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ถาม : เรื่อง “ขอบคุณอกีครัง้” 

หลงัจากหลวงพ่อตอบปัญหาครัง้ทีแ่ลว้ กไ็ปเจอน ้าตาร่วงจากธรรมอศัจรรย์

ของหลวงตาวนัที ่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๔๕ เทศน์เรื่องจติเป็นไดห้ลายอย่างนักหนา 

เดีย๋วว่าด ี เดีย๋วว่าชัว่ เดีย๋วว่าสุข เดีย๋วว่าทุกข ์ เดีย๋วว่าผ่องใส เดีย๋วว่าเศรา้หมอง ก็

เขา้ใจ การวางไม่ได้วางทีส่มาธ ิแต่ยงัท าไม่ได ้จะพยายามค่ะ 

ตอบ : นี่เวลาว่าการวางไง เวลาภาวนาไป ฟังเทศน์หลวงตาไปดว้ยไง น ้าตาร่วง 

เวลาน ้าตาร่วงนะ เพราะว่าฟังไง ฟังเทศน์ของหลวงตา วนัที ่๒ พฤษภาคม ๒๕๔๕ 

เทศน์เรื่องจติเป็นไดห้ลายอย่างนักหนา เดีย๋วว่าด ี เดีย๋วว่าชัว่ เดีย๋วว่าสุข เดีย๋วว่า

ทุกข ์เดีย๋วว่าผ่องใส เดีย๋วว่าเศรา้หมอง กเ็ขา้ใจ 

ความเขา้ใจ เหน็ไหม พูดถงึการเขา้ใจนะ เราศกึษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระ

สมัมาสมัพุทธเจา้กเ็รื่องหนึ่ง ศึกษามา ศึกษามาเพราะเป็นชาวพุทธ ชาวพุทธเราตอ้ง

ศกึษา เวลาเราพูดไป เขาจะบอกว่าเหมอืนกบัต่อตา้นการศกึษา 

ไม่ใช่ เวลาศกึษากศ็กึษาปรยิตั ิ ปฏบิตั ิ ปฏเิวธ แต่เวลาจะปฏบิตั ิ การศกึษา 

ปรยิตั ิ เรื่องสญัญามนัตอ้งวางไว ้ ถ้าไม่วางไว ้ ตวัสญัญานัน่น่ะมนัจะเป็นตวัล่อ ตวัล่อ

คอืว่าตวัจะเป็นสญัญา ตวัเป็นประเดน็ทีจ่ะสรา้งภาพ สรา้งภาพใหเ้ราลม้ลุกคลุกคลาน

ไง 

การปฏบิตัมินักแ็สนยากอยู่แลว้ แต่พอสญัญา สญัญาจะท าใหเ้ราล้มลุก

คลุกคลาน แต่ถ้าเราวางไวก่้อน แล้วเราท าความจรงิขึน้มา ถ้าท าความจรงิขึน้มาก็เป็น

การภาวนา ถ้าภาวนารูน้ะ 
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เวลาฟังเทศน์หลวงพ่อแลว้ไปฟังเทศน์หลวงตา น ้าตาร่วงเลย 

ค าว่า “น ้าตาร่วง” นะ เวลาหลวงตาท่านน ้าตาร่วง น ้าตาร่วง น ้าตาช าระภพ

ช าระชาต ิ

แต่พวกเรารอ้งไหก้นัทุกวนัน่ะ น ้าตาสะสมภพสะสมชาต ิสะสมภพสะสมชาติ

อย่างไร เวลาทุกขใ์จ เสยีใจ ดใีจไง รอ้งห่มรอ้งไหก้นั อูฮู้! ปลอบกนั ปลอบใจกนั นัน่ก็

น ้าตาไหลเหมอืนกนั น ้าตาร่วง น ้าตาร่วงเพราะความโศกความเศรา้ ความทุกข ์ความ

อาลยัอาวรณ์ ความต่างๆ นัน่กเ็ป็นน ้าตาอย่างหนึ่ง น ้าตาอย่างนี้น ้าตาผูกมดั 

แต่ถ้าน ้าตาร่วงนะ น ้าตาร่วงของหลวงตา น ้าตาร่วง น ้าตาช าระภพช าระชาต ิ

มนัไปสะเทอืนใจ มนัสะเทอืนใจ เห็นไหม พอมนัไปรู้ไปเหน็ตามความจรงิ แลว้มนัต่อสู้

กนัดว้ยปัญญา ด้วยมรรค เห็นไหม ดว้ยสตชิอบ สมาธชิอบ ปัญญาชอบ ความเพยีร

ชอบ ความชอบธรรม 

เวลาปฏบิตัลิม้ลุกคลุกคลานมามนัทุกขย์ากขนาดไหน เวลามนัไปรูแ้จง้ โอ๋ย! 

ไปรูแ้จง้นะ น ้าตาไหลพรากเลยนะ ท าไมเราโง่ขนาดนี้ ท าไมเราโง่ขนาดนี้ เพราะไอใ้จ

ดวงนี้เวลามนัโง่มนัก็โง่ดกัดานไง เวลามนัมปัีญญาขึ้นมา ปัญญาเกิดจากไหนล่ะ 

ปัญญาเกดิจากการภาวนารู ้ ปัญญาไม่ใช่เกดิจากการศกึษารู ้ ปัญญาไม่ใช่

เกดิจากการคน้ควา้รู ้ ปัญญาไม่ใช่การฟังแลว้รู ้ แต่การฟัง การประพฤตปิฏบิตั ิ ถ้า

ภาวนาแลว้มนัสะเทอืนใจแบบนี้ เหน็ไหม ไปเจอ น ้าตาร่วงเลย มหศัจรรยธ์รรมของ

หลวงตา 

มหศัจรรยธ์รรมของหลวงตา แต่มนัยงัไม่เป็นธรรมของเราไง ถ้าเป็นธรรม

ของเรานะ เราตอ้งปฏบิตัติามความเป็นจรงิของเรา ถ้าปฏบิตัติามความจรงิของเรานะ 

สิง่ทีว่่า เพราะว่าธรรมนี้มนัเป็น เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้วาง

ธรรมและวนิัยนี้ไว ้ เป็นธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ องคส์มเดจ็พระ

สมัมาสมัพุทธเจา้ตรสัรูธ้รรมขึน้มาตามความเป็นจรงิ เสวยวมิุตตสิุขแลว้ เสวยวมิุตติ

สุข เวลาเทศนาว่าการ เวลาเผยแผ่ธรรม เหน็ไหม “เราเป็นพระอรหนัต์ เราเป็นพระ

อรหนัต์ เราตรสัรู้เองโดยชอบ” 
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แลว้พอถามว่าตรสัรูเ้องโดยชอบ ชอบอย่างไรล่ะ ชอบอย่างไร ท่านกอ็ธบิาย

ใหฟั้งไง ธรรมวนิัยเป็นธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ 

อนัน้ีกเ็หมอืนกนั เราไปฟังเทศน์หลวงตาวนัที ่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๔๕ ท่าน

เทศน์เรื่องจติ จตินี้เป็นไดห้ลากหลายนัก เดีย๋วว่าด ีเดีย๋วว่าชัว่ เดีย๋วว่าสุข เดีย๋วว่าทุกข์ 

เดีย๋วว่าผ่องใส เดีย๋วว่าเศรา้หมอง อนัน้ีเป็นอะไร อนันี้กเ็ป็นประสบการณ์ตรงของ

หลวงตาไง นี่เป็นธรรมของท่าน เป็นวทิยานิพนธ์ของท่าน 

ท่านพจิารณาของท่าน ท่านไปรูไ้ปเหน็ของท่านอย่างนี้ พอไปรูไ้ปเหน็ของ

ท่านอย่างนี้ เพราะเวลาจติของท่านสว่างไสว มนัทะลุทะลวง ภูเขาเลากา ทะลุไปหมด

เลย มนัมหศัจรรยข์นาดนี้ ท าไมจติมนัมหศัจรรยไ์ดข้นาดนี้ เวลาศกึษาต ารามา ศกึษา

มากเ็ป็นธรรมของคนอื่น ศกึษามากค็าดหมายมา ศกึษามากค็ดิว่าจนิตนาการว่ามนั

จะเป็นอย่างนัน้ เวลาตวัเองไปเจอเขา้ มนัตื่นเตน้ ตื่นเตน้ขนาดนัน้นะ ธรรมยงัเตอืน

เลยล่ะ สิง่ทีว่่ามนัเศรา้หมอง สิง่ที่ว่ามนัผ่องใส สิง่ทีม่นัทะลุทะลวง สิง่ที่ว่ามนัเวิง้วา้ง มนั

เกดิจากอะไร มนัเกดิจากอะไร ทีเ่กดิมนัอยู่ไหน มสีตกิลบัมาไง กลบัมา มนัเกดิจากภพ

จากชาต ิมนัเกดิจากผูรู้ ้จากผูรู้ ้ท่านกย็้อนกลบัของท่าน นี่เป็นประสบการณ์ของท่าน 

นี่เป็นความจรงิของท่าน 

เราไปฟังธรรมของหลวงตาไง ท่านกเ็อาความจรงิของท่าน เวลาครูบาอาจารย์

ทีท่่านปฏบิตัมิาแล้ว ท่านก็เอาประสบการณ์ เอาความจรงิในใจมาตแีผใ่หเ้ราฟัง พอตแีผ่

ใหเ้ราฟัง เราฟังธรรมๆ เหน็ไหม เวลาเรานัง่ปฏบิตั ิ เรานัง่ฟังเทศน์ไปด้วย นี่ชุบมอื

เปิบ 

ส่ิงนัน้มนัเป็นประสบการณ์ตรงของครบูาอาจารยท่ี์ท่านปฏิบติั

มา ท่านกเ็อาความจริงในใจของท่าน เอามาตีแผ่ให้เราฟัง เอาความ

จริงในหวัใจของท่านน่ะ แลว้มนักใ็จดวงหน่ึงสู่ใจดวงหน่ึงไง ใจของครบูา

อาจารยท่ี์ท่านประพฤติปฏิบติัตามความเป็นจริงมีเหตุมีผล 

แต่ของเรา อย่างเรา เราศกึษาค้นควา้มา เราฟังเทศน์มามากมายเลย เราจ า

ไดห้มดเลย ครูบาอาจารยอ์งคไ์หนเทศน์ เรากจ็ าได้ แลว้เราก็มาพูดต่อ เหน็ไหม มนั
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ไม่มคีวามจรงิในใจของเรา ถ้ามนัไม่มคีวามจรงิในใจของเรา เวลาเราพูดไป ถ้าเราพูด

ไป ถ้าโยมฟังเรานะ เราก ็อมื! โยมเชื่อถอืเรา ถ้าโยมถามปัญหาขึน้มาใหเ้ราขยายความ 

เราจะจนเลย แล้วท าอย่างไรล่ะ อา้ว! กเ็ราจ าของเขามา เราฟังของเขามา แล้วเราไม่มี

ความจรงิในหวัใจ 

แต่ถ้าครูบาอาจารยท์ีม่คีวามจรงิในหวัใจนะ ท่านเอาความจรงิของท่านมาตี

แผ่ แลว้ถ้ามใีครถามนะ ทา่นยิง่ชอบใจมากเลย เพราะอะไร เพราะถ้ามคีนถามแสดง

ว่าสะดุดใจเขา สะดุดใจเขาแลว้ สะดุดใจเขากเ็หมอืนกบัเขา้เป้าแลว้ เพราะอะไร 

เพราะกเิลสมนัอยู่ในใจของสตัวโ์ลกใช่ไหม แลว้เวลาเทศนาว่าการไปมนัสะเทอืนใน

หวัใจ มนักส็ะเทอืนกเิลสใช่ไหม ถ้าพอมนัสะเทอืนกเิลส เพราะเขาถงึไดถ้ามมา 

เพราะเขาสงสยัเขาถงึถามมา 

แต่ถ้าเขาไม่สะเทอืนใจเขาเลย เขา้หูซ้ายทะลุหูขวา มนักไ็ป ฟังแลว้ เออ! ฟัง

ธรรมเอาบุญ นัง่ฟังเทศน์แลว้สปัหงกนะ โอ๋ย! สปัหงกเลยนะ พอจบกส็าธุ โอ๋ย! บุญเตม็

เลย นี่มนัไม่เขา้ใจ มนัไม่สะเทอืนใจ 

แต่ถ้ามนัสะเทอืนใจนะ เดีย๋วนะ เดีย๋วใหจ้บก่อน จบจะถามเลย ไอน้ัน่เป็น

อย่างไร ไอน้ี่เป็นอย่างไรนะ พอถามมา ครูบาอาจารยท์่านชอบนะ แสดงว่าท่านท าแล้วได้

ประโยชน์ไง ท่านท าแลว้ไดป้ระโยชน์ ถ้ามคีุณธรรมนะ ความเป็นจรงิในใจมนัจะเป็น

แบบนัน้ 

แต่ถ้าเรา เรากฟั็งมาเหมอืนกนั เรากจ็ ามาหมดเลย เรากพ็ูดไปตามเทปไง 

มนักไ็ดแ้ง่เดยีว ถามมานี ่ ถามมากเ็ปิดเทปซ ้า เปิดเทปซ ้ากพ็ูดค าเก่านัน่แหละ มนั

ขยายความไม่ได ้มนัขยายความ มนัย่อความ มนัพลกิแพลงไม่ได้ 

ถ้ามนัพลกิแพลงได ้ เห็นไหม เพราะครูบาอาจารยท์่านประพฤตปิฏบิตัมิาท่าน

จะมขีองจรงิของท่าน ท่านพลกิแพลงได ้ ท่านบอกแง่มุมเราได ้ ค าถามค าเดยีวนัน่น่ะ 

ตอบไดร้้อยแปดพนัเกา้ ร้อยสนัพนัคม จะพลิกซ้ายพลกิขวา พลกิได้ทุกแง่มุมเลย 

ประเดน็นัน้น่ะ เวลาปฏบิตักินั ถ้าเราเขา้ไม่ได ้ เราเขา้ทางไม่ถูก กเ็อาประเดน็น้ีตัง้ 

แลว้หาทางเขา้ใหไ้ด ้ถ้าเขา้ไดแ้ลว้มนัเป็นไป 
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น่ีฟังเทศน์ ฟังเทศน์กรรมฐานมนัมีประโยชน์ตรงน้ีไง หลวงตา

ท่านถึงบอกว่า การปฏิบติัของเรา ฟังเทศน์ต่อหน้าผู้รู้เป็นอนัดบัหน่ึง 

แลว้เวลาถ้าไม่มผีูรู้จ้ะเทศน์ใหเ้ราฟัง เราตอ้งไปนัง่ปฏบิตัเิอง พยายามท าให้

ธรรมเกิด เราจะฟังเทศน์ในหวัใจของเราเลย ถ้าหวัใจของเรานะ มนัทุกขม์นัยาก มนัเศร้า

หมอง มนัดิ้นรน นี่เทศน์แล้ว แต่เทศน์อนันี้ อูฮู้! มนัเป็นน ้ากรด มแีต่เจบ็ปวดแสบรอ้น 

แต่ถ้าพุทโธๆๆ ถ้ามนัสงบลงนะ มนัร่มเยน็ รสของธรรมเกดิแลว้ “รสของธรรมชนะซึ่ง

รสทัง้ปวง” มนัสขุ มนัสงบ มนัระงบั มนัเวิง้วา้ง 

เวลาเวิง้วา้งนะ มนัสงบ เวลามนัสงบ มนัมคีวามสุข มนัหนึ่งเดยีว หนึ่งเดยีว จติ

มนัดิง่ ไม่รบัรูอ้ะไรเลย โลกน้ีมกีเ็ป็นเรื่องของเขา ฉะนัน้ เรื่องของเรา เราอยู่ของเรา

โดยเอกเทศเลย มคีวามสุขของมนั นี่เวลาถ้ามนัเป็นความจรงิ ถ้าไม่มคีรูบาอาจารย์

เทศน์ เราจะฟังเทศน์ของเราเอง 

ถ้าเทศน์ของเรา ถ้ามนัทุกข์มนัยาก เราทุกขย์าก เรากพ็ุทโธ ใชปั้ญญาอบรม

สมาธติ่อสูก้บัมนั ต่อสูก้บัมนั ต่อสูก้บัการประพฤตปิฏบิตัิ มนัตอ้งมเีหตุมผีล “ธรรม

ทัง้หลายมาแต่เหตุ” 

ถ้าเราจ ามา เราฟังมา มนัไม่มเีหตุ มนัไม่มเีหตุกจ็ ามา ธรรมทัง้ดุน้ไง ธรรมทัง้ดุน้

กจ็ าของเขามา จ าของเขามากป็รยิตั ิจ ามาท าไม จ ามาใหป้ฏบิตั ิ

ถ้าเราปฏบิตัขิึน้มา นี่ภาวนารู ้ น ้าตาร่วง ขณะทีน่ ้าตาร่วงเพราะฟังธรรม 

เพราะอยู่ใกลช้ดิครูบาอาจารย์ ถงึไดบ้อกว่า “เวลามนัวางไดม้นักเ็ขา้ใจ มนักว็าง วาง

ได ้แต่ไม่ไดว้างทีส่มาธ ิสมาธยิงัท าไม่ได”้ นี่มนัซื่อสตัย ์ถ้าเราวางได ้เราปล่อยวางได้ 

น ้าตาร่วงน ้าตาไหลเลย 

แต่ถ้ากเิลสมนัครอบง านะ น ้าตาร่วงน ้าตาไหลครบองคป์ระกอบเหมอืนหลวง

ตาเป๊ียะเลย หลวงตาท่านกพ็จิารณาเหมอืนกนั แลว้ท่านกซ็าบซึ้งของท่าน ท่านน ้าตา

ร่วงน ้าตาไหล ท่านซาบซึ้งของท่าน เรานี่เป็นเหมอืนท่านเป๊ียะเลย นี่ถ้าเราเขา้ขา้ง

ตวัเองนะ เราบรรลุธรรมแลว้ เราว่ามคีวามเขา้ใจแลว้ เพราะอะไร เพราะมนัมอีงคป์ระกอบ

ครบ องคป์ระกอบของหลวงตาทีท่่านท ามาครบ 
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แต่ของเรา เราฟังธรรมของเรา เหน็ไหม น ้าตาร่วง อศัจรรยธ์รรมของหลวงตา

มาก แต่ค าถามเขาเขยีนมาแลว้ แต่มนัไม่ไดว้างดว้ยสมาธ ิ นี่มคีวามสงสยั มนัไม่ได้

วางดว้ยสมาธ ิเพราะจติมนัไม่วางเป็นสมาธแิลว้เกดิภาวนามยปัญญา 

ถ้าเกิดภาวนามยปัญญา เวลาพจิารณาไปแล้วเกิดภาวนามยปัญญาเพราะจติมนั

สงบแลว้เหน็กาย เหน็เวทนา เหน็จติ เหน็ธรรม 

เหน็จติ เหน็ไหม จติทีว่่าจตินี้เป็นไดห้ลากหลายนัก มนัเป็นทัง้ด ี เป็นทัง้ชัว่ 

เป็นทัง้สุข เป็นทัง้ทุกข ์ทัง้ผ่องใส ทัง้เศร้าหมอง 

เหน็ไหม กาย เวทนา จติ ธรรม จติ พจิารณาจติ นี่มนัพจิารณาของมนัไป ถ้า

มนัพจิารณาของมนัไป มนัพจิารณาของมนัแลว้มนัปล่อยวาง มนัปล่อย ถ้ามนัมกี าลงัมนั

กป็ล่อย มนัปล่อย มนัมคีวามสุข มคีวามสุขมาก แต่ความสุขอนัน้ีมนัปล่อยวาง มนั

ปล่อยวางชัว่คราว เดีย๋วมนักเ็กดิอกี ค าว่า “เกิดอกี” คอืมนัยงัมอียู่ไง มนัยงัมอียู่ มนั

ยงัปฏบิตัไิม่ถงึทีสุ่ด มนัยงัไม่สมุจเฉท มนัยงัไม่จบสิน้กระบวนการของมนั ซ ้าแลว้ซ ้า

เล่าๆ 

ไอค้ าว่า “ซ ้าแลว้ซ ้าเล่า” คนปฏบิตัแิลว้มนัมรีสมชีาติ มนัมคีวามสุขไปแลว้ 

พอไปเริม่ตน้ท าเหตุ เริม่ตน้ตอ้งอาบเหงื่อต่างน ้า มนัไม่อยากท า มนัแหยง มนัขีเ้กียจ 

แลว้มนักอ็า้ง อา้งว่ารูแ้ล้ว กม็นัปล่อยวางแล้ว น ้าตาไหลแลว้ น ้าตาร่วงแลว้ แต่นัน่

เป็นของชัว่คราว 

ของชัว่คราวแล้วเราต้องท าซ ้าท าซาก ท าซ ้าท าซากให้มนัชดัเจนขึน้ ใหม้นัทะลุ

ทะลวงมากขึ้น ใหม้นัปล่อยวางมากขึน้ มนัจะมคีวามสุขมากขึน้ ท าแลว้ท าเล่าจนถงึ

ทีสุ่ดนะ เวลามนัขาด นัน่มนัไปอกีเรื่องหนึ่งเลย เวลามนัขาด มนัจะเหน็ตามความเป็น

จรงิของมนั ถ้ามนัขาดอย่างนัน้น่ะ อนันัน้เป็นความจรงิ ภาวนารู ้นี่พูดถงึว่าภาวนารู้ 

เราภาวนาของเรา แลว้เราท าจรงิของเรา 

ฉะนัน้ สิง่ทีเ่ราแยกแยะ พอแยกแยะขึน้ไป เหน็ไหม เหมอืนเราท างาน เราจะมี

ความรูม้ากขนาดไหน ท างานไดม้ากน้อยขนาดไหน นัน่คอืผลงานของเรา เราซื่อสตัย์
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กบัผลงานของเรา เพราะมนัเป็นปัจจตัตงั เป็นสนัทฏิฐโิก มนัเป็นสมัมาทฏิฐ ิ

ความเหน็ถูกตอ้งดงีาม 

แต่ถ้ามนัมจิฉาทฏิฐ ิ มนัมคีวามเหน็ผดิต่างๆ มนัจะพยายามท างานไดเ้ท่านี้ 

แต่ผลตอบแทนไดม้ากเท่านัน้ มนัขยายความไปเรื่อยๆ แลว้มนัจรงิไหม มนัไม่จรงิ 

พอมนัไม่จรงิปับ๊ เดีย๋วมนัก็เสื่อม แต่ขณะเป็นความจรงิมนักย็งัเสื่อม ยงัถดถอย

เหมอืนกนั ถดถอย เรากต็อ้งท าขึน้ไปๆ เพราะแก่นของกิเลสไง กเิลสนี้ แก่นกเิลสมนั

เหนียวแน่นนัก ตอ้งพยายามของเรา มกีารกระท าของเรา 

ท าไปๆ มนัจะมปีระสบการณ์ มนัจะมคีวามจรงิในใจขึน้มา ถ้าในใจขึน้มา มี

ในใจขึน้มามนัจะเป็นประโยชน์ เป็นความจรงิในภาคปฏบิตั ิ

ภาวนารู้ มนัรู้ตามความเป็นจริง ถ้ารูต้ามความเป็นจริง มนัพดู

ได้ตามความเป็นจริง แล้วครบูาอาจารยท่ี์ปฏิบติัมาแล้วท่านฟังท่านก็

เข้าใจ 

ถ้าเราเขา้ใจของเราเอง เราเขา้ใจว่ามนัเป็นมรรคเป็นผล มนัองคป์ระกอบ

ครบ พจิารณาจติ ฟังแลว้พจิารณาตาม มนัเศรา้ มนัวางได ้แต่มนัไม่วางด้วยสมาธนิะ 

วางไดแ้ลว้มนัซาบซึ้ง น ้าตาไหล เหน็ไหม เราอา้ง เราอา้ง อา้งเล่หว่์ามนัเป็น

องคป์ระกอบครบ 

องคป์ระกอบนี้เป็นวตัถุ แต่นามธรรม กิเลสที่ละเอียด สิง่ทีเ่ป็นทฏิฐมิานะมนั

ไม่ครบ มนัไมส่ ารอก มนัไมส่มจุเฉทจรงิ ถ้าไม่สมจุเฉทจรงิ เราต้องท าใหม้ากขึน้ ท า

ใหเ้ป็นจรงิมากขึ้น ถ้ามากขึ้น มนักเ็ป็นประโยชน์กบัเราในแนวทางปฏบิตัเินาะ 

นี่พูดถงึว่า ปฏบิตัแิลว้น ้าตาร่วง มหศัจรรยใ์นธรรมของหลวงตามาก แลว้เรากท็ า

ของเราต่อเน่ืองไป 

ถาม : เรื่อง “สงสยัในการภาวนา” 

กราบนมสัการหลวงพ่อ ผมมขีอ้สงสยัขอถามหลวงพอ่ดงันี้ครบั 
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๑. เมื่อเราแยกแยะจนเหน็ความอยากทีม่ากบัความคดิเราแลว้ เราจะแกไ้ข

ความอยากนี้ได้อย่างไรครบั 

๒. อาการปล่อยวางชัว่คราวในแต่ละครัง้จะมคีวามหนักเบาเท่ากนัทุกครัง้หรอื

เปล่าครบั เพราะผมสงัเกตเหน็ว่า บางครัง้กรุ็นแรงชดัเจน แต่บางครัง้กเ็พยีงแต่

อารมณ์สลายวูบลงเท่านัน้ จนผมเกดิความสงสยัว่า ตวัสุขทีเ่กดิตามหลงัมานัน้มนั

เป็นความสุขทีเ่กดิจากสมถะหรอืว่าเป็นตวัวปัิสสนากนัแน่ครบั 

๓. บางครัง้เมื่อผมจบัอารมณค์วามรูส้กึเกดิได้ และเพยีงรบัรูว่้าเวทนาเกดิขึน้ 

แต่เพยีงเท่านัน้ อารมณ์ของผมกส็ลายตวัลงแลว้ ผมจงึเกดิความสงสยัว่า ท าไมทัง้ๆ 

ทีผ่มยงัไม่ไดพ้จิารณาต่อเหมอืนกบัทุกครัง้ แต่ความรูส้กึของผมมนักลบัสลายตวัลง

ไดค้รบั กราบขอบพระคุณ 

ตอบ : อนัน้ีเขาถามมาบ่อยครัง้มาก เมื่อก่อนถามมาต่อเน่ืองยาวมาก ฉะนัน้ เขา

ปฏบิตั ิ เราจะตอบปัญหา ถา้ตอบปัญหากบ็อกว่า เวลาปัญหาบางทกีไ็ม่ตอบ ไอน้ี่

ปัญหาไม่มสีิง่ใดเลย แหม! ท าไมตอบ ตอบแลว้ตอบอกี 

ปัญหานี้เพราะเขาปฏบิตัแิลว้มนัมเีหตุมผีลไง ฉะนัน้ มนัมเีหตุมผีล เราจะตอบ 

ตอบตามขอ้เทจ็จรงิ อย่างเช่นข้อที ่๑ 

“๑. เมื่อเราแยกแยะจนเห็นความอยากที่มากบัความคดิของเราแลว้ เราจะแกไ้ข

ความอยากนัน้อย่างไรครบั” 

คนปฏบิตัแิบบนี้ เวลาเราปฏบิตั ิ เรากห็วงัผล เราอยากไดผ้ลนัน้ พออยาก

ไดผ้ลนัน้ เราไม่รูจ้กักเิลส ไม่รูจ้กัธรรมโดยความชดัเจน เราว่ากเิลสมนัคอืความอยาก 

กเิลสคอืมนัคอืความชัว่ กเิลสคอืความไม่ด ี กเิลสคอืตณัหาความทะยานอยาก เดีย๋ว

ผลกัไส นี่คอืกเิลส 

ฉะนัน้ พอกเิลสปับ๊ พอบอกว่าสิง่นัน้เป็นความอยาก เรากอ็ยากละกิเลส ทุกคน

นะ อยากละกเิลส เพราะกเิลสเป็นแบบ องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้วางธรรม

วนิัยนี้ไวบ้อกกเิลสคอืธรรมฝ่ายอกุศล ธรรมฝ่ายทีท่ าใหเ้ราลม้ลุกคลุกคลาน 
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ฉะนัน้ ความอยากๆ มนักว่็าเป็นกิเลสอนัหนึ่ง ถ้าเป็นกเิลสอนัหนึ่ง เราจะละมนั

อย่างไร เราจะละกเิลสอย่างไร ถ้าละกเิลสอย่างไร เราจะไปละทีต่วักเิลส กเิลสเป็น

นามธรรม กเิลสมนัเป็นชื่อ กเิลสนี่คอืชื่อของกเิลส แลว้เราจะไปละมนัตรงไหน ละที่

ชื่อมนั แลว้ตวัมนัอยู่ทีไ่หน 

ฉะนัน้บอกว่า “เมื่อเราแยกแยะจนเห็นความอยากทีม่นัมากบัความคดิเรา

แลว้ เราจะแกไ้ขความอยากนัน้อย่างไรครบั” 

แกไ้ขความอยาก ความอยากกค็อืความอยากไง ความอยากมนัเกดิจากอะไร

ล่ะ ความอยากมนัเกดิจากความไม่รู ้ ความอยากมนัเกดิจากความไม่เขา้ใจ ความอยาก

มนัเกิดจากเรามอีวชิชา เกิดจากความโง่ของเรา ถ้าความอยากเกดิจากความโง่ของเรา 

แลว้เราจะไปละความอยาก เราละทีไ่หนล่ะ 

บางคนบอกว่าละสงัโยชน์ๆ แล้วสงัโยชน์มนัอยู่ทีไ่หนล่ะ กข็ึน้ไปถงึยอดกต็ดั

สงัโยชน์ทิ้งเลย มนักจ็บ 

กช็ื่อของมนั แลว้ตวัมนัอยู่ไหนล่ะ ถ้าเรายงัปฏบิตัไิม่ถงึที ่ เรายงัไม่เหน็มนั 

เราจะไม่รูว่้าตวัมนัเป็นแบบใด 

นี่กเ็หมอืนกนั ถามว่า เราแยกแยะจนเหน็ความอยากทีม่ากบัความคดิแลว้ 

เหน็ความอยาก 

นัน่น่ะคอืตวักเิลส ความอยากทีม่ากบัความคดิ เพราะเราพจิารณาความคดิ 

เราพจิารณาปัญญาอบรมสมาธ ิเราพจิารณาด้วยปัญญา พจิารณากาย พจิารณาเวทนา 

พจิารณาจติดว้ยปัญญา ถ้าดว้ยปัญญา เริม่ตน้มนักเ็ป็นสมถะ สมถะ ถ้ามนัพจิารณาไป

แลว้ ถ้ามนัปล่อย มนัเหน็ว่าความคดิกบัความอยากมนัไม่ใช่อนัเดยีวกนั แลว้เราจะฆ่า

ความอยากได้อย่างไรล่ะ 

มนัตอ้งจติถ้ามนัสงบเขา้มาแลว้มนักจ็ะจบัสตปัิฏฐาน ๔ สตปัิฏฐาน ๔ แลว้

พจิารณาตรงนัน้น่ะ พจิารณากาย พจิารณาเวทนา พจิารณาจติ พจิารณาธรรม 

พจิารณาตรงนี้ พจิารณาเขา้ไป  ๆพอพจิารณาแลว้มนักป็ล่อย พจิารณาแลว้มนักท็ าลายๆ 
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พอท าลาย ท าลายกท็ าลายกเิลส ท าลายกเิลส กิเลสกค็อืความอยาก ความ

อยากได ้ อยากม ี อยากเป็น มนักเ็ป็นกเิลส ชื่อกค็อืกเิลส แต่ถ้าชื่อกเิลส เหมอืนกบั

สารเคม ี สารเคม ี เคมอีย่างนี้มนัปฏกิริยิาเป็นอย่างนี้ แลว้มนัผสมกบัอะไรล่ะ มนัมี

ส่วนผสมสิง่ใด มนัผสมสิง่ใดมนักเ็กดิปฏกิริยิาเคมตี่อเนื่องไป 

นี่กเ็หมอืนกนั ความอยาก ความอยากมนัเป็นอะไร แลว้เราจะแกค้วามอยาก

อย่างใด แล้วความอยากมนัอยู่ทีไ่หน 

มนัเป็นความรูส้กึทัง้นัน้ ฉะนัน้ ท าความสงบของใจเขา้มา แลว้พจิารณา

ต่อเน่ืองไป พจิารณาต่อเน่ืองแยกแยะไป แยกแยะครัง้แลว้ครัง้เล่า แยกแยะครัง้แล้ว

ครัง้เล่า การพจิารณากพ็จิารณาลงสตปัิฏฐาน ๔ ตรงนี้ หลกัมนัอยู่ตรงนี้ 

พจิารณาสตปัิฏฐาน ๔ เพราะว่าความรูส้กึ อารมณ์ความรูส้กึมนัเกิดจาก

อะไร แลว้สิง่ทีม่นัเกี่ยวเน่ืองต่อไปมนัคอือะไร ถ้ามนัคอือะไร จบัตรงนี้ 

แต่เราจะเอาทีผ่ลไง เอาทีว่่าไปถงึกจ็บัความอยากมาเลย แลว้กฆ่็ามนัเลย 

แลว้กจ็บเลย แลว้ไปจบัทีไ่หนล่ะ จบัไม่ได ้ ไม่เหน็มนั เออ! แลว้มนัอยู่ทีไ่หนล่ะ แลว้

ถ้าไม่เหน็มนั ท าอย่างไรต่อ ท าอย่างไรต่อ นี่ไง แลว้ท าอย่างไรต่อ อา้ว! ท าอย่างไรต่อ 

ท าอย่างไรต่อ 

กก็ลบัมากาย กลบัมาเวทนา กลบัมาจติ กลบัมาธรรมไง กลบัมาทีน่ี่ กลบัมาเหน็

กาย พจิารณากายซ ้า เพราะพจิารณากายมนักเ็ป็นไตรลกัษณ์ มนักป็ล่อย ปล่อยมนักม็ี

ความสุข ความสุข ถ้าจติมนัมกี าลงั จบัอกี มนักม็อีีก เพราะมนัยงัไม่สมุจเฉท จบัซ ้า

แลว้ซ ้าเล่าๆ การพจิารณาซ ้าอย่างนี้ 

มคีนถาม เราอ่านปัญหาถามตอบของหลวงตาเยอะมาก เวลาคนถามปัญหา

ไป ท่านจะบอกว่าใหท้ าซ ้าๆๆ กต็รงนี้ แต่ท่านคงเบื่อมากกว่าเรา เพราะท่านตอบ

ปัญหามาตัง้แต่หนุ่มจนแก่ อายุ ๙๐ กว่า เกอืบ ๑๐๐ ตอบทุกวนัน่ะ แลว้ไอค้นถามก็

ถามปัญหาเดมิ อรยิสจักค็อือนันี้แหละ แต่คนถามมนัเปลี่ยนหน้ามา แลว้ถามแลว้ถาม

เล่า มนักต็อบซ ้าๆ กเ็หมอืนกบัค าตอบ เพราะคนรูจ้รงิกต็อบอย่างนัน้ ใหซ้ ้าลงไป 

เวลาเขาถามปัญหา หลวงตาว่าถูกไหม 
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ถูก 

แลว้ท าอย่างไรต่อ ท าอย่างไรต่อ 

ซ ้าส ิซ ้า 

นี่ไง ซ ้ากก็ลบัมาพจิารณากาย พจิารณาเวทนา พจิารณาจติ พจิารณาธรรม 

เรากจ็ะคดัคา้นว่า อา้ว! กพ็จิารณาแลว้ พจิารณาแลว้มนัปล่อยวางแลว้ มนัรู้

แลว้ 

มนักเ็หมอืนเดก็ เดก็มนับอกมนัท าแลว้ เรากินขา้วเสรจ็แลว้ เราลา้งถ้วยลา้ง

จานใช่ไหม ผูใ้หญ่กล็า้ง เดก็กล็า้ง เดก็มนักล็า้งของมนั แต่เดก็มนัท ากบัขา้วไม่เป็น

นะ เดก็มนัอาศยัแม่มนัท าใหก้นิ แต่ผูใ้หญ่มนัท ากบัขา้วกนิเอง ท ากนิเองดว้ย ท า

เลี้ยงลูกด้วย ท าเลี้ยงแขกทีม่าบา้นดว้ย 

นี่ไง ท าแลว้ไง กท็ าแลว้ กล็า้งถ้วยลา้งจานแลว้ ลา้งถ้วยลา้งจานแลว้ แต่เอง็

ท าอาหารไม่เป็น เอง็หาวตัถุดบิไม่เป็น เอง็ตอ้งหาวตัถุดบิมาแลว้ท าอาหาร ใหม้คีวาม

ช านาญ ซ ้าแลว้ซ ้าเล่าๆ ในกาย ในเวทนา ในจติ ในธรรม 

นี่พูดถงึว่า “แลว้จะแกไ้ขความอยากอย่างใด” 

ไปแกไ้ขความอยาก มนักต็อ้งไปแดนประหารของเรอืนจ า จบันักโทษไป

ประหารยงิเป้า จบ ไอน้ักโทษประหารนัน่น่ะมนัโดนพพิากษาประหารชวีติแลว้ มนัไป

รอการประหารอยู่ในแดนประหาร 

ไอน้ัน่เป็นนักโทษประหาร กเิลสมนัไม่ยอมใหใ้ครเหน็หน้ามนั กเิลสมนัไม่

ยอมให้ใครจบัตวัมนั กเิลสมนัปลิ้นปลอ้นหลอกลวงใหเ้ราเห็นดคีลอ้ยตามมนัอยู่ในใจ

ของเรา พจิารณาขนาดไหน มนัปล่อยวางขนาดไหน ถ้ามนัยงัไม่ถงึทีสุ่ด มนัสลบไป

เฉยๆ เดีย๋วมนัฟ้ืนมา มนัจะมเีล่ห์กลมากกว่านี้ การต่อสูก้บักเิลส มนัมเีล่หม์กีลของมนั 

เล่หเ์หลีย่มมนัมอีีกมหาศาล 

เราท าแบบวทิยาศาสตรไ์ง ทีว่่า ท าแลว้ รูแ้ลว้ อย่างนี้ตอ้งเป็นแบบนี้ไง 
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ดูส ิ ดูอย่างนี้ ในปัจจุบนัน้ี ทางการฝ่ายปกครองเขาบอกว่า กฎหมายมนัลา้

หลงั กฎหมายไม่ทนัสงัคม กฎหมายไม่สามารถ 

นี่ไง เหมอืนกนั ธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ไม่ลา้หลงัหรอก 

ทนัสมยัตลอดเวลา แต่กเิลสมนัพลกิแพลงมากขึน้ เดีย๋วนี้เพราะคนมนัมกีารศกึษา

มากขึน้ คนมนัฉลาดขึ้น มนับอกมนัเขา้ใจธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ 

มนัเขา้ใจทุกอย่างเลย มนัใหใ้บประกาศวนัละ ๕ ใบ ๕ ใบ แต่กเิลสไม่เคยถลอกเลย 

กเิลสไม่รูส้กึอะไรเลย เห็นไหม ไอน้ี่ไปเสรมิกเิลส 

นี่พูดถงึว่า จะฆ่าความอยากอย่างใด 

เพราะทุกคนจะถามปัญหาอย่างนี้ กบ็อกมาส ิท าอย่างใด แลว้จะท าใหจ้บเลย 

กบ็อกมาส ิ เหน็ไหม เรายิง่รูโ้จทย์ยิง่ปฏบิตัยิากขึน้ คนเรานะ เราไม่รูว่้าเราเป็นโรคสิง่

ใด เวลาออกก าลงักาย ร่างกายมนัฟ้ืนฟูตวัมนัเองจนโรคนัน้หายไปได ้แตพ่อเราไปตรวจ

ว่าเราเจอโรคอะไร จติใจเราตกหมดเลย เราจะทุกขย์ากหมดเลย 

นี่เหมอืนกนั ไปรู้ว่าไอน้ัน่เป็นไอน้ี่ ไอน้ี่เป็นอย่างนัน้ ปฏบิตัไิม่ไดเ้ลย ปฏบิตัไิป

มนัรูท้นัหมด ปฏบิตัไิป มนับอกเลย เหมอืนตอ้นววัเขา้คอกเลย มานี่ๆ เข้าคอก มานี่ 

เขา้คอกเสร็จแล้ววางยาสลบ สลบเลย มดัเอาไวน้ัน่เลย แลว้ไปไหนไม่รอด 

แต่ถ้าวางเอาไว้ เราเป็นเสรชีน จติใจของเราเป็นเสรชีน ท าใหม้นัสงบเขา้มา

ตามความเป็นจรงิ แลว้พจิารณาตามความเป็นจรงิของมนัไป ไม่ใช่สตัว ์ ไม่ใช่สตัวใ์ห้

กเิลสมนัมดัไว ้ แลว้พจิารณาตามทีก่เิลสมนับอก แลว้บอกนี่คอืตณัหาความทะยาน

อยาก นี่คอืกเิลส นี่คอืความอยาก แลว้จะฆ่ามนัๆ  

ปล่อยเป็นปัจจุบนั เป็นเสรชีน ท าจติใหส้งบเขา้มา ใหม้กี าลงั แลว้พยายาม

จบักาย จบัเวทนา จบัจติ จบัธรรม สตปัิฏฐาน ๔ ตามความเป็นจรงิ แลว้วปัิสสนาซ ้า

แลว้ซ ้าเล่าๆ ถ้าพจิารณาไปแลว้มนัไม่ปล่อย มนัไม่มกี าลงักก็ลบัมาอีก กลบัมาท า

ความสงบ แลว้ไปท าต่อเน่ืองไป ท าต่อเนื่องอย่างนี้ กา้วเดนิไปอย่างนี้ 

วธิกีารที่เราจะละความอยาก แกไ้ข เหน็ความอยากมากบัความคดิ แลว้แกไ้ข

ความอยากนี้ได้อย่างไร 
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กส็ูม้นั ต่อสูม้นัอย่างทีไ่ดอ้ธบิายมาน้ี 

“๒. อาการปล่อยวางชัว่คราวในแต่ละครัง้จะมคีวามหนักเบาเท่ากนัทุกครัง้

หรอืเปล่าครบั เพราะผมสงัเกตว่า บางครัง้กรุ็นแรงชดัเจน บางครัง้กเ็พยีงแต่อารมณ์

สลายวูบลงเท่านัน้ จนเกดิความสงสยัว่า ความสุขทีเ่กดิตามมานี้มนัจะเป็นความสุขที่

เกดิจากสมถะหรอืวปัิสสนา” 

ความหนักเบาจะไม่มทีางเหมอืนกนั ถ้าเหมอืนกนัมนักเ็ป็นสญัญาน่ะส ิ ถ้า

ปฏบิตัเิริม่ตน้ บางทเีราพจิารณาไปแลว้มนัจะปล่อยวางโดยทีว่่าถ้าก าลงัมนัเกือบจะ

สุดก าลงัแลว้มนักป็ล่อยเบาๆ 

แต่ถ้าก าลงัมนัเขม้แขง็ขึน้มา เวลามนัปล่อยมนัเหมอืนเราฟัน เราฟันวตัถุสิง่

ใดดว้ยมดีของเรา ถ้ามนัคมกลา้ มนัฟันขาดฉับไปเลย บางทฟัีนแลว้มนัไม่ขาด ฟัน

แลว้มนัสะเทอืน ตอ้งฟัน ๒ ครัง้ ๓ ครัง้ นี่มนัอยู่ที่ก าลงั อยู่ทีปั่จจุบนั อยู่ทีปั่ญญาที่

ปัจจบุนันัน้มนัสมดุลไม่สมดุล 

ถ้ามนัสมดุลนะ เวลามนัรุนแรง รุนแรงนี่ลงหนักเลย ถ้าบางทมีนัลงโดยความ

แผ่วเบา บางทมีนัจะลง จะลง ยงัไม่ลง ต่อสู ้ขยบักนัจนลง เหน็ไหม ความหนักเบาไม่มี

เหมอืนกนั ถ้าเหมอืนกนัน่ีสญัญาทัง้นัน้ 

ถ้ามนัผ่านไปแลว้ สิง่ทีพ่จิารณาไปแลว้ มนัเคยปล่อยวางแลว้กป็ล่อยวางมนั

ไป แตถ่้าเวลาเราพจิารณาของเราไป ซ ้าแลว้ซ ้าเลา่ อย่างทีว่่า เวลามนัปล่อยวางมนัไม่

เท่ากนัทุกหนไป 

ดูส ิอาหารการกนิ อาหารมือ้แรกอร่อยมาก พอมือ้ต่อๆ ไปชกัชนิชาแลว้ ถงึ

จะคุณภาพดกีว่าดว้ย แต่กลบัไม่อร่อยเหมอืนมื้อแรก เหมอืนกบัเรานะ บางทเีราทุกข์

ยาก ยากจนมาก ถ้ามอีาหารรสชาตโิดยพืน้ๆ แต่ด้วยความทุกขค์วามยาก ความหวิ

กระหาย รสชาตมินัจะฝังใจ มนัจะมคีวามเอรด็อร่อยจนชาตนิี้กล็มืไม่ได้ 

นี่กเ็หมอืนกนั ถ้าครัง้แรกทีม่นัรู้ของมนั อนันี้จะฝังใจ แลว้ครัง้ต่อไป อาหารนี้ดี

ขนาดไหนนะ มนักไ็ม่อร่อยเหมอืนตอนทีเ่ราทุกขเ์รายาก เราจวนจะเสยีชวีติ แลว้เราได้

อาหารประทงัชวีติ อนันัน้จะฝังใจมาก ปัจจุบนัๆ ไง 
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ฉะนัน้ สิง่ทีว่่า “การปล่อยวางแต่ละคราวจะมนี ้าหนักเหมอืนกนัทุกคราวไหม” 

ไม่ 

“บางครัง้รุนแรงชดัเจน แต่บางครัง้ทีเ่ป็นกส็ลายวูบไปเท่านัน้ จนเกิดความ

สงสยัว่า สุขทีเ่กิดขึ้นตามหลงัมานัน้มนัเป็นสุขที่เกิดจากสมถะหรอืเกดิจากวปัิสสนา” 

อนัน้ีเรารูว่้ามนัเป็นไปจากเรานี่แหละ เพราะเรายนืยนัไง เรายนืยนักบัทีบ่อก

ว่า ตอ้งเป็นนามรูป ไม่ตอ้งท าสมาธ ิ เราถงึบอกว่า สุขในสมถะกบัสุขในวปัิสสนา

แตกต่างกนั 

ถ้าเขาบอกว่าเขาใชปั้ญญาของเขาไป เขาใชปั้ญญาของเขารูต้วัทัว่พรอ้ม

หมดแลว้ มนัเป็นวปัิสสนาๆ มนัเป็นไปไม่ได ้อย่างมากกเ็ป็นสมถะ เป็นสมถะเพราะมนั

เป็นปัญญาอบรมสมาธ ิ แลว้ถ้ามนัปล่อยวางขึ้นมา ปล่อยวาง สุขในสมถะ มนัการ

ปล่อยวาง ปล่อยวางเพราะว่าเราแบกหามของหนักมา แลว้เราวางลงแลว้มคีวามสุข

เท่านัน้น่ะ 

แต่เราแบกหามของหนักมา เราไปถงึแลว้ เราวางลงแลว้ เราไดเ้อาของหนัก

นัน้ไดท้ าเป็นสนิคา้ ได้ซื้อขายแลกเปลีย่นไป เราจะไดผ้ลตอบแทนมา เหน็ไหม มนัได้

ทัง้การวางของความหนักนัน้ มนัเอาของหนักนัน้ออกไปพจิารณาดว้ยวปัิสสนาแลว้ 

มนัจะไดผ้ลตอบแทนมาเป็นผลประโยชน์อกีชัน้หนึ่ง 

ฉะนัน้ เวลาความสุขทีเ่กดิจากวปัิสสนามนัถงึลกึซึ้งกว่ากนั ไอค้ านี้มนัเป็น

ค าพูดเราเอง แลว้กก็ลบัมาถามอนัน้ี กลบัมาถามนะว่า “จนไม่รูว่้าความสุขทีเ่กดินี้

เกดิจากสมถะหรอืว่าวปัิสสนา” 

เกดิจากสมถะกม็คีวามสุข สมถะคอืการพกัผ่อน สมถะคอืมาพกัหวัใจใหม้ี

ก าลงั ความสุขอนัน้ีมนักเ็ป็นสุขในสมาธ ิถ้าสุขในสมาธแิลว้มนักม็คีวามสงสยั มนัออก

จากสมาธมิากม็คีวามสงสยั เอ๊! เราท าเมื่อกี้มนัถูกตอ้งไม่ถกูตอ้ง ท าเมื่อกี้ไปมี

ความสุขแลว้ มนัสะอาดบรสิุทธิห์รอืยงั 

แต่ถ้าเป็นวปัิสสนานะ เวลามนัจบัสิง่ใดได ้ มนัเป็นสมาธแิลว้ มคีวามสุขแล้ว 

แลว้จบักาย จบัเวทนา จบัจติ จบัธรรมตามความเป็นจรงิ สตปัิฏฐาน ๔ ตามความเป็น
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จรงิ แลว้ถ้าวปัิสสนาไป ถ้ามนัไม่ปล่อยนะ กแ็ค่นี้ แลว้มนักเ็สื่อมออกมา ถอยออกมา 

มาท าสมาธติ่อ 

แต่ถ้าเวลาพจิารณาแลว้มนัปล่อย ถ้ามนัปล่อย พจิารณากาย พจิารณา

เวทนา พจิารณาจติ พจิารณาธรรม มนัพจิารณา จติมนัจบัแลว้มนัพจิารณา พจิารณา

แยกแยะกนัไป เหน็ไหม ถ้าพจิารณากาย กายสู่ไตรลกัษณ์ ถ้าพจิารณาเวทนา 

เวทนาสกัแต่ว่าเวทนา เวทนา ใครเป็นคนไปยดึว่าเวทนาเป็นเรา พอมนัปล่อยความ

ยดึ เวทนากด็บั เวทนาดบั จติมนักร็วมลง พจิารณาจติ จติมนัเป็นไดห้ลากหลาย จติ

มนัเป็นได ้ พจิารณา มนัสว่างไสว พจิารณาแลว้มนักป็ล่อย พอปล่อยแลว้จติมนักล็ง 

พจิารณาธรรม เวลาถ้ามนัวปัิสสนา มนัมกีารกระท า มนัพจิารณาจนจบมนัถงึปล่อยได ้

มนัพจิารณาจนจบมนัถงึวางได ้พอวางได ้นัน่น่ะสุขจากวปัิสสนา 

สุขจากสมถะคอืการปล่อยวางของหนักทีเ่ราแบกหามมา ของหนักนัน้มนัเป็น

กาย เป็นเวทนา เป็นจติ เป็นธรรม ถ้าเราจบัได ้ เราแบกของหนักมา แล้วเราวางของ

หนักแลว้ เรายงัไม่รูจ้กัของหนักมนัอยู่ทีไ่หน เพราะพอมนัเป็นสมาธแิลว้เราไม่เหน็

กาย ไม่เหน็เวทนา ไม่เห็นจติ ไม่เหน็ธรรม มนัก็ไม่ใช่วปัิสสนา มนัเป็นสมถะ เพราะ

มนัปล่อยของหนัก 

แต่ถ้าเวลามนัปล่อยของหนักแลว้ แลว้มนัจบัของหนัก จติเหน็อาการของจติ 

อาการของมนั ปล่อยของหนัก ของหนักนัน้มนัคอือะไร มนัเป็นกาย เป็นเวทนา เป็น

จติ เป็นธรรม ถ้ามนัจบัได ้ มนัพลกิแพลงของมนั พลกิแพลงวปัิสสนาของมนั แลว้

เวลามนัปล่อย มนัปล่อยกเ็ป็นตทงัคปหาน ปล่อยชัว่คราว 

ปล่อยแลว้ปล่อยเล่าๆ หลวงตาว่าซ ้าๆๆ พอซ ้าถงึทีสุ่ดแลว้มนัขาด ขนัธ์ ๕ 

ไม่ใช่เรา เราไม่ใช่ขนัธ์ ๕ ขนัธ์ ๕ ไม่ใช่ทุกข ์ทุกขไ์ม่ใช่ขนัธ์ ๕ 

ทัง้ๆ ทีม่นัอยู่กบัเรานี่แหละ ทัง้ๆ ทีค่วามคดิเป็นเรานี่แหละ แต่เวลามนัขาด

ไปแลว้นะ ความคดิไม่ใช่เรา เราไม่ใช่ความคดิ ความคดิไม่ใช่ทุกข ์ ทุกขไ์ม่ใช่

ความคดิ อา้ว! แลว้ไอค้วามสุขอยู่ไหนล่ะ 
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ถ้าคนปฏบิตัติามความเป็นจรงิแลว้ ภาวนารูน้ี่มนัชดัเจนมาก แต่ถ้าภาวนา

ถาม ภาวนาถามมากต็อบอย่างนี้ เพราะภาวนามาถาม แต่ภาวนารูม้นัจะชดัเจนของ

มนั ถ้าชดัเจนของมนัจะเป็นอย่างนี้ 

นี่พูดถงึว่า การปล่อยวางแต่ละครัง้มนัจะเหมอืนกนัไหม มคีวามหนักเบา

เหมอืนกนัไหม แล้วความสุขแตกต่างเหมอืนกนัไหม นี่ขอ้ที ่๒ 

“๓. บางครัง้เมื่อผมจบัอารมณ์ความรูส้กึเกิดได ้ และเพยีงรบัรูว่้าเวทนาเกิดขึน้ 

แต่เพยีงเท่านัน้ อารมณ์ของผมกส็ลายตวัลงแลว้ ผมจงึเกดิความสงสยัว่า ท าไมทัง้ๆ 

ทีผ่มยงัไม่ไดพ้จิารณาต่อเน่ืองเหมอืนกบัทุกครัง้ แต่ความรูส้กึของผมมนักลบั

สลายตวัลงไปไดค้รบั” 

เวลาคนภาวนานะ จติสงบแล้วมนัจะพจิารณา จติสงบกค็อืสงบ ถ้าคนจติสงบ

แลว้นะ ถ้าไม่มสีตปัิญญากเ็ป็นมจิฉาสมาธ ิ คอืมสีมุทยั ความเหน็ผดิอยู่ในความสงบ

นัน้ มนักต็ดิความสงบนัน้ นึกว่าความสงบนี้เป็นมรรคเป็นผล 

แต่ถ้าคนมสีตปัิญญานะ ความสงบนัน้ถ้ามสีตว่ิา ความสงบนี้มนัสงบแลว้

เดีย๋วมนักค็ลายออกมา พอคลายออกมากไ็ม่เหน็มอีะไรไดม้ากเกนิเลยไปกว่านี้เลย 

ธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้เป็นแบบนี้หรอื ถ้ามนัเป็นอย่างนี้ปับ๊ มนัก็

เริม่มสีต ิ เริม่มสีตพิยายามจะร าพงึใหไ้ปเหน็กาย ใหเ้หน็เวทนา เหน็จติ เหน็ธรรม

ตามความเป็นจรงิ 

ถ้ามนัเหน็กาย เหน็เวทนา เหน็จติ เหน็ธรรมตามความจรงิ สิง่ทีไ่ปรูไ้ปเหน็

อนันัน้ มนักถ็ือว่าทีค่วามสงบนัน้เป็นอนัหนึ่ง แต่การวปัิสสนานี้เป็นอนัหนึ่ง ทนีี้เป็น

อนัหนึ่ง ถ้าเราพจิารณาไป มนัรูม้นัเหน็ของมนั มนัมกี าลงัของมนั มนักท็ าของมนั 

แต่ถ้าเวลาจติมนัเสื่อมนะ มนัจบัตน้ชนปลายไม่ได ้ มนัลม้ลุกคลุกคลานไป

หมด ถ้ามนัลม้ลุกคลุกคลานไปหมด กเ็หมอืนข้อที ่ ๓ “บางครัง้ทีผ่มจบัอารมณ์

ความรูส้กึขึน้มา เพยีงแต่รูว่้าเวทนาทีจ่ะเกิด เพยีงเท่านัน้ อารมณ์ของผมกส็ลายตวั

ลง” 
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นี่เพยีงเท่านัน้ เวลากิเลส เวลาภาวนาไปนะ คนคดิว่าเราภาวนาไปใช่ไหม 

อย่างเช่นคนท าความด ี เราเป็นผูใ้หญ่เหน็เดก็ท าความด ี เรากจ็ะส่งเสรมิ ใครเป็นคนด ี

เราอยากส่งเสรมิทัง้นัน้น่ะ 

ไอน้ี่ก็เหมอืนกนั พอเรามาภาวนา เรากค็ดิว่าเราท าคุณงามความด ีพอคุณงาม

ความด ี เราท าแลว้มนัตอ้งมคีนส่งเสรมิ มนัตอ้งมคีนอนุโมทนา มนัตอ้งมคีนท าใหเ้รา

ชดัเจนขึน้ 

ทนีี้พอจติมนัสงบแลว้ เพยีงแค่รูว่้านี้เป็นเวทนา มนักวู็บหายไปเลย เหน็ไหม 

มนัวูบไปเลย 

นี่กเิลสมนับงัเงา กเิลสมนัแซงหน้า กเิลสมนัจะไม่ให้เราพจิารณาไง เวลาภาวนา

ไป คนภาวนาไปมนัจะรูว่้า เวลาเราจะต่อสูก้บักเิลสนะ กเิลสมนัขวางหน้าเลย จบั

เวทนา เวลากเิลสขวางหน้า จบัเวทนา เจบ็ปวดไปทัง้นัน้น่ะ เวทนามนัเป็นปกต ิพอ

จบัได ้พจิารณา มนัปวด ๒ เท่า ๓ เท่า นี่มนัขวางหน้า เวลามนัขวางหน้า เราต่อสูก้บั

มนัดว้ย โอโ้ฮ! เหงื่อแตกพลัก่ๆ เลย สูก้บัมนั 

แต่ถ้าพอเราสูก้บัมนัได ้ เราสูก้บัมนัได ้ มนัปล่อยวางเป็นบางคราว พอเรามา

เจอเวทนาอกี กเิลสมนัรู้เท่าแลว้ พอเหน็เวทนา เวทนากห็ลบแวบ็เลย เหน็ไหม 

“พอผมจบัเวทนาได ้เวทนาผมกส็ลายตวัไปเลย บางทกีส็งสยัว่า ท าไมทัง้ๆ ที่

ผมไม่พจิารณามนัเป็นอย่างนัน้ล่ะ” 

“ทัง้ๆ ทีไ่ม่พจิารณา” นี่ยงัมสีต ิ “ทัง้ๆ ทีไ่ม่พจิารณา” มนัแซงหน้าไง พอเหน็

ตวัมนักห็ลบ นี่เทคนิคของมนั กเิลสมนัปลิ้นปลอ้น กเิลสมนัมเีทคนิค มนัมวีธิกีาร

ทัง้นัน้น่ะ ถ้าคนไม่ทนั พอจบัเวทนากป็ล่อยวางเลย เรายงัไม่พจิารณา เรายงัไม่ได้

ตดัสนิว่าใครถูกใครผดิเลย แล้วเขาบอกเขาจะยอมรบัผดิ แลว้ผดิเรื่องอะไร เออ! มนั

จะถูกจะผดิกต็อ้งตดัสนิกนัก่อนสว่ิาเราถูกเราผดิเรื่องอะไรใช่ไหม 

เราจบัเวทนาได ้ เรากพ็จิารณาก่อน เวทนามนัเกิดจากใคร เวทนามนัเกดิ

จากสญัญาทีไ่ปมัน่หมาย ถ้ามัน่หมาย ใครเป็นคนไปมัน่หมายมนั ถ้ามัน่หมาย ใคร

เป็นคนยดึมัน่มนั แลว้คนยดึมัน่กค็อืจติ จติมนัโง่ขนาดไหน ถ้าจติมนัฉลาดขึน้มา เวลา
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มนัสลดัทิ้งมา มนัสลดัเวทนาทิ้งไป จติมนัเหลอืทีจ่ติ แต่ถ้ามนัวูบหายไปหมดเลย มนั

คลุกเคลา้กนั มนัเป็นอะไร 

เราจะบอกว่า เวลาพจิารณาไป ไม่ใช่ว่าเราปฏบิตัไิปแลว้มนัจะถูกต้องชอบ

ธรรมดงีามไปเสยีทุกๆ อย่าง การปฏบิตันิะ ถ้าเรามสีตมิปัีญญา เรากระท าของเราตาม

ความเป็นจรงิ มนักจ็ะถูกตอ้งดงีามของเราไป 

แต่ถ้ามนัไม่เป็นความจรงิ มนัไม่ถูกตอ้งดงีามหรอก ไม่ถูกตอ้งดงีามแล้วมนั

ยงัมาหลอกลวง มนัท าใหเ้รา “สิง่ทีผ่มยงัไม่พจิารณาเลย ท าไมมนัวูบหายไปเลย ทัง้ๆ 

ทีว่่ายงัไม่ไดพ้จิารณาเลย ไม่เหมอืนกบัทุกๆ ครัง้ แต่ความรูส้กึของผมมนัสลายตวัลง

ไป” 

เวลามนัหลบมนัหลกีมนัเป็นอย่างนี้ มนัแซงหน้าแซงหลงั กเิลสมนัพลิกแพลง 

ถ้าพลกิแพลงแลว้ เวลาถ้ามนัสลายตวัไป เรามสีตรูิ้ไว้ แลว้เราก าหนดพุทโธไว้อยู่อย่าง

นัน้ แลว้พอจติสมบูรณ์แลว้จบัใหม่ๆ ตอ้งจบัใหม่ พจิารณาใหม่ของมนัอยู่อย่างนัน้น่ะ 

ขณะทีเ่วลาเราวปัิสสนานะ กเิลสมนักห็ลบหลกี กเิลสมนักม็ปัีญญาของมนั 

พูดถงึถ้ากิเลสนะ เวลามนัเจอธรรม ต่อสูก้นั ธรรมประหตัประหารมนั มนัแพ ้มนัหลบ

เลีย่งไป มนักร็วมลง แต่มนัยงัไม่สมุจเฉทคอืมนัยงัไม่ขาด ไม่ขาด เวลามนัไปสะสม

ตวัมนักลบัมา พอมนัรูว่้าก าลงัของธรรมมา มนัหลบก่อน วูบหายเลย 

ถ้าวูบหายเลย มนัมเีหตุมผีลอะไร วูบหายเลย ถ้าวูบหายเลย เราก็เชื่อนะ นี่

เวลาเล่หก์ลของมนัเป็นแบบนี้ ถ้าคนภาวนานะ ถ้าผ่านแล้วจะรู ้ถ้ายงัไม่ผ่าน หนัรหีนั

ขวาง หนัรหีนัขวางเพราะมนัจะใหค้ะแนนตวัเองไง เออ! กม็นัปล่อยแลว้ไง 

อา้ว! มนัปล่อยโดยกิเลส ไม่ไดป้ล่อยโดยธรรม มนัปล่อยด้วยความไม่รู ้ ไม่ใช่

ปล่อยดว้ยความรู ้ความไม่รูไ้ง มนัวูบหายไปดว้ยความไม่รู ้ปล่อยดว้ยความไม่รู ้มนั

เป็นธรรมไหม 

ถ้ามนัไม่รูข้ึน้มา มนักต็ัง้สตแิลว้จบัมา กลบัมาจบัใหม่ แลว้พจิารณาใหม่ซ ้า

แลว้ซ ้าเล่าๆ หาทางหลบเลีย่ง หาทางแยกแยะ ถ้ามนัเป็นจรงิขึน้มามนักเ็ป็นจรงิ 
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ฉะนัน้ “ท าไมทัง้ๆ ทีผ่มไม่ไดพ้จิารณาต่อเหมอืนกบัทุกครัง้ แต่ความรูส้กึ

ของผมมนักลบัสลายตวัลงไป ความรูส้กึสลายตวัลงไป มนัหายไปเลย” 

เวลาทิ้งไป เวลาพจิารณากายนะ เวลากายเป็นกาย จติเป็นจติ ทุกขเ์ป็นทุกข ์

จติรวมลง จติรวมลง กายเป็นกาย จติเป็นจติ ทุกขเ์ป็นทุกข ์ แลว้จติรวมลง นี่ไง มนั

ไม่ใชส่ลายหายไป จติรวมลง เพราะจติเป็นผูส้ลดัเขาทิ้ง จติเป็นผูส้ลดัเขาทิ้ง แลว้

เหลอือะไรอยู่ กายเป็นกาย จติเป็นจติ ทุกขเ์ป็นทุกข ์ เราสลดัหมด แยกออกเป็น ๓ 

ทวปีเลย แลว้สลดัไปแลว้ แลว้เหลืออะไร 

ถ้ามนัวูบลงๆ ความรูส้กึผมมนัสลายตวัลง สลายตวัลงแลว้มนัเหลอือะไร ใคร

เป็นคนสลายตวัลง แลว้สลายอย่างไร แต่ถ้ามนัสลายหายไปเลย เพราะมนัสลายไป

แลว้ เหมอืนคนตกภวงัค ์ เวลาตกภวงัคไ์ปนะ พอสะดุง้ตื่นรูส้กึตวัขึน้มา เออ! นัน่คอื

หายไป หายไปเวลาทีไ่ม่รูต้วั เวลาสะดุง้ตื่น นัน่จติมนักลบัมา 

ถ้ามนัสลาย มนัหายไปไหน มนัมอีะไรหายไป 

ท าสมาธนิะ ขณิกสมาธ ิ อุปจารสมาธ ิอปัปนาสมาธ ิมนัยงัมสีตพิรอ้ม มนัไม่

มหีายหรอก ถ้าละเอยีดเขา้มาเป็นชัน้เป็นตอนเขา้มาชดัเจนมาก ยิง่วปัิสสนา ยิง่

ภาวนา ยิง่ชดัเจนเขา้ไปใหญ่ ชดัเจนมาก เวลาท า ซึ่งๆ หน้า เหน็ชดัเจนมากเลย ถ้า

ชดัเจนมาก ฉะนัน้ มนัตอ้งชดัเจนอย่างนี้ สต ิ มหาสตนิะ ถ้ามสีตมินัจะชดัเจนกว่านี้ 

แต่นี้มนัว่ามนัสลายตวัลงไป กย็งัสงสยัอยู่ ฉะนัน้ สิง่ทีท่ านะ 

ขอ้ที่ ๓ ตอบข้อนี้ไง ใหจ้บ “บางครัง้ทีผ่มจบัอารมณ์ความรูส้กึทีเ่กดิได ้ และ

เพยีงรบัรูว่้าเวทนาเกิดขึน้ แต่เพยีงเท่านัน้ อารมณ์ของผมกส็ลายตวัลงแล้ว ผมจงึเกดิ

ความสงสยัว่า ท าไมทัง้ๆ ทีผ่มยงัไม่ไดพ้จิารณาต่อเหมอืนกบัทุกครัง้ แต่ความรูส้กึของ

ผมมนักลบัสลายตวัลงครบั” 

“แต่ผมเกดิความสงสยัว่า” มนักส็งสยัอยู่แล้ว ทุกอย่างมนัเป็นโดยตวัมนัหมด 

ฉะนัน้ สิง่ทีท่ า กเิลสมนัแซงหน้า กเิลสแซงหน้า กเิลสแซงหลงั เวลาปฏบิตัไิป กเิลส

มนัไม่ปล่อยใหเ้รากา้วเดนิไปดว้ยความสะดวกหรอก แต่ยงัดอียู่ว่าการภาวนามนัมี

เน้ือหาสาระ การภาวนามเีหตุมผีล ถ้าการภาวนามเีหตุมผีล นี้คอืผลงานของเรา 



ภาวนารู้ ๒๐ 
 

©2020 www.sa-ngob.com 

ธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ ศกึษามาน่ีเป็นธรรมสาธารณะ 
ธรรมของเรารูเ้องเหน็เอง ปัจจตัตงั รูจ้ าเพาะตน รูใ้นใจของเรา ถ้ามนัรูไ้ด้ขนาดนี้
แสดงว่าเราท าของเรามา ปฏบิตัขิองเรามา แลว้แต่ความสามารถของเรา อ านาจ
วาสนาบารมขีองเรา จรตินิสยัของเรา มกี าลงัแค่ไหน ถ้าในการปฏบิตัเิราทุ่มเตม็ทีเ่ลย 
แลว้ถงึทีสุ่ด เวลามนัถงึทีสุ่ดนะ เวลามนัขาดนะ อรยิสจัมหีนึ่งเดยีว บุคคล ๔ คู ่โสดา
ปัตตมิรรค โสดาปัตตผิล สกทิาคามมิรรค สกทิาคามผิล อนาคามมิรรค อนาคามผิล 
อรหตัตมรรค อรหตัตผล มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ ถ้าปฏบิตัไิปถงึทีสุ่ดแลว้มนัจะ
เป็นความจรงิ ถ้าภาวนาตอ้งรูอ้ย่างนี้ นี่คอืภาวนารู ้เอวงั 


