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ถาม : เรื่อง “จติทีส่บัสน” 

หลวงพ่อ : เขาเขยีนมาอย่างน้ีเลยนะ แลว้สบัสนจรงิๆ ดว้ย 

ถาม : ผมมขีอ้สงสยัตัง้แต่สมยัตอนบวชเมื่อนานมาแลว้ การนัง่สมาธ ิ เมื่อนัง่ท าสมาธแิลว้

ภาวนาพุทโธ เกดิความรูส้กึว่า จิตของตวัเองเบาสบายแลว้ลอยขึน้สูงขึน้ไป แลว้เหมอืนหมุน

ขึน้ไปดว้ยความเรว็เหมอืนไม่มทีีส่ ิน้สุด แลว้เกดิความกลวั จงึหยุดการท าสมาธ ิ ไม่รูว้่าสิง่ที่

เกดิขึน้คอือะไร สงสยั ไม่เขา้ใจว่าลอยไปไหน สูงขนาดไหน ท าใหเ้กดิความกลวัการนัง่

สมาธ ิ กลวัจิตของตวัจะกลบัไม่ได ้ แต่ความรูส้กึจติขณะนัน้รูส้กึสบาย พอรูส้กึตวั สิง่ที่

เกดิขึน้คอือะไร สงสยัมานานมาก ไม่รูค้อือะไร กลวัครบั 

อกีขอ้หน่ึง ตอนท าวตัรเชา้เสรจ็แลว้นัง่สมาธิ หลงัจากสวดมนต์ มกีารนัง่สมาธิ ตวั

ผมเองเกดิง่วงนอน แลว้จติตวัเองเหมอืนหลุดออกมามองเหน็บรเิวณรอบๆ พระรูปอื่นๆ 

และตวัเองก าลงันัง่สมาธอิยู่ ผมทดลองท าแบบน้ีหลายครัง้ เป็นเหมอืนเดมิ ความรูส้กึแบบน้ี

คอือะไรครบั 

ตอบ : เวลานักปฏบิตัมินัมอีะไรแปลกประหลาดอยา่งน้ี แลว้มนัมอีะไรแปลกประหลาด

อย่างน้ี อยา่งน้ีเป็นความจรงิหรอืเปล่า ถ้าเป็นความจรงิหรอืเปล่า ทางวทิยาศาสตรบ์อกว่าสิง่

น้ีมนัเป็นจินตนาการ มนัเป็นการเพอ้ฝัน มนัเป็นสิง่ทีว่่าพสิูจน์ไม่ได ้ ทางวทิยาศาสตรจ์ะว่า

อย่างนัน้นะ 

แต่ถ้านักปฏบิตันิะ พอฟังอยา่งน้ีแลว้ ไอน่ี้มนัหญ้าปากคอก ไอน่ี้มนัของเลก็น้อย 

ไอน่ี้มนัเป็นเริม่ต้น เห็นไหม เวลาพูดเรื่องอย่างน้ีปับ๊ เรากจ็ะยอ้นกลบัไปทีห่ลวงตาบอกว่า 

การภาวนามยีากอยู่ ๒ คราว คราวหน่ึงคอืคราวเริม่ต้น คราวเริม่ต้นน่ี กบัอกีคราวหน่ึง

คราวจะสิน้สุดแห่งทุกข ์การปฏบิตัมิยีากอยู่ ๒ คราว คราวอย่างน้ี เริม่ต้นปฏบิตั ิเห็นไหม 
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ค าถามน่ีนะ คงจะเกบ็ไวใ้นใจนาน ผมเคยบวชนานมาแลว้ แลว้สิง่น้ีเวลาบวชไป 

ไปภาวนาสิง่น้ีมนักฝั็งใจอยู่คนเดยีว แลว้ไปปรกึษาใครกไ็ม่ได ้ แต่น้ีบงัเอญิคงมาเจอใน

เวบ็ไซต์ มคีนปากจดัชอบพูดมากอยู่คนหน่ึง กเ็ลยถามมา ถามไอค้นปากจดัมนัชอบพูด

เรื่องรอ้ยแปดพนัเก้า กเ็ลยถามได ้กเ็ลยถามมา 

เพราะอะไรรูไ้หม เพราะมนัไม่เป็นเรื่องแลว้ เป็นเรื่องทีว่่าผมเคยบวชเมื่อนาน

มาแลว้ แลว้มนัเป็นแบบน้ีมนัคอือะไร 

มพีระมาหาบ่อยมาก มบีางองคม์านะ บอกว่า เวลานัง่สมาธไิปแลว้เหน็จติของ

ตวัเองหลุดออกไปจากรา่ง แลว้กม็องกลบัมาเหน็ตวัเองนัง่อยู่ แลว้พอมนัท าบ่อยครัง้เขา้ๆ พอ

จติเขาออกไป เขาออกไปเป็นชัว่โมงๆ เลย แลว้ออกไปนี่แปลกดว้ยนะ ออกไปในหมู่บา้น

นัน้น่ะ เขาอยู่ในป่าไง ในหมู่บา้นนัน้เขาจะรูเ้ลยว่า บา้นใดจะมงีานอะไร บา้นใดจะมสีิง่ใด 

เขารูเ้หน็ไปหมด แลว้เวลาเขาตื่นเชา้มาเขาจะบอกพระ เวลานักปฏบิตั ิพระปฏบิตัดิว้ยกนั

เขาจะทดสอบกนัอย่างน้ีไง เขาจะบอกพระไวเ้ลยว่า วนัน้ีออกบณิฑบาต บา้นนัน้จะมี

เหตุการณ์น้ี บา้นน้ีจะมเีหตุการณ์อย่างน้ี บา้นน้ีจะมเีหตุการณ์อย่างน้ี แล้วออกไปนะ ตรง

เป๊ียะๆๆ เลย เขากท็ึ่งกนันะ แลว้พอบ่อยครัง้เขา้ๆ จนเขาเกดิเป็นทฏิฐ ิ

พอเกดิเป็นทฏิฐ ิพระกเ็ลยพามาหาเรา พามาหาเราว่า เขาถอดจติออกไปได ้พอถอด

จติออกไปไดแ้ลว้เขาจะไปรูไ้ปเหน็ว่ามนัจะเกดิเหตุการณ์ขา้งหน้า เขาเหน็ก่อนเลย แลว้

ถูกต้องตามนัน้หมดเลย แลว้กท็ายพระไดห้มด พระทีอ่ยู่ดว้ยกนักลวัเขาหมดเลย 

แลว้พามาหาเรา เราบอกวา่ เรื่องอยา่งนัน้น่ะมนักเ็ป็นการส่งออก เรื่องอย่างนัน้ไม่

เกี่ยวกบัเรื่องอรยิสจั ไม่เกี่ยวกบัการภาวนาเลย เรื่องอย่างนัน้มนัเป็นจรติของจติ นิสยัของจติ

มนัเป็นแบบนัน้ แลว้ถ้าปล่อยไปมนัมแีต่เสยีกบัเสยี ถ้าจะใหแ้ก้ไขนะ แก้ไขกต็้องมสีต ิ เรา

ก าหนดพุทโธหรอืใชปั้ญญาอบรมสมาธ ิแลว้มสีตสิมัปชญัญะรูต้วั รูต้วัตลอดเวลา 

จติหยาบ จติละเอยีด เราจะรู้จติของเราหยาบหรอืจติของเราละเอยีด ถ้าจติของ

เราละเอยีด ละเอยีดอย่างไร พุทโธ พุทโธชดัๆ พอพุทโธชดัๆ มนัชดัๆ แต่มนัเบาลง ชดัๆ 

แต่เบาลง ไม่ใช่ว่าพุทโธมนัเบาลง พุทโธมนัเลื่อนลอย อย่างนัน้ไม่ใช่ชดั อย่างนัน้คอืการ

เพอ้เจอ้ 

พุทโธชดัๆ ชดัๆ น่ี เพราะค าว่า “ชดัๆ” คอืสตพิรอ้ม สตพิรอ้ม ลมหายใจเขา้ออก

มนัพรอ้ม แลว้ก าหนดพุทโธชดัเจนมาก แลว้ละเอยีดเขา้มา ละเอยีดเขา้มาหมายความว่า
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พุทโธน่ีชดัเจน แลว้สิง่ทีว่่าเป็นลม ความรูส้กึมนัละเอยีดขึน้ ละเอยีดขึน้ ละเอยีดเขา้ไปๆ 

จนพุทโธไม่ได ้แต่ความรูส้กึนัน้ชดัเจน เห็นไหม 

ค าว่า “ชดัๆ” ชดัๆ ตัง้แต่เริม่ต้นพุทโธหยาบๆ พุทโธหยาบๆ มนัรูแ้บบประสา

สามญัส านึกของเรา แตพ่อมนัละเอยีดเขา้ไป มนัเป็นเรื่องอาการ เรื่องอาการของจติทีม่นั

ละเอยีด อาการของจติทีล่ะเอยีด ความรูส้กึทีล่ะเอยีดขึน้มา เราไม่สามารถจะบงัคบัใหม้นั

หยาบละเอยีดได ้ มนัจะละเอยีดในตวัของมนัเอง ถ้าละเอยีดในตวัของมนัเอง มนัจะรูส้กึตวั

ชดัเจนของมนั มนัละเอยีดเขา้มา ละเอยีดจนมนันึกไม่ไดเ้ลย แต่มนักช็ดัเจนของมนั น้ีคอื

สมัมาสมาธิ 

แต่เวลาพอก าหนดพุทโธ จติมนัหลุดออกไป ออกไปแลว้กไ็ปรูส้ ิง่ต่างๆ พอรูส้ิง่

ต่างๆ แลว้มนัถูกต้องดว้ย พอถูกต้อง มนัชดัเจนดว้ย ชดัเจนดว้ย 

เราบอกวา่อย่างนัน้ส่งออก สง่ออกไป เหน็ไหม ถา้อยา่งนัน้นะ มนักเ็หมอืนแสง

เลเซอร ์อย่างทัว่ไปเวลาเขายงิออกไป มนัไปผ่าตดัได ้มนัท าสิง่ใดได ้มนัเป็นพลงังาน แลว้

มนัไดอ้ะไรขึน้มา 

จติกเ็หมอืนกนั ส่งออกไป ส่งออกไปแลว้เราไดอ้ะไรขึน้มา มนัไม่เห็นไดอ้ะไร

ขึน้มาเลย ถ้าไม่ไดอ้ะไรขึน้มาแลว้ น่ีเป็นตริจัฉานวชิา มนัเป็นวชิาทางโลก เพราะจติมนั

เป็นแบบนัน้ จติมนัเป็นแบบนัน้ เวลาท าไปแลว้เป็นแบบนัน้ 

ถ้ามคีรูบาอาจารยท์ีเ่ป็นจรงินะ อย่างเช่นหลวงตาท่านไปแกแ้ม่ชแีก้ว หลวงปู่ มัน่

ท่านไปแก้ครูบาอาจารยท์ีเ่วลาส่งออก น่ีส่งออก ส่งออกแลว้พอไปรูไ้ปเหน็ขึน้มาแลว้มนั

ถูกต้องไหม ถูกต้อง พอถูกต้องแลว้มนัเกดิอะไร เกดิทฏิฐ ิเกดิทฏิฐวิ่าฉันรูฉ้ันเหน็ ฉันเก่ง น่ี

ไง แลว้มนัเป็นประโยชน์อะไรขึน้มาล่ะ 

เขาพาพระมาหาเรา เรากบ็อกว่าต้องตัง้สตไิวไ้ม่ใหอ้อก มนักเ็หมอืนหลวงตาไปแก้แม่

ชแีก้ว ถ้าวนัไหนจิตมนัส่งออกไปรู้เห็นสิง่ต่างๆ วนันัน้น่ะเก่ง ถ้าวนัไหนจติมนัไม่ไปรูอ้ะไร 

วนันัน้ภาวนาไม่ด ี

น่ีกเ็หมอืนกนั ถ้ามนัหลุดออกไปแลว้ วนันัน้ตวัเองไปรูไ้ปเหน็อะไรมา มาคุยโม้

กบัพระว่าไปรูไ้ปเหน็อะไรมา แลว้วนัไหนมนัออกไปแลว้ไม่รูไ้ม่เหน็อะไรล่ะ มาคุยโมไ้ง 
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เราบอกวา่ไม่ไดห้รอก หลวงตาท่านสอนวา่ใหอ้อกกไ็ด ้ ไม่ออกกไ็ด ้ คอืว่าเริม่ต้น

มนัต้องยนักนัไวก้่อน ถ้ายนัไวก้่อนนะ ถ้าท าไม่ได ้บอกมนัไม่ได ้ มนัอดึอดั มนัไม่ชอบใจ 

อย่างนัน้ใหล้งจากเขาไปเลย ไม่ใหข้ึน้มา 

ทน้ีีพอไม่ใหข้ึน้มา ดว้ยทีว่่าไม่มทีีพ่ ึง่ กเ็ลยตัง้สต ิ ตัง้สตบิงัคบัว่าไม่ใหอ้อก พอ

ไม่ใหอ้อก พุทโธๆ จติพุทโธๆ มนัชดัขึน้ พุทโธชดัๆ มนัชดัๆ แลว้มนัละเอยีดขึน้ มนัไม่

ออกไป มนัละเอยีดขึน้ พลงังานในตวัมนัเองกเ็กดิ เพราะพลงังานไม่ไดส้่งออก พอพลงังาน

ตวัมนัเกดิขึน้มามนักเ็ป็นสมาธิ 

พอเป็นสมาธ ิ สิง่ทีพ่ลงังานทีอ่อกไปโดยทีม่นัใชสู้ญเปล่ามาตลอด มนักท็รงตวัมนั 

พอมนัทรงตวัมนัปับ๊ มนัมกี าลงัของมนั ทน้ีีอ านาจวาสนาตวัเองมขีนาดไหน มนัจะรู้จะเห็น

แลว้ มนัจะไปเหน็กาย เหน็กายของตวัเองขึน้มา 

เหน็กายของตวัเองขึ้นมา เหน็หลวงตาท่านเดินมา เอามีดมาฟัน ฟัน

คือเป็นไตรลกัษณ์ ฟันให้มนัแปรสภาพ มนัเหน็แล้วมนัสงัเวช มนัเศร้าใจ 

ความเศร้า ความโศก ความผกูพนัของจิต พอจิตมนัคายตรงนัน้ออก น่ีอนัน้ีของ

จริง พอของจริงขึน้มา เหน็ไหม เหน็ภายในมนัถงึถกูต้อง น่ีทวนกระแส ปัญญา

ขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า ปัญญาทวนกระแสกลบั ไม่ใช่ปัญญา

ส่งออก 

พอท าไดจ้รงิ ขึน้มากราบหลวงตา รูเ้ลยว่าสิง่ทีท่ ามาทีว่่าตวัเองบอกว่าสิง่นัน้

ถูกต้อง สิง่นัน้ดงีาม มนัไม่ใช่ แต่เวลาพุทโธ จติมนัสงบ จติมนัมหีลกัมเีกณฑ์ มนัเหน็กาย 

เหน็เวทนา เหน็จติ เหน็ธรรมตามความเป็นจรงิ 

เหน็จติ เห็นกายใช่ไหม เวลามนัส่งออก จติมนัหลุดออกไป ไปเหน็กายเขา ไป

เหน็คนนู้น ไปเหน็คนน้ี ไปเหน็คนนัง่อยู่ แลว้เหน็แลว้ไดอ้ะไร เพราะอะไร เพราะมนัไม่ใช่

ปฏสินธจิติเหน็ มนัไม่ใช่จติเราเหน็ มนัส่งออกไป มนัเหมอืนสญัญาอารมณ์ขา้งนอกมนัไป

เหน็ แลว้มนัไม่ไดอ้ะไร เหน็ไหม 

สุดทา้ยแลว้เขาพามาหาเรา เรากแ็ก้เขาไป แก้เขาไป เขาท าไม่ได ้ พระทีจ่ติหลุด

ออกไป ทีจ่ติออกไปขา้งนอก ทีไ่ปเทีย่วรูเ้หน็สิง่ต่างๆ เดีย๋วนี้นะ สกึหมดแลว้ สกึไป

หมดแลว้ มนัไดอ้ะไรขึน้มาน่ะ 
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แต่ถ้ามคีรูบาอาจารยน์ะ ถ้าจรงิ ต้องรัง้ไว ้ ต้องแกไ้ด ้ถ้าแก้ แก้น่ีเป็นทางทฤษฎ ี

แต่ตวัผูเ้ป็นต้องแกไ้ดด้ว้ย ถ้าแก้ มนักจ็ะเป็นความจรงิขึ้นมา 

น่ีพูดถงึ ถ้ามนัแบบว่าจติหลุดออกไป จติไปรูไ้ปเหน็ 

คนทีภ่าวนาไม่เป็นมนักไ็ปดใีจกบัเขา แต่คนทีม่จีรตินิสยันะ คอืว่าใฝ่ดอียาก

ปฏบิตั ิ แต่ขาดครูบาอาจารย ์ ขาดคนชี้น า พอเราขาดคนชี้น า พอเราเป็นอย่างนัน้เอง 

เหมอืนเราเป็นไข ้เราเป็นไข ้แต่เราไม่มหีมอ เราต้องรกัษาตวัเอง มนักน่็าวติกกงัวลนะ 

อย่างเราน่ีเป็นไข ้ เราน่ีมโีรครา้ย แลว้เราหาหมอไม่ได ้ เราต้องวนิิจฉัยตวัเราเอง 

เราจะมคีวามรูส้กึอย่างไร นักปฏบิตัถิ้าไม่มคีรูบาอาจารย ์ พอจติมนัเป็นอะไรไปแล้วมนัไม่มี

คนจะแก้ไข ไม่มคีนบอก มนักว็ติกกงัวลเป็นธรรมดา มนักลวัไง 

เราไม่รูจ้กัจติของเรา จิตของเรา เรารูจ้กัไม่ได้ รูจ้กัไม่ไดเ้พราะอะไร เพราะมอีวชิชา 

อวชิชา มารมนัครอบง าไวแ้ลว้ ฉะนัน้ เวลาเราปฏบิตัไิป เราปฏบิตัไิปเพื่อท าสมาธใิหม้าร

สงบตวัลง ใหเ้รามโีอกาสไดแ้ยกแยะ ใหเ้รามโีอกาสไดจ้ติเป็นสมัมาสมาธ ิ ใหจ้ติมนัมกี าลงั

ของมนั 

แลว้ไดแ้ยกแยะ เหน็ไหม ขณะทีว่่าเราแยกแยะ เหมอืนเดก็น้อย เดก็น้อยไปสูก้บั

ผูใ้หญ่ ไปสูก้บัคนทีม่ปีระสบการณ์ชวีติ คนทีเ่ป็นผูเ้ฒ่าผู้แก่ ผูเ้ฒา่ผูแ้ก่ ประสบการณ์ชวีติเขา

มาขนาดไหน เดก็น้อยจะเอาความรูส้กึอะไร เดก็น้อยจะเอาปัญญาอย่างไรจะไปเท่าทนักบัผู้

เฒ่านัน้ 

ผูท้ีฝึ่กหดัใหม่ จติมนัยงัไม่เคยภาวนา จติมนัยงัไม่มหีลกัมเีกณฑ ์ มนัจะเอาอะไร

ไปรูเ้ท่าทนักบัอวชิชา มนัถงึไม่รู้จกัจติตวัเองไง ทัง้ๆ ทีจ่ติน้ีเป็นของเรา โดยสจัจะ จติน้ี

เป็นของเรา เราน่ีเป็นเจา้ของเลยล่ะ แต่เราโดนอวชิชา โดนพญามารมนัครอบง าไว ้ แลว้

พอเราจะมาสูก้บัมนั เราจะมาแก้ไข เราไปสู ้เหมอืนเดก็น้อย 

หลวงตาท่านใชค้ าว่า คนจะสูเ้สอืดว้ยมอืเปล่า มนัทุกขน์ะ เสอื เราจะสูเ้สอื อยา่ง

น้อยเรากต็้องมอีาวุธชนิดใดชนิดหน่ึงเพื่อสูก้บัเสอืนัน้ เราไปสูก้บัเสอืโดยมอืเปล่าไง แลว้

ถ้าจะสูก้บัเสอื เราจะเอาอะไรไปสูล่้ะ มนักเ็อาสต ิเอาสมาธ ิเอาปัญญาไปสูก้บัมนั 
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ถ้าเราจะมี เราท าสมัมาสมาธินะ ก าหนดพทุโธ ใช้ปัญญาอบรมสมาธิ 

ถ้าจิตมนัสงบเข้ามา มนัมีสมาธิ สมาธิคือก าลงั แล้วมนัมีสติมีปัญญา เราจะไปสู้

กบัเสือ เราต้องมีสติมีปัญญาไปสู้กบัมนั ถ้าไปสู้กบัมนั มนักแ็ก้ไข 

แต่ถ้าเราไม่มสีตปัิญญา เราบอกเวลามนักลวั กเ็ขยีนมาว่า จติทีม่นัเบา เวลามนั

เป็น มนัเป็นอย่างน้ีจรงิๆ 

เวลาจติมนัส่งออก เหน็ไหม จติมนัส่งออก มนัเป็นมจิฉาสมาธ ิ เป็นสมาธ ิ เป็น

มจิฉา มนักม็ตีวัเบาเหมอืนกนั มคีวามสบาย มนัลอยขึ้น 

ลอยขนาดไหน จะลอยไปไหน ลอยกค็อือาการลอย ถ้าลอย ดูส ิ เขาขึน้เครื่องบนิ 

เขากเ็หาะเหนิเดนิฟ้าได ้ไปอวกาศ เขาออกไปจากแรงโน้มถ่วงเลย แลว้มนัไดอ้ะไรขึน้มาล่ะ 

อนัน้ีอาการความรูส้กึ อาการๆ มนัเป็นไปไดท้ัง้ทางโลกและทางธรรม ทางโลกคอืโลกยีปัญญา 

เป็นฌานโลกยี ์มนักเ็ป็นของมนั 

แต่เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ ศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งปัญญา แต่

ปัญญามนัเกดิจากสมัมาสมาธิ ปัญญามนัเกดิจากศลี สมาธิ ปัญญา ไม่ใช่ปัญญาดบิๆ อย่าง

เรา เราปัญญาดบิๆ เราคาดการณ์ ยิง่คาดการณ์ไปมนัยิง่กลวั กลวัตวัเอง กลวัจติของตวัเอง 

จะเขา้ไปสู่จติของเรา พอเราจะเขา้ไป เราจะเดนิเขา้ไปสู่บา้นของเรา เรากลวับา้น

ของเราเอง เรากลวันะ 

แต่ถ้าเราปฏบิตัใิหม่ๆ มนักม็คีวามกลวั มคีวามตื่นเต้น เห็นไหม ผูใ้ดเหน็ธรรม ผู้

นัน้เหน็ตถาคต ถ้าท าสมาธไิด ้มนักม็หีลกัของมนัแลว้ล่ะ ถ้ามหีลกัของมนั เราท าจนช านาญ 

เราเขา้บา้น เราท าความสะอาดบา้นเรา เราออกจากบา้นเรา เราปิดประตู เราเปิดประตูเขา้บา้น

เรา เราท าความสะอาดบา้นเรา เราออกจากบา้นเรา ออกจากบา้นเรา เราปิดประตูไว ้พอจะ

เปิดประต ูเรากท็ าความสะอาดบา้นเรา ช านาญในวส ีช านาญในการเขา้ ช านาญในการออก 

จะรกัษาของเรานะ เดีย๋วมนัจะเขา้ใจเรื่องนี้ 

แต่ถ้ามนัไม่ช านาญ เวลามนัเป็นสมาธน่ีิสม้หล่น พบั! เป็นสมาธเิลย วบู ไปแลว้ 

แลว้เป็นอยา่งไรตอ่ล่ะ มนักเ็หมอืนกบัเราตกจากเครื่องบินอยู่บนกลางอากาศ ลอยเควง้ควา้ง

ไปเลย แลว้ควบคุมอย่างไรล่ะ ควบคุมอย่างไร เดีย๋วกต็กสู่พืน้ เดีย๋วกต็าย แต่จติมนัไม่ตาย 
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จติมนัเป็นอาการ มนัไม่เหมอืนมนุษย ์ มนุษยม์รี่างกาย มนัจะตกสู่พืน้ ตกสู่พืน้กแ็หลก

หมดแหละ 

น่ีกเ็หมอืนกนั มนัพบั! มนัเป็นสม้หล่น มนัเป็นมาเอง แลว้กก็ลวั ฉะนัน้ มคีรูบา

อาจารยน์ะ ต้องตรงน้ี ถ้าจะโดดจากเครื่องบนิมนักต็้องมรี่มลงมา มรี่มลงมา เราฝึกของเรา 

ช านาญในวส ี จะขึ้นขา้งบน จะลงขา้งล่าง จะเป็นอย่างไรไป ไอท้ีว่่ามนัลอย มนัสบาย จรงิๆ 

มนัลอย จากจะสม้หล่น จะเป็นสมาธมินักเ็ป็นอาการเดยีวกนั ถ้าเป็นนักโดดร่ม ยิง่ครูฝึก

โดดร่ม เขาจะฝึกลูกศษิยข์องเขาใหโ้ดดร่มได้ เขาฝึกจนมคีวามช านาญ 

ถ้าครูโดดร่มกบันักเรยีนโดดร่ม โดดลงมา มนักอ็ยู่บนอากาศ มนักต็วัเบา

เหมอืนกนั มนักล็อยเหมอืนกนั แต่คนคนหน่ึงมคีวามช านาญ เป็นครูฝึก บอกว่าต้องท า

อาการอยา่งนัน้ ต้องกระตุกร่มอย่างนัน้ ในระดบัความสูงเท่านัน้ อย่าปล่อยต ่าไปกว่าน้ี น่ี

เขาสอนมา นัน่น่ะคนทีช่ านาญ ไอ้คนทีไ่ปฝึกกบัครู เก้ๆ กงัๆ ท าอะไรไม่ถูก น่ีส้มหล่น เหน็

ไหม 

ฝึก ฝึกจนช านาญ ช านาญต่อไป ไอเ้ดก็ฝึกหดัใหม่ต่อไปกจ็ะเป็นครูฝึก จะเป็นครู

ฝึกมคีวามช านาญ 

“อาการตวัเบา อาการทีม่นัลอยหมุนขึน้ ทีม่นัหมุนขึน้ไปนัน้มนัคอือะไร” 

มนัจะไม่มเีหมอืนกนันะ ไอท้ีว่า่หมุนขึน้ๆ ทีม่นัเรว็ขึน้ไม่มทีีส่ ิน้สุด ไม่มทีีส่ ิน้สุด 

อาการของจติไม่มทีีส่ ิน้สุด ถ้าตามไป ไม่มสีิน้สุด 

แต่ถ้าอยากพสิูจน์ เราดู ดใูหม้นัเหน็กบัตา ถ้าดูนะ บางคนมกี าลงัพอนะ ดูไป 

เดีย๋วมนัไปหยุดขา้งหน้า แต่ถ้าก าลงัไม่พอนะ มนัจะมขีองมนัไปเรื่อยๆ มขีองมนัไปเรื่อยๆ 

น้ีอาการหน่ึงนะ 

อกีอาการหน่ึง อย่างทีจ่ติของเรา เราจะเป็นสมาธ ิ คนจติทีม่นัคกึคะนอง เวลามนั

วูบลง วูบๆๆ ถ้าเราตามไปนะ มนัไม่จบสกัท ีมนัวูบไม่จบสกัท ีมนัวูบไปไหน มนัไม่จบสกัท ี

แต่ถ้าเรามสีตินะ เราก าหนดพุทโธไว้ วูบจนถงึทีสุ่ดนะ จบ เพราะมนัวูบจะลง ถ้าวูบจะเขา้สู่

สมาธอิย่างหน่ึง 
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อาการทีม่นัแบบว่ามนัลอย ลอยจนไม่มสีิน้สุด อาการที่มนัไปไม่สิน้สุด ไออ้าการ

อย่างน้ีมนัไม่ใช่วูบลง อาการอย่างน้ีมนัส่งออก แต่ถ้ามนัวูบลง มนัเป็นเฉพาะคน แลว้ครัง้

แรกเป็นอย่างน้ีนะ วูบๆๆ ถ้าสตไิม่ทนันะ วูบจนตกใจ วูบจนถอนออก 

แต่ถ้าเรามสีตนิะ วูบ วูบกค็อือาการ มนัวูบไปไหนล่ะ มนักอ็ยู่ปกตน่ีิแหละ แต่อาการ

วูบ อาการของมาร อาการของสิง่ทีม่นัจะชกัน าให้เสยีหาย 

ถ้ามนัจะวูบขนาดไหน เราตัง้สตเิลย เชญิครบั เชญิให้วูบใหสุ้ดไปเลย ใหถ้งึทีสุ่ด

เลย พอมนัรู้ทนัมนักห็ายวูบเลย พอหายวูบ มนักล็ะเอยีดเขา้มาๆ มนักล็งไป ไอก้รณีอย่างน้ี

มนัอยู่ที่คนเคยมปีระสบการณ์ ถ้ามปีระสบการณ์นะ 

ไออ้ย่างทีว่่า มนัสงสยั มนัจะไม่มทีีส่ ิน้สุด มนักจ็บไง ถ้ามคีรูบาอาจารยส์อน 

ถ้าขณะทีเ่หลก็แดงๆ เราจะตเีหลก็ขึน้รูปอะไรกไ็ด ้ แตต่อนน้ีเหลก็มนัไม่แดงแลว้

ไง เพราะผมเคยบวชนานมาแลว้ นานมาแลว้ ตอนน้ีไปท าอย่างน้ีกท็ าไม่ไดแ้ลว้ 

เวลาเหลก็มนัแดงๆ ไง ใครภาวนาตอนไหนแลว้เป็นอย่างนัน้ แก้กนัตอนนัน้ 

เหลก็แดงๆ แลว้ตกีนัตอนนัน้ จะตขีึน้รูปไดห้รอืขึน้รูปไม่ได ้จติมนัจะเป็นแบบนัน้ แต่ตอนน้ี

อาการอยา่งนัน้มนัหมดยุคหมดคราวของมนัแลว้ แลว้ถ้าจะท าอกีกต็้องกลบัมาท าสมาธใิห้

ได ้

น่ีพูดถงึว่า มนัสูงขึน้ มนัลอยขึน้ มนัเรว็มาก ไม่มทีีส่ ิ้นสุด มนัเกดิความกลวั รูส้กึ

ว่าสิง่นัน้คอือะไร 

อาการของใจทัง้นัน้ อาการ อาการของใจ อาการทีบ่างคนกม็ ีบางคนกไ็ม่ม ีบาง

คนมรีุนแรงกวา่น้ี ในประวตัหิลวงปู่ มัน่ เวลาพระทีป่ฏบิตั ิ เหน็ไหม เวลามนัหลุดออกไป จติน้ี

ไปเดนิจงกรมอยูบ่นกอ้นเมฆ ไปนัง่สมาธอิยู่บนก้อนเมฆ แต่มน้ีอยองค ์ แต่ม ี แต่ส่วนใหญ่

แลว้จะสงบลงเฉยๆ ถ้าสงบลงเฉยๆ 

แต่ส่วนใหญ่แลว้มนัไม่สงบน่ะส ิ ไม่สงบแลว้กต็้องลงทุนลงแรงกนั อดนอนผ่อน

อาหาร ต้องถอืใหม้นัเคร่งครดัขึน้เพื่อบงัคบักนั บงัคบัจิตเหมอืนบงัคบัโคถกึ โคถกึที่มนัจะ

เทีย่วขวดิเขา แลว้เราเอาสองมอืจบัเขามนัไวแ้ลว้บงัคบัมนัๆ เอาโคถกึอยู่ในอ านาจของเรา 

น้ีคอืท าสมาธิ 



ไม่รู้จกัจิต ๙ 
 

©2020 www.sa-ngob.com 

ถ้าพูดอยา่งน้ี โอโ้ฮ! หลวงพ่อพูดขนาดน้ี เลกิดกีว่า กลบับา้นกนัเถอะ ไม่ไหวแลว้ 

สูม้นัไม่ไหว 

อนัน้ีเวลาพูดถงึถามปัญหาไง เรากพ็ดูใหเ้หน็วา่อาการทีม่นัเป็น น่ีเปรยีบเทยีบให้

เหน็ มนัเหมอืนโคถกึ แลว้เราต้องเอาโคถกึไวใ้นอ านาจของเรา ฉะนัน้ ถ้าสู้ไม่ไหว เรากต็้อง

พยายามอดนอนผ่อนอาหาร สรา้งก าลงัของสตขิึน้ไปจะยบัยัง้มนั ถ้ายบัยัง้มนัได ้ มนัจะเขา้สู่

สมาธ ิน่ีอาการหน่ึงทีม่นัหมุนนะ 

ฉะนัน้ ต่อไป “ไม่เขา้ใจว่าสิง่ทีล่อยสูงขนาดไหน ท าใหเ้กดิความกลวั นัง่สมาธ ิ

กลวัจติออกไปแลว้จะกลบัไม่ได”้ 

เป็นไปไม่ได ้ ถ้าจติออกไปแลว้นะ จติออกไปกก็ลบัได ้ เพราะถ้าออกแลว้กลบั

ไม่ไดก้ค็อืตาย ออก มนักลบัได ้ คนนอนหลบัเวลาฝัน ฝันไปถงึไหนมนักก็ลบัไดห้มด มนั

ยงัไม่ถงึทีสุ่ด มนักลบัไดท้ัง้นัน้ 

ฉะนัน้ ถ้ามนัเป็นไสยศาสตร ์สิง่ทีว่่าเขาต้องมเีคลด็มอีะไร อนันัน้เป็นไสยศาสตร ์

ถ้าเป็นพุทธศาสน์ จติมนัจะออกไป มนัต้องออกของมนัได ้แลว้จิตถ้าไม่ภาวนา มนักไ็ม่ออก

ดว้ย น่ีถ้าโดยปกตมินักไ็ม่เป็น เหน็ไหม นอนหลบักห็ลบัไปเป็นปกต ิ ตื่นกต็ื่นขึน้มาเป็น

ธรรมดา แต่มาภาวนาปับ๊ มนัเหน็แลว้ หลุดออกไปอย่างนัน้ จะมอีาการอย่างน้ี 

อาการเพราะอะไร อาการเพราะว่าจรติเป็นแบบน้ี แลว้เรามาภาวนา ภาวนากเ็ขา้

ไปสู่จติเดมิแท ้ เขา้ไปสู่จุดทีม่นัเกบ็บุญเกบ็บาปอนันัน้ไว้ แต่ถ้าคนนอนหลบั บุญและบาป

มนักอ็ยู่ทีจ่ตินัน่น่ะ แต่มนันอนหลบัพกัผ่อนโดยสญัชาตญาณของมนุษยไ์ง มนัแตกต่างกนั 

ฉะนัน้ ถา้จติมนัออกจากร่างไปแลว้กลวัมนักลบัมาไม่ได ้นัน่กเ็ป็นอาการของเรา คอื

เป็นความคดิของเราเอง เป็นความคดิของเราเองเพราะเราไปรูไ้วเ้ยอะ เราไปอ่านนิยาย

ธรรมะไวเ้ยอะ แลว้พอคดิว่าจติเป็นอย่างนัน้ เราจะเป็นอย่างนัน้ เราไปใหค่้า ใหค่้ามนัก็

เกดิการฟู เกดิท าใหจ้ติน้ีมนัยิง่มอีาการของมนั ยิง่ไปใหญ่เลย 

“อกีขอ้หน่ึง ตอนท าวตัรเสรจ็แลว้นัง่สมาธอิยู่ สวดมนต์แลว้มกีารนัง่สมาธ ิ เกดิ

ความง่วง แลว้จติตวัเองเหมอืนหลุด...” 

เหน็ไหม เขาใชค้ าว่า “เหมอืนหลุด” 
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“...ออกไปมองเหน็บรเิวณรอบๆ เหน็พระรูปอื่นๆ ตวัเองนัง่สมาธอิยู่ ผมทดลอง

ท าแบบน้ีหลายครัง้กเ็หมอืนเดมิ ความรูส้กึแบบน้ีคอือะไร” 

ความรูส้กึแบบน้ีคอืจติทีม่นัไดส้รา้งเวรสรา้งกรรมมาแบบน้ี จะท าอย่างไรมนัก็

เป็นแบบน้ี แลว้ถ้าเป็นแบบน้ี มนัจะแก้อย่างไร 

ถ้าแกก้ร็ัง้ไว ้ถ้ารัง้ไว ้ รัง้เขา้สมาธมินักเ็ป็นมรรค เป็นศีล สมาธ ิ ปัญญา ถ้าไม่รัง้

ไวม้นักส็่งออกอย่างน้ี ส่งออกไปนะ ถ้าดว้ยมาร ดว้ยกเิลส ดว้ยความทฏิฐมิานะของตวัไป

เสรมิ ไปเสรมิว่า เราส าคญัตน เรามวีชิาพเิศษ เราท าอะไร มนัจะท าใหเ้ราสรา้งเวรสรา้ง

กรรมมากขึน้ แลว้สรา้งเวรสรา้งกรรมแลว้ถ้าไปท าสิง่ใดขึน้มากไ็ปกระทบกระเทอืนคนอื่น

มากขึน้ 

แต่ถ้าเป็นสมัมาทฏิฐ ิ เป็นความเหน็ทีถู่กต้อง เป็นสมัมาทฏิฐ ิ เป็นสิง่ทีก่ารปฏบิตัิ

ถูกต้อง เขาต้องเพิม่ก าลงั ดงึไว ้ถ้าออกไปทางทีผ่ดิ ไม่ใหอ้อก ใหด้งึกลบัมา ใหก้ลบัมาสู่

จติเดมิแท ้ใหก้ลบัมาสู่ตวัตนของเรา สรา้งสมัมาสมาธ ิมกี าลงัของเรา แลว้เวลาออก ถา้เวลา

ออก ออกไปสู่กาย สู่เวทนา สู่จติ สู่ธรรม ออกไปสู่สตปัิฏฐาน ๔ 

ออกไปสู่สตปัิฏฐาน ๔ เพือ่อะไร เพือ่การฝึกฝน เพื่อทางวชิาการ เพื่อการคน้ควา้ 

เพื่อใหจ้ติเหน็สตปัิฏฐาน ๔ เพื่อการพจิารณา พจิารณาเพื่ออะไร พจิารณาเพื่อใหเ้หน็สจั

ธรรม เหน็สจัธรรมเพื่ออะไร เหน็สจัธรรมเพื่อถอดถอน ถอดถอนความเป็นจรงิในหวัใจ ถอด

ถอนกเิลสตณัหาความทะยานอยากทีม่นัฝังอยู่น่ะ ถอดถอนอย่างนัน้ ถ้าจะปฏบิตันิะ 

ฉะนัน้บอกว่า เวลานัง่สมาธแิลว้เหมอืนง่วงนอน เหน็ไหม เหมอืนง่วงนอน แลว้

จติตวัเองกอ็อก 

เหมอืนง่วงนอนน่ะมนัวบูไปไง วบูไปมนักเ็ป็นอยา่งนัน้ แลว้พอเป็นอย่างนัน้นะ 

“ผมกท็ดลองท าหลายๆ หน มนักเ็หมอืนเดมิ” 

ถ้าแผ่นเสยีงมนัตกร่อง มนัตกร่องอย่างน้ี ถ้าเป็นสิง่ทีม่นัจะท าใหจ้ติใจเรา

เสยีหาย มนัจะเหมอืนเดิม แต่ถ้าจติใจมนัจะดขีึน้ มนัจะลงสู่สมัมาสมาธ ิ มนัลงสู่ความสงบ 

มนัเขา้ไดย้ากมากเลย มนัเขา้ไดย้ากมาก เพราะอะไร เพราะกเิลสมนัพยายามผลกัไส กเิลส

มนัพยายามต่อต้าน ดูส ิ เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ประพฤตปิฏบิตัิ เวลาสะดุง้

มารๆ กองทพัมารมนัเขา้ท าลายบลัลงัก์ธรรมขององคส์มเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจา้เลย 
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น่ีกเ็หมอืนกนั พอมนัง่วงนอน ปล่อยใหจ้ติวูบลง มนัหลุดออกไปเลย แลว้ผมกท็ า

อย่างน้ี มนักเ็หมอืนเดมิๆ หลายครัง้ 

อนัน้ีมนัเป็นของเก่าแก่นะ เราจะบอกว่า คนทีท่ ามนัท ามานานแลว้ แต่ทีเ่ราเอามา

ตอบเพราะอะไรรูไ้หม เอามาตอบเพราะว่าอาการแบบน้ีนักปฏบิตัมินัเจอกนัเยอะ ใครไปเจอ

อาการอยา่งหน่ึง เหน็อาการจติหมุนๆ อย่างหน่ึง เห็นอาการรอ้ยแปดพนัเกา้ แลว้กไ็ม่มใีคร

วนิิจฉัยว่าน้ีมนัคอือะไร 

น่ีขนาดว่าเราปฏบิตัมิาแลว้ ทัง้ๆ ที่เกดิมา ผมเคยบวชนานมาแลว้ มนัฝังใจ 

เหน็ไหม เคยบวช เคยท านานมาแลว้ มนัยงัฝังใจอยู่ ถ้าฝังใจอยู่ แลว้ครูบาอาจารย์

ทีป่ฏบิตัท่ิานท าอย่างไร เวลาครูบาอาจารยป์ฏบิตั ิท่านพน้ออกไปอยา่งไร 

ท่านกม็มีรรค ๔ ผล ๔ โสดาปัตตมิรรค โสดาปัตตผิล สกทิาคามมิรรค สกทิาคามิ

ผล อนาคามมิรรค อนาคามผิล อรหตัตมรรค อรหตัตผล บุคคล ๔ คู่ ท่านประพฤตปิฏบิตัิ

ขึน้ไปเป็นชัน้เป็นตอนขึน้ไป ถ้าประพฤตปิฏบิตัเิป็นชัน้เป็นตอนขึน้ไป 

ไอน่ี้มนัหญ้าปากคอก ปุถุชนและกลัยาณปุถชุน ปุถชุนคอืคนหนา ดูส ิคนหนาท าไป

กต็ดิอยา่งนู้นตดิอย่างน้ี ตดิไปหมด แต่ถ้ามนัมสีตมิปัีญญา มนัแยกแยะคดัเลอืกแลว้นะ มนั

จะเป็นกลัยาณปุถุชน กลัยาณปุถุชนคอืเห็นรูป รส กลิน่ เสยีงเป็นบ่วงของมาร เป็น

พวงดอกไมแ้ห่งมาร 

รูป รส กลิ่น เสยีง การลอยขึน้ไปมนักเ็ป็นรูป การลอย มกีลิ่น มรีสต่างๆ รูป รส 

กลิน่ เสยีงเป็นบ่วงของมาร เป็นพวงดอกไมแ้ห่งมาร แลว้มนักร็ดัคอตายอยู่นัน่น่ะ 

แต่ถ้าเรามสีตปัิญญาแยกแยะ แยกแยะดว้ยสตปัิญญา มนัจะเหน็เลยว่า รูป รส 

กลิน่ เสยีงเป็นบ่วง คอืมนัหลอก เป็นพวงดอกไม ้มนัเยนิยอไง ไอท้ าไดเ้ลก็ๆ น้อยๆ อูฮู้! 

เก่ง เป็นท่านอาจารยใ์หญ่ ท่านจะเขา้สู่มรรคผล ท่านจะพน้ไปน่ะ...มนัเยนิยอ พวงดอกไม้

มนัหลอก มนัเชดิชู มนัท าใหลุ่้มหลง แต่ถ้ามนัเป็นบ่วงล่ะ เป็นบ่วงมนักร็ดัคอ รดัคอท าให้

ตกใจ ท าใหเ้สยีหาย ท าตา่งๆ น่ีมนัเป็นปุถุชน กลัยาณปุถุชน 

ถ้ากลัยาณปุถุชนมนัจะรูเ้ท่าทนั รูเ้ท่าทนัแลว้กเ็หน็ตามความเป็นจรงินัน้ ถ้าเหน็

ตามความเป็นจรงินัน้ สิง่ทีเ่ป็น กรณีน้ีมนัขาดสตเิพราะผมเกดิง่วงนอน แลว้กจ็ติหลุด

ออกไป 
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ขาดสต ิพอมนัหลุดออกไปแลว้มนักไ็ปเหน็ต่างๆ จติหลุด จติหลุดออกไป 

ถ้าในการปฏบิตั ิมนัยงัไม่อยู่ในช่องทางเลย น่ีหญ้าปากคอก แลว้ยงัออกปากคอก

ไปแลว้ คอืง่วงนอน แลว้ท าใหม้นัวูบหายไป มนัหายไปมนักเ็หน็หลุดออกไป หลุดออกไป

แลว้ผมกท็ าอย่างน้ีหลายหน แลว้มนักเ็ป็นอย่างน้ีทุกท ีแลว้ความรูส้กึแบบน้ีมนัคอือะไร 

คอืขาดสติ คอืตวัเองไม่มคีรูบาอาจารยท์ีด่ไีง ถ้ามคีรูบาอาจารยท์ีด่ใีนขณะนัน้นะ 

แต่ในขณะน้ี ขณะน้ีน่ีเราพูดเป็นแค่ทางวชิาการ เราไม่สามารถจะไปดงึอดตีกลบัมาใหโ้ยม

ได ้

ไม่ใช่พอพูดอยา่งน้ีปับ๊ “โอโ้ฮ! หลวงพ่อตอบได ้เดีย๋วผมจะไปหาหลวงพ่อ หลวงพ่อ

ต้องเอาศลี สมาธ ิปัญญาใหผ้มนะ” 

เราท าใหไ้ม่ได ้แมแ้ต่ใครๆ กท็ าใหไ้ม่ได ้ไม่ไดห้รอก เพยีงแต่ทีเ่ราตอบน้ีเราตอบ

ใหเ้หน็ว่า คนทีป่ฏบิตัแิลว้มนัจะมอีุปสรรคเยอะมาก ฉะนัน้ เวลาหลวงตาท่านออกประพฤติ

ปฏบิตั ิ ท่านเป็นมหานะ เรยีนจบมหาแลว้จะออกปฏบิตั ิ ท่านตัง้สจัจะอธษิฐาน ขอใหเ้จอครู

บาอาจารยท์ีค่อยชี้น าชี้แนะ 

ทัง้ๆ ทีท่่านเป็นมหานะ แลว้จติท่านกมุ่็งมัน่ไปทีห่ลวงปู่ มัน่ มุ่งมัน่ ถ้ามบีุคคลคนใด

คอยชี้แนะ คอยแก้ไขจติของเราทีไ่ปรูไ้ปเหน็สิง่ใดทีม่นัไม่เป็นความจรงิ ขอใหม้คีนชี้แนะ 

ใหม้คีนคอยบอก ใหพ้าตวัเราใหไ้ปตลอดรอดฝัง่ 

แลว้ท่านกไ็ปหาหลวงปู่ มัน่ หลวงปู่ มัน่ท่านกเ็คลยีรใ์หเ้ลย ปัญหาว่ายงัสงสยัอยู ่

มรรคผลยงัมจีรงิหรอืเปล่า อะไรมจีรงิหรอืเปล่า 

น่ีถ้ามคีนชี้แนะ มคีนคอยบอก มนักจ็ะพอมโีอกาสไปได ้แต่ถ้าขาดคนชี้แนะ แลว้

เราเองเรากต็ดิขดัของเรา ฉะนัน้ สิง่ทีเ่วลาประพฤตปิฏบิตั ิ เหน็ไหม การแก้จติน้ีแก้ยาก

มาก ฉะนัน้ เราไม่รูจ้กัจติของตวัเราเอง เรายิง่น่ากลวัใหญ่ 

ไม่ปฏบิตักิน่็ากลวัว่าเราเกดิมาเป็นมนุษยแ์ลว้เราไม่มโีอกาสได้ประพฤตปิฏบิตั ิ

เวลามนัจะมาประพฤตปิฏบิตัขิึน้มา เพราะในการปฏบิตั ิ กเิลสมนักอ็ยู่กบัเรา เราปฏบิตัิ

ธรรม กเิลสมนักส็ุมหวักนั คอยพยายามชกัลากใหเ้ราผดิพลาดไป 
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ทน้ีีการปฏบิตั ิ คนไม่ปฏบิตักิว็่าคนคนนัน้ไม่จรงิจงั คนคนนัน้ไม่มโีอกาส คนคน

นัน้เป็นคนทีไ่ม่ใฝ่ด ี พอจะใฝ่ดขีึน้มา ใฝ่ดแีลว้ท าไมมาอัน้ตู้อย่างน้ี ใฝ่ดแีลว้ท าไมเรายิง่

ปฏบิตัไิปยิง่งงไปหมดเลย 

กเิลส เราไม่เขา้ไปต่อสูม้นั มนักข็ีค่อเรา จะเขา้ไปต่อสูม้นั มนัยิง่พลกิหน้ามา 

แลว้พยายามจะท าใหเ้ราลม้ลุกคลุกคลานดว้ย ฉะนัน้ ครูบาอาจารยถ์งึส าคญั 

น่ีไง ถ้าพดูอย่างน้ีแล้วกอ็ย่างว่า เข่าอ่อนกนัหมด แต่ท าได้ องคส์มเดจ็

พระสมัมาสมัพทุธเจ้าตรสัรู้ไปแล้ว ครบูาอาจารย์ของเราท่านประพฤติปฏิบติัจน

ส้ินสุดแห่งทุกขไ์ปแล้ว แล้วการปฏิบติั ในสงัคมท่ีมีนักปฏิบติั มีครบูาอาจารย ์จะ

ท าให้เราดีมาก จะท าให้เรามีโอกาส เราท าของเราเพื่อประโยชน์กบัเราเนาะ 

น่ีพูดถงึว่า “จติทีส่บัสนและกลวั” 

ถาม : เรื่อง “ขอบคุณ” 

หลวงพ่อ : ทน้ีีอนัน้ีเรื่อง “ขอบคุณ” ขอบคุณมาหลายทแีลว้ เขาขอบคุณมานะ 

ถาม : หลวงพ่อเก่งจงั ขอบคุณค่ะ 

ตอบ : ขอบคุณ เห็นไหม “หลวงพ่อเก่งจงั” เพราะมนัถูกใจ ถ้าถูกใจนะ กห็ลวงพอ่ด ีถา้วนั

ไหนตอบไม่ถูกใจนะ หลวงพ่อเลว แหม! ถามมาแค่น้ี หลวงพ่อว่าเอาๆ เลย ถามมานิดหน่อย 

อูฮู้! พูด แหม! ไปซะกวา้งขวางเชยีว แต่ถ้าถูกใจนะ โอโ้ฮ! หลวงพ่อด ี

โลกธรรม ๘ ฉะนัน้ “หลวงพ่อเก่งจงั” เพราะมนัถูกใจนะ ถ้าเราถูกใจ เรารกัษา

อารมณ์อนัน้ีไว ้ แลว้เอาสิง่น้ี ตัง้สิง่น้ีไวใ้ห้เป็นบรรทดัฐาน เวลาจติของเราด ี มนัดนีะ เวลาจติ

ของคนมคีวามสขุ มนัอยูก่บัเราแป๊บเดยีว แต่เวลาจติของเรามคีวามทุกข ์ เวลาจติของเรามนั

สบัสน เวลาจติของเรามเีรื่องมาพอกพูนหวัใจ ตรงนัน้น่ะมนัมคีวามทุกขย์ากมาก ฉะนัน้ 

อย่านอนใจไง กาลเวลามนัหมุนไปตลอดเวลานะ 

เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ถามพระอานนท์ไง “อานนท์ เธอคดิถงึ

ความตายวนัละกี่หน” 

พระอานนท์บอก “วนัละ ๕ หน ๗ หน” 
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องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้บอก “ประมาทมาก ใหค้ดิถงึความตายทุกลม

หายใจเขา้ออก ทุกลมหายใจเขา้ออก” 

น่ีนักปฏบิตัเิขาท ากนัขนาดนัน้ นักปฏบิตั ิเหน็ไหม ทุกลมหายใจเขา้ออก 

หลวงปู่ ฝ้ันบอกเลย ไม่ใช่หายใจทิ้งเปล่าๆ เราหายใจเพื่อด ารงชวีติ ถ้าเรามี

สตปัิญญาขึน้มา มสีตขิึน้มา จติของเรารบัรูอ้ารมณ์ มนักเ็ป็นอานาปานสต ิ อานาปานสติ

คอืจติ คอืจติ เหน็ไหม คอืเจา้ของลมหายใจมนัมสีติรบัรูก้บัลมหายใจนัน้กเ็ป็นอานาปาน

สต ิ

แต่ถา้มนัขาดสต ิ เรากห็ายใจอยู่ คนขาดอากาศหายใจไม่ไดเ้ลย มนัหายใจอยู่

ตลอดเวลาเลย แต่มนัไม่มสีตมิารบัรูต้รงน้ี มนักไ็ม่ใช่เป็นอานาปานสต ิมนักเ็หมอืนลมพดั 

ลมพดัลมเพ มนักเ็ป็นลมพดัลมเพ ลมพดัมนัเป็นประโยชน์อะไรกบัใคร มนักเ็ป็นประโยชน์

กบัธรรมชาต ิอากาศมนัถ่ายเท มนักธ็รรมชาตไิง ธรรมชาตกิแ็ปรปรวนน่ีไง 

แต่ถ้าเรามสีต ิเรามสีต ิมจีติก าหนดรู ้ก าหนดลมหายใจกเ็ป็นอานาปานสติ อานา

ปานสตเิกดิขึน้จากเรามสีตริบัรูล้มหายใจเขา้และลมหายใจออก น่ีคอือานาปานสต ิ

ทน้ีีโดยวทิยาศาสตร ์ เออ! ก าหนดลมแลว้ลมมนัเป็นอานาปานสตไิดอ้ย่างไรล่ะ แลว้

อะไรเป็นอานาปานสต ิ

จติ จติ จติ จติเป็น จติเป็น จติของเราเป็น จติของเราก าหนด จติของเราเป็น จติ

ของเรา เราจะฝึกหดั เราจะภาวนา จติของเรามนัจะก าหนดลมหายใจเป็นอานาปานสต ิ

การท าความสงบของจติ ๔๐ วธิกีาร พุทโธน่ีพุทธานุสต ิ ธมัมานุสต ิ สงัฆานุสต ิอานาปาน

สต ิน่ีถ้ามสีตปัิญญา ถ้ามสีตปัิญญาท าอยา่งน้ี 

ไอท้ีว่่า “หลวงพ่อเก่งจงั” 

หลวงพ่อมแีต่คนด่า แลว้มงึบอกว่าหลวงพอ่เก่งจงั เก่งจงัเพราะถูกใจเอง็ไง แลว้

จะบอกไวน้ะ ถ้าวนัหลงัผดิใจ อย่าด่านะ ถ้าหลวงพ่อเก่งจงั ถ้าถูกใจ จ าอนัน้ีไว้นะ ถ้าวนั

ไหนมาแลว้ไม่ไดด้ัง่ใจแลว้อย่าฉุนนะ อย่าโกรธนะ เวลาถูกใจกห็ลวงพ่อเก่งจงั เวลาไม่ได้

ดัง่ใจก ็โอโ้ฮ! หลวงพ่อนี่อย่างกบัยกัษ์เลย 
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โลกธรรม ๘ ธรรมเก่าแก่ ของมนัมอียู่โดยดัง้เดมิ เพยีงแต่ว่าเวลาตอบปัญหามนั

เพื่อประโยชน์กบัโลก เพื่อประโยชน์ไง ประโยชน์นะ การฟังธรรมๆ สจัธรรม พูดถงึถ้าเป็น

สจัธรรมจรงิ หาฟังไดย้าก หาฟังไดย้ากเพราะอะไร หาฟังไดย้ากเพราะผูรู้จ้รงิมนัมน้ีอย 

ถ้ารูจ้รงิ ความจรงิอนันัน้น่ะ ถ้าพูดถงึสจัธรรม ถ้าธรรมออกมาจากใจทีเ่ป็นสจัจะ

มนักเ็ป็นสจัจะวนัยงัค ่า เหมอืนจติใจเรา จติใจเราถ้าเราใฝ่ด ี เราคดิด ี เราท าแต่สิง่ทีด่งีาม

ทัง้นัน้น่ะ ถ้าจติใจของเรามนัใฝ่ ใฝ่แต่เรื่องเอารดัเอาเปรยีบ จติใจของเรามนัมแีต่การจะ

ท าลายคนอื่น มนัคดิแต่เรื่องอย่างนัน้ทัง้นัน้น่ะ 

แลว้ถ้าจติใจของคนทีเ่ป็นธรรมล่ะ เหน็ไหม ครูบาอาจารยท่์านพูดนะ สตมินั

พรอ้ม เสวยอารมณ์ หลวงตาท่านพูดนะ ฟังแลว้ แหม! มนัตดิใจ ท่านบอกความคิด

เปรียบเหมือนท่อนซุง 

เวลาความคดิเรา ความคดิเราเกดิดบัตลอดเวลา ความคดิมนัคดิไดเ้ตม็ที่เลย แต่

ถ้าคนมสีตนิะ ความคดิเหมอืนท่อนซุง คดิดูส ิ ไปแบกหามท่อนซุง มนัหนักไหม แบกหาม

ท่อนซุง เราใชก้ าลงัขนาดไหน สตมินัพรอ้มไง ทน้ีีพอจะคดินัน่น่ะท่อนซุง ท่อนซุง 

ทน้ีีเราแบกท่อนซุง สตเิรากพ็รอ้ม ถ้าท่อนซุงมนัอนัตราย เรากแ็บกใหด้ ี น่ีถ้า

ความคดิ เห็นไหม ถ้าจติทีว่่าเสวยอารมณ์ เพราะมนัไม่มกีารเสวย อนันัน้เป็นธรรมธาตุ นัน่

เป็นธรรมธาตุ เป็นธรรมเหนือโลก แต่เวลาจะสือ่ความหมายมนัตอ้งเสวยอารมณ์ เพื่อสญัญา

อารมณ์กบัอารมณ์ สิง่ทีส่ะ เศษสว่นทีม่นัสื่อสารความหมายกนั ฉะนัน้ สิง่ทีเ่ป็นจรงิอยา่งนัน้

มนัจะเป็นประโยชน์ไง มนัเป็นประโยชน์กบัเรา ฟังธรรม ฟังธรรมเพื่อประโยชน์นัน้ พูด

เพื่อประโยชน์อย่างนัน้ ใหเ้ป็นความจรงิของเรา 

ฉะนัน้ทีว่่า “หลวงพ่อเก่งจงั” 

เราอา่นแลว้มนัข าไง เพราะขอบคุณมาหลายทกีม็ขีอบคุณเฉยๆ แต่คราวน้ีเขา

บวกมาดว้ย “หลวงพ่อเก่งจงั” เขาวา่นะ “ขอบคุณค่ะ” 

ขอบคุณเพราะเขาถาม เวลาเขาถาม คนคนน้ีเขาถาม เขาไปฟังเทศน์หลวงตามา 

แลว้กไ็ปเกบ็ค าเทศน์หลวงตาทีว่่าเขาไม่รูม้าถาม อย่างครัง้ทีแ่ลว้ถามเรื่องขณะจติ ตอบ

เรื่องขณะไปไง เขาบอกขณะจติของหลวงตาท่านคอืความหมายว่าอะไร ขณะจติมนัเป็น

อย่างใด แลว้เรากต็อบเรื่องขณะจตินัน้ไป 



ไม่รู้จกัจิต ๑๖ 
 

©2020 www.sa-ngob.com 

เวลาเราตอบปัญหา เราจะเหน็ประโยชน์เพื่อสงัคมปฏิบติั สงัคมปฏิบติั 

อะไรท่ีมนัเป็นเหตุเป็นผล แล้วคนท่ีไม่มีจุดยืนเขาพดูส่ิงใดไปมนัสบัสน

คลุมเครือ มนัไม่มีเหตุมีผล ไม่มีเหตุมีผลคือว่า ทุกคนตีความ แล้วตีความเข้า

ตวัเอง มนัไม่เป็นความจริง 

ฉะนัน้ เวลาเขาถามอะไรมา ถ้าเราเหน็ว่าส่ิงน้ีมนัเป็นประโยชน์กบั

สงัคมปฏิบติั เรากจ็ะเคลียร ์ พดูไว้เป็นหลกัฐาน พดูไว้ แล้วเวลาคนเขามี

ประเดน็ เขาไปเถียงกนั แล้วถ้าเข้ามาในเวบ็ไซต์เรา เขาจะเอาตรงน้ีเป็น

บรรทดัฐาน เราพดูไว้เพื่อเป็นบรรทดัฐาน พูดไว้ให้สงัคมนกัปฏิบติัให้มส่ิีงท่ี

เป็นสจัจะ 

ฉะนัน้ เวลาถามมา เขากแ็ปลกใจเนาะ หลวงพ่อเน่ีย ถามอะไรมากไ็ม่รู ้ตอบไปเรื่อย

เฉื่อยเลย 

นักปฏบิตักิบันักปฏบิตัมินัจะรูว้่าสิง่ใดตรงไหนมนัส าคญั ตรงไหนไม่ส าคญั ในการ

ปฏบิตั ิเหตุและผล เหตุถ้ามนัสมดุล เหตุมนัสมควรของมนั มนัจะมผีลของมนั แลว้ผลต้อง

เป็นสมัมาทฏิฐิ 

เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ตรสัรูเ้องโดยชอบ มนัต้องเป็นผลทีช่อบธรรม 

มนัเป็นผลทีช่อบธรรม ถ้าชอบธรรมแลว้นะ กเิลสมนัจะโต้แยง้ไม่ได ้ แต่ถ้าไม่ชอบธรรม 

คลุมเครอื ยงัคลุมเครอือยู่น่ี กเิลสพอมนัตัง้ประเด็นขึน้มานะ มนัสงสยั พอมนัสงสยัแล้วทน้ีี

มนัหาเหตุหาผล ทน้ีีเตลดิเลย 

แต่ถ้ามนัชอบธรรมนะ มนัไม่มคีวามสงสยั พอไม่มคีวามสงสยั มนัโต้แยง้ไม่ไดไ้ง 

ถ้าไม่สงสยั มนัโต้แยง้ไม่ได ้ แต่ถ้ามนัไม่ชอบธรรม มนัสงสยั พอสงสยัแลว้มนักโ็ต้แยง้ พอ

โต้แยง้ขึน้มา เออ! เออ! รอ้งเออ! นะ เอ๊! แลว้ปฏบิตัอิย่างน้ีถูกหรอืเปล่า 

ฉะนัน้ สิง่ทีถ่ามมาบางท ีเอ๊ะ! มนัไม่เป็นประเดน็ หลวงพ่อตอบอะไร 

นัน่ล่ะมนัเป็นประเดน็ของนกัปฏบิตั ิ ถ้านักปฏบิตัเิขามปีระเดน็อย่างไร แล้วถ้า

ถามมาน่ีเราจะพูดไว้เป็นหลกัเกณฑ ์แลว้พูดไว ้มนัไม่เป็นประเดน็ หลวงพ่อตอบอะไร 
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ตอบสิง่ทีว่่า สงัคมปฏบิตั ิหลกัเกณฑข์องสงัคมปฏบิตั ิสงัคมปฏบิตัเิขามเีหตุมผีล มี

หลกัมเีกณฑ ์ อรยิสจัมนัมหีน่ึงเดยีว นักปฏบิตักิบันักปฏบิตัริูไ้สรู้พุ้ง เขาเห็นเหมอืนกนัหมด

แหละ คนเป็นไม่เป็น เขามองทะลุกนัหมดล่ะ ฉะนัน้ เราถึงตอบ 

ทน้ีีว่า เอ๊! ตอบอะไร ตอบไม่รูเ้รื่อง ยิง่วนัน้ี เหน็ไหม “หลวงพ่อเก่งจงั ขอบคุณค่ะ” 

เราถงึอยากจะตอบวา่ จ าไวน้ะ ถ้าวนัไหนขดัใจ อย่ารอ้งไหน้ะ วนัไหนไม่ถูกใจ อย่า

โต้แยง้นะ เพราะวนัน้ีใหร้างวลั “หลวงพ่อเก่งจงั” เอวงั 


