
Luang Por Jamnian Vipassana Teaching in Malaysia 

at Chin Swee Cave Temple, Genting Highlands, July 4-8, 2015 
Summary of Dhamma teachings at above 1700 meter (5100 feet) altitude 

The Pearls of Dhamma Practice: Vipassana Dhamma – The Middle Way 

 

Luang Por uses pictures/images in his teachings just as the Buddha used similes in conveying his 

message like in the story of Queen Kema. 

Question: What is the difference between citta (heart-mind or state of consciousness) and ñana 

(knowing or comprehension)? 

Before the Buddha’s time, one could practice the mind only to enter the jhanic states.  The word ñana 

(knowing) only occurs after the Buddha was enlightened.  He discovered asavakaya ñana; the highest 

form of pure knowing endowed with wisdom that enable practitioners to let go of all defilements and 

become enlightened. 

When mano enables the citta to penetrate through the nature of impermanence, sufferings, and non-

self, this is called chakkhu-karani; ñana-karani, on the other hand, is the penetrating wisdom that 

produces insights that let the citta see through emptiness all the way to nibbana.   When we practice the 

Middle Way, mano becomes stronger, able to control, and not become entangled with the citta.  As a 

result, ñana can clearly see the defilements and be separated from the citta.   

After Luang Por Jamnian started practicing the Middle Way, the Mano-Dhamma (discerning mind) was 

cultivated.  His ñana could clearly see through his defilements and no longer becoming entangled with 

them. 

When practicing the Four Foundations of Mindfulness, we see body in the body, as well as its 

impermanent and suffering nature.  This enables the citta to let go of clinging. Luang Por teaches 

standing meditation so we can experience impermanence, contemplate suffering, and be able to see 

through its non-self true nature.   

Sati-sambojjhanga (the first factor of enlightenment) is to be mindful in all mental and physical 

formations (sankhara). To investigate all phenomena as they arise is dhammavicaya-sambojjhanga, the 

second factor of enlightenment.  Applying effort, persistence, and vigilance in contemplating the arising 

of all sankhara is viriya-sambojjhanga, the third factor of enlightenment.  This will naturally give rise to 

joy (piti-sambojjangha, the fourth factor of enlightenment), then tranquility (passaddhi-sambojjhanga, 

the fifth factor of enlightenment) when the body and the mind are peacefully settled in Dhamma.  The 

mind will then develop concentration (Samadhi-sambojjhanga, the sixth factor of enlightenment) that is 

unperturbed by any pleasant or unpleasant experience that may arise.  Equanimity then follows.  The 

mind will not react, cling or attach to whatever sankhara arisen.   This is the path of liberation (vimutti), 

a step toward nibbana.   



Question: How do we find the mano?  How do we find the locations where the citta can lodge itself? 

When viññana (consciousness) abides in the citta, we will realize that the mind proliferates about the 

past and the future.  The mind will get absorbed in either form or formless jhanic states when viññana 

moves to the absorption center. When viññana moves to the lokiya or worldly concern center, the mind 

becomes influenced by living conditions, wealth, success, etc., and when viññana moves to the lowest 

center, we will realize that the mind becomes entangled in sexual desires.  Each person has his/her 

unique ways of proliferation or fabrication.    

Whenever we decide to redirect our mind to do wholesome deeds, our mano is already at work.  When 

we want to resolve the stress that occurred in the citta, or when we realize our own disliking of what we 

see or hear about some unwholesome things, our mano is working.  When we know that we should not 

conduct any unwholesome deeds, either mentally, verbally or physically, our mano starts controlling the 

citta. 

 

Question: What is the Middle Way and how to practice it? 

The Middle Way is the path to not fall into either good or bad deeds; the path with no greed, hatred or 

delusion. Luang Por stays in the Middle Way, neither getting involved in either liking or disliking, nor 

getting involved with the citta.  There are both wholesome and unwholesome qualities entangled 

endlessly in the citta. It is blissful not getting involved with the citta.  

Before one started practicing the Middle Way, the viññana stayed together with the citta and would 

become whatever the citta has become.  When we practice the Middle Way, the viññana separates from 

the citta and becomes ñana (pure knowing) but is still able to retrieve the information from sanna 

(memory/perception) in the citta.   Sanna collects experiences arising in the citta, thus it is able to give 

us the requested answers.  

There is only one viññana to cognize whatever arising from our six sense doors, as forms, taste, odor, 

sound, physical touch, and mental phenomena. Before Luang Por practices the Middle Way, the 

consciousness got entangled with the citta and its proliferation in both the past and future, or got 

absorbed in Jhana. Thoughts involving worldly concerns such as becoming very wealthy or very 

successful, or about sexual desire/objects, often arose in the mind.  Once in the Middle Way, there is no 

more involvement or entanglement with the citta. Mano can clearly see through the Citta. The ñana is 

liberated. 

 

Question:  What is moha found in the citta? 

Moha is the delusion that makes one cling to the body and the mind. When the body is hurting, one will 

also feel hurt. When the citta suffers, then one also suffers. When death approaches, one will feel 



disappointed that he/she has to die and will hold on to the thought that oneself is dying. Delusion in 

death results in being reborn, then re-clinging, and death again, endlessly.   

Luang Por teaches standing meditation so one can see body in the body, and to see that only the body is 

standing. To see the impermanent nature of elements in the body and that the body is a pile of 

sufferings and is subjected to decay. Eventually, there will be nothing left. The body is just those four 

elements amidst air element with consciousness temporarily residing in before departing to another 

location. This cycle of endless rebirths in different realms (Samsara) is determined by one’s own 

previous actions or karma. Every rebirth will certainly end in decay, no matter whether one is in heaven 

or hell realm. Whenever we can let go of our clinging to our five aggregates, our viññana would be 

liberated from having to reenter the cycle of rebirths, thus entering the path to nibbana.  

Learning of Vipassana will cultivate our right view, thus helps reducing our rebirth cycles. For those with 

wrong view, no one can ever predict for them when they would be free from rebirth cycles.  

As a matter of fact, we all inherently possess pure knowing. Mano always knows how to distinguish 

between good and bad. However, even when we know that suffering is not good for us, we still make 

ourselves suffer by staying with the suffering. Why don’t we stay with emptiness, clarity, and purity 

instead?   Despite already having to endure our own suffering, we still suffer for our children, spouse, or 

others. Why do we let our citta bring ourselves more sufferings?  Since our Mano clearly knows the citta 

and our ñana is inherently pure, why do we still let them mingle with our clouded citta? We can stay 

very comfortable if our ñana does not get entangled with our five aggregates; however, we don’t do 

that.  Take refuge in emptiness, clarity and purity and we will not suffer anymore.  See that we continue 

to suffer because our own avijjā or ignorance is preventing us from being able to have clear knowing. 

Question: How can we use Mano to control the citta? 

The citta, with its 121 facets, is very messy and very stubborn. In addition, there are also the three 

cravings deeply underneath: craving for sensual pleasure, craving for becoming and craving for non-

becoming. We are tempted to love, to hate, to get things, to forgo things, and/or to be deluted, etc. An 

enlightened being (Arahant) can clearly see through them all.  His mano is not getting involved or 

assimilated with the citta. His ñana can see the suffering.  The mano is now the leader of all the 

Dhamma/mental phenomena. It is separated from and no longer suffers with the citta. The ñana is 

liberated. The citta is trained.  Therefore, he is liberated from all suffering (nibbana).  

 

Luang Por Jamnian delivered his Dhamma teaching very clearly. He simplified very difficult subjects so 

that we could follow and understand. May we all practice Dhamma following Luang Por’s  teaching.   

Summarized in Thai by Phra Woody. (Translated by Sukanya Kanthawatana, M.D., Ph.D.) 

 

  



หลวงพ่อจ ำเนียร สอนวิปัสสนำ ณ ประเทศมำเลเซีย 

 

วัดถ ้ำซินสุ่ย บนเขำเก็นต้ิงไฮแลนด์ 

วันที ่4 -  8 กรกฎำคม 2558 

 

สรุปข้อธรรม บนภูสูง 1500 เมตร กบัเคล็ดลับปฏิบัติธรรม 

 

เหตุที ่สอนธรรมวิปัสสนำ โดยใช้ภำพประกอบ เพรำะพระพุทธเจ้ำเคยใช้ภำพประกอบสอน พระนำงเขมำ ได้บรรลุธรรม ในสมัยพุทธกำล  

- ทำงสำยกลำง ธรรมวิปัสสนำ  

- ควำมแตกต่ำงกัน ระหว่ำง จิต กับ ญำณ 

   ญำณ เป็นค ำทีเ่พ่ิงเกิดขึน้เม่ือพระพุทธเจ้ำบรรลุธรรม เม่ือก่อนพูดกันเร่ืองจิต ฝึกจิต จนได้ฌำน พระพุทธเจ้ำได้ -  อำสวักขยญำณ จงึบรรลุธรรม

เป็นพระพุทธเจ้ำ  มโนฝึกจิต ควบคุมจิตได้ เห็นอนิจจงั ทุกขัง อนัตตำ ส่วน จกัขุกะระณี ญำนกะระณี คือควำมเห็นและควำมรู้ รู้เห็นได้ถึงพระนิ

พำน 

เม่ือมำฝึกเข้ำทำงสำยกลำง มโนเกิดขึน้ รู้ทัน ควบคุมจิตได้ ไม่ไปเข้ำร่วม จนญำนเกิดแจ่มแจ้งในธรรม   หลวงพ่อจ ำเนียรเม่ือมำปฏิบัติมรรคมีองค์

แปด ทำงสำยกลำง เกิดมโนธรรม ญำณรู้เห็นแจ่มแจ้งในกองกิเลส ไม่ลงไปร่วมอีก  

- ปฏิบัติสติปัฏฐำนสี่ ดูกำยในกำย เห็นอนิจจัง ให้จิตปล่อยวำง เห็นกำยภำยในกำย เห็นทุกข์  

- สอนยืนดูกำย ให้เห็นอนิจจัง พจิำรณำ ทุกขัง ให้เห็นอนัตตำ  

 

โพชฌงค์ ๗  มีสติในกองสงัขำรทัง้หลำย วิจยัวิจำรยเ์ลือกเฟ้นธรรมทีเ่กิดในสังขำรน้ัน ให้มีควำมเพียรอยู่ในกองสังขำรธรรมน้ัน แล้วเกิดปิติ มี

ควำมซำบซ่ำนไปในธรรมน้ัน แล้วเกิดปัสสัทธิมีควำมสงบในธรรมน้ัน ได้สมำธิคือไม่หว่ันไหวในสังขำรธรรมน้ัน อุเปกขำสัมโพชฌงค์ วำงธรรมทัง้

ปวงได้แล้ว ไม่ติดในธรรมสังขำรใดๆแล้ว เป็นวิมุติหลุดพ้น เป็นวิสังขำร หยั่งลงสู่พระนิพพำน  

 

ถำม   เรำจะรู้มโนของเรำได้อย่ำงไร เรำจะรู้ฐำนอำรมณ์ต่ำงๆ ได้อย่ำงไร ?  

ตอบ. ต่ำงกันด้วยควำมรู้สึก เม่ือญำณมำอยู่กับจิต เรำกจ็ะรู้ว่ำมันปรุงไปในอดีต อนำคต  เม่ือญำณมำรวมกับฐำนฌำนก็เข้ำไปเสพกบั รูปฌำน อรูป

ฌำน  เม่ือญำณรู้มำร่วมกับโลกยีะ กป็รุงแต่งไปเร่ืองรำวของควำมเป็นอยู่ ร ่ำรวย ประสบควำมส ำเร็จ ต่ำงๆนำๆ เม่ือญำณรู้มำรวมกับฐำนกำมรำคะ 

ก็ปรุงเสพกำมต่ำงไป แต่ละคนก็ปรุงไม่เหมือนกัน เม่ือไหร่เรำอยำกจะฝึกจติ แก้ไขจิต ของเรำให้ดี ตอนน้ัน มโนท ำงำนแล้ว จิตเครียดรู้แล้วก็

อยำกจะแก้ไขให้หำยเครียด น้ันเรำเห็นมโน ท ำหน้ำทีแ่ล้ว เม่ือเรำเห็นอะไร ได้ยินอะไร ทีไ่ม่ดี เรำไม่ชอบ เรำรู้ว่ำไม่ชอบ น้ันมโนแสดงตัวแล้ว รู้ว่ำ

จะคิด จะพูด จะท ำไปตำมควำมไม่ดีน้ันไม่ได้ น้ันมโนเร่ิมควบคุมจิตแล้ว  



 

ถำม ทำงสำยกลำงคืออะไร ท ำอย่ำงไร? 

ตอบ ทำงสำยกลำงเป็นทำงทีไ่ม่เอำ ดี- ชั่ว ไม่มี โลภ โกรธ หลง หลวงพ่ออยู่ทำงสำยกลำง ไม่ลงไปในควำมชอบ ควำมไม่ชอบ ไม่ไปยุ่งอยู่กับจิตเลย 

ในจิตมีแต่กุศลกับอกุศล ยุ่งกันไม่จบ ไม่ไปร่วมด้วย ไม่เป็นอะไรทัง้น้ัน สบำยดี  

ตอนทีย่ังไม่เข้ำสำยกลำง ญำณกับจิตรวมกันอยู่ จิตเป็นอย่ำงไรญำณก็เป็นอย่ำงน้ัน เม่ือเข้ำสำยกลำงแล้ว ญำณไม่ไปยุ่งอยู่กับจติ แต่เม่ือต้องกำรรู้

สิ่งใด ก็ใช้ญำณไปถำมจิต ค ำตอบมีมำกมำยในจิตทีส่ญัญำขันธ์ เก็บไว้มำกมำย ตอบได้หมดทุกอย่ำง  

 

วิญญำณเดียว เม่ือเปลีย่นทีอ่ยู่ เปลีย่นหน้ำที ่เม่ือวิญญำณไปอยู่ตำมอำยตนะ ตำ หู จมูก ลิ้น กำย ใจ ย่อมรู้ในสิ่งทีต่่ำงกันไป ทีม่ำสัมผัส ทีเ่ป็น รูป 

รส กลิ่น เสียง สัมผัส และ ธรรมำรมณ์   

เม่ือก่อนทีห่ลวงพ่อยงัไม่ได้เข้ำทำงสำยกลำง ญำณไปรวมกับทุกสิ่งทีจ่ิตปรุง เป็นอดีต-อนำคต ไปอยู่กับฌำนเวลำท ำสมำธิ ไปคิดเร่ืองโลก ชีวิตร ำ่่

รวย ส ำเร็จผล เม่ือจิตปรุงเร่ืองเพศเร่ืองกำมกไ็ปปนกันอยู่ เม่ือเข้ำสำยกลำงแล้วไม่ลงไปยุ่งกบัอำรมณ์จิตอีก มโนกรู้็จิตชัดเจน ญำณกเ็ป็นอิสระ  

 

ถำม. โมหะในจิตเป็นอย่ำงไร ?  

ตอบ  หลงยึด ยึดหมดในกำยใจนี.้ กำยเจ็บกเ็จบ็กันมัน จิตทุกขก์็ทุกขก์ับมัน พอควำมตำยเข้ำมำเรำก็เสียดำยว่ำเรำจะตำยแล้วยึดเอำควำมตำย

เป็นเรำด้วย หลงตำยแล้วไปเกิดอีก หลงยึดอีกไม่สิ้นสุด  

สอนยืนดูกำยในกำย ให้เห็นกำยยืน เป็นแต่กำยยืน ให้ธำตุในกำยทีไ่ม่เทีย่ง เปลีย่นแปลงอยู่ตลอด กำยนีเ้ป็นกองทุกข์ สลำยไปเร่ือยไม่มีอะไร

เหลือในทีสุ่ด  เป็นเพียง ธำตุทัง้สี่มำตัง้อยู่ในอำกำศธำตุ วิญญำณธำตุก็มำอำสัย ชั่วครำว แล้วก็ต้องจำกไป หำทีใ่หม่อีก สังสำรวัฏนีก้รรมน ำแต่งไป

ตำมภพต่ำงๆ ไม่รู้สิ้น ทุกชำติทีเ่กิดก็พบกับควำมสลำยทุกชำติไป ไม่ว่ำจะไปเกิดในสวรรค์หรือนรก ก็สลำยเหมือนกัน เม่ือไหร่ทีเ่รำเลิกยึดขันธ์นี ้

รูปนี ้วิญญำณอิสระ ไม่ต้องเวียนว่ำย ตำยเกิดในภพภูมิ วิญญำณหยัง่ลงพระนิพพำน  

- กำรเรียนวิปัสสนำ ช่วยให้เรำได้สัมมำทิฏฐิ ช่วยลดกำรเกิด-ตำยของเรำได้มำก แต่พวกมิจฉำทิฏฐิ พยำกรณ์ไม่ได้เลย ว่ำจะหมดชำติเกิดเม่ือใหร่  

 

ควำมจริงแล้วเรำทุกคนมีญำณรู้ทีบ่ริสุทธ์ิอยู่แล้ว มโนก็รู้ดีรู้ชั่วอยู่แล้ว รู้อยู่แล้วว่ำทุกข์ไม่ดี ท ำไมยงัไปอยู่กับมัน ไปทุกขก์ับมัน ท ำไมไม่อยู่กับว่ำง 

ใส บริสุทธ์ิ ทุกข์ของเรำก็มีมำกอยู่แล้ว ยังไปทุกข์กบัคนอ่ืนอีก กับลกู กับผัว กับเมีย กับคนอ่ืนๆ ท ำไม่ปล่อยให้จิตไปหำเร่ืองทุกข์มำใส่ตัว มโนรู้

หมดแล้ว ญำณบริสุทธ์ิดีอยู่แล้ว ท ำไมปล่อยมันให้มำปนกับจิตทีขุ่่นมัว  ถ้ำญำณไม่ไปรวมกบัขันธ์ก็อยู่สบำย แต่ญำณนีล้งไปปะปนกันยุ่ง ทุกข ์ ให้

เรำเอำ ควำมว่ำง ใส บริสุทธ์ิ เป็นสรณะ ดีกว่ำจะได้ไม่ทุกข์  ดูให้ดีตัวอวิชชำมันมำบังให้เรำไม่แจ้งจงึจมทุกข.์  

 

ถำม   เรำเอำมโน มำควบคุมจิตได้อย่ำงไร? 

ตอบ   ในจิตนีวุ่้นวำยมำก จึงหนีไปอยู่ในฌำน หนีไปกไ็ม่พ้น เกิดเป็นพรหมก็ตำยอีก ในจิตนีดื้อ้ทีสุ่ด ดือ้ทุกดวง ใน 121 ดวง ยงัมี กำมตัณหำ 

ภวตัณหำ และวิภวตัณหำ คอยยุให้รัก ให้เอำมำ ให้เลิก ให้รัก ให้เกลยีด ให้หลง พระอรหันต์ท่ำนเห็นแล้วจัดเจน เลยไม่ไปยุ่งกบัจิต มโน เห็นจิต

อย่ำงน้ันแล้วไม่ไปร่วมด้วย ไม่เป็นด้วย ญำณก็ได้เห็นทุกข์แล้ว มโนเป็นหัวหน้ำในธรรมแล้ว มโนแยกออกจำกจิต แล้วไม่ทุกข์ ญำณเป็นอิสระ จิตก็

ถูกฝึกไปในตัว  พ้นทุกข์ถึงนิพพำน  



 

ข้อธรรมอันแจ่มแจ้ง ทีห่ลวงพ่อพยำยำม อธิบำย ท ำของลึกให้เป็นของตืน้ ท ำของเห็นยำกให้เห็นง่ำย พึงได้น้อมน ำไปปฏบิัติให้สมควรแก่ธรรมกัน

เถิดเทอญ 


