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 ขอ้ ๑๔๙๐. ๑๔๙๑. ๑๔๙๒. ไม่มีเนำะ ขอ้ ๑๔๙๓. นะเขำถำมปัญหำ  

 ถำม   :   ขอ้ ๑๔๙๓. มีค ำถำมค่ะ เม่ือวนัลอยกระทงท่ีผำ่นมำคุณแม่สำมีป่วยหนกั
มำก สำมีและดิฉนัลกูสำวตอ้งไปนอนเฝ้ำท่ีโรงพยำบำลเพื่อเฝ้ำดูไขห้ลำยวนั คุณแม่
ทรมำนมำก พดูไม่รู้เร่ือง เพอ้แต่เร่ืองบำปกรรม จริงๆ แลว้คุณแม่สำมีเป็นคนดีมำก มี
ชีวิตน่ำสงสำรเหมือนนิยำยน ้ำเน่ำ หมอบอกวำ่ผลตรวจเป็นปกติดีทุกอยำ่ง แต่ดูจำก
อำกำรแลว้ทุกคนบอกวำ่ไม่มีทำงท่ีจะกลบัมำเหมือนเดิมได ้ สำมีไม่รู้จะท ำอยำ่งใดจึงจุด
ธูปอธิษฐำนหลวงพอ่องคห์น่ึงใหช่้วยเหลือ ตอนน้ีคุณแม่สำมีออกจำกโรงพยำบำลแลว้
และอำกำรดีข้ึน สำมีและดิฉนัจึงพำลกูสำวไปหำคุณแม่ทุกอำทิตย ์ เพรำะท่ำนรักลกูสำว
ดิฉนัมำก จึงไม่ค่อยไดม้ำกรำบหลวงพอ่ค่ะ 

 ดิฉนัมีค ำถำม 

 ๑. ดิฉนัเคยปวดทอ้งมำกเหมือนคุณแม่สำมีเลย เห็นสีหนำ้ของหมอกรู้็ไดว้ำ่ดิฉนั
ตอ้งตำยแน่ พยำยำมคิดถึงบำปกรรมท่ีท ำไวก้นึ็กไม่ออก คิดแต่วำ่ปวดเหลือเกิน สำมีกใ็ห้
นึกพทุโธกท็ ำไม่ได ้ พยำยำมตั้งสติแลว้นึกถึงหลวงพอ่องคท่ี์เคยสอนกรรมฐำนให ้
จำกนั้นกห็ลบัไป พอต่ืนข้ึนมำกห็ำยเหมือนไม่มีอะไรเกิดข้ึน ดิฉนัสงสยัวำ่ถำ้ดิฉนัตำย
ไปจริงๆ ท่ีเคยฝึกกรรมฐำนมำทั้งหมดกจ็ะเปล่ำประโยชน์ใช่ไหมคะ เพรำะจิตตอนนั้น
มนัทรมำนมำก เห็นคุณแม่สำมีเป็นเหมือนดิฉนัแลว้สงสำรมำก เรำจะก ำหนดจิตสุดทำ้ย
ของเรำอยำ่งไรคะ มนัยำกมำกถำ้ใครไม่เคยเป็นคงไม่รู้  

 ๒. ดิฉนัเคยฝึกกรรมฐำนมำนำนหลำยสิบปี แต่พอแต่งงำนแลว้มีภำระตอ้งท ำ
เยอะท ำใหจิ้ตเส่ือมไปหมดแลว้ ตอนน้ีภำวะเร่ิมนอ้ยลงแลว้ จะกลบัมำตั้งใจฝึกใหม่ จะ
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เป็นไปไดห้รือไม่ สมยัก่อนยงัเดก็ไม่เคยมีมำรผจญ เด๋ียวน้ีแต่งงำนแลว้ตอ้งพบปะผูค้น
มำกมำย มีแต่คนคอยดูถกูกีดกนัวำ่สมำธิของดิฉนัไม่ไดเ้ร่ือง ไม่ถกูตอ้ง แต่ดิฉนัฟังท่ี
หลวงพอ่เทศน์แลว้ดิฉนัวำ่ดิฉนัมำถกูทำงแลว้ค่ะ เพรำะสมยัก่อนสำมำรถตะลุยนัง่สมำธิ 
เดินจงกรมไดต้ลอดทั้งวนั จึงไม่เขำ้ใจในส่ิงท่ีพบเห็น แต่กไ็ม่เคยยดึติดปล่อยมนัไป 
ตอนน้ีมีควำมเขำ้ใจในภำคทฤษฎีมำกข้ึนจำกกำรฟังเทศน์หลวงพอ่ เหลือแต่ภำคปฏิบติั
เท่ำนั้นท่ีก ำลงัจะพยำยำมท ำอยูค่่ะ แต่พอแก่แลว้ท ำไมมนัยำกเหลือเกิน (น่ีควำมเห็นของ
เขำนะ)  

 ตอบ   :    น่ีมนัเป็นปัญหำครอบครัว ปัญหำของวฏัฏะ ถำ้ปัญหำของวฏัฏะ ดิฉนั
เคยป่วยไง เขำ้มำถึงค ำถำมนะวำ่แม่สำมีเคยป่วย แต่เคยป่วยแลว้เรำกเ็คยป่วย พอเรำเคย
ป่วยข้ึนมำเรำกคิ็ดแบบนั้น แลว้คนขำดท่ีพึ่ง ถำ้คนขำดท่ีพึ่ง เห็นไหม พอขำดท่ีพึ่ง เวลำ
เจบ็ไขไ้ดป่้วยข้ึนมำ ไม่มีท่ีพึ่งกก็ระวนกระวำย แต่ถำ้คนมนัมีท่ีพึ่งนะ คนมีท่ีพึ่ง กำรเจบ็
ไขไ้ดป่้วย หลวงตำท่ำนสอนวำ่เวลำเจบ็ไขไ้ดป่้วยใหป่้วยคนเดียว ใหร่้ำงกำยน้ีมนัป่วย
ไขไ้ป แต่จิตใจอยำ่ไปป่วยกบัมนั แต่น้ีเวลำร่ำงกำยมนัป่วย จิตใจมนักป่็วยไปดว้ย น้ีมนั
เป็นเร่ืองธรรมดำ  

 ค ำวำ่ธรรมดำของคน ในธรรมะสอนวำ่คนเรำมีกำยกบัใจๆ ถำ้กำยกบัใจ ร่ำงกำย
น้ีมองเห็นกนัได ้ แต่หวัใจเรำมองเห็นกนัไม่ได ้ เห็นไดเ้ฉพำะจริตนิสยั นิสยั เห็นไหม 
นิสยัคนเอำเปรียบคน นิสยัคนจิตใจดี นิสยัคนจิตใจปำนกลำง เรำดูจำกพฤติกรรมของเขำ 
วำ่นิสยัใจคอเขำเป็นแบบใด แต่นิสยัใจคอมนัมำจำกจิตไง มำจำกควำมรู้สึกอนันั้นไง ถำ้
มำจำกจิต มำจำกควำมรู้สึกอนันั้น ควำมรู้สึกท่ีดี ควำมรู้สึกท่ีดีเขำวำ่จิตใจคนน้ีเป็นคนดี 
แต่ควำมรู้สึกท่ีแสดงออกมำโดยกำรเอำรัดเอำเปรียบเขำวำ่จิตใจคนน้ีเป็นคนไม่ดี น่ีกำย
กบัใจๆ พอกำยกบัใจมนักเ็ก่ียวเน่ืองกนั  

 ค ำวำ่เร่ืองธรรมดำ เวลำเจบ็ไขไ้ดป่้วยข้ึนมำมนักป่็วยหมดเลยทั้งกำยกบัใจ แต่
หลวงตำท่ำนเป็นนกัปฏิบติั ท่ำนบอกเวลำเจบ็ไขไ้ดป่้วยใหก้ำยมนัป่วยไป ใหก้ำยมนัป่วย 
จิตใจอยำ่ไปป่วยกบัมนั จิตใจของเรำน่ีเรำตอ้งมีสติ เรำมีสติ มีปัญญำรู้เท่ำทนัมนั รู้เท่ำ
ทนัมนั พอรู้เท่ำทนัมนัจิตใจมนัไม่เครียด มนัไม่วิตกกงัวล น่ีกำรรักษำกรั็กษำไดง่้ำย เวลำ
เจบ็ไขไ้ดป่้วยกเ็จบ็ไขไ้ดป่้วยร่ำงกำยน้ี หมอเขำกรั็กษำไปตำมต ำรำของเขำ ไอจิ้ตใจของ
เรำ เรำก ำหนดรักษำใจเรำ โอ๋ย หมอกรั็กษำง่ำย ใหค้วำมร่วมมือกนัมนักดี็ไปหมด แต่ดี
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ไปหมดแลว้นะ น่ีดีไปหมดโดยศีลธรรม แต่จริงๆ แลว้คนเรำเวลำมนัตอ้งชรำคร ่ำคร่ำ
เป็นธรรมดำ แมแ้ต่องคส์มเดจ็พระสมัมำสมัพทุธเจำ้กต็อ้งนิพพำนไปแลว้  

 ฉะนั้น ไอเ้ร่ืองกำรเกิด แก่ เจบ็ ตำยเป็นเร่ืองธรรมดำ ถำ้เร่ืองธรรมดำแต่น้ีเรำมี
เป้ำหมำยไงตอ้งไม่ตำย พอเขำ้โรงพยำบำลนะ หมอหำยไหม? หมอหำยไหม? คือเรำคิด
เอง หวงัเอง แลว้มนัไม่สมควำมปรำรถนำ แลว้ไม่สมควำมปรำรถนำมนักด้ิ็นรนอยำ่งน้ี
ไง ฉะนั้น ถำ้เรำเขำ้ไปแลว้ เพรำะวำ่เรำมองน่ีนะ ดว้ยกำรมองทุกคนคิดแบบนั้น วำ่ชีวิต
สำมี ชีวิตน่ำสงสำรเหมือนนิยำยน ้ำเน่ำ เรำไปรู้ถึงประวติัของใครเรำกส็งสำรไปทั้งนั้น
แหละ แต่ถำ้ประวติัของคนบำงคน  เขำเกิดมำเขำมีแต่ประสบควำมส ำเร็จ เขำมีแต่ร่มเยน็
เป็นสุข อนันั้นกว็ำสนำของเขำ แต่โดยส่วนใหญ่มนัเป็นอยำ่งน้ี เหมือนนิยำยน ้ำเน่ำ เห็น
ไหม เขำบอกวำ่เวลำเขำดูละครน ้ำเน่ำๆ ชีวติจริงน ้ำเน่ำกวำ่นั้นนะ ชีวิตจริง แลว้ชีวิตจริง
แต่ละคนมนักไ็ม่เหมือนกนั อนัน้ีอนัหน่ึง อนัน้ีพดูถึงวำ่มนัเป็นเร่ืองชีวิตจริง  

 ฉะนั้น เรำเอำชีวิตจริงอนัน้ีแลว้เรำกม็ำสลดสงัเวช สลดสงัเวชถึงชีวิตของคนอ่ืน 
แลว้เรำกม็ำสลดสงัเวชชีวิตของเรำ น่ีเพรำะเรำเคยเป็น 

 ถำม   :   ๑. ดิฉนัเคยปวดทอ้งมำกค่ะ เหมือนคุณแม่สำมีเลย เห็นสีหนำ้หมอกรู้็ได้
วำ่ดิฉนัตอ้งตำยแน่ๆ  

 ตอบ   :   จริงหรือ? เวลำคนไขน้ะ เวลำหมอเขำรักษำ เวลำวิกฤติข้ึนมำหมอเขำ
ตอ้งรีบด่วน เรำจะบอกวำ่นะ เวลำไปหำหมอๆ เพรำะเรำเองเรำกเ็คยพำญำติไปหำหมอ
เหมือนกนั ถำ้ญำติไปหำหมอ หมอเขำนดัพวกเรำไปเลย บอกวำ่ญำติของเรำอำกำรหนกั
มำก พออำกำรหนกัมำกเขำรักษำมำ หมอเขำเห็นอำกำรแบบน้ีมำตลอด เขำแนะน ำวำ่ให้
ทำงบำ้น เงินท่ีจะรักษำ ถำ้ท ำใจได ้ เงินท่ีรักษำเกบ็ไว ้ เพื่อ เพื่อยงัมีเงินใหก้บัญำติพี่นอ้ง
ด ำรงชีวิตต่อไปขำ้งหนำ้ แลว้เรำบอกวำ่ท ำไมหมอพดูอยำ่งนั้นล่ะ?  

 เขำบอกวำ่เขำเห็นมำเยอะมำก ท่ีวำ่เรำท ำงำนมำทั้งชีวิตเลย เกบ็หอมรอมริบมำทั้ง
ชีวิตเลย แลว้พอถึงบั้นปลำยเรำกจ็ะรักษำ ทุ่มรักษำ ขำยบำ้น ขำยรถ ขำยทุกอยำ่งหมดเลย 
แลว้รักษำตวัเรำ พอรักษำตวัเรำ ถึงท่ีสุดแลว้นะอำกำรมนัหนกัข้ึนๆ เรำตอ้งตำยไป ลกู 
ลกูอยูท่ี่รับภำระต่อไปขำ้งหนำ้เขำจะไม่มีอะไรเลย น่ีหมอพดูอยำ่งน้ีนะ พอหมอพดูอยำ่ง
น้ีบอกวำ่ เรำกบ็อกวำ่ญำติท่ีเรำพำมำ ญำติท่ีพำมำเขำมีเงินท่ีรักษำได ้ เขำบอกวำ่ไหนเอำ
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เงินมำดูซิ เรำไปกบัญำตินะเขำควกัเงินใหดู้เลย เพรำะตอนนั้นยำเขม็หน่ึงมนัพนักวำ่บำท 
แลว้ตอ้งฉีดตลอดไป เขำกลวัมนัจะกินกนัไปตลอด  

 เขำบอกไหนขอดูเงินซิ กค็วกัเงินออกมำ เขำถำมนะ เรำไดย้นิกบัหู หมอเขำถำม
วำ่เงินน้ีกูม้ำหรือเปล่ำ หมอไม่เช่ือ หมอไม่เช่ือวำ่เงินน้ีเอำมำจำกไหน เพรำะก่อนท่ีเขำจะ
รักษำเขำตอ้งปรึกษำกบัญำติก่อนวำ่จะท ำกนัอยำ่งไร บอกน่ีถำ้รักษำไปแลว้มนัตอ้งใช้
เงินมำกนะ ตอ้งดูแลกนัไปทั้งชีวิตนะ ตอ้งอยำ่งน้ีนะ แลว้กถ็ำมวำ่ท ำอยำ่งน้ีไดไ้หม เรำ
จะดูแลกนัไดจ้ริงหรือเปล่ำ ทำงญำติบอกวำ่ดูแลได ้ ดูแลไดบ้อกวำ่ถำ้มนัตอ้งมีค่ำใชจ่้ำย
อยำ่งน้ีๆๆ นะ มีเงินค่ำใชจ่้ำยหรือเปล่ำ? มี มีไหนขอดูเงินหน่อย ควกัเงินออกมำเขำถำม
เลย เงินน้ีกูม้ำหรือเปล่ำ น่ีเรำไปดว้ย เพรำะญำติของเรำ พี่สำวเรำเอง ตอนนั้นพี่สำวเรำ
เอง แลว้หมอเขำแนะน ำวำ่ใหป้ล่อยเถอะ แต่เรำไม่ยอม เรำจะรักษำกนัต่อไป รักษำต่อไป  

 น้ีเขำถำมมีสตำงคห์รือเปล่ำ มนัไดย้นิกบัหูเลยนะ พอควกัเงินมำใหดู้วำ่มีจริงๆ กู้
มำหรือเปล่ำ กรณีเช่นน้ีคงกรณีท่ีวำ่เขำเคยเห็นมำมำกไง แลว้น้ีเขำเคยเห็นมำมำก ฉะนั้น 
น่ีเรำพดูถึงวำ่ เขำบอกวำ่เขำเห็นสีหนำ้หมอ หมอเขำบอกวำ่น่ีตอ้งตำยแน่ๆ เลย หมอน่ี
เวลำเขำรักษำ ปกตินะหมอเขำเจอคนไขว้กิฤติอยำ่งน้ีมำทุกวนั เรำถึงเตือนพระเรำนะวำ่
ไปหำหมอๆ เรำเป็นพระนะ ๑. เรำเป็นพระ ๒. เป็นพระปฏิบติัดว้ย  

 ฉะนั้น เวลำไปหำหมอจิตใจเรำตอ้งเขม้แขง็ เรำอยำ่มำรยำ เรำอยำ่แบบวำ่เจบ็เลก็
เจบ็นอ้ยกแ็สดงอำกำรมนัน่ำเบ่ือ มนัเป็นท่ีน่ำเบ่ือ เพรำะเขำคุน้เคย เขำท ำมำทุกวนั เขำท ำ
มำทุกวนั เขำเห็นทุกวนั ไอเ้รำน่ีทั้งชีวิตเรำ ถำ้เรำเจบ็ไขไ้ดป่้วย ตำยกจ็บใช่ไหม แต่น่ีเขำ
เห็นของเขำทุกวนั เรำเตือนเขำนะ แต่น้ีไอน่ี้เป็นควำมคิดของเรำเองไง จิตใจของเรำเอง 
หมอเขำเห็นหนำ้เขำบอกตอ้งตำยแน่ๆ เลย น่ีผูถ้ำมกบ็อกวำ่กคิ็ดถึงพทุโธ พทุโธ สำมีให้
นึกพทุโธ พอพทุโธกคิ็ดถึงหลวงพอ่ท่ีเรำเคยไปปฏิบติักบัท่ำนมำ หลบัไป พอต่ืนข้ึนมำ
กลบับำ้นไดเ้ลย กลบับำ้นไดเ้ลย 

 อนัน้ีแบบวำ่ถำ้เรำมีสติ มีปัญญำนะ เรำมีสำมญัส ำนึก ใหมี้สำมญัส ำนึก เร่ืองกรณี
น้ีมนัเป็นกรณีผลของวฏัฏะ จิตใจของคนท่ีเขม้แขง็นะ หมอน่ีเขำรักษำ ถำ้จิตใจคน
เขม้แขง็นะเขำใหค้วำมร่วมมือกบัหมอรักษำนะ หมอจะช่ืนชมคนนั้นเลย จิตใจของคน 
ถำ้จิตใจคนอ่อนแอมนัช็อกเลยนะ พอเจอเขม็น่ีเขำร้องแลว้ ยิง่จะวำงยำ ฉะนั้น หมอมนั
ตอ้งมีคนคอยใหก้ ำลงัใจตลอด ฉะนั้น ส่ิงท่ีวำ่ขอ้ท่ี ๑ มนัเป็นเร่ือง เรำเห็นวำ่มนัเป็นเร่ือง
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ผลของวฏัฏะ เป็นเร่ืองธรรมดำ ฉะนั้น ท่ีวำ่พอเห็นแม่สำมีป่วย เรำเคยป่วยมำแลว้ แลว้
เรำกส็ะเทือนใจ มนัเป็นเร่ืองธรรมดำ  

 ถำ้เร่ืองธรรมดำนะมรณำนุสติ เรำระลึกถึงควำมตำยตลอดเวลำ ท ำใหจิ้ตใจของ
เรำไม่ฟุ้ งซ่ำนจนเกินไป เพรำะถึงเวลำมรณำนุสติ ค ำวำ่มรณำนุสติ เรำไม่ใช่แช่งตวัเอง 
พอบอกวำ่เรำคิดถึงส่ิงท่ีไม่ดีๆ ชีวิตเรำจะเจริญรุ่งเรืองไดอ้ยำ่งไร เรำคิดแต่เร่ืองมรณำนุ
สติเป็นเร่ืองสจัธรรม ไม่ใช่เร่ืองไม่ดี เร่ืองสจัธรรม มนัจะท ำใหเ้รำไม่โลภจนเกินไป ไม่
ฟุ้ งซ่ำนจนเกินไป เรำท ำดว้ยขอ้เทจ็จริงเป็นวิทยำศำสตร์ น่ีท ำส่ิงใดเรำกต็อ้งมีโครงกำร 
เรำตอ้งมีกำรศึกษำ เรำตอ้งมีกำรวิจยั เรำจะไม่ท ำอะไรโดยควำมโลภ ไม่ท ำอะไรโดย
ควำมไม่มีสติปัญญำ ถำ้เรำมีกำรวิจยั เรำมีกำรศึกษำ เรำท ำส่ิงใดไปควำมผดิพลำดมนัจะ
นอ้ยลง แลว้จิตใจของเรำกไ็ม่เดือดร้อนจนเกินไป 

 น่ีมรณำนุสติไง ถำ้มีมรณำนุสติ เห็นไหม ส่ิงน้ีคิดไดเ้พื่อประโยชน์กบัเรำได ้
ไม่ใช่บอกวำ่คิดอยำ่งน้ีแลว้ชีวิตเรำมนัจะเศร้ำหมอง เขำเรียกวำ่มีส ำนึก ส ำนึกท่ีดี ส ำนึก
ท่ีรู้ท ำใหเ้รำไม่ออกไปนอกเร่ืองนอกรำว น่ีขอ้ท่ี ๑ 

 ถำม   :   ๒. ดิฉนัเคยฝึกกรรมฐำนมำ เม่ือก่อนนั้นปฏิบติัไดดี้มำกเลย แลว้เด๋ียวน้ี
ปฏิบติัมนัแยล่งๆ  

 ตอบ   :   ของนะ คนแก่น่ี คนแก่ๆ อยำกจะเป็นวยัรุ่น ไปหำหมอท ำเต่งตึง
ตลอดเวลำเลย แลว้มนัเป็นไหมล่ะ? ไม่เห็นมนั มนักช็รำคร ่ำคร่ำเป็นธรรมดำ ไอน่ี้ก็
เหมือนกนั เม่ือก่อนยงัไม่มีครอบครัวน่ีภำวนำทั้งวนัเลย เด๋ียวน้ีพอมีครอบครัวแลว้จิตใจ
เส่ือมหมดเลย แลว้จะกลบัมำปฏิบติัใหม่ กก็ลบัมำปฏิบติั กป็ฏิบติัใหม่ ส่ิงนั้น น่ีเวลำเรำ
เวียนตำยเวียนเกิดในวฏัฏะนะ น่ีทุกคนบอกเลยบอกวำ่ชำติน้ีเรำปฏิบติัใหดี้เลย แลว้ชำติ
หนำ้จะปฏิบติัต่อไป ชำติน้ีปฏิบติัใหดี้เลย แต่เวลำตอนใกลต้ำยมนัมีอคติ ไปเกิดเป็น
อะไรกไ็ม่รู้ แลว้พอเกิดข้ึนมำแลว้ มีอคติแลว้กป็ฏิเสธเลย โอโ้ฮ เขด็เลยนะ ปฏิเสธ
ศำสนำเลย แลว้จะปฏิบติัอะไรต่อไป  

 น่ีเรำคิดถึงชำติหนำ้ ชำติต่อไปนะ ชำติน้ีปฏิบติัชำติน้ี ชำติหนำ้จะปฏิบติัต่อเน่ือง 
แลว้ชำติต่อไปจะเป็นพระอรหนัตไ์ปเลย โอโ้ฮ คิดขำ้มภพขำ้มชำติไปเลย น่ีชำติปัจจุบนั
น้ี เห็นไหม ตอนท่ียงัไม่แต่งงำน โอ๋ย ภำวนำด๊ีดี พอตอนน้ีแต่งงำนแลว้เส่ือมหมดแลว้ 
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ชำติเดียวมนัยงัเจริญแลว้เส่ือมขนำดน้ีเลย น่ีคิดถึงชำติหนำ้ ชำตินูน้ ชำติต่อไป น่ีผลของ
วฏัฏะ เวลำเวียนตำยเวียนเกิดเอำชำติปัจจุบนัน้ีท ำใหดี้ท่ีสุด สุคโต ปัจจุบนัน้ีสุคโต 
อนำคตมนัสุคโต น่ีปัจจุบนัน้ีไม่สุคโต ส่ิงน้ีอดีตมนัสุคโต อดีตยงัไม่แต่งงำน ภำวนำทั้ง
วนัหำมรุ่งหำมค ่ำไดเ้ลย พอแต่งงำนแลว้ทีน้ีไม่สุคโต  

 น่ีอดีตเป็นสุคโต ปัจจุบนัไม่สุคโตแลว้ แลว้ปัจจุบนัไม่สุคโตแลว้ แลว้ต่อไปจะ
สุคโตไหม? จะสงบระงบัไหม? สุคโตคือสุคติ สุคติท่ีหมำย ท่ีหมำยท่ีดีของเรำ ถำ้ท่ีหมำย
ท่ีดีของเรำ เรำกห็มำยของเรำตอนน้ีสิ เรำหมำยในปัจจุบนัน้ีสิ ถำ้หมำยในปัจจุบนัมนัก็
จบไง ฉะนั้น ถำ้จะกลบัมำปฏิบติัใหม่เรำกป็ฏิบติัของเรำ เร่ิมตน้ เห็นไหม ดูสิคนเขำท ำ
ไร่ไถนำ พอหมดหนำ้ท ำไร่ไถนำ พอหนำ้นำขำ้วต่อไปเขำกต็อ้งหวำ่นตอ้งไถเหมือนเดิม 
เขำกต็อ้งไถ เขำตอ้งปรับท่ีของเขำ  

 น่ีกเ็หมือนกนั เรำกม็ำปรับของเรำ เรำมำตั้งสติ เรำกม็ำภำวนำของเรำไป เรำมำคิด 
ท่ีน่ีเม่ือ ๔-๕ ปีท่ีแลว้ ท ำไร่ไถนำไดผ้ลดีมำกเลย ปีน้ีพอไปท ำไร่ไถนำ ปีน้ีน ้ ำกข็ำดแคลน 
ทุกอยำ่งมนักไ็ม่สมดุลเลย น่ีผลผลิตปีน้ีไม่เห็นดีเลย แลว้กคิ็ดถึงวำ่ ๕ ปีท่ีแลว้ ๕ ปีท่ีแลว้
กผ็ำ่นมำแลว้ ๕ ปีท่ีแลว้นะ สภำวะแวดลอ้ม แหล่งน ้ำทุกอยำ่งมนัดีหมด พอท ำดีข้ึนมำ
ทุกคนมำท ำอำชีพเดียวกนั เขำกดึ็งน ้ำไปใชห้มด น ้ำกต็อ้งเจือจำนกนั เขำกต็อ้งแบ่งกนั 

 น่ีกเ็หมือนกนั เวลำปฏิบติัเม่ือก่อนเรำปฏิบติัของเรำ อูฮู้ ปฏิบติัดีมำกเลย เด๋ียวน้ี
จะมำปฏิบติั นู่นคนนั้นกป็ฏิบติั คนน้ีกป็ฏิบติั ท่ีเรำไม่มีเลย น่ีไงสปัปำยะนะ ส่ิงท่ีผำ่นไป
แลว้ มนัเป็นอดีตแลว้ ไม่ตอ้งไปวิตก วจิำรหรอก โยมยงัคิดได ้ ถำ้โยมยงัคิดไดว้ำ่เคย
ปฏิบติัมำ แลว้อยำกจะมำปฏิบติั น่ีส ำนึก ส ำนึกรู้ดีท่ีสุด ถำ้ส ำนึกท่ีดีท่ีสุด แค่น้ีมนักคุ็ม้ค่ำ
แลว้ ถำ้ไม่มีสติปัญญำนะ เม่ือก่อนปฏิบติัมำแลว้ เด๋ียวน้ีปฏิบติัไม่ไดเ้ลย กป็ล่อยชีวิตลอย
ลมไปเลย วำ่วเชือกขำดเลย มนัจะไปตกท่ีไหนกช่็ำงหวัมนัแลว้ วำ่วเชือกมนัขำดแลว้ 
แลว้แต่ลมจะพดัมนัไป เรำจะปล่อยชีวิตมนัไปแบบนั้นมนักเ็ป็นเร่ืองควำมคิดของเรำ แต่
พอจะมำปฏิบติันะ อืม เม่ือก่อนเคยดี เด๋ียวน้ีจะเป็นอยำ่งไร 

 อดีต อดีตวำงมนัไว ้ เอำปัจจุบนัน้ีท ำใหม้นัดีข้ึนมำ ถำ้เรำท ำของเรำดีไดม้นักจ็ะ
เป็นประโยชน์กบัเรำได ้ฉะนั้น ส่ิงท่ีมนัมีสติ มีปัญญำนะ น่ีคนท่ีมีธรรม ดูสิมองชีวติแม่
ของสำมี มองชีวิตของผูเ้ฒ่ำ ผูแ้ก่ เวลำเขำตำยไป เขำเจบ็ไขไ้ดป่้วยมนัสะเทือนใจ อนัน้ี
เป็นประโยชน์แลว้ล่ะ น่ีเพรำะอะไร? ถำ้คนมีสติปัญญำนะเรำจะมองส่ิงใดมนัเอำมำ
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เตือนหวัใจของเรำไง เอำมำเตือนหวัใจของเรำ พระเรำไปเท่ียวป่ำชำ้ ไปดูซำกศพกเ็พื่อ
เตือนสติเรำ เรำไปดูซำก ดูศพ ดูคนอ่ืนตำย แลว้กม็ำเตือนตวัเองวำ่เรำจะตำย  

 ทีน้ีพอเรำเห็นอยำ่งน้ี เรำดูชีวิตของคนอ่ืน แลว้เรำมำสลดสงัเวช อนัน้ีเป็น
ประโยชน์แลว้ ถำ้เป็นประโยชน์นะ น้ีเป็นประโยชน์แลว้ท ำไมมนัทุกขล่์ะ? เป็น
ประโยชน์ เวลำคนจะท ำดีทุกคนวิตกกงัวลหมดเลย เวลำมนัจะเล่นไพ ่มนัจะไปเท่ียวบำร์
นะมนัไม่เคยคิดหรอก มนัขนเงินไปหมดเลย พอหมดตวัแลว้กลบัมำ หมดแลว้ แลว้กไ็ป
กูห้น้ียมืสินใชต่้อไป แต่เวลำท ำดีนะ นู่นกล็  ำบำก น่ีกไ็ม่ได ้ จะท ำดี แหม มนัอุปสรรค
เยอะไปหมดเลย แต่ถำ้จะไปเล่นไพน่ะ จะไปเท่ียวบำร์นะ ป่ะๆ ไม่ตอ้งคิดเลย ไปกลบัมำ
แลว้ค่อยคิดได ้ แต่น้ีพอมนัจะท ำดีกคิ็ดอยำ่งน้ี อู๋ย นู่นกล็  ำบำก น่ีกล็  ำบำก นู่นกท็  ำไม่ได ้
กิเลสมนัแยง่ชิงเอำไปกินก่อน มนัแยง่ชิงท่ีเรำจะตั้งใจท ำดีเอำไปกินก่อน ตั้งสติใหดี้ๆ 
นะ ตั้งสติใหดี้ๆ ส ำนึกรู้ใหดี้เป็นประโยชน์มำก  

 ขอ้ ๑๔๙๔. ขอ้ ๑๔๙๕. ไม่มี ขอ้ ๑๔๙๖. นะ อนัน้ีเหมือนกนัเลย  

 ถำม    :   ๑๔๙๖. เร่ือง "สอบถำมเร่ืองปฏิบติัและควำมฝัน"  

 กรำบเทำ้หลวงพอ่ กรำบขอบพระคุณหลวงพอ่ท่ีไดเ้มตตำตอบค ำถำมผมเสมอมำ 
โดยเฉพำะเร่ืองโลกธรรม ๘ ท่ีผมก ำลงัเผชิญอยู ่ผมฟังซ ้ำแลว้ซ ้ำเล่ำ พิจำรณำตำมจนเกิด
สงัเวชตวัเอง บำงคร้ังกน็ ้ ำตำไหล หลวงพอ่พดูถกูทุกอยำ่ง จิตผมเส่ือม เคยควบคุมใจ 
ควบคุมควำมคิดและอำรมณ์ได ้ กลบัตอ้งกลำยมำเป็นทำสมนัอีกคร้ัง เพรำะใจไม่เคย
สูญเสียส่ิงท่ีรักท่ีเคยยดึมัน่มำตลอด มนัทรมำนมำก ตอนน้ีผมไดส้ติกลบัมำแลว้ และ
กลบัมำสู้กบัมนัอีกคร้ัง ผมจะยดึมัน่ในคุณพระรัตนตรัย ไม่ยอมปล่อยใหใ้จกลำยเป็นคน
พำล ไม่วำ่จะเกิดอะไรข้ึนจะเลือกกินแต่อำรมณ์ท่ีดี จะไม่ท้ิงกำรภำวนำไม่วำ่จะท ำได้
นอ้ยหรือมำกกต็ำม จะภำวนำทุกวนั  

 ผมเคยภำวนำดูควำมทุกขก์ำยขณะท่ีมนัปวดตอนนัง่สมำธิ และจบัไดว้ำ่ถำ้แยกตวั
เรำกบัควำมปวดออกจำกกนั แลว้คอยระวงัควำมอยำกหำยปวดท่ีมนัเกิดแวบ็ออกมำเป็น
ระยะๆ มนัจะไม่ปวด ถึงปวดกไ็ม่มำกพอทนได ้แลว้มนัจะไม่ทุกข ์ค ำถำมคือ 
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 ๑. ตอนน้ีทุกขใ์จผมเด่นมำก ผมเปล่ียนมำจบัควำมทุกขใ์จแทน ใชว้ิธีเดียวกนักบั
ดูกำย คือดูเวทนำใจ ดูอำรมณ์ท่ีไม่ชอบใจ แลว้ถำมวำ่เอง็อยำกอะไรอยู ่ ถำ้มนัหำเหตุได้
มนักจ็ะดบัไป แบบน้ีใชไ้ดไ้หมครับ หรือควรท ำอยำ่งไรต่อไป 

 ๒. คืนก่อนผมภำวนำจนหลบัเหมือนเคย ผมฝันเห็นหลวงปู่ มัน่ ถึงจะไม่เห็นหนำ้
ท่ำนชดั แต่กรู้็วำ่เป็นท่ำนแน่ๆ เหมือนท่ำนเดินทำงมำจำกท่ีอ่ืน สะพำยกลดมำดว้ย ท่ำน
มำท่ีศำลำเลก็ๆ ท่ีผมนัง่อยู ่ ท่ำนยืน่กลดกบัผำ้เลก็ๆ ผนืหน่ึงให ้ ผมกเ็อำกลดนั้นไปเกบ็
และเอำผำ้ไปซกั เหมือนผมเป็นพระอุปัฏฐำกท่ำน แลว้ผมกต่ื็นข้ึนมำ จิตมนัน่ิงและมี
ก ำลงัใจเพิ่มข้ึนมำเหมือนออกจำกสมำธิ พยำยำมตีควำมหมำยควำมฝัน แต่กตี็ไม่ออก 
จ ำเป็นตอ้งตีควำมหมำยควำมฝันแบบน้ีไหมครับ กรำบขอบพระคุณล่วงหนำ้ ผมจะ
พยำยำมรีบเรียนใหจ้บ  

(น่ีพดูถึงเขำถำมมำเนำะ เอำขอ้ท่ี ๑) 

ถำม   :   ๑. ตอนน้ีผมทุกขใ์จมำก ผมเปล่ียนมำจบัควำมทุกขใ์นใจแทนวิธีดูกำย
คือดูเวทนำทำงใจ ดอูำรมณ์ท่ีไม่ชอบใจ แลว้ถำมวำ่เอง็อยำกจะทุกขไ์หม? หำเหตุใหไ้ด้
มนักจ็ะดบัไป 

ตอบ   :   อนัน้ีเป็นปัญญำอบรมสมำธิเนำะ ปัญญำอบรมสมำธิกไ็ด ้สมำธิอบรม
ปัญญำกไ็ด ้ ถำ้มนัเป็นปัญญำอบรมสมำธิ หรือสมำธิอบรมปัญญำ ส่ิงท่ีผำ่นมำแลว้กใ็ห้
มนัผำ่นไป ทุกขม์ำกทุกๆ คน ถำ้มนัทุกขน์ะ คนเรำจะทุกขห์รือจะมีควำมสุขมนัอยูท่ี่มี
สติปัญญำ มีสติปัญญำนะมนัเหมือนกบัเรำอยูก่บัปัจจุบนัไง ในปัจจุบนัน้ี น่ีเขำบอกเขำ
จะรีบเรียนใหจ้บ เขำไปเรียนอยูเ่มืองนอก ถำ้เรียนอยูเ่มืองนอกเรำกข็วนขวำยกำรเรียนสิ 
ดีซะดว้ย ดีจะไดมี้สติ มีปัญญำอยำ่งน้ี ถำ้ไม่มีสติปัญญำนะ เวลำไปเรียนมนักไ็ปเท่ียวเล่น
อยูน่ัน่น่ะ  

เวลำคนไปเรียน เรียนไม่จบกลบัมำมนัไม่มีอะไรติดไมติ้ดมือมำ แต่ถำ้ไปเรียนๆ 
นะ เรำเรียนเอำหนำ้ท่ีกำรงำนของเรำมำ น้ีเวลำเรียนมนัมีปัญญำข้ึนมำ เห็นไหม มีเวลำ
ข้ึนมำเรำกจ็ะภำวนำ ถำ้ภำวนำน่ีเรำกภ็ำวนำของเรำไป เพรำะกำรภำวนำจะท ำใหส้ติ ท ำ
ใหจิ้ตมนัมีสติ มีปัญญำ กำรศึกษำเล่ำเรียนมนักเ็ป็นช้ินเป็นอนั เห็นไหม ส ำนึกรู้ เวลำ
ส ำนึกในตวัตนของเรำ ส ำนึกดีมนัเป็นควำมท่ีดี ถำ้เรำไม่ส ำนึกนะ เรำบอกเรำท ำดีแลว้ 
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ทุกคนมีเพื่อนหรือมีพอ่แม่สอนลกู ลกูบอกวำ่ท ำดีแลว้ๆ เรำดีท่ีสุดแลว้ เรำดีท่ีสุดแลว้ 
มนัไม่ส ำนึกมนั มนัไม่พฒันำข้ึน ไม่ดีข้ึนไง แต่ถำ้มนัพฒันำข้ึน มนัดีข้ึน เพรำะ เพรำะ
เรำมีสติ มีปัญญำเรำรู้เท่ำ  

ถำ้เรำมีสติ มีปัญญำเรำรู้เท่ำ เห็นไหม มีสติปัญญำเพรำะเหตุใดล่ะ? มีสติปัญญำก็
กำรภำวนำ กำรภำวนำจะท ำใหค้นมีปัญญำ ทุกคนบอกอยำกมีปัญญำ อยำกรู้เท่ำทนัคน น่ี
อยำกมีปัญญำๆ แต่ท ำควำมสงบไม่ได ้ท ำควำมสงบของใจเขำ้มำ แลว้มีปัญญำข้ึนมำ เห็น
ไหม มนัรู้เท่ำทนัตวัเอง แลว้มนักไ็ม่เป็นเหยือ่ไง ไม่เป็นเหยือ่ใหค้นอ่ืนมำนอ้มน ำเรำไป 
ถำ้ไม่มีคนอ่ืนมำนอ้มน ำเรำไป เรำเองมีสติปัญญำ พอมีสติปัญญำมนัส ำนึกรู้ ถำ้ส ำนึกรู้ 
ส ำนึกตวัตนของเรำข้ึนมำ น่ีเรำท ำหนำ้ท่ีอะไรตอนน้ี ตอนน้ีเรำท ำหนำ้ท่ีอะไร เรำมำ
ศึกษำเล่ำเรียนใช่ไหม ถำ้เรำมำศึกษำเล่ำเรียน แลว้เรำมำศึกษำเล่ำเรียน น่ีถำ้ยิง่อยำกเรียน
ดี เขำ้หอ้งสมุด วิจยัของเรำ ดูหนงัสือของเรำ ท ำประโยชน์กบัเรำ  

น่ีแลว้ถำ้มนัเรียนจบแลว้ เห็นไหม คนจบแลว้ คนน้ีมีปัญญำ ปัญญำข้ึนมำเพื่อ
เป็นวิชำชีพกมี็อำชีพ พอมีอำชีพข้ึนมำเล้ียงชีพได ้พอเล้ียงชีพไดแ้ลว้เรำจะปฏิบติั แลว้เรำ
จะเอำคุณงำมควำมดีขนำดไหนเรำกข็วนขวำยเอำ แต่ตอนน้ีถำ้จะเล้ียงชีพเรำเล้ียงชีพดว้ย
อะไร เรำเล้ียงชีพดว้ยอะไร ถำ้เรำยงัเรียนอยู ่ ตอ้งเรียนใหจ้บ ถำ้เรียนใหจ้บ กำรเรียน 
กำรศึกษำมนักต็อ้งใชปั้ญญำ ถำ้ปัญญำ ถำ้เรียนเรำกก็ลบัมำท่ีน่ีไง แลว้พอเรียนเสร็จแลว้ 
กำรภำวนำมนัจะหนุนกลบัไปกำรศึกษำเล่ำเรียนใหม้นัจบไดเ้ร็วข้ึน น่ีเพรำะมนัศึกษำ 
ศึกษำจำกใจเรำ ถำ้ใจเรำดี ใจเรำมีหลกัมีเกณฑก์ใ็ชไ้ด ้ 

ฉะนั้น เขำถำมไง ถำมวำ่ส่ิงท่ีวำ่เด๋ียวน้ีทุกขใ์จมนัเด่นข้ึนมำ เปล่ียนจำกกำรดูกำย
มำดูใจ มำดูเวทนำ ใจมำดูอำรมณ์ต่ำงๆ อบุำยวิธีกำรเรำเปล่ียนแปลงตลอดเวลำ ท ำอะไร
ท ำอยูซ่ ้ ำๆ ซำกๆ กิเลสมนัหวัเรำะเยำะเลย น่ีนกัภำวนำมนัตอ้งมีปัญญำสิ นกัภำวนำท ำไม
มนัเซ่อขนำดน้ีนะ น่ีท ำไมมนัหลอกง่ำยมำก กิเลสมนับอก โอ๋ย มึงง่ำยเกินไป มึงหลอก
ไดง่้ำยๆ เลย มึงมีหวัคิดซะหน่อยสิ กิเลสมนัอยำกจะพดูอยำ่งน้ีไง แต่มนัไม่ไดพ้ดู ไม่ได้
พดูท ำใหเ้รำงงๆ น้ีถำ้เรำใชปั้ญญำของเรำไป เรำใชปั้ญญำเรำจะเขำ้ใจ ไอน่ี้ไปศึกษำ
ธรรมะมำก ศึกษำทุกอยำ่งเลย แต่เวลำปฏิบติัของเรำเรำจะท ำอยำ่งไรต่อไป  

ถำ้ท ำต่อไปได ้ท ำต่อไปไดม้นัรู้ ปัจจตัตงันะ เรำรู้เอง เห็นเอง เรำรู้จริงของเรำเอง 
รู้จริงเพื่อมำสอนใจเรำ ถำ้ใจเรำสอนไดม้นัอยูใ่นสติปัญญำของเรำ มนัเป็นประโยชนก์บั
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เรำแลว้ ไอน่ี้ปฏิบติัไป ส ำนึกรู้ๆ ไปเร่ือยๆ ส ำนึกถึงตวัเรำ มีสำมญัส ำนึกน่ี มีสำมญัส ำนึก
กมี็สติ เวลำมีสติองคส์มเดจ็พระสมัมำสมัพทุธเจำ้บอกก่อนจะนิพพำน เห็นไหม น่ี
ท่ำมกลำงสงฆ ์ “ภิกษุทั้งหลำย เธอจงพิจำรณำสงัขำรดว้ยควำมไม่ประมำทเถิด โลกน้ีจะ
ไม่วำ่งจำกพระอรหนัตเ์ลย”  

ควำมประมำทกบัชีวติ ควำมประมำท น่ีหนำ้ท่ีกำรงำนของเรำ เรำศึกษำ เรำเล่ำ
เรียน เรำประมำทชีวิตของเรำ เรำประมำทเอง แต่ถำ้เรำไม่ประมำทนะเรำมีสติปัญญำ 
ส ำนึกรู้ส ำคญัมำกเลยจะท ำใหเ้รำฟ้ืนกลบัมำหมด ถำ้ฟ้ืนกลบัมำ แลว้ฟ้ืนกลบัมำคือเรำยงั
มีชีวิต เรำฟ้ืนกลบัมำคือเรำยงัมีโอกำส ถำ้ใครผดิพลำดมำกย็งัแกไ้ขได ้ ทีน้ีทำงโลก พอ
ผดิพลำดมำกป็ระชดตวัเอง ท ำร้ำยตวัเอง ประชดตวัเองท ำใหเ้สียหำยมนัไป เห็นไหม เขำ
ไม่ส ำนึกตวัแลว้เขำยงัซ ้ ำเติมตวัเองไป แต่ถำ้เรำส ำนึกของเรำ เรำผดิพลำดส่ิงใดมำเรำวำง
ไว ้ แต่เรำยงัมีควำมส ำนึกท่ีจะแกไ้ขไดเ้พรำะเรำยงัมีสติ มีปัญญำ ยงัมีชีวิตอยู ่ ท  ำได ้ ท ำ
ต่อไป 

ถำม   :   ๒. คืนก่อนภำวนำจนหลบัไป ฝันเห็นหลวงปู่ มัน่ เห็นหนำ้ท่ำนไม่ชดัแต่
รู้วำ่เป็นท่ำนแน่ ท่ำนเดินทำงมำจำกท่ีอ่ืน เอำกลดมำดว้ย สะพำยมำท่ีศำลำท่ีผมนัง่อยู ่
ท่ำนยืน่กลดนั้นกบัผำ้เลก็ๆ ผนืหน่ึงใหเ้อำผำ้นั้นไปซกั  

ตอบ   :   ฉะนั้น พอเวลำเขำต่ืนข้ึนมำแลว้ เวลำต่ืนข้ึนมำมนัมีควำมดีใจมำก 
ฉะนั้น ส่ิงท่ีเขำถำมวำ่ 

ถำม    :   จ ำเป็นจะตอ้งตีควำมหมำยของควำมฝันหรือไม่ครับ  

ตอบ    :   ไม่จ ำเป็น มนัไม่จ ำเป็นหรอก เวลำเรำไปกินอำหำร เรำไปกินอำหำร
หรือเรำกินขำ้ว เรำกินเสร็จแลว้เรำตอ้งไปสืบหำอำหำรมำจำกไหนไหม เรำมีเงินมีทอง
เรำกซ้ื็อมำ ซ้ือมำเรำกกิ็นเพื่อด ำรงชีวิต ด ำรงชีวิตแลว้ร่ำงกำยแขง็แรงเพรำะอำหำรนั้นไม่
เป็นพิษ อำหำรนั้นเป็นประโยชน์กบัร่ำงกำยน้ีร่ำงกำยกดี็ ควำมฝัน ควำมฝันเรำฝันวำ่
หลวงปู่ มัน่ น่ีนัง่ภำวนำอยูแ่ลว้หลวงปู่ มัน่ท่ำนเดินมำ ท่ำนยืน่กลดใหเ้รำ  

น่ีถำ้เรำฝันนะ พอฝันแลว้มนัมีควำมสุขไหม? ปล้ืมใจทั้งนั้นแหละ ลองฝันวำ่
หลวงปู่ มัน่มำหำ อู๋ย ตูดโด่งเลยล่ะ ลองฝันวำ่ครูบำอำจำรยม์ำหำมนัปล้ืมใจ ควำมปล้ืมใจ
เรำเกบ็ไว ้ น่ีเวลำทุกขใ์จไม่มีใครบอกวำ่เรำทุกขเ์ลย มีแต่เรำคนเดียวบ่นวำ่ทุกข์ๆ ๆ ไม่มี
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ใครทุกขเ์หมือนเรำเลย แต่เวลำเรำฝันกเ็ป็นฝันของเรำ ไม่มีใครรู้กบัเรำ เรำนอนฝันอยูค่น
เดียว ไม่มีใครรู้วำ่เรำนอนฝันเร่ืองอะไรหรอก ถำ้เรำนอนฝันเร่ืองอะไรเรำกเ็กบ็ควำมสุข
อนัน้ีไวใ้นใจ เรำตอ้งไปสืบคน้อะไรล่ะ?  

กินขำ้วแลว้ใช่ไหม น่ีกินขำ้วจำนน้ีเสร็จแลว้ ขำ้วน้ีขำ้วในประเทศหรือขำ้วนอก
ประเทศ แลว้ไอค้นท่ีมนัเอำขำ้วมำท ำ ขำ้วน่ีมนัเป็นขำ้วพนัธ์ุอะไร เอะ๊ แลว้อำหำรท่ีกิน 
มนัไปสืบอะไร? ไม่ตอ้งไปสืบ แต่ควำมฝันท่ีมนัฝังใจน่ีมนัฝังใจ พดูอีกเม่ือไหร่กไ็ด ้ จะ
พดูถึงเม่ือไหร่กไ็ด ้ ถำ้ฝัน ฝันนะ เห็นไหม น่ีควำมฝัน ส่ิงท่ีครูบำอำจำรยท่์ำนมำเรำกรั็บ
ไว ้ ฉะนั้น เวลำทำงโลกเขำบอกควำมฝันไม่ใช่ควำมจริง ควำมฝันเป็นของคนท่ีไม่เป็น
วิทยำศำสตร์ เพรำะวิทยำศำสตร์ ควำมฝันมนัเป็นควำมเพอ้เจอ้ ถำ้เป็นควำมจริงคือ
ชีวิตประจ ำวนัเป็นควำมจริงของเรำ น่ีวิทยำศำสตร์เขำคิดกนัอยำ่งนั้น 

ฉะนั้น ส่ิงท่ีเรำฝันเรำกเ็กบ็ไวใ้นใจ เพรำะคนเรำนอนฝันกมี็ คนท่ีไม่เคยฝันเลย
เขำจะแปลกใจวำ่ไอค้นท่ีฝันๆ มนัปกติหรือเปล่ำ น่ีจริตของคนมนัไม่เหมือนกนั ฉะนั้น 
จริตของคนไม่เหมือนกนั ฝันนะ แลว้บำงคนฝันละเอียด ฝันปำนกลำง ฝันเล่ือนลอยมนัก็
มีอีกนะ บำงคนฝันน่ีฝันเป็นตวัเลขเลย ตีควำมกนัจะไปแทงหวยโดนกินหมดทุกที นัน่ก็
เป็นอีกเร่ืองหน่ึง เป็นควำมเช่ืออีกอนัหน่ึง แต่ควำมฝันของเรำมนัเป็นฝันถึงครูบำอำจำรย ์
ท่ำนมำใหค้วำมสดช่ืนกบัชีวิตของเรำ ท่ำนใหเ้รำอบอุ่น ท่ำนใหว้ำ่เรำน่ีเรำเป็นศิษยท่ี์มีครู  

น่ีเรำกเ็กบ็ไวป้ล้ืมใจคนเดียว จะไปตีควำมหมำย จะไปร้ือคน้ส่ิงท่ีเป็นควำมฝันจะ
พิสูจน์ พิสูจน์เร่ืองอะไร? เพรำะท่ีมำไม่เหมือนกนั จิตของคนท่ีเวียนวำ่ยตำยเกิดมนัไม่
เหมือนกนั ถำ้มนัไม่เหมือนกนั ส่ิงท่ีไม่เหมือนกนั เห็นไหม คนไม่ฝันมนักคื็อไม่ฝัน ไอ้
คนจะฝันมนักค็นจะฝัน แลว้คนฝันสะเปะสะปะมนักฝั็นสะเปะสะปะ แต่ของเรำฝันทีไร 
ฝันถึงครูบำอำจำรยทุ์กที ถำ้ฝันถึงครูบำอำจำรยทุ์กทีมนักเ็หมือนตน้ไม ้ ตน้ไมไ้ดร้ดน ้ำที
หน่ึงมนักส็ดช่ืนทีหน่ึง ตน้ไมป้ล่อยใหม้นัเห่ียวเฉำ ถึงเวลำมนักเ็ห่ียวเฉำของมนัไป  

ฉะนั้น ถำ้รดน ้ำพรวนดินสกัหนหน่ึง ตน้ไมท่ี้มนัเห่ียวเฉำมนักส็ดช่ืนข้ึนมำ จิตใจ
ของเรำกเ็หมือนกนั ถำ้เรำไดฝั้นดีเรำกเ็กบ็ไวเ้ป็นหวัใจของเรำ แต่ถำ้เป็นกำรปฏิบติั ถำ้
เป็นกำรปฏิบติัท่ีมีครูบำอำจำรยท่์ำนบอกท่ำนไม่ใหเ้ช่ือเร่ืองอยำ่งน้ี ใหเ้ร่ืองเป็นปัจจุบนั
ธรรม ใหเ้ร่ืองเป็นพทุธศำสตร์ เป็นควำมจริงนะ ถำ้มีสติคือสติจริงๆ เวลำจิตสงบข้ึนมำน่ี
สงบแน่นอน จิตสงบข้ึนมำ มีควำมสุข มนัมีควำมสุข มนัมีตวัตน น่ีพอจิตมนัสงบข้ึน
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มำแลว้วำ่งๆ วำ่งๆ ไอน้ัน่เป็นกำรเพอ้เจอ้ทั้งนั้นแหละ มิจฉำสมำธิ ถำ้เป็นสมัมำสมำธิพดู
ส่ิงใดไม่ไดเ้ลย มนัเป็นเน้ือหำสำระขอ้เทจ็จริงเลย  

ถำ้ขอ้เทจ็จริงมนัเป็นอยำ่งน้ี น่ีถำ้มนัสงบเขำ้มำ สงบแลว้เรำออกฝึกหดัใชปั้ญญำ
อยำ่งใด ถำ้ใชปั้ญญำมนัเป็นภำวนำมยปัญญำ มนัภำวนำของมนัไป มนัเป็นควำมจริง
อยำ่งน้ี ถำ้เป็นควำมจริงอยำ่งน้ีป๊ับเขำกจ็ะบอกวำ่กำรเพอ้ฝัน กำรฝันต่ำงๆ มนัยงัไม่เขำ้สู่
มรรค มนัเป็นควำมเล่ือนลอย มนัไม่เป็นควำมจริง อนัน้ีกถ็กูตอ้ง ถำ้พดูอยำ่งน้ีมนักถ็กู 
แต่คนเรำน่ี คนเรำจะเป็นจะตำย คนเรำ เห็นไหม ดูสิคนเรำไม่มีอะไรเป็นท่ีพึ่งเลย ครูบำ
อำจำรยท่์ำนพดูบ่อยนะ เรำอยูก่ลำงทะเล แมแ้ต่ซำกศพท่ีลอยมำเรำจะจมน ้ำเรำกต็อ้ง
อำศยัเกำะซำกศพน้ีเขำ้ฝ่ัง  

ซำกศพยงัตอ้งเกำะเลย อยูก่ลำงทะเล อยูก่ลำงทะเล ลอยคออยูก่ลำงทะเล แลว้เรำ
เหน็ดเหน่ือยมำก เรำไม่มีส่ิงใดพึ่งอำศยัเลย มีซำกศพลอยผำ่นมำ เรำยงัตอ้งเกำะซำกศพ
นั้นไวก่้อน ประทงัชีวิตไวเ้พื่อใหเ้ขำ้ฝ่ังได ้น่ีถำ้คนยงัภำวนำไม่เป็น ถำ้คนภำวนำเป็นแลว้ 
คนท่ีวำ่ยน ้ำเป็น คนท่ีเขำมีเรือ มีแพ เขำเอำเรือ แพเขำเขำ้ฝ่ังได ้ กำรภำวนำของคนมนัมี
หลำยระดบั กำรภำวนำของคนใช่ไหม อยำ่งน้ีถำ้พดูถึง โอโ้ฮ เขำบอกหลวงพอ่ ผมฝัน
เห็นหลวงปู่ มัน่เลย อยำ่งน้ีมนัตอ้งตีควำมไหม มนัมีควำมสุขอยำ่งน้ี แลว้หลวงพอ่กบ็อก 
โอ๋ย ฝันน้ีเป็นจริงเลย เขำกบ็อกวำ่ เออ ไอห้งบน่ีมนัสอนใหค้นฝันเวย้ ใครปฏิบติัฝันเป็น
พระอรหนัตห์มดเลย  

น่ีเขำกจ็ะวำ่ไอห้งบสอนไม่เป็นอีกแลว้ แต่ถำ้สอนเป็นเลยนะ มึงภำวนำเลย ให้
เขำ้มรรคหมดเลย แลว้ทุกคนเป็นพระอรหนัตห์มดเลย แมแ้ต่องคส์มเดจ็พระสมัมำสมั
พทุธเจำ้ยงัท ำไม่ได ้องคส์มเดจ็พระสมัมำสมัพทุธเจำ้เลง็ญำณพทุธกิจ ๕ เชำ้ข้ึนมำจะเลง็
ญำณดูวำ่ใครมีอ  ำนำจวำสนำ แลว้ชีวิตเขำสั้น ไปเอำคนนั้นก่อน เลง็ญำณเลยนะวำ่ใครมี
อ  ำนำจวำสนำ ไม่ใช่วำ่เห็นมนุษยเ์อำสวิงชอ้นเลย จะร้ือสตัว ์ขนสตัว ์มนัไม่มีอยูจ่ริง มนั
ไม่มีอยูจ่ริง ฉะนั้น พอไม่มีอยูจ่ริง เวลำคนท่ีเขำมีอ  ำนำจวำสนำเขำภำวนำ อ  ำนำจวำสนำ
มำจำกไหนล่ะ?  

อนุปุพพิกถำ เวลำจะสอนคนกส็อนเร่ืองทำน สอนเร่ืองทำนนะ ท ำบุญกศุลนะ 
พอเขำท ำทำนของเขำ จิตใจของเขำกเ็ป็นบุญกศุล จิตใจเขำกเ็ป็นสำธำรณะ จิตใจเขำเบิก
บำน พอเขำเบิกบำนแลว้กส็อน ถำ้ท ำบุญแลว้กไ็ดไ้ปสวรรค ์ ถำ้ไปสวรรค ์ น่ีผลของ
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วฏัฏะ ถำ้ผลของวฏัฏะใหถื้อเนกขมัมะ ถำ้เนกขมัมะถือเป็นนกับวช เป็นนกับวช พอ
จิตใจเขำเป็นนกับวชแลว้ เขำพร้อมแลว้ เขำพร้อมท่ีเขำจะเขำ้สู่ควำมดี องคส์มเดจ็พระ
สมัมำสัมพทุธเจำ้เทศน์อริยสจัเลย ทุกข ์สมุทยั นิโรธ มรรค ทุกข ์ น้ีพวกเรำยงัไม่มีอะไร
เลยนะ พอบอกวำ่ทุกข ์ อยูดี่ๆ ใหแ้บกซุงคนละท่อน เรำอยูก่นัปกติน่ี ไปถึงอำจำรยบ์อก
ใหเ้อำซุงคนละท่อนแบก แจกซุงเลยเอง็แบกกนัไว ้อยูดี่ๆ กเ็อำทุกขม์ำไวบ้นไหล่ไง  

ฉะนั้น เขำถึงบอกวำ่ โอ๋ย ทุกขนิ์ยมไม่เอำ ทุกขนิ์ยม โอ๋ย ชีวิตน้ีปรำรถนำ
ควำมสุข อยูดี่ๆ กเ็อำทุกขม์ำใส่คอเลย ทุกขนิ์ยมไม่เอำ แต่เวลำจิตใจเขำเป็นสำธำรณะ 
จิตใจเขำเป็นผูท่ี้พร้อมท่ีจะแบกหำม เขำแสวงหำ เขำอยำกเห็นกิเลส เขำแสวงหำ คนท่ี
เขำแสวงหำเรำเอำซุงใหเ้ขำท่อนหน่ึง เขำเอำซุงไปเร่ือย เอำซุงไปแปรรูป เอำซุงน้ีไป
สร้ำงบำ้น สร้ำงเรือน เขำไดซุ้งท่อนหน่ึงเขำไปสร้ำงบำ้น สร้ำงเรือน เขำไปท ำประโยชน์
มหำศำลเลย  

น่ีไงถำ้จิตใจเขำพร้อมไง ถำ้จิตใจเขำไม่พร้อม โอ๋ย ทุกขนิ์ยม ไม่ไหว ไม่ไหว
ทุกขเ์กินไป เพรำะจิตใจเขำไม่พร้อมไง ถำ้จิตใจเขำไม่พร้อมเขำเทศน์เร่ืองทำน ใหมี้ทำน
ของเขำ ใหมี้ควำมขยนัหมัน่เพียรของเขำ พอจิตใจเขำพร้อมแลว้นะ น่ีพดูถึงอริยสจัเขำ
หยบิจบัได ้เขำไปพิจำรณำของเขำได ้เขำจะเป็นประโยชน์ของเขำได ้น่ีเวลำสอนมนัสอน
กนัอยำ่งน้ี  

ฉะนั้น บอกวำ่เร่ืองของควำมฝันๆ มนัเป็นแบบวำ่คนเรำลม้ลุกคลุกคลำน จิตใจ
เขำไม่มีอะไรเป็นท่ีพึ่งเลย ถำ้เขำฝันถึงหลวงปู่ มัน่ เขำฝันถึงครูบำอำจำรยม์นักเ็ป็นท่ีช่ืน
ใจ ถำ้ช่ืนใจแลว้บอกผดิหรือ? มนักไ็ม่ผดิ แลว้บอกมนัถกูหรือ? มนักย็งัไม่เขำ้อริยสจั มนั
กไ็ม่ถกู แต่มนักไ็ม่ผดิ มนัไม่ผดิหมำยควำมวำ่ใหจิ้ตใจของเขำมีท่ีพึ่ง ใหจิ้ตใจของเขำมี
ควำมเป็นไป ถำ้จิตใจของเขำมีควำมเป็นไปมนักเ็ป็นประโยชนม์ำ ไอน่ี้พดูถึงวำ่ฝัน น่ีมนั
ฝันถกูไหม? แลว้มนัเป็นควำมจริงไหม? ถำ้มนัเป็นควำมจริงเรำกแ็บบวำ่ถำ้ส ำนึกรู้นะ 
ส ำนึกตวัเรำได ้แลว้เรำจะขยนัหมัน่เพียรของเรำข้ึนไป  

ฉะนั้น ไม่ตอ้งไปตีควำมอะไร ฝันแลว้กคื็อฝัน น่ีดีนะมำพดูกบันกัฝันดว้ยกนั พอ
คุยกบันกัฝันดว้ยกนัมนัก ็ เออ ถำ้ฝันอยำ่งน้ีมนักไ็ม่เสียหำย ฝันอยำ่งน้ีเรำกเ็กบ็ไวเ้ป็น
เคร่ืองบ ำรุงหวัใจของเรำ แต่ถำ้เรำปฏิบติัต่อเน่ืองข้ึนไปมนัจะละเอียดไปกวำ่น้ี มนัจะ
เป็นช้ินเป็นอนั เป็นมรรค เป็นผล เป็นสจัจะควำมจริง แลว้มนัจะพฒันำของมนัข้ึนไป 
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ควำมฝันมนักเ็หมือนศรัทธำ ศรัทธำแกกิ้เลสไม่ได ้ แต่เพรำะศรัทธำควำมเช่ือเรำถึงมำ
คน้ควำ้ศึกษำเร่ืองศำสนำ ถำ้เรำเป็นควำมฝัน ควำมฝันเป็นอำกำรของใจ ถำ้ใจสงบแลว้ 
ถำ้มนัใจเห็นอำกำรของใจ มนัจบัตอ้งของมนัไดม้นัจะเห็นกิเลสของมนัได ้ มนัจะ
แยกแยะของมนัได ้มนัจะปฏิบติัของมนัได ้มนัเป็นอีกขั้นตอนหน่ึง  

ฉะนั้น เขำบอกวำ่ตอ้งตีควำมหมำยนั้นไหม? ตอ้งอะไรไหม? ค ำวำ่ตีควำมหมำย
คือวำ่เขำบอกวำ่กำรภำวนำเขำจบัทุกขท่ี์ใจ น่ีกเ็หมือนกนั อำกำรอยำ่งน้ีควรเอำมำจบัไป
พิจำรณำบำ้งไหม? เรำกพ็ิจำรณำได ้ แลว้มนัจะตีควำมส่ิงใดไดล่้ะ? มนัจะตีควำม ถำ้มนั
จบัได ้ มนัพจิำรณำไดม้นักแ็ยกแยะได ้ มนัเป็นเชิงลึกนะ เป็นกำรปฏิบติัเชิงลึกแต่ละ
บุคคลมนัจะไม่เหมือนกนั เรำจะบอกวำ่ถำ้เป็นโยมขณะน้ีไม่เสียหำย มนัเป็นกำรแบบวำ่
ใหเ้รำมีควำมชุ่มช่ืนในหวัใจ แต่ถำ้เป็นกำรปฏิบติัตอ้งใหจิ้ตสงบเพรำะฝัน ไม่ใช่ควำม
จริง มนัเป็นควำมฝัน 

ถำ้ควำมจริงนะเรำตอ้งนัง่สมำธิจิตจะสงบ ถำ้จิตสงบแลว้มีสติปัญญำพร้อม เห็น 
รู้เห็น มีสติสมัปชญัญะ รู้พร้อม รู้ตวัทัว่พร้อม รู้เห็นตำมควำมเป็นจริง แลว้พิจำรณำไป รู้
เห็นตำมควำมเป็นจริงแลว้เกิดถำ้เป็นไตรลกัษณ์ข้ึนมำมนัเห็นตำมควำมเป็นจริง เห็นกนั
ซ่ึงๆ หนำ้ เห็นกนัเป็นปัจจุบนั ไม่ใช่เห็นกนัโดยกำรเพอ้เจอ้ เพอ้ฝันกนัไป เพอ้เจอ้ เพอ้
ฝันมนัเป็นอยำ่งน้ี ฝันดิบ ฝันสุก ควำมรู้สึกนึกคิดเป็นอยำ่งน้ีหมด แลว้ถำ้มีสติปัญญำ มนั
ปล่อยวำงเขำ้มำมนัมีสมัมำสมำธิของมนั แลว้มนัจบัตอ้งไดม้นัท ำของมนัชดัเจนของมนั 
ชดัเจนของมนั มนัจะเป็นประโยชน์กบัมนั เห็นไหม ทีน้ีถำ้อยำ่งนั้นมนักก็ำ้วเดินเป็นชั้น
เป็นตอนข้ึนไป อนัน้ีเป็นประโยชน์นะ  

ฉะนั้น ส่ิงท่ีถำมมำมนัไม่มีควำมเสียหำย ใหส้ ำนึกรู้ เรำทุกข ์ เรำยำก เรำเคย
ปฏิบติัมำ น่ีเขียนมำวำ่มีควำมทุกขย์ำกมำก ส่ิงท่ีเคยท ำควำมดีมำเด๋ียวน้ีกิเลสมนัครอบง ำ 
กิเลสมนัท ำใหเ้รำทุกข ์ เรำยำก เห็นไหม ถำ้เรำทุกข ์ เรำยำก ถำ้ไม่มีสติปัญญำ พอมนัมี
กิเลสครอบง ำ เรำประชดชีวิตเรำท ำเรำเสียหำยไป แต่ถำ้เรำมีส ำนึกรู้ เรำท ำคุณงำมควำมดี
ของเรำ เพื่อประโยชน์กบัเรำนะ ส ำนึกรู้กบัชีวิต น้ีเป็นคุณประโยชน์กบัชีวิตน้ี เป็น
ประโยชน์กบัเรำ เอวงั 


