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  ผมน่ะ กว่าจะเขา้ใจว่าตอ้งภาวนาอยา่งไร ใชเ้วลาตั้ง ๑๒ ปี กผ็มเคยท าผิดมาหมดแลว้ เม่ือกอ่น
ผมเป็นนักเพ่งตวัฉกาจเลยล่ะ เพ่งจนกระทัง่เหมือนกบัในหัวตวัเอง มีอะไรหนกัๆ อยู่ในหัวกอ้นหน่ึง ใหญ่ๆ  

นัง่ตรงไหน กจ็ะหลบัตรงนั้น เพราะว่ามนัเพ่งใส่ตวัเองจนมนัไม่ไหวแลว้ มนัเครียดจนร่างกายมนัตอ้งพกัของ
มนัเองอตัโนมติัดว้ยการหลบั ผมเป็นอยา่งนั้นอยู่เป็น ๑๐ ปีเลยนะ ไม่หายเพ่ง ท ายงัไงกไ็ม่หาย  ท าผิดมาเยอะ
แลว้ พอมาปฏิบติัและเจอวิธีท่ีเหมาะกบัเรา หรือเราเขา้ใจว่ามนัตอ้งท าอยา่งน้ี พอมนัจะเพ่ง เรากรู้็ทนั พอเขา้ไป
เพ่งอีกแลว้ เรากห็ยดุ เวลาท าอะไรแล้วเพ่ง ต้องหยุดท าอันน้ัน แล้วจะหายเพ่ง  
 

   เพราะฉะนั้นท่ีผิดๆน่ะ ผมผิดมาเยอะแลว้ ผมเคยตีความค าว่า “พิจารณา” ผิด ไปแปลว่า คิด โอ ้
นัง่คิดใหญ่เลย คิดเร่ืองขนัธ์๕ รูปขนัธ์ เวทนาขนัธ์ ไล่คิดไปเร่ือยๆเลย คิดอยูน่ั่นแหละ ครูบาอาจารยบ์อกเป็น
วิปัสสนึก กไ็ม่เฉลียวใจอีก นึกๆ คิดๆ เอา กว่าจะเขา้ใจว่า ออ มนัตอ้งใชว้ิธีการ “รู้”เอา กใ็ชเ้วลาตั้งนาน  

ไม่ใช่เร่ืองแปลก แต่คนท่ีมาหัดภาวนารุ่นหลงัๆ โชคดีหน่อย มีซีดีหลวงพ่อฯฟัง ท่านพยายามท่ีจะบอกวิธีว่า 
ตอ้งท าอยา่งน้ีๆ นะ คนท่ีท าผิดอยูจ่ะไดไ้ม่หลงไปไกลมาก โชคดีกว่ารุ่นผมเรียนแรกๆ เยอะเลย รุ่นแรกๆ เขา
ยงัไปไม่ถึงไหนกนัทั้งนั้น รุ่นหลงัๆ มาแซงพรวดๆ ไปหมดแลว้ รุ่นแรกๆ ไม่มีซีดีฟัง นานๆ ได้เจอหลวงพ่อ
สกัทีหน่ึง เด๋ียวน้ีไปไหนกพ็กซีดีไป เท่ากบัได้เจอหลวงพ่อตลอดเลย  พอมีคนมาเรียนกนัเยอะ มนักจ็ะมีการ
ปฏิบติัท่ีผิดๆ คลา้ยๆ กนัเยอะ พอคนท่ีท าผิดไปถามหลวงพ่อฯ เรามาเปิดซีดีฟัง เอา้ น่ีมนักเ็หมือนของเรา กมี็
ตวัช่วยให้เราภาวนาไดง่้ายข้ึนเยอะนะ สมยัน้ีโชคดีมากเลย  
 

   รุ่นแรกๆ โอโ้ห เรียนกนัทรมานมากเลย อยา่งผมได้เจอหลวงพ่อ ตอนนั้นท่านยงัไม่ไดบ้วช ได้
เจออยา่งมากท่ีสุด เดือนละ ๒ คร้ัง เจอท่ีศาลาลุงชินคร้ังหน่ึง แลว้กไ็ปขอนดัเจอพิเศษตอนกลางวนัช่วงท่ีท่าน
พกัเท่ียงเดือนละสักคร้ัง ไดเ้ต็มท่ีแค่นั้น แลว้กเ็ม่ือกอ่นท่านไม่ไดส้อนแจกแจง ละเอียดยบิแบบน้ี อะไรๆท่านก ็
บอกให้ไปรู้เอา ไปดูเอา ท่านกแ็ค่ช้ีให้ดู หัดให้เราดูว่า เผลอเป็นอยา่งไร เพ่งเป็นอยา่งไร แบบท่ีผมบอกให้ดูน่ี
แหละ ว่า นัง่ๆ อยู ่หนีไปคิดแลว้ มนักจ็ะลืมกายลืมใจไป ท่านสอนให้ให้หัดดูแค่ เผลอ กบั เพ่ง ๒ อยา่งน้ีเอง 
ไม่ได้สอนอะไรมากมายเลย เด๋ียวน้ี สอนให้ดูเยอะเลย ให้แยกธาตุ แยกขนัธ์ สมยักอ่นไม่มีสกัค าหน่ึง  
 



   พอรู้สึกตวัเป็นแลว้ ท่านกบ็อกผมว่า “สุรวฒัน์ รู้สึกตวัเป็นแลว้นะ ต่อไป ไปหัดเจริญสติปัฏฐาน
๔ ไป แต่ท าอยา่งไรไปหาเอาเองนะ” ไม่มีบอกนะว่าตอ้งท าอยา่งไร เด๋ียวน้ีไปดูสิ ซีดีก ีแ่ผ่นๆ ท่านบอกหมด
เลย บอกวิธีตั้งแต่เร่ิมตน้จนกระทัง่เจริญปัญญา เกดิมรรค เกดิผล ไปถึงตรงโนน้ มนัต้องเดินไปอยา่งไร ท่านช้ี
ไวห้มดเลย เม่ือกอ่นยากมากเลย ต้องคล ากนัเอาเอง ต้องงมกนัเอาเอง  แลว้กไ็ม่รู้ดว้ยว่าตวัเองท าผิดหรือถูก งง
มากเลย ไม่มีซีดีจะมาเปิดเทียบฟัง ไม่มีหนงัสือให้เปิดอ่าน อยา่งมากกมี็แต่บทความท่ีท่านตอบค าถามอยู่ใน
อินเตอร์เน็ต สมยักอ่นเท่านั้นเอง ท่ีพอจะใชเ้ป็นท่ีคน้ควา้ได ้ เด๋ียวน้ีสบาย อยา่ไปทอ้ เด๋ียวน้ีเคร่ืองไมเ้คร่ืองมือ
ช่วยเยอะ เหลือแต่เราหัดของเราไปเร่ือยๆ ไม่แน่นะ คนท่ีบอกยากๆ พรุ่งน้ีเชา้ป๊ิงข้ึนมากไ็ด ้ใครจะไปรู้  
 

  ตอนผมไปเรียนหัดท ากรรมฐานใหม่ๆ ผมไม่ไดเ้รียนกบัหลวงพ่อปราโมทย ์ ผมเพ่ิงมาเจอท่านที
หลงั  ผ่านมาตั้ง ๑๑-๑๒ ปีแลว้ จึงจะไดเ้จอหลวงพ่อปราโมทย ์ตอนหัดเรียนแรกๆ กบัครูบาอาจารย ์ผมกมี็
ความรู้สึกอยา่งน้ี “ท าไมมนัยาก ไม่เขา้ใจ ท าไม่ได้” ทอ้แลว้ท้ออีก ท่านกเ็มตตา ให้ก  าลงัใจ บอกว่า “ของ
แบบน้ี มนัเหมือนตักน ้ าใส่ตุ่ม ค่อยๆ ตกัไปวนัละขนั สองขนั เด๋ียวมนักเ็ต็มตุ่ม” ดว้ยความนอ้ยใจ ผมกบ็อก
ว่า “หลวงปู่ ของผมไม่ใช่ตักทีละขนัเหมือนหลวงปู่น่ีครับ ผมตกัทีละฝ่ามือ แลว้เม่ือไหร่มนัจะเต็มตุ่มล่ะครับ” 

ท่านกใ็จดี เมตตา ไม่ให้เราเสียก  าลงัใจ ท่านกบ็อก “โอย้ ของแบบน้ีมนัไม่แน่นะ วนัน้ีไม่ได ้พรุ่งน้ี ปุ๊บ มนั
อาจจะไดเ้ต็มตุ่มข้ึนมาเลยกไ็ด”้ ท่านกใ็ห้ก  าลงัใจ เพราะฉะนั้นเรากต็้องให้ก  าลงัใจตวัเอง อยา่ไปท้อแท ้ 

 

   แต่เร่ืองทอ้น่ีเป็นเร่ืองปกติ ผมเคยทอ้ถึงขนาดนัง่ร้องไห้มาแลว้นะ ภาวนาไม่ได ้ ท าสมถะไม่ได ้

หัดอยูสิ่บกว่าปียงัไม่ได ้คนอ่ืนมาหัด วนัสองวนั เอ๊ะ ท าไมเขาท าได ้โอโ้ห เราร่วม๑๐ ปี ท าไม่ได ้นัง่ร้องไห้ 
ปล่อยโฮเลย ขนาดนั้นกเ็ป็นมาแลว้ เพราะฉะนั้นท้ออยา่งไรกต็้องลุกข้ึนเดินให้ได ้อย่าท้อและอย่าทิง้ ถ้าท้อและ
ทิง้ เราก็ไม่มโีอกาสแล้ว แต่ถ้าเราท้อแล้วไม่ทิง้น่ี ยงักลับมาได้ แต่ถ้าไม่ท้อและไม่ทิง้น่ีสบายเลย ไปได้เร่ือยๆ 

วันหน่ึงก็ต้องถึงเป้าหมาย  
 

   อนัหน่ึงท่ีมนัคอยตีหัวเราอยู ่ เราไม่ค่อยรู้คือ ลึกๆ เราอยากภาวนาไดดี้ อยากกา้วหนา้ อยากพน้
ทุกข์ แต่เราไม่เห็นมนั เพราะฉะนั้นเราตอ้งหัดดูตวัน้ีดว้ย ดูตวัความอยากภาวนาไดเ้กง่ๆ อยากภาวนาไดดี้ๆ 

ดว้ย ถา้ติดความอยากอยู่อยา่งน้ี มนักค็อยตีหัวเราอยูเ่ร่ือยๆ เรากไ็ปไหนไม่รอด  อยากพน้ทุกข์น่ะอยากได ้แต่
ให้รู้ทนัความอยากดว้ย ไม่ใช่พออยากพน้ทุกข์ แต่เราไม่รู้ว่าเราอยากพน้ทุกข์ เรากจ็ะเร่ิมด้ินรนปรุงแต่งการ
ภาวนาข้ึนมา บางคนภาวนาดีๆ อยู ่มนัเกดิอยากพน้ทุกข์ข้ึนมา มนักป็รุงแต่งไปโน่นเลย ว่า ท่ีภาวนาอยู ่มนัไม่
ดี มนัตอ้งไปท าแบบโนน้ มนัถึงจะดีกว่า น่ี ท าดีอยูแ่ลว้ กลบักลายเป็นคิดว่าส่ิงตวัเองท าอยูม่นัไม่ถูก  พลิก



กลบัไปหาส่ิงผิดๆ อีก มนักล็ าบากเหมือนกนั ถา้ไม่รู้ทันความอยาก กห็ัดรู้ทนัมนัดว้ย  
 

   แมก้ระทัง่ตอนท่ีผมมาหัดเจริญสติตามท่ีหลวงพ่อฯสอนใหม่ๆ หัดไปสกัเดือนสองเดือน หรือสาม
เดือนแลว้ มนักย็งัมีความรู้สึก อยา่งน้ีว่า ท าไมมนัไม่ไดส้ักที มนัอยากได ้ แต่เราดูไม่ทนัความอยาก เรากจ็ะ
รู้สึกว่า เอ๊ะ ท าไมมนัไม่ไดส้ักที วิธีน้ีมนัจะใชไ้ดห้รือ? เร่ิมแลว้เห็นไหม  ไม่น่าไดน้ะไปเรียนวิธีอ่ืนเถอะ  ถึง
ขนาดนั้นจริงๆ ผมเกอืบจะเลิกไปแลว้นะ แต่ดว้ยอะไรสักอยา่งมนัมาสะกดิใจผมว่า เอ๊ะ เราท าอยา่งอ่ืนมาตั้ง 
๑๐ ปีแลว้ เราจะท าวิธีน้ีอีกสกั ๑๐ ปี ถา้มนัไม่ไดจ้ริงๆ เด๋ียวค่อยว่ากนั ตอนนั้นจึงตั้งใจเด็ดเด่ียวเลยว่าจะหัด
อยา่งน้ี ผิดอยา่งอ่ืนมาได ้๑๐ ปี ถา้อยา่งน้ีจะผิดอีกสัก ๑๐ ปี จะเป็นไรไป ยอมถึงขนาดนั้น เพราะถา้เลิกไป
ตอนนั้น ป่านน้ีก ็ไม่รู้ไปลงเหวลงบ่อท่ีไหนแลว้  
 

    ธรรมะน่ีมนัไม่ยาก มนัยากตรงท่ีเราพยายามท า ถา้เราไม่พยายามท ามนั เราแค่รู้เฉยๆ มนัง่ายมาก
เลย แค่รู้ ง่ายนิดเดียว ท าเม่ือไหร่แหละยาก อยา่ง ไปดูกระจก พอจิตไปอยู่ในกระจก ถา้เราแค่รู้ว่าจิตไปอยูใ่น
กระจกมนัง่ายนะ แต่ถา้เม่ือไหร่เราท าให้มนัไม่อยูใ่นกระจก ยากทนัทีเลย แมแ้ต่ดูทีวีกเ็หมือนกนั แค่รู้ทนัว่าจิต
มนัไหลไปอยูใ่นทีวี จบแลว้ ไม่ใช่ไปพยายามดูทีวีแลว้กไ็ปดึงจิตเอาไว ้ไม่ให้เขา้ไปในทีวี อนัน้ียาก เพราะมนั
จะท าไม่ได ้ มนัจะฝืนธรรมชาติ ผิดธรรมชาติ อนันั้นเอาไวเ้ป็นพระอรหันต์แลว้รับรองดูทีวี จิตไม่ไหลเขา้ไป
แลว้ ไม่ตอ้งถึงพระอรหันต์ แค่พระอนาคามี ตามต าราเขาบอก พระอนาคามี จิตจะไม่ส่งออกไปทางตา หู จมูก 

ล้ิน และการสัมผสัทางร่างกาย เพราะฉะนั้นพระอนาคามีดูทีวี จิตไม่ไหลไป จิตมีความตั้งมัน่เด่นดวงอยู ่ ไม่
ไหลไปในทีวี เราไม่ใช่พระอนาคามี เรากแ็ค่รู้ทนัว่ามนัไหลไปน่ีกเ็กง่แลว้  
 

   หัดใหม่ๆ ผมกดู็ละครนะ แฟนดูละคร เรากต็้องดู เราท าเป็นไม่ดูละคร ไปเดินจงกรม เด๋ียวก ็
อาจจะโดนแฟนงอนเอากไ็ด ้ ฉะนั้นผมกน็ัง่ดูละคร กส็งัเกตเอาสิ ดูละครแรกๆ ท่ีหัดใหม่ๆ ไม่รู้หรอกว่าจิต
ไหลไปอยูใ่นทีวี ดูๆ ไป ฝึกๆ ไป ทุกวนัๆ จนวนัหน่ึงดูละคร ละครตดัไปโฆษณาป๊ับ มนัรู้ข้ึนมา เฮย้ เม่ือก ีจิ้ต
เราอยู่ในทีวีน่ี แวบเดียวเท่านั้น ทีน้ีคอยดูใหม่ ว่ามนัจะเขา้ไปอยูใ่นจอไหม พอละครตอนต่อไปมนักเ็หมือนเดิม
เพราะจิตมนัเคยชิน มนัเขา้ไปตอนไหนไม่รู้เลย มารู้อีกทีตดัโฆษณาอีกแลว้ เอา้ ไม่เป็นไร เรากดู็เล่นๆ ว่าเม่ือก ี้
มนัหลงไปอยู่ในทีวีอีกแลว้ แลว้กดู็ใหม่ ดูอยา่งน้ีไปเร่ือยๆ จนกระทัง่ถึงวนัหน่ึง ดูๆ ไปละครเปล่ียนฉาก ภาพ
มนัพลิก ข้ึนมาเป็นภาพใหม่ เฮย้ เม่ือก ีจิ้ตไปอยู่ในจอ เห็นไหม มนัเร่ิมไวข้ึนๆ หลงัจากนั้นกส็งัเกตมาตลอด 

หัดดูอยา่งน้ีไป เพราะฉะนั้นท ากจิกรรมอะไร เรากห็ัดได ้ ขอให้เราหัดไปเร่ือยๆ กแ็ลว้กนั แต่อยา่ไปพยายาม
ฝืน บงัคบัมนัไว ้ มนัเป็นอยา่งไรกรู้็ไปตามท่ีมนัเป็น แลว้กห็ัดให้ต่อเน่ือง หัดให้ไดทุ้กวนั วนัหน่ึงมนักง่็ายเอง 



 

   เราทราบหลกัแลว้ เรารู้วิธีแลว้ เรากอ็ยา่ท้อแท ้ตอ้งเพียรไป ท าให้เต็มก  าลงั มีนอ้ยคนนะ ท่ีจะได้
ภาวนาจริงๆ จงัๆ มนัเหมือนปิรามิด คนทัว่ไปเหมือนฐานปิรามิด กวา้งใหญ่มากเลย คนท่ีภาวนาอยูบ่นยอดปิ
รามิดเล็กๆ นิดเดียว ขา้งล่างน่ี โอโ้ห คนไม่ได้ภาวนาทั้งนั้นเลย ฉะนั้นสดัส่วนมนัน้อยมาก เรามีโอกาสไดเ้จอ
น่ีมีบุญมหาศาลแลว้ เหลือแต่พากเพียรไปให้ถึงตามท่ีพระพุทธเจา้ ช้ีน าทางไวเ้ท่านั้นเอง หลายคนเกดิมาไดเ้จอ
พระพุทธศาสนากท็อดท้ิงไปเสีย น่าเสียดาย คนท่ีจะมาพากเพียรตั้งใจท าจริงๆ มีน้อย มีส่วนนอ้ยดว้ยนะ ท่ี
สนใจเอง โดยท่ีไม่มีเหตุอะไรมาสะกดิใจ เหมือนกบัว่าตั้งแต่จ าความไดมี้ความสนใจพระพุทธศาสนามาแต่เล็ก
แต่นอ้ย หาไดย้ากมาก เม่ือกอ่นเด็กๆ ผมกไ็ม่สนใจ ยงินก ตกปลาไปเร่ือย อยูบ่า้นนอก อยูต่่างจงัหวดั ไม่มี
อะไรท ากค็วา้คนัเบ็ดไป ขุดไสเ้ดือน จบัไสเ้ดือนเสียบเบ็ดแลว้ไปนัง่ตกปลาช่อน ปลาหมอ ตกไดบ้างทีกเ็อา
กลบัมาบา้นบา้ง เอาไปปล่อยบา้ง คือท าสนุกๆ เจอนกกเ็อาหนงัสะติกยงิไปเร่ือย เด็กๆ ไม่ไดส้นใจเลยว่าจะมี
อะไรท่ีเราอยากจะคน้ควา้หาอะไรให้ชีวิตเรา ไม่มีเลย ใชชี้วิตเหมือนเด็กปกติทัว่ไป ท าชัว่มากเ็ยอะ แต่พอถึง
จุดๆ หน่ีง มนัทุกข์ใจมากๆ มนัเร่ิมท่ีจะรู้สึกว่า มนัไม่ไหวแลว้ ท าไมเราตอ้งทุกข์ขนาดน้ีดว้ย พอมาเร่ิมรู้สึกว่า
ท าไมมนัตอ้งทุกข์ขนาดน้ี มนัอาจจะเป็นโชคดีของคนไทยท่ีเกดิมาอยู่ในแวดลอ้มของศาสนาพุทธ ขนาดไปเดิน
ร้านหนงัสือกย็งัเจอหนงัสือธรรมะ ตอนนั้นผมทุกข์ใจมากเลย ไม่รู้จะท าอยา่งไรแลว้ กเ็ดินเขา้ไปในร้าน
หนงัสือ เดินเล่นๆ เหมือนเราไปเดินในห้างให้มนัหายเครียด ให้มนัลืมๆ ไป ใชว้ิธีแบบชาวบา้นๆ น่ีแหละ ไม่
สบายใจกไ็ปหาอะไรท าให้มนัลืมๆ แต่ดีอยา่งหน่ึงคือไม่ด่ืมเหลา้ เกดิมาไม่เคยจะคิดจะด่ืมเหลา้ เดินไปในร้าน
หนงัสือ เดินๆ ไปเจอโซนท่ีเขาขายหนงัสือของหลวงพ่อพุทธทาส หันไปเห็น สะดุดตาแวบหน่ึงตรงเล่มช่ือ 

“เกดิมาท าไม” เขาตดับางตอนมาท าขายเล่มเล็กๆ ผมกห็ยบิมาเปิดดู อืม เกดิมาท าไม มนักช็วนให้คิดดีนะ 
หยบิมาเปิดอ่านๆ ไม่ซ้ือดว้ยนะ อ่านเอาตรงนั้นแหละ ประหยดัตงัค์มากเลย เปิดไปปุ๊บ กเ็ปิดสุ่มๆ ดว้ย ไม่ได้
เปิดไล่ไปอ่านตั้งแต่ค าน าเหมือนบางคนจะไปซ้ือหนงัสือ ตอ้งไล่อ่านค าน ากอ่น ผมกเ็ปิดปุ๊บ กางออกผัว๊ะมา
เลย “คนเราเกดิมาเพ่ือหวงัแค่ ๓ ก.คือหวงัแค่กนิ แค่กาม แค่เกยีรติเท่านั้นหรือ มนุษยมี์ส่ิงท่ีดีท่ีสุดท่ีควรจะ
ไดร้ับ คือมีชีวิตอยูอ่ยา่งไม่เป็นทุกข์” โป้งเลย รู้สึก เฮย้ ใช่เลย เราจะมาทุกข์อยูอ่ยา่งน้ีท าไม เราตอ้งหาทางมี
ชีวิตอยูอ่ยา่งไม่เป็นทุกข์สิ นัน่คือจุดเร่ิมต้นท่ีผมหันมาศึกษาธรรมะ พอดีท่ีบา้นกมี็หนงัสือของหลวงพ่อพุทธ
ทาสอยู ่ แต่กไ็ม่เคยสนใจนะ ตอนเด็กๆ ไม่เคยเปิดดู พอไปอ่านหนงัสือของหลวงพ่อพุทธทาสประโยคนั้นจบ
ปุ๊บ กลบัมาบา้นนึกไดว้่าท่ีบา้นมีหนงัสือของหลวงพ่อพุทธทาส ไปร้ือในตู้มาอ่าน เล่มแรกท่ีอ่านจริงๆ จงัๆคือ 

“คู่มือมนุษย”์ อ่านแลว้กต็ะลุยท า แต่กท็ าผิดเพราะว่าไม่อ่านให้รอบคอบ ไม่ศึกษาให้เขา้ใจถ่องแท้กอ่นว่า ถา้
จะปฏิบติั มนัตอ้งเร่ิมตรงไหน ตอ้งท าอะไร พอคิดจะปฏิบติัส่ิงแรกท่ีนึกถึงคือนัง่สมาธิ เอาเลย นัง่เลย นัง่
อยา่งไรล่ะ ไดย้ินมาว่าพุทโธบา้งอะไรบา้งกน็ัง่ไปสิ นัง่ไปปุ๊บ ใจมนัคิดอยูว่่า มนัต้องเขา้ฌานให้เป็นกอ่น ต้อง



มีฤทธ์ิดว้ย ถึงจะเป็นพระอรหันต์ได ้ สมยักอ่นผมโง่ขนาดนั้นเลย โง่ขนาดนั้นจริงๆ เอาเลยทีน้ี ท าอยา่งไรให้
เขา้ฌานได ้ เปิดต าราอ่านเลย กพ็ยายามท าจิตให้เขา้ฌานให้ได้ ท าไปๆ กมี็แต่ฟุ้ง กบั หลบั มีอยู ่๒ อยา่ง ไม่
ไหวแลว้ ท าอยา่งไรกมี็แต่ฟุ้งกบัหลบั ไปหาครูบาอาจารยดี์กว่า กด้ิ็นรนไปหาครูบาอาจารย ์ 
 

   สมยันั้นไปเรียนกบัหลวงปู่วยั หลวงปู่วยัท่านเกง่มาก เกง่ทั้งสมถะและวิปัสสนา ไปหาท่านปุ๊บ 

ไปถึงไปกราบท่าน บอกว่า “ผมจะมาขอเรียนกรรมฐาน” ท่านบอก “เรียนกบัฉัน ต้องเรียนให้รู้จริง” อยา่ง
ลมหายใจเขา้ไป มนัเยน็ ออกมามนัมีความร้อน มนัต้องเรียนให้ละเอียดว่ามนัมีธาตุ ดิน น ้ า ลม ไฟ ท่านเรียน
ของท่านมาอยา่งนั้น เรารู้สึก โอโ้ห ฟังแลว้ฮึกเหิมมาก เอาล่ะ เรียนแบบหลวงปู่น่ีแหละ กลบับา้นไปนัง่หายใจ
บา้ง หลบับา้ง ฟุ้งบา้ง สาระพดัเลย หลวงปู่สอนอะไรใครแลว้เราไดย้นิได้ฟัง เอามาลองหมด อยา่งเพ่งกสิณ 

ท าหมดเลย ไม่ส าเร็จสักอยา่ง บอกกบัหลวงปู่  “หลวงปู่ ท าไปไม่เห็นจะได้อะไร”  หลวงปู่บอก “ท าไป
เถอะ เด๋ียวมนักรู้็เอง” ท่านสอนแค่น้ี แต่ผมกท็ า ท าไปอยา่งนั้น  ท่านสอนอะไรมา กม็าหัดท าๆ ท าไม่ไดก้ไ็ม่
ทอ้ไม่ท้ิง ถึงแมน้ัง่สมาธิไม่ได ้ นัง่สมาธิแลว้มนัฟุ้งกบัหลบั แต่มนัมีความรู้สึกว่าวนัไหนไม่ไดน้ัง่สมาธิ มนั
เหมือนชีวิตขาดอะไรไปอยา่งหน่ึง ไม่ไดม้นัตอ้งนัง่ นัง่หลบักต็อ้งนัง่ นัง่อยู่อยา่งนั้น หลบัทุกวนั วนัละคร่ึง
ชัว่โมง เป๊ะเลย นัง่ไปบางทีกไ็ม่รู้เร่ืองรู้ราว มาต่ืนอีกที อา้ว คร่ึงชัว่โมง โอ สบาย ไดห้ลบั เป็นอยา่งน้ีทุกวนั 

อยา่งเดินจงกรม หลวงปู่พูดถึงให้เดินจงกรม ท่านกไ็ม่ไดส้อนละเอียด ท่านกบ็อกให้เดินจงกรม ผมกม็าหัดเดิน
จงกรม เดินๆไปแลว้กจ็บัจงัหวะเดิน จบัไปจบัมา มนัได ้๖ จงัหวะ กไ็ปคน้ต ารา มีสอนเหมือนกนั เดินจงกรม 

๖ จงัหวะ มนัตรงกบัท่ีเราเห็น ๖ จงัหวะ แต่ไม่เห็นมนัจะได้อะไรเลย เดินๆ ไป บางวนัเดินๆ หลบั หลบัคา
ทางจงกรมกเ็ป็นมาแลว้ หลบัเพราะมนัเพ่งมากไป เพ่งจนกระทัง่ร่างกายมนัไม่ไหวแลว้มนัหลบัไปเลย หัวท่ิม
ตรงทางจงกรมมาแลว้นะ แต่กเ็ดินอยูทุ่กวนัอยา่งน้ี บางวนัเดินไป เฮย้ ท าไมเราเหลือแต่หัว กม็นัมาเพ่งไวท่ี้หัว 
จนกระทัง่ร่างกายส่วนล่างไม่รู้สึก พอนึกข้ึนไดว้่า ท าไมเราเดินมีแต่หัว เคยไดย้นิว่าเดินจงกรมเขาให้ไปดูท่ีเทา้ 
ไปจบัความรู้สึกท่ีเทา้ กเ็พ่งลงไปท่ีเทา้ พอเพ่งลงไปท่ีเทา้ ทีน้ีมนัเหลือแต่ท่อนล่าง เหลือแต่ขาเดิน ท่อนบน
หายไปจากความรู้สึก เหมือนคนตวัขาดคร่ึงตวั มาเพ่งใส่หนา้อกอีก พอเพ่งใส่หนา้อก ทีน้ีหัวหาย กเ็ลยนึกว่าน่ี
ท่าทางเหมือนผีหัวขาด ผีหัวขาดตอ้งเป็นอยา่งน้ีแน่เลย เดินไปไดแ้ต่ไม่รู้สึกว่ามีหัวตวัเองอยู่ คือผิดมาหมดแลว้
เป็นมาหมดแลว้ ท่ีผิดๆ ทั้งหลาย เวลาใครคุยอะไร ผมจึงรู้ ถา้ใครเดินแลว้หัวหาย เพ่งแน่นอน เป็นมาหมดแลว้ 
ท าอยูอ่ยา่งน้ี สิบกว่าปีกท็ าอยูอ่ยา่งน้ี จนกระทัง่หลวงปู่มรณภาพ ไม่มีครูสอนแลว้ 
 

   ไม่มีครูสอนกท็ าเอง เอาหนงัสือของหลวงปู่เกา่ๆ มานัง่เปิด นัง่อ่าน หลวงปู่สอนเร่ืองดูจิตดว้ย มี
หนงัสืออยูแ่ต่ว่าสมยันั้นอ่านไม่รู้เร่ือง ไม่รู้เลยว่าท่ีหลวงปู่สอนอยา่งหน่ึงคือการดูจิต เหมือนกนัเป๊ียบเลย แต่ว่า



ในตอนนั้น เราไม่ไดใ้ส่ใจท่ีจะเรียนรู้และไม่ไดส้นใจดว้ย กเ็ลยไม่ไดเ้รียนวิธีนั้น พอท่านไม่อยูแ่ลว้กด้ิ็นรนท า
เอง  
 

   จนกระทัง่ วนัหน่ึงมาเล่นอินเตอร์เน็ตเจอเวบไซต์ อ่านเจอขอ้ความ เฮย้ ท่ีน่ีแปลก มีคนมาคุย
ธรรมะกนัดว้ย ไม่เคยเห็น เขา้ไปอ่านสักหน่อยสิ อ่านๆ ไป กไ็ปเจอขอ้เขียนของหลวงพ่อปราโมทยส์มยัท่ีท่าน
ยงัไม่บวช เม่ือกอ่นท่านใชช่ื้อ “สนัตินนัท์” พออ่านๆ ไป น่าสนใจ เอ๊ะ ท าไมมนัง่ายอยา่งน้ี อะไรกมี็แต่รู้ๆ 

มนัง่ายนะ กเ็ลยตามอ่านสกัพกัหน่ึง จึงชวนญาติธรรม บอก “ไป ไปหาคนน้ีกนัดีกว่า” อ่านแลว้ท่าทางง่ายดี 

แต่กอ่นจะไป กย็งัไม่รู้ว่าท่านสอนอยูท่ี่ไหน ผมกโ็พสต์กระทูถ้ามว่าผมอยากจะถามเร่ืองการปฏิบติั กมี็คนตอบ
ผมมา บอกว่าเด๋ียวน้ีท่านไม่ไดเ้ขา้มาท่ีน่ีแลว้ และมีคนให้อีเมล์มา กส่็งอีเมลไ์ปถาม เล่าให้ท่านฟังว่าเวลาผม
ภาวนาตอนน้ี เวลาท่ีจิตมนัมีความโกรธ ผมกจ็ะหยบิความโกรธมานัง่ดูนัง่คิด คิดใคร่ครวญดูเพ่ือจะท าให้ความ
โกรธมนัหาย ผมท าแบบน้ีถูกหรือผิด กส่็งเมลไ์ป ท่านกต็อบมา เปิดอ่านปุ๊บ ประโยคแรก “ท่ีท าอยู ่ ผิด” นัง่
ตวัชาอยูห่นา้จอคอมพิวเตอร์เลย  
 

   ภาวนามา ๑๒ ปี เรากคิ็ดว่าเราแน่เหมือนกนั เจอประโยคแรกนัง่ตวัชาเลย “ท่ีท าอยู ่ ผิด” มีต่อ
ขา้งล่างอีก ท่านกเ็มตตาอธิบายอีก ท่านอธิบายว่า “ท่ีผิดเพราะว่า ท่ีท าอยู ่ ท าดว้ยความอยาก” เหมือนท่ีผม
อธิบายให้ฟังเม่ือก ี้ “ท่ีท าอยู ่ท าดว้ยความอยาก ความอยากเป็นเหตุให้เกดิทุกข์ ถา้เราท าตามความอยาก เรากไ็ม่
มีทางท่ีจะพน้ทุกข์ได ้ เพราะฉะนั้นเวลาท่ีจิตเกดิความโกรธ ให้เราเพียงแค่รู้ว่า มีความโกรธ ให้รู้ว่าจิตมีความ
โกรธ” ท่านกต็อบมาสั้นๆ สมยันั้นคงมีคนเขียนไปถามเยอะ ท่านกต็อบมาแค่นั้น ท่านบอกให้ “รู้” เอา พอ
อ่านจบปุ๊บ มนัรู้สึกโล่ง เพราะเราเลิกท า เราจะหัดรู้ มนักรู้็สึกว่ากอ้นท่ีอยู่ในหัว ท่ีเคยหนกัๆ อยู ่ มนัหายไป
ไหนกไ็ม่รู้ เพราะเราเลิกเพ่ง เรามวัแต่สนใจท่ีจะดูจิตแลว้ พอมนัหาย โล่งๆข้ึนกรู้็สึก เออ สบายข้ึนตั้งเยอะ แต่
ดว้ยความเคยชิน มนักก็ลบัไปเพ่งอีกดว้ยความเคยชิน ผมโล่ง  หายหนกัได้สกัประมาณไม่ถึงคร่ึงชัว่โมง มนั
กลบัมาหนกัอีก หนกัอ้ึงข้ึนมาอีก เป็นแบบเดิมอีกแลว้ และกไ็ม่หายดว้ย เพราะมนัเคยชิน เหมือนกบัหมดก  าลงั
แลว้ ตอนอ่านท่ีท่านตอบมากไ็ดแ้รง มีก  าลงัข้ึนมาแป๊บหน่ึง หายเพ่งไปชัว่ขณะ จึงด้ินรนไปหาท่าน ทราบว่า
ท่านไปท่ีศาลาลุงชิน แต่ไม่รู้ว่าท่านไปวนัไหน กไ็ปถามๆ ดู เขาบอกว่าท่ีศาลาลุงชินมีการท าบุญทุกวนัอาทิตย์
ท่ี ๒ และ ๔ ของเดือน  

 

   ผมกไ็ปศาลาลุงชิน แต่ท่านไปเดือนละคร้ัง ผมไปตรงกบัวนัอาทิตยท่ี์ท่านไม่ไป ไม่พบท่าน ไป
ถามเจา้หนา้ท่ีท่ีศาลาลุงชินว่า คนไหนคุณสันตินันท์ ไม่มีใครรู้จักเลยสกัคนเดียว ไม่เจอกไ็ม่เจอ มารู้ทีหลงัว่า



วนันั้นท่านไม่ไดไ้ป กไ็ปใหม่อีก พอไปอีกทีกไ็ปเจอ เห็นคนกลุ่มหน่ึงหนุ่มๆ ทั้งนั้นเลย เด็กๆ วยัรุ่น อ่อนกว่า
ผมทั้งนั้น นัง่ลอ้มวงอยู่ นัง่คุยกบัหลวงพ่อ ตอนนั้นท่านยงัไม่ไดบ้วช ก ็เอ๊ะ คนน้ีหรือเปล่า กไ็ปถามเจา้หนา้ท่ี 

คนท่ีนัง่อยู่ใช่คุณสนัตินนัท์หรือเปล่า เจา้หนา้ท่ีไม่รู้จัก ไม่รู้ใคร ผมกเ็ดินเขา้ไปหานอ้งๆ ท่ีนัง่อยูด่า้นหลงั ไป
สะกดิถามว่า น่ี ใช่คุณสันตินนัท์หรือเปล่า เขาบอกใช่ๆ กห็าโอกาสเขา้ไป 

 

   พอเร่ิมมีคนลุกออกมา กเ็ดินเขา้ไปหา ไปสวสัดี และแนะน าตวับอก “ผมช่ือสุรวฒัน์ท่ีเคยเขียน
อีเมล์มาถาม” ท่านกพ็ยกัหนา้เหมือนจะจ าได ้ มีเกา้อ้ีว่างอยูข่า้งๆ ท่าน ท่านกบ็อกให้นัง่เกา้อ้ี ยงัไม่ทนัหย่อน
กน้ลงนัง่เลย ท่านสอนมาแลว้ บอกว่า “สุรวฒัน์ ยงัรู้สึกตวัไม่เป็นนะ ตอ้งหัดรู้สึกตวัให้เป็นกอ่น” เฮอ้ 

เหมือนกบัโดนตีแสกหนา้ พอท่านบอกว่ายงัรู้สึกตวัไม่เป็น เรารู้สึกไดเ้ลยว่าตอนนั้นเหมือนกบัมีคนมาปลุกเรา
ให้ต่ืนจากความหลบัใหล มนัเหมือนจิตมนัสว่าง โล่งข้ึนมาชัว่ขณะหน่ึง ความท่ีเราไม่รู้เร่ืองรู้ราวอะไร จึงยงัไม่
รู้เร่ืองว่าตอนนั้นมนัคืออะไร กน็ัง่ไป และฟังท่านสอนคนอ่ืนไป เรากน็ัง่เพ่งของเราไปตามปกติ เพราะเคยชิน
กบัการเพ่ง หนา้ตามนับ่งบอก ท่านกห็ันมาบอก “น่ี เพ่งอยู่” พอท่านบอกว่าเพ่งอยู่ปุ๊บ มนัเหมือนกบัเราท า
อะไรเพลินๆ แลว้มีคนมาสะกดิเรียกเรา เฮย้ เม่ือก ีเ้พ่งเหรอ กจ็ าๆ ไวก้อ่นว่าแบบน้ีเรียกว่า “เพ่ง” เรากน็ัง่ๆไป 

ท่านกส็อนคนอ่ืนไป เรากน็ัง่ฟังไป กคิ็ดเพลินไป หนา้ตามนับ่งบอกอีกแหละ ท่านกบ็อกว่า “น่ี เผลอไปแลว้” 

พอโดนสะกดิเรียก เผลอไปแลว้ อา้ว น่ีเผลอไปแลว้เหรอ วนันั้น รู้จัก ๒ อยา่ง “เผลอ” กบั “เพ่ง”  

 

   กลบัมาบา้นกม็านัง่ดูตวัเองไป พอนัง่ไป ใจลอย เอา้ เม่ือก ีเ้ราเผลอ เห็นไหม มนัจ าไดว้่าแบบน้ี
เรียกว่า “เผลอ” นะ พอเราไปนัง่สมาธิ เรากเ็พ่งๆ เอา้ เม่ือก ีเ้พ่งอีกแลว้ กเ็ร่ิมรู้ทนัแลว้ว่าวนัๆ หน่ึงกมี็แต่เพ่ง
กบัเผลอน่ีแหละ ๒ อยา่ง กห็ัดดูอยา่งน้ีอยูใ่นชีวิตประจ าวนั ผมดูแค่ ๒ อยา่ง จนกระทัง่วนัหน่ึงต่ืนข้ึนมาก  าลงั
แปรงฟันอยู ่ใจมนักคิ็ดว่าเด๋ียวตอ้งนัง่สมาธิแลว้ ดว้ยความเคยชิน มนัอยากนัง่สมาธิ วนันั้นมนัเห็นตวัเองอยาก
นัง่สมาธิข้ึนมา เฮย้ อยากนัง่สมาธิ แต่เด๋ียวพอเราไปนัง่ เรากเ็พ่งเหมือนเดิม  ไม่เพ่งเรากห็ลบั วนัน้ีเราไม่นัง่
ดีกว่า ตั้งแต่วนันั้นเป็นตน้มาผมจึงไม่นัง่สมาธิ แทนท่ีจะนัง่สมาธิกไ็ปหาอะไรท า ท าแลว้กส็งัเกตตวัเอง เผลอ
ไปอีกแลว้ ท าอนัน้ี กเ็ผลอไปอีกแลว้ มนักเ็ร่ิมเลิกเพ่งเพราะเราไม่นัง่สมาธิเรากไ็ม่เพ่งแลว้ เดินจงกรมกไ็ม่เดิน
แลว้ เพราะเดินแลว้เพ่ง เรากเ็กบ็ไวก้อ่น ไปหาอะไรท าให้มนัเพลินๆ แลว้กรู้็ว่าเผลอเอา ตอนหลงักม็าหัดรู้ว่า
เผลอเป็นหลกัเลย อยา่งขบัรถไปท างาน ขบัๆ ไป ผ่านไฟแดง เฮย้ เม่ือก ีเ้ราลืมดูไฟแดง เผลอไปแลว้เพราะเรา
ไปคิดอะไรกไ็ม่รู้ รู้สึกตวัข้ึนมาแวบหน่ึงกลบัมาอยู่กบัการขบัรถ มนัเร่ิมรู้ว่าจิตท่ีเผลอไป กบัจิตท่ีรู้สึกตวัอยู่ 
มนัมีความรู้สึกไม่เหมือนกนั ผมกจ็บัเอาอยา่งน้ี   

 



   หรือขบัรถไปเปิดวิทยฟัุง รถติดไฟแดงอยู ่ ฟังวิทย ุ ฟังๆ ไป เอา้ เม่ือก ี้ลืมฟังวิทย ุ น่ี มนัคือเผลอ
ไป กรู้็อยูแ่ค่น้ี เม่ือก ี้เผลอไปคิดแลว้ กลบัมานัง่ฟังวิทยุใหม่ ผมกห็ัดอยูอ่ยา่งน้ี ขบัๆ รถไปปุ๊บ มีสาวๆ เดินอยู่
ขา้งถนน มองไปท่ีสาวๆ แลว้กเ็ห็นตวัเองว่าเม่ือก ีเ้ราลืมตวัไปมอง หัดอยูอ่ยา่งน้ี กระทัง่วนัหน่ึงขบัรถอยู ่ เห็น
สาวเดินอยูข่า้งถนนปุ๊บ มนัรู้สึกว่าจิตวิ่งปรู๊ดออกไป วิ่งยงัไม่ทนัถึง นึกข้ึนมาได ้ มนัเผลอไปแลว้ ปุ๊บ มนั
กลบัมา  วนัน้ีไม่ไปแลว้ มนักไ็ดเ้รียนรู้อีกอยา่งหน่ึงว่าถ้าเรามสีตขิึน้มา จิตมนัจะหยุดไหลออกไปข้างนอก 

กลบัมารู้สึกตวั ผมกห็ัดอยู่อยา่งน้ี แค่น้ีเอง  
 

   อยา่งดูทีวี อา้ว เม่ือก ี้เผลอไปแลว้ นัง่ดูบอลอยู ่ผมน่ะคอบอลเลย ดูทุกนดั ดูบอลอยู ่เฮย้ เม่ือก ี้เรา
เผลอไปอยู่ในจอ อยูแ่ต่กบัลูกบอล เราจะดูแต่ทีมท่ีเราเชียร์ ทีมคู่ต่อสู้เล่นอยา่งไร เราไม่รู้เลย เพราะเราจะสนใจ
แต่ทีมของเรา เฮย้ เม่ือก ีเ้ราหลงไปอยู่ในจอ ผมกห็ัดอยูอ่ยา่งน้ี กดู็ๆ ไป เร่ิมสงัเกตไดว้่า ถา้กรรมการเป่า
นกหวีดเม่ือไหร่ เราจะกลบัมารู้สึกตวั  มนัรู้สึกเอง ตอนท่ีบอลก  าลงัส่งไปส่งมา เรากไ็ปตามลูกบอล พอ
กรรมการเป่านกหวีดข้ึนมา เฮย้ เม่ือก ี้เราหลงไปอยู่ในจอ ผมกอ็าศยัดูอยา่งน้ีไปเร่ือยๆ ไม่ไดท้ าอะไรมากกว่าน้ี
เลย ส่วนนัง่สมาธิกบัเดินจงกรม ผมกเ็กบ็ไวก้อ่นเพราะมนัยงัท าไม่ได้ ท าแลว้มนัเครียด ท าแลว้มนัเพ่ง  
 

   หัดไปสกั ๓ เดือน กไ็ปขอนดัพบหลวงพ่อ ตอนนั้นท่านยงัไม่ไดบ้วช กลางวนัคิวเต็ม นดัไม่ทนั 

ท่านสอนสมยักอ่น ขนาดพกักลางวนั ท่านยงัไม่ไดพ้กัเลย มีคนไปขอเรียนธรรมะ ปกติถา้นดัตอนกลางวนัท่าน
จะไปนดัเจอท่ีโรงอาหาร ท่านท างานอยูอ่งค์การโทรศพัท์ ผมกไ็ปพบท่านท่ีโรงอาหาร นัง่กนิขา้วไป ท่านก ็
สอนไป แต่วนันั้นคิวตอนกลางวนัเต็ม ท่านกใ็ห้ไปตอนเยน็ นดักนัท่ีฟู้ดเซ็นเตอร์ ของจสัโก ้ รัตนาธิเบศร์ใน
สมยันั้น ท่านกไ็ปนัง่รออยู่กอ่นแลว้ ผมกเ็ดินไป ตอนเดินไปไม่ไดส้นใจจะปฏิบติั เรากเ็ดินของเราไป เดินไปก ็
รู้สึกว่ามีตวัเองก  าลงัเดิน แต่กไ็ม่รู้เร่ืองรู้ราวหรอกตอนนั้น กแ็ค่เดินไปแลว้กแ็วบ รู้สึกว่าเราก  าลงัเดิน บางทีตา
หันไปมองอะไร กรู้็ทนัว่าจิตมนัไหลไปแลว้กก็ลบัมาอยูก่บัการเดิน พอเดินไปถึงท่านกบ็อกว่า “เน่ีย รู้สึกตวั
เป็นแลว้” ห๊า อะไร รู้สึกตวัเป็น คืออะไร ผมไม่เขา้ใจ ยงัไม่รู้เร่ืองรู้ราวเลย แลว้ท่านกไ็ปสอนคนอ่ืน ท่านไม่
ค่อยสอนผมหรอกนะ เน่ีย สอนแค่ประโยคสองประโยค เพราะท่านคงรู้ว่าผมคงฟังไม่ค่อยรู้เร่ือง ไม่ค่อย
อธิบายอะไรให้ผมฟังเลย แลว้ท่านกไ็ปสอนคนอ่ืน ผมกน็ัง่ฟังไป พอเผลอไปแลว้ กรู้็ทัน กก็ลบัมาอยูก่บัตวัเอง 
พอจะแยกยา้ยกนักลบับา้น ท่านกบ็อกว่า “เน่ีย รู้สึกตวัเป็นแลว้ ต่อไปให้ไปเจริญสติปัฏฐานเอา” ผมกค็รับๆ 

แต่ไม่รู้ตอ้งท าอยา่งไร สติปัฏฐานท าอยา่งไรกไ็ม่รู้ เคยอ่านหนงัสือว่ามีกาย เวทนา จิต ธรรม แต่ไม่รู้ว่าตอ้งท า
อยา่งไร ไม่เขา้ใจ ท่านกบ็อกว่าไปหาเอาเองแลว้กนั  พอท าไม่เป็นกท็ าอะไรเป็นกท็ าอนันั้นแหละ รู้ว่าเผลอ
เป็น ผมกรู้็ว่าเผลอไป อยา่งเดียวเลย ท าสติปัฏฐานไม่เป็น กรู้็ว่าเผลอๆ ไปเร่ือยๆ หัดดูไปๆ พอไปอ่านหนงัสือ



มนักจ็ะเร่ิมเขา้ใจ เผลอไปกเ็ป็นจิตอยา่งหน่ึง เวลาโกรธ เรากรู้็ว่าโกรธ เรากห็ัดดูของเราไปอยา่งน้ี พอผ่านไป 

มนัจะค่อยๆ เขา้ใจยิง่ข้ึนและเรียบเรียงเป็นเร่ืองเป็นราวไดม้ากข้ึน น่ีแหละ ทางเดินมนัมาอยา่งน้ีเกอืบทั้งนั้น 

เพราะฉะนั้นใครภาวนาแลว้ไม่เขา้ใจอะไร ไม่ใช่เร่ืองแปลก เป็นเร่ืองธรรมดา ตอ้งใช้เวลา กว็่ากนัไปตามแต่ละ
คน ท่ีส าคญัคืออยา่ท้ิง ท้อไดแ้ต่อยา่ท้ิง ถา้ทอ้แลว้ท้ิงน่ีกจ็อด ไปไหนไม่รอด 


