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ณ วดัป่าสนัติพทุธาราม (วดัป่าเขาแดงใหญ่) ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 

 

ตั้งใจฟังธรรมะ ฟังธรรมะเพื่อหวัใจใหเ้ราเบิกบานนะ เราเกิดมาเป็นชาวพุทธ เกิดมาพบ
พระพุทธศาสนา มีบุญกุศลมาก ค าว่า “มีบุญกุศลมาก” เวลาเกิดในประเทศอนัสมควร เกิดใน
ประเทศอนัสมควร ประเทศนั้นมีสัจจะมีความจริง แต่เวลาเกิดนะ ในโลกปัจจุบนัน้ี โลกเจริญข้ึน 
เราจะเกิดท่ีไหนก็ได ้เรามีการเคล่ือนยา้ย เราไปหาธรรมะท่ีไหนก็ได ้น่ีพดูถึงเกิดในโลกปัจจุบนั 

แต่ว่าเกิดในประเทศอนัสมควร ในสมยัพทุธกาล การจะเดินทางจะเคล่ือนยา้ยน้ีแสนยาก 
เกิดในประเทศอนัสมควร ประเทศนั้นมีครูบาอาจารยท่ี์เป็นคุณธรรม เราจะไดฟั้งธรรม หน่ึง สอง 
คนท่ีมีคุณธรรมในหวัใจ การด ารงชีวิตนั้นจะด ารงชีวิตดว้ยศีลธรรมดว้ยจริยธรรม การเห็นนะ ดูสิ 
เวลาพระสารีบุตรเห็นพระอสัสชิ เขาแสวงหามาขนาดนั้นนะ ขนาดว่ากิริยาเดินเท่านั้นน่ะ เห็นว่า
พระองคน้ี์ส าคญัมาก เวลากา้วเดินไปมีสติมีปัญญาตลอด ตามไปๆ จนขอฟังธรรม ขอฟังธรรมนะ 

“ธรรมทั้งหลายมาแต่เหตุ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ใหแ้กไ้ปท่ีเหตุนั้น” น่ีธรรม
ทั้งหลายมาแต่เหตุ การกา้วเดินไปมนัก็มีเหตุของมนัไง เพราะจิตใจ จิตใจรู้เท่าทนัในตวัเอง จิตใจ
รู้เท่าทนันะ มนัเปิดเผยไง มนัเปิดเผยในหวัใจของตวั ในหวัใจไม่มีส่ิงท่ีเร้นลบั 

ในธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้
ธรรมข้ึนมา มนัเปิดเผยในธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมมาสัมพุทธเจา้ไง เปิดเผยในใจของ
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมมาสัมพุทธเจา้ มนัสว่างกระจ่างแจง้ มนัรู้ท่ีมาท่ีไป คนเรารู้รอบขอบชิด
ทั้งหมดแลว้ มนัจะมีความสงสัยส่ิงใด 
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แต่ในชีวิตของเรา เราเกิดมาเป็นมนุษยเ์ป็นผูท่ี้มีอ  านาจวาสนานะ เกิดมาเป็นมนุษย ์ เกิดมา
พบพระพุทธศาสนา เกิดในประเทศอนัสมควร เกิดมาในประเทศท่ีนบัถือพระพุทธศาสนา 
พระพุทธศาสนา องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้เป็นพระองคเ์ดียวเท่านั้นท่ีปฏิญาณตนว่าเป็น
พระอรหนัต ์ ในลทัธิศาสนาอ่ืนๆ เขาว่าเป็นศาสดาๆ เขาไม่ปฏิญาณตนว่าเป็นพระอรหนัต ์ ถา้
ปฏิญาณตนว่าเป็นพระอรหนัต ์ ลูกศิษยจ์ะถามวา่เป็นเพราะเหตุใด เป็นเพราะอยา่งใด ในลทัธิ
ศาสนาสมยัพุทธกาลเขามีแต่ออ้นวอนทั้งนั้นน่ะ มีแต่การบชูาออ้นวอน แต่มนัเป็นจริงไหมล่ะ มนั
ไม่เป็นจริงเพราะอะไร 

เพราะองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกไวแ้ลว้ “ศาสนาไหนไม่มีมรรค ศาสนานั้นไม่
มีผล” ไม่มีมรรค ไม่มีการกระท าไง ไม่มีการกระท าในใจ การเสพ การออ้นวอนเอาก็มีเท่านั้นเอง 
แต่ในพระพุทธศาสนาเรา องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ปฏิญาณตนว่าเป็นพระอรหนัต ์ถา้เป็น
พระอรหนัต ์เป็นเพราะเหตุใดล่ะ 

เวลาไปเทศน์ ไปโปรดปัญจวคัคีย ์ ปัญจวคัคียอ์ยูม่าดว้ยกนั อุปัฏฐากมา ๖ ปี เห็นๆ อยู ่
ก่อนท่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้จะตรัสรู้ธรรม ท าทุกรกิริยาทรมานตน ทรมานขนาดไหน 
ก็นัง่เฝ้าดูอยู ่ ก็นัง่อุปัฏฐากค ้าจุนกนัมา ดูอยู ่ เห็นมาทั้งหมด คลุกคลีกนัมา ๖ ปี แต่เห็นว่าองค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ไปฉนัอาหารของนางสุชาดา การฉนัอาหาร เพราะว่าความคิดของ
โลก น่ีความคิดของโลก อตัตกิลมถานุโยค ท าตนใหล้  าบากเปล่า เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พุทธเจา้ตรัสรู้ข้ึนมาแลว้ ทางสองส่วนท่ีไม่ควรเสพ 

แต่ขณะท่ีประพฤติปฏิบติั เขามีความเขม้แขง็ เพราะไดส้ร้างบุญญาธิการมาขนาดนั้นใช่
ไหม ทดสอบมาทุกอยา่ง การทดสอบๆ ก็เห็นกนัมาทั้งนั้น แต่ทดสอบแลว้มนัเป็นความรู้สึก
ภายในใช่ไหม 

เวลาพระอาทิตยไ์ม่ข้ึน กลางคืนมนัมีแต่ความมืด ถา้วนัไหนเป็นวนัเพญ็ แสงพระจนัทร์ 
พระจนัทร์เวลาสว่างไสวก็ไดแ้ค่แสงพระจนัทร์ แต่พระอาทิตยถ์า้ข้ึนนะ มนัสว่างไสวไปหมดนะ 
มนัมีพลงังานทั้งนั้นน่ะ 

น่ีก็เหมือนกนั เวลาในใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เวลาทดสอบอยูใ่นใจของ
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ความเป็นจริง ความเป็นจริงกบัความลงัเลสงสัย ความท่ีมนัไม่
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เป็นจริงมนับีบคั้นในหวัใจ เวลาเป็นอยา่งนั้นในใจมนัก็ทดสอบๆ ก็ทดสอบมาทุกอยา่งแลว้ เขามี
การสั่งสอนอยา่งใด เขามีการกระท าท่ีไหน ก็ไปศึกษากบัเขามาทั้งนั้น มนัก็ไปไม่ไดไ้ง 

ดว้ยสติมีปัญญายอ้นกลบัมา ยอ้นกลบัมาคิดว่าเราจะคน้ควา้ความจริงดว้ยตวัของเราเอง ถา้
เราอดอาหารมา ๔๙ วนั แลว้พยายามพยายามประพฤติปฏิบติัข้ึนมา สลบถึง ๓ หน ท าทุกอยา่งมา
หมดแลว้ ถา้เราจะทดสอบดว้ยตวัเอง การทดสอบดว้ยตวัเอง ร่างกายน้ีมนัยงัอ่อนเพลียอยู ่ถา้มีใคร
ถวายอาหารก็จะฉนั 

นางสุชาดา น่ีบุญญาธิการ การสร้างมาบุญบารมีเป็นแบบนั้น ใหเ้ป็นอนัว่านางสุชาดา
จะตอ้งไดบ้นบานศาลกล่าวไวว้่าจะถวายขา้วมธุปายาสกบัเทวดา องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้
ก็ตดัสินใจว่าถา้มีส่ิงใดก็จะฟ้ืนฟูร่างกาย นางสุชาดาไปเห็นเขา้ก็นึกว่าเทวดา เพราะพทุธลกัษณะ
ขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ อาการ ๓๒ ขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ดว้ย
บุญญาธิการ นึกว่าเทวดา กถ็วาย ส่ิงนั้นไดฉ้นัเขา้ไป ส่ิงน้ีท าใหปั้ญจวคัคียเ์ห็น ความคิดความเห็น
กิริยาจากภายนอก ความเห็นการกระท า มีความเขา้ใจว่าถา้ท าทุกรกิริยา ท าความเขม้แขง็นั้น นั้น
จะเป็นทางปฏิบติั นัน่ความคิดทางโลก 

แต่เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ทดสอบมาแลว้ ทุกอยา่งมาหมดแลว้ จะฟ้ืนฟู
ร่างกาย ฉนัอาหารของนางสุชาดาแลว้อธิษฐานว่า คืนน้ีเรานัง่แลว้เราจะไม่ลุก ถา้เป็นส่ิงใดไป เรา
ทดสอบมาทุกวิธีการแลว้ ถา้คืนน้ีถา้ไม่ส าเร็จก็ใหม้นัตายไปกบัการนัง่นั้นเลย น่ีอธิษฐานขนาด
นั้นนะ แลว้ตั้งใจ ตั้งใจท า เวลามนัเป็นจริงข้ึนมา มนัเป็นจริงข้ึนมา 

เวลาถา้ธรรมยงัไม่เปิดเผยในใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ก็ยงัไม่เขา้ใจว่าส่ิงใด
จะเป็นจริงหรือไม่เป็นจริง แต่เวลาส่ิงท่ีมนัจะเกิดในใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ 
บุพเพนิวาสานุสติญาณ จุตูปปาตญาณ มนัก็เกิดข้ึน มนัก็รู้มนัก็เห็น แต่รู้เห็นมนัก็ยงัไม่ส้ินกิเลส 
เวลาอาสวกัขยญาณเขา้มาท าลายอวิชชา ท าลายอวิชชาในใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ 
มนัเปิดเผย มนัเปิดเผยตรงไหนล่ะ 

พระอาทิตยข้ึ์น ถา้พระอาทิตยข้ึ์นมนัสวา่งไสวไปหมด เราเขา้ใจหมด มาอยา่งไร 
บุพเพนิวาสานุสติญาณก็บอกแลว้ว่าเรามาจากไหน จุตูปปาตญาณมนัก็บอกแลว้ว่าอนาคตจะเป็น
แบบใด แต่ขณะท่ีมนัช าระลา้งกิเลสไปแลว้ มนัชดัเจน มนัไม่มีส่ิงใดคา้งคาในหวัใจ มนัจบส้ิน
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หมด ถา้จบส้ิน มนัเปิดเผยในใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เห็นไหม เวลาจุดไฟข้ึนในท่ี
มืดมนัก็สว่างข้ึนมา ความสว่างกระจ่างแจง้อนันั้นในใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ 

แต่ถา้ความมืดบอดในใจเราล่ะ ถา้มีอวิชชาอยู ่ มนัมืด เวลามนัมืดมนับอดข้ึนมา เรามาจาก
ไหน เวลาเราจะประพฤติปฏิบติั เรากส็งสัยนะ เรามาจากไหน ทุกคนอยากจะรู้จกัอดีตชาติของตวั
ว่าตวัน้ีมาจากไหน แต่ไม่ไดคิ้ดวา่ปัจจุบนัเรามาจากไหน ปัจจุบนัเรามีศรัทธามีความเช่ือ เราจะมา
ประพฤติปฏิบติั เรามาจากตรงน้ี 

ส่ิงท่ีเรายงัไม่รู้เห็น อนันั้นถา้เรามีกิเลสตณัหาทะยานอยาก แลว้ถา้เรามีอ  านาจวาสนาของ
เราอ่อนดอ้ยใช่ไหม ใครเขาสอนอยา่งใด เขาชกัน าอยา่งใดก็จะเช่ือเขาไปหมด การชกัน าการสอน
อยา่งนั้นเพราะอะไร เพราะเรามีความสงสยั เราอยากรู้ แต่ความอยากรู้นั้นน่ะ เพราะเรามืดบอด 
เราไม่มีสติปัญญาพอ เวลาเขาพดูส่ิงใดเราก็เช่ือคลอ้ยตามเขาไป แลว้ความเช่ือคลอ้ยตามเขาไป มนั
จะเป็นประโยชน์หรือจะเป็นโทษกบัเราล่ะ มนัเป็นโทษกบัเราแลว้ เห็นไหม 

ฉะนั้น เวลาบอกว่าเราเกิดเป็นมนุษย ์ เกิดมาพบพระพุทธศาสนา เราเหยยีบแผน่ดินไม่ผดิ 
เรามีพระพุทธศาสนาไง เรามีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ไง องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธ
เจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมา มนัสวา่งไสวในใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ธรรมะมนัเปิดเผย
ในใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ แลว้พอมนัเปิดเผยในใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พุทธเจา้ มนัยงัมีความสุขอีกนะ 

ถา้เราเกิดความลงัเลสงสัย แลว้เราเกิดตณัหาความทะยานอยากในหวัใจ มนับีบคั้นในใจเรา 
มนัมีแต่ความทุกขท์ั้งนั้นน่ะ มนัมีแต่ความทุกขค์วามยากไปในหวัใจเพราะกิเลสมนับีบคั้น แต่
เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ช าระลา้งกิเลสออก ในใจขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธ
เจา้สว่างไสวหมดแลว้ มนัมีแต่ความสุขไง มนัมีแต่ความสุข น่ีความสุขนะ 

เราประพฤติปฏิบติันะ แมแ้ต่เราเราทุกขเ์รายาก เพราะเราทุกขเ์รายาก คนท่ีเขา้มาใน
พระพุทธศาสนา เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เผยแผธ่รรมไป คนท่ีมัง่มีศรีสุข คนท่ีเป็น
กษตัริย ์ คนท่ีทุกขจ์นเขญ็ใจมาบวชในพระพุทธศาสนามหาศาลเลย เวลามาบวชในศาสนา มาดว้ย
ความสุข มาดว้ยความศรัทธาความเช่ือ มีฐานะของกษตัริย ์ ฐานะของเศรษฐีกฎุุมพ ี เขามาดว้ย
ศรัทธาความเช่ือ เขามาดว้ยความพอใจ เขามาดว้ยความศรัทธามาดว้ยความเช่ือ 
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แต่บางคนเขามีความทุกขบี์บคั้นมา มีความทุกขบี์บคั้นมา นางปฏาจารา กว่าจะมาเฝ้าองค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ บา้มานะ หนีตามทาสไป ไปอยูด่ว้ยกนั มีครอบครัว เป็นลูกเศรษฐี
นะ แลว้เวลาคิดถึงพ่อตลอด ว่าจะกลบัมาหาพ่อตลอด สามีก็ดึงไวเ้พราะสามีไม่กลา้ ถึงเวลา
ตดัสินใจว่าตอ้งไปแลว้ล่ะ หนีมาเลย อุม้ลกูมา ๒ คน อุม้ลกูมา ๒ คน สามีตามมาๆ เวลาสามี
ตามมา คืนนั้นฝนตกหนกั ฝนตกหนกั สามีจะไปหาฟืนมาเพื่อจุดไฟใหค้วามอบอุ่นใหภ้รรยา งูกดั
ตาย ไอน้ัน่ก็อยูก่บัลูก รักษาลูกไว ้ เอาหลงัใหฝ้นตกใส่ กกลูกไว ้ ๒ คน เชา้ข้ึนมาไปตามหาสามี 
สามีโดนงูกดัตายแลว้ ก็อุม้ลกู ๒ คนจะกลบัไปเยีย่มพ่อ เพราะพ่อเป็นเศรษฐี ไปถึง ฝนตกน ้าป่า
มนัก็มา วางลูกไวข้า้งหน่ึง เอาลูกนอ้ยไปไวอี้กขา้งหน่ึง พอถึง กลบั จะมารับลูกคนโต มายนือยู่
กลางแม่น ้า เหยีย่วมนัไปฉกเอาลกูคนเลก็ เพราะลูกคนเลก็เพิ่งเกิด มนัยงัแดงๆ อยู ่ เหยีย่วมนัก็จะ
โฉบ ก็ไล่เหยีย่ว ไอลู้กก็คิดว่าแม่เรียก กล็งไปในแม่น ้า ไอเ้หยีย่วก็ฉกลูกไป มนัหมดเลยนะ น่ีเวลา
ทุกขม์าไง เวลามาหาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ จนขาดสตินะ บา้เลยล่ะ เวลาองคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้แสดงธรรมอยู ่วิ่งไปเหมือนคนขาดสติ ไปไม่มีสติ ไปหมดเลย 

“ปฏาจารา เธอเป็นอะไรไป” องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เรียกช่ือๆ พอเรียกช่ือ สติ
มนัก็ฟ้ืนมา จากบา้ก็หายบา้ พอหายบา้ องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้แสดงธรรม แลว้ใหบ้วช 
เวลาเขาประพฤติปฏิบติัจนถึงท่ีสุดเป็นพระอรหนัตน์ะ 

เวลาคนเขา้มาศรัทธาในพระพุทธศาสนา ถา้เขามัง่มีศรีสุข เขามีศรัทธามีความเช่ือ เขาเขา้
มาของเขาดว้ยความสุขความพอใจของเขา คนท่ีมีความทุกขย์ากบีบคั้นมา จนขาดสติมา คนท่ีโดน
ความทุกขบี์บคั้นมา มนับีบคั้นมาไม่มีทางออก ก็มองเขา้มาในพระพุทธศาสนาจะเป็นท่ีพึ่ง ท่ีพึ่งท่ี
บรรเทาทุกข์ๆ  

ฉะนั้น เวลาเราบวชในพระพุทธศาสนาหรือเรามาประพฤติปฏิบติั เรามีความทุกขม์าทั้งนั้น
น่ะ มนัมืดบอดมาทั้งนั้นน่ะ ถา้มนัมืดบอดมา มนัมืดบอด มนัไม่เปิดเผย ไม่สว่างกระจ่างแจง้ เราก็
ตอ้งประพฤติปฏิบติัของเราเอง เราปฏิบติัของเราเพื่อคุณงามความดีของเรา แต่ในใจขององค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ ในใจของสาวกสาวกะท่ีไดย้นิไดฟั้งธรรมะขององค์สมเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ เวลาแสดงธรรมนะ มีศรัทธามีความเช่ือ มีความพอใจ 

อานิสงส์ของการฟังธรรม ส่ิงท่ีไม่เคยไดย้นิไดฟั้ง ส่ิงท่ีไดเ้คยยนิไดฟั้งแลว้ตอกย  ้าๆ ใหม้นั
ชดัเจนข้ึนไป แลว้เรามีความสงสัยอยู ่ เวลามีความสงสัยมีความเคลือบแคลงใจอยู ่ องคส์มเดจ็พระ
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สัมมาสัมพุทธเจา้ ครูบาอาจารยแ์สดงธรรม ส่ิงน้ีมนัจะแกค้วามสงสัย ถา้แกค้วามสงสยัแลว้ ถา้เรา
มีสติมีปัญญา ฟังธรรมนั้นไปตลอด จิตใจมนัจะผอ่งแผว้ ถา้จิตใจมนัปลดเปล้ืองความลงัเลสงสยั 
มนัมัน่ใจของมนั มนัตั้งใจ พอใจมนัสงบข้ึนมา ใจสว่างไสว น่ีอานิสงส์ของการฟังธรรม ถา้เราฟัง
ธรรมๆ อานิสงส์ของมนัคือท าจิตใจใหผ้อ่งแผว้ ถา้ท าใหจิ้ตใจผอ่งแผว้ 

เวลาครูบาอาจารยท่์านประพฤติปฏิบติันะ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้สอนเอง ท่าน
สอนเอง ใหอุ้บาย ใหก้รรมฐาน ใหก้รรมฐานคือใหค้  าบริกรรมไง ใหก้รรมฐานแลว้ใหพ้ยายาม
บริกรรม บริกรรมพุทโธก็ได ้ธมัโมก็ได ้สังโฆก็ได ้มรณานุสติก็ไดต่้างๆ ถา้จิตมนัสงบเขา้มา เวลา
จิตสงบเขา้มา เพราะครูบาอาจารยท่์านประพฤติปฏิบติัมาแลว้ใช่ไหม จิตไม่สงบเป็นอยา่งใด เกิด
ความสงสัยข้ึนมามนัจะท าความสงบของใจของตวัเองไดไ้หม มนัท าความสงบของใจของเรา
ไม่ได ้เพราะวา่ความสงสัยนั้นมนัเป็นนิวรณธรรม ความสงสัย วจิิกิจฉา สีลพัพตปรามาส มนัลูบๆ 
คล าๆ แลว้ลูบๆ คล าๆ ถา้มนัอยูท่ี่จริตนิสัย จริตนิสัยของคน ถา้คนท่ีมีบุญกุศลคือไดส้ร้างบุญกุศล
มา มนัจะมีอ านาจวาสนา ค าว่า “อ  านาจวาสนา” คือมนัมีความตั้งมัน่ คือจิตใจเขม้แขง็ จิตใจไม่
วอกแวกวอแว จะท าส่ิงใด ทดสอบจนใหม้นัแน่ชดัข้ึนมาว่าเราจะพยายามส่ิงน้ีมนัจะถูกตอ้งดีงาม
หรือไม่ ถา้เราจะปฏิบติัของเรา เราจะมีค าบริกรรมของเรา เราจะปฏิบติัของเรา เราก็สงสยัไปหมด 
พอสงสัยไปหมดมนัก็มกัง่าย มนัก็จบัจด ท าส่ิงใดท าพอเป็นพิธี น่ีคนท่ีไม่มีอ  านาจวาสนา 

ถา้คนมีอ านาจวาสนา ฟังส่ิงใดถา้เรามีความมัน่ใจแลว้เราจะประพฤติปฏิบติัข้ึนมา เราจะ
ท าความจริงอยา่งนั้น ท าความจริงจนสุดความสามารถ ถา้สุดความสามารถ เราก็ตอ้งมีอุบาย
วิธีการพยายามท าใหใ้จเราสงบมาใหไ้ด ้ถา้ใจสงบเขา้มามนัจะเห็นความต่าง ความต่างท่ีว่าเวลาจิต
มนัทุกขม์นัยาก เวลาจิตท่ีมนัลงัเลสงสัย เวลาจิตท่ีมนัเป็นบา้หอบฟาง มนัไปกวา้นมาทั้งหมด 
สมบติับา้มนัเอามาเป็นของเราหมดเลย มนัคิดส่ิงใด มนัปรารถนาส่ิงใด ทั้งๆ ท่ีคิดนิพพานน่ีแหละ 
คิดว่าอยากจะพน้ทุกข ์ มนัก็สมบติับา้ มนัก็ไปกวา้นมาว่าเป็นสมบติัของมนั แลว้มนัก็จะพุทโธๆ 
สมบติับา้มนัไปเอามากองไว ้มนัไปหาบเหมือนคนบา้ บา้หอบฟาง แลว้จะพุทโธๆ ใหม้นัว่าง มนั
จะเป็นไปไดไ้หมล่ะ มนัจะเป็นไปไดไ้หม 

แต่ถา้มนัวางหมด จะศึกษามาขนาดไหน จะมีปัญญาขนาดไหน จะมีศรัทธาความเช่ือ วาง
ไว ้ อนัน้ีมนัเป็นความผวิเผนิ มนัเป็นความรู้สึกนึกคิด มนัเป็นความคิดท่ีเกิดดบั ถา้ความคิดท่ีเกิด
ดบั ความคิดเกิดดบั เกิดแลว้มนัก็ดบั เกิดท่ีใจแลว้ก็ดบัลงท่ีใจ ก็อยูแ่ค่นั้นน่ะ แลว้จิตใจเรามีศรัทธา
ความเช่ือมนัก็อบอุ่น 
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องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เวลาเทศนาว่าการ เทศนาว่าการ ฟังธรรมๆ ฟังธรรม
ข้ึนมา ฟังธรรมภาคปฏิบติั เราฟังแลว้เราเขา้ใจไหม เราฟังแลว้มนัหมดความสงสัยไหม ถา้หมด
ความสงสัย เรามีค าบริกรรม เพราะครูบาอาจารยท่์านใหก้รรมฐาน ใหก้รรมฐาน เราก็มีค  า
บริกรรมของเรา พอจิตมนัพุทโธ จิตมนัมีค าบริกรรม มนัมีท่ีเกาะของมนั ถา้มีท่ีเกาะของมนั มนั
บริกรรมของมนัต่อเน่ืองๆ ไป ถา้มนัท าดว้ยความสมดุลของมนั ความพอดีของมนั มนัสงบระงบั
ได ้ ความสงบระงบัไวไ้ด ้ มนัจะเปิดเผยไง ธรรมจะเปิดเผย ธรรมะไม่มีความเร้นลบั องคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกไม่มีก ามือในเรา มนัเปิดเผยหมด แลว้องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้
สอน พระพุทธศาสนาสอน สอนเร่ืองการเกิด การแก่ การเจบ็ การตาย แลว้จะสอนใหพ้น้จากการ
เกิด การแก่ การเจบ็ การตาย ไม่เกิด ไม่แก่ ไม่เจบ็ ไม่ตาย ถา้ไม่เกิด ไม่แก่ ไม่เจบ็ ไม่ตาย ใครเป็น
คนเกิด แก่ เจบ็ ตาย 

ปฏิสนธิจิตเวียนว่ายตายเกิดโดยท่ีเราไม่รู้ เราเกิดมาเรายงัไม่รู้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พุทธเจา้เป็นเจา้ชายสิทธตัถะ ก็ไปศึกษากบัเจา้ลทัธิต่างๆ มาทั้งนั้นก็ยงัไม่รู้ แต่เวลาองคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้เวลารู้ข้ึนมา บุพเพนิวาสานุสติญาณ จุตูปปาตญาณ อาสวกัขยญาณในใจของ
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้สวา่งกระจ่างแจง้ แลว้เสวยวิมุตติสุข วิมุตติสุขมนัไม่มีความ
สงสัย เพราะใจไม่มีกิเลส ใจไม่มีกิเลสมนัมีความสุข มนัเปิดเผย มนัมีความสุขดว้ย แลว้เผยแผ่
ธรรมดว้ยความสุข ดว้ยความเมตตา ดว้ยความกรุณา ดว้ยความอยากร้ือสัตวข์นสัตว ์

แลว้เวลาสาวกสาวกะท่ีเขา้ไปพึ่งบารมีขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เวลาประพฤติ
ปฏิบติัไปถา้มีอ  านาจวาสนา ส าเร็จเป็นพระอรหนัตไ์ปก็มี ส าเร็จเป็นพระอนาคามีก็มี ส าเร็จเป็น
พระสกิทาคามีก็มี ส าเร็จเป็นพระโสดาบนัก็มี แลว้ท่ีไม่ส าเร็จส่ิงใดเลย ฉพัพคัคีย์ๆ  สตัตรสวคัคีย ์
สัตตรสวคัคียภ์ิกษุ ๑๗ องคน์ั้น ฉพัพคัคียภ์กิษุ ๖ นั้น ในพระไตรปิฎก ไปดูสิ สอนอยา่งใดมนัก็แถ
ออกไปทั้งนั้น สอนอยา่งใดก็แถออกไปความเห็นของตวั ฉพัพคัคีย์ๆ  เป็นตน้เหตุใหบ้ญัญติัวินยั
เยอะแยะไปหมดเลย น่ีไง บวชเขา้ไปแลว้ แลว้ปฏิบติัข้ึนมาปฏิบติัเพื่ออะไรล่ะ น่ีใจมนัมืดบอด 
แลว้ก็ไปมองไง ไปมองเอาแต่ว่าลาภสักการะ ไปมองแต่ว่ากิจนิมนต์ 

เวลาเขามีกิจนิมนต ์ มีพระท่ีมีหนา้ท่ีจดักิจนิมนต ์ เวลาเขานิมนตไ์ป นิมนตไ์ปฉนัท่ีบา้น 
ฉพัพคัคียเ์วลาถึงคิวของเขาก็ไปเจอแต่บา้นทุกขจ์นเขญ็ใจ ไปฉนัแต่น ้าผกัดอง ถา้คนจนในสมยั
พุทธกาลนะ เขาจะกินขา้วกบัน ้าผกัดอง เขาถวายพระ เขาถวายอยา่งนั้น แลว้พอเขาไป เขาก็บอก
ว่าผูท่ี้จดัไม่จดัใหต้วัเองไปทางนั้น จดัไปทางน้ี น่ีสมยัพุทธกาลนะ ก็เลยโจษไง โจษว่าพระท่ีเขา
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จดัใหน้ี้เป็นปาราชิก เป็นปาราชิกเป็นเพราะเหตุใด เป็นปาราชิกเพราะว่าเห็นเขาเสพกนั เวลาองค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้เรียกมาไต่สวน บอกว่าไต่สวนแลว้มนัไม่ใช่ เพราะองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้บอกแลว้ว่ามนัไม่ใช่ เพราะพระท่ีจดันั้นเป็นพระอรหนัต ์ พระอรหันตไ์ม่มีการ
ล าเอียงหรอก แต่ผูท่ี้ไดจ้บัเป็นผูล้  าเอียง 

ขนาดน้ีนะ พระพุทธเจา้พิสูจน์แลว้ไม่มี เพราะพระพุทธเจา้รู้อยูแ่ลว้ อนาคตงัสญาณกรู้็อยู่
แลว้ แต่ในเม่ือสังคมเขาโจษกต็อ้งพิสูจน์กนั สุดทา้ยแลว้พอพิสูจน์แลว้ไม่ใช่ กย็งัโจษต่อไป ยงั
โจษต่อไปว่าพระทพัพมลัลบุตรเป็นปาราชิกอีก เขาบอกว่าเขาเห็น เขาเห็นไง เขาไปตั้งช่ือแพะ ไป
ตั้งช่ือแพะ ๒ ตวั แพะ ๒ ตวัมนัผสมพนัธ์ุกนั ก็ตั้งช่ือว่าเป็นช่ือนั้น พระพุทธเจา้ถึงบอกว่าถา้โจษ
โดยท่ีไม่มีอยูจ่ริง พระนั้นตอ้งเป็นอาบติัสังฆาทิเสส น่ีมนัมีมาหมด เห็นไหม 

เวลาเราเขา้ใจวา่ผูท่ี้มาบวชในพระพุทธศาสนาในสมยัพุทธกาลมีแต่ผูห้วงัดี ผูใ้ฝ่ดี ผูท่ี้
ปฏิบติัดีปฏิบติัชอบ ก็มีอยูเ่ยอะ แลว้ก็เป็นพระอรหนัตเ์ยอะแยะไปหมดเลย แต่ผูท่ี้นอ้ยเน้ือต ่าใจ ผู ้
ท่ีมาแลว้มนัมีความทุกขค์วามยาก 

ธรรมะเปิดเผยในใจองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ ธรรมะเปิดเผยในใจของพระอรหนัต์ 
ธรรมะเปิดเผยบางส่วนในใจของพระอนาคามี ธรรมะเปิดเผยบางส่วนในใจของพระสกิทาคามี 
ธรรมะเปิดเผยบางส่วนในพระโสดาบนั อยา่งเช่นนางวิสาขาเป็นพระโสดาบนัตลอดชีพของนาง
วิสาขา ผูท่ี้บวชเขา้มาในพระพุทธศาสนา มีมรรคมีผล เป็นพระอรหนัต ์ เป็นพระสกิทาคามี เป็น
พระอนาคามี เป็นพระโสดาบนัมากมายในพระพุทธศาสนา 

แต่ก็มีพระท่ีบวชเขา้มาเหมือนกนั ฉพัพคัคีย ์ สัตตรสวคัคีย ์ เป็นตน้เหตุใหบ้ญัญติัวินยัๆ 
แลว้มนัมีอยา่งนั้นซบัซอ้นอยูต่ลอดเวลา น่ีจิตใจมืดบอด จิตใจท่ีเล่ือนลอย ถา้จิตใจเล่ือนลอย 
ท าไมมนัถึงเล่ือนลอยล่ะ ทั้งๆ ท่ีว่า เราเกิดมาเป็นชาวพุทธ เกิดมาพบพระพุทธศาสนา เราเป็นคนท่ี
มีบุญกุศล คนท่ีมีบุญกุศลนะ ถา้มีสติมีปัญญา มีสติปัญญาพยายามอยากจะแสวงหา น่ีไง เกิดใน
ประเทศอนัสมควร เกิดท่ีไหน? เกิดท่ีจิต เกิดท่ีจิตเกิดท่ีใจ เพราะจิตใจอยากจะประพฤติปฏิบติั 
จิตใจอยากจะคน้ควา้ จิตใจอยากจะพน้จากทุกข์ น่ีเกิดในประเทศอนัสมควร ถา้เกิดในประเทศอนั
สมควร จิตใจน้ีก็อยากคน้ควา้ อยากปฏิบติั มนัมีผูท่ี้กระท า 
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แต่ถา้มนัเล่ือนลอยล่ะ กิเลสมนัพาเล่ือนลอย “ท าแลว้ ปฏิบติัแลว้ ส่ิงใดก็ท  าแลว้” แลว้ท า
เสร็จแลว้ ดูสิ ฉพัพคัคีย ์ สัตตรสวคัคียว์่า “พระพุทธเจา้น้ีล  าเอียง เวลาเขา้ขา้งขา้งนั้น เขา้ขา้งขา้ง
นั้น” 

ใจท่ีเป็นธรรมนะ ใจท่ีเป็นธรรมมนัก็เป็นธรรมของมนัอยู่อยา่งนั้นน่ะ มนัไม่วอกแวก
วอแวหรอก ใจท่ีเป็นธรรม 

ใจท่ีไม่เป็นธรรม มนัก็ไม่เป็นธรรมอยูอ่ยา่งนั้นน่ะ มนัจะใหเ้ป็นธรรมข้ึนมามนัก็เป็นไป
ไม่ได ้เพราะมนัไม่เป็นธรรม 

ถา้ใจท่ีเป็นธรรม เห็นไหม ฉะนั้น เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ ครูบาอาจารยท่ี์
ท่านประพฤติปฏิบติัมา ส่ิงท่ีมนัจะเป็นธรรมมนัจะเป็นธรรมไดอ้ยา่งใด มนัจะเป็นธรรมได ้ องค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ถึงบอกว่าเราเป็นผูช้ี้ทางเท่านั้น แต่องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้
ตรัสรู้ธรรมข้ึนมาเป็นความจริงในใจขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้แน่นอน แลว้ธรรมะท่ี
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมามนักวา้งขวางเหมือนใบไมใ้นป่า ฉะนั้น เวลา
มาสั่งสอน เพราะเรามนัเป็นเวไนยสัตว ์ ความรู้ ความท่ีรู้แลว้มนัก็สงสัย รู้แลว้ก็จะตอ้งมาทดสอบ 
รู้แลว้มนัจะประพฤติปฏิบติัไปได ้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ก็บอกแค่วิธีการ บอกท่ีใหเ้รา
สะดวก ใหเ้ราพยายามเอาชนะกิเลสเราใหไ้ด ้น่ีเป็นใบไมใ้นก ามือ 

ท่านบอกว่าในพระไตรปิฎกท่ีท่านแสดงมาเป็นวิธีการท่ีเราปฏิบติั ใบไมใ้นก ามือ ความ
เป็นธรรม สัจธรรมท่ีท่านรู้ มนัเหมือนใบไมใ้นป่า ยงัอีกมหาศาลเลย แต่มนัไม่จ าเป็นท่ีจะตอ้งมา
บอกทุกเร่ืองทุกราวใหพ้วกเราท่ีมืดบอดพยายามจะหาทางออก มนัเป็นภาระรุงรังเกินไป ดูสิ เวลา
สมบติับา้ สมบติัท่ีมนัแสวงหา สมบติัท่ีมนัจินตนาการ สมบติัท่ีมนัว่ามนัจะขวนขวายมาเป็น
สมบติัของตวั น่ีสมบติับา้ทั้งนั้นน่ะ เพราะมนัเกิดดบั มนัไม่เป็นจริงข้ึนมาในใจนั้น 

แต่ถา้มนัจะเป็นจริงล่ะ ดูสิ เวลาเป็นจริง องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกว่าใบไมใ้น
ก ามือ มีกรรมฐาน ๔๐ หอ้ง วิธีการท าความสงบของใจ ถา้ใจมนัสงบเขา้มา ถา้พุทโธๆ มีอ  านาจ
วาสนา ใจมนัสงบเขา้มา ถา้ใจสงบเขา้มา มนัจะเปิดเผยเราแค่น้ี มนัจะเปิดเผยว่าจิตของเราถา้มนั
ทุกขม์นัยาก มนัจะมีความรู้สึกอยา่งน้ี แลว้เรามีศรัทธามีความเช่ือ เราพยายามขวนขวายท่ีจะ
ประพฤติปฏิบติัข้ึนไป แลว้มนัก็ปฏิบติัไดย้าก จิตมนัไม่สงบสักที เราพยายามจะขวนขวาย 
ขวนขวายของเราอยู ่
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เร่ิมตน้การกระท า การฝึกหดั คนท่ียงัไม่เคยฝึกหดัมาก่อน ดว้ยความเคยชิน จิตน้ีเวียนว่าย
ตายเกิดในวฏัฏะ เวลาเวยีนว่ายตายเกิดในแต่ละภพแต่ละชาติ พนัธุกรรมของมนั จริตนิสัยของจิต
มนัไม่เหมือนกนั ฉะนั้น เวลาเราเกิดมาเป็นมนุษยใ์นภพในชาติปัจจุบนัน้ี เกิดมาในประเทศอนั
สมควร เกิดมาในยคุท่ีเขาประพฤติปฏิบติั ในยคุท่ีมีครูบาอาจารยท่ี์เป็นความเป็นจริง ท่ีท่านช้ีน า
ของท่านอยู ่ เราก็พยายามจะมาดดัแปลงตนของเรา เราจะมาดดัแปลงหวัใจของเราใหม้นัรู้จกั ให้
มนัไดส้ัมผสั อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ตนเป็นท่ีพึ่งแห่งตน อยากบงัคบัจิตของเราใหไ้ดส้ัมผสั
ธรรมๆ 

ดูสิ เวลาสัตว ์เขาเล้ียงสัตว ์โคมนัไม่ยอมกินหญา้ พยายามบงัคบัขู่เขญ็ใหม้นักิน มนัด้ือ มนั
ขวิด มนัไม่ยอมกิน น่ีก็เหมือนกนั จิตใจของเรามนัด้ือ จิตใจของเรามนัเป็นโคถึก มนัเอาแต่ใจของ
มนั มนัดีดดิ้นของมนัอยูต่ลอดเวลา ถา้เราบงัคบั บงัคบัใหม้นัลงกินหญา้ มนัจะฝืนไหม 

น่ีก็เหมือนกนั เวลาธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ ค  าบริกรรมๆ จิตของเราถา้
มนัมีอ  านาจวาสนา โคผกูไวม้นัหิวของมนั มนัตอ้งกินหญา้ของมนัอยูแ่ลว้ โดยธรรมชาติของมนั 
มนักินหญา้อยูแ่ลว้ แต่จะไปบงัคบัมนั มนัก็ด้ือ มนัก็ไม่ยอมรับ โคถึกมนักใ็ชก้ าลงัของมนั เราจะ
เอาอะไรไปสู้มนัล่ะ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ถึงสอนใหมี้ค าบริกรรมๆ ถา้มีอ  านาจวาสนา 
ค าบริกรรม ถา้มนัท าของมนัได ้ มนัจะสงบได ้ ถา้จิตมนัสงบ ถา้จิตมนัสงบข้ึนมา ส่ิงท่ีเปิดเผยก็
เปิดเผยดว้ยสัมมาสมาธิ แต่ขณะน้ีท่ีมนัจะเปิดเผยในความไม่เป็นสัมมาสมาธิ 

คนท่ีมีอ  านาจวาสนานะ จิตถา้มนัสงบมนัสงบของมนัไปเอง สงบแลว้มีสติมีปัญญา มนั
รักษาความสงบของใจน้ีได ้ มนัเขา้ใจไดว้่าเราเปิดเผย มีความรู้มากนอ้ยขนาดไหน แต่จิตใจของ
คนเวลาท่ีมนัอ่อนดอ้ย วุฒิภาวะมนัอ่อนดอ้ย ถา้จิตมนัเปล่ียนแปลง จิตมนัเปล่ียนแปลงมนัจะเห็น
ความเปล่ียนแปลง ถา้จิตมนัไม่เปล่ียนแปลง โดยธรรมชาติไฟฟ้ามนัไปตามสายส่ง มนัก็ธรรมชาติ
ของมนั เวลาสายมนัขาด ไฟมนัก็ไปไม่ได ้ ไฟมนัไปไม่ได ้ เวลาสายมนัขาด ไฟมนัไปไม่ได ้ แลว้
ไฟมนัก็อยูท่ี่สายท่ีขาด มนัก็ดิ้นของมนั 

โดยธรรมชาติของความรู้สึกนึกคิดของคน คนเรามนัจะรู้สึกนึกคิดดว้ยตา หู จมูก ลิ้น กาย 
ใจ อายตนะ ความรับรู้ ธรรมชาติของมนัเป็นของมนัอยูอ่ยา่งน้ี มนัรับรู้มนัก็รับรู้ธรรมชาติของมนั 
สายไฟสายส่งมนัก็ไปถึงตา ไปถึงหู ไปถึงจมูก ไปถึงลิ้น ไปถึงผวิหนงั มนัรับรู้ของมนั รับรู้ของ
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มนัเป็นอยา่งนั้น เวลาความรู้สึกนึกคิดมนักนึ็กคิดอยูใ่นสภาวะแบบน้ี เราบริกรรมพุทโธๆ พุทโธ
ไป เราจะมีคทัเอาทต์ดัมนัไง 

เรามีคทัเอาทต์ดั ไฟน้ีไม่ใหผ้า่นไปท่ีตา ไม่ใหผ้า่นไปท่ีหู ไม่ใหผ้า่นไปท่ีจมูก ไม่ใหผ้า่น
ไปท่ีลิ้น ไม่ใหผ้า่นไปท่ีกาย เราพุทโธๆ ใหม้นัเป็นอิสระเขา้มา ถา้จิตมนัเป็นอิสระเขา้มาตามความ
เป็นจริงของมนันะ คทัเอาทม์นัตดัไม่ใหไ้ฟไปสู่อายตนะ ถา้ไม่ไปสู่อายตนะ แลว้มนัเป็นอยา่งไร
ล่ะ ทีน้ีไม่ไปสู่อายตนะ ดูสิ เวลาสายไฟมนัขาด มนัอยูท่ี่พื้น ถา้ใครไม่รู้ไปจบัเขา้ ใครไม่รู้ไป
เหยยีบเขา้ มนัชอ็ตตายหมด 

จิต จิตเวลาก าหนดพุทโธๆ ของมนั เวลาดว้ยวุฒิภาวะของเรามนัไม่เขม้แขง็ เวลาพุทโธไป 
จิตมนัมีความเปล่ียนแปลง มนัไปรู้ไปเห็นอะไรน่ะ มนัไปรู้ไปเห็น มีแต่ความวิตกกงัวล มีแต่
ความสงสัยไปหมด น่ีมนัเล่ือนลอย 

ถา้ความเปิดเผย ความเป็นจริงมนัไม่เล่ือนลอย มนัมีจุดยนื มนัมีหลกัเกณฑ ์ มนัมีเหตุมีผล 
ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ดูสิ สัจจะ สัจจะในความเป็นจริง ทางวิทยาศาสตร์คือ
สัจจะ อนัน้ีอริยสัจจะ มนัมีเหตุมีผลมากกว่าวิทยาศาสตร์อีก มนัมีเหตุมีผลมากกว่านั้น ทาง
วิทยาศาสตร์พสูิจน์กนัแลว้มนัตอ้งเป็นแบบนั้น 

แต่ถา้มนัเป็นโลกุตตรปัญญา มนัละเอียดกวา่นั้น มนัชดัเจนกว่านั้น มนัไม่เล่ือนลอย ถา้มนั
เปิดเผย มนัเปิดเผยดว้ยมรรค ถา้มนัมีมรรค มรรคท่ีมนัเกิดข้ึน เห็นไหม “ศาสนาไหนไม่มีมรรค 
ศาสนานั้นไม่มีผล” 

ในการประพฤติปฏิบติัของเรา ถา้มนัเป็นความจริง เพราะเรามีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พุทธเจา้เป็นศาสดา ในสมยัปัจจุบนัเรามีหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ มีครูบาอาจารยข์องเราท่ีท่าน
ประพฤติปฏิบติัมา เป็นครูบาอาจารยท่ี์เป็นคนคอยช้ีถูกช้ีผดิ พวกเรามนัมีหนา้ท่ีประพฤติปฏิบติั มี
หนา้ท่ีขวนขวาย มีหนา้ท่ีตามความเป็นจริง ถา้มีหนา้ท่ีตามความเป็นจริง ธรรมะมนัเปิดเผย ความ
จริงมนัเปิดเผยอยูแ่ลว้ อริยสัจมนัเปิดเผยอยูแ่ลว้ เปิดเผยตั้งแต่องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้
ตรัสรู้ธรรมข้ึนมา แลว้ครูบาอาจารยท่ี์ท่านประพฤติปฏิบติัข้ึนมา มนัจะเปิดเผยข้ึนมามากนอ้ยก็อยู่
ท่ีความสามารถของจิตท่ีมนัมีพฒันาการ มนัประพฤติปฏิบติัใหมี้คุณธรรมข้ึนมา 
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ถา้มนัเปิดเผย ถา้เราท าความสงบของใจเขา้มา ใจมนัแค่มีสตินะ สายไฟมนัขาด สายไฟมนั
ขาดแลว้มนัดิ้น ไฟฟ้าแรงสูงเวลามนัลงถึงพื้นแลว้มนัจะส่ายของมนัไป น่ีก็เหมือนกนั พอจิตมนั
ไปรู้เห็นส่ิงใดมนัเล่ือนลอย มนัเล่ือนลอย มนัขาดสติ มนัถึงไดอ้อกรู้ออกเห็น ออกรู้ร้อยแปดพนั
เกา้ แลว้รู้ไปท าไมน่ะ รู้ไปใหเ้ช่ือ ใหห้วัใจเช่ือตามมนัไป เห็นไหม กิเลสตณัหาความทะยานอยาก
มนัเอาส่ิงน้ีมาล่อ เอาส่ิงท่ีเรารู้เราเห็นมาล่อ แลว้ส่ิงท่ีรู้ท่ีเห็นมนัก็เป็นขอ้เทจ็จริง ขอ้เทจ็จริงท่ีว่าจิต
ดวงใดสร้างอ านาจวาสนามามากนอ้ยแค่ไหน 

แต่ถา้จิตดวงใดก็แลว้แต่ท่ีประพฤติปฏิบติัตามความเป็นจริง แลว้ถา้มนัสงบระงบัเขา้มา 
มนัสงบระงบัเขา้มาโดยท่ีไม่ไปเห็นส่ิงใด มนัสงบ สงบโดยมีพุทโธ สงบโดยมีสติ แลว้มีค า
บริกรรมละเอียดลึกซ้ึงเขา้ไป แลว้มีสติปัญญาตาม ละเอียดเขา้ไปๆ เห็นไหม เขามีอ  านาจวาสนา 
ถา้อ  านาจวาสนาของเขา เขามีสติปัญญาดูแลหวัใจของตวัดว้ยสติ ดว้ยค าบริกรรม มนัจะละเอียด
เขา้มาๆ มนัละเอียดเขา้มาแน่นอนอยูแ่ลว้ แต่ถา้เวลาปฏิบติั เราก็พุทโธอยูน่ี่ ท  าไมมนัไม่ละเอียด 
ท าไมไม่เขา้ไปสักที...กค็วามอยากใหม้นัละเอียด ความอยากใหม้นัเป็นไปไง มนัเล่ือนลอยไง 

ถา้เราไม่เล่ือนลอย เราวางใหห้มด ตั้งสติ แลว้ก าหนดพุทโธชดัๆ พุทโธของเราไป มนัจะ
แฉลบ มนัจะแฉลบไปเร่ืองส่ิงใดก็แลว้แต่ บงัคบั บงัคบัดว้ยสติ ถา้บงัคบั มนัก็เอาเหตุท่ีบงัคบัมา
เป็นความเล่ือนลอยอีกว่า “ฉนัก็บงัคบัแลว้ บงัคบัแลว้มนัก็เครียด บงัคบัแลว้มนัก็เป็นทุกข”์ น่ี
พอจะบงัคบัก็ยงัไปออ้ยสร้อยอยูก่บัมนัอีกนะ 

แต่ถา้เราจะบงัคบั เราไม่ตอ้งออ้ยสร้อยกบัมนั เราก็ตั้งสติของเราสิ ตั้งสติแลว้ระลึกพทุโธ 
มนัจะคิดไปไหน มนัจะแฉลบไปไหน เราไม่ใหม้นัไป เราไม่ใหม้นัไป ถา้เราบงัคบัไว ้ ส่ิงท่ีบงัคบั
ไว ้ถา้เรามีสติยบัย ั้งไว ้ส่ิงท่ีมนัจะแฉลบ มนัจะไปคิด มนัจะไปไดอ้ยา่งไรล่ะ 

แต่น่ีเราจะยบัย ั้งไวเ้ราก็พะอืดพะอม เราก็ท  าแต่สักแต่วา่ แลว้พอไปรู้ส่ิงใดไปเห็นส่ิงใดมนั
ก็เลยยิง่เล่ือนลอยนะ ความเล่ือนลอย กิเลสพาเล่ือนลอย กิเลสมนัพาเล่ือนลอย เพราะเล่ือนลอยมนั
ไม่มีเหตุมนัไม่มีผล 

แต่ถา้ใครท าความสงบของใจเขา้มา ใจมนัสงบระงบัแลว้มนัจะไปเห็นนิมิต ส่ิงท่ีเห็นนิมิต 
สติของเรา เรามีสติพร้อม แลว้จิตของเราสงบเขา้มา ถา้มนัเห็นนิมิต เราก็ใชส้ติปัญญา นิมิตน้ีมนั
จะท าใหเ้ราแฉลบเหมือนกนั ถา้นิมิตน้ีจะรู้นะ รู้เป็นเร่ืองๆ เลย จะรู้เป็นเร่ืองเป็นราวมาใหรั้บรู้เลย 
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มีคนประพฤติปฏิบติัมาก พอไปรู้ส่ิงใดข้ึนมาก็ไปยดึความรู้นั้น อนันั้นมนัเป็นเคร่ืองล่อของกิเลส
ทั้งนั้น รู้แลว้ไดอ้ะไร 

เราเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ เราเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ สถานะท่ีเราเวียนว่ายตายเกิด
มนัร้อยแปดพนัเกา้ ไม่มีท่ีส้ินสุดหรอก จิตดวงหน่ึงเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะมามหาศาล นรกชั้น
ไหน พรหมชั้นไหน ไปมาหมดแลว้ล่ะ ทุกดวงจิตมีการท าดีและท าชัว่มา ทุกดวงใจไม่มีใครท าดี
ตลอดและท าชัว่ตลอด มนัมีเวียนว่ายตายเกิด ไม่ตอ้งใหนิ้มิตไปเห็นหรอก มนัเป็นมาแลว้ เราทุกข์
เรายากมาอยา่งนั้นแลว้ ถา้เป็นสวรรค ์ สวรรคก์็เคยอยูม่าแลว้ เคยทั้งนั้น มนัยนืยนัได ้ เวลา
บุพเพนิวาสานุสติญาณขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ มนัยนืยนัไดต่้อเม่ือเราไม่ลงัเลสงสัย
แลว้วางไว ้ แลว้ปฏิบติัตามความเป็นจริง เด๋ียวเราจะไปคุย้ขอ้มูลในจิตของเราเอง เราจะรู้ของเรา
ตามความเป็นจริงถา้จิตมนัสงบ จิตมนัมีก าลงัพอ เด๋ียวมนัจะรู้มนัจะเห็นของมนัตามความเป็นจริง 
แลว้ถา้รู้เห็นตามความเป็นจริงแลว้ ไม่ต่ืนเตน้ไม่ตกใจ แลว้ไม่ออกมาพดูใหใ้ครฟังดว้ย เวน้ไวแ้ต่
ครูบาอาจารยท่ี์ปรึกษาหารือได ้

แต่ถา้ยงัไม่เป็นความจริง มนัเล่ือนลอย กิเลสมนัจะพลิกแพลง มนัจะเอาส่ิงน้ีมาเป็นเคร่ือง
ต่อรองใหก้ารประพฤติปฏิบติัของเราไม่กา้วหนา้ ครูบาอาจารยท่ี์ท่านปฏิบติั ถา้ธรรมะมนัเปิดเผย
กบัใจของครูบาอาจารย ์เร่ืองอยา่งน้ีมนัเร่ืองปลายออ้ปลายแขม มนัคือเร่ืองหญา้ปากคอก ยงัไม่เขา้
สู่การประพฤติปฏิบติัตามความเป็นจริงเลย มนัไม่ใช่เร่ืองอริยสัจ มนัไม่ใช่เร่ืองของมรรค 

“ศาสนาไหนไม่มีมรรค ศาสนานั้นไม่มีผล” ศาสนาไหนท่ีมีมรรค มนัตอ้งจิตสงบโดยตาม
ความเป็นจริง ถา้จิตสงบโดยตามความเป็นจริง มีสัมมาสมาธิ มนัมีสติ มนัจะเป็นสัมมาสมาธิ ถา้
สัมมาสมาธิ เราจะเขา้ไปสู่จิตเดิมแทข้องเรา จิตเดิมแท ้ ปฏิสนธิจิต สุขทุกขเ์กิดท่ีจิต แลว้เวลาจิต
มนัประพฤติปฏิบติัข้ึนมา ปฏิบติัมาเพื่อตามความเป็นจริง เพื่อเราจะเขา้ไปสู่มรรค เพื่อเราจะเขา้
ไปสู่ปัจจตัตงั เราจะเขา้ไปสู่สัจจะความจริงในใจของเรา มนัไปเล่ือนลอย เล่ือนลอยเพราะอะไรล่ะ 
เล่ือนลอยเพราะกิเลสมนัพาเล่ือนลอย เล่ือนลอย เราก็มีกิเลสอยูแ่ลว้ แต่ถา้เราจะมีสติปัญญา เพราะ
เราจะมาฝึกฝนน่ีไง เพราะเราเกิดมาเป็นมนุษย ์เกิดมาพบพระพุทธศาสนา แลว้เราภมิูใจๆ ภมิูใจว่า
พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งปัญญา เราภมิูใจนะว่าบรรพชนของเราเลือกพระพุทธศาสนาเป็น
ศาสนาประจ าชาติ 
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ถา้ศาสนาประจ าชาติ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ มีศาสนาเดียวเท่านั้นท่ีองคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกว่าเราเป็นพระอรหนัต ์แลว้อธิบายดว้ยว่าถา้จะเป็นพระอรหันต ์ในธมัม
จกัฯ มนัจะเป็นไปไดเ้พราะเหตุใด เป็นไปไดเ้พราะ เทฺวเม ภิกฺขเว ทางสองส่วนไม่ควรเสพ จะ
ท าทางสายกลาง ความสงบของใจเขา้มา ถา้ใจสงบแลว้ เวลายกข้ึนสู่มรรค น่ีในธมัมจกัฯ บอก
หมด ยกข้ึนสู่มรรค เกิดญาณ เกิดญาณทสัสนะ เกิดสติ เกิดปัญญา เกิดความรู้แจง้ แลว้ความรู้แจง้
มนัรู้ส่ิงใดล่ะถา้มนัรู้แจง้ 

แต่เราประพฤติปฏิบติักนั เรารู้อะไรล่ะ เรารู้ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ 
แต่เราไม่รู้จกัตวัเราเลย ถา้เราไม่รู้จกัเลย มนัเล่ือนลอย พอเล่ือนลอย เวลาพดูธรรมะก็พดูธรรมะ
ขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ไง เพราะเราศึกษาธรรม เราศึกษามาจากภาคปริยติัไง เพราะ
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมา ศาสนาน้ีมี ๕,๐๐๐ ปี มนัก็มีอยูแ่ลว้ มนัก็มีอยู่
แลว้ แต่ถา้มนัจะเปิดเผย ธรรมะจะเปิดเผยกลางหวัใจ มนัจะตอ้งเปิดเผยโดยศีล สมาธิ ปัญญา แลว้
ถา้ศีล สมาธิ ปัญญาเกิดข้ึนมาจากหวัใจของเรา มนัจะมีความสุขไปตลอดสาย แต่เวลาประพฤติ
ปฏิบติัข้ึนมา มนัจะมีความทุกขไ์ปตลอดสาย ความทุกขต์ลอดสายเพราะกิเลสเอาส่ิงน้ีมาเป็น
เคร่ืองกางกั้น เอาความทุกข ์ เอาความตาย เอาความล าบากล าบนมาเป็นขวากหนามไม่ใหเ้รามุ
มานะท าความเป็นจริงของเราเขา้ไป 

มนัจะมีขวากหนาม มนัจะมีความทุกขค์วามยากขนาดไหน ถา้เรามีสติปัญญาวา่ การเกิด 
แก่ เจบ็ตายน้ีมนัเป็นตน้เหตุ มนัเป็นทุกขอ์ยา่งยิง่ แมแ้ต่ท าอาชีพ ท าหนา้ท่ีการงาน มนัเป็นทุกขแ์ค่
หาเล้ียงปากเล้ียงทอ้ง มนัเป็นปัจจยัเคร่ืองอาศยั ถา้เราทุกขเ์รายาก เราชราภาพ เราแจง้ทางราชการ
เขา เขามีเบ้ียยงัชีพ เขามีองคก์รรับเล้ียงดูคนท่ีพิการ คนท่ีเจบ็ไขไ้ดป่้วย เขามีหมดล่ะ 

เราจะบอกว่า การท าอาชีพ เล้ียงชีพ ถา้เราพิกลพกิาร เราท าไม่ได ้ เขามีคนเล้ียงดูเราได ้แต่
ถา้หวัใจมนัพิกลพิการสิ ส่ิงท่ีมนัเป็นความทุกขใ์นหวัใจ ไม่มีใครรักษาใครได ้ ถา้ไม่มีใครรักษา
ใครได ้ ถา้เรามีสติมีปัญญาอยา่งน้ี ถา้เราคิดว่าเราจะท าความจริงอยา่งน้ี แมแ้ต่การเล้ียงชีพมนัยงั
ตอ้งลงทุนลงแรงขนาดนั้น แลว้เวลาเราแสวงหาธรรมะในหวัใจของเรา ท าไมเราจะไม่มุมานะ 
ท าไมเราจะไม่มีสติมีปัญญาท่ีจะขวนขวายท าขนาดนั้น น่ีถา้มีสติมีปัญญาอยา่งน้ี 

ฉะนั้น ถา้มีสติมีปัญญาอยา่งน้ี ความทุกขท่ี์จะเกิดข้ึนกบัการประพฤติปฏิบติั มนัเลยเป็น
ของเลก็นอ้ยไง เราพอใจ เราพอใจ เรามีศรัทธามีความเช่ือ มีความตั้งมัน่ ฉะนั้น ในการประพฤติ
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ปฏิบติัท่ีบอกว่ามนัจะเป็นทุกขค์วามทุกขค์วามยาก เผชิญมาแลว้ทั้งนั้น ครูบาอาจารยท่ี์ท่าน
ประพฤติปฏิบติั ท่านเผชิญมาแลว้ทั้งนั้น ท่านเผชิญกนัมาดว้ยสติ ดว้ยมหาสติ ดว้ยความเขม้ขน้
ของใจ มนัท าไดห้มดเลย จิตใจของคนมนัเค้ียวเพชรไดเ้ลยล่ะ เค้ียวเพชรแหลกหมด เพราะอะไร 
เพราะเพชรมีส่ิงใดท่ีจะไปท าใหเ้ป็นผยุผง แต่จิตใจน้ีมนัท าได ้ จิตใจท่ีมนัเขม้แขง็ข้ึนมา มนัมีสติมี
ปัญญา มีความพอใจท่ีจะท า ถา้มีความพอใจท่ีจะท า มนัท าของมนั เดินจงกรมทั้งวนัทั้งคืน เดิน
จงกรมไดต้ลอด 

แลว้เดินจงกรม ถา้เรามีโอกาสเดินจงกรมขนาดนั้น เวลาถา้จิตมนัจะแฉลบ มนัจะออกไป
รับรู้ต่างๆ มนัจะใหกิ้เลสพาเล่ือนลอย ถา้พาเล่ือนลอยไปนะ กิเลสพาเล่ือนลอย เล่ือนลอยไป แลว้
พดูปากเปียกปากแฉะดว้ย เล่ือนลอยมนัเป็นจินตนาการ พดูกนัไม่มีวนัจบวนัส้ิน แลว้พดูธรรมะ 
อธิบายธรรมะไดไ้ม่มีขอบเขตเลย ไม่มีขอบเขตเพราะมนัเล่ือนลอย มนัไม่มีเหตุมีผลไง 

แต่ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้มนัมีหลกั มีเหตุมีผล มีเหตุมีผลเพราะถา้
จิตมนัสงบเขา้มา มนัสงบอยา่งไร มนัไม่สงบแลว้มนัเท่ียวไปรู้นัน่รู้น่ี ไปรู้นัน่รู้น่ีมนัเล่ือนลอย มนั
ออกแลว้ นัน่แหละกิเลสเอาส่ิงนั้นมาล่อ ทั้งจะรู้เห็นส่ิงใด มนัไม่ใช่มรรค ถา้มนัไม่ใช่มรรค มนัก็
ไม่ใช่ส่ิงท่ีจะไปช าระลา้งกิเลส 

จะรู้เห็นส่ิงใด รู้ก็วางไว ้องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้สร้างอ านาจวาสนามา อนาคตงัส
ญาณ รู้ไปทุกเร่ืองเลย แต่ถา้มนัไม่เป็นประโยชน์กบัสาวกสาวกะ ท่านไม่พดู มีพระสมยัพุทธกาล
ไปบีบบงัคบัใหบ้อกว่าชาติท่ีแลว้เป็นอะไร ชาติต่อไปจะเป็นอยา่งไร 

ท่านถามกลบัเลยวา่ “เราไดส้ัญญาไวก้บัเธอหรือ เราไม่ไดส้ัญญา” 

“จะสึก” 

“สึกก็สึกไป” 

แต่พระนนัทะเป็นนอ้ง เพิ่งแต่งงาน ส่ิงท่ีเพิ่งแต่งงานมา เวลาไปฉนัท่ีบา้น เวลาเอาบาตรมา
ส่ง “นนัทะเธอจะบวชหรือ เธอจะบวชหรือ” 

จะบวชอยา่งไร เพิ่งแต่งงาน แต่ในเม่ือเป็นพี่ พี่พดูอยา่งนั้น ดว้ยความเคารพกย็อมบวชตาม 
พอบวชตามไปแลว้ก็คิดถึง คิดถึงเจา้สาวท่ีเพิ่งแต่งมาตลอดเวลา องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้



เปิดเผย ไม่เล่ือนลอย ๑๖ 
 

©2015 www.sa-ngob.com 

ทอดเวลาไว ้ ถึงท่ีสุดแลว้พดูกบัพระนนัทะ “คิดถึงภรรยาใช่ไหม ภรรยาสวยไหม ใหจ้  าภรรยาไว้
นะ” ท่านจบัมือเลยนะ เหาะข้ึนไปบนสวรรค ์ พอไปเห็นนางฟ้า มนัสวย สวยมากเลย สวยกว่า
ภรรยาของตวั ความท่ีผกูพนักบัภรรยามนัเบาลงแลว้ แลว้องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ใช้
อุบาย “อยากไดไ้หม ภรรยาท่ีเราคิดถึง เราคิดถึงอยูแ่ลว้ แต่ท่ีนางฟ้ามนัสวยกวา่นั้นอีก อยากได้
ไหม” 

“อยากได”้ 

อยากไดใ้หนึ้กพุทโธ ใหมี้ค าบริกรรม พุทโธๆๆ พุทโธเพื่อเอานางฟ้า แต่เพราะดว้ยความ
มุ่งมัน่ ดว้ยอนาคตงัสญาณขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ว่าเขามีอ  านาจวาสนา ถา้ไปงาน
แต่งงานแลว้ใหก้ลบัไป เขาก็จะมีครอบครัว เขาก็อยูท่างโลก เขากจ็ะมีวงศต์ระกลูของเขา แต่เวลา
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้จะใหอ้ริยทรัพย ์ อยากไดน้างฟ้าใช่ไหม ใหก้ าหนดพุทโธๆ พอ
ก าหนดพุทโธๆ ไป จิตมนัสงบได ้ พอจิตสงบนะ ไม่ไดเ้ห็นนางฟ้านะ จิตสงบไปเห็นกาย เห็น
เวทนา เห็นจิต เห็นธรรม เห็นสติปัฏฐาน ๔ ตามความเป็นจริง น่ีวิปัสสนา 

เวลาบอกว่าใหพุ้ทโธเพื่อเอานางฟ้า ใจ ใจของเราอยากไดน้างฟ้า เรากพ็ุทโธๆ อยากจะให้
พุทโธแลว้จะไดข้ึ้นไปหานางฟ้าดว้ยตวัเอง แต่เวลาจิตมนัสงบข้ึนมาแลว้ มนัไม่ไดเ้ห็นนางฟ้าแลว้ 
มนัไปเห็นสติปัฏฐาน ๔ แลว้วิปัสสนาโดยสัจจะโดยความเป็นจริง โดยสัจจะความจริง จนช าระ
ลา้งกิเลส พอจิตมนัเปิดเผย ธรรมะมนัเปิดเผยข้ึนมาในใจของพระนนัทะ เปิดเผยหมด พอเปิดเผย
หมด เพราะพระก็รู้วา่พระนนัทะก าหนดพุทโธๆ เพื่อจะเอานางฟ้า ก็มาหยอกมาลอ้เล่น “พุทโธได้
นางฟ้าหรือยงั พุทโธเจอนางฟ้าหรือยงั” 

จนพระนนัทะท่านประพฤติปฏิบติัจนเป็นพระอรหนัต ์บอกว่า “ไม่ตอ้งการส่ิงใดแลว้ ไม่มี
ส่ิงใดท่ีเป็นแรงปรารถนาแลว้” พระไม่เช่ือ พระไปเฝ้าองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกว่า
พระนนัทะอวดอุตตริมนุสสธรรม 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เรียกมาทั้งหมด แลว้ยนืยนัว่าพระนนัทะเป็นพระอรหันต ์
พระพวกนั้นหนา้แตกไปหมดเลย เพราะอะไร เพราะไปลอ้เล่นเขา ไปลอ้เขามาตลอด แลว้โดย
พุทโธๆ พุทโธเพื่ออะไร เพื่อตวัเองจะไดมี้ฤทธ์ิมีเดช เพื่อตวัเองจะไดข้ึ้นไปหานางฟ้าดว้ยตวัเอง
ได ้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ใชอุ้บายอยา่งน้ี น่ีอนาคตงัสญาณขององค์สมเดจ็พระ
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สัมมาสัมพุทธเจา้มี แต่พระจะมาต่อมารองว่าตอ้งบอกตอ้งอะไร อนันั้นมนัไม่ไดป้ระโยชน์ มนั
เป็นใบไมใ้นป่า มนัไม่เป็นประโยชน์กบัใคร 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ถึงจะรู้ก็ไม่พยากรณ์ ไม่บอก จะบอกอะไร บอกใหเ้สริม
กิเลสใช่ไหม บอกใหม้นัเกิดทิฏฐิมานะใช่ไหม แต่เวลาพระนนัทะ นอ้งแท้ๆ  เลย ไม่ไดถ้ามเลย แต่
เพราะมีอ านาจวาสนา เพราะเห็นว่ามนัเป็นความจริงได ้ “เธอจะบวชหรือ” อา้ว! จ  าเป็นตอ้งบวช 
อา้ว! บวชแลว้ก็คิดถึงตลอดเวลา พอคิดถึงตลอดเวลา บอกว่า “เธอจ าไวน้ะ” จบัมือเหาะไปเลย น้ี
อยูใ่นพระไตรปิฎก ส่ิงน้ีมนัมีอยูจ่ริง ถา้มนัมีอยูจ่ริง น่ีส่ิงท่ีมนัเป็นความจริง 

ส่ิงท่ีมนัเปิดเผยในใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ แต่มนัปิดบงัในใจของเราดว้ย 
แลว้ปฏิบติัดว้ยความเล่ือนลอยดว้ย ปฏิบติัโดยไม่มีหลกัมีเกณฑส่ิ์งใดเลย พอไปเห็นนิมิต ไปรู้ส่ิง
ใดต่างๆ ไม่ตอ้งเห็นนิมิตหรอก แค่ความรับรู้ เพราะในปัจจุบนัน้ีพอจิตมนัสงบ มนัสายไฟจะตดั 
พอตดัข้ึนมา มนัไม่ไปต่อ มนัก็มีความรู้สึกอีกอยา่งหน่ึง เท่านั้นแหละ “น่ีคืออะไร น่ีคืออะไร” มนั
ยงัไม่มีอะไรเลย ไม่ตอ้งเห็นนิมิตดว้ย แค่จิตพอมนัพุทโธ จิตมนัหดสั้นเขา้มาเท่านั้นน่ะ  ตกใจกนั
แลว้ ตกใจ “มนัเป็นอะไร มนัเป็นอะไร ท าไมมนัเป็นแบบน้ี” ก็อาการของมนั จิตท่ีมนัรับรู้โดย
ธรรมชาติของมนั มนัก็เป็นความรับรู้ธรรมชาติอนัหน่ึง ก าหนดพุทโธ ใชปั้ญญาอบรมสมาธิ ถา้
มนัหดตวัเขา้มา กม็นัจะหดตวัเขา้ ถา้มีสติสัมปชญัญะสมบรูณ์ ถา้มีค  าบริกรรมต่อเน่ืองไป มนัจะ
หดตวัเขา้มาเร่ือยๆ หดตวัเขา้มาจนเป็นตวัของมนัเองไง มนัไม่ใช่ว่า... 

จิตเวลาโดยธรรมชาติมนัออกรู้โดยผา่น ตา หู จมกู ลิ้น กาย ใจ เห็นไหม ภารา หเว 
ปญฺจกฺขนฺธา ขนัธ์ ๕ ขนัธ์ท่ีเป็นขนัธมาร ขนัธ์ ๕ ความรู้สึก รูป ความรู้สึกนึกคิด อารมณ์
ความรู้สึก เวทนา เวทนาความกระทบ สัญญา สัญญาคือขอ้มูลท่ีมนัอยูใ่นใจ สังขารมนัคอยคิดอยู่
น่ี มนัดิ้น ดิ้นรนอยูน่ี่ วิญญาณ วิญญาณกรั็บรู้อยูน่ี่ ส่ิงน้ีดึงใหเ้ป็นทางออกของใจ ใจมนัก็ท  างาน
ของมนัอยู่อยา่งน้ีโดยธรรมชาติของมนุษย ์ธรรมชาติของมนุษยเ์ป็นอยูอ่ยา่งน้ี 

ฉะนั้น เรามีศรัทธาเรามีความเช่ือ เราเกิดมาเป็นมนุษยแ์ลว้ไม่เหยยีบแผน่ดินผดิ เกิดมาแลว้ 
เกิดมาในประเทศอนัสมควร ในการประพฤติปฏิบติั เราก็จะประพฤติปฏิบติัของเรา ถา้เรา
ประพฤติปฏิบติัของเราโดยท่ีมีครูบาอาจารยท่ี์ท่านเป็นความจริง มนัเปิดเผยในใจของครูบา
อาจารยข์องเรามาหมดแลว้แหละ แต่เวลาเราปฏิบติัเหมือนกบัคนตาบอด พยายามจะรักษาใหต้า
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หายบอด คนตาบอดตาแฉะ ข้ีตาทั้งนั้นน่ะ ไดล้า้งตาหรือเปล่า ไดห้ยอดตาบา้งหรือเปล่า ได้
บ  ารุงรักษาบา้งหรือเปล่า 

น่ีก็เหมือนกนั คนตาบอด เวลามนัจะปฏิบติัข้ึนมามนัก็ก าหนดพุทโธๆ แลว้มนัไปรู้ไปเห็น 
พอมนัหดตวัเขา้มา ต่ืนเตน้ ถา้มีครูบาอาจารยน์ะ ท่านจะย  ้าใหเ้ราชดัๆ ก าหนดพุทโธไว ้มนัจะหด
ตวัสั้นเขา้มา หดตวัละเอียดเขา้มา หดตวัละเอียดเขา้มา แลว้ถา้จิตมนัสงบแลว้ พอมนัสงบแลว้
รักษาไว ้ ถา้มนัสงบจนพุทโธไม่ได ้ เราอยูก่บัตรงนั้น เด๋ียวมนัคลายออกมาเราก็พุทโธต่อเน่ืองไป 
เพราะเราตอ้งช านาญในวสีไง ช านาญในการรักษา 

ไม่มีสมบติัเราก็แสวงหา มีสมบติัมาก็ไม่รู้จกัเก็บรู้จกัรักษา จิตมนัไม่เคยเป็นสมาธิมนัก็ไม่
เคยเป็นเลย พอเป็นสมาธิแลว้ เวลามนัเส่ือมออกมา เพราะสมาธิ เวลาเป็นสมาธิแลว้มนัตอ้งคลาย
ออกมาแน่นอน เวลามนัคลายออกมาแลว้ ชีวิตของเรามนัตอ้งเคล่ือนไหวตลอดเวลาใช่ไหม เราก็
อยูข่องเรา มีความสงบบ่อยคร้ังเขา้ บ่อยคร้ังเขา้จนเป็นสมาธิ ท าความสงบบ่อยคร้ังเขา้ๆ เป็น
สมาธิ สมาธิเพราะอะไร สมาธิเพราะความสงบอนัน้ี ปัจจตัตงั สันทิฏฐิโก ใจมนัไดส้ัมผสั ใจมนั
ไดรั้บรู้ แลว้เรามีความช านาญ เรารักษาใจของเรา มนัเขา้สมาธิ เขา้สมาธิจนมนัตั้งมัน่ มีความสงบ
บ่อยคร้ัง มีสงบ มนัสงบบ่อยคร้ังจนเป็นสมาธิ สมาธิมนัทรงไวก้บัจิตของเรา จิตท่ีมีสมาธินะ มนั
จะเคล่ือนมนัจะไหว มนัจะรักษาจิตของเรา จะท าส่ิงใดมนัก็มีสติสมัปชญัญะ เพราะท าส่ิงใดเพื่อ
จะรักประคองใจตวัน้ี เพราะเวลาเราจะท าความสงบของใจมนัแสนทุกขแ์สนยาก 

เพราะจิตมนัเคยสงบแลว้ดว้ยวิธีการใด คนท่ีท าความสงบมนัก็เปิดเผยจิตใจของเราว่าเป็น
สมาธิได ้ สมาธิ ผลของมนัเป็นแบบน้ี แลว้ถา้เป็นแบบน้ีเพราะอะไร เพราะเรามีสังขารความคิด
ความปรุงความแต่งใช่ไหม สังขารมนัคอยหา ความคิดก็คิดว่านัน่คืออะไร เปรียบเทียบมาตลอด 
เปรียบเทียบดูแลรักษามาตลอด ถา้เปรียบเทียบดูแลรักษามาตลอด มนัก็เป็นสัมมาสมาธิ รักษาไว ้
มนัก็เขา้ออกสมาธิไดง่้าย พอมนัตั้งมัน่ เราท าส่ิงใด เราใชชี้วิตปกติ เราใชชี้วิตอยา่งใดมนัก็มีสติ
คอยรักษาจิตดวงน้ี หนา้ท่ีการงานท าไปโดยหนา้ท่ีการงาน แต่มนัจะมีสติดูแลหวัใจดวงน้ีไว ้ ถา้
ดแูลหวัใจดวงน้ี น่ีมนัช านาญ ช านาญในการเขา้ในการออก ช านาญในการเขา้การออก พยายามท า
ของเราบ่อยคร้ังเขา้จนมนัตั้งมัน่ใหไ้ด ้

ถา้มนัตั้งมัน่ มนัจะนอ้มไปดูกายก็ได ้ ถา้มนัถึงเวลาจะนอ้มไปดูกาย ถา้มนัถึงเวลาไม่นอ้ม
ไปดูกาย เราก็ตอ้งมีสติปัญญารักษาความสงบของใจอนัน้ีเอาไว ้ ถา้รักษาความสงบของใจอนัน้ีไว ้
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มนัจะเปิดเผยใหเ้รารับรู้ไดแ้ค่น้ี ถา้มนัท าไม่ไดม้นัเล่ือนลอยยิง่กว่าน้ีนะ แต่ถา้มนัท าได ้ ท  าได ้ จิต
ตั้งมัน่แลว้ หลวงปู่ มัน่ท่านจะบอก “อยูก่บัผูรู้้ อยูก่บัพุทโธไม่เสียหาย” 

ส่ิงท่ีมนัเสียหาย เราเล่ือนลอยไปตามกิเลส เราใหกิ้เลสมนัจูงไป จะท าส่ิงใดก็เช่ือมัน่ตนเอง 
เช่ือมัน่ตวัเองว่ามีความรู้ ตวัเองมีความสามารถ ตวัเองกระท าได ้แลว้เวลาตวัเองท าไดก้็ท  าไดแ้บบ
น้ี ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ก็เป็นแบบน้ี มนัเป็นจินตนาการทั้งนั้น แลว้ครูบา
อาจารยก์็ท  าแลว้ ส่ิงใดท่ีมนัถูกกบักิเลส ถกูกบักิเลสคือถกูกบัความพอใจ ถา้องคไ์หนท าแลว้ถูก
กบัความพอใจ นัน่น่ะธรรมะ 

แต่ถา้ครูบาอาจารยท่์านมีคุณธรรมในหวัใจ หวัใจท่านเปิดเผย นัน่ล่ะของจริง ถา้ของจริง 
เวลาของจริงมนัไม่ตรงกบักิเลสเราก็บอกอนันั้นอนัน้ีมนัยงัไม่ใช่ มนัพยายามจะจูงเราออกนอก
ทางอยูต่ลอดเวลาล่ะ 

เวลาครูบาอาจารยท่์านประพฤติปฏิบติัมา ท่านจะใช่หรือไม่ใช่ มนัก็เป็นผลประโยชน์ของ
ท่าน เรามีหนา้ท่ีรับผดิชอบจิตใจของเราเท่านั้น เรามีหนา้ท่ีรับผดิชอบความเป็นจริงในใจของเรา 
เราไม่มีหนา้ท่ีไปรับผดิชอบหรือไปตีความว่าใครถูกใครผดิทั้งนั้น แต่ถา้เราศึกษา เราศึกษาธรรมะ
ขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ในพระไตรปิฎกส่ิงน้ีมนัชอบธรรมอยูแ่ลว้ แต่ขณะชอบ
ธรรมอยูแ่ลว้ เรามาปฏิบติั เราก็ยงัปฏิบติัตามความพอใจของเรา ส่ิงใดท่ีเราไม่พอใจ เราก็ยกเวน้ๆ 
ทั้งๆ ท่ีขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้มนัยงัยกเวน้ มนัยงัไม่ยอมรับทั้งหมด แลว้เวลาของ
ครูบาอาจารยม์นัจะไปยอมรับไดอ้ยา่งไร แลว้เวลากิเลสมายื้อมายมุาแหย ่มนัก็เอาแต่ความเห็น เอา
แต่ความพอใจ เอาความพอใจก็วา่ส่ิงนั้นเป็นธรรมๆ ดูกิเลสมนัพาใหเ้ล่ือนลอยสิ ทั้งๆ ท่ีมนัมืด
บอดนะ 

ถา้มนัหูตาสวา่ง มนัไม่เล่ือนลอยดว้ย แลว้มนัเปิดเผยดว้ย เปิดเผยว่าสมาธิท าอยา่งไร แลว้
พอจะเป็นสมาธิ สมาธิท าแลว้รักษาสมาธิเป็นหรือเปล่า ถา้รักษาสมาธิเป็น มนัจะออกไปรับรู้ส่ิง
ใด ไอส่ิ้งท่ีเป็นนิมิต ส่ิงท่ีไปรู้ไปเห็น มนัมีเป็นประโยชน์อะไร มนัไม่ใช่มรรค ถา้เป็นอภิญญา ๖ 
อภิญญามนัก็เป็นแค่ฌาน มนัแค่รับรู้ ดูสิ ในปัจจุบนัน้ีอาชีพหมอดูเขาก็ดูกนัอยา่งน้ี นัง่หลบัตา
แลว้ก็ทายกนัไป แลว้มนัจริงไหมล่ะ น่ีถือมงคลต่ืนข่าว 



เปิดเผย ไม่เล่ือนลอย ๒๐ 
 

©2015 www.sa-ngob.com 

ในพระพุทธศาสนาสอนใหเ้ช่ือเร่ืองพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์เช่ือพระธรรม สัจธรรม 
ธรรมคือสัจจะ คือความจริง ท าดีไดดี้ ท  าชัว่ไดช้ัว่ ใครท าส่ิงใดมาตอ้งไดรั้บผลตอบสนองตามส่ิง
นั้น ดูสิ เวลาเราท าบาปท ากรรม เราท าแลว้เราจะแกอ้ยา่งไร 

เขาบอกเขาไปแกก้รรมๆ น่ีเวลาไปเช่ือมงคลต่ืนข่าว ไปเช่ือส่ิงท่ีคนอ่ืนบอก ท าไมไม่เช่ือ
มือล่ะ ก็เราท ามาเอง ดีก็ท  ามา ชัว่ก็ท  ามา แลว้พอส่ิงท่ีเราจะท าจริงข้ึนมา เราจะประพฤติปฏิบติัเอา
ใจของเราเลยล่ะ เราไม่ใช่ว่าท าท่ีว่าสร้างกรรมสร้างเวร การแกก้รรมๆ เห็นไหม กรรมดีไง เวลา
กรรมดี นัง่สมาธิภาวนามนัจะเกิดปัญญา ส่ิงท่ีเราเกิดปัญญา 

ปัญญาท่ีเราศึกษามาในพระพุทธศาสนา ปัญญาสุตมยปัญญา เราคน้ควา้ต ารามานั้นมนัเป็น
แบบแผน มนัเป็นทฤษฎีท่ีเราจะตอ้งคน้ควา้ตอ้งศึกษา แลว้ศึกษามาเพื่อเป็นแนวทาง แต่เวลาเราจะ
เกิดปัญญา ปัญญาจะเกิดไดต้อนนัง่สมาธิ 

หลวงตาท่านพดูบ่อยมาก ปัญญาจะเกิดต่อเม่ือเกิดวิกฤติ เวลาเวทนามนัแรงๆ เวลามนัทุกข์
มนัยาก เวลาท่ีจนมุมนัน่แหละ ปัญญามนัจะเกิดตรงนั้นน่ะ แลว้นัน่ปัญญาแท้ๆ  ปัญญาแท้ๆ  คือมนั
เกิดข้ึนมาจากใจ เกิดข้ึนมาจากประสบการณ์ เกิดข้ึนมาจากการเอาตวัรอด เกิดข้ึนจากการท่ีมนัจะ
จนตรอก แลว้มนัพลิกออกมา ถา้มนัพลิกออกมา เห็นไหม แต่น่ีมนัไม่ใช่ มนัเล่ือนลอย ไปรู้ไป
เห็น ไปเขา้ใจ น่ีหญา้ปากคอก ข่มเขาโคใหกิ้นหญา้ ข่มหวัใจว่าตวัเองมนัจะเป็นจริงไง แลว้มนั
เป็นจริงไหม เป็นจริงไม่ไดห้รอก 

โคปล่อยนะ เราพุทโธๆ ตามรอยโคไป ไปถึงตวัโค ตวัโคก็คือตวัจิต ตวัจิตมนัก็เป็นอิสระ 
เป็นสมาธิมนัก็เป็นอิสระ เป็นอิสระแลว้มนัจะตอ้งไปข่มเขาโคอะไรมนั จะตอ้งไปบงัคบัอะไรมนั 
มนัจะเขา้ไปถึงตวัโคไดม้นัก็ตอ้งใชค้  าบริกรรมเขา้ไป ถา้มนัใชค้  าบริกรรมเขา้ไปมนัก็เป็นสัมมา 
เพราะมนัไม่ไดข่้มข่ีใคร มนัไม่ไดข่้มเขาโคกินหญา้ มนัไม่ไดข่้มข่ีใคร มนัเป็นอิสระ อิสระเพราะ
อะไร อิสระเพราะมนัเป็นขอ้เทจ็จริง มนัเป็นความจริงอยูอ่ยา่งนั้น จิตมนัก็เป็นจิตจริงๆ คนเราเกิด
มามีกายกบัใจนะ หวัใจมนัก็เป็นแบบน้ี มนัมีกิเลสตณัหาความทะยานอยาก มนัก็ครอบง ามาอยา่ง
น้ี ทั้งๆ ท่ีมีศรัทธามีความเช่ือท่ีจะพามนัพน้จากทุกข ์เห็นไหม หวัใจเรียกร้องความช่วยเหลือ 

เวลาคนเกิด คนแก่ คนเจบ็ คนตายก็หวัใจพาเกิด พาแก่ พาเจบ็ พาตาย แลว้การประพฤติ
ปฏิบติัเราก็จะมาคน้ควา้มาพิจารณาใหพ้น้จากการเกิด การแก่ การเจบ็ การตาย ใหม้นัพน้ แลว้พน้
จริงๆ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้พน้ก่อน แต่เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้นิพพาน 



เปิดเผย ไม่เล่ือนลอย ๒๑ 
 

©2015 www.sa-ngob.com 

นิพพานเพราะอะไร เพราะมนัไม่เกิด ไม่แก่ ไม่เจบ็ไม่ตายแลว้ แต่ในเม่ือเกิดมาเป็นเจา้ชายสิทธตั
ถะ มาตรัสรู้เป็นองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพทุธเจา้ มนัไม่มีส่ิงใดอยูค่  ้าฟ้า มนัตอ้งยอ่ยสลายไปเป็น
ธรรมดา ฉะนั้น จิตใจท่ีองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้จะไปนิพพานนะ ยงัไปสอนภทัทิยะจน
เป็นอรหันตข้ึ์นมา 

พระอานนทค์ร ่าครวญตลอดเวลา “องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้นิพพานแลว้ ศพจะท า
อยา่งไร จะบอกกล่าวใครอยา่งไร” 

“อานนท ์ เธออยา่ขวนขวายใหล้  าบากไปเลย มนัเป็นหนา้ท่ีของมลัลกษตัริยเ์ขาท่ีเขาจะ
จดัการ” 

“แลว้เกิดถา้เขาถามขา้พเจา้ล่ะคะ ขา้พเจา้จะตอบเขาอยา่งไร” 

“ถา้เขาถามก็บอกเขาวา่ท าแบบกษตัริย ์ ใชน้ ้ ามนัแลว้ใชผ้า้ขาวพนั ท าอยา่งนั้นแลว้เอาใส่
รางเหลก็แลว้จุดไฟเผา” 

ไม่เห็น มนัไม่เกิด ไม่แก่ ไม่เจบ็ ไม่ตาย แลว้ท าไมตอ้งตายล่ะ 

มนัตอ้งตายอยูแ่ลว้ เพราะการเกิดในวฏัฏะ ผลของวฏัฏะมนัเป็นอนิจจงั ผลของวฏัฏะมนั
ไม่มีส่ิงใดคงท่ี แต่เวลากิเลสมนัครอบง าหวัใจ มนัก็พาหวัใจเวียนว่ายตายเกิดไปในวฏัฏะ สวรรค์
ในอกนรกในใจ ประพฤติปฏิบติัอยูม่นัก็เผาลน น่ีนรกในใจ 

ในใจอารมณ์มนัเกิด มนัก็เกิดดบัๆ มนัก็เกิดภพเกิดชาติในใจอยูแ่ลว้ แต่เวลาประพฤติ
ปฏิบติัตามความเป็นจริงเขา้ไปแลว้ โดยท่ีธรรมะมนัเปิดเผย สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลพัพตป
รามาส ปฏิฆะ-กามราคะอ่อนลง เกิดปฏิฆะ-กามราคะส้ินไป รูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธจัจะ 
อวิชชา ดบัไปในหวัใจ ส้ินไปหมด หมดจากใจ มนัส้ินไปหมดจากใจแลว้มนัมีอะไรเหลือล่ะ 

ภารา หเว ปญฺจกฺขนฺธา ขนัธ์มนัเป็นของของทิ้ง มนัไม่มีส่ิงใดคาในหวัใจอยูแ่ลว้ รูปราคะ 
อรูปราคะ มานะ อุทธจัจะ อวิชชา มานะก็ไดท้  าลายไปแลว้ อุทธจัจะความมืดในอนัละเอียดก็ได้
ท  าลายแลว้ อวิชชาความไม่รู้ก็ไดท้  าลายแลว้ มนัท าลายแลว้ แลว้อะไรมนัจะไปเกิดล่ะ เห็นไหม 
มนัไม่มีอะไรไปเกิดอีกแลว้ 
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คนเราเกิดมา การเกิด แก่ เจบ็ ตายเป็นเหตุใหญ่ท่ีสุด แลว้เวลาท าลายสังโยชน์ทั้งหมดแลว้ 
มนัไม่มีเหตุไปแลว้ มนัก็ไม่เกิด ไม่แก่ ไม่เจบ็ ไม่ตายอยูแ่ลว้ แต่องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้
ตอ้งปรินิพพาน ในเม่ือเกิดมา เกิดมาในวฏัฏะ เกิดมาดว้ยผลของการสร้างพระโพธิญาณ การสร้าง
เป็นพระโพธิสัตว ์ น่ีการสร้างมา พุทธภมิู สร้างมามหาศาล การสร้างมาอยา่งนั้น การสร้างมา
เพื่อใหเ้กิดมรรคญาณ เกิดโพธิญาณ การเกิดโพธิญาณมนัเกิดท่ีไหน? มนัเกิดในใจขององคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้ มนัเกิดมนัก็ท  าลาย ท าลายสังโยชน์ทั้งหมด 

ความท่ีมนัมืดบอด มนัมืดบอด เพราะความมืดบอด เพราะอวิชชามนัถึงพาเวียนว่ายตาย
เกิดในวฏัฏะ พอมนัท าลายหมดแลว้ มนัไม่มีเหตุใหไ้ปแลว้ มนัก็ไม่เกิด ไม่แก่ ไม่เจบ็ ไม่ตาย แต่
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตอ้งนิพพาน แลว้นิพพาน ส่ิงท่ีนิพพานไปแลว้มนักไ็ม่เกิดแลว้ 
ไม่เกิดเพราะรู้แจง้ เพราะวา่มนัเปิดเผยในใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เปิดเผยในใจ
ของพระสารีบุตร เปิดเผยในใจของพระอรหนัต์ 

แต่เราล่ะ นกัปฏิบติัท่ีเล่ือนลอย ก็อา้งอิงไง อา้งอิงธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พุทธเจา้ อา้งอิงไปหมดล่ะ แลว้ไดช้ าระกิเลสสกัตวัหน่ึงไหม ไดเ้ห็นหนา้กิเลสไหม รู้จกัมนับา้ง
ไหม ถา้ไม่รู้จกั ไม่เห็นมนัเลย แลว้จะไปช าระลา้งมนัอยา่งไร 

ธรรมะเปิดเผย เปิดเผยในการประพฤติปฏิบติัตามความเป็นจริง แต่การประพฤติปฏิบติั
ของเรา การประพฤติปฏิบติัโดยอวิชชา มนัเล่ือนลอย มนัไม่มีเหตุผลส่ิงใดมารองรับ ไม่มีเหตุผล
ส่ิงใดเป็นความเป็นจริง ถา้ไม่มีเหตุผลส่ิงใดตามความเป็นจริง เราตอ้งตั้งสติแลว้ เราตอ้งตั้งสติ เรา
ตอ้งท าความเป็นจริงของเราข้ึนมา 

ความเป็นจริง สติส าคญัมาก ถา้มีสติ มีสติแลว้เรามีค าบริกรรม ใจของคน คนนะ ดูสิ 
คนเราเกิดมามีชีวิตตอ้งมีอาหาร เราตอ้งมีอาหารเล้ียงชีพ แลว้ใจของเรา กิเลสอวิชชามนัครอบง า
มนัอยู ่แลว้ถา้เราไม่มีค าบริกรรม เราจะเล้ียงชีพอยา่งใด การเล้ียงชีพคือใหจิ้ตใจเป็นอิสระ ถา้จิตใจ
เป็นอิสระแลว้ เวลาเกิดปัญญาๆ ปัญญาท่ีเกิดภาวนามยปัญญาข้ึนมา มนัถึงจะไปรู้ไปเห็นตาม
ความเป็นจริง ถา้มนัเป็นภาวนามยปัญญาข้ึนมาตามความเป็นจริง มนัไปรู้เห็นว่าเราไปเห็นนิมิต 
เห็นจิตท่ีมนัหดตวัเขา้มา จิตหดตวัจริงๆ นะ 

มีคนมาถามปัญหา แค่จิตหดตวัเขา้มา หดตวัเขา้มามนัก็เกิดความเวิง้วา้ง ความเวิง้วา้ง
เพราะมนัหดตวัของมนัเขา้มา แต่ถา้มนัเป็นตามสายส่ง มนัไปธรรมชาติของมนั ออกไปสู่ตา หู 
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จมูก ลิ้น กาย ใจ มนัก็ออกไปของมนั เวลามนัก็หดตวัเขา้มามนัก็เวิง้วา้ง ถา้เวิง้วา้งแลว้ ถา้มนัไป
เห็น ไปเห็นนิมิตไปเห็นต่างๆ เห็นนั้นก็เป็นจริต มนัไม่ใช่ส่ิงใด มนัไม่ใช่มรรคเลย มนัไม่ใช่
วิธีการประพฤติปฏิบติัเลย 

ท่ีว่าองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ไม่ไดส้อนสมาธิ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้
สอน สอนเร่ืองการดบัทุกข์ การเกิด การแก่ การเจบ็ การตายตอ้งมีฝ่ังตรงขา้มท่ีไม่เกิด ไม่แก่ ไม่
เจบ็ ไม่ตาย แลว้การท่ีจะไม่เกิด ไม่แก่ ไม่เจบ็ ไม่ตาย มนัตอ้งมีอริยมรรค มนัตอ้งมีสัจจะมีความ
จริง มนัถึงมาลบลา้งความไม่เกิด ไม่แก่ ไม่เจบ็ ไม่ตาย แลว้ความไม่เกิด ไม่แก่ ไม่เจบ็ ไม่ตาย เอา
อะไรไปช าระลา้งมนัล่ะ 

ใครเป็นคนเกิด คนแก่ คนเจบ็ คนตายล่ะ กจิ็ตเป็นคนเกิด คนแก่ คนเจบ็ คนตาย แลว้ถา้จิต
มนัจะช าระความไม่เกิด ไม่แก่ ไม่เจบ็ ไม่ตายของมนั มนัก็ตอ้งท าความสงบของใจเขา้มา เพราะ
มนัหดสั้นเขา้มา ถา้มีสัมมาสมาธิข้ึนมา ตอ้งท าความสงบของใจเขา้มา เพราะเขา้ไปสู่จิต ใหจิ้ตมนั
ไปคน้ควา้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ไม่ไดส้อนสมาธิ สอนการดบัทุกข ์แต่การดบัทุกขม์นั
ก็ตอ้งมีสัมมาสมาธิ มนัตอ้งมีตวัของจิตเป็นผูด้บัทุกข ์ เพราะตวัเองเป็นตวัเกิด ตวัแก่ ตวัเจบ็ ตวั
ตาย ตวัเองก็ตอ้งเป็นผูแ้กไ้ขตวัเองไม่เกิด ไม่แก่ ไม่เจบ็ ไม่ตาย ถา้ตวัเองจะเป็นผูท่ี้แกไ้ขไม่เกิด 
ไม่แก่ ไม่เจบ็ ไม่ตาย ตวัเองก็ตอ้งคน้ควา้หาตวัเองใหเ้จอก่อน การคน้หาตวัเองใหเ้จอก่อน เพราะ
ตวัเองก็คือผูรู้้ ผูรู้้คืออะไร ใครจะเขา้สู่ผูรู้้ได ้ เขา้สู่ผูรู้้ไดก้็ดว้ยค าบริกรรม เขา้สู่ผูรู้้ไดก้็ดว้ยปัญญา
อบรมสมาธิ มนัก็เขา้ไปสู่สมาธิ สมาธิก็เป็นตวัผูรู้้ ถา้เป็นตวัผูรู้้ แลว้ถา้มีสติปัญญา ตวัผูรู้้น้ีออก
วิปัสสนา ตวัผูรู้้น้ีออก เห็นไหม อยูก่บัผูรู้้ อยูก่บัพุทโธ ผูรู้้พุทโธมนัเขม้แขง้แลว้ ผูรู้้พุทโธมนัก็
ออกไปพิจารณาสติปัฏฐาน ๔ ถา้มนัออกไปสู่สติปัฏฐาน ๔ มนัจะเขา้สู่มรรคไง ถา้มนัเขา้สู่มรรค
มนัเล่ือนลอยไหมล่ะ 

ไม่ไดส้อนสมาธิ สอนเร่ืองการดบัทุกข ์แต่การจะดบัทุกขก์็ตอ้งใหจิ้ตดวงนั้นเป็นผูด้บัทุกข ์
ถา้จิตดวงนั้นจะเป็นผูด้บัทุกขก์็ตอ้งเขา้ไปสู่สัมมาสมาธิ เขา้ไปสู่ตวัจิตนั้น ถา้เขา้ไปสู่ตวัจิตนั้น เขา
วางสมาธิไว ้ ศีล สมาธิ ปัญญาก็เพื่อใหเ้กิดภาวนามยปัญญา ถา้เกิดภาวนามยปัญญาตามความเป็น
จริง ส่ิงนั้นล่ะเป็นปัญญา 
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ท่ีบอกว่า “เราศึกษาเราคน้ควา้ เรามีปัญญา เราไดฟั้งมามาก เรามีปัญญา” อนัน้ีมนัเป็น
โลกียปัญญา ปัญญาของเชาวน์ปัญญาของคน บางคนฉลาด บางคนมีสติปัญญาคน้ควา้ บางคนมี
สติปัญญาต่อยอดความคิดของผูอ่ื้นได ้น่ีเป็นปัญญา ปัญญาทางโลก 

แต่ท่ีเราตอ้งมีปัญญา คนท่ีอยากจะมีสติปัญญาท่ีจะต่อยอดความคิดของคน มนัก็ตอ้งมีสติ 
มนัตอ้งมีสมาธิ มนัรู้จกัฟัง รู้จกัเก็บขอ้มูล รู้จกัมาใคร่ครวญ มนัเกิดจากอะไรล่ะ? ก็เกิดจากหดั
ภาวนา ถา้หดัภาวนา มนัก็จะเป็นโลกียปัญญา โลกุตตรปัญญา ถา้โลกุตตรปัญญา ถา้จิตมนัสงบเขา้
ไป ปัญญาอยา่งนั้นเป็นปัญญาช้ีทาง ช้ีทาง ปนูหมายป้ายทาง 

แต่ถา้มนัจะเกิดภาวนามยปัญญานะ ถา้จิตมนัสงบเขา้มาแลว้ ท่ีเรามาท าปัญญาๆ กนัอยูน่ี่ 
คนนัง่สมาธิ คนท าความสงบของใจเขา้มา คนนั้นจะมีสติมีปัญญา แลว้ปัญญา ปัญญาการรักษาเอา
ตวัรอดคือปัญญาโดยธรรม ไม่ใช่ปัญญาโดยโลก ปัญญาโดยโลก โดยโลกถา้พลั้งเผลอ อวิชชา 
มารมนัก็ครอบง า มนัก็ไปตามก าลงัของมนั 

แต่ถา้เรามีสติปัญญา เรายบัย ั้งของมนัไว ้ เราเกิดภาวนามยปัญญา ปัญญาน้ีเกิดจาก
สัมมาสมาธิ จิตท่ีสงบ จิตเป็นคนเกิด คนแก่ คนเจบ็ คนตาย แลว้ผูท่ี้จะไม่เกิด ไม่แก่ ไม่เจบ็ ไม่ตาย 
จิตมนัก็คน้ควา้ตวัมนัเอง ถา้คน้ควา้ตวัมนัเอง มนัจะคน้ควา้ตวัมนัเอง คน้ควา้อยา่งไรล่ะ คน้ควา้
จากส่ิงท่ีมนัผกูมดั ส่ิงท่ีเป็นสังโยชน์ สกักายทิฏฐิ ทิฏฐิความเห็นว่าสรรพส่ิงน้ีเป็นเรา กายก็เป็น
เรา สรรพส่ิงก็เป็นเรา ถา้จบัได ้ พิจารณาได ้ ส่ิงน้ีจะไม่เล่ือนลอย เห็นไหม ธรรมะเปิดเผยและไม่
เล่ือนลอย ส่ิงท่ีเล่ือนลอยกิเลสพาเล่ือนลอย ฉะนั้น ถา้มนัยงัเล่ือนลอยคือมนัยงัไม่เปิดเผย เพราะ
มนัไม่เปิดเผยมนัถึงสงสัย มนัถึงครอบง า มนัถึงเล่ือนลอย 

แต่ถา้เราจะไม่เล่ือนลอย มนัก็ตอ้งท าความสงบของใจเขา้มา แลว้คน้ควา้ของเราเขา้ไป ถา้
จิตสงบแลว้เห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรม ตามความเป็นจริง แลว้แยกแยะพิจารณาของเรา
ไป พิจารณาธรรม สัจธรรม ส่ิงท่ีขอ้งใจ ส่ิงท่ีมนัหมกัหมมในใจ จบัแลว้พิจารณาทุกเร่ืองๆ ทุก
เร่ืองท่ีจบัตอ้งได ้ ทุกเร่ืองท่ีมีปมในใจ ทุกเร่ืองท่ีมีความคิดผดุข้ึนมาในใจ สรรพส่ิงท่ีผดุข้ึนมาใน
ใจ จบัไดทุ้กเร่ือง แลว้แยกแยะ เพราะส่ิงท่ีผดุข้ึน เห็นไหม เกิด เกิดมาพร้อมกบักิเลส เพราะมีกิเลส
มีมารมนัถึงไดเ้กิด แลว้ถา้เกิด เราจบัมาพิจารณาซ ้ าแลว้ซ ้าเล่าๆ พิจารณาโดยปัญญาของเรา แลว้ถา้
เวลามนัปล่อย เวลามนัปล่อย เรา เราจะรู้จะเห็นชดัๆ เพราะเราเป็นคนพิจารณาแลว้เราปล่อย 
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แต่เดิมเราเห็นนิมิต เราไปรู้เห็นส่ิงต่างๆ แลว้มนัเวิง้วา้ง มนัเป็นนามธรรมมนัก็เวิง้วา้ง แต่
มนัมีอะไรเป็นหลกัเป็นเกณฑล่์ะ มนัเลยเล่ือนลอยไง พอเล่ือนลอยมนัถึงจบัพลดัจบัผลู จบัพลดั
จบัผลูแลว้มนัเป็นสัญญาทั้งนั้นน่ะ 

แต่ถา้จิตเราสงบ เราพยายามท าของเรา มนัจะเล่ือนลอย มนัจะเวิ้งวา้งขนาดไหน เราพุทโธ
ไปเร่ือย เราใชปั้ญญาอบรมสมาธิไปเร่ือย ใหจิ้ตมนัมัน่คง จิตมัน่คงแลว้ถา้มนัจบัส่ิงใดได ้ มนั
พิจารณาของมนัได ้ จบัได ้ มนัพิจารณาได ้ เพราะมนัก็มีงานท า คนเราเวลาภาวนา ถามทุกคน 
“ภาวนามยปัญญาเป็นอยา่งไร ใชปั้ญญา ปัญญาจะเกิดข้ึนไดอ้ยา่งไร” 

ถา้ตอบมนัก็เป็นสมบติัของคนตอบน่ะสิ ถา้มนัจะเป็นความจริงมนัก็ตอ้งเป็นความจริง 
ข้ึนมาจากเรา ตอบก็เป็นทางวิชาการ ตอบก็เป็นแนวทาง แนวทางเราก็ตอ้งปฏิบติัให้ไดต้ามความ
เป็นจริง ถา้จิตมนัสงบแลว้ถา้มนัจบัได ้ มนัพิจารณาอยา่งน้ี พิจารณาท่ีเราจบัได ้ พอจบัไดก้็ลม้ลุก
คลุกคลาน น่ีมนัเล่ือนลอยๆ เพราะเล่ือนลอย ไม่มีหลกัมีเกณฑ ์ มนัถึงท าส่ิงใดไม่ประสบ
ความส าเร็จ ท าส่ิงใดแลว้ลม้ลุกคลุกคลาน มนัจะลม้ลุกคลุกคลานแค่ไหน ถา้ลม้ลุกคลุกคลานเช่ือ
ตามกิเลสไป มนัก็จะลม้ลุกคลุกคลานอยา่งน้ีตลอดไป ปฏิบติัมาเพื่ออานิสงค ์ ปฏิบติัมาเพื่อบชูา
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ แต่ส่ิงท่ีเป็นความจริงของเรามนัยงัไม่เกิด 

ถา้เราท าความจริงนะ เราจบัแลว้เราพิจารณาซ ้ าๆ จบัแลว้พิจารณา ถา้ปัญญา ศีล สมาธิ 
ปัญญา สมดุล มนัพิจารณาไปแลว้ก าลงัมนัพอ จกัรมนัเคล่ือน ส่ิงท่ีว่าเป็นมรรค ท่ีมรรคมนัจะ
เคล่ือน ถา้มรรคมนัเคล่ือน มรรค ส่ิงท่ีมรรคญาณมนัเขา้ไปบดบ้ีกิเลส เวลามนัปล่อย มนัรู้ มนัชดัๆ 
เห็นไหม มนัไม่เล่ือนลอยหรอก มนัเปิดเผย มนัเปิดเผยตั้งแต่ใจเรามนัมีคุณธรรมแค่ไหนก็เปิดเผย
แค่นั้นน่ะ ถา้เปิดเผยแลว้มนัก็รู้สิ ถา้เราไม่รู้ไม่เห็นว่ากิเลส ไม่รู้ว่ามนัเป็นจริง เราจะปลดเปล้ือง
อยา่งไร 

ถา้มนัจะปลดเปล้ือง มนัชดัมนัเจนของมนั เวลามนัเห็นชดัเจนของมนันะ น่ีมนัเปิดเผย 
เปิดเผยข้ึนมา เราก็มีก าลงัข้ึน มีสติปัญญามากข้ึน พิจารณาซ ้ าๆๆ เวลามนัขาด อกุปปธรรม มนัแจ่
มกระจ่างกลางหวัใจ แจ่มกระจ่างอยูอ่ยา่งนั้นน่ะ อกุปปธรรม อฐานะท่ีมนัจะเปล่ียนแปลงไป แลว้
ความรู้อยา่งน้ีมนัเกิดข้ึนมา ท่ีว่าเป็นธรรมๆ ส่ิงท่ีเป็นสัจธรรม เวลามนัเกิดข้ึนกลางหวัใจแลว้ น่ี
พระโสดาบนั ถา้พระโสดาบนัมนัก็เปิดเผยแค่พระโสดาบนั มนัเปิดเผยแค่น้ี แลว้ถา้ปฏิบติัต่อเน่ือง
ไป สกิทาคามี อนาคามี อรหนัต ์ เวลามนัเปิดเผย ถึงว่าไม่มีก ามือในใจขององคส์มเดจ็พระ
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สัมมาสัมพุทธเจา้ ไม่มีก ามือในใจของพระอรหนัต ์ รู้แจง้ ชดัแจง้ในหวัใจ แลว้มนัจะเกิดอีกไหม 
มนัจะไปไหนล่ะ 

เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้เห็นคนเกิด คนแก่ คนเจบ็ คนตาย มนัสะเทือนใจ
มากนะ ท่านสะเทือนใจท่านมาก ท่านถึงว่าเราตอ้งหาฝ่ังตรงขา้มได ้ แลว้ฝ่ังตรงขา้มเกิดจากมรรค
เราน่ี ฝ่ังตรงขา้มเกิดจากการภาวนาของพวกเราน่ี เพียงแต่ว่าเราภาวนาแลว้มีคุณสมบติัแค่ไหน มี
มรรคญาณ มีศีล สมาธิ ปัญญามากนอ้ยแค่ไหนท่ีจะถอดจะถอนใหใ้จของเราใหม้นัเปิดเผยข้ึนมา 
ธรรมะใหม้นัเปิดเผยข้ึนมากลางหวัใจ เราประพฤติปฏิบติัมาเพื่อความจริงอนัน้ี ไม่ใช่ปฏิบติัมา
เพื่อจะไปแกใ้คร ไม่ใช่ปฏิบติัมาเพื่อความยอมรับของใคร ไม่ใช่ปฏิบติัมาเพื่อส่ิงใดๆ ทั้งส้ิน 

การท่ีมนัจะเป็นอยา่งนั้นมนัอยูท่ี่เวลาถา้เป็นจริงแลว้มนัเป็นตามอ านาจวาสนาบารมีหรอก 
ถา้คนท่ีเป็นประโยชน์ไดจ้ะเป็นประโยชน์มาก คนท่ีเป็นประโยชน์ ดูพระอญัญาโกณฑญัญะ เวลา
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เทศน์สอนจนเป็นพระอรหนัต์ เอาหลาน ปุณณมนัตานีบุตรมา
บวชองคเ์ดียว แลว้อยูป่่ามาตลอดเลย อยูป่่ามาตลอด พระอรหนัต ์ เสร็จแลว้เขา้ป่าไปเลย เวลาจะ
นิพพาน มาลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ น่ีสงฆอ์งคแ์รกของโลกนะ 

ฉะนั้น เราปฏิบติัเพื่อใจของเรา ท าเพื่อเรา ท าเพื่อหวัใจของเราใหม้นัเปิดเผยข้ึนมา อยา่ให้
กิเลสมาท าใหเ้ล่ือนลอย ปกปิดใหเ้ราทุกขย์ากอยูน่ี่ เราท าเพื่อประโยชน์เราเนาะ เอวงั 


