
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 



 
 
 

คํานํา 
 
  หนังสือ ปุจฉาวิสัชนา ในประเทศนี้ ฉบับเดิมเปนของทานเจาคุณ พระนิโรธรังสี คัมภีรปญญา
จารย (เทสก เทสรังสี) วัดหินหมากเปง อําเภอศรีเชียงใหม จังหวัดหนองคาย ซึ่งไดขออนุญาตเพื่อพิมพเผยแผจาก
ทานแลว แตที่จะสําเร็จเปนเลมมาในคราวนี้ไดก็ดวยอาศัยกําลังศรัทธาจากญาติโยมที่เปนสมาชิก  และสาธุชนผูมี
ความสนใจในการปฏิบัติธรรมทั้งหลาย ที่พากันมาฟงการอบรม ณ ศาลาอุรุพงศ วัดบรมนิวาส ไดพากันสละ
จตุปจจัยของตนมากบาง นอยบาง ตามกําลังศรัทธา ดังมีรายช่ือปรากฏอยูทายเลมนี้ 
  ฉะนั้นการจัดพิมพหนังสือครั้งนี้  คงจะเปนประโยชนแกทานผูอาน และเปนธรรมทานแกทาน
ผูใหคณะวัดบรมนิวาสนามของ ศูนยอบรมภาวนาสิริจันโท  ขอใหทานทั้งหลายที่เปนผูมีสวนชวยใหหนังสือเลม
นี้สําเร็จเปนเลมออกมาไดดวยดังนี้ ขอใหทานผูมีจิตศรัทธาทั้งหลาย จงประสพแตความสุขความเจริญ ในพระ
ธรรมคําสั่งสอนขององคพระสัมมาสัมพุทธเจา จงทุกประการเทอญ 
  ขอใหอานหลายๆครั้ง แลวพิจารณาเนื้อความ และตั้งใจปฏิบัติตามคําสอน จะเปนอุบายแก
ความวุนวาย แกความขัดของ ของทานที่มุงตอมรรคผล นิพพาน อันเปนแดนอันเกษม 
 
       พระครูอุดมสังวรคุณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปุจฉาวิสัชนาในประเทศ 
 
  ผูเขียนไดเขียนปุจฉาวิสัชนาในตางประเทศไปแลวเลมหนึ่ง คุณอาคม ทันนิเทศ โฆษกวิทยุ
ทหารอากาศ 01 บางซื่อ ไดอานออกอากาศไปแลว รูสึกวามีคนฟงแลวชอบใจเปนสวนมาก ผูเขียนคิดวาจะเปน
อคติไมเปนธรรมนัก ไปตางประเทศครั้งเดียวมีคนถามปญหาก็ตอบเปนคุงเปนแคว เกิดในเมืองไทยโตใน
เมืองไทยแทๆไมยักตอบปญหาในเมืองไทย มิใชคนไทยจะไมมีปญหาหรือไมถามปญหาก็หามิได แทจริงคนไทย
มีปญหามากมายเหลือที่จะตอบตั้งแตปญหาสวนตัวถึงปญหาครอบครัวและปญหาสวนรวม ปญหาเหลานี้มนุษย
คนเราเกิดขึ้นมาในโลกนี้ยอมมีดวยกันทั้งนั้น ตางแตวาใครจะมีมากและนอยเทานั้น คนไทยเรามีที่ระบายคอยยัง
ช่ัวหนอย มีปญหาอะไรก็ไปวัดไปหาครูบาอาจารยใหทานชวยแกไข ก็คอยเบาบางไปหรือบางทีก็หายไปเลย 
มิฉะนั้นก็เอาหนังสือธรรมะมาอานดูก็ชวยแกไขไดเหมือนกัน แตคนตางชาตินี่ซิไมมีทางแกไขไดจริงๆ มีปญหา
อะไรเกิดขึ้นเชื่อวาพระเจาอยูบนสวรรคจะมาแกไขให ไหววอนแลวๆเลาๆ เมื่อพระเจาไมมาชวยแกไขใหก็หมด
หนทาง พระเจาเปนของไมมีตัวจะไปถามที่ไหนก็ไมทราบ อนึ่ง พระเจาทานก็มีภาระมาก คนเกือบครึ่งโลกใครมี
อุปสรรคอะไรก็ไหววอนถึงทานใหชวยเหลือ ทานจะมีเวลาที่ไหน พระเจานั้นชวยมนุษยมาก็นานเกือบสองพัน
กวาปแลว ปานนี้คงแกหงอมอักโขแลว หูตาและความจําคงเสื่อมไปมาก อะไรก็ตามถาอยูไปนานๆมันจะตองเปน
อนิจจังไปตามสภาพของสังขารเปนธรรมดา 
  เมื่อผูเขียนมาโอกาสไดเดินทางไปถึง นับแตสิงคโปร ออสเตรเลียและอินโดนีเซีย คนเหลานั้น
ไดขาวมา เขาใจเปนพระเจาหรืออะไรก็ไมทราบ เพราะคําวา พระ คํานี้คนสวนมากเขาใจวาผูนุงเหลืองหมเหลือง 
จึงไดแหกันมาถามปญหาและไดระบายความเดือดรอนของตนๆใหผูเขียนฟง ผูเขียนไมไดรับบัญชาจากพระเจา 
แตดวยความหวังดีตอคนเหลานั้น จึงไดแกปญหาเขาเหลานั้นเปนคนๆไป ยิ่งอยูนานวันก็ยิ่งเพิ่มขึ้นทุกที จึงไดมี
หนังสือปุจฉาวิสัชนาในตางประเทศขึ้นมาใหเราไดอานและไดฟงกันดังปรากฏอยูนี้ 
  อันที่จริงปญหาดังกลาวแลวขางตน จะแกไขไดดวยธรรมคําสอนของพระพุทธเจาเทานั้น 
นอกจากธรรมคําสอนของพระพุทธเจาแลว ไมมีอะไรจะแกไขไดเลย เพราะธรรมคําสอนของพระองคทานสอน
ถึงของจริง คือใหเขาถึงใจ ปญหาเหลานั้นลวนแลวแตเกิดจากใจของมนุษย ทุกๆคนมีใจดวยกันทั้งนั้น เมื่อใจมัน
คิดนึกปรุงแตงจึงเกิดเปนปญหา แตเจาตัวจับใจไมไดคิดวาปญหาเกิดจากของภายนอก จึงแกไขปญหาไมถูก 
พระพุทธเจาทรงแกปญหาของพระองคไดแลวจึงแกของคนอื่นไดถูกตอง 
  ชาวพุทธควรจะศึกษาธรรมคําสอนของพระพุทธเจาใหเขาใจถองแท แลวจะไดไปแกปญหา
นั้นไดถูกตอง ไมควรจะไปแสวงหาสิ่งอื่นนอกเหนือจากคําสอนของพระองค  ซึ่งสอนใหแกที่ใจโดยตรงอยูแลว  
คนสมัยนี้เรียนวิทยาศาสตรสอนใหเช่ือสิ่งที่พิสูจนไดดวยตา มีพยานดานวัตถุเปนหลักฐาน นักวิทยาศาสตรก็เปน
อยางนี้แหละ เรียนไปเถิดเรียนเทาไรๆก็ไมหมดสงสัยสักที เรียนแตดานวัตถุก็ไมหายสงสัยอยูแลว ยิ่งดาน
นามธรรมซึ่งไมมีตนมีตัวจะจบสิ้นไดอยางไร ถึงดานธรรมจะมีการเรียนอยูบางก็เปนการเดาๆเอา แลวก็คาดคะเน
เอาวาอาจเปนอยางนั้นอยางนี้ หาไดรูแจงแทงทะลุดวยตนเองไม สวนพุทธศาสนาเรียนทางดานวัตถุและนามธรรม
ดวย เรียนแลวก็ทดสอบดวยการปฏิบัติตามใหเห็นแนแทตามเปนจริงโดยตนเองจริงๆ เรียนจบแลวกิเลสทั้งหลายก็
หมดตามไปดวย 
  แทจริงเรียนวิทยาศาสตรก็ดีมิใชไมดี มีประโยชนแกผูที่ยังไมอยากหนีไปจากโลกนี้ สําหรับ
ผูกมัดใหเขาเหลานั้นติดอยูในทุกขแนนเขา เชน ทุกขในการทํางานวิทยาศาสตรเครื่องทุนแรงและหาเครื่องทุนแรง
มาชวย ทุกขในการทํางานก็คอยเบาลงหนอย แตไปทุกขในการหาเงินไปซื้อเครื่องทุนแรงและน้ํามันมาใสใน



เครื่องนั้น คนเห็นวาสะดวกสบายไดผลก็มาก อยางนี้เปนตน เหตุนั้นคนสวนมากเมื่อไดฟงพระพุทธเจาเทศนาให
เห็นโทษทุกขในโลก แลวยอมสละโลกนี้จึงมีสวนนอย 
  ความจริงพระพุทธศาสนาก็สอนวิทยาศาสตรอยูแลว แตไมไดเรียกวาวิทยาศาสตร เรียกวา
สอนใหรูจักเหตุผลในสิ่งนั้นๆ พอไดยินเรียกวาวิทยาศาสตรเลยตื่นเหอกันใหญ นี่แหละไมศึกษาพุทธศาสนาให
เขาถึงของจริง และทั้งไมไดปฏิบัติดวยตนเอง จึงมักเปนเชนนี้ เหตุนี้ความสงสัยในพระพุทธศาสนาก็ดี ในเหตุผล
สิ่งทั้งปวงก็ดี ก็ไมผิดแผกแตกตางจากคนในตางประเทศเทาไรนัก 
  เมื่อครั้งพระพุทธเจาของเรายังมีพระชนมายุอยู มานพชื่อวังคีสะ มีความรูทางดานวิญญาณของ
มนุษยที่ตายไปแลวไปเกิดในคตินั้นๆ เมื่อเอากะโหลกศีรษะมาเคาะดูก็รูจักวาคนนี้ไปเกิดในคตินั้นๆ แตหารูไมวา
เขาทํากรรมอะไรไวจึงไปเกิดในคตินั้นๆ เธอแขงดีจึงอยากไปทดสอบความรูนั้นจากพระพุทธเจา เมื่อพระพุทธเจา
ใหคนไปเอากะโหลกศีรษะของพระอรหันตมาใหเคาะดู เธอก็มืดตื้อไมรู พระอรหันตทานนิพพานแลวจึงไมมีการ
เกิดอีก จึงไดยอมเปนลูกศิษยของพระพุทธองค 
  ยังมีอีกเรื่องหน่ึง สมัยผูเขียนยังเที่ยวรุกขมูลอยู พระภิกษุรูปหนึ่งเปนสัทธิวิหาริกของหลวงปู
พรเทพสิทธาจารยจังหวัดนครพนมนี่เอง ทานไปไดวิชามาจากไหนไมทราบ เมื่อไปพักในปาชาบานไหน หลุมผีที่
เขาฝงไวเธอไปรูหมดวา หลุมนี้เปนผูหญิงหรือผูชาย ตายเมื่ออายุเทานั้นๆ ตายเพราะโรคอันนั้นๆ เมื่อถามพวก
ญาติเขาดูก็ตรงทุกอยาง นี่ก็เปนของแปลกดีเหมือนกัน ของเหลานี้ซึ่งไมอาจเปนไปได แตก็ไดเปนมาแลวในอดีต
และปจจุบัน ในโลกนี้ยังมีเรื่องทํานองเดียวกันนี้อีกมาก ซึ่งพวกเราพรอมทั้งวิทยาศาสตรพากันงงเปนไกตาบอด 
แตก็ยังเชื่ออยูทั้งที่ไมรูนั่นเอง 
  ผูเขียนจะประมวลเอาขอสงสัยตางๆซึ่งมีผูถามมาก มาเรียบเรียงไวในที่นี้ แตจะไมขอกลาวช่ือ
ทานเหลานั้นไว ณ ที่นี้ดวย และขอสงสัยนั้นๆซึ่งมีผูถามยังซาบซึ้งกวาคนในตางประเทศถามอีกเปนไหนๆ  
มีนายทหารชั้นพันเอกหลายคนไปหาผูเขียนแตมีนายทหารคนหนึ่งถามวา 
 
  (1) ถาม  การทําบุญอุทิศใหผูมีพระคุณทั้งหลายมีมารดาบิดาเปนตน ทําอยางไรจึงจะทราบได
วาผูนั้นไดรับหรือเปลา ถาผูนั้นไมไดรับบุญเหลานั้นจะเปนของใคร 
  (1) ตอบ  ปญหาเรื่องนี้กินความกวางขวางมาก มีผูถามปญหาขอนี้กับผูเขียนต้ังแตยังเปน
สามเณรอยู จนมาไดบวชพระนับเปนเวลา 60 กวาปแลวก็ยังมีคนถามอยู นี่แหละผูเขียนหวังวาถึงผูเขียนจะตายไป
แลว ถายังมีการทําบุญใหผูตายไปแลวอยูคงจะมีปญหาอยางนี้ไมมีที่สิ้นสุด ผูเขียนจะตั้งประเด็นไวเปนขอๆ
เพื่อใหผูฟงเขาใจงาย และกันความหลงลืมดังนี้ 
  1.1 ทําบุญใหแกผูที่ตายไปแลว 
  1.2 ทําอยางไรจึงจะทราบไดวาผูนั้นไดรับหรือเปลา 
  1.3 ถาผูนั้นไมไดรับ บุญอันนั้นจะเปนของใคร 
 
  1.1 ผูทําบุญโดยสวนมาก 99 เปอรเซนต เพื่ออุทิศแกผูมีพระคุณทั้งหลายมีบิดามารดาเปนตน 
  ชาวพุทธมีดีตรงนี้แหละ พุทธศาสนาสอนใหรูจักบุญคุณของผูที่มีพระคุณทั้งหลาย แลวทําดี
เพื่อสนองพระคุณของทานเหลานั้น ถาไมรูจักบุญคุณของผูมีพระคุณแลว คนเราก็จะกลายเปนเดรัจฉานไปหมด 
การทําความดีคือ บุญกุศลนี้ยอมทําสิ่งที่เปนคุณประโยชน ไมทําสิ่งที่เปนโทษแกตนและคนอื่น ทําในที่เปดเผย ไม
ทําในที่ลับดวยและทําดวยความบริสุทธิ์ใจ ไมเหมือนกับคนที่ทําความชั่ว ทําความชั่วนั้นทําดวยความเศราหมอง



ไมผองใส และก็ทําในที่ลับไมเปดเผยดวย ทั้งไมอุทิศสวนบาปนั้นใหแกผูมีพระคุณทั้งหลาย ถึงแมอุทิศใหแกใคร
ก็ไมมีใครอยากรับ เพราะเปนของเศราหมอง 
  ทําบุญใหแกผูมีพระคุณที่ตายไปแลวนี้ จงทําดวยของบริสุทธิ์ อยาไปฆาเปด ไก ฆาวัว ฆาควาย
มาทํา จะบาปหนักเขาไปอีก ทําเล็กๆนอยๆดวยใจผองใสบริสุทธิ์ เปนตนวาตักบาตรถวายอาหารพระสงฆ บุญก็
มากเอง บุญมิใชเกิดเพราะไทยทานมากๆ แตเกิดจากใจเลื่อมใสศรัทธาตางหาก เปรียบเหมือนเทียนที่เรามีอยูแลว
ไปขอตอจากคนอื่น เทียนของคนอื่นก็ไมดับ ของเราก็ไดไฟสวางมา เหตุนั้นบุญในพุทธศาสนาจึงหมดไมเปน คน
มากี่รอยกี่พันเอาหัวใจของตนมาตักตวงเอาบุญในพุทธศาสนานี้ก็ไมมีหมด บุญยังเต็มเปยมอยูตามเดิม ถาทําดวย
ความเลื่อมใสแลว วัตถุทานมีนอยก็กลายเปนของมากเอง 
  1.2 ทําอยางไรจึงจะรูวาผูตายไปนั้นไดรับหรือเปลา เรื่องนี้เปนของพูดยาก เพราะผูที่ตายไป
แลวก็ไมไดตอบรับเหมือนเราสงจดหมายไปหากัน อนึ่ง บุญนั้นก็มิใชจะสงไปไดอยางพัสดุไปรษณีย เพราะเปน
ของไมมีตัวตน เปนความรูสึกภายในใจวาบุญที่ตนทํานี้ตองถึงผูตายไปแน และเราเชื่อตามคําสอนของ
พระพุทธเจา พระองคตรัสวา ทําบุญใหแกผูตายไปแลวตองทําในพระภิกษุผูมีศีลและเมื่อตองการอยากจะใหเขาได
บริโภคอาหาร ตองทําบุญถวายอาหาร เมื่อตองการอยากจะใหเขาไดเครื่องนุงหม ก็ถวายผาผอนเครื่องนุงของหม 
แลวอุทิศกุศลนั้นไปใหแกเขาเหลานั้น แลวของเหลานั้นก็จะปรากฏแกเขาเหลานั้นเองโดยที่ไมมีใครนําไปใหเขา 
  1.3 เรื่องนี้บอกไดชัดเลยวา บุญเปนของผูทําแนนอน เพราะผูทําเกดิศรัทธาเลื่อมใสพอใจใน
การกระทําบุญ บุญก็ตองเกิดในหัวใจของผูนั้นเสียกอนแลวอุทิศสวนบุญนั้นใหแกผูมีอุปการะคุณที่ตายไปแลว ได
ช่ือวาทําบุญสองตอ แลวเราอุทิศสวนบุญนั้นไปใหแกผูตายไปอีก เปนอีกตอหนึ่ง 
  ทําบุญใหผูตายนี้ทานแสดงไววายากนักผูที่ตายจะไดรับ เหมือนกับงมเข็มอยูในกนบอ แตผูยัง
มีชีวิตอยูก็ชอบทํา นับวาเปนความดีของผูนั้นอยางยิ่ง ทานเปรียบไว สมมุติวาบุญทําลงไปนั้นแบงออกเปน 16 
สวน แลวเอาสวนที่ 16 นั้นมาแบงอีก 16 สวน ผูตายไปจะไดรับเพียง 1 สวนเทานั้นฟงดูแลวนาใจหาย 
เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายจึงไมควรประมาท ในเมื่อยังมีชีวิตอยูนี้มีสิ่งใดควรจะทําก็ใหรีบทําเสีย ตายไปแลวเขา
ทําบุญไปใหไมทราบวาจะไดรับหรือไม ถึงแมไดรับก็นอยเหลือเกิน เพราะคนตายแลว เขาเรียกวาเปรต ไมได
เรียกวาบิดา มารดา ปา นา อาว ครูบาอาจารย อยางเมื่อเปนมนุษยอยูนี้หรอก ในบรรดาเปรตเหลานั้นมี 11 พวก มี
จําพวกเดียวที่จะไดรับสวนบุญที่คนยังมีชีวิตอยูอุทิศไปให เรียกวา ปรทัตตูปชีวีเปรต เปรตทําพวกนี้ไดรับทุกข
รอนลําบากมาก เพราะในเปรตโลกนั้นไมมีการทํานาคาขาย แมแตขอทานก็ไมมี เสวยผลกรรมของตนๆที่ทําไว 
เมื่อยังเปนมนุษยอยูนี้เทานั้น ฉะนั้นเปรตจําพวกนี้แหละมนุษยคนที่ยังเปนอยูทําบุญอุทิศไปใหจึงจะไดรับ 
นับประสาอะไร บางทีสามีภรรยานอนดวยกันแทๆ ฝายหนึ่งทําบุญขอใหอีกฝายหนึ่งอนุโมทนาดวย ก็ไมรับ พวก
ที่ไปเกิดเปนเดรัจฉานยิ่งไมรูกันใหญ ไปเกิดในนรกหมกไหมทุกขเวทนามาก ทําบุญอุทิศไปใหก็ไมรูอะไร เพราะ
กําลังเสวยผลกรรมอันนั้นอยู หรือไปเกิดเปนเทวดาชั้นใดช้ันหนึ่งก็เหมือนกัน เขากําลังเสวยผลบุญของเขาอยู เขา
จะมาเอากุศลผลบุญของเราไดอยางไร 
  ปรทัตตูปชีวีเปรต ดังเปรตญาติของพระเจาพิมพิสาร มีเรื่องเลาวา เมื่อครั้งพระพุทธเจายังทรง
พระชนมอยู พระเจาพิมพิสารเกิดอาเพศในตอนกลางคืน มีเสียงดังขลุกๆขลักๆทั่วไปหมดในหองพระตําหนัก 
พระเจาพิมพิสารกลัวจะเกิดเหตุเปนอันตรายแกราชบัลลังก จึงเขากราบทูลเหตุอันนั้นแกพระพุทธเจา พระองค
ตรัสวา ไมมีอันใดเลย พวกเปรตที่เปนญาติของพระองคแตครั้งพระพุทธเจาช่ือวา พระวิปสสี โนน เขามาขอสวน
บุญกบัพระองค ขอมหาบพิตรจงทําบุญใหเขาแลวอุทิศสวนบุญนั้นใหเขาเสีย เสียงนั้นก็จะหายไป พระเจาพิม
พิสารไดทรงกระทํา ทักษิณานุประทาน ทําบุญอุทิศใหแกเปรตเหลานั้นแลว พวกเปรตเหลานั้นไดรับสวนบุญแลว



ก็มีกายอวนทวนสมบูรณ แตยังไมมีผาเครื่องนุงหม  ทีหลังก็มาปรากฏใหพระเจาพิมพิสารเห็นอีก พระเจาพิม
พิสารก็นําเอาเรื่องพฤติการณอันเปรตมาแสดงนั้นไปกราบทูลพระพุทธเจาอีก พระองคจึงตรัสวา เพราะมหาบพิตร
ไมไดทําบุญผา พระเจาพิมพิสารจึงทรงทําบุญถวายผาแกพระสงฆ และอุทิศสวนกุศลไปใหแกเปรตเหลานั้น พอ
เปรตเหลานั้นไดรับแลวก็ไปเกิดในสุคติภพในสวรรค 
  ที่มาเลาสูกันฟงพอเปนทัศนคติที่วา ทําบุญใหแกผูที่ตายไปแลวจะไดรับหรือไม เพราะผูเขียน
ก็ไมสามารถจะไปลวงรูเขาได และผูตายไปแลว แมแตโยมบิดามารดาของผูเขียนก็ไมเคยบอกวา บุญที่ทําแลว
อุทิศไปใหไดรับหรือเปลา แตผูเขียนก็ทําบุญอุทิศไปใหเสมอ เปนแตไดฟงมาจากตํารา จะหาวาเลานิทานหลอก
เด็กใหกลัวเฉยๆ แตถาผูใหญกลัวอยางเด็กๆแลว บานเมืองก็ไมเปนอยางทุกวันนี้ เด็กเชื่องายหัวออน สั่งสอนนอม
ใจเชื่อเร็ว ผูใหญจึงชอบสอนเด็กๆ แตเมื่อโตขึ้นมาแลว ถือวาเรามีสิทธิเสรีเต็มที่ไมตองเช่ือความคิดของคนอื่น 
เช่ือความคิดของตนเอง หรือเขาสมาคมกับผูใหญเลยเปนผูใหญไปหมด  ความเชื่อและความคิดเมื่อยังเด็กอยูที่
อบรมไวเลยหายหมด เลยกลายมาเปนผูใหญอยางผูใหญทั้งหลายที่เปนอยูในปจจุบันนี้ 
  อนึ่ง เรื่องการทําบุญใชหนี้เจากรรมนายเวร เรื่องนี้ผูเขียนไมรูจริงๆจึงตอบไมได ขอผูรู
ทั้งหลายไดเมตตาแนะแนวใหผูเขียนไดทราบบางก็จะเปนพระคุณอยางยิ่ง 
  กรรมที่ตนกระทําไวแลว ไมวากรรมดีและกรรมชั่ว ผลของกรรมนั้นยอมเกิดที่ใจของตนเอง 
มิใชผูทํากรรมผูหนึ่ง เจากรรมนายเวรอีกผูหนึ่ง คลายๆกับวามีเจากรรมนายเวรเปนผูบัญชาการอยู ทําบุญอุทิศกุศล
ไปใหเจากรรมนายเวรผูบัญชาการเพื่อใหเปนสินน้ําใจ แลวเจากรรมนายเวรก็จะลดหยอนผอนผันใหอยางนี้เปน
ตน หรือกรรมเวรที่เราทําแกคนอื่นนั้น คนนั้นเองเปนเจากรรมนายเวร เราเห็นโทษความผิดแลวทําบุญอุทิศไป
ใหแกเขาเพื่อเขาจะลดโทษผอนผันให อันนี้ก็ไมถูก เพราะเขาตายไปแลว ไมทราบไปเกิดในที่ใด และกําเนิดภูมิใด 
ดังไดอธิบายมาแลวในขางตน คนที่ทํากรรมทําเวรแกกันแลวเมื่อยังเปนคนอยูนี้ จะพนจากกรรมจากเวรไดก็เมื่อ
อโหสิกรรมใหแกกันและกัน ในเมื่อยังเปนคนอยูนี่แหละ ตายไปแลวจะอโหสิกรรมใหแกกันและกันไมได
เด็ดขาด  มิใชวาเราไดทํากรรมชั่วทุจริตดวยจิตที่เปนบาปมีอกุศลมูลเปนพื้น มาภายหลัง 20 ป 30 ป 40 ปหรือ
เทาไรก็ตาม ระลึกถึงกรรมอันนั้นแลวกลัวบาป จึงทําบุญอุทิศไปใหแกผูที่เราไดกระทําแกเขานั้นเพื่อใหเขา
อโหสิกรรมให ดังนี้ไมเปนการยุติธรรม เปนการตัดสินคดีภายหลังจากเหตุการณ ถาถือวาเราระลึกถึงความชั่วของ
ตนแลวทําความดีเพื่อแกตัวหรือปลอบใจของตัวเอง เปนการสมควรแท  การทําบุญใหแกผูตายไปแลวจะได
หรือไม มีอรรถาธิบายกวางขวางมาก อธิบายมาก็มากพอสมควร พอที่ผูฟงจะเขาใจบางตามสมควร จึงขอยุติไว
เพียงเทานี้เสียกอนเพื่อจะไดตอบปญหาคนอื่นตอไป 
 
  นายทหารยศพันตรีผูหน่ึงมาถามวา 
  (2) ถาม  รูปเหรียญและวัตถุมงคลตางๆที่ผูถือแลวศักดิ์สิทธิ์จริงไหม และเปนสิริมงคลจริง
หรือเปลา ถาจริงอยางที่วาแลว อาจารยผูที่ใหของศักดิ์สิทธิ์และรูปเหรียญตางๆทําไมจึงตองเกิดอุปทวะเหตุ เชน 
รถควํ่า เรือลม เครื่องบินตกและถูกโจรฆาเปนตน 
  (2) ตอบ ปญหานี้คนทุกช้ันทุกประเภททุกหมูเหลายอมถามแซดกันไปหมด และคนเหลานั้น
แหละที่ถือของเหลานี้อยูเปนสวนมาก เพราะอะไร ก็เพราะของเหลานี้ไมมีในตําราคัมภีรพระพุทธศาสนา และคน
ทั้งโลกก็พากันกลัวตายกันทั้งนั้น จึงหาเครื่องปองกันตาย แตหาไมถูก หาออกไปภายนอก ไมหาเขามาที่หัวใจ 
เพราะภายนอกคือ กายนี้ ทุกรูปทุกกายยอมตายดวยกันทั้งหมด แมแตพระพุทธเจาก็ตองเสด็จดับขันธเขาสูพระ



ปรินิพพาน ตองหาภายใน คือ ใจ เพราะที่ใจนี้ตายไมเปน กายตายแลวใจยังมีกิเลสอยูตราบใดก็ไปเกิดถือกําเนิดอีก
ตอไป ปญหานี้ก็คลายกับปญหาขอแรกที่วา ทําบุญใหผูที่ตายไปแลวจะไดรับหรือไม 
  ก็นาเห็นใจพวกเรายังมีกิเลสอยู ถือรูปขันธนี้วาเปนของกูๆอยู ก็ตองกลัวตายเปนธรรมดา เมื่อ
กลัวตายก็ตองหาสิ่งจะมาปองกัน ใครพูดวาอะไรดีปองกันไดก็ว่ิงแสวงหา จะถูกจะแพงสักเทาใดก็หามาจนได 
เมื่อหามาไดก็เปนเครื่องอบอุนใจไปชั่วระยะหนึ่ง ในผลที่สุดก็ตองตายไปดวยกันทั้งหมด แมอาจารยผูแจกหรือ
ผูขายของศักดิ์สิทธิ์ก็ตองมวยไปดวยกัน ของในโลกนี้ทั้งหมดมันเปนอนิจจังไมเที่ยงมั่นถาวรสักอยางเดียว แทจริง
สวนมากเกิดจากหนามาหรือลูกศิษยผูตองการอยากใหอาจารยดัง ตัวอาจารยเองไมเทาไรหรอก 
  พระพุทธเจาทานตรัสวา กัมมัสสกา วิภัชชันติ กรรมที่มนุษยและสัตวไดกระทําไวแลวยอม
จําแนกสัตวใหเกิดและตายไปเปนตางๆกัน คนเรามักมองแตความตาย ความเกิดไมมองเกิดมากเทาไรก็ตายมาก
เทานั้น ถาตายไมดีไมงาม เชน ตายเพราะเกิดอุปทวะเหตุหรือตายปจจุบัน ก็เรียกวาตายไมดี ความตายจะตาย
อยางไรก็เอาเถิด เรียกวา ธาตุแตกขันธดับ เปลี่ยนสภาพใหมเหมือนกันทั้งนั้นไมเปนปญหา ความตองการของ
ทุกๆคนก็เพื่อทําใจของตนใหใสสะอาดเทานั้นเปนพอ หากเกิดอุปทวะเหตุรถควํ่าเรือลมหรือเครื่องบินตก ถาเรา
ทําจิตของเราใหสะอาดแลว จะไมดีกวาที่ตายอยางทรมานนั่นหรือ บางคนเจ็บออดๆแอดๆหรือเปนอัมพาตทรมาน
อยูต้ังหลายๆป จะตายแหลไมตายแหล เมื่อรางกายทรุดโทรมสติสตังก็ออนแอ หลงหนาลืมหลัง กินแลวก็หาวา
ไมไดกิน เห็นแลวเปนที่นาทุเรศมาก นี่เพราะกรรมตกแตงใหแทๆ ใครจะปรารถนาเอาตามใจชอบของตนเอง
ไมได ฉะนั้นจึงควรทําแตกรรมที่ดีจนเปนนิสสัย เพื่อจะไมไดเสวยผลของกรรมชั่วเมื่อจวนจะตาย และตายไปแลว
ก็จะไปสูสุคติในภพนั้น 
  เรื่องกรรมนี้บุคคลที่ทําลงแลวไมวาดีและชั่ว จะทําอยางไรๆแมพระพุทธเจาและพระอรหันต
ทั้งหลายก็ตาม เมื่อยังมีวิบากอันนี้เหลืออยู ไดโอกาสเมื่อไรยอมตามขยี้เอาจนได ดังพระโมคคัลลานะเปนตัวอยาง 
เมื่อนานมาแลวในอดีต พระโมคคัลลานะทานเกิดเปนบุรุษลูกคนเดียวเลี้ยงบิดามารดาตาบอด โดยความเอาใจใส 
ไมวาจะเปนอาหารและเครื่องนุงหมตลอดถึงอาบน้ํานวดเทา ไมใหบิดามารดาอุทธรณรอนใจตามปฏิบัติทุกเชา
เย็น มารดาเห็นเชนนั้นดวยสัญชาติญาณก็เกิดสงสารบุตร จึงเรียกบุตรมาบอกวา ลูกเอยลูกคนเดียว ปฏิบัติบิดา
มารดาเปนการลําบากมาก ไหนจะตองว่ิงเขาครัวออกครัว ไหนจะตองว่ิงทํามาหากินภายนอกบาน แลวจะตอง
ปฏิบัติคนพิการทั้งตายายอีกดวย อยากระนั้นเลย แมจะไปหาภรรยามาใหเพื่อจะไดชวยแบงเบากัน ลูกชายคนดีก็
บอกวา ไมเปนไรหรอก ลูกคนเดียวสามารถจะทําไดทุกอยาง ไดภรรยามาแลวไมทราบวาเขาจะพอใจปฏิบัติ
หรือไม ถาเขาพอใจปฏิบัติก็ดีไป ถาเขาไมพอใจปฏิบัติก็จะทําใหยุงไปเปลาๆ  มาภายหลังมารดาก็พูดเชนนี้อีก 2 
ครั้ง 3 ครั้ง  ลูกชายก็คัดคานเชนเคย มีหลังมารดาไมไดพูดอีกแลว ขอเอาหญิงในตระกูลที่เห็นวาสมควรมาใหลูก
ชายมาเปนภรรยา เมื่อภรรยามาอยูทีแรกก็ดีอยู น้ําทา ฟนไฟและปฏิบัติพอผัวแมผัวแทนผัวได อยูมาหนอยมัน
ไมใชบิดามารดาของตนเอง เราปฏิบัติแตผัวของเราก็แยอยูแลว ธุระอะไรจะมาปฏิบัติพอผัวแมผัวอีกเลา คิดแลวก็
อดกลั้นไวแตในใจไมกลาพูดใหผัวฟง เมื่อผัวออกไปทํางานนอกบานก็ไมเอาใจใสปฏิบัติพอผัวแมผัว เวลาผัว
กลับมาจากทํางานก็แกลงกุลีกุจอปฏิบัติพอผัวแมผัวดี  
  อยูมาวันหนึ่งทําเปนหนาเศราขาวก็ไมกิน ผัวจึงเขาไปถามเรื่องอะไร ทําเปนอิดๆออดๆตาม
ภาษามารยาของหญิงช่ัว แลวรองไหโฮออกมาวา จะเรื่องอะไรก็พอแมของคุณนั่นแหละ ทําอะไรก็ไมถูกใจสัก
อยางเดียว ฉันอยูไมไดหรอก ถาอยางนี้เห็นจะอยูไมไดแน สามีบอกวา พอแมของฉัน เธออยูไมไดจะกลับไปอยู
กับพอแมของเธอก็ตามใจ แตฉันจะตองปฏิบัติพอแมของฉัน แลวเรื่องนั้นก็ระงับไป อยูมาทีหลังเธอก็พูดอยางนี้
อีก สามีก็พูดอยางเกา  เสาอินทขีลฝงลึกถึง 8 ศอก หากมีคนผลักบอยๆ หนักเขามันก็คลอนเปนเหมือนกัน 



นับประสาอะไรใจผูชายถูกเมียกระตุกบอยเขาจะไมหว่ันไหวไดหรือ มาวันหนึ่งจึงเขาไปพูดกับบิดามารดาวา ฉัน
จะพาไปเยี่ยมญาติที่บานโนน  แลวเอามารดาบิดาขึ้นเกวียนขับไปพอถึงกลางดงแหงหนึ่ง จึงบอกมารดาบิดาวา ที่
แหงนี้มีโจรชุกชุมมากขอใหระวังตัวหนอย  วาแลวก็แกลงวามีธุระ หยุดเกวียนแลวก็ลงจากเกวียนไป ประเดี๋ยว
เดียวก็รองตะโกนมาวา เหวยๆใครมานั่นเอาใหตาย ใครมาอะไรนั่น  สวนมารดาบิดาดวยรักบุตรสุดกําลังจึงเรียก
บอกวา พอหนูจงหนีใหพนจากมือโจร มารดาบิดาจะตายก็ชางเถิด หาไดรูวาเปนโจรบุตรของตนไม พอมาถึงก็ทุบ
เอา 2 ตายายจนดับในที่นั้น ลูกทรพีพอดับสิ้นชีพไปแลวก็ไปเกิดในทุคติและถูกเขาฆาเปนอเนกชาติ (แตมิใชบิดา
มารดาตามไปฆา กรรมหากบันดาลใหเขาฆาเอง)  มาชาติสุดทายไดมาเกิดเปนพระโมคคัลลานะสําเร็จเปนพระ
อรหันตแลว ไปจําพรรษาอยู ณ กาฬศิลาประเทศ กรรมเกาตามทัน ทําใหโจรมาลอมปองทํารายอยูนานถึง 4 เดือน 
มาทีไรทานเหาะหนีทุกที ทีหลังทานมาพิจารณาดูก็รูวา ออ กรรมเกาทานไดกระทําไว จึงปลอยใหโจรทุบเอาจน
นิพพาน อันนี้เรียกวากรรม 
  สวนเวรนั้นสับเปลี่ยนทํารายลางผลาญซึ่งกันและกัน ตัวอยางเรื่องนี้ก็คลายๆกับเรื่องกอน แต
เรื่องนี้มีแตมารดา เมื่อมารดาหาภรรยามาใหแลวไมมีบุตร ทีหลังภรรยาหลวงไปหาภรรยานอยมาใหสามีเอง เมื่อ
ภรรยานอยมีบุตรก็กลัวเขาจะใหญกวาตน จึงแกลงไปทําดีดวย ใหอาหารและรักษาครรภในผลที่สุดทํายาแทงลูก
ใหกินเสีย  ทําอยูอยางนี้ถึง 2-3 ครั้ง ครั้งสุดทายนี้แมของเด็กเลยตายไปดวย กอนจะตายจึงรูวาภรรยาหลวงทําให
ตาย จึงปรารถนาวาขอใหกูไดฆาลูกมึงถึง 2 ครั้ง  ครั้งที่ 3 ขอใหกูไดฆามึงพรอมทั้งลูกดวย เมื่อสามีรูเรื่องนั้นเขา
จึงโกรธภรรยาหลวง ทุบดวยศอกตอกดวยเขาเอาจนตาย ตายไปแลวเกิดเปนแมไก ภรรยานอยไปเกิดเปนแมว ไก
ไขมาแมวก็ก็เอาไปกินเสียถึง 2 ครั้ง  ครั้งที่ 3 ขม้ําแมไกเอาไปกินดวย แมไกตายไปเกิดเปนเสียเหลือง แมวตายไป
เกิดเปนนางเนื้อ  นางเนื้อเกิดลูกมาเสือเหลืองก็เอาไปกินหมด ครั้งที่ 3 ขม้ําแมเนื้อเอาไปกินดวย นางเนื้อตายไป
เกิดเปนนางยักขินี เสือเหลืองตายไปเกิดเปนนางกุลธิดา  เมื่อนางกุลธิดาคลอดบุตรมา นางยักขินีทําเปนเหมือน
สหาย แลวอุมลูกของนางกุลธิดาชมไปชมมาก็ฉีกกินลูกนั้นเสีย ครั่งที่ 2 ก็ทําเชนนั้นอีก ครั้งที่ 3 นางกุลธิดาเข็ด 
พอคลอดแลวก็อุมลูกพาสามีหนีไปสูตระกูลของตน พอไปถึงกลางทาง นางอุมลูกใหสามีแลวลงอาบน้ําอยูก็เห็น
นางยักขินีว่ิงติดตามมา พอนางเห็นก็ว่ิงเขาไปในวัดเชตวันหวังที่พ่ึงพระพุทธเจา  แลวบอกวา ขอพระองคโปรด
ชวยลูกของขาพระองคดวย นางยักขินีมันจะกินเอา นางยักขินีว่ิงไปถึงประตูวัด พระอานนทไมใหเขาไป พระพุทธ
องคบอกวา ใหเขามาเถิด เมื่อเขาไปถึงแลวพระพุทธองคเทศนาเรื่องเวรกอเวรไมมีที่สิ้นสุด ดีที่เธอไดมาพบเรา
ตถาคตในวันนี้ ถาหาไมแลวก็จะกอเวรแกกันและกันไปไมมีที่สิ้นสุด  เมื่อจบเทศนาแลวตางมีความเบิกบานชื่นใจ
ใหอภัยซึ่งกันและกัน พระองคจึงใหทั้งสองเปนสหายกัน แลวนําไปเลี้ยงดูกันตอไป 
  ทั้งสองเรื่องนี้แสดงใหเห็นวาเวรนั้นถาอยูพรอมหนากันก็สามารถอภัยใหซึ่งกันและกันได ใน
บางกรณี เชน เรื่องนางยักขินีนี้เปนตน สวนกรรมนั้นใชกันเปนอเนกชาติกันทีเดียว กรรมมิใชคูกรรมดวยกันจะมา
สนองกรรมอยูเรื่อยไป แตกรรมที่ตนแระทําไวมันบันดาลใหเปนไปเอง  
  เจากรรมนายเวรก็คือตัวของเราเองนั่นแหละ เราไดกระทําไวแลวดวยความตั้งใจ มิใชมีคนอื่น
มาบังคับใหกระทํา หรือคนอื่นมายกให จิตที่ต้ังเจตนาไวแลววา จะทํากรรมนั้นๆไมวาดีหรือช่ัวนั่นแหละเปนตัว
กรรม ผลของกรรมดีและกรรมชั่วก็จิตของผูนั้นไดเสวย คนอื่นจะเสวยแทนไมได 
 
  อุบาสิกาคนหนึ่งถามวา 
  (3) ถาม  ทําบุญอะไร มากและนอยอยางไร จึงจะไดบุญมาก 



  (3) ตอบ ทําบุญอยางหนึ่ง ทําทานอยางหนึ่ง ทํากุศลอยางหนึ่งไมเหมือนกัน แตลงที่เจตนาอัน
เดียวเปนรากฐาน 
  ทําบุญ นั้น มีเจตนาศรัทธาเปนทุนกอน จะมีวัตถุหรือไมก็ตาม ศรัทธานั้นเต็มเปยมบริบูรณอยู
ในใจแลว ยิ่งมีวัตถุสิ่งของเปนเครื่องแสดงใหไปก็ยิ่งเพิ่มศรัทธาขึ้นเปนทวีคูณ นี่เรียกวาบุญ บุญคือความยินดีใน
สิ่งที่ตนใหแลวเกิดเต็มเปยมขึ้นมาในใจ 
  ทําทาน นั้น จะมีเจตนาหรือไมก็ตาม คิดจะใหแลวก็ใหไปเลย ไมวาสิ่งของอะไรทั้งหมด ถามี
เจนาศรัทธาเลื่อมใสในบุคคลผูรับและสิ่งที่ตนใหนั้น หรือเอ็นดูตอบุคคลผูรับนั้นแลวใหไปเรียกวาทาน สมดังคํา
วา ทานัง เทติ  เทก็หมายความวา เทให ทอดให ใหสิ่งของจึงเรียกให 
  สรุปไดวา ทําทานคือ ใหสิ่งของพัสดุนั้นไมวามากหรือนอย หยาบหรือละเอียด ไมปรารถนา
ผลตอบแทน แตมีเมตตาจิตเปนพื้นฐาน แมที่สุดใหดวยแกความรําคาญ เรียกวา ทําทาน 
  การทําบุญนั้น ตองมีเจตนาศรัทธาเปนพื้นฐาน ก็การใหนั่นแหละเรียกวา ทําบุญ จะใหสิ่งของ
อะไรมากและนอย หยาบและละเอียดก็ตาม ใหแลวหวังผลตอบแทน เชน ปรารถนาวา ดวยอํานาจอานิสงสที่
ขาพเจาไดทําบุญแลวในครั้งนี้ ขอใหไดมนุษยสมบัติ สวรรคสมบัติ นิพพานสมบัติเปนตน 
  การกุศล นั้น คือ ทําบุญทําทานนั่นเอง แตเปนกุศโลบายของทานผูรูทั้งหลายที่จะใหพนจาก
ความยากและความหิวทั้งปวง ทําไปเพื่อใหใจผองใสสะอาดไมพึงปรารถนาสิ่งใดๆทั้งสิ้น แมแตจิตคิดจะทํา
ภาวนาสมาธิก็เชนเดียวกัน 
  ทําบุญ ทําทาน ทํากุศล ไมวามากหรือนอย วัตถุมิใชตัวบุญแท ตัวบุญแทมันเกิดที่หัวใจ คือ 
เจตนาของบุคคลนั้นตางหาก ถาเจตนาศรัทธาในขณะใด ในบุคคลใด ในสถานที่ใด ในที่นั้นๆไดบุญมาก ฉะนั้น 
บุญในพุทธศาสนานี้คนทําจึงไมรูจักหมดจักสิ้นสักที  พระพุทธเจาตรัสเทศนาไวสองพันกวามีแลววา ทําบุญได
บุญเชนไร มาในปจจุบันนี้หรือในอนาคตตอไปก็ไดอยางนั้นเชนเคย คนทําบุญมากเทาไรก็จะไดบุญมากเทาที่ตน
นั้นสามารถจะรับเอาไปได เหมือนกับคนนับเปนหมื่นๆแสนๆถือเทียนมาคนละเลม ไปขอจุดจากผูที่มีเทียนจุดอยู
แลว ยอมไดแสงสวางตามที่ตนมี เทียนเลมโตหรือเลมเล็ก สวนดวงเดิมที่ตนขอจุดตอนั้นก็ไมดับ เทียนหลายดวง
ยิ่งเพิ่มแสงสวางยิ่งๆขึ้นไปอีก 
 
  ครูโรงเรียนคนหนึ่งไดถามปญหาผูเขียนมานานแลว แตปญหานั้นผูเขียนเห็นวาคงจะเปน
ประโยชนแกคนทั่วไป จึงไดนํามาลงไว ณ ที่นี้ 
  (4) ถาม ผูไมมีศีล 5 ศีล 8 ศีล 10 ศีล 227  หรือมีแตไมครบทั้งหมด จะทําสมาธิภาวนาใหแนว
แนเต็มที่ไดหรือไม 
  (4) ตอบ  ปญหานี้กวางขวางมาก จะขอตอบแตเฉพาะขอแรก คือขอที่วามี ศีล 5 แตไมครบทั้ง 
5 ขอ  จะทําสมาธิภาวนาไดหรือไม ตอบวาไมไดแนนอน เพราะศีล 5 ขอ แตละขอจะลวงละเมิดไดก็เพราะเจตนา 
เจตนาเปนตัวศีล 5 ขอนั้นเปนแดนใหเกิดโทษตางหาก ถึงผูนั้นจะไมมีเจตนาที่จะรักษาศีลเลย ไมวา ศีล 5 ศีล 8 
ศีล 227 ในเบื้องตน  แตเมื่อภาวนาเปนแลว ศีลเขาถึงจิต ตัวเจตนาในศีลขอนั้นๆศีลจะสมบูรณขึ้นมาเอง  คราวนี้
ไมตองสมาทานและไมตองรักษาศีล  ศีลกลับมารักษาตัวของเราเอง  ธมฺโม หเว รกฺขติ ธมมสาริ ธรรมยอมรักษาผู
ปฏิบัติธรรม  ธมฺโม สุจิณโณ สุขมาวหาติ ผูปฏิบัติธรรมดีแลวยอมนําสุขมาให 
  ครูผูนั้นแกบอกวา บางคนพูดวาศีลและสมาธิไมตองเจริญ เพราะเปนของภายนอกเจริญ
วิปสสนาเอาเลยทีเดียว ผูเขียนอยากจะรองขอวา คําๆนั้นอยาไดเอามาพูดเลยในที่นี้ เพราะเปนวังคศาสนาไมใช



สัตถุศาสนา ถาจะสอนใหคนปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธแลว จงสอนตามแนวคําสอนของพระองคเถิด 
พระองคสอนวา สิกขา 3 คือ ศีล สมาธิ ปญญา เปนทางดําเนินในพุทธศาสนา  มรรค 8 ก็รวมลงใน ศีล สมาธิ 
ปญญานี่แหละ ผูเจริญศีลใหมากแลวมีสมาธิเปนอานิสงสมาก สมาธิเมื่อเจริญใหมากแลวมีปญญาเปนอานิสงส
มาก เมื่อปปญญาแลวจะทําใหจิตใจพนจากอาสวะกิเลสทั้งปวงได คําสอนของพระองคบงชัดอยูอยางนี้ จะสอน
นอกลูนอกทางไปทําไม ผูพูดอยางนั้นคือผูที่ไมเคยรักษาศีลเลย หรือรักษาศีลไมไดจึงพูดอยางนั้น 
  ศีลหาเปนรากฐานของการกระทํากรรมตางๆไมวากรรมดีและกรรมชั่ว กรรมดีตองเวนจาก
โทษหานี้ ขออื่นๆเปนเรื่องปลีกยอยออกไปจากศีลหาทั้งนั้น เมื่อไมมีศีลหาขอนี้กํากับอยูกับใจแลว ความชั่ว
นอกนั้นทั้งหมดจะหลั่งเขามาครองใจ ความดีทั้งปวงไมสามารถจะทําใหเกิดมีขึ้นมาได ถึงทําใหเกิดมีขึ้นมาไดก็
ไมสามารถจะตั้งอยูไดนาน ไมตองพูดถึงสมาธิ สมาบัติ ปญญาหรอก 
 
  ขาราชการผูใหญจากกระทรวงศึกษาคนหนึ่งถามวา 
  (5) ถาม  มีสํานักปฏิบัติมากในสมัยนี้ เมื่อเขาไปศึกษาแตละสํานักก็สอนไมเหมือนกัน เปน
เหตุใหผูปฏิบัติลังเลใจไมทราบวาจะปฏิบัติตามสํานักไหนดีจึงจะถูกตอง 
  (5) ตอบ  นาเห็นใจมากสําหรับผูฟงเฉยๆจะลังเลอยูเลยไมทราบจะปฏิบัติตามสํานักไหน  แต
สําหรับผูปฏิบัติมาแลวยอมไดรับรสชาติตางๆ แลวเลือกเอาแตสิ่งที่เห็นวาสมควรเหมาะสมกับอัธยาศัยของตน ยัง
จะเปนประโยชนใหเพิ่มความรูอีกดวย  อาจารยแตละองคทานปฏิบัติมาแคลวคลองทางไหนก็สอนไปในทางนั้น 
เพราะทานเห็นวาถูกที่สุดดีที่สุดแลว ทั้งๆที่ทานสอนอยูนั้น (บางสํานักก็ไมมีในคัมภีรพุทธศาสนาดวย) สอนเอา
ตามความเห็นของทาน แตก็ยังดีมีคนปฏิบัติตามมากเหลือหลาย ทําใหคนละชั่วทําดีไดอักโข แตบางองคหาไดเปน
เชนนั้นไม พอไดศึกษาขากครูบาอาจารยไดความรูความเขาใจเล็กๆนอยๆหรือศึกษาจากตําราแลวก็เอาไปสอนเลย 
ตัวเองยังไมไดฝกหัดอบรมใหเปนไป หรือฝกหัดอบรมพอเปนไปบาง แตยังไมชํานาญเพียงพอ แลวก็ไปตั้งสํานัก
ฝกหัดอบรมลูกศิษย พอลูกศิษยเปนสมาธิภาวนามีนิมิตเห็นสิ่งตางๆก็ชมเชยสรรเสริญวานั่นถูกแลวดีแลวอะไร
ตางๆนานา เลยทําใหเขาเกิดวิปริตเสียผูเสียคนไปก็มาก 
  การฝกหัดสมาธิภาวนาเปนการฝกหัดใจ ซึ่งเปนของไมมีตัวไมมีตน ไมเหมือนการสอน
หนังสอื ตองฝกหัดดวยตนเองใหชํานิชํานาญ รูจักเลหกลมารยาของใจเสียกอน จึงจะฝกหัดคนอื่นไดถูกตอง เวลา
ลูกศิษยเปนไปตางๆจึงจะสามารถแกไขเขาได เพราะนิสสัยของคนเราเปนไมเหมือนกัน บางคนชอบสงบซึมเซอ 
บางคนก็ชอบเห็นโนนเห็นนี่ เมื่อเขาไปพูดใหอาจารยฟง อาจารยก็เห็นเปนของแปลกและนาอัศจรรย อาจารยไม
เคยเปนและไมเคยเห็นก็ชมเชยวานั้นถูก ดีแลวอะไรไปตามทํานองนี้ ลูกศิษยก็ยิ่งไดใจใหญทําใหเสียคน เปนเหตุ
ใหคนอื่นซึ่งจะเริ่มทําหรือยังไมเคยทําเลยก็กลัวกันใหญ พุทธศาสนานี้สอนใหคนดี มิใชสอนใหคนเปนบา แต
ผูสอนเองสอนไมถูกทางจึงทําใหคนเปนบา ไมเหมือนสอนหนังสือสอนผิดแลวลบไดเขียนใหม 
 
  (6) ถาม  ทานปฏิบัติอยูนี้เช่ือวาถูกหนทางอยูแลวหรือ มีอะไรเปนเครื่องวัด 
  (6) ตอบ  ผูเขียนเชื่อวาถูกทางแลวเพราะปฏิบัติมา 60 กวาปยังไมเคยทอถอย และครูบา
อาจารยก็ปฏิบัติเชนนี้มาหลายชั่วคนแลว อนึ่ง การปฏิบัตินั้นก็ไมผิดจากศีล สมาธิ ปญญา ตามแนวที่พระพุทธองค
ไดตรัสไว และการปฏิบัตินั้นก็มิใชเพื่อเห็นแกตัว ปฏิบัติเพื่อละสิ่งที่ช่ัวไดจริงๆแลวตัวเองก็เห็นดวยใจของตัวเอง
จริงๆวาสิ่งที่ช่ัวนั้นคอยหายไปโดยลําดับ แตการที่ถูกมากถูกนอยเห็นดวยใจของตนเอง คนอื่นจะตัดสินใหไมได 



  (7) ถาม  ปฏิบัติแบบไหนที่เรียกวาถูกแลว แบบยุบหนอพองหนอ หรือสัมมาอรหัง หรืออานา
ปานสติ หรือพุทโธ 
  (7) ตอบ  ถูกดวยกันทั้งนั้น ขอใหต้ังสติกําหนดอารมณของบริกรรมนั้นๆใหมั่นคง จนกระทั่ง
จิตเปนหนึ่งอยูในอารมณนั้นๆก็ใชไดทั้งนั้น เมื่อจิตรวมลงเต็มที่แลว คําบริกรรมที่บริกรรมอยูนั้นก็หายหมด จะ
เหลือแตจิตตัวเดียว เพราะคําบริกรรมนั้นเปนแตเครื่องลอใหจิตรวมเขามาเทานั้น การบริกรรมก็คือตองการใหจิต
รวมเขาอยูที่เดียว เมื่อรวมเขามาอยูในที่เดียวกับจิตไดแลวคําบริกรรมนั้นไมมีปญหา จะใชคําบริกรรมอื่น
นอกเหนือจากนี้ก็ไดเหมือนกัน ผูไมเขาใจถือเอาแตคําบริกรรมนั้นเปนหลัก จิตจึงไมกาวหนา 
 
  (8) ถาม  จิตที่ต้ังสติใหมั่นกําหนดใหเปนอารมณอันเดียวอยางที่ทานวานี้เห็นทานจะไดแลว 
  (8) ตอบ  ถาผูเขียนไดแลวก็ไมตองทําอยางนี้อีกตอไป ถาไมเห็นการกระทําอยางนี้อยูนานตั้ง 
60 กวาป ก็ไมมีประโยชนอะไร การภาวนามันพูดถึงเรื่องของจิต  จิตเปนของไมมีตัวมีตน ถาพูดวาจิตเรา เรารักษา
ไดแลวใครจะไปเชื่อ มิใชเหมือนกับวัวความผูกจูงมาใหดูกันได ถึงวัวควายก็เอาเถิด จะผูกจูงมาไดก็แตตัวของมัน
เทานั้น สวนจิตใจของมันจะมาดวยหรือเปลาก็ไมทราบ มันอาจจะหากินหญาอยูในทุงใหญที่ไหนก็ไมทราบ 
 
  สตรีชาวกรุงเทพฯคนหนึ่งเปนนักภาวนา ไดเที่ยวแสวงหาครูบาอาจารยมาหลายสํานักแลว 
ถามวา  
  (9) ถาม  นั่งสมาธิภาวนาจระเขกบดาน จะแกไขไดอยางไร 
  (9) ตอบ  เอะ คําๆนี้ชอบกลแฮะ ไมเคยไดยิน ขอใหอธิบายใหฟงอีกที คําที่วานั่งสมาธิภาวนา
จรแขกบดานนั้น คือทําอีทาไหน นอนพังพาบลงแลวเหยียดสี่ขาดังจระเขนั่นหรือ จึงเรียกวาจระเขกบดาน อันนั้น
ก็มิใชนั่งสมาธิ มันเปนการนอนเสียแลว  คนสมัยนี้บัญญัติศัพทแปลกๆชอบกลๆเราตามเขาไมทัน 
  เขาไดอธิบายวา เวลานั่งสมาธิภาวนาแลวจิตมันรวมลงนิ่งแนวแนอยูคนเดียว ไมมีความรูสึก
อะไรเลย นั่นเรียกวา นั่งสมาธิภาวนาจระเขกบดาน ผูเขียนบอกวา ออ ถาอยางนั้นเขาใจ บอกวานั่งสมาธิมันหลับ
ทั้งนั่งก็หมดเรื่องไป งงอยูต้ังนาน 
  มันเปนอยางนี้ คือผูนั่งสมาธิจะใชคําบริกรรมอะไรก็เอาเถิด เมื่อภาวนาไปๆจิตจะรวมลงไมมี
สติ แลวหายเงียบไป บางคนก็ต้ังนานหลายชั่วโมง บางคนตลอดคืนก็มี บางคนเลยนอนหลับไปไมรูตัว พอต่ืน
ขึ้นมาจึงรูวาตนนอนหลับเสียแลว ทั้งหมดนี้พอรูตัวก็ไมไดอะไรขึ้นมา เปนแตพักกายพักจิตเล็กนอยเทานั้น แตก็
ดีกวาจิตที่ฟุงซานไมมีขอบเขต สําหรับผูที่มีจิตฟุงซานมากนอนไมหลับ หัดสมาธิภาวนาจระเขกบดานไดแลวดี
มากทีเดียว 
  ยังมีอีกชนิดหนึ่งเมื่อจิตรวมลงไปอยางนั้นเหมือนกัน แตเมื่อรวมลงแลวอารมณภายนอกไม
เกี่ยวทั้งหมด เชนรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะภายนอกหายไปหมด จะเหลือแตอารมณภายใน (เรียกวา อายตนะ
ภายใจ)  อารมณภายในนี้ก็เหมือนกับอารมณภายนอกนี่แหละ แตมันมีรสชาติละเอียดกวา เมื่อเขาไปถึงตรงนั้น
แลว ชมรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะสนุกสนานมาก  เมื่อจิตถอนออกมาจากนั้นแลว สัมผัสกิเลสและอารมณ
ทั้งหลายที่มีอยูเชนไรก็มีอยูเชนเคย หาไดทําใหเบาบางลงไม ซ้ํารายกวานั้นอีกเมื่อมีผูเขาไปอยูนานๆหรือเขาไป
บอยๆ เวลาออกจากนั้นมาแลว จะรูสึกซึมเซอเห็นอะไรเปนของแปลกไปหมด ขี้โกรธ หงุดหงิด ไมอดทนตอ
อารมณ ถาเปนฆราวาสมักทะเลาะกับครอบครัวบอยๆ ถาเปนพระเปนเณรอยูกับหมูเพื่อน เพื่อนๆจะเอาใจยาก
ที่สุด อันนี้จะเรียกวา สมาธิจระเขขังกรงหรืออไร 



  อนึ่ง เมื่อจิตรวมลงเปนสมาธิแลว มีสติรูตัวอยูจะพิจารณาอะไรก็ได จะไมพิจารณาเลยอยูเฉยๆ
ก็ได สติ สมาธิมันหากอยูตามสภาพของมันเอง อันนี้จะเรียกวา สมาธิภาวนาจระเขเปนอิสระก็ได ถาหากภาวนา
สมาธิเขาไปเห็นตัวจระเข(คือจิต)แลว  จระเขมันจะแสดงอาการตางๆรอยแปด ขอแตใหผูภาวนาอยาไดทิ้งตัว
จระเขก็แลวกัน ปญญาหากจะเกิดขึ้นก็เกิดในที่นั้น ไมตองไปหาปญญาในที่อื่น 
 
  อุบาสิกาคนหนึ่งมีวัยประมาณ 60 กวาปแลว แกไปปฏิบัติอยูวัดหินหมากเปงเสมอๆ อยูมาแก
สมาทานมังสาวิรัต แลวชักชวนผูเขียนทําอยางแกบาง ผูเขียนบอกวา เมื่อผูเขียนทําอยางนั้นแลวเขาตองตามปฏิบัติ
ผูเขียนนะ เพราะผูเขียนหากินเองอยางเขาไมได เขาไดถามปญหาวา 
  (10) ถาม   รับประทานมังสาวิรัตผิดกับคําสอนของพระพุทธเจาหรือ 
  (10) ตอบ   ปญหานี้เปนปญหาโลกแตก จะตองอธิบายกันมากจึงจะเขาใจ คนเกิดมาในโลกนี้
ทั้งหมด ลวนแลวแตกินเลือดเนื้อของผูอื่นทั้งสิ้น เดิมแตอยูในครรภของมารดาก็กินอาหารของมารดาที่ซึมซาบเขา
ไปหลอเลี้ยงรางกายจึงเติบโตขึ้นมาได คลอดออกมาแลวจนเปนหนุมเปนสาวก็เชนนั้นเหมือนกัน พ่ึงมาปฏิวัติ
รับประทานมังสาวิรัตเมื่อโตขึ้นมานี่เอง  เรื่องนี้จึงเปนความฝาฝนความรูสึกของคนสวนมาก  เมื่อครั้งพระพุทธเจา
ของเรายังมีพระชนมชีพอยู  พระเทวทัตก็เคยเสนอเรื่องนี้ขึ้นมาใหพระพุทธองคไดทรงอนุมัติแลวครั้งหนึ่ง เมื่อ
พระองคไมทรงอนุญาต จึงไดประกาศในทามกลางสงฆวา พระสงฆองคใดเห็นดีกับเราก็ไปกับเรา ภิกษุที่บวช
ใหมยังไมรูธรรมวินัยจึงไดติดตามพระเทวทัตไป  นั่นก็โลกแตกครั้งหนึ่งละ ผลที่สุดพระเทวทัตถึงแกมรณภาพ
ไป พระภิกษุสงฆเหลานั้นเห็นความอาฆาตของพระเทวทัตซึ่งมีตอพระพุทธเจา จึงกลับมาหาพระพุทธเจาอีก  
ฉะนั้น พระภิกษุสงฆและพุทธบริษัททั้งหลายจึงไมควรยกเอาคํานี้ขึ้นมากลาวอางวาเปนคําสอนของพระพุทธเจา 
มันจะเปนเหตุใหสงฆแตกแยกกัน สวนฆราวาสนั้นก็ปลอยเขาตามเรื่อง  ถาหากรับประทานมังสาวิรัตเฉพาะตน
เพื่อทรมานตน เพราะจิตใจของตนมันชอบการทรมานอยางนั้นก็สมควรอยู  ถาอางวามังสาวิรัตเปนคําสอนของด
พระพุทธเจาแลว ผูเขียนก็ขอรองเถิด มันจะกลายเปนวังคศาสนาไป มิใชสัตถุศาสนาคําสอนของพระพุทธเจา 
แทจริงมังสาวิรัตนี้พระพุทธเจาของเราทานก็รูดีเหมือนกันวาคนในสมัยนั้นเขานิยมกันขนาดไหน และเขาปฏิบัติ
กันไดมากนอยเพียงใด พระองคจึงทรงบัญญัติใหภิกษุฉันเนื้อไดโดยปราศจากโทษ 3 ประการ 
 1. โดยไมไดใชใหเขาฆามาเพื่อตน 
 2. โดยไมไดเห็นไดยินเขาฆาเพื่อตน 
 3. โดยไมสงสัยเขาจะฆาเพื่อใหตน 
 เมื่อพนจากโทษ 3 ประการนี้แลวฉันได 
  ถึงเราจะกินและไมกิน ทั้งโลกนี้โดยสวนมากเขาก็ฆากันอยูอยางนั้น พระยังชีพเนื่องดวยคน
อื่น ถาไปในถิ่นที่เขารับประทานเนื้อ พระที่ฉันมังสาวิรัตก็จะอยูดวยกับเขามิได และคนที่จะฟงคําสอนของ
พระพุทธเจามิใชมีแตพวกมังสาวิรัต       มีทั้งมังสาวิรัตและรับประทานเนื้อดวย  คนเหลานั้นถาหากฟงคําสอน
ของพระพุทธเจาเขาใจดีแลวก็จะไมเปนอุปสรรคแกกันและกัน สําหรับพระภิกษุพระวินัยสิกขาบทของพระยังมี
มากที่ยังปฏิบัติไมครบถวน ไมควรเอาเรื่องเล็กๆนอยๆมายกโทษซึ่งกันและกัน 
  ผูเขียนจะยกเรื่องพระคณาจารยฉันมังสาวิรัตองคหนึ่งมาเลาสูกันฟง เมื่อราว 40 กวาปมานี้เอง 
ทีแรกทานก็ฉันตามธรรมดาๆอยางเราทานทั้งหลายฉันกันอยูอยางนี้แหละ เมื่อพระโลกนารถเขามาเมืองไทย มี
คุณนายคนหนึ่งไปเรียนกินเจกับพระโลกนารถแลวทําถวายทาน ทานมีลูกศิษยลูกหามากหลาย ลูกศิษยเหลานั้นก็
เลยทําตามพระองคนั้น ตอมาทานชักชวนหมูเพื่อนใหทําตาม เมื่อหมูเพื่อนไมทําตามก็หาวายอหยอนตอการปฏิบัติ 



ทานก็เลยดีคนเดียว หมูเพื่อนคบคาสมาคมไมได ลูกศิษยลูกหาก็คอยๆหายไปๆ  จะไปรุกขมูลทางไหนตองใหพระ
ลวงหนาไปกอน บอกชาวบานวาทานอาจารยทานฉันเจ  ตองจัดหาอาหารอยางนั้นๆเวนอยางนั้นๆทานถึงจะฉัน
ได เวลาเขาไปบิณฑบาตในบานที่เขาไมรู  เขาเอาหอเนื้อมาใสบาตรให ทานก็จับเอาของเขาปาทิ้งเสีย ทีหลังเขา
เลยพากันไมใสบาตร เห็นทานเดินมาเขาพากันมองหนาทานเปนแถวเลย  อยางนี้เขาเรียกวาทําเกินควร ไมสมแก
สมณะสารูปผูสํารวมเลย เมื่อทานมรณภาพไปแลวก็ไมมีใครปฏิบัติตอ 
  พระพุทธเจาพระองคทรงตรัสวา ธรรมอยางยิ่งทั้ง 4 อยางนี้เราไดทํามาแลว ซึ่งไมมีใครจะทํา
ไดเหมือนเรา แตก็ไมเปนไปเพื่อความพนจากทุกขได  ธรรม 4 อยางเปนไฉน  ธรรม 4 อยางคือ 
  เกลียดอยางยิ่ง 1  กลัวอยางยิ่ง 1  ระวังอยางยิ่ง 1  ตบะอยางยิ่ง 1  
  เกลียดอยางยิ่งเปนไฉน  คือ เห็นรางกายของตนและของคนอื่นเปนของนาเกลียด และทุกข
ทั้งหลายในโลกนี้เปนของนาเบื่อหนายแทบจะอยูไดไดเสียเลย นั่นเรียกวา เห็นหนาเดียว คนทั้งโลกพรอมดวยตัว
ของเราทําไมจึงอยูมาไดจนบัดนี้ เขาโงหรือตัวเราโง  ทานผูรูทั้งหลายเห็นสภาพตามความเปนจริงแลวเกิดสลด
สังเวชเบื่อหนาย ถอนความยินดีในโลกดวยอุบายแยกคายอันชอบแลว 
  กลัวอยางยิ่งเปนไฉน  คือ กลัวบาปอกุศลแมแตอาบัติเล็กๆนอยๆก็กลัว เปนตนวาจะยกยาง
เดินเหินไปมาที่ไหนก็กลัวจะไปเหยียบมดและตัวแมลงตางๆใหตายเปนอาบัติ นั่นเรียกวา ระวังสงออกไปนอก 
พระวินัยทานสอนใหระวังที่ใจถาไมมีเจตนาแกลงทําใหลวงเกินก็ไมอาบัติ 
  ระวังอยางยิ่งเปนไฉน คือ สังวรกาย วาจา ใจ ไมใหเกิดกิเลสบาปอกุศลทั้งหลาย ซึ่งมัน
ลองลอยมาตามอายตนะทั้ง 6 นี้  ระวังจนไมใหเห็น  ไมใหไดยินสิ่งตางๆ จนเขาไปอยูในปาคนเดียว เวลาเขาไป
บิณฑบาตในบานก็เอาตาลปตรบังหนาไว กลัวมันจะเห็นคน อยางนี้เขาเรียกวา ลิงหลอกเจา  กิเลสมันไมไดเกิดขึ้น
ที่อายตนะ แตมันจะเกิดที่ใจตางหาก ขอโทษเถิด คนตายแลวใหผูหญิงคนสวยๆไปนอนดวย มันก็นิ่งเฉย ผูหญิงที่
ไปนอนกลับกลัวเสียอีก 
  ตบะอยางยิ่งเปนไฉน  คือ นักพรตที่ทําความเพียรเรงบําเพ็ญตบะธรรมที่จะใหพนจากทุกขใน
เดี๋ยวนั้น ทําความเพียรตลอดทั้งกลางวันกลางคืน ไมคิดถึงชีวิตชีวาเลย เหมือนกับกิเลสมันเปนตัวเปนตนว่ิงจับผูก
เอามาไดฉะนั้น แทจริงกิเลสมันว่ิงเขามาซุกอยูในความเพียร (คือความอยากพนจากทุกข) นั่นเอง  ไมรูตัวมัน 
ความอยากทําใหใจขุนมัว น้ําขุนทําใหไมเห็นตัวปลา ถึงแมน้ําใสแตยังกระเพื่อมอยูก็ไมเห็นตัวปลาเหมือนกัน 
  ความเกลียด ความกลัว ความระวัง และตบะอยางยิ่งทั้ง 4 อยางนี้ พระองคไดทรงบําเพ็ญ
มาแลว พระองคทรงเห็นวาไมเปนไปเพื่อพนจากทุกขทั้งปวง จึงละเสีย แลวทรงปฏิบัติทางสายกลางจึงทรงสําเร็จ
พระโพธิญาณ  สิ่งใดมันไมพอดี สิ่งนั้นมันก็ไมงาม เขาจึงเรียกวาไมพอดีไมพองาม เชน รถ เรือ ลอ เกวียน 
บรรทุกเกินน้ําหนักของมันมันเปนอันตราย บางทีถึงกับลมจมหรือหักก็ได มันไมงาม 
 
  มีพระบวชใหมหลายรูป มีทั้งนักศึกษาและมิใชนักศึกษา พากันสนทนาปรารภถึงเรื่องตางๆ
เชน เรื่องพระศาสนาเสื่อมและไมเสื่อม ภิกษุปฏิบัติไมเหมือนกัน สมัยกอนพระพุทธเจาบัญญัติพระวินัยไวนอย 
แตผูบวชมาในพุทธศาสนาไดสําเร็จมรรคผลนิพพานเปนสวนมาก  เดี๋ยวนี้พระวินัยมีมาก แตผูปฏิบัติไดสําเร็จ
มรรคผลพระนิพพานมีนอย ดังนี้เปนตน ผูเขียนเดินกรายไปในกลุมพระเหลานั้น ไดยินแลวชอบกล พระเหลานี้
บวชใหมแตยังสนใจในพุทธศาสนา ผูเขียนไมไดเขารวมวงกับพระเหลานั้น แตมาคํานึงถึงปญหาเหลานั้นแลว คิด
วานาจะนําเอามาตอบไวในที่นี้เพื่อจะไดฟงกันใหเปนประโยชนแกคนทั่วไป สรุปรวมปญหาแลวมีดังนี้ 



  (11)  ถาม  พระพุทธศาสนาในสมัยนี้เจริญขึ้นหรือเสื่อมลง ทําไมพระพุทธศาสนาเหมือนกัน
จึงปฏิบัติไมเหมือนกัน 
  (11)  ตอบ  พระพุทธศาสนาในสมัยนี้จะวาเสื่อมก็เสื่อม จะวาเจริญก็เจริญ  ความเสื่อมและ
ความเจริญมิไดอยูที่คนนั่งพูดยืนพูด แตอยูที่ผูปฏิบัตินั้นตางหาก พุทธศาสนาสอนใหคนปฏิบัติตาม ถาผูนั้นปฏิบัติ
ตามหรือหลายๆคนปฏิบัติตามแลว พุทธศาสนาก็ไดช่ือวาเจริญในบุคคลนั้นหรือในหมูในคณะนั้นๆ คนเรียน
มากๆรูมากพูดมาก แตตัวเองไมถึงพระไตรสรณคมน ศีล 5 ศีล 8 และสมาธิก็ไมทํา จะไดช่ือวายังพุทธศาสนาให
เจริญไปไดอยางไร สูคนที่ไมไดเรียนเลย แตเขาตั้งใจปฏิบัติและเห็นศีลธรรมดวยตนเองไมได เหมือนคนที่มีจอบ
อยูในมือแลวอวดอางวา ฉันมีจอบแลว หญาฉันไมกลัวเอาใหเตียนราบเลย กับคนที่ไมไดพูด แตเขาดายหญาให
เตียนเลย คนไหนดีกวากัน 
  พระพุทธศาสนาสอนกวางขวาง สอนใหคนละความชั่ว ทําความดีดวยตนเอง แลวชําระใจให
สะอาด ไมวาใครคนใด คณะใดหมูใดจะอยูในที่เชนไรก็ตาม ถาหากทําตามคําสอนของพระพุทธเจาในหลัก 3 
ประการนี้แลว ก็ช่ือวาทําถูกทําตามคําสอนของพระพุทธศาสนา แตที่จะถูกมากถูกนอยเอาไวอีกเรื่องหนึ่ง  ผูเขียน
มีโอกาสไดไปเที่ยวออสเตรเลียกับเขาหนหนึ่ง มีสวามี 2 คน เปนหัวหนาสอนศาสนาฮินดู คนหนึ่งบวชอยาง
พระธิเบต คนหนึ่งไมไดบวชแตยังไมมีเมีย ทั้ง 2 คนถือเพศพรหมจรรย อายุ 60 และ 80 กวาป แกไดไปศึกษาใน
ประเทศอินเดียกับ 6 อาจารยมาแลว ทั้ง 2 คนไดมาเยี่ยมผูเขียนถึงที่อยู แตมาคนละวันกัน ที่เปนพระมากอนพอ
เห็นหนาผูเขียนก็แสดงความยินดียกมือไหวไมถือตัว ผูเขียนจึงถามถึงศาสนาฮินดู แกบอกวาเหมือนกันทุกศาสนา 
เมื่อถามถึงปฏิปทาของแก แกบอกวา เมื่อใชคําวา โอมะ เปนคําบริกรรมแลวจิตก็จะคอยสงบลง ตอจากนั้นก็จะ
เห็นพระเจามาสอนเปนเรื่องๆไป คือสอนใหละสิ่งนั้น ไมดีอยางกระทํา และสอนใหทําสิ่งที่ควรกระทํา (พุทธ
ศาสนาเรียกวา ธรรมเปนเครื่องสอน ธรรมเปนของไมมีตัวตน เขาถือพระเจา เลยหาวาพระเจามาสอน ธรรมยอม
รักษาผูปฏิบัติดีแลวไมใหตกไปในที่ช่ัวหรือเรียนกวา รูปฌาน)  เมื่อจิตสงบเต็มที่แลว พระเจาก็ไมมาสอน จิตนิ่ง
เฉยเหมือนน้ําในแมน้ําไมมีคลื่นฉะนั้น  นั่นถึงพระเจาอยางนิรันดร (พุทธศาสนาเรียกวา อรูปฌาน)  ผูเขียนถามถึง
เรื่องเผยแพรศาสนาไดผลอยางไร แกบอกวาเหมือนกับศาสนาทั่วไป มีคนมาอบรมมากบางนอยบาง ผูที่มาถาหาก
อบรมไดความสงบดีก็ไมอยากจะกลับบาน ถาไมสงบก็อยากจะกลับบาน เมื่อกลับแลวก็ไมเห็นหนาอีก ดูเหมือน
แกจะรูเรื่องของศาสนานั้นๆดี แกยังพูดวา คนในสมัยนี้พูดยาก ไปเอาแตเรื่องวิทยาศาสตรสมัยใหมมาอาง มันจึง
ทําสมาธิไมเปน ไมเห็นพระเจา  เมื่อเปนพระเจาแลวก็สอนงาย ผูเขียนถามถึงเรื่องคําวาสวามี ใครเปนคนตั้งให แก
บอกวามันเปนเอง เราสอนเขา เขาก็นิยมนับถือ เขาก็เรียกเอง เมื่อไดเวลาแลวแกยกมือไหวผูเขียน ผูเขียนจับมือแก
แลวบอกวา ขอขอบใจที่ไดมาเยี่ยมและไดสนทนาธรรมกัน แกบอกวาไมตองขอบใจ เราเปนกันเอง เราลูกศิษย
พระเจาอันเดียวกัน (เขาถือวาพระโมหะหมัด พระเยซู และพระพุทธเจาของเราเปนสวนหน่ึงของพระเจาอวตารลง
มาเกิด เหตุนั้นแกจึงพูดวาเราเปนกันเอง มีพระเจาองคเดียวกัน) 
  สวามีคนที่สองที่ไมไดบวชเปนพระ ก็พูดในทํานองเดียวกันนี้ แตคนนี้แกไมไดเห็นพระเจามา
สอน เปนแตทําความสงบและสงบมากเสียดวยจนกระทั่งทุกสิ่งทุกอยางหายเงียบไปหมด เมื่อผูเขียนถามถึงการ
เผยแพรศาสนา ก็พูดอยางเดียวกัน เมื่อผูเขียนถามถึงการบวช แกบอกวาบวชหรือไมบวชก็เหมือนกัน ถาเราทําดี
แลว อบรมตนใหเขาถึงพระเจาแลวก็ใชไดเหมือนกัน เมื่อผูเขียนถามถึงอาชีพแกบอกวาไมไดทํามาคาขายอะไร 
แตลูกศิษยผูที่เลื่อมใสศรัทธาเขาใหคนละเล็กละนอย เราไมขอเขาการไปไหนการมาไหนก็เหมือนกัน เขาหากให
เอง 



  การปฏิบัติถาหากเขาถึงจิตในแลว ไมวาจะเปนเชื้อชาติตระกูลอะไรอยู ณ ที่ไหน นับถือ
ศาสนาใดก็ตาม ยอมเขาถึงธรรมดวยกันทั้งนั้น แตจะใหเขาถึงมากหรือนอยนั้น ทานผูรูทั้งหลายจะตัดสินเอาเอง
และเขาถึงธรรมแลวจะไมขมขูเหยียดหยามสับโขกซึ่งกันและกัน ถามีการขมขูเหยียดหยามสับโขกซึ่งกันและกัน
อยู ผูนั้นไดช่ือวายังไมเขาถึงธรรมของจริงแท ดูตัวอยางสวามีผูเปนหัวหนาสอนศาสนาฮินดูทั้งสองคนที่นํามาเลา
ใหฟงนั้น อยูคนละฟากฟา และทั้งไมใชศาสนาอันเดียวกับผูเขียน พอเห็นผูเขียนก็ยกมือไหวอยางสนิทไมเกอเขิน
และคุยเรื่องการภาวนาอยางสิ้นเชิง ไมเหมือนคริสตอิสลามในบานเราบางคนและบางหมู 
  ที่วาพระในพุทธศาสนาอันเดียวกัน ทําไมจึงปฏิบัติไมเหมือนกัน ผูเขียนก็ขอตอบวาเรียน
ธรรมคําสอนของพระพุทธเจาแลว เมื่อไมเขาใจไมไดสอบถามจากผูรูทั้งหลายใหเขาใจถี่ถวนเสียกอน และยัง
ไมไดปฏิบัติใหเขาใจถึงเนื้อความอันนั้นดวย เมื่อไมเขาใจก็แสดงวาความเขาใจนั้นยังคลาดเคลื่อนอยู ผูเขาใจ
คลาดเคลื่อนตอคําสอนของพระพุทธเจาแลว นําเอาคําสอนนั้นๆไปสอนแกคนอื่นก็คลาดเคลื่อนเรื่อยไป จึงเปน
เหตุใหปฏิบัติผิดแผกแตกตางกัน 
  พระพุทธเจาตรัสวา คนใดเขาใจวาตนเปนผูฉลาดแลวคนนั้นเปนคนโงโดยแท คนใดยังเห็นวา
ตนยังเปนคนโงอยู คนนั้นเปนผูฉลาดอยูบาง คนเราชอบเรียนแตความฉลาด เพราะมีหลักสูตร เรียนจบแลวเขาให
ประกาศนียบัตร แตคนไมชอบเรียนโง เพราะไมมีหลักสูตร เรียนจบหรือไมจบ จะรูดวยใจของตนเอง 
 
  (12) ถาม  สมัยกอนพระพุทธเจาทรงบัญญัติสิกขาบทวินัยมีนอย แตมีพระปฏิบัติตามไดสําเร็จ
มรรคผลนิพพานมาก สมัยนี้สิกขาบทวินัยมีมาก แตมีพระไดสําเร็จมรรคผลมีนอย นี้เปนเพราะเหตุใด 
  (12) ตอบ  ปญหานี้มีมานานแลวแตครั้งพระพุทธเจายังทรงพระชนมายุอยู  พระมหากัสสปะ
เถระเคยทูลถามพระพุทธเจาแลวเหมือนกัน พระที่เขามาบวชในธรรมวินัยนี้ เบื้องตนมีนอยและเมื่อบวชเขามาแลว 
ก็ตองการทําความเพียรเพื่อพนจากทุกขจริงๆ สิกขาบทวินัยจึงไมตองบัญญัติมากมาย เมื่อพระบวชมามากเขา บวช
เพื่อเจตนาหลายๆอยางตางๆกัน ไมไดบวชเพื่อความพนทุกขอยางเดียว จึงประพฤติผิดแผกแตกตางจากทํานอง
คลองธรรมเปนอลัชชี อันเปนเหตุทําความเดือดรอนใหแกพระที่มาปฏิบัติดี พระพุทธเจาจึงทรงบัญญัติพระวินัย
มากขึ้นโดยลําดับ เพื่อปราบอลัชชีเหลานั้น สิกขาบทวินัยจึงมีมากและผูสําเร็จมรรคผลนิพพานจึงมีนอย 
   
  นักศึกษาหญิง คนแกทั้งหญิงและชาย และขาราชการหลายคนซึ่งไมเคยหัดกัมมัฏฐานถามใน
ทํานองเดียวกันนี้วา 
  (13) ถาม  การฝกหัดกัมมัฏฐานคือทําอยางไร และฝกหัดตรงไหน อยางพวกผมน้ีเปนฆราวาส 
พวกผมจะทํากัมมัฏฐานไดไหม 
  (13) ตอบ  พวกเราชาวพุทธนับถือพุทธศาสนาทําบุญทําทาน รักษาศีลตามบรรพบุรุษสืบเนื่อง
มาโดยลําดับ แตไมมีการทําภาวนา จึงนาเห็นใจมากที่ถามเชนนั้น แทจริงพุทธศาสนาสอนใหทํากัมมัฏฐาน คือ
ภาวนาสมาธินั่นเอง จาคานุสติ ระลึกถึงการจาคะก็ดี ศีลานุสติ ระลึกถึงศีลของตนอยูก็ดี เรียกวาภาวนาแลว แต
ผูสอนไมสอนใหเขาเขาใจวาเปนกัมมัฏฐานตางหาก แตถึงกระนั้นคนแตกอนก็ยังนําพระศาสนามาใหเราไดปฏิบัติ
อยูจนทุกวันนี้ ดีวาผูที่เอาแตภาวนาอยางเดียว หรือเอาแตปญญาอยางเดียว แตไมเคยเขาวัดทําบุญเลย ถาเปนอยาง
พวกหลังนี้แลว พุทธศาสนาเห็นจะไมมีเหลือใหพวกเราไดรูไดเรียนอีกแลว 
  ที่ถามวา การฝกหัดกัมมัฏฐาน คือทําอยางไร 



  ตอบวา การฝกกัมมัฏฐานคือ ฝกหัดจิตของตนใหอยูในความสงบ จิตของคนเราไมสงบชอบ
สงสายปรุงแตงไปในที่ตางๆ ดีบาง ช่ัวบาง ถาช่ัวมันก็เศราหมอง ถาดีมันก็ผองใสเบิกบาน พระพุทธเจาทรงมี
เมตตากรุณาแกเหลามนุษย จึงไดทรงสอนใหทําจิตสงบอยูในความดี คือจาคะ และรักษาศีลอยาไดสงสายออกไป
ภายนอกหาความดี จิตตะเศราหมอง 
  ถามวา แลวจะฝกหัดตรงไหน 
  ตอบวา  ฝกหัดตรงใจของทุกๆคนนั่นแหละ เพราะทุกๆคนก็มีใจดวยกันทั้งนั้น และใจของทุก
คนก็ตองมีการปรุงแตงและกระสับกระสายวุนวายเหมือนกันทั้งนั้น 
  ถามวา อยางพวกผมนี้เปนฆราวาสจะทํากัมมัฏฐานไดไหม 
  ตอบวา ถาตองการใหจิตสงบก็ทําได พระพุทธเจาไมไดสอนแตเฉพาะพระ สอนทั่วไปหมด
ตลอดถึงฆราวาสดวย  ไมวาพระไมวาฆราวาสมีกิเลสเทากัน คือมีโลภ โกรธ หลงเหมือนกัน ที่ไปบวชเปนพระ
นั้นคือตองการละกังวลทางโลก แลวจะมีเวลาบําเพ็ญความเพียรใหมากๆจึงตองบวช ถาบวชแลวยังมละความชั่ว 
บวชมาก็จะไมมีประโยชนอะไรเลย 
  บางคนพูดวา กิเลสอยูที่หัวใจของตนทุกๆคนแลว บวชหรือไมบวชไปวัดหรืออยูที่บาน หรือ
เขาปาก็เหมือนกัน ไมเห็นผิดแปลกอะไร เราละกิเลสไดอยางเดียวก็ใชได จริงอยูผูที่พูดเชนนั้นไมคอยเห็นทํา
อะไร นอกจากจะติดสุขในทุกข คนทําไมไดแลวก็พูดเอาเปรียบคนอื่นเทานั้นเขาตําราวา ตนไมพายแลวเอามือรา
น้ํา ลองคิดดู ถาหากทําตนอยางคนที่พูดนั้นทุกๆคนแลว พุทธศาสนาจะเปนมาไดถึงขนาดหรือ  พุทธศาสนาสอน
ใหละสิ่งที่ยึดมั่นทั้งปวง เพราะเปนอุปสรรคแกการฝกจิตใหสงบ ผูที่ฝกจิตใหสงบไดแลว อยาวาแตเขาวัดหรือ
ออกบวชเลย แมแตในปาที่มีทหารคอมมิวนิสตอยูต้ังกองพันก็สามารถบุกเขาไปหาวิเวกได 
 
  มีชาวอินโดนีเซียผูชายคนหนึ่งมาเที่ยวเมืองไทย แลวไดเขาไปนมัสการถามถึงเรื่องภาวนา 
  (14) ถาม  เมื่อภาวนากําหนดลมหายใจเขาออกอยูนั้น ลมมันจะคอยหายไปๆจนหมดลม
หายใจ แลวจะเหลือแตจิต เมื่อดูเฉพาะแตจิต จิตมันคอยรวมเขาเปนอัปปนาแหลไมรวมแหลอยูเพียงแคนั้น ไม
ทราบวาจะแกอยางไร 
  (14) ตอบ  การพิจารณาอารมณจนลมมันหายไป ไมมีลมยังเหลือแตจิตนั้นดีแลว แตเมื่อเหลือ
แตจิตก็อยากใหจิตรวมเปนอัปปนาสมาธิโดยสําคัญตามสัญญาวา เมื่อจิตถึงอัปปนาสมาธิแลวจะเกิดวิชาปญญา
อยางนั้นอยางนี้ มันเลยไมเปนอัปปนาสมาธิ อัปปนาสมาธิมิใชของแตงเอาได มันตองละทั้งหมดตลอดถึงอดีต
อนาคตแมแตปจจุบันมันก็ไมถือ จึงจะรวมเปนอัปปนาสมาธิได คนสวนมากมีความหวังและตั้งใจปรารถนาไว มัน
จึงลงไมถึงอัปปนาสมาธิได 
 
  สตรีผูหน่ึงในกรุงเทพฯเริ่มภาวนา ยังไมเปนดีพอ แตรูจักจิตของตนวาอยูหรือไมอยูเทานั้น เขา
รักลูกมากจนเห็นโทษของความเกิดและการมีครอบครัว ความรักลูกก็รูจักวามันเปนทุกขแตอดกลั้นไมได เราจงึ
อยากเรียนถามวา 
  (15) ถาม  ความรักและความโกรธทั้งๆที่รูตัวมันอยู แตทําไมมันจึงละไมได 
  (15) ตอบ  ความรักและความโกรธถารูมันก็ดีละซี่ กลัวแตจะไมรูตัวมันนั่นแหละ  เมื่อมีความ
รักและความโกรธจะไปเพงแตวัตถุภายนอก ไมไดเพงเขามาหาตัว เราจึงไมหายรักและหายโกรธ  วัตถุหรือบุคคล
หรืออารมณนั้นๆ มิใชความรักหรือความโกรธอยู ณ ที่นั่น  ที่นั่นเปนแตวัตถุอันหนึ่งเทานั้น ใครจะรักหรือจะ



โกรธมัน มันก็อยูอยางนั้นของมัน ผูรักหรือผูโกรธแทคือตัวใจของเรานี้ตางหาก เหตุนั้นเมื่อจะดับความรักและ
ความโกรธจึงดับที่ใจของเรานี้ เราไมตองละความรักและความโกรธหรอก ถาเห็นความรักและความโกรธเกิดขึ้น
ที่ใจแลวมันจะดับไปเอง แมแตอารมณที่เกิดขึ้นเฉพาะตัวก็เชนเดียวกัน 
 
  ผูหญิงคนหนึ่งอายุ 60 กวาปถามวา 
  (16) ถาม  เคยภาวนาอานาปานสติ เวลาภาวนาไปลมหายใจมันหายเงียบไป ดิฉันคิดวามัน
หลับ แตทําไมมันงุบลง เปนอยางนี้บอยครั้ง ดิฉันอยากทราบวานั่นมันเปนอะไร 
  (16) ตอบ  นั่นคือจิตรวมแตไมมีปญญา ผูภาวนาทั้งหลายโดยสวนมากมักจะเปนอยางนี้คือเมื่อ
ภาวนาอานาปานสติ หรือภาวนาอะไรเปนบริกรรมก็สุดแลวแต เมื่อภาวนาๆไปไมมีปญญา มีแตจะทําใหจิตรวม
อยางเดียว กอนจิตจะรวม มีอาการซึมเซอแลวนอมจิตไปตามความสงบสุขนั้น ประเดี๋ยวเดียวก็หายเงียบไป 
เรียกวาจิตรวมเขาภวังค (คือเขาสูภพจิตของจิตเดิม แตไมใชภวังคที่ 3 ที่ทานพูดไว)  แตถามีปญญาจะไมเปนอยาง
นั้น คือปญญาคนควาในอานาปานสตินั่นแหละ เชนพิจารณาลงในกายนี้ ใหเห็นอาการของลมที่ขึ้นลงและ
ซาบซานไปในรางกาย ตลอดถึงความเปนอยูนี้ก็เพราะลม เห็นละเอียดเขาๆจนลมนั้นหายเงียบไปก็รูตัวอยูวาลม
หายไป จะอยูดวยความวางนั้น ตอนนี้ปญญาไมเกิด แตอยาไปอยากใหมันเกิดหรือไมเกิด ความวางนั้นจะหายไป 
จงทําอยางนั้นใหมาก จนกระทั่งทําไดทุกอิริยาบถ ปญญาและความรูมันหากจะเกิดขึ้น ณ ที่วามาสงบนั่นเอง 
ตะเกียงจุดสวางแลว ลมไมพัดยอมสวางจา เห็นวัตถุสิ่งของรอบๆขาง ของเหลานี้ก็มิไดเรียกใหตะเกียงมาสอง เมื่อ
จุดตะเกียงสวางแลวมันหากเห็นของมันเอง ที่วาปญญาเกิดจากสมาธินั้น สมาธิยังไมเกิดหรือเกิดแตยังไมพอที่จะ
เปนบทบาทของปญญา ปญญาจึงไมเกิด ผูภาวนาทั้งหลายใจรอนอยากใหเกิด แตปญญายิ่งไมเกิด เพราะความ
อยากเปนเหตุ 
  ขอใหเอาแตปญญาตื้นๆนี้เสียกอน คือเห็นความเกิดขึ้นและดับไป หรือเปนทุกขในขันธหานี้
อยูเปนนิจ พิจารณาอยางนี้ไปจนชํานิชํานาญ หากจะไมเห็นแจงดวยใจก็เห็นอนุมานไปกอน นานๆเขาหากจะเห็น
แจงดวยใจ การเห็นแจงดวยใจมิใชของแตงเอาได ของเกิดเองเปนเองโดยไมไดสนใจไวกอน แตดวยการกระทําที่
ถูกที่เหมาะแกเหตุผลนั่นเอง และการเกิดปญญาเชนวานี้ก็ไมไดเกิดบอยครั้งนัก เหตุนั้นหนาที่ของเรามีเพียงทํา
ความสงบอบรมสมาธิใหชํานาญ ทําปญญาขั้นสามัญพื้นๆนี้ใหเกิดกอน สมาธิและปญญาขั้นละเอียดมันหากจะ
เกิดเอง นั่นจึงเปนของแทแนนอน 
 
  มีพระภิกษุรูปหนึ่งทานปฏิบัติอยูในสํานักที่มีช่ือเสียงแหงหนึ่ง ถามวา 
  (17) ถาม  ผูที่ไดฌานมาแลวจะมีโอกาสตกนรกไดไหมครับ 
  (17) ตอบ  ถาไดแตเพียงโลกียฌานก็มีโอกาสตกนรกได ตัวอยางเชนพระเทวทัตเปนตน 
 
  (18) ถาม  เราจะทราบไดอยางไรวาเราไดฌานอะไรแลว 
  (18) ตอบ  ผูไมชํานาญเขาฌานหรือไมพิจารณาตามตําราที่ทานวาไว ก็ไมรูเหมือนกันวาเราจะ
ได ฌานอะไร และถึงขั้นไหนแลว 
 
  (19) ถาม  ผูปฏิบัติสมถกัมมัฏฐานผิดทางจะไดฌานไหมครับ 
  (19) ตอบ  ผูปฏิบัติสมถกัมมัฏฐานผิดทางยอมไดฌานมิจฉาสมาธิ 



  (20) ถาม  ผูที่ไดปฐมฌานแลวจะฝนหวานอีกไหมครับ 
  (20) ตอบ ผูที่ไดปฐมฌานที่เปนโลกียะหรือโลกุตระก็ตามทีที่ยังออนอยู เวลาออกจากฌาน
แลวยังฝนหวานอยูเหมือนกัน 
 
  (21) ถาม  ถาผูไดปฐมฌานแลวจะขึ้นทุติยฌานจะทําอยางไร 
  (21) ตอบ  การเขาฌานมิใชเปนการขึ้นฌานอยางที่เรากาวขึ้นบันได เราตองฝกหัดจิตใหสงบ
อบรมใหละเอียดไปโดยลําดับ เบื้องตนไมไดคิดวาจิตเราสงบเขาถึงไหนแลว ถามัวคิดเชนนั้นอยูจิตจะไมสงบและ
ไมถึงฌานเลย เมื่อเขาถึงฌานชํานิชํานาญแลว จึงจะมาพิจารณาวาจิตเราอยูขั้นไหน ของฌานอะไร จึงจะรูแลวจึง
จะเขาถึงฌานนั้นๆได หรือบางคนอาจจะไมรูเสียซ้ําก็มี แลวแตนิสสัยวาสนาของแตละบุคคลไมเหมือนกัน 
 
  (22) ถาม พระจะไหวศพไดไหม ดูๆก็กระไรอยู พระผูมีศีลไหวซากอสุภที่ปราศจากวิญญาณ 
  (22) ตอบ  ถาไวระลึกถึงคุณงามความดีของผูนั้นไดอยู อยาไปไหวเพียงซากศพของผูนั้น เรา
ไหวพระธาตุพระเจดีย เห็นแตกอนอิฐกอนปูน เราก็ยังไหวไดไมเห็นขวยเขินอะไร 
 
  (23) ถาม  การขอขมาโทษแลว บาปนั้นจะหายไดจริงหรือ 
  (23) ตอบ  การขอขมาโทษตอหนาซึ่งกันและกัน ถาทั้ง 2 ฝายต้ังใจอโหสิกรรมกันแลว 
บาปกรรมนั้นหายไดจริง ถาอีกฝายหนึ่งไมยอมอโหสิกรรมให โทษกรรมนั้นก็หายไมได ดังเรื่องนางยักขินีกับ
นางกุลธิดาในธรรมบท 
 
  (24) ถาม  กระผมไดปวยเปนโรคหูอื้อมาหลายปแลว มีคนเขาแนะนําใหเอาความปวยนี้มาเปน
อารมณ ทําอยางไร 
  (24) ตอบ  ใหกําหนดเอาความปวยนั้นไมวาจะเปนอะไรก็ตามมาไวที่ใจ หรือเอาใจไปไวที่
ความเจ็บปวยนั้น แลวพิจารณาความปวยนั้นวา เวทนานี้เปนของไมมีตัวมีตน เวทนามันอยูที่ไหน ใครเปนคนวา
เวทนา เวทนาเปนของไมเที่ยงถาวร มันเกิดขึ้นแลวก็ยอมดับไป เมื่อมันดับไปก็ไมทราบวามันไปอยูที่ไหน หรือจะ
พิจารณาใหเปนธาตุก็ได เมื่อพิจารณาอยูในสิ่งนั้นโดยเฉพาะแลวจิตจะปลอยวางเวทนานั้น แลวจิตจะเขามารวมอยู
ในที่เดียว อาการปวยนั้นก็จะหายไปหมดโดยไมมีในตัว การหายเชนนี้บางคนจะหายในเฉพาะที่เราพิจารณาอยูนั้น 
หรือบางคนก็หายเด็ดขาดเลยก็มีแลวแตกําลังสมาธิของผูนั้น 
 
  (25) ถาม  จิตฟุงซานคอยแตจะปรุงแตงเรื่องตางๆเรื่อยไปจะแกไขอยางไรจึงจะหาย ไมทราบ
วาจะใชวิตกวิจารหรือไม 
  (25) ตอบ  นั่นใชตัววิตกวิจารละ ตองแกดวยกลั้นลมหายใจเขาออก เมื่อกลั้นลมหายใจเขา
ออกแลวมันกลัวตาย มันก็จะหยุดทันที นี้เปนอุบายใหจิตอยูอยางปจจุบัน 
 
  มีแพทยหญิงคนหนึ่งซึ่งเคยภาวนามาก็นานพอควร แตก็จับหลักยังไมหนักแนน มีปญหาถาม
วา 



  (26) ถาม  ดิฉันภาวนากายคตาสติ เมื่อภาวนาไปๆกายมันจะหายไป จะยังเหลือแตจิตอันเดียว
แลวจะสบาย จะถูกไหมคะ และเมื่อกําหนดเอาความสบายนั้นเปนอารมณ นานๆไปความสบายนั้นก็จะหายไปอีก 
แลวมากําหนดกลั้นลมหายใจเขาออก จิตก็จะนิ่งเฉย กําหนดเอาแตตัวนิ่งเฉยไมมีอดีตอนาคตในขณะนั้นจะรูสึกจุก
แนนขึ้นมาที่หนาอกไมทราบวาเปนอะไร 
  (26) ตอบ  การภาวนากายคตาสตินั้นถูกแลว กายคตาสติเปนที่รวมของอานาปานสติ มรณานุ
สติ อสภุกัมมัฏฐาน ธาตุววัตถาน เมื่อภาวนาไปๆกายมันจะหายจะเหลือแตจิตอันเดียวแลวสบายนั้นก็ถูกแลว แต
เมื่อกําหนดเอาความสบายนั้นเปนอารมณนานๆความสบายนั้นก็จะหายไป เปนเพราะเรากําหนดไมถูก คือไป
กําหนดเอาแตความสบาย ไมกําหนดถึงเหตุผลของความสบายนั้นวาความสบายนี้มันเกิดจากอะไร มันเที่ยง
หรือไมเที่ยงเปนตน แลวมากําหนดกลั้นลมหายใจเขาออก จิตก็นิ่งเฉยไมมีอดีตอนาคต ดีแลว การกลั้นลมหายใจ
เขาออกเปนการหาจุดเดิม จิตเดิมแทคือไมมีอดีตอนาคต ลงปจจุบันแลวน่ิงเฉย ไมมีความคิดนึกปรุงแตงอะไร
ทั้งสิ้น แตมีความรูสึกวานิ่งเฉยอยู ในขณะนั้นคุณมีความรูสึกจุกแนนขึ้นมาที่หนาอก นั่นเพราะคุณไมชํานาญ 
หรือไมเคยในความตั้งอยูของจิตที่มีอารมณวาง ธรรมดาอารมณของคนทั่วไปแลวจะตองมีวัตถุเปนอารมณ เชน 
ยึดเอาลูกหลานหรือเพื่อนมติรสหายเปนอารมณ แตพอจิตวางเลยวาวุนถึงอารมณของเกาที่เคยยึดถือ มันจึงรูสึก
แนนหนาอกขึ้นมา แตพอยึดเอาอารมณเกาไดมันก็หายทันที ทีหลังเมื่อจิตวางแลวจงกําหนดเอาความวางนั้นเปน
อารมณ จะหยุดไดนานเทาไรก็ได มิใชวางแลวปลอยทิ้งเสีย 
 
  (27) ถาม เมื่อถึงความสงบแลวจะรักษาความสงบนั้นไวไดดวยวิธีอยางไร 
  (27) ตอบ  พูดยากเรื่องนี้ เหมือนกับพูดวาอาหารคนเรารับประทานเขาไป รสชาติเผ็ด เค็ม 
หวาน เปรี้ยวนั้นมีลักษณะอยางไร มีสรสรรเชนไร ใครๆก็ตอบไมได ตอบไดแตเพียงวาอรอยหรือไมอรอย เผ็ด 
เค็ม หวาน เปรี้ยวเทานั้น นี่ก็เหมือนกันพูดไดเพียงวา สงบสบาย แตลักษณะสีสันของมันนั้นพูดไมถูก มันเปน
ความรูเฉพาะ ควรรักษาไวดวยอุบายแยบคายของตน 
 
  มีครูโรงเรียนคนหนึ่ง เคยเปนมหาเปรียญ 6 ประโยค และเคยปฏิบัติมาพอสมควร มีจดหมาย
มาถามวา 
  ผมไดยินกิตติศัพทของหลวงพอมานาน แตยังไมมีโอกาสขึ้นมานมัสการดวยตนเองเสียที ผม
เคยบวชมาแลว การปฏิบัติก็เคยผานมาบางพอสมควร แตผมยังติดใจคําสอนของหลวงพออยู ผมอยากจะได
หนังสือแนวทางการปฏิบัติหรือประวัติของหลวงพอไวศึกษาคนคาแนวทาง แตไมคอยจะมีแพรหลาย ทราบวามี
อยูที่วัดแหงเดียว เลยอยากจะของความกรุณาหลวงพอสงไปใหผมเพื่อไดเปนแสงสวางบาง 
  กระผมมีปญหาจะเรียนถามหลวงพอเปนขอๆดังตอไปนี้ 
  (28) ถาม  บางอาจารยบอกวาขันธเปนกิเลส บางอาจารยบอกวากิเลสอาศัยขันธ แตทานพุทธ
ทาสบอกวา ขันธเปนกลางๆ เปนเพียงธรรมชาติ ไมทราบวาเปนอยางไรกันแน 
  (28) ตอบ  ที่วาขันธเปนกิเลสนั้นเพราะความเขาไปยึดถือเอาขันธเปนตัวเปนตน จึงเศราหมอง
เปนกิเลส ที่วากิเลสอาศัยขันธ เพราะถาขันธไมมี กิเลสจะเกิดไดอยางไร ทานพุทธทาสบอกวา ขันธเปนกลางๆ
เปนเพียงธรรมชาติก็ถูกของทาน เพราะขันธเปนแตบัญญัติ ไมไดเปนกิเลสและไมใชกิเลส เมื่อทานผูรูทั้งหลายพน
จากขันธแลว ขันธก็มีอยูเชนเดิมหรือดับก็ไมมีพิษสงอะไรแกทานเหลานั้น 
 



  (29) ถาม  การปฏิบัติมีแตนักพูดเปนสวนมาก แตเอาเขาจริงๆไมคอยจะมี ศีล 5 ศีล 8 ศีล 227 
ศีล 311  กับศีลในองคมรรค (มรรคแปด) เปนอันเดียวกันหรือเปลา 
  (29) ตอบ  นักพูดหางาย เพราะเขาเรียนกันแตพูด มิใชเพื่อปฏิบัติ พูดแลวไดเงินและดังดวย 
ปฏิบัติไมไดเงินแตไดธรรมซึ่งไมมีใครเห็นดวย  ถาถึงองคมรรคแลวศีลตองเปนอันเดียวกัน อยาวาแตศีลเลย 
แมแตธรรมทั้งหลายก็มารวมลงเปนอันเดียวกันหมด 
 
  (30) ถาม  การเขาไปรูแลวดับกิเลส เราจะดับกันตรงไหน และเอาอะไรดับ ทั้งนี้ผมไมตองการ
คําตอบแบบปริยัติ แตอยากไดแนวปฏิบัติ เพราะเรียนมาพอสมควร 
  (30) ตอบ  การเขาไปรูและเขาไปดับกิเลส ก็คือเอาปญญาในองคมรรคนั่นเองเขาไปรูเขาดับ 
ถามิเชนนั้นแลวมรรคจะมีประโยชนอะไร 
 
  (31) ถาม  กิเลสกับจิตเปนอันเดียวกันหรือไม ถาขันธเปนกิเลสเราจะเอากิเลสดับกิเลสได
อยางไร จะมิเปนเสมือนเอาน้ําโสโครกลางน้ําโสโครกหรือ ขอนี้ขอหลวงพอโปรดอธิบายโดยละเอียดดวย 
  (31) ตอบ   จิตกับกิเลสมิใชอันเดียวกัน แตจิตเปนผูปรุงแตงในธาตุขันธ  อายตนะทั้งหลายให
เกิดกิเลส จิตเศราหมองจึงเปนอาคันตุกะกิเลส จิตและใจนี้ในตําราของเราเรียนกันมาก็เปนอันเดียวกัน แตทําไม
ทานจึงเรียกไวเปนสองอยาง ตองมีความหมายตางกันแน  จิตหมายถึงผูคิด ผูนึก ผูปรุง ผูแตง  แตใจนั้นหมายเอาผู
ไมคิดไมนึก ไมปรุง ไมแตง อยูเฉยๆเปนกลางๆไมมีอดีตอนาคต แตรูตัวอยูวาเฉยๆนั่นเรียกวา ใจ   อะไรทั้งหมด
ถาพูดถึงใจแลวตองช้ีเขามาที่ตรงกลางทั้งนั้น แมแตใจคนเมื่อพูดถึงใจแลว จะตองช้ีเขาตรงกลางหนาอก แต
แทจริงแลวใจหาอยูที่หนาอกไม อยูทั่วสรีระรางกายของคนเรา นั่นเปนอันวาสอแสดงถึงใจเปนของกลางตางหาก 
จิตเปนผูออกจากใจไปปรุงแตง ไปคิดไปนึก เมื่อหมดหนาที่แลวก็เขามาเปนใจ  เมื่อทานผูรูทั้งหลายดําเนินกาม
มรรคแปด ทานเอาจิตและใจนี่แหละมาเปนเครื่องดําเนิน จิตเปนเหตุใหเกิดปญญาผองใส ชําระสรรพกิเลส
ทั้งหลาย ใจเปนพี่เลี้ยงดูแลจิต จิตเปนผูชําระสรรพกิเลส จะเรียกวา เอาน้ําโสโครกไปชําระของโสโครกไดอยางไร 
 
  (32) ถาม  อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เกิดขึ้นตรงไหน ใครเปนผูเห็น หลวงพอเห็นเองตามที่มันมี
มันเปน หรือเห็นแบบทองจํา อันนี้ผมสนใจเปนพิเศษ ขอความกรุณาหลวงพออธิบายใหกระจางดวย 
  ผมปฏิบัติอยูเสมอ พอจิตสงบมันนึกอยางเปนพระพุทธเจาอยางนี้เสมอๆ ทุกๆครั้งที่จิตมันรวม
แนนหนาอก ต้ืนตันใจคลายโลกทั้งโลกมันหว่ันไหวดวยความปรารถนา อาการอยางนี้คืออะไร กระผมหวังใน
ความเมตตาของหลวงพอเปนอยางสูง 
  (32) ตอบ  อนิจจัง ทุกขัง อนัตตาเกิดขึ้นที่ตรงรูปนามนั่นแหละ ถาไมเกิดขึ้นที่รูปนามแลวก็
ไมทราบวาจะเกิดขึ้นตรงไหน ปญญาในอริยมรรคเปนผูเห็น หลวงพอหรือใครก็ตาม ถาปญญาในอริยมรรค
เกิดขึ้นแลว ยอมเห็นดวยกันทั้งนั้น เห็นดวยการทองบนจดจํา เรียกวาเห็นตามสมมุติบัญญัติ ไมไดเรียกวาเห็นดวย
ปญญาในอริยมรรค อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ยอมแสดงใหปรากฏอยูตลอดเวลาในโลกนี้ แตไมมีคนเห็น จะเห็นได
ชัดเจนดวยใจของตนเองก็ตอเมื่อปญญาในอริยมรรคเกิดขึ้นเทานั้น 
  การปฏิบัติของคุณพอจิตจะรวม แตมันไมทันรวม เกิดความอยากเปนพระพุทธเจา ความอยาก
เปนนั่นเปนนี่จึงเปนอุปสรรคของสมาธิ จึงแนนหนาอกต้ืนตันใจ มันก็คลายโลกทั้งโลกมันหว่ันไหวไปดวยความ
ปรารถนานั่นก็แนละซี่ ถาจิตรวมไดแลว มันจะไมรูสึกอะไร โลกนี้ทั้งโลกดูเหมือนวางไปหมด 



 
  นี่เปนปญหาของคุณครูคนที่เคยเปนมหา 6 ประโยคถามมาครั้งที่ 2 
  กระผมไดรับหนังสือแลว นับเปนพระคุณอยางสูง แตคําตอบในจดหมายไมใชคําตอบของ
หลวงพอ เพราะเต็มไปดวยปริยัติซึ่งกระผมเรียนมามากแลว กระผมเปนเปรียญ 6 ประโยคจึงไมคอยอยากจะได
คําตอบแบบปริยัติ คําถามที่วา ความปรารถนาพุทธภูมิมักจะขึ้นมาขวางทางในชวงของสามัญลักษณะจะเกิด มัน
เกิดเอง มิใชปรารถนามัน ขอนี้หลวงพอไมไดแกอารมณใหผม หลวงพอเปนนักปฏิบัติทําไมจึงตอบแชไปอยาง
นั้น ไมเขาเปาเลย กระผมอยากใหหลวงพอแกอารมณตรงนี้ เพราะอยางอื่นมันผานมาแลวเปนขั้นๆ และพรอมกัน
นี้ผมมีปญหาเพิ่มมาอีกคือ 
  (33) ถาม  ในระหวางมรรควิถีมีกิเลสไหม กิเลสกับมรรคชนิดไหนเกิดกอนดับกอน 
  (33) ตอบ  มรรควิถีมันก็ตองมีกิเลสละซิ ถาไมมีกิเลสมรรคจะไปดับอะไร กิเลสกับมรรคเกิด
พรอมๆกันนั่นแหละ  ถาไมเกิดพรอมกันมันจะดับกันไดอยางไร แลวกิเลสดับพรอมๆกันกับมรรคแหละ (สําหรับ
นักปฏิบัติความเห็นเปนอีกอยางหนึ่ง คือดําเนินตามมรรคเรื่อยๆไป กิเลสไมตองคํานึงถึงวากิเลสชนิดไหน ละได
หรือไมได แตอาศัยความชํานิชํานาญของการเดินมรรคนั้น กิเลสมันยอมหลุดไปเอง ถามัวแตคํานึงถึงกองกิเลส
ตางๆมรรคก็จะเดินไมได) 
   
  (34) ถาม   มรรคสมังคีนึกเอาโดยอนุโลมเปนอยางไร ถานึกเอามันก็เปนจินตามยปญญามิใช
หรือ จะจัดเปนภาวนามยปญญาไดอยางไร 
  (34) ตอบ   มรรคสมังคีนึกเอาโดยอนุโลม คือนึกเอาตามตําราหรือไดยินไดฟงมา เรียกวาปรุง
แตง มิใชมรรคแท มรรคที่ประหารกิเลสหมายความวา อาการเชนนี้จะเปนอยูช่ัวขณะหนึ่งแลวหายไป ทีหลังเราจะ
ระลึกอาการนั้นได     แตจิตไมเปนอยางเดิม     นี้เรียกวา อนุโลมตามมรรควิถี    จะเรียกวาจินตามยปญญาก็ถูก แต 
จินตามยปญญาไมไดเห็นของจริง จิตนึกเอาเฉยๆ แตนี่ทานเห็นจริงแลวนึกคิดตามกระแสที่เห็นนั้นชัดเจนขึ้นกวา 
จินตามยปญญา 
 
  (35) ถาม  โมหะ อวิชชา สติ ปญญาเสมอกันนั้น หมายความวาอยางไร 
  (35) ตอบ  โมหะ อวิชชาจะเสมอดวยสติ-สมาธิ-ปญญาไดอยางไร  มีแตสติ สมาธิ ปญญานั่น
แหละเสมอกัน  สติ สมาธิ ปญญาเสมอกันนั้น คือมันไมยิ่งไมหยอนกวากัน สติมีอยูเชนไรสมาธิก็มีอยูเชนนั้น 
ปญญามีอยูเชนไร สติกับสมาธิก็มีอยูเชนนั้น ถาสติแกกลาเกินไปมันเปนเหตุใหระวังจนสมาธิไมเกิด  ถาสมาธิ แก
กลาเกินไป สติมันจะลืมตัวเลยหลับ ถาปญญาแกกลาเลยฟุงไปนอกขอบเขตสติคุมจิตไมอยู เลยเลอะเทอะไปหมด 
อยางนี้เรียกวา ปญญาฟุงเฟอหาสนามลงไมได เฉลยนี้พูดยากสําหรับผูที่ทําไมถึง ถาทําถึงแลวพูดอยางนี้เขาใจกัน
ไดเลย 
 
  (36) ถาม  กระจายธาตุ ต้ังธาตุใหม หมายถึงอาการอยางไร อานหนังสือแลวหลวงพอเปนผู
ชํานาญในเรื่องธาตุมาก คงไดรับการอธิบายโดยละเอียดและปรับธาตุใหเสมอ นั่นเปนหัวใจของการบรรเทาขันธ
ในยามอาพาธ ทําอยางไร 
  (36) ตอบ  กระจายธาตุ คือ แยกธาตุนั่นเอง  ธาตุ 4  ธาตุ 6 ธาตุ 18   แตจะอธิบายแตธาตุ 4 
เพราะธาตุ 4 นี้เปนรากฐานของธาตุทั้งหมด 



  การกระจายธาตุ คือแยกของที่มีอยูเปนอยูแลว (คือตัวของเรานี้) ออกใหเห็นเปนธาตุสี่ คือ ดิน 
น้ํา ไฟ ลม โดยชัดเจนแจมแจงดวยใจของตนจริงๆ เพงกายอันนี้เฉพาะใหเห็นเปนดิน จนจิตแนวแนในอารมณอัน
เดียว กายอันนี้ทั้งหมดจะมีแตดินเปนกอนอันหนึ่งเทานั้น มิใชสัตว ตัวตน เราเขาอะไรทั้งสิ้น เพงน้ํา เพงลม เพง
ไฟโดยอาการในทํานองเดียวกันนี้ นี้เรียกวา กระจายธาตุ หรือแยกธาตุ 
  การต้ังธาตุใหม คือต้ังดวยจิตที่เปนสมาธิดังไดอธิบายในเบื้องตนนั้น แตมิใชดวยกายอันนี้ มัน
จะไปเห็นดวยจิตที่เปนสมาธิของมันตางหาก แลวมารวมเขากันใหเปนกอนอันเดียวกัน เรียกวาตั้งธาตุใหม ธาตุใด
หนัก ธาตุใดเบา ธาตุใดยิ่ง ธาตุใดหยอน ตามฐานะของมันก็ปรับใหมันอยูตามฐานะของมัน นี้เรียกวา ปรับธาตุให
เสมอ  ปรับธาตุใหเสมอนั้นมิไดหมายความวาปรับธาตุทั้ง 4 ใหมีสวนเทาๆกันทั้งหมด แตปรับธาตุใหมันเสมอ
ของเดิมที่มันมีอยู 
  (นักภาวนาสมัยกอนทานจําแนกธาตุ ต้ังธาตุ ปรับธาตุ ของทานดวยจิตที่เปนสมาธิแลว ก็เห็น
ดวยจิตของทานเอง ไมเหมือนกับคนทุกวันนี้โดยมากแจกธาตุ แยกธาตุ ปรับธาตุ จะใหเห็นดวยตาของตนและคน
อื่นจริงๆ ถาไมเห็นก็ไมทําเอาดื้อๆนี่แหละ มีบางบางองคเมื่อทําแลวเห็นผลดังคนสมัยนี้ปรารถนา นั่นเปนเพราะ
นิสสัยของทานที่เคยบําเพ็ญมาอยางนี้ จึงไดเปนอยางนั้น แตมิไดหมายความวา เมื่อแจกธาตุ แยกธาตุ กระจายธาตุ
อยางนั้นแลวจะตองเปนอยางนั้นทุกๆองคก็หาไม การแจกธาตุ แยกธาตุ  หรือปรับธาตุและต้ังธาตุนี้ เปนวิหาร
ธรรมเครื่องอยูของทานแตกอน ปรือเพื่อความพยุงขันธอันนี้ใหอยูรอดปลอดภัยเทานั้น แตผลที่สุดแมพระพุทธเจา
ก็ยังดับขันธเขาสูพระนิพพาน การพิจารณาเห็นเชนนั้นเปนเครื่องอยูของพระโยคาวจรเจาตางหาก) 
 
  (37) ถาม  ลมเขาทางจมูกอยางเดียวไมไปออกที่เดิม โดยไปออกทางหู ขุมขน จะเกิด
ประโยชนอะไรบาง หลวงพอเคยทดสอบแบบนี้หรือไม 
  (37) ตอบ  ก็มีประโยชนละซี่ ถาไมมีประโยชนพระอริยเจาแตกอนทานจะเขานิโรธสมาบัติ
ทําไม แตจะมีประโยชนอยางไรนั้นพวกเราที่ยังไมถึงขั้นของทานยากที่จะรูได 
 
  (38) ถาม   อารมณกับจิตคือสิ่งเดียวกันโดยธรรมนั้นหมายถึงอะไร 
  (38) ตอบ   ถาไมมีจิตอารมณก็ไมมี จิตเปนที่ต้ังของอารมณจึงเปนอันเดียวกันโดยธรรม 
 
  (39) ถาม   ทําไมพระบางองคจึงกลาบอกวา นิพพานแลวไปเกิดในเมืองนิพพาน โดยเอาจิตไป
เกิดที่นั่น เชนมหาบัว ฤษีลิงดํา ไดยืนยันในเรื่องนี้พอๆกัน หลวงพอมีความเห็นอยางไร    ทั้งนี้ไมปรารถนาจาก
พระองคอื่น อยากฟงจากหลวงพอโดยตรง กระผมเคยอยูปาอยูเขามานานพอสมควร คิดวาคําตอบบางอยางอาน
แลวรูภูมิปฏิบัติไดดี 
  (39) ตอบ   อาตมาไมอยากวิจารณถึงเรื่องนี้ ความเห็นของเกจิอาจารย พระนิพพานก็เลย
กลายเปนหลายเมืองไป เดี๋ยวตางคนตางเขานิพพานของตนไป  คุณมหาคงไดเรียนมาแลวมิใชหรือวา ยถาทีโป จ 
นิพฺพุโต  ประทีปที่สิ้นไสและน้ํามันแลว ไฟยอมดับไปฉะนั้น ไฟนั้นไมทราบวาดับแลวไปตั้งอยูที่ไหน 
  เฉลยปญหานี้ แลวแตคุณมหาจะพิจารณาเอาเอง อยาเพิ่งเชื่อและไมเช่ือ อาตมาอาจตอบผิด
หรือถูกก็ได ถึงอาตมาตอบถูก แตคุณมหาเขาใจผิดก็อาจผิดไปก็ได ในพระไตรปฎกทั้งหมดเราเชื่อวาพระพุทธเจา
ทานตรัสเทศนาไวในขอธรรมเหลานั้น ลวนแตแสดงหาทางใหไปถึงพระนิพพานเปนสวนมาก คุณมหาก็ไดเรียน
มาแลวไมใชหรือ แตทําไมจึงไมถึงพระนิพพานเลา 



 
  มีขาราชการเบี้ยบํานาญคนหนึ่ง อายุ 70 กวาปแลว และเคยปฏิบัติกัมมัฏฐานมานาน อาน
หนังสือธรรมมาก็มาก แตไมเขาใจ มาเวลานี้ทานปฏิบัติธรรมพอเขาใจ และอานหนังสือก็เขาใจดีมาก มีปญหาถาม
ถึงความของใจวา 
  (40) ถาม  ผมนั่งสมาธิไมคอยไดๆแตยืน เดินนั้นพิจารณาดี พิจารณาเห็นสิ่งทั้งปวงเปนธรรม
ไปหมด ไมวาในตัวของเราและสิ่งอื่นนอกจากตัวของเราก็เปนธรรม อันนี้จะใชไดไหม 
  (40) ตอบ   ที่นั่งไมคอยไดนั้นเพราะเราไมเคยนั่ง อิริยาบถทั้ง 4 คือ ยืน เดิน นั่ง นอน เราเปน
นักปฏิบัติกัมมัฏฐานตองหัดใหเปนสมาธิทั้ง 4 อิริยาบถใหได เราจะเอาตามความชอบใจไมได เราตองขมใจเรา จึง
จะเรียกวาเปนนักปฏิบัติ  อนึ่ง ความตายไมรูวามันจะตายในอิริยาบถไหน ตองหัดใหชํานิชํานาญไวทุกอิริยาบถ 
เราภาวนาก็เพื่อเตรียมตายนั้นเอง เมื่อเราตายในอิริยาบถนั้นๆก็มีสมาธิต้ังมั่นก็ไมเสียที 
  การพิจารณาสิ่งทั้งปวงทั้งในตัวของเราและนอกตัวของเรามันเปนธรรมไปหมดนั่นดีแลว แต
พิจารณาไปไมจบสิ้นสักทีนั้นใชไมได  เพราะพุทธศาสนาสอนมีที่จบที่สิ้น จิตผูคิดผูนึก ผูปรุงแตง ผูจดจํา ยอม
เปนไปตามอํานาจของจิต มันเปนวัฏฏะ มิใชเราบังคับใหมันคิดนึกปรุงแตงและจดจํา จึงมิใชปญญาเกิดจากสมาธิ 
ถึงจะรูเห็นในอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาก็สักแตวา ไมไดเห็นดวยปญญาที่แทจริง นึกคิดเอาตามสัญญาเฉยๆจะเรียกวา 
ปญญาวิปสสนาไมได ปญญาวิปสสนาตองมสีมาธิเปนพื้นฐาน พิจารณาอะไรทั้งหมดมันอยูในที่สมาธิจิตแนวแน
แหงเดียว เปนตนวาพิจารณาธาตุ ขันธ อายตนะในตัวของเรานี่เห็นเปนแตบัญญัติไมมีสมมติวาเปนหญิงเปนชาย
จนถึงลงสภาวะธรรมได เมื่อจิตเขาถึงสภาวะธรรมแลว จิตก็ลงเปนใจ คือนิ่งเฉย คือไมคิดนึกปรุงแตงและไมจํา
อะไรทั้งหมด แตไปรูตัวของมันเองอยู อยางนี้เรียกวา พิจารณาจนไมมีการพิจารณาอะไรตอไปอีกแลว เมื่อ
พิจารณาจบแลว ความสงสัยลังเลในธรรมทั้งหลายไมมี เรียกวาพิจารณาสิ้น คือสิ้นสงสัยนั่นเอง การพิจารณาจบ
พิจารณาสิ้นนี้ คือจบสิ้นในภูมิของตนและมรรคของตนนั้นๆนั่นเอง นี่แหละพุทธศาสนาสอนใหถึงที่สุดไดดวย
อาการอยางนี้ ไมเหมือนทางโลกยิ่งสอนก็ยิ่งบานปลาย 
  คนเราตองมีธาตุ ขันธ อายตนะเปนเครื่องใช เมื่อจิตถอนออกมาจากสมาธิแลว ธาตุขันธ 
อายตนะก็ยังใชอยูอยางเดิม และยังพิจารณาอยูอยางเดิม แตพิจารณาโดยอนุโลม คือพิจารณาเห็นเปนจริงอยางนั้น 
แตจิตไมเขาถึงอุปจารสมาธิ เปนแตเห็นโดยอนุโลมอยางนั้น เพื่อเปนวิหารธรรมเครื่องอยู 
  พิจารณาธาตุขันธ-อายตนะลงเปนสภาวธรรมแลว จิตรวมเขาไปเปนใจ หยุดนิ่งเฉย ไมนึกคิด
ปรุงแตง นั้นเปนวิวัฏฏะ เมื่อจิตพิจารณาธาต ุ ขันธ อายตนะถึงแมจะเห็นแจงเห็นชัดเปนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาก็
ตาม แตจิตยังไมหยุดนิ่ง นั่นเปนวัฏฏะ ถึงมันไมยอมหยุดเอง แตเราบังคับใหมันหยุดได นั่นสมกับนักปฏิบัติ
ฝกหัดจิตของตนไดแท มิใชจิตฝกหัดเรา แตเราฝกหัดจิตใหอยูในบังคับไดตามปรารถนาของตน 
 
  ผูหญิงชาวอินโดนีเซียคนหนึ่ง อายุราว 40 กวาป มีอาชีพเปนชางเสริมสวย เปนคริสเตียนแต
มาถือพุทธศาสนา เธอคลายกับผีเขาสิง บางครั้งก็มีสติอยูดีๆน้ีเอง แตเวลาพูด ไมพูดคําของคนธรรมดา พูดเปน
ภาษาผีไป บางทีก็ไมมีสติ พูดเพอไปตามเรื่องตามราว เวลาอยูปกติธรรมดามักรูเรื่องตางๆเชนรูเรื่องของตนเชน
เคยเกิดเปนนั้นเปนนี่ รูเรื่องของคนอื่นเขาพูดอะไรรูลวงหนากอนแลว กอนเธอจะไปที่วัด เธอกับเพื่อนๆไดไปที่
น้ําตกแมกลางเชียงใหม อยูดีๆก็ปรากฏเห็นพระพุทธรูปใหญองคหนึ่งสวยงามมาก แตไมทราบวาอยูที่ไหน แลว
เธอก็ไมสนใจ เวลาเธอไปถึงที่วัดแลว เขาไปที่โบสถไปไหวพระกับเขา เธอตกใจที่เห็นพระพุทธรูปเหมือนกับเธอ
เห็นเมื่อครั้งกระโนน เหมือนกันเปยบเลยไมมีผิด เธอเปนอยางนี้มาเปนเวลาหลายป เธอเบื่อหนายในความเปนไป



ของเธอ เธอจึงหันเขามาถือในพุทธศาสนา หัดทําสมาธิ เรื่องที่เธอเปนแตกอนๆก็คอยๆเบาบางลงไป แตหายไม
เด็ดขาด มีพระแนะนําใหมาหาผูเขียนที่วัดหินหมากเปง เมื่อเธอมาถึงถามเธอไดความตลอดแลว ผูเขียนจึงแนะให
เธอถือเอาอันเดียว เอาเฉพาะพุทโธเปนคําบริกรรมใหจิตเชื่อแนวแนเปนอันเดียว จะยืน จะเดิน จะนั่งจะนอนก็ให
จิตจดจองอยูกับคําบริกรรมพุทโธๆนั้น เธออยูที่วัดหินหมากเปง 2 อาทิตยกวารูสึกวาสบายดี เรื่องเกาๆที่เธอเคย
เปนไมเห็นพูดถึง พูดแตวาอยากอยูนานๆแตอยูนานไมได เรื่องกิจของฆราวาสมันจําเปน 
  เรื่องเชนผูหญิงคนอินโดนีเซียคนนี้ หรือผีเขาผีทรงอะไรทํานองนี้ ผูเขียนเคยแนะนําอยางนี้มา
หลายตอหลายคนแลว หายเด็ดขาด เวนเสียแตกรรมของผูนั้นเคยทํามาแตกอน นั้นเปนของสุดวิสัยแกไมได พูด
มากเดี๋ยวหาวาเปนพระหมอ 
 
  มีผูหญิงคนหนึ่งอายุราว 60 กวาป แกเคยภาวนามาแลว แตยังจับจิตไมไดมีปญหาถามวา 
  (41) ถาม  เวลานั่งภาวนาจิตใกลจะรวม ทําไมมันมีแตมดหรือริ้นไรอะไรตางๆมาไตตาม
หนาตาหรือตามตัวตางๆยุบยิบไปหมด แตเมื่อลูบดูจริงๆมันก็ไมมีอะไร จะแกไขอยางไร 
  (41) ตอบ   นั้นเรียกวา มารของจิต มารของจิตนี้ไมใชมีแตตัวแมลงตางๆจะมารบกวนเทานั้น 
มันทําใหแนนหนาอกหายใจไมออกหรือเจ็บอวัยวะตางๆไปอีกดวย สุดแลวแตมันจะแทรกซึมมาดวยอาการตางๆ 
มารนี้กอนที่จิตจะรวมมักเขามาแทรกซึมดังกลาวแลว ถาเราอดทนตอสูดวยการมีสติเขาไปพิจารณาวา นี่เปนกิเลส
มาร มันจะทําเราไดก็แตรางกายนี้เทานั้น สวนจิตใจมันทําอะไรเราไมไดหรอกแลวยอมสละรางกายเสีย ต้ังสติ
กําหนดเอาที่ใจไวจนกระทั่งจิตตั้งมั่นเปนอารมณอันเดียว แลวมันจะปลอยวางกาย ยังเหลือแตจิตอันเดียววางเปลา
ไปหมด ไมมีอะไร ตอไปก็พิจารณาจิตอันวางเปลานั้น จะอยูนานสักเทาไหรก็ใหมันอยูไปเสียกอน อยาเพิ่งอยากรู
อยากเห็นอะไรกอนเลย ถามันจะรูจะเห็นมันหากเปนของมันตางหากหรอก จึงจะเปนความรูของจริง เราเปน
เพียงแตดําเนินใหถูกทางก็แลวกัน 
  เปนที่วิจารณกันมาก มีทั้งผูแกเรียนและไมแกเรียน พรอมทั้งนักปฏิบัติอีกดวย พรอมกับลงทุน
ลงแรงไปถามถึงวัดหินหมากเปงวา ลูกศิษยสายทานอาจารยมั่นปฏิบัติไดแตเพียงขั้นสมถะจริงไหม ไมเหมือนลูก
ศิษยสายอื่นๆเขาปฏิบัติถึงขั้นวิปสสนา คําๆนี้ผูเขียนก็เคยไดยินมานานแลว แตไมนานเกินไปในราว 30 ปเห็นจะ
ได แตผูเขียนไมอยากวิพากษวิจารณถึงคําพูดของผูอื่น เดี๋ยวไปกระทบกระเทือนจิตใจของกัน เราทําไดแคไหนก็
ยินดีกับของตนที่ทําไดนั้นก็แลวกัน แตมาในสมัยนี้สํานักวิปสสนาตั้งขึ้นเปนดอกเห็ดขาวโพลงไปหมดทั่วบานทั่ว
เมือง แตทานอาจารยมั่นและลูกศิษยของทานไมเคยตั้งสํานักวิปสสนา ถาไมเช่ือลองไปสืบถามดูเถิด ในภาคอีสาน
หรือที่ไหนๆถาเปนลูกศิษยของทานตั้งแลวจะไมมีเลยคํานี้ จะมีก็แตวา วัดปากัมมัฏฐานเทานั้น 
  คําวาสํานักวิปสสนานี้เองจึงเปนเหตุใหคนสนใจมาก  จึงไดบุกขึ้นไปถามผูเขียนถึงวัดหิน
หมากเปง อําเภอศรีเชียงใหม จังหวัดหนองคาย  และการสอนก็สอนแปลกจากทานอาจารยมั่นมาก สอนสมถะ พอ
ไดสมถะแลวก็หยุดพักไวเสียกอน แลวก็เจริญวิปสสนาตอไป แบบนี้ก็ดีเหมือนกัน เพราะวิปสสนาเปนช้ันของ
อริยภูมิ  คนทั้งหลายจะไดพนจากกามถึงขึ้นอริยะกันเสียสักที มันยุงกันเรื่องกามนี้นัก บางสํานักสอนยิ่งเขมขน
กวานั้นอีก สอนเอาแตวิปสสนาอยางเดียว คือสมาธิไมเอาเลย เพราะศีลและสมาธิเปนแตของภายนอก ผูเขียนฟงๆ
ดูแลวรูสึกงงๆระคนดวยความสลดใจอยางไรชอบกลพูดไมถูก คนอื่นแลวไมทราบ คนสมัยนี้เรียนมากรูมาก พูด
มากในเรื่องศาสนา แตไมไดปฏิบัติเขาถึงของจริงจึงเปนเหตุใหพูดเลยขอบเขตไป พระพุทธศาสนาทั้งหมด 
พระองคทรงสอนยนยอเขามาอยูในศีล สมาธิ ปญญาไมใชหรือ โดยเฉพาะพระไมมีศีลแลวจะเอาอะไรมาเปน
เครื่องวัดเลา 



  ทานอาจารยมั่นปฏิบัติสอนลูกศิษยในอานาปานสติและสติปฏฐาน 4 มาตามแบบบุพพาจารย
แตกอน  กอนแตนั้นอีก 2000 ปเศษแลว  พระพุทธเจาทานก็เคยทรงบําเพ็ญอานาปานสติมาแลวเหมือนกัน ปฏิบัติ
แบบเกาไมเหมือนเขาสมัยนี้ เขาจึงหาวา เตา 2000 ป และธรรมวินัยทานก็ดําเนินอยูแลว อบรมลูกศิษยทั้งหลายก็
ดําเนินตามนี้คือทานออกเที่ยวรุกขมูลไปตามปาตามเขา ตามบานนอยเมืองใหญและปาดงพงไพรดวยบาทวิถีธุระ
กันดารเต็มไปดวยสัตวรายนานาชนิด สิ่งที่รายกวานั้นคือไขปา ถาไดจับใครเขาแลว ถาไมตายก็นับเปนปจึงจะหาย
หรือตาย ยารักษาก็ไมมีอะไร นอกจากน้ํามูตรเนากับบรเพ็ดเทานั้น ขณะเที่ยวรุกขมูลตองรักษาพระวินัยของพระ 
227 ขอ และอภิสมาจารอยางเครงครัด พระวินัยและขอวัตรนี้เทานั้นถือวาเปนเครื่องคุมครองปกปองรักษาสัตว
รายตางๆและอุปทวะเหตุทั้งปวง ไมมีคาถาอาคมอะไรทั้งสิ้นปองกันตัว เมื่อภิกษุรูปใดเกิดอุปทวะเหตุ ภิกษุรูปนั้น
ตองตรองดูวาตัวของตนเองบกพรองในพระวินัยและขอวัตรตรงไหนแลวรีบแกไขทันที ไมเหมือนพระวิปสสนา
สมัยนี้  เดินดงปาคอนกรีตเพียงไมกี่กิโลเมตร บิณฑบาตสํารวมตัวงอเปนกุงเพียงไมกี่วันก็เปนพระวิปสสนาแลว 
  ทานอาจารยมั่นปฏิบัติเชนนี้มานานเกือบ 70 ปแลว มาจนบัดนี้ถึงแมทานจะมรณภาพไปแลวก็
ตาม บรรดาลูกศิษยของทานก็ยังปฏิบัติเที่ยวบิณฑบาต ฉันในบาตร ฉันมื้อเดียว อยูปาเปนวัตรตามรอยของทาน
สืบตอกันมา เมื่อสิ่งแวดลอมบังคับ ทานจึงตั้งรกรากเปนวัดอยูกันเปนคณะสืบมา แตถึงขณะนั้นก็ยังมีช่ือวาวัดปา
อยูนั้นเอง และไมเคยเบียดเบียนใสรายใครๆ ปฏิบัติตรงไปตรงมา ใครจะวาอยางไรก็ชางถือคําวา อดเปนพระ ชนะ
เปนมารก็แลวกัน ขอโทษคนที่พูดเชนนั้นเคยเห็นตัวจริงของทานอาจารยมั่นหรือเปลา และที่พูดเชนนั้นหรือที่ต้ัง
ลัทธินี้ขึ้นมา ไดมีเจตนาเปนกุศลแฝงอยูในจิตหรือไม ถาเปนกุศลแลวก็ขออนุโมนนาดวย เพื่อจะชวยกันเชิดชูพระ
ศาสนาตอไป ถาเปนอกุศลแลวก็ขอใหรีบแกไขเสีย เพราะมันเปนอุปสรรคแกการภาวนา กระทํามานานแลว
เสียเวลาเปลาจะไมไดอะไร 
  อนึ่งทําไมจึงรูวาคณะลูกศิษยของทานอาจารยมั่นปฏิบัติไดแคขั้นสมถะเทานั้น ญาณที่คณะ
วิปสสนาไดอยูนี้ก็มิใชญาณในทางพุทธศาสนานิยมใชกัน ญาณในพุทธศาสนาตองผูที่ไดฌานเสียกอน จึงใชญาณ
นั้นได  ถึงแมบางองคที่ไดฌานแลว แตก็ใชญาณไมไดก็มี ไมเหมือนสมัยนี้ไดฌานไดญาณไดสมถะคืออยางไร 
แลวญาณและสมาธิก็ตองมีอาจารยสงให แตเจาตัวหารูไมวาตนไดญาณ บางคนบวชมาปฏิบัติอยูต้ังนานปอาจารย
ใหญาณ 16 แลว แตเจาตัวหารูไม สึกออกไปไดลูก 2 ลูก 3 กลับมาบวชอีก อาจารยก็บอกวายังไดญาณ 16 อยู
นั่นเอง ไมทราบวาไดญาณอยางไรกันแบบนี้  ธรรมคําสอนของพระพุทธเจาสอนใหรูเองเห็นเองดวยใจของตน
มิใชหรือ นี่ใหคนอื่นรูให แตตัวเองกลับไมรู (นี่คนอื่นที่ไดญาณมาเลาใหฟง ขอเท็จจริงเปนอยางไร ผูเขียนไม
ทราบ) 
  เอาเถิดถึงจะไดอภิญญาณในพุทธศาสนาแลวก็ตาม ทานอาจารยมั่นก็ไมไดถือเอาเปนของ
สําคัญ เรื่องนั้นเปนเรื่องนิสสัยของแตละบุคคล ขอสําคัญทานสอนใหเห็นใจ เห็นกิเลสของตน ละความชั่วของตน
ไดนั้นเปนหลักใหญ 
  ขอที่วาใครไดฌานไดญาณ ใครไดสมถะไดวิปสสนา ขอนั้นจะไมกลาวในที่นี้ เดี๋ยวจะเขาใจ
ผิดเลยกันไปใหญ ถาผูใดมีความปรารถนาดีโดยสุจริต อยากจะรูเรื่องเหลานี้ทั้งหมดแลว โปรดไปที่วัดหินหมาก
เปงหรือจะมีจดหมายไปถามาก็ได  ผูเขียนยินดีที่จะอธิบายใหความกระจางพอสมควรแตภูมิของตนได ขอที่วา
พระกัมมัฏฐานสายอาจารยมั่นปฏิบัติไดเพียงขั้นสมถะเทานั้น ไมถึงขั้นวิปสสนาเหมือนกับสํานักอื่น ขอเฉลยจบ
เพียงเทานี้ 
 
  มีอดีตผูแทนทานหนึ่งสงสัยขอถามปญหาสัก 3 ขอ 



  (42) ถาม  คนเราตายไปแลว จิตวิญญาณดับดวยหรือ ถาไมดับมันจะไปเกิดอยางไร 
  (42) ตอบ   ปญหานี้มิใชแตทานอดีตผูแทนเทานั้นที่สงสัย คนทั้งโลกสวนมากก็สงสัยมา
แลวแตไหนแตไรมา และมิใชวิสัยของผูเขียนจะแกปญหานี้ได เพราะทานทั้งหลายก็รูๆกันอยูแลววามิใชผูเขียนจะ
ดีวิเศษอะไรพอที่จะมาแกปญหาเรื้อรังของโลกอันนี้ได  แตเมื่ออดีตผูแทนซึ่งเปนคนธรรมดาๆมาถามผูเขียนซึ่ง
เปนคนธรรมดาๆเหมือนกัน มาถามปญหาซึ่งพอจะพูดใหรูภาษาของกันได และไมเปนการเหลือบากวาแรง จึงขอ
ตอบปญหาดังนี้ 
  ปญหาที่วาคนเราตายไปแลววิญญาณดับดวยหรือ ถาไมดับมันจะไปเกิดอยางไร มันก็นาสงสัย
เหมือนกัน เพราะวิญญาณมันจะเกิดขึ้นมาไดก็ตองอาศัยอายตนะทั้ง 6 แลวก็แสดงออกมาเชนตาเห็นรูปชอบใจ ไม
ชอบใจ ก็แสดงออกมาใหคนทั้งหลายเห็นเปนตน ฉะนั้นเมื่ออายตนะทั้ง 6 ดับแลววิญญาณจึงไมแสดงอาการ
คลายๆกับวิญญาณดับไปดวย 
  คนจะรูวาวิญญาณดับหรือไมดับในเมื่อตายไปแลว ตองรูจักวิญญาณของตนเสียกอน เมื่อคน
ไมรูจักวิญญาณของตนก็ไมรูจักวา เมื่อตายไปแลววิญญาณดับดวยหรือไม วิญญาณเปนของไมมีตัวตน พอสัมผัส
อายตนะทั้ง 6 ก็รูสึกขึ้นมา ทีแรกๆเรียกวา วิญญาณ คนเรียนมากรูมากโดยสวนมากรูแตช่ือของวิญญาณแตหาได
รูตัววิญญาณที่แทจริงไม ถารูตัววิญญาณแตทีแรกแลว จะไมเกิดจิต ไมเกิดสังขาร จะมีแตสติ สมาธิปละปญญา
เทานั้น เมื่อนั้นแหละจะรูจักวาจิตของตน เมื่อรางกายอันนี้ดับไปแลว วิญญาณดับไปดวยหรือไม กวาจะรูก็ตาย
เสียกอนแลว ไมมีโอกาสมาบอกใหคนที่ยังอยูรูไดเลย 
  วิญญาณเปนผูรูทางอายตนะทั้ง 6 ทีแรกดังที่ไดอธิบายมาแลว เมื่อสัมผัสอายตนะนั้นสติก็เขา
ไปควบคุม ปญญาก็รอบรูในเหตุผลวา สิ่งนี้ดีหรือช่ัว แลวสมาธิก็ต้ังมั่น มันก็ไมเกิดจิตคือผูคิดนึก-ปรุงแตง-จดจํา-
อุปาทาน  เมื่อไมมีสติไมมีปญญาไมมีสมาธิ จิต สังขาร สัญญา อุปาทาน มันก็เกิดขึ้น  สติ ปญญา สมาธิ สิ่งทั้งสาม
นี้เกิดโดยลําดับกัน ยอมไมมีพลังสามารถดับอารมณทุกขรอนทั้งปวงได 
  ที่วาวิญญาณจะไปเกิดอยางไรนั้น จะรูไดดวยพิสูจนจิตของตนเองอยางที่อธิบายมานี้ คนอื่นจะ
พิสูจนใหไมได 
 
  (43) ถาม  ในสถานที่ทําบุญทําทานตางๆ รูสึกวามีผูหญิงมากกวาผูชาย เมื่อตายไปแลวผูหญิง
เหลานั้นจะตองไปเกอดเปนนางฟาเทวดาในสวรรคมิใชหรือ 
  (43) ตอบ  ทานอดีตผูแทนกลัวจะไมมีผูหญิงในเมืองมนุษยอยางนั้นหรือ ไมตองกลัวหรอก
หากผูหญิงเหลานั้นตายแลวไปเกอดเปนนางฟาในสวรรคหมดแลว บางทีผูชายที่นั่งอยูเหลานี้แหละที่ทํามิจฉาจาร
ประทุษรายบุตรภรรยาของคนอื่นแลว ตายไปมาเกิดเปนผูหญิงแทนก็ได เพราะจิตใจของมนุษยคนเรากลับกอลก
เปลี่ยนแปลงไดงาย ดูแตเปนผูชายแทๆยังไมตายเลยก็อยากเปนผูหญิงแลว หรือผูหญิงก็เชนเดียวกัน 
  กรรมชั่วที่ผูชายทําไว เชน พระอานนทเคยทํามิจฉาจารแตครั้งกอน ตายไปเกิดเปนผูหญิงตั้ง 7 
ชาติ ดูเถิดกรรมชั่วที่บุคคลทําไวช่ัวขณะวูบจิตเดียวเทานั้น  แตไดรับผลกรรมอันนั้นเปนเวลานานทีเดียวกวาจะ
พนจากกรรมนั้นได การทํากรรมดีเปนเรื่องฝาฝนตอความรูสึกของคนเปนสวนมาก เหมือนกับกลิ้งครกขึ้นภูเขา 
 
  (44) ถาม  คนเราทุกวันนี้พากันเกิดมามากมายจนรัฐบาลตองคุมกําเนิดไว เพื่อมิใหคนลนที่อยู
อาศัย วิญญาณที่มาเกิดมันมาจากไหนกัน  



  (44) ตอบ  ปญหาขอนี้ก็คลายๆกับปญหาขอที่ (42)  คนรูมาก เรียนมาก คิดมาก แตไมไดทํา
ภาวนาใหเห็นวิญญาณของตน สวนมากมักจะสงสัยกันแบบนี้ทั้งนั้น ถาไดทําภาวนาหัดสมาธิใหเห็นวิญญาณของ
ตนหรือสมุฏฐานของวิญญาณแลว ความสงสัยที่วาวิญญาณมันเกิดมาไดอยางไรในโลกนี้จึงมากนัก จะไมมี
เด็ดขาด 
  วิญญาณหรือจิตของมนุษยปุถุชนคนธรรมดาๆยังมีกิเลสอยูยังไมดับอยูตราบใด ยอมเกิดอีกอยู
เรื่อยไปไมมีที่สิ้นสุด  ที่วามันมาเกิดไดอยางไรอธิบายใหเขาใจยาก เพราะวิญญาณเปนของไมมีตัวตนดังอธิบาย
มาแลว ผูเขียนจะชักตัวอยางใหเห็นสักเรื่องหนึ่ง คนเรายอมมีมิตรสหายเพื่อนฝูงบุตรภรรยาสามีเปนเครื่องอยู เมื่อ
บุคคลที่อยูในโลกนี้ใกลหรือไกลก็ดี จิตเปนของไมมีตัวตนยอมแทรกซึมเขาไปอยูในสิ่งเหลานั้นได จะเห็นชัดเมื่อ
นอนไปไมมีสติแลวจะฝนวา ไดไปพูดสนุกสนานเฮฮาเพลิดเพลินดวยสิ่งเหลานั้นเหมือนกับตนไดไปจริงๆดังนี้
เปนตน นั้นแสดงวาตัวยังไมตาย แตจิตไปเกิดแลวในที่นั้นๆแตรางกายอันนี้มันยังใชการไดอยู  จึงตองกลับมาใช
รางกายนี้อีกตามเดิม 
  และที่วามันมาอยางไรจึงมากนัก วิญญาณนี้มากนักมีทั้งในน้ํา บนบก บนอากาศ ก็เต็มไปดวย
จิตทั้งนั้น จิตเหลานั้นเมื่อทํากรรมดีก็พัฒนาขึ้นมาโดยลําดับ เมื่อกิเลสเขามาแทรกซึมก็ทํากรรมชั่ว จิตก็เลวลงไป
อีก จิตของมนุษยทุกคนยอมกลับไปกลับมาอยางนี้ไมมีที่สิ้นสุด ยากนักที่จะพนจากโลกนี้ไปได เพราะมันเคย
ทองเที่ยวมาจนชินเสียแลว 
  อนึ่ง คนเราสมัยนี้เพิ่งเกิดมาเมื่อสมัยคนเกิดยังไมทันเต็มอัตรา เมื่อสมัยกอนโนนราวหลายพัน
ปหรือหลายหมื่นป คนอาจเกิดมามากกวานี้ก็ได เราจะเห็นในที่ทํากินของคนในสมัยนั้น ตามปาดงพงไพรในหวย
ในเหวที่ลึกเขาไปซึ่งคนในสมัยนี้ยังเขาไปไมถึงจะเต็มไปดวยที่ทํามาหากินของคนในสมัยโนน นั่นแสดงวาคนใน
สมัยนั้นมากกวาในสมัยนี้  และคนในสมัยนั้นเมื่อตายไปแลวที่จะเกิดมาเปนคนก็นานแสนนานนับเปนหมื่นๆป 
คนเหลานั้นยังไมมาเกิดอีกก็ได โลกอันนี้มันไมแนนอนคนเกิดมาบางครั้งก็มากบางครั้งนอย ดูแตเมืองไทยของเรา
เมื่อราวสามสิบปมาแลวมีพลเมืองไมถึง 20 ลาน เดี๋ยวนี้มีถึง 40 วาลานแลว 
 
  มีผูหญิงชาวเดนมารกคนหนึ่ง เธอสนใจในทางปฏิบัติธรรม เธอมาเห็นพระกับแมชีแลวเธอ
สงสัยวา พระกับแมชีทําไมไมทําเหมือนกัน 
  (45) ถาม  พระกับแมชีทําไมไมเหมือนกัน แมชีทําภารกิจมาก สวนพระไมตองทํา 
  (45) ตอบ  เปนธรรมเนียมของชาวพุทธ แมชีตองอาศัยพระอยู สวนภาระเปนความสมัครใจ
ของเขาเอง และพระอามีภาระมากกวาแมชีเสียอีก 
  (46) ถาม  แมชีทําไมจึงทําอยางพระไมได 
  (46) ตอบ  แมชีเปนผูหญิง ในทางพระวินัยจะทําอยางพระทุกอยางไมได ไมเหมือนกับทาง
โลกเขา ทางโลกเขานั้นไมวาผูหญิงผูชายศึกษาเลาเรียนศิลปะวิทยาตามหลักสูตรแลว สมัครเขาทํางานตาม
ความสามารถของตน ยอมไดรับคาจางรางวัลเทาเทียมกับผูชายในฐานะที่มีความรูและความสามารถ แตในสภาวะ
ที่เปนผูหญิงก็เปนผูหญิงอยูดีๆนี้เอง ฉะนั้นพระวินัยของพระทานจึงไมใหเสมอเหมือนกันโดยฐานะเปนผูหญิง 
เธอยังไมยอมเห็นดวย จะดึงเอาผูหญิงมาแตงหนวดใหได ผูเขียนบอกวาจริงอยูในทางธรรมผูหญิงผูชายเกิดมา
ลวนเอาธาตุสี่ คือ ดิน น้ํา ไฟ ลม มาเกิดดวยกันทั้งนั้น แก เจ็บ ตายก็เหมือนกัน  แตบางสวนมันไมเหมือนกัน 
ธรรมชาติแบงปนไมใหเหมือนกัน เราจะมาใหเหมือนกันหมดไมได เชนผูหญิงออนแอ โฮโมนไมเหมือนผูชาย 



ไมมีหนวด ขี้ขลาด ความอดทนนอย เปนตน  อินทิรา คานธี ถึงไดเปนนายกรัฐมนตรีแหงอินเดียทั้งสองสมัยแลวก็
ตาม แตทั้งโลกเขาก็ยังเรียกนางอินทิรา คานธี อยูนั่นเอง เขาไมไดเรียก นายอินทิรา คานธีหรอก 
 
  มีพระอยูที่จังหวัดเชียงใหมเปนนักปฏิบัติรูปหนึ่งถาม 
  (47) ถาม  กระผมกําหนดลมกระทบปลายจมูกอยางเดียวแลวเปลี่ยนมากําหนดลมที่จมูกผาน
เขาลําคอ หนาอก และทอง อยางไหนจะถูกกวา ดีกวา 
  (47) ตอบ  ถูกและดีดวยกันทั้งนั้น ขอแตใหเอาอันเดียว อยาเอาหลายอยาง มันจะเลอะเลือนไป 
คําบริกรรมหรือสิ่งที่เรากําหนดนั้นเปนแตวิธีที่จะทําใหจิตเขามารวมอยูเทานั้น เมื่อจิตเขามารวมแลว คําบริกรรม
ไมมีปญหาอะไร เราปลอยวางไดหรือเราไมปลอยวาง แตมันวางเองก็ได ขอสําคัญเราตองการจับจิตใหไดเทา
นั้นเอง คําบริกรรมเปนแตเครื่องลอจิตใหเขามารวมอยูในนั้น เหมือนกับเหยื่อลอปลาใหมากินเบ็ดเทานั้น เมื่อปลา
ติดเบ็ดแลวเขาเอาตัวปลานั้นตางหาก เขาไมไดเอาที่เหยื่อ คําบริกรรมก็เหมือนกัน 
 

(48) ถาม  ผมกําหนดลมพอประมาณสัก 14 นาที นิมิตจะเกิดขึ้นมาเปนดวงกลม พอกําหนด 
เพงนิมิต นิมิตนั้นจะเลือนทันที จะทําอยางไรดี 
  (48) ตอบ   นิมิตก็เปนจุดที่รวมของจิตชนิดหนึ่ง พอเราตั้งสติไปเอาจิตนั้นมาเพงนิมิตดวย
ความไมชํานาญ จิตนั้นมันก็ออกจากนิมิตนั่นแหละซี่ นิมิตมิใชของดีและไมดี เปนที่รวมของจิตเหมือนกับคํา
บริกรรมนั้นแหละ แตนิมิตมันเปนภาพเห็นชัดกวาบริกรรม จิตใจตั้งมั่นกวาคําบริกรรมนั่นอีก ทางที่ดีควรยึดเอา
ผูรูนิมิตนั้น (คือ ใจ)  อยาไปยึดเอานิมิต ถายึดเอานิมิตพอนิมิตหาย ใจก็หายไปดวย ถายึดเอาใจนิมิตหายหรือไม
หายหรือนิมิตไมเกิด แตใจก็ยังอยู  การภาวนาคือตองการจับใจใหได เมื่อจับใจไดแลวสิ่งอื่นๆมันจะเปนอยางไรก็
ชางมัน เราชําระใจของเราใหบริสุทธิ์แลวเปนพอ 
 
  มีผูหญิงแกคนหน่ึงเคยเปนอาจารยใหญโรงเรียนแหงหนึ่ง แกเคยหัดภาวนามาพอสมควร แก
เลาวา มีคนหาวาดิฉันลังเลวิกิจฉา ไมแนใจในธรรมคําสอนของพระพุทธเจา  ดิฉันพิจารณาตัวของตนแลวคิดวาไม
มี สวนมรรค 8 จะขาดก็สองขอ คือ สัมมาวายาโม กับสัมมาสมาธิ เทานั้น ดิฉันวาคนตายแลวไมมีจิต มีแตสสาร
และพลังเทานั้น ที่จะนําใหไปเกิดในคตินั้นๆ 
  เรื่องเหลานี้พูดยากปุถุชนคนธรรมดายากที่จะพยากรณกันไดวา คนนั้นคนนี้หมดสงสัยหรือยัง
สงสัยอยูในธรรมคําสอนของพระพุทธเจา แมแตพระเราดวยกันก็ไมมีใครจะพยากรณกันได เวนเสียแต
พระพุทธเจาพระองคเดียวที่จะพยากรณวา สาวกพระองคนั้นองคนี้ไดสําเร็จภูมินั้นภูมินี้  ถาใครพูดก็เขาหลักที่วา 
อวดอุตตริมนุสสธรรม คือตนยังไมรูไมเห็นดวยตนเอง แตไปพยากรณคนอื่นดวยธรรมอันสูงของมนุษย  แตผู
ปฏิบัติธรรมเขาถึงธรรมแลว ยอมรูชัดดวยตนเองวา ไดผลตอบแทนเปนที่พอใจ ถามิเชนนั้นแลวใครเลาจะปฏิบัติ
เพราะที่ไดจะเอามาใหใครดูก็ไมได 
  ที่วาคนตายแลวไมมีจิต  มีแตสสารและพลังเทานั้นนําใหไปเกิดในคตินั้นๆ 
  อธิบายวา คนตายแลวยังมีจิตอยู ฝรั่งเขาพูดไมถูกพลังนั้นคงหมายถึงจิตนั่นเอง พลังคือสภาพ
อันหนึ่ง กายนี้แตกดับไปแลวแตตัวอันนั้นมันไมดับ เขาไมรูเลยเรียกวา สสาร และพลัง และสิ่งทานําใหไปเกิดอีก
นั้น พุทธศาสนาสอนวา อวิชชา ตัณหา อุปาทาน กรรมเปนเชื้อนําใหไปเกิดติดไปกับปฏิสนธิวิญญาณ (จิต) 
 



  มีพระหนุมองคหนึ่งเพิ่งบวชไมทันถึงพรรษา พอนั่งภาวนาทําสมาธิไมทันถึง 15 นาที จิตรวม
ก็ปรากฏเห็นนางฟาเทวดา หรือภูตผีปศาจตางๆหรือพระพุทธเจาเสด็จมาปรากฏอยูเฉพาะหนาแลวเทศนาใหฟง 
เทศนเพราะมากแตไมทราบวาเทศนอะไร หรือเห็นพระพุทธรูปมาปรากฏอยูในทามกลางหนาอก แลวก็เพลินสนุก
กับเรื่องนั้น  
  (49) ถาม  อันนั้นเปนความจริงหรือไม  ถาไมจริงจะควรแกไขอยางไร และใหปฏิบัติอยางไร
ตอไป 
  (49) ตอบ  ปญหานี้พูดยากพูดรูเรื่องกันแตเฉพาะนักปฏิบัติเทานั้น นักเดาอาจเดาผิดๆถูกๆก็ได 
ถึงนักปฏิบัติ ถาไมพิจารณาเหตุผลมาตัดสินก็ยากที่จะลงความเห็นกันได เหตุนั้นมิจฉาทิฏฐิจึงมักมีในหมูนัก
ปฏิบัติ คําถามวา พอนั่งภาวนาราว 15 นาที จิตรวมแลวก็เห็นนางฟาเทวดาเปนตน อันนั้นจะเปนของจริงหรือไม 
จริงหรือไมจริงตนเองก็ไดเห็นแลว แตผูเห็นจะตองเอาเรื่องนั้นมาพิจารณาอีกทีหนึ่ง จะเช่ือทีเดียวไมได บางที
ความจําในอดีตเราเคยเห็นรูปเทวดามีเครื่องประดับงามหรูอยางนั้นอยางนี้ และอารมณเราคิดนึกจดจองวา เทวดา
จะเปนอยางนั้นอยางนี้ พอรวมจิตนิดๆหนอยๆภาพอันนั้นก็จะมาปรากฏแลวอยางนี้เปนตน  ยิ่งมีผูบอกเลาวา 
เทวดามีรูปพรรณสัณฐานอยางนั้นอยางนี้ พอนั่งภาวนาจะนึกถึงเรื่องนั้นหรือไมก็ตาม สังขารมันปรุงขึ้นมาเอง 
เห็นอยางที่เราไดยินไดฟงมานั้นแหละ 
  ถาเปนอยางที่วามานั้นจงเชื่อเถิดวา ความเห็นอันนั้นกอปรดวยสัญญาอดีตเปนของไมจริง ไม
เหมือนพระอริยเจา เมื่อจิตของทานเขาสมาธิถึงอัปปนาฌานปลอยวางอารมณหมดทุกสิ่งทุกอยางวางจากความถือ
ตนถือตัวแลว เมื่อมีเหตุการณบางอยาง ทานอยากจะรูเรื่องตางๆทานก็ถอยจิตออกมาอยูในอุปจารสมาธิ แลววิตก
เรื่องนั้นขึ้นมานิดหนึ่ง  แลวก็เขาอัปปนาอีกวางเฉยอยากรูหรือไมอยากรูก็ไมวาเฉยอยู มันจะรูก็รูเองมันจะไมรูก็
ไมรูของมัน 
  ไมเหมือนคนในสมัยนี้ พอลงมือปฏิบัติภาวนาก็อยากไดรางวัลแลว งานไมทําหรือทํายังไมถึง
ขึ้นพอจะได ก็อยากไดรางวัลแลว เมื่อไมไดก็เบื่อหนายขี้เกียจในการทํางานนั้น อยากไดแตผลและเหตุไมทํามันจะ
ไดอยางไร ความรูชนิดนี้นับเนื่องเขาในอภิญญา 6  ถึงแมพระอริยเจาบางองค จิตของทานจะละเอียดสักปานใด 
แตทานก็ไมมีความรูในดานนี้ บางทานก็ไดเพียงโลกียฌานอยางพระเทวทัตก็ไดแลว  เปนไปตามวาสนาของแตละ
องค ความรูอยางนี้เปนเพียงเครื่องประดับสติปญญาเทานั้น จุดหมายปลายทางแทอยูที่ความพนจากความทุกขนั้น
ตางหาก 
  ถาเห็นโทษของความหลงมัวเมาในการเห็นนั้นแลววา เปนเครื่องติดเครื่องลวงไมใหลุลวงพน
จากทุกขนั้นแลว นอมเอาจิต(คือผูรูนั้นๆ) เขามาไวตรงกลางปลอยวางซึ่งภาพนิมิตทั้งปวงเสีย แลวจิตก็จะวางเฉย
อยูคนเดียว แตถายังรักและชอบใจในการเห็นภาพนิมิตนั้นก็ยากที่จะแกไขได ก็ปลอยใหอยูไปตามเรื่องกอน
จนกวาจะเห็นโทษของมันแลว หากจะหาวิธีแกไขเอง 
 
  พระฝรั่งชาวแคนาดาองคหนึ่งเดินทางมาศึกษาพุทธศาสนาในเมืองไทย เธอสนใจในการ
ปฏิบัติมาก อดทนตอสูทุกๆวิถีทาง สงสัยในขอปฏิบัติ 
  (50) ถาม   เวลากําหนดอานาปานสติไปๆ กายนี้มันจะหายไปพรอมทั้งใจดวย แตมันไปมี
ความรูสึกอันหนึ่งของมันอยูตางหาก แลวไปกําหนดเอาความรูสึกนั้น ในขณะนั้นจะมีสติรูรอบรูตัวอยูตลอดเวลา 
แตไมทราบวาอยูที่ไหน อนึ่ง เวลากําหนดเอาแตความรูสึกนั้นจะรูสึกเฉยๆ ไมเห็นมีอะไรเลย สองอยางนี้
อยางไหนจะถูก 



  (50) ตอบ  ถูกดวยกันทั้งสองอยาง  มันเปนเหตุผลเนื่องกันไปโดยลําดับ เมื่อกําหนดอานาปาน
สติไป กายและใจนี้มันจะหายไปเพราะจิตมันรวมเขามาสูภวังค  เมื่อกําหนดเอาแตจิตกายและลมหายใจ มันก็
หายไปโดยไมคํานึงถึงมัน กายและลมหายใจมันก็ยังอยูตามเดิม แตเราไมคํานึงถึงมัน แตมันไปมีความรูสึก
อันหนึ่งของมันตางหาก (นั่นคือ ใจ) เมื่อกําหนดไปเอาความรูสึกนั้นจะมีสติรูรอบรูตัวอยูตลอดเวลา แตไมทราบ
วาอยูที่ไหน นั่นถูกแลว ขอใหทําใหมากทําใหชํานาญ ที่จะทําใหเจริญกาวหนาก็อยูตรงนี้แหละ แตอยาไปคิดวา
มันจะเจริญหรือไมเจริญ เมื่อถูกทางแลวมันกาวไปเอง 
 
  มีพระรูปหนึ่งเคยเรียนวิศวกรรมสําเร็จแลว จนไดออกไปทํางานแลว มีศรัทธาออกบวชตั้งใจ
ปฏบิัติธรรมอยางเอาจริงเอาจัง 
  (51) ถาม  เวลานั่งอยูจะฉันอาหารกําหนดจิตอยู หมูเพื่อนแจกอาหารมามันใหเกิดความรูสึก
ผุดขึ้นมาที่ใจวา อันนั้นมันเปนอยางนั้นอันนี้มันเปนอยางนี้ บางทีบทสวดพระปาติโมกขหรือสวดมนตบางตอน
มันผุดขึ้นมา โดยที่ไมคิดถึงเลยสักนิดเดียว นั่นมันเพราะเหตุไร 
  (51) ตอบ  ปญหานี้ก็เหมือนกับขอ (50) นั่นแหละ ขอนี้ยังพิสดารกวาขอ (50) นั้นอีก  เพราะ
ขอนี้นักปฏิบัติดวยกันบางทานยังไมเคยเปนอยางนั้นเสียดวย ที่วาความรูนี้นักปฏิบัติดวยกันบางทานยังไมเคยเปน
อยางนั้นเสียดวย ที่วาความรูนี้มันผุดขึ้นมานั้นก็ใชของดีวิเศษอะไร รูแลวมันไมไดทําใหเกิดผลดีแตตัวของเราเลย 
บางทีเกิดความรูผุดขึ้นมาติดๆกันเปนพืดไปเลย หาไดมีหลักฐานแกนสารอะไรไม มันเกิดเมื่อจิตเริ่มจะเปนสมาธิ
เบื้องบตนเพียงขณิกะสมาธิเทานั้น สัญญาในอดีตก็รุมลอมเขามาแลว สังขารมันก็ปรุงแตงใหเปนความรูแปลกๆ
ตางๆ บางคนเขาใจวาเปนความรูที่แตกตางก็หลงเชื่อเอาวาเปนจริงเปนจัง แทจริงแลวสัญญาในอดีตมันลวงเรา
ไมใหจิตเปนสมาธิตางหาก 
  มีพระดอยแกว จังหวัดเชียงใหมรูปหนึ่งถามวา 
  (52) ถาม  ผมไดกําหนดสติอยูความรูสึกที่ลมหายใจเขาออก ทําใหใจตั้งมั่น แลวพิจารณาสิ่ง
ตางๆรอบตัวรวมทั้งตัวเราเองดวยวา เปนของไมเที่ยงเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเหมือนดวงอาทิตยเกิดขึ้นแลวดับไป 
ถาเอาใจไปฝนใหเปนไปตามตองการของตนแลวจะรูสึกเปนทุกขใจ ฉะนั้นกระผมทําแตเพียงกําหนดลมหายใจ
เขาออก แลดูความไมเที่ยงของทุกสิ่งทุกอยาง โดยไมเอาใจไปเกี่ยวของเพียงแตรับรูอยางเดียว ทําเพียงเทานี้จะ
ถูกตองหรือเปลา ขอเมตตาทานอาจารยชวยอธิบายดวย จะเปนประโยชนแกผมและศรัทธาญาติโยมเปนอยางมาก 
กระผมกําลังเอาการกระทําอันนี้ไปสอนญาติโยมดวย ถาทานอาจารยชวยบอกวา ตรงไหนผิดหรือถูกอยางไร ขอ
ทานอาจารยชวยแนะนําสั่งสอนดวย 
  (52) ตอบ  ถูกตองแลวทุกประการ ขอใหคุณทําที่วามานั้นเถิดแลวแนะนําญาติโยมใหทาํตาม 
การทําตนใหเปนไปแลวและนําผูอื่นใหทําตามนี้เปนวิสัยของบัณฑิต พระพุทธเจาพระองคทานชมนักแตขอให
ระวังหนอย เมื่อแนะนําคนอื่นมากๆเขาแลว ตัวของเรามักจะเสื่อม ตรงนั้นใหระวังจงมาก เมื่อเปนเชนนั้นแลวรับ
หยุดแนะนําคนอื่น จงหันมาอบรมตน เพราะเมื่อตนเสียแลว คนอื่นจะดีสักเทาไรหาไดเปนประโยชนแกตัวของเรา
ไม 
 
  ทานปญญาวุฒฺโฑ วัดถ้ําประทุน มีหนังสือมาขอบคุณผูเขียนแลวเลาตอไปวา นับแตผมไดรับ
หนังสือจากทานเจาคุณไปแลว ผมรูสึกสบายใจมากเทากับไดอยูดวยทานเจาคุณครับ เพราะทานเจาคุณไดแก
อารมณของผมไดดีมาก บางทีติดขัดก็เอาหนังสือมาดูแลวก็แกได ทําใหจิตใจสวางมาก เพราะอาศัยรมเงาของทาน



เจาคุณ  ทําใหจิตรูไดดวยปญญาเปนขั้นตอนไป บางทีเห็นเปนอสุภติดอยูแคโครงกระดูก บางทีเห็นเปนของวางไป
หมดทั้งโลก บางทีเห็นไปหมดทั้งโลกเปนของไมเที่ยงเกิด-ดับ เกิด-ดับ  ไมรูจักจบสิ้น  ผมเห็นวาตัณหาอุปาทานนี้ 
มันรุนแรงมากสามารถครอบงํามนุษยและสัตวทั้งโลกใหอยูในอํานาจของมัน มันสรางเรือนรางขึ้นมาแลว มันก็
อยูเอง พอเรือนรางอันนี้ดับไป มันก็แตงใหมอยางนี้ไมรูจักจบจักสิ้นได ทานเจาคุณ ผมขอถามปญหาดังนี้ 
  (53) ถาม  ทําไมเมื่อทําสมาธิแลวเอาจิตไปเพงกายแลว กายนี้จะหายไปพรอมกับลมหายใจเขา
ออก  
  (53) ตอบ   การที่คุณพิจารณามานั้นถูกแลว ขอใหพิจารณาใหมันชํานาญเถิด ใหคงที่อยูอยาง
นั้นแหละ อยาไดคิดใหเกิดปญญานอกจากนั้นเลย นั่นเรียกวา ปญญาเกิดจากสมาธิแท ถาสมาธิไมมีภาพนิมิตมันก็
ไมเกิด  ภาพนิมิตเกิดแลวจิตยิ่งตั้งมั่นขึ้นกวาเดิม ดีกวาคิดเอาดวยอนุมานซึ่งคิดไปแลวจิตไมต้ังมั่น พอหายคิดก็ลืม
ไปพรอมกับสมาธินั้น แลวก็ไมทําใหใจแจมแจงเบิกบานอีกดวย บางทีคิดเอาดวยอนุมานอยางนั้นแลวจิตกลับเปน
สมาธิแนวแน เห็นชัดดวยใจของตน ลืมตําราและบัญญัติหมดเห็นดวยใจของตนจริงๆก็ใชได นี่เปนปญญาที่เกิด
จากสมาธิ ควรฝกอยางนี้แหละเรื่อยไป เมื่อฝกหัดใหชํานิชํานาญแลวมันจะกลับมาเปนปญญาวิปสสนา คือเห็นชัด
เห็นแจงไปในทุกสิ่งทุกอยางวา เปนของไมเที่ยงเปนทุกขไมใชตัวตน สิ่งทั้งปวงมีสภาพเกิดดับอยูอยางนั้นแตไหน
แตไรมาทั้งในอดีต ในอนาคต และปจจุบัน ก็เปนอยูอยางนั้น หมดสงสัยในธรรมทั้งหลาย วิปสสนาปญญานี้มิใช
เกิดเปนไดงายๆดังที่เขาใจกัน แตละมรรคจะเกิดขึ้นไดครั้งเดียว แลวจะเกิดอีกไมได ที่เกิดบอยนั้นเปนเรื่องฌาน
ตางหาก เอาฌานมาเปนเรื่องของมรรค มันก็จบกันเทานั้นเอง 
  ปญหาที่คุณถามวา ทําไมเมื่อทําสมาธิแลวเอาจิตไปเพงพิจารณากายแลวกายนี้หายไปพรอมกับ
ลมนั้น ตอบวา มันก็หายไปละซี่ สติมันมีพลังสามารถระงับทุกสิ่งทุกอยาง หากสติมีความรูตัวอยูเฉพาะแลว เขา
ไปเพงหรือพิจารณาในสิ่งใดแลว สามารถที่จะกําจัดในสิ่งนั้นๆได  เชน กิเลสที่รุนแรงที่สุดมีโทสะเปนตน เมื่อมัน
จะเกิดก็เพราะขาดสติ พอเอาสติเขาไปเพงหรือพิจารณาโดยรูตัวอยู แลวเพงหรือพิจารณาเอาแตสติกับผูรูวาเราเพง
พิจารณาโทสะอยู โทสะมันก็จะหายไปทันที สวนกายและลมหายใจก็เชนเดียวกัน เมื่อจิตมันรวมเขาไปแลว มัน
จะเอาเฉพาะแตจิต กายและลมก็หายไปเอง 
 
  (54) ถาม  ความเห็นวาธาตุ-ขันธมันเกิดดับๆเปนความเห็นที่เกิดจากฌาน หรือเกิดจากปญญา 
  (54) ตอบ  ความเห็นนั้นเกิดจากปญญา ฌานไมไดเกิดความรูอะไรมีแตความสงบเทานั้น 
 
  มีผูหญิงคนหนึ่งวัยกลางคนแลว มีความเห็นรุนแรงมากไมคอยลงใครงายๆ แตเธอมีความรู
ชนิดหนึ่งเมื่อมีคนพูดอะไรขึ้นมากอนที่เขาจะพูดอะไรเธอไปรูลวงหนากอนแลววา เขาจะพูดอยางนั้นๆเชียว เมื่อ
เขาพูดออกมาก็พูดตรงกับที่รูนั้นจริงๆ มีหลายเรื่องหลายอยางที่เธอรูจนเธอรําคาญจนไมอยากเช่ือตนเอง แตเธอ
ไมไดนั่งทําสมาธิภาวนา พอมาทําสมาธิภาวนาเขา ความรูอันนั้นยิ่งมากขึ้นจนเกิดความรําคาญ ผูเขียนจึงไดแนะ
ใหเธอจับแตผูรูอยางเดียวอยาไปเอาสิ่งที่รูนั้นมันก็จะหายไปเอง เธอเปนคนไมมีทุกขทั้งๆที่ทุกขมีอยูนั้นแหละ เธอ
เปนคนไมมีกังวลแตกังวลก็มีอยูนั่นแหละ แตเธอพิจารณาไมเห็น เพราะเธอไมไดดูตํารับตํารา เธอมีความรูวา 
  (55) ถาม  ขันธหาไมมี มีแตจิตอันเดียว 
  (55) ตอบ  ขันธหา คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ รวมแลวมีรูป 1 กับ นาม 1 (คือจิต)  
เมื่อภาวนาไปพอจิตมันรวมเขามาก็จะมีแตจิต นั้นเรียกวา ขันธสี่ คือทิ้งกายเสียจะมีแต เวทนา สัญญา สังขาร 
วิญญาณ  ความจริงแลวคนยังไมตายกายก็ยังมีอยูดีๆน่ันแหละ เปนแตมันไมไปยึด เมื่อพิจารณาแตจิต หรือจะ



เรียกวาขันธในก็ใช ขันธในนี้แหละจะนําสัตวใหไปเกิดในภพนั้นๆแทจริงขันธสี่ก็คือขันธหาภายในนั่นแหละ ไม
มีรูปแตมีรูปละเอียด เรียกวา รูปจิต  จึงสามารถใหไปเกิดในขันธหาอีก  จิตนั้นก็จะละเอียดเขาๆจนจิตที่ละเอียด
นั้นก็จะหมดไป คือไมไปยึดเอาจิตที่ละเอียดนั้น เมื่อยังไมตายกายและจิตอันนี้ก็ยังสมบูรณอยู  แตจิตผูนั้นไมไป
ยึดก็เหมือนไมมี  คราวนี้กายและจิตก็ไมรูเรื่องของกันและกัน นั้นเรียกวาขันธหนึ่ง (พรหมลูกฟกนั้นเอง) มีใน
ตําราทานพูดวา พรหมลูกฟกมีแตกายไมมีจิต  จริงอยางวาจิตคือผูคิดผูนึกผูจดจําและปรุงแตงตางๆ แตนี่มันพน
จากสภาพเหลานั้นแลวจึงเรียกวาพรหมลูกฟก ซึ่งผิดแปลกจากผูเขานิโรธสมาบัติ สวนเขานิโรธสมาบัตินั้นเขาได
เฉพาะพระอริยเขาผูสําเร็จแตอนาคามีขึ้นไป และจะเขาไดก็แตผูชํานาญในองคฌานเทานั้น ไมเหมือนพรหมลูก
ฟก  พรหมลูกฟกนั้นอยากเขาเมื่อไรก็เขาไดเลยไมตองเขาฌานตามลําดับช้ัน 
  ถาม  ในอภิณหปจจเวกขณขอที่วากัมมะปฏิสรณา  เรามีกรรมเปนที่พ่ึงอาศัยนั้น ดิฉันพิจารณา
แลวไมเห็นดวยสวนขออื่นๆเห็นดวย 
  ตอบ   กรรมหมายถึงการกระทํา ทั้งดีและไมดีของตน ทั้งอดีตและปจจุบันเปนของเกี่ยว
เนื่องกัน เชนคนเราทํากรรมอันที่จะใหมาเกิดเปนมนุษย  กรรมอันนั้นไดช่ือวาเปนของตัวแลวคนอื่นจะรับแทน
ไมไดหรือใครจะทําใหก็ไมได  เราก็เปนทายาทของกรมนั้นที่จะไดมาเกิดเปนมนุษยแนนอน แลวกัมมะโยนิ จะไป
เกิดในกาํเนิดอื่นไมไดเด็ดขาด เพราะ กัมมะพันธุ  เรามีกรรมเปนเผาพันธุมนุษยอยูแลว  กัมมะปฏิสรณา เราอาศัย
ผลกรรมอันนั้นจึงไดมาเกิดเปนมนุษย เมื่อเกิดมาเปนมนุษยแลวเราจะตองทํามาหาเลี้ยงชีพนานัปการ ตองอาศัยผล
กรรมคือตัวเรานี้เปนหลัก รวมความแลวเราทํากรรมอันใดไวกรรมนั้นยอมเปนของเรา เหมือนกับบุคคลไปยึดเอา
ลูกมะมวงสุกลูกหนึ่งมาไวในกํามือแลว  แลวนําไปปลูกอาศัยเมล็ดมะมวงนั้น แลวบํารุงรักษาจนเติบโตเกิดผล 
กัลยาณัง วา ปาปะกัง วา ตัสสะ ทายาทา ภวิสสันติ  ถาเลือกเอาพันธุดียอมไดผลดี เลือกเอาพันธุเลวยอมไดผลเลว 
แลวแตเราจะเลือกเอา 
 
  มีผูหญิงกลุมหนึ่ง 9 คนอายุอยางมากไมเกิน 60 ปอยางนอยไมตํ่ากวา 30 ปลงมา  สวนมากเปน
ขาราชการ เปนแมคาสวนนอย ไมเคยไปที่วัดหินหมากเปงเลย แมแตวัดอื่นๆเชนเดียวกัน เพราะที่บานของเขาวัน
ไหนวางๆก็จะไปเชิญทานผูมีความรูในดานทําสมาธิภาวนากัมมัฏฐานมาแสดงใหฟง  เขาก็จะพากันมารวมกันฟง
อยางนี้เปนประจํา หมูเพื่อนไปเลาเรื่องวัดหินหมากเปงใหฟงก็อยากจะมา จึงไดชวนกันมา  เมื่อมาถึงแลวบางคนก็
อยูได 2-3 วัน ก็กลับเพราะติดราชการ  ยังเหลืออีกสามคนที่อยูครบ 7 วัน ในขณะที่อยูที่วัดหินหมากเปงนี้ มีพระ
นําเอาเทปที่ผูเขียนเทศนไปเปดใหฟงแลวทําสมาธิภาวนาทุกคืน  ทุกๆคนก็ทําไดดีจะเปนเพราะเขาเคยอบรมมาแต
กอนแลวก็ได แตทําไดเพียงแคปติเทานั้น 
  มีแมคาคนหนึ่งในสามคนที่อยูลาสุดเพื่อน เธอเลาเรื่องภาวนาที่เปนไปแปลกๆและอัศจรรยวา 
ภาวนาเพียงแคกําหนดลมหายใจก็จิตรวมแลว แลวไปกําหนดเอาผูรู (คือใจ)  ก็จะนิ่งเฉย สักประเดี๋ยวจิตคือผูคิดผู
ปรุงแตงก็จะแสดงอาการออกมา เราก็มีสติรูอยูวานั่นจิตมิใชใจ (แทจริงจิตและใจอันเดียวกัน พระพุทธเจาตรัสวา
จิตอันใด ใจก็อันนั้น แตลักษณะมันตางกัน จิตผูคิดผูนึกผูปรุงแตงและมีสัญญาอุปาทานเขาเกาะรุมลอม สวนใจไม
มีอะไรมีแตความรูสึกวาใจมีอยูแตไมคิดนึกไมปรุงแตง)  แลวมันจะแสดงอาการกิริยาตางๆเริ่มดวยโยกคลอนสาย
ไปสายมา เดี๋ยวก็จะผวาไปขางหนาขางหลังบางทีถึงกับลมถึงลงไปนอนแองแมงอยูก็มี แตทั้งนี้มิใชสติไมมี สติ
รูตัวอยูตลอดเวลาแตมันเปนของมันเองตางหาก เดินจงกรมอยูที่เฉลียงก็เปนถึงลมตระครุบลงไปหมอบกับ
กระดานพื้นเลย จิตมันไปปรุงแตงโดยที่เราไมไปปรุงแตงเลย เชนเห็นมือกําดิ้นแดวๆแลวเห็นเปนเด็กเติบโตกวา
นั้น แลวก็เปนหนุมเปนสาวจนแตงงานมีครอบครัวทํามาหากิน แลวแกเฒาชราผลที่สุดก็ตายไปเปนดิน น้ํา ไฟ ลม 



ลงสภาพตามเดิมของมัน ในขณะที่แสดงภาพอยูนั้นมีเสียงประกอบดวยเหมือนกับภาพยนตรประกอบเสียงวา อัน
นั้นเปนอยางนั้นๆมีสภาพแปรปรวนเปนของไมเที่ยงอยูอยางนี้ตอลดกาล 
  ผูเขียนเตือนวาอยาหวงกับนิมิตและความรูอันนั้น เดี๋ยวมันจะเสื่อมจงรักษาใจคือจับเอาผูรูนั้น
ใหได  ผูรูกับสิ่งที่ไปรูนั้นมันตางกัน ถาไมมีผูรูสิ่งที่ไปรูนั้นก็ไมมี ฉะนั้นจงจบัเอาผูรูนั้นใหได สิ่งที่ไปรูก็หายไป 
ถามันจะรูก็รูจากผูรูนั่นเอง  หากมันไมรูก็จับผูรูนั้นไดแลวเปนพอกัน 
  หากจะมีคําถามวา สิ่งที่ไปรูนั้นจะเปนของจริงหรือไม ขอตอบวาเปนของจริงก็มีไมเปนของ
จริงก็มี ไมเหมือนพระพุทธเจาพระองคมีจิตใจปราศจากกิเลสเครื่องเศราหมองทั้งหลายแลว แมถึงทรงพระดําเนิน
ไปกับพระภิกษุหมูมาก เห็นภูมิประเทศบางแหงแลว ทรงแยมพระโอษฐ เมือพระสงฆบางรูปทูลถามวา พระองค
ทรงแยมพระโอษฐเพราะเหตุใด ก็จะตรัสวา เมื่อครั้งหนึ่งเราเคยเสวยขาติเกิดเปนมนุษย-สัตวชนิดนั้นๆแลว ไดมา
กระทํากรรมอยางนั้นๆอยู ณ ที่นี้  สวนคนในสมัยนี้ถึงจะมีความรูเชนนั้นก็ตาม แตกิเลสของเรายังปะปนอยู บางที
สัญญาและสังขารของเรายังไมหมดสิ้น มันปรุงแตงขึ้นโดยที่เราไมรูตัวก็เปนได ถาเปนอยางนั้นก็เปนของไมจริง
มันลวงเรา ถาเมื่อไรจิตใจของเราบริสุทธิ์หมดจดดีแลวไมนึกคิดอยากรูอยากเห็นอะไรเลย แมแตความจําของ
พรรคนั้นก็ไมมี แลวเกิดความรูมาเฉยๆแตนั่นก็ตองพิจารณาถึงเหตุผลวาควรจะเชื่อไดหรือไม พรอมดวยความรู
อันนั้นมันทําใหจิตใจของเราผองใสหรือไม จึงควรเชื่อถือได อันนี้มันเนื่องเขาในอภิญญา 6  
  อภิญญา 6 นี้เกิดขึ้นเฉพาะพระพุทธเจาและพระอริยสงฆที่ทานชํานาญในฌานเทานั้น หามี
ไดแกพระสาวกทั่วไปไม แตถึงกระนั้นอภิญญา 6 ก็ไมไดวิเศษวิโสอะไร เพียงเปนแควิหารธรรมเครื่องอยูของ
ทานเทานั้น การชําระจิตใจใหบริสุทธิ์เปนของสําคัญ 
  ในขณะที่เธอพูดอยูนั้นมีคุณนายคนหนึ่งเปนภรรยาของนายทหารนั่งฟงอยูดวย คุณนายคนนี้
เคยปฏิบัติมานานพอสมควร  ไดยินอาจารยไหนดีๆโดงดังแกไปถึงหมด แกพูดขึ้นวา ดิฉันยังเปนมากกวานั้นอีก 
ขณะทําสมาธิอยูบางทีถึงกับกายนี้จะโยกโยไปตางๆนานา บางทีปากจะบิดเบี้ยวจนปรากฏเห็นชัด เราไมเช่ือ
ความรูอันนั้น เอากระจกมาสองดูก็เห็นเปนบิดเบี้ยวไปจริงๆ แตแลวมันก็หายไปเอง ดิฉันเปนคนขี้เกียจมักนอน
ภาวนา มันแสดงตัวเปนงูนอนยาวเหยียดอยางนี้ก็เปน ดิฉันไมยึดถือมันจะเปนก็เปนไปตามเรื่องของมัน 
  เรื่องพรรคนี้มันจะเกิดขึ้นไดก็เพียงแตจิตนี้อยูในขั้นอุปจารสมาธิเทานั้น ถาหากจิตกาวขึ้น
สูอัปปนาสมาธิแลวเรื่องเหลานี้จะไมมีเลยเด็ดขาด 
 
  เด็กหนุมคนหนึ่งเรียนจบแลวสมัครเขาทํางานในธนาคารแหงหนึ่ง เปนหัวหนาแผนกควบคุม
คนงาน เธอภาวนามาหลายป มีความคิดเห็นรุนแรง เมื่อกอนเธอยังไมไดทํางาน เคยไปคางอยูที่วัดกับผูเขียนเปน
เวลาหลายๆวัน ภายหลังไดทํางานแลวเธอบอกวาจิตมันไมรวม เห็นผูหญิงสาวสวยๆจิตมันจดจองอยูกับผูหญิงนั้น 
ไมวาจะยืน เดิน นั่ง นอน จิตไปเอาผูหญิงนั้นมาเปนอารมณ เกิดความทุกขรําคาญมาก ภาวนาพุทโธๆเดี๋ยวเดียวจิต
มันหายวับไปอยูกับผูหญิงนั้น จะทําอยางไรดี เอาผูหญิงมาเปนคําบริกรรมเปนทุกขอยางนี้ไมเขาทา เมื่อกอนเอา
พุทโธมาเปนครบริกรรมไดความสงบสุขดี ลองเอาคําบริกรรมวา พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ  เราขอถึงคุณพระพุทธเจาวา
เปนสรณะที่พ่ึง  ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ เราขอถึงคุณพระธรรมเจาวาเปนสรณะที่พ่ึง  สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ เราขอถึงคุณ
พระสงฆวาเปนสรณะที่พ่ึง ทุติยมฺป ตติยมฺป สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ เราขอถึงคุณพระสงฆวาเปนสรณะที่พ่ึง แมวาระที่
สาม จิตจึงสงบลงไดผมจึงอยากถามวา 
  (56) ถาม   คําบริกรรมที่ผมใชนั้นมันจะถูกไหม ผมคิดวาคําบริกรรมนี้มันตองเปลี่ยนแปลงไป
ตามเหตุการณมิใชหรือ 



  (56) ตอบ   ถูกแลว คําบริกรรมอะไรก็เอาเถิด ถาแกอารมณของจิตตนใหลุลวงไปไดก็ใชได
ทั้งนั้น แมอารมณที่ของอยูกับผูหญิงที่วาเปนของรุนแรงและแกยากที่สุดนั้น ถาแกถูกจุดแลวก็เปนของแกงายนิด
เดียว คือแกที่จิต จิตไปรักไปชอบแลวก็ปรุงแตงไปตางๆนานา พอเอาคําบริกรรมไปใหจิตยึดแลว จิตที่ไปยึด
ผูหญิงนั้นก็จะถอนออกมาอยูกับคําบริกรรมนั้น มันก็หายงายนิดเดียว 
  คําบริกรรมมีมาก ที่ทานแสดงไวเปนหลักใหญๆมีถึง 40 กวาอยาง มีอนุสติ 10 เปนตน ลวน
แลวแตเปนอุบายสําหรับแกอารมณของจิตทั้งนั้น แตนักปฏิบัติทั้งหลายมีพระสาวกของพระพุทธเจาเปนตน ทาน
แกมาแลวดวยอุบายของตนเองมากกวาที่แสดงไวนั้นอีก เชนพระสาวกของพระพุทธเจาเดินไปในที่ตางๆ ไปเห็น 
ดินดํา ดินแดง และที่ลุมที่ดอน ทางเปนหลุมเปนบอขรุขระ เห็นผูหญิงทอหูกกําไลมันกระทบกันในเวลาเขาทอหูก 
แลวนอมนําเอาเรื่องเหลานั้นเขามาพิจารณาแกอารมณภายในใจของทานที่ของอยู จนบรรลุมรรคผลนิพพานก็ได 
ดังนี้เปนตน  สวนแยบคายที่จะพิจารณาอยางไรนั้น สุดแตละทานจะเอาไปพิจารณาแกไขความของใจของตนไดก็
เปนพอ 
 
  ขาราชการกระทรวงมหาดไทยคณะหนึ่ง ไดเดินทางไปตรวจราชการที่จังหวัดหนองคาย แลว
ถือโอกาสไปเยี่ยมผูเขียนที่วัดหินหมากเปง ทานที่เปนหัวหนาคณะมีความสนใจในธรรมเปนพิเศษถามขึ้นวา 
  (57) ถาม   คนเราทําอยางไรตายแลวจึงจะไมเกิดอีก 
  (57) ตอบ   ผูเขียนบอกวาคําๆนี้มันสูงนัก  ขอใหรูจักสิ่งที่จะดึงดูดใหไปเกิดในที่นั้นๆเสียกอน 
แลวก็ใหรูจักผูจะไปเกิดในที่นั้นอีก จึงจะมาแกผูนั้น ที่ปรารถนาจะไมไปเกิดอีก เรื่องเหลานี้มันยากไมใชงาย ทาน
เปรียบไววาผูจะไปเกิดในสวรรคเหมือนเขาวัว ผูจะไปตกนรกอบายภูมิ เหมือนขนวัว  พระพุทธเจาผูไดลัทธ
พยากรณแลว ตายเกิดในภพนอยภพใหญนับเปนอสงขัย (นับไมถวน) แตที่ไมไดลัทธพยากรณยังมากกวานั้นอีก
ไมทราบวาเทาไร  ภาพชาตินับประสาอะไรมนุษยคนธรรมดาสามัญเราทาน เราเกิดมาเปนมนุษยนับวาดีอักโขแลว 
ขอใหรักษามนุษยธรรมไวก็แลวกัน ถารักษาไวไมไดมันจะเลวลงไปกวามนุษยนี้อีก ไปเกิดเปนสิงหสาราสัตว แต
ละภพละชาติมันนานแสนนาน 
  มนุษยธรรมไดแกศีลหานั่นเอง คือ 
  1. เจตนางดเวนที่จะไมฆาสัตวเปนใหตาย 
  2. เจตนางดเวนที่จะไมลักขโมยทรัพยของผูอื่น 
  3. เจตนางดเวนที่จะไมประพฤติผดิในกาม 
  4. เจตนางดเวนที่จะพูดเท็จพูดคําไมจริงเปนตน 
  5. เจตนางดเวนที่จะไมดื่มสุราและของมึนเมา 
  ศีลหาขอนี้เปนกฏธรรมดาของโลก พระพุทธเจาจะอุบัติขึ้นมาในโลกนี้ก็ดีหรือไมอุบัติขึ้นมาก็
ดี ศีลหาขอนี้หากมีอยูอยางนั้น พระพุทธเจาไดอุบัติมาเห็นวาเปนกฏของโลกจึงไดอนุมัติตาม เพราะศีลหาขอนี้มี
อยูในบุคคลใด ในหมูมนุษยชุมชนใด หรือประเทศบานเมืองใด ถึงแมเขาเหลานั้นจะไมรูวาเปนศีลหา แตเขา
ปฏิบัติตาม ก็ไดช่ือวาเขามีศีลอยูแลว และจะยังเขาเหลานั้นใหอยูเปนสุขตามอัตภาพของตน ถาเขาเหลานี้ปฏิบัติ
ใหครบทั้งหาขอ เขาเหลานั้นก็เปนสวรรคไป ถาปฏิบัติไดบางไมไดบางก็เปนสวรรคบาง เปนนรกบาง  สวรรค
และนรกเกิดมีขึ้นที่ตัวของมนุษยนี้กอน ตายไปแลวจึงจะไปเสวยผลอีก เมื่อมนุษยธรรมก็ยังไมมี สวรรคก็ยังไมรู
วาอยูที่ไหน อยาพึ่งปรารถนาเลยที่ตายแลวจะไมเกิดอีก 



  คนในสมัยนี้เรียนรูมากถืออัตโนมัติเอาตามกิเลส และถือเอาโลกนิยมเปนประมาณ เห็นศีลหา
เปนเตาหลายลานป เชนรักชอบกันจูบกอดชมเชยกันในที่สาธารณะหาความละอายไมไดเปนตน ไมมีความละอาย
แกสัตวดิรัจฉาน ที่เขาพูดวาอยางนั้นไมเปนจริงเลย เปนเรื่องอยากเอาตัวอยางของเขามากกวา มนุษยที่ริเริ่มปลูก
บานเรือนแตเขาไรการศึกษา เขามีความละอายเรื่องเหลานี้เองจึงปลูกบานทําฝากั้นมิดชิด แตคนในสมัยนี้ปลูกบาน
เพื่อโชวกัน กั้นฝาเพื่อกันขโมย คนในสมัยนี้จึงไกลนักที่จะตายแลวไมเกิดอีก 
  คนเราตองรูจักสิ่งที่จะใหไปเกิด เหตุที่จะใหไปเกิดในที่อันนั้น รูจักกําจัดเหตุที่จะใหไปเกิดใน
ที่นั้นเสียกอน ตายแลวจึงจะไมเกิดอีก สิ่งที่จะใหไปเกิดคือจิตผูคิดนึกปรุงแตงเอาไว พอใจยินดีกับในสิ่งที่ตนคิด
นึกปรุงแตงอยูนั้นแตเมื่อเปนมนุษยนี้แหละ ตายแลวจึงจะไปเกิดในที่นั้นๆได เหตุที่จะใหไปเกิดในที่อันนั้นคือจิต
ยังหว่ันไหวเพราะไมไดฝกฝนอบรมใหอยูในอํานาจของตน จึงพาเราไปเกิดในที่นั้นๆได เมื่อรูจักดังนั้นแลวจง
กําจัดมันเสียดวยอุบายแยบคายตางๆ คือถาจิตมันหว่ันไหวคิดนึกถึงสิ่งที่ชอบใจรักใคร เปนตนวาบุตรภรรยาสามี 
ญาติมิตรสหายทั้งหลายและทรัพยสินทั้งปวงก็ดี จงเปนวาสิ่งทั้งหลายเหลานั้นจะนําทุกขมาให แมในปจจุบันและ
อนาคตขางหนาแลวจงรีบแกไขสละปลอยวางเสียจิตก็รวมเขามาอยูในที่เดียว ถึงขนาดนั้นแลวเมื่อตายไปแลวก็
จะตองไปยึดถืออีก มันยากแสนยากที่จะไมใหเกิดอีก ตราบใดยังสิ้นกิเลสอาสวะก็จะตองเกิดอีกอยูร่ําไป 
  ในคณะทั้งหมดนั้น มีคนหนึ่งถาวา ปฏิจสมุปบาทเปนอยางไร (อยากจะถามวาปฏิจจสมปุบาท 
มันเกี่ยวเนื่องถึงกันอยางไรแตถามไมถูก) 
  ผูเขียนไดอธิบายใหฟงวา ผูไมรูจักจิตของตน ไมเห็นจิตของตน คือ (อวิชชา) จะไปรูเรื่องการ
การของจิตที่เกี่ยวเนื่องกันไดอยางไร ปฏิจจสมุปบาท เปนอาการของจิตโดยเฉพาะ เมื่อไมรูจิตของตนคืออวิชชา 
จึงนําใหเกิดสังขารคือความปรุงแตงภายในใจแลวนําใหเกิดวิญญาณ คือความรูแตมิใชรูอะไรมากนักเพียงแตรู
เฉยๆเทานั้น นําใหเกิดนาม รูป ฯลฯ ชาติตลอดถึงทุกขโทมมนัส อุปายาส เปนที่สุด 
  ทานผูใหญทานหนึ่งถามผูเขียนวา อะไรเปนปจจัยใหเกิดอวิชชา ผูเขียนตอบวา ถารูอวิชชา
แลวอวิชชามันก็ไมเกิด เพราะไมรูมันจึงเกิด ลูกไมมีขนุนลําไยเปนตน ไมปลูกกอนมันจะไดรับผลอยางไร เราจะ
ตัดภพตัดชาติดวยอวิชชาอยางเดียวไมได ตองรูจักเหตุปจจัยของมันเสียกอนจึงตัดภพตัดชาติ จะเอาอยางพระอริย
เจาเมื่อสมัยกอนไมได พอฟงธรรมเทศนาจบก็บรรลุมรรคผลนิพพานเลยหรือบางองคพอปลายมีดโกนจรดเสนผม
ก็สําเร็จแลว นั่นทานสรางบารมีมามากมายจนแกสุกงอมแลว พอถูกตองนิดหนอยก็ลวงหลนเลย 
  ในขณะเดียวกันนั้นมีเพื่อนอีกคนหนึ่ง ถามขึ้นมาในทํานองเดียวกันนี้วา อริยสัจธรรมทั้งสี่เปน
อยางไร ผูเขียนอธิบายวาอริยสัจธรรมทั้งสี่มีอยูแลวในตัวเรานี้ครบสมบูรณ แตเราไมเห็นจิตของเราไมสงบจึงไม
เห็นอริยสัจธรรมทั้งสี่  ทุกข คือทุกขกายทุกขใจก็มีอยูในตัวของเรานี้ สมุทัย คือตัณหาความอยากเปนโนนเปนนี่ก็
ใจของเรานี้มันอยากเปน จึงเปนทุกข นิโรธ คือใจเรานี้มันไมนิ่ง มันจึงดับทุกขไมได  มรรค คือสัมมาทิฏฐิ ใจมัน
ไมเปนกลาง เอนไปทางโนนทางนี้อยูมันดําเนินไมถูกทาง มรรคผล นิพพาน เราจะทําเหมือนปอกกลวยหวานกิน
ไมได (ฮา) 
  ผูเขียนถามทานที่เปนหัวหนาวา ขอโทษ ขอถามหนอย ทานเปนเปรียญหรือเปลา ดูถามธรรม
เขาหลักเกณฑดีแท และอธิบายใหฟงก็เขาใจดี (ฮา)  หมูเพื่อนที่มาดวยตอบแทนวา ไมไดเปนเปรียญอะไรหรอก 
แตเขาชอบอานหนังสือมาก พระไตรปฎกที่แปลเปนภาษาไทยอานจบตั้งหลายเที่ยว 
  ผูเขียนไดอธิบายตอไปวา คนเราชอบแตอานและชอบฟงแตไมชอบปฏิบัติ พระพุทธเจาสอน
ใหปฏิบัติ คนสมัยนี้รูมากแตจิตใจนั้นไมเขาถึงศีลธรรม ใครพูดเรื่องอะไรๆก็เขาใจวารูหมดแลว แตตัวเองไมตอง



ปฏิบัติกันละ แมแตศีลหาก็ไมมีติดตัวสักขอเดียว ศีลธรรมซึ่งเปนของดีอันจะสรางคนใหเปนคนดีได จึงเสื่อมจาก
จิตใจของคนโดยสวนมาก กวารัฐบาลจะรูสึกตัวก็เกือบจะสายเสียแลวนาเสียดาย 
  พูดถึงพระไตรปฎกที่ทานอานนั้น ยอมรูกันอยูทั่วไปแลววาเปนที่รวบรวมพุทธวจนะคําสอน
ของพระพุทธเจาทั้งหมด ไดแกพระธรรมวินัยเหมือนกับหัวใจของคนเราเปนที่รวบรวมของกิเลสนอยใหญทั้งปวง 
ไดแกบุญและบาปทั้งสิ้นไวที่ใจแหงเดียว ในที่นี้จะไมอธิบายมากจะอธิบายแตเฉพาะการปฏิบัติ เพราะถาเรียนมาก
ฟงมากแลวไมปฏิบัติทานเปรียบเหมือนนายโคบาลไมไดกินน้ํานมแหงโคฉะนั้น 
  ปริยัติ จะตองศึกษาเลาเรียนใหถองแทในธรรมคําสอนของพระพุทธเจาเสียกอน ปฏิบัติ จึง
คอยปฏิบัติตามคําสอนที่เลาเรียนมานั้น  ปฏิเวธ จึงจะรูแจงของจริงได  นี่เปนความเห็นและความเขาใจของคนโดย
สวนมาก แตขอเท็จจริงแลวหาไดเปนเชนนั้นไม ของสามอยางเมื่อนับจะนับอะไรขึ้นกอนก็ได เชน ปริยัติ ปฏิบัติ 
ปฏิเวธ  หรือปฏิบัติ ปฏิเวธ ปริยัติ หรือปฏิเวธ ปฏิบัติ ปริยัติ ดังนี้เปนตน เพราะของทั้งสามอยางเปนลูกโซกัน จะ
เอาอยางเดียวหรือสองอยางหาไดไม  เมื่อมนุษยสัตวยังไมพนจากโลกสาม (คือ กามโลก รูปโลก อรูปโลก)  
พระพุทธเจาก็ทรงตั้งศาสนาไวสามอยางเพื่อใหมนุษยและเทวดาปฏิบัติตาม คือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ  
หรือ ศีล สมาธิ ปญญา หรือไตรสิกขาสามก็เรียก  เพื่อใหสอดคลองกันกับภูมิปฏิบัติของเขาเหลานั้น เพื่อเขา
เหลานั้นจะปฏิบัติตามพอเปนนิสัยปจจัยสืบตอไป 
  พระสัมมาสัมพุทธเจาพระองคตรัสรูเอง ไมมีครูอาจารยสอนแมแตตําราทานก็ไมไดเรียน
เรียกวา ปฏิเวธธรรม แลวตรวจคนตนที่พระองคไดกระทํามาทุกอยางวา ทําอยางนั้นถูกทําอยางนี้ผิด ทําอยางนี้ดี
ทําอยางนั้นช่ัวเรียกวา ปฏิบัติ  แลวจึงทรงชี้แจงแกเหลาพระสาวกทั้งหลาย ทรงบัญญัติสิกขาบทนอยใหญเรียกวา 
ปริยัติ เพื่อใหไดศึกษาเลาเรียนและปฏิบัติตามมาจนสมัยนี้  ทานเหลานั้นถึงจะไดฟงคําสอนของพระพุทธเจาแลวก็
ตาม เมื่อจิตจะเขาถึงมรรคสมังคีจุดรวมแหงธรรมทั้งหลาย ซึ่งจะตัดกิเลสดวยมรรคปหานในมรรคนั้นๆก็ตองละ
ทิ้งสมมุติบัญญัติทั้งหมด แลวเกิดความรูแจงชัดขึ้นมาภายในใจของตนเอง โดยไมมีความสงสัยในธรรมทั้งปวง 
ไมเหมือนคนในสมัยนี้ คนโดยสวนมากเรียนมากศึกษาเลาเรียนมากแลวไมปฏิบัติตามที่เรียนมา โดยเห็นวาความรู
เทานั้นก็พอแลว หรือมิฉะนั้นก็เอาความรูนั้นไปวัดใสกับที่เรียนมาวา พระอริยเจาภูมินั้นมีคุณสมบัติอยางนั้นๆ 
บรรลุดวยคุณธรรมชนิดนั้น เด็ดยอดมากินเลยก็บรรลุได แบบนี้เรียกวาสําเร็จเพราะคนอื่นให พระพุทธองคตรัส
วา โปฐิละ ผูมีคําภีรเปลา 
  สรุปแลว นักปริยัติเรียนแลวเพงอรรถเพงธรรมและบทบาทหัวขอธรรมนั้นๆ นักปฏิบัติใชคํา
บริกรรมพิจารณาเพื่อใหจิตรวมเปนหนึ่ง เมื่อถึงปฏิเวธ แลวปลอยทั้งหมด  จึงเกิดความรูขึ้นมาเฉพาะตน นักปริยัติ
ยอมมีดีกรีกวา ดวยการพูดการเขียนยอมกลาหาญเด็ดเดี่ยวนาฟง ไพเราะเสนาะโสตดีมาก 
  คนหนึ่งถามขึ้นมาวา การเปาศีรษะเพื่อประโยชนอะไร ผูเขียนตอบวา พวกคุณมาใหเปาเพื่อ
ประโยชนอะไร (ฮา)  คนหนึ่งตอบขึ้นมาวาเพื่อความสบาย ผูเขียนบอกก็สบายละซี่ถูกลมเปา  ถาจะใหสบายกวานี้
ตองเปาดวยพัดลมยิ่งสบายไดนาน (ความจริงผูเขียนมิใชนักเปาและนักแตะนักเจิมอะไรหรอก  แตเพื่อแกรําคาญ 
พูดเหตุผลใหฟงมานานแลววามิใชมันจะดิบจะดีอะไรเพราะการเปาการพนหรือลูบศีรษะมันดีเพราะเราปฏิบัติตัว
ของเราใหดีตางหาก พูดแตหนุมจนแกจนลมที่จะพูดไมมีบางทีกมศีรษะเขามาเหม็นทั้งเหลาเหม็นทั้งน้ํามันใสผม
เหลือที่จะอดกลั้น จึงเอาลมที่ยังเหลืออยูนั้นมาเปาแทน อธิบายใหฟงพอหมดเรื่องหมดราวไป) 
   
  พระหนุมรูปหนึ่งบวชไดไมถึงพรรษาดี เธอปฏิบัติธรรมแลวเปนไปโดยดี แตของใจสงสัย
บางอยางจึงถามวา 



  (58) ถาม  เวลาภาวนากําหนดลมหายใจเขาออกสักประเดี๋ยวเดียว จิตก็จะรวมลงนิ่งแนวจนตัว
แข็งทื่อไปหมด จะขยับเขยื้อนก็ไมได ในขณะนั้นมีสติรูตัวอยูดีๆนี่แหละ จนกระทั่งเสียงระฆังดังเงงๆทําวัตรเย็น 
ก็ไดยินอยูแตออกจากสมาธิไมได ไดพยายามอยูเปนเวลานานจึงออกได เมื่อจิตออกจากสมาธิตัวแข็งมาแลวสติก็
ยังตั้งมั่นเต็มที่ปกติดีอยู  จะยืน เดิน นั่ง นอน อิริยาบถใดๆก็มีสติรูตัวอยูวา เราอยูในอิริยาบถนั้นๆแลว ก็ไมอยาก
พูดคุยกับใครๆทั้งหมด แตทํากิจวัตรตางๆเปนตนวา บิณฑบาต หรือปดกวาดและอาจาริยวัตรเปนตน เพลินสนุกดี
เหมือนกัน อาการอยางนี้ผมไมเคยเปนจะถูกหรือไม 
  (58) ตอบ  ถูกแลว 
  ที่ตัวแข็งทื่อนั้นมิไดเปนทั่วไป เปนบางคน เพราะไมมีสติจึงตัวแข็ง ที่จิตรวมลงแนวแน เปน
เหมือนกันทุกๆคน  แตตองหาโอกาสวางและไมมีธุระภาระอะไรจะทําใหอยูไดนานๆ ทําใหชํานิชํานาญ
คลองแคลวเปนการดีมาก เรื่องเหลานี้จะเปนอยูไดสัก 7-8 วันอยางชาก็จะหายไป 
  ที่วาเมื่อออกจากสมาธิตัวแข็งแลวมีสติรูตัวอยูนั้น เปนของดีมากใหรักษาสติตรงนี้แหละเปน
ของสําคัญ สติจะมั่นคงก็ตรงนี้เพราะอิริยาบถทั้งสี่เราตองใชอยูเปนนิจ จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองรักษาสติให
มั่นคงแนวแน เมื่อรักษาสติในอิริยาบถทั้งสี่ใหมั่นคงแลว ทําสมาธิก็รวมไดเร็วขึ้น  การรักษาสติในอิริยาบถทั้งสี่
เปนเหตุเกิดปญญา การทําใจใหรวมเขาเปนเอกัคตารมณสมาธิ เปนเหตุทําใหจิตพักผอนใหไดพลังจึงจะทรง
คุณธรรมนั้นๆอยูได  หรือใหเจริญยิ่งๆขึ้นก็เพราะพลังนี้ 
  เธอถามตอไปวา ภาพนิมิตภาวนาหรือความรูที่เกิดขึ้นนั้นเปนตนวา เห็นคนตายหรือคนเดิน
เขามาหา หรือมีเสียงพูดขึ้นวาคนนั้นจะตายในวันที่เทานั้นเทานี้ หรือคนนั้นจะมาหา แลวก็เปนจริงตามนิมิตหรือ
เสียงที่พูดนั้นทุกประการ อันนี้เปนเพราะอะไรและเปนของจริงหรือไม 
  ตอบ  อันนั้นเปนเพราะจิตเขาถึงฌานแลวจึงเกิดขึ้น ถาจิตไมเขาถึงฌาน นิมิตความรูเหลานี้ก็
จะไมเกิด และที่ถามวาเปนความจริงหรือไม ขอตอบวาเปนของจริงก็มีไมจริงก็มี เพราะฌานของเราไมแนนอน 
อาจเปนสัญญาความจําของเราแตกอนคางอยูก็ได 
 
  พระองคหนึ่งบวชเมื่อแกบวชไดราว 3-4 พรรษา ถามในทํานองเดียวกันนี้ 
  (59) ถาม   เวลานั่งสมาธิภาวนาจิตก็จะรวมเขาไปแลวนิ่งเฉยสบายมาก และรูตัวอยูวานิ่งเฉย
สบายไมคิดนึกอะไรเลย พอจิตถอนออกมาอยูในระหวางความรูสึกและคิดนึก แตมันไมไปคิดอารมณใดๆ 
ในขณะนั้นภาพนิมิตจะมีความรูสิ่งตางๆเปนตนวา เห็นคนเดินเขามาหาหรือไดยินเสียงไมเห็นตัวหรือเห็นภาพคน
แปลกหนายืนแอบตนไมอยู และถามดูก็ไดถอยไดคํา อันนี้จะมีความจริงแคไหนและควรรักษาไวหรือไม 
  (59) ตอบ   เรื่องเหลานี้จะตองศึกษากันมากและอธิบายกันยืดยาวจึงจะเขาใจกันไดดี แตถึง
อยางไรก็ตามจะอธิบายแตยอๆในขอปญหาที่ถามมานี้พอเขาใจเสียกอน ขอปลีกยอยหากจะเขาใจโดยอนุมานตาม
นี้ 
  เมื่อกําหนดลมหายใจเขา-ออก แลวจิตจะรวมนิ่งแนวเขาเปนเอกัคตารมณสมาธิ แลวจะไมมี
ความคิดนึกอะไรเลยนิ่งเฉย แตยังดีที่ยังมีความรูสึกวาจิตเรานิ่งเฉย นี้สมาธิยังอยู ถาไมรูตัวจิตหายวับไปเลย นั้น
เขาฌานโดยแท 
  คราวนี้เมื่อจิตถอนออกมาจากเอกัคตารมณสมาธิมาอยูในอุปจารสมาธิ คือมีความรูสึกคิดนึก
อยูแตคิดนึกอยูภายในใจไมไดสงสายออกไปภายนอกและไมไดติดในอารมณภายนอก คิดอยูแตเฉพาะอารมณ
ของใจเทานั้น ในขณะนี้แหละนิมิตและความรูสึกตางๆมันจะเกิดก็เกิดในเวลานั้น แตมิไดหมายความวาทุกๆคน



เมื่อจิตเขาถึงตรงนั้นแลว จะตองเปนอยางนั้นทุกๆคนก็หาไม จะเปนเชนนั้นไดก็แตบุคคลผูมีบุญวาสนาไดเคย
สรางสมมาหลายภพหลายชาติแลว นอกนั้นก็จะไมเปน ถึงจะไมเปนเชนนั้นเมื่อเจริญภาวนาใหกาวหนายิ่งๆขึ้นไป
ก็สามารถหลุดพนจากทุกขไดเหมือนกัน ของพรรคนี้เปนเพียงเครื่องเลนของพระอริยเจาตางหาก 
  เรื่องนิมิตตางๆหรือความรูที่เกิดขึ้นนั้นจะเปนของจริงหรือไมและควรรักษาไวหรือไมขอเฉลย
วา เปนจริงบางไมจริงบาง เพราะสมาธิของเราไมแนนอน และนิมิตนั้นเปนธรรมก็มีเปนของจริงก็มี ที่เปนธรรม
เชนนิมิตเห็นคนตายเปลือยเนาเฟะอยูเฉพาะตรงหนา เปนตน แสดงใหรูวาตัวของเราก็จะเปนอยางนั้นวันหนึ่ง
ขางหนา  แลวใหเราเรงพิจารณาอสุภกัมมัฏฐานใหมาก อุบายที่เรากําลังพิจารณาอยูนั้นถูกตองตามจริตนิสสัยของ
เราแลว ความรูที่เปนธรรมนั้นเชนเกิดความรูขึ้นมากวา ธรรมที่เปนคําสอนของพระพุทธเจาแทจะตองมีลักษณะ
อยางนี้เปนอยางนี้ หรือรูขึ้นมาเฉยๆโดยที่ไมไดนึกคิดวา ธมฺโม หเว รกขติ ธมฺมจาริ  ผูปฏิบัติธรรมแลว ธรรมยอม
ตามรักษาดังนี้เปนตน 
  ที่เปนของจริงนั้น เชนเห็นคนๆนั้นเดินเขามาหา อยูมาเขาผูนั้นก็มาหาจริงๆ หรือมิฉะนั้นจิต
ของเขาคิดจะมาหาเราแตเขามีอุปสรรคมาไมไดดังนี้เปนตน 
  พระสัมมาสัมพุทธเจาและอริยสงฆสาวก จิตของทานใสบริสุทธิแ์ลว เมื่อทานดําเนินไปในที่
ตางๆพอประสบกับเหตุการณทานก็ทรงยิ้มแยมพระโอษฐ พระสงฆเห็นจึงทูลถามพระองค พระพุทธเจาก็ตรัส
เหตุนั่นใหพระสงฆฟงวาเมื่ออดีตครั้งกระโนนเราไดเสวยชาติเปนอยางนั้นๆ มีอาชีพเปนอยางนั้นๆ หรือทํากรรม
อยางนั้นๆไดมาอยู ณ ที่นี้มีอายุอยูนานเทานั้นป ตายแลวไปเกิดในที่นั้นๆดังนี้เปนตน นี้จัดเขาในพวกอภิญญา 6 
  ที่ถามวาจะควรรักษาไวหรือไม ตอบวาจะรักษาหรือไมรักษาความรูอันนั้นจะอยูไดอยางนานก็
ราว 7 วันแลวก็จะหายไปเอง มันมีดีที่จะรูระดับของจิตวา จิตมันอยูระดับไหนจิตจะเกิดความรูอยางนี้ จิตพนจาก
ระดบัไหนมันจึงไมมีความรูอยางนี้ มันจะไดคลองแคลวในเรื่องจิตยิ่งขึ้น 
 
  นายทหารคนหนึ่งเดินทางมาจากนครพนม มาเยี่ยมเพื่อน น.ป.ข. ที่อําเภอศรีเชียงใหม แลวเลย
มาเยี่ยมผูเขียนที่วัดหินหมากเปง คุยไปคุยมาแลววา ผมขอถามปญหาสักนิด 
  (60) ถาม   ทานเคยไดอานหนังสือพิมพไหม เรื่องมหาจําลอง ศรีเมือง เลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี ทําอะไรพิเรนๆอยูในสังคมและมีครอบครัว ทําอยางนั้นผมวาไมถูก ถาจะทําก็บวชเปนพระเลยจะ
ไมดีกวาหรือ 
  (60) ตอบ   ผูเขียนไดทราบเรื่องของทานมหาจําลอง ศรีเมืองบางเหมือนกันโดยทาง
หนังสือพิมพ แตสวนตัวนั้นไมเคยเห็น ที่ถามวาทานไมเคยเปนมหาเปรียญ แตทานปฏิบัติเครงในเรื่องมังสาวิรัต 
เขาจึงใหฉายาวามหาจําลอง แตทานก็ไมโกรธปฏิบัติเรื่อยไปตามกิจวัตรของทาน นี่แสดงวาจิตใจของทานแนวแน
เต็มที่เพื่อจะรักษาไวซึ่งเจตนารมณเดิมของทาน ไมใชเพื่ออามิสและอยากดังอยางความเขาใจของบุคคลบางคน ถา
มิฉะนั้นแลวจิตใจของทานจะตองไหวหว่ันหรือสามารถลมเลิกการกระทํานั้นนานไปแลวก็ได 
  ที่วาขาดสังคมนั้นไมจริง จะขาดก็แตสังคมนักดื่มเทานั้นแหละไมทําเหมือนเขา เขาเยาะเยย
กระทบกระแทกดังคําวามหานี้ทานไมไดเปนมหาเปรียญเลย แตเขาก็เรียกวามหาเพื่อใหทานอับอาย เรื่องนี้ผูเขียน
ขอยกนิ้วใหเลย สวนธรรมขออื่นๆผูเขียนไมทราบ แตผูเขียนเชื่อวาเรื่องสุรานารีหรือการพนันตางๆคงจะงดเวนได
แนนอน แมแตอาหารที่ลิ้นชอบก็ละไดที่ไหนของพรรคนี้จะละไมได 
  หัวขอใหญๆ 4 อยางนี้คือ นักเลงผูหญิง 1  นักเลงสุรา 1  เปนนักเลงเลนการพนัน 1   คบคนชั่ว
เปนมิตร 1  ของ 4 อยางนี้เปนบอเกิดแหงความฉิบหาย ใครไปยุงเกี่ยวดวยจะตองเดือดรอน นับแตตัวเองตลอดถึง



ครอบครัวและประเทศชาติ ทําความเสื่อมเสียฉิบหายอยางมหันต  ดูตัวอยางที่เห็นๆกันอยูในปจจุบันนี้ การ
ทะเลาะวิวาทกัน การฆาการแกงซึ่งกันและกัน การฆาขมขืน การลักขโมยตีชิงว่ิงราวปลนสดมภเรียกคาไถเปนตน 
ลวนแลวแตเกิดจากของสี่อยางนี้ทั้งนั้น หัวขอสี่อยางนี้พระพุทธเจาทรงบัญญัติไว เพื่อใหเหลาพุทธบริษัท
ประพฤติตาม เราเปนชาวพุทธไมควรอยางยิ่งที่จะฝาฝนคําสอนของพระพุทธเจา 
  คนทุกวันนี้นิยมความชั่วผิดจากศีลธรรม ซึ่งความชั่วตางๆจะนําใหเกิดความฉิบหายแกตนเอง 
แกคนสวนรวมและประเทศชาติเปนตน เชนทําบุญวันตายวันเกิด ทําบุญครบรอบอายุ ขึ้นบานใหม สงหรือยายมา
รับตําแหนงใหม เหลานี้เปนตน เอาคําวาทําบุญขึ้นตนแตทํากันจริงๆแลวกลายเปนทําบาปไปฉิบ เชนเอาสุรามาดื่ม
อวยชัยใหพรเพื่อใหอยูเย็นเปนสุข มีอายุยืนนาน มีโชคลาภรุมรวยเปนตน แลวก็ยกแกวเหลาขึ้นดื่ม เหลานั้นหรือ
เปนของศักดิ์สิทธิ์มีอํานาจใหสิ่งเหลานั้นสําเร็จตามความปรารถนา มันคลายๆกับวา ขอใหเหลานี้จงประดิษฐาน
อยูในบุคคลตราบเทาอวสานเทอญ ดังนี้ 
  นับแตตาสีตาสายายมียายมาขึ้นไปตลอดถึงเจานายชั้นผูใหญผูโตเปนที่สุด นิยมดื่มสุรากันเปน
สวนมาก แตกอนถาคนไหนดื่มสุราไมเปนดูถูกกันวาเปนผูหญิง แตเดี๋ยวนี้ผูหญิงบางคนดื่มสุรามากกวาผูชายเสีย
อีก คําวาดื่มสุราไมเปนเปนผูหญิงนั้นหายไป เปนเพราะเหตุนี้กระมัง ทานมหาจําลอง ศรีเมืองจึงถูกเขาเรียกวาขาด
สังคม แทจริงสังคมอยางทานมหาจําลองยังดีนะ สังคมพวกนั้นมนัจะกลายเปนสงครามไปเสียอีก รัฐบาลหวังรวย
ไดภาษีเหลามากๆนํามาใชเพื่อพัฒนาบานเมือง แตบวกลบกันแลวขาดทุนเอาเนื้อมันยํามันแตแลวขาดทุนพรอมทั้ง
ทําใหพลเมืองเสียไปดวย 
  ผลที่สุดนายทหารคนนั้นก็เห็นดวยและพูดวา ผมไมคิดลึกซึ้งอยางที่ทานพูด ถาพูดอยางนี้ก็
เขาใจไดดี 
 
  มีผูหญิงคนหนึ่งอายุราว 60 ป แกเคยปฏิบัติมานานหลายป แกบอกวาดิฉันจับจิตไดแลว คือ
ภาวนาพุทโธๆจิตมันจะนอยลงๆจนเหลืออยูนิดเดียวแลวก็ไกวๆอยูลิ่วๆนั้นคือ จิต จะใชไหม 
  ผูเขียนตอบวา นั่นเปนภาพนิมิตของจิต คือ เมื่อจิตมันรวมลงไปแลวแตไมถึงอัปปนาเราไป
ถือเอาวาจิตเรารวมแลวๆ มันจึงแสดงเปนภาพนิมิต ไกวอยูนิดหนึ่ง นั่นไมใชตัวจิตแท ตัวจิตแทคือ ผูไปรูวา จิต
ไกวอยูนิดนึง วางอันที่วาจิตไกวอยูนั้นเสียแลวจะเหลือแตผูรูอยางเดียว นั่นแลคือ จิต หรือใจก็เรียก คือผูรู 
 
  ผูหญิงคนหนึ่งอายุราว 50 ปเปนครูอยูเพชรบูรณ เธอเคยทําภาวนามานานพอสมควร เธอทําไป
จนจิตสงบนิ่งไมมีอะไรเลยเกิดสงสัยวา 
  (61) ถาม  เมื่อจิตสงบนิ่งเต็มที่แลวทําไมไมมีปญญาที่จะตัดกิเลสตรงนั้นสักที ตามที่อานพบ
ในหนังสือในที่ตางๆวา ถาทําสมาธิไดเต็มที่แลวจะเกิดปญญา ตัดกิเลสเปนสมุจเฉทปหานถึงพระนิพพานได ดิฉัน
ทําทีไรก็ถึงเพียงแคสงบนิ่งเทานั้น เวลาจิตถอนออกมาแลวกิเลสมันก็ยังเทาเดิม จะมีเบาบางลงบางก็เมื่อความ
โกรธมันเกิดขึ้น จะรูวาความโกรธมันเปนของไมดี แลวก็ละอายตนเองถาโกรธมากก็เบาบางลงบาง ถาโกรธนอยก็
จะหายไป 
  (61) ตอบ  ผูเขียนขอรองวา อยาพึ่งตัดกิเลสกอนเลย ถาไปพรอมๆกันหมูมากมันจึงสนุก ตัด
กิเลสแลวเขานิพพานคนเดียวไมดีหรอก 
  พระพุทธเจาทานบําเพ็ญบารมีมาตั้ง 4 อสงขัยแสนกัปจึงไดสําเร็จพระสัพพัญูเปน
พระพุทธเจา พระสาวกแตละองคทานบําเพ็ญบารมีมานับเปนกัป จึงไดสําเร็จเหมือนกัน พวกเราไมทราบวาได



บําเพ็ญบารมีมามากนอยเทาไร ก็ขอใหพึงพอใจยินดีกับการทําสมาธิภาวนาของตนเถิด ที่ไดทําสมาธิภาวนาจน
เห็นจิตของตนสงบนิ่งแนวอยางนี้ คนที่ยังไมไดทําหรือทําแลวแตจิตไมสงบมีมากกวามากนัก นี่ก็แสดงวาที่เราทํา
นี้เขาแนวถูกทางเพื่อตรัสรูมรรคผลนิพพานแลว กิเลสไมใชมันจะดับไปงายอยางดับไฟ ฉะนั้น มันคอยๆดับไปที
ละนอยๆจะเอาอยางพระอรหันตทานไมได แตบางองคทานก็บําเพ็ญอยูต้ัง 60 กวาปจึงไดสําเร็จ คนในสมัยนี้
เขาใจวาตนมีความรูความสามารถ ฟงธรรมคําสอนของพระพุทธเจาจะใหสําเร็จมรรคผลนิพพานประเดี๋ยวนั้น ผูมี
ความรูที่ปรารถนาเชนนั้นแหละยิ่งหางไกลจากพระนิพพานมาก คนเลนการพนันไดเร็วเสียเร็ว ตนไมโตเร็วตาย
เร็ว ฉันใด มรรคผลนิพพาน ฌาน สมาธิ สมาบัติ ก็ฉันนั้น  ผูที่เขาใจวาตนไดแลว นั่นคือความเสื่อมแลว 
  แมชีคนหนึ่งเธอปฏิบัติมานานพอสมควร เธอพูดวา เมื่อกําหนดพุทโธๆไวที่ตรงจิตแลวจิตจะ
รวมเขาเปนอันหนึ่ง พุทโธนั้นก็จะหายไป สักประเดี๋ยวความปวดเมื่อยขาก็เกิดขึ้นมาเมื่อเอาสติไปพิจารณาเวทนา
วา เวทนานี้เกิดขึ้นที่จิตแลวเวทนาก็จะดับลงที่จิตนี้เหมือนกัน  เวทนาเปนของไมเที่ยงเกิดขึ้นแลวก็ดับไปเปน
ธรรมดา แลวเวทนานั้นก็จะดับไปไมมีเหลืออยู จิตนั้นก็อยูดวยความวางไมมีอะไรเลย จึงเห็นไดชัดเลยวาเวทนา
กับกายนี้เปนคนละสวนกัน 
  ผูเขียนไดอธิบายวา อยาวาแตเวทนาเลย นามธรรมทั้งสี่มีเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ทั้งสี่นี้
เมื่อจิตรวมเขาเปนหนึ่งแลวไมไปยึดถือเอากายมาเปนอารมณ ก็จะเห็นกายนี้เปนอันหนึ่งตางหาก นามธรรมทั้งสี่
นั้นทําหนาที่ของมันอยูแตไมไปยึดเอามาเปนอารมณ ทําไปสักแตวาทํา ไมรบกวนจิตเลย 
  อดีตนายแพทยคนหนึ่งนั่นอยู ณ ที่นั่นพูดขึ้นวา ความวางก็เปนอนิจจัง ผูเขียนบอกวาอนิจจังก็
ใหถือไวเสียกอน กวาจะถึงขั้นนี้ก็เปนของยากเย็นอักโขอยูแลว ขามน้ําตองเกาะทุนคือเรือ ถาไมเกาะทุนก็มีหวัง
จมน้ําตาย เมื่อถึงฝงแลวไมมีใครจะแบกเรือน้ันไปดวย ไปตัวเปลา 
 
  แพทยคลีนิคคนหนึ่งแตกอนเคยจมอยูในอบายมุขเปนตนวา สุรานารีเวนแตพาชีเทานั้น จน
ภรรยาไมไวใจ มาทีหลังกลับตรงกันขาม ปฏิบัติธรรมรูสึกวาไปไดดี เธอบอกวาพิจารณาขันธหาลงเปนไตรลักษณ
แลวจะไมมีตัวตนเลย แลวจิตจะเขาไปอยูนิ่งเฉย คราวนี้จะพิจารณาอะไรก็ไมได มีแตนิ่งเฉยอยูทาเดียวไมเหมือน
เมื่อกอน แตกอนนั้นพิจารณาขันธหาหรือพิจารณาอะไรแลว จะเกิดปติอยูนานเปนอยูต้ังสิบวันยี่สิบวันก็มี จึงถาม
วา 
  (62) ถาม   นั่นเปนเพราะอะไร 
  (62) ตอบ   เพราะเปนฌาน พิจารณาขันธหาอยูนั้นเปนสมาธิจึงพิจารณาได เมื่อพิจารณาขันธ
หามันไมเกิดปติ เพราะมันลวงเลยปติไปแลว เมื่อพิจารณาขันธหาเห็นตามความเปนจริงแลว จิตมันไมมีเครื่องอยู
เพราะปญญายังนอย จิตจึงรวมลงเปนฌาน ยินดีกับความสงบสุขอันนั้นไมอยากพิจารณาอะไรเลย ถึงพิจารณาก็ไม
ออกเพราะติดในความสุขโดยไมรูตัว สมาธิ กับ ฌานยอมสับเปลี่ยนกันอยูอยางนี้ การภาวนาจึงคอยเจริญกาวหนา 
ถามีแตฌาน หรือ มีแตสมาธิอยางเดียวแลวไมเจริญกาวหนา 
 
  (63) ถาม  พิจารณาพระไตรลักษณโดยเห็นชัดตามความเปนจริงเห็นโทษทุกขทั้งตนเองและ
ผูอื่น เกิดขึ้นมาหาสาระอะไรไมไดเลย  มันนาเบื่อจริงๆ แมวาจะยืน เดิน สั่ง และนอนก็ไมหว่ัน จิตใจเบิกบานอยู
เหมือนกับรับประทานอิ่มอยูฉะนั้น แลวยอนจิตอันนั้นเขามาอยูที่ตรงใจกลาง มีสติรูอยูทุกขณะ อันนั้นมันเปน
เพราะอะไร 



  (63) ตอบ   อันนั้นมันเปนเพราะสติมีสมาธิเปนแกนแลวก็มีปญญาเปนเครื่องรอบรูอยูในเรื่อง
ที่เราพิจารณาอยูนั้น มันจึงอิ่มเอิบแลวเต็มตื้นอยูตลอดเปนนิจ เมื่อนอมเอาจิตที่พิจารณาอยูนั้นเขามาไวที่ตรงกลาง
คือ ไมคิดอดีต อนาคต ลงอยูที่ปจจุบัน  อันนั้นชอบแลว บางทีเมื่อพิจารณาเต็มที่แลวมันอิ่มก็ลงมารวมเองก็มี 
เรียกวารูจักประมาณในการพิจารณา ผูที่ทําไดเชนนี้ไมมีการเสื่อมจากคุณธรรมนั้นเลย 
  เธอคางอยูที่วัด 4-5 วันแลวก็กลับ กอนจะกลับเธอบอกวาผมมาครั้งนี้ไดประโยชนมากเกินคา 
ถาผมไมมาก็จะไมทราบเรื่องนี้เลย ติดแหงกอยูนั้นเอง ไมทราบวาอีกกี่รอยกี่พันปถึงจะทราบ 
 
  มีพระนวกะองคหนึ่งพึ่งบวชยังไมไดพรรษาดี แตเธอตั้งใจปฏิบัติเอาจริงเอาจัง แมจะมีการ
เรียนปริยัติอยูก็ตามการปฏิบัติของเธอก็ไมทอถอย ที่วาเรียนปริยัติเปนการขัดของการปฏิบัตินั้นไมจริง ผูปฏิบัติ
เปนไปแลว กิจวัตรและการงานทั้งปวงยอมเปนไปเรียบรอย เธอใชบริกรรมอานาปานสติ บริกรรมไปไมกี่นาทีจิต
ก็จะรวมลงเปนหนึ่ง แลวก็รวมลึกลงไปโดยลําดับจนกระทั่งไมมีลมหายใจ สติจะตามรูอยูทุกขณะจิตรวมลงไป
ขนาดไหนก็ไมรู ในขณะเดียวกันเสียงอะไรจะเปนเสียงนก เสียงจิ้งจกและตุกแกรองก็จะไดยินหมด แตจิตมันจะ
ไมไปยึดถือเสียงสักแตวาเสียงนั่งสมาธิเวลาเย็นสรงน้ําแลวจะมีเวลาไดนานแลวก็รวมเร็วดวย เวลาเขาตีระฆังทํา
วัตรเย็นไดยินอยูแตจะออกจากสมาธิมันออกไมได ตองพยายามกันพักใหญๆกวาจะออกได บางทีจิตจะรวมดิ่งลง
ลึกจนไมรูตัวเลยวา เราอยูไหนและทําอะไรอยูลมหายใจมีหรือไม 
  (64) ถาม   เธอสงสัยเรื่องเหลานี้มันคืออะไรและทําไมมันจึงเปนอยางนั้น แลวจะเปนอยางไร
ตอไป หรือจะแกไขอยางไร 
  (64) ตอบ   เมื่อบริกรรมอานาปานสติไปไมกี่นาทีจิตก็จะรวมลงเปนอันหนึ่ง นับวาดีมาก บาง
คนบริกรรมอยูต้ังหลายวันหลายคืนหรือนับเปนปๆก็รวมไมไดสักที บางคนจิตไมรวมลงเปนสมาธิเลยหยุดทําก็มี 
เธอจิตรวมไดเร็วและเมื่อรวมแลวก็มีสติรูอยูวาจิตรวม นับวาโชคดีแลว จงตั้งใจทําไปเถิดจะคอยดีขึ้นไปเรื่อยๆ ใน
ขณะเดียวกันเสียงตางๆเปนตนวา เสียงนกเสียงจิ้งจกตุกแกรองก็จะไดยินอยู แตมันไมไปยึดเอามาเปนอารมณนั่น
เปนเพราะสมาธิเรามั่นคงดี 
  บางทีที่เขาตีระฆังทําวัตรเย็นไดยินอยู แตจะออกจากสมาธิมันออกไมได ตองใชความพยายาม
มากจึงจะออกได นั่นก็เพราะสมาธิมันหนักแนนทอดทิ้งกายนี้ทั้งหมด ยังเหลือแตจิต เมื่อจะถอนกายนี้ออกมา
ทํางานตามหนาที่ของมันจึงถอนไดยาก ตองพยายามใหกายนี้คอยรูตัวเสียกอนจึงถอนออกมาได แสดงวากายกับ
จิตนี้เปนของคนละสวนกัน เมื่อกายนี้ยังไมแตกดับประสาทังมีอยู เมื่อจิตถอนออกมาจากสมาธิแลว อายตนะ
ภายนอกทั้ง 6 มากระทบอายตนะภายในก็ตองรับรูอยู 
  ที่จิตรวมลงลึกจนไมรูตัวเลยวาเราอยู ณ ที่ไหนและเราทําอะไรอยู ลมหายใจก็ไมปรากฏ นั่น
จิตเขาถึงอัปปนาฌานแลว ฌานและสมาธิยอมสับเปลี่ยนกันเปนอยางนี้อยูตลอดเวลาในขณะที่ทําความเพียรอยู 
นั่นแสดงวาจิตยังดําเนินไปดวยดี 
 
  แมชีคนหนึ่งอายุราว 60 ป แตเธอแกกวาวัยเพราะโรคเบียดเบียน เหมือนคนอายุได 80 ป ดวย
เหตุที่เธอมากดวยโรคนี้แหละจึงทําใหเธอยอมสละกายนี้แลวไดเห็นธรรม เธอไปที่วัดผูเขียนครั้งแรกมีความอัด
อั้นตันใจมาก อยากจะระบายความในใจใหผูเขียนฟง เนื่องจากไปกับหมูเพื่อนมากโอกาสจึงไมอํานวยไปครั้งหลัง
นี้โอกาสดีมากไปกับเพื่อนนักปฏิบัติดวยกัน เธอบอกวาการปฏิบัติไดเริ่มมาแตเปนเด็กแตหาไดรูไมวาเราปฏิบัติ
ธรรมและก็ไมไดปฏิบัติติดตอกันเพราะภารกิจของฆราวาส เธอไดบวชเปนแมชีไดราว 3 ปนี้จึงไดต้ังใจปฏิบัติกัน



จริงๆจังๆ การปฏิบัติก็ต้ังใจเริ่มบริกรรมกําหนดลมหายใจ หายใจเขาพุท หายใจออกโธเปนอารมณ พอต้ังใจทําจิต
ก็รวมไดเร็วแลวเกิดภาพนิมิตและความรูหลายอยางโดยไมต้ังใจเลย ทําถูกก็สอนทําผิดก็สอนใหรูวาอันนั้นเปน
อยางนั้นอันนั้นเปนอยางนี้ ที่สอนอยางกระโชกโฮกฮากก็มี และที่สอนอยางเรียบรอยก็มี เหมือนกับครูสอน
นักเรียนอยางไรก็อยางนั้น 
  มีครั้งหนึ่งนั่งสมาธบิริกรรมภาวนาลมหายใจเขาพุท หายใจออกโธ เวทนามันมากแสนสาหัส 
เจ็บปวดเมื่อยไปหมดทั้งตัวแทบจะทนไมไหวอยูแลว จึงพิจารณาอดทนสูดวยคิดวา เวทนาที่มันเกิดขึ้นในตัวเรานี้
ก็เกิดมานานปแลว (เกิดเมื่อใดครั้งใดก็เวทนาของเกานี่แหละ แลวเกิดที่เกา คือตัวของเรานี่แหละ เมื่อหายไปก็
หายไปที่ตัวของเรานี่แหละ)  มันจะเกิดก็เกิดที่กายอันนี้ มันจะดับก็ดับที่กายอันนี้ เพราะมีกายอันนี้มันจึงมีเวทนา 
เมื่อพิจารณาไปเห็นชัดอยางนี้แลว ในขณะนั้นจิตรวมลงเปนหนึ่งแลวสวางจาขึ้นมา พรอมดวยกายอันนี้แตกสลาย
ไปเปนดิน น้ํา ลม ไฟ เปนสภาพเดิมของมัน ขันธหาเลยไมปรากฏ ยังเหลือแตจิตสวางจาอยูคนเดียว 
  ขันธหาถาพิจารณาไมถูกหรือพิจารณาเปน จะเปนอุปสรรคแกสมาธิภาวนา ถาพิจารณาถูกแลว
จะเปนกําลังแกสมาธิอยางยิ่ง เธอพิจารณาถูกจิตจึงรวมลงเปนหนึ่ง แลวเกิดนิมิตเห็นกายนี้แตกกระจายเปนดิน น้ํา 
ลม ไฟ ตามสภาพเดิมของมัน ขันธหาเลยไมมี แลวเธอบอกวาในขณะนั้นจะมีเสียงดังขึ้นมาบอกวา ธรรมชาติของ
ขันธหาแทเปนของไมมี ที่มีเพราะคนเขาไปยึดถือตางหาก แลวจิตจะอิ่มเอิบดวยความสวางอันนั้น 
  มีหลายครั้งหลายคราวที่เกิดมีเสยีงทั้งขูและสอนโดยดี ในขณะที่นั่งสมาธิอยูจิตรวมลงแลว
บอกวา อยากพนทุกขก็พิจารณาอริยสัจสี่นั่นซี บางครั้งก็บอกวา คัด เช็ด เพชร ผล  เราก็ไมรูวาอะไร เมื่อพิจารณา
หมายความวาอยางไร ก็บอกวา คัด หมายถึงการปฏิบัติจิตใหเดินตามมรรคมีองค 8  คัดเลือกเอาจิตที่บริสุทธิ์แลว
เอามา เช็ด คือทําใหชํานาญจนกระทั้งเปน เพชร จึงจะเกิดเปน ผล 
  (65) ถาม  ที่ดิฉันทํามานี้ถูกไหม ทําไมจึงเกิดความรูขึ้นมาอยางนั้นโดยไมไดคิดนึกเลย และ
เสียงที่ดังขึ้นมานั้นมันเปนอะไร 
  (65) ตอบ   ที่ทํามานั้นถูกตองแลวจงทําใหชํานาญอยาไดทิ้งเลย  ทําอะไรอยางไรก็ตาม ถาทํา
ถูกแลวแตทําไมชํานาญจิตอาจเสื่อมได เมื่อทําอยาไปอยากรูอยากเห็นอะไรตางๆจงตั้งจิตใหแนวแนเฉพาะที่เรา
เปนอยูนั้นอยางเดียว จนจิตรวมลงไดทุกครั้งไป นั่นแหละจึงจะเกิดพลังใหจิตนั้นเกิดความรูอะไรตางๆ แตเมื่อ
ความรูมันไมเกิดก็อยาใหอยากเกิด ประเดี๋ยวจิตนั้นจะเสื่อมจากสมาธิ 
  ที่ถามวา ทําไมจึงเกิดความรูขึ้นมาอยางนั้นโดยไมไดนึกคิดเลย ตอบวา ดวยอํานาจสมาธิที่แนว
แนอยางหนึ่ง ดวยอํานาจบุญวาสนาของผูนั้นไดเคยสรางไวแตเกาอยางหนึ่งจึงเกิดความรูขึ้นมาอยางนั้น ขอแรก
เปนสิ่งสําคัญมากเพราะเปนสาธารณะทั่วไปแกนักปฏิบัติทุกคนจะตองพยายามทําใหเกิดใหมีขึ้นจงได ขอหลังจะ
เกิดขึ้นไดก็แตเฉพาะบุคคลที่เคยสรางบารมีมาอยางนั้น ที่สุดทั้งสองอยางนั้นก็ลงที่ทําใจใหบริสุทธิ์อันเดียวกัน 
  เสียงที่ดังขึ้นมานั้นมันเปนอะไร ตอบวา เสียงที่ดังขึ้นมานั้นเปนเสียงพระธรรมที่มาสอน 
ธรรมยอมตามสอนผูปฏิบัติดีแลวไมใหตกไปในที่ช่ัว บางคนเมื่อมีเสียงธรรมมาสอนก็เขาใจวาเปนเสียงผีเลยกลัว 
สวนคนที่ถือศาสนาพระเจาก็ตอนนี้แหละที่เขาวาพระเจามาสอนเขาแลว พระเจา คือ ธรรม ก็อันเดียวกัน 
  ธรรม คือ ผูซื่อสัตยสุจริตตรงตอบุคคลที่ปฏิบัติดีแลว ไมวาบุคคลนั้นจะเปนเพศใด วัยใด ช้ัน
ภูมิใด เช้ือชาติใด วรรณะใด จะอยูในที่ใดๆก็ตาม ถาผูนั้นปฏิบัติซื่อตรงตอธรรมแลว ธรรมยอมโปรดปรานแกเขา
ตามฐานะนั้นๆ แตคนเรามักจะตีราคาตนเองต่ําเกิดไป จนตนเองและใครๆก็ซื้อไมไดที่จะนําไปปฏิบัติธรรม จึง
เปนที่นาเสียดายมาก อยางนอยถาหากตีราคาไวสักหนึ่งบาททองคําก็จะนําไปจับจายไดในเมื่อทองคําขึ้นราคาตาม
สมควร คนผูมีปญญาถึงจะไดรับทุกขแสนเข็ญเขาก็ยังมีความตองการในการพนจากทุกขอยูบาง 



 
  ยังมีแหมมคนหนึ่ง สัญชาตินอรเวย เธอไดรับความทุกขแสนสาหัส เพราะสามีเธอตาย
เนื่องจากถูกรถไฟชนขาขาดเปนทอนๆ เธอกลุมใจจนไมรูจะทําอะไรถูก คิดแตวาสามีทิ้งเราใหรับภาระเลี้ยงบุตร 
สองสามคนแตผูเดียว  วันหนึ่งโดยไมรูตัว เขาขึ้นไปบนยอดเขาสูงชันมากและพักอยูต้ังหลายวัน ทีหลังคิดถึงลูกๆ
จึงรูสึกตัวไดคิดวา เอะ เรามานี่ไดอยางไร จึงหอยโหนลงมา เธอพิจารณาวา ทําอยางไรทุกขอันนี้มันจึงจะหมดไป
สักที แลวมาโทษพระผูเปนเจาวา พระผูเปนเจานี้สรางโลกสรางมนุษยมาใหเปนทุกข แลวพระผูเปนเจาก็ไมมา
ชวยใหมนุษยพนจากทุกขได โทษสามีโทษพระผูเปนเจาไปหมดทุกอยาง ในขณะที่พิจารณาอยูนั้นจิตมันก็
อยากจะพนทุกขอยางเดียว โดยคิดวา ถาพระผูเปนเจามายกเอาทุกขที่มันทับถมหัวใจอยูออกไปไดแลวเขาก็จะมี
ความสุขอยางยิ่ง ในขณะนั้นตัวของเขาเหมือนกับตนไม มีเสียงฟาผาเปรี้ยงลงมาถูกตนไมแตกกระจายเลย ไมมี
เหลืออะไรสักช้ินเดียว จิตของเธอสบายโลงไปหมด ความทุกขไมทราบวามันหายไปไหนหมด เธออยูดวยความ
โลงอันนั้นนานหลายวัน 
  เธอจึงพิจารณายอนกลับคืนไปดูเหตุการณที่มันเกิดขึ้นภายหลังวา ทุกขมนัเกิดขึ้นที่ตัวของเรา
นี้ เรามีตัว เราจึงมีสามี จึงมีลูก จึงเห็นโทษของกามราคะ เมื่อเห็นแลวจึงอยากจะพนจากกามราคะ แตไมทราบวา
จะพนไดดวยวิธีใด จึงไปคนควาที่หอสมุดตางๆก็ไดพบแตเพียงโครงการเทานั้น ไปพบหนังสือ ธรรมบท ก็
เพียงแตบอกวา ธรรมทั้งหลายมีใจถึงกอน มีใจประเสริฐ สําเร็จแลวดวยใจ แตไมไดบอกวิธีทําอยางไรจึงจะใหใจ
ถึงธรรม พอดีพบกับ ดร.ฟลลิปเขากลับจากเมืองไทย เอาหนังสือของอาจารยเทสกซึ่งเปนภาษาอังกฤษมาใหอาน
หลายเลม จึงเขาใจและนําเอามาปฏิบัติตาม เธอจึงเดินทางตรงมาหาที่วัดนี้เลยทีเดียวโดยถือแผนที่ที่ ดร.ฟลลิเขียน
ให เธอมาวัดนี้เปนครั้งที่สอง มาครั้งแรกเมื่อปกลายเธอก็มาอยูราวเดือนหนึ่ง มาครั้งนี้ยิ่งภาวนาดีมาก ไดอยูกับ
เพื่อนที่เปนกัลยาณมิตร เธอทํากิจทุกอยางที่เขาทํากันในวัด เปนตนวาเก็บผัก ดายหญา ทําครัว ที่แปลกคือเธอจะ
ไมยอมพูดภาษาฝรั่ง คนวัดทุกคนชมเธอทั้งนั้น ดานภาวนาเธอจะตองต่ืนตีสามตอนพระเณรตีระฆังทุกวัน เธอ
ภาวนาเกิดความรูอะไรแปลกๆตางๆทําอะไรผิดคิดอะไรไมดี ภาวนาจะตองบอกใหละอยาทํา ทําอะไรถูก คิดชอบ 
ภาวนาจะสอนใหจําไปปฏิบัติตอไป เธอมีอาจารยในตัวเอง 
  เอะ! อาจารยองคนี้ทําไมจึงชมคนตางประเทศนักหนา ชมเปนคุงเปนแควเลยทีเดียว คน
ตางชาติมีอะไรดีนักหนา คนตางชาติก็เหมือนกับคนไทยๆนี่เอง มีทั้งดีและช่ัวปนกันอยู แตที่ดีเธออุตสาหขามน้ํา
ขามทะเลมาปฏิบัติธรรมกับเราแลวก็ไดความซาบซึ้งในธรรมนั้นเปนการดีมาก ขอชมบางคงจะไมเสียหายอะไร 
ไมคิดวาคนไทยเราบางคนถือพุทธศาสนาแลว พากันนอนหลับทับสิทธิ์เสียไมยอมปฏิบัติธรรม บางคนตื่นลุก
ขึ้นมาปฏิบัติธรรมแลว รูสึกวาปฏิบัติไดดีกวาคนตางชาติ ดังที่ไดยกตัวอยางบางทานบางองคมาลงไวในหนังสือนี้
แลว 
 
  อาจารยสตรีคนหนึ่งซึ่งอยากจะพนจากทุกขอยางแหมมที่ไดกลาวมาแลว เธอสอนอยูใน
มหาวิทยาลัยที่มีช่ือแหงหนึ่งในกรุงเทพฯนี่เอง เธอมีสามีแลวมีลูกสองคน (คนอื่นพูดใหฟง)  เขาใจวาใน
ครอบครัวนี้คงมีความเปนอยูพอสมควร คงจะไมอัตคัดขัดสนนัก แตเธอคิดอยากจะพนจากทุกขที่แวดลอมตัวอยู
นั้นอยางเดียว แตไมทราบวาจะไประบายใหใครฟง กลัวคนอื่นซึ่งเขาเสวยสุขอยูในกองทุกขจะหาวาบา 
  พระสิทธัตถะราชกุมารอยูปราสาทสามฤดูสามหลัง เสวยความสุขเพียบพรอมดวยกามคุณหา
อันหาใครเสมอไดยาก แตในพระทัยของพระองคเห็นวา กามคุณหาเปนหลุมฝงศพของสัตวมนุษยผูเวียนวายตาย
เกิดทั้งหลาย แตไมทราบวาจะไปพูดกับใครจึงจะรูเรื่อง จึงไดยองเสด็จหนีในเวลากลางคืนดึกสงัด ออกไปทําทุกร



กิริยาแตพระองคเดียวเพื่อหาหนทางพนจากทุกข  ในขณะที่ทําทุกรกิริยาอยูใตตนไมอัชปาลนิโครธนั้น เด็กเลี้ยง
โคเห็นเขาหาวาเปนบา พากันเอาขี้เถามาโปะศีรษะพระองคบาง บางก็เอาไมมาแยงรูจมูกของพระองคบาง แต
มานะกษัตริยของพระองคก็มิไดกําเริบ ปลอยใหเขาทําตามภาษาของเด็ก 
  พวกศากยะตระกูลทั้งหลายคงเห็นวาพระองคเปนบาอยางเด็กเลี้ยงวัวทั้งหลายเหลานั้น หรือ
คนทั้งหลายโดยสวนมากในโลกนี้เห็นกันอยางนั้นกระมัง ฉะนั้นจึงไมมีใครติดตามและสืบสวนหา ถามิฉะนั้น
แลวคงว่ิงวุนหากันเปนการใหญ อยางคนในสมัยนี้มีเรื่องอะไรเล็กๆนอยๆไมวาจะมีอะไรเกิดขึ้นในพระราชวัง
หรือพวกพระราชวัง ก็พากันต่ืนฮือกันเปนการใหญ 
  อาจารยสตรีคนที่วานี้ มิใชเธอจะเอาอยางพระสิทธัตถะราชกุมาร แตเธอเห็นทุกขในการเกิด
ในแนวเดียวกันกับพระสิทธัตถะราชกุมาร เธอจึงสามารถปฏิบัติธรรมใหถูกทางได แทจริงผูใดพิจารณาเห็นทุกข
ในความเกิดนี้ ผูนั้นไดช่ือวาทําตามคําสอนของพระพุทธเจาแลว  เธอพิจารณาเห็นทุกขในความเกิดดวยตนเอง
ต้ังแตยังเปนเด็กอยูแตไมมีใครแนะทางที่จะพนจากทุกขนั้นได  กวาจะเห็นทางพนจากทุกขไดก็จมลงไปลึกเสีย
แลว เธออุตสาหแนะนําพร่ําสอนกองทุกขสองกองที่เธอทําใหเขาเกิดมาแลวทุกว่ีทุกวันใหรูจักรักษาศีล 8 ศีล 5  
ในวันอุโบสถและวันธรรมดา เพราะเกิดมาแลวจะตองทํากรรมอยูนาน กรรมเกายังไมหมดทํากรรมใหมทับถมลง
ไปอีกไมหมดสักที แมเด็กนักเรียนเธอก็สอนเชนนั้นเหมือนกัน กอนที่จะสอนวิชาอื่นตามตารางสอน เธอสอนให
ทําความสงบอบรมใจเสียกอนแลวจึงสอนวิชานั้นๆตอไป รูสึกวาเด็กชอบใจแลวก็ต้ังใจเรียนดี 
  เธอไปที่วัดกับพวกเพื่อนมากคนและเปนครั้งแรก ไปถึงวัดแตเชาเสียดวย รับประทานอาหาร
หลังจากพระทานฉันเสร็จ ฟงเทศนพระแกเล็กนอยพอหอมปากหอมคอแลว รถก็จะออกเดินทางตอไป กอนรถจะ
ออกเดินทางเธอไดตัดสินใจจะไมไปกับเขา รีบไปเอากระเปาบนรถแลวสั่งเสียหมูเพื่อนใหไปบอกทางบานใหดวย
วา เธอจะอยูที่วัดนี้อีกสัก 4-5 วันจึงจะกลับ แลวทางบานก็ไมตองเปนหวงจะกลับคนเดียว 
  ในขณะที่เธออยูที่วัดนี้ก็โชคดีเสียดวย คือไดอยูกับเพื่อที่เปนกัลยาณมิตรเมื่ออยูก็มีโอกาสได
ประกอบความเพียรเต็มที่ ทุกขที่เธอเห็นเปนอารมณอยูนั้นก็ยิ่งชัดขึ้น เมื่อบริกรรมอานาปนสติพิจารณาลมหายใจ
เขาลมหายใจออกออกเปนอารมณ ก็เห็นชัดวาความตายเปนทุกขจะตายทุกขณะลมหายใจเขา-ออก จิตก็รวมเปน
หนึ่งแนวแนอยูในอารมณเดียว ไมวาจะเดิน ยืน นั่ง นอน จิตของตนใสแจวอยูคนเดียว อายตนะทั้ง 6 ถึงจะสัมผัส
รูอยูแตมันไมไปเอามาเปนอารมณ รูแลวก็หายไปๆรูสักแตวารูมันไมมาทําใหเกิดอารมณ 
  วันหนึ่งเธอเดินผานมาหนากุฏิผูเขียนแลวเกิดความรูชัดขึ้นมาวา ใจคือผูรู (คือตัวกลางๆ)  จิต
คือ ผูคิดปรุงแตงจดจํานั่นนี่อะไรตางๆ สติ คือผูรักษาจิต เราตองยึดเอาใจไวเปนหลัก สวนสติและจิตนั้นมันจะทํา
หนาที่ของมันตางหาก เมื่อมันทําหนาที่ของมันเสร็จแลวมันจะกลับมาเปนใจ เมื่อรูดังนั้นแลวใจก็ผองใสสะอาด
เบิกบานเต็มที่ จึงเขาไปหาผูเขียนเลาใหผูเขียนฟงดังกลาวมาแลว 
  ผูเขียนจึงบอกวา ดีแลวที่รูวาใจ รูวาจิต รูวาสติ ความจริงแลวใจและจิตและสติก็อันเดียวกัน
นั่นแหละ คือเกิดจากใจอันเดียวกันถาไมมีใจแลว จิตและสติก็ไมมี พระพุทธองคตรัสวา ใจอันใดจิตก็อันนั้น จิต
อันใดใจก็อันนั้น แตมีลักษณะตางกันดวยอาการทานจึงเรียกตางกัน  จิต คือ ผูคิดผูนึกผูปรุงแตงผูจดจํารอยแปดที่
เปนอาการ นั่นเรียกวาจิต    ใจ คือ เวนจากอาการเหลานั้นทั้งหมด เปนผูนิ่งเฉยไมมีอาการแตรูวานิ่งเฉย ไมมีอดีต 
อนาคต ไมมีดีไมมีช่ัว และไมมีบาปไมมีบุญดวยเรียกวาใจ  ใจหมายความถึงของที่เปนกลางๆ ของที่เปนกลางเขา
เรียกวาใจทั้งนั้น ใจคนเราเมื่อจะชี้ที่ใจแลวก็ตองช้ีเขาที่ทามกลางหนาอก แตที่จริงแลวใจไมไดอยูในที่เดียว อยูได
ทั่วไปหมดในสรีรกายอันนี้ เมื่อประสาทความรูสึกมีในที่ใดใจก็ตองมีในที่นั้น แมแตของภายนอกเชนวัตถุตางๆมี
แกวน้ําเปนตน เมื่อจิตเขาไปยึดในวัตถุสิ่งนั้นก็มีจิตไดเหมือนกัน ความรูอันนั้นจะตองทําใหชํานาญในอิริยาบถทั้ง



สี่ จึงจะมีความรูยิ่งๆขึ้นไป ความรูที่รูวาจิตมีความคิดนึกอยางไรก็ดี สติตามรักษาจิตที่คิดนึกอยางไรก็ดี นี้เรียกวา 
ปญญาเกิดจากสมาธิ สวนปญญาวิปสสนานั้นเอาไวตางหาก เพราะปญญาวิปสสนามิไดเกิดแกสาธารณชนทั่วไป 
จะเกิดไดก็แตช้ันพระอริยภูมิเทานั้น เมื่อเกิดก็เกิดครั้งเดียวและขณะจิตเดียวแลวก็มิไดเกิดอีกในภูมนิั้นๆ เมื่อเกิด
ยอมพิจารณาเห็นพระไตรลักษณญาณชัดแจงตามเปนจริงทุกอยาง ในที่ทุกแหงทุกหนและทุกอาการของสิ่ง
สารพัดทั้งปวงหมด เมื่อจิตถอนออกจากนั้นแลวพิจารณาตามอาการนั้นก็ชัดอยางเดิม แตจิตไมไดเปนอยางเดิม 
  ไมเหมือนกับความเห็นของคนสวนมากในสมัยนี้ คนในสมัยนี้เจริญเอาแตปญญาวิปสสนา
ลวนๆเชียว ปญญาเกิดจากสมถะไมเอา เหตุนั้นสํานักวิปสสนาจึงเกิดขึ้นเปนดอกเหด็เหมือนฤดูฝน เมื่อต้ังสํานัก
วิปสสนาแลวผูอบรมและผูถูกอบรมก็ยอมไดผลตามเปนแถว 
  เรื่องที่เขียนมาทั้งหมดนี้เพื่อใหผูอานเขาใจวา ธรรมแทของกลางและเปนสัจธรรมของจริงดวย
มีอยูทั่วไป ถาบุคคลผูนั้นตั้งใจปฏิบัติกันจริงๆในธรรมที่เปนเหตุก็ดีที่เปนผลก็ดี ธรรมอันนั้นยอมจะซาบซึ้งเขาถึง
ใจของผูนั้น ธรรมยอมไมมีอคติวาบุคคลนั้นจะอยูในเพศใด วัยใด ช้ันภูมิใด ชาติใด และศาสนาใดก็ตาม ธรรมอัน
นั้นยอมเขาถึงหมด มิใชแตเฉพาะคนไทยถือศาสนาพุทธเทานั้น ที่วาพุทธศาสนาคําสอนของพระพุทธเจานั้น 
เพราะพระองคสอนสัจธรรม คือ ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค  บรรดาธรรมทั้งหลายใครจะรูใครจะสอนใครจะศึกษา
มาจากที่ไหนก็ตาม ถาเปนธรรมแลวจะรวมลงมาในหัวขอ 4 ประการนี้ทั้งหมด เหตุนั้นพระพุทธเจาจึงไดทรงพระ
นามวา สตถา เทวมนุสฺสานํ พระองคเปนศาสตราจารยของมนุษยและเทวดาอินทรพรหมทั้งหมด บรรดามนุษย
เทวดา อินทร พรหม ทั้งสามภพสามโลกใครจะมีอรรถมีธรรมมีเหตุผลดีสักเทาใด ก็ไมเหนือไปจากธรรมที่
พระพุทธเจาสั่งสอนแลว คือ อริยสัจธรรมทั้งสี่นัน่เอง 
  ตนไมใหญใบหนา ศาลาใหญปลูกริมถนน ยอมเปนที่ปรารถนาของผูเดินทางไกลพักรอนฉัน
ใด พระพุทธศาสนาก็เปนที่พ่ึงทางใจของผูหลงทางไกล (คือวัฏสงสาร) )ฉันนั้นเหมือนกัน ฉะนั้นวัตถุพุทธศาสนา
โดยเฉพาะคือพระภิกษุควรจัดที่อยูอาศัยแลเสนาสนะของตนใหเปนรัมณียสถาน เปนที่นากราบไหวและบูชาของ
ผูที่เดินทางไกล (คือวัฏสงสาร) มาพักรอน   อยาใหเปนเพียงสักวาเรือนพักหาเลี้ยงชีพเทานั้น 
 
  ทิดสึกใหมออกมาผมยังเกรียนๆอยูคนหนึ่ง เขาไดพาแฟนเขาไปที่วัด แลวเขาไปหาผูเขียน 
ผูเขียนถามเขาวามาจากไหน เขาตอบโดยอึกๆอักๆ ไมชัดเจน เขาบอกวาผมมาจากชลบุรี ถามวามาอะไรมากับใคร
ประสงคอะไร เขาบอกวามานมัสการครูบาอาจารย มากับแฟน และประสงคอยากจะฟงเทศน แลวแฟนอยูไหน 
เขาบอกวา แฟนอยูขางนอกยังไมไดแตงงาน (คงพากันหนีเขามา) 
  (66) ถาม   ทําอยางไรเปนฆราวาสอยูครองเรือนจึงจะมีความสุข 
  (66) ตอบ  คนเราที่เกิดมาในพื้นปฐพีนี้ทั้งหมด ที่จะหาความสุขไมมีเลย เราถือ
พระพุทธศาสนา จะยกคํานอนของพระพุทธเจามาอาง พระองคตรัสวา ทุฆราวาสํ เปนฆราวาสก็เปนทุกข ทุปพฺพ
ชิตํ เปนพระก็เปนทุกข  ที่วาสุขๆนั้นเพราะมัวเมาในความทุกขตางหาก  ขอโทษเอาใหเห็นงายๆนี้แหละ อยางคุณ
มีแฟนคุณก็เขาใจวามีความสุขแลว คุณแบงใจออกเปนสอง ใจหนึ่งคิดถึงเราอีกใจหนึ่งคิดถึงเขา เขาจะไปจะมาที่
ไหนกลัวเขาจะฉุดจะครากลัวเขาจะมีสองใจ กลัวพอแมพ่ีนองเขาจะไมอนุญาตใหแตงงานสารพัดรอยแปด หนัก
เขาใจของคุณจะไมอยูกับตัวเลย มีแตกังวลกับเขาอยูอยางเดียว มันก็ทุกขพอแลว ถามเมื่อไดเขามาแลวแตงงานกัน
ดิบดีเปนของคุณเรียบรอยแลว จะตองเลี้ยงดูทํามาหาเลี้ยงชีพใหพอเพียง ถาหาเลี้ยงเขาไมดีเขาจะวาเอา เราสมัคร
จะเลี้ยงเขา เขาจึงยอมใหมาเปนแฟนเรา มิหนํายังมีทองหนัก  5-10 บาท และมีเงินประกันอีกจํานวนหนึ่งดวย 
คนเรายังมีกิเลสอยูดวยกันทั้งนั้น (เมื่อกิเลสมันกระทบกับอารมณเขา เงินทองถึงจะมากเปนแสนๆกิเลสมันมองไม



เห็นหรอก เหยียดหยามดูถูกดาเอาๆ)  ทุกคนมีกิเลสเหมือนกันจึงคอยไดกันเปนคูผัวตัวเมีย (ระวังเถอะเมื่อกิเลส
มันขึ้นมา เงินเปนลานๆกิเลสมันไมเห็นหรอก เหยียดหยามดูถูกดาเอาๆ) แตเราก็ตองอยูเหมือนขาทาสในเรือน 
สรุปแลวเราตองซื้ออยูจึงจะไดอยู ไมเหมือนกับเราอยูบานบิดามารดาของเรา 
  ทุกขของผูบวชก็มีเหมือนกัน แตยังช่ัวหนอยทุกขคนเดียว ทุกขตอสูดวยความอดกลั้น คนเรา
ถายังมีกิเลสอยูก็เปนทุกขดวยกันทั้งนั้น ทุกขของฆราวาสปลอยตามใจของตนเอง มันเปนทุกขบานปลาย ทุกข
ของผูบวชทุกขตอสูกิเลสของตนเองไมปลอยใจใหไปตามกิเลส มันจึงหดตัวเขามาเรื่อย ที่สุดทุกขมันก็จะหมดไป 
พระพุทธเจาทานตรัสวา ความอดกลั้นตอกิเลส ความทนทานตอกิเลสเปนตบะธรรม คือเครื่องแผดเผากิเลสอยาง
ยิ่ง 
  ในที่สุดทิดสึกใหมเธอขอปวารณาตัวเปนลูกศิษยผูเขียน ลาออกไปขางนอกรับเอาแฟนของ
เธอแลวหายไป 
 
  มีผูหญิงคนหนึ่งนํานักดื่มคนหนึ่งซึ่งเปนสามีของเธอเขาไปหาผูเขียน และสามีของเธอเองก็
รับรองวาเธอเปนนักดื่มเกง มีกิจธุระการคาขายสงสินคาใหเขา เมื่อดื่มน้ําทองแดงเขาไปแลวอาละวาดลูกเมียไมมี
ดีเลย อาละวาดทําใหบานแตกสาแหรกขาดมาหลายครั้งหลายคราวแลว แตภรรยากป็ระสานกลับคืนมาไดอีก 
แมแตคนนอกบานก็ยังตามไปอาละวาดเขา จนคนแถวนั้นเกลียดขี้หนาไปหมด ครั้งสุดทายนี้รับประทานอาหาร
ไมได รับอะไรเขาไปแลวอาเจียนออกมาหมด ถึงกับเขาไปรักษาที่โรงพยาบาล แลวไปชอคที่โรงพยาบาลเกือบจะ
เอาชีวิตไปทิ้งที่โรงพยาบาล พอออกจากโรงพยาบาลมาไมกี่วัน ภรรยาเลยพาไปหาผูเขียนที่วัด บอกความจริงให
ฟงดังกลาวมาแลวทุกประการ ภรรยาเขาบอกวาผูที่ดื่มสุรา กัญชา ยาเสพติด หรือเลนการพนันตางๆมาที่วัดนี้แลว
หายหมด เขาบอกเลาอยางนั้น ผูเขียนบอกวาไมจริง เรื่องเหลานี้จะละไดก็ตัวของเรานั่นแหละ โทษของมันอาตมา
ไมอยากกลาวหรอก ใครๆก็รูดีแกใจทุกคนแลววาโทษมันมีแคไหน คนที่มาสูสํานักนี้จะเปนพระ เปนเณร เปน
ปะขาวและแมชีก็ตาม ลวนแลวแตมาดวยจิตหวังดีจะทําดีดวยกันทั้งนั้น เมื่อมาอยูแลวก็ตองทําตามกฏกติกาของ
หมูทั้งนั้น ถาทําไดก็อยูไป ถาทําไมไดอดทนไมไหวก็หนีไป บางคนเปนนักดื่มมาอยูเปนปสองปแลวก็อดทนได 
พอออกไปกลับดื่มจัดเขายิ่งกวาเกาเปนสองเทาสามเทาก็มี ไมใชละหรืออดเพราะอาตมา ก็เอาเงินเจาของเองซื้อดื่ม
เอง  แลวเจาของเองก็เมาเอง มิใชอาตมาจะไปบังคับใหเขาดื่มใหเขาเมา เปนใจเขาอยากดื่มและอยากอดตางหาก 
  คุณจะอยูก็อยูไดแตตองทําตามกฏกติกาของวัดนะ กฏกติกาของวัดก็รับประทานอาหารมื้อ
เดียว ผูชายตองอยูตางหาก ผูหญิงก็ตองอยูกับผูหญิง เปนตน  ภรรยาบอกวา เขาจะอยูนานเทาไรก็ไดหรือจะบวชก็
ยิ่งดี เขาบอกวา โธ ฉันอยูไดเพียงแคนี้ก็ดีโขแลว ฉันไมเคยนอนวัดเลย ภรรยาเขาอยูเพียงสองคืนก็กลับ เขาอยูคน
เดียวจิตใจวาเหวมากนอนไมหลับตลอดคืน น้ําตานองหนาตลอดคืนเลย ไหนจะคิดถึงบานคิดถึงลูกคิดถึงเมีย หิว
ขาวก็หิว คิดอยากดื่มสุราก็ไมมีที่จะซื้อ เขาอยูมาไดสามสี่วันอาการเหลานั้นคอยบรรเทาลงบาง เขาอยูมาไดสอง
อาทิตยกวาแลว อาการทั้งหมดก็ไมปรากฏนับวาเปนผลดีแกเขา 
  นี่เรื่องของคนขี้เมาเขาหาพระใหพระชวยเหลือ เราสมัครใจเราดื่มเราเมาแลวจะใหพระ
ชวยเหลืออยางไรได ความเมาของคนมีหลายอยาง เมาสุราเปนของจรมาตางหาก ถาสมัครใจจะละและเห็นโทษ
จริงแลวละไดงาย ความเมาที่ละไดยากกวานี้ยังมีอีก ความเมาในการที่ยังเปนหนุมเปนสาวกําลังสวยงามนั้นเปน
ของละยาก เพราะมันพรอมดวยความเจริญของรางกายและจิตใจก็กําลังคึกคะนอง ความเมาในการที่เห็นวาตนยัง
ไมแกไมเฒา กําลังวังชายังดีอยูไมมีโรคภัยไขเจ็บ ความเมาในการที่เห็นวาตนยังไมทันตายจะมีอายุนานอยู ความ
เมาทั้งหลายเหลานี้เปนเหตุกระทําความดีใสตนไมได บําเรอแตความเมาถายเดียวไมไดคิดถึงความตาย ความเมา



เหลานี้เปนของละไดยาก เพราะเกิดกับตน เหมือนกับราชสีหนอนอยูถ้ําแกว ลุกจากที่นอนแลวมองเห็นเงาของตัว
ปรากฏอยูในถ้ํา เขาใจวามีราชสีหอยูในถ้ํานั้นอีกตัว หมายจะขยี้ใหตายกระโดดใสถ้ําเต็มแรง ตัวเองเลยตาย 
 
  ผูหญิงคนที่ถามปญหาขอที่ 54 ถามเพิ่มเติมวา 
  (67) ถาม  คนที่ทําผิดทําไมดีคนอื่นก็เห็นโดยมากแลวก็เห็นวาผิด ทําไมดิฉันคิดจะแผเมตตา
ใหเขารูตัวแลวกลับใจทําดีใหมเสีย แตก็แผไมออกสักที มันเพราะเหตุใด 
  (67) ตอบ  มันเปนเพราะความยึดถืออันนั้นมันยังไมหมด คือถือวาคนๆนั้นทําความผิดไมดียิ่ง
คนอื่นก็เห็นวาเขาผิดดวยก็เปนหลักฐานมั่นเขาไปอีก ถึงเราจะไมโกรธเขาแตความยึดถือนั้นมันยังฝงแนนอยู
ภายในใจ มันจึงแผเมตตาไมออก ถาจะใหออกแลวมันตองทิ้งความยึดถือทั้งหมด มีแตความเอ็นดูสงสารเขา คิดวา
เขาทําผิดเพราะความหลงไมรูเทาถึงการณ คิดวาเขาเปนเด็กคนหนึ่งแตเปนเด็กขี้ดื้อ หรือถือวาเปนบุญกรรมของ
สัตวเขาสรางของเขามาอยางนั้น เขาจึงตองเปนอยางนั้น เมื่อบุญกรรมเขาทํามาแลว เขาจะตองไดรับผลกรรมนั้นๆ
ตอไป บุญกรรมใครทําอยางไรแลว ตนเองยอมไดรับผลกรรมนั้นๆ ใครจะมาเปลี่ยนแปลงใหเปนอยางอื่นยอม
ไมไดเด็ดขาด แลวเปนเครื่องเตือนไมใหเราทําความชั่วตอไป หรือบางทีจิตนั้นมันอาจจะสงบเกินไป แลวคิดจะแผ
เมตตามันก็เลยแผไมออกก็เปนได ตองพิจารณาใหดี จิตมันจะอยูในลักษณะใดลักษณะหนึ่งในสองลักษณะนี้ก็ได 
ถึงอยางไรอยาไดปรารภคนอื่น ใหปรารภเราดีกวา เพราะคนอื่นหมื่นคนแสนคนไมสามารถจะทําใหเราดีและช่ัว
ได มีแตเราคนเดียวนั้นแหละทําเอาเอง 
 
  พระนวกะที่ถามปญหาขอที่ 63 ถามวา 
  (68) ถาม   เมื่อพิจารณาลมหายใจเขาหายใจออกแลวจิตจะรวมลงเปนสมาธิแนวแนเต็มที่ จน
จิตไมไปรับอารมณอายตนะภายนอกทั้งหมด จิตจะอยูของมันเชนนั้นนานสักเทาไรก็ไมทราบ แลวจิตนั้นก็จะถอน
ออกจากสภาวะนั้น ตอจากนั้นก็จะรูตามอายตนะทั้งหลายที่มากระทบอายตนะภายใน แตเมื่อรูแลวมันรวมเขามา
อยูที่เดิมอีก (คือตัวกลาง)  มันอยางนี้อยูตลอดเวลา อยากจะถามวาจิตเชนนี้จะใชไดไหม 
  (68) ตอบ   ใชไดดีแลวทําไปเถอะ  ทําอยางนั้นแหละทําใหชํานาญ เมื่อทําใหชํานาญแลวหาก
จะรูดวยตนเองวาอะไรเปนอะไร คุณทํามาไมถึงปทานที่ทํามานานเปนสิบๆปก็ยังไมชํานาญ เรื่องเหลานี้ตองอาศัย
กาลเวลาเปนเครื่องพิสูจน มิใชไดแลวเปนแลวจะตื่นเตน ความตื่นเตนนั้นก็เปนกิเลสเหมือนกัน 
 
  มีผูหญิงคนหนึ่งไปหาผูเขียนที่วัดหินหมากเปง แลวไดฟงธรรมที่ผูเขียนไดเทศนใหฟง 
ตอจากนั้นเธอก็ไมไปหาอีกเปนเวลานานกวาสามปเศษ  เธอบอกวาที่ไมไดไปหาที่วัดเปนเวลานานนั้นมิใชเธอไม
มีผลงานในการกระทําสมาธิ ผลงานมีอยู แตผลงานธรรมดาๆนี่เอง จึงอยากจะเก็บไวถามในเมื่อมีโอกาสในเวลานี้
ก็ไดโอกาสแลว 
  (69) ถาม  เมื่อนั่งสมาธิจิตเขาสูภวังคสังขารดับหมด ยังแตผูรูอยางเดียว ช่ัวระยะหนึ่ง จะ
อนุโลมเขาขั้นอัปปนาสมาธิไดหรือไม เพราะเคยอานหนังสือของหลวงปูเขียน และฟงหลวงปูแสดงธรรมวา 
อนุโลมเขาอยูในขั้นอัปปนาสมาธิได 
  (69) ตอบ   อนุโลมเขาขั้นอัปปนาสมาธิได แตอัปปนาสมาธิเต็มที่แลวสังขารดับหมด จะมีแต
สติก็สติของอัปปนานั้นตางหาก คือหมายความวารูตัวอยูแตมิใชรูตัวอยางธรรมดา รูตัวอยางคนอื่นรูไมไดรูอยาง
พูดไมออกบอกไมถูก รูเฉพาะตัวเอง นั่นเรียกอัปปนาสมาธิ  ถาอัปปนาฌานยิ่งไปกวานั้นอีก เงียบดับหมดเลย



แมแตลมหายใจก็จะไมปรากฏ ทั้งสองอยางนี้ยอมเกิดแกผูปฏิบัติ จะหามไมใหเกิดไมได เวนแตผูนั้นจะติดหรือไม
เปนอีกเรื่องหน่ึง ถาผูมีปญญารูวาอันนี้เปนฌานเปนเครื่องอยูเฉยๆ ไมติดก็ดีไป อันนี้เปนสมาธิแลวก็ดําเนินตอไป
ไมใหเสื่อม ก็เจริญกาวหนาตอไป 
  (70) ถาม  ต้ังแตไดปฏิบัติอยูในระดับนั้นแลว ทําใหสมาธิดีขึ้นมาก ที่วาดี คือ จิตสงบได
รวดเร็ว เมื่อจิตสงบสวางแลวนั่งไดนาน แลวจะเพลิดเพลินไมสงสายไปไหน ไมรูสึกปวดเมื่อยใดๆทั้งสิ้น นั่งเปน
ช่ัวโมงสองชั่วโมงจะผานไปอยางรวดเร็ว ดวยเหตุนี้จึงเรียนถามหลวงปูวา อยูในขั้นองคฌานใชหรือไม  
  (70) ตอบ  อยูในขั้นของสมาธิ ถาอยูในขั้นขององคฌานแลวจะไมรูสึกอะไรเลย สมาธิขั้นนี้จะ
ยังไมเกิดปญญากอน เพราะไมชํานาญ หรือเพราะนิสัยเรามันเปนอยางนั้น ถึงไมมีปญญาก็ขอใหรักษาอันนั้นไว
เสียกอน การที่ฝกหัดจิตใหสงบไดเร็วและอยูไดนาน นับวาดีและหาไดยากที่สุด 
  (71) ถาม ถาอยูในลักษณะนี้เรื่อยไป ปญญาไมเกิดมีแตความสุขสบาย จะหาอุบายอยางไรจึง
จะเกิดปญญา 
  (71) ตอบ  จะวาปญญาไมเกิดอยางไร คุณมีอุบายปญญาแลวที่เขาถึงความสงบสุขนั้น คนไมมี
ปญญาไมเขาถึงความสงบสุขหรอก ความสงบสุขเปนสิ่งที่ทุกคนปรารถนา เขาถึงแลวจะเอาอยางไรอีก สําหรับ
ปญญาวิปสสนานั้นเอาไวเสียกอน มันมิใชจะเกิดแกคนทั่วไป จะเกิดมีแตพระอริยเจาในภูมินั้นๆ เมื่อจะเกิดก็เกิด
ในขณะจิตเดียวเทานั้น มิไดเกิดถึงสองครั้ง เมื่อเกิดแลวจะเห็นแจงในพระไตรลักษณตลอดทั่วไปหมด ไมวาของ
ภายในและของภายนอกเปนอยางเดียวกันหมด และเมื่อจะเกิดก็มิไดต้ังใจจะใหเกิด แตมันเกิดเองของมันตางหาก 
ไมเหมือนคนในสมัยนี้วิปสสนาเกิดบอยตามปริยัติ เกิดแลวก็เสื่อมเร็วเสียดวย เพราะอริยเจาเต็มกันไปหมดทั้ง
บานทั้งเมือง 
  (72) ถาม  บางครั้งในการปฏิบัติ ดิฉันเริ่มพิจารณาอสุภดูจิตของตนเอง พอสงบก็เพงดูจิตอยาง
เดียว ปญญาไมเกิดมีแตความรูวาจิตสงบและเฉยสบายอยางเดียว ผูไดฌาน 4 แลวจะพนจากอบายภูมิหรือไม ดิฉัน
ไดเคยเรียนหลวงปูๆเคยบอกวา ดิฉันไดอภิญญาแลว  อภิญญามีถึง 6 อยางดิฉันไดอยางไหนบางแตตนเองทราบวา 
หูทิพย ตาทิพย ไดแลว เวลาสมาธิถามีนิมิตมาพูดอะไรดิฉันไดยินแตไมสามารถที่จะสนทนาในนิมิตนั้นได เพราะ
ยังตั้งจิตไมถูก 
  (72) ตอบ   การพิจารณาตองพิจารณาจนมันเกิดอสุภซิ คือใหเห็นเปนอสุภจริงๆ จะเห็นเปน
บางสวนหรือเห็นทั้งหมดก็ได เห็นรางกายอันนี้เปอยเนาเหม็นโฉ  หรือเปนเปนตัวหนอนชอนกินอยูหรือสุนัขยื้อ
แยงกัดกิน จนเบื่อหนายสะอิดสะเอียนนาเกลียดเปนตน จึงเรียกวาอสุภ  จะเพงเอาแตจิตอยางเดียวก็ไดหรอก แต
ไมชํานาญ ที่วาปญญาไมเกิดนั้นเพราะยังไมถึงขึ้นปญญา  ปญญาที่รูวาจิตสงบนั้นก็อักโขแลว ผูไดฌาน 4 ถาเปน
โลกียฌานยังไมพนจากอบายภูมิ  ที่ทราบวาตนเองได หูทิพย ตาทิพย นั้นดีแลว แตอยาไปอยากพูดสนทนากับมัน
เลย ยังไมชํานาญเดี๋ยวเสื่อมหมด ขอใหรักษาอันนั้นไวก็พอแลว 
  (73) ถาม   ถาอยูในลักษณะความสงบอยางนี้เรื่อยไปปญญาไมเกิดมีแตความสุข จะมีอุบาย
อยางไรปญญาจึงจะเกิด 
  (73) ตอบ   คุณและคนทั้งโลกอยากไดแตปญญา ปญญาคืออะไรคุณรูไหม ปญญาคือ ความรู
วาจิตของตนที่คิดดี ที่คิดช่ัว คิดหยาบ คิดละเอียด ทุกอิริยาบถเปนปญญาแลว เมื่อรูแลวเขามารวมอยูที่เดิม นั่นจึง
เปนปญญาที่ถูกตอง มิใชปญญาเห็นสิ่งสารพัดแลวรวมเขามาอยูที่เดิมไมได  นั่นเรียกวาความเพลิดเพลิน 
  (74) ถาม  บางทานกลาววาผูที่ไดพระโสดาบันจึงจะพนจากอบายไดอยางเด็ดขาด ในชาติ
ปจจุบันได ดิฉันก็ปรารถนาพระโสดาบันเปนที่ต้ัง แตตัวตนเองก็ทราบวายังไมถึงพระโสดาบัน เพราะศีลไม



บริสุทธิ์ในบางครั้งบางโอกาส ยังอดเผลอไมได เชน มด ยุง ปลวก ขึ้นบาน และไตของตองไล แตก็รูอยูวาเมื่อไล
มันจะตองตาย แตขออื่นๆดิฉันไมกลัว เพราะตนถือสัจจะอยูแลว จึงอยากถามวาในลักษณะอยางนี้อนุโลมวา เปน
ผูมีอารมณอยูในพระโสดาบันไดหรือไม 
  (74) ตอบ  อาตมาไมใชนักพยากรณวาคนนั้นไดโสดาบัน สกทาคามี อนาคามี หรืออรหันต  
ทานพูดแตผูถึงพระไตรสรณาคมนมีองค 5 คือ  นับถือพระพุทธเจา นับถือพระธรรม นับถือพระสงฆ เปนสรณะ
ตลอดชีวิต นี้เปนสามแลว ไมถือมงคลตื่นขาว คือเช่ือกรรมเชื่อผลของกรรม เปนสี่ ไมทําบุญนอกจากพุทธศาสนา 
เปนหา  ถามีศีล 5 เปนนิจ เปนหก นับเนื่องในพระโสดาบันที่วา มด ปลวก และยุงมันกัดและขึ้นบานหรือตอม
อาหารเราไลเพื่อใหมันหนี แตไมมีเจตนาเพื่อจะฆามัน แตบังเอิญมันตาย ไมผิดจากศีลขอปาณาฯ 
  ที่วาผูไดโสดาบันแลวพนจากอบายนั้นไมแนเหมือนกัน ดูแตพระเจาพิมพิสารซี พระพุทธเจา
ไดพยากรณวาไดพระโสดาบันแลว เมื่อสวรรคตแลวไดไปเกิดเปนยักษ และไดมาทูลพระพุทธเจาอีก (แตยักษใน
ที่นี้อาจหมายถึงเทวดาก็ได) ผูที่ไดฌาน 4 ที่เปนโลกียะยังไมพนจากอบายแน ตัวอยางเชนพระเทวทัตเปนตน 
  (75) ถาม   วันหนึ่งดิฉันนั่งสมาธิไดเห็นแสงออกไปจากจิต ยาวเหมือนแสงไฟฉาย นั่นเปน
แสงอะไร 
  (75) ตอบ   นั่นเปนแสงเกิดจากสมาธิ เมื่อสมาธิเปนแลวจะเห็นแสงหลายอยางหลายเรื่อง แต
มิไดเห็นทุกคนนะ บางคนจิตจะรวมเปนสมาธิแนวแนสักเทาไร แตก็ไมมีแสงหรือมีนิมิตก็มี นี่เปนเพราะบุญ
วาสนาบารมีของแตละบุคคล นิมิตาวนานี้มิใชเปนของดีและไมดี บางคนไมเคยเห็นเมื่อเห็นแลวไปติดอยูเลยเสื่อม
เสียก็มี 
  (76) ถาม  แสงที่ออกจากจิตดิฉันประสบมาหลายครั้งหลายหนแลว คือเปนเสนตรงไป
เหมือนกับกานไมขีด เปนลําไปเหมือนไฟฉายยาวสุดลูกตา แสงจะออกจากจิตทีละนิด หายใจเขาก็ออกมานิดหนึ่ง 
หายใจออกก็ออกนิดหนึ่ง แลวยาวไปสุดลูกตา สมาธิจะตั้งอยูไดนาน คราวนี้แสงจะกระจายออกไปทั่วหมด 
  (76) ตอบ   แสงอะไรทั้งมดจะเปนแสงเล็กแสงใหญหรือจะมีอาการอยางไรก็ตาม เรียกวานิมิต
เกิดจากภาวนา พอจิตจะรวมเขาไปแลวจิตก็เกิดนิมิตขึ้น จิตก็หลงติดในนิมิตนั้นๆ ภาวนาก็เสื่อมจากภาวนานั้น 
นิมิตนั้นไมมีความหมายอะไรเลย นอกจากจะทําใหหลงนิมิตนั้น 
  (77) ถาม   ขณะที่ดิฉันนั่งภาวนาอยู จะมีดอกมัลลิการวงลงมารอบๆขางตนเอง ดิฉันคิดวาเปน
มลคลแกตนเอง ความคิดจะถูกหรือไม 
  (77) ตอบ   ความคิดนั้นก็ถูกเหมือนกัน เพราะเรานั่งสมาธิเปนแลวจึงไดเห็นดอกมัลลิกามา
ปรากฏ แตดอกมัลลิกาที่เห็นปรากฏในสมาธินั้นไมมีความหมายอะไร เปนแตเครื่องทําความปลื้มปติใหเกิดแกเรา
เทานั้นแหละ 
  (78) ถาม   เวลานั่งสมาธิดิฉันไดเห็นแสงออกจากพระเนตร พระพุทธรูปที่เปนมรดกตกทอด
มาแตบรรพบุรุษของดิฉันนั้นงามเหลือเกิน ถาจะเปรียบเพชรในมนุษยแลวก็ไมมีที่ไหนเหมือน ดิฉันคิดวาเทพใน
เบื้องบนทานมาสิง ความคิดที่ดิฉันคิดนี้จะถูกไหม 
  (78) ตอบ   อาตมาไดตอบมาแลววา นิมิตของผูภาวนาจะเปนยอมเปนตางๆ เกิดเปนแสงบาง 
เปนภาพบาง เปนเสียงบาง บางทีก็ปรากฏกลิ่นก็มี ผูไมปรากฏจะทําสักเทาไรจิตละเอียดจนกระทั่งลงถึงอัปปนา
แลวก็ไมปรากฏ คนเราปฏิบัติอยากเห็นอยางเขา เมื่อไมเห็นก็ทอถอยเสีย พระพุทธเจาทานสอนใหชําระจิตอยาง
เดียว เมื่อชําระจิตละเอียดแลว เรื่องเหลานั้นมันจะเกิดหรือไมเกิดชางมัน มันไมมาทําอะไรใหเราไดหรอก จิตยัง
ไมเปนสมาธิอยากเห็นอะไรตางๆนานา มันเลยไมเปนเสียซ้ําไป 



  (79) ถาม  ขอเรียนถามทานอาจารยอีกขอหนึ่งวา การพิจารณาเรื่องการเกิดเปนทุกขพิจารณา
มากๆเขา  จิตมันสลดอยางบอกไมถูกคะ เพราะเห็นเปนทุกขจริงๆ เมื่อพิจารณาความรักคือทุกข จิตมันสลดอีกจน
น้ําตาไหลนองหนาเลย เคยถามทานอาจารยแลวครั้งหนึ่งวา มันเปนสัญญาหรือเปนปญญา เมื่อมีลักษณะอยางนี้ 
จะเรียกวาดิฉันเห็นพระไตรลักษณแลวหรือยังคะ 
  (79) ตอบ   จะใหเห็นอยางไหนอีก เห็นจนเกิดสลดสังเวชเห็นจนน้ําตารวงแลวก็เห็นละซี่ นี่
แหละเรียกวาเห็นถูกตองตามทํานองคลองธรรมที่พระพุทธเจาทรงสอน เห็นอยางวามาในเบื้องตนเห็นรูป ฟงเสียง 
ดมกลิ่น สารพัดทุกอยางนั้น มันเปนเหตุใหติดใหหลงใหเพลิน ไมรูจักเบื่อหนาย เกิดความประมาท ไมอยาก
บําเพ็ญคุณงามความดีเพื่อใหพนจากทุกขทั้งปวง แตคนเราไมเช่ือพระพทุธเจาจึงอยูเปนทุกขอยางนี้แหละ 
 
  นอกจากนี้แลวก็ไมมีเรื่องอะไรที่จะเรียนใหหลวงปูทราบ เพียงแตผลของการปฏิบัติของดิฉัน
วา เดี๋ยวจิตเห็นจิต (แบบไมมีภาพแตจิตมันรูเรื่องนี้อธิบายยาก) วาใครจะทําอะไรที่ไหน บางครั้งดิฉันก็
ตีความหมายได บางครั้งก็ตีความหมายไมได ถาตีความหมายไมไดดิฉันก็ถามผูรู สมาธินี้ยิ่งปฏิบัติก็ยิ่งรูยิ่งเห็นสิ่ง
แปลกๆตางๆ สิ่งที่นึกไมถึงวาจะเปนไปได มันก็เปนไปจนไดอยางนาอัศจรรยทีเดียว 
 
  แมคาขายของเบ็ดเตล็ดคนหนึ่ง แตเวลานี้เธอหยุดขาย เขาวัดภาวนามาหลายปแลว เธอสงสัย
  (80) ถาม  เวลาจิตสงสายไปตามอารมณก็รูวามันสงสายแลวยึดดึงเอาจิตตัวนั้นใหมาอยูในใจ 
(คือตัวกลาง) แลวนิ่งเฉย ดิฉันทําดังนี้อยูเสมอแลวก็จะไดรับความสบายมาก อยางนี้จะถูกไหม 
  (80) ตอบ ถูกแลว จิตขี้ขโมยชอบโกงโกหกมาก ปลิ้นปลอนหลอกลวงอยูเสมอ ทําผิดแลวก็ไม
ยอมผิด ถึงจับไดคาหนังคาเขาก็ยังไมยักยอมรับผิด จึงจับเอาจิตตัวนั้นลากเขามานั่งในสภา เอาใจ (ผูเปนกลาง) ไม
มีอคติเอนเอียงไปขางไหน มานั่งบนบัลลังก พิพากษาความชี้ลงไปเด็ดขาดวา ผิดหรือถูก นี่พิพากษาคดีอาญาโทษ
ของจิตและพิจารณาดวยใจแลวก็เปนธรรมที่สุด ไมมีศาลไหนหรอกที่จะพิจารณาไดอยางนี้ เมื่อพิพากษาชี้ขาดลง
ไปแลว ก็ไมมีใครอุทธรณถวายฎีกา และไมมีใครเปนผูรับดวย ไมเหมือนศาลทั่วไป ซึ่งเขาสืบสวนทั้งโจทย
และจําเลยนับเปนสิบๆคน ดวยการเขียนบันทึกปากคําใหการ หรือบางคนบางทีคําใหการอาจพลิกตัวหนังสือไป
ตามเงินก็ได เพราะบางคนเห็นเงินเหนือกวากฏหมาย ดังเราจะเห็นไดอยูทั่วไปในเวลานี้ 
  พิพากษาคดีนั้นดวยกฏหมาย แกคนเปนผูทําสําเร็จแลว แตใจคนผูถูกลงโทษยังไมยอมเมื่อได
โอกาสเวลาใดสามารถกระทําโทษนั้นๆอีก ไมเหมือนโทษของจิต เมื่อทําผิดแลวใจตัดสินอยางไรยอมรับสารภาพ
ทุกอยาง อยางนอยที่สุดความชั่วนั้นยอมไมกระทําอีกตอไป 
 
  พระรูปหนึ่งมีพรรษามากพอสมควร เธอเกิดความปริวิตกในใจมานานแลว ถามใครก็ไมได
ความกระจาง ถามวา 
  (81) ถาม  ผมอยากขอถามทานอาจารย คําวา วิญญาณ สัญญา อภิญญา ปญญา มีลักษณะและ
เกิดในที่ตางกันอยางไร 
  (81) ตอบ  ปญหาของทานกินความกวางขวางเหลือเกิน เปนของเกินความสามารถที่ผมจะ
อธิบายใหเขาใจได ถาผูฟงไมเขาใจมูลฐานของ วิญญาณ สัญญา อภิญญา ปญญา เสียกอน ฟงแลวจะไมไดความ
เพราะของพรรคนี้เปนของไมมีตัวตน ยากที่จะหยิบยกเอามาอธิบายใหผูฟงเห็นได ถึงอยางไรเมื่อมาถามแลวเพื่อ



ไมใหเสียเวลา ผมก็จะอธิบายใหฟงตามความเขาใจของผม ตามที่พิจารณาเห็นพอสมควร ทานจะเชื่อหรือไมเช่ือก็
เปนสิทธิของทานเอง ขอถือเสียวาเปนธรรมสากัจฉาก็แลวกัน 
  กอนที่จะพูดกันเรื่องเหลานี้ ขอใหทําความเขาใจกันถึงเรื่องจิตกับเรื่องของใจเสียกอน เพราะ
ถาไมเขาใจถึงเรื่องจิตกับเรื่องของใจแลว พูดกันวันยังค่ําก็จะไมเขาใจสักที จิตหรือใจเปนของไมมีตัวตน จะพูดวา
ไมมี ก็ไมได ความคิดปรุงแตงจดจําอยางนั้นอยางนี้ก็มีอยู จะพูดวามี จะเอาสิ่งที่คิดนึกปรุงแตงนั้นมาแสดงใหเห็น
ก็แสดงไมได จะเห็นไดก็แตผลของความคิดนึกปรุงแตงเทานั้น ตัวผูคิดนึกปรุงแตงไมมีในที่นั้น วิทยาศาสตร
สมัยใหมเขาไมคิดถึงใจ เขาคิดเอาแตระบบประสาทของสมองเปนผูสั่งการ (หรืออะไรตออะไรเยอะแยะพวกเรา
ไมไดเรียนภาษาฝรั่งอยาพูดเลยดีกวา)  ในทางพุทธศาสนาของเราพระองคก็ตรัสเทศนาวา ประสาทมีอยูทั่วไปใน
สรรพางคกาย ไมใชมีแตเฉพาะสมองเทานั้น อวัยวะทุกสวนเชน ตา เปนตน ตาเห็นรูป ประสาทตารับรูแลวจึงว่ิง
เขารายงานประสาทสมองเปนตน แมแตอวัยวะเล็กๆนอยๆเชน เสนผม เปนตน ก็เชนเดียวกัน  ฉะนั้น จิต 
วิทยาศาสตรสมัยใหมเขาจึงถือวา จิตอยูที่สมอง  ชักตัวอยางเชน สมองพิการหรือเสื่อมคุณภาพแลวจะทํางานไม
สมบูรณ หรือปญญาเสื่อมลงเปนตน 
  พุทธศาสนาถือเอาจิตเปนใหญ สวนระบบประสาทสมองเปนแตที่ทํางานเทานั้น เมื่อที่ทํางาน
ชํารุดหรือเสื่อมเปนเพียงจิตทํางานไมสะดวกเทานั้น ถาจิตชํารุดหรือดับไมมีเสียแลว ระบบประสาทสมองถึงจะยัง
ดีอยูก็ใชการไมได 
  เมื่อเช่ือกันอยางนี้แลว คราวนี้จงมาพิจารณากันถึงเรื่องของจิตหรือใจ ที่จริงจิตหรือใจก็อัน
เดียวกัน พระพุทธองคตรัสวา จิตอันใดใจก็อันนั้น (เรื่องนี้จะไดอธิบายตอไปขางหนา ตอนนี้อธิบายถึงเรื่องที่เกิด
หรือที่ดับของจิตหรือใจเสียกอน)  สัมภาวะธาตุของมารดาบิดาประสมกันทีแรกนอยนิดเดียว หรือที่เรียกวา 
สเปอรมาโตซัว คลานเขาหาไข (วัตถุธาตุ) ปฐมวิญญาณ (นามธรรม) จึงเขามาเกาะยึดแลวธรรมชาติก็คอยตกแตง
ใหเจริญเติบโตมาโดยลําดับ แลวปฐมวิญญาณอันนั้นก็ยึดเอามาเปนของตัว จิตหรือใจไมไดอยู ณ ที่เดียวของ
รางกาย เมื่อไปยึดในที่ใดก็มีความรูสึกในที่นั้น นั่นแหละคือจิตหรือใจ จิตหรือใจนี้จะใชอะไรพิสูจนไมได มัน
เปนนามธรรม  แมแตกลองจุลทรรศนก็ไมสามารถจะเห็นได จะรูไดก็แตทานผูมีปญญาญาณ ใชกลองญาณทัสนะ
ของทานเอง แตคนอื่นไมมีกลองอยางทานก็รูดวยไมได 
  ความไมรูเหตุและผลของตัวเองและคนอื่น นั่นเรียกวา อวิชชา ความทะยานอยากเปนนั่นเปน
นี่ เรียกวา ตัณหา ความเขาไปยึดถือวาเปนของกูๆน้ันเรียกวา อุปาทาน การกระทําดวยกาย วาจา จิต ทั้งอดีต 
อนาคต และปจจุบัน นั้นเรียกวา กรรม  ทั้ง 4 อยางนี้เปนนามธรรม  เมื่อขันธหาภายนอกอันนี้ดับไปแลวยังเหลือ
แตขันธหาภายใน นามธรรม 4 อยางนี้ไมมีที่ยึดก็ละทิ้งไปยึดเอาขันธหาภายใน ที่เราเรียกวาตายนั่นเอง 
  พึงสังเกตเมื่อคนตายไปใหมๆ กายนี้ยังมีความอบอุนหรือยังมีลมหายใจไมหมด จะเปน
เพราะออกซิเยนชวยใหมีลมหายใจหรืออะไรก็ตาม คนโดยสวนมากเห็นวายังไมตาย ในทางพุทธศาสนาถือวาตาย
เพราะธรรม 4 ประการนั้นละไปเสียแลว กายนี้จึงตายทีหลัง บางทีก็ไมแนเหมือนกัน เมื่อธรรมทั้ง 4 นั้นยังมีความ
อาลัยขันธหาภายนอกอยู  และยังมีความอบอุนอยูสามารถกลับฟนคืนมาอีกก็ได (ที่เรียกวาตายแลวกลับฟนคืนมา) 
โบราณทานเห็นมามากแลว ทานจงึสั่งนักสั่งหนา คนเมื่อตายแลวกายยังอบอุนอยูโดยเฉพาะผูหญิงตายเพราะตก
เลือดมากๆอยาพึ่งเอาไปทิ้งงายๆ ลมมิไดเกิดแตเฉพาะปอดอยางเดียว ปอดเปนที่ระบายลมสวนหยาบ เมื่อปอดไม
ระบายลมก็เรียกวาหมดลมหายใจแลว แทจริงลมสวนลึกเขาไปยังมี คือความอบอุน ความอบอุนนี้เกิดจาก สวาบ 
หรือกระพองลม เมื่อสวาบหรือกระพองลมยังติงวูบวาบๆอยู ความอบอุนก็ยังมีอยู  ฉะนั้นคนตายแลวกลับฟนคืน
มายงัไดอยู ถาหมดความอบอุนเปนอันหมดหวัง 



  เรื่องเหลานี้ผมไดพูดมามากแลว และพูดตามบัญญัติเพื่อใหทานเขาใจวา ปฐมวิญญาณ
ประกอบดวยธรรมกี่อยาง และพรอมที่จะปฏิสนธิในกามภพไดทุกเมื่อ  ในเอโอกาสอํานวย แตทานผูรูทั้งหลาย 
เมื่อมารูแจงแทงทะลุซึ่งธรรมทั้ง 4 นี้คือ อวิชชา ตัณหา อุปทาน กรรม พรอมทั้งเหตุผล เมื่อขันธหาดับ ธรรมทั้ง 4 
นั้นก็ดับไปดวยพรอมผูรูและผูเห็นความดับนั้นดวย ไมไดมีสมมุติวาอะไรอีกตอไป 
  คราวนี้ผมยอนกลับมาพูดถึงปญหาที่ทานถามในเบื้องตนนั้นวา วิญญาณ สัญญา อภิญญา 
ปญญา  คําวา ปฐมสนธิวิญญาณ คือวิญญาณที่เริ่มแรกมาปฏิสนธิในครรภของมารดานั้น เมื่อมาปฏิสนธิแลว 
ธรรมทั้งหลายมีเวทนาเปนตนปรากฏขึ้นโดยลําดับ แตในปฏิจจสมุปบาททานเอาอวิชชาเปนตนเหตุกอน แทที่จริง
แลวธรรมทั้งหลายไมมีตนไมมีปลาย เปนลูกโซเนื่องกันไปอยูตลอดกาล เหมือนพันธุขาวที่มนุษยเรากินอยูทุก
วันนี้ ปลูกกินมาแตไหนแตไร ไมทราบวามนุษยคนเราไดมาแตไหนเมื่อไร เริ่มปลูกอุปมาเหมือนกับกรรมวัฏ เก็บ
เกี่ยวเหมือนกับกิเลสวัฏ รับประทานเหมือนกับวิบากวัฏ ถาธรรมทั้ง 4 นี้ยังมีอยูตราบใดก็พรอมที่จะไปเกิดในภพ
ที่มีขันธหาไดในโอกาสอันสมควร ทานจึงเรียกวา ปฐมวิญญาณ หรือปฏิสนธิวิญญาณ  เมื่อปฏิสนธิวิญญาณไดมา
ครองขันธหาสมบูรณแลว วิญญาณ ตัวนั้นก็ทําหนาที่เพียงแตรับรูเบื้องตน ในเมื่ออายตนะภายนอกมีรูปเปนตน มา
กระทบตา เพียงแตรูวากระทบเทานั้น แตหาไดรูวาอะไรเปนอะไรไม  ที่จะรูวาอะไรเปนอะไรนั้นเปนหนาที่ของ 
สัญญา สังขาร เวทนา และเจสิกธรรมทั้งปวงตางหาก 
  สัญญา คือความจําไดหมายรูอดีตนานๆอันเปนเหตุจะใหเกิดสังขาร เวทนา และปญญา เปนตน 
  อภิญญา ตองเกิดจากผูหัดทําสมาธิภาวนาเปนแลวจึงจะเกิด จึงเรียกวาอภิญญาแปลวา ความรู
อันพิเศษหรือความรูยิ่ง 
  ปญญา คือความรูทั่วไปไมวาทางโลกหรือทางธรรม ปญญานี้เกิดไดหลายทาง เกิดจากการได
ยินไดฟงมาจากผูอื่นหรือจากหนังสือเรียกวา สุตตมยปญญา  เกิดจากความคิดความอานหาเหตุผลในสิ่งที่ตนได
ประสบพบผานมาแลวในสิ่งนั้นๆเรียกวา จินตามยปญญา  เกิดจากจิตที่อบรมทําสมาธิภาวนาใหเปนแลว บังคับจิต
ของตนใหจํากัดอยูในอารมณอันเดียว เรียกวา ภาวนามยปญญา  และภาวนามยปญญานี้ยังแยกออกเปนโลกีย
ปญญาและโลกุตรปญญาอีกดวย 
  (82) ถาม  ทีแรกผมถามอาจารยถึงเรื่อง วิญญาณ สัญญา อภิญญา ปญญา  ทานอาจารยก็ได
อธิบายวา ปฏิสนธิวิญญาณเปนตนเหตุของการเกิดภาพนั้นๆแลวทานก็ไดอธิบายถึง สัญญา อภิญญา ปญญา เปน
อยางนั้นๆ ทําไมคนๆเดียวจึงตองมีหลายอยาง เชน วิญญาณ สัญญา อภิญญา เปนตน 
  (82) ตอบ   ถูกแลวคนเราดวยเหตุที่เห็นวาจิตมีหลายดวงนี้เอง  จึงยากที่จะเห็นธรรมคําสอน
ของจริงที่พระพุทธองคตรัสเทศนไว แทที่จริงแลวจิตมีอันเดียว ที่เรียกช่ือหลายอยางนั้นเปนเพราะอาการของจิต
มันมีหลายอยาง ทานจึงเรียกช่ือตางกันออกไปเปนอยางๆ ฉะนั้นผูมีปญญาสามารถจดจําคํานอนของพระพุทธเจา
เรื่องกาการของจิต มาบรรยายจนหาที่สุดมิได หรือผูอบรมจิตจนรวมลงเปนอันเดียวไดแลว อธิบายอาการของจิต
ไดไมมีที่สิ้นสุดเหมือนกัน อยางผมไดอธิบายเรื่องปลูกขาวใหฟงมาในเบื้องตน  เบื้องตนปลูกลงไปในดินจนตั้ง
ตนเปนกอ เปนรวง เปนเมล็ด เปนขาวสารแลว ตอจากนั้นผูฉลาดจะทําอะไรไดหมดทุกอยาง เปนตนวาจะทํา 
ขนมจีน ขนมฝรั่ง ขนมนางเล็ด ฝกบัว ขนมหมอแกง ขนมฝอยทองเปนตนไดทั้งนั้น  นี่วาถึงดานวัตถุเอาขาว
ขึ้นตน เพราะมีแปงเปนหลักของการทําขนม 
  สวนดานนามธรรมมีจิตคือวิญญาณเปนหลัก ประสมกับธรรมนั้นๆแลวจึงมีช่ือตางๆกัน ดัง
อธิบายมาแลว 



  ในปญหาที่ทานถามนั้นมีอยูสองขอที่ควรจะอธิบายใหเขาใจคืออภิญญา  กับภาวนามยปญญา  
เพราะทั้งสองขอนี้เกิดจากการทําสมาธิภาวนา แตผมอธิบายก็ไมละเอียดนักเพราะทั้งสองขอนี้มันเกิดไดทั้งโลกียะ
และโลกุตระ  ทานเองก็รูๆอยูแลววาผมมีความรูความสามารถขนาดไหน 
  พระรูปนั้นไดกลาววา สาธุ สาธุ  ผมยินดีพอใจในการที่จะไดฟงคําอธิบายของทาน โดยเฉพาะ
ความรูซึ่งเกิดจากการทําภาวนาสมาธินี้ นอยนักที่จะมีผูอธิบาย และนอยนักซึ่งจะมีผูฟง หรือฟงถาไมหัดสมาธิ
ภาวนาใหเปนไปแลวก็ไมเขาใจ  โดยมากเขาฟงกันแตดิรัจฉานวิชา  วันนี้นับวาเปนโชคดีของผมแลวที่ไดฟง
ความรูซึ่งเกิดจากการทําสมาธิภาวนา 
  ผูเขียนไดอธิบายตอไปวา อภิญญานั้น เมื่อจะเกิดก็ตองมีสมาธิภาวนา อยางนอยจิตรวมเขาเปน
ภวังคขณะหนึ่งเสียกอน คําวาขณะหนึ่งในที่นี้บางคนไมรูเสียดวยซ้ําวาจิตของเรารวมแลวเกิดความรูตางๆ เลย
เพลินหลงไปตามความรูนั้นๆ ความรูนั้นมีหลายอยางและรูในที่ตางๆกัน บางคนรูในอิริยาบถ ยืน เดิน นั่ง นอน ก็
มี 
  (83) ถาม   ยืน เดิน นั่ง นอน จิตก็ตองเปนสมาธิรวมไดดวยหรือ 
  (83) ตอบ  รวมไดดวยซี่  ถาไมรวมจะเกิดความรูไดอยางไร ดังผมไดอธิบายมาแลว  จิตตอง
รวมเปนภวังคเขาสูสภาพจิตเดิมเสียกอนจึงเกิดความรูได ถาจิตยังคลุกเคลาอยูดวยอารมณตางๆแลว อภิญญา 
ความรูพิเศษจะไมเกิด เหมือนกับน้ําใสสะอาดปราศจากขุนมัวยอมมองเห็นเมล็ดทรายไดในที่ลึก 9-10 เมตร  แต
ถาน้ําขุนมัวแลวแมแตน้ําตื้นคืบเดียวก็มองไมเห็น ฉะนั้น จิตเปนของเร็วแสนเร็วยากที่บุคคลผูไมไดอบรมจะตามรู
ได ถึงแมผูไดอบรมแลวก็ตาม ถึงจิตรวมเขาเปนภวังคแลวก็ยังตามรูไมไดก็มี  ทานอุปมาขณะของจิตไววาเหมือน
แมลงวันเกาะอยูบนหนาทั่ง บุคคลเอาฆอนมาตีแมลงวันบนทั่งนั้น  เสียงฆอนกระทบหนาทั่งกับเสียงแมลงวัน
แตกนั้นอะไรกอนหลังฉะนั้น 
  อนึ่งทานอธิบายถึงขณะจิตของคนธรรมดาไวถึง 7 ขณะ เชนตาเห็นรูปกวาที่จะเกิดกิเลสได
จะตองเขาภวังคถึงเจ็ดครั้ง ตาเห็นรูปออกไปรับเอามาพิจารณาแลวจึงรูวารูปนั้นเปนรูปอะไร พอใจหรือไมพอใจ 
แลวจึงเกิดกิเลสเครื่องเศราหมองของจิต มันยากนักที่จะตามรูขณะของจิต ที่อธิบายมานี้ผมก็อธิบายตามบัญญัติ
หรอก ผิดๆถูกๆผมไมใชนักปริยัติ จําเอาคําพูดทานมาพูดตางหาก ตัวผมเองก็ไมรูเหมือนกัน ถาผมรูวาขณะของจิต
ดังวามานั้นผมจะไมใหกิเลสเกิดขึ้นเลย จะดับแตขณะจิตเบื้องตนขณะในขณะหนึ่งก็สบายเลย ในตอนนี้ขอใหรูแต
วาจิตเขาสูภวังคไดในอิริยาบถทั้งสี่ (คือสมถะ)  แลวจึงเกิดอภิญญา 6 ได  ในที่นี้จะไดอธิบายแตเพียง เจโตปริย
ญาณ กับจุตูปปาตญาณ นั่นก็ผลของสมถะมิใชวิปสสนาดังคนเขาใจกันโดยมาก สวนนอกนั้นถาผูใดอยากจะรูจง
หาดูเอาตามหนังสือปริเฉทที่สองหลักสูตรนักธรรมโท 
  แตทั้งสองอยางนั้นก็ดีหรือทั้งหกอยางนั้นก็ดี ก็มิไดเกิดทั่วไปแกผูที่ทําสมาธิไดแลว จะเกิดขึ้น
ไดแตบางคนเทานั้น บางคนทําสมาธิไปแนวแนเต็มที่แลวก็ตาม อภิญญาไมเกิดเลยสักอยางเดียวก็มี บางคนอยางมี
มาแลวพอทําสมาธิเปนบางเล็กๆนอยๆหรอืไมรูวาตนเปนสมาธิเสียซ้ําไปก็เกิดอภิญญาก็มี 
  (84) ถาม  เออ ถาอยางนั้นผมก็ผิดหวังละซี่ ผมทําสมาธิก็เพื่อตองการอภิญญาถึงไมไดทั้งหมด
ก็ขอใหได เจโตปริยญาณก็เอง ผมทํามาตั้งหลายปแลวไมเคยผานเลยสักอยางเดียว ผมเลยหมดกําลังที่จะทําตอไป 
และเรื่องเหลานี้มันเปนเพราะอะไรมากีดกันไว 
  (84) ตอบ  ผมขอทีเถิดขออยางเพิ่งทอดทิ้งภาวนาที่อุตสาหลงทุนทํามาตั้งหลายป อยางนอยที่
ทํามาถึงขั้นนี้ก็เรียกวาทําความดีมาถึงขั้นสองแลว (คือสมาธิ)  ทานยอมทราบดีแกใจของตนเองมิใชหรือวา การละ
บาปคือความช่ัวทางกาย วาจา และใจ ของตนหมดไปมากนอยเทาไรแลว เดี๋ยวนี้ยังเหลือแตความไมพอใจของ



ทาน ที่อยากจะใหเกิดอภิญญาเทานั้น ความอยากเลยเปนเหตุอุปสรรคแกการทําสมาธิ สมาธิทานเคยทําไดอยูก็เลย
หายสูญไปเสียดวย ผมเสียดายแทนทานเหลือเกิน ถาทานนอมเขามาเพื่อใหเห็นใจของตน สมาธิของทานก็จะดีขึ้น
มากทีเดียว นี่ทานนอมไปเพื่อใหเกิดความรูในใจของคนอื่น จะคิดดีคิดช่ัวคิดหยาบคิดละเอียดเปนอกุศลหรือกุศล 
หรืออยากจะใหรูวาคนนั้นตายไปแลวไปเกิดในที่นั้นๆเปนตน นั่นเปนความรูที่สงออกไปรูภายนอก ผมขอโทษ 
เปนความตองการอยากดังอยากเดนอยากวิเศษวิโสกวาเพื่อน หรืออยากมีฤทธิ์ปาฏิหาริยจําแลงแปลงเพศไดตางๆ
ทําใหคนทั้งหลายกลัวเปนตน คิดอยางนั้นมันผิดทางไมถูกทางหรอกอยาไปคิดเลย ถึงจะคิดมันก็ไมเปน คิดผิดดําริ
ผิดมีแตความเสื่อมมาใหแกตนถายเดียว เมื่อทานมารูความคิดของทานทั้งหมดดังวามานั้นแลว จงหยุดยั้งและเพิก
ถอนเสีย แลวจงมีสติกําหนดเอาแตผูไปคิดนึกปรุงแตงนั้นไวอยางเดียว จิตของทานก็จะผองใสสะอาดเปนเอกัคตา
รมณ สมปรารถนาของทานทุกประการ 
  ดังพระพุทธองคตรัสเทศนาแกภิกษุทั้งหลายวา ภิกษุทั้งหลายศาสนาอันนี้มิใชปฏิบัติเพื่อยศ 
ลาภ สรรเสริญ และอะไรทั้งหมด แทจริงแลวพุทธศาสนาสอนใหปฏิบัติเพื่อละกิเลสบาปธรรมทั้งหลายดังนี้เปน
ตน จงดูตัวอยางพระบรมครูของเราเปนตัวอยาง 
  ที่ทานถามวาเรื่องเหลานี้มันเปนเพราะอะไรมากีดกันไวมันจึงไมเกิด เจโตปริยญาณและ
จุตูปปาตญาณ นั้น ทานไมควรจะถามผมในเรื่องนี้ เพราะมันเปนอจินไตย บุญกรรมนิสัยวาสนาบารมี ผมไม
สามารถจะพยากรณได เปนพุทธวิสัยตางหาก มีพระพุทธองคๆเดียวเทานั้นสามารถพยากรณเรื่องเหลานี้ได ผูใด
จะสามารถพยากรณไดดวยวิธีใดๆก็ตาม ผูนั้นเขาลักษณะอวดอุตริมนุษยธรรม ผมไมเช่ือ 
  อภิญญาที่วานี้เปนไดทั้งโลกียะและโลกุตระ  ที่วาเปนโลกียะนั้นบุคคลธรรมดานี่เองก็สามารถ
รูได  เชนหมูเพื่อนจะมาหาโดยที่มิไดบอกเลยวาจะมาหา แตหากรูวาระจิตของเขาลวงหนากอนแลววาจะมาหา 
แลวก็มาหาจริงๆหรือนั่งอยูดวยกันเขาตั้งใจจะพูดคําๆนั้นละ สักประเดี๋ยวเขาก็พูดออกมาคํานั้นเลย หรือคนคุยกัน
อยูดีๆน่ีเอง กลับเห็นเขาเปนคนตายเสียแลวดวยอาการตางๆ อยูมาไมกี่วันเขาผูนั้นก็ตายดวยอาการอยางนั้นจริงๆ 
แตไมทราบวาตายแลวเขาผูนั้นไปเกิดในที่ใด อยางนี้เปนตน  นี่เปนอภิญญาสวนหนึ่ง แตเปนโลกียะ คือมีอารมณ
ยังเจืออยูกับโลก มีความรักความชังมีความโกรธความเกลียด พอใจและไมพอใจอยู  ในเมื่อเกิดอภิญญาขึ้นนั้น 
บางทีก็จริงบางไมจริงบางตามวิสัยของโลกียะ 
  (85) ถาม   ที่ทานอาจารยพูดวา กอนที่จะเกิดอภิญญานั้น จิตตองเขาสูภวังคเสียกอน และ
อภิญญาก็ตองมีสองคือโลกียะและโลกุตระ ถาอยางนั้นภวังคก็ตองเปนสองคือโลกียะและโลกุตระดวยละซี่ 
  (85) ตอบ   ถูกแลว เมื่อจะพูดเรื่องอภิญญาจะตองพูดเรื่องฌาน ที่พูดถึงเรื่องจิตเขาสูภวังคนั้น
ผมพูดยอๆ ถาจะพูดใหหมดเรื่องแลวตองพูดถึงเรื่องฌาน ฌานตองมีที่ต้ัง 3 ฐาน 
  ฐานที่ 1 คือภวังคุบาท จิตรวมนิดๆหนอยๆ บางทีเจาตัวไมรูจิตรวมดวยซ้ําไป เวนแตผูมีปญญา
สามารถรูเรื่องจิตของตนไดละเอียดถี่ถวนจึงจะรูได ใหพึงสังเกตงายๆดังนี้ เมื่อคิดนึกในอารมณอันใดอยู จิตหยุด
นิ่งอยูพักหนึ่งแลวคิดนึกตอไปอีก นั่นเรียกวา ภวังคุบาทๆนี้ มีอาการของมันอยูในตัวสองอยางคือ วิตก วิจาร 
  ฐานที่ 2 ภวังคจรณะ จิตจะรวมเปนระยะๆแตไมไดรวมสนิทจนไมรูตัวเสียเลย บางคนก็ไมรูวา
จิตอยูที่ไหน รูแตอาการของมัน ซึ่งมีอยูสองอยางคือ ปติ สุข 
  ฐานที่ 3 ภวังคุปจเฉท  จิตจะรวมสนิทเลย บางคนอาจจะไมรูตัวเลยก็มี นั่งเงียบสนิทตั้งหลาย
ช่ัวโมง พอรูตัวขึ้นมาจะงงไปหมดเปนไกตาบอดไปเลย เห็นผูคนและสิ่งตางๆลืมสมมุติบัญญัติของเกาไปหมดจะ
พูดอะไรก็ไมถูก อยูสักพักใหญๆอาการเหลานี้จึงคอยจางลงๆแลวจะมาเปนปกติตามเดิม หรือหากจะรูตัวอยูบาง 
อาการเหลานั้นก็จะเหมือนกับเขาไปในโลกอีกโลกหนึ่งตางหาก หรืออยูในหองอันสวางไสวไปดวยแสงไฟ มีสุข



และเอกัคตาเปนที่ต้ัง อนึ่งพึงเขาใจวาภวังคทั้งสามนี้มีสติออนหรือไมมีสติเสียเลย ถึงจะเขาภวังคนั้นๆได ถามีสติ
สมบูรณจะเปนสมาธิไป  
  จิตเขาถึงภวังคทั้งสามอยางใดอยางหนึ่งแลว อภิญญาจึงจะเกิด แลวก็มิไดเกิดแกผูถึงภวังค
ทั่วไปอยางคนทั่วไปเขาใจกันนั้น หากทานจะถามผมวา นั่นมันเปนเพราะเหตุไร ผมก็ขอตอบวาไมทราบ อยางที่
ผมตอบทานแลว จะตอบไดก็เพียงแตเดาๆเอาอยางคนทั่วไปตอบ วาเพราะบุญวาสนาบารมีของทานผูนั้นเคยได
อบรมมากอน คําวาแตกอนเมื่อไรกี่ภพกี่ชาติมาแลวก็ไมทราบ และทานนั้นไดเคยทํามาอยางไรก็ไมรู 
  สวนโลกุตรอภิญญานั้น ทานก็ใชโลกียฌานนี่เอง เพราะทานไมไดแบงแยกองคฌานไว ฌาน
โลกียะและฌานโลกุตระก็มีองคหาหรือหกเหมือนกัน เปนแตทานผูเขาถึงโลกุตระแลวทานไมติดในองคฌาน
นั้นๆ ทานเขาออกไดเปนเครื่องอยูของทานตางหาก เมื่อทานจะใชอภิญญาทานตองเขาจตุตถฌานคือจิตตองถึง
เอกัคตากับอุเบกขา ใหชํานาญคลองแคลวไมหลงติดในองคฌานอยางปุถุชนเสียกอน แลวจึงคอยถอนจิตออกมา
อยูในขั้นอุปจาร จึงวิตกถึงเรื่องที่จะรูนั่นนิดหนึ่งแลว เขาอัปปนาฌานอีกเหมือนเดิม เรื่องนั้นถาจะรูก็รูขึ้นมาเอง
โดยปราศจากการปรุงแตงและสัญญาอารมณใดๆทั้งหมด ถาไมรูทานก็อยูสบายตามอัตภาพของทาน ความรูของ
ทานจึงแนนอน ไมเหมือนปุถุชนคนธรรมดา เมื่ออยากรูแตไมรูก็กระสับกระสาย เมื่อรูตามตองการก็ดีใจ เขาใจวา
ตนเองดีแลว  
  ผูเขียนถามวา ทานเลาเปนอยางไรทําไดไหม ภวังคทั้งสามที่ผมอธิบายมานั้น หรืออัปปนาฌาน
อันเปนบทบาทของอภิญญาทั้งหก 
  พระรูปนั้นตอบวา โอยผมทําไมได แคภวังคทั้งสามก็ไมรูวาอะไรเปนอะไรแลว ผมเพียร
พยายามเพียงแคทําจิตใหรวมเทานั้นก็แยอยูแลว ทําจิตใหรวมไดไมถึงช่ัวโมงเดี๋ยวมันก็ไปอื่นแลว แหมทําจิตให
ตรงนี้มันยากจริงๆ ยากยิ่งกวาสรางจรวดไปเหยียบพระจันทร เขาสรางจรวดไดขนาดนั้นแลว เขาก็ยังกลับมายุงกับ
โลกนี้อยูอีก 
  (86) ถาม  ทานอาจารย ผมขอโทษขอถามสักนิดเถอะ ทานบอกวาเมื่ออภิญญาจะเกิดจิตตอง
เขาสูภวังคทั้งสาม ภวังคใดภวังคหนึ่งเสียกอนจึงจะเกิด เมื่อพูดถึงโลกุตรอภิญญา ทานบอกวาอัปปนาฌานเปน
บทบาทของอภิญญา ทีแรกทานพูดถึง ภวังคุปจเฉท  มาคราวนี้ทานพูดถึงอัปปนาฌานดังนี้ ภวังค กับ ฌาน หรือ
สมาธิ และสมาบัตินั้นมันตางกันอยางไร 
  (86) ตอบ เอาแลวทานนี้ไปใหญแลว ผมบอกแลวแตเบื้องตนวาผมไมใชนักปริยัติ ผมตองการ
ตัดสัญญาอารมณทั้งปวงหมด ใหมันยังเหลือแตจิตกับสติเทานั้น ผลที่สุดจิตก็มารวมลงเปนใจ สติกับใจมารวมกัน
เขาเปนหนึ่งจึงหมดเรื่อง  โลกนี้ทั้งหมดมีจิตอันเดียวเปนใหญ ถาไมมีจิตเสียอยางเดียวโลกน้ีก็ไมมีความหมาย 
พุทธศาสนานี้ก็เหมือนกัน มีจิตนี้อันเดียวเปนแกน พระพุทธศาสนาจึงตั้งอยูได ถึงแมพระสิทธัตถะราชกุมารที่จะ
ไดตรัสรูเปนพระพุทธเจา ก็ตองมีจิตอันนี้เสียกอนจึงจะตรัสรูได ถาหาจิตไมไดเสียแลวพระพุทธเจาก็ไมมี  ฉะนั้น
ผมจึงอยากจะหาแกนคือจิตใหพบเสียกอน เรื่องที่ทานถามในเบื้องตนนั้นจึงคอยพูดกันทีหลัง ถึงพูดกันเวลานี้ก็ไม
เขาใจกันอยูดีๆนี่เอง เมื่อพูดแลวตองทําตามดวยจึงจะเขาใจ 
  ในพุทธศาสนาทานสอนใหอบรมจิต  ที่พวกเราเรียกวาอบรมกัมมัฏฐานคือใหต้ังสติกําหนดจิต 
ความจริงแลวก็คือต้ังจิตกําหนดจิตนั่นเอง จิตเปนของมีอยูแลวแตเราไมไดต้ังใหมันอยูคงที่ มันจึงเลอะเทอะ
เหลวไหลไมทราบวามันอยูหรอืไปไหนแลว มันคิดดีและคิดช่ัวเปนบาปหรือเปนบุญ ทานจึงสอนใหมันต้ังอยูคงที่ 
จิตเปนของไมมีตัวไมมีตน จะผูกมัดดวยเชือกก็ไมได ตองผูกมัดดวยคําบริกรรมวา พุทโธๆๆ คําวาพุทโธๆๆ ที่มี
ความรูสึกอยูกับ พุทโธ นั่นแหละ คือ จิต  เมื่อจับเอาความรูสึกนั้นแลวสิ่งทั้งปวงหมดนั้นก็จะหายไปสิ้น เรา



ภาวนาก็ตองการละความกังวลเกี่ยวของดวยสิ่งที่ไมดีไมงามทั้งหมดมิใชหรือ เมื่อเราจับไดความรูสึกที่มีอยูกับพุท
โธ ก็เรียกวาเราจับจิตไดแลว และขอใหจับมันไวใหมั่น จึงจะไมเปนทุกขเดือดรอนในเมื่ออารมณที่ไมดีมากระทบ 
นี่เราหาจิตหรือจับจิตแลวนะ 
  จิตนี้แหละเปนผูคิดผูนึกผูปรุงแตงสัญญาอารมณตางๆ ถาไมมีจิตโลกอันนี้ก็จะไมสวยงดงาม
อยางนี้ ที่เราเกิดมาเห็นโลกอันนี้ตระการงามตา ก็เพราะจิตอันนั้นมันเกิดมากอนมันสรางไวใหเราดู เมื่อเราเกิดมา
ดูมันเพลินจนไมมีขอบเขต จึงเปนเหตุใหเกิดทุกขวุนวายไปตางๆนานา พระพุทธศาสนาจึงสอนใหเราสํารวมจิต 
คือระวังจิต เมื่อจิตมันจะคิดนึกอะไรไมวาดีหรือช่ัวก็ใหรูตัวอยูเสมอ ใหรูเทาทันมัน มิใชรูตามจิต รูตามจิตไมมีวัน
จะตามทัน เมื่อรูเทาทันมันแลวมันก็จะอยูนิ่งเฉย ไมคิดนึกไมปรุงไมแตง ไมเปนอดีต ไมเปนอนาคต อยูเปนกลาง
เฉยๆ ไมเปนบุญเปนบาป จิตก็จะรวมเขามาเปนใจ มีแตความวางเฉยกับสติรูตัวอยู จิตกับใจมีลักษณะอาการ
ตางกันอยางนี้ แทจริงจิตกับใจก็อันเดียวกันนั่นแหละ จิตอันใดใจก็อันนั้น ใจอันใดจิตก็อันนั้น แตที่ทานเรียกเปน
สองเพราะมีอาการอยางอธิบายมานี้ บุคคลใดอบรมจิตไมใหเขาถึงใจ บุคคลนั้นก็จะมีแตความวุนวายเดือดรอนหา
ความสงบสุขไมได ถาบุคคลใดอบรมจิตจนเขาถึงใจ รูจักจิตเปนอาการอยางนี้ ใจเปนอาการอยางนี้ เมื่อตองการใช
จิตก็ใชได หรือตองการใชใจก็ใชได บุคคลนั้นไดช่ือวา มีจิตใชจิตไดมีใจใชใจได มิใชมีจิตใหจิตใชเราตลอดเวลา 
ช่ือวาเปนทาสของจิตตลอดภพตลอดชาติ 
  คราวนี้เมื่อรูจักจิตกับใจวามีลักษณะอาการตางกันอยางแลว ผมจะตอบปญหาที่วาภวังค อัปป
นาฌาน หรือสมาธิ สมาบัติ มันตางกันอยางไร  มันก็นาถามหรอก เพราะวาโดยสวนมากทานคณาจารยทั้งหลาย
มันอธิบายแตเพียงช่ือ ไมไดอธิบายตัวจริงของมันวามีลักษณะอาการอยางไร แตผมก็จะอธิบายตามสมมุติบัญญัติ 
ถาไมอธิบายตามสมมุติบัญญัติแลว ก็ไมทราบวาจะเอาอะไรมาอธิบาย 
  ฌาน  มีภวังคเปนเครื่องวัด ถาไมถึงภวังคก็ไมถึงฌาน ดังผมอธิบายภวังคสามมาแลว แตมัน
หยาบละเอียดตางกัน ยิ่งอรูปฌานยิ่งละเอียดมาก ลักษณะจิตเขาถึงฌานมีอาการเหมือนกับเราตกหลุมหรือตกเหว 
หรือบางทีก็จะตกใจสะดุง นั่นจิตถอนแลว ถึงจะเปนอยางไรก็ชาง เพงจิตนั้นใหละเอียดเขาไป ไมเกี่ยวของถึงเรื่อง
ปญญาความรูอะไรทั้งสิ้น ถาไปรูวาฌานมีองคเทานั้นเทานี้แลวจะไมเปนฌานเลย ฌานตองเพงเอาจิตอยางเดียว
หรือเพงนิมิตอันใดอันหนึ่ง แลวไมมีอดีต อนาคต ลงเฉพาะปจจุบันเปนสมุฏฐาน อภิญญาจะเกิดตอนนี้ เมื่อจะเกิด
มีลักษณะคลายกับฝน เพราะจิตตอนนั้นอยูในภวังค ถาผูชํานาญ เขาจิตแลวมีลักษณะตื่นอยูดีๆน่ีแหละ แตมี
ลักษณะตางกันกับคนตื่นธรรมดา จิตเขาสูภวังคกับคนธรรมดาแปลกตางกันมาก เรื่องเหลานี้อธิบายยากถาผูที่เปน
แลวจะเขาใจดวยตนเอง  
  อัปปนา มีสองอยาง อัปปนาฌาน กับอัปปนาสมาธิ  อัปปนาฌานก็ภวังคุปจเฉทดังที่อธิบาย
มาแลวนั่นเอง อัปปนาสมาธิ จะตองมีสติสมบูรณแลวเพงพิจารณาธรรมอันใดอันหนึ่งอยูโดยเฉพาะ เชน พิจารณา
ธาตุสี่ ขันธหา อายตนะหก เปนตน เมื่อพิจารณาโดยเฉพาะแลวจิตจะคอยละเอียดลงๆ เมื่อจิตละเอียดแลวปญญาก็
ละเอียดตามไปดวย เมื่อต้ังสติกําหนดเชนขันธหานี้แหละเปนตน มีสติต้ังมั่นกําหนดตามปริยัติวา ขันธนั้นๆเปน
อยางนั้นๆ เมื่อจิตเห็นชัดดวยใจของตนเองแลว จิตก็จะหยุดเปนพักๆแลวสงไปตามสัญญาอีกตามเดิม เรียกวา 
ขณิกสมาธิ  เมื่อพิจารณาอยูอยางนั้นแตจิตละเอียดเขาๆจนเห็นขันธเปนของนาเกลียดหรือนาเบื่อหนายนากลัว จิต
อันนั้นก็จะเพลินอยูกับการพิจารณา ชัดประจักษแจงดวยใจของตนเอง ไมสงออกไปพิจารณาเรื่องอื่น เรียกวา 
อุปจารสมาธิ  สมาธินี้มีจิตแนวแนเปนเอกัคตารมณเปนเครื่องช้ีวัด  อุปจารสมาธินี้มีสองอยางที่อธิบายมานี้เรียกวา 
อุปจารสมาธิกอนจะเขาถึงอัปปนาสมาธิ อุปจารเมื่อถอนออกมาจากอัปปนาสมาธินั้นอีกอยางหนึ่ง จะไดอธิบาย
ขางหนา 



  อุปจารสมาธิอิ่มอยูดวยการพิจารณาธรรมนั้น แลวจะอิ่มพอใจในการพิจารณาธรรมนั้น ดวย
เห็นวาขันธหาที่เราพิจารณาอยูนี้ก็สักแตวาขันธหา เราจะพิจารณาเห็นมันเปนอยางไร มันก็คงอยูอยางเดิม  เมื่อมัน
ยังไมถึงโอกาสมันก็อยูอยางเดิม เมื่อมันถึงโอกาสเวลาแลวมันตองเปนไปตามกาลเวลาของมัน แลวจิตนั้นจะหยุด
นิ่งมีสติรูตัวอยูวา เรานิ่งเราไมพิจารณาอีกแลว สงบอยูอยางเดียว เรียกวา อัปปนาสมาธิๆน้ีจะเกิดปญญาอะไร
ไมไดเลย เปนแตพักผอนเอากําลังเทานั้น เหมือนคนทํางานเหน็ดเหนื่อยแลวพักผอนเอากําลังเทานั้น ไดกําลังแลว
ออกทํางานอีกตอไป 
  คนเรายังมีชีวิตอยู มีอายตนะภายในสมบูรณอยู ตองมีการกระทบกระทั่งภายนอกเปนธรรมดา 
แตทานผูออกจากอัปปนาสมาธิไปอยูขั้นอุปจารสมาธิแลว จะพิจารณาสิ่งที่มากระทบอายตนะทั้งหลายเปนธรรม
ไปหมด เชนเห็นรูป รูปเปนธาตุสี่ที่สมมุติวารูปนั้นเปนอยางนี้สวยไมสวย จิตเปนผูสมมุติปรุงแตงเอาเอง แทจริง
เรื่องสมมุติใครจะสมมุติหรือไมสมมุติมันก็อยูอยางเดิม รูปจะทรงอยูช่ัวระยะหนึ่งแลวก็จะดับสบายไปตามสภาพ
ของมัน สวนเสียงก็เชนเดียวกันเปนตน จะหมดความอยากในความหิวกระหายในสิ่งนั้นๆถึงแมไมหมดทีเดียว 
เมื่อพิจารณาเห็นอยูอยางนั้น ปญญาแกกลาสมาธิแนนแฟนเขา ก็มีโอกาสที่จะใหหมดความลุมหลงในอายตนะทั้ง
หกไดในที่สุด 
  ไมเหมือนอุปจารสมาธิกอนเขาถึงอัปปนาสมาธิ เพราะอุปจารสมาธิกอนจะเขายังไมมีหลัก 
บางทีจิตเขาถึงอุปจารสมาธิเล็กๆนอยๆแลวก็ถอนออกไปเสีย พิจารณาอะไรก็ไมชัดไมเจน บางทีเตลิดเปดเปงไป
เลย ไมเขาถึงสมาธิซ้ํา 
  ที่ทานถามวา สมาธิ กับ สมาบัติ มันตางกันอยางไรนั้น  อันนี้ผมก็ตอบยากเหมือนกัน เพราะ
พวกเราฝกหัดตามครูบาอาจารยมาก็หัดแตสมาธิ ไมเคยหัดสมาบัติ มีแตทานนี่แหละชางถามเอาจริง ถาจะใหผม
ตอบก็จะเอาเอาตามเคยวา คงจะเหมือนกันละมั๊ง  ผิดถูกผมไมกลารับรอง จะตางกันก็แตอาการเขาเทานั้น สมาธิก็
แปลวาทําใจใหแนวแนเปนอันหนึ่ง สมาบัติ ก็แปลวาเขาถึงพรอม (เปนนักแปลเสียดวย)  ทําสมาธิจิตใจใหแนวแน
เปนอารมณอันเดียวก็พรอมที่จะเขาไดทุกเมื่อ  สรุปรวมความวา สมาธิเปนเรื่องกําลังหัดจิตใหแนวแนไดบางไมได
บาง   สมาบัติ เปนเรื่องการฝกหัดใหชํานาญอยากเขาเมื่อไรก็ได เปนธรรมดาเมื่อทานที่ฝกหัดจิตไดแลวตอง
ทดสอบ หรือเพื่อเปนเครื่องเลนหรือเครื่องที่อยูของทาน 
  เมื่อพูดถึงเรื่องนี้แลว ผมก็อยากพูดใหหมดเสียเลยวา สมาบัติ กับนิโรธสมาบัติไมใชอัน
เดียวกัน อยางคนทั่วไปโดยมากเขาใจกันนั้น สมาบัติ พระสาวกบางองคทานชํานาญ ทานอยากเขาเมื่อไร ณ ที่
ไหนทานก็เขาไดและไมมีกําหนดเสียดวย  นิโรธสมาบัตินั้น ทานตองไดฌานแปดแลว เขาโดยลําดับฌานถึงนิโรธ
สมาบัติและเมื่อจะเขาทานก็มิไดคิดวาเราจะเขาหรือกําลังเขาอยู ซึ่งนิโรธสมาบัตินั้น ถารูสึกอยูก็เขาไมได สัญญา 
เวทนา ดับหมด แลวลมหายใจจึงคอยดับทีหลัง 
  (ผมขออธิบายไวในที่นี้สักนิดหนึ่ง บางคนอาจสงสัยวา ลมหายใจดับแลวทําไมจึงไมตาย ที่ไม
ตายเพราะลมละเอียดยังมีอยู ดับแตลมหยาบๆที่หายใจออกมาทางจมูกเทานั้นแหละ สวนลมละเอียดยังมีอยู ดังผม
ไดอธิบายแลวในขางตน ความอบอุนยังมีอยูเพราะลมยังไมสิ้นหมด ความอบอุนเกิดจาก สวาบ หรือ กระพองลม
ยังติงอยู มิฉะนั้นก็เหมือนกับทารกเกิดในครรภของมารดายังไมตายฉะนั้น) 
  กอนที่ทานจะเขา ทานก็ไดอธิษฐานไววาจะอยูเทานั้นเทานี้วัน เมื่อถึงกําหนดทานก็ออกจาก
นิโรธสมาบัตินั้น กอนจะออกจิตสังขาร (คือวิตก) เกิดกอน  แลวสัญญา เวทนา จึงเกิดตามมา นิโรธสมาบัตินี้เขา
ไดทั้งพระเสขะและพระอเสขะบุคคลตั้งแตพระอนาคามีขึ้นไปจนถึงพระอรหันต และปุถุชนที่ชํานาญเขาฌานก็



เขาได เพราะองคฌานทั้งแปดไมไดแยกกัน เดินทางเดียวกัน จะตางกันก็แตพระอริยเจาทานเขานิโรธสมาบัติเพื่อ
ชมสมาบัติของทาน หรือเพื่อเปนเครื่องอยูของทาน สวนปุถุชนเขานิโรธสมาบัติเพื่อผลของนิโรธสมาบัติจริงๆ 
  สวนสมาบัตินั้น ทานฝกฝนอบรมสมาธิของทานใหชํ่าชองแลวทานตองการเขาสมาบัติในเวลา
ใด ณ ที่ไหน ก็ไดตามตองการ  ดังผมจะชักตัวอยางมาใหฟงสักเรื่องหนึ่ง  พระพากูลอรหันตที่มีสหายอยูคนหนึ่ง 
เขาไปเยี่ยมทานถึงวัด สหายถามพระวา “พระพากูลไปไหน” พระภิกษุตอบวา “โนน ทานอยูโนน”  เวลานั้นพระ
พากูลเขาสมาบัติอยูในที่แจงแหงหนึ่ง ไปถึงแลวเขาถามวา  
  สหายถาม “ทานๆ ทานทําอะไร” 
  ทานก็นิ่งเฉย เขากลับมานั่งคุยกับพระอยูสักพักใหญๆ ทานออกจากสมาบัติแลวมาหาเขา 
  สหายถามวา “ตะกี้นี้ทานทําอะไรอยู เราถามทานๆไมไดยินหรือ” 
  พระพากูลตอบ “เราไดยินอยู แตเรากําลังเสวยสิ่งที่เราควรเสวย”  
  เรื่องนิโรธสมาบัตินี้พูดยากเพราะมิใชวิสัยของพวกเรา นี่นํามาพูดสูกันฟงเฉยๆ ผูพูดกับทาน
ผูทําใหเปนไปจริงแลวความซาบซึ้งของนิโรธสมาบัติไกลกันเหมือนฟากับดินทีเดียว ในพุทธศาสนาของพระ
สัมมาสัมพุทธเจาของเราแลว บรรดาพระสาวกทั้งหลายเวนพระพุทธเจาองคเดียว ไมมีใครจะชํานาญคลองแคลว
เหมือนพระกังขาเรวตะ พระพุทธเจาไดตรัสชมวา ชํานาญเขานิโรธสมาบัติไดคลองทั้งโลกียะและโลกุตระ นี่เปน
เพราะบุญวาสนาบารมีพรอมทั้งความปรารถนา ที่ทานตั้งใจไวในเอตทัคคะในดานนี้จึงสําเร็จตามความประสงค 
  นิโรธสมาบัติกับนิโรธในอริยสัจสี่ตางกัน นิโรธสมาบัติมีอธิบายดังกลาวแลว คือเขาฌานโดย
ลําดับจนถึงนิโรธสมาบัติ สวนนิโรธในอริยสัจสี่นั้นไมตองเขาฌาน ใชปญญาสัมมาทิฏฐิ เมื่อเห็นขันธหานี้เปน
ทุกขแลว ใชสติพิจารณาเหตุแหงทุกขจนเห็นแจงชัดดวยปญญาอันเกิดจากสมาธิวา อวิชชา ตัณหา อุปาทาน เปน
ตนเหตุใหเกิดทุกข ทุกขอันนั้นก็หายไป นี่เรียกวานิโรธในอริยสัจสี่ หรืออะไรก็ตามที่เปนเหตุใหเกิดทุกขแลว 
ตองใชสติตัวนี้แหละเขาไปเพงพิจารณาจนใหเกิดปญญาสัมมาทิฏฐิแลว ทุกขอันนั้นก็จะหายไปหมด 
  ผูเขียนกลาววา ผมขอโทษ ผมพูดมากไปหนอยวันนี้ อะไรผิดพลาดไปหนอยจงถือวาเปน
กันเองก็แลวกัน โอโฮ ดูนาฬิกาโนนแนะบายหาโมงกวาแลว ไดเวลาสรงน้ําสรงทาทําความเพียรเดินจงกรมภาวนา
กันแลวนี่ พระเณรมารอทํากิจวัตรกันอยูโนนแนะ ผมเชา เย็น ไมไดเดินจงกรมภาวนายังไงรูสึกมันไมคอยสบาย 
เอาเถอะเลิกกันเถอะ ทานมายังไงจะกลับยังไง ถึงวัดจะไมค่ําหรือ 
  พระรูปนั้นตอบวา ไมเปนไร ผมมากับเด็กสองคน ขากลับขึ้นรถประจําทางไปเดี๋ยวเดียว 20 
นาทีก็ถึงวัด รถถมไป ผมฟงทานอาจารยพูดวันนี้แลว เขาถึงจิตถึงใจผมจริงๆทําใหจิตผมปลอดโปรงโลงไปหมด 
ปรากฏเหมือนกายไมมีเลย มีแตจิตจดจออยูกับธรรมเทศนาของทานเทานั้น บางครั้งก็เกิดปติขนลุกซูซา ดูดูขนลุก
ชูชันไปทั้งตัวอีกแลว 
  ผูเขียนกลาววา ไมเปนไรโอกาสหลังหากมีขอสงสัยอะไรจงมาใหม แตทีหลังตองมาแตยังวัน
หนอย ราวบาย 2 โมงเศษพอดี เพราะเวลานั้นผมออกรับแขก ถาแขกไมมีเราก็จะไดสนทนาธรรมกันสนุกเลย ได
เวลาแลวนิมนตเถอะ ผมอยูวัดไมคอยมีคนคุยดวย คุยกันก็ไมถึงจิตถึงใจ 
  พระรูปนั้นตอบวา ผมมาวันนี้นับวาเปนโชคดีเหลือหลาย ผมขอลาครับ 
  ผูเขียน  นิมนต 
 
 
 


