In Body & Mind
VENERABLE AJAHN CHAH

On August 23, 1978, Sanya Dhammasak, the Chief Privy Councilor, along
with his family, visited Wat Nong Pa Pong to pay respect to Ven. Ajahn Chah. In
the midst of their Dhamma conversation, Ajahn Chah gave a Dhamma talk that is
transcribed and translated here.
An earlier, condensed translation of this talk was included in the book, A
Taste of Freedom, under the title, “The Peace Beyond.” A condensed transcript
of the original Thai was printed in the book, นอกเหตุ เหนือผล, under the title,
“เหนือเวทนา.”

Last year I became interested in the talk and asked Ginger Vathanasombat to
track down the original recording. With the help of Phra Atiwat Cittadanto she
found it as an MP3 file under the title, “ปฏิบัติที่กายที่ใจ.” Seeing the many

differences between this recording and the earlier Thai transcript, I asked her to
make a new transcript, which is included in Part Two of this book. The
translation, which is based on the new transcript, is given here.
As you will see from both the transcript and the translation, the MP3 file
contains occasional gaps and appears to have been pieced together from different
tape recordings. What’s more, the different parts of the recording seem to have
been placed in the wrong order, with the second half of the talk before the first.
This point is suggested both by the earlier translation and transcript, and by the
fact that the beginning of the MP3 file appears to be a continuation of the
discussion at the end.
Thus, for both the new transcript and translation we have placed the two
halves in what appears to be the correct order, and have marked the spot where the
MP3 file begins with a double asterisk.
We hope that the new transcript and translation will be of use.
— Thanissaro Bhikkhu
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… Start when these things are still far away. Do your duty when they’re still
far away.
Yes, sir.
It’s like a poisonous snake. If we see it from far away, we’re not afraid of it.
Even though it’s poisonous, we’re not afraid of it because we see it first. But if
you run into it when you don’t have enough time to think… It’s the same with
feelings. You have to keep on contemplating, keep on meditating so that you can
destroy them. You have to start when they’re still far away, and keep on
contemplating.
This means that you have to start before there’s a feeling, or do you start when the
feeling’s already there?
No. No. Before there’s a feeling. Before there’s a feeling.
Kind of like recollection of death.
Yes. That’s right.
We keep on thinking about death.
But recollection of death and feelings are not the same. They’re not the same.
When death comes, you simply die. But with these feelings, they fight you. They
attack you all of a sudden; they’re fighting you right now. You’re shooting at
each other. With recollection of death, you’re already dead.
If there’s a really strong feeling, and we…
Regardless of how far it goes, it doesn’t matter. Or regardless of which
direction it comes from, focus on the body and the mind. Focus on these two
things, and everything else gathers right there. For your practice to be correct, for
you to know all the things that are right and wrong, it has to come down to the
body and the mind. The body and the mind are what lead us to pleasure or to
pain. They’re connected like the links in a chain.
This is why the practice is so extremely important. It’s this way with
everything: If we’ve known or seen something but don’t practice with it, it’s like
getting just the rind. Suppose we’ve been given a fruit: Whether it’s sour or
sweet, if once we get it we don’t practice with it, if we just hold it, we don’t know
how sour or sweet it is. When we’re just holding it with in our hand, can our
hand sense the sourness? No, it can’t. Can it sense the sweetness? No, it can’t.
Even though we’re holding it in our hand, we don’t get much benefit from it.
We’ve only heard that it’s sour or heard that it’s sweet. We simply hold it in our
hand, so we don’t get the full benefits from it. Why is that? Because we haven’t
yet practiced with it—in other words, we haven’t yet eaten it to the point of
knowing its taste.
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But once we’ve eaten the fruit, the fruit will show us its sourness or
sweetness, its deliciousness. Only then will we know. Once we know in this way,
we become a sakkhiibhuuto: We become our own witness. As long as we don’t
know for ourselves, we have only outside witnesses: the people who gave us the
fruit. They say it’s sour, they say it’s sweet, but we haven’t become a
sakkhiibhuuto. The knowledge isn’t really our own. We simply believe what other
people say.
The Buddha said that he didn’t praise those who simply believe what other
people say. He praised those who knew paccattam: personally, for themselves. It’s
like the fruit: If you’ve tasted the fruit for yourself, you don’t have to go asking
other people whether it’s sour or sweet. The problem is over. Why is it over?
Because you know in line with the truth. You know the truth. The problem is
over. There’s no more difficulty. When the problem is over, that’s the end of the
matter. Why is it the end? You’ve reached the truth; you know it thoroughly, and
your doubts are ended. Your doubts are ended as to whether it’s sour or sweet.
This is what it means to know the Dhamma, to reach the Dhamma: You’re a
person who’s reached the sourness or sweetness of the fruit. The problem is
ended in this way. This is what we can compare it to.
To listen to the Dhamma so as to give rise to knowledge within you—You
could say that there are lots of things to explain, but the Buddha has us know just
four things: He has us know stress (dukkha), know the cause of stress, know the
cessation of stress, and know the path of practice leading to the cessation of
stress. That’s all there is. All the things we practice come down to these things: to
know stress, to know the cause of stress, to know the cessation of stress, and to
know the path of practice leading to the cessation of stress. When you know
these four things, that’s all there is to it—for you really know stress, you know its
cause, you know its cessation, and you know the path of practice leading to its
cessation. When you know these four things clearly and thoroughly, that’s called
the end of the problem.
Where do these four things arise? They arise in two things: in this body and
mind, that’s all. They don’t lie anywhere far away. It’s like all of you who’ve
come today: Each of you has brought a complete body and mind here. So why
did the Buddha analyze the Dhamma so broadly? So as to explain these things in
detail, in all their parts, so that we can take them and focus on knowing them.
For example, with the body, he told us to break it down to hair of the head,
hair of the body, nails, teeth, skin—all kinds of things. He told us to analyze it
into its different parts so that we can be adept at seeing the body in line with the
truth of these conditions. If we don’t know in line with the truth, we won’t know
stress, its cause, its cessation, and the path of practice leading to its cessation.
When we don’t know these things, we won’t know the steps of the practice.
So when you listen to the Dhamma here in the present, it’s just for you to give
rise to the discernment that knows these four things. All four of these things arise
right at your own body and mind. That’s why the Buddha taught the Dhamma.
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Where is the Dhamma? The Buddha said that the Dhamma is everywhere.
There’s nowhere that doesn’t have Dhamma. The Dhamma is in every place.
Physical things are Dhamma. Mental events are Dhamma. When this is the case,
you have to understand that we’re all born into the Dhamma. We’re right next to
the Dhamma at all times.
When we understand in this way, then we’ll understand further that we’re
not at all far from the Buddha. We’re already right next to the Buddha. So why
don’t we see him? Because we’re not especially interested in practicing. The
Dhamma is the Buddha; the Buddha is the Dhamma. The Buddha told Ven.
Ananda: “Pursue the practice a lot, Ananda; cultivate the practice a lot. Whoever
sees me sees the Dhamma; whoever sees the Dhamma sees me.” That shows that
we’re not far from the Buddha, not far from the Dhamma. Whoever sees the
Dhamma sees the Buddha; whoever sees the Buddha sees the Dhamma. Which
means that we’re not far away—for the Buddha is the Dhamma; the Dhamma is
the Buddha.
When Prince Siddhartha was first born into the world, he wasn’t yet the
Buddha because at that point he hadn’t yet awakened to the Dhamma. He was
an ordinary unenlightened person just like us. It was only when he came to
know the things that he needed to know—the noble truths of stress, the cause of
stress, the cessation of stress, and the path of practice leading to the cessation of
stress—that’s when he practiced and reached the Dhamma. Only then did he call
himself the Buddha.
For that reason, when we reach the Dhamma—wherever we are—we know
the Dhamma. When we know the Dhamma, we hear the Buddha teaching us, we
hear the Dhamma right there. When we understand the Dhamma, the Buddha is
in our heart. The Dhamma is in our heart. The practices that give rise to
intelligence are in our heart. We’ve practiced with our body, speech, and mind.
[BREAK IN THE RECORDING.]

When, as we say, the Buddha, Dhamma, and Sangha are in our heart, we’re
fully convinced that wherever we do good or evil, it’s all a matter of the truth.
Wherever we do good, even if other people don’t see, even if nobody praises us,
or if other people criticize us, it doesn’t matter. Our action is correct. We see that
its correctness is in line with the truth, the truth that the Buddha said was true.
That’s why the Buddha cast the world aside: He cast aside praise; he cast
aside criticism. Whoever criticized him, he accepted that that’s the way things
are. Whoever praised him, he accepted, “Oh. That’s the way things are”—for
both of these things are just an affair of the world. His mind wasn’t shaken.
Why? Because he understood stress. Both of these things, if he believed them,
would give rise to stress.
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That’s the way it is with stress: The mind is agitated. It’s ill at ease. It’s in a
turmoil. Whether you’re sitting, standing, walking, or lying down, there’s
nothing but agitation. That’s stress.
What’s the cause that gives rise to stress? Not knowing things in line with
their truth. That’s why stress arises. And when it causes stress to arise, we don’t
know how to put a stop to that stress. The more we try to put an end to it—
“Don’t yell at me! Don’t be jealous of me!”—the more the stress grows without
stop. “Don’t do that to me! Don’t say that about me! Don’t criticize me!” The
stress simply gets provoked even more and more.
The Buddha knew the way to practice that leads to the cessation of stress—in
other words, to admit this truth into our minds, that this is the way things really
are. All those things are external matters, not internal matters. The truth of what
we do, of what we say, of what we intend, nobody else knows. Only we know it
in our own minds.
So when we know how to become sakkhiibhuuto, when we’re our own
witness, the Buddha praises us. When people said he was good, he didn’t get
carried away. When they said he was evil, he didn’t forget himself. He was
independent in that way.
Good and evil are an affair of the world. When they’re an affair of the world,
they’re just a preoccupation. If, when we’re struck by preoccupations, we’re
shaken by preoccupations, the mind becomes a world. It keeps grasping all the
time. This is called not knowing the path of practice leading to the cessation of
stress—which does nothing but provoke even more stress.
So if this is the way we understand things, it means we haven’t yet won out
over ourselves. We still prefer to win out over other people—and so we just lose
out to ourselves. But when we win out over ourselves, we win out not only over
ourselves but also over other people; we win out over preoccupations; we win
out over sights, sounds, smells, tastes, tactile sensations.
Here I’m talking about things outside. But we can take things outside and
apply them inside as well. We can apply them inside as well.
Some people know outside things but don’t know things inside. For example,
the Buddha spoke a phrase telling us to “see the body in the body.” It’s not
enough to know the body. We have to know the body in the body as well. We
have to contemplate the body, and then contemplate the body in the body. We
have to contemplate the mind, and contemplate the mind in the mind, too. If
we’re a stranger to meditation, we stop right there. We’re at a loss to understand
this phrase. Why know the body? What’s the body in the body? And when we’re
told to know the mind, what is that mind? What are the things in the mind? We
don’t understand at all—because we’re not acquainted with stress, the cause of
stress, the cessation of stress, or the path of practice leading to the cessation of
stress. We don’t put an end to the things that would put an end to stress. We’re
simply too obsessed with the things that don’t give rise to… with things that
don’t itch.
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It’s like feeling an itch here on your head but scratching down there on your
leg. You miss the right spot. You think that you’ll make it feel better, so you
scratch your leg, even though the itch is on top of your head. This is called not
being acquainted with the spot that’ll do away with the itch, and so it doesn’t
work. It’s the same when stress arises and you don’t know enough to put a stop
to it. You don’t know the path of practice leading to its cessation. This sort of
thing is what puts us at a loss—because we don’t realize that we’re focused on
the outside.
Form, feeling, perception, fabrications inside… Like these bodies of ours,
these bodies that are sitting gathered together here, that we can see with our
eyes: We call these things “bodies.” If all we see is the outside form of the body,
we’re said to see only the blatant body. Seeing just this won’t be enough to put
an end to stress or to the cause of stress at all. Why? Because we don’t see the
inside of the body. All we see is the outside of the body. We’ll see that it’s
beautiful, something of essence or value—all kinds of things. But the Buddha
said that seeing only this far isn’t enough, seeing the outside like this with the
eyes of the flesh. Even children can see it. Even animals can see it. It’s not hard.
But as soon as we see it, we get stuck on it. We see it, but we don’t know it. We
see it, we pounce on it, and it bites us. That’s the way it is.
This is why we’re told to contemplate the body in the body, to see what’s in
the body. Explore around to see what’s there in the body. When we see just the
outside of the body, it’s not yet clear. We see hair of the head, hair of the body,
nails, whatever, and they’re all beautiful. These are dyes that stain the heart.
That’s why the Buddha said that we don’t see clearly, we don’t see the body
clearly. This is why he has us look inside to see the body in the body.
So look to see what there is in the body in the body—inside the rind of this
flesh-and-skin body here. What is there? Contemplate carefully, probe on in, and
you’ll see that there are all kinds of things in this body that we human beings,
when we see them, find—startling. If we explore we’ll find that it’s all startling
because there are things even in your own body that you’ve never seen before.
You haul them around with you everywhere you walk. When you get in a car,
you haul them into the car, but you have no idea what they are, because they’re
all wrapped up like a present. It’s as if we’ve gone to our relatives’ house and
they give us a present all nicely wrapped. We take it, put it in our basket, and
walk right home. We don’t stop to open it to see what’s inside. When we finally
open it, we find, “Oh. It’s nothing but poisonous snakes.”
Our body is like that. We see just the outside rind and it looks beautiful, it
looks pretty, it looks all kinds of things to the point where we forget ourselves,
forget inconstancy, forget stress, forget not-self, forget everything. We forget to
open it up. But if we look inside, we’ll see that it’s nothing you’d want to look
at—this body of ours. If you put anything clean into it, it just gets dirty.
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The outside of the body is dirty in its way; the inside of the body is dirty in its
way, too. What’s inside the body is even worse. So look inside. What’s it like in
this body of ours?
If you look in line with the truth, in line with the noble truths without siding
with yourself, then whether you look at the outside of the body or the inside of
the body—look at it; it’s really worth looking at—you’ll see that it’s enough to
get you dismayed, enough to get you disillusioned, enough to get you dis-… all
kinds of things. It’s enough to give rise to disenchantment.
The word “disenchantment,” here, doesn’t mean that you go hating it or
getting angry at it, you know. It’s simply a clearing up: the clearing up of the
mind, its letting go. We see that there’s not much of value or essence here. We see
all these things simply as natural, normal. And that’s the way they stay of their
own accord. No matter what we want them to be, that’s simply the way they stay
of their own accord. Whether we cry over them or laugh about them, that’s what
these fabrications are like. The things that aren’t constant aren’t constant. The
things that aren’t beautiful aren’t beautiful. That’s the way they are. Whether
anyone knows about them or doesn’t know about them, that’s just the way they
are of their own accord.
This is why the Buddha said that when sights, sounds, smells, tastes, tactile
sensations, or ideas arise, we should simply let them go. When the eye sees a
sight, let it go back to its home. When the ear hears a sound, let it go. When the
nose smells an aroma, let it go. Let just the nose stay. When a flavor arises at the
tongue, let it go. When a tactile sensation makes contact with the body, whether
it’s something you like or don’t like, let it go. Let these things go back to where
they came from. When an idea arises and makes contact at the mind—without
any contact from outside, it just makes contact right at the mind, it’s called an
idea that arises at the mind. When you hear something right now or see
something right now, what makes contact at the mind: Whether it’s skillful or
unskillful, let it go in line with its own affairs. When we know all of these things
in this way—whether they’re pleasant, painful, or whatever—when we see that
they all fall into the same pattern, that’s called meditation.
Meditation means making the heart still and, when it’s still, making it know.
To make it still or to make it know, we have to practice with two things: the body
and the mind right here, nothing else.
Actually, all the things I’ve mentioned here are different things: sights are one
sort of thing, sounds are another sort, smells another sort, flavors another sort,
tactile sensations another sort, and ideas another sort. Each of these things is
separate, and the Buddha has us know them to analyze them. When pleasure
arises, it’s called a feeling of pleasure. When pain arises, it’s called a feeling of
pain. Whether it’s pleasure or pain, he has us separate them from the mind.
The mind is awareness, what knows. Feeling is simply a condition of pleasure
or pain that we like or dislike, that sort of thing. When the mind enters in to feed
on these conditions, it’s said to cling to them, to label them, or to make
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assumptions about the pleasure or the pain. The act of labeling or assuming:
That’s an affair of the mind. The condition of pleasure or pain: That’s a condition
of feeling. The awareness is the mind. The things that are called pleasure or pain
are the feelings. If they’re pleasant, they’re called feelings of pleasure. If they’re
painful, feelings of pain.
The Buddha tells us to separate the mind from the feelings. “Separating” here
doesn’t mean that we tear them apart and throw them in different places. The
mind has to know the pleasure; it has to know the pain—although there are times
when we separate them by making the mind still. For example, when we bring
the mind into full concentration, then when the mind senses the pleasure it
separates it out. Because the stillness is so overflowing, the pleasure can’t enter
in. Any pain can’t enter in. This is how the feeling separates out. As when we sit
in concentration: If the stillness comes first and the feeling arises later, the feeling
can’t enter in. The mind is oblivious to it. That means it doesn’t know the feeling.
The feeling separates out on its own.
But at any rate, the feeling is the pleasure. The pleasure is called a feeling of
pleasure. If pain arises, it’s called a feeling of pain. That’s the feeling. When the
mind senses a feeling of pleasure, do we enter into it and cling to it? When a
feeling of pain arises, do we enter into it and cling to it? We’ll know that the
mind is like this, the pleasure is like that, the pain is like that, the feeling is like
that. They’re different sorts of things.
You can compare it to water and oil mixed in a bottle. They’re in the same
bottle, but they’re in separate parts. They can stay in the same bottle but they
don’t permeate each other. Even though they’re mixed together, the oil is oil, the
water is water. Why are they like that? Their density is different. Their density is
different, which is why they stay separate.
The same with the mind. If the mind is at normalcy, it’s neither pleasant nor
painful. It’s neither pleasant nor painful, you know. When a feeling enters,
pleasure and pain come in. If we’re mindful, we’ll know: “This is called
pleasure.” The pleasure is pleasant, but the mind knows that the pleasure is
inconstant, so it doesn’t cling to it. Is the pleasure there? It’s right there, but the
mind knows it as outside the mind. It’s not buried in the mind. Even then,
though, the mind knows it clearly. Or when pain arises, can the mind separate
the feeling out? Is it not pained? Does it not recognize the pain? It knows. It
recognizes the pain. It recognizes the pain. But it knows that the mind is the
mind, the feeling is the feeling, so it isn’t able to grab hold of the pain and carry it
around as “pain”…
[BREAK IN THE RECORDING.]

[The earlier Thai transcript fills in this break with this passage: or as “this is pain.”
This is because it doesn’t grab hold of it to make assumptions about it.
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The Buddha separated things out with awareness. Did he have any pain? He
knew the condition of pain but he didn’t make assumptions about it. When he
knew in this way, we say that he separated the pain out, he separated the feeling
out. Did he know ordinary pleasure? The pleasure was there, ]
** … but he knew that pleasure is poisonous if we don’t really know it. So he
didn’t assume pleasure to be his or to have any substance. Was there pleasure
there? It was there through his awareness, but it wasn’t there in his mind. This is
how we know that he separated pleasure and pain from his mind, separated
feelings from his mind, even though these things were together right there.
It’s the same as when we hear that our Buddha or our noble ones cut through
defilement or killed defilement: It’s not actually the case that they killed off all
defilement. If they had killed off all defilement, there wouldn’t be any defilement
left for us, right?—because they killed them all off. But they didn’t really kill
defilement. They simply knew defilements and let them go in line with their own
affairs. So defilements are still around to catch hold of anyone who’s stupid. It’s
not the case that the noble ones killed defilement. They knew specifically in the
case of their own minds that these things are poisonous so they brushed their
own defilements away, brushed them away, brushed them away. Whatever
things gave rise to stress in their minds, they brushed them away. They didn’t
kill the defilements.
Whoever doesn’t know that these are things that the noble ones have brushed
away will pounce on them, right? “Ah. This is something good.” But actually the
Buddha discarded these things. Like pleasure, for example: He brushed it
away—yet we see it and, “Hmmm,” we pounce on it and put it in our shoulder
bag, thinking we’ve got something good and it’s ours. Actually, the Buddha
didn’t kill these things. He was wise to them. When pleasure arose, he knew it
was pleasure but he didn’t take pleasure from it. He knew that this was pleasure
but he didn’t assume that the pleasure was something of substance, his or
anyone else’s. That’s how he let it go.
The same with pain: When there was pain, he called it “feeling,” a “feeling of
pain.” When pleasure arose, he knew it: “This is a feeling of pleasure.” But as for
us, even before there’s a feeling we go in to savor it. The mind goes in to savor it.
In other words, we go in to carry the pain around, to carry the pleasure around.
The truth of the matter is that feelings of pleasure and pain are something
different from the mind. It’s like when we’re sitting here in comfort right now. If
there were a piece of lumber that we’d like to have, we’d put it on our shoulder
and it’d be heavy. It’d be heavy. The piece of lumber is the feeling. The person
who wants the piece of lumber is the mind. When you pick up the lumber to
carry it, it’s heavy, isn’t it? Of course it’s heavy. But if you have discernment,
then even though the piece of lumber is heavy, you don’t have to suffer from it.
You know enough to put it down. When it feels really heavy on you, you put it
down. If the piece of lumber is really good for something, and you want to take it
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and put it to use, then if you know in this way, it’s not so bad. The lumber won’t
squash you to death.
It’s the same with the mind. The conditions of the mind—feelings of pleasure,
feelings of pain, anything that’s a preoccupation—are part of the world. If the
mind knows this, then you can do work that’s pleasant, you can do work that’s
painful. Why? Because you know pleasure and pain for what they really are.
If you’re not really acquainted with pleasure and pain, you’ll see that
pleasure and pain are on different levels, that they have different prices. But
those who know say that pleasure and pain are equal in price. They’re all equal
in price. If you grab hold of pleasure, it’s a source of stress. Stress will arise.
Why? Because pleasure is inconstant. It changes back and forth. When pleasure
disappears, pain arises. That sort of thing.
The Buddha saw that pleasure and pain both have their drawbacks, that
they’re equal in price. When pain arose, he saw it as being equal to pleasure
arising. When pleasure arose, he saw it as being equal to pain arising. That’s why
he let go of both pleasure and pain—because all of these things were equal in
price.
That’s why his mind was on the path of right practice. He saw that these
things were equally stressful—equal in their drawbacks, equal in their benefits—
for both these things are not for sure. They fall under the characteristics that the
Dhamma calls inconstancy because they’re stressful. They all arise and disband
in this way. When the Buddha saw this, right view arose as part of the right path.
Whether he was sitting, standing, walking, or lying down; whatever thoughts or
feelings arose in his mind, he knew: “This is pleasure. This is pain.” Equal. All
the time. That’s why he didn’t grab hold of these things.
Right after our Foremost Teacher’s awakening he taught about indulgence in
sensual pleasure (kaamasukhallikaanuyoga) and indulgence in self-affliction
(attakilamathaanuyoga). He told the monks that indulgence in sensual pleasure is
the slack path; indulgence in self-affliction, the taut path. These two things had
harassed him all along the way until the day he awakened to the Dhamma
because he hadn’t let them go. As soon as he caught on to this point, though, he
let them go. That’s why he gave the first sermon to his disciples, telling them that
indulgence in sensual pleasure, clinging to the pleasure in sensuality, is not a
path for contemplatives to follow. Whoever thinks about it, whoever mulls it
over, whoever makes assumptions about sensuality, gets into a lot of turmoil.
There’s no peace in that path. The state of a true contemplative can’t arise there.
Don’t follow that path.
As for indulgence in self-affliction, the path that’s cruel and torturous: Don’t
follow that path. No contemplative is found there, either. No peace is found
there. No true contemplative has ever arisen there.
In other words, he said that contemplatives shouldn’t follow the path of
either pleasure or pain. When pleasure arises, don’t forget yourself. When pain
arises, don’t follow it. Be alert to it. When pain arises, know that pain has arisen.
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When you know pain and stress, you’ll know the cause of stress, the cessation of
stress, and the path of practice leading to the cessation of stress. That path is our
meditation.
To put it in simple terms, we have to be mindful. Mindfulness means being
alert and recollecting at all times: As we’re sitting here right now, what are we
thinking? What are we doing? What do we have right now? We’re alert in this
way. We always keep in mind how we are. We’re alert to what we have right
now, to what we’re thinking about, to whether we’re feeling pleasure or pain, to
whether what we’re doing is right or wrong. When we keep these two qualities
of mindfulness and alertness together at all times, discernment can arise. We can
recollect, we can be alert, and these things go running toward discernment.
Discernment arises. We take things on to evaluate and contemplate. Whether
we’re sitting, standing, walking, or lying down, we’re alert like this at all times.
We’ll recognize what’s right, what’s wrong, what’s just right, what’s not just
right.
When a preoccupation that we like arises, we’ll recognize it—and we won’t
make assumptions about it. It’s just pleasure, that’s all. When pain arises and we
indulge in self-affliction, we can know: “Oh. This isn’t the path for a
contemplative.” So it’s just pain, that’s all. Pleasure and pain are just “that’s all”
kinds of things. This is called separating—we can separate the mind and feelings
from each other. What does this is the mind.
When the features of pleasure arise and we latch onto them, feeling arises.
Regardless of whether it’s pleasure or pain, if the mind is intelligent, we won’t
grab onto these things. We’ll simply put them aside. We’re just a knower. We
know these things for what they are and we let them go in line with their
condition. It’s like oil and water mixed in a bottle: They don’t permeate each
other, even though they’re in the same bottle. This is the way it is between the
mind and feelings.
Even when we fall sick, we can still sense that feeling is feeling and the mind
is the mind. They’re still different things. Do we know when something hurts?
Yes. Do we know when things are comfortable? Yes—but we don’t move in to
stay in the comfort or discomfort. We stay in the stillness. What kind of stillness?
Stillness undisturbed by the comfort, stillness undisturbed by the pain. The
Buddha pointed this out for us to see because there’s no substance to these
things. There’s no way you can stay in them. The mind has to stay this way—in
other words, not having pleasure, not having pain. Did he know that there was
pleasure? He knew, but he didn’t feel pleased or pained by it. Did he know that
there was pain? He knew. Pleasure? He knew—but he didn’t carry it around, so
no feeling arose in his mind.
We ordinary, unenlightened people may see this as strange, but even though
we’re unenlightened, don’t make that an issue. Aim straight at that spot, for
that’s the way things are. The mind stays in its own territory. Feelings of
pleasure and pain are in their own territory. They don’t get involved with one
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another. That’s the way they are. They’re already separate. It’s not the case that
they’re mixed together. If they seem mixed together, it’s because we don’t know
them thoroughly. Actually, they’re already separate.
It’s the same with the body and the mind. Even though they’re together here,
it’s like our house and we who live in the house. They’re related in the same
way. If the house is in danger, the mind suffers because we have to look after it.
But if the house catches on fire, we can run out of it. We run out of the house.
The same with feeling: When a feeling of pleasure arises, we can run out of it.
When a feeling of pain arises, we can run out of it. We’re like the owner of the
house. When things get really heavy and we know in line with the truth, then
when the house catches on fire, we can run out of it—for we’re two separate
things. One is the owner; the other is the house. That’s the normal way these
things already are.
So even though we talk about separating the mind from the feeling, they’re
actually already separate. It’s just that when we come to know them in line with
their truth, they already know how to separate themselves. That’s the way they
already are by their nature. The reason we see them as not separate is because we
cling to them through our ignorance of the truth. So they’re glommed together in
that way. They’re glommed together.
It’s like a spoon we use to eat curry. The curry is one thing. The spoon is
something else. If we know that this is the curry, this is the spoon, then things are
easy. We use the spoon to eat the curry and then we put it down. It’s easy. But if
we try to eat the spoon, too, we make things hard. If we don’t see the spoon as a
spoon, the curry as curry, the feeling as a feeling, and the mind as the mind, then
things simply get all mixed up.
When we realize this, then these things can separate out whether we’re
sitting, standing, walking, or lying down. Pleasures and pains keep crisscrossing
on many levels at all times.
This is why the Buddha taught us to meditate. The practice of meditation is
really important. Simply knowing about these things isn’t enough. The
knowledge that comes from practice with a still mind and the knowledge that
comes from study are really far apart from each other—far, far apart. When we
gain knowledge from study, it’s not that our mind knows how to let go of it. It
knows and then pounces on things to stash them away. Why stash them away?
So that they can spoil. When they spoil, we cry. If the mind knows both how to
hold on and how to put things down, both how to stash away and how to let go,
both how to know and let go, we know that things are simply the way they are.
We don’t forget ourselves. When pain or illness arises, we won’t forget.
Some people say, “Oh, this year I’ve been sick all year long. I haven’t been
able to meditate.” These are the words of a person who’s extremely stupid.
People who are sick, people who are dying, should accelerate their meditation
even more, no? And yet they say they don’t have time to meditate anymore.
Stress has arisen, pain has arisen, a lack of trust in these fabrications has come,
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and yet they think they can’t meditate because they don’t have the time. The
Buddha didn’t teach like that. He taught that that’s the right spot. You’ve arrived
at the right spot to practice. When you’re falling ill, when you’re about to die,
then the more you accelerate your efforts, the more you know and see. Right
then is when the truth appears even more. If you don’t think in this way, things
are going to be difficult.
Some people say they have no opportunity to practice because of all the work
they have to do. I’ve had lots of teachers coming here and I ask them what they
do. They say they teach children and they have so much work that it has them in
a tizzy. They don’t have any time to meditate. So I ask them, “When you teach
your students, do you have time to breathe?”
“Yes, sir.”
“Oh. So why do you have time to breathe when you say your work has you in
a tizzy? You’re far from understanding anything. Actually, the practice is a
matter of the mind, a matter of your awareness. It’s not the sort of thing where
you have to do this, do that, or jump around a lot. It’s simply a matter of your
awareness. As for the breath, you can keep on breathing as you work. The nature
of the body knows even more about how to do this than you do. It keeps on
looking after itself. All you have to do is be more mindful to be alert, that’s all.
Keep at it so that you see into things more and more clearly. That’s the way it is
with meditation. If we’re aware in this way, then it doesn’t matter what kind of
work you do, the work won’t be spoiled. In fact, you’ll be able to do that work in
a way that’s always more sensitive to what’s right and wrong. So change the way
you understand things.
“You have lots of time to meditate. You simply don’t understand, that’s all.
When you’re lying down, you can breathe, right? When you’re eating, you can
breathe, right? You can breathe wherever you are. Why do you have time to do
that? If you think in this way, your life has a value equal to your breath. And
wherever you are, you’ll have time. Our awareness and thoughts are mental
matters, not physical matters.
“So contemplate in a new way, think in a new way, explore in a new way. All
you have to do is be mindful and you’ll know how to be responsible all the time,
whether sitting, standing, walking, or lying down. You’ll get value out of your
time. You have more than enough time. You’re simply not intelligent in the area
of your own time, which is why you don’t have any time. Actually, you have
time all the time. So take this and contemplate it.” That’s the way it is.
The issue of feelings: Is there anywhere we can run to get away from them?
That’s why we have to know them. We have to know them clearly. The feeling is
just feeling, that’s all. Pleasure is just pleasure, that’s all. Pain is just pain, that’s
all. They’re all just “that’s all” kinds of things, so why latch onto them? If the
mind is intelligent, all it has to do is think like this and it can separate the feeling
out from the mind. The feeling is just a feeling, that’s all. The mind sees that it’s
just “that’s all.” Pain is just pain, that’s all. Pleasure is just pleasure, that’s all. Just
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let them separate out. Are they there? Yes, they’re there, but they’re outside the
heart. They’re outside the heart. They’re there without clinging. The mind
doesn’t make any assumptions about them. They’re there sort of as if they’re not
there, that’s all.
Think in this way, contemplate, and don’t worry about where it will take you.
This is called separating feeling from the mind. Know what the mind is like;
know what the feeling is like.
The mind is what enters into the sense of pleasure, and so forth, to see if what
we say is pleasure is really true, to see if the pain is for sure. When we follow
things in like this, discernment arises in the mind and separates out the pleasure
and pain, seeing that the pleasure is just pleasure, that’s all. The pain is just pain,
that’s all. We don’t see that there’s anything there. Whatever’s there is just a
“that’s all” kind of thing.
When we have this awareness all the way from the beginning to the end, the
mind will let go—but it’s not letting go from ignorance, you know. It lets go and
it knows at the same time. It doesn’t let go through stupidity, or from not
wanting things to be that way. It lets go because it sees that that’s the way things
are of their own accord. This is called seeing nature, or seeing what’s normal.
When we know in this way, we’ll be adept with regard to the mind. We know
how to look after the mind. We’re intelligent in the area of our own mind,
intelligent in looking after the mind. When you’re intelligent in the area of the
mind, you’ll have to be intelligent in the area of its preoccupations. When you’re
intelligent in the area of preoccupations, you’re sure to be intelligent in the area
of the world. This is called lokaviduu: expert in the affairs of the world. The
Buddha was expert in the affairs of the world, right in the midst of things that
were complex and confusing, but he knew those things that were complex and
confusing. And his knowledge of what’s not complex or confusing was right in
the same place. The world is a turmoil, so how was he able to know it in an
expert way? We have to understand that the Dhamma formulated by the Buddha
has nothing that lies beyond our capabilities.
So when we know right at our own mind that the mind is the mind, feelings
are feelings, and they separate out from each other—in their own separate parts,
their own separate stages—the mind can see that the conditions of
preoccupations are just like that, of their own accord. They simply arise and
disband. They arise and disband, disband and arise. That’s all there is to them.
We let them go, in line with their own nature, because they’re in separate places.
This is what it means to know and see in line with the way things are. Right here
is where the problem comes to an end.
So all of us here: This is the way things are. Whether you’re sitting, standing,
walking, or lying down, this is the way they are with every moment because you
incline your mind to the practice. You’re mindful and alert at all times. That’s all
there is to it. When the time comes to sit in concentration, go ahead and do it.
Understand that concentration is for the purpose of giving rise to stillness, and

15
the stillness simply strengthens your energy, that’s all. It’s not for the sake of
seeing a lot of other things. So we have to keep practicing concentration steadily.
As for practicing vipassana, that’s the same as practicing concentration. In
some places they say, “Now we’re doing concentration, and only later will we do
vipassana. Right now we’re doing tranquility meditation.” That kind of thing.
Don’t put them far away from each other that way. Tranquility is the source of
discernment; discernment, the fruit of tranquility. It’s not that now you’re going
to do tranquility, and later you’re going to do vipassana. You can’t really
separate them out that way. They’re separate only in name. They’re like a
machete: The edge of the blade is on one side; the back of the blade is on the
other. You can’t separate them. If you pick up just the handle, both the edge of
the blade and the back of the blade come along with it. They don’t lie anywhere
else.
When there’s stillness, discernment arises right there in the stillness. See them
as a single chunk of wood. Where do these things come from? They have a
mother or father to give birth to them, you know, just as all of us have to come
from a mother and father to be sitting here. Where does the Dhamma come
from? Virtue is the mother and father of the Dhamma. In the beginning there has
to be virtue. And this virtue is stillness—meaning that there’s no wrongdoing in
terms of your body or mind. When there’s no wrongdoing, there’s no trouble
because there’s no wrong. When there’s no trouble, stillness can arise. The mind
gives rise to concentration right at the same time. This is why we’re taught that
virtue, concentration, and discernment—the path by which the noble ones go to
nibbana—are all one and the same thing.
To put it even more briefly: Virtue, concentration, and discernment are one
and the same thing—one and the same piece of Dhamma. Virtue is
concentration; concentration is virtue. Concentration is discernment; discernment
is concentration. It’s like a mango. When it’s still a flower, we call it a mango
flower. When it’s a little fruit, we call it a baby mango. When it gets bigger, we
call it a biggish mango. When it gets bigger and almost ripe, we call it a half-ripe
mango. When it’s fully ripe, we call it a ripe mango. It’s all the same mango,
simply that it keeps changing, changing, changing, changing. When it’s big, it’s
big coming from little. When it’s little, it’s little heading for big. You could call it
different mangos, or you could call it all the same mango.
Virtue, concentration, and discernment are interrelated in just the same way.
Ultimately they become the path progressing to the stream to nibbana. The
mango, starting from when it’s a flower, progresses to ripeness, and that’s
enough. See it in this way. When we see it in this way, we don’t criticize it.
The same with this fabricated body. Whatever it does, don’t get worked up
about it. After it’s born, it grows old. After it’s born, whatever it does,
contemplate it.
Some people don’t want to grow old. When they grow old, they get
despondent. If that’s the case, then don’t eat ripe mangos! Why do you want the
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mango to be ripe? When mangos don’t ripen fast enough, we force them to ripen,
don’t we? Yet when we grow old and ripen, we get afraid and despondent. Some
people start crying, afraid that they’re going to grow old and die. If that’s the
case, they shouldn’t eat ripe mangos. They’d better eat just the mango flowers.
When we can think in this way, the Dhamma becomes clearer. We can be at
our ease—and what will we do? We’ll simply set our minds on how we have to
focus solely on the practice.
That’s the Dhamma talk for you, the Chief Privy Councilor and your children
and grandchildren who have gathered here today. I’ve explained the Dhamma
for you to hear, and that should be enough for now.
What I’ve taught you here: I’d like you to take it apart to contemplate. It’s not
yet right; it’s not yet wrong. For it to be right or wrong, you have to contemplate
it. That’s each person’s individual duty. And as for whatever’s wrong or
inaccurate, give it your forgiveness at the same time. Actually, whether it’s right
or wrong, it’s all something for you to practice with: Whatever’s wrong, throw it
away; whatever’s right, practice in line with it. Practice, okay? Practice
abandoning both right and wrong. Ultimately, the practice is a matter of
abandoning both right and wrong. You throw away what’s right; you throw
away what’s wrong. If, whatever’s right, you hold onto it as right, and other
people say it’s wrong, you just keep on quarreling. The Dhamma, though, is a
place where there’s nothing. Nothing at all.
I once read a story that one of my students brought here. Some Zen students
were sitting with their teacher near a flag on a pole. The wind was blowing back
and forth, and the flag was flapping. One of the students said, “Eh? Why is the
flag flapping? It must be because of the wind.” Another student said, “No. It’s
because there’s a flag.” So they kept arguing in that way. The teacher was sitting
there but didn’t say anything. “It’s because of the wind.” “No. It’s because
there’s a flag.” “No. It’s because of the wind.” “No. It’s because there’s a flag.”
They kept on arguing until the teacher said, “No. You’re both wrong, which is
why the flag is still fluttering and flapping. There is no flag and there is no
wind.” There. That was the end of that. (Laughs.)
[BREAK IN THE RECORDING.]

Question: …the body in the body until you see the mind disband. Your explanation of
seeing the body in the body is clear, but to see the mind in the mind: what exactly does it
mean? Could you explain just a little more?—but not so much that it makes you tired.
Ajahn Chah: Even though I’m tired, I have to speak, you know. You can’t
speak without getting tired. Even when you’re tired, you have to speak.
You’ve asked what the mind is. I have to explain this before I talk about
what’s in the mind. It’s somewhat like knowing that this is a spittoon. Then you
can know what’s in the spittoon. You’re clear about what’s in the spittoon. Why?
Because you first know what the spittoon is, right? You can’t go first to what’s in
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the spittoon. What’s the spittoon? This is the spittoon. Then you can look into the
spittoon and see what’s in it. You see that there’s water in the spittoon. That’s
what the problem is like.
As for the mind… Actually, there’s no substance to the mind. You can’t point
to where the mind is. But we can describe it in a way that makes it easier to see,
so that you can know what the mind is. There’s an awareness, an awareness of
things. It doesn’t know that it’s the mind, but we’re aware. There’s an awareness,
the act of bringing in a preoccupation, the act of recognizing all the various
preoccupations. When a preoccupation has hit us, that means we’ve latched onto
it. The act of letting go in the act of attachment: What’s that? Is there anything
there, or not? Right there in the mind, where it’s latched on: Is there anything
there? The awareness that’s aware there: That’s the mind. Going deeper into that
awareness, is there anything there in that? That’s what’s in the mind. That’s
where you know the mind in the mind. The mind is like the spittoon. The only
way to make it clear is to explain it in this way. There’s no shape to it, so you
have to explain it in this way. Once you know that this is the spittoon, you can
look into the spittoon to see what’s in it.
The mind is what’s aware of preoccupations, what thinks and brings
preoccupations into it. Once it’s aware, it brings preoccupations into it and then
holds them inside. What holds them inside: Can you sense what’s in there? There
are all kinds of clingings and assumptions, right and wrong in there.…
That’s not quite right. It’s like grabbing hold of something in your fist. “Eh?
What have I grabbed in my fist?” You open up your fist to see what’s in there.
This is what’s in your fist, right?
It’s the same with the mind. If we speak using natural, ordinary words, we
can say that it’s what brings preoccupations in, what brings preoccupations into
our mind: Once they’re there—the preoccupations held in the mind—we open it
up to see what’s in there. Are there right views? Are they wise to pleasure and
pain? Try to know what’s right there. That’s where the path is. The path to
knowing is right there, right where you were holding onto things.
This is just a little bit of what the Buddha taught.
It’s enough to help me understand.
That should be enough.
I’ll take it to think over.
That’s right. Take it and continue with it.
Yes, sir. I’ll try. I’ll try sitting and meditating with it.
You can’t awaken to these things simply because other people have told you
about them. The fact of the matter is that when you leave here you have to
contemplate them for yourself. The Buddha said, “Akkhaataaro Tathaagataa: The
Tathagatas simply point out the way.” In other words, they teach people how to
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swim, but they can’t swim for them. If they do our swimming for us, we drown.
It’s beyond their ability to do our swimming for us. That’s the way it has to be.
The same with nibbana: Why didn’t our Buddha explain nibbana so that it’s
totally clear? Because it can’t be explained in a way that’s totally clear. It’s like
showing a picture to a blind person. The blind person can’t see it clearly. Before
it can become clear, the blind person has to treat his eyes until they can see. Only
then will the picture be clear.
It’s the same sort of thing here. The Buddha wanted so much for us to know
and see, but nibbana is the sort of Dhamma that’s paccattam: personal. That’s as
far as he could help. He “Akkhaataaro Tathaagataa: The Tathagatas simply point
out the way,” and then he took his leave. That’s the way it is.
Thank you, sir.
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ปฏิบัติที่กายที่ใจ
พระโพธิญาณเถร

(พระอาจารยชา สุภัทโท)
การบรรยายธรรมในโอกาสที่ ฯพณฯ นายสัญญา ธรรมศักดิ์
ประธานองคมนตรี อดีตนายกรัฐมนตรีแหงประเทศไทย
ไดมากราบเยี่ยมทานหลวงพอเจาคุณพระโพธิญาณเถร
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2521
[ เริ่มที่

28:03]

. . . ใหมันเริ่มแตไกล ๆ ก็ยังทําหนาที่แตไกล ๆ
( ครับผม )
เหมือนงูอสรพิษนั้นนะ เรามองเห็นแตไกล ๆ เราก็ไมกลัวมันอะไรหรอก
( ครับผม )
ถึงแมวามันมีพิษเราก็ไมกลัวมันเพราะเรามอง เห็น มันกอน แตไปเจอมันตอนที่ไมรูจักคิดนี่
เวทนานี่ก็เหมือนกัน เราก็คอย ๆ คิดคอยภาวนาก็ทําลายมัน เริ่ม ๆ มาตั้งแตไกล คิดไปเรื่อย ๆ
( ไดความวาเริ่มตองกอนที่มีเวทนา หรือเริ่มตอนมีเวทนาแลว )
ไม ไม กอนมีเวทนา กอนมีเวทนา
( คลาย ๆ กับมรณสติ )
ใช นั่นแหละ
( นึกถึงตายอยูเรื่อย )
แตไอมรณสติกับเวทนานี้มันไมตรงกันนะ ไมตรงกันนะ มรณสตินี่มันตายไปเลย อันนี้มันสู
เวทนานี่มันสูกะทันหัน สูเดี๋ยวเนี่ยะ กําลังยิงกันอยู มรณสติมันตายแลว
( ถาหากวามีเวทนาแรง ๆ นี้ แลวเรา… )
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มันจะไปถึงไหนก็ชางมันเถอะ หรือจะมาจากทิศตาง ๆ มานี้ ก็กายกับใจเรานั้นแหละมา เอา
สองอยางนี้มา สิ่งอื่นมันมารวมกันทั้งนั้น ดังนั้นการประพฤติปฏิบัติที่จะใหถูกตอง รูจักความผิด
ชอบตาง ๆ ก็คือกายกับใจ กายกับใจนี่แหละพาสุขพาทุกขสัมพันธกัน เกี่ยวเนื่องกันเปนลูกโซ
ทีเดียว
ดังนั้นการปฏิบัตินี้ มันเปนสิ่งที่สําคัญเหลือเกิน ทุกอยาง ถาเราไดมารูมาหรือเห็นมา ถา
ไมได ปฏิบัติ เปนตน ก็เรียกวาไดแตเปลือกมันเทานั้น อยางเราจะไดผลไมอันหนึ่งมา จะเปรี้ยว
หรือหวานก็ชางมันเถอะ ถาไดมาแลวนะ ยังไมรูปฏิบัติ มันก็ไมรูวามันเปรี้ยวมันเปนอยางไร
หวานมันเปนอยางไร ก็เพราะวามือของเรานั้นแหละ อยางเดียวนั้นแหละ ไปจับผลไมมันจะรู
เปรี้ยวไหม? มันก็ไมรูนะ มันจะรูหวานไหม ? มันก็ไมรูจัก แตวาเราไดผลไมมาในมือเราแลวนะ
แตก็ยังไมเปนประโยชนเทาที่ควร เพราะมันเปรี้ยวก็ไดยินแตเขาวามันเปรี้ยว หวานก็ไดยินแตเขา
วามันหวาน เราก็เอามือของเรากําผลไมไวเทานั้นแหละ ยังไมเกิดประโยชนอยางเต็มที่ นี่ ทําไม?
เพราะเรายังไมไดปฏิบัติ คือเรายังไมไดทานผลไมอันนั้น ใหมันรูรสชาติของมัน
ถาเราไดทานผลไมอันนั้น ผลไมอันนั้นมันก็แสดงออกมา คือความเปรี้ยว ความหวาน ความ
เอร็ดอรอย เราถึงจะรูจัก เมื่อเรารูจักเชนนี้ มันก็เปน สักขีภูโต คือมันเห็นพยานในตัวเอง ถาเรา
ยังไมเห็นอยางนี้ เราก็มีพยานภายนอก พยานคือคนใหผลไม เขาวามันเปรี้ยว เขาวามันหวาน
เทานั้น ไมเปนสักขีภูโต ไมเปนตนของตนเลย อันนั้นมันเชื่อคนอื่นอยู เปนตน
พระพุทธเจาทานบอกวา คนที่เชื่อคนอื่นพระพุทธเจาไมสรรเสริญ สรรเสริญบุคคลที่รูเปน
ปจจัตตัง รูเฉพาะตนเอง เปรียบอยางผลไมนั้นแหละ ถาเราไดไปชิมรสมันแลวมันหวานมัน
เปรี้ยวนั้น ไมตองไปถามใคร ปญหามันก็หมดไป ทําไมปญหามันหมดไป ? เพราะเรารูตามความ
เปนจริง รูจักความเปนจริง ปญหามันก็หมด ไมมีความยุง ไมมีความยาก เมื่อปญหามันจบมันก็
จบแคนั้น ทําไมมันจบ ? มันรูเทาถึงรูทั่วถึง รูถึงซะแลว มันก็เลยจบความสงสัย มันจะเปรี้ยวก็
หมดสงสัย มันจะหวานก็หมดสงสัยแลว นี้คือคนที่รูธรรมะ ผูบรรลุถึงธรรมะก็คือบุรุษที่บรรลุถึง
ความเปรี้ยวหวานของผลไม ปญหานั้นมันก็หมดไปอยางนี้ มีหลักเปรียบเทียบอยูอยางนี้
ฟงธรรมที่จะใหเกิดความรูเฉพาะตนเองนั้น โดยมากเมื่อจะบรรยายไปมากมันก็มาก ทานก็
ใหรูเพียง ๔ ประการนั้นแหนะ คือใหรูจักทุกข รูจักเหตุเกิดของทุกข รูจักความดับทุกข ใหรูจัก
ขอปฏิบัติใหถึงความดับทุกข หมดเทานี้ นี่มันหมดเทานี้ ที่เราดําเนินการประพฤติปฏิบัติมา ทุก
อยางนั้นมารวมยอดก็ใหรูสิ่งทั้งหลายเหลานี้ ใหรูจักทุกข รูจักเหตุของทุกข รูจักความดับทุกข
รูจักขอปฏิบัติใหถึงความดับทุกข เมื่อรูจักของ ๔ อยางนี้แลว มันก็หมด รูทุกขเราก็รู เหตุของ
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ทุกขเราก็รู ความดับทุกขเราก็รู ขอประพฤติปฏิบัติใหถึงความดับทุกขนี้มันก็รู รูของ ๔ อยางนี้ก็
เรียกวาจบ ปญหามันก็หมดไป
ของ ๔ อยางนี้มันเกิดขึ้นอยูที่ไหน? มันเกิดขึ้นที่ของสองอยางคือที่กายกับใจ เทาเนี่ยะ ไมอยู
อื่นไกลนะ อยางพวกพุทธบริษัทมาวันนี้เอากายกับใจมาพรอมสมบูรณบริบูรณแลว ทําไมทาน
จึงแยกแยะธรรมะออกใหมากใหกวาง ก็เพราะวาทําสิ่งทั้งหลายเหลานั้นละเอียด เปนอยาง ๆ
ออกไป ก็ใหเรากําหนดรู
เชน รางกายเรานี้ ทานบอกวา เกสา โลมา นักขา ทันตา ตะโจ ยอลงมา สารพัดอยาง
แยกแยะรางกายออกมา คือจะทําใหเห็นรางกายใหชํานิชํานาญ ใหมันรูยิ่งตามเปนจริงของ
สภาพอันนี้ ถาเราไมรูยิ่งตามเปนจริงแลว เราก็ไมรูจักทุกข ไมรูจักเหตุเกิดของทุกข ไมรูจักความ
ดับทุกข ไมรูจักทางปฏิบัติใหถึงความดับทุกข ถาไมรูสิ่งทั้งหลายเหลานี้ ก็ไมรูจักขอปฏิบัติ
ดังนั้นฟงเทศนหรือฟงธรรมในปจจุบันในสมัยนี้ เพื่อใหเกิดปญญารูจริง ๔ สิ่งเทานี้ สิ่งทั้ง ๔
อยางนี้มันก็เกิดที่กายกับใจของเรา ดังนั้นพระพุทธเจาเราทานใหธรรมะ ธรรมะนั้นนะอยูที่ไหน ?
ธรรมะทานวาอยูทุกที่ ที่ไหนไมมีธรรมะไมมี มันมีธรรมะอยูทุกสถานที่ จะเปนรูปมันก็เปน
ธรรมะ จะเปนนามมันก็เปนธรรมะ ถามันเปนเชนนี้ก็เขาใจเสียวา เรานั้นแหนะเกิดอยูธรรมะ
เกิดอยูกับธรรมะ ใกลธรรมะ ชิดธรรมะ
ถาเราเขาใจเชนนี้ เราก็ยังเขาใจตอไปอีกวา เรายังไมไดหางไกลจากพระพุทธเจา เราอยู
ใกลชิดพระพุทธเจาอยูแลว แตวาเราทําไมเราจึงยังไมเห็นทาน เพราะเราไมคอยสนใจปฏิบัติ
นี่เอง ก็ธรรมะนั้นคือพระพุทธเจา พระพุทธเจานั้นก็คือธรรมะ
“ดูกอนอานนท … ใหทานทําใหมาก เจริญใหมาก ปฏิบัติใหมาก ใครเห็นเรา ก็คนนั้นเห็น
ธรรม ใครเห็นธรรม ก็คนนั้นก็เห็นเรา” นี่ถาพูดอยางนี้ก็เรียกวา เราไมหางไกลจากพระพุทธเจา
ไมหางไกลจากธรรมะ ผูใดเห็นธรรมะก็เห็นพระพุทธเจา ผูใดเห็นพระพุทธเจาก็เห็นธรรมะ
อยางนั้น เมื่อพูดถึงความใกลชิดกันเชนนี้ ก็พระพุทธเจาก็คือธรรมะ ธรรมะก็คือพระพุทธเจา
สิทธัตถะราชกุมาร อุบัติเกิดมาเบื้องแรกยังไมไดเปนพระพุทธเจา ก็คือทานยังไมรูธรรมะ ก็
ยังเปนปุถุชนอยูอยางพวกเรานั้นเองแหละ ตอเมื่อทานรูสิ่งที่ควรรู คือรูสัจธรรม เปนตน รูจัก
ทุกข รูจักเหตุเกิดของทุกข รูจักความดับทุกข รูจักขอประพฤติปฏิบัติใหถึงความดับทุกขแลว
ทานจึงมีการประพฤติปฏิบัติขึ้น เปนตน ก็บรรลุซึ่งธรรมะ จึงไดตรัสทานวาเปนพระพุทธเจา
ดังนั้นเมื่อเราถึงธรรมะ เราจะนั่งอยูที่ไหน เราก็รูธรรมะ เมื่อเรารูธรรมะ เราก็ไดฟงเทศน
พระพุทธเจา เมื่อเราฟงเทศนพระพุทธเจาอยูที่ไหนเปนตน เราก็ฟงธรรมะอยูที่ นั่น เมื่อเราเขาใจ
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ในธรรมะ ก็พระพุทธมันอยูที่ใจเรา พระธรรมมันก็อยูที่ใจเรา ขอประพฤติปฏิบัติก็เกิดความ
เฉลียวฉลาดที่ใจเรา กายก็เปนผูปฏิบัติดวย เปนกาย วาจา จิต
[ เสียงบันทึกขาดไประยะหนึ่ง

— 37:56

ถึง

38:00]

ที่คําที่วาพระพุทธอยูที่ใจของเรา พระธรรมอยูที่ใจของเรา พระสงฆอยูที่ใจของเรา ความ
เชื่อแนนอนทั้งหมดแลววา จะทําดีทําชั่วที่ไหนก็ชางเถอะ เปนสัจธรรม เราจะทําดีอยูที่ไหนไมมี
ใครเห็นก็ตามที ไมมีใครสรรเสริญก็ตาม จะมีคนนินทาอยูก็ชางเถอะ แตการกระทําเรานั้นมัน
ถูกตอง ความที่ถูกตองนั้นเองแหละเปนตน คือเราเห็นมันที่ถูกตองตามสัจธรรมคือความเปน
จริง ซึ่งพุทธเจาทานตรัสไวนั้นมันเปนความจริง เปนตน
ทานจึงทิ้งโลก คือทิ้งสรรเสริญ ทิ้งนินทา ใครจะนินทา ทานก็รับวามันเปนอยางนั้น ใครจะ
สรรเสริญ ทานก็ “โอ… มันก็เปนอยางนั้น” สองอยางนี้มันเปนเรื่องของโลกทั้งนั้น จิตใจของทาน
ก็ไมหวั่นไหว เพราะอะไร ? ทานรูจักทุกข ก็สิ่งทั้งสองอยางนี้ทําใหทานเกิดทุกข ถาทานไปเชื่อ
ทุกขมันก็เกิดเทานั้นแหละ
ก็ทุกขก็มันเปนอยางนั้น เกิดมากระสับกระสาย ไมสบายอกไมสบายใจ เดือดรอนวุนวาย จะ
ยืน จะเดิน จะนั่ง จะนอน ก็กระสับกระสาย นั่นคือความทุกข เพราะอะไรมันใหทุกขมันเกิด ?
เพราะเราไมรูความเปนจริงอยางนั้น ทุกขมันก็เกิด อันนั้นมันเปนเหตุ วาเปนเหตุมันเกิดทุกข
มาแลวจะดับทุกขอยางไรก็เลยไมรูจัก ยิ่งจะใหมันดับทุกข มันก็วา “อยามาวาใหฉันเลย อยามา
อิจฉาฉันเลย ” ทุกขมันยิ่งเกิดขึ้นมาไมหยุด “อยามาทําฉันเลย อยามาวาฉันเลย อยามาติฉัน
เลย” ทุกขมันยิ่งกําเริบขึ้นมากทีเดียว แหนะ…
นี่ทานรูจักวาขอปฏิบัติถึงความดับทุกขก็คือ นอมธรรมะอันนี้เขาใจของเราแลววามันเปนสัจ
ธรรม เรื่องนั้นมันเปนของนอก ไมใชเปนของใน ไอความเปนจริงที่เราทํานั้น ที่เราพูดนั้น ที่เรา
ตั้งใจนั้น เปนตน ไมมีใครรู มันรูอยูที่จิตของเรา เปนตน
ดังนั้นถาใครเห็นวาเรารูจักวาเปนสักขีภูโต เอาตนเองเปนพยานของตนเองแลว พระพุทธเจา
ทานสรรเสริญ ใครจะวาดีเปนตนทานก็ไมหลง ใครจะวาชั่วเปนตนทานก็ไมลืม เปนอิสระอยู
อยางนั้น ที่ดีหรือชั่วนั้นมันเปนเรื่องของโลก เมื่อเปนเรื่องของโลกมันก็เปนอารมณ เมื่อถูก
อารมณเราก็หวั่นไหวไปตามอารมณ ถาหวั่นไหวไปตามอารมณ ใจเรามันก็เปนโลก เราก็คลําไป
อยูตลอดเวลา ก็เรียกวาไมรูจักทางที่ปฏิบัติใหถึงความดับทุกข ทุกขมันก็ยิ่งกําเริบขึ้นมาเทานั้น
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ดังนั้นเมื่อเราเขาใจเชนนี้แลว ก็เรียกวาเรายังไมชนะตัวเอง เราจะเอาชนะคนอื่น มันก็แพ
เจาของเทานั้นแหละ ถาเราเอาชนะตัวเอง มันชนะทั้งตัวเอง มันชนะทั้งคนอื่น ชนะทั้งอารมณ
ชนะทั้งรูปเสียงกลิ่นรส มันเปนอยางนั้น
อันนี้พูดถึงเรื่องภายนอกมันเปนอยางนั้น เรื่องภายนอกมันก็มาเปนเรื่องภายในนะ มันเปน
เรื่องภายใน
บางคนมันก็รูภายนอกไมรูภายใน เชน ทานพูดคํา ๆ หนึ่งวา ใหรูกายในกาย ใหรูกายแลวก็
ยังไมพอ ใหรูกายในกาย พิจารณากาย แลวก็ใหพิจารณากายในกาย แลวก็ใหพิจารณาจิต แลว
ก็ใหพิจารณาจิตในจิต อยางนี้เปนตน ถาเราเปนผูหางเหินจากการภาวนาแลวก็หมด เกอเขินซะ
แลวคํานี้ รูกายทําไม? กายในกายคืออะไร? รูจิต จิตนี้มันคืออะไร? ของในจิตนั้นมันคืออะไร ? ก็
เลยไมรูเรื่อง ก็เรียกวาผูนั้นไมรูจักทุกข ไมรูจักเหตุของทุกข ไมรูจักความดับทุกข ไมรูจักขอ
ปฏิบัติใหถึงความดับทุกข สิ่งที่ควรดับทุกขไมดับ ไปสนใจในสิ่งที่มันไมเกิด… สิ่งที่มันไมคันนั้น
เชนวา เรามีความคันที่ศีรษะอยางนี้ เราไปเกาที่ขาโนน อยางนี้ มันไมถูกจุดของมัน ก็นึกวา
จะใหมันสบาย จะไปเกาที่ขา แตมันคันอยูที่บนศีรษะ นี้ทานเรียกวาไมรูจุดมัน จะใหมันระงับ
ความคัน มันระงับไมได ความทุกขเกิดขึ้นมาเปนตน ไมรูจักดับทุกข และขอปฏิบัติใหถึงความดับ
แหงทุกขนั้นก็ไมรู สิ่งทั้งหลายเหลานี้เปนตน มันเปนเหตุที่พวกเราทั้งหลายเกอเขินมากเหลือเกิน
เราไมรูจักอันนั้นของภายนอก
รูป เวทนา สัญญา สังขาร ภายใน … อยางรางกายเรานี้ รางกายที่เราเอามานั่งประชุม
รวมกันอยูนี้ ที่มองเห็นดวยตานั้น เราเรียกวากาย เห็นกายเทานั้นแหละ เห็นรูปรางกาย ทานวา
เห็นกายหยาบ ๆ เห็นกายหยาบ ๆ เชนนี้เปนตน มันจะเปนเหตุใหระงับความทุกขหรือระงับเหตุที่
ใหเกิดทุกขนั้นไมไดเลย ทําไม? เพราะวากายนี้เราไมเห็นขางใน เห็นแตขางนอกนะ มันก็เห็นสิ่งที่
สะที่สวย เปนแกนเปนสารกันไปหมดทุกอยาง พระพุทธเจานะวาอันนี้ไมพอ ทานบอกวา เห็น
กายขางนอกอยางนี้ตาเนื้อนี่มันรูจัก เด็ก ๆ มันก็เห็นได สัตวทั้งหลายมันก็เห็นได มันไมยาก กาย
นอกของเรานี้ แตเห็นแลวมันติด เห็นแลวมันก็ไมรู เห็นแลวมันตะครุบ ตะครุบมันก็กัดเราเทานั้น
มันเปนซะอยางนี้
เพราะฉะนั้นจึงใหเห็นวา ใหพิจารณาของกายนี้ พิจารณากายในกาย อะไรในกายนั้น ก็
คนควาหาดูซิวามีอะไรในกาย ใหเห็นวาของในกายเรานี้มันมีอะไรอยูบาง ที่เราเห็นกายภายนอก
นั้นเปนตน มันไมชัดเจน เห็นผม เห็นขน เห็นเล็บ เห็นอะไรทั้งหลาย ก็มีแตของที่สะสวยไปทั้งนั้น
มันเปนเครื่องยอมใจเรา เพราะฉะนั้นทานจึงวาเห็นไมชัด เห็นกายนี้ไมชัด ทานจึงใหมองขางใน
ใหเห็นภายในกาย
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ก็มองดูซิวาไอกายที่อยูในกายนี้มีอะไรอยูบาง ที่กายเนื้อหนังมันหุมอยูในเปลือกนี้มันมีอยูนี้
ในกายนี้มันมีอะไรบาง พิจารณาดูใหแยบคายเขาไปเถอะ เราคงเห็นวาในกายนี้มันมีอะไร
หลาย ๆ อยาง ซึ่งมนุษยเราทั้งหลายมองดูแลวเปนตน สารพัดอยางเลยนะ แปลกใจ ถาเราคน
ไปเราแปลกใจทั้งนั้นแหละ แมของที่อยูในตัวของเราเราก็ไมเคยเห็นเลย แตเราอุมมันไป เดินก็
อุมมันไป นั่งรถก็อุมมันขึ้นรถไปทั้งนั้นแหละนะกาย แตเรายังไมรูมันเลยวามันเปนอะไร เพราะวา
เราถูกของฝากเขา
เชนวา เราไปที่บานญาติ เขาเอาหออะไรให เราก็จับใสตะกราแลวไปเลย ไมไดเปดดู ไมไดไข
ดูเสีย ก็เหมือนกันฉันนั้น เมื่อไปเปดดูแลวเปนตน แหม… เปนอสรพิษอยูทั้งนั้น กายนี้ก็เหมือนกัน
ฉันนั้น ถาเราเห็นเปลือกนอกก็เห็นวาของสวยของงามอะไรสารพัดอยาง ลืม ลืมตัวลืมตน ลืม
อนิจจัง ลืมทุกขัง ลืมอนัตตา ลืมอะไร ๆ ลืมเปดทั้งนั้น ถาเรามองดูขางในกายนั้นเปนตนไมนาจะ
ดูนะ เรื่องของกายของเรานี้ ถาเอาของที่สะอาดเปนตนมาใสมันก็สกปรก ภายนอกก็สกปรก
ภายนอก ภายในก็สกปรกภายใน เรื่องภายในนี้มันก็ยิ่งนาดูกวานั้นอีก ดูเขาไปขางในเราสินั้น ใน
รางกายของเรามีอะไรบางไหม?
ถาเราดูตามความเปนจริงแลว รูตามสัจธรรมแลวทั้งนั้น ไมเขาขางตัวซะแลวเปนตน กาย
ภายนอกก็ดี ดูของดูกายในกายนี้มันนาจะดูนะ ดูมัน มันนาดู นาสลด มันนาสังเวช มันนาอะไร ๆ
หลาย ๆ อยางนะ นาเกิด นิพพิทา ความเบื่อหนาย
“เบื่อหนาย” ไมใชไปเกลียดมันนะ ไมใชไปโกรธมันนะ ความกระจาง ความกระจางของจิต
ของเรานั้นนะ ความปลอยความวาง เห็นวาอันนี้ไมคอยเปนสาระประโยชนอะไรมาก ไมเปนแกน
ไมเปนสารไมมีอะไรมากมาย เราเห็นสิ่งทั้งหลายเหลานี้เปนธรรมชาติเปนธรรมดา แตเขาก็ตั้ง
ของเขาอยูอยางนั้นนะ ใครจะใหเปนอยางไรเขาก็เปนอยางเขาเปนอยูนั้นเอง เราจะรองไหก็ดี
เราจะหัวเราะก็ตามเถอะ สังขารนี้ก็เปนอยางนั้น สิ่งที่ไมเที่ยงมันก็ไมเที่ยง สิ่งที่ไมสวยมันก็ไม
สวย มันเปนอยูอยางนั้นแหละ ถึงคนจะรู ถึงคนจะไมรูมันก็เปนของมันอยูอยางนั้น
ดังนั้นพระผูมีพระภาคของเรานั้นนะ เมื่อเราเห็นรูป เมื่อรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ
ธรรมารมณเกิดขึ้นมาแลว ควรปลอยเขาไปเสีย เมื่อตาเห็นรูปก็ปลอยไปเสีย ไปบานของมันเสีย
เมื่อหูไดยินเสียงก็ปลอยเสียงเขาไปเสีย เมื่อจมูกไดกลิ่นก็ปลอยกลิ่นเขาไปเสีย เอาไวแตจมูกเรา
นะ เมื่อรสมันเกิดกับลิ้นของเราเปนตนก็ปลอยรสมันไปเสีย เมื่อโผฏฐัพพะที่ถูกตองทางกายเกิด
ขึ้นมาชอบใจไมชอบใจก็ปลอยมันเสีย ใหกลับไปที่มันเสีย ที่เกาของเขาเสีย เรื่องธรรมารมณที่
เกิดขึ้นกับจิตนี้ ไมตองอาศัยสัมผัสอะไร มันสัมผัสขึ้นที่ใจเอง เรียกวาธรรมารมณ หรือธรรมะ
อารมณ ซึ่งมันเกิดขึ้นกับจิต เมื่อไดยินเดี๋ยวนี้ เมื่อไดเห็นเดี๋ยวนี้ แตมันสัมผัสทางจิตนั้น ทาน
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เรียกวาธรรมารมณ เปนสวนดีก็เรียกวากุศล เปนสวนที่มันชั่วก็เรียกวาอกุศลเปนตน สิ่ง
ทั้งหลายก็ใหปลอยไปตามเรื่องของเขาเสีย เมื่อเรารูมัน อยางนี้สุขก็ดี ทุกขก็ดี สารพัดอยางอยู
ในรูปอันเดียวกัน นี่เรียกวาการภาวนา
การภาวนาคือการทําใหสงบ สงบแลวก็คือทําใหรู การทําใหสงบหรือทําใหรูนี้ตองลงมือ
ปฏิบัติกายกับจิตสองอยางนี้เอง ไมใชอื่น
ความเปนจริงสิ่งทั้งสิ่งนี้มันเปนของละสิ่ง ๆ เชนรูปก็เปนสวนหนึ่ง เสียงก็เปนสวนหนึ่ง กลิ่นก็
เปนสวนหนึ่ง รสก็เปนสวนหนึ่ง โผฏฐัพพะก็เปนสวนหนึ่ง ธรรมารมณมันก็เปนสวนหนึ่ง มันเปน
คนละสวน ๆ อยู แตวาทานใหเรารูจักมันเสีย แยกสิ่งทั้งหลายนี้ เวทนาสุขเกิดขึ้นมาก็เปนสุข
เวทนา ทุกขซึ่งมันเกิดขึ้นมาก็เรียกวาทุกขเวทนา เรื่องสุขกับทุกขนี้คือทานใหแยกมันออกจากจิต
จิตก็คือผูรู เวทนานั้นก็คืออาการที่มันเปนสุขหรือทุกข ที่ชอบใจไมชอบใจนี้เปนตน เมื่อจิต
เราเขาไปเสวยในอารมณอันนั้น เรียกวาจิตของเราเขาไปยึดหรือหมายมั่น หรือสําคัญมั่นหมาย
ในความสุขนั้น ในความทุกขอันนั้นนั่นเอง ไอที่เราเขาไปหมายมั่นนั้นก็คือเรื่องจิต อาการที่มันสุข
หรือทุกขนั้นคืออาการของเวทนา เวทนา ความรูนั้นเรียกวาจิตของเรา ที่เรียกวาสุขหรือทุกขนั้น
มันเปนเวทนา ถามันสุขก็เรียก วาสุขเวทนา ถามันทุกขก็เรียกวาทุกขเวทนา ที่เรียกวาจิตกับ
เวทนานั้น ทานใหรูมันแยกออกจากกัน คําที่วาแยกออกเปนตน ไมใชวามันเอาไปทิ้งไวคนละ
อยาง ทิ้งไวคนละที่ จิตมันก็ตองรูสุข จิตมันก็ตองรูความทุกข
ถาหากวาบางครั้งเราแยกโดยความที่จิตเราสงบ เชนวาบุคค ลผูที่ทําสมาธิใหถึงที่ เปนตน
มันก็รูจักเวทนานั้นมันก็แยกมันเสีย เพราะความสุขความสงบนั้นมันลนเหลือเสีย สุขอยางนี้มันก็
เขาไปไมถึง ทุกขอยางนี้ก็เขาไปไมถึงอันนั้นเปนตน อันนี้เวทนามันก็แยก อยางเรานั่งความสงบ
มันเขามากอน เวทนาเกิดทีหลังเปนตน เวทนามันก็เดินเขาไมถึง จิตก็ไมรับรูเปนตน อันนั้นไม
รูจักเวทนา มันก็แยกไปในตัวของมัน
อยางไรก็ตามเถอะนะ เวทนาก็คือความสุข สุขก็เรียกวาสุขเวทนา ทุกขเกิดขึ้นมาก็เรียกวา
ทุกขเวทนา นี่คือเวทนา ตัวจิตที่เราเห็นสุขเวทนานั้น เราเขาไปยึดไหม ? เออ… ทุกขเวทนาเกิด
ขึ้นมานั้นเราเขาไปยึดไหม? เรารูจักวาจิตของเราเปนอยางนี้ สุขมันเปนอยางนี้ ทุกขมันเปนอยาง
นี้ เวทนา มันเปนอยางนี้ มันก็เปนคนละเรื่องกันอยู
มันจะเปรียบคลาย ๆ กับวา น้ํามันกับน้ําทานะ แตมันปนอยูในขวดเดียวกันก็ปนกันได แตวา
มันแยกที่อยูกัน แตวามันจะรวมขวดกันก็ได แตวามันไมซึมซาบเขาไปดวยกัน มันปะปนกันอยู
น้ํามันก็เปนน้ํามัน น้ําทามันก็เปนน้ําทา ทําไมถึงมันเปนเชนนั้น ? มันมีน้ําหนักตางกัน มันมี
น้ําหนักตางกันมันถึงแยกกันอยูอยางนั้น
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จิตนี้ก็เหมือนกันฉันนั้น ถาปกติของจิตเรามันก็ไมสุขไมทุกข ไมสุขไมทุกขนะ เมื่อเกิดเวทนา
มาก็เกิดสุขทุกขเขามาอยางนี้ ถาเรามีสติอยู “เออ… อันนี้เรียกวาสุข” สุขนั้นมันก็สุขอยู แตวาจิต
ที่มันรูวาสุขนั้นมันไมเที่ยง มันก็ไมไปยึดเอาสุขอันนั้น สุขนั้นมันมีอยูไหม ? มีอยู แตจิตรูอยู มีอยู
นอกจิต ไมมีฝงอยูในดวงของจิต แตรูชัดเจน ทุกขเกิดขึ้นมานั้นมันแยกเวทนาไดไหม? มันไมทุกข
หรือ? มันไมรูจักทุกขหรือ ? รู รูจักทุกข มันรูจักทุกขนะ แตวาจิตมันก็เปนจิต เวทนามันก็เปน
เวทนา จิตนั้นไมมีความสามารถจะไปยึดทุกขนั้นมาแบกไววามันทุกข อยางนั้นเปนตน
[ เสียงบันทึกขาดไป — ตอไปเริ่มจาก

0:29]

** . . . นี่ แตทานรูวาสุขนั้นมันเปนพิษถาเราไมรูมัน ทานก็ไมไปสําคัญมั่นหมายสุขนั้นวาเปน
ตัวเปนตน เปนตน สุขนั้นมีอยูหรือ ? มีอยูดวยความรู ไมมีอยูในจิตของทาน เชนนี้ก็รูจักวา ทาน
แยกสุข แยกทุกข แยกเวทนาออกจากจิตใจของทานได มีอยู อยูดวยกันนั่นแหละ
ก็เหมือนคําวาพระพุทธเจาของเรานั้นนะ พระอริยเจาของเราทานตัดกิเลสนะ ทานตัดกิเลส
นะ ทานฆากิเลส ไมใชวาทานไปฆากิเลสหมดนะ ถาทานฆากิเลสหมดแลว เราก็คงไมมีกิเลส
แลวใช ไหม? เพราะทานฆาไปหมดแลว ทานไมไดฆามัน ทานรูแลว ทานก็ปลอยมันไปตามเรื่อง
มัน ใครโงมันก็ไปเอาคนนั้นแหละ ไมใชวาทานฆากิเลสนะ ทานรูเฉพาะใจของทานวา ไอสิ่ง
ทั้งหลายเหลานี้เปนพิษ ทานก็เขี่ยของทานออก เขี่ยออกไป เขี่ยออกไป สิ่งที่ทําใหทานเกิดทุกข
ทานก็เขี่ยมันออกไป ทานไมไดฆามันหรอก
คนที่ไมรูวาทานเขี่ยออก ก็ไปตะครุบเอาใชไหม เออ … อันนี้ดีแลวนี่ ไอความเปนจริง
พระพุทธเจาทานทิ้ง อยางสุข อยางนี้เปนตน ทานก็เขี่ยออก เราก็เห็น ฮึม … ก็ไปตะครุบเอา จับ
ใสยามไปเลยวาของดีของเรานั้นนะ อยางนี้เปนตน ไอความเปนจริงนั้นนะ ทานไมไดฆามัน ทาน
รูเทามัน เมื่อสุขเกิดขึ้นมาทานก็รูวามันสุข แตทานไมมีสุข แตทานรูวาอันนี้มันเปนสุข ทานไมไป
สําคัญมั่นหมายมันวาเปนตัวเปนตน วาเปนเรา วาเปนของเขาทั้งนั้น อยางนี้ทานก็ปลอยมันไป
ทุกขก็เหมือนกัน เมื่อทุกขนั้นทานก็เรียกวา นี่เวทนา เรียกวาทุกขเวทนา สุขเกิดขึ้นมา ทานก็
รูวา อันนี้ตัวสุขเวทนา ที่เวทนานะ กอนจะมีเวทนานะเปนตน เราก็เขาไปเสวยมัน จิตตัวนี้มันเขา
ไปเสวยมัน คือเขาไปแบกเอาทุกขนั้นไว แบกสุขนั้นไว
ไอความเปนจริงนะ สุขเวทนาทุกขเวทนากับจิตของเรานั้นมันเปนคนละอยางกัน อยางตัวเรา
เดี๋ยวนี้ นั่งอยูอยางนี่มันก็สบายนะ แตถามีไมสักทอนหนึ่งเราไปแบกมัน ที่เราอยากไดนะ เราไป
แบกมัน มันก็หนักนะ หนัก เปนตน ไอทอนไมนี้มันก็คือตัวเวทนานี่แหละ ไอตัวคนที่อยากไดทอน
ไมคือตัวจิตของเรา ที่เขาไปแบกทอนไมมันก็หนัก ใชไหม? มันหนัก ถาคนมีปญญา หนักเขาก็ไม
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ทุกข รูจักปลอยมัน เมื่อมันหนักเต็มที่เขาก็ปลอยมัน เพราะทอนไมนั้นมันมีประโยชน จะไปทํา
ประโยชน เขารูอยางนี้มันก็คอยยังชั่ว มันไมทับตายอยางนี้ เปนตน
จิตนี้ก็เหมือนกันฉันนั้น อาการของจิตคือสุข คือทุกข เวทนา สารพัดอยาง เปนตน คือมัน
เปนอารมณ อันนั้นมันเปนสวนโลก ถาจิตรูแลวเปนตน สุขทานก็ทําได ทุกขทานก็ทําได เพราะ
อะไร? ทานรูจักทุกข ทานรูจักสุข ตามเปนจริงแลว
คนที่ไมรูจักสุขหรือทุกขนั้น สุขกับทุกขนั้นมันคนละราคากัน คนละระดับกัน ถาผูรูทั้งหลาย
แลว ทานบอกวา สุขเวทนากับทุกขเวทนา มันมีราคาเทา ๆ กัน มันมีราคาเทา ๆ กันเทานั้นนะ
ถาไปยึดในสุขนั่นแหละคือบอเกิดของทุกข ทุกขมันจะเกิดขึ้นมา เพราะอะไร? สุขนั้นมันก็ไมเที่ยง
มันแปรไปมาชะ หายไป เมื่อสิ่งที่มันหายนะ สุขหายไป ทุกขมันก็เกิดขึ้นมา ดังนี้เปนตน
พระพุทธเจาทานจึงทรงรูวาสุขนี้มันเปนโทษ ทุกขนี้มันก็เปนโทษ มีราคาเทา ๆ กัน เมื่อทุกข
เกิดขึ้นมาเทากับก็เห็นวามันสุขเกิดขึ้นมา สุขมันเกิดขึ้นมาทานก็เห็นวาเทากับทุกขเกิดขึ้นมา
เทานั้น ดังนั้นทานจึงปลอยทั้งสุขปลอยทั้งทุกขเปนตน เพราะสิ่งทั้งหลายเหลานี้มันมีราคาเทา
เทียมกัน เสมอเทากันทั้งนั้นแหละ
ฉะนั้นจิตใจของทานจึงเปน สัมมาปฏิปทา เห็นสิ่งทั้งสองนี้มีทุกขโทษเสมอกันทั้งนั้น มี
คุณประโยชนเสมอกันทั้งนั้น สิ่งทั้งสองนี้ก็เปนของไมแนนอน ตกอยูในลักษณะของธรรมะวา มัน
ไมเที่ยงเพราะมันเปนทุกข เกิดแลวดับไปทั้งหมดอยางนี้ เมื่อทานเห็นเชนนี้เปนตน สัมมาทิฏฐินั้น
ก็เกิดขึ้นมา เปนสัมมามรรค จะยืนจะเดินจะนอนก็ตาม ความรูสึกนึกคิดทางจิตนั้นจะเกิดขึ้นมา
ก็ตาม ทานก็รูจักวาอันนี้สุข อันนี้ทุกข เสมอเลยทีเดียวทานไมไดยึดเปนตน
อยางที่พระบรมศาสดาของเราเปนตน ตรัสรูมาใหม ๆ ทานเทศนเรื่อง กามสุขัลลิกานุโยโค
อัตตกิลมถานุโยโคภิกษุทั้งหลาย กามสุขัลลิกานุโยโค นั้น ทางมันหยอน อัตตกิลมถานุโยโคนั้น
คือทางมันตึง อันนี้มันเลนงานทานมาตลอดทาง จนถึงวันตรัสรูธรรม ทานไมไดปลอยมันนะ
ทานจับที่ตรงนี้ไดถึงวาปลอยแลวจึงไดปฐมเทศนาเลย วา กามสุขัลลิกานุโยโค คือคนติดใน
ความสุขที่มีในกามนั้น สมณะอยาพึงเดินไป อันนี้ไมใชทางของสมณะ คือใครไปคิดใครไปนึกไป
สําคัญมั่นหมายอยูในกามนี้เปนตน มันก็วุนวาย ความสงบไมมีในที่นั้น สมณะเกิดขึ้นไมได ทาน
วาทางนี้อยาเดิน
อัตตกิลมถานุโยโคเปนตน ทางนี้ที่มันเหี้ยมโหดรุนแรงเปนตน ทางนี้ก็อยาเดินไป สมณะไม
อยูที่นี่ ความสงบไมมีอยูที่นี่ สมณะไมเคยเกิดทางนี้ ความสงบไมอยูทางนี้
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คือสุขและทุกขนี้ สมณะอยาไป สุขก็อยาลืมตัว ทุกขก็อยาเดินไป ใหรูมัน ใหรูทุกข มันจะ
เกิดทุกข ใหรูทุกข รูจักทุกขก็รูจัก เกิดทางทุกข ทางจะทุกขมันก็รูจัก ความดับทุกขหรือขอ
ประพฤติปฏิบัติใหถึงความดับทุกขมันก็รูจัก ขอปฏิบัติ นี้คือการภาวนานี้เอง
พูดงาย ๆ เราเปนผูมีสติ สตินี้คือความรูระลึกอยูเสมอวา เราอยูที่ นี่ เดี๋ยวนี้เราคิดอะไรอยู
เราทําอะไรอยู เรามีอะไรอยูเดี๋ยวนี้ เรารูอยูอยางนี้ ระลึกอยูเสมอวา เราอยูอยางไร เรารูตัวอยู
วาขณะนี้เรามีอะไรอยู เรากําลังคิดอะไร เรามีสุข หรือมีทุกข ผิดหรือถูกอยูเดี๋ยวนี้ เรามีสิ่งทั้ง
สองนี้ ประสพอยูอยางนี้ ปญญามันก็เกิดขึ้นมาเทานั้นนะ ระลึกไดอยู รูไดอยูเปนตน มันก็วิ่งไป
หาปญญา ปญญาก็เกิดขึ้นมา รับวิพากษ รับวิจารณพิจารณา เราจะยืน จะเดิน จะนั่ง จะนอน
อยูก็ตามทีเถอะ มีความรูอยูอยางนี้ มันก็รูจัก รูจักผิด รูจักถูก รูจักสิ่งที่พอดีไมพอดี
เมื่ออารมณที่พอใจเกิดขึ้นมาอยูเดี๋ยวนี้ เราก็รูจัก อันนี้เราก็ไมไปสําคัญมั่นหมายมัน สักแต
วาสุข เมื่อทุกขเกิดขึ้นมามันเปนอัตตกิลมถานุโยโคแลว ก็รูวา เออ … อันนี้ไมใชเปนทางของ
สมณะ เรียกวา สักวาทุกข สักวาสุข เปนของ “สักวา” เทานั้นแหละ อยางนี้เปนตน ก็เรียกวาเรา
แยก เราแยกจิตกับเวทนาใหมันออกจากกันไดแลว ลักษณะอันนี้เปนจิต
อาการที่สุขมันเกิดขึ้นมานั้นเมื่อเราเขาไปยึดเปนตน เวทนาก็เกิด ไมสุขก็ทุกขเทานั้นแหละ
ถาจิตเราฉลาด เราก็ไมไปยึด วางเปนผูรูเฉย ๆ รูแลวก็ปลอยไปตามสภาวะอันนั้น อยางนี้เปน
ตน ก็เหมือนกันกับที่นํ้ามันกับนํ้าทา มันปะปนกันอยูในขวดเดียวกันเปนตน มันก็ไมซึมซาบไปหา
กัน แตมันอยูขวดเดียวกันก็ได อยางนี้เปนตน ลักษณะของจิตกับเวทนาทั้งหลายก็เปนอยางนี้
ถึงแมวาเราเจ็บ ถึงแมวาเราปวยมา เราก็รูสึกวาเวทนามันก็เปนเวทนานี่ จิตมันก็เปนจิต
เปนคนละอยางกันอยู รูจักเจ็บไหม? รูจัก รูจักสบายไหม? รูจัก แตไมไปอยูในความสบาย แตไม
ไปอยูในความไมสบาย อยูแตในความสงบ สงบอยางไร? สงบจากความสบายนั้น สงบจากความ
ทุกขนั้น อันนี้ชี้ใหเห็นอยางนี้เพราะมันไมมีตัวตนอยางนี้ จะอยูอยางไรก็ไมได อยางไรมันก็ตอง
อยูอยางนั้นแหละ คือทานใหไมมีสุข ไมมีทุกข แตรูสุขไหม ? ทานรู แตทานไมเปนสุขทานไมเปน
ทุกข ทานรูไหมวามันทุกข? รู รูอยู แตทานไมไปแบกมัน เปนตน เวทนานั้นมันไมเกิด
อยางนี้ถาหากวาเรานะ ปุถุชนเราก็แปลก แตจะเปนปุถุชนก็ชางเถอะ ใหเรามุงไปตรงนั้นเลย
ทีเดียว มันมีอยูอยางนั้น อยางนั้นจิตมันก็เปนสวนจิตอยูอยางนี้ เวทนาสุขทุกขมันก็เปนสวนสุข
ทุกขอยูอยางนั้น มันไมมีอะไรกัน มันอยูกันอยางนี้ มันแยกกันอยูแลวไมใชวามันปนกันอยู ถามัน
ปนกันอยู เราไมรูทั่วถึงมันเทานั้นแหละ ไอความเปนจริงลักษณะนี้มันแยกกันอยู ถึงกายกับจิตนี้
เปนตน มันจะรวมกันอยูนี้ก็จริงฉันนั้น
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อยางบานเรา กับเราอยูในบาน มันก็เนื่องกันอยูอยางนั้นแหละ บานเปนอันตราย จิตเราก็
เปนทุกข จะตองคุมครองรักษาอยูอยางนี้ เปนตน ถาหากไฟมันเกิดมาไหมขึ้นเปนตน เราก็วิ่ง
ออกจากบานก็ได นั้นวิ่งออกจากบาน เมื่อเวทนามันเกิดขึ้นมาเปนตน สุขเวทนาเกิดขึ้นมาเราวิ่ง
ออกจากมันก็ได ทุกขเวทนาวิ่งออกมาก็ได เหมือนเราเปนเจาของบาน เมื่อมันเต็มทีมารูตาม
ความเปนจริง ไฟไหมบานเราก็วิ่งก็ไดนะ ก็มันคนละคนนี่ อันหนึ่งมันเจาของบาน อันหนึ่งมัน
บาน มันเปนอยูอยางนั้นเองของมัน มันเปนปรกติอยูอยางนั้น
ดังนั้นจิตก็ดี เวทนาก็ดี ถึงเราจะแยกมันออกเปนตน มันแยกอยูแลว พอเรามารูตามเปนจริง
ซะแลว มันก็รูจักการแยกของมันอยูแลว เปนธรรมชาติของมันอยูแลว ที่วามันไมแยกนี้คือเราไป
ยึดมั่นหมายมั่น เราไมรูตามความเปนจริง มันก็คลุมกันอยูอยางนั้นแหละ เปนตน มันคลุมกันอยู
นั้น
ก็เหมือนชอนที่เราซดแกงนั่นแหละ แกงมันก็เปนอยางหนึ่ง ชอนก็เปนอยางหนึ่งนะ ถาคน
รูจักวาอันนี้เปนแกง อันนี้เปนชอนมันก็สบายนะ เอาซดน้ํามันเอาชอนมันวางไว มันก็สบาย ถา
เราไปทานชอนอีกมันก็ลําบากซิ ไมเห็นชอนเปนชอน ไมเห็นแกงเปนแกง ไมเห็นเวทนาเปนเวทนา
ไมเห็นจิตเปนจิต มันก็ยุงเทานั้นแหละ
ถาเราคิดเชนนี้ไดเปนตน จะยืนเดินมันก็แยกกันอยู จะนั่งมันก็แยกอยู จะนอน มันก็แยกอยู
นะ มันก็มีสุขมีทุกขสลับซับซอนกันอยูทุกเวลานั่นเอง
ดังนั้นพระพุทธเจาจึงใหภาวนา การปฏิบัติภาวนา ปฏิบัตินี้เปนของสําคัญนะ รูเฉย ๆ ไมพอ
หรอก รูเกิดจากการปฏิบัติที่จิตสงบ กับรูที่เราเรียนมานี้ มันไกลกันมากทีเดียวแหละ มันไกลกัน
มาก มากมายทีเดียว รูในการศึกษา รูในการเลาเรียนนั้นมันไมใชจิตของเรารูการละนะ รูแลวมัน
เก็บไว รูแลวมันตะครุบไวมันเก็บไวเทานั้น เก็บไวทําไม ? เก็บไวเพื่อใหมันเสีย เสียแลวมันก็จะ
รองไหเทานั้น ถามันรูทั้งจับทั้งวาง ทั้งเก็บทั้งวาง ทั้งเก็บทั้งปลอย ทั้งรูทั้งปลอย รูแลวก็มีการ
ปลอยวางอยูอยางนี้วาอันนั้นมันเปนอยางนั้นอยู นี้ เราก็ไมลืมตัวเรานะ ไมลืมตัว ถึงคราวทุกข
มา ถึงคราวเจ็บมา ถึงคราวไขมา เปนตน เราก็ไมลืม
บางคนก็คิดวา เออ … “ปนี้ฉันนะไขตลอดปนะ ไมไดภาวนาเลย ” นั้นคือคําพูดของคนที่โง
ที่สุดเลยนะ มันคนไข คนจะตายนี้ มันควรจะรีบภาวนาเขาละมั้ง อันนี้ก็ยังวาเราไมมีเวลาภาวนา
เสียแลว ความเจ็บมันก็เกิดขึ้นมาแลว ความทุกขมันก็เกิดขึ้นมาแลว ความไมไวใจในสังขารเวลา
นั้นก็มีมาแลว ก็ยังเขาใจวาเราไมไดภาวนา คือไมมีเวลา พระพุทธองคไมตรัสอยางนั้น ทานตรัส
วานั่นแหละกําลังจะที่ถูก ถูกที่มั่นที่เราจะปฏิบัติแลว จวนจะเจ็บ จวนจะไข จวนจะตายแลว ยิ่ง
เรงยิ่งรูยิ่งเห็นยิ่งสัจธรรมมันยิ่งเกิดเดี๋ยวนั้นแหละ ถาเราไมคิดเชนนั้น มันก็ลําบากนะ
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บางคนก็คิดวาไมมีโอกาส มีแตการงานทั้งนั้น ไมมีโอกาสที่จะภาวนา โดยมากอาจารย
ทั้งหลายเคยมานี่ อาตมาถามวาทําอะไร ? “สอนเด็ก ทํางานสารพัดอยาง วุนไมมีเวลาจะ
ภาวนา” เมื่อสอนเด็กนักเรียนนั้นนะ คุณมีเวลาหายใจไหม ? “อาว… มีครับ ” อาว… ทําไมมีเวลา
หายใจละ? ที่วาสอนเด็กอยูงานมันยุง นี่คุณหางไป ไกลไป
ไอความเปนจริงเรื่องปฏิบัตินี้มันเปนเรื่องจิต เรื่องความรูสึกเทานั้น ไมใชเรื่องที่จะตองไปนั่น
ไปนี่ไปเตนอะไรมากมาย เปนเรื่องความรูสึกเทานั้น ลมหายใจ เราทํางานอยูเราก็หายใจเรื่อยไป
ธรรมชาติมันยิ่งรูกวาเราอีก มันรักษาตัวของมันอยู เราพยายามเพิ่มใหมีสติใหรูสึกเทานั้นนะ
พยายามเรื่อย ๆ เขาไปสิ ใหเห็นชัดเขาไป การภาวนาก็เหมือนกันฉันนั้น
ถาเรามีความรูสึกอยูอยางนี้ จะทํางานอะไรอยูก็ตามมันเถอะ มันไมเสีย มันจะยิ่งทําใหการ
ทํางานทั้งหลายเหลานั้นทําอยางรูผิดชอบขึ้นเสมอแลว ใหคุณเขาใจเสียใหมเสีย เวลาที่จะ
ภาวนานั้นมันเยอะ คุณเขาใจไมถึงหรอก นอนอยูก็หายใจอยูใชไหม ? ทานอาหารอยูก็หายใจได
ใชไหม? อยูที่ไหนก็หายใจได ทําไมมันจึงมีเวลาละ ถาคุณคิดเชนนั้น ชีวิตของคุณในเวลานี้ก็มี
ราคาเทากับลมหายใจ มันก็เหมือนกันเทานั้นแหละ จะอยูที่ไหนก็ตองมีเวลา ไอความรูสึกนึกคิด
มันเรื่องของนามธรรม ไมใชเปนเรื่องของรูปธรรม
ดังนั้นใหคุณพิจารณาใหมคิดใหมคนใหมเถอะวา ใหมีสติขึ้นมาอยางเดียวนั้น รูจักความผิด
ชอบอยูตลอดเวลา ทั้งการยืน เดิน นั่ง นอนเทานั้น คุณจะไดคุณคาวาเวลานี้มันเยอะ แตเราไม
ฉลาดในเวลาของเราเทานั้นแหละ มันถึงไมมีเวลา ความเปนจริงมันมีอยูตลอดเวลาเทานั้นแหละ
อันนี้ใหคุณไปพิจารณาดู มันก็เปนอยางนี้ ดั้งนั้นเปนตน
เวทนานี้ เราจะหนีมันไปที่ไหนได มันตองรูมันซะ ใหรูมันอยางชัดเจนซะ เวทนามันสักแตวา
สุขก็สักแตวาสุข ทุกขมันก็เปนของสักวาทุกข มันก็เปนของ “สักวา” เทานั้นแหละ เราจะไปยึด
มั่นถือมั่นมันทําไม ถาจิตเรามันฉลาดแลว เทานี้มันก็แยกเวทนาออกจากจิตไดซะแลว เวทนาก็
สักวาเวทนา มันก็เห็นวาสักวาเทานั้น ทุกขมันก็สักวาทุกข สุขมันก็สักวาสุข มันก็แยกกันเทานั้น
แหละ มีไหม? มันมีนอกใจ มันมีอยูนอกใจ มีอยูดวยความไมยึดมั่นถือมั่น ไมไปทําความสําคัญ
มั่นหมายกับมัน มีแลวมันก็คลาย ๆ ที่วามันไมมีนั้นเองแหละ อยางนี้เปนตนนะ
อยางนี้ใหเราคิดทํานองนี้ พิจารณาแลวเปนตน เราจะถึงอะไรก็ชางมันเถอะ นี้เรียกวาการ
แยกเวทนาออกจากจิต ใหรูจักจิตวามันเปนอยางไร เวทนามันเปนอยางไร ใหมันรูจัก
จิตมันก็คือตัวที่เขาไปรูสึกวามันสุข เปนตน ที่เราเรียกวามันสุขนั้น มันจริงหรือเปลา ทุกขนั้น
มันแนหรือเปลา ตามมันเขาไป ปญญามันก็เกิดขึ้นที่จิต มันก็แยกสุขแยกทุกข วาสุขมันก็สักวา
สุขเทานั้นแหละ ไมเห็นมีอะไร ทุกขมันก็สักวาทุกข อะไร ๆ มันก็เปนของสักวาอยูเทานั้น
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เรามีความรูอยูอยางนี้ตลอดตนจนปลายเทานั้นแหละเปนตน จิตของเรานะเปนตน มันก็
ปลอยวาง ไมใชวางดวยความไมรูนะ มันวางมันรูอยูนะ ไมใชวางดวยความโงนะ ไมใชวางไม
อยากใหเปนอยางนั้น คือเห็นวาของมันเปนอยูอยางนั้นของมันเชนนี้เปนตน นี้เรียกวาเห็น
ธรรมชาติ นี่เห็นธรรมดา
เมื่อเรารูจักเชนนี้แลวเปนตน เราก็ชํานาญในจิต รูจักตามรักษาจิต ฉลาดในจิตของตน
ฉลาดในการรักษาจิตของตน ฉลาดในจิตก็ตองฉลาดในอารมณ ฉลาดในอารมณตองฉลาดใน
โลก อยางนี้เปนตน เปน โลกวิทู พระพุทธเจารูแจงในโลก อยูในสิ่งที่มันยุงนะ ทานรูในสิ่งที่มัน
ยุง สิ่งที่มันไมยุงก็อยูในนั้น นั่นแหละ โลกนี้เปนของวุนวาย ทําไมพระพุทธจะมารูแจงโลกนี้ได ?
อยางนี้ใหเราเขาใจวาที่พระพุทธเจาของเราบัญญัติไว ไมมีอะไรที่จะเหนือความสามารถของ
พวกเราทานทั้งหลาย ฉะนั้นเปนตน
ถาเรารูที่จิตของตน จิตเปนจิต เวทนาก็เปนเวทนา เทานี้ก็แยกกันออก มันก็อยูคนละทอน
คนละตอน ก็เปนไปอยางนั้น จิตก็เห็นสภาวะอารมณมันเปนอยางนั้นของมัน เกิดแลวก็ดับไป
เทานั้นแหละ มันเกิดแลวก็ดับไป ดับแลวก็เกิด มันก็เปนเรื่องของมันอยูเทานั้น เราก็ปลอยใหมัน
เปนอยูอยางนั้น เปนธรรมชาติของมันอยางนั้น มันก็เปนคนละ ที่ ที่เรียกวารูเห็นตามเปนจริง
ดังนั้นปญหามันก็จะจบลงที่ตรงนี้
ฉะนั้นพวกเราทานทั้งหลายเปนตน สิ่งทั้งหลายเหลานี้มีอยู เราจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนมัน
มีอยูทุกขณะ เพราะเรานอมจิตลงไปใหมีการประพฤติปฏิบัติ มีสติสัมปชัญญะอยูตลอดเวลา
เทานั้นแหละ ถึงคราวทําสมาธิเราก็ทําไป ใหเขาใจวาการทําสมาธิคือความสงบ ความสงบนั้น
มันเพาะกําลังใหมันเกิดเทานั้นแหละ ไมใชไปเห็นอะไรตออะไรมากหรอก เทานั้นแหละ ดังนั้น
การทําสมาธิตองใหมันเสมอ
การทําวิปสสนามันก็ทําสมาธินั่นเอง บางแหงนะ “บัดนี้เราทําสมาธิ ตอไปเราทําวิปสสนา
บัดนี้เราทําสมถะ ” อยางนี้เปนตน อยาใหมันหางกันอยางนั้นสิ สมถะนี้แหละ คือบอเกิดของ
ปญญา ปญญาคือผลของสมถะ ไมใชวา “บัดนี้เราเรียนสมถะ ตอไปเราจะเรียนภาวนา
วิปสสนา ” อยางนี้ มันแยกกันไมไดหรอก มันแยกกันไดแตคําพูด เหมือนเปรียบประหนึ่งวา
เหมือนมีดอีโตเลมหนึ่งนะ คมมันอยูขางหนึ่ง สันมันอยูอีกขางหนึ่งนั่นแหละ มันแยกกันไมได
หรอก ถาเราจับดามของมีดอีโตขึ้นมาอันเดียวกันนั้นแหละ มันก็ติดมาทั้งคมทั้งสันนั่นแหละ มัน
ไมอยูที่ไหนหรอก
ไอความสงบมันมีแลวปญญามันก็เกิดที่ตรงนั้นแหละ ใหเขาใจวามันดุนเดียวกัน ธรรม
ทั้งหลายเหลานี้ มันจะเกิดมาจากที่ไหนละ? มันมีพอแมเกิดมานะ เหมือนพวกเราเกิดมาจากพอ
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แมมานั่งอยูที่ นี่นะ ธรรมะจะเกิดขึ้นที่ไหน ? ศีลเปนพอแมของธรรมะ นี้เบื้องแรกมันจะตองมีศีล
ศีลนี้คือความสงบ คือความผิดทางกายทางใจนะไมมี ไมมีมันก็ไมเดือดรอนเพราะไมมีความผิด
ทีนี้ความไมเดือดรอนมันเกิดขึ้นมา ความสงบตาง ๆ มันก็เกิดขึ้นมา ตัวสมาธิมันเกิดขึ้นมาแลว
ในตัวมันนั้นแหละ ดังนั้นทานจึงวา ศีลก็ดี สมาธิก็ดี ปญญาก็ดี อันนี้เปนตน เปนทางของพระ
อริยเจาจะดําเนินไปสูพระนิพพาน มันอันเดียวกัน
ถาพูดใหสั้นเขามา ศีลก็ดี สมาธิก็ดี ปญญาคือกอนเดียว ธรรมกอนเดียว ศีลก็คือสมาธิ
สมาธิก็คือศีล สมาธิก็คือปญญา ปญญาก็คือสมาธิ ก็เหมือนมะมวงใบเดียวกันนั่นแหละ เมื่อมัน
เปนดอกมันก็ดอกมะมวง เมื่อเปนลูกเล็ก ๆ มันก็เรียกวาผลมะมวงมันเล็ก ๆ เมื่อมันโตขึ้นมาก็
เรียกวามันโตไปหนอยนะ เมื่อมันโตไป ๆ มันหามก็มะมวงมันหาม มันสุกก็มะมวงมันสุก ก็
มะมวงลูกเดียวกันนั่นแหละ แตมันเปลี่ยน ๆ ๆ ๆ ไป มันจะโตมันก็โตมาจากเล็ก มันเล็กมันก็เล็ก
ไปหาโต จะวามะมวงคนละใบก็ได จะวาใบเดียวกันก็ถูก
ศีลก็ดี สมาธิก็ดี ปญญาก็ดี มันก็เกี่ยวเนื่องกันอยูอยางนั้น ผลที่สุดแลวก็ตองเปนมรรค
เดินทางไปสูกระแสของพระนิพพาน มะมวงตั้งแตเปนดอกมาก็ดีเปนตน มันก็ดําเนินการไปถึงสู
ความที่มันสุก นั้นก็พอแลวนะ ใหเราเห็นเชนนี้ ถาเราเห็นเชนนี้เราไมวาอะไรมัน
สังขารนี้จะเปนอะไรไปก็ชางมัน เมื่อมันเกิดมาแลวมันจะแก เกิดขึ้นมาแลวมันจะเปนอะไร ๆ
ไปก็ตามเรื่อง นั้นแหละพิจารณามันซะ
บางคนก็ไมอยากจะแกนะ แกแลวก็นอยใจ อยางนั้นก็อยากินมะมวงสุกสิ จะอยากใหมะมวง
สุกทําไมละ เมื่อสุกไมทันเราก็เอามันไปบมแลวไมใชหรือ? เราจะแกก็ตกอกตกใจนอยใจ บางคน
ก็รองไหกลัววามันจะตาย กลัวมันจะแก อยางนั้นมะมวงสุกก็ไมตองกินซะนะ กินดอกมะมวงซะ
ดีกวานะ นี่ถาเราเปนอยางนั้น ถาเราคิดอยางนี้มันก็เห็นธรรมะกระจางแลวนะ อยางนั้นเราก็คง
สบาย มีอะไร? มีแตจะตั้งหนาตั้งตาวาเราจะตองประพฤติปฏิบัติไปเทานั้นแหละ
อันนี้เปนโอวาทนะ ที่ทานประธานองคมนตรีและกุลบุตร บุตรหลานที่ไดมารวมกันในวันนี้นะ
อธิบายธรรมะใหฟงพอสมควรกับเวลา อะไรที่มัน … อันนี้มันเทศนนะ อันนี้เทศน อันนี้มันเทศน
นะนี่ แยกเอาไปพิจารณา ยังไมมีผิด ยังไมมีถูกนะ มันจะผิดมันจะถูกก็ตองเอาไปพิจารณาเอา
นะ เปนสวนของใคร ๆ เทานั้นนะ ฉะนั้นอะไรที่มันพลาดมันผิดมันไมถูก อะไรก็ใหมันอภัยไปใน
ตัวมันนะ อยางมันจะผิดจะถูกก็ขอปฏิบัติกันทั้งนั้นนะ ผิดก็เอาไปทิ้งซะสิ ถูกก็เอาไปปฏิบัติสิ
ปฏิบัตินะ ปฏิบัติละมันทั้งถูกทั้งผิดนั้นนะ ผลที่สุดมันนะ ผิดก็ทิ้งมัน ถูกก็ทิ้งมัน ถาถูกแลวไปยึด
วาถูก ถูกคนอื่นวาผิด ก็ทะเลาะกันอยางนั้นแหละ อยางนี้เปนตน ธรรมะคือที่ไมมีอะไรแลวนะ
ไมมีอะไร
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อาตมาเคยอานประวัติของลูกศิษย พวกเซนนะ ธงที่มันปกอยู ลมมันพัดไปมามันแกวง ไอ
คนหนึ่ง “เอะ ทําไมธงมันแกวง มันเปนเพราะลม ” นี่คนหนึ่งวา อีกคนหนึ่งก็วา “ไมใช มันเปน
เพราะมีธง” ก็เถียงอยูอยางนั้นนะ อาจารยก็นั่งเฉย “เอ… มันเปนเพราะลม ” “ไมใช มันเปน
เพราะธง” “ไมใช มันเปนเพราะลม ” “ไมใช มันเปนเพราะธง ” ถกเถียงกัน พระอาจารยวา
“เออ… ผิดทั้งสองนั้นแหละ ไอธงมันถึงกวัดแกวงอยูนั้นแหละ ธงมันก็ไมมี ลมมันก็ไมมี ก็หมดลง
เทานั้นแหละ” นั้นแนะ… เรื่องมันจบอยูแคนั้น ( หัวเราะ )
[ เสียงบันทึกขาดไประยะหนึ่ง

— 23:23

ถึง

23:26]

ถาม: กายในกายนะ ใหเห็นจิตดับ คําอธิบายเรื่องเห็นกายในกายนี้กระจางแลว แตเห็นจิต
ในจิตนี่ มันยังไงแนครับ ขออีกนิดเดียวนะครับ แตอยาใหเหนื่อยนะครับ
หลวงปูชาตอบ: เหนื่อยก็ตองพูดเนาะ ใหพูดมันไมเหนื่อยไมได มันเหนื่อยก็ตองพูด ถามวา
อะไรเปนจิต อยางนี้ แตกอนนะ เราจะวามันจะมีอะไรในจิตนะ คลาย ๆ วา ใหรูจักอะไร อันนี้
เปนกระโถน มันจะรูจักนะ ของในกระโถนนี้มีอะไร เราก็ชัดขึ้นมาอะไรอยูในกระโถนนี้ ทําไม ? ก็
เพราะเรารูกระโถนนี้กอน ใชไหม ? เราจะไปบรรลุของในกระโถนกอนนี่ไมไดหรอก อะไรเปน
กระโถน นี่กระโถน เรามองเห็นวาอะไรอยูในกระโถนนี้ เราก็มองเห็นนํ้าในกระโถนนะ ปญหามัน
จะเปนอยางนี้นะ
เรื่องจิตนี้ก็เรียกวา … ถาพูดแลวนะ จิตไมมีตัวตนนะ จะวาตรงไหนมันก็เปนจิตไมได เปนจิต
ถาพูดใหเห็นงาย ๆ ก็ เราก็รูจัก อะไรมันเปนจิต คือความรูสึกวามันมีอยู ความรับรูทั้งหลาย
อยางนี้ แตตัวมันก็ไมทราบวามันเปนจิตนะ แตเรารูอยู ไอความรูสึก ความนอมอารมณ ไอ
ความจําอารมณอะไรตาง ๆ อันนี้นะ ที่เราถูกอารมณมาแลวนะ นั้นแปลวาเรายึดมาแลวนะ ไอ
ความคลายในความที่ยึดมามันเปนอะไร ตรงนั้นมันมีอะไรบางหรือเปลา ภายในจิตที่มันจับมา
นั้น มันมีอะไรไหม? นั่น ความรูสึกเกิดขึ้นมารูเปนตัวจิต ทีนี้ไอความลึกเขาไปในความรูสึกนั้นมัน
มีอะไรไหมในนั้น ? ตรงนั้นนั้นแหละภายในจิต รูจิตในจิตนะ ตัวจิตมันคือกระโถนนะ มันจะ
กระจางเพราะการอธิบายนี้อยางเดียว เพราะมันไมมีรูปนะ มันจึงตองอธิบายอยางนี้ กระโถนนี้
เปนตัวกระโถนนะรูแลว ของในกระโถนนี้เราก็มองดู
ตัวจิตนี้เรียกวาผูรูสึกอารมณ ผูนอมนึกเอาอารมณเขามา จิตนี้มันรูมันไปนอมเอาอารมณ
เขามา อมไวนะ ตัวที่มันอมไวนะรูสึกไหมวามันมีอะไรไหมในนั้น มีความยึดมั่นหรือหมายมั่นผิด
ถูกอะไรตาง ๆ นะมีอยูในนั้น
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ไมใชนะ คือมือมันมากํามาพับนี่ “เอ… นี่เราไปกําอะไรมานะ ” นี่เรามาวางดูวามันมีอะไรอยู
ในกํามือเรานี้ อันนี้คือของอยูในกํามือใชไหม
จิตนี่ก็เหมือนกันฉันนั้นนะ ถาเราพูดกันตามศัพทธรรมชาติธรรมดาแลว ความผูที่นอมเอา
อารมณมา เอาอารมณมาไวในจิตของเรานะ เมื่อเอามาแลวก็ อารมณที่มันมา กําอยูในจิตนี้ มัน
มีอะไรบาง? มันมีความเห็นถูกตองไหม? มีความเห็นชอบไหมอะไรไหม ? มันรูเทาตอสุขตอทุกข
อะไรไหม? ตรงนั้นใหรูจัก มันจะเปนทางนะ มันมีแตทางมันรูอยูตรงนั้นนะ ตรงนั้นมันอมอยูตรง
นั้น
อันนี้มันเปนของพระพุทธเจาไปซะนิดหนึ่ง
( พอจะเขาใจครับ )
เอาเทานี้ก็พอแลวมั้งนะ
( แลวไปคิดตอ )
เออ… ไปตอเอาเหอะ
( ครับ ไปลอง ไปลองนั่งปฏิบัติดู )
คือมัน มัน อันนี้มันก็ไมตรัสรูเพราะคนอื่นพูดใหฟงหรอก ตามความจริงนะ จากไปแลวก็
พิจารณา พระพุทธเจาทานบอกไววา อักขาตาโร ตถาคตา ตถาคตเปนแตผูบอก คือบอกใหคน
วายนํ้า แตวายแทนไมได ถาวายแทนเราก็จมเทานั้นแหละ มันไมใชนะ ไมใชวิสัยนะ มันก็ตองเปน
อยางนั้น
อยางพระนิพพานนะ ทําไมพระพุทธเจาของเราไมชี้แจงใหมันแจง คือมันแจงไมได ชี้รูปใหคน
ตาบอดดูนะ มันแจงไมไดหรอก ถามันจะแจง คนตองไปรักษาตาใหตาดีซะกอนโนน มันถึง
จะแจงนะ มันจะเปนในทํานองนี้ ดังนั้นพระพุทธเจาอยากจะใหรูใหเห็นเหลือเกินเลย แตวามัน
เปนธรรม มันเปนปจจัตตัง ทานชวยไดแคนี้ ทานก็ “อักขาตาโร ตถาคตา ” ตถาคตเปนเพียงผู
บอก ทานบอกแคนี้ทานก็ลากลับ เออ… มันเปนอยางนั้น
( ขอบพระคุณครับ )

