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ถาม : เร่ือง “ความตายและความฝัน” 

กราบนมสัการหลวงพ่อครับ ผมไดฟั้งธรรมหลวงพ่อมาสักระยะหน่ึงแลว้ครับ คร้ังน้ี
เป็นคร้ังแรกท่ีผมขอกราบเล่าถวายและเรียนถามเร่ืองการภาวนา อาจจะยาวหน่อยครับ ขอ
ความเมตตาท่านหลวงพ่อดว้ยครับ 

๑. ระยะน้ีขณะภาวนามกัมีเร่ืองเก่ียวกบัคนตาย ความตาย โลงศพบา้ง แวบ็เขา้มา ผม
จึงจบัมาเทียบเคียงกบัตวัผมว่า ผมก็ตอ้งตายเหมือนคนท่ีแวบ็เขา้มาในใจขณะนั้น ผมสังเกตว่า 
การจบัความตายมาคิดท าใหจิ้ตผมสงบเร็ว และละเอียดกว่าวิธีอ่ืนท่ีผมเคยท ามาครับ 

ผมก็คิดไปคิดมาอยูใ่นวงท่ีว่าผมเองตอ้งตาย เน่ืองจากคิดแต่ละคร้ังจะไม่เหมือนกนั 
จะคิดไปตามเง่ือนท่ีรู้ ท่ีสงสัยข้ึนมาในขณะนั้น ปรากฏว่าเม่ือจิตหยดุพิจารณา จิตจะว่างโล่ง 
ไม่มีอะไร มีแต่รู้เท่านั้นครับ แลว้ก็มีความรู้สึกสะเทือนใจ เศร้าๆ หดหู่ๆ ครับ สักครู่ก็มีอาการ
เหน่ือย ทั้งๆ ท่ีนัง่อยู่เฉยๆ ผมจึงบริกรรมใหม่ครับ ความว่างท่ีมีแต่รู้ และความหดหู่นั้นไม่ได้
เกิดทุกคร้ังนะครับ แต่เกิดหลายคร้ังแลว้ 

๒. แต่ในบางคร้ังผมนึกตดัร่างกายและอวยัวะต่างๆ ระยะหลงัก็ท  าใหจิ้ตสงบเร็วข้ึน
อยา่งเห็นไดช้ดั ผมสังเกตว่า ช่วงไหนท่ีนึกตดัอวยัวะ ช่วงนั้นผมมกัฝัน คร้ังแรกฝันว่าเน้ือท่ี
เทา้เป็นรูเล็กๆ มองเขา้ไปเห็นเป็นช้ินเน้ือแดงๆ ขาวๆ ขา้งใน และเห็นกระดูก ฝันคร้ังหลงั
แผลนั้นใหญ่ข้ึนแลว้ครับ และผมก็กรีดขาตวัเองกวา้งและแหวกเขา้ไปดู เห็นเน้ือขา้งในเป็น
ช้ินๆ และเห็นกระดูกขาชดัเจนมากครับ คร้ังล่าสุดฝันเห็นหวัผมเป็นรูครับ ประมาณก าป้ัน 
เน้ือปากแผลนั้นขาดว่ิน เห็นสมองทั้งเน้ือและเน้ือสมองบางส่วนกระเด็นออกมา ความฝัน
ลกัษณะน้ี ทุกคร้ังขณะฝันจะมีความรู้สึกขยะแขยงร่างกายตวัเองครับ 
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๓. ระยะหลงัผมมกัจะฝันอยา่งต่อเน่ืองถึงครูบาอาจารยท่ี์ทั้งรู้จกัและไม่รู้จกั ทั้งท่ีท่าน
ละสังขารไปแลว้และยงัมีชีวิตอยู ่ ท่านหลวงพ่อสงบ ผมก็เคยฝันคร้ังหน่ึงครับ ตอนนั้นยงัไม่
ค่อยรู้จกัท่านครับ บางท่านก็มาสอนครับ อยา่งเช่นหลวงปู่แหวน (ผมเกิดไม่ทนั) ท่านหลวงตา 
ผมก็ฝันถึงหลายคร้ัง แต่คร้ังแปลกสุดคือท่านช้ีใหผ้มตดัก่ิงไมใ้หญ่ แลว้ใหผ้มตดัก่ิงไมเ้ล็กๆ 
ทีละก่ิง พอก่ิงเล็กหมด ท่านก็ช้ีใหผ้มตดัยอดครับ และก็ฝันว่าไดพ้ระธาตุต่างๆ มากมาย ฝันถึง
วดัอยูบ่่อยๆ ครับ ผมกพ็ิจารณา พยายามไม่ยดึฝันมหศัจรรยท์ั้งหลาย คิดว่าเกิดไปแลว้ ผ่านไป
แลว้ครับ แต่มีความรู้สึกปล้ืมปีติครับ 

ค าถามมีดงัน้ี หากเป็นความเห็นผิด ความไม่ถูกตอ้งประการใด ควรเพิ่มควรลดส่ิงใด 
ขอความเมตตาท่านอาจารยช่์วยอบรมสั่งสอนดว้ยครับ 

ตอบ : น่ีพูดถึงค  าถามทั้งหมดนะ ทีน้ีค  าถามทั้งหมด เราสรุปก่อน สรุปว่าความฝัน 
การประพฤติปฏิบติั โดยความเป็นจริงเวลาประพฤติปฏิบติั เราประพฤติปฏิบติัโดยมีสติ หลวง
ตาท่านบอกว่า ถา้มีสต ิ ความเพียรนั้นเป็นความเพียรชอบ ถา้ขาดสติ อนันั้นถือว่าความเพียร
นั้นเป็นความเพียรท่ีไม่ชอบ 

ฉะนั้น เวลาฝัน คนนอนหลบัฝันไปแลว้ สติในปัจจุบนัมนัไม่มี เพราะมนัหลบัไป แต่
ในฝันมี ในฝัน ฉะนั้น เวลาเราพูดถึงการปฏิบติัมนัเป็นปัจจุบนั คือสติสัมปชญัญะสมบูรณ์ 
ขณิกสมาธิ อุปจารสมาธิ อปัปนาสมาธิ ถา้รู้เห็นส่ิงใดนั้นเป็นวิปัสสนา เพราะรู้เห็นตามความ
เป็นจริงนั้น แต่ถา้เป็นสมาธิแลว้ไปเห็นนิมิต แต่เป็นนิมิตแลว้ควบคุมไม่ได ้ อนันั้นมนัเป็น
นิมิต แต่ถา้จิตมนัสงบแลว้มนัเห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรมตามความจริง อนันั้นถา้
วิปัสสนา นัน่เป็นภาวนามยปัญญา อนันั้นถึงว่าเป็นวิปัสสนา 

ฉะนั้น เวลาเราศึกษาแลว้ เราศึกษามาเป็นความรู้ แต่เวลาปฏิบติัไป มีคนหลายคนมาก
เขียนปัญหามาถามว่า เห็นกายอยา่งนั้น เห็นกายอยา่งน้ี 

แหม! ถามมานะ เราก็ตอบเป็นตุเป็นตะเลยนะว่ามนัตอ้งท าอยา่งนั้นๆ พอถามไป เขา
ถามกลบัมาใหม่ ไม่ใช่ครับหลวงพ่อครับ ผมฝันไปครับ ผมฝันไปแลว้หลวงพ่อจะใหผ้มท า
อยา่งนั้นผมท าไม่ได ้เพราะผมฝันไปครับ 

ความฝันมนัเป็นส่ิงท่ีเราควบคุมไม่ได ้ ฉะนั้น ความฝันกบัการปฏิบติัธรรมคนละเร่ือง
กนั แต่มนัเก่ียวเน่ืองกนั ถา้เก่ียวเน่ืองกนั มนัฝันได ้ถา้ฝันไป อยา่งท่ีฝัน ฝันไปแลว้มีความสุข 
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มีความปล้ืมใจ มนัมีความสุขลึกๆ อยูใ่นใจ ความฝันอยา่งนั้น ถา้ความฝันอยา่งนั้นฝันแลว้ก็
ฝันไป 

อยา่งเช่นเวลาหลวงตาท่านไปอยูก่บัหลวงปู่มัน่ แลว้ท่านฝัน ฝันว่าท่านไดแ้บกกลด
แบกบาตรผ่านตน้ไมไ้ป ผ่านกอไผ่ไป ผ่านไปเจอท่ีโล่งกวา้ง ท่ีโล่งกวา้งนั้นก็เป็นทะเล 
ออกไปมีเกาะอยูเ่กาะหน่ึงอยูข่า้งหนา้นั้น ก็นึกลงเรือ เรือก็พาไปท่ีเกาะนั้น พอข้ึนไปเกาะนั้น
ไปเจอหลวงปู่มัน่อยูบ่นเกาะนั้น ท่านไปต าหมากใหห้ลวงปู่มัน่ น่ีก็คือความฝันเหมือนกนั แต่
ฝันอยา่งน้ีมนับอกอนาคตไง 

น่ีก็เหมือนกนั มนัไม่ใช่ปฏิบติัใช่ไหม เวลาปฏิบติั หลวงตาตอ้งกลบัมาปฏิบติัใหม่ 
กลบัมาปฏิบติั หลวงปู่มัน่ท่านเค่ียวเอาซะเกือบเป็นเกือบตาย อนัน้ีถึงเป็นความจริง 

ไอค้วามฝัน ฝันแลว้ท่านก็ตีความไม่ได ้ท่านก็ไปเล่าใหห้ลวงปู่มัน่ฟัง หลวงปู่มัน่บอก
ฝันน้ีเป็นมงคล ความฝันของท่านมนัก็บอกถึงแนวทางปฏิบติัของท่าน คร้ังแรกท่านตอ้งผ่าน
กอไผ่ไป พอจะมุดผ่านกอไผ่ไป เป็นร่องแค่พอไปได ้ สุดทา้ยพอผ่านไปแลว้ก็ดึงกลด ดึง
บาตรออกไป พอไปแลว้ก็ห่มผา้ ห่มผา้ก็เดินผ่านไปก็เป็นทุ่งโล่ง 

ปฏิบติัคร้ังแรกท่านจะล าบากมาก เพราะท่านจะตอ้งมุดผ่านกอไผ่นั้นไป ท่านจะเจอ
อุปสรรคมาก แต่พอผ่านอุปสรรคไปแลว้มนัก็จะเป็นทุ่งโล่ง การภาวนาของท่านจะ
สะดวกสบายข้ึน แลว้พอผ่านไปแลว้จะไปลงทะเล กลางทะเลนั้นมีเกาะจะข้ึนไปหาหลวงปู่
มัน่ แลว้พอข้ึนไปหาหลวงปู่มัน่ ในฝันบอกว่า หลวงปู่มัน่ถามว่า “ท่ีน่ีมายากมากนะ ท่านมา
ไดอ้ยา่งไร มหามาไดอ้ยา่งไร” 

“อา้ว! ก็ผมฝันมาครับ ผมฝันว่ามาหาหลวงปู่ครับ” 

ท่านบอกฝันน้ีเป็นมงคล แต่เวลาความจริงกบัปฏิบติั พอเร่ิมปฏิบติั เพราะหลวงปู่มัน่
บอกว่าความฝันจะบอกถึงแนวทางการปฏิบติัของท่าน แลว้เวลาท่านปฏิบติัไป เร่ิมตน้ท่านจะ
ทุกขย์าก ท่านจะล าบากมาก เพราะกว่าจะผ่านกอไผ่นั้นไปได ้ มนัมีแต่ขวากแต่หนาม อด
อาหารจิตเส่ือม อู๋ย! หลวงตาท่านทรมานมาก ท่านก็สู้ของท่านเตม็ท่ี พอมนัผ่านเป็นชั้นๆๆ 
เขา้ไปนะ มนัก็เป็นไปตามนั้นเลย น่ีความฝัน ความฝันมนัเป็นมงคล 

ความฝันมนัเป็นการบอกถึงอ านาจวาสนาเรา มนับอกถึงต่างๆ แต่ความฝันมัน
เป็นความฝัน แต่กิเลสมนัเป็นปัจจุบัน กิเลสมนัอยู่กับเราปัจจุบัน เวลาความจริง เราต้อง
สู้กับมนัจริงๆ ถ้าสู้กันจริงๆ 
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ฉะนั้น ความฝัน จะบอกว่าไม่มีไม่ได ้แต่ถา้มีนะ อยา่งค  าถามท่ีบอกว่า “มนัเป็นความ
ฝันครับ แต่ผมฝันแลว้ผมกป็ล้ืมใจนะครับ” 

มนัก็ปล้ืมใจเพราะเราฝันเอง เรารู้เอง มนัเป็นปัจจตัตงั รู้จ  าเพาะตน ถา้มนัรู้ของเรามนั
เป็นประโยชนแ์ลว้ล่ะ มนัเป็นประโยชน ์แต่ท่ีเป็นประโยชน ์ประโยชนก์บัเรานะ ไม่ใช่ฝันร้าย 
ฝันร้ายฝันถึงหนีนะ หนีสัตวร้์าย ฝันว่ามีโจรปลน้ ฝันว่าไฟไหมบ้า้นเรา ฝัน ฝันเป็นความทุกข ์
ต่ืนข้ึนมากระหืดกระหอบเลยนะ อู๋ย! เหน่ือยมาก ฝันอย่างนั้นฝันเป็นความทุกข ์

แต่ไอน่ี้มนัฝันถึงอริยสัจ ฝันถึงสัจจะความจริง ฝันถึงเร่ืองร่างกายของเรา เร่ือง
พิจารณาขดุคุย้หาทรัพยไ์ง เหมือนกบัเขาปลูกตน้ไมบ้นดินนั้น เขาขุดดินพรวนดินข้ึนมาแลว้ก็
ปลูกตน้ไม ้ ผลหมากรากไม ้ มนัก็ออกผลหมากรากไมน้ั้นเพื่อเป็นอาหารแจกจ่ายชาวบา้นได ้
ท าธุรกิจก็ได ้

น่ีก็เหมือนกนั เวลาฝันถึงเร่ืองร่างกาย เห็นร่างกาย เห็นหวัเป็นรูเขา้ไป พิจารณาเขา้ไป
ในสมอง เห็นแลว้มนักระอกักระอ่วนในเร่ืองของร่างกายเรา มนัเป็นประโยชนท์ั้งนั้นน่ะ เรา
ขดุไปในดินไง เราขดุไปในดิน เราจะปลูกพืชผล เราจะไดอ้าหาร เราจะไดส้มบติัของมนัไง 

น่ีก็เหมือนกนั เราฝันเร่ืองร่างกายของเรา เราขดุเขา้ไปในเร่ืองร่างกายของเรา ขดุเขา้
ไป เห็นเขา้ไป มนัเป็นประโยชนก์บัหวัใจของเราไง อนัน้ีมนัเป็นประโยชน ์มนัเป็นความฝัน
มนัก็เป็นมงคล เป็นความดี 

แต่ความฝัน ถา้บอกว่าความฝัน ถา้บอกมนัเป็นความดีงามไปหมดเลย กรรมฐานจะ
เร่ิมเพี้ยนๆ แลว้นะ กรรมฐานจะฝันกนัเอาแลว้ กรรมฐานจะไม่ปฏิบติัแลว้ 

กรรมฐานเราตอ้งปฏิบติัเอา แต่ความฝันมนัเป็นจริตนิสัย บางคนฝัน บางคนไม่ฝัน น่ี
พูดถึงความฝันนะ เทียบเคียงใหเ้ห็นประเด็นน้ีก่อน ไม่ใช่พอพูดอะไรเป็นอนัเดียวกนัไปแลว้
จะบอกเลยว่าแยกถูกแยกผิดไม่เป็นเลย อะไรเป็นวิปัสสนา อะไรเป็นความฝัน แลว้ก็เอามามดั
รวมกนัอยา่งน้ี แลว้ปฏิบติัจะท าอยา่งไรกนั 

แต่เวลาเราปฏิบติัไปแลว้ เหมือนคนไขไ้ปหาหมอ มนัมีเจ็บไขไ้ดป่้วยดว้ยโรคอะไร 
เขาก็แกไ้ขตามอาการอยา่งนั้น น่ีก็เหมือนกนั เวลาปฏิบติัไปแลว้เราเจออะไร ปฏิบติัไม่ไดเ้ลย
ก็ลม้ลุกคลุกคลาน ปฏิบติัไปแลว้มีความสุขใจ มีความพอใจ แต่หลบัไปแลว้ยงัฝันต่อเน่ืองไป
อีก เห็นไหม มนัเก่ียวเน่ืองกนัมา เพราะจิตดวงเดียวกนั 
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หลวงตาบอกว่า ฝันดิบ ฝันสุก ฝันดิบๆ คือความคิดเราน่ีฝันดิบๆ เพราะเราไม่ไดน้อน 
แต่เราคิดเอาเองน่ีฝันดิบๆ ฝันดิบ เวลาไปนอน สุกแลว้ล่ะ มนัฝันสุก ฝันแท้ๆ  เลย ฝันตาม
ความฝันเลย ฝันสุก ฝันดิบ มนัเกิดจากจิตเหมือนกนั แต่ทีน้ีเวลาปฏิบติัแลว้มนัเก่ียวเน่ืองกนั 
เด๋ียวจะอธิบายต่อเน่ืองไป น่ีพูดถึงว่าความฝันกบัการปฏิบติัก่อน 

ฉะนั้น ความฝันกบัการปฏิบติัมนัเป็นแบบน้ี มนัเก่ียวเน่ืองกนั แต่ไม่ใช่อนัเดียวกนั 
มนัเก่ียวเน่ืองกนั มนัเป็นมงคล มนับอกถึงวิธีการ มนับอกถึงอ านาจวาสนาของคน แต่เวลา
ปฏิบติัแลว้มนัตอ้งเป็นปัจจุบนั มนัตอ้งเป็นเด๋ียวน้ี รู้กนัเด๋ียวน้ี รู้กนัเฉพาะตรงน้ี ถา้ตรงน้ีมนั
จะเป็นความจริงของเราเนาะ ฉะนั้น เร่ิมเขา้ค  าถาม 

“๑. ระยะน้ีขณะภาวนามกัมีเก่ียวกบัคนตาย ความตาย โลงศพ แวบ็เขา้มา ผมจึงจบัมา
เทียบเคียงกบัตวัผมว่าผมก็ตอ้งตายเหมือนคนท่ีแวบ็เขา้มาในใจนั้น ในขณะนั้น” 

ไอข้ณะน้ีท่ีว่าเวลาเราปฏิบติัไปแลว้ ขณะภาวนาไปจะเห็นเก่ียวเน่ืองกบัคนตาย ความ
ตาย เห็นโลงศพ ถา้ขณะภาวนา ถา้เห็นแลว้มนัเป็นประโยชนไ์ง ประโยชนเ์พราะอะไร 

“เพราะผมสังเกตว่าถา้การจบัความตายมาคิด จิตมนัสงบเร็ว” 

เห็นไหม “คิดถึงความตาย จิตสงบเร็ว จิตละเอียดดี ผมท าการภาวนาดีกว่าอยา่งอ่ืน
มาก” 

เห็นไหม เรามาคิดแบบน้ี เอามาคิดแบบน้ีคือปัญญาอบรมสมาธิไง ปัญญาอบรมสมาธิ
ใช่ไหม ดูสิ เวลาองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้เป็นเจา้ชายสิทธตัถะไปเท่ียวสวนเห็นคน
เกิด คนแก่ คนเจ็บ คนตาย “เราตอ้งเป็นเช่นนั้นหรือ” เพราะเห็นคนเกิด คนแก่ คนเจ็บ คนตาย 
ยมทูตมาท านิมิตใหเ้ห็น มนัสลดใจไง พอสลดใจ คิดหาหนทางท่ีจะออกหาความตรงขา้มท่ีว่า
ไม่เกิด ไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย 

น่ีก็เหมือนกนั เราเห็นคนเกิด คนตาย ถา้เราเทียบเคียงได ้มนัเป็นประโยชนอ์ยูแ่ลว้ มนั
เป็นประโยชนอ์ยูแ่ลว้ แลว้เราคิดถึง เวลาเอามาพิจารณาแลว้สังเกตไดว้่าเวลาจบัความตาย จิต
ผมสงบเร็ว 

สงบเร็วสิ เพราะถา้เอาของท่ีมนัชอบ คือมนัชอบก็ความสังคมโลก สุภะ อสุภะ ชอบ
สุภะอยูแ่ลว้ ชอบสวย ชอบงาม ชอบดี ชอบความดีงามของมนั แต่อสุภะ อสุภะมนัตรงขา้ม ดู
สิ ความเป็นอสุภะ ความสกปรกโสโครกมนัเป็นส่ิงท่ีไม่ดีงาม ไม่มีใครตอ้งการมนัเลย 
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จิตใจมนัก็เหมือนกนั ชอบสุภะ ชอบความดีงาม ดีงามของใคร ดีงามของกิเลสมนั
สร้างให ้แต่มนัไม่เป็นความจริง พอเรามาคิด มนัมีความตายแวบ็เขา้มา ขณะท่ีภาวนา ภาวนา
มกัเก่ียวกบัเร่ืองความตาย น่ีวาสนานะ 

มนัมีคนตาย คนตาย ความตาย มรณานุสติ ถา้มรณานุสติแลว้ พอพูดถึงความตาย 
กิเลสมนัไปไม่เป็นไง พอระลึกถึงความตาย ระลึกถึงท่ีสุด กิเลสมนัไปไม่เป็นนะ เพราะอะไร 
เพราะมนัเอามาสะสมขนาดไหน มนัไม่ใช่ของมนั เพราะมนัตายแลว้มนัตอ้งพลดัพรากจาก
กนั ถา้กิเลสมนัไปไม่เป็นป๊ับ มนัก็ง่ายน่ะสิ 

แต่ถา้กิเลสมนัไปเป็นนะ โอโ้ฮ! เด๋ียวปฏิบติันะ ออกพรรษาแลว้ก็จะไปเท่ียวท่ีป่านั้น
นะ โอโ้ฮ! ฉนัปฏิบติัแลว้ฉนัจะไปเผยแผ่ธรรมท่ีอเมริกานะ โอ๋ย! ออกพรรษาจะไปยโุรป ฝร่ัง
มนัไม่รู้จริง เราจะไปสอนฝร่ังเลย ฝร่ังมนัไม่รู้เร่ืองศาสนา ฉนัจะไปสอน 

ถา้ภาวนาอยา่งน้ีมนัจะไปไหนล่ะ จินตนาการไปนู่น จากส่ิงท่ีไม่มีเลย พอบอกความ
ตาย ตอ้งตาย ภาวนาเสร็จแลว้ตอ้งตาย มนับอกถา้ตายแลว้ใครจะไปเผยแผ่ธรรมท่ีอเมริกาล่ะ 
ใครจะไปเผยแผ่ธรรมท่ียโุรป ฝร่ังมนัคงไม่มีใครไปสอนมนัแลว้ล่ะ ฝร่ังพวกน้ีมนัไม่มีวาสนา
หรอก เพราะเราไม่ไดไ้ปสอนมนั 

ถา้มนัภาวนาแลว้คิดแบบนั้นมนัก็สงบไดย้าก คิดว่าภาวนาเป็นแลว้จะไปสอนคนนูน้ 
จะไปสอนคนน้ี จะไปช่วยคนนั้น จะไปช่วยคนน้ี ช่วยตวัเองยงัไม่ไดเ้ลย แลว้จะไปช่วยใคร 

พอระลึกถึงความตาย ความตาย ใครก็ตายหมด เราก็ตอ้งตาย แลว้จะไปช่วยใครล่ะ 
ตวัเองยงัไม่รู้เลย แลว้มนัจะตายอยูแ่ลว้จะไปช่วยใคร มนัก็ไม่คิดฟุ้งซ่านไป มนัก็สงบง่ายเป็น
เร่ืองธรรมดา เห็นไหม เป็นเร่ืองธรรมดาเพราะว่าสัจจะความจริง องคส์มเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจา้สอนแลว้ กรรมฐาน ๔๐ หอ้ง มรณานุสติ ธมัมานุสติ สังฆานุสติ พุทธานุสติ มนัมีอยู่
แลว้ เหมือนกบัครัว เขามีเคร่ืองท าครัวไวพ้ร้อมเอาไวใ้ห้แม่ครัวท าครัว แต่เราใชเ้คร่ืองมือนั้น
ไม่เป็น มีดก็เกะกะไปหมดเลย ของในครัวไม่มีอะไรเป็นประโยชนเ์ลย เอามาแขวนไวร้กรุงรัง 
ไม่เป็นประโยชนเ์ลย เพราะมนัท าครัวไม่เป็น 

ถา้มนัท าครัวเป็นนะ ของในเคร่ืองครัวมนัเป็นประโยชน์ทุกช้ินเลย แต่เราใชท้  าอะไร
เท่านั้นเอง ใชเ้ป็นมนัจะเห็นคุณค่าเลย กรรมฐาน ๔๐ ห้อง ลองภาวนาเป็นสิ อู๋ย! กราบแลว้
กราบอีก พระพุทธเจา้สุดยอดขนาดน้ี น่ีเคร่ืองมือทั้งนั้นเลย เคร่ืองมือท าความสงบ เคร่ืองมือ
ท าความเป็นจริง เคร่ืองมือสุดยอดทั้งนั้นเลย 
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ท าไม่ได้ แถกันไป เอาสาวกภาษิต นึกกันไป ค านู้นภาวนาอย่างน้ัน ภาวนาอย่างนี ้
ภาวนาเพ้อเจ้อ ภาวนาฝันกันไป เพ้อฝันไม่มคีวามจริงเลย แต่ถ้าเป็นความจริง ขอให้ท า
จริงเถอะ พุทโธก็เหมือนกัน พุทธานุสติ ธัมมานุสติ สังฆานุสติ ขอให้ท าจริงเถอะ ถ้าท า
จริงนะ เคร่ืองครัว ของเป็นจริง ท าได้จริง ท าจริงจะเป็นประโยชน์หมด 

แมแ้ต่ ดูสิ เวลาคนเขาไปเดินป่าไม่มีอะไรติดไมติ้ดมือไปเลย แสวงหาเอาในป่า มีด
หรือ ก็เอาไมไ้ผ่ จากคมของไมไ้ผ่ เขาด ารงชีวิตในป่าได ้ทั้งๆ ท่ีถา้เขาท าเป็นแลว้นะ แต่ท าไม่
เป็น แบกไปเคร่ืองครัว แบกใหเ้ตม็เลย พระธุดงคใ์หม่ๆ อูฮู้! บริขารน้ีแบกไปหมดเลย กลวัจะ
จ าเป็นไปหมด แลว้ท าอะไรก็ไม่ได ้แต่ผูช้  านาญแลว้นะ มีบาตร มีกลดเท่านั้นน่ะ ไปไดแ้ลว้ มี
บริขาร ๘ ไปขา้งหนา้มนัด ารงชีพได ้

น่ีก็เหมือนกนั พูดถึงว่าระลึกถึงความตาย น่ีมนัของจริงทั้งนั้นน่ะ มรณานุสติ ทั้งท่ีเรา
ก าหนดพุทโธอยูแ่ลว้ใช่ไหม ถา้ระลึกถึงความตายมนัเป็นความจริง มนัเป็นความจริงก็เป็น
ความจริง 

ฉะนั้น เขาบอกว่า ส่ิงท่ีท  าน้ีถูกไหม 

ถูก 

“เน่ืองจากแต่ละคร้ังมนัจะไม่เหมือนกนั จะคิดไปตามเง่ือนท่ีรู้ ท่ีสงสัยข้ึนมาใน
ขณะนั้น” 

ถูกตอ้ง ปัจจุบนั ถา้คิดเหมือนกนัมนัก็สัญญาไง น่ีถูกทั้งนั้นน่ะ เวลาถูกนะ พูดออกมา
จากปรากฏการณ์ตามความเป็นจริง แต่ปรากฏการณ์ตามความเป็นจริงมนัเป็นความจริงข้ึนมา
มนัถึงมีผลไง มนัถึงมีผลว่า จิตใจเราดีข้ึน ภาวนาไดง่้ายข้ึน จิตใจมีความสงบมากข้ึน แลว้ท า
อยา่งไรต่อไป ท าอยา่งไรต่อไป 

ท าแบบท่ีมนัเป็นอยูน่ี่ ท าใหม้นัเขม้แขง็ข้ึน พอเขม้แขง็ข้ึน นอ้มไป เด๋ียวส่ิงท่ีว่าจาก
ความฝันมนัจะเป็นความจริง คือเห็นอสุภะ เห็นกาย เห็นต่างๆ เห็นขณะท่ีมีสมาธิ เห็นขณะท่ีมี
สต ิ เห็นขณะท่ีเป็นปัจจุบนั เห็นอย่างน้ี น่ีสติปัฏฐาน ๔ เห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิตตามความ
เป็นจริง 

แต่ถา้เห็นเพอ้เจอ้ เห็นโดยสัญญา แต่โดยสัญญา ถา้ผูป้ฏิบติัใหม่ ผูป้ฏิบติัยงัไม่ได ้มนั
ก็ตอ้งใชส้ัญญาไปก่อน เห็นไหม เวลาตอบปัญหามนัเป็นอยา่งน้ี เวลาคนท่ีภาวนายงัไม่เป็นนะ 
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แลว้ท าอะไรไม่ไดเ้ลย ท าอะไรไม่ไดก้็ใหนึ้กเอาก่อน ใชส้ัญญาไปก่อน อนัน้ีผูท่ี้ฝึกหดัเร่ิมตน้ 
ถูกตอ้ง 

เด็กอนุบาลจะใหม้นัไปท าอะไรจนเกินกว่าเหตุมนัท าไม่ไดห้รอก เด็กอนุบาลนะ กิน
นมแลว้ก็นอน มาโรงเรียนๆ ถึงเวลาเล่น เล่นใหเ้หน่ือยเลย กินนมนะ แลว้นอน นอนเสร็จ 
เยน็ๆ พ่อแม่มารับกลบับา้น อยา่งน้ีดีท่ีสุดเลย ยอดเยี่ยมๆ 

น่ีเหมือนกนั ใหม่ๆ ก็ท  าความสงบของใจเขา้มาก่อน ไอท่ี้จะวิปัสสนา ไอส้ติปัฏฐาน 
๔ ใชภ้าวนามยปัญญา เด๋ียวอนุบาลนะ เรียนใหแ้ขง็แรงก่อน ใหรู้้จกัสะกดตวัอกัษรได ้เด๋ียวว่า
กนัทีหลงั 

ฉะนั้น “เน่ืองจากคิดแต่ละคร้ังไม่เหมือนกนั จะคิดไปตามเง่ือนท่ีรู้ในขณะนั้น” 

มนัเป็นอยา่งน้ีจริงๆ ถา้ท าอย่างน้ีมนัถึงการปฏิบติัตามเน้ือหาสาระไง น่ีตาม
ขอ้เท็จจริง ตามขอ้เท็จจริงตามเน้ือหาสาระ ผูใ้ดปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม ไม่ใช่ปฏิบติัดน้
เดาคาดหมาย 

ผูใ้ดปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม เรามีเงิน ๕ บาทก็ใช ้ ๕ บาท มี ๑๐ บาทก็ใช ้ ๑๐ 
บาท มี ๑๐๐ ก็ใช ้ ๑๐๐ ก็สมควรตามความเป็นจริง มี ๕ บาทจะใชพ้นัหน่ึง มีพนัจะใชล้า้น
หน่ึง เอาท่ีไหนล่ะ กู ้พอกูเ้สร็จแลว้ดอกเบ้ียทบตน้ ทบตน้ข้ึนมา ภาวนาแลว้ก็เส่ือม พอเส่ือมก็
ทุกขแ์ลว้ ท านู่นก็ไม่ได ้ท าน่ีก็ไม่ได ้เพราะรีบๆ ท า จะใชด้อกเบ้ียเขาไง 

ภาวนาตอ้งใหส้งบ คราวน้ีนัง่ตอ้งสงบเลย พอนัง่ไปแลว้ไม่สงบเพราะดอกเบ้ียมนัทบ
ตน้ โอ๋ย! ยิง่ภาวนาไปยิง่เดือดร้อน ไปใหญ่เลย ไม่เป็นปัจจุบนั ถา้เป็นปัจจุบนั มีเท่าไรใช้
เท่านั้น ท าตามความเป็นจริงนั้น 

“ปรากฏว่าเม่ือจิตหยดุพิจารณา จิตจะว่างโล่ง ไม่มีอะไร มีแต่รู้เท่านั้น แลว้มี
ความรู้สึกสะเทือนใจ เศร้าๆ หดหู่ สักครู่อาการทั้งเหน่ือย นัง่อยูเ่ฉยๆ จึงบริกรรมต่อไป” 

เห็นไหม ค าว่า “ทั้งเศร้าและหดหู่ มนัเกิดสักครู่ แลว้บางทีมนัไม่เกิดนะครับ” 

ถา้ว่าเศร้าและหดหู่ เพราะเรายงัใหช่ื้อมนัไม่ถูก แต่ถา้ใหช่ื้อถูกตามธรรมนะ เศร้าและ
หดหู่เขาเรียกว่าธรรมสังเวช มนัเกิดความสังเวช เห็นไหม เวลาพิจารณากายนะ คนท่ีเห็นกาย 
เห็นอสุภะ เวลาเห็นแลว้มนัสังเวช มนัถอดถอนกิเลส 
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แต่ถา้เป็นโลกนะ เวลาเราไปเห็น ดูสิ เราไปเจออุบติัเหตุ ไปเจอซากศพ เห็นแลว้มนั
กระอกักระอ่วน กินอะไรไม่ได ้ มนัจะอาเจียน นัน่เร่ืองโลก เร่ืองโลกมนัเกิดอารมณ์ มนั
กระทบ 

แต่ถา้เร่ืองธรรมนะ มนัไม่เกิดอาการกระอกักระอ่วน แต่มนัเกิดความสังเวชนะ มนั
เกิดความสังเวช มนัเกิดการสะทอ้นใจ หวัใจมนัเศร้า แต่เศร้าแลว้มีความสุขนะ ไม่ใช่เศร้า
แบบว่าเศร้าเสียใจนะ มนัเศร้า เศร้าเพราะอะไรรู้ไหม 

เศร้าเพราะว่ามนัเป็นฟองอากาศหมด มนัไม่มอีะไรเป็นแก่นสารเลย มนัเป็น
มายาทั้งนั้น จบส้ินแล้วก็คืออากาศ อากาศธาตุ มนัปล่อยหมดแล้วไปสู่สถานะเดิมของ
มนั มนัเห็นแล้วมนัเศร้า มนัเศร้า มนัสะเทือนใจนะ มนัเศร้าเพราะอะไร เพราะมนัไม่มี
อะไรเลย ท าไมคนมาไขว่คว้าเอาอะไร มนัไม่เห็นมอีะไร แต่จะเห็นอย่างนีไ้ด้มนัต้องเห็น
ด้วยใจนะ ถ้าเห็นโดยสามญัส านึกมนัก็คดิของมนัไป ถ้าเห็นด้วยใจนะ เพราะอะไร 
เพราะมนัสอนใจเราเองไง 

ถา้พิจารณาไปมนัโล่ง “มนัโล่งมนัเหมือนไม่มีอะไร มนัมีแต่รู้เท่านั้น แลว้มีความรู้สึก
สะเทือนใจ เศร้าๆ หดหู่ครับ สักครู่มีอาการเหน่ือย” 

ความเศร้า ความหดหู่ มนัเกิดแค่น้ี เกิดแลว้ก็เกิดอีก พอมนัเกิดแลว้ เราก็ท  าของเรา
ต่อเน่ืองไป มนัจะสังเวช ถา้มนัสังเวชนะ แลว้สติสัมปชญัญะสมบูรณ์นะ การปฏิบติัต่อไปจะ
ง่าย 

ง่าย หมายความว่า มนัมีสติไง มนัสมบูรณ์ว่า นู่นก็ไม่ใช่ น่ีก็ไม่ดี มนัเหมือนกบัเรามี
สติท่ีเราจะยบัย ั้งไม่ไปเสวย คือไปจบัเตม็ไมเ้ตม็มือ แต่ถา้ขาดสตินะ เหมือนเดิม ของกูๆ มนัก็
ไปผูกอีก แต่ถา้เราปฏิบติับ่อยๆ เขา้จะเป็นอยา่งน้ี 

“ความว่างน้ีมีแต่รู้ ในความหดหู่นั้นไม่ไดเ้กิดทุกคร้ังนะครับ แต่เกิดหลายคร้ัง” 

ไม่ไดเ้กิดทุกคร้ัง ถา้เกิดทุกคร้ังนั้นมนัก็เป็นวตัถุไง เอกสารส่งมาก็เอกสารเดิมนัน่น่ะ 
เอกสารตอนส่งมาก็เอกสารใบน้ี ส่งมาก็เอกสารใบน้ี แต่ถา้มนัไม่เกิดทุกคร้ังใช่ไหม มนัเกิด
จากเราร่าง เราร่างของเราว่าอะไรถูกตอ้งดีงาม น่ีเหมือนกนั ไม่เกิดทุกคร้ังหรอก แต่ถา้มนั
สมดุลแลว้มนัก็เกิด ไม่เกิดทุกคร้ัง 
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แลว้เวลาเกิดไปแลว้ คนจะถามปัญหามาเยอะมาก บอกว่า แต่ก่อนพอพิจารณาไปนะ 
มนัเกิดปีติ มนัเกิดต่างๆ โอ๋ย! มีความสุขมากเลย แลว้เด๋ียวน้ีภาวนาไปแลว้มนัไม่เห็นมีอะไร
เลย จิตเราไม่ดีข้ึนมาใช่ไหม จิตเราไม่สมบูรณ์แลว้ใช่ไหม 

ไม่ใช่ เราไปเจอคร้ังแรก เราไปเจอใหม่ๆ มนัจะมีความดูดด่ืมมาก พอไปเจอคร้ัง ๒ 
คร้ัง ๓ มนัก็มีอยูอ่ยา่งนั้นน่ะ แต่ความดูดด่ืมมนันอ้ยลง มนันอ้ยลง ถา้มนัเส่ือมนะ มนัเส่ือมคือ
มนัเขา้ไม่ได ้มนัไม่มีความรู้สึกอยา่งน้ี 

แต่ถา้มนัไม่เส่ือม มนัเจริญข้ึนมา ความรู้สึกอยา่งน้ีมนันอ้ยลง นอ้ยลงเพราะอะไร 
นอ้ยลงเพราะมนัแก่กลา้ ความแก่กลา้ วิตก วิจาร ปีติ สุข เอกคัคตารมณ์ มนัปีติแลว้มนัสุข สุข
มนัเกิดตั้งมัน่ พอคนตั้งมัน่ มนัเป็นผูใ้หญ่ ผูใ้หญ่แลว้ 

ความสุขของเด็กๆ เด็กมนัเล่นกนัก็สนุกประสาเด็ก แต่พอมนัโตข้ึนมาแลว้ นัน่มนั
เป็นความสุขของความเล่น เป็นความสุขของเด็ก ความสุขของเรามนัจะมีความสุขมากกว่านั้น 
ความสุขมากกว่านั้นมนัก็วางลง มนัก็ปล่อยลง คนก็สงสัย เอ๊! เม่ือก่อนภาวนาแลว้เป็นแบบน้ี 
เด๋ียวน้ีท าไมไม่เป็นเลย 

อ๋อ! เอ็งจะไม่โตเลยเนาะ เอ็งจะเป็นเด็กอยูอ่ยา่งนั้นน่ะ เอ็งจะไม่โตเลยหรือ น่ีไง เวลา
คนภาวนาไปมนัจะรู้ มนัจะเขา้ใจของมนั ถึงว่ามนัไม่เกิดทุกคร้ัง แต่มนัเกิดของมนั พอมนัเกิด
แลว้ เวลามนัพฒันาข้ึนไป มนัจะเบาลง แต่ความมัน่คงมีข้ึน เบาลง แต่ชดัเจนข้ึน ชดัเจนคือจิต
มนัชดัเจนข้ึน ความรู้สึกมนัชดัเจนข้ึน ความมัน่คงของใจชดัเจนข้ึน การเลือกเสพอารมณ์
ชดัเจนข้ึน 

เพราะถา้มนัจิตสงบแลว้ เสพอารมณ์หมายถึงอารมณ์มนัจรมา น่ีเสวย จิตถา้มนัตั้งมัน่
มนัไม่เสวย มนัคดัเลือกของมนัเป็น น่ีมนัพฒันาข้ึน มนัเขม้แขง็ข้ึน มนัดีข้ึน 

ไม่ใช่ว่ามนัจางลงแลว้มนัเลวลง จางลงแต่มนัดีข้ึน ดีข้ึน แต่อารมณ์อยา่งนั้นมนัจาง
ลงๆ น่ีปีติ สุข เอกคัคตารมณ์เขา้ไป น่ีพูดถึงว่าคนภาวนาเป็นจะรู้ แต่เรายงัไม่ตอ้งรู้ขนาดน้ี 
เพียงแต่อธิบายไม่ใหส้งสัยไง ถา้ไม่อธิบายก็บอก เออ! มนัแยล่ง มนัไม่ดีข้ึน 

อธิบายใหรู้้เฉยๆ แต่ไม่ตอ้งไปเขา้ใจมนั ถา้ไปคน้ควา้เด๋ียวงงเขา้ไปใหญ่ น่ีพูดถึงว่า 
“ความว่างท่ีมีแต่รู้ และมีความหดหู่นั้นไม่ไดเ้กิดทุกคร้ัง แต่เกิดหลายคร้ังครับ” น่ีขอ้ท่ี ๑ 
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“๒. แต่ในบางคร้ังผมนึกตดัร่างกายและอวยัวะต่างๆ มาระยะหลงัน้ีท าใหจิ้ตสงบเร็ว
ข้ึน เห็นไดช้ดัข้ึน สังเกตว่าช่วงไหนท่ีนึกตดัอวยัวะ ช่วงนั้นผมมกัฝัน” 

ไอท่ี้ว่ามกัฝัน ตรงน้ีเรามาร์กไวว่้า ค าว่า “มกัฝัน” ถา้เรานัง่สมาธิอยู ่ถา้จิตมนัสงบแลว้
มนัเห็นจริง มนัเหมือนกบัแม่ชีแกว้ แม่ชีแกว้นะ เวลาภาวนาไป ก็เตรียมแช่ขา้วเหนียวไว ้ เชา้
จะน่ึงขา้วเหนียวใส่บาตรหลวงปู่มัน่ แลว้นัง่สมาธิไป จิตมนัลง จิตมนัลงนะ มนัไปรู้ไปเห็น
หลวงปู่มัน่มา เห็นนิมิตมาฟันร่างกาย มนัเผาตวัเอง แลว้หลวงปู่มัน่ก็เดินมา เน้ือหนงัมงัสา ไฟ
มนัก็ไหมห้มดแลว้ ทุกอยา่งก็ไหมห้มดแลว้ เหลือแต่หวัใจ หวัใจน้ีไหมไ้ม่ได ้ถา้หวัใจน้ีไหม้
ไป เด๋ียวจิตมนัจะเขา้ร่างไม่ได ้ในนิมิตไง ในนิมิตมาท าใหแ้ม่ชีแกว้เห็นอยา่งนั้น 

แม่ชีแกว้ก็เห็นนิมิตอยา่งนั้น แลว้ในนิมิตข้ึนมาก็ตกใจไง ตกใจว่า เชา้ข้ึนมาจะตอ้งน่ึง
ขา้วเหนียวใส่บาตรหลวงปู่มัน่ อนัน้ีก็น่ึงไม่ทนัแลว้ล่ะ เราเตรียมไว ้ แลว้เหมือนกบัคิดว่า
ตวัเองตาย เพราะมนัฝันไง ถา้ตายไปแลว้ เพราะโดนไฟเผา แลว้ใครจะน่ึงขา้วเหนียวไปถวาย
หลวงปู่มัน่ล่ะ 

ทีน้ีพอออกจากนิมิตมา มนัก็คือฝัน คือนิมิตนัน่แหละ ก็น่ึงขา้วเหนียวไปใส่หลวงปู่
มัน่ หลวงปู่มัน่เรียกเอาไวเ้ลยนะ เรียกไวก่้อน แลว้ถามว่าเม่ือคืนเป็นอยา่งไร 

ท่านยงับอกว่าฝันนะ แม่ชีแกว้บอกว่าเม่ือคืนฝันไป แต่ความจริงนัน่นิมิต อนัน้ีพูดถึง
ความจริงนะ 

ทีน้ีไอข้องเราเหมือนกนั ถา้เราแยกของเรานะ เราพิจารณาของเรา เราตดัอวยัวะของ
เรา แลว้มนัมกัฝัน ถา้ฝันนะ ฝันก็เป็นเร่ืองหน่ึง แต่ถา้มีสติสัมปชญัญะ เรานัง่ภาวนาอยู่น่ีนะ 
เรานัง่ภาวนาอยูน่ี่ แลว้ถา้จิตมนัเป็น อนัน้ีนิมิตนะ นิมิตว่าฝัน ทีน้ีเขาบอกว่าเขามกัฝัน แลว้ฝัน
บ่อย ถา้ฝันก็เป็นอีกเร่ืองหน่ึง 

ฉะนั้น เราจะบอกว่า ระหว่างภาวนามา ถา้มนัเห็นจริง จิตสงบแลว้เห็นกาย เห็นเวทนา 
เห็นจิต เห็นธรรมตามความเป็นจริง อยา่งท่ีว่าเห็นเป็นรูป เป็นรูในเทา้ เห็นอย่างนั้นน่ะ เห็น
เหมือนในฝันน่ี เห็นเหมือนในฝัน แต่มนัเป็นปัจจุบนั 

เรานัง่สมาธิอยู ่ จิตมนัลง แลว้เราเห็นกายนะ เห็นเป็นโครงกระดูก เห็นเป็นเส้นเลือด 
เห็นเป็นเน้ือ เห็นเป็นเน้ือดว้ยเลือดแดงๆ ถา้เลือดแดงๆ เห็นเป็นเน้ือท่ีเน่า เห็นเป็นโครง
กระดูก มนัอยูท่ี่คนเห็นนะ บางคนเห็นเป็นอวยัวะเฉพาะส่วน บางคนเห็นเป็นเส้นผมเส้นเดียว 
เส้นเอ็นเส้นอะไรเส้นเดียว น่ีคือว่าอ านาจวาสนาคนไม่มาก 
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ถา้อ านาจวาสนาคนท่ีสมบูรณ์นะ เห็นโครงสร้าง เห็นร่างกายทั้งร่างกายเลย แลว้ขยาย
ส่วน มนัขยายออก แลว้โนม้ใหม้นัเล็กลง ใหพ้ิจารณาลง โนม้ใหม้นัพุพองไป โอ๋ย! มนัไป
พบัๆๆ ถา้จิตมนัดีนะ น่ีพูดถึงถา้จิตสงบแลว้จะเป็นแบบน้ี 

แต่ถา้ฝัน ฝันก็คือฝัน แต่ว่ามนัใกลก้นั นัง่สมาธิ แลว้ถา้จิตมนัตกภวงัคแ์ลว้มนัไปรู้ไป
เห็นอยา่งนั้นก็ฝัน แต่ถา้มนัเป็นความจริงนะ มนัไม่ใช่ตกภวงัค ์รู้ชดัๆ 

เหมือนเราพูดอยูน่ี่ พูดอยา่งน้ีจิตมนัหยาบ มนัเป็นปกติไง แต่ถา้สงบเขา้ไปแลว้มนั
เป็นเอกเทศของมนั แลว้มนัก็รู้เห็นอยา่งน้ี คือว่ามนัร าพึงได ้มนัสั่งได ้มนัตอ้งการท าอะไรได ้
มนัท าใหเ้ป็นไปไดห้มดเลย ถา้จิตดีนะ ถา้สมาธิดี 

ถา้สมาธิไม่ดี ไม่มีทาง เห็นไม่ได ้แลว้อยากเห็นอยา่งไรก็ไม่เห็น อยากนึกอยา่งไรก็ไม่
เห็น ท าอยา่งไรก็ท  าไม่ได ้ไม่ไดก้็คือไม่ได ้ไม่ไดก้็มีวิธีอีกแหละ วิธีเด๋ียวค่อยว่ากนั 

น่ีพูดถึงว่า “คร้ังแรกผมฝันว่าท่ีเทา้เป็นรูเล็กๆ มองเขา้ไปเห็นเน้ือสีแดง ขาวขา้งใน 
เห็นกระดูก ฝันคร้ังหลงัแผลนั้นใหญ่ข้ึน” 

มนัต่อเน่ืองไง 

“ฝันคร้ังหลงัแผลนั้นใหญ่ข้ึน และผมก็กรีดขาตวัเอง” 

การกรีดขาตวัเอง การแหวกเขา้ไปดู น่ีเป็นความฝัน แต่ความฝันถา้มนัเป็นความจริง
ไดน้ะ โอ๋ย! น่ีวิปัสสนาเลย แต่เป็นความฝันก็คือความฝัน ถา้ท าอยา่งนั้นมนัชดัเจนข้ึน ดูมาก
ข้ึน 

“คร้ังล่าสุดผมฝันเห็นหวัของตวัเองมีรูประมาณเท่าก าป้ัน ปากแผลเห็นเน้ือขาดว่ิน 
เห็นสมอง เห็นเน้ือบางส่วนกระเด็นออกมา ลกัษณะน้ีทุกคร้ังท่ีฝันจะมีความรู้สึกขยะแขยง” 

มนัขยอ้น มนัมีอารมณ์ความรู้สึกของมนั น่ีธรรมดา เวลาฝัน ฝันอยา่งนั้นก็เป็น
ประโยชน ์ เป็นมงคล อยา่งไรก็เป็นมงคล แต่อยากใหค้วามฝันเป็นความจริง เวลาปฏิบติัเป็น
ความจริงจะเห็นคลา้ยๆ อยา่งน้ี จะว่าคลา้ยๆ จะเห็นอนัเดียวกนั เพราะมนัมีสติกบัไม่มีสต ิ
แลว้มนัเป็นปัจจุบนัไม่เป็นปัจจุบนั 

“๓. ระยะหลงัฝันเห็นครูบาอาจารย”์ 
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น่ีก็เป็นอ านาจวาสนานะ เขาบอกเขาฝันเห็นครูบาอาจารยม์าต่างๆ การฝันก็การฝัน แต่
เวลาหลวงปู่มัน่ท่านเป็นความจริง ฉะนั้น เวลาท่านมากรุงเทพฯ ท่ีพระผูใ้หญ่ถามว่า “ท่านมัน่ 
เราอยูก่บัต  ารับต ารายงัตอ้งคน้ควา้เลย ท่านอยูใ่นป่า ท่านไปศึกษากบัใครล่ะ” 

“ผมฟังธรรมตลอดเวลา” 

น่ีไง ฟังธรรม ธรรมะมนัเกิด แต่ไม่ใช่ฝัน ชดัๆ น่ี ธรรมะเป็นประโยคๆ เช่น เวลาใน
ประวติัหลวงปู่มัน่บอกว่าเทวดามาฟังธรรม เวลาเทศนไ์ป เทวดาบอกไม่ใช่ๆ ไม่ตอ้งการสูตร
น้ี ตอ้งการสูตรอ่ืน เห็นไหม มนัโตต้อบกนัไง 

เทวดาบอกว่าตอ้งการฟังเทศน ์หลวงปู่มัน่ท่านก็เทศนไ์ปเลย เทวดาบอกไม่ใช่ๆ จะฟัง
อีกกณัฑห์น่ึง อีกกณัฑห์น่ึงกณัฑไ์หนล่ะ น่ีภาษาใจ น่ีไม่ใช่ฝัน โตต้อบ 

จิตเวลามนัสงบแลว้เห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรมตามความเป็นจริงมนัเป็น
อยา่งน้ี มนัพิจารณาของมนัได ้ ฉะนั้น บอกว่า หลวงปู่มัน่ท่านอยูใ่นป่า ท่านฟังธรรม
ตลอดเวลาๆ 

ฉะนั้น เวลาเราฝันถึงครูบาอาจารย ์ ฝันถึงว่าหลวงปู่แหวน ฝันถึงครูบาอาจารยท่ี์มา
สอนเรา ถา้เป็นความฝันก็เป็นความฝัน เราไม่ไดว้ิตก วิจาร ไม่ไดนึ้กเอาข้ึนมาเอง เราจะเอา
ความจริงข้ึนมา ถา้เป็นอยา่งนั้นป๊ับ มนัก็เป็นมงคล แลว้เวลาเราจะปฏิบติั เราจะเอาปัจจุบนัน้ี 
เอาปัจจุบนัน้ี เอาปัจจุบนัใหม้นัเป็นความจริงได ้

ฉะนั้น เขาว่าฝันคร้ังสุดทา้ย “มนัแปลกท่ีคร้ังสุดทา้ยท่านช้ีใหต้ดัก่ิงไมเ้ล็ก ตดัก่ิงไม้
ใหญ่ ก่ิงไมเ้ล็ก สุดทา้ยแลว้ใหต้ดัท่ียอด” 

มนัก็เหมือนกบัเป็นการบอกไง เป็นการบอกว่าเราจะปฏิบติัไดไ้หม แลว้มนัมี
ความหมาย เห็นไหม “และก็ฝันว่ามีพระธาตุมากมาย มีพระธาตุต่างๆ มามากมายเลย ฝันถึงวดั
อยูบ่่อยๆ” 

อนัน้ีมนัเป็นมงคลชีวิตกบัเรานะ ฉะนั้น ค าถามสุดทา้ย “หากมีความผิดพลาด ไม่
ถูกตอ้งประการใด ควรเพิ่ม ควรลดส่ิงใดบา้ง” 

ควรเพิ่ม ควรเพิ่ม เราตั้งสติเวลาปฏิบติัปัจจุบนั เราตั้งสติน้ี เพราะเราตอ้งการเอา
ปัจจุบนัธรรม เอาปัจจุบนัธรรมนะ เราพยายามปฏิบติัถึงท่ีสุด ถา้มนัสงบได ้มนัเห็นกาย เห็น
เวทนา เห็นจิต เห็นธรรมตามความจริงได ้เราก็ใชปั้ญญาไป 
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ถา้มนัไม่ได ้เราก็พกั ถา้พกัแลว้เราไปนอน แลว้มนัฝัน เวลานัง่มนัไม่มา เวลานัง่มนัจะ
ปฏิบติัใหม้นัเป็นจริงเป็นจงั ใหม้นัเป็นเน้ือหาสาระ นัง่ไปแลว้มนัท าอะไรไม่ได ้ แต่เวลาไป
นอนมนัฝัน มนัไดห้มดเลย ไปนอนในฝัน เวลาฝัน ฝันไปไดเ้ลย แลว้เวลานัง่ท  าไมท าไม่ไดล่้ะ 

ตรงนีเ้ราพยายาม เวลานั่ง เราฝืนเอา พยายามท าให้มันเป็นจริงขึน้มา ให้เป็นจริง
ขณะทีเ่รานั่งปฏบิัติธรรมดา มนัก็แก้ไขได้ใช่ไหม เราเจริญปัญญาได้ใช่ไหม ศีล สมาธิ 
ปัญญา มรรค ๘ เราเจริญได้ เราท าได้ มนัเป็นปัจจุบันธรรม มนัจะเป็นผลของวปัิสสนา 
มนัเป็นผลของการประพฤติปฏบิัติ มนัจะเป็นผลของอริยทรัพย์ มนัเป็นผลของความ
จริง มนัจะส ารอกคายกิเลสออก 

ฉะนั้น เวลานัง่ปฏิบติัมนัไดแ้ต่ความสงบ ไดแ้ต่พื้นฐาน แต่เวลาไปนอน เวลามนัฝัน 
มนัฝันไปของมนัเลย ไปฝันเห็นถึงกะโหลกนะ ผ่ากะโหลก เห็นกะโหลก จนขยอ้นออกมา ไอ้
นัน่เป็นความฝัน 

ปฏิบติัมีแนวทางอยา่งนั้น แลว้เอาตอนนัง่ใหไ้ดอ้ยา่งนั้น เวลาไปพกัผ่อน เราก็พกัผ่อน 
พกัผ่อนคือพกัผ่อนนอนหลบัเพื่อใหร่้างกายสดช่ืน แลว้ไปท าหนา้ท่ีการงานแลว้เรามาปฏิบติั
ใหม่ 

แต่ถา้มนัเป็นฝันเป็นอยา่งนั้นป๊ับ ตรงนั้น ฝันก็คือฝัน เราไปหา้มไม่ได ้ แลว้เราจะไป
บงการในความฝันนั้นก็ไม่ได ้แต่ความฝันนั้นน่ะมนัเป็นการบอกเหตุ มนัเป็นแนวทางท่ีดี 

ฉะนั้น “ควรเพิ่ม ควรลดอยา่งไร” 

ควรเพิ่มก็ควรเพิ่มในการประพฤติปฏิบติัตามความเป็นจริง อยา่งปัญหาท่ีถามมาน่ีมนั
มีแวว มนัมีแววคือมนัมีความเป็นจริงอยู ่ มนัไม่ใช่สัญญา ไม่ใช่อ่านหนงัสือแลว้มาถาม หรือ
ว่าไม่ใช่ว่าสงสัย สงสัยถามหลวงพ่อไวก่้อนเลย แลว้เด๋ียวหลวงพ่อตอบมา ไม่ตอ้งไปร้ือคน้ท่ี
ไหน 

แต่น่ีถา้มนัเป็นอยา่งน้ี มนัมีแววเป็นความเป็นจริง แลว้เวลาเป็นความฝัน ความฝันก็
เป็นไดจ้ริงอีกแหละ เออ! แต่ความฝันก็คือความฝันไง ความฝันคือว่าเราบริหารจดัการมนั
ไม่ได ้แต่มนัเป็นความฝัน แต่เป็นมงคลชีวิต มนับอกความดีของเราได ้

ฉะนั้น ควรเพิ่ม เพิ่มในการประพฤติปฏิบติัตามความเป็นจริง เอาปัจจุบนั เอาส่ิงท่ี
แกไ้ขท่ีเป็นปัจจุบนัท่ีเราแกไ้ข เราดดัแปลงได ้
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ส่ิงท่ีลด ลดมนัลดไม่ได ้ ความฝัน ความฝันก็ปล่อยไวอ้ยา่งนั้น ความฝันถา้มนัปล่อย
ไวอ้ยา่งนั้น เขาบอกว่ามนัก็มีความสุข มนัก็มีความปล้ืมใจ มนัมีความสุข มนัมีความปล้ืมใจ
ของมนั 

อนัน้ีค  าถามแรกนะ เขายงัเขียนถามมาซ ้ าอีก อนัน้ีค  าถามอนัแรก เขียนถามมาซ ้ า 

ถาม : เร่ือง “เพิ่มเติมความตายและความฝัน” 

ผมขออนุญาตเพิ่มเติมครับ ผมสังเกตว่าความหดหู่ท่ีเกิดจากพิจารณาความตายนั้น 
อาการความหดหู่นั้นเบาบางลงเร่ือยๆ นะครับ จึงกราบเรียนถวายหลวงพ่อเพื่อขอความเมตตา
สั่งสอนดว้ยครับ 

ตอบ : ความหดหู่มนัเบาบางลงก็อยา่งท่ีว่าเม่ือก้ีน้ี เห็นไหม เห็นท่ีว่าเวลาวิตก วิจาร 
ปีติ สุข เอกคัคตารมณ์ น่ีมนัเกิดปีติ ทีน้ีความหดหู่ ความหดหู่ของเรานะ ถา้ความหดหู่ในการ
ท า เราใหช่ื้อมนัว่าธรรมสังเวช ความหดหู่อยา่งน้ีมนัไม่ใช่หดหู่แบบคน โทษนะ อยา่งคน
ตกใจ คนไปเจอส่ิงใด อย่างเช่นเราประกอบธุรกิจ แลว้ธุรกิจเราล่มสลาย เราหดหู่ไหม อนัน้ี
เสียใจมากนะ เราประกอบธุรกิจ ธุรกิจเราก าลงัเจริญรุ่งเรืองเลย แลว้มนัล่มสลายลง โอโ้ฮ! 
โลกน้ีแตกสลายหมดเลย โลกของเราแตกสลายไปหมดเลย อนัน้ีก็หดหู่ หดหู่อยา่งน้ีเป็นเร่ือง
โลกๆ หดหู่อยา่งน้ีมนัเป็นเร่ืองท่ีว่าประสบความส าเร็จไม่ประสบความส าเร็จ 

แต่ขณะท่ีอาการความหดหู่นั้น อาการหดหู่อยา่งน้ีมนัพิจารณากายไง เราไปเห็น
ร่างกาย เห็นสมอง เห็นต่างๆ มนักระจายออก แลว้มนัมีการหดหู่ มนัเกิดเหตุมนัแตกต่างกนั 
เหตุเพราะเกิดจากกาย เวทนา จิต ธรรม สติปัฏฐาน ๔ เกิดจากการพิจารณา เกิดจากจิตท่ีท างาน
ของมนั ผลของธรรม มนัเลยเป็นธรรมะและสังเวช 

พระนะ พระปฏิบติัเวลาจิตดีมาก พิจารณาอสุภะเป็นภายนอก ดว้ยการอหงัการคิดว่า
ตวัเองพิจารณาไดอ้ยา่งนั้นจริง ก็คิดว่าตวัเองไดอ้ยา่งนั้นจริง ก็ถืออาการแบบนั้นไว ้ เวลาจิต
มนัเส่ือม พอจิตมนัเส่ือมแลว้ พอไปเจอเหตุการณ์กระทบ มนัรักษาใจไม่ได ้มนัเสียไปเลยไง 

มี ในวงการปฏิบติัมี เวลามนัพิจารณาของมนัไปได ้มนัเกิดความอหงัการว่ามนัจะเป็น
อยา่งนั้นไดจ้ริง แต่มนัเป็นของชัว่คราว มนัยงัไม่เป็นความจริง เวลาเรายดึมัน่อย่างนั้นแลว้ 
แลว้อหงัการ อหงัการคือไม่รักษาใจ แลว้ปล่อยใจใหม้นักระทบกระเทือนไป เวลาไปเจอ
สภาพแบบนั้นนะ หลุดไปเลย 
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แต่ถา้มนัมีสติปัญญา เวลามนัพิจารณาของมนั มนัเขา้ใจของมนั มนัปล่อยวางของมนั 
แลว้ท าซ ้ าๆๆ เขา้ไป ซ ้ าเขา้ไปถึงท่ีสุดเวลามนัขาด เวลามนัขาดไปแลว้มนัจะไม่มีอาการ
กระทบอีกแลว้ เพราะมนัขาดตามความเป็นจริงไง 

อนัน้ีก็เหมือนกนั ส่ิงท่ีมนัหดหู่ๆ มนัเป็นอาการของมนัท่ีมนัเป็นไปได ้

“อาการท่ีหดหู่นั้นเบาบางลงเร่ือยๆ” 

เขาจะบอกว่าเขาเคยภาวนาแลว้ไดอ้ย่างน้ี เหมือนกบัเงินเดือน คราวน้ีเงินเดือนได ้
๕,๐๐๐ พอเดือนต่อไปเขาจ่าย ๔,๐๐๐ พอเดือนต่อไปเขาจ่าย ๓,๐๐๐ เอ๊! ท าไมเงินเดือนมนั
นอ้ยลง 

ทั้งๆ ท่ีว่าเขาจ่าย ๕,๐๐๐ เงินเดือน กระทบคร้ังแรก ธรรมสังเวชคร้ังแรกได ้๕,๐๐๐ 
พอธรรมสังเวชคร้ังท่ี ๒ เหลือ ๔,๐๐๐ เพราะอาการซาบซ้ึงมนัเบาลง พอไปเจออีกทีหน่ึงเหลือ 
๒,๐๐๐ พอเด๋ียวไปเจออีกคร้ังเหลือพนัเดียว เดือนน้ีใหพ้นัเดียว โอ๋ย! ท างานทั้งเดือนได้
พนันึง ลดเงินเดือนไปเร่ือยๆ เพราะอะไร เพราะมนัชินชา มนัเขา้ใจของมนั 

อนัน้ีไม่ตอ้งกงัวลไง มนัจะหดหู่ มนัปีติใช่ไหม แลว้มนัจะเกิดสุขขา้งหนา้ สุข เห็น
ไหม ท่ีว่ามนัปล่อยวาง มนัเขา้ใจของมนั ชีวิตน้ี ชีวิตน้ีมนัเขา้ใจสัจจะของชีวิต มนัเขา้ใจส่ิง
ต่างๆ มนัดีข้ึน 

ประสาเรานะ เด็กมนัจะโตเป็นผูใ้หญ่ เซลลใ์นร่างกายของมนุษยน่ี์ ๗ ปี โตข้ึนมา ๗ 
ปี เซลลเ์ก่าตายหมด มีแต่เซลลใ์หม่ แลว้เด็กมนัโตข้ึนมา น้ีจิตใจมนัภาวนา จะไม่ใหม้นัโต
หรือ พอมนัหดหู่อยา่งนั้น มนัเศร้าอย่างนั้น มนัปีติอยา่งนั้นแลว้จะอยูอ่ยา่งนั้นหรือ มนัไม่โต 

มนัโต เห็นไหม วิตก วิจาร ปีติ สุข เอกคัคตารมณ์ จิตน้ีเป็นเอกคัคตารมณ์ จิตตั้งมัน่
นะ แลว้จิตเป็นวิปัสสนา เวลามนัส ารอกมนัคาย เป็นอีกเร่ืองหน่ึงเลยนะ มนัจะไปอีกไกลเลย
ล่ะ มนัจะดีข้ึนไป มนัจะพฒันาไป 

ฉะนั้น “อาการท่ีหดหู่มนัเบาลงเร่ือยๆ นะครับ จึงกราบเรียนหลวงพ่อขอความเมตตา
สั่งสอนดว้ยครับ” 

ความหดหู่นั้น เราอยูก่บัปัจจุบนั ความหดหู่นั้น อาหารไดเ้คยกิน อาหารไดเ้คยเป็น
แลว้ มนัก็เขา้ใจแลว้ แลว้มนัจะมีละเอียดกว่าน้ี มนัจะมีละเอียดกว่าน้ี เห็นไหม สุขในสมาธิ 
สุขในวิปัสสนา มนัแตกต่างกนั สุขในสมาธิมนัมีความสุขของมนั สุขท่ีมนัปล่อยวาง สุขใน
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วิปัสสนา สุขท่ีไดผ้ลตอบแทน สุขท่ีมนัส ารอกคายกิเลสออกไป มนัท าไดม้ากกว่านั้น ถา้ได้
มากกว่านั้น มนัจะเป็นประโยชนม์ากกว่านั้น ถา้มากกว่านั้น เอาแค่น้ีเนาะ เอาแค่น้ี 

ส่ิงท่ีท  ามาถูกตอ้งแลว้ ท ามาน่ีถูกตอ้งดีงาม เพียงแต่ว่า ถา้ไปถามคนอ่ืน คนอ่ืนเขาจะ
บอกว่าผิดทางนูน้ ผิดทางน้ี เพราะอะไร ผิดอยา่งนั้น ผิดอยา่งน้ี เพราะถา้คนท่ีเคยภาวนามนั
เคยผ่านเส้นทางสายน้ีมา มนัจะรู้ว่าเส้นทางสายน้ีปฏิบติัไปแลว้ เดินไปขา้งหนา้จะไปเจอ
อะไรบา้ง 

แต่คนไม่เคยผ่านเส้นทางใดๆ มาทั้งส้ิน แต่คล่องแคล่วในแผนท่ี คล่องแคล่วใน
พระไตรปิฎก มนัจะบอกเลยว่า ในแผนท่ีจะบอกพิกดัไวเ้ท่านั้น ส่วนสัดเท่านั้น ทุกอยา่งเป็น
เท่านั้น แลว้เอ็งท ามาน่ีไม่ถูกกบัพิกดัเลย ไม่ถูกกบัส่วนสัดของแผนท่ีเลย ฉะนั้น เอ็งปฏิบติัผิด 

ถา้ไปถามพวกท่ีเป็นทฤษฎีเขาบอกว่า “โอโ้ฮ! เอาความฝันมาพูดเพอ้เจอ้กนัไดอ้ยา่ง
ใด ปฏิบติัไปมนัยงัไม่มีอะไรเป็นจริงเลย พุทธพจนไ์ม่ไดบ้อกอยา่งน้ี” เขาจะบอกพิกดัแลว้ 
ส่วนสัดของแผนท่ีแลว้ แลว้เราเขา้ไปในแผนท่ี มนัคนละเร่ืองกนัเลยล่ะ น่ีคนเป็นก็เป็นอีก
เร่ืองหน่ึง คนไม่เป็นอีกเร่ืองหน่ึง 

ฉะนั้น ส่ิงท่ีบอกว่า ค าถามมนัส่อแววถึงคนภาวนามีช่องมีทาง มนัส่อแววถึงว่าปฏิบติั
มนัมีเน้ือหาสาระ ถา้เน้ือหาสาระ พูดใหฟั้งเป็นแนวทางแลว้ปฏิบติัไป 

ฉะนั้น ขอ้ท่ี ๒ ก็กงัวลถึงว่าส่ิงท่ีเกิดข้ึนแลว้มนัเบาบางลง 

ความท่ีเบาบางลงคือมนัเคยไดส้ัมผสั มนัคุน้ชิน ถา้คุน้ชิน ฉะนั้น เวลาหลวงตาท่าน
สอนพระท่านบอกว่า นัง่ท่ีไหนไม่ใหร้ากงอก คือไม่ใหคุ้น้เคยกบัอะไรทั้งส้ิน ใหส้ดช่ืน ให้
สดใหม่อยูต่ลอดเวลา การท่ีสดใหม่อยูต่ลอดเวลา การปฏิบติัมนัจะไม่ไดเ้สียหายไดง่้าย คนเรา
ท่ีเสียหายไปเพราะการคุน้ชิน คุน้เคย คุน้ชิน สนิทชิดเช้ือ แลว้ผูกมดักบัส่ิงนั้น มนัคุน้เคยไง 

คุน้เคย เห็นไหม ดูสิ เวลาปลูกบา้นท่ีไหน ท่ีไหนมีโจรชุกชุม เขาตอ้งจา้งคนเฝ้า เขา
ตอ้งติดกลอ้ง เขาไม่คุน้ชินกบัขโมย ขโมยเขา้มามนัขโมยหมดทั้งบา้น ใครจะไปคุน้ชินกบัมนั 
เปิดโล่งเลย เชิญ เชิญเลย 

อนัน้ีพอปฏิบติัเป็น ไปคุน้ชินกบัมนั นัน่ล่ะกิเลส คุน้ชินกบักิเลส ฉะนั้น หลวงตาท่าน
ถึงสอนว่า ไม่ใหคุ้น้ชินกบัส่ิงใด ใหส้ดใหม่ ใหส้ดช่ืน ติดกลอ้งวงจรปิดใหค้รบ ปิดประตู
หนา้ต่างใหดี้ แลว้รักษาตวัเองดีๆ แลว้ปฏิบติัไป ผูท่ี้ปฏิบติัอยา่งน้ี เห็นกิเลสเป็นศตัรู แลว้
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ตั้งใจ ตั้งใจรักษาตวัเอง ไม่ใช่เห็นกิเลสเป็นเพื่อน เห็นกิเลสคุน้เคยกบัมนั แลว้การปฏิบติันั้น
จะยากข้ึนไปเร่ือยๆ 

ฉะนั้น เราจะตอ้งเห็นกิเลสเป็นศตัรู แลว้อยา่ไปคุน้ชินกบัอะไรทั้งส้ิน ใหคุ้น้ชินกบั
ธรรม ศีล สมาธิ ปัญญา ปฏิบติับ่อยคร้ังเขา้ แลว้จะเป็นประโยชนก์บับุคคลผูท่ี้ปฏิบติันั้น เอวงั 


