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คํานํา 
 
  

หนังสือที่ทานถืออยูในมือนี้  เปนหนงัสือที่ขาพเจาเขียนเมื่อไดมีโอกาสไปเที่ยวตางประเทศ  
ขณะเดียวกันก็มีเวลาไดสนทนาธรรมกับคนตางชาติดวย   เพราะคนตางชาติเวลานี้เขากําลังสนใจ
เรื่องการปฏิบัติธรรมกันโดยมาก    แทจริงหนังสือการเที่ยวตางประเทศของขาพเจานั้นไดเขียน
มาแลวเรื่องหนึ่ง แตในหนังสือเลมนั้นกลาวเฉพาะแตเรื่องการเที่ยวเฉย ๆ ไมไดกลาว ถึงเรื่อง
การสนทนาธรรมะกันเลย เพราะขาพเจาตั้งใจไววา หัวขอสนทนาธรรมนั้นจะเอาไวเขียน



อีกเลมหนึ่งตางหาก แตเวลาก็ลวงเลยมานานกวาปแลว จึงเขียนออกมาได เพราะมีอุปสรรค
บางอยาง     ทําใหไมสามารถจะทําหนังสิอออกมาได   แตถึงอยางนั้น   ขาพเจาก็พยายามที่สุดที่จะ
ทําหนังสือนี้ออกมาใหจงไดเพราะเห็นวาจะเปนประโยชนแกผูสนใจพอสมควร เอาเถิด ถึง
หนังสือจะออกมาชาบางก็คงไมเปนไร ธรรมะเปนของเกาที่ไมเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา  จะ
ออกมาชาหรือเร็ว รสชาติของธรรมะยอมไมจืดจางไปไหน     ใครไดรับรสชาติแลวยอมเอมโอชอยู
อยางเดิม 
 อนึ่ง ขาพเจาไปตางประเทศครั้งนี้ ไดมีโอกาสไดไปเที่ยวหลายประเทศและอยูนาน
โดยเฉพาะสิงคโปรไดอยูนานกวาเขาตั้งแรมเดือน จึงมีโอกาสไดสนทนาธรรมและแกปญหาธรรม
แกเขาเหลานั้นมากพอ 
สมควร ชือ่ของผูถาปญหาจําไดบาง ไมไดบางหวังวาคงไมเปนอุปสรรคแกทานผูอานทั้งหลาย
 เพราะหนังสือนี้มุงเอาธรรมเปนใหญ คนชาวตางประเทศกับคนไทยยอมมีมติคลาย ๆ กัน 
เวนแตเขาถือศาสนาที่เชื่อในพระเจา  ทําอะไรดีหรือชั่วยกใหพระเจาเปนผูสั่งการ ฉะนั้นปญหา
ที่เขาถามโดยมากมักจะมีดังนี้       
 ๑. ปญหาเกี่ยวดวยการภาวนา ( เขามีภาวนาดวยเหมือนกัน) โดยเฉพาะ 
 ๒. ปญหาที่เกี่ยวดวยการภาวนาบาง  แตคิดคาดคะเนวาจะเปนอยางนั้นอยางนี้มากกวา 
 ๓. ปญหาชีวิตประจําวันที่เขาคิดไมตก 
 
 ทั้งสามขอนี้ไดลงเลข ๑ ,๒,๓ กํากับไวแลว เพื่อจะไดตรวจดูใหรูวา ขอไหนหมายความวา
อยางไร 
 

หนังสือเลมนี้ขาพเจาไดรวบรวมเอาคําถามคําตอบ มาลงไวดวยความลําบากยากเข็ญและ
ดวยสติปญญาอันนอย ขออุทิศกุศลนี้ถวายแดสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจาทุกพระองคแหง
พระบรมราชจักรีวงศ และพระบรมวงศานุวงศทุกๆ พระองค  ซึ่งไดลวงลับไปแลวทีพ่ระองคได
ทรงเสียสละอุทิศพระวรกายและพระราชทรัพย พรอมดวยสติปญญาเพื่อปกปองรักษาผืนแผนดิน
ไทยใหเปนมรดกตกทอดตลอดมาจนลูกหลานมาจนบัดนี้ ถายังทรงสถิตอยูในภูมิใดแลว ขอจงได
ทอดพระเนตรดูเขตแดนไทยทรงคุมครองและชวยใหคนไทยมีใจเมตตา กรุณา ปราณี  สามัคคีเปน
อันหนึ่งใจเดียวกัน แลวจงทรงชวยปกปองอยาใหภัยวิบัติเกิดขึ้นในแผนดินไทย อันรมรืน่ดวยพระ
บวรพุทธศาสนาและพระมหากษัตริยผูทรงเปนเอกอัครศาสนูปถัมภกนี้ตอไป 
 



ความหมายของเลขหนาคําถาม 

  
เลข ๑      เปนคําถามในเรื่องการภาวนาโดยเฉพาะ 
เลข ๒      เปนคําถามเกี่ยวกับการภาวนาบาง แตผูถามมักคิดคาดคะเนวา   
                   จะเปนอยางนั้นอยางนี้ 
เลข ๓       เปนคําถามเกี่ยวกับชีวิตประจําวันที่ผูถามคิดไมตก 
 
สิงคโปร 

ครั้งที่ ๑ 
วันที่ ๘ – ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ.  ๒๕๑๙ 

 
วันที่ ๘  พฤศจิกายน ๒๕๑๙ (เวลาบาย) 

 
สนทนาธรรม 

   
ทานอาจารย     

ใครมีเรื่องอะไรสนทนาก็เชิญ 
  
๑. ผูถาม            

ไดอานวิธีปฏิบัติธรรมแบบพมา 
  
ทานอาจารย      

แลวเวลาปฏิบัติ ปฏิบัติอยางไร 
  
๑. ผูถาม            

ที่ไดรับอบรมมานั้น เวลานั่งภาวนาพยายามที่จะขจัดอารมณไมใหมารบกวน พอขจัด
อารมณสงบลงพักหนึ่ง จะมีอารมณใหมเกิดขึ้น จะเปนอารมณอะไรก็แลวแต พอเห็นวาเกิดอารมณ



ขึ้นแลว ก็พยายามทําใจใหวางก็สงบอีก ทําอยูอยางนี้เห็นวาเปนการทําใหสงบไดไมนาน ขอกราบ
เรียนถามวา ทําอยางไรถึงจะทําใหสงบไดนานๆ 
  
ทานอาจารย   

การขับไลอารมณใหออกไปไดนั้นดีแลว แตยังจับหลักไมถูกตอง จับความสงบของจิตใจให
ได จึงจะสงบไดนาน ๆ 
  
๑. ผูถาม            

เมื่อทําความสงบแลว   แตพออารมณเกิดขึ้น  กพ็ยายามจับอารมณนั้นเมื่อจับอารมณนั้นได
แลวก็สามารถทําความสงบอีกได  มันจะเปนอยูอยางนี้    และพยายามทําอยูอยางนี้ 
  
ทานอาจารย  

ใหไปจับเอาตนเหตุคือ ผูคิดนึกกอนที่เปนอารมณ  อารมณทั้งหลายก็หายไปแลวสงบอยู
อยางเดียว จับเอาความสงบนั้นใหได 
  
๑.ผูถาม                

 เมื่ออารมณเกิดขึ้น     ทานอาจารยใหพยายามจับอารมณนั้นใชไหมครับ 
  
ทานอาจารย  

ใหพิจารณาจับอารมณนั้น    จับที่ตรงเหตุ คือผูไปคิดนึกเปนเหตุ นั่นแหละจับเอาตรง
นั้นแหละใหได 
  
๑. ผูถาม  

ไดพยายามจับอารมณนั้นเหมือนกัน   แตมันก็ดับไปกอน 
  
ทานอาจารย     

 ใหเขาใจอยางนี้    ใจเปนกลาง ผูคิดผูสงไปเปนอารมณนั้นคือจิต     ใหจับเอาจิตผู
เปนเหตุนี้ใหไดจึงจะหมดเรื่อง 
  



๑.ผูถาม    
ที่ทําภาวนานี้ไมตองการอะไรทั้งสิ้น ตองการทําใจใหวางตลอดเวลา 

  
ทานอาจารย  

มันไมวางนะ ซิ ถึงวางก็ไปยึดความวางนั้น ก็เลยไมวาง 
  
๑. ผูถาม  

จะพยายามละอุปาทานไดอยางไร 
  
ทานอาจารย     

มันยังมากมาย ขอใหพิจารณาอัตตานี้เสียกอน เมื่อพิจารณาอัตตานี้เห็นชัดเจนแลว จนไมมี
อัตตา สิ่งทั้งปวงทั้งหมดเปนอนัตตา นั่นแหละจึงจะละอุปาทานได 
  
๑ .ผูถาม  

ขอทานอาจารยโปรดอธบิายคําตอบสุดทายอีกครั้งหนึ่งครับ 
  
ทานอาจารย  

ขอใหใชสติควบคุมปญญาพิจารณา  รูป-นาม คือกาย กับ ใจ อันนี้ ใหเห็นแจงชัดเจนดวยใจ
ของตนเอง แลวมองเห็นสิ่งทั้งปวงมีสภาพเหมือนกันหมด นี้ก็เปนอุบายอันหนึ่งของอุบาย
หลายๆ อยางดวยกัน    ซึง่จะทําใหละ  อุปาทานได   อุปาทานไมใชอันเดียว       มีหลายอยาง แตไป
ชัดอุบายอันเดียว  แลวเรือ่งอื่นก็ดวยกันทั้งหมด 
  
๑.ผูถาม           

ที่ทานอาจารยใหพิจารณากายนั้น ควรจะพิจารณาสวนไหนครับ 
  
ทานอาจารย  

จะพิจารณาสวนใดสวนหนึ่งก็ไดแลวแตถนัด    เมื่อมันชัดแลวสวนอื่น  ก็ชัดตามกันไปหรือ
จะชัดเฉพาะแตสวนที่พิจารณาก็เอา อยาไปอยากใหมันชัดทั้งหมด ประเดี๋ยวใจมันจะถอนออกมา
เสีย สิ่งที่ชัดจะหายไปเสีย สิ่งที่ไมชัดก็เลยไมชัดตามกันไปดวย 



  
๑.ผูถาม   

เมื่อพิจารณาอนิจจัง    หรอืนามธรรมอื่น    อันใดจะชัดกวาครับ 
  
ทานอาจารย  

เมื่อพิจารณาอนิจจัง        ขอใหลงถึงใจจริง ๆ เถิดเปนชัดดวยกนัทั้งนั้นไมวารูปและนาม 
  
๑.ผูถาม   

เวลาทําความสงบมีอารมณเล็กนอย   มันจะไปยึดเอาแตความสงบนั้น 
  
ทานอาจารย  

ก็ตองเปนอยางนั้น ความสงบเปนความสุขอยางยิ่ง แตความไมสงบเปนสัญชาติญาณ มันยัง
มีอยูและไมมีความสุข จงทําความสงบใหมากจนไมมีอารมณแลวอยูเปนสุข 
  
๑.ผูถาม             

เวลาที่ทําสมาธิโดยกําหนดลมหายใจ และเมื่อจิตสงบนิ่งดีแลว กลับมาพิจารณากายโดยคิด
ไปวา นาจะเปนโรคอันนั้นอันนี้   ซึ่งก็อาจจะเปนไปได   แตเมื่อคิดวาขณะกําลังพิจารณาอานา
ปานสติอยู   ก็นับหนึ่ง-สอง-สาม----   จนถึงสิบแทนการกําหนดลมหายใจ    ความรูสึกนั้นก็หายไป  
ทําอยางนี้จะถูกหรือไม 
  
ทานอาจารย   

จิตยังไมสงบเต็มที่ยังไมเขาถึงธรรมจึงตองหวงแหนรางกายอยู กลัวจะเกิดโรคนั้นโรคนี้อยู
ถาจิตเขาถึงสมาธิเต็มที่แลวและเขาถึงธรรม      ความวิตกกังวลเชนนั้นจะไมมีเลย 
  
๑.ผูถาม    

ผมเขาใจวาเมื่อใจจะเปนฌานตองวางอารมณเสียกอน เมื่อวางแลวก็เปนฌาน หลังจากนั้น
ผมพยายามจับอาการสามสิบสองมาพิจารณาใหม 
  
ทานอาจารย  



ฌานก็ตองมีอารมณ  ไมมีอารมณจะเรียกฌานไดอยางไร   อารมณของฌานคือ อานาปานสติ 
อสุภ กสิณ ทั้งหลาย เปนตน    ที่จับเอาอาการสามสิบสองมาพิจารณานั้นดีแลว    ขอใหพิจารณาไป
เถิด     เปนอยางไรชางมัน     ขอใหมนัเปนก็แลวกัน 
  
๑.ผูถาม          

เวลาอารมณอะไรมาแทรกขณะที่กําลังพิจารณาอยู    ใจก็มักจะเขาหาฌานแตถาเมื่อใดใจจด
จองแตอารมณเดียว เวลาจับเอาอารมณนั้นมาพิจารณากาย    จิตใจก็จะตั้งมั่นอยูที่กาย 
  
ทานอาจารย  

ฌานเปนอารมณขี้ขลาด   เหตุนั้นเมื่อมีอารมณมาแทรกจึงหลบเขาฌานเสีย  สมาธิ
เปนอารมณกลาหาญ   เมื่ออารมณใดเขามาแทรกจะตองจดจองเพงพิจารณาอยูที่กายแหงเดียว 
 
๑.ผูถาม  

เมื่อกอนนี้  ผมคิดวาการเรียนหมอนี้เปนหลัก  วิชาที่ไดเปรียบในเรื่องการพิจารณาแตเดี๋ยวนี้
ทราบวาเขาใจผิด    การไปเพงดูโรคตาง ๆ แลวเอามาพิจารณานั้นมันยังเปนการเพงภายนอก 
  
ทานอาจารย  

เราเพงอันนั้นนับวาดีแลว     เราจับจุดไดวามีโรคอะไรเกิดขึ้นในที่นั้น เราเพงเรียกวา
เพงออกไปภายนอก     เรียกสมาธิเหมือนกัน     เมื่อจิตใจจดจออยูอันเดียวเรียกสมาธิ    แตเปน
สมาธิสงนอก บรรดาวิชาทั้งหลายที่เรียนรูมาแลวในโลกนี้และนําออกมาใชทั้งหมด     ลวนแตเกิด
จากสมาธิอันนี้ทั้งนั้น  แตในทางพุทธศาสนาใหยอนกลับมาพิจารณาภายใน  ใครเปนผูพิจารณา  ใจ
เปนผูพิจารณา  จับใจนั้นแหละมาพิจารณาออ…….ผูนี้เองเปนผูพิจารณา  แลวเรามาพิจารณาใจวา
มันมีอะไรอยูตรงนี้บาง เวลาเราคิดนึกสงสายมันไปหาอะไร จับตรงนี่แหละขึ้นมาพิจารณา
อยูตรงนี้  ตั้งสติควบคุมทําความรูสึกไว   เอาแคนี้เสียกอน      เมื่อสมาธิเกิด มันตองวางอารมณอัน
นั้นตามหลักพระพุทธศาสนา ถาหากไปติดอารมณนั้นอยูเปนสมาธิเหมือนกันแตเปนสมาธิสงนอก 
  
๑. ผูถาม  

เมื่อกอนนี้เวลาภาวนา พิจารณาเห็นสมองของคนอื่นอยูขางหนาปจจุบันนี้พยายามพิจารณา
ใหเปนสมองของตัวเองบางจะเปนอยางไรครับ 



  
ทานอาจารย  

มันก็ดีละซี  เห็นภายนอกแลวนอมเขาภายในกายของตน  ไมใหสงออกไปภายนอก ไมวา
แตสมองละ อ่ืน ๆ กใ็หนอมเขาอยางนั้นเหมือนกันก็ใชได 
  
๑.ผูถาม  

เราจะตองแยกจิตออกจากอารมณใชไหมครับ 
  
ทานอาจารย  

แยกหรือไมแยกเราไมตองพูด  เมื่ออารมณทั้งหลายมีรูปเปนตน  ที่ตามีประสาทเปนผูรับรู    
อยางภาษาสมัยใหมเรียกวา      เซลลประสาทก็ดีเซลลอ่ืนก็ดีเปนแตเครื่องรับ ผูรูนั้นคือ ธาตุรู สภาพ
ที่รูนั้นแหละจับใหไดเมื่อจับตัวนั้นไดแลว   สิ่งอื่นก็หายไปหมด ก็เปนอันแยกอารมณกับจิต 
ออกจากกันไดแลว 
  
๑. ผูถาม              

 เมื่อเวลาภาวนา จะไดยินอะไรหรือไดเห็นอะไรในขณะนั้น เราทําเปนไมสนใจ    ทําเปนไม
รู      ปลอยวางอารมณใหเฉย ๆ เสียจะไดไหมครับ 
  
ทานอาจารย  

นั่นเปนวิธีวางอารมณ   ชาํระอารมณ    คือเวลาที่มีอารมณ เรารูจักชําระอยางนี้  หากอารมณ
อ่ืนเกิดขึ้นมาอีกก็ตองใชแบบนี้ แตปรกติธรรมดา ถาไมมีสิ่งใดจะพิจารณา    เราตองมา
พิจารณาอารมณอันนี้อีกเหมือนกัน  ตองใหมีความชํานาญ ถามันไมมอีะไรจิตอยูเฉย   ตอง
ยอนกลับมาคนคิดอยูอีก ใหอยูกับอารมณที่เกิดนี้      ถาไมอยางนั้นแลวจิตจะสงไปในที่ตาง ๆ 
  
๒. ผูถาม 

เวลาพิจารณาอาการ   ๓๒    สวนใดสวนหนึ่งจนชัดเจนเห็นตามเปนจริง แตมันไมสลด
สังเวชแลเบื่อหนาย  มันยังเห็นตอไปวา  กลัวจะเกิดโรคอยางนี้อีกดวย  ผมกลัววาจะไมถูกทางพน
ทุกข    ทางที่ถูกจะทําอยางไร 
  



ทานอาจารย     
อันนี้มันยังอยูที่เรียกตามหลักวิชาที่ศึกษามา  เลยเห็นเพียงสักแตวาธรรมดา ไมยึด ไมถือ 

เห็นเปนธรรมดา เหมือนกับทอนไมทอนฟน เห็นไมใชเรา ไมใชเขาเห็นเพียงแคนั้น ใจของ
เรายังไมทันเปนสมาธิ    ถาเปนสมาธิเห็นประจักษแจงวางปุบ   ซึ่งตําราทั้งหมด      แลวเห็นเฉพาะ
ตนเอง  มันก็สลดสังเวช อันนี้มันไมเขามาในใจ    มันไปอยูที่อ่ืนเสียจึงไมเกิดสลดสังเวช 
  
๒. ผูถาม  

ผมกลัววาจะไปติดทางวิชาเกาคือวิชาแพทย  เปนหมอไมไดอบรมทางพุทธศาสนากลัววาจะ
ไมทราบไมเขาใจความพนทุกขเพียงพอเพื่อที่จะเขาสูหลักได จึงอยากจะกราบเรียนถามทานอาจารย
วา   ควรจะแกไขใหมดี     หรือวาเอาอารมณอันเกามาพิจารณา 
  
ทานอาจารย  

อารมณเกาหรืออารมณใหมไมสําคัญ     ขอแตใหเพงพิจารณาแนวแนลงเฉพาะที่เดียว
 เพงพิจารณาอะไรขอใหอยู  ณ  ที่นั้นใหเกิดความรูขึ้นเฉพาะตน  อยาไปเอาความรูจากตํารา
หรืออ่ืนมาใช     เปนอันใชไดทั้งนั้น 
  

(วันนี้หมดเวลาไมไดนั่งภาวนา) 
 

วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๑๙  (เวลาบาย) 
 

สนทนาธรรม 

  
๑. ผูถาม   

ผมเคยหัดภาวนาโดยบริกรรม  พุทโธ ๆ  ตอมารูสกึวาจิต มันนิ่ง และคําบริกรรมก็หายไป 
  
ทานอาจารย   

ที่ภาวนา พุทโธ ๆ  จิตมันรวมมันวางหมด พุทโธก็หายไปเหลือแต ผูรูใหกําหนดเอาผูที่รูวา
มันหายไปนั้น อยาไปวา พุทโธ  อีก  นี่ภาวนาเปนแลว เมื่อเปนเชนนั้นแลวมันสุขหรือไม 



  
๑. ผูถาม  

รูสึกเฉยๆ ไมรูสึกวาเปนสุขอะไร ไมเห็นวาตนเองดีอกดีใจอะไร 
  
ทานอาจารย  

เพราะไมรูจักความสุขชนิดนี้ มีแตสุขเพราะความยึดถือ สุขวางๆอยางนี้ยังไมเคยมี 
  
๑.ผูถาม         

คนที่ปฏิบัติภาวนาเปนนั้น เพราะกรรมที่เขาสรางสมมาที่เรียกวาบารมีชาติกอนที่สรางไวใช
หรือไม หรือจะเปนเพราะวิริยะที่ทําความเพียรชาตินี้เอง 
  
ทานอาจารย    

ถาภาวนาเปนแลว   บุญก็มาวาสนาก็สงใหอะไร ๆ ก็ดีไปหมด ถาภาวนาไมเปนแลว
อะไร ๆ มันก็ตันตื้นไปหมดภาวนาเปนแลวถึงขนาดนั้น    มันก็ไมพน   ขี้เกียจอยูดี ๆ นั่นเอง 
  
๑.ผูถาม   

ทําไมทานอาจารยสอนจึงเขาใจ    แตอ่ืนพูดไมเขาใจ 
  
ทานอาจารย  

นั่นเรียกวาบุญมาวาสนาสงแลว เพราะเราก็มีศรัทธา  แลวก็มีครูบาอาจารยมาสอนให
ดวย   เราทําตามคําสอนของทานก็เปนไปตามปรารถนา   บุญ คือทุนเดิมมีอยูแลว   ศรทัธาเพิ่มบุญ 
ใหเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป   เอาบุญมาสรางบุญยิ่ง ๆ  ขึน้  ในสิงคโปรนี้จะมีที่ไหนที่สรางบานแลวมีพระ
มาอยูใหอยางนี้ 
  
๑. ผูถาม     

ไดพิจารณากายใหเปน ธาตุดิน ธาตุลม ธาตุน้ํา   ธาตุไฟ เมื่อมองดูตัวของตนเองแลว  มี
ความรูสึกวามันเปนตัวอะไรก็ไมทราบ 
  
ทานอาจารย  



มันก็แนละซิ เมื่อพิจารณาเห็นเปนธาตุแลว  มนัก็ไมมีตัวมีตน เห็นเปนสักแตวาธาตุ
เทานั้น    ที่เราเรียกตามสมมุติวา คน วาสัตว   แทที่จริง ไมใชทั้งนั้น  เปนแตธาตุเฉย ๆ 
  
๑. ผูถาม     

ผมกลัวตาย 
  
ทานอาจารย  

มันมีแตเห็นตามเปนจริงอยางนั้น แตความรูมันไมพรอม ตองเห็นพรอมดวยความรูดวยคือ
เห็นชัดดวยปญญาแลวใจมันสงบอยู ณ ที่เดียว   มนัจึงไมตองตาย 
  
๑. ผูถาม   

เมื่อกําหนดลมหายใจแลวนับลมหายใจ   แลวตอจากนั้นก็วางลมหายใจหรือวามันจะวางเอง     
การทําอยางนี้ไดประโยชนอะไร 
  
ทานอาจารย  

กําหนดลมหายใจจนสงบแลววางเอง    มีประโยชนคือเปนสื่อใหเขาถึงความสงบนั้นเอง  
เพราะความสงบเปนความสุขที่แทจริง 
  
๑. ผูถาม   

ขอทราบเรียนถามเรื่อง  ผูรู   ทานอาจารยเคยแนะนําใหจับ  ผูรู  เมื่อผมพิจารณาอะไรคือ ผูรู  
ผมบอกวาผมเปน  ผูรู   ถาหากวาผมเปนผูรูมันก็ตรงกันขามกับอนัตตาไป 
  
ทานอาจารย   

 ตอนนี้มันเปนอัตตาเสียกอน   อยาเพิ่งเปนอนัตตากอนเลยใหเห็นอัตตาชัดแนเสียกอน  เรา
ปฏิบัติอัตตาไปหาอนัตตา    อยางตัวเรานี้ เราถือวาเรา เมื่อพิจารณากันจริงจังแลวมันไมมีสาระ
อะไรเลย    แลวปลอยมันเสีย   ถึงแมผูรูนั้นก็หาสาระอะไรไมได   รูสักแตวารูเฉย ๆ แลวก็เที่ยวไปรู
นั่นรูนี่หาสาระไม ได 
  
๑. ผูถาม   



ผมสนใจในทางศาสนาพุทธมานานแลวแตไมมีครูบาอาจารยอธิบายใหฟง เมื่อแมชีชวน
กลับมาบานพักหนึ่ง   กไ็ดมาสนทนากับแมชีชวนบาง    แลวก็มาหัดนั่งภาวนาตามตําราบอกวาพอ
เกิดภาพนิมิตหรืออะไรอื่น เราหลงไปยึดมันแลวอาจเปนอันตรายกับเราก็ได ผมกลัววาจะหลงภาพ
นิมิตหรือหลงอยางอื่น ๆ ที่จะเกิดขึ้น     ปจจุบันนี้  ผมนั่งภาวนาวันละครึ่งชั่วโมง  กําหนดลม
หายใจเขา ออกเพราะมีครูบาอาจารยอยูใกล ๆ   ถาทานอาจารยไปแลวผมกลัวจะเกิดสัญญาวิปลาส 
ผมขอกราบเรียนถามวาถาหากเกิดสัญญาวิปลาสขึ้นหรือมีการหลงเรื่องนิมิตหรืออะไรตออะไร จะ
มีทางแกไขอยางไรครับ 
  
ทานอาจารย    

มันไมเปนงาย ๆ หรอก ตั้งเปนรอย ๆ พัน ๆ คนที่ภาวนา ก็ไมเห็นเปนบา กอน
จะเปนภาวนามันก็ยากอยูแลว ภาวนาเปนแลวจะเกิดวิปลาสตอนนี้ไมใชงาย ๆ เปรียบอุปมาที่เขา
เลาลือวาเสือกินคน  ไมทราบกี่สิบปกี่รอยปจะมีเสือกินคนสักคนพากันกลัวเสือจะกิน  ไมเปนไร
หรอกขอใหทําเถิด   การหัดสติใหดีมันจะเปนบาไดอยางไรคนเปนบาคือคนไมมีสติตางหาก 
  
๑.ผูถาม     

ผมเคยหัดภาวนามาหลายปแลวรูสึกไดผลดีเวลานั่งเดี๋ยวนี้เขาถึงความสงบไดงาย ผมจะ
ทราบไดอยางไรวาการปฏิบัติของผมกาวหนาหรือไม และจะตองทําอะไรตอไปไป หรือทําอยูอยาง
นี้ตลอดไป 
  
ทานอาจารย    

ดีแลวที่ทําภาวนาใหเขาถึงความสงบได เพราะคนเรามาติดขัดตรงที่จะใหเขาถึงความ
สงบนี่แหละ   เมื่อเขาถึงความสงบไดแลว   ใหจําหลักวิธีที่ใหเขาถึงความสงบนั้นใหมั่นคง  แลว
ปฏิบัติใหมันชํานาญ    ทําอยูอยางนี้แหละ    เมื่อชํานาญแลวความกาวหนาจะเกิดขึ้นเปนไปเอง
เหมือนกับตนไมรักษาตนไวใหมั่นคงตอไป   มันแกแลวออกดอกออกผลของมันเอง มันเปนเอง แต
อยางไรก็ดีเรื่องที่จะใหเกิดผลนั้น     มนัยากที่จะรูตัวเหมือนกัน    บางทีเกิดผลแลวรูตัว    เชนหัดทํา
ความสงบไดบอย ๆ     พอเราหัดทําความสงบไดชํานาญแลวคราวนี้เรามองเห็นสิ่งที่ไมสงบเลยทํา
ใหเกิดความสงสาร  เกิดอุบายปญญาเห็นโทษทุกขของเรื่องความไมสงบ   อันนี้เรียกวาผลของ
ความสงบ  บางทีเกิดอะไรแปลก ๆ  ตาง ๆ  เปนของมหัศจรรย   เรียกวาการปฏิบัติเจริญกาวหนา
ขอใหทําอยูอยางนี้แหละตลอดไป มันเกิดอะไรหรือไมก็อยาไปคํานึงถึงมัน 



  
๑. ผูถาม    

ความสงบที่เกิดขึ้นทําใหมีความสุข  แตความสุขนั้นอยูไมนานแลวหายไป  เหมือนกับนอน
หลับครับผม 
  
ทานอาจารย      

ความสงบสุขเกิดขึ้นก็เปนผลเหมือนกัน ความสุขอันนั้นไมมีอามิสเปนผลของความ
สงบ ที่มันหายไปนั้นยิ่งเปนความสุขมาก  ไมเขาใจตามเปนจริง  มันมีปรากฏการณของมันอยู คือ
อยางนี้ บางอยางซึ่งเราเคยเห็นมาแลว  เชนความพอใจยินดีในทรัพยสนิเงินทองหรือสิ่งใดที่ได
มาแลว   เราก็ดีใจจนเหลือประมาณ  คราวนี้เมื่อเราทําความสงบ  เรารูสึกเฉย ๆ ในสมบัติเหลานั้น
มันก็เปนของแปลกประการหนึ่ง    หรือมิฉะนั้นสิ่งที่เรารักหรือพอใจ ชอบใจ   สิง่นั้นเสื่อมสูญ
หายไปมันวิบัติไปมาตอนหลังนี้ความเสียใจจะไมมี อยากไปอยูในความสงบที่เคยฝกหัด    อันนี้
เปนผลพลอยไดของความสงบ   ของอยางนี้ก็มีเหมือนกัน    ผูทําความสงบตองเปนอยางนี้ทุกคน
 เปนอยางนี้หรือไม 
  
๑. ผูถาม 

ผมยังไมเคยคิดและไมเขาใจในเรื่องเหลานี้มากอน 
  
ทานอาจารย  

 ความสงบสุขเกิดจากประสบการณทั้งหลายเหลานี้   เนื่องจากความสงบมันจึงไมมีการ
หว่ันไหว ไมมีการเดือดรอน  มีความกลาหาญ อันนี้เปนผลพลอยไดจากความสงบ   คุณไมเขาใจไม
เคยสังเกตแตความสุขสงบที่ไดรับทําใหอดปฏิบัติไมไดัผลก็เลยเกิดขึ้นมาอยางนั้น 
  
๑. ผูถาม  

จะทําอยางไรถึงจะกาวหนาตอไป 
  
ทานอาจารย  

คิดดูแตแรกเราทําไมได   มันขี้เกียจขี้คราน    บางทีมันก็อยากทําบางทีก็ไมอยากทํา   พอ
ตอนนี้มันชอบใจ       คือมันเห็นความสุขความสงบก็อดชอบใจอดอยากทําไมได นี้เรียกวาความ



เจริญมันคอยกาวหนาขึ้น   ความรูตาง ๆ ซึ่งแตกอนมันของอยูในใจ  ก็ตองละไดทั้งได    มันจึงคอย
สงบ ถาทิ้งไมไดมันก็ไมสงบ นี่เรียกวามันเจริญในทางปฏิบัติมันเจริญไมรูตัว  เพราะเราไมเคย
ศึกษาและไมชํานาญในเรื่องเหลานี้  
  
๑ . ผูถาม  

ผมหัดเขาถึงความสงบได แตไมเคยมีความรูความเขาใจเกิดขึ้น ถาจะใหไดรับประสบการณ
ของความรูเกิดขึ้นจะทําไตอยางไร จะตองมีการคิดคนกอนภาวนาใชหรือไม 
  
ทานอาจารย  

อยาไปแสสายหาความรูในเมื่อมันสงบแลว  ความสงบนั้นมันจะหายไปมันจะเกิดความรู
ขึ้นมาเอง ถามันไมเกิดก็ใหรักษาความสงบไวกอนจะนานแสนนานก็ชางมัน   ความคิดคนหา
ความรูโดยปราศจากความสงบแลวเปนของปลอม นานหนักเขาความสงบก็หายไป แลวจะ
ยังเหลือแตความคิดคราวนี้แหละจะเดือดรอนใหญ 
  
๒. ผูถาม  

คนที่อยากภาวนาใหไดอยางเต็มที่ ทานอาจารยจะสอนใหเขามีกําลังใจ เพื่อใหทําได
เต็มที่อยางไร 
  
ทานอาจารย   

อาจารยเองเปนแตผูสอน คนที่ภาวนานั้นตางหากตางหากทําเอง คือทําใหเกิดศรัทธาพอใจ
ในอุบายที่อาจารยสอนนั้นใหเต็มที่    ก็ภาวนาไดเต็มที่เทานั้นเอง 
  
๒.ผูถาม              

 อะไรคือความดี อะไรเปนอุปสรรคของความดี จะแกไขอยางไร 
 
ทานอาจารย  

การกระทําดีในทางที่พุทธศาสนานิยมคือ ทําสิ่งใดไมเปนภัยตนเองและคนอื่น นั้นเรียกวา
ทางที่ดี อุปสรรคที่ไมใหทําความดีไดมันก็มีหลายอยางเหมือนกัน แตถาหากผูใดเห็นคุณคาในการ



ทําความดี ก็อาจจะฝาฝนอุปสรรคนั้นไปได   ความเชื่ออยางเดียว  สามารถฝาฝนอุปสรรคใหลุลวง
ไปได 
  
๒. ผูถาม              

 พวกที่ไมมีโอกาสพบพระพุทธศาสนา เขาจะเจริญกาวหนาไดอยางไรครับ 
  
ทานอาจารย  

ธรรมะมีอยูทั่วไป      ทกุคนตองมีธรรมะทั้งนั้น       แตมีคนละอยางกัน      ที่ไมไดพบพระ 
พุทธศาสนาหรือไมไดพบศาสนาที่แสดงสัจธรรมอันแทจริง ยากที่จะเจริญกาวหนาได เจริญได แต
ที่จะใหถึงที่สุดทุกขนั้นเปนไปไมได 
 

( เวลาค่ํา ) 
 

แสดงธรรมเทศนา 

  
  

พุทธศาสนาสอนสัจธรรมของจริงของแท    เมื่อจะศึกษาพุทธศาสนาจึงควรคิดคนหา
ของจริงวาอะไรเปนของจริงของแท  เดี๋ยวจะไปเขาใจเอาวาของจริงเปนของไมจริง  แทจริงของทั้ง
ปวงมันเปนจริงของมันอยูแลวตามธรรมชาติ แตคนไปเขาใจเอาตามมติของตนเองวาไมจริง
ตางหาก เชนพระองคสอนวา   คนเราเกิดมาเปนอนิจจํ    ไมเทียงมั่นยื่นยงแปรสลายไปทนอยูไม
นาน   ทุกข ํ   เปนทุกขอยางนี้ทุกถวนหนา   บอกไมไดหามก็ไมฟงคําใคร  หากเปนไปตามสภาพ
ของสังขาร  มีเกิดแลวก็มีการดับไปเปนธรรมดาอยางนั้น    นี้เปนความจริงและความจริงนี้ก็มีอยูใน
โลกแตไหนแตไรมา ใครจะดัดแปลงแกไขอยางไรก็ไมได แพทยเยียวยารักษาของที่มันแตกไมดีมัน
ชํารุดแลวเพื่อใหกลับคืนดีเปนปรกติตามเดิม    ก็ไดบางไมไดบาง   ในที่สุดก็ตองแตกสลายไปสู
สภาพเดิมของมัน หมอเองก็ตองเปนเชนนั้นเหมือนกัน 
 ของจริงมีอยูอยางนี้   คนเกิดมามีแตกลัวความตาย   แตหาไดกลัวตนเหตุคือความเกิดไม  จึง
หาเรื่องแกแตความเจ็บ   ความตาย  แกไมถูกจึงวุนวายกันไมรูจักจบสิ้นสักทีแกเจ็บปวดเมื่อยตรงนี้
หายไปแลวอีกหนอยก็เจ็บปวดเมื่อยตรงโนนอีกตอไป    แกตนเองไดแลวยังคนอื่นอีก  เชน  



ลูกหลาน   คนโนน    คนนี้      ไมรูจักจบสิ้นสักที ตายแลวกลับมาเกิดอีกก็เปนอยูอยางนี้
เชนเดิม   เรียกวาวัฏฏะ  ไมมีที่สุดลงได 
               พระพุทธเจาจึงสอนใหแกตรงจุดเดิม   คือ ผูเปนเหตุใหนํามาเกิดไดแกจิตที่ยังหุมหอดวย
สรรพกิเลสทั้งปวงใหใสสะอาดไมมีมลทิน นั้นแลจึงจะหมด เกิด แก เจ็บ ตาย   ไมตองวุนวายอีก
ตอไป   พระพุทธองคสอนใหเขาถึงตนเหตุใหเกิดคือ ใจ และสรรพกิเลสทั้งปวงอันปรุงใหจิตคิดนึก
สงสายตาง ๆ แลวทําใหจิตเศราหมองมืดมิดจึงไมรูจักผิด  ถูกดี  ชั่ว   ตามเปนจริง
 พระองคสอนใหทําจิตนั้นใหใสสะอาดปราศจากความมัวหมองซึ่งกองกิเลสทั้งปวง    มี
ปญญาสวางรูแจงแทงตลอดกิเลสที่เปนอดีตอนาคตมารวมลงปจจุบันเปนปจจัตตัง อยางไมมี
อะไรปกบิดแลวจึงจะหมดกิเลส พนจากความเกิด แก เจ็บ ดายไมตองวุนวายอีกตอไป 
 พึงเขาใจวาธรรมะเปนของพนจากความแก ความเจ็บ  ความตาย แลวก็ตามแตรูปอันนี้
ประกอบดวยธาตุสี่ยังไมแตกสลาย   ขันธหายังใชการไดอยู    อายตนะผัสสะ  ยังจําเปนจะตอง
ปรารภเรื่องนั้น ๆ อันเปนเหตุปจจัยอยู  แตทานผูรูทั้งหลายปรารภแลวก็แลวไป   เรื่องเหลานั้นแต
สักวา   ไมทาํใหทานกังวลดวยประการใด ๆ ทั้งสิน้ 
  
 
ทานอาจารยพานั่งภาวนาพรอมทั้งอบรมธรรมนํากอน 
  
 ภาวนา ก็คือวิธีอบรมใจใหไดรับความสงบ    เพราะเราไมเคยสงบตั้งแต ไหนแตไรมา ใจที่
ไมไดรับความสงบแลว ก็ไมมีพลังที่จะเกิดความรู คือ ความนึกคิดอะไรตางๆใหเห็นของจริงได  
เหตุนั้นการภาวนาจึงเปนการสรางพลังใจ   ใหใจสงบอยูที่เดียว   จะอยูไดนานสักเทาใดก็ขอใหอยู
ไปเสียกอน   แตใจเปนของไมมีตัว  เหมือนลมกระทบสิ่งหนึ่งจึงปรากฏวามีลม  ใจก็เชนเดียวกัน   
เราจะตองใหกระทบวัตถุใดวัตถุหนึ่งเชนใหกระทบที่ปลายจมูก เอาลมหายใจนั้นเปนเครื่องวัด 
ใหใจไปรูเฉพาะลมหายใจกระทบปลายจมูกก็ได  หรือเราจะเพงพิจารณาอยูเฉพาะตัวของเราใหเห็น
สักแตวาธาตุสี่ ดิน น้ํา   ไฟ   ลม   อยูอยางนั้นตลอดเวลาก็ไดแลวแตจะถนัดอยางไหน  เมื่อใจมนั
กระทบอยูนั้น   จะเห็นใจชัดขึ้นมาทีเดียววา ใจอยูหรือไมอยู   เมื่อไมอยูก็ดึงเอามาไวใหอยูในที่
เดียว   เมื่ออยูแลวก็คุมสติเพงพิจารณาอยูอยางนั้น     เมื่อทําอยูอยางนี้ใจก็จะคอยออนลง ๆ แลวผล
ที่สุดก็รวมลงเปนเอกัคตารมณ    มีใจเปนอารมณอันหนึ่งได 
  



ตอบปญหาธรรมภายหลังจากนั่งภาวนา 

  
1.ผูถาม     

ถาหากมีอารมณเกิดขึ้น ในขณะที่ เราไมไดนั่งภาวนา   แตเราพยายามคิดคนหาเหตุผลนั้น
แตคิดไมตกแกไมได ทําอยางไรจึงจะแกไขได 
  
ทานอาจารย  

การคิดคนหาเหตุผลเรียกวาปญญา    การทําความสงบเรียกวา สมถะ  ถาหากวาเราคิดคน
เรื่องนั้นไมตก   แสดงวาสมถะนอยหรือไมมี  ปญญาก็ไมเฉียบแหลมคือตัดไมขาด   เวลาเกิด
อารมณหรืออุปสรรคใดขึ้นมา  ใหหยิบยกเอาอารมณนั้นมาเพงพิจารณาอยูในจุดเดียว  อยาใหมัน
ฟุงซาน มันก็เปนสมถะอยูในตัว  เกิดความรูชัดขึ้นแกไขอุปสรรคนั้นไดทันทีนั้นแหละเรียกวา
ปญญา 
  
2.ผูถาม         

ผมสนใจพุทธศาสนามานานแลว   แตไมมีครูบาอาจารย   อาศัยการอานหนังสือพรอมกับ
การปฏิบัติไปดวย  ทานอาจารยมีความคิดเห็นอยางไรในเรื่องนั้น และขอคําแนะนําจากทานอาจารย
ดวย 
  
ทานอาจารย  

ผูหัดภาวนาตองอาศัยบัญญัติตําราเสียกอนเปนแนวทางเบื้องตน เรียกวา อนุมานหริออนุ
โลมไปตามนั้น เชน เราพิจารณาเห็นความตาย  เห็นของเปอยเนาปฏิกูลของรางกายเปนของไมเที่ยง 
เปนทุกข  เปนอนัตตา ในไตรลักษณ เราก็ตองอาศัยอันนั้นเสียกอน แตเวลาปฏิบัติเรากําหนดจับ
ตัวใจใหได    คือใจผูพิจารณา   แลวมนัวางเอง    ตราบใดถาไมวางตําราคือบัญญัติจะภาวนาไมลง   
ถาเวลาภาวนาลงสนิทมันวางหมดปรากฏเฉพาะใจที่เรากําหนดอยางเดียว   ถึงอยางไรก็ตาม  เมื่อ
เกิดความรูจากการภาวนาแลว     มันผิดกับตําราที่วาไว     มันชดัไปกวาตําราเสียอีก 
  
3.ผูถาม   



เรื่องวัตถุภายนอกหรืออารมณตางๆ สามารถปลอยวางไดงาย  แตวาเรื่องเกี่ยวกับครอบครัว
ปลอยวางยาก  เชน   ผมมีที่แหงหนึ่ง ผมจะตองจัดการเพื่อลูกเมียถาหากปลอยวางเสียหมด    มันจะ
ไมขัดกับหนาที่ที่ผมมีกับครอบครัวหรือครับ 
  
ทานอาจารย     

 ครอบครัวนั้นแหละคืออารมณภายนอก       อารมณภายในนั้นเกิดขึ้นที่ใจแหงเดียวไมเกี่ยว 
ของกับคนอื่น เชน ความวิตกวิจารณในเหตุการณ ความแก ความตาย ความสุขทุกขของตนเปนตน 
ครอบครัวของเราเราสรางมาแลวตองแกไขใหเรียบรอยเสียกอนจึงคอยไป ถาไมเรียบรอยก็ตองเปน
อยางนั้นเอง กําลังศรัทธายังไมเต็มที่  ถาศรัทธาเต็มที่แลวของเหลานั้นเปนของเล็กนอยนิดเดียว 
 

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๑๙ (เวลาบาย) 
  

สนทนาธรรม 
  
  
๑.ผูถาม           

ผมเคยหัดภาวนามากอนแลว เวลาบริกรรมไปเรือ่ยๆ คําบริกรรมมันหายไปแลวมันอยูเฉยๆ 
ไมมีอะไร ผมควรทําอยางไรตอไปครับ 
  
ทานอาจารย    

สติตามจิตไมทัน จิตสงบนอมไปสูความสุข สติเลยสงบไปดวย ถาสติดึงเอาจิตกลับมาสู
อารมณพิจารณาในอารมณนั้น   จิตจะเบิกบานมีเครื่องอยูตอไปแลวไมเพิกเฉยไปเหมือนอยางที่เปน 
อยูนี้ 
  
๑.ผูถาม           

ผมเคยกราบเรียนวาถึงความสงบแลว และทานอาจารยสอนวาตองพิจารณากาย แตเมื่อคน
อ่ืนมากราบเรียนทานอาจารยวาเขาถึงความสงบแลว ทานอาจารยอธิบายกับเขาวาให พิจารณาวา     
ใครเปนผูที่เขาถึงความสงบนั้น  คือ    พิจารณาความสงบ    ผมอยากทราบวาอันใดถูก  ตอง
พิจารณาตัวเราหรือพิจารณาความสงบ 



  
ทานอาจารย  

ถูกทั้งสองอยาง คือสงบแลวไมใหติดความสงบมันจะวางเฉยเสีย  จึงตองพิจารณา
กาย หรือ จิต   เปนเครื่องอยูตอไป 
  
๑. ผูถาม          

เวลากําหนดหรือพิจารณาเชน กําหนดกระดูก บางทีความรูสึกนั้นหายไปตอนนั้นมีนิมิต
ปรากฏขึ้น จึงสนใจในนิมิตนั้นแลวก็ยึด   จนเบือ่ไมอยากจะเห็นนิมิติตอไป   ไมทราบวาจะทํา
ใหใจกลับมาที่เดิมอยางไร    จะจับจุดเดิมไดอยางไร 
  
ทานอาจารย    

เคยอธิบายอยูเสมอวา  มันจะติดอยูอยางไรก็ตาม  ติดอยูในความสุขติดอยูในความเบื่อหนาย   
หรือความไมพอใจก็ตาม  ใหรูจักใจผูที่ไปติด  ผูที่ไปเพงผูที่ไปเห็น  ผูที่ไปรู ที่ใจ เมื่อเปนเชนนั้น
เราทิ้งอารมณของใจ แลวมากําหนดลงที่ตัวใจ  กร็ูวา จิตมันวางนิมิต นิมิตมันติดตรงนั้นแหละ พูด
อีกนัยหนึ่ง   ใจไมมีอารมณ  เปนกลาง ๆ   จิตตางหาแสหาอารมณ   แลวก็ติดอารมณ  เปนอาการ
ของจิต  เมื่อจะยอนกลับมาหาจุดเดิมจงจับจุดตรงใจใหได 
  
๑. ผูถาม   

เวลาจะยอนกลับมาหาจุดเดิม  ตองพิจารณานามธรรมกอนครบั 
  
ทานอาจารย   

มันอยูดวยกัน  พิจารณารูปมันเห็นงาย เมื่อเห็นรูปแลวใครเปนคน เห็นรูป ก็ทราบไดวาใจ
เปนคนเห็น ก็เห็นใจไปในตัว 
  
๑. ผูถาม   

เวลากําหนดอาการ ๓๒ เชนพิจารณาผม เมื่อเพงพิจารณา ผมก็หายไปบางทีหายแบบไฟ
ไหม  เมื่อมันหายไป ก็พยายามเอาอารมณแบบเกามาพิจารณาแตใจไมยอมจับอารมณที่กาย มันจะ
ไปหาอานาปานสติ  พายามพิจารณากระดูกหรืออาการตางๆ   ใจไมยอมมันจะไปจับลมหายใจอยาง
เดียว อยากจะทราบวาทําไมถึงไปจับที่ลมหายใจ  เพราะอะไร 



  
ทานอาจารย   

ดีแลว  มันไปจับเอาลมก็ใหอยูตรงนั้นไปกอน จนกวาจะชํานาญจงคอยพิจารณาอยางอื่น
ตอไป   ถาไมชํานาญพิจารณาอยางอื่นก็เหลว   ขอนั้นควรจําไว 
  
๑.ผูถาม      

ผมเห็นวาผมตองหัดภาวนาทุกอยาง คือ อนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตาผมเห็นอนิจจังและทุกขัง   
แตไมเห็นอนัตตา  มันเห็นเฉย ๆ  ไมเห็นความสําคัญของอนัตตา 
  
ทานอาจารย     

นั่นซิ   ดังอธิบายมาแลว    ความไมชํานาญเปนเหตุใหพิจารณาไมชัด  ถามันชัดแลว
พิจารณาเปนอันเดียว   คือเห็นอนัตตาก็เห็นอนิจจัง ทุกขัง เห็นทุกขังก็เห็นอนิจจังและอนัตตา 
เห็นอนิจจังก็เห็นทุกขัง อนัตตาไปดวยกัน 
  
๑.ผูถาม   

เวลาเกิดความโกรธขึ้น   ความสงบยังมีอยูภายในใจ    ละได   ไมสนใจในความโกรธตัดได 
  
ทานอาจารย  

ก็นั่นละซิ   คนที่ทําอยางนี้จึงจะเปนคนดีได 
  
๑.ผูถาม   

เวลานั่งภาวนาอยูในหองนอนติดแอร กําหนดลมหายใจ   ถาหากวาใจสงสายไปที่อ่ืน 
รางกายมันเย็น รูตัววาเย็นก็พิจารณาความเย็น ดูวาสวนไหนเย็น ความเย็นเปนอะไรรูสึกตรงไหน
แลวกลับไปจับลมหายใจอยากทราบวาถูกหนทางหรือเปลา 
  
ทานอาจารย  

ถูก   แตไมถนัด  ทีถ่นัดแทตองเขามาที่ใจ ใจเปนผูรูเย็น  จะจับใจใหไดรูตัวเย็น  เห็นตัว
เย็น    จับตัวนั้นไดแลวก็หมดเรื่อง 
  



๑. ผูถาม   
เวลาที่เราแยกกายออกจากความรูสึก  ความรูสึกจะหายไป  และเมื่อนั่งสมาธิบางทีขาชาไมมี

ความรูสึก    เวลาเพงความรูสึกนั้น  เชน กําหนดกายตรงขา    ความรูสึกตรงขาก็หายไป 
  
ทานอาจารย  

นี่แหละวิธีแยกกายออกจากใจ  แยกใจออกจากกาย  เมื่อใจถึงความสงบเราจับตัวความสงบ
ไดแลว  กายมันเปนอีกสวนหนึ่ง  ที่เขาพูดกันวาประสาทหรือเซลลเปนคนสั่งการใหรูสึกนั้นไมจริง   
ถาเห็นตรงนี้แลวไมจริงเลย เปนเพราะใจไมเขาไปยึด ประสาทก็เทานั้น มันอีกสวนหนึ่ง
ตางหาก   มองเทาไรก็ไมเห็น แตวาเรื่องที่เรามองไมเห็นนี่แหละเปนหลักที่เราจะตองชําระ เวลา
เราเจ็บไขไมสบาย    หรือเวลาจะแตกดับ   เราไมเขาไปยึดถอนอุปาทานเสีย    นี่แหละวิธีละ
อุปาทาน   หัดแบบนี้ก็เรียกวาละอุปาทาน   จึงจะไมเปน ทุกขเวลาเมื่อกายอยู   หรือเวลากายแตกดับ
ไปแลว 
  
๑. ผูถาม   

เวลาทานอาจารยบางองคเทศนใหฟง  พยายามเขาใจคําสั่งสอนของทาน  ขณะนั้นมี
ความรูสึกแปลกๆ  คลายมีเครื่องดึงดูดใหกายยืน   รูสึกคลาย ๆ วาเรายืนขึ้น  มันไมดีเพราะทาน
อาจารยกําลังเทศน  เรายืนมันไมถูกตอง  ลืมตามองดูกายก็ยังเห็นนั่งอยู  อยากทราบวาเปนเพราะ
อะไร 
  
ทานอาจารย    

นั่นปติ    ปติมันมีมากอยาง   แสดงใหเห็นความไมดีของเราก็ได  เชนกรณีนี้คลายกับเรายืน    
แตเมื่อมองดูจริง ๆ แลวเรายังนั่งอยู   นี้อาจเปนเพราะเราแสดงความไมเคารพในอาจารยก็ไดจง
ตั้งใจสํารวมเสียใหม 
  
๑. ผูถาม   

ปติเปนสิ่งที่แปลก 
  
ทานอาจารย  



ดี   มันไมรูตวั  เราฝกความสงบ เมื่อความสงบเกิดขึ้นนิดเดียวปติก็ปรากฏขึ้น   แตเราตามรู
ไมทัน  เปนบอย ๆ ลักษณะนั้นจะหายไปทีนี้เราก็ตามรูเอาซิ   เปนเรื่องที่ดีเหมือนกัน 
  
๑.ผูถาม      

เคยมีประสบการณวา  เมื่อกําหนดที่กะโหลกศรษีะ    กะโหลกศรีษะแตกออกเปนชิ้น ๆ 
แลวชิ้นกะโหลกศรีษะกลับติดกันอีก แลวแตกสลายออกไปอีกจนปนปเปนภาพเห็นชัด   ตอมาภาพ
ที่เห็นนั้นก็หายไป  แลวไมรูอะไรอึกเปนแบบนอนหลับ     อยางนี้เปนสภาพเอกัคตาจิตหรือเปลา 
  
ทานอาจารย  

เปนปฏิภาคนิมิต  เปนเอกัคตารมณ  ไมใชเอกคัตาจิต เพราะเพงอยูแตอารมณปฏิภาคนิมิต
เทานั้น  ภาพนั้นหายไปเลยเขาภวังค เหมือนกับนอนหลับหายไปเลย  อยางนี้เปนอัปนาฌานเปน
เอกัคตาจิต 
  
๑. ผูถาม   

คิดวาถึงเอกัคตาจิต  แลวนอนหลับไป เขาใจวาเวลาถึงเอกัคตาจิตแลวถึงจะหลับได   เวลา
ออกจากสภาพนี้ แลวควรจะพิจารณาหรืออยางไร 
  
ทานอาจารย  

นั้นเปนจิตเขาสูนิทรารมณ คลายกับเอกัคตาจิต   แตไมใชเอกัคตาจิต   เอกัคตาจิตมีสองอยาง   
เอกัคตาจิตของฌาน   กค็ืออัปนาฌานนั้นเองอยางหนึ่ง  เอกัคตาสมาธิก็คืออัปนาสมาธินั้นเองมีสติ
รูตัวอยูเฉพาะมันเอง  ไมไปรูของภายนอก  แลพูดออกมาไมได 
  
๑.ผูถาม     

เขาใจวาตนเองหลับ 
  
ทานอาจารย        

จะเรียกวาหลับก็ใชเพราะไมมีสติ   แตยังนั่งอยูคือเวลาใจรวมเขาไปสติมันหายไปถาสติตาม
รูอยูตลอดเวลา ก็ไมเขาภวังค     ถึงเขามันก็เปนอัปนาสมาธิไป 
  



๑. ผูถาม   
การภาวนาในทางศาสนาพุทธตองเอาสติมาใชใชหรือไม   เวลาใชสติเราตองกําหนดอารมณ

ที่เปนกุศล    ลดอารมณที่เปนสวนอกุศลใหมันนอยลง   เมื่อทําเชนนั้นอารมณที่จะมาแทรกในการ
ภาวนาไมมี   สามารถปลอยวางได  แลวอยูเฉย ๆ ได    เวลาอยูเฉย ๆ ยังยดึความคิดวายังนิ่งภาวนา
อยูในหอง    พอปลอยวางความคิดนี้  ทําใหตกใจกลับมายึดความคิดวานั่งภาวนาอยู ในหองอีก  ถา
หากปลอยวางเต็มที่มนัยังจะมิสติอยูอีกหรือไม 
  
ทานอาจารย  

ที่สามารถปลอยวางอารมณไดแลวอยูเฉยๆ  แตยังยึดความคิดวานั่งภาวนาอยูในหองนั้นเปน
จิตที่อยูในเอกัคตารมณ    เมื่อปลอยวางความคิดที่วานั่งภาวนาอยูในหองแลว  มันเปนเอกัคตาจิต  
แตอยูไมไดนาน   จึงตกใจเลยยอนมาคิดวาเรานั่งอยูในหอง ธรรมดาคนเรามันตองมีเครื่องอยู   เมื่อ
ปลอยจนหมดแลวไมมีอะไรเปนเครื่องอยูเลยตกใจ    คนเราจึงละเครื่องผูกพันไดยากภาวนาเปน 
ไปถึงขั้นละแลวก็ยังกลบัมายึดอยูอีก 
  
๑. ผูถาม   

เวลานั่งภาวนาเห็นภาพนิมิต   เมื่อเห็นภาพนิมิตนั้นแลวเราไปบอกคนอื่น    ภาพอันนั้นมัน
จะคืนกลับมาหรือเปลา    หรือจะหายไปเด็ดขาด 
 
ทานอาจารย    

ถาหากเราไปเลาถึงภาพที่เกิดขึ้นใหคนอื่นฟง บางคนก็เสื่อมหายไปบางคนไมเสื่อม เลาก็
อยูเชนนั้น      ไมเลาก็อยูเชนนั้น     ยิ่งเลายิ่งไปใหญเหตุที่มันเสื่อมเพราะ เกาแลวปติมันออนลง    
ทําไมเสื่อมเพราะเกาแลวปติยิ่งมากขึ้น 
  
๒. ผูถาม   

ขอกราบเรียนถามเรื่องภวังค   ทานอาจารยบอกวาเวลาเขาฌานจิตเปนภวังค    ตามหลัก
อภิธรรมบอกวาเวลาหลับสนิทไมไดฝน  ไปไดหมายความวาใจมันเปนภวังค  สงสัยวาเวลาหลับจิต
มันอยู ในสภาพของฌานหรือเปลา 
  
ทานอาจารย      



เวลานอนหลับเรียกวาจิตเขาสูนิทรารมณ   ไมไดเรียกวาจิตเขาภวังค 
  
๒ .ผูถาม    

ธรรมะคืออะไร 
  
ทานอาจารย  

พูดเรื่องธรรมมันกวางมาก  ธรรม คือ ธรรมดา  สภาพอันหนึ่งซึ่งเปนของจริงเรียกวา  
ธรรมะ  มนักวาง แตเมื่อเรามาพูดกันเรื่องธรรมมะที่เราปฏิบัติโดยเฉพาะคือปฏิบัติสุจริต   ทาํ
ชอบ ทําดี นัน่เรียกวา ธรรมะ ทําชั่วก็เรียกวา  ธรรมเหมือนกัน  แตเราไมนิยมจะเอาคํานั้นมาพูด  
คําวา ธรรมกวางมาก   ดกี็เรียกวา  ธรรม    ชั่วก็เรยีกวา  ธรรม   ไมดีไมชั่วก็เรียกวา  ธรรม   ในตัว
ของเราทั้งหมดคือรูปธรรม นามธรรม ก็เรียกธรรม ถาพูดเฉพาะทางปฏิบัติเรียกวาปฏิบัติธรรม
เพื่อใหเราดี   เพื่อเราจะไดรับความสุข 
  
๒. ผูถาม  

การฝนที่เห็นอยางชัดเจนแจมแจงนั้น   มันจะเปนความจริงหรือเปลาเพราะบางทีมันก็จริง 
บางทีมันก็ไมจริง 
  
ทานอาจารย  

กอนจะหลับถาเรามีสติเต็มที่    เมื่อฝนมักจะมีความจริงมากกวา  ถาหาสติไมไดแลวความ
ฝนก็เหลวไหล 
  
๒. ผูถาม  

เวลาเราฝนรูสึกตัวเหมือนกับเราลอยอยูในอากาศ  เมื่อรูสึกตัวควรจะทําอยางไรตอไป 
  
ทานอาจารย  

นั่นแสดงถึงเรื่องฌานโดยเฉพาะ เราหัดความวาง ไมมีอะไร  ไมมีอารมณในเวลาเรา
หัดภาวนา   ที่นี้เมื่อเราหลับและฝนก็แสดงถึงเรื่องเราไมมีอะไร มันวางคือมันลอยอยูใน



อากาศแสดงถึงขณะของจิตที่ไมมีอะไร ปลอยมันใหอยูอยางนั้นแหละ   รูสึกแลวมันไมมี
อะไร   ฝนก็เปนแตความฝนทําอะไรไมได 
  
๒. ผูถาม      

ผมมีศรัทธาเตรียมพรอมที่จะใหไปถึงปลายทางใหจงได 
 
ทานอาจารย         

ศรัทธา    นัน้ดีสําหรับที่จะพาเราไปสูจุดหมายปลายทาง แตทางที่เราจะไปนั้นเรายังไม
เคยไป ไมทราบวาใกลหรือไกล ยาก  งาย     อยางไร  จงเพียรพยายามไปเถิดจะถึงแนไมวัน
ใดก็วันหนึ่ง  ละ 
  
3. ผูถาม   

ขอถามเรื่องตายแลวเกิด ศาสนาคริสตสอนอัตตา เมื่อเราตายแลวตัวของเราก็มี
อีกสวนหนึ่งที่จะไปเกิดสวรรค ไปอยูกับพระเจา ถาเราทําชั่วเราก็ตองไปอยูในนรก
ตลอดกาลสวนศาสนาฮินดูเขาสอนวา เราเกิด-ตายๆ   แตวามีสวนที่เรียกวาอัตตาที่ตายไปแลวเกิด
ใหม   ศาสนาพุทธก็สอนถึงเรื่องตายแลวเกิด   ผมอยากทราบวาเมื่อตายแลวอะไรเปนสิ่งที่เกิดใหม 
ในทางพุทธศาสนา   คืออัตตาหรือเปลา 
  
ทานอาจารย     

ก็อัตตาละซิ  คือจิตเปนผูไปเกิด  แตไมไดแยกเหมือนคริสตศาสนาไปตกนรกและขึ้น
สวรรคก็ไปหมด  คือจิตผูเดียวเปนผูไป   ถาแยกกันไดแลว  เมื่อมาเกิดเปนคนก็ตองเปน สอง, สาม
คนไปละซิ 
  
3. ผูถาม   

อะไรคือ อัตตา 
  
ทานอาจารย  

ที่พูดอยูนี่คืออัตตา ที่พูด เกิด-ดับ นี้ก็คืออัตตา  ไมใชอนัตตา 
  



3. ผูถาม   
การทําบุญทําทานนี้    เราก็ทําเพื่อตัวเราเอง คือเพื่อจะไดบุญไดกุศลนีก่็หมายความวายังๆ

ยึดเรื่องตัวเราอยู ใชหรือไม 
  
ทานอาจารย  

การกระทํามันตองมีตัวตน  ถาไมมีตัวตนเสียแลวก็ตองเลิกการกระทํา ทําบุญมันเกี่ยวของ
ถึงเรื่องตัวตนอยูจึงตองทํา 
  
3. ผูถาม   

เวลาเราทํากุศล เราถือวาเปนเราที่ทํากุศล เพราะเราเปนผูทํากุศลและเปนผูสะสมกุศล
เอาไวเพื่ออนาคต เพื่อจุดหมายปลายทางของเรา 
 
ทานอาจารย  

ทํากุศลก็ตองมีการมุงหวังอยางนั้น เหมือนกับคนขามน้ําตองอาศัยเรือแพ   เมื่อถึงฝงแลว
เราก็ทิ้งเรือแพนั้น เดินขึ้นฝงแตตัวเปลามิไดเอาเรือแพไปดวย 
  
3. ผูถาม   

ทางศาสนาฮินดูสอนวาเราจะตองหัดใชความคิดเสียกอนถาเราชนะความคิดแลวเราจะมี
ความรูเกิดขึ้น  เมื่อมีความรูเกิดขึ้นแลว  ปญญามันก็เกิดขึ้น อยากทราบเปรียบเทียบกับทางศาสนา
พุทธ ตอนนี้ผมเปนนักคิด  จะทําอยางไรตอไปจึงจะกาวหนาครับ 
  
ทานอาจารย      

ในทางศาสนาพุทธนั้น  ความคิด  คือ   ตัวปญญาคิดคนอะไรสิ่งทั้งปวงเปนตัวปญญา เมื่อ
เขาใจเหตุผลนั้นคือวิชชา  ทีแรกเรยีกตัวปญญาคิดคนหาเหตุผล  พอชัดขึ้นเรียกวาวิชชาเชนนี้
เรียกวาเจริญกาวหนา    ดังเราคิดเลข  เขามีปญหาถามใหคิดเลข เราพยายามคิดดวยวิธีตาง ๆเปน
ปญญา   เมือ่คิดไดพอตอบไดเรียกวาไดวิชชา  แตในทางพุทธศาสนาจะเอาชนะความคิดนั้นไมได
เด็ดขาด   ถาคิดเชนนั้นมีแตจะแพร่ําไปหาความกาวหนาไมได 
  



3. ผูถาม   
พระพุทธรูปนี้จะตองมีการปลุกเศกเสยีกอนจึงจะกราบไหวบูชาไดหรืออยางไรครับ 

 
ทานอาจารย  

การปลุกเศกเปนเรื่องทางไสยศาสตร พุทธศาสนาไมมี เราเลื่อมใสแลวกราบไหวไปเถิดได
บุญทั้งนั้น 
  
3. ผูถาม   

พระพุทธรูปโดยมากเขา อยากใหมีการปลุกเศก  ถอืวาเปนของขลังศักดิ์สิทธิ์   และสามารถ
ที่จะกันภัยอันตรายตลอดจนภูติผีปศาจได ถาไมปลุกเศกไมนากราบไหว 
  
ทานอาจารย  

เพราะความถือนั่นเอง   พอไมมีการปลุกเศกก็ไมขลัง  ความจริงพระพุทธรูปมิใชของขลัง
 เปนแตพยานใหระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจาตางหาก  คนถือของขลังอะไร ๆ ก็เลยเปน
ของขลังไปหมด กระทั่งกอนอิฐกอนปนกอนหินเปนของขลังไปทั้งนั้น  ถาพุทธาภิเศกแลว
ขลังทั้งนั้น 
  
3. ผูถาม   

เมื่อคนตายกลายเปนศพแลว  เขาจะตองจัดใหมีพิธีสงวิญญาณไปเกิดอันนี้มันเท็จจริง
อยางไรครับ  
  
ทานอาจารย    

นั้นมันเปนเรื่องของศาสนาคริสต  ฮินดู   หรือ  อิสลาม ตางหาก   ถาหากสงไปเกิดไดแลว   
ใครจะทําดีทําชั่วอยางไรก็ตาม  ตายแลวจะตองสงไปเกิดสวรรคดวยกันทั้งนั้นไมตองระวังบาป
อะไรใหลําบาก   แตนี่ทางศาสนาคริสต    ฮินดู ก็ยังตองระวังบาปอยูเหมือนกัน อนึ่ง
ตายไปแลวเปนผีไมเห็นตัว   ไปสงจะตองไปกับอะไร  และสวรรคนั้นเลาใครไปมาแลววาอยูใน
สถานที่ใด    จะไปสงกันอยางไรจึงจะไปถูก 
  
3. ผูถาม      



บางคนมีพระพุทธรูปไวในตัวแลวแสดงอาการตาง ๆ คลายกับคนบา 
  
ทานอาจารย  

นั่นแหละดีนัก    อยางโบราณทานวาไว อวดตนแกดิน  อวดกินแกขี้อวดดีแกตาย  
อวดสบายแกโรค   นั่งโงกงมแกเหลียวแลวาตน    รูปตนคือผี    เห็นอยางไร 
 

วันที่ ๑๒  พฤศจิกายน  ๒๕๑๙   (เวลาค่ํา) 
  

 แสดงธรรมเทศนา 
  
  

 ความสุขทางกายใครก็ตองการทุกคน   บํารุงปรนเปรอรักษาทุก ๆ วิถีทาง  แตก็ไมไดรับ
ความสุขเทาที่ควร   คือไมพอแกความตองการสักที   แกไขนี่แลวยังเหลือโนน    บํารุงนี่แลว
ยังเหลือนั่น   แกไขบํารุงสักเทาไร ๆ ก็ไมพอ    ความตองการในที่นี้มิ ใชใจหรือใจอยากได โนนได
นี่ไมมีที่สิ้นสุด สวนกายมันมีความรูสึกอะไร   คนตายแลวมันรูสึกหิวอาหารหรือไม     เปลาทั้งนั้น   
ฉะนั้นความอยากในที่นี้คือใจนั่นเอง    คําวา    สุขกาย จึงเปนคําไมจริง ความจริงคือสุขใจ   ดังคํา
เขาพูดวาทุกขใจ กลุมใจ   รอนใจ เสียใจ เจ็บใจ ฯลฯ  ดังนี้เปนตน หรือคําวาสุขใจ   ดีใจ  ปลื้ม
ใจ ชอบใจ ถูกใจ ฯลฯ  ดังนี้เปนตน   ไมเคยไดยินใครพูดวา   ทุกขกาย   สุขกาย  ดกีาย   เสียกาย    
ชอบกาย    เพราะใจเปนผูรับรูสุขทุกขของกายทั้งปวงเมื่อยังมีชีวิตอยูคือยังไมตายจิตจะตองรับรูทุก
สิ่งทุกอยางของกาย   กายเปนเครื่องรับ     ใจเปนผูรูตางหาก    ใจเปนผูรับรูจึงไมรูจักอิ่มรูจักพอเปน
สักที    รูแลวก็หายไปเรื่องอื่นมาใหรูอีก เปนอยางนี้อยูร่ําไป จึงไมรูจักพอเปนบางคนมี เงินเปนรอย 
ๆ ลานใชจายวันหนึ่งก็ไมกี่สตางค  เหลือจากนั้นก็เก็บไว   แตก็ยังไมพออีกตอไป 
 ความสุขของใจนั้นมันอยูที่ความพอ   คือวา   “พอ”   มันก็หยุดทันที  อะไรทั้งหมดหยุด
หมด จะมี  จะจนหยุดหมด   คําวา   “ พอ”  ในทีน่ี้มิใชไมหา หาแตเปนผูรูจักพอเปน  หาไปทําไม 
ตายแลวเอาไปดวยไมได เมื่อยังมีชีวิตเปนอยูก็ตองหาตองรับประทาน  ไมหาก็ไมมี
รับประทานรับประทานพออยูได   เมื่อไมรับประทานก็ตองตาย  ชีวิตความเปนอยูมันบังคับใหตอง
ทําอยางนั้นแตเมื่อตายแลวก็ไมเอาอะไรไปดวย  เพียงแตเกิดมายุงเกี่ยวดวยเรื่องตางๆ ใหทําความชั่ว
นานาชนิดแลวทิ้งไวใหจิตรับเคราะหกรรมคนเดียว ดังนั้นทุกคนจึงควรคิด 



ที่สุดนี้    ขอความสุขความเจริญจงมีแกชาวพุทธทุกถวนหนา   ขอศาสนาพุทธจงงอกงาม
เจริญจิรังถาวรอยูในสิงคโปรชั่วกาลอวสานเทอญ 
  

ทานอาจารยพานั่งภาวนาพรอมท้ังเทศนาอบรมธรรมนํากอน 

  
 ภาวนา คือหัดทําใหรูจักวาใจคืออะไร จิตคืออะไร   ถึงจะรูของจริง    ที่จะทําใหถึงของจริงรู
ของจริงนี้เอาปจจุบัน อยาไปคิดอะไรใหมากมาย     ใหทําในปจจุบัน  ความนึกความคิดอะไรตาง 
ๆ งานการภาระทั้งปวงทั้งหมดทอดทิ้งเสียกอนเวลานี้ ทําความสงบอบรมจิตใหอยูกับลมหายใจ
 สติคุมจิตใหอยูกับลมหายใจถายเดียว   ไมใหนึกคิดสงสายปรารถนาโนนนี่อะไรทั้งหมด
 เอาเฉพาะคุมจิตใหอยูกับลมหายใจอันเดียว 
 

( นั่งภาวนาประมาณ ๒๐ นาที ) 
  
  

สนทนาธรรมภายหลังนัง่ภาวนา 

  
ทานอาจารยถาม 

เทาที่อธิบายมาเขาใจหรือไม 
 

2.ผูถาม            
เราสามารถที่จะกําหนดที่ของใจได ไหม 
 

ทานอาจารย  
ใจไมมีที่    ไมมีสถานที่ ความรูสึกคือตัวใจ      ไมมีสถานที่ใด ๆ ทั้งปวงหมดอยูไหน

ก็ได   รูสึกตรงไหนคือใจตรงนั้น   อยางพวกโยคีเขาหัดเอาใจไปไว ที่ไม  สงไปไวที่ไมหรือหิน
สามารถทําใหไมหรือหินสะเทือนได 

 



2 . ผูถาม  
ขอใหทานอาจารยอธิบายเรื่องใจ และเรื่องจิต 

  
ทานอาจารย  

ลองกลั้นลมไวสักพักหนึ่ง   แลวมีความรูสึกอันหนึ่ง   ไมมีอะไรสงสายใชไหม  มีความรูสึก
เฉย ๆ    เราก็จับไดแลววานั้นคือ ใจ   อันที่มันคิดถึงนั้นมันเปนอาการของใจที่เรียกวา   จิต  แตนี้เรา
เห็นแต  จิต  เราไมเห็นใจ   เรารูแตเรื่องจิต   แลวเราก็ใชจิต  ใจเราไมไดใช   คือสําหรับเก็บไวพักใจ   
เปนที่พัก หมายความวาตัวเดิมจะไดรับความสุขสงบก็โดยการเขาถึงใจ  ที่เรามายุงหรือ
เดือดรอนวุนวายกระสับกระสายเปนทุกขเพราะจิต   เหตุนั้นจิตที่เราใชจึงเปนทุกข   เมื่อเราเห็นจิต
อยางเดียวไมเห็นใจจึงเขาไมถึงความสุขสงบคือ ใจ 
  
2. ผูถาม   

เวลาภาวนาเชนกําหนด'ลมหายใจ เรากําหนดเพราะเหตุจะใหรูใจ   หรือลมหายใจ 
  
ทานอาจารย  

คือจิตมันยังฟุงซานอยู   เรายังจับไมได   จึงใหเขาไปอยูในลมหายใจอันเดียว  เมื่อจับไดจุด
เดียวมันจึงจะเขาถึงใจและลมหาบใจได 
 

วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๑๙  (เวลาค่ํา) 
  

สนทนาธรรม 
  

ทานอาจารยพานั่งภาวนา พรอมท้ังอบรมธรรมกอน 

  
 เราไมตองระลึกอะไรทั้งสิ้น ใหระลกึเอาสิ่งเดียวที่ลมหายใจซึ่งเปนของกลางมีอยูทุกคนไม
เอนเยงไปทางไหนทั้งหมด    ทุกคนมีลมหายใจดวยกันทั้งนั้น    คนเรากลวัตายถาไมมีลมหายใจก็
ตองตาย    เหตุนั้นมากําหนดที่ลมหายใจ    สติควบคุมจิตใหรูสึกเฉพาะที่ปลายจมูก   จิตไปอยูตรง
นั้น   รูสึกตรงนั้น สติก็คุมอยูตรงนั้น  ไมใหสงไปนอกจากนั้น   ถามันสงออกไปแลวก็ดึงมาอยู



อยางนี้ตลอดเวลา   ถาหากเราฝกฝนไปนานๆ  หนักเขา    ที่มันฟุงซานจะคอยซาลงออนลงคอยเบา
ลงนอยลงๆ จนกระทั่งหายวับไป   ไมมีอะไรเลย    ยังเหลอืแตผูรู   สติกับผูรูมาอยูรวมกันในที่
เดียวกัน 

  
(นั่งอยูประมาณ ๒๐ นาที) 
  

ตอบปญหาธรรมหลังนั่งภาวนา  

  
๑.ผูถาม   

ไดพยายามจะจับใจใหอยู เวลาเกิดอารมณอะไรขึ้นมาจะพยายามไมยึดปลอยมันทิ้งไป 
  
ทานอาจารย  

ความหมายของพุทธศาสนาหรือทุกศาสนาสอนเรื่องใจทั้งนั้น     ตองการ 
สํารวมใจอบรมใจดวยกันทั้งนั้น จะแยกกันก็ตอนปลาย ขอใหจับตัวใจใหไดกอนแลวจึงคอย
พูดเรื่องอื่นตอไป   ถาหากจับใจไมไดแลวจะพูดเรื่องอื่นก็พูดไมถูก เพราะทุกสิ่งทุกอยางมันเกิด
จากใจ  กายเปนเครื่องใชของใจตางหาก 
  
๑.ผูถาม   

ถาหากวาเรากําหนดจิต   แลวเห็นจิต   เกิด-ดับ กําหนดอยูเชนนั้นนาน  ๑-๒ ชั่วโมงแลว
รูสึกเหนื่อย ควรกําหนดความเหนื่อยหรือควรที่จะผลักออก 
  
ทานอาจารย  

เหนื่อยเราก็กําหนด  เกดิ-ดับ  เหมือนกัน  เวทนาก็เกิด-ดับเหมือนกัน  ความสุขความทุกข
มัน เกิด-ดับ   เวลาเหนื่อยก็กําหนด เกิด-ดับ ๆ    จนกระทัง่มันวางความเหนื่อยไดแลว   จะไป
รวมอยูอันหนึ่งของมันตางหาก   นั้นมันจึงจะหมดเหนื่อย  มันยังไมทันถึงที่   มันเพียงแตเห็นการ  
เกิด-ดับ  ๆ  มันอยูกับการ เกิด-ดับเฉย ๆ    ยังไมทันวางการเกิด-ดับ    ถาหากวาเรากําหนดความเกิด
ดับอยูอยางนี้   เรารูจักคนที่ไปกําหนดความ เกิด-ดับ   เราเห็นความ เกิด-ดับ  เรียกวาใจ เกิด-ดับ ผู



เห็นใจ  เกิด-ดับ  ยังมีอีกผูหนึ่ง จนกระทั่งเห็นผูนี้แลววางความ เกิด-ดับไปอยูอันหนึ่งของมัน
ตางหาก   นัน่มันจึงคอยเปนภาวนาแท 
 อนึ่ง  นั่งนานรูสึกมันเหนื่อยพึงเขาใจวา  จิตมันถอนแลวใจมันไมมิเครื่องอยู หรือ
อารมณจะอยูตอไป  ฉะนั้นควรทําความพอใจในอารมณที่จิตยึดอยูนั้นใหเกิดความพอใจยินดียิ่ง ก็
เปนเครื่องอยูตอไป 
  
๑.ผูถาม   

ที่เรามองเห็นผูนึกผูคิดอยางนั้น เพราะใจไปจดจองลมหายใจใชหรือ เปลาครับ 
  
ทานอาจารย   

ใช    เมื่อเราเขาใจเชนนั้นแลว  คือวาผูไปเห็นลมหายใจเขาออกอันนั้น คือจิตใจจดจองอัน
เดียว   สติเราไปคุมเรื่องนั้นเราไปเห็นเรื่องนั้นอยู  เมื่อเราคุมเรื่องนั้นอยูนาน ๆ หนักเราแลว มันจะ
วางเอง   เวลามันวางจะมีความรูสึกอันเดียว ผูที่รูสกึกับสติมันรวมเขาอยูอันหนึ่งของมันตางหาก
วา   มันจะปลอยวางทั้งลมหายใจดวย    ของพรรคนี้อยาไปแตงมันเปนเอง   แตงไมเปนแน 
  
๑. ผูถาม   

สติคืออะไร   ผูรูผูคิดคืออะไร   ทําอยางไรจึงจะสามารถมองเห็น   และจะรูไดอยางไรวา
ความเห็นของเราจะถูกหรือผิด   สติอันนั้นคือตัวรูใชหรือไม 
  
ทานอาจารย  

สติ คือผูระวัง  ผูรู คือ ปญญา   ผูคิด คือ จิตเราตองฝกที่จิตใหเกิดปญญาจึงสามารถมองเห็น
และจะรูวาความเห็นของตนถูกหรือผิดได สติมิใชตัวรู   ปญญาตางหากคือตัวรู 
  
๑. ผูถาม   

เวลาหัดภาวนาดวยการอนุมานทุกสิ่งทุกอยางก็อยูในหลัก อนิจจัง  ทุกขัง อนัตตา ไมมี
แกนสารสาระอะไรทั้งสิ้น   นี่เปนเพียงอนุมาน  ยังไมทันเห็นชัดแจงภายในใจ   เพราะเห็นอยางนี้       
เวลาอยูในสภาพธรรมดา ๆ บางทึกสามารถยับยั้งความโกรธได คือสํารวมใจไดหรือระลึกถึงสิ่งนี้
ได  บางทีสติไมทันความโกรธก็เกิดขึ้น  เพราะฉะนั้นเราตองพยายามระลึกถึง   อนิจจัง   ทกุขัง    
อนัตตา  เสมอตลอดเวลาอยูธรรมดา ๆ จึงจะยับยั้งกิเลสทั้งหลายได ใชไหมครับ 



  
ทานอาจารย  

ใชไดเหมือนกัน   อยางนั้นก็ ได อยางนั้นก็ถูกแลว  มันหลายเรื่องคือเราหัดที่ใจ  ความ
โกธรมันเกิดที่ใจ   เราไปจับที่ใจได  หัดอีกอยางหนึ่งคือ พอโกรธขึ้นมาแลวคิดวา    คนเราก็จะตอง
ตาย ความโกรธไมมีประโยชนอะไร หลายเรื่องหลายอยางสุดแทแตจะระงับได โดยอุบาย
ใดวิธีไหนก็เอา  รวม ๆ กนัไวหลายอยาง    เวลาเราจะใชวิธีใดก็นํามาใชได 
  
๑. ผู ถาม  

ผมหัดภาวนามาเปนเวลา ๑๒ ปครึ่ง 
  
ทานอาจารย  

ก็นับวาดีแลว  อยาไปทอดทิ้ง   ทํามาขนาดนี้ก็เห็นผลดีถึงขนาดนี้แลวหัดใหรูจักวิธีละโกรธ
จนเขาใจแลว   ดีแลว   ขอใหทําไปเรื่อย ๆ 
  
๒.ผูถาม   

ในขนบธรรมเนียมของศาสนาพุทธ การสอนการอบรมศาสนาพุทธเปนของพระโดยเฉพาะ
หรือ ฆราวาสสอนไดหรือไม 
  
ทานอาจารย  

ศาสนาพุทธเปนพื้นฐานของความดีที่มีอยูในโลกทั้งหมด ถาหากใครตองการตี  ไมวาพระ
และฆราวาสสอนไดทั้งนั้น   แตบุคคลผูสอนนั้นมีกิเลส   เมือ่สอนเขาแลวจึงเปนเหตุใหเขาขางตัว  
เชน   พระพุทธเจาสอนใหงดเวนฆาสัตว  บางศาสนาสอนวาฆาสัตวที่ไมมีเจาของหวงแหนไมเปน
บาป     พระพุทธศาสนาสอนใหเขาถึงใจ      คนมใีจจึงทําบาปเปนบาป เจตนาคือใจของผูนั้น
เปนอกุศลอยูแลว จะเปนสัตวที่มีเจาของอยูแลวหรือไมก็ตามยอมเปนบาปอยูนั่นเอง   หรือสอนวา
เวลาฆาใหภาวนาใหสัตวนั้นไปเกิดในสวรรคอยางนี้เปนตน แตใจของเราเปนนรกอยูไมอยากไป
สวรรคสักที   ฉะนั้นผูมีใจอยากพนจากความชั่วพระสอนไดทั้งนั้น  คนเรามีใจหรือไม รูจักใจ
หรือเปลา 
 
ผูอื่นตอบแทน  



เขานับถือศาสนาคริสตอยางมั่นคง   เวลาเขาโบสถศาสนาคริสตหัดภาวนาดวยโดยพยายาม
ทําความสงบสัก ๕ นาที จึงเขาใจวาทุกศาสนาสอนใหเขาถึงจุดเดียวกันเหตุนั้นจึงอยากทราบวิธี
อบรมภาวนา 
  
ทานอาจารย  

นั่นคือวิธีอบรบภาวนาแลว จงเจริญใหมาก  ทาํใหมากใหชํานาญเถิดจะเกิดความรูอยาง
อัศจรรยขึ้นมาในนั้นเอง 
  
๒. ผูถาม  

กอนที่จะฝกภาวนาไดตองครูบาอาจารยหรือเปลา 
  
ทานอาจารย   

ตองมี  เราเปนสาวกของพระพุทธเจานี่  เราปฏิบตัิไมมีครูบาอาจารยอาจจะผิดได แตทั้งที่มี
ครูอาจารยยังผิดไดเลย บางทีปฏิบัติไป ๆ อาจมีความเห็นผิดเกิดขึ้นแลวเขาใจวาเปนคําสอนของ
พระพุทธเจาก็มี   ความเห็นคนอื่นเปนผิดไปหมด   แลวจากลัทธินั้นออกมาตั้งเปนนิกายขึ้น  เรื่องมี
มาก    จึงควรระวังตัวใหดี  อยาทําโดยไมมีครูอาจารยจะผิดไปใหญ ผิดแลวแกยาก 
  
๒. ผูถาม  

ถาเขาใจโลกุตระ      ถามีอภินิหารหรือมีญาณเกิดขึ้น  เราจะหยิบมาใชหรือจะใหมัน
ทรงไวอยางนั้นเฉย ๆ 
  
ทานอาจารย  

อยาไปพูดถึงเรื่องนั้นกอนเลย   แตโลกยีะก็ยังทําไมได  เวลาไดจริงๆ  เขาก็จะรูดวยตนเอง 
  
3. ผูถาม   

เรื่องดีเรื่องชั่วมีอยูทั่วไป แตวาบางสังคมอาจจะเปลี่ยนแปลงไป เชน การฆาสัตวถือวา
เปนความดี  เมื่อสังคมเขาเขาใจกันอยางนี้ จะทําใหเขาเขาใจไดอยางไรวาเรื่องนี้เปนความชั่วไมใช
ความดี 
  



ทานอาจารย  
ความนิยมไปตามสังคมแลวแตเขาจะนิยม แตหลักความดีที่พระพุทธเจาสอนนั้นมี

เครื่องวัดอยูวา ถาหากทําอะไรลงไปเปนเรื่องเบียดเบียนตนทําตนใหลําบากก็ดี  หรือเบียดเบียนคน
อ่ืนทําใหคนอื่นลําบากก็ดี ทั้งเบียดเบียนตนและคนอื่นก็เหมือนกัน อันนั้นเปนของไมดี ที่
เราเขาใจวาดีมันเขาตัวเอง  ถาหากเราเอาหลักอันนี้มาวัดแลว  เรียกวาความดี  ในหลักพุทธศาสนา
จะไมกระทบความ คิดความเห็นของใครทั้งหมดในโลก 
  
3. ผูถาม   

ผมเปนคนขี้กลัว   ทําอยางไรจึงจะหายกลัว  
  
ทานอาจารย  

ยอมตายก็หายกลัว  
 

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๑๙ (เวลาบาย) 
  

สนทนาธรรม 

  
๑. ผูถาม   

เวลานั่งภาวนาบางทีก็ ๑๐ นาที  ๒๐ นาที หรือเปนชั่วโมง กเ็กิดภาพขึ้นมา ภาพที่เกิดไมใช
ความนึกคิดขึ้นมา   มันเปนภาพเฉยๆ  บางทีก็เปนภาพอวกาศ บางทีก็เปนภาพคนแก และอาจจะมี
ภาพอะไรตางๆ เกิดขึ้น   การเกิดภาพตางๆ     นี้เปนปรากฏการณ ของการเริ่มตนภาวนาหรือ
อยางไร 
  
ทานอาจารย  

พูดเรื่องภาวนาเสียกอน    ตอเนื่องมาจากปญหาแรก   การถภาวนานั้นมิไดหมาเอาอะไร
มากมาย   หมายความวาเราทําใจใหสงบ   เพงพิจารณาเฉพาะความเกิด ความดับ   คือเห็นสภาพตาม
ความเปนจริง   ถาหากใจไมสงบมันก็ไมเห็นตามเปนจริง   ทัง้ ๆ ที่ความเกิด ความดับของเรามีอยู
ในตัวของเรา   นี่คือความมุงในการภาวนา อยาไปเขาใจวามันพิสดารกวานั้น   สวนทีม่ันจะพิสดาร



จิตมันจะละเอียดขนาดไหนเปนอีกเรื่องหนึ่ง    สวนภาพที่จะเกิดขึ้นมาอยางที่ถามนี้มันก็เปนเรื่อง
หนึ่งแลวแตบางคน   บางคนก็เปนบางคนก็เปน    ภาพที่เกิดขึ้นมานั้น บางคนจิตรวมนิด
เดียวภาพก็ปรากฏ     บางคนรวมยังไปกวานั้นมันก็ไมมี    อันภาพนั้นไมเปนปญหาใหเห็นวาเปน
เครื่องวัดความสงบ ใหเขาใจแคนั้นก็พอแลว อยาไปสงตามภาพ    นอมเขามาหาใจคือผูที่
ไปเห็นภาพนั้น    อยาไปเอาภาพนั้นเปนอารมณ    เมื่อเราจับใจผูไปเห็นภาพแลวภาพก็จะหายไป
เอง เราก็จะไดหลักภาวนาที่ดียิ่งขึ้น 
  
๑.ผูถาม   

สมมติวากอนเรานั่งภาวนาเราทราบวาอีก ๒-๓ วันเราจะไปที่นั้นหรือที่โนน เวลานั่งภาวนา
เห็นสถานที่นั้น   และสงใจไปตามนิมิตนั้น   สามารถที่จะทําใหอนาคตเปลี่ยนแปลงไดหรือไม 
  
ทานอาจารย  

ถาจิตของเรายังไมทันแนนอนมันสงสาย ยังไมมีอํานาจ   ไมสามารถจะเปลี่ยนสภาพ
นั้นได   เพราะยังไมมีกําลังพอที่จะเปลี่ยนได ถาจะใหดีอยูกับที่เสียกอน ใหจิตแนวแนเต็มที่ไมมี
ภาพอดีตอนาคต    มีพลังเต็มที่แลว  ถาหากจะใชเราก็นอมเพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพอันนั้นอาจจะ
เปนไปได ในบางกรณียแลวแตบุคคล 
  
๑.ผูถาม    

บุคคลที่เห็นภาพนิมิตจะเจริญภาวนาไดดีกวาบุคคลที่ไมเห็นภาพนิมิตหรือเปลา 
  
ทานอาจารย  

ภาพตางๆ มันเปนของจริงบางไมจริงบาง    เพราะจิตเรารักษาความสงบไมเขาถึง ที่   สัญญา  
สังขาร   มันปรงกอนเสีย    ฉะนั้นผูมีภาพมักจะติดภาพนั้น   จึงภาวนาไมดีเทาที่ควร 
  
๒.ผูถาม   

ถาหากวาคนที่มีความชํานิชํานาญในการภาวนา    คนนั้นสามารถจะใหความรูเกิดขึ้นแกคน
อ่ืนไดหรือไม หรือวาความรูตองเกิดกับตัวเขาเอง 
  
ทานอาจารย  



ก็สามารถละซี อยางพระพุทธเจาทานรูเห็นแลว สาวกทั้งหลายทานรูเห็นแลวเขาใจ
ตามเปนจริงแลวจึงสอนคนอื่นใหเห็นตาม แตวาจะไปดลบันดาลใหคนอื่นเห็นตามไมไดจะทํา
ใหคนอื่นเกิดความรู โดยมิไดสั่งสอนอะไรแกเขาผูนั้นเลยไมได 
  
๒ .ผูถาม   

เวลาหัดทําภาวนาจะทําอยางไรจึงจะทราบวาทําถูกทางหรือไม  พระพุทธเจามีหลักสอน
อยางไรที่จะใหทราบวาเราทําถูกทาง 
  
ทานอาจารย  

ที่จะเขาใจวาถูกหนทางหรือผิดนั่นเราจะสังเกตไดวา ถาเรามาพิจารณานอมมาในตัวของเรา  
เพื่อชําระกาย   เพื่อชําระใจของตนนั้นจงถูกหนทาง   พระพุทธเจาสอนใหเราชําระกายวาจา และใจ 
 
3. ผูถาม   

บางคนภาวนาเพื่อจะไดฤทธิ์ไดปาฏิหาริย บางคนภาวนาแลวปาฏิหาริยมาเองเมื่อเรา
พยายามหัดภาวนาเพื่อจะไดปาฏิหาริยจะถูกตองหรือไม  หรอืตองใหปาฏิหาริยมาเอง 
  
ทานอาจารย  

เรื่องปาฏิหาริยเปนสิ่งอัศจรรยคนชอบ   แตก็หาไดเปนไปตามประสงคทุกคนไม   เพราะ
เรื่องปาฏิหาริยโดยมากมนัเบึนตามนิสัยวาสนาบารมิที่เคยสรางสมอบรมมาแตกอน   ถาหากบารมี
ไมมีแลวจะหัดเทาไร ๆ ก็ไมเปนไปได    ในทางพุทธศาสนาพระพุทธเจาทานก็ไมปฏิเสธ แตก็ไม
ทรงสอนทางนั้น   สอนใหละความชั่ว   ทําใจใหบรสิุทธิ์สะอาด    สวนปาฏหิาริยนั้น  บางทาน บาง
องคจิตใจบริสุทธิ์สะอาดเต็มที่แตไมมีปาฏิหาริย   เมื่อมีปาฏิหาริยขึ้นมาทานก็ชม   เมื่อไมมี
ปาฏิหาริยทานก็ไมวา 
  
3. ผูถาม   

ฉันอาหารเนื้อจะเปนเหตุให การภาวนาไมดีอยางพวกโยคีเขาถือกันเรื่องนี้จะมีขอเท็จจริง
อยางไร 
  
ทานอาจารย  



มันก็มีสวนอยูบาง   อาหารบางอยางซึ่งมันแสลงกับโรคเมื่อฉันเขาไปแลวก็ทําใหไมสบาย   
บางทีเนื้อนั้นโรคของบางคนยังตองการอยู    ไมไดรับประทานเนื้อภาวนาไมได   มีสวนเกี่ยวของ
กันเหมือนกัน ถาหากกําลังใจกลาเพียงพอยอมสละทุกขณะไมเห็นแกรางกาย   จิตใจมันเหนือกวา
รางกายแลวทอดทิ้งหมด ก็ไมมีอุปสรรคอะไรในการภาวนา 
  
3.ผูถาม   

พวกโยคีเขาสอนวาเวลาเราฆาสัตว    เมื่อสัตวกําลังจะตายภายในใจของมันมีความกลัว   
ความโกรธ   และความเจ็บปวด    เพราะฉะนั้นเนื้อสัตวนั้นมันมีอาการของสวนเกี่ยวเนื่องกับความ
กลัว   ความโกรธ    ดังนั้น เมื่อเรารับประทานเนื้อสัตวนั้นก็เปนผลทําใหเราโกรธ   เรากลัว   เรา
เปนทุกข เรื่องนี้จริงหรือไม 
  
ทานอาจารย  

สัตวเวลามันจะตายจะตองมีความกลัว   ความโกรธ   ความเจ็บปวด   เขาบอกวามีสารเคมี
ชนิดหนึ่งเขาไปปนอยูในเนื้อสัตวดวย คนกินเขาไปจะตองมีความกลัวความโกรธและเจ็บปวด
 นี้เปนความเห็นของพวกมังสะวิรัต  หากสารเคมีเมื่อถูกความรอนของไฟแลวยังไมสลายตัว    
ยังคงอยู   มนุษยเรากินเนื้อสัตวเขาไปแลวถายออกมา    เปนผักเปนหญาเปนพืชผลตาง ๆแมแตน้ํา
ธรรมดา ๆ   คนทั้งหลายพรอมทั้งพวกมังสะวิรัตกินเขาไปก็จะตองกลัว ตองโกรธ  และ
เจ็บปวด    ไมมีที่สิ้นสุดลงได   ผูปฏิบัติดีปฏิบัตชิอบเมื่อยังมีการบริโภคอยู  ก็ทําที่สุดแหงการพน
ทุกขไมได โยคีเปนนักคิดคน คือยังไมบรรลุถึงนิพพาน ยังไมสิ้นอาสวะกิเลสก็เลยคิดคนที่เรียกวา       
จินตมยปญญา หมุนไปจนเลยขอบเขต พระพุทธเจาไดศึกษาและทรงทําตามมาแลวถึง ๖ พรรษาที่
เรียกวา ทุกกรกิริยา และทรงปฏิบัติแลวทุกลัทธ ิ  ไมเปนไปเพื่อสําเร็จมรรคผลและนิพพาน  ทรง
ทราบเรื่องทั้งหลายเหลานี้  เมื่อพระพุทธองคตรัสรูและเห็นวาอันนั้นมันไรสาระจึงมาปฏิบัติภายใน
ใจ    จึงสอนใหปฏิบัติมัชฌิมาปฏิปทาคือ ทางกลางๆ ใหฉันเนื้อที่ปราศจากโทษ  ๓ ประการ
ดังนี้ ไดเห็นเขาฆาเพื่อภิกษุ ๑ ไดยินวาเขาฆาเพื่อภิกษุ ๑ และสงสัยวาเขาฆาเพื่อภิกษุ ๑    
เพราะชีวิตพระเปนอยูได ดวยคนอื่น    ถาหากวาไปฉันเจเสียแลว ก็คนสวนมากไมรับประทาน
เจ ตกลงก็ไปไหนไมรอด มันอยูในบังคับ แตนี่พระเขาไดหมดเขาฉันเจก็ฉันได   เขาฉันเนื้อก็
ฉันได    นี่เปนมัชฌิมาปฏปิทา    พระองคเห็นแลวพระองคจึงบัญญัติอยางนี้ คือบัญญัติดวยความรู 
ไมใชบัญญัตดิวยความคิด    คือทดสอบฝกฝนนอบรมมาแลวดวย และเปนของจริงดวย     พวก



ที่บัญญัติมังสะวิรัตบัญญัติแลวปฏิบัติกันมาจนปานนี้  ก็ยังไมปรากฏมีใครบรรลุมรรคผลนิพพาน
สักคนเดียว 
  
3.ผูถาม   

จําเปนหรือไมที่จะตองมีการดัดเสนบริหารรางกาย 
  
ทานอาจารย  

ก็ไมมีปญหาอะไร การดดัเสนเปนการบริหารรางกาย  การเดนิจงกรม การเปลี่ยนอิริยาบถ
ทั้ง ๔  ก็เปนการตัดเสนไปในตัว คือ หัดสติใหอบรมสมาธิไปในตัวในอิริยาบถ ๔ ไมจะนั่งแตทา
เดียว 
   
3. ผูถาม   

เคยรูจักนักภาวนาคนหนึ่งซึ่งหัดไป ๆ เลยกลายเปนบา นี่คงเปนเพราะเดินผิดหลงทางใช
หรือไมจึงทําใหเปนบา   หรือเปนเพราะกรรมของเขา 
  
ทานอาจารย  

การหัดภาวนาในทางที่ถูกไมเปนไปเพื่อเสียจริต   ยิ่งหัดเขาไปก็ยิ่งทําใหคนมีสติ  มีปญญา 
มีความสงบเสงี่ยมเรียบรอยสุภาพขึ้น  ถาหากวาไมถูกหนทาง หัดภาวนาไปบางทีมันอาจจะเกิดภาพ
นิมิตตื่นตระหนกตกใจ แลวกลัวสงออกไปภายนอก ไมไดนอมเขามาภายในใจของเรา นั่นอยาง
หนึ่งเสียไดเหมือนกัน อีกอยางหนึ่งคนนั้นอาจเปนโรคประสาทอยูกอนแลวก็ได เมื่อทําความเพียร
ภาวนาก็เลยเกิดมโนภาพหลอกขึ้นมา ทําใหกลัวแลวตกอกตกใจเลยหวาดหวั่นตั้งสติไมอยู  หรืออีก
นัยหนึ่งจะเรียกวากรรมกถ็ูก  ถาทางที่ถูกแลวไมมีเสียคน ที่เปนเชนนั้นไมใชเปนงายๆ  คนนับ
ลานๆ จะเกิดเปนบาสักคนเดียว  ก็กลัวเสียแลว  สวนคนเมาเหลา  เมากามเปนบากันอยูทุกวันนี้ ไม
กลัวกันเลย 
     (ชวงนี้หมดเวลา ไมไดนั่งภาวนา)     
 

(เวลาค่ํา ) 
  



สนทนาธรรม 

  
๑.ผูถาม    

การพิจารณาทางฌาน กับการพิจารณาทางสมาธิแตกตางกันอยางไร 
  
ทานอาจารย    

ผูเพงพิจารณาแตเรื่องฌาน   บางทีไปเห็นแตอสุภะหรือโครงกระดูกเขาเลยไปติดอยูแคนั้น  
ไปอยากพิจารณาเรื่องอื่นตอไป   ผูมีปญญาเห็นโทษทุกขความเกิด แมแตรับประทานอาหารอยูก็
เปนทุกข  เมื่อพิจารณาอยูอยางนี้จิตยอมหนายในความเกิด  เมื่อเบื่อหนายก็คบลายกําหนัดในยินดี   
ในภพความเกิดและภพชาติตอไป    ฌานกับสมาธิมกีารเพงพิจารณาผิดแผกกันอยางนี้ 
  
๑.ผูถาม    

เทาที่เคยไดรับการอบรมมาและจากากรที่ไดอานพบในหนังสือเกี่ยวกับเรื่อภาวนาและตาม
ความเขาใจเองวา   การภาวนาตองกําหนดอารมณอันเดียว   เชน  กาํหนดลมหายใจ แตขณะที่
กําหนดลมหายใจนั้นจะตองรูสิ่งแวดลอมไวดวย    และสิ่งแวดลอมตองไมมารบกวนการภาวนานั้น
ดวย  โดยจะกําหนดไดทั้งสองอยางในขณะเดียวกัน 

  

ทานอาจารย    

อารมณอันเดียวหมายความวา   ไมตองคิด   ไมตองรูสิ่งแวดลอม  ไมตองสงออกไปจึงจะ
เรียกวาอารมณอันเดียว   ใหวางหมดทุกสิ่งทุกอยาง   ใหเหลืออันเดียวจริงๆ   ถาหากอยากไป
กําหนดสิ่งแวดลอมอยูก็จะเปนปกติธรรมดาเหมือนกับไมไดภาวนา 

  
๑.ผูถาม    

เขาใจวาเมื่อใจสงบถึงที่สุดแลวจึงไดรับเสียงที่เบาที่สุด เพราะไดรับการสั่งสอน อบรมมา
อยางนั้น 
     
ทานอาจารย    



ยังไมถูก    ยิง่สงบเทาไร   เสียงก็ยิ่งสงบจนหายไปเลยไมปรากฏ ณ  ที่นั้น 
  
๑.ผูถาม   

จากการภาวนาที่ใหกําหนดแตลมหายใจนี้  ในครั้งแรกจะทําใหมีความรูสึกตาง ๆ ในกาย
 เมื่อความรูสึกนั้นเกิดขึ้นก็ไปกําหนดที่ความรูสึกนั้น  เมื่อความรูสึกหายไปกลับกําหนดที่
ลมหายใจใหม สับเปลี่ยนกันไปเชนนั้นจะเปนการทําที่ถูกตองหรือไม   หรือปลอยวางความรูสึก
อันนั้นเสีย    มุงแตเฉพาะลมหายใจนั้นแตอยางเดียว    สองอยางนี้อยางไหนจะเปนฝายถูกตอง 
  
ทานอาจารย   

ใหพยายามตัดออกไป   เรื่องอื่นที่เกิดขึ้นใหพยายามสละเสีย   คือตัดออกไปเสียเพราะ
ตองการจะใหอยูในจุดเดียว เพงพิจารณาอยูที่ผูรูแตอยางเดียว ทั้งลมและความรูสึกก็จะ
หายไป แลวจะคงเหลือแตผูรูอยางเดียว 
  
๑. ผูถาม     

ไดภาวนาโดยกําหนดเอาอานาปานสติ เวลาลมละเอียดขึ้นมักจะมีอารมณอยางอื่นเขามา
แทรกอยูเสมอ รูสึกวาการกําหนดลมหายใจเขา – ออกนี้บางทีก็เปนอุปสรรคในการเจริญภาวนา 
 ดังนั้นเวลาลมละเอียดขึ้นเลยไมอยากจะกําหนดลมหายใจ   อยากอยูเฉย ๆ ฉะนั้นเวลาลม
หายใจละเอียดควรที่จะปลอยหรือควรที่จะกําหนด 
  
ทานอาจารย    

กําหนดไมถูก ความจริงนั้นถาหากลมมันละเอียดลงไปแลว เราตามลมละเอียดลงไปที่
อารมณอ่ืนจะมาแทรกนั้นไมมี เราจับลมนั้นไดจนกระทั่งลมมันละเอียดนอมไปตามความละเอียด
ของลม อารมณอ่ืนจะไมมีที่จะเขามาแทรก   จนกระทั่งมันละเอียดเต็มที่แลวมันวางเองวางลมอัน
นั้นแลวเขาไปอยูในอารมณอันหนึ่งของมันตางหาก    มีความรูสึกเฉพาะของมันตางหากนั้นจึง
เรียกวาละเอียด 
  
๑. ผูถาม   

เมื่อกําหนดลมหายใจ  ลมละเอียดที่สุดจนปลอยวางลมหายใจ ตอนนั้นลมหายใจมันมี
หรือไม ถาเราอยากจะสัมผัสลมหายใจเราจะสามารถสัมผัสไดหรือไม 



  
ทานอาจารย    

ในตอนนั้นเกือบจะไมมีความรูสึกลมปรากฏ  ถาหากเราตั้งสติจริงๆ จังมีลมแผว ๆ นดิเดียว
 ถาหากสติเราไมละเอียด ก็คลายกับเหมือนไมมีในตอนนั้นถึงแมจะไมปรากฏลมแต
ลมยังระบายตามรางกาย    ถาจิตละเอียดลมก็ละเอียด    บางทานบางองคไมปรากฏทางจมูกเลย     
แตวาลมมันระบายทางรางกาย ตามขุมขนไดอยู 
  
๑.ผูถาม    

เวลากําหนดลมหายใจ บางทีลมหายใจละเอียดมากจนบางทีเห็นลมหายใจเกิดขึ้นแลวดับไป   
บางทีก็มีอารมณเกิดขี้นพรอมกับลมหายใจเกิดขึ้นแลวดับไปพรอมกับลมหายใจ  อยาก 
จะทราบวาอยางนี้ถูกตองหรือเปลา 
  
ทานอาจารย    

ถูกเหมือนกันแตมันยังไมทันละเอียดจนวางลม เมื่อลมหายใจละเอียดออนลงไป    
อารมณอะไรมาแทรกนดิเดียวมันก็ปรากฏเห็นชัดขึ้นมา   ถกูเหมือนกัน  แตมันยังไมทัละเอียด
ถึงกับวางลม ถาละเอียดเต็มที่หายหมด ลมนี้ก็จะไมปรากฏเลย   เหตุที่วางไมลงเพราะยังไป
เขาใจวาอันนั้นมันเปนของดี แตก็ตองใหทําอยางนี้อยูเรื่อยไป มันจะวางของมันเอง   วางลม
แลวก็ไมรูจะไปยึดอะไร มันเลยวางไมลงตรงนั้นแหละ 
  
๑.ผูถาม     

แลวจะแกไขไดอยางไร 
  
ทานอาจารย  

แกไขอยางนี้    พอลมละเอียดเขาแลวอยาไปเอาลมมาเปนอารมณ ใหไปจับเอาจิตผูไป
พิจารณาลมนั้นก็จะวางเปลาจากอาการใดหมด จิตก็จะรวมเขาเปนหนึ่งจะไมมีอาการใด
ทั้งหมด 
   
๑. ผูถาม     



กอนที่จะนั่งภาวนาทําใจใหสบายเสียกอน แลวกําหนดรูวาตนเองเวลานี้กําลังนั่งภาวนา
อยูประมาณ ๑๐-๑๕ นาที มีความรูสึกสบาย   มีความสุขทั้งกายและใจ   แลวความรูสึกนั้นก็
หายไป    มแีตความวางในใจ   เปนอยูประมาณ ๕-๑๐ นาที   แลวคอยรูสกึตัวพรอมทั้งรูสึกสุสบาย
ทั้งกายและใจปรากฏขึ้นอีก   มีความเขาใจวาเวลาภาวนาก็   ตองมีอารมณเราจะตองมีสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ที่จะพิจารณา    ถาหากวางอยางที่เปนอยูและปลอยใหมันเยือกเย็นสบายจะถูกตองหรือไม 
  
ทานอาจารย   

การที่อธิบายมาทั้งหมดนั้นถูกตองดีแลว แตที่ปลอยวางใหมันเยือกเย็นอยูเฉย ๆ นั้นยัง
ไมถูกตองดีนัก    เพราะสมาธิตองมีอารมณอันหนึ่งเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจึงจะมั่นคงดี   ในที่นี้ขอยึด
เอากายเปนอารมณ     คือใหเห็นเปน   อนิจจัง    ทกุขังอนัตตา  อยูเปนนิจ 
  
๑. ผูถาม     

ความรูสึกที่เขาถึงเอกัคตารมณนั้น เปนอยางไร 
  
ทานอาจารย   

ความรูสึกปลอยวางวางอยูของมันนั้นแหละเรียกวาเอกัคตารมณ  แตถารวมวูบเขาไปแลว
รูตัวอยูแตไมทราบวาอยูที่ไหนเปน    เอกัคตาจิต   หรือภวังคจิต 
  
๑. ผูถาม     

เวลานั้นรูอยูวาเหมือนกับเราอยูที่ไหนก็ไมทราบ  แตรูวามีตัวเรากับมีที่อยูเทานั้น 
  
ทานอาจารย    

ใช    นั้นเปนความรูดวยตนเองวาไมมี  แตมันยังมีอยู   เรียกเอกคัตาจิตไปพูดใหคนอื่นฟงไม
รูเรื่อง 
  
๒.ผูถาม     

คนที่ไมชํานาญในเรื่องภาวนา   ขณะที่กําลังภาวนามีเสียงอะไรมารบกวน   ทําใหกําหนด
ลมหายใจไมได  จิตใจเกิดวอกแวก ทําอยางไรถึงจะแกใหหายได  จะตองพยายามใหอารมณอยูที่ลม
หายใจหรือวาภาวนาแลวกําหนดเอาเสียง 



  
ทานอาจารย   

ใหกําหนดลมหายใจอยางเดียว  เสียงไมตองกังวลใหสละปลอยวางเลย  ใหแยกวานั้นเปน
ภัยเปนอันตรายแกภาวนา ใหแนวอยู ในอารมณอยางเดียวคือลมหายใจ ไมตองตองไปคํานึงถึง
มัน 
  
๒.ผูถาม   

ไดรับคําอธิบายวา  ถาไปอยูในที่สงบสงัดก็จะสามารถกําหนดลมหายใจไดสะดวกกวาที่จะ
อยูในที่มีสิ่งแวดลอมอันกอใหเกิดเสียงได    หรือวาจะทําไดในสิ่งแวดลอมทั้งสอง 
   
ทานอาจารย   

เสียงนั้นมีใชวาจะเปนคนทั้งหมด บรรดาเสียงทั้งหลายไมวาจะเสียงสัตว  เสียงคนเสียง
ลมหรือเสียงอะไรตออะไร ยอมเปนเสียงทั้งหมด   อยูที่ไหน ๆ  ก็มีเสียงเหมือนกันที่จะไมใหได
ยินเสียงเพื่อจะปลอยวางธุระไดก็ดวยใจยอมสละทิ้งปลอยวาง ใหอยู ณ ที่หนึ่งตางหาก จิตจะตองอยู
ที่ลมอยางเดียว   มันจะหายไปเอง    ถาจิตแวบลงแลวก็จะ ไมมีเสียงใด ๆ ทั้งสิ้น   เสียงนั้นไมใชมัน
ไมมี  มันมีอยูแตจิตมันไมไดเขาไปยึด เหมือนกับเราดูหนังสือที่เราชอบใจ  หรือดูภาพยนตรหรือดู
อะไรก็ตามที่เราชอบใจ  ติดใจ  ยินดีในเรื่องนั้น ๆ คนอื่นจะมาเรียกหรือใครจะทําอะไรก็ตาม  มัน
ไมมารบกวนเลย  เสียงก็อยูตามสภาพของมัน  หากจิตลงแนวแนในอันเดียวแลวเสียงก็จะไมมา 
รบกวน มิใชมันหายไป    ใจมันอยูในอารมณอันเดียวตางหาก    จิตจะไมถูกรบกวนเลย
เด็ดขาด 
  
๒. ผูถาม   

สมัยนี้เสียงมันมาก  สารพัดเสียงที่จะเกิดขึ้น  นาจะกําหนดเสียงมากกวาลมหายใจ 
  
ทานอาจารย  

ก็เพราะเสียงมากนะ  ถากําหนดเสียงมันก็จะไมหายสักที  เพราะเสียงมากนั่นแหละจึงตอง
กําหนดลมหายใจ เพื่อไมใหเสียงมันรบกวน เดี๋ยวจะเปนโรคประสาทตายกันหมด เรา
ชําระเสียงแตเขาไปอยูในเสียง   ยากที่จะเอาชนะมันได  กําหนดลมหายใจไมไปยึดเอาเสียงมาเปน
อารมณจึงจะชําระเสียงได  



   
๒.ผูถาม   

การทําภาวนาจะตองทํากสิณกอนหรือไม 
  
ทานอาจารย  

ไมตองทํา กสิณก็คือการทําจิตใหอยูในจุดเดียวเหมือนกัน เราพิจารณาอานาปานสติ ใหจิต
อยูในอารมณอันเดียว  อยูในพวกกสิณเหมือนกัน   การทํากสิณตองไปทําวงกลมใหมันลําบากเปลา 
า 
  
๓. ผูถาม    

เขาใจวา ถาจะไมสนใจในสิ่งแวดลอมเลย บางทีอาจเกิดอันตรายก็ไดเชนอาจ
ถึงกับตายมีคนมาฆาเอาก็ได 
  
ทานอาจารย   

อยางนั้นยังไมเรียกวาภาวนา   ยังไมเขาถึงภาวนา ยังพาวนอยู   พาวนกลัวตายอยู 
  
๓. ผูถาม  

จะตองจุดธูปเทียนบูชาพระในวันพระหรือไม 
  
ทานอาจารย  

ไมวาวันพระหรือวันปรกติธรรมดา   ดอกไมธูปเทียนเปนอามิสบูชา  ถาหากวาไมมี   มัน
จําเปนก็แลวไป    ดอกไมธูปเทียนเปนเครื่องบูชา   อยาประมาทเปนการดี  คือทําตั้งแตหยาบไปหา
ละเอียด ถาหากไมมีก็จําเปน  การทําเปนประจําคือวาทําทุกครั้งกอนจะหลับนอนดวยความ
เลื่อมใสเคารพนับถืออยางยิ่ง  จะเปนประโยชนๆ  ใหอยูเย็นเปนสุข  ตลอดถึงการทํามาหากินก็จะ
เจริญงอกงาม นอนก็หลับสนิทและตื่นงาย   มีประโยชนหลายอยาง  นี่เปนเบื้องตน   หัดใหเปน
นิสัย ถาหากวันใดไมทําพลั้งเผลอจะไมสบายใจ   ทําแลวทําใหสบายใจจึงควรทําประจําเปน
นิจ 

การหัดภาวนารักษาศีล    หรือรักษาสัจจะ ความซื่อสัตยสุจริตตามหลักธรรมคาํสอน
ชองพระพุทธเจาเรียกวา    “ ปฏิบัติบชูา “   การที่มีดอกไมธูปเทียนกราบไหวบูชานี่ เรยีกวา “อามิส



บูชา”ทั้งสองอยางนี้เปนผลประโยชนดวยกันทั้งนั้น   จึงวาไมควรประมาทควรไดทําเปนนิจ   การมี
ชีวิตอยูวันหนึ่งๆ  ควรทําผลประโยชนอยาไดขาด 
  
๓.ผูถาม   

ทุกขนั้นเปนอยางไร 
  
ทานอาจารย   

เอาไฟจี้ดูซิ   กระโดดโหยงเลย  นั้นทุกขแลว   มันทนไมไหวคือทุกข 
  
๓. ผูถาม  

มายาคืออะไร 
  
ทานอาจารย  

มายาคือของไมจริง  อยางตัวของคนเรานี้ แทที่จริงมนัไมใชคน มนัเปนเครื่องหลอกวา
จริง ความจริงมันเปนวัตถุธาตุที่ประกอบขึ้นมาเปนตัวคน  แลวก็ตองแปรปรวนสลายไปตามเดิม   
วัตถุธาตุนั้นปรากฏขึ้นมาแลวก็จะแปรสภาพไปตามเดิม  ไมใชของจริง   เรียกวามายา 
  
๓. ผูถาม  

ตามคําสอนของศาสนาฮินดูวา สิ่งมีชีวิตเปนของเจริญเติบโตกาวหนาไปเรื่อยๆอยากทราบ
วา ตามหลักพุทธศาสนามีวาอยางไรเกี่ยวกับเรื่องนี้  เพราะตามหลักทางศาสนาฮินดูใชคําวา
อาตมัน หรือ   อัตตา   แปลวาเจริญกาวหนา  แตทางพุทธศาสนาสอนอนัตตา เปนที่แตกตางกัน
อยางไร 
  
ทานอาจารย  

ทางศาสนาฮินดู  พูดถึงเซลลมันเจริญเติบโตและเปลี่ยนสภาพไปในตัว  คือวาเจริญ แต
ศาสนาพุทธถือวาการที่เจริญนั้นมีเสื่อมไปในตัวมิใชวาจะเจริญตลอดเวลา มีเจริญแลวก็เสื่อมไปมี
อันอื่นมาแทน   อันนั้นก็คืออนัตตา     คือสิ่งที่ ไมถาวรเรียกวา  อนัตตา ไมใชของไมมี ของมีแต ไม
มีสาระเรียกวา อนัตตา    เขาถือวานั้นแหละความเจริญอยางคนเราที่เกิดมานี้  นับตั้งแตเปนเด็ก
เติบโตขึ้นมาจนเปนผู ใหญเขาเรียกวา   เจริญ   แตตามหลักธรรมเรียกวาเสื่อมไปหาตาย 



  

ทานอาจารยพานั่งภาวนา พรอมทั้งอบรมธรรมนาํกอน 

  
 จิตเปนของอันเดียงไมใชของมาก  เรามาอบรมภาวนาก็คือเราตองการเขาถึงจิตอันเดียว   คือ
เขาถึงจิตเดิมนั่นเอง   จิตเปนของที่เร็วที่สุดตามไมทัน  ที่วาจิตมากเพราะไปวิ่งตามมัน  เหมือนกับ
เงาถาไปวิ่งมันวิ่งดวย   ถาหยุดแลวมันก็หยุดดวยเรา 
  

(นั่งอยูประมาณ ๒๐ นาที) 
 

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๑๙  เวลาบาย 

          
สนทนาธรรม 

  
๑.ผูถาม  

หัดภาวนาครั้งแรกรูสึกฟุงซาน  หาความสงบไมได  ทุกขเวทนาก็มากหาความสบายมิได 
  
ทานอาจารย   

ไมวาใครทั้งหมดเรื่องภาวนาไมใชของเปนงายๆ  คนที่เปนเองเรียกวาวาสนาสูงสงที่สุด 
โดยมากที่อยากจะภาวนาก็เห็นทุกขทั้งหลายอยางนี้แหละ  ตองฝาฝนอุปสรรคเพื่อที่จะใหพนทุกข  
คือหัดทําความสงบ  ถาไมเห็นทุกขอยางนี้แลวไมมีใครอยากภาวนาใหพนจากทุกขเลย   ภาระมีกัน
ทุกคน แมแตพระอยางเราๆ เห็นกันอยูนี่แหละก็มีภาระ   พระพุทธเจายิ่งมีภาระยิ่งกวานี้อีก ไมมีใคร
สักคนที่ไมมีภาระ ปญหาประจําฆราวาสเปนอยางหนึ่ง  ของพระเปนอีกอยางหนึ่ง  มีเทาๆ กันนั่น
แหละ    แตพระพุทธเจาหรือผูรูทั้งหลายทานทําไดแลวสละทิ้งไดไมของอารมณนั้น ๆ 
   
๑.ผูถาม 

การพิจารณาสวนใดสวนหนึ่งของรางกาย   ถาไมชัดควรกลับมากําหนดลมหายใจดี     หรือ
วาควรพิจารณาไตรลักษณดี 



  
ทานอาจารย    

ใหวกกลับมาพิจารณาลมหายใจใหสงบเสียกอน    จึงจะพิจารณาพระไตรลักษณ 
  
๑. ผูถาม   

กอนที่จะทําความสงบไดจะตองพิจารณากายเสียกอนเสมอ จะเปนไปไดหรือไมถาหากจะ
เขาความสงบเลย    โดยปลอยวางเฉย ๆ  ไมพิจารณาอะไร 
  
ทานอาจารย   

ไดแตตองอาศัยความชํานาญกอน ใหพิจารณากายใหชํานาญเสียกอนมันจึงจะมีหลัก    
ถาปลอยวางเฉย ๆ อีกหนอยมันจะไมมีหลักยึดเสื่อมไดงาย 
  
๑.ผูถาม    

บางครั้งเวลาพิจารณากายอยูเกิดไฟเผาจนไมมีอะไรเหลือ รูสึกวาชัดเจนเหลือเกิน 
  
ทานอาจารย    

นั้นเปนปฏิภาคนิมิต   อยาไปถือเอาเปนจริงเปนจังเลย  ขอใหถือเพียงเปนเครื่องวัดของจิต
เทานั้นก็พอแลว   คือแนวแนเปนสมาธิแลวจึงเกิดแตมิใชเกิดทั่วไป   เปนไดแตละบุคคลเทานั้นบาง
คนจิตจะสงบเทาไร ๆ  กไ็มเกิด 
  
 ๑.ผูถาม   

บางครั้งเดินภาวนาอยูเห็นนองสาวกําลังเดินจงกรม ไฟลุกไหมเผาเสื้อผาของผูนั้นหมด  
แตเขาหาไดมีความรอนรนเพราะถูกไฟเผาไม    นี่เปนเพราะเหตุอะไร    หมายความวาอยางไร 
  
ทานอาจารย  

คนพิสดาร   เห็นโนนเห็นนี่แลวก็เพลินไปตาม   ไมมีอะไร เปนนิมิตภาวนาเฉย ๆ ไฟเผา
รางกายถาจะอธิบายก็กิเลสเผากายแตมันไมรอนแสดงถึงไมกระทบใจนั่นเอง 
  



๑.ผูถาม    
มีอุปทานมากในการเห็นโนนเห็นนี่  บางครั้งออกขากภาวนาแลวจิตใจยังไปครุนคิด     กับ

นิมิตที่เห็นอยู  ไมยอมปลอยทิ้งงาย 
  
ทานอาจารย   

ไมเขาใจดูใจตน คือไมเขาไปดูผูที่ไมเห็น ถาจับไดอันนี้แลวมันก็วาง  จิตตอนนี้มันกําลัง
สบาย  เห็นโนนเห็นนี่ยิ่งชอบใจ   เลยลืมนอมเขาหาตนเอง  
  
๑.ผูถาม    

บางครั้งอยากจะจับจิตเขาไปในขวด 
  
ทานอาจารย  

สงออกนอกแลวไมได การหาใจตองหาภายในซิ ผูรูกับสิ่งที่ไปรูไปเห็นมันเปนคนละอยาง
กัน    ใหจับเอาตัวผูรูผูเห็นนั่นแหละจึงจะถูก  สิ่งที่รูที่เห็นนั้นจะหายหมด  
  
๑.ผูถาม    

ขณะนี้เขาใจดี   ถาหากมีอะไรเกิดขึ้นจะรีบไปภาคอิสาน 
  
ทานอาจารย    

ถาหากไปไมทันแลวจะวาอยางไร  การภาวนาตองพึ่งตนเอง การที่จะหวังพึ่งคนอื่นมันจะ
ไหวหรือหัดพึ่งตนเองใหไดในปจจุบันเดี๋ยวนี้แหละ  จึงเรียกวาภาวนามีหลัก ถายังพึ่งตนเองไมไดก็
ยังไมมีหลัก  ใหจับอยางนี้ หลกั  คือ ตัวใจของเรา เรามาจับอันนี้ใหได แลวไดชื่อวาพึ่งตนเอง    นี้
อะไรกันพอมันเสื่อมก็ว่ิงแจนไปภาคอิสาน 

  
๑.ผูถาม    

แตกอนไมเขาใจ  เมื่อทานอาจารยอธิบายอยางนี้แลวจะพยายามทํา 
  
ทานอาจารย    



ที่มาอบรมเพื่อตองการอยางนี้แหละ คนที่อบรมเปนแลวแตยังจับหลักไมได ก็ยังชื่อวาไม
มั่นคงพอ 
  
๑.ผูถาม     

ภาวนา คืออะไร 
  
ทานอาจารย     

ภาวนาคืออบรมใจใหสงบ    คือใหอยูอารมณอันเดียวอยาใหเที่ยวไปในอารมณตางๆ  
  
๒.ผูถาม     

จะตองตอสูกับอุปสรรคขนาดไหนถึงจะไดผลในการภาวนา 
  
ทานอาจารย   

อุปสรรคอะไรก็ตามเถิด  ถาหากเราสละลงไปไดเรียกวาเราสามารถเอาชนะอุปสรรคนั้นๆ
ได 
  
๒.ผูถาม     

ภาวนามีที่สิ้นสุดหรือเปลา  
  
ทานอาจารย    

ก็ขึ้นอยูกับอุบาย   ถาหากใจไมสงบสักทีมันก็ไมสิ้นไมสุด 
  
๒.ผูถาม    

ทุกสิ่งทุกอยางเกิดมาก็มีที่สิ้นสุด   ความตายก็มีที่สิ้นสุด  ทกุสิ่งทุกอยางก็มีที่สิ้นสุด   การ
ภาวนาก็เหมือนกัน   อยากทราบวามีชั้นใดชั้นหนึ่งที่เปนที่สุดหรือไม 
  
ทานอาจารย   



มันก็เหมือนกันนั้นแหละ ความวุนวายเกิดขึ้นได   สัญญา อารมณ  เกิดขึ้นได  ความสงสาย
เกิดขึ้นได  ความสงบมันก็สงบลงไดเหมือนกัน  เกิด-ดับเหมือนกัน ที่สดุก็คือความสงบ   ชั้นไหน
ภูมิไหนก็ภาวนาอยูเหมือนกัน   ตอเมื่อนิพพานเสียเมื่อไหรนั่นแหละสิ้นการภาวนา 
  
๒.ผูถาม     

จะตองยอมเสียสละอะไรบางจึงจะภาวนาได 
  
ทานอาจารย    

สละในปจจุบัน อะไรๆ ทิ้งหมด  ในปจจุบันนั่นแหละ ในขณะนั้นแหละ สละแลวมันก็ไม
หายไปไหน คือสละภายในใจเฉยๆ อยางเราสละบานหรือสละตัวของเราเอง ไมเอาเปนอารมณ  
เพียงแตสละภายใน   กายมันก็ยังเทาเกา  บานมันก็ยังเทาเกา  สละลงปจจุบันเฉยๆ  
  
๒.ผูถาม   

เวลาภาวนาจะตองกําหนดลมหายใจอยางเดียว หรืออยางอื่นก็ไดครับ  
  
ทานอาจารย   

อยางอื่นก็ไดเหมือนกัน กําหนดพุทโธๆ  หรือลมหายใจก็ได  ขอใหจิตรวมลงไดก็ใชได
ทั้งนั้น  
  
๒.ผูถาม   

เวลากําหนดอานาปานสติ   ถาหากวาภาวนาดีขึ้นหรือเลวลงจะทราบไดอยางไรครับ 
ทานอาจารย  

 เราภาวนาอะไรก็ตาม รูไดตรงที่วาหากมันดีขึ้นใจก็สงบลง ใจก็อยู  ถาไมดี การภาวนาก็ยิ่ง
ฟุงซานเขาไปใหญ  
  
๒.ผูถาม   

จะกําหนดความตายกอนจะไดหรือไม  
 
ทานอาจารย  



กําหนดเอาความตายเลยได   คือใหพิจารณาอยางนี้   เมื่อตายแลวก็ไมมีอะไรเหลือสักอยาง  
เหลือแตใจอยางเดียว สิ่งทั้งหมดของภายนอกก็ทิ้ง  ตัวของเราก็ทิ้ง ใหพิจารณาอยางนี้  มิใชพิจารณา
ตายเฉยๆ ใชไมได  พิจารณาใหเห็นสาระของกายคือจิต  แลวกําหนดจิตใหสงบลงได จึงจะเปน
ประโยชน  
  
๒.ผูถาม   

การเพงความตายหรือการกําหนดความตายจะเริ่มอยางไรดีครับ 
  
ทานอาจารย    

ก็ไมมีพิธีอะไร กําหนดเอาความตายเลยทีเดียว คือวากําหนดลมหายใจก็เปนการกําหนความ
ตายไปในตัว คือ การสูดลมหายใจเขา-ออก  ถาสูดมันไมเขาก็ตาย  ถามันไมออกก็ตาย อานาปานสติ
กับมรณานุสติอันเดียวกัน  ตายแลวสลายเปน  ดิน น้ํา ไฟ  ลม ถมแผนดินนี้  ถาใจมันสงบมันก็ชัด
เองดอก ถาไมสงบพิจารณาเทาไรๆ กไ็มเห็น   
  
๓. ผูถาม     

กอนที่จะบวชตองขออนุญาตกอนหรือไม  
  
ทานอาจารย   

การบวชตองพรอม คือไดรับอนุญาตจากบิดามารดาเสียกอน นี่เปนประการแรกและยังอีก
หลายประการดวยกัน  จึงจะบวชได 
  
๓.ผูถาม   

การภาวนาจะเปนผลใหชําระบาปไดหรือไม กลาวคือผูที่ทําภาวนานั้นหากไดกระทําบาปมา
กอนแลว  การภาวนาจะเปนผลใหบาปนั้นหายไปหรือไม  
  
ทานอาจารย  

บาปที่ทําดวยเจตนาอันอันแรงกลาไมสามารถลบลางได บาปที่ทําดวยไมมีเจตนาพอจะลบ
ลางไดบางบางกรณีย การทําภาวนาลงในปจจุบันไมคิดถึงอดีต อนาคต จะลบลางบาปเล็กๆ นอยๆ  
ลงบาง แตมิไดหมายความวาบาปนั้นไมใหผล เปนแตทําใจใหสงบไดในขณะที่ลงปจจุบันเทานั้น 



 
(ไมมีการภาวนา  หมดเวลา) 

 
เวลาค่ํา 
  
ทานอาจารยแสดงธรรมเทศนาที่วัดวัดปาเลไลย วัดไทยที่สิงคโปร 
  
 ขอขอบใจทานพระครูที่ไดตอนรับในการที่ผมไดมาเกาะสิงคโปร โดยที่ผมไมเคยมาเลยสัก
ที  เนื่องจากญาติโยมเขานิมนตใหมา  พอดีไดโอกาสจึงมาเยี่ยมทานพระครู   และไดเห็นวัดที่มี
หลักฐาน  ซึ่งเรียกวาวัดฝายหินยาน  ตั้งหลักฐานลงเปนปกแผนแนนหนาโดยที่ทานพระครูเปนผู
ดําเนินมา  เทาที่เลาถึงประวัติความเปนมาของวัดนั้น   เรียกวา   เปนโชคลาภที่สุด  แลวก็เปนเกียรติ
แกเจาภาพผูริเริ่มทีแรกตลอดกาล วัดนี้เขาใจวาคงจะสามารถดํารงเปนเกียรติคุณแกเมืองสิงคโปร
และแกเจาภาพผูที่ริเริ่มแรกตลอดกาลนาน 
 เปนนิมิตอันดีที่ศาสนาพุทธฝายหินยานไดมาตั้งรกรากเปนหลักฐานลงที่สิงคโปร ก็พอดีกับ
เมืองสิงคโปรซึ่งเปนอาณานิคมของประเทศอังกฤษ  ไดเปนเอกราชและกําลังพัฒนาประเทศของ
ตนใหเจริญกาวหนาพรอมกับพระพุทธศาสนาฝายหินยานมีโอกาสตั้งรกรากลงในสถานที่นี้ เปน
เครื่องสนับสนุนเชิดชูวัฒนธรรมหรือความสุขสงบของชาวสิงคโปรใหเจริญกาวหนาตอไป 
 กาลสมัยเปลีย่นแปลงไปโดยลําดับ สมัยนี้กําลังเดือดรอนวุนวายกันไปหมดทั้งโลก เรื่อง
ความเจริญกาวหนาทางดานวัตถุนิยมก็เจริญมาจนขีดสุด  ไมวาสมัยไหนๆเทาที่ไดฟงประวัติศาสตร
มา  ความกาวหนาดานวัตถุเห็นจะไมล้ําเกินในสมัยนี้  แตถึงขนาดนั้นความสุขสงบของชาวโลกก็
ไมสุขสงบเทาที่ควร นอกจากจะหันมาศึกษาทางพุทธศาสนาเพราะศาสนาเปนทางนํามาซึ่งสันติสุข  
ทุกคนเมื่อเห็นโทษในคววามเจริญกาวหนาในดานวัตถุไมเปนไปเพื่อความปรารถนาแลว จึงไดพา
กันหันเขามาพึ่งศาสนาและสนใจศึกษาในศาสนา โดยสวนมาก จึงเหมาะสมที่สุดที่ศาสนาฝาย
หินยานที่มาตั้งรกรากลงในสิงคโปรนี้ 
 เมื่อศาสนามาตั้งรกรากแลว โดยมีทานพระครูประกาศธรรมคุณเปนประธาน ในสถานที่นี้ 
ขอชาวพุทธทุกๆ คนจงพากันตั้งใจสนใจศึกษาในทางธรรมปฏิบัติ ศาสนาพุทธไมเพียงสอนใหคน
ศึกษาหรือนับถือเพียงเทานั้น  แตวาสอนวาใหคนตั้งใจปฏิบัติ   ถาไมมีการปฏิบัติเพียงแตถือเฉยๆ  
ก็จะไมไดรับคุณคาเทาที่ควร ศาสนาพุทธสอนสัจจะคือของจริง ใหเขาใจของที่มีอยู ของมีอยูนั้น
แหละเปนของจริง คือสอนตัวคนเราทุกคนซึ่งเปนผูมีอยูแลวทั้งนั้น  คือ  กาย กบั ใจ ไดแก 



นามธรรม  และรูปธรรม  ไมไดสอนที่สอนที่ตัวคนเรา   เพราะฉะนั้นการที่จะศึกษาเรื่อง
พระพุทธศาสนา  จงใหพากันเขาใจหลักใหญทีสุ่ดที่จะตองศึกษาก็คือวา ใหรูจัก กาย กับใจ ถาไมรู
จักกายกับใจของตนแลวก็ไมทราบวาจะปฏิบัติตรงไหน   คือวากายของเราที่เรียกวาของจริงมีอยู
แลว  กับใจของเราที่เรียกวาของจริงก็มีอยูแลวนี้  จึงพากันศึกษาเรื่องกายกับใจของตน  การศึกษา
เรื่องกายกับใจก็คือการศึกษาการกระทําดวยกายและวาจา ที่เราปรากฏกันอยูวาวันหนึ่งๆเราทํา
อะไรบาง กายของเรา  วาจาของเรา สวนใจนั้นเปนผูสั่งการ สั่งใหกายและวาจาทํางาน จึงใหรูจัก
พรอมทั้งใจดวยวาใจสั่งทําดีหรือทําชั่ว   ใหรูจักตรงนี้เสียกอนที่จะรูจักพุทธศาสนา 
 ศาสนาสอนใหรูจักเชื่อกรรม เชื่อผลของกรรม คือ สอนการกระทํา พุทธศาสนาสอนการ
กระทํา กาย วาจา ของเราไมใชเหมือนกับตนไมหรือกอนหินอยูเฉยๆ ไมได วันหนึ่งๆ ถึงแมตั้งแต
นาทีหนึ่งหรือวินาทีหนึ่ง จําเปนจะตองมีการเคลื่อนไหว การเคลื่อนไหวนั้นจะตองมีทั้งดีและชั่ว 
การกระทําดีและชั่วนี่แหละที่พระเจาสอนใหเราเขาใจ วาวันหนึ่งเราทําดีมีกี่มากนอย เราทําชั่วมีกี่
มากนอย ความดีเอามาลบดูกับความชั่ว ถาหากมมีเหลือก็แสดงวาเรามีกําไรชีวิตในวันนั้น นับตั้งแต
วันหนึ่งไปเสียกอน เดอืนหนึ่งปหนึ่ง ลองนับดูมีการบวกลบกันดวยประการอยางนี้ มีดีเหลือก็
เรียกวามีกําไรในชีวิตของเรา 
 ดีและชั่วที่กลาวถึงนี้ ทุกคนกระทําลงไปดวยกายและวาจาจึงเขาใจเปนของดีจึงคอยทํา
ประการหนึ่ง อีกประการหนึ่งทําดวยความไมรูเทาวาดีหรือชั่ว หรือทําดวยเหตุมีสิ่งแวดลอมบีบ
บังคับจึงคอยทํา    การที่เราจะเขาใจคําวา   ดีหรือชั่วที่เรียกวา บุญ หรือ บาป ก็คือ สิ่งที่ไมดีมัน
สกปรก มันนาเกลียด จึงเรียกวาบาป  บุญเปนสิง่ที่ดีทําลงไปแลวมันสะอาด จิตใจผองใสและเบิก
บานจึงเรียกวาบุญ   ใหสังเกตอยางนี้   อยาไปเอาใจของตนเปนเครื่องวัด   สิ่งใดที่กระทําดวยกาย
วาจาหรือนึกคิดดวยใจ ถาหากเปนภัยหรืออันตรายเบียดเบียนตนหรือคนอื่น คือทําใหตนไมสบาย
และทําใหคนอื่นไมสบายหรือทําทั้งตนและคนอื่นไมสบายดวย  อันนั้นพึงเขาใจเถิดวาไมใชของดี 
ถาหากไมเบียนเบียดตนและคนอื่น  อันนั้นแหละเรียกวาบุญ  คือคุณงามความดี  ควรสรางสมให
เกิดมีในตนจึงจะเปนคนดี พุทธศาสนาทําใหเปนคนดีไดอยางนี้ 
 ความดีหรืออยางที่เรียกวา  บุญ   นี่แหละ  ความชั่วหรือบาปอยางที่วานี่แหละคนใดทําลงไป
แลวตนเองจะตองไดรับผลแนนอน คนอื่นรับแทนไมได คนเราโดยมากมักไมคอยเขาใจ  เห็นวาทํา
ดีกลับไดชั่ว ทําชั่วกลับไดดี โดยมากเขาใจเชนนั้น    เห็นแตสังคมเขานิยมกัน คนที่ฉอโกง
ลักขโมย    บางทีเขาร่ํารวยมีเงินมาก ๆ มีคนนับหนาถือตา  มีบานมีเรือนใหญรโหฐานมี
เครื่องใชไมสอยหรูหรา   เขาเขาใจวาคนนั้นทําชั่วไดดี    คนใดซื่อสัตยสุจริต ทํามาหากินมันไมทัน
เขา  คนนั้นเขาเห็นวาทําดีกลับไดชั่ว คือคนไมนิยมนับหนาถือตา   คนเห็นอยางนี้เปนสวนมาก  



แทจริงดังอธิบายมาแลวในเบื้องตน    พุทธศาสนาสอนถึง  กาย  กับ ใจ ถาหากไมรูจักใจของตนก็
จะไมรูจักดีและชั่วดังที่วามานี้ ดีและชั่วจะรูดวยตนเอง พระพุทธเจาสอนวา  ธรรมรูดวย
ตนเอง  ถาหากวาทําชั่ว ถึงแมจะมีคนนิยมนับถือหรือร่ํารวยดวยประการตาง ๆ แตภายในใจ 
ของตนอาจจะรูสึกนึกไดตลอดเวลาวาความชั่วนั้นตนไดทําไปแลว จะระลึกอยางนี้ไดตลอดเวลา   
ถึงใครจะไมชมวาเราดีหากเราเชื่อมั่นในคุณงามความดีของคน เราก็จะภูมิใจและอิ่มใจใน
ความดีของตนนั้น   ทั้งๆ ที่ไมมีใครนิยมเลื่อมใส  หากความชั่วนั้นเลา เมื่อตนไดทําลงไป
แลวจะมีความเดือดรอนกินแหนงหรือกระเทือนใจตลอดเวลาวาตนไดทําความชั่ว   บญุ  บาป นั้น  
บุคคลทําลงไปแลวยอมปรากฏเห็นชดัแกใจของตนอยางนี้ 

ฉะนั้นพระพุทธเจาจึงสอนวา     บาปนั้นอยาทําเสียดีกวา เมื่อทําเขาไปแลวใหเกิดความ
เดือดรอนภายหลัง  จงบําเพ็ญแตความดีอันจะนําความสุขมาใหทั้งในโลกนี้และโลกหนาความดีคน
ดีทํางาย   เพราะเขากลัวความชั่วอยูแลว    แตความชั่วทําไดยากเพราะเปนภัยแกเขา ความชั่ว
 คนชั่วทําไดงาย      เพราะเขาชอบใจอยู   แตความดีทําไดยากเพราะเขาไมชอบ  ความ
ดีนั้นพระพุทธองควางมาตรการไวแลว   ไดแกศีล ๕ อันเปนพื้นฐานของความดีทั้งหมด   ผูเชื่อคํา
สอนพระพุทธเจาและหวังประ โยชนความสุขแกตน หรือหวังความเจริญกาวหนาแกชีวิตของเขา
แลว จงพยายามรักษาทีละขอเสียกอนใหมั่นคง   เอากนัจริง ๆจัง ๆ เอาเปนปก็ไดเอาเปนเดือนก็
ได     อยางนอยเดือนนี้เราจะรักษาขอ  ๑   เดือนหนาจะรักษาขอที่ ๒ ตอไปใหครบ ๕ เดือน ๕ 
ขอ ๘  เดือน ๘  ขอ   หรอืจะเอาเปนปก็ได รักษาใหไดปละขอ  ๕  ปก็ครบ   เราก็จะดีขึ้นมา    เราก็
จะไดความภูมิใจที่ไดงดเวนความชั่ว  นี่ถาหากเขาใจวาความดีเปนของที่นาภูมิใจ นาปฏิบัติ
นํามาซึ่งความอิ่มใจ   อันนี้จึงจะไดผลเห็นอานิสงส    ถาเห็นวาเปนการลําบาก รักษาศีลแลว
เปนทุกข  แทนที่จะเปนสุขกลับเกิดทุกข การรักษาศีลเพื่อพนจากความชั่วหรือพนจากอารมณชั่ว   
พอมารักษาศีลโดยไมเขาใจกลับเปนทุกข  ตกนรกทั้งเปน   

ถาศึกษาและเขาใจปฏิบัติโดยนัยที่อธิบายมานี้แลว จึงจะสมกับที่เราได  พุทธศาสนาคือของ
ดีมาไวประจําชาติ   ในสงิคโปรของเรา   มิใชไดมาเพื่อเอาไวประดับโก ๆ ใหสวย ๆ   หรือเอาไวให
คนทั้งหลายรูจักวามีพุทธศาสนาอยูที่เมืองสิงคโปรเทานั้น หากวาเราไดปฏิบัติใหมีคุณคาหรือ
ประโยชน   โดยแทจริง   ดูจะคุมคาที่เราไดสละลงทุนกอสรางเปนถาวรวัตถุมั่นคงจนปานนี้ 

ขอทวนทบหัวขอตน ๆ วา   ที่อาตมาไดมาในวันนี้  เพื่อมาขอแสดงความขอบอกขอบใจ
ในการที่ไดตั้งวัดศาสนาพุทธหินยานลงเปนรากฐานมั่นคงลงในสิงคโปร   โดยมีทานพระครูเปน
ผูนํา      แลวก็อยากจะใหพากันศึกษาถึงเรื่องพุทธศาสนา อันเปนหนทางนํามาซึ่งสติปญญา
การศึกษาพุทธศาสนาจะตองยึดหลักสําคัญ คือกาย กับ  ใจ   ถาไมรูจักเรื่องกายกับใจแลวก็ไมทราบ



วาจะปฏิบัติตรงไหน   กายและใจของเรานั้น   ใจเปนคนสั่งการใหทําทั้งดีและชั่ว   เมื่อเปนเชนนั้น   
ถาหากเราไมรูจักใจ    ก็คงจะไมเห็นใจวาดีหรือชั่ว     ถาเรารูจักใจ ใจที่เปนกลาง ๆ รูดีและรูชั่ว
เรียกวาใจ   ถามันสั่งการใหทําทางดีก็เรียกวา   บญุ ถาหากมันสั่งการใหทําทางชั่วก็เรียกวาบาป
บาปเปนของไมดี     บญุเปนของดี    นํามาซึ่งสันติสุข ที่เราเห็นวาทําดีไดดี  ทําชั่วไดชั่ว รูดวย
ตนเอง     คนอื่นจะไมนิยมก็ชางคนอื่นจะติเตียนนินทาก็ชาง เราเขาใจเชนนี้แลว เราก็จะทําแต
ความความดี   ความดีโดยยอทีวานี้  กจ็ะไมหนีจากหลักของศีล ๕ ถาเราทําไมไดทั้งหมด คือ
ปฏิบัติไมไดทั้ง ๕ ขอก็จงพยายามฝกฝนอบรมทําไปทีละขอ ๆ จะคิดเปนรายเดือนรายปก็สุด
แลวแต    เมื่อทําไดตลอดรอดฝง   ศีล ๕  ก็จะสมบูรณในเดือนใดหรือในปใดอยางแนแท  จะไดชื่อ
วาเราเชื่อมั่นคุณงามความดีในพระศาสนา 
 ขอใหทุกคนพากันสังเกตอีกหนอย  โดยเฉพาะในเรื่องปฏิบัติเกี่ยวกับศาสนาพากันศึกษามา
มาก   สนใจกันมานาน   แตเหตุที่วาไมเขาใจขอเท็จจริง   คือหลักพระพุทธศาสนาโดยที่อธิบายมานี้
ก็ตามหรือนอกเหนือจากนี้ก็ตามเปนเพราะอะไร เรื่องนี้เปนเพราะใจของเราวุนวายใจไมสงบ
 เมื่อใจไมสงบวุนวายอยูแลวจะไมรูเรื่องทั้งหลายเหลานี้ ใจก็เปรียบเหมือนน้ํา  น้ําเปนของ
ใสสะอาดหากมีการกระเพื่อมอยูก็จะไมปรากฏเงา   ถาน้ําสะอาดนิ่งเมื่อไร  เงาก็จะปรากฏขึ้นมา
ทันใด    ธรรมดาคําสอนของพระพุทธเจาก็ฉันนั้นเหมือนกัน  เพราะฉะนั้นจงพากันอบรมใจของ
ตนใหไดรับความสงบ แมไมรูแจงแทงตลอด   หรือใหถึงมรรคผลนิพพาน   ก็จะเห็นคุณคาของ
ความสงบวา นํามาซึ่งความสุขอยางแทจริง 
 กอนที่จะจบเรื่องการพูดธรรมในวันนี ้ก็ขออนุโมทนาและแสดงความขอบคุณแกเจาภาพ
ผูใหที่ดินเปนกรรมสิทธิข์องสงฆ และขอใหทานพระครูประกาศธรรมคุณ ผูนําญาติโยมปฏิบัติ
ในศาสนาธรรมคําสอนของพระพุทธเจา  จงมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ   ประสบสิ่งที่ปรารถนา    
ขอศาสนาพุทธจงเจริญรุงเรืองในสิงคโปร    พุทธศาสนิกชนทั้งหลายจงรื่นเริงแลบันเทิงอิ่มใจในคํา
สอนของพระพุทธศาสนา   ปรารถนาสิ่งใดจงสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ 
 
 

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๑๙ เวลาบาย 
  

สนทนาธรรม 
  
  



๑.ผูถาม       
 เคยภาวนากําหนดอารมณ เชน กําหนดกระดูก แลวทานอาจารยใหจับผูรู เมื่อ

กําหนดกระดูก   กระดูกที่เพงอยูก็หายไป วางเฉย ๆ บางทีก็มีแยบคาย    ใครไปรูจักความวาง
 ใครไปรูจักความสงบ   ใครเปนผูรู   ถาคิดอยางนี้ใจมันฟุงไปที่อ่ืน  ถาใจมนัอยูกับกระดูกยัง
ไมปลอยวางกระดูกใจมันก็ยังนิ่งอยูในกระดูก   แตเวลาพิจารณาใครเปนผูรู   ใจมักจะสายไปหา
อารมณอ่ืนๆ ดังนั้นจะแกไขอยางไร 
  
ทานอาจารย    

ใหใจมันอยูที่กระดูกนั้นเสียกอน จะนานเทาไรก็ชางมัน นับเปนปๆ อยางนอย ๕ ป ถึงจะ
ชํานาญ ตอนั้นไปถามันไมไปไมมาจริงๆ   คืออยูเฉยๆ  แลวพิจารณา   คือพิจารณาอันนั้นแหละ
พิจารณาผูรูสึกวาเฉยๆ อยูที่ไหน  แลวจับตัวผูรูนั้นใหได  อยาไปพิจารณามันเร็วหนกั ไมชํานาญ
แลวจะเสียไป การภาวนาตองทํากันจริงๆ เปนป ๆ พอภาวนาเปนอะไรนิดๆหนอย ๆ อยากใหเกิด
ความนั้น  นี้ เดี๋ยวก็เสื่อมเสีย เกาก็ไมได ใหมก็ไมด ี
  
 ๑.ผูถาม       

ใจมันเดือดรอนเพราะอยากจะใหใจมันเขาเต็มที่   และอดที่จะกดใจใหเขาถึงจุดนั้นไมได 
  
ทานอาจารย    

 นั่นแหละความอยากเปนเหตุ พอกดใจจะเขาใหถึง มีแตความเดือดรอนไมสงบ การทํา
ความเพียรพยายามตองมีแยบคาย คอยพิจารณาความสงบนั้น ทําใจใหเย็นๆ จึงจะถูก 
  
๑.ผูถาม        

ยากเหลือเกินในการภาวนา  
  
ทานอาจารย  

  จะวายากก็ยาก ถาจับใจคือผูเปนกลางไดแลว จะขยันหมั่นเพียร พยายามมองดูผูนั้นอยู
เสมอ คําวายากแลงายจะหายไป มีแตความพอใจอยากเห็นตัวใจ คือผูรูอยูเสมอตลอดกลางวันและ
กลางคืน 
  



๑.ผูถาม        
ไมไดภาวนาอะไรมากมายหนัก   หลังจานั่งประมาณ ๑๐-๑๕ นาที   ก็รูสึกวาใจสงบ 

หลังจากนั้นรูสึกงวงนอน ดังนั้นจะแกไขอยางไร  
  
ทานอาจารย    

คือ ตอนนั้นมันปลอยวางเฉยๆ พอมันสงบไมมีเครื่องยึดเครื่องอยู ไมมีเครื่องพิจารณา ความ
สงบก็เลยมาเปนความงวง ฉะนั้นเมื่อสงบแลวจึงนอมเขามาพิจารณาตัวของเรานี้ พิจารณาความไม
เที่ยง ความทุกขในรางกายเปนอนัตตา ใหพิจารณาองคไตรลักษณเปนเครื่องอยู  ถาเราไปเฉยๆ ไมมี
เครื่องอยู มันก็เลยงวงนอน 
  
๓.ผูถาม        

ผูเปนฆราวาส  มีภาระ มีครอบครัว มีลูกหลายคน ไมมีโอกาสไดออกบวช อยากทราบวาผู
เปนฆราวาสนี้จะภาวนาไดขนาดไหน 
  
ทานอาจารย  

ตามที่ทานวาไว ฆราวาสก็ถึงอรหันตได แตอยูไดไมเกิน ๗ วันตองออกบวชหรือไมเชนนั้น
ก็นิพพาน  แตวาถึงอยางไรก็ชงัเถิด ไมตองคํานึงถึงไดชั้นภูมิอะไรดอก เราตองการความสุข  เราเกิด
ขึ้นมาในโลกนี้ก็ตองการความสุข  ถึงมันยุงเราก็ตองการความสุข  จึงตองหัดภาวนาเพื่อใหเกิด
ความสงบ ในชั่วครูหนึ่งที่เราภาวนาอยูนั้นไดรับความสุขก็ดีแลว อยาไปใฝถึงมรรคผลนิพพานเลย 
  
๓.ผูถาม         

ไดแตเพียงนึกอยูอยากจะออกบวช กลัววาเมื่อออกมาบวชแลวก็จะติดอยูเพียงเทานี้    จึง
อยากจะถามวา  จะมีเวลาไหนหรือไมที่พอจะรูสึกตัววาถึงเวลาที่จะออกมาบวชได 
 
ทานอาจารย  

เรื่องนั้นมันเปนไปเอง คือวาเราไดรับความสุขสงบจากการอบรมภาวนานี้แลวนั้นมันจะ
บวชไดแคไหน   ขนาดใดนั้นเปนอีกเรื่องหนึ่งตางหาก   ยากที่ใครจะตัดสินใจได   บางทีขณะทํา
ภาวนาไดรับความสุขสงบ นึกอยากออกบวช เมื่อบวชแลวกลบัวกคืนมาอีก ยุงกวาเกาก็มีอีก ฉะนั้น
อยาเลยใหอยูไปเสียกอน  ทําไปกอนอยางนี้ละ 



  
๓.ผูถาม          

อยากบวชเหมือนกันแตโยมทางบานไมยอม 
 
ทานอาจารย  

เอาละ ไมตองบวชหรอก เอาไวเปนอุปฏฐากดี เรามาทีหลังจะไดนําเที่ยว(หัวเราะ) 
  
๓.ผูถาม         

อยากจะเกิดอีกสักสองชาติ  แตไมอยากเกิดมาเปนทุกข อยากจะไดรับแตความสุข จึงขอ
เรียนกราบถามวา การทําบุญชาตินี้จะสงผลไปถึงชาติหนาไดหรือไม และจะไดรับบุญในชาตินี้หรือ
เปลา 
ทานอาจารย     

เกิดมาตองเปนทุกขแนโยม จะตางกันก็ทุกขมากทุกขนอยเทานั้นแหละ การทําบุญตอง
สงไปใหชาติหนาแน  ของเราทําแลวจะไปไหน การทําบุญไมใชหนทางพนทุกขโดยตรง แตเปน
การทําทุกขใหนอยลง  การภาวนานั้นซิเปนการนําทุกขใหหมดไป  ฉะนั้นใครก็ตามปรารถนาวาขอ
เกิด ๒  ชาติ ๕ ชาติ   ถาเราภาวนาไมดีปรารถนาอยางไรก็ไมได  
  
๓. ผูถาม       

เปนฆราวาสตองมีภาระพันธะอยูกับครอบครัว เมื่อทําความเพียรดวยการภาวนาจนจิตเปน
สมาธิไดรับความสุขแลว มิไดคิดถงึเรื่องอนาคตขางหนา เพราะทราบวาทุกสิ่งทุกอยางๆเกิด-ดับ   
ตามหลักพุทธศาสนาถูกตองแลว  ก็เพียรอยากจะไดความสุขอยู ในปจจุบันเทานั้น อยากจะทําเพียร
ภาวนาใหเปนสมาธิอยูตอไปก็ยังตองติดอยูกับบวง มีเครื่องผูกพันอยู จะทําอยางไร จึงขอกราบเรียน
ถามวิธีที่จะไดความสุขนี้อยูเรื่อยๆไป 
 
ทานอาจารย  

เปนธรรมดาผูที่ตองการอยากจะไดรับความสุข เมื่อเห็นผูที่บวชเขามาแลว ไมมีภาระพันธะ
อะไร   เขาใจวาจะไดรับความสุข  แทจริงผูบวชแลวเปนผูไมประมาท จะตองคิดถึงหนาที่ของตนวา 
กิจสิ่งใดควรวัตรที่ตนควรทํา  แลวยังไมไดทํา กรรมอันใดที่ผิดไมควรทําเราละแลวหรอืยัง  ความดี
มีพอแลวหรือที่จะภาคภูมิใจแกตนเอง และไมใหเดือดรอนภายหลัง เหลานี้เปนความเดือดรอนของ



พระ เปนพระก็ดี เปนฆราวาสก็ดี  มีความเดือดรอนไปคนละอยาง ถาเปนผูไมประมาทพิจารณา
ตนเองอยูเปนนิจ จะพนจากทุกขไมวาพระแลฆราวาส ดวยการทําความสุขสงบอันปราศจากนิวรณ 
๕  มีความมุงมั่นในอารมณนั้นอยูเสมอ ถึงอารมณใดจะมารบกวนก็ไมไหวไปตาม 
  
๓. ผูถาม          

ทําไมบางที่บางคนรูแลวเลิกไดถอนได อันนั้นจะเปนเหตุปจจัยหรือไม 
 
ทานอาจารย   

บางที่ทําไปบางคนรูแลวเลิกไดนั้น เปนเพราะปจจัย บุญวาสนา ปญญาบารมีของเขาแกกลา  
อีกนัยหนึ่ง  คือ  ปญญาบารมีเขาแกกลานั่นเองจึงมีแยบคาย  ใหเลิกละได 
  

(ชวงนี้ไมมีการนั่งภาวนา หมดเวลา)      
เวลาค่ํา 

  

แสดงธรรมเทศนา 

  
   ที่อาตมาพูดมานี้เปนเรื่องภาวนาโดยเฉพาะจึงเขาถึงหลักพระพุทธศาสนา ถายัง

ไมไดภาวนายังไมถึงศาสนาที่แทจริง   พุทธศาสนาสอนถึงใจตน   คนไมเห็นใจของตนแลวจะไป
ถึงศาสนาไดอยางไร การละชั่วทั้งปวงก็จะตองเห็นดวยใจตนเองเสียกอนจึงจะลงได  ความดีที่
ตนเองจะทํานั้นถาไมเห็นดวยใจของตนเองแลว  ก็จะทําไมได ถึงทําไปก็สักแตทําไปแตไมมั่นคง 
การชําระใจของตนเองใหบริสุทธิ์ผองแผวยิ่งแลวใหญ ถาไมเห็นใจของตนแลวตน จะไปละได
อยางไร ความเศราหมองและความผองใสอยูที่ใจเห็นไดดวยตนเอง การภาวนาที่เห็นใจของตนเอง
อยางเดียวเทานั้นแหละ เปนการถึงศาสนาโดยแท นอกไปจากนี้เชน การบําเพ็ญทานและรักษาศีล 
เปนเครื่องประกอบ  หาไดชื่อวาถึงศาสนาโดยแทไม 
  
2.ผูถาม        

วัตร นั้นหมายความถึงอะไร 
  



ทานอาจารย   
วัด คําหนึ่ง กับ วัตร อีกคําหนึ่ง 
วัด หมายถึงที่ทําศาสนาพิธีตางๆ คือ พุทธศาสนิกชนไปรวมกันทําพิธีตางๆ แตพระสงฆที่

อยูในที่นั้นก็ตองทํากิจของสงฆ  มิใชทําเปนวัดแลวอยูเฉยๆ ไมทําอะไร จะกลายเปนที่เก็บคนขี้
เกียจไปเสีย 

วัตร หมายถึงการปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบของผูนั้น เชนหญิงปฏบิัติเอาใจสามี ไมละเมิดลวงเกิน
โอวาทคําสอนที่ดีงามของสามี เรียกวาหญิงมีขอวัตรอันดีงาม พุทธศาสนิกชนได สดับ คําสอนของ
พระพุทธเจาแลวนําเอาไปปฏิบัติตาม ไดชื่อวาพุทธศาสนิกชนผูนั้นมีขอวัตรอันดีงาม 

การที่อาตมามาสิงคโปรคราวนี้ดวยตามคําอาราธนาของแมชีชวน ดวยเธอคิดวาพี่นองและ
ชาวสิงคโปรหลายคน ที่ตองการอยากศึกษาธรรมะ  แตไมมีโอกาสไดศึกษา เพราะไมมีครูอาจารย
จึงไดนิมนตมา พอมาเห็นคนสิงคโปรเขาจริงๆ โอโฮ คนสิงคโปรมิใชคนปาเถื่อนไมรูธรรมะธัมโม
อะไร แทจริงแลวคนสิงคโปรเปนปราชญ รูจักถามปญหาสาระลึกซึ้งลวนแลวแตเปนประโยชนของ
นักปฏิบัติทั้งนั้น ทั้งๆที่ครูบาอาจารนและพระก็ไมเคยมาสอนเลย อาตมามาคราวนี้เห็นวามีคุณคา
มหาศาล และคนสิงคโปรก็ควรจะเปนหนี้บุญคุณของแมชีชวนไวในโอกาสนี้ดวย และเมื่อไดศึกษา
ขอวัตรปฏิบัติอันดีงามนี้แลว จงพากันนําไปปฏิบัติอยาไดประมาทใหเปนผูมีวัตรดีอยาไดมีวัตรลาง   
ก็เปนเครื่องนําความสุขมาใหไดตลอดกาลนาน 
                            (วันนี้ไมมีการนั่งสมาธิ หมดเวลา)  
วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๑๙  เวลาบาย 

  

       แสดงธรรม 

  
 ธรรมที่ไดแสดงใหฟงนี้    คงจะไมมีใครเคยไดสดับและเคยไดยินไดฟงมากอน   หรอืหาก
ไดยินไดฟงมาบางก็คงยังไมไดปฏิบัติทําตาม ครั้งนี้เปนครั้งแรกที่ไดฟงและไดลงมือทํากันจริงๆ 
เปนที่นายินดีอนุโมทนาดวย  พอทําไดก็ไดรับผลเปนอานิสงสทันที  วันที่ ๑๙ พ.ย นี้ก็จะไดไป
ออสเตรเลียเสียแลว ธรรมอันใดทําไดอบรมเอาไวแลว ขอจงตั้งใจนําไปภาวนาใหเห็นผลเหมือนกับ
ที่อาตมามาอยู การไปออสเตรเลียก็ตองการไปเผยแพรพระพุทธศาสนาอยางเดียวกับสิงคโปรนี้
แหละ คนในโลกนี้ที่ตองการอยากทราบพระพุทธศาสนายังมีมาก แตไมมีคนไปสอนเขาจึงไมรูจัก
พระพุทธศาสนาเลย   คนออสเตรเลียก็เหมือนๆกับคนสิงคโปรเรานี้แหละ 



 สิงคโปรเปนเมืองหนาดาน มาจากบางกอกก็ตองมาลงที่นี้ จะไปออสเตรเลียก็ตองมาขึ้นที่นี้ 
จะไปออสเตรเลียก็ตองวกกลับมาที่นีอี้ก ไปอินโดนีเซียแลวจะกลับไปบางกอก จะตองมาขึ้นที่นี่ 
สิงคโปรเก็บภาษีเสียเรื่อย  ( คือไดฟงธรรม อันนํามาซึ่งสันติ ) 
 คนสวนมากมองดูความสุขเพียงผิวเผิน  ไดเงินเทานั้นแหละเปนความสุข  เพราะเงินมีดี
อยางเดียวจะซื้ออะไรไดหมด คือ ซื้อเรือน ซื้อรถ ซื้อเรือ ซื้ออาหารมาบริโภคไดทั้งนั้น แตหาไดคิด
ไมวาเงินไมไดไปหาซื้อของเหลานั้นมาใหเรา แตเราตองเอาเงินไปซื้อของเหลานั้นเอง เงินมันนอน
เอกเขนกอยูในกระเปา  แมแตเงินเองมันยังไมรูคาของมันเองดวยซ้ํา  หามาไวมากก็กลัวขโมยจะลัก 
ตองปองกันรักษามีรั้วบานฝาเรือน ประตูหนาตางปดใหมิดชิดเวลามืดค่ําคืน แถมยังตองเลี้ยงสุนัข
ไวเฝาดวย ชาวสิงคโปรไดมาฝกอบรมธรรมเปนสาระในชีวิตของตนนี้ นับวาเปนลาภอันยิ่ง 
  
  

สนทนาธรรมตอจากธรรมเทศนา 
  
๑. ผูถาม          

ขอกราบเรียนใหม ครั้งแรกกําหนดลมหายใจเขาออก เวลาเกิดเวทนาขึ้นใหทิ้งลมหายใจเขา
ออก ใหกําหนดเวลา    จะไดหรือไม 
 
ทานอาจารย   

ไปกําหนดเวทนาก็ได   แตเอาใหแนวแนจริง  จนเปนอารมณอันเดียว ไมยอมสงไปโนนนี่   
เดี๋ยวเวทนาอันนี้ก็หายไป   ยังเหลือแตความสุขสงบวางเฉยอยูอยางเดียว  
 
๑.ผูถาม            

เวลาเวทนาเกิดขึ้นมา อยากใหเวทนาหายไป แตมันไมยอมหาย เลยเกิดความรําคาญ ตอมาก็
เลยคิดวา เจ็บมันก็เปนเรื่องของเจ็บ มันก็เปนอยางนี้ 
  
ทานอาจารย  

นั่นแหละ ใหเห็นสภาพอันนี้นั้นแหละ   คือใหเห็นสภาพของจริง  คือมันเปนสิ่งหนึ่งอยู
อยางนั้น ใหเห็นสภาพความเปนจริง  เพราะเราไมยอมเห็นสภาพตามความจริงตางหาก เราไปยึดวา
เปนเรา  ความเจ็บก็เปนเรื่องของความเจ็บ ใจมันไปยึดวาเปนทั้งหมดใจมันก็เปนทุกข นี่แหละหัด



ตรงนี้ หัดไมใหทุกขตรงนี้ ทุกขมีอยูก็ไมทุกข อยางที่ของอะไรๆ ถามีอยูไมยึดมันก็ไมมีทุกข  
เหมือนกับทุกขเวทนามีอยู  ถาเราไมยึดมันก็จะไมเปนทุกข  เราหัดตรงนี้หาความสุขใสตัวใหจงได  
  
๑.ผูถาม         

จะตองตอสูหรือยอมแพตอเวทนาดี  
  
ทานอาจารย  

ตองตอสูซิ  ชีวิตคือการตอสู  เราเกิดมาไมวาจะอยูในสภาพเชนใด ลวนแตตอสูกันทั้งนั้น 
ไมตอสูอยางหนึ่งก็ตองตอสูอีกอยางหนึ่ง ตองมีดวยกันทั้งนั้น เชน การเวทนาก็มีเวทนาเปนขาศึก 
ถาเราไมตอสู ยอมแพ  คราวนี้ทีหลังมันก็ตองยอมแพอีก การตอสูทางพระพุทธศาสนาแทนที่จะใช
กําลังประหารกันดวยอาวุธ เปลา ตรงกันขาม กลับทิ้งอาวุธและยอมสละทั้งกายและใจ เลยชนะ
เด็ดขาด  การประหารกันดวยอาวุธก็ตองกลับแพกันดวยอาวุธ นี่ไมมีอาวุธ ชนะแลวไมตองแพกัน
อีกตอไป 
 เราเกิดมาในโลกตองใชของในโลกใหเปน  เชนรางกายเกิดจากธาตุ ๔ ม ี  ดนิ น้ํา  ลม  ไฟ 
ประสบครบถวนจึงเกิดเปนคนได เมื่อเกิดมาแลวบริหารรักษาดวยประการตางๆ ตามหนาที่ของมัน 
เมื่อเรารูวาการรักษาเปนทุกข  เราจึงยอมการสละการบริหารหรือการรักษานั้น ก็เปนสุขเทานั้นเอง 
ใชโลกและธรรมใหเปนจึงจะเปนประโยชน ถึงคราวใชโลกก็ตองใช เมื่อโลกใชไมไดแลวก็ตองใช
ธรรม  ตองหัดทั้งสองอยางไวใหชํานาญ  จะใชโลกนี้ไดก็ตอเมื่อจําเปน เมื่อโลกนี้ใชไมไดแลวก็
ตองใชธรรม  
  
๑.ผูถาม    

กําหนดสวนตางๆในกาย เวลากําหนดหนักๆเขา รูสึกแปลกมากคือ มีความรูเห็นตัวทั้งหมด
นอกจากศีรษะ อารมณภายนอกรูแตไมยึด ดังนั้นเมื่อไปยึดศีรษะเลยมองไมเห็นตัว การที่เปน
เชนนั้นเขาใจวา เขาถึงอุปจารสมาธิ ทําอยางไรถึงจะสามารถเขาถึงอัปนาไดหรือวาจะตองตั้งหนาดู
แตอาการที่ยังเปนอยูอยางนั้น     
  
ทานอาจารย  

ที่เราพิจารณาชิ้นสวนของกายของเรานั้น  มีความรูเห็นตัวทั้งหมดนอกจากศีรษะ อารมณ
ภายนอกนั้นไมรูแตไมยึด อารมณภายนอกไมเขาไปยึด มันก็ดีแลวนี่ยงัอยากเขาถึงอัปนาอีกดวย  



ขอใหเปนไปเองเถิด อยากไปอยากถึงเลย ของพรรคนี้ไมใฝของที่ทําไดงาย  เปนอะไรแลวขอให
รักษาอันนั้นไวเสียกอน  ความอยากเปนเหตุใหคนจมอยูในโลกนี้มากตอมากแลว 
  
๑.ผูถาม               

 เมื่ออารมณภาวนามันก็หายไป แตวามันยังมีความรูสึกอยู อยูดวยความสุขสงบ 
  
ทานอาจารย   

อันนั้นมันดีทีเดียว มันเขาถึงอัปนาสมาธิแลวนะ๙ คราวนี้มันมีความรูสึกของมันอยูตาง
หากแตมันไมเขาไปยึดอะไรทังหมด 
  
๑.ผูถาม       

ทําอยางไรถึงจะเขาอัปนาสมาธิไดนาน  
  
ทานอาจารย  

ยังไมชํานาญ หัดเขาจนใหชํานาญจึงจะอยูไดนาน อัปนาสมาธิไมใชของแตงเอาไดงาย จะ
เปนแตละครั้งก็ทั้งยาก ขอใหตั้งสมาธิเบื้องตน คือ  ขณิกะสมาธิ  อุปจารสมาธิ  ใหชํานาญเสียกอน 
อัปนาจะเกิดเอง   
  
๑.ผูถาม        

 เวลานั่งภาวนาแลวใจมันสงบ ไมไปยึดอะไร แตยังรูสึกในสิ่งแวดลอมอยูเชนกัน เวลาเสียง
เกิดขึ้นความสงบก็หายไป เหตุที่มันหายไปนี้เพราะเราไปยึดเอาเสียงใชหรือไม  
  
ทานอาจารย    

มันก็เปนอยางนั้นนะซิ ถาความสงบหายไปก็หมายความวาใจสงไปตามเสียง หรือเรียกไดวา
มันกระเทือนแตไมหว่ันไหว อยางที่อธิบายใหฟง  ใจมันอยูดวยความกระเทือนนั้น หมายความวา 
ประสาทรับรูมันยังไดยินอยู มันกระเทือนถึงใจกระเทือนแตไมทราบวาอะไรเปนอะไร  นั้นเรียกวา
มันกระเทือนแตมันไมวิพากยวิจารณไปตามเสียงนั้น  จึงเรียกไดวาไมหว่ันไหว  
  
๑.ผูถาม      



เมื่อใจเขาถึงสภาพของความสงบแลว มันวามี ความสบายมาก เวลาถึงขั้นนี้จะตองพิจารณา
เรื่องใจเปนอะไร กายเปนอะไร อัตตาเปนอะไร คือเมื่อหัดถึงขั้นนี้ควรหัดพิจารณาใชหรือไม  
  
ทานอาจารย  

เวลาเขาถึงความสงบมันก็เปนภาวนาแลว ใหรักษาความสงบนั้นไวกอนอยาเพิ่งไปอะไร
กอนเลย มันจะเปนสัญญา สังขาร ไปเสีย ใหมันพิจารณาของมันเองจะดีกวา การเขาใจวาถึงขั้นนี้
แลวจะพิจารณาอยางนั้นอยางนี้ผิด   คนอยากไดปญญาพอหัดทําความสงบเปนสมาธินิด ๆ หนอย ๆ  
ก็พิจารณานั้นเสียแลว  มนัเลยไมชัดเจน สมาธิก็เสื่อมปญญาก็ไมได ผลทีสุ่ดเลยเหลวไมเปนทา  
  
๑.ผูถาม           

เวลาภาวนาโดยมากกําหนดจุดพุทโธ แตไมสามารถกําหนดเขาหับลมหายใจได เพราะจะทํา
ใหไอ  เวลากําหนดใจมันก็ลงมาอยูที่อก  และรูสึกสุขสบายตรงนั้น พอสุขสบายเยือกเย็นก็ไมทราบ
วาจะทําอยางไร  มันเกิดความสงสัยเพราะไมมีเครื่องอยู ปลอยเฉยๆ แลวไมทราบจะทําอะไรตอไป  
เวลานั่งพิจารณากายเกิดภาพเห็นชัด จะตองเอาใจไปตามภาพนิมิต หรอืวาจะเอาใจไปตามอาการ
สามสิบสอง พอสงสัยอยางนั้นภาพเหลานั้นก็จะหายไป  ไมทราบจะทําอยางไรตอไป  
  
ทานอาจารย     

กําหนดเอาใจมันก็ดีแลวนี่ ถูกทางแลว ถูกกับนิสยัจึงคอยลงได จิตเห็นภาพตางๆ ขึ้นมา  ถา
หากวาเราสงไปหาจิตมันก็ถอย  ถึงวาอยาสงไปหาภาพ ใหยอนมาดูผูไปเห็นภาพนั้น จิตใจมันมั่นคง
กวาเดิม เมื่อใจสบายแลวจงหาตัวผูสบายใหได  จับตัวนั้นแลวปลอยวางเรื่องอื่นหมด ก็มีเครื่องอยู
ตอไปเครื่องอยูในที่นี้คือจับผูไปรูไปเห็นนั่นเองใหได  
  
๑.ผูถาม               

ความสุขที่เกิดจากภายนอก เวลามาเปรียบเทียบกับความสุขที่เกิดจากภาวนาตางกันอยางไร 
  
ทานอาจารย   

 คือวา ความสุขที่เกิดจากภายนอกเรียกวา ความสุขที่เกิดจากอามิส ไดสิ่งใดมาเขาเรียกวาสุข 
แทที่จริงไมใชความสุข  กอนที่จําไดมันก็ทุกข  ไดมาแลวก็ตองทุกขคือตองรักษาตองใช  มิใชมัน
หามาใหเรา  เราไปหามันมา แลวเราเปนคนรักษา แลวเราเปนคนใชเงินมันใหเราไปหามัน มันใชเรา 



เราเขาใจผิดนะ  หากเราไมใชมันก็อยูเหมือนเกา  เหตุนั้นจึงวามันใชเราไปซื้อ ใชใหเรารักษา ใน
โลกมันจําเปนตองทําอยางนี้  ไมทําอยางนี้มันก็ไมได เรียกวาเราเปนคนใชของโลก  เราเปนคนใช
ของกิเลส  เราเปนคนใชของความอยาก ภาษาธรรมเรียกวาเราเปนทาสของบความอยาก มันใชให
เราดิ้นรนกระเสือกกระสนดวยประการตางๆ  มนัใหอยูเปนสุขไมได  แมแตนอนก็ยังคิดนึก มัน
ไมใหเรานั่งนอนเฉยๆ ไมใชมันจะสนุกสบาย นอนก็ยังคิดนึกอยู  นั่นแหละเรียกวาเราเปนทาสของ
มัน  เรามาหัดเปนไท เปนนายของมันเสีย   เวลานอนก็ใหมันหลับดีๆ ใหมันสงบเสียอยาไปยุงกับ
มัน   เงินนี่เราเปนทาสเปนคนรับใชมันตลอดกาล เราวางแลวมันก็อยูตามเดิมไมไปไหน ขอใหวาง
ปจจุบันพอไดความสงบสุขแลวจึงเห็น อานิสงคของความสุขที่เกี่ยวดวยอามิสความกังวล ความสุข
ที่ไมเจือปนอามิส ไมมีกังวล  ตางกันตรงนี้  
  
๑.ผูถาม       

เมื่อกอนจะหัดภาวนา เวลาไปเที่ยวกลางคืนกับมานอน ก็รูสึกนอนสบาย    แตเมื่อหัดภาวนา
แลว  ยังไปเที่ยวอยูเหมือนเดิม เวลากลับมาแลวรูสึกจิตใจมันขัดแยงกัน ไมรูสึกสบายใจเลย 
  
ทานอาจารย  

นี่แหละคนเราหลงลืมตัวเสียไมรูวาอะไรเปนอะไร  พอมาหัดภาวนาเขาพอรูตัวบาง แตก็ยัง
หลงวอยูร่ําไป มันจึงขัดแยงกัน ผูหลงก็ดึงไปหลง ผูรูจะดึงไปหารูเลยตกลงกันไมได   
  
๑.ผูถาม          

เคยฝกอบรมภาวนากับพระพมามากอน ทานใหกาํหนดลมหายใจเขา-ออก เวลาเกิดเวทนา
ขึ้นมาก็ไปกําหนดเอาเวทนา เมื่อหัดทํากําหนดลมหายใจเกิดเวทนาขึ้นมา ก็พยายามหายใจถี่เขาจน
เวทนาหายไป เวลาเกิดภาวนาขึ้นมาอีก  ก็กําหนดอยางนั้นอีกจน เวทนาหายไป แตในครั้งสุดทาย
เวทนาเกิดแรงมากจนไมสามารถที่จะเอาชนะได   เลยหยุดทําตอไป  ขอกราบเรียนถามวา ถาหาก
หัดภาวนาอีก    เวลาเกิดเวทนาขึ้นมาควรพิจารณาเวทนากับจิตผูไปรูหรือไม  
  
ทานอาจารย    

แยกจิตกับผูรูออกจากกัน เวทนามันก็หายไปเทานั้นเอง เพราะจิตผูไปคิดไปยึดถือเวทนามา
เปนตัวตน ออกจากผูรูไดแลวก็หมดเรื่อง   
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