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ณ วดัป่าสนัติพุทธาราม (วดัป่าเขาแดงใหญ่) ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 
 
 

ถาม : เรื่อง “ความฝัน” 

กราบนมสัการท่านอาจารย์ค่ะ ขอบพระคุณท่านอาจารยท์ีเ่มตตาตอบค าถาม

เรื่องการปฏบิตัขิองฆราวาสไว ้ วนัน้ีหนูอยากถามเรื่องการปฏบิตัทิีผ่่านมา ๑ อาทติย์

ทีผ่่านมาว่าถูกตอ้งหรอืไม่ค่ะ 

๑. เริม่ภาวนาพุทโธ ๒ วนัแรก ภาวนาไปแลว้ไม่สบายเลย เลยคดิว่าตอ้งมี

บางอย่างทีท่ าผดิ ซึ่งไดค้น้พบในวนัที ่ ๒ เมื่อฟังธรรมของท่านอาจารยว่์า หนูพุทโธ

เพื่อไม่ใหจ้ติไปคดิอย่างอื่นเลยนัน้มนัเป็นไปไม่ได ้ ตัง้แต่นัน้มา เมื่อจติคดิอะไรจงึเขา้

ไปรู ้พอรูปั้บ๊ หนูกใ็ส่พทุโธเขา้ไป ไดผ้ลคอืเบาใจและสงบ อนันี้ท าถกูตอ้งหรอืเปล่าคะ 

๒. พอวนัที ่๓ กบัวนัที ่๔ ลองตัง้ใจเดนิจงกรมและนัง่สมาธแิลว้ก าหนดพุทโธ

ไปดว้ย ผลคอืพุทโธถี่มากขึน้ในใจ และจติกเ็รว็มาก คอืเหน็ธรรมชาตขิองจติมากขึน้ว่า

มนัเร็วมาก รู้ทัง้พุทโธ รูท้ัง้ความคดิทีเ่ขา้มาแทรก รูท้ัง้เวทนาทีเ่กดิสลบักนัไป วนัต่อมาที่

ตอ้งใชช้วีติประจ าวนั วนัปกตกิพ็ยายามก าหนดพุทโธ คราวนี้เวลาว่างๆ มนักข็ึน้มาใน

ใจโดยอตัโนมตัว่ิาพุทโธ แลว้เรากก็ าหนดไปต่อตามทีม่นัขึน้มา ใหใ้นชวีติประจ าวนั

เราอยู่กบัพุทโธใหไ้ดม้ากทีสุ่ดไม่ว่าจะท าอะไร อนัน้ีเขา้ใจถูกตอ้งแลว้ใช่ไหมคะ 

๓. วนัที ่ ๘ นอนหลบัตอนเชา้ค่ะ แลว้ฝันไป ในฝันกฝั็นว่าก าลงัก าหนดพุ

ทโธอยู่ ก าลงัจะไปลา้งหนา้เปลีย่นคอนแทคเลนสท์ีต่า พอส่งกระจกกเ็หน็ลูกตาเหลอื

แต่ตาด า ส่องดีๆ  ไม่เหน็ตาขาว เหน็แต่เน้ือทีเ่ป็นผวิของตวัเองค่ะ เหน็แลว้ตกใจค่ะ 

มนักลวั มนัไม่เหมอืนหน้าดีๆ  ของเรา แลว้กต็ื่นขึน้มาแลว้จ าไดต้ดิตา อยากทราบว่า 

๓/๑. พุทโธในฝันไดด้ว้ยหรอืคะ หรอืว่าฟุ้งซ่านไปเอง 
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๓/๒. ท าไมถงึฝันแบบนี้คะ ไม่ไดดู้หนังสยองขวญัเลยนะคะ มนัเกีย่วกบัการ

ภาวนาหรอืเปล่า แลว้ตอ้งท าอย่างไรต่อไป 

ตอบ : นี่ค าถามนะ ค าถามถามมาครัง้แรก เขาถามมา วนันัน้เขาถามมา ถามเรื่องภาวนา 

ถามเรื่องต่างๆ กต็อบไป แลว้บอกว่าคนเขา้ใจผดิ ถ้าเราจะก าหนดพุทโธๆ โดยที่

ควบคุมจนมนัมปัีญหากนัไป 

เราบอกว่า มนัเป็นไปไม่ได้ ความคดิไม่ใช่จติ แต่ความคดิเกิดจากจติ ทุก

คนเรามคีวามคดิ แต่คนเราเวลาเราปล่อยตามแต่กเิลสตณัหาความทะยานอยาก มนัก็

คดิแต่ก าลงัของมนั คดิแต่ความชอบของมนั คดิโดยตณัหาความทะยานอยาก คดิรอ้ย

แปดไปกวา้นเอามาเผาตวัเอง เหน็ไหม 

แต่คนถ้ามสีตมิปัีญญา เราศกึษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ 

มนักค็อืความคดิ ถ้าเรามคีวามคดิแลว้เราจะควบคุม เรากก็ าหนดพุทโธของเรา 

ก าหนดพุทโธ 

พุทโธกค็อืความคดิ เพราะเวลามนัคดิ มนัคดิเรื่องอื่นไง มนัคดิโดย

สญัชาตญาณ คดิโดยธรรมชาตขิองมนัใช่ไหม เราก็มาคดิเรื่องพุทโธซะ เรามาคดิพุท

โธ แลว้บงัคบัใหม้นัคดิพุทโธ 

แต่ส่วนใหญ่แลว้มนัไม่ยอมคดิพทุโธ เพราะมนัคดิพทุโธแลว้ พุทธะ พุทโธ 

พุทธะมนัวติก วจิาร พุทโธๆๆ แต่ถ้ามนัคดิเรื่องอื่นมนัสบายใจ พอมนัคดิเรื่องอื่น มนั

คดิดว้ยความเหลวไหล คดิโดยตณัหาของตวั คดิโดยกเิลสมนัหลอก คดิเรื่องอะไรกไ็ด้ 

คดิว่ามนัจะเป็นจรงิ คดิว่ามนัจะประสบความส าเรจ็ คดิร้อยแปดเลย แลว้ก็ไปกวา้นเอา

ฟืนเอาไฟมา 

แต่ถ้าเรามาคดิพุทโธๆ เราคดิพุทโธๆๆ จติมนัคดิพุทโธ พลงังาน พลงังาน

มนัไม่แตกออกไป เพราะว่าพอความคดิมนัคดิออกไปแลว้ มนัไปคดิเรื่องกิเลสตณัหา

ความทะยานอยาก คดิแล้วมนัมอีารมณ์ คดิแลว้มนัมคีวามสุขความทุกข ์ คดิแลว้

น ้าตาไหล คดิแลว้มนัช ้าใจ แต่เรามาคดิพุทโธมนัไม่มนั คดิแลว้มนัเฉยๆ คดิพุทโธ 
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แต่พุทโธคอืพุทธะ พุทโธคอืพุทธานุสต ิ พุทโธๆๆ ถ้าจติมนัอยู่กบัพุทโธ 

พลงังานมนัไม่มอีารมณ์คดิเรื่องอื่นไป มนัแบบว่านาโน สิง่ทีล่ะเอียดทีสุ่ด สิง่ที่เป็น

ความรูส้กึ พุทโธๆๆ มนัจะสะสมของมนัไป แลว้ถ้ามนัเป็นสมาธเิขา้มา มนัถงึบอกว่า 

แต่เดมิกค็ดิว่าพุทโธของเราไป พุทโธมนัเป็นไปไม่ได ้ พยายามบงัคบัมนัจนเกนิไป 

แลว้มาฟังเทศน์หลวงพ่อ หลวงพ่อบอกว่ามนัเป็นไปไม่ได ้ เรื่องจะไม่ใหค้ดิเลยมนั

เป็นไปไม่ได ้ มนัตอ้งคดิ แตเ่ราใหม้นัมาคดิในพทุโธไง พอปฏบิตัไิปแลว้มนัดขีึน้ จติ

มนัรูส้กึว่าดขีึน้ มนัเบา มนัสงบ 

ถ้าเราท าไป ถ้ามนัเบา มนัสงบ มนัถูกตอ้ง เพราะเราปฏบิตัเิพื่อคน้หาหวัใจ

ของเรา เพราะสิง่ทีม่คี่าทีสุ่ดคอืน ้าใจ ใจของคนมคี่าที่สุด เวลาเรามนี ้าใจต่อกนั มนัมแีต่

ความอบอุ่น มนัมแีต่ความรื่นเรงิ เพราะคนมแีต่น ้าใจต่อกนั คนทีอ่าฆาตมาดรา้ยต่อกนั

มนัมแีต่ความทุกขท์ัง้นัน้น่ะ 

ฉะนัน้ ถ้าจติมนัเบา จติมนัสงบระงบั เราเขา้ไปหาหวัใจของเรา ถ้าเราคน้หาหวัใจ

ของเราเจอ สิง่ทีเ่ราคน้ควา้ ทัง้ๆ ทีใ่จเป็นเรา เกิดมาเป็นเรา แต่เวลาเราไปศกึษาแล้ว

เราส่งออกหมดเลย การส่งออก ส่งออกโดยรูเ้ท่าไม่ถงึการณ์ ส่งออกโดยทฏิฐมิานะว่า

ตวัเองมคีวามรู ้ ถ้าเราไม่คดิกไ็ม่รู ้ เราไม่ศกึษา เรากไ็ม่รู ้ ถ้าเราไม่ท า เรากไ็ม่รู ้ ไป

กวา้นเอาเป็นความรู้ของตวั เลยไม่รู้อะไรเลย 

วางให้หมดเลย พทุโธๆๆ พอมนัรู้ในตวัมนัเองขึ้นมานะ ไอ้ความรู้  ๆ

ความจริงเขากร็ู้เพ่ือจะให้รู้อย่างน้ี รู้เพื่อให้เรารู้จกัตวัเองน่ีแหละ 

ไอท้ีเ่ราศึกษาทุกอย่าง เขาศกึษามามนัเป็นอุบายใหเ้ราทวนกระแสกลบัมาให้

รูจ้กัตวัเองนี่แหละ แต่พอเราไปศกึษาแลว้เรามคีวามรูแ้ลว้เรากเ็ตลดิ เตลดิเลยนะ 

“โอ๋ย! พุทธะเป็นแบบนัน้” พทุธะเมื่อสมยัพทุธกาล ๒,๕๐๐ ปี มนัศกึษาไปเมื่อ ๒,๕๐๐ 

ปีนู่นน่ะ แต่ไอเ้พิง่เกดิมา ๑๐ ปี ๒๐ ปี มนัไม่ไดพู้ดถงึเลยนะ มนัไป ๒,๐๐๐-๓,๐๐๐ 

ปีนู่น มนัไปอยู่นู่นน่ะ นี่เวลาศกึษาไป 

แต่เราพุทโธๆ มนัเป็นความจรงิ พุทโธๆ ถ้าจติมนัสงบเขา้มา เราคน้หาความ

จรงิ นี่ปรยิตั ิ ปฏบิตั ิ ปรยิตัศิกึษาแลว้ ศกึษาไวใ้หป้ฏบิตั ิ ศกึษามาใหค้น้ควา้ ไม่ใช่
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ศกึษาแลว้บอกว่าเรารู ้ เรารูเ้ราเขา้ใจ นัน่ล่ะมนัส่งออก แต่การส่งออกนี้เป็นธรรมชาติ

ของมนุษย ์ ถ้ามนุษยไ์ม่มกีารส่งออก มนัจะสื่อสารกนัอย่างไร มนัเป็นสถานะของ

มนุษยม์ธีาตุ ๔ และขนัธ์ ๕ นี่ไง 

แต่ทวนกระแสกลบั พุทโธๆ หรอืใชปั้ญญาอบรมสมาธ ิ มนัทวนกระแสกลบั 

ถ้าทวนกระแสกลบัมากผ็ลของมนั เหน็ไหม “ใจเบา มนัมคีวามสงบ พอว่างปุ๊ บ หนูกใ็ส่

พุทโธเขา้ไป แลว้ใจมนัเบา มนัสงบ อนัน้ีถูกตอ้งหรอืเปล่าคะ” 

มนัถูกตอ้งตอนน้ี ถูกตอ้งตอนกเิลสมนัเผลอนี่ ประเดีย๋วกเิลสมนัรูต้วั ไม่ถูก

แลว้ เพราะว่ามนัอุบาย การกระท าของคน ชวีติของคนคนหนึ่งมนัเผชญิกบัวกิฤติ

เยอะแยะไปหมด มนัไม่ใช่เผชญิเฉพาะปัญหาปัญหาเดยีว ปัญหาของชวีติเรานี่นะ มนั

มรีอ้ยแปดเลย ปัญหาท ามาหากนิ ปัญหาในครอบครวั ปัญหาส่วนตวั ปัญหาชอบไม่ชอบ 

ปัญหามเียอะไปหมดเลยล่ะ 

การภาวนากเ็หมอืนกนั ตอนน้ีพอเราพุทโธโดยทีม่นัสมดุล ตอนน้ีมนักเ็บา

มนักส็บาย ถูกหรอืเปล่าคะ 

ถูก แลว้พอถูกแลว้กย็ดึตรงนี้ไปเลยนะ กเ็ลยบอกว่าพอถูกแลว้เราก็อยู่แค่นี้ 

ได ้๕ บาท แลว้เขาให ้๑๐ บาท ไม่เอา จะเอา ๕ บาท แล้วใหแ้บงก์ร้อยยิง่ไม่เอาใหญ่

เลย ต้องเอา ๕ บาท ถ้าเอาแบงก์พนัมานี่โกรธเขาตายเลย จะเอา ๕ บาท 

๕ บาทกถ็ูก ๑๐ บาทกถ็ูก ๕๐ บาทกถ็ูก ๑๐๐ บาทกถ็ูก ๑,๐๐๐ บาทกถ็ูก 

๑๐๐,๐๐๐ บาทกถ็ูก ถ้ามนัถูกขึน้ไปเรื่อยๆ เราจะบอกว่า มนัจะพฒันาขึน้ไปเรื่อยๆ 

นะ มนัจะมคี่ามากขึน้เรื่อยๆ ถ้าเรารกัษาด ีเรารกัษาเป็นไป 

นี่ว่าถูกไหม 

ถูก ถูกแลว้ตอ้งพฒันา ถูกแลว้เราตอ้งหาอุบายมากขึน้ เพราะกเิลสทีล่ะเอยีด

กว่านี้เดีย๋วมนัมานะ ลม้ลุกคลุกคลานเลยล่ะ ฉะนัน้ ถ้าถูกแลว้ เราท าถูกแลว้ให้มนัเป็น

ปัจจตัตงั คอืว่าเรายนืยนัว่าเราปฏบิตั ิจติมนัเคยสงบได ้นี่ขอ้ที ่๑ 

ขอ้ที ่๒ พอวนัที่ ๓ พอพุทโธไป พอวนัที ่๓ ที ่ ๔ พอเดนิจงกรมแลว้ นัง่

สมาธแิลว้ พุทโธมนัถี่มากขึน้ จติมนัเรว็ขึน้ เหน็ธรรมชาตขิองจติทีม่นัว่า สิง่ทีม่นัรูพุ้ท
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โธมนัเรว็ขึ้นมา มนัแทรกเขา้มา รูท้ัง้เวทนา รูท้ัง้จติ มนัสลบักนัไป นี่มนัพุทโธแลว้

มนัดขีึน้ แลว้มนัภาวนาต่อขึน้ เวลาเดนิจงกรม เขาว่าอย่างนี้ถูกตอ้งหรอืเปลา่คะ ถ้าท า

อย่างนี้ ใชช้วีติประจ าวนัแลว้เราพุทโธของเราไปดว้ย ท าถี่ขึน้ มนัจะถูกหรอืเปล่า 

ถูก ถูกหมายความว่า ถ้าสตดิ ีหลวงตาท่านบอกว่า ถ้ามสีตปิฏบิตัอิยู่ ถ้ามสีต ิ

การท าความเพยีรของเราถูกตอ้ง ถ้าขาดสตเิมื่อไหร่ การท าความเพยีรนัน้สกัแต่ว่าท า 

ท าสกัแต่ว่าคอืท าสกัแต่ว่า ท าแบบไม่มใีครควบคุมดูแล มนัสกัแต่ว่าคอืมนัแทบไม่มี

ผลเลย แต่ถ้ามสีตขิึน้มานี่มนัมผีล 

นี่กเ็หมอืนกนั ถ้าเรามสีตอิยู่ เรามสีตปัิญญาอยู่ ท าแลว้รกัษาใจได ้ ใจมนัก็

สงบ มนักเ็ยน็ มนักเ็บา กด็ ีนัง่สมาธกิพ็ุทโธของเรา เดนิจงกรม เหน็ไหม มนัรูเ้วทนา 

มนัเขา้ใจ เพราะปัญญามฐีานของสมาธเิขา้ไป มนัมปัีญญาแบบทีโ่ยมถาม แต่ถ้าไม่มี

สมาธขิึน้มา ปัญญานี้คอืสญัญา มนัเหมอืนวทิยาศาสตร ์ เป็นทฤษฎทีีท่่องมา แลว้

ความรูม้นัไม่แตกฉาน มนัไม่แยกแยะ 

แต่ถ้าจติเรามสีงบบา้ง เราพุทโธแลว้นะ เราใชเ้ดนิจงกรม เวลามสีตมิปัีญญา 

มนัแทรกเขา้มา เห็นเวทนาเลย เวทนาเขา้มามนัก็วางเวทนาได ้ ทุกอย่างมนักว็างได้ 

เพราะว่าปัญญานี้มนัมสีมาธริองรบั สมาธมินัมฐีานรองรบั 

แต่ถ้าไม่มสีมาธนิะ เวทนาหมายความว่าเจบ็ปวด ถ้าเจบ็ปวดกอ็ย่างนี้ไง 

เจบ็ๆ นี่ไง พอเจบ็ขึน้มากเ็จบ็สองเท่าสามเท่า โอ๋ย! ยิง่เจบ็เขา้ไปใหญ่เลย อ๋อ! นี่เขา

เรยีกเวทนาไง เพราะไม่มฐีานสมาธริองรบั 

ถ้ามฐีานของสมาธริองรบัคอืใจมนัรองรบันะ ถ้าเวทนาใช่ไหม อา้ว! เวทนาเกดิ

จากจติ เวทนาเกดิจากเรา เรามสีตปัิญญาทีรู่เ้ท่ามนั เหน็ไหม เรารูเ้ท่า เรากว็างได ้เรา

เขา้ใจมนั ถ้าปัญญามฐีานของสมาธิ มนัจะละเอยีดขึ้น แลว้ดขีึน้ เขาเรยีกศลี สมาธ ิ

ปัญญา ถ้ามสีมาธ ิปัญญามนัจะเกิดภาวนามยปัญญา ปัญญาจะเป็นประโยชน์ 

ถ้ามนัเป็นสญัญา แต่เราเขา้ใจว่ามนัเป็นปัญญาไง สงัขาร ความคดิ ความปรุง 

ความแต่ง แต่มนัไม่มสีมาธิรองรบั ไม่มสีมาธริองรบัมนักค็ดิโดยตณัหาความทะยานอยาก 

คดิโดยสมุทยั คดิโดยสญัชาตญาณ สญัชาตญาณกค็ดิไดอ้ย่างนัน้ 
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แต่ถ้ามสีมาธมินัมสีต ิเหน็ไหม มสีต ิเราเป็นคนคดิ เราเป็นคนท า เราเป็นคน

บรหิารจดัการ เราเป็นคนควบคุมดูแล เราจบัตอ้งก็ได ้ เราวางกไ็ด ้ เราพลกิซ้ายพลกิ

ขวากไ็ด้ คอืเราจบัเวทนามาพจิารณาไง เวทนา เดีย๋วมนักเ็ป็นอย่างนี้ เป็นอย่างนี้ ครัง้

ทีแ่ลว้เวทนาเกดิขึน้ เรารูเ้ท่า คราวนี้เวทนามนัจะหนักหน่วงกว่าเก่า แลว้เวทนามนัหนัก

หน่วงกว่าเก่าเพราะอะไร เพราะว่าเรานัง่นานกว่าครัง้ทีแ่ลว้ นี่มนับรหิารจดัการได้ 

แลว้ถ้าพจิารณาเตม็ที ่วงรอบของปัญญามนัเกดิขึน้ ธรรมจกัรมนัเกดิขึน้นะ พอ

ธรรมจกัรมนัเกดิขึน้ เวทนา สิง่ทีเ่วทนา มนัเพราะมอีารมณ์รบัรูส้กึมนัถงึมเีวทนา ถ้า

จติมนัมสีตปัิญญา มนัวางซะ เวทนากด็บั พอเวทนาดบั จติมนักเ็ด่นขึน้มา เหน็ไหม 

ยิง่เด่นขึน้มามนัยิง่ปล่อยวาง มนัยิง่เด่นขึน้มาใหญ่ ถ้ามสีต ิมสีมาธ ิแลว้บรหิารจดัการใช้

ปัญญาขึน้มา มนัจะยิง่ดขีึน้ๆ ไป 

แลว้พอดขีึน้ คนเราท างานเสรจ็แลว้มนักต็อ้งท างานต่อเนื่องใช่ไหม นี่ก็

เหมอืนกนั เวลามนัปล่อยวางไปแลว้ แลว้ท าอย่างไรต่อ ไม่ใช่ว่าพอปล่อยเวทนาแลว้

มนัจบทีไ่หนล่ะ ปล่อยเวทนาแลว้เรากเ็สวยความสุข เพราะว่าเราท างานเสรจ็แล้วมนัก็

ปล่อยวาง มนักม็คีวามสุข พอมคีวามสุขแลว้ โดยปกตเิดีย๋วมนักร็บัรูอ้กีแหละ กพ็จิารณา

ต่อเนื่องไป 

บอกว่าถ้าถูก ถูกไหม ถูก แต่เราท าต่อเนื่องขึน้ไป กเิลสของคนมนัมลีูกมหีลาน มี

พ่อมแีม่ มปีู่ มย่ีา ไอลู้กหลานมนัแพ ้มนักไ็ปชวนพ่อมนัมาช่วย ถ้าพจิารณา พอพ่อมนั

แพ ้เดีย๋วไปชวนปู่ มนัมา 

นี่กเ็หมอืนกนั เราพจิารณาของเรา ท าของเราต่อเนื่องๆ ไปเรื่อยๆ ถ้าพูด

อย่างนี้ปับ๊ บอกว่าครัง้หน้ามนัยงัมคีวามทุกข์รออยู่ขา้งหน้า โอ๋ย! แหยงหมดนะ แต่

มนัจะไปเจอ จะไปเจอ เหน็ไหม เพราะท าไมล่ะ 

กเ็ราไปท าลายลูกหลานมนั มนักไ็ปชวนพ่อมนัมา ไปฟ้องพ่อว่านักปฏบิตัเิอา

ธรรมะมาข่มขีม่นั มนัไปชวนพ่อมา พ่อมาต่อสู ้ เรากฝึ็กฝนจนเราช านาญมากขึน้ พ่อมนั

แพ ้มนักไ็ปชวนปู่ มนัมา มนัยงัจะเกดิอีกไปเรื่อยๆ ไง เพราะถ้ามนัยงัไม่สมุจเฉทถ้ามนั



เอาของจริง ๗ 
 

©2015 www.sa-ngob.com 

ไม่ขาด ถ้ามนัขาดสิน้นะ มนัตายหมดเลย คนตายฟ้ืนไม่ได ้ กเิลสตายแลว้ไม่มฟ้ืีนมา

หรอก กิเลสตายไปแลว้ตายสนิทเลย แต่ถ้ามนัยงัไม่ตายส ิมนัจะมอุีปสรรค 

บอกว่า ค าว่า “ถูกไหมๆ” บอกว่าถูกๆ พอถูก ไปเจอขา้งหน้า หลวงพ่อโกหก ถูก

แลว้ท าไมมนัทุกขข์นาดนี้ ครัง้หน้ายงัเจออกี...ค่อยๆ ท าไป 

นี่ขอ้ที่ ๓ วนัที ่๘ ตอนเชา้แลว้นอนฝันไป ในฝันไง พุทโธไปในฝัน ฝันว่าไป

ถอดคอนแทคเลนสใ์นตา ฝันว่าไปเปิดออก พอเปิดออก มนัเหน็เป็นในตาไม่มตีาขาว 

เหน็เป็นเนื้อ ตกใจขึน้มา 

การเหน็กาย ถ้าจติเราสงบแลว้เหน็ มนัเหน็ในปัจจุบนัทีบ่รหิารจดัการได้ แต่

นี้ไปนอนหลบัแลว้ฝัน แต่ฝันกเ็ป็นฝันเรื่องภาวนา ฝันว่าเราไปถอดคอนแทคเลนสแ์ลว้

ไปเหน็ลูกตา กเ็หน็ตา เหน็กาย แต่เหน็ในฝัน มนัไม่ใช่เหน็ในปัจจุบนั ถา้เหน็ใน

ปัจจบุนั มนัเป็นปัจจบุนั เรากบ็รหิารจดัการได้ นี่เป็นในฝันนะ ทนีี้พอในฝัน มนัเป็นจรงิ

หรอืเปล่าล่ะ 

การฝันนะ การฝันคอืคนนอนหลบัแลว้ฝันไป คนนอนหลบัแลว้ฝันไป แต่เวลา

คนทีน่ักปฏบิตันิะ เวลาเกิดนิมติ นัง่สมาธิ พุทโธๆ จติสงบลงแลว้มนัรูม้นัเหน็ ถ้ามนัรู้

มนัเหน็ จติมนัสงบแลว้มนัไปเหน็ ถ้าเหน็ เราใชส้ตปัิญญาแยกแยะได ้ ใชส้ตปัิญญา

ต่อเน่ืองไปๆ ถ้าเราพจิารณาต่อเน่ืองไม่ไหว เรากลบัมาพุทโธ กลบัมาความสงบ นี่

เราบรหิารจดัการได ้แต่ในฝันท าไดไ้หม 

ในฝัน ถ้าฝันดนีะ ถ้าพูดอย่างนี้ไป ในฝัน ฝันบอกพอเจอแล้วกต็กใจมาก ตกใจ

มากก็กลบัมาพุทโธอกี มนักส็งบมาอีก...ในฝันอย่างนี้กม็ ี คนฝันนะ ทนีี้สิง่ทีม่นัฝันมนัก็

เป็นความฝัน ความฝันแกก้เิลสไม่ได้ 

ฉะนัน้ เขาถามว่า “๓/๑. พุทโธในฝันดว้ยหรอืคะ หรอืว่าเป็นความฟุ้งซ่าน

คะ” 

มนัเกีย่วเนื่องกนันะ เวลาเราท าสิง่ใดกแ็ลว้แต่ ท าคุณงามความดหีรอืท าสิง่ใด 

พอไปนอนหลบั มนัฝัน ฝันถงึสิง่ทีเ่ราเคยท ามา ตกใจนะ บางทเีราท าอะไรมากแ็ลว้แต่ 
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แลว้ไปนอน แลว้ฝันถงึสิง่ทีเ่ราเคยท ามา เพราะเรารู้ว่าไม่ด ีแต่ท าไมมาฝันล่ะ บางคนไป

ท าสิง่ดีๆ  มา พอวางเสรจ็แลว้มนันอนหลบั มนัยงัฝันอยู่อีก ท าไมเขาฝันได้ 

เพราะมนัจติดวงเดยีวกนัไง เวลาจติปกตกิค็อืจติของเรา เวลาไปนอนหลบัก็

จติดวงนี้มนัตกภวงัคม์นัถงึหลบั พอมนัหลบั ถ้ามนัฝันมาล่ะ 

ความฝันกค็อืความฝัน ความฝันคอืสงัขาร หลวงตาใชค้ าว่า “ฝันดบิ ฝันสุก” 

ฝันดบิ  ๆ คอืความคดิเรานี่ ตอนนี้เรากฝั็น ฝันแบบตื่นๆ เวลาความคดิทีม่นัคดินี่เขา

เรยีกว่าฝันดบิ เวลาไปนอนหลบัมนัไปฝัน นัน่ฝันสุก หลวงตาใชค้ าว่า “ฝันสุก ฝันดบิ” 

นี่มนัเป็นสงัขาร สงัขาร ความคดิ ความปรุง ความแต่ง แต่ถ้ามสีตปัิญญา ถ้า

มสีตปัิญญากจ็บ อย่างเช่นถ้าเราจะนอน เรากพ็ุทโธไปเรื่อยจนหลบัไป มนักไ็ม่ฝัน 

เหน็ไหม แต่ถ้ามนัฝัน ฝันอย่างนี้มนัยงัฝันว่าเป็นเรื่องการภาวนา ทนีี้ฝันเรื่องภาวนา เขา

กถ็ามว่า “๓/๑. พุทโธในฝันดว้ยหรอืคะ” 

ถ้าพุทโธในฝันดว้ยหรอืคะ จติเรามนัยงัแบบว่า ในมติ ิมติทิีต่ื่นอยู่ แลว้มติทิี่

หลบัไป มนัคาบเกีย่วกนั เราก็วางไว้ คอืเราไม่ตอ้งไปสงสยั เราเป็นคนรูค้นเหน็ คนที่

ไม่ฝันเขากบ็อกว่าเราฝันน่ีแปลกนะ ถ้าคนทีไ่ม่ฝันเขากไ็ม่ฝันอะไรเลย 

ถ้าเราฝัน เรากว็างไว ้ เราตัง้สตขิองเรา เราจะแกไ้ขของเรา เพราะมนัเป็น

ความเหน็ของเรา นี่มนัเป็นในฝัน มนักฝั็นว่าพุทโธ ฝันว่าไดภ้าวนา ภาวนาโดยปกติ

แลว้กภ็าวนา มนัดขีึน้ เดีย๋วมนักไ็ปฝันอกี เราเอาความจรงิ นัน้เป็นความฝัน จะเอา

ความจรงิ 

“๓/๒. ท าไมฝันแบบนี้คะ ไม่ไดดู้หนังสยองขวญัเลยนะคะ มนัเกีย่วอะไรกบั

การภาวนาหรอืเปล่า” 

มนัเกีย่วกบัการภาวนา เพราะว่า รากฐานการภาวนาเขาเหน็สุภะ อสภุะ สภุะ

คอืกเิลสมนัชอบความสวยความงาม กเิลสมนัชอบความคงที ่ กเิลสมนัไม่ชอบการ

เปลีย่นแปลง สิง่ใดทีถู่กใจมนัจะยดึไว ้ถอืมัน่ไวต้ลอดไป มนัเป็นนิจจงั 

แต่เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้สอนอนิจจงั ว่าสรรพสิง่ในโลกนี้มนั

ไม่มอีะไรคงที่ มนัจะแปรสภาพของมนัไปเป็นอนิจจงั ถ้าเรามสีตปัิญญา เราพจิารณา
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ไปใหม้นัเป็นอนัตตา อนัตตาคอืว่ามนัยิง่แปรสภาพในขณะทีภ่าวนาทีเ่ห็นไง นี่คอืค าสัง่

สอนขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า 

เขาบอกว่า องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้สอนอนัตตา สพฺเพ ธมมฺา อนตฺ

ตา ธรรมทัง้หลายเป็นอนัตตา ไม่มสีิง่ใดคงที ่มนัแปรปรวนตลอด 

แต่มนัแปรปรวน แปรปรวนโดยทฤษฎี แปรปรวนโดยธรรมขององค์

สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า ท่ีเรามาประพฤติปฏิบติักนัน้ีให้จิตเราสงบขึ้นมา 

แล้วเราให้เหน็จากใจของเรา ใจเราเหน็เอง เราพิจารณาของเราเอง มนัท าลาย

ของมนัเอง เหน็ไหม มนัท าลาย มนัเหน็ไตรลกัษณ์เอง อนัน้ีมนัจะถอดถอนกิเลส 

ถ้ามนัเป็นความจริง 

แต่ถ้ามนัเป็นความฝัน “ท าไมถงึฝันแบบนี้คะ” 

ฝันแบบนี้เพราะว่าเราก าลงัด าเนินอยากมคีุณธรรม เราก าลงัด าเนินอยู่ เราเริม่

หดัภาวนา ถ้าหดัภาวนา ถ้าคนท าคุณงามความด ี แลว้ไปเทีย่วไปทีด่ีๆ  มนักไ็ปฝัน

ต่อเน่ือง คนทีไ่ปท าอะไรผดิพลาดมากม็าฝันอกี ฝันว่าเราท าอะไรผดิพลาดมา นัน่มนั

เป็นชวีติประจ าวนัของเขา 

แต่นี่เราจะภาวนา ถ้ามนัฝันกค็อืฝันน่ะ แต่ถ้ามนัฝันแลว้เราวางไง เราตื่น

มาแลว้เราไม่ไปตดิใจ ถ้าเป็นความฝัน มนัเกีย่วเนื่องกนัระหว่างทีเ่วลาตื่นอยู่กบัการ

กระท านี้ เวลาตกภวงัคไ์ปแลว้มนัจะไปฝันต่อ ฝันต่อ เรากก็ าหนดพุทโธ ท าสตขิองเรา

ขึน้มาใหด้ขีึน้ 

ฉะนัน้ สิง่ทีท่ ามานี่ถูกแล้ว ถูกแล้วจากเริม่ตน้ทีเ่ราปฏบิตัมิา เราท าความสงบ

ของใจเข้ามา ใจเราด ีใจเราเบาขึ้นมา นี่มนัส่งต่อเนื่องกนันะ มนัไม่ฝันทุกขฝั์นยาก อนันี้มนั

ฝัน ถ้าฝัน ฝันเรื่องภาวนา ฝันเรื่องสุภะ อสุภะ สิง่ทีว่่า เหน็ตาด าตาขาว เหน็เนื้อสี

แดงๆ นี่ในฝัน แต่ถ้าเป็นความจรงิดกีว่านี้ 

ถ้าเป็นความจรงินะ ความจรงิคอืเรานัง่ภาวนาอยู่ เราเดนิจงกรมอยู่ แลว้เรารู้

เราเหน็ขึน้มา มนัจะเป็นประโยชน์กบัเรามากเลย แตพ่อรูว่้าเป็นความจรงิขึน้มามนักจ็ะ

ไม่เกดิกบัเราอกี เวลาเกดิ เกดิเพราะไม่รู ้พอรู้กจ็ะไม่เกดิ 
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อนันี้พูดถึงว่า เราเอาความจรงิ เอาของจรงิ อนันัน้เป็นความฝัน ความฝันมนัเป็น

คนละมติกินั เรารกัษาไดอ้ย่างไรกร็กัษาของเราไป อนัน้ีจบ 

ฉะนัน้ มาค าถามน้ีนะ ค าถามนะ 

ถาม : หนูมาภาวนา ๒-๓ ครัง้แลว้ค่ะ แต่งวดนี้หนูมาภาวนาตัง้แต่วนัที ่๙-๑๗ หนูขอ

ถามว่า คนืวนัที ่ ๑๔ หนูภาวนาเดนิจงกรม เกดิเวทนา แลว้หนูกพ็จิารณาดูทีจ่ติว่ามนั

เจบ็ปวดตามเวทนาหรอืเปล่า ดูไปๆ เรื่อยๆ กไ็ม่เจ็บไม่ปวดตามเวทนา จติมคีวามสุข 

จติเบาสบาย ไม่รอ้นรนตามทีบ่อกว่า จติเป็นนาย กายเป็นบา่ว อนัน้ีใช่หรอืไม่คะ 

ต่อมาในตอนเชา้มดืตอนต ี ๓ ทนนัง่ภาวนาพจิารณาร่างกาย กายไม่สวยไม่

งามตัง้แต่ศรีษะ เหน็เป็นโครงกระดูกออกมาเลย อนัน้ีหนูขอถาม เมื่อภาวนาเกดิ

สมาธ ิใหเ้ราดูจติไปเรื่อยๆ หรอืเปล่าคะ และภาวนานี้ถูกตอ้งหรอืเปล่าคะ 

ตอบ : นี่ไง ค าว่า “ดูจติๆ” บอกไม่ใหดู้ มนักจ็ะบอกว่าขดักบัว่าเวลาเราจะใช้

ประโยชน์จากมนัไง 

ฉะนัน้ ค าว่า “ดูจติๆ” ไม่ใช่ว่าดูจติ หลวงปู่ มัน่ท่านสอนหลวงตาไวว่้า อย่าท้ิง

ผู้รู้ อย่าท้ิงพทุโธ อย่าท้ิงผู้รู้ อย่าท้ิงจิตของเรา เราอย่าท้ิง อย่าท้ิง ถ้าเราไปเหน็

ส่ิงใดต่ืนตกใจ เรากลบัมาท่ีผู้รู ้

เวลาทีเ่ราจะเหน็สิง่ใด จะเหน็นิมติ จะรูส้ิง่ใด จติเป็นผูรู้ ้เหมอืนคนลมืตา พอ

ลมืตากเ็หน็ต่างๆ หลบัตามนักไ็ม่เหน็ต่างๆ เวลาเราตกใจใช่ไหม เราเหน็ภาพสิง่ใด

แลว้ตกใจขึน้มา หลบัตาซะ มนัก็ไม่เหน็ แต่โดยธรรมชาต ิ คนลมืตาเหน็สิง่ใด พอยิง่

เหน็มนัก็ยิง่ดู ยิง่หลบัตา กลวัมนัจะมาหกัคอเอาน่ะ ตอ้งคอยลมืตาไว้ 

นี่กเ็หมอืนกนั จติจะรูจ้ติจะเหน็ต่างๆ จติเป็นผูรู้ ้ จติไปรูไ้ปเหน็ไง ถ้าจติไปรู้

ไปเหน็ ถ้ามนัตื่นตกใจหรอืเห็นแล้วมนัแก้ไขสิง่ใดไม่ได้ ใหก้ลบัมาทีจ่ติ ใหร้ะลกึถงึพุท

โธ ใหก้ลบัมาทีจ่ติ ใหก้ลบัมาทีจ่ติ ไม่ใช่ดูจติ ให้กลบัมาท่ีจิต ไม่ให้ท้ิงผู้รู้ ไม่ให้ท้ิง

พทุโธของเรา 
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เราไปรูไ้ปเหน็สิง่ใดแลว้เราตกใจ มนัทิ้งผูรู้ไ้ง เพราะเราไปเหน็ เพราะเราตกใจ 

เพราะเราจบัสิง่นัน้ เราเห็นสิง่นัน้ แลว้เรายดึมัน่ถอืมัน่สิง่นัน้ เราถงึตกใจ พอตกใจ ยิง่

ตกใจยิง่เตลดิเลย พอเตลดิไปนะ จนขนาดทีว่่าเสยีสตไิด ้

แต่ถ้าเราไปเหน็สิง่ใด ถ้าเราตกใจ เหน็สิง่ใดทีม่นัสะเทอืนใจนะ กลบัมาทีผู่รู้ ้

กลบัมาทีพุ่ทโธ กลบัมาทีค่วามรูส้กึ แต่ส่วนใหญ่เวลาคนไปเหน็อะไรมนัลมืความรูส้กึ

ไง แต่มนัไปเหน็ภาพนัน้ ไปเห็นภาพนัน้ ไปรูส้ิง่นัน้ แต่มนัทิ้งผูรู้ไ้ปแลว้นะ เพราะมนัไป

เสวยอารมณ์ตรงนัน้ไว้ 

ฉะนัน้ ค าว่า “ดูจติๆ” ไม่ใช่อย่างนัน้ อย่าทิ้งผูรู้้ อย่าทิ้งพุทโธ แต่นี้เราบอกว่า 

ค าว่า “ดูจติ” กค็ดิว่าไม่ทิ้งผูรู้้ไง กดู็จติ กร็กัษาจติไว ้ดูจติมนักดู็อกีอย่างหนึ่ง ถ้าผูรู้ม้นั

เป็นอกีอย่างหนึ่งเลย 

ฉะนัน้ว่า หนูภาวนา ๒-๓ ครัง้แลว้ค่ะ ฉะนัน้ เวลาภาวนาไป ทนดูเวทนาไป 

แลว้พจิารณาไปดูทีจ่ติทีม่นัเจบ็ปวด 

ทีม่นัเจบ็ปวด มนัดูทีจ่ติ ดูที่เวทนา เวลาเวทนามนัเจบ็ปวดนะ ถ้าเรามเีวทนาใช่

ไหม เราไล่ถามไป ดูทีค่วามเจบ็ความปวด ภาพมนัเกดิทีจ่ติ เราดูทีเ่วทนา จบัที่

เวทนา 

ค าว่า “จบัทีก่าย จบัทีเ่วทนา จบัทีจ่ติ จบัทีธ่รรม” มนัเป็นสตปัิฏฐาน ๔ ถ้า

จติเราสงบแลว้เราจบัได ้ถ้าจติเราไม่สงบ เราจบันี่มนัเป็นสมถะ มนัเป็นสมถะคอืว่าจติ

เรามนัยงัไม่มสีมาธ ิจติเรายงัไม่มกี าลงัพอ เรากจ็บัสิง่นี้ไว ้แลว้เราไล่ไปๆ พอมนัไล่ไป

อย่างนี้ มนัสิน้สุดกค็อืสมถะ สิน้สุดของมนัคอืการปล่อยวาง สิน้สุดของมนัคอืสมาธไิง 

ถ้ามนัมสีมาธแิลว้ พอจติมนัสงบแลว้เรากจ็บัเวทนาอีก 

พอจบัเวทนาอกี เหน็ไหม ทแีรกเวทนาเกดิขึน้ เวทนาน้ีเจบ็ปวดมาก เวทนา

นี้เจบ็ปวดมาก ยิง่ดูเวทนา เวทนาเจบ็ปวด ๒-๓ เท่าเลย เรากห็ลบมาไง หลบมาพุท

โธๆๆ ถ้ามนัหลบมา ถ้ามกี าลงัแลว้ เวทนา เราจบัเวทนาไดแ้ลว้ เพราะจติมนัสงบ จติ

มนัมกี าลงั 
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จติมกี าลงั พอจบัเวทนา เวทนานี้คอือะไร เวทนา ความรูส้กึนี้คอือะไร ความ

เจบ็ปวดๆ มนัเจบ็ไดอ้ย่างไร มนัลอยมาจากไหน ความเจบ็ปวดมนัลอยมาจากไหน 

ถ้าวทิยาศาสตรก์ ็อา้ว! กเ็รานัง่ขดัสมาธ ิเลอืดลมไม่เดนิมนักเ็จบ็เป็นธรรมดา 

การนัง่ทบัซ้อน นัง่กดทบั มนักเ็จบ็เป็นธรรมดา...นี่คดิแบบวทิยาศาสตรไ์ง 

แต่ถ้าคดิแบบธรรม ถ้าคดิแบบธรรม แลว้เอง็นอนอยู่ทัง้คนืน่ะ เอง็ไม่เหน็ปวด

เลย นอนตัง้แต่ ๒ ทุ่ม ตื่นต ี๔ นอนตัง้กีช่ ัว่โมง ไม่เหน็มนัเจบ็มนัปวดเลย นอนสบาย

เชยีว อา้ว! กก็ดทบัเหมอืนกนั ท าไมมนัไม่ปวดล่ะ นี่ถ้ามนัมปัีญญามนัไล่อย่างนี้ไง 

ฉะนัน้ ถ้ามนัเจบ็มนัปวด มนัเจบ็มนัปวดกโ็ง่ไง กไ็ปรบัรูไ้ง กม็นัตอ้งรบัรูเ้ป็น

ธรรมดา อา้ว! รบัรูเ้ป็นธรรมดาเพราะมนัไม่มสีตไิง ไม่มสีมาธไิง ถ้ามสีต ิสมาธ ิความ

รบัรู ้ นี่ไง ไม่ทิ้งผูรู้้ ไม่ทิ้งพุทโธไง ถ้าผูรู้ม้นัปล่อย มนักฉ็ลาดไง เวทนากห็าย อา้ว! 

เวทนาเป็นอารมณ์ความรูส้กึเท่านัน้ นี่มนัไปยดึของมนั 

ถ้าเวทนามนัปล่อยแลว้ เขาบอกว่าเขาปล่อยแลว้ ดูเวทนาว่าความเจบ็ความ

ปวดมนัหายไป จตินี้มคีวามสุข มนัเบา มนัสบาย...นี่ถ้ามนัปล่อยวางมนัเป็นแบบนี้ 

เราฝึกหดัอย่างนี้บ่อยๆ เขา้ ฝึกหดัอย่างนี้บ่อยๆ จนมนัช านาญ มนัแขง็แรง ถ้าจติมนั

แขง็แรงแลว้มนัท าสิง่ใดก็ได้ 

ถ้าจติมนัยงัอ่อนแอ หนึ่ง จติอ่อนแอ จตินี้ไม่มคีวามเชื่อมัน่ ไม่กลา้เลยนะ จบั

อะไรไปนี่สะดุง้หมด แต่ถ้าจติเราฝึกหดัของเรา ถ้าฝึกหดัของเรา นี่งานอย่างนี้ 

การศกึษาเขาตอ้งมตี ารบัต ารา เดีย๋วนี้ท างานโดยคอมพวิเตอร ์ เขามแีป้นของ

เขา เขากดของเขา แต่นี่ท างานทีจ่ติ ไปทีไ่หนกไ็ด ้ อยู่ทีไ่หนก็ได ้ ท างานได้

ตลอดเวลา จะยนื เดนิ นัง่ นอน ท าไดต้ลอดเวลา ตลอดเวลา นี่รกัษาตรงนี้ งานของ

เรา งานดูแลรกัษาใจของเรา ถ้าท าไดม้นักจ็ะดขีึน้ 

นี่พูดถงึว่า เขาดูเวทนาไป 

แสดงว่ามาภาวนา ๒-๓ หน ถ้ามนัเกิดจบัพจิารณาเวทนาได ้ มนัปล่อยวางได้ 

สิง่นี้ทีเ่รามา ธรรมทัง้หลายมาแต่เหตุ ถ้าจติมนัสงบแลว้เราก็รูว่้าจติเราสงบ เรากม็คี่ามี

ราคาขึน้มานะ 
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มาภาวนาก ็โอ๋ย! น่าเบื่อหน่าย มาภาวนากไ็ม่มอีะไรเป็นแก่นสาร ไม่มสีิง่ใด 

พอพุทโธๆ จติมนัสงบเขา้ โอโ้ฮ! มนัอึ้งเลย เอ๊อะ! อ๋อ! พอมนัอึ้ง เพราะมนัจบัใจของ

เราได ้ท าความสงบของใจได ้มนัมคี่าไง มนัมคี่ากว่าวตัถุทุกๆ อย่างทัง้หมดเลย ที่เรา

ไปหาๆ กนั เรากห็าวตัถุเพื่อความมัน่คงของชวีติ เพราะมวีตัถุขึน้มาใช่ไหม มนัก็

มัน่คงของชวีติ ชวีติจะไดอ้าศยัมนัไง 

แต่เรามาภาวนา พอจติเราจบัของเราได ้มนัสงบได้ มนัรกัษาตวัมนัได ้ สิง่ที่

เป็นนามธรรมรกัษานามธรรม มนัไม่ต้องอาศยัวตัถุเลย ไม่ตอ้งอาศยัเขาเลย มนัเป็น

อสิระของมนัน่ะ ไม่ตอ้งอาศยัเขาเลย มนัสุขได้ 

แต่ของพวกเราจะมสีุขไดต้่อเมื่อต้องมปัีจจยัเครื่องอาศยัสมบูรณ์ เราถงึมี

ความสุขได ้ เราตัง้เป้าว่าปรารถนาสิง่ใด เราถงึมคีวามสุขได ้ แลว้เรากต็อ้งหามา หา

มากต็อ้งรกัษา หามาดูแลรกัษา 

แต่ถ้าพอมนัเขา้มาสุขทีน่ี่ขึน้มา มนัมคี่าทีน่ี่ ถ้ามคี่าทีน่ี่ มนัจะสมบูรณ์ทีน่ี่ ถ้า

พูดถงึว่า ถ้าพจิารณาเวทนาของเรานะ 

“วนัต่อมาตอนต ี ๓ นัง่ภาวนาพจิารณาร่างกายภายในมนัไม่สวยไม่งาม 

ตัง้แต่ศรีษะ มนัเป็นโครงกระดูกออกมาเลย อนัน้ีหนูขอถามว่า เมื่อภาวนาไปเกิด

สมาธ ิใหเ้ราดูจติไปเรื่อยๆ หรอืเปล่าคะ” 

ถ้ามนัเป็นโครงกระดูกออกมา ถ้าเหน็โครงกระดูกนะ ถ้าเหน็โครงกระดูกได้ 

จติมนัสงบแลว้ ถ้ามนัเหน็กระดูกได้แสดงว่ามนัเห็นกายได ้ถ้าเหน็กายไดน้ะ เหน็แลว้

มนักแ็ป๊บ หายไปแลว้ เหน็แลว้จบัตอ้งไม่ได้ 

วางไว้เลย ส่ิงท่ีเหน็ได้มนัเหน็ได้ เรากก็ลบัมาผูรู้้ กลบัมาพทุโธ ถ้ามนั

หายไปแล้วกลบัมาพทุโธไว้ พทุโธไว้ ถ้าจิตมนัสงบอีก ร าพึงไป ร าพึงคือคิดถึง

ตรงนัน้แหละ ถ้ามนัคิดถึงได้ ภาพมนัจะเกิดขึ้น ถ้ามนัคิดถึงได้นะ ถ้ามนัคิดถึง

ไม่ได ้กลบัมาพทุโธต่อ จ าไว้ให้ดีเลย ถ้ามนัจะเกิดขึ้นได้ มนัเกิดขึ้นจากจิต 

เวลาทุกข ์จติทุกขเ์กือบเป็นเกอืบตาย เวลาภาวนา ถ้าจติเป็นสมาธ ิจติมนัก็

มคีวามสุขทรงตวัมนัได ้แล้วทรงตวัมนัไดน้ะ ถ้าคนไมม่อี านาจวาสนาบารมกีค็ดิว่าแค่น้ี
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พอ หรอืท าแค่น้ีกเ็กอืบตายแลว้ มนัไม่กา้วเดนิออกทางปัญญา แต่ถ้ามนัจะกา้วเดนิ

ออกทางปัญญา มนัจะเหน็ เหน็โครงกระดูก เหน็ต่างๆ ถ้ามนัไปเหน็ พอไปเหน็ ถ้า

มนัไปเหน็ เห็นไหม ถ้ามนัเหน็ใหม่ๆ เรายงัไม่มัน่คง เหน็แวบ็หาย แวบ็หาย จบัไม่ได้

เลย แลว้กเ็ดนิไปหน้ากไ็ม่ได ้ถอยหลงัหรอืก็อยากจะภาวนา ไอจ้ะเดนิหน้ามนักไ็ม่ไป 

วางใหห้มดเลย อย่าสงสยั เพราะนี่คอืสงสยั วจิกิจิฉา วจิกิจิฉา สลีพัพตป

รามาส คอืลบูๆ คล าๆ คนทีม่นัทุกขม์นัยากอยู่นี่เพราะมนัลูบๆ คล าๆ ท าอะไรกไ็ม่

จรงิไม่จงัสกัอย่าง จะไปขา้งหน้ากไ็ปไม่ได ้จะถอยหลงัหรอืกไ็ปไม่ได้ 

วางใหห้มดเลย อย่าสงสยั อย่าสงสยั อย่าเกิดวจิกิจิฉา อย่าลูบๆ คล าๆ วาง 

พุทโธไป วาง พทุโธไป พอพุทโธ พอจติมนัดขีึน้มา เดีย๋วมนัเป็นงานต่อ 

แต่นี่พอมนัสงสยัแลว้กอ็ยากได้ สงสยัแลว้กต็ะครุบ สงสยัแลว้กข็วนขวาย ถ้า

ไม่ขวนขวายกไ็ม่ใช่การภาวนา นี่นักภาวนา ขวนขวายใหญ่เลย...ขวนขวายยิง่ออกไป

ไกล ยิง่ขวนขวายยิง่ไปไกล ยิง่ดิ้นยิง่ออกนอกลู่นอกทาง 

วาง วาง วาง เพราะจติมนัอยู่กบัเรา จติอยู่ทีก่ลางหน้าอก เหน็ไหม ดิ้นรนๆ 

ไปไหน ดิ้นรนออกจากนอกบา้นนอกเรอืนไปหรอื แต่ถ้าวางใหห้มดเลย พุทโธ เพราะ

พุทโธเกดิจากจติ ถ้าจติมนัพุทโธไดก้พ็ุทโธอยู่นี่ไง พุทโธๆ จนมนัละเอียดเขา้มา พอมนั

ละเอยีดเขา้มาแล้ว กลบัมาแลว้ ฟ้ืนแลว้ พอฟ้ืนขึน้มานะ แลว้เราฝึกหดัใชปั้ญญาไป 

ตรงนี้ เพราะมนัเป็นงานของใจ 

แต่ส่วนใหญ่แล้วพอมนัเสื่อม พอมนัเสื่อม มนัจบัตอ้งอะไรไม่ได ้ เตลดิเลยนะ 

เตลดิคอือะไร เตลดิคอืเขา้ใจผดิไง รูเ้ท่าไม่ถงึการณ์ไง นึกว่านัน่คอืความขยนั นึกว่า

นัน่คอืยิง่ท ายิง่ดไีง นึกว่า โอโ้ฮ! เรามุมานะ 

มุมานะ อนันัน้น่ะมนัเตลดิไปไกลเลย มุมานะยิง่ไกล ไกลจากจติไง วางใหห้มด 

แลว้ตัง้สตนิี ่พุทโธ ถ้าระลกึพุทโธไดค้อืเราแลว้ เพราะใครเป็นคนระลกึพุทโธล่ะ จติเป็น

ผูร้ะลกึพุทโธ พุทโธๆๆ พอมนัปล่อยวางหมด เราร าพงึปับ๊ มนัเกดิอกีแลว้ 

ถ้าเหน็โครงกระดกูนะ การเหน็โครงกระดกู เราพิจารณาโครงกระดกู 

แล้วถ้ามนัไม่เหน็ จ าค าน้ีไว้ ถ้ามนัไม่เหน็นะ พอจิตเราสงบ จิตเรามีก าลงัแล้ว 
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เราคิดถึงชีวิตเราน่ี ไม่ต้องคิดถึงเรื่องอ่ืนไกลๆ เลย คิดถึงชีวิตเราน่ี ร าพึงชีวิต

เรา ไอ้ความเกิด แก่ เจบ็ ตายเราน่ี แค่น้ีน ้าตากไ็หลแล้ว มนัไหลตรงไหนรู้ไหม 

มนัไหลตรงจิตเราสงบ สมาธิมนัคิดอะไรกแ็ล้วแต่ มนัสะเทือนใจ 

ถ้าไม่มสีมาธนิะ มนัไม่ไดค้ดิชวีติเราหรอก ชวีติคนอื่น คดิถงึชวีติพ่อชวีติแม่

ดว้ย ชวีติจากกูเลย มนัยงัไม่เศรา้เลย 

แต่ถ้ามนัเป็นสมาธนิะ คดิถงึชวีติเรานี่แหละ ทนีี้ถ้ามนัคดิถงึชวีติ เราจะ

เปรยีบเทยีบการเหน็กายไง การเหน็กาย เหน็สตปัิฏฐาน ๔ กาย เวทนา จติ ธรรม แต่

เราคดิถงึชวีติ มนักธ็รรม สจัธรรม สจัธรรม คดิถงึชวีติของเรา คดิถงึความเป็นอยู่ของ

เรา เกดิมาทุกขย์ากไหม การเกดิ ดูส ิอยู่ในทอ้งแม ่๙ เดอืน ออกมาน่ีไม่รูป้ระสปีระสา 

พ่อแม่เลี้ยงมาจนโตมา คดิแค่นี้ 

ไอน้ี่ไม่คดิน่ะส ิคดิแต่ว่า ตอนนี้ฉันจะท างาน ตอนนี้ฉันจะร ่าจะรวย...มนัลมืไง 

ลมืพืน้เพของเราเองไง 

คดิเรื่องชวีติเรานี่ ตัง้แต่เกดิมาจนปัจจุบนัน้ี ถามเลยว่า ไดอ้ะไร ได้อะไร 

แลว้เวลาตายไปไดอ้ะไร 

ฉะนัน้ พอพูดอย่างนี้ปับ๊ ทางโลกเขาบอกว่า “อา้ว! หลวงพ่อ เกดิมากต็อ้งท ามา

หากนิ” 

ท ามาหากนิ ออกจากสมาธ ิ เดีย๋วเอ็งท าทัง้วนัเลย เดีย๋วออกจากสมาธไิป

ค่อยไปท า ตอนนี้มนัเป็นงานของใจ ตอนนี้มนัเป็นธรรม ไอน้ัน่เป็นโลก เป็นโลก เราตอ้ง

ฉลาดทนัโลก เราอยู่กบัโลก เราไม่ใช่เซ่อๆ ซ่าๆ อยู่กบัโลกเขา อยู่กบัโลก เรากต็อ้ง

ฉลาดทนัเขา แต่เวลาจะภาวนาตอ้งปลงวางใหห้มด เรื่องโลกปลงวางไว ้ แลว้เราจะ

เอาแก่นสาร คอืการเกดิ แก่ เจบ็ ตาย คอืจติของเราเกดิ แก่ เจบ็ ตาย เอาแก่นสาร 

เราจะมาท าเอาแก่นสาร เอาเรื่องสจัธรรมของชวีติเราเอง 

แต่เวลาเราออกมาเรื่องโลก ชวีติเกดิมาเป็นมนุษย ์มนุษยก์ต็อ้งมปัีจจยัเครื่อง

อาศยั มนุษยต์อ้งมหีน้าที่การงาน ถ้าจะคดิเรื่องโลกๆ ไปคดิตอนนัน้ แตต่อนภาวนา เรา

วางเรื่องโลกแลว้ เพราะเราจะมาปฏบิตั ิเราวางเรื่องโลกแลว้ 
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หลวงตาบอกว่า จะเข้าประตูวดัมา ถอดเขี้ยวถอดเล็บกองไวท้ีป่ระตู อย่าเอา

เขา้มาดว้ย 

นี่กเ็หมอืนกนั พอเราจะปฏบิตั ิวางเรื่องโลกไง จะเขา้หอ้งพระ จะนัง่สมาธ ิ วาง

ใหห้มดเลย แต่วางไม่ได ้ยิง่วางมนัยิง่วิง่มาเลย 

วางใหไ้ด ้ เวลาจะปฏบิตั ิ วางเลย แลว้พุทโธ พุทโธนี่เป็นหน้าทีข่องเรา เป็น

งานของเรา ไอห้น้าที่การงานนัน้เป็นหน้าทีข่องชาตขิองตระกูล ของครอบครวั เราหา

มาเพื่อครอบครวั เพื่อความมัน่คง เพื่อความเป็นอยู่ นัน้หน้าทีก่ารงานของเรา ฉะนัน้ 

เวลาคดิมนัตอ้งคดิแบบนี้ ไม่อย่างนัน้มนัจะมาวจิกิจิฉาไง ลูบๆ คล าๆ จะไปโลก จะไป

ธรรม นี่ลูบๆ คล าๆ 

วางใหไ้ด ้แลว้ค่อยปฏบิตั ิถ้ามนัท าไดจ้นมนัช านาญนะ มนัวางได ้เหมอืนคน

เขา้บา้นออกบา้นเลย เวลาเขา้บา้นกท็ างานในบา้น ออกนอกบา้นกท็ างานนอกบา้น นี่ก็

เหมอืนกนั จติถ้ามนัท าได ้มนัท าได ้ฝึกหดัจนมคีวามช านาญ ฝึกหดัจนท าได ้มนัจะท า

ได ้

ฉะนัน้ สิง่ทีว่่าภาวนาแลว้มนัยงัได้เหน็เวทนา ไดรู้้เท่าทนั มจีติ มสีบาย อนันี้

ใชไ้ด ้แลว้ยิง่เห็นโครงกระดูกนี่นะ เหน็โครงกระดูก เหน็ไดห้ลากหลายนัก การเหน็กาย

เหน็ไดห้ลากหลายมาก แต่เหน็ไดห้ลากหลายมากขนาดไหนมนัอยู่ทีวุ่ฒภิาวะของจติสูงต ่า 

เพราะการเห็นกาย เหน็กายในโสดาบนั เหน็กายนี่สกักายทฏิฐ ิ ถ้ามนัช าระลา้งได ้ เหน็

กายในสกทิาคาม ีพจิารณาไปแลว้กายเป็นดนิ น ้า ลม ไฟ กลบัสู่สถานะเดมิของเขา ถ้า

เหน็กายในขัน้ของอนาคามเีป็นอสุภะ อสุภะ กามราคะ การเหน็กายเป็นชัน้เป็นตอน

ขึน้ไป 

ฉะนัน้ เราเหน็แลว้ เราเหน็ว่าเป็นงานของใจ คอืใจมนัมงีานมกีารท า คนเรยีน

จบแลว้อยากมหีน้าทีก่ารงานท า คนภาวนามนัไม่เหน็สตปัิฏฐาน ๔ ไม่ไดท้ างาน มนั

เหมอืนกบัคนยงัไม่มงีานท า 

แต่พอคนมงีานท านะ คนมงีานท าพอท าแล้วเดีย๋วมนัเจรญิกา้วหน้า หน้าที่การ
งานมนัจะมัน่คงในชวีติของเขา ภาวนากเ็หมอืนกนั ถ้ามนัท าของมนัได้นะ มนัท างาน
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เป็นนะ เดีย๋วไปขา้งหน้านะ มนัจะประสบความส าเรจ็ขา้งหน้า ให้ขยนัหมัน่เพยีรท าเพื่อ
สจัธรรม เอวงั 


