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ถาม : ข้อ ๒๒๖๙. เร่ือง “สภาพจิตระเบิดคืออะไรครับ” 

หลวงพ่อ : ไม่ใช่อะไรเลย 

ถาม : กระผมพิจารณาอาการ ๓๒ มีผม ขน เล็บ ฟัน หนงั กระดกู เป็นต้น พิจารณา
เป็นปฏิกูลของโสโครกสกปรก แล้วคืนวนัหนึ่งตอนนอนก็ดแูค่จิตใจอยู่เฉยๆ จิตมนักร็ะเบิดมา
เฉยๆ เลย หลงัจากนัน้ไม่หลบัทัง้คืนเลย และความรู้สึกรักโลภโกรธหลงเหมือนจะเบาบางลง
มากเลยครับ อยากถามหลวงพ่อว่าอาการนีค้ืออะไรครับ 

ตอบ : อาการนี ้ๆ  ชดัๆ เลย นี่ธรรมเกิด ทีนีค้ าว่า “ธรรมเกิดๆ” เวลาธรรมเกิด ธรรมเกิด
คือธรรมะเกิด ธรรมะนะ สจัธรรม สจัธรรมมนัมีของมนัอยู่ ธรรมะเป็นธรรมชาติๆ สจัธรรมมนัมี
อยู่แล้ว ถ้าสจัธรรมมีอยู่แล้ว ความดีความชัว่ ฤดกูาล ฤดฝูน ฤดหูนาว เวลามนัเปล่ียนแปลง
ฤดกูาลมนัไปตามฤดกูาลของเขา 

จิตใจของเรา จิตใจของเราพืน้เพ จิตใจคือธาตรูุ้ พอธาตรูุ้ของเรา เราท าสิ่งใดล่ะ ดสูิ เรา
มีแต่เร่ืองกระทบกระเทือนหวัใจ เรามีแตเ่ร่ืองเจ็บช า้น า้ใจ เราคิดแต่เร่ืองเจ็บช า้น า้ใจ คิดแต่เร่ือง
กิเลสตณัหาความทะยานอยาก มนัจะได้อะไรขึน้มา มนัก็ได้แต่ความเจ็บช า้น า้ใจ 

แตน่ี่เราเกิดมาเป็นมนษุย์ เกิดมาพบพระพทุธศาสนา ศาสนาสอน สอนถึงให้ท าคณุงาม
ความดีๆ ถ้าคณุงามความดี เราคิดแต่เร่ืองดีๆ เราท าแต่ความดี ความคิดอารมณ์ไง อารมณ์ที่
ดีๆ ที่มนัเกิดขึน้ มนัเกิดขึน้ นี่มนัก็เป็นอารมณ์ที่ดีงาม 

แตท่ี่ยืนยนัว่าธรรมเกิดๆ เพราะเขาบอกว่า “ผมพิจารณาอาการ ๓๒ ผม ขน เล็บ ฟัน 
หนงั” 
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มนัมนีะ เวลาก าหนดพทุโธๆ ก าหนดลมหายใจเข้าออก เราใช้ปัญญาอบรมสมาธิ เรา
ก าหนดเกสา โลมา นขา ทนัตา ตโจ คือเราก าหนดนีค่ือค าบริกรรม เราบริกรรม เราบริกรรมอยู่
กบัพทุธานสุติ ธัมมานสุติ สงัฆานสุติ เราระลึกถึงองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าตลอด คือ
เราใกล้ชิดองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าตลอด เราใกล้ชิดกบัธรรมๆ 

เวลาจิตที่มนัได้บ่มเพาะ ทีเ่ราหายใจเข้าออก เราได้บม่เพาะๆ พอบ่มเพาะขึน้มา เวลา
บุญกุศลมนัมา มนัจะผดุขึน้ ค าว่า “ผดุขึน้” คือความรู้สึกผดุขึน้ ถ้าความรู้สึกผดุขึน้ นัน่น่ะธรรม
เกิด ธรรมเกิดไม่ใช่อริยสจั 

ธรรมเกิด ธรรมเกิดก็ได้ เปรตเกิดก็ได้ เปรตเกิด เห็นไหม ค าว่า “เปรตผเีกิด” คือ
ความคิดเลวทรามไง เพราะมนสุสเปโต มนสุสติรัจฉาโน มนสุสเทโว มนษุย์ คนคนหนึ่ง แต่เวลา
เราคิดเร่ืองอะไร เราคิดเร่ืองอะไร เราอยู่กบัอารมณ์สิ่งใด 

มนสุสติรัจฉาโน ดสูิ ดมูนุษย์ที่ท าลายคนอื่น มนัท าลายยิ่งกว่าเดรัจฉานอีก นัล่่ะมนสุส
ติรัจฉาโน ร่างกายเขาเป็นมนษุย์ จิตใจเขาเป็นสตัว์ร้ายเที่ยวท าลายคนอ่ืน นัน่น่ะมนษุย์สตัว์ 

มนษุย์เทวดา เห็นไหม ดสูิ เราอยู่ในบ้าน รับผิดชอบในครอบครัวของเรา เรารับผิดชอบ
ทัง้พ่อ ทัง้แม่ ทัง้ปู่  ทัง้ย่า ทัง้ตา ทัง้ยาย ทัง้ลกู ทัง้หลาน เรารับผิดชอบหมดเลย เราดแูลหมดเลย 
อย่างกบัเทวดาเลย มนสุสเทโว 

นี่พดูถึงมนษุย์ๆ นี่เร่ืองดิบๆ นะ แต่เวลาที่มนัธรรมเกิดๆ ค าว่า “ธรรมเกิด” เพราะเขา
บอกว่าเขาพิจารณาอาการ ๓๒ ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง พิจารณาให้เป็นปฏิกูลโสโครก แล้วเขา
พิจารณาอยู่อย่างนัน้ พิจารณาอยู่อย่างนัน้ เห็นไหม อยู่ดีๆ คืนหนึ่งเกิดจิตระเบิดขึน้ 

จิตระเบิดๆ ไอ้นี่มนัเป็นตามข้อเท็จจริงนะ แต่ถ้าคนมนัไม่เป็น เราฟังอยู่ มนัมีผู้สอนเขา
บอกว่า เราฝึกหดัภาวนาๆ ถึงเวลาแล้วเราท าสมาธิของเรา เสร็จแล้วเราพิจารณากาย เห็นกาย
แล้วเอาระเบิดปามนัเลย 

ไอ้นัน่ไม่ใช่มนัระเบิด เอาระเบิดไปปาเพราะอะไร เพราะเป็นวิทยาศาสตร์ เราคิดไง เรา
คิดว่าการท าลายล้างใช่ไหม การท าลายล้างต้องท าลายให้มนัราบเป็นหน้ากลองไป การท าลาย
ให้ราบเป็นหน้ากลองมนัต้องเป็นก าลงัของจิต ถ้าจติมนัสงบแล้ว จิตมนัมีก าลงั จิตมนัมี
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ความสามารถของมนั จิตมนัท าของมนัแล้วมนัก็เป็นเร่ืองของจิต แต่นี่มนัเป็นเร่ืองของความคิด
มนษุย์ไง มนัเป็นการรบข้าศึกด้วยการระเบิด แล้วเอาระเบิดไปปา มนัคนละเร่ืองเลยนะ แตเ่ขา
ก็ท ากนัอย่างนัน้ นี่ไง คนไม่เป็น 

ค าว่า “จิตระเบิด” มีคนเป็นเยอะมากนะ เวลานัง่ๆ ไป ร่างกายระเบิดตมู ร่างกายระเบิด
หมดเลยนะ ระเบิดก็คือระเบิด มีอะไรต่อ 

เวลาบอกว่าธรรมมนัเกิด ธรรมเกิดนะ ทีเ่ราบอกว่าทีธ่รรมมนัเกิดนี่ธรรมเกิด แล้วธรรม
เกิด ธรรมเกิดมนัเกิดได้ แล้วเกิดได้แล้วมนัเป็นอนิจจงั พอมนัเกิดขึน้มามนัก็กระเทือนหวัใจเรา
รุนแรงมาก เขาบอกว่า คืนทัง้คืนเลยนะ อู้ฮู! ไม่ได้นอนเลย 

มนันอนหลบัไม่ได้หรอก เช่น บ้านเรา เราอยู่ในบ้านเรา แล้วเขามาตะโกนหน้าบ้านเลย 
ไฟไหม้ๆ โอ้โฮ! วิ่งออกมาแล้วนอนไม่หลบัเลย เราอยูบ้่าน ใครมาตะโกนไฟไหม้ๆ พอไฟไหม้ วิ่ง
ออกมา แบกตู้เย็นออกมาเลย นี่เวลาจิตมนัตื่น เวลาจิตมนัตื่นแล้วมนัหลบัไม่ได้หรอก เล่นไพ่
อยู่ ต ารวจมา วิ่งหนีต ารวจ โอ้โฮ! หอบเลยนะ แล้วไม่มีวนัหลบั ไปนัง่หอบอยู่นัน่น่ะ นอนไม่
หลบั นี่เวลาจิตมนัตื่นขึน้มา 

นี่ก็เหมือนกนั เวลามนัตื่นขึน้ เวลามนัระเบิดขึน้ แล้วเขาบอกว่า ความโลภ ความโกรธ 
ความหลงรู้สึกว่าเบาบางลง 

เบาบางตอนที่สติปัญญามนัสมบูรณ์ คนเรานะ ถ้ามีสติปัญญาสมบูรณ์ เราจะไม่ท า
อะไรผิดพลาดไปหรอก สิ่งที่เราผิดพลาดไปเพราะเราขาดสติ เราท าอะไรเราขาดแคลนของเรา 

นี่ก็เหมือนกนั ถ้ามนัเป็นอย่างนัน้ ค าว่า “ธรรมเกิด” เขาบอกว่านี่คืออะไร ยืนยนัเลย นี่
ธรรมเกิด แต่ธรรมเกิด ถ้าเราเปรียบเทียบให้มนัเหน็เป็นรูปธรรมเหมือนกบัอารมณ์ความรู้สึกเรา 
เดี๋ยวก็ดี เดี๋ยวก็ร้าย เวลาดีๆ  ขึน้มา ดีโดยคณุธรรม นี่ธรรมเกิด 

นี่ธรรมเกิดนะ ธรรมเกิดเป็นธรรมะขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าเลย แล้วเรา
อยากจะพดู เราอยากจะพดู เวลาหลวงตาท่านพดูนะ ท่านบอกว่ากิเลสมนัเกิด กิเลสมนัเกิด
เพราะอะไร เพราะคนที่ปฏิบตัิไปแล้วถ้ามนัรู้จริงเห็นจริงนะ มนัจะรู้เลยว่าอะไรที่เป็นธรรม 
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เหมือนเรา เราที่เป็นธรรม เวลาใครมาหาหลวงพ่อนะ “หลวงพ่อ ท าอย่างไรมนัถึงจะรวย 
ท าอย่างไรถงึจะรวย” 

รวย มนัยงัฟ้องกนัอยู่นัน่น่ะรวย 

สิ่งที่เราท าๆ เราเอาสติเอาปัญญา เอาคณุธรรมของเรา อย่างนีม้นัถึงเป็นความจริง 

นู่นรวย นี่รวย แล้วรวยมนัก็เป็นเร่ืองโลกๆ 

นี่ก็เหมือนกนั เวลาหลวงตาท่านพดูไง ท่านบอกว่านีก่ิเลสมนัเกิด แต่ตามข้อเท็จจริงนี่
ธรรมเกิด เพราะเราเคยเป็นอย่างนีบ้่อยมาก เราเคยเป็นบ่อยๆ นะ เป็นเร่ืองอย่างนีเ้ป็นบ่อยๆ 
ใหม่ๆ  ก็ไม่รู้เร่ืองหรอก พอมนัเป็นแล้วมนัถึงเข้าใจได้ อ๋อ! ธรรมมนัเกิดมนัเกิดดีๆ โทษนะ 
เหมือนเราฝัน เวลาฝันเร่ืองดีก็ดีใช่ไหม เวลาฝันเร่ืองร้ายก็ร้าย ความฝันมนัเป็นความฝัน เพราะ
เราขาดสติมนัถึงได้ฝัน 

ไอ้นี่ก็เหมือนกนั ค าว่า “ธรรมเกิด” มนัเกิดจริงๆ ยกตวัอย่าง หลวงตาท่านพดูนะ เวลา
ท่านพิจารณาไป พิจารณาอสภุะจนมนัท าลายไปหมดเลย พอมนัท าลายไปหมดเลย ท่าน
ก าหนดจิตของท่าน อู้ฮู! เฮ้ย! จิตของคนท าไมมนัมหศัจรรย์ขนาดนี ้

เราไม่เคยเป็นไม่รู้หรอก ไอ้คนเป็นมนักง็งนะ จิตของเราเองแท้ๆ นะ เฮ้ย! มนัมหศัจรรย์
ขนาดนี ้ เพราะอะไร เพราะมองอะไรมนัทะลหุมดนะ ขัน้นัน้มนัมองอะไรมนัทะล ุ ภูเขาเลากานี่
มองทะลหุมด สมมตุิเราอยู่ในบ้านมนัจะไม่มีก าแพงบ้านเลย มนัจะมองเหมือนเรานัง่อยู่ในที่
โล่งเลย มนัมองออกไปหมดเลย 

พอมนัมองอย่างนัน้ป๊ับ ท่านบอกว่าธรรมก็มาเตือน ท่านพดูเอง นี่เวลาธรรมเกิด นี่ธรรม
เกิด เพราะท่านไม่ได้พิจารณาอะไร ธรรมเกิดขึน้มาว่า ไอ้ที่ว่ามหศัจรรย์ๆ ไอ้แสงสว่างความว่าง
เกิดจากจุดและต่อม 

ท่านบอกว่าธรรมะ ธรรมะสจัธรรมกลวัหลวงตาเราหลง กลวัหลวงตาเราจะจมอยู่ที่นัน่ 
นี่อตุส่าห์มาเตือนนะ ท่านบอกว่า พอมนัผดุขึน้มาเป็นค าพดูเลยนะ ไอ้ความสว่างไสว ไอ้ความ
ผ่องใสมนัเกิดจากจุดและต่อม ท่านบอกว่า งงเลย ขนาดธรรมะบอกยงัไม่รู้ กว่าจะรู้ได้ต้องใช้
เวลาขนาดไหน นี่ธรรมมาเตือนนะ  
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ค าว่า “ธรรมเกิด” กเ็ร่ืองหนึง่นะ ไอ้ธรรมมาเตือนนี่มนัสองชัน้ ธรรมเกิดแล้วยงัมาเตือน
คนหลงผิดให้เดินไปในทางที่ถกู แต่ไอ้คนที่ได้รับการเตือนไม่รู้ ท่านบอกท่านไม่รู้ ท่านบอกถ้า
หลวงปู่ มัน่อยู่ ไปหาหลวงปู่ มัน่จบเลย หลวงปู่ มัน่ไม่อยู่แล้วก็ต้องค้นคว้าเองเปรียบเทียบเองอีก 
๘ เดือนถึงได้เข้าใจว่า อ๋อ! ไอ้จุดและต่อมมนัอยู่กลางหวัอก ย้อนกลบัมา 

นี่เราบอกค าว่า “ธรรมเกิดๆ” สจัธรรมเกิดขึน้นัน่เร่ืองหนึ่ง สจัธรรมที่มาเตือน มาอบรม
สัง่สอนก็เร่ืองหนึง่ บางคนนะ ภาวนาไปมนัจะเหมือนกบัค าพดูไหลออกมาเลย เหมือนค าเทศน์
เลย นี่เวลาธรรมมนัเกิด 

เวลาธรรมมนัเกิด มนัเกิดเพราะอะไร เพราะว่าเรารักษาหวัใจเราด ี เรามีสติ เราอยู่กบั
สมาธิ เราอยู่กบัสจัธรรม นี่ธรรมเกิด แต่ถ้าเราไปคิดเร่ืองเหลวไหล เราไปคิดเร่ืองอะไรนัน่ก็กิเลส
เกิด ค าว่า “ธรรมเกิด กเิลสเกิด” ก็เหมือนความคิดที่มนัเกิด มนัจะเกิดขึน้ในหวัใจของเราได้ 

ฉะนัน้ เวลาหลวงตาท่านบอกว่า เวลาหลวงตาท่านเตอืนพระประจ า หรือท่านเทศน์ มนั
มีอยู่ในค าเทศน์ของท่าน ท่านบอกเวลาใครไปถามทา่น ท่านบอกนี่กิเลสเกิด กิเลสเกิด กิเลส
เกิดเพราะหมายความว่า พอธรรมมนัเกิดขึน้มาแล้วมนัมีความสขุ มนัมีความดีงาม แล้วมนั
ผ่านไปแล้ว เราไปอาลยัอาวรณ์กบัมนัไง เราอยากได้อีก เราอยากได้ให้เป็นอย่างนีอี้ก นัน่คือ
กิเลส ทัง้ๆ ที่ธรรมเกิดนะ แต่สดุท้ายผลที่มนัได้รับคอืเป็นกิเลสไปซะ เพราะอะไร เพราะความ
อยากได้โดยไม่ต้องลงทนุ ความอยากได้ 

ก็มนัมาเอง เห็นไหม มนัมาเองมนัเป็นไปไม่ได้หรอก พระพทุธศาสนาเป็นศาสนาแห่ง
เหตแุละผล ไม่มีสิ่งใดที่มาโดยไม่มีเหตแุละไม่มีปัจจยั เป็นไปไม่ได้ ต้องมีเหตมีุปัจจยั มีเหตมีุ
ผล มีที่มาที่ไป 

ไอ้ธรรมเกิดๆ ส่วนใหญ่คนทีธ่รรมเกิดส่วนใหญ่แล้วเขาจะภาวนา ส่วนใหญเ่ขาจะรักษา
ใจของเขา นัน่นะ่มนับ่มเพาะมาจากนัน่ มนัจะลอยมาไม่ได้หรอก ทีนีพ้อมนัเป็นไปแล้วขึน้มา 
อยากได้อีกไง อยากได้ อยากได้โดยไม่ต้องลงทนุไง ทีนีเ้ป็นกิเลสแล้ว เป็นกเิลสตรงไหน เป็น
กิเลสตรงที่ หนึง่ หลงผิด เข้าใจผิด พอเข้าใจผิดแล้วก็จะหาเหตผุลที่ผิด 

พอมนัผิด มนัเร่ิมต้นมนัผิดหมดแหละ พอมนัผิดมนัก็พาล พาลว่า ไอ้นัน่ไม่ดี ไอ้นี่ไม่ดี 
ไปแล้ว นี่กิเลสทัง้นัน้เลย นี่แหละหลวงตาท่านถงึบอกนี่กิเลสเกิด นี่แหละเป็นตวัที่จะไปจุดจะ
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เป็นหวัเชือ้ เป็นไฟไปปลกุกิเลสขึน้มาโดยที่ตวัเองไม่เข้าใจ ทัง้ๆ ที่ว่านี่คือธรรมเกิดนะ ธรรมเกิด
ก็เกิดไปแล้วไง ธรรมที่เกิดมนัก็ได้เกิดขึน้แล้ว เราได้รสของธรรมแล้ว มนัผ่านไปแล้ว มนัเป็น
อดีตไปแล้ว แล้วถ้าเราจะเร่ิมต้นใหม่ เราก็ต้องไปเร่ิมที่เหตขุึน้มาใหม่ 

เร่ิมที่เหตกุน็ี่ไง ผมก็ต้องก าหนดอาการ ๓๒ ใหม่ไง ถ้าจะเร่ิมต้นใหม่ ผมก็ไปก าหนด
อาการ ๓๒ อีก ผม ขน เล็บ ฟัน หนงั ผมก าหนดดขูองผมอย่างนีใ้ห้มนัเป็นปฏิกูล เป็นของ
สกปรก มนัก็ต้องไปก าหนดตรงนัน้น่ะ 

พอก าหนดตรงนัน้ เวลาหลวงตาทา่นบอกว่า ถ้าคนที่ภาวนาไม่เป็นหดัภาวนามนัก็เป็น
งานทกุข์ยากอนัหนึง่ แต่คนที่เคยเป็นแล้วเคยมีแล้ว แล้วมนัช ารุดเสียหายไปนัน้ทกุข์ยาก
มากกว่า 

คือคนที่ท าสมาธิแล้วเสื่อมไปนะ โอ้โฮ! ท าสมาธิได้แสนยาก ไอ้คนที่ไม่เคยท าสมาธิ 
สมาธิอะไรก็ไม่รู้ เหนือ ใต้ ตะวนัออก ตะวนัตกไม่รู้ ไม่รู้เหนือรู้ใต้เลย ท าไปๆ เออ! มนัเป็น รู้
เหนือรู้ใต้ รู้ทกุอย่างเลย ท าไม่ได้สกัที มนัรู้มากเกินไป 

นี่ก็เหมือนกนั เวลามนัเสื่อมแล้วไง นู่นก็รู้แล้ว นี่ก็รู้แล้ว นัน่ก็ท าแล้ว นี่ก็รู้หมด อู๋ย! แสน
ทกุข์แสนยาก ท่านบอกว่า คนที่ท ามาหากินนะ เร่ิมต้นขึน้มาจากไม่มีสิ่งใดเลยยงัง่ายกว่า คนที่
เป็นเศรษฐีแล้วล้มละลายแล้วไปท าใหม่ อู้ฮู! ปัญหามนัเยอะเหลือเกิน 

นี่ก็เหมือนกนั เวลาจิตมนัเสื่อม จิตมนัเสื่อมไง ถ้าเวลามนัเป็นแล้วอยากจะเป็นอีก ที่มนั
ยาก มนัยากตรงนีไ้ง ทัง้ๆ ที่มนักเ็ป็นข้อเท็จจริง ธรรมทัง้หลายมาแต่เหต ุมนัต้องมีเหตมีุปัจจยั 
มีที่มาที่ไปทัง้นัน้ สิ่งที่เราท าๆ ธรรมที่จะเกิดไง 

เวลาธรรมเกิด เราจะพดูนะ ก็วาสนาแค่นัน้เอง แต่ถ้าเป็นจริงๆ นะ ท าความสงบของใจ
เข้ามา พอใจสงบแล้วเห็นสติปัฏฐาน ๔ ตามความเป็นจริง นัน่ไม่ใช่ธรรมเกิด นัน่อริยสจั 

แล้วถ้าจิตมนัสงบแล้วเห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิตตามความเป็นจริงนะ นัน่น่ะโสดา
ปัตติมรรค โสดาปัตติมรรค โสดาปัตติผล สกิทาคามิมรรค สกิทาคามิผล อนาคามิมรรค 
อนาคามิผล อรหตัตมรรค อรหตัตผล ธรรมเกิดหรือ 
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ไม่ใช่ธรรมเกิด นี่คืออริยสจั นี่คือสจัจะความจริงโดยการกระท าของเรา โดยสติปัญญา
ควบคมุดแูล แล้วโดยการพฒันาของใจของเรา ธรรมอย่างนีม้นัถึงเป็นนกัปฏิบตัิ นี่มนัถึง
ข้อเท็จจริง นี่ไง เป็นบุคคล ๔ คู่ นี่ถึงเป็นการประพฤตปิฏิบตัิ 

แต่ไอ้อย่างนี ้ ประสาเรามนัก็เป็นแค่อารมณ์นัน่น่ะ เราท าได้แค่นีไ้ง ธรรมเกิด ธรรมเกิด
แน่นอน แล้วธรรมเกิดแล้ว ประสาเรานะ ไม่ต้องไปยดึมัน่ ไม่ต้องอะไรมนัทัง้สิน้ มนัผ่านไปแล้ว 
มนัจะมีอยู่กบัเราก็แค่ความจ าเท่านัน้น่ะ อยู่กบัเราก็แค่สิ่งที่เราเคยเหน็ แต่ส่ิงนัน้มนัผ่านไปแล้ว 
แล้วมนัผ่านไปแล้ว ถ้าจะท าก็กลบัไปท า 

โดยธรรมชาติของเรา ครูบาอาจารย์เราสอนนะ ท าความสงบของใจเข้ามา ถ้าใจสงบ
แล้วเรายกขึน้สู่วิปัสสนา เห็นสติปัฏฐาน ๔ ตามความเป็นจริง 

แล้วสภาวะที่ว่าจิตมนัระเบิด พอจิตมนัระเบิด มนักเ็ป็นเพราะผู้ที่ประพฤติปฏิบตัิ เราได้
ฟังจนเหลือเฟือ นัง่ไปเห็นกาย กายระเบิดตมู 

ค าว่า “กายระเบิดตมู” เพราะว่ามีครูบาอาจารย์เทศนส์อนไง แล้วมนัเป็นความเข้าใจผิด
ของผู้ปฏิบตัิไง “โอ๋ย! ถ้ากายระเบิดตมู ต้องเป็นโสดาบนัแน่ๆ เลย” มนัจะเอาโสดาบนัไง 

กายระเบิดตมู มนัก็อยู่ที่วาสนาของคนนัน่แหละ วาสนาของคนถ้ามนัได้สร้างอ านาจ
วาสนามาอย่างนัน้มนัก็จะได้เห็น แล้วถ้ามนัได้เห็น เขาระเบิดตมู เราไม่ได้สร้างวาสนามาใช่
ไหม เราก็อยากจะระเบิดตมู ระเบิดตมูกบัเขา แต่มนัไม่ระเบิดเสียที แล้วมนัก็เสียเวลาใชไ่หม 

แต่ถ้าเราท าตามข้อเท็จจริงของเรา ถ้าเราเห็นจิต เหน็เวทนา เราก็พิจารณาของเราไป 
เราอาจจะได้มรรคได้ผลก่อนเขาด้วย แต่มนัจะได้มรรคได้ผลในวิธีการของเรา ในความเห็นของ
เรา ในข้อเท็จจริงของเรา แต่คนที่ระเบิดๆ ระเบิดแล้วถ้าวิ่งตามกิเลสไป ระเบิดแล้วระเบิดอีก 
ระเบิดแล้วระเบิดเล่า ระเบิดแล้วได้อะไร 

ระเบิดแล้วก็สงครามตะวนัออกกลางไง ดสูิ มนัระเบดิตมูๆ อยู่นัน่น่ะ แล้วระเบิดเสร็จ
แล้วก็ให้ยเูอ็นมาพฒันา พอพฒันาเสร็จแม่งล่อกนัอีก ตมูๆ ระเบิดอีก ระเบิดเสร็จแล้วยเูอ็นมา
พฒันา เร่ียไรทัว่โลกเลย ไปฟืน้ฟู ฟืน้ฟูเสร็จแม่งกร็ะเบิดอีก แล้วก็ไปฟืน้ฟู แล้วเอ็งได้อะไร 
เพราะอะไร 
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เพราะการระเบิดมนัต้องมีสติมีปัญญา ถ้าจิตสงบแล้วเราพิจารณากายของเรา แล้วมนั
ระเบิดก็ได้ มนัละลายลงก็ได้ พิจารณาแล้วมนัคืนสูส่ภาพเดิมก็ได้ มนัพพุองมนัเน่าเป่ือยก็ได้ 
มนัอยู่ที่ก าลงัของคน เขาเรียกว่าปัจจุบนัธรรม ไม่ใช่วา่มนัจะระเบิดๆ ระเบิดทกุเที่ยวไป...ไม่ใช ่

เวลามนัเป็นจริงมนัเป็นอยู่ทีเ่หตแุละผล เหตผุลอย่างใดมนัก็จะรู้เห็นตามเหตผุล ตาม
ก าลงั ตามความสามารถของตน แล้วค าว่า “ปัจจุบนั” จะไม่ซ า้กนั ถ้าซ า้กนัแสดงว่าก็อปปี ้ เรา
เคยจ าได้ แล้วเอาเหตกุารณ์นัน้มาเป็นตวัปลกุเร้า 

แต่ถ้าเป็นจริงต้องให้มนัเป็นจริง เป็นจริงให้มนัเป็นจริง นี่ไง ทีเ่ราปฏิบตัิตามความเป็น
จริง ปฏิบตัิตามความเป็นจริงไง แล้วจิตระเบิดก็คือระเบิด ระเบิดแล้วถ้ามนัเป็นจริงนะ ถ้าคนที่
ปฏิบตัิ ถ้าเราท าความสงบของใจเข้ามา ใจสงบแล้วเราน้อมไปเห็นกาย แล้วเราพิจารณาไป ถ้า
มนัระเบิดตมู สติเราพร้อมนะ พอระเบิดไปแล้วมนัเหลอือะไรล่ะ 

สิ่งใดถ้าเรามีสติ ระเบิดตมู โฮ้! มนษุย์ก็มีเท่านีเ้นาะ เหมือนกบัเผาศพ ศพคนคนหนึ่ง
เผาไปแล้วเหลือเถ้าถ่าน ระเบิดตมู แล้วเหลืออะไรล่ะ แล้วจิตวิญญาณล่ะ แล้วความสขุความ
ทกุข์ล่ะ แล้วระเบิดไปแล้วเราไม่หลงใหลได้ปลืม้ไปกบัร่างกายของเราไง มนัยงัระเบิดให้เราเห็น
เลย ระเบิดแล้ว นี่ปัญญามนัจะเกิดอย่างนี ้ ถ้าเป็นพระพทุธศาสนานะ ถ้าเป็นมรรคมนัจะเกิด
เป็นปัญญา เป็นการเก็บข้อมลู ให้เราได้ข้อมลูนัน้ ให้เราฉลาดขึน้ ให้ทิฏฐิมานะความเห็นผิด
ของใจเรามนัเบาบางลง เบาบางลงด้วยการรู้การเห็นไง ถ้าการรู้เห็นอย่างนี ้ นี่การรู้เห็นมนัจะ
เป็นประโยชน์ไง 

ไอ้ระเบิดก็คือระเบิด แตร่ะเบิดโดยที่ว่าเราอยากให้มนัระเบิด แล้วเราพยายามสร้างภาพ
การระเบิดนัน้กลายเป็นสมทุยัซ้อนสมทุยั กลายเป็นกิเลสซ้อนกิเลส จนการปฏิบตัิหลงทางกนั
ไปหมดเลย หลงทาง มนัจะเอาแบบนกัเรียนไง ส่งข้อสอบแล้วครูก็ต้องให้คะแนนมาสิ ถ้าตก ถ้า
คะแนนไม่พอก็ซ่อมไง ถ้าซ่อมแล้วต้องให้ผ่าน มนัจะเอาแบบการศึกษาการเล่าเรียนไง มนัไม่
เอาแบบธรรมไง 

เพราะธรรม เวลาปฏิบตัิธรรมสมควรแก่ธรรม ธรรมะเท่านัน้ที่คุ้มครอง ธรรมะเท่านัน้ที่
ให้ผล ไม่มีใครมาให้คะแนนใคร ถ้ามนัเป็นสจัธรรมเป็นความจริงขึน้มา ถ้ากิเลสขาดไป มนัขาด
ไปด้วยมรรค ด้วยศีล ด้วยสมาธิ ด้วยปัญญา ไม่ใช่ด้วยก าลงัของใคร ด้วยก าลงัของธรรม มนั
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เป็นปัจจตัตงั เป็นสนัทิฏฐิโก แล้วพอมนัรู้จริงเห็นจริงขึน้มาแล้วมนัก็เทียบเท่าอนัเดยีวกบัที่
ธรรมะขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า ถ้ามนัเข้ากนัได้ ชวัะ! ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นัน้เห็น
ตถาคต ตถาคตจนมาถึงพระอรหนัต์ มนัจะเป็นความรู้อนัเดียวกนัหมดเลย แตกต่างกนัด้วย
อ านาจวาสนา 

องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้ามีองค์เดียว ไม่มีใครเข้าไปชายขอบยงัไม่ได้เลย พทุธ
วิสยัไม่มีใครได้เลย เป็นไปไม่ได้เลย แต่เวลาความสะอาดบริสทุธ์ิของความเป็นพระอรหนัต์
เท่ากนั แตกต่างกนัด้วยอ านาจวาสนาบารมี ๔ อสงไขย ๘ อสงไขย ๑๖ อสงไขย สร้างมา
มหาศาลนกั เพราะไม่อย่างนัน้มนักจ็ะไม่เป็นอจนิไตยน่ะสิ ความเป็นอจินไตย พทุธวิสยั 
ปัญญาของพระพทุธเจ้าเป็นอจินไตย ไม่มีใครสามารถรู้ได้ เป็นไปไม่ได้เลย ค าว่า “อจินไตย” 
คือมนัเหนือการคาดหมายทัง้หมด นี่เวลาพดูถึงบารมีขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้านะ 

แต่เวลาพดูถึงความสะอาดบริสทุธ์ิ ถ้าความสะอาดบริสทุธ์ิป๊ับ เวลาการประพฤติปฏิบติั 
มนัก็ย้อนมานี่ จิตนีก้ลัน่ออกมาจากอริยสจั พระโสดาบนัจะเป็นพระโสดาบนัเหมือนกนัหมด 
แตกต่างกนัด้วยอ านาจวาสนานี่แหละ แต่จะต้องเหมือนกนัหมด 

พระโสดาบนั พระสกิทาคาม ี พระอนาคาม ี พระอรหนัต์จะเหมือนกนัหมดด้วยความ
สะอาดบริสทุธ์ิ แตกต่างกนัที่อ านาจวาสนา แตกต่างกนัมาก แต่ถ้าความสะอาดบริสทุธ์ิถ้ามนั
เหมือนกนั มนัจะแตกต่างกนัได้อย่างไร สิ่งที่รู้ทีเ่หน็ ถ้าสิ่งที่รู้ที่เห็นมนัไม่แตกต่างป๊ับ เราก็
ย้อนกลบัมานี่ 

ฉะนัน้ว่า การระเบิดๆ มนัก็เร่ืองของเขา เพราะอะไร เพราะว่าพระพทุธศาสนากบัไสย
ศาสตร์ พราหมณ์ฮินดมูนัอยู่ด้วยกนั พออยู่ด้วยกนั ค าว่า “เวลาจิตนีเ้ป็นอตัตา” อตัตามนัก็เข้า
กบัฮินดไูง ฮินด ู อาตมนัของเขา อาตมนัเขาไปอยู่กบัพระเจ้า พระเจ้าอวตารตลอด แล้วเราก็
ต้องอยู่อย่างนัน้เป็นอาตมนัหรือ นี่เป็นความเห็นของฮนิดเูขานะ อตัตาๆ นี ่

แต่พระพทุธเจ้าสอนอนตัตา อนตัตามนัก็ลงไปคลกุอนตัตาจนไม่มีขอบเขต ไม่รู้ว่าอะไร
เป็นผู้ ริเร่ิมการกระท าอนตัตาเลยหรือ แต่ผู้ปฏิบตัิจะรู้หมด พอรู้แล้ว ถ้าไม่รู้มนัก็สงสยั ไม่รู้มนัก็
รู้เท่าทนัตวัเองไม่ได้ ถ้ามนัรู้มนัเท่าทนัตวัเองได้นะ ไอ้นัน่เป็นความจริง ถ้าเป็นความจริง 
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สิ่งที่เป็นความจริง เพียงแต่ว่าเมืองไทย พหสุงัคม สงัคมที่มนัอยู่ร่วมกนัๆ สิ่งนีเ้ป็น
จุดเด่นของเมืองไทยนะ เมืองไทยนี่เป็นจุดขายเลย พหสุงัคม เขามาท่องเที่ยว ดสูิ จะดคูวาม
เป็นอยู่ จะไปดชูุมชนไหนล่ะ คริสต์ อิสลาม พทุธ อยู่ด้วยกนัหมดเลย ชุมชนเดียวมีทกุประเพณี
วฒันธรรม พหสุงัคม 

พหสุงัคม ทีนีเ้วลาเราจะพดูอะไรไป กระทบกระเทือนกนัแล้ว นีค้นที่อยู่ด้วยกนัเขาถงึอยู่
ด้วยกนัด้วยน า้ใจ แตถ้่าเอาจริงๆ เวลาปฏิบตัิแล้วมนัต้องหาครูบาอาจารย์อยู่กบัผู้ รู้จริง ถ้า
ความรู้จริงมนัจะเข้าสู่สจัจะความจริง 

ถ้าไม่เข้าสู่สจัจะความจริง อ้าว! เขาพดูกนั ในสงัคมเขาพดูกนั เป็นอตัตา อตัตาก็
อาตมนั อวตาร โอ๋ย! ไปเลยนะ กลบัชาติมาเกิด...ไม่มี จิตดวงนัน้แหละเวียนว่ายตายเกิดใน
วฏัฏะ 

ของเราเวยีนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ เวียนว่ายตายเกิด มนัเป็นปัจจุบนัตลอด มนัเกิดเป็น
ภพใดชาติใดก็เป็นคนคนนัน้แหละ แต่ด้วยอ านาจวาสนาไง ที่ว่าพทุธวิสยั พทุธวิสยัที่สร้างมา ๔ 
อสงไขย ๘ อสงไขย ๑๖ อสงไขย มนัฝังมาเป็นจริตนสิยัอยู่ในจิตใต้ส านึกนัน้ เวลาจิตใต้ส านึก 
ดจูิตใต้ส านึกนัน้มนัมีคณุค่าในจิตนัน้ แต่มนัการแสดงออก แสดงออกขึน้มาอยู่ที่วาสนามนัเป็น
อีกเร่ืองหนึ่ง นัน่น่ะถ้ามนัเป็นของเรา นี่มนัถงึเป็นปัจจบุนัตลอดไง 

องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าเวลาท่านพดูถงึอดีตชาติ ท่านใช้ค าว่า “เราเคยเป็น 
เราเคยเป็น” เพราะในปัจจุบนันัน้ท่านเป็นพระพทุธเจ้า ท่านจะเป็นอย่างอ่ืนได้อย่างไร ท่านเป็น
พระพทุธเจ้า ท่านเป็นพระพทุธเจ้าอยู่ แล้วเขามาถามถึงว่าท าไมเป็นอย่างนัน้ 

อ๋อ! ชาตินัน้เทวทตัเขาเกิดเป็นไอ้นัน่ เราเกิดเป็นไอ้นี่ เราเคยเป็นไอ้นัน่ เทวทตัเขาเคย 
แต่ปัจจุบนันัน้เป็นเทวทตั ปัจจุบนันีเ้ป็นเรา แต่อดีตชาติเคยเป็นมาด้วยกนั นี่ไง ท่านใช้ค าว่า 
“เราเคยเป็น” ท่านไม่ใช้ค าว่า “ท่านเป็น” เพราะขณะที่ท่านเป็น ท่านเป็นพระพทุธเจ้าอยู่ ท่าน
เคยเป็นๆ ไอ้นัน่ 

นี่ก็เหมือนกนั พระพทุธศาสนา เห็นไหม มนัเป็นปัจจุบนัตลอดๆ แต่
บุพเพนิวาสานสุติญาณมนัไปถึงนัน่ได้ ถ้ามนัไปถึงได้ ไอ้นัน่เป็นวาสนา นี่เป็นพระพทุธศาสนา
นะ พอพระพทุธศาสนามาเข้ากบัพวกฮินด ู พวกไสยศาสตร์ เปรอะไปหมดเลย ว่ากนัไปตาม
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ชอบใจ ว่ากนัตามความชอบใจ ใครชอบใจอย่างไรว่าอย่างนัน้เลย ตามสบาย แต่ไม่จริง ถ้าเป็น
จริง เราปฏิบตัิของเรา 

นี่พดูถึงสภาวะจิตที่มนัระเบิด 

ถ้าจิตที่ระเบิด ระเบิดตามความเป็นจริง มนัก็ต้องมีศีล สมาธิโดยสมบูรณ์ ถ้าโดย
สมบูรณ์ มนัชดัเจนโดยสมบูรณ์นะ เราขบัรถ เราเป็นนกัซิ่งขบัรถ รถวิ่งมนัชิลๆ ขบัสบาย จิต
สงบแล้วยกขึน้สู่วิปัสสนา มนัก าลงัเราพอ ปัญญาเราพอ เราท าอะไร โอ๋ย! มนัสะดวกสบายไป
หมด มนัท าได้ ถ้าไม่อย่างนัน้มนัมชัฌิมาปฏิปทาไม่ได้ 

เร่ิมต้นคนหดัขบัรถ มนัขบัรถถอยเข้าถอยออก มนัชนเขาตายห่าเลย นี่ก็เหมือนกนั 
ปฏิบตัิใหม่ๆ เข้าซอยออกซอย ไปไม่ถกูหรอก ท าไม่ได้หรอก แต่ฝึกหดัๆ จนมนัคล่องตวัเลย พอ
มนัขบัรถไป นี่ไง ถ้ามนัท าไปมนัต้องเป็นอย่างนัน้ ศีล สมาธิ ปัญญาสมบูรณ์ ด้วยสติด้วย
ปัญญาของตน ถ้าด้วยสติปัญญาของตนมนักจ็ะพฒันาขึน้ไป ไอ้นี่พดูถึงถ้ามนัเป็นมรรคนะ 

ทีนีม้นัอยู่ที่ค าถาม ค าถามเวลาพดู เราพดูถึงว่าธรรมเกิดๆ นี่แหละธรรมเกิด แต่ธรรม
เกิดมนัก็ธรรมเกิดจริงๆ ทีนีพ้อธรรมเกิด โดยทัว่ไปโลกให้ค่ามนัมากเกินไป 

ธรรมเกิดก็ความคิดดีๆ อารมณ์ดีๆ สถานะความคิดทีด่ีมนัเกิดขึน้มากบัใจของเรา แล้วก็
ผ่านไปแล้ว เพราะอะไร เพราะเราก็ยงัเป็นคนเดิมอยูน่ัน่แหละ เราก็ยงัเป็นผู้ทกุข์ยากอยู่นี่แหละ 
แต่ถ้าเราท าความดีงามแล้วมนัก็มีคณุธรรมเกิดขึน้ แต่เวลาเราท าผิดพลาด เราท าไม่ดีขึน้มา 
มนัก็มีเปรตมีผีเกิดขึน้ เกิดขึน้มันก็เกิดขึน้ครอบง าหวัใจของเรา แล้วเราก็พฒันาของเรา เราก็
ปฏิบตัิของเราเพ่ือประโยชนก์บัเราไง 

ธรรมเกิด แล้วเขาถามว่า “อย่างนีเ้รียกว่าอะไรครับ” 

นี่ธรรมเกิด พอเกิดแล้วท าอย่างไรต่อ เกิดแล้วก็กลบัไป เขาบอกเขาภาวนามามากไง ผม
ภาวนามา ดอูาการ ๓๒ ผม ขน เล็บ ฟัน หนงัและกระดกู พิจารณาเป็นปฏิกูล 

แสดงว่าเขามีพืน้ฐานของเขา ถ้ามีพืน้ฐานของเขา ปฏิบตัิของเขาต่อเนื่องไป ปฏิบตัิ
ต่อเนื่องไป ถ้าเรายงัมีลมหายใจเข้าออกอยู่ เรายงัพยายามปฏิบตัิของเราอยู่ เราจะท า
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ประโยชน์กบัเรา ฝึกหดัให้หวัใจเจริญขึน้นะ ทางโลกการศึกษาทัง้ชีวิต แล้วมีการศึกษาตลอดไป
ทัง้ชีวิต 

นี่ก็เหมือนกนั เราปฏิบตัิของเรา เราปฏิบตัิของเราทัง้ชีวิต ถ้ามนัเป็นไปได้จริง เพราะว่า
เราพยายามตกัตวงเอาผลประโยชน์กบัจิตของเราให้มากที่สดุ เพ่ือให้จิตของเรามนัสว่างโพลง
ขึน้มา ให้มนัเป็นสจัจะเป็นความจริงของเราขึน้มา มนัจะเป็นปัจจตัตงั เป็นสนัทฏิฐิโก เป็น
สมบตัิของเรา 

ผู้ที่ปฏิบตัิจริงๆ นะ เวลาไปถึงอริยภูมินัน่น่ะ มนษุย์แท้ๆ มนัเป็นอริยะได้อย่างไร อริยะ
ในหวัใจนัน่น่ะ แล้วเป็นแล้วจบเลยนะ ไม่มีความสงสยัอะไรเลย โลกเป็นโลก ธรรมเป็นธรรม 
หวัใจเราเป็นหวัใจเรา พร้อมด้วยสติสมบูรณ์ เอวงั 


