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วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๒๐ เวลาค่ํา 

แสดงธรรมเทศนา 

 
          ดีใจมาก ขอบใจทีเดียว พากันมาประชุมพรอมกันในวันนี้ มาคราวกอนไมมากอยางนี้ มาวันนี้
รูสึกวาหนาแนนมากคนดวยกัน ทุกคนก็พากันสนใจถึงเรื่องศาสนาพุทธ ที่ไดศึกษาแลวไดฟงมา 
แตก็ยังไมทันไดรับคําแนะนําอยางแทจริง มาวันนี้จะแนะนําทางศาสนาพุทธใหเขาใจถี่ถวนถึงเรื่อง
การจะปฏิบัติ การที่ถือพุทธศาสนาโดยสวนมาก เรามีเพียงแตคําวาถือ ยังไมใชเราลงมือปฏิบัติ 
ศาสนาที่แทจริงพระพุทธเจาสอนใหเราปฏิบัติ ถอืไวเฉยๆ ไมไดผลคุมคา เปรียบเหมือนของที่เรา
รับประทาน รสชาติดีก็จริง หากวาเราไมไดรับประทาน ก็ไมรูจักรสชาติของอาหารนั้นๆ เราถือ
ศาสนาโดยมากมักเพียงถือเฉย ๆ ยังไมไดประพฤติปฏิบัติ จึงไมรูจักรสชาติของศาสนาที่แทจริง 
          ศาสนาพุทธสอนใหคนผูทําผิดละสิ่งที่ผิดนั้น ๆ ที่ทําถูกแลวก็สงเสริมใหทําถูกตอไป คือให
ทําดีตอไป คนเราบางคนเขาใจวา ทําผิดแลวไมมีหนทางที่จะแกไข ทําชั่วแลวไมมีหนทางที่จะกลับ
ตัวได อันเปนความเขาใจผิด แทที่จริงคนเราถาหากรูจักวาสิ่งใดที่เปนของสกปรกนาเกลียด สิ่งนั้น
เราก็รีบลางรีบชําระใหสะอาดเสียก็จะดีขึ้นไดทันที คนที่ทําผิดคิดวาเปนของดีก็ไมผิดอะไรกลับ
แมลงวันที่เห็นของเนาสกปรกเปนอาหารที่เอร็ดอรอย ถาหากเขาใจวาของชั่วสกปรกเปนของนา
เกลียด หรือเปนสิ่งที่นาสพึงกลัวแลวจะงดเวนเอง พระพุทธเจาทานตรัสเทศนาไววา เหมือนกับไฟ
ไหมผมที่ศีรษะของคนเรา เมื่อมันรอนก็ตองรีบดับ ความชั่วและความผิดที่คนทําไปแลวเห็นโทษก็
เชนนั้นเหมือนกัน เหตุนั้นพุทธศาสนาจึงสอนใหคนละในสิ่งที่ผิดนั้นเสีย สิ่งที่ถูกก็สงเสริมใหทําดี
ตอไป เมื่อเราเขาใจเชนนี้แลวก็สรุปรวมเขาใจงาย ๆ วาพุทธศาสนาสอนที่ตัวของคนเรา ถาหากเรา
นําเอาคําสอนนั้นมาปฏิบัติก็เรียกวาศาสนาพุทธมาอยูที่ตัวของคนเราทุก ๆ คน ถึงแมจะไมไดบวช
ไมมีวัด เราไมไดเขาวัดเขาวา แตหากเรานําเอาธรรมของพระพุทธเจาที่สอนใหละชั่วทําดีนั้นมาไวที่
ตัวของเราแลว ศาสนาก็มาตั้งหรือประดิษฐานอยูที่ตัวของเรานั่นเอง ศาสนาไมไดอยูในที่อ่ืน พุทธ
ศาสนาสอนผิดจากศาสนาอื่น คือสอนแนะนําใหรูจักผิด รูจักด ีรูจักชั่ว แลวชาํระดวยตนเอง 



พระพุทธเจาไมไดไปชําระสะสางใหใครทั้งหมด ทุกคนเห็นผิดดวยตนเอง เห็นชั่วดวยตนเองแลว
ละดวยตนเอง ไฟไหมศรีษะตนเองจะไปใหพระพุทธเจามาชวยดับไมได เราตองดับดวยตนเอง จะ
ไปคอยคนอื่นมาดับใหเราก็แย ตองรีบดับดวยตนเองซิ  
          ศาสนาพุทธสอนใหมีอิสระในตัวทุกคน ทุกคนเมื่อไดฟงคําสอนของพระพุทธเจาแลวจะตอง
คิดคนเหตุผลดวยตนเอง แลวก็ประพฤติดวยตนเอง เห็นโทษแลวละสิ่งที่ไมดี เห็นคุณแลวประกอบ
สิ่งที่ดี คือสิ่งที่เปนบุญเปนกุศลดวยตนเอง ไมใชไปคอยใหคนอื่นหรือพระเจาชวยเหลือตลอดเวลา 
ศาสนาพุทธสอนมีอิสระอยางนี้ เพราะฉะนั้นทุก ๆ คนเมื่อมีอิสระในตัวของตนแลว จึงชอบในเรื่อง
ศาสนาพุทธ ถาหากผูไมมีอิสระในตัวจึงชอบศาสนาพระเจา 
          หลักของการปฏิบัติในทางพุทธศาสนา คือมีศีลหาหรือศีลแปด กรรมบถสิบ หรอืศีลสิบ ศีล
สองรอยยี่สิบเจ็ด ก็แลวแตความสามารถของตน นี่เปนหลักปฏิบัติ เมื่อเราปฏิบัติไดเราจะเห็นวา เรา
ละชั่วไดขนาดไหนมีขอปฏิบัติศีลหา ศลีแปด ศีลสบิประการเปนตน นี่เปนเครื่องวัดวา ความชั่วเรา
ละได เพราะศีลนั้นแสดงถึงเรื่องความชั่ว ถาหากเราไมรักษาศีล เราไมปฏิบัติตามศีลก็หมายความวา 
ความชั่วของเรายังมีอยู ถาเราปฏิบัติก็หมายความวาเราละความชั่วเปนขอ ๆ ไดมากไดนอยมีศีลเปน
เครื่องวัด นี่จะรักษาศีลไดก็เพราะปญญา ปญญาทีใ่ชตั้งแตเบื้องตนตั้งแตทานมา ถาไมมีปญญาแลว
มีสมบัติมากหลายสักปานใดก็ไมสามารถจะทําทานได ศีลก็เชนเดียวกัน ศีลหา ศีลแปด ศีลสิบ ศีล
สองรอยยี่สิบเจ็ดรักษาไมไดทั้งนั้น ที่พูดถึงเรื่องศีล สมาธิ ปญญา เอาปญญาไวสุดทายนั้น ทาน
หมายถึง ปญญาขั้นสูง ตอนที่จะตัดกิเลสนั้นตางหาก หรือละนิวรณบาปธรรมทั้งหลาย เปนตน 

ทานอาจารยตอบปญหาธรรม 

๓. ผูถาม การปฏิบัติศาสนาจําเปนตองเขาวัดเขาวาหรือไปหาพระ หรือทําที่บานเองก็ได 

ทานอาจารย  ไมตองเขาวัดมันเขาของมันเอง วัดอยูที่ตัวของเรา ถาเราทําเปนกิจวัตรเปนนิจเรียกวา
เขาวัด ถาเราเขาวัดแตใจยังไมทันละชั่วก็เรียกวายังไมถึงวัดเหมือนกัน ระวังนะ คนที่ถือแบบนี้วา 
ฉันมีศีลฉันมีธรรมแลวฉันถือศาสนาในตัวแลวไมตองเขาวัดก็ได อยางนี้มีถมไป มันเปนคําอางเฉย 
ๆ เอาจริงเขา เราไมทําตามคําสอนของพระพุทธเจาก็มีมากเหมือนกัน พวกหมูนี้มักแอบแฝงหลอก
คนอื่น 

๒. ผูถาม หัดภาวนาโดยสวดมนตไปพรอม ๆ กัน แลวยึดเอาคําสวดมนตเปนอารมณในการภาวนา 
อยากจะทราบวาวิธีอันนั้นถูกตองหรือเปลา 



ทานอาจารย  มันเปนเพียงเบื้องตน ถาหากเราสวดมนตใจมันแนวอยูในอันเดียวเชน เราสวดถึงคุณ
พระ ระลึกถงึคุณของพระเจาเปนตน เราสวดไป ๆ ใจมันแนวอยูในอารมณอันเดียวก็เปนสมาธิ
เหมือนกัน แตมันละเอียดไมได เปนเบื้องตน ยังไมไดจัดวาหัดภาวนาจริง ๆ จัง ๆ ที่เรียกวาหัด
ภาวนาจริง ๆ จัง ๆ ไมไดสวดอะไรมันวางหมด ไมคิดนึกเรื่องอื่นใหมันเหลือแตใจอันเดียว สงบอยู
ที่ใจอันเดียว จึงจะเขาภาวนาแท 

๑. ผูถาม เวลาหัดภาวนา บางทีมีวิญญาณตาง ๆ มาวนเวียนอยูใกล ๆ แตไมเห็นดวยตา มันเกิดจาก
ความรูสึก มันจะเปนเรื่องที่ปรุงแตงหรือเปนเรื่องจริง 

ทานอาจารย มันเปนเรื่องพิศดาร มันตองพูดเฉพาะผูที่เขาเปนมันจึงคอยรูเรื่องกัน พูดคนอื่นตอไป
มันไมคอยรูเรื่องกัน บางทีก็เปนของจริงบางทีมันก็หลอกเราใหหลงเชื่อก็เปนไดเพราะจิตเราไมได
มาตรฐานเชื่อของเราไมได ไมเหมือนพระอริยเจาผูละเอียดแลว ทานเชื่อของทานได ทานอยากรู
ทานก็รู ไมอยากรูทานอยูเฉยเสีย 

๓. ผูถาม ขอความกรุณาทานอาจารยชวยแนะวิธีในการหัดภาวนา 

ทานอาจารย  วิธีภาวนาคือรวมใจ ใจคนเราตั้งแตเกิดมายังไมเคยรวมอยูในจุดเดียวสักที หัดภาวนาก็
คือรวมใจใหอยูในจุดเดียว คนเราเกิดขึ้นมาวุน คิดนึกตลอดวันยังค่ําไมมีพักผอนเลย เพราะฉะนั้น
พระพุทธเจาจึงสอนใหเราพักใจบาง กายกับใจมีลักษณะคลายกัน กายถาเราทํางานตลอดเวลาไมมี
การพักผอนนอนก็เหน็ดเหนื่อย ใจของเราถาหากมีแตคิดปรุงแตงสงสายตลอดทั้งกลางวันและ
กลางคืน นานเขาก็เรียกวาโรคเสนประสาทกลายเปนบาไป หากไมรูจักสํารวมใจ พระพุทธเจาสอน
ใหเรารูจักสํารวมใจสงบอารมณใหอยูในจุดเดียว ใหกําหนดลมหายใจเขา ออก หรือมิฉะนั้นก็ให
กําหนดเอาพุทโธไวที่ใจ เอาสติคุมใหอยูในอารมณอันเดียวกันนั้น ใจคือผูนึกวาพุทโธ แลวเอาสติ
ตามกําหนด คือตามรักษาคุมอันนั้นไวไมไหหนีจากนั้น ถาหากมันหนีไปจากนั้นก็เอามารวมกันไว
ไมใหหนี นาน ๆ เขามันก็คอยซาคอยออนกําลังลงไป ในที่สุดมนัก็จะมารวมอยูในจุดเดียว เปรียบ
เหมือนกับสัตวที่เราจับมาจากปา เอามาทีแรกมันก็พยายามดิ้นรนเสียจนหมดเรี่ยวแรง อีกหนอยมัน
ก็คอยอยู ใจของเราก็เชนเดียวกัน 

๓. ผูถาม ในการหัดภาวนาจะตองหัดในทาไหนและกาลเวลาใดจึงจะเหมาะ 



 
ทานอาจารย  เวลาไหนก็ได ทาไหนก็ไดหมด เบื้องตนเราหัดนั่งขัดสมาธิเปนทาที่ดีกวาทาอื่น ๆ เมื่อ
เราหัดใหชํานาญแลวจะอยูในอริยาบถใดก็ได กาลเวลาไหนก็ไดทั้งนั้น ขอแตใหจิตเราสงบอยูในจุด
เดียวก็เปนอันใชได 

๓. ผูถาม แลวเราจะสามารถทําไดนานสักเทาใด 

ทานอาจารย มันก็แลวแตใจของเราจะสงบไดนานสักเทาใด ถาใจของเรามันสงบดีมันก็อยูไดนาน 
ถาใจไมสงบมันก็อยูไมได 

๓. ผูถาม แตบางทีมันก็หลับไป 

ทานอาจารย  หลับก็ดีกวาที่มันฟุง 

๓. ผูถาม ใจมันจะมีขึ้นเปนชั้น ๆ หรอืเปลา 

ทานอาจารย  ไมไดขึ้นไปไหนหรอกอยูที่ใจของเรา ใจมันสงบเทาใดนั้นแหละเรียกวาชั้น มันไมได
ขึ้นไปชั้นสูง มันรวมไดกเ็รียกวาชั้นสูง มันอยูดวยความสงบ ยิ่งสงบมันก็ยิ่งใสสะอาดขึ้นไปก็
เหมือนกับที่เราขัดเกาอี้นั้นแหละ ยิ่งขัดเทาใดก็ยิ่งใสสะอาดยิ่งขึ้นไปเทานั้น 

๓. ผูถาม ผมมีธุระการงานมาก ดังนั้นในการหัดภาวนาควรที่จะหากาลเวลาภาวนาไมใหขัดกับการ
งานใชไหมครับ 

 
ทานอาจารย นั่นแหละดีที่สุด จัดใหเขาระเบียบกับกาลเวลาที่เราทํางาน อยาใหมันพลาดไดอันนี้
เปนของสําคัญที่สุด เราหัดอยางนี้ไดวันหนึ่ง ๆ เรากําหนดเวลาจะนั่งภาวนาไหวพระสวดมนตทํา
สมาธิไดเวลาใด คือใหมันไดจังหวะอยูตลอดเวลา ถาเราคิดถึงเรื่องงานประจําวันของเรา จะเห็นวา
วันหนึ่ง ๆ เวลาที่เราไมไดทําภาวนาอยางนี้มันมากมาย ทําภาวนาแมมันนิดเดียว เรามาสรางความดี
นี้มันนิดเดียว ความชั่วที่เราไมไดปลอยวาง ไมไดสํารวมมันมากตอมากนัก เทียบกันแลวมันขาดทุน
เยอะแยะ นาเสียดายเวลาที่ขาดทุนไปวันหนึ่ง ๆ  

๓. ผูถาม อยากทราบวาในจักรวาลนี้พระเจามีไหม 



ทานอาจารย พระเจานั้นไมทราบวาอยูตรงไหนกัน ผูแตงคัมภีรก็บอกวาพระเปนเจามี แตแลวผูแตง
คัมภีรแลคนอื่น ๆ ก็ไมเคยเห็นพระเปนเจา ไมทราบวาจักรวาลนี้หรือจักรวาลอื่นมีพระเจาหรือไม 

๓. ผูถาม ในตําราคัมภีรของพระพุทธศาสนาทานก็ยังพูดถึง เทวดา อินทร พรหม ภูตผีปศาจ 

ทานอาจารย  มันเปนเรื่องของผูรูกับผูรูพูดกันจึงคอยรูเรื่อง ถึงในสมัยนี้ใครจะเห็นมีเทวดา อินทร 
พรหม ก็เห็นเฉพาะตนเทานั้น จะพูดใหคนอื่นฟงเขาก็ไมเห็นดวย จึงเรียกวาไมมีเหตุผล 
พระพุทธเจาสอนใหเชื่อมีเหตุผลทําตามได ในคัมภีรทานเลานานแลวไมทราบวาทานไดกลาวไวมี
จุดประสงคอะไรเพื่อคนภายหลังเราก็ไมทราบได 

๓. ผูถาม ในประวัติพระพุทธเจา ตอนที่พระองคตรัสรูมารมาหลอกหลายวิธี มารเหลานี้ไมใชพวกผี
ดุหรือ หรือไมไดหมายความถึงเรื่องเหลานี้ แตหมายถึงเรื่องจิต ( คือกิเลส ) 

ทานอาจารย เรื่องพุทธศาสนามันเปนเรื่องพิศดาร ถาจะพูดถึงเรื่องมารแลว พูดทั้งภายนอกดวย พูด
ทั้งภายในดวย พูดทางภายในไดแกกิเลส ภายนอกคือเรื่องบุคคลาธิษฐาน เปนเรื่องเทียบเคียงกัน ถา
หากวาเราจะเอาตํารานั้นมาพูดกันมันยืดยาว มันตองเรียนหลายดานหลายทางอธิบายเปนธรรมะ
ดวยเปนบุคคลดวย ในธรรมะพระองคสอนใหนอมเขามาในตนเปนสวนมาก เพราะเปนเครื่องชําระ
กิเลสของตน สวนเรื่องภายนอกเปนแตเพียงอุปกรณของจิตและอุบายเทานั้น 

๓. ผูถาม คนที่ตายตั้งแตยังหนุมยังสาวเปนเพราะเรื่องของกรรมหรืออยางไร 

ทานอาจารย ไมวาคนหนุมคนสาวแลคนแก ตายแตยังหนุมหรือแกแลวจึงตายก็ตาม มีกรรมดวยกัน
ทั้งนั้น แตไมทราบวากรรมอะไร ทําไวอยางไรแตในอดีต เปนแตรูวากรรมเพราะผลคือความทุกข 

๓. ผูถาม ขอถามปญหาเรื่องการแพทย ผมทํางานใหรัฐบาล รัฐบาลสงไปทํางานในที่มีไขปา
มาเลเรียมาก และตองฆายุง เพราะยุงเปนสัตวที่แพรเชื้อมาเลเรีย การฆายุงผิดจากหลักของพุทธ
ศาสนา ในอาชีพที่เปนหมอแลวรัฐบาลสั่งใหไปฆายุง ผมจะทําอยางไรเพราะตองประกอบอาชีพ
และนี่เปนคําสั่งของรัฐบาลใหทํา 

ทานอาจารย เราถือวารัฐบาลสั่งฆา เราอยาถือวาเราฆาก็หมดเรื่อง ถาเราฆาดวยเจตนาหรือเพื่ออาชีพ
ก็ไมพนจากศีลขอ ปาณาติบาต 



๓. ผูถาม ควรที่จะยายไปอยูแผนกอื่นดีไหมครับ 

ทานอาจารย แตเวลานี้เขายังไมยายนี่จะวาอยางไร เราไปสั่งเขายายเราก็เปนรัฐบาลละซี 

๓. ผูถาม ผมพยายามไมฆาสัตวครับ มด แมลงสาบไมเคยฆาสักตัวเดียว แตเดี๋ยวนี้แมลงสาบกับมด
มันอยูเต็มบานครับ 

ทานอาจารย พยายามหาหนทางไลมันไป มากรุงเทพ ฯ ครั้งหลังนี้มีผูใหญถามดวยคําถามแบบนี้
ทหารนั่นจําเปนตองบริหารรักษาประเทศชาติ ถาหากวาขาศึกมาบุกรุกก็จําเปนจะตองรบ รบจําเปน
จะตองมีการฆากัน แลวจะผิดศีลหรือไม เราก็อธิบายวา ผิดศีลนั้นผิดแน เพราะเหตุผิดที่ฆาสัตวดวย
เจตนา แตวาในหลักธรรมมีอีกขอหนึ่งที่วาใหรูจักกตัญูกตเวที รูจักบุญคุณของประเทศชาติ จึง
ตองปองกันประเทศชาติ เพราะฉะนั้นเราถือวาเราตองปองกันเขาไมใหมารุกรานประเทศชาติของ
เรา ฉันปองกันฉันไมไปรุกรานใคร ฉันเคารพรักประเทศชาติของฉัน ใครอยามารุกราน มาก็ตองได
เรื่อง 

๓. ผูถาม ในศาสนาคริสตถือวาพระเยซูเปนลูกของพระเจา ในศาสนาพุทธถือวาพระพุทธเจาเปน
อะไร 

ทานอาจารย พระพุทธเจาก็เปนลูกของพระเจาสุทโธทนะ กับพระนางสิริมหามายานั้นละซี ไมได
เปนลูกของพระเปนเจาองคใด 

๓. ผูถาม ในศาสนาคริสตไดพูดถึงพระเจาผูสรางโลกขึ้นมา แตในศาสนาพุทธทําไมไมเห็นพูดถึง
เรื่องนี้ เปนเพราะเหตุใด 

ทานอาจารย เมื่อพูดถึงพระเจาสรางโลกแลว พระพุทธศาสนาไมไดพูดถึงเรื่องสรางโลก แตเมื่อ
เทียบพุทธศักราชกับครสิตศักราชแลวไกลกันลบิลับ คือพุทธศักราชได ๒๕๒๐ ป สวนคริสต
ศักราชไดเพียง ๑๙๗๗ ปเทานั้น ไกลกัน ๕๔๓ ป ศาสนาคริสตบอกวาพระเจาสรางโลก ทาง
วิทยาศาสตรเขาบอกวาโลกกลม ศาสนาคริสตเจาโลกไมยอมเชื่อ ผลที่สุดก็ลงเอยกับ
นักวิทยาศาสตรเขา พระพุทธเจาบอกวาโลกนี้กลมตั้งแตกอนวิทยาศาสตรไมทันเจริญ แตถึงขนาด
นั้นพระองคก็ไมสอนเรื่องโลกเพราะไมเปนไปเพื่อความพนจากทุกข สอนที่ กาย วาจา ใจ อันเปน
บอเกิดของกิเลส ชําระที่ กาย วาจา ใจนี้ เพื่อใหพนจากทุกขทั้งปวงได  



๓. ผูถาม เคยฟงคําสอนของพระวา ถาเรายังไมเขาถึงนิพพานเราจะตองวนเวียน เกิด - ตาย เกิด - 
ตาย อยากจะทราบวาการเวียนวายตายเกิดเปนเรื่องจริงหรือไมจริง  

ทานอาจารย เราสังเกตสิ่งที่มันเปนวัตถุใหปรากฏแลวก็แลวกนั ตัวของเรานั่นมันไดสิ่งอะไรมา
บํารุงคือวาไดจากอาหารเปนผัก เปนขาว เปนปลา เอามาบํารุงหลอเลี้ยงใหมันอยูได เวลามัน
หมดอายุไปมันกแ็ตกสลายไปเปน ดิน น้ํา ลม ไฟ ผูที่มาเกิดมันก็เอาอันนั้นมาเกิดอีก เอามาใชอีก 
ใชแลวกถ็ายอีก พูดงาย ๆ อยางนี้ก็แลวกัน เรากินอาหารถายเทลงไป ไปเปนดิน เปนน้ํา เปนผัก เปน
ไม คนไปเอามากินอีก กินแลวมันก็ถายไปอีก นี่แหละมันวนอยูอยางนี้ นี่เราพูดถึงเรื่องวัตถุ พูดถึง
เรื่องใจเราแตละคน วันนี้ใจดีคือชอบ รักเพื่อนฝูงลูกเมีย หรือลูกผัว นี่วันนี้รัก วันหลังมาไมชอบ 
เกลียด โกรธ วันหลังก็เกิดรักอีก ก็คนเกานั่นแหละ เกลียดคนเกาที่เคยรัก ทําไมมันจึงวนเวียนอยู
อยางนี้ ไมเบื่อสักที นี่ใหสังเกตเอาไววามันเปนเรื่องจริงหรือไมจริง เพราะใจเปนผูเกิดเปนผูตาย 
สวนกายเปนแตวัตถุธาตุใหจิตอาศัยอยูเทานั้น ถาจิตไมมีแลววัตถุธาตุก็ไมสามารถปรุงแตงเปนตัว
คนขึ้นมาได 

๒. ผูถาม เราเกิดมาเปนคนเราจะเจริญธรรมไดงายกวาเกิดเปนอยางอื่นใชหรือเปลา 

ทานอาจารย  มันก็อยางนั้นละซี เราเจริญธรรมะคือพิจารณาในตัวของเรานี่ เห็นความทุกขหรือเกิด 
แก เจ็บ ตาย สังขารรางกายเปนของไมเที่ยง หรือแมเราจะพิจารณาเห็นอสุภะปฏิกูลในตวัของเราจน
จิตใจมันชํานิชํานาญ ความรูอันนั้นมันชํานาญคลองตัวอยูตลอดเวลา ถาหากวาเรายังไมทันถึงที่สุด 
คือยังไมทันถึงพระนิพพาน ตายแลวเกิดใหมมันกล็ืมหมด เมื่อไปเกิดแลวมีคนใดคนหนึ่งมาอธิบาย
ใหฟง ซึ่งธรรมะมันตรงกับธรรมะที่เราเคยพิจารณาแตเมื่อกอน เราจะพิจารณาไดเร็วข้ึน ไดปญญา
เร็วข้ึนกวาที่เราไมไดพิจารณามาแตกอน อานิสงสของการภาวนามันคืออยางนี้ 

๓. ผูถาม ถาหากวาเราทําอกุศลกรรมไวมาก ดังนั้นจึงพยายามสรางกุศลกรรมใหเกิดขึ้นมาก ๆ เพื่อ
ลบลางกับอกุศลกรรมที่เราไดทําแลว จะเปนไปไดหรือไม 

ทานอาจารย มันไมเหมือนกับที่เขาเรียนบัญช ีเรื่องบุญเรื่องกุศลมันไมมีตนไมมีตัวมันปรากฏที่ใจ
ประทับอยูที่ใจ กรรมทางดีและชั่วถาหากเราทําไวแลว มันแยกบัญชีกัน บันทึกคนละบัญช ีแลวแต
ใครตองการจะอานบัญชีไหนกอน บัญชีดีกอนหรอืบัญชีชั่วกอน ทานอุปมาเปรียบเทียบเรื่องขอนี้ 
ดังนี้ กรรม คือความดีและความชั่วที่เราทําไว เปรียบเหมือนกับสุนัขสองตัวไลเนื้อ ถาตัวไหนฝเทา
มันดีมันทันกอน ตัวฝเทาไมดีมันจะไปทันทีหลัง เหตุนั้นไมมีการลบลางกันได ถึงแมทานไดบรรลุ



ถึงอรหันตแลว จิตใจของพนจากทุกขไดก็จริง แตวาวิบากของเกาทานยังเหลืออยู กรรมมันตองตาม
ทันอยู สวนใจนั้นตามไมทัน เหมือนกับบัญชีเราจดเอง เชน เราไปฆาคนสักคนหนึ่งไว การที่เราไป
ฆาคนเราก็เห็นวามันเปนของไมดีดวยความโทสะ มานะ ดวยความโกรธกริ้ว จิตใจจะตองจารึก
ความชั่วนั้นไวในใจ คนอื่นไมเห็นดวยแตตัวเห็นดวยตนเอง อันนั้นกรรมชัว่ คราวนี้เราไปสราง
โบสถสรางวิหารหรือทําบุญไวใหญโตสักแหงหนึ่ง เราไดบุญมากเพราะความพอใจอิ่มใจของเรา 
มากนอยเทาใดคนอื่นก็จดใหไมได เราตองจดไวดวยตนเอง ในขณะที่เราทําไวนั้น สรางบุญกุศลอัน
นั้นเราอาจจะลืมความชั่วอันนั้นก็ได แตเวลาที่ความดีใจ อ่ิมใจในความดีนั้นมันหายไป ความชั่ว
อาจขึ้นมาอีกก็ได เหตุนั้นจึงวามันคูเคียงกันอยูมันสามารถที่จะใหผลไดในเวลาใดเวลาหนึ่ง นี่พูด
ถึงเมื่อยังไมทันถึงพระอรหันต กําลังสรางบุญสรางบาปอยู เรียกวามีบัญชจีดจําเรื่องบุญเรื่องบาปอยู
เดี๋ยวนี้ ถาหากวาทานผูสําเร็จเปนพระอรหันตทานไมมีบัญชี ลบหมดเลย ไมมีทั้งสองบัญช ีคือบัญชี
บุญและบาปฉีกทิ้งเลย  

๑. ผูถาม การทําภาวนานี้จะตองใหเขาถึงขั้นของอุปจารสมาธิ และความสําคัญอยูในขั้นอุปจาร
สมาธิใชไหมครับ 

ทานอาจารย คือเราใชอุบายอะไรก็ตามเมื่อจับหลักไดแลว มันจะถึงอุปจารสมาธิหรืออัปนาสมาธิ
มันจะตองจับหลักอันเดียวเสียกอน เราจะไปเพงใหมันถึงอุปจารสมาธิหรืออัปนาสมาธิไมได 
จะตองจับหลักเบื้องตน คือเราจะกําหนดอะไรใหมันลงอันเดียว แนวเต็มที่ในหลักอนัเดียวเสียกอน 
ถาไมเต็มที่มันก็จะเปนเพียงอุปจารสมาธิ อุปจารสมาธินี้มันจะเปนปากทางของอัปนาสมาธิ และ
ของความฟุงซานก็ได ถาสติมั่นคงก็จะแนวแนเขาถึงอัปนาสมาธิไปเลย ถาสติไมมั่นคงก็จะฟุงซาน
ไปใหญ เสียจากอุปจารสมาธิก็ได 

๑. ผูถาม ขณะที่มาสนทนาธรรมกับทานอาจารย ขอเปรียบเหมือนกับภาวนาที่ริเริ่มเบื้องตน จิตก็
แนวแนสมควร เมื่อไดมาสนทนาธรรมแลวจิตใจยิ่งปลอดโปรงมากจนพูดไมถูก การสนทนาธรรม
ผมเห็นวาสําคัญที่สุดใชไหม 

ทานอาจารย  มันเปนไดบางคน ผูที่สนใจในทางธรรมมันก็เปนอยางนั้น จิตใจมันแนวแนอยูใน
ธรรมเสมอ เมื่อปรารภวาจะไปสนทนาธรรมกับอาจารยละ จิตมันเกิดปลื้มปติขึ้นมามาก พอได
สนทนาธรรมเขาจริง ๆ ความปตินั้นก็ยิ่งเพิ่มทวีคูณขึ้นไมทราบวาจะพูดอยางไรถูก ทานวา ธมฺม
สากจฺฉา เอตมฺมํ คลมุตฺตมํ การสนทนาธรรมเปนอุดมมงคลอยางยิ่ง คือทําใหจิตหลุดพนจากกิเลส



ไปได อยางนอยก็เปนหนทางนําจิตหลุดพนได แตตรงกันขามผูที่ไมสนใจกลับงวงเซอเลยนอน
หลับเลย 
๑. ผูถาม จิตใจคนเราอาจจะแบงออกเปนสองสวน สวนหนึ่งคืออารมณที่คิดรัก คิดเกลียด คิดชอบ 
สวนอีกอารมณหนึ่งสามารถที่จะคิดถึงเหตุผลรูดีรูชั่ว และบางทีทั้งสองฝายอาจขัดแยงกัน บางทีมัน
ก็อาจจะตามกันไป แตถาหากตามอารมณเปนสิ่งที่ไมดี พุทธศาสนาทานสอนเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้
อยางไร ควรที่จะปลอยตามอารมณดีหรือวาควรที่จะรักษาอารมณที่มีเหตุมีผลดีกวา 

ทานอาจารย หลักพุทธศาสนาสอนถึงเรื่องใจนั้นมันมีอันเดียว ใจไมมีมากอยางดอกที่มันมากคือมัน
ผสม เหมือนกับน้ําที่ผสมดวยสีตาง ๆ สีดําใสเขาไปก็เรียกวาน้ําดํา สีแดงใสเขาไปก็เรียกวาน้ําแดง 
ทั้งดําทั้งแดงผสมกันเขาก็กลายเปนสีรา ๆ ไป ผสมสียิ่งมากเทาใดสีก็ยิ่งราไปหลายสีเทานั้น อารมณ
ที่เราไมอยากใหมันไปตามสิ่งไมดีนั้นคือตัวปญญามันเกิดขึ้นมา สวนอารมณนั้นเปนเรื่องของใจ 
แทที่จริงปญญาก็คือใจ อารมณก็คือใจ เพราะฉะนั้นพระพุทธองคจึงสอนใหเราอบรมใจรักษาใจให
มันเหลืออยูอันเดียว ไมใหมีสองสาม เพราะใจเปนของที่เร็วที่สุด ยากที่จะจับได ถามันมีอาการ
หลาย ๆ อยางมันยาก หากผูมาอบรมใจใหสงบเปนหนึ่งลงไปไดแลวจะเห็นวามีไมมาก ใจอันเดียว
แท ๆ เหตุนัน้จะตองอบรมจึงจะรูเรื่องพวกนี้ จะอุปมาอยางนี้ก็ได คือใหมันเปนหนึ่งอยางเรานับ
หนึ่งเสียกอน ตอมา สอง สาม สี่ หา หก แทที่จริงหนึ่งทั้งนั้น ถาหากเราจะใหเปนหนึ่งแลว เอาตัว
หกใหเปนหนึ่งก็ได แลวแตเราจะนับตัวไหนกอนใหเปนหนึ่ง นับหนึ่งถึงหกครั้งก็เรียกวาหกเทา
นั้นเอง ถาหากเราอยากจะใหใจเปนหนึ่งเรามากลั้นลมหายใจดู พอกลั้นใจไมหายใจสักพักหนึ่ง ไม
มีความคิดความนึก ไมสงไปนั่นนี่ จะยังเหลืออันเดียว คือรูสึกวามีแตผูรู เพราะมันยุงมันวุนวายคุม
จิตไมอยู ฉะนั้นจงคุมจิตใหอยูอันเดียวแลวก็สบายเลย 

๒. ผูถาม เรื่องของอารมณที่มันแบงออกเปนสองสวนนั้น สวนหนึ่งมันเปนไปตามอารมณตาง ๆ 
เชน ถามีญาติตาย มันก็อดที่จะมีความเสียอกเสียใจไมได สวนอีกอารมณมันมีเหตุผล ทั้งสองอยางนี้
มันทําไมจึงแตกตางกัน 

ทานอาจารย  เปนธรรมดาจิตของปุถุชนเมื่อกระทบอารมณเขาแลวจะตองเปลี่ยนแปลงไป เปนสุข
บาง ทุกขบาง อันเปนกลาง ๆ นั้นเกือบจะไมมีเสียเลย เมื่อเห็นญาติหรือคนที่รักใครตายก็อดที่จะมี
ความโศรกไมได นั่นเพราะความเขาไปยึดวาเปนญาติของเราหรือคนสนิทของเรา เวลาใดเราใช
ปญญาพิจารณาตามเหตุผลวา เกิดมาแลวจะตองตายดวยกันทั้งนั้น เวนเสียแตตายชาตายเร็ว เหตุนั้น
การที่เราหัดภาวนาใหมีปญญาคนควาหาเหตุผลใหเห็นตามความเปนจริง จึงเปนของมีคุณคา ไมให



เราเปนทุกขเศราโศกในเมื่อเห็นญาติของเราตายหรือไดรับทุกข 
๑. ผูถาม เมื่อใจเขาถึงความสงบแลว ตามธรรมดาใจมันจะตองไปยึดอยางนั้นนานที่สุดตามสภาพ
ของใจ ใชหรือไม 

ทานอาจารย นั่นแหละ มันเปนกลาง ๆ มันอยูอันเดียวนั่นแหละ ใจมันตองมีเครื่องยึด มันสงบ มันก็
ตองยึดสงบ มันรักมันก็ไปยึดรัก มันเกลียดมันโกรธมันก็ไปยดึเกลียดโกรธ คราวนี้มันสงบ มันกไ็ป
ยึดความสงบ มันสงบมันทรงตัวของมันอยูเรียกวายึด 

๑. ผูถาม ถาใจมันสงบแลวสภาพอันนั้นมันมีประโยชนอะไร 

ทานอาจารย ตรงนั้นมันสุขไหม 

๑. ผูถาม สุขมากเพราะกายกับใจมันเบา 

ทานอาจารย นั่นแหละมันมีประโยชนอยางนี้ แลวเวลาเราคิดวุนวายเราไปเทียบกันดูซิ เชนไปคิด
เกลียดโกรธมาก ๆ อันไหนมันจะดีกวากัน 

๓. ผูถาม ผมมีเพื่อนเปนชาวคริสต เขาบอกวา คนเราเกิดมาแคหนเดียว ตายไปแลวอาจจะขึ้น
สวรรคหรือตกนรก ดังนัน้ตองพยายามทําดีใหมาก ๆ สวนพุทธศาสนาสอนถึงเรื่องการเวียนวาย
ตายเกิด มันตางกับคริสตศาสนา ดังนั้นคนอาจจะประมาทคิดวาตายแลวเกิดใหมไดอีก จึงไม
พยายามขวนขวายสรางความดีไว หากเขาถามเรื่องนี้เราจะตอบเขาอยางไร 

ทานอาจารย เขาไมรูจักความเกิด ไปตกนรกแลขึ้นสวรรคนั้นแลคือความเกิดใหมของเขา พุทธ
ศาสนาวา ตายแลวเกิด เกิดแลวตายเปนทุกข ไปเกิดสวรรคก็เปนทุกข คริสตสอนวาไปเกิดสวรรค
เปนสุขนิรันดรพอแลว พุทธศาสนาสอนวา ยังมีเกิดอยูตราบใดยังไมพนจากทุกขอยูตราบนั้น 
ฉะนั้นจึงสอนใหละสุขละทุกขเสีย จึงจะไมมีทุกขตอไป 

(วันนี้หมดเวลาไมไดนั่งภาวนา) 

วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๒๐ เวลาค่ํา 

แสดงธรรมเทศนา 



            การศึกษาพุทธศาสนาใหเขาใจถึงเนื้อแทของพุทธศาสนา ถาหาไมก็จะปฏิบัติผิด ๆ ถูก ๆ 
เพราะพุทธศาสนาสอนมีเหตุผลไมเหมือนศาสนาอื่น ซึ่งโดยมากเขาสอนตามความเห็นของตนอัน
หาเหตุมิได เชน สอนวาฆาสัตวที่มันทรมานทนทุกขใหไปเกิดสวรรค แตตนเองทั้งที่อยากจะไป
สวรรคกับเขาอยูแตไมยอมใหคนอื่นมาฆาเพราะกลัวตาย เปนตน ศาสนาพุทธทานรูเหตุของความ
เกิดวา เปนทุกข ทานจึงสอนใหถอนความเขาไปถือมั่นในขันธนั้นเสียจึงจะไดรับความสุข ทานไม
สอนวามันทุกขทรมานฆาเสียใหมันไปเกิดสวรรค และผูนั้นจะไปเกิดในสวรรคไดเพราะการฆาได
อยางไร ถาผูนั้นไมไดประกอบคุณงามความดีไว ศาสนาพุทธสอนวา คนเราจะไปเกิดในสุคติแล
ทุคติไดก็เพราะกรรม คือการกระทําของตน ทําใหคนอื่น ( คือฆา ) แลวจะไดไปสวรรคก็หาไม  
            พุทธศาสนาสอนกระทํา คือ กรรม ถาทํากรรมดีมากก็ไดรับความสุขมาก กรรมชั่วมากก็
ไดรับความทุกขมาก สุขทุกขในที่นี้มีคละกันไป สุขมากกวาทุกขก็เรียกวาสุขเสีย ถาทุกขมากกวา
สุขก็เรียกวาทุกขเสีย ตราบใดยังไมละสุขและทุกขใหสิ้นเชิงก็ยังเปนอยูอยางนี้อยูร่ําไป ทานสอนให
ทําใจใหสงบอันเปนเหตุใหละความกังวลเกี่ยวของหมด แลวใจจะไดสงบนิ่งอยูคนเดียว ใจสงบแลว
สิ่งอื่น ๆ มันสงบไปเอง พุทธศาสนาสอนใหเราเขาถึงใจอยางเดียวกับคนทั้งหลายเขาใจเหมือนกัน 
แตคนทั้งหลายทําไมถูกหนทางจึงไดแตพูดแตทําไมถูก เชนเขาพูดกันวา กลุมใจ ทุกขหัวใจ เจ็บใจ 
มันแสบเขาถึงหัวใจ ดังนี้เปนตน แตไมทราบวาใจที่แทจริงนั้นคืออะไร ถาทราบใจที่แทจริงแลว 
เมื่อทุกขใจ กลุมใจ เจ็บใจ ก็เอาใจนั้นออกจากเรื่องนั้นเสีย มันก็หมดเรื่อง เพราะคนเราไมสามารถ
จะทําความสงบของใจไดจึงไมรูจักใจที่แทจริง เห็นแตผูนึกคิดนึกก็เขาใจเองวานั่นแหละคือใจ จึง
ปลอยตามอาการของใจ อาการของใจมันตองการอะไรก็ตามมันทุกอยาง มันไดนี่แลวก็อยากได
โนนอีกตอไป หาที่สิ้นสุดไมได แลวมันก็จะไมมองดูขางหลังวา ไดอะไรมาบางแลว มีแตตองการ
ร่ําไป 
            พุทธศาสนาถึงแมจะสอนวา ความสงบของใจเปนความสุขที่แทจริงก็จริงแล แตความสุข
ที่วานี้ตองใช ใหถูกพอดพีองามถูกตองตามกาลเทศะ ใหสมควรแกฐานะของตนจึงจะเปนสุข มิใช
วาถึงความสงบสุขแลวจะทอดทิ้งของภายนอกทั้งหมดก็หามิได ปากทองยังมีอยูยิ่งเปนฆราวาสผูมี
ครอบครัวอยูจะตองเลี้ยงดูรักษาตามสมควรแกอัตภาพของตน ถาทิ้งทั้งหมดเลยก็เดือดรอนคนอยู
ภายหลัง แมบางทีก็อาจเดือดรอนถึงตัวเองดวย เคยมีมาแลวเหมือนกันคนในสมัยนี้เอง เมื่อจะบวชก็
เอาอยางพระสิทธัตถะ ออกหนีแตเชาเลยทีเดียว ลูกเมียสมบัติไมหวงสละหมด แตเราก็ไมเชื่อใจ 
บวชเปนชีปะขาวใหอยูมาไมกี่วัน คราวนี้จิตกลับเลยไมเปนพระสิทธัตถะราชกุมารเสียแลว จะไป
ลาก็ละอายเลยขโมยหนไีปเลย ใจของเราก็จริงแลแตไมควรเชื่อทั้งหมด ฝกฝนอบรมไปใหใจมันแก
กลาถูกกระทบกระเทือนตออารมณจนไมหว่ันไหวเชื่อมั่นในตัวเราไดแลว จะอยูก็ไดจะไปก็ไดนั่น



แลจึงควรเชื่อใจของตนเอง 
            พุทธศาสนา คําสอนของพระพุทธเจาถาจะอุปมาก็เหมือนกับเครื่องปรุงแกงมีเนื้อ ปลา ผัก 
หัวหอม พริก เกลือ น้ําปลา ครบบริบรูณไวใหผูประสงคจะทํารับประทาน แลวก็สอนวาอาหารคาว
ชนิดนั้นจะตองใสสิ่งนั้น ๆ จึงจะอรอย ถามีผูประสงคจะรับประทานก็ทําตาม ถาหากไมทําตามคํา
บอกเลาก็จะไมไดรับประทานอาหารที่อรอยสมปรารถนา แลวอยาไปโทษวาผูสอนไมดีบอกวิธี
ทําอาหารไมอรอยนะ เราเปนพุทธมามกะเปนลูกศิษยของพระพุทธเจาผูไดชื่อวาเปนพระโคดมบรม
ครู มีสมญาวา ปญญาธิกะ คือเลิศปญญา เมื่อไดฟงธรรมคําสอนของพระองคแลวจงนําไปปฏิบัติให
เปนมัชฌิมาพอดีพองามจึงจะงามแกตนเองและคนอื่น ทั้งไมเดือดรอนแกตนแลคนอื่นดวย เดี๋ยวไป
โทษพุทธศาสนาหาวาสอนใหคนเห็นแกตัว บาปตาย 

ทานอาจารยพานั่งภาวนาพรอมท้ังอบรมธรรมนํากอน 

            สํารวมใจใหสงบอยูในที่เดียว เรียกวาภาวนา ใจนั้นเรายังไมทันรูจักวาคืออะไร ตั้งเเตเกิด
จนกระทั่งบัดนี้ยังจับตัวใจไมได ทั้ง ๆ ที่พูดถึงเรื่องใจอยูทุกอยาง ใจดี ใจราย ทุกขใจ กลุมใจ แตก็
ยังไมรูจักตัวใจ ใจเปนของไมมีตัวแตรูสึกนึกคิดได เพราะฉะนั้นความรูสึกนึกคิดจับตัวนั้นเสียกอน
อาการของใจคือความรูสึกนึกคิด เอามาไวในที่เดียว ระลึกอยูในที่เดียว คิดอยูในที่เดียว คือนึกคิดอยู
ที่พุทโธ ตั้งใจใหนึกอยูในพุทโธ สติคุมใหนึกแนวอยูในพุทโธ ไมใหสงไปที่อ่ืน ถึงมันจะสงไป
ไหนก็ดึงมันมาใหอยู จนกระทั่งเราทําอยูนั้นนาน ๆ หนักเขามันจะหายหมดความคิดทั้งหลายที่นึก
สงไปที่อ่ืน แมแตพุทโธก็จะหยุดไมนึก แตจะสงบอยูคนเดียวของมันตางหาก นี่วิธีทําภาวนาสมาธิมี
แคนี้  

(นั่งภาวนาประมาณ ๓๐ นาที) 

 
ตอบปญหาธรรม 

๓. ผูถาม ที่ทานอาจารยอธิบายใหฟงเกี่ยวกับเครื่องแกงมีหลายรสผสมกัน ซึ่งเปรียบเทียบกับ
หลักการปฏบิัติของพระพุทธศาสนา ผมมีความเขาใจวาทานอาจารยคงหมายถึงมรรคแปด 
มัชฌิมาปฏิปทา สวน ศีล สมาธิ ปญญา เปนเครื่องประกอบของเครื่องแกง นอกจากนั้นจะมีอะไร
อีกหรือเปลา 



ทานอาจารย พูดสรุปรวบรวมก็พอเขาใจไดอยางนั้น เรื่องศีล สมาธิ ปญญา ไดแกมรรคแปด 
เครื่องแกงในที่นี้หมายความวา การปฏิบัติ บางคนปฏิบัติเครงครัดจนไมสามารถจะทําอะไรไดเลยนี่
มันเกินไป บางทีทําสมาธิจนนิ่งแนว ไมลืมหูลืมตาไมมองใครทั้งหมด อันนี้ถาเปนแกงเกลือมันเค็ม
เกินไป บางคนพิจารณาอะไรใหเห็นเปนอนิจจังทุกขขังหมด เตลิดเปดเปงจนจิตไมรวม อันนี้ถาเปน
ของหวานก็เรียกวาหวานเกินไป เปรี้ยวเกินไป ไมมองหนามองหลัง ไมพอดีพองาม ถาหากพอดีพอ
งามวางตัวเปนกลางไดแลว จะทําใหละเอียดก็ได ทําใหหยาบก็ได เมื่อเราอยูในสังคมเราก็ตองทําตัว
เหมือนสังคม แตเราตองรักษาตัวของเราใหดี อยาใหเหลวไหลกับสังคม 

๒. ผูถาม เทาที่ทานอาจารยอธิบายใหฟงวาหลักสําคัญคือปญญา จะตองนําปญญามาใช แตวา
ปญญาเปนสิ่งที่หายาก มันไมมีตัวไมมีตนไมทราบวาจะหาไดที่ไหน ปญญาอยูกับใจของเรา ตัวของ
เราเปนผูตัดสินตัวของเรามิใชหรือ สิง่นี้ดี สิ่งนี้ควร สิ่งนี้ไมดี สิ่งนี้ไมควร มันขึ้นอยูกับใจ ถาหากวา
ใจของเราไมทันอบรมในทางพุทธศาสนา ปญญาจะเกิดไดอยางไรจึงตัดสินใจวามันถูกพอดีพอควร 

ทานอาจารย ปญญาเปนของไมมีตัวมีตน แตเราหาปญญาไดที่ใจ ถาเรารับรองวาใจของเรามี ถาเรา
จะตัดสินวาสิ่งนี้ดีสิ่งนี้ใหแนแลว จําเปนจะตองอบรมใจใหสงบจากความวุนวายเสียกอน เพราะ
ความวุนวายเปนเหตุใหใจเศราหมองจึงมองเห็นความดีไมได เมื่อใจสงบจากความวุนวายแลวนั้น
แล จึงจะตัดสินไดแมนยําวาสิ่งใดดีควรทําและสิ่งใดไมควรทํา 

๒. ผูถาม ถาเรามีความทะเยอทะยานมันก็จะทําใหเกิดความทุกข แตถาหากเราทําจิตเฉย ๆ ไมคิดนึก 
เราก็จะไมมีความเจริญกาวหนา ทําอยางไรจึงจะทําใหมันไดพอดีพอควร 

ทานอาจารย  ดีมากที่เห็นความทะเยอทะยานเปนทุกข ความสงบไมทะเยอทะยานเปนความสุข เมื่อ
ความทะเยอทะยานเกิดขึ้นเปนทุกข เราก็จะทําความสงบเสีย เมื่อชีวิตอันนั้นยังเปนอยูก็จําเปนที่
จะตองแสวงหาสิ่งภายนอกมาบํารุง หามาแลวมันก็บํารุงมันก็หมดไปแลวก็หามาใหม อยางนี้อยู
ตลอดเวลา ควรสิ้นสุดกันสักทีไหม แลวความเจริญกาวหนาในทางวัตถุภายนอกก็ดี หรือความ
เจริญกาวหนาทางรางกายก็ดี มันมีที่ไหน ยิ่งกินก็ยิง่แก ยิ่งบํารุงก็ยิ่งใกลความตายมาทุกวัน เรากิน
บํารุงไวเพื่อความตายเทานั้น ความเจริญหามีไม 

๒. ผูถาม ขอถามถึงเรื่องอัตตาครับ ที่ทานอาจารยวาเราเปนผูสํารวมรักษาจิตไมใชจิตมาบังคับเรา 
กายไมใชของเรา แตวาใจเปนของเราหรือวาจิตเปนของเรา ถาหากวาเราเปนผูบังคับจิต จิตก็ไมใช
ของเรา แลวอะไรเปนของเรา เราเปนอะไร ในเมื่อจิตไมใชของเรา 



ทานอาจารย  ที่สํารวมจิตไดนั่นแล คือควบคุมจิตรักษาจิตไมใหใชเรา เมื่อรักษาจิตไดมันก็รวมเขา
มาเปนใจ ( คือความเปนกลาง ) ใจก็มิใชของเรา เมื่อเรายังมีชีวิตอยูก็ตองใชทั้งจิตแลใจ อายตนะ
แตกดับแลว ทานผูรูทั้งหลายทานยอมปลอยวางทั้งจิตแลใจ 

๒. ผูถาม ที่ทานอาจารยวาเราไปยึดในสิ่งที่วาไมใชของเรา ถาหากวาไปยึดมันก็ตองมีสองฝาย สิ่งที่
ไปยึดและผูที่ไปยึด ถาหากผูที่ไปยึดและสิ่งที่ไปยึดครั้งแรกคืออะไร 

ทานอาจารย ตองสามฝายมิใชสองฝาย คือผูที่ไปยึดครั้งแรกนั้น คือ จิต สิ่งที่เราไปยึดนั้นคืออารมณ 
ผูที่รูจักวาเราไปยึดนั้นคือ ปญญา 

๒. ผูถาม แลวใจยึดอารมณครั้งแรกเมื่อไหร 

 
ทานอาจารย เมื่อประสบครั้งแรก เกิดขณะใดก็ขณะนั้น เกิดขึ้นเวลาใดก็เวลานั้นละไมมีเวลา 

๒. ผูถาม อยากจะทราบครั้งแรกเลยทีใ่จเขามายึดปฏิสนธ ิ

ทานอาจารย ไมตองครั้งแรกหรอก ครัง้นี้เดี๋ยวนี้ ใหเห็นเดี๋ยวนี้ ยึดเดี๋ยวนี้ก็เกิดเดี๋ยวนี้ ไมตองพูดถึง
เรื่องภพเรื่องชาติ เห็นตรงนี้เสียกอน เกิดขึ้นตรงนี้แหละ ปรากฏเดี๋ยวนี้และยึดตรงนี้ อันที่เบื้องตนที่
มันจะยึดไมตองพูดกัน อันนั้นไมมีใครไปตามไปเห็นมันหรอก 

๒. ผูถาม ขอกราบเรียนถามทานอาจารยวา ปญญาที่แทจริงคือปญญาที่เขาใจถึงภาวะธรรม คืออะไร
ครับ เปนปญญาที่สามารถจะคิดคนเหตุผลในทางตาง ๆ หรือเปลาและถาหากวาเปนอยางนั้น คน
ทั่วไปคงจะไมสามารถเขาถึงมัชฌิมาปฏิปทาได 

ทานอาจารย  ปญญาที่เขาถึงสภาวะธรรม คือพิจารณาเห็นความเกิดดับของสิ่งสารพัดทั้งปวงเปนสัก
แตเกิดขึ้นแลวก็ดับไป หาสาระอะไรไมได ชัดแจงจนจิตปลอยวางเอง คนทั่วไปก็สามารถจะเขาถึง
มัชฌิมาปฎิปทาได ดวยการหัดคิดคนใหเห็นอยางนั้น ทานที่เห็นเชนนั้นแลวก็ตองหัดอยางนี้เอง จน
จิตแนวแนเปนเอกัคตารมณก็ถึงไดเหมือนกัน 

๑.ผูถาม ผมหัดภาวนาจนเขาถึงความสงบได ใจสบาย และใจแนวแนอยูในอารมณอันเดียวแลว
พิจารณากาย อาการ ๓๒ สี่หานาทีก็พิจารณาหมดแลว เพราะเคยเห็นผม ขน ฯลฯ มาแลวเมื่อคิดวา



พิจารณาจบแลว เลยถามตัวเองคืออะไร หูนั้นคืออะไร ถามไปเรื่อยๆ เกิดความรูสึกแปลกขึ้นมา 
เหมือนกับอยูในอีกสภาพหนึ่งไมไดอยูในโลก หลังจากความรูสึกนั้นหายไปแลวรูสึกเหนื่อยเลยเลิก
ทําความเพียรตอไป อยากทราบวาประสบการณที่ไดรับนี้มีประโยชนอะไรบาง 

ทานอาจารย  มันก็ดีละซิ นั่นแหละคุณคามหาศาล เมื่อเราพิจารณาจิตมันเขาถึงความสงบเบื้องตน
นั้น เรียกวามันสรางพลังของใจใหมันมีพลังขึ้น จนเขาถึงสภาพอีกอันหนึ่ง พอเมื่อมันออกมา
จากนั้นแลว ก็พิจารณามันจึงคอยชัด ถาไมมีพลังของใจ ความสงบไมเขาถึงที่แลว พิจารณามันก็ไม
ชัด ชัดเบื้องตนนั้นเคยเห็นตามสัญญาบาง และดวยอํานาจของใจที่มันมีพลังก็ชัดขึ้น แตชัดที่สอง 
ผมคืออะไร ตรงนี้ซิ มันใชปญญาละเอียดเขาไปอีก ผมคืออะไรทําไมจึงเรียกวาผม ในขณะที่เรา
พิจารณานั้นละ คลาย ๆ กับวาเปนอีกคนหนึ่งไปอยูสถานที่อีกแหงหนึ่ง มันหมายความวาภูมิของใจ
ไมใชภูมิธรรมดาเสียแลว ภูมิของใจมันสูงกวาภูมิธรรมดา มันจึงคลาย ๆ กับอีกโลกหนึง่ เราตั้งใจ
พิจารณาดวยสมาธิมิใชตั้งใจพิจารณาธรรมดา ๆ เมื่อจิตถอนออกมามันจึงเหนื่อย ถามันพิจารณา
ดวยตนเองแลวจะไมเหนื่อย 

๑.ผูถาม นั่งภาวนาตอนเชาประมาณหนึ่งชั่วโมง พอจะลุกขึ้นไปลางหนาลางตาและแปรงฟนก็รูตัว
ดีๆ วาแปรงฟน รูตัวดีๆ วากําลังลางหนาลางตา เมื่อไปทํางานก็มีความรูสึกเหมือนเห็นตนเองกําลัง
นั่งลงทํางาน จนกระทั่งถึงตอนเที่ยงความรูสึกอันนี้คอยหมดไป 

 
ทานอาจารย อันนั้นแหละคือตัวสติ ถาเราฝกฝนอบรมสติดีแลว มันมีสติ สติกับใจมันเปนอัน
เดียวกัน มันเห็นอาการเปนอยูทุกสิ่งทุกอยาง ตอนนั้นสติไมตองรักษาไมตองคุมสติ สติหากคุมใจ
เอง คือสติมาดูเราเห็นเรา นี่เรียกวาหัดสติสมบูรณบริบูรณ 

๑.ผูถาม เมื่อมองดูคนในขณะนั้นก็เหมือนกับนักแสดงละคร สวนเราเปนผูดูละคร นาขบขันมาก 

ทานอาจารย เราก็เลนละคร เขาก็เลนละคร สวนผูดูมีอีกอันหนึ่งตางหาก นั้นแหละ กายกับใจเมื่อไป
เขาตรงนั้นแลวรูไดดี ๆ ทีเดียววา กายกับใจไมใชอันเดียวกัน มันคนละคนกัน มันแยกกันออกได 
ฝกใจไปเห็นกายเลยเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงหมด เมื่อกายมันแยกออกจากตัวของเราไดแลว ใจไป
รวมเขากับสติเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ไปเห็นอาการของกายทั้งปวงหมดมันก็แสดงปฎิกิริยาเหมือน
แสดงละคร คราวนี้ไปดูคนอื่นมันก็คลายๆกัน เราไปดูคนอื่นมันยิ่งชัดขึ้น มันนาขบขันหัวเราะมาก  



 

วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๒๐ เวลาค่ํา 

แสดงธรรมเทศนา 

           คนชาวสิงคโปรไมมีวัดทางพุทธศาสนาอบรมศีลธรรม เราเขาใจวาคงจะไมเขาถึงเรื่องหลัก
ศาสนาที่แทจริง เวลามาถึงเขาแลวจึงทราบความจริงวา คนสิงคโปรพากันสนใจทางธรรมและ
ซาบซึ้งถึงรสชาติของพุทธศาสนาอยูเปนสวนมาก แทจริงหลักคําสอนของพุทธศาสนา ถาตั้งใจ
ปฎิบัติทางใจแลวถึงจะไมไดศึกษาก็จะเขาใจเอง อยางนอยก็พอเปนหนทางดําเนินชีวิต เพราะหลัก
ศาสนาแทสอนใหเราเขาถึงใจ และศาสนาก็เกิดขึ้นที่ใจ ของพระพุทธเจาโดยเฉพาะ สรรพกิเลส
บาปธรรมทั้งปวงที่ไมดี หรือบุญกุศลทั้งหลายก็เกิดขึ้นที่ใจ กิเลสทั้งหลายเกิดขึ้นแลวก็นํามาซึ่ง
ความทุกข บุญกุศลทั้งปวงเมื่อเกิดขึ้นแลวนํามาซึ่งความสุข พระพุทธเจาทรงเห็นชัดอยางนี้จึงสละ
ละความชั่วคือบาปทั้งปวงไดเด็ดขาด บําเพ็ญแตความดีคือบุญกุศลใหสมบรูณ ก็เอาใจของพระองค
นั้นแหละไปละและบําเพ็ญจึงไดสําเร็จเปนพระพุทธเจา แลวเอาความรูนั้นออกมาเผยแพรให
สาธุชนไดความรู ไดเห็นเขาใจแลวต้ังใจปฏิบัติตามอยางเชื่อมั่น เห็นจริงตามพระองคสอนจึงไดชื่อ
วา พุทธบริษัท ดวยประการฉะนี้ 
           พระธรรมที่พระองครูตามเปนจริงนั้น คือ รูสภาวะของสิ่งนั้นตามเปนจริงวาเปนอยางไร เชน
รูวาคนเราเกิดมาจะชาติใดภาษาใดหรือสัตวจําพวกใดตาม จะผิดแผกแตกตางกันแตคําพูดภาษา
เทานั้น แตเนื้อแทธรรมชาติก็คือเกิดจากธาตุทั้งสี่ คือ ดิน น้ํา ลม ไฟ กอเปนตัวเล็ก ๆ แลวก็คอย
เติบโตขึ้นมาโดยลําดับ มรีูปรางสัญฐานผิดแผกตาง ๆ กันแลวก็ดับสลายจากรูปนั้นเปน ดิน น้ํา ลม 
ไฟ ตามเดิมของมัน เปนอยูอยางนี้ตลอดกาล ความเกิดขึ้นก็เปนธรรม เมื่อมีเหตุปจจัยก็เกิดขึ้นมาอยู
ไดมันก็แกอยูอยางนั้น ความแกก็เปนธรรม เมื่อมีเหตุปจจัยหลอเลี้ยงใหมันแกอยูอยางนั้น ความตาย
ก็เปนธรรม เมื่อหมดปจจัยอันจะหลอเลี้ยงใหมันอยูไมไดแลว จําเปนมันจะตองตายอยางนั้น ใครจะ
หามไมไดเด็ดขาด 
           ธรรมคือสิ่งที่เปนเองใครจะตกแตงไมได มันหากตกแตงของมันเองตางหากหาไดมีพระเจา
องคใดองคหนึ่งมาตกแตงใหไม พุทธศาสนาสอนใหเห็นของจริงตามเปนจริงอยางนี้ จึงจะละถอย
ความเขาไปยึดถือวาเปนตนเปนตัวเปนเราเปนเขา ไมเหมือนศาสนาพระเจาสรางโลก สรางโลก
สรางสัตวแลวเขาไปยึดถือ สัตวหรือคนในโลกไมนับถือเคารพกราบไหวก็แชงใหเปนบาป ถา
เคารพนับถือก็ชวยใหพรอยูเย็นเปนสุข ตายแลวไปเกิดชั้นสวรรค อยางนี้ไมพนจากทุกขไปไดเลย 



ตอบปญหาธรรมหลังจากแสดงธรรมเทศนา 

ทานอาจารย วันนี้เปนวันสุดทาย อาจนานจึงจะไดพบกันอีก หากใครมีขอของใจอะไรก็ถามเสียเมื่อ
มีโอกาส 

๓.ผูถาม หลกัของคนจีนที่สอนสมัยโบราณ มีธาตุอยู ๕ ธาตุคือ ธาตุไม น้ํา ดิน ไฟ โลหะ ธาตุลมไม
มี แลวอยากทราบวาถาเปรียบกับธาตุสี่ มันเขากันไดอยางไร เมื่อมีธาตุโลหะกับธาตุไม 

ทานอาจารย ของแข็งทั้งหมดไมวาโลหะหรือไมเรียกวาธาตุดินทั้งนั้น ของที่แข็งที่หยิบถูกและที่จับ
ไดเรียกวาธาตุดินทั้งหมด อาการที่อบอุนอยูในน้ําในดินอยูในตัวคนเรา เรียกวาธาตุไฟทั้งนั้น ธาตุ
ลมคือสิ่งที่ปนปวนพัดอยูภายใน แมแตตนไมก็มีธาตุลม 

๓.ผูถาม ที่ทานอาจารยอธิบายเรื่องธาตุสี่ คนหนุม ๆ สมัยนี้ที่เขาเรียนวิทยาศาสตร เขาไมเชื่อใครจะ
สอนถึงเรื่องธาตุสี่ เพราะเขามีหลักวิทยาศาสตรอยูแลว แลวนักดาราศาสตรเขาบัญญัติทฤษฎีของ
เขาวาถึงเรื่องปรมาณู ธาตุประกอบดวยปรมาณูสวนละเอียดที่สุด แลวปรมาณูตาง ๆ มนัเกิดจาก
ปรมาณูใหม สมัยกอนมีดาวที่ใหญที่สุด ธาตุทั้งหลายในจักรวาลของเรามันเกิดมาจากดาวดวงนี้ 
เปนดาวกอนใหญกอนเดียว มันระเบิดออก เมื่อระเบิดออกก็แตกสลายไปเปนจักวาล จึงมีดาวตางๆ 
มีโลกตางๆ พวกที่เขารูหลักวิทยาศาสตรถาใครจะพูดถึงเรื่องธาตุสี่เขาจะไมเชื่อ เขาจะวาโลกมาจาก
กอนธาตุกอนหนึ่งที่มันระเบิดออกมาเปนดาวตางๆ เปนโลกตางๆ 

ทานอาจารย นักวิทยาศาสตรที่เขาบัญญัติสูตรตางๆ ขึ้นมานั้น ไมถึงรอยปมานี่เอง พระพุทธเจาไมมี
เครื่องพิสูจนแตรูไดดวยจิตเปนสมาธิซึ่งปรากฎขึ้นมาใหเห็นชัด วาในโลกนี้ทั้งหมดเกิดขึ้นจากธาตุ 
แมแตความรูอันนั้นก็เรียกวามโนวิญญาณธาตุ นักวิทยาศาสตรเพียงแตอนุมานคิดนึกเอา เขาบัญญัติ
วา ธาตุประกอบดวยปรมาณูสวนละเอียดที่สุด แลวปรมาณูตางๆ มันก็เกิดจากปรมาณูใหญ ฯลฯ 
ปรมาณูนั้นเขาก็เรียกวาธาตุเหมือนกัน แตไฉนเขาไมเชื่อวามีธาตุ พระพุทธเจาทานเรียก มโน
วิญญาณธาตุ ซึ่งความรูอันนั้นจะใชวิชาสมัยใหมพิสูจนอยางไรๆ ก็มองไมเห็นเด็ดขาด 

๓.ผูถาม สิ่งที่เปนความรูตางๆ มันมีอยูแลวในโลก และปจจุบันนี้นักวิทยาศาสตรกําลังเพลินอยูกับ
การคนควา แตวาสิ่งที่ตองรูก็มีอยู สิ่งที่ควรรูก็มีอยู เดี๋ยวนี้ยังไมทราบหมดทุกสิ่งทุกอยางจึงตอง
อนุมานเอา คือวาความรูมันมีอยูแตเรายังไมเขาใจและยังไมเขาถึงความรูนั้น 



ทานอาจารย  สิ่งที่เปนความรูตางๆ ( คือปญญา ) มนัก็มีอยูแลวในโลก แตนักวิทยาศาสตรเอาความรู
นั้น ( คือจินตมยปญญา ) ไปเพลินคิดคนจนลืมตัวจึงไมสามารถเขาใจตามขอเท็จจริงไดเพราะใจมัน
ไมสงบ สิ่งที่คิดคนมันก็ไมสงบ จงคิดคนไปเถิดกี่ชั่วชีวิตของคนก็ตาม ของเกาในโลกนี้ ก็คือสิ่งที่
นักวิทยาศาสตรจะตองคิดคนไมมีที่สุด แถมของใหมก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ พระทัยของ
พระพุทธเจาทานสงบนิ่งแลว ทุกสิ่งทุกอยางก็สงบไปเอง สิ่งที่ตองรูก็มีอยูสิ่งที่ควรรูก็มีอยู แตก็รู
ไมไดเพราะใจไมสงบอยางเดียว 

๓.ผูถาม ไมเขาใจที่พระพุทธศาสนาสอนถึงเรื่องนิพพาน พุทธศาสนาไมถือพระเจา ผมนับถือ
ศาสนาฮินดู มีพระเจา กอนที่จะมีอะไรเกิดขึ้นมาในโลกตองมีพระเจา ผมเขาใจถึงเรื่องกรรม เรื่อง
เวียนวายตายเกิด ศาสนาฮินดูเขาก็สอนเหมือนกัน ถาไมเขาใจเรื่องนี้ก็จะไมทราบถึงเหตุผลทําไม
คนจึงตางกัน คือเกิดตางกัน มีทรัพยตางกัน มีศาสนาตางกันก็ขึ้นอยูกับธรรม อันนี้ผมเขาใจดี 
เพราะวาเรามีกรรม จิตของเราวกเวียนเกิดตายๆ เวลาเขาถึงนิพพานจิตมันหายไปไหน ถาพูดถึงเรื่อง
นิพพานไมมีพระเจาแลวจิตมันหายไปไหน ถาเรายกหลักพระเจาขึ้นมา กอนที่จะมีโลกหรือมีอะไร
ขึ้นมาจะตองมีพระเจา แลวทุกสิ่งทุกอยางก็มาจากพระเจา ทั่วจักรวาลมีพระเจาอยูเปนพลังเสมอ 
เมื่อเราวนเวียนเกิดตายๆ เมื่อเราสําเร็จเราเขาถึงพระเจา เราจะอยูรวมกับพระเจา เราจะสามัคคีอยูกับ
พระเจา ถาพูดอยางนี้พอจะเขาใจได จิตมันมีอยูมันไปอยูกับพระเจา มันไมไดหายไปไหน ถาพูดถึง
เรื่องนิพพานจิตมันหายไปไหน 

ทานอาจารย เมื่อยังถือศาสนาพระเจาอยูก็ยากที่จะรูเรื่องพระนิพพาน เพราะพระนิพพานทานสอน
ไมใหยึดถืออะไรทั้งปวงหมด ที่บอกเชื่อวากรรมม ีคนมีกรรมจงึเวียนวายตายเกิด และกรรมยอม
ตกแตงใหคนมีคนรวยไมเหมือนกันนั้น ไมจริง ถาเชื่อวากรรมดีกรรมชั่วยอมตกแตงใหคนมีคนจน
ไมเหมือนกันแลว คุณคงไมเชื่อพระเจาวาจะมาอํานวยดี ชั่ว ทกุข สุข ใหคุณ เพราะศาสนาพระเจา
นั่นใครจะทําอะไรทั้งหมดตองขึ้นอยูที่พระเจาทั้งนั้น แมแตสําเร็จ (ไมทราบวาสําเร็จอะไร) แลวก็
ไปอยูกับพระเจา ศาสนาพระเจาจึงไมมีนิพพาน สวนศาสนาพุทธตองกลาวถึง เหตุปจจัยอันเปนเหตุ
ใหมีใจและไมมีใจ เมื่อรูเหตุผลของสิ่งทั้งหมดเหลานี้แลว แตยังมีอายตนะผัสสะ (คือไมตาย) ก็ตอง
ใชมันไป แตไมไดเขาไปยึด เมื่อเหตุปจจัยดับแลว (คืออายตนะผัสสะไมมี) จิตก็ไมทราบวาจะไปใช
อะไร จะวาดับก็เปน สูญญตะทิฏฐิ วาไมดับก็เปน สัตตะทิฏฐิ ทั้งสองนี้พุทธศาสนาถือวาผิดหมด 

๓.ผูถาม เมื่อเราสําเร็จเปนพระอรหันตแลว เราก็เขาถึงสุขในชีวิตของเรา คือไมมีอะไรทั้งสิ้นใช
หรือเปลา 



ทานอาจารย มันก็ใชละซ ีเราพูดเอาตามมติของเราเพราะเรายังไมถึงพระอรหันต แตทานผูถึงแลว 
ความสุขในชีวิตของทานอาจเปนไปอีกรูปหนึ่ง เพราะความรูนั้นเปนปจจัตตัง 

๓.ผูถาม เวลาจะเขาถึงพระเจารางกายของเราตองตายกอน แลวจิตมันไปรวมอยูกับพระเจาที่เปน
นิรันดร ตามหลักของฮินดูคิดวาคงจะเปนอยางนั้น แตในทางหลักพุทธศาสนา เมื่อเราเขาถึง
นิพพานเราก็ยังมีชีวิตได กายของเราไมตองดับไปก็ได ยังมีกายอยูก็ไดใชไหมครับ 

ทานอาจารย ตายแลวจะเขาถึงพระเจาหรือไมเราก็ทราบไมได สวนหลักพุทธศาสนาเขาถึงพระ
นิพพานแตยังมีชีวิตอยูนี่แหละ เมื่อตายแลวก็ยิ่งประจักษชัดขึ้น และไมไปอยูกับพระเจา เพราะพระ
นิพพานไมมีสถานอยูและไมมีที่เกิด 

๓.ผูถาม เรื่องยึดหรือไมยึดยังเปนเรื่องสงสัยอยู ถึงแมไมอยากจะไปยึดอะไรมันก็ยังไปยึดอยูดี 
อยางพุทธศาสนามีจุดมุงหมายที่จะเขาถึงนิพพาน ในเมื่อเราอยากไดนิพพาน มันก็เลยกลายเปนเรื่อง
ยึด ไมใชวาเปนเรื่องปลอยวาง มีปญหาสงสัยอยางหนึ่ง นี่ขอหนึ่ง อีกขอหนึ่งคือวา อยางพวกพระ
เขามาบวชในพระพุทธศาสนา ทานจะไมยึดในเรื่องนี้หรือวาอยางไร 

ทานอาจารย  แนนอน การดําเนินตามมรรควิธีตองมีการยึดเปนธรรมดา ไมยดึก็ไมทราบวาจะเอา
อะไรมาดําเนิน แตการยึดนั้นทั้งๆ ที่เห็นโทษของมันอยูแตก็ยังอดยึดไมได แตเมื่อถึงผลอันสูงสุด
แลวยอมละไปเอง พุทธศาสนาสอนใหเห็นโทษในการเขาไปยึดอยางนี้จนกวาจะเห็นชัดดวยตนเอง
มันจะปลอยวาง อุปมาเหมือนกับคางคาวตัวหนึ่งหากินลูกมะเดื่อในเวลากลางคืน ไปพบตนมะเดื่อ
เขา ตนมะเดื่อมีหากิ่ง คางคาวก็ไตไปตามกิ่งที่ ๑ ไปจนตลอดปลายก็ไมเห็นมีผลสักลูกเดยีว ยัง
สงสัยกิ่งที่ ๒ ก็ไตตามไปจนตลอดปลาย ก็ไมมีสักลูกเดียว จึงไตกิ่งที่ ๓ ก็เชนนั้นอีกเหมือนกัน จึง
มาไตกิ่งที่ ๔ ดูก็ไมพบอีกเหมือนกัน เอเห็นจะไมมีลูกเสียแลวกระมัง แตยังไมสิ้นสงสัยจึงไดไต
ตามกิ่งที่ ๕ ลองดู เมื่อไตไป ๆ จนถึงปลายแลว ก็ไมมีลูกอีกเหมือนเดิม คางคาวตัวนั้นจึงหมดสงสยั
ในตนมะเดื่อนั้น แลวก็บนิหนีไป  
        ฉันใด ผูปฎิบัติเมื่อไมเห็นโทษหรือเห็นโทษในขันธหา แตยังละไมไดก็ตองยึดไปกอน ตอเมื่อ
เห็นโทษดวยใจของตนเองจนเปนที่ชัดแจงแลววา ขันธหาหาประโยชนไมได ไมมีสาระแลวจึง
ปลอยวางดวยตนเอง ก็ฉันนั้นเหมือนกัน 

๓.ผูถาม พยายามอานตําราเกี่ยวกับเรื่องภาวนา แลวหัดภาวนาจนเขาถึงความสงบคือเอกัคตารมณ 
แลวใจก็วางไปหมดไมไปยึดอะไร แลวก็ไมคิดอยากจะมีอยากจะไดสิ่งนั้นสิ่งนี้วาง สบาย ใจมัน



เยือกเย็น ไมไปยึด เวลานั่งทําสมาธิหนึ่งชั่วโมงไมเขาไปยึดอะไรทั้งสิ้น อยากทราบวาเวลาเขาถึง
เอกัคตาจิตมันใกลเคียงกับพระนิพพานขนาดไหน 

ทานอาจารย เอกัคตารมณคืออารมณอันเดียว นั้นแหละใกลพระนิพพาน อารมณมากๆ ยิง่หางไกล
ออกไปจากพระนิพพาน ถาหมดอารมณแมแตอันเดียวก็ไมมี มันจะมีความสุขขนาดไหนตองรูดวย
ตนเอง 

๓.ผูถาม สามารถสํารวมวาจาและสํารวมกายได แตใจยากที่จะสํารวมได บางทีมันมีความคิดอะไร
เกิดขึ้นอยางอัตโนมัติ 

ทานอาจารย  เปนธรรมดา ใจเปนของไมมีตัวมันสํารวมไดยาก แตถึงอยางไรเราสํารวมใจไมได 
สํารวมกายวาจายิ่งยาก เพราะใจเปนคนบัญชาการเปนคนสั่งงาน กายกับวาจาสํารวมไดยากที่สุด 
สํารวมใจไดแลวงายที่สุด แตถึงอยางไรเราตองสํารวมของหยาบๆ เสียกอน คือกายกับวาจา ดีกวา
จะไมสํารวม 

๓.ผูถาม ปจจุบันนี้นักวิทยาศาสตรไดทดลองแลววา กายกับใจสามารถแยกออกจากกันได อยากจะ
ทราบวาทานอาจารยจะเชื่อเรื่องนี้หรือเปลา 

ทานอาจารย เชื่อ ๑๐๐ เปอรเซ็นตเลย วิทยาศาสตรตามหลังพุทธศาสนา พระพุทธเจาตรัสไวตั้งสอง
พันกวาปมาแลววา กายสามารถแยกออกจากจิตได เมื่อยังมีชีวิตอยู เชนคิดนึกหรือเศราโศกเสียใจ 
ไมตองไปรายงานกายกอนก็ทําตามลําพังตนเองได ตายแลวก็แยกออกจากกายไปเลยตามลําพัง
ตนเองไมตองไปร่ําลากาย 

 


