
ใจคน ๑ 
 

©2020 www.sa-ngob.com 

ใจคน 

พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 
 

ถาม-ตอบ ปัญหาธรรม วนัที ่๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
ณ วดัป่าสนัตพิุทธาราม (วดัป่าเขาแดงใหญ่) ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุร ี

 
 

ถาม : เรื่อง “ขออุบายครบั” 

กราบเรยีนหลวงพ่อ เมื่อก่อนผมเคยคดิว่า ท าสมาธิ วนัไหนทุกขม์ากค่อยท า 

แลว้มนักล็ุ่มๆ ดอนๆ ต่อมาอกีนานผมไดอุ้บายอบรมสมาธแิบบนี้คอืแสงเทยีน (ขา้ง

นอก) ตวั (สิง่ทีใ่จชอบ) เงา (สิง่ทีใ่จไม่ชอบ) พืน้ดนิ (เป็นฉากรองรบั) ๔ อย่างนี้ทิ้ง

ไม่ได ้ ผมเลยถอืเอาไวดู้เสยีเลย มนัจะเกดิเงาหรอืตวักช็่างหวัมนั เพราะมนัเป็นอย่าง

นัน้ มนักอ็ยู่ง่ายขึน้ครบั 

เวลาไหนไม่พุทโธเหมอืนว่ามนัเอาไปกินหมด ผมเลยคดิขึ้นมาว่า คนตกีลอง 

มอืกบัเทา้เขาท าไปพรอ้มกนัได ้นึกค าบรกิรรมไปดว้ยมนัจะไม่ไดเ้ชยีวหรอื แลว้ผมลอง 

มนักข็ดัๆ อยู่บา้ง ไดบ้า้งไม่ไดบ้า้ง ลุ่มๆ ดอนๆ ท างานกช็า้กว่าเดมิ แต่ใชค้ าบรกิรรม

ยาวๆ หรอืบางท ี เช่น ถ้าพูดนี้ตอ้งหยุดบรกิรรมไปเลย ถ้าคดิกต็อ้งทิ้งค าบรกิรรม

ยาวๆ 

ค าถามคอืผมจบัปลาสองมอืแบบนี้มนัจะเหมาะไหมครบั เพราะจบัปลาสองมอื 

ปราชญ์ทางโลกเขาว่าไม่เหมาะ ผมเลยลองเปรยีบว่าสุภะเป็นตวั อสุภะเป็นเงา แต่พอ

ท าสมถะไปพอสมควร บางทรูีส้กึว่าความรูไ้ม่เกดิ แต่กไ็ม่ตดิน้อยใจเหมอืนเมื่อก่อน

เท่าไร เพราะมนัเอาจุดนี้มาเล่นเรา ผมจงึใชก้ารจนิตนาการภาพใหป้รากฏ แลว้กรดี

หนังใหเ้หน็เนื้อ แต่มนัไม่ค่อยชดัเจนนัก บางทกีต็ัง้ไว้ดูไดน้ิดหน่อยก็เคลื่อน ไม่เด่น กบั

อกีแบบหนึ่งคอืมนัโผล่มาเองแล้วจบั อนัไหนพอจะปรุงอสุภะไดก้เ็อา ไม่ไดก้็ทิ้ง ก็

จนิตนาการกรดีหนังใหเ้หน็เนื้อ คลี่ออกแล้วแช่เอาไวดู้ ดูเฉยๆ ไม่คดิ แต่กม็บีา้ง 

แบบนี้ชดักว่า แต่ไม่ค่อยเกดิ ผมคดิว่าตอ้งสรา้งอสุภะสญัญาใหม้ากๆ มนัถงึจะปรุง

เองบ่อยขึน้ 
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ค าถามคอืผมควรก าหนดแบบไหน ท าแบบไหนเหมาะสมครบั เพราะอสุภะ

มนัไม่ค่อยเกดิเองเหมอืนกบัอุบายสมาธทิีเ่งาชอบปรากฏตวัอยู่เรื่อย กราบ

ขอบพระคุณครบั 

ตอบ : กราบขอบพระคุณเนาะ เวลาบอกว่า เวลาเราจะปฏบิตัสิมาธินะ ว่าท าวนัไหน

ทุกขม์ากค่อยท า แต่พอทุกข์มากค่อยท า ถ้าไม่ทุกข ์ เรากไ็ม่ตอ้งท า แลว้ถ้าไม่ทุกข์ 

เรากอ็ยู่สุขสบายของเรา ทุกขม์ากค่อยท า มนัเหมอืนคนเรามนัประมาท มนัประมาท

เลนิเล่อ พอมนัประมาท เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้จะนิพพาน “ภกิษุ

ทัง้หลาย เธอจงพจิารณาสงัขารดว้ยความไม่ประมาทเถดิ” 

ความประมาท พระพุทธเจา้ถอืว่าเป็นอนัตรายมาก คนเราถ้าประมาทในชวีติ 

ประมาทในหน้าทีก่ารงาน ประมาทต่างๆ ท าอะไรไม่ประสบความส าเรจ็ทัง้นัน้น่ะ แต่

คนถ้าตัง้ใจท าดว้ยความไม่ประมาทตอ้งมสีต ิ ถา้มสีต ิ เวลามสีตขิึน้มามนักอ็ยู่ทีบ่ารมี

ของคน ถ้าบารมขีองคนนะ อย่างเช่นเขาบอกว่า เวลาจะพูดกต็อ้งหยุดเลย ค าบรกิรรม

ไม่ได้ 

เวลาจะพูดจะคุยกพ็ูดคุยของเรา ไอค้ าบรกิรรม เราอยู่เฉยๆ เราค่อยบรกิรรม 

ถ้าเราท างานๆ เราก็อยู่ทีพุ่ทโธ ท างานทีล่ะเอยีดอยู่กบัพุทโธไม่ไดห้รอก ท างานอยู่กบั

งานนัน่น่ะ เวลาพุทโธขึน้มา เราวางสิง่ใดแล้วเราค่อยพุทโธ 

ค าว่า “พุทโธ” คอืป้องกนัจติไม่ใหม้นัเร่ร่อน แต่ถ้ามนัท างาน จติมนัมงีานท า 

มนัอยู่กบังานนะ แต่ถ้าจติมนัท างานเสรจ็แลว้ พอท างานเสรจ็แลว้ มอืท างานเสรจ็แลว้ 

แต่สมองมนัยงัไม่เสรจ็ จติมนัยงัไม่ปล่อย คดิอยู่อย่างนัน้น่ะ คดิอยู่อย่างนัน้น่ะ แต่ถ้า

ท างานเสรจ็แล้ว ท างานเสร็จแล้วเราค่อยมาพุทโธ ท างานเสรจ็แลว้เราค่อยใชปั้ญญา

อบรมสมาธ ิถ้าเราท าจรงิท าจงัอย่างนี้มนัจะเห็นจรงิของมนั 

ใจคน ใจคนนี่นะ ใจคนมนัเร่ร่อนมาก ใจคนมนัไวมาก ถ้าใจคนมนัไวมากนะ 

เพราะตอนอยู่กบัหลวงตาใหม่ๆ เวลามใีครมาฝึกหดัใหม่ ท่านจะถามว่า วนันี้หมด

กลว้ยไปกีห่ว ี เอากลว้ยล่อลิงไง ใจคนเหมอืนลิง วนันี้หมดกลว้ยไปกีห่ว ี ท่านจะถาม

เป็นอุบายตลอด ใครจะมาปฏบิตันิะ พอไปรายงานท่าน วนัน้ีหมดกล้วยไปกีห่ว ีค าว่า 
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“หมดกลว้ยไปกีห่ว”ี มนัยงัเป็นคนนะ เพราะอะไร เพราะคนนะ เราเอากล้วยไปล่อลิง 

เรารู้ว่าเราเป็นคนกบัเป็นลงิ 

ไอน้ี่กลว้ยกไ็ม่รูจ้กั ลงิก็ไม่รูจ้กั ไม่รูจ้กัอะไรเลย แต่พยายามสรา้ง

สถานการณ์ เหน็ไหม ปรากฏการณ์ของใจ เรากเ็ทยีบเคยีงของเรา เราคดิสิง่ใด 

อย่างเช่นว่ามนัแสงเทยีน เป็นตวัเรา เป็นเงาต่างๆ เวลาจติมนัคดิอะไรขึน้มามนักอ็ยู่

ตรงนัน้น่ะ แต่เวลาพอภาวนาไปมนักเ็ปลีย่นอกีแลว้ พอมนัเปลีย่นไปเรื่อย มนัไม่จบ

หรอก ถ้ามนัไม่จบ องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ถงึบอกท าสมถกรรมฐาน ๔๐ 

วธิกีาร คอืกรรมฐาน ๔๐ ห้อง พุทโธ ธมัโม สงัโฆ เอาอย่างใดอย่างหนึ่ง เพราะอะไร 

ไม่ใหก้เิลสมนัหลอก 

แมแ้ต่เราไม่ท า เราไม่ท าสิง่ใดกบ็อกเราเป็นคนไม่ดี พอเราจะมาปฏบิตั ิ เรา

บอกเราเป็นคนดแีลว้ เราปฏบิตัแิลว้ แตป่ฏบิตัติามใจตวัไง ปฏบิตัแิลว้แต่เราจะสรา้ง

ภาพ ท าอย่างไรกไ็ด้ ฉันเป็นนักปฏบิตั ิฉันปฏบิตัถิกูตอ้ง ฉันปฏบิตัดิ ีอนัน้ีเราคดิเอง 

แต่ถ้ามนัเป็นอุบายนะ อุบายทีเ่ราจะใชส้อยต่างๆ มนักไ็ด้ 

ใจคนนะ เราจะท าใจของเราใหม้นัดขีึ้น ถ้าท าใจของเราใหด้ขีึ้น นี่เขาว่าขอ

อุบาย เขาบอกว่าเขาเทยีบเคยีง เทยีบเคยีงมนัเทยีบเคยีงแบบโลกไง เพราะเราท าจบั

จดอยู่แลว้ พอจบัจดอยู่แลว้ เวลามนัมอุีบายนะ อุบาย เหมอืนคนตกีลอง คนตกีลอง 

เทา้เขากเ็หยยีบ มอืเขากต็ ีอา้ว! เขาท าไดทุ้กอย่างเลย 

เพราะเวลาอุบายนี่นะ เวลาเราไปเห็นอย่างนัน้ปับ๊ เขาท าหน้าทีห่ลายอย่าง พอ

เขาท าหนา้ทีห่ลายอย่างได ้ เรากต็อ้งท าหน้าทีห่ลายอย่างได ้ถ้าท าหน้าทีห่ลายอย่างได้ 

เอกคัคตารมณ์คอืจติตัง้มัน่ หนึ่งเดยีว ธรรมเป็นหนึ่งเดยีว แต่ธรรมดาความรูส้กึนึก

คดิมนักห็นึ่งเดยีว แต่มนัเรว็มากแลว้มนัจนิตนาการต่อเน่ืองกนัไป ฉะนัน้ เราถงึให้

ปล่อยวางตรงนัน้ใหม้นัก าหนดพุทโธใหไ้ด้ หรอืใชปั้ญญาอบรมสมาธ ิ

ฉะนัน้ สิง่ทีบ่อกว่า เรากส็รา้งภาพ เขาบอกเขาสร้างภาพ สรา้งภาพว่าเขา

สรา้งจนิตนาการเลย กรดีเลย กรดีหนังเลย ใหเ้หน็เนื้อ เหน็ต่างๆ สิง่นี้ท าได ้ ใหม่ๆ 

ท าไดห้นหนึ่ง อย่างเช่นเราไปเจอ ไปเหน็คนประสบอุบตัเิหตุ เราเหน็ซากศพ เหน็
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ต่างๆ มนัขยอ้นเลยนะ มนัไม่อยากกนิเนื้อสตัวไ์ปหลายวนัเลย แต่สกัพกัหนึ่งเดีย๋วก็

กนิไดอ้กี 

นี่กเ็หมอืนกนั พอเราท าสิง่ใดมนัท าไดห้มด แต่ถ้าเราเป็นพุทโธ ธมัโม สงัโฆ 

มนัเป็นค าบรกิรรม มนัเป็นพุทธานุสต ิ เรายดึสิง่นี้มนัจะจรีงักว่า มนัจะไดป้ระโยชน์กว่า 

แต่ถ้าเราจะก าหนด ก าหนดแบบหลวงปู่ เจี๊ยะ หลวงปู่ เจี๊ยะท่านบอกว่าเอาจติอยู่ในร่างกาย

นี้ แลว้ใหน้ึกไปตามข้อ ข้อนิ้วมอื ขึน้มาที่ข้อมอื ขึน้ไปขอ้ศอก ใหจ้ติอยู่ตามกระดูก ให้

เราอยู่ๆ ถ้าเราอยู่ได ้ นัน่กเ็หมอืนกบัก าหนดพุทโธ ถ้ามนัอยู่ได ้ ท่านบอกอนันี้เป็น

สมถะ จนจติมนัสงบแลว้ ถ้ามนัเหน็กระดูกอีกชัน้หนึ่ง นัน่ถงึจะเป็นวปัิสสนา 

ท่านบอกว่าตอ้งใหจ้ติอยู่กบัตามข้อกระดูก ตัง้แต่กระดูกมอืขึน้ไปจนถงึ

หวัไหล่ ไปแขนซ้าย แขนขวา ขึน้ไปบนกะโหลกศรีษะ ลงไปทีป่ลายเทา้ ใหอ้ยู่อย่าง

นัน้เป็นชัว่โมงๆ ถ้าค าว่า “เป็นชัว่โมงๆ” กเ็หมอืนเราพุทโธไดต้่อเน่ือง เราพุทโธได้

ต่อเน่ืองมนักอ็ยู่ ถ้าพุทโธไดไ้ม่ต่อเน่ืองมนักไ็ม่อยู่ 

นี่กเ็หมอืนกนั บงัคบัใหจ้ติมนัอยู่ แม้แต่เขาบอกว่า เขาใชค้ าว่า “กรดีหนังให้

เหน็เนื้อ ให้เหน็ คลีค่ลายมนัออก แช่ไว้ดูอย่างนัน้” ถ้าแช่ไว้ดูอย่างนัน้ แช่ไวดู้อย่างนัน้

เดีย๋วมนักค็ลาย เดีย๋วมนักอ็อก เขาขออุบายมา เขาขออุบายว่าเขาควรท าอย่างใด ถ้า

ควรท าอย่างใดนะ แต่เวลาเป็นธรรมารมณ์ อารมณ์ความรูส้กึของเราเป็นธรรม ถ้าเรา

มสีตปัิญญา ถ้าอารมณ์ความรูส้กึ อารมณ์ความโกรธ อารมณ์ความรูส้กึเครยีด อารมณ์

ความรูส้กึไม่พอใจ ถามว่าอารมณ์นัน้คอือะไร 

ถ้าเราจบัอารมณ์นัน้ เราจบัอารมณ์ความรูส้กึของเราพจิารณา ปัญญาอบรม

สมาธคิอืแยกแยะคลีค่ลายความรูส้กึนึกคดิ ถ้าแยกแยะคลีค่ลายความรูส้กึนึกคดิ

ออกไป ถ้ามสีตมินัเหลอื เหลอืจติ 

ถ้าเราไม่มสีตนิะ เราแยกแยะแล้วหายไปเลย หายไปเลยนี่ไม่ได ้ ส่วนใหญ่

เวลาคนท าอะไรท าทิ้งๆ ขวา้งๆ แลว้บอกเราปฏบิตัธิรรม เราใชปั้ญญาไปแลว้ 

ไตร่ตรองไปแลว้ แลว้มนักป็ล่อยหมดเลย มนักท็ิ้งไปหมดเลย...ขีล้อยน ้า ขีล้อยน ้า 
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แต่ถ้าเป็นความจรงิ เราใชปั้ญญาแยกแยะคลีค่ลายมนัออก มสีต ิ ใครเป็นคน

คลีค่ลาย จติเป็นคนคลีค่ลาย คลีค่ลายสญัญาอารมณ์ แลว้มนัเหลอือะไร เหลอืจติ 

แลว้จติมนัเป็นอย่างไร ถ้าเป็นสมาธมินัเป็นแบบนี้ ถ้ามนัเหลือจติขึน้มา ถ้าจติมนัผ่อง

แผว้ จติมนัอะไร นัน่ล่ะปัญญาอบรมสมาธ ิ

ฉะนัน้ ถ้าขออุบาย ไม่มใีครเก่งไปกว่าองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ องค์

สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้มอบอุบายใหเ้รากรรมฐาน ๔๐ ห้อง มรณานุสต ิ คดิถงึ

ความตาย ระลกึถึงความตาย อฐัิๆ  ระลึกถงึกระดูก เกสา โลมา นขา ทนัตา ตโจ เราก็

นึกได ้ เรานึกได ้ นึกใหอ้ยู่อย่างนัน้ มนันึกอย่างนัน้มนัไม่เปลีย่นแปลงไง แต่เราคดิเอง 

เดีย๋วกเ็รื่องนัน้ เดีย๋วกเ็รื่องนี้ เดีย๋วกเ็รื่องนี้ ไปเรื่อย 

ใจคน ใจคนมนัมหศัจรรย ์ ใจคนท าอย่างนี้มนักเ็ป็นไปของมนัอย่างนี้ แต่ถ้า

เรามสีตปัิญญานะ เราท าความสงบของใจ ใจคน เราจะคน้หาใจของเรา ถ้าคน้หาใจ

ของเรา วธิกีารคน้หา ถ้าวธิกีารคน้หา นี่กรรมฐาน ๔๐ หอ้ง ว่ากรรมฐาน ๔๐ หอ้ง 

พุทธานุสตริะลกึถงึองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ เราเหน็ว่ามนัเป็นของเลก็น้อยไง 

ทุกคนเห็นเป็นของเล็กน้อย เมื่อก่อนคนเจบ็ไขไ้ดป่้วยก็ไปหาหมอ ตอนนี้ตดิเชือ้ ไม่

ตอ้งหรอก อยู่ทีไ่หนกต็ดิเชือ้ ตอนน้ีตดิเชือ้เป็นเรื่องใหญ่ ถ้าตดิเชือ้ในกระแสเลอืด 

ตาย ไม่เป็นอะไรเลย เดนิเขา้ไปตรงเชื้อโรค กระทบผวิหนัง เดีย๋วเรยีบรอ้ย 

นี่กเ็หมอืนกนั ว่าของเลก็น้อยๆ นี่ไง เราท าอย่างไรเป็นของเลก็น้อยๆ ถ้าคน

ทีเ่ขามสีตปัิญญา ของเลก็น้อยมนัจะท าใหใ้หญ่โตได ้ แลว้เหมอืนกนั ถ้าเรามี

สตปัิญญา เราท าใจของเราใหส้งบได ้เดีย๋วเราจะเขา้ใจของเราได ้ถ้าเราเขา้ใจของเรา

ได ้

เขาขออุบาย ถ้าการขออุบาย กรรมฐาน ๔๐ หอ้ง ปัญญาอบรมสมาธ ิสมาธิ

อบรมปัญญา เริม่ตน้เป็นแบบนี้ แต่เราท าของเรา เราท าดว้ยความมุมานะ เราท าด้วย

ความจรงิจงัของเรา แลว้มนัจะไดป้ระโยชน์กบัเรา 

อบุาย อบุายใครให้กแ็ล้วแต่นะ มนัเป็นจริตนิสยัเราด้วย อบุาย

โดยพื้นๆ แต่คนท่ีเขามีวฒิุภาวะ คนท่ีมีบารมี นัน่น่ะเป็นประโยชน์กบั
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เขามากเลย อบุายจะล า้ลกึขนาดไหน แต่ของเรานะ จิตใจเราอ่อนแอ มนั

ไม่ไดป้ระโยชน์อะไรเลย ฉะนัน้ ให้พิสูจน์กบัความเป็นจริงในใจเรา ถ้า

ใจเรามนัสงบได้ มนัเป็นไปได ้อนัน้ีจะเป็นความจริงของเรา มนัจะเป็น

ประโยชน์กบัเรา 

ถาม : เรื่อง “อยากใหแ้ม่ฟัง” 

กราบนมสัการหลวงพ่อ ในกลางเดอืนน้ีเป็นวนัเกดิของลูก จะครบอายุ ๒๑ ปี

บรบิูรณ์ หลายๆ คนชอบจดังานกนั แต่ตวัลูกไม่ เพราะคดิอยู่เสมอว่าวนัเกิดคอืวนัแม่

เกือบตาย ลูกอยากจะมอบของขวญัใหแ้ม่โดยการใหห้ลวงพ่อไดเ้ทศนาธรรมเกีย่วกบั

การทีเ่ราไดเ้กิด และลูกจะขอพรจากหลวงพ่อ 

ตอบ : ลูกตอ้งใหข้องขวญัแม่ จะมาใหห้ลวงพ่อเทศน์ใหแ้ม่ฟัง แลว้หลวงพ่อเกีย่ว

อะไรดว้ยล่ะ หลวงพ่อกไ็ม่เหน็เกี่ยวอะไรดว้ยเลย หลวงพ่อกเ็ป็นบุคคลสาธารณะ แต่

แม่กบัลูก ถ้าแม่กบัลูกนะ แมแ้ต่ลูก แมแ้ต่แสดงน ้าใจใหแ้ม่เหน็กพ็อใจแลว้ แม่เขาจะ

พอใจต่อเมื่อลูกมนี ้าใจ น ้าใจของเรากบัพ่อกบัแม่ 

นี่กเ็หมอืนกนั เขาบอกเขาไม่ตอ้งการจดังานวนัเกดิ เขาไม่ตอ้งการสิง่ใดเลย แต่

ตอ้งการใหห้ลวงพ่อเทศน์ใหแ้ม่ฟัง 

เทศน์ใหแ้ม่ฟัง ลูกกเ็ปิดเวบ็ไซต์ของเราส ิเราเทศน์ในเวบ็ไซต์เตม็เลยนะ ฟัง

ไดเ้ป็นปีเลย เปิดฟังเอาตามสบายเลย ตรงไหนกไ็ด้ 

ฉะนัน้ สิง่ทีค่วามผูกพนันะ สายบุญสายกรรมส าคญัมาก สายบุญสายกรรม

ระหว่างพ่อแม่ลูก เพราะมสีายบุญสายกรรมถงึได้มาเกดิร่วมกนั การเกดิร่วมกนั ถ้า

เกดินะ เกดิมาสว่างคอืเกิดมาแลว้ส่งเสรมิ มแีต่ความดงีาม มแีต่ความสุข แลว้ถ้าไปให้

หมอดู หมอดูทกัเลย ลูกคนน้ีเกดิมาแลว้เราจะอตัคดัขาดแคลน อู๋ย! ทุกขย์ากเลย ฉะนัน้ 

ไม่ดูหมอดกีว่า ลูกทุกคนกเ็ป็นลูกเราหมด ไม่ใหห้มอพูดใหเ้ป็นปมเลย แลว้เรามนี ้าใจ

ต่อกนัไง 
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ถ้าเราคิดว่าอยากจะให้แม่มีความสุข เราท าตวัเราให้ดี ถ้าท าตวั

ให้ดี แม่กม็ีความสุข ถ้าเราท าตวัเราดีนะ ตวัเรา พ่อแม่กป็รารถนาตรง

นัน้น่ะ มนัเป็นระหว่าง เวลาธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า 

พระอรหนัต์ในบ้าน แม่กเ็ป็นพระอรหนัต์ของเรา เขาบอกว่าให้ล้างเท้า 

ให้ดแูลพ่อดแูลแม ่ถ้าท าอย่างนัน้ เราท าวนัเกิด ท าให้แม่สิ ท าให้แม่วนั

หน่ึง วนัไหนไม่เคยท าเลยกท็ าให้วนัเกิด วนัน้ีวนัเกิด น่ีลูกท าให้แม่ ๑ 

วนั แล้วถ้าแม่ได้แค่น้ีแม่กป็ลื้มใจ ความปลื้มใจอนันัน้ ความสุขนัน้คือ

บุญ บุญกศุลเป็นแบบนัน้ ฉะนัน้ ถ้าเราไม่จดังานวนัเกิด ไม่ฟุ่ มเฟือย นัน่

กเ็ป็นอีกอย่างหน่ึง แต่ถ้าเราท าคณุงามความดี คณุงามความดีนัน้ก็

เป็นประโยชน์กบัเรา ถ้าเป็นประโยชน์กบัเรานะ 

ถ้าเวลามคีวามขดัแย้ง มคีวามทุกขม์คีวามยาก เราพยายามจะอธบิายเพื่อให้

สมานสามคัคกีนั แต่ถ้ามนัเป็นคุณงามความดกีนัอยู่แลว้ สิง่ที่เป็นความดงีามอยู่แลว้ 

ความดงีามอยู่แล้ว ความดทีีย่ิง่ๆ ขึน้ไปกว่านี้ยงัมอียู่ ความดรีะหว่างเป็นเรื่องของโลก 

ความดขีองเรา เราท าบุญกุศล เราพาแม่ฟังธรรม ฟังธรรมเพื่อเปิดตาของแม่ 

ถ้าเปิดตาของแม่นะ เพราะแม่ โดยความคดิของโลกกอ็ยากใหลู้กเป็นฝัง่เป็นฝา ใหลู้ก

มคีวามสุขทัง้นัน้น่ะ แต่ถ้าลูกมคีวามปรารถนาอย่างนัน้มนักส็มประโยชน์ดว้ยกนั 

แต่มหีลายคนเลย ลูกอยากออกบวช ลูกอยากตา่งๆ อนันี้พ่อแม่ไม่อยาก เพราะ

พ่อแม่ไม่มัน่ใจว่าจะเอาชวีตินี้รอดได ้พ่อแม่กอ็ยากจะใหค้รอบครวัมัน่คง ใหส้งัคมมัน่คง 

อนันี้ความคดิของแม่ นีพ่ระอรหนัตข์องลูก 

แต่ความคดิขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ ที่ไหนมรีกัทีน่ัน่มทีุกข์ ที่

ไหนมคีวามผูกพนั ทีน่ัน่มแีต่ความทุกข ์แล้วท าอย่างไรล่ะ 

มนัมคีวามผูกพนั มนัมคีวามรกั สายบุญสายกรรมมนักเ็ป็นเรื่องธรรมดา 

เป็นเรื่องจรงิ แต่ถ้าเขาท าคุณงามความดไีด ้ ท าสิง่ทีว่่ามนัเป็นบุญกุศล มนัเป็นสิง่ที่

ช าระลา้งกเิลส มนัเป็นสิง่ทีส่ ิน้สุดแห่งทุกข ์ อนันัน้ประเสรฐิกว่าเยอะมากเลย แต่
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ประเสรฐิกว่าเยอะมากเลย ดวงตาไง ดวงตาคอืว่าความไม่รู ้ความไม่รู้ว่ามนัจะเป็นไป

ไดอ้ย่างไร แล้วมนัจะเป็นจรงิไดอ้ย่างไร 

แต่องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้สละทิ้งโลกมา นัน่เป็นความจรงิอนัหนึ่ง 

เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้มาประพฤตปิฏบิตัิถงึทีสุ่ดแห่งทุกขน์ัน่กเ็ป็น

ความจรงิอนัหนึ่ง องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้กลบัไปนะ สามเณรราหุลขอสมบตัิๆ  

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้พจิารณาเลยว่าจะใหส้มบตัสิิง่ใดสามเณรราหุลดี เขา

มาขอสมบตัคิอืขอราชบลัลงัก์ไง 

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้บอกว่าใหพ้ระสารบีุตรบวชให้ พระสารบีุตร

บวชให ้สามเณรราหุลบวชมาแลว้ประพฤตปิฏบิตัจินถงึทีสุ่ดแห่งทุกข์ องคส์มเดจ็พระ

สมัมาสมัพุทธเจา้ใหส้มบตัอินัน้ี ถ้าสมบตัอินัน้ีให ้

นี่พูดถงึว่า ดวงตาของเราไง ดวงตาขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้

อย่างหนึ่ง ในดวงตาของพ่อแม่กเ็ป็นอย่างหนึ่ง ทนีี้สิง่ทีเ่ราเกดิมาเป็นลูก เรากท็ า

ความดทีัง้พ่อทัง้แม่ดว้ย แล้วท าความดเีพื่อศาสดา ท าความดเีพื่อพุทธะของเรา ถ้าท า

ความดไีดม้นัจะเป็นประโยชน์กบัเรา นี่พูดถงึว่าวนัเกดิ 

ถาม : เรื่อง “โปรแกรมจติ ๓” 

หลวงพ่อ : โปรแกรมจติ ๒ ไปแลว้ ตอบดมีากเลย จนมโีปรแกรมจติ ๓ ตามมาทนัที

เลย ค าถามที ่๓ ซ้อนกนัมาไง 

ถาม : กราบนมสัการหลวงพ่อ หนูเคยไปฝึกการเอาสตไิวข้า้งหน้าตวัค่ะ คอืแยกรูป

นามมา ๘ ปี เวลาเหน็อะไรกเ็อาสตเิขา้ไปสิง่ทีเ่หน็ เสยีงทีไ่ดย้นิ ไดก้ลิน่ จุดทีส่มัผสั 

และเขา้ไปในใจค่ะ 

ผลการฝึกท าใหส้ตมินัเคยชนิกบัการรูแ้บบนัน้แลว้ ความรูส้กึมกีายหายไปค่ะ 

รูส้กึว่างๆ แลว้เกิดความรูส้กึใจไม่ด ีกระสบักระส่าย พอเอาสตมิารูก้ายกลบัรูส้กึอาการ

เป็นกลุ่มกอ้นเกาะแทนกาย กายหายไปค่ะ 
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หนูไปหาหมอจติเวชอกีท่านหนึ่งทีก่รุงเทพฯ ค่ะ หมอแบบนัน้ อาการทอดทิ้ง

ร่างกาย หมอให้กอดกายตวัเอง บอกรกักาย ใหร้กักายค่ะ ใหรู้้ว่าร่างกายมปีระโยชน์ 

หนูพยายามท าแบบทีห่มอแนะน าค่ะ รูส้กึดขีึน้ค่ะ ขอบพระคุณหลวงพ่อ 

ตอบ : คนเราถ้าเราเป็นผูป่้วยเราตอ้งไปหาหมอเป็นธรรมดา ทางโลกเจบ็ไขไ้ดป่้วย

เขากไ็ปหาหมอ ในทางศาสนา จติใจของเราเจบ็ไขไ้ดป่้วย จติใจของเรามนัมกีเิลส เรา

กไ็ปหาพระ หาครูบาอาจารยท์ีฝึ่กฝนปฏบิตัเิพื่อจะไดร้กัษาเรื่องเจบ็ไข้ไดป่้วยในใจ

ของเรา ในการปฏบิตัถิ้าเรามคีรูบาอาจารย์ ครูบาอาจารยส์อนเรา ครูบาอาจารยช์ีน้ า

เราใหท้ าถูกตอ้งขึ้นมา ถ้าท าถูกตอ้งขึน้มา ท าแลว้มนัตอ้งมสีตมิปัีญญา มคีวามสงบ

ระงบั มนัมสีตปัิญญาสมบูรณ์แบบของมนัไง แต่ท าแลว้ ท าแลว้ถ้ามนัขาดตกบกพร่อง 

เราตอ้งพจิารณาแลว้ ถา้มนัขาดตกบกพร่อง มนัขาดตกบกพร่องทีไ่หนล่ะ 

ถ้ามสีตนิะ พุทโธๆ มสีต ิ ปัญญาอบรมสมาธ ิ มนัไม่ขาดตกบกพร่องหรอก 

มนัมแีต่ความมัน่คง มแีต่ความมัน่คง สตสิมบูรณ์มาก แมม้สีิง่ใดกระทบกระเทอืน สติ

มนัจะสมบูรณ์ มนัไม่แฉลบออกนอกลู่นอกทางเลย 

แต่ถ้าเราฝึกหดัสตขิองเรา ๗ ปี ๘ ปีแล้ว จนกายหายไป ทุกอย่างหายไป แลว้

จติใจกไ็ม่ด ี รูส้กึว่าไม่ดเีลย กระสบักระส่าย มนัมแีต่ความทุกขไ์ปหมดเลย อนัน้ีมนัเป็น

การปฏบิตัอิะไรล่ะ มนัไม่เป็นการปฏบิตั ิ

ฉะนัน้ ถ้ามนัไม่เป็นการปฏบิตั ิ แลว้ท าใหจ้ติใจของเราไม่เป็นปกต ิถ้าจติใจเรา

ไม่เป็นปกต ิ แล้วเรายิง่ย ้าคดิย ้าท า นี่เป็นจติเภทแลว้ จติเภทคอืจติใจทีม่นับกพร่อง 

บกพร่องแลว้ย ้าคดิย ้าท าความบกพร่องนัน้ ถ้าย ้าคดิย ้าท าความบกพร่องนัน้ คน

บกพร่องนัน้เหมอืนกบัมบีาดแผล มบีาดแผล เราพยายามตอกย ้าบาดแผลนัน้ 

บาดแผลมนัจะหายไหม บาดแผลมแีต่ขยายใหญ่ขึน้ 

แต่ถ้าบาดแผลนัน้มนัจะหายขึน้มา เราตอ้งมยีารกัษา เราตอ้งรกัษาบาดแผล

ใหเ้ราหาย จติใจของเราถ้ามนัขาดตกบกพร่องแลว้ แลว้ยิง่ย ้าคดิย ้าท าไปมนัก็มแีต่

ความวติกกงัวล มแีต่ความทุกข์ไปข้างหน้า ฉะนัน้ มคีวามทุกข์ไปข้างหน้า แล้วเราแก้

ตวัเราเองไม่ได ้ถ้าเราแกต้วัเองไม่ได ้แลว้อาจารยท์ีส่อนเราก็ไม่รบัผดิชอบ 
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อาจารยท์ีส่อนเรา เวลาถา้เราปฏบิตัแิลว้ เราท าแลว้ถา้เราคดิว่าด ี เขากบ็อกว่า

เขาเป็นคนสอน เขาเป็นครูบาอาจารย ์เขามบีุญคุณกบัเรา แต่เวลาเขาสอนเรา พอเรา

ผดิพลาด พอเราท าแล้วเรามแีต่ความทุกข ์จติใจเราบกพร่อง เขาบอกว่าเขาไม่รบัรู ้มนั

เป็นเวรกรรมของเอง็ เอง็ท ามากเ็ป็นเรื่องของเอง็ เขาไม่รบัผดิชอบอะไรเลย ถ้าไม่

รบัผดิชอบอย่างนี้ ถ้าครูบาอาจารย์อย่างนี้ เราจะไปหาหมอนี่ถูก 

เราไปหาหมอนะ เราไปหาหมอ หมอเขาบอกว่าให้กอดร่างกายตวัเองไว ้ แลว้

บอกใหร้กัร่างกายตวัเอง ใหร้กัร่างกายตวัเอง จติใจหนูดขีึ้นเยอะเลย นี่มนัชดัเจนมาก

ไง 

ถ้าสิง่ทีเ่ราบอกว่า กายไม่ใช่เรา เราไม่ใช่กาย ขนัธ์ ๕ ไม่ใช่เรา เราไม่ใช่ขนัธ์ 

๕ ขนัธ์ ๕ ไม่ใช่ทุกข ์ทุกขไ์ม่ใช่ขนัธ์ ๕ อนันัน้มนัเหน็โดยสตสิมัปชญัญะ เหน็โดยสติ

สมบูรณ์ เหน็โดยธรรม เหน็โดยธรรมมนัเหน็โดยสตเิหน็โดยปัญญา มนัเหน็โดยจติใต้

ส านึกทีม่นัช าระลา้ง คายสกักายทฏิฐคิวามเหน็ผดิ 

แต่ทีบ่อกว่าไม่ใช่เรา ปฏเิสธ ไม่ใช่เรา แลว้ไปตอกย ้าไม่ใช่เรา เราพยายาม

ผลกัไส มนัไปขดัแยง้กบัขอ้เทจ็จรงิ มนัไปขดัแยง้กบัความเป็นจรงิ พอไปขดัแย้งกบั

ความเป็นจรงิ ท าใหจ้ติใจมนัผดิปกติไปเลย จติใจ สิง่ทีไ่ม่ด ีกระสบักระส่าย 

การปฏิบติัไมม่ีกระสบักระส่าย การปฏิบติัมีแต่ธรรมจกัรมนั

เคลื่อน ปัญญามนัหมุน แล้วมนัช าระล้างไป มนัพิจารณาไป มนัมีแต่

ความช่ืนบาน มนัมหศัจรรย ์มนัดีไปหมด ดีโดยสติสมบูรณ์ด้วยนะ 

แต่ถ้ามนัเป็นการกระสบักระส่าย มนับอกอย่างนัน้แลว้ล่ะ ฉะนัน้ ถ้ามนัเป็น

แบบนี้ ไปหาหมอนี่ถูกตอ้งแลว้ ไปหาหมอนี่ถูกตอ้ง เพราะถ้าจติเราบกพร่อง เราต้อง

ไปหาหมอ ถ้าจติเราบกพร่อง เราแกไ้ขตวัเราได ้ ส่วนใหญ่คนเราจะไม่ไปหาหมอเพราะ

กลวัเสยีประวตั ิกลวัเสยีประวตักิบัทุกข ์เอาอะไร 

เราไม่ต้องกลวัเสยีประวตัหิรอก เราไปหาหมอ ถ้าหมอรกัษาเรามนัดขีึ้น หมอ

รกัษา หมอทางวทิยาศาสตร์เขารกัษาโดยเคมตี่างๆ โดยยา มนักด มนัท าใหเ้รากลบัมา

เป็นปกต ิ แลว้ถ้าจติแพทยเ์ขาบอกใหก้อดร่างกายไว้ เพราะหมอเขารกัษาคนไขแ้ลว้
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คนไขม้อีาการอย่างนี้บ่อยๆ แลว้หมอ ธรรมะกบัทางวทิยาศาสตรม์นัจะขดัแยง้ มนัจะ

ขดัแยง้กนัโดยความเชื่อของคน แต่วทิยาศาสตรม์นักค็อืวทิยาศาสตร์ ธรรมะก็เป็น

สจัจะความจรงิ สจัจะความจรงิทีป่ฏบิตัไิด้ แต่เวลามเีหตุการณ์ทีม่กีารขดัแยง้กนั 

ธรรมะกบัวทิยาศาสตรจ์ะมกีารโตแ้ย้งกนั วทิยาศาสตรต์อ้งการพสิูจน์ชดัๆ ชดัๆ แต่

เวลาธรรมะพสิูจน์ทางพุทธศาสน์ ทางพุทธศาสน์โดยจติทีรู่ท้ีเ่หน็ตามความเป็นจรงิ

มนัชดัเจนกว่านัน้อกี 

ฉะนัน้ เวลาคนทีพู่ดอย่างนี้คอืคนที่ไม่ไดป้ฏบิตัิ คนทีป่ฏบิตัเิขาเป็นหมอใช่

ไหม ทางวทิยาศาสตรเ์ขากต็อ้งบอกเลยบอกว่า มคีนไขเ้ยอะมากมารอ้งทุกข์กบัเราไง 

หมอหา้มปฏบิตั ิหมอหา้มปฏบิตั ิ

เออ! ถูก หมอหา้มปฏบิตักิห็า้มปฏบิตัไิปก่อน ถ้าหมอหา้มปฏบิตัแิสดงว่าจติใจ

เรามนัไม่สมบูรณ์ จติใจเรามนัมคีวามบกพร่องมาก เราตอ้งรกัษาใหจ้ติใจเรามนัเป็น

ปกตก่ิอน แลว้ถ้าเราจะมาปฏบิตัเิราค่อยมาว่ากนัอกีทหีนึ่ง แต่ในการปฏบิตัเิราบอกว่า

เราตอ้งปฏบิตัใิหห้าย ทัง้ๆ ทีจ่ติใจของเราบกพร่อง แลว้ยิง่ปฏบิตัไิปมนัยิง่มอุีปาทาน 

ยิง่ยดึมัน่ถอืมัน่เขา้ไป มนัยิง่ย ้าคดิย ้าท าใหค้วามรูส้กึนัน้มนัเตลดิไปขา้งหน้า 

ฉะนัน้ ถ้าไปหาหมอ หมอเขาให้ยา หมอเขาใหเ้ราบอกรกั ใหต้่างๆ ใหม้นั

คลีค่ลายความเป็นปมในใจ ตอ้งท าอย่างนัน้นะ ตอ้งท าอย่างนัน้แลว้ใหม้นัเป็นปกต ิ

แลว้การปฏบิตั ิอย่างเช่นว่า ถ้าเราเป็นโรคหวัใจ โรคหวัใจไม่ใช่หวัใจทีสู่บฉีด

เลอืดนะ ถ้ามนัเป็นโรคกเิลส ถ้าเป็นโรคกเิลสมนัจะหายไดด้ว้ยธรรมโอสถ มนัไม่หาย

ไดด้ว้ยคนอื่น มนัไม่หายได้ดว้ยทางวทิยาศาสตร์ ทางวทิยาศาสตรน์ัน้มนัเป็นการ

บรรเทาเท่านัน้ แต่ถ้าจะหายได ้ถ้าจะปฏบิตั ิคนส่วนใหญ่กเ็ป็นห่วงไงว่าเรากเ็ป็นชาว

พุทธ เรากอ็ยากปฏบิตั ิ แลว้หมอไม่ใหป้ฏบิตักิอ็ยากปฏบิตัิ เวลาไม่เป็นไร ไม่มใีคร

บอกกไ็ม่มใีครปฏบิตั ิ เวลาปฏบิตัไิปแล้วมนัก็โตแ้ยง้...อนัน้ีมนัเป็นความโตแ้ยง้ในใจ

ของเราเอง เราจะไปโทษใครไม่ได้ 
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นี่พูดถงึว่า มนัมหีลายคน ปฏบิตั ิ เราจะบอกว่า โดยปกตจิติใจของคนมนัมี

กเิลสอยู่แลว้ แลว้เวลาจติใจผดิปกต ิ ทุกคนกจ็ะพยายามหาทางออก พยายามหาทาง

ออกกจ็ะมาพึง่ธรรมะๆ 

ถ้าพึง่ธรรมะนะ ถ้าเรามสีตนิะ เราบรกิรรมพุทโธ มสีตติ่างๆ ถ้ามนัเบาลง 

มนัดขีึ้น นัน่ล่ะธรรมโอสถแล้วล่ะ จติของเราแค่กลบัมาเป็นปกต ิอนัน้ีมนัเป็นลาภแลว้ 

ความไม่มโีรคเป็นลาภอนัประเสรฐิ แลว้ถ้าเรามโีรคภยัไขเ้จบ็ ถ้าเรามา

ปฏบิตัแิลว้มนับรรเทา มนัท าใหเ้รามาเป็นปกต ิอนันี้คอืลาภ สุขภาพกาย สุขภาพจติ 

ถ้าสุขภาพกายกด็ ี สุขภาพจติกด็ ี สุขภาพกายดแีลว้เราปฏบิตัไิดสุ้ขภาพจติ ถ้า

สุขภาพจติมนัดขีึน้มา ฉะนัน้ ถ้าสขุภาพจติมนัดขีึน้มา พอมนัเป็นสมาธขิึน้มาได้อะไร

ได ้ ถ้ามคีรูบาอาจารยช์ีน้ านะ ถ้าเราปฏบิตัไิปได ้ เรากา้วเดนิไปไดโ้ดยไม่มคีวาม

เสยีหาย 

แต่ถ้ามนัผดิปกต ิมนัขาดตกบกพร่อง เราไปหาหมอก่อน ถ้าหมอบอกว่าหา้ม

ปฏบิตั ิ เราก็ไม่ควรปฏบิตัอิยู่ก่อน เพราะจติเขาไม่ปกต ิ ถ้าจติไม่ปกต ิ เราจะยนื

กระต่ายขาเดยีวว่ามนัจะหายได้ดว้ยการปฏบิตัิ มนัจะหายดว้ยการปฏบิตั ิ เราจะตัง้

หน้าตัง้ตาจะปฏบิตัอิย่างเดยีวเลย 

ตัง้หน้าตัง้ตาปฏบิตั ิ เรากต็อ้งมสีตสิมบูรณ์ส ิ ทนีี้จติของเรามนัไม่สมบูรณ์

มาแลว้ พอไม่สมบูรณ์มาแลว้ มนัมอุีปาทานมาแลว้ มนัสรา้งภาพมาอยู่แลว้ แลว้พอ

ปฏบิตัไิปมนัสรา้งภาพขึน้มา มนัจนิตนาการไป ไปเลย ไปเลย ถ้าไปเลย แลว้มนักล็ม้ลุก

คลุกคลานอยู่อย่างนัน้น่ะ 

ฉะนัน้ ๑. ปฏบิตัไิม่กา้วหน้า 

๒. มปัีญหากบัตวัเอง 

แลว้พอมปัีญหากบัตวัเอง คนทีม่องเขา้มา “เหน็ไหม บอกแลว้ว่าหา้มปฏบิตั ิ

ปฏบิตัแิลว้ผดิปกตทินัทเีลย” ความผดิปกตนิี้เพราะเขามสีมุฏฐานของโรคของเขาอยู่

แลว้ แต่โดยปกต ิโดยคนที่มสีตปัิญญาทีม่นัจะผดิพลาดมนี้อยมาก 
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ฉะนัน้ เวลาปฏบิตัหิลวงตาท่านพูดบ่อย ท่านพูดบอกว่า ในแนวทางปฏบิตั ิ

จติทีม่นัผาดโผนม ี๕ เปอรเ์ซน็ต์ จติทีผ่าดโผนนะ เวลาจติลงแลว้มนัไปรูไ้ปเหน็ต่างๆ 

ม ี ๕ เปอรเ์ซน็ต์ ๕ เปอรเ์ซน็ต์นัน้ถ้ามคีรูบาอาจารยค์อยรกัษานะ จตินัน้ส าคญัมาก

เลย เพราะถ้าทะลุผ่านไปไดม้นัจะมอี านาจวาสนาบารมมีาก 

แต่ในปัจจบุนัน้ีมนัเป็นอุปาทานน่ะ มพีระมาหาหลายองคม์าก บอกว่าเวลา

เขานัง่ปับ๊ จติเขาจะหลุดออกไปเลย แลว้เขาจะมองรูเ้หน็ไปหมด เขาจะมองกายเขา้มา

เลย เขากค็ดิว่าเป็นผูว้เิศษ พระทีม่าหาน่ี 

เราบอกไม่ได ้พระพุทธเจา้ไม่ไดส้อนอย่างนัน้ พระพุทธเจา้สอนถงึศลี สมาธ ิ

ปัญญา ศลี ศลีคอืความปกตขิองใจ ถ้าเป็นสมาธ ิสมาธมินัอยู่ทีก่ลางหวัอกนี่ จติใจมนั

อยู่ทีน่ี ่ถ้ามนัสงบ สงบเขา้มาทีน่ี่ นี่บอกมนัหลุดออกไปๆ หลุดออกไปมนัคอือะไร หลุด

ออกไป จติมนัออกไปแลว้มอีะไรขึ้นมา 

ถ้าไม่เอาจิตเข้ามานะ มีแต่ความเสียหายไปข้างหน้าอย่างเดียว 

เสียหายไปข้างหน้าอย่างเดียว รบัประกนัวา่เสียหายเลย เพราะจิตออก

จากร่างไป ออกไปอยู่ข้างนอกมนัจะมีประโยชน์อะไร แต่ถ้าเป็นความ

จริงต้องรัง้ไว้ พทุโธๆ รัง้ไว้ไม่ให้ออก ไม่ให้ออก ถ้าไม่ให้ออก ถ้าคน

มนัเคยเป็นมนัจะด้ินรนมาก ถ้าไม่ให้ออก เรามีสติปัญญาแค่ไหนจะรัง้

ไว้ 

จติแพทยเ์ขากร็กัษาตามอาการของทางวทิยาศาสตร์ ถ้าเป็นธรรมะๆ เหนี่ยว

ไว ้อิทธบิาท ๔ ผูใ้ดมอีทิธบิาท ๔ จะอยู่อีกกปัหนึ่งกไ็ด ้ถ้ามอีทิธบิาท ๔ อทิธบิาท ๔ 

คอือะไร อทิธบิาท ๔ คอืการดูแลรกัษาจติไวไ้ม่ใหจ้ติมนัออก ถ้าไม่ใหจ้ติมนัออกมนัจะ

ไปไหน มอีทิธบิาท ๔ จะอยู่อกีกปัหนึ่งกอ็ยู่ได ้นี่พูดถงึผูท้ีป่ฏบิตัจิรงิ 

แต่เวลาจติมนัออก มนัออกโดยเวรโดยกรรม ออกโดยพนัธุกรรมของมนั ถ้า

ออกไป ออกไปแลว้ไปรบัรูเ้หน็ต่างๆ ไม่มปีระโยชน์อะไรเลย มพีระมาถามปัญหานี้ 
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เขาภูมอิกภูมใิจ เรามองแล้วเศรา้ เศร้าเพราะอะไร เพราะจติของเขาผดิปกต ิ แลว้เขา

ยงัไม่รู้ว่าผดิปกต ิเพราะอะไร 

ศลี สมาธ ิ ปัญญา ศลีคอืความปกตขิองใจ แลว้ถ้ามนัปกต ิมนัออกไปอยู่ขา้ง

นอกได้อย่างไร ถ้ามนัปกต ิมนัพุ่งออกไปขา้งนอกท าไม พุ่งออกไปแลว้ยอ้นกลบัมาอกี 

นัน่เป็นปกตหิรอื มนัผดิปกตแิลว้ ถ้าผดิปกตนิี่มนัผดิศลีธรรมแลว้ 

แต่ถ้ามนัเป็นปกต ิ เราตอ้งรัง้ไว ้ รัง้ไวถ้้ามนัอยู่ของมนั ถ้ามนัสงบของมนัได้

มนัจะมกี าลงัของมนั ถ้ามกี าลงัของมนั อย่างนี้ต่างหากถงึเป็นการปฏบิตัิ ถ้าครูบา

อาจารยท์่านเป็น 

ฉะนัน้ เวลาพระทีเ่ขามาถามเขามคีวามภูมอิกภูมใิจว่าเขามกี าลงัจติ จติเขา

มหศัจรรย์ ไอเ้รานี่เศรา้มาก มแีต่ทางเสื่อมกบัทางเสยี ไม่มทีางดเีลย ท าอย่างนัน้มี

แต่เสื่อมกบัเสยี แต่เขามแีต่ความภูมใิจ ภูมใิจเพราะอะไร เพราะมนัไม่มใีครรูจ้รงิไง 

ถ้ามใีครรูจ้รงิ เขาบอกนัน่ล่ะมนัมแีต่ทางเสื่อม มเีสื่อมอย่างเดยีว มเีสื่อมกบัเสยี

หายไป แลว้ถ้าทางดลี่ะ ทางทีเ่ป็นปกต ิ ทางปกตมินัตอ้งกลบัมาอยู่ที่ฐตีจิติ กลบัมา

อยู่ทีต่วัของมนั ถ้ากลบัมาอยู่ทีต่วัของมนั แลว้รัง้ไว้ไม่ใหอ้อกๆ จนมนัมัน่คงได ้มัน่คง

ไดเ้พราะจติจรงิ 

จติจรงิออกรือ้คน้ในกาย ในเวทนา ในจติ ในธรรม สตปัิฏฐาน ๔ ตามความเป็น

จรงิ นัน่ล่ะทางกา้วเดนิของจติ ถ้าจติมนัก้าวเดนิอย่างนี้ได ้ มนัพฒันาอย่างนี้ไดม้นัก็

หาย ฉะนัน้ ถ้ามนัหายมนักด็ขีึน้ แลว้ดขีึน้ นี่ธรรมะ สิง่ทีป่ฏบิตัธิรรมสมควรแก่ธรรม 

ถ้าปฏบิตัธิรรมสมควรแก่ธรรม เขา้ทางธรรมมนัจะเป็นอกุปปธรรมด้วย นี่อกุปปธรรม 

สพฺเพ ธมมฺา อนตตฺา สรรพสิง่เป็นอนัตตา นี่เหนืออนัตตา เหนือโลก 

เหนือทุกอย่าง เพราะอะไร เพราะมนัไม่เวยีนตายเวยีนเกิดอีก ถ้าอกุปปธรรม บุคคลที ่

๑ สมณะที ่๑ นี่เป็นโสดาบนั โสดาบนัเกดิอย่างมากอกี ๗ ชาต ิมนัไม่มตีน้ไม่มปีลาย

มนัไม่ไปถงึทีสุ่ดแลว้ พอมนัเขา้ทางแลว้มนัพาดกระแสแลว้ พอพาดกระแส มนัเป็น

ปกต ิฉะนัน้ ถ้าท าตอ้งท าแบบนี้ 
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แต่ในเมื่อโปรแกรมจติมนัสรา้งใหเ้ราทุกขใ์หเ้รายาก พอสรา้งใหเ้ราทุกขใ์ห้

เรายาก เรากห็าหมอ รกัษากบัหมอ หมอเขาบอกว่า การทีเ่ขาพจิารณาทีม่สีตใิหท้ิ้ง

ร่างกายๆ ทิ้งจนมนัสัน่ไหว ไปหาหมอ หมอใหย้าแลว้หมอบอกว่าใหก้อดตวัเอง บอก

รกัตวัเอง บอกรกัร่างกายตวัเอง แลว้เขาบอกว่ามนักเ็ป็นประโยชน์ เพราะบอกรกั

ร่างกายแลว้เขามคีวามรูส้กึดขีึน้ๆ เอาตรงนี้ 

ความจรงิหลวงพ่อเป็นบุคคลสาธารณะ ฉะนัน้ เขาไปปฏบิตัมิากบัครูบาอาจารย์

เขา ๘ ปี ๑๐ ปี เอาสตไิวแ้ยกกายๆ แยกกายจนเสยีหายไป แยกกายจนเสยีหายไป 

เพราะจติมนัไม่ปกตแิลว้ล่ะ ถ้าอย่างนัน้กลบัมาท าใหม้นัปกตมินัจะไดห้าย พอไดห้าย

แลว้ เรากนิยาดูแลเราจนหายเป็นปกตแิลว้ แลว้เรื่องปฏบิตัไิม่ปฏบิตันิัน่อกีเรื่องหนึ่ง

นะ เพราะอะไร 

สุขภาพใจ สุขภาพกาย สุขภาพจติ ถ้าสุขภาพกายเราแขง็แรง สุขภาพจติเรา

ด ี ความไม่มโีรคเป็นลาภอนัประเสรฐิ เรามลีาภแล้ว เรามกีายกบัใจ เราเป็นมนุษย์ 

แลว้เราจะท าสิง่ใดใหด้ขีึน้ 

เพราะมเีรา เราถงึมสีมบตัพิสัถานทัง้หมด เพราะมเีรา โลกธรรม ๘ ถงึม ีมี

ลาภเสื่อมลาภ มยีศเสื่อมยศ ตฉิินนินทา เพราะมเีรา สุขภาพกาย สุขภาพจติดเีพราะ

มเีรา แลว้เราจะเป็นเจา้ของสมบตั ิ สมบตัทิัง้ทางโลกดว้ย สมบตัทิัง้ทางธรรมด้วย 

อตัตสมบตัใินการทีจ่ะเป็นสมบตัคิวามจรงิของเรา ปฏบิตัเิพื่อตวัของเรา เอวงั 


