
กุญแจภาวนาของหลวงปูชา 

จิต - เจตสิก - สังขาร 

การคึกษาธรรมะในทางพระพุทธศาสนานั้น 
เราศึกษาไปเพื่อหาทางพนทุกข เพื่อความสงบสุขเปนจุดสําคัญ 
จะศึกษาเรื่องรูป เรื่องนาม เรื่องจิต เรื่องเจตสิกก็ตาม 
ก็เพื่อความหลุดพนจากทุกขเทานั้น จึงจะถูกทาง 
มิใชเพื่ออยางอื่น เพราะทุกขมันมีเหตุเกิดและมีที่ของมันอยูแลว 
 
ฉะนั้น สิ่งเหลานี้ถาเราเขาใจเสียวา มันจะเปนจิตก็ชางมันเถอะ 
เมื่อมันนิ่งอยูอยางนี้ก็คือปกติของมัน 
ถาวามันเคลื่อนปุบก็เปนสังขารแลว 
มันจะเกิดยินดีก็เปนสังขาร มันจะเกิดยินรายก็เปนสังขาร 
มันอยากจะไปโนนไปนี่ก็เปนสังขาร 
ถาเราไมรูเทาสังขาร ก็ว่ิงตามมันไป เปนไปตามมัน 
เมื่อจิตเคลี่อนเมื่อใด ก็เปนสมมติสังขารเมื่อนั้น ทานจึงใหพิจารณา 
 
สังขาร คือ จิตมันเคลื่อนไหวนั่นเอง 
เมื่อมันเคลื่อนออกไปก็เปนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา 
ทานใหพิจารณาอันนี้ ทานจึงใหรับทราบสิ่งเหลานั้นไว 
ใหพิจารณาสังขารเหลานี้ 
ปฏิจจสมุปบาทธรรมก็เหมือนกัน 
อวิชชาเปนปจจัยใหเกิดสังขาร 
สงขารเปนปจจัยใหเกิดวิญญาณ 
วิญญาณเปนปจจัยใหเกิดนามรูป ฯลฯ 
เราเคยเลาเรียนมาศึกษามา ก็เปนจริง คือทานแยกเปนสวน ๆ ไป 
เพื่อใหนักศึกษารู 
แตเมื่อมันเกิดมาจริง ๆ แลว นับไมทันหรอก 



 
อุปมาเหมือนเราตกจากยอดไมก็ตุบถึงดินโนน 
ไมรูวามันผานกิ่งไหนบาง จิตเมื่อถูกอารมณปุบขึ้นมา ถาชอบใจ 
ก็ถึงดีโนน อันที่ติดตอกันเราไมรู มันไปตามที่ปริยัติรูนั่นเอง แต 
มนก็ไปนอกปริยัติดวย มันไมบอกวา ตรงนี้เปนอวิชชา ตรงนี้ 
เปนสังขาร ตรงนี้เปนวิญญาณ ตรงนี้เปนนามรูป 
มันไมไดใหทานมหาอานอยางนั้นหรอก 
 
เหมือนกับการตกจากตนไม 
ทานพูดถึงขณะจิตอยางเต็มท่ีของมันจริง ๆ 
อาตมาจึงมีหลักเทียบวา เหมือนกับการตกจากตนไม เมื่อมันพลาด 
จากตนไมไปปุบ มิไดคณนาวามันกี่นิ้วกี่ฟุต เห็นแตมันตูมถึงดินเจ็บแลว 
 
ทางนี้ก็เหมือนกัน เมื่อมันเปนขึ้นมา เห็นแตทุกข โสกะ 
ปริเทวะ ทุกขโนนเลย มนัเกิดมาจากไหน มันไมไดอานหรอก 
มันไมมีปริยัติ ที่ทานเอาสิ่งละเอียดนี่ขึ้นมาพูด แตก็ผานไปทาง 
เสนเดียวกัน แตนักปริยัติเอาไมทัน 
 
ฉะนั้น ทานจึงใหยืนตัววา 
อะไรที่เกิดขึ้นมาจากผูรูอันนี้ 
เมื่อผูรู รูตามความเปนจริงของจิตหรอืเจตสิกเหลานี้ 
จิตก็ไมใชเรา สิงเหลานี้มแีตของทิ้งทั้งหมด 
ไมควรเขาไปยึด ไปหมายมั่นทั้งนั้น 
 
สิ่งที่เรียกวา จิต หรือเจตสิก นี้ 
พระศาสดามิใชใหเรียนเพื่อใหติด 
ทานใหรูวาจติหรือเจตสิกเปนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เทานั้น 
มีแตทานใหปลอยวางมัน เมื่อเกิดมาก็รับรูไว รับทราบไว 



ตัวจิตนี่เองมันถูกอบรมแลว ถูกใหพลกิออกจากตัวนี้ 
เกิดเปนสังขารปรุงไป มันก็เลยมาปรุงแตงเรื่อยไป 
ทั้งดีทั้งชั่วทุกสิ่งทุกอยางใหเกิดเปนไป 
สิ่งทั้งหลายเหลานี้พระศาสดาใหละ 
แตตองเรียนใหรูอยางนี้เสียกอนจึงจะละได 
ตัวนี้เปนตัวธรรมชาติอยูอยางนี้ 
จิตก็เปนอยางนี้ เจตสิกก็เปนอยางนี้ 
 
อยางมรรค ปญญาอันเห็นชอบ เห็นชอบแลวก็ดํารชิอบ 
เจรจาชอบ ทาํการงานชอบ เลี้ยงชีวิตชอบ 
เหลานี้เปนเรื่องของเจตสิกท้ังนั้น ออกจากผูรูนั่นเอง 
 
เหมือนกับตะเกียงเปนตัวผูรู 
ถารูชอบ ดําริชอบ อยางอื่นก็ชอบไปดวย 
เหมือนกับแสงสวางของตะเกียง มันจะเปนอยางไรก็ชางมัน 
มันเกิดจากผูรูอันนี้ 
ถาจิตนี้ไมมี ผูรูไมมีเชนกัน มันคืออาการของพวกนี้ 
 
ฉะนั้น สิ่งเหลานี้รวมแลวเปนนามหมด 
ทานวาจิตนี้ก็ชื่อวาจิต 
มิใชสัตวมใิชบุคคลไมใชตัวไมใชตน มิใชเรา มิใชเขา 
ธรรมนี้ก็สักวาธรรม มิใชตัวตนเราเขา ไมเปนอะไร 
ทานใหเอาที่ไหน 
เวทนาก็ดี ปญญาก็ด ีสิ่งทั้งหลายเหลานี้ลวนแตเปนขันธหา 
ทานใหวาง 
 

 



ความสงบของสมถะเปนตัวสมุทัย 

ภาวนาก็เหมือนกับไมทอนเดียว 
วิปสสนาอยูปลายทอนทางนี้ สมถะอยูปลายทอนทางนั้น 
ถาเรายกไมทอนนี้ขึ้น ปลายทอนไมจะขึ้นขางเดียวหรือทั้งสองขาง 
ถายกไมทอนนี้ขื้น ปลายทั้งสองก็จะขึ้นดวย 
อะไรจะเปนตัววิปสสนา อะไรจะเปนตัวสมถะ ก็ตัวจิตนี่เอง 
และเมื่อจิตสงบแลว ความสงบเบื้องแรกสงบดวยสมถะ คือ 
สมาธิธรรม 
ทําใหจิตเปนสมาธิมันก็สงบ ถาความสงบหายไป เกดิทุกข 
ทําไมอากาศนี้จึงใหเกิดทุกข 
 
เพราะความสงบของสมถะเปนตัวสมุทัย แนนอน 
มันจึงเปนเหตุใหเกิดทุกข เมื่อมีความสงบแลวยังไมจบ 
พระศาสดามองเห็นแลววาไมจบ ภพยังไมสิ้น ชาติยังมีอยู 
พรหมจรรยไมจบ มันไมจบ เพราะอะไร เพราะมันยังมีทุกขอยู 
ทานจึงเอาตัวสมถะตัวสงบนี่พิจารณาตอไปอีก 
คนหาเหตุผลจนกระทั่งทานไมติดในความสงบ 
ความสงบก็เปนสังขารอันหนึ่ง ก็เปนสมมติเปนบญัญัติอีก 
ติดอยูนี่ก็ติดสมมติติดบัญญัติ 
เมื่อติตสมมติติดบัญญัติก็ติดภพติดชาติ 
ภพชาติก็คือความดีใจในความสงบนี่แหละ 
เมื่อหายความฟุงซานก็ติดความสงบ ก็เปนภพอีก 
เกิดอยูอยางนี้ ภพชาติเกิดขึ้นมา ทําไมพระพุทธเจาจะไมรู 
 
ทานจึงพิจารณา ภพชาติเกิดเพราะอะไร 
เมื่อยังไมรูเทาสิ่งเหลานี้ตามความเปนจริง 
ทานใหยกเอาเรื่องจิตสงบนี้ขึ้นมาพิจารณาเขาไปอีก 



สังขารที่เกิดขึ้นมา สงบหรือไมสงบ 
พิจารณาเรื่อยไปจนไดเห็นวา สิ่งเหลานี้เหมือนกอนเหล็กแดง 
เมื่อมันแดงรอบแลว ไปจบตรงไหนมันจึงจะเย็นได มีที่เย็นไหม 
 
เอามือแตะขางบนดูชิ ขางลางดูซิ แตะขางโนนขางนี้ดูซิ 
ตรงไหนที่มันจะเย็น เย็นไมใด 
เพราะกอนเหล็กมันแดงโรใปหมด 
ขันธหานี้ก็ฉนันั้น 
ความสงบไปติดไมได 
จะวาความสงบเปนเรา จะวาเราเปนความสงบไมได 
ถาเขาใจวาความสงบเปนเรา เขาใจวาเราเปนความสงบ 
ก็เปนกอนอัตตาอยูนี่เอง กอนอัตตาก็เปนตัวสมมติอยู 
จะนึกวาเราสงบ เราฟุงซาน เราดีเราชั่ว เราสุขเราทุกข 
อันนี้ก็เปนภพเปนชาติอยูอีก เปนทุกขอีก 
ถาสุขหายไปก็กลายเปนทุกข ถาความทุกขหายไปก็กลายเปนสุข 
ก็ตองเวียนไปนรกไปสวรรคอยูใมหยดุยั้ง 
 

สั่งทั้งหลายที่จิตติดไปก็ลวนเปนสังขารทั้งหมด 

พระศาสดาเห็นอาการจิตของทานเปนอยางนี้ 
นี่แหละทานวาภพยังอยู ชาติยังอยู พรหมจรรยยังไมจบ 
ทานจึงยกสังขารขื้นพิจารณาตามธรรมชาติ 
เพราะมีปจจัยอยูนี่ จึงมีเกิดอยูนี่ ตายอยูนี่ 
มีอาการที่เคลื่อนไหวไปมาอยูนี่ 
ทานจึงยกสิ่งนี้พิจารณาไป ใหรูเทาตามความเปนจริงของขันธหา 
ทั้งรูป ทั้งนาม 
 
สิ่งทั้งหลายที่จิตติดไปทุกสิ่งทุกอยางเหลานี้ลวนเปนสังขารทั้งหมด 



เมื่อรูแลวทานใหวาง เมื่อรูแลวทานใหละ 
ใหรูสิ่งเหลานี้ตามเปนจริง 
ถาไมรูตามความเปนจริงก็ทุกข ไมวางสิ่งเหลานี้ได 
เมื่อรูตามความเปนจริงแลว สิ่งเหลานี้ก็เปนของหลอกลวง 
สมกับที่พระศาสดาตรัสวา 
จิตนี้ไมมีอะไร ไมเกิดตามใคร ไมตายกับใคร 
จิตเปนเสรี รุงโรจนโชติการ 
ไมมีเรื่องราวตาง ๆ เขาไปอยูในที่นั้น 
ที่จะมีเรื่องราวก็เพราะ มันหลงสังขารนี่เอง หลงอตัตานี่เอง 
 
พระศาสดาจึงใหมองดูจิตของเรา เบื้องแรกมันมีอะไร 
ไมมีอะไรจริง ๆ สิ่งเหลานี้มิไดเกิดดวย มิไดตายดวย 
ถูกอารมณดีมากระทบก็มิไดดวย ถูกอารมณรายมากระทบก็มิได 
รายไปดวย เพราะรูตัวของตัวอยางชัดเจนแลว 
รูวาสภาวะเหลานั้นไมเปนแกนสาร ทานเห็นเปนอนิจจัง ทุกขงั 
อนัตตา ทานใหรอบรูของทานอยูอยางนั้น  
 

ผูรู 

ตัวผูรูนี้ ผูตามความเปนจริง 
ผูรูมิไดดีใจไปดวย มิไดเสียใจไปดวย 
อาการที่ดีใจไปดวยนั่นแหละเกิด 
อาการที่เสียใจไปดวยนั่นแหละตาย 
ถามันตายก็เกิด ถามันเกิดก็ตาย 
ตัวที่เกิดที่ตายนี่แหละ เปนวัฏฏะ เวียนวายตายเกิดอยูใมหยุด 
 
เมื่อจิตผูปฏิบัติเปนอยูอยางนั้น ไมตองสงสัย 
ภพมีไหม ชาติมีไหม ไมตองถามใคร 



พระศาสดาพิจารณาอาการสังขารเหลานี้แลวจึงไดปลอยวางสังขาร 
วางขันธหาเหลานี้ เปนเพียงผูรับทราบไวเฉย ๆ 
มันจะดีขื้นมา ทานก็ไมดีกับมัน เปนคนดูอยูเฉย ๆ 
ถามันรายขึ้นมา ทานก็ไมรายกับมัน 
ทําไมจึงเปนอยางนั้น เพราะมันขาดจากปจจัยแลว 
 
รูตามความเปนจริง ปจจัยที่จะสงเสริมใหเกิดไมมี 
ตัวนี้ก็เปนผูรูยืนตัว ตัวนี้แหละเปนตัวสงบ 
ตัวนี้เปนตัวไมเกิด ไมแก ไมเจ็บ ไมตาย 
ตัวนี้มิใชเหตุมิใชผล ไมอาศัยเหตุ ไมอาศัยผล 
ไมอาศัยปจจัย หมดปจจยั สิ้นปจจัย 
นอกเกิดเหนือตาย นอกสุขเหนือทุกข นอกดีเหนือชั่ว 
หมดเรื่องจะพูด 
ไมมีปจจัยสงเสริมแลว 
เรื่องที่เราพูดวาจะติดในสิ่งเหลานี้ เปนเรื่องจิตหรือเจตสิก 
 
ฉะนั้น เรื่องจิตหรือเรื่องเจตสิกนี้ ก็เปนเรื่องมีจริงอยู 
เปนจริงอยางนั้น 
แตพระศาสดาเห็นวารูไปไมเกิดประโยชน 
ถารูแลวเชื่อสิ่งเหลานั้นไมเกิดประโยชนอะไร หาความสงบไมได 
รูแลวทานใหวาง ใหละ ใหเลิก 
เพราะจิตเจตสิกนี่เองนําความผิดมาใหเรา นําความถูกมาใหเรา 
ถาเราฉลาดก็นําความถูกมาใหเรา ถาเราโงก็นําความผิดมาใหเรา 
เรื่องจิตหรือเจตสิกนี้มันเปนโลก 
พระศาสดาก็เอาเรื่องของโลกมาดูโลก 
เมื่อรูโลกไดแลวทานจึงวาโลกวิทู ผูรูแจงโลก 
เมื่อทานมาดูสิ่งเหลานี้จึงเปนอยางนี้ 
 



เรื่องสมถะหรือเรื่องวิปสสนานี้ ใหทําใหเกิดในจิตเสีย 
ใหเกิดในจิตจริง ๆ จึงจะรูจัก 
ถาไปเรียนตามตําราวาเจตสิกเปนอยางนั้นๆ จิตเปนอยางนั้น ก ็
เรียนได แตวาใชระดับความโลภ ความโกรธ ความหลง ของเราไมใด 
เพราะเรียนไปตามอาการของความโลภ ความโกรธ ความหลง 
ความโลภมีอาการอยางนั้น ๆ 
ความโกรธมีอาการอยางนั้น ๆ 
ความหลงมีอาการอยางนั้น ๆ 
ไปเลาอาการของมันเทานั้น ก็รูไปตามอาการ พูดไปตามอาการ 
รูอยู ฉลาดอยู แตวาเมื่อมันเกิดกับใจเรา จะเปนไปตามอาการหรือไม 
เมี่อถูกอารมณที่ไมชอบใจมากระทบ มันก็เกิดเปนอาการขึ้นกับใจเรา 
เราติดมันไหม เราวางมันไดไหม 
อาการที่ไมชอบใจนั้นเกิดขึ้นมา เรารูแลว 
ผูรูเอาความไมชอบไวในใจหรือเปลา หรือวาเห็นแลววาง 
 
ถาเห็นสิ่งที่ไมชอบใจแลวยังเอาไวในใจของเรา ใหเรียนใหม 
เพราะยังผิดอยู ยังไมยิ่ง 
ถามันยิ่งแลวมันวาง ใหดูอยางนี้ 
ดูจิตของเราจริง ๆ มันจึงจะเปน ปจจัตตัง 
ถาจะพูดไปตามอาการของจิต อาการของเจตสิก 
วามีเทานั้นดวงมีเทานี้ดวง อาตมาวายังนอยเกินไป มันยังมีมาก 
ถาเราจะไปเรียนสิ่งเหลานี้ใหรูแจงแทงตลอดหมดนั้น ไมแจง มันจะ 
หมดอยางไร มันไมหมดหรอก หมดไมเปน 
 
ฉะนั้น เรื่องการปฏิบิตนี้จึงสําคัญมาก 
การปฏิบัติอาตมามิไดปฏิบัติอยางนั้น 
ไมรูวาจิตวาเจตสิกอะไรหรอก ดูผูรูนี่แหละ 
ถามันคิดชังทานมหา ทําไมจึงชัง 



ถามันรักทานมหา ทําไมจึงรัก อยางนี้แหละ 
จะเปนจิตหรือเจตสิกก็ไมรู จ้ีเขาตรงนี้ 
จึงแกเรื่องที่มันรักหรือชงันั่น ใหหายออกจากใจได 
 
จะเปนอะไรก็ตาม ถาทําจิตอาตมาใหหยุดรักหรือหยุดชังได 
จิตอาตมาก็พนจากทุกขแลว 
จะเปนอะไรก็ชาง มันสบายแลว ไมมีอะไร มันก็หยุด 
เอาอยางนี้ 
จะพูดไปมาก ๆ ก็ชางเขา 
มากก็ตาม มากก็จะมาอยูตรงนี้ 
และมันไมมากไปไหน มันมากออกจากตรงนี้ 
นอยก็นอยออกจากตรงนี้ เกิดก็เกิดออกจากนี่ ดับก็ดับอยูนี่ 
มันจะไปไหน ทานจึงใหนามวา ผูรู อาการที่ผูรูรูตามความเปนจริง 
ถารูตามความเปนจริงแลว มันก็รูจักหรือรูเจตสิกนี่แหละ 
 
จิตหรือเจตสิกนี้มันหลอกลวงไมหยุดสักที 
เราก็ไปเรียนอาการที่มันหลอกลวงนั่นเอง 
ทั้งเรียนเรี่องมันหลอกลวง ทั้งถูกมนัหลอกลวงอยูนั่นเอง 
จะวาอยางไรกัน ทั้ง ๆ ที่รูจักมัน มันกล็วงทั้ง ๆ ที่รู 
มันเรื่องอยางนี้ คือ เรื่องเราไปรูจักเพียงชื่อของมัน 
 

ศีล - สมาธิ - ปญญา 

อาตมาวาพระพุทธเจาไมประสงคอยางนั้น 
ทรงประสงควา ทําอยางไรจึงจะออกจากสิ่งเหลานี้ได 
ทานใหคนหาเหตุของสิ่งเหลานี้ขึ้นไป 
ฉะนั้นอาตมาปฏิบิตโดยไมรูจกมาก 
 



รูจักเพียงวาศีลเปนมรรค 
งามเบื้องตน คือ คีล งามทามกลาง คือ สมาธิ งามเบื้องปลาย 
คือ ปญญา สามอยางนี้ดูไปดูมาก็เปนอยางเดียวเทานั้น แตถา 
จะแยกออกเปน 3 อยางก็ได 
 
การรักษาศีล ปญญาตองมากอน 
แตเราพูดวารักคีลกอน ตั้งศีลกอน 
ศีลจะสมบูรณอยางไรนั้นจะตองมีปญญา 
จะตองคนคิดกายของเรา วาจาของเรา 
พิจารณาหาเหตุผล นี่ตัวปญญาทั้งนั้น 
กอนที่จะตั้งศีลขึ้นไดตองอาศัยปญญา 
เมื่อพูดตามปริยัติก็วา ศีล สมาธิ ปญญา 
อาตมาพิจารณาแลวการปฏิบิตนี้ตองปญญามากอน 
มารูเรี่องกาย วาจา วาโทษของมันเกิดขึ้นมาอยางไร 
ปญญานี้ตองพิจารณาหาเหตุผลควบคุมกายวาจาจึงจะบริสุทธได 
 
ถารูจักอาการของกายวาจาที่สุจริตทุจริตแลว ก็เห็นที่ปฏิบัติ 
ถาเห็นที่จะปฏิบัติแลว กล็ะสิ่งที่ชั่ว ประพฤติสิ่งที่ดี 
ละสิ่งที่ผิด ประพฤติสิ่งที่ถูก เปนศีล 
ถามันละผิดใหถูกแลว ใจก็แนวแนเขาไป 
 
อาการที่ใจแนวแนมั่นคงมิไดลังเลสงสัยในกายวาจาของเรานี้เปน สมาธ ิ
ความตั้งใจมั่นแลว 
เมื่อต้ังใจมั่นแลว รูปเกิดขึ้นมา เสียงเกิดขึ้นมา พิจารณามันแลว 
นี่เปนกําลังตอนที่สอง 
 
เมื่อ รูป เวทนา สัญญา สงัขาร วิญญาณ หรือรูป เสียง 
กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ เกิดขึ้นมาบอย ๆ 



ไดพิจารณาบอย ๆ ดวยอาการที่เราตั้งใจมิไดเผลอ 
จึงรูอาการของสิ่งเหลานี้วา มันเกิดตามความเปนจริงของมัน 
เมื่อรูเรื่อย ๆ ไป ก็เกิดปญญา 
เมื่อรูตามความเปนจริง ตามสภาวะของมัน สัญญาจะหลุด 
เลยกลายเปนตัวปญญา 
จึงเปนศีล สมาธิ ปญญา คงรวมเปนอันเดียวกัน 
 
ถาปญญากลาขึ้น ก็อบรมสมาธิใหมันขึ้นไป 
เมื่อสมาธิมั่นขึ้นไป ศีลกม็ั่นก็สมบูรณยิ่งขึ้น 
เมื่อศีลสมบูรณขึ้น สมาธิก็กลาขึ้นอีก 
เมื่อสมาธิกลาขึ้น ปญญาก็กลายิ่งขึ้น 
สามอยางนี้เปนไวพจนซึ่งกันและกัน 
 
สมกับพระศาสดาตรัสวา มรรคเปนหนทาง 
เมื่อสามอยางนี้กลาขึ้นมาเปนมรรค 
ศีลก็ยิ่ง สมาธิก็ยิ่ง ปญญาก็ยิ่ง มรรคนี้จะฆากิเลส 
โลภเกิดขึ้น โกรธเกิดขื้น หลงเกิดขึ้น มีมรรคเทานั้นที่จะเปนผูฆาได 
ขอปฎิบัติอริยสัจจ คือ ที่ทานวาทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค 
มรรคนั้นคือ ศีล สมาธ ิปญญา 
คือขอปฏิบัติอยูในใจ 
คําวาศีล สมาธิ ปญญาที่เปนอยูนี่ ที่นับถือใหดู มิใชวามันอยูที่มือ 
มันอยูที่จิต อยางนั้นตางหาก 
 

ปฏิบัติอริยสัจจ 

 
ทั้งศีล ทั้งสมาธิ ทั้งปญญา เปนอยูอยางนั้น 
มันหมุนอยูตลอดกาลตลอดเวลา 



อาคัยรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ 
อะไรเกิดขึ้นมา มรรคนี้จะครอบงําอยูเสมอ 
ถามรรคไมกลา กิเลสก็ครอบได 
ถามรรคกลา มรรคก็ฆากเิลส 
ถากิเลสกลา มรรคออน กเิลสก็ฆามรรค ฆาใจเรานี่เอง 
ถารูป เวทนา สัญญา สังขาร เกิดขึ้นมาในใจ 
เราไมรูเทามัน มันก็ฆาเรา 
มรรคกับกิเลสเดินเคียงกันไปอยางนี้ 
 
ผูปฏิบัติคือใจ จําเปนจะตองเถียงกันไปอยางนี้ตลอดทาง 
คลายมีคนสองคนเถียงกัน 
แทที่จริงเปนมรรคกับกิเลสเทานั้นเอง ที่เถียงกันอยูในใจของเรา 
มรรคมาคุมเราใหพิจารณา กลาขื้น 
เมี่อเราพิจารณาได กิเลสก็แพเรา 
เมื่อมันแข็งมาอีก ถาเราออน มรรคก็หายไป กิเลสเกิดขึ้นแทน 
ยอมตอสูกันอยูอยางนี้ จนกวาจะมีฝายชนะ จึงจะจบเรื่องได 
ถาพยายามตรงมรรค มันก็ฆากิเลสอยูเรื่อยไป 
ผลท่ีสุด ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค ก็อยูในใจอยางนี้ 
นั่นแหละคือเราไดปฏิบัติอริยสัจจ 
 
ทุกขเกิดขึ้นมาดวยวิธีใด 
ทุกขก็เกิดมาจากเหตุ คีอ สมุทัยเปนเหตุ 
เหตุอะไร? เหตุ คือ ศีล สมาธิ ปญญานี้ออน มรรคก็ออน 
เมื่อมรรคออน กิเลสก็เขาครอบได 
เมื่อครอบไดก็เปนตัวสมุทัย ทุกขก็เกิดขื้นมา 
 
ถาทุกขเกิดขึ้นมาแลว ตัวท่ีจะดับสิ่งเหลานี้ก็หายไปหมด 
อาการที่ทํามรรคใหเกิดขึ้นคือ ศีล สมาธิ ปญญา 



เมื่อศีลยิ่ง สมาธิยิ่ง ปญญายิ่ง นั่นก็คือมรรคเดินอยูเสมอ 
มันจะทําลายตัวสมุทัยคือเหตุที่จะทําใหเกิดทุกขขึ้นมาได 
 
ระหวางที่ทุกขเกิดไมได เพราะมรรคฆากิเลสอยูนี้ 
ในระหวางกลางนี้ตรงจิตที่ดับทุกข 
ทําไมจึงดับทุกขใด 
เพราะศีล สมาธิ ปญญายิ่ง คือ มรรคนี้ไมหยุด 
อาตมาวาปฏิบัติอยางนี้ 
เรื่องจิตเรื่องเจตสิกไมรูวาไปอยูไหน มันมารวมอยูนี่ 
ถาจิตพนสิ่งเหลานี้ก็แนแลว มันจะไปทางไหนไมตองไปไลมันมาก 
ตนกะบกตนนี้ใบเปนอยางไร หยิบมาดูใบเดียวเทานั้นนก็เขาใจ 
ไดแลว มันมีสักหมื่นใบกช็างมัน ใบกะบกเปนอยางนี้ ดูใบเดียว 
เทานั้น ใบอี่นก็เหมือนกันหมด 
ถาจะดูลําตนกะบกตนอื่น ดูตนเดียวก็จะรูไดหมด ดูตนเดียวเทานั้น 
ตนอื่นก็เหมือนกันอีกเชนกัน ถึงมันจะมีแสนตนก็ตาม อาตมาดู 
เขาใจตนเดียวเทานั้นก็พอแลว 
อาตมาคิดวาพระพุทธเจาทานสอนอยางนี้ 
ศีลก็ด ีสมาธิก็ดี ปญญาก็ดี สิ่งทั้งสามประการนี้ทานเรียกวา มรรค 
อันมรรคนี้ยังมิใชศาสนา อีกซ้ํายังไมใชสิ่งที่พระศาสดาตองการอยางแทจริง เลย 
แตก็เปนหนทางที่จะดําเนินเขาไป 
เหมือนกับที่ทานมหามาจากกรุงเทพฯ จะมาวัดหนองปาพง ทาน 
มหาคงไมตองการหนทาง ตองการถึงวัดตางหาก 
แตหนทางเปนสิ่งจําเปนแกทานมหาที่จะตองมา 
ฉะนั้นถนนที่ทานมหามานั้นมันไมใชวัด มันเปนเพียงถนนมาวัดเทานั้น 
แตก็จําเปนตองมาตามถนน จึงจะมาถึงวัดได 
ศีลก็ดี สมาธกิ็ดี ปญญาก็ดี ถาจะพูดวานอกศาสนา แตก็เปนถนนเขาไปถึงศาสนา 
 



เมื่อทําศีลใหยิ่ง สมาธิใหยิ่ง ปญญาใหยิ่งแลว 
ผลคือความสงบเกิดขึ้นมา นั่นเปนจุดที่ตองการ 
เมื่อสงบแลวถึงไดยินเสียงก็ไมมีอะไร 
เมื่อถึงความสงบอันนี้แลว ไมมีอะไรจะทํา 
ฉะนั้น พระศาสดาจึงใหละ จะเปนอะไรไมตองกังวล 
อันนี้เปนปจจัตตังแลวจริง ๆ มิไดเชื่อใครอีก 
 
หลักของพระพุทธศาสนาจึงมิไดมีอะไร ไมมีฤทธิ ์ไมมีปาฏิหาริย 
อยางอื่นทั้งหลายทั้งปวง สิ่งเหลานี้พระศาสดามิไดสรรเสริญ แต 
มันก็อาจทําได เปนได 
สิ่งเหลานี้เปนโมหธรรม พระศาสดาไมสรรเสริญ 
ทานสรรเสริญผูที่ทําใหพนจากทุกขไดเทานั้น 
ซึ่งตองอาศัยการปฏิบัติ 
อุปกรณเครื่องปฏิบัตินั้น ไดแก ทาน ศีล สมาธิ ปญญา 
จะตองฝกหัดอยางนี้ 
 
อันนี้คือทางดําเนินเขาไป 
กอนจะถึงได ตองมีปญญามากอน นี้เปนมรรค 
มรรคมีองคแปดประการ รวมแลวไดแก ศีล สมาธิ ปญญา 
ถากิเลสหุมขื้นมาก็เกิดไมใด 
ถามรรคกลาก็ฆากิเลส ถากิเลสกลาก็ฆามรรค 
สองอยางเทานั้นที่จะตอสูกันไปตลอดจนปลายทางทีเดียว 
รบกันไปเรื่อย ไมมหียุด ไมมีสิ้นสุด 
อุปกรณเครื่องปฏิบัติก็เปนของลําบากอยู 
ตองอาศัยความอดทน ความอดกลั้น 
ตองทําเอง ใหมันเกิดมาเอง เปนเอง 
 



ปฐมฌาน ทตุิยฌานฯ..........มันไมมีปายบอก 

นักปริยัติชอบสงสัย เชน เวลานั่งสมาธิ ถาจิตสงบปบ 
เอ มันเปนปฐมฌานละกระมัง ชอบคิดอยางนี้ 
พอนึกอยางนี้จิตถอนเลย ถอนหมดเลย 
เดี๋ยวก็นึกวาเปนทุติยฌานแลวกระมัง 
อยาเอามาคิด พวกนี้มันไมมีปายบอก มันคนละอยาง 
ไมมีปายบอกวา นี่ทางเขาวัดหนองปาพง 
มิไดอานอยางนั้น มนัไมบอก 
มีแตพวกเกจิอาจารยมาเขยีนไววา ปฐมฌาน ทุติยฌาน 
ตติยฌาน จตุตถฌาน มาเขียนไวทางนอก 
ถาจิตเราเขาไปสงบถึงนั้นแลวไมรูจักหรอก 
รูอยูแตวามันไมเหมือนปริยัติที่เราเรียน 
 
ถาผูเรียนปริยัติแลวชอบกําเขาไปดวย ชอบนั่งคอยสังเกตวา เอ เปน 
อยางไร มันเปนปฐมฌานแลวหรือยัง นี่มันถอนออกหมดแลว 
ไมไดความ 
ทําไมจึงเปนอยางนั้น เพราะมันอยาก 
พอตัณหาเกิด มันจะมีอะไร มันก็ถอนออกพรอมกนั 
นี่แหละเราทั้งหลายตองทิ้งความคิดความสงสัยใหหมด 
 
ใหเอาจิตกับกายวาจาลวน ๆ เขาปฏิบัติ 
ดูอาการของจิต 
อยาแบกคัมภีรเขาไปดวย ไมมีคัมภีรในนั้น ขืนแบกเขาไปมันเสีย 
หมด เพราะในคัมภีรไมมสีิ่งท้ังหลายตามความเปนจริง  
 

นี่เรื่องที่อาตมาไดปฏิบัติมา 



ผูที่เรียนมากๆ รูมาก ๆ จึงไมคอยสําเร็จ เพราะมาติดตรงนี้ 
ความจริงแลวเรื่องจิตใจอยาไปวัดออกมาทางนอก 
มันจะสงบกใ็หมันสงบไป ความสงบถึงที่สุดมันมีอยู 
ปริยัติของอาตมามันนอย 
เคยเลาใหมหาอมรฟง เมื่อคราวปฏิบัติในพรรษาที่ 3 นั้น 
มีความสงสัยอยูวา สมาธิเปนอยางไรหนอ คิดหาไป นั่งสมาธิไป 
จิตยิ่งฟุง ยิ่งคิดมาก เวลาไมนั่งคอยยังชั่ว แหมมันยากจริง ๆ 
ถึงยากก็ทําไมหยุด ทําอยูอยางนั้น ถาอยูเฉย ๆ แลวสบาย 
เมื่อต้ังใจวาจะทําใหจิตเปนหนึ่งยิ่งเอาใหญ 
มันยังไงกัน ทําไมจึงเปนอยางนี้ 
 
ตอมาจึงคิดไดวา มันคงเหมือนลมหายใจเรานี้กระมัง ถาวาจะตั้ง 
ใหหายใจนอย หายใจใหญ หรือใหมนัพอดี ดูมันยากมาก แต 
เวลาเดินอยู ไมรูวาหายใจเขาออกตอนไหน ในเวลานั้นดูมัน 
สบายแท จึงรูเรื่องวา ออนอาจจะเปนอยางนั้นก็ได 
เวลาเราเดินไปตามปกติมิไดกําหนดลมหายใจ ใครเคยเปนทุกข 
ถึงลมหายใจไหม? ไมเคย มันสบายจรงิ ๆ 
ถาจะไปนั่งตั้งใจเอาใหมันสงบ มันก็เลยเปนอุปาทานยึดใส ตั้งใส 
หายใจสั้น ๆ ยาว ๆ เลยไมเปนอันกําหนด จิตเกิดมีทุกขยิ่งกวาเกา 
เพราะอะไร? เพราะความตั้งใจของเรากลายเปนอุปาทาน 
เขาไปยึด เลยไมรูเรื่อง มันลําบากเพราะเราเอาความอยากเขาไปดวย 
 
วันหนึ่งขณะที่เดินจงกรมอยู เวลาประมาณหาทุมกวา รูสึก 
แปลก ๆ มันแปลกมาแตตอนกลางวันแลว รูสึกวาไมคิดมาก 
มีอาการสบาย ๆ 
เขามีงานอยูในหมูบาน ไกลประมาณสิบเสนจากที่พักซึ่งเปนวัดปา 
เมื่อเดินจงกรมเมื่อยแลว เลยมานั่งที่กระทอมมีฝาแถบตองบังอยู 
เวลานั่งรูสึกวาคูขาเขาเกีอบไมทัน 



เอะ จิตมันอยากสงบ มันเปนเองของมัน 
พอนั่ง จิตก็สงบจริง ๆ รูสกึตัวหนักแนน เสียงเขารองรําอยูในบาน 
มิใชวาจะไมไดยิน ยังไดยินอยูแตจะทําใหใมไดยินก็ได แปลกเหมือนกัน 
 
เมื่อไมเอาใจใสก็เงียบไมไดยิน 
จะใหไดยินก็ได ไมรูสึกรําคาญ 
ภายในจิตเหมือนวัตถุสองอยางตั้งอยูไมติตกัน 
ตูจิตกับอารมณตั้งอยูคนละสวน เหมือนกระโถนกับกาน้ํา 
นี่ก็เลยเขาใจวา 
เรื่องจิตเปนสมาธินี่ ถานอมไปก็ไดยินเสียง ถาวางก็เงียบ 
ถามันมีเสียงขึ้นก็ดูตัวผูรู ขาดกันคนละสวน 
 
จึงพิจารณาวา ถาไมใชอยางนี้มันจะใชตรงไหนอีก 
มันเปนอยางนี้ 
ไมติดกันเลย 
ไดพิจารณาอยางนี้เรื่อย ๆ จึงเขาใจวา 
ออ อันนี้ก็สําคัญเหมือนกัน 
เรียกวา สันตติ คือ ความสืบตอ 
ถาขาดมันก็เปน สันติ 
แตกอนมันเปน สันตติ ทีนี้กลายเปนสันติ ออกมา 
 
จึงนั่งทําความเพียรตอไป 
จิตในขณะที่นั่งทําความเพียรคราวนั้นไมใดเอาใจใสในสิ่งอื่นเลย 
ถาเราจะหยุดความเพียรก็หยุดไดตามสบาย 
เมื่อเราหยุดความเพียร เจาเกียจครานไหม เจาเหนี่อยไหม เจา 
รําคาญไหม เปลา ไมมี ตอบไมใด 
ของเหลานี้ไมมีในจิต 
มีแตความพอดีหมดทุกอยางในนั้น 



ถาเราจะหยุดก็เอาเฉย ๆ นีแ่หละ 
ตอมาจึงหยุดพัก 
หยุดแตการนั่งเทานั้น ใจเหมือนเกา ยังไมหยุด 
เลยดึงเอาหมอนลูกหนึ่งมาวางไว ตั้งใจจะพักผอน 
เมื่อเอนกายลงจิตยังสงบอยูอยางเดิม 
พอคีรษะจะถึงหมอน มีอาการนอมในใจ ไมรูมันนอมไปไหน 
แตมันนอมเขาไป คลายกับมีสายไฟอันหนึ่งไปถูกสวิตซไฟเขา 
ไปดันกับสวิตซอันนั้น กายก็ระเบิดเสียงดังมาก 
ความรูที่มีอยูนั้นละเอียดที่สุด 
พอมันผานตรงจุดนั้นก็หลุดเขาไปขางในโนน 
ไปอยูขางในจึงไมมีอะไร 
แมอะไร ๆ ทั้งปวงก็สงเขาไปไมได สงเขาไปไมถึง ไมมีอะไรเขาไปถึง 
 
หยุดอยูขางในสักพักหนึ่ง ก็ถอยออกมา 
คิดวาถอยออกมานี้ ไมใชวาเราจะใหถอยออกมาหรอก 
เราเปนเพียงผูดูเฉย ๆ เราเปนผูรูเทานั้น 
อาการเหลานี้เปนออกมา ๆ ก็มาถึงปกติจิตธรรมดา 
 
เมื่อเปนปกติดังเดิมแลว คําถามก็มีขึน้วา “นี่มันอะไร?”  
คําตอบเกิดขึ้นวา “สิ่งเหลานี้ของเปนเอง ไมตองสงสัยมัน”  
พูดเทานั้นจิตก็ยอม 
เมื่อหยุดอยูพักหนึ่งก็นอมเขาไปอีก เราไมไดนอม มนันอมเอง 
พอนอมเขาไป ๆ ก็ไปถูกสวิตซไฟดังเกา 
 
ครั้งที่สองนี้รางกายแตกละเอียดหมด 
หลุดเขาไปขางในอีก เงียบยิ่งกวาเกา 
ไมมีอะไรสงเขาไปถึง 
เขาไปอยูตามปรารถนาของมัน 



พอสมควรแลวก็ถอยออกมาตามสภาวะของมัน 
ในเวลานั้นมนัเปนอัตโนมัติ มิไดแตงวาจงเปนอยางนั้น จงเปน 
อยางนี้ จงออกอยางนี้ จงเขาอยางนั้นไมม ี
เราเปนเพียงผูนําความรู ดูอยูเฉย ๆ 
 
มันก็ถอยออกมาถึงปกติ มิไดสงสัย 
แลวก็นั่งพิจารณานอมเขาไปอีก 
 
ครั้งที่สามนี้โลกแตกละเอียดหมด ทั้งพื้นปฐพี แผนดิน แผนหญา  
ตนไม ภูเขา โลกา เปนอากาศธาตุหมด 
ไมมีคน หมดไปเลย ตอนสุดทายนี้ไมมีอะไร 
 
เมื่อเขาไปอยูตามปรารถนาของมัน 
อยูอยางไร ดูยาก พูดยาก 
ของสิ่งนั้น ไมมีอะไรมาเปรียบปานไดเลย 
นานที่สุดที่อยูในนั้น 
พอถึงกําหนดเวลาก็ถอนออกมา 
คําวาถอนเราก็มิไดถอนหรอก มันถอนของมันเอง 
เราเปนผูดูเทานั้น ก็เลยออกมาเปนปกติ 
สามขณะนี้ใครจะเรียกวาอะไร ใครรู เราจะเรียกอะไรเลา 
 
ที่เลามานี้เรื่องจิตตามธรรมชาติทั้งนั้น 
อาตมามิไดกลาวถึงจิตถึงเจตสิก ไมตองการอะไรทั้งนั้น 
มีศรัทธาทําเขาไปจริง ๆ เอาชีวิตเปนเดิมพัน 
เมื่อถึงวาระที่เปนอยางนี้ออกมาแลว โลกนี้แผนดินนี่มันพลิกไปหมด 
ความรูความเห็นมันแปลกไปหมดทุกสิ่งทุกอยาง 
 



ในระยะนั้นถาคนอื่นเห็น อาจจะวาเราเปนบาจริง ๆ 
ถาผูควบคุมสติไมดีอาจเปนบาไดนะ เพราะมันไมเหมือนเกาสักอยางเลย 
เห็นคนในโลกไมเหมือนเกา 
แตมันก็เปนเราผูเดียวเทานั้น แปลกไปหมดทุกอยาง 
ความนึกคิดทั้งหลายทั้งปวงนั้นเขาคิดไปทางโนน แตเราคิดไปทางนี้ 
เขาพูดมาทางนี้ เราพูดไปทางโนน เขาขึ้นทางโนน เราลงทางนี้ 
มันตางกับมนุษยหมด มันก็เปนของมันเรื่อย ๆ ไป 
 
ทานมหาลองไปทําดูเถอะ ถามันเปนอยางนี้ 
ไมตองไปดูไกลอะไรหรอก ดูจิตของเราตอ ๆ ไป 
มันอาจหาญที่สุด อาจหาญมาก 
นี่คือเรื่องกําลังของจิต 
เรื่องกําลังของจิตมันเปนไดถึงขนาดนี้ 
นี่เปนเรื่องกําลังของสมาธิ ขณะนี้ยังเปนกําลังของสมาธิอยู 
ถาเปนสมาธิขั้นนี้มันสุดของมันแลว 
มันไมสะกด มันไมเปนขณะ มันสุดแลว ถาจะทําวิปสสนาก็ที่นี่ 
คลองแลว จะใชในทางอื่นก็ได 
 
ตั้งแตบัดนี้ตอไปจะใชฤทธิ์ ใชเดช ใชปาฏิหาริย ใชอะไร ๆ อาจ 
ใชไดทั้งนั้น นักพรตทั้งหลายเอาไปใช ใชทําน้ํามนตน้ําพร ใช 
ทําตะกรุด คาถาไดหมดทั้งนั้น ถึงขั้นนี้แลวมันไปของมันได 
มันก็ดีไปอยางนั้นแหละ 
ดีเหมือนกับเหลาดีกินแลวก็เมา ดไีปอยางนั้น ใชไมใด 
 

ตรงนี้เปนที่แวะ.......วิปสสนา 

ตรงนี้เปนที่แวะ พระศาสดาทานแวะตรงนี้ นี่เปนทาที่จะทํา 
วิปสสนาแลวเอาไปพิจารณา ทีนี้สมาธิไมตองเทาไร 



ดูอาการภายนอกเลย ดูเหตุผล 
พิจารณาเรื่อย ไป 
ถาเปนอยางนี้ เราเอาความสงบนี้มาพิจารณา รูป เสียง กลิ่น รส 
โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ ทีม่ากระทบอารมณ แมจะดี จะชั่ว สุข 
ทุกข ทั้งหลายทั้งปวง 
เหมือนกับคนขึ้นตนมะมวงแลวเขยาลูกหลนลงมา เราอยูใตตน 
มะมวงคอยเก็บเอา ลูกไหนเนาเราไมเอา เอาแตลูกท่ีดี ๆ 
ไมเปลืองแรง เพราะไมไดขึ้นตนมะมวง คอยเก็บอยูขางลางเทานั้น 
 
ขอนี้หมายความวาอยางไร 
อารมณทั้งหลายทั้งปวงเกิดมา เอาความรูมาใหเราหมด มิได 
ไปปรุงแตงมัน 
ลาภ ยศ นินทา สรรเสรญิ สุข ทุกข มันมาเอง 
เรามีความสงบ มีปญญา สนุกเฟน สนุกเลือกเอา 
ใครจะวาดี วาชั่ว วาราย วาโนนวานี่ สุข ทุกข ตาง ๆ นานา 
เปนตน ลวนแลวแตเปนกําไรของเราหมด 
เพราะมีคนขึ้นเขยาใหมะมวงหลนลงมา เราก็สนุกเก็บเอา ไมกลัว 
จะกลัวทําไม มีคนขึ้นเขยาลงมาใหเรา 
ลาภก็ดี ยศก็ดี สรรเสริญ นินทา สุข ทกุข ทั้งหลายทั้งปวง 
เหลานี้เปรียบเหมือนมะมวงหลนลงมาหาเรา 
เราเอาความสงบมาพิจารณาเก็บเอา 
 
เรารูจักแลว ลูกไหนดี ลกูไหนเนา เมื่อเริ่มพิจารณาสิ่งเหลานี้ 
อาการที่พิจารณาออกจากความสงบเหลานี้แหละเรยีกวา 
ปญญา เปนวิปสสนา 
ไมไดแตงมันหรอก วิปสสนานี้ 
ถามีปญญา มันเปนของมันเอง ไมตองไปตั้งชื่อมัน 
ถามันรูแจงนอยก็เรียกวา วิปสสนานอย 



ถามันรูอีกขนาดหนึ่ง ก็เรียกวา วิปสสนากลาง 
ถามันรูตามความเปนจริง ก็เรียกวา วิปสสนาถึงที่สุด 
เรื่องวิปสสนานี้อาตมาเรียกปญญา 
การจะทําวิปสสนาจะทําเอาเดี๋ยวนั้น ๆ ทําไดยาก 
มันตองเดินมาจากความสงบ 
เรื่องมันเปนเองทั้งหมด ไมใชเรื่องเราจะไปบังคับ 
 
พระศาสดาจึงตรัสวา เรื่องของเปนเอง 
เมื่อเราทําไปถึงขั้นนี้แลว เราก็ปลอยตามบุญวาสนาบารมีของเรา 
แตเราไมหยุดทําความเพียร 
จะชาหรือเร็วเราบังคับไมได 
เหมือนปลูกตนไม มันรูจักของมัน 
มันอยากเร็วก็รูวามันหลง 
มันอยากชาก็รูวามันหลง 
เพื่อทําแลวมันจึงเกิดผลขึ้นมา 
 
เหมือนเราปลูกตนไม เชน ปลูกพรกิตนนี้ หนาที่ของเราคือขุดหลุม 
ปลูก ใหน้ํา ใหปุย ปองกันแมลงใหมันเทานั้น นี่เรื่องของเรา 
นี่เรื่องศรัทธาของเรา 
สวนตนพริกจะโตก็เปนเรื่องของมัน ไมใชเรื่องของเรา จะไปดึง 
 
ใหมันยืดขึ้นมาก็ไมได ผิดเรื่อง เราตองใหน้ํา เอาปุยใสให 
ถาเราปฏิบัติอยางนี้ก็จะสบาย จะถึงชาตินี้ก็ชาง ถึงชาติหนาก็ตาม 
เรามีศรัทธาอยางนี้แลว มีความรูสึกแนนอนแลวอยางนี้ จะเร็ว 
หรือชานั้นเปนเรื่องของบุญวาสนาบารมีของเรา 
ทีนี้ก็รูสึกสบาย เหมือนขบัรถมา ก็มิไดเอารถไปกอนมา แตกอน 
มันเอารถไปกอนมา ถาไถนาก็เดินกอนควาย 



หมายความวาใจมันเร็วมาก รอนมาก 
ทีนี้ไมเปนอยางนั้น ไมเดินกอน ตองเดินตามหลังควาย 
 
ขาเอาน้ําใหกอน เอาปุยใหกิน กินไปเถอะ 
มดปลวกมาขาจะไลใหเจา 
เทานั้นแหละตนพริกตนนี้มันก็จะงามขึ้นเอง 
เมื่อมันงามแลวเราจะบังคับวา แกตองเปนดอกเดี๋ยวนี้ 
ไมใชเรื่องของเรา อยาทํา เราจะเปนทุกขเปลา ๆ 
มันจะเปนของมันเอง 
เมื่อมันเปนดอกแลว เราจะใหเปนเม็ดเดี๋ยวนี้ 
อยาไปบังคับมัน ทุกขจริงนา ทุกขจริง ๆ 
เมื่อรูอยางนี้แลว เรารูจักหนาที่ของเราของเขา หนาที่ของใครของมัน  
จิตก็จะรูหนาที่การงาน 
 
ถาจิตไมรูหนาที่การงาน ก็จะไปบังคับตนพริกใหมีผลในวันนั้นเอง 
ใหมันโตเปนดอกเปนผลขึ้นในวันนั้น 
นั่นลวนแตเปนตัวสมุทัย เหตุใหทุกขเกิดขึ้นมาทั้งนั้น 
ถารูอยางนี้ คิดอยางนี้ รูวามันหลงมันผิด 
รูอยางนี้แลวก็ปลอย ใหเปนเรื่องบุญวาสนาบารมีตอไป 
เราทําของเราไป ไมตองกลัววาจะนาน รอยชาติพันชาติก็ชาง 
มันจะชาติไหนก็ตาม ปฏิบัติสบาย ๆ นี่แหละ 
 

จิตตกกระแสแลวไมกลบั 

จิตถาตกกระแสแลวไมกลับ ความชั่วนิดหนอยนั้นพนแลว 
พระโสดา(โสดาบันบุคคล คือ พระอริยเจาชั้นตน) ทานวาจิตนอมไปแลว 
ทานจึงวาพวกเหลานี้จะมาสูอบายอีกไมได มาตกนรกอีกไมได 
จะตกไดอยางไร 



จิตละบาปแลว เห็นโทษในบาปแลว 
จะใหทําความชั่วทางกายวาจาอีกนั้นทําไมได 
เมื่อทําบาปไมได ทําไมจึงจะไปสูอบาย ทําไมจึงจะไปตกนรกได 
 
มันนอมเขาไปแลว เมื่อจิตนอมเขาไป มันก็รูจักหนาที่ 
รูจักการงาน รูจักปฏิปทา รูจักผอนหนกัผอนเบา 
รูจักกายของเรา รูจักจิตของเรา 
รูจักรูปของเรา รูจักนามของเรา 
สิ่งที่ควรละวาง ก็ละไปวางไปเรื่อย ๆ ไมตองสงสัย 
 
นี่เรื่องที่อาตมาไดปฏิบัติมา 
ไมใชวาจะไปทําใหมันละเอียดหลายสิ่งหลายประการ 
เอาใหละเอียดอยูในใจนี ้
ถาเห็นรูปนี้ ชอบรูปนี้เพราะอะไร ก็เอารูปนี้มาพิจารณาดูวา 
เกสาคือผม โลมาคือขน นขาคือเล็บ ทันตาคือฟน ตโจคือหนัง 
พระพุทธเจาใหเอาพวกนี้มาพิจารณา 
ย้ําเขาไป แยกออก แจกออก 
เผามันออก ลอกมันออก ทําอยูอยางนี้ เอาอยูอยางนี้ 
จนมันไมไปไหน 
มองพวกเดียวกันเชน พระเณรเวลาเดินบิณฑบาต เมื่อเห็นพระ 
เห็นคน ตองกําหนดใหเปนรางผีตายซาก ผีตายเดินไปกอนเรา 
เดินไปขางหนา เดินไปเปะ ๆ ปะ ๆ กําหนดมันเขา 
ทําความเพียรอยูอยางนั้น เจริญอยูอยางนั้น 
เห็นผูหญิงรุน ๆ นึกชอบขึ้นมา ก็กําหนดใหเปนผีเปนเปรต 
 
เปนของเนาของเหม็นไปหมดทุกคน 
ไมใหเขาใกล ใหในใจของเราเปนอยูอยางนี้ 
ถึงอยางไรมันไมอยูหรอก เพราะมันเปนของเปอยของเนาใหเรา 



เห็นแนนอน 
 
พิจารณาใหมันแน ใหเปนอยูในใจอยางนี้แลว ไปทางไหนก็ไมเสีย 
ใหทําจริง ๆ เห็นเมื่อใดก็เทากับมองเห็นซากศพ 
เห็นผูหญิงก็ซากศพ เห็นผูขายก็ซากศพ 
ตัวเราเองก็เปนซากศพดวยเหมือนกัน 
เลยมีแตของอยางนี้ทั้งนั้น 
พยายามเจริญใหมาก บําเพ็ญใหอยูในใจนี้มากขึ้นอีก 
อาตมาวามันสนุกจริง ๆ ถาเราทํา แตถาไปมัวอานตําราอยูมันยาก 
ตองทําเอาจริง ๆ ทําใหมกีรรมฐานในเรา 
 
การเรียนอภิธรรมนั่นก็ดอียู แตจะตองไมติตตํารา 
มุงเพื่อรูความจริง หาทางพนทุกขจึงจะถูกทาง 
เชน ในปจจุบันมีการสอนการเรียนวิปสสนาแบบตาง ๆ หลาย ๆ อาจารย 
อาตมาวา วิปสสนานี่มันทําไมไดงาย ๆ 
จะไปทําเอาเลยไมได 
 
ถากายวาจาไมเรียบรอยแลว ไปไมรอด 
เพราะเปนการขามมรรค 
บางคนพูดวา สมถะไมตองไปทํา ขามไปวิปสสนาเลย 
คนมักงายหรอกที่พูดเชนนั้น 
เขาวาศีลไมตองเกี่ยว ก็การรักษาศีลนี่มันยากไมใชเลน 
ถาจะขามไปเลยมันก็สบายเทานั้น 
อะไรที่ยากแลวขามไป ใคร ๆ ก็อยากขาม 
 
มีพระรูปหนึ่งบอกวาเปนนักปฏิบัติ เมือ่มาขออยูกับอาตมา ถาม 
ถึงระเบียบปฏิบัติ จึงอธิบายใหฟงวา เมื่อมาอยูกับผมจะสะสม 
เงินทองและสิ่งของไมได ผมถือตามวินัย 



ทานพูดวา ทานปฎิบัติไมยึดไมหมาย 
อาตมาบอกวา ผมไมทราบกับทาน 
ทานเลยถามวา ถาผมจะใชเงินทอง แตไมยึดไมหมายจะไดไหม 
อาตมาตอบวาได ถาทานเอาเกลือมากินดูแลวไมเค็มก็ใชได ทาน 
จะพูดเอาเฉย ๆ เพราะทานขี้เกียจรักษาของจุก ๆ จิก ๆ นี่มัน 
ยาก เมื่อเอาเกลือมากินทานไมเค็มแลวผมจึงเชื่อ ถามันไมเค็มจะ 
เอามาใหกินสักกระทอ (เขงเล็ก) ลองดู มันจะไมเค็มจริง ๆ หรือ 
เรื่องไมยึดไมหมายนี้ไมใชเรื่องพูดเอา คาดคะเนเอา ไมใช 
ถาทานพูดอยางนี้อยูกับผมไมได ทานจึงลาไป 
 
เรื่องศีล เรื่องธุดงควัตรพวกเราตองพยายามปฏิบัติ 
พวกญาติโยมก็เหมือนกันถึงปฏิบัติอยูบานก็ตาม พยายามใหมีศีลหา 
กายวาจาของเราพยายามใหเรียบรอย พยายามดี ๆ เถอะ คอยทําคอยไป 
 
การทําสมถะนี่ อยานึกวาไปทําครั้งหนึ่งสองครั้งแลว มันไมสงบก็เลยหยุด ยังไมถูก 
ตองทํางานอยูนะ ทําไมจึงนาน คิดดูสิเราปลอยมานี่กี่ป เราไมได 
ทํา มันวาไปทางโนนก็ว่ิงตามมัน มันวาไปทางนี้ก็ว่ิงตามมัน ทีนี้ 
จะหยุดใหมันอยูเทานี้ เดือนสองเดือนจะใหมันนิ่ง มันก็ยังไมพอคิด ดู เถิด 
 

อารมณ - ความคิด - ปญญา 

เรื่องการทําจิตใจ ใหเราเขาใจวาเปนเรื่องสงบในจิต สงบในอารมณ 
ทีแรกพอเกิดอารมณ ใจไมสงบ ใจวุนวาย ทําไมจึงวุนวาย 
เพราะมีตัณหา ไมอยากใหคิด ไมอยากใหมอีารมณ 
ความไมอยากนี่แหละตัวอยาก คือ วิภวตัณหา 
ยิ่งไมอยากเทาไร มันยิ่งชวนกันมา 
 
“เรา” ไมอยากมันทําไมจึงมา 



ไมอยากใหมันเปน ทําไมมันเปน 
นั่นแหละเราอยากใหมันเปน เพราะเราไมรูจักใจเจาของ 
แหม เลนอยูกับพวกนี้ กวาจะรูตัววาผิดก็นานโขอยู 
คิด ๆ ดูแลว โอ เราไปเรียกมันมามันจึงมา 
ไมอยากใหมนัเปน อยากใหมันสงบ ไมอยากใหมนัฟุงซาน 
นี่แหละความอยากทั้งแทงละ 
ชางมันเถอะ เราทําของเราไป 
เมื่อมีอารมณอะไรมา ใหพิจารณามนัไป 
เรื่องอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ทิ้งลงใสสามขุมนี่เลย 
แลวคิดไป พิจารณาไป 
เรื่องอารมณนั้น โดยมากเรามีแตเรื่องคิด คิดตามอารมณ 
เรื่องคิดกับเรื่องปญญามันคนละอยาง 
มันพาไปอยางนั้นก็คิดตามมันไป 
ถาเปนเรื่องความคิดมันไมหยุด 
แตเรื่องปญญาแลวหยุดอยู นิ่ง ไมไปไหน 
เราเปนผูรับรูไว 
เมื่ออารมณอนันี้อันนั้นมา จะเปนอยางนี้อยางนั้น เรารูไว ๆ 
เมื่อถึงที่สุดแลวก็วา เออ เรื่องเจาคิดเจานึกเจาวิตกเจาวิจาร 
มานี้ เรื่องเหลานี้มันไมเปนแกนสารทั้งหมด 
เปนเรื่องอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ทั้งสิ้น 
ตัดบทมันเลย 
ทิ้งลงใสไตรลักษณเลย ยบุไป 
ครั้นนั่งตอไปอีก มันก็เกดิขึ้นอีก เปนมาอีก 
เราก็ดูมันไป สะกดรอยมนัไป  
 

จิต - อารมณ - ผูรู 



เปรียบเหมือนกับเราเลี้ยงควาย 
หนึ่งตนขาว สองควาย สามเจาของ 
ควายจะตองกินตนขาว ตนขาวเปนของที่ควายจะกิน 
จิตของเราก็เหมือนควาย 
อารมณคือตนขาว 
ผูรูก็เหมือนเจาของ 
การปฏิบิตเปนเหมือนอยางนี้ไมผิด เปรียบเทียบดู 
เวลาเราไปเลี้ยงควาย ทําอยางไร 
ปลอยมันไป แตเราพยายามดูมันอยู 
ถามันเดินไกลตนขาว เราก็ตวาดมัน 
ควายไดยินก็จะถอยออก 
แตเราอยาเผลอนะ 
ถามันดื้อไมฟงเสียง ก็เอาไมคอนฟาดมันจริง ๆ มันจะไปไหนเสีย 
มันจะไดกินตนขาวหรือ 
แตเราอยาไปนอนหลับกลางวันก็แลวกัน 
ถาขืนนอนหลับ ตนขาวหมดแน ๆ 
เรื่องการปฏิบิตก็เชนกัน เมื่อเราดูจิตของเราอยู 
ผูรูดูจิตเจาของ 
ผูใดตามดูจิต ผูนั้นจักพนจากบวงของมาร 
จิตก็เปนจิต แลวใครจะมาดูจิตอีกเลา เดึ๋ยวก็งงกันเทานั้น 
จิตอันหนึ่ง ผูรูอันหนึ่ง รูออกมาจากจิตนั่นแหละ 
รูจิตเปนอยางไร 
สบอารมณ เปน อยางไร 
ปราศจากอารมณเปนอยางไร 
ผูที่รูอันนี้ ทานเรียกวา ผูรู ผูรูจะตามดูจิต 
ผูรูนี้จะเกิดปญญา 
จิตนั้นคือความนึกคิด ถาพบอารมณนั้นก็แวะไป 
ถาพบอารมณอีกมันก็แวะไปอีก 



เหมือนกับควายนั่นแหละ 
มันจะไปทางไหน เราก็ดูมันอยู มันจะไปไหนได 
มันจะไปใกลตนขาว ก็ตวาดมันอยู 
วาไมฟงก็ถูกไมคอนเทานั้น ทรมานมันอยูอยางนี้ 
 
จิตก็เหมือนกัน เมื่อถูกอารมณ มันจะเขาจับทันที 
เมื่อมันเขาจับ ผูรูตองสอนตองพิจารณามัน วาดีไมดี 
อธิบายเหตุผลใหมันฟง มันไปจับสิ่งอื่นอีก 
มันนึกวาเปนของนาเอา ผูรูนี้ก็สอนมันอีก 
อธิบายใหมีเหตุผล จนมันทิ้ง อยางนี้จึงสงบได 
จับอะไรมากม็ีแตของไมนาเอาทั้งนั้น มันกห็ยุดเทานั้น 
มันขี้เกียจเหมือนกัน เพราะมีแตถูกดาถูกวาเสมอ 
ทรมานมันเขา ทรมานเขาไปถึงจิต หัดมันอยูอยางนั้นแหละ 
ตั้งแตครั้งอาตมาปฏิบิตอยูในปา ก็ปฏบิิตอยางนี้ 
สอนศิษยทั้งหลายก็สอนอยางนี้ 
เพราะตองการเห็นความจริง 
 
ไมตองการเห็นในตํารา 
ตองการเห็นในใจของเจาของวา ตัวเองหลุดพนจากสิ่งที่คิดนั้น หรือยัง 
เมื่อหลุดแลวก็รูจัก เมื่อยังไมหลุดก็พิจารณาเหตุผลจนรูเรื่องของมัน 
ถารูเรื่องของมันก็หลุดเอง 
ถามีอะไรมาอีก ติดอะไรอีก ก็พิจารณาสิ่งนั้นอีก 
ไมหลุดไมไป ย้ํามันอยูตรงนี้ มันจะไปไหนเสีย 
อาตมาชอบใหเปนอยางนั้นในตัวเอง 
เพราะพระพุทธองคตรัสวา 
ปจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญูหิ วิญูชนทั้งหลายรูเฉพาะตน 
ก็ตองหาเอาจากเจาของ ใหรูจักจากตัวเองนี้เหละ 
ถาเชื่อตัวเองก็รูสึกสบาย 



เขาวาไมดีก็สบาย เขาวาดีก็สบาย 
เขาจะวาอยางไรก็สบายอยู เพราะอะไรจึงสบาย 
เพราะ รูตัว เอง 
ถาคนอื่นวาเราดี แตเราไมดี เราจะเชื่อเขาอยางนั้นหรีอ 
เราไมเชื่อเขา เราปฏิบัติของเราอยู 
คนไมเชื่อตนเอง เมื่อเขาวาดีก็ดีตามเขา ก็เปนบาไปอยางนั้น 
ถาเขาวาชั่ว เราก็ดูเรา มันไมใชหรอก 
เขาวาเราาทําผิดแตเราไมผิดดังเขาวา เขาพูดไมถูก 
ก็ไมรูจะไปโกรธเขาทําไม เพราะเขาพูดไมถูกตามความจริง 
ถาเราผิดดังเขาวา ก็ถูกดังเขาวาแลว ไมรูจะไปโกรธเขา 
ทําไม อีก 
ถาคิดไดดังนี้ รูสึกวาสบายจริง ๆ 
มันเลยไมมีอะไรผิด ลวนแตเปนธรรมทั้งหมด 
อาตมาปฏิบัติอยางนี้ ถาปฏิบัติอยางนี้มันลัดตรงจริง ๆ 
แมจะเอาธัมมะธัมโมหรืออภิธรรมมาเถียง อาตมาก็ไมเถียง 
ไมเถียงหรอก ใหแตเหตุผลเทานั้น 
ใหเขาใจเสียวา เรื่องปฏิบัตินี้พระพุทธเจาใหวางทั้งหมด 
วางอยางรูไมใชวาวางอยางไมรู 
จะวางอยางควายอยางวัวไมเอาใจใสอยางนี้ไมถูก 
วางเพราะการรูสมมติบัญญัติความไมยึด 
 
ทีแรกทานสอนวา ทําใหมาก เจริญใหมาก ยึดใหมาก 
ยึดพระพุทธ ยึดพระธรรม ยีดพระสงฆ ยืดใหมั่น 
ทานสอนอยางนี้เราก็ยึดเอาจริง ๆ ยึดไป ๆ 
คลายกับทานสอนวา อยาไปอิจฉาคนอื่น ใหทํามาหากินดวยน้ําพัก 
น้ําแรงตัวเอง มีวัวมีควายมีไรมีนาใหหาเอาจากของ ๆ เรานี่แหละ 
ไมบาปหรอก ถาไปทําของคนอื่นมันบาป ผูฟงจึงเชื่อ 
ทําเอาจากของตนเองอยางเต็มที่ 



แตมันก็ยุงยากลําบากเหมือนกัน 
ที่ยากลําบากนั้นเพราะของเราเอง 
ก็ไปบนปรับทุกขใหทานฟงอีกวา มีสิ่งของใด ๆ ก็ยุงยากเปนทุกข 
แตกอนเขาใจวายุงยากเพราะแยงสิ่งของคนอื่น 
ทานจึงแนะใหทําของ ๆ ตน นึกวาจะสบาย 
ครั้นทําแลวก็ยังยุงยากอยู เมี่อเห็นความยุงยากแลว 
ทานจึงเทศนอยางใหมใหฟงอีกวามันก็ตองเปนอยางนี้ 
ถาไปยึดไปหมาย มันก็เปนอยางนี้ไมวาของใครทั้งนั้น 
 
ไฟอยูบานเขา ไปจับมันก็รอน 
ไฟอยูบานเรา ไปจับมันก็รอนอยูอยางนั้น 
ทานก็พูดตามเรา เพราะทานสอนคนบา 
การรักษาคนบาก็ตองทําอยางนั้น 
พอขชอคไฟไดทานก็ชอค เมื่อกอนยังอยูต่ําเกินไป เลยไมทันรูจัก 
เรื่องอธิบายของพระพุทธเจาทานสอนเราตางหาก 
หมดเรื่องของทาน มาติดเรื่องของเรา 
ถึงจะเปนอยางไรก็ตาม เอาอุบายทั้งหลายเหลานี้มาสอนเรา 
เรื่องปฏิบัตินี่ อาตมาพยายามคนคิดเหลือเกิน 
เอาชีวิตเปนเดิมพัน 
เพราะเชื่อตามที่พระพุทธเจาตรัสวา มรรค ผล นิพพาน มีอยู 
มันมีอยูดังพระองคตรัสสอน 
แตวาสิ่งเหลานั้นเกิดจากการปฏิบัติดี 
เกิดจากการทรมาน 
กลาหาญ กลาฝก กลาหัด กลาคิด กลาแปลง กลาทาํ 
 

ขอปฏิบัติมีแตเรื่องฝนใจ 



การทํานั้นทําอยางไร ทานใหฝนใจตัวเอง 
ใจเราคิดไปทางนี้ ทานใหไปทางโนน 
ใจเราคิดไปทางโนน ทานใหมาทางนี้ 
ทําไมทานจึงฝนใจ เพราะใจถูกกิเลสเขาพอกมาเต็มที่แลว 
มันยังไมไดฝกหัดดัดแปลง พระองคจึงไมใหเชื่อ 
มันยังไมเปนศีลยังไมเปนธรรม 
เพราะใจมันยังไมแจงไมขาว จะไปเชื่อมันอยางไรได 
ทานจึงมิใหเชื่อ เพราะใจเปนกิเลส 
ทีแรกมันเปนลูกนองกิเลส อยูนาน ๆ ไปกลายเปนกิเลส 
ทานเลยบอกวาอยาเชื่อใจ 
 
ดูเถิดขอปฏิบัติมีแตเรื่องฝนใจทั้งนั้น ฝนใจก็เดือดรอน 
พอเดือดรอนก็บนวา แหม ลําบากเหลือเกิน ทําไมใด 
แตพระองคไมนึกอยางนั้น ทรงนึกวา ถาเดือดรอนนั้นถูกแลว แต 
เราเขาใจวาไมถูก เปนเสียอยางนี้มันจึงลําบาก 
เมื่อเริ่มทํา มันเดือดรอน เราก็นึกวาไมถูกทาง 
คนเราอยากมีความสุข มันจะถูกหรือไมถูกไมรู 
เมื่อขัดกับกิเลสตัณหา ก็เลยเปนทุกขเดือดรอน ก็หยุดทํา 
เพราะเขาใจวาไมถูกทาง 
แตพระองคตรัสวาถูกแลว 
ถูกกิเลสแลว กิเลสมันเรารอน 
แตเรานึกวาเราเรารอน 
 
พระพุทธเจาวากิเลสเรารอน เราทั้งหลายเปนอยางนี้มันจึงยาก 
เราไมพิจารณา โดยมากมักเปนไปตามกามสุขัลลิกานุโยค 
อัตตกิลมถานุโยค มันติดอยูนี่ 
อยากทําตามใจของเรา อนัไหนชอบกท็ํา อยากทําตามใจ 
ใหนั่งสบาย นอนสบาย จะทําอะไรก็อยากสบาย 



นี่กามสุขัลลกิานุโยค ติดสุข 
มันจะไปไดอยางไร ถาหากเอากาม 
ความสบายไมไดแลว ความสุขไมใดแลว ก็ใมพอใจ โกรธขึ้นมา 
ก็เปนทุกข เปนโทสธรรม นี่เปนอัตตกิลมถานุโยค ซึ่งไมใชหน 
ทางของผูสงบ ไมใชหนทางของผูระงับ 
 
กามสุขัลลิกานุโยค อัตตกิลมถานุโยค 
ทางสองเสนนี้พระพุทธเจาไมใหเดิน 
ความสุขพระองคใหรับทราบไว 
ความโกรธ ความเกลียด ความไมพอใจ 
ก็ไมใชทางที่พระพุทธเจาเดิน 
ไมใชทางของสมณะ เปนทางที่ชาวบานเดินอยู 
พระ ผูสงบแลวไมเดินอยางนั้น 
เดินไปตรงกลาง สัมมาปฏิปทานี่ 
กามสุขัลลิกายุโยคอยูทางซาย อัตตกิลมถานุโยคอยูทางขวา 
ดังนั้นถาจะบวชปฏิบัติตองเดินทางสายกลางนี้ 
 
เราจะไมเอาใจใสความสุขความทกข จะวางมัน 
แตรูสึกวามันเตะเรา เดี๋ยวไอนี่เตะทางนี้ ไอนั้นเตะทางนั้น 
เหมือนกับลูกโปงลาง มนัฟดเราาทั้งสองขางใสกนั 
มีสองอยางนี้แหละเตะเราอยู 
ดังนั้น พระองคเทศนครั้งแรกจึงทรงยกทางที่สุดทั้งสอง ทั้งสุข 
และทุกขขึ้นแสดง เพราะมันติดอยูนี่ 
 
ความอยากไดสุข เตะทางนี้บาง 
ความทุกขไมพอใจ เตะทางโนนบาง 
สองอยางเทานั้น เลนงานเราตลอดกาล 
 



การเดินทางสายกลาง 

การเดินทางสายกลาง เราจะวางสุข เราจะวางทุกข 
สัมมาปฏิปทา ตองเดินสายกลาง 
เมื่อความอยากไดสุขมากระทบ ถาไมไดสุขมันก็ทุกขเทานั้น 
จะเดินกลาง ๆ ตามทางพระพุทธเจาเดินนั้นลําบาก 
มันมีสองอยางคือ ดีกับรายเทานั้น 
ถาไปเชื่อพวกนี้ก็ตองเปนอยางนี้ 
 
ถาใกรธขึ้นมาก็ควาหาทอนไมเลย ไมตองอดทน 
ถาดีก็ลูบตั้งแตศีรษะจดปลายเทา 
 
นั่นใชแลว ทางสองขาง มันไมไปกลาง ๆ สกัท ี
พระพุทธเจาทานไมใหทําอยางนั้น 
ทานใหคอย ๆ วางมันไป 
ทางสายนี้คือสัมมาปฏิปทา 
ทางเดินออกจากภพจากชาติ 
ทางไมมีภพไมมีชาติ 
ไมมีสุข ไมมีทุกข ไมมีดี ไมมีชั่ว 
 
มนุษยทั้งหลายที่ตองการภพ 
ถาตกลงมาก็ถึงสุขนี่ 
มันมองไมเหน็ตรงกลาง ผานเลยลงมานี่ 
ถาไมไดตามความพอใจก็เลยมานี่ 
ขามตรงกลางไปเรื่อย 
ที่พระอยูเรามองไมเห็นสักที 
วิงไปวิ่งมาอยูนี่แหละ 
ไมอยูตรงที่ไมมีภพไมมีชาติ 



เราไมชอบจึงไมอยู 
บางทีก็เลยลงมาขางลาง ถูกสุนัขกัด 
ปนขึ้นไปขางบนก็ถูกอีแรงอีกาปากเหล็กมาจิกกระบาล 
ก็เลยตกนรกอยูใมหยุดไมยั้งเทานั้น นี่แหละภพ 
 
อันที่วาไมมีภพไมมีชาติ มนุษยทั้งหลายไมเห็น 
จิตของมนุษยมองไมเห็น จึงขามไปขามมาอยูอยางนั้น 
สัมมาปฏิปทาคือทางสายกลางที่พระพุทธเจาเดินพนภพพน 
ชาติ เปนอัพยากตธรรม 
จิตนี้วาง นี่เปนทางของสมณะ 
ถาใครไมเดิน เกิดเปนสมณะไมใด 
ความสงบเกิดไมใด 
ทําไมจึงสงบไมได 
เพราะมันเปนภพเปนชาติเกิดตายอยูนั่นเอง 
แตทางนี้ไมเกิดไมตาย ไมต่ําไมสูง ไมสุขไมทุกข ไมดีไมชั่ว 
กับ ใคร 
ทางนี้เปนทางตรง เปนทางสงบระงับ 
สงบจากความสุขความทุกข ความดีใจเสียใจ 
นี้คือลักษณะปฏิบัติ 
ถาใจเราเปนอยางนี้แลว หยุดได หยุดถามไดแลว 
ไมตองไปถามใคร 
 
นี่แหละ พระพุทธเจาจึงตรัสวา ปจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญูหิ 
ไมตองถามใคร รูเฉพาะตนแนนอนอยางนั้น 
ถูกตามที่พระองคทรงสอนไว 
อาตมาเลาประวัติยอ ๆ ที่เคยทําเคยปฏิบัติมา 
ไมไดรูมาก ไมใดเรียนมาก 
เรียนจากจิตใจตนเองตามธรรมชาตินี้ โดยทดลองทําดู 



เมื่อมันชอบขึ้นมาก็ไปตามมัน 
มันจะพาไปไหน มีแตมันลากเราไปหาความทุกขโนน 
เราปฏิบัติดูตัวเองจึงคอยรูจัก 
คอยรูขื้น เห็นขึ้นไปเอง ใหเราพากันตั้งอกตั้งใจทํา 
 
ถาอยากปฏิบัติ ใหทานมหาพยายาม อยาคิดใหมาก 
ถาจะนั่งสมาธิ แลวอยากใหมันเปนอยางนั้นเปนอยางนี้ หยุดดีกวา 
เวลานั่งสงบจะนึกวาใชอันนั้นไหม ใชอันนี้ไหม 
หยุด เอาความรูปริยัติ สหบีใสหอไวเสีย อยาเอามาพูด 
ไมใชความรูพวกนั้นจะเขามาอยูนี่หรอก มันพวกใหม 
เวลาเปนขื้นมา มันไมเปนอยางนั้น 
เหมือนกับเราเขียนตัวหนังสือวา “ความโลภ”  
เวลามันเกิด ใจมันไมเหมือนตัวหนังสือ 
เวลาโกรธก็เหมือนกัน เขียนใสกระดานดําเปนอยางหนึ่ง มันเปน 
ตัวอักษร เวลามันเกิดในใจอานอะไรไมทันหรอก 
มันเปนขึ้นมาที่ใจเลย สําคัญนัก สําคัญมาก 
ปริยัติเขียนไวก็ถูกอยู แตตอง โอปนยิโก 
ใหเปนคนนอม ถาไมนอมก็ไมรูจักจรงิ ๆ มันไมเหน็ 
 
อาตมาก็เหมือนกัน ไมไดศึกษาเลาเรียนมาก เคยสอบปริยัติธรรม 
มีโอกาสไดไปฟงครูบาอาจารยเทศนใหฟง จนจะเกิดความประมาท 
ฟงเทศนใมเปน 
พวกพระกรรมูฐานพระธุดงคนี่ไมรูพูดอยางไร พูดเหมือนกับมีตัวมี 
ตนจริง ๆ จะไลเอาจริง ๆ 
ตอมาคอยทําไป ปฏิบัติไป ๆ จึงเห็นความจริงตามที่ทานสอนทาน 
เทศน ให ฟง 
ก็รูเปนเห็นตาม มันเปนอยูในใจของเรานี่เอง 
ตอไปนาน ๆ จึงรูวา มันก็ลวนแตทานเห็นมาแลว ทานเอามา 



พูดใหฟง 
ไมใชวาทานพูดตามตํารา ทานพูดตามความรูความเห็นจากใจใหฟง 
เราเดินตามก็ไปพบที่ทานพูดไวหมดทุกอยาง 
จึงนึกวามันถูกแลวนี ่
จะอยางไหนอีก เอาเทานี้แหละ อาตมาจึงปฏิบัติตอไป 
 
การปฏิบัตินั้นใหพยายามทํา 
มันจะสงบหรือไมสงบกช็าง ปลอยไวกอน 
เอาเรื่องเราปฏิบัติเปนเรื่องแรก 
เอาเรื่องเราไดสรางเหตุนี้แหละ 
ถาทําแลว ผลจะเปนอยางไรก็ได 
เราทําไดแลว อยากลัววาจะไมไดผล 
มันไมสงบ เราก็ไดทํา 
 
ทีนี้ถาเราไมทํา ใครเลาจะได ใครเลาจะเห็น 
คนหานั่นแหละจะเห็น คนกินนี่แหละจะอิ่ม 
ของแตละสิ่งแตละอยางมันโกหกเราอยู สิบครั้งใหมันรูก็ยังดีอยู 
คนเกามาโกหกเรื่องเกา ถารูจักก็ดีอยู 
มันนานเหลีอเกินกวาจะรู 
มันพยายามมาหลอกลวงเราอยูนี่ 
 
ดังนั้น ถาจะปฏิบัติแลว ใหตั้งศีล สมาธิ ปญญา ไวในใจเรา 
ใหนึกถึง พระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ 
เลิกสิ่งทั้งหลายทั้งปวงออกเสีย 
การกระทําของเรานี้เองเปนเหตุ เกิดขึ้นในภพในชาติหนึ่งจริง ๆ 
ใหเปนคนซื่อสัตย กระทําไปเถอะ 
 



หลวงพอสอนวิธีปฏิบัติ 

การปฏิบัตินั้นแมจะนั่งเกาอี้อยู ก็ตามกําหนดได 
เบื้องแรกไมตองกําหนดมาก 
 
กําหนดลมหายใจเขาออก หรือจะวา พุทโธ ธัมโม สังโฆ ก็ได 
แลวกําหนดลมหายใจเขาออก 
เมื่อกําหนด ใหมีความตั้งใจไววา การกําหนดลมนี้จะไมบังคับ 
ถาเราจะลําบากกับลมหายใจแลวยังไมถูก 
ดูเหมือนกับลมหายใจสั้นไป ยาวไป คอยไป แรงไป 
เดินลมไมถูก ไมสบาย 
 
แตเมื่อใดลมออกก็สบาย ลมเขาก็สบาย 
จิตของเรารูจักลมเขา รูจกัลมออก นัน่ แมนแลว ถูกแลว 
ถาไมแมนมันยังหลง 
ถายังหลงก็หยุด กําหนดใหม 
 
เวลากําหนด จิตอยากเปนนั่นเปนนี่ หรือเกิดแสงสวาง เปน 
ปราสาทราชวังขึ้นมากไมตองกลัว 
ใหรูจักมัน ใหทําเรื่อยไป 
บางครั้งทําไป ๆ ลมหมดก็มี หมดจริง ๆ ก็จะกลัวอีก 
ไมตองกลัว มันหมดแตความคิดของเราเทานั้น 
เรื่องความละเอียดยังอยู ไมหมด 
ถึงกาลสมัยแลว มันฟนกลับขื้นมาของมันเอง 
ใหใจสงบไปอยางนี้เสียกอน นั่งอยูที่ไหนก็ตาม 
นั่งเกาอี้ นั่งรถ นั่งเรือก็ตาม ถากําหนดเมื่อใดใหมันเขาเลย 
ขึ้นรถไฟพอนั่งลงใหมันเขาเลย อยูที่ไหนนั่งไดทั้งนั้น 
ถาขนาดนี้รูจักแลวู รูสึกทางบางเเลว 



จึงมาพิจารณาอารมณ 
ใชจิตที่สงบนั่นพิจารณาอารมณ 
รูปบาง เสียงบาง กลิ่นบาง รสบาง โผฏฐัพพะบาง ธรรมารมณ 
บางที่เกิดขึ้น ใหมาพิจารณา 
ชอบหรือไมชอบตาง ๆ นานา ใหเปนผูรับทราบไว 
อยาเขาไปหมายในอารมณนั้น 
ถาดีก็รูวาดี ถาไมดีก็ใหรูวาไมดี 
อันนี้เปนขอสมมติบัญญตัิ 
 
ถาจะดีจะชั่วก็เปนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาทั้งนั้น 
เปนของไมแนนอน ไมควรยึดมั่นถือมั่น 
อานคาถานี้ไวดวย ถาทําไดอยางนี้เรื่อย ๆ ไป ปญญาจะเกิดเอง 
อารมณนั้นเปนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ทิ้งใสสามขุมนี้ 
นี้เปนแกนของวิปสสนา 
ทิ้งใลอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ดี ชั่ว ราย อะไรก็ทิ้งมันใส 
 
ไมนานเราก็จะเกิดความรูความเห็นขึน้มาในอนิจจัง ทุกขัง 
อนัตตา 
เกิดปญญาออน ๆ ขึ้นมา นั่นแหละเรื่องภาวนา 
ใหพยายามทําเรื่อย ๆ 
ศีลหานี้ถือมาหลายปแลวมิใชหรือ เริม่ภาวนาเสีย ใหรูความจริง 
เพื่อละ เพื่อถอน เพื่อความสงบ 
 
พูดถึงการสนทนาแลว อาตมาสนทนาไมคอยเปน 
มันพูดยากอยู 
ถาใครอยากรูจัก ตองอยูดวยกัน อยูไปนาน ๆ กร็ูจักหรอก 
อาตมาเคยไปเที่ยวธุดงคเหมือนกัน อาตมาไมเทศน ไปฟงครูบา 
อาจารยรูปนั้นรูปนี้เทศน มิใชวาไปเทศนใหทานฟง ทานพูดก็ฟง 



ฟงเอา พระเล็กพระนอยเทศนก็ฟง เราจะฟงก็ฟง ไมคอยสนทนา 
ไมรูจะสนทนาอะไร 
ที่จะเอาก็เอาตรงที่ละที่วางนั่นเอง 
ทําเพื่อมาละมาวาง 
ไมตองไปเรียนใหมาก แกไปทุกวัน ๆ 
วันหนึ่ง ๆ ไปตะปบแตแสงอยูนั่น ไมถูกตัวสักที  
 
 

เรื่องศีลทานพยายามรักษาใหแนนอน 

การปฏิบัติธรรมแมจะมีหลายแบบ อาตมาไมติ 
ถารูจักความหมาย ไมใชวาจะผิด 
แตถาเปนนักปฏิบัติแลว ไมคอยรักษาวนิัย อาตมาวาจะไป 
ไมรอด 
เพราะมันขามมรรค ขามศีล สมาธ ิปญญา 
บางทานพูดวาอยาไปติดสมถะ อยาไปเอาสมถะ ผานไปวิปสสนาเลย 
อาตมาเห็นวาถาผานไปเอาวิปสสนาเลย มันจะไปไมรอด 
วิธีปฏิบัติของทานอาจารยเสาร ทานอาจารยมั่น ทานอาจารยทองรัตน  
ทานเจาคุณอุบาลี นี่หลักนี้อยาทิ้ง แนนอนจริง ๆ 
ถาทําตามทาน ถาปฏิบัติตามทาน เห็นตัวเองจริง ๆ 
 
ทานอาจารยเหลานี้ เรื่องศีลทานพยายามรักษาใหแนนอน 
ทานไมขาม 
การเคารพครูบาอาจารย การเคารพขอวัตรปฏิบัตินั้น 
ถาครูบาอาจารยบอกใหทําก็ทํา 
ถาทานวาผิด ใหหยุด ก็หยุด 
ชื่อวาทําเอาจริง ๆ จัง ๆ ใหเห็นใหเปนขึ้นในใจ 
ทานอาจารยบอกอยางนี้ 



 
ดังนั้น พวกลูกศิษยทั้งหลาย จึงมีความเคารพยําเกรงในครูบา- 
อาจารยมาก เพราะเห็นตามรอยของทาน 
 
ลองทําดูสิ ทําดังที่อาตมาพูด ถาเราทํามันก็เห็นก็เปน 
ทําไมจะไมเปน เพราะเปนคนทําคนหา 
อาตมาวากิเลสมันไมอยูหรอก ถาทําถูกเรื่องของมัน 
เปนผูละ พูดจานอย มักนอย 
เปนคนละทิฏฐิมานะทั้งหลายทั้งปวง 
คนพูดผิดก็ฟงได คนพูดถูกก็ฟงไดหมด 
พิจารณาตัวเองอยูอยางนี้ อาตมาวาเปนไปไดทีเดียวถาพยายาม 
แตวาไมคอยมีนักปริยัติทีม่าปฏิบัติ ยังมีนอยอยู คิดเสียดาย 
เพื่อน ๆ ทั้งหลาย เคยแนะนําใหมาพิจารณาอยู 
 
ทานมหามานี่ก็ดีแลว เปนกําลังอันหนึ่ง แถวบานเรา บานไผใหญ 
หนองสัก หนองขุน บานโพนขาว ลวนแตเปนบานสํานักเรียนทั้งนั้น 
เรียนแตของที่มันตอกัน ไมตัตสักที เรียนแตสันตติ 
เรียนสนธิตอกันไป 
ถาเราหยุดได เรามีหลักวิจัยอยางนี้ ดีจริง ๆ 
ตนไมไปทางไหนหรอก มันไปอยางที่เราเรียนนั่นแหละ 
แตถาไมปฏิบัติ ผูเรียนไมคอยรู 
ถาปฏิบัติแลวก็รูซึ้ง 
สิ่งที่เราเคยเรียนมา แจงออก ชัดออก 
เริ่มปฏิบัติเสีย ใหเขาใจอยางนี้ 
 
พยายามมาอยูตามปาที่กุฏิเล็ก ๆ นี้ 
มาฝกมาทดลองดูบาง ดีกวาเราไปเรียนปริยัติอยางเดียว 
ใหพูดอยูคนเดียว 



 

ดูจิตดูใจเรา 

ดูจิตดูใจเรา 
คลาย ๆ กับวา จิตมันวางเปนปกติจิต 
ถามันเคลื่อนออกจากปกติ 
เชน มันคิดมันนึกตาง ๆ นั่นเปนสังขาร 
สังขารนี้มันจะปรุงเราตอไป ระวังใหดี ใหรูมันไว 
ถามันเคลื่อนออกจากปกติแลว ไมเปนสัมมาปฏิปทาหรอก 
มันจะกาวไปเปนกามสุขัลลิกานุใยค อัตตกิลมถานุโยค 
ของพวกนี้มันปรุง นั่นแหละ เปนจิตตสังขาร 
ถามันดีก็ดี ถามันชั่วก็ชั่ว มันเกิดกับจิตของเรา 
 
อาตมาวาถาไดจองดูมันอยูอยางนี้ รูสึกวาสนุก 
ถาจะพูดเรื่องนี้อยูอยางเดียวแลวสนุกอยูตลอดวัน 
 
เมื่อรูจักเรื่องสาระของจิต ก็เห็นมีอาการอยางนี้ 
เพราะกิเลสมันอบรมจิตอยู 
อาตมาเห็นวาจิตนี้เหมือนกับจุดจุดเดียวเทานั้น 
อันที่เรียกวาเจตสิกนั่นเปนแขก แขกมาพักอยูตรงนี้ 
คนนั้นมาเยี่ยมเราบาง คนโนนมาเยี่ยมเราบาง มาพักอยูตรงนี้ 
เราจึงเรียกพวกนั้น ที่ออกจากจิตของเรามา เปนเจตสิกหมด 
 
ทีนี้เรามาทําจิตของเราใหเปนผูรู ตื่นอยู 
คอยรักษาจิตของเราอยู 
ถาแขกมาเมื่อไร โบกมือหาม 
มันจะมานั่งที่ไหน มีที่นั่งที่เดียวเทานั้น 
เราก็พยายามรับแขกอยูตรงนี้ตลอดวัน 



นี่คือพุทโธ ตัวต้ังมั่นอยูนี่ 
ทําความรูนี้ไว จะไดรักษาจิต 
เรานั่งอยูตรงนี้แลวแขกที่เคยมาเยี่ยมเราตั้งแตเราเกิดตัวเล็ก ๆ โนน 
มาทีไรมาที่นี่หมด เราจึงรูจักมันหมด 
เลยพุทโธอยูคนเดียว 
 
พูดถึงอาคันตุกะ แขกที่จรมาปรุงมาแตงตาง ๆ นานา ใหเรา 
เปนไปตามเรื่องของมัน อาการของจติที่เปนไปตามเรื่องของ 
มัน นี่แหละเรียกวา เจตสิก 
มันจะเปนอะไร จะไปไหนก็ชางมัน 
ใหเรารูจักอาคันตุกะที่มาพัก 
ที่รับแขกมีเกาอี้ตัวเดียวเทานั้นเอง เราเอาผูหนึ่งไปนั่งไวแลว มันก็ 
ไมมีที่นั่ง  
มันมาที่นี่ มันก็จะมาพูดกับเรา ครั้งนี้ไมไดนั่ง ครั้งตอไปก็จะมาอีก 
มาเมี่อไรก็พบแตผูนี้นั่งอยูใมหนีสักท ีมันจะทนมากี่ครั้ง 
เพียงพูดกันอยูที่นั่น เราก็จะรูจักหมดทุกคน 
พวกที่ตั้งแตเรารูเดียงสาโนน มันจะมาเยี่ยมเราหมดนั่นแหละ 
เพียง เทานี้ 
 
อาตมาวาธรรมนั้นดูตรงนี้ก็เห็นไปหมด 
ไดพูด ไดดู ไดพิจารณาอยูคนเดียว 
พูดธรรมะก็อยางนี้แหละ อาตมาพูดอยางอื่นไมเปน 
พูดก็พูดไปอยางนี้ ทํานองนี้ นี่ก็เปนแตเพียงพูดใหฟงเทานั้น 
 
ทีนี้ใหไปทําดู ถาไปทํามันจะเปนอยางนั้น ๆ มีหนทางบอก 
ถามันเปนอยางนั้นใหทําอยางนั้น ก็ไปทําดูอีก 
ถาไปทําดูอีก มันเปนอีกอยางหนึ่ง ก็ตองแก 
โนนแหละจึงจะมีที่บอก ในเมื่อเดินสายเดียวกัน 



มันตองเปนในจิตทานมหาแนนอน 
ถาไมเปนอยางนั้น มันตองเกิดขัดของ 
 
ขัดของก็ตองจี้จุด 
เมื่อพูดตรงนี้มันไปถูกจิตทานมหา มันก็รูจักแก 
ถามันติดอีก ทานผูแนะนําก็จะบอก เพราะตรงนี้ทานก็เคยติดมา 
แลว ก็ตองแกอยางนั้น มันรูเรื่องกัน ก็พูดกันได 
 

ไดยินเปนอยางหนึ่ง เสียงเปนอยางหนึ่ง 

เชนเดียวกับอารมณคือเสียง ไดยินเปนอยางหนึ่ง เสียงเปน 
อยางหนึ่ง เรารับทราบไวไมมีอะไร 
เราอาศัยธรรมชาติอยางนี้แหละมาพิจารณาหาความจริง จนใจ 
มันแยกของมันเอง พูดงาย ๆ ก็คือ มันไมเอาใจใสเอง มันจึง 
เปนอยางนั้นได 
เมื่อหูไดยินเสียง ดูจิตของเรา 
มันพัวพันไปตามไหม มนัรําคาญไหม 
เทานี้เราก็รู ไดยินอยูแตไมรําคาญ 
 
ฉันอยูที่นี่ เอากันใกล ๆ มิไดไกล 
เราจะหนีจากเสียงนั้น หนีไมไดหรอก 
ตองหนีวิธีนี้จึงจะหนีได 
โดยเราฝกจิตของเราจนมั่นอยูในสิ่งนี้ วางสิ่งเหลานั้น 
สิ่งที่วางแลวนั้นก็ยังไดยินอยู 
ไดยนอยูแตก็วางอยู เพราะสิ่งเหลานั้นถูกวางแลว 
 
มิใชจะไปบังคับใหมันแยก 



มันแยกเองโดยอัตโนมัติ เพราะการละ การวาง 
จะอยากใหมันไปตามเสียงนั้นมันก็ใมไป 
 
เมื่อเรารูถึงรูป เสียง กลิ่น รส ทั้งหลายเหลานี้ตามเปนจริงแลว 
เห็นชัดอยูในดวงจิตของเราวา สิ่งเหลานี้ลวนแตเปนสามัญลักษณะ 
คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา หมดทั้งนั้น 
เมื่อไดยินครั้งใด ก็เปนสามัญลักษณะอยูในใจ 
เวลาอารมณทั้งหลายมากระทบ ไดยิน ก็เหมือนไมไดยินนั้น 
ไมใชจิตของเราจะไมมีการงาน 
 
สติกับจิตพัวพันคุมครองกันอยูตลอดกาลตลอดเวลา 
ถาทานมหาทําจิตใหถึงอันนี้แลว วาจะเดินไปทางไหน มันก ็
คนควาอยูนี่ เปนธรรมวิจยั หลักของโพชฌงค เทานั้นเอง 
มันหมุนเวียนพูดกับตัวเอง แก ปลดเวทนา สัญญา 
สังขาร วิญญาณ 
ไมมีอะไรมาใกลมันได มนัมีงานทําของมันเอง 
 

การนอน 

นี่เรื่องอัตโนมัติของจิตที่เปนอยู ไมไดแตงมัน หัดเบึ้องแรกมันเปน 
เลย ถาเราทําอยูอยางนี้ ทานมหาจะมีอาการอยางหนึ่งแปลกขึ้น 
มา คือ เวลาไปนอน ตั้งใจวาจะนอน เคยนอนละเมอ กัดฟน หรือ 
นอนดิ้นนอนขวาง ถาคิดเปนอยางนี้แลว สิ่งเหลานั้นฉิบหายหมด 
ถึงจะหลับสนิทตี่นขึ้นมาแลว มีอาการคลายกับไมไดนอน 
เหมือนไมไดหลับ แตไมงวง 
 
เมื่อกอนเราเคยนอนกรน ถาเราทําจิตใจใหตื่นแลวไมกรนหรอก 
จะกรนอยางไรคนไมไดนอน กายมันไประงับเฉย ๆ 



ตัวนี้ตื่นอยูตลอดทั้งวันทั้งคืน ตื่นอยูทุกกาลเวลา 
คือ พุทโธ ผูรู ผูตื่น ผูเบิกบาน ผูแจง ผูสวาง 
ตัวนี้ไมไดนอน มันเปนของมันอยู ไมรูสึกงวง 
ถาเราทําจิตของเราอยางนี้ ไมนอนตลอต 2- 3 วัน 
บางทีมันงวง รางกายมันเพลีย 
พองวงเรามานั่งกําหนดเขาสมาธิทันทีสัก 5 นาที หรือ 10 นาที 
แลวลืมตาขึน้ จะรูสึกเทากับไดนอนตลอดคืนตลอดวัน 
 
เรื่องการนอนหลับนี ่ถาไมคิดถึงสังขารแลวไมเปนไร 
แตวาเอาแตพอควร 
เมื่อนึกถึงสภาวะของสังขารความเปนไปแลว ใหตามเรื่องของมัน 
ถามันถึงตรงนั้นแลว ไมตองนําไปบอกหรอก มันบอกเอง 
มันจะมีผูจ้ีผูจด 
ถึงขี้เกียจก็มีผูบอกใหเราขยันอยูเสมอ อยูใมไดหรอก 
ถาถึงจุดมันจะเปนของมันเอง 
ดูเอาสิ อบรมมานานแลว อบรมตัวเองดู  
 

กายวิเ วก 

แตวาเบื้องแรกกายวิเวกสําคัญนะ เมื่อเรามาอยูกายวิเวกแลว 
จะนึกถึงคําพระสารีบุตรเทศนไว เกี่ยวกับ กายวิเวก จิตวิเวก 
อุปธิวิเวก 
 
กายวิเวกเปนเหตุใหเกิดจิตวิเวก 
จิตวิเวกเปนเหตุเกิดอุปธิวิเวก 
แตบางคนพูดวาไมสําคัญหรอก ถาใจเราสงบแลวอยูที่ไหนก็ได 
จริงอยู แตเบื้องแรกใหเห็นวา กายวิเวกเปนที่หนึ่ง ใหคิดอยางนี้ 
วันนี้หรือวันไหนก็ตาม ทานมหาเขาไปนั่งอยูในปาไกล ๆ บาน 



ลองดู ใหอยูคนเดียว หรือทานมหาจะไปอยูที่ยอดเขายอดหนึ่ง ซึ่ง 
เปนที่หวาดสะดุง ใหอยูคนเดียวนะ เอาใหสนุกตลอดคืน แลวจึง 
จะรูจักวามันเปนอยางไร 
 
เรื่องกายวิเวกนี่ แมเมื่อกอนอาตมาเองก็นึกวาไมสําคัญเทาไร 
คิดเอา แตเวลาไปทําดูแลวจึงนึกถึงคําสอนของพระพุทธเจา 
พระองคสอนใหไปหากายวิเวกเปนเบื้องแรก เปนเหตุใหจิตวิเวก 
ถาจิตวิเวกก็เปนเหตุเกิดอุปธิวิเวก เชน เรายังครองเรือน กาย 
วิเวกเปนอยางไร พอกลับถึงบานเทานั้นตองวุนวายยุงเหยิง 
เพราะกายไมวิเวก ถาออกจากบานมาสูสถานที่วิเวกก็เปนไปอีก 
แบบหนึ่ง 
 
ฉะนั้นตองเขาใจวา เบื้องแรกนี้กายวิเวกเปนของสําคัญ 
เมื่อไดกายวิเวกแลวก็ไดธรรม 
เมื่อไดธรรมแลวใหมีครูบาอาจารยเทศนใหฟง 
คอยแนะนําตรงที่เราเขาใจผิด 
เพราะที่เราเขาใจผิดนั่น มันเหมือนกับเราเขาใจถูกนี่เอง 
ตรงที่เราเขาใจผิด แตนึกวาเขาใจถูก 
ถาไดทานมาพูดใหฟงจึงเขาใจวาผิด 
ที่ทานวาผิดก็ตรงที่เรานึกวาถูกนั่นแหละ 
อันนี้มันซอนความคิดของเราอยู 
 
ตามที่ไดทราบขาววามีพระนักปริยัติบางรูปทานคนควาตามตํารา 
เพราะไดเรียนมามาก 
อาตมาวาทดลองดูเถอะ การวางแบบ วางตําราทํานี่ 
ถึงเวลาเรียน เรียนตามแบบ แตเวลารบ รบนอกแบบ 
ไปรบตามแบบมันสูขาศกึไมไหว 
ถาเอากันจริงจังแลวตองรบนอกแบบ เรื่องมันเปนอยางนั้น 



ตํารานั้นทานทําไวพอเปนตัวอยางเทานั้น บางทีอาจทําใหเสียสติ 
ก็ได เพราะพูดไปตามสัญญา สังขาร 
ทานไมเขาใจวาสังขารมันปรุงแตงทั้งนั้น 
เดี๋ยวนี้ลงไปพี้นบาดาลโนน ไปพบปะพญานาค เวลาขื้นมาก็พูด 
กับพญานาค พูดภาษาพญานาค พวกเราฟง มันไมใชภาษาพวก 
เรา มันก็เปนบาเทานั้นเอง 
 
ครูบาอาจารยทานไมใหทําอยางนั้น เรานึกวาจะดิบจะดีมันไมใช 
อยางนั้น 
ที่ทานพาทํานี้ มีแตสวนละสวนถอนเรื่องทิฏฐิมานะเรื่องเนี้อเรื่อง 
ตัวทั้งนั้น 
อาตมาวาการปฏิบัตินี้ก็ยากอยู 
ถึงอยางไรก็อยาท้ิง อยาท้ิงครูทิ้งอาจารย 
เรื่องจิตเรื่องสมาธินี่ หลงมากจริง ๆ 
เพราะสิ่งที่ไมควรจะเปนได แตมันเปนขึ้นมาได 
เราจะวาอยางไร 
 
อาตมาก็ระวังตัวเองเสมอ 
เมี่อคราวออกปฏิบัติในระยะ 2 - 3 พรรษาแรก ยังเชื่อตัวเองไมได 
แตพอไดผานไปมากแลว 
เชื่อวาระจิตตัวเองแลว ไมเปนอะไรหรอก 
ถึงจะมีปรากฏการณอยางไรใหมันเปนมา 
ถารูเรื่องอยางนี้ สิ่งเหลานี้ก็ระงับไป 
มีแตเรื่องจะพิจารณา 
ตอไป ก็สบาย 
 

การนั่งสมาธิ สิ่งที่ไมนาคิดก็ผิดได 



ทานมหายังไมไดทําดู เคยนั่งสมาธิแลวใชไหม การนั่งสมาธินี่ 
สิ่งที่ไมนาคิดก็ผิดได 
เชน เวลานั่งเราตั้งใจวา “เอาละ จะเอาใหมันแน ๆ ดทูี”  
เปลา ! วันนี้ไมไดเรื่องเลย แตคนเราชอบทําอยางนั้น 
 
อาตมาเคยสังเกต มันเปนของมันเอง เชน 
บางคืนพอเริ่มนั่งก็นึกวา เอาละวันนี้อยางนอยตีหนึ่งจึงจะลุก 
คิดยางนื้ก็บาปแลว 
เพราะวาไมนานหรอก เวทนามันรุมเอาเกือบตาย 
 
มันดีเวลานั่งโดยไมตองกะตองเกณฑ ไมมีที่จุดท่ีหมาย 
ทุมหนึ่ง สองทุม สามทุม ก็ชางมัน 
นั่งไปเรื่อย ๆ วางเฉยไว อยาบังคับมัน 
อยาไปหมายมั่น อยาไปบังคับหัวใจวา 
จะเอาใหมันแน ๆ มันก็ยิง่ไมแน 
ใหเราวางใจสบาย ๆ หายใจก็ใหพอดี 
อยาเอาสั้น เอายาว อยาไปแตงมัน 
กายก็ใหสบาย ทําเรื่อยไป 
 
มันจะถามเราวา จะเอากี่ทุม จะเอานานเทาไร 
มันมาถามเรื่อยหรอก 
เราตองตวาดมันวา 
“เฮย อยามายุง” ตองปราบมันไวเสมอ 
เพราะพวกนี้มีแตกิเลส มากวนทั้งนั้น อยาเอาใจใสมัน 
เราตองพูดวา “กูอยากพักเร็วพักถาไมผิดกระบาลใครหรอก 
กูอยากนั่งอยูตลอดคืนมันจะผิดใคร จะมากวนกูทําไม”  
ตองตัดมันไวอยางนี้ แลวเราก็นั่งเรื่อยไปตามเรื่องของเรา 
วางใจสบาย ก็เลยสงบ 



 
เปนเหตุใหเขาใจวาอํานาจอุปาทาน ความยึดหมายนี้สําคัญมาก 
จริง ๆ  
เมื่อเรานั่งไปนาน ๆ นานแสนนาน เลยเที่ยงคืนคอนคืนไป ก็เลย 
นั่งสบาย มันก็ถูกวิธ ีจึงรูวาความยึดมั่นถือมั่นเปนกิเลสจริง ๆ 
เพราะวางจิตไมถูก 
 
บางคนนั้นเวลานั่งจุดธูปไวขางหนาคิดวา 
“ธูปดอกนี้ไหมหมดจึงจะหยุด” แลวนั่งตอไป 
พอนั่งใด 5 นาที ดูเหมือนนานตั้งชั่วโมง 
ลืมตามองดูธูป แหม ยังยาวเหลือเกิน 
หลับตานั่งตอไปอีก แลวก็ลืมตาดูธูป ไมไดเรื่องอะไรเลย 
 
อยา อยาไปทํา มันเหมือนกับลิง 
จิตเลยไมตองทําอะไร นึกถึงแตธูปที่ปกไวขางหนาวาจวนจะไหม 
หมดหรือยังหนอ นี่มันเปนอยางนี้ เราอยาไปหมาย 
 
ถาเราทําภาวนา อยาใหกิเลสตัณหามันรูเงื่อนรูปลายได 
เทานี้จะเอาอยางไร” มันมาถามเรา 
“จะเอาขนาดไหน จะเอาประมาณเทาไร ดึกเทาไร”  
มันมาทําใหเราตกลงกับมัน 
ถาเราไปวา จะเอาสักสองยาม มันจะเลนงานเราทันที 
นั่งไปยังไมถึงชั่วโมงตองรอนรนออกจากสมาธิ 
แลวก็เกิดนิวรณวา “แหมมันจะตายหรือยังกันนา วาจะเอาให 
มันแน มันไมแนนอน ตั้งสัจจะไวก็ไมไดดั่งตั้ง”  
คิดทุกขใสตัวเอง ดาตัวเองพยาบาทตัวเอง ไมมีคนพยาบาท 
ก็เปนทุกขอีกนั่นแหละ 
ถาไดอธิษฐานแลวตองเอาใหมันรอด หรือตายโนน อยาไป 



หยุดมันจึงจะถูก 
 
เราคอยทําคอยไปเสียกอน ไมตองอธิษฐาน 
พยายาม ฝกหัด ไป 
บางครั้งจิตสงบ ความเจ็บปวดทางรางกายก็หยุด 
เรื่องปวดแขงปวดขา มันหายไปเอง 
 

ทําอะไรใหพิจารณาทุกอยาง 

การปฏิบัติอีกแบบหนึ่งนั้นเห็นอะไรก็ใหพิจารณา 
ทําอะไรใหพิจารณาทุกอยาง 
อยาทิ้งเรื่องภาวนา 
บางคนพอออกจากทําความเพียรแลว คิดวาตัวเองหยุดแลว 
พักแลว จึงหยุดกําหนด หยุดพิจารณาเสีย 
เราอยาเอาอยางนั้น 
 
เห็นอะไรใหพิจารณา เหน็คนดีคนชวยคนใหญคนโต คนร่ํา 
คนรวย คนยากคนจน เห็นคนเฒาคนแก เห็นเด็กเห็นเล็ก 
เห็นคนนอยคนหนุม ใหพิจารณาไปทุกอยาง 
นี่เรื่องการภาวนาของเรา 
การพิจารณาเขาหาธรรมะนั้น 
ใหเราพิจารณาดูอาการ เหตุผลตาง ๆ นานา 
มันนอยใหญ ดําขาว ดีชั่ว อารมณทุกอยางนั่นแหละ 
ถาคิด เรียกวามันคิด 
แลวพิจารณาวา มันก็เทานั้นแหละ 
สิ่งเหลานี้ตกอยูในอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา อยาไปยึดมั่นถือมั่นเลย  
นี่แหละปาชาของมัน 
ทิ้งมันใสลงตรงนี้ จึงเปนความจริง 



 
เรื่องการเห็นอนิจจังเปนตน คือ เรื่องไมใหเราทุกข 
เปน เรื่อง พิจารณา 
เชน เราไดของดีมาก็ดีใจ ใหพิจารณาความดีใจเอาไว 
บางทีใชไปนาน ๆ เกิดไมชอบมันก็ม ีอยากเอาใหคนหรืออยากให 
คนมาซื้อเอาไป ถาไมมีใครมาซื้อก็อยากจะทิ้งไป 
เพราะเหตุไรจึงเปนอยางนี้ 
มันเปนอนิจจังมันจึงเปนอยางนี้ 
ถาไมไดขายไมไดทิ้ง ก็เกิดทุกขขื้นมา เรื่องนี้มันเปนอยางนี้เอง 
พอรูจักเรื่องเดียวเทานั้น จะมีอีกกี่เรื่องก็ชาง เปนอยางนี้หมด 
เรียกวา เห็นอันเดียวก็เห็นหมด 
 
บางทีรูปนี้หรือเสียงนี้ไมชอบ ไมนาฟง ไมพอใจ 
ก็ใหพิจารณาจําไว 
ตอไปเราอาจจะชอบ อาจจะพอใจในของที่ไมชอบ 
เมื่อกอนนี้ก็มี มันเปนได เมื่อนึกรูชัดวา “ออ สิ่งเหลานี้ก็เปน 
อนิจจัง ทุกขงั อนัตตา” ทิ้งลงในนี่แหละ 
ก็เลยไมเกิดความยึดมั่นในสิ่งที่ได ดี มี เปนตาง ๆ 
เห็นเปนอยางเดียวกัน 
ใหเปนธรรมะเกิดขึ้นเทานั้น 
เรื่องที่พูดมานี้ พูดใหฟงเฉย ๆ เมื่อมาหาก็พูดใหฟง 
เรื่องเหลานี้ไมใชเรื่องพูดมากอะไร ลงมือทําเลย 
เชน เรียกกันถามกัน ชวนกันไปวา ไปไหม ไป ไปก็ไปเลย 
พอดี พอดี  
 

ปฏิบัติจนไมตื่นเตนในนิมิต 



เมื่อลงนั่งสมาธิ ถาเกิดนิมิตตาง ๆ เชน เห็นนางฟาเปนตน 
เมื่อเห็นอยางนั้น ใหเราดเูสียกอนวา จิตเปนอยางไร อยาทิ้งหลัก 
นี้ จิตตองสงบจึงเปนอยางนั้น 
นิมิตที่เกิดขึ้นอยาอยากใหมันเกิด อยาไมอยากใหมันเกิด 
มันมาก็พิจารณา พิจารณาแลวอยาหลง 
ใหนึกวามันไมใชของเรา นี่ก็เปนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เชนกัน 
ถึงมันจะเปนอยูก็ อยาเอาใจใสมัน 
เมื่อมันยังไมหาย ตั้งจิตใหม กําหนดลมหายใจมาก ๆ 
สูดลมเขายาว ๆ หายใจออกยาว ๆ อยางนอย 3 ครั้งก็ตัดได 
ตั้งกําหนดใหมเรื่อยไป 
 
สิ่งเหลานี้อยาวาเปนของเรา สิ่งเหลานี้เปนเพียงนิมิต 
คือ ของหลอกลวงใหเราชอบ ใหเรารกั ใหเรากลัว 
นิมิตเปนของหลอกลวงใจเรา มันไมแนนอน 
ถาเห็นแลวอยาไปหมายมัน ไมใชของเรา 
 
อยาวิ่งตามนิมิต 
เห็นนิมิตใหยอนดูจิตเลย อยาทิ้งหลักเดิม 
ถาทิ้งตรงนี้ ไปวิ่งตามมัน อาจพูด ลืมตัวเอง เปนบาไปได ไมกลับ 
มาพูดกับเรา เพราะหนีจากคอกแลว ใหเชื่อตัวเองแนนอน เห็น 
อะไร มาก็ตาม 
ถานิมิตเกิดขึ้นมาดูจิตตัวเอง จิตตองสงบมันจึงเปน 
ถาเปนมา ใหเขาใจวา สิ่งเหลานี้มิใชของเรา 
 
นิมิตนี้ใหประโยชนแกคนมีปญญา ใหโทษแกคนไมมีปญญา 
ทําความเพียรไปจนเราไมตื่นเตนในนิมิต 
มันอยากเกิดก็เกิด ไมเกิดก็ไมเกิด ไมกลัวมัน 
เชื่อใจไดอยางนี้ ไมเปนไร ทีแรกเราตืน่ของนาดู มันก็อยากดู 



ความดีใจเกิดขื้นมา อยางนี้ก็หลง ไมอยากใหมันดีใจ มันก็ดีใจ 
ใมรูจะทําอยางไร  
 
แหลงที่มา : 
http://thai.mindcyber.com/modules.php?name=Sections&op=listarticles&secid=8 
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