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ถาม : เร่ือง “สร้างความสนกุในการภาวนา” 

กราบขอความเมตตาไขข้อข้องใจในการปฏิบตัิกรรมฐานครับ คือผมได้ฟังหลวง
พ่อเทศน์ว่า ให้ทําความสงบ เม่ือจิตสงบแล้วให้พยายามดอูาการของจิต หลวงพ่อได้
อธิบายอาการของจิต ก็คือสติปัฏฐาน ๔ นี ้ ก็คือการกระทําวิปัสสนา ผมก็พยายามฝึก
ในแนวนีโ้ดยเพียรทําความสงบของจิตแล้วก็ใช้แนวทางดกูาย ไล่ตามขัน้ตอนของอานา
ปานสต ิ ผมพยายามปฏิบตัิอยู่เป็นปีจึงรู้สึกดีในช่วงต้น มีปีติ สขุ รู้ลมหายใจไม่ขาด 
พยายามรู้เนือ้รู้ตวัเป็นระยะ แตเ่ม่ือเวลาผ่านไปสกั ๔๕ นาทีก็รู้สึกเบื่อๆ บอกไม่ถกู แล้ว
ก็เลิกปฏิบตั ิ

ผมฟังหลวงพ่อเทศน์อีกว่า หลวงพ่อภาวนาด้วยความสนกุ คล้ายๆ เล่นเกม
คอมพิวเตอร์ เล่นได้ทัง้วนั ผมก็มาปรับและลองภาวนา คือพอถึงตอนเบื่อๆ ก็จะสร้าง
ความสนกุโดยการระงบัจิตสงัขาร คือคิดเอาเองว่าจะพยายามทําให้สญัญาและเวทนา
หายไป ก็สนกุดีครับ แต่มนัก็กลายเป็นว่าพยายามทําให้จิตมนัว่างๆ ผมก็ฉกุคิดได้ว่า
หลวงพ่อตําหนิพวกที่ทําจิตว่างๆ เลยสบัสน 

ขอความกรุณาแนะแนวทางด้วยครับ ขอเพ่ิม ขณะผมพยายามสนกุในการละ
สงัขารกบัเวทนา ผมยงัรู้ลมและพยายามรู้ตวัว่ากําลงันัง่อยู่ควบคู่ไปด้วยครับ 

ตอบ : เขามีหมายเหตใุนอรรถกถามาด้วย ฉะนัน้ สิ่งที่ว่าเขาถามมา เขาบอกว่า
เขาทํามาเป็นปี เวลาศึกษาแล้ว ศึกษาแล้วทํามาเป็นปี ไขข้อข้องใจในการปฏิบตัิ
กรรมฐานครับ คือว่าหลวงพ่อเทศน์ว่า ต้องทําความสงบของจิต เม่ือจิตสงบดีแล้วให้
พยายามดอูาการของจิต หลวงพ่อได้อธิบายว่าอาการของจิตคือสติปัฏฐาน ๔ ซึ่งก็คือ
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การวิปัสสนา ผมก็พยายามฝึกในแนวทางนี ้ เพียรทําความสงบของจิตแล้วใช้แนวทางดู
กายไล่ตามอานาปานสติไปเร่ือย เห็นไหม ไล่ตามอานาปานสติไปเร่ือย แต่เวลาทําไป
แล้วมนัรู้สึกเบื่อมาก รู้สึกเบื่อมาก 

เวลารู้สึกเบื่อมาก ต้องทําความสงบของใจ ถ้าใจสงบแล้วนะ เราฝึกหดัใช้
ปัญญาๆ ฉะนัน้ คําที่บอกว่า “เวลาทําความสงบของใจแล้วเม่ือไหร่จะได้ใช้ปัญญา” ทกุ
คนเวลาปฏิบตัิไปแล้วมนัจะเป็นแบบนี ้ มนัจะเป็นแบบว่าเวลาปฏิบตัิไปแล้ว ถ้าจิตมนั
สงบ จิตมนัดี จิตมนัสงบ จิตมนัก็มีความสขุไง ถ้าจิตมนัสงบ มนัดี มนัมีความสขุ เร่ิมต้น
ปฏิบตัิใหม่มนัจะเป็นแบบนัน้น่ะ พวกหญ้าปากคอก 

หญ้าปากคอกทําสิ่งใด พอไม่เคยทํา พอทําได้ดีมนัก็ได้ดี แล้วดีก็คิดว่าสิ่งนัน้เป็น
ธรรมๆ พออยู่กบัส่ิงนัน้สกัพกัหนึ่งมนัจะเสื่อมหมดเลย ต่อไปมนัจะเสื่อมไปข้างหน้า พอ
เสื่อมไปข้างหน้าแล้ว มนัปฏิบตัิไปไม่ได้มนัก็เบื่อหน่าย พอเบื่อหน่ายแล้วก็เลิกไป แล้ว
กลบัมาปฏิบตัิใหม ่ ปฏิบตัิใหม่บางทีทําไม่ได้เลยนะ แต่บางทีทําได้ก็ทําได้เท่านี ้ มนัจะ
ต่อเนื่องไปไม่ได้ ถ้ามนัต่อเนื่องไปไม่ได้ เพราะอะไร 

เพราะว่าเวลาฝ่ายทีเ่ขาปฏิบตัิกนัๆ เขาไม่ได้ใช้ปัญญาอะไรเลย แล้วเสร็จแล้ว
พอเขาทําให้สงบๆ อย่างนี ้ แล้วเขาบอกว่านี่เป็นธรรมๆ พอบอกว่าเป็นธรรม ครูบา
อาจารย์เวลาท่านทีเ่ป็นจริงท่านจะบอกว่า ต้องทาํความสงบของใจก่อน พอใจสงบ
แล้วมันถึงจะใช้สติปัญญา มันจะยกขึน้สู่วิปัสสนาได้ ถ้าวิปัสสนาแล้ว ถ้าเป็น
ความจริงแล้วมันถึงจะเป็นผล ถ้าวิปัสสนาตามความจริงแล้วมันเป็นผล 

แตเ่วลาที่เราบอกว่าเราปฏิบตัิแล้วมนัว่างๆ ว่างๆ มนัมีความสขุความสบาย...
มนัไม่ใช่วิปัสสนา เพราะวิปัสสนามนัต้องวิปัสสนาใช้ปัญญาการรู้แจ้ง รู้แจ้งในกาย ใน
เวทนา ในจิต ในธรรม 

แต่เวลาเราทําความสงบของใจ มนัสงบแล้วมนัก็ว่างๆ มนัก็มีความสขุ เห็นไหม 
ถ้าอย่างนี ้ถ้าอย่างนีถ้งึบอกว่า มนัแบบว่า ที่หลวงพ่อบอกว่าตําหนิว่าทําว่างๆ ว่างๆ 
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เพราะทําว่างๆ มนัยงัไม่ใช้ปัญญาไง มนัยงัไม่ใช้ปัญญาคือว่ามนัเป็นโลกีย
ปัญญา มนัเป็นปัญญาอบรมสมาธิ มนัเป็นการทําความสงบของใจเท่านัน้ มนัไม่ใช่
วิปัสสนา 

ทีนีพ้อไม่ใช่วิปัสสนา เพราะเราหลงเชื่อ เราเชื่อการกระทําของเรา เราเชื่อ
ประสบการณ์ของเราว่าสิ่งนีเ้ป็นธรรมๆ อย่างนีท้ี่หลวงพ่อตําหนิ ที่ว่าตําหนิ ตําหนิตรงนี ้
ไง ตําหนิที่ว่ามนัยงัไม่เป็นความจริง แต่เราไปยึดว่ามนัจะเป็นความจริง คือเราไป
คาดหมายว่าเป็นความจริง มนัเป็นจินตนาการน่ะ มนัเป็นจินตมยปัญญา 

มนัสตุมยปัญญา สตุมยปัญญาเป็นเร่ืองหนึ่งใช่ไหม ถ้าจินตมยปัญญาเป็นอีก
เร่ืองหนึง่ ฉะนัน้ จินตมยปัญญามนัเป็นอีกเร่ืองหนึง่ ถ้าเป็นเร่ืองหนึ่งแล้ว เพราะเราทํา
อย่างนัน้มนัก็เทาๆ ที่ว่าเทาๆ เทาๆ กลางๆ มนัจะไปเป็นความจริงมนัก็ไม่เป็น จะบอก
ว่าปฏิบตัิไม่ได้เลย มนัก็ได้ นี่มนัไม่เป็นความจริงนะ ที่ว่าตําหนิ ตําหนิอย่างนี ้ เวลา
ตําหนิที่ว่ามนัต้องทําให้เป็นจริงไง ถ้าจริง จริงตรงไหนล่ะ จริงกย้็อนกลบัมาที่เรานี ่

เราบอกว่าเราจะทําความสงบของใจก่อน ถ้าใจมนัสงบแล้วเรายกขึน้สู่วิปัสสนา 

มนัก็มมุกลบั แล้วเม่ือไหร่จะได้ใช้ปัญญาเสียที 

ถ้าเราบอกเราจะรอสมาธิๆ เราจะทําความสงบของใจ ถ้าใจสงบแล้วยกขึน้สู่
วิปัสสนา แล้วเม่ือไหร่มนัจะสงบ แล้วแค่ไหนถึงจะวปัิสสนาได้ แค่ไหนล่ะ แค่ไหนที่ว่า
มนัจะเป็นวิปัสสนาในการปฏิบตัิที่ถกูต้อง แค่ไหนมนัถกูต้อง 

ถ้าแค่ไหนมนัถกูต้อง เห็นไหม โดยพืน้ฐาน ครูบาอาจารย์ให้ทําความสงบของใจ
เข้ามา พอทําความสงบของใจเข้ามา แล้วเราบอกว่าเราก็ทําความสงบของใจแล้ว 

ฉะนัน้ เวลาครูบาอาจารยท์ี่ท่านเป็นจริงนะ บอกว่าปัญญาฝึกหดัใช้ได้ เวลาจิต
สงบแล้ว ถ้าเราทําความสงบของใจได้ เราก็ทําความสงบของใจ เพราะอะไร เพราะถ้าใจ
สงบจริงๆ นะ มนัจะมีความสขุ 

ทีนีค้วามสขุมนัทําสงบไม่ได้ง่ายๆ คราวนีท้ําสงบ แล้วคราวหน้ากิเลสมนัรู้เท่า
ทนัแล้ว ทําความสงบของใจมนัจะยากขึน้ ถ้ายากขึน้ เราก็ต้องหาเหตผุล การหาเหตผุล
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คือใช้ปัญญา ปัญญาอย่างนีม้นัเป็นการฝึกหดั หลวงตาใช้คําว่า “วิปัสสนาอ่อนๆ” คําว่า 
“วิปัสสนาอ่อนๆ” พอจิตมนัสงบแล้วเราฝึกหดัใช้ปัญญา 

แล้วบอกว่าเรารอให้เป็นสมาธิก่อนแล้วฝึกหดัใช้ปัญญา บางคนก็คิดว่าทําสมาธิ
แล้วปัญญามนัจะเกิดขึน้ จะผดุขึน้มาเอง มนัก็ไม่ใช่อีก มนัไม่ใช่เพราะอะไร เพราะเวลา
เราจิตสงบแล้ว ถ้ามนัผดุขึน้มา เขาเรียกธรรมเกิด เวลาธรรมเกิดนะ มนัจะมีธรรมะผดุ
มาในใจเป็นคําๆ เลย ถ้าเราสงสยัสิง่ใด ทีนีม้นัจะผดุขึน้มาเลย ธรรมเกิดมนัไม่ใช่อริยสจั 

แล้วธรรมเกิด มนัก็มีบางคนอย่างเช่นหลวงปู่ มัน่มีธรรมเกิดเยอะมาก หลวงตา
ท่านบอกว่าหลวงปู่ มัน่เวลาธรรมะเกิด เกิดเป็นภาษาบาลีด้วย เวลาหลวงตาท่านธรรม
เกิดของท่านเป็นภาษาไทย เห็นไหม มนัยงัมีภาษาบาลี ภาษาไทย ภาษาความเข้าใจ นี่
เวลาธรรมเกิด ธรรมเกิดไม่ใช่อริยสจั 

ทีนีพ้อเวลาธรรมเกิด คนกไ็ม่เข้าใจว่าธรรมเกิดเป็นอยา่งไร แล้วเวลาจิตสงบแล้ว 
ถ้าเราจะฝึกหดัใช้ปัญญา ฝึกหดัใช้ปัญญา เราฝึกหดัใช้ เราฝึกหดัใช้ ถ้าฝึกหดัใช้ แล้ว
บอกว่าฝึกหดัใช้ ใช้อะไร เพราะมนัไม่เห็นสติปัฏฐาน ๔ มนัไม่เห็นกาย ไม่เห็นเวทนา ไม่
เห็นจิต ไม่เห็นธรรม ก็เบื่อๆ นี่ไง 

เวลาเราภาวนาไปมนัจะเกิดอาการเบื่อหน่าย อาการเบื่อหน่าย แล้วอาการลงัเล
สงสยัในธรรมะ อาการสจัธรรมที่เราเชื่อไม่เชื่อ...ตัง้ประเด็นนีข้ึน้มา ประเด็นที่ว่าเรา
สงสยัสิ่งใด เราฝึกหดัใช้ปัญญา วิเคราะห์เร่ืองนี ้ ถ้ามนัวิเคราะห์ได้ มนัเพลิน แต่พอมนั
เพลินไป ถ้ามนัเพลิน พอมนัพิจารณาไปแล้วมนัวางได้ อย่างนัน้ก็ถกูต้อง ถ้าพิจารณา
ไป วางไม่ได้ เราก็กลบัมาพทุโธ กลบัมาใช้ปัญญาอบรมสมาธิ 

ปัญญานีฝึ้กหดัใช้ได้ ปัญญานี่ฝึกหดัใช้ได้เลย แต่มนัต้องมีคนที่เป็นบอกว่านีค้ือ
โลกียปัญญา นีค้ือปัญญาอบรมสมาธิ ฝึกหดัใช้ได้ ทนีีพ้อฝึกหดัใช้ได้ พอเราฝึกหดัใช้ได้ 
ใช้อย่างไร 

มีด ดสู ิแม่ครัวเขามีมีด มีเคร่ืองทําครัว เขาทําอาหารได้ทัง้นัน้น่ะ เอาเคร่ืองครัว
ไปให้เด็กมนัทํา เด็กมนัเอาไปเล่น มนัทําเล่นของมนั 
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นี่ก็เหมือนกนั เราฝึกหดัใช้ปัญญาๆ คนที่เขาทําเป็นแล้วเขาใช้ปัญญาไปได้เลย 
จิตสงบแล้วฝึกหดัใช้ปัญญา พอใช้ปัญญาไปแล้ว จติมนัแบบว่ามนัฟุ้งซ่าน มนัไม่สงบ 
ไม่มีกําลงัพอ เขาก็กลบัมาพทุโธ กลบัมาปัญญาอบรมสมาธิ พอปัญญาอบรมสมาธิมี
กําลงัขึน้มา เขาก็ใช้ปัญญาต่อเนื่องกนัไป เหมือนแม่ครัวที่ทํางานเป็น 

เวลาครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติเป็น ท่านเดินของท่านไปสะดวกมาก พอ
มันติดขัดก็กลับมาทาํสมาธิ พอทาํสมาธิแล้ว พอมันมีปัญญาได้ ท่านก็ฝึกหัดใช้
ปัญญาไปได้ คือมันทาํได้ประโยชน์ทัง้สองฝ่าย 

แต่ถ้าคนมนัไม่เป็นฝึกหดัใหม่ เหมือนเด็ก เอามีดไปให้เด็ก เด็กมนัจะทําให้ตวั
มนัเองบาดเจ็บด้วย นี่กเ็หมือนกนั ฝึกหดัใช้ปัญญาๆ ปัญญาอะไร ปัญญาอะไร นี่การ
ฝึกหดัๆ เวลาเราฝึกหดั อย่างนีเ้ป็นข้อเทจ็จริง แตเ่วลาปฏิบตัิ เวลาที่เขาปฏิบตัเิขาบอก
เขากําหนดรู้เท่าทนั เขาห้ามใช้ความคิดนะ ถ้ามีความคิดเขาถือว่าฟุ้งซ่าน แล้วถ้าทํา
สมถะเขาว่าเกิดนิมิต เขาจะบงัคบัให้รู้ตามกิริยา ถ้าให้รู้คือว่าบงัคบัจิตให้อยู่ในการ
เคลื่อนไหวอย่างนัน้ แต่มนัไม่ได้ใช้ปัญญา ปัญญากเ็กิดไม่ได้ ปัญญาเกิดไม่ได้หรอก 

เวลาแนวทางปฏิบตัิในหลายแนวทาง เพราะปัญญามนัไม่อิสระ ดสู ิ ความคิด
เรามนัต้องมีอิสระใช่ไหม อย่างที่ว่าประชาธิปไตยๆ มนัต้องมีเสรีภาพใช่ไหม คนถึงคิด
ได้ใช่ไหม ถ้าคนไปบงัคบัเผด็จการไม่ให้เขาคิดนอกกรอบ อยู่ในกรอบ คนมนัมีปัญญา
ได้ไหม มนัก็มีปัญญาไม่ได้ 

นี่ก็เหมือนกนั เวลาเราเคลื่อนไหว เราจะรู้ตวัอยู่อย่างนี ้ แล้วปัญญามนัเกิด
ตรงไหน ปัญญามนัเกิดตรงไหน ปัญญาไม่เกิด ถ้ามนัรู้อย่างนัน้ป๊ับ บงัคบัไว้ มนัจะเกิด
เวลามนัลงสมถะ จิตเวลามนัจะปล่อยวาง พอปล่อยวาง มนัจะมีความสขุ แค่นัน้น่ะ 
เวลามนัแค่นัน้ไง 

ฉะนัน้บอกว่า เวลาจิตสงบแล้วแค่ไหนถงึใช้ปัญญา คนถามปัญหาเร่ืองนีเ้ยอะ
มาก เวลาใช้ปัญญาไปแล้วก็บอกว่า ปัญญาที่ใช้ไปนี่มนัเป็นโลกียปัญญา แล้วต้องทํา
ความสงบของใจ แล้วเม่ือไหร่ล่ะ แค่ไหนสงบ แค่ไหนที่ใช้ปัญญา 
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ทีนีเ้วลาใช้ปัญญา ขณิกสมาธิ อปุจารสมาธิ อปัปนาสมาธิ ถ้าอปัปนาสมาธิมนั
เป็นการที่ว่าเข้าไปถึงจุดสงูสดุของสมาธิของสมถะ เข้าไปพกัผ่อนให้มีกําลงัออกมา ถ้ามี
กําลงัออกมา ออกมาแล้วถ้าไม่น้อมไปสู่กาย เวทนา จติ ธรรม มนัก็ไม่เกิดปัญญา 

เวลาเข้าไปอปัปนาสมาธิมนัต้องแบบว่าเข้าไปพกัฐานของจิตเลย มีกําลงัมาก 
แล้วพอคลายตวัออกมา พอคลายตวัออกมา พอจิตถ้าเข้าไปพกัถึงอปัปนาสมาธิ ถ้าคน
ที่ปัญญาไม่เข้มแข็ง ปัญญาไม่มีกําลงัมาก พอเข้าไปอปัปนาสมาธิก็บอกนี่คือนิพพาน 
เราเข้าไปเห็นนิพพานแล้ว เราอยู่แค่นิพพานนี่เรารู้แล้ว มนัสกัแต่ว่า มนัละเอียดมาก 
ละเอียดมากอย่างนัน้มนัก็เกิดปัญญาไม่ได้ เวลามนัคลายตวัออกมา อปุจาระ คําว่า 
“อปุจาระ” คือว่าจิตมนักระทบได้ จิตมนัคิดได้ พอจิตมนัคิดได้ นัน่น่ะ ตรงนีเ้ราฝึกหดัใช้ 
เราฝึกหดัใช้ปัญญา ถ้ามนัเป็นปัญญาไปได้ 

ถ้าเป็นปัญญาไปไม่ได้ เห็นไหม แค่ไหน คําว่า “แค่ไหน” มนัอยู่ที่จริตนิสยั อยู่ที่
อํานาจวาสนา บางคนสมาธิพอประมาณแบบปัญญาอบรมสมาธิ สกุขวิปัสสโก ใช้
ปัญญาอบรมสมาธิ ถ้าปัญญาอบรมสมาธิ ปัญญามนัจะไล่ไปเลย คิดเท่าไรกไ็ม่รู้ ต้อง
หยดุคิด ไล่จนมนัหยดุคิด หยดุคิดนัน่คือสมาธิ แต่มันแป๊บเดียว เดี๋ยวคิดอีกแล้ว แล้วก็
ไล่เข้าไปๆ จนจิตมนัตัง้มัน่ พอจิตตัง้มัน่ พอมนัจะคดิ นัน่น่ะจิตเหน็อาการของจิต ตรง
นัน้น่ะวิปัสสนา ถ้ามนัจบัได้ มนัเข้าสู่มรรค 

มนัต้องเข้าสู่มรรค เข้าสู่สจัจะ เข้าสู่อริยสจั ถ้าไม่เข้าสู่อริยสจั มนัไม่ใช่ธรรมะ 
มนัเป็นวิปัสสนึก มนัเป็นจินตนาการ จินตมยปัญญา แล้วบอกว่า จินตมยปัญญาเป็น
ความผิดใช่ไหม 

จินตมยปัญญาห้ามเกิด ก็ไม่ใช ่ เพราะจินตมยปัญญามนัเป็นระหว่าง เห็นไหม 
สตุมยปัญญาคือการศึกษา ศึกษามาเพ่ือปฏิบตัิ เวลาปฏิบตัิไป เพราะขณะที่ว่าเรามี
กิเลสอยู่ แต่เราเกิดปัญญา นี่จินตมยปัญญา คือมนัยงัไม่สะอาดบริสทุธ์ิไง ถ้าจิตมนั
สงบแล้วยกขึน้สู่วิปัสสนา มนัจะเกิดภาวนามยปัญญา 

จากสตุมยปัญญา จินตมยปัญญา มนัจะเป็นภาวนามยปัญญา ภาวนามย
ปัญญาคือเป็นมรรค คือเป็นความสะอาดบริสทุธ์ิ สัมมาทิฏฐิ สมัมากมัมนัโต สมัมา
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หมด คือสมัมาถกูต้องชอบธรรมหมดไง ถ้าถกูต้องชอบธรรมหมด นี่ภาวนามยปัญญา 
มนัไม่ใช่จินตมยปัญญา 

เพราะคําว่า “จินตนาการ จินตมยปัญญา” มนัมีเรา มีเรา มีสมทุยั มีสิ่งเจือปน
มนัไป มนัถึงเป็นจินตมยปัญญา แตจ่ินตมยปัญญามนัเป็นระยะ มนัเป็นระหว่างทาง
ก้าวเดิน มนัต้องมี มนัต้องผ่าน มนัเป็นทางผ่าน มนัเป็นทางผ่าน จิตมนัต้องผ่านนัน้ไป 
ถ้าจิตผ่านนัน้ไป มนักจ็ะถามว่าแค่ไหน แค่ไหน อย่างไร ถึงจะใช้ปัญญาได้ 

ปัญญานีฝึ้กหดัใช้ได้เลย เพราะว่าถ้าเป็นสมาธิ สมาธิ ขณิกสมาธิ อปุจารสมาธิ 
อปัปนาสมาธิ นีเ้ป็นกรรมฐาน แต่ในสมยัพทุธกาลหรือในสิ่งที่ว่าเป็นพวกเกจเิขาจะมี
ปฐมฌาน ทตุิยฌาน ตติยฌาน จตตุถฌาน เห็นไหม ตัง้แต่ปฐมฌาน ทตุิยฌาน ตติย
ฌาน จตตุถฌาน อากาสานญัจายตนะ วญิญาณัญจายตนะ อากิญจญัญายตนะ เนว
สญัญานาสญัญายตนะ นี่สมาบตัิ ถ้าสมาบตัิมนัสมาบตัิ ๘ มนัเพ่งกสิณ มนัเป็นกสิณ 
สมาบตัิ มนัเป็นแบบว่าสมาธิส่งออก 

แต่ถ้าเป็นขณิกสมาธิ อปุจารสมาธิ อปัปนาสมาธิ อนันีม้นัเป็นสมัมา มนัจะ
ย้อนกลบั เพราะมนัอยู่ในมรรค มรรคคือสมัมาสมาธิ สมัมาสต ิสมัมากมัมนัโต สมัมาอา
ชีโว คําว่า “สมัมาๆ” มนัอยู่ตรงนี ้ เพราะคําว่า “สมัมาสมาธิ” คําว่า “สมาธิ” เพราะใน
มรรคนีไ้ม่พดูถึงสมาบตัิ ในมรรคนีไ้ม่พดูถึงกสิณ แตพ่วกกสิณ พวกสมาบตัินัน้เป็นอีก
อย่าง 

นี่พดูถึงว่าคําว่า “สมาธิมนัก็ยงัแตกไป” เพราะอะไร เพราะเป็นอจินไตย ๔ ฌาน 
กรรม โลก พทุธวิสยั คําว่า “อจินไตย” จิตของคนมนัถึงหลากหลายมาก แล้วว่าแค่ไหน 
แค่ไหน คําว่า “แค่ไหน” มนัจะย้อนกลบัมา ย้อนกลบัมาที่จริตนิสยั ย้อนมาที่อํานาจ
วาสนาว่าเราได้สร้างอํานาจวาสนามาอย่างไร ถ้าได้สร้างอํานาจวาสนามาอย่างไร พอ
เราทําตามส่ิงที่มนัตรงกบัอํานาจวาสนาเรา มนัจะคล่องตวั มนัจะคล่องตวั มนัจะ
สะดวก มนัจะคล่องแคล่ว แล้วมนัจะได้ผล 

แต่ถ้าเราทําสิ่งทีเ่ราไม่ชอบ แต่ถ้าพยายามฝืนทํา ทําได้ไหม ได้ แต่มนัไม่สะดวก 
มนัไม่คล่องตวัไง ไม่คล่องตวั มนัก็ไม่ตรงกบักิเลสไง ถ้ามนัตรงกบักเิลส มนัก็เป็นอีก
เร่ืองหนึง่ 
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นี่พดูถึงว่าหลวงพ่อตําหนิไง เดี๋ยวหลวงพ่อก็ชม เดี๋ยวหลวงพ่อก็ตําหนิ 

คําว่า “ชมกบัตําหนิ” มีคนมาอทุธรณ์เยอะมาก มาอทุธรณ์เร่ืองนี ้ พอผู้ปฏิบตัิ
ใหม่มา พอปฏิบตัิทําความสงบของใจ หลวงพ่อจะบอกว่าใช่ๆ 

เราจะบอกว่าใช่ เพราะว่ามนัไม่มีอะไรผิดพลาดนี ่ มนัไม่มีอะไรผิดพลาด 
เหมือนกบัขัน้พืน้ฐานมนัก็เป็นอย่างนี ้ มนัก็ถกูต้องว่าใช่ แต่คําว่า “ใช่” มนัไม่ใช่ว่าเป็น
พระอรหนัต์นี่ คําว่า “ใช่” คือว่าทําถกูทาง คําว่า “ทําถกูทาง” แต่เวลาพอปฏิบตัิขึน้ไป
แล้วเราจะบอกว่าผิด เพราะอะไร 

เพราะเบสิกมนัเป็นอย่างนี ้พืน้ฐานเป็นแบบนี ้แต่เวลายกขึน้ไง เวลายกขึน้ เวลา
ทํางานน่ะ เหมือนรับสมคัรงาน รับสมคัรงานหมดเลย ถกูต้องดงีามหมด รับสมคัรงาน
เข้ามา แต่ทํางานเป็นหรือเปล่า ทําได้หรือเปล่า นัน่อีกเร่ืองหนึง่ 

นี่ก็เหมือนกนั เวลาเขาปฏิบตัิมา ถ้าบอกว่าใช่ เขามาถามว่า อย่างนีห้ลวงพ่อถกู
ไหม ถกู เวลาพดู คนปฏิบตัิมาก็เร่ืองหนึ่งนะ แต่เวลาถามก็ต้องไปค้นคว้าทางวชิาการ
ก่อน ก็จะพดูตามนัน้น่ะ ถกูไหม กถ็กู ก็พดูธรรมะ ทําไมจะไม่ถกู แต่ใจเอ็งเป็นอย่างนัน้
หรือเปล่า ฉะนัน้ ถ้าใจเป็นอย่างนัน้นะ เวลาปฏิบตัิขึน้ไปแล้วมนัจะดีขึน้ไปเอง มนัจะดี
ขึน้ไปเลย เพราะอะไร เพราะพืน้ฐานมนัดี แต่ถ้าพืน้ฐานมนัไม่ดี มนัจะไปได้ไหม พอไป
ไม่ได้ขึน้มาก็มาบอกว่าก็หลวงพ่อว่าถกูไง พอถกูแล้ว ว่าถกูด้วย ว่าใช่ด้วย พอปฏิบตัิไป
จะวิปัสสนึก ไปใช้จินตนาการของตวัเอง แล้วพอมนัเป็นไปก็จะบอกว่าอย่างนีใ้ช่ไหม ถ้า
บอกว่าไม่ใช่ มนัเป็นขัน้ๆ ไปไง 

อนันีก้็เหมือนกนั เขาบอกว่าเขาปฏิบตัิมา ทําความสงบของใจ พยายามทํา
ความสงบของใจ แล้วทําความสงบของใจแล้วไปปฏบิตัิในแนวทางสติปัฏฐาน ๔ มี
ความสขุมาก เห็นไหม เวลาปฏิบตัินะ เขาทําอยู่เป็นปี เวลามีความสขุมาก แล้วทําไป
แล้วลมหายใจยงัมีอยู่ มีความรู้สึกอยู่ แต่มนัรู้สึกเบื่อๆ ฉะนัน้ พอเบื่อๆ แล้ว พอมาฟัง
หลวงพ่อพดูว่า เวลาผู้ที่ภาวนา ถ้ายกขึน้สู่วิปัสสนา เวลาจิตมนัเห็นอาการของจิต มนั
จบัต้องได้แล้ว หลวงพ่อภาวนาด้วยความสนกุ คล้ายๆ กบัเล่นเกมคอมพิวเตอร์ เล่นได้
ทัง้วนั ผมก็เลยมาปรับลองว่า เห็นไหม พอเวลามนัเบื่อๆ เราก็คิดถึงความสนกุ เราก็
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คิดถึงว่าเราจะพิจารณาคิดเอาเอง ระงบัสงัขาร ระงบัสญัญา ระงบัเวทนาด้วยการคิด
เอาเอง 

การคิดเอาเอง การทําสิ่งใด ใช้ปัญญาถกูทัง้นัน้น่ะ เพราะว่าอะไร เพราะว่าคน
ทําความสงบของใจแล้ว ใจพอสงบแล้ว พอจิตสงบแล้วเราจะเดินหน้าต่อไปอย่างไร 

ถ้าคนมีอํานาจวาสนานะ พอจิตสงบแล้วมนัจะเห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็น
ธรรม เวลาเวทนามนัเกิด เวลาเรานัง่สมาธินะ เวลาเวทนามนัเกิดนะ โอ๋ย! เจ็บปวดมาก 
เวลาจิตมนัสงบนะ พอเจ็บปวดจนเราสงบได้ เวลาจะทําอะไร ทําไม่เป็น แต่ก่อนที่จะ
สงบ เราก็ผ่านเวทนามา เวลาจิตสงบแล้วทําไมไม่รู้จกัเวทนาล่ะ เพราะอะไร เพราะจิต
สงบแล้ว ถ้ามนัไปเห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรม มนัถึงจะเป็นสติปัฏฐาน ๔ มนั
ถึงเป็นวิปัสสนา 

แต่ขณะที่เรานัง่สมาธิ ใครนัง่สมาธิทกุคนเจ็บปวดทัง้นัน้น่ะ เวทนาทัง้นัน้น่ะ เรา
ก็วางเวทนามา เราเข้าสมาธิโดยการพทุโธ โดยปัญญาอบรมสมาธิ โดยผ่านเวทนา
มานะ ผ่านความเจ็บปวดมานะ จิตมนัสงบลงได้ พอจิตสงบลงได้ แล้วจะไปอย่างไรต่อ 
คนถามอย่างนีท้ัง้นัน้ แล้วทําอย่างไรต่อ 

ถ้าทําอย่างไรต่อ พอจิตสงบแล้วเราก็อยู่กบัความสงบนัน้ เวลามนัคลายตวั
ออกมา คลายตวัออกมา ถ้าเราจบัได้ เราก็จบั ถ้าเราจบัไม่ได้ นัง่ต่อไป เดี๋ยวเวทนามนัก็
มา ถ้าเวทนามานะ เห็นไหม จิตมนัมีกําลงั 

บอกว่าแค่ไหนเม่ือไหร่ถึงจะได้วิปัสสนา เม่ือไหร่แคไ่หนเราถงึจะได้ใช้ปัญญา 

นี่ไง พอจิตสงบ จิตเรากําหนดพทุโธ เราทําความสงบของใจ เราผ่านเวทนา นี่
ด้วยปถุชุน ด้วยคนหนา ต้องต่อสู้กนัเต็มที่เลย มนัถงึวางเข้ามาได้ พอวางเข้ามาได้แล้ว
นะ พอจิตสงบแล้ว เวลามนัคลายตวัออกมา เวลาเวทนามนัเกิด จิตมีกําลงัหรือยงั จิต
มนัสงบแล้ว มีกําลงัแล้ว ถ้ามนัคลายตวัออกมา มาเจอเวทนา ทีนีม้นัจบัเวทนาเล่นได้
เลย ถ้ามนัจบัเวทนา แต่มนัไม่จบันะ่สิ แล้วมนัหาไม่เจอด้วย “ว่างๆ มีความสขุ โอ๋ย! สขุ
มาก ทําอะไรไม่ถกูเลยหลวงพ่อ” 
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มึงนัง่ต่อไป เดี๋ยวเวทนามนัก็มา ถ้าเวทนามาแล้ว คราวนีจ้ิตสงบแล้ว มนัจบัได้
แล้ว เห็นไหม 

นี่เขาบอกว่า เขาฉกุคิดได้ว่าหลวงพ่อติว่าทําจิตว่างๆ ไม่ถกู 

คําว่า “ติ” ติคนที่หลงทาง เวลาคนที่ปฏิบตัินะ พยายามส่งเสริมนะ หลวงตา
เวลาท่านออกไปเทศนาว่าการ ท่านบอกว่าที่ท่านไป ไปทําไม ไปเอาหวัใจคน ไปเอา
หวัใจคน 

เวลาหลวงปู่ มั่นท่านอยู่นะ เวลาท่านเทศนาว่าการ “หมู่คณะให้ปฏิบัติ
มานะ จิตนีม้ันแก้ยากนะ ผู้เฒ่าจะแก้ว่ะ แก้จิตนีแ้ก้ยากมากนะ” 

หลวงปู่ มั่น หลวงตาท่านไปไหนนะ ท่านไปเอาหวัใจคน แล้วเวลาภาวนา 
เขาใช้อะไรภาวนา เขาใช้หัวใจภาวนา หัวใจนีภ้าวนา เดินจงกรม น่ังสมาธิ
ภาวนา เขาค้นคว้าหาใจของเขา เขาพยายามจะประพฤติปฏิบัติเพ่ือจะมี
คุณธรรมในใจ แล้วมันมีที่ไหน กม็ันมีที่ใจไง ถ้ามีที่ใจ 

ทีนีเ้วลาคนที่จะประพฤติปฏิบตัิ เวลาใครจะมาปฏิบตักิ็บอกว่าขอให้ปฏิบตัิ องค์
สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าบอกพระอานนท์ “อานนท์ เธอบอกเขาเถอะ ให้เขาปฏิบตัิ
บูชาเถิด อย่าบูชาเราด้วยอามิสเลย” 

ถ้าใครปฏิบตัิ นี่เขาจะค้นคว้าหาใจของเขา เราก็สง่เสริมไง ถ้าส่งเสริมนะ ถ้าใคร
ทําได้ มนัก็เป็นประโยชน์ไป ถ้าใครทําไม่ได้ ก็ให้กําลงัใจ แล้วถ้าทํามาถกูทาง มนัก็ดี ถ้า
เร่ิมต้นมา เร่ิมต้นมาถกูทัง้นัน้น่ะ เพราะเร่ิมต้นจากคนไม่เป็น ทําอะไรมนัก็ดไูม่น่า
เกลียด 

คนฝึกงาน รู้ว่าคนฝึกงาน ผู้ที่เขาชํานาญการเขาบอกไม่เป็นไร ขอให้ทําเถอะ คน
ฝึกงาน ขอให้ทํา ขอให้ขยนั เดี๋ยวผิดถกูข้างหน้า เดี๋ยวเราจะรู้กนั แต่ถ้าเราไม่ทําอะไร
เลย เราอยากเป็น แต่เราก็ไม่ทําอะไรเลย เราก็กลวัผิดไปตลอดเลย เราก็ไม่ได้ฝึก 

ฉะนัน้ เวลาเขาฝึก ขัน้พืน้ฐานได้ทัง้นัน้น่ะ ถกู เอาเลย แต่พอไปหลงตวัเองไง 
หลงตวัเองว่ามีคณุธรรม เพราะมนัว่างๆ พอว่างๆ ว่างๆ มีเหตผุลอะไร 
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เขาบอกว่าเวลาเขาทําของเขา เขาคิดของเขา ว่าเวลาหลวงพ่อภาวนาสนกุมาก 

สนกุเพราะจิตมนัจบั แล้วเวลามนัปล่อยวาง มนัเห็นไง เวลาจิตเราจบักาย จบั
เวทนา จบัจิต จบัธรรมนะ พิจารณาไปแล้วมนัปล่อย พอปล่อยแล้ว ใหม่ๆ ก็ไม่รู้ ใหม่ๆ 
พอปล่อยแล้วก็คิด ใหม่ๆ ขนาดที่ว่าคิดว่านามธรรมไม่มี โดยจิตใต้สํานึกคิดว่า
นามธรรมมนัไม่มี มนัมีแต่รูปธรรม นามธรรมนีจ้บัต้องไม่ได้ แต่พอจิตมนัสงบไปแล้วมนั
ไปเห็นจิตเข้า มนัตกใจ สิ่งทีเ่ป็นนามธรรมทําไมมนัเหน็ชดัเจนขนาดนี ้

พอมนัตกใจแล้ว พอดูแล้ว พอจิต อ๋อ! มนัมี ถึงเป็นนามธรรม จิตเป็นนามธรรม 
ปฏิสนธิจิตมนัมี ทกุอย่างมนัมี เป็นสมาธิ สมาธิก็เห็นอยู่ ก็จบัต้องได้ เวลามนัเสวย
อารมณ์ มนัพิจารณาไป โอ้โฮ! ทีนีม้นัสนกุไง โอ้โฮ! ภาวนาทัง้วนัทัง้คนื ทัง้วนัทัง้คืนน่ะ 

เหมือนที่หลวงตาท่านว่า เวลาอดอาหารไป ภาวนาดมีาก แต่มนษุย์มนัก็ต้องมี
อาหาร ไม่มีอาหาร มนัก็จะตายซะ ถ้าตายไปโดยไม่ฆ่ากิเลส มนัก็น่าเสียดาย ฉะนัน้ 
เวลาจะมาฉันอาหาร มนัละล้าละลงั มนัไม่อยากฉันเลย เพราะฉันเข้าไปแล้วมนัหนกั
หน่วง มนัภาวนาไม่ดี จิตไม่รู้ไม่เหน็อะไรเลย เหมือนเรือเกลือ แต่เวลาอดอาหาร มนัจบั
ต้อง มนัพิจารณาไปพบัๆๆ ไปเลย ๗ วนั ๘ วนั อู้ฮู! อดอาหาร แต่มนัอยู่ไม่ได้ มนัต้องมา
ฉันอาหารน่ะ พอฉันเข้าไปแล้วมนัก็เป็นอย่างนี ้

ฉะนัน้ เวลาที่ว่าสนกุ สนกุมากๆ สนกุเพราะอะไร เพราะมนัจะได้จะเสีย มนั
เหมือนเจ๊กงก พวกเจ๊กงกเวลาทําการค้า โอ้โฮ! มนังกมาก เพราะมนัรวย เจ๊กงก เพราะ
มนัได้ตลอด หยิบจบัอะไรเป็นเงินเป็นทองหมดน่ะ เงนิทองมนัไหลมาเทมา ใครบ้างไม่
อยากได้ ทกุคนอยากได้ทัง้นัน้น่ะ 

ไอ้นี่ก็เหมือนกนั เวลาภาวนา ถ้ามนัพิจารณาได้ เหมือนเจ๊กงก มนัได้ตลอด 
แหม! ทําอะไรก็สนกุครึกครืน้ เวลาจิตเสื่อมนะ ไม่รู้เป็นเจ๊กอะไรเลยล่ะ เวลาจิตเสื่อม 
ทกุข์มากนะ 

ครูบาอาจารย์ทกุองค์ทีท่่านปฏิบตัิมาจะมีประสบการณ์อย่างนีท้ัง้นัน้ จะมีจิต
เจริญรุ่งเรืองแล้วเสื่อมถอย เพราะว่าเวลามนัจะเป็นอกุปปธรรม ถึงคงที่ มนัจะต้องทํา
ถึงที่สดุ ต้องมชัฌิมาปฏิปทา มรรคสามคัคีรวมตวัแล้วสมจุเฉทปหาน พอสมจุเฉทปหาน 
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ชําระกเิลสโดยข้อเท็จจริงถงึจะเป็นโสดาบนั เป็นสกทิาคามี เป็นอนาคามี เป็นขัน้เป็น
ตอนขึน้ไป แต่ขณะที่กว่าจะได้ตรงนี ้

ฉะนัน้บอกว่า เวลาจะสมจุเฉทปหาน ช้างกระดิกห ูงูแลบลิน้ แป๊บเดียวนะ แฟบ! 
ขาดเลย แต่กว่าจะมาจ่อถึงตรงนีไ้ด้ ล้มลกุคลกุคลานมาขนาดไหน ขณะที่ล้มลกุ
คลกุคลานนัน้คือฝึกหดั เหมือนกบัพวกที่ฝึกหดัทํางาน ฝึกหดัจนกว่าจะเป็น จนกว่าจะ
ชํานาญ 

แต่เวลาครูบาอาจารย์ท่านชํานาญ เว้นไว้แต่ขิปปาภญิญา พิจารณาหนเดียว 
ชําระล้างกิเลสไปเลย นัน่เป็นขิปปาภิญญา ผู้ที่สร้างบุญกุศลมามาก อย่างพวกเราได้
สร้างบุญกุศลมา ขนาดว่าทําจิตให้สงบได้สมาธิก็มีความสขุแล้ว แล้วยกขึน้สู่วิปัสสนา
ได้นี่เกง่มาก วิปัสสนาไปแล้วทํางานยงัจบัพลดัจบัผล ู มีพวกคนโกง พวกทจุริตเขามา
คอยหลอกคอยลวง คอยหลอกคอยลวงก็ล้มลกุคลกุคลานๆ ทําของเราเต็มที่ขึน้มา เห็น
ไหม 

เพราะว่ายืน ดสู ิตอนนีเ้วลาใครๆ ก็อยากได้ผลตอบแทนมากๆ แล้วก็โดนหลอก
กนัไปทัง้นัน้นะ่ ด้วยความหวงั เขาก็อยากได้ผลประโยชน์ แต่เวลาไปเข้าทางของฝ่าย
ทจุริตแล้วเสียหายกนัไปทัง้นัน้น่ะ วิปัสสนาก็เป็นแบบนี ้ กิเลสมนัหลอกเอาหวัปักหวัปํา 
มนัทําเร่ือยๆ ไป เห็นไหม 

ฉะนัน้ เวลาที่บอกว่าเวลาใครมาแล้วเราจะสง่เสริมเขา ภาวนาแล้วมีแต่ความ
สนกุสนาน แต่เวลาเราใช้อย่างนีไ้ป เขาบอกว่าเวลาเขามาพิจารณาแก้เบื่อหน่ายของ
เขาด้วยการทําลายสญัญา การทําลายเวทนานี่หายหมดเลย สนกุดีมากครับ แต่มาฉกุ
คิดได้ว่าหลวงพ่อตําหนิพวกทําจิตว่างๆ 

หลวงพ่อตําหนิแต่คนที่มกัง่าย แล้วคิดว่าสิ่งนัน้เป็นผล คือเขาหลง เขาหลงว่าที่
เขาทํามาแล้วว่างๆ นัน้น่ะมนัเป็นวิปัสสนาหนึ่ง สอง มนัเป็นมรรคเป็นผล เราจะติคน
อย่างนัน้ เราจะตําหนิคนอย่างนัน้ หรือไม่ก็คนที่เขามีโอกาส เพราะจิตเขาดีแล้ว พอ
ภาวนาไปแล้ว กําลงัของสติ กําลงัของสมาธิ กําลงัของปัญญามนัแก่กล้าแล้ว มนัควรจะ
เจริญงอกงาม มนัควรจะมีสติ มหาสติ คือมีความละเอียดรอบคอบไปกว่านัน้ คือจะต้อง
ทํางานของตวัเองให้เจริญงอกงามขึน้ไปกว่านัน้ นี่ครูบาอาจารย์ท่านติพวกนี ้
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คําว่า “ติ” ติคือชีแ้นะ ชีแ้นะให้เขาเจริญงอกงาม ชีแ้นะส่งเสริมให้เขาขึน้ไป 
ฉะนัน้ เวลาจะติ ติเพ่ือก่อ ถ้าเวลาติ ติเพ่ือก่อ ก่อร่างสร้างตวั ติเพ่ือคณุธรรม ติเพ่ือ
ประโยชน์ แต่เวลาผู้ที่ฝึกหดัใหม่ ฝึกหดัใหม่เขาทําได้ทัง้หมด แต่เวลาเรามาทําแล้ว ที่
เห็นว่าหลวงพ่อติพวกจิตว่างๆ 

ติเพราะว่าเขาไม่พฒันาของเขาขึน้ไปหนึ่ง สอง ติว่าเขาคิดว่าสิ่งนัน้เป็นคณุธรรม
แล้ว ถ้าเป็นคณุธรรมจะติ ศาสนาไหนไม่มีมรรค ศาสนานัน้ไม่มีผล จิตดวงใดไม่มีมรรค
ไม่มีผล ถ้ามรรคมนัคืออะไร แล้วคิดว่าธรรมที่ว่าว่างๆ ว่างๆ อย่างนีโ้ดยไม่มีเหตผุล มนั
จะเป็นคณุธรรมไหม แล้วคิดดสู ิ กว่าเขาจะมีศรัทธาความเชื่อ กว่าเขาจะทําจิตของเขา
สงบได้ แล้วเขาทําได้ขนาดนี ้แล้วจะปล่อยให้เขาเสียหายไปหรือ ถ้าไม่ปล่อยให้เสียหาย
ก็ต้องบอก บอกก็คือจีเ้ข้าไป พอจีเ้ข้าไปก็ว่าหลวงพ่อติ 

ติเฉพาะผู้ที่หลงผิด แต่ไม่ติโยม เพราะโยมบอกว่าโยมทําแล้วมนัดี เพราะโยมทํา
แล้วมนัแก้เบื่อหน่าย เวลาทําไปเป็นอย่างนีจ้ริงๆ เวลาทําไปแล้วมนัจะจําเจ หลวงตาถงึ
บอกว่า เวลาปฏิบตัิแล้วมนัต้องมีอบุาย อบุายพลิกแพลง อบุายพลิกแพลงไป ไม่ใช่เดิน
จงกรมอย่างไรกเ็ดินอยู่อย่างนัน้นะ่ กิเลสมนับอก “เฮ้ย! มึงมีปัญญาบ้างสิ กูขีเ้กียจ
หลอกมึงแล้ว มึงโง่เกินไป กูไม่ต้องทําอะไรเลย มึงกเ็ชื่อกูอยู่นี่ เฮ้ย! มึงใช้ปัญญาหน่อย
สิ” กิเลสมนัจะพดูอย่างนัน้เลย หลวงตาถึงบอกว่าให้ใช้อบุาย ให้มีปัญญาบ้าง ถ้ามี
ปัญญาอย่างนัน้มนัก็จะพฒันาขึน้มาไง ถ้ามนัพฒันาขึน้มามนัก็เป็นปัญญา 

ไม่ใช่เราจะทําจําเจอยู่อย่างนัน้นะ เวลามนัเบื่อหน่าย พอโยมมาใช้คําว่า 
“ทําลายสญัญา ทําลายเวทนา”...ก็ถกู ก็หาทางออกไง คนเรามนัไม่มีทางไป มนัหาทาง
ออก มนัก็ต้องหาทางออก ถ้าหาทางออก พอทําไปแล้วถ้ามนัดีขึน้ก็ดีขึน้ ดีขึน้มา 

ฉะนัน้ พอหลวงพ่อติ มนัก็ได้ประโยชน์ขึน้มา พอหลวงพ่อติว่าพวกที่ทําจิตว่างๆ 
พวกที่ทําจิตว่างๆ ไม่มีเหตผุล 

ติคนที่ควรจะได้ประโยชน์ แล้วเขาไม่ได้ แต่ของโยม ถ้าโยมใช้เป็นอบุาย โยมใช้
เป็นอบุายว่า เราจะทําลายสงัขาร เราจะทําลายเวทนา เราจะทําลายไง ทําลาย ทัง้ๆ ที่
เป็นจินตมยปัญญา คือยงัไม่เห็นตวัตนจริง คือจิตไม่เห็นอาการของจิต 
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ถ้าจิตเห็นจริง มนัไม่ใช่คิดเอาเอง มนัเห็นชดัๆ เลย เห็นกายก็เหน็กาย เวทนานี ้
มนัจบัต้องได้เลย เห็นจิต จิตเศร้าหมอง จิตผ่องใส ถ้าเห็นธรรมนะ จิตเหน็อาการของจติ 
เห็นธรรมคือความคิด มนัจบัได้ พอจบัได้ มนัแยกได้ รูป เวทนา สญัญา สงัขาร 
วิญญาณ ความคิด อารมณ์หนึ่งมนัแยกเป็นขนัธ์เลย เป็นกองเลย เป็นกอง 

พอมนัแยกออกป๊ับ ถ้าปัญญามนัทนั หยดุหมดเลย หยดุหมดเลย ความคิดไป
ไม่ได้ พอความคิดไปไม่ได้ ถ้ากําลงัมากขึน้ พอพิจารณาป๊ับ มนัแยกหมดเลย รวม พบั! 
ปล่อย เป็นตทงัคปหาน เดี๋ยวมนัก็รวมอีก ก็คิดอีก จบัอีก พิจารณาอีก แยกอีก แยกไป
เร่ือยๆ ทําไปเร่ือยๆ ถ้าจิตมนัสงบมนัทําได้ ถ้าจิตไม่สงบ ปล่อย กลบัมาพทุโธ กลบัมาใช้
ปัญญาอบรมสมาธิ กลบัมาสร้างกําลงั เห็นไหม 

แม่ครัวที่ชํานาญการ แม้แต่เคร่ืองมือทําครัวไม่พร้อม ก็สามารถดดัแปลงทําจน
มนัเป็นไปได้ แต่ถ้ามนัเป็นความจริง มรรคต้องสมบรูณ์ มรรค ๘ ต้องสมบูรณ์ มรรค
สามคัคี มรรคสามคัคี มรรคสมดลุ มรรคสมบูรณ์หมด เราพิจารณาซํา้แล้วซํา้เล่า เดี๋ยว
ช่องนี ้ๆ ๆ พิจารณาเปรียบเทียบช่องนัน้ช่องนี ้ มนักเ็ปรียบเทียบเหมือนมรรค ๘ คนหนกั
ทางสมาธิ มนัหนกัสมาธิ กําลงัสมาธิดีก็พิจารณาได้ง่าย คนหนกัทางปัญญา ปัญญา
พิจารณาไปแล้ว สมาธิอ่อนลงมนัก็ไปไม่ได้ คนหนกัทางไหนล่ะ มรรค ๘ เห็นไหม 

พิสจูน์ พยายามตรวจสอบ พยายามใช้ปัญญา ช่องไหนๆ พอจิตมนัรวมลง มนั
พร้อม พบั! จบเลย มรรคสามคัคีนี่สมบูรณ์เลย ถ้าสมบูรณ์ มนัก็เป็นความถกูต้องไง 
ฉะนัน้บอกว่า ขอคําแนะนําด้วย ขอเพ่ิม และผมพยายามสนกุในการละสญัญาและ
เวทนา ผมยงัรู้ลมอยู่นะ 

ใช่ ยงัรู้ลมอยู่ เพราะว่าถ้าเราใช้ปัญญา เรามีตวัตนของเรา มีสมาธิของเรา มนั
ถกูต้อง เรารู้ลมอยู่ ถ้าจะไม่รู้อะไรเลยนะ อปัปนา ถ้าอปัปนาสมาธิ ทําอะไรไม่ได้ เข้าไป
พกัเอากําลงัเฉยๆ แล้วออกมา อปัปนาสมาธินัน้จะไม่รู้อะไรเลย ไม่รู้จกัลม ไม่รู้จกัอะไร
ทัง้สิน้ ฉะนัน้ ถ้ายงัรู้อยู่นี่ ใช่ ใช้ได้ ทําปฏิบตัิไป 

ทีนีท้ี่ว่าจินตมยปัญญา สตุมยปัญญาคือการศึกษา แล้วค้นคว้าด้วยสมัมาสมาธิ 
มนัจะเกิดจินตมยปัญญา จินตนาการเพราะเรายงัรู้เท่าไม่จริง การจินตนาการ พอจิต
สงบแล้ว เวลาจิตเราสงบแล้ว จิตสงบแล้วทําอย่างไรตอ่ 
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ถ้ามนัไม่รู้ไม่เห็นอะไร รําพึง รําพึงก็นกึให้เป็น แต่นกึในสมาธิ แต่โดยปกติ เรา
นึกโดยสามญัสํานึกของเรา แต่ถ้าจิตสงบแล้วเรารําพึง รําพึง รสชาติมนัแตกต่างกนันะ 
ถ้าไปรู้เห็นอะไร ขนพองสยองเกล้า พอไปรู้ไปเห็น ขนลกุๆๆ ถ้ามีสมาธินะ ขนลกุขนพอง 

แต่ถ้าไม่มีสมาธิ นึกแล้วจืดๆ ก็นกึอยู่ทุกวัน นกึก็นึกอยู่อย่างนี ้ ก็รู้เห็น
อยู่อย่างนี ้ ไม่เห็นมีอะไรเลย แต่ถ้าจิตเป็นสมาธิ มีกําลังนะ พอรําพึงไปนึกไป 
โอ้โฮ! ขนลุกหมดเลย แล้วมันสะเทือน พอสะเทือนขึน้มา เขาเรียกว่าธรรม
สังเวช ธรรมะมันสะเทือนหัวใจให้สังเวช จิตใจนีส้ังเวชมาก สังเวช มันจะชําระ 
มันจะคายของมันไง 

ฉะนัน้ สิ่งที่ว่า ที่ทําอยู่นีม้นัยงัรู้ลมอยู่เนาะ ถ้ารู้ลมอยู่น่ะ ใช่ รู้ลมอยู่ แต่มีกําลงั 
ถ้าเป็นสมาธิจะมีกําลงั ถ้าไม่เป็นสมาธิ ไม่มีกําลงั คําว่า “กําลงั” คือพิจารณาแล้วปล่อย
วาง กําลงัมนัเหนือกว่านะ จบัต้องสิ่งใดมนัทะลปุรุโปร่งไปหมดเลย นี่คือกําลงั 

แต่ถ้าไม่มีกําลงันะ ไปไม่รอดไง คือความคิดมนัไปไม่ได้ คิดอะไรก็ตือ้ คิดอะไรก็
คิดไม่ออก คิดอะไรก็จะหวัชนภูเขา นี่ไม่มีสมาธิ สมาธิไม่เข้มแข็ง 

ถ้าสมาธิเข้มแข็งนะ หยิบจบัอะไรได้หมด นึกถึงอะไร ขาดผวัะ! นึกถึงปัญหา จบ 
นึก โอ๋ย! ไปได้หมดเลย นี่สมาธิดี สมาธิดี พอยกขึน้สู่ปัญญานี่ไปพบัๆๆ เลย สกัพกั
เดียวนะ ไปไม่รอดแล้ว พอไปไม่รอด วางเลย กลบัมาพทุโธ 

ฉะนัน้ สิ่งที่ว่าโยมใช้อย่างนี ้ บอกว่าสิ่งที่คิดเอาเอง พยายามทําให้สญัญาและ
เวทนาหายไป นีเ่ป็นจินตนาการ เป็นการฝึกหดั เป็นการกระทํา 

คนเรามนัต้องฝึกหดั มีการฝึกหดั มีการกระทํา มนัถงึจะเป็นผู้ทํางานเป็น แล้ว
เป็นผู้ชํานาญการไปข้างหน้า ฉะนัน้ ถ้าฝึกหดัอยู่ ไม่เสียหาย เพราะเขารู้ตวัอยู่ รู้ตวัอยู ่
ฝึกหดั แต่ที่ตําหนิ ตําหนิคนที่สวมรอย คือเป็นอย่างที่โยมว่า แล้วก็อ้างอิงว่านี่คือ
คณุธรรม นีไ้ด้ชําระล้างกิเลสแล้ว อย่างนีต้ิ ติเพราะอะไร ติเพราะเขารู้ๆ อยู่กบัตวั แต่
เขายงัไม่เคยปฏิบตัิได้มากไปกว่านี ้ เขาเลยไม่รู้วา่สิ่งที่เขาทํา เขาทําทีเ่ขาทําได้ว่า
ถกูต้อง แต่มนัยงัมีคณุธรรม มีการกระทําที่ละเอียดกว่านี ้ที่มีความรอบคอบกว่านี ้แล้ว
มีผลมากกว่านีท้ี่เขาควรทําได้ อนันัน้น่ะติ ติเพ่ือจะว่าสิ่งที่เอ็งทําอยู่นัน้มนัผิด คําว่า 
“ผิด” คือผิดจากสจัธรรม 
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แต่ผู้ที่ปฏิบตัิใหม่ๆ ถกู ถกูเพราะอะไร เพราะเขาทําได้ขนาดนี ้ เขาเกง่ ผู้ที่ฝึกหดั
ใหม่ทําได้ขนาดนีเ้กง่แล้ว แต่การเก่ง เกง่ในการปฏิบตัิ แต่ไม่ได้เกง่ในคณุธรรม แต่ถ้า
ฝึกหดัต่อเนื่อง ยกขึน้สงูขึน้ไป มนัจะเข้าสู่คณุธรรม ถ้าเข้าสู่คณุธรรม มนัจะมีสจัธรรม
ในหวัใจ อนันีม้นัเป็นสมบตัิ เห็นไหม สมบตัิของใจดวงนัน้ 

ฉะนัน้ ปฏิบตัิเป็นชัน้เป็นตอนเข้าไป จินตมยปัญญามนัเป็นอย่างนี ้ มนัไม่มี
ความเสียหาย จินตมยปัญญา แต่จินตมยปัญญาฆ่ากิเลสไม่ได้ สตุมยปัญญา จินตมย
ปัญญา ฆ่ากิเลสไม่ได้ ชําระล้างกเิลสไม่ได้ กิเลสเหนอืกว่า 

ภาวนามยปัญญา มรรคญาณจะเข้าไปทําลายกิเลส ภาวนามยปัญญาต่างหาก 
ภาวนามยปัญญา มนัถึงบอกว่า ไม่ใช่ทําให้จิตว่างๆ เพราะภาวนามยปัญญามนัมีมรรค
มีผล มนัมีคณุธรรม มนัมีความจริง แล้วมนัก็ไปฆ่ากิเลสจริงๆ แล้วมนัก็จะเป็นสมบตัิ
ของผู้ที่ประพฤติปฏิบตัิตามความเป็นจริง เอวงั 


