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นิมิตทางภาวนาเป็นของมปีระโยชน ์

หลวงปู่ บญุเพง็ กปัปโก 

พากนัตัง้ใจฟังและก็ตัง้ใจภาวนา และตัง้ใจหาจิต หาใจของ

ตวัเองแตล่ะคนๆ เพราะจิตใจมนัเป็นของหายากแตเ่ป็นของท่ีมี

อยู่ แตม่นัก็หาตวัตนไม่ได ้ไม่รูว้า่ตวัมนัเป็นตวัยงัไง ตวัโตขนาด

ไหนเลก็ขนาดไหน สีดาํสีขาวสีแดงก็หาไดรู้ไ้ม่ มนัมีเฉพาะแตต่วั

รูเ้ฉยๆน่ะ มีเฉพาะความรูเ้ฉยๆ แตม่นัมีอยู่ขา้งใน ไม่ใชอ่ยู่ขา้ง

นอก  

ของท่ีอยู่ขา้งในแตเ่วลาใชง้าน มนัใชข้า้งนอก แตต่วัจรงิแท้

เคา้ก็อยู่ขา้งใน ในไหน ในสกลกายของเราน่ีหละ เวลาทาํงาน 

เอาอะไรทาํ ก็เอารา่งกายเราน่ีหละทาํ แตเ่ขาเป็นผูบ้อก เขาเป็น

ผูแ้นะ เขาเป็นผูรู้จ้กัในเรื่องผิดและถกู เขามนัรู ้เขามีหนา้ท่ีรู ้มี

หนา้ท่ีท่ีจะใชง้านของเราอยา่งเดียว แตง่านของเขาคือเขาใชเ้รา 

ไม่ใช่เราใชเ้ขา เขาใชเ้ราอยูท่กุเวลา หรอืวา่เวลาทาํงานทาํ

การน่ะ เขาหละเป็นผูใ้ช ้ถา้ไม่มีเขา เราก็ทาํงานไม่ได ้
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เพราะฉะนัน้ของทัง้สองอยา่งก็จงึไดอ้าศยัซึง่กนัและกนั กายก็

อาศยัจิต จิตก็อาศยักาย  

เพราะฉะนัน้พระพทุธเจา้จงึสอนใหห้า หาผูท่ี้อยู่ขา้งใน ผูท่ี้

เขาเป็นเจา้ของเรา ผูท่ี้เขาใชเ้รา ผูท่ี้ทาํใหเ้กิดความวุน่วาย นั่น

หละพระองคใ์หห้าอนันัน้ หาใหเ้พ่ืออะไร เพ่ือระงบัหาความสงบ 

เพ่ือใหม้นัเกิดความสงบขึน้ ระงบัความวุน่วาย ส่ิงท่ีมนัวุน่วาย

อยู่นัน้น่ะ มนัออกมาจากขา้งในก่อน ถา้ขา้งในไมวุ่น่วาย ขา้ง

นอกมนัก็ไม่วุน่วายหรอก มนัออกจากเขาหมดนั่นหละ  

นั่นหละพระพทุธเจา้ท่ีสอนธรรมะเรยีกวา่สอนใหรู้ธ้รรมะ 

สอนใหรู้ต้วัเอง สอนใหเ้อาชนะตวัเอง สอนใหช้ว่ยตวัเอง สอนให้

ดตูวัเอง ท่านใหส้อนเขา้ไปดขูา้งในนั่นน่ะเพ่ือใหม้นัสงบ ระงบั มี

ความมั่นคงอยูภ่ายใน มั่นคงอยู่ในความสงบ ความสงบนัน้หละ

ช่ือวา่คณุของพระพทุธเจา้ หรอืวา่คณุของพระธรรม คณุของ

พระสงฆ ์พระพทุธเจา้ท่ีทา่นใหผ้ล ท่ีทา่นคุม้ครองปอ้งปักษ์

รกัษานะ่ ท่านคุม้ครองอยู่ขา้งใน รกัษาอยูข่า้งใน ตวัจรงิของ
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ท่านก็ไดใ้จแกใ่จของเราสงบ ไดแ้ก่ความสงบของใจ นั่นหละตวั

พทุธะ ตวัพระพทุธเจา้ ท่ีเขา้มาประทบัหวัใจของเรา  

ดงันัน้หละเม่ือเรามาฟังแลว้ก็มีการปฏิบติัคือภาวนาไปดว้ย 

คาํวา่ภาวนาก็หมายถงึวา่ความเจรญิ หรอืวา่ทาํใหเ้กิดใหมี้ขึน้ ก็

ทาํใหม้นัเกิด มนัมีขึน้สิ ทาํความเจรญิใหเ้กิดใหมี้ขึน้ เจรญิใน

ความสงบนั่นน่ะ ทาํยงัไงใจของเราจะมีความสงบ ก่อนท่ีจะมี

ความสงบได ้เราก็มากาํหนดหวัใจของเรา ก็คือกาํหนดตวัรูน้ั่น

หละ แลว้ก็ใหมี้ความสมัผสักบัสว่นรา่งกายของเรา ท่ีวา่กายค

ตาสต ิหรอืวา่ อานาปานสต ิก็ลมนั่นหละ ลมมนัก็เป็นกายใน

สว่นหนึง่เรยีกวา่ธาตลุม แลว้ก็มากาํหนดอานาปานสติ ก็คือเรา

มากาํหนดลม เม่ือเรามากาํหนดลมก็เหมือนเรามากาํหนดกาย 

เรยีกวา่กายคตาสติ  

เรามากาํหนดลมหายใจเขา้หายใจออก หายใจเขา้ไปนาํเอา

องคส์มเด็จพระผูมี้พระภาคเจา้เขา้ไปดว้ย เวลาหายใจออก

นาํเอาองคส์มเด็จพระผูมี้พระภาคเจา้ก็ตามมาดว้ย และก็ตาม

เขา้ตามออก คือพทุเขา้ไป แลว้ก็โทออกมา เราก็กาํหนดอยู่



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 4 
 

เฉพาะอย่างเดียวนั่นนะ่ ใหม้นัเก่ียวขอ้งและสมัพนัธก์บัหวัใจ

ของเรา ใหใ้จของเรามนัเก่ียวขอ้งกบัสมัพนัธก์บัลมก็พทุโธ คือ

ใหเ้อาอยา่งเดียว อย่าเพิ่งไปอยากรูม้าก ไอท่ี้มนัรูม้าก มนัพาให้

เราวุน่วาย ใหรู้จ้าํกดัดซูิวา่มนัจะเป็นยงัไง รูเ้ฉพาะพทุโธ ใจก็พทุ

โธ แลว้พทุโธกบัใจใหไ้ดเ้ขา้กนั ใหไ้ดส้มัพนัธก์นัใหดี้ อยา่ใหมี้

อย่างอ่ืนเขา้มาแทรก  

เรื่องราวอะไรตา่งๆซึง่มนัเป็นอดีตมา คือผ่านมาแลว้ ก็ให้

แลว้ไป ทีนีอ้นาคตท่ียงัไม่มาถึงก็อยา่ไปคาํนงึมนั เหมือนกบังาน

ท่ีเราทาํมาแลว้น่ะ คือมนัผ่านมาแลว้ก็ใหม้นัแลว้ไปก่อน หยดุไว้

เพียงแคน่ัน้ สว่นท่ีเราจะทาํไวข้า้งหนา้ เราก็ชะงกัไวก้่อน 

เรยีกวา่เราพกังาน เราพกังานเราก็อยู่ตรงกลางสิ อดีตเราก็ไม่

ตอ้งไป อนาคตเราก็ไม่ตอ้งคาํนงึ เราคาํนงึในปัจจบุนั ปัจจบุนัก็

คือลมเขา้ลมออก คือพทุเขา้ไป โทออกมา น่ีเรยีกวา่ปัจจบุนั  

เราเอาเฉพาะแคนี่แ้หละวา่มนัจะมีอะไร และมนัจะนาํ

ประโยชนอ์ะไรใหเ้ราบา้ง และประโยชนอ์ะไรจะเกิดขึน้ เกิดขึน้

ในการกระทาํอย่างนีก็้ใหเ้รากาํหนดลองดสิู กาํหนดอะไรหละ 
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กาํหนดลมนั่นหละกบัหวัใจเราเท่านัน้หละ ดงึใจของเราใหไ้ปหา

ลม ดงึลมเขา้ไปหาหวัใจ แลว้ก็ไปสมัพนัธก์บัพระพทุธเจา้คือพทุ

โธ และธมัโม เม่ือไดพ้ระพทุธก็ไดพ้ระธรรมนั่นหละ ขัน้แรกเรา

มายดึ มากาํหนดพทุโธ เรามาบรกิรรมพทุโธ เวลามนัสงบไป 

ความสงบนั่นน่ะเรยีกวา่พระธรรม ตัง้มั่นเป็นสมาธิก็เรยีกวา่พระ

ธรรม  

ทีนีอ้ะไรมนัจะเกิดขึน้ ความสงบนัน้หละก็เรยีกวา่พระธรรม 

พระธรรมมนัเกิดขึน้ ก็เม่ือความสงบตัง้มั่นแลว้ ก็มนัมีแต่

ความสขุนะ่ ก็ความสขุมนัเกิดขึน้ นั่นแหละคณุของพระธรรม ก็

ทาํคณุของพระพทุธเจา้ พระพทุธเจา้อนัใดก็พระธรรมอนันัน้ 

พระธรรมอนัใดก็พระสงฆอ์นันัน้ ตา่งแตช่ื่อ แตเ่นือ้หานะ่อนั

เดียวกนั คณุภาพอนัเดียวกนั แลว้มนัจะเกิดอะไรขึน้ ในความ

สงบนัน้ อานภุาพหรอืวา่คณุภาพท่ีมนัจะเกิดขึน้น่ะ ก็เกิดขึน้

ภายในมนัจะเกิดขึน้โดยวธีิไหน แลว้มนัจะเกิดขึน้ลกัษณะ

อย่างไร ก็ใหม้นัมีความสงบลองดซูะก่อนสิ  
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ถา้มนัไม่มีความสงบก็ไม่รูว้า่จะใหม้นัเกิดขึน้ไดย้งัไง ไมรู่ว้า่

อะไรมนัจะเกิด ฌาณมนัก็เกิดไม่ไดสิ้ ถา้มนัไม่สงบ ญาณมนัก็

เกิดไม่ได ้มนัก็เลยไม่เหน็อะไร ก็ญาณนั่นนะ่ท่ีพาใหเ้ราเหน็ พา

ใหม้นัเกิดขึน้มา ฌาณมนัก็ตัง้มั่น เพง่อยู่ดว้ยความเป็นสมาธิ 

ญาณก็คือความรูท่ี้มนัจะเกิดขึน้ จะเป็นอตตัีงสญาณก็ตาม 

อนาคตตังสญาณก็ตาม ปัจจุปันนังสญาณก็ตาม ก็ใหม้นั

สงบซะก่อน มนัไม่มีความสงบ ก็ธรรมะเหลา่นีก็้ไม่รูจ้ะเกิดขึน้ได้

ยงัไง แมแ้ตอ่ภิญญาและมโนมยทิธิ อิทธิ ฤทธี จกัขทุพิย ์โสต

ทิพย ์บพุเพนิวาสานสุติญาณอะไรเหลา่นี ้ทีนีถ้า้มนัไม่สงบหละ 

ธรรมเหลา่นัน้น่ะจะไปเกิดตรงไหนถา้ใจของเราไม่สงบ ก็เม่ือใจ

ของเรามนัสงบ ฌาณมนัก็เกิดขึน้ ญาณมนัก็เกิดขึน้ และ

ปัญญามนัก็เกิดขึน้ จกัขทุพิยม์นัก็เกิดขึน้ โสตทิพยม์นัก็เกิดขึน้ 

มโนมยิทธิ ฤทธ์ิในทางจิตมนัก็เกิดขึน้ ฤทธา ศกัดานภุาพ ฤทธ์ิ

ในทางใจ พวกดาํดิน บินบน เหาะเหนิเดินอากาศ ตามตาํรา

ท่านวา่ มนัก็เน่ืองมาจากใจซะก่อนสิ ก็ใจใหส้าํเรจ็เสียกอ่นสิ ใจ

ใหส้งบก่อนสิ มนัก็จงึจะมีฤทธ์ิ  
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บุพเพนิวาสานุสตญิาณ ญาณท่ีมนัจะเกิดขึน้ในเรื่องอดีต 

เกิดแลว้ตาย ตายแลว้เกิด เหมือนพระพทุธเจา้ท่านรูน้่ะ ก่อนท่ี

พระพทุธเจา้จะรูไ้ดก็้ ท่านก็ตอ้งทาํความสงบตัง้มั่นเป็นสมาธิ

เสียก่อน ไม่ใชว่า่จะอยู่เฉยๆแลว้พระพทุธเจา้จะรูข้ึน้มาเอง มนั

ไม่ใช่สิ ท่านก็นั่งภาวนา ก็กาํหนดลมเน่ียหละ อานาปานสติ จิต

พระองคก็์สงบตัง้มั่นเป็นสมาธิ แลว้ก็เกิดปัญญาณขึน้มา 

เรยีกวา่ญาณทัง้ ๓ บพุเพนิวาสานุสตญิาณ จุตูปปาตญาณ 

อาสวขยักญาณ ก็ญาณทัง้ ๓เน่ียหละเกิดขึน้ ยงัให้

พระพทุธเจา้ไดส้าํเรจ็หรอืวา่ใหค้วามสาํเรจ็ เม่ือสาํเรจ็แลว้ก็จงึ

ไดเ้ป็นพระพทุธเจา้ก็เพราะญาณทัง้ ๓ น่ี ก็ญาณทัง้ ๓ เกิดขึน้

เพราะอะไร ก็เพราะมานั่งภาวนาน่ี  

การนั่งภาวนาน่ะมนัดอูะไร หาอะไร การนั่งภาวนาก็หา

ใจน่ะ แตด่ใูจเท่านัน้น่ะ ก็ตัง้ขอ้สงัเกตสิน่ะ เด๋ียวนีม้นัคิดอะไร 

มนัปรุงอะไร มนัแตง่อะไร มนัเอาเรื่องอะไรมาคิดมานกึ มนัเป็น

เรื่องอดีตหรอืเป็นเรื่องอนาคต หรอืวา่มนัเรือ่งอะไร มนัเรือ่งเขา

หรอืเรื่องเรา เรื่องของเราหรอืเรื่องของเขา ก็ตัง้ขอ้สงัเกตไปสิน่ะ 
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นาํเอาองคพ์ระผูมี้พระภาคเจา้คือพทุโธก็เขา้ไปประทบั เขา้ไป

ระงบัความวุน่วายของจิต จติท่ีมนัคิดนั่นนะ่ มนัปรุงมนัแตง่

นั่นน่ะ  

ปัญญาก็ใหรู้เ้ท่าเอาทนับา้งสิ ก็ปัญญาน่ะก็แปลวา่ความรู้

รอบ เราก็เขา้ใจกนัอยู ่ปัญญาแปลวา่ความรูร้อบ รูร้อบอะไร

หละ รูร้อบในกองสงัขาร สงัขารมนัมีทัง้สอง สงัขารนอก สงัขาร

ใน สงัขารนอกก็คือรา่งกายของเรา คือตวัตนน่ีหละ เนือ้ หนงั 

กระดกู เสน้เอ็น น่ีสงัขารนอก หรอืนอกจากตวัของเราไปอีกก็

เป็นสงัขารนอก สงัขารในหละ ก็คือความปรุงแตง่ ก็มนัแตง่จติ

อยู่นั่น เอาเรื่องนั่นมาคิด เอาเรื่องน่ีมาปรุง เอาเรื่องน่ีมาแตง่ 

แลว้ก็แตง่เรื่องนั่นแลว้ก็แตง่เรื่องน่ี แตง่เรื่องของเขา แตง่เรื่อง

ของเรา ไม่รูว้า่มนัแตง่ไปทาํไม บางอย่างก็นาํความทกุขม์าให ้

แตง่ไปแตง่มาทกุขก็์เกิด มนัก็นาํทกุขม์าใหต้วัเอง บางอยา่งก็มี

ความสขุ มนัก็สขุไปชั่วขณะหนึง่ บางอยา่งก็เฉยๆ แตม่นัก็แตง่  

น่ีใหม้นัรูร้อบสิ รูร้อบในกองสงัขาร สังขารนอก สังขารใน 

แตใ่หรู้ใ้นสงัขารใน ในขณะท่ีเวลาเราทาํ เราเอาสงัขารใน ใหต้ัง้
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ขอ้สงัเกตเอาไว ้ดคูวามปรุงแตง่ของจิต เรยีกวา่สงัขาร น่ีสงัขาร

ในขันธ ์๕ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วญิญาณก็เป็นผูรู้น้่ะ ก็

ใหรู้เ้ท่าเอาทนัในกองสงัขาร อะไรเป็นผูรู้ก็้วิญญาณนั่นหละ แต่

ในตวัเขานั่นหละ วิญญาณก็อยู่กบัเขา ก็ปัญญาก็อยู่กบั

วิญญาณนั่น มนัไม่ไดไ้ปอยู่ท่ีไหน สญัญาก็อยู่ดว้ยกนันั่นแหละ 

เขาไม่ไดห้นีจากกนัหรอก มนัก็อนัเดียวกนันั่นแหละ พอเรารูอ้นั

เดียว พอเราเห็นอนัเดียว พอเราระงบัอยา่งเดียว อย่างอ่ืนก็

พลอยระงบัไปดว้ย มนัก็ระงบัไปหมดนั่นหละ ก็เพราะธรรม

ทัง้หลายก็มารวมตรงนี ้ 

เม่ือเรามาไดต้รงนีม้นัก็ไดห้มด จะไดห้มดก็ไดเ้ท่าไหรท่ี่วา่ได้

หมด ก็ธรรมะมีเท่าไหรห่ละ ก็๘๔๐๐๐ พระธรรมขนัธ ์ก็มาไดอ้ยู่

ท่ีใจอนัเดียว พอใจเรามีความสาํเรจ็ในความสงบหรอืความสงบ

บงัเกิดขึน้ แลว้ก็ยงัความสาํเรจ็ใหเ้กิดขึน้เหมือนพระอรยิเจา้ ก็

ไดอ้นัเดียวนั่นหละ ท่านก็สาํเรจ็อนัเดียวนั่นน่ะ ความสาํเรจ็ก็ไป

อยู่ท่ีเดียว ไปอยู่ท่ีใจ ถา้เราไดค้วามสงบหละ แลว้ความรูร้อบ

หละ ความรอบคอบในกองสงัขารหละ ก็เหมือนกบัวา่เราได้
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หมดหละ ก็ไดใ้นนัน้หละท่ีวา่ไดธ้รรมะ ท่ีรูก็้รูใ้นนัน้ ท่ีเหน็ก็เห็น

ในนัน้ ท่ีแจง้ก็แจง้ในนัน้ ท่ีมืดมนัก็มืดอยู่ตรงนัน้ ท่ีเศรา้หมองก็

เศรา้หมองอยูต่รงนัน้  

นั่นหละใหต้ัง้ขอ้สงัเกตเอาไวท้กุคน สงัเกตดใูจเราเท่านัน้ 

อย่าไปมองทางอ่ืน ดหูวัใจตวัเอง เรื่องของคนอ่ืนก็ใหม้นัเป็น

เรื่องของเขา เวลาเรานั่ง เราเอาความสงบของเรา คือเราดตูวั

ของเรา เราจะแพห้รอืจะชนะ มนัก็อยูก่บัตวัเรา จะไปโทษใครก็

ไม่ได ้จะไปวา่ใครก็ไม่ได ้จะไปมอบกบัใครก็ไม่ได ้มนัเป็นตวั

ของตวัเอง แพก็้แพอ้ารมณต์วัเองนั่นแหละ ถา้ชนะก็ชนะ

อารมณต์วัเอง แพก็้แพค้วามคิดตวัเอง ชนะก็ชนะความคิด

ตวัเองนั่นหละ มนัไม่ไดไ้ปแพไ้กล ชนะไกลนะ มนัอยู่ใกล้ๆ น่ี  

เพราะฉะนัน้พระพทุธเจา้จงึสอนใหด้ตูวัเอง และใหช้่วย

ตวัเอง และก็ใหห้าตวัเอง และก็ใหด้ตูวัเอง ดคูวามผิดความถกู

ของตวัเอง จะไปเหมาแตค่วามผิดใหค้นอ่ืนแลว้ใครจะมารบั

ความผิดจากเราหละ สมมติุวา่เคา้ยกความผิดมาใหเ้รา เราจะ

ยอมรบัความผิดจากเขามัย้หละ เราก็ไม่ยอมรบั เราก็มวัแตย่ก
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ความผิดใหค้นอ่ืนนั่นหละ คือไปคิด ก็คนนัน้ผิด คนนีถ้กู อยา่ง

นัน้อยา่งนี ้คนนัน้เป็นธรรม คนนีไ้ม่เป็นธรรม มนัก็ความปรุง

ความแตง่มนัมีอยู่อย่างนัน้หละ ความไม่เป็นธรรมนะ่มนัอยู่กบั

คนอ่ืนหมด ความเป็นธรรมมนัอยู่กบัตวัเองหมด น่ีมนัก็เหน็แก่

ตวัอีกหละ แทท่ี้จรงิมนัก็เท่ากนันั่นหละ มนัไม่ใช่วา่ใครเกินใคร

นะ จะมีใครดีกวา่ใครก็หาใช่ไม่ มนัเทา่กนั ก็มนัมีกิเลสเท่ากนัน่ี 

ถึงคราวดี มนัก็ดีไปชั่วขณะ ถึงเวลาไม่ดีหละ อะไรมนัมาก เราก็

เทียบกนับา้ง เพราะฉะนัน้ความดีกบัไม่ดี มนัมีประจาํกนัทกุคน 

จะนอ้ยจะมาก หรอืเวลาท่ีมนัจะเกิดขึน้ก็แลว้แตจ่งัหวะ จงัหวะ

นอ้ยก็มี จงัหวะมากก็มี มนัก็มีทกุคน 

ทีนีเ้ราจะไประงบั จะระงบัตรงไหนหละ ก็ระงบัตรงนัน้หละ 

ก็ตรงท่ีมนัเกิดนั่นน่ะ ถา้เราจะชนะก็ชนะตรงนัน้ เราจะทาํยงัไง

จะชนะมนัได ้ก็เอาความสงบนั่นหละ ก็ความสงบจะ

เน่ืองมาจากไหน ก็เน่ืองมาจากการภาวนา การภาวนาจะทาํ

ยงัไงหละ ก็มากาํหนดใจของเราเท่านัน้หละ แลว้ก็มาบรกิรรม

พทุโธๆๆในใจ ก็มีแคน่ัน้ นั่นหละช่ือวา่ภาวนา ช่ือวา่ปฏิบติัธรรม 
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มนัก็ไม่ไดไ้ปทาํอย่างอ่ืนนะ ปฏิบติัธรรมก็เหมือนกบัเราทาํอยู่

เด๋ียวนีแ้หละ นั่งอยูเ่ด๋ียวนีห้ละ แคนี่แ้หละ แคป่ฏิบติัธรรม  

แตธ่รรมะน่ะมนัมาก คาํสอนมาก แตเ่วลามนัทาํก็ทาํแคนี่ ้

หละ ก็เหมือนอย่างเราไปนั่งอยู่บา้น เราก็นั่งอยา่งนี ้ก็นั่งหลบัตา

ซะ กาํหนดลมหายใจเขา้ออกซะถา้เรานั่งได ้แตเ่ม่ือเวลามนัสงบ

หละ มนัไดม้าก มีอะไรมนัก็ไดห้มดถา้มนัได ้ถา้มนัไม่ได ้มนั

ยาก ถา้มนัไมไ่ดก็้คือมนัไม่สงบ ก็ความไม่สงบนัน้หละ มนัจงึทาํ

ความวุน่วายใหเ้รา เราท่ีมีความวุน่วายอยูก็่เพราะความไมส่งบ 

ตกลงก็เลยความแพม้นัก็อยูก่บัตวัเองนั่นนะ่ น่ีเรยีกวา่แพ้

อารมณ ์แพค้วามคิดของตวัเอง ทีนีพ้วกญาณมนัจะเกิดท่ีไหน 

ฌาณมนัจะไปเกิดยงัไง ญาณมนัจะไปเกิดยงัไง อภิญญามนัจะ

ไปเกิดยงัไง อรยิมรรคมนัจะเกิดยงัไง อรยิผลมนัจะเกิดยงัไง 

ความหลดุความพน้มนัจะเกิดยงัไง แมแ้ตค่วามสงบก็ยงัหา

ไม่ได ้แลว้ก็ยงัหาความสงบไม่มีในตวัเอง ทีนีม้นัจะไปชนะมนัได้

ยงัไง ก็มีแตแ่พก้บัแพ ้ 
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น่ีหละเวลาหาใจตวัเองนัน้นะ่ คืออย่าไปหาไกล นั่งอยูน่ี่หละ 

นั่งหามนัอยูน่ี่หละ ยืนหาก็ได ้เดินหาก็ได ้นอนหาก็ได ้แตใ่หม้นั

เห็นนะ อย่าไปนอนหลบันะ หรอืก่อนจะหลบัก็ใหม้นัเหน็ซะก่อน 

คาํวา่หาน่ะ ก็จะไปเอาแตค่วามหลบั เวลานอนก็มนัก็หลบัไปซะ

แลว้ มนัก็แลว้ไปหละ มนัก็มีความสบายในความหลบัเท่านัน้

หละ แลว้มนัก็ฝันไปตามหนา้ท่ีของมนั ถา้ฝันดีมนัก็สบายขึน้มา 

สบายใจ ถา้ฝันไม่ดี มนัจะเสียเงนิ มนัก็เรือ่งของตวัเอง ฝันไม่ดีก็

หาวา่ฝันรา้ย วา่ตวัเองมีเคราะห ์เคราะหเ์ข็ญเวรรา้ย จะตอ้งไป

ทาํบญุ เสียเคราะหส์ะเดาะลางไป  

ความฝันน่ะจะวา่มนัดีก็มนัใช่ จะวา่มนัรา้ยก็ไม่ใช่ แตม่นัก็

ใหป้ระโยชน ์ใหไ้ดท้าํบญุอะ้หนึง่ นิมิตทางความฝันน่ะ เราจะ

เขา้วา่ดีแตอ่ยา่งเดียวก็ไม่ใช ่แมแ้ตเ่รานอนหลบัมนัก็ยงัทาํให้

เรากลวัได ้บางคนก็ฝันวา่ผีไล ่ฝันวา่เขาไลฆ่า่ ฝันวา่เขาไลย่ิง 

ฝันวา่กระโดดสงู ฝันวา่ลงหลมุ อะไรตอ่อะไรแลว้แตห่ละ ตกใจ

หละเวลาต่ืนขึน้มา แมแ้ตค่วามฝันของตวัเองมนัก็ยงัใหท้กุข์
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เหอะน่า มนัก็ยงัทาํใหก้ลวันะ่ มนัไม่ใช่ง่ายนะเรื่องจิตน่ีนะ่ น่ี

เรยีกวา่นิมิตในทางฝัน  

ถา้นิมิตในทางภาวนาหละ มนัอาจจะมีความกลวัแต่

เบือ้งตน้เท่านัน้ ถา้เสียก็เสียเบือ้งตน้ คือยงัไม่รูจ้กัเอาเทา่นัน้ คือ

จะไปกลวัมนัเท่านัน้ คนก็กลวัแตเ่ป็นบา้เท่านัน้ ไม่มีอะไรหรอก 

นิมิตภาวนาก็กลวัแตเ่ป็นบา้ ถา้เรามารูเ้ทา่เอาทนัซะเบือ้งตน้ 

มนัไม่มีพิษมีภยัอะไร มนัมีแตค่วามสขุและความสบาย ถึงแม้

มนัจะเหน็รา้ยก็ตาม เหน็ดีก็ตาม อะไรก็ตาม แตใ่จนัน้เป็นสขุ  

มนัจะมาแบบรา้ยยงัไงก็ตาม มนัจะเหยียบแขง้เหยียบคาง

มาอะไรก็ตาม ตามนัจะเท่ากบักระถงกระโถนน่ีก็ตาม มนัจะมา

แบบไหนก็ตาม แตใ่จน่ะมนัมีความสขุแลว้ มนัไม่ไดก้ลวั มนั

ไม่ไดห้วั่นไหวกบัส่ิงท่ีมนัแสดงมาอยา่งนัน้ ซึง่มนัเป็นอุคหนิมิต

ท่ีวา่นิมิตติดตา มนัเป็นนิมิตในทางรา้ยมา แตใ่จนัน้มนัไปตัง้มั่น

แลว้ มนัไม่ไดห้วั่นไหว แตเ่ขาก็ทาํลายอะไรไม่ได ้แตเ่ขาทาํอะไร

ไม่ได ้เขาก็มีแตย่กมืออนโุมทนาสาธกุาร เพราะจิตเรามนัเป็น

ธรรมแลว้ในเม่ือเรามีความสงบ มนัเลยทาํอะไรไม่ได ้ 
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นิมิตภาวนาถงึแมม้นัจะรา้ย แตม่นัก็ไม่ไดเ้ป็นอนัตราย แลว้

มนัก็ไม่ไดคิ้ดวา่มนัจะเป็นอยา่งนัน้อยา่งนี ้ถา้ลองนิมิตความฝัน

ดซูิน่า ก็ลองฝันดซูิ ฝันไม่ดีซิ มนัตอ้งทาํสงัฆทาน ก็ตอ้งเสียผา้

ไตรหละ ก็ตอ้งไปถวายพระจนได ้ก็ถือวา่ตวัเองฝันไม่ดี ฝันเหน็

เพ่ือน เหน็หมู่ เห็นพวกท่ีลม้ตายไปก่อน เห็นพวกญาติพ่ีนอ้งท่ี

ตายไปก่อน หรอืเคา้มาแสดงใหเ้หน็อย่างนัน้อยา่งนี ้แตเ่ป็น

นิมิตความฝัน พอต่ืนขึน้มาก็นกึแลว้ จาํเป็นเราจะตอ้งทาํอะไร

อย่างใดอยา่งหนึง่ ถา้เขามาทาํรา้ย มนัก็ยิ่งตกอกตกใจเพิ่มเขา้

ไปอีก  

น่ีหละนิมิตความฝัน ถงึมนัเป็นของธรรมชาติก็ตาม แตม่นัก็

ใหโ้ทษ แตบ่างคนก็อาจจะใจขาดไปในนัน้น่ะ ท่ีเราคิดวา่นอน

ตายนั่นนะ่ ถา้มาพจิารณาดนูะท่ีวา่นอนตาย มนัตายไปเลย ไม่

มีใครรูจ้กั แตห่มอเคา้ก็วา่หวัใจวายนั่นน่ะ ส่ิงท่ีจะทาํใหห้วัใจ

วายน่ะมนัคืออะไรเคา้ก็ไม่ไดว้า่ เคา้ก็วา่ไปตามหนา้ท่ี มนัก็ถกู

ของเขา มนัก็อาจจะเป็นได ้แตเ่ราก็ไม่รูว้า่เคา้ตายเพราะอะไร น่ี

นิมิตในทางฝันมนัก็มีสว่นอยู่นะ แตเ่ราก็พิจารณาเอา ใหข้อ้คิด
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เฉยๆหรอก วา่มนัเป็นเทจ็จรงิแคไ่หนก็พิจารณาเอา น่ีนิมติ

ในทางฝัน  

ถา้นิมิตในทางภาวนา ถา้จะมีโทษก็เฉพาะเบือ้งตน้เท่านัน้ 

ถา้เราเขา้ใจหละ ถา้เราไม่กลวัหละ คือไม่กลวัตายอย่างเดียว

เท่านัน้นะ่ ตดัสินวา่ตายในพระพทุธ ในพระธรรม ในพระสงฆ ์

พอจิตมนัลงเท่านัน้หละ วบูลงเทา่นัน้หละ เหมือนกบัเราจะหลบั 

พอจิตมนัด่ิงลงเทา่นัน้หละ ทีนีม้นัหายหละ มนัไม่กลวัหละ ยดึ

เอาพระพทุธเจา้เป็นหลกั เป็นท่ีพึ่ง เราพึง่พระพทุธ พึ่งพระธรรม 

พึ่งพระสงฆ ์ตรงนัน้เราไมก่ลวัหละ ถา้ไม่กลวัหละ มนัก็ไม่มี

อะไร มนัก็ไม่ไดไ้ปทาํลายอะไร มนัก็มีแตค่วามสขุ มนัก็มีแต่

ความสบาย มนัก็มีแตค่วามสงบ เบาตน เบาตวั เบากาย เบาใจ 

โลง่อกโลง่ใจ สมองอะไรมนัก็โลง่ไปหมด มนัก็เลยไม่มีปัญหา

อะไรสิ  

พอครัง้ท่ีสองหละ ครัง้ท่ีสองมนัก็ไม่กลวัสิ เพราะมนัเคยไป

แลว้ มนัรูแ้ลว้ ครัง้ท่ีสามหละ ครัง้ท่ีสามมนัก็ยิ่งไม่กลวัหละ ก็

มนัรูแ้ลว้ ชาํนาญแลว้ มนัรูจ้กั มนัไม่พิษมีภยั ทีนีม้นัก็มีแตดี่กบั
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ดี ยิ่งลงไปเทา่ไหร ่ยิ่งสงบไปเท่าไหรก็่ยิ่งดีเท่านัน้ ดีไปหนา้น่ะ

อนันี ้ไอค้วามสงบท่ีมนัจะเป็นนิมิตในทางภาวนามนัมีแตดี่ไป

หนา้ ไอค้วามฝันน่ีไม่รบัรองนะ คืนนีห้ละฝันดีหละ แตพ่รุง่นีห้ละ 

คืนตอ่ไปอีกหละ มนัก็ไม่แน ่แตว่า่ดีอย่างท่ีเราไดไ้หวพ้ระสวด

มนตน์ะ ถา้ไดไ้หวพ้ระสวดมนตแ์ลว้ก็มีนั่งภาวนาบา้ง ผสมบา้ง 

เออ อนันีก็้รูส้กึวา่ นิมิตดี ฝันดี ถา้ไม่ฝันก็ไม่ฝันเลย ถา้ฝันมนัก็

ฝันดี ฝันเป็นมงคล ถา้เราไมน่ั่ง เราก็ไหวพ้ระเฉยๆก็ได ้แตเ่รานั่ง

ภาวนาดว้ย ไหวพ้ระดว้ยอนันีมี้คณุคา่มาก เรยีกวา่ไมฝั่นรา้ย 

ฝันเป็นมงคล ทาํใหเ้ราสบายใจ  

น่ี ในเรื่องความฝัน เรื่องนิมติ อย่าคิดวา่จะมีแตค่ณุอย่าง

เดียวนะ มนัก็มีทัง้โทษ มนัก็มีทัง้คณุน่ะ แตว่า่จะหา้มมนัไม่ได้

เท่านัน้น่ะ ใครจะไปหา้มความนอนไดห้ละ ก็เพราะเรานอน 

ธรรมชาติมนัเป็นอย่างนัน้ มนัตอ้งนอนสิ ถา้นอนมนัก็ตอ้งหลบั 

ถา้หลบัแลว้มนัตอ้งฝัน สว่นคนท่ีไม่ฝันมนัก็นอ้ยหรอก แต่

โดยมากมนัมกัจะฝันกนั อาจจะเวน้วนัหรอืตอ่วนั อยา่งนีม้นัก็ได้

และมนัก็เป็นไปได ้น่ีเรื่องของความฝัน  
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ถา้เรื่องของภาวนา เรื่องของจิต ถา้เราภาวนาเป็น ถา้จิตมี

ความสงบ นิมติมนัเกิดขึน้มนัก็ไม่ไดก้ลวั แมแ้ตเ่ราหลบั ในทาง

ความฝันมนัก็เป็นมงคล คือไม่มีอะไรท่ีจะมาใหร้า้ย ไมมี่อะไรท่ี

จะมาทาํรา้ยภายในจิต  

ในเม่ือจิตท่ีเขาเป็นธรรมแลว้ มีแตส่ิ่งท่ีเป็นธรรมในตวัเขา มี

แตส่ิ่งท่ีเป็นมงคลในตวัเขา ความเป็นอดุมมงคลมนัอยู่ตรงนัน้ 

อยู่ความสงบนัน้น่ะ ถึงแมว้า่เราจะทาํความสงบได ้แต่

ความสาํเรจ็ของเรามนัยงัไม่เพียบพรอ้ม มนัก็ไม่เป็นไร ขอใหรู้ ้

วา่คณุภาพของธรรมะ คณุภาพของใจอนัท่ีเกิดขึน้จากการ

ปฏิบติัซึง่ธรรมะเกิดขึน้ในตวัเอง พอท่ีใหเ้รารูจ้กัคณุคา่ของ

ธรรมะเอาไว ้เราก็จะไดย้ดึเอาธรรมะคาํสอนของพระพทุธเจา้

เอาไวบ้า้ง เราก็จะไดร้กัษาเอาพระพทุธศาสนาเอาไวบ้า้ง แลว้

เราก็จะไดท้าํใหม้นัเป็นประโยชนแ์ก่ตวัเองบา้ง พอจะแนะใหค้น

อ่ืนผูท่ี้มีศรทัธาท่ีจะเขา้ใจกนัได ้เราก็ตอ้งแนะให ้พอเขาทาํได ้

เขาก็จะทาํไปตามกาํลงัสติปัญญาของเขา ปญุญาบารมีของเขา

มีมาเพียงแคไ่หน เขาก็ตอ้งทาํไปเพียงแคน่ัน้ นัน้ก็เป็นการ
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เผยแพร ่เป็นการใหค้วามดีแก่เพ่ือนมนษุยผ์ูท่ี้เกิดมาดว้ยกนั เรา

ก็ไดป้ระสบการณใ์นตวัเอง แลว้ก็ตอ้งการใหเ้ขาประสบการณ์

ดว้ยเขาบา้ง ก็เลือกบคุคลเหมือนกนั ไม่ใชว่า่จะทั่วไป  

น่ีวิธีการเผยแพรม่นัก็เป็นอย่างนัน้ น่ีเรื่องของจิต เผยแพรใ่น

เรื่องของจิต เราพอท่ีจะใหก้นัไดเ้ราก็ให ้ทีนีใ้นสว่นบาปกรรมน่ะ

มนัก็เกิดขึน้มา มนัก็รูข้องมนัเองหรอก สว่นนีม้นัเป็นบาป สว่นนี ้

มนัเป็นบญุ ก็จิตมนัสงบ ถา้ไม่เห็นพวกนี ้ถา้ไม่รูพ้วกนี ้มนัก็จะ

ไปรูอ้ะไรท่ีไหน และมนัจะไปเห็นอะไรท่ีไหน ถา้ไมเ่หน็บาปเหน็

บญุ บญุกบับาปมนัก็อยู่กบัใจ จิตท่ีเป็นอกศุลก็อยู่ท่ีใจ จิตท่ีเป็น

กศุลมนัก็อยู่ภายในคือใจ มนัก็อนัเดียวกนั ถา้มนัสงบไปแลว้มนั

ก็ไปรูเ้ห็นพวกนีสิ้ ถา้เห็นแลว้มนัก็ละสิ ละในสว่นชั่วนั่นหละ 

แลว้ก็มาเอาความดี มาเอาสว่นท่ีเป็นกศุล  

นั่น! ท่ีมนัเห็นในตนมนัเหน็อย่างนัน้ อยา่วา่มนัไม่มีนะ ก็คือ

มนัเห็นกิเลสนั่นหละ แตกิ่เลสนั่นน่ะมนัพาใหเ้ป็นอกศุล มนัเป็น

สว่นกศุล ถา้เรง่เขา้ไป เรง่เขา้ไปหละ มนัก็ละไปหมดทัง้สองนั่น

หละ ละไปสว่นทัง้บญุ ละไปทัง้บาป มนัเลยอยู่ตรงกลางทีนี ้เลย
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ความเป็นกลางขึน้ พออยู่ความเป็นกลางได ้นั่นหละ ความยนิดี

ยินรา้ยมนัก็หมด เม่ือความยินดียนิรา้ยมนัก็หมด ถา้ความยนิดี

ยินรา้ยมนัหมด ก็เรยีกวา่อยูด่ว้ยความเป็นกลาง เคา้เรยีกวา่

กลางโลกธรรม อิฏฐารมณก็์ไม่เขา้ อนิฏฐารมณก็์ไม่เขา้ เลย

มนัก็อยูเ่ป็นกลาง นั่นหละเป็นผูช้นะตน  

ขณะนีเ้ราก็ยงัอยู่ในความแพ ้ก็เรยีกวา่แพต้นเองโดยไม่รูต้วั

หละ ชนะบา้ง แพบ้า้ง แตโ่ดยมากก็แพน้ั่นหละ น่ีหละทาํใจให้

มนัเป็นกลาง แตก็่ตอ้งใหรู้เ้สียก่อนวา่น่ีมนัเป็นกศุล อนันีม้นัเป็น

อกศุล อนันีม้นัเป็นบาป อนันีม้นัเป็นบญุ ตอ่ไปก็อยู่ตรงกลางสิ

ทีนี ้กลางบาปกลางบญุ บาปก็ไม่เอา บญุก็ไม่เอาหละ ตอน

นัน้น่ะตอนจะไปกนัจรงิๆนะ่ เหมือนพระพทุธเจา้หรอืพระอรยิ

เจา้ทัง้หลาย ท่านไม่เอาอะไรซะอย่าง ไปอยู่ตรงกลาง นั่นจงึ

เรยีกวา่ มัชฌิมาปฏปิทา อยู่ดว้ยความเป็นกลาง  

การทาํความเป็นกลางน่ีมนัยาก มนัลาํบาก ก็เหมือนกบัวา่

ความไม่เป็นธรรมทกุวนันี ้มนัวุน่วายกนัอยู่น่ีหละ ไมรู่ว้า่มนัเป็น

กลางตรงไหน ไม่รูว้า่ขอบมนัอยู่ตรงไหน ไม่รูว้า่รมิมนัอยู่
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ตรงไหน มนัก็วุน่กนัอยู่อย่างนัน้หละ อนันีโ้ลก ก็ชา่งเขาเถอะ ก็

ไปวา่เขาไม่ได ้ก็สว่นมาก เราก็อยู่ไป อยู่ไปจนชั่วอายเุราเทา่ท่ี

จะอยู่ไดน้ั่นหละ แตข่อใหอ้ยู่ดว้ยความสขุ ขอใหโ้อปนยโิก 

นอ้มเอาธรรมคาํสอนขององคส์มเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้เขา้

มาไวใ้นหวัใจของตวัเองบา้ง เอหปัิสสิโก เรยีกธรรมคาํสอน

ขององคส์มเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้ ก็เขา้มาสูห่วัใจตวัเองบา้ง 

แลว้ก็จะไดมี้ความสขุความเจรญิ  สมกบัวา่เราชาวพทุธ ลกู

พทุธ ลกูของตถาคต ตถาคตก็จะไดม้าเป็นท่ีพึง่ พระพทุธก็จะ

ไดม้าเป็นท่ีพึง่ ก็จะไดคุ้ม้ครองรกัษาใหเ้ราปราศจากทกุขโ์ศก

โรคภยัแลว้ก็เจรญิไปดว้ยศีลดว้ยธรรม ดว้ยความสงบสขุ ก็ถือ

วา่เราเป็นผูช้นะ แตช่นะตนตามสมควรแกฐ่านะ  

ดงัท่ีบรรยายมาก็สมควรแก่กาวเลา ขอยติุเอาไวแ้ตเ่พียง

เท่านี ้เอวงั ก็มีดว้ยประการะฉะนี ้

ท่ีมา: https://youtu.be/eqXiC2kIgeU  
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