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

 
 

ถาม : เรื่อง “สภาวธรรม” 

กราบนมสัการหลวงพ่อ ลูกไดไ้ปฝึกสมาธอิกีวธิหีนึ่งทีไ่ม่ใช่แนวพุทโธ แลว้

ไดพ้บสภาวธรรมบางอย่าง กราบขอความเมตตาหลวงพ่อชีแ้นะด้วยว่าสิง่เหล่านี้เป็น

สมัมาทฏิฐหิรอืไม่คะ 

ขณะนัง่สมาธรูิส้กึว่าจติว่างแลว้เกดิสภาวะดงันี้ค่ะ 

๑. เหน็ดว้ยตาว่ามจีุดจุดหนึ่งมนัวิง่แนวดิง่อย่างชา้ๆ ตัง้แต่ศรีษะมาจรดแถว

สะดอื แลว้ยอ้นจากสะดอืไปทีศ่ีรษะอกี วิง่ๆ ไปลกัษณะนี้อยู่นานพอสมควร จากนัน้ก็

ไปเหน็อกีสิง่หนึ่งเป็นเกลยีวยาวๆ ขาวๆ สว่างๆ หมนุติ้วๆ อยู่ทีก่ลางอก สิง่ทีเ่หน็คอื

อะไรคะ 

๒. หลงัจากนัน้เริม่รูส้กึว่าแขนขามนัไม่ใช่แขนขา แต่เรารบัรูว่้ามนัเป็นสิง่

หนึ่งทีไ่หวๆ อยู่นอกๆ จากสิง่ที่เหน็เป็นเกลยีวยาวๆ ขา้งตน้ แลว้อยู่ๆ มนักไ็ป

พจิารณาไตรลกัษณ์เอง เหน็การบงัคบัแขนขาไม่ได ้ โดยที่เราไม่ไดส้ ัง่ใหม้นัคดิ

พจิารณาแบบนี้เลย ลูกรูส้กึว่า ตวัทีม่นัคดิพจิารณาไตรลกัษณ์คอืสิง่ทีเ่หน็เป็นเกลยีว

ยาวๆ ตามขอ้ที ่๑ 

หลวงพ่อเมตตาสัง่สอน หากสิง่เหล่านี้ไม่ถูกตอ้ง ลูกจะไดเ้ลกิปฏบิตัวิธิกีารนี้ 

ขอบพระคุณค่ะ 

ตอบ : จะปฏบิตัหิรอืไม่ปฏบิตัติามแนวทางไหน นี่เป็นความชอบ เป็นความเหน็

ส่วนตวั ทนีี้ความเหน็ส่วนตวั โดยพระพุทธศาสนา ถ้าไม่นับถอืพระพุทธศาสนา เรา

นับถอืศาสนาใด เราท าสิง่ใดกไ็ด้ 
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แต่ถ้าเรานับถอืพระพุทธศาสนา เราปฏญิาณตนว่าเราเป็นชาวพุทธ เรา

ปฏญิาณตนว่าเป็นพุทธมามกะ เราจะเชื่อในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์เท่านัน้ ถ้า

มนัไม่อยู่ในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เราจะไม่เชื่ออย่างนัน้ ถ้าเชื่ออย่างนัน้มนัขาด

จากไตรสรณคมน์ คอืขาดจากความเป็นชาวพุทธ 

ฉะนัน้ มนัเป็นสทิธิ ์ มนัเป็นสทิธ ิ ถ้ามนัเป็นสทิธิ ์ มนัเป็นสทิธิข์องบุคคลคน

นัน้ บุคคลคนนัน้เขาจะเลอืกนับถอืศาสนาใด เขาจะเลอืกเชื่อถอืสิง่ใด ถ้าเขาเชื่อถือสิง่

นัน้ เขาท าสิง่นัน้ นัน่ก็เป็นสทิธิข์องเขา ถ้าเป็นสทิธิข์องเขา นัน่มนัเป็นสทิธิไ์ง ฉะนัน้ 

ความเป็นสทิธิข์องเขา ความเป็นสทิธิน์ัน้ แลว้ถ้าท าไปแลว้มนัจะไดป้ระโยชน์และ

ไม่ไดป้ระโยชน์ตามความเป็นจรงิ นัน้อกีเรื่องหนึ่ง 

ฉะนัน้ สิง่ทีบ่อกว่า เราจะปฏบิตั ิเราฝึกสมาธใินวธิหีนึ่งทีไ่ม่ใช่แนวพุทโธ 

ถ้าไม่ใช่แนวพุทโธ ไม่ใช่แนวพุทโธ จะเป็นแนวไหนได ้ แนวไหนถ้าเป็น

กรรมฐาน ๔๐ หอ้ง ในการท าความสงบของใจตามความเป็นจรงินัน้อกีเรื่องหนึ่ง อีก

เรื่องหนึ่ง หมายความว่า วธิกีารท าความสงบของใจมนัมหีลากหลาย มหีลายวธิกีาร 

ทนีี้หลากหลายวธิกีาร เพยีงแต่ว่าคนท าท าเป็นหรอืเปล่า 

ถ้าท าไม่เป็น ท าไม่เป็นมนักเ็ขา้ เพราะถา้ไม่มพีระพุทธศาสนา ศาสนาแรกของ

โลก ศาสนาดัง้เดมิของโลกคอืศาสนานับถอืผ ี นับถอืผ ี นับถอืสาง พอนับถอืผ ี นับถอื

สาง ดูส ิเขาถอืเคร่งกนั เขาถอืสิง่ทีเ่ป็นเครื่องป้องกนัตวัเขา เหน็ชนเผ่าหรอืเปล่า เหน็

ชนเผ่าทางภาคเหนือ ชนเผ่า นัน่ความเชื่อของเขานะ ความเชื่อของเขา เขามคีวาม

เชื่อของเขา เขาเคารพบูชา เขาถอืผขีองเขา เขาเชื่อของเขา 

นี่กเ็หมอืนกนั แลว้ความเชื่อของเขา เขามแีนวทางอย่างนี้ไหม เวลาดัง้เดมิ 

ศาสนาแรกคอืศาสนาถอืผ ีแลว้พระพุทธศาสนาเผยแผ่มา พอเผยแผ่มา เผยแผ่เขา้มาใน

สงัคมทีน่ับถอืผ ีถ้านับถอืผ ีคนนับถอืผโีดยสญัชาตญาณอยู่แลว้ 

แต่พระพุทธศาสนาเผยแผ่เขา้มา คนตอ้งมปัีญญา พอคนมปัีญญา 

พระพุทธศาสนาสอนไม่ใหเ้ชื่ออะไรเลย ใหเ้ชื่อในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์ถ้าให้
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เชื่อในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์ ถ้าพระพุทธ พระธรรม สจัธรรม ศลี สมาธ ิ

ปัญญา 

สมาธมินัคอือะไร ถ้าท าสมาธ ิ ท าสมาธเิพื่อความสงบร่มเยน็ ท าสมาธเิป็น

สมัมาสมาธ ิ ท าสมาธเิพื่อยกขึน้วปัิสสนา ท าสมาธ ิ ท าสมาธเิพื่อความสงบ ท าสมาธิ

เพื่อความสงบ 

แต่ถ้าท าสมาธขิึน้มาแลว้ออกลงิออกค่าง ออกเป็นสตัวป์ระหลาด ออกไปอย่าง

นัน้น่ะ เวลาเขาท าสมาธ ิ อย่างนัน้เป็นสมาธหิรอื อย่างนัน้เป็นสมาธไิหม เพราะอะไร 

เพราะดัง้เดมิ วชิาอาคมเขากม็ขีองเขาอยู่แลว้ ของสิง่นี้เขามขีองเขาอยู่แลว้ ถ้าเขามี

ของเขาอยู่แลว้ เพยีงแต่ว่าเราปฏบิตั ิ เราบอกเราเป็นชาวพุทธ เราจะปฏบิตับิชูาองค์

สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ เราจะปฏบิตัเิพื่อพน้จากทุกข์ 

ถ้าปฏบิตัเิพื่อพน้จากทุกขต์อ้งมสีติ ถ้ามสีต ิ เราท าความสงบของใจเขา้มา ใจ

เขา้สู่สมัมาสมาธ ิ ถ้าสมัมาสมาธแิลว้ยกขึน้วปัิสสนา เหน็ไหม ศลี สมาธ ิ ปัญญาเป็น

หลกัของพระพุทธศาสนา เป็นอรยิสจั เป็นสจัจะความจรงิ แต่พอเราปฏบิตัแิลว้ แค่ท า

สมาธมินักท็ าไดแ้สนยาก 

ทนีี้เราบอกเราจะปฏบิตัสิมาธใินแนวอื่น ในแนวไหนกไ็ดท้ีไ่ปท ากนัน่ะ พระ

เองกส็อน ดูส ิ เวลาสวดภาณยกัษ์ สวดอะไรกนัน่ะ เหน็แสดงอาการกนัออก อย่างนัน้

มนัเป็นอะไรนัน่น่ะ 

เขาบอกนัน้มนัเป็นประเพณีไง มนัเป็นประเพณีวฒันธรรม ดูส ิ เวลาแต่

ดัง้เดมิ เวลาทีว่่าเขาเขา้ทรงกนั เขา้ทรงทรงเจา้ ดูเขาร ากนัส ิโดยทัว่ไปเดีย๋วนี้เขาจะ

มศีาล มกีารเขา้ทรง มเีขา้ทรง พอเขา้ทรงนะ โอ้โฮ! ทุกคนกร็ ากนัเตม็ไปหมดเลยนะ 

เวลาเขา้ทรง แลว้สวดภาณยกัษ์ต่างกบัเขาไหม เวลาสวดภาณยกัษ์ขึน้มา อูฮู้! เหน็

ออกอาการกนัอย่างนัน้หมดเลย เวลาเขาเขา้ทรงนัน่เป็นศาสนาพุทธหรอืเปล่า เวลาเขา

เขา้ทรงกนั 
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เวลาเขาเขา้ทรงกนันะ ไม่ใชศ่าสนาพุทธนะน่ะ เขาประทบัทรง ทรงคอืจติ

วญิญาณ จติอ่อนเขาทบักนัอย่างนัน้น่ะ แล้วเวลาเราจะปฏบิตั ิ เราจะมาออกลวดลายกนั

อย่างนัน้หรอื 

แลว้เวลาส านักปฏบิตั ิส านักทีเ่ขาสอน  ๆกนัมนัเป็นเรื่องโลก  ๆนะ มนัลวงโลก ถ้า

ลวงโลก ลวงโลกมนัเป็นอุปาทานหมู่ ใครท าหมู่คนแรกกท็ าตามๆ กนัไป 

แต่เวลาท าสมาธ ิ ถ้าสงบกใ็หเ้ป็นอุปาทานหมูบ่า้งส ิ คอืคนหนึ่งสงบกส็งบใหห้มด

เลย ทีไ่หนเขาท าสงบนะ ครูบาอาจารยท์่านนัง่สมาธสิงบ ลูกศษิยก์ต็อ้งสงบไปหมดเลย 

ลูกศษิยไ์ดส้มาธหิมดเลย แล้วมนัไดไ้หม 

อุปาทานหมู่ ค าว่า “อุปาทาน” มนัเรื่องกเิลสแลว้ แต่ถ้าเป็นเรื่องความจรงินะ 

ถ้ามนัสงบขึน้มามนัสงบตามความเป็นจรงิ เหน็ไหม ถ้าสงบ มนัจะเหน็อย่างนี้ไหม 

เขาบอกว่าเขาไปฝึก ฝึกไม่ใช่แนวทางพุทโธ แลว้มนัมคีวามเห็นว่าจติมนัว่าง พอ

จติมนัว่าง มนัเป็นสมาธแิบบนี้ 

เวลาคนจะเป็นลม เวลาเขาท านา เขาอยู่กลางแดด มนัลมแดด พอแดดเผา มนั

เป็นลม มนัหน้ามดืนะ ตามนัลาย พอตามนัลายมนัก็เหน็ไปหมดแหละ 

นี่กเ็หมอืนกนั “พอจติมนัว่างมนักเ็หน็ เหน็ว่าเหน็เป็นจุดหนึ่ง มนัมแีนวดิง่ มนั

มสีิง่หนึ่งวิง่เขา้มาเหมอืนแนวดิง่ มนัมาจรดศรีษะ จรดสะดอืแลว้ขึน้ไป” 

เวลาคนเป็นลม ถามส ิ เวลาคนเป็นลมเขาฟ้ืนมา บอกว่าเอง็เหน็อะไรบา้งวะ 

เวลาคนจะเป็นลม ถามมนันะว่ามนัเห็นอะไรบา้ง โอ้โฮ! โลกมนัหมุนเลย เวลาจะเป็น

ลม โลกมนัหมุนติ้วๆ เลย 

นัน้คนมนัจะเป็นลม แต่ไอท้ีว่่าจติมนัดิง่ตา่งๆ เพราะในการปฏบิตัขิองเรานะ 

เวลาเราปฏบิตั ิถ้าจรตินสิยัของคน เวลาปฏบิตัไิปแลว้ถ้ามนัไปเหน็นิมติ เขากต็อ้งแก้ 

แกใ้หก้ลบัมาสู่ความสงบ 

เวลาครูบาอาจารยน์ะ เวลาท่านปฏบิตันิะ เราปฏบิตัมิา เราท าสมาธ ิ เราท า

ความสงบของใจ ถ้าใจมนัออกรูอ้อกเหน็อย่างไร รัง้ไวก่้อน อย่าใหอ้อก อย่าใหเ้ป็นไป 
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ถ้าท าสมัมาสมาธ ิ คนทีม่จีรตินิสยัอย่างนัน้เขาตอ้งแก้ แกเ้ขา้มาใหสู้่ความ

สงบ ถ้าจติมนัสงบแลว้เรามสีตปัิญญาเขา้ไป เราพฒันาของเราขึน้ไป ถ้าจติมนัสงบนะ 

แลว้ยกขึน้สู่วปัิสสนา 

ถ้ามนัวปัิสสนา ถ้ามบีุญกุศลนะ ถ้าท าไดจ้รงิ เป็นโสดาบนั เป็นสกทิาคาม ี

เป็นอนาคาม ี เป็นพระอรหนัต์ขึน้มาแลว้ ย้อนกลบัมาสิง่ทีว่่ามนัเป็นจรตินิสยั มนัเป็น

วาสนาไง เอตทคัคะ ๘๐ ทาง พระอนุรุทธะเลศิในทางรูว้าระจติ พระโมคคลัลานะเลศิ

ในทางมฤีทธิ ์ พระสารบีุตรเลศิในทางปัญญา เหน็ไหม นี่จรตินิสยั จรตินิสยัของใครมี

แนวทางอย่างไร ถ้าท าถงึทีสุ่ดแห่งทุกข ์ ไม่มกีิเลสเขา้มาบิดเบอืนนะ อนันัน้จะเป็น

ประโยชน์ เพราะจติใจมนัไม่มกีเิลสในหวัใจ 

แต่ถ้าเป็นจรตินะ ถ้ามจีรติ แลว้เวลาปฏบิตัไิปเหน็นิมติ มนัแบบว่าจรตินิสยั

ใช่ไหม มนัความเคยชนิใช่ไหม ใชอ้ย่างนัน้ไปก่อน แต่จติมนัไม่สงบเขา้มาถงึฐาน จติ

มนัไม่ยกขึ้นวปัิสสนา จติมนัไม่ไดช้ าระลา้งกิเลส มนักอ็ยู่แค่นัน้น่ะ แลว้มนัจะเสื่อมไป 

เหน็ไหม ฤๅษชีไีพรทีเ่ขาท าฌานสมาบตั ิเขารูว้าระจติ อภญิญา ๖ อภิญญาก็คอืการรบัรู้ 

การส่งออก มนัจะเป็นอะไร 

อรยิสจัเขาตอ้งวางตรงนัน้ใหไ้ด้ ย้อนกลบัมาก่อน เหน็ไหม เวลาอภญิญา 

อภญิญารูว่้าสิน้กเิลส มนักก็ าหนดนี่ไง พอจติมนัว่างๆ มนัจะเป็นลม มนักร็ะลกึรูเ้ลย

ว่าสิน้กเิลสเป็นอย่างนี้ รูว่้าสิน้กิเลส แลว้มนัสิน้จรงิหรอืเปล่า เพราะอะไร เพราะมนัไม่มี

มรรค มนัไม่มเีหตุไม่มผีล 

แต่ถ้ามนัจะสิน้กเิลส โสดาปัตตมิรรค สกทิาคามมิรรค อนาคามมิรรค 

อรหตัตมรรค โสดาปัตตมิรรคกโ็สดาปัตตผิล สกทิาคามมิรรคกส็กทิาคามผิล 

อนาคามมิรรคก็อนาคามผิล อรหตัตมรรคกอ็รหตัตผล มรรคผลมนัมเีหตุมผีล มนัมี

ทีม่าทีไ่ป มนัตอ้งสมเหตุสมผลมนัทัง้นัน้น่ะ 

แลว้นี่จติมนัว่างๆ แล้วมนักรู็เ้ลย มสีิง่ที่เหน็ขึ้นมา มนัวิง่เข้ามา มนัเป็นเกลยีวๆ 

ลงไปทีส่ะดอืแลว้ขึน้ไปบนศรีษะ...มนัไม่เกีย่วอะไรกนัเลย 
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ถ้าพูดถงึจติทีว่่าจตินี้มหศัจรรยน์ะ เวลาถ้าจติมนัพน้จากความเป็นปุถุชน ถ้า

มนัเขา้ไปมนัจะรู้มนัจะเหน็สิง่ต่างๆ แต่ถ้ามนัเขา้ไปขณิกสมาธ ิ อุปจารสมาธ ิอปัปนา

สมาธ ิมนัเขา้ไปสู่สมาธ ิเขา้ไปสู่สจัจะความจรงิ มนัคนละเรื่องกนั 

ฉะนัน้ ถ้าจะปฏบิตัแินวทางไหนกป็ฏบิตัขิองเขา เพราะว่าถ้าพูดถงึลวงโลก 

ลวงโลกหมายถงึว่าคดิว่าอย่างนี้เป็นสมาธ ิมนัพูดได้กบัคนทีไ่ม่เคยท าไง มนัพูดได้กบั

ปุถุชน มนัพูดไดก้บัสงัคมทัว่ไป 

แต่จะพูดกบัหลวงปู่ มัน่ พูดกบัครูบาอาจารยข์องเรา เรื่องนี้ท่านมองดูว่ามนั

จะว่าเป็นมจิฉาทฏิฐไิดเ้ลย มนัจะเป็นมจิฉาทฏิฐ ิมนัออกไป เหน็ไหม ดูส ิม ีมพีระสอน

เยอะมาก เวลาสอนแล้ว ทีว่่าไปรูไ้ปเหน็อะไรรอ้ยแปดนัน่น่ะ มนัอุปาทานหมู่ ไปรูไ้ป

เหน็มาแลว้ได้อะไร 

ในปัจจุบนัน้ี ดูส ิ ในการท่องเที่ยวเขาไปเทีย่วรอบโลกกนัทัง้นัน้น่ะ ไปเทีย่ว

มาใหเ้ปิดหูตากวา้ง ดูส ิ ทุกคนเวลามเีงนิมทีองเขาจะไปเทีย่วต่างประเทศกนั เพื่อ

อะไร เพื่อใหเ้ป็นแรงบนัดาลใจ กลบัมาจะไดม้แีรงบนัดาลใจเพื่อจะมาท าธุรกจิ จะมา

ท าสิง่ใดจะมแีรงบนัดาลใจ มนักเ็ป็นแรงบนัดาลใจของโลก 

นี่กเ็หมอืนกนั มนัจะไปรู้ไปเหน็อะไร มนัจะเป็นประโยชน์อะไร 

แต่ถ้าท าความสงบของใจ แลว้ใจสงบแลว้ สมัมาสมาธยิกขึ้นวปัิสสนา นัน่น่ะ

ส าคญั เพราะอะไร เพราะมนัจะเขา้สู่อรยิสจั ทุกข ์สมุทยั นิโรธ มรรค มนัมสีมุทยั มี

ตณัหาความทะยานอยาก เขาไปแกก้นัตรงนัน้ ถ้ามนัเป็นอย่างนัน้มนัถงึจะเป็นชาว

พุทธ มนัถงึไม่ใช่การลวงโลก 

ลวงโลก เหน็ไหม ปฏบิตัลิวงโลกกนั เดีย๋วนี้เยอะมาก แลว้พระเรามนัไม่มี

หลกัเกณฑ ์ถ้าพระเรามหีลกัเกณฑจ์ะชีไ้ดเ้ลยว่าอะไรผดิอะไรถูก ถ้าผดิกค็อืผดิ ถ้าถูก

กค็อืถูก แต่ในการปฏบิตัมินัมผีดิกบัมถีูก ถ้าปฏบิตัผิดิกค็อืผดิ ถ้าปฏบิตัถิูกกค็อืถูก นี่

ในแนวทางปฏบิตั ิแลว้ถ้าจติเราเป็นโลกดว้ย จติของเรามนัเป็นโลก โลกียปัญญามนัก็

ลวงอยู่แล้ว จติมนัลวงมนักเ็ป็นปัญหาแล้ว 
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“๒. หลงัจากทีเ่ริม่รูส้กึว่าแขนขามนัไม่ใช่แขนเรา แต่เรารู้ว่ามนัเป็นสิง่ทีไ่หวอยู่

ขา้งนอก จากนัน้มนัก็เหน็เป็นเกลียวยาวๆ ขา้งตน้ แลว้อยู่ๆ มนักพ็จิารณาเป็นไตร

ลกัษณ์ไปเลย” 

มนัจะพจิารณาไปอย่างไรเป็นไตรลกัษณ์ล่ะ คนเรา สต ิ ถ้ามนัยบัยัง้ได ้ สติ

มนัควบคุมได ้มนัก็เป็นสมาธไิด ้เพราะมสีต ิเป็นสมาธยิกขึน้วปัิสสนาได้ 

ไอน้ี่มนัไม่มสีต ิ แต่แขนขามนัเป็นไปเอง มนัเกลยีวยาวๆ แล้วมนักพ็จิารณา

ไตรลกัษณ์มนัไปเอง พอพจิารณาไป คนเวลามนัจะเป็นลมมนัก็วูบ มนักส็ลบไปเลย นี่ก็

เหมอืนกนั เวลามนัวูบไปมนัก็ว่าเป็นไตรลกัษณ์ไง ค าว่า “เป็นไตรลกัษณ์ต่างๆ” เรา

ศกึษาธรรมะ เรากว่็ามนัเป็นไตรลกัษณ์ มนัจะเป็นสิง่ใดไปล่ะ 

ตอนน้ีโลกเขาเป็นอย่างนัน้กนั การปฏบิตัเิป็นอย่างนัน้กนัเยอะแยะไปหมด

เลย แลว้เวลาเรามาปฏบิตั ิปฏบิตัเิอาความจรงิ คนท ามาหากนิมนัท าแลว้มนัทุกขม์นั

ยาก คนเรานี่นะ เทีย่วไปเล่นการพนัน ไปเสีย่งโชคมนัง่าย อย่างนี้กไ็ปเสีย่งโชคกนั ไป

ลว้งเบอรก์นัว่ามนัจะรวยเมื่อไหร่ แต่ถ้ามนัประกอบธุรกจิท ามาหากนิ เวลามนัจะตัง้

ตวัไดม้นัแสนยาก 

นี่กเ็หมอืนกนั ปฏบิตัศิลี สมาธ ิ ปัญญา ท าตามความเป็นจรงิมนัแสนยาก แต่

เวลาปฏบิตัไิป อุปาทานหมู่กนัไป คดิตามๆ กนัไป มนัง่าย แลว้ถ้ามนัง่ายมนัก็เป็นไป 

นี้เราไม่เหน็ดว้ย แลว้เราไม่คดิว่าสิง่นัน้เป็นแนวทางปฏบิตัจิรงิ แมแ้ต่ถ้าเป็น

พระสอน พระอะไร พระเวลาท าๆ กนัไป ตามๆ กนัมา มนัมคีวามจรงิอยู่ไหม ถ้ามี

ความจรงิ อย่างนี้มนัเรื่องของเขา 

ฉะนัน้ ถ้าเป็นเรื่องของเรา โลกมนัลวง โลกคอืจติเราเอง โลกคอืโลกยีปัญญา 

โลกมนัลวงอยู่แลว้ แลว้มนัลวงมนักเ็ป็นอย่างนัน้น่ะ นีพู่ดถงึว่าความเหน็ของเขานะ 

ทนีี้ดูทีป่ฏบิตัแิลว้มอุีปสรรค ถ้าปฏบิตัคิวามจรงิมนัจะมอุีปสรรคอย่างนี้ 

ถาม : เรื่อง “เวทนาในจติ พจิารณาใหข้าดอย่างไรครบั” 

กราบนมสัการหลวงพ่อเป็นอย่างสงู กระผมเป็นผูท้ีป่ฏบิตัใิหม ่ เริม่ท าสมาธิ

แลว้ไดส้มัผสักบัความสงบของใจไดบ้า้งแลว้ บางคราวถงึกบัน ้าตาซมึกบัความสงบที่



โลกลวง ๘ 
 

©2020 www.sa-ngob.com 

เกดิขึ้น จงึเริม่ฝึกหดัใชปั้ญญา แต่ในขณะทีจ่ติมคีวามสงบเป็นสมาธแิละจติไม่เป็นสมาธ ิ

กใ็ชก้ารพจิารณาแบบปัญญาอบรมสมาธ ิ

กระผมสงัเกตเหน็เวทนาทีเ่กิดกบัจติ พบว่า เมื่อจติเป็นสมาธ ิ จติมคีวามสงบ

และมคีวามสุข (สุขเวทนา) เมื่อจติไม่เป็นสมาธกิฟุ้็งซ่านร าคาญ (ทุกขเวทนา) อัน้ตู ้

บางคราวกรู็ส้กึเฉาๆ แตบ่างคราวกรู็ส้กึเฉยๆ (อพัยากฤต) 

นอกเวลาภาวนาบางคราว เมื่อมสีิง่กระทบทางทวารต่างๆ กม็คีวามรูส้กึยนิดี

พอใจหรอืไม่พอใจไปกบัสิง่เหล่านัน้ เช่น เมื่อไดย้นิเสยีงมคีนเปิดเสยีงเพลงเสยีงดงัก็

รูส้กึร าคาญขึน้มาภายในจติ ไดท้านอาหารอร่อยหรอืลมพดัถูกกายเยน็สบาย จติก็

รูส้กึในเชงิสุขเวทนา พออากาศรอ้นกห็งุดหงดิไม่พอใจ เมื่อมคีนนินทาหรอืพูดกบัเรา

แรงๆ กรู็ส้กึเสยีใจ พอคนชม ใจกฟ็ ู

เมื่อคราวอยู่คนเดยีวเงยีบๆ กม็ภีาพในอดตีปรากฏขึน้ในมโนทวาร บาง

คราวกม็าเป็นภาพชดัเจนมาก บางคราวกม็าเป็นเสยีงเพลงทีเ่คยชื่นชอบในอดตี 

(ทัง้ๆ ทีไ่ม่ไดดู้หนังหรอืเปิดเพลงฟังมานานเกอืบ ๓ ปีแลว้) จติกป็รากฏสุขเวทนา

หรอืทุกขเวทนาไปกบัสิง่นัน้ แมบ้างคราวจะปรากฏเวทนาไม่ชดั แต่กพ็อท าใหจ้ติ

กระเพื่อมและไหวจนรูส้กึได ้จงึอยากถามหลวงพ่อดงันี้ 

๑. เมื่อมสีิง่เข้ามากระทบทวารต่างๆ เราสามารถหา้มไม่ใหเ้กดิเวทนาทางใจ

ขึน้ไดห้รอืเปล่าครบั 

ป.ล. ตอนนี้ผมใชว้ธิกีลบัมาอยู่กบัพุทโธชดัๆ หรอืลมหายใจชดั  ๆ กส็ามารถช่วย

ไดบ้า้ง แต่กไ็ม่ไดทุ้กครัง้ครบั 

๒. บางคราวเมื่อพยายามจบัเวทนาขึน้มาพจิารณา โดยการเพ่งไปทีต่วั

เวทนา คอืความรูส้กึของกระผมกป็รากฏในจติ ขณะนัน้สุขเวทนาหรอืทุกขเวทนานัน้ก็

ดบัไปเฉยๆ ปรากฏเป็นความรูส้กึเฉยๆ ขึน้มาภายในจติ ท าใหง้งมาก ถ้าเป็นอย่างนี้ควร

ท าอย่างไรดคีรบั 
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๓. การพจิารณาเวทนาเพยีงอย่างเดยีวไปตลอด สามารถท าใหถ้งึทีสุ่ดแห่ง

ทุกขไ์ดห้รอืไม่ครบั หรอืจะตอ้งพจิารณาจนครบทุกหมวดในสตปัิฏฐาน ๔ จะรูไ้ด้

อย่างไรว่าเราควรเลอืกพจิารณาหมวดไหนจงึจะเหมาะสมกบัเราทีสุ่ดครบั 

๔. ตามความเขา้ใจของผมคอืพระอรหนัต์ทา่นมองโลกแบบสกัแต่ว่า ฉะนัน้ 

สิง่ใดๆ ในโลกจงึไม่สามารถสรา้งความหวัน่ไหวหรอืสะเทอืนต่อจติใจของท่านได ้ นัน่

แสดงว่าเวทนาทางจติจะไมป่รากฏแก่บุคคลทีบ่รรลุอรหตัตผลแลว้ใช่หรอืไม่ครบั กราบ

ขอบพระคุณหลวงพ่อมาก 

ตอบ : อนัน้ีพูดถงึเราจะพจิารณาเวทนาอย่างไร เห็นไหม 

เริม่ตน้ตัง้แต่เวลาเขาปฏบิตัติามความเป็นจรงิ เราเป็นชาวพุทธไง เราจะปฏบิตัิ

ตามความเป็นจรงิ ถ้าเราท าความสงบของใจ กรรมฐาน ๔๐ ห้อง การท าความสงบ ๔๐ 

วธิกีาร 

แลว้ใน ๔๐ วธิกีารมหียาบมลีะเอยีด มจีรตินิสยัต่างๆ ยงัอกีมากมายมหาศาล 

เราพยายามท าความสงบของใจดว้ยข้อเทจ็จรงิ ดว้ยสจัจะ ดว้ยค าบรกิรรม ดว้ยท าจรงิ 

ท าจรงิไง คอืจติเป็นคนกระท าแลว้จติมนัสงบเขา้มา 

ไม่ใช่ว่า เราจะไปภาวนาแนวไหนกแ็ลว้แต่ เรานึกเอา เราคาดหมายเอา แลว้

กจ็นิตนาการกนัไป มนัเป็นจนิตมยปัญญา มนัเป็นจนิตนาการ มนัจนิตนาการไปแลว้

มนักเ็ป็นจรงิๆ นะ จนิตนาการแล้วกรู็้กเ็หน็อย่างนัน้น่ะ แลว้ก็เคลบิเคลิ้มไป แลว้ก็ 

เออ! ปฏบิตัอิย่างนี้มนัง่ายดาย ไปปฏบิตัติามขอ้เทจ็จรงิมนัแสนยาก เหน็ไหม ท ามา

หากนิน่ีเหน่ือย เสีย่งโชคมนัสบาย ท ามาหากนิน่ียาก 

ทนีี้ท ามาหากนิเราท าตามความจรงิของเรา เรามวีาสนาแค่ไหน เราท าความจรงิ

ของเรา เราจะไม่ไปเสีย่งโชคกบัใคร เราท าความจรงิ เพราะการท ามาหากนิมนักเ็สีย่ง

โชคโดยตวัมนัเองอยู่แลว้ มนักต็อ้งมคีวามเสีย่ง แลว้ยิง่ไปเสีย่งโชคมนัยิง่ยุ่งเขา้ไป

ใหญ่เลย 

ฉะนัน้ เวลาท าตามความเป็นจรงิ พุทโธกไ็ด ้ ธมัโมกไ็ด ้ สงัโฆกไ็ด ้ มรณานุ

สตกิไ็ด ้ปัญญาอบรมสมาธกิไ็ด ้ท าต่างๆ 
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เขาบอกว่า เวลามนัสงบบา้ง น ้าตาซมึ น ้าตาซมึเชยีวนะ เวลามนัสงบมนั

สะเทอืนใจ เราไปหาอะไร เราไปตะครุบอะไร เราหามาจากไหน แต่มนัหาไดใ้นหวัใจ 

เหน็ไหม ฉะนัน้ เขาท าของเขาไป ทนีี้พอท าไปแลว้ทุกคนมนัอยากจะพฒันา ถ้า

พฒันาขึน้ไป 

“ผมสงัเกตถงึเวทนา เวลามนัสุขบา้ง มนัทุกขบ์า้ง” 

อนัน้ีคอืว่าเขาใชปั้ญญาอบรมสมาธิ 

เวลาพุทโธๆ บางคนพุทโธบ่อยๆ คอืว่ามนัเคยชนิ มนัไปไมไ่ด ้กก็ลบัมาปัญญา

อบรมสมาธ ิใชปั้ญญาไล่ไป มนัจะเหน็เหตุเหน็ผล มนักว็างได ้มนัวางอารมณ์ 

พุทโธๆ กเ็พื่อใหว้าง มนัพุทโธ ไม่คดิเรื่องอื่น คดิแต่พุทโธอย่างเดยีว 

พุทโธๆ จนละเอยีดเขา้มา พออยู่กบัพุทโธมนักล็ะเอยีดเขา้มา มนักว็างพุทโธนัน่

แหละ 

ปัญญาอบรมสมาธมินัจะพจิารณาอารมณ์ความรูส้กึ มนัพจิารณาถงึโทษของ

มนั มนักว็างอารมณ์นัน่น่ะ แต่วางดว้ยสตไิง เพราะมนัพจิารณา คนเรามนัท าต่อหน้า 

เวลามนัสงบ มนัสงบต่อหน้าไง เราไม่ใช่ไปเสีย่งโชค ไปจบัเบอร ์ เออ! มนัไดไ้ม่ไดอ้กี

เรื่องหนึ่งใช่ไหม 

ปัญญาอบรมสมาธิหรือพทุโธมนัมีสติ มนัมีการกระท า ค าบริกรรมน่ีมี

การกระท า การกระท าต่างๆ ท าขึน้มาจนตวัมนัเอง เวลาละเอียดๆ มนัจะรูว้่า

ละเอียด พอละเอียดขึ้นมา ความสงบน่ี อ้ือหืม! ถ้าจิตมนัสงบนะ มนัมัน่ใจแล้ว 

ศาสนาน้ีมีจริง เพราะเวลามนัฟุ้งซ่าน เราทุกขข์นาดน้ี เวลามนัปล่อยวาง โอ้โฮ! 

มนัสุขขนาดน้ี แล้วถ้ามนัวิปัสสนา ถ้ามนัเป็นธรรมมนัจะสุขมากกว่าไหน น่ีมนั

มีความจริง มีความจริงเป็นบรรทดัฐาน แล้วมนัท าของมนัไปได้ 

ฉะนัน้ สิง่ทีท่ ามานี่เป็นอารมัภบท 

เขา้ค าถาม “๑. เมื่อมสีิง่ทีม่ากระทบกบัทวารต่างๆ เราสามารถหา้มไม่ใหเ้กดิ

เวทนาทางใจขึน้ไดห้รอืไม่ครบั ตอนน้ีผมใชว้ธิกีลบัมาดูอยู่กบัพุทโธชดัๆ หรอืลม

หายใจชดัๆ กส็ามารถชว่ยไดเ้ป็นบางครัง้ แต่ไม่ทุกครัง้” 



โลกลวง ๑๑ 
 

©2020 www.sa-ngob.com 

มนัช่วยไดบ้างครัง้ บางครัง้เพราะสตปัิญญามนัทนั ถ้าสตมินัทนั มนัสงบไดด้ว้ย

สต ิแต่ถา้บางครัง้สตปัิญญามนัอ่อน กเิลสมนัเขม้แขง็กว่า นี่ไม่ได ้ไม่ไดค้อืมนัไม่ไดทุ้ก

ทไีปไง 

ถ้าอารมณ์เราดีๆ  ใช่ไหม เราไม่มอีะไรกระทบรุนแรง เราท าสิง่ใดเราภาวนาได้

ง่าย วนัไหนเรากระทบมารุนแรง จติใจมนัรุนแรง พุทโธไม่อยู่ อะไรไม่อยู่ เห็นไหม เดนิ

จงกรมตอ้งไวๆ นี่มนัมวีาระ มนัมบีางคราวทีจ่ติใจเรานุ่มนวล จติใจเราดงีาม บาง

คราวจติใจเรามคีวามทุกขม์าก บางคราวจติใจเรามนัโดนกระทบมารุนแรง เราตอ้งมี

อุบายแกไ้ขไง คนเรามนัมผีลกระทบ มนัไมใ่ช่ขอนไมน้ี่ มนัจะเป็นอย่างนัน้ตลอดไป 

ฉะนัน้ สิง่ทีว่่า เวลามนัมผีลกระทบทางทวาร เราจะหา้มไม่ใหเ้กดิเวทนาทาง

ใจไดห้รอืไม่ 

ถ้ากระทบมนักร็บัรู ้แต่เรามสีตปัิญญาแยกแยะหาเหตหุาผลไง ถ้าพุทโธกพ็ุทโธ

ไป มนัเป็นขัน้ของสมาธ ิ มนัเป็นขัน้ของปัญญา ถ้าขัน้ของสมาธ ิ เราใชปั้ญญาก็

ปัญญาอบรมสมาธ ิ ปัญญาแยกแยะใหม้นัสู่ความสงบ ถ้าสงบแลว้จะใชปั้ญญา มนั

ปัญญาอกีเรื่องหนึ่งนะ นัน่เป็นภาวนามยปัญญา ปัญญาทีเ่กดิขึน้ เหน็ไหม การ

ภาวนาไปมนัตอ้งเป็นสเตป็ไปแบบนี้ ฉะนัน้ เป็นสเตป็ไปแบบนี้แลว้เราวางไว้ 

ถ้ามนัฟุ้งซ่าน มนัไม่มกี าลงั เรากลบัมาท าความสงบ ท าสมาธ ิท าความสงบ

ของใจ อนันัน้ก็เป็นผลของการปฏบิตัแิลว้ แลว้ถ้าสงบแลว้เราฝึกหดัใชปั้ญญา มนัจะ

ลกึซึ้งเขา้ไป พอลกึซึ้งเขา้ไป มนักม็คีวามอยากได ้ มคีวามอยากได ้ เราจะมกีาร

ขวนขวาย เราจะรกัษาตวัเองเพื่อท าใหม้นัดขีึน้ไปไง แต่ถ้ามนัท าไม่ได ้ มนัเจรญิแลว้

เสื่อมอย่างนี้อยู่ตลอดเวลา นี่ขอ้ที ่๑ ไง เราตอ้งพยายามของเราอยู่อย่างนี้ 

ถ้าพยายามไปแลว้มนัเป็นไปไดไ้หม เพราะเขาถามว่า มนัเป็นไปไดไ้หมทีว่่า

เราจะหา้มไม่ใหเ้กิดเวทนาทางใจเลย 

ถ้าเวทนาทางใจ ถ้าอยู่ในสมาธ ิหลวงตาท่านพูดว่า ท่านฟังเทศน์หลวงปู่ มัน่ 

จติดบัไป ๓ วนั ค าว่า “จติดบัไป ๓ วนั” มนัไม่ออกรบัรูเ้วทนา มนัไม่ออกรบัรู ้แต่มนัรูใ้น
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ตวัมนัเอง แต่ไม่ออกรบัรู ้ เหน็ไหม มนัดบัจากการออกรบัรู ้ ดบัออกจากว่าเวทนาไม่เกดิ

กบัจติเลย แต่ ๓ วนัออกมารบัรู้อกี 

มนัจะไม่รบัรูไ้ม่ได ้มนัจะรบัรู ้ตอ้งรบัรู ้แต่เรามสีตปัิญญาใคร่ครวญทนั แลว้

มนัวาง มนัวางได ้ มนัรบัรู ้ ถ้าไม่รบัรู ้ เราจะรูส้กึ ชวีติเราจะด ารงได้อย่างไร มนัตอ้ง

รบัรู้ 

ขณะทีเ่ขา้สมาธ ิ เรากเ็ขา้สมาธ ิขณะเขา้สมาธ ิ เรานัง่หรอืเราเดนิจงกรม เวลา

เราออกมา เรากม็สีตอิยู่กบัตวัเราเอง แต่กร็บัรู ้ รบัรูแ้บบธรรม ถ้ารบัรูแ้บบธรรม มนั

มหศัจรรยน์ะ รบัรูแ้บบธรรม มนัเหน็แลว้มนัมหศัจรรย ์

แต่ถ้าสตมินัเสื่อม สมาธมินัเสื่อม สตมินัอ่อน เวลารบัรู ้รบัรู้แบบโลก รบัรูแ้บบ

โลก เราสุข เราทุกข์ มนัหลง มนัหลงไปกบัอารมณ์ แต่ถ้าเรารบัรู้แบบธรรม อารมณ์ สตปัิฏ

ฐาน ๔ ไง มอีารมณ์ เราจบัพจิารณาได ้ นี่พูดถงึถ้ามนัเป็นธรรมนะ ฝึกหดัไปมนัจะ

พฒันาไป นี่ขอ้ที ่๑ 

“๒. บางคราวเมื่อพยายามจบัเวทนาขึน้มาโดยการเพ่งไปทีต่วัเวทนา คอื

ความรูส้กึของกระผมปรากฏในจติ ขณะนัน้สุขเวทนา ทุกขเวทนานัน้ก็ดบัไปเฉยๆ 

ปรากฏเป็นความรูส้กึเฉยๆ ขึน้มาภายในจติ งงมาก ถ้าเป็นอย่างนี้ควรท าอย่างใด” 

เวลาเราเพ่งไปทีเ่วทนา ถา้สตกิบัปัญญามนัทนั เวลาความรูส้กึสุขเวทนา 

ทุกขเวทนามนัดบั มนัดบัไปเฉยๆ มนัดบั ถ้าเรามสีต ิมนัทนัมนักด็บัอย่างนัน้น่ะ ถ้า

ดบัอย่างนัน้นะ เรากอ็ยู่กบัพุทโธ เราก็อยู่กบัผูรู้ ้เดีย๋วมนักร็บัรู้อกี ถ้ารบัรู้อกี เรากจ็บั

ภาวนาต่อไป นี่ถ้าเราใชส้ตปัิญญานะ 

แต่ถ้ามนัดบัเฉย  ๆมนัดบัเฉยๆ ค าว่า “เฉย  ๆทีม่นัดบัไปเอง”...ไม่ได ้ถ้าดบัไปเอง

นะ เวลามนัดบัไปเฉยๆ เวลาเราจบัอยู่ เวลาเราจบัอยู่ เวทนาทีม่นับอกว่ามนัปรากฏ เรา

ไม่อยากใหป้รากฏไดไ้หม 

ถ้าเราจะเอาประโยชน์ กเิลสมนักพ็ลกิแพลงแลว้ มนัดบัไปเฉย  ๆ

“นี่รูส้กึงงมากเลย” 
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งงส ิ เพราะของอยู่กบัเรา เหมอืนของหาย ถอืของอยู่แลว้ของหายไปกบัมอื 

แลว้หายไปอย่างไรล่ะ มนักเ็กดิความสงสยัน่ะส ิถ้าเกิดความสงสยั ของมนัหายไปแลว้ 

ของมนัหายไปกห็ายไปเลย แต่นี่ความรูส้กึหายไป เดีย๋วกม็าอกี เพราะว่าสุขกบัทุกข์ 

เดีย๋วมนัหายไป เดีย๋วกเ็กดิอกี เดีย๋วหายไปกเ็กดิอกี เวลามนัหายไป มนัหายไปทีจ่ะ

ไม่ใหเ้ราท าประโยชน์ไง 

แต่ถ้าเรามสีตปัิญญานะ ถ้ามนัหายไป อา้ว! หายไป หายไปทนีี้เราผดิพลาด 

ถ้าคราวต่อไปเราจบัได ้มนัอยู่ต่อหน้า แลว้พจิารณาไป ถ้ามนัหายไปอกี หายไป เรา

ตอ้งระวงัแลว้ มนัตอ้งระวงั มนัตอ้งมอุีบายรูเ้ท่ามนัน่ะ 

แลว้ถ้ามนัพจิารณา พจิารณาใหห้ายไป มนัหายไปเฉยๆ โดยทีไ่ม่ไดท้ าอะไร 

อนัน้ีเราไม่ไดป้ระโยชน์จากมนั เรามเีงนิแล้ว แต่เราไม่ใชเ้งนิเป็นประโยชน์ แต่พอเรา

พจิารณาไป เรามเีงนิแลว้ เราใชเ้งนิเป็นประโยชน์ไง 

เราจบัเวทนาไดแ้ลว้เราพจิารณาไปเรื่อยๆ ถ้าพจิารณาจนถงึทีสุ่ดมนัปล่อย 

มนัปล่อย มนักห็ายไป หายไป มนัหายไปเพราะการพจิารณา พอพจิารณา ถ้ามนั

หายไป มนักว่็าง ว่าง เดีย๋วพอมนัจติสงบ มนัคลายตวัออกมากจ็บัอกี นี่การพจิารณา 

พจิารณาอย่างนี้ พจิารณาแลว้พจิารณาเล่า คอืมคีวามช านาญไง เราตอ้งมคีวาม

ช านาญ มกีารกระท าของเรา เราจะท าของเราได้ มนัจะเป็นประโยชน์กบัเรานะ นี่ขอ้ที่ 

๒ 

“๓. การพจิารณาเวทนาเพยีงอย่างเดยีวตลอดไป สามารถท าใหถ้งึทีสุ่ดแห่ง

ทุกขไ์ด้หรอืไม่ จะตอ้งพจิารณาจนครบทุกหมวดของสตปัิฏฐาน ๔ และรูอ้ย่างไรว่าควร

จะเลอืกพจิารณาอย่างใด” 

สตปัิฏฐาน ๔ เป็นสตปัิฏฐาน ๔ มนัเป็นแนวทาง ๔ แนวทาง กาย เวทนา จติ 

ธรรม เราพจิารณาอย่างใดอย่างหนึ่งกไ็ด ้ถ้าพจิารณาอย่างเดยีว พจิารณาเวทนาอย่าง

เดยีว ถ้าเวทนานอก เวทนาใน เวทนาในเวทนา มนัเป็นชัน้ๆ เขา้ไป ถงึทีสุ่ดแห่งทุกข์

ได ้
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เหมอืนคนพจิารณากาย พระบางองคพ์จิารณากายตลอดเลย แต่หลวงตาท่าน

พจิารณาครัง้แรกท่านพจิารณาเวทนา แลว้พจิารณาครัง้ที ่ ๒ เหน็ไหม ขัน้แรก

โสดาบนัท่านพจิารณาเวทนา นัง่ตลอดรุ่ง ครัง้ที ่ ๒ ท่านพจิารณากาย พจิารณากาย

เป็นธาตุ ๔ ธาตุ ๔ ทีม่นัรวมลงหมด แล้วมนัว่างหมด แลว้ตดิ ๕ ปี นี่พจิารณากาย 

แลว้พจิารณาครัง้ที ่ ๓ กพ็จิารณาอสุภะ อสุภะก็กาย สุดทา้ยจุดและต่อม นัน่น่ะ

พจิารณาจติ ธรรมารมณ์ จุดและต่อม 

แต่หลวงปู่ เจี๊ยะ หลวงปู่ ชอบ หลวงปู่ ค าดที่านพจิารณากายนอก พจิารณา

กายใน พจิารณากาย พจิารณากายทุกขัน้เลย พจิารณากายนอกกพ็จิารณากายเป็น

ละสกักายทฏิฐิ ความเหน็ผดิของกาย พจิารณากายครัง้ที ่๒ มนักลบัสู่ธาตุเดมิของมนั

ทีห่ลวงตาพจิารณาเป็นธาต ุพจิารณากายครัง้ที ่๓ กเ็ป็นอสภุะ พจิารณากายขัน้ที ่๔ 

กายอนัละเอียดมนัเป็นรูป รูปทีม่นัสรา้งขึน้มาอยู่ภายใน นี่พจิารณาไดห้มดเลย 

พจิารณาอย่างใดอย่างหนึ่ง 

“ถ้าพจิารณาอย่างหนึ่งจะสิน้สุดแห่งทุกข์ทัง้หมดไดไ้หม” 

ได ้ ครูบาอาจารยบ์างองคพ์จิารณาอย่างใดอย่างหนึ่งตลอดสาย ครูบาอาจารย์

บางองคพ์จิารณา อย่างหลวงตามหศัจรรยม์าก พจิารณาเวทนาขัน้แรก ขัน้ ๒ 

พจิารณากาย ขัน้ ๓ พจิารณาอสุภะ พจิารณากายเหมอืนกนั ขัน้ ๔ พจิารณาจติ 

พจิารณาธรรม จุดและต่อม นี่มนัพจิารณาของมนัแลว้แต่วาสนาของคน วาสนาของคนมนั

จบัตอ้งได ้พจิารณาได ้

ฉะนัน้ “จะตอ้งพจิารณาใหค้รบทัง้สตปัิฏฐาน ๔ ไหม” 

ไม่ตอ้ง เพราะพจิารณา ๑ ก็รูท้ัง้ ๔ พจิารณาอนัเดยีวเหมอืนกนั อรยิสจัมี

หนึ่งเดยีว ไม่ตอ้งเป็นห่วง เพยีงแต่จบัเวทนากไ็ด้ ใหเ้วทนาชดัเจนไปเลย 

ไม่ตอ้งไปห่วงว่าจบัเวทนาแล้ว เวลาคนท างาน ท างานหนักไง พจิารณาเวทนา

แลว้เดีย๋วต้องไปพจิารณากายอีก ตอ้งพจิารณา คอืว่ามนัยงัเหลอืงานอีก ๓ อย่างตอ้ง

ใหท้ า มนัอยากใหจ้บไวๆ 
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ท าไปเลย อย่างใดอย่างหน่ึงให้จบ ไอ้ ๓ อย่างนัน้น่ะมนัจะมารู้พร้อม

กนัหมด ส่ิงใดส่ิงหน่ึงถ้ามนัรู้รอบ รู้เหมือนกนัหมดเลย แล้วพิจารณาผ่าน

เวทนาแล้ว ผ่านกายกเ็ป็นแบบน้ี ผ่านเวทนากเ็ป็นแบบน้ี ผ่านจิตกเ็ป็นแบบน้ี 

ผ่านธรรมกเ็ป็นแบบน้ี ถ้าเป็นแล้วเป็นเหมือนกนัเลย พิจารณาได้ 

ฉะนัน้ “จะตอ้งพจิารณาสตปัิฏฐาน ๔ ครบไหม” 

วางไวก่้อน ไม่ตอ้งไปกงัวล ไอ้นัน่วางไวก่้อนเลย 

“๔. ตามความเขา้ใจของกระผมคอืพระอรหนัต์ท่านมองโลกแบบสกัแต่ว่า ฉะนัน้ 

สิง่ใดๆ ในโลกจงึไม่สามารถสรา้งความหวัน่ไหวหรอืสะเทอืนต่อจติใจของทา่นได ้

แสดงว่าเวทนาทางจติจะไมป่รากฏแก่บุคคลทีเ่ป็นพระอรหนัต์แลว้ใช่หรอืไม่ครบั” 

มนักใ็ช่ ใช่ทีว่่าถ้าเวทนาจะไม่ปรากฏกบัจติ เพราะเวทนามนัโดนท าลายมา

ตัง้แต่อนาคามมิรรคแลว้ เพราะนัน่มนัขนัธ์อย่างละเอยีด เวลาปฏจิจสมุปบาท มนัอิ

ทปัปัจจยตาทีเ่ขาว่านัน่น่ะ นัน่น่ะปฏจิจสมุปบาท อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา สงฺขา

ราปจฺจยา วิญฺ าณ  มนัเกี่ยวเนื่องกนัหมด ถ้ามนัเกี่ยวเนื่องกนัหมด ท าลายแลว้ธรรม

ธาตุมนัพน้ออกไป ฉะนัน้ ธรรมธาตุมนัพน้ออกไป มนัถงึไม่มเีวทนาทางจติ ไม่ม ีไม่มี

เวทนาทางจติ ถ้ามเีวทนาทางจติมนักก็ระเพื่อมไง กระเพื่อมเวทนาทางจติ 

ฉะนัน้ เวลาพระอรหนัต์รูถู้กรูผ้ดิไหม พระอรหนัต์แบง่แยกถูกแยกผดิเป็นไหม 

เป็น พระอรหนัต์รูถู้กรูผ้ดิ 

ทนีี้รูถู้กรูผ้ดิ ถูกผดินี่เป็นเวทนาหรอืเปล่า สุขเวทนา ทุกขเวทนาหรอืเปล่า รู้

ถูกรูผ้ดิหรอืเปล่า 

ฉะนัน้ สิง่นี้ นี่คอืเศษส่วนไง คอืสอุปาทเิสสนิพพาน ขนัธ์ทีส่ะอาด ขนัธ์ทีย่งัมี

อยู่ ยงัสบืต่อได ้ฉะนัน้ ขนัธ์ทีม่อียู่ ฉะนัน้ ถ้ามนัเสวยกไ็ม่ม ีฉะนัน้ จติพระอรหนัต์ไม่

มนีี่ใช่ 

แต่ค าว่า “พระอรหนัต์มองโดยสกัแต่ว่าใช่ไหม” 
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มองสกัแต่ว่า มองสกัแต่ว่า สกัแต่ว่ามนัเป็นของมนัอยู่แลว้ อย่างเช่นพายุเวลา

เกดิ เกดิในทวปีอื่น เราอยู่ในทวปีนี้เราก็รูข่้าวใช่ไหม นี่มนัสกัแต่ว่า มนัไกลตวัเราไง 

นี่กเ็หมอืนกนั ถ้าสกัแต่ว่ามนัเป็นขนัธ์ ทีว่่าสกัแต่ว่า ใช่ แต่อตัตานุทฏิฐ ิคอื

ว่าตวัจติพระอรหนัต์อนันัน้ส าคญักว่า 

ฉะนัน้ “มองว่าสกัแต่ว่าใช่ไหม” 

เพราะถ้ามองสกัแต่ว่าใช่ไหม เพราะองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้เวลา

สอน สอนโมฆราชว่า “เธอจงมองโลกนี้เป็นสกัแต่ว่า” โมฆราชยงัไม่ไดเ้ป็นพระอรหนัต์ก็

พจิารณาตามนัน้ พอพจิารณาตามนัน้กเ็ป็นพระอรหนัต์ขึน้มา 

นี่มองโลกสกัแต่ว่า ค าว่า “เรามองโลกสกัแต่ว่า” ถ้าใครมองโลกสกัแต่ว่าได้

จะไดเ้ป็นพระอรหนัต์ 

“จะไดเ้ป็น” เหน็ไหม แสดงว่ายงัตดิอยู่ 

แลว้ถ้าเป็นแลว้ล่ะ ถ้าเป็นแลว้มนัเป็นสกัแต่ว่าไหม 

มนัเป็นตวัมนัสมบูรณ์แลว้ ค าว่า “สกัแต่ว่า” มนัยงัมเีป้าหมายอยู่ ยงัมคีวาม

มัน่หมายอยู่กส็กัแต่ว่า แต่ถ้ามนัไม่มอีะไรเลยล่ะ ว่าธรรมะเหนือธรรมชาต ิมนัเหนือทุกๆ 

อย่างอยู่แลว้ มนักเ็ป็นของมนั มนัเหนือของมนัอย่างนัน้ 

ค าว่า “สกัแต่ว่า” มนัเป็นสมมุตทิีเ่อามาพูดกนั ฉะนัน้ ถงึว่าอนัน้ีเป็นอนัหนึ่ง 

ฉะนัน้ ถามว่า “พระอรหนัต์มคีวามเหน็อย่างไร” 

นัน้ตอ้งถามพระอรหนัต์ นี่พวกเราก าลงัด าน ้ากนั ตอนน้ีเราก าลงัด าน ้ากนั 

ทายดูว่าพระอรหนัต์เขามคีวามคดิอย่างไร กถ็ามมาใช่ไหม ใหต้อบกต็อบ ตอนน้ีถ้าเอา

จรงิๆ ตอ้งไปถามพระอรหนัต์ ตอนน้ีเราด าน ้ากนัอยู่ ด าน ้าเพื่อจะเอาความจรงิ ถ้าเอา

ความจรงิไดม้นักจ็ะเป็นความจรงิขึน้มาได้ นี่พูดถงึความคาดหมายกบัความจรงิ 

ฉะนัน้ เราไม่ตอ้งทุกขต์อ้งยาก เราไม่ตอ้งคาดหมาย เหน็ไหม เริม่ตน้ตัง้แต่

ปฏบิตัเิขากล็ม้ลุกคลุกคลาน นี่ทีว่่าสภาวธรรม ไอท้ีเ่วลาปฏบิตัเิขา้ทางมนักจ็ะมเีหตุมี

ผล มนัยงัตอ้งมอุีปสรรคทีเ่ราจะปฏบิตัขิองเราไป ถ้าเราปฏบิตัไิดม้นัถงึเป็นความจรงิ 



โลกลวง ๑๗ 
 

©2020 www.sa-ngob.com 

กเิลสนี้เป็นโลก กเิลสมนัลวง โลกถงึลวงเราไง แต่ถ้าเป็นโลกๆ เลยนะ ลวงโลก 

เราออกไปเรื่องโลกๆ เลย แลว้มนัหลอกลวงไม่มสีิง่ใดเลย เวลาเราปฏบิตันิะ กเิลสคอืโลก 

กเิลสมนัหลอกลวงเรา มนัเลยโลกลวง เอวงั 


