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ถาม : ข้อ ๒๒๗๗. เร่ือง “โจร” 

กราบนมสัการหลวงพ่อ อยากให้หลวงพ่อวิเคราะหเ์หตกุารณ์นีใ้ห้ด้วยครับ 

มีโจรอยู่กลุ่มหนึ่งได้จบัคนมา ๒ คน หวัหน้าโจรได้โยนมีด ๑ เล่มให้ แล้วบอกว่า ให้
เลือกเอา จะฆ่าตวัเองหรือฆ่าอีกคน ถ้าฆ่าอีกคน ข้าจะปล่อยเจ้าไป แต่ถ้าเจ้าฆ่าตวัตายซะ ข้า
จะปล่อยอีกคนหนึ่งไป 

หลงัหวัหน้าโจรพดูจบ ชายคนนีก้็ได้จบัมีดฆ่าตวัเองตายโดยไม่ลงัเล ในทาง
พระพทุธศาสนา การฆ่าตวัตายถือว่าบาปหนกัมาก ตกนรก แต่ผมก็อดสงสยัไม่ได้ครับว่าชายผู้
นีไ้ด้ฆ่าตวัตายจริง แต่ท าให้อีกคนหนึ่งมีชีวิตรอดต่อไป จะเป็นบาปได้อย่างไรกนัครับหลวงพ่อ 
กราบนมสัการหลวงพ่อ 

ตอบ : มนัจะเป็นบาปได้อย่างไรล่ะ ในเม่ือเราเป็นผู้ทีเ่สียสละให้คนหนึ่งรอดตาย เราจะ
เป็นบาปได้อย่างไร 

การฆ่าตวัตายเป็นบาปแน่นอน การฆ่าตวัตายนะ ในพระพทุธศาสนา การฆ่าตวัตาย 
อย่างเช่นวนันีพ้ระสงบตรอมใจมาก แล้วกท็ าการฆ่าตวัตาย นี่เราฆ่าตวัตาย บาปมาก เพราะ
อะไร เพราะเราฆ่าตวัตาย การฆ่าตวัตายเป็นบาปแนน่อน เพราะอะไร เพราะพระพทุธศาสนา
เห็นคณุค่าของชีวิต เห็นคณุค่าของหวัใจ 

ดหูลวงตาท่านพดู พระไม่ทรงธรรมทรงวินยั ใครจะทรง 
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ค าว่า “ทรงธรรมๆ” คือหวัใจมีคณุธรรม หวัใจมนัเป็นผู้ที่ทรงธรรมได้ หวัใจเป็นคณุธรรม
ได้ คนเราชัว่ช้าสามานย ์คนเราท าเลวร้าย คนเราท าลายคนอ่ืน ก็คิดมาจากใจทัง้นัน้น่ะ ฉะนัน้ 
หวัใจนีส้ าคญัมาก 

หวัใจนีส้ าคญัมาก ใครฆ่าตวัตายนะ การฆ่าตวัตายเป็นบาปแน่นอน แล้วบาปหนกัด้วย 
ฉะนัน้ พระพทุธศาสนาหรือศาสนาต่างๆ ส่วนใหญแ่ล้วจะลงความเห็นเป็นมติเดียวกนัว่าการ
ฆ่าตวัตายเป็นบาป ห้าม เป็นบาปแน่นอน เป็นบาปแน่นอน 

ถ้าเป็นบาปแน่นอนแล้ว ทีนีเ้วลาคน ค าว่า “มีโจร” โจรจบัคนมา ๒ คน แล้วเอามีดให้คน
หนึ่ง ให้ฆ่าอีกคนหนึ่งก็ได้ หรือฆ่าตวัตายกไ็ด้ ถ้าจะปล่อยคนหนึ่งไป เขาเอามีดฆ่าตวัเขาตาย
โดยที่เขาไม่ลงัเลเลย ถ้าไม่ลงัเล สิ่งนัน้ โจรก็ปล่อยคนนัน้ไป เขาก็เลยตาย 

นี่การตายแบบนี ้ การตายแบบนีม้นัเป็นการเสียสละ การเสียสละ เห็นไหม ว่าการ
เสียสละ ดสูิ เวลาทหารออกรบ เวลาเราออกรบ เราเป็นผู้ที่เสียสละ เราเสียสละเพ่ือให้บ้านเรือน
มัน่คงแข็งแรง อย่างนีเ้ป็นการฆ่าตวัตายไหม 

เวลาตายมนัต้องอยู่ที่เหตอุยู่ที่ปัจจยั ถ้าอยู่ทีเ่หตทุี่ปัจจยั ผู้ที่เสียสละๆ เวลาเขาออกไป
รบ ออกรบ ออกไปเผชิญกบัภยัพิบตัิ เขาเสียสละๆ นะ เวลาคนที่เสียสละ ในทางกฎหมายว่า
เป็นผู้ที่เสียสละ เสียสละชีวิตของตนเพ่ือความมัน่คงของชาติ เสียสละชีวิตของตนเพ่ือแก้
วิกฤติการณ์ในเหตกุารณ์ต่างๆ นี่ผู้ที่เสียสละๆ การเสียสละอย่างนัน้เป็นการฆ่าตวัตายที่ไหน 
มนัไม่เป็นการฆ่าตวัตาย เป็นการเสียสละ 

แตน่ี่เป็นกรณีที่โจรจบัใช่ไหม กรณีที่โจรมนัจบัไป แล้วโจรโยนมีดให้ ไอ้นี่เป็นการตัง้ขึน้
มา ตัง้ขึน้มาเพ่ือจะให้เห็นว่าการฆ่าตวัตายมนัมีคณุประโยชน์ไง เพราะเขาบอกว่า ผมก็อด
สงสยัไม่ได้ครับว่า ชายผู้ที่ฆ่าตวัตายจริง แต่ท าให้อีกคนหนึ่งรอดชีวิต 

ไอ้อย่างนีม้นัอยู่ที่เหตปัุจจยั การฆ่าตวัตาย การฆ่าตวัตายคือมนัไม่มีเหตไุม่มีผลสิ่งใด 
มนัมีแต่ความทกุข์ความร้อน มีแต่การบีบคัน้ในชีวิต มนับีบคัน้เรา แล้วเราท าร้ายตวัเราเอง
เพราะอะไร เราท าร้ายตวัเราเองเพราะว่าเราโดนกิเลสมนัครอบง า เราเป็นคนอ่อนแอ แต่ถ้าเป็น
คนที่แข็งแรง คนที่แขง็แรง สิง่ใดที่เกิดขึน้มา ถ้าเขามีสติมีปัญญาขึน้มา เขาจะแก้ไขเหตกุารณ์
นัน้ไปได้ 
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แต่ถ้ามนับอกว่า ศาสนาห้ามเด็ดขาด อดุมคติของคนห้ามท าร้ายตวัเองทัง้สิน้ ไม่ให้ท า
ร้ายตวัเอง ให้เผชิญหน้ากบัความจริงอนันัน้ ถ้าให้เผชญิหน้ากบัความจริงอนันัน้ เรามีทางแก้ไข
ไป แต่คนเราเวลามนัอ่อนแอ มนัท าร้ายตวัมนัเองๆ ไง 

ในพระพทุธศาสนา องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า ในสมยัพทุธกาลนะ องค์สมเด็จ
พระสมัมาสมัพทุธเจ้าจ าพรรษาที่ไหนไม่รู้จ าไม่ได้ แล้วองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าก็บอก
จะเข้าวเิวก พอเข้าวิเวก ใครจะเข้าไปหาท่านไม่ได้ 

เวลาพระปฏิบตัิ เวลาพิจารณาไปแล้ว พิจารณาอสภุะแล้วมนัขยะแขยง พอขยะแขยง ก็
เอาบริขาร ๘ ของตนไปจ้างให้ช่างกลับก ช่างตดัผม เอามีดโกนเชือด เอาบริขารนัน้เป็นค่าจ้าง 
ฆ่าตวัตาย ฆ่าตวัตายเต็มเลย 

สดุท้ายแล้วองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าออกจากที่วิเวกมา ถามพระอานนท์ว่า
ท าไมพระมนัร่อยหรอลงไปล่ะ 

องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าไม่อยู่ พระไปจ้างช่างกลับกเชือดคอตาย 

องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าติเตียนนะ โมฆบุรุษ คนโง่เขลา คนเบาปัญญา 

แต่ท าไมองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าอนาคตงัสญาณ องค์สมเด็จพระสมัมาสมั
พทุธเจ้ารู้เหตกุารณ์ องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้ารู้ล่วงหน้าไปหมด ท าไมองค์สมเด็จพระ
สมัมาสมัพทุธเจ้าปล่อยแบบนัน้ ให้เหตกุารณ์นัน้เกิดขึน้มา 

เหตกุารณ์นัน้เกิดขึน้มา เขาบอกว่า พระพวกนัน้ แต่เดิมอดีตชาตินะ เพราะใน
พระไตรปิฎก เหตกุารณ์มนัเยอะมาก อาจจะคลาดเคลื่อน ออกตวัไว้ก่อนเลย แต่เขาว่าใน
เหตกุารณ์นัน้ เหมือนกบัพระพวกนัน้เขาเคยเป็นพวกประมง เขาไปท า เม่ือก่อนแถวโพธารามก็
มี เขาท าเป็นซุ้มที่ดกัปลา เอาไม้ซุ้มๆ ไว้เป็นกอ แล้วไปจบั ไปจบัพร้อมกนั ชุดนี ้องค์สมเดจ็พระ
สมัมาสมัพทุธเจ้าว่าอดีตชาติเขาเคยท าอย่างนัน้ๆ มา กรรมมนัให้ผลไง 

เวลากรรมมนัให้ผล มนักรรมของเขามา องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าหลบหลีกไป
ก่อน เพราะให้เหตกุารณ์นัน้มนัเกิดขึน้ แล้วพอเหตกุารณ์นัน้เกิดขึน้ องค์สมเดจ็พระสมัมาสมั
พทุธเจ้าก็บญัญัติต่อเนื่องมา ว่าฆ่าคนอ่ืนก็ดี ฆ่าตวัเองก็ดี ในปาราชิกไง การฆ่าคนอ่ืนตายเป็น
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ปาราชิก การฆ่าตวัตายเป็นปาราชิก ห้ามท าทัง้สิน้ นี่พดูถึงว่า สิ่งนีอ้งค์สมเดจ็พระสมัมาสมั
พทุธเจ้าก็ห้ามๆๆ มาตลอด 

แต่เวลาองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าสรรเสริญ สรรเสริญการฆ่ากเิลส ถ้าการฆ่า
กิเลสตาย องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าสรรเสริญตรงนัน้ 

ถ้าเราเกิดมาแล้วนะ เรามีความทกุข์ มีความวิกฤติในชีวิตของเรา ถ้าเรามีสติมีปัญญา 
เราแก้ไขของเราไปได้ แล้วถ้าเรามีสติปัญญา เราท าความสงบของใจเข้ามาได้ แล้วเวลาเรา
พิจารณาไป การฆ่าที่ประเสริฐคือการฆ่ากเิลส 

ทีนีก้ารฆ่ากิเลส การฆ่าคือการท าลายความเห็นแก่ตวั การเอารัดเอาเปรียบ สิ่งนีศ้าสนา
สอน สอนตรงนี ้ ศาสนาเวลาสอน สอนให้ท าลายกนั เอารัดเอาเปรียบกนั สอนให้การท าลาย
การเห็นแก่ตวั การท าลายต่างๆ อนันีศ้าสนาสรรเสริญ 

แต่ถ้าการฆ่าตวัตาย การฆ่าตวัตายนะ มนัเป็นบาปแน่นอน มนัเป็นบาปอยู่แล้ว ทีนีก้าร
เป็นบาปอยู่แล้ว ค าถามถามว่า “แต่ผมเห็นว่าเขาท าเพ่ือให้คนอ่ืนรอดไป” 

เขาท าเพ่ือให้คนอ่ืนรอดไป การฆ่าตวัตายก็เหมือน ดสูิ เวลาในข่าวมีประจ าว่าการฆ่า
ตวัตายๆ การฆ่าตวัตายคือการท าร้ายตวัเขาเองโดยที่ไม่มีเหตกุารณ์อะไรบงัคบัให้เขาท า แต่
เขาท าด้วยความเครียดของเขา เขาท าด้วยอารมณ์โกรธของเขา เขาท าด้วยความน้อยเนือ้ต ่าใจ
ของเขา 

ศาสนาสอน สอนตรงนีไ้ง สอนคนที่น้อยเนือ้ต ่าใจ คนที่จะท าลายตวัเอง ถ้าเขามีสติมี
ปัญญา ถ้าไม่มีสิ่งใดเป็นที่พ่ึงของเขา ก็มีศาสนานี่แหละเป็นที่พ่ึง ก็มีศาสนาเป็นคนคอยเตือน
คอยบอกว่าท าไม่ได้ ท าไม่ได้ นี่ไง ศาสนาบอกท าไม่ได้ ท าไม่ได้ ไม่ให้ท า ไม่ให้ท า ถ้าเราเป็น
ชาวพทุธ เรานบัถือพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ พระพทุธศาสนาเขาสอนไม่ให้ท า 

แต่เขาบอกว่า การท าแบบนี ้ผมเห็นว่าเขาท าเพ่ือให้คนอ่ืนรอด 

ไอ้ท าเพ่ือให้คนอ่ืนรอดมนัก็เป็นอีกเร่ืองหนึง่ เพราะว่ามนัอยู่ในวิกฤติอย่างนัน้ ใน
เหตกุารณ์อย่างนัน้ 
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นี่การฆ่าตวัตาย การฆ่าตวัตายหมายความว่า การท าร้ายตวัเอง การท าลายตวัเองให้
สิน้ชีวิตไป การฆ่าตวัตาย แต่กรณีนีม้นัอยู่ในวิกฤติ วกิฤตินัน้เขาบอกว่า วิกฤตินี ้ เพราะว่าการ
ฆ่าตวัตายเป็นบาป แสดงว่าเขาฆ่าตวัตาย เขาก็ต้องเป็นบาปด้วย 

มนัเป็นบาป เราถึงยกขึน้มาถึงว่า ผู้ที่เสียสละ ทหาร ผู้ที่ออกรบ หน่วยกู้ภยั ผู้ที่แบบว่า
หน่วยกู้ภยัต่างๆ เขาไปช่วยเหลือคน เขาช่วยเหลือคน บางทีเขาต้องสละชีวิตนะ อนันัน้เป็นการ
ฆ่าตวัตายหรือ เขาปรารถนาดีกบัคนอ่ืน เขาต้องการช่วยเหลือคนอ่ืน แต่มีการผิดพลาด มีการ
ท าให้เกิดวิกฤติขึน้มา เขาถึงกบัเสียชีวิตไป อนันีถ้ือว่าเป็นการฆ่าตวัตายหรือ 

นี่ก็เหมือนกนั แต่ไอ้นี่เร่ิมต้นจากโจรมนัจบัไปก่อน ไม่รู้ว่าโจรที่ไหนจบัไปแล้วก็โยนมีด
ให้ บงัคบั คือว่าจะพดูว่าการฆ่าตวัตายโดยที่มีเหตมีุผลมนัจะเป็นบาปอยู่หรือ นี่ค าถาม ค าถาม
ถามขึน้มาเพ่ือให้มีทางออกหรือไม่มีทางออก 

ฉะนัน้ สิ่งที่ว่าการฆ่าตวัตาย การฆ่าตวัตายหมายความว่า การเจ็บช า้น า้ใจ การซึมเศร้า
ต่างๆ เป็นการฆ่าตวัตาย เป็นบาปทัง้นัน้ 

แต่ถ้ามีการเสียสละเพ่ือประโยชน์ นัน่พดูถึงไม่มีใครเขาอยากท าหรอก แต่กรณีอย่างนี ้
มนัเป็นไปได้ ถ้ามนัเป็นไปได้ 

ฉะนัน้ถึงบอกว่า การฆ่าตวัตายเป็นบาปในพระพทุธศาสนา ในศาสนาไหนก็เป็นบาป
ทัง้สิน้ แต่ถ้ามีเหต ุ มีเหตมีุการกระท าอย่างนัน้ มนัก็เหมือนกบัเร่ิมต้น ธรรมทัง้หลายมาแต่เหต ุ
มนัต้องมีเหตมีุผลของมนั ถ้าเหตผุลสมบูรณ์ขึน้มาก็สมบูรณ์ของมนั 

ถ้าเหตผุลไม่สมบูรณ์ เวลาธรรมะขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า ศีลขาด ศีลด่าง
พร้อย ศีลเศร้าหมอง เวลาท าไปบางทีมนัเศร้าหมองใช่ไหม มนัไม่ถึงกบัขาด แต่มนัไม่สมควร 
มนัเศร้าหมอง พระเราไม่ได้ตัง้ใจท า มนัผิดพลาดไป นี่มนัเศร้าหมอง บางทีมนัเศร้าหมอง สิ่ง
ต่างๆ มนัด่างพร้อย แต่ถ้าสมบูรณ์ ศีลขาด นี่ก็เหมือนกนั กรรมมนัอยู่ที่เหตทุี่ผล อยู่ที่การ
กระท า 

นีจ้ะบอกว่า สิ่งนีใ้ห้หลวงพ่อวินิจฉัยไง 
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เราก็วินจิฉัยว่า ถ้าเรามีโอกาสอย่างนัน้ การท าเพ่ือประโยชน์ มนัก็อยู่ที่ว่าวฒุิภาวะของ
คน จิตของคนสงูต ่าขนาดไหน ถ้าจิตของคนมนัสงูส่ง มนัท าเพ่ือประโยชน์คนอื่นได้มากมาย ถ้า
จิตของคนมนัไม่สงูส่ง มนัก็ท าเพ่ือตวัเองก่อน แล้วเพ่ือตวัเอง เห็นไหม 

ตอนนีม้นัมีทัว่ไป ถ้าบุคคลข้างเคียงของเราเป็นคนที่มีสติมีปัญญาที่ดี เราจะมีความสขุ
มาก บุคคลข้างเคียงของเรา บ้านใกล้เรือนเคียง ถ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิ มีความเห็นผิด มีความเห็น
แก่ตวั ทกุข์มากนะ บ้านใครก็แล้วแต่ อยู่บ้านติดกบัใคร แล้วใครมีความเห็นแก่ตวั ทกุข์มาก แต่
ถ้าเรามีแต่คนที่มีสมัมาทิฏฐิ มีคนดีงามอยู่ข้างๆ ใกล้บ้านเรา อนันัน้มีแต่ความสขุ 

ฉะนัน้ ในศาสนาท่านบอกถึงการท าร้ายสิง่ที่มีคณุค่าคือชีวิตของเรา ชีวิตของเรา เรายงั
ท าลายได้ ท าไมเราจะท าลายคนอื่นไม่ได้ เราท าลายได้ทัง้สิน้ แต่ถ้าเราเห็นคนอ่ืนมีคณุค่า เราก็
ย้อนกลบัมาที่ว่าชีวิตเราก็มีคณุค่า แล้วถ้าชีวิตเรามีคณุค่า เราก็พยายามประพฤติปฏิบตัิของ
เราขึน้มาให้มีคณุธรรมของเราก่อน 

ถ้าเรามีคณุธรรมมาแล้วนะ มนัจะยกสถานะ ยกสติปัญญาแจ่มชดัมากเลย มนัเข้าใจ 
มนัเข้าใจเร่ืองเหตเุร่ืองผล เข้าใจมากมายเลย แต่ถ้ากเิลสนะ อวิชชาความไม่รู้มนัปิดหปิูดตานะ 
นู่นก็ไม่เข้าใจ นี่ก็ไม่เข้าใจ พระพทุธเจ้าบญัญัติอย่างนัน้แล้วเราก็ไม่เห็นด้วย เราไม่เห็นด้วยสกั
อย่างเลย แต่พอจิตใจของเรามนัสงูส่งขึน้ ยกวฒุภิาวะขึน้ อือ้หืม! ท าไมพระพทุธเจ้าสดุยอด
ขนาดนัน้ ท าไมพระพทุธเจ้าสดุยอดขนาดนัน้ 

นี่พดูถึงว่าการฆ่าตวัตาย บาป แต่เหตกุารณ์แบบนีใ้ห้วินิจฉัย วินิจฉัย เรากจ็ะบอกว่า
มนัเป็นการเสียสละ แต่ภาษาเรานะ ถ้าคนมีสติปัญญาเขาแก้ไขได้ ทีเ่ขาบอกว่า พอโจรโยนมีด
ให้เขา เขาก็ฆ่าตวัตายทนัทีเลย แต่ถ้าคนที่มนัฉลาดนะ พอโยนมีดให้ มนัก็จบัมีดนัน้ทิ่มโจร
ก่อนเลย โธ่! เนาะ พอโจรโยนมีดให้ พอจบัมีดได้ก็พุ่งทิ่มโจรก่อน รอดทัง้คู่ 

นี่มนัวิกฤติ คือว่าค าถาม เราถึงบอกค าถามมนัแปลกไง คือว่าค าถามเขียนมาตีกรอบให้
ตอบแบบนี ้ ตีกรอบให้การฆ่าตวัตายมนับาป แต่มนัมีเหตมีุผลให้คนอ่ืนรอด มนับาปได้อย่างไร 
มนัเป็นการที่เราตัง้โจทย์เอง 
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แต่ถ้าเราตัง้โจทย์ตอบกลบัผู้ถามนะ ถ้าโจรมนัให้มีดมา บุคคลทัง้คู่นัน้เขาก็เอามีดนัน้
ทิ่มโจรตายก่อน รอดทัง้คู่เลย มนัก็ไม่มีการฆ่าตวัตาย เป็นการฆ่าโจร ได้รางวลัด้วย เป็นบุคคล
ดีเด่นแห่งปี 

มนัอยู่ที่โจทย์ไง โจทย์ตัง้มาให้คนตอบมีทางออกอย่างไร แต่ถ้าโจทย์มนัตัง้มาอย่างนี ้
เราก็ตอบว่าการฆ่าตวัตายเป็นบาปแน่นอน แต่ถ้าการฆ่าการเหน็แก่ตวั การฆ่ากิเลส การฆ่า
การเอารัดเอาเปรียบคนอื่น อนันีพ้ระพทุธเจ้ายกย่อง 

นี่พดูถึงว่าสิ่งที่ให้หลวงพ่อพิจารณา ถ้าพิจารณา มนัก็อยู่ที่เหตกุารณ์ อยู่ที่เหตปัุจจยั 
จบ 

ถาม : ข้อ ๒๒๗๘. เร่ือง “อาการที่จิตแสดงออก สะท้อนความหมายอย่างไรถึงการ
ปฏิบตัิ” 

กราบนมสัการหลวงพ่อครับ ผมขอเล่าถวายเป็นข้อๆ ดงันี ้

๑. ตัง้แต่เด็กมา (ตอนนีผ้มอาย ุ ๖๑ ปีแล้วครับ) มกัมีอาการตอนตื่นมาพบว่าไม่มีกาย 
แต่มีความคิด ความรู้สึกตวั ความกลวั ความจ ายงัมีอยู่ครับ มีแต่ความรู้สึกว่าเป็นรูปกาย พอ
พยายามจะบิดตวั มนัจะดีดกลบัมาอยู่ท่าเดิมที่นอนอยู่เสมอ และไม่สามารถรับรู้เร่ืองภายนอก
ได้ ต้องรอเวลาหนึง่หรือสองนาทีจงึจะเร่ิมคลายออกมารับรู้จากกายภายนอก บางครัง้มีอาการ
ก่อนจะหลบั แต่ก็ได้แต่นึกว่าจิตเรายงัไม่หลบั แต่ท าไมกายกลบัไปแล้ว คือไม่สามารถติดต่อกบั
กายได้ครับ (กายหายไปครับ) 

๒. ประมาณปี ๒๕๔๐ ผมเร่ิมสนใจปฏิบตัิธรรม ส่วนใหญ่นัง่สมาธิ เดินจงกรม เม่ือปี 
๒๕๕๘ อากรเหมือนข้อที่ ๑ ยงัอยู่ แต่อาการใหม่เพ่ิมขึน้มาอีก คือมีความรู้สึกว่ามีพลงังานบีบ
อดัแน่นเข้ามาจากทกุด้าน แล้วกระจายออก เป็นอยู่ ๓ ระลอก แล้วคลายออก รู้กายภายนอก 
บางครัง้พลงันีด้ีดให้มีความรู้สึกว่าหลดุออกไปนอกกายครับ 

๓. ในปี ๒๕๖๐ หลงันัง่สมาธิเสร็จ พอล้มตวัลงนอน ผมยงัไม่ทนัหลบั จิตก็ถอดออก
จากกายนี ้ มีพลงังานมาก มีอาการพาเราพุ่งไปเหมือนนัง่เคร่ืองบินอย่างแรง นานถงึ ๔-๕ นาท ี
แล้วจึงคลายตวัออกรู้กาย ในเดือนนีเ้ป็นอยู่ ๓ ครัง้ครบั เหล่านีเ้ป็นอาการแปลกๆ ที่ผมไม่มีภูมิ
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ปัญญาจะเข้าใจได้ครับ ถามเพ่ือนๆ ก็ไม่มีใครเคยเป็นครับ จึงขอความอนเุคราะห์จากหลวงพ่อ
ช่วยอธิบายด้วยครับ และถ้าเป็นสิ่งที่ไม่ดี จ าเป็นต้องแก้ไขอย่างไรต่อไปครับ 

ตอบ : เป็นสิ่งที่มนัเป็นจิตคึกจิตคะนอง 

หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ เวลาหลวงตาท่านพดูไง เวลาภาวนาเป็นเร่ืองปกติๆ เวลาเป็น
เร่ืองปกติ เรายงัภาวนากนัเกือบเป็นเกือบตาย การภาวนา เห็นไหม การภาวนาเพ่ือความเป็น
ปกติของใจ ท าจิตให้มนัสงบเข้ามา ถ้าจิตสงบเข้ามาแล้ว สขุอ่ืนใดเท่ากบัจิตสงบไม่มี ค าว่า 
“จิตสงบไม่มี” จิตมนัพกัมนัผ่อน จิตมนัพกัผ่อนในตัวมนัเองนะ มนัมีความสขุในตวัมนัเองอยู่
แล้ว ถ้าจิตสงบๆ 

แต่เวลาที่เราท ากนั จิตมนัไม่สงบ มนัเป็นอาการ เราจะบอกว่าเป็นอาการ อาการว่างๆ 
ว่างๆ เป็นอาการ มนัรับรู้ความว่าง เวลาจิตมนัคิด เวลาจิตเราคิดไปร้อยแปดพนัเก้า มนัฟุ้งซ่าน 
เวลามนัคิดเร่ืองว่างๆ เราก็คิดว่าเป็นสมาธิ มนัก็ว่างๆ แต่มนัคิดอยู่ มนัท างานอยู่ มนัไม่เป็น
อิสระ มนัถึงไม่มีรสของความสงบ รสของสมาธิธรรม 

รสของสมาธิธรรม เวลาคนท าความสงบ ท าความสงบ จิตมนัสงบเข้ามานะ พอเป็น
สมาธินะ โอ้โฮ! มีความสขุมาก แล้วก็ติดอยากได้อย่างนัน้ อยากได้อย่างนัน้มนัก็ไม่ได้ ความสขุ
นีท้ าได้ยาก แล้วการรกัษา รักษาไว้ได้ยาก แต่ก็ต้องท าให้มนัถกูต้องดีงามขึน้มา แต่โดยส่วน
ใหญ่ โดยส่วนใหญ่ที่ท าๆ กนัมานี่อารมณ์ว่าง 

ค าว่า “อารมณ์ว่าง” กบั “ความว่าง” คนละเร่ืองกนันะ อารมณ์ว่าง เหมือนอารมณ์ว่าง 
เพราะธรรมชาติของจิตมนัต้องคิดของมนั มนัเป็นอิสระไม่ได้ พอมนัคิดอารมณ์ว่าง มนัก็
เหมือนกบัความคิดนี่แหละ แต่ความคิดมนัมีรสมีชาติใช่ไหม อารมณ์ว่างมนัก็เป็นอารมณ์อีก
อารมณ์หนึ่งไง มนัถงึไม่ได้สงบจริงๆ ไง ถ้าไม่สงบจริงๆ ก็อีกเร่ืองหนึง่นะ เอ๊ะ! ว่างๆ ว่างๆ มนั
ท าได้แค่นัน้มนัก็เป็นแค่นัน้ 

เพราะเวลามนัฟุ้งมนัซ่าน มนัทกุข์ เวลามนัคิดฟุ้งซ่าน เวลามนัแบกรับภาระ มนัฟุ้งซ่าน
มาก ถ้ามนัคิดอารมณ์ว่างได้มนักเ็ป็นการปล่อยวางระดบัหนึ่ง แต่มนัไม่เป็นอิสระโดยความเป็น
จริง 
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ถ้าเป็นอิสระโดยความเป็นจริงมนัไม่ใช่อารมณ์ว่าง อ๊ือๆๆ ไม่ต้องพดู ถ้าพดูนัน่มนั
อารมณ์ทัง้นัน้น่ะ นี่ไง นี่พดูถึงว่าท าสมาธิถ้ามนัสงบนะ 

แต่ถ้าไม่สงบ โดยปกติการท าสมาธิเร่ืองหนึ่ง แล้วเวลาโดยปกติเราก็ท าสมาธิได้แสน
ยากอยู่แล้ว แต่คนจิตที่มนัคึกจิตที่มนัคะนอง ในประวตัิหลวงปู่ มัน่น่ะ เวลาหลวงปู่ มัน่ท่านบอก 
เวลามีแขกมา เขาเชิญขึน้บ้าน บ้านยกสงูไง มนัก็กระโดดขึน้ไปหลงัคา บอกลงมา ลงมามนัก็
ลงไปใต้ถนุนะ มนัไม่เข้าบ้านนะ่ จิตคึกจิตคะนอง แล้วใครรู้ ใครจะสอน 

ถ้ามนัไม่เป็นๆ สมาธิก็เป็นสมาธิ ท าว่างๆ ว่างๆ แล้วถ้าพดูถึงมนัก็บอกว่า มนัจะติด
นิมิต มนัจะร้อยแปด...ไม่หรอก จิตมนักเ็ป็นจิตทกุๆ ดวง ถ้าจิตอย่างนีจ้ะไปภาวนารูปแบบใด
มนัก็เป็นแบบนี ้มนัไม่ใช่อยู่ที่พทุโธๆ 

เขาบอกว่า พทุโธเป็นสมถะ พทุโธไปแล้วมนัจะติดนู่นติดนี่ ร้อยแปด 

ถ้ามนัย้อนกลบัมา นี่ไง ที่ว่าท าไมจิตของผมเป็นแบบนี ้ จิตเป็นอย่างนี ้ หลวงตาท่าน
บอกว่า จิตของคนที่มนัคึกมนัคะนองมีอยู่ ๕ เปอร์เซน็ต์ในบรรดาผู้ที่ประพฤติปฏิบตัิ ใน ๑๐๐ 
เปอร์เซ็นต์ มนัจะมีอยู่ ๕ เปอร์เซ็นต์ทีเ่ป็นแบบนี ้ ถ้าเป็นแบบนีป๊ั้บขึน้มา ถ้ามีครูบาอาจารย์เขา
จะแก้ไขของเขา ถ้าแก้ไขของเขา 

ทีนีเ้วลาจิตมนัคึกจิตมนัคะนอง มนัเข้าสู่ค าถาม ค าถามที่ ๑ ตัง้แต่เด็กๆ มา ตอนนีอ้ายุ 
๖๑ ตัง้แต่เด็กๆ มา มนัรู้สึกกายหาย ตวัหาย มนัมีอะไรวบูๆ วาบๆ 

ถ้าคนตัง้แต่เด็ก บางทเีด็กมนัจะมีความรู้สึกอย่างนีไ้ง เด็กบางทีมนัจะเห็นอะไรแปลกๆ 
อย่างเช่นนิยาย ว่าเด็กบางคนมนัจะเห็นผีมาตัง้แต่เดก็ๆ เลย เด็กบางคนมนัจะมีอะไรฝังใจมา
ตัง้แต่เด็กๆ เลย แต่เดก็โดยส่วนใหญ่บางคนมนัก็ไม่รู้ไม่เห็นอะไรเลย มนัก็เป็นของมนัใช่ไหม 
เราจะบอกว่า นีเ่ป็นเร่ืองเวรเร่ืองกรรมก่อนนะ 

มนัยงัมีอีกประเด็นหนึง่ ประเดน็หนึ่งคือผิดปกติทางจิต ถ้าผิดปกติทางจิตคือจิตมนั
บกพร่อง อย่างเช่นกรมสขุภาพจิต ๓๐ เปอร์เซน็ต์ของประชากรไทยเป็นโรคซึมเศร้า ๘ 
เปอร์เซ็นต์ทีไ่ม่แสดงอาการ นี่ไง เวลาถ้าจิตเป็นปกติ จิตผิดปกติมนัก็แสดงอาการอีกอย่างหนึง่ 
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ถ้าจิตคึกจิตคะนองมนัจะเป็นต่อเม่ือมนัภาวนา ภาวนาแล้วมนัจะมีอาการของมนัอีก
อย่างหนึ่ง เวลาครูบาอาจารย์ท่านสอน ท่านจะแก้เป็นบุคคลๆ ไปไง 

ทีนีเ้ขาบอกว่า ตัง้แต่เด็ก เขามีความรู้สึกว่ากายมนัหายไป รับรู้กายไม่ได้ 

แต่ยงัดีอยู่นะ กายมนัหายไป เพราะมนัเป็นโดยข้อเทจ็จริงใชไ่หม อย่างเช่นเวลาเราร้อน 
เราก็อาบน า้ เวลาเราอยู่ในที่แจ้ง เวลาร้อน เรากเ็ข้าสู่ที่ร่ม มนัมีสติสมัปชญัญะว่าเราอยู่ที่ไหน 
เกิดอาการอย่างใด นีเ่รารู้ ไม่ใช่ว่าเราอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ ไม่รู้อะไรเลย...โอ๋ย! ปวดหวั 

แตน่ี่เขารู้ของเขา เขารู้ของเขาหมายความว่า บอกตอนเป็นเด็ก เวลากายหายก็รู้ว่ากาย
หายไป ประมาณ ๒ นาที ๓ นาที ถ้ามนักลบัมา แสดงว่าสติมนัดีไง แสดงว่าสติเราใช้ได้ เรายงั
มีสติสมัปชญัญะอยู่ แต่ถ้าบางคน ถ้ามนัหลดุ มนัไปเลย มนัเป็นอีกเร่ืองหนึ่ง ฉะนัน้ สิ่งที่ว่าถ้า
มนัเป็นแบบนี ้นี่พดูถึงข้อที่ ๑ 

แล้วพอข้อที่ ๑ มนัเป็นแบบนี ้มนัเป็นสมบตัิของจิตแต่ละดวง ท าไมเด็กบางคนคิดแต่ดีๆ 
ตลอดทัง้ชีวิต ท าไมเด็กบางคนมนัคิดต่อต้านมาตลอดชีวิต นี่ไง มนัอยู่ที่เวรกรรม เวรกรรมคือ
วฒุิภาวะของจิต วฒุิภาวะ จริตนิสยัมนัเป็นมาแบบนี ้ถ้าเป็นมาแบบนี ้นี่พดูถึงจริตนิสยันะ 

เวลาคนจะมาภาวนา ภาวนาทัง้นัน้น่ะ ก่อนที่ภาวนา ภาวนาก็เพ่ือมาจัดระบบความคิด 
จดัระเบยีบจิตของเราให้เป็นปกต ิท าให้มนัหยดุคิดเป็นสมัมาสมาธิ แล้วถ้ายกขึน้สู่วิปัสสนามนั
จะใช้ปัญญาของมนัไป นี่ข้อที่ ๑ ใช่ไหม บอกว่า ท าไมตัง้แต่ตอนเด็กมนัเป็นแบบนี ้

“๒. ในปี ๒๕๔๐ เร่ิมมาหดันัง่สมาธิ พอนัง่สมาธิขึน้มาแล้วมนัเกิดอาการมากขึน้” 

ทีนีม้นัอดัไง นี่อารมณ์อดั เพราะตอนก่อนหน้านัน้มา ก่อนปี ๔๐ เขาบอกเขามีอาการ
แบบนี ้ๆ  นี่มนัคือเวรคือกรรม นี่คือจริตนิสยั การแสดงออกโดยธรรมชาติ พลงังานมนัแสดงออก
ของมนัอย่างนีโ้ดยเวรโดยกรรมของสตัว ์

แต่พอเร่ิม ๒๕๔๐ มาเร่ิมภาวนา มนัเกิดอาการบีบอดั อดัแน่นเข้ามา 

อดัแน่นเข้ามา เหมือนกบัคนจะเป็นสมาธิ เวลาจิตมนัจะลง วบูตกใจ หลดุหมด เวลามนั
ตกจากที่สงู เวลามนัจะวบูลง ถอนหมดน่ะ ทัง้ๆ ที่อยากได้สมาธินะ เวลาจะเป็น กลวัมนัอีก ถ้า
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กลวัแล้ว พอกลวั มนัก็เหมือนแผลเป็น พอมีแผลเป็น แผลเป็นมนัจะฝังกบัเรา แผลใจ ใจไปรู้ไป
เห็นอะไรแล้วมนัจะตกใจ มนัจะกลวั มนัจะกลวั ต่อไปพอเจออย่างนัน้มนัจะกลวัของมนั ต้อง
ค่อยๆ แก้ ค่อยๆ ให้มนัเป็นของมนัไป 

ฉะนัน้ เวลาภาวนาแล้วมนัก็มีอาการที่มนับีบอดั มนัมีอาการบีบอดัจากภายนอก แล้ว
สดุท้ายแล้วมนัก็เหมือนมีอาการหลดุออกไป ค าว่า “หลดุออกไป” มีพระเป็นกนัมาก เวลาคน
ภาวนาไปนี่นะ มนัจะเหมือนกบันัง่สมาธิไป เห็นไหม มีมากนะ พอนัง่สมาธิไป แล้วพอจิตสงบ
แล้วเห็นวิญญาณลกุขึน้มาจากร่างกาย เดินออกไปข้างนอก แล้วมองกลบัมาที่กายของตน หรือ
เวลาเดินออกไป ไอ้กรณีนี ้ เวลาออกไป สิ่งนีม้นัไม่ใชเ่ป็นอริยสจั มนัเป็นที่ว่าด้วยก าลงัของจติ 
ด้วยจริตนิสยั 

แล้วเวลาบางทีมนัหลดุออกไป มีพระหลายองค์บอกว่า พอนัง่สมาธิแล้วเหมือนจิตของ
เขาออกจากร่างไป แล้วไปรับรู้เร่ืองร้อยแปด แล้วเขามาเล่าให้เราฟัง เราบอกผิด ผิดหมด เพราะ
อะไร เพราะจิตหลดุออกไป ค าว่า “จิตหลดุออกไป” มนัก็เข้ากบัพวกอภิญญาใช่ไหม พวก
อภิญญา อย่างเชน่ทางทเิบตเวลาเขาจะถอดจิต เวลาพระเขาจะให้จิตออกไป เขาจะออกทาง
ท้ายทอย เร่ืองอย่างนีม้นัท าได้ทัง้นัน้น่ะ ในไสยศาสตร์ก็ท าได้ ในการฝึกหดัก็ท าได้ 

ทีนีพ้อค าว่า “ท าได้” มนัไม่เกี่ยวกบัพระพทุธศาสนาเลยใช่ไหม พระพทุธศาสนาสอนถึง
ศีล สมาธิ ปัญญา พระพทุธศาสนาสอนถึงศีล สมาธิ ปัญญา พระพทุธศาสนาสอนสมาธิ คือจิต
ตัง้มัน่ จิตที่รู้ตวัของตวัเอง แล้วจิตที่มนัหลดุออกไปน่ะ ภาษาเรานะ มึงหลดุออกมา มึงไม่รู้หรือ
ว่ามึงหลดุออกมาท าไม อ้าว! ลองถามจิตสิ มึงหลดุออกมาท าไม 

ก็กูไม่รู้ กูหลดุออกมา ออกมากูเก่งไง กไูปรู้นู่นรู้นี่ กูเกง่ หลงแล้วทัง้นัน้นะ่ ผิดทัง้นัน้น่ะ 

แล้วมีพระมาหาเราหลายองค์ บอกว่าจิตเขาออกไป 

เราบอกไม่ใช่ ท าไม่ได้ ให้บงัคบัพทุโธๆ ไว้ อย่าให้มนัออก 

เขาไม่เชื่อ เขาไม่เชื่อเพราะอะไร เพราะเขาเคยท าใช่ไหม เขาเคยหลดุออกไป คือปล่อย
ธรรมชาติมนักเ็ป็นแบบนัน้ แล้วพอจะมาบงัคบั มนัเป็นงานใหญ่ งานหนกั เขาไม่ท า เขาก็
ปล่อยอยู่อย่างนัน้น่ะ สดุท้าย ๓ องค์ สึกไปหมดแล้ว สึกไปหมดแล้ว 
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จิตหลดุออกไปๆ ไม่ใช่ จิตหลดุออกไปๆ มนัเป็นจริตนสิยั จิตที่มนัเคยเป็น 

นี่ไง เขาบอกว่า ถงึเวลาแล้วเห็นว่ามนัจะหลดุออกไปจากกายนีเ้ลย ทีแรกก็ไม่รับรู้เร่ือง
จิต จิตส่วนจิต กายส่วนกาย ไม่รับรู้กนั นี่เวลาไม่ได้ภาวนา พอภาวนาเกิดแรงอดั เกิดจิตหลดุ
ออกไป...ไม่ใช่ทัง้นัน้เลย 

จิตคึกจิตคะนอง เราก็ต้องพทุโธของเราไว้ พทุโธของเราไว้ รักษาของเราไว้ ถ้ารักษา 
ไม่ให้ออก ให้รู้อยู่ภายใน ถ้ารู้อยู่ภายใน เวลาจิตมนัสงบแล้วให้จิตมนัสงบ พอจิตสงบมนัจะมี
ความสขุ มีความสขุของมนั แล้วพอมีความสขุของมัน เวลามนัออกรับรู้สิ่งใด มนัออกรับรู้อะไร 
มนัออกรับรู้ ออกรับรู้นะ มนัจะเห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เหน็ธรรมตามความเป็นจริง ถ้าจิต
สงบแล้วเห็นสติปัฏฐาน ๔ ตามความเป็นจริง แล้วฝึกหดัใช้ปัญญา ปัญญามนัจะก้าวเดินตรงนี ้

เวลาคนที่ปฏิบตัิ ปฏิบตัิเร่ิมต้นจากตรงนี ้ สมถกรรมฐาน ยกขึน้สู่วิปัสสนา ถ้ายกขึน้สู่
วิปัสสนาไม่ได้ ตรงนีส้ าคญัมาก ส่วนใหญ่แล้วยกขึน้วิปัสสนาไม่ได้ มนัเป็นวิปัสสนปูกิเลส เขา
ให้วิปัสสนา ไม่ใช่วิปัสสน ู

วิปัสสนาคือรู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริง แล้วพิจารณาฝึกหดัใช้ปัญญาของตน 
แยกแยะให้เป็นวิปัสสนาการู้แจ้ง รู้แจ้งในสกักายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลพัพตปรามาส ในกามราคะ 
ปฏิฆะ ให้รู้แจ้งในกิเลสตณัหาความทะยานอยาก ไม่ใช่วิปัสสนู 

วิปัสสนปูกิเลส เห็นไหม สว่าง สงบ ผ่องใส...อปุกิเลส ๑๐ วิปัสสนปูกิเลส 

เวลาจิตมนัตัง้มัน่แล้ว ถ้ามนัเป็นวิปัสสนา เป็นเร่ืองหนึ่งนะ เป็นวิปัสสน ู เป็นอีกอย่าง
หนึ่งนะ วิปัสสนคูือกิเลสมนัชกัน าไปนะ แล้วมนัหลงทางไปนะ 

นี่พดูถึงว่ามนัเป็นอริยสจัหรือมนัไม่เป็นอริยสจั นี่พดูถึงที่ว่าจิตมนัหลดุ แหม! จิตหลดุ
แล้วโอ้โฮ! เก่งมากเลย สึกหมดแล้ว ไอ้เก่งๆ เห็นสกึไปหมดแล้ว เพราะว่าเวลามนัส าคญัตน 
ผู้วิเศษไง ผู้วิเศษถ้ารู้นู่นรู้นี่ขึน้มา จะส าคญัตนว่าเป็นผู้วิเศษ เป็นผู้ที่มีสติปัญญาเหนือคนอ่ืน 
คนอ่ืนจะรู้ได้ไม่เหมือนเรา แล้วมนักจ็ะเข้าไปละครทีว ี เขียน ละครทีวีเขาแต่งมา เขาแต่งมานะ 
แล้วเขาเขียนไป แล้วเอ็งจะไปตามเขา เอ็งไม่รู้อะไรจริงเลยใชไ่หม เอ็งไม่มีความจริงในใจเอ็ง
เลยใช่ไหม นี่พดูถึงข้อที่ ๒ ไง 
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นี่พดูถึงว่า ถ้ามนับีบอดัเข้ามาแล้วจิตจะหลดุนะ พทุโธๆ ไว้ ถ้าฝึกหดัภาวนานะ พทุโธไว้ 
อานาปานสติไว้ รัง้ได้ ลองตัง้สติดีๆ สิ ถ้าจะรัง้นะ ตัง้สติไว้ ความรู้สึกไว้ ถ้าความรู้สึก สติมนั
พร้อม มนัออกไม่ได้หรอก แต่ส่วนใหญ่แล้วมนัไม่รัง้ไว้ไง มนัถล าไปกบัเขาไง เวลาพทุโธๆ แล้ว
พอจิตมีอาการแบบนัน้ อู้ฮู! ก าลงัจะรู้แจ้ง...มนัถล าไปกบัเขาแล้ว ไปหมดเลย แล้วพอไปเจอ
อาจารย์นะ ผิด ถ้าผิด นี่ถ้ามนัเป็นไปได้จริง 

๓. เวลานัง่สมาธิแล้ว สิ่งที่ว่าเขานัง่สมาธิเสร็จ ล้มตวัลงนอนแล้วยงัไม่ทนัจิต จิตมนัก็
ถอดออกจากร่างกาย มีพลงัมาก มีอาการพาเราพุ่งเหมือนเคร่ืองบินเลย 

อาการพุ่งๆ นี่ส่งออก ท าไมว่าภายนอก ภายใน ค าว่า “ภายนอก” จิตมนัออกสมัผสั มนัรู้
ต่างๆ นี่ภายนอก เราก็ต้องรู้เร่ืองภายนอกแล้ววางไว้ อย่างเช่นพวกเราจะไม่สงสยัเร่ืองสิ่ง
สภาวะภายนอกเลย เพราะเรารู้เราเห็น แล้วภายในล่ะ รับรู้แล้วมีความสขุหรือความทกุข์ล่ะ 
เวลาเขาบอกภายนอก ภายใน 

ภายนอกเป็นอย่างไร ภายนอก อายตนะมนัสมัผสั มันรับรู้ ภายนอก ภายในมนักระทบ
เหมือนกนั กระทบ รับรู้ไง แล้วมนัรู้จริงเห็นจริงหรือไม่ 

ทีนีเ้ราบอกว่า เวลาจิตมนัมีก าลงั มนัพุ่งออกไป 

จิตคึกจิตคะนองผิดทัง้นัน้ ค าว่า “ผิดทัง้นัน้” แต่ว่าเวลามนัปฏิบตัินะ สมมตุิว่าผู้ถามเร่ิม
ปฏิบตัิใหม่ แล้วพอปฏิบตัิใหม่ พอจิตเขามีก าลงัแล้ว มนัมีก าลงัอย่างนี ้ถ้าถามว่าถกูไหม 

เราจะบอกว่าถกู ถกูหมายความว่า ให้ฝึกหดั ให้ฝึกหดั ให้มีตุ๊กตา ให้มีข้อเท็จจริงของใจ
ขึน้มา แต่เวลาตุ๊กตาแล้ว เราก็จะมาแก้ไขให้มนัถกูต้อง อย่างนีผ้ิดแล้ว ผิดคือว่ามนัต้องเจริญดี
ขึน้ไปกว่านี ้

เวลาคนมาถามปัญหา ถกูไหม 

ถกูๆ 

ค าว่า “ถกู” ถ้าไม่ถกู จะมีค าถามหรือ ค าถามคือมนัมีเหตมีุผลขึน้มาให้ถาม แต่ถ้ายงัท า
อยู่อย่างนีม้นัก็ได้แค่นี ้แล้วได้แค่นีม้นัจะเสื่อมไปด้วย 



ฆ่าเห็นแก่ตวัตาย ๑๔ 
 

©2020 www.sa-ngob.com 

นี่ก็เหมือนกนั สิ่งที่ว่าพอจิต ข้อที่ ๒ จิตมนัอดัอัน้เข้ามา เวลาข้อที่ ๓ ขึน้มา เวลาล้มตวั
ลงนอนแล้วจิตมนัพุ่งออกไป หลดุออกไป 

ถ้ารัง้ไว้ เพราะมนัรัง้ไว้ตัง้แต่ข้อที่ ๒ ข้อที่ ๓ มนัจะเห็นโทษแล้ว อ๋อ! แบบนีค้ือการ
ส่งออก แล้วส่งออกไป ส่งออกนะ ผลของส่งออกเป็นทกุข์นะ ผลของส่งออกไม่ใช่ความสขุนะ 
ผลของความสขุคือรู้แจ้งภายใน 

ถ้ามนัส่งออก คือว่าก าลงัมนัเป็นแบบนี ้จริตนิสยัเป็นแบบนี ้เราเห็นว่าผิด พอเรารู้ว่าผิด
แล้วเราก็เร่ิมบงัคบัได้ไง บงัคบัโดยการตัง้สติ พทุโธๆ ไว้ หรืออานาปานสติไว้ ถ้าสติสมบูรณ์ป๊ับ 
มนัเป็นอิสระของมนัขึน้มา 

แล้วเวลาค าว่า “มนัพุ่งออกไป” แต่ถ้าเรามีสติ เราให้เห็นกายล่ะ เหมือนเคร่ืองบินที่มนั
พุ่งออกไป อยู่ที่คนขบัเคร่ืองบิน คนขบัเคร่ืองบินจะพาเคร่ืองบินนัน้ไปที่ไหน มีสติสมัปชญัญะ 
จิตสงบแล้ว สติสมัปชญัญะโดยเจตนาของเรา จะพาจิตของเราไปในทางไหน 

ไปทางเห็นสติปัฏฐาน ๔ ไปทางเห็นกิเลส กบัปล่อยให้มันพุ่งไปเลย แล้วพอมนัหมด
ก าลงัก็ถลากลบัมาเลย แล้วก็มาหอบแฮกๆ อยู่นี่ เสื่อมหมดเลย ไม่เห็นได้อะไรเลย 

มนัก็อยู่ที่สติสมัปชญัญะ เราจะพาไปไหน ถ้าเราพาได้ เราก็ท าของเราได้ 

ถ้าพดูถึงถ้าจิตมนัพุ่งออกไปเลย พุง่ออกไป ภาษาเรานะ พุ่งออกไปแล้วก็แล้วกนัไป นี ้
คือประสบการณ์ แต่ถ้าเรามีสติสมัปชญัญะควบคมุดแูล ถ้าเป็นอย่างนีอี้กมนัก็พุ่งไปอีก ก็พุ่งไป
เร่ือยๆ พุ่งไปจนกว่าไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเลย พุ่งไปจน เฮ้อ! ปฏิบตัิแล้วไม่เห็นได้อะไรเลย นี่พุ่ง
จนเสื่อม พุ่งจนไม่มีสมบตัิสิ่งใดติดค้างในใจ 

แต่ถ้ามีสติสมัปชญัญะควบคมุดแูลรักษา แล้วเราดแูลของเรา แล้วถ้าจิตมนัสงบแล้วนะ 
ถ้าเราเป็นคนขบัเคร่ืองบิน เราจะพาจิตเราไปเห็นสตปัิฏฐาน ๔ ตามความเป็นจริง แล้วพา
เคร่ืองบินนัน้ ผู้โดยสารได้ค่าระหว่าง ได้ค่าสมัภาระ ได้เงินได้ทอง ได้ผลประโยชน์ ได้สติ ได้
ปัญญา ได้การรู้แจ้งในการฆ่ากเิลสไง 
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รู้แจ้งในการฆ่ากิเลส รู้แจ้งในการฆ่าความเหน็แก่ตวั รู้แจ้งในการท าร้ายตนเอง แล้วเรา
ได้ผลประโยชน์มาจากประสบการณ์ จากมรรคจากผล จากการวิปัสสนา จากการค้นคว้า มนั
เป็นประโยชน์กบัเราไง 

นี่พดูถึงว่า “อาการที่แปลกๆ แบบนี ้ ผมไม่มีภูมิปัญญาที่จะเข้าใจได้ ถามเพ่ือนๆ ก็ไม่มี
ใครเป็นครับ จึงขอความอนเุคราะหจ์ากหลวงพ่ออธิบายด้วยครับ ถ้ามีสิ่งใดเป็นสิ่งทีไ่ม่ดี 
จ าเป็นจะต้องแก้ไข จะท าอย่างไรครับ กราบขอบพระคณุ” 

ตัง้สติไว้ รักษาไว้ รักษาไว้คือว่า ศีล สมาธิ ปัญญา ธรรมทัง้หลายมาแต่เหต ุ อตัตกิลม
ถานโุยค กามสขุลัลิกานโุยค มชัฌิมาปฏิปทาคือด าริชอบ งานชอบ เพียรชอบ ระลึกชอบ 
ความชอบธรรมคือมรรค ๘ มรรค ๘ คือทางสายกลาง คือศีล สมาธิ ปัญญาในพระพทุธศาสนา 
พระพทุธศาสนาสอนเร่ืองมรรค ๘ เร่ืองการช าระล้างกิเลส ช าระความเหน็แก่ตวั ความเห็นผิด 
ความเข้าใจผิดให้ถกูต้องดีงาม นีค้ือมรรค ๘ แล้วฝึกหดัแก้ไขแบบนี ้ เพราะได้อธิบายมาแล้ว 
เอวงั 


