
ธรรมนาย – ทายทัก 1 

ธรรมนาย - ทายทัก 
พระอาจารยสงบ  มนสฺสนฺโต 

เทศนบนศาลา วันที่ ๓๐ มนีาคม ๒๕๕๓ 
ณ วัดปาสันตพิุทธาราม (วัดปาเขาแดงใหญ) ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 

ฟงธรรมนะ  เรามาแสวงหาธรรม  เรามาแสวงหาความสุข  แสวงหาความจริง  สัจ 
ธรรมไง  ชีวิตของเรานี้มนัเปนความจรงิอนัหนึง่  แตเปนความจริงตามสมมุติ  สมมุตทิี่มี 
จริง มันเปนความจรงิอันหนึ่ง ความจรงิแบบโลก แตเราเอาความจรงิแบบโลกนี้ ที่เกิดมา 
เปนเรานี้  มาแสวงหาความจริงที่เปนธรรม  ที่เปนธรรมไมใชโลก  เราเกิดมากบัโลกนะ 
เราอยูกบัโลก กรรมเห็นไหม เราสรางกรรมดี กรรมช่ัวมา เราเกิดมาตามอํานาจของกรรม 
เห็นไหม พออํานาจของกรรมนีเ่ราเกิดในวัฏฏะ  เปนผลของวัฏฏะ 

นี่ผลของวัฏฏะ  แตเรามีโอกาสมวีาสนา  เราไดมาศึกษาธรรมขององคสมเด็จพระ 
สัมมาสัมพทุธเจา  แลวเรามคีวามศรทัธามีความเช่ือ  มาประพฤติปฏิบัติ  การประพฤติ 
ปฏิบัติเห็นไหม    ผูที่เปนผูนําทางเราคือองคสมเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา  ถาไมมอีงค 
สมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา  พวกเราจะสะเปะสะปะมากกวานี้อกีเยอะนกั  เพราะไมมี 
ธรรมขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาเปนผูช้ีทางใหเรา  แตนี่ขนาดมีธรรมขององค 
สมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาเห็นไหม  ใครจะเปนผูแสดงก็แลวแต  ธรรมใน  ๕,๐๐๐  ปนี้ 
เปนธรรมขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา 

สาวก  สาวกะ  ผูไดยินไดฟง  ขณะที่ไดยนิไดฟงขึน้มานี่ยงัจับพลัดจบัผลู  ออก 
นอกลูนอกทางกนั  เวลาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาไปตรวจสอบมากับเจาลัทธิ 
ตางๆ ๖ ปนั้นนะ องคสมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจารื้อคนมาแลว สิ่งตางๆ นั้นไมตองไป 
เปรียบเทียบเลย  ทีนี้องคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจาตรัสรูธรรมขึ้นมา  แลววางธรรม 
วินัยไวใหเรากาวเดนิ  ธรรมขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  มรรคะ มัคโค ทางอัน 
เอกเห็นไหม เราก็ตีความกนัไปรอยแปดพนัเกา
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เพราะการตีความของเรา  ตีความโดยกิเลสตัณหาความทะยานอยาก  ทั้งๆ  ที่ 
ประพฤตปิฏิบัติธรรมนี่กอ็ยากไดธรรมขององคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา  ใหมาสถิต 
ในหัวใจของเรา เราประพฤติปฏิบัตเิพื่อเปนความจรงิของเรา เหน็ไหม แตเราก็ไปกลาวตู 
ธรรมขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาวาเปนของเรา  เราไปกลาวตูของเราเห็นไหม 
เปนการทํานายทายทกันะ ทํานายวาเปนอยางนั้น เปนอยางนั้นนะ ทั้งๆ ทีอ่งคสมเดจ็พระ 
สัมมาสัมพทุธเจาไมไดทํานายเอา  องคสมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจาทํานายตัวเอง  องค 
สมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจารื้อคนตัวเองนะ 

ธรรมะไมใชทํานาย  ธรรมะเปนสจัธรรม  ธรรมะเปนอรยิสัจ  สิ่งทีเ่ปนอริยสจัเกิด 
จากความจริงนี้เกิดมาไดอยางไร  ถาองคสมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจาไปรือ้คนกับเจา 
ทฤษฎีตางๆ นั่นเปนโลกๆ นะ  ในฤๅษีชีไพร ในนิครนถตางๆ เห็นไหม ในเจาลัทธิตางๆ 
ในสมัยพุทธกาลเหน็ไหม  นั่นมันเปนเรือ่งโลก  โลกเพราะอะไร  โลกเพราะมนัเปน 
ความคิดของตัว  โลกเพราะมันเกิดจากหวัใจของตัว  เกิดจากทิฐิมานะ  เกิดจากความเหน็ 
นั่นคอืเรือ่งของโลก โลกคอืทิฐิมานะ คือความรูความเห็นของเรานี่ 

คําวาทิฐิตางๆ ธรรมอยางนี้เปนธรรมขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา เพราะ 
องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาตรัสรูธรรมขึน้มาแลว  มันถึงมีธรรมอยางนี้ใหเราฟงไง 
ถึงบอกวาทิฐิเปนอยางไร ความเหน็เปนอยางไร แตเวลาเจาลทัธิตางๆ เขาก็เปนศัพทของ 
เขา  เปนภาษาของเขา  เขาก็มกีารสั่งสอนของเขา  องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาไป 
ศึกษาเลาเรียนมากับทุกๆ ลัทธินะ แลวองคสมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจากป็ฏิเสธทั้งหมด 
เลย แลวองคสมเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจามาปฏบิัติเอง เห็นไหม 

สัจธรรม  ธรรมเหนอืโลกนีม่ันเหนอืความรูสึก  เหนือความคิด  เหนอืตางๆ  แต 
ความเหนือกวานัน้เหนอืกวาอยางไร  นี่สัจธรรมไง  ถาผูที่รูจริงเหน็จรงินีม่ันจะสะเทือน 
หัวใจ  สะเทือนหัวใจเพราะจิตใจนี้มนัไดสํารอกออก  เห็นไหม  สํารอกกเิลสตัณหาความ 
ทะยานอยากออกจากจิต ออกจากหัวใจ ออกจากภวาสวะ  ออกจากภพจนสะอาดบริสุทธิ์ 
ความที่สะอาดบริสุทธิ์นีเ่ห็นไหม  มรรคญาณขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาที่ 
ทําลายกิเลสในใจขององคสมเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา
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อริยสัจอันนี้สําคัญมาก  เหน็ไหม  อรยิสัจไมใชอภิญญา  อภิญญาความรูความเห็น 
ตางๆ  นั่นเปนอภิญญา  การทํานายทายทักนั่นนะมันเกิดจากโลก  เกิดจากกิเลสตัณหา 
ความทะยานอยากของปุถุชน  ของความรูความเห็นของเรา  แตธรรมขององคสมเดจ็พระ 
สัมมาสัมพทุธเจา  เวลาตรัสรูธรรมขึน้มาแลวนี้เสวยวิมุตติสุข  เห็นไหม  เวลาเทศนปญจ 
วัคคีย  พอไดปญจวคัคียแลว  ก็ไปเดนิจงกรมอยู  พระยสะเหน็ไหม  “ที่นีเ่ดือดรอนหนอ 
ที่นี่วุนวายหนอ” นี่ธรรมนายทายทักไหม 

เพราะรําพึงในหัวใจนะ  “ที่นี่เดอืดรอนหนอ  ทีน่ี่วุนวายหนอ”  องคสมเด็จพระ 
สัมมาสัมพทุธเจาบอกวา  “ยสะ  ที่นี่ไมเดือดรอน  ที่นี่ไมวุนวาย”  เห็นไหม  ที่นีไ่ม 
เดือดรอน ไมวุนวาย นี่บอกพระยสะเหน็ไหม ทีนีเ้วลาจะไปทรมานชฎลิ ๓ พี่นอง ไปที่ 
ชฎิล ๓ พี่นอง เพราะวาที่ไดพระยสะไดตางๆ แลวได ๖๐ องคนะ เธอจงไปอยาซอนทาง 
กัน ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลาย ๖๐ องครวมทั้งเราดวยนั้น พนจากบวงทีเ่ปนโลกและบวง 
ที่เปนทิพย 

บวงทีเ่ปนโลกคือช่ือเสียงจากเกยีรติศัพท  เกียรติคุณ  เห็นไหม  ที่โลกเขาเชิดชูกัน 
นี่เปนโลก เปนเรือ่งลาภสักการะ เรื่องของโลก เห็นไหม เปนทิพย เปนทิพยเห็นไหม มนั 
ติดในตัวเองไง  ถามันติดในตัวเองเห็นไหม  ตัวเองมีความรู  ตัวเองมีความรับรูเหน็ไหม 
เวลาทําบุญกุศลขึน้มาก็ไปเกิดเปนเทวดา  เปนอินทร  เปนพรหม  เปนทิพยเห็นไหม  โลก 
ทิพย 

เห็นไหม  ติดบวงที่เปนบวงทางโลก  โลกคือช่ือเสียงเกียรติศัพท  เกียรติคุณ  ลาภ 
สักการะ  ช่ือเสียงตางๆ  ที่เขาแสวงหากัน  นี่ทําเพือ่เกียรติ  นี่คอืบวง  ทําเพือ่บวง  ทําเพือ่ 
คลองคอตัวเอง เพื่อรัดคอตัวเอง เห็นไหม เพราะมนัไมเปนธรรมหรอก ที่วาเปนทิพย ถา 
มันเทวดา  อินทร  พรหมตางๆ  ที่เราไดผลอยางนั้น  เห็นไหม  เธอทั้งหลายพนจากบวงที่ 
เปนโลกและที่เปนทิพย  เธอจงอยาไปซอนทางกนั  เห็นไหม  เรากจ็ะไปราชคฤห  จะไป 
ทรมานชฎลิ ๓ พี่นอง 

ไปอาศัยเขาอยูนะ  พอจะทรมานเขา  เห็นไหม  อันนี้เปนทํานายไหม  ถาเปนการ 
ทํานายกันนี่ ไปทํานายนั้น เราก็ไมรู เขาก็ไมรู ทํานายดวยโลก เหน็ไหม ดูสิ เขาก็มอีาชีพ 
ทางดูดวง ทางฤกษยาม เขาก็ดูของเขา เขาทํานายทายทัก นี่ก็เหมือนกนั เวลาทํานายอยาง
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นี้เปนคําทํานายไหม  เวลาจะไปขอเขาอยู  เห็นไหม  ไปขอเขาอยูเพื่ออะไร  เพราะเห็นนะ 
เพราะองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทําพุทธกิจ ๕ เห็นไหม 

เล็งญาณนะ    เขามอีํานาจวาสนาของเขานะ นีเ่ขามีวฒุิภาวะที่จะสิ้นกิเลสได  เปน 
พระอรหันตได เหน็ไหม แตเขาติดของเขา เขาบูชาไฟของเขา เห็นไหม ก็ไปขออยูกับเขา 
ดวยทิฐิของเขา  เขาไมใหอยูเพราะวาอะไร  เพราะวาเขาถือวาเขาก็มีความสามารถ  เขาก็มี 
ความรูของเขา  ก็ขออาศัย  ถาสมณะไมใหสมณะอาศัย  จะใหใครอาศัย  ถาสมณะดวยกัน 
ไมตอนรับสมณะ เห็นไหม 

นี่ไง  นี่ดวยใจทีเ่ปนคุณธรรม  ชฏิลคนพี่ปฏเิสธไมได  ปฏิเสธไมไดเพราะคนสมัย 
นั้นเขามีสัจจะของเขา เขาพูดจากความรูของเขา เห็นไหม เขาพูดจากสัจจะความจริงที่เขา 
รูไดขนาดนัน้  ก็บอกวาไมมีที่พกั  ไมมีอะไรตางๆ  เพราะไมอยากใหเขามาพกัอยูดวย  แต 
องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาบอกวา  ถาสมณะไมใหสมณะพกัพิงอาศัย  สมณะจะไป 
อาศัยจากใคร สมณะจําเปนตองใหอาศัย  เหน็ไหม ใหองคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจานี่ 
ใหอาศัยที่โรงไฟ 

โรงไฟมีพญานาคอยู  นีบู่ชาไฟของเขานะ  อันนี้ธรรมนายทายทักไหม  อนันีเ้ปน 
ความจรงินะ  เขาบูชาไฟของเขา  เขามพีญานาคของเขา  เขามีฤทธิ์มีเดชของเขา  เวลาองค 
สมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาแสดงฤทธิ์ไง  อืม้..สมณะนี่สําคัญนะ  สมณะนีเ่กงมาก  แตสู 
เราไมได เราเปนพระอรหนัต นีอ่งคสมเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจาเอาพญานาคไวในบาตร 
เออ สมณะนี่เกงเนอะ แตวาสูเราไมได เราเปนพระอรหันต 

นี่องคสมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจารูวาระจิตหมดเหน็ไหม  ถงึที่สุดจะทําอยางไร 
คนที่มทีิฐิมานะ เขาก็ไมยอมรับรูความเห็น ทัง้ๆ ที่มนัก็มีความลงัเลสงสัยนะ สมณะองค 
นี้เกง  เพราะสิ่งทีเ่ราเคารพบูชาของเรานี่  พญานาคตางๆ  เราเคารพบูชาของเรา  เราบูชา 
ขนาดไหน    เราบูชาของเรา  เราเทิดไวบนศีรษะเลย  แตทําไมองคสมเด็จพระสัมมาสัม 
พุทธเจานะยงัทรมานไดเลย เอาไวในบาตรใหเหน็ไง 

ก็มีความลังเลสงสัยอยู สมณะองคนีเ้กงมาก แตไมมคีวามรูเทาเรา ไมมีความรูเทา 
เรา  จนองคสมเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจาบอกวา  เธอไมใชพระอรหนัต  อนันีเ้ปนธรรม 
นายทายทักไหม  ไมใชทํานายนะ นี่คืออนาคตังสญาณขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
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เจา  เพราะใจขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจาสะอาดบริสุทธิ์ สิ่งที่ใจขององคสมเด็จ 
พระสัมมาสัมพุทธเจาสะอาดบริสุทธิ์ จะทําสิ่งใดก็เพื่อประโยชน 

การทําเพื่อประโยชน เหน็ไหม เธอไมใชพระอรหนัต  เธอจงมคีวามเฉลียวใจ ให 
เงี่ยหูลงฟง  เธอจงฟงเทศน  จิตนีม่ันไมมีไง  สิ่งที่รูมีฤทธิ์มเีดช  รูวาระจิตขนาดไหน  แต 
ไมรูอริยสจั ก็ไมมีประโยชนหรอก อภิญญาแกกิเลสไมได หูทิพย ตาทิพย รูติรจัฉานวิชา 
หรือรูวาระจิตตางๆ นีม่ันแกกิเลสไมได ทําอะไรไมไดหรอก มนัเปนอภิญญา ๖ มันเปน 
เรื่องโลกๆ ไง ฌานโลกีย มนัเกิดมาจากโลก เปนฌานโลกีย เห็นไหม 

เวลาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา  นี่รูเหน็ไหม  แตใจขององคสมเด็จพระ 
สัมมาสัมพทุธเจานี่เปนพระอรหันต  พระอรหนัตคือชําระกิเลส  อริยสจัมนัลึกซึง้กวา 
หลายเทานัก  เห็นไหม  เธอจงฟง  เทศนอาทิตย  มโนมิงป นิพพนิทะติ  มโนสมัผัสเสป นิ 
พพินทะติ ใจเปนของรอน โลกเปนของรอน ความคดิเปนของรอน สิ่งทีเ่กิดเปนของรอน 
เปนทกุขทัง้นัน้ 

ที่รูๆ  ที่เกงๆ  นะทุกขทัง้นัน้  เพราะมันเปนสิ่งทีเ่อาตัวรอดไมได  จงเงี่ยหลูงฟง 
แลวจิตยอนกลับมาทําลายชําระกิเลส  เหน็ไหม ชฏิล ๓ พี่นองก็เปนพระอรหันต ๑,๐๐๓ 
องค  นี่องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจานี้ทํานายทายทักไหม  ไมไดทํานายทายทัก  สิ่งนี้ 
ทําเพื่อประโยชน  เพราะเปนสิง่ที่เตอืน  เตอืนขึ้นมาใหกลับมาฟงธรรม  ฟงธรรมเพือ่ 
อะไร ฟงธรรมเพื่อชําระกเิลสของเขา 

ดูสิ  เวลาองคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาไปเอานนัทะมาบวช  เห็นไหมนี่เพิง่ 
แตงงาน  พอแตงงานกน็ิมนตองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาไปรวมงานดวย  องค 
สมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาใหเอาบาตรมาสงทีว่ัด  เห็นไหม  “นันทะ  เธอจะบวชหรอื” 
ดวยความที่พูดไมออกนะ  “บวช”  พอบวชเขาไปกค็ิดถึงภรรยาที่เพิง่แตงงานมา  คิดถึง 
ตลอดเวลานะ องคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจาก็รูวาระจิต 

“นันทะ  เธอคิดถงึใชไหม    เธอจงมองไวนะ  วาภรรยานี้สวยขนาดไหน”  แลวจับ 
มือเหาะขึน้ไปบนสวรรคเลย  ไปดนูางฟา  สวยไหม  สวย  สวยมากขนาดไหน  สวยมาก 
แลวภรรยาละ โอย อยางกับลงิเลยละ มันแตกตางกนัเยอะมาก เธออยากไดไหม อยากได 
พอกลบัมา เห็นไหม ถาอยากไดก็ใหพุทโธ พุทโธ พุทโธสิ
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จนถงึที่สุดนะ  ไมตองการสิง่ใดเลย  ทั้งๆ  ทีว่าอยากได  เพราะอยากไดนางฟา 
อยากไดเพราะจิตใจมีเปาหมาย  แตเรากําหนดพทุโธ  พุทโธนี่  อริยสัจมันพาไปไหน  มัน 
พาใจเขาไปอยูในความสงบสงัดในหัวใจใชไหม  มนัไมไดพาออกขางนอกหรอก  นีอ่อก 
ขางนอกเห็นไหม  ธรรมนายทายทัก  ธรรมนายทายทักโดยการรูวาระจิตตางๆ  นั้น  มนั 
เปนเรื่องไรสาระของพุทธศาสนานะ มันเปนเรือ่งไรสาระ 

ตอนนี้สงัคมเรามีแตเรื่องไรสาระ เอาเรือ่งไรสาระมาเปนสาระ เรือ่งที่เปนคุณงาม 
ความจรงิ  เรือ่งทีเ่ปนอรยิสัจ  เปนสัจธรรมนี่ไมคิดถงึ  แลวทําไมเปนเขาไมถึง  เขาไมถึง 
เพราะใจมันหยาบ  ใจมันหยาบเพราะอะไร  เพราะมันเขาไดแตความคิดของตวัเอง 
ความรูสึก  ความนึกคิดอยางนีเ้ขาถึงได  เอาความรูสกึนึกคิดอันนี้มาเปนตรรกะกนั  พุทธ 
ศาสนาสอนแคนี้หรอื เปนการทายกนั ทํานายกนั 

ถาธรรมนายโดยความเปนจรงิขององคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา  เพราะองค 
สมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาเปนศาสดา เปนพระอรหันต ครูบาอาจารยของเราทีเ่ปนพระ 
อรหันต  จิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์  นี่เวลาพูดขึน้มานะมันพูดขึน้มาเขาสูอริยสจั  พูดสิ่งใดก็ 
เพื่อเปนประโยชนใชไหม  เพือ่เปนประโยชนกับผูที่ประพฤติปฏิบัตินัน้  เพราะอะไร 
เพราะใจมันสะอาดบริสุทธิ์ 

แตถาใจมันเปนโลกนะ  ก็ทํานายทายทักวาสิ่งนี้เปนธรรม  จิตเปนอยางนัน้ๆ  จิต 
เปนอะไร ตัวเองมีอะไรถึงรูวาจิตเขาเปนอยางนัน้ ถาจิตเขาเปนอยางนั้น แลวมันจะแกไข 
อยางไร ถาจิตเปนอยางนั้น ตามจิตไปอยางนัน้ มนัเปนเรื่องโลกๆ เห็นไหม นีม่ันทํานาย 
มันไมใชธรรมะ 

ตัวเองก็ยงัไมรูจักใจของตัวเองเลย  จิตของตัวเองนัน่ใหรูออกมา  แลวไปทํานาย 
เขานะ  แลวสิ่งที่ทํานายมนัเกิดจากอะไร  สิ่งทีจ่ะสงออกไปมันเกิดจากอะไร  ก็เกิดจาก 
จิตของเรา ตอของจิตอยูกับหัวใจ   จิตของเราทั้งตอนี่โดนครอบงําไว นี่มนัเปนความไมรู 
ของเรา  เรายังรูตัวเองไมไดเลย  ทํานายตัวเองยังทํานายไมถูกเลย  ตัวเองยังทํานายไมได 
แลวจะไปทํานายใคร 

ถามันจะทํานายตัวเองถูกนะ ก็คนหาตัวเองใหเจอสิ คนหาตัวเองใหเจอ ถาคนหา 
ตัวเองเจอขึน้มานี่  จะไมพูดอยางที่พูดกนัอยางนั้นเลย  ที่พูดออกมานั้น  จะทายทักกันไป
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มันไมใช มันเปนการสงออก ถาเปนการสงออกไปถึงผูอื่น แลวผูอืน่ที่เขารับรูเขาไปแลว 
เขาไดอะไรขึ้นมา สิ่งที่เขารับรูนี้แลวเขาไดอะไรขึ้นมา 

เวลาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจานั้น  ทานใชเปนอุบาย  ทานใชเปนอุบายให 
เขามาสูอริยสจั  สิ่งนัน้ไมใชธรรมนะ  ทํานายไมใชธรรมะ  สัจธรรมนีกุ่ปปธรรม  อกุปป 
ธรรม  กุปปธรรม  สัพเพ  ธัมมา  อนัตตา  สภาวธรรมนี่เปนอนัตตา  สิ่งนีเ้ปนอนัตตา  เปน 
อนัตตาเราก็ไมมอีะไรมาเปนอนัตตาเลย  ดูส ิ เงนิในทองตลาดกเ็ปนเงนิในทองตลาด 
แลวเงนิของเรามันมีที่ไหน  นีก่็เหมอืนกัน  สัพเพ  ธัมมา  อนัตตา  สัจธรรม  วัฏฏะมันเปน 
ธรรมชาติของมนัอยางนัน้ มันเปนอนัตตา 

สิ่งนี้เปนอนัตตา  เพราะวาสิ่งใดสิ่งหนึ่งไมเทีย่ง  สิง่นั้นเปนทุกข  สิง่ที่เปนทกุข 
เปนอนัตตา มันหมนุเวียนของมนัไป สัจธรรมมันม ีธรรมะมีอยูโดยดั้งเดิม  เห็นไหม แต 
วาองคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจามาตรัสรูธรรมขึน้มา  เห็นไหม  ถึงบอกวา  สัพเพ  ธัม 
มา อนัตตา เราก็ สพัเพ ธัมมา อนัตตา แบบนกแกวนกขุนทอง อนัตตาอะไร อารมณมันก็ 
แปรปรวนอยูอยางนี้แหละ  เพยีงแตมนัมีตรรกะขึน้มาหนอยหนึง่  มันก็วาสิ่งนั้นเปน 
อนัตตา อนัตตาตรงไหน อนัตตาอยางไร 

เห็นไหม  พออนัตตา  มันกค็รอบงําตัวเองไว  พอครอบงําตัวเองไวนะ  เนี่ยจิตเปน 
อยางนัน้  จิตเปนอยางนัน้  นี่พูดออกไปเรือ่ยเปอย  กลายเปนการทํานายทายทกั  เปน 
ทํานายไมใชธรรมะ  ถาเปนธรรมมนัจะยอนกลบั  ยอนกลับมาตลอด  สิ่งที่ยอนกลับนี่มนั 
เปนสจัธรรมนะ  สัจธรรมอยางนี้  ถามันยอนกลับมา  มันเห็นตัวของมันเอง  มนัจะเปน 
ประโยชนกับตัวมนัเองมาก 

นี่พูดถึงธรรมนายนะ โลกเหน็ไหม นี่ยิง่ทํานายทายทัก ยิ่งทักเลยนะ ทักเปนอยาง 
นั้น อยางนั้น จิ้งจก ตุกแก มันก็ทักเหมอืนกัน จิ้งจก ตุกแก มันก็ทัก เหน็ไหม  คนเขาติวา 
แมแตตุกแกทัก แมแตสัตวมนัเตอืน  เรายงัตองฟงนะ คําวาฟงอยางนั้น แตนี้มนัฟงเพราะ 
มันเปนฤกษเปนชัยของเขา  มนัเปนเรือ่งของโลก  เห็นไหม  โลกไมใชธรรม  ถาจิ้งจก 
ตุกแกมันทักได  เห็นไหม ตุกแก ตุกแกนะมัน มนัตั๊บแก ตั๊บแกนี่ มันรองของมนันะ มัน 
ทักเรา  เราก็ถอืฤกษถือยามนะ  มันไปไหนไมไดแลว  นี่ถาตุกแกมันทัก  มันทักเพือ่เตอืน 
คน เตือนสติสัมปชัญญะ
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แตถาเราไป  นิพพานตุกแก  นิพพานตุกแก  เปนนิพพานกันอยูนี่  ตุกแกนะพอเขา 
จับได เขาเอาไปทํายาได ไอนี่ตัวเองไปพูดนิพพาน นิพพาน  นี่มันไปทายทักเขา ทายทัก 
เขาแลวมนัเปนประโยชนอะไร  มนัเปนประโยชนกบัสิ่งใด    ตุกแกเขายังเอาไปทําเปนยา 
เปนประโยชนได แตผูที่ไปทํานายทายทักเขานี่ เปนอะไร เปน ๑๘ มงกุฎไง ไปทําใหเขา 
เสียหายไง สิ่งนี้ทําใหเขาเสยีหายนะ 

แตในพุทธศาสนาเรา  เห็นไหม หลวงปูมัน่  หลวงปูเสารนี่ทานปราบพวกถือผีถอื 
สางมามากแลว  สิง่นี้เปนการถือผิด  ถอืผีถือสางทัง้นั้นนะ  หลวงปูมั่น  หลวงปูเสาร 
กองทพัธรรมของทานไดปราบพวกถือผีถอืสางนีอ้อกไปจากพทุธศาสนา  จากผูถือผีถือ 
สางอยูนี่  จนกลับตัวกลับใจขึ้นมา  มานับถอืพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ  ในปจจุบันนี้ 
นะ ถึงจะระลกึถึงพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ พูดอยู พูดถึงนิพพาน พูดถงึมรรคญาณ 
แตมันก็พูดแบบถือผีถอืสางนีไ่ง พูดแบบจิง้จกตุกแกนะ 

ตุกแกนี่มนัไมมีผลประโยชนนะ  มันทายทักไป  มันเปนเรือ่งของฤกษของยามที่ 
เขาเชื่อถอืกัน  แตนีเ่อาธรรมะขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจามาพูดเหมือนตุกแก 
ตุกแกมนุษยไง  พอมนุษยเปนตุกแกนี่ไปทายทักเขาเพื่ออะไร  เพือ่อยางนอยก็ขโมย 
ศรัทธาของเขา เพื่อใหเขาเชื่อถอืศรัทธา เหมือนเทวทัตเลย 

เทวทัตนี่เหน็ไหม  เห็นวาใครๆ  เขาก็มาศรัทธาพระอานนท  ศรัทธาพระกัสสปะ 
ศรัทธาครูบาอาจารยตางๆ  แลวทําไมเขาไมศรัทธาเราเลย  นี่ก็คิดถึงวาถาอยางนัน้เราจะ 
เอาศรัทธาของใครกอน  เราก็มฤีทธิ์มีเดช  คําวามีฤทธิ์มีเดชนีโ่ลกทั้งนัน้  เปนสิง่ที่เปน 
โลก อภิญญาตางๆ มันเปนเรื่องของโลก เพราะเรื่องของโลกมันเปนเปลอืก เรือ่งของโลก 
มันเกิดจากพลังงานของจิต  จิตที่มนัทําความสงบของใจได  มันจะมพีลังงานของมนั  มัน 
จะทําสิ่งใดก็ได  ถาจะทําสิ่งใดนี่การทําอยางนัน้มนัเปนการสงออกทัง้หมด  มันเปนการ 
สงออก มันเปนพลังงานทีเ่กิดจากจิต 

เราก็มีพลังงานของเรา แตพลังงานอยางนี้ มันไมใชอริยสัจ มันไมเขาสูมรรคญาณ 
มันไมเขาสูอริยสัจ ทุกข สมุทัย นิโรธ มันจับตองสิง่ใดไมได พอจบัตองสิ่งใดไมได เห็น 
ไหม  เรากม็ีพลงังานเหมอืนกนั  ถาจะหาศรัทธานี่  จะเอาศรัทธาของใครกอน  คนทีม่ี 
ศักยภาพมากคือพระเจาอชาตศัตรู  ก็เลยปลอมเปนงูไปพันอยูบนคออชาตศัตรู  นั่นเขา
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ตองการอะไรละ สิ่งทีเ่ขาทํานั้นเพื่อศักยภาพ เพื่อโลก เพื่อลาภ เพือ่สักการะ  เพื่อใหผูอืน่ 
เห็น 

นี่ก็เหมือนกัน  ธรรมขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจานี่  ตั๊บแก  ตั๊บแก 
นิพพานมีอยูแลว  นพิพานมอียูแลวนี่  แลวมนัเปนจริงหรอืเปลาละ  ถามนัเปนจริง  ทําไม 
ตัวเองสงสัย ทําไมผูทีป่ระพฤติปฏิบัติแลว  ยิ่งสงสยักันไปใหญเลย มนัสงสัยเพราะอะไร 
เพราะสิ่งนี้มนัไมเขาสูอรยิสัจ มนัไมเขาสูความจริง ถาไมเขาสูความจรงินะ 

การธรรมนายทายทักนะ  เวลาที่องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาใชญาณนี่  เพื่อ 
รื้อสัตวขนสัตว  โปรดสัตวดวยความเมตตา  ดูสิ  อยางถาไปเอาไมทนันะ  องคุลมิาลกจ็ะ 
ฆาแม  ถาการฆาแมดวยความมืดบอดของจิต  จิตมืดบอดตองการคุณงามความดี  ตองการ 
สิ่งที่ตัวเองคาดหมายวาเปนวิชาการ  อยากไดจนมืดบอด  ถาจิตใจมืดบอด  คนหนามืดตา 
มัวนีท่ําได  ทําไดนี่มนัคิดไมถึง  คนหนามืดตามวัเหน็ไหม องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ 
เจาเห็นศักยภาพของเขา  อุตสาหไปกอนเลย  ไปดักหนาเลยเห็นไหม  ไปดักหนาเพื่อ 
ประโยชน 

ดวยใจที่สะอาดบริสทุธิ์ ดวยใจที่เมตตาธรรม ทําเพื่อประโยชนกบัเขา เพราะใจที่ 
สะอาดบริสุทธิ์  สิ่งที่เปนการกระทํานัน้มนัถงึเปนความสะอาดบริสทุธิ์  แตจิตใจที่มีกเิลส 
ตัณหาความทะยานอยากเตม็หัวใจ แลวสิ่งนี้กเ็อามาทํานายทายทักกนั การทํานายทายทัก 
นี่  มนัทํานายทายทกัดวยกิเลส  เห็นไหม  คําวาดวยกเิลส  มนัไมใชเพื่อประโยชน  กับการ 
ประพฤตปิฏิบัติ มนัเปนการขโมยหวัใจ ขโมยศรัทธา ขโมยความเช่ือถอืของเขา 

ถาขโมยความเช่ือถือของเขา แลวมนัเปนผลจริงไหมละ ถาเปนผลจรงิ สิ่งนัน้มนั 
ตองสะอาดบริสุทธิ์สิ  สะอาดบริสทุธิ์นะ  เขามกีําลงัพอแลวหรือ  เขามีสถานะกําลังพอ 
ไหมที่เขาจะประพฤติปฏบิัติ  เขาจะมีอํานาจวาสนาพอที่จะทําความสงบของใจของเขา 
เขามาได ถาจะทําความสงบเขามาได  เขามีพละ มกีาํลัง นี่มอีินทรีย ทีเ่ขาจะยอนกลับเขา 
มา  ยอนกลบัเขามามนัเปนอยางไร  ไมใช  ตกกระไดพลอยโจนนะ  ตกกระไดพลอยโจน 
นั่นนะตั๊บแก ตั๊บแกนะ นี่สิง่ที่ประพฤตปิฏิบัติ ก็ปฏบิัติแบบตั๊บแกเหมือนกัน ตุกแกนี่มนั 
ยังเปนประโยชนนะ
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แตนี่มันทําใหการประพฤติปฏิบัตนิี่มนันอกลูนอกทาง  แลวมันเสียโอกาสทั้งนัน้ 
คําวาเสียโอกาสคือเสยีหัวใจ  เพราะสิง่ที่คุณคาที่สุดของมนุษยคอืหัวใจ คือความรูสกึ  จิต 
ปฏิสนธิวิญญาณนี้มีคามาก  ชีวิตนี้มีคามาก  มีคาดวยจิตของเรานีม่ีคามาก  เพราะมีคาการ 
เกิดเปนมนุษยเราเกิดมาเรามีคามาก  เพราะวาบญุกุศลพามาเกิดเปนมนุษย  ไดพบ 
พระพุทธศาสนา  ในการประพฤติปฏิบัตินัน้ก็ตองใหเปนตามพทุธศาสนาโดยสัจจะโดย 
ความจรงิ โดยอริยสจั เราปฏิบัตเิพื่ออริยสจั เพื่อสจัจะนะ 

เวลาจิตสมัผัส  จิตมันเปนไป  จิตแทมันจะมีความสงบของมนั  มันตองรูจักความ 
สงบของมนั ถาจิตไมรูจักความสงบของมนั เห็นไหม ดูสิ ดูเทวทัต จิตสงบขนาดไหน แต 
มันไมสงบเขามาสูตัวเอง  มันไมสงบเขามาสูจิต  เหน็ไหม  ดูสิ  ฌานโลกยีนีม่ันสงบได 
สงบแลวมีพลงังานของมัน นีค่ือสงออก 

คําวาสงออกนี่  เพราะมีกําลงัใชไหม  เพราะเขาฌานสมาบัติแลวปรารถนาสิ่งใด 
แลวตั้งเจตนาอยางนัน้  มันจะเปนไปตามนั้น  เพราะกําลังอนันัน้ทํา  แตถามีกิเลสตัณหา 
ความทะยานอยาก เห็นไหม มันก็ทําแตสิ่งที่เปนเรื่องโลกๆ เพื่อประโยชนตามแตมุมมอง 
แตความคิด คนมกีิเลสคิดไดแคนัน้ คิดโดยกิเลสไง คิดโดยทีว่ามันจะแปลงกายตางๆ จะ 
ทําอะไรตางๆ 

เห็นไหม  ดูเทวดา  อินทร  พรหมตางๆ  ที่เขาทําได  เขาก็ทําไดของเขาอยางนี้  ทีนี้ 
เขาก็ทําไดของเขาได   นีม่ันเปนเรื่องโลกไง โลกเพราะอะไร  เพราะมนัมกีิเลส มันปดบัง 
มันมีอวิชชา  มันไมเขาสูอริยสัจ  แตถาเราทําพุทโธ  พุทโธ  พุทโธ  จนจิตมันเปน 
สัมมาสมาธิ

คําวาจิตเปนสมัมาสมาธินี้  อยางไรเปนสมัมาสมาธิ  อยางไรเปนมจิฉาสมาธิ  ถา 
เปนสมัมาสมาธินีม่ันจะมีสติสมัปชัญญะของมัน  พอมีสติสัมปชัญญะ  ดูสิ  เรายกของ 
หนัก ยกของ ๑ กิโลเราก็ยกได ๒ กิโลเราก็ยกได ๓ กิโล เราชักจะมีกําลงัไหมละ    ชักมี 
น้ําหนัก ชักยกไมขึน้แลว ยกไดกึง่ๆ กลางๆ ๔ กิโล ๕ กิโล ยกขึน้ไมไดเลย เนีย่น้ําหนกั 
ของทีเ่รายกขึน้นะเรารู 

เวลาจิตมันสงบขึน้มา  จิตมนัเขาขณิกสมาธิ  อุปจารสมาธิ  อัปปนาสมาธิ    มัน 
เหมือนจิตมันมีน้ําหนกัของมนั มันมีความรับรูของมัน มนัมีความเปนไปของมนั    เรายก
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ของ ๑ กิโล ยกของ ๒ กิโล ยกของ ๓ กิโล ยกของ ๔ กิโลนี่ น้ําหนักมันตางกนัแนนอน 
จิตมันสงบขึน้มาเปนสัมมาสมาธินี่  ความทีล่ึกตื้นหนาบางนี่  มันก็ตองรูของมนัแนนอน 
สิ่งที่รูขึน้มานีก้ําลังมันมี  เห็นไหม  มันไมใชทําฌานโลกียแบบเทวทัตที่จะออกฤทธิ์ออก 
เดชไปกับเขา 

เราทําความสงบเขามาเพื่อเปนสมัมาสมาธิ  เพื่อยอนกลับเขามาสูใจของเรา  ถามนั 
ยอนกลับมาสูใจของเรา  เห็นไหม  นี่ดูสิทีม่ันจะเขาสูอริยสัจ    มันไมใชทํานาย  มนัเขาสู 
ธรรม สติธรรม ปญญาธรรม  ถาสติธรรม สมาธิธรรม ปญญาธรรมเกิดขึ้นมา  เห็นไหม 
มันจะยอนกลบัเขามาทีเ่รา นี่พุทธศาสนา องคสมเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจาปรารถนามาก 
ที่จะพยายามจะรือ้สัตวขนสัตว 

องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาปรารถนามาเปนพระโพธิสัตว  ๔  อสงไขย  ๘ 
อสงไขย  ๑๖  อสงไขย  อุตสาหพยายามสรางอํานาจวาสนามา  ก็เพือ่ความสขุของตัว 
เพื่อใหถงึที่สุดแหงทกุขขององคสมเด็จพระสัมมาสมัพุทธเจากอน  แลวปรารถนามารื้อ 
สัตวขนสัตว พยายามสั่งสอนมาใหพุทธศาสนาเขาถงึแกน เขาถงึสัจจะความจรงิ พอเขาสู 
ความจรงิ  มนักม็ีคนเช่ือถอืศรัทธาขึ้นมา  เห็นไหม  แลวมนัก็มี  ๑๘  มงกุฎเขามาในพทุธ 
ศาสนา มีมาก เวลาผูที่เปนนกัวิชาการ เห็นไหม.....  พอบวชเขามาในพุทธศาสนา เขาก็วา 
ของเขาไป  ปลอมตัวบวชมันก็เรือ่งของเขานะ  ไอเราปลอมใจของเราเปนกิเลสตัณหา 
ทะยานอยากเพือ่จะเอาประโยชนกบัเรานี่สิ มันยิ่งนาขยะแขยงมากกวา 

สมัยที่........หรือใครก็แลวแตทีเ่ขาปฏิบัติของเขา  เขามาปลอมบวชอยูในพุทธ 
ศาสนา มันก็เปนสิง่ที่เลยมาแลว ในปจจุบันนี้มีหรือเปลาละ  ในพุทธศาสนาในปจจุบนันี้ 
ในสังคมของสงฆนี้  มนัมพีระปลอมเขามาบวชบางหรือเปลาละ  แลวเราบวชขึน้มานี้  ที่ 
เราบวชจรงิๆ ของเรานี้ เรากบ็วชโดยกิเลสตัณหาความทะยานอยาก เราบวชโดยกิเลสนะ 
เพราะเรามีความอยาก  เรากบ็วชโดยกิเลส  บวชโดยสมมุติ  เปนสงฆโดยธรรมและวนิัย 
แตถาประพฤติปฏบิัติขึ้นมานี่เหน็ไหม  มันก็จะเปนความจรงิขึน้มา  จากพระโดยสมมุติ 
มันจะเปนอริยภูมิขึน้มาในหัวใจ  ถาจะเปนอริยภมูิขึ้นมาในหัวใจนี้  มันเปนขึ้นมาได 
อยางไร  ถามันเปนอริยภมูิขึน้มาในหวัใจ เหน็ไหม มันกจ็ะเปนอกุปปธรรม
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สัพเพ  ธัมมา  อนัตตา  เหน็ไหมมันแปรสภาพของมนั  แลวทีม่ันไมเปนอนัตตาละ 
ที่มันเปนอกุปปธรรม อกุปปธรรมไมอยูในกปุปธรรม กุปปธรรมคือสัพเพ ธัมมา อนัตตา 
สภาพอันหนึง่ที่มนัพนจากอนัตตานี้ขึน้ไป เปนช้ันเปนตอนขึ้นไป ถาไมพนอนัตตา แลว 
สังโยชนมันขาดอยางไร สังโยชนนีม่ันละออกไปจากจิตไดอยางไร ถาจิตมนัละสงัโยชน 
ออกไปแลว แลวที่มนัคงที่ของมนั ที่มันอฐานะ อฐานะที่มนัจะเปลี่ยนแปลง 

ในปจจุบันนี้มนัเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะ  เห็นไหม  ดูสิ  ทําสมาธิกันแทบเปน 
แทบตาย  พอเปนสมาธิแลวมันก็เสื่อมหมดเลย  สมาธิแกกิเลสไมได    แตถาไมมีสมาธิ 
ปญญาก็เกิดไมได  ภาวนามยปญญาไมมีวันเกิด    ภาวนามยปญญาเกิดไมได  ภาวนามย 
ปญญาเกิดจากมรรคญาณ  เกิดจากสิง่ที่มกีารกระทําของมนัขึน้มา  ไมใชเกิดจากการ 
ทํานาย 

“โอย จิตดอียางนัน้ จิตเปนอยางนัน้ รูเทาอยางนัน้ กป็ลอยวางอยางนัน้” 

ไรสาระ!  ไรสาระเพราะวาอะไร 

“เพราะยึดแลวมนัก็ยึดวาเปนกิเลสใชไหม เวลาปลอยแลวมนัก็ไมเปนกเิลส” 

ไรสาระ! ไรสาระเพราะวาอะไร เพราะวาเวลาพายมุนัเกิดขึน้มา พายุมนัสงบก็จบ 

สิ่งที่มนัทําลายลางไป  ก็คือโดนทําลายลางไป  ไอนีก่็เหมอืนกนั  เดีย๋วพอยึดกเ็ปน 
กิเลส  พอปลอยแลวมนัไมมีความยึด  มนัก็พนจากกิเลส  พอปลอยขึน้มา  ใครไปยึดละ 
เพราะจิตนี่ไปยึด แลวใครเปนคนปลอยละ จิตมันกป็ลอยเขามา แลวจิตทําอะไรละ จิตได 
ทําอะไรบางละ  เอา..ก็เปนตรรกะไง  ก็เปนการทํานายทายทักไง  ก็ทํานายกนัไปไง  มันมี 
อะไรเกิดขึน้บางละ  เอา...มันก็เปนธรรมชาติอันหนึ่งไง  นี่ก็ธรรมชาติของจิต 
มันเปนอยางนี้ 

ดูสิ ความคิดเดี๋ยวมันก็เกิด ความคิดเดี๋ยวมนัก็ดับ ความคิดมนัเกดิขึ้นมาเพราะมัน 
ยึด  พอมันปลอยแลวมันก็ดับ  นี่มนัเปนการทํานายทายทัก  ใครก็พูดได  จิ้งจกตุกแกมนัก็ 
พูดได ตั๊บแก ตั๊บแกนะ นิพพาน นิพพานนะ มนัยึดมันกท็ุกข พอปลอยแลวมนัก็นพิพาน 
นี่นิพพานมนัมอียูแลวโดยดั้งเดิม พอมเีขาไปยึด พอปลอยเขามามนัก็กลับมาสูนิพพานไง
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มันเกิดอะไรขึน้  มนัเกิดอะไรขึ้นกบัสัจธรรมบาง  มันไมมอีะไรเกิดขึน้กับสจั 
ธรรมเลย มันไมเกิดอะไรขึ้นเลย แตถามันจะเกิดอะไรขึ้นนี่ เห็นไหม นี่ไงการทํานายทาย 
ทัก แลวทํานายทายทกันี่  ทํานายทายทกัดวยปรัชญา ดวยความเหน็ แตถามีครูบาอาจารย 
เห็นไหม  เขาสูอริยสัจ  เราตองเขาสูอรยิสัจ  นีเ่ขากบ็อกวาอยางนีเ้ปนอรยิสัจ  เพราะได 
ศึกษาแลว  ไดตรึกแลว  ไดพิจารณาแลว  นีม่ันโดยโลกไง  โดยจิง้จกตุกแก  ไมใชโดย 
มนุษยทีเ่ราจะปฏิบัตนิี้ 

โดยมนุษย  โดยสจัธรรม สันทิฏฐิโก   ทํามากนอยขนาดไหน  เวลาปฏิบัติขึน้มานี่ 
ถามีตั๊บแก ตั๊บแก มาคอยประคองอยูนี่ มนักม็ีความรื่นเริง มคีวามสุขใจ  เหน็ไหม เราจะ 
ไปไหนนี่มีตุกแกมันทักมันเตอืน  เราก็จะมีสติสัมปชัญญะ  ไอนี่มีตั๊บแก  ตั๊บแก  มาคอย 
บอกอยู  เห็นไหม  เราก็พอใจไป  อูย  สบาย  ปฏิบัติแลวสบาย  นี่พอมันยึดคือมันทุกขนะ 
พอมนัปลอยมันกไ็มยึด เหน็ไหม นี่มนัก็รูเทา นี่เปนปจจุบนัทั้งหมด รูทนัรูเทา 

นี่ไงมันเปนการทํานายทายทกันะ  พอทํานายทายทกัเราก็เสยีคุณคาในการปฏิบัติ 
ตามความเปนจริง  เวลาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา  เวลาครบูาอาจารยหลวงปูมัน่ 
หลวงปูชอบ  หลวงปูฝน  ทานรูวาระจิตหมด  แลวทานไมเอามาใชพร่ําเพรื่อหรอก  เวลา 
หลวงปูเจีย๊ะทานพูดถึงใหฟงนะ  วาเราไปถามหลวงปูมั่นวา  อภิญญาแกกิเลสไดไหม 
อภิญญา  ๖  นี่  ปรมัตถจิตกอ็ยูในอภิญญานั่นละ  อภิญญาแกกิเลสไดไหม...ไมได 
ไมไดแลวหลวงปูมัน่ทานมีคุณสมบัติอยางนี้ไวเพือ่อะไรละ  ก็เพือ่ไวเปนวิธีการสั่งสอน 
คน 

วิธีการสั่งสอน  บังคับหรอืพยายามช้ีนําใหเขาสูอริยสัจ  ไอรูวาระจิต  หรือรูอะไร 
ตางๆ  มันไมมีประโยชนอะไรหรอก  มนัทําอะไรไมไดหรอก มนัไมใชอริยสจั  มันไมใช 
อริยสัจ  แลวถาจิตใจมนัสกปรกโสโครกนะสิ่งนี้จะไมเกิดดวย  สิ่งที่คําวารูจริงๆ  เกิด 
ขึ้นมาไมไดเพราะอะไร  เพราะจิตใจเราสกปรกขนาดนี้  ถาจิตใจสกปรกขนาดนี้  สิง่ที่เกิด 
ขึ้นมานี่  มันก็ตับ๊แก  ตั๊บแก  มันเปนการทักทายโดยตรรกะ  โดยปฏิภาณเทานัน้  มันไมมี 
จริง! 

ทั้งๆ  ที่ของมอียูจริง  คนตองทําไดจรงิ  แตของมีอยูจริงแลวคนที่ทําไมไดจรงิ  แต 
กลับใชเรือ่งโลกๆ นี่ ใชปฏิภานไหวพรบิ  เอามาใชเปนประโยชนเทานัน้เอง แตทําไมเรา
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ชาวพุทธตองไปเช่ือถือศรทัธาอยางนี้ละ  ใครจะรูวาระจิตเรา ไมรูวาระจิตเรา ใครจะทาย 
ทักเราไดขนาดไหน  มันก็เรือ่งขางนอก  มนัก็เปนเรือ่งของสิ่งทีเ่ขาพยากรณมา  ยังมีถูกมี 
ผิดอยู  แตเขายังไมไดพยากรณอะไรมาเลย  เรากร็าบไปแลว  เราก็ยอมเช่ือเขาไปอยูแลว 
แลวมนัเปนความจรงิอยางนั้นไหม แลวเราจะไปตื่นเตนกนัขึ้นมาเพือ่สิ่งใด 

ถาเราพยายามประพฤติปฏิบัติของเราขึ้นมา  เห็นไหม  ประพฤติปฏิบัติ  เราจะมา 
แกไอคําพยากรณทีเ่ขาพยากรณมาถูกมาผิดในหัวใจเรานี่  เราจะทําขึ้นมาใหมันเปนความ 
จริงกบัเราขึน้มา เรารูเองของเราได นี่หลวงปูมั่นทานพูดประจํา ใจของตวัเองไมดู ใหคน 
อื่นมาทายทําไม  ใจของตวัเองเราก็ตองดูแลแกไขส ิ ใจของเรา  ปฏิสนธิจิตของเรานี่มนั 
เกิดมาเปนเรา แลวเราจะแกไขตัวเราเองอยูนี่ ของที่เปนของเราแทๆ เลย จะตองใหใครมา 
คอยประคับประคอง 

เราเกิดมาพุทธศาสนานี้  พุทธศาสนาเรามีแตความมัน่คง  เราเช่ือมั่นในพุทธ 
ศาสนา  เราก็พยายามทําของเราใหได  ถาเราทําของเราใหไดขึ้นมา  เห็นไหม  มันก็เปน 
ประโยชนกับเรา  ถาเราพยายามทําของเราขึน้มา  ถึงมันจะสุดวิสัยขนาดไหน  เราก็ 
กระเสอืกกระสนไป  เพือ่เปนอํานาจวาสนาของเราไปขางหนา  ถามนัไมสําเร็จ  ไมสิน้ 
กิเลสในชาตินี้ มันกเ็ปนสมบัติทีม่ันจะไปในชาติหนา 

เห็นไหม  ดูสิ  เวลาทําบุญทําทานกัน  ทําบุญกุศลขึน้มา  เห็นไหม  บุญกุศลนี้เปน 
อามิส  เวลาทําสมาธิ สมาธิที่มันเกิดขึน้มาเหน็ไหม ถาเรามีสมาธิ มีหลักตั้งมั่นของเรา ถา 
เวลาเราใกลจะเสียชีวิต  ถาเราคิด  จิตเราจะยอนกลับมาถงึสิ่งทีม่ีประโยชนกับเราที่สุด 
สิ่งที่มนัฝงใจเราที่สุด  เห็นไหม  ถาเขาสูสมาธิเราจะไปเกิดเปนพรหม  เหน็ไหม  สมาธินี่ 
มันกท็ําใหเราเกิดดขีึ้นไปละ  ถาทําสมาธิแลวเกิดมปีญญาขึ้นมา  ปญญาก็ทําใหมีปฏิภาณ 
ไหวพริบขึ้นมา มันจะทําใหเราฉลาด  ฉลาดกับเรา  เราจะรื้อคนของเราขึ้นมาจากภายใน 

ถึงมนัจะยังไมสิ้นสุดแหงทุกข  มันจะแกกิเลสอะไรไมได  แตมนัก็เปนการสราง 
ไง  ถือศีลรอยหนพันหนก็ไดบุญไมเทากับการมีสมาธิหนหนึ่ง มีสมาธิรอยหนพนัหน  ก็ 
ไดบุญไมเทากับการทําใหเกิดปญญาหนหนึง่  ปญญาอันนี้ไง  เวลาองคสมเดจ็พระ 
สัมมาสัมพทุธเจาบอกวา  แมเราขาดสติอยูทั้ง  ๑๐๐  ป  การมีสติแคชั่ววินาทีหนึ่งยงัมี 
ประโยชนกวา
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สติเห็นไหม สติมันอยูทีไ่หนนะ สติเกิดจากจิต แลวจิตมันอยูทีไ่หนละ จิตมนัอยู 
กลางหัวอกของเรา  แลวถาสติมันพรอมกับจิตขึ้นมานี่  เรามีคุณคาของเราขึ้นมาหรือยัง 
เรารับรูตวัเราขึน้มาหรอืยัง  นี่ไง  ถาเรารบัรูตัวเราขึน้มา  นี่คุณคาของเรามนัจะเกิดตรงนี้ 
ถามันมีคุณคาของเราเกิดขึ้นมา  ถาคุณคาของเรารูสกึตัวขึ้นมา  เราจะประพฤติปฏบิัติของ 
เราขึ้นมา  มันยอนกลบัเขามา  มันจะทําไดมากไดนอยแคไหน  มันอยูที่เราทํานะ  เวลาเรา 
เสียสละ เวลาเราจะทําสิ่งใด  เราจะหวงวาของๆ เรานี้มนัจะเสยีหายไปจากเรา แตเวลาผล 
ของการปฏิบัติ เรากอ็ยากใหมนัเรียบงาย อยากใหมนัทําไดสมตามความปรารถนา 

คําวาสมความปรารถนานี่ก็เหมือนกบั  ทางของเราเล็กนอย  ใชไหม  ทางของเขา 
กวางขวางกวา  รถของเขา  สิ่งที่อํานวยความสะดวกที่เขาจะขบัเคลื่อนไป  เขาตองขับได 
มากกวาเราแนนอนอยูแลว  ทางของเราเปนทางเกวียน  ทางของเราเปนทางเล็กนอย 
เพราะเราสรางของเรามาอยางนี้ เราก็ใชทางของเราสิ มันทางของเรา เราก็ตองใชทางของ 
เรา  เราก็ใชทางของเราไป  เราจะไปนอยเนือ้ต่ําใจของเราไดอยางไร  เพราะเราทําของเรา 
มาอยางนี้  เราทําทางของเรามาอยางนี้  เราทําทางของเรามาเปนทางลอทางเกวียน  ไปเห็น 
เขาทําทางมาเปนทางกวางขวาง เราก็จะไปใชของเขา 

เราก็ไมมีรถอะไรไปวิ่งกบัเขานะ  เขาสรางทางของเขามา  เขาก็มอีุปกรณใชใน 
สวนของเขาไป นี่ก็เหมือนกัน ในการประพฤติปฏิบตัิ มันเปนทางของใคร ถามันตรงกบั 
จริตนิสัยของเรา  เราก็ปฏบิัติเพือ่หัวใจของเรา  เราก็ทําของเราไป  ทางเราจะคับจะแคบ 
ทางเราจะเปนทางลอทางเกวียน  เราก็จะเข็นของเราไป  ทางลอทางเกวยีนเราก็จะเข็นรถ 
ของเราไป  เราจะไปทางเกวียนของเรา  เกวียนเรากจ็ะวิ่งไปทางเกวียนของเรา  มนัก็จะถึง 
เปาหมายเหมือนกัน 

พอถึงเปาหมายเหมือนกนั  มันก็ถึงธรรมเหมือนกนั  มันจะเปนอะไรไป  เหน็ไหม 
แลวเราจะไปนอยเนือ้ต่ําใจกับสิง่ใดละ  เราจะไมนอยเนือ้ต่ําใจกับสิง่ใดเลย  ที่เราไดสราง 
ของเรามา  เห็นไหม กรรมเกากรรมใหม ถามีสติสัมปชัญญะในปจจบุันนี้  เราพิจารณาจะ 
ออกจากทุกขนี้  เรากอ็ยากปรารถนาสิ่งที่เราสะดวกสบาย แตปรารถนาสิ่งที่สะดวกสบาย 
นี่มนัคิดตอนนี้ไง  แตทางมันไดสรางไปแลว  ของทีท่ํามาแลวก็สรางมาแลว  แลวทางมัน 
ยังเปลี่ยนแปลงได แตจริตนิสัยจะเปลี่ยนอยางไร
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ถาจะเปลี่ยนจริตนิสัย ก็เปลี่ยนเดี๋ยวนีไ้ง เปลี่ยนเดี๋ยวนี้ก็ตั้งใจของเราเดีย๋วนี้ ตั้งใจ 
เดี๋ยวนี้เรากป็ระพฤติปฏิบัติของเราเดี๋ยวนี้  ถาประพฤติปฏิบัติเดี๋ยวนี้  เหน็ไหม  จะกําหนด 
พุทโธก็ได  ปญญาอบรมสมาธิก็ได  ถามันปญญาอบรมสมาธิ  มันจะพนจากการทํานาย 
ทายทักเขาไปสูสจัธรรม  เราอยูในแวดวงของการทาํนายทายทักนะ  การทํานายทายทัก 
เกิดจากจิต  เห็นไหม  ความคิดเกิดจากจิต  ความรูสกึเกิดจากจิต  แตตัวจิตเฉยๆ  นัน้เปน 
อยางใด 

แมแตตัวจิตยังไมรู รูแตเกิด ถาไมมีความคิดขึ้นมา ผูที่ทํานายทายทัก เขาจะรูไหม 
ละวาเราคิดอะไร แลวถาคิดอะไร ก็ตองพูดถงึความคิดใหเปนขอเท็จจริงวาคิดเรือ่งสิ่งใด 
สิ แตนี่ก็วา  เปนอยางนัน้ เปนอยางนั้น มนัเกิดจากจิตไง สิ่งที่เกิดจากจิตมันก็เกิดภาพใช 
ไหม เกิดความคิดใชไหม แลวเขาก็ทํานายมาที่ความคิดนั้น แลวความคิดนัน้ เราคิดตรงที่ 
เขาพูด  เขาพูดไมเหมือนเราเลย  ตุกแกมันรองของมนั  โดยธรรมชาติของมัน  เราไปสราง 
เรื่องเลย  ตุกแกวาเรา  ตุกแกวาเราขี้โลภ  ตุกแกวาเราขี้โกรธ  ตุกแกวาเราขี้หลง  เราคิดไป 
เอง ตุกแกมันไมรูหรอก เพราะตุกแกมนัไมไดปฏบิตัิธรรม ตุกแกมนัเปนสัตว 

เราจะบอกวาคนที่ทายเรา  มันไมรูหรอก  เพราะอะไร  เพราะมนัพูดแบบตุกแก 
มันพูดทีค่วามคิดไง เพราะมนัไมเคยเขาสูสัจธรรมไง มนุษยตางหากเขาสูสัจธรรม มนุษย 
ตางหากทําจิตใจของเราใหสงบ มนุษยตางหากใชปญญาใครครวญออกไปใชไหม ตุกแก 
มันไมรู  แตตุกแกมนัรองไปตามประสาธรรมชาติของมนั  นี่กเ็หมอืนกัน  การทํานายทาย 
ทักที่เขาทํานายกัน  มันก็ทํานายทายทักโดยกิเลสตัณหาความทะยานอยาก  ไมไดทํานาย 
ทายทักดวยเกิดจากความจริง  ฉะนั้นการทํานายทายทัก  เราทํานายตวัเราเอง  ถาทํานาย 
ตัวเอง พอจิตเราสงบเขามานี่ เราจะรูของเรา 

จิตสงบจริงๆ  นะ    โดยสัจธรรมนะ  มนัจะไมเปนอยางที่เราคิดหรอก  เพราะ 
ธรรมดานี่  โดยสัญชาตญาณของมนุษย  เราจะคิดไดในสิ่งทีเ่รารับรู  เราจะจินตนาการได 
สิ่งที่เราศึกษาธรรมขององคสมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา  เราจะจินตนาการ  จินตนาการ 
วา สมาธิจะเปนอยางนั้น ทุกอยางจะเปนอยางนั้น แลวตุกแกมันพูดนะ  เวลาจิตมันลงนะ 
มันสวางไสว มนัรูไปหมด สวางไสว แตพูดสมาธิผิดหมดเลย สมาธิเปนอยางไร
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สมาธินะมันจะมขีั้นตอนของมนั  นีเ่ห็นไหม  แมแตอจินไตย  ๔  เห็นไหม  กรรม 
โลก ฌาน พุทธวิสัย ฌานเหน็ไหม แมแตวาคําวาฌานคือสมาธินี่  มันยังเปนอจนิไตยเลย 
เพราะมนัแตกตางหลากหลายมาก  มันไมมีขอบเขตของมันเลยละ เพราะวาจริตนสิัยของ 
คนไมเหมอืนกัน  อํานาจวาสนาบารมีของคนไมเหมอืนกนั  สมาธิเวลาลงนี่มนัลงอยางไร 
แลวสมาธินี่มนัลงแลวนะ พอเปนสมาธิแลวมนัถอนดวย ดูสิ เวลาคนโดยปกตินะ บอกวา 
คนมีสติปญญา  คนมีสติ  สติดีนี่  สมาธิเขาดี  สมาธิแบบมนุษยไง  สมาธิแบบปุถุชน  เหน็ 
ไหม 

ปุถุชนนีม่ันเปนเรือ่งของโลกๆ  แตถามันเปนธรรมนะ  ถามันเปนสมาธิขึ้นมานี่ 
มันลงสูสมาธิ  มันจะอยูของมันอยางนั้นไมได  อยูไมไดเพราะเหตุใด  อยูไมไดเพราะวา 
เราเปนปุถุชน  เราเปนมนุษย  มันจะออกมาสูสามัญสํานึกเรานี่  อยางเชนเรานอนหลับนี่ 
คนที่เขาไมหลับ  เขาจะมาคุยกับคนนอนหลับ  คนนอนหลับจะคุยกบัคนที่ไมนอนหลับ 
ไดไหม  คนหนึง่นอนหลับอยู  อีกคนหนึ่งเปนคนปกติ  คนปกติมนัพูดได  รูสึกตัวได  แต 
คนนอนหลบัเขาไมรูสึกตวัใชไหม 

นี่ก็เหมือนกัน  เวลาจิตเขาสมาธินี่  มันเปนสมาธิ  มันเขาสูความนิ่ง  แตพวกเรานี่ 
เปนคนตื่นอยู  หมายถงึวาคนที่รับรูไดโดยอารมณความรูสึก  อารมณความรูสึกนี่มนัก็ 
เหมือนกับคนปกติที่จะสือ่สาร  จะพูดคุยกนั  แตคนที่อยูในสมาธิเขาจะพูดคุยกบัเราได 
ไหม  เวลาจะกําหนดพุทโธ พุทโธ พุทโธ หรือปญญาอบรมสมาธิ ถาจิตมันเขาสูสมาธินี่ 
เหมือนกับคน...  ถาพูดถึงตุกแกนะ  ตุกแกโดยทํานายทายทักนี่  เขาไมเคยเขาสูสมาธิเลย 
คือเขาต่ืนมานี่ เขาไมเคยนอนหลับแมแตหนเดียวเลย 

ถาคนเขาสูสมาธิไมได  เหมอืนกับคนตื่นอยู แลวไมเคยนอนหลบัเลย ไมเคยนอน 
หลับ  เพราะเขาสูนอนหลับจิตมนัจะเขาไปสูสมาธิ  พอจิตมนัเขาสูสมาธินี่  มนัจะเห็น 
ความแตกตางระหวางคนตืน่กับคนหลบั  เราตื่นอยูนี ่ เราเมือ่ยลา  เราใชรางกายตลอด  เรา 
ใชความคิดตลอดเวลานี่  เวลาเราไปนอนหลบั  เหน็ไหม  หลับไปแลวตืน่ขึน้มานีม่ันสด 
ช่ืนแคไหน เวลาหลับไปแลวมนัจะมีความสุขแคไหน 

ฉะนั้นคนตื่นกับคนหลับมันแตกตางกนั ฉะนั้นความคิดที่วาดูจิต ดูจิต ดูความคิด 
ตางๆ  นะ  มนัแตกตางกับสมาธิ  มันแตกตางกัน  เพราะความคิดเกิดจากจิต  เหน็ไหม
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ตุกแกมันพดูเอง  นิพพาน  นิพพานนีม่ันเกิดจากจิต  มันไมใชตัวจิต  ถาเปนตัวจิตขึ้นมานี่ 
เวลาถาจิตมันสงบเขาไป  เห็นไหม  จิตมนัสงบเขาไป  เหมือนคนตื่นกบัคนหลับมนั 
แตกตางไหม  ถามันแตกตาง  คนที่ตืน่มากับคนทีน่อนหลับนี่มนัจะพูดวา  เราเคยนอน 
หลับอยางไร  เวลาเรานอนไมหลับ  เรากม็ีความทุกขรอนอยางนี้  เวลาเราหลับไปนี่  เรา 
หลับเปนอยางไร เหน็ไหม 

ฉะนั้น สิ่งที่เปนทํานายทายทกันี่ มันเกิดจากจิต มันเกิดจากความคิด มันไมไดเกิด 
จากสัมมาสมาธิ ถาเกิดจากสัมมาสมาธินี่ พอจิตมนัสงบเขามา เห็นไหม เพราะถาจิตสงบ 
มันตองผานขันธ  ๕  รูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณนี่มันเปนขันธ  ๕  เห็นไหม 
ขันธ ๕  เกิดจากจิต ถาไมมีพลงังานของจิตขันธ ๕ มันจะแสดงตัวมาไมได ขณะปกตินี้ 
มันแสดงตวัของมนั  เห็นไหม  ถาเรากําหนดพุทโธ  พุทโธ  หรือปญญาอบรมสมาธินี่ 
มันจะปลอยขนัธ ๕ ปลอยขนัธ ๕ เขาไปสูจิต พอเขาไปสูจิตนี่คอืสมาธิไง 

ถาเปนสมาธิขึ้นมา  เห็นไหม  สัมมาสมาธิ  ถาเปนสัมมาสมาธิ  มันเห็นความ 
แตกตาง    ถาเห็นความแตกตางนะ  สมาธิโดยที่เราประพฤตปิฏิบัติขึน้มา  แลวถาเขาไป 
แลว  มันอยูอยางนัน้ไมได  คําวามนัอยูอยางนั้นไมไดนี่  เพราะวาอะไร  เพราะวาสิ่งที่เขา 
ไปอยูไดเพราะเราใชคําบริกรรม เพราะจิตมีคําบริกรรม จิตมนัจะกลอมตัวของมันเอง พอ 
กลอมตัวของมันเองนี่  มันปลอยวางได ปลอยวางความคิดได ปลอยวางขันธ ๕ ได  เห็น 
ไหม 

ใชปญญาอบรมสมาธินี่  มนัก็ควบคมุดูแลตัวของมนั  ควบคมุกเ็ห็นโทษไง  เห็น 
โทษเพราะอะไร  องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาบอกไวเลยวา  ความสุขใดๆ  ในโลกนี้ 
เทากับจิตสงบไมมี  ถาจิตสงบไมมี  เห็นไหม  ที่เราฟุงซานอยูนี่  เราคิดของเราอยูนี่ 
ธรรมชาติของมนั มันเปนธาตุ ๔ และขันธ ๕  นี่สัญชาตญาณของมนุษย มนัมกีารกระทํา 
ของมันอยางนี้ จิตมีการกระทําของมันอยางนี ้เห็นไหม แลวเราก็ตรึกในธรรมแบบตุกแก 
กัน  ตุกแก  ตุกแกก็จิ้งจกตุกแกมนักร็องกันไป  แตเราไปศึกษามันก็เปนปรัชญา  ก็วากัน 
ไปนั่นนะ 

นิพพานเปนอยางนัน้  ธรรมะเปนอยางนั้น  ก็จิ้งจกตุกแกมนัก็ไดขบัขานกนัไป 
แลวอางพุทธพจนซะดวยนะ พูดตรงพทุธพจนหมดเลย  ชัดเจนแจมแจงเลย นี่ไอผูปฏบิัติ



ธรรมนาย – ทายทัก 19 

ไมรูเรื่องอะไรเลย  เห็นไหม  ตุกแกจิง้จกมันก็รองของมนั  เปนธรรมชาติของมนั    ทีนี้เรา 
ใชปญญาอบรมสมาธิ ใชคําบริกรรมพุทโธ พุทโธเขามานี่  เวลามนัปลอยเขามา  เห็นไหม 
มันปลอยขันธ ๕ ปลอยความรูสึกเขาไปสูความสงบของมัน 

ถาเขาสูความสงบเหน็ไหม  ถึงบอกวา  ขณิกสมาธิเปนอยางไร  เกิดเพราะเหตุ 
เพราะผลอยางใด  อุปจารสมาธินี่มันลึกซึ้ง  มนัแตกตางกันอยางใด  อัปปนาสมาธินี่มันจะ 
เปนสมาธิไดอยางไร  แลวความรับรูนี่รบัรูสมาธิไดอยางไร  ไมใชวาตองจิ้งจกตุกแกนะ 
พอจิ้งจกตุกแกนะ  เวลาจิตมนัลงนะ  มนัจะสวางไสว  มันจะผองใส  จําขี้ปากเขามาพูด 
เพราะจําขี้ปากเขามาพูด  ถาคนรูไดอยางนีจ้ริง  จะพดูเรื่องสมาธิผิดไมได  เรื่องสมาธิตอง 
พูดไดถูกตอง ไมใชมาทํานายทายทักกนัอยางนี้ 

แลวพอผูที่ปฏิบัติโดยที่เขาควกัหัวใจไปแลว  เห็นไหม  วาง  สมาธิเปนอยางนั้น 
สมาธินี่มันเปนปจจบุัน มนัปลอยวางหมดแลว วางนะ เขาควักหัวใจไปหมดแลว มันไมมี 
อะไรในหัวใจไวปฏิบัติเลย  มนัเปนเรือ่งโลกๆ  หมด  มันเปนสัญญาอารมณ  มนัเปนการ 
สรางภาพมา  เห็นไหม  ฉะนั้นเราจะตองไมฟงใครทั้งสิ้น  เวลาองคสมเด็จพระสมัมาสัม 
พุทธเจาบอก เหน็ไหม วาเปนผูช้ีทางเทานั้น สวนการประพฤติปฏิบัตนิั้นตองเปนของเรา 

ฉะนั้นเราปฏิบัติก็ตองเปนของเรา  สิ่งที่วามันปฏบิัตแิลวนี่  สิ่งทีป่ฏิบัติแลวเขาใจ 
มันเปนความวาง มนัเปนความพอใจนี่ มันเปนจิ้งจกตุกแกหมดเลย มันเปนความเหน็ของ 
โลก มนัเปนการทํานายทายทัก เพราะวาทํานายทายทักนะ องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ 
เจาจะทําเพือ่ประโยชน  เนี่ย  พุทธกจิ  ๕  เห็นไหม  เล็งญาณตางๆ  นี่เพื่อประโยชน 
ประโยชนจรงิๆ ประโยชนกับผูนั้น แลวคนทีท่ํา คนที่จะไดประโยชน เห็นไหม 

องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาตองไปเอาทีละคนๆ  นะ  แตละคนตองมอีํานาจ 
วาสนาบารมีของเขา  เขามีมุมมองของเขา เวลาสื่อสารสิ่งตางๆ เขาเขาใจได ดูสิอยางองคุ 
ลิมาลเหน็ไหม 

“สมณะหยุดกอน สมณะหยุดกอนนะ” 

“เราหยุดแลว แตเธอตางหากไมหยุด” 

“อาวหยุดอยางไรนะ”



ธรรมนาย – ทายทัก 20 

“ก็หยุดละทําช่ัวไง” 

นี่มันเปนปจจบุันของคนคนนั้น  หยุดทําความช่ัว  หยุดตางๆ  เห็นไหม  เราหยุด 
แลว แตเธอไมหยุด ยังงางดาบอยูนัน่ ยังเงื้อดาบอยูนัน่ เห็นไหม 

นี่มนัสะเทอืนใจ  คําวาสะเทอืนใจ  พอสะเทอืนใจแลวมนัเขาสูใจ  มนัจะเขาสู 
อริยสัจ  เขาสูความจริง  ถาเขาสูความจรงิขึน้ไปพระพุทธเจาก็เทศนซ้ําเลย  พอเทศนซ้ํา 
ขึ้นมา  เห็นไหม  ขอบวช  พอถึงที่สุดก็ประพฤตปิฏิบัติถึงที่สุดได    สิ่งที่เวลาเตือนขึ้น 
มาแลวนี่  มันก็เปนแคทําใหมีสามัญสํานกึ  เพราะอริยสัจไมเปนอยางนัน้  สิ่งที่ประพฤติ 
ปฏิบัติไมเปนอยางนั้น ฉะนัน้ สิ่งนีเ้ปนสัจธรรม 

เราปฏิบัติเหน็ไหม  เราขวนขวายเพื่อประพฤติปฏิบตัิ  ในการประพฤติปฏบิัติของ 
เรา  เห็นไหม  เราเกิดมาเปนมนุษย  ไดพบพระพุทธศาสนานี้เปนบุญกุศลของเราแลว  ถา 
เปนบุญกุศลของเราแลวนี่  เวลาทําสิ่งใดขึ้นมานี่มนัตองเกิดจากใจของเรา  เกิดจากการ 
กระทําของเรา  เราจะแสวงหาสัปปายะดขีนาดไหน  ถาเราปฏิบัติไมเขาถึงสจัธรรม  เราก็ 
จะไดปฏิบัตเิปนอํานาจวาสนาบารมเีทานั้น 

ฉะนั้น การปฏิบัติของเรา ไมใชวา  เขาบอกวาไมมีการศึกษาเลย   ไมมีการคนควา 
มาเลยนี่  การปฏบิัติมนัจะเปนไปไดอยางไร  ปฏิบตัิคนความาตลอดเลย  แตคนควาโดย 
กิเลส  ใหกิเลสมนัจงูจมูกไป  นีข่นาดตุกแก  จิ้งจกตุกแกยังเช่ือมนัเลยนะ  ยงักราบเคารพ 
บูชามันนะ ยิ่งจิ้งจกเผือก ตุกแกเผือกดวย โอโฮ จะกราบจะไหวจะดูแล นี่ไงศึกษามากไง 

แตถาเวลาเราปฏบิัติมากละ  มันกจ็ะรูขึน้มาจากเรา  มันรูขึน้มาจากเรานะ  จิ้งจก 
ตุกแกมันก็เปนสัตว เราเปนมนุษย เรามีสมอง เรามีอาํนาจวาสนาบารมี พระไตรปฎกใคร 
ก็เปดอานได  ใครๆ  กร็ับรูได  แตในการประพฤติปฏิบัติ  สิ่งที่สัมผัสขึน้มา  เห็นไหม  ใน 
ภาคปฏิบัติขึ้นมานี่  มนัรับรูไดอยางไร  ถามันเปนสมาธิ  ถาจิตมันพุทโธ  พุทโธ  จนมนั 
สงบได  ถามันสงบไมได  สงบไมไดเพราะเราออนแอ  สงบไมไดเพราะเราไมจรงิจงั 
เรามันเปนคนจับจด  เราตองเปนคนมกังาย  สิ่งใดที่มันเปนของงายของสะดวก  เรา 
ตองการสิ่งนั้น สิ่งใดที่มีคุณประโยชน ที่เปนประโยชนกับเรา เรากลับไมตองการ เพราะ 
มันตองเปนการลงทนุลงแรง
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ดูสิ สัมมาสมาธิ เห็นไหม วาหิน ๑ กิโล ๒ กิโล ๓ กิโล ๔ กิโลนี่ น้ําหนักของมัน 
ก็แตกตาง พอน้ําหนักแตกตาง มนัจะแตกตางไดอยางไร  เพราะหินมันมีน้ําหนกัแตกตาง 
มันก็ตองกอนใหญกวาใชไหม  น้ําหนกัที่มากกวาใชไหม  ในการทําความสงบของใจ  ถา 
ใจสงบขึน้มาไดนี่  มันก็ตองมีสติสัมปชัญญะที่ดีกวาใชไหม  สิ่งตางๆ  ที่มนัจงใจกวา 
ดีกวานี่  มนัทําใหกําลังของเราจะยกของได  ๒  กิโล  ๓  กิโล  ๔  กิโลขึ้นไป  เพราะอะไร 
เพราะวามนัเปนการฝกฝนของเราใชไหม  รางกายเราแข็งแรงขึ้นมาใชไหม  เพราะเรายก 
บอยๆ  ครั้งขึน้ใชไหม  เราเพาะกายของเรา  จนเรามีกลามเนือ้ของเรามีกําลังขึน้มา  เราก็ 
สามารถทําไดใชไหม 

จิตของเราก็เหมือนกนั  ถาเรามีสติปญญาของเรา  ดวยความจงใจของเรา  กําหนด 
คําบริกรรมพุทโธ พุทโธ  โดยอาศัยพุทโธตอไป  มันจะไปไหนละ มันจะไปไหน ในเมือ่ 
จิตใจมนัมีความแข็งแรงขึ้นมา  ถาจิตใจมันแขง็แรงขึ้นมา  นีม่ันออนแอ  ยิง่ออนแอ  แลว 
ตุกแก  จิ้งจกตุกแกมาทักวาทําอยางนัน้สะดวกสบายนะ  มันไปตามจิง้จกตุกแกหมดเลย 
เพราะอะไร  เพราะวาสะดวก  ทัง้ๆ  ที่เปนคน  เปนมนุษย  เปนผูมีปญญา  เปนผูที่มีความ 
สัมผัส  มีความรับรู  ทําไมใหจิง้จกตุกแกมนัชักนําไปได  พอมันชักนําไปไดแลวมนัจะ 
ไมไดประโยชนอะไรกับตวัเองเลย  แลวพอทําไปกห็นาซีดหนาเซียวนะ มันเปนอยางนั้น 
มันเปนอยางนัน้ 

สันทิฏฐิโกนะ   สันทิฏฐิโก มันจะรูเองในหวัใจของเรา  เราสงบเราก็ตองรูวาสงบ 
แลวเวลาสงบขึน้ไปแลวนี่  เห็นไหม เวลาครบูาอาจารยทานพูดถึงความสงบ แลวทานพูด 
แตกตางกับเรานี่  อาว..แลวมนัสงบอยางไรละ  แลวมันแตกตางกันอยางไร  นี่มนั 
ตรวจสอบได  มันคยุกันได  ถาเราตรวจสอบขึน้มา  ถามันเปนความจริงขึน้มา  สิ่งนั้นจะ 
เปนประโยชนกับเรา เพราะจิตเรามนัสงบแลว เห็นไหม 

นี่ไมทํานายคนอื่น  จะทํานายเราเอง  เห็นไหม  สัจธรรมจะเกิดขึ้นจากมรรคญาณ 
เกิดขึ้นจากการขวนขวาย  เกิดขึ้นจากการกระทํา  มันไมเกิดมาจากฟากฟา  ไมเกิดจากที่ 
ไหน  สติไมมีในหนงัสือไมมีในตํารา  ตําราเปนตัวอักษรทั้งนั้น  สติเกิดขึน้มาจากเรา 
สมาธิก็เกิดขึ้นมาจากเรา  แลวปญญาที่มนัเกดิขึ้นมาจากเรานี่  มันตองเปนสจัธรรม  มนั 
เปนปญญาทีม่ันมีฐานอะไรรองรับ
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ปญญา  ปญญานี่โลกียปญญา  โลกุตตรปญญา    แตกตางกันอยางไร  ปญญาที่ 
ใครครวญอยูนี่    ปญญาจิ้งจกตุกแกที่มนัเกิดขึ้นมานี่  มันกเ็ปนปญญาที่โลกเขามีกนัอยู 
แลว  โลกเขามีอยูแลว  เหน็ไหม  ดูองคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจาพูดแสดงธรรมไวนี่ 
๘๔,๐๐๐  พระธรรมขันธ  คอมพวิเตอรมนัจําไดหมดเลย  คอมพิวเตอรมนัจําไดหมดเลย 
คอมพวิเตอรมนัก็ไมไดอะไรเลย เดี๋ยวนี้คอมพวิเตอรทุกๆ สํานัก มีพระไตรปฎกหมดเลย 
กดอะไรไดหมดทัง้นัน้นะ 

นี่ไง นี่พูดถงึสิ่งตางๆ  เห็นไหม ที่วาเราจําไดหมด  เราไดอะไร นี่กเ็หมอืนกัน ถา 
สติมันก็คอืสติ ปญญามันก็คือปญญา อยูในตําราทั้งนั้นนะ แตถาตัวจรงิมนัอยูไหนนะ ตัว 
จริงเห็นไหม  ไมตองใหจิง้จกตุกแกมนัมาชักนําเราไป  ถามันเปนขึน้มาจากใจ  สติก็เปน 
สติของเรา  สมาธิก็เปนสมาธิของเรา  แลวถาปญญามันเกิดขึ้น  โอโฮ  เห็นไหม  เวลา 
ประพฤตปิฏิบัติขึน้มานี่  ถาปญญามันใครครวญ มันเกิดมรรคญาณเขาไป ไปถึงบางออนี่ 
ออ ออ เลยนะ ออ ออมนักเ็ขาถึงใจ ออ ออก็เขาถงึใจ 

ไอนี่ตองใหตุกแกมันบอกวาใชหรือไมใช  แลวตุกแกมันช้ีขึ้นมา  ช้ีถูกชี้ผิดก็ยัง 
เช่ือตุกแกไปอีก  ทัง้ๆ  ที่ตัวเองไมมีหัวใจ  ไมมีภวาสวะ  ไมมีสถานที่เลย  ไมมีอะไรเปน 
สมบัติของตัวเลย  ใหเขาจูงไปไดตลอดเวลา  เห็นไหม  เพราะเราไมมีธรรมะ  เราเปน 
ทํานาย  ทํานายทายทักเรื่องโลกๆ  แตถาเปนธรรมะนะ  โอโฮ  มันแตกตางหลากหลาย 
ฉะนั้นคําวาแตกตางหลากหลาย  ของมีคุณคา  เพชรนิลจนิดานี่เขาเก็บไวในที่ปลอดภัย 
หัวใจของเรา  เราปฏิบัติของเรา    เราตองการที่สงบสงัด  เพราะอะไร  เพราะจะใหเขาถึง 
ความละเอียดออนของใจ ใจมันละเอียดออนมาก 

ดูสิ เวลามคีวามสุข เห็นไหม เรานั่งอยูชายเขาชายทุง มันมีความสขุของมนั เราไม 
ตองการอะไรอีกแลว  เรามีความปลอดโปรง  มีความโลงใจ  เพราะเราเห็นวาชีวิตมันก็มี 
เทานี้  เห็นไหม  นี่ปญญาชนเหน็ไหม  เขาอยูในความที่สงบสงัด  เขาอยูของเขาโดยความ 
เรียบงาย  สิ่งทีเ่รียบงาย  เราไมตองการเอาสิ่งใดมาเปนภาระรงุรังเลย  อยางเรานีน่ะ  เปน 
เศรษฐีเงินผอน  เราพยายามจะประดบัเราใหเตม็ตัวเลย  ใหสังคมเขาเชื่อถือวาเรามีฐานะ 
เห็นไหม คนที่พยายามเอาสิ่งตางๆ มาประดบัตัวเอง  เพื่อปกปดปมดอย ปมดอยวาเราไม 
มี  แตเราอยาก  พอมีนะเราจะแขวนไวเตม็คอเลย  ไปไหนเราจะขนไปเตม็ตัวเลย  ไปอวด 
เขา แตคนเขามีจริงๆ นะ เขาไมตองการสิ่งใดเลย
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เห็นไหม ปญญาชนนะ เราอยูในที่สงบสงัด ในที่ที่วเิวก พอวเิวกขึน้มาแลว เราจะ 
เรามีปญญาลึกซึง้เขาไป  เราจะยอนกลับเขามา  ยอนกลับเขามา  ถาจิตมันสงบนะแลว 
ยอนกลับเขามา  เพราะอะไร  เพราะถาจิตมนัดีมนัอยูที่สงบสงัดไดจริง  มันไมไดอยูโดย 
มารยาสาไถย เราไปอยูในปาในเขากนัโดยมารยาสาไถย เพื่อจะเอาศักยภาพมาอวดกันวา 
เรานี้ออกมาจากปา  สัตวปามันอยูในปาทั้งชีวิต  คนยังเอาอาวุธไปยิงมันเอามาเปนอาหาร 
เราเขาไปปามานี่  เรายังไมไดอยูในปาเทากับสัตวเลย แตสัตวมันไมมีสมอง สมองมันเลก็ 
กวาเรา มนัเปนสัตวเดรัจฉาน มันไมมโีอกาสไดประพฤติปฏิบัติ  แตสัตวมันกม็ีคุณธรรม 
ของมันนะ 

นี่พูดถึงวาถาเรามีหวัใจ  หวัใจที่เปนธรรม  ถาหัวใจที่เปนธรรม  เห็นไหม  เราเขา 
ไป เราเขาปาเขาเขาไป เขาปาเขาเขาไปเพราะจิตใจเราปญญาชน เราไมใชเศรษฐีเงินผอน 
ที่จะเอาอะไรมาประดบัตัวเองตลอด  มันก็เปนทํานายไง  ทํานายทายทักเพื่อลาภเพื่อ 
สักการะ  เห็นไหม  มันก็เปนจิง้จกตุกแก  ตองการใหเขาเคารพนบัถอื  แตถามันเปนความ 
จริงของเรานะ ถาเคารพนับถอืโดยขอเท็จจริงทีเ่ขาศรัทธาของเขา เปนบุญของเขา อนันัน้ 
มันเรื่องของเขานะ 

แตนี่มันไมเปนความจริง  ถาเปนความจริงจะไมทํานายทายทักใครเลย  เพราะมนั 
เปนโทษกับเขา  ทํานายไปแลวนี่  ดูสิ  หลวงปูมัน่ทานรูทานเหน็ของทานหมด  เวลาทาน 
จะพูดอะไร  เห็นไหม  ทานพูดผาน  ทานพูดผานใหเขา  พยายามจะสื่อนะ  การสื่อใหคน 
รับรูได  การสื่อใหคนกลับความคิดความเหน็นี่  กลับกลายเปนไปเพิ่มทิฐิมานะใหเขา 
กลับกลายเปนไปชักจงูใหเขาพึง่ตัวเองไมได มนัแตกตางนะ กลับเปนการชักจงูใหเขาพึ่ง 
ตัวเองไมได  กับการทีไ่ปทําใหเขาตกอกตกใจ  เห็นไหม แตครูบาอาจารยของเรานี่  จะทํา 
อยางไรใหเขาสํานึก  เพราะอะไร  เพราะใจเปนธรรม  ใจเปนความเมตตา  ของอยางนีถ้า 
แสดงออกไปแลวนี่มนัเปนประโยชนกับผูแสดงออกไง นี่ ถาเปนความจรงินะ 

ถาเปนความเท็จละ  ถาเปนความเทจ็มนักเ็ปนมหาโจรไง  สิ่งนี้เปนมหาโจรเพื่อ 
ประโยชนกับมันใชไหม  สิง่อยางนี้ถงึมนัจะเปนความจริง  มนัก็ไมใชอรยิสัจอยูแลว  มนั 
เปนอภิญญา  เห็นไหม  เขาใชเอาไวเปนเครือ่งมือ  เครื่องมือเพื่อทําใหคนๆ  นั้นเขาสํานึก 
ใหเขากลับตวักลบัใจใหเปนคนดีขึน้มา แลวใหเขายอนกลับมาหาเรา



ธรรมนาย – ทายทัก 24 

ฉะนั้นของเรา  เราไมตองการสิ่งนั้น  เราตองการการพนทุกข  เพราะสิ่งๆ  นั้น  ถา 
เปนวังวนของเขา เราจะวนเขาไปในวังวนของเขา แตถาเปนความเหน็ของเรา มันก็จะทํา 
ใหเราเนิน่ชา  เพราะสิ่งอยางนีม้ันมีกับเราอยูแลว  ความรูสึก  ความนึกคิดมันมีอยูแลว 
ความรูสึกความนึกคิดมันเกิดจากอวิชชา  มันยิ่งจะสงเสรมิไปอีก ๒  เทา  ๓  เทา  ที่มันจะ 
แสวงหาสิ่งใดๆ  มาทับถมมัน  แตถาเราเปนชาวพทุธเราจะเอาอริยสจั  เราจะเอาสัจจะ 
ความจรงิ  เราจะเอาธรรมะ  เราไมไดเอาการทํานายทายทัก  เราจะเอาธรรมะของเรา  เห็น 
ไหม 

เราทําความสงบของใจของเราเขามา  ถาใจมนัสงบเขามาเห็นไหม  ครูบาอาจารย 
เรามีอยูแลว  จิตสงบแลวใหทําอยางไรตอไป  สงบมากนอยแคไหน  เวลาไปถามครูบา 
อาจารย ครูบาอาจารยถามวา สิ่งที่รูนี้ใครเปนคนรูละ เราเปนคนรูกอนใชไหม จิตเราสงบ 
เราจะรูวาเราสงบ แตนี่จิตเราไมสงบ แลวจะใหเขาทายทักวาสงบไง จิตเราพอหรือยงั จะ 
ใหเขาทายทักวาไดเปนไดยินอยางนั้นจริงหรือเปลา  ไมมีสิ่งใดจริงเลย  เพราะมนัเปน 
สันทิฏฐิโก  มนัเปนปจจัตตัง  มนัจะเกิดกับผูนั้นเทานั้น  ผูอื่นจะใหคากับผูบุคคลที่  ๒ 
ไมไดเลย 

บุคคลคนนัน้จะทําใหบคุคลคนนัน้เอง ครูบาอาจารยเปนคนช้ีนํา ถาครูบาอาจารย 
องคนั้นถกูตอง เราสาธุ ถาครูบาอาจารยที่ไมถูกตอง  เขาจะชักนําใหเราเสียหายไป เราจะ 
ไปกับเขาไหม  ถาเราไมไปกับเขา  เห็นไหม  เราถึงจะตองทําดวยตัวของเรา  แลวเรา 
กําหนดโดยคําบรกิรรม  เพราะอะไร  พุทธานุสสติ  เปนคําสอนขององคสมเดจ็พระ 
สัมมาสัมพทุธเจาเอง  พุทธานุสสติ  ธัมมานุสสติ  สังฆานุสสติ  เห็นไหม  สังฆานุสสติ  มี 
สติดวย มีสังฆะในหัวใจดวย  เหน็ไหม พทุธานุสสติ มีสติ กําหนดอานาปานสติ กําหนด 
โดยใชปญญาอบรมสมาธิ  โดยธรรมารมณ  สิ่งตางๆ  เราทําของเราเขามา  มันจะเหน็ผล 
ของเราเขามา  ถาเห็นผลของเราเขามาเห็นไหม  นี่ไง  หัวใจของเรามนัอยูกับเรา  ไมใช 
หัวใจของเราโดนเขาขโมยไป  ถาหัวใจของเราเขาขโมยไปอยูที่เขาแลวนี่  จะทําอะไรก็ 
ตองเปนอยางนัน้ ตองเปนอยางนั้น มนัไมมีอะไรขึน้มาเลย เพราะมนัไมมีหัวใจใชไหม 

เวลาปฏบิัตินะ  วางๆ  โอ  ปฏิบัติแลวงายมาก  มันสบายมาก  มันวางหมด  มันวาง 
เพราะมนัไมมีหัวใจ มนัไมมีสิ่งใดรับรู มันก็วางนะสิ มันวางแบบขี้ลอยน้ํา วางแบบไมมี 
สิ่งใดเปนประโยชนกบัใจดวงนี้เลย แตถามีสติขึ้นมานี่ โอะ พอมีสติมนัจะเตือนเราตลอด
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นะ  ถามีสติ  สติพทุโธ  หรือสติใชปญญาอบรมสมาธิ  ถามีสติแลวมนัวางนี่  วางเพราะสติ 
วางเพราะรับรูนี่ อื้อฮอื มันซาบซึง้มาก ซาบซึ้งกบัสิง่ที่วาวาง 

วางๆ นี่มัน  มนัวาวเชือกขาด  ไมมีสิ่งใดตอบสนองกับจิตดวงนัน้  ถาจิตดวงนั้นมี 
ความสงบ มนัก็สุขเพราะความสงบนั้น พอจิตออกใชปญญา การออกใชปญญาเห็นไหม 
จิตสงบขนาดไหน  สมาธิแกกิเลสไมได  แลวถาไมออกใชปญญา  สมาธิเสื่อมแนนอน 
เพราะสมาธิจะอยูอยางนั้นไมได      ถาเปนวินัยของพระนะ  แมแตไดฌานสมาบัตินีเ่ปน 
สมาธิ พูดอวดนะ มันก็เปนปาราชิกแลว คําวาเปนปาราชิกเห็นไหม หมายถึงวา คําวาพูด 
อวดพูดออกไปนี่  มนัอยูของมนัไดอยางนัน้ไหม  นีพู่ดถึงคําวาฌานสมาบัติ  การไดสมาธิ 
เพราะคําวาสมาธินี่มนัไมเหมอืนกับจิตปกติเราไง 

ทีนี้คําวาวางๆ ที่เราวาไมมีหัวใจ  เราไมมีสิ่งใดในหวัใจของเรา แลวเราบอกวางๆ 
วางๆ  นี่เห็นไหม  มันถงึเปนเรื่องปกติไง  มันเปนเรือ่งปกตทิี่รับรูกันไดวาวางๆ  เห็นไหม 
มันถงึไมใชสมาธิ  มันไมใชธรรมะ  มันเปนทํานาย  แตถามันเปนธรรมะนะ  เวลาจิตมนั 
สงบเขามา  แลวมันอยูของมนัไมได  มันอยูไมไดเพราะวาอะไร  อวดอุตริมนุษยธรรม 
ธรรมที่เหนือมนุษยไง 

ฌานสมาบัตินี่เปนธรรมทีเ่หนอืมนุษย  ฉะนัน้เราเปนมนุษยใชไหม  จิตมันถึงอยู 
ในสมาธิไมได  มันจะตองเปนมนุษยปกติ  ถามนุษยปกติมนัถงึจะถอนออกจากสมาธิมา 
เปนปถุุชน    เปนปกติเรา  ฉะนั้นเวลาใชคําบริกรรม ปญญาอบรมสมาธิ หรือสมาธิอบรม 
ปญญาขนาดไหน จิตสงบเขาไปแลว จิตเปนสมาธิแลว อยูในสมาธิอยางนั้นไมได ฉะนัน้ 
พออยูไมได  ครูบาอาจารยของเราถึงบอกวาใหตั้งสติไว  ใหตั้งสติไว  แลวกําหนดคํา 
บริกรรม 

เหตุที่เปนสมาธิเพราะจิตมนัมีคําบรกิรรม  จิตมันไมแสสายไปตามอํานาจของ 
กิเลสตัณหาความทะยานอยาก  จิตมนัอยูกับคําบรกิรรม  เพราะสติมัดมันไวอยูกับคํา 
บริกรรม  พุทโธ  พุทโธ  พุทโธเหน็ไหม  มันไมแสสายไปตามตัณหาความทะยานอยาก 
โดยทํานายทายทกั  มนัจะอยูโดยสจัจะความจริงของมัน พออยูในสัจจะความจรงิของมนั 
พุทโธ  พุทโธ  พุทโธนะ  จนมนัเปนอิสระ  จิตมนัเปนอิสระไดชั่วคราว  นีค้ือสัมมาสมาธิ
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จิตมันอิสระชั่วคราวโดยที่มนัไมเกาะเกี่ยวกับอารมณ  ไมเกาะเกี่ยวกับขนัธ  ๕  ไมเกาะ 
เกี่ยวกับสิ่งที่เปนโลก   มันถงึเปนสมาธิ 

คําวาสมาธินี่  ถึงบอกวาสมาธิมันอยูของมนัไมได  ถาอยูไมไดปบนี่  เราใชคํา 
บริกรรมบอยครั้งเขา  เห็นไหม  ทําสมาธิบอยๆ  ทําสมาธิบอยๆ  ทําความสงบบอยๆ  จน 
เปนสมาธิ ทําความสงบบอยๆ ทําความสงบบอยๆ เห็นไหม ทําความสงบบอยๆ รักษาได 
จนชํานาญกับมนั  นี่ไง  พอจิตมนัชํานาญขึ้นมาแลวนี่  มันรักษาสมาธิได  มันมีกําลงัของ 
มันใชไหม 

นักกีฬา  ถาหมัน่ฝกซอมจนรางกายฟตสมบูรณขึน้มานี่  เห็นไหม  เขาพรอมที่จะ 
แขง จิตก็เหมือนกัน ถามันมีสัมมาสมาธิของมนั  โดยสัจจะความจริงของจิตนั้น เวลามัน 
ออกใชปญญา  ออกใชปญญา  เห็นไหม  ถาไมออกใชปญญานี่  จิตจะเสื่อมโดยธรรมชาติ 
ของมัน  อุตริมนุษยธรรม  ธรรมที่ไมมีในมนุษย  ฉะนั้นไมมีในมนุษย  มันก็ตองกลับมา 
เปนมนุษยแนนอน จิตตองกลับมาเปนปกติแนนอน ฉะนั้นสมาธิตองเสื่อมแนนอน 

แตเพราะการหมัน่รักษา  ความชํานาญของครูบาอาจารยที่แนะนําสั่งสอน  เพราะ 
ครูบาอาจารยทีท่ําอยางนี้ได  เพราะครูบาอาจารยทานตองทําของทานมา  จิตของครูบา 
อาจารยทุกองค  ผูปฏิบัติทกุๆ  คน  จะตองเปนสมาธิ  แลวเสื่อมจากสมาธิ  แลวฝกหัด 
ปญญา มันจะลมลุกคลุกคลานมา สิ่งที่ลมลุกคลุกคลานมาเพราะเราพยายามจะทําคุณงาม 
ความดีของเรา  เราจะตองการสัจธรรมใชไหม  เราเกิดเปนมนุษยใชไหม  เราพบ 
พระพุทธศาสนาใชไหม กึ่งพุทธกาลศาสนาจะเจริญอีกหนหนึ่งใชไหม 

เราเปนชาวพุทธแทๆ ไง เราเปนศากยบุตรพุทธชิโนรส องคสมเด็จพระสัมมาสัม 
พุทธเจาฝากธรรมวนิัยไวกับภิกษุ  ภิกษุณี  อุบาสก  อุบาสิกา  เราเปนพุทธบริษทั 
เราตองการสจัจะความจริง  เราไมตองการการทํานายทายทักจากใครทัง้สิ้น  เราตองการ 
สัจจะความจรงิที่เกิดขึ้นมาจากการประพฤติปฏิบัติของเรา  ถาเราตองการสัจจะความจรงิ 
จาก การประพฤติปฏิบัติของเรา เราก็ทําตามความเปนจรงิของเรา เราอยูกบัอรยิสัจ ในวง 
พุทธศาสนา ในวงกรรมฐาน ๔๐ หอง 

พุทโธ พุทโธ พุทโธ นี่มคีวามชํานาญมีการกระทําของมนัขึน้มาบอยครัง้   มันจะ 
เจริญขนาดไหน  มันจะเสื่อมไป  เสื่อมก็ใหเสื่อมไป  ถาคนไมรูจกัเจริญก็ไมรูจกัเสือ่ม
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ถาไมรูจกัเสือ่มแลว  ถาเราออนแอ  เรานอยเนือ้ต่ําใจ  เราก็จะลมลุกคลกุคลาน  แตถาเรามี 
กําลังใจของเราขึ้นมานะ  จิตที่มนัเจริญขึน้มา  มันเปนหลักเกณฑขึ้นมาเพราะเหตุใด  ก็ 
เพราะเรามีคําบริกรรม  เรามีสตขิองเรา    แลวผลทีเ่ราไดรับมนักม็ี  มนัเปนปจจัตตัง  มนั 
เปนสนัทิฏฐิโก มันกม็ีความสุขใชไหม 

เราก็ลงทุนลงแรงใหม  เราก็ทําของเราขึ้นมาใหม ซ้ํา ๒ ซ้ํา ๓ จนมีความชํานาญ 
เห็นไหม ครูบาอาจารยทานบอกวาชํานาญในวสี  ชํานาญในการเขาและการออก ชํานาญ 
ในการทําความสงบของใจ  ถามีความชํานาญของมนั  จะรักษาใจของเราได  เหน็ไหม 
เนี่ย  อุตริมนุษยธรรม  แตมันอยูกับเราไดเพราะเรามเีหตุมีผลพอ  มีเหตมุีผลคือเราทําของ 
เราบอยครั้งเขา บอยครั้งเขา จนมนัมเีหตุมีผลพอ เหน็ไหม มเีหตุมีผล เราควบคมุไดหมด 

เห็นไหม  ธรรมะมันลึกซึ้งอยางนี้  ธรรมะมันเปนสจัธรรมอยางนี้  ถามันเปนสจั 
ธรรมอยางนี้ เราทําของเราบอยครั้งเขา จนชํานาญแลว  เราหมั่นสงัเกต มีสตเิห็นไหม สติ 
เวลาประพฤติปฏิบัติจะมีสติมหาสติเหน็ไหม  สติมนัจะเจริญงอกงามขึ้นมา  พอเรามีสติ 
ขึ้นมา เรามีเชาวปญญาของเรา เราเห็น อารมณปกตหิรือสามัญสํานึก ระหวางขันธ ๕ กับ 
จิตมันเปนเนือ้เดยีวกนั  เวลามนัสงบเขาไปนี่  จิตมนัจะแยกออกไปตางหาก  จิตมันแยก 
เปนอิสรภาพเลย ความคิดหายไป ความคิดหายไป พทุโธ พุทโธ พุทโธนี่เปนความคิดนะ 
พุทโธ  พุทโธ  พุทโธ  นี่เปนความคิด  พอจิตมนัสงบนะจนพุทโธไมได  เหน็ไหม  พทุโธ 
หายไป  นี่ถาพุทโธหายไปนี่  จิตกับความคิดมันแยกออกจากกนั  ฉะนั้นพอแยกออกจาก 
กันจนบอยครัง้มีความชํานาญขึ้นมา  เราทําบอยครัง้เขา  บอยครั้งเขา    โดยอวดอุตริ 
มนุษยธรรม    ธรรมเหนือมนุษย  ถาใจเรามนัจะเปนมนุษยละ  มันก็ตองกลับมาเสวย 
อารมณ กลับมาเสวยความคิดโดยธรรมชาติของมัน 

เรามีสติสัมปชัญญะ  เห็นอาการทีม่ันเสวย  มันมีการกระทําของมนั  มีการกระทํา 
ตอกัน พอมีการกระทําตอกนั แลวเราจับไดเห็นไหม นี่ไงวิปสสนาเกิดตรงนี้ไง วิปสสนา 
คือวาปญญามันจะเกิดตรงนี้  ปญญาในวิปสสนาญาณเกิดจากอะไร  เกิดจากสมาธิที่ 
เขมแข็ง เกิดจากสมาธิที่มีกําลัง เห็นไหม เพราะสมาธิมันปลอยสัญญาอารมณเขามา เวลา 
โดยธรรมชาติของมนั มนัมีของมันอยูแลว ธรรมชาติมันมขีองมันอยูแลว สัจธรรมกม็ีอยู 
แลว  สรรพสิ่งทุกอยางมนัมอียูแลว  แตเราทํากันไมเปน  เราไปเช่ือจิง้จกตุกแกใหมนัทาย 
ทัก จนเช่ือกนัไปเปนเรื่องโลกๆ แตถาเราเอาความจริงขึ้นมานี่  ไมมีใครจะสามารถจะชัก
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นําเราได  ไมมีใครจะสามารถทําแทนเราได  ไมมีใครจะสามารถบอกอะไรเราได  มีแต 
บอกช้ีทางใหเราเทานัน้ 

ถาเราทําของเรา เวลาเราเหน็ใชไหม เหน็จิต สงบบอยครั้งเขา พอมนัเสวยอารมณ 
จับได  นี่ศักยภาพของผูที่ประพฤติปฏิบัติ  จิตเห็นอาการของจิต  จิตเห็นไหม  จิตคือ 
พลังงาน จิตคือสิง่ที่วาอวดอุตริมนุษยธรรม นี่สิ่งตางๆ แตมันมอียูจริง เราไมไดอวด อวด 
อุตริมนุษยธรรม  แตมันมีจริงไมใชอวดอุตริ มันเปนธรรมเหนอืมนุษยไง สิง่นีเ้ปนธรรม 
เหนือมนุษย  เห็นไหม  เหนือ  เหนือมนุษยใชไหม นีปุ่ถุชน กัลยาณปุถุชน นี่เหนอืมนุษย 
ไหม 

ปุถุชนกม็นุษย  กัลยาณปถุุชนเหนือมนุษย  แลวเกิดที่วาโสดาปตติมรรคละ  นีม่ัน 
มันเดนิมรรคมาแลว  แลวเกิดถามันเปนโสดาปตติผลขึ้นมาละ  มนัเหนอืมนุษยไหมละ นี่ 
ไง  อกุปปธรรมไง  นิพพานมันอยูตรงหนาหรือ  นี่นิพพานมนัอยูกับเราอยูแลวใชไหม 
ของมันมีอยูแลว  เดินไปสะดุดมนัลมเลยสิ  แตนี่ในการปฏิบัติ  มันมีของมนัตางหาก  เห็น 
ไหม  พอของมันตางหาก  มนัมีการกระทําของมัน  แลวมนัปลอยวางอยางไร  ขณะวงจร 
ของมัน  เริม่กระบวนการของมนั  กระบวนการของอริยสัจเกิดขึน้แลว  กระบวนการของ 
อริยสัจทํางานแลว  กระบวนการของอรยิสัจทํางานไปแลว  ผลตอบสนองของมนัยงัไม 
เกิดขึ้น  มนัเกิดอยางไร  ผลที่ตอบสนองยังไมเกิดขึน้  เพราะอะไร  เพราะมันเกิด  ตทังค 
ปหาน    เวลามนัปลอยวาง  มนัปลอยวางนะ  มนัสรปุวงจรของมนันะ  แตสังโยชนไมขาด 
กระบวนการของมันเกิด  กระบวนการของอริยสจัคือกระบวนการสัจจะความจรงิ  เห็น 
ไหม กระบวนการสัจจะความจริง นี่สัจธรรม 

สัจธรรมทีก่ารกระทํานี่มนัเกิดของมนั  แลวมนัเกิดขึ้นมาจากใคร  เกิดขึน้มาจาก 
การกระทําของเราเอง  เกิดขึ้นมาจากการกระทํา  เกิดขึ้นจากจิต  เกิดขึ้นจากมรรคญาณ 
เกิดขึ้นจากสิ่งทีเ่ราประพฤติปฏบิัติขึ้นมา    เรามาประพฤติปฏิบัติขึน้มาเพื่อประโยชนกับ 
เรา เพื่อความจรงิของเรา เพื่อสจัธรรมของเรา แลวธรรมะที่มนัจะเกิดขึน้มา ไมใชทํานาย 
ใครก็ไมตองทํานาย  เราจะธรรมนายตัวเอง  เราจะพิสูจนตัวเอง  เราจะพิสูจนจิตของเรา 
เวลาจิตของเราโงนี่  เวลาจิตของเราโดนอวิชชาครอบงํานี่ มนัปดหูปดตานี่  เวยีนตายเวียน 
เกิดนี่  ทุกขซ้ําๆ  ซากๆ  อยูนี่  มันปดหปูดตายจนหมุนเวียนตายเวยีนเกิดมา  ไมมีตนไมมี 
ปลาย
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ปจจุบนันี้  ถาจิตมนัสงบขึน้มา  จิตมันเปนของมันขึน้มานี่  เราจะพิสจูนเอง  เราจะ 
เปดตาเอง   มีดวงตาเหน็ธรรม ดวงตาเห็นธรรมนี่  เราจะเปดดวงตาของเราเอง ดวงตามนั 
จะเปดขึน้  มันจะลมืตาขึ้น ถาตามันลมืขึ้นมานี่มีดวงตาเห็นธรรม ถามันเปดตาขึน้มา มัน 
เห็นสัจธรรม มนัจะเศราสลดนะ ธรรมสังเวช สิ่งนีม้ันมีกับเรามาไมรูกี่ภพกี่ชาติ สิ่งนีม้ัน 
มีกับเรามาตลอดเวลา มันอยูกับเราแทๆ แตเราไมเคยเห็นมัน แตตุกแกมนับอกวานิพพาน 
อยูกับเรา นิพพานอยูกบัเรา เดนิสะดุดมนัได 

แตถาเปนสัจจะความจรงิ  เห็นไหม  นี่เวลามนัเปดขึ้นมา  เราสังเวชนะ  เวลามนั 
ถอดถอนนี่มนัสลดสังเวชมาก  สลดสังเวชกับตวัเราเอง  มนัซาบซึ้ง  ตัวเองซาบซึ้งตัวเอง 
ตัวเองเหน็ผลงานของตัวเอง  ตัวเองมกีารกระทําของตัวเอง  ตัวเองรบัรูเอง  รสของธรรม 
ชนะทุกรสทัง้ปวง  เห็นไหม  สุขใดเทากับจิตสงบไมมี  แตจิตสงบโดยสมาธิก็เปน 
ความสุขอนัหนึง่ จิตสงบโดยวปิสสนาญาณที่มนัปลอยวาง กเ็ปนความสุขอีกอนัหนึง่ 

แลวเวลาจิตมนัววิัฒนาการของมันจนถงึที่สุด  เหน็ไหม  นีอ่วดอุตริมนุษยธรรม 
เวลาอวดเพราะมนัไมมี  แตถามันมี  มนัไมอวด  เพราะมันเปนความจริง  เพราะมนัเปน 
ความจรงิกับเรา  เงนิของเราอยูในกระเปาเรา  เราจะไปอวดใคร  ก็เงินของเรามนัอยูใน 
กระเปาเอง  นี่กเ็หมอืนกนั  จิตมันเปนเอง  จิตเวลามนัเปนขึ้นมา  มันกระทําขึ้นมา  มันไม 
เปนเองโดยหลนมาจากฟานะ มนัไมเปนเองแบบวาฟลุคหรอก ไมไดเปน ไมมี 

คําวาเปนเอง  เปนโดยมรรค  เปนโดยมรรคญาณ  เปนโดยการกระทํา  มันมกีาร 
กระทําของมนั  มันมเีหตุมีผลของมัน  มนัเปนของมัน  มันเปนในตัว  มนัเปนนามธรรม 
ทั้งหมด  มันไมเปนทางวิชาการหรอก  มนัไมมีในหนังสือ  พระไตรปฎกก็ไมไดบอกไว 
พระไตรปฎกบอกไวเปนแนวทาง แตเวลามันเปนกบัจิตนะ เวลาจิตมันเปนนี่ คนทีป่ฏิบัติ 
มันรูเห็นมันมากับจิต พอมากับจิตเห็นไหม  นี่ธรรมะ สัจธรรม 

สัจธรรมจะเกิดในใจของเรา  ทํานายทายทักมันเปนเรื่องของโลกๆ  มันเปนเรือ่ง 
ของกเิลสตัณหาความทะยานอยาก  ไมใชเรื่องของสัจธรรมเลย  สัจธรรมเกิดจากการ 
กระทํา  เกิดจากจิตที่เปนไป เกิดจากมรรคญาณ เกิดจากสติ  เกิดจากสมาธิ  เกิดจากปญญา 
เกิดจากการกระทําหมุนกลับมาใหเปนสจัธรรม  แตการทํานายทายทักอยางนั้น    มันเกิด 
ขึ้นมาจากความคิด  ความคิดเหน็ไหม ความคิดไมใชจิต ความคิดเกิดจากจิต ทีนี้ความคิด
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เกิดจากจิต มันเปนการวิตกวิจาร ถาเปนทางโลกกว็าตีขลุมไป อาง พูดใหเหมือน พูดให 
เหมือนพระไตรปฎก พูดใหเหมือนพุทธพจน แตตัวเองตีขลมุไปตามนั้น 

นี่คือการทํานายทายทักแบบผูไมรู  แตองคสมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา  อนาค 
ตังสญาณ    นี่รื้อสัตวขนสัตว  อนันัน้ไมไดตขีลุม  คาํวาไมไดตีขลมุ  แลวไมใชพร่ําเพรื่อ 
ในพระไตรปฎกนะ  องคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจาจะใช  ถาใชแลวจะทรมานคนนั้น 
ไดเปนพระอรหันตเกือบทั้งนั้นเลย  แตมีพระบางองค  เพราะไดเห็นอยางนัน้แลว  จะไป 
ตอรองกับพระพุทธเจา  ใหบอกมาวามรรค  ผล  นิพพาน  เปนอยางใด  นรก  สวรรคเปน 
อยางใด ถาไมบอกจะสึก ไปตอรองกับพระพุทธเจา 

พระพุทธเจาบอกวา  เธอมาบวช โดยสัญญาวาถาเราไมบอกเธอ เธอจะสกึใชไหม 
เราก็ไมไดสัญญาใชไหม  เธอก็สึกไปสิ  เพราะอะไร  เพราะวาองคสมเดจ็พระสัมมาสัม 
พุทธเจาเวลาพยากรณไปแลว  มนัไมเปนประโยชนไง  เพราะคําวาตอรองนี่คอืกิเลสใช 
ไหม  คือจิตใจเขาไมออน  ไมนิ่มนวลควรแกการงาน  จิตใจของเขาไมควรแกการเปน 
อริยมรรค  อริยผล  ในเมือ่จิตใจของเขาไมควรแกอริยมรรค  อริยผล  แลวเขาจะมาให 
พระพุทธเจาพยากรณ  พระพุทธเจาพูดไปแลวเมื่อยปากไง  พูดไปแลวไมมีประโยชนสิ่ง 
ใดเลย 

ถาไมพยากรณเขาจะสกึ เขาก็สึกไป ถาเขาสึกไป เหน็ไหม นี่คาของความรูสึก คา 
ของจิตที่มนัควรจะไดคุณงามความดี  เขาก็ไมไดคุณงามความดี  เพราะอะไร  เพราะกิเลส 
ตัณหาความทะยานอยากในใจของเขาปดกั้นใจของเขา แลวเห็นองคสมเด็จพระสัมมาสัม 
พุทธเจา  เวลาทรมานคนอืน่  บอกคนอื่น    บอกเพราะจิตใจของเขาพรอมควรแกการงาน 
เขาไมสนใจเลย องคสมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจายังไปทรมานเอา 

แตเวลาคนทีอ่ยูดวยกนั  คนที่พยายามแลวเห็นวาไปทรมานองคนั้น  องคนี้แลวได 
มรรคไดผล ตัวเองอยากได ตัวเองกม็าตอรอง ตอรองคือกเิลสแลว เห็นไหม มันปดกัน้ใน 
หัวใจ  เหน็ไหม  นี่องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาถึงไมใชทํานายทายทัก  องคสมเด็จ 
พระสัมมาสัมพุทธเจาเวลาจะทรมาน  รื้อสัตวขนสัตว  มันจะเปนประโยชน  เพราะเขามี 
อํานาจวาสนาบารมีที่สมควรแกเหตุที่มนัจะเปนผลอยางนั้น  องคสมเดจ็พระสมัมาสมั
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พุทธเจาถึงทํา  มันถึงบอกวา  ตองมบีุญญาธิการดวย  แลวมกีารปฏิบัติตรงดวย  มีบุญญาธิ 
การมา เห็นไหม 

มีอํานาจวาสนามา มีอํานาจวาสนานะ มีอํานาจมีอิทธิพล แตใชในทางผิด ในทาง 
ลบ  ในทางทําลายนะ มนัจะเปนผลลบไปเลย  เห็นไหม อํานาจวาสนาตองใชในทางที่ถูก 
ดวย  ถาใชในทางผิดนะ  อํานาจวาสนาก็ทําใหเราตกนรกอเวจี  เพราะมีอํานาจมีอทิธิพลมี 
กําลัง  แตทําความช่ัวทําความเสียหาย  ผลตอบมามนัจะเปนดีไดอยางไร  มันก็ใหผลตอบ 
มาเปนบาปอกุศลทั้งนั้น  ฉะนัน้มีอํานาจวาสนาตองทําความถูกตอง  มนัตองมีครูบา 
อาจารยชี้นําดวย  เราถึงบอกวาตองมสีติปญญา  เราถึงบอกวา  เราประพฤตปิฏิบัติกนัเพือ่ 
สัจธรรม  ธรรมนายทายทักไมเอา  ธรรมนายทายทกัดวยครูบาอาจารย  ดวยองคสมเดจ็ 
พระสัมมาสัมพุทธเจา  ดวยผูสะอาดบริสุทธิ์  อันนั้นจะเปนประโยชนกับผูที่โดนธรรม 
นายบาง  แตการธรรมนายทายทักแบบผูที่มอีกุศล  เปนจิง้จกตุกแก  จะไมเปนประโยชน 
กับใครๆ เลย เอวัง


