การภาวนาตามแบบพุทธะ
เงาแหงพุทธะ เริม่ เกิดตัง้ แตฌานที่ ๑
ธรรมะคือคําสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ที่เรายอมรับกัน มีอยู ๓ แต
จะขอกลาวมาตั้งแตตน ซึ่งเกี่ยวกับสรณะที่พึ่งของเรา
พุทโธคือพระพุทธเจา เปนชื่อของคุณธรรมที่ทําคนใหเปนพุทธะ ใครสามารถทํา
จิตใหสงบ นิ่ง มีวิตก วิจาร ปติ สุข เอกัคคตา เปนสมาธิขั้นปฐมฌาน มีสติรูสํานึก
ผิดชอบชั่วดีประชุมพรอมอยูที่จิต จิตเลยปลงพรอมลงดวยองคอริยมรรค ๘
ประการ รวมลงเปนหนึ่งอยูที่จิต จิตในขั้นปฐมฌาน ฌานที่หนึ่งเปนจิตในขั้น
ทดสอบความสามารถ และเปนการหยั่งรูสภาพความจริงของจิต เพราะฌานหนึ่ง
จิตยังมีอารมณ ถาเปนนักบริกรรมภาวนา จิตยังบริกรรมภาวนาอยู แตมีสติรู
พรอมอยูที่จิตในขณะนั้น ถาจิตดวงใดพิจารณาธรรมอยู ก็ทําหนาที่พิจารณาอยู
แลวก็มีสติรูพรอมในขณะจิตนั้นๆ แลวก็มีอาการดูดดื่ม ซึมซาบซึ่งเรียกวาปติ เปน
อาการที่จิตดื่มรสพระสัทธรรม เมื่อเปนเชนนั้น จิตมีปติ มีความสุข จิตดวงนี้
กลายเปนธัมมะกาโม เปนจิตที่ใครในธรรม เพราะจิตไดดื่มรสพระสัทธรรม
อาการที่จิตดื่มรสพระสัทธรรม จิตนิ่ง สวาง แจมใส เบิกบาน รูตื่นอยูที่จิต อันนี้
เงาแหงพุทธะคือคุณธรรมที่ทําคนใหเปนพุทธะบังเกิดขึ้นในจิตแลว
การภาวนาเปนการรวมธรรมลงสูใ จ
ดังนั้น สมาธิที่เราฝกฝนอบรมอยูนี่ เพื่อรวบรวมคุณธรรมที่กระจายอยูเปนหมวดๆ
กระจายอยูที่ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ มารวมลงที่ใจ ทําไมเราจึงรวมเอาธรรม
มาไวที่ใจ ธรรมคือหลักปฏิบัติ ไดแก ศีล สมาธิ ปญญา และมรรคมีองค ๘ รวมอยู
ที่จิต จิตรู ตื่น เบิกบาน นั้นเปนวาระแรกที่จิตรวมเอาองคมรรคซึ่งเรียกวา มรรค
สมังคี บังเกิดขึ้นในจิตของผูภาวนาแลว เมื่อเปนเชนนั้น จิตกลายเปนผูรู ผูตื่น ผูเบิก
บาน มีคุณธรรมที่ทําคนใหเปนพุทธะ จิตพุทธะบังเกิดขึ้นแลว ธรรมชาติของจิต
พุทธะ จะตองเปนผูร ู ผูต นื่ ผูเ บิกบาน เมือ่ พุทธะตัวนีม้ พี ลังแกกลาขึน้ และมีความมั่นคง
ยิง่ ขึน้ จะทําใหจติ ของผูน นั้ กลายเปนผูม สี ติปญ
 ญา รูแ จงเห็นจริง รูต ามสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจา

จิตพุทธะนอมเอาพระปญญาคุณมาไวทจี่ ติ
พระพุทธเจารูเอง เห็นเอง ตรัสรูชอบดวยพระองคเอง เราฟงคําสอนของ
พระพุทธเจาแลวมาปฏิบัติ ทําจิตใหเกิดมีพุทธะขึ้นในจิต จิตของเราก็กลายเปน
พุทธะ พุทธะมีพลังแกกลาขึ้น มีสติเปนตัวเดน สามารถที่จะคิดคนอารมณจิตหรือ
ธรรมที่ปรากฏขึ้นในจิต อะไรเกิดขึ้นดับไปภายในจิต จิตรู รูดวยความมีสติ
อาการที่จิตเกิดมีความรู ความคิดอานขึ้น สติรูพรอมอยูนั่นเปนองคแหงวิตก วิจาร
เปนองคฌานที่หนึ่งและองคฌานที่สอง สามารถปฏิวัติจิตใหไปสูความรูแจงเห็นจริง
ดวยตนเอง รูอะไรเห็นอะไรพิจารณา แลวโอปนยิโก นอมเขามาในจิต มารูอยูที่จิต
เปนผูรูดีรูชอบ พระพุทธเจารูดีรูชอบโดยไมมีใครสั่งสอนพระองค พระองครูเอง
แตเราเปนสาวก เราฟงคําสอน แลวปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เปนผูรูดี รูชอบตาม
พระองค และกิริยาอาการที่รูดีรูชอบนั้นเรารูเองเหมือนกัน ดังนั้นเราจึงเปนผูมี
ปญญาเห็นชอบไดนอมเอาคุณของพระพุทธเจาคือพระปญญาคุณมาไวที่จิต
จิตทีม่ สี ติสมั ปชัญญะนอมเอาพระบริสทุ ธิคณ
ุ มาไวทจี่ ติ
ในขณะที่จิตมีสติสัมปชัญญะ รูพรอม รูชอบอยูในขณะนั้น แมอารมณจะเกิดดับอยู
กับจิต จิตปราศจากความยินดียินราย ปราศจากความเกลียด ความรัก ความชัง
จิตเปนกลางโดยเที่ยงธรรม จิตไมมีอาการแหงความยินดียินราย เปนจิตที่
ปราศจากกิเลส เพราะความยินดีคือกามตัณหา ความยินรายคือวิภวตัณหา จิตสัก
แตวารู สักแตวาเห็น รูเห็นแลวปลอยวางไป แมจะมีความดูดดื่มซึมซาบในรสแหง
พระสัทธรรมก็ไมไดยึดเอาไว จิตจึงปราศจากภวตัณหา เปนจิตที่เปนปกติ บริสุทธิ์
เที่ยงธรรม ดังนั้น เราจึงไดนอมเอาคุณของพระพุทธเจาประการที่สองมาไวในจิต
แลว เปนบริสุทธิคุณ แมจะชั่วขณะจิตหนึ่งก็ยังดี
จิตทีม่ ีความรูส กึ สํานึกผิดชอบชัว่ ดี นอมเอาพระมหากรุณาคุณมาไวทจี่ ติ
เมื่อเรามีคุณภาพแหงความเปนพุทธะอยูในจิต เราก็ไดนอมเอาคุณของพระพุทธเจา
มาไวในจิตแลว ผูที่มีคุณธรรมความเปนพระพุทธเจาอยูในจิต ยอมเปนผูมี
ความรูสึกสํานึกผิดชอบชั่วดี มีเจตนาที่จะงดเวนความชั่ว ประพฤติดี ทําจิตให
บริสุทธิ์สะอาดอยูเสมอ จึงกลายเปนพระมหากรุณาคุณ

โดยธรรมชาติของผูที่มีจิตพุทธะปรากฏเดนชัด ยอมเปนผูประกอบดวยเมตตา
กรุณา มุทิตา อุเบกขา มีจิตเปนปกติประกอบดวยคุณธรรม คือ หิริ ความละอาย
ตอบาป โอตตัปปะ ความสะดุงกลัวตอบาป มีศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปญญา เปน
พลังอินทรียพรอมอยูที่จิต ทําใหจิตเดน สวางไสว รู ตื่น เบิกบานอยูตลอดเวลา ผูที่
มีจิตเปนเชนนั้น เปนจิตพุทธะ ยอมงดเวนจากการฆา การเบียดเบียน การขมเหง
รังแกไดโดยเด็ดขาด จึงเปนจิตที่ประกอบดวยพรหมวิหาร คือ เมตตา กรุณา
มุทิตา อุเบกขา เมื่อเปนเชนนั้น เราก็นอมเอาคุณธรรมของพระพุทธเจา คือพระ
มหากรุณาคุณ มาไวในจิตของเราแลว นี่คอื คุณธรรมที่ทําคนใหเปนพระพุทธเจา
ผูท นี่ อ มเอาคุณธรรมของพระพุทธเจามาไวทจี่ ติ ชือ่ วาเปนผูถ งึ พระพุทธเจาเปน
สรณะ
พระพุทธเจาเปนผูรูดี รูชอบดวยพระองคเอง เราก็รูดี รูชอบตามพระองคไป
พระพุทธเจาเปนผูมีพระทัยอันบริสุทธิ์สะอาด มีกายวาจาเปนผูบริสุทธิ์สะอาด เราก็
เปนผูบริสุทธิ์สะอาดตามพระองคไป พระพุทธเจามีพระมหากรุณาคุณ เรายึดมั่นใน
ศีลในธรรม ปราศจากการฆา เบียดเบียน ขมเหง รังแก เราก็มีคุณธรรมคือพระ
มหากรุณาคุณ โอปนยิโก เราไดนอมเอาคุณธรรมซึ่งเปนคุณสมบัติของ
พระพุทธเจา มาไวในจิตในใจของเราโดยสมบูรณแลว ดูซิ! เรามีคุณธรรมเชนนั้น
หรือไม เมื่อเรามีคุณธรรมเชนนั้น ก็ไดชื่อวา พุทธัง สรณัง คัจฉามิ เราเปนผูถึง
พระพุทธเจาเปนสรณะที่พึ่งที่ระลึกอยางแนนอน
การกลาวถึงพระพุทธเจาดวยวาจา แตใจยังไมถึง คือยังไมถึงสภาวะรูสึกสํานึกผิด
ชอบชั่วดี ยังไมถึงสภาวะรูตื่นเบิกบานที่จิต เราจึงยังไมถึงพระพุทธเจาเปนสรณะ
แทจริงเปนแตเพียงแสดงกิริยาเทานั้น บัดนี้ เรามาฝกสมาธิภาวนานอมเอาคุณของ
พระพุทธเจาคือพุทโธมาบริกรรมภาวนาเปนคูของจิต และทําจิตใหสงบลง มีวิตก
วิจาร ปติ สุข เอกัคคตา เราก็ไดคุณธรรมที่ทําคนใหเปนพุทธะมาไวในจิต เมื่อจิต
ของเรามีคุณภาพเชนนี้ เราถึงพระพุทธเจาเปนสรณะที่พึ่งที่ระลึกโดยไมไดตั้งใจ
เพราะจิตของเราเปนไปเองโดยอัตโนมัติ นี่คือคุณธรรมที่ทําคนใหเปนพระพุทธเจา
เราภาวนา เราปรารถนา เราตองการกันที่จุดนี้
จากปริยตั สิ ภู าคปฏิบตั ิ

สวนธรรมะอันเปนคําสอนของพระพุทธเจานั้น เรียกวาสัทธรรมศาสตร ปริยัติ
ทานกําลังเรียนปริยัติ เพราะตั้งใจฟงปริยัติคือความรูที่เกิดจากฟง ปริยัติคือ
ความรูที่เกิดจากการทองบนสาธยาย ปริยัติคือความรูที่เกิดจากการอานการ
เขียนแลวจดจําเอาได เปนความรูทางสัญญา หลักสูตรธรรมะที่เปนคําสอนที่เราใช
เปนหลักสูตรแหงการศึกษาเพื่อเปนคูมือการปฏิบัตินั้นเรียกวา ปริยัติธรรม
บัดนี้ เราไดนอมเอาพระปริยัติธรรมมาปฏิบัติฝกหัดดัดกาย วาจาและใจของ
ตนเองใหอยูในความสงบ กายนั่งอยูนิ่งๆ นั่งขัดสมาธิ เอาขาขวาทับขาซาย มือ
ขวาวางทับมือซาย ตั้งกายใหตรง ดํารงสติใหมั่น เรานอมเอาปริยัติธรรมมา
ปฏิบัติทํากายใหสงบนิ่ง ทําวาจาใหสงบนิ่งโดยไมพูด ทําจิตใหจดจออยูอารมณจิต
อันเปนคูมือแหงการภาวนา ซึ่งเราจะเอาอารมณอันใดก็ได อันนี้เรียกวา ปฏิปต ติ
สัทธรรม
ธรรมปฏิบตั นิ าํ ไปสูป ฏิเวธธรรม
เมื่อเราปฏิบัติ คือบริกรรมภาวนา ทํากายวาจาและใจใหสงบดวยอารมณสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งอันเปนคูของจิต เมื่อจิตมีความสงบเปนสมาธิ สมาธิคือปฏิเวธธรรม เปนผลที่
เกิดจากการปฏิบัติ ปติและความสุขเปนปฏิเวธธรรม เปนผลเกิดจากการปฏิบัติ จิต
ดําเนินอยูในฌานที่หนึ่ง มีวิตก วิจาร ปติ สุข เอกัคคตา เปนปฏิเวธธรรม เปนผล
เกิดจากการปฏิบัติ สติที่มีพลังแกกลาสามารถกําหนดตามรูอารมณจิตไดทันการ
รูเทาเอาทันในขณะจิตนั้น ไมหลงอารมณจิตของตัวเอง เปนปฏิเวธธรรม
สติปญญาสามารถกําหนดรูอารมณจิต รูอนิจจัง ความคิดไมเที่ยง ทุกขัง ความคิด
ไมทนอยูกับที่ อนัตตา ความคิดไมเปนตัวของตัว มีการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอยู
ตลอดเวลา ทุกขณะจิต อันนี้เปนปญญาเห็นชอบเรียกวาปฏิเวธธรรม ยิ่งกวานั้น
ผลที่พึงไดบรรลุสมาธิวิโมกข สมาธิปติ มรรค ผล นิพพาน ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติ
เรียกวา ปฏิเวธธรรม
ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธทั้ง ๓ ประการนี้ เปนธรรมะคําสอนของสมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจา
ธรรมทั้งหลายมีใจเปนใหญ

ธรรมะคําสอนดังที่กลาวนี้ อาศัยกาย วาจา จิต เปนผูปฏิบัติตาม โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งจิตเปนใหญ จิตเปนนายกายเปนบาว มะโนปุพพังคะมา ธัมมา มะโนเสฏฐา มะโน
มะยา ธรรมทั้งหลายมีใจเปนใหญ มีใจเปนสภาพถึงกอน สําเร็จแลวแตใจ มะนะสา
เจ ปะสันเนนะ ภาสะติวา กะโรติวา เมื่อจิตใจผองใส การพูดก็ดี การคิดทําก็ดี การ
คิดก็ดี ยอมเปนไปในทางที่สุจริต คือถูกตองตามระบอบแหงพุทธะ ผูรู ผูตื่น ผูเบิก
บาน ถาหากวาจิตหรือใจตัวนี้เศราหมอง ไมผองแผว การพูด การทํา การคิด ลวน
แตเปนไปในทางอกุศลทั้งนั้น
เพราะฉะนั้น การอบรมจิตใหดํารงอยูในขอบขายแหงศีล สมาธิ ปญญา ทําศีล
สมาธิ ปญญา ใหประชุมพรอมที่จิต มีสติวินโย สติเปนผูนํา สติรูสึกสํานึกผิดชอบชั่ว
ดี รู ตื่น เบิกบาน มีคุณธรรมความเปนพุทธะบังเกิดขึ้นในจิตพรอมแลว
คุณธรรมทีท่ าํ คนใหเปนสังฆสาวก
ตอจากนั้น เจตนาหรือความตั้งใจของนักปฏิบัติทั้งหลาย ก็จะมุงตรงตอการปฏิบัติ
ดี ปฏิบัติชอบ สุปฏิปน โน จะเปนผูปฏิบัติดีคือปฏิบัติไมผิด อุชปุ ฏิปน โน เปนผูปฏิบัติ
ตรง ตรงตอมรรคผลนิพพาน ตรงตอความพนทุกข ตรงตอความบริสุทธิ์สะอาด
แหงจิต มิใชปฏิบัติเพื่อเพิ่มพูนกิเลส ญายปฏิปน โน ปฏิบัติอยางมีเหตุผล ได
พิจารณาไตรตรองธรรมะที่เกิดดับอยูกับจิต รู เห็น เปนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ซึ่ง
เปนพระไตรลักษณ มาเกิดขึ้นในจิตแลว วาสุขก็ดี ทุกขก็ดี เกิดขึ้นเพราะเหตุ ธรรม
ทั้งหลายจะเกิดขึ้นก็เพราะเหตุ จะดับไปก็เพราะเหตุดับ เมื่อมีความรูเห็นชอบอยาง
นี้ ปฏิบัติถูกตองอยางนี้ จึงไดชื่อวาญายปฏิปนโน ในเมื่อผูปฏิบัติโดยเหตุโดยผล
ยอมรับเหตุแหงสุข เหตุแหงทุกข จึงกลายเปนผูปฏิบัติชอบยิ่ง เพราะจิตมุงตรงตอ
มรรคผลนิพพาน อันเปนความบริสุทธิ์สะอาดแหงจิต การปฏิบัตินี้มิไดมุงอยูที่
อามิสสินจางรางวัลใดๆ การปฏิบัตินี้ไมไดไปเกี่ยงใคร เปนหนาที่ของเราที่จะตั้งใจ
ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เมื่อเปนเชนนั้น นี่อยางไรพระสงฆสาวกของพระพุทธเจาอยูที่
ตรงนี้ ผูปฏิบัติดี ปฏิบัติตรง ปฏิบัติโดยเหตุผล เพื่อความรูยิ่งเห็นจริง ปฏิบัติชอบยิง่
นี่เปนคุณธรรมที่ทําคนใหเปนสาวกของพระพุทธเจาที่ถูกตองและแนนอน
เมื่อเราเปนผูปฏิบัติที่ถูกตองแนนอน มีสัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ สัมมาสมาธิ ความ
ตั้งใจมั่นชอบ มีปญญาเห็นชอบ ตั้งใจมั่นชอบ มีคุณสมบัติแหงความเปนพุทธสาวก

อยางแทจริงกลายเปนผูนําที่ถูกตอง อาหุเนยโย จึงเปนผูควรแนะนําพร่ําสอนผูคน
หรือพุทธบริษัท ปาหุเนยโย จึงสมควรแกการเปนผูใหการตอนรับพุทธบริษัท
ทักขิเณยโย จึงเปนผูสมควรใหคําแนะนําพร่ําสอนที่ถูกตอง อัญชลิกรณีโย เปนผูมี
มือไมออนสามารถกราบไหวพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ บิดา มารดา ปู ยา ตา
ยาย สหธรรมิกทั้งหลาย ผูอาวุโสทรงคุณธรรม ปราศจากทิฏฐิ ความถือตนถือตัว
หรือความมีมานะ กระดาง กายก็เปน กายออน มุทุ สุภาพเรียบรอย ออนโยน
วาจาก็สุภาพ ไพเราะ ใจหรือจิตก็เปนจิตที่มุทุ ออนนอมถอมตน กลายเปนผู
ประพฤติออนนอมถอมตน โสวจัสสตา เปนผูวานอนสอนงาย เชื่อคําสอนของ
พระพุทธเจาอยางแทจริง ไมมีบิดพริ้ว เชื่อวามีพระพุทธเจา มีพระธรรม มี
พระสงฆ มีความรักในพระพุทธเจาอยางมั่นคง มีความรักในพระธรรมอยาง
มั่นคง มีความรักในพระสงฆอยางมั่นคง มีความเคารพตอธรรมะคําสั่งสอนอยาง
แนนอน ไมละเมิดลวงเกินระเบียบสิกขาบทวินัยนอยใหญ เปนผูมั่นในศีล เปนผูมั่น
ในธรรม เปนผูมีหิริความละอายบาป เปนผูมีโอตตัปปะความสะดุงกลัวตอบาป เปน
ผูมีโยนิโสมนสิการ มีการทําในจิตในใจโดยอุบายที่แยบคาย มีสติกําหนดจดจอง
รูอยูที่อารมณจิตตลอดเวลา กําหนดหมายรูธรรมที่เกิด ดับอยูภายในจิต
ธรรมะเกิดทีจ่ ติ ของผูม คี วามเพียรเพงอยู
เมื่อจิตมีสิ่งรู สติมีสิ่งระลึก ผูที่ตั้งใจจดจอเพงดูอารมณจิตอยูตลอดเวลาดวยความ
มีสติสัมปชัญญะ โดยธรรมชาติของจิต ถามีอารมณสิ่งรู สติมีสิ่งระลึก สติยอมเพิม่
พลังงานขึ้นมา เปนสติพละ เปน ๑ ในพละ ๕ คือ ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปญญา
แมวาการปฏิบัติสมาธิอยางที่มีปติมีความสุขยังไมเกิดขึ้น แตมีศรัทธา ความเชื่อ
ความเลื่อมใส ในคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ในคุณธรรมของพระพุทธเจา
ในคุณธรรมคําสอน โดยทั่วไปก็ไดชื่อวาเปนผูปฏิบัติไดผล มีศรัทธา มีความเพียร
มีความตั้งใจ มีความมั่นใจ มีสติปญญารูรอบคอบอยูที่จิต เมื่อแสดงออกมารูที่กาย
ที่วาจา การทําดวยความมีสติ การพูดดวยความมีสติ การคิดดวยความมีสติ การ
ทํา การพูด การคิดเปนอารมณจิตเปนสภาวธรรมที่ปรากฏอยูกับจิต ในเมื่อจิต
ดวงใดมีสติสัมปชัญญะเพงดูอยูกับสิ่งเหลานี้ แมสิ่งนั้นจะเกิดดับอยูไมหยุดหยอนก็
ตาม แตมีสติรูอยูในขณะจิตนั้นทุกขณะจิต ยะทาหะเวปาตุภะวันติธมั มา อาตาป
โนฌายะโตพราหมะณัสสะ อะถัสสะกังขาวะปะยันติสพั พา ยะโตปะชานาติสะ

เหตุธมั มัง ในกาลใดแล ธรรมยอมปรากฏแกพราหมณผูมีความเพียรเพงอยู ใน
กาลนั้น ยอมรูธรรมะตามความเปนจริง
ทําไมจึงภาวนา “พุทโธ”
ครูบาอาจารยของเราสอนใหภาวนาพุทโธ ทําไมจึงสอนใหภาวนาพุทโธ เพราะพุท
โธเปนกิริยาของจิต พุทโธแปลวา รู รูเปนกิริยาของจิต ในเมื่อจิตสงบลงไปแลว
ปลอยวางคําพูดวาพุทโธ จิตไปสงบ นิ่ง รู ตื่น เบิกบาน นั่น พุทธะเกิดขึ้นในจิตแลว
เพราะฉะนั้น ทานจึงสอนใหภาวนาพุทโธ ถาเราจะเปนลูกศิษยของครูบาอาจารย
จริงๆ อยาไดเคลือบแคลงสงสัย หลวงพอใหญของเรา คือ ทานอาจารยเสาร ทาน
อาจารยมั่น สอนใหภาวนาพุทโธอยางเดียว แตเปนที่นาเสียดายที่ลูกศิษยของครู
บาอาจารยไมยอมเชื่อครูบาอาจารย กลับไปเชื่อสิ่งเหลวไหล บางทีไดยินวา
ภาวนาพุทโธ จิตไดแตสมถะไมถึงวิปสสนา ก็ไปเชื่อคําพูดของคนที่ภาวนาไมเปน
ทําอะไรทําใหจริง อยาจับจด
เอา! ลองตั้งใจใหมันแนวแน ดูซิวาอาจารยใหญของเราสอนใหภาวนาพุทโธๆๆๆๆ
ตั้งใจ ตัดสินใจใหเด็ดขาด จะลงนรกก็จะไปกับพุทโธ จะขึ้นสวรรคก็จะขึ้นกับพุท
โธ จะสําเร็จพระนิพพานก็ขอไปกับพุทโธ เปนก็ขออยูกับพุทโธ ตายก็ขอไปกับพุท
โธ เอาใหมนั แนลงไป อยาลังเลสงสัยดวยประการใดๆ ทั้งนั้น
ทุกวันนี้ นักภาวนาทั้งหลายที่พากันจับๆ จดๆ จับโนนวางนี่ ไมเอาจริงไมเอาจัง
เพราะมีกลุมบุคคลที่ภาวนาไมเปน ไมรูตามความเปนจริง ไปเที่ยวลางสมองคนให
เขวจากหลักความเปนจริง
การภาวนาตามแบบพุทธะ
การภาวนาตามแบบพุทธะ ตองทําจิตใหรู ตืน่ เบิกบาน จิตมีอสิ ระแกตวั เอง ไมตอ ง
อาศัยอํานาจใดๆ เขามากดขีข่ ม เหงจิต
การภาวนา ถาหากอาจารยผูนําแนะใหภาวนา พุทโธๆๆๆ แลวนั่งกลอมจิต ใหทําจิต
อยางนั้น ใหทําจิตอยางนี้ สงกระแสไปอยางนั้น สงกระแสไปอยางนี้ หนักๆ เขา
กลอมไปกลอมมาก็เหมือนกันกับพี่เลี้ยงนางนมเขาเหกลอมเด็กนอยใหมันนอนหลับ

กลอมไปกลอมมามันก็เกิดหลับ เมื่อหลับแลวมันก็ไปยึดคําพูด เมื่อจิตดวงใดไปยึด
คําพูด มันก็เปนการสะกดจิต หลังจากนั้นเขาจะสั่งใหเปนไปอยางไร จิตก็ยอม
ปฏิบัติตามทุกขณะ สั่งใหไปดูนรกก็ได สั่งใหไปดูสวรรคก็ได ทิพยจักษุ ตาทิพย
คนภาวนาทุกวันนี้ไดตาทิพย เอางายๆ วิธีภาวนาตาทิพย เขียนคาถาพระเจาเปด
โลกใสแผนกระดาษเอามาปดตา ถาอยากดูนรก ก็นรกๆๆๆ ถาอยากดูสวรรค ก็
สวรรคๆๆๆ พอจิตสวาง ตาสวางขึ้นมา มองเห็นนรก มองเห็นสวรรค โอย บาน
นอกเขาเอาไปทําวิชาดูหมอหากิน เตนขโยงเขยงอยูตามบานตามชอง บ อด บ
อยาก ครั้นจะเอากันปานนั้น เอาไหมจะพาทํา
ถาทําแบบนั้นเดี๋ยวจะเปนแบบอะไร เจาพอยางโชน เจาพอยางโชนมาทําพิธีอยูนี่
พอทําพิธีปราบมารขึ้นมา ซัดมีดอยูใบหูรูปหลวงพอสิงห ทีนี้พอทําลงไปแลว เจา
พอยางโชนมาประทับคนที่เปนรางทรง นอนลงไป นอนหลับไมตื่น ผูกํากับการ
แสดงวา เออ เดี๋ยวทานก็ฟน เดี๋ยวทานก็ฟน วันหนึ่งก็ไมฟน สองวันก็ไมฟน ทีนี้
ชาวบานเขาสงสัย ก็เลยไปเชิญหมอมาดู พอหมอมาดู เอามันเหม็นแลว มันตายแลว
มันจะฟนไดยังไง ลงผลสุดทายเอาไปเผาวัดสะแก นั่น เพราะฉะนั้น ถาเราภาวนา
แลว จิตของเรานี่มันคลายๆ กับวามีอํานาจอะไรมาบีบบังคับ
ถาภาวนาที่ถูกตอง จิตเปนไปโดยถูกตองนี่ กายเบา จิตเบา กายสงบ จิตสงบ ออก
จากที่นั่งสมาธิมาแลวก็ยังเบาสบายอยูนี่ ทีนี้ถาหากวาเราภาวนาแลวจิตสวาง เอา
พอมองเห็นภาพนิมิตตางๆ อยางสมมติวาเราภาวนาอยากเห็นพระพุทธเจา เอา ให
นอมนึกพุทโธๆๆๆ นึกวาพระพุทธเจาจะเสด็จมาหาเรา เพราะความอยากรูอยากเห็น
พอจิตสงบมันก็เกิดเปนมโนภาพขึ้นมา ทีนี้พอเกิดมโนภาพขึ้นมา ถาผูนําบอกวาเห็น
หรือยังๆ เห็นแลวๆ เอา อาราธนาพระพุทธเจาเขามาสูจิตสูใจของเรา พอนอมจิต
เอาเทานั้นแหละ สมาธิที่กําลังมีอยู มีความสงบ มีความสวาง มีปติ มีความสุขนี่ พอ
ภาพนิมิตเขามาหาตัวปบ มันก็เกิดหนักหนวงไปทั่วรางกาย หัวใจเหมือนกับถูกบีบ
เปนการทรง เพราะฉะนั้นอยาไปเขาใจผิด บางทีพวกกรุงเทพฯ เขาภาวนา เขาวา
พอภาวนาลงไป โอย วิญญาณนี่ทําไมมันหลายแท มันรบกวนอยูบอยๆ วิญญาณนัน่
แหละคือผีหลอก จิตของตัวเองแสดงมโนภาพขึ้นมาเปนผีหลอกตัวเอง ถาใคร
ภาวนาจิตยังไมมองเห็นความตายของตัวเอง รางกายของตัวเองไมเนาใหตัวเองดู
ไมเห็นความตายของตัวเอง ยังไมหายสงสัย

