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ถาม : เร่ือง “สงสัยในการภาวนา” 

กราบนมสัการหลวงพ่อ ผมมีขอ้สงสัยกราบเรียนถามดงัน้ี คือว่าเม่ือผมพิจารณา
ความไม่พอใจ เม่ือผมแยกแยะออกจนหมด ผมเกิดความรับรู้หรือเห็นไดถึ้งอาการไม่พอใจท่ี
สลายตวัลงแลว้หายไป เปรียบเหมือนกระจกท่ีแตกออกจากกนั และเม่ือผมลองเอาอาการท่ี
แยกออกจากกนันั้นน ามารวมกนัเพื่อสร้างใหก้ลบัมาเป็นอารมณ์เก่าก็ไม่สามารถท าได ้ผมจึงมี
ความสงสัยและเรียนถามดงัน้ีครับ 

๑. ท าไมเราไม่สามารถสร้างอารมณ์ความรู้สึกเดิมจากส่ิงท่ีเราไดพ้ิจารณาแยกแยะ
ออกจนหมดใหก้ลบัมาเป็นอยา่งเก่าไดค้รับ ทั้งๆ ท่ีขอ้มูลเดิมหรือตวัสัญญาก็ยงัคงมีอยู่ ไม่ได้
สลายหรือหายไปเหมือนกบัอารมณ์ความรู้สึกท่ีผมพิจารณา 

๒. ขณะท่ีผมพิจารณา ผมสังเกตเห็นว่า ตวัสังขารเองก็อาศยัขอ้มูลเดิมหรือตวัสัญญา
ในตวัมนัเองในการปรุงแต่งส่ิงต่างๆ ใหเ้กิดข้ึน ผมจึงอยากรู้ว่าความเห็นของผมถูกตอ้งหรือ
เปล่าครับ ขอบพระคุณอยา่งสูง 

ตอบ : อนัน้ีขอ้ ๑ ขอ้ ๒ นะ ฉะนั้น เอาอารัมภบทก่อน อารัมภบทท่ีว่า “เวลาเราพิจารณาความไม่
พอใจจนมนัสลายตวั มนัสลายออกไปเปรียบเหมือนกระจกแตก และเม่ือผมลองเอาอาการท่ีแยก
ออกจากกนัมารวมกนัเพื่อสร้างใหก้ลบัข้ึนมาเหมือนอารมณ์เก่าก็ไม่สามารถท าได ้ ผมจึง
สงสัย ขอเรียนถาม” 



รูป-เงา ๒ 
 

©2013 www.sa-ngob.com 

ส่ิงท่ีมนัจะเอาข้ึนมาเหมือนเก่าๆ มนัก็เป็นสัญญา น่ีไง ถา้เป็นสัญญา มนัก็เหมือนกบั
เป็นทฤษฎี เป็นความเช่ือ เป็นวิทยาศาสตร์ ถา้ความเช่ือวิทยาศาสตร์ มนัก็ตอ้งของส่ิงนั้นก็ตอ้ง
คือส่ิงนั้น อารมณ์ท่ีเคยเกิดข้ึนมา แลว้เราพิจารณาไปแลว้มนัแตกออกไป แลว้เราก็จะไปเอา
อารมณ์ส่ิงนั้นประกอบข้ึนมาเป็นอารมณ์อีก น่ีเพราะมนัเป็นวิทยาศาสตร์ไง แต่โดยนามธรรม 
โดยความรู้สึก โดยนามธรรมมนัไม่ได ้มนัไม่ไดเ้พราะอะไร เพราะรสชาติมนัไม่เหมือนกนั 

รสชาติเราเจอคร้ังแรกเราต่ืนเตน้มาก แลว้เราจะไปสร้างอารมณ์อยา่งนั้นอีกมนัไม่ได ้
ถา้มนัมาอีก ภาพตอ้งพร่ามวัไป ภาพตอ้งไม่ชดัเจน รสชาติความรู้สึกแตกต่างกนัไป เห็นไหม 
มนัเป็นอยา่งนั้นอีกไม่ได ้

มนัเป็นอยา่งนั้นอีกไม่ไดเ้พราะว่ามนัจะใหค้งท่ีเหมือนเดิมไม่ได ้ สรรพส่ิงในโลกน้ี
เป็นอนิจจงั ส่ิงใดเป็นอนิจจงั ส่ิงนั้นเป็นทุกข ์ ส่ิงใดเป็นทุกข ์ ส่ิงนั้นเป็นอนตัตา มนัเป็นอนิจจงั 
เห็นไหม มนัเป็นอนิจจงัมนัถึงไม่พอใจ มนัถึงเป็นทุกข ์ ถา้เป็นทุกขน้ี์เราพิจารณา เราพจิารณา
โดยธรรม มนัเหมือนกระจกแตก อารมณ์น้ีแตกสลายไปหมดเลย อารมณ์แตกสลายไปหมด 
ปล่อยวางหมดเลย น่ีไง อนตัตา มนัแปรสภาพ 

ทีน้ีเป็นอนตัตา “เป็นอนตัตาแลว้ผมก็ตอ้งเป็นพระอรหนัตสิ์ เพราะผมพิจารณาแลว้
มนัเป็นอนตัตาหมดเลย” 

อนตัตาของใครล่ะ อนตัตาของเด็กหดัใหม่ อนตัตาของขั้นโสดาบนั อนตัตาของ
สกิทาคามี อนตัตาของอนาคามี อนตัตาของอรหตัตมรรค มนัแตกต่างกนัไป ความละเอียดมนั
แตกต่างกนัไป 

ฉะนั้น สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา เราใชค้วามรู้สึกนึกคิดเราก็ใชไ้ดว้่ามนัเป็นอนตัตา มนั
แปรสภาพ อนตัตาคือว่าเกิดข้ึน ตั้งอยู ่และดบัไป มนัแปรสภาพ มนัมีอยูจ่ริง แลว้มนัก็แปรสภาพ
จริงๆ แลว้มนัสลายไปจริงๆ ก็แค่นั้น แลว้ใจล่ะ ใจมนัรับรู้ส่ิงใด 

ฉะนั้น ส่ิงท่ีว่าเราพิจารณาแลว้มนัเหมือนกระจกแตกไปหมดเลย แลว้เราจะเอาข้ึนมา
ใหม่ 

ถา้พูดถึงนกัภาวนา ถา้ภาวนาจนจบัตน้ชนปลายไดค้อืว่ามีหลกัมีเกณฑ์ จะคุยกนัเร่ือง
อยา่งน้ี คุยแลว้เขา้ใจได ้แต่ถา้คนท่ีภาวนาไม่เป็น หรือคนภาวนาเร่ิมตน้ หรือจิตใจเขาอ่อนแอ 
พอจิตใจเขาอ่อนแอ เขาสร้างภาพ เขานึกเอา สร้างภาพ นึกเอา มนัจินตนาการ 
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พอจินตนาการไป เห็นไหม พวกอภิธรรม พวกหลกัทางวิชาการในการศึกษาใน
พระพุทธศาสนา เขาจะบอกพวกนกัปฏิบติัว่าเหมือนการทรงเจา้เขา้ผี มนัไม่น่าเช่ือถือ มนั
เป็นไปไม่ได ้ มนัเป็นอารมณ์ความรู้สึก มนัไม่มีอยูจ่ริง ถา้มีอยูจ่ริงมนัตอ้งเป็นอยา่งน้ี มนัเป็น
ขั้นตอนของทางทฤษฎี มนัตอ้งเป็นทางทฤษฎีของเขา แลว้ไอพ้วกน้ีท าไปน่ีจินตนาการเอา มนั
ไม่เป็นความจริง พวกน้ีพวกหลง เพราะอะไร เพราะไม่มีการศึกษา เพราะไม่ศึกษา
พระพุทธศาสนาก่อน ถา้ศึกษาพระพุทธศาสนา เขา้ใจพระพุทธศาสนาแลว้จะไม่ยดึติดส่ิงน้ี
เลย น่ีเขาว่าของเขาไปนะ 

แลว้เวลาเขาไปปฏิบติัแลว้ก็เป็นวิทยาศาสตร์ ทฤษฎีคงท่ีตายตวั เหยยีบใหม้นัรู้เท่าทนั
ใหไ้ม่มีส่ิงใดเกิดข้ึนเลย รู้เท่าทนัใหก้ดทบัไว ้จนรู้เท่าทนัหมดเลย เพราะไปรู้เท่าทนั ไปศึกษา
ธรรมะของพระพุทธเจา้ แต่จิตใจมนัเกิดความรู้สึก มนัมีความเฉา มีความเหงาหงอย มีความดีใจ
เสียใจ จิตใจมนัมีกิเลส น่ีกดมนัไว ้รู้เท่าทนัหมดเลย รู้ทนัศาสนาหมดเลย 

แลว้เวลาผูท่ี้ปฏิบติัตามความเป็นจริง เห็นไหม ท าความสงบของใจเขา้มา ถา้ใจสงบ
แลว้ใหฝึ้กหดั ใหพ้ิจารณา ทีน้ีพอพิจารณามนัก็จะพิจารณาอาการเกิดดบั ส่ิงท่ีเกิดข้ึน การเกิด
คร้ังแรก การเกิดคร้ังท่ีสอง การเกิดบ่อยคร้ังเขา้ การเกิดแต่ละคร้ังแตกต่างหลากหลายกนั 

เขาก็บอกไอน่ี้มนัจินตนาการนะ ไอน่ี้มนัเป็นการสร้างภาพนะ ไอน่ี้ผูป้ฏิบติัมนัจะ
หลงใหลอยา่งน้ี เพราะอะไร เพราะขาดการศึกษา น่ีเขาว่านะ ขาดการศึกษา 

การศึกษาเป็นทฤษฎี การศึกษา ศึกษามาเป็นทฤษฎี น่ีเป็นสัญญา แต่เวลาปฏิบติั เห็น
ไหม ปริยติั ปฏิบติั ปฏิเวธ ทีน้ีในการปฏิบติัมนัจะตอ้งเขา้ไปเผชิญกบัความเป็นจริงในใจของ
เรา เขา้ไปเผชิญกบัความเป็นจริงท่ีว่ามนัมีอยูจ่ริง แต่เราไปศึกษาทางทฤษฎี พอศึกษาทางทฤษฎี
แลว้เราก็เอาทฤษฎี ธรรมะขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจา้เป็นพระอรหนัตว์างไว ้ทฤษฎีนั้นตามความเป็นจริง แลว้เราก็เอาทางทฤษฎีนั้นมากดทบั มาขึง
พืดความรู้สึกของเรา มนัก็เลยไม่เป็นความเป็นจริง แลว้มนัแสดงออกตามความเป็นจริงก็
ไม่ได ้

ถา้มนัไม่แสดงออกตามความเป็นจริง เราจะรู้ไดอ้ยา่งไรว่าเรามีกิเลสหยาบ กิเลสหนา 
กิเลสบางอย่างไร เราจะรู้ไดอ้ยา่งไรว่ากิเลสตวัไหนเราไดช้ าระแลว้ กิเลสตวัไหนยงัมีอยู่ กิเลส
ตวัไหนท่ีมนัเขา้มาหลอกล่อเรา เราจะไม่รู้ส่ิงใดเลย แต่เรารู้ธรรมขององคส์มเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจา้ แลว้ก็มาขึงพืดใจไว ้ น่ีไง วิทยาศาสตร์สูตรส าเร็จ ฉะนั้น เวลาเราปฏิบติัป๊ับ ฝ่ายปริยติั
หรือทางทฤษฎีเขาจะบอกว่า พวกปฏิบติัเพอ้เจอ้ ปฏิบติัไปแลว้จะรู้จริงไม่รู้จริง 
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ฉะนั้น เวลาหลวงปู่มัน่ พระมหาป่ิน นอ้งของหลวงปู่สิงห์ นัน่ ๕ ประโยค น่ีครูบา
อาจารยท่ี์ท่านศึกษามาๆ เวลาไปอยูก่บัหลวงปู่มัน่ หลวงปู่มัน่เวลาพูดข้ึนมา พวกท่ีมีการศึกษาน่ี 
“แหม! เราศึกษามาระดบั ๙ ประโยค ๑๐ ประโยค พระอยูใ่นป่าไม่ไดท้  าอะไรเลยจะรู้จริงได้
อยา่งไร” มนัเกิดทิฏฐิไง 

จนหลวงปู่มัน่เวลาเทศนแ์ทงเขา้ไปในหวัใจ แทงเขา้ไปในหวัใจจนหลายที จน
ยอมรับ แลว้พอยอมรับ เร่ิมปฏิบติัแลว้ วางทฤษฎี วางธรรมท่ีศึกษามาขององคส์มเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ ทางสัญญาวางไว ้แลว้พยายามปฏิบติัใหเ้ป็นความจริงข้ึนมา 

ถา้เป็นความจริงข้ึนมาจะเขา้มาการปฏิบติัเราน่ี ถา้เป็นความจริงข้ึนมามนัจะรู้เห็นอยา่ง
น้ี ถา้รู้เห็นอยา่งน้ีนะ คนท่ีจิตใจอ่อนแอ ความรู้เห็นอย่างน้ีเขาจะก าหนดพุทโธไว ้

หลวงปู่มัน่สั่งหลวงตาไว ้ ถ้าปฏบิัตินะ ให้มสีติอยู่กับผู้รู้ อยู่กับพุทโธ จะไม่
เสียหาย 

ผูรู้้ ความรู้สึกของเราน่ีผูรู้้ พทุโธของเรา สตขิองเรา ถา้มนัสงบหรือว่ามนัออกรับรู้ 
มนัไปรับรู้ส่ิงใด รับรู้ส่ิงใด เห็นไหม รับรู้ส่ิงใดน่ีมนัหยาบละเอียด เร่ิมตน้พิจารณามนัก็เร่ือง
หยาบๆ ทั้งนั้นน่ะ มนัเร่ิมรู้ ส่ิงท่ีรู้เห็นน่ีรู้จริงไหม จริง แต่ความรู้เห็นนั้นจริงหรือยงั ไม่จริง 
แต่รู้เห็นจริงๆ แต่มนัไม่จริง 

น่ีเราพิจารณาอารมณ์ของเรา พิจารณาอารมณ์เปรียบเหมือนเลยล่ะ เราพิจารณามนั
สลายตวัลง เปรียบเหมือนกระจกท่ีมนัแตกออกไปหมดเลย อาการท่ีมนัแยกออกมารู้เท่าทนัหมด
เลย มนัแยกหมดไปแลว้ พอแยกไปแลว้มนัเร่ิมฝึกหดัพิจารณาเป็นอย่างน้ี แลว้ผมก็จะเอารวม
ข้ึนมาอยา่งเดิม มนัไม่มาแลว้ล่ะ แลว้รวมข้ึนมาอยา่งเดิม เห็นไหม นกัปฏิบติัเวลาผิดพลาด
ผิดพลาดตรงน้ี ผิดพลาดเพราะอะไร เพราะเรามีทิฏฐิ เรามีสัญชาตญาณว่ามนัตอ้งเป็นอยา่งนั้น 
เพราะเราเคยเห็นอย่างนั้น แต่เวลามนัเกิดข้ึน เป็นอยา่งนั้นก็ได ้ เป็นละเอียดกว่านั้นก็ได ้ เป็น
หยาบกว่านั้นก็ได ้

ฉะนั้น เวลาถา้มนัพิจารณาไปแลว้ มนัปล่อยแลว้ เรากลบัมาท าความสงบของใจ สงบ
ไว ้ แลว้เราก็นอ้มไปพิจารณากาย นอ้มไปท่ีอารมณ์ ถา้มนัจบัอารมณ์น้ีได ้ เราก็จบัอารมณ์ใหม่
ข้ึนมา ถา้เราจบัอารมณ์นะ 

อารมณ์น่ีขนัธ์ ๕ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ถา้ไม่มีรูป รูปคืออารมณ์ รูปคือ
ส่ิงท่ีจบัตอ้งได ้ เวทนาคือว่าดีใจเสียใจ สัญญาคือขอ้มูล สังขารคือปรุงแต่ง วิญญาณรับรู้ มนัมี
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ครบของมนั มนัถึงเป็นอารมณ์ท่ีเราจบัอารมณ์ได้ๆ  จิตเห็นอาการของจิต พวกน้ีเป็นอาการ
ทั้งหมด มนัเป็นเงา เห็นไหม มนัเป็นเงา เป็นอาการ มนัไม่ใช่ตวัจริง แต่เงาเกิดข้ึนมาไดอ้ยา่งไร 
เงามนัจะเกิดข้ึนมาตอ้งมีภวาสวะ มีภพ มีตวัตน มีจิต มนัถึงเกิด 

รูป เงา ถา้มนัเป็นเงาข้ึนมา พิจารณาไปแลว้มนัปล่อยเงาๆ ปล่อยเงาข้ึนมา รูปมนัจะ
ชดัเจนข้ึน เพราะมนัปล่อยเงามนัมา ถา้ปล่อยข้ึนมา เด๋ียวพอเรานอ้มไป มนัไปจบัได ้ จบั
อารมณ์ไดอี้ก มนัก็พิจารณาไป เพราะอารมณ์ของเราแตกต่างหลากหลาย อารมณ์โลภ อารมณ์
โกรธ อารมณ์หลง อารมณ์รัก อารมณ์ชงั อารมณ์พอใจไม่พอใจ มนัมีแตกต่าง อารมณ์อนัเดียว
น่ี แต่ท่ีมาแตกต่างกนั ท่ีมาคือว่าความโลภมนัก็อยากไดอ้ยากดี ความโกรธก็มีกระทบแลว้ก็
โกรธ ความหลง หลงก็ไม่เขา้ใจตวัเอง เห็นไหม ท่ีมามนัแตกต่างหลากหลาย แต่มาจากจิต
ทั้งหมด 

ถา้มนัปล่อยวางอารมณ์ส่ิงใดส่ิงหน่ึงไปแลว้เราก็จบั จบัความรู้สึกน่ี ความรู้สึกคือ
อารมณ์ ความรู้สึกคือรูป รูป เราจบัความรู้สึกเลย ถา้จิตมนัสงบแลว้นะ มนัปล่อยแลว้จบัรูป 
แลว้จบัแลว้มนัจะเป็นอาการแบบใดกใ็หม้นัเป็นไปสิ แต่น่ีไม่ได ้ ถา้มนัจบัแลว้มนัไม่เป็นอยา่ง
เก่า มนัไม่ใช่อารมณ์ มนัจะเอาอารมณ์เดิมไง เห็นไหม บอกว่า “ผมจะสร้างมนัข้ึนมา” 

ก็สร้างข้ึนมาเลย มนัจะเป็นอะไรก็เป็นอยา่งนั้นน่ะ สร้างข้ึนมา ดูสิ เขาวาดรูป เสือ 
สิงโต ววั งู เห็นไหม วาดเหมือนกนั แต่มนัวาดออกมาเป็นรูปอะไร สมมุติว่าเป็นรูปเสือ รูปชา้ง 
รูปมา้ รูปววั รูปควาย 

น่ีก็เหมือนกนั อารมณ์ความรู้สึก อารมณ์มนัเกิดข้ึน อารมณ์เดียวนัน่แหละ แต่มนัเป็น
เสือ เป็นววั เป็นควาย เป็นงู เป็นเป็ด เป็นไก่ มนัคิดของมนัไปไง มนัก็คืออนัเดียวกนันัน่แหละ 
มนัก็คือขนัธ์ ๕ น่ีแหละ น่ีก็เหมือนกนั ทีน้ีเพียงแต่เราจะเอาอารมณ์เก่าไง คือว่าคราวน้ีวาดรูป
เสือ คราวต่อไปมนัก็ตอ้งเป็นรูปเสือ แลว้เอ็งวาดเสือทุกวนัๆ เอ็งไม่เบ่ือรูปเสือหรือ เอ็งก็เบ่ือรูป
เสือ เอ็งวาดรูปเสือ คราวหนา้มนัก็วาดรูปววั วาดรูปต่อไป 

การวาด เห็นไหม เงา รูป-เงา ถา้อย่างนั้นแลว้มนัไม่เป็นเหมือนเดิมอีกหรอก ถา้มนั
เป็นเหมือนเดิม มนัก็ไม่ใช่ปัจจตัตงั มนัไม่ใช่เป็นปัจจุบนั มนัไม่เป็นปัจจุบนั 

ปัจจุบนัท่ีเรารู้มนัเป็นปัจจุบนั เพราะรูปท่ีผ่านมา อารมณ์ท่ีผ่านมามนัก็ผ่านไปแลว้ แลว้
เวลามนัเกิดอารมณ์ อารมณ์ก็จบัอีก รสชาติหรือรูปแบบมนัก็แตกต่างกนัไป น่ีเขาใหพ้ิจารณาอย่าง
น้ี ไม่ตอ้งไปว่ามนัจะตอ้งเป็นรูปเดิม 
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เพราะเราไปยึดมัน่ว่ามนัตอ้งเป็นรูปเดิม จะสร้างภาพข้ึนมาเพราะพอใจ เพราะเคย
พิจารณามาตั้งมากมายมหาศาล มนัไม่ปล่อย แต่พอพิจารณารูปน้ี เวลามนัปล่อย ก็อยากจะ
พิจารณารูปน้ีซ ้ าๆ ซากๆ ถา้พิจารณารูปน้ีซ ้ าซาก พิจารณาคร้ังท่ี ๒ เป็นสัญญาแลว้ 

ถา้พิจารณาคร้ังท่ี ๑ มนัปล่อย คร้ังท่ี ๒ จะเกิดเป็นรูปส่ิงใดก็แลว้แต่ พิจารณา มนั
ปล่อยอีก นัน่น่ะปล่อยคร้ังท่ี ๒ แลว้มนัจะจบัอีก พอมนัพิจารณาซ ้ าไป มนัปล่อยคร้ังท่ี ๓ มนั
ปล่อยคร้ังท่ี ๔ 

แต่ถา้มนัปล่อยคร้ังท่ี ๑ แลว้เราก็จะเอาแบบคร้ังท่ี ๑ เลย นัน่ล่ะมนัเป็นอดีตไปแลว้ 
มนัท าอยา่งนั้นไม่ไดแ้ลว้ ท าอยา่งนั้นไม่ได ้ถา้มนัจะเกิดข้ึนมา ถา้มนัวาดรูปเสือ แลว้รูปเสือซ ้ า
คร้ังท่ี ๒ มนัชดัเจนข้ึน ชดัเจนข้ึนมนัก็เป็นปัจจุบนั ถา้เป็นปัจจุบนัน่ีใชไ้ด ้

ฉะนั้นจะบอกว่า แลว้จะสร้างมนักลบัข้ึนมาอีก ท าไมมนัไม่กลบัล่ะ 

ก็สร้างข้ึนมา กแ็บบคอมพิวเตอร์ไง เขากดแลว้รูปก็จะมาอีกไง มนัก็เป็นเทคโนโลย ี
มนัไม่ใช่เป็นใจ มนัไม่ใช่เป็นอาการ ไม่เป็นอารมณ์ ไม่เป็นความรู้สึก มนัไม่เป็นเร่ือง
นามธรรม ไม่ไดเ้ป็นเร่ืองเป็นธรรม ถา้เป็นธรรมแลว้มนัจะเป็นปัจจุบนัตลอด แลว้อะไรจะเกิดข้ึน
ใหเ้ป็นปัจจุบนัไว้ๆ  น่ีพูดถึงอารัมภบทนะ 

น่ีค  าถาม “๑. ท าไมเราจึงไม่สามารถสร้างอารมณ์ความรู้สึกเดิมจากส่ิงท่ีเราไดพ้ิจารณา
แยกแยะออกจนหมดใหก้ลบัมาเป็นอยา่งเก่าไดค้รับ ทั้งๆ ท่ีขอ้มูลก็ขอ้มูลเดิม สัญญาก็สัญญาเดิม 
ก็ยงัคงมีอยู ่แต่ไม่ไดส้ลายไปหรือหายไปเหมือนกบัอารมณ์ความรู้สึกท่ีผมพิจารณา” 

ท่ีบอกว่ามนัสลายไป มนัสลายไปคือมนัพิจารณาตามความเป็นจริง แต่ตวัสัญญา ตวั
สัญญาก็สัญญาเดิม ขอ้มูลก็ขอ้มูลเดิม ขอ้มูลเดิมมนับอกชัดเจนมากว่าเราพจิารณา เราปล่อยแลว้ 
เราปล่อย ปล่อยวางน่ีตทงัคปหาน คือชัว่คราว ฉะนั้น ขอ้มูลก็ยงัอยู่เดิม สัญญาก็ยงัอยูเ่ดิม กิเลสก็
ยงัเท่าเดิม ไม่มีอะไรยบุยอบไปเลย แต่พิจารณาปล่อยวางไปแลว้ เห็นไหม การปล่อยวางน่ีการฝึกหดั 
การฝึกหดัการพิจารณา การฝึกหดัใชปั้ญญา 

ปัญญาหยาบๆ ก็พิจารณาใหม้นัเขม้ขน้ข้ึน พิจารณาใหล้ะเอียดข้ึน น่ีปัญญาท่ีดีข้ึน ถา้
ปัญญาอยา่งน้ี ปัญญาอย่างน้ีพิจารณาซ ้ าๆ เขา้ไป ท่ีว่าใครถามปัญหาหลวงตาไป บอกว่าถูก
ไหม 

ถูก 
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ใหท้  าอยา่งไรต่อไป 

คือพิจารณาซ ้ าเขา้ไปๆ ซ ้าเขา้ไปมนัก็ละเอียดข้ึนไป ช านาญมากข้ึน แลว้ไอส้ัญญา
ตวัเดิม สัญญาก็คือสัญญา สัญญาตวัเดิม แต่มนัสร้างภาพได ้สังขารมนัปรุงแต่งเป็นอยา่งอ่ืนก็
ได ้ ขอ้มูลขอ้มูลเดิมน่ีแหละ เพราะขอ้มูลเดิมยงัอยู ่ ความรู้สึกนึกคิดอนัเดิมยงัอยู ่ แต่พิจารณา
ปล่อย มนัปล่อยวางไปแลว้เป็นคร้ังเป็นคราว 

ฉะนั้นบอกว่า ท าไมมนัจะสร้างใหก้ลบัมาเป็นเหมือนเก่าไม่ได้ 

สร้างมาเป็นเหมือนเก่า แต่อารมณ์มนัไม่เหมือนเก่า มนัไม่ดูดด่ืมเหมือนเก่า มนัไม่เจ็บ
ช ้ าเหมือนเก่า ถา้พิจารณาอารมณ์อยา่งน้ีมนัเจ็บช ้ าอยู ่ พอพิจารณาดว้ยเหตุดว้ยผลมนัปล่อยวาง
แลว้ ปล่อยวางก็คือมนัคลาย คลายความยดึมัน่ถือมัน่ออกไปเป็นบางส่วน พอพิจารณาอารมณ์
เก่าข้ึนมา ความเจ็บช ้ าไม่เท่าเก่าแลว้ เพราะความเจ็บช ้ า เราเคยพิจารณามาแลว้ เรารู้เท่าทนัแลว้ 
ถา้มนัข้ึนมาอีก เราพิจารณา ความเจ็บช ้ ามนัก็นอ้ยลง ความเจ็บช ้ ามนัรู้เท่า 

ถา้ความเจ็บช ้ ามนัไม่มีปัญญา มนัก็ยึดมัน่ถือมัน่มาก ยดึมากเท่าไร ทิฏฐิมากเท่าไร มนัก็
เจ็บปวดมากเท่านั้น แต่ถา้พิจารณาไปแลว้ทิฏฐิมนัเบาลง ทิฏฐิความเห็นผิดมนัเบาลง พอเบาลง 
อารมณ์ความรู้สึกมนัก็เบาลง มนัเบาลง เห็นไหม มนัเป็นแบบน้ีมนัถึงว่ามนัไม่เหมือนเก่า 

ถา้เหมือนเก่านะ มีแต่ว่าเวลาจิตเส่ือม จิตมนัเส่ือมไปแลว้ เวลาพิจารณามนัยิง่กว่าเก่า
อีก เพราะอะไร เพราะเวลาจิตมนัเส่ือม มนัทุกขม์าก มนัเสียใจมาก เวลาไปจบัไดแ้ลว้มนัคบั
แคน้มาก มนัยิง่ท  าใหจ้ริงจงัมาก เห็นไหม มนัมีเจริญแลว้เส่ือม เส่ือมแลว้เจริญ มนัถึงแตกต่าง
กนัไป 

ฉะนั้น ส่ิงท่ีบอกว่าท าไมมนัไม่เหมือนเก่า 

มนัเป็นแบบน้ี การภาวนา มรรคหยาบ มรรคละเอียด เราพิจารณาแลว้จะให้
เหมือนเดิมๆ อยู ่มนัไม่เป็นแบบนั้น น่ีพูดถึงการภาวนานะ 

ฉะนั้น บอกว่า ถา้มนัไม่เหมือนเดิม ไม่เหมือนเดิม เราก็ไม่จ าเป็นจะตอ้งใหเ้หมือนเดิม 
เพราะถา้เหมือนเดิมมนัก็เท่ากบัคงท่ีตายตวั แลว้มนัก็เท่าเดิม แต่ถา้เราพิจารณาแลว้มนัดี
กว่าเดิม เหมือนมนุษย ์อายมุากข้ึน ร่างกายโตข้ึน อายขุยัมากข้ึน มนัเป็นคนเก่าอยู่ไม่ไดห้รอก 
วนัคืนล่วงไป ร่างกายเดิม หวัใจเดิม แต่มนัมีประสบการณ์ มนัเจริญเติบโตข้ึนไป จิตใจมนัมี
หลกัมีเกณฑม์ากข้ึนไป มนัพฒันาของมนัไป มนัไม่อยูแ่บบเดิม 
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สรรพส่ิงในโลกน้ีเป็นอนิจจงั ส่ิงใดเป็นอนิจจงั ส่ิงนั้นเป็นทุกข ์ ส่ิงใดเป็นทุกข ์ ส่ิง
นั้นเป็นอนตัตา เวลามนัเปล่ียนแปลงตลอด ไม่มีอะไรคงท่ี ฉะนั้น มนัไม่เหมือนเดิม ไม่
เหมือนเดิม มนัเป็นความจริงอยูแ่ลว้ แต่เราอยากจะให้เหมือนเดิม อยากจะใหป้ฏิบติัแลว้คงเส้น
คงวา เหมือนเดิมแลว้เจริญงอกงามไปแบบน้ี น่ีความเห็นผิดของเราเอง 

“๒. ขณะพิจารณา ผมสังเกตเห็นว่าตวัสังขารเองก็อาศยัขอ้มูลเดิมคือสัญญาในตวัมนั
เองในการปรุงแต่งส่ิงต่างๆ ใหเ้กิดข้ึน ผมจึงอยากรู้ว่าความเห็นของผมถูกตอ้งไหม” 

สัญญา สัญญากบัสังขาร สังขารคือความปรุง สัญญาคือขอ้มูลเดิม สัญญา น่ีพูดถึงตวั
สัญญา หลวงตาบอกสัญญาละเอียดมาก อวชฺิชาปจฺจยา สงฺขารา สงฺขาราปจฺจยา วญิฺ าณ ํตวั
สัญญา ตวัขอ้มูลมนัเกบ็ซบัไวแ้ต่ละภพแต่ละชาติ จนเวลาถา้จิตสงบแลว้คนมีอ านาจวาสนายอ้น
อดีตชาติไป เพราะสัญญา สัญญาในขนัธ์ ๕ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ สัญญาในภพ
ชาติปัจจุบนัน้ี อวชฺิชาปจฺจยา สงฺขารา สงฺขาราปจฺจยา วญิฺ าณ ํปัจจยาการอนันั้นมนัอยูก่บั
จิต จิตเดิมแทม้นัอยูก่บัปฏิสนธิจิต ปฏิสนธิจิตเป็นตวัเวียนตายเวียนเกิด ปฏิสนธิจิตเวียนว่าย
ตายเกิดในวฏัฏะ ปฏิสนธิจิตมนัถึงสืบต่อ สืบต่อกบัผลบุญผลกรรมของจิตแต่ละดวงมาตลอด 

ฉะนั้น พระโพธิสัตวส์ร้างบุญสร้างกรรมมามหาศาล บุญกุศลนั้นมนัถึงสะสมมากบั
จิตดวงนั้น ถา้ภพชาติมนัตดักนัไปแลว้ พระโพธิสัตวท่ี์สร้างมาเป็นพระเวสสันดรแลว้มาเป็น
เจา้ชายสิทธตัถะ มนัเป็นมาอย่างไร พระเวสสันดรบริจาคนางมทัรี บริจาคกณัหา ชาลี ชา้งอะไร
บริจาคหมดเลย แลว้จิตดวงนั้นมนัสร้างบุญกุศลขนาดไหน แลว้พอดบัขนัธ์จากนั้นป๊ับ ข้ึนไป
บนสวรรค ์ไปรออยูจ่นไดจุ้ติมาเกิดเป็นเจา้ชายสิทธตัถะ น้ีอยูใ่นวิชชา ๓ ขององคส์มเด็จพระ
สัมมาสมัพทุธเจา้ ฉะนั้น สัญญาตวัละเอียด ปฏิจจสมุปบาท อนันั้นละเอียดกว่า 

ฉะนั้นว่า มนัก็มีสัญญาอยู่เดิม 

เขาถามบ่อยนะว่า โดยปกติคนเราเวลานอนมนัฝัน มนัฝันไปไม่รู้ไม่ช้ี ฝันไป นัน่คือ
อะไร อนันั้นมนัก็เป็นเร่ืองหน่ึงนะ นัน่ถึงว่าสัญญา ทีน้ีสัญญา สัญญาหยาบ สัญญาละเอียด 
สัญญามนัลึกซ้ึง ถา้สัญญาของแต่ละบุคคล สัญญาเพราะมีตวัสัญญา ท่ีว่าพนัธุกรรมของจิตๆ 
จิตไดส้ร้างมากสร้างนอ้ยมามนัเป็นอย่างนั้น ฉะนั้น ตวัสัญญา 

ทีน้ีเวลาเราพิจารณาของเรา เราพิจารณาของเราใช่ไหมว่ามนัปล่อย ปัญญาท่ีมนัเกิดข้ึน
มนัปรุงเหมือนสัญญา สังขารมนัปรุงมาจริงไหม 
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พิจารณาไป มนัเป็นสมบติัส่วนตน ถา้ใครพิจารณาไดม้ากนอ้ยแค่ไหน มนัจะเป็น
สมบติัของคนคนนั้น ถา้พิจารณา ถา้จบัแลว้ อารมณ์น่ีจบัได ้ ถา้จบัอารมณ์ไดแ้ลว้พิจารณาไป 
เวลาพจิารณาไปแลว้นะ เวลาปฏิบติัมนัเป็นสมบติัส่วนตน คือธรรมะส่วนบุคคล ธรรมะส่วน
บุคคล เราเกิดข้ึนกบัเรา แลว้เราพิจารณาของเรา 

ฉะน้ัน เวลาเราไปศึกษาธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าน่ันเป็นอีก
เร่ืองหนึ่ง น่ันเป็นธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วพอเราปฏบิัติแล้ว เรา
ไปศึกษาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทีว่่ามนัจะขัดแย้งกัน มนักลับชัดเจน 
กลับชัดเจน กลบัซาบซึ้ง กลับเข้าใจมาก 

แต่ถา้เราปฏิบติัยงัไม่มีหลกัมีเกณฑ์ เราไปศึกษานะ เพราะเราคิดแบบสมมุติ คิดแบบ
โลก คิดแบบวทิยาศาสตร์ “ท าไมมนัเป็นอยา่งนั้น มนัน่าจะเป็นอย่างนั้น ถา้เป็นอย่างนั้นมนั
เทียบไดก้บัอยา่งน้ี อย่างน้ีเทียบไดก้บัอยา่งนั้น” น่ีมนัก็ท  าใหง้งๆ เหมือนกนั แต่ถา้ปฏิบติัแลว้ 
พอมนัรู้มนัเห็นมนัจะชดัเจนมาก 

ฉะนั้นเขาถามว่า ท่ีผมปฏิบติัมาน่ีถูกหรือเปล่าครับ 

ถูก ถูกแลว้ท าอยา่งไรต่อไป ถูกแลว้ก็ตอ้งปฏิบติัใหม้ากข้ึน ถูกแลว้ท าอยา่งไรต่อไป 
ถูกแลว้ก็จะเอาประกาศแลว้ไปแขวนไวท่ี้บา้น ผมปฏิบติัมาถูกแลว้ ๑ หน 

กระดาษไม่มีประโยชนอ์ะไรหรอก กระดาษถา้เป็นแบงกย์งัไปซ้ือของได ้ น่ี
เหมือนกนั ถา้ปฏิบติัอย่างน้ีถูกไหม ถูก แลว้ท าอย่างไรต่อไป ปฏิบติัใหม้ากข้ึน ถูกหมายความว่า
เราเร่ิมตน้ถูก แลว้เรายงัตอ้งกา้วเดินไปอีกมหาศาลเลย ฉะนั้น ส่ิงท่ีรู้ท่ีเห็นนั้นเป็นเร่ืองหน่ึงนะ 
นัน่พูดถึงว่าสงสัยในการภาวนา 

ภาวนาไป มนัเป็นเงา รูป-เงาต่างๆ แลว้พอเราเห็นว่ามนัเป็นเร่ืองจริงนะ เร่ืองจริง
หมายถึงมนัจบัตอ้งไดต้ลอด พิจารณาไปตลอด น่ีพิจารณารูป เวทนา สัญญา สงัขาร วิญญาณ 
แลว้พิจารณาสติปัฏฐาน ๔ กาย เวทนา จิต ธรรม จบัตอ้งส่ิงใดแลว้พิจารณาซ ้ าเขา้ไปๆ 

เวลาส่ิงใดส่ิงหน่ึง เวลาปฏิบติัปัจจุบนัอยู ่ เอาอนันั้นน่ะ เวลามนัขาดนะ เวลามนัขาด
มนัจะรู้เลยว่าสังโยชนข์าดอย่างไร เวลากิเลสขาดมนัเห็นชดัๆ เลยล่ะ ถา้ขาดอย่างนั้นมนัจะเป็น
ประโยชนก์บัเรา มนัตอ้งขยนัหมัน่เพียรข้ึนไป 
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ส่ิงท่ีเป็นมนัเป็นเงา เงาของใจ อาการของใจทั้งหมด รูป-เงา แลว้เราท าใหถู้กตอ้งมนั
ก็เป็นความดีของเรา จบ 

ถาม : เร่ือง “พระปัจเจกพุทธเจา้” 

หลวงพอ่ช่วยพยากรณ์อนาคตใหผ้มหน่อยว่า อนาคตผมจะไดเ้ป็นพระปัจเจกพุทธเจา้
หรือไม่ครับ 

ตอบ : โฮ!้ 

ค าว่า “ความปรารถนาเป็นพระโพธิสัตว”์ คือเป็นพระพุทธเจา้ ความปรารถนาว่า
อยากเป็นพระปัจเจกพุทธเจา้คือความปรารถนา ความปรารถนา เราปรารถนา เราสร้างบุญ
กุศลไป แลว้สร้างบุญกุศลไป เวลาองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้พยากรณ์แลว้ นัน่น่ะกลบั
ไม่ได ้ หมายความว่าเราจะมีจุดมุ่งหมายว่าอนาคตกาลเราจะไดเ้ป็นพระพทุธเจา้หรือพระปัจเจก
พุทธเจา้ขา้งหนา้ แต่ถา้องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ยงัไม่พยากรณ์ว่า อนาคตกาล บุคคล
คนน้ีจะไดเ้ป็นองคส์มเด็จพระสมัมาสัมพุทธเจา้ช่ือน้ีๆ ในกาลนั้น ถา้ยงัไม่ไดพ้ยากรณ์เราจะ
กลบัได ้

อยา่งเช่นในปัจจุบนัน้ี หลวงปู่มัน่ท่านบอกว่าท่านเคยปรารถนาเป็นพระโพธิสัตว ์คือ
ท่านปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจา้ไปในอนาคต หลวงปู่เสาร์ท่านกมี็ความปรารถนาว่าจะเป็น
พระปัจเจกพทุธเจา้ไปในอนาคต แต่องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้พระองคใ์ดยงัไม่ได้
พยากรณ์ ฉะนั้น พอในปัจจุบนั หลวงปู่มัน่ท่านมาเกิดเป็นหลวงปู่มัน่ ท่านก็จะสร้างอ านาจ
วาสนาต่อไปขา้งหนา้ แต่ทีน้ีดว้ยบุญญาธิการ ดว้ยปัญญาของท่าน เราจะบอกว่ามนัเป็นการ
พยากรณ์ของพระพุทธเจา้ดว้ยแหละว่า ก่ึงพทุธกาลศาสนาจะเจริญอีกหนหน่ึง 

ค าว่า “ศาสนาจะเจริญ” มนัตอ้งมีผูมี้บุญมาประพฤติปฏิบติัจนมีจิตใจน้ีเป็นธรรม แลว้
เผยแผ่ธรรมใหค้นเช่ือมัน่ศรัทธา ศาสนาถึงจะเจริญ เหมือนกบัองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา้ 

องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ข้ึนมาเป็นองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้
แลว้เผยแผ่ธรรมข้ึนมา ในสมยัท่ีองคส์มเด็จพระสัมมาสมัพุทธเจา้ยงัมีพระชนมชี์พอยู ่ ร้ือสัตว์
ขนสัตวน์ะ เทศนาว่าการ อู๋ย! พระอรหนัตเ์ตม็ไปหมดเลย เพราะอะไร เพราะว่าดว้ยอ านาจวาสนา
บารมี องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้สั่งสอนดว้ยพระโอษฐ์ขององคส์มเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจา้เอง 
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ในก่ึงพุทธกาล องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา้บอกว่าศาสนาจะเจริญอีกหนหน่ึง 
ฉะนั้น เราถึงมัน่ใจว่า เพราะหลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มัน่ท่านมาเกิดในก่ึงพุทธกาลน้ี แลว้ท่านก็รู้ 
หลวงปู่มัน่ท่านก็รู้ เพราะว่าท่านพิจารณาของท่านไป พอพิจารณาของท่านไป มนัไปตนัตลอด 
ไปตนัตลอด พระโพธิสัตวจ์ะไดฌ้านโลกีย ์จะไดฌ้านโลกียเ์พื่อจะสร้างสมอ านาจวาสนาบารมี
ไปเท่านั้น 

ฉะนั้น ท่านถึงพิจารณาของท่านเองไงว่า ถา้เป็นองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ก็
เป็นพระอรหนัตเ์หมือนกนั ถา้ในปัจจุบนัน้ี ถา้เราขวนขวายประพฤติปฏิบติัถึงตามความเป็น
จริง มนัส้ินกิเลสไปก็เป็นพระอรหนัตเ์หมือนกนั แต่มนัแตกต่างกนัดว้ยอ านาจวาสนาบารมี
ขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้กบัสาวกสาวกะเท่านั้น หลวงปู่มัน่ท่านถึงไดส้ละ ท่าน
ถึงไดล้าโพธิสัตวข์องท่าน 

แลว้พอท่านลาพระโพธิสัตวข์องท่านแลว้ ท่านปฏิบติัของท่านไป ท่านก็ไปแกห้ลวง
ปู่เสาร์ หลวงปู่เสาร์ถา้ไม่ไดแ้กน้ะ เพราะหลวงปู่เสาร์ปรารถนาเป็นพระปัจเจกพุทธเจา้ การว่า
ปรารถนาเป็นพระปัจเจกพุทธเจา้ก็ตอ้งสร้างอ านาจวาสนาบารมีไป สร้างสมบุญญาธิการไป ไป
บรรลุธรรมเป็นพระปัจเจกพุทธเจา้ในอนาคต ฉะนั้น หลวงปู่มัน่ท่านมีวาสนา ท่านถึงมาแกข้อง
ท่าน อนัน้ีพูดถึงว่าการประพฤติปฏิบติัท่ีมีคุณสมบติัท่ีท่านมีอ านาจวาสนาตามความเป็นจริง 

ฉะนั้น ส่ิงท่ีว่า “หลวงพ่อช่วยพยากรณ์อนาคตว่าผมจะไดเ้ป็นพระปัจเจกพุทธเจา้
หรือเปล่า” 

ไม่มีใครสามารถพยากรณ์ใหไ้ด ้ ไม่มีใครสามารถพยากรณ์ใหไ้ด ้ มนัอยูท่ี่เรากระท า 
อยูท่ี่ผูท่ี้ปรารถนาจะเป็นพระปัจเจกพุทธเจา้ก็สร้างอ านาจวาสนา ท าคุณงามความดี ช่วยเหลือ
เจือจาน ขนไง 

ดูสิ ในพระไตรปิฎก พระโพธิสัตว ์ พระโพธิสัตวค์ือว่าพุทธภูมิ ปรารถนาเป็นองค์
สมเด็จพระสัมมาสมัพุทธเจา้ เป็นหวัหนา้สัตว ์ เห็นไหม เป็นหวัหนา้สัตว ์ เป็นจกัรพรรดิ เป็น
ต่างๆ ท าแต่คุณงามความดีทั้งนั้นน่ะ ท าคุณงามความดีใหก้บัโลก ใหส้ังคม สร้างอ านาจวาสนา
ไปเป็นชั้นเป็นตอนข้ึนไป พอมนัยิง่เขา้ใกลม้ากข้ึน บารมีจะใหญ่ข้ึน ผูท่ี้บารมีใหญ่จะสร้างสม
ทุกอยา่งไดป้ระสบความส าเร็จ จะท าอะไรกป็ระสบความส าเร็จ ใหญ่โตมาก ใหญ่โต 

การปรารถนาเป็นพระโพธิสัตว ์ แลว้ไปเจอองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้พระองค์
ใดพระองคห์น่ึงในร่วมสมยั องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา้จะพยากรณ์ ถา้พยากรณ์อย่าง
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นั้นป๊ับ ไม่มีสิทธ์ิจะกลบัแลว้ จะตอ้งสร้างคุณงามความดีไปอีกมหาศาลเลย จนบารมีเตม็ ชาติ
สุดทา้ยขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ทุกๆ พระองค ์ ตอ้งสละลูก สละเมีย สละทุกๆ 
อยา่งหมดเลย การสละนั้นสละเพื่อโพธิญาณ น่ีพูดถึงพระปัจเจกพุทธเจา้กบัพระพุทธเจา้
อนาคตนะ 

ฉะนั้น ใหพ้ยากรณ์ ใครจะพยากรณ์ได ้ มนัเป็นเจตนาของคนคนนั้น มนัเป็นเจตนา
ของจิตดวงนั้น มนัเป็นเจตนาท่ีเราจะสร้างคุณงามความดีของเรา ถา้เราปรารถนาอย่างนั้น คน
ปรารถนาอยา่งนั้นน่ะ โดยธรรมชาตินะ เราจะบอกว่า ทุกคนปรารถนาจะเป็นคนดี ทุกคน
ปรารถนาจะสร้างบุญญาธิการ คือเราจะบอกว่า ทุกๆ คนก็ปรารถนาจะเป็นถึงท่ีสุด ว่าอยา่งนั้น
เถอะ แต่พอไปๆ แลว้มนัจะมีอ านาจวาสนาแค่ไหน แลว้จะมีสติปัญญาแค่ไหน ถา้จะมีอ านาจ
วาสนาก็ไป 

ฝ่ายมหายานเขาจะบอก บอกว่าจะร้ือสัตวข์นสัตวใ์หห้มดโลกเลย แลว้ตวัเองจะส าเร็จ
เป็นคนสุดทา้ย 

เราบอก อ้ือหืม! ท่ีมนัคิดแลว้มนัเป็นไปไดย้าก ไดย้ากตรงไหน ตรงท่ีว่าจะใหม้นุษย์
เป็นพระอรหนัตใ์หห้มดเลย ไม่เหลือสักคนเดียว แลว้เราเป็นคนสุดทา้ย มนุษยค์นไหนจะเป็น
พระอรหนัตท์ั้งหมด มนัคงจะยาก 

แต่เวลาองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมา จนทอดธุระว่าจะสอน
ใครไดห้นอ เพราะมนัละเอียดลึกซ้ึง ละเอียดลึกซ้ึงมาก ฉะนั้น ท่านก็สร้างมาเพื่อจะร้ือสัตว์
ขนสัตว ์ ถึงสุดทา้ยแลว้ท่านก็มีความปรารถนาอย่างนั้น แลว้ในพระไตรปิฎกก็พรหมมานิมนต์
ดว้ย 

พอพรหมนิมนต ์ ปัญญามนัก็เกิดข้ึนว่า คนดีกมี็อยู ่ คนท่ีประพฤติปฏิบติัไดก้็มีอยู ่ ทีน้ี
คนประพฤติปฏิบติัไดย้งัมีอยู ่ เห็นไหม น่ีขนาดองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้นะ จะตอ้งมี
บารมีธรรม คือจิตใจของเขาสมควรท่ีจะบรรลุธรรม ถึงพูดธรรมะกนัเขา้ใจ ถา้จิตใจของเขา เขา
มีความใฝ่ฝัน จิตใจของเขามนัด้ือดา้น ว่าอยา่งนั้นเลย จิตใจเขาด้ือดา้น เราจะไปพูดเร่ืองคุณ
งามความดี เขาจะบอกว่า เอ๊! สงสัยเราน่ีเสียสติ เพราะเขาคิดแต่ของเขา คิดแต่ผลประโยชนข์อง
เขา 
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เราจะบอกว่าท าคุณงามความดีอยา่งนั้น เขาจะบอกว่าคนท่ีสอนน่ีเสียสต ิ เห็นไหม ถา้
จิตใจเขาด้ือดา้น เราไม่มีสิทธิท่ีจะใหเ้ขาเขา้ใจไดเ้ลย เพราะมนัเป็นปัจจตัตงั เป็นสันทิฏฐิโก คือ
ตอ้งจิตใจของเขาเป็นคนท่ีรู้เอง 

ฉะนั้น ถา้เขาด้ือดา้น จะบอกใหเ้ขารู้ บอกธรรมะเขาฟังแลว้เขายงัฟังไม่เขา้ใจ เขายงั
บอกว่าเราเป็นคนเสียสติ แลว้เขาจะเขา้ใจเร่ืองธรรมะ มนัเป็นไดอ้ย่างไร มนัเป็นไปไม่ได ้ฉะนั้น
ว่า จะร้ือสัตวข์นสัตวใ์หส้ าเร็จไปทั้งโลกเลย แลว้เราจะเป็นคนสุดทา้ย มนัเป็นเร่ืองท่ีแปลก
มาก 

แต่ถา้เป็นการขวนขวายเอาตวัรอดก่อน เอาตวัรอดใหไ้ดก่้อน แลว้ช่วยเหลือคนอ่ืน
เป็นชั้นเป็นตอนข้ึนไป ใครมีวาสนา ช่วยไดก้็ช่วย ใครไม่มีวาสนามนัก็กรรมของสัตว ์ มนั
เร่ืองของเขา เพราะจิตใจด้ือดา้น เราจะพูดใหเ้ขาเขา้ใจแบบเรามนัเป็นไปไม่ได้ 

ถา้จิตใจเขาพอสมควร จิตใจเขามีคุณงามความดีอยูบ่า้ง พูดถึงคุณงามความดี เขาจะ
เขา้ใจของเขาได ้อยา่งน้ีมีโอกาส ถา้มีโอกาส ท่านก็จะเทศนาว่าการเอาพวกน้ีพน้ทุกขไ์ปเลย 

น่ีพูดถึงว่า “หลวงพ่อช่วยพยากรณ์อนาคตใหผ้มหน่อยว่าอนาคตผมจะไดเ้ป็นพระ
ปัจเจกพุทธเจา้หรือเปล่า” 

ถา้จะไดเ้ป็นก็เราไดเ้ป็น เอ็งไม่ไดเ้ป็นหรอก เพราะกูเป็นคนพยากรณ์ แต่ถา้เอ็งจะไดเ้ป็น 
เอ็งตอ้งท าเอง แต่ถามว่าเป็นพระปัจเจกพุทธเจา้หรือเป็นพระพุทธเจา้ เอ็งตอ้งสร้างเอง ท าเอง 
คนท่ีพยากรณ์ องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้พยากรณ์ พยากรณ์ถึงไดเ้ป็น 

เวลาศึกษาพระไตรปิฎกแลว้ก็เขา้ใจกนัไปอยา่งนั้นไง แต่ถา้เป็นความจริงแลว้จะ
เขา้ใจอีกเร่ืองหน่ึง ศึกษาพระไตรปิฎกแลว้ ศึกษาแลว้พิจารณา มนัเป็นไปไดห้รือเป็นไปไม่ได ้
แลว้จะเขา้ใจเร่ืองน้ี คงคิดว่าถา้ใครพยากรณ์แลว้มนัจะเป็นจริงไง 

พยากรณ์ เพราะคิดว่าพยากรณ์จะเป็นจริง เด๋ียวน้ีถึงมีพยากรณ์ เห็นไหม โสดาบนั 
สกิทาคามี อนาคามี เตม็ประเทศไทยเลย พยากรณ์กนัเตม็เลย คนนั้นเป็นไอน่ี้ คนน้ีเป็นไอน้ัน่ 
แลว้เป็นจริงไหม ไปถามคนท่ีโดนพยากรณ์สิ “หนูไม่รู้เร่ืองเลย แลว้เขาว่าหนูเป็นโสดาบนั หนูไม่
รู้เร่ืองเลย” 

“นัน่แหละเป็น เป็นเพราะเอ็งไม่รู้เร่ืองนัน่แหละถึงจะเป็น ถา้เอ็งรู้เร่ือง มนัมีความ
อยาก เอ็งเลยไม่ไดเ้ป็นไง ถา้เอ็งไม่มีความอยาก เอ็งไม่รู้เร่ือง นัน่น่ะเอ็งเป็นโสดาบนั” 
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แต่ไอค้นเป็นโสดาบนับอก “หนูไม่รู้เร่ืองเลยว่าเป็นโสดาบนั” 

เอ๊! โสดาบนัน่ีไม่รู้เร่ือง น่ีเป็นโสดาบนัไดก้็แปลกเนาะ 

แต่ถ้าเป็นขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จะเป็นปัจจตัตัง รู้จําเพาะ 
ความสะอาดบริสุทธ์ิของคน รู้โดยตัวเอง ไม่มใีครประกันความสะอาดบริสุทธ์ิของคนอ่ืน
ได้ 

น่ีก็เหมือนกนั จะใหเ้ราพยากรณ์ เราก็พยากรณ์ของเราสิ พรุ่งน้ีบิณฑบาตจะไดฉ้นั
อะไรบา้งก็ไม่รู้ พยากรณ์เลยว่าออกบิณฑบาตพรุ่งน้ี มนัไม่ไปพยากรณ์ใครหรอก มนัพยากรณ์
ตวัเองว่าพรุ่งน้ีไปบิณฑบาตเขาจะใส่บาตรหรือเปล่า เอ๊! เขาใส่บาตรเขาจะใส่อะไรหรือเปล่า 
เพราะหนา้ท่ีของตวัเองรู้แค่น้ีไง แต่หนา้ท่ีของคนอ่ืน หนา้ท่ีของเรา เราตอ้งท าเอง 

ฉะนั้น พยากรณ์มนัตอ้งเป็นองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ ถา้พยากรณ์นัน่คือ
พยากรณ์ว่าจะไดเ้ป็นจริงๆ แลว้ แลว้ไม่มีสิทธ์ิกลบั อยา่งนั้นตอ้งไปถึงท่ีสุด 

แต่ถา้พระพุทธเจา้ยงัไม่พยากรณ์ ทุกคนมีความปรารถนาดี ทุกคนอยากเป็นพระ
ปัจเจกพุทธเจา้ ทุกคนอยากเป็นพระพุทธเจา้ ทุกคนก็สร้างคุณงามความดีไป พอคุณงามความ
ดีมนัพอสมควรท่ีจะบรรลุธรรมได ้ ถา้มีสติมีปัญญา เพราะว่าในพระไตรปิฎกบอกว่า คนท่ี
ปรารถนาเป็นลา้นๆๆ เลย แต่เวลาไปถึงจริงๆ มีสักหน่ึงหรือเปล่า อย่างมากมีหน่ึง มีสอง
เท่านั้นน่ะ นอกนั้นกลบัหมด ถึงเวลาแลว้กลบัหมด จะไปถึงท่ีสุดยากมาก 

ขนาดท่ีว่าสร้างบุญญาธิการแลว้ปฏิบติัใหถึ้งท่ีสุดแห่งทุกขน่ี์สุดยอดแลว้ แต่โดย
ธรรมชาติของคน ทุกคนก็ปรารถนา ปรารถนาใหถึ้งท่ีสุด เราถึงจะบอกว่า โดยสามญัส านึก
ของประชาชนทั้งหมด ทุกคนปรารถนาถึงท่ีสุด ทุกคนปรารถนาเป็นพระปัจเจกพุทธเจา้ ทุก
คนปรารถนาเป็นพระพุทธเจา้ไปอนาคต แต่จะท าไดห้รือไม่ไดน้ั้นเป็นอีกเร่ืองหน่ึง โดยธรรมชาติ
ของความคิดเป็นแบบนั้น ฉะนั้น เป็นแบบนั้น พอไปถึงระหว่าง ๒๕ เปอร์เซ็นต ์ ๕๐ 
เปอร์เซ็นต ์๗๕ เปอร์เซ็นตแ์ลว้กลบั 

ถา้ ๒๕ เปอร์เซ็นตก์็พอประมาณ ๕๐ เปอร์เซ็นตมี์อ านาจวาสนาบารมี คือเป็นครูบา
อาจารย ์เป็นผูน้  าท่ีดีแลว้ ถา้ ๗๕ เปอร์เซ็นต ์โอโ้ฮ! จะลูกศิษยลู์กหาเยอะมาก จะพูดส่ิงใดแลว้
คนเขา้ใจ แต่ถา้มนัพอเอาตวัรอดไดก้็เอาแลว้แหละ 



รูป-เงา ๑๕ 
 

©2013 www.sa-ngob.com 

น่ีพูดถึงว่า เราพยากรณ์ไม่ได ้ เราไม่รู้หรอก เรารู้แต่พรุ่งน้ีใครจะใส่บาตรไม่ใส่บาตร 
ไอน่ี้มนัเป็นหนา้ท่ีของพระพทุธเจา้ ไม่เก่ียวกบัพระสงบ ไม่เก่ียวกบัเรา แต่น้ีถามมา เพียงแต่
เอามาอธิบายใหเ้ขา้ใจว่า สถานะของใคร ความเป็นไปของจิตดวงใดสูงต  ่าอยา่งใด แต่คนท่ีจะ
ท าไดเ้ขาท าของเขาได ้ แต่คนท่ีจะท าไม่ได ้ คนท่ีท าไม่ไดต้อ้งบอกว่าไม่ได ้ ไม่ใช่ว่าใครจะท า
อะไรไดทุ้กคน เป็นไปไม่ได ้ ไม่มีใครจะท าอะไรไดทุ้กๆ อยา่ง มีแต่คนมีอ านาจวาสนามากนอ้ย
แค่ไหน เขาจะท าไดแ้ต่อ านาจวาสนาของเขา ไม่ใช่ว่ามนุษยทุ์กคนจะท าไดเ้หมือนกนัทุกคน 
ไม่มี ไม่มี 

ถาม : เร่ือง “นิโรธสมาบติั” 

นิโรธสมาบติัคืออะไรคะ ท าเพื่ออะไร ถา้ลืมตาอยูน่ี่ท  าไดไ้หมคะ 

ตอบ : นิโรธสมาบติัมนัมีมาอยูโ่ดยดั้งเดิม ธรรมะเก่าแก่ องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้
บอกธรรมะเก่าแก่คือโลกธรรม ๘ มีลาภเส่ือมลาภ มียศเส่ือมยศ ติฉินนินทา เห็นไหม มีลาภ
เส่ือมลาภ มียศเส่ือมยศ สรรเสริญนินทา โลกธรรม ๘ ส่ิงน้ีมนัธรรมะเก่าแก่ คือมนัมีอยูแ่ลว้
โดยธรรมชาติ มีลาภเส่ือมลาภ มียศเส่ือมยศ มีสรรเสริญ มีนินทา มนัมีอยูโ่ดยประจ า เพราะ
โลกน้ีมนัลุ่มๆ ดอนๆ มนัเป็นอยูอ่ยา่งน้ี 

นิโรธสมาบติันะ เร่ืองสมาบติัมนัเป็นเร่ืองของฤๅษีชีไพร ในเร่ืองฤๅษีชีไพรก่อน
สมยัพุทธกาล สมยัไหนก็แลว้แต่ ลองมีจิต ลองมีคนมีจิต มีร่างกายและจิตใจ จิตใจน้ีเป็นความ
มหศัจรรย ์ จิตใจของใครถา้ท าสมาธิ ใครท าฌานสมาบติั ฌานสมาบติัมนัก็สงบระงบัได ้ สงบ
ระงบัไดม้นัก็สงบระงบัไดใ้นเร่ืองของฌานโลกีย ์ของโลก มนัไม่เก่ียวกบัอริยสัจ 

พอไม่เก่ียวกบัอริยสัจ พอองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ไปศึกษา องคส์มเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ไปศึกษากบัอุทกดาบส อาฬารดาบส ก็ไดส้มาบติั ๖ สมาบติั ๘ ไดม้าแลว้ ถา้
ไดส้มาบติั ๖ สมาบติั ๘ ก็เอาสมาบติัเป็นพื้นฐาน มนักบ็รรลุธรรมไดเ้ลยสิ ท าไมองคส์มเด็จ
พระสัมมาสัมพทุธเจา้วางไวห้มดเลย วางเร่ืองนิโรธสมาบติั แลว้ระลึกถึงโคนตน้หวา้ตอนท่ี
เป็นราชกุมารท่ีพ่อเอาไปแรกนาขวญั น่ีเป็นสมาธิ เพราะจิตสงบแลว้เป็นสมาธิ เพราะสมาธิ
เป็นสัมมาสมาธิ สัมมาสมาธิมนัจะออกท างานได  ้

ถา้สมาบติั สมาบติั ฌานสมาบติัมนัเป็นอภิญญา ถา้เป็นอภิญญา พอเป็นสมาบติั ถา้
จิตใจของใครมนัมีอ านาจวาสนา พอเป็นสมาบติัแลว้มนัลึก มนัลึกมนัจะรู้วาระจิต มนัจะรู้
ความคิดของคน มนัจะรู้ไปหมดเลย แต่รู้ก็รู้ ถา้ในสมยัปัจจุบนัน้ีมนัก็เป็นแบบคอมพิวเตอร์ 
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คอมพิวเตอร์มนัสร้างภาพได ้ มนัท าส่ิงใดได ้ มนัก็เป็นแค่นั้น มนัก็เป็นเร่ืองท่ีเด๋ียวน้ี
วิทยาศาสตร์เขาพิสูจนไ์ด ้

ฉะนั้น ส่ิงท่ีเป็นฌานสมาบติั พอมนัเป็นแลว้มนัมีฤทธ์ิมีเดช มีต่างๆ ไป มนัก็เขา้ใจ
ว่าส่ิงนั้นเป็นธรรมๆ เพราะมนัมีอ านาจวาสนา แลว้วางส่ิงน้ีไม่ได ้

องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ศึกษาแลว้วางไว ้ พอวางไว ้ กลบัมาท าสมาธิ พอ
สมาธิ ศีล-สมาธิ-ปัญญา ไม่มีศีล-สมาบติั-ปัญญา ไม่มี มีแต่ศีล-สมาธิ-ปัญญา ศีล-สมาบติั-
ปัญญาไม่มี เพราะสมาบติั คนท่ีท าเป็นนะ นิโรธสมาบติัมนัคืออะไร สมาบติันะ ปฐมฌาน ทุติย
ฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน อากาสานญัจายตนะ วิญญาณญัจายตนะ อากิญจญัญายตนะ เนว
สัญญานาสัญญายตนะ มนัรูปฌาน อรูปฌาน ถา้รูปฌาน อรูปฌาน ถา้คนท าไดข้นาดไหนมนัก็
ไดแ้ค่นั้นใช่ไหม 

ดูสิ เวลาอุทกดาบสไดส้มาบติั ๖ สมาบติั ๖ ก็อากาสานญัจายตนะ วิญญาณญัจายตนะ แต่
อากิญจญัญายตนะ เนวสัญญานาสัญญายตนะไม่ได ้ ถา้สมาบติั ๘ มนัได ้ ถา้สมาบติั ๘ ได ้
สมาบติัมนัมีระดบัชั้นของมนั น่ีรูปฌาน ๔ อรูปฌาน ๔ หน่ึง สอง สาม ส่ี ว่าหน่ึง สอง สาม ส่ี 
อารมณ์มนัแตกต่างกนั ความละเอียดความหยาบมนัแตกต่างกนั 

อากาสานญัจายตนะ วิญญาณญัจายตนะ อากิญจญัญายตนะ เนวสัญญานาสัญญายต
นะ มนักแ็ตกต่างกนั มนัเป็นอรูปฌาน น่ีรูปฌาน อรูปฌาน ทีน้ีมนัก็เป็นสมาบติั ถา้สมาบติั พอ
เขา้รูปฌาน ส่ิงท่ีข้ึน มนัถอย มนัเขา้ถอยมนัแบบว่า หน่ึง สอง สาม ส่ี แลว้ก็ส่ี หา้ หก เจ็ด แปด 
แลว้ก็ร่นลงมา ข้ึนมา มนัมีการพฒันาของมนั มนัมีก าลงัของมนั มนัจะออกรู้ส่ิงต่างๆ ของมนั ถา้
เขาท าของเขาได ้แลว้มนัจะเขา้มาสู่มรรคไหม 

ฉะนั้น นิโรธสมาบติัมนัคืออะไร 

มนัก็คือฌานสมาบติั สมาบติัก็คือสมาบติั 

นิโรธสมาบติัคืออะไร 

นิโรธสมาบติั สมาบติัก็สมาบติั ๘ รูปฌาน อรูปฌาน จบ ถา้เป็นสมาธิก็สมาธิ 

ท าเพื่ออะไร สมาบติัท าเพื่ออะไร 
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ท าเพื่อหลงไง ทีแรกก็ท  าได ้ ท าเพื่ออะไร ท าเพื่อหลง ท าเพื่อใหต้วัเองส าคญัตนว่า
เป็นผูว้ิเศษ ว่าตวัเองมีความรู้มีความสามารถอยา่งน้ี ท าไดอ้ยา่งน้ี แต่มนัไม่ใช่มรรค น่ีท  าเพื่อ
อะไร ท าเพื่อใหห้ลง หลงใหลไปแลว้เด๋ียวมนัก็เส่ือม แต่ถา้เป็นพระพุทธศาสนาสอนอีกเร่ือง
หน่ึง 

“ถา้ลืมตาอยูท่  าไดไ้หมคะ” 

ถา้ลืมตาอยู่ ลืมตาหรือหลบัตา ลืมตาหลบัตามนัไม่เก่ียวกบัจิตสงบ ถา้ลืมตา ถา้จิตมนัท า 
อยา่งเดินจงกรม เดินจงกรมลืมตาไหม ลืมตาค่ะ เดินจงกรมก็ลืมตา ลืมตาท าสมาธิไดไ้หม ได้
ค่ะ ลืมตาท าสมาบติัไดไ้หม ไดค้่ะ หลบัตาท าไดไ้หม ไดค้่ะ 

ลืมตาหลบัตาไม่เก่ียวกบัการกระท า ลืมตาหลบัตา มนัก็ส่วนลืมตา เพราะว่าลืมตาท า
สมาธิไดย้าก เพราะอะไร เพราะตามนัเห็น มนัรับรู้ จิตมนัวอกแวกอยูแ่ลว้ พอตากระทบอะไร
มนัก็จะไปตามนั้น ถา้หลบัตา หลบัตามนัก็ท  าให้เราไม่เห็นรูปต่างๆ จิตใจมนัก็รักษาไดง่้ายข้ึน 
ลืมตากท็  าได ้หลบัตากท็  าได ้อยูท่ี่ว่าจิตใจใครเขม้แขง็ใครอ่อนแอแค่ไหน 

ฉะนั้น ลืมตาหลบัตามนัไม่เก่ียวกบัการท าสมาบติัไดห้รือไม่ได ้มนัเก่ียวกบัคนท าได้
หรือไม่ได ้ ไม่เก่ียวกบัลืมตาหรือหลบัตา แต่ถา้หลบัตา หลบัตามนัเหมือนกบัคนรู้จกัประหยดั
มธัยสัถ ์ คนนั้นก็ตอ้งเป็นคนท่ีใชจ่้ายฟุ่มเฟือย คนท่ีประหยดัมธัยสัถค์ือคนหลบัตา ไม่เห็น
อารมณ์กระทบ การท าจิตใจใหส้งบมนัก็ท  าไดง่้ายข้ึน แต่ถา้มนัลืมตา ถา้ลืมตาท าได ้มนัท าได ้
บอกว่าถา้อยูท่ี่หลบัตาลืมตามนัไม่เก่ียวกบัว่าจะท าไดห้รือไม่ได้ มนัเก่ียวกบัว่าจิตใจของคนมี
ก าลงัมากนอ้ยแค่ไหน 

น่ีพูดถึงว่า “นิโรธสมาบติัคืออะไรคะ” 

นิโรธสมาบติัมนัก็เป็นส่ิงท่ีมีอยู ่มนัเป็นอาการของใจ มนัเป็นฌานโลกีย ์มนัเป็นเร่ือง
ของฌานโลกีย ์ เพราะฌานโลกีย ์ เพราะมีเร่ืองสมาบติั มนัจะออกรู้ มนัมีก าลงัของมนั มนัจะออกรู้ 
มีความสุขไหม มี มีก าลงัไหม แลว้มนัออกไป 

ถา้เป็นสมาธิล่ะ สมาธิ ขณิกสมาธิ อุปจารสมาธิ อปัปนาสมาธิ ถา้สมาธิมนัมีสติ
ควบคุม แลว้สมาธิมีสติควบคุมเพราะสัมมา ถา้มิจฉา มิจฉาก็ออกไปทางนิโรธสมาบติั เพราะ
มนัสงบแลว้มนัรู้อยา่งอ่ืน พอมนัสงบแลว้มนัก็ออกรู้ใช่ไหม อยา่งเช่นใครนัง่สมาธิ 
“เสียงดนตรีขบักล่อมมา มีใครมาอนุโมทนา” นัน่น่ะมนัไปแลว้ มนัจะออกไปแลว้ แลว้ท าไม
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ตอ้งไปรู้มนัล่ะ เอ็งนัง่สมาธิ ถา้เอ็งอยากฟังเสียงดนตรี เอ็งก็ไปฟังดนตรีไทยสิ ดนตรีไทยเขาตี
ทุกวนัเลย เอ็งซ้ือแผ่นเสียงดนตรีไทยมาฟังนะ โอ๋ย! เอ็งก็เก่งน่ะสิ 

มนัไม่เก่ียวกนัเลย นัง่สมาธิเพื่อความสงบของใจ แต่ไดย้นิเสียงส่ิงใด เราก็ก  าหนดพุทโธ
ชดัๆ ก าหนดผูรู้้ไวม้นัก็กลบัมา เพราะเสียงดนตรีมนัอยูก่ลางอากาศ ส่ิงต่างๆ จิตมนัไม่ออกไป
รับรู้จะมีอะไร เรานัง่อยูน่ี่ เสียง เห็นไหม โทรศพัทเ์ขาโทรกนัทัว่โลกเลย ดาวเทียมมนัส่งคล่ืนมา
เตม็ไปหมดเลย เรานัง่กนัอยูน่ี่เราไม่รู้เร่ืองเลย แต่ถา้โทรศพัทเ์อ็งเปิด เอ็งก็รู้ 

จิตก็เหมือนกนั เราไปรับรู้อะไร มนัมีอยูแ่ลว้ เสียงมนัมีอยูแ่ลว้ สรรพส่ิงมนัมีอยูแ่ลว้ 
แลว้เราไปรับรู้มาท าไม เรานัง่สมาธิเพื่อความสงบ ถา้สงบ สงบเพือ่อะไร สงบเพือ่รู้จกัตวัเรา 
สงบข้ึนมาเพื่อจะรักษาภายใน 

ถา้เป็นศีล สมาธิ ปัญญา เป็นเร่ืองหน่ึง สมาบติัเป็นอีกเร่ืองหน่ึง สมาบติัคือการส่งออก 
ว่าอยา่งนั้นเลย สมาบติัมนัออกมาจากจิต แลว้จิตมนัออกไปรู้ ออกไปรู้แลว้ควบคุมของเรา 
ตั้งแต่ปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน ยกข้ึนสู่อากาสานญัจายตนะ วิญญาณญัจายต
นะ อากิญจญัญายตนะ เนวสัญญานาสัญญายตนะ 

แลว้เขาบอกเขา้นิโรธสมาบติั ถา้ใครเขา้นิโรธสมาบติัไดแ้สดงว่ามีภูมิธรรม เขาว่า
ของเขาไปนู่น 

ถา้เราเขา้ของเรา เรากถ็อยออกมา มนัท าได ้คนท าไดจ้ะเขา้ใจเร่ืองน้ี นิโรธสมาบติัมนั
เป็นเร่ืองหน่ึง 

ฉะนั้น ใครบอกว่า คนท่ีก าหนดพุทโธแลว้ไดฌ้าน ๒ ฌาน ๓ เห็นไหม ฌานท่ี ๑ 
ปฐมฌาน ทุติยฌานคือฌานท่ี ๒ ตติยฌานคือฌานท่ี ๓ จตุตถฌานคือฌานท่ี ๔ บอกคนนั้นได้
ฌาน ๒ ไดฌ้าน ๓ ไดฌ้าน ๔ 

เราจะบอกว่า ไอค้นท่ีพูดมนัรู้จกัฌานหรือเปล่า เอ็งรู้จกัจริงหรือ คนรู้จกัฌาน รูปฌาน
มนัเป็นอยา่งไร แลว้เอ็งว่าไดฌ้าน ๒ ฌาน ๒ น่ีมนัตวัเลขใช่ไหม เขียนเอาใช่ไหม ฌ กระเชอ 
สระอา น หนู แลว้ก็เลข ๒ หรือ อนันั้นคือฌาน ๒ หรือ...อนันั้นมนัทฤษฎี นัน่มนัช่ือของฌาน 
แลว้ตวัของฌานล่ะ ตวัของฌาน ฌานมนัเป็นอย่างไร ฌานมนัเป็นอย่างไร 

ฉะนั้น เวลาเขาว่า ฌาน ๑ ฌาน ๒ ฌาน ๓ คนท าท าได ้ครูบาอาจารยท์  าได ้อย่างเช่น
หลวงปู่ขาว หลวงปู่แหวน คนท่ีจิตใจเป็นธรรมแลว้ท าไดท้ั้งนั้นน่ะ เพียงแต่ท าหรือไม่ท า 
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เพราะอะไร เพราะว่าหลวงปู่ขาว ตอนท่ีหลวงปู่เจ๊ียะ หลวงปู่เจ๊ียะท่านบอกว่า ตอนอยูก่บัหลวง
ปู่ขาว มีพวกฝร่ัง พวกจีไอ พวกขบัเคร่ืองบินไปท้ิงระเบิดท่ีเวียดนาม เขาข้ึนไปบนอากาศ เขา
เห็นพระองคห์น่ึง เขาขบัเคร่ืองบินกลบัมาเห็นพระองคห์น่ึง เสร็จแลว้เขาก็ตามหาไง ตามหา
พระองคน์ั้นไม่เจอ สุดทา้ยแลว้หลวงปู่เจ๊ียะอยูก่บัหลวงปู่ขาว เขาให้เมียเขา คนท่ีอุดรฯ พาไปหา
หลวงปู่ขาว 

พอเขาบอก องคน้ี์ๆ 

หลวงปู่เจ๊ียะถามเลย พอเขากลบัแลว้ ตกเยน็หลวงปู่เจ๊ียะไปอุปัฏฐากท่ีกุฏิหลวงปู่
ขาว 

“ครูจารย์ๆ  เหาะไดอี้หลีบ่” 

“ได”้ 

“ครูจารยเ์หาะอย่างไร” น่ีไง “ครูจารยเ์หาะอยา่งไร” 

ท่านก็บอก 

แลว้หลวงปู่เจ๊ียะก็ถามว่า “แลว้ยงัเฮ็ดไดอ้ยูบ่่” คือปัจจุบนัยงัเหาะอยูไ่หม ยงัท าได้
ไหม 

ท่านบอกว่า “มนัเฒ่าแลว้ว่ะ” 

พอมนัเฒ่า มนัท าจิตเขา้ฌานสมาบติั มนัตอ้งใชก้  าลงั มนัตอ้งใชส้ติปัญญาพอสมควร 

น่ีคนท าไดเ้ขารู้ คนท าไดเ้ขามี คนท าได ้เขา้ฌานสมาบติัท าเร่ืองอยา่งน้ีได ้ เร่ืองอย่าง
น้ีไดก้็เป็นเร่ืองของโลกใช่ไหม เร่ืองของฝร่ังจีไอ มนัขบัเคร่ืองบินมนัยงัช็อกเลย มนัยงัตามหาตวั
เลย มนัขบัเคร่ืองเหาะอยู ่ มนัไปเห็นพระอยูก่ลางอากาศ เร่ืองน้ีมนัเป็นเร่ืองในประวติัครูบา
อาจารยมี์ 

ฉะนั้น เร่ืองฌานสมาบติั นิโรธสมาบติั เป็นเร่ืองหน่ึง ถา้อยา่งน้ีมนัเป็นธรรมะเก่าแก่
เหมือนโลกธรรม ๘ ของมีอยูด่ั้งเดิม ถา้มีจิต จิตของคนมนัสร้างสมบุญญาธิการมาแตกต่าง
มาก แลว้ถา้จิตของคนถา้ไม่มีครูบาอาจารยห์รือปฏิบติัไม่เขา้สู่สัจธรรม มนัก็ไม่ไดช้ าระลา้ง
กิเลส แต่คุณสมบติัท่ีมนัท าอยา่งน้ีได ้มี มี แลว้มีก็มีเร่ืองโลกๆ ไง เหมือนคนเกิดมาจน คนเกิด
มารวย 
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นี่ก็เหมือนกัน จติเกดิมามคุีณธรรมอย่างนี ้ จติเกิดมามคุีณสมบัติอย่างนี ้ มนัก็
เท่านั้นน่ะ แต่ถ้าไม่ได้เข้าสู่อริยสัจ อริยสัจมหีนึ่งเดียว ทุกข์ สมุทยั นิโรธ มรรค ศีล 
สมาธิ ปัญญา ถ้ามรรค มรรค ๘ มศีีล มสีมาธิ มปัีญญา น่ีเข้าสู่อริยสัจ เข้าสู่ความจริง นี่
ต่างหาก พระพุทธศาสนาสอนทีน่ี่ แล้วสอนให้กลับมาทีน่ี ่ มาชําระล้างกิเลสทีน่ี่ มนัจะ
เป็นอยู่ทีน่ี่ มนัเป็นสมบัติของเรา เป็นสมบัติของชาวพุทธ ไม่ใช่เป็นสมบัติของชาวผี 

นิโรธสมาบติั เร่ืองฤๅษีชีไพรเป็นเร่ืองของผี เร่ืองของโลก ไม่ใช่เร่ืองของธรรม ถา้
ธรรม เห็นไหม จิตวิญญาณมนัเป็นอะไร จิตวิญญาณถา้มนัเดินสู่มรรค มคัโค ทางอนัเอก ทางให้
จิตน้ีกา้วเดิน จิตน้ีกา้วเดินตามมคัโค จิตน้ีกลัน่ออกจากอริยสัจ กลัน่มาจากอริยสัจ กลัน่มาจาก
ทุกข ์สมุทยั นิโรธ มรรค กลัน่ออกมามนัก็เป็นการช าระลา้ง เป็นการท าใหจิ้ตสะอาด เป็นการ
ท าใหจิ้ตน้ีพน้ไปเป็นธรรมธาตุ เป็นประโยชนก์บัเรา อนัน้ีต่างหากเป็นพระพุทธศาสนา 

นิโรธสมาบติัก็เป็นนิโรธสมาบติั เป็นธรรมะเก่าแก่ ในพระไตรปิฎก พระพุทธเจา้พูด
เร่ืองน้ีไวเ้ยอะมาก เพราะมนัมีพวกฤๅษีชีไพรมาถามเร่ืองอยา่งน้ี แลว้มีพระโมคคลัลานะ มีครู
บาอาจารยท์  าไดแ้บบน้ี ท าไดม้ากกว่าเขา ท าไดดี้กว่าเขา เวลาท ามคัโค ท าทางอนัเอกเกิดข้ึน
มาแลว้มนัจะท าไดม้ากกว่าน้ี เขา้ใจเร่ืองอยา่งน้ีหมด 

ฉะนั้น น่ีมนัเป็นเร่ืองโลกๆ มนัส่ิงท่ีมีอยูโ่ดยดั้งเดิม แต่ธรรมะสูงส่งกว่า ธรรมะมี
ความมหศัจรรยก์ว่า ธรรมะ เพราะพระโมคคลัลานะมีฤทธ์ิมากกว่าน้ี องคส์มเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจา้ เจา้ลทัธิต่างๆ เวลายมกอภินิหารของพระพุทธเจา้ท าไดม้ากกว่าน้ี ดีกว่าน้ี ถา้ดีกว่าน้ี
แลว้ เพราะอะไร เพราะส่ิงน้ีเป็นสัจจะ แต่ถา้โลกท าไดแ้ค่น้ี มีขอบเขตแค่น้ี เร่ืองฌานสมาบติั 

นิโรธสมาบติัเป็นเร่ืองของเขา ในพระไตรปิฎกก็มีเยอะ พระพทุธเจา้พูดถึง แลว้
พระพทุธเจา้พูดถึงก็พูดเปรียบเทียบ พดูแยกแยะ แต่พวกเราไม่เขา้ใจเร่ืองอริยสัจ ไม่เขา้ใจเร่ือง
ธรรมะ พอพูดถึงนิโรธสมาบติั เร่ืองฤทธ์ิเร่ืองเดช ชอบ แต่เร่ืองธรรมะ เร่ืองเสียสละ เร่ืองการ
ช าระลา้ง เร่ืองเอากิเลสออก ฟังไม่รู้ ฟังไม่เขา้ใจ 

แต่ถา้นิโรธสมาบติัน่ีเก่งมากนะ แต่บอกอริยสัจช าระกิเลส เฮย้! ท าอย่างไร อ๋อ! ไป
หาเจา้พรมน ้ามนตใ์ช่ไหม อา้ว! ไปนู่นเลย มนัไม่เขา้ใจว่าอริยสัจอยูท่ี่ไหน ความจริงอยูท่ี่ไหน 

ถา้ความจริงมนัถึงเป็นความจริง ไม่อยา่งนั้นมนัจะเป็นรูป-เงา เป็นเงา เป็นเร่ืองของเงา 
เป็นเร่ืองของอาการ เป็นเร่ืองของความรู้สึก เป็นเร่ืองของโลก ไม่เก่ียวกบัธรรมะเลย เอวงั 


