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ถาม : เรื่อง “ปัญญาอบรมสมาธหิรอืไม่ พจิารณาความโกรธในใจอย่างไรครบั” 

ตอบ : มนัเป็นผูถ้ามคนเดยีวกนั ผูถ้ามคนเดยีวกนัเป็นพระบวชใหม่ ถ้าพระบวชใหม่ถาม

มา ๔-๕ ค าถามเรยีงตดิมาเลย แลว้คราวทีแ่ลว้ตอบเรื่องปัญญาอบรมสมาธิ เพราะเคยถาม

มาขา้งหน้าแล้ว เรื่องพจิารณาความตาย ฉะนัน้ เป็นพระบวชใหม่ พระบวชใหม่ค าถามถาม

เรยีงๆ กนัมาเลย แลว้ถามเรยีงๆ กนัมา ค าถามจะยาวมาก เดีย๋วเราจะอ่านเฉพาะขอ้สงสยัเลย 

แต่อารมัภบททีอ่าการของการปฏบิตัิ เราจะขา้มมาๆ ขา้มมาเพราะมนัเยอะมาก มนัเยอะ

มากหมายความวา่ คนทีป่ฏบิตัใิหม่ไปรูไ้ปเหน็ ไปเหน็สิง่ต่างๆ มนักม็คีวามกงัวลใจไปหมด 

คอือยากจะถาม 

เราจะบอกว่า มอืใหม่หดัขบั ถ้ามอืใหม่หดัขบันะ การมอืใหม่หดัขบั เวลาเขาขบัรถ

ใหม่ เขาจะเขยีนไปเลยว่ามอืใหม่หดัขบั อย่ามาใกล้ๆ  นะ เพราะเดีย๋วอาจจะเบรกกะทนัหนั 

อาจจะโดนชนทา้ย หรอืว่าจะไปชนทา้ยเขา มอืใหม่หดัขบัมนัอนัตราย เขาไม่ใหค้นเขา้ไปใกล้



มือใหม่ ๒ 
 

©2020 www.sa-ngob.com 

พวกทีห่ดัขบัรถใหม่ เพราะเดีย๋วอาการตกใจ เขาควบคุมสตเิขาไม่ได ้ เขาตดัสนิใจอะไรไม่

ถูกต้อง มนัจะไปเกดิอุบตัเิหตุ น่ีมอืใหม่หดัขบั 

ถ้ามอืใหม่หดัขบัปับ๊ มนัมอืใหม่หดัขบัทางโลกหมายความว่า ขบัรถไป มอืใหม่หดั

ขบั เราขบัอย่างไร ถ้าเราตัง้สติ เราฝึกฝนไป เดีย๋วมนัจะมคีวามช านาญมนักจ็ะพอขบัไปได ้

พอขบัไปได ้อาศยัประสบการณ์ อาศยัความช านาญ อาศยัการตดัสนิใจบ่อยๆ ครัง้ อาศยั

สิง่ต่างๆ ขึน้มา อนัน้ีมนัอยู่บนสมมุตฐิานของความเป็นจรงิคอืบนถนน 

ถ้าเรามอืใหม่หดัขบั เริม่ต้นเราจะขบั เรากไ็ปขบัทีส่นามซ้อมขบัรถ เราจะไปขบั

ของเราโดยทีส่่วนบุคคล ทีเ่ฉพาะของเรา แลว้พอเรามคีวามช านาญแลว้เราขึ้นมาบนถนน

หลวง เรามคีวามช านาญแลว้เราค่อยเขา้ไปในเมอืง ฉะนัน้ ถ้าขบัอย่างน้ี มอืใหม่หดัขบัมนั

ยงัฝึกขบัไปแลว้มนัมโีอกาสเป็นไปได ้แตใ่นการปฏบิตัไิง ถ้ามอืใหม่หดัขบั พอมปัีญหาขึน้มา 

มนัมปัีญหามาก 

ฉะนัน้ เวลาหลวงปู่ มัน่ท่านถงึบอกว่า “แก้จติแก้ยากมากนะ แก้จติน้ีแกย้ากมาก

นะ การแก้จติแก้ยาก ผูเ้ฒ่าจะแกว้่ะ” 

ผูเ้ฒ่าคอืตวัหลวงปู่ มัน่เอง 

“ถ้าเดีย๋วผูเ้ฒ่าตายไปแลว้หาคนแกไ้ม่ไดน้ะ หาคนแกไ้ม่ไดน้ะ” 

เวลาคนแก้นะ เห็นไหม เพราะคนมนัไม่มปีระสบการณ์ เวลาเดก็ๆ ขึน้มา เราอยาก

ใหเ้ดก็มนัหดัขบัรถเป็น เรากจ็ะมสีนามฝึกซ้อม มสีนามเดก็เล่น สนามต่างๆ ใหเ้ดก็มนั

ฝึกหดัขึน้มา ฝึกหดัขึน้มามนักม็ปีระสบการณ์ของมนัขึน้มา 

แต่การแก้จติน้ีแก้ยากนะ จิตน้ีเป็นนามธรรม มนัไม่มสีนามฝึกซ้อม มนัไม่มทีี่

ฝึกซ้อม มนัไม่มทีีเ่ราจะมาฝึกหดักนั ใครจะฝึกหดักต็้องฝึกหดัของจติดวงนัน้ขึน้มา แลว้

คนทีจ่ะฝึกหดักไ็ม่ยอมฝึกหดัอกี พอฝึกหดั ว่าศาสนาน้ีมนัไม่ม ีภพชาตไิม่ม ีนรกสวรรคไ์ม่

ม ีทุกอย่างไม่ม ี

สนามตวัเองเขายงัหาไม่เจอนะ ยงัปฏเิสธพมิพเ์ขยีว ไปปฏเิสธทุกอยา่งหมดเลย 

แลว้ปฏเิสธขึน้มา คดิวา่ปฏเิสธแลว้ตวัเองจะมคีวามส าคญั ตวัเองจะมทีีพ่ ึง่อาศยั กลบัไม่มี

อะไรเลย ฉะนัน้ ถ้ามอืใหม่หดัขบัมนัจะมปัีญหามาก 
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ทน้ีีเวลามปัีญหาขึน้มา หลวงตาท่านบอกวา่ เวลาท่านเรยีนจบถงึมหา ใน

ต ารบัต ารา นิพพานกเ็รยีนจบหมดแลว้ แต่เวลาจะปฏบิตัจิรงิๆ เห็นไหม มอืใหม่หดัขบั

เริม่ต้น ท่านบอกมคีวามสงสยัว่ามรรคผลยงัมจีรงิอยู่หรอืเปล่า 

ทัง้ๆ ทีศ่กึษามาแลว้ แลว้มคีวามตัง้ใจดว้ย มคีวามตัง้ใจ มแีรงปรารถนา มคีวาม

พรอ้มมา เพราะวา่ท่านสรา้งบารมมีา เพราะแม่ชแีกว้บอก แม่ชแีก้วพยากรณ์ไวว้่าหลวงตา

ท่านกเ็คยปรารถนาพระโพธสิตัว์เหมอืนกนั 

หลวงตาท่านบอกว่า เราไม่เคยบอกใคร แม่ชแีก้วรูไ้ดอ้ย่างไร 

เพราะว่าขอ้มูลใต้จติส านึก ขอ้มูลในหวัใจมนัเป็นขอ้มูลทีค่นทีเ่ขารูไ้ดเ้ขาพอรูไ้ด ้

ถ้าคนรูไ้ดเ้ขาเกบ็ไวใ้นใจลกึๆ เขาไม่ยอมบอกใคร เหน็ไหม มนัพรอ้มมาหมดแลว้ยงัมี

ความสงสยัขนาดนัน้ ฉะนัน้ ถ้ามใีครชี้ทางให้เราได ้เราจะถอือาจารยอ์งคนั์น้เป็นทีพ่ึง่อาศยั 

เป็นครูบาอาจารยข์องเรา 

เข้าไปหาหลวงปู่ มัน่ เวลาหลวงปู่ มัน่บอกเลย “ท่านต้องการนิพพานใช่ไหม 

นิพพานไม่ได้อยู่บนอากาศ นิพพานไม่ได้อยู่บนแร่ธาตุ นิพพานไม่ได้อยู่ท่ีไหน 

ไม่ได้อยู่ในต ารบัต ารา ไม่ได้อยู่ในทฤษฎี นิพพานมนัอยู่ในหวัใจ” 

นิพพานมนัอยู่กบัหวัใจ น่ีผูป้ฏบิตั ิ เหน็ไหม น่ีแก้จติ แลว้แก้อย่างไรล่ะ ขนาด

อย่างนัน้ยงัต้องสมบุกสมบนัมา น่ีพูดถงึว่าคนทีป่ฏบิตั ิคนทีป่รารถนาสิน้สุดแห่งทุกข ์คนที่

ปรารถนาแนวทางทีถู่กต้อง มนัต้องหาครูบาอาจารยท์ีล่งใจไง 

แมแ้ต่ครูบาอาจารยท์ีเ่ป็นของจรงิ แต่ถ้าเราไม่ลงใจ ค าว่า “ไม่ลงใจ” คอืมนัคา้น

ในใจ พูดอะไรมามนักค็า้น พูดอะไรมามนักแ็ฉลบ ใจเราน่ีมนัจะแฉลบ ไม่ยอมรบัหรอก น่ี

เวลาจะหาครูบาอาจารยท์ีเ่รายอมรบัไดน้ะ แลว้ครูบาอาจารยท์ีย่อมรบัได ้ ครูบาอาจารย์

ต้องมเีหตุผล 

เวลากรรมฐานเขาคยุกนันะ ต้อง ต้อง ต้อง ต้องเป็นอย่างน้ีเลย ภาวนา

เป็นศีล สมาธิ ปัญญา ต้องเป็นอย่างน้ี เป็นอย่างอ่ืนไม่ได้ เป็นอย่างอ่ืนผิด 

แต่เวลาเราปฏบิตับิอกน่ีมนัเผดจ็การนะ น่ีไม่ใช่ประชาธิปไตย น่ีเป็นเผดจ็การ 
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เราเองเรากค็ดิกนัอย่างนัน้น่ะ ค าว่า “ต้อง” อรยิสจัมนัมหีน่ึงเดยีว คนทีรู่จ้รงิเขารูอ้ยู่

แลว้ แลว้จะปฏบิตัแินวทางใดกแ็ลว้แต่ สุดทา้ยแลว้มนัต้องมาลงทางน้ี มคัโค ทางอนัเอกมี

ทางเดยีว อรยิสจัมหีน่ึงเดยีว 

จะวธิกีารแตกต่างหลากหลาย จรตินิสยัแตกต่างหลากหลาย อ านาจวาสนาของ

คนแตกต่างหลากหลาย เหน็ไหม เราบอกพนัธุกรรมของจติๆ ลายน้ิวมอืไม่เหมอืนกนัสกัคน

หน่ึง จติของคนไม่เหมอืนกนัหมดเลย แต่นิพพานมหีน่ึงเดยีว การเขา้สู่นิพพานกม็ทีางเดยีว 

มทีางเดยีว ทางเดยีวคอืทางมคัโค ทางอรยิสจัที่มนัเป็นความจรงิ 

ฉะนัน้ ถ้ามอืใหม่หดัขบัมนักต็้องลม้ลุกคลุกคลานหน่อย แต่ถ้าเวลาเราจะภาวนา

นะ ยิง่ลม้ลุกคลุกคลานยิง่กว่ามอืใหม่อกี เพราะว่ามอืใหม่อย่างไรกแ็ลว้แต่ มนัมสีนาม

ฝึกซ้อม มนัมถีนนหนทาง มนัมกีฎจราจร มนัมสีิง่ต่างๆ ว่า ขบัตามๆ กนัไป เขาขบัไป

ขา้งหน้า ขบัตามเขาไป อยู่ห่างๆ ไว ้เดีย๋วถ้าถงึไฟแดง เขาเบรก เรากเ็บรก 

มอืใหม่หดัขบัมนัยงัพอไปไดน้ะ แต่ถ้าผูท้ีป่ฏบิตัใิหม่เวลามนัมปัีญหาขึน้มา เหน็

ไหม น่ีค าถาม ค าถามว่า “พจิารณาความโกรธในใจอย่างไรครบั” 

อารมัภบทมา ๒ หน้า 

“๑. ทัง้ๆ ที่ไม่ใช่เรื่องของเราโดยตรง แต่อะไรเป็นตวัผูกความโกรธในใจเราไว”้ 

เหน็ไหม ไม่ใช่เรื่องของเรา แลว้เราไปโกรธท าไมล่ะ ไม่ใช่เรื่องของเรา แต่เราไปรู้

ไปเหน็เขา้ เรากไ็ปโกรธ รูป รส กลิน่ เสยีง อายตนะกระทบภายนอกภายใน มนัเป็นเรื่อง

ขา้งนอก ไม่ใช่เรื่องของเรา เป็นเรื่องขา้งนอก 

แต่เรื่องขา้งนอก เราเหน็เขาเอารดัเอาเปรยีบกนั เหน็เขากดขีข่่มเหงกนั เรากม็ี

ความไม่พอใจแลว้ ไม่ใช่เรื่องของเรา ไม่ใช่เรือ่งของเรา แต่เรารูน่ี้ รูถู้กรูผ้ดิ แต่ไม่ใช่เรื่อง

ของเรา ถ้าเราคดิแลว้ว่าไม่ใช่เรื่องของเรา แลว้ท าไมมนัผูกโกรธล่ะ ท าไมมนัผกูโกรธล่ะ 

เพราะเราโง่ไง เพราะจติใจของเรา เหน็ไหม 

เวลาครูบาอาจารยท่์านประพฤตปิฏบิตัขิองท่านไปแลว้อยู่กบัโลกโดยไม่ตดิโลก 

โดยไม่ตดิโลก มนัเป็นเวรเป็นกรรมกนั อย่างเช่น ดูส ิ เวลาโจรผูร้า้ยมนัจะฉกชงิวิง่ราว มนั

ไปกระชากสรอ้ยเขาแลว้มปัีญหากนั ทน้ีีคนเขาจะเขา้ไปช่วย “น่ีเรื่องของสามภีรรยานะ” 
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อา้ว! เรารูไ้ดอ้ย่างไร เป็นเรื่องอะไรของเขา เขาว่าเป็นเรื่องสามภีรรยากนัน่ะ 

ทัง้ๆ ทีม่นัเป็นการฉกชงิทองกนัอย่างน้ี แต่เขาบอกเป็นเรื่องสามภีรรยา เรากไ็ม่มสีทิธิแ์ลว้ 

เราจะบอกว่า แมแ้ต่เรื่อง เราจะเขา้ไปช่วยเหลอืเจอืจานเขา เรายงัมโีอกาส

ผดิพลาดไดเ้ลย เพราะมนัไม่ใช่เรื่องของเรา แต่ถ้าเป็นเรื่องของเรา เรื่องของเราถ้ามนัเป็น

เขามาฉกชงิวิง่ทองของเราล่ะ เขามาฉกชงิทองของเรา น่ีเรื่องของเราแลว้ เขาฉกชงิของเรา

มนัเรื่องจรงิ น่ีมนัเป็นภายใน ภายนอก ภายใน 

เขาบอกวา่ “ทัง้ๆ ทีไ่ม่ใช่เรื่องของเราโดยตรง แต่อะไรทีเ่ป็นตวัผูกความโกรธไว้

กบัเรา” 

กเ็ราขาดสต ิ เพราะกเิลสของเรา เราไม่รูเ้ท่า ถ้าเรารูเ้ท่านะ พรหมวหิาร ๔ เรามี

เมตตา มกีรุณา เรามทุีกอยา่ง ถงึทีสุ่ดแลว้ต้องอุเบกขา มนัเป็นกรรมของสตัว์ พูดถงึว่า กรรม

ของอุเบกขา พรหมวหิาร ๔ เราต้องมพีรหมวหิารธรรม 

ถ้าเราไม่มพีรหมวหิารธรรมนะ เราทุกขต์ายเลย เราเหน็คนเขากดขีข่่มเหงกนั เรา

เหน็คนทีเ่อารดัเอาเปรยีบกนั เราทุกขต์ายเลยนะ แต่เรากจ็ะช่วยเหลอืเขาถ้าเราช่วยเหลอื

ได ้ถ้าช่วยเหลอืไม่ได ้มนัเป็นกรรมของสตัว ์สตัวม์นัยอมจ านน มนัยอมจ ายอมต่อกนั เขามี

กรรมมเีวรต่อกนั เขาถงึมาเป็นอย่างนัน้ มนัเป็นกรรมของสตัว ์ ถ้ากรรมของสตัว ์ เรามี

อุเบกขา มนัวาง พอวางเขา้ ความโกรธมนักเ็บาลง ความโกรธไม่ใช่เรื่องของเราเลย แต่เรา

ไปเหน็การเอารดัเอาเปรยีบกนั ไปเหน็คนทีเ่ขากดขีข่่มเหงกนั เรากทุ็กข ์

แต่เราบอกวา่ ถ้าเราทุกขแ์ลว้ถ้าเราไม่ท าสิง่ใดเลย แสดงว่าเรากน่ิ็งเฉยมนึชาให้

สงัคมมนัเลวรา้ยไปใช่ไหม ไหนพระพุทธเจา้บอกจะรือ้สตัวข์นสตัว ์ แลว้ท าไมเวลาสตัวเ์อา

รดัเอาเปรยีบ ท าไมไม่ช่วยเหลอืเขา 

ช่วยเหลอืเขามนัต้องไม่เป็นโทษ ช่วยเหลอืเขา ถ้าเราไม่โกรธ เราไม่โกรธ เราไม่

ล าเอยีง เราเขา้ไปในเหตกุารณ์ใดเรากเ็คลยีรไ์ดโ้ดยทีว่่าเราไม่ไปเป็นเหยื่อของใคร ถ้าเรา

เป็นเหยื่อของใครนะ เราเขา้ไปเป็นบุคคลที ่๓ ยุ่งตายเลย 

น่ีว่าขอ้ที ่๑ เขาถามว่าพจิารณาความโกรธอย่างไรครบั 
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ขอ้ที ่ ๒ “ผมเห็นความขุ่นเคอืงค่อยๆ หายไปกจ็รงิ แต่กย็งัรูส้กึวา่เวทนากบัผม

เป็นอนัเดยีวกนัอยู่ นึกถงึค าพูดทีว่่าเวทนากบัจติไม่ใช่อนัเดยีวกนั แต่ตอนน้ียงัไม่เหน็จรงิ

ตามนัน้ จงึอยากขอทราบวธิ”ี 

เหน็ไหม เวลาความโกรธ ทุกขเวทนา บอกทุกขเวทนา เวทนากบัผมมนัเป็นอนั

เดยีวกนั 

เพราะมนัเป็นอนัเดยีวกนั พอเสวยอารมณ์ มนัเป็นอนัเดยีวกนั จะบอกว่าน้ีฟัง

เทศน์บ่อย เวทนากบัจติไม่ใช่อนัเดยีวกนั คอืความโกรธไม่ใช่เรา ถา้ความโกรธไม่ใช่เรา ถา้

เราไม่ฝึกหดัมา น่ีมอืใหม่ มอืใหม่รูว้ธิกีาร เวลาคุยกนั ขบัรถจะเอายีห่อ้นัน้ โอ๋ย! จะเอารถ

อย่างดเีลยนะ แต่ยงัขบัรถไม่เป็น 

น่ีกเ็หมอืนกนั ฟังเทศน์ว่าเวทนากบัจติไม่ใช่อนัเดยีวกนั 

อา้ว! กร็ูอ้ยู่ กฎจราจร ระเบยีบจราจรรูอ้ยู่ เวลาขบัไป เดีย๋วจราจรมนัจบั โดนปรบั

ทนัท ีเพราะอะไร เพราะเราไม่ไดฝึ้ก เราไม่มคีวามช านาญ เรากะระยะไม่ถูก เหน็ไหม เรากะ

ระยะไม่ถูก เราจะเขา้ทีห่า้มจอด ทีเ่ขา้เลนเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาต่างๆ 

น่ีกเ็หมอืนกนั จติกบัเวทนาไม่ใช่อนัเดยีวกนั ไม่ใช่อนัเดยีวกนัต่อเมื่อครูบา

อาจารยท่์านฝึกปฏบิตัแิลว้ท่านรู้เท่าของท่าน เวลามนัจะเกดิมนัไม่กลา้เกดิหรอก เวทนา 

แอ๊ะๆๆ มนัจะเกดิ รูเ้ท่า รูเ้ท่า มนัวางหมด มนัอาย มนัอายเลย เราโง่ขนาดน้ีเชยีวหรอื เรา

จะไปแบกรบัขึน้มาใหม้นัทุกขห์วัใจหรอื ถ้าสตนิะ สต ิมหาสต ิมนัรูท้นั มนัจะปล่อยวางได ้

แต่คนทีเ่วทนากบัจติไม่ใช่อนัเดยีวกนัต้องคนทีฝึ่กหดัแลว้ เขา้ใจแลว้ ปล่อยวางไดจ้รงิแลว้ 

เขา้ใจแลว้มนัปล่อยวางไม่ไดม้นักเ็ผลอ พอเผลอ มนัโกรธจนหน้าด าหน้าแดงแลว้ 

พอมนัรูส้กึตวั โอโ้ฮ! เราผดิไปแลว้ เราพลาดไปแลว้ เราโกรธเตม็ทีไ่ปแลว้ นัน่น่ะเพราะมนั

ใชเ้ราจนหน าใจแลว้ พอสตเิรากลบัมา เรารูเ้ท่า 

ฉะนัน้ เวทนากบัจติไม่ใช่อนัเดยีวกนั แต่ตอนน้ียงัไม่เหน็จรงิตามนัน้ ไม่เห็นจรงิ

ตามนัน้กว็างไวก้่อน อนัน้ีมนัเป็นสมบตัขิองเศรษฐีธรรม ครูบาอาจารยท่์านเป็นเศรษฐธีรรม 

คนทีเ่ป็นเศรษฐ ีเศษเงนิเลก็ๆ น้อยๆ ท่านเจอืจานใครก็ไดห้มด 
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แต่ของเรา เราคดิว่าเรารู้ไง จะเป็นเศรษฐีธรรมดว้ย แต่เงนิทองเลก็ๆ น้อยๆ เราไม่

มจีะใช ้ เราทุกขต์ายเลย ฉะนัน้ เราทุกขต์าย วางไว ้ เศรษฐธีรรมคอืค าสัง่สอนขององค์

สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ สจัจะความจรงิเป็นแบบนัน้ 

แต่เรายงัเหน็ตามความเป็นจรงิแบบนัน้ไม่ได้ มอืใหม่หดัขบั มอืใหม่หดัขบัแลว้ก็

จะบอกว่าขบัสตูร ๑ เลย จะลงแข่งขนัสูตร ๑ เป็นไปไม่ได ้เขาต้องขึน้มาเป็นสเตป็ๆ ขึน้มา

จนจะขบัสูตร ๑ ได ้น่ีกเ็หมอืนกนั ค่อยๆ ท าไป 

ฉะนัน้ สิง่ทีว่่าเวทนากบัจติไม่ใช่อนัเดยีวกนั ถูกต้องแน่นอน เวทนาเป็นอาการ จติ

น้ีคงทีต่ายตวั จติมนัมอียูแ่ลว้ เวทนามนัเกดิ มนัจรมาชัว่คราวๆ เดีย๋วกส็ุขเวทนากม็า เดีย๋ว

กทุ็กขเวทนากม็า น่ีมนัจรมา ของทีจ่รมามนัไม่ใช่ตวัจรงิ 

เวทนากบัจติไม่ใช่อนัเดยีวกนัอยูแ่ลว้แน่นอน แตข่ณะทีเ่รามอืใหม่ เวทนากบัจติน้ี

เป็นอนัเดยีวกนั เพราะดใีจ เสยีใจ ทุกขใ์จ มนัอนัเดยีวกนัหมดล่ะ ทัง้ๆ ทีไ่ปเหน็ขา้งนอก 

เรื่องทีไ่ม่ใช่เรื่องของเรา ไม่ใช่เรื่องของเรา เรายงัไปเดอืดรอ้นแทนเขา แลว้เรื่องของเรา รถ

ของเรายงัไม่ไดช้นเลย เหน็เขาชนกนักเ็ดอืดรอ้นแทนเขา กลวัส ิกลวัตวัเองจะไปชนบา้ง 

น่ีกเ็หมอืนกนั ไม่ใช่เรื่องของเรา เรายงัทุกขเ์ลย แลว้ถ้ามนัเป็นเรื่องของเราล่ะ พอ

เรื่องของเรา เวทนากบัจติไม่ใช่อนัเดยีวกนั แต่ผมกย็งัแก้ไม่ได ้ น่ีมอืใหม่หดัขบั ค่อยๆ 

ฝึกหดัฝึกฝนไป 

ถาม : เรื่อง “อาการจติแบบน้ีคอือะไรครบั” 

หลวงพ่อ : อารมัภบทมา ๒-๓ หน้า ขา้มหมด มอืใหม่มนัวติกกงัวล มนักลวัมาก 

ถาม : แลว้กอ็ยากรบกวนใหห้ลวงพ่ออธบิายอาการของจติตรงน้ีหน่อยครบัว่ามนัคอือะไร เรยีน

หลวงพ่ออกีนิดหน่ึงว่า หลงัจากขณะนัน้แลว้รูส้กึว่าบรกิรรมพุทโธมนัชดัเจนมาก ชดักว่า

หลายๆ ท ี พรอ้มกบัความตื้นตนั แต่กไ็ดแ้ค่สกัพกัแหละครบั แลว้กก็ลบัมาเป็นปกต ิ ขอ

กราบเรยีน 

ตอบ : อาการจติไง อาการของจติเขากร็ าพงึร าพนัของเขาไปว่า เขาบวชแลว้เขากม็ี

ความคดิอยากจะท างานของเขา น่ีเขาพดูของเขานะ คดิไปคดิมา พอคดิถึงสุดทา้ยแลว้เขา

บอกว่า ความคดิอย่างน้ีเป็นความคดิของโลก พระพุทธเจา้คดิใหพ้น้ทุกขต์่างหาก พอคดิได้
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อย่างน้ีปับ๊มนักป็ล่อย พอมนัปล่อยปับ๊ เขาบอกว่าอาการแบบน้ีมนักช็ดัเจนขึน้ พุทโธก็

ชดัเจนขึน้ จติใจกด็ขีึน้ 

จติใจดขีึน้เพราะกอ่นหน้านัน้เราไปคดิไง วา่ปัญญาอบรมสมาธ ิเรากใ็ชปั้ญญาของ

เราไปเรื่อย แต่ปัญญาอบรมสมาธแิลว้คดิๆ ไป คดิไปถ้ามนัเป็นโลกมนักเ็ป็นโลก คดิเป็น

โลก เหน็ไหม แต่พอพจิารณาไป สต ิสมาธ ิมนัทนัขึน้มา มนัปล่อยวางขึน้มา มนัปลอ่ยวาง

ขึน้มามนักอ็ยา่งวา่ มนัเป็นภายใน พอเป็นภายในขึน้มา พอเป็นภายในมนักเ็ป็นอสิระ พอ

ภายในจะไปก าหนดพุทโธมนักช็ดัขึน้ ภายในจะท าอะไรกไ็ดไ้ง 

จติกบัเวทนา เวทนามนัเป็นภายนอก เวทนามนัเป็นขนัธ์ จติมนัเป็นพลงังาน ถ้า

เราใชปั้ญญาไป ปัญญาถ้าเราพจิารณาของเราไปมนัเป็นเรื่องโลกๆ มนักเ็ป็นภายนอก มนั

เป็นภายนอกมนักค็ดิแบบสญัชาตญาณทีเ่ราคดิ พอคดิโดยสญัชาตญาณนะ แต่ถ้าคดิเป็น

เรา มนัเสวยอารมณ์ มนัยดึมัน่ถอืมัน่ ถ้าเป็นสญัชาตญาณกค็ดิโดยสญัชาตญาณ 

สญัชาตญาณถ้ามสีตปัิญญา ดว้ยสญัชาตญาณมนักป็ล่อย มนัเป็นอสิระ พอเป็นอสิระขึน้มา

มนัจะเป็นปัญญาอบรมสมาธิ ถ้าเป็นปัญญาอบรมสมาธิ มนัเป็นสมาธ ิมนัเป็นอสิระ พอเป็น

อสิระ มนัพุทโธมนักช็ดัของมนั 

ถ้ามนัชดัของมนั มนัชดัของมนั มนัรูจ้รงิของมนั มนัปล่อยวาง มนัไม่เสวยอารมณ์ 

มนัไม่เป็นอตัตา มนัไม่ยดึมัน่ถอืมัน่ของมนั พอบอกว่า น้ีเป็นปัญญาอบรมสมาธิ พอเราเคย

ใชปั้ญญาแลว้มนัปล่อยวางขึน้มา ฉะนัน้ พอเราใชปั้ญญาอย่างน้ี เรากจ็ะใหม้นัเป็นอกี เป็น

อตัตา เป็นการยดึว่าจะเป็นของเรา จะเป็นความจรงิอย่างนัน้ มนักไ็ม่จรงิ พอไม่จรงิขึ้นมา 

มนัปลอ่ยวางขึน้มา มนัปล่อยวางไดก้เ็ป็นได ้ น่ีพูดถงึอารมณ์อารมณ์หน่ึง อารมณ์อารมณ์

หน่ึงมนัใชปั้ญญามา ถ้าปัญญามนัเป็นอย่างน้ีแลว้ 

“อาการจติแบบน้ีคอือะไรครบั” 

เวลาขบัรถไป เวลาเหตุการณ์เฉพาะหน้ามนัยงัเกดิอกีเยอะมาก ฉะนัน้ ถามมา

เป็นตัง้เลยล่ะ แลว้อย่างว่า เขาไม่ไดถ้ามมาตอนน้ีนะ ขา้งหน้ายงัถามต่อมา ค าถามยงัมอียู่

ขา้งหน้าอกี ค าถามว่า ทีต่อบปัญญาอบรมสมาธไิปแลว้ซาบซึ้งมาก เขาว่าของเขาอย่างนัน้ 

อนัน้ีพูดถงึว่ามนัเป็นปัญญา เพราะมอืใหม่หดัขบั พอมอืใหม่ขึน้มา พอจติเขา้ไปมนั

มอีาการแบบน้ีเยอะมาก แต่ด ี ดทีีบ่อกว่ายงัมทีีพ่ ึง่ไง ยงัมเีวบ็ไซต์น้ีเป็นทีพ่ึง่ ยงัถามเขา้

มา ทน้ีีพอถามเขา้มา คนเรามนัถามเขา้มา ความคดิภายในมนัเยอะมาก พอความคดิ
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ภายในเยอะมาก เขยีนมาดว้ยนะ แลว้กบ็อกขอโทษมาดว้ย มนัเขยีนตดิๆๆ กนั ขอโทษมา

ดว้ย แต่มนักย็งัมทีีพ่ ึง่ทีอ่าศยั ยงัมทีีเ่กาะ 

ถาม : กราบขอบพระคุณหลวงพ่อครบั และเรยีนถามอาการของจติครบั 

หลวงพ่อ : น่ีกถ็ามไปอกีหลายหน้าเลย เราถงึบอกว่าเราไม่กลา้อ่านไง เพราะอ่านไปเลย

กลายเป็นว่ามอืใหม่หดัขบั ไอค้นสอนน่ีไม่ใช่มอืใหม่ ขบัไม่เป็นเลย คนขบัไม่เป็นแลว้ไป

สอนมอืใหม่ยิง่ยุ่งใหญ่เลย เพราะค าถามมนัยาวมาก ฉะนัน้ ถงึบอกว่าไอค้นถามถ้าพูดไป

ดว้ยกลายเป็นว่าตงิต๊องสอนตงิต๊อง ฉะนัน้ ไม่ใช่ตงิต๊อง 

ฉะนัน้ ค าถามเนาะ 

ถาม : ๑. ตอนน้ีเวลาจติสงบ ตอนเดนิจงกรม ผมพอรูส้กึวา่หวัพองบา้งนิดหน่อย ถ้าคนอื่น

เขาเรยีกกนัอย่างนัน้นะครบั แต่ทีรู่ส้กึชดัเจนคอืความอดัอัน้ ความตื้นตนั มนัจะมากน้อย

ตามช่วงทีเ่ราจบัพุทโธไวอ้ยู่ บางครัง้เวลาเราเผลอปล่อย ความอิ่มเอบิตรงนัน้คงตดิคา้งอยู่ 

ไม่ไดพ้รวดหายไปทีเดยีว ส่วนความสงบของจิตยงัไม่ถงึขัน้ที่เรยีกว่าเงยีบสงบมากนัก 

เพราะบางช่วงตอนบรกิรรม ความคดิชอบแวบ็เขา้มา ถ้ามนัสัน้ๆ แล้วเรารูท้นั แลว้เราตดัได ้

แต่ไปไม่ไกล กย็งัดงึกลบัมาได ้แต่มนักย็งัมอีาการท่องพุทโธ และคดิไปพรอ้มๆ กนัอยู่ใน

บางขณะ อาการอย่างน้ีถงึขัน้ขณิกสมาธหิรอืเปล่าครบั แลว้อปัปนาสมาธกิบัอปุจาระมอีาการ

อย่างไรครบั 

๒. เราจะรูไ้ดเ้มื่อไหร่ครบัว่า สมาธขิณะน้ี อารมณ์ขณะน้ีออกใชปั้ญญาไดแ้ลว้ 

และจะต้องเฟ้นหาเรื่องขึ้นมาพจิารณาหรอืเปล่าครบั หรอืรกัษาความสงบไว ้ รอจนเรามเีรื่อง

ผุดขึน้มาเอง แลว้จงึหยบิมาเป็นโจทย ์

๓. เวลาอ่านหนังสอืหรอืฟังเทศน์ เราควรจะรกัษาสตขิองเราอย่างไรดคีรบั กราบ

ขอความเมตตา 

ตอบ : เอาขอ้ที ่๑ ก่อน ๑. ตอนทีว่่าเราเดนิจงกรมอยู่ จติมนัสงบ รูส้กึว่าหวัมนัพองขึน้มา

บา้งนิดหน่อย คนอื่นเขาเรยีกกนัอยา่งนัน้นะครบั แต่คอืว่าความเหน็ของเรา ความเหน็ของ

ผูถ้าม “แต่ทีรู่ส้กึชดัเจนคอืความอดัอัน้ ความตื้นตนั มนัจะมากน้อยตามช่วงทีจ่บัพุทโธไวอ้ยู่ 

บางครัง้อาการเราเผลอปล่อย ความอิม่เอบิตรงนัน้คงคา้งอยู่ทีจ่ติ ความสงบของจติยงัไม่ถงึ

ขัน้ทีเ่รยีกว่าจติสงบมากนัก เพราะบางช่วงมนัชอบแวบ็ อาการแบบน้ีเป็นสมาธขิ ัน้ไหน” 
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อาการสิง่น้ีเป็นสมาธ ิ ค าว่า “สมาธ”ิ คอืจติมนัสงบ ทน้ีีอาการทีห่วัมนัพองโต 

ร่างกายน้ีมนัพองโต ร่างกายมคีวามฟุ้งซ่าน ร่างกายมกีารซาบซ่านต่างๆ เขาเรยีกปีต ิปีติ

น้ีมนัเป็นไดห้ลากหลาย ค าว่า “ปีต”ิ น้ีคอืชื่อ แลว้ขยายความไปไดม้ากมาย อยู่ทีว่าสนา

ของคน 

บางคนวาสนามาก แค่ปีตมินัรบัรูอ้ะไรแปลกประหลาดมากเลย พอจติมนัสงบแลว้

มนัรู้ได ้ แค่น้ี พอจติมนัสงบ จิตมนัสงบแลว้มนัออกรบัรู ้ รบัรูโ้ดยจติ โดยจติมนัไม่ผ่าน

อายตนะ ไม่ผ่านโดยวทิยาศาสตร ์ไม่ผ่านโดยสามญัส านึก ไม่ผ่าน มนัจะรูข้องมนัเอง 

ทน้ีีความรูข้องมนัเองมนัอยู่ทีถ่้าใครสรา้งผลบุญมามาก ใครท าอะไรมามาก มนัจะรู้

แปลกๆ แต่ถา้ใครสรา้งมาพอประมาณมนักแ็ค่น้ี แค่รูเ้ฉพาะตวัพองขึน้ แค่รูต้วัขยายใหญ่ขึน้ 

น่ีเขาเรยีกปีต ิ

ถ้าปีตมินัเกดิขึน้ ปีตมินัเกดิจากอะไร เกดิเพราะจติมนัสงบ อย่างเช่น รถถ้ามนั

ขยบั รถมนัหมุน เขม็ไมล์มนักจ็ะกระดกิ ถ้ารถจอดน่ิงๆ เขม็ไมล์จะไม่กระดกิ โดยสามญั

ส านึกของเรา เราเป็นปกต ิ เรากร็บัรูไ้ดแ้ค่น้ี อย่างเช่นเราเหน็พยบัแดดเป็นม่านควนั เป็น

อะไร เรากว็่า เอ๊! แปลกเนาะ ขยีต้าใหญ่เลย น่ีเราเสยีสตหิรอืเปล่า อนัน้ีเพราะมนัรูโ้ดย

ธรรมชาต ิ รูโ้ดยอายตนะ แต่ถ้าจติมนัปล่อยวางเขา้มา มนัสงบเขา้มา ทีม่นัรูส้ ิง่ต่างๆ 

ขึน้มา น่ีเกดิปีตไิด ้ถ้าเกดิปีตขิองจติ มนัเป็นอาการแบบนัน้ ถ้าเกดิปีตขิองจติ เราวางไว ้

ปีตมินัเกดิเพราะอะไร เกดิเพราะจติมนัวาง มนัวางสิง่กระทบ มนัวาง จติมนัต้องรู้

ผ่านทางตา ผ่านทางห ูผ่านทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ เหน็ไหม มนัต้องผ่าน 

แต่ถ้าจติสงบ จติมนัรูโ้ดยตรง รูโ้ดยตรง มนัเกดิอาการตวัพอง อาการต่างๆ มนัรู้

โดยจติมนัสงบ ถ้าจติสงบแลว้มนัถงึเกดิปีติ แลว้พอเกดิปีต ิแลว้พอมนัรบัรูแ้ลว้มนักอ็ยากรู้

ต่อ รูต้่อมนักอ็อกมาเป็นอารมณ์ปกต ิอารมณ์สามญัส านึก มนักร็ูไ้ม่ได ้รูไ้ม่ไดก้ง็งไง พองง 

แลว้อย่างทีว่่า “อาการแบบน้ีมนัเป็นขณิกสมาธหิรอืเปล่า แลว้เป็นอปัปนาสมาธ ิ อุปจาร

สมาธ ิอาการเป็นแบบใด” 

ขณิกสมาธมินัเป็นได ้ ทน้ีีค าว่า “สมาธ”ิ ในสมาธ ิ ในขณิกสมาธ ิ ถ้าคนทีม่อี านาจ

วาสนา ในขณิกสมาธเิขากร็ูไ้ดแ้ปลกๆ แลว้ แลว้คนทีป่านกลางล่ะ แลว้คนทีอ่ านาจวาสนา

น้อยล่ะ ขณิกสมาธกิว่าจะสงบไดก้เ็กอืบเป็นเกอืบตาย เห็นไหม ในอุปจาระมนักม็อีย่าง

หยาบ มอีย่างกลาง มอีย่างละเอยีด แลว้แต่อ านาจวาสนาของคน 
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ในอปัปนากเ็หมอืนกนั ในอปัปนานะ เวลาจติมนัสกัแต่ว่ารู ้ คนทีม่อี านาจวาสนา

อยู่ได ้๗-๘ ชัว่โมง อยู่ไดน้านมาก แลว้มนัอิม่เอบิมาก อิม่เอบิ สกัแต่ว่ารู้ แต่มนัชดัเจนของมนั 

แลว้คลายตวัออกมาจากเป็นอปัปนาเป็นอุปจาระ บางคนเขา้ไป เขา้ไปชัว่โมงหน่ึง บางคน

กว่าจะเขา้ได ้ การเขา้อปัปนา คนทีไ่ม่มคีวามช านาญเขา้ไดย้าก แต่คนทีม่คีวามช านาญจะ

เขา้ไดบ้่อย เขา้ไดบ้่อยกม็คีวามช านาญมาก ความช านาญมากปับ๊ จติมนักม็กี าลงัมาก มนั

จะรบัรูส้ ิง่ตา่งๆ มาก อนัน้ีมนัเป็นเรื่องอ านาจวาสนาของจติ มนัไม่ใช่เรื่องอรยิสจั มนัไม่ใช่

เรื่องของมรรค เรื่องของมรรค จติแค่สงบ พอจติสงบแลว้ออกฝึกหดัใชปั้ญญา มนัจะเป็น

ภาวนามยปัญญา 

สมาธเิป็นสมาธ ิ ขณิกสมาธ ิ อุปจารสมาธ ิ อปัปนาสมาธกิค็อืสมาธ ิ แต่สมาธ ิ

สมาธทิีเ่รามกี าลงัมฐีานดแีลว้เราออกฝึกท างาน นัน้มนัเป็นอกีกรณีหน่ึง 

อกีกรณีหน่ึง แลว้อย่างน้ีเราจะรูไ้ดอ้ย่างไรว่ามนัเป็นอุปจาระ 

แลว้ท าไมเราต้องไปรูล่้ะ 

อย่างเช่นเราท างานใช่ไหม เงนิเดอืนเราเดอืนละ ๕,๐๐๐ เราต้องรูส้ ิ ๕,๐๐๐ 

ขนาดไหน ถ้าบอกวา่ไม่ต้องรบัรูเ้ลย ๕,๐๐๐ น้ี เขาให ้๕๐๐ กว็่า ๕,๐๐๐ ไม่ใช่ 

๕,๐๐๐ กค็อื ๕,๐๐๐ ทน้ีี ๕,๐๐๐ แลว้เราจะใชอ้ย่างไร เราจะใช ้๕,๐๐๐ น้ีอย่างไร เรา

ใชป้ระโยชน์อะไร ขณิกสมาธิ อุปจารสมาธ ิอปัปนาสมาธ ิตวัเลขการนับ ๕,๐๐๐ หรอื ๕๐๐ 

หรอื ๕ บาท มนัเป็นจ านวนทีนั่บได ้ แต่ถ้าเป็นสมาธิล่ะ สมาธิ เวลาความสงบ เงนิที่เรา

พอใจ มนัอยู่ทีว่่าเราพอใจแค่ไหน เราพอใจหมายความว่า เราม ี ๕ บาท เราไม่ต้องการใช้

เงนิเลย ๕ บาท เรากพ็อแลว้ แต่เราจ าเป็นต้องใชม้ากขึน้ ๕๐๐ พอไหม ๕,๐๐๐ พอไหม 

ค าว่า “จ านวนเงนิ” จ านวนเงนิคอืจ านวนเงนิ แต่จ านวนของสมาธ ิสมาธผิูท้ีใ่ชส้มาธ ิ

ปัญญาวมุิตต ิ เจโตวมุิตต ิ การใชส้มาธมิากน้อยแค่ไหน อนัน้ีมนัเป็นเวลาใชป้ระโยชน์ 

ฉะนัน้ มนัจะรบัรูไ้ด ้รบัรูไ้ดท้ีค่นที่เขามคีวามคล่อง มคีวามช านาญ 

ฉะนัน้จะบอกว่าจะแค่นัน้ๆ เพราะกรณีอย่างน้ีมนัเป็นผูท้ีฝึ่กหดัใหม่ พวก

นักวทิยาศาสตร ์ พวกทีเ่ป็นปัญญาชนเขาจะบอกว่า มรรคสามคัคตี้องใชส้ตเิท่าไร สติ

จ านวนน ้าหนักเท่าไร จ านวนเท่าไร ปรมิาตรเท่าไร แล้วกค็วามเพยีรชอบ ความเพยีรชอบ

ใชจ้ านวนเท่าไร แลว้สมาธชิอบ แลว้งานชอบ เขาจะค านวณไง ค านวณแลว้กพ็ยายามจะ
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สรา้งจ านวนขึน้มาใหม้นัสมดุล มนัจะได้เป็นมรรคสามคัค ีมนัจะได้เป็นมรรค สมุจเฉทปหาน 

จะฆ่ากเิลสไง จะฆ่ากเิลส จะกลบัไปชัง่จ านวนของมรรค ๘ น่ีความคดิวทิยาศาสตรเ์ป็น

แบบน้ี 

แต่ถา้เป็นทางธรรม เราท าความสงบของใจเขา้มาแลว้ฝึกหดัใช้ เราต้องฝึกหดั

ฝึกฝน ไม่ใช่มอืใหม่หดัขบั แลว้ไม่ใช่นักปฏบิตัใิหม่ นักปฏบิตัทิีป่ฏบิตัจินคล่อง มคีวาม

ช านาญของเขาขึน้ไป อนัน้ีจะเป็นประโยชน์ของผูท้ีป่ฏบิตัิ 

ฉะนัน้ ค าถามมนัถามว่า “แลว้อาการแบบน้ีเป็นขณิกสมาธิหรอืเปล่า แลว้อปัปนา

สมาธ ิอุปจารสมาธ ิอาการเป็นอย่างไร” 

เดีย๋วเราขบัใหช้ านาญก่อน เดีย๋วจะมแีมวมองมามองว่าคนน้ีมคีวามช านาญแลว้

เขาจะดัม๊ป์ตวัขึน้ไปเป็นนักขบัรถแข่ง ขอใหม้คีวามช านาญก่อน ไม่ต้องไปห่วงขา้งหน้า 

อนัน้ีวางไว ้

“๒. เราจะรูไ้ดเ้มื่อไหร่ว่าสมาธทิี่มอีารมณ์ขณะน้ีออกใชปั้ญญาไดแ้ลว้ แลว้จะต้อง

เฟ้นหาเรื่องขึน้มาพจิารณาหรอืเปล่าครบั” 

เราท าความสงบของใจ ถ้าใจสงบแลว้มคีวามสงบมคีวามระงบั แลว้มคีวามอิม่เอบิ 

ถ้าเราคลายตวัออกมาเรากฝึ็กหดัใชปั้ญญา ถา้ฝึกหดัใชปั้ญญา ปัญญาในเรื่องอะไร ในเรื่อง

ทีว่่า เรานัง่สมาธ ิ เราเกดิมาเป็นลูก พ่อแม่มบีุญคุณขนาดไหน เราเกดิมาเป็นคนมอี านาจ

วาสนาขนาดไหน เราเกดิมาเป็นคนแลว้เรามสีตปัิญญา เราไม่หลงไปทางโลก เรายงัเหน็

คุณค่าของเรา เรายงัมาปฏบิตั ิน่ีเราคดิแบบน้ี ถ้าจติสงบแลว้คดิอย่างน้ีมนัยิง่ซาบซึ้ง 

แต่ถ้าจติไม่สงบนะ เราคดิแบบน้ีบอกไม่ได ้เกดิมาเป็นคนต้องท างาน ถ้าเราไม่ท างาน 

เราจะไม่เทยีมหน้าเทยีมตาโลก เดีย๋วเราจะไม่ทนัโลกเขา โลกเขา บลิ เกตส ์มนัเป็นเศรษฐี

โลกแลว้ เราต้องตามใหท้นั น่ีถ้ามนัไม่มตีรงน้ีมนัจะคดิไปแบบนัน้ 

แต่ถ้าพอมสีมาธขิึน้มาแลว้ พอออกฝึกหดัใชปั้ญญา ฝึกหดัใชปั้ญญา เราคดิของเรา

อย่างน้ี แลว้พอคดิอยา่งน้ีอกีอยา่งหน่ึง แลว้ว่า “เราต้องเฟ้นหาเรื่องขึน้มาพจิารณาหรอืเปล่า 

แลว้มนัจะตอ้งรอใหผุ้ดขึน้มาเองไหม” 

ถ้ารอผุดขึน้มาเอง มนัฝึกหดั เวลาผุดขึน้มาเอง ผุดขึน้มา มนัต้องผุดอยู่แลว้ 

ธรรมชาตมินัผุดอยู่แลว้ ความคดิมนัเกดิตลอดเวลา แต่เรามสีตปัิญญาเหน็มนัหรอืเปล่า 
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จติเราสงบพอไหม จติเราสงบ เพราะอะไร เหน็กาย เหน็เวทนา เห็นจติ เห็นธรรมตาม

ความเป็นจรงิหรอืเปล่า ถ้าเหน็จรงิแลว้จบัได ้น่ีวปัิสสนาเกดิตรงนัน้ เวลามนัผุดขึน้มานะ ผุด

อย่างน้ี ไม่ใช่ว่าไม่ผุดเลยกไ็ม่ม ีผุด รอใหม้นัผุด มนัเอาทีไ่หนมาผุด ถ้ามคีวามช านาญแลว้ 

พอมนัจบัไดแ้ลว้มนัพจิารณาของมนัได้ 

ฉะนัน้ กรณีน้ีว่า มอืใหม่หดัขบั จะเป็นอย่างนัน้ๆ เดีย๋วมนัจะเป็นจรงิถ้าเราฝึกของ

เราไป จติสงบแลว้ฝึกหดัใชปั้ญญา ฝึกหดัใชปั้ญญาแลว้ ถ้ามนัใชปั้ญญาจนฟัน่เฝือแลว้

กลบัมาท าความสงบของใจ พอใชปั้ญญาไปแลว้ ใชก้ าลงัไปแลว้ ขบัรถ นัง่ขบัรถทัง้วนั

ไม่ไดห้รอก ต้องลงจากรถพกัผ่อนบา้ง คนจะนัง่อยู่ในรถแลว้ตะบี้ตะบนัขบัทัง้วนั คนนัน้

ตาย ผูท้ีเ่ขามอีาชพีขบัรถนะ เขายงัขบัรถกี่ชัว่โมง เขาต้องใหเ้ปลีย่น ๒ มอืเปลีย่นกนั ถงึ

เวลาพกัผ่อนของเขา 

จติกเ็หมอืนกนั ท าความสงบของใจ พอออกฝึกหดัใชปั้ญญา เราต้องกลบัมาท า

ความสงบของใจ พกัผ่อน กลบัมาพกัผ่อน พกัผ่อนเสรจ็แลว้ออกท างาน น่ีไง ถ้าจติสงบแลว้

ออกท างาน 

ถ้าจติเราไม่เคยสงบเลย เราบอกว่า ศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งปัญญา ใชปั้ญญา

อะไร นัน่ปัญญาของโลก กเ็หมอืนเราเล่นเกม กดไดเ้กง่มากเลย พอไปเจอรถจรงิๆ ขบัไม่

เป็น ในเกมแข่งรถแข่ง เราคะแนนทีห่น่ึง กดน่ีแหม! เก่งมาก 

น่ีกเ็หมอืนกนั คดิว่าเราจะใชปั้ญญาอย่างนัน้ๆ...ไม่ใช่หรอก แต่ต้องท าจติสงบ

ก่อน จติสงบกม็ตีวัตน มผีูข้บัรถ มรีถ มผีูข้บัรถคอืจติ ถ้าไม่มรีถคอืยงัไม่เหน็กาย ไม่เหน็

เวทนา ไม่เหน็จติ ไม่เหน็ธรรม กย็งัไม่มรีถ 

ถ้าจติมนัสงบแลว้ ผุดขึน้มาคอือาการธรรมารมณ์ คอือาการของจติ ถ้าจบัไดก้ม็ี

รถ มคีนขบั มรีถ เดีย๋วไปไดแ้ลว้ น่ีแก้จติๆ เขาแก้กนัอย่างน้ี ฉะนัน้ แก้อย่างน้ี ต้อง

อย่างไรๆ ต้องใหม้นัเป็นตามจรงิแลว้มนัถงึจะได้ 

“๓. เวลาอ่านหนังสอืหรอืฟังเทศน์ จะรกัษาสตขิองเราอย่างไร” 

มสีตอิ่านหนังสอืกม็สีตอิ่านหนังสอืกจ็บ ฟังเทศน์มสีตริะลกึรูส้กึตวัอยู ่ เสยีงเทศน์

มาแลว้เราศกึษาอยา่งนัน้ เราเขา้ใจอยา่งนัน้มนักไ็ด ้ ถ้ามนัไดอ้ย่างนัน้มนักเ็ป็นความจรงิ

แบบนัน้ จบ 
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ถาม : เรื่อง“วปัิสสนาหรอือุปาทาน” 

หลวงพ่อ : อกี ๒-๓ หน้า ผ่านไป อกี ๒-๓ หน้าเลยล่ะ 

ถาม : ๑. อาการอย่างน้ีเป็นวปัิสสนาจรงิหรอือุปาทานครบั เพราะหลวงพอ่เคยบอกวา่

วปัิสสนาตอ้งอาศยัฐานคอืสมถะช่วย ไม่อยา่งนัน้มนัไม่ใช่ 

๒. อาการของผมไม่ใช่อปัปนาสมาธแิน่ๆ แต่เท่าทีผ่มจ าได ้ ขัน้ตอนสมาธสิูงขึน้

ไป จะละวติก วจิาร เป็นอย่างแรก แต่น่ีค าบรกิรรมยงัอยู่ แต่อารมณ์ปีตสิขุหายไป ผมเลย

คดิว่าเราอาจจะเลี้ยวผดิหรอืเปล่า แตผ่มค่อนขา้งแน่ใจว่าเราไดเ้หน็อย่างนัน้จรงิๆ ภาวะ

ตอนนัน้มนัไม่ใช่เราชดัเจน ค าบรกิรรมกช็ดัเจน สิง่ทีเ่ห็น สิง่ทีรู่ก้ช็ดัเจน 

๓. แต่ถ้ามนัผดิ รบกวนตบหน้าผมแรงๆ ใหต้ื่นหน่อยครบั จะไดไ้ม่หลงไปกบัมนั 

กราบขอบพระคุณ 

ตอบ : ตบแรงๆ เลยเนาะ อนัน้ีเขาบอกเขาใชปั้ญญาของเขามา ใชปั้ญญาของเขามา 

พอใชปั้ญญา มนัท่องพุทโธมาเรื่อย แลว้กค็ดิถงึความตายเป็นธรรมดา แลว้กส็ตมินัรูเ้ท่า 

ฉะนัน้ อาการแบบน้ีเป็นวปัิสสนาหรอืเปล่า 

ถ้าอาการแบบน้ีเป็นวปัิสสนาหรอืเปล่า ไม่เป็นแน่นอน เพราะกรณีอย่างน้ีที่เวลา

หลวงตาท่านพจิารณาของท่าน เวลาจติของท่านสูงมาก แลว้จติเวลาพจิารณาไปแลว้มนั

ปล่อย เอ๊ะ! อยา่งน้ีไม่ใช่พระอรหนัต์หรอื ท่านบอกวา่ เอ๊ะ! อย่างน้ีท่านไม่เอาเลย เพราะ

เอ๊ะ! มนัสงสยั 

น่ีกเ็หมอืนกนั อาการแบบน้ีแสดงว่า เอ๊ะ! อาการแบบน้ีเรายงัสงสยั “อาการแบบน้ีเป็น

วปัิสสนาหรอืเปล่า” ไอน่ี้มนัเป็นปัญญาอบรมสมาธ ิถ้าเป็นปัญญาอบรมสมาธิ 

“อาการเป็นวปัิสสนาจรงิหรอืเปล่า เป็นอุปาทานหรอืเปล่า” 

ถ้าเราเป็นปัญญาอบรมสมาธ ิ เราอบรมสมาธิเขา้มา เป็นสมาธขิึน้มาแลว้เราก็

รกัษาของเรา ถ้าเป็นสมาธขิึน้มามนักป็ล่อยวางใช่ไหม พอปล่อยวาง เวลามนัคดิอกี พอจติ

สงบแลว้มนัคดิขึน้มา เรากใ็ชปั้ญญา จบัแลว้ใชปั้ญญาต่อเน่ืองไปเลย นัน่น่ะเป็นวปัิสสนา 

ถ้ามนัวปัิสสนาไม่ได ้เรากใ็ชปั้ญญาอยา่งน้ี มนัจะปล่อยเขา้มา 

ระหว่างสมถะกบัวปัิสสนา ในสมถะกม็วีปัิสสนา ในวปัิสสนากม็สีมถะ เพราะใน

สมถะ ถ้าไม่มปัีญญา มนัจะเป็นสมถะไม่ได ้ปัญญาอบรมสมาธิน่ีเป็นปัญญา แต่ปัญญาเป็น
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โลกยีปัญญา ใชปั้ญญาแลว้เวลาปัญญามนัรูเ้ท่า พอรูเ้ท่าปับ๊ มนัปลอ่ย มนัปล่อยเป็นสมถะ 

พอเป็นสมถะแลว้ พอเป็นสมถะแลว้ถ้ามนัออกรู ้เป็นสมถะ จติสงบแลว้มนัจบั มนัชดัเจน 

เพราะค าถามแรกๆ บอกว่า เวลามนัปล่อยแลว้มนัปลอดโปร่ง มนัโล่ง มนัมี

ความสุข มนัมคีวามมัน่ใจ มนัปลอดโปร่ง มนัก าหนดพุทโธไดช้ดัเจน 

นัน่น่ะสมถะ พอสมถะแล้วถ้ามนัจบัได้ มนัเหน็ของมนั นัน่น่ะวิปัสสนา 

ถ้าวิปัสสนาไปแล้วมนัฟัน่เฝือ เรากป็ล่อยกลบัมาท าสมถะอีก เหน็ไหม ใน

สมถะกวิ็ปัสสนา ในวิปัสสนามีสมถะ แต่ต้องเป็นปัจจุบนั มีสติปัญญาอยูใ่น

ปัจจุบนั ถ้ารู้เท่าทนัปัจจุบนั เราปฏิบติัไปมนัจะเป็นปัจจุบนั 

แต่ถ้ายงัไม่เป็นปัจจุบนั น่ีมอืใหม่หดัขบั มนัพะวา้พะวงั มนัละลา้ละลงั มนัจบั

พลดัจบัผลู ต้องฝึกไป ต้องมปัีญญาไป พอฝึกหดัใชปั้ญญาไปมนัจะรูเ้ท่าทนัของมนั ถ้ารูเ้ท่า

ทนัของมนั มนักจ็ะเป็นประโยชน์กบัมนั 

ฉะนัน้ “อาการอย่างน้ีเป็นวปัิสสนาจรงิๆ หรอืเป็นอุปาทานครบั” 

อาการอยา่งน้ีถ้าเราสงสยั เราเอ๊ะ! หรอืไม่แน่ใจ มนัไม่ใช่แลว้ ไม่ใช่มนักไ็ม่ผดิ 

เพราะไม่ใช่ เรากท็ าใช่ไหม ไม่ใช่เพราะเราต้องท าความสงบ พกัขึน้มา แมแ้ต่เราจะปฏบิตัิ

สูงส่งขนาดไหนมนัต้องใชก้ าลงัไปตลอด ใชก้ าลงั เพราะก าลงัคอืสมาธิ 

ฉะนัน้ ถ้าจติของเรามนัยงัลงัเล มนัยงัจบัจดอยู่ กลบัมาท าสมาธไิม่ผดิหรอก 

กลบัมาท าสมถะ ไม่มอีะไรเสยีหายน่ีนะ 

ทน้ีีคนเรามนัวติกกงัวล อย่างน้ีเป็นวปัิสสนาหรอืเป็นสมถะ กลวัว่าเป็นสมถะแลว้

จะไม่ไดผ้ลงานไง อยากจะไดว้ปัิสสนาตลอดไป ไม่ต้องการสมถะ เพราะสมถะมนัเป็นสมาธ ิ

มนัเป็นทีพ่กั มนัไม่ใช่ผลงาน ถา้เป็นวปัิสสนามนัจะไดผ้ลลพัธ์ มนัอยากไดผ้ลงาน 

ฉะนัน้ เวลาเราท าไป มนัต้องอาศยักนั มนัต้องเกื้อกนั ถ้ามนัไม่มสีมถะ มนัไม่มี

ก าลงั มนัจะเป็นวปัิสสนาไดอ้ยา่งไร ถา้มนัวปัิสสนาไป ถ้าไม่มสีมถะ มนัจะวปัิสสนาไม่ได ้

ถ้าเป็นสมถะอย่างเดยีว เรากจ็ะไม่เจรญิก้าวหน้า ถ้าเจรญิก้าวหน้า เราต้องใชว้ปัิสสนา มนั

ต้องเกื้อหนุนกนัน่ะ ฉะนัน้ เราไม่ต้องวติกกงัวลตรงน้ี แลว้ไม่ต้องไปว่ามนัจะเป็นสมถะหรอื

มนัเป็นวปัิสสนา จบั ใชปั้ญญาปล่อยเขา้มา แลว้ถ้ามนัชดัเจนขึน้มามนักด็อียู่แลว้ เพราะมนั
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บอกว่า เวลาภาวนาไปแลว้ ขอ้ ๒ บอกวา่ “อาการของผมไม่ใช่อปัปนาแน่ๆ แต่เท่าทีผ่มจ า

ได”้ 

เหน็ไหม มนัไม่ใช่แน่ๆ แต่มนักม็ผีลไง มนัไม่ใช่อปัปนาแน่ๆ แต่มนักม็ผีลใช่ไหม 

มผีลว่า “มนัชดัเจนขึน้มา สมาธสิูงขึน้ วติก วจิาร มนัปล่อยวางได ้แต่ค าบรกิรรมกย็งัอยู่ แต่

อารมณ์ปีต ิสุขหายไป ผมคดิว่าผมอาจจะเลี้ยวผดิ” 

กลู็กศรชี้ ลูกศรชี้หา้มเลี้ยวซ้าย หา้มเลี้ยวขวา เรากไ็ม่เขา้ ถ้าหา้มเลี้ยวซ้าย เขา้

ไปกโ็ดนปรบั ผดิกฎจราจร ไอน่ี้เขาพูดเองว่าเขาเขา้ใจว่าเขาเลี้ยวผดิ เขา้ใจว่าเลี้ยวผดิคอื

ว่าท าไปแลว้มนัสงสยั มนัไม่มสีิง่ใดเป็นประโยชน์กบัเราใช่ไหม เราวาง 

การปฏบิตันิะ ลม้ลุกคลุกคลานมาทัง้นัน้น่ะ หลวงปู่ มัน่ เวลาหลวงตาท่านเล่าว่า 

หลวงปู่ มัน่เวลาท่านพูด เวลาท่านตกทุกขไ์ดย้าก ตกทุกขไ์ดย้าก คนเราปฏบิตันิะ ไม่ใช่

เจรญิก้าวหน้าอย่างเดยีวหรอก มนัต้องมกีารเสื่อม มนัมกีารเสื่อม มกีารถอย มกีารทอ้แท ้

แลว้พอทอ้แทแ้ลว้กต็้องปลุกปลอบใจของตวัเองขึน้มาใหต้่อสู้ 

เวลาหลวงปู่ มัน่ท่านพูดถงึเวลาท่านจติเสื่อม เวลาท่านภาวนาไป ไปอยู่ในทีก่นัดาร 

เวลาท่านเล่าใหห้ลวงตาฟัง หลวงตาต้องเบอืนหน้าเขา้ขา้งกุฏ ิ น ้าตาไหล ยงัสงสารท่าน

เลย 

เวลาปฏบิตัไิปมนักม็อีุปสรรค มนัมทุีกๆ อย่าง แลว้เวลามอีุปสรรค เรากว็างไว ้แลว้

เราพยายามท าของเรา น่ีกเ็หมอืนกนั ถ้าเวลาเราเลี้ยวผดิ คอืเราจะไม่ใหเ้ราผดิเลย ไม่ให้

เราผดิเลย เรากก็ดดนัตวัเอง 

เวลานักปฏบิตัจิะกดดนัตวัเองมาก ตอ้งไดอ้ย่างนัน้ๆ จะต้องไดอ้ย่างน้ี มนักไ็ป

กดดนัตวัเอง ถ้ามนัไปกดดนัตวัเอง มนักก็ลวั กลวัเลี้ยวผดิ กลวัเสยีเวลา ถ้ากลวัเสยีเวลา 

พอมนัผดิไปกย็ิง่เสยีใจใหญ่ 

เรากลวัเลี้ยวผดิ ถ้าเราผดิไปแลว้นะ ถ้าเราผดิไป เรามสีตปัิญญาเท่าทนั เรากถ็อย

กลบัซะ วาง แลว้เริม่ต้นใหม่ วาง เริม่ต้นใหม่ อยา่ไปฝังใจ 

เราจบัพลดัจบัผลู เราไม่รู้หรอกว่าเราจบัถูกหรอืจบัผดิ แต่ว่าอาการมนัเป็น เหน็

ไหม ทีห่ลวงปู่ ดูลยบ์อก สิง่ทีเ่หน็ เห็นจรงิไหม เห็นจรงิ แต่ความเหน็นัน้ไม่จรงิ 
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เราเห็นจรงิๆ กม็นัเกดิขึน้มา การภาวนามนัเกดิขึน้มา มนัรู้เห็นขึน้มา เรากร็ูเ้หน็

ขึน้มา เรากต็้องพจิารณาแยกแยะ มนัถูกหรอืผดิ พอมนัรูเ้หน็ขึน้มา เห็นจรงิไหม จรงิ แต่

ความเหน็นัน้ไม่จรงิ ไม่จรงิเพราะเรายงัมกีเิลสอยู่ ไม่จรงิเพราะเรายงัไม่มหีลกัมเีกณฑ์ 

น่ีกเ็หมอืนกนั “ผมเขา้ใจว่ามนัอาจจะเลี้ยวผดิ” 

เลี้ยวผดิ เรากถ็อยออกมา แลว้ท าของเราขึน้ไปใหม่ ท าอยา่งน้ีต่อเน่ืองไป ท าของ

เราต่อเน่ืองไป ถ้าท าต่อเน่ืองไป มนัจะเป็นประโยชน์กบัเราขึน้มาเอง 

น่ีพูดถงึว่า “ผมเขา้ใจว่าผมอาจจะเลี้ยวผดิ แต่ผมค่อนขา้งแน่ใจว่าเราเหน็อย่างนัน้

จรงิๆ ภาวะตอนนัน้มนัไม่ใช่เราชดัเจน ค าบรกิรรมกช็ดัเจน สิง่ทีเ่ห็น สิง่ทีรู่ก้ช็ดัเจน” 

สิง่ทีช่ดัเจน ถ้ามนัชดัเจน ถ้าเป็นธรรมเขาเรยีกว่าปัจจตัตงั ปัจจตัตงั รูจ้ าเพาะตน 

รูช้ดัๆ รูจ้รงิๆ เกดิสนัทฏิฐโิก น่ีถ้าเป็นความจรงินะ 

แต่น่ีบอกว่าเรารูช้ดัเจน ชดัเจนขนาดนัน้ เหน็จรงิไหม จรงิ แต่ความเหน็นัน้ยงัไม่

จรงิ เห็นไม่จรงิเพราะอะไร ไม่จรงิเพราะว่า มนัเป็นวปัิสสนาหรอืเปล่า มนัเป็นอย่างนัน้จรงิ

หรอืเปล่า 

กเ็รายงัสงสยั สงสยัถงึถามมา ถ้าเป็นอย่างนัน้หรอืเปล่า แสดงว่าเราสงสยั ถ้า

สงสยัน่ีมนัไม่จรงิ ทัง้ๆ ทีว่่าเราชดัเจน ชดัเจนกช็ดัเจน น่ีคอืประสบการณ์ แลว้เราท าของเรา

ต่อเน่ืองไป 

“๓. แต่ถ้ามนัผดิ รบกวนหลวงพอ่ตบผมแรงๆ ใหผ้มตื่นหน่อย จะไดไ้ม่หลงใหลไป

กบัมนั” 

การตบแรงๆ ตบแรงๆ ตอ่เมื่อละลา้ละลงั ตอ่เมื่อเวลาถามปัญหาขึน้มาแลว้ปัญหาจะ

เป็นอย่างนัน้ๆ แลว้เราเขา้ใจ อย่างน้ีมนัเป็นการละลา้ละลงั เป็นการทีว่่ายงัตดัสนิใจไปไม่ได้

ทางใดทางหน่ึง แลว้คดิว่าตวัเองถูก นัน่น่ะเราจะแรง 

แต่ถ้าพดูถงึว่า ถ้าเรามสีตมิปัีญญา มสีตหิมายความว่า เรายอมรบัผดิ เรารูส้กึ

ส านึกตน อย่างน้ีมนัน่าสงสาร เราบอกทางกนั 

การตบแรงๆ คอืคนทฏิฐมิานะไปทางทีผ่ดิแลว้ยงัดนัทุรงัไป อยา่งน้ีแรงๆ ถา้ผดิ

แลว้ยงัดนัทุรงัวา่ฉันถกู ฉันถกูต้อง ฉันดงีาม อย่างน้ีตอ้งลงปฏกั แต่ถ้าพดูถงึว่าเราจะไป

ขา้งหน้าผดิหรอืถูกเรายงัไม่แน่ใจ ลงแรงไปแลว้จะไปทางไหนล่ะ 
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ถ้าลงแรงไป ลงแรงไป เราถูกหรอืผดิ เรายงัละลา้ละลงั ยงัอยู่ เรายงัไปไม่ได ้เราก็

กลบัมา กลบัมาท าความสงบของใจให้มัน่คง ให้ร่มเยน็เป็นสุข ใหจ้ติใจร่มเยน็เป็นสุข ให้

จติใจองอาจกลา้หาญ ใหจ้ติใจมัน่คง มนักลา้เดนิ มนักล้าเดนิ มนักลา้บุกเบกิ มนักลา้ท าไป 

ผดิ เดีย๋วรูเ้อง บกุเขา้ไป ท าเขา้ไป ถ้ามนัผดิ อา้ว! ผดิ ถอยกลบัมาท าใหม่ ถูก ลุยเขา้ไป

เลย ท าเขา้ไปเลย 

ในการปฏิบติั เหน็ไหม แก้จิตน้ีแก้ยาก แก้ยากเพราะอะไร เพราะมนัเป็น

ความรู้เฉพาะตน ความสะอาดบริสุทธ์ิรู้จ าเพาะตน องคส์มเดจ็พระสมัมาสมั

พทุธเจ้าพยากรณ์ต่อเมื่อท่านได้ฟัง พยากรณ์ว่าถกูหรือผิด 

แต่ความถกูความผิดเป็นความเหน็เฉพาะตน ความเหน็เฉพาะจิตผู้ท่ี

กระท า ความเหน็จิตเฉพาะผู้รู้ แต่ครบูาอาจารยท่ี์ท่านท ามาแล้วนะ อาการ

อย่างน้ีท่านผ่านมาหมด บุคคล ๔ คู่ โสดาปัตติมรรค โสดาปัตติผล สกิทาคามิ

มรรค สกิทาคามิผล อนาคามิมรรค อนาคามิผล อรหตัตมรรค อรหตัตผล 

มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ แน่นอน ชดัเจน 

ฉะนัน้ ครบูาอาจารยท่ี์ท่านผ่านมาแล้วนะ ไม่เคยหวัน่ไหว ไม่เคยวิตก

กงัวล ไม่มีอะไรส่ิงใดจะท าให้โยกคลอนได้ เพียงแต่ว่าความจริงรู้จ าเพาะตนใน

ใจดวงนัน้ 

แต่ใจของเรายงัโลเลอยู่ ใจของเรายงัประพฤตปิฏบิตัอิยู่ แตเ่รากห็วงัพึง่กนัเนาะ 

หวงัพึง่ครูบาอาจารยเ์ป็นคนคอยชี้แนะ ไม่ใหเ้ราเดอืดรอ้นจนเกนิไปนัก เพราะเวลาผูท้ี่

ประพฤตปิฏบิตั ิ ครูบาอาจารยท่์านลม้ลุกคลุกคลานมา ท่านเหน็ใจมากนะ เราอาบเหงื่อ

ต่างน ้าแลว้ควา้สิง่ใดไม่ตดิมอืเลย เรากท็อ้แทน้ะ แต่การอาบเหงื่อต่างน ้ายงัมผีลประโยชน์

ตดิไมต้ดิมอืนะ เหน็ไหม วดิทะเลทัง้ทะเลเลย ไดป้ลาสรอ้ยตวัหน่ึงกย็งัด ี วดิทะเลทัง้ทะเล

เลย ไม่ไดอ้ะไรตดิไมต้ดิมอืมาเลย โอ๋ย! มนัทอ้แท้นะ 

คนทีป่ฏบิตัมิา ท่านเคยผ่านประสบการณ์อย่างน้ีมา ท่านเหน็ใจมาก ครูบาอาจารย์

ท่านจะเหน็ใจผูท้ีป่ระพฤตปิฏบิตัมิากนะ เวลาท่านพูด ท่านพูดเพื่ออะไร เพื่อใหเ้ราเขม้แขง็ 
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เพื่อใหเ้ราองอาจ เพื่อใหเ้รากลา้หาญต่อสูก้บักเิลสในหวัใจของเรา ตอ่สูก้บัความเหน็ผดิในใจ

ของเราเพือ่ประโยชน์ของเรา เอวงั 


