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สนทนาธรรม  

 
๑.ผูถาม สามารถนั่งจนถึงความสงบแลว หลังจากจิตถอนออกมาแลวคิดวานั่งอีกสักพักหนึ่งคงจะดี 
แตพอครูหนึ่งรูสึกเหนื่อยและชักจะขี้เกียจ จึงบอกกับตัวเองวานั่งแคนี้ก็พอแลว 

ทานอาจารย สภาพของคนเรามันชักใหประมาทอยูอยางนี้ร่ําไป ไดอะไรนิดๆ หนอยๆ ก็เห็นวา
พอแลว แลวก็ไมยักทําอีก แทที่จริงคือความประมาทนั่นเอง ถาผูรูจริงเห็นจริงแลว คําวาพอแลวจะ
ไมมีเลย มีแตจะเอิบอิ่มไปดวยปติเทานั้น  

๑.ผูถาม ถาจะนั่งภาวนาตอไป ก็จะสามารถใหสภาพนั้นกลับคืนมาได  

ทานอาจารย นี่ก็เชนเดียวกัน ถาจะนั่งภาวนาตอไปก็สามารถใหสภาพนั้นกลับคืนมาได แทจริงไม
สามารถทําได หรือหากทําไดก็ไมใชสภาพนั้นเสียแลว เปนแตจะ จะ แตยังไมลงมือทํา  

๑.ผูถาม ทานอาจารยคงทราบดีอยูแลวเกี่ยวกับตัวของผม ผมนั่งสมาธิไดแตไมสม่ําเสมอ คิดวาคงมี
อะไรขาดตกบกพรองบางอยางในนิสัยของผม จึงถามแมชีชวน แมชีชวนก็ไมตอบ เลยถามคุณเพ็ง 
คุณเพ็งก็ไมตอบ วันหนึ่งแมชีชวนไปที่ออฟฟซของผมแลวบอกวาจะสรางวัดที่สิงคโปร สรางดวย
แรงศรัทธาและกําลังใจจริงๆ ทีแรกไมเขาใจคําพูดนั้น ทีหลังนึกขึ้นมาไดวา โอ คงจะเปนศรัทธาที่
ขาดไปนี่เอง เอะ ทําไมจึงขาดไป เมื่อเราเปนนักวิทยาศาสตรเชื่ออะไรก็ดวยเหตุผล เดี๋ยวนี้เราถือ
พุทธศาสนาหัดภาวนาแลวมีศรัทธาเต็มที่ ตอมาไดมีโอกาสไดไปภาคอีสานแหงประเทศไทย ไดฟง
เทศนทานอาจารยในงานศพทานอาจารยฝน เกิดศรทัธาเต็ม ๑๐๐ เปอรเซ็นต เมื่อกอนมีเพียง ๙๕ 
เปอรเซ็นต ในขณะที่ทานอาจารยขึ้นเทศน และก็เขาใจวาทานอาจารยรูเรื่องของผมดีดวย 
          เดี๋ยวนี้เวลากําหนดภาวนาพิจารณากายอยู ใจมักคิดถึงเรื่องการสรางวัด แลคิดถึงเรื่องของ



ทานอาจารย แตถึงอยางนั้นใจก็ยังสงบอยู แตถาคิดถึงเรื่องอื่นใจฟุงไปเลย ในที่สุดผมก็กําหนดเอา
กลางตา แลสามารถเขาถึงอัปนาแตไมนานก็ออกมา ภายหลังกลับจากภาคอีสานของประเทศไทยมา
ที่สิงคโปรแลว การงานบางสิ่งบางอยางที่จําเปนมันชักไมเอาเรื่อง เชนหนังสือที่เกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร แมแตหนังสือพิมพก็ไมอยากอาน ถาอานแลวรูสึกไมสบายใจ แตกอนชอบฟงขาว
เรื่องราวตางๆ เวลาภาวนารูสึกมีรากฐานมั่นคงกวาแตกอนมาก แตถึงขนาดนั้นก็ตามมันคิดถึงการ
สรางวัดและคิดถึงจะหายามาใหทานอาจารยฉันและเรื่องอื่นของทานอาจารยอยู  
         ผมแปลกใจมาก แตกอนรากฐานของการภาวนาไมมั่นคง ภาวนาจิตเขาถึงอัปนาไดนานๆ แต
เดี๋ยวนี้รากฐานของการภาวนามั่นคงกวาแตกอน แตทําไมเวลาภาวนาจิตจึงเขาถึงอัปนาไมนาน 
อยากเรียนถามทานอาจารยวา บางครั้งเมื่อคิดถึงเรื่องการสรางวัดหรือคิดถึงเรื่องทานอาจารยจิตมัน
ฟุงซานมาก ควรจะปลอยวางเสียหรือควรจะใหมันคิดตอไป 

  

ทานอาจารย มันเปนเรื่องการทดสอบของการภาวนา นักภาวนาทั้งหลายเมื่อมีความสงบมากเทาไร
ก็จะมีการฟุงมากเทานั้น เพราะจิตของเรายังไมคงที่ จึงควรใชอุบายใหมากๆ คือคิดถึงเรื่องนั้น ๆ จน
จิตสงบลงใหได เชนเรื่องการสรางวัดทําใหไดประโยชนอยางนั้นๆ มีคุณอยางนั้นๆ ทําแลวจะมีอายุ
อยูนานอยางนั้นๆ เมื่อหมดอายุของวัดหรือตัวเราผูสรางวัดแลว สิ่งเหลานั้นจะตองสลายไปตาม
สภาพของมันไมมีอะไรเหลือสักอยางเดียว เมื่อเราพิจารณาอยางนี้จิตก็ปลอยวางแลวรวมเขามาเปน
อันหนึ่ง การภาวนา คือการตอสู ถาตอสูถูกวิธีทางจิตก็จะรวมลเปนหนึ่งได ถาไมถูกวิถีทางก็ฟุงไป
กันใหญ จึงไมควรทิ้ง แตพิจารณาใหถูกตามหลักกรรมฐาน ถาหากพิจารณาไมไดก็ควรทิ้งเสีย เราก็
จะตองตาย ตายแลวเอาอะไรไปไมไดทั้งนั้น เวนเสียแตบุญแลบาปเทานั้น ซึ่งจะติดตัวเราไปเกิดใน
ภพนั้นๆ การทําจิตใหรวมลงเปนอันหนึ่งนี้แหละคือการรวบรวมเอาบุญกุศลไวสําหรับติดตัวเราไป
เกิดในภพขางหนา 

๑.ผูถาม เดี๋ยวนี้ผมกําหนดพิจารณาไปตามสวนตางๆ ของกายจนบางครั้งมีความรูสึกการเตนของ
ชีพจร บางครั้งมีความรูสึกวามีคนมานวดเสนทั่วๆ ไปในรางกาย เวลาเปนเชนนี้รูวากําลังเขาถึง
สภาพของอัปนา เมื่อเขาถึงสภาพของอัปนาจะเปนสักครูเดียว 

ทานอาจารย สภาพของอัปนาถาเราไปรูเทาเสียกอน ความรูเทามันมักจะไมเขาสนิท ถาเราปลอยลง
ทีเดียวลงไปอยางอัตโนมัติอัปนาสนิทดี เรื่องของอัปนาไมใชเรื่องตองใช เปนเรื่องของการพัก



ตางหาก แทที่จริงเราพิจารณาอะไรตางๆ ถอนออกมาจากอัปนาแลวใชความคิดพิจารณาดวยเหตุผล
อะไรตางๆ มันถอนออกมาเรียกวาอยูในชั้นอุปจาระ พิจารณาอะไรมันจึงคอยชัดใหรูจักระวังใช ใช
มันเลอะเทอะไปหมดเลยทิ้งอัปนาเขาไมถึง สวนการพิจารณาก็ไมไดผล 

๑.ผูถาม เวลาอยูที่วัดหินหมากเปง เวลาเขาถึงอัปนาก็อยูไดนาน ชอบใจยินดีที่จะอยูในสภาพนั้น แต
เดี๋ยวนี้มันคลายๆ กับรูสึกตัวเวลาจะเขา มันตื่นเตน แตเขาไดสักประเดี๋ยวมันก็ออกมา แตกอนใชวิธี
พิจารณาคือถอนผมออก แตมันเจ็บ เดี๋ยวนี้ใชวิธีโกน ผมออก แลวเอาผมขนไวในกลอง แลวเอา
หนังออก แลวแลเนื้อเอ็นเสนเอาไวในกลองแลวเอากระดูกไวอีกกลองหนึ่ง สําหรับหนังกับเสนเอ็น
เปนกลองที่จะตองสลายไปกอน สวนกลองที่เปนผมกับกระดูกสองกลองนี้อยูนานกวา เวลา
พิจารณาสิ่งเหลานี้นึกถึงอนิจจัง ทุกขัง อนัตตานี้ยังขัดๆ อยู ก็พอดีเมื่อคืนนี้ทานอาจารยแกไขตอก็
รูสึกเขาใจดีแลว หลังจากนั้นก็แผเมตตาใหกับครอบครัวของผม แตที่ทานอาจารยวาการพิจารณา
อยางนี้มันมากมายหลายอยาง มันตองกลับมาที่เดิมที่เคยทํามาแลว คือพิจารณาอาการของกาย เมื่อ
อาการไหนชัดก็เพงจองอาการนั้น จนเขาถึงอัปนา ทําอยางนี้เรื่อยไป หรืออยางไหนดีกวา 

ทานอาจารย  อยางนี้ดีกวา คือมีเรื่องคิดพิจารณาแยกแยะในสวนนั้นเปนอยางนั้นในสวนนี้เปนอยาง
นี้ ใหเห็นอยางที่พิจารณา ดีแลวแหละถูกแลว นี่เปนเครื่องอยู เมื่อเห็นอยางนั้นแลวผูที่ติดอยูก็เลย
สนุกกับเรื่องนั้น เลยไมพนจากนั้น ที่เรียกวารูปฌานคืออยางนี้เอง คือเอารูปมาเปนอารมณ รูปฌาน
นี้ถาพิจารณาเปนคือเห็นเปนไตรลักษณ เปนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา มันเลยกลายเปนปญญาวิปสนา
ไป มันไมใชฌานเสียแลว นี่แหละฌานมันกลับเปนวิปสนาไป มันเปนอยางนี้แหละ ทานบอกวา 
วิหารธรรมเปนเครื่องอยูของนักภาวนา มีเครื่องเลนเครื่องอยูอยาใหสงออกไปภายนอก ใชไมได รูป
ฌานเขาวิปสนาไดงาย อรูปฌานเขาวิปสนาไดยาก คือรูปฌานพิจารณาไตรลักษณมันไดงาย ถา
เขาถึงอรูปฌานพิจารณาไตรลักษณไดยาก 

๑.ผูถาม วันนี้ผมขับรถเวลาจะแซงรถบัสเกือบจะชน เมื่อกอนอาจจะเดือดรอนวุนวายใจ แตเดี๋ยวนี้
กลับสงสารคนขับรถบัส ตั้งแตหัดภาวนามันกลับกลายเปนอยางนี้ครับ  

ทานอาจารย  ก็นั่นละซี มันไดประโยชนอยางนี้ เปนประโยชนทั้งทางนอกทางในเปนประโยชนทัง้
ตัวเราและคนอื่นดวย มันเปนประโยชนมากการภาวนานี่ สามารถลดความโกรธ ความโลภ ความ
หลงลงได รูจักใหอภัยซึ่งกันและกันได ไมเอาทิฏฐิมานะเขาไปขมขู 



๑.ผูถาม รูสึกวามีความกาวหนาในการภาวนา แตไมทราบวามันจะหลอกลวงตนเองหรือเปลา 
เดี๋ยวนี้พิจารณาอาการสามสิบสองตามที่ทานอาจารยบอกให ขณะที่ทานอาจารยอยูที่นี่ก็พอจะเห็น
อาการสามสิบสองได ถาทานอาจารยกลับวัดหินหมากเปง พอจะพิจารณาผมและขนได แตพอถึง
เล็บ พิจารณาอยางไรก็ไมตก เลยปรากฏเปนภาพมีดตัดเล็บ แตกดอยางไรก็ไมขาด ผลที่สุดก็โกรธ
มีดตัดเล็บก็เลยเอากรรไกรมาตัด ตัดเทาไรก็ไมขาด เลยเห็นวาเหตุที่มันไมขาดเพราะเราไปยึด 
เพราะความยึดมั่นทําใหเราตัดไมขาด เวลาพิจารณากายก็พอเห็นวาเปนอนิจจังได ทุกขังได แตยัง
ขัดๆ อยูเปนเรื่องอนัตตา เมื่อกอนไมเคยคิดถึงเรื่องความตายของตน แตพออาเค็งคูพาไปที่ผาศพ 
และเห็นคนตายเห็นศพมาก แลวอาเค็งคูบอกวาคนนั้นเขาตายเพราะเหตุนั้น คนนี้เขาตายเพราะเหตุ
นี้ เมื่อเวลาเห็นในตอนนั้นมันเกิดชัดขึ้นมาในใจวา คนเราเกิดมาทุกนาทีทุกวินาทีมันใกลความตาย
อยางนี้เอง ตอนนั้นการพิจารณาในกายมันก็ชัดขึ้น เมื่อกอนเวลาพิจารณากําหนดที่อก ถาอยู
ธรรมดา ๆ เห็นวาอกเปนสิ่งที่สวยงาม แตเวลาพิจารณาก็เห็นวาเปนของสกปรกเปนของปฏิกูล เมื่อ
ไปที่โรงพยยาบาลเวลาเห็นผาตัดอกก็เห็นเปนของสกปรกเปนของปฏิกูลจริง อยากทราบวาการ
พิจารณาของดิฉันมันกาวหนาหรืออยางไร 

ทานอาจารย  การกาวหนาหรือถอยหลงัมันตองรูดวยตนเองซิ คนอื่นจะไปรูใหไมไดดอก การ
พิจารณาถาหนีจากกายแลวเปนผิดทั้งนั้น กายนี้เปนที่ตั้งของอุปาทาน ละก็ละตรงนี้ ถือก็ถือตรงนี้ 
พิจารณากายนี้สวนใดสวนหนึ่งเห็นชัดลงถึง อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา แลวจิตมันรวมลงเปนหนึ่งนั้น
แหละถูกหนทาง พิจารณาผม ขน มันชัดก็ใหพิจารณาอยูอยางนั้นกอน นี่ไปพิจารณาเล็บมันไมชัด
เลยไปโกรธเอากรรไกรมาตัดก็ไมขาด มันจะขาดอะไรเราไปแตงเอาไมใชเห็นชัดแจงดวยความ
สงบนี้ เห็นศพภายนอกก็ตามหากมีจิตเปนสมาธิอยูแลวมันชัดดวยใจของตนเอง อยาไปแตงใหมัน
เปนอนิจจังทุกขัง อนัตตา ถาจิตไมสงบแลวแตงวาดภาพเอาสักเทาไรมันก็ไมเปน ถาจิตสงบแลวไม
ตองแตงมันหากเปนเองของมัน 

๑.ผูถาม ไมหนีจากหลักความสงบ เวลาพิจารณานานๆ เขาก็เลยคลายจากการพิจารณา แตก็
ดําเนินการพิจารณาอยูอยางนั้น นานหนักเขามีความรูสึกวาใจไดเปลี่ยนไปอีกลําดับหนึ่ง เดี๋ยวนี้จับ
จิตพิจารณาจิต และก็เห็นจิตแปรสภาพอยูตลอดเวลา ก็เลยเปนอนิจจัง ที่มันเปนอนิจจังเพราะมันไม
อยูคงที่ ก็เลยเปนทุกขัง และเพราะเหตุที่เราบังคับไมไดมันก็เลยกลายเปนอนัตตา การพิจารณาจิต
เปนอยางนี้ พิจารณาอยูเรื่อยไป แตหากวาจะกลับมาพิจารณากายไมได อยากจะทราบวาจะกลับมา
พิจารณากายไดอีกไหม ถาพิจารณาอะไรมันคอย ๆ ดําเนินไป ก็เกิดความยินดีพอใจในการพิจารณา
นั้น ถาหากมีอะไรขัดๆ ภายในก็มักจะไมพอใจเกิดความโกรธ ถาหากมันดําเนินไปเรื่อย ๆ ก็เกิด



ความพอใจ และเปนเพราะเหตุใดเมื่อจิตใจไดเปลี่ยนระดับไปจึงไมอยากพิจารณากาย หรือจะเกิด
จากความเบื่อหนายในกายที่มันไมเกิดความอัศจรรยหรืออยางไร 

ทานอาจารย มันอยางนี้แหละการพิจารณากายมันไมชัด ที่วาใจไดเปลี่ยนไปอีกลําดับหนึ่งนั้น คือ
จิตเสื่อมจากการพิจารณากาย การเห็นจิตเปนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตานั้นดีแลว ความจริงก็ตองเปน
อยางนั้น แตอยาไปทิ้งกายเพราะกายนี้เปนที่ตั้งของอุปาทาน ถาทิ้งกายนี้เสียแลวพิจารณาวิปสนาจะ
ไมชัด เพราะวิปสนาตองมีรูปเปนหลักจึงจะเปนวิปสนาได เมื่อมันเสื่อมพิจารณาไมไดแลวควร
ตั้งใจพิจารณาใหม อยาไปเอาสัญญาเดิมวาเราเคยพิจารณามาแลว ใหตั้งใจลงในปจจุบันเห็นเปน
ปจจุบันเดี๋ยวนี้ ก็จะกลับคืนมาเห็นชัดตามเดิม ถาเห็นชัดแลวจะเพลิดเพลินอิ่มเอิบอยูดวยการ
พิจารณานั้นตอไป 

๑.ผูถาม ทีแรกพิจารณาอาการสามสิบสองไมชัดก็เลยเอาพุทโธ เพราะเวลาพิจารณาใจมันฟุงไปนี่
ไปโนน เพราะฉะนั้นเลยเอาสมองมาพิจารณา ตามความเห็นของผมสมองกับใจมันเปนอันเดียวกัน 
ดูวาสมองมันมีรูปลักษณะอยางไร มีเสนเลือดอะไรตออะไร ผมเพงพิจารณาอยูอยางนั้นครับ 

ทานอาจารย  ดีแลว เพงอยูอยางนั้นละ มันอยูจุดเดียวเปนใชไดทั้งนั้น อยาไปเอาหลายอยาง 

วันที่ ๒๒ มนีาคม ๒๕๒๐ เวลาค่ํา 

สนทนาธรรม  

 
๒.ผูถาม ผมถือลัทธิฮินดคูรับ เคยหัดทําภาวนาแบบฮินดู โดยเพงพระเจาองคหนึ่ง แตวาหัดนาน 
บางทีก็นั่งหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมง พยายามระลึกถึงพระเจา แตวาในลัทธิของผมสอนวาเวลาหัด
ภาวนาเราตองอดอาหารบางชนิด เพราะบางชนิดมันแสลงกับกายทําใหภาวนาไมดีผมเปนคนงาน 
ตองทํางาน อดอาหารอยางนั้นไมได เลยคิดวาการหัดนี้คงไมใหผล เลยหัดอยูเพียงประมาณสาม
เดือน 

ทานอาจารย  ถือศาสนาฮินดูหรืออะไรก็ตาม ถาฝกหัดจิตใหเขาถึงเอกัคตารมณเปนอันถึงพระเจา
เหมือนกัน ฮินดูถือพระเจาหลายองค เชนพระนารายณ พระอิศวร พระอุมา พระพรหม เปนตน 
บรรดาพระเจาทั้งหลายเหลานั้นเปนของไมมีตัวตน แตใหระลึกถึงจนจิตแนวแน เปนเอกัคตารมณ 
พุทธศาสนาก็ใหระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจาจนจิตแนวแนเปนเอกัคตารมณเชนเดียวกัน มัน



ผิดแปลกกันที่ความระลึกถึง ศาสนาพระเจาใหระลึกถึงตัวพระเจา ศาสนาพุทธใหระลึกถึงคุณงาม
ความดีของพระพุทธเจา ทั้งที่พระองคยังทรงพระชนมอยูและดับขันธนิพพานไปแลว ถาใจยังไม
แนวแนเปนเอกกัคตารมณก็ยังไมถึงพระเจาที่แทจริง คําวา พุทธ ในพุทธศาสนามิไดหมายเอาตัว
บุคคล แตหมายเอาคุณธรรม ๑๐ ประการ ( คือ บารมี ๑๐ ประการ ) ผูใดบําเพ็ญเต็มแลวยอมได
สําเร็จเปนพุทธ เมื่อคุณธรรมนั้นปรากฏขึ้นแกบุคคลใดแลว บุคคลนั้นยอมจะไดรับความกราบไหว
เคารพนับถือไปดวย 

๒.ผูถาม พ่ึงหัดทําไมสามารถนั่งไดถึงสองสามชั่วโมง 

ทานอาจารย  ไดสองสามชั่วโมงก็เพราะใจมันรวมไดละซี ใจสงบไดจึงคอยอยูได ใจไมสงบมันอยู
ไมไดหรอก มันเปนสมาธิใจมันรวมเปนหนึ่งแลว แตไมรู การศึกษาก็ไมเพียงพอที่จะรูจักมันถูก
หรือผิด จิตที่เปนหนึ่งนั้นผูสอนก็ไมทราบวามันเขาถึงเอกัคตาจิต เอกัคตารมณอันหนึ่งแลวเลยไมรู
วาจะเอาอะไรมาเปนหลัก ถาหากจับหลักอันนั้นไดดําเนินตอไปมันก็ดี ใหปฏิบัติอยางนั้นแหละ ถูก
หนทางแลว นั่นแหละพระเจาจะมาชวย คือเวลาทําไปไดรับความสงบสุข นั่นแหละคือพระเจามา
ชวยใหพนทุกข เรื่องอาหารหรือเรื่องกรรมกรตางๆ นั่นทําไปเถิดไมเปนไรหรอกพระเจามาถึงแลว
ไมรูจักตัวพระเจา บางทีพระเจาอาจจะมาปรากฎตัวใหเห็น แตเวลานี้พระเจายังไมปรากฎกอน
หรอก เพียงแตชวยใหไดรับความสงบสุข 

๒.ผูถาม อยากจะถามเกี่ยวกับเรื่องนั่งสมาธิ แลวอยากทราบวาอยางไหนดีกวากัน คือวาเวลาเราจะ
นั่งสมาธิ แตวาวันหนึ่งนั่งไมกี่ครั้งและก็นั่งไมเปนประจํา อีกอยางหนึ่งเรานั่งแตไมนาน แตวาเปน
ประจํา อยางไหนจะดีกวากัน 

ทานอาจารย ควรที่จะใหเปนกิจวัตร คือเราจะทําในเวลาใดเมื่อถึงกําหนดแลวเราควรทํา นาน
หรือไมนานไมเปนปญหา ขอใหเปนกิจวัตร วัตร คือการทําใหสม่ําเสมอเปนการดีมาก สวนที่จะได
นานหรือไมนานนั้นเอาไวอีกสวนหนึ่ง ถาหากจิตมันสงบดีมันนานไปเองหรอก ถาจิตไมสงบมันก็
ไมนาน 

๓.ผูถาม ผลที่เราจะไดรับจากการภาวนา เราจะตองนั่งไดนานสักเทาใด ผลที่จะไดรับมันเกี่ยวกับ
เวลาการนั่งภาวนาหรือเปลา 



ทานอาจารย มันอยูที่อุบายของผูที่จะนั่งภาวนา ผูที่นั่งภาวนานั้นเบื้องตนเราปรารภอารมณอันใด
เปนเหตุเบื้องตน ถาหากมันถูกตองหรือเหมาะกับอารมณของเรา มันก็เขาไดงายสบาย เขาสมาธิได
เร็วและอยูไดนาน ถาหากไมเหมาะสมไมถูกตองตามอารมณของตน มันก็ยากอยูหนอย แตเวลา
เอาชนะมันไดแลวก็รูจักวิธีและนั่งไดนาน 

๓.ผูถาม มีเพื่อนคนหนึ่งถามวาจะหัดภาวนาอยางไร จะเริ่มตนอยางไร เพราะเขาไมเคยภาวนา ได
แนะนําวาเวลาหัดเบื้องตนเราจะตองถามตนเอง 
                ขอที่หนึ่ง ภาวนาคืออะไร 
                ขอที่สอง จุดมุงหมายของเราคืออะไร 
                ขอที่สาม แลวเราจะทําดวยวิธีไหน 
                ขอสุดทาย แลวเราจะไดผลอะไรบาง 
         เราจะตองตั้งคําถามสี่ขอนี้ เพื่อที่จะหัดภาวนา ถาหากเราจะหัดภาวนาเพราะวาเราอยากจะมี
ฤทธิ์มีเดช หรืออยากรูเรื่องของคนอื่น หรืออะไรตออะไรก็ไมถูกหนทางและไมควรเปนสิ่งมุงหมาย
ของการภาวนาของตน ผมเขาใจวาเราหัดภาวนาเพื่อศึกษาใจของเราการอบรมเบื้องตนก็เพื่อหา
ความสงบ อยากจะกราบเรียนถามทานอาจารยวาที่แนะนําอยางนี้ถูกตองหรือเปลา 

ทานอาจารย ถูกดีอยูหรอก คือวากอนที่เราจะหัดภาวนาใหรูจักความหมายของการภาวนา ภาวนา
เพื่ออะไร จะทําวิธีไหน และจะไดผลอยางไร การหัดภาวนาอยาเขาใจนอกเหนือจากความหมาย 
ภาวนา คือหมายถึงหัดทําความสงบ อบรมใจใหอยูในอารมณอันเดียว เพราะคนเราเกิดขึ้นมามีใจ
กันอยูทุกคน แตวาไมรูจักใจของตน เพราะใจไมสงบ นี่คือความมุงหมายของการภาวนา 
พระพุทธเจาทานสอนใหเราภาวนาก็คือใหรูจักการพักใจ รวมใจใหรูจักสงบ เราทุกคนคงรูสึกตัวดี
วาใจของตนยังไมทันสงบเลย ถาหากผูที่ไมไดภาวนาหรือทําใจไมสงบก็ไมเห็นใจของตนแนนอน 
ใจมีลักษณะอาการอยางไร ใจของเราถาหากไมมีการสงบเสียเลย คือไมมีการพักก็จะไมมีพลังใน
การที่จะตอสูอารมณตางๆ ได นี่คือความมุงหมายของการหัดภาวนาหรือทําสมาธิ จึงเปนหนาที่ของ
ทุกคนและเปนกิจของตนที่จะตองทําดวยกันทั้งนั้น นี่ขอแรก จะทําดวยวิธีใด คือวิธีอบรมภาวนามี
หลายอยางตามลัทธินิยมของแตละศาสนา เชนดังอธิบายมาอยางตะกี้นี้ ชาวฮินดูถือพระเจา คริส
เตียนก็ถือพระเจา ใหจิตแนวแนอยูในอารมณอันเดียวเหมือนๆ กัน พระพุทธศาสนาก็ถือเอาคุณ
พระพุทธเจาพระโคดม ใหจิตแนวแนอยูในอารมณอันเดียว จิตแนวอยูในอารมณอันเดียวคือจิตพัก
เบื้องตน ถาจิตพักเบื้องตนอยูนานๆ หนักเขา มันมีกําลังเพียงพอจะวางเสียซึ่งอารมณอันนั้น แลวเขา
ไปสงบนิ่งแนวอยูคนเดียว นี่วิธีฝกฝนอบรมที่จะเขาใหถึงพระเจาหรือจะใหจิตเขาไปพัก จะเรียกวา



ถึงพระเจาก็ไดหรือจะเรียกวาจิตเขาไปพักก็ได ถาหากผูตองการอยากจะใหไดฤทธิ์หรือปาฏิหาริย 
เพื่อตองการเอาไปใชในเหตุนั้นๆ ในเรื่องนั้นๆ จิตจะไมอยูในอารมณอันเดียว จะไมเปนผลสําเร็จ
ในการฝกหัดเลย 

๑.ผูถาม ขอถามถึงสิ่งแวดลอมครับ อยากทราบวาสิ่งแวดลอมสําคัญไหม คือวาถาสิ่งแวดลอมของ
เราสบาย อันนี้จะชวยในการภาวนาของเรามากกวาสิ่งแวดลอมที่ไมสบายไหมครับ ที่ธิเบตพระบาง
องคก็ไปนั่งบนหิมะหนาวมาก เพื่ออยากจะหัดภาวนา สิ่งแวดลอมสําคัญหรือไมสําคัญ 

ทานอาจารย สิ่งแวดลอมเปนสิ่งสําคัญอันหนึ่งเหมือนกันในการภาวนา มันก็อยูที่ตัวของเราอีก
เหมือนกัน สิ่งแวดลอมที่ทําใหสุขสบาย คือสถานที่ก็ดี อากาศก็ดี หรือสิ่งแวดลอมที่ทานแสดง
ในทางพุทธศาสนาวา อากาศสบาย สถานที่สบาย เพื่อนที่อยูดวยกัน สนทนากันคุยกันเปนเรื่อง
สบาย แลวกฤ็ดูเปนที่สบาย อาหารเปนที่สบาย หมูนี้ทําใหเจริญภาวนากรรมฐานไดสะดวกขึ้น แตก็
เปนบางคน แตบางคนถาสบายมากก็เกิดความประมาทเสีย ถาขัดของแลวมันตอสู จิตใจกลาหาญ
เด็ดเดี่ยวยอมสละจิตรวมงายกวาที่สบายเสียซ้ํามันอยูที่อุบายของเรา อยาลืมการภาวนาคือการสราง
พลังของใจ ที่ใจจะมีพลังก็เพราะความสละ สละไดเทาใด กลาหาญเด็ดเดี่ยวเทาใด พลังใจก็มีมาก
ขึ้นเทานั้น เมื่อสรางพลังใจใหมีพลังเต็มที่ สมาธิก็เปนเร็ว ที่จะเปนชาหรือเปนเร็วก็อยูที่ความสละ
ของใจ คือวาเราเปนทุกขเดือดรอนเพราะอารมณตางๆ มากระทบใจ เชน ความโกรธเพราะไมถูกใจ
คนใดคนหนึ่งหรือความไมพอใจกับคนใดคนหนึ่งซึ่งมากระทบใจของเรา ใจเราออนปวกเปยกไป
ตาม เพราะพลังใจไมพอ เหตุนั้นเราจึงตองหัดภาวนาเพื่อสรางพลังใจสูกับอารมณนั้น ๆ เราจึงจะ
พนทุกขไดเปนเรื่อง ๆ ไป พระพุทธเจาที่จะตรัสรู กอนที่จะเปนพระพุทธเจาก็ตองผจญพญามาร
เสียกอน รบพญามารจนชนะจึงไดเปนพระพุทธเจา เราจะไดรับความสุขสบายก็จะตองผจญตอสูกับ
อารมณที่มากระทบนั้นดวยพลังใจที่เขมแข็งและกลาหาญ คือยอมสละเด็ดเดี่ยวเราจึงจะพนจาก
อุปสรรคคือมารนั้นไดใหถึงซึ่งความสุข 

๓.ผูถาม กรรม การกระทําของเรา เราจะตองเปนผูไดรับ ญาติของเราก็จะตองไดรับดวยหรือไม 

ทานอาจารย  มันผูกพันเกี่ยวเนื่องเหมือนกับตนไม เชนตนมะมวงหรือตนอะไรที่ผลมันหวาน พอ
บอระเพ็ดเกี่ยวพันเลยขมไปตามกัน สิ่งที่อยูใกลๆ หรือสิ่งแวดลอมมันก็พลอยเปนไปตามได ดัง
เห็นกันงายๆ ที่เขาพูดกันถึงเรื่องมากระจอกเดินโขยกเขยก เจาของเปนคนหัดมาเดินกะเผลก มาก็
เลยวิ่งกะโผลกกะเผลกไปตามกัน ครอบครัวของเราถาหากเราดีแลว คนที่อยูในครอบครัวของเราก็



อดดูความดีของเราไมได เมื่อเราดีแลวใครจะไมตองการอยากดี ใครๆ ก็ตองการดีดวยกันทั้งนั้น มัน
ก็สามารถที่จะทําดีกับเราไปได ถาหากวาเราทําชั่ว ครอบครัวของเราก็อดที่ทําชั่วไมได ทานวาคบ
คนเชนใดเปนไปเชนนั้น 

๓.ผูถาม ขอโอกาสเรียนถามทานอาจารยใหละเอียดเขาครับ ยกตัวอยางเชนพระอรหันตเมื่อยังมี
ชีวิตอยู คือยังมีกายและจะตองรับผลกรรมที่ไดสรางมาแลวมิใชหรือ เมื่อเปนพระอรหันตก็ไมได
สรางกรรมใหม แตวากรรมเกามันก็ยังติดตามอยู จะตองรับผลของกรรมที่เคยสรางมาหลายภพ
หลายชาติแลว จะตองรับผลทั้งหมดหรือเปลา หรือวาไมตองรับผลกรรมก็ได ตัวอยางอีกอันหนึ่งคือ
วาเปนพระอรหันตแลว แตวาในชาติกอนทานเคยเปนหมอทําใหผูหญิงคนจนคนหนึ่งตาบอด ใน
ชาติตอมาเมื่อสําเร็จเปนพระอรหันตแลว แตก็ตาบอดไปดวย แสดงวาเมื่อถึงแมจะสําเร็จเปนพระ
อรหันตก็จะตองไดรับผลกรรมทุกๆ ชนิดที่เคยไดสรางมาใชหรือไมครับ 

ทานอาจารย กรรมที่สรางมาแลวตลอดถึงรูปกายตัวคนเรานี่แหละที่เราไดทําไวแลวต้ังแตชาติกอน 
เกิดมาชาตินี้ก็เรียกวาเราไดรับผลกรรมของชาติกอน อยางพวกเราทุกๆ คนนี้ไดรับผลของกรรม
เรียกวาวิบาก คือผลของกรรมชาติกอนดวยกันทั้งนั้น สําหรับพระอรหันตทานก็รับเหมือนกันกรรม
บางอยาง คือบางอยางทานละไปไดแลว แตบางอยางยังติดตามอยู ชักตัวอยางพระอรหันตที่ทานได
ทําใหผูหญิงตาบอดสมัยกอน คือมีเรื่องเลาไวอยางนี้ มีผูหญิงคนหนึ่งเขามีเงินเขารวยหนอย หาหมอ
รักษาตา พอหมอขึ้นไปบานแก ไปเห็นสมบัติของแกมีมากๆ กเ็ลยโลภอยากไดสมบัตินั้น หายามา
ใสไมใหตาของคนไขหายเร็ว รักษาใหมันเจ็บนานๆ เมื่อไปรักษาก็เก็บเอาสิ่งเอาของของคนไขทีละ
เล็กละนอย ผลที่สุดผูหญิงคนนั้นตาบอด กรรมอนันั้นแหละตามมา ในชาตินี้ทานทําความเพียร 
กอนที่จะไดสําเร็จเปนพระอรหันตกรรมนั้นตามมาทัน ทําความเพียรไมนานจนเกิดโรคตาขึ้นดวย
ผลกรรมเกา ทานทนทุกขทรมานสอนตนเองเตือนตนเองวา ตานี้เปนของหาไดงาย มรรคผล
นิพพานไมใชเปนของหาไดงาย เหตุนั้นจะเอาตาหรือจะเอามรรคผลนิพพานดี เตือนตนอยู
ตลอดเวลา หมอเอายาไปหยอดทานก็ไมยอมหยอด หมอจึงสงสัยไดถามทานวาทานหยอดหรือเปลา 
ทานก็นิ่ง ไปดูในที่นอนก็ไมมีในที่นอน ถามวาทานหยอดตาโดยวิธีไหน ทานก็นิ่ง หมอบอกทาน
วาไมหยอดตาแลวมันจะหายไดอยางไร หมอก็เลยทอดธุระปลอยวาง พอหมอทอดธุระทานก็เด็ด
เดี่ยวเขาไปอีก จนในผลทีสุ่ดวันออกพรรษาตาเลยทะลุ ตาเลยแตกพรอมกับสําเร็จเปนพระอรหันต 
กรรมอันนี้ตามทันแตยังไมไมสําเร็จเปนพระอรหันต เมื่อสําเร็จเปนพระอรหันตแลวกรรมวิบากอัน
นั้นคือตาบอดแลเจ็บตาก็ยังอยู เหตุนั้นกรรมตามทันอยูเหมือนกัน วิบากกรรมยอมตามทันเมื่อมี
ชีวิตอยู 



๓.ผูถาม ทุกๆ คนรักภาวนาเพราะวาภาวนาเปนสิ่งที่ดี แตวาพวกที่เปนฆราวาสประกอบอาชีพ
โดยเฉพาะอยางยิ่งคนหนุมไมคอยจะมีเวลาหัดได เพราะจะตองไปทํางานสามโมงเชาถึงหกโมงเย็น 
พอมีวิธีไหมที่จะฝกอบรมภาวนาได เชนเวลาไปยืนรอรถเมลหรือเวลาวางชั่วระยะหนึ่งที่ออฟฟซ 
พอที่จะกําหนดอะไรสักอยางหนึ่งในการภาวนาไดหรือไม ขอโอกาสทานอาจารยชวยแนะนํา
ภาวนาในชีวิตประจําวันแบบนั้น ขอที่สองคนหนุมก็ยุงมาก ชอบทําอะไรหลายอยาง จุกจิกดวยเวลา
นั่งภาวนาบางทีก็เลือกกําหนดลมหายใจ บางทีถาไมพอใจก็ไปเลือกพุทโธ หรือบางทีกําหนดอยาง
อ่ืนตอๆ ไป มันไมคอยจะอยูคงที่ อีกประการหนึ่งคนหนุมมักจะไมสํารวม อยากจะทราบวาพอมีวิธี
ที่จะตอสูกับเรื่องนี้ไดไหม เพื่อจะใหสํารวมในการนั่งภาวนา เพราะคนหนุมมักจะเบื่องายในการ
พิจารณา ถาหากเรามีเรื่องในการพิจารณาของเรา เมื่อนานหนักเขามันมักจะเบื่อจนเคยชินมาแลว 
แลวก็ไมมีเครื่องเปนกําลังใจ ขอใหทานอาจารยแนะนําวิธีที่จะชวยกําลังใจในเรื่องเหลานั้น 

ทานอาจารย  เรื่องการทําความเพียรภาวนาทําเวลาใดก็ได ยืน เดนิ นั่ง นอน ไดทั้งนั้น ขอใหทําจิต
รวมลงไปไดเปนเอกัคตารมณก็ใชไดทั้งนั้น เวลาจิตมันจะรวมขณะเดียวเทานั้นไมมากอะไร ที่วา
คนหนุมมักจุกจิกดวยการงานและสิ่งตางๆ นั้น ไมใชแตคนหนุม แมคนแกก็ยิง่รับผิดชอบมากกวา
คนหนุมนั้นเสียอีก แลวจุกจิกที่วานั้นก็ไมใชเรื่องอะไรนอกจากเรื่องปากเรื่องทองนี่แหละ
พระพุทธเจาจึงสอนใหทําความสงบ ถาไมใชเรื่องเหลานี้แลวพระพุทธเจาจะไมมาอุบัติในโลกนี ้
และจะไมสอนใหคนภาวนาเลย ก็เรื่องภาวนานี่แหละจะกําจัดความวุนวายทั้งหลายมีเรื่องปากเรื่อง
ทองเปนตน วิธีภาวนานี้อยางเดียวเทานั้นที่ละชั่วทาํดี หนีจากกรรมพนจากทุกขได เพราะสิ่งทั้งปวง
ในโลกถึงแมจะหามาไดมากมายก็ไมรูจักอิ่มจักพอ ตายแลวเอาอะไรไปไมไดทั้งหมด ของเหลานั้น
เปนสมบัติของโลก สวนสมบัติของตนไดแกบุญและบาปที่ตนทําไว จะเอาไปไดแตเทานั้น 

๒.ผูถาม เวลาเราจะทําอะไรเราควรทําอยางเดียวไมใชทําสองอยางสามอยางในเวลาพรอมกัน 
เชนเดียวกับเราจะรับโทรศัพทเราจะอานหนังสือพิมพพรอมๆ กันไมได เพราะอาเค็งคูมีปญหาอยาง
นั้น หมายความวาเราจะตองเอาอยางเดียว คือจะรับโทรศัพทหรือวาจะอานหนังสือพิมพ 

ทานอาจารย ขณะของใจ เปนของเร็วมาก ขณะจิตเดียวมันอาจจะมีสองสามเรื่องก็ได เพราะใจเปน
ของเร็วเชน เราเขียนหนังสือ ถาหากวาใจเราไมจดจองเฉพาะในตัวหนังสือเราก็เขียนไมถูก ใน
ขณะเดียวกันอาจจะแวบไปฟงเสียงอะไรก็ได ไมเฉพาะจดจองในการเขียนหนังสือ ในขณะจิตเดียว
ที่แวบไปไดยินเสียงอาจจะไดความรูความเขาใจขึ้นมาในเรื่องนั้นก็ได เปนของเร็ว 



๒.ผูถาม เมื่อกอนยังไมถือศาสนาพุทธเวลาประกอบอาชีพคือกําลังดูกลอง บางทีก็ดูกลองจุลทัศน
แลวก็รับสายโทรศัพทดวย แตเดี๋ยวนี้ถือศาสนาพุทธแลวเวลาจะรับสายโทรศัพทก็ไมไดดูกลอง
จุลทัศน ตั้งใจรับสายโทรศัพทรับฟงเรื่องตางๆ แลวก็คุยสนุก แลวเวลากลับมาดูกลองเซลลอะไร
ตางๆ เขาใจและทํางานไดดีกวาเมื่อกอน 

ทานอาจารย ถาหากเรารูจักเรื่องใจแลว นําเอาใจมาใชไดดีที่สุด เราไมพักจิตเราใชในขณะนั้นเราจะ
ไดรับผลคุมคาและดีเสียดวย ถาหากเราไมตองการใชเราเก็บเลย สบายเหมือนกัน 

๓.ผูถาม ขอโอกาสถามถึงเรื่องกรรมครับ ยังขัดของเกี่ยวกับนิทานที่ทานอาจารยเลาใหฟงเกี่ยวกับ
หมอที่ทําใหผูหญิงตาบอดครับ พระอรหันตองคที่ทานพยายามทําความดีที่สุดในชาตินี้จนสะอาด
หมดจนสําเร็จเปนพระอรหันตนั้น กรรมวิบากนั้นก็ยังอุตสาหตามทันทาน กรรมนี้ไมมคีวามเมตตา
กรุณาเสียเลย 

ทานอาจารย  กรรมมันตามสนอง ทานเปรียบอุปมาเหมือนกับเงา คนไมคอยจะรูสึกวาเงาเรามีอยู
หรอก เวลาเราเดินมันตามไป ฉันใดกรรมที่เราทําในอดีตที่ลวงมาแลว เราก็ไมรูวากรรมตามทันเรา
มา หากมันบันดาลไปเองเพราะมีตัว เหมือนกับตัวคนเราถามีตัวก็ตองมีเงา กรรมก็เชนนัน้
เหมือนกัน กรรมมิใชไมมีเมตตา แตตัวเราเองไมมีเมตตาแกตัวเอง กรรมไมมีตัวมีตน คนทํามีตัวตน
จึงทํากรรมนั้นๆ  

วันที่ ๒๓ มนีาคม ๒๕๒๐ เวลาค่ํา 

สนทนาธรรม 

 
         คนทั้งหลายโดยมากเขาใจวา คําสอนของพระพุทธเจาสอนใหคนหนีจากโลกไมใหมีเหยามี
เรือน ถาคนเราปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจาแลวจะไมมีคนทํามาหากิน ไมมีลูกมีหลานสืบ
พันธกันเลย ฉะนั้นคนจึงไมอยากเขาวัด ถึงเขาก็คนแกๆ หรือไมก็คนที่หมดภาระแลวเทานั้น ถาเขา
วัดก็ตองหาพระสงฆ ก็พระสงฆนี้แลเปนผูนําเอาคําสอนของพระพุทธเจาออกเผยแพร ฉะนั้น
พระสงฆจึงดูเปนเหมือนภัยแกบุคคลผูเห็นเชนนั้นราวขมิ้นกับปูน โดยเฉพาะคอสุรากลัวนักกลัว
หนากลัวพระสงฆจะหิ้วข้ึนจากหมอทองแดง จะอยางไรก็ตามถามนุษยเกิดมี ณ ที่ใดแลว 
พระพุทธเจาตองไปอุบัติขึ้นในที่นั้นแลวตามสอนจงได ถาไมมีคนพระพุทธเจาก็ไมเกิด เพราะไมมี



ใครจะฟงคําสอนของพระองคและปฏิบัติตามดวย คนประเภทที่วานั้นจะมีอยูหรือไมก็ตาม 
พระองคมิไดคํานึงถึงเลย อุบัติขึ้นมาแลวก็จะมีแตสอนดวยความเมตตาอยางเดียว ฉะนั้นคําสอน
ของพระองคจึงแนนกระชับอยูในโลกตลอดกาล คําสอนนั้นประกอบดวยประโยชนมหาศาลแกหมู
มนุษยผูตองการอยากจะทําดี ถาตองการอยากจะอยูครองฆราวาสในโลกนี้ก็เลือกเอาธรรมที่
พอเหมาะแกหนาที่ แลวประพฤติทําตามก็ไดความสุขสมควรแกอัตภาพของตน เชนพระองคสอน
ไมใหประกอบอบายมุข ๔ คือเหตุเครื่องฉิบหาย ๔ อยาง 
                  ๑. ความเปนนักเลงเจาชู 
                  ๒. ความเปนนักเลงสุรา 
                  ๓. ความเปนนักเลงการพนัน 
                  ๔. ความคบคนชั่วเปนมิตร 
ดังนี้เปนตน แตละขอลวนแตเปนประโยชนมหาศาลอันหาคามิได แตคนเราไมยอมทําตาม ตอเมื่อ
อบายมุขครอบงําแลวจึงบนวา ฉิบหายๆ แลวจึงกลุมใจ บางทีถึงกับฆาคนตายก็มี 
         สวนผูบวชเขามาในพุทธศาสนาพระองคสอนใหเปนคนเลี้ยงงาย รูภาวะของตนวาเปนคนเชน
ไร ควรรักษาตนใหสมควรแกสมณะเพศวิสัย มีอะไรยินดีพอใจตามมีตามได ไมทะเยอทะยานดิ้น
รนจนใหเกิดความทุกข 
         นี้แลคําสอนของพระองค ยอมทําประโยชนใหแกมนุษยชาวโลกเปนเอนกประการ แตมนุษย
คนเราไมสนใจในคําสอนของพระองคแลวมีแตบนวา ถาทําตามคําสอนของพระองคแลวจะหัน
หลังใหโลก แทจริงคําสอนของพระองคสอนใหหันหนาเขาหากัน และพรอมกันนั้นก็สอนให
ปรองดองสามัคคีซื่อสัตยสุจริตแกกันแลกัน ไมใหเบียดเบียนกัน ทุกคนเกิดมามีหนาที่จะตอง
ประกอบภาระกิจของตนโดยสุจริต มิใชเกิดมาเพื่อเบียดเบียนกัน 
         พระพุทธเจาเปนผูบริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสทั้งปวงแลว ไดเทศนาสั่งสอนมนุษยนิกรดวย
ความกรุณาอยางยิ่ง แลมิไดหวังผลตอบแทนดวยประการใดๆ ทั้งสิ้น คําสอนนั้นจึงควรที่มนุษยทุก 
ๆ คนที่เกิดมาพบแลวจะปฏิบัติตามอยางยิ่ง คําสอนของพระองค ยอมเนื่องดวยชีวิตประจําวันของ
คนเราดวยประการฉะนี้ 
 
สนทนาธรรม 

๒.ผูถาม ผมทราบวาความตายเปนอยางไร เพราะเคยฝนบอยๆ บางครั้งฝนวาเกิดสงครามขึ้นมี
บอมบมา ผมรีบเก็บขาวของ แตก็หนีบอมบไมพน เคยเห็นตัวเองตายออกจากรางและรูสึกสบาย



มาก เวลาไปหาหนังสืออานเรื่องความตาย รูสึกวามันเหมือนอยางที่ฝน จึงบอกใหใครตอใครฟงวา
ไมตองกลัวตาย ใหปลอยวางอยาไดกังวล 

ทานอาจารย มันเปนธรรม อาตมาก็เคยเขียนในหนังสืออยางวานี่แหละ คนเราเวลาตายไมมีทุกข
หรอก มันทุกขกอนจะตาย เวลาตายแลวมันหายวาบมันไมมีทุกขอะไรคือมันทุกขเพราะมันมีกรรม 
กรรมนําไป ที่เรียกวากรรมนิมิตร คตินิมิตอยางที่อธิบายใหฟงมานั้น ขณะที่ออกจากนี้ไมรูสึกอะไร 
หายหมด อันนี้มันเปนของทอดทิ้งของปลอยวางอยางที่อธิบายใหฟงมานั้น ขณะที่ออกจากนี้ไม
รูสึกอะไร หายหมด อันนี้มันเปนของทอดทิ้งของปลอยวางอยางที่อธิบายใหฟง เวลาเจ็บมันไปยึด
อยูกอนที่มันจะตาย เมื่อหมดความรูสึกแลวจึงคอยตาย 

๒.ผูถาม ผมมีอาชีพเปนหมอ เมื่อกอนไมรูจักศีลหาวา ฆาสัตวเปนบาป ครูอาจารยสอนใหฆาสัตวที่
เปนภัยแกรางกาย เชน ยุง เปนตน แลวก็ฆามามากเสียดวย อยากทราบวากรรมที่ฆาสัตวดวยความ
ไมรูนั้นจะหนักเบาขนาดไหน 

ทานอาจารย  ไมวาสัตวมนุษยทุกตัวตนเกิดมาแลวใครก็ตองหวงชีวิตดวยกันทั้งนั้น สัตวบางจําพวก 
เชน ยุง ถึงมนัจะอายุสันเพียง ๗ วันเทานั้น มันก็ยังรักชีวิตมันอยูจะเห็นไดขณะที่มันดูดเลือดมนุษย
คนเราอยูนั้น เมื่อคนไลมันหนีไปแลวยังยอนกลับมาอีกดูดเลือดกินอีก นี่ก็แสดงวามันรักชีวิตของ
มัน มันไมอยากตาย มนุษยคนเรานี่เสียอีกทําเกินขอบเขต มันกินเราเพียงนิดหนอยแทนที่จะไลหรือ
หาแสเล็กๆ ไวปดใหมันหนีเสียกลับตีดวยฝามือขนาดมันแบนจนไมมีเหลือแมแตชิ้นเดียว กรรมนั้น
มีแนแตไมรูวาหนักเบาขนาดไหน แลวแตเจตนาของผูกระทํา ถาผูกระทํานั้นมีโทษรายแรงกรรม
นั้นก็รายแรง ถาโทษไมรายแรงกรรมนั้นก็ไมรายแรง แลทําดวยความรูวานี่จะเปนบาปไดรับบาป
เบากวาทําดวยความไมรู อุปมาเปรียบเหมือนคนจับไฟ ผูไมรูยอมไดรับความรอนกวาคนผูรู 

๒.ผูถาม ถามถึงเรื่องฆายุง เมื่อคืนนี้ผมนั่งภาวนา ยุงเยอะยุงชุมจริงๆ จนกระทั่งนั่งไมเขาที่เลย ถา
ตบยุง ยุงก็จะตายแลวก็จะผิดศีล ถาหากผิดศีลขอหนึ่งก็ไมถูก จึงลุกขึ้นไปนั่งที่มุมหนึ่งของหอง 
หยักไยของแมงมุมเยอะ ซึ่งคิดวายุงขืนโงตามมาก็จะไปติดเอาหยักไยแมงมุมเขาและจะตองโดน
แมงมุมเลนงานแน ถาเปนเชนนั้นผมจะตองไดรับบาปเทากับที่ฆายุงหรือไม 

 
ทานอาจารย มันไมบาปผิดศีลขอหนึ่งหรอกเพราะเราไมไดฆา เราหนีมันไป ยุงมันติดเอง แตผิด
ธรรมเพราะเราไปยินดีกับแมงมุมที่จะตองเลนงานมัน 



๒.ผูถาม บางทีเราจะตองเขาไปในสถานที่หรือสิ่งแวดลอมที่จะตองฆาสัตว เชนเราไปในสถานที่ไม
มีจําพวกผลไมหรือผัก จึงเปนการจําเปนที่จะตองฆาสัตวเพื่อเลี้ยงชีวิตของเราใหอยูรอด ฆาสัตวใน
ทํานองนั้นจะเปนบาปไหม 

ทานอาจารย นั่นเปนบาปใหญ เจตนาที่จะฆาเขานั้นบาปแท 

๒.ผูถาม ถาหากเราไมฆาเขาเราก็จะตองตาย เพราไมมีอะไรกิน 

ทานอาจารย ชีวิตของเขากับของเรามันก็เทากันนั่นแหละ เราฆาเขาตายก็เหมือนกับเราตายเองนั่น
แหละ เราตายเองไมไปฆาเขาไมเปนบาป หรือเขาไมมาฆาเราเขาก็ไมเปนบาป อันนี้เราไปฆาเขาเรา
เปนบาป เราตายเองเราไมเปนบาปเพราะเราตายเอง 

๒.ผูถาม ถาหากเราไปกับหมูคณะในสถานที่เชนนั้น เขาฆาสัตวกิน เราไมไดฆาแตเรากินเนื้อสัตว
กับเขาดวย นั่นจะเปนบาปไหม 

ทานอาจารย  ถาเรายินดีดวยกับการฆาของเขา เราก็พลอยบาปดวยเทากับการฆาดวยตนเอง ถาเราไม
ยินดีก็ไมเปนบาป 

๒.ผูถาม ขอยกตัวอยางอีกเรื่องหนึ่ง คือครั้งหนึ่งไปกรุงเทพ ฯ พักที่โรงแรมแหงหนึ่งแตยุงชุมมาก 
ไมกลาที่จะตียุงกลัวผิดศีล เลยไปบอกพนักงานวามียุงชุมแตไมบอกใหเขาฆายุง นั้นเปนบาปหรือ
เปลาเพราะเปนตนเหตุใหพนักงานโรงแรมเอายาฉีดมาฆายุงตาย 

ทานอาจารย  ถาเราบอกใหเขาฉีดมันก็ผิด ถาหากเราบอกวายุงชุมนักไลใหหนอยเขาก็จะฉีดตามใจ
เขา ไลยุงใหหนอยมันก็หมดเรื่อง อยาไปบอกใหฆายุงใหหนอย 

๒.ผูถาม ครั้งหนึ่งเคยเลนกับเพื่อนสองสามคน ในที่นั้นยุงชุมมากพวกเพื่อนเขาโดนยุงกัด ใชมือตบ
ตีอยูตลอดเวลา สวนผมเองไมรูสึกวามียุงกัดเลย เพื่อน ๆ เลยแปลกใจ ชี้ใหดูยุงที่กําลังกัดผมอยูและ
ในเวลาเดียวกันจะตบยุงตัวนั้นใหตาย แตผมผลักเพื่อนของผมออกไปไมใหตียุงเพราะกลัวผิดศีล 
เพื่อนผมชักไมพอใจตอวาผมวา ถาไมตบยุงใหตายเดี๋ยวยุงตัวนั้นจะมากัดเขา 

ทานอาจารย ดีๆ ก็เห็นอานิสงสอยูแลว คนมีศีลไมฆาสัตว สัตวยอมไมรังแก 



๒.ผูถาม เรื่องยุงอีกครับผม เมื่อกอนยังไมรูจักศีลหา ผมตบฆายุงทุกทีเลย ไมรูสึกกลัวความผิด แต
กลับรูสึกดใีจที่สามารถฆาเขาได แตมาตอนนี้รูจักศีลหาแลว และรูวาฆายุงเปนสิ่งที่ผิด แตเวลาฆาก็
ยังไมรูวาผิดอะไรมากมาย ถาหากผมพูดสอเสียดใหคนอื่นนอยใจนั้นเปนบาปมากกวา เพราะเห็น
ผลโดยตรง คือวาเห็นคนอ่ืนนอยใจเมื่อพูดคําสอเสียด และทําใหเขาโกรธรูสึกวาอันนี้เปนบาป
มากกวา อยากจะกราบเรียนถามทานอาจารยวา ผลของการฆายุงกับการพูดสอเสียดนั้นอันไหนจะ
บาปกวากัน 

ทานอาจารย ก็ยุงมันพูดไมไดนี่ เราทํามันจนตาย เราดาเขาหรือพูดสอเสียดเขาไมถึงกับตายหรอก 
ลองคิดดูซิวาอันไหนจะหนักกวากัน อันหนึ่งถึงกับชีวิต อันหนึ่งถึงกับเพียงนอยใจเฉย ๆ 

๒.ผูถาม คือวาเวลาไปที่วัดหินหมากเปง อยากจะเขาหองน้ํา ในกฏิที่ผมอยูมีหองน้ําอยูสองหอง ทั้ง
สองหองหัวสวมมีมดเต็มเลย ไมทราบวาจะทําอยางไร ถาไปถายที่นั่นจะตองฆาสัตว ถาหากไมกลัว
ศีลหาขาดจะเอาน้ํามาราดหมดทันที เพราะกลัวศีลหาขาดเลยไปถามแมชีชวนวาจะทําอยางไร แมชี
ชวนก็บอกวาไมรูจะทําอยางไร เลยกลับที่กุฏิเอากระดาษชําระไลใหมดออก แตก็ไมสามารถจะไล
ได เลยเอาไมกวาดที่ทําจากทางมะพราว แลวพยายามกวาดมันออกมา แตวาไมกวาดเปนของแข็ง รู
วาบางตัวจะตองตายแน ตัดสินใจกวาดออกใหหมดเพื่อที่จะถายได ขณะที่กําลังกวาดอยูก็นึกไดวา
ความทุกขของเราคือวาปวดทอง เปนสิ่งอนิจจัง และเปนอนัตตาไมใชของเรา แตก็ยังอดหนักใจ
ไมไดวาจะตองฆามดตายบางตัว เมื่อมาฟงทานอาจารยพูดในวันนี้ถาหากผมเอาน้ําลางไปเลย นั่นก็
ทําดวยโมหะจะเปนบาปหนักยิ่งกวาที่ไดฆาราวสองสามตัวหรือไม 

ทานอาจารย  ถาหากเราลางเพื่อทําความสะอาด ถึงแมมันจะตายไปบางก็ไมไดหมายความวาเราจะ
ผิดศีล เรามีเจตนาที่จะลางออกเฉยๆ ถึงแมมันจะตายแตโดยเจตนาของเราไมมี ก็ไมผิดศีลหรอก ถา
เราตั้งใจเจตนาพยายามจะฆา แลวสัตวนั้นตาย สัตวนั้นเปนของมีชีวิต เจตนาหนึ่ง พยายามหนึ่ง 
จนกระทั่งทําสัตวที่มีชีวิตใหตายหนึ่ง มันจึงคอยพรอม มันจึงขาดออกจากศีล ดีแลวที่พยายามจะ
ไมใหศีลขาด แตพึงเขาใจวาเจตนานั้นเปนตัวสําคัญของศีล 

๒.ผูถาม ถาหากเราซื้อยาฆาแมลงใหคนสวน เพื่อใหคนสวนฆาแมลงเองจะผิดหรือเปลา 

ทานอาจารย ถาเราเพงเพื่อใหเขาฆามันก็ไมพนที่จะผิดศีล 



๒.ผูถาม เมื่อกอนไปตลาดซื้อไก จะตองเลือกไกที่อวนและถูกใจแลวบอกใหเขาฆา ตอมาเมื่อถือศีล
ไมฆาสัตว รูสึกวามันผิดถาหากไปบอกเขาฆาสัตว แตผมชอบกินไก มีคนแนะนําใหซื้อไกที่เขาฆา
แลว ก็ทําเชนนั้นแตไมแนใจวามันจะถูกตองดีหรือเปลา เพราะยังเปนการสนับสนุนใหคนฆาไกอยู
ดี 

ทานอาจารย  เรื่องนี้เปนปญหาประจําโลกมาตั้งนานแลว ถาเราไมกินเขาก็ไมฆา พวกมังสาวิรัติเขาก็
ถืออยางนี้ เขาฆาสัตวเพราะเรากิน แตในทางพุทธศาสนาพระพุทธเจา ทานพูดถึงเรื่องเจตนา เจตนา
ที่เราจะใหเขาฆา ผิดศีลตรงนั้น ถึงแมเราไมกินไก เขาก็ยังพากันฆาอยูไมใชเราคนเดียว คนทั้งเมือง
เขาฆาขายกันเปนประจํา ไมใชฆาเฉพาะตัวเรา ในทางวินัยของพระทานก็หาม ทานใหฉันเนื้อได
ดวยความบริสุทธิ์ ๓ อยาง 
               ๑. ไมไดใชใหเขาฆาเพื่อเรา 
               ๒. ไมไดยินไดฟงจากคนอื่นวาเขาฆาเพื่อเรา 
               ๓. ไมไดรังเกียจสงสัยวาเขาฆาเพื่อเรา 

วันที่ ๒๘ มนีาคม ๒๕๒๐ 

แสดงธรรมเทศนา 

         การภาวนาตองหาจุดสําคัญของใจใหได ภาวนาจึงจะมั่นคงถาวรตอไป จะภาวนาพุทโธ ๆ 
หรือภาวนา อานาปานสติก็ไดไมเปนปญหา ขอแตใหจับจุดของใจใหมั่นคงก็แลวกัน บริกรรม 
พุทโธๆ หรอื อานาปานสติ ก็เพื่อเปนเครื่องลอใจใหมาอยูในจุดเดียว อยาไปจับเอาพุทโธหรืออานา
ปานสติ ใหจับเอาใจ คือผูรูวา พุทโธอยูที่ไหน ใจอยูที่ไหน แลวปลอยวางพุทโธนั้นเสีย ก็จะเหลือ
แตใจคือผูรูแตอยางเดียว แลวกําหนดใหอยูนั้นเสียกอนจะนานแสนนานสักเทาไรก็ตาม ถาใจมัน
เปนจริงตามที่วานี้แลว จะมีอาการผองใสเบิกบานราเริงอยูกับความสงบนั้น อาการปวดเมื่อยข้ีเกียจ
อยากจะออกไมมี ทั้งอยากรูโนนรูนีก่ไ็มมียินดีกับความเปนอยูของตนอยางพูดไมถูก ถึงพูดใหคน
อ่ืนฟงก็ไมเหมือนกับความเปนของตน จึงเรียกวาเห็นดวยใจของตนเอง เมื่อจะพิจารณาถึงนิสัยของ
คนเราแลว คนเรามีนิสัยตางๆ กัน บางคนชอบคิดไปในทางที่มีเหตุผล บางคนชอบคิดไปไมมี
เหตุผล อยางนี้เปนตน จะอยางไรก็ตามความคิดนั้นตองมีดวยกันทุกคน แตละคนมันจะตองมี
จุดเดนอยูอยางหนึ่ง คือเดนชัดกวาความคิดอื่นๆ ทั้งหมด เชนคนราคะจริตตองคิดถึงเรื่องกามารมณ
เปนประจํานั่นแลคือจุดเดนของจิตผูนั้น เมื่อคิดถึงกามารมณตองเพงเล็งไปหาเพศตรงกันขาม คราว



นี้เอาละ เห็นตัวมันและเห็นจุดหมายของมันแลวมันตองการเพศตรงกันขามนั้น มันตองการอะไร 
เราตองตั้งสติลงในปจจุบันอยาไดสงออกไปเสียกอน จึงเพงพิจารณาเพศตรงกันขามนั้น ถาไมลง
ปจจุบันแลวจะพิจารณาใหเปนอะไรก็ไมชัด จริงอยูละ ถาไมสงไปหาอดีตอนาคตแลวมันก็ไมมี
อารมณ ใหเอาอารมณที่เปนอดีตอนาคตนั้นเขามาใหอยูในปจจุบัน แลวเอาสติเขาไปควบคุมไวอยา
ใหสงออกไป จึงพิจารณาจิตกับอารมณในปจจุบันนั้น ก็จะเห็นแจงชัดวา รูปที่เปนอดีตก็ดี ที่เปน
อนาคตก็ดีที่เราตองการนั้น มันเปนสภาวะของธาตุตางหาก เราไปยึดถือเอาวาเปนอยางนั้นอยางนี้
แลวก็มีความยินดีพอใจรักใคร แทที่จริงธาตุมันไมรูสึกอะไรกับเรา หรือมิฉะนั้นจะพิจารณาใหเปน
ขันธหา อายตนะ ก็ได ในทํานองเดียวกันนี้ก็จะเห็นชัดดวยใจไมมีสงสัยเลยวาคนเรานั้นที่เรียกวา
คนๆ แทที่จริงสมมติเอาตางหาก ความจริงเปนเพียงกอนธาตุมาประสมกันแลวเปนรูปตางๆ ใครจะ
วาอยางไรแลทําอยางไรก็เพียงธาตุเทานั้น ใจผูอยูในปจจุบันเดี๋ยวนี้อยูไมนิ่ง เที่ยวลักขโมยของเขา
บานโนนบานนี้โดยที่เขาไมรูเลยวาของเขาหายแตเราไดมาแลวพอใจยินดีตื่นเตนมาก 
          นักภาวนาทั้งหลายควรจับหลักสําคัญของใจใหจงได แลวจะไดดําเนินไปโดยสะดวก ถาจับ
หลักของใจไมได ถึงภาวนาจะดีสักเทาไรก็เสื่อมได ถาจับหลักของใจไดแลวพึงตั้งสติพิจารณาหลัก
นั้นๆ อยูเสมอ อยางนอยถาไมเจริญกาวหนาก็ตองอยูคงที่ นี่เปนหลักสําคัญของผูภาวนาทั้งหลาย 

สนทนาธรรม 

 
๑.ผูถาม ทานอาจารยเคยสอนใหจับที่ตัวรูเวลาภาวนา แตก็ไมทราบวาจะจับอยางไร วันนี้เวลานั่ง
ภาวนาจิตสงบลง ก็พยายามที่จะดูที่ความสงบ แตวาแมชีชวนเคยบอกใหสํารวมที่ใจมันจะเปนอะไร
ก็ชางมัน ดังนั้นจึงปลอยใหมันเปนไปเอง จึงเกิดภาพนิมิตตางๆ เห็นทานอาจารยนั่งอาน
หนังสือพิมพฝรั่งที่ชื่อวา โกล ซึ่งเปนหนังสือพิมพที่พิมพขึ้นที่บอสตันแสดงวาทานอาจารยเคยเกิด
อยูที่อเมริกา แลวก็มีภาพตางๆ เกิดขึ้นอีกหลายอยาง 

ทานอาจารย  เมื่อมันสงบแลวจงเขาไปดูความสงบนั้นวา ใครเปนผูสงบ ใครเปนผูรูวาใจสงบ ให
พยายามดูอยูตรงนั้นแหละ หากจะรูขึ้นมาเอง ภาพนิมิตรก็จะรูขึ้นมาจากที่นั้นแหละ 

๑.ผูถาม ถาอยางนั้นจะใหขจัดนิมิตทั้งหมด ไมใหรบันิมิตหรืออยางไร 



ทานอาจารย  นิมิตมันเกิดขึ้นก็ชางมัน หามไมได มันเกิดขึ้นมาเองของมันตางหาก แตใหรูวานิมิต
มันเกิดขึ้นจากใจนี้แหละ ใจมิใชภาพนิมิต ภาพนิมิตมิใชใจ ของอาศัยกันแลวเกิดขึ้นตางหาก ฉะนั้น
จึงใหกําหนดเอาที่ใจจะมีภาพนิมิตรหรือไมก็ตาม แตใจของเรายังมีอยู อยาใหใจหายไปแลวก็พอ 

๑.ผูถาม อยากจะกราบเรียนทานอาจารยวา เมื่อกําหนดพุทโธใจก็สงบ แตถาหากวากําหนดอาการ
สามสิบสอง รสชาติมันผิดกันแลวมันก็ไมสงบเหมือนพุทโธ หมายความวาไมใหกําหนดอาการ
สามสิบสองหรือไมใหกําหนดความทุกข ใหเอาแตพุทโธอยางนั้นหรือ 

ทานอาจารย พุทโธ ถามันสงบก็เอานั้นแหละ อยาไปตามเอาเขาวา เขาวาอาการสามสิบสองดีอยาง
นั้นอยางนี้ เราก็เลยอยากไดอยางเขาบาง พระพุทธเจาสอนภาวนาหลายอยางเพื่อใหเลือกถูกตาม
จริตของตน พุทโธถูกตามจริตแลวจึงคอยสงบ ภาวนาอะไรก็ตามถาจิตสงบแลวเปนอันใชไดทั้งนั้น 
เมื่อจะพิจารณาก็ใหรูวาความสงบยังมีอยูหรือไม ถาความสงบไมมีอยูก็จะเห็นวาการการพิจารณา
นั้นไมชัด ใหหยุดเสียพิจารณาไปก็ไมไดผล 

๑.ผูถาม ที่ทานอาจารยวาใหดําเนินทั้งสองพรอมๆ กัน หมายความวาไมทิ้งความสงบและก็ให
พิจารณาไปดวย ทีนี้มีปญหาคือวา ทําความสงบแลวไมรูวาพอสมควรขนาดไหน 

ทานอาจารย  คือพอมันสงบอยูพักหนึ่งแลว พอจิตสบายๆ ไมมีอะไรแลว คอยมาพิจารณา เวลา
พิจารณาไป พิจารณาอาการสามสิบสอง พิจารณาอะไรก็ตามเถิด เวลาพิจารณาไปใจมันชักจางๆ เขา 
มันไมแนนมันไมซึ้ง มันไมมีรสไมมีชาติใหทิ้งเสีย เขาหาความสงบอีก มันรูดวยตนเองหรอกตรง
นั้น 

๑.ผูถาม ผมหัดภาวนาเมื่อเชานี้ก็ไดรับรสชาติดีครับ เขาถึงอัปนาแลวถอนออกมาแลวอยูในขั้นของ
อุปจาระแลวพิจารณาครับ มีปญหาอยากจะถามวา ถึงแมเขาใจถึงเรื่อง อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา แตก็
ยังมีกิเลสคือความโลภ ความโกรธ ความหลง แลวทําไมมันจึงเปนอยางนั้น ผมเขาใจเรื่องไตร
ลักษณไดดี แตแลว ราคะ โทสะ โมหะมันก็ยังมีอยูทําอยางไรมันจึงทําใหราคะ โทสะ โมหะ มัน
หายไป 

ทานอาจารย เวลาเราไปถึงความสงบนั้น กับเวลาที่มันเกิดกิเลสนั้น เปนเครื่องวัดกันอยูในตัว เวลา
เขาถึงความสงบไมมีกิเลส เวลามันออกมากระทบสิ่งภายนอกมันมีกิเลส เรารูไดโดยมีเครื่องวัดกัน
อยูอยางนี้ กิเลสนี้มันเกิดเพราะมีสิ่งมากระทบ ฉะนั้นเราจึงตองตามสิ่งที่มันกระทบ มันกระทบ



อะไร เชนมีคนมาพูดใหเราไมพอใจ สิ่งของที่เราอยากได คือมันโลภ มันอยากได เราก็คิดพิจารณา
วาคนที่มาพูดใหเรามันก็อยูในไตรลักษณ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา มันโกรธใหเรามันจะตองเปน
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา สิ่งที่เราไดมามันก็ตองเปนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เปนเหตุใหเรากําหนดคน
ถึงเรื่องนั้น เหตุนั้นเวลาจิตมันออกมาอยูในขั้นอุปจาระ จึงมาคิดคนหมูนี้ละ ใหเห็นเหตุของมันจึง
จะหมดเรื่อง เราจะไปพูดเวลานั้นพูดไมไดหรอก เวลานั้นฉันไมมีกิเลสไมไดหรอก พิจารณาอยู
อยางนี้แหละจนมันชํานาญ กิเลสมันจะหมดไปโดยไมรูตัว ผูที่อวดวากิเลสฉันไมมีแลว เดี๋ยวเถอะ 
มีอะไรมากระทบกิเลสมันจะฟุงขึ้นมา พระอริยะเลยกลายเปนปุถุชนไปฉิบ 

๑.ผูถาม ผมทราบดีวาพระอรหันตเวลาตายไป บริสุทธิ์แลว ขันธหาไมติดตามไปเวลาทานตายไป
ทานก็เขานิพพาน เวลาคนที่ยังไมสําเร็จเปนพระอรหันตเวลาตายไปขันธหาจะติดตามไปดวยหรือ
อยางไร ขันธหามันเกี่ยวเนื่องกับใจ หมายความวาเวลาเกิดมาใหมเราจะตองเกิดในขันธหา หรือวา
ตามที่เขาใจ ใจของเรามันเกี่ยวเนื่องกับสมองของเรา เวลาเราตายไปสมองมันก็แตกสลายไป ถา
อยางนั้นขันธหามันจะตามใจไปไดอยางไร 

ทานอาจารย  ขันธหาอยูภายใน มันมีอีกขันธหนึ่งซึ่งจะตามไปเกิด สมองไมไดพูดถึงเรื่องขันธหาที่
มันตามไปเกิด สมองพูดถึงเรื่องวัตถุที่มันมีอยูในภพอันนี้ในเวลานี้ สมองนั้นนะถาไมมีตัวใจเสีย
แลวสมองมันก็ใชไมได เซลลตางๆ มนัก็ใชไมได ไมมีประโยชนเลย ขันธหาที่มันจะตามไปเกิด เรา
สังเกตุดูตอนที่เรานอนหลับฝนไป สมองมันก็ไมไดไปตาม มันไปไหนก็ไมทราบ ไปอังกฤษ 
อเมริกา มันก็ไปได สมองไมไดไปตามเลย อันนั้นแหละขันธหามันจะไปเกิดคือตัวนั้น เหตุนั้นเรา
มาหัดชําระขันธภายนอก คือใหเห็นความยึดถืออุปาทานที่อธิบายในเบื้องตนวา ขันธนี้เปนอนิจจัง 
ทุกขัง อนัตตา เปนของไมเที่ยงมั่นถาวร เราเห็นเราพิจารณาอยางนี้จนกระทั่งมันคลายมันจืดจางไป 
เมื่อเรามีขันธหาใชอยูเราก็ไมไดยึดขันธหา แตวาสักแตวาใช เหมือนกันกับคนที่หิวอาหารมีแต
อยากกินอยางเดียว อันนั้นเรียกวาอุปาทานโดยแท ผูที่พิจารณาขันธหาตามเปนจริงแลว คือเห็น 
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เปรียบเหมือนกับคนเราเกิดโรค เชน มาลาเรีย เปนตน ไมอยากหรอกยา
ควินนิน ขมไมมีใครอยากสักคน แตกินเพื่อระงับโรคอันนั้น นี่คือความไมเขาไปยึดไมเขาไปติด สัก
แตวาทําสักแตวากินเพื่อประโยชนแกการแกโรคเทานั้น 

๑.ผูถาม ผมทราบดีวานิพพานก็เปนที่เรียกวาเปนอนัตตาดวย ถาอยางนั้นเมื่อเราสําเร็จเปนพระ
อรหันต หมายความวาจิตนั้นบริสุทธิ ์เวลาทานที่สําเร็จเปนพระอรหันตเขาถึงนิพพานแลว จิตทุก
ดวงของทานทั้งหลายที่สําเร็จเปนพระอรหันตมันรวมเปนดวงเดียวคือวาเปนอนัตตา จะวาดวงนี้



เปนของทานองคนี้ หรือวาดวงนั้นเปนของทานองคนั้น จะเปนอยางนั้นก็ไมไดเพราะนิพพานก็เปน
อนัตตาดวย ถาอยางนั้นหมายความวา พระอรหันตเวลาเขาถึงนิพพานจิตทุกดวงตอนนั้นมันรวม
เปนดวงเดียว เปนอันเดียวกลมกลืนกัน ใชหรือเปลาครับ 

ทานอาจารย  เมื่อเขาถึงพระนิพพานจิตรวมเขาเปนดวงเดียว นั้นเปนศาสนาพระเจา พุทธศาสนาถือ
วาถึงพระนิพพานแลวขันธยังมีอยูตองใช แตไมเขาไปยึด ใชกันแตใชไปเทานั้นเพราะเปนปจจัย แต
เมื่อปจจัยดับแลว ( คือตาย ) ไมมีอะไรใชแลวจิตก็ดับไปดวยกัน เหมือนกับไฟดับแลวไมทราบวา
ไปอยูไหน 

๑.ผูถาม เวลาหัดภาวนาผมจะพยายามไมไปยึดอะไร แตอยากทราบวาทําไมอยูธรรมดาๆ ก็รูสึกวา
ไปยึดหนักกวาเกาอีก ถาหากผมมีปญหาแลวเลาใหคนอื่นฟง ถาหากคนนั้นเห็นอกเห็นใจผมบางที
น้ําตารวง นี่ก็แสดงวาผมไปยึดเรื่องเหลานั้น อยากทราบวามันเปนเพราะเหตุใด จะเปนเพราะอยูใน
วัยแก หรือจะเปนเพราะอยูในเหตุปจจัยในการภาวนาของผม บางทีดูโทรทัศนเรื่องที่มีคนรองไห ก็
รองไหตามเหมือนกัน ไมทราบวามันเปนเพราะเหตุใด เวลาอยูในวัยเด็กและวัยหนุม ครูที่โรงเรียน 
เขาสอนใหกลั้นอารมณไมใหแสดงออก แตเดี๋ยวนี้มันชักจะแสดงออกงายมันเปนเพราะเหตุใด 

ทานอาจารย  เวลาภาวนาหัดละความยึดถืออะไรทั้งหมด เวลาอยูธรรมดาๆ กลับไปยึดมากกวาเกา
นั้น เปนความแกดวยเปนเพราะภาวนาดวย คือเรามาภาวนาจิตมันแนแนวในอารมณอันเดียว เห็น
อะไรเมื่อควรอยากไดมันก็เขาไปยึด แตปญญาไมมีเลยยึดมั่นในสิ่งนั้น ตองหัดใชปญญาควบคุมจิต
ใหมากๆ จึงจะสงบคงที่ได 

๑.ผูถาม ตระกูลของผมไมนับถือศาสนาพุทธโดยตรง แตนับถือศาสนาเตา เพราะศาสนาเตาก็คลาย
กับศาสนาพุทธโดยมาก และเรียนหนังสือโรงเรียนคาธอลิก ฉะนั้นเรื่องศาสนาสําหรับผมแลวจะถือ
อะไรเปนเกณฑไมได สําหรับชีวิตของผมมีแตโชครายตลอดเวลา มาทีหลังไดพบพระลังกาสอนให
ภาวนาสละทุกสิ่งทุกอยางไมใหยึดอะไรทั้งหมด ผมยิ่งวุนใหญเพราะลูกเมียผมยังมีอยูผมสละไมได 
จนเกิดความไมสบายนอนไมหลับ ตองกินยาแกโรคประสาท 

ทานอาจารย คนสวนมากเขาใจอยางนี้เสียโดยมากกวา พุทธศาสนาสอนใหสละปลอยวางไมใหยึด
อะไรทั้งหมด แลวจะไปกินอะไรอยูในโลกนี้กะเขาก็ไมไดละซี ความจริงพระองคสอนใหสละ
ปจจุบันเดี๋ยวนี้ เพราะเวลานี้ ( เวลาภาวนา ) ไมไดทําอะไร คิดถึงวุนวายดวยสิ่งตางๆ กไ็มเปน
ประโยชน เพราะเราไมไดทํา เปนทุกขแกเราเปลา ๆ เราหัดปลอยวางใหจิตมันวางจากอารมณตาง ๆ 



แลวรวมลงเปนหนึ่งสักทีบาง ใหมีพลังเพียงพอที่จะประกอบภารกิจตอไป ดีกวาที่จะวุนวายดวย
เหตุที่เปนประโยชนและไมเปนประโยชนอยูตลอดวันค่ําคืนรุง เมื่อหัดสละปลอยวางไดแลวความ
วุนวายดวยความคิดตางๆ นั้นเปนของนิดเดียว รางกายของเราเมื่อมีภาระอยางอื่นก็ลืมหมด แลวมัน
ยังอยูตามเดิมไมเห็นไปไหน อารมณตางๆ ทานสอนใหรูเทาแลวปลอยวางเสีย แตอารมณนั้นๆ ยัง
เกิดขึ้นอีก แตดวยความรูเทามันเลยไมถือเอามาเปนอารมณ 

๑.ผูถาม ถาอยางนั้นเวลานั่งภาวนาทานอาจารยจะใหกําหนดเรื่องอะไรครับ 

ทานอาจารย อยูอยางนี้แหละไมตองกําหนดอะไรใหปลอยวางหมด ใหกําหนดที่ลมหายใจ ให
พิจารณาใจอยูอยางนี้ละ ทดลองวันนี้แหละ จะเห็นผลวันนี้ ไมตองกินยานอนหลับก็หลับปุยเลย 

วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๒๐ 

สนทนาธรรม 

๑.ผูถาม ขอโอกาสกราบเรียนถามวา เมื่อกอนผมเคยถามถึงเรื่องการภาวนาแลว ทานอาจารยบอกวา
เมื่อเราเขาถึงสภาพวาหายไปหมดรูสึกไมรูตัวตรงนั้นไมมีปญญา ถาตรงนั้นไมมีปญญาเราจะอบรม
ปญญาวิธีไหน แลวถาปญญานั้นเกิดขึ้นปญญานั้นจะเปนอุปสรรคในการภาวนาของเราหรือเปลา  

ทานอาจารย มันเขาถึงสภาพหายวับไปไมมีปญญา นั้นก็วิธีหนึ่งซึ่งภายหลังเราจะไดรูไวใหเกิด
ปญญา เราหัดอยูอยางนี้และใหมันเปนเองเราไมตองบังคับมัน และจะบังคับมันไมไดมันหากเปน
ของมันเอง เพียงแตขอใหรูเทามันไว นานหนักเขาความรูเทานั้นแหละมันจะแกไขของมันเอง นั้น
แหละเรียกวาปญญาแกความโงซึมของตนเองได ไมเปนอุปสรรคอะไรแกการภาวนาอะไรของเรา 
ยิ่งดีเสียอีก 

๑.ผูถาม ตามที่เขาใจเวลามีอารมณเกิดขึ้น จะตองพยายามระงับ แตวาทานอาจารยวาเราจะตอง
พิจารณาอารมณที่เกิดขึ้น หมายความวาอารมณที่เราจะระงับคือเปนอารมณที่เราควรจะพิจารณา
หรือวาอยางไร 

ทานอาจารย  การพยายามละอารมณคือละดวยวิธีสละทิ้งเลย ก็จัดเปนการละไดเหมือนกัน แตละไม
เด็ดขาด พิจารณาอารมณที่เกิดขึ้นแลวดวยอุบายตางๆ เห็นชัดแลวจึงละ นี้เปนการละไดเด็ดขาด ทั้ง
สองอยางนี้ใชไดเหมือนกัน อยางที่หนึ่งใชเวลาอันสั้น อยางที่สองใชเวลายาวนาน 



๑.ผูถาม หมายความวาปญญาที่เกิดขึ้นตรงนั้นคลายๆ กับความสุขที่เกิดขึ้นจากภาวนา เกิดขึ้นชั่ว
ครั้งคราวแลวก็หายไป 

ทานอาจารย  คือมันเกิดจากภาวนา ความสุขเห็นชัดแลวมันสวางเต็มตื่นขึ้นมาดวยความอิ่มเอิบ
ชัดเจนในความรูอันนั้น 

๑.ผูถาม ผมเคยไดรับรสชาติของความสุขเวลาหัดภาวนา เวลาไดรับรสชาตินั้นมันก็ชั่วระยะเวลา
เล็กนอยแลวก็หายไป เลยคิดวาความสุขอันนั้นเปนปญญา 

ทานอาจารย มันไมใชปญญา มันเปนเรื่องความสุขสงบ ความสุขเกิดจากความสงบหัดอันนั้นแหละ
ไวดีเหมือนกัน หัดใหมันเขาอันนั้นไดอยูเสมอๆ คือวาเรากําหนดอยางไร พิจารณาอยางไร ตั้งสติ
พิจารณาอารมณอะไร มันจึงคอยสงบเขาไปถึงตรงนั้น หัดใหมันชํานาญเสียกอน เรื่องปญญาจึงวา
กันทีหลัง 

๒.ผูถาม ผมรูดีวาคนเราจะเกิดอีกทีก็เพราะความอยากแลวใจเขาไปยึดจึงเกิด แลวเกิดในครรภ
มารดาซึ่งประสมเชื้อจากบิดา ถาความอยากมีแตนอยหรือไมมีเลยก็ไมเกิดหรืออยากจะเกิดก็ไปเกิด
เปนผีหรือเปรต เขาเหลานั้นเกิดเพราะสาเหตุอะไร 

ทานอาจารย สาเหตุการเกิดของมนุษยแลสัตวทั้งหลายเพราะอุปาทานอันเดียวกัน ไมวาความอยาก
นั้นจะมีมากหรือนอยอยางไรก็ตาม เมื่อมีความอยากแลวอุปาทานก็เขาไปยึดเทาๆ กัน แลวจึงเปน
เหตุใหเกิดในภพและภูมินั้นๆ ความอยากนอยอุปาทานนอยแลวจะไปเกิดเปนผีเปนเปรต อยางนั้น
ไมใช 

๑.ผูถาม เวลาจะนั่งภาวนาสมาธิ เบื้องตนจะสํารวมใจ มีสติควบคุมอยูในจุดเดียวเวลาจิตอยูในจุด
เดียว ทําใหกายเยือกเย็นสบาย ก็ชอบใจ ชอบใจเลยไปยึด ใจมันไปยึดความเยือกเย็นที่มันมีอยู
ภายในกาย เพราะไปยึดเลยติดชอบใจ แตไมทราบวาอันไหนมากอน 

ทานอาจารย ใจสงบกอนกายจึงสงบภายหลัง แลวใจจึงเขาไปยึดความสงบของกายนั้น นี่แลเรียกวา
อุปาทาน อุปาทานนี้ยังมีอยูตราบใดแลว ภพชาติก็ยังมีอยูตราบนั้น 



๑.ผูถาม ความสุขที่มันเกิดขึ้นในศาสนาคือความไมไปยึดอะไรทั้งสิ้นเปนปจจัยใหใดรับความสุข ที
นี้ผมอบรมภาวนาเขาถึงขั้นของความสงบ แลวเกิดมีความสุข ถาเราไปยึดเรื่องเหลานั้น เราจะตอง
ตั้งใจดี ๆ วาเราจะตองละความไปยึดใชหรือเปลา 

 
ทานอาจารย ก็ใชละซ ีแตความละนั้นจะตองมีเหตุมีผล มิใชละเฉยๆ การละเฉยๆ ไมมีเหตุมีผล 
ภายหลังมีอารมณมากระทบมักจะสูไมได 

๑.ผูถาม ปจจัยใหเกิดสงบกายคือใจ ความเยือกเย็นของกายก็เพราะใจสงบ ฉะนั้นกายจึงไปยึด 

ทานอาจารย  คนตายแลวไมมีใครเปนคนไปยึด 

๑.ผูถาม ( หัวเราะ ) 

 
ทานอาจารยพานั่งภาวนาพรอมท้ังอบรมธรรมนํากอน 

 
          การสํารวมใจใหสงบคือการอบรมภาวนาดีๆ นั่นเอง อยาไปคิดมาก คือ คิดใหเปนอยางนั้น
อยางนี้ หรืออยากใหเห็นโนนเห็นนี่นั่น ยังไมถูกหลักภาวนา ภาวนาคือหมายถึงความสงบนั่นเอง 
เบื้องตนตองเอาตรงนั้นเสียกอน ถาหากใจยังไมทันสงบก็ยังไมเปนภาวนา จะภาวนาอะไรก็ตาม 
ฉะนั้นเมื่อเราตองการใหเกิดความสงบ เราจงเอาใจของเราไปเพงอยูในสิ่งเดียวใหอยูในจุดเดียว
เสียกอน เชน เราจะเพงลมหายใจเขา ออกก็ตามหรือเราจะเพงพุทโธหรือนึกพุทโธอยูในที่เดียว แลว
เอาสติควบคุมอยูในเรื่องนั้น ถึงแมเราจะพิจารณาเฉพาะกายของเราชิ้นสวนใดสวนหนึ่ง เชน ทอน
กระดูก อยางนี้เปนตน เราเพงอยูในทอนกระดูกใหเห็นในตัวของเรานี้อยาไปเห็นภายนอก จึงจะถูก
หนทาง กระดูกภายนอกเรามองเห็นแลวเราเอามาเพงภายในของเราก็เปนเชนนั้น ใหจิตไปจดจอง
เฉพาะเรื่องเดียว สติควบคุมอยูในนั้น จนกระทั่งจิตแนวอยูในอารมณอันเดียว จริงๆ จังๆ เมื่อสติ
เพียงพอจิตมีพลังเต็มที่ สิ่งที่เราเพงเชนกระดูกก็ตามหรือลมหายใจก็ชาง จะหายไปแลวจะเหลือแต
ความสงบ นี่เบื้องตนตองหัดอันนี้เสียกอน เมื่อหัดอันนี้ใหชํานิชํานาญแลวมันหากจะมีเรื่อง
พิจารณาตอไป 

  



สนทนาธรรม 

๑.ผูถาม บางคนในที่นี้ก็ยังไมเคยหัดภาวนามากอน บางคนก็เคยหัดมาแลว และบางคนก็รับรสชาติ
ของความสงบ ดังนั้นอยากจะกราบเรียนใหทานอาจารยแนะนําการหัดภาวนาใหกับทุกคนในที่นี้
เพื่อจะไดเอาไปใชในชีวิตประจําวันของเขาทุกคน 

ทานอาจารย  ชีวิตของคนเราเกิดมาแลวจะตองตอสูดวยประการตางๆ จนกวาจะหมดลมหายใจ 
ฉะนั้นจึงควรตอสูดวยการหัดทําสมาธิอันจะนํามาซึ่งความสงบสุขแกตนเองแลคนอื่นดวย เราตอสู
กับอารมณของใจเรา จนเอาชนะไดแลว ไมตองไปสูกับอารมณของคนอื่น ไดชื่อวาเอาชนะตนเอง
และคนอื่นดวย 

๑.ผูถาม สมมุติวาเราเดินไปหรือขับรถไป เราควรจะคิดถึงปญหาเฉพาะหนาหรือวาเราควรคิดถึงวา
เรากําลังเดินอยูหรือกําลังขับรถ ไมควรคิดถึงปญหาเฉพาะหนา 

ทานอาจารย การตั้งสติคอยระวังจิตใหอยูกับตัวทุกเมื่อเปนดีที่สุด ไมวาจะเดินอยูหรือขับรถอยูก็
ใชไดทั้งนั้น ปญหาเฉพาะหรืออะไรก็เกิดขึ้นที่จิตแหงเดียว เมื่อต้ังสติลงที่จิตแลวเปนอันรวมเรื่อง
ของจิตทั้งหมด 

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๒๐  
 

แสดงธรรมเทศนา 

         คนเราเกิดมามีรูปกับนามเทานี้แหละ เปนหลกั ใครจะทําอะไร ๆ ก็ไมพนจากนี้ไปได จะ
ทําบุญสุนทานไปสวรรคชั้นฟาก็มาทําที่นี่ จะทําบาปชั่วชาเลวทรามตกนรกหมกไหมก็ตองมาทําที่นี่ 
หรือมนุษยจะมีจะจนก็เพราะความขยันหมั่นเพียรหรือข้ีเกียจขี้คราน ก็เพราะกายกับใจนี้ทั้งนั้น แต
เมื่อใจเปนทุกขกายก็เปนทุกขดวย ใจเปนสุขกายก็พลอยรับสุขเหมือนกัน ถากายเปนทุกขใจปลอย
วางไดไมเขาไปยึดถือแลว ใจรูเทาอยูเฉยๆ ทุกขนั้นไมสามารถจะมาครอบงําใจใหเปนทุกขได เรื่อง
ของกายกับใจนี้มันแปลกมาก กายศึกษายังรูจักจบเปน เชน กายวิภาค สรีรวิทยา จําแนกออกดู
ชิ้นสวนตางๆ ของรางกายวา รางกายอันนี้มีโครงของรางกายประกอบดวยสิ่งตาง ๆ รูหมด สิ่งที่
ละเอียดมองดูดวยตาเปลาไมเห็นก็ใชกลองจุลทัศนดูก็พอรูได แตใจแลวรูไดยากเหลือวิสัยที่ปุถุชน
คนธรรมดาจะรูแลเขาใจได วามันสรางขึ้นมาดวยวิธีใด ดูตําราที่ทานผูรูเขียนไวก็อานออก แต



ขอเท็จจริงที่แทแลวไมรูเลย เขียนเสนวาดภาพไปอยางนั้นแหละ แตหาตัวจริงเอามายืนยันไมได 
         นักปฏบิัติทั้งหลายพอจะพิสูจนหาความจริงไดจากเรื่องเหลานี้ จนเห็นประจักษแจงชัดดวย
ปญญาตนเองวา ใจเปนของมีจริงอยูในรางกายของเรานี้ กายเปนเพียงรับใชใจ ถาใจไมมีเสียแลว
รางกายนี้ก็เปลาประโยชนใชการไมได เชนใจสั่งการผานสมองใหตามองเห็นรูป ประสาทหรือ
เซลลรับรูรูปเฉย ๆ หาไดรูดีรูชั่วอะไรไม ตัวใจตางหากเปนผูรูดีรูชั่วหยาบละเอียด แลวสั่งใหกาย 
วาจา ทําลงไป แลวก็ใจเปนผูรับผลกรรมนั้นๆ ประสาทหรือเซลลหาไดรับไม แมแตจะไปกอภพกอ
ชาติเกิดในคตินั้นๆ ก็ใจเปนผูหอบเอากรรมนั้นไปเกิด สวนสมองหรือประสาทหรือเซลลที่เปนวัตถุ
ธาตุทิ้งไวตามเดิม ใจเมื่อยังมีกิเลสถึงจะทิ้งวัตถุธาตุอันใชไมไดแลวนั้นก็ตาม มันยังติดวัตถุธาตุ
เหลานั้นอยู มันก็ตองมาสรางวัตถุธาตุเหลานั้นอีกตามเดิม เหมือนกับคนเราบานพังทลายหรือไฟ
ไหมแลว คนเราอาศัยเรือนเปนเครื่องอยู เมื่อไมมีก็สรางขึ้นใหมี คนเรามิใชนกหนูตองอาศัยรังรู
เปนที่อยูเมื่อไร 
         พอจะมองแลวเห็นแลวมิใชหรอืวา ใจมีอยูในรางกายคนเรานี้ คอยรับรูและใช กาย วาจา ให
ทํากรรมตางๆ เมื่อยังมีกิเลสอยูก็ไปเกิดใหมไดและใชวัตถุธาตุนั้นอีกตอไป ถาหากฝกฝนอบรมผูรู
นั้นใหเกิดปญญาฉลาดรอบรูเรื่อง ขันธ อายตนะ ทั้งหลายเหลานี้ เห็นตามเปนจริงแลว ผูรูนั้นก็ไมรู
เครื่องมือที่จะใชเพื่อใหประโยชนแกโลกนี้ตอไปอันใด 

 
ทานอาจารยพานั่งภาวนาพรอมท้ังอบรมธรรมนํากอน 

 
            การภาวนา คือการสํารวมใจ นี่แหละเปนการละบาปบําเพ็ญบุญ นี่เปนวิธีตัดลัดใกลที่สุดใน
การที่จะละชั่วทําดี เห็นชัดภายในใจของตนเลย ใจที่เรายังไมไดอบรมภาวนาคือไมไดนั่งสมาธิ จิต
จะตองยุงสงสายวุนวายไปหาอารมณที่ชั่วที่ดี โดยมากมักเปนไปในทางที่ไมดี เมื่อเรามานั่งภาวนนา
ทําสมาธิสํารวมอยูในทางที่ดี นั้นเรียกวาละชั่ว นี่แหละเปนการชําระกรรม คือวาลางบาปดวยวิธีนี้ 
ลางดวยความชั่ววิธีนี้ จนกระทั่งเราลางชําระจนหมดจด ใจมันแนวแนอยูในอารมณอันเดียว เปน
สมาธิถึงอัปนายิ่งดี แลวจะไมมีอะไรเลยในขณะนั้น นั้นเรียกวากรรมหมดจด ความชั่วที่มีอยูใน
ปจจุบันก็ละขณะนั้นเลย ถาหากเราหัดอยูอยางนี้อยูตลอดเวลา ความชั่วก็หมดไปๆ เวลามันออกมา
อีก เมื่อมาอยูธรรมดาๆ กจ็ะไมยอมทําความชั่วนั้นตอไป วิธีละกรรมชําระบาปอยางงายที่สุดดวย
การภาวนา เหตุนั้นจึงควรหมั่นทําบอยๆ จนกวามันจะหมดสิ้นไป 



(นั่งภาวนา ๓๐ นาที ) 

 
สนทนาธรรม 

 
๓.ผูถาม ขอกราบเรียนถามทานอาจารยวา ทําไมบางคนมีชีวิตยืน บางคนมีชีวิตสั้น มันแลวแตกรรม
หรือมีเหตุอ่ืนบังคับดวย 

ทานอาจารย  มันพรอมกันนั่นแหละ กรรมบันดาลใหอายุยืนนาน สุขภาพก็ดีพรอมกัน ที่กรรม
บันดาลใหมีสุขภาพไมดีคือกรรมไมดี อายุมันก็สั้น มันพรอมๆ กันเหมือนกัน ถาหากวาเราเพียงแต
จะบํารุง เมื่อสุขภาพไมดีแลวจะมาบํารุงใหมันดี มนัก็ไปไมรอด อยูไดก็ดวยการทรมาน เชนเครื่อง
รถเครื่องรา เราตกลงยี่หอไมดีเอามาวิ่งมันก็ไมดี ว่ิงไปก็หยุด เดี๋ยวอันนั้นเสียอันนี้เสียเลยซอมแลว
ซอมเลาไมรูจักจบจักสิ้นสักที 

๓.ผูถาม บางคนก็ตายเวลาคลอดออกมา ก็ไมมีเวลาที่จะบําเพ็ญความดี ผมเห็นวาอยางนั้นมันก็ไม
ยุติธรรม เพราะเพิ่งเกิดมาไมไดโอกาสทําความดีตอไป แลวก็ตายไป อยากจะใหทานอาจารยอธิบาย
ใหฟง 

ทานอาจารย คนเราเกิดมาความตายไมมีเครื่องหมาย อยากตายเวลาใดมันตายไดทั้งนั้น ความตาย
มันยุติธรรมแลว แตเรานี้มันไมยุติธรรม คอยทาใหแกกอนเฒากอนจึงเขาวัดทําบุญ อยางนี้เปนตน 

๓.ผูถาม นี่จะเปนกรรมอะไร เชน เมื่อเกิดอุบัติเหตุแลวหลายๆ คนตายพรอมๆ กัน 

ทานอาจารย ก็อยางวานี่แหละ อยางที่เขาฆาสัตวเปนลําเรือก็มี ฆาปลา ฆากุง เปนลําเรือก็มี ก็ดูซิ
ทําไมจึงไปฆาพรอมๆ กนั 

๓.ผูถาม ผมเคยสรางกรรมชั่วมานับไมถวน เหตุนั้นการที่ผมมา ปฏิบัติธรรมนี้จะชวยใหพนจาก
กรรมที่ไมดทีั้งหลายที่ไดทํามาแลวหรือไม 

ทานอาจารย ผูที่ทําความผิดแกบุคคลใดแลวโทษตนไปขมาโทษแกบุคคลนั้น แลวใหเขา
อโหสิกรรมใหนั้นพนจากโทษได แตถาเขาไมอโหสิกรรมนั้นก็ไมพนได แตถึงอยางไรถาเขาไม



อโหสิใหเราคอยพยายามทําดีไปอยาไปชั่วอีก กรรมนั้นก็คอยเบาไปบาง เมื่อที่สุดคือหลุดจากกิเลส
แลว ขันธแตกสลายดับไปนั้นแล กรรมจึงตามไมทัน 

๓.ผูถาม อยากเรียนถามทานอาจารยวา ผมมาหัดภาวนากับทานอาจารยไดความเขาใจแลว ผมหนี
ไปไกลไมมีเวลาหัดอีกก็ดี ทานอาจารยหนีไปไกลไมมีเวลาอบรมก็ด ีผมเลยไปอบรมสํานักอื่น 
อยางนี้ทานอาจารยจะวาอยางไร 

ทานอาจารย  การไปหาครูบาอาจารยหลายทานหลายสํานักไดประสบการณหลายอยางยอมเปนการ
ดี อาตมาไมใชสัญชัยเวตบุตร หามไมใหลูกศิษยใครคนใดคนหนึ่งหนีจากสํานักของอาตมาแลว
ไปสูสํานักอื่นก็หาไม สัญชัยเวตบุตรเดิมพระโมคคัลลานะกับพระสารีบุตรเปนลูกศิษยมีบริวารคน
ละ ๕๐๐ มาทีหลังกลับใจไปยอมเปนลูกศิษยพระพุทธเจา สัญชัยเวตบุตรอาจารยจะหามสักเทาไร ๆ 
ก็ไมฟงเสียง ผลที่สุดสัญชัยเวตบุตรเสียใจมากถึงกับกระอักเลอืดตาย จะสํานักไหนอาจารยไหนก็
ตาม ถาคุณไปศึกษาดูแลวจะเห็นวา สอนในแนวเดียวกัน คือหัดสติใหมั่นคงดํารงอยูในกรรมฐาน
นั้นๆ เทานั้นเปนจุดใหญ ถาไมหัดสติแลวก็ไมใชการหัดภาวนา การหัดภาวนาจะโดยวิธีใดก็ตาม 
ถายังไมขจัดกิเลสของตน ยังมีมากอยูเทาเดิม ก็ใหพึงเขาใจเถิดวา นั้นมิใชทางเสียแลว 

 


