


 
 

 
ไฟล์น้ีจัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ 

เพ่ืออนุรักษ์และเผยแผ่ธรรมะของพ่อแม่ครูอาจารย์ 
 

สามารถน าไปพิมพ์แจกได้ตามความประสงค์ 
 

 

 

 

 

 

 





๑ 

 

กุญแจภาวนา 
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  ณ วัดหนองปุาพง 
 
 

       การศึกษาธรรมะในทางพระพุทธศาสนาน้ัน เราศึกษาไปเพื่อ
หาทางพ้นทุกข์ เพื่อความสงบสุขเป็นจุดสําคัญ จะศึกษาเร่ืองรูป 
เร่ืองนาม เร่ืองจิต เร่ืองเจตสิกก็ตาม ก็เพื่อความหลุดพ้นจากทุกข์
เท่าน้ันจึงจะถูกทาง มิใช่เพื่ออย่างอ่ืน เพราะทุกข์มันมีเหตุเกิดและมี
ที่ของมันอยู่แล้ว ฉะน้ันสิ่งเหล่าน้ี ถ้าเราเข้าใจเสียว่า มันจะเป็นจิตก็
ช่างมันเถอะ เม่ือมันน่ิงอยู่อย่างน้ีก็คือปกติของมัน ถ้าว่ามันเคลื่อน
ปฺุบก็เป็นสังขารแล้ว มันจะเกิดยินดีก็เป็นสังขาร มันจะเกิดยินร้ายก็
เป็นสังขาร มันอยากจะไปโน่นไปน่ีก็เป็นสังขาร ถ้าไม่รู้เท่าสังขารก็
วิ่งตามมันไปเป็นไปตามมัน เม่ือจิตเคลื่อนเม่ือใดก็เป็นสมมติสังขาร 
เม่ือน้ันท่านจึงให้พิจารณาสังขารคือ จิตมันเคลื่อนไหวน่ันเอง 
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เม่ือมันเคลื่อนออกไปก็เป็น  อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ท่านให้พิจารณา
อันน้ี  ท่านจึงให้รับทราบสิ่งเหล่าน้ีไว้ ให้พิจารณาสังขารเหล่าน้ี 
ปฏิจจสมุปบาทธรรมก็เหมือนกัน อวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขาร 
สังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณ  วิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนาม   
รูป ฯลฯ เราเคยเล่าเรียนมาศึกษามาก็เป็นจริง คือท่านแยกเป็น
ส่วนๆ ไป เพื่อให้นักศึกษารู้ แต่เม่ือมันเกิดมาจริงๆ แล้ว ท่านมหา
นับไม่ทันหรอก 

รู้จากปริยัติ ต่างกับรู้จากปฏิบตัิ 
      อุปมาเหมือนเราตกจากยอดไม้  ก็ตุ๊บถึงดินโน่น ไม่รู้ว่ามันผ่าน
ก่ิงไหนบ้าง  จิตเม่ือถูกอารมณ์ปฺุบขึ้นมา ถ้าชอบใจก็ถึงดีโน่น อันที่
ติดต่อกันเราไม่รู้มัน ไปตามที่ปริยัติรู้น่ันเอง แต่มันก็ไปนอกปริยัติ
ด้วย มันไม่บอกว่าตรงน้ีเป็นอวิชชา ตรงน้ีเป็นสังขาร ตรงน้ีเป็น
วิญญาณ  ตรงน้ีเป็นนามรูป มันไม่ได้ให้ท่านมหาอ่านอย่างน้ันหรอก 
เหมือนกับการตกจากต้นไม้  ท่านพูดถึงขณะจิตอย่างเต็มที่ของมัน
จริงๆ อาตมาจึงมีหลักเทียบว่า เหมือนกับการตกจากต้นไม้  เม่ือมัน
พลาดจากต้นไม้ไปปฺุบ  มิได้คณนาว่ามันก่ีน้ิวก่ีฟุต เห็นแต่มันตูมถึง
ดินเจ็บแล้ว  ทางน้ีก็เหมือนกัน  เม่ือมันเป็นขึ้นมาเห็นแต่ทุกข์โสกะ
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ปริเทวะทุกข์โน่นเลย มันเกิดมาจากไหนมันไม่ได้อ่านหรอก มันไม่มี
ปริยัติที่ท่านเอาสิ่งละเอียดน่ีขึ้นมาพูด แต่ก็ผ่านไปทางเส้นเดียวกัน 
แต่นักปริยัติเอาไม่ทัน  ฉะน้ัน ท่านจึงให้ยืนตัวว่าอะไรที่เกิดขึ้นมา
จากผู้รู้อันน้ี  เม่ือผู้รู้รู้ตามความเป็นจริงของจิต หรือเจตสิกเหล่าน้ี 
จิตก็ไม่ใช่เรา  สิ่งเหล่าน้ีมีแต่ของทิ้งทั้งหมด ไม่ควรเข้าไปยึดไป
หมายม่ันทั้งน้ัน 

เรียนรู้เรือ่งจิต เพื่อปล่อยวาง 
      สิ่งที่เรียกว่าจิตหรือเจตสิกน้ี พระศาสดามิใช่ให้เรียนเพื่อให้ติด 
ท่านให้รู้ว่าจิตหรือเจตสิกเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเท่าน้ัน มีแต่ท่าน
ให้ปล่อยให้วางมัน  เม่ือเกิดมาก็รับรู้ไว้รับทราบไว้  ตัวจิตน่ีเองมัน
ถูกอบรมมาแล้ว ถูกให้พลิกออกจากตัวน้ี เกิดเป็นสังขารปรุงไปมันก็
เลยมาปรุงแต่งเร่ือยไป ทั้งดีทั้งชั่วทุกสิ่งทุกอย่างให้เกิดเป็นไป สิ่ง
ทั้งหลายเหล่าน้ีพระศาสดาให้ละ แต่ต้องเรียนรู้อย่างน้ีเสียก่อนจึง 
จะละได้  ตวัน้ีเป็นตัวธรรมชาติอยู่อย่างน้ี  จิตก็เป็นอย่างน้ี เจตสิก 
ก็เป็นอย่างน้ี   อย่างมรรค  ปัญญาอันเห็นชอบเห็นชอบแล้ว ก็ดําริ
ชอบ เจรจาชอบ ทําการงานชอบ  เลี้ยงชีวิตชอบ เหล่าน้ีเป็นเร่ือง
ของเจตสิกทั้งน้ัน ออกจากผู้รู้น่ันเอง เหมือนกับตะเกียงเป็นตัวผู้รู้  
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ถ้ารู้ชอบดําริชอบอย่างอ่ืนก็ชอบไปด้วย เหมือนกับแสงสว่างของ
ตะเกียงมัน จะเป็นอย่างไรก็ช่างมัน มันเกิดจากผู้รู้ อันน้ีถ้าจิตน้ีไม่มี
ผู้รู้ก็ไม่มีเช่นกัน  มันคืออาการของพวกน้ี  ฉะน้ันสิ่งเหล่าน้ีรวมแล้ว
เป็นนามหมด ท่านว่าจิตน้ีก็ชื่อว่าจิต มิใช่สัตว์มิใช่บุคคลมิใช่ตัวมิใช่
ตนมิใช่เรามิใช่เขา ธรรมน้ีก็สักว่าธรรมมิใช่ตัวตนเราเขาไม่เป็นอะไร 
ท่านให้เอาที่ไหน เวทนาก็ดี  สัญญาก็ดี  สิ่งทั้งหลายเหล่าน้ีล้วนแต่
เป็นขันธ์ห้า ท่านให้วาง 

สมถะและวิปัสสนา อยูด่้วยกนั 
      ฉะน้ัน ภาวนาก็เหมือนกับไม้ท่อนเดียว วิปัสสนาอยู่ปลายท่อน
ทางน้ี สมถะอยู่ปลายท่อนทางน้ัน ถ้าเรายกไม้ท่อนน้ีขึ้นปลายท่อน
ไม้จะขึ้นข้างเดียวหรือทั้งสองข้าง ถ้ายกไม้ท่อนน้ีขึ้นปลายทั้งสองก็
จะขึ้นด้วย อะไรจะเป็นตัววิปัสสนา อะไรจะเป็นตัวสมถะ ก็ตัวจิต
น่ีเอง  และเม่ือจิตสงบแล้วความสงบเบื้องแรกสงบด้วยสมถะ คือ
สมาธิธรรมทําให้จิตเป็นสมาธิ  มันก็สงบ  ถ้าความสงบหายไปก็เกิด
ทุกข์  ทําไมอาการน้ีจึงให้เกิดทุกข์ เพราะความสงบของสมถะเป็น
ตัวสมุทัย  แน่นอนมันจึงเป็นเหตุให้เกิดทุกข์  เม่ือมีความสงบแล้วยัง
ไม่จบ พระศาสดามองเห็นแล้วว่าไม่จบ ภพยังไม่สิ้น ชาติยังมีอยู่ 
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พรหมจรรย์ไม่จบ  มันไม่จบเพราะอะไร เพราะมันยังมีทุกข์อยู่ ท่าน
จึงเอาตัวสมถะตัวสงบน่ีพิจารณาต่อไปอีก ค้นหาเหตุผลจนกระทั่ง
ท่านไม่ติดในความสงบ ความสงบก็เป็นสังขารอันหน่ึง ก็เป็นสมมติ  
เป็นบัญญัติอีก ติดอยู่น่ีก็ติดสมมติ  ติดบัญญัติ เม่ือติดสมมติ ติด
บัญญัติก็ติดภพติดชาติ ภพชาติก็คือความดีใจในความสงบน่ีแหละ  
เม่ือหายความฟุูงซ่านก็ติดความสงบก็เป็นภพอีก เกิดอยู่อย่างน้ี   
ภพชาติเกิดขึ้นมา ทําไมพระพุทธเจ้าจะไม่รู้ 

ขันธ์ห้า หรอืความสงบ ล้วนยึดติดไม่ได้ 
      ท่านจึงพิจารณาภพชาติเกิดเพราะอะไร เม่ือยังไม่รู้เท่าสิ่ง
เหล่าน้ีตามความเป็นจริง ท่านให้ยกเอาเร่ืองจิตสงบน้ีขึ้นมาพจิารณา
เข้าไปอีก  สังขารที่เกิดขึ้นมาสงบหรือไม่สงบพิจารณาเร่ือยไป จนได้
เห็นว่าสิ่งเหล่าน้ีเหมือนก้อนเหล็กแดง ขันธ์ห้าเหมือนกับก้อนเหล็ก
แดง เม่ือมันแดงรอบแล้วไปจบตรงไหนมันจึงจะเย็นได้ มีที่เย็นไหม
เอามือแตะข้างบนดูซิข้างล่างดซิูแตะข้างโน่นข้างน้ีดูซิ  ตรงไหนที่มัน
จะเย็น เย็นไม่ได้เพราะก้อนเหล็กมันแดงโร่ไปหมด ขันธ์ห้าน้ีก็ฉันน้ัน 
ความสงบไปติดไม่ได้จะว่าความสงบเป็นเรา จะว่าเราเป็นความสงบ
ไม่ได้  ถ้าเข้าใจว่าความสงบเป็นเราเข้าใจว่าเราเป็นความสงบก็เป็น
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ก้อนอัตตาอยู่น่ีเอง ก้อนอัตตาก็เป็นตัวสมมุติอยู่ จะนึกว่าเราสงบ  
เราฟุูงซ่าน เราดี เราชั่ว เราสุข เราทุกข์ อันน้ีก็เป็นภพเป็นชาติอยู่
อีก เป็นทุกข์อีก ถ้าสุขหายไปก็กลายเป็นทุกข์ ถ้าความทุกข์หายไป 
ก็เป็นสุข  ก็ต้องเวียนไปนรกไปสวรรค์อยู่ไม่หยุดยั้ง 

      พระศาสดาเห็นอาการจิตของท่านเป็นอย่างน้ีน่ีแหละ ท่านว่า
ภพยังอยู่ ชาติยังอยู่ พรหมจรรย์ยังไม่จบ ท่านจึงยกสังขารขึ้น
พิจารณาตามธรรมชาติเพราะมีปัจจัยอยู่น่ี  จึงมีเกิดอยู่น่ีตายอยู่น่ีมี
อาการที่เคลื่อนไหวไปมาอยู่น่ี  ท่านจึงยกสิ่งน้ีพิจารณาไปให้รู้เท่า
ตามเป็นจริงของขันธ์ห้า ทั้งรูปทั้งนามสิ่งทั้งหลายที่จิตคิดไปทุกสิ่ง
ทุกอย่างเหล่าน้ีล้วนเป็นสังขารทั้งหมด  เม่ือรู้แล้วท่านให้วาง เม่ือรู้
แล้วท่านให้ละ ให้รู้ส่ิงเหล่าน้ีตามเป็นจริง  ถ้าไม่รู้ตามความเป็นจริง
ก็ทุกข์  ก็ไม่วางสิ่งเหล่าน้ีได้  เม่ือรู้ตามความเป็นจริงแล้วสิ่งเหล่าน้ีก็
เป็นของหลอกลวง  สมกับที่พระศาสดาตรัสว่าจิตน้ีไม่มีอะไร ไม่เกิด
ตามใคร ไม่ตายกับใคร จิตเป็นเสรีรุ่งโรจน์โชติการ ไม่มีเร่ืองราว
ต่างๆ เข้าไปอยู่ในที่น้ัน ที่จะมีเร่ืองราวก็เพราะมันหลงสังขารน่ีเอง
หลงอัตตาน่ีเอง 
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      พระศาสดาจึงให้มองดูจิตของเรา เบื้องแรกมันมีอะไรไม่มีอะไร
จริงๆ  สิ่งเหล่าน้ีมิได้เกิดด้วย มิได้ตายด้วย ถูกอารมณ์ดีมากระทบก็
มิได้ดีด้วย ถูกอารมณ์ร้ายมากระทบก็มิได้ร้ายไปด้วย เพราะรู้ตัวของ
ตัวอย่างชัดเจน แล้วรู้ว่าสภาวะเหล่าน้ันไม่เป็นแก่นสาร ท่านเห็น
เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา ท่านให้รอบรู้ของท่านอยู่อย่างน้ัน 

ไม่ดีใจไม่เสียใจ คือไมเ่กดิไม่ตาย 
      ตัวผู้รู้น้ีรู้ตามความเป็นจริง ผู้รู้มิได้ดีใจไปด้วยมิได้เสียใจไปด้วย 
อาการที่ดีใจไปด้วยน่ันแหละเกิดอาการที่เสียใจไปด้วยน่ันแหละ 
ตายถ้ามันตายก็เกิด  ถ้ามันเกิดก็ตาย ตัวที่เกิดตัวที่ตายน่ันแหละ
เป็นวัฏฏะเวียนว่ายตายเกิดอยู่ไม่หยุด เม่ือจิตผู้ปฏิบัติเป็นอยู่อย่าง
น้ัน ไม่ต้องสงสัยภพมีไหมชาติมีไหม ไม่ต้องถามใคร พระศาสดา
พิจารณาอาการสังขารเหล่าน้ีแล้ว จึงได้ปล่อยวางสังขาร วางขันธ์ห้า
เหล่าน้ีเป็นเพียงผู้รับทราบไว้เฉยๆ มันจะดีขึ้นมาท่านก็ไม่ดีกับมัน 
เป็นคนดูอยู่เฉยๆ  ถ้ามันร้ายขึ้นมาท่านก็ไม่ร้ายกับมัน ทําไมจึงเป็น
อย่างน้ัน  เพราะมันขาดจากปัจจัยแล้วรู้ตามความเป็นจริง ปัจจัยที่
จะส่งเสริมให้เกิดไม่มีตัวน้ีก็เป็นผู้รู้ยืนตัวตัวน้ีแหละ เป็นตัวสงบตัวน้ี
เป็นตัวไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายตวัน้ี มิใช่เหตุมิใช่ผล ไม่อาศัยเหตุไม่
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อาศัยผลไม่อาศัยปัจจัยหมดปัจจัยสิ้น ปัจจัยนอกเหนือเกิดตาย นอก
สุขเหนือทุกข์ นอกดีเหนือชั่ว หมดเร่ืองจะพูดไม่มีปัจจัยส่งเสริมแล้ว 
เร่ืองที่เราจะพูดว่าจะติดในสิ่งเหล่าน้ีเป็นเร่ืองจิตหรือเจตสิก 

      ฉะน้ัน เร่ืองจิตหรือเร่ืองเจตสิกน้ี  ก็เป็นเร่ืองมีจริงอยู่ เป็นจริง
อย่างน้ัน แต่พระศาสดาเห็นว่ารู้ไปก็ไม่เกิดประโยชน์ ถ้ารู้แล้วเชื่อสิ่ง
เหล่าน้ันก็ไม่เกิดประโยชน์ อะไรหาความสงบไม่ได้ รู้แล้วท่านให้วาง
ให้ละให้เลิกเพราะจิตเจตสิกน่ีเอง นําความผิดมาให้เรา นําความถูก
มาให้เรา ถ้าเราฉลาดก็นําความถูกมาให้ เราถ้าเราโง่ก็นําความผิดมา
ให้เรา เร่ืองจิตหรือเจตสิกน้ีมันเป็นโลก พระศาสดาก็เอาเร่ืองของ
โลกมาดูโลก เม่ือรู้โลกได้แล้ว ท่านจึงว่าโลกวิทูผู้รู้แจ้งโลก เม่ือท่าน
มาดูสิ่งเหล่าน้ีจึงเป็นอย่างน้ี 

ปฏิบตัิที่จติ 
      ฉะน้ัน เร่ืองสมถะหรือเร่ืองวิปัสสนาน้ีให้ทําให้เกิดในจิตเสีย   
ให้เกิดในจิตจริงๆ จึงจะรู้จัก ถ้าไปเรียนตามตําราว่าเจตสิกเป็น 
อย่างน้ันๆ จิตเป็นอย่างน้ันๆ  ก็เรียนได้ แต่ว่าใช้ระงับความโลภ
ความโกรธความหลงของเราไม่ได้ เพราะเรียนไปตามอาการของ



๙ 

 

ความโลภความโกรธความหลง ความโลภมีอาการอย่างน้ันๆ ความ
โกรธมีอาการอย่างน้ันๆ ความหลงมีอาการอย่างน้ันๆ ไปเล่าอาการ
ของมันเท่าน้ันก็รู้ไปตามอาการ พูดไปตามอาการ รู้อยู่ฉลาดอยู่แต่
ว่าเม่ือมันเกิดกับใจเราจะเป็นไปตามอาการหรือไม่  เม่ือถูกอารมณ์ที่
ไม่ชอบใจมากระทบมันก็เกิดเป็นอาการขึ้นกับใจเรา เราติดมันไหม 
เราวางมันได้ไหม  อาการที่ไม่ชอบใจน้ันเกิดขึ้นมาเรารู้แล้ว ผู้รู้เอา
ความไม่ชอบใจไว้ในใจหรือเปล่าหรือว่าเห็นแล้ววาง    

      ถ้าเห็นสิ่งที่ไม่ชอบใจแล้วยังเอาไว้ในใจของเราให้เรียนใหม่ 
เพราะยังผิดอยู่ ยังไม่ยิ่งถ้ามันยิ่งแล้วมันวางให้ดูอย่างน้ี ดูจิตของเรา
จริงๆ มันจึงจะเป็นปัจจัตตัง ถ้าจะพูดไปตามอาการของจิตอาการ
ของเจตสิกว่ามีเท่าน้ันดวงเท่าน้ีดวง อาตมาว่ายังน้อยเกินไป มันยังมี
มากถ้าเราจะไปเรียนสิ่งเหล่าน้ีให้รู้แจ้งแทงตลอดหมดน้ัน ไม่แจ้งมัน
จะหมดอย่างไรมันไม่หมดหรอกหมดไม่เป็น 

      ฉะน้ัน เร่ืองการปฏิบัติน้ีจึงสําคัญมาก การปฏิบัติอาตมามิได้
ปฏิบัติอย่างน้ัน  ไม่รู้ว่าจิตว่าเจตสิกอะไรหรอก ดูผู้รู้น่ีแหละ ถ้ามัน
คิดชังท่านมหาทําไมจึงชัง  ถ้ามันรักท่านมหาทําไมจึงรัก อย่างน้ี



๑๐ 

 

แหละจะเป็นจิตหรือเจตสิกก็ไม่รู้ จี้เข้าตรงน้ีจึงแก้เร่ืองที่มันรัก   
หรือชังน่ันให้หายออกจากใจได้ จะเป็นอะไรก็ตาม  ถ้าทําจิตอาตมา 
ให้หยุดรักหรือหยุดชังได้ จิตอาตมาก็พ้นจากทุกข์แล้ว จะเป็นอะไร 
ก็ช่างมันสบายแล้ว ไม่มีอะไรมันก็หยุด เอาอย่างน้ีจะพูดไปมากๆ    
ก็ช่างเขา  มากก็ตามมากก็จะมาอยู่ตรงน้ี และมันไม่มากไปไหน   
มันมากออกจากตรงน้ี  น้อยก็น้อยออกจากตรงน้ี เกิดก็เกิดออกจาก
น่ี  ดับก็ดับอยู่น่ี  มันจะไปไหน ท่านจึงให้นามว่าผู้รู้ อาการที่ผู้ รู้     
รู้ตามความเป็นจริง ถ้ารู้ตามความเป็นจริงแล้วมันก็รู้จิต หรือรู้
เจตสิกน่ีแหละ 

      จิตหรือเจตสิกน้ี  มันหลอกลวงไม่หยุดสักที เราก็ไปเรียนอาการ 
ที่มันหลอกลวงน่ันเอง ทั้งเรียนเร่ืองมันหลอกลวงทั้งถกูมันหลอกลวง
เราอยู่น่ันเอง จะว่าอย่างไรกันทั้งๆ ที่รู้จักมันมันก็ลวง ทั้งๆ ที่ รู้    
มันเร่ืองอย่างน้ีคือ เร่ืองเราไปรู้จักเพียงชื่อของมัน อาตมาว่า
พระพุทธเจ้าไม่ประสงค์อย่างน้ัน ทรงประสงค์ว่าทําอย่างไรจึงจะ
ออกจากสิ่งเหล่าน้ีได้  ท่านให้ค้นหาเหตุของสิ่งเหล่าน้ีขึ้นไป ฉะน้ัน
อาตมาปฏิบัติโดยไม่รู้จักมาก รู้จักเพียงว่าศีลเป็นมรรค  งาม
เบื้องต้นคือศีล งามท่ามกลางคือสมาธิ งามเบื้องปลายคือปัญญา 



๑๑ 

 

สามอย่างน้ีดูไปดูมาก็เป็นอย่างเดียวเท่าน้ัน  แต่ถ้าจะแยกออกเป็น 
๓ อย่างก็ได้ 

ปัญญามาก่อนศีลสมาธ ิ
      การรักษาศีลปัญญาต้องมาก่อน แต่เราพูดว่ารักษาศีลก่อนตั้ง
ศีลก่อนศีลจะสมบูรณ์  อย่างไรน้ันจะต้องมีปัญญา ต้องค้นคิดกาย
ของเรา วาจาของเราพิจารณาหาเหตุผล  น่ีตัวปัญญาทั้งน้ัน ก่อนที่
จะตั้งศีลขึ้นได้ต้องอาศัยปัญญา 

      เม่ือพูดตามปริยัติก็ว่า  ศีลสมาธิปัญญา อาตมาพิจารณาแล้ว
การปฏิบัติน้ีต้องปัญญามาก่อน มารู้เร่ืองกายวาจาว่าโทษของมันเกิด
ขึ้นมาอย่างไร ปัญญาน้ีต้องพิจารณาหาเหตุผลควบคุมกายวาจาจึง
จะบริสุทธ์ิได้ ถ้ารู้จักอาการของกายวาจาที่สุจริตทุจริตแล้วก็เห็นที่
ปฏิบัติ  ถ้าเห็นที่จะปฏิบัติแล้วก็ละสิ่งที่ชั่ว  ประพฤติสิ่งที่ดี ละสิ่งที่
ผิดประพฤติ สิ่งที่ถูกเป็นศีลถ้ามันละผิดให้ถูกแล้วใจก็แน่วแน่เข้าไป 
อาการที่ใจแน่วแน่ม่ันคงมิได้ลังเลสงสัยในกายวาจาของเราน้ีเป็น
สมาธิความ  ตั้งใจม่ันแล้ว เม่ือตั้งใจม่ันแล้ว รูปเกิดขึ้นมา เสียงเกิด
ขึ้นมาพิจารณามันแล้ว  น่ีเป็นกําลังตอนที่สองเม่ือรูปเวทนาสัญญา



๑๒ 

 

สังขารวิญญาณหรือรูปเสียงกลิ่นรส โผฏฐัพพะธรรมารมณ์เกิดขึ้นมา
บ่อยๆ ได้พิจารณาบ่อยๆ  ด้วยอาการที่เราตั้งใจมิได้เผลอ จึงรู้
อาการของสิ่งเหล่าน้ี มันเกิดตามความเป็นจริงของมัน เม่ือรู้เร่ือยๆ 
ไปก็เกิดปัญญา  เม่ือรู้ตามความเป็นจริงตามสภาวะของมัน สัญญา
จะหลุดเลยกลายเป็นตัวปัญญา จึงเป็นศีลสมาธิปัญญาคงรวมเป็น
อันเดียวกัน 

      ถ้าปัญญากล้าขึ้นก็อบรมสมาธิให้ม่ันขึ้นไป เม่ือสมาธิม่ันขึ้นไป
ศีลก็ม่ันก็สมบูรณ์ยิ่งขึ้น  เม่ือศีลสมบูรณ์ขึ้นสมาธิก็กล้าขึ้นอีก เม่ือ
สมาธิกล้าขึ้นปัญญาก็กล้ายิ่งขึ้น  สามอย่างน้ีเป็นไวพจน์ซ่ึงกัน   
และกัน  สมกับพระศาสดาตรัสว่ามรรคเป็นหนทาง เม่ือสามอย่างน้ี
กล้าขึ้นมาเป็นมรรค ศีลก็ยิ่งสมาธิก็ยิ่งปัญญาก็ยิ่งมรรคน้ีจะฆ่ากิเลส 
โลภเกิดขึ้น โกรธเกิดขึ้น หลงเกิดขึ้น มีมรรคเท่าน้ันที่จะเป็นผู้ฆ่าได้ 

มรรค กบั ศีลสมาธิปัญญา 
      ข้อปฏิบัติอริยสัจจ์คือ ที่ท่านว่า ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค น้ัน 
คือ ศีลสมาธิปัญญา คือข้อปฏิบัติอยู่ในใจ คําว่าศีลสมาธิปัญญาที่



๑๓ 

 

เป็นอยู่น้ี ที่นับมือให้ดูน้ี มิใช่ว่ามันอยู่ที่มือ มันอยู่ที่จิตอย่างน้ัน
ต่างหาก 

      ทั้งศีล ทั้งสมาธิ ทั้งปัญญา เป็นอยู่อย่างน้ัน มันหมุนอยู่ตลอด
กาลตลอดเวลา อาศัยรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์  อะไร
เกิดขึ้นมามรรคน้ีจะครอบงําอยู่เสมอ  ถ้ามรรคไม่กล้ากิเลสก็ครอบ
ได้ ถ้ามรรคกล้ามรรคก็ฆ่ากิเลส ถ้ากิเลสกล้ามรรคอ่อน กิเลสก็ฆ่า
มรรคฆ่าใจเราน่ีเอง ถ้ารูปเวทนาสัญญาสังขารเกิดขึ้นมาในใจเรา ไม่
รู้เท่ามันมันก็ฆ่าเรา  มรรคกับกิเลสเดินเคียงกันไปอย่างน้ี ผู้ปฏิบัติ
คือใจจําเป็นจะต้องเถียงกันไปอย่างน้ีตลอดทาง คล้ายมีคนสองคน
เถียงกัน แท้จริงเป็นมรรคกับกิเลสเท่าน้ันเองที่เถียงกันอยู่ในใจ  
ของเรา มรรคมาคุมเราให้พิจารณากล้าขึ้น เม่ือเราพิจารณาได้ กิเลส    
ก็แพ้ เราเม่ือมันแข็งมาอีกถ้าเราอ่อนมรรคก็หายไป  กิเลสเกิดขึ้น
แทน ย่อมต่อสู้กันอยู่อย่างน้ีจนกว่าจะมีฝุายชนะจึงจะจบเร่ืองได้  
ถ้าพยายามตรงมรรคมันก็ฆ่ากิเลสอยู่ เร่ือยไป  ผลที่สุดทุกข์สมุทัย
นิโรธมรรคก็อยู่ในใจอย่างน้ี  น่ันแหละคือเราได้ปฏิบัติอริยสัจจ์ 



๑๔ 

 

      ทุกข์เกิดขึ้นมาด้วยวิธีใด ทุกข์ก็เกิดมาจากเหตุคือสมุทัยเป็น
เหตุ “เหตุอะไร” เหตุคือศีลสมาธิปัญญาน้ีอ่อน มรรคก็อ่อน เม่ือ
มรรคอ่อนกิเลสก็เข้าครอบได้ เม่ือครอบได้ก็เป็นตัวสมุทัยทุกข์ ก็เกิด
ขึ้นมา  ถ้าทุกข์เกิดขึ้นมาแล้วตัวที่จะดับสิ่งเหล่าน้ีก็หายไป หมด
อาการที่ทํามรรคให้เกิดขึ้นคือ  ศีลสมาธิปัญญา เม่ือศีลยิ่งสมาธิยิ่ง
ปัญญายิ่งน่ันก็คือมรรคเดนิอยู่เสมอ  มันจะทําลายตัวสมุทัยคือเหตทุี่
จะทําให้เกิดทุกข์ขึ้นมาได้ ระหว่างที่ทุกข์เกิดไม่ได้เพราะมรรคฆ่า
กิเลสอยู่น้ี  ในระหว่างกลางน้ีตรงจิตที่ดับทุกข์ ทําไมจึงดับทุกข์ได้
เพราะศีลสมาธิปัญญายิง่  คือมรรคน้ีไม่หยุด อาตมาว่าปฏิบัติอย่างน้ี 
เร่ืองจิตเร่ืองเจตสิกไม่รู้ว่าไปอยู่ไหน มันมารวมอยู่น่ี  ถ้าจิตพ้นสิ่ง
เหล่าน้ีก็แน่แล้วมันจะไปทางไหนไม่ต้องไปไล่มันมาก 

     ต้นกะบกต้นน้ีใบเป็นอย่างไร  หยิบมาดูใบเดียวเท่าน้ัน ก็เข้าใจ
ได้แล้ว มันมีสักหมื่นใบก็ช่างมัน ใบกะบกเป็นอย่างน้ี ดูใบเดียวเท่าน้ี
ใบอ่ืนก็เหมือนกันหมด  ถ้าจะดูลําต้นกะบกต้นอ่ืน ดูต้นเดียวก็จะรู้
ได้หมด  ดูต้นเดียวเท่าน้ัน ต้นอ่ืนก็เหมือนกันอีกเช่นกัน ถึงมันจะมี
แสนต้นก็ตาม อาตมาดูเข้าใจต้นเดียวเท่าน้ันก็พอแล้ว อาตมาคิดว่า
พระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างน้ี 



๑๕ 

 

มรรคเปน็เหตุ ความสงบเป็นผล 
      ศีลก็ดี สมาธิก็ดี ปัญญาก็ดี สิ่งทั้งสามประการน้ี ท่านเรียกว่า
มรรค อันมรรคน้ียังมิใช่ศาสนา อีกซํ้ายังไม่ใช่สิ่งที่พระศาสดา
ต้องการอย่างแท้จริงเลย  แต่ก็เป็นหนทางที่จะดําเนินเข้าไป 
เหมือนกับที่ท่านมหามาจากกรุงเทพฯ จะมาวัดหนองปุาพง ท่าน
มหาคงไม่ต้องการหนทาง  ต้องการถึงวัดต่างหาก แต่หนทางเป็น
สิ่งจําเป็นแก่ท่านมหาที่จะต้องมา ฉะน้ัน  ถนนที่ท่านมหามาน้ันมัน
ไม่ใช่วัด มันเป็นเพียงถนนมาวัดเท่าน้ัน  แต่ก็จําเป็นต้องมาตามถนน
จึงจะมาถึงวัดได้ 

      ศีลก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดี  ถ้าจะพูดว่านอกศาสนาแต่ก็เป็น
ถนนเข้าไปถึงศาสนา เม่ือทําศีลให้ยิ่งสมาธิให้ยิ่งปัญญาให้ยิ่งแล้ว  
ผลคือความสงบเกิดขึ้นมา น่ันเป็นจุดที่ต้องการ เม่ือสงบแล้วถึงได้
ยินเสียงก็ไม่มีอะไร เม่ือถึงความสงบอันน้ีแล้วก็ไม่มีอะไรจะทํา 
ฉะน้ันพระศาสดาจึงให้ละ จะเป็นอะไรก็ไม่ต้องกังวลอันน้ีเป็น     
ปัจจัตตังแล้วจริงๆ มิได้เชื่อใครอีก หลักของพระพุทธศาสนาจึงมิได้
มีอะไร ไม่มีฤทธิ์ไม่มีปาฏิหาริย์อย่างอ่ืนทั้งหลายทั้งปวง สิ่งเหล่าน้ี
พระศาสดามิได้สรรเสริญแต่มันก็อาจทําได้เป็นได้  สิ่งเหล่าน้ีเป็น  



๑๖ 

 

โมหธรรม พระศาสดาไม่สรรเสริญ ท่านสรรเสริญผู้ที่ทําให้พ้นจาก
ทุกข์ได้เท่าน้ัน ซ่ึงต้องอาศัยการปฏิบัติ อุปกรณ์เคร่ืองปฏิบัติน้ัน
ได้แก่ ทาน ศีล สมาธิ ปัญญาจะต้องฝึกหัดอย่างน้ี 

      อันน้ีคือทางดําเนินเข้าไป ก่อนจะถึงได้ต้องมีปัญญามาก่อน น้ี
เป็นมรรค  มรรคมีองค์แปดประการรวมแล้วไดแ้ก่ ศีล สมาธิ ปัญญา 
ถ้ากิเลสหุ้มขึ้นมาก็เกิดไม่ได้  ถ้ามรรคกล้าก็ฆ่ากิเลส ถ้ากิเลสกล้าก็
ฆ่ามรรค สองอย่างเท่าน้ีที่จะต่อสู้กันไปตลอดจนปลายทางทีเดียว 
รบกันไปเร่ือยไม่มีหยุดไม่มีสิ้นสุด 

การปฏิบตัิ ต้องอาศัยความอดทน 
      อุปกรณ์เคร่ืองปฏิบัติก็เป็นของลําบากอยู่ ต้องอาศัยความ
อดทนอดกลั้นต้องทําเองให้มันเกิดมาเองเป็นเอง 

ละทิ้งความคิดทัง้หมด 
      นักปริยัติชอบสงสัย เช่น เวลาน่ังสมาธิ ถ้าจิตสงบปั๊บ เอ มัน
เป็นปฐมฌานละกระมัง ชอบคิดอย่างน้ี พอนึกอย่างน้ีจิตถอนเลย 
ถอนหมดเลย เดี๋ยวก็นึกว่าเป็นทุติยฌานแล้วกระมัง อย่าเอามาคิด 



๑๗ 

 

พวกน้ีมันไม่มีปูายบอก มันคนละอย่าง  ไม่มีปูายบอกว่า “น่ีทางเข้า
วัดหนองปุาพง” มิได้อ่านอย่างน้ัน  มันไม่บอก มีแต่พวกเกจิอาจารย์
มาเขียนไว้ว่า ปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน มาเขียนไว้
ทางนอก  ถ้าจิตเราเข้าไปสงบถึงน้ันแล้ว  ไม่รู้จักหรอก รู้อยู่แต่ว่า
มันไม่เหมือนปริยัติที่เราเรียน  ถ้าผู้เรียนปริยัติแล้วชอบกําเข้าไป
ด้วย ชอบน่ังคอยสังเกตว่า เอ เป็นอย่างไร มันเป็นปฐมฌานแล้ว
หรือยัง น่ีมันถอนออกหมดแล้ว ไม่ได้ความ ทําไมจึงเป็นอย่างน้ัน 
เพราะมันอยาก  พอตัณหาเกิด มันจะมีอะไร  มันก็ถอนออกพร้อม
กันน่ีแหละ  เราทั้งหลายต้องทิ้งความคิดความสงสัยให้หมด ให้เอา
จิตกับกายวาจาล้วนๆ  เข้าปฏิบัติดูอาการของจิต อย่าแบกคัมภีร์เขา้
ไปด้วย ไม่มีคัมภีร์ในน้ัน ขืนแบกเข้าไป มันเสียหมด เพราะในคัมภีร์
ไม่มีสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง 

      ผู้ที่เรียนมากๆ รู้มากๆ จึงไม่ค่อยสําเร็จเพราะมาติดตรงน้ี 
ความจริงแล้วเร่ืองจิตใจอย่าไปวัดออกมาทางนอก มันจะสงบก็ให้
มันสงบไป  ความสงบถึงที่สุดมันมีอยู่ ปริยัติของอาตมามันน้อย เคย
เล่าให้มหาอมรฟัง  เม่ือคราวปฏิบัติในพรรษาที่ ๓ น้ัน มีความสงสัย
อยู่ว่า  สมาธิเป็นอย่างไรหนอ คิดหาไปน่ังสมาธิไป จิตยิ่งฟุูงยิ่งคิด



๑๘ 

 

มาก เวลาไม่น่ังค่อยยังชั่ว แหมมันยากจริงๆ ถึงยากก็ทําไม่หยุด ทํา
อยู่อย่างน้ัน ถ้าอยู่เฉยๆ แล้วสบาย เม่ือตั้งใจว่าจะทําให้จิตเป็นหน่ึง
ยิ่งเอาใหญ่  มันยังไงกัน ทําไมจึงเป็นอย่างน้ี 

      ต่อมาจึงคิดได้ว่า มันคงเหมือนลมหายใจเราน้ีกระมัง ถ้าว่าจะ
ตั้งให้หายใจน้อยหายใจใหญ่  หรือให้มันพอดีดูมันยากมาก แต่เวลา
เดินอยู่  ไม่รู้ว่าหายใจเข้าออกตอนไหน ในเวลาน้ันดูมันสบายแท้ จึง
รู้เร่ืองว่า  อ้ออาจจะเป็นอย่างน้ันก็ได้ เวลาเราเดินไปตามปกติ มิได้
กําหนดลมหายใจ  มีใครเคยเป็นทุกข์ถึงลมหายใจไหม? ไม่เคยมัน
สบายจริงๆ  ถ้าจะไปน่ังตั้งใจเอาให้มันสงบ มันก็เลยเป็นอุปาทาน
ยึดใส่ตั้งใส่ หายใจสั้นๆ ยาวๆ เลยไม่เป็นอันกําหนดจิต  เกิดมีทุกข์
ยิ่งกว่าเก่า เพราะอะไร? เพราะความตั้งใจของเรากลายเป็นอุปาทาน
เข้าไปยึดเลยไม่รู้เร่ือง มันลําบากเพราะเราเอาความอยากเข้าไปด้วย 

สภาวธรรม เกดิเองเป็นเองพอดี 
      วันหน่ึงขณะที่เดินจงกรมอยู่ เวลาประมาณห้าทุ่มกว่ารู้สึก
แปลกๆ มันแปลกมาแต่ตอนกลางวันแล้ว รู้สึกว่าไม่คิดมากมีอาการ
สบายๆ เขามีงานอยู่ในหมู่บ้านไกลประมาณสิบเส้นจากที่พักซ่ึงเป็น



๑๙ 

 

วัดปุา เม่ือเดินจงกรมเม่ือยแล้วเลยมาน่ังที่กระท่อมมีฝาแถบตองบัง
อยู่  เวลาน่ังรู้สึกว่าคู้ขาเข้าเกือบไม่ทันเอ๊ะจิตมันอยากสงบ มันเป็น
เองของมัน พอน่ังจิตก็สงบจริงๆ  รู้สึกตัวหนักแน่น เสียงเขาร้องรํา
อยู่ในบ้านมิใช่ว่าจะไม่ได้ยิน ยังได้ยินอยู่แต่จะทําให้ไม่ได้ยินก็ได้
แปลกเหมือนกัน  เม่ือไม่เอาใจใส่ก็เงียบไม่ได้ยิน  จะให้ได้ยินก็ได้ไม่
รู้สึกรําคาญภายในจิต เหมือนวัตถุสองอย่างตั้งอยู่ไม่ติดกัน ดูจิตกับ
อารมณ์ตั้งอยู่คนละส่วนเหมือนกระโถนกับกานํ้า น่ีก็เลยเข้าใจว่า
เร่ืองจิตเป็นสมาธิ  น่ีถ้าน้อมไปก็ได้ยินเสียง ถ้าว่างก็เงียบ ถ้ามันมี
เสียงขึ้นก็ดูตัวผู้รู้ขาดกันคนละส่วน  จึงพิจารณาว่า “ถ้าไม่ใช่อย่างน้ี
มันจะใช่ตรงไหนอีก” มันเป็นอย่างน้ีไม่ติดกันเลย ได้พิจารณาอย่าง
น้ีเร่ือยๆ จึงเข้าใจว่าอ้อ!  อันน้ีก็สําคัญเหมือนกันเรียกว่าสันตติ คือ
ความสืบต่อขาด  มันเลยเป็นสันติ แต่ก่อนมันเป็นสันตติ ทีน้ีเลย
กลายเป็นสันติ  ออกมาจึงน่ังทําความเพียรต่อไป จิตในขณะที่น่ังทํา
ความเพียรคราวน้ันไม่ได้เอาใจใส่ในสิ่งอ่ืนเลย ถ้าเราจะหยุดความ
เพียรก็หยุดได้ตามสบาย  เม่ือเราหยุดความเพียร เจ้าเกียจคร้านไหม 
เจ้าเหน่ือยไหม เจ้ารําคาญไหม เปล่า ไม่มี ตอบไม่ได้  ของเหล่าน้ีไม่
มีในจิตมีแต่ความพอดีหมดทุกอย่างในน้ัน 



๒๐ 

 

ประสบการณ์การรู้ธรรม ๓ วาระ 
      ถ้าเราจะหยุดก็หยุดเอาเฉยๆ น่ีแหละ ต่อมาจึงหยุดพักหยุดแต่
การน่ังเท่าน้ัน ใจเหมือนเก่ายังไม่หยุด เลยดึงเอาหมอนลูกหน่ึงมา
วางไว้ตั้งใจจะพักผ่อน เม่ือเอนกายลงจิตยังสงบอยู่อย่างเดิม พอ
ศีรษะจะถึงหมอนมีอาการน้อมในใจ ไม่รู้มันน้อมไปไหนแต่มันน้อม
เข้าไปน้อมเข้าไป คล้ายกับมีสายไฟอันหน่ึงไปถูกสวิตซ์ไฟเข้าไปดัน
กับสวิตซ์อันน้ัน กายก็ระเบิดเสียงดังมาก ความรู้ที่มีอยู่น้ันละเอียด
ที่สุด พอมันผ่านตรงจุดน้ันก็หลุดเข้าไปข้างในโน้น ไปอยู่ข้างในจึงไม่
มีอะไร แม้อะไรๆ ทั้งปวงก็ส่งเข้าไปไม่ได้ ส่งเข้าไปไม่ถึง ไม่มีอะไร
เข้าไป ถึงหยุดอยู่ข้างในสักพักหน่ึงก็ถอยออกมา คําว่าถอยออกมาน้ี 
ไม่ใช่ว่าเราจะให้มันถอยออกมาหรอก เราเป็นเพียงผู้ดูเฉยๆ เราเป็น
ผู้รู้เท่าน้ันอาการเหล่าน้ีเป็นออกมาๆ ก็มาถึงปกติจิตธรรมดา 

      เม่ือเป็นปกติดังเดิมแล้วคําถามก็มีขึ้นมาว่า “น่ีมันอะไร?” 
คําตอบเกิดขึ้นว่า “สิ่งเหล่าน้ีของเป็นเอง ไม่ต้องสงสัยมัน” พูดเท่าน้ี
จิตก็ยอม  เม่ือหยุดอยู่พักหน่ึงก็น้อมเข้าไปอีก  เราไม่ได้น้อมมันน้อม
เอง พอน้อมเข้าไปๆ  ก็ไปถูกสวิตซ์ไฟดังเก่า คร้ังที่สองน้ีร่างกาย
แตกละเอียดหมด หลุดเข้าไปข้างในอีก เงียบยิ่งเก่งกว่าเก่า ไม่มี



๒๑ 

 

อะไรส่งเข้าไปถึง เข้าไปอยู่ตามปรารถนาของมันพอสมควรแล้วก็
ถอยออกมา  ตามสภาวะของมันในเวลาน้ันมันเป็นอัตโนมัติ มิได้
แต่งว่า จงเป็นอย่างน้ัน จงเป็นอย่างน้ี จงออกอย่างน้ี จงเข้าอย่าง
น้ันไม่มี  เราเป็นเพียงผู้ทําความรู้ดูอยู่เฉยๆ มันก็ถอยออกมาถึงปกติ 
มิได้สงสัยแล้วก็น่ังพิจารณาน้อมเข้าไปอีก คร้ังที่สามน้ีโลกแตก
ละเอียดหมดทั้งพื้นปฐพี แผ่นดินแผ่นหญ้าต้นไม้ภูเขาโลกเป็น
อากาศธาตุหมด ไม่มีคนหมดไปเลย ตอนสุดท้ายน้ีไม่มีอะไร 

      เม่ือเข้าไปอยู่ตามปรารถนาของมัน ไม่รู้ว่ามันอยู่อย่างไรดูยาก
พูดยาก ของสิ่งน้ีไม่มีอะไรจะมาเปรียบปานได้เลย นานที่สุดที่อยู่ใน
น้ัน  พอถึงกําหนดเวลาก็ถอนออกมา คําว่าถอน เราก็มิได้ถอนหรอก 
มันถอนของมันเอง  เราเป็นผู้ดูเท่าน้ันก็เลยออกมาเป็นปกติ สาม
ขณะน้ีใครจะเรียกว่าอะไรใครรู้ เราจะเรียกอะไรเล่า 

พลกิโลกพลกิแผน่ดิน 
      ที่เล่ามาน้ีเร่ืองจิตตามธรรมชาติทั้งน้ัน อาตมามิได้กล่าวถึงจิต
ถึงเจตสิก ไม่ต้องอะไรทั้งน้ัน มีศรัทธาทําเข้าไปจริงๆ เอาชีวิตเป็น
เดิมพัน  เม่ือถึงวาระที่เป็นอย่างน้ีออกมาแล้ว โลกน้ีแผ่นดินน้ีมัน



๒๒ 

 

พลิกไปหมด  ความรู้ความเห็นมันแปลกไปหมด ทุกสิ่งทุกอย่างใน
ระยะน้ันถ้าคนอ่ืนเห็นอาจจะว่าเราเป็นบ้าจริงๆ  ถ้าผู้ควบคุมสติไม่ดี
อาจเป็นบ้าได้นะ  เพราะมันไม่เหมือนเก่าสักอย่างเลย เห็นคนใน
โลกไม่เหมือนเก่า แต่มันก็เป็นเราผู้เดียวเท่าน้ัน แปลกไปหมดทุก
อย่าง  ความนึกคิดทั้งหลายทั้งปวงน้ัน  เขาคิดไปทางโน้น แต่เราคิด
ไปทางน้ี  เขาพูดมาทางน้ี  เราพูดไปทางโน้น เขาขึ้นทางโน้น เราลง
ทางน้ี มันต่างกับมนุษย์ไปหมด มันก็เป็นของมันเร่ือยๆไป 

ท่านมหาลองไปทําดูเถอะ ถ้ามันเป็นอย่าง น้ีไม่ต้องไปดูไกลอะไร
หรอก ดูจิตของเราต่อๆไป มันอาจหาญที่สุดอาจหาญมาก น่ีคือเร่ือง
กําลังของจิต เร่ืองกําลังของจิตมันเป็นได้ถึงขนาดน้ี 

ทางแยกของวิปัสสนา กบัอิทธิปาฏิหารย์ 
      น่ีเป็นเร่ืองกําลังของสมาธิ ขณะน้ียังเป็นกําลังของสมาธิอยู่ ถ้า
เป็นสมาธิขั้นน้ีมันสุดของมันแล้ว  มันไม่สะกด มันไม่เป็นขณะ มัน
สุดแล้ว  ถ้าจะทําวิปัสสนาที่น่ีคล่องแล้วจะใช้ในทางอ่ืนก็ได้ ตั้งแต่
บัดน้ีต่อไปจะใช้ฤทธิ์ใช้เดชใช้ปาฏิหาริย์ใช้อะไรๆ อาจใช้ได้ทั้งน้ัน 
นักพรตทั้งหลายเอาไปใช้  ใช้ทํานํ้ามนต์นํ้าพร  ใช้ทําตะกรุดคาถาได้



๒๓ 

 

หมดทั้งน้ัน ถึงขั้นน้ีแล้วมันไปของมันได้มันก็ดีไปอย่างน้ันแหละ ดี
เหมือนกับเหล้าดี กินแล้วก็เมาดีไปอย่างน้ันใช้ไม่ได้ 

     ตรงน้ีเป็นที่แวะ พระศาสดาท่านแวะตรงน้ี น่ีเป็นแท่นที่จะทํา
วิปัสสนาแล้วเอาไปพิจารณา ทีน้ีสมาธิไม่ต้องเท่าไร  ดูอาการ
ภายนอกเลย  ดูเหตุผลพิจารณาเร่ือยไป ถ้าเป็นอย่างน้ีเราเอาความ
สงบน้ีมาพิจารณารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์  ที่มา
กระทบอารมณ์  แม้จะดีจะชั่วสุขทุกข์ทั้งหลายทั้งปวง เหมือนกับคน
ขึ้นต้นมะม่วงแล้วเขย่าลูกหล่นลงมา  เราอยู่ใต้ต้นมะม่วงคอยเก็บ
เอาลูกไหนเน่าเราไม่เอา เอาแต่ลูกที่ดีๆ  ไม่เปลืองแรง เพราะไม่ได้
ขึ้นต้นมะม่วงคอยเก็บอยู่ข้างล่างเท่าน้ัน 

วิปัสสนา คือพิจารณาให้เกดิปัญญา 
      ข้อน้ีหมายความว่าอย่างไร อารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงเกิดมาแล้ว
เอาความรู้มาให้เราหมด มิได้ไปปรุงแต่งมัน  ลาภยศ นินทา 
สรรเสริญ  สุขทุกข์  มันมาเอง เรามีความสงบมีปัญญาสนุกเฟูนสนุก
เลือกเอา ใครจะว่าดีว่าชั่วว่าร้ายว่าโน่นว่าน่ี  สุขทุกข์ต่างๆ นานา
เป็นต้นล้วนแต่เป็นกําไรของเราหมด  เพราะมีคนขึ้นเขย่าให้มะม่วง



๒๔ 

 

หล่นลงมา  เราก็สนุกเก็บเอาไม่กลัว  จะกลัวทําไม  มีคนขึ้นเขย่าลง
มาให้เรา ลาภก็ดียศก็ดีสรรเสริญนินทาสุขทุกข์ทั้งหลายทั้งปวง
เหล่าน้ี เปรียบเหมือนมะม่วงหล่นลงมาหาเรา  เราเอาความสงบมา
พิจารณาเก็บเอา เรารู้จักแล้วลูกไหนดีลูกไหนเน่า เม่ือเร่ิมพิจารณา
สิ่งเหล่าน้ี อาการที่พิจารณาออกจากความสงบเหล่าน้ีแหละ เรียกว่า
ปัญญาเป็นวิปัสสนา ไม่ได้แต่งมันหรอก วิปัสสนาน้ี  ถ้ามีปัญญามัน
เป็นของมันเอง ไม่ต้องไปตั้งชื่อมัน ถ้ามันรู้แจ้งน้อยก็เรียกว่า
วิปัสสนาน้อย  ถ้ามันรู้อีกขนาดหน่ึงก็เรียกว่าวิปัสสนากลาง ถ้ามันรู้
ตามความเป็นจริงก็เรียกว่าวิปัสสนาถึงที่สุด เร่ืองวิปัสสนาน้ีอาตมา
เรียกปัญญา  การไปทําวิปัสสนาจะทําเอาเดี๋ยวน้ันๆ ทําได้ยาก มัน
ต้องเดินมาจากความสงบ  เร่ืองมันเป็นเองทั้งหมด ไม่ใช่เร่ืองเราจะ
ไปบังคับ 

หน้าที่ของเราคอืท าความเพียร 
      พระศาสดาจึงตรัสว่าเร่ืองของเป็นเอง เม่ือเราทําไปถึงขั้นน้ีแล้ว
เราก็ปล่อยตามบุญวาสนาบารมีของเรา  แต่เราไม่หยุดทําความ
เพียร จะช้าหรือเร็วเราบังคับไม่ได้ เหมือนปลูกต้นไม้มันรู้จักของมัน 
มันอยากเร็วก็รู้ว่ามันหลง มันอยากช้าก็รู้ว่ามันหลง เม่ือทําแล้วจึง



๒๕ 

 

เกิดผลขึ้นมา เหมือนเราปลูกต้นไม้เช่นปลูกพริกต้นน้ี หน้าที่ของเรา
คือขุดหลุมปลูกให้นํ้าให้ปุยรักษาแมลง ให้มันเท่าน้ันน่ีเร่ืองของเรา 
น่ีเร่ืองศรัทธาของเรา ส่วนต้นพริกจะโตก็เป็นเร่ืองของมันไม่ใช่เร่ือง
ของเรา จะไปดึงให้มันยืดขึ้นมาก็ไม่ได้ผิด เร่ืองเราต้องให้นํ้าเอาปุย
ใส่ให้ 

      ถ้าเราปฏิบัติอย่างน้ี ก็จะสบายจะถึงชาติน้ีก็ช่าง ถึงชาติหน้าก็
ตาม เรามีศรัทธาอย่างน้ีแล้ว มีความรู้สึกแน่นอนแล้ว  อย่างน้ีจะเร็ว
หรือช้าน้ัน เป็นเร่ืองของบุญวาสนาบารมีของเรา ทีน้ีก็รู้สึกสบาย
เหมือนขับรถม้า ก็มิได้เอารถไปก่อนม้า แต่ก่อนมันเอารถไปก่อนม้า 
ถ้าไถนาก็เดินก่อนควาย หมายความว่าใจมันเร็วมากร้อนมาก ทีน้ีไม่
เป็นอย่างน้ันไม่เดินก่อนต้องเดินตามหลังควาย 

      ข้าเอานํ้าให้กินเอาปุยให้กิน กินไปเถอะ มดปลวกมา ข้าจะไล่
ให้เจ้า เท่าน้ันแหละต้นพริกต้นน้ีมันก็จะงามขึ้นเอง เม่ือมันงามแล้ว
เราจะบังคับว่าแกต้องเป็นดอกเดี๋ยวน้ี ไม่ใช่เร่ืองของเรา อย่าทํา เรา
จะเป็นทุกข์เปล่าๆ  มันจะเป็นของมันเอง เม่ือมันเป็นดอกแล้วเราจะ
ให้เป็นเม็ดเดี๋ยวน้ี อย่าไปบังคับมัน ทุกข์จริงนาทุกข์จริงๆ เม่ือรู้อย่าง



๒๖ 

 

น้ีแล้ว  เรารู้จักหน้าที่ของเราของเขา หน้าที่ของใครของมัน จิตก็จะ
รู้หน้าที่การงาน  ถ้าจิตไม่รู้หน้าที่การงานก็จะไปบังคับต้นพริกให้มี
ผลในวันน้ันเอง ให้มันโตเป็นดอกเป็นผลขึ้นในวันน้ัน น่ันล้วนแต่เป็น
ตัวสมุทัย เหตุให้เกิดทุกข์ขึ้นมาทั้งน้ัน 

      ถ้ารู้อย่างน้ีคิดอย่างน้ี  รู้ว่ามันหลงมันผิด รู้อย่างน้ีแล้วก็ปล่อย
ให้เป็นเร่ืองบุญวาสนาบารมีต่อไป  เราก็ทําของเราไป  ไม่ต้องกลัว
ว่าจะนานร้อยชาติพันชาติก็ช่างมัน จะชาติไหนก็ตามปฏิบัติสบายๆ
น่ีแหละ 

รู้ความจริงแล้วท าผดิไม่ได ้
      จิตถ้าตกกระแสแล้วไม่กลับ ความชั่วนิดหน่อยน้ันพ้นแล้ว 
โสดาฯท่านว่าจิตน้อมไปแล้ว  ท่านจึงว่าพวกเหล่าน้ีจะมาสู่อบายอีก
ไม่ได้  มาตกนรกอีกไม่ได้  จะตกได้อย่างไร จิตละบาปแล้ว เห็นโทษ
ในบาปแล้ว  จะให้ทําความชั่วทางกายวาจาอีกน้ันทําไม่ได้ เม่ือทํา
บาปไม่ได้ทําไมจึงจะไปสู่อบาย  ทําไมจึงจะไปตกนรกได้ มันน้อมเข้า
ไปแล้ว  เม่ือจิตน้อมเข้าไปมันก็รู้จักหน้าที่  รู้จักการงาน รู้จัก
ปฏิปทา  รู้จักผ่อนหนักผ่อนเบา  รู้จักกายของเรา รู้จักจิตของเรา 



๒๗ 

 

รู้จักรูปเรานามเรา  สิ่งที่ควรละวางก็ละไปวางไปเร่ือยๆ  ไม่ต้อง
สงสัย 

เห็นอสุภะในทุกคน 
      น่ีเร่ืองที่อาตมาได้ปฏิบัติมา ไม่ใช่ว่าจะไปทําให้มันละเอียด
หลายสิ่งหลายประการ เอาให้ละเอียดอยู่ในใจน้ี ถ้าเห็นรูปน้ีชอบรูป
น้ีเพราะอะไร  ก็เอารูปน้ีมาพิจารณา ดูว่าเกสาคือผม โลมาคือขน 
นขาคือเล็บ ทันตาคือฟัน ตะโจคือหนัง พระพุทธเจ้าให้เอาพวกน้ีมา
พิจารณาย้ําเข้าไป  แยกออกแจกออก เผามันออกลอกมันออก ทํา
อยู่อย่างน้ีเอาอยู่อย่างน้ี  จนมันไม่ไปไหน มองพวกเดียวกัน เช่น 
พระเณรเวลาเดินบิณฑบาต เห็นพระเห็นคน ต้องกําหนดให้เป็นร่าง
ผีตายซากผีตายเดินไปก่อน  เราเดินไปข้างหน้าเดินไปเปะๆ ปะๆ 
กําหนดมันเข้าทําความเพียรอยู่อย่างน้ัน เจริญอยู่อย่างน้ันเห็น
ผู้หญิงรุ่นๆ  นึกชอบขึ้นมาก็กําหนดให้เป็นผีเป็นเปรต เป็นของเน่า
เหม็นไปหมด ทุกคนไม่ให้เข้าใกล้ ให้ในใจของเราเป็นอยู่อย่างน้ี ถึง
อย่างไรมันก็ไม่อยู่หรอก เพราะมันเป็นของเปื่อยของเน่าให้เราเห็น
แน่นอน 



๒๘ 

 

      พิจารณาให้มันแน่  ให้มันเป็นอยู่ในใจอย่างน้ีแล้ว  ไปทางไหน
ก็ไม่เสีย ให้ทําจริงๆ เห็นเม่ือใดก็เท่ากับมองเห็นซากศพ เห็นผู้หญิงก็
ซากศพ เห็นผู้ชายก็ซากศพ ตัวเราเองก็เป็นซากศพด้วยเหมือนกัน
เลย มีแต่ของอย่างน้ีทั้งน้ัน  พยายามเจริญให้มาก บําเพ็ญให้อยู่ใน
ใจน้ีมากขึ้นอีก อาตมาว่ามันสนุกจริงๆ ถ้าเราทําแต่ถ้าไปมัวอ่าน
ตําราอยู่มันยาก ต้องทําเอาจริงๆ  ทําให้มีกรรมฐานในตัวเรา 

อย่ามักง่ายข้ามขั้นตอน 
     การเรียนอภิธรรมน่ันก็ดีอยู่ แต่จะต้องไม่ติดตํารามุ่งเพื่อรู้ความ
จริงหาทางพ้นทุกข์จึงจะถูกทาง เช่น ในปัจจุบันมีการสอนการเรียน
วิปัสสนาแบบต่างๆ หลายๆอาจารย์ อาตมาว่าวิปัสสนาน่ีมันทําไม่ได้
ง่ายๆ จะไปทําเอาเลยไม่ได้ ถ้าไม่ดําเนินไปจากศีล  ลองดูก็ได้เร่ือง
ศีลเร่ืองสิกขาบทบัญญัติน่ี  ถ้ากายวาจาไม่เรียบร้อยแล้วไปไม่รอด 
เพราะเป็นการข้ามมรรค บางคนพูดว่าสมถะไม่ต้องไปทําข้ามไป
วิปัสสนาเลย  คนมักง่ายหรอกที่พูดเช่นน้ัน เขาว่าศีลไม่ต้องเก่ียว ก็
การรักษาศีลน้ีมันยากมิใช่เล่น  ถ้าจะข้ามไปเลยมันก็สบายเท่าน้ัน 
อะไรที่ยากแล้วข้ามไปใครๆ ก็อยากข้าม 



๒๙ 

 

      มีพระรูปหน่ึงบอกว่าเป็นนักปฏิบัติ เม่ือมาขออยู่กับอาตมาถาม
ถึงระเบียบปฏิบัติ จึงอธิบายให้ฟังว่าเม่ือมาอยู่กับผมจะสะสมเงิน
ทองและสิ่งของไม่ได้ ผมถือตามวินัย ท่านพูดว่าท่านปฏิบัติไม่ยึดไม่
หมาย อาตมาบอกว่าผมไม่ทราบกับท่าน ท่านเลยถามว่าถ้าผมจะใช้
เงินทองแต่ไม่ยึดไม่หมายจะได้ไหม อาตมาตอบว่าได้ถ้าท่านเอา
เกลือมากินดูแล้วไม่เค็มก็ใช้ได้  ท่านจะพูดเอาเฉยๆ เพราะท่านขี้
เกียจรักษาของจุกๆ จิกๆ น่ีมันยาก เม่ือเอาเกลือมากินท่านไม่เค็ม
แล้วผมจึงเชื่อ ถ้ามันไม่เค็มจะเอามาให้กินสักกระทอ(เข่งเล็ก) ลองดู
มันจะไม่เค็มจริงๆ หรือ เร่ืองไม่ยึดไม่หมายน้ีไม่ใช่เร่ืองพูดเอา
คาดคะเนเอาไม่ใช่ ถ้าท่านพูดอย่างน้ีอยู่กับผมไม่ได้ท่านจึงลาไป 

ศีลและสมถะตอ้งท าให้มาก 
      เร่ืองศีลเร่ืองธุดงควัตรพวกเราต้องพยายามปฏิบัติ  พวกญาติ
โยมก็เหมือนกันถึงปฏิบัติอยู่บ้านก็ตาม พยายามให้มีศีลห้า  กาย
วาจาของเราพยายามให้เรียบร้อย พยายามดีๆ เถอะค่อยทําค่อยไป 

      การทําสมถะน่ี  อย่านึกว่าไปทําคร้ังหน่ึงสองคร้ังแล้วมันไม่สงบ
ก็เลยหยุดยังไม่ถูกต้อง  ทํานานอยู่นะ  ทําไมจึงนานคิดดูสิเราปล่อย



๓๐ 

 

มาน่ีก่ีปี  เราไม่ได้ทํามันว่าไปทางโน้นก็วิ่งตามมัน  มันว่าไปทางน้ีก็
วิ่งตามมัน ทีน้ีจะมาหยุดให้มันอยู่เท่าน้ีเดือนสองเดือนจะให้มันน่ิง
มันก็ยังไม่พอ  คิดดูเถิดเร่ืองการทําจิตใจ  ให้เราเข้าใจว่าสงบในเร่ือง
สงบในอารมณ์  ทีแรกพอเกิดอารมณ์ใจไม่สงบใจวุ่นวายทําไมจึง
วุ่นวาย เพราะมีตัณหาไม่อยากให้คิดไม่อยากให้มีอารมณ์  ความไม่
อยากน่ีแหละตัวอยาก  คือวิภวตัณหา ยิ่งไม่อยากเท่าไรมันยิ่งชวน
กันมา “เราไม่อยากมันทําไมจึงมา  ไม่อยากให้มันเป็นทําไมมันเป็น” 
น่ันแหละเราอยากให้มันเป็นเพราะเราไม่รู้จักใจเจ้าของ แหมเล่นอยู่
กับพวกน้ีกว่าจะรู้ตัวว่าผิดก็นานโขอยู่ คิดๆ ดูแล้วโอเราไปเรียกมัน
มามันจึงมา ไม่อยากให้มันเป็นอยากให้มันสงบไม่อยากให้มันฟุูงซ่าน
น่ีแหละความอยากทั้ง แท่งละ 

มีสติดูจิตเหน็ความคดิเกดิปญัญา 
      ช่างมันเถอะ เราทําของเราไปเม่ือมีอารมณ์อะไรมาก็ให้
พิจารณามันไป เร่ืองอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาทิ้งลงใส่สามขุมน่ีเลย 
แล้วคิดไปพิจารณาไป เร่ืองอารมณ์น้ันโดยมากเรามีแต่เร่ืองคิด คิด
ตามอารมณ์  เร่ืองคิดกับเร่ืองปัญญามันคนละอย่าง มันพาไปอย่าง
น้ันก็คิดตามมันไป ถ้าเป็นเร่ืองความคิดมันไม่หยุด แต่เร่ืองปัญญา
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แล้วหยุดอยู่น่ิงไม่ไปไหน  เราเป็นผู้รับรู้ไว้ เม่ืออารมณ์อันน้ีอันน้ันมา
จะเป็นอย่างน้ีอย่างน้ันเรารู้ๆ ไว้  เม่ือถึงที่สุดแล้วก็ว่าเออเร่ืองเจ้า
คิดเจ้านึกเจ้าวิตกเจ้าวิจารมาน้ี เร่ืองเหล่าน้ีมันไม่เป็นแก่นสาร
ทั้งหมดเป็นเร่ืองอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาทั้งสิ้น ตัดบทมันเลยทิ้งลงใส่
ไตรลักษณ์เลยยุบไป  คร้ันน่ังต่อไปอีกมันก็เกิดขึ้นอีกเป็นมาอีก เราก็
ดูมันไปสะกดรอยมันไป 

      เปรียบเหมือนกับเราเลี้ยงควายหน่ึง ต้นข้าวสอง ควายสาม 
เจ้าของควายจะต้องกินต้นข้าว  ต้นข้าวเป็นของที่ควายจะกิน จิต
ของเราก็เหมือนควาย อารมณ์คือต้นข้าว ผู้รู้ก็เหมือนเจ้าของ  การ
ปฏิบัติเป็นเหมือนอย่างน้ีไม่ผิด เปรียบเทียบดูเวลาเราไปเลี้ยงควาย 
ทําอย่างไร ปล่อยมันไป  แต่เราพยายามดูมันอยู่ ถ้ามันเดินไปใกล้
ต้นข้าวเราก็ตวาดมัน  ควายมันได้ยินก็จะถอยออก แต่เราอย่าเผลอ
นะถ้ามันดื้อไม่ฟังเสียงก็เอาไม้ค้อนฟาดมันจริงๆ มันจะไปไหนเสีย 
มันจะได้กินต้นข้าวหรือ  แต่เราอย่าไปนอนหลับกลางวันก็แล้วกัน 
ถ้าขืนนอนหลับต้นข้าวหมดแน่ๆ 



๓๒ 

 

      เร่ืองปฏิบัติก็เช่นกัน เม่ือเราดูจิตของเราอยู่ ผู้รู้ดูจิตเจ้าของ 
ผู้ใดตามดูจิตผู้น้ันจักพ้นจากบ่วงของมาร  จิตก็เป็นจิตแล้ว ใครจะ
มาดูจิตอีกเล่า เดี๋ยวก็งงงันเท่าน้ัน จิตอันหน่ึงผู้รู้อันหน่ึง  รู้ออกมา
จากจิตน่ัน  รู้จิตเป็นอย่างไรสบอารมณ์เป็นอย่างไรปราศจาก
อารมณ์เป็นอย่างไร ผู้ที่รู้อันน้ีท่านเรียกว่าผู้รู้ ผู้รู้จะตามดูจิต  ผู้รู้น้ี
จะเกิดปัญญา จิตน้ันคือความนึกคิด  ถ้าพบอารมณ์น้ันก็แวะไป ถ้า
พบอารมณ์อีกมันก็แวะไปอีก เหมือนกับควายเราน่ันแหละ มันจะไป
ทางไหนเราก็ดูมันอยู่ มันจะไปไหนได้ มันจะไปใกล้ต้นข้าวก็ตวาด
มันอยู่ว่าไม่ฟังก็ถูกไม้ค้อนเท่าน้ันทรมานมันอยู่ อย่างน้ี 

      จิตก็เหมือนกัน เม่ือถูกอารมณ์มันจะเข้าจับทันที เม่ือมันเข้าจับ
ผู้รู้ต้องสอนต้องพิจารณามันว่าดีไม่ดี อธิบายเหตุผลให้มันฟัง มันไป
จับสิ่งอ่ืนอีกมันนึกว่าเป็นของน่าเอา  ผู้รู้น้ีก็สอนมันอีกอธิบายให้มี
เหตุผลจนมันทิ้งอย่างน้ีจึงสงบได้ จับอะไรมาก็มีแต่ของไม่น่าเอา
ทั้งน้ัน มันก็หยุดเท่าน้ัน  มันขี้เกียจเหมือนกันเพราะมีแต่ถูกด่าถูกว่า
เสมอทรมานมันเข้า  ทรมานเข้าไปถึงจิตหัดมันอยู่อย่างน้ันแหละ 
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รู้ตัวเองแล้วสบาย 
      ตั้งแต่คร้ังอาตมาปฏิบัติอยู่ในปุาก็ปฏิบัติอย่างน้ี สอนศิษย์
ทั้งหลายก็สอนอย่างน้ี  เพราะต้องการเห็นความจริง  ไม่ต้องการ
เห็นในตํารา ต้องการเห็นในใจเจ้าของว่า ตัวเองหลุดพ้นจากสิ่งที่คิด
น้ันหรือยัง  เม่ือหลุดแล้วก็รู้จักเม่ือยังไม่หลุดก็พิจารณาเหตุผลจนรู้
เร่ืองของมัน ถ้ารู้เร่ืองของมันก็หลุดเอง ถ้ามีอะไรมาอีกติดอะไรอีกก็
พิจารณาสิ่งน้ันอีก ไม่หลุดไม่ไปย้ํามันอยู่ตรงน้ี  มันจะไปไหนเสีย 
อาตมาชอบให้เป็นอย่างน้ันในตัวเอง  เพราะพระพุทธองค์ตรัสว่า
ปัจจัตตังเวทิตัพโพวิญญูหิ วิญญูชนทั้งหลายรู้เฉพาะตนก็ต้องหาเอา
จากเจ้าของให้รู้จากตัวเองน้ีแหละ 

      ถ้าเชื่อตัวเองก็รู้สึกสบาย เขาว่าไม่ดีก็สบาย เขาว่าดีก็สบาย เขา
จะว่าอย่างไรก็สบายอยู่ เพราะอะไรจึงสบาย เพราะรู้ตัวเอง  ถ้าคน
อ่ืนว่าเราดีแต่เราไม่ดีเราจะเชื่อเขาอยา่งน้ันหรือ  เราก็ไม่เชื่อเขา เรา
ปฏิบัติของเราอยู่  คนไม่เชื่อตนเองเม่ือเขาว่าดีก็ดีตามเขาก็เป็นบ้า
ไปอย่างน้ัน ถ้าเขาว่าชั่วเราก็ดูเรามันไม่ใช่หรอก  เขาว่าเราทําผิดแต่
เราไม่ผิดดังเขาว่า เขาพูดไม่ถูกก็ไม่รู้จะไปโกรธเขาทําไม เพราะเขา
พูดไม่ถูกตามความเป็นจริง  ถ้าเราผิดดังเขาก็ถูกดังเขาว่า แล้วไม่รู้
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จะไปโกรธเขาทําไมอีก ถ้าคิดได้ดังน้ีรู้สึกว่าสบายจริงๆ มันเลยไม่มี
อะไรผิด  ล้วนแต่เป็นธรรมทั้งหมด อาตมาปฏิบัติอย่างน้ี  ถ้าปฏิบัติ
อย่างน้ีมันลัดตรงจริงๆ  แม้จะเอาธัมมะธัมโมหรืออภิธรรมมาเถียง 
อาตมาก็ไม่เถียงไม่เถียงหรอก ให้แต่เหตุผลเท่าน้ัน 

      ให้เข้าใจเสียว่า เร่ืองปฏิบัติน้ีพระพุทธเจ้าให้วางทั้งหมด  วาง
อย่างรู้มิใช่ว่าวางอย่างไม่รู้ จะวางอย่างควายอย่างวัวไม่เอาใจใส่
อย่างน้ีไม่ถูก วางเพราะการรู้สมมติบัญญัติความไม่ยึด 

ยึดไว้กอ่นพอร้อนแล้วก็วาง 
      ทีแรกท่านสอนว่า ทําให้มาก เจริญให้มาก ยึดให้มาก ยึดพระ
พุทธ ยึดพระธรรม ยึดพระสงฆ์ ยึดให้มั่น ท่านสอนอย่างน้ี เราก็ยึด
เอาจริงๆ ยึดไปๆ  คล้ายกับท่านสอนว่า อย่าไปอิจฉาคนอ่ืน ให้ทํา
มาหากินด้วยนํ้าพักนํ้าแรงตัวเอง  มีวัวมีควายมีไร่มีนาให้หาเอาจาก
ของๆเราน่ีแหละ  ไม่บาปหรอก ถ้าไปทําของคนอ่ืนมันบาป ผู้ฟังจึง
เชื่อทําเอาจากของตนเองอย่างเต็มที่ แต่มันก็ยุ่งยากลําบาก
เหมือนกัน  ที่ยากลําบากน้ันเพราะของเราเอง ก็ไปบ่นปรับทุกข์ให้
ท่านฟังอีกว่า มีสิ่งของใดๆ ก็ยุ่งยากเป็นทุกข์  เม่ือเห็นความยุ่งยาก
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แล้วแต่ก่อนเข้าใจว่ายุ่งยากเพราะแย่งชิงของคนอ่ืน ท่านจึงแนะให้
ทําของๆตนนึกว่าจะสบาย  คร้ันทําแล้วก็ยังยุ่งยากอยู่ท่าน จึงเทศน์
อย่างใหม่ให้ฟังอีกว่า “มันก็ต้องเป็นอย่างน้ี ถ้าไปยึดไปหมายมันก็
เป็นอย่างน้ี ไม่ว่าของใครทั้งน้ัน ไฟอยู่บ้านเขาไปจับมันก็ร้อน ไฟอยู่
บ้านเราไปจับมันก็ร้อนอยู่อย่างน้ัน”  ท่านก็พูดตามเราเพราะท่าน
สอนคนบ้า การรักษาคนบ้าก็ต้องทําอย่างน้ัน  พอช้อคไฟได้ท่าน
ก็ช้อค เม่ือก่อนยังอยู่ต่ําเกินไป เลยไม่ทันรู้จักเร่ืองอุบายของ
พระพุทธเจ้า ท่านสอนเราต่างหาก หมดเร่ืองของท่านมาติดเร่ือง
ของเรา ถึงจะเป็นอย่างไรก็ตามเอาอุบายทั้งหลายเหล่าน้ีน่ันแหละ
มาสอนเรา 

การปฏิบตัคิือการฝืนใจตัวเอง 
      เร่ืองปฏิบัติน่ีอาตมาพยายามค้นคิดเหลือเกิน เอาชีวิตเป็นเดิม
พันเพราะเชื่อตามท่ีพระพุทธเจ้าตรัสว่า มรรคผลนิพพานมีอยู่มันมี
อยู่ดังพระองค์ตรัสสอน แต่ว่าสิ่งเหล่าน้ันเกิดจากการปฏิบัติดี เกิด
จากการทรมานกล้าหาญกล้าฝึกกล้าหัดกล้าคิดกล้าแปลงกล้าทํา 
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      การทําน้ันทําอย่างไร ท่านให้ฝืนใจตัวเอง ใจเราคิดไปทางน้ี
ท่านให้ไปทางโน้น ใจเราคิดไปทางโน้นท่านให้มาทางน้ี  ทําไมท่าน
จึงฝืนใจ เพราะใจถูกกิเลสเขาพอกมาเต็มที่แล้ว มันยังไม่ได้ฝึกหัด
ดัดแปลง พระองค์จึงไม่ให้เชื่อ มันยังไม่เป็นศีลยังไม่เป็นธรรม 
เพราะใจมันยังไม่แจ้งไม่ขาวจะไปเชื่อมันได้อย่างไรได้ ท่านจึงมิให้
เชื่อเพราะใจเป็นกิเลส  ทีแรกมันเป็นลูกน้องกิเลส อยู่นานๆ ไปเลย
กลายเป็นกิเลส ท่านเลยบอกว่าอย่าเชื่อใจ 

ดูเถิดข้อปฏิบัติมีแต่เร่ืองฝืนใจท้ังน้ัน ฝืนใจก็เดือดร้อน พอเดือดร้อน
ก็บ่นว่า แหมลําบากเหลือเกิน ทําไม่ได้ แต่พระองค์ไม่นึกอย่างน้ัน 
ทรงนึกว่าถ้าเดือดร้อนน้ันถูกแล้ว แต่เราเข้าใจว่าไม่ถูก เป็นเสียอย่าง
น้ี มันจึงลําบากเม่ือเร่ิมทํา เดือดร้อนเราก็นึกว่าไม่ถูกทาง  คนเรา
อยากมีความสุขมันจะถูกหรือไม่ถูกไม่รู้ เม่ือขัดกับกิเลสตัณหาก็เลย
เป็นทุกข์เดือดร้อนก็หยุดทํา เพราะเข้าใจว่าไม่ถูกทาง แต่พระองค์
ตรัสว่าถูกแล้วถูกกิเลสแล้ว กิเลสมันเร่าร้อนแต่เรานึกว่าเราเร่าร้อน 

      พระพุทธเจ้าว่ากิเลสเร่าร้อน เราทั้งหลายเป็นอย่างน้ีมันจึงยาก 
เราไม่พิจารณาโดยมากมักเป็นไปตามกามสุขัลลิกานุโยค อัตตกิลม
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ถานุโยค มันติดอยู่น่ีอยากทําตามใจของเรา อันไหนชอบก็ทํา อยาก
ทําตามใจให้น่ังสบายนอนสบาย  จะทําอะไรก็อยากสบาย น่ีกาม
สุขัลลิกานุโยค ติดสุขมันจะไปได้อย่างไร 

      ถ้าหากเอากามความสบายไม่ได้แล้ว ความสุขไม่ได้แล้ว ก็ไม่
พอใจโกรธขึ้นมา ก็เป็นทุกข์เป็นโทสธรรม น่ีเป็นอัตตกิลมถานุโยค 
ซ่ึงไม่ใช่หนทางของผู้สงบ ไม่ใช่หนทางของผู้ระงับ 

กามสุขัลลิกานุโยค อัตตกิลมถานุโยค ทางสองเส้นน้ีพระพุทธเจ้า
ไม่ให้เดิน ความสุขพระองค์ให้รับทราบไว้ ความโกรธความเกลียด
ความไม่พอใจก็ไม่ใช่ทางที่พระพุทธเจ้าเดิน  ไม่ใช่ทางของสมณะ 
เป็นทางที่ชาวบ้านเดินอยู่ พระผู้สงบแล้วไม่เดินอย่างน้ัน เดินไปตรง
กลางสัมมาปฏิปทา น่ีกามสุขัลลิกานุโยคอยู่ทางซ้ายอัตตกิลมถานุโย
คอยู่ทางขวา 

เดนิทางสายกลาง คอืสงบวางสุขวางทุกข์ 
      ดังน้ัน ถ้าจะบวชปฏิบัติต้องเดินทางสายกลางน้ี เราจะไม่เอาใจ
ใส่ความสุขความทุกข์  จะวางมันแต่รู้สึกว่ามันเตะเรา เดี๋ยวไอ้น่ีเตะ



๓๘ 

 

ทางน้ี  ไอ้น่ันเตะทางน้ัน เหมือนกับลูกโปุงลาง(กระดิ่งที่ทําด้วยไม้) 
มันฟัดเราทั้งสองข้างเข้าใส่กัน  มีสองอย่างน้ีแหละเตะเราอยู่ ดังน้ัน
พระองค์เทศน์คร้ังแรกจึงทรงยกทางที่สุดทั้งสองขึ้นแสดงเพราะมัน
ติด อยู่น่ี  ความอยากได้สุขเตะทางน้ีบ้าง  ความทุกข์ไม่พอใจเตะ
ทางโน้นบ้าง  สองอย่างเท่าน้ันเล่นงานเราตลอดกาล 

      การเดินทางสายกลาง เราจะวางสุข เราจะวางทุกข์สัมมา
ปฏิปทา ต้องเดินสายกลางเม่ือความอยากได้สุขมากระทบ ถ้าไม่ได้
สุขมันก็ทุกข์เท่าน้ัน จะเดินกลางๆ ตามทางพระพุทธเจ้าเดินน้ัน
ลําบาก มันมีสองอย่างคือดีกับร้ายเท่าน้ัน ถ้าไปเชื่อพวกน้ีก็ต้องเป็น
อย่างน้ี  ถ้าโกรธขึ้นมาก็คว้าหาท่อนไม้เลยไม่ต้องอดทน ถ้าดีก็ลูบ
ตั้งแต่ศีรษะจดปลายเท้า น่ันใช่เล้วทางสองข้างมันไม่ไปกลางๆ สักที 
พระพุทธเจ้าท่านไม่ให้ทําอย่างน้ัน  ท่านให้ค่อยๆ วางมันไปทางสาย
น้ีคือสัมมาปฏิปทา ทางเดินออกจากภพจากชาติทางไม่มีภพไม่มีชาติ
ไม่มีสุขไม่มีทุกข์ไม่มีดีไม่มี ชั่ว มนุษย์ทั้งหลายที่ต้องการภพ  ถ้าตก
ลงมาก็ถึงสุขน่ีมันมองไม่เห็นตรงกลางผ่านเลยลงมาน่ี ถ้าไม่ได้ตาม
ความพอใจก็เลยมาน่ี  ข้ามตรงกลางไปเร่ือย ที่พระอยู่เรามองไม่
เห็นสักที วิ่งไปวิ่งมาอยู่น่ีแหละไม่อยู่ตรงที่ ไม่มีภพไม่มีชาติเราไม่



๓๙ 

 

ชอบจึงไม่อยู่  บางทีก็เลยลงมาข้างล่างถูกสุนัขกัดปีนขึ้นไปข้างบนก็
ถูกอีแร้งอีกาปากเหล็ก  มาจิกกระบาล ก็เลยตกนรกอยู่ไม่หยุดไม่ยั้ง
เท่าน้ันน่ีแหละภพ 

       อันที่ว่าไม่มีภพไม่มีชาต ิมนุษย์ทั้งหลายไม่เหน็จิตมนุษย์มองไม่
เห็นจึงข้ามไปข้ามมาอยู่อย่างน้ัน สัมมาปฏิปทาคือทางสายกลางที่
พระพุทธเจ้าเดินพ้นภพพ้นชาติเป็นอัพยากตธรรม จิตน้ีวางน่ีเป็น
ทางของสมณะ  ถ้าใครไม่เดินเกิดเป็นสมณะไม่ได้ ความสงบเกิด
ไม่ได้  ทําไมจึงสงบไม่ได้เพราะมันเป็นภพเป็นชาติเกิดตายอยู่น่ันเอง 
แต่ทางน้ีไม่เกิดไม่ตายไม่ต่าํไม่สูงไม่สุขไม่ทุกข์ไม่ดีไม่ชั่วกับใคร ทางน้ี
เป็นทางตรงเป็นทางสงบระงับสงบจากความสุขความทุกข์ความดี
ใจความเสียใจ น้ีคือลักษณะปฏิบัติ  ถ้าใจเราเป็นอย่างน้ีแล้วหยุดได้
หยุดถามได้แล้วไม่ต้องไปถามใคร 

      น่ีแหละพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่า ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิ ไม่
ต้องถามใคร รู้เฉพาะตนแน่นอนอย่างน้ัน ถูกตามท่ีพระองค์ทรงสอน
ไว ้อาตมาเล่าประวัติย่อๆ  ที่เคยทําเคยปฏิบัติมา ไม่ได้รู้มากไม่ได้
เรียนมาก เรียนจากจิตใจตนเองตามธรรมชาติน้ี โดยทดลองทําดู 



๔๐ 

 

เม่ือมันชอบขึ้นมาก็ไปตามมันดูมัน  จะพาไปไหนมีแต่มันลากเราไป
หาความทุกข์โน่น เราปฏิบัติดูตัวเองจึงค่อยรู้จักค่อยรู้ขึ้นเห็นขึ้นไป
เอง ให้เราพากันตั้งอกตั้งใจทํา 

การปฏิบตัิ ต้องตั้งใจและพยายาม 
      ถ้าอยากปฏิบัติให้ท่านมหาพยายามอย่าคิดให้มาก ถ้าจะน่ัง
สมาธิแล้วอยากให้มันเป็นอย่างน้ันเป็นอย่างน้ีหยุดดีกว่า เวลาน่ัง
สงบจะนึกว่าใช่อันน้ันไหมใช่อันน้ีไหม หยุด เอาความรู้ปริยัติใส่หีบ
ใส่ห่อไว้เสีย  อย่าเอามาพูด ไม่ใช่ความรู้พวกน้ันจะเข้ามาอยู่น่ีหรอก 
มันพวกใหม ่เวลาเป็นขึ้นมามันไม่เป็นอย่างน้ัน  เหมือนกับเราเขียน
ตัวหนังสือว่า “ความโลภ” เวลามันเกิดในใจไม่เหมือนตัวหนังสือ 
เวลาโกรธก็เหมือนกันเขียนใส่กระดานดําเป็นอย่างหน่ึงมันเป็น
ตัวอักษร เวลามันเกิดในใจอ่านอะไรไม่ทันหรอก  มันเป็นขึ้นมาที่ใจ
เลย สําคัญนัก สําคัญมาก 

      ปริยัติ เขียนไว้ก็ถูกอยู่ แต่ต้องโอปนยิโกให้เป็น คนน้อมถ้าไม่
น้อมก็ไม่รู้จักจริงๆ มันไม่เห็น อาตมาก็เหมือนกันไม่ได้ศึกษาเล่า
เรียนมาก เคยสอบปริยัติธรรมมีโอกาสได้ไปฟังครูบาอาจารย์เทศน์



๔๑ 

 

ให้ฟังจนจะเกิดความ ประมาทฟังเทศน์ไม่เป็น พวกพระกรรมฐาน
พระธุดงค์น่ีไม่รู้  พูดอย่างไรพูดเหมือนกับมีตัวมีตนจริงๆ จะไล่เอา
จริงๆ ต่อมาค่อยทําไปปฏิบัติไปๆ จึงเห็นจริงตามที่ท่านสอน ท่าน
เทศน์ให้ฟังก็รู้เป็นเห็นตามมันเป็นอยู่ในใจของเราน่ีเอง ต่อไปนานๆ 
จึงรู้ว่ามันก็ล้วนแต่ท่านเห็นมาแล้ว ท่านเอามาพูดให้ฟังไม่ใช่ว่าท่าน
พูดตามตํารา  ท่านพูดตามความรู้ความเห็นจากใจให้ฟัง เราเดินตาม
ก็ไปพบที่ท่านพูดไว้หมดทุกอย่าง จึงนึกว่ามันถูกแล้วน่ี จะอย่างไหน
อีก เอาเท่าน้ีแหละ อาตมาจึงปฏิบัติต่อไป 

คนท าจะได ้
      การปฏิบัติน้ันให้พยายามทํามัน จะสงบหรือไม่สงบก็ช่างปล่อย
ไว้ก่อน เอาเร่ืองเราปฏิบัติเป็นเร่ืองแรก เอาเร่ืองเราได้สร้างเหตุน่ี
แหละ  ถ้าทําแล้วผลจะเป็นอย่างไรก็ได้ เราทําได้แล้วอย่ากลัวว่าจะ
ไม่ได้ผลมันไม่สงบเราก็ได้ทํา  ทีน้ีถ้าเราไม่ทําใครเล่าจะได้ ใครเล่า
จะเห็น คนหาน่ันแหละจะเห็นคนกินน่ันแหละจะอ่ิม ของแต่ละสิ่ง
ละอย่างมันโกหกเราอยู่  สิบคร้ังให้มันรู้ก็ยังดีอยู่ คนเก่ามาโกหก
เร่ืองเก่าถ้ารู้จักก็ดีอยู่ มันนานเหลือเกินกว่าจะรู้มันพยายามมา
หลอกลวงเราอยู่น่ี 



๔๒ 

 

      ดังน้ันถ้าจะปฏิบัติแล้วให้ตั้งศีลสมาธิปัญญาไว้ในใจของเรา ให้
นึกถึงพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์  เลิกสิ่งทั้งหลาย
ทั้งปวงออกเสีย  การกระทําของเราน้ีเองเป็นเหตุเกิดขึ้นในภพใน
ชาติหน่ึงจริงๆ เป็นคนซ่ือสัตย์กระทําไปเถอะ 

      การปฏิบัติน้ันแม้จะน่ังเก้าอ้ีอยู่ก็ตาม กําหนดได้เบื้องแรกไม่
ต้องกําหนดมาก กําหนดลมหายใจเข้าออกหรือจะว่าพุทโธธัม
โมสังโฆก็ได้ แล้วกําหนดลมหายใจเข้าออก เม่ือกําหนดให้มีความ
ตั้งใจไว้ว่า การกําหนดลมน้ีจะไม่บังคับถ้าเราจะลําบากกับลมหายใจ
แล้วยังไม่ถูก  ดูเหมือนลมหายใจสั้นไปยาวไปค่อยไปแรงไปเดินลม
ไม่ถูกไม่สบาย แต่เม่ือใดลมออกก็สบายลมเข้าก็สบายจิตของเรารู้จัก
ลมเข้ารู้จักลมออก น่ันแม่นแล้วถูกแล้ว  ถ้าไม่แม่นมันยังหลง ถ้ายัง
หลงก็หยุดกําหนดใหม่  เวลากําหนดจิตอยากเป็นน่ันเป็นน่ีหรือเกิด
แสงสว่างเป็นปราสาทราชวังขึ้นมาก็ ไม่ต้องกลัว ให้รู้จักมันให้ทํา
เร่ือยไปบางคร้ังทําไปๆ  ลมหมดก็มีหมดจริงๆ ก็จะกลัวอีกไม่ต้อง
กลัวมันหมดแต่ความคิดของเราเท่าน้ัน เร่ืองความละเอียดยังอยู่ไม่
หมดถึงกาลสมัยแล้วมันฟื้นกลับขึ้นมาของมันเอง 



๔๓ 

 

ท าจิตให้สงบก่อน แล้วจึงพิจารณาอารมณ์ 
      ให้ใจสงบไปอย่างน้ีเสียก่อน น่ังอยู่ที่ไหนก็ตามน่ังเก้าอ้ีน่ังรถน่ัง
เรือก็ตาม  ถ้ากําหนดเม่ือใดให้มันเข้าเลย ขึ้นรถไฟพอน่ังลงให้มัน
เข้าเลยอยู่ที่ไหนน่ังได้ทั้งน้ัน ถ้าขนาดน้ีรู้จักแล้วรู้จักทางบ้างแล้วจึง
มาพิจารณาอารมณ์  ใช้จิตที่สงบน่ันพิจารณาอารมณ์ รูปบ้างเสียง
บ้างกลิ่นบ้างรสบ้างโผฏฐัพพะบ้างธรรมารมณ์บ้างที่เกิดขึ้น  ให้มา
พิจารณาชอบหรือไม่ชอบต่างๆ นานา  ให้เป็นผู้รับทราบไว้อย่าเข้า
ไปหมายในอารมณ์น้ัน  ถ้าดีก็ให้รู้ว่าดี ถ้าไม่ดีก็ให้รู้ว่าไม่ดี อันน้ีเป็น
ของสมมติบัญญัติ ถ้าจะดีจะชั่วก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งน้ัน 
เป็นของไม่แน่นอนไม่ควรยึดม่ันถือม่ัน อ่านคาถาน้ีไว้ด้วย ถ้าทําได้
อย่างน้ีเร่ือยๆ ไปปัญญาจะเกิดเองอารมณ์น้ันเป็นอนิจจังทุกขัง
อนัตตา ทิ้งใส่สามขุมน้ีน้ีเป็นแก่นของวิปัสสนา ทิ้งใส่อนิจจังทุกขัง
อนัตตา ดีชั่วร้ายอะไรก็ทิ้งมันใส่น่ี ไม่นานเราก็จะเกิดความรู้
ความเห็นขึ้นมาในอนิจจังทุกขังอนัตตา เกิดปัญญาอ่อนๆ ขึ้นมา น่ัน
แหละเร่ืองภาวนาให้พยายามทําเร่ือยๆ  ศีลห้าน้ีถือมาหลายปีแล้ว
มิใช่หรือ เร่ิมภาวนาเสียให้รู้ความจริงเพื่อละเพื่อถอนเพื่อความสงบ 

 



๔๔ 

 

นักปฏบิัตติ้องรักษาวินัย และเชือ่ฟงัอาจารย์ 
      พูดถึงการสนทนาแล้วอาตมาสนทนาไม่ค่อยเป็น มันพูดยากอยู่
ถ้าใครอยากรู้จักต้องอยู่ด้วยกันอยู่ไปนานๆ ก็รู้จักหรอก อาตมาเคย
ไปเที่ยวธุดงค์เหมือนกัน อาตมาไม่เทศน์ไปฟังครูบาอาจารย์รูปน้ัน
รูปน้ีเทศน์  มิใช่ว่าไปเทศน์ให้ท่านฟัง ท่านพูดอะไรก็ฟังฟังเอา พระ
เล็กพระน้อยเทศน์ก็ฟัง เราจะฟังก็ฟังไม่ค่อยสนทนาไม่รู้จะสนทนา
อะไร ที่จะเอาก็เอาตรงที่ละที่วางน่ันเอง  ทําเพื่อมาละมาวางไม่ต้อง
ไปเรียนให้มาก แก่ไปทุกวันๆ วันหน่ึงๆ  ไปตะปบแต่แสงอยู่น่ันไม่
ถูกตัวสักที การปฏิบัติธรรมแม้จะมีหลายแบบอาตมาไม่ตถิ้ารู้จักตาม
ความหมาย ไม่ใช่ว่าจะผิดแต่ถ้าเป็นนักปฏิบัติแล้วไม่ค่อยรักษาวินัย
อาตมาว่าจะไปไม่ รอด เพราะมันข้ามมรรค ข้ามศีล สมาธิ ปัญญา 
บางท่านพูดว่าอย่าไปติดสมถะ อย่าไปเอาสมถะ ผ่านไปวิปัสสนาเลย 
อาตมาเห็นว่าถ้าผ่านไปเอาวิปัสสนาเลยมันจะไปไม่รอด 

      วิธีปฏิบัติของท่านอาจารย์เสาร์ ท่านอาจารย์ม่ัน ท่านอาจารย์
ทองรัต ท่านเจ้าคุณอุบาลี น่ีหลักน้ี อย่าทิ้ง แน่นอนจริงๆ ถ้าทําตาม
ท่าน ถ้าปฏิบัติตามท่านเห็นตัวเองจริงๆ  ท่านอาจารย์เหล่าน้ีเร่ือง
ศีลท่านพยายามรักษาให้แน่นอน ท่านไม่ให้ข้ามการเคารพครูบา
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อาจารย์ การเคารพข้อวัตรปฏิบัติน้ัน ถ้าครูบาอาจารย์บอกให้ทําก็
ทํา ถ้าท่านว่าผิดให้หยุดก็หยุด ชื่อว่าทําเอาจริงๆจังๆ ให้เห็นให้เป็น
ขึ้นในใจ  ท่านอาจารย์บอกอย่างน้ี  ดังน้ันพวกลูกศิษย์ทั้งหลายจึงมี
ความเคารพยําเกรงในครูบาอาจารย์มาก เพราะเห็นตามรอยของ
ท่าน 

      ลองทําดูซิทําดังที่อาตมาพูด ถ้าเราทํามันก็เห็นก็เป็น ทําไมจะ
ไม่เป็นเพราะเป็นคนทําคนหา อาตมาว่ากิเลสมันไม่อยู่หรอกถ้าทํา
ถูก เร่ืองของมันเป็นผู้ละพูดจาน้อย เป็นคนละทิฏฐิมานะทั้งหลาย
ทั้งปวง คนพูดผิดก็ฟังได้คนพูดถูกก็ฟังได้หมด พิจารณาตัวเองอยู่
อย่างน้ี อาตมาว่าเป็นไปได้ทีเดียวถ้าพยายาม แต่ว่าไม่ค่อยมีนัก
ปริยัติที่มาปฏิบัติยงัมีน้อยอยู่ คิดเสียดายเพื่อนๆท้ังหลายเคยแนะนํา
ให้มาพิจารณาอยู่ 

ถ้าปฏิบตัิแล้ว จะรู้ซ้ึงรูแ้จ้งรู้ชัด 
      ท่านมหามาที่น่ีก็ดีแล้ว เป็นกําลังอันหน่ึงแถวบ้านเรา บ้านไผ่
ใหญ่ หนองลัก หนองขุ่น บ้านโพนขาวล้วนแต่เป็นบ้านสํานักเรียน
ทั้งน้ัน เรียนแต่ของที่มันต่อกันไม่ตัดสักที เรียนแต่สันตติ เรียนสนธิ
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ต่อกันไป  ถ้าเราหยุดได้เรามีหลักวิจัยอย่างน้ีดีจริงๆ มันไม่ไปทาง
ไหนหรอก มันไปอย่างที่เราเรียนน่ันแหละ แต่ถ้าไม่ปฏิบัติผู้เรียนไม่
ค่อยรู้  ถ้าปฏิบัติแล้วก็รู้ซ้ึงสิ่งที่เราเคยเรียนมาแจ้งออกชัดออกเร่ิม
ปฏิบัติเสีย ให้เข้าใจอย่างน้ี 

      พยายามมาอยู่ตามปุาที่กุฏิเล็กๆ น้ีมาฝึกมาทดลองดูบ้างดีกว่า 
เราไปเรียนปริยัติอย่างเดียวให้พูดอยู่คนเดียว ดูจิตดูใจเราคล้ายๆ 
กับว่าจิตมันวางเป็นปกติ  จิตถ้ามันเคลื่อนออกจากปกติเช่นมันคิด
มันนึกต่างๆ น่ันเป็นสังขาร  สังขารน้ีมันจะปรุงเราต่อไประวังให้ดี 
ให้รู้มันไว ้ถ้ามันเคลื่อนออกจากปกติแล้วไม่เป็นสัมมาปฏิปทาหรอก 
มันจะก้าวไปเป็นกามสุขัลลิกานุโยค อัตตกิลมถานุโยค ของพวกน้ี
มันปรุงน่ันแหละเป็นจิตสังขาร ถ้ามันดีก็ดี ถ้ามันชั่วก็ชั่ว มันเกิดกับ
จิตของเรา อาตมาว่าถ้าได้จ้องดูมันอยู่อย่างน้ีรู้สึกว่าสนุก ถ้าจะพูด
เร่ืองน้ีอยู่อย่างเดียวแล้วสนุกอยู่ตลอดวัน 

      เม่ือรู้จักเร่ืองวาระของจิตก็เห็นมีอาการอย่างน้ี เพราะกิเลสมัน
อบรมจิตอยู่ อาตมาเห็นว่าจิตน้ีเหมือนกับจุดจุดเดียวเท่าน้ัน อันที่
เรียกว่าเจตสิกน่ันเป็นแขก แขกมาพักอยู่ตรงจุดน้ี คนน้ันมาเยี่ยมเรา
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บ้าง คนน้ันมาเยี่ยมเราบ้าง คนโน้นมาเยี่ยมเราบ้าง มาพักอยู่ตรงน้ี
เราจึงเรียกพวกน้ันที่ออกจากจิตของเรามาเป็นเจตสิกหมด 

มีสติรู้ตืน่อยูเ่ฝ้าดูจิต 
      ทีน้ีเรามาทําจิตของเราให้เปน็ผู้รู้ตื่นอยู่ คอยรักษาจิตของเราอยู่ 
ถ้าแขกมาเม่ือไรโบกมือห้าม มันจะมาน่ังที่ไหนมีที่น่ังที่เดียวเท่าน้ัน 
เราก็พยายามรับแขกอยู่ตรงน้ีตลอดวัน น่ีคือพุทโธตัวตั้งม่ันอยู่ น่ีทํา
ความรู้น้ีไว้จะได้รักษาจิตเรา น่ังอยู่ตรงน้ีแล้วแขกที่เคยมาเยี่ยมเรา
ตั้งแต่เราเกิดตัวเล็กๆ  โน้นมาทีไรก็มาที่น่ีหมด เราจึงรู้จักมันหมด
เลยพุทโธอยู่คนเดียว พูดถึงอาคันตุกะแขกที่จรมาปรุงมาแต่งต่างๆ 
นานาให้เราเป็นไปตามเรื่องของมัน อาการของจิตที่เป็นไปตามเร่ือง
ของมันน่ีแหละเรียกว่าเจตสิก มันจะเป็นอะไรจะไปไหนก็ช่างมัน ให้
เรารู้จักอาคันตุกะที่มาพัก ที่รับแขกมีเก้าอ้ีตัวเดียวเท่าน้ีเองเราเอาผู้
หน่ึงไปน่ังไว้แล้วมันก็ไม่  มีที่น่ัง มันมาที่น่ีมันก็จะมาพูดกับเรา คร้ัง
น้ีไม่ได้น่ังคร้ังต่อไปก็จะมาอีก มาเม่ือไรก็พบแต่ผู้น้ีน่ังอยู่ไม่หนีสักที 
มันจะทนมาก่ีคร้ังเพียงพูดกันอยู่ที่น่ัน เราก็จะรู้จักหมดทุกคนพวกที่
ตั้งแต่เรารู้เดียงสาโน้นมันจะมาเยี่ยมเราหมด น่ันแหละเพียงเท่าน้ี 



๔๘ 

 

      อาตมาว่าธรรมน้ันดูตรงน้ีก็เห็นไปหมดได้ พูดได้ดูได้พิจารณา
อยู่คนเดียวพูดธรรมะก็อย่างน้ีแหละ อาตมาพูดอย่างอ่ืนไม่เป็น พูดก็
พูดไปอย่างน้ีทํานองน้ีน่ีก็เป็นแต่เพียงพูดให้ฟังเท่าน้ัน 

      ทีน้ีให้ไปทําดู ถ้าไปทํามันจะเป็นอย่างน้ันๆ มีหนทางบอก ถ้า
มันเป็นอย่างน้ันให้ทําอย่างน้ันก็ไปทําดูอีก ถ้าไปทําดูอีกมันเป็นอีก
อย่างหน่ึงก็ต้องแก้ โน่นแหละจึงจะมีที่บอก ในเม่ือเดินสายเดียวกัน
มันต้องเป็นในจิต  ท่านมหาแน่นอนถ้าไม่เป็นอย่างน้ันมันต้องเกิด
ขัดข้อง ขัดข้องก็ต้องจี้จุด เม่ือพูดตรงน้ีมันไปถูกจิตท่านมหามันก็
รู้จักแก้ ถ้ามันติดอีกท่านผู้แนะนําก็จะบอก เพราะตรงน้ีท่านก็เคย
ติดมาแล้วก็ต้องแก้อย่างน้ันมันรู้เร่ืองกันก็พูดกัน ได้ 

      เช่นเดียวกับอารมณ์ คือเสียงได้ยินเป็นอย่างหน่ึงเสียงเป็นอย่าง
หน่ึง เรารับทราบไว้ไม่มีอะไร เราอาศัยธรรมชาติอย่างน้ีแหละมา
พิจารณาหาความจริงจนใจมันแยกของมันเอง พูดง่ายๆ ก็คือมันไม่
เอาใจใส่เอง มันจึงเป็นอย่างน้ันได้ เม่ือหูได้ยินเสียงดูจิตของเรามัน
พัวพันไปตามไหม  มันรําคาญไหม เท่าน้ีเราก็รู้ ได้ยินอยู่แต่ไม่
รําคาญ ฉันอยู่ที่น่ีเอากันใกล้ๆ มิได้เอาไกลจะหนีจากเสียงน้ันหนี
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ไม่ได้หรอก ต้องหนีวิธีน้ีจึงจะหนีได้  โดยเราฝึกจิตของเราจนม่ันอยู่
ในสิ่งน้ี วางสิ่งเหล่าน้ัน  สิ่งที่วางแล้วน้ันก็ยังได้ยินอยู่ได้ยินอยู่แต่ก็
วางอยู่  เพราะสิ่งเหล่าน้ันถูกวางอยู่แล้วมิใช่จะไปบังคับให้มันแยก
มันแยกเองโดย อัตโนมัติ เพราะการละการวางจะอยากให้มันไปตาม
เสียงน้ันมันก็ไม่ไป 

      เม่ือเรารู้ถึงรูปเสียงกลิ่นรสทั้งหลายเหล่าน้ีตามเป็นจริงแล้ว 
เห็นชัดอยู่ในดวงจิตของเราว่า สิ่งเหล่าน้ีล้วนแต่เป็นสามัญลักษณะ
คือ อนิจจังทุกขังอนัตตาหมดทั้งน้ัน เม่ือได้ยินคร้ังใดก็เป็นสามัญ
ลักษณะอยู่ในใจ เวลาอารมณ์ทั้งหลายมากระทบได้ยนิก็เหมือนไม่ได้
ยินน้ัน ไม่ใช่จิตของเราจะไม่มีการงานสติกับจิตพัวพันคุ้มครองกันอยู่
ตลอดกาลตลอดเวลา ถ้าท่านมหาทําจิตให้ถึงอันน้ีแล้วถึงจะเดินไป
ทางไหนมันก็ค้นคว้าอยู่ น่ีเป็นธรรมวิจัยหลักของโพชฌงค์เท่าน้ันเอง 
มันหมุนเวียนพูดกับตัวเองแก้ปลดเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณไม่
มีอะไรจะมาใกล้มันได้ มันมีงานทําของมันเอง 
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จิตที่ตืน่รู้เบกิบานเป็นพุทธะ 
      น่ีเร่ืองอัตโนมัติของจิตที่เป็นอยู่ไม่ได้แต่ง มันหัดเบื้องแรกมัน
เป็นเลย ถ้าเราทําอยู่อย่างน้ีท่านมหาจะมีอาการอย่างหน่ึงแปลก
ขึ้นมาคือ เวลาไปนอนตั้งใจแล้วนอนเคยนอนกรนหรือนอนละเมอ
กันฟันหรือนอนดิ้นนอนขวาง ถ้าจิตเป็นอย่างน้ีแล้วสิ่งเหล่าน้ันฉิบ
หายหมด ถึงจะหลับสนิทตื่นขึ้นมาแล้วมีอาการคล้ายกับไม่ได้นอน 
เหมือนไม่ได้หลับแต่ไม่ง่วง เม่ือก่อนเราเคยนอนกรนถ้าเราทําจิตใจ
ให้ตื่นแล้วไม่กรนหรอก จะกรนอย่างไรคนไม่ได้นอนกายมันไประงับ
เฉยๆ ตัวน้ีตื่นอยู่ตลอดทั้งวันทั้งคืนตื่นอยู่ทุกกาลเวลา คือพุทโธผู้รู้ผู้
ตื่นผู้เบิกบานผู้แจ้งผู้สว่าง ตัวน้ีไม่ได้นอน มันเป็นของมันอยู่ไม่รู้สึก
ง่วง ถ้าเราทําจิตของเราอย่างน้ีไม่นอนตลอด ๒-๓ วัน บางทีมันง่วง
ร่างกายมันเพลีย พอง่วงเรามาน่ังกําหนดเข้าสมาธิทันทีสัก ๕ นาที
หรือ ๑๐ นาทีแล้วลืมตาขึ้น จะรู้สึกเท่ากับได้นอนตลอดคืนและวัน 

      เร่ืองการนอนหลับน่ี ถ้าไม่คิดถึงสังขารแล้วไม่เป็นไร แต่ว่าเอา
แต่พอควร เม่ือนึกถึงสภาวะของสังขารความเป็นไปแล้วก็ให้ตาม
เร่ืองของมัน ถ้ามันถึงตรงน้ันแล้วไม่ต้องนําไปบอกหรอก มันบอก
เองมันจะมีผู้จี้ผู้จดถึงขี้เกียจก็มีผู้บอกให้เราขยันอยู่เสมอ อยู่ไม่ได้
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หรอกถ้าถึงจุดมันจะเป็นของมันเอง ดูเอาสิอบรมมานานแล้วอบรม
ตัวเองดู 

กายวิเวกส าคญัมาก 
      แต่ว่าเบื้องแรกกายวิเวกสําคัญนะ เม่ือเรามาอยู่กายวิเวกแล้ว
จะนึกถึงคําพระสารีบุตรเทศน์ไว้เก่ียวกับกายวิเวก จิตวิเวก อุปธิ
วิเวก* กายวิเวกเป็นเหตุให้เกิดจิตวิเวก จิตวิเวกเป็นเหตุเกิดอุปธิ
วิเวก แต่บางคนพูดว่าไม่สําคัญหรอกถ้าใจเราสงบแล้วอยู่ที่ไหนก็ได้ 
จริงอยู่แต่เบื้องแรกให้เห็นว่ากายวิเวกเป็นที่หน่ึงให้คิดอย่างน้ี วันน้ี
หรือวันไหนก็ตามท่านมหาเข้าไปน่ังอยู่ในปุาช้าไกลๆ บ้าน ลองดูให้
อยู่คนเดียวหรือท่านมหาจะไปอยู่ที่ยอดเขายอดหน่ึงซ่ึงเป็นที่หวาด 
สะดุ้งให้อยู่คนเดียวนะ เอาให้สนุกตลอดคืนแล้วจึงจะรู้จักว่ามันเป็น
อย่างไร 

      เร่ืองกายวิเวกน่ี แม้เม่ือก่อนอาตมาเองก็นึกว่าไม่สําคัญเท่าไร 
คิดเอาแต่เวลาไปทําดูแล้วจึงนึกถึงคาํสอนของพระพุทธเจ้า พระองค์
สอนให้ไปหากายวิเวกเป็นเบื้องแรก เป็นเหตุให้จิตวิเวก ถ้าจิตวิเวกก็
เป็นเหตุเกิดอุปธิวิเวก เช่นเรายังครองเรือนกายวิเวกเป็นอย่างไร พอ
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กลับถึงบ้านเท่าน้ันต้องวุ่นวายยุ่งเหยิงเพราะกายไม่วิเวก  ถ้าออก
จากบ้านมาสู่สถานที่วิเวกก็เป็นไปอีกแบบหน่ึง 

อาจารย์ช่วยชี้แนะผดิถูก 
      ฉะน้ัน ต้องเข้าใจว่า เบื้องแรกน้ีกายวิเวกเป็นของสําคัญ เม่ือได้
กายวิเวกแล้วก็ได้ธรรม เม่ือได้ธรรมแล้วก็ให้มีครูบาอาจารย์เทศน์ให้
ฟัง คอยแนะนําตรงที่เราเข้าใจผิด เพราะที่เราเข้าใจผิดน่ัน
เหมือนกับเราเข้าใจถูกน่ีเอง ตรงที่เราเข้าใจผิดแต่นึกว่าถูกถ้าได้ท่าน
มาพูดให้ฟังจึงเข้าใจว่าผิด ที่ท่านว่าผิดก็ตรงที่เรานึกว่าถูกน่ันแหละ
อันน้ีมันซ้อนความคิดของเราอยู่ 

เรียนตามแบบ รบนอกแบบ 
      ตามท่ีได้ทราบข่าวมีพระนักปริยัติบางรูปท่านค้นคว้าตามตํารา
เพราะได้เรียน มามาก อาตมาว่าทดลองดูเถอะ การกางแบบกาง
ตําราทําน่ี ถึงเวลาเรียนๆตามแบบ แต่เวลารบๆ นอกแบบ ไปรบ
ตามแบบมันสู้ข้าศึกไม่ไหว ถ้าเอากันจริงจังแล้ว ต้องรบนอกแบบ 
เร่ืองมันเป็นอย่างน้ัน ตําราน้ันท่านทําไว้พอเป็นตัวอย่างเท่าน้ัน บาง
ทีอาจทําให้เสียสติก็ได้เพราะพูดไปตามสัญญา สังขาร ท่านไม่เข้าใจ



๕๓ 

 

ว่าสังขารมันปรุงแต่งทั้งน้ัน เดี๋ยวน้ีลงไปพื้นบาดาลโน่นไปพบปะ
พญานาค เวลาขึ้นมาก็พูดกับพญานาค พูดภาษาพญานาค พวกเรา
ไปฟังมันไม่ใช่ภาษาพวกเรา มันก็เป็นบ้าเท่าน้ันเอง 

      ครูบาอาจารย์ท่านไม่ให้ทําอย่างน้ัน เรานึกว่าจะดิบจะดี  มัน
ไม่ใช่อย่างน้ัน ที่ท่านพาทําน้ี มีแต่ส่วนละส่วนถอนเร่ืองทิฐิมานะ 
เร่ืองเน้ือเร่ืองตัวท้ังน้ัน อาตมาว่าการปฏิบัติน้ีก็ยากอยู่ ถึงอย่างไรก็
อย่าทิ้งครูทิ้งอาจารย์ เร่ืองจิตเร่ืองสมาธิน่ีหลงมากจริงๆ เพราะสิ่งที่
ไม่ควรจะเป็นไปได้แต่มันเป็นขึ้นมาได้ เราจะว่าอย่างไรอาตมาก็
ระวังตัวเองเสมอ 

ตัดปญัหาอย่าคาดหวังหรอืกะเกณฑ์ 
      เม่ือคราวออกปฏิบัติในระยะ ๒-๓ พรรษาแรกยังเชื่อตัวเอง
ไม่ได้  แต่พอได้ผ่านไปมากแล้วเชื่อวาระจิตตัวเองแล้วไม่เป็นอะไร
หรอก ถึงจะมีปรากฏการณ์อย่างไรก็ให้มันเป็นมา  ถ้ารู้เร่ืองอย่างน้ี
สิ่งเหล่าน้ีก็ระงับไป  มีแต่เร่ืองจะพิจารณาต่อไปก็สบาย ท่านมหายัง
ไม่ได้ทําดู  เคยน่ังสมาธิแล้วใช่ไหม การน่ังสมาธิน่ีสิ่งที่ไม่น่าผิดก็ผิด
ได้ เช่นเวลาน่ังเราตั้งใจว่า “เอาละจะเอาให้มันแน่ๆ ดูที” เปล่า! วัน



๕๔ 

 

น้ันไม่ได้เร่ืองเลยแต่คนเราชอบทําอย่างน้ัน  อาตมาเคยสังเกตมัน
เป็นของมันเอง เช่นบางคืนพอเร่ิมน่ังก็นึกว่า “เอาละวันน้ีอย่างน้อย
ตีหน่ึงจึงจะลุก” คิดอย่างน้ีก็บาปแล้วเพราะว่าไม่นานหรอกเวทนา
มันรุมเอาเกือบตาย  มันดีเวลาน่ังโดยไม่ต้องกะเกณฑ์ ไม่มีที่จุดที่
หมายทุ่มหน่ึงสองทุ่มสามทุ่มก็ช่างมันน่ังไปเร่ือยๆ วางเฉยไว้อย่า
บังคับมัน อย่าไปหมายม่ัน อย่าไปบังคับหัวใจว่าจะเอาให้มันแน่ๆ 
มันก็ยิ่งไม่แน่ 

      ให้เราวางใจสบายๆ  หายใจก็ให้พอดีอย่าเอาสั้นเอายาว  อย่า
ไปแต่งมัน  กายก็ให้สบายทําเร่ือยไป  มันจะถามเราว่าจะเอาก่ีทุ่ม
จะเอานานเท่าไร  มันมาถามเร่ือยหรอก เราต้องตวาดมันว่า “เฮ้ย
อย่ามายุ่ง” ต้องปราบมันไว้เสมอเพราะพวกน้ีมีแต่กิเลสมากวน
ทั้งน้ัน อย่าเอาใจใส่มัน เราต้องพูดว่า “กูอยากพักเร็วพักช้าไม่ผิด
กระบาลใครหรอก กูอยากน่ังอยู่ตลอดคืนมันจะผิดใคร จะมากวนกู
ทําไม” ต้องตัดมันไว้อย่างน้ีแล้วเราก็น่ังเร่ือยไปตามเร่ืองของเรา 
วางใจสบายก็เลยสงบเป็นเหตุให้เข้าใจว่าอํานาจอุปาทานความยึด
หมายน้ีสําคัญมาก จริงๆ  เม่ือเราน่ังไปๆ นานแสนนานเลยเที่ยงคืน



๕๕ 

 

ค่อนคืนไปก็เลยน่ังสบาย  มันก็ถูกวิธีจึงรู้ว่าความยึดม่ันถือม่ันเป็น
กิเลสจริงๆ เพราะวางจิตไม่ถูก 

      บางคนน้ันเวลาน่ังจุดธูปไว้ข้างหน้าคิดว่า “ธูปดอกน้ีไหม้หมด
จึงจะหยุด” แล้วน่ังต่อไป พอน่ังไปได้ ๕ นาที ดูเหมือนนานตั้ง
ชั่วโมง  ลืมตามองดูธูป แหมยังยาวเหลือเกิน หลับตาน่ังต่อไปอีก
แล้วก็ลืมตาดูธูป ไม่ได้เร่ืองอะไรเลย อย่า อย่าไปทํา มันเหมือนกับ
ลิง  จิตเลยไม่ต้องทําอะไร  นึกถึงแต่ธูปที่ปักไว้ข้างหน้า ว่าจวนจะ
ไหม้หมดหรือยังหนอ น่ีมันเป็นอย่างน้ีเราอย่าไปหมาย 

      ถ้าเราทําภาวนาอย่าให้กิเลสตัณหามันรู้เงื่อนรู้ปลายได้ “ท่าน
จะเอาอย่างไร” มันมาถามเรา “จะเอาขนาดไหนจะเอาประมาณ
เท่าไรดึกเท่าไร” มันมาทําให้เราตกลงกับมันถ้าเราไปว่าจะเอาสัก
สองยาม มันจะเล่นงานเราทันทีน่ังไปยังไม่ถึงชั่วโมง ต้องร้อนรน
ออกจากสมาธิแล้ว  ก็เกิดนิวรณ์ว่า “แหมมันจะตายหรือยังกันนา 
ว่าจะเอาให้มันแน่  มันก็ไม่แน่นอน ตั้งสัจจะไว้ก็ไม่ได้ดั่งตั้ง” คิด
ทุกข์ใส่ตัวเอง  ด่าตัวเองพยาบาทตัวเอง ไม่มีคนพยาบาทก็เป็นทุกข์
อีกน่ันแหละ ถ้าได้อธิษฐานแล้ว  ต้องเอาให้มันรอดตาย หรือตาย



๕๖ 

 

โน่น  อย่าไปหยุด มันจึงจะถูก เราค่อยทําค่อยไปเสียก่อน ไม่ต้อง
อธิษฐาน พยายามฝึกหัดไป บางคร้ังจิตสงบความเจ็บปวดทาง
ร่างกายก็หยุด เร่ืองปวดแข้งปวดขามันหายไปเอง 

หมั่นพิจารณาเสมอๆ อย่าเผลอใจ 
      การปฏิบัติอีกแบบหน่ึงน้ัน เห็นอะไรก็ให้พิจารณา ทําอะไรก็ให้
พิจารณาทุกอย่าง อย่าทิ้งเร่ืองภาวนา บางคนพอออกจากทําความ
เพียรแล้วคิดว่าตัวหยุดแล้ว พักแล้ว จึงหยุดกําหนด หยุดพิจารณา
เสีย เราอย่าเอาอย่างน้ัน  เห็นอะไรให้พิจารณาเห็นคนดีคนชั่ว คน
ใหญ่คนโต  คนรํ่าคนรวย คนยากคนจน เห็นคนเฒ่าคนแก่ เห็นเด็ก
เห็นเล็ก เห็นคนน้อยคนหนุ่ม ให้พิจารณาไปทุกอย่างน่ีเร่ืองภาวนา
ของเรา 

การพิจารณาเข้าหาธรรมะน้ัน ให้เราพิจารณาดูอาการเหตุผลต่างๆ 
นานามันน้อยใหญ่ดําขาวดีชั่ว อารมณ์ทุกอย่างน่ันแหละถ้าคิด
เรียกว่ามันคิด แล้วพิจารณาว่ามันก็เท่าน้ันแหละ สิ่งเหล่าน้ีตกอยู่ใน
อนิจจังทุกขังอนัตตา อย่าไปยึดม่ันถือม่ันเลย น่ีแหละปุาช้าของมัน
ทิ้งมันใส่ลงตรงน้ีจึงเป็นความจริง 



๕๗ 

 

      เร่ืองการเห็นอนิจจังเป็นต้นน้ีคือ เร่ืองไม่ให้เราทุกข์เป็นเร่ือง
พิจารณา  เช่นเราได้ของดีมาก็ดีใจ ให้พิจารณาความดีเอาไว้ บางที
ใช้ไปนานๆ  เกิดไม่ชอบ มันก็มีอยากเอาให้คนหรืออยากให้คนมาซื้อ
เอาไป ถ้าไม่มีใครมาซ้ือก็อยากจะทิ้งไปเพราะเหตุไรจึงเป็นอย่างน้ี 
มันเป็นอนิจจังมันจึงเป็นอย่างน้ี ถ้าไม่ได้ขายไม่ได้ทิ้งก็เกิดทุกข์ขึน้มา 
เร่ืองน้ีมันเป็นอย่างน้ีเอง  พอรู้จักเร่ืองเดียวเท่าน้ันจะมีอีกก่ีเร่ืองก็
ช่างเป็นอย่างน้ีหมด  เรียกว่าเห็นอันเดียวก็เห็นหมด 

      บางทีรูปน้ีหรือเสียงน้ีไม่ชอบไม่น่าฟัง ไม่พอใจก็ให้พิจารณาจํา
ไว ้ต่อไปเราอาจจะชอบอาจจะพอใจในของที่ไม่ชอบเม่ือก่อนน้ีก็มี 
มันเป็นได้เม่ือนึกรู้ชัดว่า “อ้อสิ่งเหล่าน้ีก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา” 
ทิ้งลงใส่น่ีแหละ ก็เลยไม่เกิดความยึดม่ันในสิ่งที่ได้ดีมีเป็นต่างๆ เห็น
เป็นอย่างเดียวกัน ให้เป็นธรรมะเกิดขึ้นเท่าน้ัน เร่ืองที่พูดมาน้ีพูดให้
ฟังเฉยๆ เม่ือมาหาก็พูดให้ฟังเร่ืองเหล่าน้ีไม่ใช่เร่ืองพูดมากอะไร ลง
มือทําเลยเช่นเรียกกันถามกันชวนกันไปว่าไปไหมไปไปก็ไปเลยพอดี
พอดี 

 



๕๘ 

 

นิมิตเป็นของหลอกลวง 
      เม่ือลงน่ังสมาธิ ถ้าเกิดนิมิตต่างๆ เช่นเห็นนางฟูาเป็นต้น เม่ือ
เห็นอย่างน้ันให้เราดูเสียก่อนว่าจิตเป็นอย่างไร อย่าทิ้งหลักน้ี  จิต
ต้องสงบจึงเป็นอย่างน้ัน นิมิตที่เกิดขึ้นอย่าอยากให้มันเกิด  อย่าไม่
อยากให้มันเกิด มันมาก็พิจารณาพิจารณาแล้วอย่าหลง ให้นึกว่ามัน
ไม่ใช่ของเราน่ีก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเช่นกัน ถึงมันจะเป็นอยู่ก็
อย่าเอาใจใส่มัน  เม่ือมันยังไม่หายตั้งจิตใหม่กําหนดลมหายใจมากๆ 
สูดลมเข้ายาวๆ หายใจออกยาวๆ อย่างน้อย ๓ คร้ังก็ตัดได้ตั้ง
กําหนดใหม่เรื่อยไป 

      ส่ิงเหล่าน้ีอย่าว่าเป็นของเรา สิ่งเหล่าน้ีเป็นเพียงนิมิต คือของ
หลอกลวงให้เราชอบให้เรารักให้เรากลัว นิมิตเป็นของหลอกลวง ใจ
เรามันไม่แน่นอน ถ้าเห็นแล้วอย่าไปหมายมันไม่ใช่ของเรา อย่าวิ่ง
ตามนิมิต เห็นนิมิตให้ย้อนดูจิตเลยอย่าทิ้งหลักเดิม ถ้าทิ้งตรงน้ีไปวิ่ง
ตามมันอาจพูดลืมตัวเองเป็นบ้าไปได้ไม่กลับมา พูดกับเราเพราะหนี
จากคอกแล้วให้เชื่อตัวเองแน่นอน เห็นอะไรมาก็ตามถ้านิมิตเกิด
ขึ้นมาดูจิตตัวเองจิตต้องสงบมันจึงเป็น 



๕๙ 

 

      ถ้าเป็นมาให้เข้าใจว่า สิ่งเหล่าน้ีมิใช่ของเรา นิมิตน้ีให้ประโยชน์
แก่คนมีปัญญา ให้โทษแก่คนไม่มีปัญญา ทําความเพียรไปจนเราไม่
ตื่นเต้นในนิมิต  มันอยากเกิดก็เกิด ไม่เกิดก็ไม่เกิด ไม่กลัวมันเชื่อใจ
ได้อย่างน้ีไม่เป็นไร ทีแรกเราตื่นของน่าดูมันก็อยากดู  ความดีใจเกิด
ขึ้นมาอย่างน้ีก็หลงไม่อยากให้มันดีมันก็ดี ไม่รู้จะทําอย่างไรปฏิบัติไม่
ถูกก็เป็นทุกข์  มันอยากดีใจก็ช่างมันให้เรารู้ความดีใจน่ันเองว่า
ความดีใจน้ีก็ผิดไม่แน่นอน เช่นกันแก้มันอย่างน้ีอย่าไปแก้ว่า “ไม่
อยากให้มันดีใจทําไมจึงดีใจ” น่ีผิดอยู่นะผิดอยู่กับของเหล่าน้ี ผิดอยู่
ใกล้ๆ  ไม่ได้ผิดอยู่ไกลหรอก อย่ากลัวนิมิตไม่ต้องกลัว เร่ืองภาวนาน้ี
พอพูดให้ฟังได้เพราะเคยทํามา ไม่รู้ว่าจะถูกหรือไม่นะให้เอาไป
พิจารณาเอาเองเอ้าพอสมควรละนะ 
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