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รู้เท่านิมิต 

พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

 

ถาม-ตอบ ปัญหาธรรม วนัท่ี ๒๘ ธนัวาคม ๒๕๕๖ 

ณ วดัป่าสนัติพุทธาราม (วดัป่าเขาแดงใหญ่) ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 

 

ถาม : เร่ือง “ตอ้งการรู้เทียบเคียงค  าสอนของพระในนิมิตว่าถูกตอ้งไหม” 

กราบนมสัการครับ ผมมกันัง่สมาธิและชอบนัง่สมาธิอยูเ่ป็นประจ าครับ ส่ิงหน่ึงท่ี
ปรากฏอยูทุ่กคร้ังก็คือนิมิต ซ่ึงผมไม่สามารถปฏิเสธได ้ แต่มีนิมิตหน่ึงท่ีแปลกคือเห็นความ
สว่างเกิดข้ึน ผมก็เพ่งพุทโธลงท่ีความสว่างนั้นจึงเห็นพระภิกษุรูปหน่ึง (ผมรู้จกัดว้ย) ท่าน
ครองจีวรสีขาว ผิวพรรณสดใส ดูเป็นมิตร ท่านเดินเขา้มาในความสว่างนั้น ผมก็พุทโธตาม
นิมิตไปดว้ย นิมิตไม่หาย พุทโธก็ไม่หาย เหมือนทั้ง ๒ ส่ิงน้ีส่งเสริมเป็นเพื่อนพี่นอ้งกนั 

พระท่านนั้นก็นัง่ลง แลว้ก็เห็นโครงกระดูกซอ้นออกมา แลว้ก็หกัๆๆ กองจนสูงเป็น
ภูเขา ดวงสว่างนั้นก็ลอยเด่นอยูเ่หนือกองภูเขากระดูกนั้น ลอยเด่นอยูอ่ยา่งนั้น ผมก็พุทโธ 
นิมิตน้ีก็เด่นอย่างนั้น 

แต่สักระยะ ผมจะถอยจากสมาธิ คือจะออกจากสมาธิ พระท่านก็พูดว่า นิมิตทุกนิมิตมี
ความหมาย การตีความในนิมิตนั้นก็คือการใชปั้ญญา สมยัท่านด ารงธาตุขนัธ์ ท่านไม่เคย
ปฏิเสธนิมิตหรือมองขา้มนิมิต เม่ือท่านพูดจบ เหมือนสมาธิมนัถอยออกมา เหมือนเราถอย
ออกมาจากนิมิต จากสมาธิครับ ผมก็ตีความหมายไม่ออก แต่สงสัย จึงเกิดค  าถามท่ีตอ้งรบกวน
ถาม 

พระท่ีปรากฏในนิมิต ท าไมท่านสอนได ้ แลว้ท่ีท่านสอนจริงไหมครับ ความหมาย
ของนิมิตน้ีคืออะไร พระท่านมาจากไหน หรือเพราะผมเคยเห็นภาพท่าน ท่านจึงปรากฏใน
นิมิต แต่ก็สงสัยอีกว่าท าไมไม่เป็นพระท่านอ่ืน รบกวนถามแค่น้ี 
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ตอบ : เร่ิมตน้จากนิมิตก่อน การเห็นนิมิต หรือใครภาวนาแลว้เป็นนิมิต ค าว่า “นิมิต” 
เรานัง่สมาธิ แลว้ว่าเกิดนิมิตทุกคร้ัง แลว้ก็ไม่สามารถปฏิเสธนิมิตไดด้ว้ย 

ค าว่า “นิมิต” นิมิตมนัก็เหมือนคน เหมือนคนเรานะ เรานอน บางคนนอนแลว้ฝัน บาง
คนนอนแลว้ไม่ฝัน ไอค้นนอนท่ีฝันก็ฝันแลว้ฝันเล่าๆ ฝันอยูอ่ยา่งนั้น เพราะคนมนัจริตนิสัย
แบบนั้น ไอค้นนอนแลว้ไม่ฝัน อยา่งไรมนัก็ไม่ฝัน ทีน้ีเวลาคนนอนไม่ฝันมนัก็ไม่ฝันใช่ไหม 
โดยปกติของเขา เขาก็นอนหลบัพกัผ่อนของเขาเป็นธรรมดาของเขา 

น่ีก็เหมือนกนั ถา้คนภาวนานะ ถา้จิตมนัเป็นปกติ เวลาจิตมนัสงบมนัก็สงบตาม
ธรรมชาติของมนั แลว้ถา้เวลามนัคลายออกก็คลายออก ถา้ฝึกหดัใชปั้ญญาไดก้็จะวิปัสสนาไป 
แต่ถา้ใครปฏิบติั พอจิตมนัสงบแลว้เห็นนิมิต มนัก็จะเห็นนิมิตของมนั ถา้เห็นนิมิตของมนั 
แลว้จะแกนิ้มิตอยา่งไร 

ถา้รู้เท่านิมิต รู้เท่านิมิตแลว้พยายามประพฤติปฏิบติัต่อเน่ืองกนัไปมนัก็จะเป็น
ประโยชน ์ เหมือนเช่น หลวงปู่มัน่กบัหลวงปู่เสาร์ หลวงปู่เสาร์ท่านภาวนาของท่าน เพราะ
หลวงปู่เสาร์ท่านบอกว่า บารมีของท่านเวลาสงบก็สงบไปเฉยๆ แต่หลวงปู่มัน่เวลาท่านสงบ
ลงไป ท่านไปรู้เห็นต่างๆ ท่านข้ึนไปเดินบนทอ้งฟ้า ท่านลงไปในบาดาล ท่านไปหมดเลย 
แลว้ท่านก็มาปรึกษาหลวงปู่เสาร์ ว่าจิตของผมเป็นอยา่งนั้นน่ะ 

หลวงปู่เสาร์บอกว่า “จิตของท่านมหศัจรรย ์ จิตของผมไม่เป็นแบบนั้น ท่านตอ้งแก้
ของท่านเอง” น่ีเวลาอาจารยท่์านแกลู้กศิษยน์ะ บอกหลวงปู่มัน่ตอ้งแกเ้อง เพราะว่าจิตของ
หลวงปู่เสาร์ท่านไม่เป็นแบบนั้น 

น่ีก็เหมือนกนั เวลาเรานอน คนท่ีนอนฝันก็คือคนท่ีนอนแลว้ฝัน ไอค้นท่ีนอนแลว้ไม่
ฝันก็คือนอนแลว้ก็ไม่ฝัน แต่จุดมุ่งหมาย จุดมุ่งหมายคือตอ้งการท าความสงบของใจ ถา้ใจสงบ
แลว้มนัจะมีก าลงั ถา้ใจเราไม่สงบแลว้มนัไม่มีก าลงั พอไม่มีก าลงัแลว้เป็นคนอ่อนแอ คน
อ่อนแอหวงัพึ่งแต่คนอ่ืน 

คนอ่อนแอนะ ถา้ใครมาช่วยเหลือจะไปกบัเขาเลย ถา้คนแขง็แรง ใครมาจะช่วยเหลือ
ยงัอืม! คนจะช่วยเหลือ เขาช่วยเหลือเราดว้ยความบริสุทธ์ิใจหรือเขาจะมาหลอกลวงเรา คนท่ี
แขง็แรงใครจะมาช่วยเหลือ อืม! เขามีน ้ าใจ ถา้เราแขง็แรงอยูแ่ลว้ ถา้เขาจะช่วยเหลือ เขาจะมา
อุปัฏฐากอุปถมัภ ์ เราก็เห็นดว้ย แต่ถา้เขาจะมาหลอกลวง เราก็รู้ น่ีคนแขง็แรง ถา้คนอ่อนแอ 
อยากจะใหเ้ขาช่วยเหลือตั้งแต่ตน้ น่ีโดนเขาหลอกตลอดไป 
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จิตก็เหมือนกนั จิตถา้มนัเขม้แขง็ จิตมนัแขง็แรงข้ึนมา ถา้มนัรู้มนัเห็นของมนั มนัจะ
เป็นประโยชน ์มนัใชป้ระโยชนน์ั้นได ้น่ีพูดถึงหลวงปู่เสาร์กบัหลวงปู่มัน่ หลวงปู่เสาร์ท่านจะ
ราบเรียบของท่านไป น่ีนิสัยของท่าน จริตของท่าน แต่เวลาจริตของหลวงปู่มัน่มนัเห็น มนัรู้
มนัเห็น มนัมหศัจรรยม์ากเลย มหศัจรรยม์าก แต่เวลาปฏิบติัไปมนัจะมีปัญหามาก มนัตอ้ง
แกไ้ขตวัเองไดม้าก ถา้แกไ้ขแลว้มนัจะจบ เวลาถึงท่ีสุดแลว้มนัก็จะมีความรู้กวา้งขวาง จะเป็น
ประโยชน์ 

น่ีพูดถึงนิมิต ฉะนั้น ค าว่า “นิมิต” คนท่ีนอนฝันกบัคนท่ีนอนไม่ฝันก็แตกต่างกนั แลว้
คนท่ีนอนฝัน เวลาฝันแลว้ ฝันไปเห็นภูตผีปีศาจ ต่ืนข้ึนมาน่ี อูฮู้! ทุกขม์าก ร้อนมาก วิตกกงัวล
ไปหมดเลย เวลานอนหลบัไปแลว้ไปฝัน ฝันเห็นเทวดา ต่ืนข้ึนมา อู๋ย! ปล้ืมใจมาก มีความสุข
มาก 

ความฝันนั้นมนัก็ยงัแตกต่างหลากหลาย นิมิต นิมิตท่ีเกิดข้ึน นิมิตท่ีถูกตอ้ง นิมิตท่ีเป็น
ประโยชน ์ นิมิตท่ีเป็นโทษ นิมิตมนัก็ยงัแตกต่างกนัไปอีก ฉะนั้น ค าว่า “รู้เท่านิมิต” มนัเป็น
อีกเร่ืองหน่ึงนะ แต่ถา้มนัเป็นนิมิต นิมิตก็ตอ้งเป็นนิมิต 

ฉะนั้น ค าว่า “นิมิต” จะบอกว่า เวลาบอกถึงนิมิต บอกถึงเร่ืองการฝัน ใครฝัน ฝันว่าไป
เท่ียวสวรรค ์ ฝันว่าไปท่ีน่าร่ืนรมย ์ ต่ืนมามนัก็มีความสุข คนฝัน ฝันไปแลว้ไปเจอภูตผีปีศาจ 
ไปเจอนรกอเวจี ไปเจอส่ิงท่ีไม่ดีงาม ต่ืนข้ึนมาแลว้ อู๋ย! เป็นทุกขเ์ป็นยากเลย อนัน้ีมนัเป็น
ความฝัน มนัเป็นความเห็นของคน 

แต่ถา้เป็นความจริงนะ ความจริงนะ นิมิตน่ีเป็นนิมิต ทีน้ีครูบาอาจารยท่ี์ท่านเป็นจริง
ท่านเป็นจริงของท่าน ท่านเป็นประโยชนก์บัท่าน แต่คนท่ีกว่าจะเป็นจริงไดม้นัตอ้งประพฤติ
ปฏิบติัข้ึนมาก่อน อยา่งเช่นว่า ถา้ความเป็นจริงนะ ความเป็นจริง เช่น หลวงปู่มัน่เวลาท่าน
เทศนาว่าการ หลวงปู่ฝ้ันท่านไปกราบหลวงปู่มัน่ แลว้ท่านพูดกบัหลวงปู่มัน่ ท าไมกล่ินมนั
หอมไปหมดเลย ไม่ใช่กล่ินธูปควนัเทียน ไม่ใช่ กล่ินหอมไปหมดเลย น่ีท่านเห็นของท่าน 

หลวงปู่มัน่ท่านตอบว่า อืม! มนัก็เป็นแบบนั้นน่ะ แลว้เวลาหลวงตาท่านไปถามว่า ส่ิง
ท่ีว่าหลวงปู่ฝ้ันท่านพูดอยา่งนั้นนัน่คืออะไร 

คือรุกขเทวดา รุกขเทพทั้งหมด เวลาหลวงปู่มัน่ท่านจะเทศนาว่าการ พวกน้ีเขาจะมา
ฟังเทศน ์ เขามาอนุโมทนา หลวงปู่ฝ้ันท่านเห็นดว้ยตาของท่าน ดว้ยตาเน้ือของท่าน ดว้ยบารมี
ของท่าน หลวงปู่มัน่ท่านเห็นของท่าน 
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เวลาหลวงปู่มัน่ท่านอยูท่ี่หนองผือ เวลากลางคืนตั้งแต่ ๔ ทุ่มข้ึนไป เทวดาแต่ละชั้นๆ 
จะมาฟังเทศนห์ลวงปู่มัน่ เวลาเทวดา อินทร์ พรหม เห็นไหม พรหมมา ยายกั้งเขาเป็นนกั
ปฏิบติั เขาก็มีตาเหมือนกนั พอเขามีดวงตาเหมือนกนั เขาเห็นเทวดาเป็นชั้นๆ มาหาหลวงปู่มัน่ 
แต่คนอยูแ่ถวนั้น พระยงัไม่เห็นเลย แลว้ชาวบา้นก็ไม่เห็น อนัน้ีไม่ใช่นิมิต อนัน้ีมนัเป็น
ขอ้เท็จจริง ผลของวฏัฏะ ในวฏัวน กามภพ รูปภพ อรูปภพ มนัมีเร่ืองของโลกน้ี เร่ืองของ
เทวดา เร่ืองของอินทร์ พรหม แต่พวกเราตาเน้ือ เรามองไม่เห็น แต่คนท่ีเขามีความจริง อนัน้ี
ไม่ใช่นิมิต 

ฉะนั้น เวลายายกั้งเห็นพวกเทวดามาฟังเทศนห์ลวงปู่มัน่ ยายกั้งเขาอยูท่ี่บา้นเขา เขา
เดินจงกรมของเขา เวลาจิตเขาลง เขาเห็นของเขา แลว้พอเขาเห็นแลว้ คนเห็นดว้ยกนั เช่น 
หลวงปู่ฝ้ันกบัหลวงปู่มัน่ ท่านเห็นดว้ยกนั ท่านส่ือภาษา ท่านเขา้ใจต่อกนั 

แต่หลวงตาท่านนัง่ฟังอยูด่ว้ย เวลาหลวงปู่ฝ้ันท่านกลบัไปแลว้ หลวงตาท่านไปถาม
หลวงปู่มัน่ว่า ท่ีหลวงปู่ฝ้ันท่านพูดท่านหมายถึงอะไร 

หลวงปู่มัน่ท่านก็บอกว่ารุกขเทวดา รุกขเทวดาเขาอนุโมทนา เพราะหลวงปู่มัน่ท่านจะ
เทศนอ์บรมพระ เพราะมนัลงอุโบสถ เวลาท่านเทศนข้ึ์นมา พวกน้ีจะมาร่วมอนุโมทนาดว้ย 

เวลาหลวงปู่มัน่ท่านอยูใ่นกุฏิ เวลาเทวดาจะมาฟังเทศน ์ มาเป็นชั้นๆ เลย แลว้ยายกั้ง
เห็น ไอท่ี้เห็นเป็นเทวดาลงมาน่ีรู้ได ้ แต่ไอท่ี้มี ๔ หนา้เป็นทองลงมาเลย นัน่มนัอะไรน่ะ น่ี
เวลาพรหมลงมาท าไมเขาเห็นล่ะ 

จะบอกว่า ค าว่า “นิมิต” รู้เท่านิมิตมนัเร่ืองหน่ึง สัจจะความจริง ผลของวฏัฏะมนัเป็น
อีกเร่ืองหน่ึง มนัคนละเร่ือง ฉะนั้น ท่ีพูดน้ีเราจะพูดก่อนว่า เวลาปฏิบติัแลว้ พอจิตสงบแลว้มนั
เห็นนิมิตทุกทีเลย แลว้ปฏิเสธนิมิตไม่ได ้ถา้ปฏิเสธนิมิตไม่ได ้ เราตอ้งรู้เท่า เรารู้เท่านะ ถา้เรา
ก าหนดพุทโธๆ นิมิตก็คือนิมิต นิมิตท่ีมนัรู้มนัเห็น เวลามนัปล่อยนิมิตเขา้มามนัก็เขา้สู่ความ
สงบ เพราะจิตมนัสงบมนัตอ้งรู้ตอ้งเห็น มนัตอ้งจริตนิสัยดว้ย อยา่งท่ีว่าคนนอนฝันก็คือจะฝัน
ไปเร่ือย คนนอนไม่ฝันก็คือคนนอนท่ีไม่ฝัน คนนอนไม่ฝันเขานอนหลบัสนิท เขาไดพ้กัผ่อน
ของเขา คนนอนฝัน พอนอนไปแลว้หลบัสนิทไหม ถา้หลบัสนิทมนัก็หลบัสนิทไป ถา้มนัฝัน
ล่ะ ถา้ฝันก็ส่วนฝัน ไอน่ี้ฝันนะ 
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ฉะนั้น เวลาเกิดนิมิตล่ะ นิมิตจิตสงบมนัไม่ใช่นอนหลบั พุทโธๆๆ จิตมนัสงบมนัมี
สติสัมปชญัญะตลอด ถา้คนตกภวงัคม์นัวูบมนัหายไป นัน่อีกเร่ืองหน่ึง แต่คนท่ีจิตมนัสงบมนั
มีสติสัมปชญัญะตลอด แลว้พอมนัจิตสงบแลว้ถา้มนัรู้มนัเห็นล่ะ 

ถา้รู้เห็น ถา้เป็นนิมิต คนเห็นนิมิตแลว้ ถา้จิตมนัสงบแลว้ ถา้มนัเห็นกาย เห็นกายก็
อยา่งหน่ึง เห็นกายโดยเจโตวิมุตติมนัจะเห็นกายโดยภาพ โดยเป็นอวยัวะ โดยกระดูก โดยเส้น
ขน โดยเส้นผม โดยผิวหนงั ใครจะเห็นรูปแบบส่ิงใด นั้นจะเป็นวิปัสสนา 

แต่ถา้จิตมนัลง จิตมนัมีความสงบมาก แลว้มนัเห็นนิมิตล่ะ เห็นนิมิต ถา้เห็นนิมิต นิมิต
อยา่งท่ีเวลาองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้นะ บุพเพนิวาสานุสติญาณ นัน่ขอ้มูลอีกแลว้ 

น่ีมนัแตกต่างกนั ถา้นิมิต ถา้รู้เท่านิมิต นิมิตท่ีแบบว่าถา้จิตใจยงัอ่อนดอ้ย จิตใจยงัไม่มี
ก าลงั ส่ิงท่ีรู้ท่ีเห็นส่วนใหญ่แลว้จะผิดพลาด ส่วนใหญ่ท่ีรู้มนัยงัไม่คงท่ี คือการท างาน จิตของ
คน ดูสิ ในพลงังานส่ิงต่างๆ อยา่งเช่นน ้ ามนัดิบ น ้ามนัดิบข้ึนมา น ้ามนัดิบยงัใชอ้ะไรไม่ได ้แต่
พอกลัน่เป็นน ้ามนัชนิดต่างๆ แลว้จะใชป้ระโยชนไ์ด ้

จิตของเรา จิตของเรายงัดิบๆ จิตของเรายงัไม่ไดฝึ้กหดัส่ิงใดเลย มนัจะไม่เป็น
ประโยชน ์ ถา้ไม่เป็นประโยชน ์ มนัตอ้งกลัน่ มนัตอ้งกลัน่ก่อน มนัตอ้งท าความสงบของใจ
ก่อน มนัตอ้งใชปั้ญญาก่อน ถา้จิตมนัมีสติมีปัญญาข้ึนมาแลว้ ถา้น ้ามนัไดก้ลัน่แลว้ เป็น
ประโยชนแ์ลว้ มนัจะเป็นประโยชนห์มดเลย ถา้รู้เท่านิมิตนะ มนัจะไม่ติดไปก่อนไง 

ถา้มนัไม่ติดไปก่อน ส่ิงท่ีรู้ท่ีเห็นมนัเห็น ถา้มีสติปัญญา อยา่งท่ีเขาท าน่ีถูก เขาบอกว่า 
เวลานิมิตมนัเกิดข้ึน ก าหนดพุทโธไปเร่ือย ก าหนดพุทโธต่อเน่ืองๆ 

ทีน้ีพอพทุโธต่อเน่ืองไปแลว้ ถา้จิตมนัสงบเขา้มามนัก็ปล่อยวางได้ ถา้จิตไม่สงบเขา้
มามนัก็เห็นอยา่งน้ี อย่างท่ีรูปปรากฏข้ึน ถา้ปรากฏข้ึน เขาบอกว่า พอก าหนดนิมิต นิมิต
อนัหน่ึงมนัแปลก มนัเกิดแสงสว่างข้ึน 

แสงสว่างนะ เวลาจิตถา้มนัสงบ สงบโดยปกติมนัสงบเฉยๆ ก็มี ถา้สงบแลว้มนัมีแสง 
มนัออกรับรู้ มนัมีแสงสว่างเกิดข้ึน แสงสว่างเกิดข้ึน แสงสว่างนั้นมาจากไหน 

กลบัมาท่ีผูรู้้ กลบัมาท่ีพุทโธ ส่ิงต่างๆ ท่ีมนัส่งออกเป็นเคร่ืองล่อ มนัจะวางไดห้มดเลย 
ฉะนั้น เวลาคนถา้มนัไปรู้ไปเห็นส่ิงใด ฉะนั้น เร่ืองฌานโลกียน์ั้นเป็นอีกเร่ืองหน่ึง 
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ทีน้ีพระพุทธศาสนา กบัส่ิงท่ีว่าโดยไสยศาสตร์ ถือผี ความถือผีถือสางมนัก็เป็นอีก
เร่ืองหน่ึง ถือผีถือสาง เร่ืองจิตวิญญาณเป็นเร่ืองหน่ึง แต่เวลาถา้เราจิตสงบแลว้เราเห็นกาย เห็น
เวทนา เห็นจิต เห็นธรรม อริยสัจมนัเป็นอีกเร่ืองหน่ึง มนัไม่ใช่เห็นผีเห็นสาง มนัเห็นสัจจะ 

สัจจะคืออะไร เพราะกายกบัใจ กายกบัใจมนัมีของมนัอยูแ่ลว้ กายกบัใจน้ีเป็นของเรา 
เราพิจารณาของเรา เราพิจารณาสมบติัของเรา เราพิจารณาส่ิงท่ีกายกบัใจเรามนัเป็นสายบุญ
สายกรรม มนัมีเวรมีกรรมของมนั จิตน้ีไปเกิดเป็นเทวดา อินทร์ พรหมลงมา ไปเกิดเป็นมนุษย ์
ตกนรกอเวจี มนัก็จิตดวงน้ีไปเกิด ไปเกิดมนัไดส้ถานะ สถานะกบัจิตดวงน้ีมนัตอ้งเป็น
สถานะเดียวกนั ถา้จิตสงบแลว้มนัไปเห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรม มนัจะไปสะไป
สางกนั มนัจะไปร้ือถอนส่ิงท่ีอวิชชาในใจ อนัน้ีเป็นอริยสัจ 

แต่ถา้ไปเห็นจิตวิญญาณนะ พอจิตมนัสงบแลว้ พวกไสยศาสตร์ไปเห็นผี เห็นเทวดา 
เห็นอินทร์ เห็นพรหม เป็นไสยศาสตร์ ถา้ไสยศาสตร์ ดูสิ ก่อนท่ีองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพทุธ
เจา้จะตรัสรู้ธรรม ส่ิงน้ีมนัมีอยูแ่ลว้ไง ถา้ส่ิงน้ีมีอยูแ่ลว้ มนัมีอยูแ่ลว้ แลว้ใครไปรู้ไปเห็นเขา้ก็
เป็นผูว้ิเศษ เพราะรู้เห็นแตกต่างกบัปุถุชน รู้เห็นแตกต่างกบัมนุษยธ์รรมดาท่ีเขารู้เห็น ก็ไป
หลงใหลกนัว่าส่ิงน้ีเป็นผูวิ้เศษ 

ทีน้ีองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้อยูต่รงกลาง เวลาอยูต่รงกลาง เวลาองคส์มเด็จ
พระสัมมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมา ตรัสรู้ข้ึนมา ตรัสรู้ธรรมเร่ืองอริยสัจ เร่ืองการถอดการ
ถอน เร่ืองสายบุญสายกรรมระหว่างจิตกบัสถานะภพชาติท่ีมนัมีเวรมีกรรมตอ้งไดส้ถานะ 
ท่านไดร้ื้อถอนหมดแลว้ ร้ือถอนหมดแลว้ เห็นไหม รู้แจง้โลกนอก โลกใน มนัเลยสาวออกมา
เร่ืองท่ีเราเห็นแลว้เราต่ืนเตน้ เห็นแลว้เราไม่เขา้ใจ องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้เขา้ใจ 

เราจะบอกว่า มนัสถานะของจิตก่อน ถา้จิตมนัเขม้แขง็ จิตมนัแขง็แรงแลว้ ส่ิงท่ีว่า 
รู้เท่านิมิตแลว้นิมิตจะเป็นประโยชน ์ เราใชนิ้มิตไดป้ระโยชนห์มดเลย แต่จิตใจท่ีมนัยงัไม่
เขม้แขง็ จิตใจท่ียงัอ่อนแอ พอเราไปเห็นส่ิงต่างๆ เราก็สงสัย 

ฉะนั้น ส่ิงท่ีว่า รู้เท่านิมิต เพราะในการภาวนา ในกลุ่มนกัปฏิบติัในกลุ่มอ่ืนเขาจะบอก
เลยว่า พวกพระป่า พวกพุทโธ มนัจะไปติดนิมิต เวลาเป็นสมถะมนัจะไม่เป็นประโยชนส่ิ์งใด 

มนัไม่ใช่ มนัเป็นท่ีจริตนิสัย มนัเป็นท่ีจิตท่ีมนัเป็น อยา่งเช่นคนนอนฝันและคนนอน
ไม่ฝัน คนนอนไม่ฝันก็ไม่เป็นไร ก็ภาวนาต่อเน่ืองไป ไอค้นนอนฝันก็ตอ้งแกค้วามฝันนั้นให้
เป็นปกติก่อน แกค้วามฝัน ไม่ต่ืนเตน้ไปกบัความฝันนั้น เราปฏิบติัเพื่ออริยสัจ ปฏิบติัเพื่อ
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ความจริง เราไม่ไดป้ฏิบติัใหม้นัฝันแลว้ใหจิ้ตใจน้ีมนัฟุ้งซ่าน ฝันแลว้แบบว่าใหส่ิ้งท่ีฝันแลว้
เป็นการช้ีน าใหห้วัใจเราไปตามความเพอ้ฝันอนันั้น ไม่ใช่ มนัฝัน ฝันเพราะว่ามนัเป็นจริต
อยา่งน้ี มนัก็ตอ้งแกอ้ยา่งน้ีใหม้นัจบ 

รู้เท่า ฝันมนัเป็นจริงหรือไม่จริง วางไว้ เพราะมนัไม่ใช่อริยสัจ มนัไม่ใช่จติสงบ
เข้ามาแล้วเห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจติตามความเป็นจริงอันน้ัน เราต้องเร่ิมต้นต้ังแต่ตรง
นี ้

แลว้ถา้มนัพิจารณาไปแลว้ พอถึงท่ีสุดแลว้มนัพิจารณา มนัถอดถอนแลว้ จิตใจมนั
เขม้แขง็มากข้ึนๆ ส่ิงท่ีจริตนิสัย จิตใจท่ีมนัเขม้แขง็มากข้ึน จิตใจท่ีมีก าลงัแลว้ออกไปเห็นนิมิต 
ออกไปรับรู้จริตนิสัย มนัจะเป็นประโยชนแ์ลว้ เป็นประโยชนอ์ยา่งเช่นหลวงปู่มัน่ท่ีว่าท่าน
กวา้งขวางน่ีไง 

หลวงปู่เสาร์ท่านบอกว่า เราไม่เคยเป็นแบบนั้น ถา้ท่านมัน่เป็นอยา่งนั้น ท่านมัน่ตอ้ง
แกข้องท่านมัน่เอง ตอ้งแกต้วัเอง แต่ถา้แกไ้ปแลว้มนัก็กวา้งขวาง 

น่ีก็เหมือนกนั ถา้ใครรู้ใครเห็นนัน่อีกเร่ืองหน่ึงนะ ฉะนั้น น่ีพูดถึงว่านิมิตก่อน ถา้รู้เท่า
นิมิตแลว้มนัจะเป็นประโยชน ์ถา้ไม่รู้เท่านิมิตแลว้ นิมิตจะชกัใหเ้ราเสียเวลาได ้จะชกัใหเ้ราอยู่
กบัท่ีนัน่น่ะ ไม่กา้วหนา้ได ้

แต่ถา้เราพุทโธๆ จนมนัวางส่ิงน้ีได ้ถา้มนัเห็นนิมิต เราก าหนดพุทโธชดัๆ พอมนัเขา้สู่
พลงังาน เขา้มาสู่ธาตุรู้ มนัวางหมด มนัก็เป็นสัมมาสมาธิ มนัก็ปล่อยวางได ้

แต่ถา้มนัรู้มนัเห็น ถา้มนัรู้มนัเห็นอยา่งเช่นค  าถามบอกว่า “มนัเกิดแสงสว่าง แลว้ก็เพ่ง
ท่ีพุทโธท่ีแสงสว่างนั้น จนเห็นพระภิกษุรูปหน่ึง (ผมรู้จกัท่าน แต่ไม่ขอเอ่ยนาม เพราะท่าน
มรณภาพจากอุบติัเหตุเคร่ืองบินตก) ท่านครองจีวรสีขาว ผิวพรรณสดใสดูเป็นมิตร ท่านเดิน
เขา้มาในแสงสว่างนั้น ผมก็พุทโธตามนิมิตนั้นไปดว้ย นิมิตไม่หาย พุทโธก็ไม่หาย ๒ ส่ิงนั้น
ส่งเสริมกนั เป็นเพื่อน เป็นพี่นอ้งกนั พระท่านก็นัง่ลง เห็นเป็นกองกระดูกซอ้นออกมา ออกมา
แลว้ก็หกัๆ กระดูกกองจนสูงเป็นภูเขา แสงสว่างนั้นก็ลอยเด่นอยูบ่นเหนือกองภูเขากระดูกนั้น 
ลอยเด่นอยูอ่ยา่งนั้น” 

น่ีนิมิตนะ แลว้เขาบอกว่า “พระองคน์ั้นก็บอกว่านิมิตทุกนิมิตมีความหมาย” 
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นิมิตทุกนิมิตมีความหมาย เวลาถา้จิตใจของเราเป็นธรรม หลวงปู่มัน่ท่านอยูท่ี่
เชียงใหม่ จิตของท่าน ท่านพิจารณาของท่าน แลว้เวลาจิตของท่านสงบแลว้ หลวงปู่มัน่ท่าน
พูดไวใ้นประวติัหลวงปู่มัน่ว่า ตอนท่านอยูเ่ชียงใหม่ พวกเทวดา พวกพรหมต่างๆ จะมาหา
ท่านมาก แต่พอมาอยูภ่าคอีสาน ท่านบอกมาหาท่านนอ้ยลงกว่า 

ฉะนั้น เวลาท่านอยูเ่ชียงใหม่ ส่ิงท่ีท่านรู้ท่านเห็น แลว้ท่านแกไ้ขของท่านจนเป็น
ประโยชนก์บัตวัท่านก่อน พอเป็นประโยชนก์บัตวัท่านแลว้ ท่านถึงเป็นประโยชนก์บัผูอ่ื้น 
ฉะนั้น เวลาท่านลงมากรุงเทพฯ ไง เวลาพระเถระในกรุงเทพฯ ถามว่า “ท่านมัน่ ท่านมัน่ไปอยู่
ในป่าในเขา แลว้ท่านมัน่ไปศึกษากบัใครล่ะ เราอยูก่บัต  ารับต าราตลอดเลย เรายงัเปิดคน้ควา้
ตลอด เรายงัมีความสงสัยอยู่เลย ท่านอยูใ่นป่า ท่านไปศึกษากบัใคร” 

หลวงปู่มัน่บอกว่า ท่านฟังธรรมตลอดเวลา ท่านฟังธรรมตลอดเวลา ธรรมะสอนท่าน
ในป่าอยูต่ลอดเวลา น่ีไง ส่ิงท่ีว่าถา้จิตใจเราเป็นธรรมแลว้ จิตใจเราเป็นธรรม 

ส่ิงท่ีเกิดข้ึน เราเห็นพระ เห็นพระห่มจีวรสีขาว ผิวพรรณผ่องใสเขา้มา เวลาเขา้มาใกล้
เรา พอใกลเ้รา พอท่านนัง่ลง เห็นกองกระดูกซอ้นๆๆ กนั 

เห็นกองกระดูก กบัเวลาเราไปเท่ียวป่าชา้ เราไปเท่ียวป่าชา้ เราไปดูซากศพ เราไปดู
ซากศพ เราปรารถนาอะไร เวลาเราไปเท่ียวป่าชา้ เราไปดูซากศพ เราปรารถนาอะไร ปรารถนา
ใหเ้ห็นว่าคนมนัก็ตายเท่าน้ีไง ถา้ไปเห็นตายเท่าน้ี จิตใจมนัสลดไหม จิตใจมนัเป็นธรรมไหม 

แต่น้ีในนิมิตเรา เราเห็นพระห่มจีวรเขา้มา ท่านนัง่ลงต่อหนา้เรา แลว้พอเห็นเป็นโครง
กระดูกซอ้นๆ แลว้หกักองๆ อยูต่วัท่าน นิมิตมนัหมายความว่าอยา่งไร มนัหมายความว่า
อยา่งไร น่ีบอกทุกนิมิตมีความหมาย แลว้นิมิตน่ีหมายความว่าอยา่งไร หมายความว่ามาหกั
กระดูกใหดู้เลย กระดูกน่ีมาหกัใหดู้ 

เวลาเราพิจารณากายนะ จิตมนัสงบแลว้มนัจะเห็นกาย เห็นกายมนัอยูท่ี่วาสนาของคน 
วาสนาของคนเห็นเป็นร่างกายทั้งร่างกายก็มี บางทีเห็นเป็นเส้นผมก็มี บางคนเห็นเป็นอวยัวะ 
ตบั ไต ไส้ ปอดแต่ละช้ินก็มี แลว้ถา้เห็นตามความเป็นจริงมนัจะขนพองสยองเกลา้มาก เพราะ
เห็นจริง เห็นจริงหมายความว่ามนัเห็นจากใจ 

ถา้เห็นไม่จริงมนัมีก าแพงกั้น อยา่งเช่นเราเห็นซากศพ น่ีมนัมีก าแพงกั้น ก าแพงกั้นคือ
ว่านัน่ศพคนอ่ืน ไม่ใช่ศพเรา น่ีตวัตนเรามนัมีไง พอไปมองเขา้ มนัมีก าแพงกั้น ก าแพงกั้น
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เพราะมนัมีสังขาร มนัมีกิเลสกั้น แต่ถา้จิตสงบแลว้มนัไม่มีก าแพง พอจิตมนัสงบ จิตสงบจิต
มนัเห็นเอง จิตมนัรู้เอง มนัไม่มีก าแพงกั้น 

พอไม่มีก าแพงกั้น มนัไม่มีกิเลสมากั้น พอไม่มีกิเลสมากั้น พอเห็นมนัจะขนพองสยอง
เกลา้ มนัเห็นแลว้มนัจะส ารอก มนัจะเกิดธรรมสังเวช มนัจะเกิดความสลดหดหู่มาก ถา้เห็น
จริงนะ 

ฉะนั้น ส่ิงท่ีนิมิตมาสอน นิมิตทุกนิมิตมีความหมาย ฉะนั้น นิมิตมีความหมาย ส่ิงท่ี
ส่งเสริมกนั นิมิตเป็นบวกก็มี นิมิตท่ีไปเห็นแลว้ เวลาคนท่ีเขาเสียจริตนิสัยนะ เขาเสียจริตของ
เขา เวลาคนภาวนาจิตใจอ่อนแอ พอไปเห็นส่ิงใดแลว้มนัตกใจ ความตกใจท าใหส้ติขาด พอ
สติขาดน่ีฟ่ันเฟือนไปเลย อนัน้ีก็มี ในการปฏิบติั แต่จิตใจของเขามนัตอ้งมีเวรมีกรรมนะ 

ฉะนั้น ส่ิงท่ีว่า “กระดูกมาหกัต่อหนา้ กระดูกซอ้นๆ กนัเป็นกองเลย แลว้มีแสงสว่าง 
แสงสว่างอยูบ่นกองกระดูกนั้น ลอยเด่นอยูบ่นกองกระดูกนั้น ผมก็พุทโธ นิมิตน้ีก็เด่นข้ึนมา
อยา่งนั้น เป็นสักระยะจึงไดถ้อนออกมา” 

ทีน้ีถอนออกมาแลว้เขาก็บอกว่า พระท่านสอนว่า ในนิมิตนั้นพระท่านพูดดว้ย นิมิต
ทุกนิมิตมีความหมาย การตีความในนิมิตนั้นคือการใชปั้ญญา สมยัท่านด ารงขนัธ์อยูท่่านไม่
เคยปฏิเสธนิมิตเลย 

น่ีเขาสอน น่ีไง ท่ีว่าหลวงปู่มัน่ท่านฟังธรรมตลอดเวลาๆ น่ีมนัมีค  าสอนนะ แต่เรา
ตีความหมายนั้นออกหรือไม่ออก เราตีความหมาย เวลาหลวงตาท่านพูดว่า เวลาท่านภาวนา
ของท่าน ท่านภาวนาท่านปล่อยวางหมดเลย พอปล่อยวางหมดเลย จิตของท่านเด่นมาก มอง
ไปน่ีภูเขาทะลุหมดเลย มนัแปลกประหลาดมหศัจรรย ์ อูฮู้! มนัมหศัจรรยม์าก มหศัจรรย ์ ท่าน
บอกว่าธรรมะท่านมาเตือน เตือนว่า เพราะกลวัว่าหลวงตาท่านจะเสียเวลา ธรรมะมาเตือนนะ 
“แสงสว่างท่ีสว่างทั้งหมดมนัเกิดจากจุดและต่อม” 

เวลาเกิดจากจุดและต่อมนะ น่ีบอกชดัๆ เลย ท่านบอกว่าท่านยงังง อะไรเป็นจุด อะไร
เป็นต่อม แลว้จุดและต่อมมนัเป็นแบบใด น่ีธรรมะมาเตือนๆ พอธรรมะมาเตือน ท่านยงังงของ
ท่านอยูอ่ยา่งนั้นเลย ท่านบอกว่า ถา้หลวงปู่มัน่อยูน่ะ ไปถามทีเดียวก็จบเลย แต่หลวงปู่มัน่
ท่านนิพพานไปแลว้ ท่านก็ตอ้งจุดและต่อมๆ อีก ๓ เดือน จบัพลดัจบัผลูอีก ๓ เดือน น่ีฟัง
ธรรมตลอดๆ ธรรมจะมีอยู ่
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แต่ของเราผูถ้าม ถา้เห็นเป็นอย่างน้ีจริงหรือเปล่า ถา้เห็นอยา่งน้ีจริง ส่ิงท่ีเป็นจริง เรา
ไดป้ระโยชนอ์ะไรหรือเปล่า ถา้เราไดป้ระโยชนข้ึ์นมา ประโยชนค์ือรสของธรรม เพราะมนั
สะเทือนใจ แลว้ใจมนัจะรับรู้ ใจรับรู้ว่าส่ิงท่ีเกิดข้ึนมนัเกิดกบัเราน่ีปัจจตัตงั ไม่มีใครมาโกหก 
ไม่มีใครมาเส้ียมใหเ้ราหลงเช่ือ แต่มนัเกิดกบัเราแลว้เราตีความหมายนั้นออกไหม น่ีพูดถึงเขา
ว่า ส่ิงนั้นคืออะไร นิมิตท่ีเห็นน่ีนะ 

ฉะนั้น “เวลาพระพูดจบแลว้ถอนออกจากสมาธิมา พอถอนจากสมาธิแลว้ ผมมีความ
สงสัยว่า พระท่ีปรากฏในนิมิตท าไมท่านมาสอนได้ แลว้ท่านสอนจริงไหมครับ ความหมาย
ของนิมิตคืออะไร พระท่านมาจากไหน หรือเพราะผมเคยเห็นภาพท่าน แลว้ท าไมไม่เป็น
พระองคอ่ื์น” 

เวลาหลวงปู่มัน่นะ ครูบาอาจารยน์ะ เช่น หลวงปู่มัน่ หลวงปู่ขาวกบัหลวงตา ท่าน
บอกว่า หลวงปู่ขาวท าอะไรผิดไม่ไดเ้ลย ถา้ท าอะไรผิด คืนนั้นหลวงปู่มัน่จะมาในนิมิตเลย มา
เตือนตลอดเวลา 

หลวงปู่มัน่ท่านก็จะมองว่าพระองคใ์ด พระองคใ์ดจะเป็นหลกั พระองคใ์ดจะเป็นผูท่ี้
สั่งสอนคนอ่ืนได ้ ท่านจะคอยเขม้งวดกบัพระองคน์ั้น พระองคใ์ดถา้ไม่เป็นประโยชนส่ิ์งใด 
หลวงปู่มัน่ท่านไม่เสียเวลามา ฉะนั้น ส่ิงท่ีเวลาจะไปจะมามนัตอ้งมีสายบุญสายกรรม 
หมายความว่า พระองคน์ั้นมีวาสนา พระองคน์ั้นจะท าประโยชนเ์พื่อศาสนา ท่านก็เขม้งวดกบั
พระองคน์ั้น เหมือนอาจารยส์อนลูกศิษยเ์ลย ลูกศิษยค์นใดมีเชาวน ์ ลูกศิษยค์นใดจะเป็น
ประโยชน ์ ลูกศิษยค์นใดจะสร้างประโยชน ์อาจารยอ์งคน์ั้นจะคอยดูลูกศิษยค์นนั้น ถา้ลูกศิษย์
คนใดเขาไม่มีความสามารถ เขาท าส่ิงใดไม่เป็น เขาท าอะไรไม่ได ้แต่เขาศึกษาพอจบ ศึกษาจบ
ก็เท่านั้น 

น่ีก็เหมือนกนั ท าไมส่ิงท่ีว่าพระท่ีมาปรากฏในนิมิตท าไมท่านถึงสอนได ้

นิมิตนะ มนัเป็นธรรม ค าว่า “ธรรมท่ีมาเกิดข้ึน” ถา้เป็นธรรมนะ ฟังธรรมตลอดๆ ก็
มาตามนิมิตน่ีมาสอน แลว้เราเช่ือไหมล่ะ แลว้เราเห็นประโยชนไ์หมล่ะ แลว้มนัเป็นความจริง
ไหมล่ะ 

เวลาพระดว้ยกนันะ เช่น ครูบาอาจารยเ์ราจะบอกว่าหลวงปู่มัน่มาสอนอยา่งนั้นๆ 
หลวงปู่มัน่สอน แลว้เช่ือไหมล่ะ แลว้เวลาจิตใจของเรานะ จิตใจของเราเวลาเราสอน จิตใจถา้
มนัอ่อนแอ จิตใจถา้มนัยงัทารกอยู ่ เวลาค  าสอนมนัก็สอนเพื่อใหเ้รามัน่คงแขง็แรงข้ึนมา
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เท่านั้นน่ะ ถา้เราวิปัสสนาไป พอเราเร่ิมวิปัสสนาไป เรามีความเห็นผิด ผิดอยา่งไร มีความเห็น
ผิดป๊ับ เวลาปัญญามนัจะเกิด มนัจะเกิดท่ีละเอียดข้ึนไปกว่านั้น 

ไอค้  าสอนๆ ค าสอนตอนน้ีถูกตอ้ง แต่พอจิตมนัเจริญข้ึนไปแลว้ ค าสอนน้ีมนัไม่
ละเอียดพอกบัส่ิงท่ีเราสงสัย มนัจะพฒันาเป็นชั้นเป็นตอน นิมิตก็ตอ้งเปล่ียนแปลงสิ ค าสอน
ตอ้งละเอียดข้ึน ค าสอนตอ้งดีข้ึน 

ฉะนั้น ค าว่า “พระท่ีปรากฏนั้นท าไมท่านสอนได”้ 

ท าไมท่านสอน น่ีเป็นนามธรรม ส่ิงท่ีเป็นนามธรรมสอนได ้บอกได ้สอนได ้บอกได ้
เวลาเราสงสัย ถา้เราก าหนดพุทโธๆ เห็นนิมิต ถา้เราสงสัย ใหถ้ามเขา้ไปท่ีใจเลย ใจมนัตอบ
เลย พอเราถาม เราเห็นจริงหรือเปล่า ส่ิงท่ีเห็นน่ีหายหมดเลย แลว้ถา้มนัเป็นจริง เวลาเป็นจริง
มนัคงท่ี เป็นจริง 

ส่ิงทีเ่ห็นจริงหรือเปล่า จริง จริงแล้วท าไมถึงจริง ที่จริงมนัเป็นเพราะอะไร มนั
เป็นเพราะอะไรมนัถึงจริง แล้วความจริงน้ันได้พิสูจน์หรือยัง ถ้ามนัพิสูจน์ความจริงแล้ว 
ความจริงคืออะไรล่ะ สัจจะ อริยสัจจะ ถ้าเป็นความจริง พิจารณาความจริงเข้าไป แล้ว
ความจริงมนัเป็นไตรลักษณ์ไหม ความจริงมนัแปรสภาพไหม ถ้าความจริงมนัแปร
สภาพ นี่มนัสอน สอนแล้วเราปฏบิัติต่อเน่ืองเลย มนัจะเป็นต่อเน่ืองกันไป 

ฉะนั้น พอต่อเน่ืองไป สอนแลว้ ผูส้อนอนัหน่ึง ผูท่ี้ไดรั้บค  าสอนนั้นไดค้น้ควา้ ได้
ปฏิบติัจริงหรือเปล่า ถา้ไม่จริงก็จบ ถา้จริงข้ึนมานะ เด๋ียวเราจะรู้เลยว่าพระท่ีปรากฏในนิมิต
ท าไมท่านสอนได ้เราจะเขา้ใจของเราเลย 

ถา้สอนได ้ สอนไดม้นัก็สอนได ้ ถา้เป็นความฝัน มนัไม่ไดส้อนเลย มนัเป็นความฝัน
คือรับขา้งเดียว แต่ถา้เรานัง่สมาธิ จิตเรามนัรับรู้ตลอดเวลา ส่ิงใดมาเราโตต้อบได ้ เราแกไ้ขได ้
ถา้แกไ้ขได ้ปัญญามนัเกิดต่อเน่ืองได ้ถา้ต่อเน่ืองได ้มนัก็เป็นของมนัไปได ้น่ีอนัหน่ึงนะ 

แลว้อยา่งท่ีพูดเม่ือก้ีน้ี อยา่งท่ีว่าถา้เป็นสัจจะความจริง ไม่ใช่นิมิต อนันั้น ดูสิ เวลา
เทวดามาหาหลวงปู่มัน่ หลวงปู่มัน่ท่านสอนเทวดา ท่านเทศน ์ เทวดาตอ้งการฟังเทศนเ์ร่ือง
อะไร หวัหนา้เทวดาจะบอกว่าวนัน้ีตอ้งการฟังเทศนเ์ร่ืองนั้นๆ พอตอ้งการฟังเทศนเ์ร่ืองนั้น 
ท่านก าหนดจิตเลย ก าหนดจิตแลว้ก็ภาษาใจ ท่านเทศนเ์ลย อนันั้นไม่ใช่นิมิตนะ 
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ถา้เป็นนิมิตมนัจะต่อเน่ืองไดไ้หม ฝันอยูน่ี่มนัจะต่ืนไดไ้หม ฝันมนัจะมีสติตอบโตไ้ด้
ไหม ฝันตอบโตไ้ม่ได ้ แต่เทศนาว่าการน่ีตอบโตไ้ด ้ น่ีก็เหมือนกนั ค าสอนถา้มนัเป็นธรรมๆ 
ถา้มนันัง่สมาธิมนัเป็นอีกเร่ืองหน่ึง 

“ท่านสอนไดจ้ริงไหม ความหมายของนิมิตคืออะไร พระท่านมาจากไหน” 

ฉะนั้น เวลาหลวงปู่มัน่บอกว่า เวลาท่านบรรลุธรรม องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา้
มาอนุโมทนา พระดว้ยกนัมาอนุโมทนากบัท่าน 

น่ีค  าถามว่า “พระท่านมาจากไหน” 

ถา้ค  าว่า “พระท่านมาจากไหน” ตอ้งถามก่อนว่า พระท่ีท่านนิพพานไปแลว้หรือพระท่ี
ท่านเสียชีวิตไปแลว้ ท่านมีอยูจ่ริงหรือเปล่า น่ีความจริงอนัหน่ึงนะ แลว้ในนิมิตเราจะเป็นท่าน
จริงหรือเปล่า นัน่เป็นอีกเร่ืองหน่ึง 

ท่ีว่าพระองคน์ั้นมีอยูจ่ริงใช่ไหม แลว้เวลาเราเห็น เราไดเ้ห็นพระองคน์ั้นจริงหรือเปล่า 
กรณีน้ี ถา้พระท่านมีอยูจ่ริง ท่านอนุโมทนา นัน่ท่านมีอยูจ่ริง เพราะอะไร เพราะท่านโตต้อบ
กนัได ้

แต่เวลาเราเห็นนิมิต ท่านมาสอนเรา มนัเป็นแบบว่าผูท่ี้สูงกว่า ต่อเน่ืองมากบัผูท่ี้จิตใจ
เราต  ่ากว่า คือเราไม่รู้ไดว้่าจริงหรือเปล่า แต่ถา้ส่ิงท่ีจริงหรือเปล่า มนัก็ตอ้งเหตุผลว่าท่านสอน
ท่านบอกมนัเป็นจริงหรือเปล่า แลว้เรามีวุฒิภาวะสามารถรู้ไดจ้ริงหรือเปล่า ถา้เราไม่มีวุฒิ
ภาวะสามารถรู้ได ้ แลว้ถา้เราพิจารณา เราใชปั้ญญาข้ึนไป ถา้เรารู้ไดข้ึ้นมา มนัเป็นประโยชน์
กบัเราหรือเปล่า มนัเป็นประโยชนก์บัเรา น่ีค  าสอนจากภายในนะ 

ฉะนั้น ทีน้ีว่า ความหมายของนิมิตนัน่มนัเป็นท่ีว่าปัญญาของคนท่ีมนัลึกซ้ึง มนั
กวา้งขวาง มนัก็จะแปลความหมาย มนัจะใชปั้ญญากบันิมิตไดม้ากมาย ถา้ปัญญาของคนคบั
แคบ ปัญญาของคนต้ืนเขิน มนัก็ไดเ้ฉพาะรูปแบบนั้น ฉะนั้น น่ีพูดถึงความหมายของนิมิต 

“พระท่านมาจากไหน” 

พระท่ีท่านนิพพานไปแลว้ท่านก็มีธรรมของท่านเป็นความจริงของท่าน แต่เรา เราน่ี 
ถา้จิตใจของเรา ดูสิ คนท่ีนอนไม่ฝัน คนท่ีไม่มีอ านาจวาสนาก็จะไม่รู้ไม่เห็นส่ิงใดเลย คนท่ีมี
อ านาจวาสนามนัก็จะรู้ส่ิงนั้น ฉะนั้น ถา้รู้ส่ิงนั้นแลว้มีเวรมีกรรม มีเวรมีกรรมหมายถึงว่ามีสาย
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บุญสายกรรม นัน่น่ะมนัส่ือสัมพนัธ์กนัได ้ เห็นไหม ส่ิงท่ีว่าส่ิงท่ีเป็นสายบุญสายกรรมน้ี
อนัหน่ึง 

ทีน้ีท่านมาจากไหนๆ มาแลว้จริงหรือเปล่า อย่างเช่นท่ีเขาทรงเจา้เขา้ผีกนั เขาทรงเจา้
เขา้ผีเขาทรงตลอดเวลา จะเป็นเจา้องคน์ั้นตลอดไปจริงหรือเปล่า มนัไม่ใช่หรอก มนัตอ้งมี
วาระ คนเราตอ้งมีธุระปะปัง มนัจะไม่มีว่าใครจะเขา้ทรงเจา้แลว้จะไดต้ลอดไป น่ีก็เหมือนกนั 
มนัจะเป็นท่านจริงหรือเปล่า 

เราจะบอกว่า ของท่าน ตวัท่านจริงก็มีอยู่ แต่สัมภเวสี ส่ิงท่ีในโลกของจิตวิญญาณเขาก็
มีของเขาอยู ่ มนัมีการสมอา้งกนัได ้ ในโลกของความเป็นจริงมนัมีการสมอา้ง จิตวิญญาณท่ีมี
คุณภาพ จิตวิญญาณท่ีไม่มีคุณภาพ เขาสมอา้งช่ือกนั มี 

จะบอกว่า โดยทีค่รูบาอาจารย์ท่านเป็นจริง ความจริง ท่านเช่ือความจริง แต่ท่าน
ไม่เช่ือความเทจ็ ท่านไม่เช่ือความจอมปลอม ท่านไม่เช่ือความสมอ้าง ครูบาอาจารย์ที่
ท่านปฏบิัติได้จริงท่านจะรู้เร่ืองอย่างนีว่้าอะไรจริง อะไรไม่จริง ถ้าอะไรจริงหรืออะไร
เป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์ ถ้าเป็นประโยชน์ ท่านเอาตรงนั้น ถ้าเอาตรงนั้นมนั
เป็นประโยชน์ มนัก็เป็นประโยชน์ ถ้ามนัไม่เป็นประโยชน์ ท่านไม่สนใจ ไม่รับรู้ ท่าน
ปฏเิสธ ท่านท าให้จติของท่านไม่เห็นได้ ว่าอย่างนั้นเลย 

ฉะนั้น “พระท่านมาจากไหน” 

ถา้เราเห็น เราเห็นดว้ยความเป็นจริง ถา้เราเห็นว่าเป็นพระองคน์ั้น เราว่าเป็นพระองค์
นั้น แลว้ถา้ในนิมิตท่ีมีความหมายมาสั่งสอน อนันั้นก็จบตรงน้ี 

ถา้บอกว่าท่านมาจากไหน ท่านมาจากท่ีท่านมีของท่านอยู ่ ท่านมาจากตวัท่านท่ีมีจริง
อยู ่ ท่านมีของท่านจริง ฉะนั้น มีของท่านจริง จริงตรงไหน แลว้จริงอยา่งไร อนัน้ีมนัอยูท่ี่วุฒิ
ภาวะคนสูงต  ่าจะรู้ไดว้่าท่านมาจากไหน ถา้ท่านไม่มีอยู ่ ท่านก็มาไม่ได ้แต่ถา้ท่านมีอยู ่ ท่านก็
มาได ้

แลว้ท าไมท่านถึงมาหาเรา ท าไมท่านไม่ไปหาคนอ่ืน 

น่ีพูดถึงว่าไม่เป็นสายบุญสายกรรมนะ “หรือเพราะผมเคยเห็นภาพท่าน จึงปรากฏเป็น
ภาพนิมิต และก็สงสัยว่าท าไมไม่เป็นพระท่านอ่ืน” 
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เวลาความสงสัยของเรา ไออ้ยา่งน้ีเป็นกาลามสูตรเนาะ คือว่าไม่ใหเ้ช่ือส่ิงใดทั้งส้ิน 
พิสูจนก่์อน ถา้เรามีความสงสัย สงสัยมนัก็เร่ืองธรรมดา เพราะว่าเรายงัไม่รู้จริง เพราะเรายงัมี
กิเลสอยู ่เราก็สงสัย แต่พอเรารู้ว่าส่ิงนั้นจะเป็นประโยชน ์อยากได ้มนัก็ไม่ไดแ้ลว้ แต่ถา้ตรงน้ี
มนัสงสัยมนัก็ตอ้งหาเหตุหาผลกนัไป 

“ท าไมถึงไม่เป็นพระท่านอ่ืน” 

เป็นพระท่านอ่ืน มนัก็จะไม่ไดเ้ป็นประโยชนอ์ย่างน้ีไง ถา้เป็นพระท่านอ่ืน เขาก็จะให้
เลข ๒ ตวั เลข ๓ ตวัไง ถา้เป็นพระท่านอ่ืน ถา้ไม่มีคุณธรรมมนัก็เป็นอีกเร่ืองหน่ึง 

แต่อนัน้ีท่ีว่าเวลาเห็นท่านมา เวลาท่านมานัง่ลงต่อหนา้ แลว้ก็เห็นเป็นโครงกระดูก
ซอ้นเขา้มา พระท่านมานัง่ลงต่อหนา้ เห็นเป็นโครงกระดูกซอ้นออกมาแลว้หกัๆ อนัน้ีมนัเป็น
อริยสัจ ส่ิงท่ีเห็นอริยสัจเพราะอะไร เพราะกาย เพราะเวทนา เพราะจิต เพราะธรรม เขาไม่ได้
มาถึงเอาทองค  ามาให ้เอาทองค  าแท่งมาให ้มาวางเป็นกอ้นๆ ใหเ้ลย อนันั้นเป็นทองค  าแท่ง ไม่
เป็นประโยชนก์บัมรรคผล แต่ไอก้ระดูกน่ี ไอก้ระดูก ร่างกายของคนมนัเป็นเร่ืองอริยสัจ เห็น
ไหม ถา้เป็นพระท่ีมีคุณธรรมมนัอยูใ่นอริยสัจ กาย เวทนา จิต ธรรม กายไง เห็นกายเป็น
ซอ้นๆๆ เขา้มา น่ีหกั 

กรณีน้ีนะ มนัเป็นกรณีแม่ชีแกว้ แม่ชีแกว้ท่านภาวนาของท่าน ท่านก็รู้ เห็นนิมิต รู้
เทวดา อินทร์ พรหม ท่านเห็นของท่านจริงเลย ไม่ใช่เห็นนิมิตดว้ย เห็นเทวดา อินทร์ พรหม
หมดเลย 

แลว้เวลาหลวงตาท่านไปพกัท่ีนัน่ไง เวลาท่านไปสอน “ไม่ได ้ จิตส่งออกไปรับรู้
ไม่ได”้ 

“ถา้ไม่ส่งออกถือว่าไม่ไดภ้าวนา ถา้ไดส่้งออกไปรับรู้ส่ิงใดเป็นภาวนา” ถา้ออกรู้ต่างๆ 
เป็นภาวนาไง 

หลวงตาท่านบอก “ใหดึ้งไวก่้อน ออกบา้งไม่ออกบา้ง” 

“ท าไม่ได”้ 

ไล่ลงภูเขา ไม่ใหพ้บเลย ท่านก็ไปเสียใจของท่าน เอ๊ะ! ท่านสอน ถา้ท่านสอนบอกว่า
ไม่ใหอ้อก เราก็ลองดึงจิตของเราไว ้ คืนนั้นก็ก  าหนดเลย ไม่ใหจิ้ตออก บงัคบัไว ้พอบงัคบัไว ้
บงัคบัถึงท่ีสุดแลว้มนัรวมลง 
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พอรวมลงแลว้นะ เห็นตวัเองนัง่อยู ่ เห็นตวัเองนัง่อยู ่ เห็นเป็นหลวงตาท่านเดินมา เอา
มีดเอาดาบฟันร่างกายของแม่ชีแกว้ ฟันฉบัๆๆ โอ๋ย! มนัฟันลงไปนะ มนัสังเวชมาก มนัสังเวช
มาก 

สังเวชเพราะอะไร เพราะเราภาวนามานานแลว้ เรารู้เราเห็นทุกอยา่งไปหมดเลย 
ออกมาแลว้ก็เป็นคนเดิม ไม่มีอะไรเป็นคุณสมบติัเลย แต่พอก าหนดไม่ใหอ้อก ไม่ใหจิ้ตออก 
ใหจิ้ตมนัอยูภ่ายใน พอจิตมนัอยูภ่ายใน พอจิตมนัรวมลง พอรวมลง เห็นตวัเองนัง่อยู ่ แลว้
หลวงตาเอาดาบเขา้มาฟัน พอฟันข้ึนมา ดูสิ ฟันแขนขาดไป ฟันหวัขาดไป ฟันร่างกายน้ีเป็น
ช้ินๆ ออกไป แลว้ร่างกายเราเหลืออะไรล่ะ 

ส่ิงท่ีไปรู้ไปเห็นต่างๆ มา รู้เห็นแลว้ก็ส าคญัตนว่า เราเป็นผูท่ี้มีอ  านาจ เป็นผูท่ี้รับรู้ 
เป็นผูว้ิเศษ แต่เวลาจิตมนัอยูภ่ายใน เวลาหลวงตาเอามีดฟันลงไป อู๋ย! แขนเราขาดออกไปแลว้ 
อู๋ย! ร่างกายเรายอ่ยสลายไปหมดเลย เห็นไหม มนัคายตวัตน มนัส ารอก มนัส ารอกทิฏฐิ มนั
ส ารอกทิฏฐิมานะ มนัส ารอกเวร ส ารอกกิเลส ส ารอกมาร อารมณ์มนัแตกต่างไง พอมนั
ส ารอกมนัคาย โอ๋ย! มนัซาบซ้ึงนะ พอรุ่งข้ึนไปจะไปกราบหลวงตา หลวงตาไล่ 

“เด๋ียวๆๆ ขอใหฟั้งก่อนๆๆ” กบัทิฏฐิท่ีว่าตวัมีความสามารถ ทิฏฐิว่าตวัมีความรู้ ทิฏฐิ
ว่าเราภาวนาเก่ง หลวงตาจะมาสอนเราหรือ เราน่ีภาวนาดีกว่า แต่พอมนัเป็นจริงข้ึนมา เห็น
ไหม มนัส ารอกมนัคาย มนัแตกต่างกนั 

มนัแตกต่างกนัเหมือนกบัค  าถามน่ี “มีพระท่านเดินเขา้มา เห็นเป็นผิวพรรณท่านสดใส 
ท่านเดินเขา้มา พอท่านนัง่ลงแลว้เห็นเป็นโครงกระดูกซอ้นเขา้ไป แลว้หกัๆ หกัเป็นกองๆ 
เป็นภูเขาเลย” 

อนัน้ีท่ีมนัเตือน มนัเตือนตรงน้ีไง ความหมายมนัความหมายตรงน้ีไง ไม่ใช่เห็นนิมิต
แลว้ก็จะไดจ้รวด ๓ ล า จะไดจ้รวดแลว้ก็จะไปดาวองัคาร จรวดน้ีก็จะไปดาวพฤหสั ไอจ้รวดน้ี
ก็จะไปดวงอาทิตย ์มนัไม่ใช่อยา่งนั้น เห็นอย่างนั้นไม่เป็นประโยชนอ์ะไรเลย แต่เห็นเป็นกอง
กระดูก 

น่ีไง ถึงบอกว่าท าไมท่านถึงมาสอนเรา แลว้ท าไมไม่เป็นพระองคอ่ื์น ท าไมตอ้งเป็น
พระองคน้ี์ 
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ถา้เป็นพระองคอ่ื์นมาก็ใหเ้ลขทา้ย ๒ ตวั จะใหร้างวลัท่ี ๑ แลว้พอไดร้างวลัท่ี ๑ 
มาแลว้ พอไดเ้งินมาก็ส ามะเลเทเมา แลว้ก็เล่นการพนนั ติดการพนนั ติดยาเสพติด พระองคอ่ื์น
มนัจะใหป้ระโยชนอ์ยา่งนั้นไง 

แต่ถา้เป็นธรรม ใหป้ระโยชนเ์ป็นกองกระดูกน่ีไง ใหป้ระโยชนเ์ป็นกองกระดูก เป็น
ร่างกาย เป็นส่ิงท่ีส ารอกคายทิฏฐิมานะ น่ีไง มนัต่างกนัตรงน้ีไง ถา้มนัต่างกนัตรงน้ี 

ถา้รู้เท่านิมิตมนัจะเป็นประโยชน ์ ถา้ไม่รู้เท่านิมิต ไม่รู้เท่านิมิตแลว้ส าคญัตนไปตาม
นิมิตนั้นมนัก็ไม่ถูกตอ้ง ถา้เราจะรู้เท่านิมิต พอเรารู้เท่านิมิต ถา้เห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต มนั
ก็เห็นสติปัฏฐาน ๔ น่ีไง สติปัฏฐาน ๔ มนัอยูท่ี่น่ี 

สติปัฏฐาน ๔ จริงคือจิตมนัจริง จิตมนัสงบจริง แลว้เห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิตตาม
ความเป็นจริง มนัเป็นวิปัสสนา แต่ถา้เราเห็นดว้ยต  ารับต ารา เห็นดว้ยความคาดหมาย เห็นดว้ย
ความสร้างภาพ เห็นดว้ยการท่ีครูบาอาจารยส่์งต่อๆ กนัมา มนัเป็นทางวิชาการ มนัไม่จริง
หรอก มนัไม่จริง มนัไม่จริงเพราะอะไร มนัไม่จริงเพราะมนัไม่ส ารอก ไม่ส ารอก ไม่คายทิฏฐิ
มานะ ถา้มนัส ารอก มนัคายทิฏฐิมานะ มนัคือการแกกิ้เลส 

แต่ถา้การศึกษาทางวิชาการ เห็นไหม ปัญญาๆ ยิง่อยากรู้ ยดึความรู้เป็นของเรา ยดึว่า
เรารู้ ยดึว่าเรารู้เราเห็น ยดึว่าเราจะละกิเลส ยึดว่ากิเลสมนัจะขาดไปจากเรา ยดึว่าจะละกิเลส 
ยดึว่ากิเลสขาดนะ แต่ไม่ท าอะไรเลย มนัเป็นโลกียปัญญา มนัเป็นปัญญาของโลก มนัไม่ใช่
ภาวนามยปัญญา ถา้มนัภาวนามยปัญญา ความรู้จริงภายในมนัคลา้ยๆ กบัส่ิงท่ีเห็นนิมิต 
ความรู้จริงภายใน ความรู้จริงภายในมนัจะส ารอก 

ปัญญาภายนอก ปัญญาภายนอกคือปัญญาวิชาชีพ ปัญญาภายในคือภาวนามยปัญญา 
ปัญญาท่ีส ารอกคายทิฏฐิมานะ คายความรู้ความเห็นของตนภายใน อนันั้นน่ะมนัจะเป็นจิตจริง 
สมาธิจริง จะเป็นเห็นสติปัฏฐาน ๔ จริง จะเป็นวิปัสสนาจริงๆ แลว้ก็จะเกิดญาณทสัสนะ เกิด
ญาณหยัง่รู้ ญาณหยัง่รู้ตามความเป็นจริง แลว้เราจะเห็นอริยสัจจะจริง เป็นสติปัฏฐาน ๔ จริง 
น้ีคือการรู้เท่านิมิตแลว้ใชป้ระโยชนจ์ากการท่ีเรามีจิตวิญญาณ เรามีปัญญา เราท าประโยชน์
ของเราข้ึนมาใหเ้ป็นประโยชนก์บัเรา น้ีในการประพฤติปฏิบติั เอวงั 


