลว้เปน็พระอรหนัตน์ะ่มมีัย๊ วา่อยา่งนัน้

เลยนะ โต้กลับไปกลับมาจนปึ๊กนะ คือ เราย้ำ

อยา่งเดยีวตอ้งปฏบิตั ิคอืพดูกบัมนัตอ้งปฏบิตั ิ 
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 “แล้วถ้าเกิดคืนนี้มึงตายทำไงโอกาสที่จะ

ภาวนาอีกไม่มีนะ”

 “โอ๊ย!ไม่ตายหรอก”

 “อ้าว...ใครจะไปรู้ได้ไง ถ้าเอ็งรู้ เอ็งบอก

ได้มั๊ยล่ะ”

 “บอกแล้วไงยังไม่ตายหรอก”

 “เอ็งรู้ว่ายังไม่ตายหรอก วันพรุ่งนี้มีอะไร

อีกล่ะจะเกิดอะไรขึ้น”

 “ตอบไม่ได้พรุ่งนี้ก็รู้เองแหละ”

 “งั้นคืนนี้กูก็นั่งภาวนา”

 .....





“ภาวนาเป็นของประเสริฐล้ำค่าที่สุดในแดนทั้งหลาย 
มากกว่าบุญกุศลที่เราทำทั้งหมด” 

อยู่บนศาลาที่อัญญาวิโมกข์ ปากช่อง 



“จิตมันดื้อมันดิ้น เพราะมันตกเป็นทาสของกิเลสมานาน 
ต้องหาวิธีผูก วิธีดึงมันไว้” 

โคมไฟข้างศาลา วันสำคัญในยามค่ำคืน (ใช้น้ำมันไข) 
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	 อุบาย	

 หลวงพ่อหาวิธีนะ โอ๊ย! ร้อยแปดวิธี... 

เพราะความขึ้เกียจมีในทุกคน เราก็มี บางที  

ใช้วิธีนี้ พอมันขี้เกียจปั๊บ ง่วงปั๊บ นั่งหลับตาเลย  

 “ว่ามา...เวทีนี้มีมึงกับกูสองคน เอาล่ะ

ด้วยเหตุผล มึงมีเหตุผลอะไรว่ามาเลย จะให้

กูนอนเนี่ย เดินทางมาไกล เพลีย นอนพัก

ก่อนเถอะ ร่างกายดีแล้วค่อยลุกขึ้น นั่งร่างกาย

เพลยีๆนัง่ไปเปน็อตัตกลิมถานโุยคพระพทุธเจา้

ไม่ได้สอน”

 มันจะเอาง่วงเข้ามาปรุงต่อ เราก็เอาของ

เรามาปรุงต่อ ขึ้นว่า  
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 “อัตตกิลมถานุโยคมันมีอะไรบ้างที่เรียก

อัตตกิลมถานุโยคตอบมา”  

 “เนี่ย...ที่กำลังเป็นอยู่นี่ เรียก อัตตกิลม-

ถานุโยคคือการทรมานกายเพราะพอใจในการ

ทรมานกาย”  

 “เราไมไ่ดพ้อใจในการทรมานกาย เราพอใจ

ในการทรมานจิต เพื่อฝึกจิต เพื่อให้แข็งกว่า

กิเลส แล้วอย่างนี้จะเรียกว่าอัตตกิลมถานุโยค

ได้อย่างไง” ว่าใส่มันอย่างนี้เลย  

 มันก็แย้งกลับมาอีก  

 “แล้วท่านรู้ได้อย่างไร ว่ามันเป็นอัตต-

กิลมถานุโยค เพราะท่านยังไม่เป็นพระอรหันต์

ท่านรู้ได้อย่างไร”
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 อ้าว! คนเป็นพระอรหันต์เพิ่งรู้อัตตกิลม-

ถานุโยคเป็นอย่างไร แล้วคนปุถุชนธรรมดาไม่รู้

แล้วจะปฏิบัติถูกได้ยังไงเล่า มันก็ต้องรู้ตั้งแต่

ปุถุชนมาสิ นี่ถูก นี่ผิด นี่ก็ทรมานกิเลสในจิตเรา 

จิตเรามันไม่มีกำลัง นั่งสู้ เขาก็นั่งไม่ได้ ดูสิ   

พระบางองค์ ท่านนั่งปฏิบัติ ๓-๔ วัน ท่านยัง  

ไม่นอนเลย ท่านทำได้ เราก็จะอ้างเลย 

  “อ้าว...นั่นมันท่าน ไม่ใช่เรา เรามันยัง

แบกไม่ได้ของใหญ่” มันจะว่าอย่างนั้นเลย  

 เราก็ต้องตอบกลับมันไปอีก  

 “ขึ้นชื่อว่าคน ไม่มีอะไรที่หนักเกินไป

ที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศออกมา ทรงสั่งสอน

ออกมาเพื่อให้เราประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นไม่มี
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อะไรหนักเกินมนุษย์ ถ้าท่านว่ามันหนักเกินไป

ท่านก็ไม่ใช่มนุษย์”

 อุ๊บ...เริ่มขึ้นโต้ กูแย็บแล้วนะ เอาละมึง  

เปแ๋ลว้ มนัจะเลีย้วกลบัแลว้ มนัจะเริม่รนุแรงขึน้ 

รุนแรงขึ้น  

 “อ้าว!ไอ้ห่านี่...” มันขึ้นอย่างนี้เลย  

 “มึงจะเอายังไงกับกูวะ ยังไง...กี่ฟ้ากี่ฝน

กูก็จะนั่งมึงแน่จริงมึงมาให้กูลุกจากที่สิ”



 พักเดียวเท่านั้นเวทนาเกิด  

 “โอ้โห...เอาอย่างนี้หรือวะ เอาอย่างนี้

กูก็ตายดิแน่จริงมึงมาโต้กับกูใหม่สิ”
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 นี่มันไม่โต้เลย มันเล่นอย่างเดียว เล่น

ปวดแข้งปวดขา เล่นง่วงนอนเซไปเซมา ยังไงก็สู้ 

แลว้มนั...มนัจรงิๆ นะ เวลาไดต้อ่กรอะไรสกัอยา่ง 

มันสะใจ  

 “เรานี่โอ้โห...”

 เวลามันง่วงเต็มที่ สู้...ไม่ยอม บางทีนะ 

แหกตา ลืมตา หลับตา นั่งต่อเป็นไงเป็นกัน   

 “มึงมาวีธีนี้หรือ”

 ดื้อสู้ แพ้ก็รู้ว่าแพ้ แต่กูดื้อ กูเคยดื้อกับ

พระพทุธเจา้มาแลว้ กจูะดือ้กบักเิลสบา้ง เพราะ

ดื้อกับพระพุทธเจ้ามาไม่ได้ดี จะดื้อกับกิเลสแล้ว 

เอาไงเอากัน... ง่วงเหงาหาวนอนเป็นกิเลส 
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พระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนั้น เราเคยเข้าข้าง

กิเลส นี่เข้าข้างพระพุทธเจ้า นอนมากี่ภพกี่ชาติ

แล้ว ยังจะพอใจกับการนอนอีกหรอ ใส่เข้าไป   

เท่านั้นแหละ  

 

 เริ่มฮึกฮักๆ ปวดแข้งปวดขา อ้าว! ขันธ์

มันปวดจริงๆ หรืออะไรปวด ปวดแล้วใจปวด

จริงหรือ ใจปวดจริงแล้วเดิมมันทำไมไม่ปวด 

แลว้มนัปวดไดไ้ง มนัมากอ่นหรอืมนัมาหลงั ไลไ่ป

ไล่มา “อ้าว! ปวดเป็นอันหนึ่ง จิตก็เป็นอันหนึ่ง

มันไม่เกี่ยวกันนี่มันแยกออกเป็น ๓ อัน 
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 “กายอันหนึ่ง จิตอันหนึ่ง เวทนา  
ก็อันหนึ่ง”  

 ทีนี้...เห็นแล้ว  

 พอเห็นแล้ว “จิตมันก็นิ่งอยู่ได้” 
  ปวดก็อยู่ จิตก็อยู่ กายก็อยู่ อยู่ด้วยกัน

พร้อมกันหมด “เอาล่ะ พร้อมหน้าพร้อมตา

กันล่ะพี่น้อง” ขาดไปหนึง่ คือ ธรรม  

 

 ธรรม คือ อะไร?  
 คือไปรู้กาย รู้จิต รู้เวทนา นั่นแหละ 

นี่คือชัยภูมิรบ ถ้าเราได้ ๔ อย่าง เป็นแนวรบ   

ไมต่อ้งกลวั ไมแ่พแ้น ่เพราะนีค่อืชยัภมูอินัสำคญั 

ตั้งฐานที่นี่ ที่ ๔ แห่งนี้ หลังจากนั้นพอจิตมัน
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สงบวูบละเอียดแล้ว พอจิตมันคลายออกมาแล้ว 

เวทนาไม่มี เงียบแล้ว ลงกายนี่ 

	 วิปัสสนาญาณ	

 เอาล่ะ เริ่มสมรภูมิแรกก่อน คือพิจารณา

กายในกาย ให้เห็นเป็นของน่าเกลียด หรือ   

น่าเกลียดตามความเป็นจริง นี่เราไม่เห็นไง ขี้เรา

เห็นเป็นของน่าเกลียดมั๊ย มีใครเห็นมันเป็นของ

น่ารักมั๊ย มันน่าเกลียดแล้ว เห็นชัดแล้ว แต่มัน

อยู่ในตัวเรา เราเห็นตัวเรามันน่ารักอยู่ ทำยังไง

ให้เห็นตัวน่าเกลียด ก็ขี้มันอยู่ข้างใน   

 “เฮ้ย..ไอ้ข้างนอกนี่ดูมันก็สวยอยู่นะ”
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 อันนี้ต้องแหวะออก แหวะเนื้อหนังออก 

เห็นกระดูก ตับ ไต ไส้ พุง เห็นแล้วเป็นยังไง 

มันยังไม่รู้สึกสลดใจไม่เป็นไร พิจารณาไปต่อ...  

 

 ถ้ามันมีสมาธิ เดี๋ยวมันจะเป็นเอง มันจะ

เริ่มเห็นรู้ตามความเป็นจริง อันนั้นเป็นอันนี้ 

ตามความจริงไปเรื่อยๆ หนักเข้าๆ ปัญญาเกิด 

ปัญญามันเกิดปุ๊บๆ เข้าใจเลย คำสั้นๆ  

 “อ้าว...น่าเกลียดจะไปยึดทำไม”  

   โห...มันก็นิ่งเลย  

 “โฮ้...ขนาดนี้เลยหรือไม่เคยรู้ขนาดนี้เลย

ขนาดนี้เลยหรือ” หือ...หือๆๆ อยู่นั่นแหละ ไม่มี

คำพูด  
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 นี่...ถึงจุดมันละ คือจุดต่อกรกันได้ ถา้จดุ

เราไม่สามารถต่อกรกับกิเลสขั้นหยาบได้ มันจะ

ไม่มัน ภาวนาจะไม่มัน มันไม่รู้สึกรู้สา นั่งมันก็

เฉยๆ ทื่อๆ มันทื่อแล้วนี่ มันไปไหนไม่ได้  

ก็ลงกายพิจารณาสิ หาเรื่องหางานให้มันทำ 

   

 พอจิตมันเริ่มละเอียด ลงสู่ความสงบ   

ก็ปล่อยมันให้มันสงบ สังเกตดู เหมือนกับเรา  

ซักผ้า เราซักๆๆ แล้วก็มากางดู สะอาดมั๊ย   

ตรงนี้ไม่สะอาด นี่มันเป็นอย่างนี้ พอพิจารณา

กายแล้วมันนิ่ง มันนิ่งปั๊บ ดูมัน ดูจิตมันยังไง 

โอ้...มันลงได้เท่านี้ มันลงอย่างนี้ไม่ได้ มันไม่ได้  

ก็ให้มันนิ่งก่อน พอมันถอนตัวปั๊บ ก็พิจารณา
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กายอีก คือขยี้ๆ แล้วส่องดู แล้วตรงอื่นล่ะ   

แหนะไล่ไปเรื่อย ไม่ใช่ซักๆๆ ไปถึงก็โยนตุ๊บ... 

โยนตุ๊บ พอไปล้างน้ำเปล่าแล้วไปตากแดด   

พอแหง้แลว้ ตรงนีผ้า่นมาไดไ้งวะเนีย่ วงเบอเลอ่

เลย มันไม่ได้ขยี้ เนี่ย...เขาเรียกกัมมัฏฐานลวกๆ 

ปฏิบัติลวกๆ  

 

 ไม่ได้...ต้องละเอียดตั้งแต่ภาคต้นเลย   

ตั้งแต่ ทาน ศีล สมาธิ ภาวนา ไปตั้งแต่  

ต้นเลย ไม่ใช่หยาบตั้งแต่ต้น หยาบต้น ปลาย  

กห็ยาบ ตน้ละเอยีด ปลายกล็ะเอยีด ตอ้งสงัเกต

หมดเลยนะ คนทีเ่ขาจะไดม้รรคผล พวกดอกเตอร ์

ทั้งหลาย เรียนรู้ขนาดนั้น พอมาปฏิบัติ บางที
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มนัไมไ่ดน้ะ ไมไ่ดม้รรคผล คนทีม่ปีญัญาทางโลก

ใช่ว่าจะมีปัญญาทางธรรม คนที่มีปัญญาทาง

ธรรม บางทีก็ไม่มีปัญญาทางโลก  

 

	 สังเกต

 คนสังเกตจิตไม่เป็นก็ดิ้นไปดิ้นมา ดิ้นไป

ดิ้นมาอยู่นั่น แล้วก็ดิ้นไปทั้งคืน กี่ปีกี่ชาติ...  

ก็ดิ้นมันไปอยู่อย่างนั้นแหละ ไม่มีความสงบเลย 

เจ้าของภาวนาไม่สงบ ก็หาว่าความสงบไม่มี  

ในโลก จะไปอย่างนั้นเลย เพราะตัวเองทำมา

หลายปีแล้ว ไม่มีความสงบเลย  
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 เจ้าของไม่สังเกตตัวจิต เหมือนหิวข้าว 

ร้องหิวข้าว ข้าวก็อยู่ข้างหน้าแต่ไม่ตักใส่ปาก 

ขา้วไมส่ำเรจ็ประโยชน ์เหน็มาตัง้สบิปแีลว้ วา่งัน้ 

กับข้าวก็เห็นมาสิบปีแล้วเนี่ย เขาเปลี่ยนมา  

ตั้งใหม่ๆ อยู่เรื่อย ก็ไม่เห็นสำเร็จประโยชน์เลย 

อยากกินแต่ไม่ เห็นกินได้เลย มันลืมนึกไป   

มันมีมือ มีมือก็หยิบไปกินสิ จะให้ใครมาป้อน  

มึงเล่า...ว่างั้นนะ  

 

 คราวนี้มันเผลออย่างไรไม่รู้ตัว เขาตบหัว 

แล้วหน้าไปก้มโดนข้าวเข้า ข้าวก็เข้าปากไป 

หือ...อร่อย หือๆๆ อร่อยๆๆ จะกินๆๆ จะกิน  

ก็กินไม่ได้ เมื่อตะกี้เขาตบหัว กัมมัฏฐานฟลุ๊คไง 
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ถูกหวย พอได้ปุ๊บขึ้นมาแล้วดีใจ ดีใจแล้วไม่รู้  

วิธีทำ เพราะไม่มีวิธีไง ไม่มีวิธีทำ ทำอีกไม่ได้   

จะกนิอกีกก็นิไมไ่ด ้อยากกนิๆๆ “เออ..อรอ่ยวะ่” 

ทีนี้มึงไม่ต้องให้ตบหัวหรอก มือมึงมีไม่ต้อง  

ให้เขาตบหรอก ไอ้ตบก็วาสนาเก่ามีมาบ้าง 

ธรรมมันผุดปุ๊ดขึ้นมา รู้ๆ ขึ้นมา พอนั่งแบบเก่า   

ไม่เป็นละ ทำไงก็ไม่เป็น ก็มันไม่รู้วิธี ก็มันตบหัว

ลงไป “เห็นมั๊ย...มันต่างกันนะ”

 

 เอาสติจับไว้สิ จับให้แน่นเลย ต้องหาวีธี 

อยา่งนีไ้ด ้ อยา่งนีไ้มไ่ด ้ อยา่งคนเขาถกูมดัแขนไว้

เอาชามข้าวไว้ข้างหน้า มันยังรู้วิธีกิน ก้มหน้าไป

กินเหมือนหมา มัดแล้วปิดปากมัน มันยังรู้วิธี 
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เอาผ้าเทปปิดปากมันไว้ เอาข้าวตั้งไว้ข้างหน้า 

มันยังรู้วิธีกินของมันน่ะ มันก็เอาแก้มถูที่โต๊ะ 

ถูๆๆ ให้ผ้าเทปหลุดแล้วทำปากหมับๆ ให้มัน

หลุด พอมันหลุดแล้วก็กินละทีนี้ มันยังรู้วิธีคือ

อะไรมันจะตาย คือมันไม่ไหวแล้วหิวเต็มที่แล้ว 

ต้องทุกวิถีทาง แก้มสึกแก้มถลอกก็เอานะ   

ขอให้เทปที่ปิดปากหลุดให้ได้ จะหม่ำข้าวแล้ว 

 

  เหมือนกับการภาวนา จะเป็นจะตาย   

เอาใหม้นัจนมมุไปเลย มนัจนมมุแลว้มนัจะไปไหน 

มันก็หาทาง เหมือนที่ถูกมัดไว้ ไอ้คนถูกมัด  

มันยังหาวีธีกินข้าวได้ ทำยังไงก็ได้ น่าเกลียด  

ก็ไม่สนใจ จะต้องกินให้ได้ การนั่งภาวนานี่  
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มันนึกกลัวตาย บอกว่าจิตมันไม่ตาย ร่างกาย

มันตาย  

 “อ้าว!ร่างกายตายจิตไม่ตาย”  

  แล้วกลัวอะไร ร่างกายไม่ใช่ของเรานี่   

จิตของเรา กลัวทำไม ยังรู้สึกกลัวจากร่างนี้ไป 

ร่างใหม่อาจจะดีกว่าร่างนี้ก็ได้นะ เพราะเราทำ

ดีไว้ขนาดนี้ ร่างใหม่ต้องดีกว่านี้สิ แล้วกลัวตาย 

กลัวทำไมล่ะตาย เรามันไม่ตาย ขันธ์นี่มันตาย 

แล้วจะไปกลัวทำไม เราพยายามให้ขันธ์มันตาย  

คอืใหม้นัตายดา้นจากกเิลส มนัเปน็เครือ่งมอืรบัรู ้ 

กับธรรม  
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 ไม่ทำก็ไม่ได้นะ ได้ก้าวแข้งก้าวขามาแล้ว

มาทางทีด่แีลว้ อยา่ปลอ่ยใหก้ลบัไปทางทีไ่มด่อีกี 

โอ้โห...ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วคนเรา ทั้งๆ ก็รู้ว่า  

จิตมันไม่ตาย กายมันตาย มีบ้านมีช่องมีอะไร

ทั้งหมด เพราะมีกาย เพราะกายมันต้องหาที่พัก

ที่อาศัย จิตมันก็พักอาศัยที่กายอยู่ กายเป็น

เรือนพักของมัน ส่วนกายก็มีบ้าน มีข้าวของเป็น

เรือนพักของกาย ต่างคนต่างอาศัยกัน   

 

 เรากท็ราบวา่บา้นไมใ่ชเ่รา บา้นไมใ่ชร่า่งกาย 

เอาค้อนไปตีบ้าน ทุบบ้าน ตัวไม่เป็นไรใช่มั๊ย   

แต่คนที่มันยึดบ้าน มันร้องใหญ่เลย ว้ายๆๆ 

เฮ้ยๆ ทุบบ้านกูทำไม แล้วกูจะอยู่ที่ไหน เอาล่ะ 
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มันกลัวไม่มีที่อยู่ กลัวกายตายกับกลัวกายไม่มี  

ที่อยู่ กลัวจิตไม่มีที่อยู่อาศัย จะทุบบ้านให้พัง

ขนาดไหนเราก็ไม่ตาย แต่บ้านมันพัง นั่งอย่างไร

ก็ตามเถอะ ใจมันไม่ตายหรอก แต่กายมันตาย

มันตายได้  

 

 นั่ง ๒ ชั่วโมงนี่ มีคนตายมั๊ยวะ เอ่อ...  

กูคนแรกนี่แหละ เขียนพินัยกรรมเลย กูคนแรก

นีแ่หละ เขยีนเลยนะ กนูัง่ ๒ ชัว่โมงตาย กขูีข้ลาด 

เพราะยังไม่เคยเจอคนไหนนั่ง ๒ ชั่วโมงตาย   

คนที่ติดอยู่ในตึกถล่ม ติดอยู่ตั้งหลายชั่วโมง 

ข้าวก็ไม่ได้กิน ขยับเขยื้อนไปไหนก็ไม่ได้ เพราะ

ตกึมนัทบัอยู ่กย็งัไมเ่หน็ตาย ออกมาแลว้ยงัตอ้ง
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ตัดขาอีก ยังไม่เห็นตายเลย ไอ้เราจะตายหรือ  

วะเนี่ย...น่าคิดนะ นั่งดูอะไรเพลินๆ ๒ ชั่วโมง  

ไม่ปวดไม่เมื่อย นั่งสมาธิครึ่งชั่วโมง เกือบชั่วโมง 

ยังไม่ถึง ๒ ชั่วโมงเลย เริ่มมีอาการละ เอาแล้ว

มาแล้ว คนโดนตึกทับต้องตัดขายังไม่เห็น  

ตายเลย ไอ้เราจะมาตายเพราะการนั่งขัดสมาธิ

นี่นะเหรอ? 

ดอกกล้วยไม้ดินบานสะพรั่งที่อัญญาวิโมกข์ เป็นที่มาของวัดป่ากล้วยไม้ดิน 



“ ธรรม คือ ความรู้เห็นตามความเป็นจริง 
  แล้วให้จิตยอมรับตามความเป็นจริงนั้น” 

พระอาทิตย์ตกที่อัญญาวิโมกข์ หลังกุฏิองค์หลวงพ่อ 
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	 ถอดใจ

 ส่วนใหญ่จะไม่มีกำลังใจ หมดกำลังใจ 

ท้อถอย หลายอย่าง เฮ้อ...ออกนานก็ดี ออกมา

นอนสบายเลย มันก็จะบอกว่าออกสมาธิรู้สึก

สบายจังเลย สั่งทรมานมาก นั่งไม่อยากนั่งเลย 

ถ้าความทรมานนี้เป็นมรรคผลนิพพาน เขาก็คง

มรรคผลนพิพานกนัหมดแลว้ พวกโยคะโยคทีีน่ัง่

ทรมานตน ความทรมานนี้ไม่ใช่มรรคผล
นิพพาน แต่การทรมานอันนี้เป็นการ
ทรมานจิตของเรา ทรมานกิเลสของเรา
ไม่ได้ทรมานกาย  
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 การทรมานกายเปน็พวกนกัพรตนอกศาสนา

ที่ทรมานกาย เรียกว่า การบำเพ็ญทุกขกิริยา

ของเรา คือทรมานจิตใจ บีบจิตใจ ทรมานกิเลส

ของเรา ให้มันรู้จักว่าสิ่งดีสิ่งชั่วเป็นอย่างไร   

การสอนลูกให้ได้ดีก็ต้องพกไม้เรียว ต้องมีเฆี่ยน

มีตีเป็นธรรมดา เพื่อให้เด็กนั้นรู้ว่าอันไหนควร 

อันนั้นไม่ควรนะ ควรเคารพคนไหน คนไหนควร

เคารพ คนไหนควรกลัว แต่กิเลสมันไม่กลัว  

ใครเลย เราทำใส่ไป มันก็ไม่กลัว เพราะอะไร 

มันเหมือนเด็กน้อยแล้วถือมีดอยู่ เดี๋ยวแทงนะ 

ผู้ใหญ่ตบหัว มีดก็ร่วงมือ ก็ร้องไห้เยๆ เรามันก็

เหมือนเด็กน้อยถือมีดไปแหย่เขาน่ะ 
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	 ธรรมในใจ	

 กิเลสนำ...ธรรมตาม ธรรมนำ...กิเลสตาม 

คดิดจูะเอาใครนำหนา้ นัง่คดิดสู ิธรรมไดแ้กอ่ะไร 

ธรรมคือความรู้เห็นตามความเป็นจริง 
แล้วให้จิตยอมรับตามความเป็นจริงนั้น 

รวมแล้วเรียกว่าธรรม ธรรมมีอยู่ในใจ  

 

 ทีนี้...เราจะทำอย่างไรให้มันเกิด ก็ต้อง

ยอมรับเชื่อพระพุทธเจ้าเสียก่อน พระพุทธเจ้า

เป็นผู้รู้ดีรู้ชอบ ตรัสรู้ได้โดยพระองค์เอง ธรรม

ของพระองค์ทรงประกาศแล้วเป็นของประเสริฐ

อันยิ่ง เมื่อสาวกปฏิบัติตามแล้ว ย่อมรู้ เห็น   
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ตามเห็น ตามพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่ประกาศ

มาแล้ว เราผู้หนึ่งแหละจะเป็นผู้ปฏิบัติตาม

พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ความเป็นผู้รู้นั้น

ได้แก่ พระพุทธ ความตั้งมั่นในความรู้นั้น ได้แก่

พระธรรม การประพฤติปฏิบัติตามความรู้นั้น

ได้แก่ พระสงฆ์ และทั้งสามอันนั้นต้องมารวม  

ที่ใจเรา ความรู้ต้องมีอยู่ในใจ ความตั้งมั่นที่รู้

ต้องมีอยู่ในใจ  

 

 การประพฤติปฏิบัติของเรานั้นต้องมีอยู่

ในใจ ๓ อย่างนี้ ประกอบเป็น พุทธ ธรรม สงฆ์   

ก็เป็นพระรัตนตรัยที่อยู่ในจิตของเราเด่นหลา

สงา่งาม ไปไหนกเ็ดน่ เพราะพระพทุธ พระธรรม 
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พระสงฆอ์ยูใ่นใจเรา ไมต่อ้งทอ่งกม็ ีไมต่อ้งกลา่ว 

“พทุธงั สรณงั คจัฉาม”ิ เพราะมนัมอียูใ่นใจแลว้ 

สรณังมีอยู่แล้ว คือ  

 จิตมีสรณะ ที่พึ่ง ได้แก่ พระพุทธ ธัมมัง 

สรณัง  

 จติเรามทีีพ่ึง่ ไดแ้ก ่พระธรรม สงัฆงั สรณงั 

 จิตเรามีที่พึ่ง ได้แก่ พระสงฆ์ 

  

 เพราะอะไร? เราปฏิบัติตามนี้ จิตเป็นผู้รู้

เด่นอยู่อย่างนี้ เป็นพุทโธ แล้วความรู้ที่ เด่น  

มคีวามรูต้ัง้มัน่อยูอ่ยา่งนัน้เปน็ธมัโม การประพฤติ

ปฏิบัติของเราในความตั้งมั่น ในความรู้นั้น   

มีความต่อเนื่องอยู่อย่างนั้น เรียกว่า สังโฆ ก็ลง
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อยู่ในจิตรัตนตรัยสมบูรณ์แบบ แล้วต่อไปเรื่อย

จนพระรตันตรยัรวมเปน็อนัเดยีว เปน็เนือ้เดยีวกนั

แยกกนัไมอ่อกจากจติกบัพระรตันตรยั นัน่แหละ

เขาเรียกบริสุทธิ์ เพราะพระพุทธ พระธรรม 

พระสงฆ์ เป็นผู้บริสุทธิ์แล้ว อยู่ในจิตเรา จิตเรา

ก็ต้องบริสุทธิ์สิ  

 

 การทีจ่ะบรสิทุธิ ์คอื ตอ้งประปฏบิตัติามน้ี 

 ๑. เป็นผู้รู้  

 ๒. ตั้งมั่นในความรู้  

 ๓. ประพฤติตามความตั้งมั่นในความรู้นั้น 

ลงแล้วพระรัตนตรัย ครบแล้ว สรณัง คัจฉามิ  

เหน็มัย้ ศลีกม็าเอง สมาธกิม็าเอง ปญัญากม็าเอง 
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มนัมาพรอ้มกนักบัพระรตันตรยั เพราะเราปฏบิตัิ

ในความรู้ ความรู้ตรงนั้นคืออะไร ความรู้ตรงนั้น

คอืความรูด้รีูช้อบ รูต้ามความเปน็จรงิ แลว้ตัง้มัน่

ประพฤติปฏิบัติตาม จึงจะเรียกว่า ศีล สมาธิ 

ปัญญา  

 

 ฟังดูเหมือนง่ายนะ พอไปปฏิบัติปั๊บ ทื่อ

อีกแล้ว ทำยากลำบากหนอ ยากลำบากก็ทำไป 

เรื่องธรรมะไม่มีอะไรง่ายหรอก คิดไปตามโลก

กว่าจะได้เงินทองเข้ามามันยาก แล้วธรรมะ 

ยากกว่านั้น เป็นของไม่ได้ง่ายเลย  
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 ธรรมะของพระพุทธเจ้า นั่งหลับตา ๒-๓ 

ชั่วโมง แล้วเป็นพระอรหันต์ได้เลย นั่งกัน ๓ วัน 

๗ วัน ๓ ปี ๗ ปี เป็นพระอรหันต์กันเลย วาสนา

บารมขีองคนเราใชว่า่จะเหมอืนกนั มคีวามลำบาก

อยู่เหมือนกันในการภาวนา บางคนก็เอาไปตั้ง 

๓๐-๔๐ ป ีกวา่จะไดม้รรคผล เขาไมท่อ้ไมถ่อยนะ 

ทำจนได้หลัก  

 

 อยา่งแรก คอื หาหลกัใหไ้ด ้ภาวนาอยา่งไร 

ให้ได้หลัก พอได้แล้วคราวนี้หลักใจ พอหลักใจ

แลว้กไ็ปหลกัชยั หลกัชยันีเ้กาะใหแ้นน่ อยา่ปลอ่ย

เด็ดขาด เพราะเป็นหลักสำคัญ หลังจากนั้นก็ตี

ตะล่อม ตะล่อม รอบหลักชัย คราวนี้ก็รวมเมือง
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รวมอาณาเขตแล้ว มันกว้างไปหมด สุดหูสุดตา 

ถงึทีส่ดุเพราะหลกัอนันี ้ หลกัปฏบิตัพิืน้ฐานอนัน้ี 

เพราะพื้นฐานไม่ดี หลักไม่ดีปั๊บ ไปไหนก็ไม่ดี   

ตีเมืองเขา แต่เจ้าของไม่มีเมืองจะอยู่ สุดท้าย

เขากต็เีมอืงคนื ไอเ้จา้ของไมม่ทีีจ่ะอยูแ่ลว้ รอ่นเร่

พเนจร ไปตเีขากีเ่มอืง เจงกสิขา่นตเีขาไปทัว่หมด 

เหมือนปล้นเขาน่ะ แต่เจ้าของไม่มีเมืองอยู่ ปลูก

ฮาเร็มอยู่กลางทะเลทรายโน้น ไม่เคยนอนใน

พระนครของเมืองเลยนะ เพราะไม่ไว้ใจใครเลย

ทั้งนั้น นอนในกระโจมให้ทหารคอยเฝ้าล้อมๆ

เอาไว้ ตัวเองไปนอนอยู่ในกระโจม มีความสุข

ความสำราญในกระโจมของเขา ไมม่เีมอืงหลกัอยู ่

หาหลักไม่ได้ เพราะตัวเองตีเขาไปทั่วหมด   
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พอเจงกีสข่านตายแล้วเป็นไง ทุกเมืองเขาก็กลับ

มาเปน็ปกตเิหมอืนเดมิ มนักไ็มใ่ชข่องเจงกสีขา่น

อีกนั่นแหละ ก็ได้เป็นแค่ประวัติศาสตร์ 

 

	 หลักในการภาวนา

 การปฏิบัติภาวนามันต้องมีหลัก มีเมือง-

หลวงอยู่ มีพระนครอยู่ ยังไงก็กลับพระนครได้ 

เมอืงนีเ้ปน็อาณาเขตเรา ไดแ้ก ่การภาวนาครัง้แรก 

ภาวนาปั๊บ...ต้องลงได้ เพราะรู้วิธีลง   

ทำอย่างนี้ลง ถ้าจิตเป็นอย่างนี้ต้องใช้วิธีนี้ลง   

อาการของมันมีไม่กี่อย่างหรอก พูดกันพื้นๆ   

ม ี๕ อยา่ง  
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 ด่านแรก กามฉันทะ ความพอใจด้วยตา

เหน็รปู หฟูงัเสยีง จมกูดมกลิน่ ลิน้ลิม้รส เปน็ตน้  

 ดา่นที ่๒ คอืความพยาบาท ความผกูโกรธ

อาฆาตเขา ความขดัเคอืง  

 ดา่นที ่ ๓ คอื ความหงดุหงดิ ความงุน่งา่น 

ความเครยีด เปน็อยูใ่นความงว่งหงดุหงดิหมดเลย            

 ด่านที่ ๔ คือ ความคิดฟุ้งซ่าน อุทธัจจะ

กกุกจุจะ จติฟุง้ไปโนน้ไปนี่เรื่อยเปื่อย เรื่องงาน

เรื่องบ้านเรื่องช่องไปทั่วไปหมดเลย  

 อันสุดท้าย คือ สงสัย ปฏิบัติมันจะถูกมั๊ย 

พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ มีจริงหรือเปล่า 

คำสอน มรรคผลนิพพาน ปัจจุบันยังมีจริงอยู่

หรอืเปลา่ ของอยา่งนีย้งัมจีรงิอยูห่รอืเปลา่ สงสยั 
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ต้องตีแบบนี้ ให้ ๕ ด่านนี้แตกไปก่อน เรียกว่า

นิวรณ์ธรรม ๕ พอดีแตกปั๊บ ปฐมฌานก็มา 


	 สมถะภาวนา	
   

 อย่างนี้...พอนั่งทีไรก็รู้จักหลักแล้ว อย่าให้ 

๕ อย่างมันมา ถ้า ๕ อย่างไม่มา ปฐมฌานก็เข้า

จิตก็ถึงใจ นั่งปั๊บก็ตรวจดูว่ามีอะไรมั่ง จิตก็  

พุทโธๆๆๆ มันมีอะไรบ้าง ๕ อย่าง สังเกตดู

เฉยๆ ไม่ต้องไปปรุงมัน อ้าว! ก็ดูๆ ไป พุทโธๆๆ

ไปที่จิต ก็ดูไป พุทโธๆๆๆ สักพักจิตมันก็สงบ 

เคลิ้มๆ เหมือนจะหลับ มาละ...ไอ้ตัวนี้มาแล้ว  

ไอ้ตัวง่วงมาละ นั่งๆ หงุดหงิด อยากจะออก   
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รู้เลยว่าหลักยังไม่มั่นนี่หว่า ถ้าหลักมั่นพวกนี้  

มันจะมาไม่ได้นะ มันเป็นเมืองขึ้นเรา อันนี้เรา

จะขึ้นกับมันแล้วนะ เพราะมันจะตีเรา เป็น

เมืองขึ้นน่ะ บางทีก็ขึ้นกับเมืองง่วง เสร็จมัน 

ง่วงไป ง่วงเหงาหาวกิน เสร็จเป็นเมืองขึ้นมัน 

ความคิดฟุ้งซ่านก็เมืองขึ้นมัน เราเสร็จ...เป็น  

เมืองขึ้นมันนะ ความสงสัยเกิดขึ้น อ้าว...เป็น

เมืองขึ้นของวิจิกิจฉา ติดในรูป รูปสวย นั่งก็นึก

แต่รูปสวย คนโน้นก็สวย คนนี้ก็สวย โอ้ย..สวย

ไปหมด เสยีงโนน้เสยีงนีก้เ็พราะ กลิน่นีก้ลิน่โนน้

ก็ดี สัมผัสโน้นสัมผัสนี้ก็ดี อาหารรสโน้นรสนี้  

ก็อร่อย สัมผัสตรงนี้ เป็นเมืองขึ้นของเขาอีก 

กามฉันทะ นั่งปั๊บก็ขัดเคืองเลย เคืองไอ้นี่ โกรธ
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ไอน้ัน่ ขดัใจไอโ้นน่ กระสบักระสา่ย เปน็เมอืงขึน้

พยาบาท ดีไม่ดี เป็นเมืองขึ้น ๕ เมืองเลย   

๕ เมืองนั้นรุมเรา เราโดนตอกหัวจมเลย เพราะ 

๕ เมืองนั้นเป็นใหญ่กว่าเรา เราเป็นทาสเขา   

เขาแข็งกว่าเรา เราเป็นเมืองขึ้นต่อพวกเขา ต้อง

ขึ้นมาสิ ขึ้นสูง พอขึ้นมาปั๊บพ้นอำนาจไอ้พวก   

๕ อย่างนี้  

	 ญาณ

 คราวนี้ปฐมฌาน หลักอันหนึ่ง นั่งต้องได้ 

เพราะฌานนีเ้ปน็ฐานของญาณ เพราะญาณ คอื 
เครื่องรู้ที่เข้าไปรู้เห็นตามความเป็นจริง 
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อยา่งเชน่วา่ ญาณทศันะ เครือ่งรูท้ีเ่ขา้ไปเหน็โนน้  

เห็นนี่ เห็นนั่น ความเห็นนี่ก็มี จุตูปปาตญาณ   

รู้การเกิดดับ ปุพเพนิวาสญาณ ระลึกชาติของ

ตัวเองได้อย่างนี้ อันนี้คือเข้าไปรู้อันนี้ อาศัย

ญาณทัศนะอันนี้ แต่ญาณตัวนี้มันเกิดไม่ได้   

ถ้าไม่มีฌาน ฌานจะเกิดไม่ได้ถ้าไม่มีสมาธิ 

สมาธิจะเกิดไม่ได้ ถ้าไม่มีสติ สติจะตั้งมั่นไม่ได้

ถ้าไม่มีศีล ถ้าศีลไม่มี ทานที่ทำก็ไม่บริสุทธิ์   

ผลที่ได้ก็ไม่มาก เพราะว่ามันมีความไม่สะอาด 

มีความสกปรกอยู่ มันก็เป็นขั้นๆ ของมันไป 
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 คราวนี้วิมุตติญาณทัศนะมีแล้ว มีญาณ  

เข้ามารู้ปั๊บ มันก็มีวิราคะเข้าไปดับราคะได้ พอมี

วิราคะปั๊บมันก็มีวิมุตติ ก็มีความหลุดพ้น เมื่อมี

ความหลุดพ้น ก็มีวิมุตติญาณทัศนะเข้าไปรู้ว่า

หลุดเพราะเหตุอะไร จะสาวขึ้นก็ได้ จะสาวลง

ไปหาพื้นฐานไม่มีอะไรก็ได้ สาวไปถึงที่สุด...  

อรหันต์นิพพานก็ได้ ปัจจัยการวนไปวนมาอยู่นี่ 

นีก่ม็าดวูา่มนัตดิตรงไหน ไปไดถ้งึตรงไหน มนัยงั

ไม่ถึงปฐมฌานใช่ไหม ฌานมันไม่มี พอกำหนด

เป็นฌานสมาธิแล้ว ก็ต้องลงไปเข้าหาปัญญาอีก 

ลงไปเข้าหากาย แยกกายให้เป็นชิ้น เป็นส่วนๆ

เพื่อให้เห็นตามความเป็นจริง ถึงจะเกิดญาณ

ทัศนะขึ้น  
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 ถ้าเราไม่ออกไปเป็นญาณทัศนะ 
มันก็จะเป็นฌานอยู่ตลอด ไม่ออกไปญาณ 

ฌานกับญาณอยู่คนละฝั่งกัน แต่อาศัยกันอยู่ 

ญาณเกิดเพราะฌานเกิด พอฌานเกิด

ญาณก็เกิดขึ้นอีก ญาณกับฌานก็อาศัยกันขึ้น 

สลับกันขึ้น ฌานก็กลายเป็นสมถะ ญาณ
ก็กลายเป็นวิปัสสนา นี่คู่กันแล้ว ญาณจะ

เกิดขึ้นก็อาศัยการคิดใคร่ครวญ แต่ต้องคิดหลัก 

อาศัยคือฌานนั้น ฌานจะเกิดขึ้นก็อาศัยสมาธิ 

สมาธจิะเกดิขึน้กอ็าศยัสต ิสตจิะเกดิขึน้กอ็าศยัศลี 

ศีลจะเกิดก็เพราะอาศัยทาน คืออาศัยกันขึ้นมา 
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 แลว้บารม ี๑๐ ไดแ้ก ่ทานบารม ีศลีบารม ี

เนกขัมมะบารมี ก็กลายเป็น ทาน ศีล ภาวนา 

เนกขมัมะกพ็ทุโธ พอถงึภาวนากเ็ปน็ปญัญาบารม ี

ขันติบารมี วิริยะบารมี สัจจะบารมี อธิษฐาน

บารมี เมตตาบารมี อุเบกขาบารมี ไล่ขึ้นมา

จนถึงอุเบกขา ถึงที่สุด วางหมดทุกอย่าง หมด 

ไล่ลำดับจากทานขึ้นมา 

  

	 ทาน
  

 การให้ทานเป็นไง ดีหรือไม่ดี ถ้าไม่ดีจะ

ทำสืบทอดกันมาเหรอ การให้ทานอย่างน้อย

ก็ได้ความชื่นใจ ชุ่มฉ่ำใจ เวลาให้เขา รู้สึกว่า  
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เขาได้ประโยชน์ ได้รับประโยชน์ก็ดีใจ ความ  

ชุ่มฉ่ำใจ ความดีในนั้นก็เป็นเครื่องปรุงจิต 

ประดับจิตให้จิตมีความผ่องในขึ้น มีความร่าเริง

บันเทิงใจ แต่ความบันเทิงใจ ความร่าเริงนั้น  

ก็เป็นกิริยาของสวรรค์นั่นเอง คือเกิดจากทานนี้  

 

 ศีล

 ศีล คือ รักษากาย วาจา ให้เรียบร้อย   

ให้รักษาตัวใจก่อน เมื่อรักษาตัวใจแล้ว กาย

วาจา ก็นิ่ง เพราะใจนั้นสงบลง สงบคือจิตไม่คิด

ฆ่าสัตว์ จิตไม่คิดลักทรัพย์ จิตไม่คิดผิดลูก  

ผิดเมีย จิตไม่คิดพูดปด จิตไม่คิดดื่มสุรา หรือ 
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สิง่เสพตดิ เมือ่จติไมค่ดิ กายกไ็มท่ำ วาจากไ็มท่ำ 

มันเกิดจากจิตไม่คิดไม่ดำริ พอไม่ดำริปุ๊บก็เป็น

สัมมาสังกัปโป คือไม่ดำริ การไม่ดำริในสิ่งนั้น

เพราะเกิดจากสัมมาอันหนึ่ง คือสัมมาทิฐิ คือ

ความเห็นชอบ นั่น...ลงแล้วฝ่ายปัญญา เป็นตัว

มรรค ลงตัวมรรคก็ภาวนาแล้วทีนี้ พอศีล ทาน 

แล้วก็ภาวนา 

  

	 ภาวนา
 

 การภาวนาก็คือเนกขัมมะ คือการถือกาย

ออกจากกาม เวน้จากการมัว่สมุอยูใ่นกามารมณ์

ทั้งหลาย กามารมณ์มีอะไร กามคุณ ๕ มีรูป รส 
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กลิ่น เสียง โผฏฐัพพะ คือละออกจากสิ่งเหล่านี้ 

พอละออกจากสิ่งเหล่านี้จิตก็เป็นสมาธิ สมาธิก็

ขั้นฌานแล้ว ฌานก็ขั้นเนกขัมมะ ปัญญาก็ญาณ

ปญัญาบารมกีเ็กดิขึน้จากการพจิารณากายในกาย

ของเรา เป็นเนื้อเหตุเนื้อผลที่จะได้มรรคผล

นิพพาน  

 

	 ขันติ

 พิจารณาไปพิจารณามาก็ต้องมีขันติบารมี 

คือต้องมีความอดทน มีการเพียรเพ่งพิจารณา

ไม่หยุดไม่หย่อน ตั้งแต่ ทาน ศีล เนกขัมมะ 

ปญัญากเ็พยีรอยูอ่ยา่งนัน้ดว้ยความวริยิะอตุสาหะ 
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คือ มีความขันติ มีความอดทนเกิดขึ้น ก็มีความ

พากเพียรต่อกัน มันจะเป็นเองนะ ไม่ต้องตาม

ลำดับ  

 

 พอขันติมีความมั่นคงดีแล้ว ความเพียร  

ก็จะมั่นต่อเลย พอความเพียรมั่นแล้ว คราวนี้

มันก็จะมีสัจจะ พูดอะไรพูดเป็นจริง ทำอะไร  

ทำจรงิไปหมด เพราะมสีจัจะ หนกัเขา้กม็อีธษิฐาน 

ใจนั้นมีความอธิษฐานธรรม อธิษฐานธรรมก็คือ

การประดิษฐานในสิ่งที่เป็นประโยชน์ ในจิตของ

ตัวเองเรียกว่าอธิษฐาน คือสิ่งที่ประดิษฐานนั้น

เป็นของอันมั่นคง จะเป็นอะไรก็ได้ เพราะอะไร

เพราะอธิษฐาน เกิดจาก ทาน ศีล เนกขัมมะ 
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ปญัญา ขนัต ิวริยิะ สจัจะ และเกดิอธษิฐานมัน่คง 

ไม่เสื่อมแล้วว่างั้น ไม่เสื่อมแน่ อย่างนี้อธิษฐาน

ได้เลยไม่เสื่อม อธิษฐานคือในใจมั่นคง ฐานะ

แปลวา่มัน่แลว้ มัน่คง อธษิแปลวา่ยิง่ มีฐานะอัน

มั่นคงแล้ว 

  

	 เมตตา
 

 พออธิษฐานมั่นคงแล้ว ทีนี้ก็เมตตาบารมี 

มีความเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลาย ต่อคน  

ทั้งหลายทั้งหมด เพราะจิตของตนถึงที่สุดแล้ว 

นี่อรหัตผลถึงแล้ว มีความเมตตาต่อสรรพสัตว์

ทั้งหลาย ต้องมีพระอรหันต์ มีความเมตตาต่อ
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สรรพสัตว์ทั้งหลาย เหมือนองค์หลวงตามหาบัว

ท่านมีความเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้ งหลาย   

ท่านบรรลุมาตั้ง ๕๐-๖๐ ปีแล้ว แต่ท่านยังมี

ความเมตตาต่อชาวโลก  

 

	 อุเบกขา	
 

 ถึงคราวไอ้คนนั้นมันว่ากล่าวตักเตือนแล้ว

มันไม่ฟัง แถมยังว่ากล่าวหลวงตาอีก ยังว่าโน่น

ว่านี่ ปรามาสหลวงตา หลวงตาก็วางอุเบกขา 

เพราะอะไร? สิ่งเหล่านี้ เป็นโลกธรรมแปด   

พระอรหันต์ท่านไม่สนใจโลกธรรมแปดหรอก 

ท่านยังยิ้มย่องใส่โลกธรรมแปดเลย เพราะจิต
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ของท่านเหนือโลกธรรมแปดไปแล้ว เพราะท่าน

เป็นวิสุทธิคุณ วิสุทธิเทพ ไปแล้ว ก็ท่านเห็นแล้ว

โลกธรรมแปด มสีขุกม็ทีกุข ์มสีรรเสรญิกม็นีนิทา 

มีลาภก็เสื่อมลาภ มียศก็เสื่อมยศ ของคู่กัน  

 

 ใครสรรเสริญหลวงตาก็ต้องมีคนนินทา

หลวงตา นี่มันก็ยังมีอยู่นี้ อ้าว...โลกธรรมนี่

หลวงตาจะไปทุกข์ทำไม ท่านไม่ทุกข์ ท่านรู้ 

ท่านอุเบกขาแล้ว ท่านวางหมด ลงบารมี ๑๐ 

พอดีเลย ลงตรงที่จิตดวงเดียว จะไปลงที่อื่น

อย่างไร บารมี ๑๐ ไม่มีที่เขา ไม่มีที่ต้นไม้ แม่น้ำ 

มหาสมุทร อากาศ ทอ้งฟา้ ดวงอาทติย ์ดวงจนัทร ์

บารมี ๑๐ จะมีคือมีอยู่ที่จิตของเรา มรรคผล
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นิพพานก็มีอยู่ที่เดียวก็คือจิตนั่นเอง ศีล ทาน 

ภาวนา ก็อยู่ที่จิตหมด บาป นรก สวรรค์ พรหม 

ก็มีอยู่ที่จิต มีที่จิตที่เดียว จิตดวงนี้แหละ 

   

 เมื่อเราจับจิตได้ เรื่องก็จบ เรื่อง
มันไม่จบตรงที่เราจับจิตไม่ได้ไง ที่เรา

เป็นทุกข์กันทุกวันนี้ ก็เพราะเราจับจิตไม่ได้   

พอจับจิตไม่ได้จิตมันก็ไม่รู้จริง พอจับจิตได้แล้ว

เรียกว่า สมาธิ พอจับจิตมัดอยู่ได้เต็มที่ เรียกว่า

สมถะภาวนา เป็นฌาน ๑, ๒, ๓, ๔ แล้วเอาจิต

ทีเ่ราจบัไดน้ัน้ ออกมารูม้าเหน็ตามความเปน็จรงิ 

โดยออกทางวิปัสสนา คือออกมาทางปัญญา  

ไปรู้ไปเห็นตามขั้นตอนนั้น เกิดขันติความอดทน
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มากขึ้น พอความรู้...รู้แล้ว ใครด่ามาก็รู้ ขันติ

ความอดทนกเ็กดิขึน้ วริยิะคอืความเพยีรกเ็กดิขึน้

พร้อมกันหมดเลย เกิดขึ้น คือ วิริยะในทาน   

ศลี ในเนกขมัมะ ในปญัญา ในขนัต ิเกดิวริยิะขึน้ 

ก็เกิดสัจจะตั้งมั่นขึ้น เกิดอธิษฐาน เกิดเมตตา 

เกดิอเุบกขา หมนุรอบเลย พอไดร้อบกเ็ปน็บารม ี

อุปบารมี ปรมัตถบารมี ถึงที่สุด พอรอบแล้ว  

ก็จบกันแล้ว ไม่มีบารมีอื่นที่จะทำอีกแล้ว บารมี

อื่นที่จะทำไม่มีอีกแล้ว จบหมดแล้ว สิ้นหมด   

จะหาบารมีที่ไหนอีก จบหมดแล้วนี่บารมี ๓๐ 

ประการ ก็ครบหมด อยู่ในองค์ธรรมองค์เดียว.  

 

 



หลวงพ่อครูบาเจ้าเพชร  วชิรมโน 
(นามเดิมพิพัฒน์  ทัพประเสริฐ) 



เกิดเมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๒  

ณ สถานีอนามัยสามพราน  ตำบลท่าตลาด  

อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม  

เป็นบุตรของนายสุภกิจ  ทัพประเสริฐ  

และนางลำพัน  สงวนทรัพย์  

อุปสมบท  เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๙  

ที่วัดสรรเพชญ  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม  

มีฉายาว่า “วชิรมโน”  

โดยมีพระครู สิริชยาภรณ์  เป็นพระอุปัชฌาย์ 

 



พุทธศักราช ๒๕๓๙   

วัดสรรเพชญ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  
ท่านสอนกัมมัฏฐานให้แก่ชาวบ้าน ตั้งแต่บวชได้เพียงแค่ ๓ วัน  

เนื่องจากสมัยท่านเป็นฆราวาส 
ได้ศึกษาพื้นฐานการปฏิบัติมาก่อนแล้ว 

พุทธศักราช ๒๕๔๐  

วัดหลวงพ่อเขียว อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ท่านศึกษาธรรมวินัย พร้อมทั้งสอนกัมมัฎฐาน 

ท่านศึกษาการเทศน์จากพระครูไพโรจน์ ธนารักษ์ 
 และได้เดินทางไปธุดงค์ตามที่ต่างๆ 

  พุทธศักราช  ๒๕๔๑ 
วัดโบสถ์ อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ท่านศึกษาพระธรรมวินัยเพิ่มขึ้น และแสดงธรรมแก่ผู้มาศึกษาธรรม 
ใหป้ฏิบัติกัมมัฎฐานอยู่โดยตลอด 

และในปีเดียวกัน ทีว่ัดดงกลางมัชฌิมา จังหวัดตาก 
ท่านได้สร้างโบสถ์จตุรมุข จำนวน ๑ หลัง 



พุทธศักราช ๒๕๔๓ 
วัดอ้อมแก้ว ตำบลไผ่หลิ่ว อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี 

ท่านปักกลดตรงบริเวณป่าช้าของวัด  
และค่อยๆ เริ่มก่อสร้างสิ่งต่างๆ ขึ้นมา 

เพื่อเป็นสถานที่แสดงธรรมเทศนา  
ทุกวันศุกร์ท่านจะสอนกัมมัฏฐานให้แก่ชาวบ้าน 

มีประชาชนจำนวนมากมาเรียนกัมมัฏฐาน 
และทุกๆ อาทิตย์ ท่านต้องเดินทางไปสอนกัมมัฏฐาน 

ที่กรุงเทพฯ ไม่เคยขาด ยกเว้นในช่วงธุดงค์ 
ท่านปฏิบัติไม่เคยเห็นแก่เหน็ดเหนื่อย แม้เจ็บป่วยก็ไม่เว้น 

ท่านบอกว่า 

“กัมมัฏฐาน และคำสั่งสอนจากพระพุทธองค์ 
คือ หัวใจของท่าน  

ไม่ต้องกลัวเหนื่อย เดี๋ยวตายก็หายเหนื่อยแล้ว 

จะทำให้ถึงที่สุด.” 
 
 



การพัฒนาสิ่งก่อสร้างที่วัดอ้อมแก้ว  มีดังนี้  
 ๑. หอกัมมัฏฐานวชิรอาสน์อีนทขีณ ทรงแปดเหลี่ยม  
 ๒. ห้องสำหรับฟังธรรม และที่พักสำหรับผู้มาปฏิบัติ 
 ๓. ได้ดำเนินการปลูกป่าในเนื้อที่จำนวน ๓ ไร่ 
 ๔. สร้างกุฏิกลางทุ่ง 
 ๕. สร้างห้องสุขาจำนวน ๘ ห้อง 
 ๖. เทถนน ปรับพื้นใหม่ 
 ๗. สร้างพระชำระหนี้สงฆ์ 
 ๘. โดมแปดเหลี่ยมกลางทุ่ง (ยังไม่แล้วเสร็จ) 
 

พุทธศักราช  ๒๕๔๗ 
เข้าศึกษาธรรมะกับหลวงปู่เจี๊ยะ  จุณฺโท 

วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 
และ  หลวงปู่ทา  จารุธัมโม 

วัดถ้ำซับมืด ตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา 



พุทธศักราช  ๒๕๕๑ 
ซื้อที่ดินปลูกป่า จำนวน ๑๗ ไร ่

สร้างสำนักปฏิบัติ อัญญาวิโมกข์โพธิรังษี (วัดป่ากล้วยไม้ดิน)   
ณ บ้านหนองฟักทอง ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 

พุทธศักราช ๒๕๕๒ 
ซื้อต้นไม้ปลูกป่า แล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒  

สร้างสิ่งก่อสร้าง (ชั่วคราว) เช่น กุฏิ ศาลา ห้องน้ำ ฯลฯ  
ซื้อที่ดินปลูกป่าเพิ่ม จำนวน ๑๙ ไร่ ๑ งาน ๙๐ ตารางวา 

พุทธศักราช  ๒๕๕๓ 
ปรับพื้นที่, ทำถนน, วางท่อน้ำ และปลูกต้นไม้ จำนวน ๒,๐๐๐ ต้น  

และกำลังดำเนินการก่อสร้างกุฏิปฏิบัติธรรม  
หลังคา ทางจงกรม และห้องน้ำ 

พุทธศักราช  ๒๕๕๔ 
ซื้อที่ดินเพิ่มจำนวน ๓๗ ไร่  

รวมทั้งหมดเป็น ๗๔ ไร่ ๑ งาน ๔๕ ตารางวา 
 



๏ ทุกวันพฤหัสบดี  เวลา ๑๘.๐๐ - ๒๐.๐๐ น.  
 ณ ศนูยพ์ฒันามว่งนอ้ย ซเีมนตไ์ทยทา่หลวง (SCG) จงัหวดัสระบรุ ี 

๏  ทุกวันเสาร์ที่ ๒ ของเดือน  เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.   
 ชมรมรักษ์พระบรมธาตุแห่งประเทศไทย อาคารศูนย์พลอยเอเชีย  
 ๒๔๒ - ๒๕๐ ถนนมเหสักข์ ซอย ๒ สีลม กรุงเทพฯ  

๏ ทุกวันอาทิตย์ที่ ๒ ของเดือน  เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.  
 คณะคุณสาลิณี และคุณอาภรณ์ จังหวัดนครปฐม 

๏  ทุกวันพฤหัสบดีที่ ๔ ของเดือน  เวลา ๑๙.๐๐ น. - ๒๑.๐๐ น.   
 ณ ศูนย์พัฒนาม่วงน้อย ซีเมนต์ไทยท่าหลวง (SCG)  
 รว่มทำพธิสีวดมนต ์นัง่สมาธ ิอญัเชญิพระอรหนัตธาตสุายหลวงปูม่ัน่  
 จากชมรมรกัษพ์ระบรมธาตแุหง่ประเทศไทย เพือ่อญัเชญิไปประดษิฐาน 
 ทีว่ดัออ้มแกว้ จงัหวดัสระบรุ ีเปน็การชัว่คราว และจะนำไปประดิษฐาน 
 ที่สำนักปฏิบัติ อัญญาวิโมกข์โพธิรังษี เป็นลำดับต่อไป 

๏  มีการเก็บกัมมัฏฐานภาคปฏิบัติทุกเดือน 
 ที่สำนักปฏิบัติ อัญญาวิโมกข์โพธิรังษี  (วัดป่ากล้วยไม้ดิน)  
 บ้านหนองฟักทอง ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 

สามารถขอทราบตารางเวลาการปฏบิตักิมัมฏัฐาน   
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิได้ที่ คุณสายพิณ โทร. ๐๘๙-๙๐๐-๗๓๙๙    
หรือ www.kubajaophet.com 
หมายเหตุ : ตารางเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

งานเทศนาธรรมและการสอนปฏิบัติกัมมัฏฐาน 




