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ถาม
ผมได้พากเพียรอย่างหนักในการปฏิบัติกรรมฐาน แต่ยังไม่มีท่าว่าจะได้ผลคืบหน้าเลย

ตอบ เรื่องนี้ส าคัญมาก อย่าพยายามทีจ่ะเอาอะไรๆ ในการปฏิบัติ 
ความอยากอย่างแรงกล้าท่ีจะหลุดพ้นหรอืรู้แจ้งนั้น จะเป็นความอยากที่ขวางก้ัน
ท่านจากการหลุดพ้น ท่านจะเพียรพยายามอยา่งหนักตามใจท่านก็ได้ จะเร่งความ
เพียรทั้งกลางคืนกลางวันก็ได้ แต่ถ้าการฝึกปฏิบัตินั้นยงัประกอบด้วย
ความอยากที่จะบรรลุเห็นแจ้งแล้ว ท่านจะไม่มีทางที่จะพบความสงบได้เลย
แรงอยากจะเป็นเหตุให้เกิดความสงสยัและความกระวนกระวายใจ 
ไม่ว่าท่านจะฝึกปฏิบัติมานานเท่าใดหรือหนักเพียงใด 
ปัญญา (ที่แท)้ จะไม่เกิดขึ้นจากความอยากนั้น ดังนั้น 
จงเพียงแต่ละความอยากเสีย จงเฝ้าดูจิตและกายอยา่งมีสติ แต่อย่ามุ่งหวังทีจ่ะบรรลุ
ถึงอะไร อย่ายึดมั่นถือมั่นแม้ในเรื่องการฝกึปฏิบัติหรอืในการรูแ้จ้ง

คัดลอกจาก หนังสือ ๔๘ พระธรรมเทศนา



ถาม
เรื่องการหลับนอนล่ะครับ ผมควรจะนอนมากน้อยเพียงใด

ตอบ
อย่าถามผมเลย ผมตอบให้ท่านไม่ได้ บางคนหลับนอนคืนละ

ประมาณ ๔ ชั่วโมงก็พอ อย่างไรก็ตามสิ่งที่ส าคัญก็คือ ท่านเฝ้าดูและ
รู้จักตัวของท่านเอง ถ้าท่านนอนน้อยจนเกินไป ท่านก็จะไม่สบายกาย 
ท าให้คุมสติไว้ได้ยาก ถ้านอนมากเกินไป จิตใจก็จะตื้อ เฉื่อยชา หรือ
ซัดส่าย จงหาสภาวะที่พอเหมาะกับตัวท่านเอง ตั้งใจเฝ้าดกูายและจิต
จนท่านรู้ระยะเวลาหลับนอนที่พอเหมาะส าหรับท่าน ถ้าท่านรู้สึกตัว
ตื่นแล้วและยังซุกตัวของีบต่อไปอีก นี่เป็นกิเลสเครื่องเศร้าหมอง 
จงมีสติรู้ตัวทันทีท่ีลืมตาตื่นขึ้น

คัดลอกจาก หนังสือ ๔๘ พระธรรมเทศนา



ถาม
เรื่องการขบฉันล่ะครับ ผมควรจะฉันอาหารมากน้อยเพียงใด

ตอบ การขบฉันก็เหมือนกับการหลับนอน ท่านต้องรู้จักตัวของท่านเอง 
อาหารต้องบริโภคให้เพียงพอตามความต้องการของร่างกาย จงมองอาหารเหมือน
ยารักษาโรค ท่านฉันมากไปจนง่วงนอนหลังฉันอาหารหรือเปล่า และท่านอ้วน
ขึ้นทุกวันหรือเปล่า จงหยุดแล้วส ารวจกายและจิตของท่านเอง ไม่จ าเป็นต้องอด
อาหาร จงทดลองฉันอาหารตามปริมาณมากน้อยต่างๆ หาปริมาณที่พอเหมาะกับ
ร่างกายของท่าน ใส่อาหารที่จะฉันทั้งหมดลงในบาตรตามแบบธุดงควัตร 
แล้วท่านจะกะปริมาณอาหารที่จะฉันได้ง่าย เฝ้าดูตัวท่านเองอย่างถ่ีถ้วนขณะที่ฉัน 
จงรู้จักตัวเอง สาระส าคัญของการฝึกปฏิบัติของเราเป็นอย่างนี้ ไม่มีอะไรพิเศษ 
ที่ต้องท ามากไปกว่านี้ จงเฝ้าดูเท่านั้น ส ารวจตัวท่านเอง เฝ้าดูจิต 
แล้วท่านจึงจะรู้ว่า อะไรคือสภาวะที่พอเหมาะส าหรับการฝึกปฏิบัติของท่าน

คัดลอกจาก หนังสือ ๔๘ พระธรรมเทศนา



ถาม
จิตของชาวเอเชียและชาวตะวันตกแตกต่างกันหรือไม่ครับ

ตอบ
โดยพื้นฐานแล้วไม่แตกต่างกัน ดูจากภายนอก

ขนบธรรมเนียมประเพณีและภาษาที่ใช้อาจดูต่างกัน 
แตจ่ิตของมนุษย์นั้นเป็นธรรมชาติซึ่งเหมือนกันหมด 
ไม่ว่าชาติใดภาษาใด ความโลภและความเกลียด
ก็มีเหมือนกันทั้งในจิตของชาวตะวันออกหรือชาวตะวันตก 
ความทุกข์และความดับแห่งทุกข์ก็เหมือนกันในทุกๆคน

คัดลอกจาก หนังสือ ๔๘ พระธรรมเทศนา



ถาม
เราควรอ่านต ารับต ารามากๆ หรือศึกษาพระไตรปิฎกด้วยหรือไม่ครับ ในการฝึกปฏิบัตินี่

ตอบ พระธรรมของพระพุทธเจ้านั้น ไม่อาจค้นพ้นได้ด้วยต าราต่างๆ ถ้าท่านต้องการจะ
รู้เห็นจริงด้วยตัวของท่านเองว่า พระพุทธเจ้าตรัสสอนอะไร ท่านไม่จ าเป็นต้องวุ่นวายกับ
ต ารับต าราเลย จงเฝ้าดูจิตของท่านเอง พิจารณาให้รู้เห็นว่าความรู้สึกต่างๆ (เวทนา) 
เกิดขึ้นและดับไปอย่างไร ความนึกคิดเกิดขึ้นและดับไปอย่างไร อย่าได้ผูกพันอยู่กับสิ่งใดเลย 
จงมีสติอยู่เสมอ เมื่อมีอะไรๆ เกิดขึ้นให้ได้รู้ได้เห็น นี่คือทางที่จะบรรลุถึงสัจธรรมของพระ
พุทธองค์ จงเป็นปกติธรรมดาตามธรรมชาติ ทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านท าขณะอยู่ที่นี่เป็นโอกาส
แห่งการฝึกปฏิบัติ เป็นธรรมะทั้งหมด เมื่อท่านท าวัตรสวดมนต์อยู่พยายามให้มีสติ ถ้าท่าน
ก าลังเทกระโถนหรือล้างส้วมอยู่ อย่าคิดว่าท่านก าลังท าบุญท าคุณให้กับผู้หนึ่งผู้ใด มีธรรมะ
อยู่ในการเทกระโถนนั้น อย่ารู้สึกว่าท่านก าลังฝึกปฏิบัติอยู่เฉพาะเวลานั่งขัดสมาธิเท่านั้น 
พวกท่านบางคนบ่นว่า ไม่มีเวลาพอที่จะท าสมาธิภาวนา แล้วเวลาหายใจเล่ามีเพียงพอไหม? 
การท าสมาธิภาวนาของท่านคือการมีสติระลึกรู้ และการรักษาจิตให้เป็นปกติตามธรรมชาติใน
การกระท าทุกอิริยาบถ

คัดลอกจาก หนังสือ ๔๘ พระธรรมเทศนา



ถาม
ท าไมพวกเราจึงไม่มีการสอบอารมณ์กับอาจารย์ทุกวันเล่าครับ

ตอบ ถ้าท่านมีค าถาม เชิญมาถามได้ทุกเวลา แต่ที่นี่เราไม่
จ าเป็นต้องมีการสอบอารมณ์กันทุกวัน ถ้าผมตอบปัญหาเล็กๆ น้อยๆ 
ทุกปัญหาของท่าน ท่านก็จะไม่มีทางรู้เท่าทันถึงการเกิดดับของความ
สงสัยในใจของท่าน เป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่ท่าน ต้องเรียนรู้ที่จะ
ส ารวจตัวท่านเอง สอบถามตัวท่านเอง จงตั้งใจฟังพระธรรมเทศนา
ทุกๆ ครั้ง แล้วจงน าเอาค าสอนนี้ไปเปรียบเทียบกับการฝึกปฏิบัตขิอง
ท่านเองว่าเหมือนกันหรือไม่ ต่างกันหรือไม่ ท าไมท่านจึงมีความ
สงสัยอยู่ ใครคือผู้ที่สงสัยนั้น โดยการส ารวจตัวเองเท่านั้นจะท าให้
ท่านเข้าใจได้

คัดลอกจาก หนังสือ ๔๘ พระธรรมเทศนา



ถาม
บางครั้งผมกังวลใจอยู่กับพระวินัยของพระสงฆ์ ถ้าผมฆ่าแมลงโดยบังเอิญแล้วจะผิดไหมครับ

ตอบ ศีลหรือพระวินัยและศีลธรรม เป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการฝึกปฏิบัติของเรา แต่ท่านต้องไม่
ยึดมั่นถือมั่นในกฎเกณฑ์ต่างๆ อย่างงมงาย ในการฆ่าสัตว์หรือการละเมิดข้อห้ามอื่นๆ นั้น มันส าคัญที่
เจตนา ท่านย่อมรู้อยูแ่ก่ใจของท่านเอง อย่าได้กังวลกับเรื่องพระวินัยให้มากจนเกินไป ถ้าน ามาปฏิบัติ
อย่างถูกต้อง ก็จะช่วยส่งเสริมการฝึกปฏิบัติ แต่พระภิกษุบางรูปกังวลกับกฎเกณฑ์เล็กๆ น้อยๆ 
มากเกินไป จนนอนไม่เป็นสุข พระวินัยไม่ใช่ภาระท่ีต้องแบก ในการปฏิบัติของเราที่น่ีมีรากฐานคือพระ
วินัย พระวินัยรวมทั้งธุดงควัตร และการปฏิบัติภาวนา การมีสติและการส ารวมระวังในกฎระเบียบต่างๆ 
ตลอดจนในศีล ๒๒๗ ข้อนั้นให้คุณประโยชน์อันใหญ่หลวง ท าให้มีความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย ไม่ต้อง
พะวงว่าจะต้องท าตนอย่างไร ดังนั้นท่านก็หมดเรื่องต้องครุ่นคิด และมีสติด ารงอยู่แทน พระวินัยท าให้
พวกเราอยู่ด้วยกันอย่างกลมกลืน และชุมชนก็ด าเนินไปอย่างราบรื่น ลักษณะภายนอกทุกๆ คนดู
เหมือนกัน และปฏิบัติอย่างเดียวกัน พระวินัยและศีลธรรมเป็นบันไดอันแข็งแกร่ง น าไปสู่สมาธิยิ่งและ
ปัญญายิ่ง โดยการปฏิบัติอย่างถูกต้องพระวินัยของพระสงฆ์และธุดงควัตร ท าให้เรามีความเป็นอยู่อย่าง
ง่ายๆ และต้องจ ากัดจ านวนบริขารของเราด้วย ดังนั้นที่น่ีเราจึงมีการปฏิบัติที่ครบถ้วนตามแบบของ
พระพุทธเจ้า คือ การงดเว้นจากความชั่วและท าความดี มีความเป็นอยู่อย่างง่ายๆ ตามความจ าเป็นขั้น
พื้นฐาน ช าระจิตให้บริสุทธิ์ โดยการเฝ้าดูจิตและกายของเราในทุกๆ อิริยาบถ เมื่อนั่งอยู่ ยืนอยู่ เดินอยู่ 
หรือนอนอยู่ จงรู้ตัวของท่านเอง

คัดลอกจาก หนังสือ ๔๘ พระธรรมเทศนา



ถาม ผมควรจะท าอย่างไรครับเมื่อผมสงสัย บางวันผมวุ่นวายใจด้วยความสงสัยในเรื่องการปฏิบัติ 
หรือในความคืบหน้าของผม หรือในอาจารย์

ตอบ ความสงสัยนั้นเป็นเรื่องปกติธรรมดา ทุกคนเริ่มต้นด้วยความสงสัย 
ท่านอาจได้เรียนรู้อย่างมากมายจากความสงสัยนั้น ที่ส าคัญก็คือ ท่านอย่าเอา
ถือความสงสัยนั้นเป็นตัวเป็นตน นั่นคืออย่าตกเป็นเหยื่อของความสงสัย 
ซึ่งจะท าให้จิตใจของท่านหมุนวนเป็นวัฏฏะอันไม่มีที่สิ้นสุด แทนที่จะเป็นเช่นนั้น 
จงเฝ้าดูกระบวนการเกิดดับของความสงสัย ของความฉงนสนเท่ห์ ดูว่าใครคือผู้
ที่สงสัย ดูว่าความสงสัยนั้น เกิดขึ้นและดับไปอย่างไร แล้วท่านจะไม่ตกเป็น
เหยื่อของความสงสัยอีกต่อไป ท่านจะหลุดพ้นออกจากความสงสัยและจิตของ
ท่านก็จะสงบ ท่านจะเห็นว่าสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นและดับไปอย่างไร จงปล่อยวาง
สิ่งต่างๆ ที่ท่านยังยึดมั่นอยู่ ปล่อยวางความสงสัยของท่านและเพียงแต่เฝ้าดู 
นี่คือที่สิ้นสุดของความสงสัย

คัดลอกจาก หนังสือ ๔๘ พระธรรมเทศนา



ถาม ท่านอาจารย์มีความเห็นเกี่ยวกับวิธีฝึกปฏิบัติ (ภาวนา) วิธีอื่นๆ อย่างไรครับ ทุกวันนี้ดู
เหมือนว่าจะมีอาจารย์มากมาย และมีแนวทางการท าสมาธิวิปัสสนาหลายแบบ จนท าให้สับสน

ตอบ
มันก็เหมือนกับการจะเข้าไปในเมือง บางคนอาจจะเข้าเมืองทางทิศเหนือ 

ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ฯลฯ ทางถนนหลายสาย โดยมากแล้วแนวทางภาวนาก็แตกต่าง
กันเพียงรูปแบบเท่านั้น ไม่ว่าท่านจะเดินทางสายหนึ่งสายใด เดินช้าหรือเดินเร็ว ถ้าท่านมี
สติอยู่เสมอ มันก็เหมือนกันทั้งนั้น ข้อส าคัญที่สุดก็คือ แนวทาง ภาวนาที่ดีและถูกต้อง
จะต้องน าไปสู่การไม่ยึดมั่นถือมั่น ลงท้ายแล้ว ก็ต้องปล่อยวางแนวทางภาวนาทุกรูปแบบด้วย 
ผู้ปฏิบัติต้องไม่ยึดมั่นแม้ในตัวอาจารย์ แนวทางใดที่น าไปสู่การปล่อยวาง สู่การไม่ยึดมั่นถือ
มั่น ก็เป็นทางปฏิบัติที่ถูกต้อง ท่านอาจจะอยากเดินทางไปเพื่อศึกษากับอาจารย์ท่านอื่นอีก 
และลองปฏิบัติตามแนวทางอื่นบ้างก็ได้ พวกท่านบางคนก็ท าเช่นนั้น นี่เป็นความต้องการ
ตามธรรมชาติ ท่านจะรู้ว่า แม้ได้ถามค าถามนับพันค าถามก็แล้ว และมีความรู้เรื่องแนวทาง
ปฏิบัติอื่นๆ ก็แล้ว ก็ไม่อาจจะน าท่านเข้าถึงสัจธรรมได้ ในที่สุดท่านก็จะรู้สึกเบื่อหน่าย
ท่านจะรู้ว่าเพียงแต่หยุด และส ารวจตรวจสอบดูจิตของท่านเองเท่านั้น ท่านก็จะรู้ว่า
พระพุทธเจ้าตรัสสอนอะไร ไม่มีประโยชน์ที่จะแสวงหาออกไปนอกตัวเอง ผลท่ีสุดท่านต้อง
หันกลับมาเผชิญหน้ากับสภาวะที่แท้จริงของตัวท่านเอง ตรงนี้แหละที่ท่านจะเข้าใจธรรมะได้
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ถาม มีหลายครั้งหลายหนที่ดูเหมือนว่าพระหลายรูปที่นี่ไม่ฝึกปฏิบัติ ดูท่านไม่ใส่ใจ
ท าหรือขาดสติ เรื่องนี้กวนใจผม

ตอบ มันไม่ถูกต้องที่จะคอยจับตาดูผู้อื่น นี่ไม่ช่วยการฝึก
ปฏิบัติของท่านเลย ถ้าท่านร าคาญใจก็จงเฝ้าดูความร าคาญใน
ใจของท่าน ถ้าศีลของผู้อื่นบกพร่องหรือเขาเหล่านั้นไม่ใช่พระ
ที่ดี ก็ไม่ใช่เร่ืองของท่านที่จะไปตัดสิน ท่านจะไม่เกิดปัญญา
จากการจับตาดูผู้อื่น พระวินัยเป็นเครื่องช่วยในการท าสมาธิ
ภาวนาของท่าน ไม่ใช่อาวุธส าหรับใช้ติเตียนหรือจัดผิดผู้อื่น 
ไม่มีใครสามารถฝึกปฏิบัติให้ท่านได้ หรือท่านก็ไม่สามารถ
ปฏิบัติให้ผู้อื่นได้ จงมีสติใส่ใจในการฝึกปฏิบัติของตัวท่านเอง 
และนี่คือแนวทางของการปฏิบัติ
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ถาม
ผมระมัดระวังอย่างย่ิงที่จะส ารวมอินทรีย์ ผมทอดสายตาลงต่ าเสมอและก าหนด

สติอยู่กับการกระท าทุกอย่าง แม้ในเรื่องเล็กๆ น้อยๆ เช่น ขณะที่ก าลังฉัน
อาหารอยู่ ผมใช้เวลานานและพยายามรู้สัมผัสทุกอย่างเป็นต้นว่า เคี้ยวรู้รสกลืน 
ฯลฯ ผมก าหนดรู้ด้วยความตั้งใจทุกขั้นตอนและระมัดระวัง ผมปฏิบัติถูกต้อง
หรือไม่ครับ

ตอบ
การส ารวมอินทรีย์นั้นเป็นการปฏิบัติถูกต้องแล้ว เราจะต้องมีสติในการ

ฝึกเช่นนั้นตลอดทั้งวัน แต่อย่าควบคุมให้มากเกินไป เดิน ฉัน และปฏิบัติตนให้
เป็นธรรมชาติ ให้มีสติระลึกรู้ตามธรรมชาติ ถึงสิ่งที่ก าลังเป็นไปในตัวท่าน 
อย่าบีบบังคับการท าสมาธิภาวนาของท่าน และอย่าบีบบังคับตนเองไปจนดูน่าขัน 
ซึ่งก็เป็นตัณหาอีกอย่างหนึ่ง จงอดทน ความอดทนและความทนได้เป็นสิ่งจ าเป็น 
ถ้าท่านปฏิบัตตินเป็นปกติตามธรรมชาติและมีสติระลึกรู้อยู่เสมอ ปัญญาที่แท้จะ
เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติด้วย
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ถาม จ าเป็นไหมครับที่จะต้องนั่งภาวนาให้นานๆ

ตอบ ไมจ่ าเป็นต้องนั่งภาวนานานนบัเป็นหลายๆ ชั่วโมง บางคนคิดว่ายิ่งนั่งภาวนานาน
เท่าใด ก็จะยิ่งเกิดปัญญามากเท่านั้น ผมเคยเห็นไก่กกอยู่ในรังของมันทั้งวันนบัเป็นวันๆ ปัญญา
ที่แท้เกิดจากการที่เรามีสตใินทุกๆ อิริยาบถ การฝึกปฏิบัติของท่านตอ้งเริ่มขึน้ทันทีที่ท่านตืน่
นอนตอนเช้า และต้องปฏิบตัใิห้ต่อเนื่องไปจนกระทั่งนอนหลับไป อย่าไปห่วงว่าท่านต้องนั่ง
ภาวนาให้นานๆ สิ่งส าคัญก็คือ ท่านเพียงแต่เฝ้าดไูม่ว่าท่านจะเดนิอยู่หรือนั่งอยู่ หรือก าลังเข้า
ห้องน้ าอยู่ แต่ละคนตา่งก็มทีางชีวิตของตนเอง บางคนตอ้งตายเมือ่มีอาย ุ๕๐ ปี บางคนเมื่อ
อายุ ๖๕ ปี และบางคนเมือ่อายุ ๙๐ ปี ฉันใดก็ฉันน้ัน ปฏิปทาของท่านทั้งหลาย
ก็ไม่เหมือนกัน อย่าคิดมากหรือกังวลใจในเรื่องนี้เลย จงพยายามมีสติและปล่อย
ทุกสิ่งให้เป็นไปตามปกตขิองมัน แล้วจิตของท่านก็จะสงบมากขึ้นๆ ในสิ่งแวดล้อม
ทั้งปวง มันจะสงบนิง่เหมือนหนองน้ าใสในป่า ที่ซึ่งบรรดาสตัว์ป่าที่สวยงามและหายากจะมาดืม่
น้ าในสระนั้น ท่านจะเข้าใจถึงสภาวธรรมของสิง่ทั้งปวง (สังขาร) ในโลกอย่างแจ่มชัด 
ท่านจะได้เห็นความมหัศจรรย์และแปลกประหลาดทั้งหลายเกิดขึน้และดบัไป แต่ท่านก็จะยังคง
สงบอยู่เช่นเดมิ ปัญหาทั้งหลายจะบังเกิดขึน้ แต่ท่านจะรูท้ันมันได้ทันที นี่แหละคือศานติสขุของ
พระพุทธเจ้า
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ถาม ผมยังคงมีความนึกคิดต่างๆ มากมาย จิตของผมฟุ้งซ่านมาก ทั้งๆที่ผมพยายาม
จะมีสติอยู่

ตอบ อย่าวิตกในเรื่องนี้เลย พยายามรักษาจิตของท่านให้อยูก่ับปัจจบุัน เมื่อเกิดรู้สึกอะไร
ขึ้นมาภายในจติก็ตาม จงเฝ้าดแูละปล่อยวาง อย่าแม้แต่หวังที่จะไม่ให้มีความนกึคิดเกิดขึน้เลย 
แล้วจิตก็จะเข้าถึงสภาวะปกตติามธรรมชาตขิองมัน ไม่มีการแบ่งแยกระว่างความดีและความชั่ว 
ร้อนและหนาว เร็วหรือช้า ไม่มีเรา ไม่มีเขา ไม่มีตัวตนเลย อะไรๆ ก็เป็นของมันอยูอ่ย่างนั้น 
เมื่อท่านเดินบิณฑบาต ไม่จ าเป็นต้องท าอะไรเป็นพิเศษ เพียงแต่เดินและเห็นตามที่เป็นอยู่ 
อย่ายึดมั่นอยู่กับการแยกตวัไปอยู่แตล่ าพังหรือกับการเก็บตัว ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใด จงรู้จักตัวเอง
ด้วยการปฏิบัตตินเป็นปกติตามธรรมชาติ และเฝ้าดู เมื่อเกิดสงสยัจงเฝา้ดูมันเกิดขึน้และดบัไป 
มันก็ง่ายๆ อย่ายึดมั่นถือมั่นกับสิง่ใดทั้งสิ้น เหมือนกับว่าท่านก าลังเดนิไปตามถนน 
บางขณะท่านจะพบสิง่กีดขวางทางอยู ่เมื่อท่านเกิดกิเลสเครื่องเศร้าหมอง จงรู้ทันมันและเอาชนะ
มันโดยปล่อยให้มันผ่านไปเสยี อย่าไปค านึงถึงสิ่งกีดขวางที่ท่านได้ผ่านมาแล้ว อย่าวิตกกังวลกับ
สิ่งที่ยังไม่ได้พบ จงอยู่กับปัจจุบนั อย่าสนใจกับระยะทางของถนนหรือกับจุดหมายปลายทาง
ทุกสิ่งทุกอย่างย่อมเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าท่านผ่านอะไรไป อย่าไปยึดมั่นไว้ ในที่สุดจิตจะบรรลุ
ถึงความสมดุลตามธรรมชาติของจิต และเมื่อนั้นการปฏิบัตกิ็จะเป็นไปเองโดยอตัโนมตั ิ
ทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นและดบัไปในตวัของมันเอง
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ถาม ท่านอาจารย์เคยพิจารณา ”สูตรของเว่ยหล่าง„ ของพระสังฆปริณายก(นิกายเซน)องค์ที่ ๖ 
บ้างไหมครับ (ท่านเว่ยหล่างหรือท่านฮุยเหนิง)

ตอบ
ท่านฮุยเหนิงมีปัญญาเฉียบแหลมมาก ค าสอนของท่านลึกซึ้งยิ่ง

นัก ซึ่งไม่ใช่ของง่ายที่ผู้เริ่มต้นปฏิบัติจะเข้าใจได้ แต่ถ้าท่านปฏิบัติตามศีล
และด้วยความอดทน และถ้าท่านฝึกที่จะไม่ยึดมั่นถือมั่น ท่านก็จะเข้าใจได้
ในที่สุด ครั้งหนึ่งลูกศิษยผ์มคนหนึ่งอาศัยอยู่ในกุฏิหลังคามุงแฝก 
ฤดูฝนน้ันฝนตกชุก และวันหน่ึงพายุก็พัดเอาหลังคาโหว่ไปครึ่งหนึ่ง 
เขาไม่ขวนขวายท่ีจะมุงมันใหม่ จึงปล่อยให้ฝนรั่วอยู่อย่างนั้น หลายวันผ่าน
ไป และผมได้ถามถึงกุฏิของเขา เขาตอบว่า เขาก าลังฝึกการไม่ยึดมั่นถือมั่น 
นีเ่ป็นการไม่ยึดมั่นถือมั่นโดยไม่ใช้หัวสมอง มันก็เกือบจะเหมือนกับความ
วางเฉยของควาย ถ้าท่านมีความเป็นอยู่ดีและเป็นอยู่ง่ายๆ ถ้าท่านอดทน
และไม่เห็นแก่ตัว ท่านจึงจะเข้าใจซึ้งถึงปัญญาของท่านฮุยเหนิงได้
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ถาม ท่านอาจารย์เคยสอนว่า สมถะหรือสมาธิ และวิปัสสนาหรือปัญญานี้เป็นสิ่งเดียวกัน ขอท่าน
อาจารย์อธิบายเพ่ิมเติมได้ไหมครับ

ตอบ น่ีก็เป็นเรื่องงา่ยๆ นี่เอง สมาธิ (สมถะ) และปัญญา (วิปัสสนา) นี้ต้องควบคู่กันไป 
เบื้องแรกจิตจะตัง้มั่นเป็นสมาธิอยู่ไดโ้ดยอาศัยอารมณ์ภาวนา จิตจะสงบ
ตั้งมั่นอยู่ไดเ้ฉพาะขณะที่ท่านนั่งหลับตาเท่านั้น นี่คือสมถะ และอาศัยสมาธิเป็น
พื้นฐานช่วยให้เกิดปัญญา หรือวิปัสสนาได้ในที่สดุ แล้วจิตก็จะสงบ ไม่ว่าท่านจะนั่งหลับตาอยู่หรือ
เดินอยู่ในเมืองที่วุ่นวาย เปรียบเหมือนกับว่าครั้งหน่ึงท่านเคยเป็นเด็ก บัดนี้ท่านเป็นผู้ใหญ่
แล้วเด็กกับผู้ใหญ่นีเ้ป็นบคุคลคนเดยีวกันหรือเปล่า ท่านอาจจะพูดไดว้่าเป็นคนคนเดยีวกัน 
หรือถ้ามองอีกแง่หนึ่งท่านก็อาจจะพูดได้ว่าเป็นคนละคนกัน ในท านองเดียวกัน สมถะกับวิปัสสนา
ก็อาจจะพูดได้ว่าเป็นคนละเรือ่งกัน หรือเปรียบเหมือนอาหารกับอุจจาระ อาจจะเรยีกได้ว่าเป็นสิง่
เดียวกัน และถ้ามองอีกแงห่นึ่งก็อาจจะเรียกไดว้่าเป็นคนละสิ่งกัน อย่าเพิ่งเชื่อสิ่งที่ผมพูดมานี ้
จงฝึกปฏิบัตติอ่ไปและเห็นจริงดว้ยตวัของท่านเอง ไม่ต้องท าอะไรพิเศษไปกว่านี้ ถ้าท่านพิจารณาว่า
สมาธิและปัญญาเกิดขึน้ได้อยา่งไรแล้ว ท่านจะรู้ความจริงไดด้ว้ยตวัของท่านเอง ทุกวันนี้ผู้คนไปยึด
มั่นอยู่กับชื่อเรียก ผู้ที่เรียกการปฏิบัตขิองพวกเขาว่า ”วิปัสสนา” สมถะก็ถูกเหยียดหยาม 
หรือผู้ที่เรียกการปฏิบตัขิองพวกเขาว่า ”สมถะ” ก็จะพูดว่า จ าเป็นต้องฝกึสมถะก่อนวิปัสสนา 
เหล่านี้เป็นเรื่องไร้สาระ อย่าไปวุ่นวายคิดถึงมันเลย เพียงแต่ฝึกปฏบิตัิไปแล้ว
ท่านจะรู้ได้ดว้ยตวัท่านเอง
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ถาม
ในการปฏิบัติของเรา จ าเป็นที่จะต้องเข้าถึงฌานหรือไม่ครับ

ตอบ ไม่ ฌานไม่ใช่เร่ืองจ าเป็น ท่านต้องฝึกจิตใจให้มีความ
สงบ และมอีารมณ์เป็นหนึ่ง (เอกัคคตา) แล้วอาศัยอันนี้
ส ารวจตนเอง ไม่ต้องท าอะไรพิเศษไปกว่านี้ ถ้าท่านได้ฌาน
ในขณะฝึกปฏิบัตินี้ก็ใช้ได้เหมือนกัน แต่อย่าไปหลงติดอยู่ใน
ฌาน หลายคนชะงักติดอยู่ในฌาน มันท าให้เพลิดเพลินได้
มากเมื่อไปเล่นกับมัน ท่านต้องรูข้อบเขตที่สมควร 
ถ้าท่านฉลาด ท่านก็จะเห็นประโยชน์และขอบเขตของฌาน 
เช่นเดียวกับที่ท่านรู้ขั้นความสามารถของเด็ก 
และขั้นความสามารถของผู้ใหญ่
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ถาม
ท าไมเราต้องปฏิบัติตามธุดงควัตร เช่นฉันอาหารเฉพาะแต่ในบาตรเท่านั้นล่ะครับ

ตอบ ธุดงควัตรทั้งหลาย ล้วนเป็นเครื่องช่วยเราให้ท าลายกิเลสเครื่องเศร้าหมอง 
การปฏิบัติตามข้อที่วา่ใหฉ้ันแตอ่าหารในบาตร ท าให้เรามีสติมากขึ้น ระลึกว่าอาหาร
นั้นเป็นเสมือนยารักษาโรค ถ้าเราไม่มีกิเลสเครื่องเศร้าหมองแล้ว มันก็ไม่ส าคัญว่า
เราจะฉันอย่างไร แต่เราอาศัยธุดงควตัรท าใหก้ารปฏิบัติของเราเป็นไปอยา่งง่ายๆ 
พระพุทธองค์ไม่ได้ทรงบัญญัติธุดงควัตรไว้ว่าเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรบัพระภิกษุทุกองค์
แต่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติธุดงควัตร ส าหรับพระภิกษุผู้ประสงค์จะปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด ธุดงควัตรเป็นส่วนที่เพิ่มขึ้นมาในศีล เพราะฉะนั้นจะช่วยเพิ่มความมั่นคง
และความเข้มแข็งของจิตใจเรา ข้อวัตรทั้งหลายเหล่าน้ีมีไวใ้ห้ท่านปฏิบัติ อย่าคอยจับตา
ดูว่าผู้อื่นปฏิบัติอย่างไร จงเฝ้าดูจิตของตัวท่านเอง และดูว่าอะไรจะเป็นประโยชน์
ส าหรับท่าน กฎข้อที่ว่าเราต้องไปอยูกุ่ฏิ จะกุฏิใดก็ตามที่ก าหนดไว้ให้เรา 
เป็นกฎท่ีเป็นประโยชน์เช่นเดียวกัน มันช่วยกันไม่ให้พระติดที่อยู ่ถ้าผู้ใดจากไปแล้ว
และกลับมาใหม่ ก็จะต้องไปอยู่กุฏิใหม่ การปฏิบัติของพวกเราเป็นเช่นนี้ คือไม่ยึดมั่น
ถือมั่นในสิ่งใด
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ถูกแล้ว อาจารย์ควรจะท าเป็นตัวอย่างแก่ลูกศิษย์ของตน ผมไม่ถือว่าท่านติผม ท่านซักถามได้ทุกอย่างที่อยากทราบ 
แต่ว่ามันก็ส าคัญที่ท่านต้องไม่ยึดอยู่กับอาจารย์ ถ้าดูจากภายนอก ผมปฏิบัติดีพร้อมหมดก็คงจะแย่มาก พวกท่านทุกคนก็จะพากันยึด
ติดในตัวผมยิ่งขึ้น แม้พระพุทธเจ้าเอง บางครั้งก็ตรัสให้บรรดาสาวกปฏิบัติอย่างหนึ่ง และพระองค์เองกลับปฏิบัติอีกอย่างหนึ่ง 
ความไม่แน่ใจในอาจารย์ของท่านก็ช่วยท่านได้ ท่านควรเฝ้าดูปฏิกิริยาของตัวเอง ท่านไม่คิดบ้างหรือว่าอาจจะเป็นไปได้ว่า ที่ผมแบ่ง
อาหารจากบาตรใส่จานไว้ก็เพื่อเล้ียงดูชาวบ้านที่มาช่วยท างานวัด ปัญญาคือสิ่งที่ท่านต้องเฝ้าดูและท าให้เจริญขึ้น รับเอาแต่สิ่งที่ดีจาก
อาจารย์ จงรู้เท่าทันการฝึกปฏิบัติของท่านเอง ถ้าผมพักผ่อนในขณะที่พวกท่านทุกองคต์้องนั่งท าความเพียรแล้ว ท่านจะโกรธหรือไม่ 
ถ้าผมเรียกสีน้ าเงินว่าแดง หรือเรียกผู้ชายว่าผู้หญิง ก็อย่าเรียกตามผมอย่างหลับหูหลับตา อาจารย์องค์หนึ่งของผมฉันอาหารเร็วมาก 
และฉันเสียงดัง แต่ท่านสอนให้พวกเราฉันช้าๆ และฉันอย่างมีสติ ผมเคยเฝ้าดูท่านและรู้สึกขัดเคืองใจมาก ผมเป็นทุกข์ แต่ท่านไม่
ทุกข์เลย ผมเพ่งเล็งแต่ลักษณะภายนอก ต่อมาผมจึงได้รู้ บางคนขับรถเร็วมาก แต่ระมัดระวัง บางคนขับช้าๆ แต่มีอุบัติเหตุบ่อยๆ 
อย่ายึดมั่นถือมั่นในกฎระเบียบและรูปแบบภายนอก ถ้าท่านใช้เวลาอย่างมากเพียง ๑๐ เปอร์เซ็นต์มองดูผู้อื่น แต่เฝ้าดูตัวเอง ๙๐ 
เปอร์เซ็นต์ อย่างนี้เป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องแล้ว แรกๆ ผมคอยเฝ้าสังเกตอาจารย์ของผมก็คือ อาจารย์ทองรัตน์ และเกิดสงสัยในตัว
ท่านมาก บางคนถึงกับคิดว่าท่านบ้า ท่านมักจะท าอะไรแปลกๆ หรือ เกรี้ยวกราดเอากับบรรดาลูกศิษย์ของท่าน อาการภายนอก
ของท่านโกรธ แต่ภายในใจท่านไม่มีอะไร ไม่มีตัวตน ท่านน่าเล่ือมใสมาก ท่านเป็นอยู่อย่างรู้แจ้งและ มีสติ จนถึงวาระที่ท่าน
มรณภาพ การมองออกไปนอกตัว เป็นการเปรียบเทียบแบ่งเขาแบ่งเรา ท่านจะไม่พบความสุขโดยวิธีนี้ และท่านจะไม่พบความสงบ
เลย ถ้าท่านมัวเสียเวลาแสวงหาคน ที่ดีพร้อมหรือครูที่ดีพร้อม พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราดูที่ธรรมะ ที่สัจธรรม 
ไม่ใชค่อยจับตาดูผู้อ่ืน

ถาม ถ้าหากว่าการใส่อาหารทุกอย่างรวมลงในบาตรเป็นสิ่งจ าเป็นแล้ว ท าไมท่านอาจารย์จึงไม่ปฏิบัติ
ด้วยเช่นเดียวกันครับ ท่านคิดว่าไม่ส าคัญหรือครับ ที่อาจารย์จะต้องท าเป็นตัวอย่างแก่ศิษย์

ตอบ
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เราจะเอาชนะกามราคะที่เกิดขึ้นระหว่างการฝึกปฏิบัติได้อย่างไรครับ บางครั้ง
ผมรู้สึกเป็นทาสของความต้องการทางเพศ

ถาม

ตอบ
กามราคะจะบรรเทาลงได้ด้วยการเพ่งพิจารณาถึงความ

น่าเกลียดโสโครก (อสุภะ) การยึดติดอยู่กับรูปร่างกายเป็น
สุดโต่งข้างหนึ่ง ซึ่งเราต้องมองในทางตรงข้าม จงพิจารณา
ร่างกายเหมือนซากศพ และเห็นการเปลี่ยนแปลงเน่าเปื่อย 
หรือพิจารณาอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย เช่น ปอด ม้าม 
ไขมัน อุจจาระและอื่นๆ จ าอันนี้ไว้และพิจารณาให้เห็นจริงถงึ
ความน่าเกลียดโสโครกของร่างกาย เมื่อมีกามราคะเกิดขึ้น
ก็จะช่วยให้ท่านเอาชนะกามราคะได้
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ถาม เมื่อผมโกรธ ผมควรจะท าอย่างไรครับ

ตอบ
ท่านต้องแผ่เมตตา ถ้าท่านมีโทสะในขณะภาวนา ให้แก้ด้วยเมตตาจิต 

ถ้ามใีครท าไม่ดีหรือโกรธ อย่าโกรธตอบ ถ้าท่านโกรธตอบท่านจะโง่ยิ่งกว่าเขา 
จงเป็นคนฉลาด สงสารเห็นใจเขา เพราะว่าเขาก าลังได้ทุกข์ จงมีเมตตาเต็มเปี่ยมเหมือน
หน่ึงว่าเขาเป็นน้องชายที่รักยิ่งของท่าน เพ่งอารมณ์เมตตาเป็นอารมณ์ภาวนา แผ่เมตตาไป
ยังสรรพสัตว์ท้ังหลายในโลก เมตตาเท่าน้ันท่ีจะเอาชนะโทสะและความเกลียดได้
บางครั้งท่านอาจจะเห็นพระภิกษุรูปอื่นปฏิบัติไม่สมควร ท่านอาจจะร าคาญใจ ท าให้เป็น
ทุกข์โดยใช่เหตุ นี้ไม่ใช่ธรรมะของเรา ท่านอาจจะคิดอย่างนี้ว่า ”เขาไม่เคร่งเท่าฉัน 
เขาไม่ใช่พระกรรมฐานท่ีเอาจริงเอาจังเช่นฉัน เขาไม่ใช่พระที่ดี” นี่เป็นกิเลสเครื่องเศร้า
หมองอย่างย่ิงของตัวท่านเอง อย่าเปรียบเทียบอย่าแบ่งเขาแบ่งเรา จงละทิฏฐิของท่านเสีย 
และเฝ้าดูตัวท่านเอง นี่แหละคือธรรมะของเรา ท่านไม่สามารถบังคับให้ทุกคนประพฤติ
ปฏิบัติตามที่ท่านต้องการ หรือเป็นเช่นท่านได้ ความต้องการเช่นน้ีมีแต่จะท าให้ท่านเป็น
ทุกข์ ผู้ปฏิบัติภาวนามักจะพากันหลงผิดในข้อนี้ การจับตาดูผู้อื่นไม่ท าให้เกิดปัญญาได้
เพียงแต่พิจารณาตนเองและความรู้สึกของตน แล้วท่านก็จะเข้าใจ
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ถาม ผมง่วงเหงาหาวนอนอยู่มากครับ ท าให้ภาวนาล าบาก

ตอบ มีวิธีเอาชนะความง่วงได้หลายวิธี ถ้าท่านนั่งอยู่ในท่ีมืด ย้ายไปอยู่ที่สว่าง 
ลืมตาขึ้น ลุกไปล้างหน้า ตบหน้าตัวเอง หรือไปอาบน้ า ถ้าท่านยังง่วงอยู่อีก 
ให้เปลี่ยนอิริยาบถ เดินจงกรมให้มากหรือเดินถอยหลัง ความกลัวว่าจะไปชนอะไร
เข้า จะท าให้ท่านหายง่วง ถ้ายังง่วงอยู่อีก ก็จงยืนนิ่งๆ ท าใจให้สดชื่น 
และสมมุติว่าขณะนั้นสว่างเป็นกลางวัน หรือนั่งริมหน้าผาสูง หรือบ่อลึก 
ท่านจะไม่กล้าหลับ ถ้าท าอย่างไรๆ ก็ไม่หายง่วง ก็จงนอนเสีย เอนกายลงอย่าง
ส ารวมระวัง และรู้ตัวอยู่จนกระทั่งท่านหลับไป เมื่อท่านรู้สึกตัวตื่นขึ้น จงลุกข้ึน
ทันที อย่ามองดูนาฬิกาหรือหลับตาอีก เริ่มต้นมีสติระลึกรู้ทันทีที่ท่านตื่นขึ้น
ถ้าท่านง่วงนอนอยู่ทุกวัน ลองฉันอาหารให้น้อยลง ส ารวจตัวเอง ถ้าอีก ๕ ค า
ท่านจะอิ่มจงหยุดแล้วดื่มน้ าจนอิ่มพอดี แล้วกลับไปนั่งดูใหม่อีก เฝ้าดูความง่วงและ
ความหิว ท่านต้องกะฉันอาหารให้พอดี เมื่อท่านฝึกปฏิบัติต่อไปอีก ท่านจะรู้สึก
กระปรี้กระเปร่าข้ึนและฉันน้อยลง ท่านต้องปรับตัวของท่านเอง
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ถาม ท าไมเราจึงต้องกราบกันบ่อยๆ ครับที่นี่
ตอบ การกราบน้ีเป็นสิ่งส าคัญมาก เป็นรูปแบบซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติ 

การกราบน้ีต้องท าใหถู้กต้อง ก้มลงจนหน้าผากจรดพื้น วางศอกให้ชิดกับเข่า ฝ่ามือ
ทั้งสองราบอยู่ที่พื้น ห่างกันประมาณ ๓ นิ้ว กราบลงช้าๆ มีสติรู้อาการของกาย
การกราบช่วยแก้ความถือตัวของเราได้เป็นอยา่งดี เราควรกราบบ่อย ๆ เมื่อท่าน
กราบ ๓ หน ท่านควรตัง้จิตระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้า พระธรรม 
และพระสงฆ์ นั่นคือคุณลักษณะแห่งจิตอันสะอาด สว่างและสงบ ดังนั้น 
เราจึงอาศัยรปูแบบน้ีฝึกฝนตน กายและจิตจะประสานกลมกลืนกัน อย่าได้หลงผิดไป
จับตาดูว่า ผู้อื่นกราบอย่างไร ถ้าสามเณรน้อยดูไม่ใส่ใจ และพระผู้เฒ่าดูขาดสติ 
ก็ไม่ใช่เรื่องที่ท่านจะตัดสิน บางคนอาจจะสอนยาก บางคนเรียนได้เร็ว บางคน
เรียนได้ช้าการพิจารณาตัดสินผู้อื่นมีแตจ่ะเพิ่มความหยิง่ทะนงตน จงเฝ้าดูตัวเอง 
กราบบ่อยๆ ขจัดความหยิ่งทะนงตนออกไป ผู้ที่เข้าถึงธรรมะได้อย่างแท้จรงิแล้ว 
ท่านจะอยู่เหนือรูปแบบ ทุกๆ อย่างที่ท่านท าก็มีแต่การอ่อนน้อมถ่อมตน เดินก็ถ่อม 
ฉันก็ถ่อม ขับถ่ายก็ถ่อม ทั้งนี้ ก็เพราะว่าท่านพ้นจากความเห็นแก่ตัวเสียแล้ว

คัดลอกจาก หนังสือ ๔๘ พระธรรมเทศนา



ถาม
อุปสรรคใหญ่ของลูกศิษย์ใหม่ของท่านอาจารย์คืออะไรครับ

ตอบ
ทิฏฐิ ความเห็นและความนึกคิดเกี่ยวกับสิ่งทั้งปวง เกี่ยวกับตัวเขาเอง 

เกี่ยวกับการปฏิบัติภาวนา เกี่ยวกับค าสอนของพระพุทธเจ้า หลายๆ ท่านท่ีมาที่นี่
มีต าแหน่ง การงานสูงในสังคม บางคนเป็นพ่อค้าที่มั่งคั่ง หรือได้ปริญญาต่างๆ 
ครูและข้าราชการ สมองของเขาเต็มไปด้วยความคิดเห็นต่อสิ่งต่างๆ เขาฉลาดเกิน
กว่าท่ีจะฟังผู้อื่น เปรียบเหมือนน้ าในถ้วย ถ้าถ้วยมีน้ าสกปรกอยู่เต็ม ถ้วยน้ าก็ใช้
ประโยชน์อะไรไม่ได้ เมื่อได้เทน้ าเก่านั้นทิ้งไปแล้วเท่านั้น ถ้วยนั้นก็จะใช้ประโยชน์
ได้ ท่านต้องท าจิตให้ว่างจากทิฏฐิ แล้วท่านจึงจะได้เรียนรู้ การปฏิบัติของเรานั้น
อยู่เหนือความฉลาดหรือความโง่ ถ้าท่านคิดว่า ฉันเก่ง ฉันรวย ฉันเป็นคนใหญ่
คนโต ฉันเข้าใจพระพุทธศาสนาแจ่มแจ้งทั้งหมดเช่นนั้นแล้ว ท่านจะไม่เห็นความ
จริงในเรื่องของอนัตตาหรือความไม่ใช่ตัวตน ท่านจะมีแต่ตัวตน ตัวฉัน ของฉัน 
แต่พระพุทธศาสนาคือการละตัวตน เป็นความว่าง เป็นความไม่มีทุกข์ 
เป็นนิพพาน

คัดลอกจาก หนังสือ ๔๘ พระธรรมเทศนา



ถาม กิเลสเครื่องเศร้าหมอง เช่นความโลภหรือความโกรธ เป็นเพียงมายาหรือว่าเป็น
ของจริงครับ

ตอบ เป็นทั้ง ๒ อย่าง กิเลสที่เราเรียกว่าราคะหรือความโลภ ความ
โกรธ และความหลงนั้น เป็นแต่เพียงชื่อ เป็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นมา 
เช่นเดียวกับที่เราเรียกชามใหญ่ ชามเล็ก สวย หรืออะไรก็ตาม น่ีไม่ใช่
สภาพท่ีแท้จริง แต่เป็นความคิดปรุงแต่งที่เราคิดปรุงขึ้นจากตัณหา ถ้าเรา
ต้องการชามใหญ่ เราก็ว่าอันนี้เล็กไป ตัณหาท าให้เราแบ่งแยก ความจริง
ก็คือ มันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้น ลองมามองแง่นี้บ้าง ท่านเป็นผู้ชาย
หรือเปล่า ท่านตอบว่าเป็น นี่เป็นเพียงรูปปรากฏของสิ่งต่างๆ แท้จริง
แล้วท่านเป็นส่วนประกอบของธาตุและขันธ์ ถ้าจิตเป็นอิสระแล้ว จิตจะไม่
แบ่งแยก ไม่มีใหญ่ ไม่มีเล็ก ไม่มีเขา ไม่มีเรา ไม่มีอะไร จะเป็นอนัตตา 
หรือความไม่ใช่ตัวตน แท้จริงแล้วในบ้ันปลายก็ไม่มีทั้งอัตตาและอนัตตา 
(เป็นแต่เพียงชื่อเรียก)
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ถาม ขอความกรุณาท่านอาจารย์อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรรมด้วยครับ

ตอบ
กรรมคือการระท า กรรมคือการยึดมั่นถือมั่น กาย วาจา และใจ ล้วนสร้างกรรมเมื่อมีการยึดมั่นถือมั่น 

เราท ากันจนเกิดความเคยชินเป็นนิสัย ซึ่งจะท าให้เราเป็นทุกข์ได้ในกาลข้างหน้า นี่เป็นผลของการยึดมั่นถือมั่นและของ
กิเลสเครื่องเศร้าหมองของเราที่เกิดขึ้นแล้วในอดีต ความยึดมั่นทั้งหลายจะท าให้เราสร้างกรรม สมมุติว่าท่านเคยเป็น
ขโมย ก่อนที่จะบวชเป็นพระ ท่านขโมยเขา ท าให้เขาไม่เป็นสุข ท าให้พ่อแม่หมดสุข ตอนนี้ท่านเป็นพระ แต่เวลาที่
ท่านนึกถึงเรื่องที่ท่านท าให้ผู้อื่นหมดสุขแล้ว ท่านก็ไม่สบายใจและเป็นทุกข์แม้จนทุกวันนี้ จงจ าไว้ว่าทั้งกายกรรม 
วจีกรรม และมโนกรรมจะเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดผลในอนาคตได้ ถ้าท่านเคยสร้างกรรมดีไว้ในอดีต และวันนี้ก็ยังจ าได้ 
ท่านก็เป็นสุข ความสุขใจเป็นผลจากกรรมในอดีต สิ่งท้ังปวงมีเหตุเป็นปัจจัย ทั้งในระยะยาว และถ้าใคร่ครวญดูแล้วทั้ง
ในทุกๆ ขณะด้วย แต่ท่านอย่าไปนึกถึงอดีตหรือปัจจุบันหรืออนาคต เพียงแต่เฝ้าดูกายและจิต ท่านจะต้องพิจารณาจน
เห็นจริงในเรื่องกรรมด้วยตัวของท่านเอง จงเฝ้าดูจิต ปฏิบัติแล้วท่านจะรู้อย่างแจ่มแจ้ง อย่าลืมว่ากรรมของใครก็เป็น
ของคนนั้น อย่ายึดมั่นและอย่าจับตาดูผู้อื่น ถ้าผมดื่มยาพิษ ผมก็ได้ทุกข์ ไม่ใช่เรื่องท่ีท่านจะมาเป็นทุกข์ด้วย จงรับเอา
แต่สิ่งดีท่ีอาจารย์สอน แล้วท่านจะเข้าถึงความสงบ จิตของท่านจะเป็นเช่นเดียวกันกับจิตของอาจารย์ ถ้าท่านพิจารณาดู
ท่านก็จะรู้ได้ แม้ว่าขณะนี้ท่านจะยังไม่เข้าใจ เมื่อท่านปฏิบัติต่อไปมันก็จะแจ่มแจ้งขึ้น ท่านจะรู้ได้ด้วยตนเอง ได้ชื่อว่า
ปฏิบัติธรรม เมื่อเรายังเล็กพ่อแม่วางกฎระเบียบกับเรา และหัวเสียกับเรา แท้จริงแล้ว ท่านต้องการจะช่วยเรา กว่าเรา
จะรู้ก็ต่อมาอีกนาน พ่อแม่และครูอาจารย์ดุว่าเราและเราก็ไม่พอใจ ต่อมาเราจึงเข้าใจว่าท าไมเราจึงถูกดุ ปฏิบัติไปนานๆ 
แล้วท่านก็จะเห็นเอง ส่วนผู้ที่คิดว่าตนฉลาดล้ าก็จะจากไปในเวลาอันสั้น เขาไม่มีวันจะได้เรียนรู้ ท่านต้องขจัดความคิด
ว่าตัวฉลาดสามารถออกไปเสีย ถ้าท่านคิดว่าท่านดีกว่าผู้อื่น ท่านก็จะมีแต่ทุกข์ เป็นเรื่องน่าสงสาร อย่าขุ่นเคืองใจ 
แต่จงเฝ้าดูตนเอง
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ถาม บางครั้งดูเหมือนว่า ตั้งแต่ผมบวชเป็นพระมานี้ ผมประสบความยากล าบาก
และความทุกข์มากขึ้นตอบ

ผมรู้ว่าพวกท่านบางคนมีภูมิหลังที่สะดวกสบายทางวัตถุมาก่อน และมีเสรีภาพ 
เมื่อเปรียบกันแล้ว ขณะนี้ท่านต้องเป็นผู้อยู่อยา่งส ารวมตนเอง และมักนอ้ยยิง่นกัซ้ าในการฝกึ
ปฏิบัตินี้ ผมยังให้ท่านนั่งนานและคอยหลายชั่วโมง อาหารและดินฟา้อากาศก็ตา่งกันไปกับ
บ้านเมืองของท่าน แตทุ่กคนก็ตอ้งผ่านความทุกขย์ากกันบา้ง นีค่ือความทุกข์ที่จะน าไปสู่ความดบั
ทุกข์ อย่างนี้แหละที่จะท าให้ท่านไดเ้รียนรู้ เมื่อท่านนึกโกรธหรือนกึสงสารตวัเอง นั่นแหละเป็น
โอกาสเหมาะที่จะเขา้ใจเรื่องของจิต พระพุทธเจา้ตรสัว่า กิเลสทั้งหลายเป็นครูของเรา ศิษย์ทุกคน
ก็เหมือนลูกของผม ผมมีแต่เมตตากรุณาและความปรารถนาดตีอ่ทุกคน ถ้าผมท าให้ท่านทุกข์ยาก
ก็เพื่อประโยชน์ของ  ท่านเอง ผมรู้ว่าพวกท่านบางคนมีการศึกษาดีและมีความรู้สงู 
ผูท้ี่มีการศึกษาน้อยและมีความรู้ทางโลกน้อย จะฝกึปฏบิัติไดง้า่ย มันก็เหมือนกับว่า ฝรั่งเช่นท่านนี้
มีบ้านหลังใหญ่ที่จะตอ้งเช็ดถู เมื่อเช็ดถูแล้วท่านก็จะมีที่อยูก่ว้างขวาง มีครัว มีห้องสมุด 
มีห้องนั่งเล่น ท่านต้องอดทน ความอดทนและความทนไดส้ าคัญมากในการฝึกปฏิบตัขิองเรา 
เมื่อผมยังเป็นพระหนุ่มๆ อยู่ ผมไม่ได้รับความยากล าบากมากเท่าท่าน ผมพูดภาษาพื้นเมือง 
และฉันอาหารพื้นเมอืงของผมเอง แม้กระนั้น บางวันผมก็ทอดอาลัย ผมอยากสึก และถึงกับอยาก
ฆ่าตัวตาย ความทุกข์เช่นนี้เกิดจากการเห็นผิด (มิจฉาทิฏฐ)ิ เมื่อท่านเข้าถึงสจัธรรมแล้ว 
ท่านจะละทิ้งทัศนะและทิฏฐิเสียได้ ทุกอย่างจะเขา้สู่ความสงบ

คัดลอกจาก หนังสือ ๔๘ พระธรรมเทศนา



ถาม ผมเจริญสมาธิภาวนาจนจิตสงบลึก ผมควรท าอย่างไรต่อไปครับ

ตอบ
นีก่็ดีแล้ว ท าจิตให้สงบและเป็นสมาธิ และใช้

สมาธินี้พิจารณาจิตและกาย ถ้าจิตเกิดไม่สงบก็จง
เฝ้าดูด้วย แล้วท่านจะรู้ถึงความสงบที่แท้จริง เพราะ
อะไร เพราะท่านจะได้เห็นความไม่เที่ยง แม้ความ
สงบเองก็ดูให้เห็นไม่เที่ยง ถ้าท่านยึดติดอยู่กับภาวะ
จิตที่สงบ แล้วท่านจะเป็นทุกข์เมื่อจิตไม่สงบ 
ฉะนั้นจงปล่อยวางหมดทุกสิ่ง แม้แต่ความสงบ
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ถาม ผมได้ยินท่านอาจารย์พูดว่า ท่านเป็นห่วงลูกศิษย์ที่พากเพียรมาก ใช่
ไหมครับตอบ

ถูกแล้ว ผมเป็นห่วง ผมเป็นห่วงว่าเขาเอาจริงเอาจังจนเกินไป 
เขาพยายามเกินไป แต่ขาดปัญญา เขาเคี่ยวเข็ญตนเองไปสู่ความทุกข์ยาก
โดยไม่จ าเป็น บางคนมุ่งมั่นที่จะรู้แจ้ง เขาขบฟันแน่น และใจดิ้นรนอยู่
ตลอดเวลา อย่างนี้เป็นความพยายามมากเกินไป คนท่ัวไปก็เช่นเดียวกัน 
พวกเขาไม่รู้ถึงสภาพเป็นจริงของสิ่งทั้งปวง (สังขาร) สังขารทั้งปวง 
จิตและร่างกายล้วนเป็นของไม่เที่ยง จงเฝ้าดูและอย่ายึดมั่นถือมั่น
บางคนคิดว่าเขารู้ เขาวิพากษ์วิจารณ์ จับตามองและลงความเห็นเอาเอง 
อย่างนี้ก็ตามใจเขา ทิฏฐิของใครก็ปล่อยให้เป็นของคนนั้น การแบ่งเขาแบ่ง
เรานี้อันตราย เปรียบเหมือนทางโค้งอันตรายของถนน ถ้าเราคิดว่าคนอื่น
ด้อยกว่า หรือดีกว่า หรือเสมอกันกับเรา เราก็ตกทางโค้ง ถ้าเราแบ่งเขา
แบ่งเราเราก็จะเป็นทุกข์
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ถาม ผมได้เจริญสมาธิภาวนามาหลายปีแล้ว ใจผมเปิดกว้างและสงบระงับเกือบในทุก
สภาพการณ์ เวลานี้ผมอยากจะย้อนหลังและฝึกท าสมาธิชั้นสูงหรือฝึกฌานครับตอบ

จะท าอย่างนั้นก็ได้ เป็นการฝึกจิตที่มีประโยชน์ ถ้าท่านมี
ปัญญาท่านจะไม่ยึดติดอยู่ในสมาธิจิต ซึ่งก็เหมือนกันกับอยากนั่ง
ภาวนานานๆ อยากจะลองฝึกอย่างนั้นดูก็ได้ แต่จริงๆ แล้วการฝึกนี้
ไม่ได้ขึ้นอยู่กับท่วงท่าอิริยาบถต่างๆ แต่นี่เป็นการมองตรงเข้าไปในจิต 
นี่คือปัญญาเมื่อท่านพิจารณาและเข้าใจชัดในเรื่องของจิตแล้ว ท่านก็จะ
เกิดปัญญารู้ถึงขอบเขตของสมาธิ หรือขอบเขตของต ารับต ารา เมื่อท่าน
ได้ฝึกปฏิบัต ิและเข้าใจจริงเรื่องการไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้ว ท่านจะกลับไป
อ่านต ารับต าราก็ได้ เปรียบได้เหมือนขนมหวาน จะช่วยท่านในการ
สอนผู้อื่น หรือท่านจะหวนกลับไปฝึกฌานก็ได้ 
ถ้าท่านมีปัญญารู้แล้วที่จะไม่ยึดถือในสิ่งใด
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ถาม ขอความกรุณาท่านอาจารย์ทบทวนใจความส าคัญของการสนทนานี้ด้วยครับ

ตอบ
ท่านต้องส ารวจตัวเอง รู้ว่าท่านเป็นใคร รู้ทันกายและจิตใจของท่าน โดยการเฝ้าดูในขณะ

นั่งภาวนา หลับนอน และขบฉัน จงรู้ความพอดีพอเหมาะส าหรับตัวท่าน ใช้ปัญญาในการฝึกปฏิบัตินี้ 
ต้องละความอยากที่จะบรรลุผลใดๆ จงมีสติรู้ว่าอะไรเป็นอยู่ การเจริญสมาธิภาวนาของเราก็คือ 
การมองตรงเข้าไปในจิต ท่านจะมองเห็นทุกข์ เหตุแห่งทุกข์ และความดับไปแห่งทุกข์ แต่ท่านต้องมี
ความอดทน อดทนอย่างยิ่งและต้องทนได้ ท่านจะค่อยๆ ได้เรียนรู้ พระพุทธเจ้าทรงสอนให้สาวกอยู่
กับอาจารย์อย่างน้อย ๕ ปี ท่านจะต้องเห็นคุณค่าของการให้ทาน ของความอดทนและของการ
เสียสละ อย่าปฏิบัติเคร่งเครียดจนเกินไป อย่ายึดติดอยู่กับรูปแบบภายนอก การจับตาดูผู้อื่นเป็นการ
ปฏิบัติท่ีไม่ถูกต้อง จงเป็นปกติตามธรรมชาติและเฝ้าดูสิ่งนี้อยู่ พระวินัยของพระสงฆ์และกฎระเบียบของ
วัดส าคัญมาก ท าให้เกิดบรรยากาศที่เรียบง่ายและประสานกลมกลืน จงใช้ให้เป็น แต่จ าไว้ว่า 
ความส าคัญของพระวินัยพระสงฆ์ คือ การเฝ้าดูเจตนาและส ารวมจิต ท่านต้องใช้ปัญญา 
อย่าแบ่งเขาแบ่งเรา ท่านจะขัดเคืองหรือไม่ ถ้าต้นไม้เล็กๆ ในป่าไม่สูงใหญ่และตรงอย่างต้นอื่นๆ 
นี่เป็นเรื่องโง่เขลา อย่าไปตัดสินคนอื่น คนเรามีหลายแบบต่างๆ กัน อย่าคอยแต่มั่นหมายที่จะ
เปลี่ยนแปลงใครๆ ไปหมดทุกคน ดังนั้น จงอดทนและฝึกให้มีคุณธรรม มีความเป็นอยู่อย่างง่ายๆ 
และเป็นปกติตามธรรมชาติ เฝ้าดูจิต นี่แหละคือการปฏิบัติของเรา ซึ่งจะน าไปสู่ความไม่
เห็นแก่ตัวและความสงบสันติ.
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