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เรื่อง “วิปัสสนาหรืออุปาทานครับ”

หลวงพ่อ : คาถาม ๔ คาถาม คาถามทัง้ หมดทัง้ คาถามทีแ่ ล้ว คาถามครัง้ ทีแ่ ล้วคือ
ถาม : เรื่อง “ปัญญาอบรมสมาธิหรือไม่ พิจารณาความโกรธในใจอย่างไรครับ”
ตอบ : มันเป็ นผูถ้ ามคนเดียวกัน ผูถ้ ามคนเดียวกันเป็ นพระบวชใหม่ ถ้าพระบวชใหม่ถาม
มา ๔-๕ คาถามเรียงติดมาเลย แล้วคราวทีแ่ ล้วตอบเรื่องปัญญาอบรมสมาธิ เพราะเคยถาม
มาข้างหน้าแล้ว เรื่องพิจารณาความตาย ฉะนัน้ เป็ นพระบวชใหม่ พระบวชใหม่คาถามถาม
เรียงๆ กันมาเลย แล้วถามเรียงๆ กันมา คาถามจะยาวมาก เดีย๋ วเราจะอ่านเฉพาะข้อสงสัยเลย
แต่อารัมภบททีอ่ าการของการปฏิบตั ิ เราจะข้ามมาๆ ข้ามมาเพราะมันเยอะมาก มันเยอะ
มากหมายความว่า คนทีป่ ฏิบตั ใิ หม่ไปรูไ้ ปเห็น ไปเห็นสิง่ ต่างๆ มันก็มคี วามกังวลใจไปหมด
คืออยากจะถาม
เราจะบอกว่า มือใหม่หดั ขับ ถ้ามือใหม่หดั ขับนะ การมือใหม่หดั ขับ เวลาเขาขับรถ
ใหม่ เขาจะเขียนไปเลยว่ามือใหม่หดั ขับ อย่ามาใกล้ๆ นะ เพราะเดีย๋ วอาจจะเบรกกะทันหัน
อาจจะโดนชนท้าย หรือว่าจะไปชนท้ายเขา มือใหม่หดั ขับมันอันตราย เขาไม่ให้คนเข้าไปใกล้
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พวกทีห่ ดั ขับรถใหม่ เพราะเดีย๋ วอาการตกใจ เขาควบคุมสติเขาไม่ได้ เขาตัดสินใจอะไรไม่
ถูกต้อง มันจะไปเกิดอุบตั เิ หตุ นี่มอื ใหม่หดั ขับ
ถ้ามือใหม่หดั ขับปั บ๊ มันมือใหม่หดั ขับทางโลกหมายความว่า ขับรถไป มือใหม่หดั
ขับ เราขับอย่างไร ถ้าเราตัง้ สติ เราฝึกฝนไป เดีย๋ วมันจะมีความชานาญมันก็จะพอขับไปได้
พอขับไปได้ อาศัยประสบการณ์ อาศัยความชานาญ อาศัยการตัดสินใจบ่อยๆ ครัง้ อาศัย
สิง่ ต่างๆ ขึน้ มา อันนี้มนั อยู่บนสมมุตฐิ านของความเป็ นจริงคือบนถนน
ถ้าเรามือใหม่หดั ขับ เริม่ ต้นเราจะขับ เราก็ไปขับทีส่ นามซ้อมขับรถ เราจะไปขับ
ของเราโดยทีส่ ่วนบุคคล ทีเ่ ฉพาะของเรา แล้วพอเรามีความชานาญแล้วเราขึ้นมาบนถนน
หลวง เรามีความชานาญแล้วเราค่อยเข้าไปในเมือง ฉะนัน้ ถ้าขับอย่างนี้ มือใหม่หดั ขับมัน
ยังฝึกขับไปแล้วมันมีโอกาสเป็ นไปได้ แต่ในการปฏิบตั ไิ ง ถ้ามือใหม่หดั ขับ พอมีปัญหาขึน้ มา
มันมีปัญหามาก
ฉะนัน้ เวลาหลวงปู่มั ่นท่านถึงบอกว่า “แก้จติ แก้ยากมากนะ แก้จติ นี้แก้ยากมาก
นะ การแก้จติ แก้ยาก ผูเ้ ฒ่าจะแก้ว่ะ”
ผูเ้ ฒ่าคือตัวหลวงปู่มั ่นเอง
“ถ้าเดีย๋ วผูเ้ ฒ่าตายไปแล้วหาคนแก้ไม่ได้นะ หาคนแก้ไม่ได้นะ”
เวลาคนแก้นะ เห็นไหม เพราะคนมันไม่มปี ระสบการณ์ เวลาเด็กๆ ขึน้ มา เราอยาก
ให้เด็กมันหัดขับรถเป็ น เราก็จะมีสนามฝึกซ้อม มีสนามเด็กเล่น สนามต่างๆ ให้เด็กมัน
ฝึกหัดขึน้ มา ฝึกหัดขึน้ มามันก็มปี ระสบการณ์ของมันขึน้ มา
แต่การแก้จติ นี้แก้ยากนะ จิตนี้เป็ นนามธรรม มันไม่มสี นามฝึกซ้อม มันไม่มที ี่
ฝึกซ้อม มันไม่มที เี่ ราจะมาฝึกหัดกัน ใครจะฝึกหัดก็ต้องฝึกหัดของจิตดวงนัน้ ขึน้ มา แล้ว
คนทีจ่ ะฝึกหัดก็ไม่ยอมฝึกหัดอีก พอฝึกหัด ว่าศาสนานี้มนั ไม่มี ภพชาติไม่มี นรกสวรรค์ไม่
มี ทุกอย่างไม่มี
สนามตัวเองเขายังหาไม่เจอนะ ยังปฏิเสธพิมพ์เขียว ไปปฏิเสธทุกอย่างหมดเลย
แล้วปฏิเสธขึน้ มา คิดว่าปฏิเสธแล้วตัวเองจะมีความสาคัญ ตัวเองจะมีทพี่ ง่ึ อาศัย กลับไม่มี
อะไรเลย ฉะนัน้ ถ้ามือใหม่หดั ขับมันจะมีปัญหามาก
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ทีน้เี วลามีปัญหาขึน้ มา หลวงตาท่านบอกว่า เวลาท่านเรียนจบถึงมหา ใน
ตารับตารา นิพพานก็เรียนจบหมดแล้ว แต่เวลาจะปฏิบตั จิ ริงๆ เห็นไหม มือใหม่หดั ขับ
เริม่ ต้น ท่านบอกมีความสงสัยว่ามรรคผลยังมีจริงอยู่หรือเปล่า
ทัง้ ๆ ทีศ่ กึ ษามาแล้ว แล้วมีความตัง้ ใจด้วย มีความตัง้ ใจ มีแรงปรารถนา มีความ
พร้อมมา เพราะว่าท่านสร้างบารมีมา เพราะแม่ชแี ก้วบอก แม่ชแี ก้วพยากรณ์ไว้ว่าหลวงตา
ท่านก็เคยปรารถนาพระโพธิสตั ว์เหมือนกัน
หลวงตาท่านบอกว่า เราไม่เคยบอกใคร แม่ชแี ก้วรูไ้ ด้อย่างไร
เพราะว่าข้อมูลใต้จติ สานึก ข้อมูลในหัวใจมันเป็ นข้อมูลทีค่ นทีเ่ ขารูไ้ ด้เขาพอรูไ้ ด้
ถ้าคนรูไ้ ด้เขาเก็บไว้ในใจลึกๆ เขาไม่ยอมบอกใคร เห็นไหม มันพร้อมมาหมดแล้วยังมี
ความสงสัยขนาดนัน้ ฉะนัน้ ถ้ามีใครชี้ทางให้เราได้ เราจะถืออาจารย์องค์นัน้ เป็ นทีพ่ ง่ึ อาศัย
เป็ นครูบาอาจารย์ของเรา

เข้าไปหาหลวงปู่ มัน่ เวลาหลวงปู่ มันบอกเลย
่
“ท่านต้องการนิ พพานใช่ไหม
นิ พพานไม่ได้อยู่บนอากาศ นิ พพานไม่ได้อยู่บนแร่ธาตุ นิ พพานไม่ได้อยู่ที่ไหน
ไม่ได้อยู่ในตารับตารา ไม่ได้อยู่ในทฤษฎี นิ พพานมันอยู่ในหัวใจ”
นิพพานมันอยู่กบั หัวใจ นี่ผปู้ ฏิบตั ิ เห็นไหม นี่แก้จติ แล้วแก้อย่างไรล่ะ ขนาด
อย่างนัน้ ยังต้องสมบุกสมบันมา นี่พูดถึงว่าคนทีป่ ฏิบตั ิ คนทีป่ รารถนาสิน้ สุดแห่งทุกข์ คนที่
ปรารถนาแนวทางทีถ่ ูกต้อง มันต้องหาครูบาอาจารย์ทลี่ งใจไง
แม้แต่ครูบาอาจารย์ทเี่ ป็ นของจริง แต่ถ้าเราไม่ลงใจ คาว่า “ไม่ลงใจ” คือมันค้าน
ในใจ พูดอะไรมามันก็คา้ น พูดอะไรมามันก็แฉลบ ใจเรานี่มนั จะแฉลบ ไม่ยอมรับหรอก นี่
เวลาจะหาครูบาอาจารย์ทเี่ รายอมรับได้นะ แล้วครูบาอาจารย์ทยี่ อมรับได้ ครูบาอาจารย์
ต้องมีเหตุผล

เวลากรรมฐานเขาคุยกันนะ ต้อง ต้อง ต้อง ต้องเป็ นอย่างนี้ เลย ภาวนา
เป็ นศีล สมาธิ ปัญญา ต้องเป็ นอย่างนี้ เป็ นอย่างอื่นไม่ได้ เป็ นอย่างอื่นผิด
แต่เวลาเราปฏิบตั บิ อกนี่มนั เผด็จการนะ นี่ไม่ใช่ประชาธิปไตย นี่เป็ นเผด็จการ
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เราเองเราก็คดิ กันอย่างนัน้ น่ะ คาว่า “ต้อง” อริยสัจมันมีหนึ่งเดียว คนทีร่ จู้ ริงเขารูอ้ ยู่
แล้ว แล้วจะปฏิบตั แิ นวทางใดก็แล้วแต่ สุดท้ายแล้วมันต้องมาลงทางนี้ มัคโค ทางอันเอกมี
ทางเดียว อริยสัจมีหนึ่งเดียว
จะวิธกี ารแตกต่างหลากหลาย จริตนิสยั แตกต่างหลากหลาย อานาจวาสนาของ
คนแตกต่างหลากหลาย เห็นไหม เราบอกพันธุกรรมของจิตๆ ลายนิ้วมือไม่เหมือนกันสักคน
หนึ่ง จิตของคนไม่เหมือนกันหมดเลย แต่นิพพานมีหนึ่งเดียว การเข้าสู่นิพพานก็มที างเดียว
มีทางเดียว ทางเดียวคือทางมัคโค ทางอริยสัจที่มนั เป็ นความจริง
ฉะนัน้ ถ้ามือใหม่หดั ขับมันก็ต้องล้มลุกคลุกคลานหน่อย แต่ถ้าเวลาเราจะภาวนา
นะ ยิง่ ล้มลุกคลุกคลานยิง่ กว่ามือใหม่อกี เพราะว่ามือใหม่อย่างไรก็แล้วแต่ มันมีสนาม
ฝึกซ้อม มันมีถนนหนทาง มันมีกฎจราจร มันมีสงิ่ ต่างๆ ว่า ขับตามๆ กันไป เขาขับไป
ข้างหน้า ขับตามเขาไป อยู่ห่างๆ ไว้ เดีย๋ วถ้าถึงไฟแดง เขาเบรก เราก็เบรก
มือใหม่หดั ขับมันยังพอไปได้นะ แต่ถ้าผูท้ ปี่ ฏิบตั ใิ หม่เวลามันมีปัญหาขึน้ มา เห็น
ไหม นี่คาถาม คาถามว่า “พิจารณาความโกรธในใจอย่างไรครับ”
อารัมภบทมา ๒ หน้า
“๑. ทัง้ ๆ ที่ไม่ใช่เรื่องของเราโดยตรง แต่อะไรเป็ นตัวผูกความโกรธในใจเราไว้”
เห็นไหม ไม่ใช่เรื่องของเรา แล้วเราไปโกรธทาไมล่ะ ไม่ใช่เรื่องของเรา แต่เราไปรู้
ไปเห็นเข้า เราก็ไปโกรธ รูป รส กลิน่ เสียง อายตนะกระทบภายนอกภายใน มันเป็ นเรื่อง
ข้างนอก ไม่ใช่เรื่องของเรา เป็ นเรื่องข้างนอก
แต่เรื่องข้างนอก เราเห็นเขาเอารัดเอาเปรียบกัน เห็นเขากดขีข่ ่มเหงกัน เราก็มี
ความไม่พอใจแล้ว ไม่ใช่เรื่องของเรา ไม่ใช่เรือ่ งของเรา แต่เรารูน้ ี่ รูถ้ ูกรูผ้ ดิ แต่ไม่ใช่เรื่อง
ของเรา ถ้าเราคิดแล้วว่าไม่ใช่เรื่องของเรา แล้วทาไมมันผูกโกรธล่ะ ทาไมมันผูกโกรธล่ะ
เพราะเราโง่ไง เพราะจิตใจของเรา เห็นไหม
เวลาครูบาอาจารย์ท่านประพฤติปฏิบตั ขิ องท่านไปแล้วอยู่กบั โลกโดยไม่ตดิ โลก
โดยไม่ตดิ โลก มันเป็ นเวรเป็ นกรรมกัน อย่างเช่น ดูสิ เวลาโจรผูร้ า้ ยมันจะฉกชิงวิง่ ราว มัน
ไปกระชากสร้อยเขาแล้วมีปัญหากัน ทีน้คี นเขาจะเข้าไปช่วย “นี่เรื่องของสามีภรรยานะ”
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อ้าว! เรารูไ้ ด้อย่างไร เป็ นเรื่องอะไรของเขา เขาว่าเป็ นเรื่องสามีภรรยากันน่ะ
ทัง้ ๆ ทีม่ นั เป็ นการฉกชิงทองกันอย่างนี้ แต่เขาบอกเป็ นเรื่องสามีภรรยา เราก็ไม่มสี ทิ ธิ ์แล้ว
เราจะบอกว่า แม้แต่เรื่อง เราจะเข้าไปช่วยเหลือเจือจานเขา เรายังมีโอกาส
ผิดพลาดได้เลย เพราะมันไม่ใช่เรื่องของเรา แต่ถ้าเป็ นเรื่องของเรา เรื่องของเราถ้ามันเป็ น
เขามาฉกชิงวิง่ ทองของเราล่ะ เขามาฉกชิงทองของเรา นี่เรื่องของเราแล้ว เขาฉกชิงของเรา
มันเรื่องจริง นี่มนั เป็ นภายใน ภายนอก ภายใน
เขาบอกว่า “ทัง้ ๆ ทีไ่ ม่ใช่เรื่องของเราโดยตรง แต่อะไรทีเ่ ป็ นตัวผูกความโกรธไว้
กับเรา”
ก็เราขาดสติ เพราะกิเลสของเรา เราไม่รเู้ ท่า ถ้าเรารูเ้ ท่านะ พรหมวิหาร ๔ เรามี
เมตตา มีกรุณา เรามีทุกอย่าง ถึงทีส่ ุดแล้วต้องอุเบกขา มันเป็ นกรรมของสัตว์ พูดถึงว่า กรรม
ของอุเบกขา พรหมวิหาร ๔ เราต้องมีพรหมวิหารธรรม
ถ้าเราไม่มพี รหมวิหารธรรมนะ เราทุกข์ตายเลย เราเห็นคนเขากดขีข่ ่มเหงกัน เรา
เห็นคนทีเ่ อารัดเอาเปรียบกัน เราทุกข์ตายเลยนะ แต่เราก็จะช่วยเหลือเขาถ้าเราช่วยเหลือ
ได้ ถ้าช่วยเหลือไม่ได้ มันเป็ นกรรมของสัตว์ สัตว์มนั ยอมจานน มันยอมจายอมต่อกัน เขามี
กรรมมีเวรต่อกัน เขาถึงมาเป็ นอย่างนัน้ มันเป็ นกรรมของสัตว์ ถ้ากรรมของสัตว์ เรามี
อุเบกขา มันวาง พอวางเข้า ความโกรธมันก็เบาลง ความโกรธไม่ใช่เรื่องของเราเลย แต่เรา
ไปเห็นการเอารัดเอาเปรียบกัน ไปเห็นคนทีเ่ ขากดขีข่ ่มเหงกัน เราก็ทุกข์
แต่เราบอกว่า ถ้าเราทุกข์แล้วถ้าเราไม่ทาสิง่ ใดเลย แสดงว่าเราก็นิ่งเฉยมึนชาให้
สังคมมันเลวร้ายไปใช่ไหม ไหนพระพุทธเจ้าบอกจะรือ้ สัตว์ขนสัตว์ แล้วทาไมเวลาสัตว์เอา
รัดเอาเปรียบ ทาไมไม่ช่วยเหลือเขา
ช่วยเหลือเขามันต้องไม่เป็ นโทษ ช่วยเหลือเขา ถ้าเราไม่โกรธ เราไม่โกรธ เราไม่
ลาเอียง เราเข้าไปในเหตุการณ์ใดเราก็เคลียร์ได้โดยทีว่ ่าเราไม่ไปเป็ นเหยื่อของใคร ถ้าเรา
เป็ นเหยื่อของใครนะ เราเข้าไปเป็ นบุคคลที่ ๓ ยุ่งตายเลย
นี่ว่าข้อที่ ๑ เขาถามว่าพิจารณาความโกรธอย่างไรครับ
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ข้อที่ ๒ “ผมเห็นความขุ่นเคืองค่อยๆ หายไปก็จริง แต่กย็ งั รูส้ กึ ว่าเวทนากับผม
เป็ นอันเดียวกันอยู่ นึกถึงคาพูดทีว่ ่าเวทนากับจิตไม่ใช่อนั เดียวกัน แต่ตอนนี้ยงั ไม่เห็นจริง
ตามนัน้ จึงอยากขอทราบวิธ”ี
เห็นไหม เวลาความโกรธ ทุกขเวทนา บอกทุกขเวทนา เวทนากับผมมันเป็ นอัน
เดียวกัน
เพราะมันเป็ นอันเดียวกัน พอเสวยอารมณ์ มันเป็ นอันเดียวกัน จะบอกว่านี้ฟัง
เทศน์บ่อย เวทนากับจิตไม่ใช่อนั เดียวกัน คือความโกรธไม่ใช่เรา ถ้าความโกรธไม่ใช่เรา ถ้า
เราไม่ฝึกหัดมา นี่มอื ใหม่ มือใหม่รวู้ ธิ กี าร เวลาคุยกัน ขับรถจะเอายีห่ อ้ นัน้ โอ๋ย! จะเอารถ
อย่างดีเลยนะ แต่ยงั ขับรถไม่เป็ น
นี่กเ็ หมือนกัน ฟังเทศน์ว่าเวทนากับจิตไม่ใช่อนั เดียวกัน
อ้าว! ก็รอู้ ยู่ กฎจราจร ระเบียบจราจรรูอ้ ยู่ เวลาขับไป เดีย๋ วจราจรมันจับ โดนปรับ
ทันที เพราะอะไร เพราะเราไม่ได้ฝึก เราไม่มคี วามชานาญ เรากะระยะไม่ถูก เห็นไหม เรากะ
ระยะไม่ถูก เราจะเข้าทีห่ า้ มจอด ทีเ่ ข้าเลนเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาต่างๆ
นี่กเ็ หมือนกัน จิตกับเวทนาไม่ใช่อนั เดียวกัน ไม่ใช่อนั เดียวกันต่อเมื่อครูบา
อาจารย์ท่านฝึกปฏิบตั แิ ล้วท่านรู้เท่าของท่าน เวลามันจะเกิดมันไม่กล้าเกิดหรอก เวทนา
แอ๊ะๆๆ มันจะเกิด รูเ้ ท่า รูเ้ ท่า มันวางหมด มันอาย มันอายเลย เราโง่ขนาดนี้เชียวหรือ เรา
จะไปแบกรับขึน้ มาให้มนั ทุกข์หวั ใจหรือ ถ้าสตินะ สติ มหาสติ มันรูท้ นั มันจะปล่อยวางได้
แต่คนทีเ่ วทนากับจิตไม่ใช่อนั เดียวกันต้องคนทีฝ่ ึกหัดแล้ว เข้าใจแล้ว ปล่อยวางได้จริงแล้ว
เข้าใจแล้วมันปล่อยวางไม่ได้มนั ก็เผลอ พอเผลอ มันโกรธจนหน้าดาหน้าแดงแล้ว
พอมันรูส้ กึ ตัว โอ้โฮ! เราผิดไปแล้ว เราพลาดไปแล้ว เราโกรธเต็มทีไ่ ปแล้ว นั ่นน่ะเพราะมัน
ใช้เราจนหนาใจแล้ว พอสติเรากลับมา เรารูเ้ ท่า
ฉะนัน้ เวทนากับจิตไม่ใช่อนั เดียวกัน แต่ตอนนี้ยงั ไม่เห็นจริงตามนัน้ ไม่เห็นจริง
ตามนัน้ ก็วางไว้ก่อน อันนี้มนั เป็ นสมบัตขิ องเศรษฐีธรรม ครูบาอาจารย์ท่านเป็ นเศรษฐีธรรม
คนทีเ่ ป็ นเศรษฐี เศษเงินเล็กๆ น้อยๆ ท่านเจือจานใครก็ได้หมด
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แต่ของเรา เราคิดว่าเรารู้ไง จะเป็ นเศรษฐีธรรมด้วย แต่เงินทองเล็กๆ น้อยๆ เราไม่
มีจะใช้ เราทุกข์ตายเลย ฉะนัน้ เราทุกข์ตาย วางไว้ เศรษฐีธรรมคือคาสั ่งสอนขององค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สัจจะความจริงเป็ นแบบนัน้
แต่เรายังเห็นตามความเป็ นจริงแบบนัน้ ไม่ได้ มือใหม่หดั ขับ มือใหม่หดั ขับแล้วก็
จะบอกว่าขับสูตร ๑ เลย จะลงแข่งขันสูตร ๑ เป็ นไปไม่ได้ เขาต้องขึน้ มาเป็ นสเต็ปๆ ขึน้ มา
จนจะขับสูตร ๑ ได้ นี่กเ็ หมือนกัน ค่อยๆ ทาไป
ฉะนัน้ สิง่ ทีว่ ่าเวทนากับจิตไม่ใช่อนั เดียวกัน ถูกต้องแน่นอน เวทนาเป็ นอาการ จิต
นี้คงทีต่ ายตัว จิตมันมีอยูแ่ ล้ว เวทนามันเกิด มันจรมาชั ่วคราวๆ เดีย๋ วก็สุขเวทนาก็มา เดีย๋ ว
ก็ทุกขเวทนาก็มา นี่มนั จรมา ของทีจ่ รมามันไม่ใช่ตวั จริง
เวทนากับจิตไม่ใช่อนั เดียวกันอยูแ่ ล้วแน่นอน แต่ขณะทีเ่ รามือใหม่ เวทนากับจิตนี้
เป็ นอันเดียวกัน เพราะดีใจ เสียใจ ทุกข์ใจ มันอันเดียวกันหมดล่ะ ทัง้ ๆ ทีไ่ ปเห็นข้างนอก
เรื่องทีไ่ ม่ใช่เรื่องของเรา ไม่ใช่เรื่องของเรา เรายังไปเดือดร้อนแทนเขา แล้วเรื่องของเรา รถ
ของเรายังไม่ได้ชนเลย เห็นเขาชนกันก็เดือดร้อนแทนเขา กลัวสิ กลัวตัวเองจะไปชนบ้าง
นี่กเ็ หมือนกัน ไม่ใช่เรื่องของเรา เรายังทุกข์เลย แล้วถ้ามันเป็ นเรื่องของเราล่ะ พอ
เรื่องของเรา เวทนากับจิตไม่ใช่อนั เดียวกัน แต่ผมก็ยงั แก้ไม่ได้ นี่มอื ใหม่หดั ขับ ค่อยๆ
ฝึกหัดฝึกฝนไป

ถาม : เรื่อง “อาการจิตแบบนี้คอื อะไรครับ”
หลวงพ่อ : อารัมภบทมา ๒-๓ หน้า ข้ามหมด มือใหม่มนั วิตกกังวล มันกลัวมาก
ถาม : แล้วก็อยากรบกวนให้หลวงพ่ออธิบายอาการของจิตตรงนี้หน่อยครับว่ามันคืออะไร เรียน
หลวงพ่ออีกนิดหนึ่งว่า หลังจากขณะนัน้ แล้วรูส้ กึ ว่าบริกรรมพุทโธมันชัดเจนมาก ชัดกว่า
หลายๆ ที พร้อมกับความตื้นตัน แต่กไ็ ด้แค่สกั พักแหละครับ แล้วก็กลับมาเป็ นปกติ ขอ
กราบเรียน

ตอบ : อาการจิตไง อาการของจิตเขาก็ราพึงราพันของเขาไปว่า เขาบวชแล้วเขาก็มี
ความคิดอยากจะทางานของเขา นี่เขาพูดของเขานะ คิดไปคิดมา พอคิดถึงสุดท้ายแล้วเขา
บอกว่า ความคิดอย่างนี้เป็ นความคิดของโลก พระพุทธเจ้าคิดให้พน้ ทุกข์ต่างหาก พอคิดได้
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อย่างนี้ปับ๊ มันก็ปล่อย พอมันปล่อยปับ๊ เขาบอกว่าอาการแบบนี้มนั ก็ชดั เจนขึน้ พุทโธก็
ชัดเจนขึน้ จิตใจก็ดขี น้ึ
จิตใจดีขน้ึ เพราะก่อนหน้านัน้ เราไปคิดไง ว่าปัญญาอบรมสมาธิ เราก็ใช้ปัญญาของ
เราไปเรื่อย แต่ปัญญาอบรมสมาธิแล้วคิดๆ ไป คิดไปถ้ามันเป็ นโลกมันก็เป็ นโลก คิดเป็ น
โลก เห็นไหม แต่พอพิจารณาไป สติ สมาธิ มันทันขึน้ มา มันปล่อยวางขึน้ มา มันปล่อยวาง
ขึน้ มามันก็อย่างว่า มันเป็ นภายใน พอเป็ นภายในขึน้ มา พอเป็ นภายในมันก็เป็ นอิสระ พอ
ภายในจะไปกาหนดพุทโธมันก็ชดั ขึน้ ภายในจะทาอะไรก็ได้ไง
จิตกับเวทนา เวทนามันเป็ นภายนอก เวทนามันเป็ นขันธ์ จิตมันเป็ นพลังงาน ถ้า
เราใช้ปัญญาไป ปัญญาถ้าเราพิจารณาของเราไปมันเป็ นเรื่องโลกๆ มันก็เป็ นภายนอก มัน
เป็ นภายนอกมันก็คดิ แบบสัญชาตญาณทีเ่ ราคิด พอคิดโดยสัญชาตญาณนะ แต่ถ้าคิดเป็ น
เรา มันเสวยอารมณ์ มันยึดมั ่นถือมั ่น ถ้าเป็ นสัญชาตญาณก็คดิ โดยสัญชาตญาณ
สัญชาตญาณถ้ามีสติปัญญา ด้วยสัญชาตญาณมันก็ปล่อย มันเป็ นอิสระ พอเป็ นอิสระขึน้ มา
มันจะเป็ นปัญญาอบรมสมาธิ ถ้าเป็ นปัญญาอบรมสมาธิ มันเป็ นสมาธิ มันเป็ นอิสระ พอเป็ น
อิสระ มันพุทโธมันก็ชดั ของมัน
ถ้ามันชัดของมัน มันชัดของมัน มันรูจ้ ริงของมัน มันปล่อยวาง มันไม่เสวยอารมณ์
มันไม่เป็ นอัตตา มันไม่ยดึ มั ่นถือมั ่นของมัน พอบอกว่า นี้เป็ นปัญญาอบรมสมาธิ พอเราเคย
ใช้ปัญญาแล้วมันปล่อยวางขึน้ มา ฉะนัน้ พอเราใช้ปัญญาอย่างนี้ เราก็จะให้มนั เป็ นอีก เป็ น
อัตตา เป็ นการยึดว่าจะเป็ นของเรา จะเป็ นความจริงอย่างนัน้ มันก็ไม่จริง พอไม่จริงขึ้นมา
มันปล่อยวางขึน้ มา มันปล่อยวางได้กเ็ ป็ นได้ นี่พูดถึงอารมณ์อารมณ์หนึ่ง อารมณ์อารมณ์
หนึ่งมันใช้ปัญญามา ถ้าปัญญามันเป็ นอย่างนี้แล้ว
“อาการจิตแบบนี้คอื อะไรครับ”
เวลาขับรถไป เวลาเหตุการณ์เฉพาะหน้ามันยังเกิดอีกเยอะมาก ฉะนัน้ ถามมา
เป็ นตัง้ เลยล่ะ แล้วอย่างว่า เขาไม่ได้ถามมาตอนนี้นะ ข้างหน้ายังถามต่อมา คาถามยังมีอยู่
ข้างหน้าอีก คาถามว่า ทีต่ อบปัญญาอบรมสมาธิไปแล้วซาบซึ้งมาก เขาว่าของเขาอย่างนัน้
อันนี้พูดถึงว่ามันเป็ นปั ญญา เพราะมือใหม่หดั ขับ พอมือใหม่ขน้ึ มา พอจิตเข้าไปมัน
มีอาการแบบนี้เยอะมาก แต่ดี ดีทบี่ อกว่ายังมีทพี่ ง่ึ ไง ยังมีเว็บไซต์น้เี ป็ นทีพ่ ง่ึ ยังถามเข้า
มา ทีน้พี อถามเข้ามา คนเรามันถามเข้ามา ความคิดภายในมันเยอะมาก พอความคิด
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ภายในเยอะมาก เขียนมาด้วยนะ แล้วก็บอกขอโทษมาด้วย มันเขียนติดๆๆ กัน ขอโทษมา
ด้วย แต่มนั ก็ยงั มีทพี่ ง่ึ ทีอ่ าศัย ยังมีทเี่ กาะ

ถาม : กราบขอบพระคุณหลวงพ่อครับ และเรียนถามอาการของจิตครับ
หลวงพ่อ : นี่กถ็ ามไปอีกหลายหน้าเลย เราถึงบอกว่าเราไม่กล้าอ่านไง เพราะอ่านไปเลย
กลายเป็ นว่ามือใหม่หดั ขับ ไอ้คนสอนนี่ไม่ใช่มอื ใหม่ ขับไม่เป็ นเลย คนขับไม่เป็ นแล้วไป
สอนมือใหม่ยงิ่ ยุ่งใหญ่เลย เพราะคาถามมันยาวมาก ฉะนัน้ ถึงบอกว่าไอ้คนถามถ้าพูดไป
ด้วยกลายเป็ นว่าติงต๊องสอนติงต๊อง ฉะนัน้ ไม่ใช่ตงิ ต๊อง
ฉะนัน้ คาถามเนาะ

ถาม : ๑. ตอนนี้เวลาจิตสงบ ตอนเดินจงกรม ผมพอรูส้ กึ ว่าหัวพองบ้างนิดหน่อย ถ้าคนอื่น
เขาเรียกกันอย่างนัน้ นะครับ แต่ทรี่ สู้ กึ ชัดเจนคือความอัดอัน้ ความตื้นตัน มันจะมากน้อย
ตามช่วงทีเ่ ราจับพุทโธไว้อยู่ บางครัง้ เวลาเราเผลอปล่อย ความอิ่มเอิบตรงนัน้ คงติดค้างอยู่
ไม่ได้พรวดหายไปทีเดียว
ส่วนความสงบของจิตยังไม่ถงึ ขัน้ ที่เรียกว่าเงียบสงบมากนัก
เพราะบางช่วงตอนบริกรรม ความคิดชอบแว็บเข้ามา ถ้ามันสัน้ ๆ แล้วเรารูท้ นั แล้วเราตัดได้
แต่ไปไม่ไกล ก็ยงั ดึงกลับมาได้ แต่มนั ก็ยงั มีอาการท่องพุทโธ และคิดไปพร้อมๆ กันอยู่ใน
บางขณะ อาการอย่างนี้ถงึ ขัน้ ขณิกสมาธิหรือเปล่าครับ แล้วอัปปนาสมาธิกบั อุปจาระมีอาการ
อย่างไรครับ
๒. เราจะรูไ้ ด้เมื่อไหร่ครับว่า สมาธิขณะนี้ อารมณ์ขณะนี้ออกใช้ปัญญาได้แล้ว
และจะต้องเฟ้ นหาเรื่องขึ้นมาพิจารณาหรือเปล่าครับ หรือรักษาความสงบไว้ รอจนเรามีเรื่อง
ผุดขึน้ มาเอง แล้วจึงหยิบมาเป็ นโจทย์
๓. เวลาอ่านหนังสือหรือฟังเทศน์ เราควรจะรักษาสติของเราอย่างไรดีครับ กราบ
ขอความเมตตา

ตอบ : เอาข้อที่ ๑ ก่อน ๑. ตอนทีว่ ่าเราเดินจงกรมอยู่ จิตมันสงบ รูส้ กึ ว่าหัวมันพองขึน้ มา
บ้างนิดหน่อย คนอื่นเขาเรียกกันอย่างนัน้ นะครับ แต่คอื ว่าความเห็นของเรา ความเห็นของ
ผูถ้ าม “แต่ทรี่ สู้ กึ ชัดเจนคือความอัดอัน้ ความตื้นตัน มันจะมากน้อยตามช่วงทีจ่ บั พุทโธไว้อยู่
บางครัง้ อาการเราเผลอปล่อย ความอิม่ เอิบตรงนัน้ คงค้างอยู่ทจี่ ติ ความสงบของจิตยังไม่ถงึ
ขัน้ ทีเ่ รียกว่าจิตสงบมากนัก เพราะบางช่วงมันชอบแว็บ อาการแบบนี้เป็ นสมาธิขนั ้ ไหน”
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อาการสิง่ นี้เป็ นสมาธิ คาว่า “สมาธิ” คือจิตมันสงบ ทีน้อี าการทีห่ วั มันพองโต
ร่างกายนี้มนั พองโต ร่างกายมีความฟุ้งซ่าน ร่างกายมีการซาบซ่านต่างๆ เขาเรียกปี ติ ปี ติ
นี้มนั เป็ นได้หลากหลาย คาว่า “ปี ต”ิ นี้คอื ชื่อ แล้วขยายความไปได้มากมาย อยู่ทวี่ าสนา
ของคน
บางคนวาสนามาก แค่ปีตมิ นั รับรูอ้ ะไรแปลกประหลาดมากเลย พอจิตมันสงบแล้ว
มันรู้ได้ แค่น้ี พอจิตมันสงบ จิตมันสงบแล้วมันออกรับรู้ รับรูโ้ ดยจิต โดยจิตมันไม่ผ่าน
อายตนะ ไม่ผ่านโดยวิทยาศาสตร์ ไม่ผ่านโดยสามัญสานึก ไม่ผ่าน มันจะรูข้ องมันเอง
ทีน้คี วามรูข้ องมันเองมันอยู่ทถี่ ้าใครสร้างผลบุญมามาก ใครทาอะไรมามาก มันจะรู้
แปลกๆ แต่ถา้ ใครสร้างมาพอประมาณมันก็แค่น้ี แค่รเู้ ฉพาะตัวพองขึน้ แค่รตู้ วั ขยายใหญ่ขน้ึ
นี่เขาเรียกปี ติ
ถ้าปี ตมิ นั เกิดขึน้ ปี ตมิ นั เกิดจากอะไร เกิดเพราะจิตมันสงบ อย่างเช่น รถถ้ามัน
ขยับ รถมันหมุน เข็มไมล์มนั ก็จะกระดิก ถ้ารถจอดนิ่งๆ เข็มไมล์จะไม่กระดิก โดยสามัญ
สานึกของเรา เราเป็ นปกติ เราก็รบั รูไ้ ด้แค่น้ี อย่างเช่นเราเห็นพยับแดดเป็ นม่านควัน เป็ น
อะไร เราก็ว่า เอ๊! แปลกเนาะ ขยีต้ าใหญ่เลย นี่เราเสียสติหรือเปล่า อันนี้เพราะมันรูโ้ ดย
ธรรมชาติ รูโ้ ดยอายตนะ แต่ถ้าจิตมันปล่อยวางเข้ามา มันสงบเข้ามา ทีม่ นั รูส้ งิ่ ต่างๆ
ขึน้ มา นี่เกิดปี ตไิ ด้ ถ้าเกิดปี ตขิ องจิต มันเป็ นอาการแบบนัน้ ถ้าเกิดปี ตขิ องจิต เราวางไว้
ปี ตมิ นั เกิดเพราะอะไร เกิดเพราะจิตมันวาง มันวางสิง่ กระทบ มันวาง จิตมันต้องรู้
ผ่านทางตา ผ่านทางหู ผ่านทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ เห็นไหม มันต้องผ่าน
แต่ถ้าจิตสงบ จิตมันรูโ้ ดยตรง รูโ้ ดยตรง มันเกิดอาการตัวพอง อาการต่างๆ มันรู้
โดยจิตมันสงบ ถ้าจิตสงบแล้วมันถึงเกิดปี ติ แล้วพอเกิดปี ติ แล้วพอมันรับรูแ้ ล้วมันก็อยากรู้
ต่อ รูต้ ่อมันก็ออกมาเป็ นอารมณ์ปกติ อารมณ์สามัญสานึก มันก็รไู้ ม่ได้ รูไ้ ม่ได้กง็ งไง พองง
แล้วอย่างทีว่ ่า “อาการแบบนี้มนั เป็ นขณิกสมาธิหรือเปล่า แล้วเป็ นอัปปนาสมาธิ อุปจาร
สมาธิ อาการเป็ นแบบใด”
ขณิกสมาธิมนั เป็ นได้ ทีน้คี าว่า “สมาธิ” ในสมาธิ ในขณิกสมาธิ ถ้าคนทีม่ อี านาจ
วาสนา ในขณิกสมาธิเขาก็รไู้ ด้แปลกๆ แล้ว แล้วคนทีป่ านกลางล่ะ แล้วคนทีอ่ านาจวาสนา
น้อยล่ะ ขณิกสมาธิกว่าจะสงบได้กเ็ กือบเป็ นเกือบตาย เห็นไหม ในอุปจาระมันก็มอี ย่าง
หยาบ มีอย่างกลาง มีอย่างละเอียด แล้วแต่อานาจวาสนาของคน
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ในอัปปนาก็เหมือนกัน ในอัปปนานะ เวลาจิตมันสักแต่ว่ารู้ คนทีม่ อี านาจวาสนา
อยู่ได้ ๗-๘ ชั ่วโมง อยู่ได้นานมาก แล้วมันอิม่ เอิบมาก อิม่ เอิบ สักแต่ว่ารู้ แต่มนั ชัดเจนของมัน
แล้วคลายตัวออกมาจากเป็ นอัปปนาเป็ นอุปจาระ บางคนเข้าไป เข้าไปชั ่วโมงหนึ่ง บางคน
กว่าจะเข้าได้ การเข้าอัปปนา คนทีไ่ ม่มคี วามชานาญเข้าได้ยาก แต่คนทีม่ คี วามชานาญจะ
เข้าได้บ่อย เข้าได้บ่อยก็มคี วามชานาญมาก ความชานาญมากปับ๊ จิตมันก็มกี าลังมาก มัน
จะรับรูส้ งิ่ ต่างๆ มาก อันนี้มนั เป็ นเรื่องอานาจวาสนาของจิต มันไม่ใช่เรื่องอริยสัจ มันไม่ใช่
เรื่องของมรรค เรื่องของมรรค จิตแค่สงบ พอจิตสงบแล้วออกฝึกหัดใช้ปัญญา มันจะเป็ น
ภาวนามยปัญญา
สมาธิเป็ นสมาธิ ขณิกสมาธิ อุปจารสมาธิ อัปปนาสมาธิกค็ อื สมาธิ แต่สมาธิ
สมาธิทเี่ รามีกาลังมีฐานดีแล้วเราออกฝึกทางาน นัน้ มันเป็ นอีกกรณีหนึ่ง
อีกกรณีหนึ่ง แล้วอย่างนี้เราจะรูไ้ ด้อย่างไรว่ามันเป็ นอุปจาระ
แล้วทาไมเราต้องไปรูล้ ่ะ
อย่างเช่นเราทางานใช่ไหม เงินเดือนเราเดือนละ ๕,๐๐๐ เราต้องรูส้ ิ ๕,๐๐๐
ขนาดไหน ถ้าบอกว่าไม่ต้องรับรูเ้ ลย ๕,๐๐๐ นี้ เขาให้ ๕๐๐ ก็ว่า ๕,๐๐๐ ไม่ใช่
๕,๐๐๐ ก็คอื ๕,๐๐๐ ทีน้ี ๕,๐๐๐ แล้วเราจะใช้อย่างไร เราจะใช้ ๕,๐๐๐ นี้อย่างไร เรา
ใช้ประโยชน์อะไร ขณิกสมาธิ อุปจารสมาธิ อัปปนาสมาธิ ตัวเลขการนับ ๕,๐๐๐ หรือ ๕๐๐
หรือ ๕ บาท มันเป็ นจานวนทีน่ ับได้ แต่ถ้าเป็ นสมาธิล่ะ สมาธิ เวลาความสงบ เงินที่เรา
พอใจ มันอยู่ทวี่ ่าเราพอใจแค่ไหน เราพอใจหมายความว่า เรามี ๕ บาท เราไม่ต้องการใช้
เงินเลย ๕ บาท เราก็พอแล้ว แต่เราจาเป็ นต้องใช้มากขึน้ ๕๐๐ พอไหม ๕,๐๐๐ พอไหม
คาว่า “จานวนเงิน” จานวนเงินคือจานวนเงิน แต่จานวนของสมาธิ สมาธิผทู้ ใี่ ช้สมาธิ
ปัญญาวิมตุ ติ เจโตวิมุตติ การใช้สมาธิมากน้อยแค่ไหน อันนี้มนั เป็ นเวลาใช้ประโยชน์
ฉะนัน้ มันจะรับรูไ้ ด้ รับรูไ้ ด้ทคี่ นที่เขามีความคล่อง มีความชานาญ
ฉะนัน้ จะบอกว่าจะแค่นัน้ ๆ
เพราะกรณีอย่างนี้มนั เป็ นผูท้ ฝี่ ึกหัดใหม่
พวก
นักวิทยาศาสตร์ พวกทีเ่ ป็ นปัญญาชนเขาจะบอกว่า มรรคสามัคคีต้องใช้สติเท่าไร สติ
จานวนน้าหนักเท่าไร จานวนเท่าไร ปริมาตรเท่าไร แล้วก็ความเพียรชอบ ความเพียรชอบ
ใช้จานวนเท่าไร แล้วสมาธิชอบ แล้วงานชอบ เขาจะคานวณไง คานวณแล้วก็พยายามจะ
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สร้างจานวนขึน้ มาให้มนั สมดุล มันจะได้เป็ นมรรคสามัคคี มันจะได้เป็ นมรรค สมุจเฉทปหาน
จะฆ่ากิเลสไง จะฆ่ากิเลส จะกลับไปชั ่งจานวนของมรรค ๘ นี่ความคิดวิทยาศาสตร์เป็ น
แบบนี้
แต่ถา้ เป็ นทางธรรม เราทาความสงบของใจเข้ามาแล้วฝึกหัดใช้ เราต้องฝึกหัด
ฝึกฝน ไม่ใช่มอื ใหม่หดั ขับ แล้วไม่ใช่นักปฏิบตั ใิ หม่ นักปฏิบตั ทิ ปี่ ฏิบตั จิ นคล่อง มีความ
ชานาญของเขาขึน้ ไป อันนี้จะเป็ นประโยชน์ของผูท้ ปี่ ฏิบตั ิ
ฉะนัน้ คาถามมันถามว่า “แล้วอาการแบบนี้เป็ นขณิกสมาธิหรือเปล่า แล้วอัปปนา
สมาธิ อุปจารสมาธิ อาการเป็ นอย่างไร”
เดีย๋ วเราขับให้ชานาญก่อน เดีย๋ วจะมีแมวมองมามองว่าคนนี้มคี วามชานาญแล้ว
เขาจะดั ๊มป์ ตัวขึน้ ไปเป็ นนักขับรถแข่ง ขอให้มคี วามชานาญก่อน ไม่ต้องไปห่วงข้างหน้า
อันนี้วางไว้
“๒. เราจะรูไ้ ด้เมื่อไหร่ว่าสมาธิที่มอี ารมณ์ขณะนี้ออกใช้ปัญญาได้แล้ว แล้วจะต้อง
เฟ้ นหาเรื่องขึน้ มาพิจารณาหรือเปล่าครับ”
เราทาความสงบของใจ ถ้าใจสงบแล้วมีความสงบมีความระงับ แล้วมีความอิม่ เอิบ
ถ้าเราคลายตัวออกมาเราก็ฝึกหัดใช้ปัญญา ถ้าฝึกหัดใช้ปัญญา ปัญญาในเรื่องอะไร ในเรื่อง
ทีว่ ่า เรานั ่งสมาธิ เราเกิดมาเป็ นลูก พ่อแม่มบี ุญคุณขนาดไหน เราเกิดมาเป็ นคนมีอานาจ
วาสนาขนาดไหน เราเกิดมาเป็ นคนแล้วเรามีสติปัญญา เราไม่หลงไปทางโลก เรายังเห็น
คุณค่าของเรา เรายังมาปฏิบตั ิ นี่เราคิดแบบนี้ ถ้าจิตสงบแล้วคิดอย่างนี้มนั ยิง่ ซาบซึ้ง
แต่ถ้าจิตไม่สงบนะ เราคิดแบบนี้บอกไม่ได้ เกิดมาเป็ นคนต้องทางาน ถ้าเราไม่ทางาน
เราจะไม่เทียมหน้าเทียมตาโลก เดีย๋ วเราจะไม่ทนั โลกเขา โลกเขา บิล เกตส์ มันเป็ นเศรษฐี
โลกแล้ว เราต้องตามให้ทนั นี่ถ้ามันไม่มตี รงนี้มนั จะคิดไปแบบนัน้
แต่ถ้าพอมีสมาธิขน้ึ มาแล้ว พอออกฝึกหัดใช้ปัญญา ฝึกหัดใช้ปัญญา เราคิดของเรา
อย่างนี้ แล้วพอคิดอย่างนี้อกี อย่างหนึ่ง แล้วว่า “เราต้องเฟ้ นหาเรื่องขึน้ มาพิจารณาหรือเปล่า
แล้วมันจะต้องรอให้ผุดขึน้ มาเองไหม”
ถ้ารอผุดขึน้ มาเอง มันฝึกหัด เวลาผุดขึน้ มาเอง ผุดขึน้ มา มันต้องผุดอยู่แล้ว
ธรรมชาติมนั ผุดอยู่แล้ว ความคิดมันเกิดตลอดเวลา แต่เรามีสติปัญญาเห็นมันหรือเปล่า
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จิตเราสงบพอไหม จิตเราสงบ เพราะอะไร เห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรมตาม
ความเป็ นจริงหรือเปล่า ถ้าเห็นจริงแล้วจับได้ นี่วปิ ัสสนาเกิดตรงนัน้ เวลามันผุดขึน้ มานะ ผุด
อย่างนี้ ไม่ใช่ว่าไม่ผุดเลยก็ไม่มี ผุด รอให้มนั ผุด มันเอาทีไ่ หนมาผุด ถ้ามีความชานาญแล้ว
พอมันจับได้แล้วมันพิจารณาของมันได้
ฉะนัน้ กรณีน้วี ่า มือใหม่หดั ขับ จะเป็ นอย่างนัน้ ๆ เดีย๋ วมันจะเป็ นจริงถ้าเราฝึกของ
เราไป จิตสงบแล้วฝึกหัดใช้ปัญญา ฝึกหัดใช้ปัญญาแล้ว ถ้ามันใช้ปัญญาจนฟัน่ เฝือแล้ว
กลับมาทาความสงบของใจ พอใช้ปัญญาไปแล้ว ใช้กาลังไปแล้ว ขับรถ นั ่งขับรถทัง้ วัน
ไม่ได้หรอก ต้องลงจากรถพักผ่อนบ้าง คนจะนั ่งอยู่ในรถแล้วตะบี้ตะบันขับทัง้ วัน คนนัน้
ตาย ผูท้ เี่ ขามีอาชีพขับรถนะ เขายังขับรถกี่ชั ่วโมง เขาต้องให้เปลีย่ น ๒ มือเปลีย่ นกัน ถึง
เวลาพักผ่อนของเขา
จิตก็เหมือนกัน ทาความสงบของใจ พอออกฝึกหัดใช้ปัญญา เราต้องกลับมาทา
ความสงบของใจ พักผ่อน กลับมาพักผ่อน พักผ่อนเสร็จแล้วออกทางาน นี่ไง ถ้าจิตสงบแล้ว
ออกทางาน
ถ้าจิตเราไม่เคยสงบเลย เราบอกว่า ศาสนาพุทธเป็ นศาสนาแห่งปัญญา ใช้ปัญญา
อะไร นั ่นปัญญาของโลก ก็เหมือนเราเล่นเกม กดได้เก่งมากเลย พอไปเจอรถจริงๆ ขับไม่
เป็ น ในเกมแข่งรถแข่ง เราคะแนนทีห่ นึ่ง กดนี่แหม! เก่งมาก
นี่กเ็ หมือนกัน คิดว่าเราจะใช้ปัญญาอย่างนัน้ ๆ...ไม่ใช่หรอก แต่ต้องทาจิตสงบ
ก่อน จิตสงบก็มตี วั ตน มีผขู้ บั รถ มีรถ มีผขู้ บั รถคือจิต ถ้าไม่มรี ถคือยังไม่เห็นกาย ไม่เห็น
เวทนา ไม่เห็นจิต ไม่เห็นธรรม ก็ยงั ไม่มรี ถ
ถ้าจิตมันสงบแล้ว ผุดขึน้ มาคืออาการธรรมารมณ์ คืออาการของจิต ถ้าจับได้กม็ ี
รถ มีคนขับ มีรถ เดีย๋ วไปได้แล้ว นี่แก้จติ ๆ เขาแก้กนั อย่างนี้ ฉะนัน้ แก้อย่างนี้ ต้อง
อย่างไรๆ ต้องให้มนั เป็ นตามจริงแล้วมันถึงจะได้
“๓. เวลาอ่านหนังสือหรือฟังเทศน์ จะรักษาสติของเราอย่างไร”
มีสติอ่านหนังสือก็มสี ติอ่านหนังสือก็จบ ฟังเทศน์มสี ติระลึกรูส้ กึ ตัวอยู่ เสียงเทศน์
มาแล้วเราศึกษาอย่างนัน้ เราเข้าใจอย่างนัน้ มันก็ได้ ถ้ามันได้อย่างนัน้ มันก็เป็ นความจริง
แบบนัน้ จบ
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ถาม : เรื่อง“วิปัสสนาหรืออุปาทาน”
หลวงพ่อ : อีก ๒-๓ หน้า ผ่านไป อีก ๒-๓ หน้าเลยล่ะ
ถาม : ๑. อาการอย่างนี้เป็ นวิปัสสนาจริงหรืออุปาทานครับ เพราะหลวงพ่อเคยบอกว่า
วิปัสสนาต้องอาศัยฐานคือสมถะช่วย ไม่อย่างนัน้ มันไม่ใช่
๒. อาการของผมไม่ใช่อปั ปนาสมาธิแน่ๆ แต่เท่าทีผ่ มจาได้ ขัน้ ตอนสมาธิสูงขึน้
ไป จะละวิตก วิจาร เป็ นอย่างแรก แต่นี่คาบริกรรมยังอยู่ แต่อารมณ์ปีตสิ ขุ หายไป ผมเลย
คิดว่าเราอาจจะเลี้ยวผิดหรือเปล่า แต่ผมค่อนข้างแน่ใจว่าเราได้เห็นอย่างนัน้ จริงๆ ภาวะ
ตอนนัน้ มันไม่ใช่เราชัดเจน คาบริกรรมก็ชดั เจน สิง่ ทีเ่ ห็น สิง่ ทีร่ กู้ ช็ ดั เจน
๓. แต่ถ้ามันผิด รบกวนตบหน้าผมแรงๆ ให้ต่นื หน่อยครับ จะได้ไม่หลงไปกับมัน
กราบขอบพระคุณ

ตอบ : ตบแรงๆ เลยเนาะ อันนี้เขาบอกเขาใช้ปัญญาของเขามา ใช้ปัญญาของเขามา
พอใช้ปัญญา มันท่องพุทโธมาเรื่อย แล้วก็คดิ ถึงความตายเป็ นธรรมดา แล้วก็สติมนั รูเ้ ท่า
ฉะนัน้ อาการแบบนี้เป็ นวิปัสสนาหรือเปล่า
ถ้าอาการแบบนี้เป็ นวิปัสสนาหรือเปล่า ไม่เป็ นแน่นอน เพราะกรณีอย่างนี้ที่เวลา
หลวงตาท่านพิจารณาของท่าน เวลาจิตของท่านสูงมาก แล้วจิตเวลาพิจารณาไปแล้วมัน
ปล่อย เอ๊ะ! อย่างนี้ไม่ใช่พระอรหันต์หรือ ท่านบอกว่า เอ๊ะ! อย่างนี้ท่านไม่เอาเลย เพราะ
เอ๊ะ! มันสงสัย
นี่กเ็ หมือนกัน อาการแบบนี้แสดงว่า เอ๊ะ! อาการแบบนี้เรายังสงสัย “อาการแบบนี้เป็ น
วิปัสสนาหรือเปล่า” ไอ้นี่มนั เป็ นปัญญาอบรมสมาธิ ถ้าเป็ นปัญญาอบรมสมาธิ
“อาการเป็ นวิปัสสนาจริงหรือเปล่า เป็ นอุปาทานหรือเปล่า”
ถ้าเราเป็ นปัญญาอบรมสมาธิ เราอบรมสมาธิเข้ามา เป็ นสมาธิขน้ึ มาแล้วเราก็
รักษาของเรา ถ้าเป็ นสมาธิขน้ึ มามันก็ปล่อยวางใช่ไหม พอปล่อยวาง เวลามันคิดอีก พอจิต
สงบแล้วมันคิดขึน้ มา เราก็ใช้ปัญญา จับแล้วใช้ปัญญาต่อเนื่องไปเลย นั ่นน่ะเป็ นวิปัสสนา
ถ้ามันวิปัสสนาไม่ได้ เราก็ใช้ปัญญาอย่างนี้ มันจะปล่อยเข้ามา
ระหว่างสมถะกับวิปัสสนา ในสมถะก็มวี ปิ ัสสนา ในวิปัสสนาก็มสี มถะ เพราะใน
สมถะ ถ้าไม่มปี ัญญา มันจะเป็ นสมถะไม่ได้ ปัญญาอบรมสมาธินี่เป็ นปัญญา แต่ปัญญาเป็ น
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โลกียปัญญา ใช้ปัญญาแล้วเวลาปัญญามันรูเ้ ท่า พอรูเ้ ท่าปับ๊ มันปล่อย มันปล่อยเป็ นสมถะ
พอเป็ นสมถะแล้ว พอเป็ นสมถะแล้วถ้ามันออกรู้ เป็ นสมถะ จิตสงบแล้วมันจับ มันชัดเจน
เพราะคาถามแรกๆ บอกว่า เวลามันปล่อยแล้วมันปลอดโปร่ง มันโล่ง มันมี
ความสุข มันมีความมั ่นใจ มันปลอดโปร่ง มันกาหนดพุทโธได้ชดั เจน

นัน่ น่ ะสมถะ พอสมถะแล้วถ้ามันจับได้ มันเห็นของมัน นัน่ น่ ะวิปัสสนา
ถ้าวิปัสสนาไปแล้วมันฟัน่ เฝื อ เราก็ปล่อยกลับมาทาสมถะอีก เห็นไหม ใน
สมถะก็วิปัสสนา ในวิปัสสนามีสมถะ แต่ต้องเป็ นปัจจุบนั มีสติ ปัญญาอยูใ่ น
ปัจจุบนั ถ้ารู้เท่าทันปัจจุบนั เราปฏิ บตั ิ ไปมันจะเป็ นปัจจุบนั
แต่ถ้ายังไม่เป็ นปัจจุบนั นี่มอื ใหม่หดั ขับ มันพะว้าพะวัง มันละล้าละลัง มันจับ
พลัดจับผลู ต้องฝึกไป ต้องมีปัญญาไป พอฝึกหัดใช้ปัญญาไปมันจะรูเ้ ท่าทันของมัน ถ้ารูเ้ ท่า
ทันของมัน มันก็จะเป็ นประโยชน์กบั มัน
ฉะนัน้ “อาการอย่างนี้เป็ นวิปัสสนาจริงๆ หรือเป็ นอุปาทานครับ”
อาการอย่างนี้ถ้าเราสงสัย เราเอ๊ะ! หรือไม่แน่ใจ มันไม่ใช่แล้ว ไม่ใช่มนั ก็ไม่ผดิ
เพราะไม่ใช่ เราก็ทาใช่ไหม ไม่ใช่เพราะเราต้องทาความสงบ พักขึน้ มา แม้แต่เราจะปฏิบตั ิ
สูงส่งขนาดไหนมันต้องใช้กาลังไปตลอด ใช้กาลัง เพราะกาลังคือสมาธิ
ฉะนัน้ ถ้าจิตของเรามันยังลังเล มันยังจับจดอยู่ กลับมาทาสมาธิไม่ผดิ หรอก
กลับมาทาสมถะ ไม่มอี ะไรเสียหายนี่นะ
ทีน้คี นเรามันวิตกกังวล อย่างนี้เป็ นวิปัสสนาหรือเป็ นสมถะ กลัวว่าเป็ นสมถะแล้ว
จะไม่ได้ผลงานไง อยากจะได้วปิ ัสสนาตลอดไป ไม่ต้องการสมถะ เพราะสมถะมันเป็ นสมาธิ
มันเป็ นทีพ่ กั มันไม่ใช่ผลงาน ถ้าเป็ นวิปัสสนามันจะได้ผลลัพธ์ มันอยากได้ผลงาน
ฉะนัน้ เวลาเราทาไป มันต้องอาศัยกัน มันต้องเกื้อกัน ถ้ามันไม่มสี มถะ มันไม่มี
กาลัง มันจะเป็ นวิปัสสนาได้อย่างไร ถ้ามันวิปัสสนาไป ถ้าไม่มสี มถะ มันจะวิปัสสนาไม่ได้
ถ้าเป็ นสมถะอย่างเดียว เราก็จะไม่เจริญก้าวหน้า ถ้าเจริญก้าวหน้า เราต้องใช้วปิ ัสสนา มัน
ต้องเกื้อหนุนกันน่ะ ฉะนัน้ เราไม่ต้องวิตกกังวลตรงนี้ แล้วไม่ต้องไปว่ามันจะเป็ นสมถะหรือ
มันเป็ นวิปัสสนา จับ ใช้ปัญญาปล่อยเข้ามา แล้วถ้ามันชัดเจนขึน้ มามันก็ดอี ยู่แล้ว เพราะมัน
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บอกว่า เวลาภาวนาไปแล้ว ข้อ ๒ บอกว่า “อาการของผมไม่ใช่อปั ปนาแน่ๆ แต่เท่าทีผ่ มจา
ได้”
เห็นไหม มันไม่ใช่แน่ๆ แต่มนั ก็มผี ลไง มันไม่ใช่อปั ปนาแน่ๆ แต่มนั ก็มผี ลใช่ไหม
มีผลว่า “มันชัดเจนขึน้ มา สมาธิสูงขึน้ วิตก วิจาร มันปล่อยวางได้ แต่คาบริกรรมก็ยงั อยู่ แต่
อารมณ์ปีติ สุขหายไป ผมคิดว่าผมอาจจะเลี้ยวผิด”
ก็ลูกศรชี้ ลูกศรชี้หา้ มเลี้ยวซ้าย ห้ามเลี้ยวขวา เราก็ไม่เข้า ถ้าห้ามเลี้ยวซ้าย เข้า
ไปก็โดนปรับ ผิดกฎจราจร ไอ้นี่เขาพูดเองว่าเขาเข้าใจว่าเขาเลี้ยวผิด เข้าใจว่าเลี้ยวผิดคือ
ว่าทาไปแล้วมันสงสัย มันไม่มสี งิ่ ใดเป็ นประโยชน์กบั เราใช่ไหม เราวาง
การปฏิบตั นิ ะ ล้มลุกคลุกคลานมาทัง้ นัน้ น่ะ หลวงปู่มั ่น เวลาหลวงตาท่านเล่าว่า
หลวงปู่มั ่นเวลาท่านพูด เวลาท่านตกทุกข์ได้ยาก ตกทุกข์ได้ยาก คนเราปฏิบตั นิ ะ ไม่ใช่
เจริญก้าวหน้าอย่างเดียวหรอก มันต้องมีการเสื่อม มันมีการเสื่อม มีการถอย มีการท้อแท้
แล้วพอท้อแท้แล้วก็ต้องปลุกปลอบใจของตัวเองขึน้ มาให้ต่อสู้
เวลาหลวงปู่มั ่นท่านพูดถึงเวลาท่านจิตเสื่อม เวลาท่านภาวนาไป ไปอยู่ในทีก่ นั ดาร
เวลาท่านเล่าให้หลวงตาฟัง หลวงตาต้องเบือนหน้าเข้าข้างกุฏิ น้าตาไหล ยังสงสารท่าน
เลย
เวลาปฏิบตั ไิ ปมันก็มอี ุปสรรค มันมีทุกๆ อย่าง แล้วเวลามีอุปสรรค เราก็วางไว้ แล้ว
เราพยายามทาของเรา นี่กเ็ หมือนกัน ถ้าเวลาเราเลี้ยวผิด คือเราจะไม่ให้เราผิดเลย ไม่ให้
เราผิดเลย เราก็กดดันตัวเอง
เวลานักปฏิบตั จิ ะกดดันตัวเองมาก ต้องได้อย่างนัน้ ๆ จะต้องได้อย่างนี้ มันก็ไป
กดดันตัวเอง ถ้ามันไปกดดันตัวเอง มันก็กลัว กลัวเลี้ยวผิด กลัวเสียเวลา ถ้ากลัวเสียเวลา
พอมันผิดไปก็ยงิ่ เสียใจใหญ่
เรากลัวเลี้ยวผิด ถ้าเราผิดไปแล้วนะ ถ้าเราผิดไป เรามีสติปัญญาเท่าทัน เราก็ถอย
กลับซะ วาง แล้วเริม่ ต้นใหม่ วาง เริม่ ต้นใหม่ อย่าไปฝังใจ
เราจับพลัดจับผลู เราไม่รู้หรอกว่าเราจับถูกหรือจับผิด แต่ว่าอาการมันเป็ น เห็น
ไหม ทีห่ ลวงปู่ดูลย์บอก สิง่ ทีเ่ ห็น เห็นจริงไหม เห็นจริง แต่ความเห็นนัน้ ไม่จริง
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เราเห็นจริงๆ ก็มนั เกิดขึน้ มา การภาวนามันเกิดขึน้ มา มันรู้เห็นขึน้ มา เราก็รเู้ ห็น
ขึน้ มา เราก็ต้องพิจารณาแยกแยะ มันถูกหรือผิด พอมันรูเ้ ห็นขึน้ มา เห็นจริงไหม จริง แต่
ความเห็นนัน้ ไม่จริง ไม่จริงเพราะเรายังมีกเิ ลสอยู่ ไม่จริงเพราะเรายังไม่มหี ลักมีเกณฑ์
นี่กเ็ หมือนกัน “ผมเข้าใจว่ามันอาจจะเลี้ยวผิด”
เลี้ยวผิด เราก็ถอยออกมา แล้วทาของเราขึน้ ไปใหม่ ทาอย่างนี้ต่อเนื่องไป ทาของ
เราต่อเนื่องไป ถ้าทาต่อเนื่องไป มันจะเป็ นประโยชน์กบั เราขึน้ มาเอง
นี่พูดถึงว่า “ผมเข้าใจว่าผมอาจจะเลี้ยวผิด แต่ผมค่อนข้างแน่ใจว่าเราเห็นอย่างนัน้
จริงๆ ภาวะตอนนัน้ มันไม่ใช่เราชัดเจน คาบริกรรมก็ชดั เจน สิง่ ทีเ่ ห็น สิง่ ทีร่ กู้ ช็ ดั เจน”
สิง่ ทีช่ ดั เจน ถ้ามันชัดเจน ถ้าเป็ นธรรมเขาเรียกว่าปัจจัตตัง ปัจจัตตัง รูจ้ าเพาะตน
รูช้ ดั ๆ รูจ้ ริงๆ เกิดสันทิฏฐิโก นี่ถ้าเป็ นความจริงนะ
แต่นี่บอกว่าเรารูช้ ดั เจน ชัดเจนขนาดนัน้ เห็นจริงไหม จริง แต่ความเห็นนัน้ ยังไม่
จริง เห็นไม่จริงเพราะอะไร ไม่จริงเพราะว่า มันเป็ นวิปัสสนาหรือเปล่า มันเป็ นอย่างนัน้ จริง
หรือเปล่า
ก็เรายังสงสัย สงสัยถึงถามมา ถ้าเป็ นอย่างนัน้ หรือเปล่า แสดงว่าเราสงสัย ถ้า
สงสัยนี่มนั ไม่จริง ทัง้ ๆ ทีว่ ่าเราชัดเจน ชัดเจนก็ชดั เจน นี่คอื ประสบการณ์ แล้วเราทาของเรา
ต่อเนื่องไป
“๓. แต่ถ้ามันผิด รบกวนหลวงพ่อตบผมแรงๆ ให้ผมตื่นหน่อย จะได้ไม่หลงใหลไป
กับมัน”
การตบแรงๆ ตบแรงๆ ต่อเมื่อละล้าละลัง ต่อเมื่อเวลาถามปัญหาขึน้ มาแล้วปัญหาจะ
เป็ นอย่างนัน้ ๆ แล้วเราเข้าใจ อย่างนี้มนั เป็ นการละล้าละลัง เป็ นการทีว่ ่ายังตัดสินใจไปไม่ได้
ทางใดทางหนึ่ง แล้วคิดว่าตัวเองถูก นั ่นน่ะเราจะแรง
แต่ถ้าพูดถึงว่า ถ้าเรามีสติมปี ัญญา มีสติหมายความว่า เรายอมรับผิด เรารูส้ กึ
สานึกตน อย่างนี้มนั น่าสงสาร เราบอกทางกัน
การตบแรงๆ คือคนทิฏฐิมานะไปทางทีผ่ ดิ แล้วยังดันทุรงั ไป อย่างนี้แรงๆ ถ้าผิด
แล้วยังดันทุรงั ว่าฉันถูก ฉันถูกต้อง ฉันดีงาม อย่างนี้ตอ้ งลงปฏัก แต่ถ้าพูดถึงว่าเราจะไป
ข้างหน้าผิดหรือถูกเรายังไม่แน่ใจ ลงแรงไปแล้วจะไปทางไหนล่ะ
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ถ้าลงแรงไป ลงแรงไป เราถูกหรือผิด เรายังละล้าละลัง ยังอยู่ เรายังไปไม่ได้ เราก็
กลับมา กลับมาทาความสงบของใจให้มั ่นคง ให้ร่มเย็นเป็ นสุข ให้จติ ใจร่มเย็นเป็ นสุข ให้
จิตใจองอาจกล้าหาญ ให้จติ ใจมั ่นคง มันกล้าเดิน มันกล้าเดิน มันกล้าบุกเบิก มันกล้าทาไป
ผิด เดีย๋ วรูเ้ อง บุกเข้าไป ทาเข้าไป ถ้ามันผิด อ้าว! ผิด ถอยกลับมาทาใหม่ ถูก ลุยเข้าไป
เลย ทาเข้าไปเลย

ในการปฏิ บตั ิ เห็นไหม แก้จิตนี้ แก้ยาก แก้ยากเพราะอะไร เพราะมันเป็ น
ความรู้เฉพาะตน ความสะอาดบริสุทธิ์ ร้จู าเพาะตน องค์สมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจ้าพยากรณ์ต่อเมื่อท่านได้ฟัง พยากรณ์ว่าถูกหรือผิด
แต่ความถูกความผิดเป็ นความเห็นเฉพาะตน ความเห็นเฉพาะจิตผู้ที่
กระทา ความเห็นจิตเฉพาะผู้รู้ แต่ครูบาอาจารย์ที่ท่านทามาแล้วนะ อาการ
อย่างนี้ ท่านผ่านมาหมด บุคคล ๔ คู่ โสดาปัตติมรรค โสดาปัตติ ผล สกิ ทาคามิ
มรรค สกิ ทาคามิผล อนาคามิมรรค อนาคามิผล อรหัตตมรรค อรหัตตผล
มรรค ๔ ผล ๔ นิ พพาน ๑ แน่ นอน ชัดเจน
ฉะนัน้ ครูบาอาจารย์ที่ท่านผ่านมาแล้วนะ ไม่เคยหวันไหว
่
ไม่เคยวิตก
กังวล ไม่มีอะไรสิ่ งใดจะทาให้โยกคลอนได้ เพียงแต่ว่าความจริงรู้จาเพาะตนใน
ใจดวงนัน้
แต่ใจของเรายังโลเลอยู่ ใจของเรายังประพฤติปฏิบตั อิ ยู่ แต่เราก็หวังพึง่ กันเนาะ
หวังพึง่ ครูบาอาจารย์เป็นคนคอยชี้แนะ ไม่ให้เราเดือดร้อนจนเกินไปนัก เพราะเวลาผูท้ ี่
ประพฤติปฏิบตั ิ ครูบาอาจารย์ท่านล้มลุกคลุกคลานมา ท่านเห็นใจมากนะ เราอาบเหงื่อ
ต่างน้าแล้วคว้าสิง่ ใดไม่ตดิ มือเลย เราก็ทอ้ แท้นะ แต่การอาบเหงื่อต่างน้ายังมีผลประโยชน์
ติดไม้ตดิ มือนะ เห็นไหม วิดทะเลทัง้ ทะเลเลย ได้ปลาสร้อยตัวหนึ่งก็ยงั ดี วิดทะเลทัง้ ทะเล
เลย ไม่ได้อะไรติดไม้ตดิ มือมาเลย โอ๋ย! มันท้อแท้นะ
คนทีป่ ฏิบตั มิ า ท่านเคยผ่านประสบการณ์อย่างนี้มา ท่านเห็นใจมาก ครูบาอาจารย์
ท่านจะเห็นใจผูท้ ปี่ ระพฤติปฏิบตั มิ ากนะ เวลาท่านพูด ท่านพูดเพื่ออะไร เพื่อให้เราเข้มแข็ง
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เพื่อให้เราองอาจ เพื่อให้เรากล้าหาญต่อสูก้ บั กิเลสในหัวใจของเรา ต่อสูก้ บั ความเห็นผิดในใจ
ของเราเพือ่ ประโยชน์ของเรา เอวัง
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