
1 

รักษาจิต 
พระอาจารยสงบ มนสฺสนฺโต 

ถาม-ตอบ ปญหาธรรม วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๓ 
ณ วัดปาสันตพิุทธาราม (วัดปาเขาแดงใหญ) ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 

เวลาฟงธรรมมันไมไดคิด  ถาฟงธรรมคิดแลวเอามายอนตวัเองจะไดประโยชน 
ฟงธรรมไง  อยางที่พระพุทธเจาสอนเหน็ไหม  ไปเดนิทางไกลมา  เอาแตปุยมา  แบกมามี 
แตขี้ ปุยคือปุยคอก เวลาเดนิมาถงึกลางทางเห็นไหม มาเจอเหล็ก ไมกลาทิง้ปุยไวเพราะกู 
แบกมาไกล แตเพื่อนมา ๒ คน คนหนึ่งก็ทิ้งปุยเลยเอาเหล็ก ไปเจอขางหนาเจอเงนิ ก็ทิง้ 
เหล็กเอาเงนิเลย  พอไปขางหนาเจอทอง  ทิ้งเงนิเอาทองเลย  กลบัถึงบานก็เอาทองไปฝาก 
ภรรยาเขา 

แตเพื่อนอีกคนหนึง่นะ เดินมาแตไกลเลย กลบัไปถงึบานเอาอะไรไปฝากภรรยารู 
ไหม  ปุยขี้ไง  นีก่็เหมือนกันเวลาทํางาน  บางอยางมนัตองทิ้งเปนช้ันๆ  ขึน้มา  คือวาอะไร 
หยาบๆ เราก็ตองปลอยได ไอนีก่อดยึดตายเลย แลวอีกคนบอกใหปลอย ใหปลอย ปลอย 
คืองานขางหนามันยังมีอีกใชไหม  อาว  แบกปุยคอกมา  พอไปขางหนาเจอเหล็ก  เหล็กมี 
คุณคากวาปุย ก็ทิ้งเอาเหลก็ มันเปนประโยชนได สมยักอนยุคสัมฤทธิ์ ยุคเหล็กมันจะเปน 
ประโยชนมาก พอไปขางหนาไปเจอเงนิเห็นไหม คุณคาของเงินมันดีกวาเหลก็ ก็ตองทิ้ง 
เหล็กซะ ไปขางหนาไปเจอทองคํา เงินมันจะมีคากวาทองคําไดอยางไร ก็ตองทิ้งเงนิซะ 

นี่  การทํางานของจิตมนัตองปลอยวางอยางนี้  ไมใชแบกปุยมาตั้งแตเริม่ตนเลย 
แลวก็จะเอาปุยไปถงึที่สุดเลย  แลวมันก็พูดกนัไมรูเรือ่ง  มนัแบกปุยอยู  แลวไมยอมทิ้งปุย 
นี่ความคิดคนมันเปนอยางนี้  ทีนี้ความคิดคนเปนอยางนี้ปบ มันถึงไดเขาถึงธรรมะไมได 
ยอนกลับมา เวลาครูบาอาจารยเรานี่ เหน็ไหม เวลาเขาบอกวาจะไปที่ไหนก็แลวแต ครูบา 
อาจารยตั้งแตหลวงปูเสาร  หลวงปูมัน่ครบูาอาจารยทุกองค  แมแตพระพุทธเจาดวย  บอก 
วาใหดูจิต รักษาจิต  ใหดูจิตรักษาจิต  แตคําวาดูจิตรักษาจิต ไมใชวาไปดูความคิด ไมใช 
เขาไปตะครบุจิต  ไมใช  มันไมมีใหตะครุบ มนัไมมหีรอก
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การดูจิต  รักษาจิตก็นีไ่ง  การรักษาจิตของเราก็คอืการทําทานนี่แหละ  การทําทาน 
การถือศีล  การภาวนานีม้ันจะเขาไปสูจิต  เพราะอะไร  เพราะทุกอยางมนัเกิดมาจากจิต 
คนเราเกิดมาจากความคิด  ปฏิสนธิจิต  คนเกิดเปนมนุษยนีก้็เกิดจากจิต  จิตเปนนามธรรม 
มาเกิดเปนมนุษย  มาเกิดในไขมาเกิดในน้ําคร่ํา  ในโอปปาติกะ  เห็นไหม  จิตนีเ้กิดเปน 
โอปปาติกะ เกิดเปนเทวดาทําไมจิตไปเกิด แลวเทวดาไมใชจิตหรือ  เทวดาเปนนามธรรม 
แตเพราะจิตนี่ไปเกิดเปนภพ  เปนเทวดา  เปนอินทร  เปนพรหมนะ  เปนเทวดาก็ไมเหน็จิต 
นะ เปนเทวดาก็ไมไดรักษาจิตนะ 

ใครคนใดคนหนึง่ทําบุญกุศลแลวไปเกิดเปนเทวดา  แลวมีสถานะเปนเทวดา  พอ 
เทวดาเขาใชอายุขัยของเทวดานั้นไป  อายุขัยของเทวดานั้น  ขณะทีม่ันเปนรูปของเทวดา 
มันเปนภพของเทวดา ไมเหน็จิตตัวเองเหมือนกัน  ไมมี  เพราะจิตไปเกิด ปฏิสนธิจิต นี้ 
เปนนามธรรม  ไปเกิดในสถานะไหนเห็นไหม  ไปเกิดเปนเทวดา  เทวดาเปนนามธรรม 
เทวดารูปเปนทิพย  ไมมีรปูกาย  แลวนัน่เปนจิตหรือเปลา  ไมใช  ไปเกิดเปนพรหม  ไป 
เกิดเปนจิตหรือเปลา  เปนพรหม  พรหมก็ไมเหน็จตินะ  พรหมกไ็มเห็นจิตหรอก  นีก่็ 
เหมือนกนั  ทีนี้พอเกิดเปนมนุษย บอกวาใหรักษาจติ กูก็คิดเลย โอโฮ จิตเปนอยางนัน้นะ 
จิตเปนอยางนี้นะ  มันก็สรางภาพหลอกไง ความคิดเปนจิตไง อะไรเปนจิตนี่ โอโฮ รักษา 
จิต ดูจิต 

คําวารักษาจิต   ดูจิตนี่นะ  มันเปนการรักษาตั้งแต..  เห็นไหม ตามโลกเขาบอกวา 
ตาเปนหนาตางของใจ  จะดูความคิดคน  ก็ดูสายตาเขา  ในการประพฤตปิฏิบัติ  ครูบา 
อาจารยทานดูความประพฤติ  ดูหลวงปูมั่นสิ  หลวงปูมัน่ทานจะวัดใจ  ดูจิตของลูกศิษย 
เห็นไหม ทานตัดสบง ๕ ขันฑ  แลวใหพระคนละขนัฑ  ไปเย็บสบงมา แลวเอาสบงนีม้า 
ตอกัน  หลวงตาบอกทานไดรบัขันฑหนึง่  ไดรับขนัฑหนึ่งปบ  ทานบอกวา  ทานรูทนัไง 
ทานบอกวา หลวงปูมั่น ทานจะดูความประพฤติ ดจูติของคน ดูความละเอียด ความหยาบ 
ของผูประพฤตินัน้  หลวงตาทานบอกวามีความสามารถเทาไหร  ใสเตม็  ๑๒๐  เลย  ไมใช 
เต็ม ๑๐๐ นะ  เขาใสกันแคเต็ม ๑๐๐ นะ หลวงตาบอกทานใส ๑๒๐ เลย 

เพราะทานรูวาหลวงปูมั่น  ทานจะดูจิต  ดใูจของลกูศิษยทาน  ทานก็ตัดผาแลวก็ 
แจกไปคนละขนัฑ  ใหไปเย็บลมกระดูกไง  แลวกม็าตอกันเปนสบงของทาน  ทานใหไป 
๕ องค  ก็แบบวาลกูศิษย ๕ องคนี้มีแตนิสัยดีๆ นิสยัละเอียดออน แตจะดวูาใครละเอยีด
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กวาใครไง  หลวงตาบอกวาทานใส  ๑๒๐  เลย  เย็บทีละฝเขม็เลย  แลวเวลาไปตอกันนะ 
ทานบอกของทานเปนที่ ๑ 

ดูจิตไปดูที่ไหน  ดูที่สบงนี่หรอื  ดูจิตดูที่พฤติกรรมของคนนี่หรอื  แลวนีเ่ห็นไหม 
หลวงปูมั่นเวลาดูจิตดูใจของลกูศิษย  ทานดจูากพฤติกรรมความประพฤติของคนนั้น  นี่ 
รักษาจิต ดูจิต เขาดูจิตมาตั้งแตพฤติกรรม ความประพฤติ ความคิด การแสดงออก  เนี่ยดู 
จิต นี่ดูจิตแบบโลกๆ ไง แตถาดูจิต  รักษาจิตเห็นไหม ดูสิ พระองคสมเด็จพระสมัมาสัม 
พุทธเจา  เวลาทานจะสอนนะเล็งญาณ พุทธกิจ  ๕  เชา  เล็งญาณ  ดูจิตเหมือนกันเลง็ญาณ 
เลยวาความรูสกึ ความนกึคิดของคนนีม่ันเปนอยางไร 

คนมีความรูสกึนึกคิดแตกตางกันไป  ถาคนมีความรูสึกนึกคิดนะเขาอยากจะเอา 
ตัวเขาพนดวย  แลวเขาก็มีอํานาจวาสนา  เพราะวาอาํนาจวาสนาเห็นไหม  อํานาจวาสนา 
ของเขานี่คือปฏิภาณ  อํานาจวาสนาของคนนะ  มสีติปญญามีปฎิภาณไหวพริบ  ถามี 
อะไร  สังเกตไดไหม  เหตุการณเกิดขึ้นมาเหตุการณหนึ่ง  มุมมองแตละคนไมเหมอืนกัน 
มุมมองคนหนึ่งสะเทือนใจมาก มุมมองคนหนึ่งบอก แหม สะใจสมน้ําหนามัน  เหน็ไหม 
มุมมองคนมันแตกตางกนั เพราะอํานาจวาสนาทีม่ันสรางมาแตกตางกัน 

ถาหัวใจที่ประเสริฐนะ  เห็นเขาไดทุกขไดยากนีม่ันสลดใจนะ ดูหนังดูละคร แลว 
ยอนดูตวั  ชีวิตของคนเปนแบบนี้  เขาเกิดมาเขาก็มคีวามสุขของเขา  แลวก็มีความลมลกุ 
คลุกคลานของเขา เรากจ็ะไปประสบสถานการณ เหตุการณอยางนีไ้หม ชีวิตจะเปนอยาง 
นี้นะ เรายอนกลบัมานีจ่นถงึวนันี้  การเกิดเปนทกุขนะ  ถามีอํานาจวาสนาบารมนีี้ มนัจะ 
เปนแบบนี้  เห็นไหมที่เขาวาโลกนี้มนัเปนธรรมชาติ ธรรมะเปนธรรมชาติ 

ถาใจเปนธรรม  มันมองเปนธรรม  พอมองเปนธรรมปบมนัแคนนอน  คําวา 
แคนนอนคืออะไร  คนแกะเทปบอก  แคนนอนคืออะไรหลวงพอ  แคนนอนคอืมนั 
ยอนกลับ  เหน็ไหม  คนแกะเทปเขาบอกวาแคนนอนมนัคืออะไร  เพราะเขาผูหญิงไง  เขา 
ไมเคยเลนสนุก  แตผูชายบอกแคนนอน  แคนนอนคือมนัยอนกลับ  เห็นไหม  ดูหนังดู 
ละครแลวมนัจะยอนกลับมาดูเรา มาดูเรา  เนี่ยเวลาพดู มันพูดไปไวๆ มนัยอนกลับมา ถา 
มันมีปฏิภาณไหวพริบ มนัจะยอนกลับมา มันสะทอนกลับมา



4 

การสะทอนกลบัมาอยางนี้  เวลาเขาไปดปูาชา  ไปเที่ยวปาชา  ก็เหตุนี้ไง  พอบอก 
ไปดูปาชา  ทําไมมันไมมีชีวิต  มนัเปนซากศพ  ไปดูแลวไดประโยชนอะไร  ไปดูใหมนั 
สลดสังเวชไง ไปดเูพือ่เราไง ไปดูเพื่อใหภาพมนัยอนกลับมาหาเราไง ดอูะไรก็แลวแต ดู 
หนังดูละคร  ยอนมาดูตัวไง  อันนี้มนัเกิดจากอะไร  มันเกิดจากอํานาจวาสนาของคน  ถา 
คนมนัมวีาสนา เห็นไหม รักษาใจ รักษาใจนี่ เขารักษากันอยางนี้ 

แหม  ดูจิต  ดูจิต  กูจะตะครุบจิต  จิตมันอยูไหน  จิตมันอยูไหน คือมันเปนความ 
เพอเจอ  เพอฝน  มนัไมเปนความจรงิ  ถาเปนความจริงนะ  องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธ 
เจา  ทานก็บอกใหเรารักษาจิต  รกัษาจิต  เพราะจิตนีส้ําคัญที่สุด  ควรรูวาจิตนี้สําคัญขนาด 
ไหน เพราะจิตปฏิสนธิจิตนี่มนัไปเกิด ดูสิ ไปเกิดเปนเทวดา อินทร พรหม 

มาฟงเทศนพระพุทธเจานี่  มนัมาอยางไร  เขายังไมรูตัวของเขาเลย  เขาไปเกิดเปน 
เทวดา เปนอินทร  เปนพรหม เขาไมรูนะวามันมาอยางไร มันไปอยางไร มันมมีากนะไป 
เกิดเปนเทวดา  ในพระไตรปฎกไง  บอกวามีความสุขมาก  มีความสุข  ความสุขนี้ไดจาก 
ใครมา ออ ไดจากพระพุทธเจา ไดจากการทําบุญกุศล แลวระลกึถึงบุญถึงคุณนะ นีม่ันก็รู 
วามีบุญกุศลมานะ แตไมรูจักตวันะ ไมรูหรอกวาจิตมันเปนอยางไร แลวไอที่มานี้ ไดบุญ 
กุศลมา แลวไอตัวมันอยูไหน หาไมเจอหรอก ถาหาเจอนะ การดูจิตหรอืการรักษาจิตนี่ ก็ 
รักษาใหมันพัฒนาขึ้นมา 

ถามันพัฒนาขึ้นมาแลว  เรากําหนดพทุโธ  พุทโธ  หรือปญญาอบรมสมาธินี้  เวลา 
จิตเปนสมาธินี่  “อื้อ”  นั่นนะตวัจิต  ตัวจิตคือตวัสมาธิ  แลวถาไมมีตัวสมาธินี่เราไมรูจิต 
หรอก ตัวจิตคอืตัวตนขั้ว บริษทัจดทะเบียน หรือวาจดทะเบยีนบัญชีตางๆ ถาเราไมมีตน 
ขั้ว  ไมมีทะเบียน  ผลประโยชนตอบรับมันไมมี  ผลประโยชนตอบรับเขาบัญชี  มนัจะเขา 
อยางไร  ไอนีก่็เหมือนกัน  ถาเราทําแบบสกัแตวาทาํ  ทําๆ  แตวาไมทํา  มันทําอยางไรก็ 
แลวแต มันก็มีผลตอบสนอง เพราะวามันมาจากใจเหมือนกัน แตมันไมรูเรื่องไง มันไมรู 
ของมันหรอก  แตถาเรารูของเรานะ  เราพัฒนาของเรานี้  เรารักษาจิตเรามาตั้งแตเริ่มตน 
รักษาจิตมาตามตั้งแตครบูาอาจารยทานสอน  มีสต ิ มีศีลนี่คอืรักษาจิต  รกัษาจิตเพราะ 
อะไร  เพราะเราควบคมุมนักอนไง  เพราะความคิดของเรานี้มนัแสสาย  ความคิดของเรานี้ 
มันมีตัณหาทะยานอยากไปตามอํานาจของมนั  มันไปโดยแรงแบบควายตูเลย  มันไป 
ประสามันเลย
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แลวมนัก็วา  เราถูกตองทุกอยาง ดีงามทัง้นัน้ แตถาเราใชปญญาอบรมสมาธิ หรือ 
ใชพุทโธ  พุทโธ  ถามันสลัดเขามานีเ่ห็นไหม  มันไมไปอยูกับอารมณความรูสกึอยางนั้น 
ทั้งหมดไง อารมณความรูสกึ จิตมีอารมณเปนอาหาร จิตมีความคิดเปนอาหาร  ความรูสึก 
มันมีความคิดเปนอาหาร  มันแสดงออกดวยความคิดนั้น  มนัยึดความคิดนัน้  เวลาเราโลภ 
เราโกรธ เราหลง เราโกรธขึน้มานี่ เราผูกกับความโกรธ จิตมันผูกกบัความโกรธ แลวมนั 
แสดงอาการความโกรธไป จนอารมณรนุแรงไป จนทํารายใครก็ได ใชไหม 

จิตมันเปนอิสระของมัน จิตมันเปนจิตนะ แตเราโกรธใคร เราอาฆาตมาดรายใคร 
ความอาฆาตมาดรายไมใชจิต  แตจิตไปคบกับมัน  จิตไปคบกับอารมณความรูสึก  ความ 
อาฆาตมาดรายนั้น  ความอาฆาตมาดรายนั้นมันเอาจิตนี้ไปทําลายคนอื่น  ไปฆา  ไปแกง 
เขานะ พอฆาแกงเขาเสร็จ  ไออารมณความรูสึกนั้น มันสะใจไปแลว  มันก็หายไป  ไอตัว 
จิตที่มนัแบบวามนัอาศัยเขา  มันไปคบกับอารมณความรูสึกนั้นไปทํารายเขา  กรรมการ 
กระทํานัน้มนัก็ตกอยูกบัจิต 

เห็นไหม  ตัวจิตมันเปนธรรมชาติของมันอยู  แตมันไปคบ  มนัไปผูกพนักับ 
อารมณความรูสึก  ความโลภ  ความโกรธ  ความหลง  ความโลภความโกรธนีม้ันก็ฉุด 
กระชากลากจิตไปทําลายคนอื่น  ไปทําลายทกุๆ  อยางเลย  ทีนี้เรามีสติรกัษามัน  เรารักษา 
มันเราใชปญญาอบรมสมาธิใชอะไรตางๆ  มนักไ็มไปคบ  ไมไปผูกกับความโกรธ  ความ 
โลภ  ความหลง  ที่มนัหลง  หลงเพราะอะไร  เพราะไมมีสตปิญญา  ถาไมมีสติปญญานี่ 
ความหลง  หลงเพราะอะไร  หลงเพราะเราไมรูวาเหตุผลที่เปนจรงิเปนอยางไร  เราก็หลง 
ไปกับมัน 

ก็ไปยึดมั่นถอืมัน่เหน็ไหม มีปญญาอบรมมันเขามา ปลอยมันเขามา  เห็นไหม ถา 
ปลอยใหมันเขามานีเ่ขารักษาจิตกนัอยางนี้  เขาดูจิตกันอยางนี้ ไมใชดูจิตวา กูดูมึงไป มงึ 
ดูกูมา  ดูไปดูมา  เออ  สวัสดีเราเปนเพือ่นกนั  ไมมหีรอก  ไมมี  ไอที่วาดูกนัไปดูกนัมา 
สวัสดีกันแลวก็  เออ จบกันที่นีน่ะ  โอโฮ มันปลอยวาง มันรูแจง  ไมมี  ไมมีหรอก  แตนี่ 
การดู การรูรักษา เวลาหลวงปูมั่น ครบูาอาจารยหลวงตา จะบอกวา ครูบาอาจารยเขาบอก 
ใหดูจิต ดูจิต  รักษาจิต  ใครๆ กว็าตองรักษาจิต  ใช  รักษาจิต  แตวิธีการรักษา วิธีการทํานี่ 
มันหลากหลาย มันยงัมกีารกระทําของมันมา ไมใชวา ดูจิตแลววิ่งไปตะครบุมนัเลย บอก
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ใหรักษา  กูก็จับเชือกมัดกบัตนเสาไวเลย กูจะไมไปไหนเลย  มันไมใช  เราจะจับเรานี่ไป 
มัดกับตนเสาไมได เพราะเรามีหนาทีร่ับผิดชอบ เรามีครอบครวั มีญาติมีวงศมีตระกูล 

ดูหลวงตาสิ  หลวงตาทานบอกวาทานนัง่ตลอดรุง    จะมอีะไรจะมาทําใหทานลุก 
จากที่นั่งไปไมไดเลย  เวนไวขอเดยีว  ถาหมูคณะมปีญหา  หมูคณะคือพระดวยกนัในวัด 
ใครเจบ็ไขไดปวย ทานจะลุกได กับหลวงปูมั่นเจ็บไขไดปวยนั่นลุกได เหน็ไหม คนเรานี้ 
มันมีหนาที่รบัผิดชอบ  คนเรามันมีความรับผิดชอบของคน  จะผูกมัดไวกับสิ่งใดสิง่หนึง่ 
มันไมไดหรอก  เห็นไหม  เรามีหนาทีร่ับผิดชอบ แตความรับผิดชอบนั้นก็รับผิดชอบโดย 
จิตนี่แหละ 

ถาไมมจีิต  ไมมีเจตนารับผิดชอบ มันจะเอาเราไปทําหนาที่นั้นไดอยางไร  การไป 
ทําหนาที่อยางนั้น เห็นไหม มันทําหนาที่ไปดวยความรับผิดชอบ ดวยชีวิตของเรา แตทีนี้ 
ถาเรามีปญญาของเราเหน็ไหม  การรกัษาก็รักษาดูแลอยางนี้เขามา  ถารกัษาดูแลเขามานะ 
แมแตอยูในหมูคณะ  ในพระดวยกันอยูในหมูคณะ  เราเปนคฤหัสถ  เราอยูในบานของเรา 
เรารักษาของเราเหน็ไหม  เรามีครอบครวัของเรา  เราก็ดูแลของเรา  แตเราก็รักษาจิตของ 
เราไปดวย 

รักษาจิตเราไปดวยคอืวาสิ่งใดเกิดขึน้มานี้  นีอ่ันนี้มนัเปนเวรเปนกรรม  มันเปน 
สายบุญสายกรรม การเกิดมารวมกันนี้ มนัมีสายบุญสายกรรมมา ถาเขามีกรรมดีกับเรามา 
เขาจะทําสิ่งใดที่ตอบสนองที่ถูกตอง  ชอบธรรม  แลวเราก็มีความสุขใจ  แตถามนัมีสาย 
บุญสายกรรมที่เปนบาปเปนกรรมกนัมา  เขาก็จะเอาแตใจตัว  เอาแตใจของเขา แลวเขาจะ 
ทําตามแตความรูสึกของเขา  แลวความรูสึกของเขานี่  เขาก็ทําความถูกตองของเขา  แตเรา 
นี่ไมถูกใจเรา  เรากม็ีความเจบ็ช้ําน้ําใจ  เห็นไหม  เราก็ดูแลรักษา  รักษาเพราะนีม่ันเปน 
เรื่องเปนบุญเปนเวรเปนกรรมมาในครอบครวัของเรา เราก็เปลีย่นแปลงแกไข นี่ไง แตถา 
เราไมรกัษาจิตนะ  สิ่งใดทีเ่กิดขึน้  ถาถูกใจเราก็  โอโฮ  รักจนแบบวาเปนเราเลยนะ  โอโฮ 
ทะนุถนอม  เวลาเขาทําอะไรใหเราเจ็บช้ําน้ําใจนะ  ก็โกรธซะ   แหม มนัผลักไปซะ  เห็น 
ไหม นี่คือการไมรักษาใจ 

ผลอันทีเ่กิดขึน้มานี่  มนัจะทํามาใหผลตอบสนองกบัจิตนี้  เจ็บช้ําน้ําใจนัก  แตถา 
เรารักษาใจแลว สิ่งที่เกิดขึ้นมา มันก็เกิดขึ้นมาอยางนั้นแหละ เพราะมนัเปนผลของวฏัฏะ
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มันเปนเรื่องเวรเรื่องกรรม แตเรารักษาใจเรา เราก็ไมเจ็บช้ําน้ําใจ หรือไปผูกรักจนเราตอง 
ไปรวมกับเขา  เพราะมันเปน อตฺตาหิ    อตฺตโน นาโถ ตนเปนที่พึง่แหงตน จิตของบุคคล 
ใด  ก็เปนของบคุคลนั้น  กรรมของบุคคลใด  กเ็ปนของบุคคลนัน้  ใครทําดีก็ไดดี    ใครทํา 
ช่ัวก็ไดชั่ว 

แตการกระทํานี้  เราเกิดมาในวัฏฏะ  ผลของวฏัฏะ  ผลของการเกิดรวมของการที่ 
ตอบสนองกนัมานี่  มันจะมีผลกันมาตลอดไป  ผลอยางนีม้ันก็จะมีบวกมลีบ  และจะมี 
อยางนี้ตลอดไปไมมีวนัที่จะสิน้สุด  เพราะการเกิดและการตาย  มันไมมีตนไมมีปลาย  ไม 
มีที่สิ้นสุดหรอก แตในการประพฤตปิฏิบัติ  ครูบาอาจารยเราใหรักษาจิต รักษาจิต ก็ดูจิต 
เรา  ไมใหจิตเรานี้ไปดูดดืม่หรือไปมคีวามผูกพนักับวัฏฏะจนเกนิกวาเหตุ 

แตมันก็ตองเกิด  มนัก็ตองเปนไปอยางนี้  มันก็ตองเกิดไปตามความรับผิดชอบ 
อยางนีเ้ปนธรรมดา  มันเปนเรือ่งจริง  ผลของวัฏฏะมันเปนเรื่องจริงๆ  เรื่องจรงิๆ  เพราะ 
มันมีผลจรงิๆ มนัมีการกระทํามาจริงๆ มีขั้วบวกขั้วลบผลักกนัมาอยางนีจ้ริงๆ แตธรรมะ 
นี้มาแกไข  ถามาแกไขแลวเราก็รักษาจิตมาตั้งแตขางนอก  รกัษาจิตมาตั้งแต  รักษาจิต  ดู 
จิตมานี่  เรารักษาหมายถงึวา  เรารักษาตัวเรา  ไมใหไปผูกพัน  มันมีผลไหม  มีผล  มีผล 
เพราะวาดูจริตนิสัยสิ ความชอบ ความดูดดืม่ของเรานี่มนัมีผลไหม มันมีผลทัง้นัน้นะ 

แตความมีผลอยางนี้  ถาเรามปีญญา  มีผล  แตเราก็รับรู  แตเราก็ไมเลยเถิดไปจน 
เปนเนือ้เดียวกัน มนัก็แบงแยก เห็นไหม มันกป็ลอยวางเขามา ใหตัวเองนี้ดีขึน้ๆ ดีขึ้นมา 
เห็นไหม พอตัวเองดีขึน้มานี่ มันเปนอิสระ ความทีเ่ปนอิสระ ดูนะพลงังานนี่  ดูไดสิ ดูได 
ดูพลังงานที่มนัเกิด หมอแปลงตางๆ ทีม่ันผลิตพลังงานไฟฟาขึ้นมา มันทํางานของมนัใน 
ตัวของมันนะ แลวมันสงผลพลงังานนั้นออกมา 

จิตนี้กเ็หมือนกนั  ถาเราดูจิต  รกัษาจิต  จนพลังงานนี่เห็นไหม  มนัไมพวงกัน  ไม 
พวงกนัจนแบบวา  พลังงานที่มกีําลังมากกวา  กับพลังทีม่ีนอยกวา  มันจะฉุดกัน  ลากกนั 
จนมนัไมเปนอิสระกนัไปทัง้หมดเลย  แตถาเรารักษาของเรา  เราดูแลของเรานี่  จน 
พลังงานของเรา คือจิตของเรา มันอิสระอยูในตัวของเรา นี่ไง สมัมาสมาธิไง 

ความที่เปนอิสระของเราเห็นไหม ความเปนอิสระของเรานี้  เราจะทําสิ่งใด  เราจะ 
ทําไดงายขึ้นไหม  เราจะมีโอกาสรักษา ซอมแซม แกไข พลังงานของเราไดไหม มันจะมี
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โอกาสแกไข  ซอมแซมพลงังานของเราใหมนัดีขึ้น  ดีขึ้นโดยใชปญญา  เห็นไหม  นี่การ 
รักษาจิต เขารักษาจิตกนัอยางนี้ การดูจิต รกัษาจิต ทีว่ารักษาจิต เพราะมีคําอางวา อาจารย 
องคไหนก็บอกใหดูจิต รกัษาจิตทั้งนั้น ไอนี่ก็ดจูิต ดูจิต มันจะผิดตรงไหนละ ก็ผิดตรงที่ 
จะไปตะครุบจิต  มันไมมีใหตะครุบ  ตะครุบไมไดหรอก  จิตนี้เปนนามธรรม  เอาวัตถุ 
สิ่งของไปควบคุมมัน  เอาอะไรไปควบคุมมัน  สิ่งทีม่ีชีวิต  เวลาออกจากรางไป  วิญญาณ 
มันไปที่ไหน 

ในสมัยพุทธกาล  กษัตริยไมเช่ือวามีการเกิดและการตาย  เอานักโทษประหาร  เอา 
มาประหาร เอาแกวครอบไว แลวใหคนนั่งเฝา วาวญิญาณมันออกจากรางนี้อยางไร  ไมมี 
ไมเช่ือนะ  เอานักโทษประหารเลย  สัง่นักโทษประหารวา  ถาตกนรกเอง็ตองมาบอกดวย 
ถาไปสวรรค  เอ็งก็ตองมาบอกดวย  เอานกัโทษประหาร  ประหาร  ฆาอยูอยางนัน้  แลวก็ 
ไปบอกวานรก สวรรคไมมี นรก สวรรคไมมี 

จนสุดทายแลว พระอะไรจําไมได พอมนัถงึที่สุดแลว ก็มาแกไง แกจนบอกวา สิ่ง 
ที่เขาตกนรก  มันก็เหมอืนคนติดคกุ  จะออกมาไมได  เวลาคนไปขึ้นสวรรค  สวรรคมัน 
เปนสิง่ที่สะอาดบริสุทธิ์ใชไหม เวลาลงมาเมอืงมนุษยนี่ก็เหมือนกบัลงมาในฐานสวม เขา 
ก็ไมลงมา พูดเหตุผลจนเขาเชื่อ พอเขาเชื่อเสรจ็แลว กษัตริยองคนี้กเ็ช่ือ  เปลีย่นทฏิฐิ พอ 
เปลี่ยนทิฏฐิก็บอกวา  ใหประกาศสิ  บอกวาตัวเองมีทิฏฐิ  มีความเห็นถูกใน 
พระพุทธศาสนาแลว  เขาบอกวาเขาประกาศไมไดหรอก  เพราะเขาถอือยางนี้มานาน  นี่ 
อยูในพระไตรปฎก 

เห็นไหม แมแตสมัยพทุธกาล สมัยองคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา กษัตริยเขาก็ 
ไมเช่ือ ไมเช่ือวาจิตนีม้ันมีเกิดมีตาย มีออกจากราง เวลาไปนรกสวรรค เรือ่งวัฏฏะ เขาไม 
เช่ือ ความไมเช่ือของเขา นี่เหน็ไหม เพราะความไมเช่ือของเขา เขาพยายามพิสจูนกนัดวย 
หลักฐาน  เขาพยายามพิสจูนกนัทางวิทยาศาสตรเลย  แตเขาพิสูจนไมได  แตเวลาพระไป 
คุยแกไขกับเขา มาพูดถึงธรรมะ ธรรมะดวยเหตุดวยผล เพราะเขาอยากพิสจูนอยูแลว เขา 
ยอมรับของเขา 

ในปจจุบันนี้  ที่วาเรารักษาจิต  ดูจิตนะ  เรารักษาจิต  ดูจิต  เพราะเราเอาปญญาของ 
เราทางวิทยาศาสตรนี่  ไปจับวาดูจิตก็คือดมูันอยางนี ้ความคิดดูความคิดนี่ แลวมาบอกวา
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มันหยุดไมได  มันเปนไปไมได  มนัไมมีหรอก  ปรชัญานะ  ตรรกะเนี่ย  เขาพิสูจนเรือ่ง 
อยางนีม้านานแลว ยิ่งพิสูจนขนาดไหน มันกย็ิ่งขยายความไปเรือ่ย เพราะมันเปรียบเทยีบ 
ไง ตรรกะคือใชปญญาใครครวญ และปญญาอยางนี้  มันตรรกะมนัไปเรื่อย    เพราะวาจิต 
มันไมสงบ  ถาจิตมันสงบเขามานะ  ถามนัเกิดตรรกะจากจิตทีม่ันสงบ  มนัจะยอนกลบั 
ยอนกลับมาจับตอง 

ความจับตองนะ  จิตเหน็อาการของจิต  มันเปนสิง่ที่มหัศจรรย  ถาจิตเหน็อาการ 
ของจิต  เนี่ยวิปสสนาเห็นไหม  ตอนนีเ้ขาแกมาอีกแลวนะ  บอกวา  ไมใชเซน  ไมใชเซน 
หรอก  มันเปนสติปฏฐาน  ๔  เซนเปนเซนตางหาก  แลวนี่เปนสติปฏฐาน  ๔  เปนกาย 
เวทนา จิต ธรรม เพราะอะไรรูไหม ถาออกไปเซน พูดดวยผลของการปฏิบัติ บุคคลคนนี้ 
ปฏิบัติไมเปน  ถาปฏิบัตไิมเปน  พูดถงึผลการปฏบิัตนิะ  มันจะเปนเงื่อนตายตลอด  เงือ่น 
ตายคือผูกมัดตัวเอง 

แตถาพูดถึงปรยิัติ  พูดถึงสติปฏฐาน  ๔  พูดถึงเถรวาท  มันมีพระไตรปฎกเปนที่ 
แอบอาง แลวอางพระไตรปฎก แลวพระไตรปฎกนี้ มันกเ็ปนสูตรทฤษฏ ีที่ตางคนตางจะ 
ตีความ  แตถาไปบอกถงึผลนี่  ถาพูดถึงผลเมื่อไหร  ตายเมื่อนั้นไง  ถงึบอกวาตอนนี้พลิก 
กลับมาแลววา  ไมใชมหายาน  ไมใชเซน  เซนเปนอกีอยางหนึ่ง  อันนี้เปนสติปฏฐาน  ๔ 
พอพูดอยางนี้รูแลววา  ถามนัพูดถึงผล  ผลกอ็ยูตรงนี้ไง  ตรงที่วา  ถาจิตมันสงบ  แลวจิต 
เห็นอาการของจิต  จิตเหน็อาการของจิต  เพราะอาการของจิตคือขนัธ  ๕  รูป  เวทนา 
สัญญา สังขาร วิญญาณ เห็นไหมเพราะอะไร เพราะพระอรหันต 

เวลาพระอรหนัต เห็นไหม ขันธ ๕ เปนภาระ  สอุปาทิเสสนิพพาน สิ่งที่เปนภาระ 
ขันธ ๕ เปนภาระ เพราะพระอรหนัตก็มีธาตุ ๔ และขันธ ๕ เหมือนกนั แตธรรมธาตุ มัน 
ทําใหอวิชชา  ใหกิเลสมันหมดไปจากพลงังานอันนี้  พลังอันนี้  มันถึงเปนพลังงานที่พูด 
เปนสมมุติไมได  สิ่งที่พูดเปนสมมุติไมได  แตมนัเหลอื  เหลอืคือความคิดไง  เหลือ 
ความคิดรปู เปน เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ 

ความคิดนีย้ังสือ่กันได ความคิดที่สื่อไดนี้ แตตัวพลงังานนี้ ไมใชความคิด  เพราะ 
ตัวพลังงานไมใชความคิด  เหน็ไหม  ตัวพลังงานไมใชความคิด  ถาอนันี้เปนผลของผูที่ 
ปฏิบัติไดจริง  ตามความเปนจริงแลว  เพราะการปฏบิัติไดตามเปนจรงิ  ตั้งแตดูจิต  รกัษา
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จิต  จนจิตแกไขจิต  จิตแกไขจิต  จิตใชปญญา  วิปสสนาจนจิตนี้พนออกไปเปนพระ 
อรหันต จบสิน้กระบวนการของมันไป 

แตสําหรับผูที่ประพฤติปฏิบัติเหน็ไหม  พอจิตมนัสงบขึ้นมานี่  จิตเห็นอาการของ 
จิต  เราจะยืนยนัตรงนี้ใหเห็นวา  จิตเห็นอาการของจติ  อาการของจิตไมใชจิต  ตัวจิตเปน 
ตัวพลังงาน  ตัวความคิดไมใชจิต  ถาตัวความคิดเปนจิต  เวลาพระอรหนัตนิพพาน  เห็น 
ไหม  สอุปาทเิสสนิพพาน  ขันธ  ๕  ไมใชจิต  ขนัธ  ๕  เปนภาระ  เหน็ไหม  ภารา  หเว 
ปฺจกฺขนฺธา  ขันธนี่ เพราะอะไร เพราะพระอรหันตยังสื่อสารกบัสามัญชน พระอรหนัต 
ยังสื่อสารกบัลูกศิษยลูกหาได  องคสมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจายงัสื่อสาร  ยังพูดได  ยังมี 
ขอมูลในหัวใจทีม่าสื่อกับสงัคมได  การสื่อกับสังคมนัน้เปนขอมูลไหม  เปนสัญญา 
ความจําไหม เปนสงัขารไหม 

ความสื่อ  สื่อกับสังคมเหน็ไหม  เพราะสังคมตองสื่อสารกัน  มนุษยมีธาตุ ๔  และ 
ขันธ ๕ ไวสื่อสาร เพราะมนัเกิดมาเปนมนุษย  เกิดมาเปนมนุษยคอืภพ ภพเปนมนุษย  เรา 
ทําสิ่งใดที่เปนวัตถุขึ้นมา  เปนสิง่ใด  สิ่งใดคือรูป  รปูเปนสิง่นัน้  แตขบวนการของมนันัน้ 
เห็นไหม  ที่พลังงานนัน้อกีอนัหนึ่ง  นี่ก็เหมือนกนั  พอเกิดมาเปนมนุษยนี่  มนัมีธาตุ  ๔ 
และขันธ ๕ ในเมื่อจิตมันสะอาดไปแลว ธาตุ  ๔  ขันธ  ๕  มันยังอยูไง  เรามวีัตถุอยูชิ้น 
หนึ่ง  วัตถุช้ินนีม้ันยังใชงานไดอยู  วัตถุชิ้นนี้  มนุษยคนหนึง่  เกิดมามีธาตุ  ๔  ขันธ  ๕ 
เหมือนวัตถุอนัหนึ่ง  เนี่ยตวัจิต  ตัวพลงังานนี้  เวลามันสิน้กิเลสไปแลว  แตวัตถุช้ินนีย้ังมี 
อยูไง พอมอียู นี่ สะ คือเศษ เศษที่เหลอือยูในภพมนษุยไง เศษที่เหลืออยูในภพมนุษย มนั 
เลยสือ่สารกับมนุษยดวยกนัไดไง 

นี่ไง  เวลาผูที่สิ้นกเิลสไปแลว  มันถึงสือ่สาร  คือพระไตรปฎกเคลื่อนที่ไดไง 
ฉะนั้นถงึบอกวา  จิตเห็นอาการของจิต  พูดมาตั้งเยิน่ยาวเนี่ยนะ  กเ็พราะกนัไว  ไมใหเขา 
บอกวา มันกเ็หมอืนกันอีกละ พูดกนัไววา จิตเหน็อาการของจิต มนัเปนกระบวนการของ 
มัน ไมใชใครจะคิดขึ้นมาไดเอง มันเปนผลของวัฏฏะ มันเปนผลของมนุษย มนุษยมีธาตุ 
๔ และขันธ ๕ ปฏิสนธิจิตมาเกิดในมนุษย มนัถงึมีธาตุ ๔ และขันธ ๕ แลวตัวพลังงานนี้ 
ไปเกิดเปนเทวดา อนิทร พรหม เหน็ไหม พรหมมีขนัธเดียว ตัวจิตปฏิสนธิจิตตวัพลงังาน 
นี้มนัไปเกิด เห็นไหม ตัวพลงังานนี้มนัมีของมันอยู เห็นไหม ดูจิต รักษาจิตในภพใดชาติ 
ใด  ดูจิต  รักษาจิตในการวิปสสนาญาณของมนั  เหน็ไหม  พอจิตเหน็อาการของจิต  มันมี
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ของมัน แตเพราะไมรูไมเหน็ เพราะคนมนัไมรูไมเหน็ มันถึงไมรูวาจิตเห็นอาการของจิต 
อยางไร 

แลวบอกวาจิตหยุดไมได  ความคิดหยุดไมไดนี่  เพราะความคิดมันเปนขนัธ  ๕ 
ทําไมรถนี่นะ มันใสเกียรวิ่งมา รถวิง่มาตั้งแตไหนกแ็ลวแต พอรถมันปลดเกียรวาง ทําไม 
รถมนัปลดเกียรวางไดละ  ความคิดนีน่ะ  จิต  อาการของจิตมันเปนเฟองเกียร  เกียรมันทด 
อยูตอกนั  ถามันปลดวาง  ทําไมมนัปลดวางไมได  ถามันปลดวางได  มันจะมีความคิดได 
อยางไร    เขาบอกวาความคิดหยุดไมได หยุดไมไดนี้  รถนี่ปลดเกยีรวางไมไดหรือ  รถใน 
โลกนี้คันไหนบางทีไ่มมีเกยีรวาง  มนัมเีกียรวางทัง้นัน้ละ  รถคนัไหนบางที่วามันไมมทีด 
เกียรใหมันวิ่งไป  นี่กเ็หมอืนกัน  เวลาความคิด  ที่ความคิดเกิดขึ้นนะ  รถมนัเขาเกยีรแลว 
ความคิดมนัหมนุไป แตเวลาจิตมันสงบขึน้มา มันปลดเกียรวางหมดเลย ทําไมมนัจะหยุด 
ไมได ทําไมความคิดจะหยุดไมได 

ความคิดหยุดได แตหยุดเปนเกียรวางแลวมันก็เทานัน้ละ  เกียรวางคอืการพกัผอน 
การวางคือสมัมาสมาธิ  แตการจะกาวเดินไป  ก็ตองใสเกียรอีก  เพราะฉะนั้นปญญามันถงึ 
มีโลกียปญญา  โลกุตตรปญญา  ถาโลกุตตรปญญาเกิดขึ้น  เหน็ไหม  โลกุตตรปญญา 
เกิดขึ้น  มนัจะเปนปญญาถอดถอน  โลกียปญญานี่  ปญญาเกิดจากตัณหาทะยานอยาก 
ปญญาเกิดจากการแสวงหา  ปญญาเกิดจากความตองการ  ปญญาเกิดจากที่เรานี่คือปญญา 
ของตัณหาความทะยานอยาก ปญญาของกเิลส 

อยางเชนปฏิบัติธรรมนี้ อยากเปนพระอรหนัต อยากจะสิ้นกเิลส อยากหมดเลย นี่ 
ปญญากิเลสหมดเลย แตถาหมุนไปทําไป จนมนัคลองตัวของมัน เหน็ไหม มนัเตม็ที่ของ 
มันแลว  ถามันเห็นโทษของมนัไง  เพราะผูปฏิบัติทกุคนวปิสสนาหนหนึ่ง  ก็  โอโฮ  มี 
ความสุขมาก  อยากไดมาก  อยากไดมาก  อยากไดมากมันจะลากไปจนเหนือ่ย  เกอืบเปน 
เกือบตายนะ 

พอทอดธุระ  เฮอ  ไมเอาละ  ก็ทําไปตามประสาเราไปนี่ละ  มันไดอีกแลว  นี่ไงถา 
ปญญาโลกๆ  นี่มนัจะลากเราไป  ตัณหาทะยานอยากมันจะหมนุ  ลากเราไปตลอด  แตถา 
เราใชปญญาของเราจนเหน็โทษของมัน  เห็นคุณคาของมัน  รูเทาทันมันนะ  มันจะสมดลุ
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ของมัน  นี่ไง  มัชฌิมาปฏปิทา  มันเปนอยางนี้  เปนอยางนี้คอืมนัสมดลุ  สมดุลของ 
สัมมาสมาธิ สมดุลของวปิสสนาญาณ 

ความสมดลุของมนันะ  มีหยาบ  มีละเอียด  ความสมดุลมนัมมีหาศาลเลย  ความ 
สมดุลเหน็ไหม ดูเด็กๆ สิ  เด็กๆ เห็นไหม  พอแมนะ ลูกอยากินอาหารรสจัดนะ อยากิน 
เผ็ดนะ เพราะเดี๋ยวรางกายมันจะไมดี เห็นไหม พอมันโตขึน้มานี่ สมดุลของมนัเหน็ไหม 
เด็กมนัก็กนิอาหารออน  อาหารเด็กๆ  เพราะรางกายเขายังออนแออยู  พอโตขึน้มาเหน็ 
ไหม  กินอยางนัน้ไมไดแลว  ตองกินอาหารที่วามรีสชาติพอสมควรของตวั  ยิ่งมอีายุมาก 
ขึ้นมาเหน็ไหม ตองกนิอาหารเพือ่รักษารางกาย 

นี่ก็เหมือนกัน  จิตพอมันสมดุลของมัน  มนัสมดุลของมันในขัน้ของสมาธิก็ 
เหมือนเดก็ๆ นี่  กนิแตอาหารออน กนิอาหารแตรสที่ใหมีผลตอรางกายในทางที่ดี พอโต 
ขึ้นมาเหน็ไหม  รางกายมนัเติบโตจนถึงที่สุด  มันไมโตไปกวานีอ้ีกละ  กก็ินอาหารเพื่อ 
ดํารงชีวิตเทานัน้เอง นี่กเ็หมอืนกัน พอวิปสสนาญาณมันเกิด มันเปนขั้นเปนตอนเขาไป 

นี่ การรักษาจิต ไมใชวารักษาจิตแลวก็บอกวาตองเพง ตองดูอยูอยางนั้น หรอืตอง 
ดูโดยปกติ  นี่คิดโดยวทิยาศาสตร  คิดโดยโลก  คําพูดอยางนีเ้ปนคําพูดแบบโลกๆ  ไมใช 
พูดธรรมะ  ถาธรรมะมันมีมรรคหยาบมรรคละเอียด  ความละเอยีดออนของจิต  มนั 
วิวัฒนาการของมัน มนัพัฒนาการของมนั เปนช้ันเปนตอนเขาไป 

ความเปนช้ันเปนตอนเขาไปนี่  มนัจะยอนกลบัมาทําลายมันเอง  ฉะนั้นคําวา  อยา 
อาง  เขาจะอางบอยวา  ครูบาอาจารยองคไหนก็สอนดูจิตทั้งนัน้  แตดูจิตไปดูจิตมา  เขาจะ 
กลับมาสอนพทุโธแลว ไอเราจะกลบัไปสอนดูจิต  เพราะดูจิตมนักม็ีผิดมีถูก พุทโธมนัก็ 
มีผิดมีถูก  จะภาวนาอะไรก็แลวแต  ผิดก็คือผิด  ถูกก็คือถกู  ภาวนาทุกอยางมนัมีผิดมถีูก 
การวาผิดถูกนี้คอืพัฒนาการของมัน นี่คอืการรักษาจติ การรักษาจิต ดูจิตนี่ รักษาจิต ดูจิต 
เพื่อประโยชนเพือ่การภาวนา แตถาภาวนาไมเปน การรักษาจิต ดูจิต มันก็ผิด ถามาพุทโธ 
พุทโธก็ผิด  ผิดเพราะอะไร  ผิดเพราะเราตะครบุเงา  อยากไดมาก ทําสิ่งใดกว็าจะอยากได 
พอเริม่ภาวนาเปนพิธีเทานั้น เดินจงกรมเปนพิธี นั่งพอเปนพิธี จะเอามรรคเอาผลกนั แลว 
ก็บอกวา โอย สวาง โอย สงบ โอย วาง วางขนาดไหนนะ
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บางทีเราจะพูดวามนัเปนเรื่องไรสาระเลย  ถาบอกวา  วางๆๆ  อวกาศมันวาง 
อากาศมันวางอยูแลว  นี่มนัดีกวาเราอีก  จุดธูปจุดเทยีนกราบมันทุกวนัเลย  มึงไมทกุขเลย 
นะอากาศเนอะ มึงวางทัง้วันเลยวะ กูละทุกขฉิบหายเลย อากาศแมงไมเคยทุกขเลย เพราะ 
มึงวางอยูตลอดเวลา คนนัน้มากว็าง คนนีม้าก็วาง ก็จุดธูปจุดเทียนกราบความวางนีล่ะ กู 
กราบมึงทุกวนัเลย มงึมีความสุข มงึไมเคยทกุขเลย  กูนะทกุขนาดู 

นี่มนัพูดกนัไปไง  มันพูดไปโดยไมมีเหตุมีผลรองรบั  องคสมเด็จพระสัมมาสัม 
พุทธเจา  กวามนัจะวางนะ  มนัจะปลอยวางไดอยางไร  มนัปลอยวางดวยเหตุดวยผล  การ 
รักษา  รักษาดูแลมนั  แลวเวลามันวางขึ้นมาแลวนี่  มันมีวางในขั้นของสมถะ  ขณกิสมาธิ 
อุปจารสมาธิ อัปปนาสมาธิ วางในขั้นของวิปสสนาญาณ 

วิปสสนาญาณมันก็มีหยาบ  มีละเอยีด  มนัมีช้ันมีตอนของมนัเขาไป  นี่คนภาวนา 
เปน  มนัจะทํา มนัจะพูด  ถูกตองดงีามไปหมด ถาคนภาวนาไมเปน มันก็พูดผิดพลาด มี 
แตความผิดพลาดกันไปตลอด  ฉะนั้น  เราตองพิสจูนดวยตวัเราเอง  ปจจัตตัง  สันทิฏฐิโก 
สันทิฏฐิโก  เพราะจิตมนัสัมผัส  จิตมนัรับรู  แลวมันจะเปนประโยชนกับเรา  นี้คือการ 
รักษาจิตนะ เอวงั


