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ตั้งใจในความรูสึกเฉพาะหนา อาตมาจะอธิบายการนั่งสมาธิหรือการทําสมาธิหรือการ
กําหนดจิตตอไป ขอโยมทั้งหลายนั่งในความสงบ อยาไปรําคาญในเสียงอาตมาที่แนะนํา
ในการปฏิบตัิ ใหมันเปนคนละอยาง หูใหไดยินจิตใจใหไดรูจัก อาตมาวาอยางไร ใหจิต
เปนสมาธิอยู และความรูสึกนั้นมันจะรูสึกของมันเอง การนั่งสมาธินี้เปนสวนหนึ่งของ
การฝกหัดจิตของพวกพุทธบริษัททั้งหลายสมัยนี้คนที่นับถือพระพุทธศาสนาซึ่งถึงจะมี
ศีลมีทาน ก็ยังไมเปนบอเกิดแหงความสงบไดอยางแนนอน แตเมื่อเรามาทําจิตของเราให
สงบเรียบรอย เปนสมาธิ ปญญาจึงจะเกิดขึ้นที่จิต ความรูจะเกิดขึ้นที่จิต สมควรแกการ
ประพฤติปฏบิัติธรรมขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาของเราดังนั้นวันนี้โยมจึง
สัญจรมาจากถิ่นฐานของตน มีศรัทธามีจิตประสงค อยากจะมากราบไหวอาตมาและ
อยากจะพบหนาตา ความจริงนั้นมาถึงไดเห็นแลวก็นึกวาจะกลับเลยแตวามันเปลี่ยนจิต 
อยากจะพบธรรมะคําสั่งสอน อยากฝกเรื่องการทําสมาธิเพื่อถือเปนแบบอยางตอไป 
     ฉะนั้นจงเตรียมตัวนั่งสมาธิ ขาขวาทับขาซายตั้งกายใหตรงและใหมีความรูสึกวาบัดนี้
เราจะทําการปฏิบัติไมตองคิดอะไรมาก ไมตองคิดถึงบานไมตองคิดถึงชอง หรือเปนหวง
นี่เปนใยนั่น แตใหความรูสึกวามันรูอยู เมื่อนั่งมือขวาทับมือซายขาขวาทับขาซายตั้งกาย
ใหตรงแลว เราก็ตองเลือกหาวาอะไรเปนสวนใหญในกายของเรานี้ คําตอบก็คือจิต จิตนี้
เปนสวนใหญ มันเปนสวนรวมของทุกสิ่งทุกอยางในสกลกายนี้ คือมีจิตเปนใหู เราฝาก
คนก็รูกันอยูแลว เมื่อมีจิตเปนใหญ ตา หู จมูก ลิ้น กาย มันก็เปนลูกนองเปนบริวารของ
จิตนั้น เพราะฉะนั้นพระผูมีพระภาคเจา จึงจับผูเปนตัวการ ผูเปนหัวหนา คือจิตนี้เองมา
ฝก 
     จิตนี้คืออะไร จิตนี้มันก็ไมคืออะไร จิตนี้มันก็คือจิต เพงเอาตัวผูรู ผูรูสึกอารมณ อยาง
อาตมาพูดอยูนี้ไดยินดวยหูก็รูสึกที่ใจ ผูรูสึกนั้นคือใคร ก็คือผูรูสึกอันสมมติวาจิต ผูรับรู
อารมณตางๆที่เกิดมาจาก ตา หู จมูก ลิน้ กาย นี่แหละผูรูที่เกิดขึ้น นี่ขอใหโยมเขาใจอยาง
นี้ ผูรูนี่มีทุกคน มีคําพูดคําหนึ่งของพระผูมีพระภาคเจา..... ผูรูนัน่แหละ เรียกวาหรือคลาย
วาเปนจิต ผูที่รับรูอารมณนั้น 
     จะทําใหจิตมีกําลังตองออกกําลังทางจิต กําลังของจิตกับกําลังของกายตางกัน กําลัง
ของกายตองเคลื่อนไหวอยางทางโลกเขาทําโยคะหรือการวิ่งเคลื่อนไหวทําใหกายมีกําลัง 



เปนสิ่งที่ทําใหสุขภาพสมบูรณ อันนั้นมันเปนเรื่องของกาย สวนเรื่องของจิตนั้นมันเปน
นามธรรม มนัไมมีรูปรางแตมันมีความรูอยูอยางนั้น ทีนี้จิตนี้เราไมคอยไดฝก ตั้งแตเรา
เกิดมาพอแมก็ฝกไปทางอื่น ฝกไปในทางทํามาหากิน อะไรตอมิอะไรอีกหลายอยาง
ในทางโลก ดังนั้นจิตใจของเราทั้งหลายจึงสับสนมาก คือฝกใหจิตคิดมากๆ อะไรให
มากๆ ไมอยูกับตัวเรา บางทีคิดไปที่ไหนๆยังไมรูตัวเลย นานๆ จึงกลับมารูตัวเราทีหนึ่ง 
เพราะคิคมากอะไรมากอยางนั้นจะไมใหมันยุงเหยิงไดอยางไร เพราะเราฝกมันมาอยาง
นั้น พอแมเราก็ฝกอยางนั้น ตัวเราก็ฝกอยางนั้นคนอ่ืนก็ฝกอยางนั้น ผลที่เกิดจากการฝก
มาอยางนั้นก็เปนปูหาเรื่อยมา ตลอดมา จนทุกวันนี้ เมื่อมีปูหาเรื่อยมาก็เปนคนวุนวาย
ตลอดเวลา นั่นเรียกวาทําจิตไมใหมีกําลัง ใหมีกําลังนอย อันนั้นมันเปนเรื่องของจิต 
สวนทําจิตใหมีกําลังนี้จะตองทําจิตใหมีสมาธิ สมาธิ แปลวาความตั้งใจมั่น มั่นในคําใด
คําหนึ่ง แมนในอันใดอันหนึ่ง ยกตัวอยางวันนี้เราตั้งใจอะไร จะใหมันแนวแนในธรรม
อันใด จะยกอันใดขึ้นเปนหลัก อยางเรายกเอาอานาปานสติ ลมหายใจของเรานี้เปนหลัก 
คือทําความรูใหรูตามลมหายใจ คติความระลึกได สัมปชัููะความรูตัว ใหรูสึกวาบัดนี้
เราทําอะไรทั้งหลับตาและไมหลับตาใหเรารูสึกวามีลมหายใจนี้เปนสิ่งสําคัู เปนอาหาร
ที่ยอดเยี่ยมที่สุด แมเรานอนหลับอยูเราก็หายใจ เราตื่นอยูเราก็หายใจ เดินอยูเราก็หายใจ 
นั่งอยูเราก็หายใจ ทําอะไรมันก็หายใจทั้งนั้น อันนี้คือเปนยอดอาหารทั้งหมด อาหารที่เรา
ทานสักชั่วโมงสองชั่วโมงมันก็พออยูได ฉะนั้นขอใหเราเขาใจอยางนี้ ดังนั้นควรจะยก
เอาความรูไวที่ลม ดูกันวาลมมันอยูตรงไหน รูไหม รูแลวมันรูอยางนี้ ถาอยางนั้นเรา
จะตองเอาความรูสึกมาปกเขาที่ปลายจมูกหรือริมฝปากขางบนสุด คือหมายความวาลม
ออกลมเขาในสวนจมูกเองใหเปนอยางนี้ แตอยาไปตั้งใจจนมากมายเกินไป อยาไปปรับ
ใจจนเกินไปจนเสียอารมณเรา ใหกําหนดวาลมมันออกอยางนี้ ลมมันเขาอยางนี้ แลวก็
สูดลมเขาไป แลวก็หายใจออกมา นี่มันคลี่คลายๆอยูอยางนี้ตลอดเวลา เมื่อหายใจเขาไป
อีกแลวก็ปลอยมันไป ถึงที่สุดแลวก็อัดลมเขาไปอีก หายใจออกหายใจเขาอยูอยางนี้ 
     บัดนี้เรารูจักอะไรมันเปนอะไร ที่จมูกมันเปนอยางไรความรูสึกมันเปนอยางไร เมื่อรู
แลวก็กําหนดลม คําวากําหนดลมนั้นคืออยาไปบังคับลม หายใจเขาไปตามสบาย ไมให
มันยาวนัก หายใจออก เอาลมออกมา ลมออกอยาใหมันยาวนัก ลมเขาอยาใหมันยาวนัก 
ใหมันพอดีๆ จะไดทําความคิดวายาวแคไหนมันสบาย สั้นแคไหนสบาย แรงแคไหน
สบายคอยแคไหนสบาย สภาพอยางไรที่มันพอสบายไมอึดอัดไมตองแตงลม พอจะรูวา



ลมหายใจเขาออกอยูเสมอ และก็กําชบัผูรูนั้นใหไปรูลมออกพอดี ลมเขาพอดี ใหมีสติจับ
ตามลม สูดลมเขาเราเห็น“พุทธ” หายใจออกเราเรียกวา“โธ” ก็ได คือพุทโธนี่เปนแตเพียง
ความรูสึก ไมตองพูดใหมีเสียง หายใจเขาเรียกวา“ พุทธ” หายใจออกเรียกวา“ โธ” เจริญ
ในใจวาพุทโธ พุทโธ อยูอยางนี้ เอาสติกําหนด รูตามลมหายใจเขาหายใจออกอยูอยางนี้ 
ไมใหนึกไปขางบนไมใหนึกไปขางลาง ไมใหนึกไปขางซายไมใหนึกไปขางขวาไมให
นึกไปขางหนาไมใหนึกไปขางหลัง จิตอยูกลางๆ คลายๆ กับวาเราเดินทางถึงเมืองหนึ่ง 
มันเปนทางสี่แพรงเราก็ยังอยูในวงกลม ขางซายเราก็ไมไปขางขวาเราก็ไมไปขางหนาเรา
ก็ไมไปขางหลังเราก็ไมไป ทําความรูสึกเฉพาะจิตใจของเรา ใหหยุดอยูกับลมอยางนั้น 
อยูกับลม จออยูอยางนั้น ไมตองไปขางหนาไมตองไปขางหลัง ไมตองไปขางซายไมตอง
ไปขางขวา รูลมที่มันออกมาแลวก็เขาไป รูอาการที่มันออกแลวเขาอยูอยางนั้น 
 บางทีจิตของเรามันวอกแวกไปหนอยก็ได แตไมเปนไร เรามีสติอยูเราก็รูมัน แลวก็
กลับมาที่ลมหายใจเขาออกตอไป ใหยกจิตข้ึนมารูจักมันเสีย บางทีมันจะเกิดความรูสึก
ขึ้นมาอยางนี้วา กําหนดลมนี้มันจะรูอะไร มันจะเห็นอะไร มันจะเปนอยางไร อันนั้น
ไมใชการงานของเราไมใชหนาที่ของเรา หนาที่ของเราในปจจุบันนี้มีหนาที่ตอตัวเองวา 
ใหกําหนดลมออกใหรูจัก กําหนดลมเขาใหรูจักเทานั้น เรื่องอื่นไมใชธุระของเรา หนาที่
ของเรารูแตกําหนดลมออกกําหนดลมเขา ใหมันทันทวงทีเทานั้นแหละใหรูวาอันนี้มัน
ยาวไปใหมันสั้นอีกหนอย อันนี้มันสั้นไปใหมันยาวอีกหนอย ใหรูจักมันอยางนั้น ปลอย
เปนธรรมชาติของมัน ควบคุมใหมันประกอบกับความสบายมันสบายอยางไรเอาอยาง
นั้น อยูอยางสบาย ที่มันสบายไมขัดของ ลมหายใจก็ไมขัดของ นั่งก็ไมขัดของ อะไรก็ไม
ขัดของแลวในกายสวนใดสวนหนึ่ง นั่นแหละสบาย 
     เมื่อนั่งสมาธิและทําจิตสงบแลวรางกายมันจะเบาไมหนักมันเบา เปนรางกายที่สมควร
แกการงาน สมควรแกสมาธิ แตวาทําขั้นแรกมันก็ฝนธรรมชาติสักหนอย อึดอัดสงสัย 
มันก็เหมือนกับเราเดินทางไปที่ๆไมเคยไป มันก็สงสัยอยูเรื่อยไป เปนเรื่องธรรมดาของ
เรา การทําสมาธินี้เราไมเคยทําหรือทํามาแลวแตไมคอยรูจัก มันก็สงสัยอยูอยางนั้น เปน
ธรรมดาของมัน ความสงสัยนี้เองแหละมันจะเปนเหตุไมใหเราสงสัย มันจะเปนเหตุให
เรารูตามความเปนจริงก็เพราะความสงสัยนี้ไมใชอ่ืนไกล เรื่องอะไรทุกสิ่งทุกอยางมัน
เกิดขึ้นมาในเวลาเรานั่งสมาธิอยูนั้น มันเปนอาการของจิตเทานั้น สักแตวาเทานั้น มันจะ
มีเรื่องอะไรมาก็สักแตวาเทานั้น สักแตวา สักแตวาสุข สักแตวาทุกขสักแตวามันถูกกรรม



ของเรา มันเปนเรื่องสักแตวาเทานั้นถาเราพิจารณาเชนนี้เราก็วกเขามาดูจิตของเรา ลมมนั
สม่ําเสมออยาไปแตงมันนะ อยาไปแตงมัน อยาไปแตงใหมันสั้นอยาไปแตงใหมันยาว 
คอยๆดูสภาพตามความเปนจริงของมันอยางนั้น หนาที่ของเราในเวลานั้นก็คีอดูลม
หายใจเขาออกอยางเดียว มันจะนึกวามันจะเปนอะไรไหมมันจะรูอะไรไหม อันนั้นเปน
เรื่องของความรูสึกเฉยๆเปนสักแตวา ความรูสึกเกิดขึ้นมาแลวมันก็หายไป อยาไปตาม
มันพิจารณาอะไรใหมันเปนสักแตวา ในเวลานี้ในเวลาสั้นๆนี้ อยาเพิ่งพิจารณาอันใดอื่น
เลย อยาเพิ่งไปยกกายขึ้นมาพิจารณาอยาเพิ่งไปยกอะไรขึ้นมาพิจารณาทั้งนั้นแหละไมใช
หนาที่ของเราที่จะปฏิบัติกวางขวางไปถึงนั้น ทําปจจุบันคือทําใหลมเขาออก ถาเราทําลม
ออกเราก็ทําลมเขาเราก็ทํามันเสีย ทํามันทั้งออกทํามันทั้งเขาเทานั้นแหละ เมื่อทํามันแลว
เราก็ไมไดควบคุมลมไมไดบังคับลม ลมมันออกมันเขาก็ตามเรื่องของมัน ผูรูที่จิตของเรา
ก็รูเฉยๆ รูวามันออกรูวามันเขา พรอมกับกําหนดวาพุทโธ พุทโธ พุทโธ 
คําวาพุทโธนึ้มันเปนความรูสึกของเรา เมื่อมีลมเขาเราก็รูสึกวา“ พุทธ” เมื่อมีลมออกเราก็
รูสึกวา“ โธ”ทั้งสองอยางนี้ก็ไมเปนเหตุกอกวนเรา รูสึกวาเขาก็ “พุทธ” รูสึกวาออกก็ 
“โธ” เทานั้น และไมจําเปนจะออกดวยวาจาของเรา ทําความรูสึกเทานั้นตลอดเวลา ทีนี้
เมื่อจิตเรามีความละเอียดกวานั้น มันจะไมอยากรูสึกพุทธหรือโธมันไมอยากจะนึกอยาง
นั้น ก็กําหนดวาใหรูแตลมมันออกใหรูลมมันเขา ลมออกก็รูลมเขาก็รู ใหรูอยางนี้ รูอยาง
นั้นมันเปนพุทธเองมันเปนโธเอง มันก็เลยเปนพุทโธ พุทโธอยูในอาการอยางนั้น มันเปน
เองอยางนั้น ใหเรารูอยางนี้ตลอดเวลา ลมออกเรากร็ูจักลมเขาเราก็รูจัก ความรูอันนี้แหละ
เปนสิ่งที่สําคัญมากที่พระผูมีพระภาคของเราทั้งหลายอยากจะใหเราทําไปนานๆ 
     ที่เรียกวาพุทโธ พุทโธคือผูรู ผูรูอันนี้แหละทานเรียกวาพุทโธ รูสึกอยางหนึ่งมันรูเรื่อง
ของจิตเรา จิตของเรานี่มันหยาบ พุทโธคือผูรูมันรูละเอียด มนัรูทั้งอาการของจิตเรื่องของ
จิต คือมันรูเรื่องของจิตคลายๆกับวาเปนพระพุทธเจานั่นเอง มันก็รูจักการสั่งสอนจิตของ
มัน ถาเฉพาะจิตลวนๆมันจะรูสึกตัวเอง มันละเอียด พุทโธผูรูนี่รูเรื่องของจิต รูอาการของ
จิต รูความเปนจริงของจิต รูอยางนั้น เมื่อมันเกิดรูขึ้นมาแลวมันก็ไดเห็นจิต เอาผูรูอันนี้ดู
จิต เอาจิตดูจิต เอาจิตรูจิต เอาจิตสั่งสอนจิต สมกับทานขนาบภิกษุทั้งหลายวา“ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ทานทั้งหลายจงตามดูจิตของตน ถาใครตามดูจิตของตน คนนั้นจะพนจากบวง
ของมาร” ใครจะไปตามดูจิตได ไมมีสิ่งที่เหนือจิตเพื่อจะดูจิตของจิต ถามีจิตเทานั้นมันก็
สอนตัวมันเอง วันนี้เปนเรื่องของจิต ฟงยากสักหนอยหนึ่ง เขาใจยากสักหนอยหนึ่ง แต



งาย คือเรื่องตัวเราฝกจิตใหมันมีความฉลาดมากขึ้นกวาจิตเดิม จิตเพิ่มที่มันโกหก เขา
ชวนอยางไรเราก็ไมรูเรื่อง ก็ทําตามไปเรื่อยๆ มันจะรูอยางนี้ไมรูตัวของมันคลายๆ กับวา 
ทําความชั่วรู แตวาทําไมกลัวทําความผิดจิตก็รู แตทํา นี่เรียกวาความรูของจิตขั้นหยาบ
มันเปนอยางนี้ ความรูเกี่ยวกับการอุปมาเปนความรูอันหนึ่งรูเรื่องของจิต รูวาอันนั้นมัน
ผิดจิตจะพาไปทํา มันหามเลยไมทํา มันบังคับ จิตจะทําความซั่ว มันรูกอน กห็ามจิตรักษา
จิต นี่เรียกวาผูรู ผูรูแลวรกัษาจิตของเจาของ ถาพูดตามเปนจริงคือจิตนั่นแหละรักษาจิต
ความรูอันนี้มันเกิดขึ้นมาจากจิต อันนั้นจิตอันหยาบ หยาบมันเปนพื้นอยางนั้น นี่มันเปน
อยางนั้น เชนวาจุดตะเกียง เอาไฟไปจุดเขามันก็เปนไฟ อันนี้มันเปนไฟจากความสวางจา
นั้น อันนี้มันออกจากจิต คือ ความสวางมันออกจากจิตนี้ ความสวางมันออกจากดวงไฟนี้ 
สวางยิ่งกวาเกาเพราะดวงไฟนี้มิไดมีอันนี้ เมื่อความสวางมันกระจายไปหลายเมตร อัน
นั้นความสวางจากดวงไฟ จิตคือผูรูทั้งหลายนี้ ถาจิตฝกแลวก็จะเกิดความสวาง.... เกิด
ปญญา เกิดความสวาง เมื่อปญญามันละเอียดขึ้นไปมันก็เกิดมีูาณ ที่พระทานตรัสวา
ใครมีปญญาคนนั้นก็มีูาณใครมีูาณคนนั้นก็มีปญญาใครมีปญญาคนนั้นก็มีูาณ
หมายความวา ปญญานั้นมันละเอียดลึกเขาไปแลวมันจักกลายเปนูาณอีกอันหนึ่ง 
จะวกกลับมาเรื่องที่ไดพูดไววา เมื่อจิตมันสงบแลวมันจะเกิดอะไรขึ้นหลายอยาง บางที
เกิดเปนแสงขึ้นมาบางทีเกิดเปนรูปอันนั้นอันนี้ขึ้นมาสารพัดอยาง มันจะเกิดอะไรขึ้นมา
ตรงนั้น เราก็คุมสติใหดี อยาวิ่งไปตามแสงอันนั้นอยาวิ่งไปตามสีอันนี้ เราก็เพงดูจิตของ
เรา ดูจิตของเรา เออ!ไมตองกลัว ทําใจใหสบายไมตองกลัว บางทีมันก็สงบจนถึงกับวา
จมูกของเราที่เคยมีลมหายใจเคยผานเขาออกเสมอ เมื่อมันถึงความสงบจิตแลว จมูกของ
เรานี้มันจะอยูเฉยๆไมมีลมผานออกหรือเขา ความรูสึกนี้มีกันเยอะใครไมเขาใจอาจคิดวา 
เมื่อไมมีลมมันจะตายไหมนี่ ไมหายใจแลวลมมันไมมีแลวอยางนี้ก็มี ถามันเปนเชนนั้น
จะทําอยางไรตอไป อันนี้พระพุทธเจาไมใหกลัว ลมไมมีแตเอาผูรูวาลมไมมีนั่นแหละ
เปนอารมณอีกตอไป มันรูอยูแตกอนวามันมีลมออกลมเขา บัดนี้ไมมีลมออกลมเขา มันรู
วาไมมีความรูวาไมมีนั่นแหละคือผูรู มันเปนเรื่องของภาวนา 
     ภาวนานี้แยกกันออกเปนสองอยาง คือสมถภาวนาและวิปสสนาภาวนาซึ่งแยกไปตาม
ความรูสึก แตมันก็เปนอันเดียวกันนั่นแหละ แตหยาบละเอียดกวากัน เชนวาความสงัด
ของสมาธิที่เราทําอยูเดี๋ยวนี้มันเกิดสงบ ถึงคราวสงบมันก็สงบ ความสงบเชนนี้อยางวา
เสียงก็ไมไดยินรูปก็ไมเห็น อะไรก็ไมมี มันก็เลยสงบ จิตสงบอยู สงบอยางนี้ก็เรียกวาเขา



ไปสงบเฉยๆ ไมใชวาสงบกิเลส คือเดี๋ยวนี้มันหางจากเสียงหางจากรูป มันไมไดยินมันก็
เลยสงบ อยางนี้เรียกวาการเขาไปสงบจิตไมใชสงบกิเลส แตวาการเขาไปสงบจิตนี้ก็มี
เหตุผลเหมือนกัน อยางเราออกจากบานมาอยูนี่มันก็กายวิเวก กายวิเวกมันเปนเรื่องทาง
กาย มันหางจากบานมา มันหางจากเพื่อนฝูงมาอยูในปาที่มันสงัดสงบอันเปนวิเวกทาง
กาย กายวิเวก เมื่อมีกายวิเวกมันเปนเหตุใหจิตวิเวกคือจิตสงบไมกระสับกระสาย มันเปน
เหตุถึงความสงบถึงจิตอยางนั้น ดังนั้นมันจึงมีผล กายวิเวกเปนเหตุ เมื่อเปนเหตุแลวก็ทํา
ใหจิตสงบเปนผลข้ึนมากายวิเวก จิตวิเวก เมื่อจิตวิเวกแลวก็เปนเหตุตอไปจนถึงอุปธิวิเวก 
กิเลสสงบ อุปธิสงัด ระงับกิเลสคือความเศราหมอง คือราคะ คือโทสะ คือโมหะ วุนวาย
ตางๆ ที่เราเรียกวา กิเลส 
     อุปธิคือสภาวะที่มันดองในใจของเราปลูกฝงอยูในใจของเราตลอดกาลนานมาแลว ดู
อยางหนึ่งเหมือนวามันไมมี เมื่อถูกอารมณที่ชอบใจ กิเลสมันก็ฟงขึ้นมา เกิดราคะ เกิด
โทสะ เกิดโมหะขึ้นมา อันนี้เรียกวาจิตของเราสมาธิมันระงับไมได นั่นเรียกวาสมาธิมันมี
กําลังเพียงเขาไปสงบจิตเทานั้น อํานาจของมันยังไมถึงกับวาเขาไปสงบกิเลส เมื่อเรานั่ง
ในความสงบแลวเราออกไปสัูจรไปมาเห็นแสงมันลุกฟ ูเห็นอะไรที่ชอบใจและไมชอบ
ใจมันจะลุกฟูขึ้นมา นั่นเรียกวากิเลสยังอยู ไมใชวามันสงบกิเลสอยางนั้นเรียกวาเขาไป
สงบจิต เปนเรื่องสมถะทางจิต อันนี้สงบไปอยางหนึ่ง แตก็ดีมันเปนเหตุพาเราใหออก
กายวิเวก ใจวิเวกเสมอ เมื่อมันมากขึ้นๆ ชํานาญมากขึ้นๆ มันก็มีกําลังก็เกิดปญญา ดังนั้น
ทานจึงบอกวาสอนวา ถาเราทําสมถจิตนี้ ถามันสงบเราก็รูวามันสงบ แตอยาเพิ่งไปดีใจ
จนเกินไป ถามันสงบจิตแลวก็ดีใจสบายใจ บางคนนั่งตรงไหนก็อยากพูดอยูตรงนั้น 
แหม! เมื่อวานนี้ฉันทําสมาธิมันสงบดีเหลือเกินอยางนี้ พูดบอยๆก็เพราะอดไมได มัน
เปนอยางนั้น แตความเปนจริงก็เปนอยางนั้นจริงๆ แตก็ขอใหเราบอกกับมันวา อันความ
สงบนี้มันก็ไมแน..... ความสงบนี้มันก็ไมแน เราตองเตรียมไวอยางนี้เสมอ ทีนี้ 
พอวันที่สอง มานั่งไมไดความสงบเลย วุนวายเหลือเกินก็ใหเรารูมันวาความวุนวายนี้มัน
ก็ไมแน เห็นไหมเมื่อวานนี้มันสงบ ทําไมวันนี้มันวุนวาย มันก็ไมแนอยางนี้ ความวุนวาย
มันก็ไมแนเหมือนกัน วันนี้มันไมสงบวันตอไปมันก็ตองสงบอยางนี้เรื่อยไป สงบบางไม
สงบบาง เราจะเห็นความสงบเห็นความไมสงบนั้นอยูในใจของเราเสมอ มันไมแนอยาง
นั้น ความเห็นที่วามันไมแนนั้น จะเกิดขึ้นมาที่จิตของเรา ที่เรารูนั่นแหละ มันไมแนจริงๆ 
มันเปนของไมแนอยางนั้น คิดวามันไมแนอยางนั้น มันไมแนจริงๆ ถาไมแนแลวจะทํา



อยางไร ปลอยเสียอยาไปทําอะไรมัน เมื่อมันไมแนก็อยาไปยึดมั่นมันเลย อยาไปยึดมั่น
มันอยาไปถือมั่นมัน นี่ปญญาเกิดแลว แตกอนมันโงที่สุดโงขนาดอะไรมาก็จับปบเลย 
เมื่อวุนวายก็กระทบเลย นี่มันโงที่สุด เมื่อเราทําไปทํามาเราก็เตือนมันวา เออ! สงบนี้ก็
เปนอนิจจัง วุนวายก็เปนอนิจจัง ใหเราดูไปนานๆ ที่จริงมันเปนอยางนั้นเอง อยางวันนี้
มันสงบพรุงนี้มันก็ไมสงบ มันก็เปนของมันอยูอยางนี้ เมื่อมันเปนอยางนี้ปญญาก็เขามา 
ชวย....เขามาชวยวามันเปนอยางนี้ จะทําอยางไรละมันเปนอยางนั้น เห็นวามันเปนอยาง
นั้น มันไมเที่ยง มันไมเที่ยง ก็อยาไปยึดมั่นมันซิ เมื่อสั่งสอนอยางนี้จิตของเราก็ลุกตื่น
ขึ้นมา เออ! อยาไปยึดมั่นถือมั่นมัน เรียกวามันถอยมันคลี่คลายจากความยึดมั่นถือมั่น มัน
ก็ถอยมา ถอยมา นานจนมันเคยตัว อารมณทุกอยางนั้นมันจะสงบบางไมสงบบาง เราก็
ไมเปนทุกข 
     การไมเปนทุกขก็เรียกวารูเรื่องของมันตามความเปนจริงแลววา มันไมแนนอน 
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ของเปนอนิจจังมันไมเที่ยงอยางนั้น เราไมเชื่อก็อยาไปยึดมันถือ
มั่นมัน เชื่อกอ็ยาไปยึดมั่นถือมั่นมัน พอเราไปยึดมั่นถือมั่นมัน ก็เปนทุกข เพราะสิ่ง
ทั้งหลายเหลานี้มันเปนอนัตตธรรม ไมใชตัวไมใชตน ไมใชเราไมใชเขาอยางนี้ เมื่อจิต
ของเรารูสักอยางนี้อธิบายอารมณทั้งหลายเหลานี้ออกมา ผูรูของเราก็รูสึกวามันเปนอยาง
นั้น เราจะทําเมื่อไหรมันก็เปนอยางนั้น บางทีก็สงบมากๆ บางทีก็ฟุงซานมากๆนั่นเปน
เชนนั้น ถาเราพิจารณารูบอยๆ ก็เปนเหมือนกับวาเราอยูอารมณ พูดงายๆก็คลายๆกับวา
บานเราอยูติดทางรถ แหม! ไปสรางบานใหมๆ บานอยูติดทางรถมันวุนวายเหลือเกิน ไม
คอยสบาย ไมคอยสบายเพราะเสียงรถมันรบกวนเรา แตเราจะหนีไปไมได เพราะเราอยูที่
นั่นบานเราอยูที่นั่น จําเปนจะตองอยู เพราะที่เราอยูนั่น บานเราอยูนั่น เมื่อเราอยูนั่นมัน
ไมสบาย เวลาไดยินเสียงรถ ฮือๆฮาๆไปตลอดวัน อยูไปนานๆ ดูเปนเรื่องธรรมดา รถมี
เสียงก็เหมือนไมมีเสียง อยูไปมันก็ชินกันนะ มันรูจักกันนะ กเ็ลยอยูสบาย เพราะความ
เปนจริงนั้น เราเขาไปยึดมั่นถือมั่นมัน แตกอนนั้นเราเขาใจวารถมันมากวนเรา เสียงมัน
กวนเรา เราจะทุกขขนาดไหนเราก็ไปไมได เพราะบานเราอยูนั่น เพราะเรือนเราอยูนั่น 
จําเปนอยางนั้น เมื่ออยูนานไปมันก็ชินกับเสียงรถ ไดยินเสียงรถแลวตอไปมันคลี่คลาย
สบายๆ นี่เพราะรูเรื่องของมัน มิหนําซ้ําบางทีรถหนีหมดจะเหงาเสียดวย นี่อยางนี้ 
เปนไปอยางนี้ หากไมไดยินเสียงรถเสียงเรือจะบนหาเสียดวยนา มันก็เปนอยางนี้จิตใจ
ของเรานะ 



ฉะนั้นเมื่อรูอยางนี้ก็คิดเสียวามันเปนเรื่องอนิจจังสักแตวารูป สักแตวาเสียง กลิ่น รูสึก
เปนธรรมดาของมันเมื่อเห็นเปนตามธรรมดาอยางนั้นแลวก็เรียกวาความรูมันเกิดขึ้น รู
มันแลว ถึงหากวาเปนเสียงรถก็ไมรําคาู เสียงฮือฮาก็ไมรําคาู เพราะเราเคยตอสู
มาแลวเรื่องอยางนี้ เมื่อปญญามันเกิดเห็นเชนนั้น มันก็ไมรําคาญกับรูป ไมรําคาู
กับเสัยง กลิน่ รูสึกเลยเปนเรื่องธรรมชาติมันปลอยวางในตัวมันเนอ อันนี้เรียกวามันเปน
เชนนั้นมันปลอยวางอยางนั้น ก็เรียกวาปญญาวิปสสนา ปญูามันเกิดขึ้นจากจิต คือมัน
ไมโงเหมือนกอน แตกอนมันโง มันไปตะครุบเสียง มันไปตะครุบรูป มันไปเปนสุขเปน
ทุกขกับเขาอยูนั่นแหละ มันโงอยูนั่นแหละ บัดนี้เราไมโง เราเปนคนฉลาครูเรื่องของมัน
วารถมันเปนอยางนั้น ไมใชเสียงรถมนัมารบกวนหรอกตัวเราไปกวนรถไปกวนเสียง 
เมื่อเห็นอยางนั้นคนเราก็อยูสบาย สมัยกอนไดยินเสียงรถมันกวนเรา บัดนี้เห็นวาเราเปน
คนไปกวนรถ เราเห็นวาเราไปกวนเขานี้ตรงกันขามเชนนี้ เราไปกวนเขาเขาใจวาเขามา
กวนเรา มันตรงกันขามแนๆ มันเปนบาๆบอๆอยูอยางนั้น มันไมสบายบัดนี้ความรูอันนี้
เปนแหลงปญญาของเรา มันก็ปลอยเสียงอันนั้นปลอยอารมณอันนั้น จิตของเราก็สบาย
ขึ้น สูงขึ้นมีปญญาขึ้น เมื่อเปนเชนนั้นจะลืมตาอยูก็สงบ จะหลับตาอยูก็สงบ จะนั่งอยูก็
สงบ จะอยูทาไหนก็สงบนั่นแหละ ถารูแลววามันเปนเชนนั้น ความรูอันนี้เกิดขึ้นมาก็
เรียกวา ปูญาเกิดพรอม ไมเปนทุกข รูจักแลวรูจักทุกข รูจักเหตุเกิดของทุกข รูจักความ
ดับทุกข รูจักขอปฏิบัติใหถึงความดับทุกข ถามันรูเชนนี้มันก็เปนเรื่องมรรค คือรูความ
จริง พิจารณาอยางนั้น การรูอยางนั้นเราเรียกวารูกิเลส กิเลสที่มันเกิดขึ้นมาก็มีความรู
อันหนึ่ง สมัยกอนเรารูวาเสียงมากวนเรา บัดนี้เห็นวาไมใช เราไปกวนเสียงเอง มันก็วาง
มันก็ปลอย ฉะนั้นจิตสมาธิ จิตมันฉลาดแลว เปนจิตฉลาดแลวนะ อันนี้เรียกวาการ
ภาวนา คือสมาธิไมเกิดก็ทําใหมันเกิด ไมมีก็ทําใหมันมี ปญญาไมเกิดก็ทําใหเกิด ปญูา
มันหยาบก็ทําใหมันละเอียด ก็ทําไปอยางนี้ 
ฉะนั้นในทางพุทธศาสนาการมาทําภาวนาเชนนี้ก็เพื่อบรรเทาราคะบรรเทาโทสะบรรเทา
โมหะ ไมใชการทําภาวนาเพื่ออยากจะไปเห็นนรกอยากจะไปเห็นสวรรค อยากจะไปดู
พรหมโลก อยากจะดูพอแมเราวาตายแลวไปเกิดอยูที่ไหนอะไรอยางนั้น ไมใชเรื่องอยาง
นั้น ตามความจริงไมใชเรื่องของอยางนั้น เรื่องทําจิตใหสงบใหเกิดปญญารูเรื่องแลว
ปลอยวาง การปลอยวางไดแกความไมยึดมั่นถือมั่น ถาเราไมยึดมั่นถือมั่นมันก็ไมหนัก
อะไรสักอยางจะพูดก็พูดดวยปญญา จะทําก็ทําดวยปญญา จะอยูก็อยู ดวยปญญา จะทํา



อะไรทําดวยปญญาทั้งนั้น ไมทําดวยความโง เห็นรูป ฟงเสียง ดมกลิ่น ลิ้มรส ก็ให
ประกอบดวยปญญา ไมฟงเสียงดวยความโง ไมเห็นรูปดวยความโง ฉะนั้นความรูเชนนี้ 
เราก็รูจักทุกข รูจักเหตุใหเกิดทุกข รูจักความดับทุกขรูจักขอปฏิบัติใหเปนไปเพื่อความ
ดับทุกข พระพุทธเจาตองการอยางนี้ ใหเรารูเรื่องอยางนี้ พอรูเรื่องอยางนี้แลวก็หมด ไม
มีอะไรเปนทุกข เปนคนที่ไมมีทุกข เปนคนมีปญญาตลอดกาลตลอดเวลา พระทานวา
เปนทุกขตธรรม ที่ทานสอนพระไมฆราช ซึ่งเปนสาวกวา “ไมฆราช ทานจงมองโลกนี้
ใหเปนของวาง เมื่อทานมองโลกนี้ใหเปนของวาง มัจจุราชคือความตายจะตามไมทัน
ทานจึงวาอนัตตธรรมคือธรรมอันไมตาย ทําใหเห็นเปนความวาง มันวาง พระพุทธเจา
ของเราทานสอนวาใหมันวาง ความวางนี้อยาไปฟงผิดนะ ถาฟงผิดละก็อะไรก็วางไป
หมด จะไดอะไร ไมมีอะไร ไมมีอะไรจะเอา คือปฏิบัติเพื่อละเพื่อวาง ถาเราเอาอะไรทุก
อัน เรามีอะไรไหม เรามีอะไรมันก็ของอยูอันนั้นแหละ มีลูกมนัก็ของอยูกับลูก มีหลาน
มันก็ของอยูกับหลาน มีเรื่องสวนไรนามันก็ของอยูตรงนั้นแหละ ทําไม..จะไมใหมันมี
หรือ ไมใชอยางนั้น เพราะเราทําที่ไมมีใหมันมี เราก็ตองทําที่มันมีใหเหมือนกับไมมี มนั
เปนคนละเรื่องกัน ที่เราร่ําที่เรารวยหรือชีวิตที่เกิดขึ้นมานี้ เราอยูกับการปลอยวางอยูดวย
ปูญา เราไมไดอยูดวยความโง อยูกับใครก็ได มีเงินเยอะก็ไดมีทองเยอะก็ได มีผัวก็ไดมี
เมียก็ได ขอใหเรามีปญญา อยูอยางปลอยวาง อยาไปยึดมั่นถือมัน่มัน เหมือนกับขันตักน้ํา
นั้นนะ โองน้ําและขันตักน้ํา มีโองอยางหนึ่งมีขันตักน้ําอยางหนึ่งและก็มีน้ําอยางหนึ่ง อยู
รวมกันนั่น เมื่อเราจะดื่มน้ําเราก็เดินไปที่โอง ไปโองเราก็จะไปพบน้ํากับขันน้ําที่ลอยอยู 
เราจะดื่มน้ําจะทําอยางไร ก็เอาขันตักเอาน้ํามาดื่ม เทานั้น เราก็เอาขันวางไวเอาโองวางไว 
แลวก็จากไป ไมใชวาเราจะดื่มขันไมใชวาเราจะดื่มโอง โองนั้นสําหรับบรรจุน้ําไวใหเรา
ดื่ม เมื่อเราดื่มเสร็จแลวเราก็ปลอยโองไวปลอยขันไว เราก็จากไป ไมใชวาเราจะหอบเอา
ขันไปดวย ไมใชวาเราจะแบกเอาโองไปดวย ไมใชอยางนั้น อันนี้ก็เหมือนกัน อันนี้บาน
เราอันนี้เรือนเรา อันนี้ลูกเรา เมียเรา หลานเรา ทุกอยางเปนของเรา สักแตวาสมมติไมใช
ของจริง ความจริงนั้นเราไปดื่มน้ํา ถาเราไปดื่มโองน้ํา จะสบายไหม ไปดื่มเอาขันมันจะ
สบายไหม คงจะไมมีผูใดไปดื่ม โองดื่มขัน คงไมมีนะ เอาโองวางไวอยางเกาเอาขันวาง
ไวอยางเกา เราก็จากไป เรามีของอะไรตางๆ ของที่เรามีมันก็มีอยูแลวในโลก เราเห็นวา
ตัวเรานี้ก็ไมใชเรา ของนั้นก็ไมใชของเรา แตเปนเครื่องสัมพันธกันอยู มีก็ใชไปเพื่อให
เปนประโยชนแกกาย แตความเปนจริงสิ่งทั้งหลายเหลานี้มันเปนสิ่งที่ไมสําคัู 



 ที่พระพุทธเจาของเราทานสอนเปนอนัตตธรรม ธรรมอันไมตาย มองโลกใหเปนของ
วาง วางจากการเปนตัวตนเรา...เขา วางจากความโลภ วางจากความโกรธ วางจากความ
หลง ทานจึงใหทําใหวาง วางจากสิ่งที่มันมีอยู ไมใชวางจากสิ่งที่มันไมมี เมื่อเราละก็ละ
ของที่มันมีอยู ไมใชละของที่มันไมมีปญหาทั้งหลายมันจะรูวาเรากําลังทํามันอยู จ้ีมันอยู 
รูจักมัน ปญหาทั้งหลายมันจะเกิดขึ้น เราก็รูทัน รูสิ่งทั้งหลายเหลานี้ บางทีเราเห็นวามัน
เปนของวางแลวก็ไมสบายใจ ไมคอยสบายใจ ความเปนจริงนั้น อยาไปยึดมั่น อยาไปยึด
มั่นถือมั่น อยาไปยึดมั่นวาเราวาเขาวาของของเรา ทําไปดวยปญญาของเราอยางนั้น อันนี้
มันปนเรื่องพูดฟงยาก.... พูดก็ยาก ฟงก็ยาก ธรรมทั้งหลาย เหลานี้ที่พระพุทธเจาของเรา
ทานสอนไว ไมใชเปนคําสอนที่พูดใหคนเขาใจโดยงาย(ไมใชจะตรัสรูไดเพราะการฟง
ธรรม เพราะความเขาใจในคําพูดนี้) มันเปนเชนนั้น มันเปนปจจัตตัง รูเฉพาะตนเอง 
พระพุทธเจาทานไมสรรเสริูหรอก คนที่เชื่อคนอ่ืนจนเกินไป พระพุทธเจาทรงสอนวา
เราตรัสรูก็เพราะตนเองเปน ปจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญูหิ รูดวยตนเองเห็นดวยตนเอง 
เหมือนกับที่โยมมาวันนี้ ตางคนตางไมเคยมาวัดหนองปาพง แตรูเรื่องวัดหนองปาพงอยู 
คนอื่นเขาเคยมาก็สักแตวาถามเขา วัดหนองปาพงเปนอยางไร อะไรอยางนี้ เขาก็ตั้งใจเลา
ใหฟง วัดหนองปาพงอยูตรงโนน เปนอยางนั้นๆ ฟงก็พอเขาใจแตไมรู เขาใจอยูแตไมรู 
หรือรูอยูแตไมเขาใจจริง คือรูไมถึง มีคนเคยมาวัดอีกก็ถามเขาอีกละวัดหนองปาพงอยู
ไกลเทาไหร เปนอยางไรปญหาไมจบลง เพราะอะไร เพราะเราไมเห็นเอง เราไมเปน
ปจจัตตัง  
     โยมที่มาวันนี้ปญหาที่จะถามคนอื่นวาวัดหนองปาพงเปนอยางไร คงจะไมมีอีกแลว 
ทานอาจารยเปนอยางไรก็คงไมเปนปญหา ที่มันจบลงนี่เพราะอะไร เพราะเรามาเห็นดวย
ตนเอง ปญหาก็คงไมตองถาม ถาโยมไมไดมาคงจะถามตลอดเวลา วัดหนองปาพงเปน
อยางไร ทานอาจารยเปนอยางไร ถามตลอดเวลา เพราะอะไร เพราะไมเห็นดวยตัวของ
เรา วันนี้มันเปนปจจัตตัง รูดวยตนเองเห็นดวยตนเอง การไปถามคนอื่นก็ไมมีแลว ไม
สงสัย นี้ฉันใด.... อันนีก้็เหมือนกันฉันนั้น ไมแปลกอะไรกับธรรมะที่องคสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจาทานสอน 
เรื่องการปฏิบัตินี้มันเปนเรื่องที่จะตองทํา เห็นแลวไมปฏิบัติรูแลวไมปฏิบตัิ ก็ไมไดเรื่อง
ไดราว จะเปรียบงายๆ อาหารที่มีรสเอร็ดอรอย เอามาวางไวขางๆ รูไหมวามันอรอย มัน
เกิดประโยชนไหม นี่ทานเรียกวารูเฉยๆไมไดปฏบิัติ คนรูธรรมะไมเทาคนผูเห็นธรรมะ 



คนเห็นธรรมใจมันเปนธรรม ธรรมะเกิดขึ้นกับจิต อันนี้ก็เหมือนกันฉันนั้น ปฏิบัติจริง
อยาไปอาศัยสิ่งอื่นมากมาย ปฏิบัติใหรูดวยตนเองนี่ เมื่อจิตมันสงบแลวสบาย มันจะมา
ของมัน เกศา โลมา นขา ทันตา ตะโจ บางคนก็รําคาู เกศาคือผมนี่ทําไมตองสอน มัน
เห็นอยูแลว ความเปนจริงไมใชใหตาเนื้อนี้มันเห็น ตาเนื้อนี้มันเห็นไมจริงมันเลยไม
บรรเทากิเลส มันเพิ่มกิเลสขึ้นมา พระพุทธองคทานอยากใหตาในคือตาปญญานั้นเห็น 
เรามีผมอยูบนศีรษะตลอดเวลาตั้งแตเกิดมาแลว แตเรายังไมเคยเห็นสักนิดเดียวทางใจ
ของเรา ขน...เรามีอยูเต็มตัว เรายังไมเคยเห็นขนสักเสนเดียว ฟน...เราก็มีเตม็ปากนี่ แตเรา
ยังไมเห็นแมซี่เดียวเลย หนัง...ที่หุมตัวเราอยูนี้ ความจริงเรายังไมเคยเห็นหนังสักเดี๋ยว
หนึ่งเลย เห็นถนัด เห็นชัด เห็นตามเปนจริง เห็นดวยปญญาตามเปนจริง ยังไมรูวาอันนี้
ไมใชเราไมใชเขา อยางนี้ไมไดเห็น..ไมเห็น การเห็นดวยตาเนื้อนี้ไมใชความเห็นโดย
แจมแจง เห็นดวยการปดบังเห็นดวยความมืด ไมใชเห็นดวยความสวาง 
     ฉะนั้นพระพุทธเจาทานจึงใหมองเห็นอยางนี้ ทานใหเองเห็นดวยปญญา เห็นแลวมัน
ถอน เห็นความชั่วก็รูจักความชั่ว เห็นความผิดก็รูวาความผิด มันไมเอา จิตนั่นเปนเหตุ 
อันนี้จะเปนเหตุใหทุกขเกิดไมไดอีกแลว ถาเราเห็นทุกขๆก็ไมกอเรื่องขึ้นมา นี่เรียกวาตัด
ตนตอมันเสียดวยปญญาของเรา เมื่อจิตสงบแลวเราก็มาพิจารณาใหปญญามันเกิดแยบ
คาย ใหมันเห็น เกศา โลมา นขา ทันตา ตะโจ ดวยการประพฤติปฏิบัติ เมื่อเราเห็นเชนนั้น 
สมมตินี้มันกองกันอยู สมมติทั้งนั้นสมมติวาผมขนเล็บฟนหนัง สมมติวาผูหญิงผูชาย 
สมมติวาเรา อยางนั้นมันเปนเรื่องสมมติมันไมจริง มันไมจริงเพราะมันสมมตินะ มันไม
มีอะไรสักชิ้นเปนของเรา เปนเรื่องสมมติ อยางพวกเรานั่งอยูนี่ก็เหมือนกัน ผูหญิงก็
สมมติวาเปนหญิง ผูชายก็สมมติวาเปนชาย ถาผูหญิงถูกสมมติใหเปนผูชาย เราก็คงเรียก
ผูหญิงเปนผูชายตลอดมาจนทุกวันนี้ สมมติวาตามันเปนหูเสีย เราก็จะเรียกขานวาหูมา
ตลอด นี่เรื่องสมมติ ความเปนจริงสิ่งทั้งหลายมันไมรูเรื่องอะไรหรอก ไมมีอะไรเปน
เรื่องของเรา ใหเรารูตามเปนจริง เมื่อรูตามความเปนจริงแลวมันจะไดปลอยมันจะไดวาง 
อยูไปก็ไมเปนทุกข นั่งก็ไมเปนทุกขนอนก็ไมเปนทุกข อะไรก็ไมเปนทุกข อยูดวย
ปญญา อยูดวยความสงบจากทุกข อยูดวยความวาง ไมไดอยูดวยความยึดมั่นถือมั่น ให
เปนอยางนี้ตลอดเวลา อันนี้คือผลท่ีจะเกิดในการปฏิบัติของพวกเราทั้งหลาย โยมซึ่งฟง
ธรรมวันนี ้ฟงออกก็ออก ฟงไมออกก็ไมออกตอไปอยาไปสงสัยอะไรมันเลย  

จบเทศนา เอวัง



 
หลวงพอตอบปญหาแกพระสฺุโญภิกขุ 

หลวงพอตอบปญหาแกพระสฺุโญภิกขุ
 
ถาม ผมไดพากเพียรอยางหนักในการปฏิบัติพระกรรมฐาน แตยังไมมีทาวาจะไดผล
กาวหนาเลย 
ตอบ เรื่องนี้สําคัญมาก อยาพยายามที่จะเอาอะไรๆในการปฏบิัติ ความอยากอยางแรงกลา
ที่จะหลุดพนหรือรูแจงนั้นจะเปนความอยากที่ขวางกั้นทานจากการหลุดพน ทานจะเพียร
พยายามอยางหนักตามใจทานก็ได จะเรงความเพียรทั้งกลางคืนกลางวันก็ได แตถาการ
ฝกปฏิบัตินั้นยังประกอบดวยความอยากที่จะบรรลุเห็นแจงเเลว ทานจะไมมีทางที่จะพบ
ความสงบไดเลย แรงอยากจะเปนเหตุใหเกิดความสงสัยและความกระวนกระวายใจไม
วาทานจะฝกปฏิบัติมานานเทาใดหรือหนักเพียงใด ปญญา(ที่แท)จะไมเกิดขึ้นจากความ
อยากนั้น ดังนั้นจงเพียงแตละความอยากเสีย จงเฝาดูจิตและกายอยางมีสติ แตอยามุงหวัง
ที่จะบรรลุถึงอะไร อยายึดมั่นในเรื่องการฝกปฏิบัติหรือในการรูแจง 
ถาม เรื่องการหลับนอนละครับ ผมควรจะนอนมากนอยเพียงใด ?  
ตอบ อยาถามผมเลยผมตอบใหทานไมได บางคนหลับนอนคืนละประมาณ ๔ ชั่วโมงก็
พอ อยางไรก็ตามสิ่งที่สําคัญก็คือทานเฝาดูและรูจักตัวของทานเอง ถาทานนอนนอย
จนเกินไปทานก็จะไมสบายกาย ทําใหคุมสติไวไดยาก ถานอนมากเกินไปจิตใจก็จะตื้อ 
เฉื่อยชา หรือรูสึกวานอนไมพออยูร่ําไป จงหาสภาวะที่พอเหมาะกับตัวทานเอง ตั้งใจ
เฝาดูกายและจิตจนทานรูระยะเวลาหลับนอนที่พอเหมาะสําหรับทาน ถาทานรูสึกตื่นตัว
แลวและยังกลิ้งหลับไปอีก นี่เปนกิเลสเครื่องเศราหมอง จงมีสติรูตัวทันทีที่ลืมตาตื่นขึ้น 
ถาม เรื่องการขบฉันละครับ ผมควรจะฉันอาหารมากนอยเพียงใด ?  
ตอบ การขบฉันก็เหมือนกับการหลับนอน ทานตองรูจักตัวของทานเอง อาหารตองบริ
โกคใหเพียงพอตามความตองการของรางกาย จงมองอาหารเหมือนยารักษาโรค ทานฉัน
มากไปจนงวงนอนหลังฉันอาหารหรือเปลา และทานอวนขึ้นทุกวันหรือเปลา จงหยุด
แลวสํารวจกายและจิตของทานเอง ไมจําเปนตองอดอาหาร จงทดลองฉันอาหารตาม
ปริมาณมากนอยตางๆ หาปริมาณที่พอเหมาะกับรางกายของทาน ใสอาหารที่จะฉัน
ทั้งหมดลงในบาตรตามแบบปฏิบัติของสมณะ แลวทานจะกะปริมาณอาหาร ที่จะฉันได



งาย เฝาตูตัวทานเองอยางถี่ถวน ขณะที่ฉันจงรูจักตัวเอง สาระสําคัญของการฝกปฏิบัติ
ของเราเปนอยางนี้ ไมมีอะไรพิเศษที่ทานตองทํา จงเฝาดูเทานั้น สํารวจตัวทานเอง เฝาดู
จิต แลวทานจึงจะรูวาอะไรคือสภาวะที่พอเหมาะสําหรับการฝกปฏิบัติของทาน 
 
ถาม จิตของชาวเอเชีย และชาวตะวันตกแตกตางกันหรือไมครับ ?  
ตอบ โดยพื้นฐานแลวไมแตกตางกัน ขนบประเพณีอันเปนสิ่งภายนอก และภาษาที่ใช
อาจดูตางกัน แตความรูสึก(จิต)ของมนุษยนั้นมีลักษณะเฉพาะตามธรรมชาติ ซึ่ง
เหมือนกันหมด ไมวาชาติใดภาษาใด ความโลภและความเกลียดก็มีเหมือนกัน ทั้งในจิต
ของชาวตะวันออกหรือชาวตะวันตก ความทุกขและการดับแหงความทุกขก็เหมือนกัน 
ถาม เราควรอานหนังสือมากๆหรือศึกษาคัมภีรตางๆดวยหรือไมครับ ในการฝกปฏิบัตินี ้
?  
ตอบ พระธรรมของพระพุทธเจานั้นไมอาจคนพบไดดวยตําราตางๆ ถาทานตองการจะรู
เห็นจริงดวยตัวของทานเองวาพระพุทธเจาตรัสสอนอะไร ทานไมจําเปนตองวุนวายกับ
ตํารับตําราเลย จงเฝาดูจิตของทานเอง พิจารณาใหรูเห็นวาความรูสึกตางๆเกิดขึ้นและรับ
ไปอยางไร ความนึกคิดเกิดขึ้นและดับไปอยางไร อยาไดผูกพันอยูกับสิ่งใดเลย จงมีสติ
อยูเสมอเมื่อมีอะไรๆใหไดพบเห็น นี่คือทางที่จะบรรลถุึงสัจธรรมของพระพุทธองค จง
เปนปกติธรรมดาตามธรรมชาติ ทุกสิ่งทุกอยางที่ทานทําขณะอยูที่นี่เปนโอกาสแหงการ
ฝกปฏิบัติ เปนธรรมะทั้งหมด เมื่อทานสวดสาธยายมนต พยายามใหมีสติ ถาทานกําลังเท
กระโถนหรอืลางสวมอยู อยาคิดวาทานกําลังทําตอผูหนึ่งผูใดเพราะถูกใจกัน มีธรรมะอยู
ในการเทกระโถนนั้น อยารูสึกวาทานกําลังฝกปฏิบัติอยูเฉพาะเวลานั่งขัดสมาธิเทานั้น 
พวกทานบางคนบนวาไมมีเวลาพอที่จะทําสมาธิภาวนาแลวเวลาหายใจเลา มีเพียงพอ
ไหม การทําสมาธิภาวนาของทาน คือการมีสติ รอบคอบ และการมีจิตเปนปกติตาม
ธรรมชาติในการกระทําทุกอิริยาบถ 
ถาม ทําไมพวกเขาจึงไมมีการสอบถามขอของใจกับอาจารยทุกวันเลาครับ ?  
ตอบ ถาทานมีปญหาเชิญมาถามไดทุกเวลา แตที่นี่เราไมจําเปนจะตองมีการสอบถามกัน
ทุกวัน ถาผมตอบปญหาเล็กๆนอยๆทุกปญหาของทาน ทานก็จะไมมีทางรูเทาทันการเกิด
ดับของความสงสัยในใจของทาน เปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งที่ทานตองเรียนรูที่จะสํารวจตัว
ทานเอง สอบถามตัวทานเอง จงตั้งใจฟงพระธรรมเทศนาทุกๆครั้ง แลวจงนําเอาคําสอน



นี้ไปเปรียบเทียบกับการฝกปฏิบัติของทานเองวาเหมือนกันหรือไม ตางกันหรือไม ทําไม
ทานจึงมีความเคลือบแคลงสงสัยอยู ใครคือผูที่เคลือบแคลงสงสัยนั้นโดยการสํารวจ
ตัวเองเทานั้นจะทําใหทานเขาใจได  
 
ถาม บางครั้งผมกังวลใจอยูกับพระวินัยของพระภิกษุถาผมฆาแมลงโดยบังเอิญแลวจะ
ผิดไหมครับ ? 
ตอบ ศีล หรอื พระวินัย และ ศีลธรรม เปนสิ่งจําเปนยิ่งตอการฝกปฏิบัติของเรา แตทาน
ตองไมยึดมั่นถือมั่นในกฎเกณฑตางๆอยางงมงาย ในการฆาสัตวหรือละเมิดขอหามอื่นๆ
นั้น มันสําคัญที่เจตนา ทานยอมรูอยูแกใจของทานเอง อยาไดกังวลกับเรื่องพระวินัยให
มากจนเกินไป ถานํามาปฏิบัติอยางถูกตองก็จะชวยสงเสริมการฝกปฏิบัติ แตพระภิกษุ
บางรูปกังวลกับกฎเกณฑเล็ก ๆ นอย ๆ มากเกินไปจนนอนไมเปนสุข 
     พระวินัยไมใชภาระที่ตองแบก ในการปฏิบัติของเราที่นี่มีรากฐานคือพระวินัย พระ
วินัยรวมทั้งธุดงควัตรและการปฏิบัติภาวนา การมีสติและการสํารวมระวังในกฎระเบียบ
ตางๆตลอดจนศีล ๒๒๗ ขอนั้น ใหคุณประโยชนอันใหญหลวงทําใหมีความเปนอยู
อยางสงบงาย ไมจําเปนตองพะวงวาจะตองทําตนอยางไร ดังนั้นทานก็พนจากการ
ครุนคิดและมีสติดํารงอยูอยางสงบระงับแทน 
     พระวินัยทําใหพวกเราอยูดวยกันอยางเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน และชุมชนก็ดําเนินไป
อยางราบรื่น ลักษณะภายนอกทุก ๆ คนดูเหมือนกัน และกระทําอยางเดียวกันพระวินัย
และศีลธรรมเปนบันไดอันแข็งแกรงนําไปสูสมาธิยิ่งและปญญายิ่ง การปฏิบัติอยาง
ถูกตองตามพระวินัยของพระภิกษุและธุดงควัตร ทําใหเรามีความเปนอยูอยางงายๆและ
ตองจํากัดจํานวนเครื่องใชสอยของเราดวย ดังนั้นที่นี่เราจึงมีการปฏิบัติอันสมบูรณตาม
แบบของพระพุทธเจาคือการงดเวนจากความชั่วและทําความดี มีความเปนอยูอยางงายา
ตามความจําเปนขั้นพื้นฐาน ชําระจิตใหบริสุทธิ์หมดจด โดยการเฝาดูจิตและตัวของเรา
ในทุกๆอิริยาบถเมื่อนั่งอยู ยืนอยู เดินอยู หรือนอนอยู จงรูตัวของทานเอง 
ถาม ผมควรจะทําอยางไรครับ เมื่อผมสงสัย บางวันผมวุนวายใจดวยความสงสัยในเรื่อง
การปฏิบัติ หรือในความคืบหนาของผมหรือในอาจารย ?  
ตอบ ความสงสัยนั้นเปนเรื่องปกติธรรมดา ทุกคนเริ่มตนดวยความสงสัย ทานอาจได
เรียนรูอยางมากมายจากความสงสัยนั้น ที่สําคัญก็คือ ทานอยาถือเอาความสงสัยนั้นเปน



ตน นั่นคืออยาติดของกับมันอยู ซึ่งจะทําใหจิตของทานหมุนวนเปนวัฏฏะอันไมมีที่
สิ้นสุด แทนที่จะเปนเชนนั้นจงเฝาดูการเกิดดับของความสงสัย ของความฉงนสนเทห ดู
วาใครคือผูที่สงสัย ดูวาความสงสัยนั้นเกิดขึ้นและดับไปอยางไร แลวทานจะไมตกเปน
เหยื่อของความสงสัยอีกตอไป ทานจะกาวพนความสงสัยออกมาไดและจิตของทานจะ
สงบทานจะเห็นวาสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นและดับไปอยางไร จงปลอยวางสิ่งตางๆที่ทานยังยึด
มั่นอยู สลัดทิ้งความสงสัยของทานและเพียงเฝาดู นี่คือที่สิ้นสุดของความสงสัย 
ถาม ทานอาจารยมีความเห็นเกี่ยวกับวิธีการปฏบัติวิธีอ่ึนๆอยางไรครับ ทุกวันนี้ดู
เหมือนวาจะมีอาจารยมากมายและมีแนวทางการทําสมาธิภาวนาหลายแบบจนทําให
สับสน 
ตอบ มันก็เหมือนกันกับการเขาไปในเมือง บางคนอาจจะเขาเมืองจากทางทิศเหนือ จาก
ทิศตะวันออกเฉียงใต ฯลฯจากถนนหลายสายโดยมากแลวแนวทางการทําสมาธิภาวนา ก็
แตกตางกันเพียงรูปแบบเทานั้น ไมวาทานจะเดินทางสายใด เดินชาเดินเร็ว ถาทานมีสติ
อยูเสมอมันก็เหมือนกันทั้งนั้น ขอสําคัญที่สุดก็คือทานจะปฏิบัติไดถูกตองในที่สุด โดย
การไมยึดมั่นถือมั่น ลงทายแลวแนวทางการทําสมาธิภาวนาทุกแบบ จะตองเปนไปเพื่อ
การปลอยวาง ผูปฏิบัติตองไมยึดมั่นแมในตัวอาจารย แนวทางใดที่นําไปสูการปลอยวาง 
สูการไมยึดมั่นถือมั่น ก็เปนทางปฏิบัติที่ถูกตองทานอาจจะอยากเดินทางเพื่อแสวงหา
อาจารยทานอื่น และลองปฏิบัติตามแนวทางอื่นบางก็ได พวกทานบางคนก็ทําเชนนั้น นี่
เปนความอยากตามปกติ ทานจะรูวาแมไดถามปญหานับพันปูหาก็แลว และมีความรู
เรื่องแนวทางปฏิบัติอ่ืนๆ ก็แลว ก็ไมอาจจะนําทานเขาสูสัจธรรมไดในที่สุดทานก็รูสึก
เบื่อหนาย ทานจะเห็นวา เพียงแตหยุด และสํารวจตรวจสอบดูจิตของทานเองเทานั้น 
ทานก็จะรูวาพระพุทธเจาตรัสสอนอะไร ไมจําเปนตองไปแสวงหานอกตัวเอง ผลที่สุด
ทานตองหันกลับมาเผชิญหนากับสภาวะที่แทจริงของตัวทานเอง ตรงนี้แหละที่ทานจะ
เขาใจธรรมะได  
 
ถาม มีหลายครั้งหลายหนที่ดูเหมือนวาพระหลายรูปที่นี่ไมฝกปฏิบัติ ดูทานไมใสใจ
ธรรมหรือขาดสติ เรื่องนี้ กวนใจผม 
ตอบ มันไมถูกตองที่คอยจับตาดูผูอ่ืน นี่ไมชวยการฝกปฏิบัติของทานเลย ถาทานรําคาญ
ใจจงเฝาดูความรําคาญในใจของทาน ถาศีลของผูอ่ืนคางพรอยหรือเขาเหลานั้นไมใชพระ



ที่ดีก็ไมใชเรือ่งที่ทานจะไปตัดสิน ทานจะไมเกิดปญญาจากการจับตาดูผูอ่ืน พระวินัย
เปนเครื่องชวยในการทําสมาธิภาวนาของทาน ไมใชอาวุธสําหรับใชติชมหรือคนหา
ความผิดผูอ่ืน ไมมีใครสามารถฝกปฏิบัติใหทานได หรือทานก็ไมสามารถปฏิบัติใหผูอ่ืน
ได จงมีสติใสใจในการกระทําของทานเอง และนี่คือแนวทางของการปฏิบัติ 
ถาม ผมระมัดระวังอยางยิ่งที่จะสํารวมอินทรียทั้ง๖ ผมทอดสายตาลงตําเสมอและตั้งสติ
อยูกับการกระทําทุกอยางอาทิเชน ขณะที่กําลังฉันอาหารอยู ผมใชเวลานาน และพยายาม
สัมผัสทุกอยาง เปนตนวาเคี้ยว รูรส กลืน ผมทําดวยความตั้งใจทุกขั้นตอน และสํารวม
ระวัง ผมปฏิบัติถูกตองแลวหรือไมครับ ?  
ตอบ การสํารวมอินทรียทั้ง ๖ นั้น เปนการปฎิบัติถูกตองแลว เราจะตองมีสติในการฝก
เชนนั้นตลอดทั้งวัน แตอยาควบคุมใหมากเกินไป เดิน ฉัน และปฏิบัติตน ตามปกติ แลว
จะมีสติระลึกรูตามธรรมชาติถึงสิ่งที่กําลังเปนอยูในตัวทาน อยาหักโหมการทําสมาธิ
ภาวนาของทาน และอยาเห็นตนเองไปในทางที่ดูขัดเขิน ซึ่งก็เปนตัณหาอยางหนึ่ง จง
อดทน ความอดทนและความทนไดเปนสิ่งจําเปน ถาทานปฏิบัติตนเปนปกติตาม
ธรรมชาติ และมีสติระลึกรูอยูเสมอ ปญญาที่แทจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติดวย 
ถาม จําเปนไหมครับที่จะตองนั่งภาวนาใหนานๆ ?  
ตอบ ไมจําเปนตองนั่งภาวนาเปนชั่วโมงๆเรื่อยไปบางคนคิดวายิ่งนั่งภาวนานานเทาใดก็
จะยิ่งฉลาดเทานั้น ผมเคยเห็นไกกกอยูในรังของมันทั้งสิ้นนับเปนวันๆ ปญญาทื่แทเกิด
จากการที่เรามีสติในทุกๆอิริยาบถ การฝกปฏิบัติของทานตองเริ่มขึ้นทันทีที่ทานตื่นนอน
ตอนเชาและตองปฏิบัติติดตอกันไปจนกระทั่งนอนหลับไป อยากังวลวาทานตองนั่ง
ภาวนานานเทาใด สิ่งสําคัญก็คือทานเพียงแตเฝาดู ไมวาทานจะเดินอยูหรือนั่งอยู หรือ
กําลังเขาหองน้ําอยู แตละคนตางก็มีทางชีวิตของตนเอง บางคนตองตายเมื่อมีอายุ ๕๐ ป
บางคนเมื่ออายุ ๖๐ ป และบางคนเมื่ออายุ ๙๐ ป ฉนัใดก็ฉันนั้น ปฏิปทาของทานทั้งหลาย
ก็ไมเหมือนกัน อยาคิดมากหรือกังวลใจในเรื่องนี้เลย จงพยายามมีสติและปลอยทุกสิ่งให
เปนไปตามปกติของมัน แลวจิตของทานก็จะสงบมากขึ้นๆในสิ่งแวดลอมทั้งปวง มันจะ
สงบนิ่งเหมือนหนองน้ําใสในปา ที่ซึ่งบรรดาสัตวปาที่สวยงามและหายากจะมาดื่มน้ําใน
สระนั้น ทานจะเห็นสภาวะของสิ่งทั้งปวง(สังขาร)ในโลกอยางแจมชัด ทานจะไดเห็น
ความมหัศจรรยและประหลาดล้ําทั้งหลาย เกิดขึ้นและดับไป แตทานก็จะยังคงสงบอยู



เชนเดิม ปญหาทั้งหลายจะบังเกิดขึ้นแตทานจะเขาใจอยางทะลุปรุโปรงไดทันที นั่น
แหละคือวิหารธรรมอันเปนศานติสุขของพระพุทธเจา  
 
ถาม ผมยังคงมีความนึกคิตตางๆมากมาย จิตของผมฟุงซานมาก ทั้งๆที่ผมพยายามจะมี
สติอยู 
ตอบ อยาวิตกในเรื่องนี้เลย พยายามรักษาจิตของทานใหอยูกับปจจุบัน เมื่อเกิดรูสึกอะไร
ขึ้นมาภายในจิตก็ตามจงเฝาดูมันและปลอยวาง อยาแมแตหวังที่จะไมใหมีความนึกคิด
เกิดขึ้นเลย แลวจิตก็จะลุถึงสภาวะปกติตามธรรมชาติของมันไมมีการแบงแยกระหวาง
ความดีและความชั่ว รอนและหนาว เร็วหรือชา ไมมีเรา ไมมีเขา ไมมีตัวฉันของฉันอะไร
แกเปนของมันอยูอยางนั้น เมื่อทานเดินบิณฑบาตไมจําเปนตองทําอะไรเปนพิเศษ 
เพียงแตเดินและเห็นตามที่เปนอยู ไมจําเปนตองยึดมั่นอยูในการแยกตนไปอยูตามลําพัง 
หรือกักขังตนเอง 
     ไมวาทานจะอยูที่ใดจงรูจักตัวเองดวยการปฏบิัติตนเปนปกติตามธรรมชาติและเฝาดู
เมื่อเกิดสงสัย จงเฝาดูเมื่อเกิดสงสัย จงเฝาดูมันเกิดขึ้นและดับไป มันก็งายๆ อยายึดมั่นกับ
สิ่งใดทั้งสิ้น เหมือนกับวาทานกําลังเดินไปตามถนน บางขณะทานจะพบสิ่งกีดขวางทาง
อยู เมื่อทานเกิดกิเลสเรื่องเศราหมองจงรูทันมัน และเอาชนะมันโดยปลอยใหผานไปเลย 
อยาไปคํานึงถึงสิ่งกีดขวางที่ทานไดผานมาแลว อยาวิตกกับสิ่งที่ยังไมไดพบ จงอยูกับ
ปจจุบัน อยาสนใจกับระยะทางของถนน หรือกับจุดหมายปลายทาง ทุกสิ่งทุกอยางยอม
เปลี่ยนแปลงไป ไมวาทานผานอะไรไปอยาไปยึดมั่นไว ในที่สุดจิตจะบรรลถุึงความ
สมดุลยตามธรรมชาติของจิต และเมื่อนั้นการปฏิบตัิก็จะเปนไปเองโดยอัตโนมัติ ทุกสิ่ง
ทุกอยางจะเกิดขึ้นและดับไปในตัวของมัน เอง 
ถาม ทานอาจารยเคยพิจารณา“ สูตรของเวยหลาง” ของพระสังฆปรินายก (นิกายเซ็น) 
องคที่หกบางไหมครับ ?(ทานเวยหลางหรือทานฮุยเหนิง)  
ตอบ ทานฮุยเหนิงมีปญญาเฉียบแหลมมาก คําสอนของทานลึกซึ้งยิ่งนัก ซึ่งไมใชของงาย
ที่ผูเริ่มตนปฏิบัติจะเขาใจได แตถาทานปฏิบัติตามศีลและดวยความอดทน และถาทาน
ฝกที่จะไมยึดมันถือมั่น ทานก็จะเขาใจในที่สุด ครั้งหนึ่งลูกศิษยผมคนหนึ่งอาศัยอยูใน
กุฏิหลังคามุงแฝก ฤดูฝนนั้นฝนตกชุกมาก และวันหนึ่งพายุก็พังเอาหลังคาโหวไป
ครึ่งหนึ่ง เขาไมขวนขวายที่จะมุงมันใหมจึงปลอยใหฝนรั่วอยูอยางนั้น หลายวันผานไป 



และผมไดถามถึงกุฏิของเขา เขาตอบวาเขากําลังฝกการไมยึดมั่นถือมั่น 
     นี่เปนการไมยึดมั่นถือมั่นโดยไมใชหัวสมอง มันก็เกือบจะเหมือนกับความวางเฉย
ของควาย ถาทานมีความเปนอยูดีและเปนอยูงายๆ ถาทานอกทนและไมเห็นแกตัวทาน
จะเขาใจซึ้งถึงปญญาของทานฮุยเหนิงได 
ถาม ทานอาจารยเคยสอนวา สมถะหรือสมาธิ(ความตั้งมั่นแหงจิต)และวิปสสนาหรือ
ปญญา(ความรูแจง) นี้เปนสิ่งเดียวกัน ขอทานอาจารยอธิบายเพิ่มเติมไดไหมครับ ?  
ตอบ นี่ก็ปนเรื่องงายๆนี่เอง สมาธิ (สมถะ) หรือความตั้งมั่นแหงจิตและปญูา (วิปสสนา
หรือความรูแจง) นี้ตองควบคูกันไป เบื้องแรกจิตจะเขาถึงความสงบระงับโดยอาศัยวิธีทํา
สมาธิภาวนา จิตจะสงบอยูไดเฉพาะขณะที่ทานนั่งหลับตาเทานั้น นี่คือสมถะ และอาศัย
สมาธิเปนพื้นฐานชวยใหเกิดปญญาหรือวิปสสนาไดในที่สุด แลวจิตก็จะสงบไมวาทาน
จะนั่งหลับตาอยูหรือเดินอยูในเมืองที่วุนวายเปรียบเหมือนกับวา ครั้งหนึ่งทานเคยเปน
เด็กบัดนี้ทานเปนผูใหญแลว เด็กกับผูใหญนี้เปนบุคคลเดียวกันหรือ เปลา ทานอาจจะพูด
ไดวาเปนคนๆเดียวกัน หรือถามองอีกแงหนึ่ง ทานก็อาจจะพูดไดวาเปนคนละคนกัน ใน
ทํานองเดียวกัน สมถะกับวิปสสนา ก็อาจจะพูดไดวาแยกออกจากกัน หรือเปรียบเหมือน
อาหารกับอุจจาระ อาจจะเรียกไดวาเปนสิ่งเดียวกัน และถามองอีกแงหนึ่งก็อาจจะเรียก
ไดวาเปนคนละสิ่งเดียวกัน อยาเพิ่งเชื่อสิ่งที่ผมพูดมานี้ จงฝกปฏิบิตตอไป และเห็นจริง
ดวยตัวของทานเอง ไมตองทําอะไรพิเศษไปกวานี้ ถาทานพิจารณาวาสมาธิและปญญา
เกิดขึ้นไดอยางไร แลวทานจะรูความจริงไดดวยตัวของทานเอง ทุกวันนี้ผูคนไปยึดมั่นอยู
กับชื่อเรียก ผูที่เรียกวัตรปฏิบัติของพวกเขาวา“ วิปสสนา” สมถะก็ถูกเหยียดหยามหรือผู
ที่เรียกวัตรปฏิบัติของพวกเขาวา“ สมถะ” ก็จะพูดวาจําเปนตองฝกสมถะกอนวิปสสนา 
เหลานี้เปนเรื่องไรสาระอยาไปวุนวายคิดถึงมันเลย เพียงแตฝกปฏิบัติไปแลวทานจะรูได
ดวยตัวทานเอง  
 
ถาม ในการปฏิบัติของเราจําเปนที่จะตองเขาถึงฌานหรือไมครับ ?  
ตอบ ฌานไมใชเรื่องจําเปน ทานตองฝกจิตใหมีความสงบและมีอารมณเปนหนึ่ง 
(เอกัคคตา) แลวอาศัยอันนี้สํารวจตนเอง ไมตองทําอะไรพิเศษไปกวานื้ ถาทานไดฌาน
ในขณะฝกปฏิบัติก็ใชไดเหมือนกัน แตอยาหลงติดอยูในฌานหลายคนชะงักติดอยูกับ
ฌาน มันทําใหเพลิดเพลินไดมาก เมื่อไปเลนกับมัน ทานตองรูขอบเขตที่สมควร ถาทาน



ฉลาด ทานก็จะเห็นประโยชนและขอบเขตของฌานเชนเดียวกับที่ทานรูขั้น
ความสามารถของเด็ก และขั้นความสามารถของผูใหญ 
ถาม ทําไมเราตองปฏิบัติตามธุดงควัตร เชนฉันอาหารเฉพาะในบาตรเทานั้นเลาครับ ?  
ตอบ ธุดงควัตรทั้งหลายลวนเปนเครื่องชวยเราใหทําลายกิเลสเครื่องเศราหมอง การ
ปฏิบัติตามขอที่วาใหฉันอาหารในบาตร(ฉันสํารวม)ทําใหเรามีสติมากขึ้น ระลึกวา
อาหารนั้นเปนเสมือนยารักษาโรค ถาเราไมมีกิเลสเครื่องเศราหมองแลว มันก็ไมสําคัญวา
เราจะฉันอยางไร (ฉันสํารวมในบาตรหรือไมสํารวมก็ได)แตเราใชวิธีการนั้นทําใหการ
ปฏิบัติของเราเปนอยางงายๆ 
     พระพุทธองคไมไดทรงบัญญัติธุดงควัตรไววาเปนสิ่งจําเปนสําหรับพระภิกษุสงฆทั้ง
มวล แตพระพุทธองคทรงบัญญัติธุดงควัตรสําหรับพระภิกษุผูประสงคจะปฏิบัติอยาง
เขมงวด ธุดงควัตรเพิ่มความเครงครัดในการรักษาศีลเพราะฉะนั้นจึงชวยเพิ่มความมั่นคง
และความเขมแข็งของจิตใจเรา วัตรทั้งหลายเหลานี้มีไวใหทานปฏิบัติ อยาคอยจับตาดูวา
ผูอ่ืนปฏิบัติอยางไร จงเฝาดูจิตของตัวทานเอง และดูวาอะไรจะเปนประโยชนสําหรับ
ทาน วินัยขอที่วาเราตองไปอยูกุฏิ จะกุฏิใดก็ตามที่จะกําหนดไวใหเรา เปนพระวินัยที่
เปนประโยชนเชนเดียวกัน มันชวยไมใหพระติดที่อยูถาผูใดจากไปแลวและกลับมาใหม 
ก็จะตองไปอยูกุฏิใหมการปฏิบัติของพวกเราเปนเชนนี้ คือไมยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใด 
ถาม ถาหากวาการใสอาหารทุกอยางรวมลงในบาตรเปนของจําเปนแลว ทําไมทาน
อาจารยจึงไมปฏิบัติดวยเชนเดียวกันครับ ทานคิดวาไมสําคัญหรือครับ ที่อาจารยจะตอง
ทําเปนตัวอยางแกศิษย ?  
ตอบ ถูกแลวอาจารยควรจะทําเปนตัวอยางแกลูกศิษยของตน ผมไมถือวาทานติผม ทาน
ซักถามไดทุกอยางที่สงสัย แตวามันก็สําคัญที่ทานตองไมยึดอยูกับอาจารย ถาผมปฏิบัติดี
พรอมดวยลักษณะอาการภายนอกก็คงจะแยมากพวกทานทุกคนก็จะพากันยึดติดในตัว
ผมยิ่งขึ้น แมพระพุทธเจาเองบางครั้งก็ตรัสใหบรรดาสาวกปฏิบัติอยางหนึ่ง และพระองค
เองกลับปฏิบัติอีกอยางหนึ่ง ความไมแนใจอาจารยของทานก็ชวยทานได ทานควรเฝาดู
ปฏิกิริยาของตัวเอง ทานไมคิดบางหรือวาอาจจะเปนไดวาทิ่ผมแบงอาหารจากบาตรใส
จานไว เพื่อเลี้ยงดูชาวบานที่มาชวยทํางานวัด ปญญาคือ สิ่งที่ทานตองเฝาดูและทําให
เจริญขึ้น รับเอาแตสิ่งที่ดีจากอาจารย และตื่นตัวอยูเสมอตอการฝกปฏิบัติของทาน 
     ถาผมพักผอนในขณะที่พวกทานทุกองคตองนั่งทําความเพียรแลวทานจะโกรธ



หรือไม ถาผมเรียก“สีน้ําเงิน”วา“แดง” หรือเรียก “ผูชาย” วา“ ผูหญิง” ก็อยาเรียกตามผม
อยางหลับหูหลับตา อาจารยองคหนึ่งของผมทานฉันอาหารเร็วมากและฉันเสียงดัง แต
ทานสอนใหพวกเราฉันชาๆและฉันอยางมีสติ ผมเคยเฝาดูทานและรูสึกขัดเคืองใจมาก
ผมเปนทุกขแตทานไมทุกขเลย ผมเพงเล็งแตอาการภายนอก ตอมาผมจึงไดรู บาง
คนขับรถเร็วมากแตระมัดระวังบางคนขับชาๆ แตมีอุบัติเหตุบอยๆ อยายึดมั่นถือมั่นใน
กฎระเบียบและอาการภายนอก ถาทานใชเวลาเพียงสิบเปอรเซนตมองดูผูอ่ืนแตวาดู
ตัวเองเกาสิบเปอรเซนต อยางนี้เปนการปฏิบัติที่ถูกตองแลว 
     เแรกๆ ผมคอยเฝาสังเกตอาจารยของผมคือ อาจารยทองรัต และเกิดสงสัยในตัวทาน
มาก บางคนถึงกับคิดวาทานบา ทานมักจะทําอะไรแปลกๆหรอืเกรี้ยวกราดเอากับบรรดา
ลูกศิษยของทาน อาการภายนอกของทานโกรธแตภายในใจทานไมมีอะไร ไมมี
ความรูสึกวาใครเปนใคร ทานมีคุณธรรมดีเดน ทานเปนอยูอยางผองแผวและมีสติ จนถึง
วาระที่ทานมรณภาพ การมองออกไปนอกตัวเปนการเปรียบเทียบแบงเขาแบงเรา ทานจะ
ไมพบความสุขโดยวิธีนี้และทานจะไมพบความชอบเลยถาทานมัวเสียเวลาแสวงหาคนที่
ดีพรอม หรือครูที่ดีพรอม พระพุทธเจาทรงสอนใหเรามองดูธรรมะ หาสัจจธรรม ไมใช
คอยจับตาดูผูอ่ืน  
 
ถาม เราจะเอาชนะกามราคะที่เกิดขึ้นระหวางการฝกปฏิบัติไดอยางไรครับ บางครั้งผม
รูสึกเปนทาสของความตองการทางเพศ 
ตอบ กามราคะจะบรรเทาลงไดดวยการพิจารณาไตรตรองถึงความนาเกลียดโสโครก 
การหลงติดอยูในรูปกายเปนสุดโตงขางหนึ่ง ซึ่งเราตองมองใหเห็นสิ่งตรงขาม จง
พิจารณารางกายเหมือนซากศพและเห็นการเปลี่ยนแปลงเนาเปอยหรือพิจารณาอวัยวะ
ตางๆของรางกายเชน ปอดมาม ไขมันอุจจาระและอื่นๆ จําอันนี้ไวและพิจารณาใหเห็น
จริงถึงความนาเกลียดโสโครกของรางกาย เมื่อมีกามราคะเกิดขึ้น ก็จะชวยใหทาน
เอาชนะกามราคะได 
ถาม เมื่อผมโกรธ ผมควรจะทําอยางไร ?  
ตอบ ทานตองแผเมตตา ถาทานมีโทสะในขณะภาวนาใหแกดวยเมตตาจิต ถามีใครทําไม
ดีหรือโกรธ อยาโกรธตอบ ถาทานโกรธตอบทานจะโงยิ่งกวาเขา จงเปนคนฉลาดสงสาร
เห็นใจเขา เพราะวาเขากําลังไดทุกข จงมีเมตตาเต็มเปยมเหมือนหนึ่งวาเขาเปนนองชายที่



รักยิ่งของทานเพงอารมณเมตตาเปนอารมณภาวนา แผเมตตาไปยังสรรพสัตวทั้งหลายใน
โลก เมตตาเทานั้นที่จะเอาชนะโทสะและความเกลียดได 
     บางครั้งทานอาจจะเห็นพระภิกษุรูปอื่นปฏิบัติไมสมควร ทานอาจจะรําคาญใจทําให
เปนทุกขโดยใชเหตุ นี้ไมใชธรรมะของเรา ทานอาจจะคิดอยางนี้วา“ เขาไมเครงเทาฉัน 
เขาไมใชพระกรรมฐานที่เอาจริงเอาจังเชนฉัน เขาไมใชพระที่ดี” นีเปนกิเลสเครื่องเศรา
หมองอยางยิ่งของตัวทานเอง อยาเปรียบเทียบ อยาแบงเขาแบงเรา จงละทิฏฐิของทาน
เสีย และเฝาดูตัวทานเอง นั่นแหละคือธรรมะของเรา ทานไมสามารถบังคับใหทุกคน
ประพฤติปฏบิัติตามที่ทานตองการ หรือเปนเชนทานได ความตองการเชนนี้มีแตจะทํา
ใหทานเปนทุกข ผูปฏิบตัิภาวนามักจะพากันหลงผิดในขอนี้ การจับตาดูผูอ่ืนไมทําใหเกิด
ปญญาไดเพียงแตพิจารณาตนเองและความรูสึกของตน แลวทานก็จะเขาใจได 
ถาม ผมงวงเหงาหาวนอนอยูมากครับ ทําใหภาวนาลําบาก 
ตอบ มีวิธีเอาชนะความงวงไดหลายวิธี ถาทานนั่งอยูในที่มืดยายไปอยูที่สวาง ลืมตาขึ้น 
ลุกไปลางหนา ตบหนาตนเองหรือไปอาบน้ํา ถาทานยังงวงอยูอีกใหเปลี่ยนอิริยาบถเดิน
ใหมากหรือเดินถอยหลัง ความกลัววาจะไปชนอะไรเขาจะทําใหทานหายงวง ถายังงวง
อยูอีกก็จงยืนนิ่งๆทําใจใหสดชื่น และสมมติวาขณะนั้นสวางเปนกลางวัน หรือนั่งริม
หนาผาสูงหรือบอลึก ทานจะไมกลาหลับ 
     ถาทําอยางไรแกไมหายงวง จงนอนเสีย เอนกายลงอยางสํารวมระวังและรูตัวอยู
จนกระทั่งหลับไป เมื่อทานรูสึกตัวตื่นขึ้นจงลุกขึ้นทันที อยามองดูนาฬิกาแลวพลิกไป
พลิกมา เริ่มตนมีสติระลึกรูทันทีที่ทานตื่น ถาทานงวงนอนอยูทุกวัน ลองฉันอาหารให
นอยลง สํารวจตัวเอง ถาอีกหาคําทานจะอิ่ม จงหยุด แลวดื่มน้ําจนอิ่มพอดี แลวกลับไป
นั่งดูใหมอีก เฝาดูความงวงและความหิว ทานตองกะฉันอาหารใหพอดี เมื่อทานฝก
ปฏิบัติตอไปอีกทานจะรูสึกกระปรี้กระเปราขึ้นและฉันนอยลง ทานตองปรับตัวของทาน
เอง 
ถามทําไมเราจึงตองกราบกันบอยๆครบั ที่นี่ ?  
ตอบ การกราบนี้เปนสิ่งสําคัญมาก เปนกิริยาภายนอกซึ่งเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติ 
การกราบนี้ตองทําใหถูกตอง กมลงจนหนาผากจรดพื้น วางศอกหางจากเขาประมาณสาม
นิ้ว กราบลงชาๆมีสติรูอาการของกาย การกราบชวยแกความถือตัวของเราไดเปนอยางดี 
เราควรกราบบอยๆ เมื่อทานกราบสามหนทานควรตั้งจิตระลึกถึงพระคุณของ



พระพุทธเจาพระธรรมพระสงฆ นั่นคือคุณลักษณะแหงจิตอันบริสุทธิ์เปนประภัสสร
และสงบดังนั้นเราจึงอาศัยกิริยาภายนอกนี้ฝกฝนตน กายและจิตจะประสานกลมกลืนกนั 
อยาไดหลงผิดไปจับตาดูวาผูอ่ืนกราบอยางไร ถาสามเณรนอยดูไมใสใจและพระผูเฒาดู
ขาดสติก็ไมใชเรื่องที่ทานจะตัดสิน บางคนอาจจะสอนยาก บางคนเรียนรูเร็วบางคนเรียน
ไดชา การพิจารณาตัดสินผูอ่ืนมีแตจะเพิ่มความหยิ่งทะนงตน จงเฝาดูตัวเองกราบบอยๆ
ขจัดความหยิ่งทะนงตนออกไป ผูที่เขาถึงธรรมะไดอยางแทจริงแลวทานจะอยูเหนือ
กิริยาอาการภายนอก ทุกๆอยางที่ทานทําก็มีแตการออนนอมถอมตน เดินก็ถอม ฉันก็
ถอมถายก็ถอม ทั้งนี้ก็เพราะวาทานพนจากความเห็นแกตัวเสียแลว  
 
ถาม อุปสรรคใหญของลูกศิษยใหมของทานอาจารยคืออะไรครับ ?  
ตอบ ทิฏฐิ ความเห็นและความนึกคิดเกี่ยวกับสิ่งทั้งปวงเกี่ยวกับตัวเขาเอง เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติภาวนา เกี่ยวกับคําสอนของพระพุทธเจา หลายๆทานที่มาที่นี่มีตําแหนงการงานสูง
ในสังคม บางคนเปนพอคาที่มั่งคั่ง หรือไดปริญญาตางๆ ครูและขาราชการ สมองเขาเต็ม
ไปดวยความคิดเห็นตอสิ่งตางๆ เขาฉลาดเกินกวาที่จะฟงผูอ่ืน เปรียบเหมือนน้ําในถวย 
ถาถวยมีน้ําสกปรกอยูเต็มถวย ถวยนั้นก็ใชประโยชนอะไรไมได เมื่อไดเทน้ําเกานั้นทิ้ง
ไปแลวเทานั้น ถวยนั้นก็จะใชประโยชนได 
     ทานตองทําจิตใหวางจากทิฏฐิแลวทานจึงจะไดเรียนรูวาการปฏิบัติของเรานั้นกาวเลย
ความฉลาดหรือความโง ถาทานคิดวา“ฉันเกง ฉันรวย ฉันเปนคนใหญคนโตฉันเขาใจ
พระพุทธศาสนาแจมแจงทั้งหมด” เชนนี้แลวทานจะไมเห็นความจริงในเรื่องของอนัตตา
หรือความไมใชตัวตน ทานจะมีแตตัวตน ตัวฉันของฉัน แตพระพุทธศาสนาคือการละ
ตัวตน เปนความวาง เปนความไมมีทุกขเปนความดับสนิท (นพิพาน)  
ถาม กิเลสเครื่องเศราหมอง เชนความโลภหรือความโกรธเปนเพียงมายา หรือวาเปนของ
จริงครับ ?  
ตอบ เปนทั้งสองอยาง กิเลสที่เราเรียกวาความอยากหรือความโลภ ความโกรธ ความหลง 
นั้น เปนแตเพียงชื่อ เปนสิ่งที่ปรากฏขึ้นมา เชนเดียวกับที่เราเรียกชามใหญ ชามเล็กสวย
หรืออะไรก็ตาม นี่ไมใชสภาพที่เปนจริง แตเปนความคิดปรุงแตงที่เราคิดปรุงขึ้นจาก
ตัณหา ถาเราตองการชามใหญเราก็วาอันนี้เล็กไป ตัณหาทําใหเราแบงแยก ความจริงก็คือ
มันก็เปนของมันอยูอยางนั้น ลองมามองแงนี้บางทานเปนผูชายหรือเปลา ทานตอบวา



เปน นี่คือรูปปรากฏของสิ่งตางๆ แทจริงแลวทานเปนสวนประกอบของธาตุและขันธ ถา
จิตเปนอิสระแลวจิตจะไมแบงแยก ไมมีใหญไมมีเล็ก ไมมีเขาไมมีเรา ไมมีอะไรจะเปน
อนัตตาหรือความไมใชตัวตน แทจริงแลวในบั้นปลายก็ไมมีทั้งอัตตาและอนัตตา (เปน
แตเพียงชื่อเรียก)  
ถาม ขอความกรุณาทานอาจารยอธิบายเพิมเติมเกียวกับกรรม ดวย ครับ 
ตอบ กรรม คือการกระทํา กรรม คือการยึดมั่นถือมั่นกายวาจาและใจลวนสรางกรรมเมื่อ
มีการยึดมั่นถือมั่น เราทํากันจนเกิดความเคยชินเปนนิสัยซึ่งจะทําใหเราเปนทุกขในกาล
ขางหนานี่เปนผลของการยึดมั่นถือมั่นและกิเลสเครื่องเศราหมองของเราที่เกิดขึ้นแลวใน
อดีต ความยึดมั่นทั้งหลายจะทําใหเราสรางกรรม สมมติวาทานเคยเปนขโมยกอนที่จะมา
บวชเปนพระทานขโมยเขา ทําใหเขาไมเปนสุขทําใหพอแมหมดสุข ตอนนี้ทานเปนพระ 
แตเวลาที่ทานนึกถึงเรื่องที่ทานทําใหผูอ่ืนหมดสุขแลวทานก็ไมสบายใจและเปนทุกขแม
จนทุกวันนี้ 
     จงจําไววา ทั้งกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม จะเปนเหตุปจจัยใหเกิดผลในอนาคตได 
ถาทานเคยสรางกรรมดีไวในอดีตและวันนี้ก็ยังจําได ทานก็เปนสุข ความสุขใจเปนผล
จากกรรมในอดีต สิ่งทั้งปวงมีเหตุเปนปจจัยทั้งในระยะยาว และถาใครครวญดูแลว ทั้ง
ในทุกๆขณะดวย แตทานอยาไปนึกถึงอดีตหรือปจจุบันหรืออนาคต เพียงแตเฝาดูกาย
และจิต ทานจะตองพิจารณาจนเห็นจริงในเรื่องกรรมดวยตัวของทานเอง จงเฝาดูจิต 
ปฏิบัติ แลวทานจะรูอยางแจมแจง อยาลืมวากรรมของใครก็เปนของคนนั้น อยายึดมั่น
และอยาจับตาดูผูอ่ืน ถาผมดื่มยาพิษผมก็ไดทุกข ไมใชเรื่องที่ทานจะมาเปนทุกขดวย จง
รับเอาแตสิ่งดีที่อาจารยสอน แลวทานจะเขาถึงความสงบจิตของทานจะเปนเชนเดียวกัน
กับจิตของอาจารย ถาทานพิจารณาดูทานก็จะรูแมวาขณะนี้ทานจะยังไมเขาใจ เมื่อทาน
ปฏิบัติตอไปมันก็จะแจมแจงขึ้น ทานจะรูไดดวยตนเองไดชื่อวาปฏิบัติธรรม เมื่อเรายัง
เล็กพอแมวางกฎระเบียบกับเราและหัวเสียกับเรา แทจริงแลวทานตองการจะชวยเรากวา
เราจะรูก็ตอมาอีกนาน พอแมและครูบาอาจารยดุวาเราและเราก็ไมพอใจ ตอมาเราจึง
เขาใจวาทําไมเราจึงถูกดุ ปฏิบัติไปนานๆแลวทานก็จะเห็นเอง สวนผูที่คิดวาตนฉลาดล้ํา
ก็จะจากไปในเวลาอันสั้น เขาไมมีวันจะไดเรียนรู ทานตองขจัดความคิดวาตัวฉลาด
สามารถออกไปเสีย ถาทานคิดวาทานดีกวาผูอ่ืน ทานก็จะมีแตทุกข เปนเรื่องนาสงสาร 
อยาขุนเคืองใจ แตจงเฝาดูตนเอง  



 
ถาม บางครั้งดูเหมือนวา ตั้งแตผมบวชเปนพระมานี้ผมประสบความยากลําบาก และ
ความทุกขมากขึ้น 
ตอบ ผมรูวาพวกทานบางคนมีภูมิหลังที่สะดวกสบายทางวัตถุมากอน และมีเสรีภาพ เมื่อ
เปรียบกันแลวขณะนี้ทานตองเปนอยูอยางสํารวมตนเองและมักนอยยิ่งนัก ซ้ําในการฝก
ปฏิบัตินี้ผมยังใหทานนั่งคอยนานหลายชั่วโมงอาหารและดินฟาอากาศก็ตางกันไปกับ
บานเมืองของทานแตทุกคนก็ตองผานความทุกขยากกันบาง นี่คือความทุกขที่จะนําไปสู
ความดับทุกข อยางนี้แหละที่จะทําใหทานไดเรียนรู เมื่อทานนึกโกรธหรอืนึกสงสาร
ตัวเอง นั่นแหละเปนโอกาสเหมาะสมจะเขาใจเรื่องของจิต 
     พระพุทธเจาตรัสวากิเลสทั้งหลายเปนครูของเราศิษยทุกคนก็เหมือนลูกของผม ผมมี
แตเมตตากรุณาตอทุกคน ถาผมทําใหทานทุกขยากก็เพื่อประโยชนของทานเองผมรูวา
พวกทานบางคนมีการศึกษาดีและมีความรูสูง ผูที่มีการศึกษานอยและมีความรูทางโลก
นอยจะฝกปฏิบัติไดงาย มันก็เหมือนกับวา ฝรั่งเชนทานนี้มีบานหลังใหญที่จะตองเช็ดถู 
เมื่อเช็ดถูแลวทานก็จะมีที่อยูกวางขวาง มีครัวมีหองสมุด ทานตองอดทน ความอดทน
และความทนได สําคัญมากในการฝกปฏิบัติของเรา เมื่อผมยังเปนพระใหมๆอยู ผมไมได
รับความยากลําบากมากเทาทาน ผมพูดภาษาพื้นเมืองและฉันอาหารพื้นเมืองของผมเอง 
แมกระนั้นบางวันผมก็ทอดอาลัย ผมอยากสึกและถึงกับอยากฆาตัวตาย ความทุกขเชนนี้
เกิดจากความเห็นผิด เมื่อทานไดเห็นความจริง(สัจธรรม)แลว ทานจะละทิ้งทัศนะ
และทิฏฐิเสียได ทุกอยางจะเขาสูความสงบ 
ถาม ผมเจริญสมาธิจนจิตสงบลึก ผมควรทําอยางไรตอไปครับ ?  
ตอบ นี่ก็ดีแลวทําจิตใหสงบและเปนสมาธิและใชสมาธินี้พิจารณาจิตและกาย ถาจิตเกิด
ไมสงบก็จงเฝาดูดวย แลวทานจะรูถึงความสงบที่แทจริง เพราะอะไร เพราะทานจะได
เห็นความไมเที่ยง แมความสงบเองก็ดูใหเห็นวาไมเที่ยง ถาติดอยูในความสงบแลวทาน
จะเปนทุกขเมื่อจิตไมสงบฉะนั้นจงปลอยวางหมดทุกสิ่งแมแตความสงบ 
ถาม ผมไดยินทานอาจารยพูดวา ทานเปนหวงลูกศิษยที่พากเพียรมากใชไหมครับ ?  
ตอบ ถูกแลวผมเปนหวง ผมเปนหวงวาเขาเอาจริงเอาจังจนเกินไป เขาพยายามมาก
เกินไปแตขาดปญญา เขาเคี่ยวเข็ูตนเองไปสูความทุกขยากโดยไมจําเปน 
     บางคนมุงมั่นที่จะรูแจง เขากัดฟนแนน และใจดิ้นรนอยูตลอดเวลา อยางนี้เปนความ



พยายามมากเกินไปคนทั่วไปก็เชนเดียวกันพวกเขาไมรูถึงสภาพเปนจริงของสิ่งทั้งปวง
(สังขาร) สังขาร รูปทั้งปวง จิต และรางกายลวนเปนของไมเที่ยง จงเฝาดูและอยายึดมั่น
ถือมั่น 
     บางคนคิดวาเขารู เขาวิพากษวิจารณ จับตามองและลงความเห็นเอาเอง อยางนี้ก็
ตามใจเขา ทิฏฐิของใครก็ปลอยใหเปนของคนๆนั้น การแบงเขาแบงเรานี้อันตราย เปรียบ
เหมือนทางโคงอันตรายของถนน ถาเราคิดวาคนอื่นดอยกวา หรือดีกวา หรอืเสมอกันกับ
เรา เราก็ตกทางโคงถาเราแบงเขาแบงเรา เราก็จะเปนทุกข  
 
ถาม ผมไดเจริญภาวนามาหลายปแลว ใจผมเปดกวางและสงบระงับเกือบจะในทุก
สภาพการณ เวลานี้ผมอยากยอนหลังและฝกทําสมาธิชั้นสูง หรือฝกฌานครับ ?  
ตอบ จะทําอยางนั้นก็ได เปนการฝกจิตที่มีประโยชน ถาทานมีปญญาทานจะไมชะงักติด
อยูในสมาธิจิตซึ่งก็เปรียบเหมือนอยากนั่งภาวนานานๆ อยากจะลองฝกอยางนั้นดูก็ไดแต
จริงๆแลวการฝกอยางนี้แยกออกจากอิริยาบถตางๆ นี่เปนการมองเขาไปในจิต นี่คือ
ปญญา เมื่อทานพิจารณาและเขาใจชัดในจิตแลวทานก็จะเกิดปญญารูถึงขอบเขตของ
สมาธิหรือขอบเขตของตํารับตํารา เมื่อทานไดฝกปฏิบัติและเขาใจจริงถึงการไมยึดมั่นถือ
มั่นแลว ทานจะกลับไปอานตํารับตําราก็ได เปรียบไดเหมือนขนมหวาน จะชวยทานใน
การสอนผูอ่ืน หรือทานจะหวนกลับไปฝกฌานก็ไดถาทานมีปญญารูแลวทีจ่ะไมยึดในสิ่ง
ใด 
ถาม ขอความกรุณาทานอาจารย ทบทวนใจความของการสนทนานี้ดวยครับ 
ตอบ ทานตองสํารวจตัวเอง รูวาทานเปนใคร รูทันกายและจิตของทาน โดยการเฝาดู
ในขณะนั่งภาวนา หลับนอนขบฉัน จงรูความพอดีพอเหมาะสําหรับตัวทาน ใชปญญาใน
การฝกปฏิบตัินี้ ตองละความอยากที่จะบรรลุผลใดๆจงมีสติรูวาอะไรเปนอยู การเจริญ
ภาวนาของเราก็คือการมองตรงเขาไปในจิตของทาน จะมองเห็นทุกข เหตุแหงทุกข และ
ความดับไปแหงทุกข 
     แตทานตองมีความอดทน อดทนอยางยิ่ง และตองทนได ทานจะคอยไดเรียนรู 
พระพุทธเจาทรงสอนใหสาวกอยูกับอาจารยอยางนอย ๕ ป ทานจะตองเห็นคุณคาของ
การใหทาน ของความอดอยาก และของการเสียสละอยาปฏิบัติเครงเครียดจนเกินไป อยา
ยึดติดอยูกับรูปแบบภายนอก การจับตาดูผูอ่ืนเปนการปฏิบัติที่ไมถูกตอง จงเปนปกติตาม



ธรรมชาติและเฝาดูสิ่งนี้อยู 
     พระวินัยของพระสงฆและกฎระเบียบของวัดสําคัูมาก ทําใหเกิดบรรยากาศที่เรียบ
งายและประสานกลมกลนืจงใชใหเปน แตจําไววาความสําคัญของพระวินัยของพระสงฆ 
คือการตั้งใจเฝาดูและสํารวจจิต ทานตองใชปญูาอยาแบงเขาแบงเรา ทานจะขัดเคืองใจ
หรือไมถาตนไมเล็กๆในปาไมสูงใหญและตรงอยางตนอื่นๆ นี่เปนเรื่องโงเขลาอยาไป
ตัดสินคนอื่น คนเรามีหลายแบบตางๆกัน อยาคอยแตมั่นหมายที่จะเปลี่ยนแปลงใครๆไป
หมดทุกคน 
     ดังนั้นจงอดทนและฝกใหมีคุณธรรมประจําจิต มีความเปนอยูอยางงายๆเปนปกติตาม
ธรรมชาติ เฝาดูจิต นี่แหละคือการปฏิบัติของเราซึ่งจะนําไปสูความไมเห็นแกตัวและ
ความสงบสันติ  
 
 


