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ถาม : เรื่ อง “สงสัยในการภาวนา”
กราบนมัสการหลวงพ่อ ผมมีขอ้ สงสัยกราบเรี ยนถามดังนี้ คือว่าเมื่อผมพิจารณา
ความไม่พอใจ เมื่อผมแยกแยะออกจนหมด ผมเกิดความรับรู ้หรื อเห็นได้ถึงอาการไม่พอใจที่
สลายตัวลงแล้วหายไป เปรี ยบเหมือนกระจกที่แตกออกจากกัน และเมื่อผมลองเอาอาการที่
แยกออกจากกันนั้นนามารวมกันเพื่อสร้างให้กลับมาเป็ นอารมณ์เก่าก็ไม่สามารถทาได้ ผมจึงมี
ความสงสัยและเรี ยนถามดังนี้ครับ
๑. ทาไมเราไม่สามารถสร้างอารมณ์ความรู ้สึกเดิมจากสิ่ งที่เราได้พิจารณาแยกแยะ
ออกจนหมดให้กลับมาเป็ นอย่างเก่าได้ครับ ทั้งๆ ที่ขอ้ มูลเดิมหรื อตัวสัญญาก็ยงั คงมีอยู่ ไม่ได้
สลายหรื อหายไปเหมือนกับอารมณ์ความรู ้สึกที่ผมพิจารณา
๒. ขณะที่ผมพิจารณา ผมสังเกตเห็นว่า ตัวสังขารเองก็อาศัยข้อมูลเดิมหรื อตัวสัญญา
ในตัวมันเองในการปรุ งแต่งสิ่ งต่างๆ ให้เกิดขึ้น ผมจึงอยากรู ้ว่าความเห็นของผมถูกต้องหรื อ
เปล่าครับ ขอบพระคุณอย่างสู ง

ตอบ : อันนี้ขอ้ ๑ ข้อ ๒ นะ ฉะนั้น เอาอารัมภบทก่อน อารัมภบทที่ว่า “เวลาเราพิจารณาความไม่
พอใจจนมันสลายตัว มันสลายออกไปเปรี ยบเหมือนกระจกแตก และเมื่อผมลองเอาอาการที่แยก
ออกจากกันมารวมกันเพื่อสร้างให้กลับขึ้นมาเหมือนอารมณ์เก่าก็ไม่สามารถทาได้
ผมจึง
สงสัย ขอเรี ยนถาม”
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สิ่ งที่มนั จะเอาขึ้นมาเหมือนเก่าๆ มันก็เป็ นสัญญา นี่ไง ถ้าเป็ นสัญญา มันก็เหมือนกับ
เป็ นทฤษฎี เป็ นความเชื่อ เป็ นวิทยาศาสตร์ ถ้าความเชื่อวิทยาศาสตร์ มันก็ตอ้ งของสิ่ งนั้นก็ตอ้ ง
คือสิ่ งนั้น อารมณ์ที่เคยเกิดขึ้นมา แล้วเราพิจารณาไปแล้วมันแตกออกไป แล้วเราก็จะไปเอา
อารมณ์สิ่งนั้นประกอบขึ้นมาเป็ นอารมณ์อีก นี่เพราะมันเป็ นวิทยาศาสตร์ไง แต่โดยนามธรรม
โดยความรู ้สึก โดยนามธรรมมันไม่ได้ มันไม่ได้เพราะอะไร เพราะรสชาติมนั ไม่เหมือนกัน
รสชาติเราเจอครั้งแรกเราตื่นเต้นมาก แล้วเราจะไปสร้างอารมณ์อย่างนั้นอีกมันไม่ได้
ถ้ามันมาอีก ภาพต้องพร่ ามัวไป ภาพต้องไม่ชดั เจน รสชาติความรู ้สึกแตกต่างกันไป เห็นไหม
มันเป็ นอย่างนั้นอีกไม่ได้
มันเป็ นอย่างนั้นอีกไม่ได้เพราะว่ามันจะให้คงที่เหมือนเดิมไม่ได้ สรรพสิ่ งในโลกนี้
เป็ นอนิจจัง สิ่ งใดเป็ นอนิจจัง สิ่ งนั้นเป็ นทุกข์ สิ่ งใดเป็ นทุกข์ สิ่ งนั้นเป็ นอนัตตา มันเป็ นอนิจจัง
เห็นไหม มันเป็ นอนิจจังมันถึงไม่พอใจ มันถึงเป็ นทุกข์ ถ้าเป็ นทุกข์น้ ีเราพิจารณา เราพิจารณา
โดยธรรม มันเหมือนกระจกแตก อารมณ์น้ ีแตกสลายไปหมดเลย อารมณ์แตกสลายไปหมด
ปล่อยวางหมดเลย นี่ไง อนัตตา มันแปรสภาพ
ทีน้ ีเป็ นอนัตตา “เป็ นอนัตตาแล้วผมก็ตอ้ งเป็ นพระอรหันต์สิ เพราะผมพิจารณาแล้ว
มันเป็ นอนัตตาหมดเลย”
อนัตตาของใครล่ะ อนัตตาของเด็กหัดใหม่ อนัตตาของขั้นโสดาบัน อนัตตาของ
สกิทาคามี อนัตตาของอนาคามี อนัตตาของอรหัตตมรรค มันแตกต่างกันไป ความละเอียดมัน
แตกต่างกันไป
ฉะนั้น สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา เราใช้ความรู ้สึกนึกคิดเราก็ใช้ได้ว่ามันเป็ นอนัตตา มัน
แปรสภาพ อนัตตาคือว่าเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป มันแปรสภาพ มันมีอยูจ่ ริ ง แล้วมันก็แปรสภาพ
จริ งๆ แล้วมันสลายไปจริ งๆ ก็แค่น้ นั แล้วใจล่ะ ใจมันรับรู ้สิ่งใด
ฉะนั้น สิ่ งที่ว่าเราพิจารณาแล้วมันเหมือนกระจกแตกไปหมดเลย แล้วเราจะเอาขึ้นมา
ใหม่
ถ้าพูดถึงนักภาวนา ถ้าภาวนาจนจับต้นชนปลายได้คอื ว่ามีหลักมีเกณฑ์ จะคุยกันเรื่อง
อย่างนี้ คุยแล้วเข้าใจได้ แต่ถา้ คนที่ภาวนาไม่เป็ น หรื อคนภาวนาเริ่ มต้น หรื อจิตใจเขาอ่อนแอ
พอจิตใจเขาอ่อนแอ เขาสร้างภาพ เขานึกเอา สร้างภาพ นึกเอา มันจินตนาการ
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พอจินตนาการไป เห็นไหม พวกอภิธรรม พวกหลักทางวิชาการในการศึกษาใน
พระพุทธศาสนา เขาจะบอกพวกนักปฏิบตั ิว่าเหมือนการทรงเจ้าเข้าผี มันไม่น่าเชื่อถือ มัน
เป็ นไปไม่ได้ มันเป็ นอารมณ์ความรู ้สึก มันไม่มีอยูจ่ ริ ง ถ้ามีอยูจ่ ริ งมันต้องเป็ นอย่างนี้ มันเป็ น
ขั้นตอนของทางทฤษฎี มันต้องเป็ นทางทฤษฎีของเขา แล้วไอ้พวกนี้ทาไปนี่จินตนาการเอา มัน
ไม่เป็ นความจริ ง พวกนี้พวกหลง เพราะอะไร เพราะไม่มีการศึกษา เพราะไม่ศึกษา
พระพุทธศาสนาก่อน ถ้าศึกษาพระพุทธศาสนา เข้าใจพระพุทธศาสนาแล้วจะไม่ยดึ ติดสิ่ งนี้
เลย นี่เขาว่าของเขาไปนะ
แล้วเวลาเขาไปปฏิบตั ิแล้วก็เป็ นวิทยาศาสตร์ ทฤษฎีคงที่ตายตัว เหยียบให้มนั รู ้เท่าทัน
ให้ไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นเลย รู ้เท่าทันให้กดทับไว้ จนรู ้เท่าทันหมดเลย เพราะไปรู ้เท่าทัน ไปศึกษา
ธรรมะของพระพุทธเจ้า แต่จิตใจมันเกิดความรู ้สึก มันมีความเฉา มีความเหงาหงอย มีความดีใจ
เสี ยใจ จิตใจมันมีกิเลส นี่กดมันไว้ รู ้เท่าทันหมดเลย รู ้ทนั ศาสนาหมดเลย
แล้วเวลาผูท้ ี่ปฏิบตั ิตามความเป็ นจริ ง เห็นไหม ทาความสงบของใจเข้ามา ถ้าใจสงบ
แล้วให้ฝึกหัด ให้พิจารณา ทีน้ ีพอพิจารณามันก็จะพิจารณาอาการเกิดดับ สิ่ งที่เกิดขึ้น การเกิด
ครั้งแรก การเกิดครั้งที่สอง การเกิดบ่อยครั้งเข้า การเกิดแต่ละครั้งแตกต่างหลากหลายกัน
เขาก็บอกไอ้นี่มนั จินตนาการนะ ไอ้นี่มนั เป็ นการสร้างภาพนะ ไอ้นี่ผปู ้ ฏิบตั ิมนั จะ
หลงใหลอย่างนี้ เพราะอะไร เพราะขาดการศึกษา นี่เขาว่านะ ขาดการศึกษา
การศึกษาเป็ นทฤษฎี การศึกษา ศึกษามาเป็ นทฤษฎี นี่เป็ นสัญญา แต่เวลาปฏิบตั ิ เห็น
ไหม ปริ ยตั ิ ปฏิบตั ิ ปฏิเวธ ทีน้ ีในการปฏิบตั ิมนั จะต้องเข้าไปเผชิญกับความเป็ นจริ งในใจของ
เรา เข้าไปเผชิญกับความเป็ นจริ งที่ว่ามันมีอยูจ่ ริ ง แต่เราไปศึกษาทางทฤษฎี พอศึกษาทางทฤษฎี
แล้วเราก็เอาทฤษฎี ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจ้าเป็ นพระอรหันต์วางไว้ ทฤษฎีน้ นั ตามความเป็ นจริ ง แล้วเราก็เอาทางทฤษฎีน้ นั มากดทับ มาขึง
พืดความรู ้สึกของเรา มันก็เลยไม่เป็ นความเป็ นจริ ง แล้วมันแสดงออกตามความเป็ นจริ งก็
ไม่ได้
ถ้ามันไม่แสดงออกตามความเป็ นจริ ง เราจะรู ้ได้อย่างไรว่าเรามีกิเลสหยาบ กิเลสหนา
กิเลสบางอย่างไร เราจะรู ้ได้อย่างไรว่ากิเลสตัวไหนเราได้ชาระแล้ว กิเลสตัวไหนยังมีอยู่ กิเลส
ตัวไหนที่มนั เข้ามาหลอกล่อเรา เราจะไม่รู้สิ่งใดเลย แต่เรารู ้ธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจ้า แล้วก็มาขึงพืดใจไว้ นี่ไง วิทยาศาสตร์สูตรสาเร็จ ฉะนั้น เวลาเราปฏิบตั ิปั๊บ ฝ่ ายปริ ยตั ิ
หรื อทางทฤษฎีเขาจะบอกว่า พวกปฏิบตั ิเพ้อเจ้อ ปฏิบตั ิไปแล้วจะรู ้จริ งไม่รู้จริ ง
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ฉะนั้น เวลาหลวงปู่ มัน่ พระมหาปิ่ น น้องของหลวงปู่ สิ งห์ นัน่ ๕ ประโยค นี่ครู บา
อาจารย์ที่ท่านศึกษามาๆ เวลาไปอยูก่ บั หลวงปู่ มัน่ หลวงปู่ มัน่ เวลาพูดขึ้นมา พวกที่มีการศึกษานี่
“แหม! เราศึกษามาระดับ ๙ ประโยค ๑๐ ประโยค พระอยูใ่ นป่ าไม่ได้ทาอะไรเลยจะรู ้จริ งได้
อย่างไร” มันเกิดทิฏฐิไง
จนหลวงปู่ มัน่ เวลาเทศน์แทงเข้าไปในหัวใจ แทงเข้าไปในหัวใจจนหลายที จน
ยอมรับ แล้วพอยอมรับ เริ่ มปฏิบตั แิ ล้ว วางทฤษฎี วางธรรมที่ศึกษามาขององค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า ทางสัญญาวางไว้ แล้วพยายามปฏิบตั ิให้เป็ นความจริ งขึ้นมา
ถ้าเป็ นความจริ งขึ้นมาจะเข้ามาการปฏิบตั ิเรานี่ ถ้าเป็ นความจริ งขึ้นมามันจะรู ้เห็นอย่าง
นี้ ถ้ารู ้เห็นอย่างนี้นะ คนที่จิตใจอ่อนแอ ความรู ้เห็นอย่างนี้เขาจะกาหนดพุทโธไว้
หลวงปู่ มัน่ สั่งหลวงตาไว้ ถ้ าปฏิบัตินะ ให้ มสี ติอยู่กับผู้รู้ อยู่กับพุทโธ จะไม่

เสียหาย
ผูร้ ู ้ ความรู ้สึกของเรานี่ผรู ้ ู ้ พุทโธของเรา สติของเรา ถ้ามันสงบหรื อว่ามันออกรับรู ้
มันไปรับรู ้สิ่งใด รับรู ้สิ่งใด เห็นไหม รับรู ้สิ่งใดนี่มนั หยาบละเอียด เริ่ มต้นพิจารณามันก็เรื่ อง
หยาบๆ ทั้งนั้นน่ะ มันเริ่ มรู ้ สิ่ งที่รูเ้ ห็นนี่รู้จริ งไหม จริ ง แต่ความรู ้เห็นนั้นจริ งหรื อยัง ไม่จริ ง
แต่รู้เห็นจริ งๆ แต่มนั ไม่จริ ง
นี่เราพิจารณาอารมณ์ของเรา พิจารณาอารมณ์เปรี ยบเหมือนเลยล่ะ เราพิจารณามัน
สลายตัวลง เปรี ยบเหมือนกระจกที่มนั แตกออกไปหมดเลย อาการที่มนั แยกออกมารู ้เท่าทันหมด
เลย มันแยกหมดไปแล้ว พอแยกไปแล้วมันเริ่ มฝึ กหัดพิจารณาเป็ นอย่างนี้ แล้วผมก็จะเอารวม
ขึ้นมาอย่างเดิม มันไม่มาแล้วล่ะ แล้วรวมขึ้นมาอย่างเดิม เห็นไหม นักปฏิบตั ิเวลาผิดพลาด
ผิดพลาดตรงนี้ ผิดพลาดเพราะอะไร เพราะเรามีทิฏฐิ เรามีสัญชาตญาณว่ามันต้องเป็ นอย่างนั้น
เพราะเราเคยเห็นอย่างนั้น แต่เวลามันเกิดขึ้น เป็ นอย่างนั้นก็ได้ เป็ นละเอียดกว่านั้นก็ได้ เป็ น
หยาบกว่านั้นก็ได้
ฉะนั้น เวลาถ้ามันพิจารณาไปแล้ว มันปล่อยแล้ว เรากลับมาทาความสงบของใจ สงบ
ไว้ แล้วเราก็นอ้ มไปพิจารณากาย น้อมไปที่อารมณ์ ถ้ามันจับอารมณ์น้ ีได้ เราก็จบั อารมณ์ใหม่
ขึ้นมา ถ้าเราจับอารมณ์นะ
อารมณ์นี่ขนั ธ์ ๕ รู ป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ถ้าไม่มีรูป รู ปคืออารมณ์ รู ปคือ
สิ่ งที่จบั ต้องได้ เวทนาคือว่าดีใจเสี ยใจ สัญญาคือข้อมูล สังขารคือปรุ งแต่ง วิญญาณรับรู ้ มันมี
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ครบของมัน มันถึงเป็ นอารมณ์ที่เราจับอารมณ์ได้ๆ จิตเห็นอาการของจิต พวกนี้เป็ นอาการ
ทั้งหมด มันเป็ นเงา เห็นไหม มันเป็ นเงา เป็ นอาการ มันไม่ใช่ตวั จริ ง แต่เงาเกิดขึ้นมาได้อย่างไร
เงามันจะเกิดขึ้นมาต้องมีภวาสวะ มีภพ มีตวั ตน มีจิต มันถึงเกิด
รู ป เงา ถ้ามันเป็ นเงาขึ้นมา พิจารณาไปแล้วมันปล่อยเงาๆ ปล่อยเงาขึ้นมา รู ปมันจะ
ชัดเจนขึ้น เพราะมันปล่อยเงามันมา ถ้าปล่อยขึ้นมา เดี๋ยวพอเราน้อมไป มันไปจับได้ จับ
อารมณ์ได้อีก มันก็พิจารณาไป เพราะอารมณ์ของเราแตกต่างหลากหลาย อารมณ์โลภ อารมณ์
โกรธ อารมณ์หลง อารมณ์รัก อารมณ์ชงั อารมณ์พอใจไม่พอใจ มันมีแตกต่าง อารมณ์อนั เดียว
นี่ แต่ที่มาแตกต่างกัน ที่มาคือว่าความโลภมันก็อยากได้อยากดี ความโกรธก็มีกระทบแล้วก็
โกรธ ความหลง หลงก็ไม่เข้าใจตัวเอง เห็นไหม ที่มามันแตกต่างหลากหลาย แต่มาจากจิต
ทั้งหมด
ถ้ามันปล่อยวางอารมณ์สิ่งใดสิ่ งหนึ่งไปแล้วเราก็จบั จับความรู ้สึกนี่ ความรู ้สึกคือ
อารมณ์ ความรู ้สึกคือรู ป รู ป เราจับความรู ้สึกเลย ถ้าจิตมันสงบแล้วนะ มันปล่อยแล้วจับรูป
แล้วจับแล้วมันจะเป็ นอาการแบบใดก็ให้มนั เป็ นไปสิ แต่นี่ไม่ได้ ถ้ามันจับแล้วมันไม่เป็ นอย่าง
เก่า มันไม่ใช่อารมณ์ มันจะเอาอารมณ์เดิมไง เห็นไหม บอกว่า “ผมจะสร้างมันขึ้นมา”
ก็สร้างขึ้นมาเลย มันจะเป็ นอะไรก็เป็ นอย่างนั้นน่ะ สร้างขึ้นมา ดูสิ เขาวาดรู ป เสื อ
สิ งโต วัว งู เห็นไหม วาดเหมือนกัน แต่มนั วาดออกมาเป็ นรู ปอะไร สมมุติว่าเป็ นรู ปเสื อ รู ปช้าง
รู ปม้า รู ปวัว รู ปควาย
นี่ก็เหมือนกัน อารมณ์ความรู ้สึก อารมณ์มนั เกิดขึ้น อารมณ์เดียวนัน่ แหละ แต่มนั เป็ น
เสื อ เป็ นวัว เป็ นควาย เป็ นงู เป็ นเป็ ด เป็ นไก่ มันคิดของมันไปไง มันก็คืออันเดียวกันนัน่ แหละ
มันก็คือขันธ์ ๕ นี่แหละ นี่ก็เหมือนกัน ทีน้ ีเพียงแต่เราจะเอาอารมณ์เก่าไง คือว่าคราวนี้วาดรู ป
เสื อ คราวต่อไปมันก็ตอ้ งเป็ นรู ปเสื อ แล้วเอ็งวาดเสื อทุกวันๆ เอ็งไม่เบื่อรู ปเสื อหรื อ เอ็งก็เบื่อรู ป
เสื อ เอ็งวาดรู ปเสื อ คราวหน้ามันก็วาดรู ปวัว วาดรู ปต่อไป
การวาด เห็นไหม เงา รู ป-เงา ถ้าอย่างนั้นแล้วมันไม่เป็ นเหมือนเดิมอีกหรอก ถ้ามัน
เป็ นเหมือนเดิม มันก็ไม่ใช่ปัจจัตตัง มันไม่ใช่เป็ นปัจจุบนั มันไม่เป็ นปัจจุบนั
ปัจจุบนั ที่เรารู ้มนั เป็ นปัจจุบนั เพราะรู ปที่ผ่านมา อารมณ์ที่ผ่านมามันก็ผ่านไปแล้ว แล้ว
เวลามันเกิดอารมณ์ อารมณ์ก็จบั อีก รสชาติหรื อรู ปแบบมันก็แตกต่างกันไป นี่เขาให้พิจารณาอย่าง
นี้ ไม่ตอ้ งไปว่ามันจะต้องเป็ นรู ปเดิม
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เพราะเราไปยึดมัน่ ว่ามันต้องเป็ นรู ปเดิม จะสร้างภาพขึ้นมาเพราะพอใจ เพราะเคย
พิจารณามาตั้งมากมายมหาศาล มันไม่ปล่อย แต่พอพิจารณารู ปนี้ เวลามันปล่อย ก็อยากจะ
พิจารณารู ปนี้ซ้ าๆ ซากๆ ถ้าพิจารณารู ปนี้ซ้ าซาก พิจารณาครั้งที่ ๒ เป็ นสัญญาแล้ว
ถ้าพิจารณาครั้งที่ ๑ มันปล่อย ครั้งที่ ๒ จะเกิดเป็ นรู ปสิ่ งใดก็แล้วแต่ พิจารณา มัน
ปล่อยอีก นัน่ น่ะปล่อยครั้งที่ ๒ แล้วมันจะจับอีก พอมันพิจารณาซ้ าไป มันปล่อยครั้งที่ ๓ มัน
ปล่อยครั้งที่ ๔
แต่ถา้ มันปล่อยครั้งที่ ๑ แล้วเราก็จะเอาแบบครั้งที่ ๑ เลย นัน่ ล่ะมันเป็ นอดีตไปแล้ว
มันทาอย่างนั้นไม่ได้แล้ว ทาอย่างนั้นไม่ได้ ถ้ามันจะเกิดขึ้นมา ถ้ามันวาดรู ปเสื อ แล้วรู ปเสื อซ้ า
ครั้งที่ ๒ มันชัดเจนขึ้น ชัดเจนขึ้นมันก็เป็ นปัจจุบนั ถ้าเป็ นปัจจุบนั นี่ใช้ได้
ฉะนั้นจะบอกว่า แล้วจะสร้างมันกลับขึ้นมาอีก ทาไมมันไม่กลับล่ะ
ก็สร้างขึ้นมา ก็แบบคอมพิวเตอร์ไง เขากดแล้วรูปก็จะมาอีกไง มันก็เป็ นเทคโนโลยี
มันไม่ใช่เป็ นใจ มันไม่ใช่เป็ นอาการ ไม่เป็ นอารมณ์ ไม่เป็ นความรู ้สึก มันไม่เป็ นเรื่ อง
นามธรรม ไม่ได้เป็ นเรื่ องเป็ นธรรม ถ้าเป็ นธรรมแล้วมันจะเป็ นปัจจุบนั ตลอด แล้วอะไรจะเกิดขึ้น
ให้เป็ นปัจจุบนั ไว้ๆ นี่พูดถึงอารัมภบทนะ
นี่คาถาม “๑. ทาไมเราจึงไม่สามารถสร้างอารมณ์ความรู ้สึกเดิมจากสิ่ งที่เราได้พิจารณา
แยกแยะออกจนหมดให้กลับมาเป็ นอย่างเก่าได้ครับ ทั้งๆ ที่ขอ้ มูลก็ขอ้ มูลเดิม สัญญาก็สัญญาเดิม
ก็ยงั คงมีอยู่ แต่ไม่ได้สลายไปหรื อหายไปเหมือนกับอารมณ์ความรู ้สึกที่ผมพิจารณา”
ที่บอกว่ามันสลายไป มันสลายไปคือมันพิจารณาตามความเป็ นจริ ง แต่ตวั สัญญา ตัว
สัญญาก็สัญญาเดิม ข้อมูลก็ขอ้ มูลเดิม ข้อมูลเดิมมันบอกชัดเจนมากว่าเราพิจารณา เราปล่อยแล้ว
เราปล่อย ปล่อยวางนี่ตทังคปหาน คือชัว่ คราว ฉะนั้น ข้อมูลก็ยงั อยู่เดิม สัญญาก็ยงั อยูเ่ ดิม กิเลสก็
ยังเท่าเดิม ไม่มีอะไรยุบยอบไปเลย แต่พิจารณาปล่อยวางไปแล้ว เห็นไหม การปล่อยวางนี่การฝึ กหัด
การฝึ กหัดการพิจารณา การฝึ กหัดใช้ปัญญา
ปัญญาหยาบๆ ก็พิจารณาให้มนั เข้มข้นขึ้น พิจารณาให้ละเอียดขึ้น นี่ปัญญาที่ดีข้ ึน ถ้า
ปัญญาอย่างนี้ ปั ญญาอย่างนี้พิจารณาซ้ าๆ เข้าไป ที่ว่าใครถามปัญหาหลวงตาไป บอกว่าถูก
ไหม
ถูก
©2013 www.sa-ngob.com

รู ป-เงา ๗

ให้ทาอย่างไรต่อไป
คือพิจารณาซ้ าเข้าไปๆ ซ้ าเข้าไปมันก็ละเอียดขึ้นไป ชานาญมากขึ้น แล้วไอ้สัญญา
ตัวเดิม สัญญาก็คือสัญญา สัญญาตัวเดิม แต่มนั สร้างภาพได้ สังขารมันปรุ งแต่งเป็ นอย่างอื่นก็
ได้ ข้อมูลข้อมูลเดิมนี่แหละ เพราะข้อมูลเดิมยังอยู่ ความรู ้สึกนึกคิดอันเดิมยังอยู่ แต่พิจารณา
ปล่อย มันปล่อยวางไปแล้วเป็ นครั้งเป็ นคราว
ฉะนั้นบอกว่า ทาไมมันจะสร้างให้กลับมาเป็ นเหมือนเก่าไม่ได้
สร้างมาเป็ นเหมือนเก่า แต่อารมณ์มนั ไม่เหมือนเก่า มันไม่ดูดดื่มเหมือนเก่า มันไม่เจ็บ
ช้ าเหมือนเก่า ถ้าพิจารณาอารมณ์อย่างนี้มนั เจ็บช้ าอยู่ พอพิจารณาด้วยเหตุดว้ ยผลมันปล่อยวาง
แล้ว ปล่อยวางก็คือมันคลาย คลายความยึดมัน่ ถือมัน่ ออกไปเป็ นบางส่ วน พอพิจารณาอารมณ์
เก่าขึ้นมา ความเจ็บช้ าไม่เท่าเก่าแล้ว เพราะความเจ็บช้ า เราเคยพิจารณามาแล้ว เรารู ้เท่าทันแล้ว
ถ้ามันขึ้นมาอีก เราพิจารณา ความเจ็บช้ ามันก็นอ้ ยลง ความเจ็บช้ ามันรู ้เท่า
ถ้าความเจ็บช้ ามันไม่มีปัญญา มันก็ยึดมัน่ ถือมัน่ มาก ยึดมากเท่าไร ทิฏฐิมากเท่าไร มันก็
เจ็บปวดมากเท่านั้น แต่ถา้ พิจารณาไปแล้วทิฏฐิมนั เบาลง ทิฏฐิความเห็นผิดมันเบาลง พอเบาลง
อารมณ์ความรู ้สึกมันก็เบาลง มันเบาลง เห็นไหม มันเป็ นแบบนี้มนั ถึงว่ามันไม่เหมือนเก่า
ถ้าเหมือนเก่านะ มีแต่ว่าเวลาจิตเสื่ อม จิตมันเสื่ อมไปแล้ว เวลาพิจารณามันยิง่ กว่าเก่า
อีก เพราะอะไร เพราะเวลาจิตมันเสื่ อม มันทุกข์มาก มันเสี ยใจมาก เวลาไปจับได้แล้วมันคับ
แค้นมาก มันยิง่ ทาให้จริ งจังมาก เห็นไหม มันมีเจริ ญแล้วเสื่ อม เสื่ อมแล้วเจริ ญ มันถึงแตกต่าง
กันไป
ฉะนั้น สิ่ งที่บอกว่าทาไมมันไม่เหมือนเก่า
มันเป็ นแบบนี้ การภาวนา มรรคหยาบ มรรคละเอียด เราพิจารณาแล้วจะให้
เหมือนเดิมๆ อยู่ มันไม่เป็ นแบบนั้น นี่พูดถึงการภาวนานะ
ฉะนั้น บอกว่า ถ้ามันไม่เหมือนเดิม ไม่เหมือนเดิม เราก็ไม่จาเป็ นจะต้องให้เหมือนเดิม
เพราะถ้าเหมือนเดิมมันก็เท่ากับคงที่ตายตัว แล้วมันก็เท่าเดิม แต่ถา้ เราพิจารณาแล้วมันดี
กว่าเดิม เหมือนมนุษย์ อายุมากขึ้น ร่ างกายโตขึ้น อายุขยั มากขึ้น มันเป็ นคนเก่าอยู่ไม่ได้หรอก
วันคืนล่วงไป ร่ างกายเดิม หัวใจเดิม แต่มนั มีประสบการณ์ มันเจริ ญเติบโตขึ้นไป จิตใจมันมี
หลักมีเกณฑ์มากขึ้นไป มันพัฒนาของมันไป มันไม่อยูแ่ บบเดิม
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สรรพสิ่ งในโลกนี้เป็ นอนิจจัง สิ่ งใดเป็ นอนิจจัง สิ่ งนั้นเป็ นทุกข์ สิ่ งใดเป็ นทุกข์ สิ่ ง
นั้นเป็ นอนัตตา เวลามันเปลี่ยนแปลงตลอด ไม่มีอะไรคงที่ ฉะนั้น มันไม่เหมือนเดิม ไม่
เหมือนเดิม มันเป็ นความจริ งอยูแ่ ล้ว แต่เราอยากจะให้เหมือนเดิม อยากจะให้ปฏิบตั ิแล้วคงเส้น
คงวา เหมือนเดิมแล้วเจริ ญงอกงามไปแบบนี้ นี่ความเห็นผิดของเราเอง
“๒. ขณะพิจารณา ผมสังเกตเห็นว่าตัวสังขารเองก็อาศัยข้อมูลเดิมคือสัญญาในตัวมัน
เองในการปรุ งแต่งสิ่ งต่างๆ ให้เกิดขึ้น ผมจึงอยากรู ้ว่าความเห็นของผมถูกต้องไหม”
สัญญา สัญญากับสังขาร สังขารคือความปรุ ง สัญญาคือข้อมูลเดิม สัญญา นี่พูดถึงตัว
สัญญา หลวงตาบอกสัญญาละเอียดมาก อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา สงฺขาราปจฺจยา วิญฺ าณํ ตัว
สัญญา ตัวข้อมูลมันเก็บซับไว้แต่ละภพแต่ละชาติ จนเวลาถ้าจิตสงบแล้วคนมีอานาจวาสนาย้อน
อดีตชาติไป เพราะสัญญา สัญญาในขันธ์ ๕ รู ป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ สัญญาในภพ
ชาติปัจจุบนั นี้ อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา สงฺขาราปจฺจยา วิญฺ าณํ ปัจจยาการอันนั้นมันอยูก่ บั
จิต จิตเดิมแท้มนั อยูก่ บั ปฏิสนธิจิต ปฏิสนธิจิตเป็ นตัวเวียนตายเวียนเกิด ปฏิสนธิจิตเวียนว่าย
ตายเกิดในวัฏฏะ ปฏิสนธิจิตมันถึงสื บต่อ สื บต่อกับผลบุญผลกรรมของจิตแต่ละดวงมาตลอด
ฉะนั้น พระโพธิสัตว์สร้างบุญสร้างกรรมมามหาศาล บุญกุศลนั้นมันถึงสะสมมากับ
จิตดวงนั้น ถ้าภพชาติมนั ตัดกันไปแล้ว พระโพธิสัตว์ที่สร้างมาเป็ นพระเวสสันดรแล้วมาเป็ น
เจ้าชายสิ ทธัตถะ มันเป็ นมาอย่างไร พระเวสสันดรบริ จาคนางมัทรี บริ จาคกัณหา ชาลี ช้างอะไร
บริ จาคหมดเลย แล้วจิตดวงนั้นมันสร้างบุญกุศลขนาดไหน แล้วพอดับขันธ์จากนั้นปั๊บ ขึ้นไป
บนสวรรค์ ไปรออยูจ่ นได้จุติมาเกิดเป็ นเจ้าชายสิ ทธัตถะ นี้อยูใ่ นวิชชา ๓ ขององค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า ฉะนั้น สัญญาตัวละเอียด ปฏิจจสมุปบาท อันนั้นละเอียดกว่า
ฉะนั้นว่า มันก็มีสัญญาอยู่เดิม
เขาถามบ่อยนะว่า โดยปกติคนเราเวลานอนมันฝัน มันฝันไปไม่รู้ไม่ช้ ี ฝันไป นัน่ คือ
อะไร อันนั้นมันก็เป็ นเรื่ องหนึ่งนะ นัน่ ถึงว่าสัญญา ทีน้ สี ัญญา สัญญาหยาบ สัญญาละเอียด
สัญญามันลึกซึ้ง ถ้าสัญญาของแต่ละบุคคล สัญญาเพราะมีตวั สัญญา ที่ว่าพันธุกรรมของจิตๆ
จิตได้สร้างมากสร้างน้อยมามันเป็ นอย่างนั้น ฉะนั้น ตัวสัญญา
ทีน้ ีเวลาเราพิจารณาของเรา เราพิจารณาของเราใช่ไหมว่ามันปล่อย ปัญญาที่มนั เกิดขึ้น
มันปรุ งเหมือนสัญญา สังขารมันปรุ งมาจริ งไหม

©2013 www.sa-ngob.com

รู ป-เงา ๙

พิจารณาไป มันเป็ นสมบัติส่วนตน ถ้าใครพิจารณาได้มากน้อยแค่ไหน มันจะเป็ น
สมบัติของคนคนนั้น ถ้าพิจารณา ถ้าจับแล้ว อารมณ์นี่จบั ได้ ถ้าจับอารมณ์ได้แล้วพิจารณาไป
เวลาพิจารณาไปแล้วนะ เวลาปฏิบตั ิมนั เป็ นสมบัติส่วนตน คือธรรมะส่ วนบุคคล ธรรมะส่ วน
บุคคล เราเกิดขึ้นกับเรา แล้วเราพิจารณาของเรา

ฉะนั้น เวลาเราไปศึกษาธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสั มพุทธเจ้านั่นเป็ นอีก
เรื่ องหนึ่ง นั่นเป็ นธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสั มพุทธเจ้า แล้วพอเราปฏิบัติแล้ ว เรา
ไปศึกษาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทีว่ ่ามันจะขัดแย้ งกัน มันกลับชัดเจน
กลับชัดเจน กลับซาบซึ้ง กลับเข้ าใจมาก
แต่ถา้ เราปฏิบตั ิยงั ไม่มีหลักมีเกณฑ์ เราไปศึกษานะ เพราะเราคิดแบบสมมุติ คิดแบบ
โลก คิดแบบวิทยาศาสตร์ “ทาไมมันเป็ นอย่างนั้น มันน่าจะเป็ นอย่างนั้น ถ้าเป็ นอย่างนั้นมัน
เทียบได้กบั อย่างนี้ อย่างนี้เทียบได้กบั อย่างนั้น” นี่มนั ก็ทาให้งงๆ เหมือนกัน แต่ถา้ ปฏิบตั ิแล้ว
พอมันรู ้มนั เห็นมันจะชัดเจนมาก
ฉะนั้นเขาถามว่า ที่ผมปฏิบตั ิมานี่ถูกหรื อเปล่าครับ
ถูก ถูกแล้วทาอย่างไรต่อไป ถูกแล้วก็ตอ้ งปฏิบตั ิให้มากขึ้น ถูกแล้วทาอย่างไรต่อไป
ถูกแล้วก็จะเอาประกาศแล้วไปแขวนไว้ที่บา้ น ผมปฏิบตั มิ าถูกแล้ว ๑ หน
กระดาษไม่มีประโยชน์อะไรหรอก กระดาษถ้าเป็ นแบงก์ยงั ไปซื้อของได้ นี่
เหมือนกัน ถ้าปฏิบตั ิอย่างนี้ถูกไหม ถูก แล้วทาอย่างไรต่อไป ปฏิบตั ิให้มากขึ้น ถูกหมายความว่า
เราเริ่ มต้นถูก แล้วเรายังต้องก้าวเดินไปอีกมหาศาลเลย ฉะนั้น สิ่ งที่รู้ที่เห็นนั้นเป็ นเรื่ องหนึ่งนะ
นัน่ พูดถึงว่าสงสัยในการภาวนา
ภาวนาไป มันเป็ นเงา รู ป-เงาต่างๆ แล้วพอเราเห็นว่ามันเป็ นเรื่ องจริ งนะ เรื่ องจริ ง
หมายถึงมันจับต้องได้ตลอด พิจารณาไปตลอด นี่พิจารณารู ป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
แล้วพิจารณาสติปัฏฐาน ๔ กาย เวทนา จิต ธรรม จับต้องสิ่ งใดแล้วพิจารณาซ้ าเข้าไปๆ
เวลาสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง เวลาปฏิบตั ิปัจจุบนั อยู่ เอาอันนั้นน่ะ เวลามันขาดนะ เวลามันขาด
มันจะรู ้เลยว่าสังโยชน์ขาดอย่างไร เวลากิเลสขาดมันเห็นชัดๆ เลยล่ะ ถ้าขาดอย่างนั้นมันจะเป็ น
ประโยชน์กบั เรา มันต้องขยันหมัน่ เพียรขึ้นไป
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สิ่ งที่เป็ นมันเป็ นเงา เงาของใจ อาการของใจทั้งหมด รู ป-เงา แล้วเราทาให้ถูกต้องมัน
ก็เป็ นความดีของเรา จบ

ถาม : เรื่ อง “พระปัจเจกพุทธเจ้า”
หลวงพ่อช่วยพยากรณ์อนาคตให้ผมหน่อยว่า อนาคตผมจะได้เป็ นพระปัจเจกพุทธเจ้า
หรื อไม่ครับ

ตอบ : โฮ้!
คาว่า “ความปรารถนาเป็ นพระโพธิสัตว์” คือเป็ นพระพุทธเจ้า ความปรารถนาว่า
อยากเป็ นพระปัจเจกพุทธเจ้าคือความปรารถนา ความปรารถนา เราปรารถนา เราสร้างบุญ
กุศลไป แล้วสร้างบุญกุศลไป เวลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพยากรณ์แล้ว นัน่ น่ะกลับ
ไม่ได้ หมายความว่าเราจะมีจุดมุ่งหมายว่าอนาคตกาลเราจะได้เป็ นพระพุทธเจ้าหรื อพระปัจเจก
พุทธเจ้าข้างหน้า แต่ถา้ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังไม่พยากรณ์ว่า อนาคตกาล บุคคล
คนนี้จะได้เป็ นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชื่อนี้ๆ ในกาลนั้น ถ้ายังไม่ได้พยากรณ์เราจะ
กลับได้
อย่างเช่นในปัจจุบนั นี้ หลวงปู่ มัน่ ท่านบอกว่าท่านเคยปรารถนาเป็ นพระโพธิสัตว์ คือ
ท่านปรารถนาจะเป็ นพระพุทธเจ้าไปในอนาคต หลวงปู่ เสาร์ท่านก็มีความปรารถนาว่าจะเป็ น
พระปัจเจกพุทธเจ้าไปในอนาคต
แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดยังไม่ได้
พยากรณ์ ฉะนั้น พอในปัจจุบนั หลวงปู่ มัน่ ท่านมาเกิดเป็ นหลวงปู่ มัน่ ท่านก็จะสร้างอานาจ
วาสนาต่อไปข้างหน้า แต่ทีน้ ีดว้ ยบุญญาธิการ ด้วยปัญญาของท่าน เราจะบอกว่ามันเป็ นการ
พยากรณ์ของพระพุทธเจ้าด้วยแหละว่า กึ่งพุทธกาลศาสนาจะเจริ ญอีกหนหนึ่ง
คาว่า “ศาสนาจะเจริ ญ” มันต้องมีผมู ้ ีบุญมาประพฤติปฏิบตั ิจนมีจิตใจนี้เป็ นธรรม แล้ว
เผยแผ่ธรรมให้คนเชื่อมัน่ ศรัทธา ศาสนาถึงจะเจริ ญ เหมือนกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู ้ข้ นึ มาเป็ นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
แล้วเผยแผ่ธรรมขึ้นมา ในสมัยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังมีพระชนม์ชีพอยู่ รื้ อสัตว์
ขนสัตว์นะ เทศนาว่าการ อู๋ย! พระอรหันต์เต็มไปหมดเลย เพราะอะไร เพราะว่าด้วยอานาจวาสนา
บารมี องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสั่งสอนด้วยพระโอษฐ์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจ้าเอง
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ในกึ่งพุทธกาล องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่าศาสนาจะเจริ ญอีกหนหนึ่ง
ฉะนั้น เราถึงมัน่ ใจว่า เพราะหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ ท่านมาเกิดในกึ่งพุทธกาลนี้ แล้วท่านก็รู้
หลวงปู่ มัน่ ท่านก็รู้ เพราะว่าท่านพิจารณาของท่านไป พอพิจารณาของท่านไป มันไปตันตลอด
ไปตันตลอด พระโพธิสัตว์จะได้ฌานโลกีย ์ จะได้ฌานโลกียเ์ พื่อจะสร้างสมอานาจวาสนาบารมี
ไปเท่านั้น
ฉะนั้น ท่านถึงพิจารณาของท่านเองไงว่า ถ้าเป็ นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็
เป็ นพระอรหันต์เหมือนกัน ถ้าในปัจจุบนั นี้ ถ้าเราขวนขวายประพฤติปฏิบตั ิถึงตามความเป็ น
จริ ง มันสิ้ นกิเลสไปก็เป็ นพระอรหันต์เหมือนกัน แต่มนั แตกต่างกันด้วยอานาจวาสนาบารมี
ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับสาวกสาวกะเท่านั้น หลวงปู่ มัน่ ท่านถึงได้สละ ท่าน
ถึงได้ลาโพธิสัตว์ของท่าน
แล้วพอท่านลาพระโพธิสัตว์ของท่านแล้ว ท่านปฏิบตั ิของท่านไป ท่านก็ไปแก้หลวง
ปู่ เสาร์ หลวงปู่ เสาร์ถา้ ไม่ได้แก้นะ เพราะหลวงปู่ เสาร์ปรารถนาเป็ นพระปัจเจกพุทธเจ้า การว่า
ปรารถนาเป็ นพระปัจเจกพุทธเจ้าก็ตอ้ งสร้างอานาจวาสนาบารมีไป สร้างสมบุญญาธิการไป ไป
บรรลุธรรมเป็ นพระปัจเจกพุทธเจ้าในอนาคต ฉะนั้น หลวงปู่ มัน่ ท่านมีวาสนา ท่านถึงมาแก้ของ
ท่าน อันนี้พูดถึงว่าการประพฤติปฏิบตั ิที่มีคุณสมบัติที่ท่านมีอานาจวาสนาตามความเป็ นจริ ง
ฉะนั้น สิ่ งที่ว่า “หลวงพ่อช่วยพยากรณ์อนาคตว่าผมจะได้เป็ นพระปัจเจกพุทธเจ้า
หรื อเปล่า”
ไม่มีใครสามารถพยากรณ์ให้ได้ ไม่มีใครสามารถพยากรณ์ให้ได้ มันอยูท่ ี่เรากระทา
อยูท่ ี่ผทู ้ ี่ปรารถนาจะเป็ นพระปัจเจกพุทธเจ้าก็สร้างอานาจวาสนา ทาคุณงามความดี ช่วยเหลือ
เจือจาน ขนไง
ดูสิ ในพระไตรปิ ฎก พระโพธิสัตว์ พระโพธิสัตว์คือว่าพุทธภูมิ ปรารถนาเป็ นองค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็ นหัวหน้าสัตว์ เห็นไหม เป็ นหัวหน้าสัตว์ เป็ นจักรพรรดิ เป็ น
ต่างๆ ทาแต่คุณงามความดีท้ งั นั้นน่ะ ทาคุณงามความดีให้กบั โลก ให้สังคม สร้างอานาจวาสนา
ไปเป็ นชั้นเป็ นตอนขึ้นไป พอมันยิง่ เข้าใกล้มากขึ้น บารมีจะใหญ่ข้ นึ ผูท้ ี่บารมีใหญ่จะสร้างสม
ทุกอย่างได้ประสบความสาเร็จ จะทาอะไรก็ประสบความสาเร็จ ใหญ่โตมาก ใหญ่โต
การปรารถนาเป็ นพระโพธิสัตว์ แล้วไปเจอองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์
ใดพระองค์หนึ่งในร่ วมสมัย องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะพยากรณ์ ถ้าพยากรณ์อย่าง
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นั้นปั๊บ ไม่มีสิทธิ์จะกลับแล้ว จะต้องสร้างคุณงามความดีไปอีกมหาศาลเลย จนบารมีเต็ม ชาติ
สุ ดท้ายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ ต้องสละลูก สละเมีย สละทุกๆ
อย่างหมดเลย การสละนั้นสละเพื่อโพธิญาณ นี่พูดถึงพระปัจเจกพุทธเจ้ากับพระพุทธเจ้า
อนาคตนะ
ฉะนั้น ให้พยากรณ์ ใครจะพยากรณ์ได้ มันเป็ นเจตนาของคนคนนั้น มันเป็ นเจตนา
ของจิตดวงนั้น มันเป็ นเจตนาที่เราจะสร้างคุณงามความดีของเรา ถ้าเราปรารถนาอย่างนั้น คน
ปรารถนาอย่างนั้นน่ะ โดยธรรมชาตินะ เราจะบอกว่า ทุกคนปรารถนาจะเป็ นคนดี ทุกคน
ปรารถนาจะสร้างบุญญาธิการ คือเราจะบอกว่า ทุกๆ คนก็ปรารถนาจะเป็ นถึงที่สุด ว่าอย่างนั้น
เถอะ แต่พอไปๆ แล้วมันจะมีอานาจวาสนาแค่ไหน แล้วจะมีสติปัญญาแค่ไหน ถ้าจะมีอานาจ
วาสนาก็ไป
ฝ่ ายมหายานเขาจะบอก บอกว่าจะรื้ อสัตว์ขนสัตว์ให้หมดโลกเลย แล้วตัวเองจะสาเร็จ
เป็ นคนสุ ดท้าย
เราบอก อื้อหืม! ที่มนั คิดแล้วมันเป็ นไปได้ยาก ได้ยากตรงไหน ตรงที่ว่าจะให้มนุษย์
เป็ นพระอรหันต์ให้หมดเลย ไม่เหลือสักคนเดียว แล้วเราเป็ นคนสุ ดท้าย มนุษย์คนไหนจะเป็ น
พระอรหันต์ท้ งั หมด มันคงจะยาก
แต่เวลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู ้ธรรมขึ้นมา จนทอดธุระว่าจะสอน
ใครได้หนอ เพราะมันละเอียดลึกซึ้ ง ละเอียดลึกซึ้งมาก ฉะนั้น ท่านก็สร้างมาเพื่อจะรื้ อสัตว์
ขนสัตว์ ถึงสุ ดท้ายแล้วท่านก็มีความปรารถนาอย่างนั้น แล้วในพระไตรปิ ฎกก็พรหมมานิมนต์
ด้วย
พอพรหมนิมนต์ ปัญญามันก็เกิดขึ้นว่า คนดีกม็ ีอยู่ คนที่ประพฤติปฏิบตั ิได้ก็มีอยู่ ทีน้ ี
คนประพฤติปฏิบตั ิได้ยงั มีอยู่ เห็นไหม นี่ขนาดองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะ จะต้องมี
บารมีธรรม คือจิตใจของเขาสมควรที่จะบรรลุธรรม ถึงพูดธรรมะกันเข้าใจ ถ้าจิตใจของเขา เขา
มีความใฝ่ ฝัน จิตใจของเขามันดื้อด้าน ว่าอย่างนั้นเลย จิตใจเขาดื้อด้าน เราจะไปพูดเรื่ องคุณ
งามความดี เขาจะบอกว่า เอ๊! สงสัยเรานี่เสี ยสติ เพราะเขาคิดแต่ของเขา คิดแต่ผลประโยชน์ของ
เขา

©2013 www.sa-ngob.com

รู ป-เงา ๑๓

เราจะบอกว่าทาคุณงามความดีอย่างนั้น เขาจะบอกว่าคนที่สอนนี่เสี ยสติ เห็นไหม ถ้า
จิตใจเขาดื้อด้าน เราไม่มีสิทธิที่จะให้เขาเข้าใจได้เลย เพราะมันเป็ นปัจจัตตัง เป็ นสันทิฏฐิโก คือ
ต้องจิตใจของเขาเป็ นคนที่รู้เอง
ฉะนั้น ถ้าเขาดื้อด้าน จะบอกให้เขารู ้ บอกธรรมะเขาฟังแล้วเขายังฟังไม่เข้าใจ เขายัง
บอกว่าเราเป็ นคนเสี ยสติ แล้วเขาจะเข้าใจเรื่ องธรรมะ มันเป็ นได้อย่างไร มันเป็ นไปไม่ได้ ฉะนั้น
ว่า จะรื้ อสัตว์ขนสัตว์ให้สาเร็ จไปทั้งโลกเลย แล้วเราจะเป็ นคนสุ ดท้าย มันเป็ นเรื่ องที่แปลก
มาก
แต่ถา้ เป็ นการขวนขวายเอาตัวรอดก่อน เอาตัวรอดให้ได้ก่อน แล้วช่วยเหลือคนอื่น
เป็ นชั้นเป็ นตอนขึ้นไป ใครมีวาสนา ช่วยได้ก็ช่วย ใครไม่มีวาสนามันก็กรรมของสัตว์ มัน
เรื่ องของเขา เพราะจิตใจดื้อด้าน เราจะพูดให้เขาเข้าใจแบบเรามันเป็ นไปไม่ได้
ถ้าจิตใจเขาพอสมควร จิตใจเขามีคุณงามความดีอยูบ่ า้ ง พูดถึงคุณงามความดี เขาจะ
เข้าใจของเขาได้ อย่างนี้มีโอกาส ถ้ามีโอกาส ท่านก็จะเทศนาว่าการเอาพวกนี้พน้ ทุกข์ไปเลย
นี่พูดถึงว่า “หลวงพ่อช่วยพยากรณ์อนาคตให้ผมหน่อยว่าอนาคตผมจะได้เป็ นพระ
ปัจเจกพุทธเจ้าหรื อเปล่า”
ถ้าจะได้เป็ นก็เราได้เป็ น เอ็งไม่ได้เป็ นหรอก เพราะกูเป็ นคนพยากรณ์ แต่ถา้ เอ็งจะได้เป็ น
เอ็งต้องทาเอง แต่ถามว่าเป็ นพระปัจเจกพุทธเจ้าหรื อเป็ นพระพุทธเจ้า เอ็งต้องสร้างเอง ทาเอง
คนที่พยากรณ์ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพยากรณ์ พยากรณ์ถึงได้เป็ น
เวลาศึกษาพระไตรปิ ฎกแล้วก็เข้าใจกันไปอย่างนั้นไง แต่ถา้ เป็ นความจริ งแล้วจะ
เข้าใจอีกเรื่ องหนึ่ง ศึกษาพระไตรปิ ฎกแล้ว ศึกษาแล้วพิจารณา มันเป็ นไปได้หรื อเป็ นไปไม่ได้
แล้วจะเข้าใจเรื่ องนี้ คงคิดว่าถ้าใครพยากรณ์แล้วมันจะเป็ นจริ งไง
พยากรณ์ เพราะคิดว่าพยากรณ์จะเป็ นจริ ง เดี๋ยวนี้ถึงมีพยากรณ์ เห็นไหม โสดาบัน
สกิทาคามี อนาคามี เต็มประเทศไทยเลย พยากรณ์กนั เต็มเลย คนนั้นเป็ นไอ้นี่ คนนี้เป็ นไอ้นนั่
แล้วเป็ นจริ งไหม ไปถามคนที่โดนพยากรณ์สิ “หนูไม่รู้เรื่ องเลย แล้วเขาว่าหนูเป็ นโสดาบัน หนูไม่
รู ้เรื่ องเลย”
“นัน่ แหละเป็ น เป็ นเพราะเอ็งไม่รู้เรื่ องนัน่ แหละถึงจะเป็ น ถ้าเอ็งรู ้เรื่ อง มันมีความ
อยาก เอ็งเลยไม่ได้เป็ นไง ถ้าเอ็งไม่มีความอยาก เอ็งไม่รู้เรื่ อง นัน่ น่ะเอ็งเป็ นโสดาบัน”
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แต่ไอ้คนเป็ นโสดาบันบอก “หนูไม่รู้เรื่ องเลยว่าเป็ นโสดาบัน”
เอ๊! โสดาบันนี่ไม่รู้เรื่ อง นี่เป็ นโสดาบันได้ก็แปลกเนาะ

แต่ ถ้าเป็ นขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จะเป็ นปัจจัตตัง รู้จําเพาะ
ความสะอาดบริสุทธิ์ของคน รู้โดยตัวเอง ไม่มใี ครประกันความสะอาดบริสุทธิ์ของคนอื่น
ได้
นี่ก็เหมือนกัน จะให้เราพยากรณ์ เราก็พยากรณ์ของเราสิ พรุ่ งนี้บิณฑบาตจะได้ฉนั
อะไรบ้างก็ไม่รู้ พยากรณ์เลยว่าออกบิณฑบาตพรุ่ งนี้ มันไม่ไปพยากรณ์ใครหรอก มันพยากรณ์
ตัวเองว่าพรุ่ งนี้ไปบิณฑบาตเขาจะใส่ บาตรหรื อเปล่า เอ๊! เขาใส่ บาตรเขาจะใส่ อะไรหรื อเปล่า
เพราะหน้าที่ของตัวเองรู ้แค่น้ ีไง แต่หน้าที่ของคนอื่น หน้าที่ของเรา เราต้องทาเอง
ฉะนั้น พยากรณ์มนั ต้องเป็ นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถ้าพยากรณ์นนั่ คือ
พยากรณ์ว่าจะได้เป็ นจริ งๆ แล้ว แล้วไม่มีสิทธิ์กลับ อย่างนั้นต้องไปถึงที่สุด
แต่ถา้ พระพุทธเจ้ายังไม่พยากรณ์ ทุกคนมีความปรารถนาดี ทุกคนอยากเป็ นพระ
ปัจเจกพุทธเจ้า ทุกคนอยากเป็ นพระพุทธเจ้า ทุกคนก็สร้างคุณงามความดีไป พอคุณงามความ
ดีมนั พอสมควรที่จะบรรลุธรรมได้ ถ้ามีสติมีปัญญา เพราะว่าในพระไตรปิ ฎกบอกว่า คนที่
ปรารถนาเป็ นล้านๆๆ เลย แต่เวลาไปถึงจริ งๆ มีสักหนึ่งหรื อเปล่า อย่างมากมีหนึ่ง มีสอง
เท่านั้นน่ะ นอกนั้นกลับหมด ถึงเวลาแล้วกลับหมด จะไปถึงที่สุดยากมาก
ขนาดที่ว่าสร้างบุญญาธิ การแล้วปฏิบตั ิให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์นี่สุดยอดแล้ว แต่โดย
ธรรมชาติของคน ทุกคนก็ปรารถนา ปรารถนาให้ถึงที่สุด เราถึงจะบอกว่า โดยสามัญสานึก
ของประชาชนทั้งหมด ทุกคนปรารถนาถึงที่สุด ทุกคนปรารถนาเป็ นพระปัจเจกพุทธเจ้า ทุก
คนปรารถนาเป็ นพระพุทธเจ้าไปอนาคต แต่จะทาได้หรื อไม่ได้น้ นั เป็ นอีกเรื่ องหนึ่ง โดยธรรมชาติ
ของความคิดเป็ นแบบนั้น ฉะนั้น เป็ นแบบนั้น พอไปถึงระหว่าง ๒๕ เปอร์เซ็นต์ ๕๐
เปอร์เซ็นต์ ๗๕ เปอร์เซ็นต์แล้วกลับ
ถ้า ๒๕ เปอร์เซ็นต์ก็พอประมาณ ๕๐ เปอร์เซ็นต์มีอานาจวาสนาบารมี คือเป็ นครู บา
อาจารย์ เป็ นผูน้ าที่ดีแล้ว ถ้า ๗๕ เปอร์เซ็นต์ โอ้โฮ! จะลูกศิษย์ลูกหาเยอะมาก จะพูดสิ่ งใดแล้ว
คนเข้าใจ แต่ถา้ มันพอเอาตัวรอดได้ก็เอาแล้วแหละ
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นี่พูดถึงว่า เราพยากรณ์ไม่ได้ เราไม่รู้หรอก เรารู ้แต่พรุ่ งนี้ใครจะใส่บาตรไม่ใส่บาตร
ไอ้นี่มนั เป็ นหน้าที่ของพระพุทธเจ้า ไม่เกี่ยวกับพระสงบ ไม่เกี่ยวกับเรา แต่น้ ีถามมา เพียงแต่
เอามาอธิบายให้เข้าใจว่า สถานะของใคร ความเป็ นไปของจิตดวงใดสู งต่าอย่างใด แต่คนที่จะ
ทาได้เขาทาของเขาได้ แต่คนที่จะทาไม่ได้ คนที่ทาไม่ได้ตอ้ งบอกว่าไม่ได้ ไม่ใช่ว่าใครจะทา
อะไรได้ทุกคน เป็ นไปไม่ได้ ไม่มีใครจะทาอะไรได้ทุกๆ อย่าง มีแต่คนมีอานาจวาสนามากน้อย
แค่ไหน เขาจะทาได้แต่อานาจวาสนาของเขา ไม่ใช่ว่ามนุษย์ทุกคนจะทาได้เหมือนกันทุกคน
ไม่มี ไม่มี

ถาม : เรื่ อง “นิโรธสมาบัติ”
นิโรธสมาบัติคืออะไรคะ ทาเพื่ออะไร ถ้าลืมตาอยูน่ ี่ทาได้ไหมคะ

ตอบ : นิโรธสมาบัติมนั มีมาอยูโ่ ดยดั้งเดิม ธรรมะเก่าแก่ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
บอกธรรมะเก่าแก่คือโลกธรรม ๘ มีลาภเสื่ อมลาภ มียศเสื่ อมยศ ติฉินนินทา เห็นไหม มีลาภ
เสื่ อมลาภ มียศเสื่ อมยศ สรรเสริ ญนินทา โลกธรรม ๘ สิ่ งนี้มนั ธรรมะเก่าแก่ คือมันมีอยูแ่ ล้ว
โดยธรรมชาติ มีลาภเสื่ อมลาภ มียศเสื่ อมยศ มีสรรเสริ ญ มีนินทา มันมีอยูโ่ ดยประจา เพราะ
โลกนี้มนั ลุ่มๆ ดอนๆ มันเป็ นอยูอ่ ย่างนี้
นิโรธสมาบัตินะ เรื่ องสมาบัติมนั เป็ นเรื่ องของฤๅษีชีไพร ในเรื่ องฤๅษีชีไพรก่อน
สมัยพุทธกาล สมัยไหนก็แล้วแต่ ลองมีจิต ลองมีคนมีจิต มีร่างกายและจิตใจ จิตใจนี้เป็ นความ
มหัศจรรย์ จิตใจของใครถ้าทาสมาธิ ใครทาฌานสมาบัติ ฌานสมาบัติมนั ก็สงบระงับได้ สงบ
ระงับได้มนั ก็สงบระงับได้ในเรื่ องของฌานโลกีย ์ ของโลก มันไม่เกี่ยวกับอริ ยสัจ
พอไม่เกี่ยวกับอริ ยสัจ พอองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปศึกษา องค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าไปศึกษากับอุทกดาบส อาฬารดาบส ก็ได้สมาบัติ ๖ สมาบัติ ๘ ได้มาแล้ว ถ้า
ได้สมาบัติ ๖ สมาบัติ ๘ ก็เอาสมาบัติเป็ นพื้นฐาน มันก็บรรลุธรรมได้เลยสิ ทาไมองค์สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าวางไว้หมดเลย วางเรื่ องนิโรธสมาบัติ แล้วระลึกถึงโคนต้นหว้าตอนที่
เป็ นราชกุมารที่พ่อเอาไปแรกนาขวัญ นี่เป็ นสมาธิ เพราะจิตสงบแล้วเป็ นสมาธิ เพราะสมาธิ
เป็ นสัมมาสมาธิ สัมมาสมาธิมนั จะออกทางานได้
ถ้าสมาบัติ สมาบัติ ฌานสมาบัติมนั เป็ นอภิญญา ถ้าเป็ นอภิญญา พอเป็ นสมาบัติ ถ้า
จิตใจของใครมันมีอานาจวาสนา พอเป็ นสมาบัติแล้วมันลึก มันลึกมันจะรู ้วาระจิต มันจะรู ้
ความคิดของคน มันจะรู ้ไปหมดเลย แต่รู้ก็รู้ ถ้าในสมัยปัจจุบนั นี้มนั ก็เป็ นแบบคอมพิวเตอร์
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คอมพิวเตอร์มนั สร้างภาพได้
วิทยาศาสตร์เขาพิสูจน์ได้

มันทาสิ่ งใดได้

มันก็เป็ นแค่น้ นั

มันก็เป็ นเรื่ องที่เดี๋ยวนี้

ฉะนั้น สิ่ งที่เป็ นฌานสมาบัติ พอมันเป็ นแล้วมันมีฤทธิ์มีเดช มีต่างๆ ไป มันก็เข้าใจ
ว่าสิ่ งนั้นเป็ นธรรมๆ เพราะมันมีอานาจวาสนา แล้ววางสิ่ งนี้ไม่ได้
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าศึกษาแล้ววางไว้ พอวางไว้ กลับมาทาสมาธิ พอ
สมาธิ ศีล-สมาธิ -ปัญญา ไม่มีศีล-สมาบัติ-ปัญญา ไม่มี มีแต่ศีล-สมาธิ -ปัญญา ศีล-สมาบัติปัญญาไม่มี เพราะสมาบัติ คนที่ทาเป็ นนะ นิโรธสมาบัติมนั คืออะไร สมาบัตินะ ปฐมฌาน ทุติย
ฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน อากาสานัญจายตนะ วิญญาณัญจายตนะ อากิญจัญญายตนะ เนว
สัญญานาสัญญายตนะ มันรู ปฌาน อรู ปฌาน ถ้ารู ปฌาน อรู ปฌาน ถ้าคนทาได้ขนาดไหนมันก็
ได้แค่น้ นั ใช่ไหม
ดูสิ เวลาอุทกดาบสได้สมาบัติ ๖ สมาบัติ ๖ ก็อากาสานัญจายตนะ วิญญาณัญจายตนะ แต่
อากิญจัญญายตนะ เนวสัญญานาสัญญายตนะไม่ได้ ถ้าสมาบัติ ๘ มันได้ ถ้าสมาบัติ ๘ ได้
สมาบัติมนั มีระดับชั้นของมัน นี่รูปฌาน ๔ อรู ปฌาน ๔ หนึ่ง สอง สาม สี่ ว่าหนึ่ง สอง สาม สี่
อารมณ์มนั แตกต่างกัน ความละเอียดความหยาบมันแตกต่างกัน
อากาสานัญจายตนะ วิญญาณัญจายตนะ อากิญจัญญายตนะ เนวสัญญานาสัญญายต
นะ มันก็แตกต่างกัน มันเป็ นอรู ปฌาน นี่รูปฌาน อรู ปฌาน ทีน้ ีมนั ก็เป็ นสมาบัติ ถ้าสมาบัติ พอ
เข้ารู ปฌาน สิ่ งที่ข้ นึ มันถอย มันเข้าถอยมันแบบว่า หนึ่ง สอง สาม สี่ แล้วก็สี่ ห้า หก เจ็ด แปด
แล้วก็ร่นลงมา ขึ้นมา มันมีการพัฒนาของมัน มันมีกาลังของมัน มันจะออกรู ้สิ่งต่างๆ ของมัน ถ้า
เขาทาของเขาได้ แล้วมันจะเข้ามาสู่ มรรคไหม
ฉะนั้น นิโรธสมาบัติมนั คืออะไร
มันก็คือฌานสมาบัติ สมาบัติก็คือสมาบัติ
นิโรธสมาบัติคืออะไร
นิโรธสมาบัติ สมาบัติก็สมาบัติ ๘ รู ปฌาน อรู ปฌาน จบ ถ้าเป็ นสมาธิก็สมาธิ
ทาเพื่ออะไร สมาบัติทาเพื่ออะไร
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ทาเพื่อหลงไง ทีแรกก็ทาได้ ทาเพื่ออะไร ทาเพื่อหลง ทาเพื่อให้ตวั เองสาคัญตนว่า
เป็ นผูว้ ิเศษ ว่าตัวเองมีความรู ้มีความสามารถอย่างนี้ ทาได้อย่างนี้ แต่มนั ไม่ใช่มรรค นี่ทาเพื่อ
อะไร ทาเพื่อให้หลง หลงใหลไปแล้วเดี๋ยวมันก็เสื่ อม แต่ถา้ เป็ นพระพุทธศาสนาสอนอีกเรื่ อง
หนึ่ง
“ถ้าลืมตาอยูท่ าได้ไหมคะ”
ถ้าลืมตาอยู่ ลืมตาหรื อหลับตา ลืมตาหลับตามันไม่เกี่ยวกับจิตสงบ ถ้าลืมตา ถ้าจิตมันทา
อย่างเดินจงกรม เดินจงกรมลืมตาไหม ลืมตาค่ะ เดินจงกรมก็ลืมตา ลืมตาทาสมาธิได้ไหม ได้
ค่ะ ลืมตาทาสมาบัติได้ไหม ได้ค่ะ หลับตาทาได้ไหม ได้ค่ะ
ลืมตาหลับตาไม่เกี่ยวกับการกระทา ลืมตาหลับตา มันก็ส่วนลืมตา เพราะว่าลืมตาทา
สมาธิได้ยาก เพราะอะไร เพราะตามันเห็น มันรับรู ้ จิตมันวอกแวกอยูแ่ ล้ว พอตากระทบอะไร
มันก็จะไปตามนั้น ถ้าหลับตา หลับตามันก็ทาให้เราไม่เห็นรู ปต่างๆ จิตใจมันก็รักษาได้ง่ายขึ้น
ลืมตาก็ทาได้ หลับตาก็ทาได้ อยูท่ ี่ว่าจิตใจใครเข้มแข็งใครอ่อนแอแค่ไหน
ฉะนั้น ลืมตาหลับตามันไม่เกี่ยวกับการทาสมาบัติได้หรื อไม่ได้ มันเกี่ยวกับคนทาได้
หรื อไม่ได้ ไม่เกี่ยวกับลืมตาหรื อหลับตา แต่ถา้ หลับตา หลับตามันเหมือนกับคนรู ้จกั ประหยัด
มัธยัสถ์ คนนั้นก็ตอ้ งเป็ นคนที่ใช้จ่ายฟุ่ มเฟื อย คนที่ประหยัดมัธยัสถ์คือคนหลับตา ไม่เห็น
อารมณ์กระทบ การทาจิตใจให้สงบมันก็ทาได้ง่ายขึ้น แต่ถา้ มันลืมตา ถ้าลืมตาทาได้ มันทาได้
บอกว่าถ้าอยูท่ ี่หลับตาลืมตามันไม่เกี่ยวกับว่าจะทาได้หรื อไม่ได้ มันเกี่ยวกับว่าจิตใจของคนมี
กาลังมากน้อยแค่ไหน
นี่พูดถึงว่า “นิโรธสมาบัติคืออะไรคะ”
นิโรธสมาบัติมนั ก็เป็ นสิ่ งที่มีอยู่ มันเป็ นอาการของใจ มันเป็ นฌานโลกีย ์ มันเป็ นเรื่ อง
ของฌานโลกีย ์ เพราะฌานโลกีย ์ เพราะมีเรื่ องสมาบัติ มันจะออกรู ้ มันมีกาลังของมัน มันจะออกรู ้
มีความสุ ขไหม มี มีกาลังไหม แล้วมันออกไป
ถ้าเป็ นสมาธิล่ะ สมาธิ ขณิกสมาธิ อุปจารสมาธิ อัปปนาสมาธิ ถ้าสมาธิมนั มีสติ
ควบคุม แล้วสมาธิมีสติควบคุมเพราะสัมมา ถ้ามิจฉา มิจฉาก็ออกไปทางนิโรธสมาบัติ เพราะ
มันสงบแล้วมันรู ้อย่างอื่น
พอมันสงบแล้วมันก็ออกรู ้ใช่ไหม
อย่างเช่นใครนัง่ สมาธิ
“เสี ยงดนตรี ขบั กล่อมมา มีใครมาอนุโมทนา” นัน่ น่ะมันไปแล้ว มันจะออกไปแล้ว แล้วทาไม
©2013 www.sa-ngob.com

รู ป-เงา ๑๘

ต้องไปรู ้มนั ล่ะ เอ็งนัง่ สมาธิ ถ้าเอ็งอยากฟังเสี ยงดนตรี เอ็งก็ไปฟังดนตรี ไทยสิ ดนตรี ไทยเขาตี
ทุกวันเลย เอ็งซื้อแผ่นเสี ยงดนตรี ไทยมาฟังนะ โอ๋ ย! เอ็งก็เก่งน่ะสิ
มันไม่เกี่ยวกันเลย นัง่ สมาธิเพื่อความสงบของใจ แต่ได้ยนิ เสี ยงสิ่ งใด เราก็กาหนดพุทโธ
ชัดๆ กาหนดผูร้ ู ้ไว้มนั ก็กลับมา เพราะเสี ยงดนตรี มนั อยูก่ ลางอากาศ สิ่ งต่างๆ จิตมันไม่ออกไป
รับรู ้จะมีอะไร เรานัง่ อยูน่ ี่ เสี ยง เห็นไหม โทรศัพท์เขาโทรกันทัว่ โลกเลย ดาวเทียมมันส่ งคลื่นมา
เต็มไปหมดเลย เรานัง่ กันอยูน่ ี่เราไม่รู้เรื่ องเลย แต่ถา้ โทรศัพท์เอ็งเปิ ด เอ็งก็รู้
จิตก็เหมือนกัน เราไปรับรู ้อะไร มันมีอยูแ่ ล้ว เสี ยงมันมีอยูแ่ ล้ว สรรพสิ่ งมันมีอยูแ่ ล้ว
แล้วเราไปรับรู ้มาทาไม เรานัง่ สมาธิเพื่อความสงบ ถ้าสงบ สงบเพือ่ อะไร สงบเพือ่ รู ้จกั ตัวเรา
สงบขึ้นมาเพื่อจะรักษาภายใน
ถ้าเป็ นศีล สมาธิ ปัญญา เป็ นเรื่ องหนึ่ง สมาบัติเป็ นอีกเรื่ องหนึ่ง สมาบัติคือการส่ งออก
ว่าอย่างนั้นเลย สมาบัติมนั ออกมาจากจิต แล้วจิตมันออกไปรู ้ ออกไปรู ้แล้วควบคุมของเรา
ตั้งแต่ปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน ยกขึ้นสู่ อากาสานัญจายตนะ วิญญาณัญจายต
นะ อากิญจัญญายตนะ เนวสัญญานาสัญญายตนะ
แล้วเขาบอกเข้านิโรธสมาบัติ ถ้าใครเข้านิโรธสมาบัติได้แสดงว่ามีภูมิธรรม เขาว่า
ของเขาไปนู่น
ถ้าเราเข้าของเรา เราก็ถอยออกมา มันทาได้ คนทาได้จะเข้าใจเรื่ องนี้ นิโรธสมาบัติมนั
เป็ นเรื่ องหนึ่ง
ฉะนั้น ใครบอกว่า คนที่กาหนดพุทโธแล้วได้ฌาน ๒ ฌาน ๓ เห็นไหม ฌานที่ ๑
ปฐมฌาน ทุติยฌานคือฌานที่ ๒ ตติยฌานคือฌานที่ ๓ จตุตถฌานคือฌานที่ ๔ บอกคนนั้นได้
ฌาน ๒ ได้ฌาน ๓ ได้ฌาน ๔
เราจะบอกว่า ไอ้คนที่พูดมันรู ้จกั ฌานหรื อเปล่า เอ็งรู ้จกั จริ งหรื อ คนรู ้จกั ฌาน รู ปฌาน
มันเป็ นอย่างไร แล้วเอ็งว่าได้ฌาน ๒ ฌาน ๒ นี่มนั ตัวเลขใช่ไหม เขียนเอาใช่ไหม ฌ กระเชอ
สระอา น หนู แล้วก็เลข ๒ หรื อ อันนั้นคือฌาน ๒ หรื อ...อันนั้นมันทฤษฎี นัน่ มันชื่อของฌาน
แล้วตัวของฌานล่ะ ตัวของฌาน ฌานมันเป็ นอย่างไร ฌานมันเป็ นอย่างไร
ฉะนั้น เวลาเขาว่า ฌาน ๑ ฌาน ๒ ฌาน ๓ คนทาทาได้ ครู บาอาจารย์ทาได้ อย่างเช่น
หลวงปู่ ขาว หลวงปู่ แหวน คนที่จิตใจเป็ นธรรมแล้วทาได้ท้ งั นั้นน่ะ เพียงแต่ทาหรื อไม่ทา
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เพราะอะไร เพราะว่าหลวงปู่ ขาว ตอนที่หลวงปู่ เจี๊ยะ หลวงปู่ เจี๊ยะท่านบอกว่า ตอนอยูก่ บั หลวง
ปู่ ขาว มีพวกฝรั่ง พวกจีไอ พวกขับเครื่ องบินไปทิ้งระเบิดที่เวียดนาม เขาขึ้นไปบนอากาศ เขา
เห็นพระองค์หนึ่ง เขาขับเครื่ องบินกลับมาเห็นพระองค์หนึ่ง เสร็ จแล้วเขาก็ตามหาไง ตามหา
พระองค์น้ นั ไม่เจอ สุ ดท้ายแล้วหลวงปู่ เจี๊ยะอยูก่ บั หลวงปู่ ขาว เขาให้เมียเขา คนที่อุดรฯ พาไปหา
หลวงปู่ ขาว
พอเขาบอก องค์น้ ีๆ
หลวงปู่ เจี๊ยะถามเลย พอเขากลับแล้ว ตกเย็นหลวงปู่ เจี๊ยะไปอุปัฏฐากที่กุฏิหลวงปู่
ขาว
“ครู จารย์ๆ เหาะได้อีหลีบ่”
“ได้”
“ครู จารย์เหาะอย่างไร” นี่ไง “ครู จารย์เหาะอย่างไร”
ท่านก็บอก
แล้วหลวงปู่ เจี๊ยะก็ถามว่า “แล้วยังเฮ็ดได้อยูบ่ ่” คือปัจจุบนั ยังเหาะอยูไ่ หม ยังทาได้
ไหม
ท่านบอกว่า “มันเฒ่าแล้วว่ะ”
พอมันเฒ่า มันทาจิตเข้าฌานสมาบัติ มันต้องใช้กาลัง มันต้องใช้สติปัญญาพอสมควร
นี่คนทาได้เขารู ้ คนทาได้เขามี คนทาได้ เข้าฌานสมาบัติทาเรื่ องอย่างนี้ได้ เรื่ องอย่าง
นี้ได้ก็เป็ นเรื่ องของโลกใช่ไหม เรื่ องของฝรัง่ จีไอ มันขับเครื่ องบินมันยังช็อกเลย มันยังตามหาตัว
เลย มันขับเครื่ องเหาะอยู่ มันไปเห็นพระอยูก่ ลางอากาศ เรื่ องนี้มนั เป็ นเรื่ องในประวัติครู บา
อาจารย์มี
ฉะนั้น เรื่ องฌานสมาบัติ นิโรธสมาบัติ เป็ นเรื่ องหนึ่ง ถ้าอย่างนี้มนั เป็ นธรรมะเก่าแก่
เหมือนโลกธรรม ๘ ของมีอยูด่ ้ งั เดิม ถ้ามีจิต จิตของคนมันสร้างสมบุญญาธิการมาแตกต่าง
มาก แล้วถ้าจิตของคนถ้าไม่มีครู บาอาจารย์หรื อปฏิบตั ิไม่เข้าสู่ สัจธรรม มันก็ไม่ได้ชาระล้าง
กิเลส แต่คุณสมบัติที่มนั ทาอย่างนี้ได้ มี มี แล้วมีก็มีเรื่ องโลกๆ ไง เหมือนคนเกิดมาจน คนเกิด
มารวย
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นี่ก็เหมือนกัน จิตเกิดมามีคุณธรรมอย่ างนี้ จิตเกิดมามีคุณสมบัติอย่ างนี้ มันก็
เท่านั้นน่ ะ แต่ ถ้าไม่ได้ เข้ าสู่ อริยสัจ อริยสัจมีหนึ่งเดียว ทุกข์ สมุทยั นิโรธ มรรค ศีล
สมาธิ ปัญญา ถ้ ามรรค มรรค ๘ มีศีล มีสมาธิ มีปัญญา นี่เข้ าสู่ อริยสัจ เข้ าสู่ ความจริง นี่
ต่ างหาก พระพุทธศาสนาสอนทีน่ ี่ แล้ วสอนให้ กลับมาทีน่ ี่ มาชําระล้ างกิเลสทีน่ ี่ มันจะ
เป็ นอยู่ทนี่ ี่ มันเป็ นสมบัติของเรา เป็ นสมบัติของชาวพุทธ ไม่ใช่ เป็ นสมบัติของชาวผี
นิโรธสมาบัติ เรื่ องฤๅษีชีไพรเป็ นเรื่ องของผี เรื่ องของโลก ไม่ใช่เรื่ องของธรรม ถ้า
ธรรม เห็นไหม จิตวิญญาณมันเป็ นอะไร จิตวิญญาณถ้ามันเดินสู่ มรรค มัคโค ทางอันเอก ทางให้
จิตนี้กา้ วเดิน จิตนี้กา้ วเดินตามมัคโค จิตนี้กลัน่ ออกจากอริ ยสัจ กลัน่ มาจากอริ ยสัจ กลัน่ มาจาก
ทุกข์ สมุทยั นิโรธ มรรค กลัน่ ออกมามันก็เป็ นการชาระล้าง เป็ นการทาให้จิตสะอาด เป็ นการ
ทาให้จิตนี้พน้ ไปเป็ นธรรมธาตุ เป็ นประโยชน์กบั เรา อันนี้ต่างหากเป็ นพระพุทธศาสนา
นิโรธสมาบัติก็เป็ นนิโรธสมาบัติ เป็ นธรรมะเก่าแก่ ในพระไตรปิ ฎก พระพุทธเจ้าพูด
เรื่ องนี้ไว้เยอะมาก เพราะมันมีพวกฤๅษีชีไพรมาถามเรื่ องอย่างนี้ แล้วมีพระโมคคัลลานะ มีครู
บาอาจารย์ทาได้แบบนี้ ทาได้มากกว่าเขา ทาได้ดีกว่าเขา เวลาทามัคโค ทาทางอันเอกเกิดขึ้น
มาแล้วมันจะทาได้มากกว่านี้ เข้าใจเรื่ องอย่างนี้หมด
ฉะนั้น นี่มนั เป็ นเรื่ องโลกๆ มันสิ่ งที่มีอยูโ่ ดยดั้งเดิม แต่ธรรมะสู งส่ งกว่า ธรรมะมี
ความมหัศจรรย์กว่า ธรรมะ เพราะพระโมคคัลลานะมีฤทธิ์มากกว่านี้ องค์สมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจ้า เจ้าลัทธิต่างๆ เวลายมกอภินิหารของพระพุทธเจ้าทาได้มากกว่านี้ ดีกว่านี้ ถ้าดีกว่านี้
แล้ว เพราะอะไร เพราะสิ่ งนี้เป็ นสัจจะ แต่ถา้ โลกทาได้แค่น้ ี มีขอบเขตแค่น้ ี เรื่ องฌานสมาบัติ
นิโรธสมาบัติเป็ นเรื่ องของเขา ในพระไตรปิ ฎกก็มีเยอะ พระพุทธเจ้าพูดถึง แล้ว
พระพุทธเจ้าพูดถึงก็พูดเปรี ยบเทียบ พูดแยกแยะ แต่พวกเราไม่เข้าใจเรื่ องอริ ยสัจ ไม่เข้าใจเรื่ อง
ธรรมะ พอพูดถึงนิโรธสมาบัติ เรื่ องฤทธิ์เรื่ องเดช ชอบ แต่เรื่ องธรรมะ เรื่ องเสี ยสละ เรื่ องการ
ชาระล้าง เรื่ องเอากิเลสออก ฟังไม่รู้ ฟังไม่เข้าใจ
แต่ถา้ นิโรธสมาบัตินี่เก่งมากนะ แต่บอกอริ ยสัจชาระกิเลส เฮ้ย! ทาอย่างไร อ๋ อ! ไป
หาเจ้าพรมน้ ามนต์ใช่ไหม อ้าว! ไปนู่นเลย มันไม่เข้าใจว่าอริ ยสัจอยูท่ ี่ไหน ความจริ งอยูท่ ี่ไหน
ถ้าความจริ งมันถึงเป็ นความจริ ง ไม่อย่างนั้นมันจะเป็ นรู ป-เงา เป็ นเงา เป็ นเรื่ องของเงา
เป็ นเรื่ องของอาการ เป็ นเรื่ องของความรู ้สึก เป็ นเรื่ องของโลก ไม่เกี่ยวกับธรรมะเลย เอวัง
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