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ถาม : เร่ือง “กายนิมิต” 

กราบนมสัการหลวงพ่อด้วยความเคารพอย่างสงู หลงัจากที่ปฏิบตัภิาวนาที่วดั
พระอาจารย์ ๗ วนั จนได้ผลน่าพอใจระดบัหนึ่งแล้ว ผมเองยงันัง่สมาธิภาวนาที่บ้าน
ตอนกลางคืน และตอนนอนก็จะภาวนาต่อจนหลบัไปครับ 

ในตอนกลางวนัขณะขบัรถ ถ้าไม่มีอะไรก็จะภาวนาพทุโธ ธัมโม สงัโฆไปเร่ือยๆ 
เช่นกนั ซึง่ทัง้ๆ ทีห่ลายคนเตือนอยู่ว่าจะอนัตราย อาจเกิดอบุตัิเหตไุด้ แต่ผมก็ยงัอยาก
ลองอยู่ดี 

๑. วนัหนึ่งขณะขบัรถ ใจกภ็าวนาอยู่ จิตมนัก็สงบลงได้เหมือนกบัตอนนัง่สมาธิ
ภาวนาเชน่กนั ขณะนัน้สติชดัเจนดี ตายงัเห็นทางชดัเจน หกู็ได้ยินชดัเจน แต่ใจมนัสงบ
ร่มเย็น ไม่ฟุ้ง เป็นอย่างนีไ้ปนานเลยครับ ผมก็ประคองจิตให้อยู่ในอารมณ์แบบนีพ้ร้อม
กบัไม่ทิง้บริกรรม มนัก็สงบดีมากเลยครับ นัน้แสดงวา่เราสามารถประคบัประคองระดบั
จิตได้ระดบัหนึง่ ซึ่งมนัก็ไม่ได้น่ากลวัอย่างที่หลายคนคิดว่าอาจเกิดอบุตัิเหตไุด้ สิง่นีผ้ม
คิดถกูไหมครับ กราบเรียนขอความเมตตาจากอาจารย์ด้วย 

๒. ขณะนัง่สมาธิภาวนา พกัหลงัมีความสงบร่มเย็นเร็วขึน้เกือบจะทกุครัง้ทีน่ัง่ก็
ว่าได้ เม่ือสงบก็เหน็ภาพนิมิตมากมายก่ายกอง แตก่ต็ัง้สติเอาไว้ว่าไม่เอาๆ และเม่ือคืน
วานนีเ้อง ระหว่างที่นัง่ภาวนา จิตสงบแล้วก็ยงัเห็นนมิิตเหมือนเช่นเคย พอเห็นก็ตัง้สติ
ภาวนาพทุโธ ธัมโม สงัโฆให้ชดัๆ ต่อไป 

มีช่วงหนึ่งเห็นนิมิตเป็นภาพซากกะโหลกและฟัน มนัผเุอง และแตกกระจายออก
เอง ใจมนัวาบสงบลง ภาพที่เกิดมนัเป็นของมนัเอง ไม่ได้ตัง้ใจท า ไม่ได้บงัคบั ภาพมนั
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เป็นมนัเอง ใจมนัสงบ ภาพนิมิตหายไป ผมก็ตัง้สติบริกรรมต่อ มนัมีภาพกายนิมิตโผล่
มาอีก เป็นซากแขนบ้าง อย่างอ่ืนบ้าง ทกุครัง้ทีเ่ห็นวาบและสงบตวัลงทกุครัง้ ผมก็ท า
แบบเดียวกนัคือพอภาพหายไปก็ตัง้สติบริกรรมต่อ ที่กล่าวมานีผ้มท าถกูไหมครับ และ
ต้องท าอย่างไรต่อไปอีกครับ 

ภาพนิมิตมนัเกิดขึน้เร็วมาก ไม่ทนัได้คิดพิจารณาสรุปเป็นไตรลกัษณ์ แต่มนัก็
สรุปแล้วในตวัมนัเอง เพราะรู้ว่าใจมนัปล่อยวางลง แปลกครับ แปลกตรงที่กายนิมิตที่
เห็นนัน้เกิดและดบัหลายครัง้ในขณะภาวนาครัง้เดยีว ภาพนิมิตที่เห็นนี ้ จิตสามารถ
บงัคบัให้หยดุและขยายหรือย่อส่วนได้ไหมครับ 

แต่ถึงแม้ว่าอาจารย์จะบอกว่าจิตสามารถบงัคบัได้ ผมเองก็ไม่มัน่ใจหรอกครับ
ว่าจะท าได้ เพราะมนัเกิดเร็ว ขณะนัน้ท าอะไรไม่ถกูจริงๆ ได้แต่ดแูละปล่อยให้จิตมนั
เป็นมนัเอง กราบขอความเมตตาจากพระอาจารย์ด้วย 

ตอบ : นี่ค าถามเนาะ ค าถามเร่ืองสิ่งที่เขาเห็น สิ่งที่เขาภาวนา ค าถามคือเขาตัง้
ชื่อว่ากายนิมิต ถ้าเป็นกายนิมิต ไอ้นิมิตส่วนนิมิต แต่เร่ิมต้นจากการปฏิบตัิก่อน พอ
เร่ิมต้นจากการปฏิบตัิ เขาว่าเขามาปฏิบตัิแล้วจิตใจมนัดี ปฏิบตัิแล้วดีขึน้ ฉะนัน้ เวลา
กลบัไปที่บ้านแล้วยงัปฏิบตัิต่อ ทีนีเ้วลาปฏิบตัิต่อ เขามีหน้าที่การงานใช่ไหม เขาไป
ท างาน เขาต้องขบัรถ เขาต้องขบัรถขบัรา เวลาขบัรถขบัรามีคนเตือนอยู่ตลอดเวลาว่า
เวลาขบัรถขบัราไม่ควรภาวนาเพราะอาจเกิดอบุตัิเหตไุด้ 

เวลาเกิดอบุตัิเหต ุ เพราะเราคิดเราจินตนาการกนัไปไงว่า ถ้าจิตมนัลง จิตเป็น
สมาธิแล้วมนัจะสกัแต่ว่ารู้ เราบงัคบัรถไม่ได้ รถอาจจะเกิดอบุตัิเหตไุด้ อนันีเ้ป็น
ข้อเท็จจริง 

แตใ่นการประพฤติปฏิบตัิตามความเป็นจริง ในการประพฤติปฏิบตัิตามความ
เป็นจริง คนที่จะลงถึงอปัปนาสมาธิคือสกัแต่ว่ารู้นี่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลย เราจะบอกว่า
แทบจะไม่มีเลย ไอ้ที่มีนัน้ ไอ้ที่มีถ้าเป็นอปัปนาสมาธิ ถ้าจิตมนัดิ่งลงโดยที่ว่ามนัสกัแต่
ว่ารู้ มนัไม่รับรู้สิ่งใด สิ่งนัน้ต้องเป็นคนที่มีบุญมาก 
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แต่ในปัจจุบนันี ้ ในโลกปัจจุบนันี ้ ในสงัคมที่ปฏิบตัปัิจจุบนันีม้นัไม่มีหรอกที่จิต
มนัจะลงไปอปัปนาสมาธิ มนัมีแต่จะช็อกตาย เวลาขบัรถๆ มนัวบูไป มนัหลบัใน อย่าง
นัน้น่ะมี มนัจะหลบัใน มนัจะวบูไป มนัเหมือนช็อก เหมือนร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วย ไม่
เกี่ยวกบัจิต ไม่เกี่ยว 

แต่ถ้ามนัจะเกีย่วกบัจิต ที่ว่ามนัจะลงขณะนัน้น่ะหาได้ยาก เพราะเวลาคนท า
จริงๆ นะ เวลาอปัปนาสมาธิ หลวงตาท่านพดู แล้วเราก็ยืนยนั ท่านบอกเลยนะ พระ
น้อยองค์นกัที่จะท าได้ น้อยองค์นกั เพราะมนัน้อยองค์นกั เวลาหลวงตาท่านพดูถึง เวลา
ที่มาโพธาราม ท่านพดูถึงอาจารย์เนตรๆ ท่านพดูถงึคนที่ท าได้ แล้วท่านพดูทีไรท่านพดู
แต่องค์นี ้ท่านไม่ได้พดูถึงองค์อ่ืนเลย องค์อ่ืน ใครท าได้บ้าง ใครท าไม่ได้ 

ฉะนัน้จะบอกว่า ถ้าเวลาเราจะปฏิบตัิ เรากลวัจะประสบอบุตัิเหต ุเรากลวัปฏิบตัิ
แล้วเราจะควบคมุรถไม่ได้ 

ขอให้มนัลงจริงๆ เถอะ เพราะอะไร เพราะคนปฏิบตัินะ สมมตุิ ไม่สมมตุิหรอก 
ความจริงเลย อย่างเชน่ถ้าเราปฏิบตัิ เราก าหนดพทุโธๆ เราขบัรถ ถ้าจิตมนัจะลง
ขณะนัน้นะ เพราะค าว่า “จิตจะลงขณะนัน้” มนัมีสติไง ถ้ามีสต ิ เราสามารถเอารถ
เข้าข้างทางได้ เราสามารถจอดรถได้ แล้วเราจะภาวนาต่อไป แต่มนัไม่เป็นอย่างนัน้น่ะสิ 

แต่ถ้ามนัวบู เหมือนตอนปัจจุบนันีอ้บุตัิเหตทุี่เกิดขึน้บอ่ยครัง้มากเลย คนหลบัใน 
หลบัในเพราะอะไร พกัผ่อนไม่เพียงพอ เราไปกบัโชเฟอร์ขบัรถนะ เขาบอกเลย หลวงพ่อ 
เวลาวนัสงกรานต์ วนัปีใหม่ วนัแรกสองวนัแรกไม่ค่อยมีอบุตัิเหตหุรอก มนัจะมีอบุตัิเหตุ
วนัที่ ๓ ที่ ๔ ไป เพราะวนัแรกร่างกายของคนมนัยงัสดชื่น มนัยงัท างานมนัได้ แต่คนเรา
เวลากลบับ้านไปแล้ว ขบัรถมาทัง้วนัเลย ไปเจอเพ่ือน กินเหล้า เที่ยว เสร็จแล้วก็มาขบั
รถ มนัพกัผ่อนไม่เพียงพอไง พอพกัผ่อนไม่เพียงพอ ก็ที่ว่าหลบัในๆ เพราะร่างกายมนั
ทนไม่ไหว แต่หวัใจเรายงัอยากจะไปต่อ เราอยากจะสนกุต่อ เราจะเพลิดเพลิน แล้ว
ร่างกายมนัทนสภาพไม่ไหว มนัก็หลบัใน 

นี่เขาพดูเองนะ บอกหลวงพ่อ เวลาปีใหม่หรือวนัสงกรานต์ วนัแรกกบัวนัที่สอง
ไม่ค่อยมีอบุตัิเหตเุท่าไร มนัจะมีอบุตัิเหตวุนัที่ ๓ ที่ ๔ ที่ ๕ ไป มนัจะมีอบุตัิเหตตุอนนัน้ 
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เพราะคนเรามนัได้สมบุกสมบนัร่างกายแล้ว ร่างกายมนัพกัผ่อนไม่เพียงพอ มนัจะเกิด
อบุตัิเหตตุอนนัน้แหละ 

อืม! เราฟังอยู่ จริงของเขา 

อนันีก้็เหมือนกนั ถ้าเราจะขบัรถ เราจะขบัรถ มนัเจออบุตัิเหต ุ อบุตัิเหตเุพราะ
ร่างกายเราพกัผ่อนไม่เพียงพอ แต่นีเ้ราท าความดี เราพกัผ่อนมาเพียงพอแล้ว เราก าลงั
จะไปท างานใช่ไหม เรากก็ าหนดพทุโธๆ ของเรา เราจะภาวนาของเรา เราภาวนา มนั
ภาวนาเพ่ือบรรเทาทกุข ์

หลวงปู่ ฝัน้ท่านพดูเอง เวลาหลวงปู่ ฝัน้ท่านมาเทศนท์ี่กรุงเทพฯ เม่ือตอนที่ท่าน
ยงัมีชีวิตอยู่ “พทุโธสว่างไสว พทุโธผ่องใส” โอ้โฮ! ร ่าลือไปมาก แล้วท่านก็จะเตือน เวลา
จะท างานนัง่รถเมล์ เรากก็ าหนดลมหายใจเข้านึกพทุ ลมหายใจออกนึกโธๆ อย่าหายใจ
ทิง้เปล่าๆ อย่าปล่อยให้เวลามนัผ่านไปโดยไม่มีประโยชน์ ให้หายใจเข้านึกพทุ หายใจ
ออกนึกโธ 

นี่ก็เหมือนกนั เราขบัรถก็หายใจเข้านึกพทุ หายใจออกนึกโธ มนัไม่ลงหรอก ลง
ยาก ว่าอย่างนัน้เลย เพราะอบุตัิเหตมุนัยาก 

นี่พดูถึงว่า มีคนเขาเตือนอยู่ว่าถ้าขบัรถแล้วไม่ควรภาวนา แต่เขาบอกว่าเขาก็
อยากลอง แล้วพอภาวนาไปแล้วกลบัดี เช่น “๑. วนัหนึ่งขณะขบัรถไป ใจก็ภาวนาอยู ่
จิตมนัลงสงบได้เหมือนกบันัง่สมาธิตอนภาวนาเช่นกนั ขณะนัน้จิตชดัเจนดีมาก ตายงั
เห็นความชดัเจนอยู่ หกู็ยงัชดัเจนดีอยู่ แต่ใจมนัสงบร่มเย็น” 

ใจมนัสงบร่มเย็น เราภาวนากนัแค่นี ้เวลาเราภาวนา โดยโลกนะ เราบอกว่าแค่นี ้
เราถือว่าโยมเก่งแล้ว โยม เราภาวนากนั เราหาพทุโธ เราหาความสงบของใจ เราหาที่พ่ึง
อาศยั เราหาที่พกัผ่อน เราหาที่พ่ึงพิง 

แต่ถ้ามนัจิตสงบจนมัน่คงแล้วมนัถึงจะยกขึน้สู่วิปัสสนา ถ้ายกขึน้วิปัสสนา ฐาน
มนัต้องดีไง สมถกรรมฐาน ฐานที่ตัง้แหง่การงานไง การงานที่มนัจะดี คนต้องมีฐาน 
อย่างท างานต้องมีต าแหน่งต้องมีหน้าที่ เราถึงท า 



เห็นนิมิต ๕ 
 

©2021 www.sa-ngob.com 

ดสู ิ เราเห็นคนทจุริตเยอะแยะไปเลย เราจะไปฟ้อง ฟ้องไม่ได้ เราไม่ใช่ผู้ เสียหาย 
เราไม่มีสิทธ์ิ แล้วผู้เสียหายคือใครล่ะ ผู้เสียหายคือรฐั แล้วรัฐล่ะ รัฐยงัไม่ฟ้องเพราะ
หลกัฐานยงัไม่พอ แต่ไอ้เราเห็น เราไปฟ้องเขาไม่ได้หรอก เพราะเราไม่ใช่ผู้ เสียหาย 

นี่ก็เหมือนกนั จิตยกขึน้สู่วิปัสสนา เอ็งมีสิทธ์ิอะไร 

โอ๋ย! วิปัสสนา ก็ฉันเป็นมนษุย์ ฉันมีหวัใจ หวัใจฉันวิปัสสนา...นัน้โลกียปัญญา 
นัน้ปัญญากิเลส เพราะยงัไม่มีสมาธิ ท าจิตสงบไม่ได้ ถ้าท าจิตสงบไม่ได้นัน้คือสมทุยั
ล้วนๆ สมทุยัคือตณัหาความทะยานอยาก อยากได้ อยากดี อยากเป็น แล้วก็อยากจะ
ท า แล้วก็ท าไม่ได้ แต่ก็คิดว่าจะท า ด้วยวฒุิภาวะที่อ่อนด้อยก็เลยคิดว่าตวัเองท ากนัได้
ไง แล้วท ากนัได้มนัก็อยู่ในวงของโลกไง อยู่ในวงของสมทุยัอยู่นัน่น่ะ 

แต่ถ้าครูบาอาจารย์ของเราให้ท าความสงบของใจเข้ามา ถ้าใจมนัสงบขึน้
มาแล้ว สงบบ่อยครัง้เข้าๆ จนจิตเป็นสมาธิ 

แต่นีจ้ิตมนัสงบไง เวลาจิตมนัดี จิตมนัดีหมายความว่าเรายงัมีศรัทธามีความ
เชื่อ เราท าของเราได้ บอกเขาขบัรถ เขาขบัรถของเขาไป เขาภาวนาไปด้วย มนัก็เป็น
สมาธิได้ มีสติได้ ชดัเจนดี ตาก็ยงัเห็นทางชดัเจน กรณีนีม้นับอกว่า ตาเห็นชดัเจน ทกุ
อย่างเห็นชดัเจน มนับอกถึงคณุภาพของจิตไง ถ้าคณุภาพของจิตอย่างนีม้นัก็เป็นอปุจา
ระ มนัก็เป็นสมาธิ เป็นพกัผ่อนได้ 

เราจะบอกว่าเป็นประโยชน์นะ เราไม่ใช่บอกว่าเป็นโทษหรอก แต่เราจะบอกว่า
มาตรฐานของสมาธิ คนที่จะท าเป็นเขารู้ว่าสมาธิ ขณิกะมนัจะอยู่อย่างนี ้ อปุจาระสงบ
มาขนาดไหนแล้วออกรู้อย่างไร แล้วอปัปนาสมาธิเป็นอย่างไร คนที่ท าสมาธิได้เขาจะรู้
ถึงมาตรฐานของมนั เขาจะพดูถงึสมาธิที่ถกูต้อง 

คนที่ไม่เคยท าสมาธิเลย “ว่างๆ ว่างๆ มนัสบายนะ มนัว่าง มนัสบายนะ” 

วางยาสลบไว้ เจ้าชายนทิรา เวลาเขาไปรักษาแล้วเขาช็อกไป เขาเป็นเจ้าชาย
นิทรา เขาก็นอนว่างๆ อยู่นัน่ สบายทัง้วนัเลย เดี๋ยวญาติก็มาพลิกตวัให้ เพราะมนักดทบั 
นัน่ก็ว่างๆ นะ นัน่ก็สบายนะ 
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ไอ้ที่เราพดู เราพดูไป มาตรฐานของสมาธิมนัจะมขีองมนั มนัไม่เป็นอย่างนี ้
หรอก มนัไม่เป็นอย่างที่เราว่ากนัหรอก 

ฉะนัน้ สิ่งที่เขาบอกว่าเขาขบัรถไปแล้ว แล้วมนัภาวนาได้ แล้วมนัไม่ฟุ้งซ่าน จิต
มนัดีมาก ร่มเย็น 

ก็ใช่ ก็ใช่ เพราะหลวงปู่ ฝัน้ท่านก็บอกว่าอย่าเสียเวลาทิง้เปล่า เราภาวนาได้ เรา
ภาวนาอย่างนีม้นัไม่ลงขนาดนัน้หรอก ถ้าจะลงจริง ลงที่ว่าสกัแต่ว่า มนัควบคมุรถไม่ได้
เลย จอดข้างทาง จอดข้างทาง 

เพราะคนที่ลงสมาธินีไ้ด้นะ ก าหนดลมหายใจ ลมหายใจเร่ิมละเอียด เราก็รู้ เรา
ก็รู้เพราะอะไร เพราะคนเรามนัเห็นแก่ตวัจะตาย จิตนี ่พอจิตมนัเร่ิมละเอียด ลมหายใจ
ละเอียด เดี๋ยวจะตายแล้วนะ ภาวนาไม่ได้แล้วนะ มนัคิดไปก่อน มนัวิตกวิจารณ์ไปก่อน 

ไอ้นี่ก็เหมือนกนั เวลาจิตมนัละเอียด มนัรู้ แล้วพอรู้แล้ว เพราะคนที่เคยท า จิต
มนัจะละเอียดเข้ามาแล้ว ละเอียดขนาดไหน สติก็พร้อม ถ้าคนภาวนาเป็นนะ ถ้าคน
ภาวนาไม่เป็นจะตื่นเต้นตกใจ แล้วกเิลสมนัจะสวมรอย จะตาย จะเป็นอย่างนัน้ เวลา
ปัญญาที่มนัคิดนัน่แหละกิเลสมนัสวมรอย แต่โดยธรรมชาติของจิตที่มนัรับรู้ มนัจะรู้
หยาบละเอียด แต่เวลามนัจะกลวัตาย กลวัเป็นกลวัตาย กลวัผิดกลวัพลาด อนันัน้คือ
กิเลส 

แต่ถ้าจิตรับรู้โดยธรรมชาติของมนั รับรู้ว่าหยาบละเอียดเท่านัน้น่ะ แล้วเวลาคน
ภาวนาเป็นนะ เขาควบคมุกิเลสได้ มนัหยาบละเอียด พอหยาบละเอียดใช่ไหม ถ้าจิตใจ
มนัละเอียด มนัเดินนะ อย่างเช่นเดินจงกรม เดินไม่ได้ ยืน ยืนแล้วก าหนดชดัๆ ยืนก็
ไม่ได้ นัง่ลง นัง่ลงตรงนัน้เลย สกัแต่ว่า ละเอียดเข้ามาจนดบัหมด แต่สกัแต่ว่าชดัเจน
มาก คนเป็นน่ะมนัเป็น นี่อปัปนาสมาธินะ 

อยากจะให้พดูถึงฌานสมาบตัิไหม นัน่เป็นอีกกรณีหนึ่งนะ ปฐมฌาน ทตุิยฌาน 
ตติยฌาน จตตุถฌาน อากาสานญัจายตนะ วิญญาณัญจายตนะ อากิญจญัญายตนะ 
เนวสญัญานาสญัญายตนะ นัน่ก็อีกเร่ืองหนึง่ ถ้าเป็นนะ ถ้าคนเป็น มาตรฐานมนัมีของ
มนั มนัเหมือนทฤษฎี เหมือนกฎฟิสิกส์ชดัเจน ชดัเจน ถ้าเป็นก็คือเป็น ถ้าไม่เป็น มัว่ มัว่
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อยู่อย่างนัน้น่ะ ว่างๆ สบายๆ...ไอ้นัน่เจ้าชายนิทรามนันอนอยู่บนเตียง แล้วมนัท าอะไร
ไม่ได้ 

นี่ไง สมถกรรมฐาน ฐานที่ตัง้แห่งการงาน 

ฉะนัน้ ถ้าเขารู้เขาเห็น ไอ้นี่ก็กรณีหนึ่งใช่ไหม ถ้าเขาบอกว่าเป็น เขาบอกว่าท าได้ 
ท าได้ ค าถามมนับอกถึงตวัเอง วนัหนึ่งขณะขบัรถ จติใจเขาภาวนาอยู่ จิตเขาสงบดี ก็
เหมือนกบัตอนที่นัง่สมาธิภาวนา 

ค าว่า “เหมือนกบัตอนที่นัง่สมาธิภาวนา” เพราะตอนนัง่สมาธิภาวนามนัก็ได้แค่
นีไ้ง ได้เท่ากนั พอได้เท่ากนั เขาบอกขณะที่มีสติชดัเจนดี ตาก็ยงัเห็นทางอยู่ชดัเจน หกู็
ได้ยินชดัเจน 

เห็นไหม จิตสงบอยู่ แต่มนัยงัรับรู้อยู่ อายตนะมนัยงัรับรู้ข้างนอกอยู่ แต่ถ้ามนั
ละเอียดกว่านี ้ ละเอียดกว่านีน้ะ เสียงมนัเร่ิมสกัแต่วา่เสียง จากเสียงที่เราพดู เสียงสกั
แต่ว่าเสียง แล้วเสียงนีจ้ะดบัไป แต่ตวัมนัยงัรู้ของมนัอยู่ รู้อยู่ ถ้ามนัระลึกได้ก็ระลึกของ
มนัต่อเนื่องไป ให้มนัละเอียดเข้าไป ระลึกจนมนัจะระลึกไม่ได้ มนัจะเป็นตวัมนัแล้ว ถ้า
มนัจะเป็นตวัมนั นัน้อีกกรณีหนึ่ง นี่พดูถงึว่ามาตรฐานของสมาธิ 

แต่ท าได้ขนาดนีเ้กง่แล้ว คนถามนีเ้ก่งแล้ว เดี๋ยวพดูไปจะบอกว่า “หลวงพ่อ 
เดี๋ยวก็ชม เดีย๋วก็ทุ่มทิง้ อะไรกนัเนีย่” 

เพราะว่าเด็ก เด็กมนัท ามานี่ถกูต้องไหม ถกูต้อง แต่เด็กมนัต้องพฒันาขึน้อีก
ไหม ต้อง ฉะนัน้ ไอ้ที่ท ามาดีไหม ดี แล้วต่อไปล่ะ ต่อไปต้องดีขึน้ไปกว่านี ้ ไอ้ที่ว่าท า
ถกูต้องไหม ถกู แต่ถ้าดีขึน้ ดีขึน้ต้องท าให้มากกว่านี ้ ให้มนัชดัเจนยิ่งกว่านี ้ มนัจะดีไป
กว่านี ้

ฉะนัน้บอกว่ามนัเป็นได้ เขาบอกว่าที่เขาขบัรถแล้วมนัดีขึน้ ดีขึน้ เราภาวนาเพ่ือ
มีธรรมะเป็นเคร่ืองอยู่ เราหาอาศยัอย่างนีเ้ป็นเคร่ืองอยู่ นี่เป็นเร่ืองปกติ ใช้ได้ 

“๒. ขณะที่นัง่สมาธิ พกัหลงันีมี้ความสงบเย็นดีขึน้เกือบทกุครัง้ที่นัง่ก็ว่าได้ ใจ
มนัสงบและเห็นภาพนิมิตมากมายก่ายกอง แต่ก็ตัง้สติไว้ว่าไม่เอาๆ และเม่ือคืนนีเ้องมนั
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ก็เกิดภาวนาจิตสงบเห็นนิมิตชดัขึน้มาเป็นภาพซากกะโหลกและฟันมนัผไุปเอง มนั
กระจายออกไป แว็บ! ใจมนัลง” 

ถ้าเห็นนิมิตนะ เห็นนิมิต แต่จิตมนัเห็นนิมิต ถ้าเห็นภาพต่างๆ ที่เขาปฏิเสธมา
ตลอด ปฏิเสธแล้วว่าไม่เอา แล้วเอาพทุโธชดัๆ ขึน้มา ถ้ามนัจะเป็นจริง ถ้ามนัเห็นภาพ
เป็นซากกะโหลก เป็นฟัน นี่เขาบอกว่า อนันีเ้ม่ือเขากลบัมานัง่สมาธิที่บ้าน ไม่ได้ขบัรถ 

เวลาขบัรถมนัจะเห็นอย่างนี ้ แบบว่าจิตมนัรับรู้หนึ่งเดียว ถ้าบอกขบัรถแล้วเห็น
อย่างนีด้้วยนะ ใช้ไม่ได้ แต่ถ้าเขามาอยู่ที่บ้าน เวลาเขาภาวนาแล้ว 

เวลาขบัรถ เราขบัเป็นแบบว่าเคร่ืองบรรเทาทกุข์ เรามีธรรมะเป็นเคร่ืองอยู่ เรา
อยู่กบัความสงบก็ไม่เสียหาย เราก็ขบัรถของเราไป นีเ่รามีธรรมะเป็นเคร่ืองอยู่ หลวงตา
ท่านสอนด้วย สอนว่า ในปกติชีวิตประจ าวนัเรา เราท าอะไรก็มีพทุโธๆ ของเราตลอดไป 
ท่านบอกว่าเหมือนโค โคที่เราผกูไว้ เวลาเราจะใช้มนั เราก็ไปหยิบที่เชือก เราก็ใช้
ประโยชน์ได้เลย แต่ถ้าโคปล่อย วนัๆ เราก็ปล่อยมนั เวลาจะใช้ เราต้องไปหามนั เพราะ
มนัเที่ยวไปไกล เราต้องตระเวนหามนั 

นี่ก็เหมือนกนั โดยปกติเราก็มีเคร่ืองบรรเทาทกุข์ เรากมี็เคร่ืองอยู่ เราก็พทุโธของ
เรา เราก็ภาวนาของเรา เวลาเราจะมาภาวนาต่อเนื่อง เห็นไหม โคมนัมีอยู่แล้วใช่ไหม 
เชือกมีอยู่แล้วก็ภาวนาต่อไป 

เขาบอกเขาเกิดภาพนิมิต 

ถ้านิมิตที่ไม่ถกูต้อง เราปฏิเสธไปเร่ือยๆ นิมิตเห็นเทวดา เห็นอินทร์ เห็นพรหม 
เราปฏิเสธ แต่ถ้าเห็นเป็นกะโหลก เห็นเป็นกะโหลกศีรษะ เห็นเป็นฟันมนัผไุปเอง นี่ภาพ
นิมิตมนัเกิดขึน้แว็บ แล้วจิตมนัสงบลง ถ้าจิตสงบลง แว็บขึน้ มนัดีขึน้เร่ือยๆ 

แล้วภาพกายนีม้นัโผล่มา บอกว่า พอมนัสงบลง เสร็จแล้วภาพ มนัก็มีค า
บริกรรมต่อเนื่อง มนักเ็กิดภาพเป็นแขนบ้างเป็นขาบ้าง แล้วอย่างนีม้นัจะท าอย่างไร 

มนัเห็นแล้วมนัสงบตวัลง มนัเป็นแบบว่า มนัเป็นผลของวิบาก มนัเป็นผลของ
กรรม มนัเป็นผลของการกระท า ค าว่า “วิบาก” คือผล ผลของการปฏิบตัิ เราปฏิบตัิแค่นี ้
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เราก็ได้แค่นี ้ เวลานิมิตมนัเกิดก็นิมิตเกิด มนัเกิดแวบ็ มนัเห็นแล้ว เห็นภาพกะโหลก
ศีรษะ ภาพฟันมนัผ ุมนัแว็บเลย แล้วมนัแว็บ มนัก็ลง มนัก็มีความสขุ นี่ความสขุ ถ้าท า
อย่างนีก้็ได้แค่นีต้ลอดไป 

เวลาคนประพฤติปฏิบตัิแล้วจะไปถามหลวงตาว่าที่ปฏิบตัินีถ้กูไหม หลวงตา
บอกว่าถกู แล้วเราก็จะถามเลยว่า ถ้าถกูแล้วท าอย่างไรต่อไป หลวงตาจะบอกต้อง
ปฏิบตัิซ า้ 

นี่ก็เหมือนกนั เวลาท าความสงบของใจ สมถกรรมฐาน ถ้าฐานที่ตัง้แห่งการงาน
ยกขึน้สู่วิปัสสนา มนัเห็นของมนั สติปัฏฐาน ๔ แล้วเราจะเดินปัญญาไปอย่างไร ทีนีไ้อ้ที่
เวลาจิตเรานะ เราเกิดนิมิต เราปฏเิสธมา พอปฏิเสธมาตลอด พอจิตมนัเห็นตามความ
เป็นจริงแล้ว เหน็ซากกะโหลก แต่มนัแว็บ แว็บแล้วลง โอ้โฮ! มนัมีความสขุมาก แล้วจะ
ท าอย่างไรต่อไป 

หลวงตาท่านบอกว่าให้ปฏิบตัิซ า้ ปฏิบตัซิ า้หมายความว่ากลบัมาที่พทุโธ 

ค าว่า “ปฏิบตัิซ า้” เพราะอะไร ค าว่า “ปฏิบตัิซ า้” เราก าหนดพทุโธๆ จนจิตสงบ
ใช่ไหม เห็นภาพนิมิต เราปฏเิสธภาพนิมิตใชไ่หม แล้วพอมนัเห็นนิมิต เห็นกาย เห็น
กระดกู มนัเห็นตามความเป็นจริงใช่ไหม มนัเห็นจากอะไรล่ะ เห็นจากจิตทีเ่ราก าหนด
พทุโธ จิตมนัสงบมนัถึงเห็นนิมิต เห็นนิมิตของปลอม เห็นนิมิตที่มนัล่อมนัลวง เราก็
ปฏิเสธมาตลอด แต่พอมาเห็นซากโครงกระดกูอย่างนี ้ มนัก็เป็นนิมิตเหมือนกนั แต่
มนัแว็บ มนัแว็บ มนัไปต่อไม่ได้ มนัไปต่อไม่ได้ มนัเร็วมาก 

แล้วหลวงตาท่านบอกให้ปฏิบตัิซ า้ 

ซ า้ก็หมายความว่าต้องกลบัไปที่พทุโธ ถ้ากลบัไปพทุโธ เราก็สร้างก าลงัไง ฐาน
ที่ตัง้แห่งการงาน ฐานนีม้นัเล็ก ฐานนีม้นัง่อนแง่น ฐานนีม้นัตัง้การประพฤตงิานอย่างนี ้
ไม่ได้ มนัก็แว็บ พอแว็บ เราเคยได้ เคยเห็น เราเคยได้หมายความว่าเราเห็นนิมิต เห็น
เป็นซากโครงกระดกู แว็บ เขาบอกว่า มนัแว็บแล้วมนัสขุมาก มนัแว็บ มนัดีมาก มนัลง
อย่างนีท้กุทีเลย 



เห็นนิมิต ๑๐ 
 

©2021 www.sa-ngob.com 

กลับไปที่พุทโธนัน้ ถ้ากลับไปพุทโธนัน้ ให้ใจมนัมีมาตรฐาน ให้ใจมัน
สงบ มันจะมีสิ่งใด ยังไม่เอามัน กลับมาที่พุทโธ แล้วถ้ามันไปเห็นกาย เหน็
ต่างๆ มันท าได้ มันท าได้ มันวิปัสสนาได้ 

เม่ือกีน้ีพ้ดูถึงมาตรฐานของสมาธินะ ตอนนีจ้ะพดูถงึมาตรฐานของปัญญา ถ้า
มาตรฐานของปัญญา การเห็นนิมิต เขาบอกว่า “ที่กล่าวมาทัง้หมดนีผ้มท าถกูไหม และ
ต้องท าอย่างไรต่อไป” นี่ค าถามเขานะ 

สิ่งที่ว่าค าถามครัง้ที่ ๒ กลบัมาปฏิบตัิที่บ้าน แล้วพอนัง่ไปแล้วมนัเห็นนิมิตก็
ปฏิเสธมนัมาตลอด แล้วพทุโธๆ ต่อเนื่องไปจนเห็นเป็นภาพของกะโหลก ภาพของฟันที่
มนัผ ุ แล้วมนัแว็บๆ ลงหมดเลย แล้วบอกว่า ภาพนิมิตนีม้นัเร็วมาก ไม่ทนัที่จะคิด
พิจารณาสรุปเป็นไตรลกัษณ์ มนัก็สรุปเองในตวัของมนัเอง เพราะรู้ว่าใจมนัจะปล่อย
วาง แปลกครับ แปลกตรงที่กายนิมิตที่เห็นนัน้เกิดและดบัหลายครัง้ในขณะทีภ่าวนาครัง้
เดียว 

เห็นไหม เวลาเหน็อย่างนี ้ อย่างนีต้ าราไม่มี ต าราที่ไปเรียนอย่างไรก็ไม่มี ต ารา 
เขาก็เขียนต าราไว้ แต่เราไม่เข้าใจ แต่ผู้ถามเวลาปฏบิตัิไปเห็นอย่างนีป๊ั้บ นี่ปัจจตัตงั รู้
จ าเพาะหวัใจที่มนัเห็น 

นิมิตที่มนัเร็วมาก แล้วเขายงัเขียนไว้ด้วยว่า แม้ท่านอาจารย์บอกว่าจิตนี ้
สามารถบงัคบัได้ ผมเองผมไม่มัน่ใจว่าจะได้หรือเปล่า เพราะมนัเร็ว เขาบอกว่า มนัเร็ว
มาก นิมิตมนัเกิดขึน้ป๊ับ มนัจะสรุปตวัมนัเอง ไม่ได้พิจารณาเป็นไตรลกัษณ์เลย 

มาตรฐานของปัญญานะ มาตรฐานของผู้ที่ปฏิบตัเิป็น ถ้าเป็นอย่างนีเ้ขาเรียกว่า
ผู้ที่ปฏิบตัิใหม่ พอปฏิบตัิใหม่ พอเห็นกายครัง้แรกกท็ึ่งมากเลย เห็นกายครัง้แรก เห็น
ภาพกะโหลกศีรษะ เห็นฟันผ ุ ขนพองสยองเกล้าเลย แล้วก็หลดุมือไปอย่างนี ้ ทรงไว้
ไม่ได้ ก้าวเดินไม่เป็น คนที่ปฏิบตัิจะเป็นอย่างนีท้ัง้นัน้ 

ถ้าก้าวเดินไม่เป็น แล้วท าอย่างไรต่อล่ะ ล้มลกุคลกุคลาน ไปหาครูบาอาจารย์ที่
ไม่เป็น ท่านก็ยสุ่งเลย “จิตสงบแล้วต้องพิจารณากาย พิจารณากายซ า้ๆ มนัก็จะปล่อย 
ปล่อยแล้วมนัก็จะเป็นพระอรหนัต์” นี่มนัก็ว่าไป แล้วท าอย่างไรล่ะ ปฏิบตัิอย่างไร 
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ถ้ามนัเป็นแบบนี ้เขาบอกว่านิมิตมนัจะสรุปตวัมนัเอง 

นี่เขาเรียกว่าส้มหล่น ส้มหล่น ถ้ามนัเกิด มนัเป็นอย่างนี ้มนัจะเกิดโดยตวัมนัเอง 
เราไม่ได้บริหารไง เราจะบอกเวลาธรรมมนัเกิดๆ ธรรมมนัผดุขึน้มา มนัจะผดุขึน้มาอย่าง
นี ้แต่นี่มนัเห็นนิมิต เห็นนิมิต รู้นิมิต แต่นิมิตมนัเร็ว เร็วแล้วเราไม่มีก าลงัพอไง 

นี่ไง ทีเ่ขาบอกว่า เวลาท าสมาธิ ขณิกสมาธิ อปุจารสมาธิ อปัปนาสมาธิ เวลาท า
ปัญญา สติปัญญา สต ิมหาสต ิเวลาปัญญา ปัญญา มหาปัญญา มนัยงัไปมากกว่านี ้

ไอ้นี่เบสิก มาตรฐานนี่พืน้ๆ พืน้ๆ ยงัล้มลกุคลกุคลานเลย แล้วถ้าเห็นนิมิต เห็น
นิมิตแล้วเราจะเดินอย่างไร 

จิตสงบนะ เวลาครูบาอาจารย์ พอจิตสงบแล้วถ้าเห็นกาย ยกขึน้สู่กาย 
เห็นกาย เหน็ไหม เป็นอุคคหนิมิต แล้วถ้ามันทรงไว้ไม่ได้ มันไหล เวลาภาพมัน
จะไหล ถ้าภาพไหลแสดงว่าก าลังไม่พอ จิตไม่พอแล้ว เราต้องวาง วางแล้ว
กลับมาพุทโธอย่างเดียว กลับมาพุทโธ ถ้ามันจะดึงไปนิมิต ยังไม่เอา พุทโธก่อน 
ให้มีก าลัง 

พอมีก าลงั ก าลงัมนัพอใช่ไหม ไฟมนัพอ เวลาภาพมา เราตัง้ภาพได้แล้ว ภาพที่
มนัไหล เราให้มนัตัง้ได้ พอมนัตัง้ได้นะ ตัง้ได้ เราก็ร าพึงใช่ไหม การพิจารณา
หมายความว่าเราร าพึงคือคิดในสมาธิ ให้มนัแปรสภาพไป ให้มนัแปรสภาพไป ถ้ามนัไป
ได้แสดงว่ามีก าลงัพอ แล้วถ้าก าลงัพอ มนัจะพิจารณาได้ 

แล้วพอถึงเวลาพิจารณาแล้วก าลงัมนัไม่พอ เราเคยให้มนัแปรสภาพ มนัจะแปร 
พบั! ไปให้เห็นเลย แต่ถ้าก าลงัไม่พอ ให้มนัแปรสภาพ มนัไม่ไป มนัไม่ไป มนัอยู่อย่าง
นัน้น่ะ มนัไม่ไป แล้วไม่ไป ท าอย่างไร 

คนไม่เป็นก็บอกเอาปืนยิงมนัเลย ระเบิดปาเข้าไป 

ไอ้นี่มนัคิดเป็นวิทยาศาสตร์ เป็นไปไม่ได้ เป็นไปไม่ได้ 

ถ้ามนัไม่ไป นี่ก าลงัไม่พอแล้วล่ะ ก าลงัไม่พอ ต้องวางทนัที กลบัมาพทุโธต่อ 
กลบัมาพทุโธๆๆ ถ้าพทุโธ ก าลงัมนัได้ พทุโธจนจิตมนัดี สมาธิเข้มแข็ง เห็นภาพอย่าง
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เดิม เห็นภาพอย่างเดิม อคุคหนิมิต แล้วให้มนัแปรสภาพไป ท าได้ ยิ่งกว่าได้ ไม่ใช่ได้
อย่างเดียวนะ มนัยิ่งกว่าได้ เพราะอะไร เพราะองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าท า
มาแล้ว ครูบาอาจารย์ของเราท ามาแล้ว มาตรฐานของมนัจะเป็นอย่างนี ้

ฉะนัน้ ถ้ามาตรฐานของมนัเป็นแบบนีป๊ั้บ ถ้าคนที่ไปรู้ไปเห็นแล้วก็พดูไปสุ่มสี่สุ่ม
ห้า พดูแต่ความเห็นของตวั ใครเห็นกาย พิจารณากายอย่างไร ใครเห็นอย่างไรก็ได้ แต่
เวลาพิจารณาไปแล้วมนัจะเป็นอริยสจั มนัเป็นอนัเดียวกนั พิจารณาจนมนัเป็นไตร
ลกัษณ์ แล้วมนัเป็นไตรลกัษณ์เป็นอย่างไร 

นี่บอกว่า มนัเป็นไตรลกัษณ์ไม่ได้ มนัสรุปของมนัเอง จิตมนัสรุปของมนัเอง 

อนันีย้งัมีวาสนาอยู่นะ แต่ถ้าถึงเวลากเิลสมนัเข้ามาหลอกมาล่อ มนัจะท าให้
เสียหายมากกว่านี ้

แต่นี่เขาบอกว่าที่เขาท ามา เขาเห็นภาพนิมิตต่างๆ มนัถกูไหม แล้วภาพนิมิตมนั
เกิดขึน้เร็วมาก 

เร็วมากๆ เร็วมากๆ แต่เร็วขนาดไหน สติปัญญามันทัน พอมันทันขึน้มา 
เร็วขนาดไหน มันท าให้หยุดนิ่งได้ หยุดนิ่งได้ หยุดนิ่งได้ด้วยก าลังของสมาธิ 
หยุดนิ่งได้ด้วยก าลังของธรรม ด้วยก าลังของมรรค เวลามรรคมันเกิดมันจะเป็น
แบบนัน้ 

ฉะนัน้ สิ่งที่ว่ามนัเกิดขึน้เร็วมาก แล้วมนัสรุปเอง มนัสรุปเป็นไตรลกัษณ์เอง พอ
สรุปเป็นไตรลกัษณ์เอง เรารู้ของเราขึน้มา มนัปล่อยวางเอง แปลกมาก แปลกตรงที่นิมิต
นีม้นัเห็นแล้วเห็นเล่า มนัเกิดดบัหลายครัง้ มนัแปลก 

มนัมหศัจรรย์ มนัเหนือโลก แต่เพราะว่าเราพฒันาใจของเราจนมีมาตรฐานขึน้
ไป เราถึงมารู้เห็นสิ่งนีไ้ด้ เพราะเราพฒันาใจเรามา เราถึงรู้เห็นสิ่งนีไ้ด้ แล้วรู้เห็นสิง่นีไ้ด้ 
แล้วจิตของเราพฒันาต่อเนื่องไป เห็นไหม ต่อเนื่องไป 

เพราะว่าเขาฟังปัญหาเราเยอะมาก เขาถงึบอกว่า ที่หลวงพ่อบอกว่าจิตนีบ้งัคบั
ได้ สิ่งที่เร็วขนาดนีบ้งัคบัได้ ผมไม่มัน่ใจ 
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ไม่ต้องบอกไม่มัน่ใจ บอกผมไม่เชื่อ ถ้าบอกไม่เชื่อก็บอกไม่เชื่อ มนับอกไม่มัน่ใจ 
ก็บอกเลยว่า ที่หลวงพ่อบอกว่าทกุอย่างควบคมุได้ ผมไม่เชื่อ เพราะมนัเร็วมาก 

เห็นไหม คนทีไ่ปรู้เห็นมนัจะเห็นว่าเร็ว เพราะว่ายงัท าไม่ได้ มนัก็คิดว่ามนัไม่
น่าจะท าได้ แต่ถ้าพอท าได้นะ พอท าได้ เร็วขนาดไหน เราตัง้ไว้เฉยๆ ได้ จิตนี ้ภาพนะ 
ตัง้ไว้เลย แล้วก าหนดให้มนัละลายลง ให้มนัแปรสภาพไป ถ้ามนัเป็นไป เห็นไหม 

เวลาหลวงตาท่านเทศน์ถึงของท่าน ท่านพิจารณากายของท่าน เวลาพิจารณา 
ท่านพิจารณาให้มนัแปรสภาพไป มนัละลายออกไปหมดเลย สดุท้ายแล้วสิ่งที่เป็นเนือ้
เป็นหนงั มนัละลายเป็นน า้ซึมลงไปในดนิหมดเลย เหลือแต่กระดกู เหลือโครงกระดกูมนั
นอนอยู่ ท่านบอกว่าให้โครงกระดกูนัน้หายไป ท่านบอกดินมนัพรึบ! มากลบหมดเลย 
มนัแปรสู่สถานะของธาตเุดิมมนัน่ะ เป็นดิน เป็นน า้ เป็นลม เป็นไฟ มนัแปรสภาพ 
สถานะหายไป แล้วมนัสอนใครนัน่น่ะ อนันัน้เป็นความจริง 

เพราะหลวงตาท่านท าของท่านได้จริง ท่านไปสอนแม่ชีแก้ว แม่ชีแก้วมีฤทธ์ิมีเดช 
โอ๋ย! รู้เห็นแปลกประหลาดมหศัจรรย์กว่านีอี้ก ถ้าคนไม่รู้มนัจะสอนได้อย่างไร 

อนันีก้็เหมือนกนั อนันีบ้อกว่ามนัเป็นไปไม่ได้ ที่เร็วๆ อย่างนีจ้ะท าให้มนัหยดุได้ 
แล้วมนัแปรสภาพได้ 

มนัไม่ใช่แปรสภาพได้นะ เวลาพิจารณาไปแล้ว เวลาพิจารณาโดยข้อเท็จจริงนะ 
ไอ้นี่มนัไม่พิจารณา ไอ้นี่ส้มหล่น เห็นนิมิตป๊ับ มนัสรุปมนัเอง มนัสรุปพบัๆ เลย แล้วเรา
จะท าอย่างไรล่ะ 

กลบัมาตัง้สมาธิให้ดีๆ กลบัมาพทุโธโดยที่ไม่ต้องการเห็นใดๆ ทัง้สิน้ ให้ก าลงั
มนัดี แล้วถ้าก าลงัดีแล้ว มนัไม่เห็นภาพอย่างนีอี้กแล้ว ร าพึงให้มนัเห็นขึน้มา ร าพึงแล้ว
ตัง้มนัไว้ แล้วเราพิจารณาให้มนัเป็นต่อหน้า ให้เป็นไตรลกัษณ์ มาตรฐานของปัญญา
มนัเป็นแบบนี ้มาตรฐานของการพิจารณากาย มาตรฐานของมนัคือพิจารณาให้เป็นไตร
ลกัษณ์ แต่ในแนวทางของใคร 

ในแนวทางของหลวงปู่ ค าดี ในแนวทางของหลวงปู่ ชอบ ในแนวทางของหลวงปู่
บวั ในแนวทางหลวงปู่ เจี๊ยะ พิจารณาเหมือนกนั แตม่นัแตกต่างกนั แตกต่างกนัที่ดีเอ็น
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เอ แตกต่างกนัที่อ านาจวาสนา พนัธุกรรมของจิต พระอรหนัต์แต่ละประเภทสร้างบุญ
กุศลมาอย่างไร มนัแตกต่างกนัตรงนัน้ มนัแตกต่างทีว่าสนาบารมีของคนที่สร้างมา แต่
เวลามาพิจารณาอริยสจั อริยสจัอนัเดยีวกนั อริยสจัขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธ
เจ้า แล้วเราท าของเรา มนัจะเป็นอย่างนัน้น่ะ 

ฉะนัน้ พดูถึงว่า ถ้ามนัภาวนาไปแล้ว ไอ้ที่ว่าเป็นไปไม่ได้ๆ ถ้าค าว่า “เป็นไป
ไม่ได้” นี่เขาภาวนาจริง เขารู้จริง เขายงัท าไม่ได้จริง เขาบอกว่าสิ่งที่จะพฒันาขึน้ไปมนั
เป็นไปไม่ได้ เขาพดูตามองค์ความรู้ของเขา แต่คนที่เขารู้จริงเขาผ่านไอ้อย่างนีข้ึน้ไป 
โสดาปัตติมรรค โสดาปัตติผล สกิทาคามิมรรค สกิทาคามิผล อนาคามิมรรค 
อนาคามิผล อรหตัตมรรค อรหตัตผล เขายงัต้องเดินไปอีก ๔ คู่ ไอ้ที่ว่าเป็นไปไม่ได้ๆ ครู
บาอาจารย์ที่ปฏิบตัิมาแล้ว ท่านผ่านไปแล้ว ท่านผ่านไอ้ที่เอ็งว่าเป็นไปไม่ได้ไปถึงที่สดุ
แล้ว นี่พดูถึงมาตรฐานนะ 

เพราะค าถาม เราไม่ได้พดูด้วยความแบบว่าเสียดสีให้คนเสียใจนะ เพราะ
ค าถามนีม้นัเป็นประโยชน์กบัคนที่ปฏิบตัิ เวลาปฏิบตัจิบัพลดัจบัผลไูด้มรรคได้ผลกนัมา
ทัง้นัน้น่ะ แต่นี่เขาปฏิบตัิ เขาได้เหตไุด้ผล ฉะนัน้ เราถึงยกเหตยุกผลนีเ้ป็นบรรทดัฐาน 
แล้วสอนถึงการใช้ปัญญาเป็นชัน้เป็นตอนขึน้ไป ให้เหน็ว่าเวลาปฏิบตัิมนัมีเหตมีุผล เห็น
ไหม ศาสนาไหนไม่มีมรรค ศาสนานัน้ไม่มีผล ในการปฏิบตัิที่ยงัไม่มีเหตมีุผล มนัจะ
เป็นไปไม่ได้ 

แต่นี่ปฏิบตัิมนัมาตามข้อเท็จจริง มาตามองค์ความรู้ที่ตวัมีวาสนามากน้อยแค่
ไหน แล้วเขียนมาถาม มนัเป็นโอกาสที่เราได้เห็นมาตรฐานว่ามาตรฐานของสมาธิมนัจะ
เป็นแบบมาตรฐาน คนเป็นพดูได้ คนเป็นรู้ได้ คนขนาดภาวนาเร่ิมได้แล้วพดูออกมา
ความรู้ยงัไม่รอบคอบ ไอ้ผู้ฟังก็รู้แล้วว่าระดบัไหนแค่ไหน 

ไอ้การใช้ปัญญา การเห็นนิมิต พดูออกมาโดยข้อเท็จจริง โดยความเห็นของ
ตวัเองจริง เห็นไหม มนัมหศัจรรย ์ แล้วบอกว่ามนัเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะให้มนัอยู่นิ่งได้ 
มนัเป็นไปไม่ได้หรอกที่มนัจะพิจารณาได้ 

แต่คนที่เขาพิจารณามาจนเป็นพระอรหนัตเ์ยอะแยะเลย เขาพิจารณาผ่านอย่าง
นีม้า 
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ฉะนัน้จะบอกให้เห็นว่า มรรคผล เหตทุี่จะปฏบิตัิข้างหน้ายงัอีกมหาศาล 
มหาศาลนะ แล้วมนัไปจากไหน ไปจากไอ้ล้มลกุคลกุคลานนี่ ไปจากจิตที่อ่อนด้อยนี่ 
เวลาหลวงปู่ มัน่ หลวงปู่ เสาร์ท่านปฏิบตัิเร่ิมต้นกเ็ป็นแบบนี ้ แต่ท่านพยายามของท่าน 
ท่านพยายามขวนขวายของท่าน พยายามสร้างสมบญุญาธิการของท่าน ท่านปฏิบตัิ
ของท่านจนท่านถงึที่สดุแห่งทกุข์ พอถึงที่สดุแห่งทกุข์ป๊ับ ท่านเห็นถึงระยะทางที่ท่าน
เดินมามนัทกุข์ยากขนาดไหน มนัละเอียดขนาดไหน มนัมีสติ มหาสต ิสติอตัโนมตัิ มนัมี
ปัญญา มหาปัญญา ปัญญาอตัโนมติั มนัจะต้องผ่านวิกฤติ ผ่านกิเลสที่มนัยมุนัแหย ่
มนัท าให้มนัพลดัมนัพราก ท่านถึงสงสารพวกเรา ท่านถึงได้วางข้อวตัรปฏิบตัิไว้ ท่านถึง
ได้ฝากไว้ เห็นไหม “หมู่คณะให้จ าชื่อหลวงปู่ ขาวไว้นะ เพราะเราได้คยุแล้ว หลวงปู่ ขาว
ท่านสิน้แล้ว” สิน้แล้วคือปฏิบตัิมาจบแล้ว 

ท่านฝากท่านฝังไว้เพราะอะไร เพราะท่านเห็นวา่กิเลสมนัร้ายกาจ ไอ้ท าให้เรา
หลงใหลนี่มนัร้ายกาจมาก แล้วร้ายกาจข้างหน้ายงัมีอีกมหาศาลนะ  

นี่ขนาดปฏิบตัิแล้วเห็นขนาดนีต้ื่นเต้น แล้วบอกเลย หลวงพ่อบอกว่าจิตมนั
ควบคมุได้ มนัพฒันาได้ ผมไม่เชื่อ 

ไม่เชื่อก็ไม่เป็นไร ไม่เชื่อก็ไม่ปรับโทษหรอก เพราะไม่เห็นมนัก็ไม่เชื่อ ธรรมดา 
โอ้โฮ! ถ้าไม่เชื่อนี่เราคบกนัไม่ได้เลยหรือ ไม่เชื่อก็ไม่เหน็เป็นอะไรเลย 

มนัต้องไม่เชื่ออยู่แล้ว เพราะขนาดทีภ่าวนาขนาดนีก้็ว่ามนัสดุยอดแล้ว แล้ว
คนเราจะท าได้มากกว่านีอี้กหรือ แต่ครูบาอาจารย์เราท่านผ่านมาหมดแล้ว ถ้าผ่าน
มาแล้ว เพราะผ่านมาแล้ว เวลาสงัคมปฏิบตัิเขาคยุกนั ครูบาอาจารย์ท่านฟังแล้วท่าน
ถึงสงัเวชไง ภาวนายงัไม่เป็นกนัเลย สมุหวั แล้วก็คยุมรรคผลกนั ไร้สาระ แต่ถ้าคน
ภาวนาเป็น คนเขารู้ว่ามนัจะผ่านวิกฤติไปขนาดไหน 

นี่พดูถึงว่าการรู้การเหน็นิมิตนะ นี่การบริหารไง การดแูลหวัใจที่ว่าเขาไปท างาน 
เขาขบัรถ เขาท าสมาธิของเขาได้เป็นเคร่ืองอยู่ ยงัเหน็ทางชดัเจน มนับอกชดัเจนอยู่แล้ว
ว่าจิตยงัรับรู้ภายนอก จิตรับรู้ภายนอก จิตมนัเห็นหนทางไง จิตได้ยินเสียง จิตยงัรับรู้
ภายนอก จิตยงัไม่เข้ามาเป็นตวัมนัเองเลย แต่มนัมีความสขุความสงบ ก็ใช่ 
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มาตรฐานมนัมี คนรู้คนเหน็พดูมามนัรู้เลยว่ามาตรฐานจิตแค่ไหน เห็นนิมิต เห็น
กาย มนัก็พดูออกมาได้ตามความเป็นจริงของมนัน่ะ มนัก็รู้ว่ามาตรฐานของมนัแค่ไหน 
ถ้ามนัท าต่อไปอย่างไร 

สดุท้ายแล้วนะ มนัต้องท าความสงบของใจเข้ามา แล้วสิ่งที่ว่าท าไม่ได้ๆ ท าไป
เร่ือยๆ เดี๋ยวจะมีความช านาญ แล้วพอตัง้มาได้แล้ว เออ! ของแค่นีไ้ม่น่าโง่เลย พอท าได้
แล้วนะ แต่พอยงัไม่รู้ โอ้โฮ! มหศัจรรย์มาก สดุยอดๆ แต่พอผ่านไปแล้ว อืม! ของแค่นีไ้ม่
น่าโง่เลย 

คนเรามนัต้องโง่ก่อน ต้องผิดพลาดมาก่อน แล้วค่อยท าไป เราก็เคยล้มลกุ
คลกุคลานอย่างนีม้าเหมือนกนั เวลาเราปฏิบตัิใหม่ๆ เราจะแสวงหาครูบาอาจารย์ เราก็
ทกุข์ยากมาพอแรง แล้วเวลาไปเจอครูบาอาจารย์ที่สอนผิด ท่านสอนนะ พดูน า้ท่วมทุ่ง 
แล้วพยายามจะให้เราเชื่อ จะให้เราท าตาม แต่พอเรามาปฏิบตัิของเราเอง เราถงึได้รู้ว่า
ถกูผิดอย่างไร 

พอรู้ว่าถกูผิดป๊ับ มนัมีครูบาอาจารย์ที่ถกูสอน เราจะเกาะครูบาอาจารย์ที่ถกูไว้
เลย แล้วพยายามขวนขวายเต็มที่ ขวนขวายเต็มที่ เพราะเราเอง กิเลสมนัก็ยแุหย่อยู่
แล้ว แล้วเราพยายามต่อสู้กบัมนั แล้วถ้าเรามีครูบาอาจารย์ยึดเกาะ เห็นไหม ยึดเกาะ 
ผิดถกู เราก็ถามได้ 

ขนาดถามได้ ฟังสิ เวลาหลวงตาท่านเถียงหลวงปู่ มัน่ ท่านบอกของเราก็มี คือ
ความเห็นของเรามนัมี แล้วท่านเถียงหลวงปู่ มัน่ ไม่ได้เถียงด้วยทิฏฐิมานะ เถียงด้วยการ
ต้องการความจริง เถียงหดูบัตบัไหม้เลย แต่เถียงจบแล้วท่านบอกว่าหวัแตกทกุทีเลย 
แพ้ทกุที เพราะเรามีประสบการณ์ไง เพราะมนัเห็น เพราะมนัรู้ของมนั แต่มนัรู้ผิด รู้โดย
สมทุยั รู้โดยกิเลสของเราบวกไง ครูบาอาจารย์ถ้าเป็นจริง เขาพ่ึงกนัอย่างนีไ้ง 

เราเองปฏิบตัิไป เรามีกิเลส กเิลสมนัจะพลิกแพลง มนัจะหลอกลวง แล้วเราเอง
เราก็ปฏิบตัจินมีคณุธรรมส่วนหนึง่ แต่กเิลสมนัยงัครอบง าอยู่ ก็ยงัโต้เถียงกนัในใจของ
เรา อะไรถกูอะไรผิดไง แล้วเรายึดครูบาอาจารย์ที่ด ี
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ขนาดเราไปเถียงกบัท่านจนจบนะ เรายงัว่าเราถกูอยู่น่ะ แต่พอเวลาเข้าทาง
จงกรมแล้วเราผิดหมดเลย แล้วถ้ามนัเป็นจริงขึน้มานะ กราบแล้วกราบเล่า หลวงตา
ท่านกราบองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า กราบแล้วกราบเล่า แต่กว่าที่จะผ่านวิกฤติ
อย่างนีม้า มนัมหศัจรรย ์

นี่พดูถึงในการเห็นนิมิต ในการจะบริหารจดัการมนั แต่นีเ้ราเหน็โดยกิเลสตณัหา
ความทะยานอยาก เพราะอวิชชายงัเต็มหวัใจ แต่ครูบาอาจารย์ท่านกเ็ห็นแบบเรานี่
แหละ แต่ท่านพิจารณาต่อสู้จนช าระล้างกิเลสตณัหาความทะยานอยากจนหมดหวัใจ
ไปแล้ว การเห็นนัน้มนัก็เป็นแค่วิธีการ ฝึกหดัจิต ปฏิบตัิจิตให้มนัมีปัญญาขึน้มาจนหลดุ
พ้นมาเป็นชัน้เป็นตอน จนปฏิบตัิถึงที่สดุแห่งทกุข์ได้ 

ฉะนัน้ เวลาค าถามนี ้ เราไม่ได้ถือสาอะไรหรอก เพียงแต่เวลาเขาเขียนมานี่
อารมณ์ไง อารมณ์ร่วมตอนที่เราปฏิบตัิใหม่ๆ อารมณ์ร่วม “มนัน่าจะเป็นไปไม่ได้ มนั
เป็นไปไม่ได้หรอก” อารมณ์ร่วม แต่หวัแตกทกุทีเลย หลวงตาท่านเถยีงหลวงปู่ มัน่ขนาด
ไหน ท่านบอกว่าจบแล้วหวัแตกทกุทเีลย 

มนัเป็นไปได้ เป็นไปได้ เพราะสติ มหาสต ิมนัจะมีอตัโนมตัิข้างหน้า ปัญญา มี
มหาปัญญา ปัญญาอตัโนมตัิ ปัญญาที่ละเอียดกว่านีย้งัมี 

ฉะนัน้ อย่าท้อแท้นะ ขนาดปฏิบตัินี่ก็เกือบตาย ยงัต้องไปอีกขนาดนัน้เชียวหรือ 

ต้องไปอย่างนัน้จริงๆ ต้องไปอย่างนัน้ถ้าเราจะปฏิบตัิถึงที่สดุแห่งทกุข์ เอวงั 


