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ถาม : เรื่อง “เสยีงของหวัใจ” 

กราบนมสัการพระอาจารยค์รบั ขอความเมตตาจากอาจารยด์งัน้ี 

๑. ระยะน้ีขณะนัง่ภาวนา มกัจะไดย้นิเสยีงหรอืรบัรูก้ารสะเทอืนจากการเตน้ของ
หวัใจทุกครัง้ เป็นระยะเวลาต่อเน่ืองมาประมาณ ๒-๓ เดอืนแลว้ครบั บางครัง้ไดย้นิชดั 
บางครัง้ไดย้นิไมช่ดั ผมกร็ูใ้นสิง่ทีเ่กดิขึน้นัน้และบรกิรรมต่อไป บางครัง้กย็งัไดย้นิอยู ่
บางครัง้กด็บัไป เกดิๆ ดบัๆ 

และในเวลานอน ผมจะก าหนดสตดิลูมหายใจจนหลบัไปทุกครัง้ ในหลายๆ ครัง้ 
พอเริม่นอนกจ็ะไดย้นิเสยีงหวัใจเตน้ บางครัง้กส็ะเทอืนทีร่มิฝีปากตามจงัหวะของการเตน้
ของหวัใจ บางครัง้สะเทอืนทีผ่นงัหน้าอกจนรบัรูไ้ดช้ดั ทัง้หมดน้ีเป็นทัง้เวลานัง่ภาวนาและ
นอนภาวนาครบั 

ค าถามมดีงัน้ี ทีผ่่านมาหากอาการนัน้ๆ เกดิขึน้ ผมกจ็ะบรกิรรมหรอืดลูมไปโดยไม่
สนใจกบัเสยีงและอาการนัน้ๆ แต่อยากจะทราบว่า อาการต่างๆ ทีก่ล่าวมานัน้จะสามารถ
ใชใ้หเ้กดิประโยชน์ในการภาวนา เจรญิสมาธ ิเจรญิปัญญาไดห้รอืไม ่อย่างไรครบั 

๒. ตามทีเ่คยกราบเล่าถวายพระอาจารยใ์นเรื่องความตาย ความฝันมาแลว้นัน้ ผม
ไดน้้อมกายใจรบัค าสัง่สอนและตัง้ใจปฏบิตัติามค าสัง่สอนของท่านอาจารยค์รบั แต่ผมกฝั็น
อกี ซึง่ในครัง้น้ีผมคาดคดิเองว่าน่าจะเป็นการเตอืน หรอือุบายการภาวนาจากครบูา
อาจารยค์รบั แต่แปลความหมายไมอ่อก จงึกราบเรยีนขอความเมตตาจากท่านอาจารย์
ครบั 

ตอบ : แลว้เขากเ็ล่าเรื่องความฝันมา ๒ เรื่อง ๓ เรื่องน่ะ เรื่องครบูาอาจารยไ์ปพบ
ไปเหน็อะไรต่างๆ แต่อนัน้ีเราขอยกไว ้เพราะมนัมชีื่อของครบูาอาจารยด์ว้ย มนัจะสะเทอืน
กนั ฉะนัน้ อนัน้ีเป็นอนัรบัรูก้นัระหว่างผูถ้ามกบัผูต้อบ แต่เดีย๋วเราจะตอบเป็นขอ้ๆ ไป 

ขอ้ ๑ “การนัง่ภาวนาแลว้ไดย้นิเสยีงและรบัรูก้ารสัน่สะเทอืนการเตน้ของหวัใจทุก
ครัง้” 
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มนัจ าแนกไดเ้ป็น ๒ ประเภท อาการหน่ึงคอือาการทีว่่า ถา้จติใจมนัดขีึน้ มนั
ละเอยีดขึน้ มนักไ็ดย้นิการเตน้เพราะจติมนัละเอยีด ถ้าจติมนัละเอยีดนะ ดสู ิ พวกเรานกั
ภาวนาอยู่ในป่า เรานัง่ภาวนาอยู่ ใบไมม้นัหลุดจากขัว้แลว้มนัตกมาดงัแป๊ะ! เสยีงไดย้นิ
หมดล่ะ ถา้หดูีๆ  นะ เสยีงมนัจะไดย้นิเลย เพราะจติเราด ีเขาเรยีกชวนด ี

คนทีภ่าวนาแลว้ คนทีภ่าวนาเขาจะมคีวามหงุดหงดิ เขาพดูเรื่องเสยีงกระทบ เรื่อง
การนัง่อยู่ใกลก้นัแลว้ส่งเสยีงกระทบ เพราะอะไร เพราะชวน คอืสิง่ทีเ่ขาปฏบิตั ิ จติใจเขา
ผ่องใส พอจติเขาผ่องใส อายตนะมนัดไีปหมด ถา้ทางโลกเขาเรยีกว่าหหูาเรื่อง มนัจะหา
เรื่องไปหมดล่ะ หหูาเรื่อง ใครท าอะไรสะกดิแลว้มนัสะเทอืน 

แลว้คนภาวนาใหม่ๆ  เพราะเราเคยเป็นมานะ มนันัง่น้อยใจ โอโ้ฮ! ท าดขีนาดน้ี
ท าไมเขาไมเ่หน็ความดเีราเลย ท าไมไมม่ใีครส่งเสรมิให้เราท าความดเีลย มนัคดิน้อยใจ 

แต่ไอค้นทีเ่ขาส่งเสยีงมาเขาไมรู่ห้รอก เขาคดิว่าเสยีงเบาๆ แหม! กม็คีวามจ าเป็น
น่ะ คนมคีวามจ าเป็น คนเคลื่อนไหวกต็อ้งมเีสยีง มนักค็ดิแบบวทิยาศาสตร ์คดิแบบโลกไง 
สทิธเิสรภีาพของเขา 

ไอค้นนัง่ภาวนามนักเ็สยีใจนะ โอโ้ฮ! เราภาวนานะ กว่าจติเราจะเป็นสมาธไิดเ้กอืบ
เป็นเกอืบตาย ท าไมคนขา้งเคยีงเขาไมเ่มตตาเลยเนาะ ท าไมเขาไมค่ดิถงึหวัอกเราเลย
เนาะ ท าไมเขาท าเสยีงกระทบเรานะ เราภาวนาใหม่ๆ  เรามคีวามคดิอย่างน้ี เวลาเรา
ภาวนา 

ฉะนัน้ เวลาถา้จติมนัดีๆ  จติถา้มนัภาวนาด ี ไอเ้รื่องเสยีงทีไ่ดย้นิ เสยีงทีม่ากระทบ
ต่างๆ มนัจะชดัมาก สิง่น้ีมนัจะชดั 

ถา้ภาวนาแลว้ไดย้นิเสยีงดว้ยความสัน่สะเทอืน ดว้ยความเตน้ของหวัใจ มนัเป็นไป
ได ้๒ ประเดน็ ประเดน็หน่ึงถา้จติเราด ีจติเราพฒันาขึน้ น่ีพดูถงึคนทีภ่าวนาด ี

แต่โดยธรรมชาตนิะ โดยทางโลก ความรูส้กึของคนไง โดยความรูส้กึของคน 
ปฏภิาณของคน แบบว่าวสิยัทศัน์ของคน ทศันคตขิองคน มนัเด่นชดัทางไหนล่ะ มนั
เด่นชดัทางไหน บางคนชอบทางไหนมนัจะเด่นชดัทางนัน้ น่ีพดูถงึเรื่องโลก ถา้เรื่องโลก 
พอเราภาวนาไป ใครมจีรตินิสยัอย่างใด เวลาภาวนาไป จติมนัจะเป็นแบบนัน้ ถา้จติเป็น
อย่างนัน้นะ อนัน้ีกเิลส กเิลสหมายความว่าอย่างไร 

กเิลสหมายความว่า สิง่ทีม่นัเป็นนิสยัของเรา มนัเป็นความถนดัของเรา พอเราท า
สิง่ใดไป สิง่นัน้จะเด่นชดัขึน้มา พอเด่นชดัขึน้มา มนัเด่นชดั พอเด่นชดัขึน้มา ค าว่า 
“เด่นชดั” มนัท าใหจ้ติมนัรบัรูไ้ง จติมนัไมป่ล่อยวางเขา้มาไง ถา้จติมนัปล่อยวาง แลว้ท าไม
ถา้จติมนัด ีชวนมนัด ีเสยีงมนัด ีนัน่คอืการภาวนา 
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ภาวนานะ มนัเป็นโดยขอ้เทจ็จรงิ มนัเป็นสจัจะ สจัจะ ถ้าหตูาเราพร่ามวั เราจะเหน็
ภาพนัน้ไมช่ดัเจน ถา้ใครหตูาด ีภาพนัน้จะชดัเจนมาก จติ ถา้มนัรบัรูส้ ิง่ใดๆ โดยธรรมชาติ
ของมนั มนักพ็ร่ามวัของมนั แต่ถา้จติมนัดมีนักช็ดัเจนของมนั ชดัเจนคอืชวนมนัด ี น่ี
ชดัเจน น่ีคอืการภาวนา 

แต่ถา้มนัเป็นจรตินิสยั นิสยัเราเป็นอย่างน้ี เรารบัรูส้ ิง่น้ีไดช้ดัเจน พอชดัเจน มนัก็
รบัรูอ้ยู่อย่างนัน้ เหน็ไหม อารมณ์สอง โดยธาตุรูค้อืธรรมชาตทิีรู่ ้ ความคดิ ความรูส้กึนึก
คดิ คดิแลว้เกดิอารมณ์ขึน้มา กาย เวทนา จติ ธรรม ธรรมารมณ์นะ 

ถ้าเรามีสญัญาอารมณ์มนัไม่ใช่ธรรมารมณ์ มนัเป็นสญัญาอารมณ์ แต่
ถ้าจิตมนัสงบ จิตเราสงบแล้วเราจบัอารมณ์ของเราได้ น่ีธรรมารมณ์ จิตจบั
อารมณ์ได้ จิตจบักาย จิตเหน็กาย เหน็เวทนา เหน็จิต เหน็ธรรม 

จติเหน็กายเหน็สตปัิฏฐาน ๔ เหน็กาย เหน็เวทนา แลว้จบัเวทนา ถา้เวทนาเป็น
เราล่ะ เวลาภาวนาไปแลว้เวทนาเป็นเรา นัง่ไปเจบ็ปวดไปหมดเลย โอ๋ย! ปวดๆ ถา้เวทนา
กบัจติมนัเป็นอนัเดยีวกนั มนัรบัรูก้นั มนัเสวยอารมณ์ มนัคลุกเคลา้กนั 

แต่ถา้จติเราสงบ เราปล่อยเขา้มา เวทนา เราต่อสูก้บัเวทนาจนปล่อยเวทนามา พอ
ปล่อยเวทนา จติมนักป็ล่อยวางเป็นเอกเทศของมนั น่ีจติ จติเหน็เวทนา พอจติมนัจบั
เวทนา เหน็ไหม เหมอืนกบัโรงหลอม เวลาเขาหลอมเหลก็ ภาชนะเขาตกัเหลก็ หลอม
เหลก็ เขาจะหลอมเป็นรปูเหลก็อะไร น่ีดว้ยอุณหภมูขิองมนั 

น่ีกเ็หมอืนกนั จติมนัปล่อยแลว้มนัมอีุปกรณ์ไปจบัเวทนา พอจบัเวทนา มนัจบั
เวทนา มนัพจิารณาเวทนาได ้อา้ว! เวทนาไมใ่ช่เรา ไอ้นัน่เวทนา ไอน่ี้เรา 

แต่ถา้โดยสามญัส านึก โดยธรรมชาตขิองมนั พอเวทนาเป็นเราใช่ไหม มนัเจบ็มนั
ปวดไปหมด มนัวติกกงัวล มนัทุกขม์นัยากไปทัง้นัน้น่ะ เพราะมนัเป็นเรา แต่พอเราปล่อย 
เพราะเป็นสมาธ ิพอมนัปล่อยมนัถงึเป็นสมาธ ิพอเป็นสมาธ ิจติ เหน็ไหม จติเหน็กาย จติ
เหน็เวทนา จติเหน็จติ จติเหน็ธรรม ธรรมารมณ์ อารมณ์ความรูส้กึ 

อารมณ์ความรูส้กึ ถา้จติมนัสงบแลว้มนัเหน็อารมณ์ความรูส้กึ น่ีสตปัิฏฐาน ๔ ถา้
มนัจบัของมนัได ้มนัพจิารณาของมนัได ้ถา้พจิารณาได ้มนัไปของมนัได ้ถา้มนัไปของมนั
ได ้มนัคนละระดบักนั 

แต่ถา้เริม่ตน้ เพราะจติเราไดย้นิเสยีง เวลานัง่ไปแลว้มกัจะไดย้นิเสยีงการ
สัน่สะเทอืน รูต้่างๆ ตามค าถามน้ีถกูตอ้ง ค าว่า “ถกูตอ้ง” หมายความว่า เขาบอกเขากร็ู้
ของเขา เขารูข้องเขา เขาพยายามก าหนดพุทโธของเขา 

เราพยายามก าหนดพุทโธของเรา พุทโธของเราไปเรื่อย พุทโธๆ ค าว่า “พุทโธ” มนั
เป็นเอกภาพ ค าว่า “เอกภาพ” จติทัง้หมด ความรูส้กึทัง้หมดระลกึถงึพุทโธ 
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จติทัง้หมด ความรูส้กึทัง้หมดเราก าหนดพุทโธ เหน็ไหม เริม่ต้นใหม่ๆ  มนัไมเ่ป็น
เอกภาพ มนัรูพุ้ทโธ นึกพุทโธนะ ยงัไมไ่ดปิ้ดไฟเลย นึกพุทโธนะ โอ๋ย! บา้นยงัไมไ่ดก้วาด 
นึกพุทโธนะ มนัไมเ่ป็นเอกภาพ มนันึกพุทโธดว้ย มนัแวบ็ไปคดิอยา่งอื่นดว้ย น้ีเรากต็อ้ง
บงัคบั 

หลวงตา ครบูาอาจารยท่ี์ท่านเป็นท่านบอกว่าต้องบงัคบั บงัคบัเลย ห้าม 
ห้ามคิดเรื่องอ่ืน ให้คิดพทุโธอย่างเดียว ให้เป็นเอกภาพ พทุโธๆ ทีแรกมนัแตก
กระจายไปหมดเลย ยึดไปหมดเลย แล้วพอมนัเป็นเอกภาพ เป็นหน่ึงเดียว พทุ
โธไปก่อน พทุโธ เออ! พทุโธชดั พทุโธดี พทุโธไป ดีคือว่ามนัเร่ิมเป็นเอกภาพ 
พทุโธๆๆ จนค าว่า “พทุโธ” กบั “ตวัเองเป็นพทุโธ” คนละเรื่องกนั 

พุทโธ เรานึกพุทโธ เหน็ไหม เรานึกพุทโธ สิง่ที่พอมนัส่งออกคอืมนัรบัรูโ้ดย
อายตนะ รบัรูท้ ัง้หมด รบัรู ้มนัแผ่กระจายออกไป เราตัง้สตริบัรู ้รบัรูพุ้ทโธอย่างเดยีว 

ทีว่่าพุทโธชดัเจนๆ ชดัเจนเพราะสตมินับงัคบั สตมินัพรอ้มมนักร็ะลกึหน่ึงเดยีว 
พุทโธๆ มนัเป็นเอกภาพ มนัเริม่ไมร่บัรูส้ ิง่อื่น มนัเริม่ไมค่ลอนแคลน เริม่ไมห่่วงว่ายงัไมไ่ด้
ท านู่น ยงัไมไ่ดท้ าน่ี เดีย๋วภาวนาเสรจ็แลว้คอ่ยไปท ากไ็ด้ เดีย๋วภาวนาเลกิแลว้คอ่ยไปท า 
ตอนน้ียงัไมถ่งึเวลา อย่าไปคดิมนั พุทโธไปเรื่อยๆ 

กรณน้ีีแหละทีห่ลวงตาท่านจะบอกว่า ต้องบงัคบั 

แต่พวกเราบอกบงัคบัมนัหยาบ บงัคบัไมไ่ด ้

เดก็ เริม่ตน้จะฝึกใหเ้ป็นเดก็ด ีพ่อแมบ่างอย่างตอ้งบงัคบั ตอ้งบอกดว้ยเหตุดว้ยผล 
บางอย่างเดก็ไมพ่อใจ เดก็ไมอ่ยากท า ตอ้งบงัคบั แตบ่งัคบั พอเดก็มนัท าของมนัไปแลว้ 
พออนาคตต่อไปมนัจะรูเ้ลยว่า อ๋อ! เราดมีาไดเ้พราะพ่อแมบ่งัคบั ถา้พ่อแมไ่มบ่งัคบัอาจจะ
เลวไปแลว้ 

จติ มสีตบิงัคบัมนั ตอ้งบงัคบั แต่ถา้จติมนัดแีลว้ไมต่อ้งบงัคบั เดก็มนัด ี ไมต่อ้งไป
บงัคบัมนั เดก็มนัด ีเดก็เขาอยู่ในโอวาท เดก็เขาดแีลว้ บงัคบัท าไม เดก็เขาดอียู่แลว้บงัคบั
ใหม้นัมปัีญหาขึน้มาหรอื เดก็เขาดแีลว้กอ็ยูโ่ดยความดขีองเขา เดก็ถา้ดือ้ เดก็ถา้ดือ้ตอ้ง
บงัคบั บงัคบัใหเ้ดก็พยายามฝึกหดัใหเ้หน็โทษของมนั 

พุทโธไปเรื่อย น่ีเราระลกึพุทโธ เราระลกึพุทโธเป็นสอง อารมณ์ความรูส้กึเรา 
อารมณ์ทีเ่รารูส้กึกบัความรูส้กึ มนัคนละอนักนั เขาเรยีกอารมณ์สอง มนัเป็นสอง 

ทน้ีีเราพุทโธๆ เราก าหนดพุทโธไปเรื่อยๆ น่ีอารมณ์สอง ถา้มนัพุทโธๆๆ จนมนั
ละเอยีดเขา้มา เราอยู่กบัพุทโธ มนักอ็ยู่ในอารมณ์สองอยู่ มนัเริม่ละเอยีดเขา้มา ถา้มนัพุท
โธจนพุทโธไมไ่ด ้เหน็ไหม หน่ึง ไมใ่ช่สอง เพราะมนัไม่ส่งออกไปทีพุ่ทโธ ตวัมนัเป็นพุทโธ 
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ถา้ตวัมนัเป็นพุทโธ เหน็ไหม อปัปนาสมาธ ิแต่ถา้เป็นอุปจาระมนักเ็ป็นสมาธอิยู่ แต่มนัยงั
รบัรูไ้ด ้ยงัวปัิสสนาได ้น่ีถา้สมาธเิป็นแบบน้ี น่ีพดูถงึวา่ถา้มนัเป็นหน่ึง 

แลว้บอกวา่บงัคบัใหม้นัอยู่กบัพุทโธ แลว้เสยีง ความเตน้ของหวัใจ สิง่ต่างๆ เขา
ถามว่า สิง่ทีเ่กดิขึน้มา เขากด็ลูมมา เขากเ็ขา้ใจแลว้แหละ เขา้ใจแลว้ แต่ทีอ่ยากถาม เขา
ถามว่า “มนัสามารถใชใ้หเ้กดิประโยชน์ในการภาวนาในการท าสมาธ ิ เจรญิปัญญาได้
หรอืไมค่รบั 

ถา้มสีตปัิญญา เราพยายามฝึกหดัไป มนัท าได ้ ถา้เรามสีตมิปัีญญานะ มสีต ิ มนั
ตอ้งฝึกหดัไปทัง้นัน้น่ะ เขาเรยีกว่าปัจจตัตงั ปัจจตัตงัคอืรูจ้ าเพาะตน รูใ้นหวัใจของตน ถา้
เรารูไ้ดม้ากรูไ้ดน้้อย 

ทน้ีีเพยีงแต่ว่าทีเ่ราพยายามจะแยกแยะใหเ้หน็ว่า ความไดย้นิเสยีงมนัเป็น
ประโยชน์หรอืเป็นโทษ ถา้จติมนัละเอยีดเขา้มา สิง่น้ีมนัเป็นเครื่องยนืยนั เราจะเปรยีบบ่อย
มากว่าเวลารถมนัวิง่ เขม็ไมลข์องรถมนัจะขยบั ความเรว็ของรถ เขม็ไมลม์าตรวดัมนักจ็ะ
ว่า วิง่ไดร้ะยะความเรว็เท่าไร 

จติใจของคนนะ ถา้มนัเป็นสมาธ ิ ถา้มนัออกรบัรู ้ มนัเป็นมาตรวดัอนัหน่ึงได ้ เป็น
มาตรวดัอนัหน่ึงไดว้่า จติของเรา โดยสามญัส านึก โดยเราเหน็ดว้ยตา เวน้ไวแ้ต่เราสตไิมด่ ี
ถา้เราสตไิมด่นีะ เราไปรูส้ิง่ใด เราไปเหน็สิง่ใด สตเิราไมด่ ี เรากจ็ะเกดิอุปาทาน แต่ถา้สติ
เราด ีเรารบัรูส้ ิง่ใดมนัจะเหน็สิง่นัน้ เหน็สิง่นัน้เป็นความดสีิง่นัน้ 

ฉะนัน้ ถา้สตเิราด ีมนัจะเป็นประโยชน์กบัภาวนาไหม มนัจะเป็นประโยชน์ ภาวนา
เราจะดขีึน้ๆ ถา้เราดขีึน้ของเราไป ถา้มนัดขีึน้นะ สิง่ที่เสยีงทีก่ระทบ เขาว่าเวลานัง่ไปมนั
จะมเีสยีงการเตน้ มคีวามรูต้่างๆ มนัจะกระทบของมนั 

อนัน้ีเราวางไว ้เราฝึกหดัของเราเพื่อความสงบของใจ น่ีขอ้ที ่๑ 

ขอ้ที ่ ๒ ตามทีเ่คยเล่าถวายท่านอาจารย์ เขาบอกวา่เขาเคยถามมาเรื่อง “ความ
ตายกบัความฝัน” 

เขาบอกความฝัน เราอธบิายไปว่า ความฝันกบัการปฏบิตัติามความเป็นจรงิ ถา้
ความฝันนะ เราใชค้ าว่า “ฝันเป็นมงคล” ฝันเป็นมงคลคอืว่าเราฝัน ฝันถงึว่าการด ารงชวีติ
ของเรา ฝันว่าเราจะไดรู้ส้ ิง่ใด ฝันเป็นมงคลกม็ ี

ทน้ีีความฝัน แต่การปฏบิตัมินัไมใ่ช่ความฝัน การปฏบิตัมินัไมใ่ช่ความฝัน มนัเป็น
ความจรงิ มนัสตสิมัปชญัญะสมบรูณ์ เราตัง้สตสิมบรูณ์จนจติเราเป็นสมาธ ิ

พอเป็นสมาธิแล้ว ตวัจิตของเราถ้าออกใช้วิปัสสนาไม่เป็น ถ้าเราใช้
ปัญญาไม่เป็น มนัอยู่แค่นัน้น่ะ แต่ถ้ามนัใช้ปัญญาของมนัเป็น ถ้าใช้ปัญญาเป็น
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มนัจะเป็นภาวนามยปัญญา มนัจะเร่ิมเลาะเข้ามา มนัจะรู้ของมนัตามความ
เป็นจริง มนัไม่ใช่ความฝัน ฉะนัน้ มนัไม่ใช่ความฝัน 

ฉะนัน้ สิง่ทีเ่ราเคยบอกไป เขากเ็อาสิง่นัน้มาเป็นบรรทดัฐาน แต่ในปัจจุบนัน้ีฝันอกี
เหมอืนกนั ฝันเหน็ว่ามพีระมาสอน มกีารสนทนาธรรม มตี่างๆ สิง่น้ีถา้มนัเป็นโดยปกต ิ
โดยปกตถิา้ธรรมมนัเกดิ ธรรมมนัเกดิ สิง่ทีเ่ป็นความฝัน ความฝันมนักเ็ป็นมงคล เป็น
มงคลกเ็อามาเป็นคตธิรรม เอามาเป็นการเตอืนตวัเอง เอามาเป็นสิง่น้ีได ้

ฉะนัน้ เขาบอกว่าเขาสงัเกต ความสงัเกตว่า “ความฝันทัง้ ๒ ครัง้ เป็นครบูา
อาจารยท์ัง้ ๒ ท่าน เจตนาในการปฏบิตัดิงักล่าวใหผ้มเหน็ สงสยัเป็นอุบายหรอืค าเตอืน
ดงัทีเ่ล่ามาในใจหรอืเปล่า” 

มนัเป็นกเิลสของคน ถา้กเิลสของคน ดสู ิโทสจรติ คนมแีต่ความโกรธเป็นตวัน า มี
สิง่ใดมแีต่ความโกรธไปหมด ฉะนัน้ เวลาความฝันจะฝันว่าใหเ้ราท าสิง่ใด ฉะนัน้ ถา้ฝัน
อย่างน้ี จติใจเราหมกมุน่อย่างน้ีหรอืเปล่า จติใจเราหมกมุน่แต่เรื่องอย่างน้ี 

ถา้เป็นการฝันว่า สิง่น้ีมนัเป็นเรื่องธรรมดา มนัเป็นเรื่องธรรมชาต ิ มนัเป็นเรื่อง
ธรรมดา เป็นธรรมชาตขิองคน แลว้ถา้เราเหน็ว่า คนทีภ่าวนาถงึทีสุ่ดแลว้มนัไมเ่ป็นโทษ 

เขาบอกวา่ ฝันเหน็ว่ามนัเป็นเรื่องเจตนา เป็นการแสดงธรรม เป็นสิง่ต่างๆ 

การฝันมนัเป็นการบอก เป็นคต ิ เป็นคตธิรรมกบัเราได ้ แลว้มนัอยู่ทีจ่รตินิสยัของ
คน ค าเตอืนเตอืนแลว้มนัจะเป็นอย่างไร มนัเป็นประโยชน์กบัใครล่ะ 

ถา้มนัเป็นประโยชน์นะ สิง่นัน้วางไว ้ เพราะวางไว ้ ค าว่า “วางไว”้ คอืว่ามนัเป็น
อดตีอนาคต สิง่น้ีมนัผ่านมาแลว้ เวลามนัผ่านมาแลว้ ฝันสิง่ใดแลว้กว็างไว ้แมแ้ต่ความฝัน
นะ ความฝันกบันิมติ 

เวลานิมติ นิมติถา้มนัขาดสต ิ นิมติมนัจะบอกสิง่ใดเรา แต่ถา้เรามสีตปัิญญา พอ
เกดินิมติ ถามนิมติเลย น่ีคอือะไร มาเพื่อเหตุใด นัน่อกีอย่างหน่ึง แต่ถา้เป็นอรยิสจัไมใ่ช่
เป็นอย่างน้ี 

เวลาเป็นอรยิสจันะ พอจติสงบแลว้เหน็กาย พอเหน็กาย พจิารณาไป กายมนัจะ
แปรสภาพ เหน็ไหม น่ีเป็นไตรลกัษณ์ นิมตินัน้ ภาพทีเ่หน็อย่างนัน้มนัแปรสภาพ มนัแปร
สภาพของมนัไป มนัแปรสภาพไปพรอ้มกบัสตสิมัปชญัญะ เหน็ๆ อยู่อย่างน้ี เอ๊อะ! มนัแปร
ใหเ้หน็ๆ นะ พอไปเหน็ มนัเกดิธรรมสงัเวช เกดิธรรมสงัเวชนะ เกดิสภาวะทีส่ ัง่สอนตวัเอง 
พอสัง่สอนตวัเอง มนัส ารอก 
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มนัส ารอก ส ารอกอะไร ส ารอกความเหน็ผดิไง มนัส ารอกความเหน็ผดิ มนัจะมี
สตปัิญญาอกีมหาศาลเลย ถา้สตปัิญญาอย่างนัน้มนัไปอกีเรื่องหน่ึง ถา้สตปัิญญาอย่างน้ี
มนัจะเป็นประโยชน์กบัเรา 

น่ีพดูถงึว่าความฝัน ถา้พดูถงึความฝัน ความฝันถงึครูบาอาจารยท่์านมาสัง่มาสอน 
ค าว่า “มาสัง่มาสอน” เราฟังบ่อย อย่างเช่นเวลาบอกวา่หลวงปู่ ม ัน่มาสอนๆ หลวงปู่ ม ัน่มา
สอนมนัอยู่ทีวุ่ฒภิาวะ เช่น หลวงปู่ ขาว 

หลวงปู่ ขาวท่านเล่าใหห้ลวงตาฟังนะ เวลาท่านออกวเิวกไป หรอืเวลาอยู่ในป่าใน
เขา ท าสิง่ใด ขอ้วตัร ถา้วางบาตรผดินะ คนืนัน้ฝันเลย หลวงปู่ ม ัน่มาเลยนะ “ต่อไป
ขา้งหน้าจะเป็นพระผูใ้หญ่ ต่อไปขา้งหน้าจะเป็นแบบอย่าง แลว้ท าอย่างน้ีแลว้จะไปสอน
ใครได”้ 

ใน “ปฏปิทาฯ” มนัจะเป็นเรื่องของหลวงปู่ ขาวกบัหลวงปู่ ชอบเป็นส่วนใหญ่ แลว้
หลวงปู่ ขาวกบัหลวงปู่ ชอบ ครบูาอาจารยท่์านภาวนาของท่าน ดชูื่อเสยีง ดเูกยีรตศิพัท์
เกยีรตคิณุของหลวงปู่ ขาว หลวงปู่ ชอบ หลวงปู่แหวน ครบูาอาจารยช์ัน้ผูใ้หญ่ของเราส ิ
ท่านมคีุณธรรมของท่าน พอท่านมคีณุธรรมของท่าน มนัจะเป็นคตแิก่สงัคม ถา้เป็นคตแิก่
สงัคม หลวงปู่ ม ัน่ท่านมา ท่านมาคอยบอก คอยชี ้ คอยแนะเลยว่า ไมค่วรท าอย่างน้ี ควร
ท าอย่างน้ี สิง่ทีค่วรท า ควรท าอย่างน้ี สิง่น้ีไมค่วรท า สิง่น้ีไมค่วรท าๆ เพราะอะไรไมค่วร
ท า เพราะมนัไมม่โีทษกบับุคคลคนนัน้ 

เพราะบุคคลคนนัน้เวลาภาวนาไป เพราะหลวงปู่ ม ัน่ท่านเป็นคนการนัตไีวเ้อง บอก
กบัครบูาอาจารยไ์วทุ้กๆ คนบอกวา่ “จ าชื่อของท่านหลวงปู่ ขาวไวน้ะ เพราะหลวงปู่ ขาวได้
สนทนาธรรมกบัเราแลว้ หลวงปู่ ขาวท่านเป็นหลกัชยัไปขา้งหน้า” 

เหน็ไหม หลวงปู่ ม ัน่ท่านไดส้นทนาธรรมกบัหลวงปู่ ขาวจนรูต้ามความเป็นจรงิแลว้
ว่าสิน้กเิลสไปหมดแลว้แหละ ทน้ีีค าว่า “สิน้กเิลสไปหมดแลว้” เป็นพระอรหนัต ์ตอ้งมาสอน
กนัไหม ไมต่อ้งมาสอนหรอก ตอ้งมาสอนอะไรกบัพระอรหนัตอ์กี แต่เป็นคตธิรรมกบับุคคล
อื่น บุคคลทีม่าดกูารด ารงชวีติของพระอรหนัตว์่าควรท าอย่างไรๆ 

หลวงปู่ ขาวท่านบอกวา่ เวลากลบักุฏแิลว้เวลาเอาบาตรเขา้ไป ถา้วางผดิต าแหน่ง 
คนืนัน้ไดเ้สยี 

“ไมค่วรท าอย่างน้ี ท าอย่างน้ีไมไ่ด”้ 

น่ีพดูถงึความฝันนะ แต่ความฝันว่าถา้หลวงปู่ ม ัน่มาสอน สอนใคร แต่ถา้อย่างเรา 
อย่างเรายงัสพัเพเหระอยู่เลย กนิซะเตม็ทอ้งเลย เตม็ทีเ่ลย พอเดีย๋วนอนนะ ฝันแลว้ กนิ
อิม่นอนอุ่นมนักฝั็นดไีง พอฝันมา เป็นหม ู หมมูนันอนหลบั หมมูนันอนหลบัมนักฝั็น พอ
ฝัน อา้ว! หลวงปู่ ม ัน่มาสอนแลว้ “เกดิเป็นคนนะ แลว้บวชเป็นพระแลว้ดว้ย ยงัมากนิแบบ
หมไูดอ้ย่างไร ถา้กนิแบบหมมูนัไมส่มควรกบัความเป็นพระหรอก” 
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เหน็ไหม สอนใครล่ะ สอนสพัเพเหระแบบเรา ถา้เราเป็นคนสพัเพเหระ เวลาเราฝัน 
เราฝันว่าหลวงปู่ ม ัน่เหมอืนกนั แต่มาสอนเรื่องอะไร สอนเรื่องความกนิ ความเป็น ความอยู่ 
กนิเหมอืนหมเูลย กนิเสรจ็แลว้กน็อนเหมอืนหมเูลย ไม่เหน็ภาวนาเลย ถา้ภาวนามนัถงึจะ
เป็นคนด ี

วุฒภิาวะของใจมนัคนละระดบักนั ฉะนัน้ เวลาว่าหลวงปู่ ม ัน่มาสอน เวลาใครถาม
ปัญหามาว่าครบูาอาจารยม์า ฝันว่าครบูาอาจารยม์าสอนอย่างนัน้ เรากฟั็ง มนัเป็นคติ
ธรรม มนัเป็นคณุประโยชน์กบัผูฝั้นนัน้ เราไดฝั้นถงึครูบาอาจารย ์ เราไดฝั้นถงึพระ มนัก็
ประเสรฐิแลว้ล่ะ 

เราไดฝั้นถงึพระ ดกีว่าเราไปฝันเหน็โจร เหน็ภยั เหน็สิง่ต่างๆ มาท าใหจ้ติใจเรา
เศรา้หมอง เราฝันเหน็ครบูาอาจารยข์องเรามนักเ็ป็นมงคลแลว้แหละ แต่ว่าวุฒภิาวะของ
เรา เรามคีุณสมบตัมิากน้อยแคไ่หน 

ถา้เรามคีณุสมบตัทิีด่ ี อย่างเช่นเวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้เวลาท่าน
เทศน์อนุปุพพกิถา เทศน์ใหเ้ราท าทานก่อน พอเราท าทานแลว้ จติใจเราเป็นสาธารณะแลว้ 
พวกทีท่ าบุญกุศลจะไปเกดิบนสวรรค ์ พอไปบนสวรรคแ์ลว้มนักเ็ป็นทพิย์ เป็นทพิยก์อ็ย่า
ใหเ้พลดิเพลนิ ใหถ้อืเนกขมัมะ เวลาจติใจสมควรแลว้ท่านถงึเทศน์อรยิสจั 

น่ีองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้เวลาสอน สอนใหเ้ราเสยีสละก่อน สอนใหเ้รา
เตรยีมความพรอ้มของตวัเองก่อน พอเราเตรยีมความพรอ้มของตวัเองแลว้ ถา้จติใจเรา
พรอ้มแลว้ท่านถงึจะหดัใหเ้ราพจิารณาอรยิสจั ทุกข ์สมทุยั นิโรธ มรรค ใหเ้ราพจิารณาให้
จติใจเรามนัก้าวเดนิไป เหมอืนคนเจบ็คนป่วย คนเจบ็คนป่วยเขาจะรกัษา เขาตอ้งฟ้ืนฟู
ร่างกายก่อน ใหร้่างกายแขง็แรงก่อน เพื่อหมอจะรกัษาไดง้่าย คนเราเจบ็ไขไ้ดป่้วยแลว้มนั
กทุ็กขย์ากอยู่อย่างน้ี แลว้จะฟ้ืนฟูกนัอย่างไร 

มนัอยู่ทีวุ่ฒภิาวะ เหน็ไหม ความฝัน ฉะนัน้ เขาบอกว่า สิง่ทีเ่ขาฝันมนัเป็น
ประโยชน์ไหม แลว้อกีอย่างหน่ึง ถงึทีสุ่ดแลว้ มนัฝันแลว้มนักฝั็นแลว้ฝันอกี คนมนัจรติ
นิสยัแบบน้ี ถา้เราฝันแลว้เรากว็างไว ้แต่น้ีเวลาฝันแลว้เราไปกระทบเอง เราไปเหน็เอง มนั
กต็อ้งท าจติใจใหเ้ราฟูเป็นธรรมดา ถา้เราไมรู่ไ้มเ่หน็อะไรเลยมนักเ็ป็นเรื่องปกตใิช่ไหม ถา้
ไปรูไ้ปเหน็มนัแลว้ อา้ว! รูเ้หน็แลว้ จติใจมนักร็บัรูแ้ลว้ แลว้รบัรูท้ีไ่หน รบัรูท้ีห่วัใจของเรา 

ฉะนัน้ เวลาไปถามหลวงปู่ ดลูย ์เหน็นิมติ ฝันน้ีจรงิไหม 

จรงิ เหน็จรงิๆ แต่ความเหน็นัน้ไม่จรงิ 

ถา้ฝันของเรา เรายงัมกีเิลสอยู่ เรายงัไมม่หีลกัมเีกณฑ ์ความฝัน ฝันไดแ้ลว้วางไว ้
อย่าใหฟู้ อยา่ไปตื่นเตน้กบัมนั วางไว ้มนัไมจ่รงิ มนัไม่จรงิเพราะอะไร ไมจ่รงิเพราะมารใน
หวัใจของเรา ไมจ่รงิเพราะมคีวามไมรู่ ้ อวชิชาในใจของเรา สิง่น้ีเรายงัไมเ่ขา้ใจ เราวางไว ้
ไมจ่ าเป็นจะตอ้งรู ้ไม่จ าเป็นจะตอ้งเคลยีร ์ไม่จ าเป็น วางไว ้วางไวแ้ลว้กลบัมาพุทโธ 
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เขาบอก ผมนะ พุทโธ สิง่ทีรู่ท้ ีเ่หน็มนัเป็นทัง้เวลานัง่ภาวนาดว้ย และนอนภาวนา
ดว้ย เขาบอกว่าเขาพุทโธอยู่แลว้ 

พุทโธอยู่แลว้ใหพุ้ทโธชดัๆ พุทโธใหจ้ติสงบเขา้มา พอพุทโธแลว้นะ มนัจะไดย้นิ
ขา้งนอก ไดย้นิขา้งใน เราอยู่กบัพุทโธไวใ้หเ้ป็นเอกภาพ อย่าออกไปรบัรูแ้ตกต่าง จติเราก็
พุทโธไป แลว้กไ็ปรบัรูส้ ิง่นัน้ๆ มนัไมเ่ป็นเอกภาพ 

ใหเ้ป็นเอกภาพไว ้ แลว้ถา้มนัพุทโธจนตวัเองเป็นพุทโธ มนัวางพุทโธขึน้มา นัน่
ชดัเจนของมนั แลว้ฝึกหดัใชปั้ญญา พอใชปั้ญญาไปนะ เราเหน็อรยิสจั เราเหน็กาย เหน็
เวทนา เหน็จติ เหน็ธรรมตามความเป็นจรงิมนัจะมาเปรยีบเทยีบกบัความฝันทีเ่ราฝันเลย 
อ๋อ! ฝันน้ีควบคมุไมไ่ด ้ ฝันน้ีขณะทีฝั่นไมม่สีต ิ ถา้มสีตมินัไมฝั่น ถา้ขณะทีฝั่นมนัขาดสต ิ
แลว้มนัเป็นของมนัเป็นอย่างน้ี 

แต่ขณะทีเ่ราท า ถา้เราท าได ้ ถา้ท าไมไ่ดน้ะ มนักจ็ะลม้ลุกคลุกคลาน ถา้จติสงบ
แลว้ท าได ้มนัเหน็ของมนัจรงิๆ เหน็ภาพจรงิๆ เหน็กายน่ีเหน็เลยถา้เป็นเจโตวมิตุติ 

เหน็กายแลว้ถา้ก าลงัพอ ร าพงึใหม้นัแปรสภาพใหด้ ู ร าพงึใหม้นัย่อยสลายไป 
ร าพงึใหม้นัเน่า ใหม้นัพุพองไป พอร าพงึ เพราะจติก าลงัมนัพอ ร าพงึคอืนึก ร าพงึคอืนึกใน
สมาธ ินึก ผลวัะ! ผลวัะ! ผลวัะ! ถา้สมาธดินีะ มนัจะเป็นอย่างทีเ่ราตัง้ประเดน็ คอืเราร าพงึ
ไป แต่มนัจะเป็นโดยสจัจะ มนัจะเป็นโดยขอ้เทจ็จรงิ 

เพราะว่าถา้ร าพงึแลว้มนัจะเป็นอย่างทีเ่รานึก อย่างทีเ่ราใหเ้ป็น นัน่มนัเป็นสญัญา 
พอเราร าพงึไปมนัจะแปรสภาพใหเ้ราดู นัน่ล่ะคอืไตรลกัษณ์ ไตรลกัษณ์คอือะไร ไตร
ลกัษณ์คอืการแปรสภาพ 

สิง่ทีรู่ท้ ีเ่หน็มนัเป็นทพิย์ มนัเป็นสมบตั ิมนัเป็นนามธรรมอยู่แลว้ ถา้มนัแปรสภาพ
ใหเ้ราดอูกี นามธรรมกบันามธรรมมนัแก้กนั พอแกก้นั พอมนัเหน็ มนัส ารอกมนัคายของ
มนั โอ๋ย! มนัชดัเจนมากนะ ถา้มนัชดัเจนอย่างนัน้มนัเป็นประโยชน์แลว้ 

น่ีพดูถงึว่า ถา้จติสงบแลว้ถา้ท าอย่างน้ีปับ๊ เราจะมาเทยีบเคยีงได ้ผูท้ีเ่ป็นปัจจตัตงั
เทยีบเคยีงเองไงว่า สิง่ทีม่นัเป็นจรงิเป็นอย่างไร แลว้สิง่ทีเ่ป็นความฝัน ความฝันเป็น
อย่างไร 

ฉะนัน้ ฝัน เพราะเป็นความฝันแลว้แบบว่ามนักย็ดึเนาะ สงสยัเป็นอุบายค าเตอืน 
ค าเตอืนเราเอง 

พอมนัฝันแลว้มนัยิง่ท าใหเ้รางง 

๑. เรางง 

๒. กน่ี็คอืการภาวนา 
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ถา้ภาวนาแลว้ เหมอืนคนเจบ็ไขไ้ดป่้วย ใจเราป่วย แลว้เราพยายามจะรกัษาใจ เรา
จะแก้ไขใจใหม้นัเป็นปกต ิแลว้เราจะแก้อยา่งไรล่ะ 

คนเรานะ ทุกคนเกิดมามีอวิชชาคือป่วยทุกคน จิตใจของคนมนัมีโรค
ประจ าตวัอยู่ในหวัใจ แล้วถ้าคนคนหน่ึงมีสามญัส านึกแล้วพยายามจะรกัษา
หวัใจของเรา แล้วเวลาท าไปแล้วมนัล้มลุกคลุกคลานอย่างน้ี มนังงไปหมด เรา
จะท าอย่างไร มนัจะท าอย่างไร ถ้าท าอย่างไรแล้ว เราพยายามฟ้ืนฟใูจของเรา 

ถา้มนัป่วยหมายความว่า มนัไปรูไ้ปเหน็ ไมภ่าวนากไ็มรู่อ้ะไรเลย ภาวนาไปมนัมี
ปัญหาไปหมดเลย มปัีญหาแลว้เราจะท าอย่างไร 

เพราะมนัเป็นอรยิทรพัย ์ ทรพัยจ์ากภายนอก หน้าทีก่ารงานเขาตรวจสอบกนัได ้
มนัเป็นผลประโยชน์ได ้ แต่การภาวนามนัเป็นปัจจตัตงั แต่น้ีถา้มนัจะแก้ มนักม็คีรบูา
อาจารยเ์ป็นคนคอยแก้ ถา้ไมม่คีรบูาอาจารย ์ใครจะแก้ให ้

ถา้มคีรบูาอาจารย ์ทน้ีีเวลาครบูาอาจารย ์ครบูาอาจารยจ์ะแก้ ครบูาอาจารยต์อ้งจติ
ทีส่งูกว่า จติทีส่งูกว่าถา้บอกตรงๆ นะ 

“มนัไมน่่าจะเป็นอย่างนัน้นะ กเ็หน็ชดัๆ อยู่อย่างน้ี มนัไมใ่ช่ไดอ้ย่างไร” 

ฉะนัน้ ครบูาอาจารยท่์านไมพ่ดูตรงๆ หรอก ครบูาอาจารยท์ีท่่านเป็นจรงิท่านตอ้ง
บอกว่า สิง่ทีรู่ท้ ีเ่หน็นัน้รูไ้ว ้ แลว้เราพยายามท าใจของเรา ปฏบิตัใิหม้นัเป็นความจรงิ แลว้
มาเทยีบเคยีงกนัเอง 

คอืคนที่หลงนัน่ล่ะมนัจะตอ้งพฒันาจนรูเ้อง คนทีผ่ดิพลาดนัน่น่ะ ผดิพลาดไปแลว้ 
สิง่ทีเ่ป็นความผดิพลาด เราบอกว่าน่ีคอืผดิพลาด แลว้เวลามนัจะไป มนัจะทิง้จากผดิพลาด
มาถกูไดอ้ยา่งไร 

แต่ถา้ผดิพลาดแลว้วางไวก่้อน แลว้เราพยายามท าของเราใหม้นัเป็นอรยิสจั ให้มนั
เป็นความจรงิ ศลี สมาธ ิ ปัญญา ถา้มนัถกูแลว้นะ เดีย๋ว อ๋อ! ความถกูมนัเป็นแบบน้ี 
ความผดิเป็นอย่างน้ี มนัทิง้มาเอง มนัทิง้มาเอง 

น่ีกเ็หมือนกนั ถ้ามนัจะฝัน เพราะมนัห้ามไม่ได้ มนัจะฝัน ฝันแล้ววางไว ้
ไม่เอาความฝันเป็นประเดน็ ไม่เอาความฝันเป็นหลกั เราจะเอาการภาวนาของ
เราเป็นหลกั เราจะเอาความจริงของเราเป็นหลกั 

ถา้มนัฝัน ฝันกค็อืฝัน วางไวก่้อน แลว้เรามาปฏบิตัขิองเรา มาท าความจรงิของเรา
ใหม้นัเกดิปัญญาความจรงิของเรา เหน็ไหม พุทธปัญญา พุทธปัิญญา ปัญญาของพุทธะ 
ปัญญาของพระพุทธศาสนา ไมใ่ช่สญัญา ไมใ่ช่ไปจ าของใครมา ถา้เป็นพุทธปัญญา ศลี 
สมาธ ิปัญญา ปัญญาอย่างน้ีมนัจะแยกแยะ ถา้ปัญญามนัรูจ้รงิ 
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เวลาพดู คนพดูมนัรู ้ อธบิายใหญ่เลย แต่ไอค้นฟังยิง่ฟังแลว้ยิง่งงใหญ่เลย “หลวง
พ่อเอาตรงๆ ส ิถามมาหลายทแีลว้ หลวงพ่อตอบเลีย่งไปเลีย่งมา ไมต่รงสกัท”ี 

ไมต่รงอะไร ไมต่รงกบัความเหน็ของตวั ไมต่รงกบักเิลสทีม่นัหลอกล่อไว้ เหน็ไหม 
กเิลสมนัฉ้อฉล กเิลสมนัไมใ่หใ้ครภาวนาแลว้ประสบความส าเรจ็หรอก 

ไอเ้วลาภาวนา ทุกคนภาวนา “แหม! ภาวนาทไีรท าไมมนัยากขนาดนัน้ มนัปฏบิตัิ
ธรรมท าไมมนัยุ่งยากขนาดน้ี” 

ธรรมะไมยุ่่งยาก “เธอจงมธีรรมเป็นทีพ่ึง่เถดิ อย่ามสีิง่อื่นเป็นทีพ่ึง่เลย” เวลาองค์
สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้บอกกบับรษิทั ๔ เธอจงมธีรรมเป็นทีพ่ึง่เถดิ อย่ามบีุคคลเป็น
ทีพ่ึง่ อย่ามสีถานทีเ่ป็นทีพ่ึง่ อย่ามสีิง่ใดเป็นทีพ่ึง่เลย 

“แลว้เราปฏบิตัธิรรมท าไมมนัยุ่งยากขนาดน้ี” 

ไม่ กิเลสต่างหากมนัยุ่งยาก ความลงัเลสงสยัของเรา ความไม่รู้จริงของ
เรา กิเลสต่างหากมนัท าให้ยุ่งยาก มนัยุ่งยากเพราะว่าสงสยั มนัยุง่ยากเพราะ
ล้มลุกคลุกคลาน มนัยุ่งยากเพราะมนัฉ้อฉล มนัยุ่งยาก น่ีปัญญาของกิเลส แล้ว
พอปัญญาของกิเลสมนักส็ร้างปัญหาให้เราตลอดเวลา 

ทน้ีีพุทธปัญญา ปัญญาของพุทธะ ท าความสงบของใจเขา้มา พุทโธ ผูรู้ ้ ผูต้ื่น ผู้
เบกิบาน พุทธะ ผูรู้ ้ ผูต้ื่น ผูเ้บกิบาน ปัญญาพุทธะ ถา้ปัญญาพุทธะออกมา มี
สตสิมัปชญัญะสมบรูณ์ เหน็ไหม สต ิ แลว้เวลาภาวนาขึน้ไปจนสงูขึน้ไปมนัจะเป็นมหาสต ิ
มหาสต ิสตใิหญ่มาก 

สตยิงัลม้ลุกคลุกคลานเลย เพราะมสีตมิปัีญญามนัถงึจะสมบรูณ์ขึน้มา แลว้เวลา
พฒันาขึน้ไป บุคคลคูท่ี่ ๑ บุคคลคูท่ี่ ๒ บุคคลจะขึน้คูท่ี่ ๓ ตอ้งเป็นมหาสตแิลว้ ถา้ไมเ่ป็น
มหาสต ิกเิลสขนาดนัน้นะ กเิลสทีล่ะเอยีดกว่านัน้เราตามไมท่นัหรอก 

ถา้กเิลสละเอยีดขนาดนัน้เป็นมหาสต ิ แลว้มนักจ็ะเป็นมหาปัญญา ปัญญาใหญ่ 
ปัญญาโต ปัญญากวา้งขวางเลย น่ีปัญญาขา้งหน้า น่ีพดูถงึเวลาปฏบิตัไิปขา้งหน้ามนัยงั
ละเอยีดกว่าน้ี มนัจะมปัีญหามากกว่าน้ี ถา้ละเอยีด ปัญหามากกว่าน้ี นัน้เป็นพุทธปัญญา 
เป็นปัญญาของพุทธะ เป็นปัญญาของผูรู้ ้ผูต้ื่น ผูเ้บกิบาน 

แต่ขณะทีง่งๆ อยู่น่ี “ถามหลวงพ่อมา ผมงงๆ หลวงพ่อตอบแลว้ผมยิง่งงใหญ่เลย 
งง” 

เขาเรยีกว่าตรรกะ ปัญญาของโลก จนิตนาการไป มนัไปของมนัโดยธรรมชาตขิอง
มนั แต่ภาวนามยปัญญามหีน่ึงเดยีว เหน็ไหม แสงเลเซอรเ์วลามนัรวมตวัแลว้มนัยงิเขา้ไป



ปัญญาพทุธะ ๑๒ 
 

©2019 www.sa-ngob.com 

ถงึตรงไหนนะ ตรงนัน้ตอ้งหลุด ตอ้งขาดไปเลย เวลาเราใชปั้ญญาของเราไปแลว้ เวลาเป็น
อรยิสจันะ มรรคสามคัค ี

ด ารชิอบ งานชอบ เพยีรชอบ สตชิอบ ระลกึชอบ ความชอบธรรมของมนั แลว้
สามคัค ีสามคัครีวมลงแลว้สมจุเฉทปหาน เวลาภาวนาเป็นอย่างนัน้ 

ว่ามชัฌมิาปฏปิทา มชัฌมิาปฏปิทาคอืความสมดุล ความพอด ีฉะนัน้ กเิลสของคน
มนัมกีเิลสหยาบ กเิลสหนา กเิลสปานกลาง กเิลสของคนมนัไมเ่หมอืนกนั ฉะนัน้ ความ
สมดุลของใจดวงนัน้ ความสมดุลของกเิลสทีว่่าธรรมะที่มนัมกี าลงัขึน้มาจะช าระลา้งกเิลสใน
ใจดวงนัน้พอดขีองมนั เหน็ไหม มชัฌมิาปฏปิทา ความสมดุลของมนั น่ีปัญญาพุทธะ ถา้
ปัญญาพุทธะมนัอนัเดยีวกนัไง อนัเดยีวกนัคอือรยิสจัมนัมหีน่ึงเดยีวไง 

แต่จรตินิสยัของคนมนัแตกต่างกนัไง ความหยาบละเอยีดแตกต่างกนั ทน้ีีการ
ปฏบิตัมินัถงึลม้ลุกคลุกคลานอย่างน้ีไง แต่ขณะทีล่้มลุกคลุกคลานอย่างน้ี เวลาปฏบิตัิ
ขึน้มามนักย็งัเป็นการยนืยนั ยนืยนัว่าเราไดป้ฏบิตั ิ ยนืยนัว่าเราเกดิมาเป็นมนุษยไ์มเ่สยี
ชาตเิกดิ 

เกดิมาเป็นมนุษยม์หีน้าทีก่ารงานเป็นเรื่องปกต ิ หน้าที่การงานของคนทุกคนตอ้งมี
อยู่แลว้ แต่เวลาประพฤตปิฏบิตัเิป็นสมบตัสิ่วนตน เป็นสมบตัขิองใจ เหน็ไหม คนจะมี
สตปัิญญาคอืฝึกหดัภาวนา การท าศลี สมาธ ิปัญญา ท าใหเ้ราฉลาด ท าใหเ้รามสีตปัิญญา 

แต่ถา้ทางโลก มสีตปัิญญาแบบนัน้มนัเป็นสตปัิญญาทีเ่ขาใชต้รรกะของเขา ใช้
ปัญญาของเขาไตร่ตรองของเขา ใชก้ารวจิยัของเขา อนันัน้เป็นปัญญาของโลก แลว้กม็ทีี่
ปรกึษา มบีรษิทัต่างๆ ส่งต่อเน่ืองกนัมา แลว้เราเป็นผูบ้รหิารผูจ้ดัการเท่านัน้ 

ฉะนัน้ เวลาท าของเราขึน้มาใหม้นัเป็นแบบน้ี เขาถามเรื่องความฝัน แลว้ความฝัน
จะเป็นประโยชน์ไหม ความฝัน ถา้ฝันเป็นมงคลมนัเป็นประโยชน์ 

ทน้ีีทีเ่ราห่วง เราห่วงว่า เอาความฝันกบัความจรงิ เราอยากไดอ้รยิสจั แลว้มนัจะ
ปล่อยวางตรงน้ี เวน้ไวแ้ต่ถา้จรตินิสยัเราเป็นแบบน้ี จรตินิสยัหมายความว่าจติคกึคะนอง 
จติมนัมอี านาจวาสนานะ ถา้จติมนัมอี านาจวาสนา สิง่ทีรู่ท้ ีเ่หน็ เวลาเราภาวนาไปแลว้ถา้
มนัรูจ้รงิขึน้มาแลว้ อนัน้ีมนัจะเป็นบารมธีรรม เป็นเครื่องมอืของใจดวงนัน้ ถา้ใจดวงนัน้นะ 
มนัมกี าลงั มปัีญญา มนัจะเป็นประโยชน์ไง มนัจะรูม้นัจะเหน็อะไรมหศัจรรยข์องมนัไป แต่
ขณะทีป่ฏบิตัเิริม่ตน้ สิง่น้ีมนัเป็นตวัรัง้ เพราะมนัรูม้ากเกนิไป แลว้จติก าลงัไมพ่อ มนัแบก
รบัภาระ การภาวนาเลยไมก่้าวหน้า 

สิง่ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อเมือ่ภาวนาจบสิน้แลว้มนัจะเป็นประโยชน์มาก แต่ขณะที่
ภาวนา สิง่ทีเ่ป็นประโยชน์จะเป็นตวัรัง้ จะเป็นตวัที่เหน่ียวรัง้ใหเ้ราลม้ลุกคลุกคลาน เพราะ
มนัตอ้งแก้ปัญหาเยอะไง 
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ฉะนัน้ ครบูาอาจารยท่์านบอกว่า คนบา้นใหญ่ คนบา้นใหญ่ตอ้งเชด็ถทู าความ
สะอาดบา้นหลงัใหญ่ เหน่ือยมาก คนบา้นหลงัเลก็ ยิง่เรามกีระต๊อบหลงัเดยีว โอ๋ย! เราดแูล
รกัษาง่ายเลย เพราะมแีต่กระต๊อบ อยากนอนกก็างทีน่อน เกบ็กจ็บแลว้ แต่ถา้บา้นหลงั
ใหญ่มนัตอ้งเชด็ลา้งมาก ตอ้งเหน่ือยยากมาก ตอ้งล าบากมาก แต่บา้นหลงัใหญ่ เสรจ็แลว้
คนอาศยัไดเ้ยอะ 

น่ีกเ็หมอืนกนั ถา้เป็นจรติอย่างน้ี การภาวนามนับา้นหลงัใหญ่ มนักเ็ป็นตวัถ่วงตวั
หน่วงใหเ้ราตอ้งดแูลท าความสะอาดมาก ถา้มนัเป็นจรงินะ มนัถงึยุ่งยาก แต่ถา้บา้นหลงั
เลก็ เรามแีต่กระต๊อบ โอ๋ย! ยิง่สบายเลย กวาดๆๆ เสรจ็หมดแลว้ แคก่ระต๊อบ ดแูลรกัษา
ง่าย แต่เวลาจบแลว้กอ็ยู่คนเดยีวนะ กระต๊อบมนัแคบ คนอื่นมาอาศยัดว้ยไมไ่ด ้ น่ีพดูถงึ
วาสนาของคน เราท าของเราไป 

น่ีพดูถงึความฝัน เสยีงของหวัใจ 

พุทโธไว ้ พุทโธไว ้ จะบา้นหลงัเลก็ บา้นหลงัใหญ่ เราพุทโธของเราไว ้ ใชปั้ญญา
อบรมสมาธไิว ้รกัษาใจของเรา ถา้จติเป็นสมาธ ิมนัไมแ่บกหาม ไมทุ่กขย์ากจนเกนิไป 

จติเป็นสมาธแิลว้พยายามหาหนทางของเราไป คอืพาจติออกใชปั้ญญา ถา้ใช้
ปัญญาไดเ้ป็นปัญญาพุทธะ แลว้เราจะปฏบิตัไิดส้มกบัความปรารถนาของเรา ถา้เรามัน่คง 
เราพยายามของเรา เราจะท าไดข้องเราเพื่อประโยชน์กบัตวัของเราเอง เอวงั 


