
ไดพากเพียรอยางหนักในการปฏิบัติกรรมฐาน แตไมไดผลคืบหนา 
           เร่ืองนี้สําคัญมาก อยาพยายามทีจ่ะเอาอะไรๆ ในการปฏิบัติ ความอยากอยางแรงกลาที่จะ
หลุดพน หรือรูแจงนั้น จะเปนความอยากทีข่วางกั้นทานจากการหลุดพน ทานจะเพยีรพยายามอยาง
หนักตามใจทานก็ได จะเรงความเพยีรทั้งกลางคืนกลางวนัก็ได แตถาการฝกปฏิบัตินั้นยัง
ประกอบดวยความอยาก ทีจ่ะบรรลุเห็นแจงแลว ทานจะไมมีทางที่จะพบความสงบไดเลย แรง
อยากจะเปนเหตุใหเกิดความ สงสัยและความกระวนกระวายใจ ไมวาทานจะฝกปฏบิัติมานานเทาใด
หรือหนักเพียงใด ปญญา  (ที่แท)จะไมเกิดขึ้นจากความอยากนัน้ ดังนัน้ จงเพียงแตละความอยากเสีย 
จงเฝาดูจิตและกายอยางมีสติ แตอยามุงหวังที่จะบรรลุถึงอะไร อยายึดมัน่ถือมั่นแมในเรื่องการฝก
ปฏิบัติหรือในการรูแจง 

ควรจะนอนหลับมากนอยเพยีงใด 
           อยาถาม ตอบไมได บางคนนอนหลับคืนละประมาณ ๔ ช่ัวโมงก็พอ อยางไรก็ตาม ส่ิงที่
สําคัญก็คือ ทานเฝาดูและรูจกัตัวของทานเอง ถาทานนอนนอยจนเกนิไป ทานก็จะไมสบายกาย ทํา
ใหคุมสติไวไดยาก ถานอนมากเกินไป จติใจกจ็ะตื้อเฉือ่ยชา หรือซัดสาย จงหาสภาวะที่พอเหมาะ
กับตัวทานเอง ตั้งใจ เฝาดกูายและจิต จนทานรูระยะเวลาหลับนอนที่พอเหมาะสําหรบัทาน ถาทาน
รูสึกตัวตื่นแลวและยังซุกตวัของีบตอไป นีเ่ปนกิเลสเครื่องเศราหมอง จงมีสติรูตัวทันทีที่ลืมตาตื่น
ขึ้น 

จิตของชาวเอเชียและชาวตะวันตกแตกตางกันหรือไม 
           โดยพื้นฐานแลวไมแตกตางกัน ดูจากภายนอก ขนบธรรมเนียมประเพณแีละภาษาที่ใชอาจดู
ตางกัน แตจิตมนุษยนั้นเปนธรรมชาติซ่ึงเหมือนกนัหมด ไมวาชาตใิดภาษาใด ความโลภและความ
เกลียดก็มี เหมอืนกันทั้งในจติของชาวตะวนัออกหรือชาวตะวันตก ความทุกขและความดับแหง
ทุกขก็เหมือนกันในทุกๆ คน 

เราควรอานตํารับตํารามากๆ หรือศึกษาพระไตรปฎกดวยหรือไมในการฝกปฏิบตั ิ
           พระธรรมของพระพุทธเจานั้นไมอาจคนพบไดดวยตําราตางๆ ถาทานตองการจะรูเหน็จริง 
ดวยตัวของทานเองวาพระพทุธเจาตรัสสอนอะไร ทานไมจําเปนตองวุนวายกับตํารับตําราเลย จง
เฝาดูจิตของทานเอง พิจารณาใหรูเหน็วาความรูสึกตางๆ (เวทนา) เกิดขึน้และดับไปอยางไร ความ
นึกคิดเกิดขึ้นและดับไปอยางไร อยาไดผูกพันอยูกับสิ่งใดเลย จงมีสติอยูเสมอ เมื่อมอีะไรๆ เกิดขึ้น
ใหไดรูไดเห็น นี่คือทางที่จะบรรลุถึงสัจธรรมของพระพุทธองค จงเปนปกติธรรมดา ตามธรรมชาติ 
ทุกสิ่งทุกอยางที่ทาน ทําขณะอยูที่นี่เปนโอกาสแหงการฝกปฏิบัติ เปนธรรมะทั้งหมดเมื่อทานทํา
วัตรสวดมนตรอยู พยายามใหมีสติ ถาทานกําลังเทกระโถนหรือลางสวมอยู อยาคิดวาทานกําลัง
ทําบุญทําคุณใหกับผูหนึ่งผูใด มีธรรมะ อยูในการเทกระโถนนั้น อยารูสึกวา ทานกําลังฝกปฏิบัติอยู



เฉพาะเวลานั่งขัดสมาธิเทานั้น พวกทาน บางคนบนวา ไมมีเวลาพอที่จะทําสมาธิภาวนา แลวเวลา
หายใจเลามีเพยีงพอไหม การทําสมาธิภาวนา ของทานคือการมีสติระลึกรู และการรักษาจิตใหเปน
ปกติตามธรรมชาติในการกระทําทุกอิริยาบถ 

บางครัง้กังวลใจอยูกับพระวินัยของพระสงฆ ถาฆาแมลงโดยบังเอิญแลวจะผิดไหม 
           ศีลหรือพระวนิัยและศีลธรรมเปนสิ่งจําเปนอยางยิง่ตอการฝกปฏิบัติของเรา แตทานตองไม
ยึดมั่น ถือมั่นในกฎเกณฑตางๆ อยางงมงาย ในการฆาสัตวหรือการละเมิดขอหามอื่นๆ นั้น มัน
สําคัญที่เจตนา ทานยอมรูอยูแกใจของทานเอง อยาไดกังวลกับเรื่องพระวนิัยใหมากจนเกินไป ถา
นํามาปฏิบัติอยางถูกตอง ก็จะชวยเสริมการฝกปฏบิัติ แตพระภกิษุบางรปูกังวลกับกฎเกณฑเล็กๆ 
นอยๆ มากเกนิไป จนนอนไมเปนสุข พระวนิัยไมใชภาระที่ตองแบก 
           ในการฝกปฏิบัติของเราที่นี่มีรากฐานคือพระวนิัย พระวนิัยรวมทั้งธุดงควัตรและการปฏิบัติ 
ภาวนา การมีสติและการสํารวมระวังในกฎระเบียบตางๆ ตลอดจนในศีล ๒๒๗ ขอนั้นให
คุณประโยชน อันใหญหลวง ทําใหมีความเปนอยูอยางเรียบงาย ไมตองพะวงวาจะตองทําตน
อยางไร ดังนั้นทานก็หมดเรื่องตองครุนคิด และมีสติดํารงอยูแทน พระวนิัยทําใหพวกเราอยูดวยกนั
อยางกลมกลืน และชุมชนกด็าํเนินไปอยางราบรื่น ลักษณะภายนอกทกุๆ คนดูเหมือนกัน และ
ปฏิบัติอยางเดยีวกัน พระวินยัและศีล ธรรมเปนบันไดอนัแข็งแกรง นาํไปสูสมาธิยิ่งและปญญายิ่ง 
โดยการปฏิบัตอิยางถูกตองตามพระวนิัยของพระสงฆ และธุดงควัตรทําใหเรามีความเปนอยูอยาง
งายๆ และตองจํากัดจาํนวนบริขารของเราดวย ดังนั้น ทีน่ี่เราจึงมีการปฏิบัติที่ครบถวนตามแบบของ
พระพุทธเจา คอื งดเวนจากความชั่วและทําความดี มีความเปนอยูอยางงายๆ ตามความจําเปนขั้น
พื้นฐาน ชําระจิตใหบริสุทธิ์ โดยการเฝาดจูติและกายของเรา ในทุกๆ อิริยาบถ เมื่อนั่งอยู ยืนอยู เดนิ
อยู หรือนอนอยู จงรูตัวของทานเอง 

ควรจะทําอยางไรเมื่อสงสัย บางวันวุนวายใจดวยความสงสัยในเรื่องการปฏิบัต ิ
           ความสงสัยนั้นเปนเรือ่งปกติธรรมดา ทุกคนเริ่มตนดวยความสงสัย ทานอาจไดเรียนรูอยาง
มากมาย จากความสงสัยนั้น ที่สําคัญก็คือ ทานอยาถือเอาความสงสัยนัน้เปนตวัเปนตน นั่นคืออยา
ตกเปน เหยื่อของความสงสัย ซ่ึงจะทําใหจติใจของทานหมุนวนเปนวัฏฏะอันไมมีที่ส้ินสุด แทนที่
จะเปนเชนนัน้ จงเฝาดูกระบวนการเกิดดับของความสงสัยของความฉงนสนเทห ดวูาใครคือผูที่
สงสัย ดูวาความสงสัย นั้นเกดิขึ้นและดับไปอยางไร แลวทานจะไมตกเปนเหยื่อของความสงสัยอีก
ตอไป ทานจะหลุดพนออก จากความสงสยัและจิตของทานก็จะสงบ ทานจะเห็นวาส่ิงทั้งหลาย
เกิดขึ้นและดับไปอยางไร ปลอยวาง ความสงสัยของทานและเพียงแตเฝาดู นี่คือท่ีส้ินสุดของความ
สงสัย 



วิธีฝกปฏิบตัิ (วิธีภาวนา) มีหลายวิธีจนสับสน 
           มันก็เหมือนกับการจะเขาไปในเมือง บางคนอาจจะเขาเมืองทางทิศเหนือ ทางทิศตะวนัออก
เฉียงใต ฯลฯ ทางถนนหลายสาย โดยมากแลวแนวทางภาวนากแ็ตกตางกันเพยีงรูปแบบเทานั้น ไม
วาทานจะเดนิทางสายหนึ่งสายใด เดินชาหรือเดินเร็ว ถาทานมีสติอยูเสมอ มันก็เหมือนกันทั้งนัน้ 
ขอสําคัญที่สุดก็คือ แนวทางภาวนาที่ดีและถูกตองจะตองนําไปสูการไมยึดมั่นถือมั่น ลงทายแลวก็
ตองปลอยวาง แนวทางภาวนาทุกรูปแบบดวย ผูปฏิบัติตองไมยึดมัน่แมในตัวอาจารย แนวทางใดที่
นําไปสูการปลอยวาง สูการไมยึดมัน่ถือมั่น ก็เปนทางปฏิบัติที่ถูกตอง 
           ทานอาจจะอยากเดินทางไปเพื่อศึกษาอาจารยทานอื่นอีก และลองปฏิบัติตามแนวทางอืน่บาง
ก็ได พวกทานบางคนก็ทําเชนนั้น นี่เปนความตองการตามธรรมชาติ ทานจะรูวา แมไดถามคําถาม
นับพันคําถามก็แลว และมีความรูเร่ืองแนวทางปฏิบัติอ่ืนๆ ก็แลว ก็ไมอาจจะนําทานเขาถึงสัจ
จธรรมได ในที่สุด ทานก็จะรูสึกเบื่อหนาย ทานจะรูวาเพยีงแตหยุดและสํารวจตรวจสอบดูจิตของ
ทานเองเทานัน้ ทานก็จะรู วาพระพุทธเจาตรัสสอนอะไร ไมมีประโยชนที่จะแสวงหาออกไปนอก
ตัวเอง ผลที่สุดทานตองหนักลับมา เผชิญหนากับสภาวะที่แทจริงของตัวทานเอง ตรงนี้แหละที่ทาน
จะเขาใจธรรมะได 

จําเปนไหมที่จะตองนัง่ภาวนาใหนานๆ 
           ไมจําเปนตองนั่งภาวนานานนับเปนหลายๆ ช่ัวโมง บางคนคิดวายิ่งนั่งภาวนานานเทาใดกจ็ะ
ยิ่ง เกดิปญญามากเทานั้น ผมเคยเหน็ไกกกอยูในรังของมันทั้งวันนับเปนวันๆ ปญญาที่แทเกดิจาก
การที่เรา มีสติในทุกๆ อิริยาบถ การฝกปฏิบัติของทานตองเริ่มขึ้นทันทีที่ทานตื่นนอนตอนเชา และ
ตองปฏิบัติ ใหตอเนื่องไปจนกระทั่งนอนหลับไป อยาไปหวงวาทานตองนั่งภาวนาใหนานๆ ส่ิง
สําคัญก็คือทาน เพียงแตเฝาดูไมวาทานจะเดินอยู หรือนัง่อยู หรือกําลังเขาหองน้ําอยู 
           แตละคนตางก็มีทางชวีิตของตนเอง บางคนตองตายเมื่อมีอายุ ๕๐ ป บางคนเมื่ออายุ ๖๕ ป 
และบางคนเมือ่อายุ ๙๐ ป ฉันใดก็ฉันนั้น ปฏิปทาของทานทั้งหลายก็ไมเหมือนกนั อยาคิดมาก หรือ
กังวลใจในเรื่องนี้เลย จงพยายามมีสติและปลอยทุกสิ่งใหเปนไปตามปกติของมัน แลวจิตของทานก็
จะสงบมากขึน้ๆ ในสิ่งแวดลอมทั้งปวง มันจะสงบนิ่งเหมือนหนองน้ําใสในปา ที่ซ่ึงบรรดาสัตวปา
ที่สวยงาม และหายากจะมาดื่มน้ําในสระนั้น ทานจะเขาใจถึงสภาวะธรรมของสิ่งทั้งปวง (สังขาร) 
ในโลกอยางแจมชัด ทานจะไดเหน็ความอศัจรรยและแปลกประหาดทัง้หลายเกดิขึ้นและดับไป แต
ทานก็จะยังคงสงบอยูเชนเดมิ ปญหาทั้งหลายจะบังเกิดขึ้นแตทานจะรูทันมันไดทนัที นี่แหละคือ
ศานติสุขของพระพุทธเจา 

จิตฟุงซานมากทั้งๆ ท่ีพยายามจะมีสติอยู 
           อยาวิตกในเรื่องนีเ้ลย พยายามรกัษาจิตของทานใหอยูกับปจจุบัน เมื่อเกิดรูสึกอะไรขึ้นมาภาย 



ในจิตก็ตาม จงเฝาดูมัน และปลอยวาง อยาแมแตหวังทีจ่ะไมใหมีความนึกคิดเกิดขึ้นเลย แลวจิตก็จะ
เขา สภาวะปกติตามธรรมชาติของมัน ไมมกีารแบงแยกระหวางความดแีละความชัว่ รอนและหนาว 
เร็วหรือชา ไมมีเรา ไมมีเขา ไมมีตัวตนเลย อะไรๆ ก็เปนของมันอยูอยางนั้น เมื่อทานเดินบิณฑบาต
ไมจําเปนตองทําอะไรพิเศษ เพียงแตเดนิและเห็นตามทีเ่ปนอยู อยายึดมั่นอยูกับการแยกตัวไปอยูแต
ลําพัง หรือกับการเก็บตวั ไมวาทานจะอยูทีใ่ด จงรูจกัตัวเองดวยการปฏิบัติตนเปนปกติตาม
ธรรมชาติ และเฝาดู เมื่อเกิดสงสัยจงเฝาดมูันเกิดขึน้และดับไป มันก็งายๆ อยายดึมั่นถือมั่นกับสิ่งใด
ทั้งส้ิน 
           เหมือนกับวาทานกําลังเดินไปตามถนน บางขณะทานจะพบสิ่งกีดขวางทางอยู เมื่อทานเกิด
กิเลส เครื่องเศราหมอง จงรูทันมันและเอาชนะมันโดยปลอยใหมันผานไปเสีย อยาไปคํานึงถึงส่ิงกีด
ขวางที ่ทานไดผานมาแลว อยาวิตกกังวลกับสิ่งที่ยังไมไดพบ จงอยูกับปจจุบัน อยาสนใจกับ
ระยะทางของถนน หรือกับจุดหมายปลายทาง ทุกส่ิงทุกอยางยอมเปลีย่นแปลงไป ไมวาทานผาน
อะไรไป อยาไปยึดมั่นไว ในที่สุดจิตจะบรรลุถึงความสมดุลตามธรรมชาติของจิต และเมื่อนั้นการ
ปฏิบัติก็จะเปนไปเองโดยอตัโนมัติ ทุกสิ่งทุกอยางจะเกดิขึ้นและดับไปในตัวของมนัเอง 

“สูตรของเวยหลาง (หรือฮุยเหนิง)” ของพระสังฆปริณายก (นิกายเซ็น) องคที่หก 
           ทานฮุยเหนิงมีปญญาเฉียบแหลมมาก คําสอนของทานลึกซึ้งยิ่งนัก ซ่ึงไมใชของงายที่ผู
เร่ิมตนปฏิบัติจะเขาใจได แตถาทานปฏิบัติตามศีลและดวยความอดทนและถาทานฝกที่จะไมยึดมั่น
ถือมั่น ทาน กจ็ะเขาใจไดในที่สุด คร้ังหนึ่ง ลูกศิษยผมคนหนึ่งอาศัยอยูในกุฏิหลังคามุงแฝก ฤดูฝน
นั้นฝนตกชกุ และ วนัหนึ่งพายุก็พดัเอาหลงัคาโหวไปครึง่หนึ่ง เขาไมขวนขวายที่จะมงุมันใหม จึง
ปลอยใหฝนร่ัวอยูอยางนั้น หลายวนัผานไป และผมไดถามถึงกุฏิของเขา เขาตอบวาเขากําลังฝกการ
ไมยึดมัน่ถือมั่น นี่เปนการไมยึด มั่นถือมัน่โดยไมใชหวัสมอง มันก็เกือบจะเหมือนกับความวางเฉย
ของควาย ถาทานมีความเปนอยูดีและ เปนอยูงายๆ ถาทานอดทนและไมเห็นแกตวั ทานจึงจะเขาใจ
ซ้ึงถึงปญญาของทานฮุยเหนงิได 

ขอใหอธิบายเพิ่มท่ีวาสมถะหรือสมาธิ และวิปสสนาหรอืปญญานี้เปนสิ่งเดียวกัน 
           นี่ก็เปนเรื่องงายๆ นี่เอง สมาธิ (สมถะ) และปญญา (วิปสสนา) นี้ ตองควบคูกันไป เบื้องแรก
จิตจะตั้งมัน่เปนสมาธิอยูไดโดยอาศัยอารมณภาวนา จิตจะสงบตั้งมั่นอยูไดเฉพาะขณะที่ทานนั่ง
หลับตาเทานั้น นี่คือสมถะและอาศัยสมาธิเปนพื้นฐานชวยใหเกิดปญญา หรือวิปสสนาไดในที่สุด 
แลวจิตก็ จะสงบไมวาทานจะนั่งหลับตาอยูหรือเดนิอยูในเมืองวุนวาย เปรียบเหมือนกับวา คร้ังหนึง่
ทานเคยเปนเดก็ บัดนี้ทานเปนผูใหญ แลวเด็กกับผูใหญนีเ้ปนบุคคลคนเดียวกันหรือเปลา ทาน
อาจจะพดูไดวาเปน คนคนเดยีวกัน หรือถามองอีกแงหนึง่ทานก็อาจจะพูดไดวาเปนคนละคนกนั ใน
ทํานองเดียวกนั สมถะกับวปิสสนา ก็อาจจะพดูไดวาเปนคนละเรื่องกนั หรือเปรียบเหมือนอาหาร



กับอุจจาระ อาจจะเรยีกไดวาเปนคนละสิ่งกัน 
           อยาเพิ่งเชื่อส่ิงที่ผมพูดมานี้ จงฝกปฏิบัติตอไป และเหน็จริงดวยตัวของทานเอง ไมตองทํา
อะไร พิเศษไปกวานี ้ถาทานพิจารณาวาสมาธิและปญญาเกิดขึ้นไดอยางไรแลว ทานจะรูความจริง
ไดดวยตวั ของทานเอง 
           ทุกวันนี้ผูคนไปยึดมัน่อยูกับชื่อเรียก ผูที่เรียกการปฏิบัติของพวกเขาวา “วิปสสนา” สมถะก็
ถูก เหยยีดหยามหรือผูที่เรียกการปฏิบัติของพวกเขาวา “สมถะ” ก็จะพดูวาจําเปนตองฝกสมถะกอน 
วิปสสนา เหลานี้เปนเรื่องไรสาระ อยาไปวุนวายคิดถึงมันเลย เพียงแตฝกปฏิบัติไป แลวทานจะรูได
ดวย ตัวทานเอง 

ในการปฏบิัตขิองเรา จําเปนท่ีจะตองเขาถึงฌานหรือไม 
           ไม ฌานไมใชเร่ืองจําเปน ทานตองฝกจิตใหมีความสงบ และมีอารมณเปนหนึง่ (เอกัคคตา) 
แลวอาศัยอันนี้สํารวจตนเอง ไมตองทําอะไรพิเศษไปกวานี ้ถาทานไดฌานในขณะฝกปฏิบัตินี้ก็
ใชไดเหมือนกนั แตอยาไปหลงติดอยูในฌาน หลายคนชะงักติดอยูในฌาน มันทําใหเพลิดเพลินได
มากเมื่อไปเลนกับมัน ทานตองรูขอบเขตที่สมควร ถาทานฉลาดทานก็จะเห็นประโยชนและ
ขอบเขตของฌาน เชนเดยีวกบัที่ทานรูขั้นความสามารถของเด็ก และขั้นความสามารถของผูใหญ 

ทําไมตองปฏบิัติตามธุดงควัตร เชน ฉันอาหารเฉพาะแตในบาตรเทานั้น 
           ธุดงควัตรทั้งหลายลวนเปนเครื่องชวยเราใหทําลายกิเลสเครื่องเศราหมอง การปฏิบัติตามขอ
ที่ วาใหฉันแตอาหารในบาตร ทําใหเรามีสติมากขึ้น ระลึกวาอาหารนั้นเปนเสมือนยารักษาโรค ถา
เราไมมี กิเลสเครื่องเศราหมองแลว มันก็ไมสําคัญวาเราจะฉันอยางไร แตเราอาศัยธุดงควัตรทําให
การปฏิบัติของ เราเปนไปอยางงายๆ พระพุทธองคไมไดทรงบัญญัติธุดงควัตรไววาเปนสิ่งจําเปน
สําหรับพระภกิษุทุกองค แตพระพุทธองคทรงบัญญัติธุดงควัตรสําหรับพระภกิษุผูประสงคจะ
ปฏิบัติอยางเครงครัดธุดงควัตร เปนสวนเพิ่มขึ้นมาในศลี เพราะฉะนัน้ จึงชวยเพิ่มความมั่นคงและ
ความเขมแข็งของจิตใจเรา ขอวัตรทั้งหลายเหลานี ้มีไวใหทานปฏิบัติ อยาคอยจับตาดูวาผูอ่ืนปฏิบตัิ
อยางไร จงเฝาดูจิตของตัวทานเอง และดูวาอะไรจะเปนประโยชนสําหรบัทาน กฎขอที่วาเราตองไป
อยูกุฏิ จะกุฏิใดก็ตามที่กําหนดไวใหเรา เปนกฎที่เปนประโยชนเชนเดียวกัน มนัชวยกันไมใหพระ
ติดที่อยู ถาผูใดจากไปแลวและกลับมาใหม ก็จะตองไปอยูกุฏิใหม การปฏิบัติของพวกเราเปนเชนนี้ 
คือไมยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใด 

หากวาการใสอาหารทุกอยางรวมลงในบาตรเปนสิ่งจําเปนแลว ทําไมทานอาจารยจึงไมปฏิบตัิดวย 
           ถูกแลว อาจารยควรจะทําเปนตวัอยางแกลูกศิษยของตน ผมไมถือวาทานติผม ทานซักถามได 
ทุกอยางที่อยากทราบ แตวามันก็สําคัญที่ทานตองไมยดึอยูกับอาจารย ถาดูจากภายนอก ผมปฏิบัติดี 
พรอมหมดก็คงจะแยมาก พวกทานทุกคนกจ็ะพากันยดึตดิในตวัผมยิ่งขึน้ แมพระพุทธเจาเอง 



บางครั้งก็ ตรัสใหบรรดาสาวกปฏิบัติอยางหนึ่ง และพระองคเองกลับปฏิบัติอีกอยางหนึ่ง ความไม
แนใจในอาจารย ของทานกช็วยทานได ทานควรเฝาดูปฏิกิริยาของตัวเอง ทานไมคิดบางหรือวา 
อาจจะเปนไปไดวา ที่ผม แบงอาหารจากบาตรใสจานไวเพื่อเล้ียงดูชาวบานที่มาชวยทํางานที่วัด 
           ปญญา คือส่ิงที่ทานตองเฝาดู และทาํใหเจริญขึ้น รับเอาแตส่ิงที่ดจีากอาจารย จงรูเทาทันการ 
ฝกปฏิบัติของทานเอง ถาผมพักผอนในขณะที่พวกทานทกุองคตองนั่งทาํความเพยีรแลว ทานจะ
โกรธหรือไม ถาผมเรียกสีน้ําเงินวาแดง หรือเรียกผูชายวาผูหญิงก็อยาเรียกตามผมอยางหลับหู
หลับตา 
           อาจารยองคหนึ่งของผมฉันอาหารเร็วมาก และฉันเสียงดัง แตทานสอนใหพวกเราฉันชาๆ 
และฉันอยางมสีติ ผมเคยเฝาดูทานและรูสึกขัดเคืองใจมาก ผมเปนทุกขแตทานไมทกุขเลย ผม
เพงเล็งแตลักษณะภายนอก ตอมาผมจึงไดรู บางคนขับรถเร็วมาก แตระมัดระวัง บางคนขับชาๆ แต
มีอุบัติเหตุบอยๆ อยายดึมั่นถือมั่นในกฎระเบียบและรูปแบบภายนอก ถาทานใชเวลาอยางมากเพยีง
สิบเปอรเซ็นต มองดูผูอ่ืน แตเฝาดูตัวเองเกาสิบเปอรเซ็นต อยางนีเ้ปนการปฏิบัติที่ถูกตองแลว 
แรกๆ ผมคอยเฝา สังเกตอาจารยของผมคืออาจารยทองรัต และเกดิสงสัยในตวัทานมาก บางคน
ถึงกับคิดวาทานบา ทาน มักจะทําอะไรแปลกๆ หรือเกรี้ยวกราดเอากับบรรดาลูกศิษยของทาน 
อาการภายนอกของทานโกรธ แต ภายในใจทานไมมีอะไร ไมมีตัวตน ทานนาเลื่อมใสมาก ทาน
เปนอยูอยางรูแจงและมีสติจนถึงวาระที่ทาน มรณะภาพ 
           การมองออกไปนอกตัวเปนการเปรยีบเทียบแบงเขาแบงเรา ทานจะไมพบความสุขโดยวิธีนี ้
และ ทานจะไมพบความสงบเลยถาทานมวัเสียเวลาแสวงหาคนที่ดีพรอม หรือครูที่ดีพรอม 
พระพุทธเจา ทรงสอนใหเราดูที่ธรรมะ ที่สัจจธรรม ไมใชคอยจับตาดผููอ่ืน 

จะเอาชนะกามราคะที่เกิดขึ้นระหวางการฝกปฏิบตัิไดอยางไร 
           กามราคะจะบรรเทาลงไดดวยการเพงพิจารณาถึงความนาเกลียดโสโครก (อสุภ) การยึดติด
อยู กับรูปรางกายเปนสุดโตงขางหนึ่ง ซ่ึงเราตองมองในทางตรงขาม จงพิจารณารางกายเหมือน
ซากศพและ เห็นการเปลี่ยนแปลงเนาเปอย หรือพิจารณาอวัยวะตางๆ ของรางกาย เชน ปอด มาม 
ไขมัน อุจจาระ และอ่ืนๆ จําอันนี้ไวและพจิารณาใหเหน็จริงถึงความนาเกลียดโสโครกของรางกาย
เมื่อมีกามราคะเกดิขึ้น ก็จะชวยใหทานเอาชนะกามราคะได 

เม่ือโกรธ ควรทําอยางไร 
           ถาทานมีโทสะในขณะภาวนา ใหแกดวยเมตตาจติ ถามีใครทําไมดีหรือโกรธ อยาโกรธตอบ 
ถาทานโกรธตอบ ทานจะโงยิ่งกวาเขา จงเปนคนฉลาดสงสารเห็นใจเขา เพราะวาเขากําลังไดทุกข 
จงมี เมตตาเตม็เปยมเหมือนหนึ่งวาเขาเปนนองชายที่รักยิง่ของทาน เพงอารมณเมตตาเปนอารมณ
ภาวนา แผเมตตาไปยังสรรพสัตวทั้งหลายในโลก เมตตาเทานั้นที่เอาชนะโทสะและความเกลียดได 



           บางครั้งทานอาจจะเห็นพระภิกษุรูปอื่นปฏิบัติไมสมควร ทานอาจจะรําคาญใจ ทําใหเปน
ทุกขโดยใชเหตุ นี้ไมใชธรรมะของเรา ทานอาจจะคิดอยางนี้วา “เขาไมเครงเทาฉัน เขาไมใชพระ
กรรมฐานที่ เอาจริงเอาจังเชนฉัน เขาไมใชพระที่ด”ี นี่เปนกิเลสเครื่องเศราหมองอยางยิ่งของตัวทาน
เอง อยาเปรียบเทียบ อยาแบงเขาแบงเรา จงละทิฐิของทานเสีย และเฝาดูตัวทานเอง นี่แหละคือ
ธรรมะของเรา ทานไม สามารถบังคับใหทุกคนประพฤตปิฏิบัติตามที่ทานตองการหรอืเปนเชนทาน
ได ความตองการเชนนี้มแีต จะทําใหทานเปนทุกข ผูปฏิบัติภาวนามักจะพากนัหลงผิดในขอนี้ การ
จับตาดูผูอ่ืนไมทําใหเกิดปญญาได เพียงแตพิจารณาตนเองและความรูสึกของตน แลวทานก็จะ
เขาใจได 

งวงเหงาหาวนอนมาก ทําใหภาวนาลาํบาก ควรทําอยางไร 
           มีวิธีเอาชนะความงวงไดหลายวิธี ถาทานนั่งอยูในที่มืด ยายไปอยูที่สวาง ลืมตาขึ้น ลุกไปลาง
หนา ตบหนาตนเอง หรือไปอาบน้ํา ถาทานยังงวงอยูอีก ใหเปลี่ยนอิริยาบถ เดินจงกรมใหมาก หรือ
เดินถอยหลัง ความกลัววาจะไปชนอะไรเขาจะทําใหทานหายหายงวง ถายังงวงอยูอีกก็จงยืนนิ่งๆ 
ทําใจใหสดชืน่ และสมมติวาขณะนัน้สวางเปนกลางวนั หรือนั่งริมหนาผาสูงหรือบอลึก ทานจะไม
กลาหลับ ถาทําอยางไรๆ ก็ไมหายงวงก็จงนอนเสีย เอนกายลงอยางสํารวม ระวังและรูตัวอยู
จนกระทั่งทานหลับไป เมื่อ ทานรูสึกตัวตืน่ขึ้นจงลุกขึ้นทันที อยามองดูนาฬกิาหรือหลับตออีก 
เร่ิมตนมีสติระลึกรูทันทีที่ทานตื่น 
           ถาทานงวงนอนอยูทกุวัน ลองฉันอาหารใหนอยลง สํารวจตัวเอง ถาอีกหาคําทานจะอิ่มจง
หยุด แลวดื่มน้าํจนอิ่มพอดี แลวกลับไปนั่งดูใหมอีก เฝาดคูวามงวงและความหวิ ทานตองกะฉัน
อาหารใหพอด ีเมื่อทานฝกปฏิบัติตอไปอีก ทานจะรูสึกกระปรี้กระเปราขึ้นและฉันนอยลง ทานตอง
ปรับตัวของทานเอง 

ทําไมเราจึงตองกราบกันบอยๆ ท่ีนี่ (ท่ีวัดหนองปาพง) 
           การกราบนี้เปนสิ่งสําคัญมาก เปนรูปแบบซึ่งเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติ การกราบนี้ตองทํา
ใหถูกตอง กมลงจนหนาผากจรดพื้น วางศอกใหชิดกับเขา ฝามือทั้งสองราบอยูที่พื้น หางกัน
ประมาณสามนิ้ว กราบลงชาๆ มีสติรูอาการของกาย การกราบชวยแกความถือตัวของเราไดเปน
อยางดี เราควรกราบบอยๆ เมือ่ทานกราบสามหน ทานควรตั้งจิตระลึกพระคุณของพระพุทธเจา 
พระธรรม และพระสงฆ นัน่ คือคุณลักษณะแหงจติอันสะอาด สวาง และสงบ ดังนัน้เราจึงอาศัย
รูปแบบนี้ฝกฝนตน   กายแลจิตจะ ประสานกลมกลืนกนั อยาไดหลงผิดไปจับตาดูวา ผูอ่ืนกราบ
อยางไร ถาสามเณรนอยดูไมใสใจ และพระผูเฒาดูขาดสติ ก็ไมใชเร่ืองที่ทานจะตดัสิน บางคน
อาจจะสอนยาก บางคนเรียนไดเร็ว บางคนเรียนไดชา การพิจารณาตัดสินผูอ่ืนมีแตจะเพิ่มความหยิง่
ทะนงตน จงเฝาดูตัวเอง กราบบอยๆ ขจัดความหยิ่งทะนงตนออกไป 



           ผูที่เขาถึงธรรมะไดอยางแทจริงแลว ทานจะอยูเหนือรูปแบบ ทกุๆอยางที่ทานทําก็มีแตการ
ออน นอมถอมตน เดินก็ถอม ฉันก็ถอม ขับถายก็ถอม ทั้งนี้ก็เพราะวาทานพนจากความเหน็แกตัว
เสียแลว 

กิเลสเคร่ืองเศราหมอง เชน ความโลภหรือความโกรธ เปนเพียงมายาหรือวาเปนของจริง 
           เปนทั้งสองอยาง กิเลสที่เราเรียกวาราคะหรือความโลภ ความโกรธ และความหลงนั้นเปนแต
เพียงชื่อ เปนสิ่งที่ปรากฏขึ้นมา เชนเดยีวกบัที่เราเรียกชามใหญ ชามเลก็ สวย หรืออะไรก็ตาม นี่
ไมใชสภาพที่เปนจริง แตเปนความคิดปรุงแตงที่เราคิดปรุงขึ้นจากตณัหา ถาเราตองการชามใหญเรา
ก็วาอันนี้ เล็กไป ตัณหาทําใหเราแบงแยก ความจริงก็คือมนัเปนของมันอยูอยางนัน้ ลองมามองแงนี้
บาง ทานเปนผู ชายหรือเปลา ทานตอบวาเปน นี่เปนเพียงรูปปรากฏของสิ่งตางๆ แทจริงแลวทาน
เปนสวนประกอบของ ธาตุและขันธ ถาจติเปนอิสระแลว จิตจะไมแบงแยก ไมมีใหญ ไมมีเล็ก ไมมี
เขา ไมมีเรา ไมมีอะไร จะเปนอนัตตา หรือความไมใชตวัตน แทจริงแลว ในบัน้ปลายก็ไมมีทั้งอัตตา
และอนัตตา (เปนแตเพยีงชื่อเรียก) 

คําอธิบายเพิ่มเติมเก่ียวกับกรรม 
           กรรมคือการกระทํา กรรมคือการยึดมั่นถือมั่น กาย วาจา และใจ ลวนสรางกรรม เมื่อมีการยึด
มั่นถือมั่น เราทํากันจนเกิดความเคยชนิเปนนิสัย ซ่ึงจะทาํใหเราเปนทุกขไดในกาลขางหนา นี่เปน
ผลของ การยึดมั่นถือมั่นและของกิเลสเครื่องเศราหมองของเราที่เกิดขึ้นในอดีต ความยึดมั่น
ทั้งหลายจะทําให เราสรางกรรม สมมติวาทานเคยเปนขโมยกอนที่จะบวชเปนพระ ทานขโมยเขา 
ทําใหเขาไมเปนสุข ทําให พอแมหมดสุข ตอนนี้ทานเปนพระแตเวลาที่ทานนึกถึงเรือ่งที่ทานทําให
ผูอ่ืนหมดสุขแลว ทานก็ไมสบายใจ และเปนทุกขแมจนทกุวันนี้ จงจําไววา ทั้งกายกรรม วจีกรรม 
และมโนกรรม จะเปนเหตปุจจัยใหเกิด ผลในอนาคตได ถาทานเคยสรางกรรมดีไวในอดีต และวนันี้
ก็ยังจําได ทานก็เปนสุข ความสุขใจเปนผล จากกรรมในอดีต ส่ิงทั้งปวงมีเหตุเปนปจจัยทั้งในระยะ
ยาว และถาใครครวญดูแลวท้ังในทุกๆ ขณะดวย แตทานอยาไปนกึถึงอดีตหรือปจจุบันหรืออนาคต 
เพียงแตเฝาดูกายและจิต ทานจะตองพิจารณาจนเห็น จริงในเรื่องกรรมดวยตัวของทานเอง จงเฝาดู
จิต ปฏิบัติแลวทานจะรูอยางแจมแจง อยาลืมวากรรมใคร ก็เปนของคนนั้น อยายึดมั่นและอยาจับตา
ดูผูอ่ืน ถาผมดื่มยาพิษ ผมกไ็ดรับทุกข ไมใชเร่ืองที่ทานจะมา เปนทกุขดวย จงรับเอาแตส่ิงดีที่
อาจารยสอน แลวทานจะเขาถึงความสงบ จิตของทานจะเปนเชนเดียว กันกับจิตของอาจารย ถาทาน
พิจารณาดู ทานก็จะรูได แมวาขณะนี้ทานจะยังไมเขาใจ เมื่อทานปฏิบัติตอไป มันกจ็ะแจมแจงขึ้น 
ทานจะรูไดดวยตนเอง ไดช่ือวาปฏิบัติธรรม 
           เมื่อเรายังเล็ก พอแมวางกฎระเบยีบกับเรา และหัวเสียกับเรา แทจริงแลวทานตองการจะชวย
เรา กวาเราจะรูก็ตอมาอีกนาน พอแมและครูบาอาจารยดุวาเราและเราก็ไมพอใจ ตอมาเราจึงเขาใจวา 



ทําไม เราจึงถูกดุ ปฏิบัติไปนานๆ แลวทานก็จะเหน็เอง สวนผูที่คิดวาตนฉลาดล้ําก็จะจากไปในเวลา
อันสั้น เขา ไมมีวันจะไดเรียนรู ทานตองขจัดความคิดวาตัวฉลาดสามารถออกไปเสีย ถาทานคิดวา
ทานดีกวาผูอ่ืน ทานก็จะมแีตทุกข เปนเรื่องนาสงสาร อยาขุนเคืองใจ แตจงเฝาดูตนเอง 

เจริญสมาธิภาวนาจนจิตสงบลึก ควรทําอยางไรตอไป 
           นี่ก็ดแีลว ทําจิตใหสงบและเปนสมาธิ และใชสมาธินี้พิจารณาจติและกาย ถาจติเกิดไมสงบก็
จงเฝาดูดวย แลวทานจะรูถึงความสงบที่แทจริง เพราะอะไร เพราะทานจะไดเห็นความไมเที่ยง แม
ความ สงบเองก็ดูใหเหน็ไมเที่ยง ถาทานยดึติดอยูกับภาวะจิตที่สงบ แลวทานจะเปนทกุขเมื่อจิตไม
สงบ ฉะนั้น จงปลอยวางหมดทุกสิ่ง แมแตความสงบ 

ทานอาจารยเปนหวงลูกศิษยท่ีพากเพียรมากหมายความวาอยางไร 
           ถูกแลว ผมเปนหวง ผมเปนหวงวาเขาเอาจริงเอาจงัจนเกนิไป เขาพยายามเกินไป แตขาด
ปญญา เขาเคี่ยวเข็นตนเองไปสูความทุกขยากโดยไมจําเปน บางคนมุงมั่นที่จะรูแจง เขาขบฟนแนน
และ ใจดิ้นรนอยูตลอดเวลา อยางนี้เปนความพยายามมากเกินไป คนทัว่ไปกเ็ชนเดยีวกัน พวกเขาไม
รูถึง สภาพเปนจริงของสิ่งทั้งปวง (สังขาร) สังขารทั้งปวง จิตและรางกายลวนเปนของไมเที่ยง จง
เฝาดู และอยายึดมั่นถือมั่น 
           บางคนคิดวาเขารู เขาวิพากวิจารณ จับตามองและลงความเห็นเอาเอง อยางนี้กต็ามใจเขา ทิฐิ 
ของใครก็ปลอยใหเปนของคนนั้น การแบงเขาแบงเรานี้อันตราย เปรียบเหมือนทางโคงอันตรายของ
ถนน ถาเราคิดวาคนอื่นดอยกวาหรือดีกวา หรือเสมอกันกับเรา เราก็ตกทางโคง ถาเราแบงเขาแบง
เรา เราก็จะเปนทุกข 

 


