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ถาม : เรื่อง “นิมติหรอืไม่ใช่นิมติ” 

กราบนมสัการพระอาจารยค์รบั 

หลวงพ่อ : แลว้เขาจะเล่าถวายนะ 

ถาม : ๑. ในครัง้แรกทีเ่หน็นิมติ 

หลวงพ่อ : น่ีขอ้ ๑ นะ แต่มนัยาวมาก ไม่อ่าน เพราะนิมติมรีอ้ยแปด 

ถาม :  ๒. ภาวนาไปโดยคดิเกีย่วกบัความตาย 

๓. ภาวนาไปแลว้เหน็แขนของตวัเอง 

๔. ขณะภาวนาเหน็ภาพแวบ็เขา้มา 

ค าถามมดีงัน้ี 

ขอ้ที ่๑ นัน้ผมมัน่ใจว่าเป็นนิมติภาวนา แต่ผมปัญญาน้อย จงึปฏบิตัติ่อนิมติไดเ้พยีงเท่าที่

เล่าถวายท่านอาจารยค์รบั ขอความเมตตาท่านอาจารยใ์นการปฏบิตัติ่อนิมติครบั 

ขอ้ ๒ ตามทีเ่ล่าในขอ้ที ่ ๒ ขอ้ ๓ ขอ้ ๔ นัน้ ขณะภาวนาผมคดิวา่อาจจะเกดิจาก

จนิตนาการของจติ จงึไม่ไดส้นใจ แตพ่อออกจากภาวนาทุกครัง้ ผมมานัง่พจิารณาว่า ภาพทีเ่กดิขึน้

จากจนิตนาการกบัภาพทีเ่กดิขณะทีผ่มภาวนานัน้ลกัษณะการเกดิแตกต่างกนัหลายๆ อย่าง 

ขอ้แรก การจนิตนาการคอืการตัง้ใจจงึเกดิภาพ แต่ขณะผมภาวนานัน้ผมสนใจแต่ค า

บรกิรรมและความรูส้กึตวัในขณะนัน้ แต่ปรากฏภาพแวบ็เขา้มาในใจขณะนัน้ดงัน้ี ดว้ยผมปัญญา

น้อย ท าใหเ้กดิความไม่แน่ใจในสภาวะทีเ่กดิว่าใช่หรอืไม่ใช่นิมติ จงึขอความเมตตาจากท่าน

อาจารยช์ี้แนะทางเดนิ สิง่ใดผดิสิง่ใดถูก ควรเดนิอย่างใด เพื่อผมจะไดไ้ม่เดนิออกนอกทางเดนิไป

มากกว่าน้ี ขอบพระคุณครบั 
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ตอบ : ขอ้ ๑ ๒ ๓ ๔ พดูถงึภาพภาวนาแลว้เขาเหน็นิมติไปรอ้ยแปด เหน็ภาพซ้อนแลว้ซ้อนกนัไป

หลายๆ ภาพ แลว้พอปฏบิตัไิป เวลาอธบิายมา เหน็ไหม ค าว่า “นิมติ” ใช่นิมติหรอืไม่ใช่นิมติ 

นิมติกค็อืนิมติ แต่ในการปฏบิตัเิราต้องการความสงบ ทน้ีีความสงบ การท าความสงบของ

ใจ เริม่ต้นในการปฏบิตัทุิกคนปรารถนาความสงบ ฉะนัน้ พอสงบแลว้ถ้ามนัเหน็นิมติ ถ้าเกดินิมติ

ขึน้มา การเกดินิมติขึน้มามนัอยู่ทีคุ่ณภาพของจิต ถ้าจติของคนมนัมหีลกัมเีกณฑ์นะ เวลาเจอนิมติขึน้

ไปมนัจะไม่หวัน่ไหว มนัเหน็นิมติแลว้มนักจ็ะวางได ้ เหน็นิมติแลว้ไม่ตื่นเต้นกบัใครไป หรอืเหน็

นิมติแลว้มนัจะมสีตวิ่านิมติน้ีถูกต้องหรอืเปล่า ดงีามหรอืเปล่า ขอ้เทจ็จรงิเป็นแบบใด ถ้าคนมสีติ

เขาจะมอีย่างน้ี 

แต่ถ้าคนทีจ่ติใจไม่ปกติ ไม่ต้องเห็นนิมติหรอก เพราะจติไม่ปกตมินัหูแว่ว หูมนัจะรบัรูส้ ิง่

ต่างๆ ไปแลว้ ยงัไม่ภาวนามนักเ็กดิภาพอยูแ่ลว้ แลว้พอเกดิภาพ ภาพมนัจะเกดิซ้อนๆๆ เขา้ไป นัน่

คอืว่าจติใจของคนทีม่นัอ่อนแอ จติใจคนทีไ่ม่เขม้แขง็ 

ฉะนัน้ ถามว่า “นิมติหรอืไม่ใช่นิมติ” 

นิมติกค็อืนิมติ สิง่ทีรู่้นิมติคอืนิมติหมาย เครื่องหมาย เครื่องหมายบอกเหตุ เครื่องหมายที่

รบัรู ้น่ีพูดถงึนิมติ โดยพืน้ฐานถ้าจติมนัจะเป็นนิมตินะ จติทีม่นัจะรูม้นัจะเห็น มนัจะเหน็ของมนั แต่

เหน็ท าไมล่ะ เหน็เพื่ออะไรล่ะ 

เหน็แลว้กว็างไว ้ เพยีงแต่การเหน็มนับอกถงึก าลงัของใจได้ อยา่งเช่นโดยปกต ิ โดยสามญั

ส านึกทีจ่ติเราปกตนิะ เราจะรูเ้หน็ดว้ยอายตนะ ตา หู จมูก ลิ้น เรากระทบแลว้เราถงึจะรบัรูช้ดัเจนใช่

ไหม น่ีโดยความปกต ิถ้าปกตมินัจะรูเ้หน็อย่างน้ี น่ีถ้าเป็นปกต ิ

แต่ถ้าใจเราก าหนดพุทโธหรอืใชปั้ญญาอบรมสมาธ ิจติมนัสงบเขา้มา เห็นไหม มนัรู้โดยใจ 

รูโ้ดยธาตุรู ้ถ้ารู้โดยธาตุรูม้นัไม่อาศยัอายตนะ 

ทีว่่ามนัจะมปีระโยชน์ ประโยชน์ตรงน้ีไง ประโยชน์ทีว่่า คุณภาพของจติ จติน้ีปกตมินัก็

รบัรูโ้ดยอายตนะ รบัรูโ้ดยสามญัส านึก ตา หู จมูก ลิ้น กาย มนัรบัรูด้ว้ยอย่างน้ี รบัรูแ้ค่น้ี ถ้าเป็น

อย่างอื่นไปแสดงว่าจติหลอน จติเราไม่ปกตมินัถงึไดเ้หน็ภาพเชงิซ้อน ภาพลวงตา น่ีถ้าโดย

วทิยาศาสตร ์
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แต่ถ้ามนัจะวดัคุณภาพของจติ ถ้าเราพุทโธไป จิตมนัสงบเขา้มา มนัรูโ้ดยไม่ผ่านอายตนะ 

เหน็ไหม มนัรูโ้ดยไม่ผ่านอายตนะ น่ีโดยความเป็นปกตินะ มนัจะรู้ มนัจะวดัคุณภาพของใจไดว้่าถ้าใจ

มนัแตกต่างแลว้มนัจะสงบลงได ้แลว้มนัจะรูข้องมนัได ้

แต่ถ้ารูไ้ด ้ จติทีม่กี าลงัเขากจ็ะรูอ้กี เหน็ไหม เหน็อะไร เหน็แลว้จรงิหรอืไม่จรงิ เห็นแลว้

เป็นประโยชน์หรอืไม่เป็นประโยชน์ เห็นแลว้ควรวางหรอืควรเดนิต่อเน่ืองกนัไป ถ้าจติเป็นปกตมินัจะ

เป็นแบบน้ี 

แต่ถ้าจติของคนมนัไม่ปกต ิจติของคนมนัไม่มหีลกัเกณฑ์ พอรูแ้ลว้กว็ูบวาบ รูแ้ลว้กเ็ลอืดสูบ

ฉีดไปเตม็ทีเ่ลย แลว้มนัจะรูไ้ปท าไมล่ะ 

เหน็แต่ไม่รู้ เราไม่รู้ เราไม่มีสติปัญญา เรากว็างของเราไว้ เราวางของเราไว้ 

ทน้ีีเขาบอกวา่ การปฏบิตัแิลว้ พุทโธเป็นสมถะ แลว้มนัจะเกดินิมติ มนัจะเกดิความ

เสยีหาย 

เราจะพูดประจ าว่า จติของคนทีม่นัจะเป็นนะ ท าดไีดด้ ีท าชัว่ไดช้ัว่ เวรกรรมมนัเกดิขึน้กบั

พนัธุกรรมของจติ จติทีม่นัสรา้งมา จติของคนมนัได้ท าคุณงามความด ี มนัไดส้รา้งสมบารมมีา

แตกต่างกนั จติมนัไม่เหมอืนกนัหรอก ในการปฏบิตั ิพระอรหนัต์ ๑๐๐ องค ์ก ็๑๐๐ อย่าง อรยิสจั

หน่ึงเดยีว การเป็นพระอรหนัต์เหมอืนกนัทัง้หมด แต่จรตินิสยั อ านาจวาสนาของบุคคลแตกต่างกนั 

อ านาจวาสนาของบุคคลแตกต่างกนั 

อย่างเช่นคนที่มคีวามช านาญในการท าอาหาร เขาท าอาหารทุกจานๆ ท าอาหารทุกจาน

เลย คุณภาพเสมอกนัไหม มนัจะเท่ากนัเป๊ียะโดยทีไ่ม่มกีารแตกต่างเลย เป็นไปไดไ้หม เพราะ ๑ จาน

ก ็๑ เตา ๑ จานก ็ ๑ กระทะ ๑ กระทะนัน้ เขาท ากระทะเสรจ็แลว้เขากไ็ป ๑ จาน แลว้เขากท็ า

กระทะใหม่กเ็ป็นจานใหม่ ทัง้ๆ ที่เป็นอาหารชนิดเดยีวกนั รสชาตเิดยีวกนั แต่ขณะเขาท าแต่ละ

จานๆ มนักค็นละจานไม่เหมอืนกนั 

จติพระอรหนัต์ ๑,๐๐๐ องค ์ ความเป็นพระอรหนัต์คอืจติดวงนัน้เป็น ความแตกต่างกนั 

พระอรหนัต์ ๑,๐๐๐ องคก์ไ็ม่เหมอืนกนัสกัองคห์น่ึง ไม่เหมอืนกนั ต่างองคต์่างเป็น ฉะนัน้ ต่างองค์

ต่างเป็น 

น่ีพูดถงึคุณภาพของจติ ฉะนัน้ คุณภาพของจติ จติทีเ่วรกรรมทีส่รา้งมา ใครสรา้งมา ถ้า

มนัจะเหน็นิมติ จะภาวนาพุทโธกเ็ห็นนิมติ แต่ถ้าไปก าหนดนามรูป ก าหนดอภธิรรมว่าไม่เป็น
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นิมติๆ ใชปั้ญญากเ็ป็นนิมติ เพราะพวกอภธิรรมมาถามเราเยอะแยะเรื่องนิมติ อภธิรรมน่ีมาถามเรา

เยอะมาก ก าหนดอภธิรรม บอกว่านิมติเป็นสมถะ เกดินิมติ อภธิรรมมาถามเราเยอะแยะ 

ในเมื่อจติมนัจะเป็น เอง็ท าอะไรกเ็ป็น ท าอย่างไรกเ็ป็น แต่เป็นแลว้จะแก้อย่างใด มนั

เหมอืนกบัเรา เราเป็นโรคชนิดน้ี เรากต็้องแก้ตามโรคของเราขึน้ไป คนไม่เป็นโรคน้ีกเ็ป็นโรคอื่น ก็

แกต้ามโรคอื่นไป เหมอืนกนั 

ฉะนัน้ ถา้ว่านิมติกค็อืนิมติ เพราะค าวา่ “นิมติ” เขาจะโจมตมีาก เขาจะโจมตวี่า พวกพุทโธ

จะเกดินิมติ เกดินิมติแลว้เดีย๋วกจ็ะเป็นบา้ เดีย๋วกจ็ะหลงใหลกนัไป น่ีเขาโจมตกีนัมาก แลว้จะท า

อย่างไรถึงไม่เป็นล่ะ กก็ าหนดรูต้วัทัว่พรอ้ม สต๊าฟจติเอาไวเ้ลย มนักไ็ม่ไปรูอ้ะไรเลย มนักต็รกึใน

ธรรมไง ตรกึในธรรม เราก ็อูฮู้! จติน้ีผ่องแผว้ จติน้ีเขา้ใจไปหมดเลย เมื่อก่อนเป็นคนโกรธมาก เดีย๋วนี้

หายโกรธหมดเลย เมื่อก่อนกนิเหลา้เมายา เดีย๋วนี้ไม่กนิเลย 

ต้นไมม้นักไ็ม่กนิ ต้นไมใ้บหญ้ามนักไ็ม่กนิเหลา้ บา้นเรอืนมนักไ็ม่กินเหลา้ มนักไ็ม่โกรธ

ใครดว้ย เวลาไฟไหมบ้า้นเรอืนมนัไหมท้ัง้หลงัเลย มนัไม่เหน็รอ้งว่ามนัเจบ็ปวด มนักไ็ม่เห็นโกรธใคร

เลย เหน็ไหม มนัไม่มชีวีติ แต่จติมชีวีติ ชวีะ มนัมกีารสบืต่อ มกีารกระท าต่อเน่ืองกนัไป 

ฉะนัน้ สิง่ทีว่่า ถ้ามนัจะเกดินิมติ เราจะบอกว่านิมติ อย่าไปโทษ อย่าไปโทษ เพราะอย่างนัน้

ถงึเกดินิมติ นิมติกค็อืนิมติ แต่พอเกดินิมติขึน้มาแลว้ เราเกดินิมติแลว้เราจะบรหิารอย่างไร เราจะ

แก้ไขอย่างไร 

คนทีไ่ม่มนีะ บางคนอยากม ี เพราะคนบอกมนิีมติรู้เห็นแตกต่างแปลกประหลาด ไอค้นที่

ภาวนาดว้ยกนันะ ท าไมเราไม่เหน็สกัท ี ทัง้ๆ ทีจ่ติเขาสงบนะ จติเขาร่มเยน็ของเขานะ เขาก็

เดอืดรอ้นน่ะ เดอืดรอ้นเพราะเขาไม่มนิีมติอย่างนัน้ไง คอืเขาอยากม ีเหน็ไหม มนัไม่เหมอืนกนั ไอ้

คนทีไ่ม่เคยมมีนักแ็ปลกใจนะ เอ๊! ท าไมนิมติมงึเกดิบ่อยวะ ไอเ้ราท าเกอืบตายไม่เหน็เกดิสกัท ี

ไอค้นทีม่นิีมติกทุ็กขน์ะ เพราะมนิีมติแลว้มนัเกดิอารมณ์ เกดิความผกูพนั เกดิความ

กระเทอืนใจ กอ็ยากจะร่มเยน็เป็นสุข ไอค้นทีไ่ม่มนิีมติ พอไอค้นทีเ่ป็นนิมติมาเล่าใหฟั้งกอ็ยากมี

อยากเป็นไปกบัเขา ทัง้ๆ ทีต่วัเองดอียูแ่ลว้มนักอ็ยากมอียากเป็นไปกบัเขา อยากจะเดอืดรอ้น ไอ้

คนทีเ่ขาเดอืดรอ้นอยู่เขาอยากร่มเยน็เป็นสุข เขากอ็ยากจะสงบ อยากจะใหนิ้มติมนัหายไป น่ีมนั

เดอืดรอ้นทัง้คู่เลย ไอค้นไม่มกีเ็ดอืดรอ้นอยากม ี ไอค้นมไีม่อยากใหม้มีนักเ็ดอืดรอ้นวา่ท าไมมนัถงึม ี

แต่มนักม็ขีองมนัอยา่งนัน้น่ะ เหน็ไหม น่ีคอืนิมติ 
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ถ้านิมิตเกิดขึ้นมาแล้วเราก าหนดพทุโธชดัๆ เราตัง้สติชดัๆ นิมิตน้ีจะหายไป 

นิมิตจะหายไป 

น่ีขอ้ที ่๑ นะว่า มนัใช่นิมติหรอืไม่ใช่นิมติ 

ฉะนัน้ ถ้าเราบอกว่า นิมติต้องเป็นอย่างนัน้ ดอีย่างนัน้ ดอีย่างน้ี เขากบ็อกไอน่ี้บา้นิมติ 

ไอบ้อกวา่นิมติไม่ถูก ไอนิ้มติใชไ้ม่ไดเ้ลย ไปปฏเิสธขอ้เทจ็จรงิไม่ได ้ ไอค้นบอกว่านิมติมนัดี

ไปหมดกค็อืบา้ ไอบ้อกว่าหา้มมนิีมติ เราปฏเิสธเวรกรรมไม่ได ้เราไปปฏเิสธสิง่ทีม่อียูไ่ม่ได ้ของมนั

มอียู่มนัต้องมอียา่งนัน้ แตข่องทีม่อียูแ่ลว้เราจะแกไ้ขอย่างใดตา่งหากล่ะ เราแกไ้ขสิง่ทีม่อียูใ่หม้นั

พฒันาขึน้ไป ใหม้นัดขีึน้ไป ใหม้นัเป็นการวปัิสสนาใหจ้ติใจมนัสูงขึน้ไป ท าอย่างน้ีถงึถูกต้อง 

ถ้าไม่ม ีไม่มกีค็อืไม่ม ีถ้าม ีมกีต็้องจดัการทีม่ ีฉะนัน้ เขาบอกว่าเขาม ีขอ้ที ่๑ อู๋ย! เขยีนมา

น่ี ไปเหน็อย่างนู้นต่อเน่ืองแลว้กส็งสยั ถามไปต่อเน่ือง ถามในใจมนักไ็ปเรื่อยเลย ขอ้ที่ ๑ จบ เรื่องที่

เขารู้เขาเหน็น่ีวางไว ้ เพราะเดีย๋วบอกว่าเราไม่เคยม ี เราจะเดอืดรอ้นนะ เราจะอจิฉาคนม ี นิมติเขา

เกดิเยอะเลย เรายงัไม่มนิีมติเลย ฉะนัน้ แสดงว่าเราน่ีไม่มวีาสนา ขอ้ที ่๑ นิมติ เราจะท าอย่างไร 

ขอ้ที ่๒ ขอ้ที ่๓ ขอ้ที ่๔ 

ทน้ีีค าถามขอ้ที ่๑ ผมมัน่ใจวา่เป็นนิมติภาวนา แต่ปัญญาผมน้อย จงึปฏบิตัติ่อนิมติไดเ้พยีง

เท่าน้ี เล่าถวายท่านอาจารยค์รบั ขอเมตตาท่านอาจารยแ์นะน าดว้ย 

นิมติทีม่นัเกดิขึน้ ถา้นิมติทีม่นัเกดิขึน้นะ ถา้มนัเกดิขึน้ เราวาง เราวางให้หมด เราวางทุกๆ 

อย่าง มนัยงัไม่เป็นประโยชน์ ไม่เป็นประโยชน์นะ เราสรา้งบุญกุศลของเรามา บุญกุศลมนัเป็นนามธรรม 

ใครมนัจะแย่งชงิไม่ได ้ สิง่ทีว่่าเป็นทพิยส์มบตัิๆ  ไง บุญกุศลน่ีเป็นทพิยส์มบตั ิ ของของเราจะอยู่กบัเรา

ตลอดไป มนัไม่ใช่เพชรนิลจินดาทีใ่ครจะมาหยบิฉวยไปแลว้ไปซื้อไปขายได้ แต่บุญของเรา จติใจ

ดวงใดกจ็ะมาแย่งบุญกุศลเราจะไปซื้อไปขายไม่ได้ ฉะนัน้ บุญกุศลของเรากค็อืบุญกุศลของเรา 

ถ้าจติของเราเป็นนิมติ พอเราพจิารณาไปแลว้เหน็นิมติแลว้เราวางไวก้่อน เราวางไว ้จะไม่

มใีครมาแย่งชิงไป บุญจะอยู่กบัเราตลอดไป อ านาจวาสนาของจติจะอยู่กบัจติดวงน้ีตลอดไป ไม่มี

ใครทีไ่หนมาแย่งชงิสิง่น้ีได ้แต่เพราะเราใชม้นัไม่เป็น เราบรหิารไม่เป็น พอเราไปเจอแลว้เราคดิว่า

สิง่นัน้จะเป็นสมบตัขิองเรา 
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มนัเป็นสมบตัหิยาบๆ มนัเป็นนิมติหมายทีใ่หจ้ติรู ้ แลว้ถา้จติวางไว ้ จติจะเป็นอสิระ พอจติ

เป็นอสิระแลว้จติพจิารณานะ จติมนัเหน็กาย เหน็เวทนา เหน็จติ เหน็ธรรมตามความเป็นจรงิ มนั

วปัิสสนาของมนัเป็นชัน้เป็นตอนเขา้ไป ถ้าเป็นชัน้เขา้ไปนะ สิง่ทีเ่ป็นอ านาจวาสนามนัจะมาเสรมิๆ 

ครูบาอาจารยท์ีท่่านสิน้กเิลสไปแลว้ จติทีก่วา้งขวาง จติทีม่กี าลงั จติทีเ่ป็นประโยชน์ ท่าน

จะสรา้งประโยชน์กบัศาสนา กบัสตัวโ์ลกไดม้หาศาลเลย แต่พระอญัญาโกณฑญัญะเป็นสงฆอ์งค์

แรกของโลก เวลาส าเรจ็เป็นพระอรหนัต์แลว้ไปสอนพระปุณณมนัตานีบตุรทีเ่ป็นหลานองคเ์ดยีว 

แลว้ไปอยู่ในป่าในเขาตลอดไปเลย 

พระสารบีุตร เป็นพระอรหนัต์เหมอืนกนั เป็นเสนาบดทีางธรรม ท่านออกมาช่วยเหลอื เป็น

มอืขวาขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้เผยแผ่ธรรม น่ีพระอรหนัต์เหมอืนกนั บุญญาธกิารยงั

ไม่เหมอืนกนั 

ฉะนัน้ สิง่ทีว่่ามนัมนิีมติแลว้ ถ้าเรามอี านาจวาสนา เราจะท าประโยชน์มากกวา่น้ี เราวาง

ไวก้อ่น เราวางแลว้ผ่านเขา้ไป จติมนัสงบเขา้ไป ระงบัเขา้ไป อย่าไปรูจ้กันิมติ นิมติน้ีวางไวท้ัง้หมด 

ไม่เป็นประโยชน์อะไรทัง้สิน้ นิมติเป็นเครื่องหมายบอกเท่านัน้เองว่าจติเรามนัสงบแลว้มนัไปรูไ้ป

เหน็ ไปรูไ้ปเหน็นัน่น่ะคอืใชจ่้าย นัน่น่ะคอืฟุ่ มเฟือย เพราะจติมนัรู ้ จติมนักต็้องเป็นพลงังาน พลงังาน

มนัใชไ้ปแล้วมนักเ็สื่อม เพราะจติมนัไปเห็น พลงังานต้องใชไ้หม เครื่องยนต์ทีม่นัตดิอยู่ต้องมนี ้ามนั

ไหม ไม่มนี ้ามนั เครื่องจะตดิไดไ้หม จติไม่สงบจะเห็นนิมติไหม แลว้กไ็ปรูต้ามนิมติ มนักใ็ชก้ าลงัไป

หมดแลว้มนัจะเอาก าลงัไปท าอะไรต่อ มนักไ็ม่มไีง 

แต่ถ้าวางไว ้ รถยนต์เตมิน ้ามนัเตม็ถงัแลว้ไม่ตดิเครื่องเลย น ้ามนัไม่พร่องเลย เวลาจะ

เดนิทาง พอจะใชส้อย ตดิเครื่อง ไปไดแ้ลว้ 

น่ีรถตดิเครื่องไว้ เวลาเติมน ้ามนั ตดิเครื่องไว้ ใหม้นัตดิเครื่องไวท้ัง้วนัทัง้คนืเลย พอจะมา

อกีทนี ้ามนัเกอืบหมดถงัแลว้ น่ีกเ็หมอืนกนั พอรูนิ้มติ ไปรูนู่้นรูน่ี้ น ้ามนัมนัใชไ้ปเรื่อยๆ แต่ถ้าเรา

ดบัเครื่อง ไม่ต้องตดิเครื่อง ท าความสงบของใจ น ้ามนัจะอยู่เตม็ถงัอยู่อย่างนัน้น่ะ 

น่ีกเ็หมอืนกนั “ผมมัน่ใจว่ามนัเป็นนิมติภาวนา” 

ใช่ มนัเกดิจากนิมติภาวนา เกดิจากนิมติภาวนาแลว้ท าอย่างไรตอ่ เหน็ไหม เหน็ภาพอย่าง

นัน้ พอภาพนัน้จบไปจะเหน็ภาพอย่างนัน้ต่อ จรงิหรอืไม่จรงิกไ็ด ้น่ีเหน็แต่ไม่รู ้เห็นแต่ไม่รู้ 
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แต่ถา้เหน็แลว้รูน้ะ ออ๋! นิมติใช่ไหม จติเราเป็นคนรู ้อยา่งเช่นเรามกีารศกึษา ปัญญาทีเ่รา

ศกึษามาเป็นของใคร แลว้ปัญญาอยู่ทีไ่หน แลว้คนจะรูไ้หมเรามปัีญญามากปัญญาน้อย เวน้ไวแ้ต่เอา

ประกาศมาแขวนไว ้กูม ี๕ ใบ แลว้มคีวามรู้จรงิหรอืเปล่าไม่รู ้กูซื้อมากไ็ด ้เดีย๋วน้ีกูไปซื้อในเวบ็ไซต์ กูจะ

เอากี่ใบกไ็ด ้กูจะจบอะไรกไ็ดเ้ดีย๋วนี้ ดอกเตอรก์ูกจ็บได ้กแูขวนไวบ้า้นกูเตม็เลยดอกเตอร ์กูซื้อมา

จากเวบ็ไซต์ แลว้ปัญญามจีรงิหรอืเปล่า 

น่ีกเ็หมอืนกนั เราวางไว ้เรารูส้ ิง่ใดเรากว็างไว ้เรารูข้องเราเอง แลว้เราท าความสงบของใจ

เขา้มา 

น่ีขอ้ที ่๑ ไง “จะปฏบิตัติ่อนิมติอย่างไร” 

จะปฏบิตัติ่อนิมตินะ นิมติกค็อืนิมติ รูแ้ลว้เรากเ็กบ็ไวใ้นใจ ถ้าพูดอย่างน้ีแลว้ ดูส ิดูหลวง

ตานะ หลวงตาเวลาท่านจะออกปฏบิตั ิ เวลาท่านท าความสงบของใจเขา้มา มปีะขาวเดนิเขา้มาตอ่

หน้า แลว้กม็านับขอ้ใหดู้นะ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ แลว้พยกัหน้า ๙ พรรษาแลว้จะส าเรจ็ ปฏบิตัไิป 

๙ ปีจะเป็นพระอรหนัต์ ท่านบอกท่านเกบ็ไวใ้นใจ ไม่บอกใครเลย เกบ็ไวล้กึๆ เกบ็ไวข้า้งในลกึๆ ไม่

บอกใครเลย รูข้องท่านเอง ท่านรูนิ้มติ ท่านเกบ็ไว ้ท่านไม่บอกใครเลย 

แลว้ภาวนาไปกบัหลวงปู่ มัน่ หลวงปู่ มัน่กเ็คีย่วเขญ็มาโดยตลอด ตดิสมาธอิยู่ ๕ ปี ออก

จากสมาธมิากม็าพจิารณา ตดิสมาธเิพราะคดิว่าสมาธเิป็นนิพพานไง ตดิว่าน่ีเป็นนิพพาน เพราะสิง่ที่

คดิว่าสมาธเิป็นนิพพาน หลวงปู่ มัน่กล็ากออกมาแลว้ปฏบิตัติ่อเน่ืองไป พอหลวงปู่ มัน่เสยีไปแลว้ ๙ 

พรรษา ออกพรรษาที ่๙ ยงัไม่จบ ไปถามหลวงปู่  ไปคุยปรกึษากบัหลวงปู่ กงมาไง บอกว่า น่ีนิมติ

มนัหลอกผม ผมมัน่ใจมาตลอดนะว่า ๙ ปี ออกพรรษา กค็ดิว่าก่อนออกพรรษาจะไดเ้ป็นพระอรหนัต์ น่ี

กอ็อกพรรษาแลว้ยงัไม่ไดเ้ป็นพระอรหนัต์ เพราะรูอ้ยู่ เพราะรูว้่ากเิลสยงัมอียู่ ไปปรกึษาหลวงปู่กง

มา ไม่พูดกบัใครเลย เพราะว่านิมติมนัโกหกผมแลว้ล่ะ 

หลวงปู่ กงมาท่านแก้ พรรษาที ่๙ ยงัไม่สิน้ปีที ่๙ สิน้ปีที ่๙ คอืสิน้ พ.ศ. ที ่๙ ออกพรรษา

แลว้มนัยงัอกีตัง้หลายเดอืน มนัยงัไม่จบปีที ่๙ ท่านจะมาพูดอยา่งไรว่านิมติมนัหลอก 

พอหลวงปู่ กงมาท่านใหค้ตอิย่างนัน้ โอ๋ย! มนัฟ้ืนขึน้มาเลยนะ จติใจมนัคกึคกัขึน้มาเลยนะ 

ท่านกพ็ยายามปฏบิตัขิองท่านต่อเน่ืองไป จบปีที ่๙ จรงิๆ 

แตข่ณะนิมติ นิมติของเราเกบ็ไวล้กึๆ ท่านบอกท่านเกบ็ไวล้กึๆ ท่านไม่พูดใหใ้ครฟังเลย 

แต่บางทท่ีานพูด ท่านเล่าออกมาใหฟั้ง เวลาท่านสงสยัขึน้มา ไปถามหลวงปู่ กงมานะว่า นิมติมนั
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หลอกผม นิมติบอกว่าออกปฏบิตัพิรรษาที ่๙ จะส าเรจ็ น่ีกอ็อกพรรษาแลว้ ๙ ปีแลว้ หวัใจห่อเหีย่ว

เลย มนัยงัไม่ส าเร็จ 

หลวงปู่กงมาท่านแกใ้หน้ะ พรรษาที ่๙ กบัปีที ่๙ พรรษาที ่๙ มนัออกพรรษา มนัยงัไม่สิน้

ปีที ่๙ ถ้าสิน้ปีที ่๙ ใหป้ฏบิตัติอ่เน่ืองไป พอปฏบิตัติ่อเน่ืองไป ออกพรรษาที ่๙ แลว้ปฏบิตัติอ่เน่ือง

ไป ท่านกส็ าเรจ็จรงิๆ ตามพรรษาที ่๙ 

นิมติ เหน็ไหม เขาบอกนิมติมนัจะผดิ นิมติจะไม่เป็นประโยชน์ นิมติจะอะไร 

นิมติกค็อืนิมติ แต่นิมติแลว้เราต้องท าของเรา เหน็ไหม ปะขาวเขามาบอก ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ 

๗ ๘ ๙ พยกัหน้าเลยนะ ๙ ปีจะส าเรจ็ ๙ ปีจะส าเร็จ ไม่ท าอะไรเลยนะ ใหป้ะขาวเอาพระอรหนัต์มา

ใหไ้หม นอนเฉยๆ ปะขาวจะเอาพระอรหนัต์ยดัเขา้ไปในใจเลย 

นิมติกบ็อกถงึ ๙ ปี แต่หลวงตาท่านเกอืบตาย อดอาหารจนทอ้งเสยี ตอ่สูจ้นสดุก าลงั สละ

ตายแลว้สละตายอกี ๙ ปีสมบกุสมบนัเตม็ทีเ่ลย เหน็ไหม นิมติบอกไว ้๙ ปี แต่หลวงตาปฏบิตัเิกอืบ

ตาย ๙ ปีส าเรจ็เหมอืนกนั 

นิมติวางไว ้

“จะปฏบิตักิบันิมติอย่างไร” 

นิมติวางไว ้เรารูเ้ราเหน็ของเรา ไม่ต้องไปตื่นเต้นกบัใคร แลว้ไม่ต้องไปถาม น่ีเขาเขยีนมานะ 

ไปถามอาจารยเ์ขา อาจารยเ์ขาว่าอย่างนู้น คนน้ีว่าอย่างน้ี 

เราไม่พูดเลย เป็นสมบตัสิ่วนตน แลว้เราเกบ็ไว ้เราจะปฏบิตัติ่อนิมติ เวน้ไวแ้ต่จติสงบแลว้

เหน็กาย พจิารณา นิมติอยา่งน้ีตอ้งเอามาแยกมาแยะใหม้นัเป็นไตรลกัษณ์ ถ้านิมติเรื่องภพเรื่องชาติ 

เรื่องความรูต้่างๆ นัน่อกีเรื่องหน่ึง 

แต่ถ้าเหน็กายกนิ็มติเหมอืนกนั แต่นิมติเกดิจากจติสงบแลว้เห็น แยกแยะใหเ้ป็นไตร

ลกัษณ์ ใหแ้ปรสภาพใหเ้ราดู กรณีอย่างน้ีใชไ้ด ้แลว้ปฏบิตัติ่อไป แล้วถ้าต่อเน่ืองไปๆ จติพอพ้นจาก

กเิลสแลว้ นิมตินัน้จะ ๑๐๐ เปอรเ์ซน็ต์ นิมติมนัจะบอกสิง่ทีเ่ราควรท าประโยชน์อย่างไร อนาคตกาล

จะมเีรื่องสิง่ใด จะเขา้มาในจติใหจ้ติรบัรูไ้ด ้อนันัน้มนัเป็นเพราะไม่มอีวชิชาแลว้ ไม่มสีิง่ใดมายุมาแหย่ 

สิง่นัน้มนัเป็นสจัธรรม สจัจะจะรูไ้ด้ 

แต่ตอนน้ีอวชิชาในหวัใจเราเตม็หวัใจ สิง่ใดเขา้มา มารมนักค็รอบง าเราอยู่แลว้ สิง่ทีเ่ขา้มา

รูม้าเหน็มนักม็ากระตุ้นใหม้ารมนัฟูขึน้ เป็นผูว้เิศษ เป็นคนเก่ง เป็นผูรู้ ้ เป็นผูจ้ะสรา้งโลก เป็นผูจ้ะ
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ช่วยเหลอืโลก น่ีมนัไปกระตุ้น ยงัช่วยเหลอืตวัเองไม่ไดเ้ลย ตวัเองยงักเิลสเตม็หวัเลย จะไปช่วยใคร 

วางไว้ๆ  ไง 

น่ีจะปฏบิตัติอ่นิมติอยา่งไร เราปฏบิตัขิองเราไป นิมติเราตอ้งมคีวามเขา้ใจของเราเอง ถ้า

มนัรูม้นัเหน็ขึน้มามนัจะเป็นของมนั น่ีเห็นแต่ไม่รู ้มนักเ็ป็นอย่างน้ี 

“๒. ตามทีเ่ล่าขอ้ที ่ ๒ ขอ้ที ่ ๓ และขอ้ที ่ ๔ ขณะภาวนานัน้ผมคดิว่าอาจจะเกดิจาก

จนิตนาการของจติ จงึไม่ไดส้นใจ แตพ่อออกจากภาวนาทุกครัง้ผมมานัง่พจิารณา ภาพทีเ่กดิขึน้จาก

จนิตนาการกบัภาพทีเ่กดิในขณะภาวนา ลกัษณะหลายๆ อย่างไม่เหมอืนกนั จากจนิตนาการขอ้แรก” 

อนัน้ีเราคดิ เห็นไหม ถ้าอย่างนัน้เกดินิมติแลว้ น่ีเวลาเป็นธรรมเกดิว่าธรรมเกดิ พอธรรมเกดิ

แลว้ หลวงตาบอกกเิลสเกดิ พอธรรมมนัเกดิคอืสิง่ทีรู่้เห็นมนัมาเตอืน เป็นการเตอืน เป็นการสอนใจ

เรา แต่เพราะเราไปผูกพนั เห็นไหม “มนัเป็นภาพที่จรงิ มนัเป็นภาพทีด่ ีมนัเป็นความจรงิ ไม่ใช่กเิลส

หลอกหรอก” น่ีกเิลสเกดิแลว้ 

กเิลสเกดิคอืท าใหเ้ราขุ่นขอ้งหมองใจ กเิลสเกดิคอืเราต้องการใหไ้ดอ้ย่างนัน้ กเิลสเกดิคอื

เราต้องการใหภ้าพทีรู่ท้ีเ่หน็คงทีอ่ยู่กบัเรา กเิลสเกดิคอืเรารูเ้หน็สิง่ใดต้องเป็นความจรงิตลอดไป น่ี

กเิลสเกดิ ทัง้ๆ ทีธ่รรมเกดิ ธรรมมาเตอืนเรา แต่เราจะบรหิารจดัการกบันิมติอย่างไร แตพ่อมนัมาเกดิ 

ธรรมเกดิแลว้ใหก้เิลสมนัมาครอบง า ครอบง า มนักจ็ะว่าเป็นอย่างนู้นเป็นอย่างนัน้ไป 

สจัธรรมบอกว่าธรรมเกดิ แต่หลวงตาบอกว่ากเิลสมนัเกดิ กเิลสเกดิเพราะใจเรามกีเิลส มนัถงึ

กเิลสเกดิ น่ีพูดถงึว่า ถ้าความรูค้วามเหน็นะ เขาบอกภาพทีเ่ขาเหน็เป็นค าบรกิรรม 

มัน่ใจอย่างนัน้กใ็ช่ ถ้าเป็นนิมติใช่ไหม ใช่ แต่นิมติ ถ้าจติเรามนัยงัไม่มัน่คง จิตเรายงัไม่มี

ก าลงัพอที่จะบรหิารจดัการ นิมติท าให้เสยีได ้นิมติท าให้ 

๑. เสยีเวลา หน่ึงนะ เสยีเวลา ท าใหเ้รามัว่อยู่นัน่น่ะ เราคลุกคลอียู่กบันิมตินัน่น่ะ ไม่

ก้าวหน้า น่ีเสยีเวลา 

๒. ถ้าเกดินิมติ เกดิความรูค้วามเหน็ยดึมัน่ถอืมัน่ขึน้ไป จะท าใหเ้ราออกนอกทางแลว้ เราจะยดึ

มัน่ถอืมัน่ว่าความรูค้วามเหน็นัน้จะเป็นความจรงิ 

ฉะนัน้ ทุกคนมนันอน มนัฝันกต็้องเป็นความจรงิหมดส ิ
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ฝันจรงิกม็ ี ฝันปลอมกม็ ี มนัมขีองมนัทัง้นัน้น่ะ ฉะนัน้ สิง่ทีม่นัเป็นสิง่ใดแลว้วางไว ้ เรา

ปฏบิตัเิพื่อความสงบของใจ ใหใ้จมนัมคีวามสงบแล้วเราฝึกหดัใชปั้ญญาของเรา ครูบาอาจารยท่์าน

ผ่านมาทัง้นัน้น่ะ ฉะนัน้ บางคนจะรูจ้ะเหน็ แลว้ถ้าเขาเห็นโทษแล้วแก้ไขไดน้ะ เจรญิก้าวหน้ามาก 

บางคนไปรูไ้ปเหน็แลว้ไม่เหน็โทษ เหน็เป็นคุณ เห็นเป็นคุณไง แต่มนัเป็นโทษ เห็นเป็น

คุณแลว้ยดึมัน่ถอืมัน่ พอความยดึมัน่ถอืมัน่ มนัเป็นอนิจจงั สรรพสิง่ในโลกน้ีเป็นอนิจจงัหมด ถ้า

เป็นอนิจจงั เราจะไปยดึของทีเ่ป็นอนิจจงัใหเ้ป็นความจรงิไดไ้หม เราไปยดึสิง่ทีแ่ปรปรวนใหเ้ป็น

ความจรงิกบัเราไดไ้หม เพราะมนัไม่ได ้ เรากบ็า้น่ะส ิคอืเราไปเอาเงา ภาพเงาใหเ้ป็นภาพจรงิ แลว้ก็

ยดึมัน่ถอืมัน่จะใหม้นัเป็นแบบนัน้ เราทุกขต์ายเลย 

เราไปเหน็ภาพเงา ภาพเงาน้ีมนัเป็นคต ิ มนัเป็นคต ิ มนัเป็นเครื่องบอกว่าอนาคตเราจะเป็น

อย่างไร เราจะท าไดห้รอืไม่ได ้ อนัน้ีเรารูข้องเราแลว้เรากว็างไว ้ แลว้เรากม็าท าจรงิจงัของเรา แบบที่

หลวงตาท่านบอก ปะขาวบอก ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ พอออกพรรษาที ่๙ นิมติหลอกแลว้ 

แต่เวลาไปถงึหลวงปู่กงมา หลวงปู่ กงมาบอกไม่ ยงัไม่พน้ปีที ่๙ ถ้าพน้ปีที ่๙ ไปแลว้ถงึจะ

บอกว่านิมติหลอก ขยนัหมัน่เพยีรต่อไป จบในปีที ่ ๙ จรงิๆ เหน็ไหม น่ีเป็นประโยชน์ ถ้าเป็น

ประโยชน์ แลว้หลวงตาท่านบอกท่านเกบ็ไวล้กึๆ ไม่บอกใครเลย ถ้าบอกใครไปแลว้ น่ีในการปฏบิตัิ

เขาท ากนัอย่างนัน้ 

น่ีกเ็หมอืนกนั นิมติหรอืไม่นิมติวางไว ้วางไว ้เหน็แต่ไม่รู ้เอาความจรงิของเราดกีว่า 

ถาม : เรื่อง “พจิารณาไม่เป็น” 

กราบนมสัการหลวงพ่อค่ะ กราบขอบพระคุณหลวงพ่อมากๆ ทีเ่มตตาตอบค าถามปัญหา

การนอน และมนัคอือะไร ใหลู้กไดเ้อาไปคดิทบทวนนะคะ ลูกเขา้ใจความหมายในสิง่ทีห่ลวงพ่อ

สอนค่ะ ลูกมกีรรม ทุกสิง่ทุกอย่างลูกสรา้งขึน้มาเอง ลูกยอมรบัโดยดค่ีะ ถ้าลูกไดพ้บพระธรรมตัง้แต่

เดก็ๆ ลูกคงบวชไปนานแลว้ค่ะ แต่น่ีเพิง่ตาสว่างมาเหน็ความไม่เทีย่งของชวีติกอ็ายุ ๒๘ แลว้ค่ะ 

หดันัง่สมาธเิอง ผดิๆ ถูกๆ เมื่อไดพ้บความสงบใจอย่างทีไ่ม่เคยมมีาก่อนในชาตน้ีิ จงึไดค้ดิ

ออกแสวงหาครบูาอาจารย ์ เพื่อนปฏบิตัธิรรมทางอนิเทอรเ์น็ตแนะน ามาทางน้ีค่ะ จึงไดม้าถามหลวง

พ่อในขอ้สงสยัต่างๆ นะคะ นับว่าเป็นบุญของลูกทีอ่ย่างน้อยลูกกเ็กดิมาไดพ้บพระธรรม ไดม้าพบครู

บาอาจารยน์ะคะ 
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ลูกไม่เขา้ใจในสิง่ทีห่ลวงพ่อพดูหรอกนะคะ เกี่ยวกบัการพจิารณากาย กายนอก กายใน กายใน

กาย หรอือสุภะ เพราะแตก่่อนเวลานัง่สมาธ ิลูกกไ็ปตดิอยู่ทีจ่ติเสมอ ลูกพจิารณาต่อไปไม่เป็นค่ะ แต่

กายมนัไม่รูส้กึอะไรนะคะ กเ็ลยไม่รู้จะพจิารณาอย่างไร ลูกอยากจะเขา้ใจนะคะ อยากศกึษาใหรู้้ ปฏบิตัิ

ใหเ้หน็ตามความเป็นจรงิทัง้หมด แต่ลูกไม่มบีุญมากพอทีจ่ะท าใหเ้หน็อย่างนัน้ เพราะตอนน้ีลูก

พยายามหนัมานัง่สมาธ ิ แต่ลูกกพ็บว่าจติไม่เป็นสมาธเิหมอืนแต่ก่อนค่ะ ลูกหมายถึงไม่มสีภาวะสุข

สงบใจเหมอืนตอนที่เริม่นัง่สมาธใิหม่ๆ หรอือาจจะเป็นเพราะวา่ลูกไม่ไดนั้ง่สมาธมิาระยะหน่ึงกระมงั 

ปัจจุบนั ลูกพยายามตามรู้ลมหายใจ ตอนที่เดนิไปกลบัขึ้นรถไฟฟ้าตามทีห่ลวงพ่อบอก ลูกก็

เหน็สภาวะทีท่อ้งมนัโป่งพองดนัออกมา เหมอืนทางเดนิหายใจมนัปิด เหมอืนตอนทีนั่ง่สมาธ ิบางครัง้

แค่นึกองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้นิดหน่อย หรอืใหเ้งนิกบัขอทานนิดหน่อย กอ็าการเหมอืนกนั

นะคะ แต่ก่อนขณะนัง่สมาธิ บางครัง้ลูกจะผ่านระยะน้ีไปไดบ้า้งค่ะ 

ระยะสุดทา้ยก่อนลูกจะหยุดนัง่สมาธิ ลูกเหน็ตอนที่จติมนัผุดขึน้มาเอง เป็นค าสวดมนต์

บา้งว่ามนัไม่ใช่ตวัทีลู่กรูส้กึ แต่ลูกกย็งัไม่เขา้ใจกระจ่างดใีนเรื่องของจติค่ะ 

มาตอนน้ีลูกไม่ไดนั้ง่สมาธเิหมอืนเดมิ แต่บางครัง้ลูกกร็ูไ้ดว้่าจติทีผุ่ดขึน้มานัน้มนัไม่ใช่ตวั

ทีลู่กรูส้กึ จติมนับอกใหลู้กไปท าสิง่นัน้สิง่น้ีโดยทีลู่กไม่ไดค้ดิสิง่นัน้เลย มนัผุดของมนัเอง ลูกคดิว่า

ลูกเริม่เขา้ใจมากขึ้นแลว้ค่ะว่าจติมนัเป็นเหมอืนเทปทีจ่ะรเีพลยอ์กีครัง้ ครัง้แลว้ครัง้เล่า ไม่ว่าดี

หรอืไม่ด ี มนักท็ าหน้าทีข่องมนัไปอย่างนัน้จรงิไหมคะ มนัเป็นเหตุผลทีเ่ราต้องส ารวมทัง้กายและใจใช่

ไหมคะ เพราะไม่วา่อะไรมากระทบ มนักจ็ะลงทีจ่ติทัง้ดีและไม่ด ี มนัเป็นที่มาของค าว่า “กายวเิวก” 

และ “จิตวเิวก” ใช่ไหมคะ 

ในการปล่อยคอือะไรคะ มนัคอืการเหน็ตามความเป็นจรงิว่ามนัเกดิมนัดบั มสีิง่น้ีมา

กระทบก่อน สิง่ทีเ่กดิตามมา แลว้เรากป็ล่อยมนั ไม่ใช่การไปเพ่ง การบงัคบัไม่ใหม้นัดบัใช่ไหมคะ 

หลวงพ่อ ลูกคดิว่า การท าจติสงบกดทบัจติไวค้อืทางออก แต่ดแูลว้ลูกเขา้ใจผดิค่ะ ลูกควร

ปล่อยมนัหมดเลยหรอืไม่คะ ทัง้กุศลและอกุศล หรอืเราควรทีจ่ะยดึกุศลไวค้ะ และท ากุศลใหม้ากๆ 

เขา้ไว ้แต่ถ้าตามจตินัน้ไปท ากุศล ถ้าท าไม่ไดก้ทุ็กขอ์ยูด่อีกีตามเคย 

ค าถามลูกมาถูกทางไหมคะ กรุณาตอบดว้ย 

ตอบ : อนัน้ีกอ็ารมัภบทมาตัง้แต่ครัง้ทีแ่ลว้ ครัง้ทีแ่ลว้ทีถ่ามมาว่าไม่มโีอกาสไดภ้าวนา กต็อบไปไง

ว่ามนัเป็นเวรเป็นกรรมเพราะเราสรา้งเวรสรา้งกรรมของเรามาเอง คราวน้ีเขาเขยีนมา เขยีนมามอียู่ 

๒ ประเดน็ 
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ประเดน็หน่ึง ลูกไม่เขา้ใจหลวงพอ่พดูเลยค่ะ ลูกไม่เขา้ใจหลวงพ่อพดูเลย ถ้าไม่เขา้ใจหลวง

พ่อพูดเลย แลว้เขยีนมาน่ีเอาอะไรเขยีนมา 

ไม่เขา้ใจกว็างไว ้ เวลาพูดไป เวลาหลวงตาท่านสอนนะ เวลาฟังเทศน์ เราตัง้สตไิวก้บัจติ 

แลว้เสยีงนัน้จะมากระทบเราเอง เอาค าเดยีว เอาค าทีส่ะเทอืนใจ พอฟังแลว้ขนลุกขนพองสยองเกลา้ 

เอาค านัน้น่ะ 

ฟังเทศน์เพื่อสิง่ทีไ่ม่เคยไดย้นิไดฟั้ง สิง่ทีไ่ดย้นิไดฟั้งแลว้ตอกย ้า สิง่ทีไ่ดย้นิไดฟั้งไปแก้

ความสงสยัของเรา ถงึทีสุ่ดจติใจมนัผ่องแผว้ คอืเขา้ใจแลว้มนัวางหมด มนัโล่งหมด น่ีอานิสงสข์อง

การฟังธรรม 

แต่น่ีมนัไม่ใช่อย่างนัน้น่ะ เป็นนักวทิยาศาสตร ์เป็นนักศกึษาไง เวลาฟังธรรมกเ็หมอืนเทป

เลยนะ ตัง้แต่ค าแรกจนค าสุดทา้ยจ าไดห้มดไง จะจ าใหห้มดเลย หลวงพ่อพูดมาดมีาก จะจ าตัง้แต่ค า

แรกยนัค าสุดทา้ยเลย กเ็ลยไม่ไดเ้รื่องเลย คอืจ าไปจ ามาเลยงง จ าไปจ ามาเลยจ าไม่ไดส้กัค า 

ไม่ต้อง การฟังเทศน์นะ ตัง้สติไว้ท่ีจิต แล้วเวลาครบูาอาจารยเ์ทศน์ ให้ท่าน

เทศน์ไป นัน่คือสจัธรรม แล้วเรานัง่จิตสงบ อะไรท่ีมนัสะเทือนใจ อะไรท่ีมนัท่ิมกลาง

หวัใจ ค าเดียว ค านัน้ เอาค านัน้มาคิดบ่อยๆ ค านัน้น่ะเวลาถ้ามนักระเทือนหวัใจนะ 

ขนพองสยองเกล้าเลย 

ฉะนัน้ ทีห่ลวงพ่อพูดไป โยมไม่เขา้ใจทีห่ลวงพ่อพูดเลยค่ะ 

กไ็ม่เขา้ใจเลย เพราะหลวงพ่อพูดรอ้ยแปด พดูทุกเรื่องเลย ตัง้แต่สากกะเบอืยนัเรอืรบ 

การจะเทศน์นะ มนัต้องเทศน์ตัง้แตก่ารเคลยีรพ์ืน้ทีข่องใจก่อน เวลาฟังเทศน์นะ เทศน์ตอ้ง

เทศน์วธิกีารท าความสงบของใจ คอืปรบัพืน้ที ่ถา้ใจมนัสงบแลว้ออกวปัิสสนาอย่างไร น่ีเป็นขัน้เป็น

ตอนขึน้ไป 

การตอบค าถามกเ็หมอืนกนั ตอบค าถาม วนันัน้โยมถามมา เราตอบไปเป็นพะเรอเกวยีน

เลย เพราะเราเห็นว่าโยมถามมาว่า โยมอยากภาวนากไ็ม่มเีวลาภาวนา สามอียากภาวนากไ็ม่มี

เวลาภาวนา ลูกเลก็ๆ มนักไ็ม่รูเ้รื่องอะไรดว้ย เพราะอะไร เพราะว่า หน่ึง โยมกส็ะเทอืนใจ เพราะลูก ๒ 

คน แลว้สามกีบ็อกว่าเหน็ภรรยาภาวนา สามกีอ็ยากภาวนาเหมอืนกนั แสดงวา่ภรรยาเอาเปรยีบสาม ี

สามอีอกไปหาเงนิหาทองมาเลี้ยงครอบครวั แลว้ภรรยาไม่ต้องออกหาเงนิหาทองมาเลี้ยงครอบครวั 

อยู่สุขอยู่สบายแลว้ยงัไปเอาเปรยีบเขาอกีไง เราถงึไดพ้ดูออกไปอย่างนัน้ ไดพ้ดูออกไปวา่การครอง
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เรอืนมนัแสนยาก พดูตัง้แตส่ากกะเบอืยนัเรอืรบ แลว้โยมจะจ าทุกค ามนัจ าไม่ไดห้รอก เลยสุดทา้ย

ว่า หลวงพ่อพูดอะไร หนูไม่รูเ้รื่องเลย 

ไม่รูเ้รื่อง เหน็ไหม เรื่องกายนอก กายใน กายในกาย เวลาพจิารณาไปมนัเป็นขัน้เป็นตอน 

เอาสิง่ทีโ่ยมเขา้ใจได ้ รูไ้ดพ้อ สิง่ใดทีโ่ยมเขา้ใจไม่ได ้ รูไ้ม่ได ้ วางไวก้่อน จติใจทีสู่งกว่าเขาจะดงึ

จติใจทีต่ ่ากว่า โยมอยู่ใต้ถุนบา้น ไอเ้ราอยูบ่นหลงัคา เราอยูบ่นหลงัคาแลว้หย่อนเชอืกลงมา โยมเหน็

เชอืกไหม เวลาอยู่ใต้ถุนเหน็เชอืกลงมา เหน็แต่เชอืกใช่ไหม แต่ไม่เห็นคนหย่อนลงมาใช่ไหม แลว้

โยมจะบอกว่าเหน็เชอืกดว้ย ต้องเหน็หลวงพ่อดว้ย ถ้าหลวงพ่อไม่หย่อนมา เชอืกคนอื่น หนูไม่เอา 

จะเอาแต่เชอืกหลวงพ่อ เหน็ไหม 

จติทีสู่งกวา่จะดงึจติทีต่ ่ากวา่ขึน้ ฉะนัน้ จติทีต่ ่ากวา่จะเขา้ใจวา่จติทีสู่งกว่าพดูแลว้จะเขา้ใจ

หมด เอาทีไ่หน เวน้ไวแ้ต่สมมุตกิบัสมมุตมินัสอนกนั สมมุติคอืปรชัญา ตรรกะ คนทีพู่ดตรรกะเขาก็

เขา้ใจไดซ้าบซึ้ง ไอค้นฟังกซ็าบซึ้ง น่ีไง ทีฟั่งธรรมแล้วเขา้ใจ ฟังธรรมทีเ่ป็นสมมุต ิ โอ๋ย! ฟังแลว้

ซาบซึ้งเป็นนิยาย นิยายธรรมะฟังแลว้ แหม! พระเรวตะเขา้ป่า พระเรวตะไปช่วย โอ๋ย! ฟังแลว้

ซาบซึ้งๆ แต่ไม่รูว้่าพระเรวตะคอืใคร 

พระเรวตะเป็นน้องพระสารบีุตร เป็นพระอรหนัต์ เป็นเอกในทางอยู่ธุดงควตัร ฉะนัน้ เขา

เอามาเขยีนเป็นนิยายธรรมะ โอ๋ย! อ่านแลว้ซาบซึ้งมากเลย แต่พอมาฟังเทศน์เรื่องอรยิสจั งงนะ ฟัง

ไม่เขา้ใจ 

เราเหน็เรื่องอย่างน้ีมาก โดยทัว่ไปโยมฟังนิยายธรรมะน่ีชอบ นิยายธรรมะซาบซึ้งน ้าตา

ไหลเลยแหละ แต่พอฟังเทศน์อรยิสจั เฮย้! พูดอะไรกนัวะ เฮย้! พระพวกน้ีพูดแปลกๆ เฮย้! พระ

พวกน้ีใชไ้ม่ได ้มนัไม่สนุก พระพวกน้ีใชไ้ม่ได.้..ฟังเทศน์ไม่เป็น 

ฟังเทศน์เป็นนะ มนัจะฟังเลย สิง่ใดทีส่ะเทอืนใจ สิง่ใดทีท่ิม่เขา้ไปกลางใจด า คอืกเิลสอยู่ที่

ไหน ทิม่เขา้ไปตรงนัน้น่ะ ถ้าอย่างนัน้เขาจะหาครูบาอาจารยอ์ย่างนัน้ ถ้าผูป้ฏบิตั ิ

ฉะนัน้ หลวงพ่อพูดอะไร หนูไม่เขา้ใจเลย 

ยกไว ้โอย๋! ถ้าเป็นคนอื่นนะ รอ้งไหเ้ลย โอ๋ย! สอนเกอืบตาย ไม่เขา้ใจ โอโ้ฮ! เทศน์ขนาด

น้ีไม่เขา้ใจ โอ๋ย! เสยีเวลาเปล่า คนสอนน่ีรอ้งไหเ้ลย ไม่มคีวามสามารถ สอนใหค้นอื่นเขา้ใจไม่ได ้

เสยีใจอยา่งหนักเลย 
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แต่ตอนน้ีไม่เสียใจเพราะเข้าใจว่า สมมุติจะเข้าใจเรื่องอริยสจัไม่ได้ สมมุติจะรู้

เรื่องวิมุตติไม่ได้ ถ้ารู้ เขาไม่สงสยั เขาไม่ถามมา ฉะนัน้ สมมุติกอ็ยู่ในวงของสมมุติ วง

ของสมมุติ นิยายธรรมะอยู่ในวงของนิยายธรรมะ วงของอริยสจัอยู่ในวงของอริยสจั วง

ของท่ีพ้นไป น่ีวางทัง้ดีและชัว่ พ้นออกไปดีและชัว่ทัง้สมมุติบญัญติันัน้เป็นอีกวงหน่ึง ใน

วงของสงฆ์ ในวงของกรรมฐาน ในวงของบรุษุ ๔ คู่ มนัเป็นวงเป็นชัน้เป็นตอนขึ้นไป 

ฉะนัน้ เราพูดอย่างน้ีโยมอย่าคดิมากนะ พอพดูไปอยา่งน้ี เดีย๋วพอโยมฟังแลว้โยมจะบอก

ว่า หลวงพ่อเอาอกีแลว้ พดูอะไรมาไม่รูเ้รื่องอกีแลว้ พูดแต่เรื่องไม่รูเ้ลย เรื่องที่รูไ้ม่บอก บอกแต่เรื่อง

ทีไ่ม่รู้ 

เพราะถามมาเองว่า ลูกไม่เขา้ใจสิง่ทีห่ลวงพ่อพูดเลยค่ะ เกี่ยวกบัเรื่องการพจิารณากาย

นอก กายใน กายในกาย หรอือสุภะ ลูกไม่เขา้ใจเลยค่ะ 

ไม่ต้องไปเขา้ใจ ยงัไม่ถงึเวลาทีต่้องเขา้ใจ แต่ทีเ่วลาเราพูดไป เราพดูถงึสเตป็ พดูถงึการ

ปฏบิตั ิมนัเป็นววิฒันาการ การพฒันาการของจติมนัจะเป็นชัน้เป็นตอน เป็นชัน้เป็นตอนขึน้มาแบบน้ี 

น่ีไง อรยิสจัมนัมหีน่ึงเดยีว พระอรหนัต์ ๑,๐๐๐ องค์ก ็ ๑,๐๐๐ อย่าง แต่อรยิสจัขององค์

สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้หน่ึงเดยีว องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ตรสัรูธ้รรมแบบน้ี พระศรี

อรยิเมตไตรยจะมาตรสัรูอ้ยา่งน้ี องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ทุกๆ พระองคจ์ะมาตรสัรู้

ท่ามกลางอรยิสจั 

จติน้ีกลัน่ออกมาจากอรยิสจั อาสเวหิ จิตฺตานิ วิมุจฺจึสูติ อาสวะสิน้ไป อาสเวหิ จิตฺตา

นิ ท าลายจติ จิตฺตานิ เป็นผูว้มุิตติ วมุิตตหิลุดพน้ไป ถ้าหลุดพน้ไป ถงึตอนนัน้แลว้เราจะเขา้ใจ 

ค่อยเขา้ใจตอนนัน้ 

ฉะนัน้ ถ้าไม่เขา้ใจ วางไว ้ อย่าไปพยายามจะท าความเขา้ใจ แลว้เราถือว่าเราเขา้ใจ ไอน่ี้

เป็นสมมุตทิัง้นัน้น่ะ เทยีบเคยีง เทยีบเคยีงเอาว่ารู ้เทียบเคยีงเอาว่าเขา้ใจ กเ็ทยีบเคยีงไปก่อน น่ีคอืสุ

ตมยปัญญา คอืการฟัง น่ีสุตมยปัญญา แลว้ภาวนาไปจะมจีนิตมยปัญญา แลว้ถึงภาวนามยปัญญาจะ

เขา้ใจตอนนัน้เป็นชัน้เป็นตอนไป อนัน้ีพูดถงึว่าความเขา้ใจและไม่เขา้ใจ 

ไม่ต้องกงัวล ไม่ต้องวติก โอ๋ย! หลวงพ่อสอนดีๆ  อยากจะจ าใหห้มดเลย อยากจะรูใ้หห้มด

เลย...ไม่มทีางรู ้ จะรูไ้ดต้่อเมื่อพุทโธ รูไ้ดต้่อเมื่อปัญญาอบรมสมาธ ิ รูไ้ดต้อ่เมื่อจติมนัเป็น ถ้าจติไม่

เป็น ไม่มทีางรู ้ไม่มทีาง 



เห็นแต่ไม่รู้   ๑๕ 

 

©2020 www.sa-ngob.com 

ฉะนัน้ สิง่ทีต่ามมา เหน็ไหม “ตอนน้ีลูกพยายามหดันัง่สมาธิ แต่ลูกกพ็บว่าจติมนัไม่เป็น

สมาธเิหมอืนแต่ก่อนค่ะ ลูกไม่มสีภาวะความสุขใจ” 

ความสุขอย่างนัน้เกดิขึน้มา เราท าของเราตอนนัน้ ถ้าตอนน้ีเรากลบัมานัง่สมาธ ิอย่างเช่น

ว่าขึน้รถไฟฟ้าต่างๆ หลวงปู่ ฝ้ันท่านสอนเอง เวลานัง่รถไปท างาน หายใจเขา้นึกพุท หายใจออก

นึกโธ รกัษาหวัใจเราไว ้ โคเราผูกไว ้ อยา่ปล่อยมนัเร่ร่อน แลว้เวลามสีตปัิญญาท าสิง่ใดมนัจะดขีึน้ 

ท าอยา่งน้ีถกู เราไม่ต้องก าหนดลมหายใจหรอืภาวนาแลว้จะเป็นพระอรหนัต์ในวนัน้ีเลย ไม่ใช่ 

การภาวนานี่ธรรมโอสถเพื่อเอามาปลุกปลอบหวัใจ ธรรมโอสถเพื่อใหห้วัใจไดล้ิ้มรส เพื่อให้

หวัใจร่มเยน็ อย่าเร่ารอ้นเกนิไปนัก อย่าทุกขย์ากนัก อย่าเร่ร่อน อยู่แต่ท่ามกลางความเดอืดรอ้น 

แลว้มนัเดอืดรอ้นนัก หาพุทโธไว ้หาสิง่ความสงบร่มเยน็ไวใ้หห้วัใจไดเ้กาะเกี่ยว แค่น้ีกพ็อ ภาวนา

ใหจ้ติสงบกพ็อ ท างานใหจ้ติใจมนัไม่เร่ารอ้นจนเกนิไป เอาแค่น้ีก่อน แลว้พอจติมนัพฒันาแลว้ มนัดี

แลว้ เดีย๋วคนมปัีญญาแลว้มนัหาทางออกได ้จะปฏบิตัใิหเ้ป็นพระอรหนัตไ์ปเลยขา้งหน้า เดีย๋วท าได ้

ท าของเราไป ถ้าจติมนัพรอ้มแลว้เดีย๋วมนัท าได้ แต่ตอนน้ียงัท าไม่ได ้ไม่ต้องไปกงัวลไง 

โอ๋ย! ฟังเทศน์ทีเดยีวจะเป็นพระอรหนัต์เลย ไม่ใช่พาหยิะ เขาท าบุญมามาก เขาฟังเทศน์

พระพุทธเจา้แลว้เป็นพระอรหนัต์เลย อนัน้ีฟังเทศน์หลวงพ่อแลว้ไม่เขา้ใจเลย 

โอ๋ย! ถ้าเราเป็นคนขีน้้อยใจนะ เราน้อยใจตายเลย โอ๋ย! เทศน์เกอืบตาย ไม่มใีครรูเ้รื่อง

เลย โอ๋ย! รูอ้ยู่คนเดยีว อนัน้ีการท าความสงบของใจนะ ขอ้ ๒ 

“๓. การปล่อยวางคอือะไรคะ” 

การปล่อยวาง อยากรูก้ารปล่อยวาง คดิว่าพจิารณาไปแลว้ การปล่อยวาง ปล่อยวางแลว้

จะเป็นอย่างไร ถ้าการปล่อยวาง เราคดิจะปล่อยวาง ไม่ไดน้ะ เราคดิจะปล่อยวาง เหมอืนเราขบัรถ

ไป เราขบัรถไปแลว้เรากจ็ะปล่อยมอืเลยนะ ใหร้ถวิง่ไปเอง ไม่ได ้

การปล่อยวาง น่ีเราต้องขบัรถนะ แลว้รถเราต้องเอาเขา้ทีจ่อดรถ ทีจ่อดรถ เราจอดรถเสรจ็

แลว้ นัน่คอืการปล่อยวาง การปล่อยวางคอืเอารถเราเขา้เทยีบที ่ เขา้โรงจอดเรยีบรอ้ย นัน่คอืการ

ปล่อยวาง คอืจอดเสรจ็แลว้ 

แต่น่ีการปล่อยวางคอือะไรคะ ขบัรถมานะ การปล่อยวางคอือะไรคะ กป็ล่อยพวงมาลยัใช่

ไหมคะ แลว้เหยยีบคนัเร่งแรงๆ ใช่ไหมคะ กล็งขา้งถนนสคิะ 
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การปล่อยวาง เพราะยงัไม่รูจ้กัการปล่อยวาง แลว้จะไปตอบเรื่องอะไรล่ะ การปล่อยวางก็

ไม่เขา้ใจ ไม่เขา้ใจกย็งัไม่ต้องเขา้ใจ การปล่อยวางคอืถา้จติมนัมสีตปัิญญาแลว้มนัจะปล่อยวาง การ

ปล่อยวางมนัวางดว้ยสต ิ วางดว้ยปัญญา วางดว้ยการรูเ้ท่า วางดว้ยสตพิรอ้ม ถ้าสตพิรอ้ม การ

ปล่อยวางอย่างน้ีมนัถงึการปล่อยวางแบบองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้สอน ไม่ใช่การปล่อยวาง

แบบหลบั การปล่อยวางแบบไม่รู ้การปล่อยวางแบบกดทบัไว ้การปล่อยวางแบบปฏเิสธ การปล่อย

วางอย่างนัน้ไม่ใช่ 

ฉะนัน้ การปล่อยวางคอืรูเ้ท่าแลว้ปล่อยวาง อย่างเช่นนิมติต่างๆ เรากป็ล่อยวางเขา้มาๆ 

ปล่อยวางคอืมสีตคิวบคุมความรูส้กึ มนัจะปล่อยของมนั มนัจะเขา้ใจของมนั มนัจะปล่อยวางเขา้มา 

ถ้าปล่อยวางเขา้มา อยา่งน้ีมนัจะเป็นไป 

การพจิารณาทีว่่า กายนอก กายใน ทีไ่ม่เขา้ใจ ถ้าพจิารณาไปแลว้มนัจะปล่อยวาง แต่ทีเ่ขา

ว่า “มนัปล่อยวางอย่างไรคะ มนัเป็นการเพ่งหรอืเปล่า” 

อยู่เฉยๆ พุทโธไว้ พุทโธไว้ แล้วปัญญาอบรมสมาธไิว้ ยงัไม่ต้องท าสิง่ใดมากไปกว่าน้ี ให้

จติใจเรามสีตปัิญญา ใหม้สีตสิมัปชญัญะรูพ้รอ้ม ไม่มสีิง่ใดเขา้มายุมาแหย่หวัใจของเรา แลว้เดีย๋วจะ

เขา้ใจไปเรื่อยๆ 

ตอนน้ีนะ เรากระหาย เราทุกขย์าก เรากอ็ยากจะรูอ้ยากจะเหน็ เราขวนขวายไป มนัจบัพลดั

จบัผลูแลว้มนัไม่ชดัเจน ถา้เรายนืน่ิง เรามสีิง่ใดทีว่า่ขาดตกบกพร่อง เราหามาเสรมิจนเต็มแลว้ สิง่ใด

ทีข่าดตกบกพร่อง เราจะพจิารณาของเราว่าอะไรควรไม่ควร นัน่น่ะเดีย๋วมนัจะเขา้ใจเรื่องการปล่อย

วาง ยงัไม่ต้องไปรบีรอ้นว่ามนัจะปล่อยวางอย่างไร 

“ลูกควรจะปล่อยมนั คอืปล่อยใหห้มดใช่ไหมคะ กุศล อกุศล” 

ไม่ใช่นะคะ ถ้าปล่อยทัง้กุศลแลว้ปล่อยทัง้อกุศลดว้ย มนักเ็ลยไม่มอีะไรเป็นถนนหนทาง

เลย 

เราปล่อยวาง ปล่อยวางท่ีความยึดมัน่ถือมัน่ แต่คณุงามความดี เรากท็ าของ

เราไป กศุล เรากท็ าของเราไป แม้แต่การท่ีเราก าหนดพทุโธ เราก าหนดอานาปานสติ น่ี

กค็ือกศุลนะ ก าหนดลมหายใจ มสีติ ถ้ามสีติ การกระท านัน้เป็นกศุล แต่ถ้าเราขาดสติ 

การกระท านัน้เป็นอกศุล อกศุล มนัท าส่ิงใดแล้วมนัไปกระทบกระเทือนใครกไ็ม่รู้ไง 

ฉะนัน้ เราต้องตัง้สติไว ้
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กุศล ท าบุญกุศลไม่ใช่ต้องไปท าบุญทีว่ดั จะต้องไป ไม่ใช่ ท าบุญกุศล เวลาเรานัง่หลบัตา 

หายใจเขา้นึกพุท หายใจออกนึกโธ น่ีกุศล กุศลคอืปฏบิตับิูชา เรายกตวัเราถวายองคส์มเดจ็พระ

สมัมาสมัพุทธเจา้ 

เราท าบุญกุศล เรากห็าวตัถุทานไปถวายอามสิต่างๆ ไปถวายพระ แต่ตอนน้ีเรากริยิา บุญ

กริยิาวตัถุ กริยิาคอืคนเรามอีสิรภาพจะท าอะไรกไ็ด ้ เราเสยีสละนัง่สมาธเิพื่อบูชาพระพุทธเจา้ เราเอา

ร่างกายเราบูชาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ หายใจเขา้นึกพุท หายใจออกนึกโธ บุญกุศลน้ีมนั

มหาศาลไหม 

แต่คนเราไม่คดิอย่างนัน้น่ะ จะท าบุญกุศลกต็้องหาของไปวดั ต้องไปท าบุญอย่างนัน้ ต้อง

ถวายสตางค ์ต้องถวาย...บา้ 

เวลาท าบุญกศุล นัง่หลบัตาน่ี หายใจเข้านึกพทุ หายใจออกนึกโธ บุญกิริยาวตัถุ

น่ี เราถวายทุกอย่างพระพทุธเจ้าเลย แล้วปฏิบติับูชาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า

ประเสริฐท่ีสุด เพราะปฏิบติับูชา เดี๋ยวปัญญามนัจะเกิดไง ปัญญามนัเกิดเพราะอะไร 

เพราะจิตมนัสงบ อ๋อ! จิตสงบเป็นอย่างน้ีเอง พระพทุธเจ้าสอนให้จิตสงบ พอเราสงบ

แล้วเรากร็ู้ เรารู้แล้วมนักเ็หน็ชดัเจน แล้วพอเรารู้แล้วถ้ามนัเกิดปัญญา อ๋อ! ภาวนามย

ปัญญาเป็นอย่างน้ี เรากร็ู้ ถ้าภาวนาไปต่อเน่ืองกนัไป พอถึงท่ีสดุแห่งทุกข ์พระพทุธเจ้ารู้

อย่างน้ี เรากร็ู้อย่างน้ี 

ถ้าพระพุทธเจา้เป็นพระอรหนัต์ เป็นศาสดา สาวกสาวกะเป็นพระอรหนัต์ แต่ไม่ไดเ้ป็น

ศาสดา เป็นสาวกสาวกะ เหน็ไหม องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ตรสัรูธ้รรมขึน้มาเป็นพระ

อรหนัต์ เป็นศาสดา เพราะสรา้งบุญกุศลมา ครูบาอาจารยข์องเราเวลาสิน้สุดแห่งทุกขไ์ปเป็นพระ

อรหนัต์ แต่ไม่ใช่ศาสดา สาวกไดย้นิไดฟั้ง มอีงคศ์าสดาเป็นอาจารยส์อน น่ีไง ถ้าเราท าของเราไป 

เดีย๋วเรารูไ้ด ้ เราเขา้ใจได ้กุศลเป็นอย่างน้ี มนัจะมกีุศล มปัีญญารูต้วัทัว่พรอ้ม รูไ้ปหมดเลยถ้าเรา

ท าได ้ แลว้จะมสีิง่เป็นประโยชน์กบัเราไง จะมปัีญญา จะมธีรรมเป็นทีพ่ึง่ตามทีอ่งคส์มเดจ็พระ

สมัมาสมัพุทธเจา้สอน เธอจงมธีรรมเป็นทีพ่ึง่เถดิ อย่ามสีิง่อื่นเป็นทีพ่ึง่เลย 

ตอนน้ีเขาอยูไ่กล อยู่เมอืงนอก ถ้าอยูไ่กลนะ เรากท็ ามาหากนิของเรา แล้วเราประพฤติ

ปฏบิตัขิองเรา เวลาจติเราสงบเขา้มาแลว้เราจะมธีรรมเป็นทีพ่ึง่ จะอยู่ใกลอ้ยู่ไกลขนาดไหน องค์

สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้สอนไวเ้อง จะอยู่ไกลเราขนาดไหน ถ้าปฏบิตัเิหมอืนเรา ก าหนดพุทโธ
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เหมอืนเรา ก าหนดอานาปานสตเิหมอืนเรา เหมอืนจบัชายจวีรเราไว ้ จบัชายจวีรเราไว ้ แต่ไม่ท า

อะไรเลย เหมอืนอยู่ไกลแสนไกล 

แต่เราจะอยูใ่กลอ้ยูไ่กลขนาดไหน เราปฏบิตัธิรรม เราก าหนดพุทโธ ก าหนดลมหายใจเขา้
ออก เรามสีตสิมัปชญัญะอยู ่ เท่ากบัจบัชายจวีรพระพุทธเจา้ไว ้ จะอยูใ่กลอ้ยู่ไกล ปฏบิตัธิรรมตามที่
องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้สอน เหมอืนอยูใ่กลอ้งคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ เอวงั 


