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 เดิมเปนชาวมหาสารคาม แลวไดเที่ยวไปแสวงหาอาชีพหลายจังหวัด มีความรูพออานออก
เขียนได ไดพบพระกรรมฐาน ไดสนทนากับทานแลวเกิดศรทัธา จึงไดยอมสละเพศฆราวาสออก
บวชในสํานักพระอุปชฌายพระเทพบัณฑิต รองเจาคณะภาค ๘ ณ วัคศรีเมือง จังหวัดหนองคาย เมื่อ
อายุ ๔๖ ป ไดจําพรรษากับพระอุปชฌาย ๑ พรรษา หลังจากนั้นไดขอลาพระอุปชฌายไปจําพรรษา
ในสํานักพระอาจารยเทสก วัดหินหมากเปง อําเภอศรีเชียงใหม ตลอดมา 
 การปฏิบัติภาวนาเปนไปโดยสม่ําเสมอ มีความของใจในธรรมปฏิบัติบางประการ จึงได
กราบเรียนถามทานพระอาจารยเทสก ดังคําถามตอไปนี้ 
 
 การปฏิบัติสมถวิปสสนา ขออยาไดหอบเอาตํารามาปฏิบัติเลย ขวางเก็บเขาตูไวเสียกอน จง
พากันมาฝกอบรมใจใหเขาถึงความสงบเอกัคคตารมณจริงๆ ดกูอน แลวจึงเอาตํารามาพูดกัน ถาทํา
ไดดังนั้นแลวนักปฏิบัติภาวนาทั้งหลายก็จะไมสิ้นเปลืองน้ําลายโดยใชเหตุ 
 
คําถาม ๑ เรือ่งของธรรมะเปนของมีอยูประจําในตัวของแตละบุคคล จะสูงจะต่ําหยาบหรือละเอียดก็
ดี ทําไมคนเราจึงมองไมเห็นธรรมนั้น เพราะเหตุใด 
  

คําตอบ ๑ เรื่องธรรมะเปนของเห็นไดยากเหมือนกัน ธรรมะมีประจําไมใชเฉพาะบุคคลเทานั้น 
แทจริงธรรมะเปนของมีอยูทั่วหมดในโลกอันนี้ ที่ทานเรียกวารูปธรรม นามธรรมนัน่เอง ที่คน
มองเห็นไดยากก็เพราะพื้นฐานภูมิของใจมันยังมืดอยูดวยกิเลส ซึ่งไมสามารถจะรับรองหรือรับเอา
ธรรมะนั้นมาไวคิดพิจารณาคนควา ไดแกใจยังไมสงบ ความสงบของใจเปนพื้นฐานที่ตั้งของ
ธรรมะ ธรรมะเปนความสงบ คือคนเราโดยมากหาธรรมะมีแตคิดสงสายออกไปภายนอกถึงรูก็ตาม



เถิด รูตามปริยัติที่บัญญัติไวในตําราหรือวาพิสูจนตามหลักฐานคือศัพทหรือคําบาลีนั้นยังไมใชตัว
ธรรมะที่แทจริง เปนแตรูตามตําราจะเอามาใชใหไดประโยชนอยางแทจริงยังไมไดกอน ตอเมื่อรู
ดวยปจจัตตังเฉพาะตนเทานั้นจึงจะนําเอามาใชไดประโยชนอยางเต็มท่ี ฉะนั้นจึงเปนของเห็นได
ยาก  

  
คําถาม  ๒  มีบางคนพูดวาถาหากธรรมะมีประจําตัวของเราอยูแลว จะออกไปประพฤติปฏิบัติ
ใหมันลําบากทําไม เขาพูดอยางนี้จริงไหมครับ 
  
คําตอบ ๒  มันก็ยังไมทันถูกแท ดังอธิบายมาแลว ธรรมะมอียูแตเรายังไมเห็นธรรมะ เห็นก็
เพียงตื้นๆ เผินๆ  ไปเห็นรูปนามดวยตาดวยความคิดนึก อันนี้เปนธรรมะที่เปนความจําตาม
ตํารับตําราหรือผูอ่ืนสอน  แตยังไมเห็นธรรมะที่เปนของจริงแทดวยตนเอง  เพราะฉะนั้น  เรา
จะตองมาฝกฝนใจของเราใหมีพื้นฐานไวสําหรับรับรองธรรม เนื่องจากฐานที่ตั้งของธรรมะดั่ง
อธิบายมาแลวยังไมทันมี เหตุนั้นธรรมะจึงไมมีที่ตั้ง ดังนั้นแมจะพิจารณาธรรมะอันนั้นจึงไมชัดเจน
และไมเห็นตามเปนจริงได เพราะวาธรรมะ  ถึงแมจะมีจริง  แตเราก็ยังไมสามารถที่จะพิจารณาให
เห็นตามเปนจริงได   เหตุนั้นจึงจําเปนตองออกไปอบรมฝกฝนใจของเราในที่สงัดหรือกับอาจารย
ผูรูตางๆ ใหมีที่ตั้ง เพื่อจะใหภูมิของธรรมะมาตั้งไวอยูที่นั้น 
  
คําถาม ๓  ทาน-ศีล-ภาวนา ทั้งสามขอนี้ ถาหากวาผูมาพิจารณาเห็นดวยปญญาแลวจะรวมเขา
เปนจุดอันเดียวไดหรือไมครับ 
  
คําตอบ ๓ ทาน-ศีล-ภาวนา ที่ทานบัญญัติไวตามลําดับ ทานพูดถึงเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนา
เปนคนละอันคนละอยางกันไว ถาหากผูภาวนาพูดถึงเรื่องใจ ไมไดพูดถึงเรื่องภายนอก พูดถึงเรื่อง
ใจทําใหสงบ จึงคอยคิดคนภาวนาดังอธิบายมาแลวถึงเรื่องธรรมทั้งหลาย ไมวาของหยาบหรือของ
ละเอียด เมื่อใจสงบแลวจะมองเห็น 
 ทานภายนอก ซึ่งเรียกวา วัตถุทานนัน้เปนสวนหนึ่ง คือความสละจาคะ ความมัจฉริยะความ
ตระหนี่เหนียวแนน สวนศีล คือการรักษา กาย วาจา ใจใหสงบ คือใหเวนเสียจากบาป สวนการ
ภาวนา คือการอบรมทําความสงบของใจ เห็นเหมือนกัน เห็นในทํานองนั้นก็ชัดเหมือนกัน แตมัน
ไมชัดเทาที่มันเห็นดวยใจของตนเอง 



 ที่ตนเห็นดวยใจของตนนั้น ทาน คือการเสียสละ เวลาเราภาวนาเราสละอารมณ มีเรื่องตางๆ 
ที่มาของที่ใจของเรา เรียกวาจาคะคือการสละทําทานนั่นเอง เขากับคําวา จาโคปฏินิสสัคโค ศีล ใน
เวลาที่เรานั่งภาวนา เราไมไดทําอะไร กาย วาจาของเราก็สงบเรียบรอยเปนศีลในที่นี่แลว จึงเรียกวา
ศีล การที่ทําเชนนั้นมันเกิดจากภาวนาเหมือนกัน ภาวนา สงบแลว จึงคอยเห็นชัดในที่เดียวคือเวลาที่
นั่งทําความสงบนั้น ทานเราก็ไดทานอยูแลว ศีลเราก็มีอยูแลว นี่แหละทาน ศีล ภาวนา เลยเปนอัน
เดียวกัน  นักภาวนาทั้งหลายจึงเห็นชัดลงอยางนี้ แตก็ไมไดลบหลูหรือดูถกู ทาน ศีล ภาวนา ที่วามา
ในเบื้องตนนั้น อันนั้นกเ็ปนสวนหนึ่งตางหาก อันนั้นทานบัญญัติไวเพื่อเปนสาธารณะทั่วไป ที่พูด
วารวมเปนอันเดียวอยู ณ ที่เดียวนั้น พูดเฉพาะเรื่องการภาวนาตางหาก 
  
คําถาม ๔  ตามหลักพระปริยัติแลว เมื่อพูดถึง ศีล สมาธิ ปญญา อยูขางหลัง แตนักปฏิบัติ
ทั้งหลายทานยกเอาตัวปญญาไวขางหนา อันนี้ถูกหรือไม 
  

คําตอบ ๔  อันนี้ก็ในทํานองอันเดียวกับทาน ศีล ภาวนา ทานยกเอาศีล สมาธิ ปญญา มาตั้งไว
เปนลําดับแลวก็เอาปญญาไวสุดทาย ยกเอาศีลไวเบื้องตน สมาธิเปนอันดับ ๒ ปญญาเปนอันดับ ๓ 
เพื่อวาบัญญัติเหลานี้เปนของสาธารณะทั่วไป พูดแตหยาบไปหาละเอียด คนจะไดรูงายเขา ถาหาก
นักปฏิบัติแลวมันตรงกันขามอีกเหมือนกัน 

 เมื่อเราปฏิบัติธรรมคืออบรมใจใหเขาถึงความสงบแลวนั้น จะเห็นไดวาผูจะรักษาศีลให
บริสุทธิ์หมดจดเรียบรอยหรือมั่นคงหนักแนนนั้น เพราะปญญาเกิดกอน  คือปญญาเห็นวาสิ่งนี้ดีสิ่ง 
นี้ถูก สิ่งนี้ดสีิ่งนี้ชั่ว สิ่งนี้ควรทําสิ่งนี้ไมควรทํา ปญญาเกิดขึ้นแลว จึงคอยงดเวนจากความชั่ว คือ
รักษาศีล นี่จึงวาปญญาเกิดขึ้นกอนศีล สมาธิก็เหมือนกัน ที่เราจะทําสมาธิใหสงบแนวแนเปน
เอกัคคตารมณ เอกัคคตาจิตได มันตองมีปญญาฉลาด มีแยบคายไหวพริบในตัว มีการชําระจิตตน
อยูรอบดาน หรือระวังสังวรในอินทรียทั้งหลายไมใหฟุงซาน สงไปภายนอก เห็นโทษเห็นภัยใน
อารมณนั้นๆ จึงจะสละอารมณทั้งหลายนั้น ๆ ทําใหเขาถึงความสงบได เมื่อเราพูดถึงเรื่องปญญาเกิด
กอนศีลกอนสมาธิแลว คราวนี้ตัวปญญาก็ไมตองพูดกันละตอนนี้ เปนอันวาหมดไป แตคราวนี้ถา
จะพูดอีกนัยหนึ่ง ปญญาในทีนี้ทานบัญญัติปญญาไวสุดทายนั้น ทานพูดถงึปญญาขั้นสูง ปญญาที่
พิจารณาวิปสสนาคือรูแจงเห็นสัจธรรมตามความเปนจริง ถาไมมีศีล ไมมีสมาธิ ปญญาก็ไมเกิด 
ปญญาที่จะเกิดวิปสสนาปญญาจะตองมีศีลสมบรูณ   สมาธิแนวแนจนกระทั่งถึงอัปปนาสมาธิ  เมือ่
ออกจากอัปปนาสมาธิแลว ปญญาวิปสสนาจึงจะเกิดขึ้น  เหตุนั้นทานจึงบัญญัติไวตอนทาย นัก



ปฏิบัติทั้งหลายผูที่มองเห็นวา ปญญาเกิดกอน ศลี สมาธิ บางคนอาจจะลบลางหรือลบหลูวาอันนั้น
ผิดก็ได เมื่อผูที่ไดพิจารณาเห็นถึงวิปสสนาปญญาตรงนี้แลว จะเห็นภมูิฐานชั้นเชิงที่ทานเทศนาไว
เปนของจริงทุกสิ่งทุกประการ เพราะธรรมะมันมีหลายขั้นหลายภูมิ  เหตุนั้นปญญาที่ทานบัญญัติ
ไว ทานหมายเอาปญญาขั้นสูงที่เรียกวา ปญญาวิปสสนา หรือปญญาที่รูแจงสัจธรรมตามความเปน
จริงจนกระทั่งสละหรือเบื่อหนาย ปลอยวางอุปาทานทั้งหลายได 
  
คําถาม ๕  มีบางคนมักพูดวา การกําหนดพิจารณากายานุสติเปนอารมณ เขาถือวาเปนสมถ
ภาวนา การกําหนดความเกิดความดับหรือยุบหนอพองหนออยางนี้เขาถือวาเปนวิปสสนาภาวนา  
ทั้ง  ๒  อยางนี้ อันใดถูกอนัใดผิดครับ 
  
คําตอบ ๕   เรื่องนี้พูดยาก ถาหากหอบเอาตําราและทิฏฐิของตนมาพูดกันแลวก็ยากที่จะเขาใจ
กันได เพราะสมถ-วิปสสนาเปนการปฏิบัติ และเมื่อปฏิบัติยังไมเขาถึงก็ยากที่จะพูดใหเขาใจกันได 
ผูที่พูดวาการกําหนดลมหายใจเขาออก โดยหมายเอาที่ทอง เมื่อสูดลมหายใจเขาหายใจออกมันยุบ
มันพองเปนอารมณวา “ยุบหนอ พองหนอ” พรอมกับกําหนดวา “เกิดดับ” ของรูปนามนั้นวาเปน
วิปสสนา สวนการกําหนดเอากายมาเปนอารมณเรียกวา “กายานุสสติ” วาเปน “สมถ” ผมเองก็ไม
เขาใจความหมายของผูพูดเหมือนกัน 
 สมถะ แปลวาความสงบ ใครจะทําความสงบโดยวิธีใด คําสอนของพระพุทธเจาก็มิได
ผูกขาดวา จงกําหนดภาวนากรรมฐานบทนั้น ๆ นะ จิตจึงจะสงบถากําหนดพิจารณากรรมฐานบท
อ่ืนแลวจิตไมสงบหรือไมใหสงบเลยเด็ดขาด ดังนี้ การเจริญภาวนากรรมฐานจะกําหนดพุทโธ ๆ ๆ 
หรืออรหัง ๆ ๆ ๆ หรือสมัมาอรหัง ๆ ๆ หรือมรณงั ๆ หรือกายคตานุสสติก็ทําไดทั้งนั้น ไมมีขีดขั้น 
ขอสําคัญวา การเจริญนั้นๆจิตจะรวมลงสูจุดเดียวไดหรือไม ถารวมลงไดก็เรียกวา สมถะ ดวยกัน
ทั้งนั้น ถารวมลงสูจุดเดียวเปนเอกัคคตารมณยังไมได ก็เปนแตบริกรรมภาวนา ผมไดเคยอธิบาย
มาแลววา เอกัคคตารมณ หมายเอาจิตปลอยวางอารมณภายนอกหมดแลว เขามาอยูเฉพาะอารมณอัน
เดียว เราหัดสมถะสูงสุดไดเพียงแคนี้ เมื่อจิตตอนนั้นมีพลังเต็มที่แลว มันจะเปนไปเองของมัน
ตางหากซึ่งเราจะแตงเอาไมได เชนมันจะวางเองแลวเขาไปอยูในที่สงบตามภูมินั้นๆของมันโดย
อัตโนมัติ ทั้งหมดนี้ลวนแตจัดอยูในสมถะทั้งนั้น 
 สวนวิปสสนา แปลวาความรูแจงไปสัจธรรมของจริงตามเปนจริงจนถอนอัตตานุทิฏฐิเสีย
ได ถาถอนยังไมไดก็ยังไมเรียกวา วิปสสนา มันเปน วิปสสนูกิเลส ไปเสีย 



 การปฏิบัติสมถ-วิปสสนาขออยาไดหอบเอาตํารามาปฏิบัติเลย ขวางเก็บเขาตูไวเสียกอน จง
พากันมาฝกอบรมใจใหเขาถึงความสงบ เอกัคคตารมณ จริงๆดูกอน แลวจึงคอยเอาตํารามาพูดกัน 
ถาทําไดดังนั้นแลว นักปฏิบัติภาวนาทั้งหลายก็จะไมสิ้นเปลืองน้ําลายโดยใชเหตุ 
  
คําถาม ๖  โดยมากผูปฏิบัติธรรมพอเริ่มลงมือก็ตองการอยากไดแตธรรมที่สูงๆเพราะเขาใจวาตนมี
ความรูเปนพื้นฐานพอจะไดธรรมนั้นๆอยูแลว หากไมรู และปฏิบัติธรรมอนัเปนเบื้องตน ทามกลาง
และที่สุดของธรรมนั้นๆ มันจะเปนไปไดไหมครับ 
  
คําตอบ ๖  คนเราสมัยนี้ใจรอน ปฏิบัติธรรมมกัจะอยากไดเร็ว ที่เขามุงธรรมสูงนั้นไมรูวาธรรม
อะไรก็ไมทราบ พอเริ่มปฏิบัติก็อยากจะไดเอาเสียเลยทั้งๆที่ธรรมที่เขาตองการที่เรียกธรรมสูงนั้น
คืออะไร เขาก็ไมทราบ โดยสวนมากเทาที่ผมสังเกตดู พอมาศึกษาธรรม ธรรมสูงๆก็คือตองการ
อยากจะไดฤทธิ์ปาฏิหาริยมหัศจําย ดูโนนเห็นนี่อะไรตางๆเยอะแยะ อันนี้คือธรรมชัน้สูงของคน
สมัยนี้ละ ธรรมที่จะเกิดขึ้นไมใชเพราะปรารถนาและไมปรารถนา เมื่อมีศรัทธาตั้งใจปฏิบัติให
ถูกตองตามหลักสติปฏฐานสี่โดยสมบูรณแลวธรรมไมวาหยาบหรือละเอียด สูงหรือตํ่า หากจะ
ปรากฏเห็นแจงขึ้นมาดวยตนเองดอก ไมตองไปปรารถนาหรือไมปรารถนา ความปรารถนานั้นซิจะ
กลายเปนอุปสรรคของความเกิดขึ้นแหงธรรมทั้งหลาย พรอมกนันั้นก็อยามักงายเห็นแกไดจนลืมคํา
สอนของพระพุทธเจาที่วา ศีลเมื่อเจริญดีแลวสนับสนุนสงเสริมใหเกิดปญญาเปนผลใหญ สมาธิเมื่อ
เจริญดีแลวสนับสนุนสงเสริมใหเกิดปญญาเปนผลใหญ ปญญานี้แหละเมื่อเจริญเต็มที่แลวจะทําให
วิมุติหลุดพนจากกิเลสทั้งหลายจนพนทุกขทั้งปวงเปนที่สุด ผูมักงายเมื่อไมไดรับรสชาดของศีล 
สมาธิ พอไดฟงวาปญญาเทานั้นเปนเครื่องทําใหวิมุติหลุดจากกิเลสทั้งปวงก็ชอบใจ นั่งตีวงลอม
สํารับที่เขาจัดมาใหสนุก เปบเอาๆ ธรรมมิใชอาหารหรือจานขาวที่มีผูยกมาให แตธรรมแทยอม
สัมผัสดวยใจ เมื่อทุกสิ่งทุกอยางไมไดสัมผัสดวยใจดวยตนเองแลว จะไดชื่อวาเปนปญญาความรู
รอบหรือรอบรูไดอยางไร แลวอะไรหมดอะไรยัง จะรูไดอยางไร 
  
คําถาม ๗  การภาวนาบริกรรมพุทโธๆเมื่อจิตอยูกับพุทโธแลวจะเรียกวาสมาธิหรือสมถะ สมาธิกับ
ฌานตางกัน อยางไร จิตรูกี่ครั้งจึงจะเขาถึงอัปปนาสมาธิ เมื่อจิตอยูกับสมาธิเต็มที่แลวจะยอน
ออกมาอยูระดับไหนจึงจะเกิดปญญา  เมื่อเกิดปญญาแลวเห็นชัดอยางไรจึงจะเปนวิปสสนา 
  



คําตอบ ๗  สมาธิกับสมถะอันเดียวกัน เวลาบริกรรมพุทโธๆๆจิตเขาไปจดจออยู ณ ที่ พุทโธแหง
เดียวนั่นแหละคือสมาธิ (จิตเปนเอกัคคตารมณ) ความสงบของจิตที่ไมไดสงสายออกไปท่ีอื่นนั่นแล
เรียกวา สมถะ สมาธิกับฌานโดยมากทานอธิบายเปนอันเดียวกัน แตในที่นี้ผมจะอธิบายทั้งตางกัน
และเหมือนกันก็กินเวลามาก ในหนงัสือประมวลแนวปฏิบัตธิรรมของผม ผมก็ไดเขียนอธิบายไว
พิศดารพอสมควรแลว  ถาหากไมชัดจะไปเปดดูในนั้นก็ได ฉะนั้นในที่นี้ผมจะอธิบายเพียงยนยอ
พอเปนแนวความคิดวา สมาธิมีสมาธิสามเปนเครื่องสังเกต ฌานมีภวงัคเปนเครื่องสังเกต แต
อารมณที่จะเอามาเพงพิจารณานั้น ใชอันเดียวกันก็ไดสุดแทแตจริตนิสสัยใครจะชอบอยางไร เมื่อ
ยกเอาอารมณอันใดขึ้นมาเพง เชนเพงกายใหเปนธาตุดินเปนตนโดยมิไดคนควาหาเหตุผลของธาตุ
ดินจนจิตรวมเขาเปนภวังคเรียกวา ฌาน แลวพึงเขาใจดวยวาอุคคหะ-ปฏิภาคเกิดจากภวังค ถาภวังค
ไมเกิดทั้งสองนั้นยอมไมมี (ภวังคมีลักษณะทําจิตใหวูบวาบรวมเขาไปอยู ณ ที่แหงหนึ่งของมัน
ตางหาก บางทีก็หายเงียบไปเลย) 
 สวนสมาธินั้นเมื่อยกกายนี้ขึ้นมาเพงพิจารณาแลว จะตองมีการวิพากษวิจารณวา กายนี้เปน
แตสักวาธาตุดิน สวนไหนเปนอะไร มีลักษณะอาการของมันเชนไร และธาตุดันนี้มันเปนมาอยางไร 
เกิดขึ้นไดอยางไร และตั้งอยูเพื่อประโยชนอันใด เปนตน เมื่อพิจารณาไปๆ จิตก็จะรวมอยูในจุด
เดียว (เอกัคคตารมณ) ไมมีความฟุงซานลังเลในเรื่องที่ตนพิจารณาอยูนั้น และจะเกิดความรูเห็นชัด
แจงในเหตุผลที่ตนพิจารณาอยูนั้น เมื่อเปนเชนนี้จิตก็จะไมเขาภวังคเหมือนฌานดังกลาวแลว แต
เมื่อจิตมีพลังเต็มที่เพราะพิจารณาอยางนั้นอยูจนละเอียดเต็มที่แลว จะเขาอัปปนาสมาธิได (อัปปนา
ฌานกับอัปปนาสมาธิ มีลักษณะแปลกตางกัน เมื่อจะอธิบายก็คงยืดยาว แลวกถ็าผูยังไมเคยเปน
เชนนั้นจะอธิบายใหฟงก็ยังเขาใจยากอยูนั้นเอง) 
 ที่วาจิตรูกี่ครั้งจึงจะเขาถึงอัปปนา ไมมีกําหนดอยางนั้น ถายังมีกําหนดหมายรูอยูอยางนั้น
แลว จิตจะไมเขาถึงอัปปนาเลย อัปปนาไมเกิดปญญา เปนแตที่พักของจิตในเมื่อจิตทํางานของมัน
เสร็จแลว (คนควาเห็นเหตุผลจนพอตัว) 
 สวนที่วาจะถอนจิตออกมาอยูในระดับไหนจึงจะเกิดปญญานัน้ มันถอนออกมาเองอยูใน
ระดับของอุปจารสมาธิ 
 ปญญากับวิปสสนา  มีลกัษณะตางกันและใชในที่เหมือนกันคือ ปญญา ใชในที่ทั่วไป ตั้งตน
แตฝกอบรมสมถะตลอดถึงธรรมวิจยะทั้งหลาย ถาเห็นชัดเห็นแจงจนเบื่อหนายถอนออกจากความ
ยึดความถือในอารมณนั้นแลว เขามารวมสงบนิ่งอยูเฉพาะตน เรียกวา วิปสสนา 
  



คําถาม ๘  บางคนพูดวาศาสนพิธี ตาง ๆ เชน คนตายเขานิมนตพระไปบังสกุลมาติกา เปนตน
นั้น เขาเห็นวาถือกันอยางงมงายไมมีเหตุไมมีผล อยางนี้จริงไหมครับ 
  
คําตอบ ๘  อันนี้มันเปนเรื่องของนักสมถะขั้นสมถะตองเปนอยางนั้นทุกคนสิ่งทั้งหลายทั้งปวง
ที่เขาทําไมตรงกันกับเรื่องของตนจะเห็นวาเปนเรื่องงมงายไปทั้งนั้น เปนสิ่งนาขบขันนาหัวเราะ ทํา
อยางบา ๆ บอ ๆ มันเปนเรื่องไมใชทางพนจากทุกข จิตขั้นนั้นเปนทุกคน ถาหากเขาถึงสมถะแลวยัง
ไมทันมีปญญารอบคอบรอบรู ถาใครพูดเชนนั้นพยากรณไดเด็ดขาดวา นั้นยังติดอยูในสมถะ เคยมี
พระองคหนึ่งบวชมาสิบกวาพรรษา เมื่อทําความเพียรจิตสงบแลวชอบใจเห็นศาสนพิธีตาง ๆ เปน
ของถืองมงายไปหมด ทหีลังกรรมฐานเสื่อม ไปติดแมมายคนหนึ่ง สึกออกไปอยูดวยกันราว ๕-๖
เดือน แตก็อยูไมไดกลับหนีเขามาบวชอีก คราวนีเ้ห็นการทําบุญสุนทานของชาวบานตาง ๆ ถือวา
เปนการบํารุงกิเลสของพระ ผลที่สุดอยูเปนพระไมไดอีก สึกออกไปคราวนี้ยิ่งเกกวาเกา เด็กเล็กก็ดู
ถูกเหยียดหยามเรื่องของผูติดสมถะมันเปนแบบนี้ละ 
 
ศาสนพิธีตางๆมันเปนเครื่องหมายของพุทธศาสนา ถาไมมีพิธีเหลานี้แลวก็ไมทราบจะเอาอะไรเปน
เครื่องวัดเพราะใจเปนของไมมีตัว พูดแลวก็ไมมีใครเห็นดวย ศาสนาตั้งมั่นอยูมาไดจนบัดนี้ก็เพราะ
พิธีตางๆนี้ทั้งนั้น บางคนสรางอุโบสถ-ศาลา-กุฏิ ถวายอุทิศใหแกผูตาย วัดจึงเปนวัดมาไดตราบเทา
ทุกวันนี้ ตนไมถายังเหลือแตแกนก็จะอยูไมไดนาน ตองมีเปลือกกระพี้หอหุมบํารุงแกนไวจึงไมตาย 
พุทธศาสนาก็ฉันนั้นเหมอืนกัน ตองอาศัยศาสนพิธีเหลานี้แหละชวยบํารุงหอหุมไวจึงยืนนานมา
จนปานนี้ 
 

ผูติดอยูในความสงบเห็นวาตนหมดกิเลสแลวไมตองคิดคนหาเหตุผลในสิ่งควรแลไมควร ก็เลย
ไมรูวาอะไรเปนอะไร เมื่อสมถะเสื่อมไปก็อยูไมได บางคนสึกออกไปแลวเขาวัดไมถูกก็มี 

  
คําถาม ๙ กิจจริยวัตรตางๆเชนอาจาริยวัตร อุปชฌายวัตรหรือเสนาสนะวัตร ภัตตักกวัตร เวจ
จักกุฎีวัตร เหลานี้เปนตน มีบางคนชอบพูดวาเปนกิจเล็กๆนอยๆทําก็ไดไมทําก็ได อันนี้จริงไหม
ครับ 



  
คําตอบ ๙ เรื่องกิจวัตรในพุทธศาสนาเปนสิ่งจําเปนที่ผูบวชจะตองทําเวนไมได ภาษาชาวโลก
เขาวา ผูที่มีวัฒนธรรมเจริญแลว มีสิง่ใดจะตองรูจักรักษาใชในสิ่งนั้น พระพุทธเจาทรงบัญญัติกิจ
เหลานั้นเรียกวา วัตร คือการกระทํารักษานั้นเอง ไมรูจักรักษาใชของที่มีอยู เรียกวายังเปนปาเถื่อน
อยู พระพุทธศาสนามีวัฒนธรรมสูงเจริญกวาทางโลกมากมานานแลว ฉะนั้นผูที่บวชเขามาแลวเมื่อ
ยังเห็นวาวัฒนธรรมอันเจริญนี้เปนของไมจําเปนแลว ผูนั้นก็สดุที่จะเปนปาเถื่อนไปเสียแลว ลองคิด
ดูวาเชนวัตรในโรงฉัน เมื่อตางคนมาฉันตางคนก็หลีกหนีไป โรงฉันนั้นมันจะเปนอยางไร อยางนี้
เปนตน พูดกันงายๆวาคนเราถาไมใชสัตวแลว เมื่อมีกินก็ตองมีถาย กินและถายก็จะตองใหเปนที่
เปนทางแลวก็จะตองชวยกันรักษาทําความสะอาด  เรียกวา วัตร  
 นอกจากเปนกิจวัตรเปนวัฒนธรรมอันดีงามแลว ยังเพื่อบริหารสุขภาพอนามัยอีกดวย ผูที่
ทานเขาถึงศีลธรรมมีสตปิญญาสมบูรณแลวยังเปนวิหารธรรมเครื่องอยูของทานอีกดวย 
  
คําถาม ๑๐   บางคนมีความเห็นวาธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจาเปนคําสอนเห็นแกตัวใชไหม
ครับ 
  

คําตอบ ๑๐    ถูกอยู ธรรมคําสอนของพระพุทธเจาดูจะเปนธรรมที่เห็นแกตัวถาจะถือเอาตามบท
บาลีที่วา “ตนแลเปนที่พ่ึงของตน” แตพุทธวจนะคําสอนของพระพุทธเจาอาจมีความหมายไปอีก
อยางหนึ่งตางหาก ตางจากผูกลาวนั้นก็ได คือ ทานหมายถึงวาจะทําหรือจะพูดเรื่องอะไรก็ตามตอง
มีตัวประธาน คือ ตัวต้ังหรือตนเสียกอน ถามิฉะนั้นแลวทํากิจนั้นๆจะไมสําเร็จ หรือจะพูดก็ไมเปน
ภาษาฉะนั้นคําสอนของพระพุทธเจาจึงสอนใหพ่ึงตน ทําตนใหเปนผลสําเร็จเรียบรอยเสียกอน จึง
จะทํากิจเพื่อประโยชนคนอื่นใหสําเร็จลุลวงได 

 ถาผูเปนนักภาวนาติดอยูในความสงบสุขแลว ทําสิ่งอื่นไมวาอะไรทั้งหมดนอกจากภาวนา
แลวเปนไมเอาทั้งนั้น ดังกลาวแลวในขอ ๙ เมื่อคนชางคิดมองดูก็จะเห็นวา คําสอนของพระพุทธเจา
สอนใหเห็นแกตัว แทจริงพระพุทธองคทรงตรัสเตือนภิกษุทั้งหลายในปจฉิมโอวาทวา “ดูกรภิษุ
ทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงทําประโยชนตน และประโยชนคนอื่นใหถึงพรอมดวยความไมประมาท
เถิด” ดังนั้นก็แสดงวาคําสอนของพระพุทธเจามิไดสอนใหเห็นแกตัว ในเมื่อตัวเองทําประโยขน
ของตนสําเร็จแลว 



 หากเปนเจาทิฏฐิคิดเดาๆเอาวา ถาทําอะไรเพื่อประโยชนแกผูอ่ืนยอมสละทุกๆวิถีทางใน
ดานสวนตัว เชนมหายานบําเพ็ญพระโพธิสัตวเพื่อเปนพระพุทธเจา การเปนพระพุทธเจาเลาใคร
เปนผูเปน มิใชเขาผูบําเพ็ญนั้นมิใชหรือ เขาอยากเปนพระพุทธเจาแลวเขาบําเพ็ญตนจนไดเห็น
พระพุทธเจานั้นก็เพ่ือประโยชนตนเองแลวมิใชหรอื คนเราเมื่อไมไดฝกฝนและไมรูวาตนแทคือ
อะไร อะไรมิใชตนแลวพูดยาก ถึงแมจะทําประโยชนนั้นๆ ทัง้แกตนและเพื่อคนอื่นใหสําเร็จลุลวง
ไปถึงจุดเปาหมายแลวก็ตาม ก็ไมทราบวาประโยชนนั้นจะเอาไปใชเพื่อใคร ณ ที่ไหน 
  
คําถาม ๑๑  สมาธิเสื่อมเพราะอะไร ปญญาเสื่อมเพราะอะไร จิตใจจึงไมสวาง 
  
คําตอบ ๑๑   ใจ  สมาธ ิปญญา ๓  อยางนี้ ที่เสื่อมก็หมายถึงอันเดียวกัน เพราะเปนของเนื่องกัน 
อันที่จริงแลวใจหรือจิตนี้ไมมีเสื่อมเปน จิตคือผูคิดผูนึกผูรูสึกนั้นเอง ที่เราพูดวาเสื่อมๆนั้น เพราะ
จิตคิดไปในทางเศราหมองแลวก็ทําใหจิตหดหูเหีย่วแหงไมสบายใจ ก็เรียกกวาจิตเสื่อมหรือจิตตก 
แลวแตจะสมมุติเอาตามชอบใจ แทจริงจิตมันก็ทําหนาที่ตามเดิมของมันอยูนั่นเอง 
 ถาจิตตั้งมั่นจดจองอยูในอารมณเดียว (เอกัคคตา) ที่เรียกวา สมาธิจิตใจก็ผองใสเบิกบาน 
พิจารณาอะไร ดูรูอะไรกผ็องใสชัดเจนแจมแจง ทีเ่รียกวา เกิดปญญานั้นเอง รวมความคิดแลวจิตตั้ง
มั่นอยูในอารมณเดียวเปนสมาธิแลว พิจารณาอะไรก็ปลอดโปรงรูชัดเจนแจมแจงดี เรยีกวา จิต 
สมาธิ ปญญา เจริญงอกงามดี ถาหากตรงกันขามเรียกวาเสื่อม 
 หากมีปญหาถามวา เสื่อมเพราะอะไร ก็ตองตอบวา เพราะไดแลวไมระวังรักษา โดยถือวาตน
ไดแลว ประมาทเสีย แลวก็ไมชํานาญในเรื่องของจิต-สมาธิ-ปญญา  นั้นๆดวย 
  
คําถาม ๑๒ การกําหนดพิจารณาสังขารทั้งหลาย ถาพิจารณาถูกตอง เปนธรรมทั้งหมด  ถา
พิจารณาผิด  เปนโลกทั้งหมด  จะเอากันอยางไรดี 
  
คําตอบ ๑๒  ในโลกนี้ไมมีธรรม  มีแตโลกทั้งนั้น  ที่เรียกวาโลกคือหมูสัตวหรือขันธโลก  พอเรา
เกิดขึ้นมาก็เปนโลกแลว  เราอยูอยางนี้ก็เปนโลก  โลกคืออะไร  คือการหมนุเวียนเปลี่ยนแปลง  คือ
ของไมเท่ียงมั่นคงถาวร เรียกวาโลกมันเปนสภาพนี้ตลอดกาล  อยางที่ทานแสดงถึงเรื่องโลกธรรม  
มีความสุข-ทุกข  สรรเสริญ-นินทา  ถาไดลาภ  เสื่อมลาภ  ไดยศ  เสื่อมยศ  ทานเรียกโลกธรรม 
หมายความวามันเปนโลก  เรียกวาธรรมของโลก  เราจะเรียกวา  อันนี้เปนโลก  อันนี้เปนธรรมก็



เรียกยาก ธรรมอันใดโลกอันนั้น  โลกอันใดธรรมอนันั้น  ผมพูดแลวแตเบื้องตนวาโลกนี้ไมมีธรรม  
โลกทั้งนั้น  จะเปนธรรมก็เพราะเหตุผูมาพิจารณาเห็นวาอันนี้เปน  โลกธรรม  เหตุนั้นทานจึงบอก
ใหรูเทาเขาใจเรื่องโลกธรรม 

เมื่อเรารูเขาใจโลกธรรมแลว  เราไมเขาไปพัวพัน  เราไมเขาไปยึดไปหลง  ก็เรียกวาอยูเหนือ
โลก  พระพทุธเจามาตรัสรู  ก็มาตรสัรูเรื่องโลกธรรมนี ้  ไมใชธรรมสูงสงอะไรหรอก  เมื่อพระองค
มาตรัสรูแจงตามสภาพความเปนจริงแลวก็เห็นโทษ  เบื่อหนายสละปลอยวางไดจนไมเขาไปยึดไป
หลง  จิตใจสะอาดผองใส  อยูเหนือโลก  อยูสูงกวาโลก  จึงเรียกวาถึงโลกุตรธรรม 

แลวถามวาจะเอาอยางไรกัน  ตอบวาเมื่อมาพิจารณาเห็นโลกเปนขันธ (คือตัวตน)  โดย
เขาใจผิดแลวก็เขาไปยึดเอาจึงเปนทุกข  เมื่อพิจารณาขันธ  เห็นเปนสภาพธรรมตามความเปนจริง  
โลกก็เชนนัน้  แลวไมหลงผิดเขาไปยึดเอามาเปนตนเปนตัว  ปลอยวางได  ก็เปนธรรม  ไมเปนทุกข  
เมื่อผูมาพิจารณาเห็นแจงเขาใจตามเปนจริงดังนี้แลว  ยอมไมหลงเขาไปยึดเอาขันธเอาทุกขมาไว
เปนของตัวเปนธรรมดา 
คําถาม ๑๓  การกําหนดพิจารณาสังขารทั้งหลายเห็นชัดเจนวาเปนอนัตตาไมมีตนมีตัว  ไมมีเรามี
เขา  จนเบื่อหนายไมอยากพิจารณาอีก  ภายหลังมาพิจารณาอีกเลยไมชัด  นีเ่ปนเพราะอะไร 
  
คําตอบ ๑๓  การพิจารณาเห็นแบบนี้  นักปฏิบัติมมีากทีเดียว  ผลที่สุดมักเสื่อม  ทรงอยู
ไมได  เพราะการเห็นเชนนั้นมิใชปญญาวิปสสนาหรือปญญาเกิดจากมรรค  มันเปนความรูชัดแจง
เกิดจากฌาน  เห็นชัดเจนก็จริง  จนเบื่อหนายก็จริงแล  แตมันเบื่อหนายเอนเอียงไปในทางที่ไม
พอใจ (โทสะ)  ขาดเหตุผล  จิตจึงขาดความสงบยิ่งขึ้นไปอีกแลวเกิดความสลดสังเวช  พูดยอๆ  
สรุปแลว  เหน็รูปเปนอนัตตา  แตมายึดเอาความเห็นความรูของตนเปนอัตตาไปเสียเมื่อไมพิจารณา
ถึงเหตุผลของอนัตตา  ความรูก็หยุดอยูเพียงแคนั้น  แลวก็ชักใหเบื่อในการพิจารณาในเรื่องนั้น อัน
แสดงถึงเรื่องจิตเริ่มเสื่อมจากภูมิธรรมนั้นแลว ตอไปอีกพอรูตัววาตนพิจารณาไมชัดไดอยางเดิม 
พอมาพิจารณาเรื่องเกาอีกเลยไมชัด ฉะนั้นนักปฏิบัติทั้งหลายพึงพิจารณาและระวังสังวรในเรื่องนี้
จงมาก  บางคนเขาใจวาตนถึงที่สุดของพรหมจรรยแลว เพราอะไรๆเมื่อพิจารณาแลวก็เปนอนัตตา
ไปทั้งหมด แตแลวก็ไปถือเอาความรูความเห็นนั้นๆเปนอัตตาไปโดยไมรูตัว 
  



คําถาม ๑๔ คําวาเปนผูหมดจดจากกิเลสเครื่องเศราหมองทั้งหลายนั้น หมายความวากิเลสมัน
หมดสิ้นไปไมมีเหลืออยางนั้นหรือ หรือวากิเลสมันยังอยูแตมันไมสามารถหุมหอจิตไดเพราะ
อํานาจของสติ-สมาธิ-ปญญามีพลังเหนือกวา 
  
คําตอบ ๑๔ อารมณที่ทําใหใจเศราหมอง เรียกวากเิลส บอเกิดของกิเลสคืออายตนะภายในทั้ง ๖ 
มีตา เปนตน คําวาเปนผูหมดจดจากกิเลสเครื่องเศราหมองทั้งหลายนั้น ความหมายก็ชัดอยูแลว 
ทานไมไดพูดวากิเลสมันหมดสิ้นไป ไมมีเหลือเหมือนกับไฟไหมฟางฉะนัน้ ทานหมายเอาใจไมเขา
ไปเกาะเกี่ยวยึดเอาอารมณทั้งหลายที่เปนเครื่องเศราหมองมาหุมหอจิตใจของผูนั้นตางหาก แต
กิเลสมันก็เปนกิเลสอยูตามสภาพของมันอยูอยางนั้น บางสํานวนทานแปลวา “เปนผูไกลจากกิเลส
ทั้งปวง” ก็ไมทราบวาใจมันไกลจากกิเลสไปอยูไหน เมื่อกิเลสมันเกิดจากอายตนะทั้งหลาย 
อายตนะก็มีอยูที่ตัวของเรานี้ แลวมนัจะไกลไดอยางไร นั่นเขาใจวาเปนเพียงโวหาร แทจริงแลวคง
หมายความวาไมเขาไปยึดเอากิเลสมาไวใหเศราหมองแกใจดวยอํานาจของสติ-สมาธิ-ปญญา ที่ได
อบรมไวดีแลวนั่นเอง 
 ที่พูดกันมาแลวนั้นก็นับวานาฟงอยูเหมือนกัน ตอจากนี้ไปมีเรื่องอะไรบางที่จะตองสนทนา
และปรึกษากันอีก ของฟงความคิดความเห็นในเรื่องที่ไดประสบมาแลว หรือความคิดความเห็นใน
ดานการภาวนาก็ได 
  
คําถาม ๑๕ ขอโอกาส การที่เราปวยเปนไขไดรับเวทนาอยางแรงแลว เราจะรักษาไวเพียงความ
สงบดี หรือจะยกเอาเวทนานั้นขึ้นมาพิจารณาตอสูดี 
  
คําตอบ ๑๕  เรื่องนี้มันใชไดทั้ง ๒ อยาง คือวาบางองคบางทานเมื่อเวทนาหนักๆเขาสู
ไมได ก็ตองตอสูดวยความสงบคือปลอยวางทิ้งหมดเลย เปนไดเหมือนกันคือ ทําความสงบทอด
ธุระปลอยวางจิตจนเขาสูความสงบเต็มที่จนไมรูสึกตัวเลย  อยูไดนานๆบางทีเปนชั่วโมงสองชั่วโมง 
พอจิตถอนออกมาไมวาอาการไขอาการปวยก็ตาม เกิดหายไดเด็ดขาดก็มีถมเถเหมือนกัน ผูที่ทํา
เชนนี้ไมใชเรื่องผจญตอสู เปนเรื่องหลบภัยคลายๆกับวิ่งลงหลุมหลบภัยทางอากาศ พอเครื่องบินมา
ก็กลัวลูกระเบิด ลงหลุมเสีย แตผูที่ทําไดเชนนี้มันตองชํานาญ ใจตองกลาหาญจึงจะทําได แตก็ไมได
ตลอดไป 
 ผมเคยไดยินมีเจกคนหนึ่ง แกชอบทําแบบนี้เหมือนกัน แตรุนเกาๆเจกยังไวผมเปยอยู แกทํา
คนเดียวมีแตความสงบถายเดียวอยูตลอดเวลา อาหารแกก็ไมตองรับประทาน มีถุงขาวแหงไว



สําหรับเวลาหิวก็อมแลวก็นั่งภาวนาตลอดเวลา พระผูหลักผูใหญไปเห็นเขาเลยถามแกวา “ตาแปะ
เปนอยางไรสบายไหม” “สบายไมรับประทานอาหารก็สบาย” แลวแกก็อยูกับสัตวปาดวย พวกเสือ
พวกอะไรตางๆมาออกลูกในถ้ําที่แกอยู แกก็อยูดวยกันไมกลัว คนบางคนมีเมตตามาก เมตตาสัตว 
สงสารสัตว เห็นสัตวกับตนเองเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน แตในผลที่สุดกอนที่แกจะสิ้นใจ เขาเลา
หรอก เราไมเห็นดวยกับตา ทุรนทรุายดิ้นรนไมมีสติสตังเลย อีกเรื่องหนึ่ง มีพระองคหนึ่งก็อยาง
ที่วานี้เหมือนกัน ในที่สดุเวลาจะมรณภาพยูในกุฏิดิ้นเอาเสียไมมีดี นองชายเรียกอยางไรก็ไมไดยิน 
ตองพังประตูเขาไป ผลที่สุดไมมีสติสตังเลยมรณภาพ อยางนี้เปนตัวอยางคือการทําความสงบนั้น
ไมมีปญญา ถาพูดตามหลักก็เขาฌานอยูดวยฌาน แบบวิธีนี้ก็ใชไดเหมือนกันแตเปนครั้งเปนคราว
เทานั้น ถาจะเอากันจริงๆจังๆไมได  การจะละทกุข-สมุทัยใหเด็ดขาดได ตองชําระดวยปญญา มิใช
เพียงสงบเฉยๆ  และความสงบเชนวานั้นก็ใชไดเปนครั้งคราวเทานั้น ไมตลอดไป ฉะนั้นทางที่ดีเมื่อ
มีเวทนาเกิดขึ้นแลวควรหยิบยกเอาเวทนานั้นแล ขึ้นมาพจิารณาตามนัยแหงสติปฏฐานภาวนาให
เห็นสักแตวามิใชขนัธ เมือ่เห็นชัดมีเหตุผลถูกตองตามความเปนจริงแลว มันจะปลอยวางอุปาทาน
ในขันธเอง พรอมกันนั้นก็จะเปนเครื่องวัดไปในตัว เมื่อเราปรารถขันธอยูวา เราไดเห็นสภาพของ
ขันธตามความเปนจริงและปลอยวางไดขนาดไหนแลวเวลานี้ แบบนี้เปนการเดินมรรคจัดเขา
ปญญาวิปสสนา อยางนี้ไดประโยชนกวางขวางดําเนินตามมรรค เรื่องที่กําหนดตอสูแบบนี้ทําให
เกิดปญญาจนสละปลอยวางอุปาทานลงได เหตุนั้นทางที่ดีที่สุดนั้น เมื่อหัดทําความสงบคือปลอย
สละอยางเบื้องตนไดนั้น ใหมันชํานาญก็ใชไดดีเหมือนกัน ใชไดเปนครั้งเปนคราว แตวาอยาไปติด
ในเรื่องนั้น ตองมาหัดตอสูผจญอีกทีหนึ่งใหมันไดทั้งสองดานสองทาง จึงจะเปนการดีมาก 
  
คําถาม ๑๖ คําวาสังขารทั้งปวงเปนทุกขนั้น หมายความวาสังขารตางหากเปนทุกขหรือวาใจเปน
ทุกข แลวสิ่งที่ไมเปนทุกขนั้นคืออะไร 
คําตอบ ๑๖ สังขารมีสอง คือรูปสังขาร ๑ (คือวัตถ)ุ นามสังขาร ๑ (คือใจ) สังขารทั้งสองไมเปน
ทุกข ที่ทานวาสังขารทั้งปวงเปนทุกขนั้น ทานหมายเอาความวาใจ ไปยึดเอาสังขารนั้นมาเปนตัว
เปนตนตางหาก ทานที่เขานิโรธสมาบัติทานปลอยวางสังขารทั้งหลายแลว ทุกขของทานก็ไมมี  คน
ตายไมมีผูใดเขาไปยึดรูปของเขา  เขาก็ไมเปนทุกข คนผูยังเปนอยู เขาไปยึดเอารูป เขาก็เลยเปนทุกข 
สังขารจิตผูคิดนึกปรุงแตงตางๆนานา หากมันเปนทุกขแลวมันก็คงไมคิดนึกปรุงแตงแน แตนี่มันไม
เปนทุกขมันจึงคิดนึกปรุงแตงไมรูจักจบสิ้น อุปทานผูเขาไปยึดเอาสังขารเหลานั้นมาเปนตนเปนตัว
เลยเปนทุกข  สิ่งที่ไมทุกขก็คือผูไมเขาไปยึดเอาสิ่งนั้นๆ มาเปนตัวเปนตนนั่นเอง 



  
คําถาม ๑๗ สุขจริงแทคือการละ ทําไมคนเราจึงไมอยากละ ทุกขจริงแทคือการสะสม ทําไม
คนเราจึงชอบสะสม ถาไมสะสมไมละทั้ง ๒ อยางนี้เรียกวาอะไร 
  
คําตอบ ๑๗ เรื่องนี้เปนของพูดยากเพราะคนเราเกิดมาสุขอยูดวยการเขาไปยึดเทานั้น ถาไมมีสิ่ง
ใดเปนเครื่องยึดของใจแลวจะอยูไมเปนสุขเลย แมแตนักปฏิบัติเพียรพยายามสลัดทั้งดานวัตถุและ
อารมณของใจอยูเสมอ ๆ แตแลวพอสลัดอันนี้ไดแลวมันกลับไปยึดเอาอันอื่นอีก นี่เพราะความเขา
ไปยึดสิ่งนั้น ๆ เปนอารมณของใจ (คือกิเลส) มนัเปนพื้นฐานธรรมดาของคนเราอยูแลว และไมเคย
ไดรับความสงบสุขของใจ เพราะการสลัดในวัตถุและอารมณนั้น ๆ ตราบใดผูที่ยังไมไดอบรมกาย
ใจใหเขาถึงความสงบอันแทจริง เห็นโทษของความเขาไปยึดถือวาเปนทุกขแลว ผูนั้นจะไมยอม
สละ เพราะเห็นโทษของความเขาไปยึดถือในสิ่งนั้น ๆ อยูตราบนั้น ฉะนั้นทานผูมีปญญาฉลาดจึง
ไมยอมเขาไปยึดถือหรือสะสมในสิ่งนั้น ๆ เพงพิจารณาเหตุผลของสิ่งนั้น ๆ อยูโดยความไม
ประมาทจะเรียกวาสละก็ไมใช จะเรียกวาสะสมก็ไมใช เลยหาชื่อสมมุติไมมี 
  
คําถาม ๑๘  เดี๋ยวนี้คนมักจะพูดวาหมดกาลหมดเวลาของมรรคผลนิพพานแลว ถาหากยังมีผู
ประพฤติปฏบิัติอยู สัจธรรมของจริงก็ยังมีอยู มันจะหมดกาล หมดเวลาไหมครับ 
  
คําตอบ ๑๘ ความคิดของคนไมไดปฏิบัติโดยอนุมานเอานั้น เขาคิดวามรรคผล นิพพานคลาย ๆ 
กับลูกไมหมดฤดูกาล เขาเขาใจกันอยางมะมวง ลําไย หมดฤดูแลวไมมีลูก แทจริงสัจธรรมคําสอน
ของพระพุทธเจาเปนของมีอยูประจําโลก คนที่เขาไมเห็นธรรม อยางตัวของเขาเองผูพูด มีธรรมอยู
ในตัวของเขา แตเขามองไมเห็น พระพุทธเจาตรัสรูก็ไมใชแบกหามหรือไปขนเอาธรรมมาจากไหน 
ผมเคยพูดอยูเสมอวา ธรรมที่เปนของจริงของแทเรียกวาธรรมลวน ๆ นั้นมีอยูแตคนเราไมเห็นธรรม
หมายความวา ธรรมคืออริยสัจ พระพุทธองคก็ชี้เอาทุกขมีชาติทุกขเปนตน สมุทัยก็คือตัณหา ๓ มี
กามตัณหาเปนตน นี่ธรรมแท ๆ เปนของจริงมีอยูในตัวของเราทุก ๆ คน แตคนเราไมเห็น ไมรู คือ
ปฏิบัติไมถึง ชําระใจไมสะอาด ไมเขาถึงความบริสุทธิ์ จึงไมเห็นสัจธรรมนั้น  
 อีกแงหนึ่งธรรมลวน ๆ ไมมี มีแตโลก อันนี้เปนสํานวน คือทุกสิ่งทุกอยางอยูในโลก เปน
ของโลกทั้งนั้น ชาติก็เปนของโลก ชรา พยาธิ มรณะ ก็เปนของโลก ตัณหาความทะเยอทะยาน 
กามตัณหา ภวตัณหา ลวนเปนของโลกทั้งนั้น ธรรมแทไมมี แตวาผูปฏิบัติตนของตนใหเขาถึงธรรม
ใจปลอยวางเรื่องความยึดถือทั้งหลายเหลานี้ ใจเขาถึงความสงบเยือกเย็น ปลอยทั้งโลกทั้งปวงหมด 



จึงคอยมามองเห็นโลกกลายเปนธรรมหมด คือทุกขสิ่งทุกอยางเปนธรรมชาติ เปนธรรมดาที่มีอยาง
นั้น เลยไมเขาไปยึดไปถือ จึงวาธรรมลวนไมมี มีแตโลก ผูมามองเห็นโลกตามสภาพเปนจริง
อยางไรแลวไมเขาไปยึดถือวางตามความเปนจริงได สิ่งที่วางและผูวางเลยกลายเปนธรรม มัน
กลับกัน มันเปนสํานวน ถูกดวยกัน ทีแรกบอกวาธรรมบริสทุธิ์มีอยู มรรคผลนิพพานไมใชอ่ืนไกล 
คือผูมาชําระใจของตนใหบริสุทธิ์ดวยปญญาอันชอบแลวมองเห็นโลกตามสภาพความเปนจริงดวย
ปญญาอันชอบนั้นแลวไมเขาไปยึดถือในโลกทั้งปวง จะเรียกวามรรคผลนิพพานหรืออะไรก็ตาม 
คนตางหากเสื่อมสูญจากมรรคผลนิพพานก็เทานั้น เพราะไมปฏิบัติใหเขาถึงตรงนั้น พระพุทธเจามา
ตรัสรูก็ไมไดเอามรรคผลนิพพานมาจากที่อ่ืน ตรัสรูเปนพระพุทธเจาไมไดเอามาจากที่อ่ืนเลย 
สัพพัญูตญาณมารูของจริงก็ของในโลกนี้ทั้งนั้น รูดวยพระองคเองจึงเรียกวาสัพพัญูตญาณ พระ
สาวกทั้งหลายไดฟงพระพุทธสาวก เหตุนั้นจะเรียกวามรรคผลเสื่อมไดอยางไร ไมมีเสื่อมหรอก 
อยางทุกวันนี้คนทั้งหลายกลัวนักกลวัหนากลัวศาสนาจะเสื่อมจากประเทศไทย กลัวลัทธิการเมือง
ตาง ๆ จะมาเบียดเบียนและย่ํายีใหเสื่อมสูญ แตไดหารูไมวาผูที่พูดนั้นบางคนศีล ๕ ขอก็รักษาไม
ครบเลยสักที นั่นพุทธศาสนาในตัวของเขาไดเสื่อมไปแลวมิใชหรือ 
 
 
๒. พระชัยชาญ ชยธมฺโม 

อายุ ๓๑ ป  

อายุพรรษา ๓ พรรษา  

ชาวอุดรธานี  

เปนลูกพอคาคหบดีคนหนึ่งในตลาดอุดรธานี เคยเปนนักศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิช วิชาธุรกิจ 
หลังจากจบการศึกษา ไดออกมาชวยงานที่บาน มีความสนใจและเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามา
ตั้งแตอายุราวสิบกวาขวบ และความสนใจนั้นไดเกาะกินอยูในใจตลอดมา ไดฝกอบรมกรรมฐาน
ดวยตนเอง โดยอาศัยหนังสือตางๆที่เกี่ยวกับกรรมฐาน  

เมื่ออายุได ๒๗ ป ไดลาบิดาออกบวชที่วัดโพธิสมภรณ สอบไดนักธรรมตรี ภายหลังได
ออกไปฝกกรรมฐานอยูกับ พระอาจารยมหาบัว วัดปาบานตาด อุดรธานี ประมาณ ๒ เดือน เกิด
อาพาธเปนฝคันธสูตร จึงไดลาสิกขาออกมารักษาตัว รวมเวลาบวชได ๘ เดอืน เมื่อรักษาโรคหายดี
แลวสุขภาพสมบูรณขึ้นจึงเริ่มคิดถึงรสชาติของพรหมจรรยที่ไดรับเมื่อบวช ครั้งกอนและไดขอลา



บิดาออกไปฝกอบรมที่วัดหินหมากเปงเปนเวลาหลายเดือน แลวไดขออนุญาตลาบวชแตบิดาไมเต็ม
ใจ อนุญาตเพราะกลัวสุขภาพจะทรุดโทรมและอาจเกิดโรคอีกได  

แตดวยความศรัทธาในพระพุทธศาสนาอยางแทจริงจึงไดตั้งปณิธานในใจวา ตราบใดที่ยังมี
ความเชื่อมั่นศรัทธาเชนนี้ จะไมยอมใหผูใดมาทําลายแรงศรัทธานี้เปนอันขาด ในที่สุดบดิาตองยอม
อนุญาต จึงไดบวช ณ วัดหินหมากเปงนั้นเอง โดยมีทานพระอาจารยเทสก เทสรังสี เปนพระ
อุปชฌายะ  

เมื่อบวชแลว  มีความรูสึกวา แมจะทําจิตใหสงบไดเร็วและชํานาญยิ่งขึ้นกวาเดิมก็ตาม แต
บางครั้งจิตก็ยังมีความหวั่นไหวตออารมณภายนอกอยู หากดวยความเลื่อมใสศรัทธาอยางหนักแนน 
จึงยังคงประพฤติพรหมจรรยมาจนบัดนี้ และ ไดรับภาระในการแปลภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย ใน
การศึกษาสนทนาธรรมของพระฝรั่งที่ศึกษาสนทนาธรรม ณ วัดหินหมากเปงดวย  

พระชัยชาญ ชยธัมโม ไดกราบเรียนถามทานพระอาจารยเทสก ดวยคําถามตอไปนี้  
 
ธรรมมิใชอาหารหรือจานขาวที่มีผูยกมาให  
แตธรรมแทยอมสัมผัสดวยใจ 
 

คําถาม ๑ ขอโอกาสครับ ทานอาจารย การที่เราจะเริ่มมีการพูดเกี่ยวกับภาวนาสมาธินี้ มันไม
เปนการอวดอุตริมนุสธรรมหรือครับ เพราะตองพูดเกี่ยวโยงไปถึงฌานสมาธิสมาบัติ แมกระทั่ง
มรรคผลนิพพาน มันจะไมเปนทุกขเปนโทษเกี่ยวกับอาบัติที่พระพุทธองคไดทรงวางไวหรือครับ  

คําตอบ ๑ สนทนากันเรื่องธรรมปฏบิัติแลวนั้น จําเปนจะตองพดูถึงเรื่องจิต พูดถึงเรื่องจิตก็
หมายถึงตองพูดถึง เรื่องสมาธิกับเรื่องสมถะ สมถะก็พูดถึงเรื่องฌานสมาบัติหรือตลอดถึงมรรคผล
นิพพานนั่นเอง จําเปนจะตองพูด ถาไมพูดอยางนั้นก็ไมทราบวาจะรูกันไดอยางไร ในพระธรรม
หรือวินัยทานก็สอนไววา อธิศีลสิกขาใหศึกษาอธศิีล อธิจิตสกิขาใหศึกษาอธิจิต ก็ไดแกสมาธิหรือ
ฌานสมาธิ อธิปญญาสิกขาก็ใหศึกษาอธิปญญา หมายความถึงปญญารูแจงแทงตลอดถึงมรรคผล
นิพพาน ถาไมพูดเรื่องนี้ก็คงไมรูเรื่องกัน ที่ทานบัญญัติสิกขาบทบางขอบางตอนไววา ภิกษุอวด
อุตริมนุสธรรม คือกลาวถึงฌานสมาธิ สมาบัติมรรคผลนิพพาน แมแตพูดถึงความสงบของจิตของ
ใจ ทานปรับอาบัติปาราชิกดวย  เหตุที่ผูพูดมีเจตนาอวดอุตริ ทานบอกตรง ๆ เลยวา อวดอุตริ คําวา ' 
อวดอุตริ ' ในที่นี้หมายความวาอวดความดีความงามของตน ตั้งแตฌานสมาธิสมาบัติขึ้นไป เพื่อให
เขาเลื่อมใสศรัทธา ปรารถนาลาภผลทั้งที่มีอยูและไมมีอยูในตน ไมพนจากอาบัติโดยแท ถามีอาบัติ
เบา แตที่พวกเราพากันสนทนากันไมไดมุงอยางนั้นตองการมุงที่จะเขาใจในหลักปฏิบตัิวา อะไรผิด



อะไรถูก ทําอยางไรถึงถูกทําอยางไรถึงผิด ที่เปนไปอยางนั้นเปนสมาธิ ที่เปนไปอยางนั้นเปนฌาน 
อันเปนมรรคอันเปนผล เราพูดกันอยางนี้เรียกวาเปนการศึกษาโดยเฉพาะเพื่อแสวงหาแนวปฏิบัติให
ถูก ถาไมศกึษาไมอบรมไมสอนกันเชนนี้แลวไมทราบจะสอนกันอยางไร พระพุทธเจาและพระ
สาวกทั้งหลายทานเผยแพรพระพุทธศาสนา ทานก็สอนและเผยแพรอยางนี้ทั้งนั้น จึงพากันเขาใจ
เถิดวาไมเปนอาบัติ เราศึกษาเพื่อความบรสิุทธิ์หมดจด เพื่อใหเขาใจในอรรถธรรมในพุทธศาสนา
โดยชัดเจน เหตุนั้นจึงไมไดจัดเปนการอวดอุตริมนุสธรรม  

คําถาม ๒ ขอโอกาสครับทานอาจารย นักปฏิบัตทิั่ว ๆ ไปตอนที่ทานภาวนาอยูโดยปรารภถึง
อารมณใดอารมณหนึ่ง แลวพยายามจับเอาอารมณนั้นเขามาพิจารณาใครครวญก็ดี หรือพยายาม
ปลอยวางอารมณก็ดี แลวโดยสภาวะการณที่ทานปลอยวางไดแลวหายวับเขาไปโดยมีสติอยูก็ดี
หรือไมมีสติอยูก็ดี ทั้งสองนี้ตางกันอยางไรและเรียกวาอะไร  

คําตอบ ๒ นักปฏิบัตทิั้งหลาย เวลาภาวนาอบรมกรรมฐานจะตองปรารภอารมณอันใด
อันหนึ่งขึ้นมาเปนเครื่องกําหนด คือใหจิตจดจอเฉพาะอารมณอันเดียวได แตถึงอยางไรก็พยายาม
ใหอยูในอารมณอันเดียวจนได จึงจะเรียกวากรรมฐานหรือที่เรียกวาสมาธิ หรือที่เรียกวาสมถะ ถา
ยังสงสายอยูยังเรียกไมไดวาสมาธิหรือสมถะ ที่จิตแนวอยูในอารมณอันเดียวเชนนี้ ผมเคยพูดเรื่อง
เอกัคคตารมณอารมณอันเดียว ในปรยิัติทานแสดงถึงฌานมีองค ๕ วิตก วิจารณ ปติ สขุ เอกัคคตา 
เอกัคคตาคืออันนี้เอง วิตก วิจารณ ปติ สุขเบื้องตน ไมตองพูดถึง มาตรงนี้มันเหลือแตเอกัคคตารมณ
อยางเดียว ตรงนี้ถาพลังของจิตแกกลา สามารถยืนตัวอยูไดนาน ใจจะกลาหาญแลวหายวูบไป ยัง
เหลือแตใจ คือสติเขาไปรวมอยูที่ใจ ใจอันใดสติอันนั้น สติอันใดใจอันนั้น ยังมีความรู สึกเฉพาะ ๆ 
ตัวของมันอยู ในตอนนั้นเราจะพูดอะไรก็ไมถูก แตมันเปนเรื่องของมันเองตางหาก สํานวนและ
ความเห็นของผมวาอันนั้นเปน เอกัคคตาจิต คือมีจิตอันเดียวจริง ๆ ไมมีอะไรเลย ตรงนั้นบัญญตัิ
สมมติเรียกวา อัปปนาสมาธิ คือมันมีสติกับจิตสวางแจมจารูรอบตัวอยูอันเดียว เหมือนเพชรที่ใส
สะอาดเอาไปใสไวในกระบอกปดไวใหดี มันก็ยงัใสของมันอยูเรียกวาเอกัคคตาจิต จิตอันเดียวแท 
ๆ ทีเดียว  

คราวนี้พูดยอนกลับมาอีกวา บางครั้งบางคราวที่ถามวาจิตของเราแนวอยูในอารมณอันเดียว 
แลวปลอยทิง้เฉย ๆ ไมเอาอะไร ใหจิตมันวางเฉยเสียไดเหมือนกัน แตตรงนั้นมันไมสนิทที่ทําแบบ
นั้น โดยมากผูชํานาญในการเอาเอกัคคตารมณใหแนวแนแลว จิตมันปลอยวางเปนไปเองตาม
ธรรมชาติของมัน แตวาเราชํานาญแลวคราวนี้เมื่อถึงเอกัคคตารมณแลว เราจะปลอยทิ้งเฉย ๆ ให
เหลือแตเอกัคคตาจิตก็ได แตมันหนักแนนแนวแนรสชาติมันไมเหมือนกันกับที่มันเปนเองเหมือน
เราไปในสถานที่แหงหนึ่งที่เปนสถานที่รโหฐาน เราไปทีแรกตื่นเตน เมื่อเห็นเขาแลวทีหลังเราไป



คอยจืด ๆ ไป แตมันถึงเหมือนกัน ไปถึงที่เกาของมันแหละ อยางที่วานี้เรียกอัปปนาสมาธิก็ได หรือ
เรียกวา อัปปนาฌานก็ถูก อัปปนาฌานมีรสชาดผิดกันนิดหนึ่ง เมื่อมันวับเขาไปถึงตรงนั้นแลว บาง
ทีจิตตรงนั้นจะสายไปตามสภาพของมันโดยที่เราไมตั้งใจจะใหมันสาย มันไมไดสายไปภายนอก 
แตสายไปเห็นนั้นเห็นนี้ตาง ๆ คลาย ๆ กับเรื่องใหญโตรโหฐาน แลวก็เพลินสนุกอยูในเรื่องนั้น บาง
ทีมันเกิดภาพในตอนนั้น ภาพนิมิตอะไรตาง ๆ เกิดขึ้นในตอนนั้น หรือมิฉะนั้นก็ยินดีเพลิดเพลินใน
ความสุขอันสงบอันนั้น ชอบใจตดิใจในเรื่องนั้นอยูนี้ผมเรียกวาอัปปนาฌาน ที่วามาในเบื้องตน 
ที่วาเอกัคคตารมณ ฌานมีองค ๕ วิตก วิจารณ ปติ สุข เอกัคคตา เอกัคคตาก็คือเอกัคคตารมณนั้นเอง 
เอกคัคตานี้พูดทั่วไปในฌานทั้ง ๔ เรยีกวารูปฌานทั้ง ๔ มาตอนนี้พูดถึงเรื่องอัปปนาฌานเรียกวา
เอกัคคตาจิต ตอนนี้ที่มันเพลินสนุกพอใจในอารมณหรือภาพตาง ๆ อันนี้ผมเรียกวาอัปปนาฌาน 
อยาลืมคําที่เรียกวาฌาน มันไปจดจองหรือเพงเฉพาะพอใจ ยินดีในอันใดอันหนึ่งในความสุขหรือ
ภาพตาง ๆ ถึงเรียกวาอัปปนาฌาน  สวนอัปปนาสมาธิ ไมอยางนั้น มันชอบใจก็ไมวา   แตมันมี
ความเต็มตื้นอิ่มพึงพอตามสภาพของมันไมใชของภายนอก   ทั้ง ๒ อยางนี้ความจริงไมได
ประโยชนอะไรหนักหนา นอกจากเราจะไปพักผอนเอาพลัง คือใหจิตมีพลังเทานั้น ในขณะนั้นทํา
อะไรไมไดเลย ไมรูอะไรทั้งนั้น ทําอะไรไมไดทั้งนั้น เขาไปอยูในสภาพเดิมของจิต เขาไปอยูตาม
เรื่องของเรื่อง  

ถาหากวาเปนฌาน พอถอนออกมาจากอันนั้น มันก็จะสงสายไปตามสภาพเดิม ในสภาพ
ของจิตมันมีอายตนะผัสสะ ก็ตองไปตามรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ แตวาจะรูสึกผิดแผกจากเกา 
รสชาดจืดไปหรือถามิฉะนั้นก็จะเห็นอารมณของอายตนะเปนของแปลกประหลาด นาขบขัน นา
หัวเราะ  

ถาหากวาเปนอัปปนาสมาธิ พอถอนออกมาจากนั้นแลว มองสิ่งของวัตถุสารพัดทั้งปวง 
แมแตของไมมีวิญญานก็จะเห็นเปนไตรลักษณ เห็นเปน อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ความสลดสังเวช
และเบื่อหนายในเรื่องนั้นก็จะเกิดขึ้น คลายจากความยึดถือในที่นั้น ๆ มีแตความสลดสังเวชทาเดียว  

ผลมันผิดแปลกกันอยางนี้ อันนี้มันเปนสํานวนและคําพูดของผมนะ แตอาจจะไมตรงกับ
ตํารับตําราก็ได หากผูปฏิบัติไมเปนไปอยางนั้นแลวก็ยากที่จะเขาใจหรืออาจจะมีเรื่องทักทวงใน
คําพูดของผมก็ได เรื่องนี้เมื่อจะพูดตอไปอีกก็ยังมีเรื่องยืดยาวเหมือนกัน ในตอนนี้ผมขอพูดแตเพียง
เทานี้กอน 

คําถาม ๓ ทานอาจารยครับ แลวอยางสภาพที่มีการใครครวญพิจารณาอารมณอะไรสักอยาง
หนึ่ง ใครครวญอยูอยางนั้น แรกๆก็ใครครวญธรรมดาแตเวลาใครครวญไปเรื่อย ๆ ทั้ง ๆ ที่จับเอา
อารมณนั้นอยูโดยที่เราไมรูสึกตัววามันดิ่งลงตั้งแตเมื่อไหร เวลาวกมาอีกทีหนึ่งเหมือนเราไมไดคิด



เหมือนกับอยูภายนอกแตวามันดิ่งลึกลงไปคลายกับฝนไปเลยครับ สภาพการณนั้นรูสึกวาแปลก
มากและสภาพการณเชนนี้เรียกวาอะไรครับ  

คําตอบ ๓ คือเรื่องที่คลาย ๆ กับอธิบายมาแลว เมื่อจิตดิ่งอยูในอารมณอันเดียวอยูอยางนั้น 
ถาหากสติของเราเผลอลงไปมันก็จะวูบหายไป วูบหายไปคลาย ๆ กับหลบังีบไปพักหนึ่ง บางทีก็อยู
เปนครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงก็ได  มันจึงรูสึกตัวขึ้นมา อันนี้ก็อยูในสภาพของภวังคเรียกวา ภวังคจิต 
ภวังคนี้ในตําราก็มีอยูหลายอยาง ถาพูดถึงเรื่องฌานแลว ทาน เรียกวา ภวังคบาท ภวังคจรณะ และ 
ภวังคุปจเฉทะ ถาวูบหายเดี๋ยวเดียวแลวรูสึกตัวเรียกวา ภวังคบาท ภวังคจรณะนั้น  พอวูบเขามีสาย ๆ 
ไปมาอยูในนั้น แตไมสายออกขางนอกสายเรื่องของมันเอง สวนภวังคุปจเฉทะนั้น  พอรวมวูบเขา
ไปแลวขาดอารมณภายนอกหมดหายเงียบเลยนี้มาเทียบกับสมาธิที่เรียกวา ขณิกสมาธ ิ คือรวมวูบ
ประเดี๋ยวใจแลวก็รูสึกขึน้มา อุปจารสมาธิ คือรวมเขาแลวสาย คลายๆกันกับภวังคจรณะแตโดยมาก
มันสายในธรรมารมณหรือธัมมวิจัย อัปปนาสมาธิ ก็เคยอธิบายมาแลว แนวเขาไปหายจากอารมณ
ภายนอก  มันไปมีความรูสึกอะไรภายใน  สวางจาของมันอยูตางหาก 

ภวังคกับสมาธิใกลกันเหลือเกิน เหตุนั้นโดยมากที่ทานแสดงเรื่องธรรมะในเรื่องหัดภาวนา
สมาธิแลว ในที่ตาง ๆ มักจะพูดสมาธิกับฌานรวมกัน บางทีก็พูดถึงเรื่องฌาน บางทีก็พูดถึงเรื่อง
สมาธิ แตที่ผมอธิบาย ผมแยกสมาธิสวนหนึ่งฌานอีกสวนหนึ่ง สมาธิพูดถึงอารมณเดียวกับฌาน 
เมื่อมีสติควบคุมจิตแนวแนพิจารณาเห็นอสุภปฏิกูลหรือมรณานุสติอะไรก็แลวแต เมื่อจิตรวมเขาไป
แลวไปเพงพิจารณาอารมณของมันอยู ไมหลงไมติดไมยินดีในอารมณนั้น ๆ ดังกลาวแลวขางตน 
เรียกวาสมาธิ มีสติควบคุมจิตอยู จิตรวมไดพักหนึ่งแลวก็หายไปลืมไป แลวถอนขึ้นมาอยางที่
อธิบายมาแลวขางตน ขณิกสมาธิ อุปจารสมาธิ อัปปนาสมาธิอยางที่วามาแลว สวนฌานนั้นจิตแนว
แน เพงอยูในเอกัคคตารมณเหมือนกันแตเมื่อวูบรวมเขาไปเปนเอกัคคตาจิตแลว มันกลายเปน
ภวังคจิตไป ในขณะที่มันหายวูบเขาไปเรียกวาสภาพของภวังค เวลาถอนออกมาแลวบรรดากิเลส
ทั้งหลายนั้นที่เคยมีอยูแลวก็มีอยูตามปกติธรรมดา จึงวาผลนอยเหลือเกิน  ถาหาก วาเปนสมาธิ พอ
ถอนออกมาจากอัปปนา มาอยูในอปุจาระแลว มันจะไดความรูความฉลาดมองสิ่งสารพัดทั้งปวง
เปน เรื่องอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา  มนัจะถอนอัสมิมานะความยึดถือในสิ่งตาง ๆ มันมีประโยชนผิด
แผกกันตรงนั้นฉะนั้นจิตที่วูบเขาไปนั้นเรียกวาฌาน จําพวกฌานโดยมากตอนนี้มักจะพูดกันวานั่ง
หลับ คือวานั่งหลับไมรูตัวเลย ไมทราบอะไรตออะไร ถาจะพูดตามที่เขาพูดกันอยูโดยมากเรียกวา 
พรหมลูกฟก มีแตรูปไมมีจิตก็นาจะเขาที คือตรงนั้นมันนั่งโดเฉย ๆ ไมมีอะไรเลย ไมทราบวาจิต
หายไปเสียที่ไหน แททีจ่ริงแลวจิตก็มีอยูในนั้นแหละเมื่อสติหายไปจิตก็ไมทราบวาอยูที่ไหน เลย
กลายเปนนั่งหลับไป เกิดเปนพรหมลูกฟกในมนุษยไปเสียทีก็ดีแลว ( ผมบัญญัติ ) แตเมื่อจิตทอดทิ้ง



แลวลูกฟกมนัจะอยูไดอยางไร นักปฏิบัติทั้งหลายกลัวจะเปนพรหมลูกฟกกอนจะเปนจริงขึ้นมาอีก
เสียซ้ํา  

คําถาม ๔ ทานอาจารยครับ อีกสภาวะหนึ่งของนักปฏิบัติเวลาที่เพงพิจารณาอะไรสักอยาง
หนึ่ง แตแลวจิตก็ดิ่งลงไป ดิ่งจนไปใครครวญพิจารณาอะไรของมันก็ไมทราบ รูสึกวาภายในใจเกิด
ชัดเจนแจมแจงอะไรสักอยางหนึ่งเกิดความอิ่มอกอ่ิมใจอยางเต็มที่ แตไมรูวาพิจารณาเรื่องอะไรและ
อ่ิมอกอิ่มใจเรื่องอะไรกันแน หลังจากสะดุงสุดตัวมาอีกครั้งหนึ่ง แตไมรูเรื่องตัวเองวานั้นมันเรื่อง
อะไรกันแน อนึ่งพอจิตมันดิ่งลงไปแลว มันมีปรงุมีแตงโดยที่เราไมไดปรุงแตง แตมันปรุงแตงของ
มันเอง ดูคลาย ๆ กับกวางขวางเบิกบาน ดูคลาย ๆ กับมากมายเอาเสียจริง ๆ จัง ๆ เวลาจิตถอน
ออกมา ยอนกําหนดพิจารณาถอยหลงักลับไปถึงสภาพนั้น นิดเดียวไมมีอะไรหรอก  

คําตอบ ๔ เรือ่งแรก จิตเขาภวังคดังไดอธิบายมาแลวขางตน เรื่องหลังนี้ก็เชนเดียวกัน แตมัน
แสดงถึงภพภูมิของจิตลวน ๆ ชัดขึ้น พวกฌานก็เปนอยางนี้แหละ ผมจึงอธิบายวา ใจของคนเรานั้น
อยูในสภาพที่ยังไมพนจากขันธ ขันธ ๕ ยังมีขันธ ๔ ทานวาอยางนั้น สภาพอยางนั้นเรียกวาสภาพ
ของขันธ ๔ คือวาไมมีรูปไมมีกาย ไมยึดรูปยึดกายเรียกวาขันธ ๔ แตแทที่จริงก็มีขันธ ๕ ด ี ๆ นี่
แหละแตเปนขันธ ๕ ของใจอันนั้น ใจมันหลุดออกจากกายแลว มันยังเหลือ แตใจอันเดียว แตเพราะ
มันยังชําระใจใหขาดจากความยึดในกายไมหมด มันเลยหนีขันธ ๕ ไปไมได ขันธ ๕ ตรงนี้แหละ
มันพาไปเกิด ไปเกิดภพนอยภพใหญ ชาตินอยชาติใหญก็อันนี้แหละ เราจะเห็นไดชัดเลยวาอาการที่
มันเปนอยูนั้น เหมือน ๆ กับคนเราธรรมดา ๆ นี้เอง อะไร ๆ มีเทาเกาหรืออาจยิ่งกวาธรรมดานี้เสีย
อีก เชน ดีใจมากกวาธรรมดา เสียใจมากกวาธรรมดา สุขมากกวาธรรมดา ฉะนั้นผูที่บําเพ็ญฌานให
เกิดแลว ถาตายไป ทานวาไปเกิดเปนเทพมีความสุขมากกวามนุษยมีอายุยืนยาวนานกวามนุษย 
เพราะสภาพของฌานมันยังมีขันธอยู เหตุนั้นที่จะสําเร็จมรรคผลนิพพานนั้น ทานไมไดอยูเชนนั้น 
ทานมาอยูนอก ๆ อยูระหวางขันธนอกกับขันธใน หรือเรียกอีกนัยหนึ่งวา อยูในระหวางโลกกับ
ธรรมนี่แหละใหเห็นทางโลกใหเห็นทางธรรมไปพรอม ๆ กัน ใหชัดทางโลกทางธรรมใหเห็นความ
จริงของทางโลกทางธรรม จนกระทั่งวางทางโลกทางธรรมได อันนี้จะพูดอีกนัยหนึ่ง มันเห็นโทษ
ของขันธ ๕ ที่หยาบ ๆ แลวละทิ้ง แตไปยินดีกับขันธ ๕ ของใจภายใน แลวก็ติดและยินดีเพลิดเพลิน
อยูในภพของใจ เลยเปนภพของใจ ที่เรียกวา อะมิสกาย (เทพ) เมื่อละขันธ ๕ ที่หยาบ ๆ นี้แลว 
(ตาย) เมื่อจิตนั้นยังไมเสื่อมจากสภาพนั้นก็ยังเหลือแตขันธ ๕ ของใจ  
 
๓. พระพูลศักดิ์ ญาณวฒฺฑโก  



อายุ ๕๖ ป  

อายุพรรษา ๓ พรรษา  

ชาวชลบุรี  

เปนชาวเมืองชลบุรี สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายรอยสํารองทหารบก เขารับราชการสังกัด
กองทัพอากาศ ไดรับยศนาวาอากาศโท มีครอบครัวแลว มบีุตรธิดา ๓ คน ไดมีศรัทธาไปอบรม
กรรมฐานแบบวัดมหาธาตุ เมื่อเขาไปอบรมแลวไดเกิดเปนสมาธิ ทําใหกายโยกคลอน แตอาจารยแก
ใหไมได เกิดความรําคาญจึงเลิกเสีย ตอมาไดอานหนังสือ อานาปานสติ แลวปฏิบัติตามจนเกิดนิมิต
เปนอสุภะสลดใจจนน้ําตาไหล และยังไดเกิดภาพนิมิตตางๆอีก  

วันหนึ่ง ไดไปพบทานพระอาจารยเทสกที่วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน โดยทานเดินทางจาก
จังหวัดภูเก็ตและไดมาพักอยู ณ ที่นัน้ จึงไดไปกราบนมัสการเรียนถามถงึเรื่องการภาวนาตามที่ได
เปนมาตั้งแตเริ่มแรกโดยตลอด ทานจึงไดอธิบายขอของใจและแนะนําวิธีปฏิบัติให ซึง่ไดรับนําไป
ปฏิบัติตามจนรูสึกชัดในสัจธรรม มกีารพิจารณาขันธ ๕ เปนตน จากนั้นมาก็ไดศึกษากับทานมา
โดยลําดับ แตสวนมากเปนการกราบเรียนถามทางจดหมาย เนื่องจากทานอยูถึงจังหวัดภูเก็ต  

ไดศึกษาปฏิบัติตามแนวของทานพระอาจารยเทสกเปนเวลานานกวา ๑๐ ป ในระหวางนั้นเกิด
ความกลาหาญอยากจะออกบวชมาก เพราะรูสึกวาการอยูในเพศฆราวาสนั้นยากที่จะปฏิบัติให
เกิดผลดีดังใจได ไดรักษาศีลพรหมจรรยมากกวา ๓ ป เคยยื่นใบลาออกตอผูบังคับบัญชา แตไมได
รับอนุมัติ ทานพระอาจารยเทสกก็ไมเห็นดวย  

แตเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๗ นี้ เกิดความรูสึกเห็นโทษในการครองเพศฆราวาสมากที่สุด จึงตัดสินใจลา
อุปสมบทประจวบกับผูบังคับบัญชาก็เปลี่ยนคนใหม ทานพระอาจารยก็สุดที่จะหามจึงไดอุปสมบท 
ณ พัทธสมีาวัดหินหมากเปง โดยมีทานพระอาจารยเปนพระอุปชฌายะ การปฏิบัติธรรมได
เจริญกาวหนาไปดวยดี แตมีความสงสัยในการปฏิบัติบางประการ จึงกราบเรียนถามทานพระ
อาจารยเทสก ดังคําถามตอไปนี้  
 
สุขจริงแทคือการละ ทําไมคนเราจึง  
 ไมอยากละ ?  
 
ทุกขจริงแทคือการสะสม ทําไมคน  
          เราจึงชอบสะสม ?  



 
คําถาม ๑ ขอโอกาสครับ ขอทานอาจารยไดกรุณาอธิบายกายในกาย เวทนาในเวทนา จิตในจิต 
ธรรมในธรรม ใหผมเขาใจดวย  

คําตอบ ๑ กายในกาย ตามตําราทานบอกวา กายในกายนอก   กายนอกหมายถึงนอกจากตัว
ของเรา  กายใน หมายถงึในตัวของเรา เวทนาในเวทนานอกก็เหมือนกัน เรามาพูดกันงายๆวา ขันธ 
๕ นอก ขันธ ๕ ในก็แลวกัน ขันธ ๕ ในไดแกตัวของเรานี้เอง ขันธ ๕ นอกไดแกนอกตัวของเรา นี่
ทานแสดงไวในตํารา คราวนี้เรามาพูดกันในแนวปฏิบัติ เมื่อผูปฏิบัติยังปฏิบัติไมเขาถึงจิตก็
จําเปนตองยึดเอากายคือขันธ ๕ นี้เปน กาย - เวทนา - สัญญา - สังขาร - วิญญาณ ในไปกอน ยึดเอา
รูปนามนอกจากขันธ ๕ คือตัวของเรานี้เปน รูป - เวทนา - สญัญา - สังขาร - วิญญาณ นอก ถาผู
ปฏิบัติไปๆ เขาถึงจิต คือจิตปลอยวางขันธ ๕ คือรูปนาม (ตัวของเรา) นี้แลว ในใจนั้นมันจะมี
ความรูสึกวามีขันธ ๕ บริบูรณอยูเฉพาะจิตนั้นแหงเดียว มิใชเปน ๑ - ๒ - ๓ - ๔ - ๕ ดังเราจดจําไว 
ความขอนั้น หากจะขยายใหพอเขาใจไดก็เหมือนกับนอนฝนไป ขันธ ๕ คือตัวของเราที่หยาบๆนี้จะ
นอนอยูกับที่ แตขันธ ๕ คือใจที่ฝนไปนั้นมีครบทั้ง ๕ เลย เหมือนกันกับตัวของเรานี้ทั้งหมด ไปใน
ที่นั้นๆและมปีระสบการณรูเห็นทุกอยาง มีความยินดียินรายเหมือนกัน ฉะนั้นผูที่ยังไมปลอยวาง
ขันธ  ทั้งสองนี้ ตายแลว จึงยังตองมีภพมีชาติอยู คือเอาขันธในไปเกิดในภพนั้นๆอีก 

คําถาม ๒ การมาปฏิบตัิ จิตยังไมเปนสมาธิเต็มที่จึงมีสัญญาเกิดดับๆอยูเรื่อยๆบางครั้งก็มี
อารมณฟุงซาน ปรุงแตงตางๆอีก จึงดุตัวเองวา ทําไมถึงเปนอยางนี้ พยายามดุวาตางๆนาๆบางครั้ง
ถึงกับลงโทษตัวเองวาทําไมถึงเปนอยางนี้ แลวเกิดการเสียใจรองไหอยูพักหนึ่ง เมื่อหายเสียใจก็รูวา
การกระทําเชนนี้ผิด เพราะเดิมมีฟุงซานอยางเดียว ตอมาก็เกิดกิเลสโทสะเขามาอีก ไมเปนทางระงับ
กิเลสเปนทางเพิ่มกิเลสเขามาอีก จึงทําการปลอบใจตัวเอง จิตก็สงบดีการกระทํา  
เชนนี้เปนเพราะอะไร  

คําตอบ ๒ นั่นเปนอุบายฝกฝนอบรมใจเราทุกคน ถายังไมมีอารมณขนาดหนักยังไมเห็น
โทษในเรื่องๆนั้นเสียกอน มันยังฟุงไป สงสายไป มันยังเสียดายอารมณนั้นๆคือไมยอมเห็นโทษ ไม
ยอมสละ ไมยอมทิ้ง ในที่สุดถึงโทษขนาด หนักจนไมมีทางจะแกแลว ถึงจะเห็นโทษชัด ทุกสิ่งทุก
อยางถาไมเห็นโทษในสิ่งนั้นๆแลวละไมได แตคราวนี้มันเห็นโทษแลวถนัดชัดเจนทีเดียว พอเห็น
โทษก็เรียกวาปญญาเกิด ปญญาเกิดขึ้นมันก็วาง ก็ปลอย มันกส็งบได นี่คือวิธี อบรมจิต เปนอยางนี้
ทุกๆคนแหละ เหตุนั้นเรื่องอารมณตางๆนั้น ถาหากวาอารมณอะไรจะเกิดขึ้นมา ไมวาจะเปน
อารมณอะไร จะเปนอารมณหนักอารมณเบาก็ตาม  ถายังไมถึงอารมณหนักๆเรายังจะพอใจอยู 



ตอเมื่ออารมณขนาดหนัก เกิดขึ้นดังกลาว นั่นพระธรรมเกิดขึ้นแลว เราจะไดจับเอามาเปนอารมณ
เพงพิจารณาไดอยางดีที่สุด ถาหากวาเรายังไมเห็นเปนธรรม มันจะตองขนาบเราไปถึงที่สุดทีเดียว
ละ จนกระทั่งถึงกับรองไหอยางที่วานี้นั่นแหละ จึงจะเห็นธรรม คือความจริง(คือเขาไปยึดเปน
ทุกข)  

คําถาม ๓ เมื่อจิตสงบพอสมควรแลวก็ยกเอาอริยสัจมาพิจารณาคือ ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค 
ทุกขเปนของควรกําหนด สมุทัยเปนของควรละ นิโรธเปนของควรทําใหแจง มรรคเปนของควร
อบรมใหมีขึ้น พิจารณาอริยสัจจนชัดเจนแลว ก็มาสํารวจตัวเองวา เรามีอะไรบกพรอง ก็พบวา 
สัมมาทิฏฐิยังบกพรองคือเห็นสัญญาเปนตัวเปนตน จึงปรุงแตงจนเกิดความฟุงซานขึ้นมาตองแกไข
แลวสัมมาวาจาคือวิตกในทางดีตองสํารวมกายวาจาใจใหมากกวานี้ จึงทําการปรับปรุง แกไขอยูจน
จิตดีขึ้น การที่เปนอยางนี้จะถูกตองไหมครับ  

คําตอบ ๓ ก็ . . . มันก็หลักที่วามาเมื่อกี้นั้นเอง สัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบคือตัวปญญามัน
เกิดขึ้น พอปญญาเกิดขึ้นมาเทานั้นแหละ สัมมาทิฏฐิตัวเดียวชัดเจนขึ้นมาแลว อาการทั้ง ๗ นั้น
เรียกวาเปนอาการของมัน บริวารของปญญา หรือสัมมาทิฏฐิ  พอปญญาสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้น
เทานั้นแหละมันก็เปนองคมรรค ๘ สมบูรณบรบิูรณเลย  เบื้องตนเรายัง ฟุงซานอยู ยังสงสายไป
ตามอาการดังอธิบายมาแลว อันนั้นเราเขาใจจะสงบระงับดวยอุบายนี้   พิจารณาอยางนั้นอยางนี้  
อะไรตางๆยิ่งไปจับยิ่งไปยึดเขาเทาไร  เอาอันนั้นมาเปนตนเปนตัวเขาเทาไร  มันก็ยิ่งฟุง  ตัวนั้น
ทานเรียกวาตัวสมุทัย  ยุงไปหมดทุกสิ่งทุกอยาง  พอปญญาสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้น  สมุทัยก็หายไป  
นิโรธก็เกิดขึน้   การที่เรามาเห็นวานี่เปนสัมมาทิฏฐิ คือตัวมรรคทั้ง ๘ มารวมกันอยู ณ ที่เดียวนี้  
เราจะพูดอยางไรก็ไดวาสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นแลว  จึงคอยไปจับสมุทัย  คือเห็นความวุนความยุงเปน
เหตุใหเกิดทุกขก็ใช หรือเราจะไปจับตัวสมุทัยที่มันวุนมันยุงไปเสียทุกอยางถึงกับรองไหรองหม 
อยางที่วานี้  คือวาสมุทัยเกิดขึ้นกอน  แตคราวนี้มาเห็นโทษ  สัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นมา  ตัวที่มาเห็น
โทษคือสัมมาทิฏฐินั้นแหละ  คือตัวมรรค  พอมรรคเกิดขึ้นสมุทัยก็หาย หมดนั้นคือตัวนิโรธ  มัน
อันเดียวกันอยูในที่เดียวกันแลวแตจะพูดแงไหนก็พูดไปเถิด  เหตุนั้นมรรคทั้ง ๘ รวมอยูในที่
เดียวกัน  คือรวมอยูในจุดเดียวกัน  เมือ่จิตเปนสมาธิแนวแนเต็มที่แลว  สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบ
ก็เกิด ณ ที่สมัมาสมาธินั้นเอง คือเห็นทุกขเห็นสมุทัย สวนจะละไดมากนอยขนาดไหนก็แลวแต
กําลังของ ปญญาสัมมาทิฏฐิของตนๆ เมื่อละไดแลว นโิรธ ความดับเย็นสนิทขนาดไหนก็จะ
ปรากฎขึ้นเฉพาะตนในที่นั้น  
 



๔.   พระสตีเวน ปฺโญภาโส  

อายุ ๒๔ ป  

อายุพรรษา ๕ พรรษา  

ชาวอังกฤษ 

   
มีชื่อเดิมวา สตีเวน เทาเลอร (Stephen Towler) เปนชาวอังกฤษ แตเดิมไมมีความศรัทธาในการที่

จะนับถือศาสนา จนกระทั่งไดลองศึกษาศาสนาตางๆ แลวเกิดความเลื่อมใสศรัทธาใน
พระพุทธศาสนา จึงถือศีล ๕ ตั้งแตอายุ ๑๕ ป  

มีความอยากจะเดินทางมาประเทศไทย เพื่อหาทางอุปสมบทโดยบิดามารดามิไดทราบความ
ตั้งใจนี้ แตเมื่อทราบก็ไมหาม แตก็ไมสนับสนุน ในที่สุดก็ไดมาประเทศไทยแลวอุปสมบทที่วัด
บวรนิเวศวิหาร โดยมีสมเด็จพระญาณสังวรเปน องคอุปชฌายะ  

ไดมาฝกปฏิบัติธรรมในที่หลายแหง ในที่สุดไดมาศึกษาธรรม ณ วัดหินหมากเปง โดยมีทานพระ
อาจารยเทสกเปนพระอาจารยผูใหคําแนะนําอบรม และไดสนทาธรรมกับทานพระอาจารย
ดังตอไปนี้  

 
จิต คือ ผูคิด . . . ผูนึก . . . ผูรูสึก  
 

คําถาม ๑  คุณเปนชาวอังกฤษใชไหม  
คําตอบ ๑ ใชครับ  
คําถาม ๒  ตระกูลของคุณถือศาสนาอะไร  
คําตอบ ๒  แตกอนก็ไมไดถือศาสนาอะไรครับผม  
คําถาม ๓  ทาํไมละ  
คําตอบ ๓  มนัไมเลื่อมใสครับผม  
คําถาม ๔  เลยไมมีศาสนาถือเลย เรียนอะไร  
คําตอบ ๔  กระผมเรียนหนังสือพวกวิทยาศาสตร กระผมไมไดเขามหาวิทยาลัยเรียนแค ม.ศ. ๕ 
คําถาม ๕  ทาํไมจึงสนใจในทางพุทธศาสนา มีเรื่องอะไรจึงมาสนใจในทางพุทธศาสนา  



คําตอบ ๕ ทีแรกก็เบื่อศาสนาคริสต ไปเรียนศาสนาอื่นๆ เชน ศาสนาอิสลาม ศาสนาพราหมณ 
ฮินดู แตเวลา มาเจอศาสนาพุทธก็ถูกใจ ชอบใจเลยถือศีล ๕ ตั้งแตอายุประมาณ ๑๕ ป  

คําถาม ๖  แลวพอแมและตระกูลของคุณวาอยางไรเมื่อคุณมาถือศาสนาพุทธ  
คําตอบ ๖ ทานไมดีใจ ไมเห็นดวย ทานเห็นเปนของแปลกแตก็ไมวาอะไร  
คําถาม ๗  เทาที่สนใจในศาสนาพุทธไดดูตํารับตําราในทางพุทธศาสนานี้บางไหม  
คําตอบ ๗ ไดดูบางครับผม เขาเขียนเปนภาษาอังกฤษ หนังสอืทั้งหลายเกี่ยวกับศาสนาพุทธเชน

พระไตรปฏก  เวลาอานก็เกิดความเลื่อมใส เวลาอายุได ๑๘ ปก็เบื่ออานหนังสือไมอยากจะเรียน  
เรียนเทาไหรก็ไมเห็นความจริงผมเลยคิดอยากออกมาบวช ทีแรกโยมแมก็หามบวช แตผมก็พยายาม
จะมาเมืองไทยใหจนได แตผมไมบอกโยมพอโยมแมใหทราบวาจะมาบวช  ภายหลังจึงไดบอกให
ทราบ ทานก็อนุญาต ทานบอกวาไมเห็นดวยแตไมหวงหาม ก็เลยเดินทางมาเมืองไทย  

คําถาม ๘  ธรรมในพุทธศาสนาที่ไดสนใจศึกษาตามตํารามีอะไรบางที่จับใจที่สุด 
คําตอบ ๘ ที่จับใจที่สุดก็คือ อริยสัจ ๔ เพราะทานแสดงวาโลกนี้เปนความทุกข พิจารณาดูแลว

เปนจริงอยางทานวา เชน เรื่องเขามหาวิทยาลัย ออกจากมหาวิทยาลัยแลวหาอาชีพ หาเมีย หาคน หา
วัตถุ หาเงินทองมากๆ รูสึกวามันเปนเรื่องของความทุกขทั้งเพ พระพุทธเจาก็ไดตรัสรูอริสัจทั้ง ๔ 
เพราะเห็นของจริงตามความเปนจริงแท  

คําถาม ๙ แลวที่มาเมืองไทยไดมาศึกษากับใครครั้งแรก ไดมาสมาคมกับทานองคไหนบางครั้ง
แรก  

คําตอบ ๙ ที่ผมอยูอังกฤษที่แฮมพเชอร มีสมาคมพุทธศาสนา ผมก็ไปที่นั่นเขาก็แนะนําใหไปพบ
กับพระขันติปาโล พอดีตอนนั้นพระขันติปาโลไปประเทศอังกฤษ ผมก็เลยไปหาทานขันติปาโล 
ทานขันติปาโลก็แนะนําใหมาบวชที่กรุงเทพฯ  

คําถาม ๑๐  แลวก็มาบวชกับสมเด็จพระญาณสังวรใชไหม  
คําตอบ ๑๐ ใชครับ ทานสมเด็จพระญาณสังวรเปนพระอุปชฌาย  
คําถาม ๑๑  ไดกี่พรรษาแลวต้ังแตบวชมา  
คําตอบ ๑๑  กระผมได ๕ พรรษาแลว (พ.ศ. ๒๕๑๙)  
คําถาม ๑๒   เคยจําพรรษาที่ไหนบาง  
คําตอบ ๑๒  พรรษาแรกกจํ็าพรรษากับเพื่อนอยูถ้ําขามวัดของทานอาจารยฝน พรรษาที่ ๒ - ๔ 

อยูที่วัดดอยธรรมเจดีย จังหวัดสกลนครกับทานอาจารยแบน  



คําถาม ๑๓ เมื่อไดไปอยูกับทานอาจารยฝนก็ดี ทานอาจารยแบนก็ดี ไดมีความรูสึกอยางไรบาง
ตั้งแตปฏิบัติมา  

คําตอบ ๑๓ เวลาอยูถ้ําขามก็มีความรูสึกวาทําความเพียรดี กระผมชอบพิจารณาลมหายใจ 
กําหนดลมหายใจ อานาปานสติ แตตอนนั้นกระผมก็พูดภาษาไทยไมคอยได ก็เลยอาศัยทานดอน
เปนเพื่อน เมื่อผมมีปญหาอะไรก็พูดกับทานดอนกอน ตอนนั้นทําความเพียรรูสึกวาลมหายใจลงไป
ในอกเหมือนกับลมหายใจเขาออกแตวามีความรูสึกอยูในอก ผมก็เลยไปพูดกับเพื่อน เพื่อนก็วาไม
ถูก เรื่องอานาปานสติมันเปนเรื่องที่จมูก ดังนั้นเมื่อเวลาลงมาในอกผมก็พยายามใหมันขึ้นที่จมูก 
เพื่อนก็บอกวาไมถูก กระผมก็ไมกลาใหเพื่อนไปพูดกับอาจารยฝน ผมเลยไมคอยสบายใจ แตวา
เพื่อนก็เคยพูดทีหนึ่งแลวไมอยากใหเพ่ือนไปพูดกับทานอาจารยฝน  ไมอยากพูดวา ไมสบายใจไม
เห็นดวยเพราะจิตมันลงไปในอกมันสงบมันสบาย เพราะวาเพื่อนบอกวาอันนี้ไมถูกผมพยายามให
มันกลับขึ้นไปที่จมูกอีก  

คําถาม ๑๔ เวลามันอยูในภายในนั้นจิตมันไมสายใชไหม มันสงบนิ่งอยูตรงนั้นใชไหม  
คําตอบ ๑๔ ครับผม  
คําถาม ๑๕ นั่นเปนประสบการณในการฝกอานาปานสตินะ แลวตอมาละ ไดดําเนินอยางนั้น

ตลอดเวลาไหม  
คําตอบ ๑๕ มันก็ไมใชตลอดเวลา ตอมามีงานกฐินมันก็วุนวาย สภาพของภาวนามันก็เสื่อมไป 

หลังจากนั้นก็ไป อยูในปาไปอยูกับทานดอน  แตวาคุณคาของภาวนามันไมคอยจะคลองมาก
เทาไหร  ตอไปก็กลับถ้าํขามเดินจงกรมพิจารณา บางทีก็เห็นนิมิตภาพกระดูกที่เดินจงกรม เดินไป
เดินมาเปนโครงกระดูก  

คําถาม ๑๖  กลัวไหมเวลานั้น  
คําตอบ ๑๖ ไมกลัวครับ ครั้งแรกก็กลวันิด ๆ หนอย ๆ เพราะวาไมเคยเห็นมาแตกอน เวลาเห็น

บอยมันก็ไมกลัว บางทีเดินจงกรมไดเห็นสีขาวๆ ในตนไมเหมือนกับมีคนอยูตามตนไมและชายปา 
เอะ มันแปลกจริง มันเดินไปเดินมา มันเปนอยางไรผมก็ไมรู ผมดูอยูประมาณ ๕ - ๑๐ นาทีมันก็ไม
ไปไหน  

คําถาม ๑๗ มีตัวไหมหรือเห็นเปนเสนเฉยๆ  
คําตอบ ๑๗ เห็นเปนเสนเฉยๆ  
คําถาม ๑๘ เปนเสนเหมือนกับแสอยางนั้นหรือ  



คําตอบ ๑๘ ครับผม แลวจากนั้นก็เดินทางไปวัดดอยธรรมเจดียไปอยูกับทานอาจารยแบน อยูที่
วัดดอยธรรมเจดียไมนาน เวลาหายใจมันก็ลงมาอกอีกผมสบายเวลาภาวนา ก็เลยถามทานอาจารย 
ปรึกษาทานอาจารย เรียนทานวาเดี๋ยวนี้เวลาพิจารณาลมหายใจเขาออกมันเหมือนกับลมหายใจเขา
ออกในอก อันนี้ถูกไหมกระผมถาม เวลาปรึกษากับทานดอน ทานวาไมถูก ทานอาจารยแบนก็วา 
"เออถูก ๆ" เมื่อถามอาจารยแบนแลวกระผมก็สบายใจขึ้น ทานอาจารยแบนก็บอก ใหผมเพงลงตรง
นี้ กระผมก็ทําความพากเพียรพิจารณาเมื่อมันลงไปในอกก็สบายมาก ตอไปมีความรูสึกเกิดขึ้นคือวา 
รูสึกเหนื่อยอยากพักผอน เวลาเหนื่อยอยากพักผอนก็ไมตั้งใจพักผอน จะนั่งอยางนอยอีกชั่วโมง 
เวลานั่งหายใจเขาออกไดสักประเดี๋ยวเดียวลมหายใจมันก็ลงไปในอก มีแสงสวางสีขาวๆเกิดขึ้น มัน
ก็สบายรูสึกมีความสุข มันเพลิน ตอไปก็แปรสภาพเห็นขันธ ๕ เกิดแลวก็ดับๆ วุนวายมาก เห็น
ความวุนวายมันก็ไมเอา เพราะวาแตกอนมันสงบมันสบาย เวลาไมเอาสภาพอันนั้นมันก็เสื่อมไปเสีย 
เวลามันเสียไปแลวกระผมนึกในใจ มันโง เราเปนผูเพงความวุนวาย  เราเปนผูรูความวุนวาย ก็
พยายามจะใหสภาพอันนั้นกลับคืนแตก็ไมกลับคืน  

พระอาจารยอธิบายเพิ่มเติมวา คือวาเราไมเคยที่เห็นความเกิดดับ ๆ ขันธ ๕ เกิดดับ ๆ เรายังไม
เคยพบ นักปฏิบัติทั้งหลายชอบความสุขสงบ เพงพิจารณาความสุขสงบ มิฉะนั้นก็เห็นภาพแสงสี
อะไรขึ้นมาแลวก็เพลินอยูกับอันนั้น นี่นักปฏิบัติโดยมากชอบกันอยางนั้น ถาหากไปเห็นความเกิด
ดับของขันธ ๕ แทที่จรงิเมื่อเห็นขันธ ๕ พิจารณาขันธ ๕ เห็นความเกิดดับของขันธ ๕ เปนตัว
ปญญา ที่เห็นแสงสวางความและสงบนั้นมิใชปญญา ผมเคยพูดถึงเรื่องเหลานี้วา ที่ไปอยูดวยความ
สงบพอใจยินดี เพลินอยูกับความสุขสงบอยูกับแสงสวางอันนั้น ผมอธิบายวาจัดเขาจําพวกฌาน เมื่อ
อยูในฌานใคร ๆ ก็ชอบ คนชอบทุกคน คือมันสุขแตหารูไหมวาการติดสุขนั้นมันเปนอุปสรรคของ
ปญญา ถกูละ แตยังไมทันถูกทางละเอียดเขาไป ที่เขาถึงความสงบสุขอันนั้นถูกแลวคือตัวสมถะ 
ที่มาเห็นขันธ ๕ พิจารณาขันธ ๕ ที่มาเห็นความเกิดดับของขันธ ๕ นี้ อันนัน้เปนตัวปญญาวิปสสนา 
ผมยังอธิบายตอไปวา การพิจารณาความเกิดดับของขันธ ๕ จัดเปนปญญาเกิดจากสมาธิ  

ฌานกับสมาธิมันมีแปลกกันตรงนี้ ถาฌานแลวชอบความสุขสงบไมอยากพิจารณาอะไร ติดยินดี
พอใจอยูในนัน้ ถาหากเปนสมาธิมันตองเดินปญญา ความเปนจริงนั้นอารมณเดียวกันนั่นแหละ ที่
คุณพิจารณาเบื้องตนอานาปานสติ อันเดียวกันนั่นแหละ แตเวลาตอนที่มันมาเปนนั้น ที่มันเกิด
สมาธิ เราไดความรู ความฉลาด เห็นความเกิดดับของขันธ ๕ ไมมีสาระแกนสาร มันเปนเหตุใหวาง
อุปาทาน ตัวปญญามันตองปลอยวางอุปาทาน  

แตตอนนี้มันไมสุขเหมือนกับฌาน คนไมชอบ คนจึงหันมาหาฌานเรื่อยๆ อยางที่คุณเปนๆนั้น 
คือมันไมเคยประสบตรงนี้ คือประสบแตความสุขสงบนั้นจึงหันไปหาของเกา เรื่องที่เมื่อหันไปหา



ของเกา ฌาน สมาธิ ปญญา ก็หายไป  เมื่อมันหายไปแลวเราอยากใหมันกลับคืนมาอีก พยายามดึง
ใหกลับคืนมาตามเดิม  มันกลับคืนไมได  ถาหากเราไปแตงมันไมเปน  เรื่องสมาธิเรื่องปญญา
วิปสสนาเราจะไปแตงมันไมได มันตองเกิดเองเปนเอง การที่เปนเชนนั้นมันไมกลับเปนอีก เวนแต
มันเกิดเองเปนเอง เมื่อมันเกิดเองเปนเองเราเพียงอนุมานวาการเกิดดับๆ ของขันธ ๕ เปนอยางนั้นๆ 
พิจารณาอยางนั้นๆ โดยอนุมาน ก็ชัดเหมือนกัน แตไมใชของเปนเองเอาเรื่องเกาอารมณเกามา
พิจารณาเปนเครื่องอยู เรียกวา วิหารธรรม มันเปนธรรมดาอยางนั้น ยังมีอะไรอีกบางที่สงสัยที่
จะตองถาม  

คําถาม ๑๙ ตอไปออกพรรษาแลวผมไปพักในถ้าํ เวลาลมหายใจเขาออกมาอยูที่อกจะเกิดภาพ
นิมิตเปนกระดูกศีรษะ แตวาเวลาเห็นกระดูกศีรษะ สิ่งที่สําคัญคือวากระดูกเปนสีขาว ๆ มากกวา
ธรรมดา บางทีก็เห็นผิวหนังมันขาวกวาธรรมดา หรือจะเห็นสีของฟนมันก็ขาวกวาธรรมดา จะเปน
อะไรก็แลวแตเห็นเปนสีขาว  จึงเพงลงที่นี่  เวลาเพงไดชั่วโมงมันก็สวาง เวลาคิดอยากเดินจงกรมก็
ลุกขึ้นเดินจงกรม รูสึกวาสบาย อยากจะทําแตความเพียร วิริยะมันก็เพิ่มขึ้น  

คําตอบ ๑๙ เรื่องใจมันเปนของละเอียด ใจเมื่อละเอียดพอเห็นของหยาบก็ตามเถิดมันก็เห็นเปน
ของละเอียดไปตามกัน คือวาอยางขาวธรรมดานั้นกระดูกธรรมดาก็ตองขาว แตเวลาใจมันละเอียด
เขาไปถึงความสงบตรงนั้นแลว  มันก็จะตองขาวชัดแจมแจงทุกสิ่งทุกอยางมันตองขาวชัดแจมแจง
กวาปกติธรรมดา จึงวาการฝกฝนอบรมธรรมะ  เมื่อเขาถึงความสงบนั้นแลวเปนของมหัศจรรยไม
เหมือนธรรมดา  เห็นอะไรเปนของมหัศจรรยไมเหมือนปกติเวลาเรามองอยูตามธรรมดา 

คําถาม ๒๐ กระผมอยากเรียนถามทานอาจารยวา เวลาเราพิจารณาลมหายใจ ลมหายใจก็ปรากฏ
เปนสีขาวออกมา ถาจะเปรียบกับปริยตัิใจจะอยูระดับไหน จะเปนอัปนาสมาธิหรือุปจารสมาธิ หรือ
ฌานโลกียระดับไหน  

คําตอบ ๒๐ การกําหนดลมหายใจเขาออกเปนบริกรรมภาวนา ภาพอะไรก็ตามปรากฏเกิดขึ้น 
เกิดจากอุปจารฌาน ยังไมถึงอัปปนาฌาน ถาเขาถึงอัปปนาฌานแลว ภาพนิมิตตาง ๆ จะไมเกิดเลย 
ฌานทั้งหมดเปนโลกียะ  ถาผูเขาเปนโลกุตรฌานก็เปนโลกุตร  

คําถาม ๒๑ กระผมยากกราบเรียนทานอาจารย เพื่อนเคยอธิบายเรื่องการภาวนาชนิดหนึ่ง คอืวา
เวลานอนลงแลว  ก็พยายามทําใหเกิดความรูสึกทั่วกายและความรูสึกในเซลล เวลาเรารูสึกในเซลล
เราเพงความรูสึกนั้นก็นึกในใจใหเซลลนั้นออนลง นอมลงจนไมรูสึก ไมมอีะไรมารบกวนเซลลอัน
นั้น ทําอยางนี้จนทั่วรางกาย จนรางกายทั้งหมดทุกเซลลทั่วไปสงบลง เวลาทําอยางนี้ใจมันก็สงบก็
พยายามทําอยางนี้จนรางกายแผออกๆกวางขวาง แลวก็พยายามหายใจเขาออก  โดยเวลาหายใจเขา
ใหคิดวาใจสงบลง เวลาหายใจออกใหคิดวาความไมสงบทั้งหลายออกมาดวย แลวก็เวลากําหนด



อยางนี้ ลมหายใจเราก็กําหนดไมออกเหมือนกันแตพอดีกําหนดนิดๆหนอยๆพอรูสึกสบายมันก็แปร
สภาพไป มันคลายๆมีคนมาบีบหัวใจ มันคลายๆมีความดัน กระผมก็อธิบายไมคอยถูก มันอยาก
ระเบิดออกพรอมกับลมหายใจออกแตวาทําไมได เวลาอยากใหมันระเบิดออกกลับอยากใหมัน
สบาย มันก็เลยแปรสภาพไปจนมันกลับสงบลง  

คําตอบ ๒๑ นักวิทยาศาสตรมักถือเอาวัตถุ (เซลล) เปนผูสั่งการ เวลาภาวนาก็ไปจดจองเอาที่
เซลล มันก็ดเีหมือนกัน  ไมวาจะเปนเซลลหรืออะไรก็ตามเถิด เมื่อจิตไปจดจองเปนเอกัคคตารมณ
ในจุดเดียวไดแลว กใ็ชไดทั้งนั้น แตถามีอุบายยอนกลับมาจับผูไปเพงเล็งเซลล (ใจ) แลวปลอยวาง
เซลลนั้นเสียจิตก็จะละเอียดขึ้นและอาจไดปญญาอันแปลกๆขึ้นมาก็ได แตนี่เมื่อวางเซลลไมไดมันก็
แปรสภาพและแสดงฤทธิ์ขึ้นมาตางๆเชนเหมือนที่เปนอยูนั้น  อยางดีก็กลับเขาหาความสงบอีก
เทานั้น จึงเปนที่นาเสียดาย ถามีผูชํานาญในดานจิตแลวแนะใหเขาใจในหลักการของจิตวา ตัวจิตแท
คืออะไร อาการของจิตเปนอยางไร เขาผูนั้นก็จะไปไดดีทีเดียว  

คําถาม ๒๒  บางทีกระผมกําหนดทําลมหายใจใหสรานไปทั่วรางกายก็สามารถทําได บางที
กําหนดใหมันเพิ่มความรอนมากขึ้น มันก็รอนไดตามประสงค บางทีรางกายอันนี้สั่นสะเทือนเลย 

คําตอบ ๒๒    ถาหากกําหนดใหมันแนวแนแลวจะเพงใหมันรอนหรือเย็น ณ ที่ใดในตัวของเราก็
อาจเปนไปไดตาม 

ประสงค  ที่มันสั่นสะเทือนนั้น  เกิดจากปติ เพราะอํานาจแหงความสงบเหมือนกัน ถาเราหัดไดให
ชํานาญไวเปนเครื่องอยูดีเหมือนกัน  ขอสําคัญอยาไปหลงติดมันก็แลวกัน  

คําถาม ๒๓  กระผมเคยนั่งภาวนาปรากฏนิมิตเห็นพระเยซู พอลืมตาขึ้นมาก็ยังปรากฏเห็นอยู แต
ไมเลื่อมใสและไมไดพูดอะไร  ตอมานิมิตนั้นก็หายไป  เลยตัดสินใจวานิมิตเห็นพระเยซูก็เหมือน
นิมิตทั้งหลาย พอมันเกิดขึ้นแลวก็ดับไปเปนธรรมดา  

คําตอบ ๒๓  มันหลายเรือ่งตามนิสัยของคนบางคน  ภาพรูปตาง ๆ มันเกดิสารพัดอยาง   อันนี้
คุณเคยไมเลื่อมใสพระเยซูมาแลว  พอจิตสงบบางเล็กนอย  ถึงข้ันที่จะใหเกิดนิมิต  ภาพของพระเยซู
ก็ปรากฏ  แตคุณมั่นในพุทธศาสนาแลวไมเลื่อมใสเอาเลย ตัดสินใจวาไมใชของดี มาสอนซ้ํา
เพิ่มเติมขึ้นไปอีก  ใหมั่นใจชัดลงไปอีก  

คําถาม ๒๔ เมื่อผมกระทําความสงบของจิตใหเกิดขึ้นแลว จิตใจก็สวางวางไปหมด มองเห็น
อารมณของจิตเกิดขึ้นวับ ๆ แวบ ๆ ก็ดับไป จึงมาพิจารณาเห็นอารมณของจิต หากเปนไปตาม
อารมณของมัน เมื่อเราไมเขาไปยึดแลวมันก็ไมเปนพิษเปนสงอะไรของใจ มันเกิดขึ้นแลวก็ดับไป
เปนธรรมดา หากเราจะไปตามจับตามดูมันอยู เมื่อไรจะมีที่สิ้นที่สุดสักที แลวกระผมก็ปลอยวางเฉย
เสีย มันจะเปนอะไรก็ชาง กระผมเลยสบาย  



คําตอบ ๒๔ นี่แหละที่ผมอธิบายวา ใจคือของกลางไมมีอะไร ในเมื่อเราชําระสะสางหรือกําจัด
กิเลสหรืออุปาทาน ความกังวลเกี่ยวของพัวพันทั้งปวงหมดแลว มันกว็าง แมที่สุดกายของเราก็
ทอดทิ้ง อยางไรก็ดีถึงแมจะทอดทิ้งก็ตามเถิด แตประสาทมันก็ยังปรากฏอยู  เซลลหรือประสาทมัน
ยังปรากฏอยู รางกายอันนี้เมื่อเรายังครองอยู  สิ่งที่จะตองมากระทบมันก็ยังตองมี กระทบทั้งกาย
และใจมันยังตองมี มันอยูในทามกลางของสิ่งแวดลอม  มันจะตองปรากฏเหมือนกัน  เมื่อยังมีกาย
คือมีวิบากอันนี้อยู  เพราะฉะนั้นอารมณทั้งหลายมันจึงจําเปนตองเกิดที่มันดับเพราะเหตุที่เราไมเขา
ไปยึด มันกห็ายไป ที่เราพิจารณาใหเห็นวาความดับมันเปนสภาพอยูเชนนั้น ไมวาภายนอกภายใน 
ไมวารูปนาม พิจารณาเห็นชัดอยางนี้เราหัดใหชํานิชํานาญเห็นชัดอยางนี้ เราจึงจะไมไดติดในเรื่อง
ทั้งหลาย ก็เห็นเปนแตสักวา ไมใชเรา ไมใชอะไรทั้งหมด ไมใชใจ แตมนัมากระทบใหปรากฏทีใ่จ 
ไมใชอยูที่ใจ เมื่อเรายังไมไดชําระ มันเห็นอยูที่ใจเลยทีเดียว ใจเราเปนทีเดียว คราวนี้เมื่อเราวาง
อุปาทาน เราหัดอยูอยางนี้ชํานาญแลว ไมใชอยูที่ใจ แตวามันกระทบที่ใจ เหมือนสิ่งภายนอกมันมา
กระทบที่รางกายของเรา เชน ริ้น เหลอืบ ยุง มากดัไมใชตัวของเรา แตเรามีความรูสึกอยางนี้ ดังนั้น
จึงจําเปนตองหัดที่จะปลอยวางอุปทานทั้งปวงจนหมด เพราะมาหัดอยางนี้ ใหมันแยกออกอยางนี้ ที่
เราพูดตามสํานวนโวหารกรรมฐานวา แยกจิตออกจากอารมณ คือ นี่ละไมใชแยก คือ วามันเปนของ
มันอยูอยางนั้น เราหัด เราพูดอยางสํานวนโวหารกรรมฐานวา แยกจิตออกจากอารมณเสียซิ อยาให
มันไปเกี่ยวของกันซิ อันนี้แหละ  

คําถาม ๒๕  พรรษาที่แลว (พ.ศ. ๒๕๑๘) ผมจําพรรษาที่วัดดอยธรรมเจดีย วันหนึ่งไปเดิน
จงกรมที่ถ้ําปรากฏเห็นนิมิตเปนเทวดาสีขาว ทีหลังนั่งภาวนาก็เห็นเทวดาสีทองออกจากตนไมที่
ใกลโรงฉัน แตเปนเทวดาตัวเล็ก ๆ เห็นอยางนี้อยูถึงสองครั้ง เลยสงสัยวาจะเปนเรื่องจริงหรือจิต
ของเราไปปรุงแตงเอา  

คําตอบ ๒๕  เรื่องพรรคนี้เปนของพูดยาก แมแตคุณเองเปนผูไดเห็นดวยตนเองแลว ก็ยังลังเลอยู
เลย  เรื่องของเทวดาที่มีมาในพระสูตรตางๆในพุทธศาสนามีมาก เทวดาอยูตามตนไมเรียกวา รุกข
เทวดา ที่อยูบนอากาศชองวางเรียกวาอากาสาเทวดาเปนตน เทวดาเปนของไมมีตัวตน จะเห็นได
เฉพาะผูที่ชําระจิตใจใหสะอาดพอที่จะเห็นได จึงจะเห็นเทวดา แมถึงขนาดนั้นแลวก็ตาม แตบาง
ทานที่ไมเห็นก็มีถมไป ดังมีเรื่องเลาไววา สมัยหนึ่งหนุมสาวชาวศากยราชพากันออกบวชตามพระ
พุทธองค แลวไดสําเร็จเปนพระอรหันตกันมาก พวกเทพทั้งหลายไดขาวก็พากันตื่นเตนนัดกันไป
ชม คืนวันนั้นพระพุทธเจาเตือนใหทานเหลานั้นเขาฌานกําหนดจิต แลวพระองคจะชี้แจงใหฟงวา 
เทวดาเหลานั้นมีชื่อมีโคตรมีบริวารมาจากไหนเทาไหร พอพวกเทพเหลานั้นมา พระพุทธองคก็ทรง
ชี้ใหพระอรหันตเหลานั้นดู บางทานก็เห็นรอยองคบาง พันองคบาง ไมเหมือนกัน นี้เปนตัวอยาง 



ฉะนั้นเรื่องพรรคนี้ถึงจะเปนจริงหรือจิตของเราไปปรุงแตงเอาก็ไมนาจะนํามาพูด นอกจากระหวาง
นักปฏิบัติดวยกันเทานั้น เมื่อพูดออกมาแลวจะมีผลสองอยางทั้งดีและ ราย ที่ดีนั้น . . . เมื่อไดยิน
ใครพูดเรื่องเทวดาก็จะเกิดศรัทธาเลื่อมใสวา "แหม . . . กรรมฐานทานแก จึงเห็นเทวดาได" แลวก็
จะพากันแหไปกราบไหวทําบุญรวยใหญไปเลย แตคงจะมีนอยคนที่คิดวาการทํากรรมฐานแบบนี้
เปนของดีเราจะทําดีบาง ผลรายนั้น . . . คนสมัยวิทยาศาสตรเมื่อพิสูจนไมไดดวยตาหนังแลว เขาก็
หาวาถืองมงาย ฉะนั้นจะไปมีประโยชนอันใดที่ไปพูดเรื่องพรรคนี้ใหเขาฟง นอกจากเขาจะหาเรื่อง
ดูถูกและทะเลาะกับเราเทานั้น สมจริงกับทานอุปมาไววา มันมีประโยชนอะไรกับไปพรรณา
นางงามใหคนตาบอดมาแตกําเนิดฟง ดีไมดีมันหัวเราะเยาะเอาเสียดวยซ้ํา  

คําถาม ๒๖ เมื่อพิจารณาลมหายใจเขาออกอยู เวลาจิตรวมทําใหเกิดปฏิภาคนิมิตเปนอสุภะปฏิกูล
ขึ้นมา โดยเปนของผิดแปรจากสภาพความเปนอยูของธรรมดา ๆ เพราะธรรมดาคนเราก็อยางที่เห็น
กันอยูนี้ แตเวลาจิตรวมเขาแลวทําไมจึงเปนของเปอยเนาเฟะไปหมดทั้งตัวเลยบางทียังเหลือแต
โครงกระดูกก็มี ทานอาจารยเคยเทศนาใหฟงวา นักกรรมฐานเราตองเปนนักตอสูซี ไดพยายาม
ทดลองนั่งตอสูกับความเจ็บเมื่อยดู แตนั่งไมไดนานจิตรวมลง ปรากฏเกิดเปนไฟไหมขึ้นที่ตัวของ
ผม ในขณะนั้นปรากฏวาตัวของผมสุกขึ้นทันทีเลย มองดูทีผ่าจีวรของผมกลายเปนสีแดงไปหมด 
บางแหงที่ผิวหนังมันแตกเปนน้ําเหลืองออกมาแลวรอนมาก อยากทราบวามันเพราะอะไร หรือเปน
เพราะกําลังจิต  

คําตอบ ๒๖ ก็อยางเดียวกัน อยางที่อธิบายมาแลว มันจะแปรสภาพดวยประการตาง ๆ สุดแลวแต
มันจะเปนไปเอง มันเปนไปตามเรื่องของมัน แตเนื่องจากจิตของเรารวมเสียกอน จิตของเราไมรวม
มันก็ไมเปน หลายเรื่องหลายอยาง วิถีที่มันจะเกิดขึ้นดังภาพอันนั้น ไฟไหมทั้งตัวจนเหลือเถาผงเลย 
เปนขนาดนี้ก็มีเหมือนกัน บางทีดําทมึน ๆ ตัวของเรา นี้ใหญดําเลย อันนั้นไมดี เกิดจากธาตุพิการไม
ปกติ ถาหากเรารูสึกตัวข้ึนมา จะมีอาการมึนตื้องงซึมไปเลย นัน้แสดงวา ธาตุไมปกติลมขึ้นขางบน 
ถามียาพึงหายาฉันเสีย  

คําถาม ๒๗ ประสบการณภาวนาของผมมีดังนี้ครับ เบื้องตนผมตองตอสูกับอารมณของผมดวย
การตั้งสติรักษาจิตไมใหสงสายออกไปภายนอก ตามอารมณอยางเครงเครียด จิตก็พอสงบไดบางแต
รวมไมสนิทเต็มที่ แลวมาพิจารณาเห็นวา ที่จิตเราไมรวมเต็มที่นี้เพราะเราตั้งสติเครงเครียดเกินไป 
แลวคอยผอนคลายสติลง ปลอยจิตใหเบา ๆ เปนกลาง ๆ เพียงแตเอาสติเขาไปตามรูตามดูอาการของ
จิตเทานั้น คราวนี้จิตคอยๆรวมลงจนสนิทไมมีความรูสึกตัวเลย แลวมันไปปรากฏ  
การณของมันเองตางหากมากมาย เชนไปเห็นจาปรีชา (ซึ่งตายไปแลวเมื่อไมกี่วันนี้) เดินเขามาหา 
แลวไดบอกใหสามเณรวินซดู สามเณรวินซเห็นแลวทําทากลัวจะวิ่งหนี แลวไดเตือนสามเณรวินซ



วา จะไปกลัวเขาทําไมเราเองก็จะตองตายไปเปนผีอยางเขาวันหนึ่งขางหนา แลวก็ไดพูดไดคุยกับ
ใครตอใครเยอะแยะอยางนี้เปนตน พอมารูสึกตัวข้ึนหยิบนาฬิกามาดู โอโฮ เวลาผานไปตั้ง ๓ - ๔ 
ชั่งโมงแลว ผมอยากทราบวา ทําไมมันจึงเปนไปเชนนั้น  

คําตอบ ๒๗ ดีมากทีเดียวที่มีอุบายแยบคายตอสูหรือฝกอบรมใจของตนจนกระทั่งรวมสนิทลง
ได และขอที่วาคอยผอนคลายสติที่ตึงเครียดอยูนั้นใหออนลงไดนั้นเปนของสําคัญมาก ยากที่ผูจะรู
และทําได การตั้งสติตามกําหนดจิตใหจดจองอยูเฉพาะในอารมณอันเดียวนั้น บางทีมันอาจตึง
เครียดเกินไป ถึงกับทําใหปวดศีรษะหรือแนนหนาอกหายใจไมออกก็ได เพราะนักปฏิบัติโดยมาก
เขาใจวา "การมีสติสมบูรณนั้น คือการตั้งสติใหแนวแน รักษาอยูในอารมณอันเดียวจนไมใหเผลอ
ได" แทจริงหาไดเปนเชนนั้นไม สติถายังตองรักษาและควบคุมใหอยูในอารมณอันเดียวแลวยัง
ไมไดชื่อวา "มีสติสมบูรณ"  สติที่สมบูรณจะไมตองควบคุมและรักษา แตมันจะมีสติพอดีกับ
อารมณที่จะมาปรากฏขึน้ที่จิต แลวรูเทาทันกัน อันเนื่องมาจากที่เราไดอบรมไวดีแลว ไมมกีารสง
สายออกนอกไปจากอารมณที่ปรากฏขึ้นที่จิตนั้นรูแลววางเฉย บางทีก็ทําใหเกิดความสลดสังเวชใน
เรื่องนั้น ๆ เราไมตองเอาสติไปควบคุมจิตแตอยางไร สติกับจิตมันไดสัดสวนกันแลว มันหากคุม
กันเองจึงจะเรียกวามีสติสมบูรณ  

การที่ทําใหจิตรวมสนิทลงไปไดขนาดไมรูสึกตัวเลย แลวไปปรากฏตามลําพังของมันเองอยูนั้น 
นี่แสดงใหเห็นชัดเลยทีเดียววา กายกับจิตนี้ถึงแมจะมีภารกิจรวมกันทํางานในหนาที่นั้น ๆ ก็ตาม 
เมื่อผูมาฝกจิตจนสามารถสละกายแลวรวมเขาภวังค (ภพจิต) ยังเหลือแตจิตแลวก็ตาม      เมื่อเรายัง
ชําระอุปาทานไมหมด    จิตในตัวนั้นมันก็ยังมีขันธ ๕ อยูเชนเดิม ถาจะพูดใหงาย ๆ แลวก็
หมายความวา คนเรานี้มีทั้งขันธนอกขันธใน ขันธนอกใชเมื่อยังมีลมหายใจอยู   สวนขันธในนั้น  
เมื่อเรายังชําระปลอยวางไมไดตองนําเอาไปใชเพื่อกอภพชาติอีกตอไป  
 
ธรรมะเปนของมีอยูทั่วหมดในโลกอนันี้  
ที่ทานเรียกวารูปธรรม นามธรรมนั่นเอง  
 
๕.   พระบุษณะ สุธมฺโม 

อายุ ๓๘ ป  

อายุพรรษา ๓ พรรษา  

ชาวอินโดนีเซีย  



 
มีชื่อเดิมวา บุษณะ บูรฮานูดิน (Busana Burhanudin) เปนชาวอินโดนีเซีย สําเร็จการศึกษา

จากโรงเรียนเทคนิคแหงหนึ่ง แลวออกมาทํางานในบริษัทประกันชีวิต มีประวัติที่นาศึกษา คือ เมื่อ
มีอายุราว ๑๔ ป นองสาวไดตายจากไป มีความเศราเสียใจมาก ไดเฝาถามตนเองวา "ชีวิตคืออะไร
กันแน ? ทําไมคนจึงตองตาย ?" ไดเฝาย้ําถามตัวเองดวยคําถามนี้เรื่อยมา จนเกิดเปนบริกรรมภาวนา
ขึ้นทั้งๆ ที่ยังนับถือศาสนาอิสลามอยูและไมเคยรูเรื่องภาวนามากอนเลย ในที่สุด ไดตัดสินใจเขาไป
อยูในปา ไกลจากหมูบานมาก เพื่อจะไดมีเวลาคิดใครครวญวา อะไรคือชีวิต และอะไรคือความตาย  

ขณะที่อยูในปา ไดตั้งหนาสวดออนวอนใหพระผูเปนเจามาชวยตอบคําถามเหลานี้ แตก็
ไมไดรับคําตอบ ระยะเวลานั้น ไดรับประทานใบไมและผลไมเปนอาหาร  

หลังจากอยูในปาไดประมาณปหนึ่ง คืนหนึ่งไดนอนดูดวงดาวในทองฟา ขณะนั้น จิตจดจอ
ดูเฉพาะดวงดาวเทานั้น (เอกัคคตารมณ) จนเกิดสมาธิขึ้นอยางนิ่งแนว เห็นดวงดาวในทองฟาตาง ๆ 
รวมเปนจุดเดียว (ปฏิภาคนิมิต) จิตเกิดความสวางไสวขึ้น ปรากฏมีเทวดามาสอนวิธีการภาวนาวา 
ทําอยางไรผิด ทําอยางไรถูก จึงไดทําตามคําแนะนําของเทวดาอยู ๓ ปกวา แตก็ยังไมสามารถจะหา
คําตอบในความสงสัยเกี่ยวกับชีวิตและความตายไดเลย       เทวดาจึงแนะนําใหนับถือพุทธศาสนา 

ในที่สุดไดเดินทางมาประเทศไทย ไดอุปสมบทที่วัดบวรนิเวศวิหาร โดยมีสมเด็จพระญาณ
สังวรเปนองคอุปชฌายะ มีความรูสึกวาการบวชในพระพุทธศาสนาเปนโอกาสใหไดศึกษาแนว
ทางการเจริญภาวนาเพื่อหาคําตอบคําถามที่ของอยูในใจนั้นไดงายขึ้น  

เมื่อบวชแลวไดมาฝกอบรมกับทานพระอาจารยเทสกวัดหินหมากเปง มีความพอใจใน
วิธีการฝกอบรมและรูสึกวา การปฏิบัติธรรมไดกาวหนาไปไกลขึ้น  

ไดกราบเรียนถามแนวปฏิบัติธรรมบางประการตอทานพระอาจารยเทสกโดยมีพระสตี
เวน ปญโญภาโส เปนผูแปลคําถามและคําตอบดังตอไปนี้  
 

อนัตตา . . . มิใชของไมมีตัวตน มีอยู แต  
เปนของไมมีสาระตางหาก  
 

คําถาม ๑ ประสบการณในการภาวนาของผมไดรับความอัศจรรยใจมากตอนที่ไดมารับการ
ฝกอบรมที่วัดหินหมากเปง และที่วัดวังน้ํามอกนี้ โดยมีทานอาจารยเปนผูแนะนําแนวทาง กอน
หนาที่ผมจะมาวัดหินหมากเปงนี้ ผมอยูที่วัดบวร ฯ รูสึกยังไมมีพลังใจมากเหมือนกับอยูที่วัดหิน
หมากเปง เมื่อมาอยูที่วัดหินหมากเปง การนั่งก็นั่งไดตัวดิ่งตรงแลวก็มีพลังใจ มาก กอนที่ผมจะมา



ประเทศไทยผมอยูที่อินโดนีเซีย เรื่องเกี่ยวกับสมถะผมก็ไดฝกอบรมนานพอสมควร แตวาพูดถึง
เรื่องวิปสสนาแลวเคยมีพระอยูที่อินโดนีเซียแนะนําใหผมเอาสติเขาตั้งเกี่ยวกับการเดินการนั่งการ
นอนทุก ๆ อิริยาบถ แตนั่นก็ไมใชเปนหลักในการที่จะเจริญวิปสสนาเลย หลังจากผมไดฝกอบรม
กับพระที่อยูอินโดนีเซียแลวผมก็มาอยูเมืองไทย มาบวชที่วัดบวร ฯ กับสมเด็จพระญาณสังวร แลว
ผมไดขออนุญาตสมเด็จ ฯ มาอยูกบัทานอาจารย สมเด็จ ฯ ก็อนุญาต ผมดีใจมาก พอไดรับคํา
อนุญาตผมรีบมาทันทีเลย  

ในระหวางที่ผมอยูที่วัดหินหมากเปงและไดรับการอบรมจากทานอาจารย วันหนึ่งเมื่อผมนั่ง
ภาวนาศีรษะของผม เกิดหลุดออกมาจากตัวมาอยูตรงขางหนาแลว ผมก็จองพิจารณามันจนเหลือแต
กระดูกเหลือแตฟน บางทีก็มีลิ้นหอยออกมาดวย ผมจองอยูอยางนี้ราวสัก ๒ - ๓ วัน พวกกระดูก
พวกเนื้อหนังมังสาทุกอยางมันก็กลายเปนธาตุดิน น้ํา ลม ไฟไปในที่สุด ตอมาผมมาศึกษากับทาน
อาจารยตอวาจะทําอยางไรเกี่ยวกับการภาวนา ทานอาจารยไดใหการแนะนําวาทุกสิ่งทุกอยาง
เกิดขึ้นจากใจ คือวาถามันเกิดขึ้นมาเรียกวาอาการของใจ สวนใจมันก็อยูของมันเฉย ๆ เปนใจ
ตางหาก ถามีความนึกคิดเกิดขึ้นเรียกวาอาการของใจ ผมก็พยายามไปจดจองอาการของใจกับใจ ผม
เรงทําความเพียรอยางหนัก พยายามนอนใหนอยที่สุด อาจจะเปน ๒ - ๓ ชั่งโมงหรือ ๔ ชั่วโมงตอ
วันอยางนี้เปนตน แตแลวผมก็ไมสามารถจะทําให การภาวนาดีขึ้นมาได  

วันหนึ่งฟนของผมเกิดปวดไปหมด ผมก็เอาความปวดมาเปนเครื่องกําหนด แลวเอาใจไปรู
ตางหาก คือใหใจไปรูความเจ็บปวดกับความเจ็บปวดนั้นผมพยายามจะแยกออก ในที่สุดผมก็แยก
ได ทุกขมันก็ทุกขอยูในสภาพของมันเองแตใจ มันก็ไมไดไปทุกขดวยเลย ผมไมไดรับความ
เจ็บปวด แตความเจ็บปวดเปนเรื่องของมันเอง นี่ก็เปนความกาวหนาอีกอยางหนึ่งที่ไดมาเรียนรูจาก
ทานอาจารย  

คําตอบ ๑ คืออยางที่ทานพูดมาในตอนตน มีพระสอนใหเจริญวิปสสนาโดยเอาสติเขาตั้งทุก
อิริยาบถ อันนั้นยังไมใชอบรมวิปสสนา อันนั้นเปนการอบรมสติ คือตัวสมถะนั้นเอง มาตอนนี้ทาน
มาใชการแยก คือใหรูจักจิตและอาการของจิต เมื่อรูจักจิตมากําหนดจิตและอาการของจิต พอตอนนี้
วางอาการของจิตเหลือแตจิตอันเดียว ที่มันวางอาการของจิตมันเกิดปฏิภาค ที่ปรากฏเห็นหัวขาด
ออกไปหรือหัวตกออกไปอะไรตาง ๆ เหลือกระดูกและฟนนั้น มันเปนเรื่องของปฏิภาคมันก็ยังอยู
ในขั้นของสมถะไมใชวิปสสนากอน มาตอนนี้ทานมากําหนดเวทนาตอนที่เจ็บฟนนี้ มันเปนเรื่อง
ของการเดินมรรคหรือสมาธิ  คราวนี้คือจิตจดจอแตเรื่องเวทนา  เอาเวทนาเปนอารมณจนกระทั่ง
เห็นวาเวทนาก็สักแตวาเวทนา  ใจกส็ักแตวาใจ  มันเขาเรื่องสมาธิมันเขาเรื่องปญญา ตอนนี้เรียกวา



มรรค  เบื้องตนเปนเรื่องฌาน  ถาจะพูดตามหลักอันนี้เปนเรื่องของการเดินมรรคหรือวิปสสนา  จะ
หยาบหรือละเอียดแลวแตภูมิของมรรคนั้น ฯ 

คําถาม ๒ ตอมาผมก็เริ่มพิจารณาเรื่องขันธ ๕ เวลาพูดถึงเรื่องของรูป มันก็มีเรื่องเกี่ยวกับรูป
ที่ผมสามารถแยกเรื่องใจกับรูปออกได เวลาพูดเรื่องเวทนาผมก็สามารถแยกใจกับรูปกายออกจาก
กันไดแลวนั้น และสามารถแยกใจกับเวทนาออกจากกันได สัญญา สังขาร วิญญาณก็เหมือนกัน ผม
สามารถแยกออกจากกันไดแลว เรงทําความเพียรอยางนี้อยูเรื่อยมา  ยิ่งเรงเทาไหรก็ยิ่งไมอยากจะ
นอน ยิ่งเรงเทาไหรเวลาทําอะไรจิตก็จดจออยางนั้นอยางเดียวเรื่อยมา แมกระทั่งเวลากวาดตา ทํา
ความสะอาดลานวัดก็เหมือนกัน มือกก็วาดไปใจก็ไมไดจอจอแตมันก็มีตัวรูของมันตางหาก ถึงจะ
ทําเปนชั่วโมง ๆ ผาน ไปก็เหมือนกับไมไดทําอยางนั้นครับ  

คําตอบ ๒ ตอนนี้ผมเคยพูดอยูเสมอวา อาจารยมั่นทานก็เคยพูด นักกรรมฐานคนไหน ๆ ก็
พูด เรียกวามหาสติ คือวาสติสมบูรณอยูตลอดกาลเวลาคือวาพูดถึงเรื่องมหาสติมันก็คือพุทโธ ผูตื่น
และเบิกบานรูตัวอยูเปนนิจ การหลับการ นอนไมตองเกี่ยวของหรอก จิตใจมันเบิกบานแจมใสตื่น
อยูตลอดเวลาตรงนั้นแหละ . . .พุทโธ  

คําถาม ๓ แมปจจุบันนี้เวลาไปบิณฑบาตรก็เหมือนกัน บางครั้งจิตมันรูเฉย ๆ มองเห็นกายนี้
เดินซายก็รู เดินขวาก็รู ไมมีความเหนื่อยเลย มีสติบริบูรณโดยอัตโนมัติพรอมดวยความรูอยูตลอด
กาล  

คําตอบ ๓ หัดสติ ถาไดอยางนี้ก็สมบูรณเต็มที่แลว แตปญญาวิปสสนายังไมเกิดกอน พึง
เจริญและอบรมใหชํานาญอยาไดทอถอย แลวปญญาวิปสสนามันจะคอยเกิดเองดอก อยาไดรีบรอน
และเกิดความทะยานอยากเลย ความหายนะจะเขามาแทนที่โดยไมทันรูตัว  

คําถาม ๔ ตอมาผมก็เรงทําความเพียรอยางหนักเหมือนกัน  เวลาสัญญา คือความนึกคิดเกา 
ๆ จะผุดขึ้นมา เมื่อผุดขึ้นมาก็จะกลายเปนสังขาร ผมเอาจิตจดจอทันทีเลย ยกตัวอยางเชนวา ถาจิต
ไปยึดความสวยงาม เวลามันจะไปยึดถือคืออุปาทานยึดถือเปนรูปยึดถือความสวยงาม ผมสามารถ
สลัดไดทันที วานี่มันเรื่องของทุกข  

คําตอบ ๔ อันนี้เรื่องสติมันตองเปนอยางนั้น คือมันกลัวตออารมณตาง ๆ เมื่อมีอารมณอะไร
เกิดขึ้นจะตองเห็นเปนโทษ โดยมากมักเห็นเปนทุกข เมื่ออารมณฝกฝนอยูอยางนั้นนาน ๆ เขา สติ
จึงจะพอดีไมแข็งจนเกินไป แลวก็ไมหยอนยานจนสงออกไปขางนอก สติ สมาธิ ปญญาสมดุลยกนั
โดยอัตโนมัติเมื่อไรแลว ปญญาวิปสสนาจึงจะเกิดขึ้น คือไมวาจะเห็นหรือรูอะไรโดยทางอายตนะ
ทั้ง ๖ แลว พระไตรลักษณจะเกิดขึ้นพรอมทั้งสาม  

คําถาม ๕ เวลาจิตไปจดจอเรื่องเกี่ยวกับขันธหรือไปยึดเรื่องอะไรก็แลวแต     ผมวาอันนี้มัน 



เกี่ยวกับเรื่องทุกขทั้งนั้น เปนของเกิดขึ้นแลวดับไป ๆ อยูอยางนั้นตลอดกาล เหมือนกับคนเราเกิด
มาแลวก็แก แลวก็เจ็บ แลวก็ตายหมุนอยูอยางนี้ครับมันก็คลาย ๆ กับเปนสภาพของไตรลักษณ  

คําตอบ ๕  ไตรลักษณนี้มันเนื่องเขาเปนปญญาวิปสสนาแลว แตมันไมครบทั้งสามดังกลาว
แลว 

คําถาม ๖  ผมวาเวลาไปเพงพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องสังขาร สังขารนี้เวลาไปกําหนดสิ่ง
ภายนอกอะไรสักอยางหนึ่ง อันนั้นเปนอาการของสังขารที่ไปยึดภายนอก สังขารที่อยูในจิตก็อีก
เรื่องหนึ่ง ถาทิ้งพวกนี้เหลือแตจิต จิตก็เปนอนิจจัง  

คําตอบ ๖ ตองอยางนั้นซิ  
คําถาม ๗ อะไรคือวิญญาณขันธา อะไรคือจิต อะไรคือมโน  
คําตอบ ๗ มโนคือสภาพของเดิม ภาษาไทยเรียกวามโนคือใจที่ผมอธิบายเรื่องใจคือของ

กลาง คือมันเปนกลาง ๆ อยู ไมมีอะไร ดี -ชั่ว -บาป -บุญ และอะไรทั้งหมดก็ไมมีในที่นั้น วางเฉย ๆ 
เมื่อมีผัสสะอายตนะ ความรูก็เกิดขึ้นเรียกวา วิญญาณ เมื่อวิญญาณเกิดขึ้นแลวแสสายไปตามอารมณ
ของอายตนะเรียกวา จิต  

คําถาม ๘ ผมอยากจะทราบวา อัปปนาสมาธิกับอัปปนาฌานแตกตางกันอยางไรครับ  
คําตอบ ๘ ดูเหมือนจะเคยอธิบายครั้งหนึ่ง ดูเหมือนจะเปนคุณชัยชาญกไ็มทราบ คราวนี้

อธิบายเพิ่มเติมอีกก็ดีเหมือนกัน อัปปนาฌานมีลักษณะคลาย ๆ กันกับอัปปนาสมาธิ เวลาจิตรวมลง
ไปเปนเอกัคคตาจิตแนวแนเต็มที่แลว  มันหลุดจากเอกัคคตารมณ  คือวางเอกัคคตารมณ แลวเหลือ
แตเอกัคคตาจิตอันเดียว  เอกัคคตาจิตในที่นี้มีลักษณะอาการวิบหายวับเขาไป  แลวมันไปมี
ความรูสึกอันหนึ่งของมันตางหาก  ความรูสึกอันนั้นถาหากมันเกิดความปลอดภัยโปรงโลงไปหมด
หรืออาจมีภาพนิมิตปรากฏในขณะนั้น  แลวมีความเพลิดเพลินอยูในเรื่องนั้น ความสงบสุขนั้น อัน
นั้นเปนลักษณะของอัปปนาฌาน  สวนอัปปนาสมาธินั้น เบื้องตนฝกอบรมในอารมณอันเดียวกัน 
เวลาเขาถึงเอกัคคตารมณและเอกัคคตาจิตก็คลาย ๆ กัน เมื่อเขาถึงเอกัคคตาจิตแลว มันจะมีสติและ
ความรูสึกอันหนึ่งรวมอยูในเอกัคคตาจิตนั้นตางหากเฉพาะของมันเอง ความรูสึกทั้งหมดนั้นจะเอา
มาพูดเปนภาษาพูดไมถูก จะพูดไดก็พออนุมานเทานั้น  

คําถาม ๙    ผมอยากกราบเรียนถามทานพระอาจารยวาตอไปจะใหผมพิจารณาเรื่องอะไร
ตอไป  

คําตอบ ๙      ใหพิจารณาตรงที่ขันธนี้แหละไมตองไปพิจารณาที่อื่น เพราะขันธ ๕ เปนที่ตั้ง
ของอุปาทาน จงพิจารณาใหเห็นความเกิด-ดับของขันธ ๕ วามันมีสภาพเชนนั้นอยูตลอดกาล มใิช



เรามิใชเขา แตมันมีสภาพของมันเองอยูอยางนั้น เราตางหากหลงเขาไปยึดเอามาเปนเราเปนของๆ 
เรา ในเมื่อขนัธ ๕ วิปรติแปรปรวนหรือแตกดับ เราเลยกลายเปนทุกขเพราะมาถือวาเราเปนของ ๆ 
เรา 

การพิจารณาจะชัดหรือไมชัดก็ขอใหพิจารณาอยูอยางนั้นอยาไดทอถอยแตใหเขาใจวาที่
พิจารณาไมชัดนั้นเพราะสติสมาธิของเราออนไป พึงปลอยวางการพิจารณานั้นเสีย แลวกลับเขามา
อบรมสติสมาธิใหมีกําลังกลาแข็งขึ้นอยาใหอยากมีแตความรูชัดแจงอยางเดียวโดยมิไดคํานึงถึงสติ-
สมาธิของตน ถาทําอยางนั้นก็จะมีแตวุนสงออกไปนอกเลย บางทีเมื่อสติ-สมาธิของเราอบรมแก
กลาแลว ความรูชัดในความเกิด-ดับของขันธ ๕ อาจชัดขึ้น ณ ที่นั้นเลยก็ได ถาไมเกิดเชนนั้นจึง
นอมไปพิจารณาในขันธ ๕ อีกดังเคยพิจารณามาแลว มีทางเดียวเทานี้ที่จะถอนอุปาทานได  

พระสตีเวน - มันทวนกระแสพิจารณาสิ่งที่มันรูยากครับ มันไมใชงาย  
พระอาจารย - อันนี้ก็ดีอยูแลวละ คืออธิบายไปมันเกินความรูของเรา คนอื่นฟงไปมันก็ยิ่ง

ยาก เราอธิบายกันก็ยากอยูแลว ของแคนี้ก็ยังดีอยูแลว  
คําถาม ๑๐ ผมขอกราบเรียนทานอาจารย ขอทานอาจารยอธิบายเรื่องอัปปนาฌานกับอัปปนา

สมาธิ เพราะมัน เปนเรื่องที่ยากที่ใครจะอธิบายได  
คําตอบ ๑๐ อัปปนาฌานกับอัปปนาสมาธิ  เบื้องตนโดยมากมักใชอารมณเหมือนกัน คือ อา

นาปานสติ-อสุภะหรือธาตุเหลานี้แหละเปนอารมณ  แตเวลาเขาถึงอัปปนาแลวก็มีลักษณะผิดกัน นี่
จะไมพูดถึงเบื้องตนนะ  พูดถึงอัปปนาเลยทีเดียว  ถาจะพูดถึงฌานตองเปน ภวังค คือเมื่อจิตเขาไป
เพงเอาอารมณนั้น ๆ แลวนอมใหเปนไปตามตองการ หากจิตตกวูบเขาไปเปนภวังคขณะนิดเดียว 
แตยังตั้งตัวไมติด นิมิตกจ็ะยังไมเกิด ถึงจะเกิดก็ยังจับอะไรไมไดกอนเรียก ภวังคบาท  ถาหากจิตวูบ
เขาไปเปนภวังคอยูนานหนอย บางทีก็จะเกิดภาพนิมิตหรือรูอะไรตาง ๆ นานา แลวจิตนั้นจะวิ่งเขา
ไปยึดเอาภาพและนิมิตนั้น ๆ มาเปนอารมณเครื่องอยู แตบางทีก็จะไมมีภาพนิมิตดังกลาวแตจิตนั้น
ก็มิไดถอนออกมา มันจะสงสายอยูภายในของมันเองดวยความเพลินสนุก เรียก ภวังคจรณะ ถาจิต
นอมเขาไปอยางเต็มที่มีความเชื่อมั่นและเลื่อมใสพอใจยินดีในความสงบสุขในอารมณนั้น ๆ แลว
จิตจะเขาภวังคอยางเต็มที่ บางทีอาจไมรูสึกตัวเลยวาอะไรเปนอะไร บางทีก็รูสึกตัวอยูแตมิใชตัวอัน
นี้หรือโลกอนันี้ แตมันเปนตัวหรือเปนโลกอีกอนัหนึ่งตางหาก แลวก็เพลินและยินดมีี ความมีสุข
มากอยูในอารมณอันนั้น เรียกวา อัปปนาฌาน ฌานมีลักษณะอยางนี้  

ถาพูดถึงสมาธิตองเปนสมาธิอีกนัยหนึ่ง มรรคตองเดินแถวสมาธิ คือเมื่อจิตเขาไปกําหนด
หรือยึดเอาอารมณอันใดอันหนึ่ง (ในที่นี้ไมไดเรียกวา เพง แตเรียกวา กําหนด หรือ ยึด ) มาเปนที่ตั้ง
ของจิตแลว จิตจะปลอยวางอารมณอ่ืน ๆ แลวเขามารวมอยูจุดเดียวเปนพัก ๆ เรียกวา ขณิกสมาธิ แต



ถาจิตนั้นปลอยวางอารมณภายนอกทั้งหมด แลวมากําหนด พิจารณาอาการของอารมณภายในของ
ตัวเองอยูตางหาก หรือบางทีอาจยกเอาธรรมบทใดบทหนึ่งหรือหมวดใดหมวดหนึ่งขึ้นมาพิจารณา
อยูเฉพาะตัวเอง โดยมิไดสงออกไปตามอดีตอนาคตก็ได อยางนี้เรียกวา อุปจารสมาธิ บางทีในขณะ
นั้นเองจิตอาจรวมเขาเปนภวังคหายวูบไปเลย  แลวเกิดภาพนิมิตหรือความรูอะไรตาง ๆ กไ็ด นั่นพึง
เขาใจวาจิตกลับเปลี่ยนเขาฌานแลว พึงเขาใจวาภาพนิมิตและความรูตาง ๆ ในจําพวกอภิญญา ๖ นั้น
เกิดจากฌานทั้งนั้น เมื่อจิตแนวแนเต็มที่แลว สตผูิควบคุมจิตและจิตผูกําหนดอารมณ ความรูที่มี
ความรูสึกวาเรากําหนดอารมณอยูก็ดี จะมารวมเขาเปนอันเดียวกันแลวจะปรากฏเปนเอกเทศของ
มันเองอยูสวนหนึ่งตางหาก ในขณะนั้นจะพูดก็ไมออก บอกก็ไมถูก ถึงแมเมื่อถอนออกมาจากนั้น
แลว จะอธิบายอยางไร ๆ ก็ไมเหมือนความเปนอยูในขณะนั้น  อยางดีก็อุปมาอุปมัยใหคนอื่นฟง
พอจะเขาใจไดบาง เรียก อัปปนาสมาธิ  

ฌานไมตองใชปญญา ถึงแมจะตองใชปญญาเบื้องตนในการพิจารณาก็ตาม ในเมื่อฌาน
เกิดขึ้นแลวมีอาการใหเพงสงไปในการชอบใจติดความสงบสุขเปนเครื่องวัด มิไดละกิเลส เปนแต
ทํานิวรณใหสงบเทานั้น  

สวนสมาธิตองใชปญญา ตั้งแตเริ่มตนพิจารณาอารมณ เมื่อจิตเปนอุปจารสมาธิแลว ปญญา
พิจารณาธาตุ-ขันธ- อายตนะยิ่งชัด เปนการเดินมรรค ละสักกายทิฎฐิ-วิจิกิจฉา-สีลพตปรามาสได ถา
จะพูดอีกนัยหนึ่ง ฌาน-จิตกลาหาญ ปญญาไมเกิด สวนสมาธิ สติ-สมาธิ-ปญญา มีความสมดุลยกัน 
เดินมรรคสม่ําเสมอ  

คําถาม ๑๑ ผมขอกราบเรียนขอทานอาจารยอธิบายเรื่องมโน วิญญาณกับจิตทําไมถึงตางกัน  
คําตอบ ๑๑ เดี๋ยวจะอธิบายเรื่องฌานกับสมาธิกลับกันไดกอน เพราะอธิบายมาแลวยังไม

หมด แลวจึงจะอธิบาย เรื่อง มโน-วิญญาณ-จิต ใหฟง  
ฌานกับสมาธิมีลักษณะผิดแปลกกันอยางไรไดอธิบายมาแลวในขอ ๑๐ ฉะนั้นจะไมอธิบายอีก 

จะอธิบายแตเฉพาะ ที่มันกลับกันไดอยางไรเทานั้น  

เมื่อจิตดิ่งแนวแนลงเขาถึงอัปปนาฌานแลว เมื่อมันถอนออกมาอยูในภวังคจรณะ บางทีทํา
ใหเกิดภาพนิมิตและความรูอะไรตาง ๆ นานา จิตจะตองพอใจและเพลิดเพลินในภาพนิมิตและ
ความรูนั้น ๆ หรือพอใจยินดีเพงอยูในความสงบสุขนั้น นี่เปนสภาพของฌานโดยแท แตถายอนเขา
มาพิจารณาทุกขหรือความเกิดดับอัตภาพของตน และของนอกออกไปจากตนก็ตามจนลงเปนไตร



ลักษณญาณใหเกิดความเบื่อหนายสลดสังเวชจนเปนเหตุใหปลอยวางไมเขาไปยึดมั่น ถือมั่นในสิ่ง
นั้น ๆ ดังนี้เรียกวา ฌาน กลายเปนปญญา เกิดสมาธิเดินตามมรรค มรรคนี้เมื่อแกกลาโดยมีไตร
ลักษณญาณ เปนองคประกอบแลว จะรวมเปนมัคคสมังคี อีกครั้งหนึ่ง คือ สติ - สมาธิ - ปญญา 
ตลอดถึงอุบายอันหนึ่งอันเดียวกัน เห็นชัดเจนแจมแจงหายจากวิจิกิจฉาลังเลสงสัยในจิตนั้น 
หลังจากนั้นแลวจิตจะเบิกบานผองใสไมวาจะพิจารณาธรรมหรือโลกอะไรก็ตาม จะปลอดโปรง
โลงเปนธรรมไปหมด  

สวนอัปปนาสมาธินั้น เมื่อจิตดิ่งแนวแนเขาถึงอัปปนาสมาธิแลว มันจะมีสติรูตัวเฉพาะมัน
เองอยูตางหาก แตความ รูอันนั้นไมสามารถจะนํามาใชอะไรไดเลย นอกจากเพื่อจะใหเปนพลังจิต
ในการที่จะเจริญมรรคเพื่อความกาวหนาตอไปเทานั้น แลวพึงเขาใจวา เมื่อมัคคสมังคีจะเกิด มิได
เกิดที่จิตเขาถึงอัปปนา เกิดตอนจิตอยูในอุปจาระนี้ตางหาก ทีนี้เมื่อถอนออกมาจากอัปปนาสมาธิมา
อยูในอุปจาระแลว  หากสติและสมาธิมีกําลังก็เพงพิจารณาพระไตรลักษณญาณตอไป  หรือจะ
พิจารณาธรรมหมวดใดหมวดหนึ่งก็จะชัดเจนแจมแจง (ธัมมวิจยะ) เปนเครื่องอยู แตถาสติสมาธิ
ออนมันทําใหงวงซึม  ชอบสุขสงบไมอยากจะพิจารณาองคพระไตรลักษณหรือพิจารณาก็ไมชัด 
แลวจิตจะรวมเขาเปนอัปปนาฌานอีก นี้เรียกวา สมาธิกลับเปนฌาน  

ตอไปจะอธิบายเรื่อง มโน - วิญญาณ - จิต ตอไป  
มโน ผูนอม แตยังไมถึงกับคิดปรุงแตง - ยึดเอาอะไรมาไวเกาะเกี่ยว มโนคือใจที่ยังเปนกลาง 

กําลังจะเอนไปคิด - ปรุงแตง - ยึดเอาอารมณ หรือใจที่กําลังจะเคลื่อนออกจากที่เดิมของมันนั่นเอง  
วิญญาณ มีสองอยาง คือวิญญาณที่ใชอยูในเมื่อยังมีชีพอยูหนึ่ง กับวิญญาณผูพามาเกิดครั้ง

แรก คือปฏิสนธิวิญญาณหนึ่ง วิญญาณอันแรกไดแกวิญญาณเกิดจากความรูสึกในทางอายตนะ เมื่อ
ผัสสะมากระทบครั้งแรก แตยังไมรูและจําวาอะไรเปนอะไร เพียงแตมีความรูสึกเฉย ๆ วิญญาณใน
ขันธ ๕ ก็จัดเขาในนี้ดวย  

ปฏิสนธิวิญญาณ ไดแกวิญญาณที่นําเอากรรมและกิเลสทั้งหลายพาใหมาเกิดครั้งแรกโดยเจา
ตัวไมมีความรูสึกเชนนั้นเลย แตตัวกรรมมันหากพามาเกิด  

จิต คือผูคิดผูนกึ ผูปรุงผูแตงตาง ๆ นานา นั้นเอง หรือจะเรียกวาอาการของใจก็ถูก อาการ
ของใจทั้งหมดที่เปน ไปในทางรายและทางดีหรือไมดีไมรายก็ตาม เรียกวาจิตทั้งนั้น  

เรื่องนี้ถาผูมาทําภาวนาสมาธิใหจิตรวมเขาเปนเอกัคคตาจิต คือมีแตจิตอันไมมีอาการใด ๆ 
ทั้งหมดเลย นั่นแหละจึงจะรูตัวใจแทและอาการของใจ(คือจิต) ไดดีโดยไมตองอธิบายและถามใคร
เลย  



คําถาม ๑๒ ผมกับทานธัมมจันโทอยากกราบเรียนถามทานอาจารยวา ถาหากจิตเขาถึงฌาน
แลว พวกกิเลสยังมีไหมในฌาน หรือวากิเลสยังมี แตวามันยังพักผอน มันยังไมออกมาทํางานอยาง
นั้นหรือ  

คําตอบ ๑๒ กิเลสหยาบ ๆ มันกล็ะไดดอก แตกิเลสละเอียดมันกลับแฝงเขาไปนอนอยูกับ
ฌาน เหมือนคนนอนหลับ ไมคิดถึงเรื่องงาน แตงานนั้นยังไมเสร็จ  

คําถาม ๑๓ ขอกราบเรียนทานอาจารยวา กลางพรรษาที่แลวเห็นรางกายแตกไป แลวเห็น
นิมิตกระดูกโดนไฟเผาจนเปนผงธุลีไป เวลานอนก็เห็นนิมิตกระดูกศีรษะไมมีผิวหนัง แลวก็เห็น
เปนธาตุทั้ง ๔ เห็นเปนธาตุลม ธาตุน้ํา ธาตุไฟ ธาตุดิน  

คําตอบ ๑๓ มันอยูในจําพวกฌาน เรียกฌาน ยังไมใชวิปสสนา ทานชํานาญอยูในเรื่องอันนี้
ผมยกให ดี บางคนไปอบรมเพงใหเปนอสุภะ ใหเปนโครงกระดูก เปนอะไรตออะไรตามเรื่อง แต
บางคนก็ไมไดเพง พอไปถึงตรงนั้นมันก็เกิดปรากฏขึ้นมาเอง มันเปนภาพนิมิตขึ้นมาเอง อยูใน
จําพวกฌาน มันยังไมเปนปญญา แตกด็ีเหมือนกัน เปนเครื่องอยูเครื่องเลน ถาหากชํานาญก็ดี
เหมือนกัน  

คําถาม ๑๔ ขอกราบเรียนถามทานอาจารยวา ผมพยายามจะใหเขาใจเรื่องวิปสสนาก็พอดีฟน
มันเจ็บมาก ก็เลย พิจารณาความเจ็บ เวลาพิจารณา ก็เห็นความเจ็บมันเปนไปตามสภาพของมัน ใจ
มันก็เปนอีกสภาพหนึ่ง แลวก็เวลาเห็นเปนอยางนี้นอนไมหลับ ก็ดีใจเพราะวาเห็นจิตกับเวทนามัน
ตางกัน  

คําตอบ ๑๔ นั่นก็ยังไมใชตัววิปสสนาแท ที่เราเห็นเชนนั้นดีแลวละ เราไปเพงตัวเวทนา
เพราะอํานาจพลังของการเพงสมถะมีกําลัง มันเลยแยกกันออกไปในตัว เวทนาอันหนึ่ง ใจเปน
อันหนึ่ง ถาหากเราเพงพิจารณาอันนั้นอยูตลอดไป ถาหากมันเปนวิปสสนา มันไมใชอยางนั้น มัน
ไมเห็นความเกิดขึ้นก็ดับไป ๆ แคนั้นมันไมใชเราไมใชเขา ไมใชอะไรทั้งหมด ทุกสิ่งทุกอยางนอก
ไปจากเวทนาก็เกิดขึ้นแลวก็ดับไป ๆ นั้นจึงเขาถึงวิปสสนา เมื่อกลางพรรษานั้นผมอยากแนะให
ทานพิจารณาวิปสสนานี่แหละ แตผมเห็นวาทานยังกําลังเริ่มศึกษาไมมีโอกาสจะไดคุยกันถนัด มา
เวลานี้โอกาสดีแลว ผมจึงไมอยากใหทานกลับอินโดนีเซียกอน  

คําถาม ๑๕ อยากกราบเรียนทานอาจารยวา หลังเขาพรรษาหนึ่งเดือนแลว ไดพิจารณาขันธ 
๕ เห็นขันธ ๕ ทั้งอดีต - อนาคต - และปจจุบันมันเกิดขึ้นแลวก็ดับไป ๆ มันหากเปนสภาพของมัน
อยูอยางนั้นไมมีใครจะไปปรุงแตงและบังคับมันไดเลย จิตก็ไมไปเกี่ยวของเกาะเกี่ยว 

คําตอบ ๑๕ พิจารณาอยางนั้นจึงเขาขั้นวิปสสนา วิปสสนาตองพิจารณาตรงที่ขันธ ๕ นี้ เมื่อ
เกิดก็เกิดจากธาตุ ๔ แตกสลายไปก็ลงไปธาตุ ๔ กลับไปกลับมาอยูอยางนั้นตามสภาพของมัน ไมมี



ตนมีตัวมีเรามีเขา หาสาระแกนสารอะไรมิได ที่เราถือวาเราวาเขานั้น ตัวไปสมมติยึดถือเอาตางหาก 
แทจริงมันเองหาไดมีความรูสึกอะไรตอการยึดถือของเราไม อนัตตา มิใชของไมมีตัวตน มีอยูแต
เปนของไมมีสาระตางหาก เมื่อมีผูมาพิจารณาจนเห็นเปนของไมมีสาระ แลวก็ปลอยอัตตา ใหมัน
เปนอัตตาไปตามสภาพของมัน จึงเรียกวา วิปสสนา  

คําถาม ๑๖ ขอกราบเรียนทานอาจารยวาผมพยายามฝกสติ เวลาปดกวาดก็เห็นรางกายปด
กวาด จิตก็เปนอีกสวนหนึ่ง ปดกวาดอยูชั่วโมงครึ่งมันก็ไมรูสึกเหนื่อย ไปบิณฑบาตรก็เหมือนกัน 
เวลาเดินไปบิณฑบาตรเห็นรางกายเดินตอก ๆ ไปอยู แตจิตก็เปนอีกสวนหนึ่ง ผมฝกหัดอยูอยางนี้  

คําตอบ ๑๖ ดีแลว ฝกหัดไดอยางนั้นก็ดีแลว คือทานพูดถึงเรื่องสติปฏฐาน คือเห็นสักแตวา
เห็น กายสักแตวากาย นี้ไมไดพูดถึงเรื่องเวทนา พูดเฉพาะถึงเรื่องกายเสียกอน สักแตวากายไมใช
สัตว บุคคล ตัวตนเราเขา ตัวอันนั้นตัวอะไรก็ไมทราบละ มันหากเปนอยูอยางนั้น มันแสดงอาการ
อยูอยางนั้นจิตใจไปมองเห็น สติหัดไดอยางนั้นดีมากทีเดียว แตเดี๋ยวนี้มันอยูในขั้นอบรมสติยังไม
ทันถึงปญญาวิปสสนา หัดสตินี้ใหมากเสียกอน ปญญาวิปสสนาจึงคอยเกิดขึ้นเอง ปญญาวิปสสนา
มันเกิดขึ้น มันจะมองเห็นทั่วทุกทิศทุกทางทุกสิ่งทุกอยาง มันเห็นทั้งความเกิดความดับอยางที่ 
อธิบายมาแลวนั้น จึงจะเปนปญญาวิปสสนา 

คําถาม ๑๗ ขอกราบเรียนถามทานอาจารยวา เวลาหัดสติ ผมพยายามพิจารณาจิต ผมเห็น
คลายกับวัตถุอันหนึ่ง เกิดขึ้น มีชีวิตอยู แลวมันดับไป เห็นรูปเกิดขึ้นมีชีวิตอยูแลวก็ดับไป เวทนาก็
เหมือนกัน  สัญญาก็เหมือนกัน  สังขารก็เหมือนกัน เห็นวามันเปนอนิจจังไมใชเปนตัวเปนตน  

คําตอบ ๑๗ นั่นแหละ ถาหากเราหัดสติสมบูรณเต็มที่แลว พระไตรลักษณญาณก็จะเกิดเอง
เปนเอง รวมเรียกวาขันธ ๕ จะลงสูพระไตรลักษณญาณโดยอัตโนมัติ นี่เพราะอํานาจสติของเรา
เพียงพอ มีสติเต็มที่แลวเกิดขึ้นเอง เราตองหัดอยางนี้อยูตลอดไป ทุกสิ่งทุกอยางถาเห็นอยางนั้นแลว
อุปาทานก็ไมมีปลอยวางลงไปได ตัวของเราก็ไมมีอุปาทานในตัว เมื่อไมมีอุปาทานในตัวสิ่งอื่น
นอกจากนี้ก็ไมมีอุปาทาน แลวทุกขมันจะมีมาแตไหน  

คําถาม ๑๘ ขอกราบเรียนทานอาจารยวา เคยนั่งภาวนาแลวก็มีเสียงดังตาง ๆ ไดยินเสียง แต
จิตมันไมเขาไปเกี่ยวของกับเสียงนั้น เสียงเปนอยางหนึ่ง จิตเปนอีกอยางหนึ่ง เสียงอันนั้นไมไดมา
รบกวนจิต  

คําตอบ ๑๘ นั่นแหละคือประสาทหรือที่เรียกวาเซลลสําหรับสมัผัสเมื่อชีวิตยังอยูตราบใด
มันจะตองรับรูอยูตราบนั้น เมื่อรูสึก แตเราไมไปยึด มันก็ผานไป ๆ แบบนีด้ีกวาที่จิตรวมเขาไป
สนิทจนไมมีความรูสึกเสียแลว ที่เรียกวานั่งหลับ อยางนั้นใชไมได  



คําถาม ๑๙ ขอกราบเรียนทานอาจารยวา พิจารณาเห็นตัวของเราเปนแตสักวาวัตถุธาตุเทานั้น 
เกิดขึ้นแลวก็ดับไป จิตสังขารผูคิดนึกปรุงแตงเกิดขึ้นแลวก็ดับไป เปนอนิจจังเหมือนกัน แลวยัง
เหลือแตจิตผูรูอันเดียวแลวก็ดับไปอีกไมมีอะไร ยังเหลือแตความวาง  

คําตอบ ๑๙ รางกายตัวของเรามันเปนตัวสังขาร เรียกรูปสังขาร จิตที่ไปปรุงแตงเรียกนาม
สังขาร สังขารทั้งปวงจะตองเกิดดับ ๆ อยูอยางนี้ ผูมาพิจารณาสังขารเห็นความเกิดดับตามความเปน
จริง แลวจะไมเขาไปยึดเอาสังขารเหลานั้น มาเปนอัตตาถือเปนตนเปนตัวไมมีอะไรเปนเครื่องยึด
มั่น จะยังเหลือแตผูรูสวางโรอยูคนเดียว แลวผูรูนัน้ก็เกิดดับเหมือนกันเลยหาอะไรเปนสาระไมได  

คําถาม ๒๐ ขอกราบเรียนทานอาจารยวา พิจารณาเห็นสังขารเกิดแลวก็ดับไป แลวมันกว็าง
อีก  

คําตอบ ๒๐ นั่นละซิดังไดอธิบายใหฟงแลวตะกี้นี้ เมื่อชีวิตยังมีอยู ประสาทหรือเซลลมันก็
ทํางานตามหนาที่ของมัน เมื่อพิจารณาเห็นสังขารทั้งหลายไมมีสาระแลว เราก็เปนแตผูดูอยู ขอให
ถือวาเปนการดูภาพยนตรก็แลวกัน  

คําถาม ๒๑ ขอกราบเรียนทานอาจารยวา เวลาอยูปกติธรรมดา ๆ นี่เอง พอมองดูหมูเพื่อน
และผูคนเดินไปมามันเลยเห็นเปนอนิจจังไปหมด บางทีเห็นเปนแตโครงกระดูก คนเลยหายไปไหน
ไมทราบ จิตไมไดไปเกี่ยวของกับใคร ๆ และ อะไร ๆ เลย  

คําตอบ ๒๑ มันตองอยางนั้นแหละ คือวาเราเห็นเปนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เปนไปตาม
สภาพของมันทุกอยาง เราเห็นชัดอยางนั้นอยูตลอดเวลามันก็ไมเขาไปยึด แตหากวา ถายังไมทัน
ชํานิชํานาญ เมื่อไปเห็นอันนั้นเขาก็ไปเพลินอยูกับอันนั้น มันกลับเปนอุปาทานอีกโดยไมรูตัวก็ได  

คําถาม ๒๒ ขอกราบเรียนทานอาจารยวาเดี๋ยวนี้ผมเห็นทุกสิ่งทุกอยางเปนอนิจจัง ขันธ ๕ ก็
เปนอนิจจัง จะทําอะไร อีกตอไป  

คําตอบ ๒๒ เมื่อเราอาศัยความเพง เพงสิ่งใดใหเห็นเปนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา สิ่งนั้นก็จะ
เปนไปตามความเพง อันนั้นสภาวะของฌาน แตถาเปนภาวะของปญญาสมาธิแลว เมื่อเห็นหนึ่งแลว
ก็จะเห็นชัดทั้งสามพรอมกันในทีเดียวเลย เมื่อปญญาพิจารณาเห็นทุกสิ่งทุกอยางตกอยูในสภาวะ
แหงพระไตรลักษณญาณแลวก็จะมีอะไร นอกจากความที่จิตไมเขาไปยึดถือในสิ่งนั้น ๆ แลวก็จะอยู
ดวยความปลอดโปรงสวางจา ณ ที่ทุกสถาน 

ดีที่ไดมาสมาคมกัน ตองการจะอธิบายถึงเรื่องแนวการปฏิบัติฝกอบรมภาวนาสมถะ ถาหาก
วาเราไมเขาใจวิธีเดิน หรือแนวปฏิบัติ ทําไป ๆ มันอยากจะหวนกลับคืนมา หรือมิฉะนั้นทําไป
อาจจะผิดพลาดไปก็ได ที่นักปฏิบัตทิําไปจะเจริญหรือวาเสื่อมถอยหลัง อยูตรงนี้ ตรงที่ไมเขาใจ
หลักปฏิบัตนิี้เอง แนวปฏิบัติก็ไมหนีจากหลักสมถะและวิปสสนา คือทานแสดงถึงสมถะแลว



วิปสสนาเปนหลักสําคัญหลักใหญที่สดุในการปฏิบัติ สมถะนั้น ถาหากเราพูดตามปริยัติทานก็พูด
กลาง ๆ ไว สมถะคือความสงบเฉย ๆ วิปสสนาคือความรูแจงเห็นจริงในสภาพของจริง แตเมื่อมาลง
มือปฏิบัติกันจริง ๆ แลว ฌานคือความเพงใหจิตจดจองอยูในวัตถุเดียว สมาธิคือการใหจิตจดจอง
พิจารณาอยูในอารมณเดียว ทั้งสองตองการใหจิตเปนเอกัคคตารมณเหมือนกัน เรียกวา สมถะ ที่
แปลกตางกันทั้งการกระทําและรสชาดนั้น ฌานเพงเฉย ๆ สมาธิเพงพิจารณาแตใหเปนเอกัคคตา
รมณเหมือนกัน แตฌานจะเกิดภาพใหปรากฏ ทาํใหเกิดความพอใจและติดมั่นอยูในภาพนั้น สวน
สมาธิมีความรูแจงเห็นชัด บางทีก็อาจเกิดภาพไดเหมือนกันแตไมเขาไปยึดมั่น ปลงเห็นเปนพระ
ไตรลักษณญานไปเสีย หรือจะพูดอีกนัยหนึ่ง ฌานเปนโลกียะ สมาธิเปนการเดินมรรคก็ได  

คําถาม ๒๓ ไดยินบางคนเคยพูดใหฟงวา สมถะไมตองหัด หัดแตวิปสสนาก็พอแลว สมถะ
สงบเปนบางครั้งบางคราวเทานั้น ไมสามารถทําใหสําเร็จมรรคผลได แตผมก็ยังเห็นวาสมถะนี้เปน
รากฐานสําคัญมาก ผมอยากทราบวาเรื่องนี้อยางไรกันแน  

คําตอบ ๒๓ มีนักปฏิบัตหิลายคนในเมืองไทยเราที่คิดเห็นและเขาใจในแนวนั้น คือวาสมถะ
เปนของไมจําเปน จะตองเจริญวิปสสนาอยางเดียว แมแตศีลกไ็มจําเปนตองรักษา เขามีหลักอางวา 
ผูที่สําเร็จมรรคผลนิพพานไดเพราะปญญา มีหลกัอางวา ปญญา ย ปาริสุทสติ ดังนี้ จะบริสุทธิ์ไดก็
เพราะปญญา ลืมหลกัอีกนัยหนึ่งซึ่งเขาลืมไป เมื่อเวลาบวชพระเสร็จแลว อุปชฌายจะตองสอนกอน
อ่ืนวา สีลปริภาวิโต สมาธิ มหัปผโล โหต ิ มหานิสังโส ผูเจริญศีลดีแลวมีสมาธิเปนอานิสงสใหญ 
สมาธิปริภาวิตา ปญญา มหัปผลาโหติ มหานิสังสา เมื่อเจรญิสมาธิดีแลวปญญาเปนอานิสงสใหญ 
แลวทานอธิบายถึงเรื่องผล เมื่อเจริญปญญาดีแลวจะถึงวิมุติหลุดพนได  พนจากกิเลสทั้งปวงที่มีอยู
อยางนี้ คนที่อธิบายหรือ คนที่เขาใจวาสมาธิไมจําเปน แทที่จริงคน ๆ นั้นเขาใจวายังไมไดสมาธิ จึง
ไมเห็นอานิสงสของสมาธิ ถาผูไดสมาธิแลว ไมมีใครเขาปฏิเสธเชนนั้นกันเลย หรือไดสมาธิแลวแต
ไมเกิดปญญา เปนอยางนี้กันโดยมากเมื่อตนเองทําไมไดเลยหาวา หลักที่ทานวาไวนั้นผิด มันเปน
กิเลสเขาตัว  

คําถาม ๒๔ ผมไดมีประสบการณมาแลวคือเวลาภาวนาตั้งสติใหมั่นคงเต็มที่แลวจิตจะไปจด
จอยึดอยู ณ ที่นั้น แลวทําใหเกิดความสวางไสวมีปติเต็มที่ บางทีนอนไมหลับเปน ๒-๓ วันก็มี 
บางครั้งสติไมเต็มที่ถึงขนาดนั้น แตมีความรูสึกตออารมณตาง ๆ ที่ผานเขามาทางอายตนะทั้ง ๖ แต
มันรูเทาวาอันนี้มันไตรลกัษณ  รูแลวมันก็วางเฉย ผมไมทราบวาจะใหทําอยางไรตอประสบการณ
นั้น  

คําตอบ ๒๔ ประสบการณอันนั้นดีแลวที่รูประจักษเห็นดวยตนเอง ไมตองแก ปลอยใหมัน
เปนตามเรื่องของมัน อยางนั้นแหละ ขอแตทําใหชํานาญ สังเกตใหดีในลักษณะที่มันเปนเชนนั้นวา



เราไดกําหนดตั้งสติไวกลาแข็งอยางนี้ จึงเกิดอาการอยางนี้ สติเราออนอยางนี้จึงมีอาการอยางนี้
เทานั้นก็พอ ทีหลังเราตองการจะใหมันเปนเขนนั้นอีกก็ทําไดคลองเพื่อเปนเครื่องอยู แลวตอไปดี
หรือชั่ว ผิดหรือถูกจะรูไดดวยตัวเอง  

คําถาม ๒๕ ขอเรียนถามทานอาจารยวา เวลาภาวนา จิตมันเพงอยูในอารมณใดแลว จะมี
ความสงบสุขชอบใจอยูในอารมณนั้น ไมอยากพิจารณาอะไรเลยเห็นวานี่ดีพอแลว เดี๋ยว ๆ จิตเขา
ภวังคหายเงียบไป เมื่อเวลามันถอนออกมารูสึกวาไมสงบสุขเต็มที่ แตมองอะไรเห็นอะไรเขา มันมัก
ใหเกิดความรูแปลกและเปนไปเพื่อสลดสังเวชเบื่อหนายไปหมด เดี๋ยว ๆ มันก็จะเปนไปในสภาพ
เดิมอีก แลวจะใหทําอยางไรหรือปลอยใหมันเปนไปอยางนั้นอยูตลอดเวลา  

คําตอบ ๒๕ ชางมันเถิดมันจะเปนอยางไรก็ตามเราไมตองไปดัดแปลงแกไขถึงจะดัดแปลง
แกไขก็ไมได เมื่อเราฝกจิตของเราเขาถึงขั้นนั้นแลว หากมันเปนของมันเอง หนาที่ของเราขอแตให
เราทําใหชํานาญรูเทาเขาใจในเรื่องนั้น ๆ แลวอยาไดไปหลงยึดคิดเอาเปนของจริงจังก็แลวกันดังได
อธิบายมาแลว แตในที่นี้ขออธิบายเพิ่มเติมอีกวา เมื่อจิตเขาภวังคหายวับไปนั้น ไปเสวยสุขยินดีอยู
กับขันธในจึงเปนเหตุใหหลงและติดเพราะมคีวามสุขมาก ถาจะพูดใหเขาหลักก็เรียกวา จิตไปติด
หลงอยูในฌาน เมื่อจิตมันถอนออกมาจากภวังคแลวมาเห็นขันธนอกธรรมดา ๆ ซึ่งเคยไดรูไดเห็น
อยูประจํา แตดวยอํานาจจิตเรายังมีสมาธิอยูจึงมองเห็นธรรม คือพระไตรลักษณญาณไปหมด ถาจะ
พูดใหเขาหลักก็เรียกวา ปญญาเกิดจากสมาธิเปนองคมรรค ที่จะนําใหรูแจงเห็นจริงในสรรพกิเลส
ทั้งปวงจนละไดในที่สุด ทั้งฌานและสมาธิมันหากเปนคูกันอยูอยางนั้น เหมือนคนทํางานไมมีการ
พักผอนก็ทํางานไมได ถาพักผอนมาก ๆ งานก็ไมเดิน 

คําถาม ๒๖ บางทีใจเขาถึงสมาธิ แลวก็เพงพิจารณาใหเห็นความเกิด-ดับ ๆ พอนาน ๆ เขา
รูสึกวาทําใหเบื่อ แลวคอยจะรวมเขาภวังคอยูร่ําไป  

คําตอบ ๒๖ นี่แลที่เคยอธิบายใหฟงเสมอวา จิตติดฌานชอบความสุขสงบเวลาเพงพิจารณา
ความเกิดดับอยูนั้นมันไมชัดเจนจนเกิดปราโมทยราเริงเปนเครื่องอยู เดี๋ยว ๆ มันก็วกกลบัเขาไปหา
ความสงบอีก ฉะนั้นเมื่อเราไมอยากใหมันเขาไปสงบสุขจะเกิดความรูจากการพิจารณา จงพยายาม
พิจารณาความเกิด-ดับอยูตลอดทุกอิริยาบถ เมื่อมันชัดเจนแจมแจงขึ้นมาในใจแลว จะเกิดปราโมทย
ราเริงแลวอยูดวยอาการนั้นตอไป 

คําถาม ๒๗ ขอกราบเรียนทานอาจารยวา ตอนที่ผมอยูประเทศอินโดนีเซียอยูในปา มี
เหตุการณในการภาวนาของผมครั้งหนึ่ง คือวาเลือดเริ่มเดินจากปลายเทาขึ้นมาและพุงขึ้นมาเปน
ลําดับ แตวาผมก็ตั้งสติบอกวาคนเกิดมาทุก ๆ คนตองตาย สัตวในโลกนี้ตองตายทั้งนั้น ไมมีอะไรที่
จะไมตาย รางกายนี้ก็เปนธาตุดิน ธาตุน้ํา ธาตุลม ธาตุไฟ จนจิตไดพุงออกไปจากกาย และเห็น



รางกายนี้เปนธาตุดิน ธาตุน้ํา ธาตุลม ธาตุไฟ ผมไดนั่งจากตอนเชาของวันหนึ่งไปจนถึงตอนเชาอีก
วันหนึ่ง ตอนที่จิตของผมออกจากกายนั้น ผมรูสกึวาผมไดตายไปเสียแลว แตวาเวลาจิตกลับเขากาย
อีกครั้งหนึ่งผมเริ่มมีความรูสึก เริ่มตั้งแตหนาผากลงไป แลวก็ตา จมูก ปาก จนไปทั่วทุกสวนของ
รางกาย แรก ๆ ก็ไมสามารถจะเคลื่อนไหวได เวลาจะพูดก็รูสึกพูดไดยากมาก เหตุการณที่เปนอยาง
นี้เปนเพราะอะไรครับทานอาจารย  

คําตอบ ๒๗ ลักษณะที่เปนนั้น ก็อยูในจําพวกจิตเขาภวังค มันมีลักษณะเดียวกันกับที่ทาน
เขานิโรธสมาบัติ แตทานเขานิโรธสมาบัติทานเขาตามลําดับชั้น คือเขาตั้งแตปฐมฌาน ทุติยฌาน จน
ถึงเนวสัญญายตนฌาน แลวจึงเขาถึงนิโรธสมาบัติ ตอนที่ทานเขานิโรธสมาบัติทานตองอธิษฐานใน
ใจ โดยกําหนดเทานั้นเทานี้วันคอยออก มีลักษณะอาการคลาย ๆ กัน แตนี้มันไมเปนอยางนั้นมันไม
รูจักชั้นไมรูจักภูมิ ไมรูจักขั้นไมรูจักตอน จิตมันรวมวูบเขาไปหายเงียบเลย เรียกวาจิตเขาภวังคอยาง
ที่เราเปน ๆ กันสวนมาก นักปฏิบัติทั้งหลายที่วาหายวับเขาไปเงียบเลย แตอันนี้ดวยอํานาจพลังจิต
ของทานกลาหาญ ทานจึงอยูไดนาน โดยมากไมนาน ครูหนึ่งขณะหนึ่งแลวก็ถอนออกมา 
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เขาลักษณะของภวังคคืออยูในฌานนั่นเอง ฌานนั้นถึงแมจิตจะละเอียดแตไมมี
ปญญาที่จะพิจารณาเห็นพระไตรลักษณญาณ เพราะเมื่อจิตถอนออกจากภวังคแลวมีความรูสึก
ขึ้นมาจึงกลัวตาย  

คําถาม ๒๘ หลังจากนั้นอีก ๓ เดือนผมไดรับประสบการณอีกอยางหนึ่ง คือ วาผมนั่งไปไม
รูกี่วันกี่คนืกันแน เพราะ ตอนนั้นผมก็ไมไดไปสนใจเกี่ยวกับวันและเวลา หลังจากที่ผมมารูสึกตัว
อีกครั้ง ตัวผมสกปรกเกรอะกรังดวยคราบน้ําไปหมดทั้งตัว และมีเศษไมตาง ๆ อยูรอบบริเวณที่ผม
นั่ง แสดงวาตองมีน้ําทวมขึ้นมามันถึงไดมีปรากฏการณอยางนั้น แลวหลังจากนั้นผมก็ไดรับ
ประสบการณอีกอยางหนึ่ง คือผมสามารถมองเห็นโยมพอโยมแมของผมกําลังสังวาสกันอยูมีเชื้อ
อสุจิประสมกันแลวมีแสงปรากฎขึ้นมา ในความรูสึกนั้นวา นั่นคือปฏิสนธิวิญญาณของผมเอง 
รวมเขาดวยกันแลวหมุนอยูกับที่ แลวปรากฏเปนรางขึ้นมาเล็ก ๆ แลวเจริญเติบโตขึ้นมาเรื่อย ๆ จน
เปนสภาพของผมขึ้นมาครับ  

คําตอบ ๒๘ แปลกมาก คอืวาเรื่องที่แสดงภาพนิมิตใหปรากฏเพื่อจะใหเราพิจารณาชาติ คือ
ความเกิด ปฏิสนธิมีลักษณะอาการอยางนี้ ๆ คือตองการใหเราพิจารณานั่นเอง เพื่อใหเห็นชัดตาม
ความเปนจริงวามีลักษณะอยางนี้ ๆ ก็เทานั้น ไมมีอะไรหรอก ตอนที่น้ําทวมแลวแหงจึงมารูสึกตัว
นั่นซีนาเห็นใจมาก ไมทราบวานานกี่มากนอยสักเทาไรอาจเปนเวลา หลาย ๆ ชั่วโมงหรอืหลายวันก็
ไดเพราะไมมีอะไรเปนเครื่องวัด  



คําถาม ๒๙ หลังจากผมเห็นการปฏิสนธิอะไรตออะไรทํานองนี้แลว ผมรูสกึแปลกในใจและ
เปนสิ่งที่ผมตองการอยากจะทราบวาคนเราเกิดมาอยางไร แลวไดชีวิตขึ้นมาอยางไรอยางนี้เปนตน
ครับ เมื่อเปนเชนนี้แลวผมก็อยากจะหาครูบาอาจารยที่พอจะแนะนําใหผมเขาใจเรื่องนี้ได       
หลังจากที่ผมไดรับประสบการณเชนนี้แลว ผมก็มาพิจารณาดูรางกาย เริ่มพิจารณาตั้งแตสมอง 
กระโหลกศรีษะจนกระทั่งถึงปลายเทา เมื่อพิจารณาทุกสวนจะเห็นทีละอยางชัดเจนยิ่งขึ้น ตั้งแต
ภายนอกจนถึงภายใน เชนตั้งแตผิวหนังลึกเขาไปก็เปนเนื้อเปนเลือดอะไรตออะไรและลึกเขาไปอีก
ก็เจอะอวัยวะสวนตาง ๆ ของรางกายอยางนี้ครับ ขณะที่มองเห็นอยูนั้นคลาย ๆ กับเราเห็นดวยตา
ภายนอกธรรมดา ๆ นี้เอง ผมก็คอย ๆ พิจารณาไปแตละอยาง บางครั้งก็ปรากฏขึ้นนาน บางครั้งก็ไม
นาน อาจจะเปนราวสัก ๕ นาที หรือนานกวานั้น เมื่อผมเอาสติไปจดจองดูแตละอยาง ๆ ของสวน
ตาง ๆ ของรางกาย ทําใหผมแปลกใจมากและที่มันเกิดขึ้นมาเชนนี้เพื่ออะไรกัน ตอนที่เกิดขึ้นกับผม
เชนนั้นผมวามีประโยชนตอผมมาก และตอนนั้นผมยังไมมีครูบาอาจารยและยังไมไดนับถือพุทธ
ศาสนา  ถาตอนนั้นผมเรียนรูพุทธศาสนามากกวานี้หรือนับถือพุทธศาสนา และมีครูบาอาจารย
แนะนําสั่งสอน อยางที่มีทานอาจารยอยางปจจุบันนี้ ผมคงดีใจมากและจิตภูมิของผมคงไปไดไกล
มาก พระอาจารยถามวา เวลานี้ยังพิจารณาเห็นเปนสวน ๆ ชัดเจนไดอยางนั้นไหม ซึ่งพระสุธัมโม
ไดกราบเรียนวา การพิจารณาสวนตาง ๆ ของ รางกายนั้นยังพิจารณาอยูและเห็นชัดดวย บางทีกําลัง
พิจารณาสวนรางกายอยู จิตแวบสงไปหาอารมณอันเปนอดีตหรืออนาคต แลวคนควาไปดูเหตุผล
ของมันจนเห็นเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นเปนของเกิดดับไมเที่ยงแทแนนอนเหมือนกัน เมื่อทานอาจารยแนะ
ใหมาพิจารณาความเกิด-ดับก็เลยมาทําตาม  

คําตอบ ๒๙ มันก็ถูกแลว ที่ใหพิจารณาความเกิดดับ ก็หมายถึงความเกิดดับของรางกายเรานี้
เอง ที่พิจารณามานั้น พิจารณาเปนเอกเทศสวน ๆ มันก็เหมือนกัน  เมื่อเรามาพิจารณาเห็นชัดในตัว
ของเราแลว สิ่งนอกเหนือจากกายของเราจะเปนวัตถุ หรือแมแตอารมณที่เกิดขึ้นภายในใจของเราก็
ใหพิจารณาเห็นเปนความเกิดดับเหมือนกัน  

ที่อยากจะขอเตือนไว ณ ที่นี้สักนิดก็คือวา เมื่อใดเราพิจารณาความเกิด - ดับถาไมชัดแลวให
หยุดเสีย แลวกลับเขามาอบรมความสงบใหม คือกลับเขามาพิจารณาอวัยวะสวนใดสวนหนึ่งใน
รางกายของเราที่พิจารณาไดความสงบมาแลวใหมีกําลังเสียกอน บางทีขณะที่พิจารณาอยูนั้นเอง
หากความสงบมีกําลังขึ้นมา ความเกิดดับอาจชัดขึ้นมาในนั้นเลยก็ได เมื่อมันไมเกิดเองอยางนั้นเห็น
วาความมีกําลังเพียงพอคืออยูนิ่งในอารมณเดียวดีแลว จึงตั้งใจกําหนดพิจารณาใหม หดัทําไดอยาง
นี้การเจริญภาวนากรรมฐานจึงจะมั่นคงและจะกาวหนาไปไดดวยดี  



อนึ่งเรื่องหัดสมถะนี้นั้น ถาเราตั้งสติใหมั่นคงเครงเครียดเกินไปมันอาจทําใหเกิดปฏิกิริยา
ตาง ๆ เชน ปวดศีรษะ เจ็บกระบอกตาและเจ็บหนาอกเปนตน ฉะนั้นจงปลอยใจใหมนัตามอารมณ
ไปเรื่อย เปนแตเราคอยจับจอง มองดูอาการ กิริยาของมันไปเรื่อย ๆ วาใจมนัไปชอบ รกั ติด หรือ
เกลียดโกรธ ไมพอใจในสิ่งใดและมีความสุขทุกขอยางไรในเรื่องนั้น  เมื่อทําไดอยางนี้จิตมันก็จะ
คอยชาลงๆ ในที่สุดก็หยุดรวมลงได  

คําถาม ๓๐ ครั้งหนึ่งเมื่ออยูกรุงเทพ ฯ ไดรับนิมนตไปกับเพื่อน ๆ เพื่อนจะลอเลนแกลงยั่ว
หรืออยางไรก็ไมทราบ บอกวาผูหญิงคนนั้นสวย เมื่อผมมองดูไปแลวปรากฏผูหญิงคนนั้นหนังหุม
ตัวเขาถลกออกมาหมดมองดูทะลุปรุโปรงไปทั้งตัว ปรากฏมแีตโครงกระดูกเทานั้น ทีหลังเพื่อน
สะกิดจึงรูสึกตัวข้ึนมา อาว นี่เรานั่งอยูในบานกับเพื่อนนี่  

คําตอบ ๓๐ ที่พิจารณาเห็นอสุภะหรืออวัยวะชิ้นสวนทุกประการสภาพเชนนั้นยังไมใช
วิปสสนา ยังอยูในขั้นสมถะ เรียกปฏภิาคนิมิต ถึงอยางนั้นก็ดี จะเรียกสมถะอยูในขั้นปฏิภาคนิมิตก็
ตาม แตก็เปนของควรใช เปนเครื่องมืออยางดี ที่สุด เปนเครื่องเลน เครื่องอยู ที่อธิบายใหฟงตะกีน้ี้
วา ในเมื่อเราตั้งสติกําหนดจิตใหนิ่งแนวอยูในอารมณอันเดียว มีสติสมบูรณบริบูรณเต็มที่แลว เมื่อ
เราออกจากนั้นมาจะมองสิ่งใด ๆ หรือไดยินสิ่งใด ๆ จะปรากฏเปนไตรลกัษณ คือ อนิจจัง ทุกขัง 
อนัตตา อยางนี้เคยเปนเคยมีไหม  

คําถาม ๓๑ เปนอยางนั้นครับ  
คําตอบ ๓๑ นั่นแหละดีละ อยากใหหัดอบรมอยางนี้ใหมาก ๆ ทั้ง ๒ อยาง  อยาไปทิ้งหัด

ควบคูกันไป อยางอธิบายใหฟงมาแลวคือวา เมื่อวิปสสนามันไมชัดก็ใหวางเสีย แลวก็เขาไปกําหนด
สมถะ อบรมสมถะ จะพิจารณาปฏิภาคอยางที่เลาใหฟงก็ตาม ใหแยกแยะเปนอสุภะปฏิกูลใหเห็น
เปนของปฏิกูลโสโครกดวยประการใดก็ตามเถิด หรือจะแยกเปน ธาตุสี่ ดิน น้ํา ไฟ ลม ก็ใชได
ทั้งนั้น ใหมันอยูกับอันนั้น เมื่อมันอยูกับอันนั้นแลว จิตมันอาจจะปลอยวางเอง แลวรวมวูบเขาไป
เปนภวังค เมื่อมันถอนออกมาอาจจะเปนวิปสสนาอยางที่ได อธิบายใหฟงมาแลวนั้น  

การปฏิบัติถาไมเขาใจวาอะไรเปนสมถะ อะไรเปนวิปสสนาแลวอาจเสื่อมไดงาย บางที
ปฏิภาคนิมิตปรากฏซึ่งเกิดจากสมถะแท ๆ เชนเห็นอสุภะ เห็นรางกายของตนแตกกระจายเปนธาตุ 
๔ หรือมองเห็นสิ่งทั้งปวงในโลกนี้เปนธาตุ ๔ ไปหมด เขาใจวาตนไดวิปสสนาเห็นแจงแลว เลย
เพลินหลงงมติดอยูกับความรูความเห็นอันนั้นก็มี บางทีวิปสสนาเกิดจริง พิจารณาเห็นทั้งตนและ
คนอื่นตลอดทั่วหมดทั้งโลก เห็นเปนสักแตวาเกิดดับ ๆ แตไมเห็นทะลุไปถึงทุกขังอนัตตา หรือ 
เห็นเปนพระไตรลักษณแลวไปหลงเพลินติดอยูในความรูความเห็นของตนนั้น ไมไดคนควาให



เขาถึงตนเหตุแหงความ เกิดดับนั้น ๆ จนกระทั่งวิธีและอุบายวา ทําอยางไรจึงจะทําตนใหพนไปเสีย
จากเรื่องนั้นได ก็ยังมีการเสื่อมไดเหมือนกัน  

ฉะนั้นนักปฏิบัติทั้งหลายพึงหัดทั้งสมถะและวิปสสนาใหชํานาญ        แลวสังเกตความ
แปลกตางของทั้งสองนั้น ใหถี่ถวนอยาไดหลงนําเอามาปนกันอันจะเปนเหตุใหเขาใจผิด  ผลท่ีสุดจะ
เสื่อมเสียจากของดีทําไดยากอยางนาเสียดาย  
 
๖.   พระเจมส ธมมฺจนฺโท  

อายุ ๒๖ ป  

อายุพรรษา ๒ ป 

ชาวอเมริกัน  

มีชื่อเดิมวา เจมส แชดบอรน  (James Chadbourne)  เปนชาวอเมริกัน     สําเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยแหงหนึ่ง   เคยทํางานมาหลายแหง   แตเมื่อหันมามองชีวิตของมนุษยเราแลว   มี
ความเห็นวาหาสาระแกนสารมิได  จึงไดตัดสินใจบวชเปนสามเณรในพุทธศาสนา และฝกหัด
อบรมกรรมฐานกับพระอาจารยแบนที่วัดดอยธรรมเจดียหนึ่งพรรษา       จากนั้นไดเที่ยวไปเยี่ยม
อาจารยตามสํานักตางๆหลายแหงแตรูสึกวาการไปเชนนั้นไมไดใหประโยชนเทาที่ควร  

ตอมาไดอุปสมบทเปนภิกษุ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร  โดยมสีมเด็จพระญาณสังวรเปนองค
อุปชฌายะ แลวไดมาอบรมศึกษาธรรมปฏิบัติกับทานพระอาจารยเทสก  วัดหินหมากเปง เมื่อไดรับ
การอบรมและใหอุบายถูกกับจริตนิสัย จิตที่เคยแสสายมาแตกอนจึงสงบลงจนมองเห็นความไมจีรัง
ยั่งยืนของสิ่งทั้งปวงในโลก แลวฝกใจไมปลอยใหใจไปเกี่ยวของในอารมณนั้นๆ  

มีความประสงคจะศึกษาในเรื่องธรรมะบางประการกับทานอาจารย จึงไดกราบเรียนถาม
ทานพระอาจารยเทสกดวยคําถามตอไปนี้ โดยมพีระสตีเวน ปฺโญภาโส เปนผูแปลคําถามและ
คําตอบ 

คําถาม ๑ ผมขอกราบเรียนนิดหนึ่งกอนครับเพื่อกันลืม เมื่อกอนที่ผมจะมาศึกษากับทาน
อาจารย เมื่อจิตของผมดิ่งสูความสงบอยางเต็มที่ ทานพระอาจารยบอกวา นี้เปนสภาพของฌาน 
ดังนั้นผมจึงพยายามรักษาจิตรักษาใจของผมใหอยูในสภาพนั้นเสมอ ถาเปนไปไดผมจะพยายาม
รักษาใหทุกขณะจิต การนอนผมก็พยายามนอนใหนอยกวา ๔ ชั่วโมง แต ยิ่งพยายามรักษาระดับนั้น
เทาใด จิตก็ยิ่งแยลงเทานั้น  



ตอมาผมพยายามเรงความเพียรใหม โดยไมพิจารณาถึงความตายอยางเกา ผมกําหนดดูอยูที่
ใจอยู ๒ วันเต็มๆ  หลังจากนั้น  หลังของผมก็เกิดปวดขึ้นมาอีก วันหนึ่งผมไปบิณฑบาตร ผมได
ใครครวญดวูาทําไมจิตของเราจึงไดตกไปในที่สุดผมก็พบความจริงวาเหตุที่จิตตกเพราะผมมีความ
อยากมากไปที่จะรักษาจิตที่ตนคิดวาอยูในสภาพฌานมากอน  ดังนั้นผมจึงตัดสินใจสละปลอยวาง
อารมณนั้นเสีย ปรากฏวาจิตกลับสวางขึ้นมาและรูสึกอิ่มเอิบใจมากในเวลาเดียวกันหลังที่ปวดก็
หายไปดวย  

ตอมาผมก็เริ่มพิจารณาถึงความตายอีก แตรูสึกวาความซาบซึ้งที่ไดรับดีไมเทาที่เคยเปนมา 
เลยตัดสินใจเลิกพิจารณาความตาย กลับมาเริ่มพิจารณารางกายใหม โดยการตัดมือออกแบงแยกมือ
เปนชิ้นๆ แลเนื้อออกเปนชิ้นๆ พยายามหาความเที่ยงแทจากสิ่งเหลานี้ แตก็หาไมเจอสักอยาง มีแต
สิ่งไมเที่ยงแทและแปรสภาพไปเรื่อยๆ  ถึงแมผมจะพิจารณาทุกสวนของรางกายใหแยกแยะ ออกมา
เปนชิ้นเปนอัน ก็หาความเที่ยงแทไมพบเหมือนกันครับ  

คําตอบ ๑ กด็ีแลวนี่ อุบายดี อุบายนี้ดีมาก คนควาหามาไดดวยตนเองดีมาก  
คําถาม ๒  ตอนั้นมาผมก็เริ่มพิจารณาถึงความไมเที่ยงแท ไดเริ่มจากตื่นนอนทําความเพียร 

ไปบิณฑบาตร ฉันจัง หันและทํากิจวัตรตางๆก็เจอแตการเปลี่ยนแปลงสภาพทั้งนั้น วันหนึ่งผมไป
บิณฑบาตรผมไดคิดวา เราควรจะกําหนดอยางไรดีกับการภาวนาของเรา ผมเลยไดคิดวา เราควร
กําหนดดูที่ใจ หาความเที่ยงแทจากใจใหได โดยการพิจารณา ขันธ ๕ ผมพยายามพิจารณาทุกแงทุก
มุม แตก็ไมมอีะไรเที่ยงแทสักอยางเดียว ในที่สุดกห็ันกลับมาดูวาใครเปนผูไปพิจารณา เรื่องไมเที่ยง
แท พยายามจองดูที่ใครเปนผูไปคิด จิตของผมก็เริ่มดิ่งลงๆ จนเกิดความรูสึกวา ความนึกคิดตางๆที่
เกิดขึ้นมาสามารถจับเปนชิ้นเปนอันหรือเปนกอนไดครับ และก็พบวาสิ่งเหลานี้หาความเที่ยงแท
มิไดเลย  

คําตอบ ๒ ถกูแลว การเจริญปญญาวิปสสนาใหเห็นเปนพระไตรลักษณมันก็ตองลงที่ขันธ 
๕ นี้ทั้งนั้น เมื่อมา เห็นชัดในขันธ ๕ นี้แลว สิ่งอื่นๆมันก็มีสภาพเดียวกัน  

คําถาม ๓ ตอมาผมสามารถแยกผูที่ไปจองดูขันธ ๕ กับขันธ ๕ เปนคนละคนกัน เมื่อไปจอง
ดู ขันธไหนขันธนั้นก็ดับไป  

คําตอบ ๓ ถูกแลวที่แยกผูที่ไปดูขันธเปนคนละคนกันได ถามิฉะนั้นแลวก็จะหลงเขาใจวา
ขันธเปนตนหรือเห็นตนเปนขันธไป ขอใหพิจารณาอยางนั้นอยูเสมอๆตลอดกาล แลวจะเขาใจวา 
ขันธ ๕ มิไดนอกจากตน(คือใจ)หรืออยูในตนก็มิใช เพราะมีรูปกับนามจึงเรียกวาขันธ ๕ เมื่อมาแยก
ผูมาพิจารณาเห็นขันธ ๕ เปนพระไตรลักษณชัดแลว  ผูเห็นนั้นก็จะไมหลงเขาไปยึดถือเอามาเปน



ตนหรือมิใชตน เห็นขันธ ๕ เปนเพียงไตรลักษณ  แมที่สุดผูที่ไปพิจารณาเห็นขันธ ๕ เปนพระไตร
ลักษณก็จะเปนไตรลักษณไปดวย  

คําถาม ๔ ทานอาจารยอธิบายใหฟงผมรูสึกเขาใจดี แตผมก็ยังพยายามพิจารณาหาความเที่ยง
แทของขันธ ๕ สักเทาไรก็ไมพบ  พิจารณาไปก็ไปเจอะเอาแตความไมเที่ยงแทแนนอนของขันธ ๕ 
อยูเรื่อยไป แลวก็เลยไปเพลินอยูกับเรื่องนั้น  

คําตอบ ๔ จับหลักไดไหม ทานดูอะไรเปนหลัก  
คําถาม ๕  ผมยังไมสามารถทําไดถึงขนาดนั้นครับ  
คําตอบ ๕ ดังไดอธิบายใหฟงมาแลวเมื่อกี้นี้วา ใหพิจารณาเห็นขันธ ๕ โดยเปนพระไตร

ลักษณญาณอันหนึ่ง แลวก็ใหเห็นผูไปรูไปพิจารณาขันธ ๕ เห็นเปนพระไตรลักษณนั้นอันหนึ่ง ให
พิจารณาอยางนั้นจนใหชาํนาญ มันจะเกิดจะมีหรือไมเกิดไมอะไรขึ้นมาก็เอาไวแคนั้นกอน  

คําถาม ๖ บางทีผมก็ไปจับเอาความรูสึก จนความรูสึกอันนั้นอุทานออกมาทีละคําๆผมก็ไป
จองเอาแคคําๆเดียว  แตเมื่อทิ้งการจองเอาคํานั้น ผมก็สะดุงลืมตาขึ้นมาเลยครับ  

คําตอบ ๖ ที่อธิบายใหฟงวาใจของเราเมื่อเขาถึงความสงบ ทีแรกที่ไปจองดูอันนั้นเรียกวา
เอกัคคตารมณ  จิตมีอารมณเดียว  ทีม่ันระบายออกมาเปนเรื่องๆ ทีละนดิๆ ที่มันระบายออกมาจะ
เปนคําอุทานหรืออะไรก็ตามเปนเรื่องๆนั้นนั่นแหละเราจะเห็นชัดทีเดียววา ทุกสิ่งทุกอยางจะตอง
ออกมาจากใจดวงเดียวแทๆ  เมื่อเราเขาใจอยางนั้นแลว อยาไปยึดเอา วางเสียแลวมาจองดูเฉพาะจิต
ผูไปรูไปพิจารณาแตอยางเดียว ในที่สุดเอกัคคตารมณที่เราไปจองอยูนั้นมันก็วางแลวรวมวูบเขาไป
เปนเอกัคคตาจิต วางไมมีอะไรนิ่งเฉยอยู  ที่สะดุงพรอมกับลืมตาขึ้นมานั้น คือจิตถอนออกมาจาก
เอกัคคตาจิตละ  

คําถาม ๗  หลังจากการสะดุงจนลืมตาขึ้นมา ความนึกคิดตางๆเริ่มผุดขึ้นมาอีก ผมเลยคิดวา 
นี้เปนเรื่องของอวิชชาทั้งนั้น จนความคิดนั้นเริ่มออนตัวลง ๆ พอไปคิดวาทิ้งอวิชชาเสีย ความนึกคิด
ตางๆเริ่มโผลขึ้นมาอีกครับ 

คําตอบ ๗ นี่เราจะเห็นไดชัดเลยวา ฌานนั้นจิตละเอียด(คือเขาถึงภวังค)แตปราศจากปญญา 
ฉะนั้นเมื่อจิตตื่นออกจากภวังคมาแลว ความคิดนึกและอารมณตางๆจึงโผลขึ้นมา ยิ่งมองก็ยิ่งโผล
มากขึ้นทวีคูณ แตความละเอียดของจิตนั้นยังมีอยูจึงสามารถรูไดวานี้คืออวิชชา แตไมสามารถจะ
ถอนตัวอวิชชาที่แทจริงได เปนแตรูวาอวิชชาเฉยๆถึงกระนั้นก็ยังไดประโยชนทําความคิดนึกตางๆ
ที่โผลขึ้นมานั้นใหคอยเบาบางลงไดบาง พอเริ่มวาจะทิ้งอวิชชา  จิตที่ปราศจากปญญาไมรูตัวอวิชชา
ที่แทจริง  เลยกลายมาเปนตัวอวิชชาเสียเอง ฉะนั้นความคิดนึก ที่อวิชชาแทรกอยูแลว จึงไดแหกัน
มาโผลขึ้นใหญ  



คําถาม ๘ ความนึกคิดตางๆและขันธ ๕ เปนสวนหนึ่งของใจ แลวสติที่ไปจองดูใจนั่นก็เปน
อีกสวนหนึ่ง ขันธ ๕ นี้กอ็อกมาจากใจเดิม เมื่อสามารถทิ้งขันธ ๕ ได จะพูดไดหรือไมครับวาใจกับ
สติไปดวยกันเปนจุดๆเดียวกัน  

คําตอบ ๘ คือวาใจเดิมนั้นเมื่อเราอบรมภาวนาจนกระทั่งไมมีอะไรเสียเลย มีแตใจคือความ
เปนกลาง ความคิดความนึกก็ไมมีหรอืสงสายสักนิดเดียวก็ไมมีทั้งนั้น จะปรากฏเปนความสวางโลง
ของมันตางหาก อันนั้นเปนใจเดิม ถาหากคราวนี้เราไปเพงดูขันธ ๕ เพราะขันธ ๕ เปนเหตุแหยให
ใจมันออกมาจากใจเดิม คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ มันเปนเรื่องยุแหย  เหตุนั้นเราจึง
ตองมาพิจารณาดูขันธ ๕ ใหเปนของ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา คือลงไตรลักษณ แลวเราจะไมเขาไป
ยึดในขันธ ๕ คือวาถึงมันออกไปแลวก็ใหมันเห็นตามความเปนจริง แตเราจะตองใหรูสึกวาอันนี้
ไมใชตัวใจ ใหเขาใจอยางนี้อยูตลอดเวลา เหตุนั้นเมื่อเวลามันแวบออกไป  สติที่เราคุมจิตอยูกับจิตที่
ไปจองดูขันธ ๕ นั้น อันนั้นการดูอาการของใจ แลวสติคุมตัวจิตนั้นอีกที อันนี้มันเปนเรื่องออก
นอกใจเหมือนกัน คือตัวใจเดิมไมมีอะไรเลย วางรูอยูเฉยๆ เมื่อขันธยังมีอยูตราบใดของเหลานี้ก็
ตองอยู    ดวยกันเสมอ  

คําถาม ๙ หลงัจากจิตสงบลงไปแลวเกิดเปนภาพขึ้นมาเหมือนกับผมไดกลับไปที่บาน พบ
โยมพอบุญธรรมของผม แลวเขาไปบอกโยมพอบุญธรรมของผมวาในโลกนี้หาอะไรเที่ยงแทไมได
เลยครับ ย้ําอยูอยางนั้น หลังจากนั้นผมรูสึกเหมือนกับอยูในจักรวาลเห็นดวงดาวตางๆเยอะแยะ แต
ผมก็พยายามแสวงหาความเที่ยงแทตางๆแตก็ไมสามารถหาความเที่ยงแทอะไรไดเลยในจักรวาลนี้ 
แมกระทั่งเม็ดทรายเม็ดหนึ่งก็หาความเที่ยงแทมิไดเลยครับ  ตอมาเหมือนกับผมกลับมายังที่บาน
ของผมอีก เห็นบาน เห็นตนไม เห็นสุนัขที่เลี้ยงไว เห็นรถ มองอะไรก็หาความเที่ยงแทจากสิ่ง
เหลานี้มิไดเลย จนกระทัง่แมแตความรูสึกที่เกิดขึ้นที่ใจนั่นก็ไมเที่ยงแท  

คําตอบ ๙ ความรูที่มีภาพประกอบเชนนี้มันทําใหนักปฏิบัติหงายหลังมามากตอมากแลว ผม
เรียกวา ญาณ ไมมี ทัศนะ จึงมักเห็นแตพระไตรลักษณบางขอ ถาเปนญาณทัศนะแลวตองเห็นพระ
ไตรลักษณพรอมๆกัน ณ ที่แหงเดียวกัน ความรูแบบนี้เปนความรูอันเกิดจากฌาน . . . เสื่อมได  

คําถาม ๑๐ จากสภาพการณที่บานของผมและสิ่งตางๆ ผมก็เลยวกกลับเขามาในความคิด
ของผมอีกวา โอย! อยาไป สนใจเลยกับสิ่งภายนอก ดูที่ใจเราเองดีกวา พอบอกวาดูใจของตนเองก็
เหมือนกับตนเขาไปในบานอีก แลวก็บอกกับโยมพอบุญธรรมของผมวาดูที่ใจเราเองดีกวา ดูที่ใจเรา
เองดีกวาย้ําอยูอยางนั้น 

คําตอบ ๑๐ ดีเหมือนกันที่มันเกิดเปนเชนนั้น เราจะไดรูความพิศดารของใจพฤติการณพรรค
นี้ถามิใชนักปฏิบัติแลวไมมีวันจะไดประสบดอก มันคลายๆกับนอนฝน ในวงนกัปฏิบัติรูกันได



เรียกวา ภาพนิมิตในภาวนา หรือจะเรียกใหพิศดารหนอยเรียกวาใจสอนใจหรือธรรมตามพร่ําสอนผู
ปฏิบัติธรรม แตนี้ก็ยังตกอยูในสภาพนิมิตเกิดจากญาณ ตองใชปญญาวินิจฉัยอีกทีหนึ่ง หลังจากจิต
ถอนออกมาจากสภาพนั้นแลวจึงจะใชการได ถามิฉะนั้นแลวจะไปหลงติดจมอยูใน เรื่องนี้อีก 

คําถาม ๑๑ หลังจากบอกกับโยมพอของผมใหดูที่ใจก็เหมือนกับผมกลับมามองดูตัวผมอีก
ครั้งหนึ่ง ผมเลยพิจารณาเอาหัวใจออกมา  ตับไตไสพุงออกมา เอาทุกสวนของรางกายออกมา แลว
มองเห็นสภาพสิ่งเหลานี้เปนของไมเที่ยงแททั้งนั้นเลย แมกระทัง่ความนึกคิดตางๆก็ไมเที่ยงแท จน
ผมสะดุงลืมตาขึ้นมา  

คําตอบ ๑๑ ถูกแลวหลกัพิจารณาอันนั้นถูกแลว ดวยการพิจารณาวิปสสนาของเรามันคอย
ชํานาญเขา แมในภาพนิมิตอันเรื่องของฌาน (คือสมถะ) ก็ยังปรากฏวายังไดนําไปใชอยู เรื่องญาณ-
สมถะ-วิปสสนา-อภิญญา-มรรคเหลานี้เปนเรื่องเกี่ยวพันกันไปในการปฏิบตัิของนักปฏิบัติทั้งหลาย 
หากไมสังเกตใหดีแลวอาจเขาใจสับสนก็ได แลวก็พูดรูเรื่องกันเฉพาะผูที่ปฏิบัติเปนไปแลวเทานั้น 
นอกจากนั้นก็เหมือนเปาปใหควายฟงเทานั้นเอง ขอเตือนวาอยาไดไปแกไขอะไรมันทั้งสิ้น ขอให
มันเปนไปตามสภาพของมัน เราเปนแตไปรูตามสภาพของมันก็แลวกัน  

คําถาม ๑๒ ผมสงสัยขอเรียนถามวา ตอนทานอาจารยอธิบายวาขันธ ๕ เปนสวนของขันธ ๕ 
เมื่อพูดถึงเรื่องใจแลวก็พูดถึงเรื่องอยูดวยกัน ผมอยากจะทราบวา สติกับใจรวมอยูดวยกันจะเรียกวา 
มโน ไดหรือไมครับ  

คําตอบ ๑๒ ผมเคยบอกวาเราหัดสติครั้งแรกตองหัดสติตามระวังรักษาจิตผูคิดอยูจุดเดียวกัน 
นี่ยังไมใชมโน เมื่อสติมีพลังเต็มท่ีสามารถควบคุมจิตไมใหคิดนึกสงสายออกไปภายนอกไดแลว สติ
ตัวนั้นก็จะมารวมเขาเปน เอกัคคตารมณจนเลยเปนเอกัคคตาจิต รวมเขาเปนของกลางๆวางเฉย
เหลือแตตัวรู นั้นแลจึงจะเรียกวามโน  

คําถาม ๑๓ ผมสงสัยวาเวลาทานสุธัมโมสามารถแยกจิตกับรูป จิตกับเวทนา จิตกับสัญญา 
จิตกับสังขารได แตก็ไมไดถามวาแยกจิตกับวิญญาณไดหรือเปลา ผมสงสัยถาสภาพอยางนั้นจิตกับ
วิญญาณแยกกันไดหรือไมครับ  

คําตอบ ๑๓ ไมมีเรื่องแยก นามธรรมเหลานั้นคือ เวทนา-สัญญา-สังขาร-วิญญาณ-จิต-มโน 
ไมมีเรื่องแยก แตทานสอนใหไปรูเทาเฉยๆ ถาหากเขาถึงมโนมันวางเองไมใชเรื่องแยก มันสงบไป
เอง มันยังเหลืออันเดียวคือ สมมุติเปนแนวทางความเปนจริง ไมมีเรื่องแยก ไปรูเขาแลวมันวางหมด 
อุปมาเหมือนไฟ เมื่อติดสวางจาขึ้นมาพรอมนั้นจะมีทั้งความรอนและระงับมืดและเห็นสิ่งตางๆ
รอบๆขาง อะไรตออะไรเยอะแยะ พอแสงสวางดับ อะไรๆก็ดับไปพรอมกันหมด สิ่งเหลานั้นจะ
แยกออกจากกันไมได ผูรูก็เปนแตไปรูเรื่องเทานั้น  



คําถาม ๑๔ ผมอยากกราบเรียนทานอาจารยวา เวลาผมนั่งภาวนาผมมีความเพียรมาก นั่งได
ไมนานจิตมันก็สงบทุกที เดินจงกรมก็มีพลังมากเชนกันและมนัก็เพ่ิมขึ้นๆเรื่อยๆจนเต็มที่ จิตมันก็
วูบลงไปสงบอยูแลวก็ถอนออกมา แลวจิตก็เสื่อมลงเรื่อยๆ เมื่อปรารภทําความเพียรอีกจิตก็มีกําลัง
เจริญกาวหนาขึ้นมาอีก ผมอยากทราบวาทําไมมันจึงเปนอยางนั้น  

คําตอบ ๑๔ นี่แหละผมเคยพูดอยูเสมอวา ชอบสุขสงบคือยินดีในฌานโดยแทเลยทีเดียวไมมี
ปญญา ทําอะไรก็คิดถึง ความสงบอยูร่ําไป แตถาหากเราหัดชํานาญ เชน เพงพิจารณาอะไร เชน อา
นาปานสติแลวก็เขาถึงนั้นอยูเสมอแลวก็ตอง เพงอานาปานสติที่มันเคยพิจารณาอยูแลวนั้นแหละให
มันชํานิชํานาญ คําวา 'ชํานาญ' ในที่นี้ไมไดหมายความวาทําแลวมันจะตองไดอันนั้นเสมอไป แต
หมายความวาเราจะตองตั้งสติพิจารณาอันนั้น วางจิตใหมันพอดีพองาม ตรงนั้นแหละ  เรียกวา
ชํานาญ ไมใชกําหนดแลวจะใหมันดิ่งเขาไปถึงเลย ชํานาญอันนี้ยังไมถูก เราตั้งสติหรือกําหนด
อยางไร วางจิตพอดีพองามแลวมันคอยรวมลงอันนี้แหละมันสําคัญ 'พอดีพองาม' ในที่นี้มันเปน
เรื่องเฉพาะของตนเอง คนอื่นพูดไมถูกบอกไมไดอีก แตงใหไมไดอีก อันนี้เพียงแตบอกเฉยๆเมื่อเรา
ทําเราปลงจิตอยางนี้ เราตั้งสติกําหนดอยางนี้ จิตมันจึงคอยชัดอยางนี้ มันจึงคอยสงบลงอยางนี้ มัน
เปนเรื่องของตนเอง ถาหากชํานาญอยางนี้เสื่อมยาก ความสงบสุขเปนสิ่งที่ผูปฏิบัติพึงปรารถนา
เกิดขึ้นยอมทําใหไกลจากความสงบสุขมากขึ้นทุกที จึงปลอยวางความปรารถนาแลวพึงทําความ
สงบใหม  

คําถาม ๑๕ อยากราบเรียนทานอาจารยอีก คือวาทานอาจารยบอกวาเวลามันดิ่งลงไปสูความ
สงบวาเปนเรื่องของฌาน ทีหลังถึงมันจะรวมวูบเขาไปไดอยางเดิม แตความสุขก็ไมเหมือนเดิม 
ทําไมมันจึงเปนอยางนั้น  

คําตอบ ๑๕ ของที่เคยเปนเคยไดเคยเห็นไมวาอะไรทั้งหมดละ ประสบการณครั้งแรกมัน
ยอมมีความปลื้มปติ อ่ิมอก อ่ิมใจสุขสบายมาก ทีหลังมันเคยชินแลวมันก็คอยๆเลือนไป  

คําถาม ๑๖ อยากจะกราบเรียนถามทานอาจารยวา เวลาภาวนาดี ตั้งสติอยูกับความคิด 
พิจารณาความคิดจนกระทั่งมันชัดแจง เห็นความคิดเกิดขึ้นทุกขณะแตเวลาเสียงระฆังมันดังก็ยังได
ยินอยู พรอมกันนั้นความคิดเกิดขึ้นมันชัดแจงบางทีก็เห็นเวทนาเกิดขึ้น สติมันกไ็ปจองอยูกับ
เวทนา บางทีเห็นสัญญาเขาก็รูวาเปนสัญญา สติมนัก็ไปจองอยูที่สัญญา แลวพิจารณาความคิด อยาก
เรียนทานอาจารยวาตั้งสติอยางนี้ดีไหมหรือวาไมดี แลวถาหากวาภาวนาไมดีไมคอยมีรสชาดทีหลงั
มากําหนดตัดไมตัดมือตังตนออกเปนทอนๆแตจิตไมคอยสงบ  จึงอยากจะเรียนถามทานอาจารยวา
เอาสติจองกับความคิดมันจะดีไหม มันจะถูกตองไหม  



คําตอบ ๑๖ การตั้งสติกําหนดรูเทาทันความคิดเกิดขึ้นทุกขณะนั้นมันดีแลวเสียแตเสียงระฆัง
มันยังไดยินอยูก็ชางมัน ประสาทมันมีอยูก็รับรูไปตามหนาที่ของมัน เวลานั้นจิตมันไมไปรับเอามา
ไวในตัวมันดอก หัดไดอยางนั้นแปลกดีนักแต นั่นเปนเรื่องนามธรรม เมื่อเราหันมากําหนดรูปธรรม 
คือกําหนอตัดแขนขาเปนตน แลวจิตไมคอยสงบนั้น เพราะเรายังไมชํานาญทางดานรูปธรรม แตถึง
อยางไรตองหัดใหชํานาญทั้งสองอยางนั่นแหละดี เพราะทั้งสองอยางนี้มีอยูในตัวของเราพรอม
ดวยกัน  

คําถาม ๑๗ อยากกราบเรียนถามทานอาจารยวา แตกอนมีคนอธิบายใหผมฟงวา จิตกับขันธ 
๕ มันตางกัน อันนี้มันถกูหรือไม  

คําตอบ ๑๗ จิต (วิญญาณ) คือนามธรรม หนึ่งในสี่ของนามธรรมในขันธ ๕ นั้นเอง ขันธ ๕ 
คือ รูปหนึ่ง นามสี่ เขาไมเขาใจขันธ ๕ ถาเขาเขาใจแลวคงไมมีปญหาอะไรในเรื่องนี้  

คําถาม ๑๘ อยากกราบเรียนทานวา จิตเวลามันไมไปยึดถืออะไร ปลอยวางหมดแลวมันก็
วางอยูเฉยๆ ผมคิดวาความที่จิตวางอยูเฉยๆนี้คงมิใชขันธ ๕ แนเพราะขันธ ๕ มันมีอาการอยู
หมดแลว  

คําตอบ ๑๘ ความวางอยูเฉยๆนั้นตามมติของผม ผมเรียกวา ใจ (คือความเปนกลางๆ) ใจเปน
ประธานในนามของ ขันธ ๕ คือ เวทนา-สัญญา-สังขาร-วิญญาณ แตไมไดจัดเขาในจําพวกของขันธ 
ขันธ ๔ นั้นเปนอาการของใจจึงเรียกวา ขันธ ใจเมื่อไมมีอาการก็เลยไมจัดเขาในจําพวกขันธกับเขา  

คําถาม ๑๙ ผมเขาใจวากรรมดีกรรมชัว่เปนสิ่งที่คนเราเลือกเอาไมได คนจะดีจะเลวเพราะ
กรรมเทานั้นบันดาลให เปนไปตามอํานาจของมัน  

คําตอบ ๑๙ ที่ทานแสดงวากรรมเปนผูจําแนกสัตวใหเปนตางๆกันนั้นทานแสดงถึงกรรมที่ได
กระทําไวแลวตอนใหผลตางหาก สวนกรรมใหมเลือกกระทําไดตามปรารถนา ถาหากคนเราเลือกทํา
กรรมดีกรรมชั่วไมไดแลว เกิดมาเปนอยางไรก็จะเปนอยางนั้นอยูเชนเคย เชนตนไมพันธุตางๆ มี
ขนุน ทุเรียน เปนตน      เพราะตนไมไมมีจิตใจมีแตชีวะแลวก็ไมสามารถทํากรรมดวยทวารทั้งสาม
ไดดวย แตถึงอยางนั้นก็ตาม เมื่อมนุษยผูทํากรรมทั้งสามไดมาผสมพันธุตนไมอันไมมีจิตใจ ยัง
สามารถแปรสภาพไปไดแลวก็ ผลของกรรมใหมนี่อีกนั่นแหละที่จะไมใหคนเราเลือกเอาไดในเมื่อ
เกิดในภพใหมตอไป เชน คนเราทํากรรมไวอันจะนําไปใหเกิดเปนสัตวดิรฉาน  เมื่อเราไปเกิดใน
ภพดิรฉานจะขอใหไปเกิดเปนมนุษยไมไดเปนตน  
  คําถาม ๒๐ คนเราทํากรรมแลวเอากรรมไปเก็บไว ณ ที่ใด เชนคนที่เคยทําการภาวนาไวแต



ชาติกอน ๆ เกิดมาในชาตินี้ทําไมจึงไมทําภาวนาตอเลย ทําไมจึงตองมาฝกอบรมกันใหม ผูที่ได
โสดาบันบุคคลแลวเมื่อกลับมาเกิดเปนมนุษยอีก ทําไมจึงมาเปนปุถุชนธรรมดาๆ  

คําตอบ ๒๐ คนเราเกิดมาเมื่อมีชีวิตอยูก็ยอมทํากรรมดวยทวารทั้งสามรวมกัน  เวลาตายแลว
ยังแตมโนกรรมอยางเดียว กรรมอันใดที่พรอมกันทําดวยทวารทั้งสามเมื่อยังมีชีวิตอยู กม็ารวมอยูที่
มโนกรรมแตผูเดียว (ใจเปนผูเก็บกรรม) เมื่อใจผูนี้ยังมีภพชาติอยูไปเกิดในที่ใด  กายเขาเปนอยางไร
มีอยางไรก็ตองเปนอยางเขาจะเปนอยางอื่นไปไมได ถาเปนอยางอื่นไป เขาก็เรียกวาวิการ  

ที่ถามวาทําไมจึงตองมาฝกอบรมกรรมกันใหม ทาํไมจึงไมฝกอบรมกรรมเกาตอเลย วิสัชนา
วาเพราะกายกรรม วจีกรรมมันขาดตอนกันแลวในเวลาตาย เมื่อมาเกิดใหมจึงตองมาตั้งตนใหม แต
มีดีที่ใจเปนผูรับมอบกรรมเกานํามาเกิด ถึงแมจะแสดงกรรมเกาออกมาใหปรากฏไมได แตเมื่อ
ไดมาอบรมฝกฝนกายวาจาที่เปนแนวของกรรมเกาแลว ยอมเปนไปไดเร็วกวางายกวา 

เหมือนนักดนตรีถึงแมเขาจะเปลี่ยนอาชีพเดิมไปหาอาชีพอ่ืนจะดวยเหตุใด ๆ ก็ตาม หากเขา
ไดฟงดนตรีหรือบทเพลง ๆ นั้นเขาแลวเขายอมระลึกไดและรูไดชัดวา เพลงนั้น ๆ ดนตรีนั้น ๆ ตอง
มีจังหวะจะโคนบทบาทอยางนั้น ๆ ผิดถูก อยางนั้นๆ มีชื่อวา อยางนั้นๆ แมเขาจะลืมไปนานแลว
เพราะเขามีอาชีพอ่ืนไมไดสนใจก็ตาม เมื่อเขามาไดฟงและมาฝกอบรมใหม เขายอมไดเร็วเปนเร็ว
กวาคนที่ยังไมเคยอบรมมากอน เหมือนกับคนที่ไดอบรมความดีไวจนเคยชินติดนิสสัยแลว เมื่อยังมี
ภพมีชาติอยูตายไปเกิดในภูมินั้น ๆ เมื่อไดรับการอบรมหรือไดฟงธรรมที่ตนเคยไดอบรมและไดฟง
มาแตภพกอนๆยอมเปนเร็วและเขาใจงายฉันนั้นเหมือนกัน  
 
เมื่อมีศรัทธาตั้งใจปฏิบัติใหถูกตองตามหลัก  
สติปฏฐานสี่โดนสมบูรณแลว     ธรรมไมวา  
หยาบหรือละเอียด  สูงหรือตํ่า    จะปรากฏ  
เห็นแจงขึ้นมาดวยตนเอง          ไมตองไป  
ปรารถนา หรือไมปรารถนา  
 
 

๗.พระเดวิด ปฺญาจโร 

อายุ ๓๙ ป 



อายุพรรษา ๒ พรรษา 
ชาวออสเตรเลียน 
 

มีชื่อเดิมวา  เดวิด  ไทเลอร  (David Tyler)  เปนชาวออสเตรเลียน       ไดรับปริญญาตรีวิชา
เภสัชกรรมศาสตรจากมหาวิทยาลัยอาเดเลด และปริญญาตรีวิชาวิทยาศาสตรจากมหาวิทยาลัย
เมลเบิรน เคยเปนเภสัชกร เปนนักวิทยาศาสตรและเคยอยูในนิคมสรางตนเอง      เคยสนใจเกี่ยวกับ
การอบรมใจมานาน       แตไมทราบวาจะไปศึกษากับใคร   เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๖     ไดพบกับพระขันติ
ปาโลที่ประเทศออสเตรเลีย     ไดรับการอบรมจิตเปนครั้งแรก     แตยังไมไดผล 

ในปเดียวกันนี้     ไดไปเยี่ยมพระอาจารยบุญฤทธิ ์      พระไทยที่มารัมบิมบี้     ไดรับการ
แนะนําอยางงายๆ     และไดรับความเขาใจชัดเจนแจมแจงมาก      จึงไดเดินทางมาประเทศไทย
พํานักอยู  ณ  วัดบวรนิเวศวิหาร  ๒  เดือน     ไดเที่ยวไปชมและดูระเบียบวัดปากรรมฐานหลายแหง     
แลวจึงตัดสินใจบวช     และไดมาจําพรรษาที่วัดวังน้ํามอก อันเปนสาขาของวัดหินหมากเปง      
ของทานพระอาจารยเทสก    เทสรังสี 

ทุกครั้งที่เริ่มภาวนา    ไดตั้งสติจดจอดูเฉพาะจิต     ผลแหงการภาวนา    รูสกึตัวไดดีวา    จะ
ไมสามารถกาวขึ้นสูฌานข้ันสูงได    แตอยางไรก็ตาม     จากประสบการณแตแรกเริ่มภาวนาก็
สามารถสลัดอารมณความรูสึกนั้น ๆ ไดเปนสวนมาก    แลวเริ่มเขาใจในคําสอนของพระพุทธองค
ไดดีขึ้นเปนลําดับ      เพราะบางครั้งไดรับคําตอบที่ออกมาจากใจเองในระหวางภาวนาอยู     อัน
เปนเหตุใหมีความศรัทธาหนักแนนที่จะอยูปฏิบัติใหยิ่ง ๆ ขึ้นไปอีก 

ไดกราบเรียนถามทานพระอาจารยเทสกในปญหาธรรมโดยมพีระสตีเวน ปฺโญภาโส     
เปนผูแปล ดังตอไปนี้ 
คําถาม ๑ ทานอาจารยบุญฤทธิ์ฝกอบรมครั้งแรกสอนอานาปานสติ   โดยกําหนดสติอยูที่ลม
หายใจเขาออกแลวพูดธรรมะประโยคสั้น ๆ เทานั้น     ไมใหมอีะไรทั้งหมดใหยังคงเหลืออยูแตตัวรู
อยางเดียว      แลวไดใชหลักการนั้นมาจนปจจุบันนี้ 

ทานอาจารย    ไมมีคําตอบ    แตถามวา    เมื่อมาอยูวัดวังน้ํามอกแลว     การฝกหัดอบรมมา
นั้นไดมีความเจริญกาวหนาไปอยางไรบาง   ไดความรูความเขาใจอยางไรบาง   ซึ่งทานปญญาจโร   
ไดเรียนวาตั้งแตฝกมาแลวรูสึกวาจิตสงบลงไปมาก      เมื่อพูดถึงเรื่องความอยากแลว    มันก็
เกี่ยวเนื่องกับเรื่องศีลเหมือนกัน   ในเมื่ออยากใหศีลบริสุทธิ ์ ดังนั้นจึงตองพยายามสลัดความอยาก
ตลอดเวลา 



คําตอบ ๑ ดีแลวเมื่อเราทําความสงบไดดวยวีธีใดแลว   จงหัดทําความสงบดวยวิธีนั้นให
ชํานาญจนจับหลักนั้นใหได     อารมณใดเขามาทางอายตนะทั้ง ๖    จงใหเห็นวา นั่นมันเปนภัยแก
ความสงบของเรา      แลวพยายามสลัดมันทิ้งเสียแลว     รักษาความสงบนั้นไวใหได 
  
คําถาม ๒ ผมไมสามารถจะทําใหยืนตัวอยูทุกขณะ แตวาผมก็ใหมันเปนไปอยางเรื่อย ๆ ใหจิต
คอย ๆ สงบลง ๆ     แตเวลามีความคิดขึ้นมา     ผมก็พยายามสลัดจนกวามันจะหมดความคิดไป     
หรือวาสลัดความคิดไดจนสงบอีกที     แตก็ไมสามารถจะไดหลักยืนตัวได    นอกจากเรื่องความ
สงบก็ยังมีประสบการณเกี่ยวกับเรื่องสัญญาเกา ๆ ที่ผุดขึ้นมาครับ        ทําใหคลี่คลายเกี่ยวกับเรื่อง
สัญญาเกา ๆ โดยที่มันเปนอารมณอะไรตออะไร    พยายามสลัดอารมณเกี่ยวกับสัญญาเกา ๆ ให
หมดไป    นี้ก็เปนสภาพการณอีกอยางหนึ่งที่ผมไดรับมา 
คําตอบ ๒ มันก็ตองเปนอยางนั้น  คือเรื่องการภาวนาก็คือการตอสูกับประสบการณตาง ๆ คือ
วามันเกิดขึ้นในปจจุบันหรือสิ่งที่เปนอดีตที่มันลวงมาแลว      มันฟูขึ้นมานี่เรียกวาสัญญา    เรื่อง
เหลานี้เราจะตองตอสู   การตอสูนั้น   ถาหากเราไมมีหลักคือความสงบยืนตัวอยู      การตอสูก็จะไม
ไดผล เพราะฉะนั้นยืนหลกัคือความสงบไวใหได    ถาหากสูไมไหวใหรีบกลบัมาหาความสงบ    คือ
อบรมสมาธิใหได     อยาไดมุงแตตอสูกับมันอยางเดียว   คือ   สละ ๆ อยางเดียว      ถาหากเรามีพลัง
เพียงพอที่จะตอสูเอาชนะไดก็ตอสูไป     ถาตอสูไมไหวก็ทิ้งเสีย     แลวกลับเขามาหาความสงบ     
ใหทําอยางนี้อยูเรื่อยไป 
  
คําถาม ๓ ตั้งแตผมออกจากวัดบวรฯ      ไปอยูวัดวังน้ํามอกครั้งนี้       ผมไดรับประสบการณ
สําคัญที่สุดและแปลกใจที่สุดที่ผมไดรับความสงบอยางเต็มที่ทีเดียวคือวาผมรูสึกวางไปหมดครับ        
แลวก็บางครั้งมันคลาย ๆ กับมีความคิดผานเขามาเหมือนกับเปนรูปเปนราง       แตมันผานไปครับ        
หลังจากนั้นผมก็ไมสามารถทําไดเหมือนเดิมอีก    เพราะวามันยังมีปญหาคือการปรับตัวใหเขา
สภาพสิ่งแวดลอมของความเปนพระ    และก็พยายามตอสูอีกหลายอยางที่มันเปนอารมณเกา ๆ ผุด
ขึ้นมาอีกดวย      แตวาที่จะทําไดเหมือนเดิมนั้น ไมสามารถจะทําไดอีกแลวครับ 
คําตอบ ๓ เรื่องมันเปนอยางนั้นเอง   มันเปนเอง   เราจะพยายามทําใหมันเปนอยางนั้นมันก็
เปนได    เวลาเราทําความเพียรเมื่อสติกับสมาธิและ     ปญญาพอดีสมดุลยกันเขาเมื่อไรแลว   มันจะ
เกิดความสงบและความรูขึ้นมาเองโดยที่เรามิไดตั้งใจจะใหเปนเชนนั้น     อาการเชนนั้นใครจะแตง
เอาไมได     มันหากเกิดของมันเอง เราทําไดแตหัดจิตใหเขาถึงตรงจิต    ปลอยวางรวมเขาถึง
เอกัคคตารมณเทานั้น    อันที่วามีคลาย ๆ กับรูปรางนั้น เปนลักษณะอาการของจิต    จิตเปนของไม



มีตนไมมีตัว     เมื่อเราเขาไปรูจิตชัดเขาเชนนั้นแลว    มันก็ตองแสดงเปนภาพคลาย ๆ กับแสดงเปน
วัตถุใหปรากฏ     แทที่จริงคืออาการของจิตนั้นเอง     ถาพิจารณาดี ๆ แลว      ภาพที่แสดงออกมา
กับอาการของจิตที่เปนอยูในขณะนั้นเหมือนกันไมมีผิดเลย    จึงวาถาเราจับจิตไดแลวทุกสิ่งทุก
อยางจะเห็นวาเกิดจากจิตนั้นแลวเมื่อจะชําระแกก็งายขึ้น 
  
คําถาม ๔ เรื่องเกี่ยวกับใจกับอาการของใจใหแยกออกจากกันแลวก็ใหพยายามรูซึ้งวานี่คือใจ     
นี่คืออาการของใจ     ผมก็พยายามทํา     แตวาไมเคยเขาถึงจุดที่ตองการนี้เลยสักครั้งเดียวครับ ที่ผม
ไดรับการอบรมกับทานอาจารยบุญฤทธิ์มาผมก็เคยเอามาใช แตวาผมไมสามารถรูใหถองแทได 
แลวเกี่ยวกับการแปลภาษาอังกฤษก็ดี หรือพูดกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ดี     ที่จะใหผมเขาใจยิ่ง ๆ 
ขึ้นหรือปรับปรุงตนเองใหดียิ่ง ๆ ขึ้นเปนปญหามาก      ดังนั้นบางทีอาจจะทําใหความกาวหนาใน
การภาวนาไมดีเทาที่ควร แตสิ่งสําคัญที่สุดคือการที่จะไดรับการแนะนําจากทานอาจารยมากที่สุด 
คําตอบ ๔ ความจริงที่ทานทําความสงบไดจนไมมีอะไรเลยก็เรียกวายังเหลือแตจิตแลว     แต
ไมเขาใจวาเปนจิต     โดยเขาใจวาจิตนอกเหนือออกไปจากนั้นจึงจับจิตไมได การอบรมอยูนี้ก็เปน
การฝกภาษาไปในตัวแลว    ทานกังวลเรื่องภาษาและประเพณีจนเกินไปเลยใหเกิดเปนกังวล 
  
คําถาม ๕ อีกประสบการณนั้นคือวา เวลาจิตของผมวางแลว เสียงนกเสียงไมก็ดีเวลาผานเขามา     
ผมรูสึกเหมือนลูกคลื่น     บางทีมันก็เปนไปอยางคอย ๆ บางที      มันก็เปนไปอยางใหญโต       
เวลาเสียงมันหยุด      มนัก็เกิดเหมือนลูกคลื่นใหญ ๆ ครับเปนขีด ๆ อยางจอเรดารอยางนั้นครับ     
เสร็จแลวมันก็ดับไปอีก     แปลกมากครับ 
คําตอบ ๕ มันก็ดี     คือเมื่อเราเห็นตัวจิตเมื่อไหรแลว    ลักษณะอาการของจิต     คือความสงบ
มันมีเดิมอยูแลว      สิ่งที่กระทบมันกก็ระเทือน     ผมพูดเรื่องกระทบกระเทือนคือ   กระทบมันก็
ตองมีกระเทือน    แตกระเทือนไมหว่ันไหว    ถาหวั่นไหว มันก็สงตามเคย    อันนี้เพียงแตกระทบ
เฉย ๆ มันไมกระเทือน   จิตเปนของบริสุทธิ์ละเอยีด     เมื่อยังเหลือแตจิตแลวของนิดเดียวกระทบก็
เปนของใหญ 
  
คําถาม ๖ ตอนที่ผมไดรับความสงบวางเปลานั้นเปนสภาพการณหนึ่ง สวนสภาพการณอีก
อยางหนึ่งที่ผมไดรับหรือประสบมันคลาย ๆ กันครับ      อยางบางครั้งผมสงบลงไปผมสามารถ
สลัดความคิด แตวายังไมสามารถสลัดลมหายใจไดลมหายใจกลับปรากฏหนักขึ้นไปอีก     และจาก
คําแนะนําที่ทานอาจารยเคยแนะนําใหวา     ใหไปจับตัวที่ไปจองลมหายใจ      อยาไปจับลมหายใจ      



ผมก็พยายามทําคือพยายามไปจับตัวที่ไปจองลมหายใจ    แลวผมก็ไดรับผลแปลกใจมากเลยทีเดียว
แรก ๆ ความคิดฟุงซานก็มีมาเหมือนกัน    แตผมก็สลัดไปเปนพัก ๆ ในทีสุ่ดผมก็สามารถสลัดความ
นึกคิดตาง ๆ ไดอยางสนิทเลย        แลวผมกลับวกมาที่ใจอีกครั้งหนึ่ง          มีความรูสึกคลายกับวา
มีใจ ๒ ดวงเกิดขึ้นมา      ดวงหนึ่งอยูที่ใจจริง ๆ อีกดวงหนึ่งอยูที่สมองครับ      ลมหายใจก็เขาออก
ตามปกติ    รวมความแลวทั้งใจที่อยูศีรษะและใจที่อยูหัวใจกลายเปนอันเดียวกันและรูสึกตัวอยู
ตลอดเวลา 
คําตอบ ๖ ก็คือวาสัญญาเราเคยจํามาวา    ที่เราเรียกมาวาสมองเปนผูบัญชาการ สมองก็คือที่ใจ    
เขาถือกันอยางนี้     เพราะฉะนั้นเวลาเราฝกหัดทางพระพุทธศาสนา   เราไมพูดวาสมอง    เรามา
กําหนดถึงเรื่องใจคือผูไปจองดูลมหายใจกําหนดลงตรงนี้ คราวนี้เวลามันเขามาถึงตอนนี้แลว      
สัญญามันยังไมหมดที่วาสมองเปนผูบัญชาการ มันเลยแยกเปนสอง       เมื่อจิตมีพลังพอมันเลย
รวมเขาเปนอันเดียวสัญญาเดิมหายไป 
  
คําถาม ๗ ผมอยากจะพูดถึงความรูสึกเกี่ยวกับเรื่องใจมี ๒ ดวง    ดวงหนึ่งอยูที่หัวใจจริง ๆ 
และอีกดวงหนึ่งอยูที่สมอง     ผมบอกวาเวลาที่ความคิดเกิดขึ้นมามันเกิดที่สมองขางบนครับ     ผม
ก็ไปจองความรูสึกนั้น    มันคอย ๆ เยน็ลง ๆ เกิดความรูสึกไปทั่วสรรพางคกาย      ยังมีอีกใจหนึ่งที่
หัวใจมีความรูสึกอยางนั้นเหมือนกันครับ 
คําตอบ ๗ คือวาเรื่องใจไมมีสถานที่อยู     ถาหากเราไปเพงตรงไหนมันก็อยูตรงนั้น ที่นี่เราไม
ทิ้งอุปาทานอยางวา     มีทั้งที่สมองมีทั้งที่หัวใจ     เพงหัวใจก็อยูหัวใจ     เพงสมองก็อยูสมอง      จง
วางเสียอยาไปหมายวาอยู ณ ที่ใด ๆ ทัง้หมด     แลวมันจะไปรวมอยูเอกเทศของมันตางหาก 
  
คําถาม ๘ ขอนี้ก็คลายขอ ๗ ขอนี้พูดถึงความวางของจิต      สวนขอ ๗ พูดถึงความรูสึกและ
ความคิด      ขอ ๘ นี้ถึงจะเกินในที่สองตําแหนงแตก็สามารถแยกออกจากกันได 
คําตอบ ๘ ความสงบยังไมเต็มที่จึงมีความลังเลอยู คือสัญญาอุปาทานเกามันยังไมหมด     ถา
มันหมดแลวอาการอยางนั้นจะไมมีเลย     เพราะเมื่อจิตรวมเต็มที่แลวจะไปวางอยูคนเดียว     ซึ่งจะ
ไมมีที่หมายวาอยู  ณ  ที่ลมหายใจหรือที่อวัยวะรางกายสวนใดสวนหนึ่ง      แตมันไมวางอยูเฉพาะ
เอกเทศของมันตางหาก     ฉะนั้นถึงจิตยังไมรวมเขาจุดเดียวดังวาก็ตาม      ขอใหจดจองเอาเฉพาะผู
ที่ไปรูจิตวางก็แลวกัน 
  



คําถาม ๙ ผมมีปญหายุงยากคือ    เวลาลมไปจับจองลมหายใจ    มันกม็ีความตึงเครียดที่สมอง     
คราวนี้ผมก็ไปจับจองที่ลมหายใจและก็ไปจับจองความตึงเครียด      และอีกอยางหนึ่งคือไปจับจอง
ที่ใจตางหากอีกอันหนึ่ง     คราวนี้ผมพยายามจะสลัดความตึงเครียดที่สมองออก      โดยการคิดวา       
อะไรทุกสิ่งทุกอยางไมมี มีแตตัวรูตัวเดียว      ดังนั้นผมจึงสลัดความตึงเครียดนั้นได      แลวก็
วกกลับมาที่ลมหายใจกับใจอีกอันหนึ่งตางหาก        บางทีมันก็เขาใกลกันแตไมรวมกันทีเดียว        
บางทีมันก็ออกหางกันครับ       แตเวลาไปจองที่ใจ ลมหายใจจะเขาใกลที่ใจเขาไปอีก 
คําตอบ ๙ คือวาเราไปยึดความยึดถืออุปาทานมันยังไมหมด ไปยึดตรงนั้นก็จะดี ตรงนี้ก็จะถูก      
อะไรตออะไรเลยยุงกันอยูอยางนั้นแหละ       มันยังอิรุงตุงนังกันอยูตรงนั้น    จะเอาจริงเอาจังอะไร
ลงอันเดียวยังไมได      ที่จริงก็ถูกหนทางอยูแลวนะ    เราปลอยสละหมดทุกอยาง    จนจิตจะ
รวมเขาเปนหนึ่งอยูแลว     แตเรายังไมรูที่จะวางอารมณแลวจับเอาจิตที่เปนหนึ่งได     ดวยเหตุตนมี
ความมุงวา     เราจะเอาตรงนั้นจับตรงนั้นแลวจะเปนอยางนั้นๆ     ไมยอมปลอยใหจิตเปนไปเอง    
แลวจึงไปจับเอาเฉพาะที่มันเปนเองแลวนั้น      จึงกลายเปนเรื่องตึงเครียดและยุงกันไปหมด 
  
คําถาม ๑๐ บางครั้งก็ไดบางครั้งก็ไมได 
คําตอบ ๑๐ ก็นั่นละซี     คือยังไมยอมทิ้งอุปาทาน     อันนั้นมันถือมั่นอยูนานมาแลว 
  
คําถาม ๑๑ บางทีเพงมาก ๆ ก็ปวดหวั 
คําตอบ ๑๑ ก็ปวดซี    ไปเพงตรงไหนก็ปวดตรงนั้น    ที่ปวด ๆ หมายความวาอุปาทานเขาไปยึด
ตรงนั้นแหละ      ทําใหเดือดรอนตรงนั้นทุกขตรงนั้น       จึงใหโทษทุกขแลวทิ้งมันเสีย 
  
คําถาม ๑๒ แลวจะเอาที่ไหนครับ 
คําตอบ ๑๒ ใหไปจับเอาตรงที่ผูรู      รูตรงไหนใหจับเอาตรงนั้น 
  
คําถาม ๑๓ อยากจะกราบเรียนทานอาจารยวา เวลาพิจารณาลมหายใจเขาลมหายใจออก      เวลา
จิตมันสงบ       เมื่อคิดถงึเรื่องอดีต       เรื่องอดีตมันปรากฏขึ้นมาแลวมารบกวนจิตอยูตลอดเวลา    
จะภาวนาหรือไมก็ตาม    ผมอยากจะทราบวาจะแกไขดวยอุบายอันใดจึงจะหาย 
คําตอบ ๑๓ เวลาหัดภาวนาไมวาอารมณใดละ   จะเปนอานาปานสติหรือวาพิจารณามรณานุสติ      
หรือพิจารณาพุทโธ      หรือกําหนดพุทโธก็ชางเถิด     เมื่อเวลาจิตมันเขามาอยูในจุดเดียวแลว        
จิตในขณะนี้มันอยูในขณิกะ        รวมบางไมรวมบางนิด ๆ หนอย ๆ มนัเกิดขึ้นมาตรงนี้แหละ      



ถาธรรมดาอารมณอดีตมันไมมี     เวลามันรวมลงปจจุบันนี้เรียกวา      อดีตมันรวมมาที่นี้แลว     
อารมณอดีตเยอะทีเดียวมันเปนธรรมดา     ตรงนี้แหละคนขี้เกียจเบื่อหนายก็ตรงนี้แหละโดยมาก ยิ่ง
ภาวนาก็ยิ่งยุงหาความสุขไมได     เราแกไขดวยวิธีเอาปจจุบัน     อยางงาย ๆ ที่สุดเอาปจจุบัน     
อดีตอนาคตไมมี      เอาปจจุบันอยางงาย ๆ นี้เสียกอน      อดีตที่ลวงมาแลวก็ใหลวงไปเสีย      
อนาคตที่ยังไมมาถึงก็ยังไมมาถึง        เราไมตองสงไปหามันเดี๋ยวนี้ไมมี       เดี๋ยวนี้อยูในปจจุบัน
เทานี้แหละ    อะไรเกิดขึ้นเวลานี้     กําหนดเอาเวลานี้     อดีตลวงไปแลวก็แลวไป     อนาคตยังมา
ไมถึงก็ยังไมมาถึง      เวลานี้ไมมีทั้งสองอยาง      วิธีแกกันอยางงาย ถาหากเราจะแกโดยสาวหา
ตนเหตุวาเรื่องที่มันเกิดขึ้นนั้นมันเกิดมาจากอะไร สิ่งนั้นมันเที่ยงหรือไมเที่ยง      เปนสุขหรือเปน
ทุกขแลวก็ใครเปนผูไปคิดสงถึงมัน      แลวปลอยวางปลายเหตุ       มากําหนดอยูที่ตนเหตุ (คือใจ) 
  
คําถาม ๑๔ ผมขอกราบเรียนวาสภาพหนึ่งเวลาพิจารณาลมหายใจ    บางทีลมหายใจมันละเอียด       
มันก็รูสึกตั้งใจดี       แตวายังมีลมหายใจ       ถึงเวลาจิตมันสงบถึงขนาดนี้       เมื่อมีเสียงมากระทบ
หูมันคลาย ๆ กับวามันกระเทือนในใจ       เวลาไดยินเสียง มันเห็นสวนลึกของหัวใจเปนคลื่น
เหมือนน้ํา    นั้นเปนสภาพหนึ่งสวนอีกสภาพหนึ่ง บางทีลมหายใจยังไมถึงกับละเอียด      แตวา
ความคิดที่ปกตินี้แหละเกิดขึ้นมารบกวน มันไมรบกวน      แตวาลมหายใจยังไมถึงกับละเอียด     
ผมเคยเลาเรื่องนี้ใหทานอาจารยฟงแตครั้งกอนแลว       ทานอาจารยบอกวาเวลาจิตมันอยูแบบนี้       
พิจารณาอะไรมันรูมีใจ ๒ อยางเกิดขึ้นคือวามีใจที่หนึ่งในสมองและมีใจอีกที่หนึ่งในอกเชนนี้เปน
ตน     จึงอยากกราบเรียนใหทานอาจารยอธิบาย – ทําไมมันจึงเกิดขึ้นเชนนี้ 
คําตอบ ๑๔ คือวาเวลาเราพิจารณาลมหายใจมันละเอียดลงไปละเอียดลงไปนั้นเรากําหนดแต
เฉพาะลมหายใจ       อยาไปกําหนดเรื่องอื่น      ถึงเสียงมากระทบก็อยาเอามาเปนอารมณ    ให
กําหนดเฉพาะลม     ดูเฉพาะลมอยางเดียว    เพื่อใหจิตเปนเอกัคคตารมณ       ถาเรายังแยกไปรับรู
เสียงอยู       เอาละถึงจะไมแยกใจไปมันก็รูเองหรอกแตวาเราพิจารณาลมฝายเดียว      ไมตองไปดู
เสียงที่กระทบอยางไร       มันก็กระเทือนดี ๆ นัน่แหละ       แตวาถาหากจิตของเราเปนเอกัคคตา
รมณแลว       มันจะไมไปยึดมันจะไมเขาไปรับรู       กระเทือนแลวหายไป ๆ ลกัษณะอันนี้หากวา
จับจองเฉพาะลมอยางเดียวแลว จิตจะรวมเขาที่       ถายังแยกจิตอีกอันหนึ่งไปคอยรับรูตัวที่มา
กระทบอยู      ใจยังหยาบจะเปนเอกัคคตารมณไมได       ถาใหเปนเอกัคคตารมณจริง ๆ จัง ๆ ตอง
ปลอยวางหมด นี้ไมยอม    คือยังอยากจะรูอันนั้นบางอยากจะรูอันนี้บาง      มันยังแยกเปนสองฝก
สองฝาย      มโนเลยรวมไมสนิท      เมื่อมาพิจารณาตอนที่ผมอธิบายวา     เมื่อจิตยังมีอตีตารมณเขา
มารบกวนอยูก็ใหพิจารณาผูไปรับรู     หมายความวาจงใหพยายามจับผูไปรับรูอันเดียว     เมื่อจับ



อารมณอันนั้นใหไดแลวจึงจะเขาถึงเอกัคคตารมณ     จิตอดีตมารบกวนนั้นคือจิตของเราสงออก
นอก     จงจับผูที่สงออกรับรู      จิตผูนี้ตางหากสงออกไปรับรู    สิ่งนัน้เปนของภายนอกจากจิต     
เมื่อจับจิตตรงนั้นแลวก็จะถึงเอกัคคตารมณไดเหมือนกัน    ถาจับตรงนั้นไมไดจิตก็จะวิ่งตามอดีต-
อนาคตอยูร่ําไป     อันนี้เปนจิตในคือจิตอยูที่หนาอกโดยความเห็นของเราเอง    อีกใจหนึ่งอยูที
สมอง    ถอืวาสมองเปนผูสั่งการคน ๆ เดียวเลยกลายเปนคนสองใจ      แลวเกิดลงัเลทําใหเปน
เอกัคคตารมณไมได 
  
คําถาม ๑๕ ขอกราบเรียนทานอาจารยวาสภาพทั้ง ๒ ที่ไดอธิบายมาแลวนั้นคือคลื่นที่มารบกวน
ที่ผมไดยิน แตทวาพยายามตั้งสติอยูกับลมหายใจ ถามีอะไรมารบกวนจะพยายามตั้งสติ      แตใจมัน
ไมชอบอยูกับลมหายใจ      มันจะหายไปไหนไมรู       แตเวลาใจเปนสภาพอยางนี้     มันมีใจ ๒ 
แหง       คือมีใจที่ศีรษะและมีใจที่หนาอก 
คําตอบ ๑๕ นี่ละที่ผมอธิบายเสมอวา   คือจับหลักยังไมได   จับหลักยังไมไดหมายความวาเวลา
เราภาวนานั้น      มันยังไมทันปลอยวางทั้งหมด    เมื่อปลอยวางหมดยังเหลือใจผูเดียวคือผูรู     คือ
มันสวางจาอยูคนเดียว     พอจับตรงนั้นไดแลวเรื่องทั้งหลายแหลที่พูดมานี้      มันเขาหลักอันนี้
หมดเลย     มันยังเหลือใจอันเดียวเทานั้น    มันยงัไมถึงตรงนั้น      เวลาไปคิดอาการของใจมันก็
กลายเปน ๒ ใจ ๓ ใจละซี่      คือมันออกไปจากอันนั้น     อาการมันออกไปนั้นก็ใจหนึ่ง    ผูที่อยูนี่
ก็อีกใจหนึ่ง     ผูที่ไปรูวามันอยูมันไปก็อีกใจหนึ่ง      ใจเลยมีเยอะแยะตาแปะจะเอาอะไรแนนอนก็
ไมได     ยุงกนัไปหมด 
 
๙. สามเณร วินซ 
                     อายุ ๒๔ ป  
                     อายุพรรษา ๑ พรรษา ๔ เดือน 
                     ชาวออสเตรเลียน 
มีชื่อเดิมวา วินซ แทสซิโล ( Vince Tassello )  เปนชาวออสเตรเลียน  มีความสนใจในพุทธ
ศาสนา  เคยไปศึกษากับพวกโยคีที่อินเดีย สนใจคนควาในพระอภิธรรม แลวไดบวชเปนสามเณร ณ 
วัดเพลงวิปสสนา ธนบุรี เมื่อมารดาไดทราบ  มีความไมพอใจเปนอันมากที่บุตรชายไดมาบวชใน
พระพุทธศาสนา เพราะถือเปนการกระทําที่ทําใหเปนที่ดูถูกของชาวคริสตดวยกัน ฉะนั้น สามเณร
วินซจึงพยายามทําใจใหยินดีในการบวชเพียงเปนสามเณรเทานั้น และเมื่อออกพรรษาแลว อาจจะ
ตองลาสึกออกเปนฆราวาสตามความประสงคของมารดาก็ได 



         มีความสนใจอยากจะมาศึกษาธรรม ณ วัดหินหมากเปง จึงไปกราบเรียนสมเด็จพระญาณ
สังวร วัดบวรนิเวศวิหาร ขอใหทานมีหนังสือนําฝากมา เปนผูมีความตั้งใจปฏิบัติตามอุบายที่แนะนํา
ใหศึกษาไดผลพอสมควร มีความสงสัยในคําสอนบางประการ จึงไดกราบเรียนถามทานพระ
อาจารยเทสก โดยมีพระสตีเวน ปฺโญภาโส เปนผูแปล 
คําถาม ๑ ทานอาจารยสอนวาทุกสิ่งทุกอยางเปนอนัตตาหาสาระมิได แลวใครเลาเปนผูทําและใคร
เลาเปนผูรับกรรมที่ทําลงไปแลวนั้น 
คําตอบ ๑ ปญหานี้ดีมาก ปญหานี้เปนปญหาโลกแตก คือวา ถาปญหานี้เกิดขึ้นในสังคมใดแลว
สังคมนั้นจะตองทะเลาะกันใหได ถาเขาใจวา " อนัตตา เปนของไมมี สูญเปลา " ฝายแยงวามีก็ชี้ลง
ไปวา ผูซึ่งพูดวาอนัตตา ๆ อยูนั้น ถาไมมีแลวนั้นคืออะไร พรอมกันนั้นก็ยัดหมากแดงใหเลย อีก
ฝายที่เห็นเปนอนัตตาก็ไมเบาเหมือนกัน ศอกกลบัชุลมุนกันไปเลย เพราะศอกมันก็เปนอนัตตา 
บอกหามไมได อยางนี้แลอนัตตา ที่เขาใจวาเปนของไมมีตัวตนสูญเปลาไดเคยมีมาแลว 

ถาเห็นวาอนัตตาเปนของ มีอยู แต หาสาระในนั้นไมได แลวก็หมดปญหา เพราะทุก ๆ คนพากันเห็น
ของมีอยูดวยกันทั้งนั้น แตจะเอาอะไรมาเปนสาระในของที่มอียูนั้นไมได ทุกสิ่งทุกอยางที่มีอยูใน
โลกนี้ แมแตคนเราเกิดมาก็เปนเพียงมายาเทานั้น ตางคนเกิดมาก็พากันมาเลนกีฬา เดินกันไปคนละ
แตมละฉาก พอจบเกมแลวก็ปดฉาก (เขาโรง) จบกันไปที คนใหมเกิดมากพ็ากันเลนเกมเดิม ฉาก
เดิมนี้ตอไปอีกไมรูจักจบจักสิ้นสักที 

         คราวนี้มาพูดถึงเรื่องปญหาที่วา เมื่อทุกสิ่งทุกอยางเปนอนัตตาแลวใครเลาเปนผูกระทํากรรม
และใครเลาเปนผูไดรับผลของกรรมนั้น ดังไดอธิบายมาแลว ถาอนัตตาแปลวาไมมีตนไมมีตัวเปน
ของวางเปลาแลว ผูพูดก็ไมมีเสียงผูรับฟงก็ไมไดยิน แลวใครและอะไรจะไปกระทํากรรมนั้น ๆ เมื่อ
ไมมีใครทํากรรมแลว กรรมจะเกิดมาไดอยางไร และใครจะเปนผูไปรับกรรมนั้น ๆ ก็ยอมไมมี
เชนเดียวกัน แลวทําไมจึงตองมาพูดอนัตตา ๆ กันอยูเลา พูดของไมมีนี้มันชักจะเลอะกันไปเสียแลว 
ปญญาเกิดจากความคิดความเห็นอันมีมานะสนับสนุนมันอาจเลยขอบเขตไปไดเหมือนกัน 

         หลักอนัตตาในทางพุทธศาสนาที่พระพุทธเจาตรัสรูดวยปญญาอันชอบ พระองคมิไดตรัสวา
อนัตตาเปนของไมมีตนมีตัวเปนของวางเปลา พระองคตรัสวาตนตัวคือรางกายของคนเราอันไดแก
ขันธทั้ง ๕ นัน้มันมีอยูแลว แตจะหาสิง่ที่เปนสาระในขันธ ๕ นัน้มันไมมีดังนี้ตางหาก  



         เบื้องตนดังพระองคสอนวา " ตนแลเปนที่พ่ึงของตน หรือการชนะตนแลเปนของดีเลิศ " ดังนี้
เปนตน เมื่อจะสอนผูมีปญญาพอสามารถจะคิดคนหาตัวตนที่แทจริงนั้นคืออะไร จึงใหหยิบยกเอา
ตนคือขันธ ๕ นี้แหละขึ้นมาพิสูจนวาอะไรแนเปนตัวตนของเรา ดังในอนัตตลักขณสูตรที่พระองค
ทรงสอนพระปญจวัคคีภิกษุทั้งหา ทํานองตามปญหาสรุปใจความเปนภาษาไทย ๆ ของเราวารูปคือ
ตัวของเราที่เราถือกันวาตัวตนเราเขานี้นั้นแทจริงแลวมิใชของเราเพราะมันบอกมิไดไมอยูในบังคับ
ของเรา เชนหามมิใหมันแกมันก็แกอยูเรื่อย ๆ ทกุนาทีทุกวินาที แลวพระองคทรงรับสั่งวา พวกเธอ
ทั้งหลายพากันสําคัญในรูปนั้นอยางไร มันเที่ยงหรือไมเท่ียง ภิกษุเหลานั้นทูลวา ไมเที่ยงพระเจาขา 
แลวพระองคทรงตรัสวา สิ่งใดไมเท่ียงมันเปนทุกขหรือเปนสขุ ภิกษุนั้นทูลวา เปนทุกขพระเจาขา 
แลวพระองคตรัสวา สิ่งใดไมเท่ียงเปนทุกข จึงใหพจิารณาเห็นตามความเปนจริงของมัน เสียวา 
สภาพของขนัธมันหากเปนจริงตามสภาพของมนัอยูอยางนั้น จึงไมควรไปถือเอามาเปนเราเปนของ
เรา ดังนี้จึงแสดงใหเห็นชัดเลยวา อนัตตาจึงมิใชของไมมี คือแสดงวามีอยูแตของนั้นมันไมมีสาระ 
เมื่อผูใดเขาไปยึดเอามาเปนตนจึงไดรับความทุกขดังพระองคแสดงใหแกโมฆราชฟงวา " ทานจง
พิจารณาโลกนี้ใหเห็นเปนของวางสูญเปลาก็ดี ก็คงแสดงถึงของมีอยูคือโลกนั้นเอง แตใหพิจารณา
เปนของวางเปลาจากการเขาไปถือเอามาเปนตัวเปนตนเทานั้นเอง 

         ฉะนั้นเมื่อจะสรุปใหสั้น ๆ แลวเมื่อผูที่ยังยึดอัตตาอยูพระพุทธองคก็สอนใหประกอบภาระ
กรรมเพื่อประโยชนแกอัตตาโดยทางที่ชอบที่ควรไปกอนจนกวาผูนั้นจะเห็นชัดแจงดวยตนเองวา 
สิ่งที่เราถือวาอัตตาอยูนั้น แทจริงแลวมิใชอัตตามนัเปนแตเพียงมารยา หรือของไมเท่ียงเปนทุกขก็
แลวแต แลวพระองคจึงสอนอนัตตาที่แทจริง พุทธศาสนาจึงเปนศาสนาที่ทนตอการพิสูจนเพราะมี
เหตุผลใหพิสูจนได นักแสดง โขน - ลิเก และละครอาชีพ ใคร ๆ ก็รูอยูแกใจทุกคนวาเรื่องที่เขา
แสดงนั้นมิใชเปนของจริง เขาสมมติขึ้นมาพอเปนมารยาเทานั้น ถึงขนาดนั้นก็ตามยังสามารถเราใจ
ของผูที่ยังถืออนัตตาอยูเมื่อเขาไปดูแลว ถึงบทโศกเขาก็เปนทุกขตามบทถึงกับรองไหก็มี เวลาถึง
บทนาเพลิดเพลินก็หัวเราะจนทองคัดทองแข็งก็มี แตสําหรับทานผูรูมารยาและสิ่งที่มิใชมารยาแลว
ทานก็เฉย ๆ  

คําถาม ๒ เมื่อทุกสิ่งทุกอยางเปนอนัตตาทั้งหมดแลว ใครเลาเปนผูสอนและใครเลาเปนผูรับฟงคํา
สอนนั้น ๆ 
คําตอบ ๒ เมื่อไดอธิบายปญหาขอตนนั้นแลว ขอนี้ก็เปนอันวาไดวิสัชนาไปแลวในตัว 



หมายเหตุ : หลังจากออกพรรษาแลว สามเณรวินซ ไดตัดสินใจบวชเปนภิกษุ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร 
โดยมีสมเด็จพระญาณสังวรเปน 
พระอุปชฌายะ 
 
๑๐.แมชีชวน 
     อายุ  ๒๙  ป 
     อายุพรรษาประมาณ  ๑  ป 

     ชาวสิงคโปร  

มีชื่อเดิมวา  ชวง  แซตัน  เชื้อชาติจีนเกิดที่สิงคโปร  ตระกูลถือคริสตศาสนา  แตตัวเองนั้นไมนับถือ
ศาสนาใด  เพราะถือเสียวาทําดีแลวยอมไดรับผลดีเอง  ไมมีพระเจาที่ไหนจะนําดีหรือชั่วมาให  
ภายหลังไดมาสมาคมกับพระดอนซึ่งเปนชาวอังกฤษ  แตไดมาบวชเปนภิกษุที่เมืองไทย  แลวได
เดินทางไปออสเตรเลีย  มารดาของแมชีชวนไดนิมนตพระดอนใหเดินทางไปสิงคโปร  เมื่อไดเห็น
สมณะจริยาวัตรของทานแลวเกิดศรัทธาเลื่อมใส  จึงเกิดความสนใจในหลักธรรมใน
พระพุทธศาสนา  เพราะเมื่อไดสนทนากับพระดอนแลวรูสึกวาไดรับความรูหลายอยางซึ่งตรงกับ
ความคิดเห็นของตน 
 พระดอนไดนําใหมาศึกษาหลักธรรมในเมืองไทย      จึงไดมาบวชเปนชีอยูกับพระอาจารย
ฝน  อาจาโร  ถ้ําขาม  สกลนคร  และไดรับการสอนเนนหลักการปฏิบัตไิปในทางความสงบมาก  
เปนผูที่ไดรับคําชมวามีความหมั่นเพียรในการปฏิบัติดีมาก  ไดอบรมอยูที่สํานักพระอาจารยฝน    
อาจาโร  เปนเวลา  ๗  เดือนกวา  แลวไดกราบเรียนขออนุญาตทานพระอาจารยฝน   อาจาโร  มาจํา
พรรษาอยู  ณ  วัดหินหมากเปง  ใน พ.ศ.  ๒๕๑๙  และไดกราบเรียนถามทานพระอาจารยเทสก  ใน
ปญหาธรรมตอไปนี้ 
  
คําถาม ๑ ถาเราฝกอบรมจิตใหเขาถึงความสงบเต็มที่แลวมีความรูเฉพาะตัวเองอยูภายใน
ตลอดเวลา  ความรูแจงตางๆ นั้นจะทําใหความสิ้นกิเลสทั้งหลายเกิดมาเองไดไหม 
  
คําตอบ ๑ การฝกอบรมจิตใหเขาถงึความสงบเต็มท่ีจนเกิดความรูเฉพาะภายในตนเองนั้น   
เปนของดีอยู  เพราะถาจิตไมสงบก็จะไมเห็นความฟุงซานของจิต (กิเลส)  การเห็นความฟุงซาน
ของจิตนั้นคือปญญาขั้นตน  ฉะนั้นความสงบของจิตจึงเปนพื้นฐานของปญญา  แตความรูขั้นตนนี้



ก็ดีหรือความรูอันเกิดจากความสงบรูอยูภายในเฉพาะตนเองก็ดี  ยังมิใชปญญาที่จะชําระกิเลสให
หมดสิ้นได  เปนแตทํากิเลสใหสงบนิง่อยูไมกําเริบ  ในเมื่อยงัไมมีอารมณอันใดมากระทบเทานั้น  
ฉะนั้นจึงควรอบรมจิตที่สงบอยูแลวนั้นใหมากจนชํานาญ  พรอมกันนัน้ก็ควรคิดคนหาเหตุผลของ
อารมณนั้นๆ ที่มันเกิดขึน้ที่จิตและทําใหจิตฟุงซาน  จนเห็นโทษของมันแลวละถอนได  มิใชจะ
ปลอยใหมันสงบเต็มท่ีแลวละถอนกิเลสเอง  เหมือนผลไมเมื่อมันแกแลวหวานเองรวงหลนเอง
ฉะนั้น 
   
คําถาม ๒ การที่เรารักษาความสงบของจิตที่ไดฝกไวดีแลวนั้น  ใหสงบอยูอยางนั้นตลอดไป
มันจะมีประโยชนแกการทําใหสิ้นกิเลสไดไหม 
  
คําตอบ ๒ การที่อยูดวยความสงบอยางนั้นตลอดเวลาเปนประโยชนแกวิหารธรรมเครื่องอยู
ของนักปฏิบตัิไดเปนอยางดี  นอกจากจะไมสามารถทําใหสิ้นกิเลสไดอยางสิ้นเชิงดังไดอธิบาย
มาแลว  เมื่ออยูดวยความสงบนานๆ เขาไมมกีารคิดคนพิจารณาอะไรเลย  มนัชกัใหรําคาญได
เหมือนกัน (กิเลสใหมเกดิขึ้น) 
   
คําถาม ๓ คิดวาผูที่บวชเขามาในพระพุทธศาสนา  โดยเฉพาะพระเณรลวนแลวแตเปนผู
บริสุทธิ์ดีแลวทั้งนั้น  ไมเขาใจเลยทําไมผูที่ยังไมดีก็ยังมีอยูเยอะ 
  
คําตอบ ๓ พุทธศาสนิกชนบวชเขามาในพระธรรมวินัยนี้มีหลายประเภทเหลือท่ีจะนับจนเปน
ประเพณีไปเสียแลว  แตที่บวชเขามาดวยเจตนาศรัทธาที่แทนั้นพอจะสรุปได  ๒  ประเภท  คือ 

๑ .   คิดเห็นวาคําสอนของพระพุทธเจาเปนของดี  ผูบวชแลวมีภาระนอยเบาบางเทานั้นจึงจะ
สามารถปฏบิัติตามใหสมบูรณบริบูรณได  แลวจะทําตัวของเราใหเปนคนดีไดตามความสามารถ
ของการปฏิบัติ 

๒.    คิดวาคําสอนของพระพุทธเจาเปนของดีมีประโยชนแกมวลชนเปนอันมากและเปนของหา

มาไดดวยยาก   เสียดายกลัวจะเสื่อมเสียจากโลกไปหากไมมีผูศึกษาปฏิบัติตาม  จึงเกิดศรัทธา

บวชเขามาเพื่อยอมรับภาระ  แลวสละภายนอกหมดเสีย 



  

แตประเภทที่  ๓  เปนประเภทพิเศษ  คือบวชดวยปญญา  เมื่อมาพิจารณาเห็นวาในโลกนี้ทั้งหมด

หาสาระมิได  มันเปนเพียงมารยา  คนผูเกิดมาเปนทุกขเพราะหลงใหลไปตามมารยา  เปนฆา

รวาสมีภาระมากไมสามารถจะปลอยวางหาความวางมาคนคิดหาสิ่งที่เปนสาระในชีวิตนี้ไดยาก  

นอกจากบวชเทานั้น  จึงตัดสินใจบวช 

ผูบวชเขามานอกจากสามประเภทที่วาแลวนี้  เมื่อบวชเขามาแลวมักจะมาทําลายพุทธศาสนาของ

ดีๆ  ใหเสื่อมหรือเศราหมองไป  เพราะไมมีเปาหมายในการบวช  บวชเปลี่ยนแตสีภายนอก  

สวนดานกายใจกอนบวชเปนอยูเชนไร  บวชมาแลวก็เปนอยูเชนนั้น  ไมผิดแปลกกับฆราวาสเลย  

ฉะนั้นจึงเปนเหตุนํามาซึ่งความเสื่อมเสียศรัทธาแกพุทธศาสนิกชนและคนภายนอกทั่วไป  ถึงแม

สามประเภทที่วามานั้นก็ตาม  มิใชเปนผูบริสุทธิ์ดีแลวทั้งหมดจึงเขาบวช  โดยมากมาบวชเพื่อมา

ศึกษาแสวงหาทางดําเนินชีวิตในทางที่ถูกตอง  ผูมีจิตบริสุทธิ์ดีแลวมาบวช  หาไดยาก  ประเภท

หลังนี้เมื่อบวชเขามาแลวเปนผูไมประมาท  พยายามคนควาหาขอเท็จจริงในธรรมนั้นๆ  จน

เขาใจในปญหาชีวิตที่แทจริงวา  ทุกสิ่งทุกอยางในโลกนี้พรอมท้ังตัวของเรามันเปนเพียงมารยา  

ผูไมรูเทาหลงกลมายาของโลกตลอดในชีวิตของตนเองจึงไดตกอยูในหลมุของกองทุกข  แลว



ถอนตนปลอยวาง  ไมยอมเขาไปติดเกาะอยูในแองของมารยาเหลานั้น  พนจากหลุมของทุกขทั้ง

ปวง  มีอิสระอยูเอกเทศเฉพาะตน 

นาชมที่เธอเชื่อมั่นและเลื่อมใสในพุทธศาสนาวาเปนของดี  แลวก็เขาใจวาผูที่มาบวชในพุทธ

ศาสนาแลวจะตองเปนคนดีทั้งนั้น  ดวยเหตุที่เธอยังไมไดเขามาอยูในวงในและเห็นขอเท็จจริงที่

ถูกตองในพุทธศาสนา  ก็จําเปนอยูเอง ที่จะตองมีความคิดเห็นเชนนั้น 

    

ความสงบที่ปราศจากอารมณใดๆ  ทัง้สิ้นนั้นตางหาก  คือใจที่แทจริง 

มีฆราวาสที่มาปฏิบัติธรรมกับทานพระอาจารยเทสก  เทสรังส ี มากหลาย   ทั้งอุบาสกอุบาสิกา 
ตอไปนี้เปนการสนทนาธรรมกับอุบาสกและอุบาสิกาผูไมประสงคจะออกนาม 
 
ความสงบที่ปราศจากอารมณใดๆ  ทัง้สิ้นนั้นตางหาก  คือใจที่แทจริง 
 

๑๑. อุบาสิกาที่ ๑ 
อุบาสิกานิรนามผูนี้อยูในวัยอายุกวาหกสิบป  ไดอบรมปฏิบัตธิรรมมากกวาสิบป        มคีวาม
ศรัทธาและความตั้งใจอยางแนวแนที่จะปฏิบัติธรรมอยางไมถอยหลัง 

ไดเรียนถามและสนทนาการปฏิบัติธรรมกับทานพระอาจารยเทสก  ดังตอไปนี้ 
 

ปญญาที่จะเกิดวิปสสนาปญญา  จะตองมีศีลสมบรูณ  สมาธิแนวแน 

 



พระอาจารย  พระทานที่มาอบรมฝกฝนในสํานักนี้หลายทานหลายองค  ที่ไดมาแสดงความคิด
ความเห็นในความรูสึกนึกคิดและไดความรูความเขาใจจนเปนที่อัศจรรย  ทานไดมาแสดงใหอาตมา
ฟงก็หลายองคแลว  เวลานี้อยากจะรูและทราบวาพวกญาติโยมที่มาอบรมในสํานักนี้นั้น  เทาที่ได
ปฏิบัติและฝกฝนอบรมมาแลวมีความรูสึกนึกคิดอยางไรบาง  และไดความอัศจรรยเห็นคุณคา
ประโยชนอยางไรบาง 
  
อุบาสิกา  เทาที่ไดปฏิบัติมาไดเห็นคุณคาคือไดเห็น  อนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา  เห็นโดยความตั้งใจจริง
คะ  เพราะวารางกายของอิฉันมีโรคและสูดหายใจไมออก อิฉันก็พยายามกําหนดความทุกขเปนสัจ
ธรรมเลยคะ  เห็นตัวฉันนี้เปนกอนทุกขแทๆเหมือนเรากอดกอนไฟไวทั้งกอน  แตกอนไฟอันนี้มัน
ไมทําใหเรารูสึกวารอน  แตมันคอยๆกัดกินเราทีละเล็กละนอย  แตเมื่อไดมาอบรมแลวพิจารณาเกิด
ความทุกขชัดเจน  แลวสลดสังเวชในสังขารของตัวเอง  ก็เลยนึกเบื่อหนายอยากจะพนทุกข  ไม
อยากเกิดอีก 
  
พระอาจารย  แลวเวลาพิจารณาอยางนั้น  ใจมันเปนอยางไร  มันสงออกไปหาทุกข  มองดูแตทุกข
อยางงั้นหรือ  หรือวาจะปลอยวางทุกขที่เราเห็นแลวนั้น  เราจะยึดเอาอะไรเปนหลักปฏิบัติตอไป  
การปฏิบัติของเราจึงจะชํานาญและมั่นคง 
  
อุบาสิกา  เราพิจารณาทุกขคะ  ทีนี้พอเห็นทุกขแลว  ก็กําหนดทุกขไวตางหาก  การเห็นทุกขและ
ปลอยวางเปนความสุขไวตางหาก  อิฉันก็ไมรับความสุขอันนี้  สุขนี้ก็ไมเที่ยง  สุขอันนั้นถาเราไป
ยึด  มันก็ตองทุกขอีกอยางนั้น  แตอิฉันใหรูเทาอาการอันนั้น  ทุกขก็ทุกขอยู  เราอยาไปยึดทุกขอัน
นั้น  ใหรูสภาพความเปนจริงวา  ทุกขอันนี้ของโลกเขา  แตกต็องวางเขา  ก็ตองอาศัยขันธอันนี้คะ  
พิจารณาเหมือนกัน  ถาวางที่เดียวมันก็โง  เราก็ตองดูไปตลอดเวลา  แตอยาเอามายึดเปนของเรา  มัน
ไมใชตัวตนของเราจริงๆ 
พระอาจารย  ดี ดีเหมือนกัน  อยางนี้จึงจะเรียกวาวิปสสนา  คือวาวิปสสนาไมใชของวางไมมีอะไร
เสียเลย  คือพิจารณาขันธเห็น  อนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา  เรียกวาเห็นเปนไตรลักษณ  เมื่อเห็นเปน
ไตรลักษณแลว  ทั้งตัวของเราก็พิจารณาใหเห็นเปนไตรลักษณอีกดวย  เมือ่เราเขาใจเหน็ชัดอยางนี้
แลว  จะพิจารณาใหเห็นเปนอยางนั้นอยูตลอดกาล  อันนี้แหละจึงจะเรียกวาวิปสสนาแท  นักปฏิบัติ
ธรรมโดยมากเมื่อจิตเขาถึงความสงบแลวชอบใจติดอยูกับความสงบสุขนั้น  ไมอยากพิจารณาอะไร
เลย  การพิจารณาขันธอายตนะเห็นเปนเรื่องของความวุนวายไป  บางทียังเห็นความสงบสุขวาไมมี



อะไรหมดกิเลสแลวก็มี  ความเปนจริง-เปลา  ไมใชของดี  อันนั้นเปนเพียงพื้นฐานของวิปสสนา  
คือความสงบเทานั้น เมื่อความสงบมีพลังเต็มที่แลวมันถึงจะมาพิจารณาเห็นอยางนี้  การเห็นเปน
อยางนี้บางที่พิจารณาอะไรๆก็เห็นเปนไตรลักษณไปหมดเลยลมืตัวก็มี  ฉะนั้นอยาใหลืมตัว  ใหเห็น
สักแตวาเห็น  คือวาใจเปนคนไปเห็นกับสิ่งที่ใจไปเห็นเปนคนละอันกัน  อันนี้เรียกวาปญญาเกิดจาก
ใจ  ใจนั้นเปนตัวใหเกิดปญญา  เพราะพลังของความสงบ  เหตุนั้นจึงใหพิจารณาทั้งภายนอกภายใน  
คือใหพิจารณาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเปนไตรลักษณแลว  ผูที่ไปเห็นก็ใหเห็นไตรลักษณอีก  พิจารณา
อยางนี้อยูตลอดเวลา  หากวามันพอแกการของมันแลว  มันจะวางนิ่งเฉยอยางนี้  จึงจะถูก  ตองเดิน
ถูกหลักจับหลักยึดหลักได  ถาลืมอยางนี้แลวพิจารณาเตลิดเปดเปงไป  เดี๋ยวลืมหลัก  ตอไปเมื่อ
กําลังใจมันออนแลวพิจารณาก็ไมชัด  เมื่อไมชัดก็งงไปหมด  จงใหระวังใหดีตรงนั้น 
  
อุบาสิกา  อิฉันเห็นจริงๆ และไมนึกวาจะเห็นชัดตามเปนจริงอยางนี้  แตเมื่อมาพิจารณาแลวเห็น
จริงๆ ชัดจรงิๆ  กอนที่เราถืออันนี้มันเปนกอนธรรมแทๆ  เพราะวาถาไมมีธรรมอันนี้  เราจะไมเห็น
ทุกข  แตเมื่อเรามีกอนธรรมอันนี้มันเปนของที่ประเสริฐเหลือเกิน  เปนของที่เราจะตองกาวตอไป
ไมใชถอยหลัง  อิฉันตองกาวหนาตอไป  อิฉันจะไมยอมถอยหลังละคะ 
  
พระอาจารย  ถูกตองแลว  คือขันธอันนี้แหละเราจะตองยกขึ้นมาพิจารณาเพราะมันเปนที่ตั้งของ
ปญญาวิปสสนา  พระพุทธเจาตรัสเทศนาอนัตตลักขณสูตรใหปญจวัคคีทั้งหาฟงอันเปนกัณฑที่
สองรองมาจากธัมมจักกปัปวัตตนสูตร  พระองคก็ทรงยกเอาขันธหามรีูปเปนตน  ขึ้นมาแจงใหเหน็
ไตรลักษณ  จนภิกษุปญจวัคคีเหลานั้นเห็นตาม  ไดสําเร็จเปนพระอรหันต  สวนธัมมจกักัปปวัตตน
สูตรกัณฑแรกเลา  พระองคไดทรงยกเอาความเกิดขึ้นของรูปขนัธอันนี้  ตลอดถึงความแปรปรวน
ไปจนถึงดับ  วาเปนทุกข  ชี้เอาตัณหาสามวาเปนเหตุใหเกิดทุกข  ถาหากผูมาปฏิบัติจนใหเขาถึงตัว
จิตที่เปนของเดิม (คือความเปนกลาง)  แลวจะเหน็วา  ตนเหตุของตัณหาสามยังมีอีก  ไดแกอาการ
แลบของจิตจากความเปนกลางนั้น  คือตนเหตุที่จะใหเกิดตัณหาสามผูมาเห็นโทษของทุกขแลวละ
เหตุใหเกิดทุกขได  เรียกวามรรค – นิโรธ  ฉะนัน้รูปขันธกอนนี้  จึงไดชื่อวาเปนที่ตั้งของปญญา
วิปสสนาและเปนกอนธรรมโดยแท 
อุบาสิกา  พอวางเสร็จ  มันก็มีอุปสรรคที่จะมากั้นเราอีกเหมือนกันคะ  ทานอาจารยคะ  อุปสรรค
ที่วานี้มันเปนภาพกอนดําๆ เหมือนโลกอีกโลกหนึ่งที่จะมาครอบงําตามที่เราพิจารณาเห็นตามความ
เปนจริงแลว  เมื่อเราแยกจิตออกจากกอนอันนี้แลว  ทุกขก็สวนทุกข  สุขก็สวนสุข  แตเราไมเอาทั้ง  



๒  อยาง  เพราะกอนอันนั้นใหญมาก  อิฉันวาตัวโมหะจะเขามาครอบงํา  แตเมื่อเราเพงไปอีกที  
กอนอันนั้นก็หายไปเลย 
  
พระอาจารย  ใชแลว  มนัเปนอยางนั้นจริงๆ ถาหากจิตของเราละเอียดเทาไหรก็ยิ่งเห็นของละเอียด
เขาไปเทานั้น  ทีแรกจิตของเรายังหยาบก็เลยเขาใจวาไมมีอะไรเสียแลวในจิตของเรา  แตเมื่อเราได
ฝกอบรมจิตใจของเราใหละเอียดเขากิเลสนิดหนอยที่เราเขาใจวาไมมีอยูในใจของเราแลวนั้น  ก็จะ 
ปรากฎเปนของมากมหึมา  อาตมาไดเคยอธิบายแลววา  กระจกที่สะอาดใสแจว  เมื่อเราเช็ดให
สะอาดแลว  ละอองนิดเดียวมาเกาะก็จะเห็นไดทันที  ใจของเราเมื่อสะอาดเต็มทีแลว  กิเลสอะไร
เล็กนิดเดียวมาผานก็เห็นไดชัดทันที 
 
นักปฏิบัติที่จะเจริญกาวหนาหรือเสื่อมถอยหลังจงระวังตรงนี้  เมื่อจิตเขาถงึความสงบเต็มท่ีออก
จากนั้นแลวเพงพิจารณามองดูอะไรๆ ก็ชัดเจนแจมแจง  เขาใจตนวาถึงที่สุดของทุกขแลว  ติดและ
เพลิดเพลินอยูในอาการนัน้จนลืมตัวเลยขอบเขต  เมื่อความสงบนั้นไมมีกําลัง  จิตถอนออกมา
จากนั้นแลว  ศรัทธา-ปติ  เสื่อมไป  ความอิ่มใจและความผองใสสงบหายไป  เลยเกิดความวิจิกิจฉา
ไปหมดทุกอยาง  แมแตหลักปฏิบัติที่กําลังประพฤติอยูและคําสั่งสอนของพระพุทธเจาที่เคยเชื่อมั่น
วาเปนทางที่จะนําผูปฏิบัติใหพนทุกขไดจริง   ก็พลอยหมดไปดวย   เห็นวาพุทธศาสนานี้ไมเปน  
นิยยานิกธรรม-ธรรมนําผูปฏิบัติใหพนจากทุกขเสียแลว  ฉะนั้นขอนักปฏิบัตทิั้งหลายจงไดระวัง  
อยาไดหลงเชื่อความสงบสุขและความรูที่จะเกิดขึ้นนั้นโดยถายเดียว 
 
จงใครครวญวาอะไรเปนอะไรกันแน  หากไมมีตําราจงเขาหาศึกษาจากทานผูรู  อยาไดหลงเชื่อดวย
ตนเอง  จะเสียผลภายหลัง  บางคนเมื่อเสื่อมจากภูมินั้นแลวถึงกับไมยอมทําบุญเลยก็เคยมีมาแลว  
ทั้งนี้เพราะนักปฏิบัติทั้งหลาย  เมือ่ปฏิบัติเปนไปแลวจับหลักไมไดวา  อะไรเปนเหตุเปนผล  ทําให
เจริญและเสื่อมหรือจะตัง้อยูมั่นคงตอไป  โดยมกัเห็นไปหนาเดียว  เจริญเปนไปปลอดโปรง  มี
ความรูความฉลาดสงบสุข  ก็ยินดีพอใจติดเพลินอยูในเรื่องนั้นเสีย  เวลามันเสื่อมก็ยิ่งเสียใจ
เดือดรอน  อยากใหมันไดกลับคืนมาอีก  ไมยอนเขาไปอบรมความสงบอีก  ซึ่งเปนพื้นฐานของ
ความ เจริญเหลานั้น  ยิ่งทะยานอยากก็มีแตยุงใหญจนหาที่หยุดยั้งไมได   
 กิเลสของนักปฏิบัตินี้มันแปลกมาก  ยิ่งอบรมจิตใจใหละเอียดเทาไร  กิเลสมันก็ยิ่งละเอียด
ไปตามกัน  ถาไมใชปญญาที่ละเอียดแหลมลึกแลว  มักจะแพมันทุกรายไป  นับประสาอะไรคน



ธรรมดาสามัญเชนพวกเรา  แมแตพระพุทธเจาเปนสัพพัญูรูแจงสัพพกองกิเลสทั้งปวงแลว  จน
ปฏิญาณวา  พระองคไดสําเร็จพระโพธิญาณแลวก็ตาม  พอหลังจากนั้น  ในพุทธประวัติยังไดกลาว
วามีลูกสาวของพระยามาราธิราชสามนางจําแลงเพศเปนสาวสามวัยเขามาประโลมเลาพระองค
เพื่อใหหลงตาม  แตดวยพระปรีชาสามารถสัพพัญูตญญาณของพระองคจึงไมหลงตาม ในนั้นยัง
กลาววาพระองคไดทรงพิจารณาใหสามสาวเปนคนแกชราไปดวยกัน 
 อนึ่งทานเปรียบนักปฏิบัตใิหทําเหมือนนักรบวา  ธรรมดานักรบที่ดีตองรูจักยุทธวิธีทั้งรุก
ทั้งถอย  คือสมัยใดเราเตรียมรี้พลพรกัพรอม  บํารุงขวัญทหารหาญใหดี  มีอาวุธยุทโธปกรณและ
เสบียงครบมูลบริบูรณแลว  จึงยกกองทัพออกรุกรบตอไป  หากสมัยใดเครื่องอุปกรณเหลานั้นรอย
หรอ  ไมเพียงพอแกความตองการแลว  ใหยกทัพกลับเขาพระนคร  จงรักษาประตูคายคูหอรบไวให
มั่นคงอยาใหศัตรูบุกรุกเขามาได 
 เหมือนนักปฏิบัติทั้งหลาย  เมื่อเกิดปญญามีความสามารถพิจารณาอะไรไดชัดเจนแจมแจง  
ก็ใหพิจารณาไป  แตเมือ่การพิจารณานั้นไมแจมแจงชัดเจน (เพราะความสงบไมมีกําลัง) ก็อยาลืม
หลงตัวเกินขอบเขต  อันเปนเหตุใหเกิดสัญญาพิจารณาแลว  ไมถอนไมละกิเลสได  นัน่พึงเขาใจวา
กําลังพลของเราไมเพียงพอแลว  พึงถอยกลับเขาสูพระนคร  ปดประตูรักษาคายคูประตูหอรบไวให
มั่น  คือเจริญความสงบแตถายเดียว 
 แลวมีเรื่องอะไรอีก-วาไปซิ 
  
อุบาสิกา  มคีะ  ก็เรื่องพิจารณานี่แหละคะ  ทานอาจารย  คือวาขันธอันนอกนี้  มันกข็ันธ  แตทีนี้
ขันธภายในละซิ  เมื่อเราพิจารณาขันธภายใน  เราจะไดใจความวา  เมื่อขันธภายนอกปรุงแตงอะไร  
ขันธภายในก็ตามไปดวย  แตเมื่อมีปญญาแลวจะตองรักษาขันธภายนอกไมใหวอกแวกไปที่ไหน  
ไมใหมันแสสายไปหาอะไรตออะไร  แตเมื่อกําหนดดูอยูอยางนี้  มันก็มมีารคะ  มารที่คอยจะรัง
ควาญทั้งๆ ที่รูวามันเปนของทนไดยาก  แตมันยังอุตสาหมีมารผจญจนได  แตเราก็ไมยอมแพกับมัน  
เราจะตองตอสู  มันจะเปนไปอยางไร  อิฉันก็ไมกลัวสูไปถึงที่สุดเลยคะ  ไมยอมแพเหมือนกัน 
  
พระอาจารย  เรื่องขันธนี้อาตมาเคยอธิบายมาตั้งหลายหน  ขันธนอกขันธใน  ขันธนอกไมเปน
ปญหาสําหรับนักปฏิบัตภิาวนา  ถาหากวาเขาถึงความสงบหรือจะพูดใหชัดเขาไปอีกวา  เมื่อจิต
เขาถึงภวังค  หรือเขาถึงอัปปนาสมาธิก็ตามเถิด จะตองปลอยวางทอดธุระอาการภายนอกทั้งหมด  
รูป  เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะมันไมกังวลเกี่ยวของเยื่อใยอะไรทั้งหมด  เขาไปอยูอันหนึ่งของมัน
ตางหาก  มันเขาไปอยูในที่นั้นแลว  มันก็มีการปรุงของมันเหมือนกัน  ปรงุในเรื่องตางๆ บางทีเกิด



ภาพนิมิตเห็นนั้นเห็นนี่  ไดรูนั่นรูนีอ่ะไรตางๆ มันเกิดภาพนิมิต  มันกห็มายความเปนตัวเกิดขึ้นมา
อีกตัวหนึ่ง  หมายความถึงเราเห็นเรารู  เราพิจารณาเห็นอะไรในทํานองนั้น  เราเพลิดเราเพลิน  เรา
สุขเราทุกขมันก็มีขันธสมบูรณอยูตามเดิม  ขันธอันนั้นเรียกวาขันธใน  ตรงนั้นแหละคนชอบใจ  
เพราะไมเขาใจ  เขาใจวาเรามีความฉลาดหรือมีปญญาเห็นนั่นเห็นนี่เพลินสนุก  เลยเขาไปยึดเอา
ขันธในเครื่องอยู  ขันธในอันนี้แหละที่พาไปกอเกิดภพชาติในที่นั้นๆ 
 ถาจะเปรียบอีกนัยหนึ่ง  เหมือนเรานอนฝน  เราทิ้งรางนี้ไว  แลวไปเที่ยวโนนเทียวนี่  เห็น
โนนเห็นนี่อะไรตางๆ เยอะแยะ  อาการที่เราไปนั้นหมายความวา  เราเปนตนเปนตัวพรอมหมด
บริบูรณ  เขาเรียกวาขันธใน  ขันธในตัวนี้แหละ  จะตองชําระอีกทีหนึ่ง  การชําระขันธในในที่นี ้ 
เราจะไปชําระในขณะนั้นชําระไมได  มันเปนสภาพของขันธ  เปนอยางนั้นเอง  เราออกจากนั้นมา
เสียกอนจิตถอนออกมาจากนั้น  มาอยูในขันธนอกนี่แหละ  เรามาพิจารณาขันธนอก  รปู  เวทนา  
สัญญา  สังขาร  วิญญาณ  ใหเห็นชัดตามสภาพความเปนจริง  ใหลงไตรลกัษณตลอดเวลา  อาการที่
พิจารณาเห็นไตรลักษณอยูตลอดเวลา  มันจะเปนเครื่องระงับความยึดความถืออุปาทานทั้งหลายได  
คราวนี้ขันธในมันเปนไปตามสภาพของมัน  เราพิจารณาขันธนอกมันจะตองเปนไปตามทํานองนี้  
แตผลที่สุดคนเราในเวลาที่จะตาย  เราจะเขาไปสูขันธในไดยาก  คือจะตองเจ็บตองปวด  มี
ทุกขเวทนาอะไรตางๆ ก็คือขันธนอกนี้เอง  เพราะฉะนั้นเวลาจะตองผจญตอสู  จริงๆ จังๆ เมื่อ
มรณะภัยมาถึงเรา  เราจะตองตอสูขันธนอกนี้  เมื่อขันธนอกนี้ดับตราบใด  คือไมมีเครื่องตอสูแลว  
มันจะวกเขาไปเปนขันธใน  เมื่อเปนขันธใน  ขันธในตัวนี้จะไมมีอาการเชนนั้น  เพราะเราไดตอสู
มาเต็มที่  จนปลอยวางอุปาทานไดแลว  ตรงที่จะพนจากทุกขที่จะไมใหกอภพชาติอีก  คือตอสูขันธ
นอกนี่เอง 
 
ดังในเรื่องที่เราไดฟงมาในพุทธประวัติ  กอนพระองคจะเสด็จปรินิพพาน  ชมฌานตั้งแตปฐมฌาน

ถึงนิโรธสมาบัติ  แลวยอนกลับมาถึงปฐมฌานอีก  แลวยอนเขาไปอีกถึงจตุตถฌาน  เมื่อออกจาก

จตุตถฌานแลว  จึงนิพพานระหวางกามาพจรกับรปูาพจร  หมายความวาพระพุทธองคมิได

นิพพานในภูมิหรือภพใดๆ ทั้งสิ้น  แตนิพพานในระหวางภูมิหรือภพทั้งหลาย  หรอืจะพูดกันงายๆ 

วา  พระพุทธองคนิพพานออกจากขนัธทั้งหลาย  ทั้งๆ ที่มีขันธอยู  (ไมมีอปุาทาน)  จึงจะเรียกวารู  

เรียกวาเขาใจ  เรียกวาเห็นแจง  ถาเปนขันธในไมเหน็  ขนัธนอก  ก็ยังไมแจง  ถาเห็นขันธนอกแตไม

เห็นขันธใน  ก็ยังเรียกวาไมเห็นตามความเปนจริง  เราฝกฝนอบรมสมาธิกคื็อผจญตอสูกับขันธ

นอก  เมือ่จิตมีพลังเต็มท่ีก็สงบ  เอาชนะขันธนอกได  ยังเหลือแตขันธใน  คนเราเวลาจะแตกดับ  



ขันธนอกตางหากแตกดับ  เมื่อยังมีภพชาติอยู  ขนัธในก็นําไปเกิดใหม  ฉะนั้นขันธในเปนแตเพียง  

อบรมใจใหเกิดพลัง เอามาเทียบกับขนัธนอก  เพือ่ตอสูกันในเวลาจะแตกดับ 
 
อุบาสิกา  ก็เพราะเราพิจารณาเห็นขันธนอกนี่แหละคะ  ขันธในที่เราไดอบรมแลวรูสึกวามันจะตอง
อยูใตอํานาจของเรา  ในเมื่อเราพยายามระงับอะไรทุกอยาง คราวนี้ขันธนอกมันปรุงแตง  ทําใหเรา
คนควา   เจ็บปวดจริงๆ แตเมื่อมันทนไมได  มันก็ตองแสดงอาการปรุงแตงออกมา  ในเมื่อพยายาม
ระงับแตก็ทนไมได  แตเราไมยอมแพเขา  ขันธตองเปนอยางนั้นตามสภาพของมัน 
   
พระอาจารย  ใช  ที่เราเคยไดฟงมาในพุทธประวัติ  ในเมื่อพระองคทําทุกขกิริยา  แมทกุขเวทนาจะ
ถึงขนาดนั้นก็ตามเถิด  แตทุกขเวทนานั้นไมไดครอบงําพระทัยของพระองค  ทุกขเวทนาทําไมจึง
ไมครอบงํา ก็แปลกเหมือนกันเวทนามี ทําไมไมครอบงํา ถึงพระพุทธเจายังไมไดตรัสรู  กําลังทํา
ทุกข-กิริยาอยูก็ตาม  ความมุงมั่นอันหนึ่งของพระองคที่จะเอาชนะ  คือมุงมั่นที่จะใหไดตรัสรูเปน
สัมมาสัมพุทธเจา  ความมุงมั่นอันนั้นมันไมเขาไปยึดทุกขเวทนา  ทุกขเวทนาจึงไมเขาไปครอบงํา
พระทัยของพระองค  เอาละ-เราไมตองพูดถึงเรื่องของละเอียดหรอก  คนเราผูขยันหมั่นเพียร
พยายามทํากิจธุระภาระที่มุงมั่นอยากจะใหสําเร็จงานอันนี้  ความมุงมั่นอยางนั้นแนวแนในใจ  
ถึงแมจะทํางานทําการเหน็ดเหนื่อยอยางไรๆ มันก็ไมถือสา  ไมมีเครื่องกังวลมุงแตงานใหสําเร็จ
อยางเดียวเทานี้เรียกวาเวทนาไมเขาไปครอบงํา  คราวนี้ถาหากเรามีปญญาพิจารณาเห็นเปนอนิจจัง  
ทุกขัง  อนตัตา  ไมเขาไปยึดเอามาเปนตนเปนตัว  เห็นเปนจริงตามสภาพของมัน  มันก็ยิ่งสบาย
ใหญ  แมทุกขเวทนาจะปรากฏ  มันก็สักแตวาปรากฏ  แลวผานไปๆ จิตใจเราไมไดเขาไปยึด  
นอกจากนั้นอีก  ถาหากใจของเรามีกําลังพอกลาหาญ  จิตสงบลงไดเลย  จนกระทั่งไมปรากฏอะไร
เลย  เวทนาหายไปไดโดยเด็ดขาดเหมือนกัน 
 ที่มาภาวนาไดความอัศจรรยเห็นชัดในเรื่องทุกขอยางที่วามานี่นะ  โดยทีป่รารภอะไรเปน
เหตุ  มีเรื่องอะไรบาง  ที่ทําใหใจของเราเปนผูยอมสละ  หรือตั้งใจสละ  แลวมาภาวนาจนเห็นชัดใน
ใจของตนจริงๆ นั้น  โดยสวนมากปรารภเหตุอะไร 
  
อุบาสิกา  ปรารภเหตุ คือมีญาติคนหนึ่งเสียไป  ในเมื่อเวลาแกเสีย  แกมีเมียใหมคนหนึ่ง   แตเมื่อมัน
มีสมบัติอยู  มันก็ตองมีการอิจฉา  เมียใหมนี้  เมื่อสามีตายไป  แกก็ตองออกจากบานทันที  หาไม
ลูกเลี้ยงเขาก็ตองไลออก  แหมอิฉันเห็นใจจริงๆ อิฉันสลดใจเหลือเกิน  สงสารนึกวา  ออ  คนเรามา
เกิดทุกขอยางนี้มันไมรูตัวนะ  เพราะการที่เราไมไดเขาวัด  และไมรูจักอะไร  เมื่อมาไดรับทุกข



เชนนี้เขา  กไ็มมีความคิดอะไร   มแีตความเสียใจ  ไดแตรองไหเพราะไมมีหลักอะไรไวเปนที่พ่ึง
ทางใจ  อิฉันพอมาเห็นอยางนี้เลยสลดใจ  เราถึงอยูตอไปไดก็ตองมาพบเชนนี้  เมื่อเรายังมีภพมีชาติ
อยู  ก็จะตองไดประสบเชนนี้อีกตอไป  อิฉันก็เลยมาภาวนาเห็นชัดตามที่มันเปนไปอยางนั้น  
พิจารณาไปๆ  ก็เห็นโทษของสังขารวา  ตราบใดถายังมีสังขารคือรางกายอันนี้อยู  ทุกขอยางนั้นก็จะ
เกิดมีอยูร่ําไป  ไมวาใครๆ ทั้งหมด  ตัวของเราจะเปนเชนนั้นเหมือนกันในวันหนึ่งขางหนา  ดี
ทีเดียวที่เราไดเห็นความทุกขของคนอื่น  แลวไดความคิดมาพิจารณาวา  ออ  สังขารนี้มันเปน
อนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา  ดังนี้หนอ  แลวต้ังใจอธิษฐานวา  เราจะตั้งใจปฏิบัติเพื่อกาวหนา  ไมยอม
ถอยหลังเขาหาโลกอีกละ 
  
พระอาจารย    ด ี  ดีมากทีเดียว  ที่อาจารยของอาตมาเคยเทศนเคยแสดงใหฟงเสมอๆ วา  สิ่งทั้งปวง
หมดในโลกนี้เปนธรรมเทศนาอยูตลอดกาล  ไมวาสิ่งนั้นเปนของมีวิญญาณหรือหาวิญญาณไมไดก็
ตาม  ยอมสอแสดงเปนธรรมเทศนาอยูตลอดกาล  คือ  แสดงออกมาในลักษณะที่เบียดเบียน  กดขี่
ขมเหงทารุณโหดเหี้ยมซึ่งกันและกันโดยเห็นแกตัว  ตามวิสัยของผูติดอยูในกาม  ยอมลืมบุญคุณ
ของผูอ่ืนที่ไดทําไวแกตัวทั้งหมด  ผูที่ไดอบรมใจของตนใหสงบจากนิวรณแลว เมื่อมาไดประสบ
เหตุการณอันตรงกันขามแลว  จะทําใหเกิดความสลดสังเวชในเหตุการณนั้นๆ แลวเปนเหตุใหเรา
เกิดความเบื่อหนายในภพชาติและเห็นเปนภัยมหันต  แลวหาหนทางหลีกเวนตอไป  ทานอุปมาขอ
นั้นไววา  เหมือนบุคคลอยูในที่สูงยอมมองเห็นบคุคลอยูในที่ต่ําไดถนัดฉะนั้น  แตที่เห็นเชนนั้นแลว
ก็อยาไดประมาท  ใหพิจารณาอยูอยางนั้นจนชํานาญ  ภายหลังมันอาจไมเห็นเชนนั้นอีกก็ได  เพราะ
จิตของเรามันยังไมแน  เมื่อพิจารณาอยูเสมอๆ จนชํานาญ  จึงจะเปนไปเพื่อความเจริญกาวหนา  
อยาไดพอใจอยูเฉพาะที่เราไดเห็นแลวเทานั้น  ดี  ดีแลว  การที่พิจารณาเห็นชัดอยางนั้นถูกตองดี
แลวละ  ใหรกัษาระดับคือความรูอันนั้นไวใหพิจารณาตอไป  คือการพิจารณาเห็นอยางนั้นนะ  เห็น
นอกมันตองเห็นในเสียกอน  ชัดภายในตัวเราเสียกอนและจําเปนจะตองพยายามคนควาสืบตอไป
อีก  ถามีหลกัหนักแนนมั่นคงแลวใหมีความชํานาญพิจารณานั้นอีกตอไป 
  
อุบาสิกา  เวลานี้ก็พิจารณาถึงกรรมวา  อะไรจึงตองทําใหเรามาเกิดมีภพมีชาติ  เรากอกรรมอะไรไว  
เวลานี้อิฉันก็กําลังพิจารณาสาวหาเหตุอยางนี้อยูคะ  ไมทอถอย เพราะวาถาเราไมสาวหาเหตุก็ไมรู
ตนตอของการมาเกิด  เมื่อพิจารณาเห็นชัดแลว  จะไดยึดหลักอันนั้นไวดําเนินเพื่อดับความที่จะให
เรามาเกิดอีกตอไป 
  



พระอาจารย  ถกูๆ มันจะตองเปนอยางนั้น  อาตมาก็เคยอธิบายในเรื่องนี้มาแลว  คนเราถาหากไมมี
ประสบการณในสิ่งนั้นๆ ดวยตนเองแลว  จะไมชัด  ทกุขทั้งหลายแตกอนเราเขาใจวาทุกขเปนสุข  
สมมุติในโลกอันนี้เกิดขึ้นมาครั้งแรกก็เขาใจวาดีนักดีหนา  ยิง่มามัวเมาเมื่อเรากําลังเพลิดเพลินใน
วัยที่เราเปนหนุมเปนสาว  หรือกําลังทํามาหาเลี้ยงชีพมีรายไดพอสมควร  กย็ิ่งถือตนถือตัว  ยิ่ง
ร่ํารวยยิ่งลืมตัวใหญโต  มันเปนอยางนี้  เรียกวาหลงทุกข  เขาใจวาเปนของดิบของดีคราวนี้เมื่อ
ประสบเหตุการณ  สิ่งทั้งหลายนั้นเลยหลบหมด  สิ่งที่วาสุขหรือเปนของดีนั้น  กลับกลายเปนของ
เลวหมด  เมื่อเห็นของเลวแลวก็อยากคนหาตนตอที่ใหเรามาเกิดอยางที่วานี้  เหตุที่ทําใหเรามาตกอยู
ในฐานะเชนนี้  เพราะความเกิดอันเดียว  เพราะความหลงที่ทําใหเรามาเกิดอยางเดียวแทๆ เราก็
คนควาหาความหลง  ความหลงก็คือความชั่ว  ความชั่วทั้งหลายแหลแมนิดเดียว  เราก็จะเห็นเปนภัย  
เห็นเปนโทษจะพยายามเข็ดหลาบไมทําตอไปอีก  อุปมาเหมือนบุคคลผูหลงดื่มยาพิษอันเคลือบดวย
น้ําตาลเขาไป  ทําพิษแทบตาย  เมื่อหมอแกไดแลว  เข็ดหลาบตลอดวันตาย  หรือมิฉะนั้นเหมือนกับ
บุคคลผูหลงพลัดเขาไปในปา  ไปเจอะสัตวรายกัดเกือบถึงแกสิ้นชีวิต  ภายหลังเขาผูนั้นไมกลาเขา
ไปในปาแหงนั้นอีกแลว 
 

นักปฏิบัติก็เหมือนกับนักรบ 
ตองรูจักยุทธวิธี…ทั้งรุก…ทั้งถอย 

๑๒. อุบาสิกาที่ ๒ 
 
 
 

อุบาสิกาวัย  ๔๐ ป  ผูสนทนาธรรมกบัทานพระอาจารยเทสก  เทสรังสี  ตามธรรมสนทนา
ตอไปนี้นั้น  จบการศึกษาขั้นมหาวิทยาลัย อยูในวชิาชีพของการบําบัดโรคภัยไขเจ็บใหแกผูปวยกาย  
แตยังไดพิจารณาเห็นวา  การฝกอบรม  “ใจ”  ใหสะอาดผองใสบริสุทธิ์  มคีาตอชีวิต  เปนทางหลุด
พนจากทุกขไดอยางเที่ยงแท 
 เธอจึงใชความรูในวิชาชพีบําบัดทุกขทางกายใหแกผูอ่ืน  และอบรมปฏบิัติธรรมของพระ
พุทธองคเพื่อรักษาใจของตนเอง 
เมื่อเรารูเขาใจโลกธรรมแลว  เราไมเขาไปพัวพัน 
    เราไมเขาไปยึดไปหลง  ก็เรียกวาอยูเหนือโลก 



พระอาจารย พระทานก็ไดมาสนทนากันมากมายหลายเรื่องหลายอยางในแนวปฏิบัติ  ตางก็แสดง
ความคิดความเห็นและการเปนไปของตนเองและหลายทานหลายองคมาแลว  ยังไมคอยไดถามพวก
ญาติโยม  ก็เลยอยากถามพวกญาติโยมดูบางวาที่ปฏิบัติกันมานั้นไดผลเห็นคุณคาประโยชนอยางไร
บาง  ของใจสงสัยอะไร  อยากจะใหญาติโยมมีโอกาสไดพูดไดสนทนาบาง 
   
อุบาสิกา          ประโยชนนั้นไดอยางมหาศาลเจาคะทานอาจารย  แตไมทราบจะพรรณนา
อยางไร  ธรรมะชวยทุกอยางตั้งแตลืมตาตื่นนอนจนเขานอน  อาศัยธรรมะทั้งนั้นคะทานอาจารย  
บางคนเทานั้นที่จะไมทราบไมรูตัววาไดอาศัยธรรมะ  แตถาคนที่รูจักธรรมะแลวจะเห็นวาธรรมะนี้
ชวยมากเลยเจาคะ  เปนของที่ขาดไมไดเลยในชีวิตประจําวัน  เปนของที่มีประโยชนที่สดุ    ดิฉัน
เห็นวามีประโยชนยิ่งกวาอาหารและยา  มีคุณคาสําคัญที่สุด   ตอนตั้งตนทีแรกก็ไมเขาใจอะไรแตวา
มาตอนหลังๆ  คิดยอนดตูัวเราเองวา  สมัยกอนและเดี๋ยวนี้เราเปลี่ยนไปมากทีเดียว  แลวรูจักชีวิต
มากขึ้น  รูจักคําวา  ธรรม  มากขึ้น  ในการปฏิบัติบางครั้งก็ไกลครูบาอาจารย  มีขอติดขัดก็ไมทราบ
จะทําอยางไร  และโดยมากก็จะมักจะชวยตัวเอง  อาศัยหนังสือธรรมะ  หนังสือธรรมะที่ดิฉันไดพ่ึง
โดยมากคือหนังสือบทสวดมนต  บทสวดมนตพิเศษที่พิมพอยูขางทาย  อานแลวก็ขบคิดไปเรื่อยๆ  
บางครั้งก็กระจางแจงขึ้นมา  บางครั้งก็ไมเขาใจเหมือนกันคะ 
   
พระอาจารย ไดเห็นคุณคาประโยชนอยางที่อธิบายมาใหฟงก็นาอยู  เรียกวาเปนเหตุใหซาบซึ้ง

ดึงดูดไมใหทอถอยในการปฏิบัติศาสนาธรรมคําสอนของพระพุทธเจา  แตที่เปนอยูเดี๋ยวนี้มี

ความรูสึกอยางไรบาง  และภายในจิตใจปฏิบัติไปในรูปแบบไหนแนวไหนพอที่จะเปนแนวทางให

ดําเนินไปราบรื่นบาง 

อุบาสิกา ดิฉันโชคดีอยางมหันตที่ไดรูรสของพระธรรม  แลวก็ไดพบสิ่งมหัศจรรย  
มหัศจรรยจริงๆ  แตไมทราบจะแสดงอยางใดใหญาติและเพื่อนๆที่รักไดเห็นดวย  แลวเขาจะไดหัน
เขาหาธรรม  ดิฉันมีความรูสึกเชื่อมั่นทีเดียววาผูที่ปฏิบัติธรรมแลว  ธรรมยอมคุมครองจริงๆ  นี่เปน
เรื่องที่ตัวเองประสบมาแลว  คนที่จะมาบอกวาไมจริงนั้น   ดฉิันก็ตองคาน  คานวาใหเขาทําตาม



คําสั่งสอนที่พระพุทธเจาทานลําดับไวเสียกอนซิ  ทําแลวหรือยัง  ถาหากทําแลว  บอกวาไมจริง  ขอ
ประทานโทษ  ก็ตองขอใหเขาซ้ําใหม  เพราะของอยางนี้มิใชทําครั้งเดียวได  และก็ไมใชจะไดทุก
ครั้ง  ดิฉันเคยประสบมาแลว  และบทจะได  ก็ไมนึกจะไดเห็นสิ่งมหัศจรรยนี้  เมื่อมาเห็นของจริง
แลว  ของเกเราไมอยากจะมาผูกไวติดตัว  มนัก็วางเองปลอยเอง  ใจก็มั่นอยูกับของจริงอันนี้  
ธรรมะนี่-ขอกราบเรียนทานอาจารยวาสําคัญกวายา  สําคัญกวาอาหาร  เพราะวาแตละครั้ง  ธรรมะ
ทําใหจิตใจชุมชื่น  เบิกบาน  มีกําลังอยางไมทราบจะบรรยายอยางไร  ถาไมใหรับประทานอาหาร
เลยทั้งวัน  ดฉิันวาดิฉันอยูได  ไมนอนทั้งคืนดิฉันก็อยูได  โดยมิไดโหยหิวและมึนซึม  มันอยูไดใน
ตัวของมันเอง 
   
พระอาจารย กอนที่จะมีความรูสึกเชนนั้นและเขาใจอยางนั้น  ไดทําอยางไร  เบื้องตน  คดินึกเอา
เฉยๆ  อยางนั้นหรือ  หรอืวาปฏิบัติอยางไรมันจึงไดเปนเชนนั้น 
   
อุบาสิกา  ทีแรกๆก็ไมทราบ  หลายคนถามเหมือนทานอาจารยถามเหมือนกัน  ดิฉันก็
มานึกยอนหลังดู  คงจะเปนเพราะวาดิฉันมีโอกาสที่จะมาปฏิบัติธรรมนอยมาก  ปหนึง่จะลาราชการ
ไดสักครั้งสองครั้งอยางมากก็เจ็ดวัน  เพราะฉะนั้นกอนจะมาวัด  ก็มุงมั่นไวแลว  พอมาถึงก็ตั้งใจ
ประกอบความเพียร  เพราะรูวาเวลานอยไมเหมือนคนอื่นเขา  คงเปนความตั้งใจอันนี้  แลวก็
บรรยากาศที่บานกับที่วัดนี้ผิดกัน  เหมือนนรกกับสวรรค  ตองเรียกวาอยางนั้นคะ  บรรยากาศความ
สงบ  สีผาเหลืองของพระกรรมฐานนี้  ดิฉันขอสารภาพวาจูงใจดิฉันมาก  ที่ไดมาเห็นที่ไดมากราบ
ทานอาจารยนี่จิตมันสงบลงไป  ๕๐  เปอรเซ็นตแลว  เพราะมาจากบานเหมือนมาจากเตาไฟ  พอทิ้ง
มาอยูในสภาพที่มีความสงบ  มีทั้งครูบาอาจารยที่เคารพและระลึกถึงอยูเสมอ  และเพื่อนที่รวม
ปฏิบัติก็มีศีลเสมอกัน  อะไรๆ ทุกสิง่ทุกอยางมันมีภาวะผิดกัน  มันทําใหใจสบายไปในตัวเลยคะ  
นึกวาตั้งใจทําเขา 
   
พระอาจารย สรุปรวมงายๆ  ก็เพราะความสงบเปนพื้นใชไหม  คือพอเราตั้งใจออกจากบานมา
เพื่อฝกฝน  จิตใจมันแนวแนสูความสงบ  เรียกวา  ความสงบเปนพื้นฐาน 
   
อุบาสิกา ใชเจาคะ  เวลามาตองการความสงบเทานั้น  ไมคิดวาจะมาเห็นความมหัศจรรย  แต
คิดวาอยูกรุงเทพ ฯ  ทนตอไปไมไหวอีกแลวตองมา  ใครจะฆาฟนก็ยอมแลว  ถาอยูกรงุเทพ ฯ  อาจ
เปนคนบาก็ได  อยางนอยก็ขอมาสงบสักพักหนึ่ง  เพื่อจะไดมีกําลังใจกลับไปสูอีก  จะเปนเพราะตัด



ใจวางภาระทั้งหลายทั้งหมดก็ได  พอเขาวัดแลวมันเปนคนละคนเลย  อะไรๆ  ลอมรอบตัวมันทิ้ง
หมดไมเหลือ 
   
พระอาจารย ถาอยางนั้นก็แสดงวาพอมีความสงบแลวคอยเกิดความรูอยางนั้นใชไหม 
   
อุบาสิกา  ใชเจาคะ  ดิฉันกําจัดความฟุงซานของดิฉันดวยการผูกใจอยูกับสิ่งหนึ่งคะ  
โดยมากก็เปนธรรมบทสัน้ๆ ทีถู่กใจที่ชอบ  หรอืบางครั้งเมื่อหัดใหมๆ เบื้องตนดิฉันทองอาการ 
๓๒  โมโหวาตัวเองงวงนอน  นั่งแลวมันซึมงวงก็เลยลุกขึ้นเดิน  ไมเคยเดินจงกรมไมทราบวาเขา
เดินอยางไรกัน  เห็นพระเณรทานเดินธรรมดา  วันนั้นบอกตัวเองวาถาไมหายงวงจะไมหยุดเดิน  
เดินทองอาการ  ๓๒  อยูตลอดเวลา  จําไมไดวาทองอยูเชนนั้นนานเทาใด  ครั้งแรกทีเดียวชัดขึ้นมา
เห็นกายเปนธาตุ ๔  ธาตุ ๔ จริงๆ เลยทีเดียว เปนสักแตกายไมใชของเรา ทุกสิ่งทุกอยางในโลกนี้มัน
เปนธาตุ ๔ เหมือนกันหมด  ไมมีอะไรผิดกันเลย  อยางจะผิดกันคือวิญญาณในสัตวทั้งหลาย  แต
สัตวทั้งหลายก็ไมผิดกัน เรา  สุนัข   นก  ลิง  ที่เห็นๆ  อยูนี่ไมผิดกันเลย  มนัเห็นเสมอกันหมด  แลว
จากนั้นก็เห็นวาผีมันไมนากลัว  มันก็เหมือนกับคน  ตางแตวาสังขารเราหยาบสังขารเขาละเอียดเรา
ก็เปนเพื่อนกัน  จากนั้นก็มีความรูสึกวาความกลัวผีลดนอยลงมาก 
   
พระอาจารย มันไมนาจะมีความรูเลย  ถามันสงบอยูเฉยๆ  ก็แปลกเหมือนกันนะ  สงบแลวมันก็รู
ขึ้นมาได  ไมนาจะเชื่อเลย 
   
อุบาสิกา  อันนี้ละคะทานอาจารยที่ดิฉันกราบเรียนวา  มหัศจรรย  ก็ไมสามารถจะบอก
ไดเหมือนกัน  ดิฉันไมเคยตั้งใจเลยวาจะถือศีล ๘  แตจากวันนั้นเปนตนมา  ดิฉันก็นึกวากลับไป
กรุงเทพ ฯ คราวนี้จะไมกินขาวเย็นอีก  เพราะมาวัดก็จะมาถือศีล ๘  กลับไปกลับมา  มนัไมไดเรื่อง  
ตองเอาขางหนึ่งขางใด  ถามตัวเองวา  แลวจะเอาขางไหน  จะกิน ๒  มื้อหรือจะกิน  ๓  มื้อ  ถากิน  
๓  มื้อก็มัวเมาอยางเดิม  ถากิน  ๒  มื้อมันก็ดี  เราเลือกขางดีก็แลวกัน  ดังนั้นก็บอกตัวเองวาตอไปนี้
เจาไมมีขาวเย็นอีก  รางกายเปนกอนธาตุ  ไมทราบจะบํารุงบําเรอไปทําไมไมไดประโยชน  
รับประทานพอดีๆ  เพื่อใชไปวันหนึ่งๆ  เทานั้น  ทั้งที่กอนจะออกมาจากบานไมเคยคิดวาตัวเองจะ
งดขาวเย็นไดคะ 
   



พระอาจารย ดีแลวที่พูดถงึเรื่องปฏิบัติใหเขาถึงจนจิตใจเห็นชัดเปนสักแตวาธาตุ  ดีแลวละถาตก
ลงถึงธาตุมันก็ไมมีอะไร  สัตว  บุคคล  ตัวตน  เราเขามันเปนธาตุทั้งหมด  ละอัสมิมานะไปไดนั้น
เปนพื้นฐานที่จะกาวไปสูปญญาอันยิ่งไปกวานั้นอีก  ถาหากลบเขา-เราหมดเสียไดแลว  เหลือแต
สมมุติบัญญตัิคือธาตุ  มนัสักแตวาธาตุมันก็สบายปลอดโปรง  ไมมีเครื่องของขัด  ที่นี้อยากจะทราบ
วา  ถาเราดําเนินอยางนี้ตลอดเวลาแลว  มันจะมีความรูอะไรเกิดขึ้นมาอีกบาง  เปนของแปลก
อัศจรรยกวานั้น  หรือเพียงแตเห็นสักแตวาธาตุเทานั้น  อยากจะทราบตรงนั้น 
   
อุบาสิกา มีคะ  คือครั้งหลังๆ  ตอมา  ขณะเดินจงกรมอยูมันก็สวางแจงขึ้นมาทั้งรูทั้งเห็นใน
เวลาเดียวกัน  เห็นรูป   นาม   สัญญา   สังขาร   เกิดดับ ๆ    ติดตอกันจนเรียกวาทุกวินาทีเจาคะ  แลว
ก็เห็นจิตของเราไป  เกิด-ดับ  เกิด-ดับ  พรอมๆกับเขาติดไปกับเขาดวยตลอดเวลา  คลกุเคลาอยูกับ
เขาเปนเนื้อเดียวกันตลอดเลย โอ! อยางนี้เองที่พระพุทธเจาทานวาทุกข มันไมเหมือนทุกขประจํา
วันที่เราเห็นมันเปนอีกทุกขหนึ่งตางกัน  ทุกขนีน้ากลัวมากทีเดียวมันทุกขเย็น  นากลัวเพราะมันทํา
ใหเราเหน็ดเหนื่อยมาก  แบกอยูตลอดเวลา  เกิด-ดับๆ ตลอดเวลา  จะไมเหนื่อยอยางไรไหว  แตเรา
ไมรูสึกกัน  ทุกขอันนี้ซินากลัวยิ่งกวาทุกขประจําวันที่เราวาทุกข ๆ มันคนละรูป  อันนี้มันนากลัว
ที่สุด  ไมมีอะไรเทียบเทา 
 เห็นแลวเลยถามตัวเองในเวลานั้นวา  แลวจะทําอยางไรกัน  ก็รูขึ้นมาตอบขึ้นมาวา  ก็ดึง
แยกตัวเราออกซิ  "แตนี้ไป  ฉันไมไปกับเจาอีกแลวนะ  ฉันไปกับเจามาไมรูเทาไหร ๆ แลว  อยาง
นอยๆ ก็เทากับอายุที่เกิดมานี่แหละ ๔๐ ป  นี่แหละ  พอแลว  เรามาแยกทางเดินกันแลวนะ  ฉันไม
ไปกับเจาแลว  ไมไหว  เกิดดับ ๆ กันอยูอยางนี้เกาะกันอยู  กระโดดกันอยูตลอด ๕  อันนี้  ฉันไมเอา
แลว  เลกิกันที  ฉันอยากอยูของฉันสบายๆ  เธอก็เกิด-ดับของเธอไปเถิด" 
 ระหวางนั้นก็ไปมองเห็นจิตเคลื่อนไปหาเขาอีก  ทั้งๆที่รูอยูแลว  กลัวอยูแลว  จิตยังวิ่งออก
จะไปจับเขาอีก  นี่มันเรือ่งอะไรกัน  ไมไหว  ถามตัวเองขึ้นมาวาแลวจะทําอยางไรกันนี่  มันก็ตอบ
ขึ้นมาในนั้นวา  สติอยางเดียวเทานั้นที่จะแยกออกจากการเกิดดับของขันธทั้ง ๕  ตอไปนี้งานสิ่ง
เดียวเทานั้นที่สําคัญในชีวิตนี้คือ  การหัดสติใหมนัติดตอกัน  เรื่องอื่นในชีวิตทั้งหลายเปนเรื่องเล็ก
เปนเรื่องที่ไรสาระ  ทําก็ได  ไมทําก็ได  แตที่ตองทํามีเรื่องเดียว  คือ รักษาสติใหติดตอกัน  เวลานั้น
ก็มีความรูเห็นชัดขึ้นมาวา  โอโฮโลกทั้งโลกนี้  เบญจขันธอันนี้อันเดียวมันเปนทั้งโลกจริงๆ  เคย
อานหนังสือแตกอนมาไมเขาใจวาโลกคือกายที่ยาววาหนาคืบอันนี้  ออ  มันเปนเชนนั้นแทๆ  
ทีเดียว  โลกทั้งหมดก็คือ  กายนี้เอง  แลวก็เห็นและเขาใจคําวา  ออ โลกุตรเปนอยางนี้เอง  คือมัน
ตองแยกกัน  แยกกันแลวเขาไปของเขา  เราไปของเรา  มันก็อันนี้เองโลกุตร 



   
พระอาจารย อันนี้ก็เนื่องมาจากเบื้องตนเราเห็นกายนี้เปนธาตุวา  ไมใชเราไมใชตัวตนเราเขา  

เปนสักแตวาธาตุ  แยกจิตออกจากขันธคือไมเขาไปยึดเปนขันธ  เมื่อไมเขาไปยึดเปนขันธมันก็เห็น

สภาพสิ่งที่เรายึดกับไมยึด  ครั้นเขาไปยึดทีไรก็เปนเรื่องยุงตุงนังไปหมด  เรื่องยุงตุงนังเปนกองทุกข  

เราก็เขาใจ  อันนั้นเปนกองทุกข  เราก็เห็นโทษเห็นภัยในเรื่องนั้น  เมื่อเราแยกออกเชนนั้น  สติที่เรา

ควบคุมดูแลอยูตลอดเวลา  คุมจิตไมใหมันเผลอ  เผลอมันแพล็บเขาไปคอยแตไปยึด  เพราะขันธ

เปนอุปาทานที่เรียกวาขันธโลก  เปนอปุาทานยึดมานานแสนนาน  ทุกขทั้งหลายเกิดจากอุปาทาน  

พอเราแยกไปมันก็สบายแจมจาอยางที่เปนอยูนั้น 

 เมื่อเราเขาใจหนาที่อยางยิ่งของเราคือวาเรื่องสติควบคุม  สิ่งที่กระทบมันมีอยูตลอดเวลา  
เพราะกายกับจิตมันอยูดวยกัน  เมื่อเรายังตองอาศัยขันธอันนี้อยู  จําเปนจะตองมีเรื่อง
กระทบกระเทือนอยูตลอดเวลา  ผูที่มองเห็นขันธเปนโทษ  เราก็ตองมองอยูอยางนี้  เมื่อเราหนีจาก
ขันธคือปลอยวางได  ก็เรียกวา  เราอยูเหนือขันธ  ถาจะพูดสมมุติวาเหนือโลกก็เหนือโลก  คําวาโล
กุตรแปลวาเหนือขันธนัน้เอง  มันไมใชอยูในขันธ  เลยเรยีกวาโลกุตรธรรม  ธรรมอันนั้นไมใชของ
เราอีก  ถาหากใครไปยึดโลกุตรธรรมเปนของเราก็อีกละ  ก็เทากับจะกลับไปยึดอีกละ  ถาหากคน
ไหนสําคัญวาเราไดโลกุตรธรรม  เราถงึโลกุตรธรรมอันนั้นแปลวามันเสื่อมแลว  ถามันไมเสื่อม มัน
กําลังพิจารณามันก็ไมไดนึกคิดอะไร มันแยกกันอยูตลอดเวลา  ถาเราถือตัววาเราสูงแลว  เราได
โลกุตรธรรมแลว  เราถึงโลกุตรธรรมแลว  อันนี้พึงรูตัวและเขาใจวา  ตนเสื่อมจากโลกุตรธรรมแลว 
   
อุบาสิกา ตอนนั้นไมไดนึกวาเราถึงโลกุตร  เพียงนึกวา  อออยางนี้เองคําวาโลกุตร  อออยางนี้
เอง  วันตอมา  ดิฉันมองหนาคนมองรูปรางคนไมเห็นเปนคนแตเห็นลักษณะเกิดดับของขันธ ๕  
และมองเห็นจิตของคนนั้นก็เปนลักษณะเกิดดับๆ  ตามขันธหาอยู  ๒  วัน  เขามาพูดอะไรดวยดิฉัน



ก็ตอบไป  ในระหวางตอบก็ไมเห็นหนาเขามันเห็นแตลักษณะอยางนี้จนกระทั่งเขาไปแลว  มาคิดวา  
เอ ! เมื่อกี้นี้เราพูดอะไรไปเขารูเรื่องหรือเปลานี่  แลวเราก็ไมรูเรื่องวาเราพูดอะไร  ดิฉันตองถามคน
ที่ไปดวยกันที่นั่งอยูขางๆ  วา  “เมื่อกี้นี้ฉันพูดอะไรนะ”  เขาก็ตอบวา  เขามาถามเรื่องนั้นที่ตอบไปก็
ดี  ไมเห็นมีอะไร  ดิฉันไมทราบวาดิฉันตอบอะไรออกไป  แลวเรื่องเขาถามมันก็หายไปเลย  ใจเห็น
แตภาพเกิดดับๆ  ของขันธ  ๕  มีความกลัวทุกขและเบื่อหนาย  อยูหลายวันตอนนั้น 
   
พระอาจารย นั่นละจึงวากําลังใจเมื่อมันมีกําลังเพียงพออยูตราบใด  สติกบัปญญามันก็สมบูรณ
พรอมเพรียงอยูตลอดเวลา  มันไมตองการเพื่อจะชําระ  มันไมตองการเพื่อจะกําจัด  แตมันชําระมัน
กําจัดอยูในตัว  เรื่องนั้นหายาก  เรื่องนั้นไมใชของหางาย ๆ   ถาหากวาเราตกลงวาจะควบคุมไวให
อยูอยางนี้ร่ําไปแลว  ตอนนี้เรียกวามันเสื่อมแลว  มันเสื่อมจากฐานะอันนี้แลว  ขอใหระวัง 
   
อุบาสิกา จากนั้นมาเมื่อมีเวลาไดปฏิบัติมักจะมีสิ่งมหัศจรรยเกิดขึ้น  ดิฉันก็ไดความรูจากอันนี้  
แลวก็นํามาเปนเครื่องอยูตอๆ  ไปเปนพื้นประจําอยูเรื่อยคะ  ครั้งหลังจากวันนั้นมา  ดิฉันทําความ
เพียรงายขึ้นไมตองอะไรสวดมนตจบแลว  เราจะทําความเพียรเดินจงกรม  พอเราเดินสัก  ๒  เที่ยว  
จิตมันก็นิ่งของมันเอง  แลวมันก็เห็นภาพที่เราเคยเห็นนั้นตื่นอยูตลอดเวลา  มีอันเดียวคือตองรักษา
สติใหติดตอกันไป  โดยใชพุทโธ  ธมัโม  สังโฆเปนเครื่องอยูอยางนี้  เดี๋ยวเดียวก็รูสึกวาจิตมันเบา
สบาย  แลวกเ็ห็นภาพเกิดดับๆ  ประเดีย๋วเดียวมันก็แวบออกไป  เมื่อแวบไปก็มีความรูสึกวาสติออน
ลง  มันมัวลง  ถาจะเปรียบเทียบก็เหมือนหมอกบางๆ  มาคลุม  แลวเวลานั้นพยายามฝนใหใจแจม
แจงใหมันใสขึ้น   ขณะฝนก็รูขึ้นมาชัดวา  นี่ละลักษณะโมหะคลุมจิตมันเปนอยางนี้  มันออนกําลัง
ลง   มันมัวลง  ลกัษณะเหมือนคนเดินอยูในหมอก  ลืมตาก็เหมือนไมมีตา  เห็นชัดวามีตาเสียเปลา
ไมมีตาหรอกเวลาโมหะคลุม  มันบอดไปหมด  ไมทราบจะเรียนทานอาจารยอยางไรดี 
   
พระอาจารย เวลามันมีสติ  มันก็ลืมเนื่องมาจากที่วาแตตนนั้นเอง  สติสมบูรณอยูตราบใด  ยืน
นอนนั่งเดินในอิริยาบถใดๆ  ไมตองนึกพุทโธ  ไมตองปรารภอะไร  แตวาเห็นชัดอยูตลอดเวลา  
อนึ่ง  ถาหากวาเราพิจารณาเห็นอยางนั้นแลวเราไมตองนึกพุทโธอีก  เราไมตองบริกรรมอีก  ตอนนี้
ไมใชหนาที่จะตองบริกรรม  ตอนนี้มันเปนเรื่องปญญาตอนบริกรรมนั้นคือตอนคุมจิตใหมีสมถะ  
เมื่อสมถะมันมีพลังเต็มที่แลว  มนัจึงคอยมีปญญาวิปสสนา  คือเห็นความเกิดดับ  แตคนไมเขาใจวก
ไปเอาพุทโธอีก  แทนที่จะเดินวิปสสนาไปเลย  กลับวกไปเดินสมถะอีก  อยางนั้นไมถูก  ถามันเดนิ
สมถะเต็มที่แลว  มันจะเดินปญญาอยางนี้  ถาหากเมื่อเราพิจารณาไมชัดเจนดังวามาแลวนั้น  จึงยอน



มาภาวนาพุทโธ  ฝกอบรมสมถะใหมันเกิดพลังเต็มที่ใหม  อยาไดหลงไปตามสัญญา-สังขาร  มันจะ
เตลิดเปดเปงออกนอกลูนอกทาง  จะเสียคนเสียธรรมไมรูตัว  ในเมื่อเราพิจารณาเชนนั้นอยูนะ จิต
มันจะสวางขึ้นมาเองดอก   ที่มันเปนคลุมๆ เครือๆ นั้นหมายความวา  เราชักจะลืมหลักอยูแลว 
โมหะมันจะเขามา  ลืมหลักคือเราพิจารณาไปหนาเดียว  เราไมยอนกลับมาหาหลักเดิมคอืความสงบ  
คือพิจารณาไปมันเลือนๆ  สติมันออนลง  คือ เราลืมหลักขอสําคัญตรงนี้แหละ  คนที่ภาวนาดีๆ  
แลวเสื่อมคือ  ลืมหลักตรงนี้เอง  จับหลักอันนี้ไมได  พิจารณาไมชัดเจน  เลยพิจารณาเตลิดเปดเปง
ไป  นานๆหนักเขามันก็เลอะเลือนไป 
   
อุบาสิกา แตมีบางครั้งคะทานอาจารยที่ดิฉันพยายามฝน  หรือเรียกวาตอสูกันอยางดันกันหรือ
ชักคะเยอกันทีเดียวทานอาจารย  พยายามจองเพงดูเฉพาะแตในเรื่องนั้น  ในที่สุดมองเห็นความมัว
นั้นมันคอยจางลงๆ  แลวก็แจมใสขึ้นมาอยางเดิม  แลวเบาเย็นสบายเกิดความรูขึ้นมาวา  นี่แหละ  
พุทโธ  คือผูตื่น  ชาคริยานุโยค  ผูตื่นเปนอยางนี้  ออ  แตกอนเราอานหนังสือ  คํานี้เราเขาใจวาตื่น
ไมงวง  ที่แทไมใช  มันอีกอยางหนึ่ง  ความหมายเฉพาะตัวของเขาเองตางหาก 
   
พระอาจารย คือวาในเวลาเราตั้งใจพิจารณา  บททีม่ันมัวๆ อยูนั้น  เรากําหนดอันนั้นเปนหลัก  
เรียกวากลับฟนเขามาหาหลักเดิมคือความสงบอีก  คือเราจับจุดเดียวเขามาหาความสงบ  โดยที่เรา
ไมตั้งใจใหมนัเขามาหาความสงบอันนี้เปนหลักสําคัญ  หลักอันนี้เปนเสนตายของนักปฏิบัติ  จึงควร
ฝกหัดใหชํานาญ  ถาไมชํานาญแลวเสร็จทุกรายเลยนี่เปนเองโดยไมไดตั้งใจนับวาโชคดีแลว 
   
อุบาสิกา ดิฉันวาทิ้งเลยจะงายกวาคะ  แหม!  สูกับความมัวหรือความงวงนี่เหมือนกับสูจน
หมดชีวิตเลย  ถาหากวาตอสูกันอยางดันหรือชักคะเยอกันก็เรียกวาหมดแรง  มันเปนแรงอันสุดทาย
ที่มีอยูจริงๆ  กวาเขาจะคอยๆ  ถอยออกไปให 
   
พระอาจารย อะไรๆ  มันก็ทําหมดแลว  มันเบื่อมันวางเอง  เรื่องชักคะเยอนี้  ชักคะเยอกันเสียจน
หมดแรงสุดขีดแลว  มนัก็เหนื่อยแลววางเองอยางไมรูตัว  อันนี้ถาหากเขาใจอยางที่ไดอธิบายใน
เบื้องตนวา  พอมันมัวๆ  แลวท้ิงเสียใหยอนกลบัเขามาหาตวัทําความสงบใหม  ถาไดอยางนี้แลวก็
ชํานาญ 
   



อุบาสิกา  เจาคะ  ในขณะปฏิบัติคิดแตวาไอมัวๆ นี้ตองตอสูมันมีกําลังใจที่อยาก
เอาชนะ  เมื่อชนะแลวภูมิใจ  รูสึกวา  เออ  ที่นี้มนัมาอีกก็ไมกลัวแลวนะ  รูสึกวาตัวเองสูได  แตวา
ไมจริงเลยคะ  มาคราวหลังๆ  ก็แพเขาอีก  นานๆจะสูไดสักทีหนึ่ง  สวนมากแพเขา  บางครั้งเดิน
พิจารณาดูตัวเรา  ดูอาการ  ๓๒  เพราะดิฉันชอบอาการ  ๓๒  อยูๆก็เห็นวาตัวเรานี่อีกไมเทาไหรมัน
ก็ไรคา  มันเหมือนเศษอาหารที่เขาจะตองเอาไปทิ้งในกองขยะ  หนอนขึ้นหนอนไชกิน  มันไมมีคา
เลย  ทําไมเราตองมาหลงประคบประหงมมันหนอ  ปอนอาหารอยางดี  เนื้อตัวก็ตองใสเสื้อผาอยาง
ดี  อยางนั้นอยางนี้  แมกระทั่งไอเทาที่มันเดินสีอยูกับดิน  เราก็ตองไปหาหนังชนิดอยางดีมาหุม   
แบบนั้นแบบนี้ พอเขาตัดใหไมถูกใจหนอยก็โกรธเปนวักเปนเวร   แลวไมสบายใจอยูตั้งหลายวัน
ดวยซ้ํา  โอย! เรานี่มันบา  เลยหัวเราะตัวเองอยูตลอดเวลา  แลวยังอดละอายครูบาอาจารยทั้งหลาย
ไมได  คิดวา  ทานคงหัวเราะเราแย  ทานคงสงสารความหลงของเรานะ  ทานคงเวทนาเราเหลือเกิน 
   
พระอาจารย มันก็เปนความจริงอยางนั้น  ตัวของเราเหมือนเศษขยะของทิ้งจริงๆ จังๆ  ถาเราพูด
ถึงเรื่องคําวาธาตุของบิดามารดาเปนธาตุที่สกปรก  อาตมาเคยอธิบายอยูเสมอวา  ถึงเราเปนตัวเปน
ตนนี้ก็ของสกปรกทั้งหมด  อยูดวยของสกปรก  บริโภคก็ของสกปรกทั้งนั้น  ทกุสิ่งทุกสวนไมใช
ของดิบของดีนอกจากนั้นอีก  พูดถึงเรื่องไมดี  พูดถึงเรื่องกองทุกขทุกชิ้นทุกสวนในอัตภาพรางกาย
ของตน  มีทุกขอยูประจํา  มันไมนายินดีและพอใจเสียเลย  เรามาหลงกอดเอาเรื่องของความสกปรก
แลวจึงหาของดีๆ  มาหุมหอปกปดไว  อาหารที่เราหามาบริโภคนั้นก็เพื่อเอามาบําบัดทุกข  เพื่อ
ประทังยังชีวิตใหอยูรอดเทานั้น  แตผูหลงมัวเมาทั้งหลายเลยสําคัญตัววาเราเปนคนสวยคนงาม  ได
หนาไดเกียรติ  มีความสุข  คนอื่นสูไมได 
   
อุบาสิกา ดิฉันนึกถึงบทสวดมนตแปลที่วามีหนังหุมอยูเปนที่สุดรอบ  เปนเชนนั้นจริงๆ  มัน
เหมือนกระดาษที่หอหุมของขวัญใหดูสวย  หุมเอาไวไมใหเห็นของที่นาเกลียด 
   
พระอาจารย การพิจารณาอยางนี้มันเปนเรื่องปลอยวาง  คือมันไมเขาไปยึดไปถือถึงเรื่องอุปาทาน
ขันธ  จิตใจปลอดโปรง  จิตใจก็เบา  มันไมหนัก  อันนี้เปนวิหารธรรมเครื่องอยูของผูรูทั้งหลาย  ถา
ผูใดมาพิจารณาอยูตลอดเวลาอยางนี้แลวก็เชื่อไดวาทําทุกขใหบรรเทาเบาบางลงโดยลําดับ  ถึงหาก
จะยังไมพนทุกขก็ตาม 



 อยากทราบวาเทาที่ดําเนินมาเปนลําดับจนเกิดความมั่นใจ  และเชื่อแนวแนในปฏิปทานี้วา  
เปนไปเพื่อความเจริญกาวหนาหรือเปนไปเพื่อความพนทุกขไดจริงนั้น  เมื่อปฏิบัติมาถึงตอนนี้แลว  
หลักใหญๆ   ที่ดําเนินอยูโดยมากยึดเอาอะไรเปนเครื่องดําเนิน 
   
อุบาสิกา เทาที่ดิฉันตรึกตรองดู  ดิฉนัเขาใจวาในการปฏิบัติอาศัยหลักพิจารณาเริ่มตน  
บางครั้งก็พิจารณากายเจาคะ  บางครั้งก็พิจารณาจิต  บางครั้งก็อาศัยธรรม  แตบางคราวที่เกิดไม
สบายใจมีความรอนใจ  ดิฉันก็พิจารณาอารมณ  คือเวทนาเปนครั้งคราว  แตสรุปแลวก็ไมพนไป
จากสติปฏฐาน ๔  นี้คะทานอาจารย 
   
พระอาจารย ถูกแลว  ชอบแลว  ขอใหยึดเอาแนวนั้นดําเนินอยูใหชํานาญเถิด 
   
อุบาสิกา เจาคะ  บางครั้งจากการที่มันรูแจงขึ้นมาเอง  ถามตัวเองตอไปวาจะทําอยางไรละจึง
จะสงบมั่นคงติดตอ  บางครั้งก็แจงขึ้นมาวา  ตองใหอยูในกายเวทนา  จิต  ธรรมมันแจงขึ้นมาเองคะ  
กอนหนานี้ดิฉันก็อาศัยหลักนี้โดยที่ไมรูตัวเจาคะ 
   
พระอาจารย คือวาเรื่องสติปฏฐาน ๔ นั้น  ที่ตั้งไวตามบัญญัติขึ้นตนก็คือวา  กาย  เวทนา  จิต  
ธรรม  แททีจ่ริงมันไมจําเปนตองไปขึ้นกายกอนหรอก  บญัญัตทิั้งหมดที่ทานแสดงไวนั่นเปนลําดับ 
๑-๒-๓-๔  ถาหากวาปฏิบัติจะตองดําเนินอยางนั้นทุกคนจึงจะสําเร็จ  ถาเปนอยางนั้นแลว  การ
ปฏิบัติใหถึงมรรคผลนิพพานเปนของงายนิดเดียว  แตนี่หาไดเปนเชนนั้นไม  ทานบัญญัติ  ๔  อยาง  
คือยกอะไรขึ้นกอนก็ได ๑-๒-๓  ครบ ๔  ก็ใชไดทั้งนั้น  ฉะนั้นผูที่ปฏิบัติจะเห็นชัดในสติปฏฐาน
ทั้ง  ๔  ไมจําเปนจะตองเห็นกายกอน  คือปรารภอะไรขึ้นกอนก็ได  เวทนา  หรือจิต  ธรรม  ก็
แลวแต  ถามนัชัด  มันก็เนื่องถึงกันทั้งหมดมันอยูอันเดียวกันนั้น 
   
อุบาสิกา  ขอกราบเรียนทานอาจารยวา  ดิฉันระลึกไดวา  กอนที่จะชัดแจงขึ้นมานี้มีอยู
คราวหนึ่งเกิดความไมพอใจ  โมโหเจาคะ  ก็เลยปลีกตัวไปจากคนที่เราโมโห  ไปเดินจงกรมอยูคน
เดียวดับโมโห  ทําอยางไรมันก็ไมดับ  ก็นึกขึ้นมาไดวา  ทุกสิ่งมันเกิดขึ้นแลว  มันตั้งอยู  แลวมันดับ
ไป  ตั้งอยูตลอดไปไมได  ไอโมโหของเรานี้  มันก็ตองตั้งอยูไมไดตลอดไป  ดูซิวาเมื่อไหรมันจึงจะ
หาย  ดิฉันเดินกลับไปกลับมา  ทองอยูแตวา  เกิดขึ้นตั้งอยูดับไปๆ  ประเดี๋ยวเดียวรูสึกมันดับไป  
เย็นสบาย  เบา  ทุกอยางมันผิดไปมีความอิ่ม  ปติ  เบิกบาน  แจมใส  อันนี้เปนครั้งแรกที่ดิฉันไดรูจัก



วา  ออ  อนิจจัง  ไมเที่ยง  มันเกิดขึ้น  ตั้งอยู  ดับไป  มันคงอยูไมไดจริงๆ  มันเปนอยางนี้จริงๆ  ตอน
นั้นดิฉันยังไมรูจักพิจารณากายคะ 
   
พระอาจารย ทราบไหม  ขณะนั้นฐานที่ตั้งของใจในเวลาพิจารณานั้นไดตั้งอยางไรบาง  มันจึง
ชัดเจน  หรือวาพิจารณาไปเรื่อยเปอยอยางนั้น 
   
อุบาสิกา กอนที่จะพิจารณา  โดยมากดิฉันตั้งใจไวกอนแนวแนวา  วันนี้จะพิจารณาเรื่องกาย  
โดยมากเมื่อพิจารณาเรื่องกาย  ดิฉันมักจะตั้งตนดวยอาการ  ๓๒  เจาคะ  ก็วาไปพอจบแลวก็ขึ้น
ใหม  โดยที่ไมนับวามันจะกี่ครั้งหรือกี่รอบ  สาเหตุโดยมากมักจะโมโหตัวเองวา  ทําไมมันงวง  
ทําไมมันเรื่อยเฉื่อย  ฟุงซานอยางนี้โมโหเลยบอกวา  เอาละจะเดินอยูอยางนี้  จะทองอยูอยางนี้  ถา
แกไมสงบฉันไมยอมใหนั่ง  ตายเปนตายแบบนี้เจาคะ  แลวก็เดินไป  ไมไดตั้งใจอะไรเลย  มันอยาก
ลงโทษตัวเอง  แลวก็ทองอยูอยางนั้นเจาคะแลวก็อยูๆ  มันก็แจงชัดขึ้นมาดิฉันก็ไมทราบเพราะเหตุ
ใด 
   
พระอาจารย อันนี้ก็หมายความวาเมื่อเราตั้งใจอธิษฐานในใจของเรา  ถาไมสงบฉันก็จะไมทอถอย
ละ  ฉันจะยอมตายในที่นี้  เรียกวาอธิษฐานจิต  มันก็หมายความถึงเอกัคคตารมณนั่นเอง  ใจมันแนว
ลงอันเดียวปกมั่นลง  เพราะวาเรายอมละทุกสิ่งทุกอยาง  ถาหากไมสงบเรายอมตายจริง  อุบายใน
การยอมตายนี่ละมันดีจัง  มันสละเสยีทุกอยางถาหากลงถึงตายแลว  คนไหนถาภาวนาไมเปนก็แย
ที่สุด  ความตายเปนของสําคัญที่สุด  อานาปานสติก็อยูในความตาย  มันก็อยูในมรณานุสสติ
เหมือนกัน  ตอนั้นละเมื่อพิจารณาอยางนั้นอยู  มนัมีความรูอะไรแปลกประหลาดขึ้นมาอีกไหมตอน
นั้น 
   
อุบาสิกา  มีบางครั้ง  บางคราวมันไมไดชัดขึ้นมาในเรื่องที่เราทองอยูหรอกคะทาน
อาจารย  มันชัดขึ้นมาในเรื่องอื่น  มันชัดมันแจงขึ้นมาทั้งรูทั้งเห็น  ดิฉันไมสามารถจะอธิบายเรียน
ใหทานอาจารยทราบไดในความรูความเห็นอันนั้นได  แตมันทั้งรูทั้งเห็น  ทั้งเชื่อแนนอนหมดสงสัย
เจาคะ 
   
พระอาจารย คําวาความรูความเห็นในขณะนั้นมันยากที่เราจะอธิบายใหคนอื่นฟง  นอกจากผูรู
ดวยกัน  ผูรูดวยกันพูดตรงนั้นรูกันไดทันที  เพราะรูเห็นอยางไรในลักษณะอาการอยางนั้น  รูเห็น



อยางไร  มรีสชาดอยางไร  รูเฉพาะในพวกนักปฏิบัติดวยกัน  ในที่นั้นที่วา  รูไดชดัแจมแจงใส
สะอาด  จิตใจเบิกบานมันมีปติปสสัทธิพรอมหมด  สมบรูณบริบูรณในที่นี้ทุกอยางมันเปนอัน
เดียวกันหมด  เชนมองเห็นเปนธาตุอยางนี้มันก็เปนธาตุทั้งนั้น  ถาเห็นเปนไตรลักษณก็เห็นเปนไตร
ลักษณไปหมด  มันเลยไมมีเรื่องสงสัยลังเลขณะนั้น  แตวานี้เปนคําพูดที่เราพูด  แตเวลาเราไปเห็น
เฉพาะตนเองในตรงนั้น  เรียกวา  ปจจัตตังเห็นเฉพาะตนเอง  แตมันไมทราบจะพรรณาอยางไรจึง
จะใหคนอื่นทราบดวยได 
   
อุบาสิกา  ใชเจาคะ  คือมันรอบโลกเจาคะ  มันเปนอยางนี้ทุกอยางในโลกนี้แลว
โดยมากดิฉันมาพิจารณาดูแทบทุกครั้งที่ไดความรูแจงขึ้นมานี้  มันไมพนหลักไตรลักษณไปเลย 
   
พระอาจารย เรียกวาปญญาวิปสสนาที่เราพิจารณา  ไมวาพิจารณาอะไรก็ตามเถิด  ไมหนีจากไตร
ลักษณ  นอกจากนั้นอีกทานยังแสดงเรื่องมรรคเรื่องผลของภูมิของปริยัติ  ตั้งแตเสขบุคคลจนถึง
อเสขบุคคลเดินไตรลักษณทั้งนั้น  ไมหนีจากไตรลักษณ  ทําไมถึงเดินทางเดียวกัน  ทําไมถึงต่ําสูง
ตางกัน  มันเขากับหลักโบราณทานวา  คนสามหมูกินน้ําบอเดียว  เดินทางเดียวกัน  แตไมเหยียบ
รอยกัน  นี่คนโบราณทานวาไว  คือวาเดินไตรลักษณก็เหมือนกัน  จะหยาบละเอียดชัดเจนแจมแจง
ผิดกัน  เพราะภูมิปญญาถึงจะเดินทางเดียวกัน  แตไมเหยียบรอยเดียวกัน  มันนาคิดเหมือนกันนะ 
   
อุบาสิกา  เจาคะ  เพราะวาบางทีระยะเวลาตางๆ  กัน  ตางคราวตางวาระกัน  ดิฉันก็ตัง้
ตนจากคนละเรื่อง  ดิฉันนี้เปนคนอยางไรก็ไมทราบคะ  เวลาพิจารณาอะไรไปครั้งหนึ่งใน
ระยะเวลานั้นแลวก็หยุดเวนไป  ไมไดทําความเพียรตอพอมาถึงคราวหนามีโอกาสมาทําความเพียร
ตอใหม  ในเรื่องนั้นมันไมเอาเสียอีกแลว  มันจืดไปเสียแลว 
   
พระอาจารย เรื่องนั้นเปนกันโดยมากที่วามันจืดนั้นคือความชัดมันผิดจากเดิมคราวนี้เราชัดเจน
อยางนี้แลว  ที่หลังจะใหมันเดินรอยนี้มันเดินไมไดมันชัดไมไดเนื่องจากวา  หนึ่ง  คอืสมถะความ
สงบของเราไมไดระดับเดิม  มันอาจจะดีกวาละเอียดกวาหรือหยาบกวาก็ได  ขอที่สอง  เกิดจากเรา
ปรารภเหตุนั้นๆ  มันไมเหมือนกัน  บางครั้งบางคราวเราก็ปรารภเหตุนั้นอยางอุกฉกรรจ  อยางหนัก
แนนอยางกลาหาญ  บางที่เราปรารภเหตุที่เราพิจารณานั้น  เพียงแตยกขึ้นเปนเพียงธรรมดา  นี่มัน
ผิดกันตรงนั้น  เพราะฉะนั้นจึงวารสชาดผิดกัน  ถาหากเราใชสติปญญาอยางขนาดหนักหรือปรารภ
เหตุอยางขนาดหนัก  ใจมันตองใชพลังมากความรูมันก็ชัดเจนกลาหาญเด็ดเดี่ยว  ถาธรรมดาๆ  มันก็



ไมเทาไหรนักเหตุนั้นจะใหมันเหมือนกัน  มันไมเสมอเหมือนกันหรอก  แตแลวทั้งหมดนั้นละถา
หากเราไมพิจารณาก็ชางเถิดมันเปนไปตามเรื่องของมัน  ถาหากเราพิจารณาจะไดความรูชัดอยางวา
มานี้แหละ  มันมีผิดแปลกตรงนี้เอง  หลักที่จะใหเกิดผิดแปลกกันตรงนี ้  ตรงนี้มันเปนแยบคาย
อุบายของแตละบุคคล  ความฉลาดของผูที่ปฏิบัติถาไมฉลาดก็ปลอยไวตามเรื่อง  เพราะเกี่ยวดวย
ความชํานาญนะเรื่องพรรคนี้ 
   
อุบาสิกา  ดิฉันสังเกตดูมีอีกอันหนึ่งคะทานอาจารย  ที่มันขดัขวางแลวดิฉันรูสึกยังแก
ไมได  คือถาลองพยายามพิจารณาเรื่องซ้ําจากคราวกอน  คือหมายความถึงตางวาระกัน  สญัญาเกา
มันมักจะขึ้นมา  อันนี้คิดวาจิตไปจับอยูกับสัญญาเกาอันนั้น  ก็เลยรูสึกไมลกึซึ้ง  ไมเอาเรื่อง  จะคอย
คิดถึงเรื่องสัญญาอันนั้น 
   
พระอาจารย ใชละซิ  คือวาของเกากับของที่เกิดขึ้นใหมๆ  มันผิดกัน  เกิดขึ้นทีแรกครั้งแรกเราไม
ตั้งใจใหมันเกิดขึ้น  มันเกิดขึ้นโดยบังเอิญ  คือวามันพรอมดวย  สติ  สมาธิ  พรอมมูลบริบูรณ  
เรียกวาถึงกาลเวลา  มันคลายๆ  กับลกูไมผลไมถงึฤดูกาลของมัน  ตนมันก็แก  ใบมันกผ็ลัดหมดเสีย
แลว  ถึงฤดกูาลมันคอยผลิดอกออกผลใหมโดยไมไดตั้งใจจะใหมันเกิดออกมาหรือไมมีใครบังคับ  
มันเกิดมาเอง  ออกมาเองอยางนั้นแหละ  จึงวาเปนของแปลกของมหัศจรรย  ทีหลังมามันไมใช
อยางนั้น  เราจะใหมันเปนอยางนั้น  คือสัญญาเกา  เราเคยไดรับรสชาดเคยไดรับความสุขสงบ  เห็น
อานิสงสอันนั้น  พอมาทีหลังมันไมไดปลอย  มนัมุงหนาไป  สัญญามันจดจอคือมันอยากใหเปน
อยางนั้น  เมื่อเรามีสัญญาแลว  ใจมันไมบริสุทธิ์  มันก็ไมแจมใสเต็มที่  เพราะเหตุนี้  จึงเขาไมถึง
ของเดิมหรอก  เหตุนั้นเรื่องเกาเราพิจารณาใหมีรสชาดอยางเดิมไมไดทั้งนั้น 
   
อุบาสิกา เจาคะ  พอมาพูดถึงตรงนี้แลวดิฉันมีปญหาจะเรียนถามทานอาจารยคือทุกวันนี้ละคะ  
หากหลบไปอยูในที่ที่ไดเงียบๆ  คนเดียวแลว  ดิฉนัมักจะมีหนังสือธรรมที่ติดใจติดไปดวย  ชอบใจ
ก็เอาขึ้นมาอานตอนที่ถูกใจ  พออานไปแลวมันชดัไปเรื่อยๆ  ตลอดเวลา  บางอันมันชัดเปนพิเศษ
เจาคะ  ตัวอยางเชนเวลาดิฉันอานถึงวาชีวิตประจําวัน-คอยระวังไมใหจิตมันแสสายเพลิดเพลินไป
ตามกิเลส  ตัณหา  อุปาทาน  พออานถึงตอนนี้มันเกิดภาพขึ้นมา  มันเปนภาพขางใน  ถาเปนภาษา
ชาวบานเขาคงวาบาจินตนาการ  แตวามันเห็นชัดคะทานอาจารย  เห็นสัญญาเกิด  สัญญาดับ  แลว
จิตของเราไปเกิดไปดับ  ไปปรุงแตงไปกันใหญเที่ยวกันใหญทเีดียว  สนุกสนาน  เพลิดเพลินเปนตั้ง
นาน  มันถึงจะกลับมาอีก  แลวตอนนั้นมันมีความรูสึก  มันมสีัมผัสอยางที่เคยเรียนทานอาจารยมา



กอน  มันสมัผัสลึกๆ  เจาคะ  มันรูรสถึงโอชะที่จิตไดเสพ  เสพแลวเกิดความเพลิดเพลินหรือความ
พอใจเจาคะ  อันนี้มันเปนสัญญาหรอืเปลาคะ 
   
พระอาจารย เมื่อเราหาที่สงัดไดแลวจะอานหนังสือ  จะทองบทธรรมบทใดบทหนึ่งอยูก็ดี  นั่น
เปนบริกรรมภาวนาอยูแลว  ตอนอานถึงชีวิตประจําวันไมใหจิตแสสายนั้น  มันเปนชวงพอเหมาะ
กับแยบคายของเราที่จะทําใจของเราใหหยุดรวมเปนสมาธิ  เลยเกิดภาพนิมิตขึ้น  ภาพนิมิตหากจะ
เรียกวา  สัญญาก็ใช  เพราะมันยังอยูในขั้นสัญญา  แตขณะที่มันเกิด  ไมไดเกิดเพราะสัญญา  จิตรวม
ละสัญญาแลวจึงเกิด  เหตุนั้นมันจึงชัดดวยตนเอง 
 ตอนที่เห็นสัญญาเกิดดับและจิตของเราก็ไปปรุงแตงเกิดดับเชนเดียวกันนั้น  ตอนนี้มันไมใช
สัญญา-สังขารธรรมดาเสียแลว  นี่แหละที่อาตมาเคยพูดเสมอวา  สัญญา  สังขาร  ขันธในที่นําให
สัตวไปเกิดตอภพตอชาติ  ความซาบซึ้งในรสชาดของสัมผัสนั้นจึงเปนของเลิศ  เรื่องขันธในเปน
ของพูดยาก  ถาผูนั้นยังไมเขาถึงและรูดวยตนเองแลวจะพูดอยางไรๆ  ก็ไมเขาใจ 
   
อุบาสิกา  นานมาแลวคะ  เวลาดิฉันภาวนามีภาพปรากฏชัดเจนในใจในเรื่องของสมุทัย
โดยเฉพาะ  เจาตัวสัญญา-สังขารเกิดดับๆ  อยูอยางนั้นตลอดเวลามาเห็นโทษทุกขของการที่จิตเขา
ไปยึดเอาสัญญา-สังขารนั้นๆ  มาเปนตนเปนตัวแลวเกิดความกลัวในเรื่องนั้นมาก  หลังจากนั้นมา
นาน  เวลาไปอานหนังสือเขาภาพเชนนั้นก็มาปรากฏขึ้นอีก  แตปรากฏไมนานเหมือนเมื่อเกิดจาก
เวลาภาวนา  ดิฉันไมแนใจวานั่นมันจะเปนสัญญาเกาที่เคยไดเห็นแตกอนหรือเปลา 
   
พระอาจารย ความรูเบื้องตนซึ่งเกิดจากสมาธิภาวนาโดยที่เรามิไดคาดฝนไวแตกอนกับความรูที่
เกิดภายหลังไมวาจะเกิดในขณะอานหนังสือหรือจากการภาวนาก็ตาม  ซึ่งในเรื่องทํานองเดียวกัน
นั้นจะมีรสชาดและความซาบซึ้งผิดกันทีเดียว  จะอะไรก็ตามทีเถิด  หากเมื่อเกิดความรูและแจงชัด
จนเปนเหตุใหเห็นโทษทุกขในอุปาทานนั้นๆ  ไดแลว  ก็ใชได  ขอสําคัญขอใหทําในเรื่องนั้นๆ  ให
ชํานาญก็ใชได 
   
อุบาสิกา  เรื่องที่จะรักษาความรูและสภาพเชนนั้นไวใหอยูไดเสมอไป  ดิฉันวายากกวา
การที่จะทําใหเกิดสมาธิเสียอีก  นอกจากเรื่องการบากบั่นฝกสติแลว  ทานอาจารยมีอุบายอยางอื่น
ไหมคะที่จะชวยใหรักษาไวได 
   



พระอาจารย ความรูภาพดังวานั้นก็เกิดจากสมาธิเหมือนกัน  สมาธิเปนเหตุความรู  และภาพที่วา
นั้นเปนผล  เมื่อสมาธิมั่นคงดีแลว  ความรูและภาพดังวามันคอยเกิดเองดอก  ชาวสวนเขาบํารุง
ตนไมของเขาไวดีแลว  ถงึฤดูกาลแลวมันหากจะผลิดอกออกผลเอง  ไมมีใครไปบังคับมัน  ถาไมถึง
ฤดูกาลของเขาแลวใครจะไปบังคับอยางไรๆ  มันก็ไมออกดอกผลมาให เราควรอบรมสติเทานั้นให
มั่นคง      ไมควรไปสนใจในเรื่องความรูและภาพที่เคยปรากฏมาแลวนั้น  หากเราไปยึดเหนี่ยวเอา
ความรูและภาพที่เคยปรากฏมาแลวนั้นเปนอารมณ  เดี๋ยวมันจะเกิดความอยากขึ้นมา  สมาธิของเรา
จะเสียไป  แลวผลก็จะไมเกิด  เรายงักําลังฝกฝน  เราจึงยังตกอยูในฐานะความเปนผูประมาทอยู  
ทานที่ไดสําเร็จแลว  ทานเปนผูไมประมาท  สติของทานเปนสติสมบูรณโดยอัตโนมัติ 
   
อุบาสิกา ใชเจาคะ 
   
พระอาจารย ของทานโดยอัตโนมัติแลวทานไมเลอะเหลว 
   
อุบาสิกา  ทานอาจารยพูดถึงเรื่องคําวาประมาท  ดิฉันก็นึกขึ้นมาไดมีอยูคราวหนึ่งดิฉัน
ไดจากสมาธิเจาคะ  มันแจงขึ้นมาเรื่องอื่นกอน  แลวจึงมาถึงเรื่องประมาท  ออ !  อยางนี้เองที่
พระพุทธเจาสอนไววา  อยาประมาทแมแตนอย  และมันก็ชัดขึ้นมาใหรูจัก  คําวา  ประมาท  ดิฉัน
ไมเคยนึกเลยวา “ประมาท”  จะมีความหมายลึกซึ้งอยางนั้น  ที่เราพูดทุกวันนี้  คําวา  “ ประมาท “  
มันคลายคนละความหมายกับคําวาประมาทของทานในที่นั้น  และคําวา  “ แมแตนอย “  ของทาน
ในที่นั้นแหม  มันนอยสุดที่จะประมาณคาไดจริงๆ  ไมทราบวาจะบรรยายไดอยางไร 
   
พระอาจารย มันหลายชั้น  ธรรมคําสอนของพระพุทธเจา  ใชตั้งแตหยาบถึงละเอียด  ประมาท  
เลินเลอ  ไมเอาถาน  ไมเอาเรื่อง  ไมเอาการเอางานอะไรตางๆ  ทานที่มาฝกอบรมสมาธิหรือสมถะ
เผลอสติ  ก็เรียกวาประมาทเหมือนกัน  ถาเขาไปถึงความละเอียดในตรงนั้นแลว  ความรูความชัด
เกิดขึ้นมาเชนนั้นแลว  จิตใจแนวแนใสแจวอยู  ถาหากแวบออกไปก็เรียกวาประมาทเหมือนกัน 
   
อุบาสิกา  ใชเจาคะ  แลวพอแวบก็เสร็จ  เสร็จเขาทุกที  พอพูดถึงแวบไปดิฉันก็มีเรื่อง
อีกคะ  กอนหนาทําความเพียรวันนั้น  มันมีเรื่องประหลาดเจาคะ  กองทัพมดงามมาจากไหนก็ไม
ทราบ  มันขึ้นตัวดิฉันเสียเต็มไปหมดบอกไมถูก  ดิฉันยังไมรูจักมดปาเจาคะ  ปดอยางไรๆ  ก็ไม
หมดเจาคะ  เอะ!  จะทําอยางไรดี  มานึกสงสัย  หรือศีลวันนี้ของเราไมบริสุทธิ์กระมงั  นั่งทบทวน



ตั้งแตเชามาเรื่อยๆ  จนกระทั่งถึง  ออเมื่อเย็นนี้  กอนที่เราจะมานั่งที่ตรงนี้เราผานศาลา  นึกขึ้นมาได
ลืมเอาธูปกันยุงมาจึงแวะที่ศาลา  มาขอธูปกับพระพุทธรูป  ๑๐  ดอกเจาคะ  แลวถือมาดวย  ตั้งใจจะ
เอามาไหวพระ  ที่เหลือจะเอามากันยุง  พอมานึกถึงตอนนี้  ออ !  อันนี้เสียกระมังที่มันไมบริสุทธิ์ก็
เลยขอขมาตอนนั้น  เสร็จแลวก็นึกถงึเรื่องศีลอยางไรไมทราบมันแจงโพลงขึ้นมาเจาคะ  รูถึงวาศีลที่
บริสุทธิ์นี้ใจมันตองอยูโดดเดี่ยวอิสระ  ไมไดไปเกาะเกี่ยวกับอะไรเลย  อยางนี้จึงจะเปนศีลแท  
อธิศีล  ศีลที่เราถือๆ  กันอยูนี้อายเลยคะ  อิฉันนึกวารักษาศีลดีแลวที่ไหนได  มันไมใชดางไมใช
พรอยเจาคะ  มันใชไมไดเลย  เมื่อเทียบกับศีลที่พระพุทธเจาสอน  และเห็นชัดเลยคําวา  “ แวบ “  
เมื่อจิตเอนหรือแวบออกจากที่อยูของมันเดี๋ยวนั้นไปจับความโลภ  ไมวาของเล็กนิดหนึ่งเทาเม็ด
ทรายหรือของใหญเทาบานหลังโตๆ  หรือของราคาครึ่งสตางคแดง  หรือราคาสักลานบาทมีคา
เทากันคะ  ในที่นั้นเห็นชัดวามันมีคาเทากัน  เพราะวาความโลภมันครอบจิตไวหมดสิ้นเชนเดียวกัน 
   
พระอาจารย คือมันแวบออกจากฐานเดิมของมัน  ปกติฐานเดิม  ศีล แปลวา ปกติ  ศลีเรามีหลาย
อยาง  ศีลา  ศิลาเปรียบเหมือนกับหินไมงอก  เปนปกติอยูตามเดิม  ตั้งอยูตรงไหนก็อยูตรงนั้น  ถึง
เรียกวาศีล  สีระแปลวาประเสริฐ  สีลาแปลวาของหนักแนนมั่นคง  สีตะแปลวาเย็น  ศีลเปนของ
ละเอียด  ศลีในที่นี้เปนสมาธิศีล  หรอืศีลในองคมรรค  องคมรรคศีล  สมาธิ  ปญญา  มันรวมอยูใน
ที่แหงเดียวกัน 
   
อุบาสิกา ดฉิันไมเคยทราบและไมเคยคิดเลยในคําวา  อธิศีล  เวลามันจะรูมันก็รูของมันเอง
ขึ้นมาเฉยๆ  อยางนั้นแหละคะ 
   
พระอาจารย ธรรมะอื่นๆ  ก็เหมือนกันไมใชเฉพาะแตศีลดอก  บางอยางเราเคยไดศึกษามาแลว  
บางอยางเรายังไมเคยรูและศึกษามากอนเลยก็มี  ทัง้หมดนั้นถึงอยางไรๆ มันก็ไมแจมแจงเหมือนกับ
ความรูอันมันเกิดขึ้นเองในภาวนาสมาธิ  ความรูที่เกิดจากสมาธินี้เปนของรูเฉพาะขึ้นมาเองในใจ
ของตนเอง  แลวก็สิ้นสงสัยทั้งละเอียดและกวางขวางอีกดวย 
   
อุบาสิกา  ใชคะ  ถาสติของเราไมดีพอจะเปนฐานที่ตั้งแลว  ความรูเชนนั้นคงจะเกิดขึ้น
ไมได 
   



พระอาจารย มันก็ตองอยางนั้นละซิ  ไมมีไดอยางไร  คือเราพิจารณาอยูในเรื่องนั้น  ความไม
บริสุทธิ์ของศีลของเราที่ทําใหจิตมันเอนเอียงไป  หรือเราอยากไดอะไรนิดๆ หนอยๆ  อยางธูป  เรา
อยากไดธูปมากันยุง  คือเราไมพอใจในเรื่องยุง  มันเปนเรื่องอิจฉาเกิดขึ้น  มีความไมพอใจ  นี้ไมใช
นอยเรื่องพยาบาทเกิดขึ้นแลว  เปนเรือ่งยืดยาวเหมือนกัน 
   
อุบาสิกา ดิฉันนึกวาเปนเรื่องวิตก  คือวิตกวาจะมียุง  เลยฉวยเอาธูปนี้ไปจุดกันยุงไวเสียกอน 
   
พระอาจารย เพื่อจะไปตอสูกับยุง  มันไปอยางนั้น  นั่นก็คือเราจะไปตอสูกับศัตรู  ศัตรกู็หมายถึง
ภัยที่เราไมชอบ 
   
อุบาสิกา  มันเขารูปพยาบาทเจาคะ 
   
พระอาจารย ใชมันเขารูปพยาบาทแนนอน 
   
อุบาสิกา การพิจารณาดูศีลจะเปนการพิจารณาจิต  หรือพิจารณาธรรมคะ 
   
พระอาจารย ถาหากเราเพงพิจารณาดูศีลของเรา  จะเรียกวาธรรมก็ถูก  เพราะวาธรรมะทั้งหลาย
นั้นกวางขวาง  ศีลก็อยูในธรรม  อยางพระทานอธิบายธรรมะ  ทานก็อธิบายศีลนั่นแหละ ศีล ๕ ศีล 
๘  อธิบายธรรมะนั่นนะ  มันอันเดียวกัน  เมื่อเราเพงพิจารณาดูศีล  ศีลของเราบริสุทธิ์  หรือไม
บริสุทธิ์  มันก็เปนการเพงดูจิตของเรา  เพราะเจตนาความงดเวนจากโทษนั้นๆ  เปนตวัศีล  เมื่อเพง
พิจารณาในขณะที่เราทําภาวนาแลว  จะตองชัดดวยตนเองวา  ศีลที่บริสทุธิ์หรือไมบริสุทธิ์จะตอง
ประจักษที่ใจเลย 
   
อุบาสิกา  แตตอนนั้นไมไดนึกถึงใจ  มานึกถึงแตศีล  เลยไมรูวามันออกมาจากใจ  เมื่อ
มันแจงขึ้นมา  มันก็เปนคําตอบไปในตัว 
   
พระอาจารย นั่นละซิ  มันเปนคําตอบที่เปนธรรมแท 
   



อุบาสิกา  นี่เปนตัวอยางคะ ไมเคยนึกและไมเคยรูจักคําวาศีล  มันเกิดขึน้มาเปนความรู
เองคะ 
   
พระอาจารย เกิดขึ้นมาเองละซิ  พระบางองคทานไมเคยศึกษาปริยัติอะไรเลย  เวลาภาวนาเกิด
ความรูขึ้นมา  มันตรงเผงกับปริยัติไมมีผิด  พวกปริยัติเสียซ้ําบางทานเรียนแลวอธิบายไมถูก  อาตมา
เคยถูกพระเปรียญองคหนึ่ง ป.ธ. ๙  ทานถามอาตมาวา  อาพาธายะ  ในอนัตตลกัขณสูตร  รูป  
เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณอาพาธ  รปูอาพาธ  คือการเจ็บปวยก็พอรูกันได  เวทนา  สญัญา  
สังขาร  วิญญาณอาพาธคืออะไร  อาตมาเลยอธิบาย  อาพาธ  คือสิ่งมันผิดจากปกติ  อยางคนเรา
ผิดปกติคือปวยเรียกวาอาพาธ  เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณมันผิดปกติเปนอนิจจังนั้นเอง  นั่น
เรียกวาอาพาธ  นั้นขนาดประโยค  ๙  นะ  นี่ซิปฏิบัติกับปรยิัติมันผิดกันตรงนี้  ถาปริยัติเรียนแต
ภาษาคําพูด  อยางดีที่สุดก็เอาตัวหนังสือมาวิเคราะหแปลตัวหนังสือแตสําหรับนักปฏิบัติเขามาถึง
ตัวจริง  มันเลยรูขึ้นมาดวยตนเอง  เวนไวแตสมมุติไมถูก  ถามีปริยัติประกอบ  ก็บญัญัติถูกตองทุก
สิ่งทุกประการปริยัติก็เขาใจ 
   
อุบาสิกา  เจาคะ  ความรูและรสชาดอันนั้น  มันไมลืมดวยคะ 
   
พระอาจารย ไมลืมละซิ  ความรูอันนี้มันเปนความรูแจงที่เกิดขึ้นเฉพาะใจ  แลวก็ชาํระใจของ
ตนเองไปในตัวดวย  ไมเหมือนความรูในการศึกษา  เพราะจะตองสงออกไปจดจําตามตัวหนังสือ
เลมนั้นหนานี้บรรทัดนั้นๆ  ยิ่งจําก็ยิ่งคลุมเคลือ  มืดมน  ทําใหเหนื่อย  เรียกวาจําเอา  มิใชชําระ
เหมือนความรูที่เกิดขึ้นในภาวนา 
   
อุบาสิกา เมื่อพูดถึงเรื่องศีลคืนนั้นมีตออีกนิดเกี่ยวกับศีลเหมือนกัน  ดฉิันมาพิจารณาดู  พอ
อยูๆ  มันก็รูขึ้นมาวาตัวของเรานี้คือกายนี้  เราขโมยเขามา  ขี้ตูเขามา  มันไมใชของเรา  เห็นชัด
ขึ้นมาวา  มันเปนของพอของแมสรางเปนตัวเปนตนขึ้นมา  เรามาจากไหนก็ไมรู  มาถึงก็มาควาเอา  
ขี้ตูวาเปนของตัวของฉัน  แลวก็รักอยูอยางนั้นแหละ  พอแมก็ดี๊ดี  อุตสาหถนอมเลี้ยงมา  ตามใจ
สารพัดอยาง  ถึงแมจะไมรูจักจิตที่มาขโมยของของทานๆ  ก็ยังรกั  เรานี้เปนขโมยตั้งแตเกิด 
   
พระอาจารย เพราะทานยังถือวาของทานนี่  ทานจะไมเลี้ยงไดอยางไร  การถืออัตตามันมีคุณตรง
นี้  ถาถืออนัตตาตอนนี้จบเลย 



   
อุบาสิกา แตวาทานเมตตาสงสาร  ขณะนั้นดิฉันระลึกถึงพระคุณของทานน้ําตามันไหล
ออกมาตลอดเวลา  รูสึกซาบซึ้ง  ความจริงดิฉันก็รักคุณพอรักคุณแมมาก  มันเกิดซาบซึ้ง  แลวมันมี
ความรูสึกเสียใจวา  เราหมดโอกาสเสียแลวที่จะไดตอบแทนพระคุณของทานใหคุมคา  รูสึกเสียดาย  
แลวอยากใหเด็กสมัยนี้รูจักอันนี้จริงๆ  เขาจะไดรูสึกเขาใจและซาบซึ้ง 
   
พระอาจารย มันไกลกันอยางฟากับดิน  เมื่อเราเปนเด็กก็เหมือนอยางเขาเปนเด็ก  นี่แหละธรรม
ทั้งหลาย  ถาหากใจไมเขาถึงความสงบเสียแลว  ก็ยากที่จะรูเห็นได  เชนอยางคุณมารูพระคุณของ
บิดามารดา  นี้เปนตน  พระคุณของทานมีแกเรามาแลวแตไหนแตไร  แตเราก็ไมยักรูพระคุณของ
ทาน  ตอเมื่อมาทําภาวนาใจสงบแลว  จึงไดเกิดความรูขึ้นมา  อยาไดปรารภถึงเด็กๆเลย  เขาจะ
ประสาอะไร  แตผูใหญเราก็ยังมืดตื้ออยูอยางที่เห็นๆ  กันอยูแลว 
ขันธ  เปนอุปาทานที่เรียกวาขันธโลก 
 เปนอุปาทานที่ยึดมานานแสนนาน 
 ทุกขทั้งหลายเกิดจากอุปาทาน…. 
 

๑๓.อุบาสก 
  

อุบาสกผูเปนนายแพทยผูนี้  อยูในวยั ๖๐ ป  ไดพิจารณาเห็นชัดในใจวา  “ความสุขเกิดจาก
ความสงบนั้น จิตโปรงเบาสบายเปนความสุขที่ไมมีความสุขอ่ืนใดเปรียบได”  จึงไดใชเวลาศึกษา
อบรมและฝกฝนปฏิบัติธรรมตามคําสอนของพระพุทธองค  ไดสนทนาธรรมกับพระอาจารยเทสก 
เทสรังสี  ดังตอไปนี้ 
 
เอกัคคตาจิต  คือ  มีจิตอนัเดียวจริงๆ ไมมีอะไรเลย  
 
พระอาจารย   ชีวิตของคุณเริ่มตนดวยอาชีพอะไร  ศกึษาวิชาสาขาไหนเปนเบื้องแรก 
  
อุบาสก          ผมจบแพทยเมื่อ   พ.ศ. ๒๔๘๐  ครับ     ทีแรกก็ไมไดสนใจในทาง
พระพุทธศาสนาเทาไหร    จนมาใน พ.ศ. ๒๔๙๐  ผมเกิดมานึกขึ้นวา  “เอะ!  เราเรียนแพทยมาเพื่อ
อะไร”  เพราะรูสึกวาตายไปแลวก็จะไมไดอะไรติดตัวไป  คลายกับเรียนมาเพียงเพื่อหาเงินเลี้ยงตัว



เลี้ยงครอบครัวเทานั้น  มีความรูทางแพทยไดชวยรักษาคนไขก็เปนบุญกุศลนิดๆ หนอย  ไมมาก
อะไร  ไดชวยสอนนักศึกษาแพทยบาง  ก็รูสึกวาไมใชสาระสําคัญอะไรของชีวิต  ผมนึกในใจวา  
“เราเกิดมาเพียงเพื่อหาเงินเทานั้นหรือ  ไมมีอะไรเปนแกนสารมากกวานี้หรือ”  แลวผมก็ยังหา
คําตอบไมได 
  
พระอาจารย   กอนที่จะหันมาสนใจทางพระพุทธศาสนาและตั้งใจปฏิบัติธรรมะนั้น  เริม่ตนเกิด
ศรัทธาและเลื่อมใสในบคุคลหรือในหลักธรรมขอใด  ที่เปนเหตุใหจิตใจหันมาปฏิบัติในทางธรรม  
  
อุบาสก   ตามปกติกระผมเปนคนชอบสงบ  แลวคุณแมก็เคยชมวาเปนคนพูดอะไรแลวรักษา
คําพูด  แตความเขาใจเกี่ยวกับพุทธศาสนาตั้งแตตอนที่อยูโรงเรียนนั้น  เขาใจวา  พุทธศาสนานี้สอน
ในทางศีลธรรม  ใหเปนคนประพฤติดีงาม  จึงคิดวา  วัดเปนเพียงมหาวิทยาลัยทางจรรยาเทานั้น  ผม
มีความเขาใจเกี่ยวกับพุทธศาสนาเพียงเทานั้น  มาจน พ.ศ. ๒๔๙๐  ซึ่งผมจบแพทยมาแลว ๑๐ ป  
ผมจึงไดพบตัวอยางที่ดีที่จูงใจใหผมเกิดศรัทธาในพระพุทธศาสนา  คือ มีเพื่อนนักเรียนโรงเรียน
เดียวกันคนหนึ่งมาชวนผมใหไปที่วัดพมา  ที่ถนนตกเขาบอกวา  มีพระอาจารยดีสอนนั่งสมาธิ  ถา
ไปแลว  จะตองไดอะไรกลับมาแนๆ   
 ผมขัดเพื่อนไมได  ก็เลยไปกับเขา  เมื่อไปถึงแลว  ทานอาจารยก็สอนใหนั่งสมาธิ  ทานชื่อ 
ทานอาจารยเจียน 
  
พระอาจารย   เปนคนพมาหรือเปลา 
อุบาสก   เปนคนไทยครับ 
  
พระอาจารย   แลวเวลานั่งสมาธิขณะนั้น  ไดผลอยางไรบาง 
  
อุบาสก         ทานไมไดพูดอะไรมาก  พอไปถึงทานก็ใหนั่ง  แลวก็สอนนําบูชาพระรัตนตรัย
กอน  จากนัน้ทานก็กลาวนําเพื่อทําใหจิตสงบ  ทานใหกําหนดเอาลมหายใจกระทบที่ตรงไหน  ให
หมายเอาตรงนั้นไว  ทีแรกทานบอกวา  ใหเพียงกําหนดรูลมหายใจเขา  ลมหายใจออก  ตอมาก็ให
เปลี่ยนฐานที่ตั้ง  ใหกําหนดอยูที่จุดใดจุดหนึ่ง  จนกระทั่งใหเหลือเปนจุดเดียวที่ลมกระทบ  กําหนด
จิตใหดิ่งทีละนิดๆ  



 ผมก็กําหนดจิตใหคลอยตามไป  จนรูสึกวา  มันสวาง  สงบ  โลงไปหมดเลยครับ  ที่
หนาผากคลายกับไมมีอะไร  โลงไปหมดเหมือนออกนอกโลก  เปนสีฟาสวาง  เย็นสบาย  ใจสบาย
จนขนลุกครับ  ผมคิดวา  “ความสุขอยางนี้ผมไมเคยมีมาแตกอนเลย  นึกแปลกใจ  กพ็อดีทานบอก
ใหเลิกครับ  แลวทานบอกวา  ที่ไดไปวันนี้แมจะเปนเพียงสตางคหาสตางคสิบ  มันก็เปนของแท  
ขอใหทําตอไปเรื่อยๆ “   
 คราวนี้ผมเริ่มสนใจ  เห็นวานี่เปนของใหมของแปลกในชีวิตที่ผมไมเคยพบมากอน  
ความสุขเกิดจากจิตสงบ  มันสบาย  ใจมันเย็นโปรง  ผมจึงสนใจมาศึกษาคนหนังสือทาง
พระพุทธศาสนามาอาน  แลวผมก็บวชในปนั้นเองที่วัดเบญจมบพิตร   
 ตอจากนั้น  ผมก็ศึกษาคนควาและทําสมาธิเรื่อยมา  บางทีก็ทําไดบางไมไดบาง  หรือนานๆ 
ก็ไดซักทีหนึ่ง  รูสึกยากมากครับ  จึงนึกในใจวา  พระพุทธเจาทานคงจะมีวิธีอะไรซักอยางที่ไม
สามารถควบคุมเอาสติกับชีวิตประจําวันใหอยูควบดวยกันได  ใหมีจิตใจเย็นสบายไปเรื่อย  โดยไม
ตองนั่งทําสมาธิใหยากลําบากอยางนั้น  เพราะฉะนั้น  พอผมพบอาจารยที่ไหน  ผมก็ซักถามไปเรื่อย
วา  จะมีวิธีใดที่จะเอาสมาธิมาควบกับชีวิตประจําวันได 
  
พระอาจารย  แลวเวลานี้ใชวิธีไหนดําเนินอยูทุกวันนี้ 
  
อุบาสก   ผมก็มารูเอาวา  สมาธินั้นมีสองระดับ  คือ  ถาเราใชในการทาํงานนั้นเราก็ใช
สมาธิโดยเอาจิตใจจดจออยูในการงานที่ทําหรือที่อานหรือที่เขียนได  แตวาสิ่งที่สะทอนจากการ
งานที่ทํานี้  มันทําใหจิตลงลึกไมได  เพราะฉะนั้น  จิตมันก็สงบไดเพียงแคเริ่มตน 
 ถาหากเราจะทําจิตใหลงไปลึกละเอียดเหมือนกับที่เราเคยทําไดนั้น  มันจะตองนั่งสมาธิ  
แลวกําหนดสิ่งที่เปนลมหายใจหรือบริกรรมคําวา “พุทโธ”  จิตก็จะสงบดิ่งลึกลงไปจนไดถึงที่สุด 
  
พระอาจารย  ที่หัดอยูเดี๋ยวนี้ใชอะไร   
  
อุบาสก   ที่หัดอยูเดี๋ยวนี้  ผมใชลมหายใจ  บางทีก็ใชพุทโธควบดวย  คือผมมี
ความเห็นวาการบริกรรม “พุทโธ”  งายกวาการกําหนดลมหายใจ  ซึ่งบางทีมันคลายกับเควงควาง  
กําหนดไมไดงายๆ  แต “พุทโธ” นั้น  ไมวานั่งในรถหรือเดิน  ก็พุทโธไดตลอดเวลา  มนัจับไดงาย
ครับ  แตเมื่อตองการใหลึกละเอียดแลวผมมักใชกําหนดลมหายใจ 
  



พระอาจารย  เปนจริงอยางนั้น  คือวาเรื่องอานาปานสติเปนของละเอียด  คนโดยมากชอบ
อานาปานสติ  พระพุทธเจากอนตรัสรูก็พิจารณาอานาปานสติ  ใครๆ กต็องการอยางใหเปนอยาง
พระพุทธเจา  แตวาปญญาของเราไมพอ  มันเลยไมละเอียด 
 สวน “พุทโธ” นั้น  มันเปนพื้นฐาน  เรายืน  เดิน  นัง่  นอน  หรอืประกอบภาระอันใดมันจับ
ไดงายกวา  อันนี้เปนความจริง  แตถึงใครๆ จะปฏิบัติก็ตามเถิด  จะพิจารณาอสุภะ  พิจารณาอานา
ปานสติ  พิจารณาอะไรทั้งหมดก็ตาม  จะไมทิ้งพุทโธ  โดยมากจะวกกลับมาที่พุทโธ  ทุกๆ คนมัก
เปนแบบนั้น 
 แลวตอนที่จิตมีพุทโธเปนเครื่องตื่นรูสึกอยูตลอดเวลา  ยังมีอะไรปรากฏเปนที่อัศจรรยในใจ
ของตนขึ้นบางละ  เทาที่ไดทํามา 
  
อุบาสก   คือวา  เมื่อบริกรรมพุทโธ  ก็มาคิดวา  บริกรรมพุทโธไป  มันก็เปนเพียงความสุข
หรือกําหนดรูปและนามไปเทานั้น  มันนาจะมีความอะไรซอนอยู  แลวผมก็คิดวา  “พุทโธ”  นี้คือ 
ผูรู  ผูตื่น ผูเบิกบาน  ผมก็ถามตัวเองวา “รูอะไรเลา” แลวก็ตอบตัวเองวา “ก็รูอริยสัจ ๔  รูทุกข  
สมุทัย  นโิรธ มรรค”  พยายามทําความกระจางแจมแจงชัดวา  ตัวทุกขคืออะไร ?  ก็คือความยึดถือ
ตัณหา  อุปาทาน  
 ไดพิจารณาตอไปวา  มาหลงตัณหา  อุปาทาน  ที่ยึดถือนี้ไดอยางไร  ก็มานึกถึงคําสอนของ
ทานอาจารยที่บอกวา  เวลาในการกระทบอายตนะ  มีสัมผัสเกิดขึ้น  ใหมีสติคุมไว  อยาให
กระเทือน  เมื่อไมกระเทือน  เวทนาก็ไมเกิด  เมือ่เวทนาไมเกิด  ตัณหาก็ไมเกิด  พยายามพิจารณา
อยางนี้เรื่อยๆ ไป 
 แลวตัวต่ืนนั้นคืออะไร ?  ก็ตอบไดเองวา ตัวต่ืนก็มีสติ  ตัวรู  เมื่อรูแลวก็ไมหลง   ถาขาดจาก
รูเมื่อไหร  ตวัหลงก็มาคุมจิตเมื่อนั้น  แลวก็พยายามเอาพุทโธนี้เปนพื้นตลอดสาย  พยายามใหอยูกับ
ตัวเรื่อยๆ  จิตก็เบิกบาน  เมื่อจิตรวมสงบระงับแลว  ก็มีแตความสวาง  แจมใส  โปรงเบา  เปนสุข 
  
พระอาจารย  นั่นแหละที่อาตมาเคยพูด  เครื่องอยูหรือเครื่องดําเนินในการปฏิบัตินั้น  มี
แนวผิดแผกตางกัน  บางคนนั้นพุทโธเฉยๆ ไมคิด  ไมนึก  ไมคิดคนอะไรเลย  ตั้งหนาแตพุทโธ
เรื่อยไปๆ  บางทีก็รวมลงไปสนิท  หายเงียบไปบางคนก็พุทโธ  แตหากมันคิดวูบวาบขึ้นมาในใจวา  
คําพุทโธนี้คืออะไรอยางนี้ก็มี  บางคนภาวนาพุทโธ  พอจิตรวมลงแลว  มันมีความรูอะไรแปลกๆ 
ตางๆ เกิดขึ้นมาก็มี  บางคนเมื่อเกิดอะไรขึ้นมา  ก็ลืมพุทโธไปเลย  ขอวกกลับไปเอาพุทโธอีก  จิต
มันเลยหยาบ 



 แทที่จริง  จิตมันวางพุทโธแลว  จิตมันละเอียดแลว  จึงควรที่เราจะตามเขาไปคิดคนจิตที่วาง
พุทโธแลวใหละเอียดลงไปอีก  แตเพราะไมเขาใจเลยยอนกลับไปภาวนาพุทโธอีก  จิตที่มันละเอียด
แลวก็เลยหยาบไปเสีย  นี้มันจึงไมเหมือนกัน 
 แววหรือความฉลาดเฉียบแหลมนี่แหละ  มันเปนของแตละบุคคล  ดีแลวทีคุ่ณพิจารณาอัน
นั้น  คนควาหาตัวพุทโธ  จากเหตุผลของจิตได  อยางอธิบายถูกตองแลว  ดีแลวเปนสิ่งที่ควรดําเนิน  
แตวาอาการที่เราดําเนินอยูนั้นมันอาจจะมีเรื่องอื่นแทรกเขามาก็ได  แตถงึอยางไร  หลักใหญมนั
ตองอยูที่วานี้  ที่ทํามาแลวก็นับวาดี   
 คุณยังมีอะไรที่ของใจในการปฏิบัติอยูอีกบาง 
  
อุบาสก   ก็ไมเชิงของใจครับ  คือผมใชวิธีนี้  ตามที่ทานอาจารยสอนวาใหมีสติ  ไมวา
จะมีสิ่งใดมากระทบ  หู  ตา  จมูก  กาย  หรือใจ  ถงึกระทบก็อยาใหกระเทือน  ใหมีสติคุมไว  ระวัง
เวทนา  อยาใหมันเกิด 
 ทีนี้ผมมาคิดวา  กิเลสที่มนัซอนมันหลบอยูในใจ  หมายถึงกิเลสเกาที่มันซอนอยู  เราจะขัด
ชําระลางมันไดอยางไร  ผมก็วา  เราจะตองใชปญญาใหรูเทาพิจารณากาย  คือวาเสร็จแลวมันตองมา
รวมที่รูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ  ที่เปนตัวทําใหเกิดยึดถือกายนี้  ใหมันเห็นตามความ
เปนจริงวา  มันไมเที่ยง  มันจะตองเปลี่ยนสภาพเรื่อยไป  แลวจะตองเสื่อมสลายแตกดับไปในที่สุด  
รางกายนี้ก็เปนทาสหรือเปนธรรม  ทาส ๔  ดิน  น้ํา  ลม  ไฟ  ไดพยายามพิจารณาอยางนี้ครับ  เพื่อ
จะใหถอน  ละ  วาง  ปลอย 
  
พระอาจารย  คือวา  ที่ทานแสดงวา  ผูปฏิบัติเขาใจชัดในเรื่องหลักธรรมแลวไมมีการสงสัย  ก็ใน
ทํานองนี้เอง  บางอยางบางประการ  เรายังไมทันรูตลอดปลอดโปรงหมดทุกสิ่งทุกอยาง  แตเทาที่
เราไดรูแลว  ไดปฏิบัติมาเห็นชัดตามเปนจริงวา  สิ่งนี้เปนอยางนี้  ทําใหหมดเรื่องสงสัยในธรรมคํา
สอนของพระพุทธเจา 
 
เมื่อเราจะพิจารณาอะไรทั้งหมด  ใหจับหลักคือใจใหไดเสียกอน  อะไรที่เกิดขึ้น  เมื่อมันกระทบ
อายตนะผัสสะ  มันจะตองเกิดขึ้นที่ใจ  พอมาถึงใจ  มันก็อยูในเวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ  
พูดกันงายๆ  เรียกวา ขันธ ๕  เปนที่ตั้งของความยึดความถือ  อุปาทานที่เกิดทุกขก็เพราะยึดขันธ๕  
ที่ไมทุกขก็เพราะไมไปยึดขันธ ๕ จึงไมเปนทุกข 



 อาตมาเคยอธิบายใหฟงวา  มีสิ่งที่จะตองกระทบคือกระทบขันธ ๕  คือวากระทบรูป  เวทนา  
สัญญา  สังขาร  หรืออีกนัยหนึ่งที่ทานแสดงวา  อายตนะทั้งหกก็เรียกวา ขันธ ๕  ไมผิดอะไร  ตา หู 
จมูก ลิ้น กาย ใจ ก็คือรูปกบันามของเกานั่นแหละ  ขันธ ๕  
 ถาหากวาไปเห็นชัดตรงนั้นแลว  เมื่อพิจารณาขันธ ๕ มันคือตัวประธานอันเดียวกัน สวน
อายตนะทั้ง ๖  ที่มันสายออกไปรับอารมณ  มันเอาอะไรไปรับ  มันก็เอารูปไปรับนั่นเอง  ไปจํา  ก็
คือสัญญานั่นเองอันเดียวกัน  อยางนี้  ถาหากเราพูดถึงดานปริยัติแลวแยกกันขันธ ๕ เปนอยางนั้น  
อายตนะเปนอยางนั้น  ถาพูดในแนวปฏิบัติแลวอันเดียวกัน 
 
อยาง  ตา  หู  จมกู  ลิ้น  กาย  นี้เรียกวา  รูป  คราวนี้เมื่อกระทบอารมณภายนอก  ก็กระทบรูป  เสียง
ก็เกิดจากรูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร  มันกระทบ  มันก็เกิดเวทนา  สัญญา  สังขาร  ก็เพราะกระทบ
รูป  เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ  เกดิเวทนาความสุขความทุกขขึ้น  มันกเ็ปนขันธ ๕ เสีย  จดจําได
มันก็เปนขันธ ๕  เสีย  จํารูป  เสียง  กลิ่น  รสได  มันก็เปนขันธ ๕ เสีย 
 เหตุนี้  ขันธ ๕ ตัวนี้  พูดสรุปตรงนี้เลยวาอายตนะหรือขันธ ๕ มันรวมเปนอันเดียวกัน  
อุปาทานมันก็เกิดขึ้นจากอันนี้  กอนที่จะพิจารณาเห็นโทษทุกขได  จะตองมีความสงบเสียกอน  เรา
สงบไมมีเรื่องเห็นความทุกข  คือเราปลอยวาง  เมือ่เรามากระทบ  มันไดรบัสัมผัส  เกิดความพอใจ-
ไมพอใจขึ้น  ความทุกขนี่มันเห็นชัดตรงนี้  เวลาที่มันจะเห็น  คราวนี้เราก็พยายามรักษา  ใชอุบาย
ปญญาพิจารณา  ถึงสิ่งที่มากระทบ  เห็นเปน  อนิจจัง    ทุกขัง  อนัตตา  ไมใชของเรา 
 หรือจะพิจารณาใหเห็นเปนธาตุอยางที่อธิบายมา  ตา  หู  จมูก  ก็เปนธาตุ  รูป  เสียง  กลิน่  
รส  ก็เปนธาตุ  ผัสสะถึงตากระทบกับรูป  เกิดความรูเรียก  จักษุวิญญาณธาตุ  เมื่อ  เราเห็นเปนธาตุ
ก็วางอุปาทาน  คือไมถือวาเปนเรา  เปนเขา  มันก็มีความสุข  แมมีเรื่องมากระทบ  ก็ไมทําใหเราใจ
รอนไปถึงกับกระเทือน  เมื่อกระทบมันก็ไมกระเทือน  เมื่อไมกระเทือนมันก็ไมหวั่นไหว  หวั่นไหว
ก็คือมันเสวยทุกขนั่นเอง 
 เรามีวิธีพิจารณามันหลายเรื่อง  การอธิบายขันธกับอายตนะนี้มันพูดยากเพราะคนสวนมาก
จําตามตํารามานานแสนนาน  ความจํามันลึกอยูในใจ  แตเมื่อมาไดปฏิบัติ  มันเห็นชัด  เห็นวามันไม
ผิดกันเลย  เมื่อเรามาพิจารณาตรงนี้แลวความสงสัยในเรื่องใดๆ ทั้งปวงก็หมด 
 คําสอนของพุทธองคที่ตรัสวา  สังขารทั้งหลายเปนทุกข  แตทาํไมเราจึงจะละทุกขไมได  ก็
เพราะปญญาของเราไมพอ 
 



เราเชื่อมั่นวาคําสอนของพระพุทธเจาเปนสัจธรรม เปนสัจธรรมของจริงแทแนนอน เปนนิยยาน
นิกธรรม  นําผูปฏิบัติตามใหพนทุกขไดจริง  อาตมาจึงวาการศึกษาพุทธศาสนามีที่จบ  คือวา  มี
หลักปรากฏชัดอยูอยางนี้  ทั้งภายนอกภายใน  ใจของตนก็ปรากฏชัดอยูในใจของตน  ถึงแมวาจะ
อธิบายใหคนอื่นฟงก็ไมหนีจากหลักอันนี้จึงเรียกวามันจบอยูเพียงแคนี้  แตก็ตองคนคิดพิจารณาหา
อุบายที่จะละ 
 
 หลักสูตรวิชาพุทธศาสนาแตกตางจากหลักสูตรวชิาอื่น  เชน  วิชาเกษตร  วิชาปาไม  ที่
การศึกษานั้นตองแปรเปลี่ยนไปตามสภาพลม ฟา อากาศ  มันไมอยูคงที่  ไปแหงหนึ่งมันไดผลอยาง
หนึ่ง  ไปอีกแหงหนึ่งทําไมมันตองเปลี่ยนไปอีกอยางหนึ่ง  สวนวิชาพุทธศาสนานั้นไมมีพนไปจาก
ธาตุ ๔  ขันธ ๕  อายตนะ ๖  ไมมีการเปลี่ยนแปลงเลย  นี้จึงเรียกวาจบ 
 คุณมีอะไรอีกไหม 
  
อุบาสก   มีนิดหนอยครับ  คือมีพระทานมาเทศนที่โรงพยาบาล  ผมเองมิไดฟง  แตได
อานจากบันทึกของนักศึกษาที่เขาจดไวเกี่ยวกับปภัสสรจิตหรือจิตประภัสสร  ซึ่งผมเขาใจและ
หมายความวา  เมื่อจิตสงบรวมแลวคลายๆ กับกิเลสมันสงัดไปชั่วคราว  สวาง  แจมใส  แตไมใชจิต
บริสุทธิ์  เขาวาผิด  เขาวาเราจิตประภัสสรมาตั้งแตเด็กแลว  กิเลสมันมาทีหลัง  ผมมาคิดวาถาคนเรา
จิตบริสุทธิ์แลว  ก็ไมตองเกิดละซิ 
  
พระอาจารย  ขอนี้เปนเรื่องสงสัยกันมาก  ตามคําพระบาลีวา  จิตต ปภสสร อาคนตุเกห ิ 
กิเลเสหิ  จิตของคนเราเปนประภัสสร  กิเลสทั้งหลาย  เปนของจรมาใหม  ทานวาอยางนั้น  ถาหาก
เราพูดในเรื่องแนวปฏิบัติ  จิตของคนเราอยางอาตมาอธิบายใหฟง  พูดถึงเรื่องใจไมไดพูดถึงเรื่องจิต  
แตกระนั้นก็ตองพูดถึงเรื่องจิต   เพื่อใหเขาใจงายๆ  อาตมาพูดถึงเรื่องใจ  ใจเปนของประภัสสรหรือ
ใจเปนของกลาง  มันถึงจะเขาใจงาย  ถาพูดถึงเรื่องจิตแลวประภัสสรไมได  คําวา “จิต” คือ ผูคิด ผู
นึกคิด มันจะเกิดความประภัสสรไดอยางไร  ถาพูดถึง “ใจ” เปนของกลางแลวนั่นแหละประภัสสร
ชัดทีเดียว 
 ปกติธรรมดาเราอยูเฉยๆ  อยางนี้แหละไมมีอะไร  มันสบายเบิกบานหรืออยางที่อาตมาเคย
อธิบายใหฟง  กลั้นลมหายใจสักพักหนึ่ง  ในขณะนั้นไมมีอะไร  มีแตผูรูเฉยๆ นั่นแหละอาตมาเรียก  
“ใจประภัสสร” 



 คราวนี้พอเราระบายลมหายใจ  นั่นแหละอาการของใจคือ “จิต”  

 พอพูดมาตรงนี้มันเขาใจงายดีกวาจิตประภัสสร  อาคนกุเกหิ  กิเลเสหิ  หมายความวา  เวลา
เรามีแตใจ  ไมมีความโกรธ  ใจสงออกไปตามอารมณ  จึงเกิดกิเลสเมื่อกระทบอารมณภายนอกมัน
ถึงคอยโกรธ  นี่เรียกวากิเลสมันจรเขามา   
 ความสงสัยเขาใจที่วา  ถาหากจิตประภัสสรแลวไมตองทําอะไรทั้งหมดที่พูดนั้นคือ พูดถึง
สภาพของใจ ไมใชใจบรสิุทธิ์  ใจที่บริสุทธิ์จะตองชําระดวยปญญาดวยความรูความฉลาด  คือเห็น
เหตุเห็นผล  ถาหากจะพูดอุปมาเปรียบใหเขาใจ  ก็เหมือนเพชรที่เขายังไมเจียระไน  มีเนื้อใสสะอาด
อยูแลว  แตถาไดนํามาเจียระไนเขาอีก  ก็จะยิ่งมีแววขึ้นไปอีก  แววเกิดจากการเจียระไนของนาย
ชาง  ถาจะใหอาตมาอุปไมยเปรียบ  ที่พูดกันวาจิตประภัสสรใสหมายความวา ใจเดิมบริสุทธิ์นั้น
ไมใช  จิตประภัสสร คือ สภาพเดิมของใจ  เหตุนั้นอยาไปพูดถึงเรื่องจิต  พอพูดถึงเรื่องใจอยางที่
อาตมาวามานี้  มันเขาใจงาย 
 เรื่องนี้ถาจิตยังไมสงบใหเขาถึงใจเดิมไดแลว  เขาใจยาก  จับใจไมไดแลวจะไมเกิดความ
ฉลาดจับใจไดเลย  ถาใครฉลาดจับอุบายอันนั้นได  แลวนําเอาไปใชในชีวิตประจําวันก็จะเปนของดี
มากทีเดียว 
 อาตมาจึงพูดถึงเรื่องวิปสสนา  ที่เขาพูดกันโดยมากนั้นวา  ตองเจริญสมถะใหเต็มที่เสียกอน
แลวจึงคอยเจริญวิปสสนา  ความจริงวิปสสนากับสมถะเกี่ยวพันกันไปในตัว  ดังเราพิจารณาถึง
อนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา  หรือเราไมตั้งใจจะพิจารณาอะไร  ไปเห็นสิ่งใดอันเปนเหตุใหคิดวา  “อะไร
หนอ” ทําไมหนอมันจึงคอยเกิดขึ้นมา  แลวก็คอยดับไป  สิ่งทัง้หลายเปนของไมเที่ยงนะ  เปนของ
เกิด…ดับนะ  อยางนี้เรียกวามันเกิดขึ้นเอง  เปนเอง  นี่มันเกดิวิปสสนาแลว  ดวยเหตุนั้นมันจึงคอย
วางไมเขาไปยึด  จิตมันกร็วมเขามาอยูดวยความสงบแทจริงมันก็สงบอยูเปนพื้นฐานแลว  แตยังไม
มีอะไรมากระทบเขา  เมือ่มีอารมณมากระทบเขา  มันยิ่งวางยิ่งทําความสงบใหหนักแนนขึ้นไปกวา
เกา  แลวเกิดวิปสสนาขึ้นมา   
 พระสิทธัตถะราชกุมาร  กอนที่จะเสด็จออกบรรพชา  ไดทรงเห็นคนแก คนเจ็บ คนตาย ที่
เรียกวาเทวทูต  เกิดความสลดสังเวชในพระทัยแตก็ไมทราบวาจะตรัสออกมาอยางไร  หรือตรัสกับ
ใคร  จึงทรงคิดอยูในพระทัยตลอดเวลา  เมื่อไดโอกาสจึงเสด็จออกบรรพชา  การมองเห็นความไมมี
สาระในชีวิตคือวิปสสนาแตเปนวิปสสนาอยางออน  ยังจับหลกัอะไรไมได 
 เมื่อทรงออกบรรพชาแลว  ทรงทําทุกขกิริยาทดสอบตามลัทธิตางๆ อยูถงึ ๖ ป ก็ไมเปน
ผลสําเร็จ  จึงยอนกลับมาเจริญอานาปานสติจนจิตสงบ  จึงจับหลักความสงบใจได  เมื่อจับหลักของ
ความสงบไดแลว  จับหลกัในการพิจารณาไดมั่น  อยูในอัตตานุสติ  จึงไดสําเร็จพระโพธิญาณ 



 แมแตพระโพธิสัตวที่ทานเสวยชาติมาแลวตามที่ไดฟงมาจากตํานาน  เชน  พระมหาชนก
ทรงเห็นเขาทอหูก  กําไลมือสองอันอยูในแขนขางเดียว  พอเขาฟดหูกเขาเทานั้น  มันก็ดังกองแกงๆ  
ทานก็ทรงพิจารณาวา  ธรรมเปนของคูกัน  มันตองพิจารณาอยางนี้  เมื่อเสด็จเขาไปในพระราช
อุทยาน  ทรงเห็นมะมวงตนหนึ่งอยูที่ประตูพระราชอุทยาน  มผีลกําลังสุก  ตรัสวา มะมวงนี้ทําไม
จึงไมมีคนกิน  แลวรบัสั่งใหมหาดเล็กไปนํามาถวายเมื่อเสวยแลวก็ตรัสวารสชาดดีมาก  แลว
พระองคก็เสด็จเลยเขาไปในพระราชอุทยาน  พวกขาราชบริพารทั้งหลายก็พากันสอย  ฟาดปา
มะมวงนั้น  จนใบรวงโรยลงมารกเกะกะรุงรังไปหมด 
 เมื่อพระองคเสด็จออกพระราชอุทยาน  ทอดพระเนตรเห็นสภาพของตนมะมวงเชนนั้น  ก็
รับสั่งถามเหตุผลวาทําไมตนมะมวงจึงเปลี่ยนแปลงสภาพไปเชนนี้ได  เมื่อไดทรงทราบตามที่ขา
ราชบริพารทัง้หลายกราบทูล  ก็ใหทรงเกิดความสลดสังเวชในพระทัย  ทรงดําริวา  “ผลมะมวงนี้
มันเปนภัยตอตนเอง  เราอยูในราชสมบัติก็เหมือนกันนั่นแหละ  มีคนอยากมาแยง”  อันนี้เรียกวา
ปญญาเกิดขึ้น 
 มันสับเปลี่ยนกันไปๆ มาๆ อยางนี้  เดี๋ยวเกิดปญญาวิปสสนา  เดี๋ยวเกิดสมถะ  บางคนคิดวา
เจริญสมถะเต็มที่แลว  จึงคอยวางสมถะแลวเจริญวิปสสนา  อาตมาเคยไดยินแมชีคนหนึ่งพูดวา  
“อิฉันเจริญสมถะพอแลว  เวลานี้อิฉันกําลังเจริญวิปสสนา”  ไดถามแกวาเจริญวิปสสนาอยางไร  แก
ตอบวา  คือใหเห็นความเกิด-ดับ  ความสงบไมเอา  เพราะไมเห็นไมรูอะไร  อาตมาถามวาความเกิด
ดับที่เห็นนั้นชัดไหมเลา  แกบอกวาชัดแจมแจงในใจของตน  วาทุกสิ่งทุกอยางมันเปนอยางนั้น
จริงๆ แลวก็เห็นอยางนั้น  เปนบางครั้งบางคราวที่ไมชัด  นี่ตําราเขาสอนวา  เมื่อไดรับสมถะเต็มที่
แลว  ใหทิ้งสมถะแลวจึงเจริญวิปสสนาตอ  ใหเอาไวคนละตอน  
   
อุบาสก  ไปยึดตัวหนังสือ  เลยเอามาแยกกัน 
  
พระอาจารย  ใช  ไปยึดตัวหนังสือ  เลยทําใหเขาใจไปอยางนั้น   
 

“ ศีลเมื่อเจริญดีแลว  สนบัสนุนสงเสริมใหเกิดสมาธิเปนผลใหญ… 
     สมาธิเมื่อเจริญดีแลว   สนับสนุนสงเสริมใหเกิดปญญาเปนผลใหญ… 

        
        ปญญานี้แหละ  เมื่อเจริญเต็มที่แลว  จะทําใหเกิดวิมุติหลุดพนจากกิเลสทั้งหลาย  จนพนทุกข

ทั้งปวงเปนที่สุด” 



๑๔.  สนทนาธรรมะ 

ระหวาง 
ทานเจาคุณอาจารย  พระนิโรธรังสีคัมภีรปญญาจารย 

(เทสก  เทสฺรงัสี) 

กับนาวาอากาศเอกวรสนธิ์  วรเสียงสุข 

เมื่อวันที่  ๑๙  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๑๓ 
 
พระนิโรธรังสีฯ  ที่มาครั้งนี้มจีุดประสงคอยางไร  อุตสาหมาตั้งไกล 
  
น.อ.  วรสนธิ์  ที่กระผมมานี่ก็มีความมุงหมายใครจะกราบเรียนถามพระคุณเจาเรื่อง 

ธรรมสวนมากทางฝายปฏิบัติ 

  
พระนิโรธรังสีฯ ก็ดีสิ  อาตมาก็ปรารถนาอยางนั้นอยูแลว  มาอยูนี่ก็ตองการอยากจะหาที่ 

วิเวกสงบ  เพื่อจะอบรมผูที่สนใจในเรื่องธัมมะธัมโม  นั้นเปนสิ่งที่ตองการ
และปรารถนาอยางยิ่งทีเดียว  ถาหากวาคุณมีประสงคอยางไรก็เชิญถามได
อาตมาใหโอกาส 

  
น.อ.  วรสนธิ์  ขอบพระคุณครับ  กระผมขอกราบเรียนถามเรื่องเบื้องตน  ซึ่งคนเริ่มตน 

มักจะกลัวกัน  คือการเสียสติ  หรอืเสียจริต  หรือวาเปนบา  ผมชอบเก็บ
ความรูวาในทางปฏิบัตินี้มันอาจจะเกิดเปนบาได  เพราะเหตุอยางใด  คือ  ผม
ก็รวบรวมมาบางวา  อาจจะเปนทางวิปสสนูปกิเลส  การขาดสติ  การหลง
นิมิตจนเกินไป  หรือวาการเจตนารายตอผูอ่ืน  แลวยังมีอะไรอีกบางครับ 

  
พระนิโรธรังสีฯ  คือวา  เรื่องการเสียสติของนักปฏิบัติเรียกวา  ผูฝกหัดกัมมัฏฐานนี้  
โดย 

เฉพาะในเรื่องเสียสติเพราะการอบรมกัมมัฏฐานนั้น  มันยังมีขั้นสูงอยูหรอก  
ยังไมไดถึงงาย ๆ เรื่องนี้นั้นเปนการสมควรซึ่งคุณจะศึกษาโดยแท  เพราะ



เรื่องนี้ถาหากเกิดขึ้นมาแลว  คนที่ไมไดผานในการเรื่องนั้นเสียกอนแลว  
พูดไมรูเรื่องกัน  กาลโบราณทานวา  กัมมัฏฐานแตก  กห็มายความถึง
วิปสสนูนี้เอง  อยางที่คุณพูดนั่นก็อยูในวงขอบเขตวิปสสนู  แตการถึง
วิปสสนูไมใชของงาย  ฉะนั้น  อาตมาจึงวามันยังเปนขั้นสูงอยู  วิปสสนูที่
มันจะเกิดมันตองเกิดจากสมถะ  ตองอบรมสมถะจนจิตเขาถึงสมถะอยาง
เต็มที่   ที่อาตมาชอบพูดคือพวกที่หลงเขาไปในฌาณ  หรืออีกอยางเขาถือ
นิมิต 

คําวานิมิตนี้  ม ี ๒  อยาง  นิมิตอยางหนึ่งเปนภาพ  นิมิตอีกอยางหนึ่ง
เปนเสียง  ความรูนิมิตที่เปนภาพ  เชน  เห็นภาพภูตผีปศาจหรือสัตวรายดวย
ประการตางๆ แลวก็ตกอกตกใจกลัวเพราะเห็นภาพจนตั้งสติไมอยู  อันนี้
เรียกวา  นิมติที่เปนภาพปรากฏในขณะที่จิตเปนสมาธิ  นมิิตอีกอยางหนึ่งนั้น
เปนนิมิตที่เกิดเปนเสียงมากระซิบบอกในเรื่องตางๆ แลวไปยดึเอาเสียงนั้น
เปนของจริงของจัง จิตใจก็เลยลอยเหมอไปตามเสียงนั้นๆ หรือความรูนั้นๆ 
เกิดขึ้นมาแลวก็เลยยับยั้งสติไมอยู  ถืออันนั้นเปนของจริงของจัง  ก็เลย
ลองลอยไปตามอารมณนั้น  นี่แหละมันมี  ๒  อยาง 

  
น.อ.  วรสนธิ์  นิมิตทั้งสองอยางนั้น  อยางไหนครับที่เกิดมากกวา ? 
  
พระนิโรธรังสีฯ  มันแลวแตนิสัยของบางคน  บางคนนั้นเกิดภาพมาก  บางคนเกิด
เสียงมาก   

ไมเหมือนกัน  แตขอใหญใจความที่สําคัญที่สุดก็คือวา  เหตุที่จะใหเกิดนิมิต
นั่นแหละเปนขอสําคัญ 

เรามาฝกหัดอบรมกัมมัฏฐานเรียกวาขั้นสมถะ  จะโดยวิธีใดก็ตาม
เถอะ  แบบไหนๆ ก็ตามเถอะ  ถาจิตเขาถึงสมาธิ  จิตเขาถึงสมถะแลว  จิต
ตอนนั้นมันขาดเสียจากอารมณภายนอก  อาตมามักพูดอยูเสมอวา  จิตเขาถึง  
ภวังค  คือภพเดิมของจิต  ที่เราเปนอยูเดี๋ยวนี้นั้น  เราพูดเราคุยกันอยูทุกวันนี้
นั้น  ไมใชสภาพเดิมของจิต  สภาพเดิมของจิตที่เขาถึง  ภวังค  ที่วานั้น  มันมี
อีกสภาพหนึ่งคือ  มันทิ้งหมดเปลี่ยนสภาพเลย  เขาไปอยูในภายในคนเดียว  
รูเฉพาะตนคนเดียว  อยางนั้นแหละเรียกวาจิตเขาถึงภวังค  ในตอนนั้นแหละ



ซึ่งมักจะเกิดนิมิตอะไรตางๆ ขึ้นมา  เหตุนั้นคนไมเคยเห็นและไมเคยเปนถึง
ขั้นนั้นแลว  จะไปพูดกับคนที่เปนเชนนั้นไมรูเรื่องกัน 

  
น.อ.  วรสนธิ์  เมื่อกอนที่จะเกิดความผิดปรกติทางจิตนั้นมีสัญญาอะไรที่จะเปนเครื่อง 

สังเกตหรือวาเปนเครื่องเตือนสติไดบางครับ 

  
พระนิโรธรังสีฯ  อาการนั้นสติไมคอยจะดีนัก  คือจิตมันดิ่งเขาไปหาความสงบ  
เรียกวา  เอ 

กัคคตาจิต  เอกัคคตารมณ  สตินอยเหลือเกิน   ยินดีกับความวิเวกสุขสงบ  
แลวก็จิตไมถอน  จะยืน  เดิน  นั้ง  นอน  มันก็อยูในเอกัคคตาจิต  ความสงบ
สุขอยางเดียวยิ่งมามีนิมิตปรากฏอยางที่อธิบายมาแลวนั้นก็เพลินตามนิมิต
เลย  แมที่สดุจะนั่งนิ่ง  ใครจะพูดเรื่องใดๆ  ทั้งปวงหมดมันไมฟงทั้งนั้น
แหละ  มันไปตามนิมิตเสีย  ตามสภาพของตนไปคนเดียวเลย  ฉะนั้นจึงบอก
วาเปนการยากที่จะพูดกับคนที่ไมรู  ใหรูเรื่อง 

  
น.อ.  วรสนธิ์  สิ่งที่ประคับประคองในเรื่องนี้ก็มีอาจารยผูรับผิดชอบคอยชวยกันไดไหม 

ครับ 
  
พระนิโรธรังสีฯ  ก็เปนอยางนั้น  เพราะอาจารยผูรับผิดชอบผูประคับประคองอยูนั้น
คอย 

ตักเตือนเบื้องตนที่จะเขาถึงตรงนั้น  ที่จะแกตรงนั้นได  ถาเขาไปถึงตรงนั้น
แลว  จิตเขาไปถึงตรงนั้นแลวแกยาก  มันตองรักษาแตทีแรก  คอย
ระมัดระวังใหมีสติ  ระมัดระวังอยาใหลุมหลง  โดยมากอาจารยทั้งหลายพอ
เห็นอยางนี้ละก็สงเสริมเขาใจวาเปนของดิบของดี  ทีนี้จิตก็เลยไดใจใหญ  
เพลินไปตามเลย 

  
น.อ.  วรสนธิ์  ทีนี้กระผมของเรียนถามอีกขอหนึ่งครับ  คือ  ธุดงค  นี้  ธุดงค  ที่พระ 



กัมมัฏฐานทานไปหาที่วิเวกนั้น  นอกจากวิเวกแลว  ยังมีประโยชนอยางไร
อีกที่จะใหแกผูปฏิบัติ 

  
พระนิโรธรังสีฯ  คําวา  ธุดงค  นั้น  สามัญชนทั่วไปรูกนัได  อันที่จริง  คําวา  ธุดงค  นี้   

หมายถึงกิจวัตรของพระที่ทานปฏิบัติที่เรียกวา  ธุดงคศึกษา  ไดสรุปรวม
ใจความแลวเรียกวาไดแกการมักนอยเปนที่ตั้ง  เชน  ถือผาสามผืน  อยูในปา
เปนวัตร  เที่ยวบิณฑบาตเปนวัตร  ฉันมื้อเดียวในบาตร  อยางนี้เปนตน  สรุป
รวมความแลวจึงวา  ตองการความมักนอยทุกประการ    พระผูปฏิบัติตาม
หลักอยางนี้ทานเรียกวา  ลักษณะธุดงควัตร  แลวคราวนี้พวกคนทั่วๆ ไปก็
เรียกวา  พระธุดงค 

อาการหาเที่ยววิเวกวิวานั้นไดประโยชนหลายอยาง  อยางแรกก็
ตองการความสงบวิเวก  ตอไปก็เพื่อจะไดทดลองกําลังใจของเราจะไดตอสู
กับเหตุการณตางๆ มีความอดทนและความกลัว  เปนตน  และถาหากพูดกัน
ทั่วๆ ไปแลว  ถาหากนักปฏิบัติทั้งหลายรูตัวดวยตนเองแลว  การเที่ยววิเวกมี
ประโยชนมากทีเดียว  ทําใหจิตใจเบิกบานกวางขวาง  อยางเราเคยอยูกับวัด
อยางนี้  จะรูสึกวาชืด  จิตใจไมคอยปลอดโปรง  ถาหากเราไปเที่ยวธุดงค
แลว  เปนเรื่องทําใหจิตใจวิเวกวังเวง  มองสิ่งใดทั้งปวงหมดมันเห็นเปน
ธรรมทั้งนั้น  สิ่งที่นาสลดสังเวชก็ใหเกิดสลดสังเวช  สิ่งที่นาสงสารเอ็นดูก็
ใหเกิดสงสาร  สิ่งที่ไมเคยคิดเคยนึกก็เปนเหตุใหเอามาคิดมานึก  จิตใจปลอด
โปรงหมดเสียทุกสิ่งทุกอยาง  ทุกสิ่งทุกอยางมักกลายเปนธรรมไปหมด  อัน
นี้วาถึงเรื่องผูที่ฝกหัดปฏิบัติไดแลว  เปนแลว 

ทีนี้เบื้องตนอยางที่วามาแลว  คือวา  เพื่อจะไดทําความกลาหาญ  
ตอสู  อดทน  ใหมันอดทน  ทนอด  ทนตอทุกขตางๆ ตอความลําบาก
ตรากตรําตางๆ ตอสูในที่นี้หมายความวา  ตอสูความกลัวโดยเฉพาะ 

  
น.อ.  วรสนธิ์  กระผมขอรุกเขาไปอีกนิดหนึ่งวา  ความกลาหาญอันนี้เอามาทําอะไรครับ 
  
พระนิโรธรังสีฯ  ความกลาหาญ  เวลาเราตอสูก็อยางนักสูตางๆ ก็สละชีวิตเทานั้น
แหละ  



เด็ดเดี่ยวมีความสามารถเต็มที่  พอเราสละความตาย  ยอมตายแลว  พอเรา
ยอมตายเทานั้นแหละ  มันไมมีอะไรเสียแลว  ที่มันเหลือแตตัวของเราคน
เดียวก็ทอดธุระภาระทั้งหมดเลย  นี่มันวิเวกดังนี้ 

คําวา  “ตอสู”  ถามันยอมสละแลวมันจะเปนอยางไร  อันนี้ผูที่วิเวก
นั่นเหมือนกัน  ถาวากลัวแลวมันไมมีหนทางที่จะไปแลว  คราวนี้ตัวคนเดียว
นะ  ไมทราบวาจะพึ่งใคร  ตกลงวาตายเปนตายกันละ  สละหมดเสียทุกสิ่ง
ทุกอยาง  ความสละนี้แหละเปนนโยบายอยางดีที่สุดในการทําสมถภาวนา 

  
น.อ.  วรสนธิ์  กระผมขอรุกเขาไปอีกนิดหนึ่งนะครับ  กระผมอาจจะเดาผิด  เพราะกลัว 

จะเดาผิด  ความสละนี่นะครับมันจะกอใหเกิดอะไร 
  
พระนิโรธรังสีฯ  ทําความสละก็หมายความวา  การสละอะไรก็สูสละชีวิตไมได  มัน
ลงที่ 

สุดก็คือสละชีวิตพอเราสละชีวิตเทานั้นแหละ  ตายเปนตายเทานั้นแหละ  ทุก
สิ่งทุกอยางหายไปหมดเลยไมมีกังวลหมดเลย  นี่ถาสละถูกนะ  ถามันผิด
แลวก็เดือดรอนใหญ  ถากลัวตายละก็วุนใหญเลย 

  
น.อ.  วรสนธิ์  ออ !  เรื่องนี้ก็มีสองทางหรือครับ 
  
พระนิโรธรังสีฯ  ง้ันสิ  นักตอสูคือนักสมถะ  จะตองสละ  อุบายใดๆ ทั้งหมด  สูการ
สละไม 

ได  เรื่องสมถะนะ 
  
น.อ.  วรสนธิ์  กระผมขอโอกาสตรงนี้นิดหนึ่งครับ  พระอาจารยองคหนึ่ง...เลาใหฟงวา   

เมื่อตอนทานไปธุดงคนั้น  มีเหตุการณปรากฏขึ้นวา  ชางมารองใกลกับกลด
ของทาน  แลวก็เสือมารอง  แลวก็วนอยูตลอดคืน  จนกระทัง่ทานคิดวาตอง
ตายแน  พอคิดวาตายแน  อารมณอันนี้แหละอาจจะเกิดอารมณอันที่เรากําลัง
สนทนากันอยู  คือ  สละชวิีตเทานั้น  ใชไหมครับ 

  



พระนิโรธรังสีฯ  ก็เปนอยางนั้น  ปลอยวางเลย  คือใกลกลดเต็มทีแลว 
  
น.อ.  วรสนธิ์  ทีนี้กระผมขอเรียนถามอีกขอหนึ่งครับ  เรื่องนี้ผมไมไดรูเอง  แตวาไดจํา 

คําพูดมาจากผูอ่ืนในปานั้นเขาบอกวา  โมหจริตมักจะแสดงออกมาเปนความ
กลัว  คือวาการเปลาเปลี่ยวใจหรือคิดถึงบาน  คิดถึงอะไรๆ ตางๆ มันจะเขา
เรื่องนี้หรือเปลาครับ 

  
พระนิโรธรังสีฯ  ดังที่อาตมาอธิบายมาแลวตะกี้นี้วามีสองอยาง  อยางหนึ่ง  ถาหากวา
มันไม 

เปนธรรมมนัก็ตองไปอยางนั้น  มันไปวุนใหญ  ถาเปนธรรมแลวทอดทิ้ง
หมดเลย  ไหนๆ มันก็จะตองตายแลว  หมดเลย  ทอดธุระ  พอวาเรายอมสละ
ชีวิตเทานี้แหละ  เรื่องอันนั้นไมตองกังวล  ไมตองพูดหรอก  พอเราสละชีวิต
อันเดียวเทานั้นแหละ  ของพวกนั้นไมตองมี  ละทิ้งเลย  อะไรตางๆ ทิ้งไป
เอง 

  
น.อ.  วรสนธิ์  แลวธรรมจะเกิดตอนไหนครับ 
  
พระนิโรธรังสีฯ  ตอนนั้นสิ  ตอนที่มันจะเปนเอกัคคตานั้นสิ  มันก็เขาหาหนึ่งนั้น
แหละ   

มันยังเหลือคนเดียวนั่นมันดีตรงนี้แหละ  มันวิเวก  นี่แหละ  พอตั้งจิตไมถูก
ละไมเปนไปอยางนี้ ตรงนี้อาจจะทําใหเสียสติไดเหมือนกันนะ  ถาเขาไปอยู
วิเวกในปา 

  
น.อ.  วรสนธิ์  อันนิมิตที่หลอกหลอนกอใหเกิดการเสียสติในขั้นเอกัคคตานี้เองจะเปน 

เหมือนอยางพญามารที่กลาวกันวา  พญามารมาผจญพระพุทธเจาตอนที่ทาน
จะไดตรัสรูใชไหมครับ 

  
พระนิโรธรังสีฯ  ก็คลาย ๆ กัน  ที่เรียกวา  มาร  มาร  นั้นนะมันกินความกวาง  
หมายความ 



วากีดกันไมใหเราลุลวงความดีก็ได  เรียกวามารทั้งนั้น  มันก็เปนหมูกัน  
ลักษณะเดียวกัน 

  
น.อ.  วรสนธิ์  เมื่อตะกี้นี้กระผมเรียนถามถึงตัวโมหจริตมันจะแสดงออกเมื่ออยูในปา   

กระผมเรียนถามอีกคําหนึ่งวา  สติในขณะนั้นมันจะเปนอยางไร  จะเปนสติ
ที่ถูกหรือสติที่ผิด  สติไมมีผิดใชไหมครับ 

  
พระนิโรธรังสีฯ  อยากจะพูดถึงเรื่องนี้เสียกอน  เรื่องโมหจริตคนที่ยังไมเคยหัดเลย  
เพียง 

แตอนุมาน  ที่พูดนี้อยางคุณจําคําพูดของเขาไดมานี้นั้น  คนนั้นอาตมาของ
พยากรณแตเพียงวา  เขายังไมเคยทํา  เพียงแตอนุมานเทานั้น  ยังไมเคยเขาปา
ยังไมเคยผจญเหตุการณวาความจริงมันเปนอยางไร  เขาก็เลยอนุมานเอาวา
โมหะมันจะเกิดอยางนั้นอยางนี้  หรือหากวาเปนผูไดผจญแลวก็เอาเถอะ  แต
ผจญไมถูกหนทาง  คือมันไมเปนธรรม  อยางที่อาตมาอธิบายมาแลว  ถาหาก
วาเราไดผจญอยางนั้นเขามาแลว  ถาหากมันถูกทาง  มันปลอยวางหมด  จะ
เรียกวาโมหะไมได  มันจะตองเขาหาเอกัคคตา  คือจิตมันปลอยวางหมดแลว
ยังเหลืออันเดียว  พอเหลืออันเดียวแลว  คราวนีแ้หละเราจะเห็นจิตของเรา
ใสแจว  ปรากฏขึ้นมาอยูคนเดียวไมมีอะไรหรอก  ทอดธุระหมดเลย  อยูคน
เดียวเลย  จิตมันวิเวกตอนนั้นแหละ 

คราวนี้จะเกิดปญญาวา  ออ !  มันดอียางนี้เองนะ  เขาปาวิเวกมันดี
อยางนี้  การผจญตอสูมันดีอยางนี้แหละหนอ  ชดัขึ้นมาทีเดียว  ไมตองเชื่อ
คนอื่นหรอก  มันปรากฏดวยตนเอง  เวลามันเกิดขึ้นมามันเห็นชัดดวยตนเอง 

  

น.อ.  วรสนธิ์  ครับ  จิตมันจะตองการที่พึ่งบางไหมครับเวลานั้น 

  
พระนิโรธรังสีฯ  มันตองอยางนั้น  ที่พ่ึงในที่นี้หมายความวาพึ่งอื่นไมได  คือเห็นวา
สละ 



เสีย  รางกายเปนของตองแตกสลาย  เปนของแตกดับ  ไมตายวันนี้ก็ตองตาย
วันพรุงนี้  ไมตายวันนี้ก็ตองตายวันหนา  ไหนๆ ก็จะตองตายแลว  สละหมด
เลย  คราวนี้พอสละภายนอกนั้นเทานั้น  พอมันเขาถูกทางหลักธรรมแลว  
มันก็เขาไปพึ่งจิตละคราวนี้  จิตอันนี้เปนของไมตาย  คือจิตมันไมตาย  มันยัง
เหลือแตจิตอยางเดียว  นั่นแหละมันเขาไปหาจิต  ซึ่งเปนเอกัคคตา 

  
น.อ.  วรสนธิ์  อันนี้พอเขาไปในปาจะรูเองใชไหมครับวาจะตองไปพึ่งจิต 
  
พระนิโรธรังสีฯ  มันตองเปนอยางนั้น  คือเราไดอบรมมาแลวแตเบื้องตนวา  จิตของ
เราถา 

สงบแลวมันปลอยวางทุกสิ่งทุกอยางไมมีอะไรเหลือ  และเราเคยอบรมแลว
วา  สังขารรางกายเปนของไมเท่ียง  แตกตายสลายลงไปได  อันนี้เปนแต
เพียงที่อาศัย  ไมใชของจริงของจัง  สวนจิตนั้นเปนตัวของเราแท  เคยอบรม
มาอยางนี้เสียแลว  ในเวลานั้นเมื่อเราสงบมันก็ไมมีอะไรมันก็ปลอยวางหมด  
มันก็เหลืออยูแตจิต  เราก็ไดพึ่งจิตของตนที่เปนเอกัคคตา 

  
น.อ.  วรสนธิ์  ในการปฏิบตัิเบื้องตน ๆ เกี่ยวกับเรื่องนิวรณละครับ 
  
พระนิโรธรังสีฯ  การปฏิบัติครั้งแรก ๆ อันนิวรณนั้นเปนอุปสรรคของการปฏิบัติ  เรา
มาพูด 

ถึงเรื่องการปฏิบัติเสียกอน  คือวาการปฏิบัตินี้ถาพูดทั่วๆ ไป  ก็เรียกวาหัด
สมถะ  คือหัดสมถกัมมัฏฐานการทําความสงบ  คราวนี้มันมีหลักอยู  
พระพุทธเจาทานทรงสอนใหเราฝกหัดปฏิบัติกัมมฏัฐานไมใหหนีจาก  สติ
ปฏฐานสี่  คือ  ใหอยูในกาย  ใหพิจารณากาย  ใหพิจารณาเวทนา  ให
พิจารณาจิต  ใหพิจารณาธรรม  นี้คือหลักใหญใจความ 

แตมาตอนหลังๆ นี้  คณาจารยตางๆ แยกออกไปหัดอบรมตามมติ
ของตนหลายเรื่องหลายอยาง  เชน  หัดภาวนาพุทโธ  หรืออะไรตางๆ อสุภ
กัมมัฏฐาน  หรือพิจารณาอยางที่เขาอบรมกันเปนสวนมากในโบราณ  อยาง
ยุบหนอ  พองหนอ  ก็ไมหนีจากสติปฏฐานอยูในสติปฏฐานดีๆ นี่แหละ  



ตองการใหมีสติ  ระวังจิตไมใหฟุงซานสงไปยังที่อ่ืน   จิตของเราเปนของไม
มีตนมีตัว  ถาหากเราจะไปกําหนดจิตเฉยๆ จับจิตไดยาก  เพราะฉะนั้นจึง
จําเปนจะตองมีจุดใดจุดหนึ่ง  เชน  สติปฏฐานสี่ 

พระพุทธองคทรงสอนใหกําหนดที่กายใหจิตอยูที่กาย  ไมใหออก
จากกาย  มนักวางขวางมาก  การพิจารณากายจะพิจารณาใหเปนของแตก
สลายก็ได  พิจารณาใหเปนกองทุกขก็ได  พิจารณาใหเปนอสุภปฏิกูลก็ได  
เพราะมันรวมอยูในที่เดียวหมด  นี่เบื้องตนจะตองเอาจิตไปจออยูในเรื่อง
เดียวกัน  โดยเฉพาะใหพิจารณากายเปนของสําคัญที่สุด 

  
น.อ.  วรสนธิ์  กระผมขอเรียนถามวา  อันนี้จะไปเกี่ยวกับ  ขันธหา  ใชไหมครับ ถาใช 

แลวไปสัมพันธกันอยางไรครับ 
  
พระนิโรธรังสีฯ  ใช  ออ !  ขันธกับกายมันเปนอันเดียวกัน  ขันธหา  มันก็คือรปูนาม  
กาย 

มันก็คือรูปดี ๆ นี่แหละในเรื่องหัดสมถะนั้น  โดยมากคนเราพวกนักฝกหัด
ปฏิบัติทั้งหลายนั้น  เห็นวาเปนการชักชาไมทันกับความตองการ  คือจิตของ
เราเมื่อมันสงบเขาแลว  มันจะเกิดอุบายปญญาผูปฏิบัติจึงอยากจะไดปญญา
กวางขวาง  อยากไดปญญารวดเร็ว  ไมทันใจ  และเห็นวาการฝกหัดสมถ
กัมมัฏฐานนั้นเปนของไมดี  เปนอยางนี้เสียโดยมาก 

ความจริง  ถาหากจิตไมสงบแลว  อยาไปพูดกันถึงเรื่องธรรมเลย  พูด
กันไมถูก  พูดไมถูกธรรม  ถกูแตมันไมถูกความจริง  มันไมถกูในตัวจริงของ
ธรรม  เหมือนอยางวาเราจะพูดถึงเรื่องเกิด  แก  เจ็บ  ตาย  อยางนี้พูดไดทุก
คน  ถาหากจิตไมสงบเสียแลว  จะไมเห็นความเกิด  แก  เจบ็  ตาย  ชัดเจน
ขึ้นมา  เราพูดไดเขาใจทั่วๆ  ไป  เกิด  แก   เจ็บ  ตาย  โดยทั่วไป 

แตในขณะที่จิตเขาไปถึงความสงบแลวนั้น  ความเกิด  แก  เจ็บ  ตาย  
นี่เปนทุกขอยางนาทุเรศสงสาร  จนใหเกิดความสลดสังเวชอยูในใจเลย
ทีเดียว  เปนเหตุใหเบื่อหนายเอาจริงๆ จังๆ อยางเราพูดกันธรรมดามันไมถึง  
มันไมถึงนั้นคือสังเกตไมชัดเจน  เรียกวาเห็นเปนอนุมาน  อันนั้นเห็น  
สักกายทิฏฐิ  โดยที่เราไมไดฟงจากใคร  หรือไมไดอาศัยใครมาแนะนําใหเรา



แจงชัดเลย  และมันชัดขึ้นดวยตนเอง  เบื่อหนายสละจริงๆ คือหมายความวา
ธรรมทั้งหลายทั้งปวงหมดจะรูหรือจะเรียนหรือจะพิจารณาสักเทาไรก็เอา
เถอะ  ถาหากวามันสละไมไดแลว  ไมมีประโยชนอะไรหรอก 

ถาหากวาเราไปเห็นชัดแลวมันสละปลอยวางจริงๆ จังๆ สังขาร
รางกายเปนของสาธารณะจริงๆ ไมใชตัวตนจริงๆ  มันเห็นชัดตามความเปน
จริง  จนกระทั่งเห็นความเกิด  แก  เจบ็  ตาย  เปนสภาวธรรม  ไมใชของเรา  
เปนสภาวะอันหนึ่งเทานั้น  นี่จึงวาความสงบทิ้งไมได  ถาไมมีความสงบแลว
ไมไดรับประโยชนคุมคา 

  
น.อ.  วรสนธิ์  กระผมเรียนถามอีกนิดเถอะครับ  ผมไปอานเรื่องสมุทัยของพระอาจารย 

มั่น  เผอิญมีอยูครึ่งเดียวเสียดวย  คือทานบอกวา  ธรรมที่แสดงดวยจิตที่
ไมใชพระอรยิบุคคล  เปนธรรมปฏริูป  เปนธรรมเทยีม  เปนธรรมไมแท  อัน
นี้จะเกี่ยวเนื่องกับความสงบอันนี้หรือเปลาครับ  

  
พระนิโรธรังสีฯ  คือวาพูดกันงาย ๆ อยางนี้ก็แลวกัน  ถาหากวาคนไมถึงธรรม  ปฏิบัติ
ไมถึง 

ธรรม  พูดธรรมแลวไมถงึธรรม  เปนของหยาบไปหมด  พูดของละเอียดก็
เปนของหยาบไปหมด  เราจะพูดของละเอียดลึกซึ้งอยางปรมัตถธรรมละก็
เอาเถอะ  มันกลับมาเปนหยาบไปหมด  ถาหากคนที่เห็นธรรมรูธรรมเขาถึง
ธรรมแลว  พูดอยางหยาบๆ มันกก็ลบักลายเปนของละเอียดไปได  คนเรา
ตองการธรรมที่เปนของละเอียดแตเรายังไมทันถึงธรรม  เลยพดูไปกลายเปน
ของหยาบไปเสีย 

การที่จะใหถึงธรรมมันตองมีหลัก  ถาไมมีสมถะคือความสงบ
เสียกอนแลว  เราจะไปพูดธรรมใหมนัถูกไมไดเด็ดขาด  เปนปริยัติไปหมด  
เพราะธรรมเปนของละเอียด  ถาเปนผูถึงความสงบแลว  จิตเปนอันเดียว  
แลวธรรมนัน้เกิดจากจิตที่เปนอันเดียว  ถาเกิดจากอันเดียวแลวพิจารณาได
ชัดเจนละคราวนี้ 

เชนวา  พูดถงึเรื่องทุกขอยางนี้  เปนตน  เราพากันเห็นทุกข  เรือ่งทํา
มาหากิน  เกิด  แก  เจ็บ  ตาย  แตเวลาจิตมันสงบเขาไปถึงธรรมคือจิตมัน



สงบเปนอันหนึ่งอันเดียวแลว  อยาไปพูดแตเพียงวาการทํามาหากิน  หรอื
ความเกิด  แก  เจ็บ  ตาย  เปนทุกขเลย  แมแตขณะจิตมันแวบออกไปจาก
หนึ่งเทานั้นแลว  มันก็จะเห็นเปนเรื่องสมุทัยแลว  พอแวบออกจากหลักอัน
เดียวเทานั้นแหละ  เหตุมันก็ไปถึง  มันจะตองมุงไปหาจุดใดจุดหนึ่ง  มัน
จะตองไปหาความยึดความถือ  อุปาทานตางๆ  นัน่เปนตัว  สมุทัย  เห็นชดั
มาจากนั้น  จากราก  คือจิตที่มันแวบออกไปจากหนึ่ง  เห็นตนมาจากโนนตัว
ทุกข  ตัวเหตุที่เปนทุกข  ไมใชวาทุกขทํามาหากินเทานั้น  เรื่องหลักมัน
ออกไปจากนั้น 

  
น.อ.  วรสนธิ์  ถาอยางนั้น  เวลาปฏิบัติมันจะเกี่ยวของกันไดอยางไรครับ 
  
พระนิโรธรังสีฯ  นอกจากปฏิบัติแลว  ถึงแมวาเราจะคุยถึงเรื่องธรรม  หรือจะทําอะไร
ทั้ง 

ปวงหมด  ปฏิกิริยาอาการภายนอกเราทําได  ทําไปได  แตวาอันนั้นมันมี
หลักยืนตัวอยู  มันชัดอยูอยางนั้น  ทําอยางไร ๆ มนัก็ยังชัดอยูอยางนั้น 

  
น.อ.  วรสนธิ์  หมายความวายังมีความเขาใจอยูอยางนั้นหรือครับ 
  
พระนิโรธรังสีฯ  ใช  มันชัดเจนอยูในใจของเรา  ตรงนั้นมันไมถอนเลย  มันซาบซึ่งถึง
จิต 

อยูเสมอ  อยางคุณไปชอบอากาศแหงใดแหงหนึ่ง  มันไดกินอากาศสบาย  
คุณสบายแลว  คุณไปที่อ่ืนมันจะถูกอากาศอยางไรก็ตามเถอะ  มันกส็ู
สถานที่นั้นไมได  อันเรือ่งที่คุณซาบซึ้งในเรื่องอะไรตางๆ ที่สบายๆ  ที่มนั
ถูกอารมณของคุณแลว  คุณจะไมลืม  เพราะฉะนั้น  อาตมาจึงอธิบายใหฟง
อยูเสมอวา  จิตถาไมสงบแลวเราจะไปพิจารณาอะไรมันก็ไมชัด   

จิตอุปมาเหมือนน้ํากระเพื่อม  มันไมมีปรากฏเงาขึ้นมา  ถาหากมัน
คอยนิ่งลงไปเงาก็คอยปรากฏนิดๆ หนอยๆ น้ําใสจริงๆ นะ  แตมันไมนิ่ง  
พอมันนิ่งลงไปเงียบเต็มที่แลวมันนิ่งใสแจว  จะมองเห็นชัดเลย  เหมือนกัน
กับความสงบอยางนี้แหละ  อุปมาอุปมัย 



  
น.อ.  วรสนธิ์  ทีนี้กระผมใครจะเรียนถามถึงเรื่อง  “หลักของความสงบ”  ถาหากวาเรา 

ยังมีลักษณะมีวิตก  วิจาร  ปติ  สุข  เอกัคคตารมณนั้น 
  
พระนิโรธรังสีฯ  อันนี้แหละเปนเรื่องของ  ฌาน  หรือความสงบทานบอกวา  องคของ
ฌาน   

ตองมี  วิตก  คือเรากําหนดวาจะพิจารณากายอยางนี้เรียกวาวิตก  แลวก็  
วิจาร  คือเพงพิจารณาสิ่งของในกาย  คนควาในกาย  เชน  ความเกิด  แก  
เจ็บ  ตาย  หรือพิจารณาอสุภปฏิกูล  ดังที่อธิบายมาแลว  อันนี้เรียกวาวิจาร  
พอจิตมันสงบแลวจึงจะคอยเห็นชัด  เห็นชัดแลวกเ็กิด ปติ  ปลื้มปติ  ถาไม
ชัดแลวไมมปีติ  ปติเปนเครื่องวัดอันหนึ่งเหมือนกัน  เปนเพียงเครื่องวัดแหง
ความสงบ  ถามันชัดขึ้นมา  ขนาดวับเดียวเทานั้น  ปติเกิดขึ้นทันที  พอปติ
เกิด  มันก็เกดิสุข  พรอมกันมา  เอกัคคตาจิต  อยูในอารมณเดียว 

อันนี้พูดลําบาก  แตความจริงแลวนั้นมันอยูในที่เดียว  พอมันวิตกปุบ
เดียวเทานั้นแหละวิจารมันพรอมในนั้นเลย  เพราะจิตมันเร็ว  ขณะจิตมันเร็ว
ที่สุด  พอยกกายขึ้นมาพิจารณากายเทานั้น  พอวาจะยกพิจารณากาย  พอ
สงบปบลงไป  จิตมันไมทันคิดอะไรมากมายกวางขวาง  ผูที่เปนเร็วอาจจะ
ไมทันสังเกตก็ไดมันปลอยวางปุบลงไป  เกิดปตขิึ้นมาพรอมๆ กันในขณะ
เดียว  นี่เรียกวาเร็ว 

ผูที่ไมเร็วก็ตองหัดเบื้องตนอยางที่วานี่แหละพิจารณากันไป ๆ มา ๆ 
กอนที่จะชัดเจน  แลวจึงเกิดปติ  แลวจึงเกิดสุข  ปติจะเกิดก็เกิดเพราะ
เอกัคคตา  คือความสบงลงเปนหนึ่ง  แตมันขณะเดียว  วูบขณะเดียวเทานั้น  
ขณะของจิตมันรวดเร็ว  เร็วแสนเร็วที่สุด 

เรื่องของจิตไมเหมือนกับของภายนอกไมเหมือนกับเรื่องของกาย  
ของวาจา  เรื่องของกายของวาจามันตองมีการปรารภ  มันตองมีเรื่องมีราว  
แตเรื่องของจิตไมมี  ปุบเดียวเทานั้น  อยางเรานอนฝน  เรางีบลงไปพักเดียว
สักวินาทีหรือสองวินาทีก็ตาม  ความฝนปรากฏเรื่องยืดยาว  เวลาเราเอามา
พูดเปนเรื่องยืดยาว  เรื่องของจิตมันเปนอยางนี้ 

  



น.อ.  วรสนธิ์  ความจริงก็เปนชั่วขณะเดียว  ใชไหมครับ 
  
พระนิโรธรังสีฯ  ใช  ชั่วขณะนิดเดียวเทานั้น  ที่ทานวา  เอกาภิสมัย  ที่พระพุทธองค
ทรง 

เทศนาพระสาวกไดตรัสรูปฏิสัมภิทานั้น  ลวนแตกฉานทั้งนั้นเรียกวาเอกะ
ทั้งนั้น  คือ  ขณะเดียวเทานั้นแหละแตกฉานหมดเลย  อยางที่วาพอ ๆ กับฝน
นั่นแหละ  งีบเดียวเทานั้น  แหม  มันกวางขวาง  อันนี้อุปมาเปรียบเฉยๆ  

นอกจากนั้นอีก  ทานยังบอกวา  มฺคคสมงฺคี  คือมรรครวมกนัเปนอัน
เดียว  มรรคทั้งแปดเปนอันเดียว  ปฏิบัติไปเถอะ  ปฏิบัตไิปมากมายแลว  
เวลามันจะลงจริงๆ มันลงสูอันเดียวแลวจึงจะเกิด  เอกาภิสมัย  คือรูจริงสิ่ง
นั้นดวยทีเดียว  เรื่องบัญญัติมันไปอยางนั้น  ทีนี้ผูไมไดปฏิบัติและผูที่ไม
ชัดเจนนั้นกเ็ลยอธิบายตามตําราไมชัด  เลยเปนเรื่องยืดยาว 

  
น.อ.  วรสนธิ์  กระผมสนใจตรงที่มันปลอยวาง  คือวาจิตจะบริสุทธิ์ใชไหมครับ  อันนี้ก ็

เนื่องมาจากความสงบเหมือนกันใชไหมครับ  แลวก็เนื่องมาจากการพิจารณา
ของเรา 

  
พระนิโรธรังสีฯ  มีสองอยาง  คือ  อยางหนึ่งเมื่อเราพิจารณากายนี้แหละ  เอาสติปฏ
ฐานเปน 

หลักนะ  อยาลืมวาตอง  เอาสิตปฏฐานเปนหลัก  เราพิจารณากายถึงเรื่องเกิด  
แก  เจ็บ  ตาย  ของปฏิกูลโสโครกของสังขารรางกาย  พอมันชัดเขาแลว  คํา
วา  “ชัด”  ในที่นี้พรอมกับจิตลงจึงเรียกวาชัด  จิตมันรวม  พอจิตรวมมันก็
เห็นชัด  ถาจิตไมรวมเห็นไมชัด  มนัชัดลงมาอยางนั้น  พอชัดจิตรวมลงไป  
ก็หมายความวาจิตมันสะอาด  มันผองมันเห็นเงา  ดังอธิบายใหฟงมาแลววา
น้ํามันใสและมันนิ่ง  เห็นเงา 

ถาหากวามันไมชัด  ก็หมายความวายังไมทันเห็นเงา  มันยังไมทันนิ่ง
เต็มที่  อันนี้มันเนื่องมาจากความสงบเหมือนกัน  เราจะพิจารณาตาม
ตํารับตําราไปวิจารณคนควาอยางนั้นอยางนี้อะไรตางๆ โดยอัตโนมัติก็ตาม
เถอะ  ตามแบบตามตําราหรือจะทําอยางไรก็ตามเถอะ  คนควาพิจารณาไป



ชัดแตหากไมหายสงสัย  ไมเหมือนกับชัดอยางนี้  มันชัดก็ยังไมหายสงสัย
เรียกวาสงนอก  คือตามตํารานั้นเอง  เพราะจิตมันไมถึงเอกัคคตา  จิตมันไม
สงบ 

ในขณะที่เราพิจารณาอีกเหมือนกัน  พอพิจารณาไป ๆ พอชดัแลว
หยุด  แลวคราวนี้เรื่องที่พิจารณานั้นหยุดเลย  มันชัดอยูตรงแหงเดียวคนเดียว  
แตคําวา  “แหงเดียว”  หรือ  “คนเดียว”  นั้นไมใชของแคบๆ นะ  คือวาไมใช
ของงาย  ฟงยากหนอย 

  
น.อ.  วรสนธิ์  ผมยังไมเขาใจครับ 
  
พระนิโรธรังสีฯ  คือมันชัดดวยตนเอง  เราพิจารณาไปคนควาไปถึงเรื่อง  ขนัธหา  
อยางนี้ 

เปนตน  ขันธหา  คือ  รปู  เวทนา  สญัญา  สังขาร  วิญญาณ  อะไรอยางนั้น  
เราไดเคยดูตํารับตํารามา  เราพิจารณาคนควาไป  พอเขาใจชัดแลวมันก็ยังไม
หายสงสัย  หมายความวามันไมพอ  หมายความวามันไมเปนเอกัคคตา  มัน
เปนอุปาทาน  คราวนี้พอดีมันชัดลงไป  พอมันเห็นชัดแลวมันวางปุบเลย  
รูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ  ที่เราพิจารณาอยูนั้น  วางปุบลงไปมัน
ก็อยูคนเดียว  คราวนี้  ขนัธหา  ที่เราพิจารณาไมชัดแตกอนนั้น  มาคราวนี้ชัด
ไปหมดทุกสิ่งทุกชิ้นทุกตอนชัดขึ้นมา  ที่อยูคนเดียวมันลงแลวละ  มันวาง
แลว  มันวางไวกอนแลว  มันชัดเขาไปอีก  ทนีี้มันไมใชเอาของเกาที่เรา
พิจารณานั้นมาชัด  ภาษานักปฏิบัติทั้งหลาย  เรียกวา  จิตมันกลับ  หรือ  จิต
พลิก 

  
น.อ.  วรสนธิ์  เปนสองครั้งหรือครับ 
  
พระนิโรธรังสีฯ  มันพลิก  มนัพลิกไปอีกรูปหนึ่ง  เพราะฉะนั้นนักปฏิบัติทั้งหลายจึง
มาพูด 

กันถึงวา  จติพลิก  พลกิเขาไปหาที่เดิมของมัน  คือความสงบไดแก  ภวังค
นั่นเอง  แลวเมื่อออกจากภวังคจึงพิจารณา  เห็นชัดเจนได 



  
น.อ.  วรสนธิ์  กระผมขอกราบเรียนถามเรื่องขางหนา  คือ  มัคคสมังคี  นะครับวาจะ 

ปรากฏเปนอยางไร 
  
พระนิโรธรังสีฯ  คือ  มัคคสมังคี  นี้วาเรื่องมรรค  กม็ีองคแปด  มีสัมมาทิฏฐิเปนตน  
ถา 

หากวาเราปฏิบัติเราไมตองไปปฏิบัติตามมรรค  เราไมตองไปคํานึงถึงวา  
สัมมาทิฏฐิเปนอยางนั้น  สัมมสังกปัโปสัมมาวาจาเปนอยางนั้น  เราไมตอง
ไปทําอยางนั้น  เราปฏิบัติอยางนี้แหละ  เรามาเห็นชัดในตัวของเรานี่  เชน  
เห็นทุกขในสังขารรางกายของเรา  เกิดขึ้นมามันทุกข  ชัดขึ้นมาในใจของตน  
ตั้งแตปฏิสนธิ  ตัวของตัวนี้เปนกอนทุกขแทๆ อันทุกขมันก็อยูในปฏิสนธิ
จนกระทั่งคลอดออกมาตลอดเวลา  ความเห็นชัดในใจอยางนี้แหละ  มันเปน  
สัมมาทิฏฐ ิ  แลวเราไมตองไปพูดหรอกสัมมาทิฏฐิ  แตมันถูก เราไมตองไป
เอาตําราที่ดวยสัมมาทิฏฐิมาคิด 

เมื่อเราเห็นของจริงดวยตนเองเสียกอนแลว   คําวา  สัมมาทิฏฐิ  คือ
เห็นชอบนะ  มันชอบแลวคราวนี้  อยางอธิบายใหฟงวา  ถาไมเห็นชอบก็ยัง
ทําไมถูก  มนัไมสละ  มนัไมปลอยวางถาไมเห็นชอบ  ถาเห็นชอบแลวปลอย
วางปุบ  มันเหลืออยูในที่เดียว  อันนีอุ้ปมาเปรียบเทียบวาเอกสมังคี  แตตัว
มรรคจริงๆ ยังอีกยืดยาว  อันนี้อุปมาเปรียบเสียกอนเรื่อง  มคัคสมังคี  มัน
รวมอยูแหงเดียวเลย  มาชัดอยูในที่เดียว 

คราวนี้อันความชัดนี้เรียกวา  สัมมาทิฏฐิ  เกิดขึ้นมา  สัมมาสังกัปปะ  
ดําริคิดจะหนีจากความชั่ว  คิดจะละความชั่วไมตองพูดมันหมดแลว  มนั
หมดภาระมันหมดหนาที่ของมันแลวมันวางแลว  ไมตองพูดวาเราดําริคิดจะ
หนีจากกาม  จะหนีจากความชั่วหรือจะหนีจากอุปสรรคตางๆ หรือหนีจาก
อารมณตางๆ ไมตองพูดกัน  มันมารวมแลว  มันชดัแลว  มันวางอยูแลว  มัน
หมดหนาที่แลว 

หนาที่ของสัมมาวาจา  สัมมากัมมันโต  สัมมาวายาโม  สัมมาอาชีโว  
ก็ไมตองพูดหมดเทานี้   



สัมมาวาจา  นี้ไมใชวาจาอยางที่เราพูดนี้นะ  ทานวาถึงเรื่องของมรรค
แลว  คือความวิตกไมมีวาจาในที่นั้นนะ  นั่งหลบัตาแลว  ระงับปากแลวไม
พูดหรอก  ไมใชวาจาอยางที่เราพูดกันหรอก  คือไมมีวิตกวิจาร  มันหมดแลว
มันไมมีวิตกวิจารแลว  มันรวมแลวมันไมวิตกหรอก  มันหมดแลว
สัมมาวาจา 

สัมมากัมมันโต  การงานชอบ  มันชอบแลว  มนัถูกตองแลว  มัน
หมดภาระแลว 

สัมมาวายาโม  ไมตองพยายามอะไรอีก  เพราะมันรวมอยูที่เดียวแลว 
สัมมาอาชีโว  เลี้ยงชีวิตชอบ  ก็เรานั่งภาวนาทําความเพียร  มันสงบ

ถูกตองตามความตองการของเรา  ที่เราปรารถนาแลว  ตรงนั้นนะมันไมมี
สัมมาอาชีโว  มันหมดภาระแลว 

สัมมาสติ  สัมมาสมาธิ  มันก็รวมอยูในที่เดียวหมด  มันอยูในจิตที่
เปนเอกัคคตารมณ  เอกัคคตาจิต  มันปลอยวางลงทุกสิ่งทุกอยางมีแตสติ
ควบคุมจิตใหอยูนิ่งๆ  อยูในเอกัคคตาจิต  เอกัคคตารมณ  มีสติควบคุมอยู  
ทําความรูเทาตามสภาวะความเปนจริง  มันหมดแลว 

  
น.อ.  วรสนธิ์  สภาวะ  ที่ทานอาจารยวานี่มันจะเกิดหลายๆ ครั้งไหมครับ  หรือวาเกิดขึ้น 

ครั้งเดียว 
  
พระนิโรธรังสีฯ  มันเกิดอยูบอยๆ คือวา  ถาหากวาตามหลักของคําที่ทานพูดนี่  มัน
แยกแลว 

นี่  มรรคแตละมรรค ๆ นี้  จะตองมีมัคคสมังคีตั้งอยูแลว  ไมกลับเปนอื่น  
ทานวาอยางนี้ 

แตวาถึงเรื่องนักปฏิบัติ  ผูปฏิบัติทั้งหลายนั้น  ถาหากเขาไปถึงสมังคี
ตรงนั้นแลว  บางทีมันอาจจะกลายไปเปนฌานไปก็ได  ไมใชมรรคอันนี้  อัน
นี้ก็พูดเผื่อไว  จิตเปนเอกัคคตารมณ  คือ  เขาภวังค  เลยเขาใจเปนมรรคไปก็
มี  อยางนี้แหละ  คนเราที่ปฏิบัติเดี๋ยวนี้มันเปนอยางนี้โดยสวนมาก  คือ  จิต
เขาถึงภวังควูบเขาไปเงียบฉี่เลย  เขาใจวาเปนมัคคสมังคีแลวอยางนี้ก็มาก  
แทที่จริงไมใชมัคคสมังคี  อันนั้นเปนฌาน  ถาหากตามแนวที่อาตมาวานี้จึง



จะเปนมัคคสมังคี  พอเขาไปถึงตรงนั้นแลว  สติควบคุมจิต  มสีติรักษาหยัง่รู
จิตอยูตลอดเวลาใหแนวอยูในที่เดียว  ใสแจว  และเกิดความรูความสวางอยู
โดยเฉพาะมันเอง  อันนี้เปนพวก  มรรค  ลักษณะที่เปนอยางนี้นะ  ทานบอก
วาไมเปนอีก  ก็เปนจริงอยางทานวา  เปนครั้งเดียวเทานั้น  แลวก็ไมเปนอีก 

หากเราจะมีปญหาถามวา  ถาอยางนั้นเสื่อมไหม  ไมเสื่อม  รสชาติ
อันนั้นมันติดอยูแลว  มนัรูหมด  แลวกิริยาอาการรสชาติที่มนัเปนมัคคสมังคี
รูหมด  เขาใจหมดทุกสิ่งทุกอยางไมมีเปลี่ยน  อยางที่อาตมาเคยอุปมาเปรียบ
วา  สถานที่รมรื่นและมีนาํใสสะอาดเราเดินทางอันกันดารแสนทุรกันดารไป  
พอไปถึงที่นั้นไดอาบน้ํา  ดื่มน้ํา  ไดพักผอนนอน  สบาย  เย็น  หากเราจาก
ที่นี้ไปที่อ่ืน  เราจะไมลืมที่นั้นเลย  ภาพนั้นและความรูสึกอันนั้นจะติด
ประทับอยูกับจิตของเราตลอดเวลา  ถึงแมเราจะไมกลับไปที่นัน่อีก  ก็ยังติด
อยูตลอดเวลา  หากวาเราจะกลับไปที่นั่นอีกรสชาติจะไมผิดแปลกไป
กวาเดิม  มคัคสมังคีก็เปนอันนี้เหมือนกัน  ถาหากไปถึงตรงนั้นแลวไดรับ
รสชาตินั้นทุกสิ่งทุกประการ  ไดรับรูรสชาติดิบดีแลว  คราวหลังมันไมเปน
อยางอื่น 
  

น.อ.  วรสนธิ์  กระผมก็คุยเพลิน  คราวนี้กระผมขอกราบเรียนถามอีกอันหนึ่งครับ  คือ 
ตรงมัคคสมังคีนี้เกี่ยวพันกับ  อริยสัจสี่  อยางไรครับ 

  
พระนิโรธรังสีฯ  มัคคสมังคี  ก็คือพิจารณา  อริยสัจสี่  ชัดนั่นเอง  ถึงจะเปนมัคคสมังคี  
ถา 

ไดอริยสัจสี่ไมชัดละไมลงหรอกมัคคสมังคี   คือเห็น  ทุกข  เห็นเหตุทําให
เกิดทุกข  เกิดสมุทัย  ละสมุทัย  เราพูดกันอยางงายๆ นี่แหละคือเกิด  สมทุัย  
คือความวุนของจิตที่สงสายไมสงบ  เราไปยึดอยู  พอมันนิ่งอยูอันเดียว  คือ  
มันวางความยุงเหยิงตางๆ   วางความยึดโนนยึดนีต่างๆ เรียกวาเราละสมุทัย  
พอละแลว  นิโรธ  ก็เกิดเพราะเห็นชัดตามเปนจริงแลวตรง  มรรค  นั้นแหละ 

  
น.อ.  วรสนธิ์  พอวางแลวนิโรธก็เกิดหรอืครับ 
  



พระนิโรธรังสีฯ  ตรงนั้น  ตรงที่เดียวนั้นเอง  มันพบเขาแลวมัคคสมังคี  พูดกันคนละ
แง   

พูดกันคนละเหลี่ยม  มันมีสี่เหลี่ยม  เราพลิกอันนี้มาพูดบาง  พลิกทางนั้นพูด
บาง  มันก็พูดถึงมรรคตัวเดียวกันนี่แหละ 

  
น.อ.  วรสนธิ์  คราวนี้กระผมกราบเรียนถามปญหาของผมเองครับ  คือ  ปฏิบตัิ ๆ มานี่   

มันมีอยูคราวหนึ่ง  จิตมันตื้อเฉย  ตึงมึน  มันเปนเพราะอะไร  จะแกไข
อยางไรครับ 

  
พระนิโรธรังสีฯ  โดยมากเมื่อจิตเขาไปถึงความสงบแลว  มันอยากจะตื้อเฉยอยู  อันนี้
สวน 

มากคือจิตมันสงบวางปลอยจากอารมณทั้งปวงหมด  แลวมันเขาไปอยูคน
เดียว  ถาหากจะพูดตามภาษาหรือตามศัพทก็เรียกวา  จิตเปนโมหะ  สมาธไิม
เกิดปญญา 

  
น.อ.  วรสนธิ์  แลวจะแกไขอยางไรครับ 
  
พระนิโรธรังสีฯ  วิธีแกนั้น  อยาใหมันเขาไปถึงตรงนั้น  อยาใหมนัเขาไปอยางนั้น  จิต
เวลา 

เราฝกหัดอบรมมา เมื่อมันจะเขาไปถึงตรงนั้นไปสงบแลวก็ไปตื้ออยูนั้นนะ  
ทีหลังเราตั้งสติสังเกตวาจิตเมื่อมันจะเขาไปถึงตรงนั้นมันมีลักษณะอาการ
อยางไร  คือเราจะรูไดในขณะที่จิตมันเขาไปหาที่สงบ  คือมันชอบพึงพอใจ
ในความสุขสงบ  แลวคราวนี้จิตมันก็คอยวาง  ถาจะเปรียบกันก็เหมือนอยาง
คลายๆ คนจะนอนหลับ  เหนื่อยเพลีย  ความคิดความอานคอยๆ ชาลง  
หนักๆ เขาก็เลยเงียบเฉยไป  คลายๆ กนัอยางนั้น  จิตมันเขาไปอยูตรงนั้น  

คราวนี้เมื่อเราจะแกนั้น  เราจะไมใหเปนอยางนั้น  เวลามันเหนื่อยเรา
ก็รูจักวา  ออ  !  อันนี้เขาไปหาความสงบ  เวลาเหนื่อยเพลีย  ตอนนั้น
ความคิดความอานมันคอย ๆ ชาลง  ตอไปเราคอยระวังอยาใหมันเปนอยาง
นั้น  เรายอนจิตกลับคืน  หัดคิดหัดคนทําจิตใหกลาพูดงายๆ เรียกวา  จิตตรง



นั้นออนเพลียไมมีกําลังสตินอย  ขอใหญใจความก็คือสติมันนอยนั่นเอง  วา
กันงายๆ ก็คือวา   มันขี้เกียจไมเอาเรื่องเอาราว 

เรื่องนี้อาตมาไดอุบายจากอาจารยของอาตมา  คือพระอาจารยมั่น  
ทานบอกวาอยาใหมันสงบทางนั้น  คือเราตองการความสงบอันนี้แหละ  แต
ทานบอกวาอยาใหสงบ  เอาไมสงบก็ไมสงบกันละ  ไมใหจิตสงบไดเลย  
จะตองคิดอยูในนี้  ไมใหออกจากนี้  แลวจะตองควบคุมจิตไมใหออกจาก
กาย  ใหพิจารณาอยูในนี้แหละ  ใหดนูั่นดูนี่  ดูผม  ดูขน  เลบ็  ฟน  หนงั  
เนื้อ  เอ็น  กระดูก  พิจารณาใหเห็นอยูในสภาพปฏิกูล  เห็นธาตุสี่  เห็นความ
เกิด  แก  เจ็บ  ตาย  เหน็เปนขันธหา  คนควาอยูในนี้พิจารณาอยูในนี้  แหม  
สนุกดีเหมือนกัน  เวลาเราชํานาญแลวคราวนี้ดีกวานั้นละ  มันปลอดโปรง 

มีโยมคนหนึ่งเปนอยางนี้  แกฝกหัดปฏิบัติมาตั้งสามสิบ  สีส่ิบ  หา
สิบป  มีแตทื่อ  เขาไปถึงงงหมดแลวก็งวง  ออกจากนั้นแลวไมรูเรื่องรูราว
อะไรหรอก  แหม  !  แกออนใจก็เลยอยากเลิก  ไมอยากภาวนาตอไปแลว  
มันไมไดเรื่องไดราวอะไร  มาทหีลังมาคิดวาเทานี้ก็ยังดีกวาไมไดปฏิบัติ  
ขนาดนี้ก็เอาละ   แตพยายามทําไป   แลวมาหาอาตมา  อาตมาก็ใหพิจารณา
ขันธหา  อยาใหมันอยูที่เดียว  แลวมันก็เขาไปซึมตรงนั้นไมดีหรอก  คน
นอนหลับกับคนตื่นใครจะมีประโยชนกวากัน  นอนหลับสนุกเหมือนกันนะ  
แตมันไมไดประโยชนทางจิต  แลวแกมาตั้งใจปฏิบัติอยางอาตมาวา  พอมัน
ชัดขึ้นมาสวางแลว  โอย  !  หายหมด  งวงซึม  หายหมดเลย  โอย ! จิตแกเบิก
บาน  คราวนี้แหม  กลาหาญ  พูดอะไรเด็ดเดี่ยวทุกสิ่งทุกอยาง  แกเลยชอบ
อกชอบใจ  แตไมใชฟุงนะ  คืออยาใหมันฟุงออกไป  ใหมันอยูในนี้  พิจารณา
อยูในตัวของเราใหมันมีขอบเขต 

คราวนี้หากมันเพลินไปอันนี้ก็มีเหตุเหมือนกันแหละ  มีพระองค
หนึ่ง  เดี๋ยวนี้ก็ยังมีชีวิตอยู  เคยเปนนายอําเภอเกา  แกบอกวา  ผมนะ  ถาหาก
วาอยูเฉย ๆ แลวทําไมมันไมมีปญญาจิตมันยังไมทันอยู  เรื่องที่แกวาอยู  มัน
ไมใชอยูในการนิ่ง  แกออกไปเที่ยวรอบโลก  อาตมาบอกวา  แบบนั้นไม
ตองพิจารณาก็ได  ปญญาแบบนี้ไมตองภาวนาก็ได  เพราะมันไมไดทิ้งมัน
ไมไดละเสียกอน 

  



น.อ.  วรสนธิ์  อีกอันหนึ่งครับ  พอเวลามันสงบแลวมันคลายๆ แกวงนิดๆ อันนี้เปน 
เพราะอะไรไมทราบครับ  คลายกับวาเปนเพราะอํานาจยาหรืออยางยาระงับ
ประสาท  นี่ผมไมทราบนะครับ  คือมันไมนิ่งคลายๆ กับวาสงบแหละแต
รูสึกนิดๆ  

  
พระนิโรธรังสีฯ  ออ  !  ถูกแลว  แสดงอาการของจิต  จิตยังไมทันนิ่งเต็มที่  จวนจะนิ่ง
แลว 

นะ  เปรียบเหมือนกับลูกตุม  พอไปถกูเขามันก็แกวง  คราวนี้พอมันจวนจะ
นิ่งมันก็คอยๆ    แกวงชาลงๆ มันจวนจะนิ่งแลวนะ  ถาหากวาเรามีอุบาย  ออ 
!  จิตอยูตรงนี้แลว  อันนี้เปนเรื่องการแสดงอาการของจิตนี่  มันจวนจะนิ่ง  
เราไมคํานึงถึงเรื่องนั้น  เราไมตองเอาใจจดจอเรื่องนั้น  เรายอนกลับขึ้นมา
หาผูที่ไปดูมัน  ผูที่ไปเห็นนั่นแหละ  ยอนใหมันวางเสีย  มันลงปุบทีเดียว   

แสดงวาจิตนั้นแสดงอาการใหปรากฏเหมือนกันนะ  ไมมีตัวหรอก  
แตแสดงอาการอยางนี้มันแสดงวามันจวนจะสงบ  แตทีนี้เราไปสงสัยไม
ทราบวาจะทําวิธีใดตอไป  เลยไปมองวาอะไรนอ  อะไรนอ  เพียงแคนั้น  ไม
คอยไดเรื่องไดราวอะไร  ถาหากเรายอนมาหาตัวของเราแลว  ใหเปนคนไป
ดู  มันมีอีกคนหนึ่งไปดู  อันนั้นจึงจะเห็น  เราวางอันนั้นเสียยอนมาหาตัวผูที่
ไปดู  พอวางปุบละลงเลย 

  
น.อ.  วรสนธิ์  เพงลงไปอีกใชไหมครับ 
  
พระนิโรธรังสีฯ  ไมตองเพง  อยางนี้ก็แลวกัน  อยางวาเรามองเห็นรูปตางๆ เราไปดูรูป
นั้น   

ทีแรกก็วา  เอ !  รูปนั้นเปนอยางไร ?  เรามีการสงสัย  อันนี้ก็เปนอาการ
แสดงของจิตเหมือนกัน  มันใกลจะรวม  มันจวนจะรวมแลว  แตมันไมรวม
ทันทีเพราะเรายังไปถือ  เราไปดูรูปนั้นอยู   มันจึงไมรวมสนิท  ฉะนั้น  เราก็
ปลอยวางเสีย  หันมาดูตัวของเรานี่  เรานี่ตางหากไปดู  ตานี้เปนคนดูนะ  ที่
ไปดูนั้นตาของเราไปดู  เรายอนเขามาหาตัวคนไปดู  มันมีอีกคนหนึ่งหรอก
เรามีนโยบายพิจารณาใหเห็นวา  อีกผูหนึ่งที่ไปดูนั่น  ยอนเขามาหาผูนั้น



แหละ  ใครเปนคนดู  มันยอนเขามา  พอจับตัวนี้ไดละงายนิดเดียว  อันนี้
เรียกวาแยบคายของแตละคนๆ  

  
น.อ.  วรสนธิ์  เรื่องที่ผมจะเรียนถามนี่  มันจะออกเปนเรื่องทางตําราไปสักหนอย  คือ   

เมื่อมันนิพพานนั้นนะ  อะไรมันถึงพระนิพพาน  ถาจะวาถึงจิต  จิตมันก็ไมมี
ตัวตนอะไรแลวนี่ครับ 

  
พระนิโรธรังสีฯ  ก็จิตละซีมันถึง  จิตไมมีตนมีตัว  กิเลสก็ไมมีตนมีตัวเหมือนกัน  แต
จิตซึ่ง 

ประกอบดวยปญญา  มันรูสิ่งตางๆ มันจึงสามารถ  สละ  ละ  วาง  สิ่งที่ไมมี
ตัวตนไมอาจเห็นดวยตาได  มนัเปนสภาพของจิตที่ปลอยวางสิ่งตางๆ 
ทั้งหมด  มีคนสงสัยกันนักหนาวา  อะไรๆ ก็ทิ้งหมด  ปลอยวางหมด  แลว
จะไปเอาอะไร  พระนิพพานไมมีอะไรแลวจะไปมีความสุขความสบายอะไร 

ทานวาพระนิพพานไมมีในโลกนี้และโลกอื่น  ในโลกใดๆ ทัง้หมดก็
ไมมีพระนิพพานแตพระนิพพานนั้นมีอยู  พระอริยเจาทานรูและเห็นชัดดวย
ตนเอง 

ขอใหคุณคิดดูวา ผูปลอยวางสิ่งที่เปนกิเลสมีอยู  และกิเลสก็มอียูจึง
ไดมีผูปลอยวาง  เมื่อปลอยวางแลว  ผูปลอยวางจึงหมดจดจากกิเลสนี่แหละ
คําวา  “นิพพาน”  ไมมอีะไร  แททีจ่ริงผูปลอยวางมีอยู  เมื่อปลอยวางแลว
มันก็สะอาดหมดจด  สวนพระนิพพานจะมีหรือไมมีก็เอาเถอะ  เอาแคนี้ก็
พอแลว 

  
น.อ.  วรสนธิ์  ในเวลาที่เราปฏิบัตินั้น  ถาหากวามันเกิดอุปสรรค  เชนอยางผูหัดใหมๆ  

จิตมันไมยอมรวม  หรือวาไมยอมเปนอันหนึ่งอันเดียวนี่  สวนมากปญหามัน
ก็เปนนิวรณ  การแกไขเรื่องนิวรณนี้นั้น  กระผมอยากใหทานอาจารย
แนะนําให 

  
พระนิโรธรังสีฯ  วากันงาย ๆ อยางนี้ก็แลวกัน  ทําไมจิตถึงจะเปนหนึ่ง  ทําไมจิตถึงจะ
รวม   



เอาอยางนี้ก็แลวกัน  ดังไดอธิบายมาแตเบื้องตนวา  จิตเปนของไมมี  ตัวเรา
จึงจะตองยึดอันใดอันหนึ่ง  เชน  เราพิจารณากายอยางนี้  เปนตน  คราวนี้คํา
วายึดอันเดียวนั้น  พิจารณากายเปนตนนั้น  มันจะตองเปนอันเดียวจริงๆ 
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