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สมาธิภาวนา 

ผูแสวงบุญทั้งหลายที่มารวมกันแลว เพื่อจะไดฟงธรรมตอไป ใหฟงธรรมอยูในความ
สงบ การฟงธรรมในความสงบนั้น คือทําจิตใหเปนหนึ่ง หูเรารับฟงสัมผัสถูกตอง แลวก็
ปลอยไป อยางนี้เรียกวา ทําจิตใหสงบ 
     การฟงธรรมนี้ก็เปนประโยชนมาก สวนหนึ่งเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมะ ดังนั้นการฟง
ธรรมะ ทานจึงใหตั้งกายตั้งใจใหมั่นคงเปนสมาธิ ในครั้งพุทธกาลนั้นฟงธรรมใหเปน
สมาธิ เพื่อรูธรรมะ สาวกบางองคตรัสรูธรรมะในอาสนะที่นั่งนั้นก็มีอยูมาก 
     สถานที่นีเ้ปนที่สมควรที่จะทํากรรมฐานมากอาตมามาพักอยูที่นี่คืนสองคืนมาแลว รู
วาสถานที่นี้เปนที่สําคัญมาก สถานที่ขางนอกสงบแลว ยังเตสถานที่ขางในคือจิตใจของ
เราเทานั้น ดังนั้นพวกเขาทั้งหลายที่มานี้ ขอใหตั้งใจทุกคน ถึงแมวามันจะสงบบาง ไม
สงบบาง ก็เปนเรื่องของธรรมดา 
     ทําไม เราจึงไดมารวมทําความสงบอยูที่นี่เพราะวาใจของเรายังไมรูสิ่งที่ควรรู คือยัง
ไมรูตามความเปนจริง วาอะไรมันเปนอะไร อะไรมันผิดอะไรมันถูก อะไรมันทําความ
ทุกขใหเรา อะไรมันทําความสงสัยใหเราอยู เราจึงมาทําความสงบกันกอนเหตุที่เราตอง
มาทําความสงบระงับในที่นี้ เพราะวาจิตใจไมสบาย จิตใจไมสงบ จิตใจไมระงับ วุนวาย
สงสัยจึงคัดมา ณ ที่นี้ เพราะฉะนั้นวันนี้จึงขอใหตั้งใจฟงธรรมะ 
     การฟงธรรมะของอาตมานั้น อยากใหตั้งใจฟงใหดีอาตมาชอบพูดแรงหนอย ชอบพูด
รุนแรงหนอย เพราะนิสัยเปนอยางนี้ แตจะพูดรุนแรงไปอยางไรก็ตามเถอะอาตมาก็ยังมี
ความเมตตา อยูตลอดกาลตลอดเวลาอยูนั่นเอง การพูดบางสิ่งบางอยางนั้น ขออภัยดวย
ทุกๆคน เพราะวาประเพณีเมืองไทยกับชาวตะวันตกนี้มันไมคลายกัน มันคนละอยาง 
บางทีมันอาจทําใหไมคอยสบายใจก็ได พูดรุนแรงหนอยก็ดีนะ มันตื่นเตนไมง้ันมันหลับ
เฉย ไมรูวาอะไร มันนอนใจอยูอยางนั้นมันนิ่งอยู ไมลุกขึ้นมาฟงธรรม 
     การปฏิบตัินี้ก็มีหลายอยาง แตมันก็มีอยางเดียวเชนวาการปลูกตนไมที่ไดรับผลนั้น 
บางทีก็ไดกินเร็วๆคือเอาทาบกิ่งมันเลย อันนี้ก็เรียกวามันไมทนทานอีกอยางหนึ่งเอา
เมล็ดมันมาเพาะปลูกจากเมล็ดมันเลยอันนี้มีความแนนถาวรดีมาก ตามความจริงเปน
อยางนี้เปน ธรรมดา ทุกคน 



     ตัวอาตมาเองก็เปนอยางนี้ เมื่อไมรูจักวา อะไรเปนอะไรนั้น ก็ไปนั่งทํากรรมฐาน 
ลําบากมากจนรองไหตั้งหลายเวลา หลายครั้งเหมือนกัน บางอยางมันคิดสูงไป บางอยาง
มันคิดต่ําไป ไมถึงความพอดีของมันเพราะวาการปฏิบัติที่สงบนิ่งไมสูงแลวก็ไมต่ํา คือ
ความพอดี แลวก็มาเห็นญาติโยมทั้งหลายที่นี้มันยุงมากคือตางคนตางฝกมา ตางคนตางมี
ครูบาอาจารยหลายเหลือเกิน แลวก็มารวมธรรม นี่เกิดความสงสัยมากอยาง อาจารยนั้น
ตองทําอยางนั้นอาจารยนี้ตองทําอยางนี้ ครูนั้นตองทําอยางนั้นมานั่งเถียงกันเลยวุน ไม
รูจักวาจะเอาอันไหนไมรูจักเนื้อจักตัว มันเลยวุน มันหลายอาจารยเกินไปมากเกินไป ไม
รูวาจะเอาอะไรใหมันเปนหนึ่งไดสงสัย ตลอดเวลา 
 
ฉะนั้นพวกเราอยาคิดใหมันมาก ถาจะคิดใหมันรูจัก อยางนี้ไมรูหรอก ตองทําใหจิตเรา
สงบเสียกอน ที่มันรูไมตองคิด ความรูสึกมันจะเกิดมาในที่นี่เอง มันจึงเปนปญญา คิดนั้น
ไมใชปญญาไมใชตัวปญญา มันคิดเรื่อยไปไมรูเรื่อง ยิ่งคิดยิ่งวุนวาย 
     ฉะนั้นมาถึงที่นี่ก็ตองพยายามอยาใหคิด อยูในบาน เราเคยคิดมากๆแลวไมใชเหรอ 
มันกวนใจใหรูอยางนั้น คิดมากๆ ไป น้ําตามันไหลออกดวยละเมอหลงคิดไปนะ ไมใช
ความจริง ไมใชปญญาพระพุทธองค ทานมีปญญามากทานจึงหยุดคิดอยางที่เรามาฝกนี้ก็
เพื่อใหมันหยุดคิด นั่งใหสงบใหมีความสงบ ถาคิดปญญาไมเกิด ธรรมะไมเกิดเกิดแต
สังขารปรุงแตงไปเรื่อยๆ ถาสงบแลวไมตองคิดแลวปญหาจะเกิดขึ้นตรงนั้น เมื่อเราคิด
อยูปญญาไมเกิดเมื่อเรามีความสงบแลว ความรูสึกจะเกิดขึ้นมาในความสงบนั้น มีพรอม
กันทั้งความคิด มีพรอมกันทั้งปญญา เปนคูกันเลย ถาจิตใจเราไมสงบ ปญญาไมมีมีแตจะ
คิดอยางเดียวเทานั้น มันถึงยุง 
     การนั่งสงบจิตนี่ ไมตองคิดอะไรมากมายบัดนี้เราจะตองทําจิตอันนี้อยางเดียว ไม
ปลอยจิตของเราใหมันมุงไปขางขวา ขางซาย ขางหนา ขางหลังขางบน ขางลาง จะทํา
อะไรจะทําอันนี้ จะทําจิตคีออานาปานสตินี่ กําหนดจากศีรษะลงไปหาปลายเทา กําหนด
ปลายเทาขึ้นมาหาศีรษะกําหนดศีรษะลงไป ดูดวยปญญาของเรา อันนี้เพื่อใหเปนเหตุ ให
รูจักรางกายของเรากอน แลวก็นั่งกําหนดวาบัดนี้ธุระหนาที่ของเรานั้นก็คือใหดูลม
หายใจเขาออกอยาไปบังคับใหมันสั้น หรือบังคับใหมันยาวปลอยวางอยูในชวง ลม
หายใจเขาออกเสมออยางนี้ 
     การกระทาํนี้ใหเขาใจวา เปนการกระทําดวยการปลอยวาง แตมีความรูสึกอยู ใหมี



ความรูสึกอยูในการปลอยวาง ลมหายใจเขาออกสบาย ไมใหกดดันปลอยตามธรรมชาติ
ใหมันสบาย ใหคิดวาธุระหนาที่อยางอื่นของเราไมมี ความคิดที่วา การนั่งอยางนี้มันจะ
เปนอะไร แลวมันจะเห็นอะไร อยางนี้จะเกิดขึ้นมา ก็ใหหยุดหยุด ไมเอา มันจะเปนอะไร 
จะรูอะไร มันจะเห็นอะไรไหม แมความคิดเชนนี้มันจะเกิดขึ้นมาในเวลานั้นก็ตาม ที 
     เมื่อ เรานั่งอยูนั่นไมตองรับรูอารมณ เมื่ออารมณที่มากระทบกระทั่ง รูสกึเมื่อไหร 
รูสึกในจิตของเราแลวปลอยมันไป มนัจะดีจะชั่ว ก็ชางมัน ในเวลานั้นไมใชธุระหนาที่
ของ เราจะไปจัด แจงในสิ่งทั้งหลายเหลานั้น ปลอยมันออกไปเสียกอน แลวกําหนดลม
เอาคืนมา ใหมีความรูสึกแตลมอยางเดียวเขาออกแลวใหมันสบาย อยาใหมันทุกข เพราะ
มันสั้นทุกขเพราะมันยาว อยาใหมันทุกข ดูลมหายใจอยาใหมีความกดดัน คืออยายึดมั่น 
รูแลวใหปลอยตามสภาวะของมันอยางนั้น ใหถึงความสงบ ตอไปจิตมันก็จะวาง ลม
หายใจมันก็จะเบา เบาไป ผลที่สุดลมหายใจมันจะนอยไป นอยไป จนกระทั่งปรากฏวา
มันไมมีลม ในเวลานั้นจิตมันก็จะเบากายมันก็จะเบา การเหน็ดเหนื่อยเลิกหมดแลวมี
เหลือความรูอันเดียวอยูอยางนั้น นั่นเรียกวาจิตมันเปลี่ยนไปหาความสงบแลว นี่พูดถึง
การกระทําในเวลาเรานั่งสมาธิอยางเดียว 
 
ถาหากวาจิตใจมันวุนวายมากก็ ตั้งสติขึ้นสูดลมเขา ใหมันมาก จนไมมีที่เก็บ แลวก็ปลอย
ใหมันหมดจนกวาที่มันไมมีในนี้แลว ก็หายใจเขามาอีกสูดใหมันเต็มที่แลวก็ปลอยไป
สามครั้ง ตั้งจิตใหมมีความสงบขึ้น ถามีอารมณวุนวายอีกก็ทําอยางนี้อีกทุกครั้ง จะเดิน
จงกรมก็ตาม จะนั่งสมาธิก็ตามถาเดินจงกรมมันวุนวายมากก็หยุดนิ่ง กําหนดใหลงในที่
สงบ ตั้งใหมใหรู จิตจึงจะเกาะ แลวก็เดินตอไปนั่งสมาธิก็เหมือนกันอยางนั้น เดินจงกรม
ก็เหมือนกันอยางนั้น มันตางกันแตอิริยาบถนั่งกับอิริยาบถเดิน เทานั้น 
     บางทีความสงสัยก็มีบาง ตองใหมีสติ มีผูรูที่มันวุนวายเปนอยางๆก็ติดตามอยูเสมอ 
อาการนี่เรียกวามีสติ สติตามดูจิต จิตเปนผูรูอาการที่ตามดูจิตของเรานั้นอยูในลักษณะอัน
ใด ก็ใหเรารูอยางนั้นอยา เผลอ ไป 
     อันนี้เปนเรื่องสติกับจิตควบคุม พอถึงกันแลวก็จะมีความรูสึกอยางหนึ่ง ถาจิตมัน
พอที่จะสงบแลวจิตที่มันถูกคุมขังอยูในที่สงบ เหมือนกับเรามีไกตัวหนึ่งที่ใสไวในกรง
นั้น ไกที่อยูในกรงนั้นมันไมออกไปจากกรง แตวามันเดินไปเดินมาไดในกรงนั้น อาการ
ที่มันเดินไปเดินมานี้ไมเปนอะไร เพราะมันเดินไปเดินมาอยูในกรง ความรูสึกของจิตที่



เรามีสติสงบอยูนั้นมีความรูสึกในที่สงบนั้น ไมใชเรื่องที่มันใหเราวุนวายคือเมื่อมันคิด
มันรูสึก ใหมันรูสึกอยูดวยความสงบไม เปน อะไร 
     บางคนเมื่อมีความรูสึกขึ้นมา ก็ไมใหมันมีความรูสึกอะไร อยางนี้ก็ผิดไป ไมได
ความรูสึกอยูในที่สงบ รูสกึอยูดวยความสงบ รูสึกอยูก็ไมรําคาญนี่สงบอยูอยางนี้ไม
เปนไร ตัวที่มันสําคัญก็คือตัวที่มันออกจากกรงไป เชนวา เรามีลมหายใจเขาออกอยูอยาง
นี้ลืมไป ลมหายใจไปเที่ยวในบาน ไปเที่ยวในตลาดไปเที่ยวโนน สารพัดอยาง บางทีครึ่ง
ชั่วโมงถึงมา อาวอะไร ตายไมรูเรื่อง นี่ตัวสําคัญ ระวังใหดี ตัวนี้ตัวสําคัญมันออกจากกรง
ไปแลวนี่ มันออกจากความสงบแลวนี่ 
     ตองระวัง ตองใหมีสติมารู ตองพยายามดึงมันมาที่วาดึงมันมานี่ก็คือไมใชดึงหรอก 
มันไมไปที่ไหนหรอกคือเปลี่ยนความรูสึกเทานั้นเอง ใหมันอยูที่นี้ มันก็มีอยูที่นี้มีสติที่นี้
เมื่อไหรก็มีอยูที่นี่ แตสมมติวาดึงมันมามันไมไดไปที่ไหนหรอก มันเปลี่ยนแปลงอยูที่จิต
เรานี้ที่สังเกตวามันไปโนนไปนี่ ความเปนจริงมันไมไดไปมันเปลี่ยนแปลงอยูตรงนี้ มัน
มีสติพรึบเขามา แลวมันกม็าทันที มันไมมาจากอะไร มันรูสึกอยูที่นี้เองใหเขาใจอยางนั้น 
     อันนี้เรื่องจิต จิตเราที่อยูมีอะไรเปนเครื่องหมายไหม คือ มีความรูบริบูรณ ติดตอกัน
ไมไดขาด รูตลอดเวลา ในเวลานั้นเรียกวาจิตของเราอยูตรงนี้ ถาเราไมรูลมอะไร มันไปที่
ไหน นั่นเรียกวาขาด ถาหากรูวาเมื่อไรมีลมก็มีจิต มีลม มีความรูสึก สม่ําเสมอนี้ตัวเดียว
อันนั้นนะอยูกับเราแลว อันนี้พูดถึงอาการจิต มันจะตองเปนอยางนี้ 
 
มันจะตองมีสติ มีสัมปชญัญะ สติคือระลึกไดสัมปชัญญะรูตัวอยู เดี๋ยวนี้รูตัวกับอะไร กับ
ลมอยูอยางนี้ทําชวยกันมีสติมีสัมปชัญญะปรากฏ ที่มันแบงกันอยูอยางนี้ ถาหากวาเรา
รูตัวอยู มันจะเปนคลายๆกับคนที่แยกไม ยกวัตถุทีม่ันหนักๆ อยูสองคนมันหนักจนจะ
ทนไมไหวอยูอยางนี้ จะมีคนที่มีเมตตาคือปญญามองเห็น ปญญาก็ว่ิงเขามาชวยนี่อยางนี้
มีสติมีสัมปชัญญะรูอยู แลวก็ปญญาเกิดขึ้นมา ตรงนี้ชวยกันมีสติ มีสัมปชญัญะ มีปญญา
ชวยกันอยางนี้ 
     เมื่อมีปญญาเขามาชวย มันจะรูจักอารมณ เชนมานั่ง อาการจิตมันมีสติ มีสัมปชัญญะ 
แลวก็มีปญญาอารมณผานเขามา มันเกิดความรูสึก คิดถึงเพื่อน“ไมใช”“ชางมัน” “หยุด” 
“เลิก” “พรุงนี้เราจะไปโนน” “อือ เลิกไมเอา” ตอนนี้ก็คิดถึงคนอื่น “เออไมใช” เออ ไม
เอา”“ไมเอาอะไรทั้งสิ้น” “ปลอยมันทั้งนั้น” “ไมเอาอยามายุงเลย” “ไมแนนอน ของไม



แนนอน” ทําสมาธิอยูมันจะเปนอยางนั้น “ไมแน”“ไมแน” ทําสมาธิอยูมันจะรูอยางนี้ ให
เลิกคิด เลิกพดูเลิกสงสัย เลิกหมดอยาเอามากวนในเวลานั้น ถามันเลิกหมดแลวมันจะ
เหลือแตเพียงสติ สัมปชัญญะกับปญญาลวนๆถาหากวามันออนเมื่อไร มันก็เกิดความ
สงสัยข้ึนมา เลิกๆๆ ใหเหลือแตเพียงสติสัมปชัญญะกับปญญาเทานั้นพยายามใหมีสติ
ที่สุดอยางนี้ ทําอยางนี้เรื่อย ๆไปจนตลอดเวลานั่นแหละ แลวจะไดเห็นตัวสติเห็น
สัมปชัญญะ แลวก็เห็นปญญา แลวก็เห็นตัวสมาธิเห็นครบไปหมดทุกอยาง 
     เมื่อเราเพิ่งเขาไปตรงนั้น สติเราก็จะเห็นไดสัมปชัญญะเราก็จะเห็นได สมาธิเราก็จะ
เห็นไดปญญาก็จะเห็นได ครบในที่นั่นเลย มีอารมณจรมาขางนอก เราจะชอบใจก็ตาม
เถอะวา “เออ ไมแน"ไมชอบใจก็“อือ ไมแน” มันเปนนิวรณทั้งนั้น สิ่งทั้งหลายใหกวาด
ใหมันเตียนหมด ใหเหลอืแตสติคือความระลึกได สัมปชัญญะความรูสึกตัว สมาธิความ
ตั้งใจมั่น ปญญารอบรู ใหเขาใจอยางนี้ อันนี้พูดถึงการกระทํา แลวจบแคนี้กอนนะ 
     ทีนี้ จะพูดถึง เครื่องอุปกรณทั้งหลายที่จะชวยการปฏิบัติสมาธิภาวนา เราจะตองเปนผู
มีจิตใจเผื่อแผโอบออมอารี ที่เรียกวา เมตตาธรรม ใหเปนผูมีเมตตาเปนคุณธรรม เชนวา 
เรากําจัดตัวโลภะหรือตัวเห็นแกตัวออก ทางพระทานวาการใหทาน การใหคือทานคนเรา
ถาเห็นแกตัวแลวไมสบาย เห็นแกตัวแลวไมคอยสบาย แตคนชอบจะเห็นแกตัวหลาย แต
ไมรูสึกเจาของ(ไมรูสึกตัว)  
     จะรูได ในเวลาไหน รูวาในเวลาเราหิวอาหารถาเราไดแอปเปลมาลูกหนึ่งขนาดนี้ เรา
จะแบงคนอื่นจะแบงใหเพ่ือน คิดแลวคิดอีก อยากจะใหเพื่อนก็อยากจะให แตวาอยากจะ
เอาลูกเล็ก ๆ ให จะเอาลูกใหญใหก็แหม เสียดายเหลือเกิน คิดอยากนักหนา เอาไป เอาไป
เอาลูกนี้ไป เราก็ใหลูกเลก็ ใหแอปเปลลูกนอย ๆ ไปแต เอาลูกใหญไว นี่ความ เห็นแกตัว
ชนิดนี้อันหนึ่งแตคนไมคอยจะเห็นเคยมีไหม เคยเปนไหม การใหทานนี่ทรมานจิตนะ 
มันอยากใหเขาลูกเล็ก ๆอุตสาหบังคับเอาลูกใหญใหเพ่ือน พอใหแลว เออสบาย นะ 
     นี่การทรมานจิตอยางนี้ ตองบังคับจิตใหมันรูจักให ใหมันรูจักละ ไมใหมันเห็นแกตัว 
เมื่อเราใหคนอื่นเสียแลว มันก็สบายหรอก ถาเรายังไมใหนี่จะใหลูกไหนหนอ มันลําบาก
มากเหลือเกิน กลาตัดสินวาใหลูกใหญนี่หนา เสียใจนิดหนอยนะ แตพอตกลงใจใหเขา
แลวมันก็แลวไป นี่เรียกวาทรมานจิตในทางที่ถูก มันเปนอยาง นี้ 
 



ถาเราทําใหไดอยางนี้ เรียกวา ชนะตัวเอง ถาเราทําไมไดอยางนี้ เรียกวา แพตัวเอง เห็นแก
ตัวเรื่อยไปกอนนี้เรามีความเห็นแกตัว อันนี้ก็เปนกิเลสอันหนึ่งเหมือนกัน ตองขจัดออก 
ทางพระเรียกวาการใหทานการใหความสุขแกคนอื่น อันนี้เปนเหตุชวยใหชําระความ
สกปรกในใจของเราได และตองใหเปนคนจิตใจอยางนี้ใหพิจารณาอยางนั้น อันนี้
ประการหนึ่งที่ควรทําไวในใจของ เรา 
     บางคนอาจจะเห็นวา อยางนี้ก็เบียดเบียนตัวเองนี้ไมใชเบียดเบียนตัว แตเปนการ
เบียดเบียนกิเลสตัณหาตางหากละ ถาในตัวมีกิเลสขึ้นมา ใหกิเกสมันหายไปกิเลสนี้
เหมือนแมว ถาใหกินตามใจ มันก็ยิ่งมาเรื่อยๆ แตมีวันหนึ่งมันขวนนะ ถาเราไมใหอาหาร
มันไมตองใหอาหารมัน มันจะมารองแมวๆ อยู เราไมใหอาหาร มันสักวันหนึ่งสองวัน 
เทานั้นก็ไมเห็นมันมาแลวเหมือนกันแหละ กิเลสไมมากวนเรา เราก็จะไดสงบใจตอไป 
ทําใหกิเลสกลัวเรา อยาทําใหเรากลัวกิเลสใหกิเลสกลัวเรา นี่พูดใหเห็นในธรรมใน
ปจจุบันในใจของเราอยางนี้ 
     ธรรมม ะของพระพุทธเจาของ เราอยูที่ไหนอยูที่ความรู ความเห็นในใจของเราอยางนี้ 
รูไดทุกคน เห็นไดทุกคน ไมใชอยูในตํารา ไมตองไปเรียนใหมันมากพิจารณาเดี๋ยวนี้ก็
เห็นที่อาตมาพูด ก็เห็นไดทุกคน เพราะมันอยูในใจทุกคน เรามีกิเลสทุกคนใชใหม ถามัน
ไดเห็นอยางนี้ก็รูจัก แตกอนนี้เราตองการเลี้ยงกิ เลสไวใหรูจักกิเลส อยาใหมันมากวนเรา 
อันนี้เปนอันหนึ่งที่ยังไมบังเกิด ใหทําใหเกิดขึ้น ที่เกิดแลวก็ทําใหมากขึ้น 
     ทีนี้ขอปฏิบัติตอไปคือการรักษา ศีล ศีลนี้จะดูแลธรรมะใหเจริญขึ้น เหมือนพอแมกับ
ลูก การรักษาศีล คือการเวนการเบียดเบียนและทําการเกื้อกูลชวยเหลืออยางต่ํานี้ใหมี ๕ 
ขอ คือ 
     ขอ ๑ ให เมตตา สัตวและมนุษยทั้งหมดไมใหทํารายเบียดเบียน ตลอดถึงการฆา 
     ขอ ๒. ใหมีความ สุจริต อยาไปขามสิทธิของกันและกัน พูดงาย ๆ คือไมใหขโมยของ 
กันนั่นเอง 
     ขอ ๓. ใหรูจัก ประมาณในกามบริโภคอยูในฆราวาสวิสัยก็ตองมีครอบครัว มีพอบาน 
แมบานแตถารูจักประมาณก็ปฏิบัติธรรมะได ใหรูจักพอบานของเรา รูจักแมบานของเรา
เทานั้น ใหรูจักประมาณ อยาทําใหเกินประมาณ ใหมีขอบเขต แตโดยมากคนจะไมมี
ขอบเขตเสียดวยนะ บางทีมีพอบานคนเดียวก็ไมพอ มีสองคนบาง บางทีมีแมบานคน
เดียวก็ไมพอ ตองมีสามดวย อยางนี้ก็มี อาตมาวาคนเดียวก็กินไมหมดแลว จะไปมีสอง



คนสามคนนี่ มันเรื่องสกปรกทั้งนั้นนี่ พยายามชําระ พยายามฝกใจใหมันรูจักประมาณ 
ความประมาณนี้มันบริสุทธิ์ดีที่ไมรูจักประมาณ นี่มันไมมีขอบเขต ถึงไดอาหาร
เอร็ดอรอยอยางนี้ อยาไปนึกถึงความเอร็ดอรอยมันมากใหรูจักทองของเรา ใหรูจัก
ประมาณ ถาเรากินมากก็ลาํบากเหมือนกัน ใหรูจักประมาณ ความรูจักประมาณนี่ดีที่สุด 
ใหมีแมบานคนเดียวก็พอแลว มีพอบานคนเดียวก็พอแลว มีสองมีสามเกินขอบเขตแลว
วุนวาย 
 
ขอ ๔. คือ ความซื่อสัตย นีก็เปนเครื่องกําจัดกิเลสเราเหมือนกัน เปนคนตรง มีสัจจะเปน 
คน ซื่อสัตย 
     ขอ ๕ เปนคนที่ ไมดื่มสุราน้ําเมา อยางนี้ก็ใหรูจักประมาณ ใหเลิกเสียก็ดี คนเราเมามัว
ในครอบในครัวก็มากแลว เมาลูก เมาหลานเมาทรัพยสมบัติหลายอยาง มันก็พอแลว ยิ่ง
เอาเหลามากินเขาไปอีก มันก็มืดเทานั้นแหละ อันนี้บริษัททั้งหลายไมรู ดตูัวเราเอง ถา
หากวามันมาก ใครมีมากก็พยายามคอย ๆ ปดเปามันออกไป ปดเปามันออกไปใหหมด 
     ตองขอโทษดวยนะ พูดดวยความปรารถนาดีนะอยากจะใหดี อยากจะใหรูจัก เราตอง
รูจักวาอะไรเปนอะไร ที่เรามาทุกวันนี้ อะไรมันกดดันอยู แลวเพราะอะไรการกระทํา
เหลานั้นจึงกดดันเรา ทําดีมันก็ไดดีทําชั่วมันก็ไดชัว่ อันนี้เปนเหตุ อันนี้ขอฝากไวนะขอ
โทษดวยนะ ไมอยากจะพูดหรอก แตพระพุทธเจาบอกใหพูด ทั้งหมดที่พูดมานี้เปน
เครื่องอุปกรณอันหนึ่งใหเราปฏิบัติกันดูนะ 
     ทีนี้เมื่อมีศีลบริสุทธิ์ดแีลว มีความรักกัน ซื่อสตัยก็จะมีความสุข ความเดือดรอนไมมี
นะ เมื่อความเดือดรอนไมมีแลว เพราะไมเบียดเบียนชึ่งกันและกันอยางนี้ก็มีความสุข นี้
คืออยูในเมือง สวรรค แลวสบายกินก็สบาย นอนก็สบาย มีความสุข สุขเกิดจากศีลเมื่อมี
การกระทําอยางนี้ ก็เปนเหตุใหอันนี้เกิดขึ้นมาละความชั่วเชนนี้เปนกฎอันหนึ่ง เพื่อความ
ดีนี้เกิดขึ้นมานี่ถาเรามีศีลอยางนี้ ความชั่วหนีไป ความสุขเกิดขึ้นมานี่ละเกิดเพราะการ
ปฏิบัติดีปฏบิัติชอบ 
     ทีนี้ยังไมจบแคนี้นะ คนเราถามีความสุขแลวชอบเผลอ เหมือนกันนายชอบเผลอ ไม
อยากไปที่ไหนชอบติดสุขอยูที่นั่นแลว ไมอยากไปที่ไหนหรอก ชอบสุขมันเปนสวรรค 
ถาพูดตามบุคคลาธิษฐาน เปนเมืองสวรรคผูชายก็เปนเทวบุตร ผูหญิงก็เปนเทวดา สบาย
ไมรูเนื้อรูตัว อันนี้ใหทําความพิจารณาอีกทีหนึ่งอยาหลงมัน ใหพิจารณาอีก ใหพิจารณา



โทษของความสุขอีกวา ความสุขนี่มันไมแนนอนเหมือนกัน มีความสุขแลวไมชานาน
เทาไร ความสุขนั้นก็ละเลิกจากเรานี่เปนของไมแนเหมือนกัน เมื่อความสุขเลิกจากเรา 
ความทุกขเกิดขึ้นมา เราก็รองไหอีกแหละ นางเทวดารองไหแลวซิ เทวบุตรยังรองไหเปน
ทุกข แลวทานใหเราพิจารณาโทษของมัน เห็นโทษของมันวาโทษของความสุขมีอยู แต
ในเวลาที่มันมีสุขนี้ไมูรจักมันประการหนึ่งละ ความสงบเที่ยงแทแนนอน มีความสุขนี่
มันปด ทําใหเราไมเห็นทุกขหรอก 
     ทีนี้ ความสุขนี้ก็ยังไมใชความสงบเที่ยงแท แนนอนเหมือนกัน เปนกิเลสอันหนึ่ง เปน
กิเลสอยางละเอียดที่คนทั้งหลายชอบกัน ทุกคนชอบ มีความสุขที่เปนสุขก็เพราะเราไป
ชอบมันเองนะ เมื่อเวลาที่ไมชอบนี่มันจะทุกขเกิดขึ้นมา อันนี้ใหพิจารณาทับมันขึ้นไป
อีกทีหนึ่งวา สุขนี้มันก็ไมแนเหมือนกัน ใหเห็นโทษของความสุข เมื่อมันเปลี่ยนขึ้น
มาแลว มันมีทุกขเกิดขึ้นนี่คือของไมแนนอนเหมือนกัน อยา ไปหมายมั่นมันอันนี้เรียกวา
อาทีนวกถา คือใหพิจารณา ความสุขอีกทีหนี่งอยาปลอยเฉยอยางนั้น ใหเห็นเชนนี้ ให
เห็นความสุขนั้นวาเปนเรื่องไมแนนอน เมื่อเห็นเปนของไมแนนอนเชนนั้น เราก็ตองไม
เขาไปจับอยางเต็มที่ เราไมยึดอยางเต็มที่ มันก็ยึดมาโดยปลอยวาง ไมใชยึดไมวาง ให
เห็นความสุขอยางนี้ ใหครึ่งหนึ่งเปนสวนดีครึ่งหนึ่งเปนสวนชั่ว ถาเรารูจักประมาณวา
ความสุขนี้มันก็เปนโทษเหมือนกัน ใหพิจารณาอยางนี้มีสุขก็พิจารณาสุขใหดี แลวเห็น
โทษของความสุขนี้อันนี้เปนคุณสมบัติของผูประพฤติปฏิบัติ 
ทีนี้เมื่อมองเห็นวาอันนั้นก็เปนทุกข อันนี้ก็เปนทุกขจิตใจมันก็เห็น เนกขัมมกถา แลวก็
จิตใจมันก็ตองบอกเบื่อแลว เบื่อแลววา รูปก็เปนอยางนั้น เสียงก็เปนอยางนั้นกลิ่นก็เปน
อยางนั้น รูสึกเปนอยางนั้น ความรักก็เปนอยางนั้น ความเกลียดก็เปนอยางนั้น เบื่อไม
อยากจะยึดมั่นตอไป ไมอยากจะยึดมั่นถือมั่นเฉยๆ ไมตองไปยึดมั่นถือมั่น นั่นก็คือความ
สงบของการปฏิบัติ 
     ฉะนั้นวันนี้ก็ใหโยมทัง้หลายรูจักพิจารณา และก็ใหอภัยดวยนะ วันนี้พูดมากเสียดวย 
พูดมากเพราะวารักโดยธรรมะ 
     อยากจะถามถึงการปฏิบัติของญาติโยม เราทั้งหลายซึ่งไดทํากรรมฐานมานี้วา เรา
แนใจแลวหรือยังกับการทํากรรมฐาน ถามอยางนี้วา มีความแนในใจแลวหรือยัง 
เพราะวาอาจารยที่สอนกรรมฐานทุกวันนี้มีมาก ทั้งพระสงฆดวย มีทั้งฆราวาสหลายคน
เปนอาจารยกรรมฐาน ดงันั้นกลัวญาติโยมจะลังเลสงสัยในการกระทํานี้ จึงไดไตถาม



อยางนั้น เรื่องของพุทธศาสนา คําสอนของพระพุทธศาสนาที่เราปฏิบัตินี้ไมมีอะไรอื่น
จะยิ่งไปกวานี้อีกแลว ถาเราเขาใจใหชัดเจนจะทําจิตใจเราใหสงบไดเปนมั่นคง 
     การทําจิตใหสงบ เรียกวาการทําสมาธิ หรือเรียกวาการทํากรรมฐาน จิตของเรานี้มัน
เปนสิ่งที่กลับกลอกมาก ดังที่เราทํากันมา เห็นไหมละ บางวันนั่งสมาธิพักเดียวก็สงบแลว 
บางวันนั่งยังไงมันก็ไมสงบมันดิ้นออกมาอยูจนได บางวันก็สบาย บางวันมันก็ไมสบาย 
มันแสดงอาการขึ้นมาใหเราเห็น อยางนี้ใหเขาใจวามรรคมีองค ๘ประการนัน้มันรวมอยู
ที่ศีล สมาธ ิปญญาไมไดรวมอยูที่อ่ืน เมื่อเรารวมเขามาแลว มันมีศีล มีสมาธิมีปญญา เชน
เราทํากรรมฐาน ปจจุบันนี้ ก็คือเราทํามรรคใหเกิดขึ้นนั่นเอง ไมใชอ่ืนไกลหรอก 
      วิธีการนั่ง ทานใหหลับตา ไมใหมองเห็นสิ่งตางๆก็เพราะวาทานจะใหรูจิตของเรา
นั่นเอง ใหมองดูจิตของเรานะ ถาหากวาเราหลับตาเขาไป มันจะกลับเขามาขางใน มันจะ
มีความรูหลายๆอยาง เกิดขึ้นมาในที่นั้นนี้ก็เปนวิธีหนึ่ง เปนวิธีที่ใหเกิดสมาธิ 
     เมื่อเรานั่งหลับตา ใหยกความรูขึ้นไวเฉพาะที่ลมหายใจ เอาลมหายใจเปนประธาน 
เรียกวานอมความรูสึกตามลมหายใจไว เราจึงจะรูวา สติมันจะมารวมอยูตรงนี้ ความรูมัน
จะมารวมอยูตรงนี้ ความรูสึกมันจะมารวมอยูตรงนี้ เมื่อมรรคนี้มันสามัคคีกันเมื่อไร เรา
จะมองเห็นไดวา ลมเราเปนอยางนี้ความรูสึกเราเปนอยางนี้ จิตเราเปนอยางนี้ อารมณเรา
เปนอยางนี้ แลวจึงจะรูจักที่รวมสมาธิ รวมแหงมรรคสามัคคีในที่แหงเดียวกัน 
เมื่อเราทําสมาธิ กําหนดจิตกับลม นึกในใจวาที่นี่เรานั่งอยูคนเดียว รอบๆขางเรานี่ไมมี
ใคร ไมมีอะไรทั้งนั้น ทําความรูสึกอยางนี้ เรานั่งอยูคนเดียวใหกําหนดอยางนี้ จนกวาจิต
ของ เรามันวางขางนอกหมดรูลมออกอยางเดียวเทานั้น มันวางขางนอก อยามีความนึกวา
คนนี้นั่งอยูตรงโนน คนโนนนั่งอยูตรงนี้ อะไรใหวุนวาย อยาใหมันเขามา เราเหวี่ยงมัน
ออกเสียดีกวาไมมีใครอยูที่นี่ มีแตเราคนเดียวนั่งอยูตรงนี้ จนกวาทําสัญญาอยางนี้ใหมัน
หมดไป จนกวาจะไมมีความสงสัยในรอบๆขางเรานี้ แลวก็กําหนดลมเขาออกอยางเดียว 
ปลอยลมใหเปนธรรมชาติ ปลอยลมหายใจออกและเขาใหเปนธรรมชาต ิอยาไปบังคับ
ลมใหมันยาวอยาบังคัมลมใหมันสั้น อยาไปบังคับลมใหมันแรงอยาไปบังคับลมใหมัน
ไมแรง ปลอยสภาพมันใหมันพอดีแลวก็นั่งดูลมหายใจที่เขาออก 
     เมื่อมันปลอยอารมณขางนอก เสียงรถยนตก็ไมรําคาญ เสียงอะไรก็ไมรําคาญ ไม
รําคาญชักอยางหนึ่งขางนอกจะเปนรูป เปนเสียงไมรําคาญทั้งนั้นแหละเพราะวามันไม
รับ แลวมันมารวมอยูที่ลมหายใจเรานี้ 



     ถาจิตของเราวุนวาย สิ่งตางๆ มันไมยอมรวมเขามา ก็ตองสูดลมเขาใหมากที่สุด 
จนกวาไมมีที่เก็บแลวปลอยลมออกใหมากที่สุด จนกวามันหมดในทองเราสักสามครั้ง ก็
ตั้งอยูในความรูใหม รวมอีกตอไปเราตั้งขึ้นใหมพักหนึ่งมันก็สงบไป เปนธรรมดาของ
มันสงบไปอีกสักพักหนึ่งมันก็ไมสงบอีก ก็มีวุนวายติดมาเมื่อมันเปนเชนนั้นขึ้นมาอีก ก็
กําหนดจิตเราใหตั้งมั่นแลวก็สูดลมเขาใหมากที่สุด ปลอยลมออกไปใหหมดในทองเรา 
แลวก็สูดลมเขาใหมากที่สุดพักหนึ่งแลวก็ตั้งใหมอีก กําหนดลมนั่นตอไปอีก แลวก็
กลับมาตั้งสติกับลมหายใจออก-เขา ทําความ รูสึกตอไปอีกอยางนี้ 
     ในเมื่อ เปนเชนนี้หลา ย ครั้งไดจะชํานาญมันจะวางขางนอกมันจะไมมีอะไร อารมณ
ขางนอกก็จสงเขามาไมถึง เมื่อสงเขามาไมถึงแลวก็เห็นจิตของเราจิตคือความรูสึกอยาง
หนึ่ง แลวก็ลมหนึ่ง แลวก็อารมณหนึ่ง อยูที่ปลายจมูกเรานึ้ สติตั้งมั่นดูลมเขาออกสบาย
ตอไปอีก ถาจิตสงบ ลมที่มันหยาบ แลวมันจะนอยเขานอยเขา นอยเขาไปทุกที มันนอย
เขาไป อารมณมันละเอียด อารมณละเอียด มันจะนอยเขาไปๆ รางกายเราก็เบา จิตเรามัน
ก็เบาขึ้น มันก็วางอารมณขางนอกดู ขางใน ตอไป 
     ตอนั้นใป ความรูขางนอกมันจะรวมเขาขางในเมื่อรวมเขาขางในแลว ใหความรูสึก
อยางในที่มันรวมเมื่อเราหายใจนั้น มันจะเห็นลมชัด เห็นลมออกลมเขาชัดแลวมันจะมี
สติชัด จะเห็นอารมณชัดขึ้นทุกอยางในตรงนั้นมันจะเห็นศีล เห็นสมาธิ เห็นปญญา โดย
อาการมันรวมกันอยูนี้เรียกวา มรรคสามัคคี เมื่อความสามัคคีเกิดขึ้นมาแลว มันก็ไมมี
อาการทีวุนวายในจิตใจของเรามันก็รวมลงเปนหนึ่ง เรียกวาสมาธิ เมื่อเรามองในที่อัน
เดียว คือ ลมหายใจเขาออกนั้น มันจึงมีความรูสึกเห็นชัดเพราะวาเรามีสติอยูเสมอ จะเห็น
ลมชัด เห็นลมชัดมันมีสติขึ้นมา แลวมีความรูสึกชัดขึ้นมาหลายอยางเห็นจิตอยูในทีนั่น
รวมเปนอันเดียวกัน มีความรูสึกเขาขางใน ไมสงออกไปขางนอก ขางนอกคลายๆ กัน
หมดไมมีใครทํางานหรอก อยูขางในบานรวมเปนกอนหนึ่งสบาย ความรูสึกนั้นวางจาก
ขางนอก บางทีมันก็มีความรูสึกอยูกับลมหายใจ นานไปดูลมหายใจเขาไปอีกจนกวาที่
มันละเอียดเขาไปอีกแลว ความรูสึกนั้นมันจะหมดไป หมดไปจากลมหายใจก็ได อ้ือ ลม
หายใจนี่หมดไปก็ไดมีความรูสึกอันหนึ่ง ขึ้นมา ลมหายใจมันจะหาย คือมันละเอียด
จนเกินไปนะ 
บางทีนั่งอยูเฉยๆ ลมไมม ีที่จริงมันมีอยูแตเหมือนวามันไมมี เพราะอะไร เพราะวาจิตตัว
นี้มันละเอียดมากที่สุด มันมีความรูเฉพาะของมัน มีเหลือความรูอันเดียวถึงลมมันหายไป



แลว ความรูที่วาลมมันหายไปก็ตั้งอยู ทีนี้จะเอาอะไรเปนอารมณตอไปอีก ก็เอาความรูนี่
แหละเปนอารมณตอไปอีก อารมณที่วา ลมไมมี ลมไมมีอยูอยางนี้เสมอ นี่เรยีกวามี
ความรูอันหนึ่งตั้งขึ้นมาอีก 
     ในจุดนี้บางคนอาจมีความสงสัยข้ึนมาก็ไดเพราะตรงนี้มันจะเกิดนิมิตขึ้นมาก็ได เสียง
ก็มีได รูปก็มไีด มันมีทุกอยางได สิ่งที่เราคาดไมถึงมันเกิดขึ้นมาไดตรงนี้หากวานิมิต
เกิดขึ้นมาตรงนี้ (นิมิตนี้บางคนมันก็มี บางคนก็ไมมี) ก็ใหเรารูตามเปนจริง อยาสงสัยอยา
ตกใจ 
     ทีนี้ทานจงตั้งใจใหดี ตั้งสติใหมาก บางคนก็เห็นวาลมหายใจไมมีแลวตกใจ ตกใจ
เพราะธรรมดา ลมมันมีอยู เมื่อเรามาพบวาลมไมมี แลวก็ตกใจวาลมไมมีกลัววาเราจะ
ตายก็ได ตรงนี้ก็ใหตั้งความรูสึกขึ้นมาอันนี้มันเปนอยางนี้ของมัน เราจะดูอะไร ดูลมไมมี
นั่นอีกตอไปเปนความรู นี้ทานจัดวาเปน สมาธิอันแนวแน ที่สุดของสมาธิ มีอารมณเดียว
แนนอน ไมหว่ันไหวเมื่อสมาธิถึงจุดนี้ จะมีความแตกตางสารพัดอยางที่จะรูในจิตของ
เรา รางกายนี้บางทีมันเบาที่สุด เมื่อมันเบาที่สุด บางทีก็ไมมีรางกาย คลายๆนั่งอยูกลาง
อากาศอยางนี้ เบาทั้งหมด มองนึกดูที่ไหนไมมีแลว อยูกลางอากาศอยางนี้ถึงแมบางทีเรา
นั่งอยูนี่ก็เปลาทั้งนั้น วางอันนี้มันเปนของแปลก 
     อันนี้ก็ใหเขาใจวาไมเปนอะไร เราทําความรูสึกอยางนั้นไวใหมั่นคง เมื่อจิตตั้งมั่นเปน
หนึ่งเพราะวาไมมีอารมณอะไรเขามาเสียดแทง อยูนานเทาไรก็ได ไมมีรูสกึเวทนา 
เจ็บปวดอะไร อยูอยางนั้น      การทําสมาธิมาถึงที่นั่นเราจะออกจากสมาธิก็ไดไมออกก็
ได ออกจากสมาธินี้ก็เรียกวา ออกสบาย ออกอยางสบาย ไมออกเพราะวาขี้เกียจ ไมออก
เพราะวาเหน็ดเหนื่อย ออกเพราะวาสมควรแลว กอ็อกมา ถอยออก 
     อยางนี้นี่อยูสบาย ออกมาสบายไมมีอะไรนี้เรียกวา สมาธิจิตใจมันจะสบาย ถาเรามี
สมาธิอยางนี้อยางนั่งวันนี้ มาเขาสมาธิกันอยูสัก ๓๐ นาทีหรือชัว่โมงหนึ่ง จิตใจของเรา
จะเยือกเย็นไป ตั้งหลายวันนั้น จิตเราจะสะอาด เห็นอะไรจะรับพิจารณาทั้งนั้น อันนี้เปน
เบื้องแรกของมัน นี้เรียกวา ผลที่เกิดจากสมาธิ 
สมาธินี้มีหนาที่ทําใหสงบ สมาธินี้ก็มีหนาที่อยางหนึ่ง ศีลนี่กม็ีหนาที่อยางหนึ่ง ปญญานี้
ก็มีหนาที่อยางหนึ่ง อาการที่เรากําหนดในที่นั้น มนัจะเปนวงกลมอยางนี้ ตามที่ปรากฏ
ในใจของเรา มนัจะมีศีลอยูตรงนี้มีสมาธิตรงนี้ จะมีปญญาตรงนี้ เมื่อจิตเราสงบแลวมัน
จะมีการสังวรสํารวมเขาดวยปญญา ดวยกําลังสมาธิเมื่อสํารวมเขา ละเอียดเขา มันจะเปน



กําลังมันจะไปทํากําลังชวยศีลใหบริสทุธิ์ขึ้นมามากๆ แลวมันกช็วยสมาธิใหเกิดขึ้นได
มาก ดีขึ้นมาก เมื่อสมาธิเกิดแลวจะชวยปญญา มันจะชวย กันอยางนี้ เปนปจจัยไวพจนี่
ซึ่งกันและกันตอไป เปนวงรอบอยางนี้ จนกวาวามรรค คือศีลสมาธิปญญานี้รวมเปนขอ
เดียวกันแลวนะ ทํางานสม่ําเสมอกัน จะตองรักษากําลังอยางนี้ อันนี้เปนกําลงัที่จะใหเกิด
วิปสสนาคือปญญา ตอนนี้ปญญามันเกิดขึ้นมาแลว ถึงแมวามันจะสงบหรือไมสงบก็จะมี
กําลังแลว เออมันไมสงบก็อยาไปยึดมั่นมันเลยเชนนี้ เราจะไดปลอยภาระอันนี้ ใจเรามัน
จะเบา จะไดอารมณที่ดีก็สบายใจอารมณที่ไมชอบใจก็สบายใจ มีความสงบอยูอยางนั้น 
     อีกอันหนึ่งที่สําคัญ คือ เมื่อเราหยุดทํากรรมฐานแลว เมื่อเราเลิกทํากรรมฐานแลว จิต
ที่ไมฉลาดก็จะเลิกไปเลย ไมมีความรูสึกนึกคิดในการงานของเรา ความเปนจริงนั้นเมื่อ
เราจะออกจากสมาธิ เราก็รูจักวาเราออกออกมาแลววางเปนปกติไว ใหมีความรูสึก มีสติ
ติดตอกันเสมอ ไมใชวาเราจะทําความสงบเฉพาะเวลานั่ง สมาธิเพราะวาสมาธิคือความ
ตั้งใจมั่น เราเดินอยูเราก็ทําใจใหมั่น ใหมีอารมณมั่นเสมอ มีสติสัมปชัญญะอยูไปเสมอ
ออกจากที่นั่งนี้แลว หูเราไดยินเสียง ตาเห็นรูปที่เราเดินไปนั่งรถไปก็ตามเถอะ ใหรูสึกวา
มีอะไรที่มันชอบใจ หรือไมชอบใจเกิดขึ้นมาเปนอารมณ ก็มีความรูสึกวาอันนี้มันไมแน 
อันนี้มันไมเที่ยง ตลอดเวลาอยางนั้น จิตใจจะสงบปกติ 
     เมื่อจิตใจสงบเชนนี้แลว เราจะตองเอาจิตอันนี้พิจารณาอารมณ เชนวา รปูรางกาย
ทั้งหมดนี้ก็ตองพิจารณา จะพิจารณาเมื่อไรก็ได เรานั่งสมาธิก็ได เราอยูบานก็ได เรา
ทํางานอยูก็ได อะไรๆเราก็ทําได เรานั่งพิจารณาอยูเสมอ แมเห็นตนไม เห็นใบไมรวงลง
มาอยางนี้ เราเดินไปจะเห็นใบไมมันรวงลงมาอยางนี้ อันนี้มันไมแนเหมือนกัน ใบไม
เหมือนกับเรานั่นแหละ เมื่อมันแกมาแลวมันก็รวงไป เราก็เหมือนกันอยางนั้น คนโนนก็
เปนอยางนี้เหมือนกันนี่ เรียกวา ยกขึ้นสูวิปสสนาจะมีการพิจารณาอยูอยางนี้เรื่อยไป ทั้ง
การยืน การเดินการนั่ง การนอนมีสติติดตอกันเรื่อย สม่ําเสมอ นี่เรียกวาการฝกกรรมฐาน
ที่ถูกตอง เราตองสะกดรอยติดตาม อยู เสมอ 
ที่เราทํากันอยูบัดนี้ วันนี้หนึ่งทุม มาทําสมาธิกันอยางนี้ นั่งไดชั่วโมงหนึ่งแลวก็หยุดกัน 
ใจก็เลยหยุดแลวก็ไมพิจารณาอะไรเลย อยางนี้ไมได การหยุดการกระทํานี้หยุดแต
พิธีกรรมเฉยๆ แตมีความรูสึกติดตอกันเสมอไปเรื่อยนะ 
     อาตมาเคยใหความเห็นบอยวา ถาทําไมติดตอกันก็เหมือนหยดน้ํา เหมือนหยดน้ําเรา
ทําไมติดตอกัน ก็เหมือนหยดน้ํา เพราะวาเรามีสติไมสม่ําเสมอกัน การกระทาํนั้นไมใช



อยางอื่นทํา คิดทํา ไมใชรางกายทํา จิตเปนผูทํา จิตเปนผูปฏิบัติ ถาเราเขาใจอยางนั้น ไม
ตองไปนั่งสมาธิ จิตเราก็รูสมาธิ จิตเปนคนทําการปฏิบัตินี้ใหเราเห็นในจิตของเราเชนนั้น 
     เมื่อเห็นเชนนั้นก็จะทําความรูในจิตของเราไวใหสม่ําเสมอ เมื่อเราจะยืนก็ตาม จะเดิน 
จะนั่ง จะนอนก็ตามใหความรูสึกเรามันมีอยูอยางนั้น เหมือนน้ําที่มันเปนหยดๆอยางนี้
มันไมติดตอกัน ถาเราทําสติใหมันติตตอกันเชนนั้นมีความรูสึกอยูอยางนั้น มันจะเปนน้ํา
ที่มันติดตอกันมันจะเปนสายน้ําตลอดเวลา มีสติอยูทุกเมื่อ รูอารมณสม่ําเสมออยูทุกเมื่อ 
ความ ผิดเกิดขึ้นมาก็รูทุกเมื่อถูกเกิดขึ้นมาก็รูทุกเมื่อ ความสงบเกิดขึ้นมาก็รูทุกเมื่อ
วุนวาย เกิดทุกอยางก็รู เรียกวามีสติอยู สังวรอยูสํารวมอยูสม่ําเสมอ อยางนี้จะอยูที่ไหนก็
เปนอยูอยางนั้นถาทําจิตอยางนี้ การทําภาวนานั้นจะเร็วมาก ดีมากเกิด เร็ว 
     อยาไปเขาใจผิด เดี๋ยวนี้มีคนไปทําวิปสสนากรรมฐานกัน เขา ๓ วันก็มี ๗ วันก็มี 
ปฏิบัติแบบไมตองพูดกันไมตองพูดกัน ๑0 วันก็มี ๑๕ วันก็มี แลวก็ออกมานะเมื่อเรา
ออกมาแลว ก็นึกวาเราไดทําวิปสสนาแลว ดีแลวออกมาก็ไปเตนรําทําเพลงกัน
สนุกสนาน ทําอยางนี้มันจะมีอะไรเลา มันก็ไมมีอะไรเหลือแลว ไปทําความชั่วตางๆทํา
จิตใหเรากระทบกระเทือนเสียหายหมด แลวปหนามาอีก ไปทํากรรมฐานอีก ๗ วัน ๑๕ 
วัน เดือนหนึ่ง พอเสร็จก็ออกไปอีกแลว ไปเตนรําอีกแลว ไปรองเพลงอีกแลว ไปกิน
เหลาอีกแลว อยางนี้มันไมใชการปฏบิัติ ไมเปนปฏิปทา คือทางดําเนิน 
     ฉะนั้น เราตองพยายามละ ใหเห็นโทษของมันเห็นโทษในการดื่มสุรา เห็นโทษในการ
เขาบาร เห็นโทษในการทําทุกสิ่งทุกอยางกันจนออกหนา มันจึงจะถอนตัวออกมาได 
ความสงบมันถึงจะมี ใหเห็นโทษของมันความสงบจึงจะมีได อันนี้เรียกวาเราทําที่
ถูกตอง ที่เราทํา๗ วันเขาไป ๓ วันไมตองพูดอะไรกันนั้น ไมพูด ๗ วันแตมาพูดอีกตั้ง ๗ 
เดือน มารองอีกตั้ง ๗ เดือน แตไมพูด๗ วันเทานั้น มันจะคุมกันยังไงเลา 
     นี่ขอใหทายกทายิกาเราทั้งหลาย ทานผูรูทั้งหลายใหเขาใจอยางนี้ พยายามทําใหมัน
ติดตอกัน เห็นโทษในสิ่งนั้น ใหมันติดตอกันเสมอเรื่อยไปเทานั้นแหละ กิเลสมันก็จะ
หมดได แตถาอยางที่ ๗ วันไมพูดเลยหรือไมเลนกันเลย แตอีก ๔-๕ เดือนเลน เลนทั้งนั้น
นะไมสังวรสํารวม มันกห็มดกันเทานั้นแหละ ไมมีเหลืออะไรหรอก ขนาดเราหาเงินนะ 
หาเงินวันนี้ได ๓ ปอนดแตมาชื้อกินหมด ๕ปอนดวันนี้ มันจะมีเงินที่ไหน มันก็หมด
เทานั้น อันนี้ก็เหมือนกันอยางนั้น 



อันนี้เตือนนะ ขอโทษดวยนะๆ ตองพูดไปอยางนั้นที่ผิดนี่ตองเห็นใหชัดเจน มันจึงจะ
เลิกได ที่เราทํากันนี้ก็เรียกวามาทําเพื่อจะไมใหไปทําผิดอีกตอไป ทําความผิดเปน
อยางไร ทําความผิดมันเดือนรอน มันไมดี มันไมสงบอยูอยางนั้น ก็ตองเปนอยางนั้น ถา
หากวาทํา ๗วันไมพูดกัน แตไปเลนกันเดือน สองเดือน แมแตปฎิบัติเครงถึง ๗ วันมันจะ
คุมอะไร ก็ทําไปงั้น แหละ กรรมฐานหลายแหงเลยเปนอยางนี้ เราจะตองมีชีวิตของเรา
ใหสงบระงับติดตอกันไปเรื่อย ๆ อยางนั้น 
     การทํากรรมฐาน ตองกําหนดตอกันไปเรื่อย ๆเหมือนปลูกตนไม ถาเราเอาตนไมมา
ปลูกลงตรงนี้ ๓ วันแลวถอนออกไปปลูกตรงนั้นอีก ปลูกตรงนั้นได ๓ วันถอนไปปลูก
โนนอีก ตายเลย ไมไดกนิหรอก ตนไมก็ตายกรรมฐานก็หมดเหมือนกันอยางนั้น เขาใจ
ดวยนะ มันเปนอยางนั้น ไปพิจารณานะ กลับไปนี่เอาตนไมไปปลูกก็ได ปลูกตรงนี้ได ๓ 
วัน ถอนไปปลูกตรงนั้นได ๓ วันถอนอีกอยูอยางนั้นนะ ไมไดกินหรอก ตายหมด ไมมี
เหลือแลว กรรมการก็เหมือนกัน ไปนั่งกรรมฐาน ๗ วันออกมาเลนตั้ง ๗ เดือน ปลอยจิต
ไปทําสกปรกหมด แลวกอี็ก ๗ วันก็มาทํากรรมฐานอีก ไมพูด เฉย แลวก็เลกิอีก
เหมือนกับตนไมแหละ ตายหมดไมมีเหลือเลยกรรมฐานไมเกิดแลว ตนไมก็ไมเกิด 
กรรมฐารก็เหมือนกัน อาตมาวาทําอยางนี้ไมไดผลหรอก 
     ลองดูก็ได กลับไปนี้เอาตนไมไปปลูกก็ได ปลกูตรงนี้ ๓ วัน วันที่ ๔ กไ็ปถอนอีกไป
ปลูกตรงนั้น อาตมาเห็นวาตาย ลองดูก็ไดนะ เขาใจไหมละ 
     อาตมาไมคอยอยากจะมาเทศน เทศนมันอดพูดวาไมได มันสงสารโยม โยมทําผิดอยู
แลวก็ไมบอกไมไดใจมันสงสารคน แตไปบอกโยมบางคน บางทีคนมันก็ไมคอยสบาย
ใจ คิดวาไปวาเขา ความเปนจริงไมไดวาหรอกที่ไหนมันผิดก็ชวยใหรูจัก บางคนคิดวา
หลวงพอวาเราแลววาเราแลว นี่ไมไดเปนอยางนั้น อาตมานั้นนานๆ ถึงมาเทศนเสียที
หนึ่งนะ เทศนทุกวันๆ โยมจะเดือดรอนนะไมใชโยมเดือดรอน กิเลสมันเดือดรอน
เทานั้นแหละ วันนี้พูดเทานี้ละนะ 
อบรมชาวตางประเทศ 
ที่วิหารแฮมสเตด อังกฤษ 
๒๐ พฤษภาคม ๒๕๒๒ 
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