
ภาวนากบัฝัน ๑ 
 

©2019 www.sa-ngob.com 

ภาวนากบัฝัน 

พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 
 

ถาม-ตอบ ปัญหาธรรม วนัท่ี ๔ มกราคม ๒๕๕๗ 
ณ วดัป่าสนัติพุทธาราม (วดัป่าเขาแดงใหญ่) ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 

 
 

ถาม : เร่ือง “สงสัยครับ” 

กราบนมสัการหลวงพ่อ 

๑. กระผมมีเร่ืองสงสัยว่า เราสามารถไดย้ินเสียงตนเองกรนขณะหลบัไดห้รือไม่ครับ 
ถา้ได ้ดีหรือไม่ดีครับ 

๒. กระผมฝันว่าภรรยานอกใจ เกิดความทุกขม์าก แต่ระลึกไดใ้นฝันว่าเขาเป็นภรรยา
ของเราเพียงชาติน้ีเท่านั้น ความทุกขน์ั้นก็ดบัลง 

อยากถามพระอาจารยว์่า การระลึกรู้สึกตวัในฝันเกิดข้ึนไดไ้หมครับ ตอ้งรบกวน
อาจารยด์ว้ยครับ 

ตอบ : ค าถามเนาะ ระหว่างฝันกบัความรู้สึก ความเขา้ใจ ฝัน กบัส่ิงท่ีว่าเราสงสัย 
ฉะนั้น ส่ิงท่ีว่าเร่ืองของใจก่อน ถา้ใจของคน เห็นไหม ใจของคน ดูสิ เวลาองคส์มเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ยอ้นอดีตชาติ บุพเพนิวาสานุสติญาณ จุตูปปาตญาณ อาสวกัขยญาณ อนัน้ี
ไม่ใช่ฝัน อนัน้ีเป็นความจริง เป็นความจริงเพราะเวลาองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้
ก าหนดอานาปานสติ จิตมนัสงบลง นั้นขอ้เท็จจริง 

ขอ้เท็จจริงหมายความว่า เวลาองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกว่าท่านเคยเป็นๆ 
ท่านใชค้  าว่า “เคยเป็น” เพราะปัจจุบนัน้ีเป็นเจา้ชายสิทธตัถะ เพราะตอนนั้นก าลงัภาวนาอยู ่
เวลาจิตก าหนดอานาปานสติ จิตสงบตวัลง มนัเขา้ไปถึงจิตเดิมแท ้จิตของตวัเอง แลว้ดว้ยก าลงั
ของอานาปานสติ ดว้ยก าลงัของสมาธิ มนัยอ้นกลบัไปส่ิงนั้น เห็นส่ิงนั้นเป็นขอ้มูล อนัน้ีไม่ใช่
ฝัน วิชชา ๓ มนัมีสติสัมปชญัญะสมบูรณ์ รู้สมบูรณ์ 
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ค าว่า “รู้สมบูรณ์” ยอ้นไปอดีตชาติไม่มีตน้ไม่มีปลาย จนบอกว่าอนัน้ีถา้มนัไปมนัจะ
ไปจบลงท่ีไหน ก็มีสติยบัย ั้งแลว้ดึงกลบัมา ดึงกลบัมา ระลึกกลบัมา กลบัมาก็ก  าหนดอานา
ปานสติใหล้ะเอียดข้ึนไปๆ ออกรู้อีก ออกรู้โดยว่าถา้มนัตายท่ีน้ีมนัไปเกิดท่ีไหน 
จุตูปปาตญาณ มนัก็ไม่มีท่ีส้ินสุด จิตทุกดวงจิต ทั้งจิตขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ จิต
ของใครถา้มนัตายแลว้มนัไปเกิดอย่างไร มนัเป็นอย่างไร ไปรู้ไปเห็นอีก อนัน้ีก็ไม่ใช่ 

ยอ้นกลบัมาอาสวกัขยญาณ ญาณท่ีช าระลา้งอาสวกัขยั ญาณช าระลา้งอวิชชา ญาณ
ช าระลา้งกิเลส ญาณช าระลา้งมาร ญาณช าระลา้งความไม่รู้ ส่ิงน้ีถา้จบส้ินกระบวนการ น้ี
เรียกว่าบ าเพญ็เพียร น่ีคือตบะธรรม 

ความเห็นอยา่งนั้นจิตมนัเป็น ขณะท่ีเป็น เป็นโดยมีสติสัมปชญัญะสมบูรณ์ เพราะถา้
ภาวนาไปแลว้ มีสต ิมนัถึงเป็นสมาธิ เพราะมีสติ มนัถึงเกิดปัญญา เพราะมีสต ิมนัถึงเกิดมรรค 

เกิดมรรค เวลาถา้ละเอียดเขา้ไป มนัเป็นมหาสติ มนัก็เกิดเป็นมหาปัญญา มหาปัญญา
มนัก็เกิดท่ีช าระลา้งข้ึนไป อนัน้ีเป็นการบ าเพญ็เพียร เป็นการภาวนา เป็นการปฏิบติัธรรม ถา้
ปฏิบติัธรรมจะเป็นแบบน้ี 

แต่ถา้ฝันล่ะ ถา้ฝัน ดูสิ เวลาองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้เล็งญาณ เวลาครูบา
อาจารยข์องเราท่านเล็งญาณ เล็งญาณมนัก็เป็นความจริงได ้แลว้ถา้ท่านนอนแลว้ฝันไหม 

พระอรหนัตไ์ม่ฝันๆ ฝันไม่ได ้พระอรหนัตฝั์นไม่ได ้ ฝันไม่ได ้ แต่มนัมีความคิดไหม 
มีความคิด มนัมีความคิด มีความเห็นต่างๆ ฝันก็คือฝัน ฝันไม่ใช่ภาวนา ไม่ใช่ความรู้จริง แต่
เป็นความฝัน แต่มนัเป็นนิมิตได ้ เป็นเคร่ืองหมายของใจได ้ ถา้เคร่ืองหมายของใจได ้ อนันั้น
เป็นความฝัน 

ฉะนั้น ความฝัน ขณะท่ีความฝันนั้นคือผลไง คือเรานอนแลว้เราฝัน เรานอนแลว้เรา
พกัผ่อนของเรา มนัรู้บา้งไม่รู้บา้ง อนัน้ีเป็นอนัหน่ึง แต่ถา้ครูบาอาจารยท่์านนัง่สมาธิของท่าน 
ท่านก าหนดของท่าน อยา่งเช่นองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ พุทธกิจ ๕ เชา้ท่านเล็งญาณ
ของท่าน นัน่ไม่ใช่ฝันหรอก นัน่เป็นความจริง เห็นไหม 

เราจะบอกว่าความจริงเป็นความจริงอนัหน่ึง ภาวนา การภาวนาเป็นสัจจะความจริง 
กบัความฝัน ถา้ความฝัน ถา้ความฝันเป็นความจริง เวลาคนนอนหลบัไป ทุกคนก็มีกายกบัใจ
ทุกคน ทุกคนก็ตอ้งฝันสิ ท าไมบางคนฝัน บางคนไม่ฝันล่ะ บางทีฝันถึงเร่ืองท่ีชอบใจแลว้บอก
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อยากจะฝันต่อ มนัก็ไม่ฝัน เวลาฝันเร่ืองท่ีไม่ชอบใจ จะผลกัไสมนัก็ยงัฝันซ ้ าฝันซาก เห็นไหม 
ส่ิงน้ีมนัเป็นเพราะใจมนัรับรู้ได ้พอใจมนัรับรู้ได ้ใจรับรู้ไดอ้ยา่งไร ใจน้ีเป็นธาตุรู้ 

เวลาคนนอนหลบันะ บางคนนอนไม่หลบั มีความทุกขค์วามยาก เขาตอ้งกินยา ตอ้ง
พยายามจะพกัผ่อนใหไ้ด ้ แต่บางคนถา้อยา่งนั้นป๊ับ เขาก็ตอ้งแบบว่าหา หาสต ิ มีสติท าความ
สงบของใจเขา้มา ใหพ้กัผ่อน ใหห้ลบันอนลงได ้ถา้คนหลบั คนพกัผ่อนได ้มนัหลบัลงได ้เขา
หลบัไปแลว้เขาก็หลบัโดยความปกติของเขา แต่คนถา้เขามีความฝันนะ ความฝันมนัก็เป็น
ความฝัน ความฝันอนันั้น คนนอนฝันและคนนอนไม่ฝัน มนัเป็นส่ิงท่ีจิตใจของเขาไดส้ร้าง
บุญกุศลมาแบบนั้น 

ฉะนั้น จิตใจแบบน้ี เวลามาภาวนา เวลาคนภาวนา บางคนภาวนาไปแลว้จิตมนัสงบ
ไปเฉยๆ สงบไปละเอียดไป ละเอียดลึกซ้ึงเขา้ไปโดยท่ีไม่รู้เห็นส่ิงใด อนัน้ีจิตมนัก็เหมือนคน
นอนหลบัแลว้ไม่ฝัน แต่ถา้คนนอนหลบัมนัฝันนะ ท าอยา่งไรมนัก็ฝัน แลว้ฝัน บางคนฝันร้าย 
บางคนฝันดี ฝันต่างๆ ฝันนั้นมนัแกไ้ดไ้หม 

ถา้มีสติ ก่อนนอนเราก็ตั้งสติใหดี้ ถา้มนัฝัน ฝันเบาบางลง เจือจางลงไป ฝันจนหายไป
ก็ได ้แลว้ถา้คนท่ีฝัน เวลาจิตใจท่ีเขามีจริตนิสัยอยา่งน้ีเขามาภาวนา ถา้เขาภาวนาจิตเขาสงบนะ 
เขาเกิดนิมิตได ้

คนท่ีว่าเวลาภาวนาไปแลว้มนัจะเป็นนิมิต นิมิตมนัจะเป็นความเสียหาย เราพูดบ่อย 
เราเป็นปกติ แขนเราปกติมนัก็ปล่อยวางโดยปกติ เราเป็นคนแขนคอก เราวางอยา่งไรแขนเราก็
คอก เพราะแขนเราคอก เราวางอยา่งไรแขนมนัก็คอก เพราะอะไร เพราะแขนมนัเป็นแบบน้ี 
จิตใจของคน พนัธุกรรมของจิตๆ มนัเป็นของมนัแบบนั้น แต่ถา้เราแขนคอก ตอนน้ีเราไปหา
หมอกระดูก เขาสามารถท าใหเ้ราตรงไดไ้หม ได ้ถา้แขนคอก ตอนน้ีใครพิการอยา่งไร เขาไป
ท าศลัยกรรม จะตบแต่งใหส้วยงามอยา่งไรก็ได  ้

จิต จิตถา้มนัมีนิมิตของมนั มนัมีนิมิตแลว้เราไม่ตอ้งการใหมี้ เราพยายามจะดดัแปลง
ใหม้นัไม่มีไดไ้หม ได ้ได ้แต่ได ้ไดแ้ลว้ท าเพื่ออะไรล่ะ ท าแลว้เพื่ออะไร ท าแลว้ไดป้ระโยชน์
อะไร 

แต่ถา้เรารู้เท่า เรารู้เท่าของเรา เรายอมรับสภาพของเรา เราแขนคอก ไปไหน อา้ว! ก็
เราแขนคอก เขาบอก เอย้! ไอห้งบแขนคอก อา้ว! ก็แขนเขาคอก เป็นอะไร เขาก็คอก เป็น
อะไร 
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น่ีก็เหมือนกนั ถา้จิตมนัเห็นนิมิต นิมิตก็คือนิมิต ถา้เราไม่ไปต่ืนเตน้ เราไม่มีผลเสีย
หายกบัมนั มนัจะเป็นอะไร มนัก็ไม่เห็นเป็นอะไร แต่เขาก็ไปว่ากนั บอกว่าถา้ก าหนดพุทโธ
มนัจะเป็นนิมิต มนัจะเป็นสมถะ มนัจะเสียหาย ถา้ใชปั้ญญาไปเลยมนัจะไม่เกิดนิมิต 

ไอพ้วกใชปั้ญญาไปเลยเกิดนิมิตมาหาเราเยอะแยะ บอกใชปั้ญญาไปเลย แต่หลวงพ่อ 
มนัเห็นนู่นเห็นน่ี มาหาเราเยอะแยะ 

โดยขอ้เท็จจริงมนัเป็นแบบน้ี แต่โดยความเช่ือ เราไปวางรูปแบบกนัข้ึนมา วิธีการ การ
ปฏิบติัคือวิธีการ วิธีการ อุบายวิธีการของการปฏิบติัมนัแตกต่างหลากหลาย มนัมีอุบาย
มากมายมหาศาล แลว้เราก็ไปวางเป็นวิธีการ เป็นอุบายมา แลว้ก็บอกว่าส่ิงน้ีถูกตอ้งๆ พอ
ถูกตอ้งข้ึนมามนัก็เป็นกรอบ แลว้เราตอ้งเดินตามนั้นหรือ 

ดูสิ การท าคุณงามความดี มนัท าคุณงามความดีได้หลากหลาย คนท าคุณงาม
ความด ี ความดีของใคร วชิาชีพของใคร ใครถนัดส่ิงใด เขามเีจตนาดี เขาเป็นคนจติใจ
เป็นสาธารณะ เขาท าคุณงามความดี นั่นก็เป็นความดีของเขา ในการปฏบิัติขอให้มนัมสีติ 
ขอให้มคีวามสงบของใจเป็นสมาธิ แล้วขอให้เกดิปัญญา ภาวนามยปัญญาตามความเป็น
จริง ไม่ใช่ว่าเกิดจนิตนาการ เกิดปัญญาทีเ่ราคดิขึน้มาอย่างนั้น 

น่ีพูดถึงว่า เราจะพูดใหเ้ห็นก่อนว่าการภาวนามนัเป็นอีกเร่ืองหน่ึง ความฝันมนัเป็นอีก
เร่ืองหน่ึง มนัไม่ใช่เร่ืองเดียวกนั แต่มนัเกิดมาจากจิตเหมือนกนั พอมนัเกิดจากจิตเหมือนกนั 
ฉะนั้น จะตอบค าถามน่ีไง ถา้ตอบค าถามไปก็บอกว่า โอโ้ฮ! พระกรรมฐานเขามีอุดมคติกนั
อยา่งน้ีเนาะ พระกรรมฐานเขาคิดว่าความฝันมนัก็เป็นแนวทางภาวนาอนัหน่ึงเนาะ 

แต่มนัมี จิตมนัเป็นไปได ้ แต่จิตท่ีมนัไม่ฝันมนัก็มี แลว้มีมนัเป็นแบบใดล่ะ น่ีครูบา
อาจารยท่ี์ท่านเป็นความจริงท่านจะแกไ้ปเฉพาะบุคคล เหมือนคนท่ีป่วยไขไ้ปหาหมอ หมอจะ
รักษาตามท่ีเขาป่วยไข ้ การแกจิ้ตๆ มนัก็แกต้ามนั้นน่ะ จิตของคนภาวนาไปแลว้รู้เห็นส่ิงใด 
ภาวนาแลว้ไม่กา้วหนา้ ภาวนาแลว้มีความติดขดั ภาวนาไปแลว้ลม้ลุกคลุกคลาน ภาวนาไป
แลว้ก็ไปนัง่นอ้ยใจว่าภาวนาไม่ได ้น่ีจิตใจของคนมนัติดแตกต่างหลากหลาย 

แลว้ครูบาอาจารยท่์านก็แกเ้ฉพาะๆ ถา้พูดถึงว่ามีโอกาสเฉพาะนะ แต่ถา้ไม่มีโอกาส
เฉพาะท่านก็พูดเป็นธรรมะไป เหมือนกบัฝนตกทัว่ฟ้า แลว้บา้นใด บา้นเรือนใดเขามีตุ่ม มีโอ่ง 
มีไห เขาจะเก็บน ้าของเขา นัน่ก็เป็นเร่ืองของเขา 



ภาวนากบัฝัน ๕ 
 

©2019 www.sa-ngob.com 

ถา้บา้นใดเขาเฉ่ือยชา ฝนตกก็ปล่อยใหม้นัตกกระจายไป ใหม้นัซึมไปในดิน แลว้ก็
บอกว่าฟังเทศนแ์ลว้ก็ไม่เห็นรู้เร่ืองอะไรเลย ฟังเทศนแ์ลว้ก็ไม่ไดป้ระโยชนอ์ะไรเลย 

บางบา้นเขาก็มีรองน ้า เขาเก็บใส่ตุ่มใส่ไหของเขา เขาไดว้นัละเล็กวนัละนอ้ย หลวง
พ่อพูดอะไร ครูบาอาจารยท่์านเทศนว์่าอย่างไร ก็ไปคิดไปอะไร มนัก็ไดป้ระโยชนข์องเขาไป 

เวลาจิตใจของคนมนัแตกต่างหลากหลายแบบนั้น ฉะนั้น ถึงพูดไวก่้อนว่าการภาวนา
มนัเป็นเร่ืองจริงๆ มีสติ มหาสติ คนท่ีมีมหาสติมนัจะลูบๆ คล าๆ มนัจะท าโดยลวกๆ ท าโดย
ไม่มีสติปัญญา มนัเป็นไปไดอ้ยา่งไร ขนาดคนมีสติยงัระลึกรู้ได ้ ยงัเป็นคนดีได ้ แลว้ท่ีมีมหา
สต ิมีมหาปัญญาเขา้ไปแกไ้ขกิเลสเป็นชั้นๆ นั้นคือการภาวนา ไม่ใช่ฝัน 

แต่ถา้มนัเป็นความฝันล่ะ ความฝันมนัเป็นพื้นฐานของใจ ถา้ใจของคนมนัยงัไม่ภาวนา
ไปมนัก็มีค  าถามมาแบบน้ี 

“๑. กระผมมีเร่ืองสงสัยว่าเราสามารถไดย้ินเสียงตวัเองกรนขณะหลบัไดห้รือไม่ครับ 
ถา้ได ้ดีหรือไม่ดี” 

ได ้ ค าว่า “ได”้ เขาเรียกว่ามนัเป็นโดยธรรมชาติของคน ถา้คนหลบัไปแลว้ก็หลบั
ไม่ไดย้นิตวัเองกรนหรอก แต่ถา้กรนน่ีนะ แบบว่ามนัคร่ึงหลบัคร่ึงต่ืนหรือมนัมีสติสมบูรณ์ 
มนัอาจจะเอ๊! เรากรนหรือเปล่า เราไดย้นิเสียงกรนหรือเปล่า เป็นไปไดไ้หม ได ้ นานๆ หน
หน่ึง มนัไม่เป็นอยา่งน้ีตลอดไปหรอก 

จิตของคนเรามนัแบบว่าเด๋ียวดีเด๋ียวร้าย อารมณ์ของคน เด๋ียวอารมณ์ดี เด๋ียวอารมณ์
แปรปรวน อารมณ์ของเราไม่แน่นอน เวลาเรานอนหลบั บางคนเป็นเด็กนอนหลบัแลว้มีใคร
ไปท าใหต้กใจ มีใครท าใหส้ะดุง้ต่ืน มนัจะฝังใจไป พอไปนอนท่ีไหนแลว้มนัก็จะสะดุง้ของ
มนั มนัก็จะระวงัตวัของมนั แลว้ก็ค่อยๆ ปลอบ ค่อยๆ โยนกนั เขาก็พอจะแกไ้ขไปได ้อนันั้น
บอกว่า จิตเด๋ียวดี เด๋ียวร้าย เด๋ียวเส่ือม เด๋ียวเจริญ 

ฉะนั้น ท่ีว่า “นอนหลบัแลว้เราจะไดย้นิเสียงกรนตวัเราเองไดห้รือไม่ครับ” 

ได ้ถา้ไดป๊ั้บ ไปบอกหมอ หมอบอกว่าไม่ได ้ เพราะอะไร เพราะคนหลบัแลว้มนัก็คือ
หลบั ขาดสติไปแลว้จะไดย้นิเสียงกรนไดอ้ย่างไร เห็นไหม ถา้วิทยาศาสตร์ก็ตอ้งคุยกนัทาง
วิทยาศาสตร์นะ แต่เราคุยกนัถึงความรู้สึกของใจ ถา้ใจคนมนัดีๆ นะ ใจของคนดีๆ มนัรับรู้ได ้
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แต่เฉพาะเป็นชัว่คราว มนัไม่เป็นอยา่งน้ีตลอดไปหรอก ใจของคนเด๋ียวมนัสูงเด๋ียวมนัต  ่า เด๋ียว
ใจคนราบเรียบ ใจของคนมนัเป็นแบบน้ี 

ฉะนั้น ถา้มนัไดย้นิเสียงกรนตวัเองไดไ้หม 

ได ้แต่เป็นคร้ังคราว 

แลว้มนัดีหรือไม่ดี 

ไม่ดี อา้ว! มนัจะดีตรงไหนล่ะ คนเราเวลานอนใช่ไหม จะนอนหลบั เราก็หลบัไป 
หลบัเพื่อพกัผ่อน ต่ืนข้ึนมาก็สดช่ืน ถา้นอนหลบัแลว้ไดย้นิเสียงกรน ถา้ดีนะ ดีเด๋ียวมนันอน
แลว้หลบัๆ ต่ืนๆ แลว้ มนัจะคอยฟังเสียงกรนมนัไง เออ! หลบัหรือยงั หลบัแลว้ไดก้รนหรือยงั 
ถา้กรนแลว้ก็ถือว่าหลบั เห็นไหม ไม่ดี แลว้ดีไดอ้ยา่งไรล่ะ เพราะเราจะนอนหลบั เราจะไดย้นิ
เสียงกรนท าไม แต่ไดย้นิไดไ้หม อา้ว! ได ้ แต่เป็นบางคร้ังบางคราว ไม่ใช่ไดย้นิตลอดไป 
ไม่ใช่พอไดย้นิแลว้จะเป็นอยา่งน้ีตลอดไป ไม่ใช่ 

ไดย้นิไดเ้ป็นคร้ังเป็นคราวไดห้รือไม่ 

ได ้

แลว้ดีหรือไม่ดี 

ไม่ดี ไม่ดี เพราะขณะท่ีเรานอนหลบั เราพกัผ่อน เราไม่ใช่นอนหลบัมาเพื่อฟังเสียง
กรนของตวัเอง แลว้อีกอยา่งหน่ึงเวลานอนหลบั ดูนะ เวลาภาวนาถา้เป็นสมาธิ เวลาจิตของเรา
ดีๆ แมแ้ต่นะ แมแ้ต่หลวงตาท่านพูดบ่อย ท่านนัง่สมาธิไปนะ เสียงเตน้ของหวัใจเราตุบตบัๆๆ 
ถา้จิตมนัสงบมนัไดย้นิแมแ้ต่ความเคล่ือนไหวนะ มนัไดย้นิแมแ้ต่หวัใจ แมแ้ต่ความ
เคล่ือนไหว เสียงเบาๆ มนัสะเทือนมาก คนภาวนาไปแลว้ ถา้จิตมนัสงบแลว้เขาจะมีความรู้
อยา่งนั้น ถา้ความรู้อย่างนั้น น่ีถา้ภาวนานะ 

อยา่งท่ีว่า พอนอนหลบัแลว้ไดย้นิเสียงกรนหรือไม่ ดีหรือไม่ดี 

ไอน่ี้เรานอนหลบัแลว้เราไปประสบเขา้ พอประสบเขา้ เราเองก็ว่ามนัดีหรือไม่ดี มนั
จะเป็นไปไดห้รือเป็นไปไม่ได ้ แต่ถา้ครูบาอาจารยท่์านปฏิบติันะ เวลาท่านนอนหลบั ภาวนา
เตม็ท่ีเลย พอถึงเวลาจะพกัผ่อน นอน นอน 
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เห็นไหม เวลาพระโมคคลัลานะเป็นพระโสดาบนั ไดฟั้งธรรมต่อมาจากพระสารีบุตร
ไดเ้ป็นพระโสดาบนั แลว้ไปขอบวชกบัองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ เวลาไปขอบวชกบั
องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้เอหิภิกขุ ใหบ้วชมาแลว้ 
บวชเสร็จแลว้ใหเ้ร่งภาวนา จะใหเ้ป็นพระอรหนัตข้ึ์นมา 

ทีน้ีพระโมคคลัลานะเป็นพระโสดาบนั เวลาภาวนาไปมนัสัปหงกโงกง่วง องคส์มเด็จ
พระสัมมาสัมพทุธเจา้ไปดว้ยฤทธ์ิเลย บอกว่า ใหเ้ธอตรึกในธรรมเพื่อแกง่้วงนอนอนัน้ี ถา้มนั
ไม่หายใหเ้อาน ้าลูบหนา้ ถา้มนัไม่ได ้ ใหแ้หงนมองดูดาว แลว้ใหต้รึกในธรรม แลว้ถา้มนั
ไม่ได ้ใหน้อนซะ นอนไปเลย นอนใหม้นัหายง่วงแลว้ค่อยภาวนา น้ีองคส์มเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจา้สอนพระโมคคลัลานะ พระโมคคลัลานะเป็นอคัรสาวกเบ้ืองซา้ยท่ีมีฤทธ์ิมาก 

ฉะนั้น ถา้เราสู้ของเราเตม็ท่ี เราภาวนาของเราเตม็ท่ี เราพยายามของเราเตม็ท่ี แลว้ถา้
มนัเหน็ดเหน่ือย มนัลา้นกั นอนซะ นอน นอนเลย พกัผ่อนซะ แลว้ต่ืนแลว้ค่อยภาวนาใหม่ 
ฉะนั้น เวลาพกัก็คือพกั เวลาเราพกัเราก็พกั เวลาภาวนาแลว้ เราภาวนามาจนเหน่ือยลา้แลว้เรา
ก็พกัผ่อนของเรา แต่พกัผ่อนเสร็จแลว้ พอต่ืนข้ึนมาแลว้เราก็รีบขวนขวายมาภาวนา ไม่ใช่
นอนแลว้นะ ขออีกหน่อยหน่ึงๆๆ อา้ว! เด๋ียวพรุ่งน้ีค่อยภาวนา อา้ว! เด๋ียวขออีกหน่อยหน่ึง 
เด๋ียวภาวนาเอามะรืนน้ี อยา่งน้ีแลว้มนัก็เหลวไหล คนเราตอ้งมีกติกากบัตวัเอง ถา้มีกติกากบั
ตวัเอง เป็นคนดี ฉะนั้น กรณีอยา่งน้ีเป็นกรณีแบบว่าหญา้ปากคอก 

หลวงตาท่านบอกว่า การภาวนามียากอยู ่ ๒ คราว คราวหน่ึงคือคราวเร่ิมตน้ คราวท่ี
องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ไปแสวงหากบัเขามาทัว่ น่ีคราวเร่ิมตน้ กบัอีกคราวหน่ึงคราว
ท่ีส้ินสุด ฉะนั้น ส่ิงท่ีถามมาน่ีคราวเร่ิมตน้ 

เราน่ีนะ ก าลงัจะหาทางเขา้บา้นของตวัเอง จะหาทางเขา้หวัใจของตวัเอง ลม้ลุก
คลุกคลานกนัอยูน่ี่เพราะหาทางเขา้บา้นตวัเองไม่เจอ ใครมา “หลวงพ่อ ผมจะปฏิบติัอยา่งไร 
ผมจะท าอยา่งไรดี” ต่างคนต่างมาขอถนนคนละเส้น มคัโค ทางอนัเอก แต่ทางของใจดวงน้ี ใจ
ของใครตอ้งมีมคัโคกบัใจดวงนั้น 

เวลาไปศึกษาธรรมขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกถึงมรรค มรรค ๘ หลวง
ปู่อ่อนท่านเทศน ์ท่านบอกว่ามรรค ๘ มนัมืด ๘ ดา้น มรรค ๘ มนัปิด ๘ ทิศ 
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เราไปศึกษามรรค ๘ มา มคัโค ทางอนัเอก แต่ศึกษามาแลว้งงไง มรรค ๘ ก็มืด ๘ ดา้น 
ศึกษามาแลว้ก็มืดบอด เพราะนัน่เป็นทฤษฎี นัน่มนัเป็นปริยติั ศึกษามาแลว้เรามาปฏิบติั เรามา
หาทางของเรา 

ฉะน้ัน เวลาเร่ิมต้นมนัสับสนอย่างนี ้มนัสับสนหญ้าปากคอก แต่เราพยายามของ
เรา หาหนทางของเรา ถ้าหาหนทางของเรานะ พุทธานุสติก็ได้ ธัมมานุสติก็ได้ 
สังฆานุสติก็ได้ มรณานุสติก็ได้ เทวตานุสติก็ได้ แล้วถ้ามนัไม่ได้ อานาปานสติ ปัญญา
อบรมสมาธิก็ได้ เราท าของเรา เราหาหนทางของเรา เราท าของเราด้วยความสงบระงบั
ของเรา ถ้าสงบระงบัเข้ามา เราจะมคีวามสุข เราจะมีความสงบมีความระงบัของเรา ถ้า
เกิดปัญญา ปัญญาเกิดขึน้มา ปัญญาทีเ่กิดจากธรรมะ ไม่ใช่ปัญญาเกิดขึน้มาจากสัญญาที่
ไปจ ามา ไปค้นคว้ามา 

ปัญญาท่ีเกิดจากธรรมะ ปัญญาท่ีเกิดข้ึนมาเหมือนตน้ไม ้ ตน้ไม ้ เมล็ดพนัธุ์มนัแทง
หน่อข้ึนมาจากดิน เราเห็นมนั หน่ออ่อนมนัเกิดข้ึนมา โอโ้ฮ! มนัสวยงาม มนัน่าร่ืนรมย ์ น่ีก็
เหมือนกนั ปัญญาเกิดจากใจของเรา โอ๋ย! มนัน่าร่ืนรมย ์

ปัญญาเกิดจากสัญญาคือไปคน้ควา้มา ไปศึกษามา นัน่เป็นทฤษฎีมา มนัเป็นปริยติั 
เห็นไหม เป็นปฏิบติัไง ถา้เป็นปฏิบติัมนัจะเป็นปัญญาท่ีแทงออกมาจากหวัใจของเรา มนัเกิด
มาจากใจของเรา มนัมีหย ัง่รากเขา้ไปในภวาสวะ หยัง่รากเขา้ไปในภพ ในใจของเรา มนัรู้ของ
มนันะ น่ีภาวนามยปัญญา น่ีพูดถึงการภาวนา น่ีขอ้ท่ี ๑ 

“๒. กระผมฝันว่าภรรยานอกใจ เกิดความทุกขม์าก แต่ระลึกไดใ้นฝันว่าเขาเป็นภรรยา
เราเพียงชาติน้ีเท่านั้น ความทุกขน์ั้นก็ดบัลง อยากถามท่านอาจารยว์่าการระลึกรู้สึกตวัในฝัน
เกิดข้ึนไดห้รือไม่ครับ” 

ก็ฝันว่าภรรยานอกใจ อู๋ย! มนัทุกขม์าก พอมนัระลึกไดว้่าเขาแค่เป็นภรรยาในชาติ
เดียว ความทุกขม์นัดบัลงเลย น่ีก็เกิดอยูก่บัตวั แลว้มาถามเราว่ามนัระลึกไดห้รือเปล่า เออ! ก็
แปลกอยูเ่นาะ 

ไอค้  าว่า “ระลึกได ้ไม่ระลึกได”้ เขาอยากจะรู้ ถา้ค  าถามน้ีเราตีความของเราเองไง เขา
จะถามว่า ไอท่ี้ระลึกไดใ้นฝันมนัเป็นปัญญาหรือเปล่า มนัเป็นธรรมะหรือเปล่า 
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เวลาคนฝันแลว้ก็จะมาคิดเลยว่า ความฝันเราจะมาซอยแยกยอ่ยเลยว่ามนัเป็นความจริง
หรือไม่เป็นความจริง มนัเป็นเร่ืองโลกหรือเป็นเร่ืองธรรม มนัเป็นประโยชนก์บัเราไม่เป็น
ประโยชนก์บัเรา น่ีพอฝันแลว้มนัก็งงอยา่งน้ี 

ฉะนั้น ส่ิงท่ีว่าเวลาฝันไป มนัสร้างเหตุ สร้างเร่ือง ภรรยานอกใจเรา ภรรยาของเราแลว้
นอกใจเรา เขาเรียกว่าสวมเขาใหเ้รา โอ๋ย! โกรธมาก ทุกขม์ากเลย แต่พอมาระลึกไดด้ว้ยเขา
เป็นภรรยาเราชาติเดียว ไม่ไดค้ิดว่าเขาไม่ไดน้อกใจเรานะ เขาเป็นภรรยาเราชาติเดียว น่ีปัญญา
มนัเกิด ค าว่า “ปัญญามนัเกิด” ในฝันก็เป็นไปได ้ฉะนั้น ผูถ้ามมนัเป็นตน้แบบ 

เพราะบางคนนะ เวลาตวัเองฝันแลว้ตวัเองมีความรู้ความเห็นก็เขียนมาถามเลยว่า “ผม
ภาวนาเป็นอยา่งนั้นๆ” เราก็ตอบเป็นตุเป็นตะเลยนะ พอเขาสรุปบอก “หลวงพ่อ ผมฝันนะ ผม
ไม่ไดภ้าวนา” โอ๋ย! หนา้แตกเลย 

เขาฝันใช่ไหม เหมือนกบัว่าเขาภาวนามา ไปรู้ไปเห็นไง ก็ถามเป็นตุเป็นตะเลยนะ ไอ้
เราก็ตอบเป็นตุเป็นตะเลย พอสรุปแลว้มนัเป็นฝันนะ มนัไม่ไดภ้าวนานะ โอ๋ย! จบเลย อนันั้น
เป็นความฝัน 

น่ีก็เหมือนกนั ส่ิงท่ีว่าเราฝัน เราฝันคือว่ามนัเป็นสังขาร สังขาร ขนัธ์ ๕ รูป เวทนา 
สัญญา สังขาร วิญญาณ จิต จิตคือตวัพลงังาน พลงังานมนัพกัผ่อน เวลามนัเสวยอารมณ์มนัก็มี
ขนัธ์ ขนัธ์อยา่งหยาบ ขนัธ์อยา่งกลาง ขนัธ์อยา่งละเอียด หลวงตาบอกฝันดิบ ฝันสุก 

ฝันดิบๆ คือปกติเราคิดน่ีคือฝัน แต่เวลานอนหลบัไปแลว้มนัปล่อยหมดมนัถึงหลบัได ้
แต่หลบัไปแลว้นะ มนักมี็สายใย สายใยมนัถึงไปถึงสังขาร ไปถึงความคิดอนัละเอียดนั้น พอ
ความคิดอนัละเอียดมนัก็เกิดเป็นความฝันข้ึน 

พอความฝันข้ึนมา ฝันว่าภรรยานอกใจ ทั้งๆ ท่ีว่าเป็นของของเรา ภรรยาของเรานัน่น่ะ 
แต่ในความฝันมนัก็เกิดความทุกขค์วามยาก แลว้ความฝัน สังขาร ความคิด ความปรุง ความ
แต่ง มนัก็มีความปรุงข้ึนมาว่า เขาเป็นภรรยาเราชาติเดียว ระลึกไดว้่าเขาเป็นชาติเดียว ชาติ
เดียวเราก็ตอ้งพลดัพรากจากกนั คือไม่มีใครเป็นเจา้ของใครจริง มนัก็เกิดความทุกขม์นัก็ดบัลง 
น่ีในความฝันมนัก็มีความรู้สึกนึกคิดอยา่งน้ีได ้แต่น้ีเป็นความฝัน 

ความฝันกบัความจริง ความจริงเวลาภาวนา ภาวนามีสติสัมปชญัญะสมบูรณ์ ถา้
ปัญญามนัเกิดข้ึน มนัมีสติสัมปชญัญะ น่ีมนัเป็นมรรค มนัเป็นมรรคคือว่า กิเลสของเรา เรา
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เป็นคนขดุคุย้ข้ึนมา แลว้เราช าระลา้งมนั แต่เวลาความฝัน ความฝันมนัเป็นจริตนิสัย มนัเป็น
สัญชาตญาณ เวลามนัเกิดข้ึนมนัละเอียด เราควบคุมไม่ไดไ้ง มนัถึงเป็นมรรคไม่ได ้

แต่น้ีมนัเกิดปัญญาไดไ้หม มนัระลึกรู้ไดไ้หม 

มนัก็ได ้แต่ไดใ้นละเอียด อยา่งเช่นบางคนฝัน ฝันว่าเราจะไดไ้ปท่ีไหน เราจะรู้เห็นส่ิง
ใด เห็นไหม เซนส์ ความรับรู้มนัรู้ไวก่้อน สัมผสัท่ี ๖ มนัมีได ้ จิตน้ีมนัมหศัจรรย ์ จิตน้ี
มหศัจรรยม์าก แต่ความมหศัจรรยน้ี์เป็นนามธรรม ถา้เป็นนามธรรม ทุกขก์็เป็นนามธรรม 
เวลาเราดีใจก็เป็นนามธรรม สุขก็เป็นนามธรรม 

ค าว่า “เป็นนามธรรม” นามธรรมคือความสุขความทุกขข์องใจ แต่เวลาถา้เป็น
วิทยาศาสตร์ มนัจะสุขมนัจะทุกขม์นัตอ้งไดเ้งินเยอะๆ หาเงินเยอะๆ แลว้มนัก็สุขของมนั 
เหน่ือยสายตวัแทบขาด หาเงินหาทองมาไดส้มความปรารถนาแลว้ก็สุข พอใจ แลว้มนัก็อยาก
ใหไ้ดม้ากข้ึนๆ น่ีเราไปแสวงหากนัทางโลก ไปแสวงหากนัเร่ืองส่ิงท่ีโลกมนัเป็นปัจจยัเคร่ือง
อาศยั 

แต่ถา้เป็นธรรมะๆ ส่ิงท่ีเป็นนามธรรม แต่นามธรรม เวลาใครท าใหส้ะเทือนใจนะ 
แคน้จนตายเลย นามธรรมฝังใจจนตายเลย อา้ว! น่ีก็นามธรรม ท าไมไม่ปล่อยล่ะ อา้ว! ท าไม
ไม่ปล่อยนามธรรมล่ะ นามธรรมท าไมปล่อยไม่ไดล่้ะ 

มนัปล่อยไม่ไดเ้พราะมนัเคียดแคน้ไง เคียดแคน้เพราะอะไร เพราะมนัผูกโกรธ ผูก
โกรธเพราะอะไร เพราะมนัมีสังโยชน ์ มนัมีปฏิฆะ มนัมีความยดึของมนั แลว้เวลาถา้เรามี
สติสัมปชญัญะข้ึนมา เรามีปัญญา จิตสงบแลว้มนัจบัตรงน้ีข้ึนมาแลว้แยกแยะมนั พิจารณามนั 
มนัก็ปล่อยไดช้ัว่คราว เออ! อภยัต่อกนัเนาะ เด๋ียวโกรธอีกแลว้ อภยัต่อกนัเนาะ เออ! อภยัต่อ
กนั เด๋ียวพอสมาธิมนัจางลงๆ อภยัต่อกนัไปโกรธเขาอีกแลว้ เห็นไหม มนัปล่อยวาง
ชัว่คราวๆๆ 

แต่ถ้ามนัจติสงบเข้าไปแล้วมนัเข้าไปถึงข้อมูลของมนั เข้าไปถึงความลึกซึ้ง เวลา
มนัขาดมนัไปขาดทีสั่งโยชน์ สังโยชน์ เคร่ืองร้อยรัด ถ้าเคร่ืองร้อยรัดนั้นขาด นี่คือการ
ภาวนา ถ้าการภาวนา เขาท าทีน่ี่ แต่มนัก็เป็นนามธรรมเหมือนกัน 

เห็นไหม ว่าภาวนากบัฝัน ฝันก็เป็นเร่ืองหน่ึงนะ การภาวนาก็เป็นเร่ืองหน่ึง 
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“อยากถามท่านอาจารยว์่า การระลึกรู้สึกตวัในฝันเกิดข้ึนไดห้รือไม่ครับ รบกวน
อาจารยด์ว้ย” 

การระลึกรู้สึกตวัในฝัน ฝันมนัก็เป็นความฝัน ความรู้สึกระลึกไดก้็ระลึกไดด้ว้ยความ
ฝัน ระลึกดว้ยความฝัน แต่มนัไม่ใช่เป็นส่ิงท่ีจิตปกติอย่างน้ี ถา้จิตท่ีปกติอยา่งน้ีคือเป็นการ
ภาวนา มีสติสัมปชญัญะสมบูรณ์ 

การภาวนานะ ถา้สติสัมปชญัญะไม่สมบูรณ์ก็ตกภวงัคด์ว้ย การตกภวงัคไ์ปเหมือน
หลบั อนันั้นไม่ใช่ฝัน หายไปเลย แต่ขณะท่ีว่าพอจิตมนัสงบแลว้เห็นนิมิต หรือว่าเห็นต่างๆ 
ความเห็นนั้นเห็นโดยสติสมบูรณ์ พอเห็นนิมิต นิมิตจริงก็ได ้นิมิตปลอมก็ได ้

ทีน้ีนิมิตจริงหรือนิมิตปลอม เขาใหพ้ิสูจนอ์ยา่งไร พิสูจน ์ ถา้มนัเห็นส่ิงใดใหถ้าม
กลบัมาท่ีจิตของเรา เพราะอะไร เพราะจิตมนัออกรู้ แลว้ถา้นิมิต นิมิตจริงหรือไม่จริง แลว้ถา้
มนัเห็นกาย กายจริงหรือกายไม่จริง ถา้กายจริงหรือไม่จริง ถา้จิตมนัสงบแลว้ถา้มนัเห็นจริง
ของมนั มนัพิสูจนอ์ยา่งไร 

ถา้พิสูจนแ์ลว้ถา้มนัเป็นจริง ค าว่า “จริง” จริงหมายความว่า เหมือนไฟฟ้า ไฟฟ้าถา้มนั
มีเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า มนัมีกระแสไฟฟ้าออกไป แต่ถา้เป็นนิมิต ถา้เป็นเร่ืองกาย เร่ืองกิเลส ถา้
มนัเป็นจริงนะ พอมนัจบันิมิตน้ีไดม้นัสะเทือนหวัใจไง มนัมีความสัมพนัธ์ไปสู่หวัใจ มนัมี
ความสัมพนัธ์ไปสู่จิต ถา้มนัสะเทือน มนัสะเทือนจิต เวลามนัส ารอก มนัส ารอกท่ีจิตไง มนั
ส ารอกคายความร้อยรัดของใจไง มนัพิสูจนไ์ด ้

แลว้พิสูจนไ์ด ้ ทีน้ีเพียงแต่ว่ามนัตอ้งเป็นสุภาพบุรุษ พิสูจนแ์ลว้ตอ้งทดสอบ ทดสอบ
ว่าเป็นจริงหรือไม่จริง แลว้เทียบถึงครูบาอาจารยท่ี์ท่านท าของท่านมา 

แต่ถา้เป็นอยา่งเรา อยา่งเราน่ีไอค้นโลภมาก ไอโ้ลภมากอยากได ้พอมนัพิสูจนแ์ลว้ ใช่ 
อนัน้ีกิเลสแน่ๆ เลย ใช่ พิสูจนแ์ลว้ใช่อยา่งเดียวเลย เห็นไหม มนัเขา้ขา้งตวัเองไง 

แต่ถา้เป็นคนท่ีปฏิบติัเขาตอ้งพิสูจนว์่าจริงหรือไม่จริง ถา้มนัจริงแลว้มนัส ารอกไหม 
มนัคายไหม ถา้มนัส ารอก มนัคาย แลว้ถา้จริงแลว้ เวลาธรรมดาของพระกรรมฐานนะ เวลาไป
หาครูบาอาจารยท่์านจะแบบว่า เขาเรียกว่าพยายามรายงานผล ถามเพื่อความมัน่ใจ ถา้ถูกไม่ถูก 
อาจารยจ์ะเคลียร์ใหเ้ลยๆ ถา้ถูกก็ถูกเลย เพราะอะไร เพราะดูสิ เวลาหลวงตาท่านไปหาหลวงปู่
มัน่ “จิตพิจารณาแลว้ปล่อยวางหมดเลย แลว้อยากไดอ้ย่างน้ี อยากไดอ้ยา่งน้ีอีก” 
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“มนัจะไดอ้ยา่งน้ีไดอ้ยา่งไร มนัก็ไดห้นเดียวเท่านั้นล่ะ เราเคยเป็นอยา่งน้ีมา” เพราะ
ท่านรู้แลว้ ครูบาอาจารยท่ี์ท่านผ่านมาท่านรู้หมดแลว้ เพียงแต่ว่าครูบาอาจารยท่ี์ดีนะ ท่านจะ
ไม่บอกเราหมด ถา้บอกเราหมดนะ มนัจะเป็นโทษกบัผูฟั้ง 

เหมือนเราน่ีนะ เรารู้ขอ้สอบทุกอยา่งเลย แลว้เราจะตอบขอ้สอบนั้นใหถู้กหมดเลย 
นั้นถูกโดยจ ามา พอถูกโดยจ ามา กิเลส เรารู้ขอ้สอบ กิเลสมนัก็รู้กบัเราดว้ย กิเลสมนัยิ่งละเอียด
เขา้ไป ยิ่งแกย้ากเขา้ไปใหญ่ ฉะนั้น ครูบาอาจารยท่์านจะช้ีแนวทาง ท่านใหอุ้บาย แลว้เวลาเรา
ข้ึนไปรายงานนะ ถา้พูดมาถูก ถูกแน่นอนเลย 

ฉะนั้น เวลาหลวงตาข้ึนไปหาหลวงปู่มัน่ ท่านจะบอกเลยนะ เวลารายงานท่านเสร็จ 
ท่ีว่าพิจารณาเวทนาถึงท่ีสุดแลว้ก็กม้ฟังว่าท่านจะว่าอย่างไร 

“เออ! มนัตอ้งเป็นอย่างน้ีสิ จิตมนัไม่ตาย ๕ อตัภาพเวย้ มนัก็ตายหนเดียวเท่านั้นแหละ 
อา้ว! ไดห้ลกัแลว้ เอาเลย” ไม่เห็นพูดอะไรเลย ถูกก็คือถูก แต่ท่านรู้ของท่านแลว้ 

น่ีก็เหมือนกนั ถา้ของเรานะ ถา้เราถูกตอ้ง เราพิจารณาของเรา เป็นสุภาพบุรุษตอ้ง
ตรวจสอบของเรา นั้นส่ิงท่ีว่ามนัระลึก ความระลึก ความรู้สึกตวัในฝัน ในฝันคนละเอียดมนั
เขา้ใจได ้มนัเขา้ใจได ้แต่ไม่เป็นอย่างน้ีบ่อยๆ หรอก เพราะฝัน เห็นไหม ดูสิ เวลาเราเล่นว่าว 
ว่าวอยูบ่นอากาศ เรามีเชือก เรายงัควบคุม เวลาเชือกมนัขาดนะ ว่าวมนัตกท่ีไหนล่ะ 

ความฝัน ความฝันมนัไม่เป็นปกติของเรา มนัเป็นความฝัน มนัเป็นเร่ืองนามธรรม
ลว้นๆ แต่มนัมีไดไ้หม ได ้ แต่มีไดม้นัก็เหมือนว่าเป็นการช้ีบอก เป็นการช้ีบอก เป็นการ
ทดสอบ เป็นการบอกแนวทางได ้แต่ถา้เป็นความจริง ไม่ใช่ 

เพราะถา้การภาวนาจะแกกิ้เลสมนัตอ้งสติสมบูรณ์ ความรู้สึกตวัทัว่พร้อม การเคล่ือน 
การไหวรู้ตลอด จิตละเอียดขนาดไหน อยา่งหยาบ แมแ้ต่ความสงบของใจ ขณิกสมาธิ อุปจาร
สมาธิ อปัปนาสมาธิ สมาธิหยาบละเอียดเขายงัรู้ได ้ยิง่เขา้ฌานสมาบติั รูปฌาน ๔ อรูปฌาน ๔ 
เห็นไหม รูปฌาน อรูปฌาน เขา้ฌานสมาบติั เขาจะรู้เลยว่าข้ึนปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน 
จตุตถฌาน เพราะมนัขยบัข้ึน แลว้อากาสานญัจายตนะ วิญญาณญัจายตนะ อากิญจญัญายตนะ 
เนวสัญญานาสัญญายตนะ น่ีแมแ้ต่สมาธิยงัรู้ได ้แลว้ถา้เป็นปัญญา ศีล สมาธิ ปัญญา ปัญญาท่ี
มนัพร้อมสมาธิ ละเอียดกว่าน้ี 

เวลามรรค มคัโค ทางอนัเอก โสดาปัตติมรรค สกิทาคามิมรรค อนาคามิมรรค 
อรหตัตมรรค มนัละเอียดกว่าน้ี เขารู้ของเขาได ้ฉะนั้น เขารู้ไดอ้ยา่งน้ี 
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นี่ไง เวลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมขึน้มา ทอดธุระเลย จะ
สอนได้อย่างไร เขาจะรู้ได้อย่างไร เวลาหลวงตาท่านถึงทีสุ่ดแห่งทุกข์ของท่านทีด่อย
ธรรมเจดีย์ ก้มกราบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเต็มทีเ่ลยนะ กราบแล้วกราบเล่า 
มนัซาบซึ้งมาก แล้วไม่มใีครรู้ได้อย่างเราหรอก ไม่มทีางทีจ่ะสอนใครได้ ทอดธุระ
เหมือนกัน เวลาคนปฏบิัติไปนะ มนัละเอียดลกึซึ้ง มนัมหัศจรรย์มาก ว่าอย่างนั้นเถอะ 

แต่ถึงท่ีสุดแลว้นะ เราเป็นใครล่ะ เราก็เป็นมนุษยเ์หมือนกนั เราก็มีความพากความ
เพียรของเรา ความพากความเพียรจนสติเป็นมหาสติ สติอตัโนมติั มนัละเอียดลึกซ้ึงเขา้ไป 
แลว้ลึกซ้ึง ลึกซ้ึงท่ีไหน ลึกซ้ึงในใจ ฉะนั้น คนท่ีปฏิบติัเขาจะเคร่งขรึมของเขามากนะ แต่เคร่ง
ขรึมของคนท่ีมีสติปัญญานะ ไม่ใช่เคร่งขรึมเหมือนคนท่ีมนัก าลงัจะเสียสติ 

เวลาคนบา้มนัเคร่งขรึมมากนะ มนัมองหนา้น่ีตาขวางเลยนะ เวลามนัตาขวาง ไอเ้คร่ง
ขรึมอยา่งนั้นไม่ใช่ อนันั้นส่งโรงพยาบาล แต่ไอเ้ขม้ขน้ของผูป้ฏิบติัเขาจะเขม้ของเขา 
สติสัมปชญัญะเขาสมบูรณ์ เขาจะสงบเสง่ียมของเขา แต่ในหวัใจของเขามนัยิ่งกว่าน ้ าป่า มนั
ยิง่กว่าสึนามิ มนัหมุนของมนันะ เวลาเตม็ท่ีของมนั มหาปัญญา มนัป่ันป่วนในหวัใจ มนั
ป่ันป่วนรุนแรงมาก แต่กิริยาภายนอกเขม้ เงียบๆ แต่ภายในมนัจะป่ันป่วนมหาศาลเลย น่ีเวลา
น ้าป่าท่ีมนัรุนแรง ท่ีมนัจะช าระลา้งกามราคะมนัจะรุนแรงมาก น่ีพูดถึงว่ามนัเป็นไปไง 

น้ียอ้นกลบัมา มนัจะไปไกลเกินไป ยอ้นกลบัมาท่ีว่า “การระลึกน้ีรู้สึกตวัในฝันได้
หรือไม่” 

เราจะบอกว่าได ้ แต่ของแบบน้ีมนัเป็นอนิจจงั มนัชัว่คราว จิตของคนเด๋ียวดีเด๋ียวร้าย 
เราเวลาอารมณ์เราดีข้ึนมา สภาวะแวดลอ้มท่ีดี ถึงคราวบุญมนัก็มีความสุขความสงบระงบัพกั
หน่ึง คนเรามนัมีลุ่มๆ ดอนๆ จิตใจของคน แมแ้ต่องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา้เป็นองค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา้แลว้นะ ท่ีไปอยูก่บัพราหมณ์ พราหมณ์นิมนตไ์วแ้ลว้เกิดขา้วยาก
หมากแพง ลืมใส่บาตร เห็นไหม แมแ้ต่เป็นองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา้ 

แลว้บงัเอิญมนัมีพวกพ่อคา้โคต่างเขา้มา เขามาขายมา้ เขาเอาขา้วกลอ้งใหม้า้เขากินวนั
ละลิตร เขาก็เลยใหพ้ระวนัละลิตร พระไปบิณฑบาต ไม่มีใครใส่บาตร ไม่มีใครมีหรอก ก็ไป
บิณฑบาตกบัคอกมา้ แลว้พอไดม้าแลว้ พระอานนทก์็เอาขา้วมาบดใหเ้ป็นแป้ง มาบดใหเ้ป็น
แป้งแลว้เอาน ้าพรมๆ ถวายพระพุทธเจา้ จนออกพรรษา ออกพรรษาแลว้พราหมณ์ท่ีนิมนตไ์ว ้
พระพุทธเจา้ไปลา พราหมณ์ตกใจเลย เพราะนิมนตพ์ระพุทธเจา้ไวแ้ลว้ลืมใส่บาตร 



ภาวนากบัฝัน ๑๔ 
 

©2019 www.sa-ngob.com 

แมแ้ต่องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ มีอยูพ่รรษาหน่ึงทุกขย์ากมากเพราะไม่มีใคร
ใส่บาตร เพราะเขาทุกขจ์นเขญ็ใจ แต่มนัก็ไปมีพ่อคา้โคต่าง แลว้ขนาดพระโมคคลัลานะอยู่
ดว้ย จะพาพระไปบิณฑบาตทวีปนูน้ จะพาพระ อู๋ย! พระโมคคลัลานะก็พระอรหนัต์
เหมือนกนั อคัรสาวกเบ้ืองซา้ย พยายามจะแกไ้ขสถานการณ์นั้น 

พระพุทธเจา้บอกไม่ได้ๆ ๆ อยูอ่ยา่งนั้นน่ะ พอออกพรรษาแลว้พระพุทธเจา้บอกพวก
เธอชนะแลว้ ชนะความทุกขย์ากอนันั้นไง ทั้งๆ ท่ีเป็นพระอรหนัตท์ั้งนั้นนะ 

ชีวิตคนมนัไม่เสมอตน้ ไม่ราบเรียบไปอยา่งนั้น ไม่มีหรอก แมแ้ต่องคส์มเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจา้เป็นพระพุทธเจา้แลว้นะ แต่เวลาโดยปกติ อูฮู้! ใครๆ ก็ไปหาองคส์มเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจา้เพราะอยากไดบุ้ญมาก เห็นไหม ชีวิตคนเรามนัไม่ราบเรียบขนาดนั้นหรอก 

แลว้จิตของเรา ฉะนั้น ว่าการระลึกในหวัใจต่างๆ เวลามนัเป็นไปไดก้็เป็นไปได ้
ค าถามถามไวน้ะ แลว้คนถามจ าใหดี้ๆ นะ เด๋ียวพอมนัเปล่ียนแปลงข้ึนไป พอมนัไม่เป็น งงอีก
นะ 

ฉะนั้น ส่ิงท่ีฝันก็คือฝัน ฝันก็มาจากจิต การภาวนาก็มาจากจิต ฉะนั้น เราจะบอกว่า 
การภาวนาดว้ยความเป็นจริง แต่ความฝันมนัเป็นแบบแผนท่ีเคร่ืองด าเนินว่าเราจะเป็นอยา่ง
นั้น เราจะไดอ้ยา่งนั้น ความฝัน ฝันก็ฝันไป แต่ฝันแกกิ้เลสไม่ได ้

แต่ถา้ฝันร้ายสิไม่ดี ฝันร้ายแลว้ท าใหชี้วิตน้ีป่ันป่วนหมดเลย จะท าอะไรก็ไม่กลา้ไปท า
อะไรทั้งส้ิน ฝันก็คือฝัน ถา้มนัฝันร้ายฝันอะไร ทางโลกเขาบอกว่าฝันร้ายกลายเป็นดีไง ถา้ฝัน
ร้ายก็ไม่ตอ้งไปทุกขจ์นเขญ็ใจนกั ฝันร้ายจะกลายเป็นดี แต่ฝันดี ฝันดียิง่บอกเราดีไปใหญ่เลย 

เพราะในปัจจุบนัน้ีการเกิดเป็นมนุษยน้ี์แสนยาก การเกิดเป็นมนุษยเ์ป็นคนดี แลว้เรา
ตั้งใจท าคุณงามความดีไปแลว้ ชีวิตเราตอ้งแสวงหาส่ิงท่ีดี ท าดีไดดี้ ท าชัว่ไดช้ัว่ เราพยายามท า
ความดีของเรา 

ดีของโลก เราแสวงหาบุญกุศลเป็นความดีของโลก แล้วถ้าเรานั่งสมาธิ เจบ็แข้ง
เจบ็ขา เราแสวงหาความดีของใจ ความดีมนัมหีลายช้ัน ความดีภายนอก ความดีภายใน 
แล้วความดี ความดีถึงทีสุ่ดแห่งทุกข์ เราแสวงหากันตรงนั้น 

เขม้แขง็ มนัเขม้แขง็ท่ีสติปัญญาของเรา เขม้แขง็แลว้พยายามขวนขวายหาแต่คุณงาม
ความดีใหก้บัหวัใจของเรา เอวงั 


