
เป็นธรรม ๑ 
 

©2020 www.sa-ngob.com 

เป็นธรรม 
พระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต 

 
ถาม-ตอบ ปัญหาธรรม วนัท่ี ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

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

ถาม : ข้อ ๒๒๖๕. เร่ือง “จิตดเูวทนา” 

กราบนมสัการหลวงพ่อ โยมมีค าถามที่จะขอโอกาสหลวงพ่อเมตตาชีแ้นะค่ะ โยมชอบ
เดินจงกรมจนจิตมีสมาธิอยู่กบัผู้ รู้ เม่ือจิตออกจากผู้ รู้ โยมมกัใช้ปัญญาอบรมสมาธิ หรือไม่ก็พทุ
โธรัวๆ เพ่ือให้จิตอยู่กบัผู้ รู้มากขึน้ 

โยมเคยกราบครูบาอาจารย์องค์ส าคญัที่จงัหวดัสกลนคร ท่านเมตตาให้โอวาทโยมว่า 
“ให้เอาผู้ รู้เป็นที่พ่ึง” โยมพยายามท าตามที่ท่านสอนอย่างเคร่งครัด เม่ือรู้ของโยมตัง้มัน่ จะออก
พิจารณาเวทนาที่เกิดขึน้ในร่างกาย ซึ่งสามารถเห็นการเกิดดบัของเวทนาได้เร็วมาก พิจารณา
เวทนาที่เกิดขึน้บนกาย ขึน้และลง และพิจารณาลงไตรลกัษณ์ โดยมมุไตรลกัษณ์ที่โยมถนดัคือ
อนิจจงั 

ค าถามที่ขอเมตตาหลวงพ่อตอบค่ะ 

๑. ที่โยมพิจารณาเวทนาถกูต้องหรือไม่ โยมพยายามตรวจสอบด้วยตวัเอง โยมคิดว่าถกู 
เพราะหลวงพ่อเคยตอบค าถามที่เกี่ยวกบัการพิจารณาว่า สติต้องตัง้มัน่ 

๒. หลวงพ่อเคยตอบค าถามอ่ืนเกี่ยวกบัการพิจารณาว่า อะไรเกิดขึน้ ณ ปัจจุบนั ให้
พิจารณาอนันัน้ แต่จิตโยมไม่ยอมพิจารณากายเลย เพราะมองว่ากายคือก้อนธาตนุิ่งๆ ไม่รู้จะดู
ไปท าไม 

๓. มมุไตรลกัษณ์ที่โยมชอบพิจารณาคืออนิจจงั โยมควรพิจารณามมุทกุขงั อนตัตาด้วย
หรือไม่ แต่ทกุขงั จิตโยมก็มองว่าไม่รู้จะพิจารณาท าไม เพราะเห็นทกุข์อยู่แล้วในขณะพิจารณา
เวทนา 
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สดุท้ายกราบขอบพระคณุหลวงพ่ออย่างสงูเจ้าค่ะ 

ตอบ : เวลากราบขอบพระคณุอย่างสงู เวลาเขาวา่เคยเขียนมาถาม หลวงพ่อตอบ
มากมายมหาศาล หลวงพ่อตอบมาอยู่แล้ว หนเูข้าใจหมดๆ  

ความเข้าใจหมดส่วนความเข้าใจไง ความเข้าใจเป็นความเข้าใจ แต่ความจริงเป็นความ
จริงอีกอนัหนึง่นะ เพราะว่าสิง่ที่ค าถาม เราอ่านแล้วมนัรู้สึกว่าขดัแย้งกนั เวลามนัขดัแย้ง มนั
ขดัแย้งโดยตวัมนัเอง 

ค าถามว่า “โดยพิจารณาไตรลกัษณ์ มมุไตรลกัษณ์ที่โยมถนดัคืออนิจจงั” 

อนิจจงั ทกุขงั อนตัตา นี่ไง เวลาส่ิงที่ว่าในโลกนีเ้ป็นอนิจจงั สิ่งใดเป็นอนิจจงั สิง่นัน้เป็น
ทกุข์ สิ่งใดเป็นทกุข์ สิ่งนัน้เป็นอนตัตา 

ว่าเป็นอนตัตา ไตรลกัษณ์ ไตรลกัษณ์คืออนตัตา เวลากรณีอย่างนี ้เพราะเราฟังพระองค์
หนึ่งเวลาเขาพดูถึงนะว่า เขาไปอยู่เมืองนอก พวกฝรัง่เมืองนอกเวลาพดูถึงอนจิจงั เขาบอกว่า 
เขาเข้าใจได้ เขารับได้ เพราะสรรพสิ่งนีเ้ป็นอนจิจงั เพราะเป็นวิทยาศาสตร์ไง ถ้าวิทยาศาสตร์ 
เขารู้ได้ว่าเป็นอนิจจงั เพราะสรรพสิ่ง ไม่มีสิ่งใดคงที่ทัง้นัน้น่ะ มนัแปรสภาพทัง้นัน้ โดยธรรมชาติ
ก็เป็นจริงอยู่แล้ว 

โดยธรรมชาติเป็นจริงอยู่แล้ว ส่ิงทีเ่ป็นอนิจจงัๆ เราจะบอกเป็นอนิจจงั มนัส่งออก มนัอยู่
ข้างนอก แต่เป็นไตรลกัษณ์ๆ ไม่มีใครเคยเห็นไตรลกัษณ์ ไม่มีใครรู้จกัไตรลกัษณ์ 

นี่ไง ถ้าไตรลกัษณ์เป็นอนิจจงั อนิจจงัเป็นเร่ืองอนิจจงั เป็นเร่ืองของวตัถ ุอนิจจงัเป็นเร่ือง
สาธารณะ เป็นเร่ืองของโลก นีเ้ป็นอนจิจงั ดสูิ บ้านเรือน บ้านที่มีคนอยู่ บ้านนัน้มนัชราคร ่าคร่า
ได้ช้าเพราะมนัมีคนดแูลรักษา บ้านร้างที่ไม่มีใครอยู ่ บ้านนัน้จะผจุะพงั จะเสื่อมสภาพได้เร็ว
มาก 

ความเสื่อมสภาพไป นัน่ไง มนัเห็นชดัๆ เวลาอนิจจงัๆ ไง ทกุคนกเ็ห็น อนิจจงั ทกุคนก็รับ
ได้ไง เพราะอนิจจงัมนัไม่เกี่ยวกบัเราไง อนิจจงัคือวตัถทุี่มนัแปรสภาพให้เห็นไง มนัก็เลยแบบว่า
เสียดายมนัก็เสียดายอยู ่แต่มนัไม่กระแทกหวัใจ ถ้าวยัรุ่นเขาบอกไม่โดนใจ มนัไม่โดนใจ มนัไม่
โดนถึงความรู้สึกไง นี่ไง อนิจจงั อนิจจงัก็อยู่ข้างนอกนู่น 
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ฉะนัน้บอกว่า ในมมุของโยมบอกว่าที่พิจารณาไตรลกัษณ์เป็นอนิจจงั มนัขดัแย้งกนั 
อนิจจงัเป็นเร่ืองสาธารณะ อนิจจงัเป็นเร่ืองของโลก อนิจจงัเป็นสิ่งที่แปรสภาพ แล้วไตรลกัษณ์
คืออะไร 

นี่ไง เขาบอกเลยนะ พระเขาไปอยู่เมืองนอก เขาบอกว่าเวลาพวกฝรั่งเขามาคยุด้วย เขา
บอกว่าอนิจจงัเข้าใจได้เลย บอกศาสนาพทุธนีส้ดุยอดเลย แต่ไอ้ตวัตน ไอ้ท าลายตวัตน มนัไม่รู้
จะท าลายอย่างไร เขารับไม่ได้ เขารับไม่ได้คือเขาเห็นไม่ได้ ทีนีเ้ขาเห็นไม่ได้ไง ฉะนัน้ ถ้าเขาจะ
เห็น ถ้าว่าเป็นไตรลกัษณ์ๆ สิ่งที่ว่าเป็นไตรลกัษณ์ อะไรเป็นไตรลกัษณ์ 

พอเวลาศึกษา เกิดขึน้ ตัง้อยู่ แล้วดบัไป สิ่งที่ว่า สิ่งใดสิง่หนึ่งมีการเกิดขึน้เป็นธรรมดา สิง่
ใดสิ่งหนึ่งมีการเกิดขึน้เป็นธรรมดา สิง่ทัง้หลายทัง้ปวงต้องดบัเป็นธรรมดา แล้วอยู่ไหนล่ะ อยู่
ไหน เวลามนัพดัมา ลมพดัมาเป็นธรรมดา พายมุาก็เป็นธรรมดา เวลาพายสุงบแล้วก็จบไง 
บ้านเรือนพงัราบอยู่นัน่ไง มนัเป็นธรรมดา ก็เป็นข้างนอกนะ นี่ไง สิ่งที่ว่าเป็นธรรมดา กรณีนีเ้ป็น
กรณีที่ส าคญัมาก คนที่ภาวนาไม่เป็นไม่รู้ 

อย่างเช่นหลวงปู่ ดลูย์ท่านพดู จิตส่งออกทัง้หมดเป็นสมทุยั ความคิดของเราทัง้หมดเป็น
สมทุยัหมดเลย ไอ้ที่คิดกนัอยู่ ไอ้คนที่คิดๆ กนัอยู่ ความคิดมาจากไหน ความคิดมาจากจิต แล้ว
คิดเร่ืองอะไร ความคิด พอมนัคิดขึน้มามนัส่งออกแล้ว 

สิ่งที่ส่งออก จิตส่งออกทัง้หมดเป็นสมทุยั ผลของสมทุยัเป็นทกุข์ 

ค้นคว้ากนัอยู่นี่ สิ่งที่ความคิดทัง้หมดเป็นสมทุยั ผลของมนัคือทกุข์ นี่ไง แตถ้่าเวลาจิต
เห็นจิต จิตเหน็จิตเป็นมรรคผลจากการที่จิตเห็นจิต คดิเท่าไรกไ็ม่รู้ ต้องหยดุคิด แต่การจะหยดุ
คิดก็ต้องใช้ความคิด 

นี่ไง มนัต้องอยู่ที่ก่อนนี ้สิ่งที่ว่าเป็นอนิจจงั สิ่งที่เราคิดกนัอยู่มนัเป็นอนิจจงัทัง้นัน้น่ะ แต่
ถ้าว่าไตรลกัษณ์ มนัเกิดอย่างไร ไตรลกัษณ์มนัเกิดอยา่งไร นี่ไง ฉะนัน้ มนัเกิดขึน้ 

ฉะนัน้ ไฮไลต์ในโศลกธรรมของหลวงปู่ ดลูย์น่ะ จิตเห็นจิต จิตเหน็อาการของจิต 
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ถ้ามนัไม่เห็น เอาอะไร มนัไม่เห็นนะ ไม่เห็นก็อนมุานเอา ในปัจจุบนันีเ้ราอนมุานกนัเอง 
ถ้าภาษาเรานะ อปุาทาน เป็นอปุาทานทัง้นัน้นะ่ คิดเองเออเอง ให้ผลเอง ยอมรับเอง ได้เอง แล้ว
คยุกนัรู้เร่ืองนะ เพราะมนัเป็นปรชัญา 

ดสูิ อย่างเช่นเวลาพดูธรรมะที่เป็นปรัชญา ถ้าธรรมะเป็นปรัชญา พระเรวตัตะไง นิยาย
ธรรมะไง อ่านนิยายธรรมะแล้วซาบซึง้ๆ ผู้ชนะสิบทิศ มนัมีเร่ืองจริงเป็นต านานอยู่นิดหนึ่ง แล้วก็
เขียนขยายความไป 

นี่ก็เหมือนกนั พระเรวตัตะเป็นน้องชายของพระสารีบุตร มีตวัตนอยู่จริงนะ แล้วก็เขียน
เป็นนิยายธรรมะ แล้วก็ซาบซึง้ อู้ฮ!ู น า้หนู า้ตาไหล โลกรู้ได้อย่างนี ้ เป็นอนิจจงั เร่ืองโลกๆ เป็น
ตรรกะ 

แต่ถ้าเป็นภาคปฏิบตัิ เวลาครูบาอาจารย์ของเราต้องท าความสงบของใจเข้ามาก่อน ใจ
สงบแล้ว คิดเท่าไรกไ็ม่รู้ ต้องหยดุคิด การหยดุคิดนัน้คอืสมาธิ หยดุคิดนะ จิตคิดเท่าไรก็ไม่รู้ ต้อง
หยดุคิด แต่การจะหยดุคิดก็ต้องใช้ความคิด ถ้าไม่ใช้ความคิดล้างความคิด เอาอะไรไปหยดุคิด 
ถ้ามนัไม่หยดุคิดมนัก็คิดของมนัไป แล้วเวลาหยดุคิดแล้ว จิตเห็นอาการของจิต 

ที่เราเทศน์เม่ือ ๒ วนันี ้“หมปู่าสอนธรรม” ถ้าค้นหาไม่เจอ ช่วยหมปู่าไม่ได้ ค้นหาไม่เจอ 
เป็นไปไม่ได้ทีจ่ะเอาหมปู่า ๑๓ ตวัออกจากถ า้ มนัเข้าไปมดุอยู่ในถ า้ ไม่รู้มนัอยู่ตรงไหน เจาะ
แล้วเจาะอีกก็หาไม่เจอ 

นี่ไง หลวงตาท่านสอนประจ า การขดุคุ้ยหากิเลสเป็นงานอนัหนึ่ง การขดุคุ้ยหากิเลส การ
เจอกิเลสนัน้ รู้จกักเิลส เห็นหน้ากเิลส 

ไอ้คนภาวนาไม่เป็นมนัเหน็ตรงนีไ้ม่มีค่า เห็นการค้นคว้าค้นหาไม่มีความจ าเป็น กูจะ
ช่วยหมปู่า กูจะพงัภูเขาเลย กูจะระเบิดนิวเคลียร์ระเบดิมนัเลย แล้วไปเอาหมปู่าออกมา ตายอยู่
นัน่หมด ไม่มีเหลือ ไม่มีเหลือหรอก 

นี่ก็เหมือนกนั คนที่ภาวนาจะเป็นมนัต้องเร่ิมต้นจากตรงนี ้ เร่ิมต้นจากสมถะยกขึน้สู่
วิปัสสนา จากสมถะยกขึน้สู่วิปัสสนา ไม่มีสมถะ ยกขึน้สู่วิปัสสนาไม่ได้ ถ้ายกได้ เป็นอปุาทาน 
เป็นจินตนาการ เป็นความเพ้อเจ้อ เพ้อเจ้อในธรรมะ แล้วเยอะนะ เพราะเพ้อเจ้อไม่มีขอบเขต 
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การเขียนนวนิยาย ใครมีมมุมองอย่างใด ยิ่งเขียนได้ลกึซึง้ ยิง่เขียนนะ เชอร์ล็อก โฮล์มส์
ไง ไอ้นกัสืบ ยิ่งเขียนไป เจมส์ บอนด์ เขียนไปร้อยตอนแสนตอน เขียนได้ตลอดเวลา พลิกแพลง
เขียนได้อยู่อย่างนัน้นะ่ 

นี่ไง นี่ก็เหมือนกนั เวลาภาวนาขึน้มา จินตนาการ ธรรมะ แล้วคยุกนั อู้ฮู! ซาบซึง้...ไร้
สาระ ไร้สาระเพราะอะไร เพราะมนัไม่เข้าสู่สจัธรรม มนัไม่เข้าสู่ความจริง 

นี่ไง เวลาวงกรรมฐานเรา ธมฺมสากจฺฉา เอตมฺมงฺคลมตฺุตม  เวลาหลวงตาท่านคยุกบั
หลวงปู่ บวั คยุกบัหลวงปู่ ขาว คยุกบัหลวงปู่ ฝัน้ เวลาคยุกนัๆ แหละคือการตรวจสอบธรรม 
เหมือนกบัทางวิชาการ เวลาประชุมทางวชิาการ แล้วทฤษฎีของใครเอาขึน้มาวางบนโต๊ะ แล้ว
พิจารณากนั มีเหตมีุผลพอหรือไม่ 

ถ้ามีเหตผุลพอ อริยสจัมีหนึ่งเดียว ถ้ามนัมีความจริงแล้ว ตรงกนัหมด เข้าได้กนัหมด จบ
วิศวะมาสาขาไหนก็แล้วแต่ เวลาจะสร้างคอนโด สาขาไหนเอามาประชุม แล้วออกมาเป็น
คอนโด อยู่ได้สขุสบาย ทกุอย่างสมบูรณ์แบบ อริยสจัต้องเป็นแบบนัน้ ถ้าเป็นแบบนัน้ขึน้มา 

ฉะนัน้ เขาบอกว่า “มมุมองของโยมพิจารณาไตรลกัษณ์ ถนดัในเร่ืองของอนจิจงั” 

ถ้าไตรลกัษณ์ ไตรลกัษณ์นะ มนัเกิดขึน้ ค าว่า “เกิดขึน้” จิตสงบแล้ว จิตเห็นอาการของ
จิตคือการเกิดขึน้ การเกิดขึน้คือค้นหาพบ จะเป็นกาย จะเป็นเวทนา จะเป็นจิต จะเป็นธรรม 
อะไรก็แล้วแต่ สติปัฏฐาน ๔ เพราะนัน่น่ะมนัสะเทือนกิเลส เพราะถ้าคนเห็นจริงนะ คนเห็นจริง
มนัสะเทือนกิเลส 

เวลาสะเทือนกิเลส มนัแปลกประหลาด ลึกลบัมหศัจรรย์ ทัง้ๆ ที่ของที่เราก็รู้ๆ อยู่ เส้นผม
บงัภูเขา เวลาของหายหาไม่เจอ อย่างไรกห็าไม่เจอ เวลาเจอแล้ว เออ! แค่นัน้น่ะ แต่เจอ 

แหวนเพชร ท าแหวนเพชรตกหาย หาเท่าไรๆ หาเท่าไรก็ไม่เจอ เวลาเจอแหวนเพชรก็คือ
แหวนเพชร แต่เจอ อารมณ์ที่เจอไง อารมณ์ที่เจอกบัเวลาที่มนัไม่เจอ มนัทกุข์ไหม แหวนเพชรมนั
ก็คือแหวนเพชร แต่คนที่ไปเจอแหวนเพชรแล้ว เออ! จบ ไม่ต้องหา เพราะเจอแล้ว 

จิตเห็นอาการของจิต หาเท่าไรกไ็ม่เจอ หาเท่าไรกไ็ม่เจอ พอหาไม่เจอแล้วก็บอกว่า 
“เฮ้ย! กิเลสเป็นนามธรรม ไม่ต้องไปเจอมนัหรอก กเิลสมนัก็เป็นกิเลส เราก็จะฆ่ากิเลส” มนัก็
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เหมือนศาลฎีกาตดัสินโทษประหารไง เวลาโทษประหารก็คือโทษประหารใช่ไหม ศาลฎกีา ถ้า
ฆ่าคนตายโดยเจตนามนัก็ต้องประหารชีวิตนัน่น่ะ แต่จบัคนร้ายไม่ได้ คนร้ายก็จบัไม่ได้ ก็ไม่ต้อง
ขึน้ศาล ไม่ท าอะไรเลย แต่การฆ่าคนตายโดยเจตนา โทษของมนัคือประหารชีวิตนะ  

นี่ก็เหมือนกนั กิเลสกไ็ม่เห็น วิปัสสนาก็ไม่ได้ท า ไม่มีสิ่งใดเลย แต่ปฏิบตัิน่ะ บรรลุ
ธรรมน่ะ...โอ้โฮ! ปวดหวั ปวดหวั อนันีม้นัเป็นเร่ืองของเขา เป็นเร่ืองของเขา เราจะพดูถงึเร่ืองของ
สงัคม สงัคมเขาเป็นอยู่กนัแบบนัน้ ถ้าสงัคมเป็นอยู่แบบนัน้  

ถ้าเป็นอนิจจงั ความเป็นอนิจจงัเหมือนกบัเด็กๆ เหมือนกบัพวกเรา เราศกึษาสิ่งใดแล้ว
เราเข้าใจได้ว่าสิ่งนัน้เป็นอนิจจงัใช่ไหม ผู้ใหญ ่สิ่งใดทีเ่ราได้มา สิง่ใดที่เราเสียหายไป เราก็เข้าใจ
ได้ใช่ไหม มนัต้องแปรสภาพไป ผู้ใหญ่ สิ่งใดเราไม่เสยีใจเลย แต่เด็กมนัร้องไห้นะ มนัไม่พอใจนะ 
ไอศกรีมละลายหมดแท่งมนัยงัไม่ยอมเลย ต้องซือ้ให้มนัแท่งใหม่ 

ไอศกรีมหมดแท่งมนัละลายไปแล้ว หมดแท่งก็หมดแท่ง เรากร็ับรู้ได้ว่ามนัเป็นเร่ือง
ธรรมดาใช่ไหม แต่เดก็มนัไม่ยอมนะ ไม่ยอมน่ะ ไม่ยอม ไอศกรีมต้องอยู่ในแท่งนัน้น่ะ ต้องไปซือ้
แท่งใหม่ให้มนั เวลามนัไม่รู้ 

แต่เราก็รู้ มนัเป็นอนจิจงัๆ ใครๆ ก็รู้ได้ เป็นเร่ืองโลกๆ ทัง้นัน้น่ะ แต่ไตรลกัษณ์มนัไม่เคย
เห็น ไตรลกัษณ์มนัไม่เป็นแบบนี ้ถ้าไตรลกัษณ์ไม่เป็นแบบนีน้ะ  

นี่พดูถึงว่า เวลาเขาบอกว่า ค าถาม เขาขอโอกาส ถามหลวงพ่อมาหลายเร่ืองแล้ว ให้อยู่
กบัผู้ รู้ อยู่กบัพทุโธ 

ถ้าอยู่กบัผู้ รู้ อยู่กบัพทุโธ ถ้ามนัเป็นความจริงนะ มนัก็มีความสขุของมนั ถ้ามีความสุข
ของมนั ถ้ามนัเป็นความจริง มนัเป็นความจริง เขาบอกว่า การพิจารณาร่างกาย การพิจารณา
เวทนาเกิดดบั 

เวทนาเกิดดบันะ เวลาคนภาวนาไม่เป็น เวลานัง่ไปแล้ว เวลาเวทนามนัเกิด เจ็บปวด
แสบร้อน เวลาเวทนา ทกุคนก็อยากจะชนะเวทนาทัง้นัน้น่ะ ถ้าการชนะเวทนา ถ้าเรานัง่สมาธิ
ด้วยการก าหนดพทุโธ พทุธานสุติ เราก าหนดพทุโธๆ ถ้าจิตมนัสงบแล้ว มนัสงบไปก่อนที่เวทนา
จะมา แต่ถ้าเราพลัง้เผลอ เราสติสมัปชญัญะยงัไม่สมบูรณ์ เราท าสกัแต่ว่า ท าด้วยความ
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พลัง้เผลอ ท าๆ ไป เวลาเวทนามนัมา โอ้โฮ! เจ็บปวดแสบร้อน แต่เราก็พยายามจะสู้ทนกบัมนั 
เป็นข้อเท็จจริงทัง้นัน้น่ะ 

มนัเหมือนกบัเราทานอาหาร อาหารถ้ามนัเผ็ดเกินไปมนัก็มีรสเผ็ด อาหารที่มนัมีรสจืด
มนัก็จืดใช่ไหม ไอ้นี่ก็เหมือนกนั การภาวนา จิตมนัได้สมัผสัอารมณ์ของตน สัมผสัอารมณ์ของ
ตนนะ ผู้ รู้ ตวัของผู้ รู้อย่างหนึง่ แต่ส่ิงที่ถกูรู้มนัถึงกระทบ มนัถึงเกิดอารมณ์ขึน้ มนัถึงเกิด
ความรู้สึกขึน้ 

ตา ห ูจมกู ลิน้ กาย ใจ เวลาผู้ รู้มนัไม่รับรู้ของมนั ตา ห ูจมกู ลิน้ กาย ใจก็รับรู้อยู่ บางที
เรานัง่เหม่อลอย เห็นคนเดินผ่านไปผ่านมาถามว่า เหน็คนเดินผ่านไปผ่านมาไหม เหน็ๆ อยู่ แต่รู้
อะไรไหม ไม่รู้ เพราะมนัไม่ออกรับรู้ 

ผู้ รู้ สิ่งที่ถกูรู้ สิ่งที่ถกูรู้ ถ้าเรารับรู้เต็มที่ มนัก็รับรู้ของมนัไป ถ้ามนัไม่รับรู้ของมนั แต่มนัรู้
ได้มนัก็รู้ของมนั แตรู้่แบบเบลอๆ พดูถึงว่าถ้ามนัไม่ชดัไม่เจนของมนั 

แต่ถ้าเราก าหนดพทุโธๆๆ ถ้าจิตสงบเข้ามา มนัวางหมด ขนัธ์ ๕ รูป เวทนา สญัญา 
สงัขาร วิญญาณ จิตรับรู้ขนัธ์ ๕ ขนัธ์ ๕ ไม่ใช่จิต จิตไม่ใช่ขนัธ์ ๕ ถ้าคนภาวนายงัไม่เป็นกไ็ม่รู้ว่า
จิตไม่ใช่ขนัธ์ ๕ ขนัธ์ ๕ ไม่ใชจ่ิต 

สิ่งที่เราเกิดขึน้มา รูปคืออารมณ์ความรู้สึก เวทนาคือความรู้สึกในอารมณ์นัน้ สญัญาคือ
ความรับรู้ว่าอารมณ์อะไร เราพอใจไม่พอใจ สงัขาร สงัขารคือมนัคิดปรุงแต่งต่อเนื่องไป 
วิญญาณ วิญญาณรับรู้ว่า รูป เวทนา สญัญา สงัขาร วิญญาณ มนัสมัพนัธ์กนั สมัพนัธ์กนัก็เป็น
อารมณ์ขึน้มา ถ้าไม่มีวิญญาณรับรู้อารมณ์นัน้ อารมณ์แต่ละอารมณ์ อารมณ์ที่จะคิดขึน้มามนั
ก็เป็นอารมณ์อารมณ์หนึ่ง แต่มนัก็สมบูรณ์แบบในขนัธ์ ๕ นัน้ แต่ความเร็วของจิตที่มนัเป็นไป 
เราไม่รู้ทนัมนัหรอก มนัก็หมนุอยู่อย่างนัน้น่ะ แว็บๆ แว็บๆ อยู่ในใจนัน่น่ะ แล้วเราก็จินตนาการ
จะเปรียบเทียบกบัธรรมะข้อไหนก็ได้ จะรับรู้อะไรก็ได้ พดูถึงว่าภาวนาแบบเพ้อเจ้อ 

หลวงตาท่านพดูโดยมารยาท ท่านบอกว่าไอ้พวกนีพ้วกท าพอเป็นพิธี เห็นหลวงปู่ เสาร์ 
หลวงปู่ มัน่ท่านท าจริงจงัของท่าน ท่านมีมรรคมีผลของท่าน ไอ้พวกนีม้นัก็เลียนแบบ เดินจงกรม 
กูก็เดินได้ นัง่สมาธิ กูก็นัง่ได้ ท าอะไรได้ทัง้นัน้นะ่ แตเ่ป็นรูปแบบ เนือ้หาสาระไม่มี เนือ้หาสาระ
ไม่มี มีแต่รูปแบบ 
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แล้วค าว่า “รูปแบบ” ใช่ไหม รูปแบบ ใครก็ท าได้ใช่ไหม เพราะรูปแบบ ใครๆ ก็มานัง่ได้ 
ใครๆ ก็มาเดินได้ ใครก็มาหย่อนก้นนัง่ได้ ใครกเ็ดินได้ เอาตุ๊กตามาเดินก็ได้ ไปปัน้ตุ๊กตาสวยๆ 
มาตัง้ไว้รูปหนึ่งก็ได้ รูปแบบมนัมีหมดแหละ แต่อารมณ์มนัเป็นไปหรือไม่ ภาวนาเป็นหรือไม่
เป็นอยู่ตรงนี ้

ถ้าไม่ท าพอเป็นพิธี เพราะวิธีปฏิบตัิมนัมี อิริยาบถ ๔ ยืน เดิน นัง่ นอน แล้วกูก็ท าให้
เหมือนเลย มนัก็เหมือนกบัตุ๊กตาไขลานเลย ให้ท าอยูอ่ย่างนัน้น่ะ แล้วจิตมนัมีไหม มนัไม่มีจิต 
แต่ของเรามนัมี มนัมีแล้วท าไม่ได้ พอท าไม่ได้ก็เอารูปแบบอย่างนัน้น่ะ แล้วก็มากล่าวตู่กนั 

ฉะนัน้ ถึงบอกว่า ค าว่า “ไตรลกัษณ์ๆ” ใช่ ไตรลกัษณ์แน่นอน แต่เป็นอย่างไร คนภาวนา
ไม่เป็นไม่มีทางรู้ได้ 

อย่างเช่นเม่ือวานวนัอาสาฬหบูชา สิ่งใดสิ่งหนึง่มีการเกิดขึน้เป็นธรรมดา สิ่งทัง้หลายทัง้
ปวงต้องดบัไปเป็นธรรมดา มนัเป็นเร่ืองธรรมดาๆ แหละ แต่มนัเกิดที่ไหนล่ะ องค์สมเด็จพระ
สมัมาสมัพทุธเจ้าแสดงธัมมจกัฯ พระอญัญาโกณฑญัญะอปัุฏฐากองค์สมเด็จพระสมัมาสมั
พทุธเจ้ามา ๖ ปี แล้วมนัเกิดตรงไหนล่ะ แล้วอะไรมนัเกิดล่ะ ใครเป็นคนกระตุ้นให้มนัเกิด กระตุ้น
ให้มนัเกิดขึน้มาแล้วมีปัญญาอย่างไร นีไ่ง ค าว่า “เกิดขึน้” นี่ไง เกิดขึน้ สิ่งใดสิง่หนึ่งมีการเกิดขึน้
เป็นธรรมดา ส่ิงทัง้หลายทัง้ปวงต้องดบัไปเป็นธรรมดา 

เราจะบอกว่า เวลาท าความสงบของใจ มีพระ พระอวดเก่งเขาบอกว่าท าสมาธิมนัเป็น
ตวัตนนะ  

แล้วใครบอกมึงว่าไม่เป็นล่ะ เพราะอะไร เพราะมึงจะละตวัตน ถ้ามึงไม่เห็นตวัตนของมึง 
มึงจะไปละอะไร คนที่จะละตวัตน ถ้าเข้าไม่ถึงตวัตนของตน จะเอาตวัตนไปละตรงไหน 

ตวัตนของตน อีโก้ ยึดมัน่ถือมัน่ในใจ แล้วก็ไปกว้านเอาเร่ืองคนอ่ืนมานินทากนั เวลา
นินทา ปัญญาๆ วเิคราะห์วจิยัเร่ืองของพระพทุธเจ้า วิเคราะห์วจิยัเร่ืองธรรมะ แล้วเร่ืองของมึง
ล่ะ เร่ืองในใจมึงล่ะ 
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เวลาวิเคราะห์วจิยัเขาก็วิเคราะห์วิจยัจากในใจมึง ใจมึงก็คือตัวตนของตนไง ก็
สมัมาสมาธิไง แล้วเวลามนัเกิด ถ้ามนัเกิดมนัต้องเกิดตรงนัน้ เพราะค าว่า “เกิดตรงนัน้” เกิดขึน้ 
เกิดขึน้คือเห็นสติปัฏฐาน ๔ ตามความเป็นจริง 

ที่คยุๆ กนัอยู่นะ สติปัฏฐาน ๔ โดยความคิดนึกเอาเอง ไม่ใช่สติปัฏฐาน ๔ ตามความเป็น
จริง ถ้าเป็นสติปัฏฐาน ๔ ตามความเป็นจริง จิตเห็นอาการของจิต จิตเห็นอาการของจิตมนัจะ
สะเทือนกิเลส มนัจะสะเทือนกเิลสแบบว่าเก็บแหวนเพชร แหวนเพชรหายไป แหวนเพชร ค้นคว้า
อย่างไรก็แล้วแต่ ขุ่นมวัเนาะ แหวนเพชรหาย กงัวลฉิบหายเลย หาๆ หาไม่เจอ หาอย่างไรก็ไม่
เจอ กงัวลไหม กงัวล เพราะอะไร เพราะแหวนเพชรหายไป 

แต่ไปเจอแหวนเพชร เฮ้อ! เฮ้อ! นะ พอใจไหม เฮ้อ! อย่างนีส้ขุใจไหม เฮ้อ! อย่างนี ้
สมบูรณ์แบบไหม จิตเห็นอาการของจิต จิตเห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรมตามความเป็น
จริง เหมือนเจอแหวนเพชร อารมณ์ความรู้สึกไม่เจอกบัเจอแตกต่างกนั 

จิตเวลาสงบแล้วมนัเห็นสติปัฏฐาน ๔ ตามความเป็นจริง เห็นกาย เห็นกายจริงๆ พอมนั
เห็นจริงๆ อารมณ์ที่มนักระเทือน แล้วพอกระเทือนแล้วมนัจะสอนจิตดวงนัน้เลย การที่แหวน
เพชรหายไปมนัมีแต่ความวิตกกงัวล มีแต่ความทกุข์นะ พอเจอแหวนเพชรมนัโล่งหมดเลย 
ภูมิใจ พอใจ โอ๋ย! ของกูๆ ตวัตนๆ แล้วพอของกูแล้ว ของกู แต่กูไม่เห็นของกู ท าอย่างไร 

เพราะกูเหน็ของกู นี่ไง เกิดขึน้ ถ้าไม่เกิดขึน้นะ เกิดขึน้ ตัง้อยู่ แล้วดบัไป สิ่งใดสิ่งหนึ่งมี
การเกิดขึน้เป็นธรรมดา แล้วเกิดอย่างไรล่ะ 

ไอ้ที่เราเกิดอารมณ์ความรู้สึกนีม้นัเกิดโดยสญัชาตญาณของมนษุย์ มนัเกิดโดยสถานะ
ของความเป็นมนษุย์ มนัเกิดโดยโลก มนัเกิดโดยชีวิตของเรา เวลาส่ิงที่ความคิดมนัเกิด มนัเกิด
โดยธรรมดาของมนั 

แต่เวลาเป็นธรรมๆ ขึน้มามนัเกิดด้วยความสามารถของเรา มนัเกิดด้วยศีล ด้วยสมาธิ 
ด้วยปัญญาที่มนัไปรู้จริงเห็นจริงตามความเป็นจริง ถ้ารู้จริงเหน็จริงตามความเป็นจริงมนัถงึจะ
เป็นมรรค ความเป็นมรรคขึน้มามนัเกิดขึน้อย่างนัน้นะ่ นัน่ไตรลกัษณ์มนัอยู่นู่นๆ  
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ภาษาเรานะ โม้ไปเถอะ ทางวิชาการมึงพดูไปเถอะ ปฏิบตัิพอเป็นพิธีไง พิธีปฏิบตัิก็มีแล้ว
นะ ตอนนีม้นัก็เป็นพิธีแสดงธรรม แสดงธรรมจากหลวงปู่ มัน่ แสดงธรรมจากครูบาอาจารย์ มนัก็
แสดงของมนั 

แล้วแสดงขึน้มาแล้ว ภาษาเรา พอแสดงไปแล้ว โลกไม่มีภูมิ ไม่มีวฒุิภาวะ ใครจะโกหก
อย่างไรกเ็ชื่อ แต่หลวงตาท่านเคยย า้บ่อยนกั ผู้ รู้จริงเขามีนะ ผู้ รู้จริง ผู้ รู้จริงฟังทีเดียวก็รู้ว่าโกหก
หรือจริง ผู้ทีรู้่จริงแล้วท าตามความเป็นจริงมาแล้ว ฟังรู้หมดแหละ 

หลวงตาเวลาท่านพดูถึงหลวงปู่ มหาเขียน ๙ ประโยค ที่ท่านไปฟังทีแรก ท่านไปฟังทีแรก
ตอนไปทอดผ้าป่า ท่านบอกปริยตัิ เพราะท่านจบ ๙ ประโยค ฟังรู้หมด แล้วปริยตัิคือว่าทาง
วิชาการที่มนัเป็นอย่างนัน้ เพราะมนัไม่เป็นความจริง ไม่เป็นความจริงก็ไม่พบแหวนเพชร แหวน
เพชรหายไป หาชาตินีท้ัง้ชาติไม่เจอ 

แต่ถ้าใครหาแหวนเพชรเจอนะ เอาแหวนเพชรเลย สง่ไปที่สถาบนัรับรองเพชร ว่าเพชร
มนัเพชรจริงหรือเพชรปลอม มนัวิเคราะห์วจิยัได้เลยว่าเพชรของกจูริงหรือปลอม เวลาหายไป
แล้วมนัไปหมกัหมมอยู่ในดินในโคลน เพชรมนัแวววาวขึน้หรือเพชรมนัหมองลง 

นี่ไง เวลาเจอแหวนเพชรแล้วมนัพิจารณาได้ มนัจบัต้องได้ถ้าศีล สมาธิ ปัญญามนัพอ 
แต่สดุท้ายแล้วมนัก็ไม่พออีกแหละ ไม่พอคือสมาธิไม่พอขึน้มามนัก็เสื่อม แล้วปัญญาก็ไม่เดิน
ไป 

นี่พดูถึงว่าอนิจจงั อนิจจงักบัไตรลกัษณ์มนัคนละอนักนั ถ้ามนัเป็นไตรลกัษณ์ อนิจจงั 
ทกุขงั อนตัตา เวลาเป็นอนตัตา อนตัตา เกิดขึน้ ตัง้อยู่ แล้วดบัไป ถ้าเป็นอนตัตา ตวัเฉพาะ
อนตัตา เกิดขึน้ ตัง้อยู่ แล้วดบัไป นี่เป็นอนตัตา 

พอเป็นอนตัตาขึน้มา ทางวิชาการเลยบอกว่า “มนัเป็นอนตัตา เกิดขึน้ ตัง้อยู่ ดบัไปมนัไม่
มี ก็มนัเป็นอากาศธาต ุมนัเป็นอยู่แล้ว มนัไม่มี” 

อู๋ย! ปวดหวั ปวดหวัเลย นกัวิชาการมนัเยอะ นี่ถ้าปวดหวันะ  
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ถ้าไม่มี ไม่มี พระพทุธเจ้าเกิดมาได้อย่างไร ไม่มี ท าไมเป็นพระสารีบุตร พระโมคคลัลา
นะ ไม่มี ท าไมเอหิภกิข ุ ๑,๒๕๐ องค์ ถ้าไม่มี พระอรหนัต์เขาคยุอะไรกนั ไม่มี ความเป็นพระ
อรหนัต์กบัความเป็นอรหนัต์เขาเอาอะไรวดักนั มนัไม่มีตรงไหน มนัไม่มีอย่างไร 

ถ้าไม่มี มนัไม่มีกิเลส แต่มนัมีคณุธรรมในใจ พระอรหนัต์เขารู้นะ เหมือนเศรษฐี เศรษฐี
เขามีเงินมีทองของเขา เขาเก็บเงินไว้ เขาสขุสบายใจของเขา 

เฮ้ย! กูก็เป็นเศรษฐี แต่กกูู้ เงินมาทัง้หมดเลย แล้วเงินของกูเป็นเศรษฐี กูยงัไม่ได้ไปกู้เขา
มาเลยนะ 

เศรษฐีเขานิ่งของเขา เขารู้ของเขา เขามีความสขุของเขา นี่พดูถึงถ้าเป็นความจริง ถ้า
ความจริงเป็นแบบนัน้ 

อนันีเ้ราพดูให้เห็นว่า เพราะเขาบอกว่าเขาภูมิใจไง ถามหลวงพ่อมาหลายทีแล้ว หลวง
พ่อตอบ คราวนีห้นเูขียนมาชดัเจนเลย เพราะอะไร เพราะ ๑. ที่โยมพิจารณาเวทนานีถ้กูต้อง
หรือไม่ โยมพยายามตรวจสอบด้วยตวัเอง โยมคิดว่าถกู เพราะหลวงพ่อเคยตอบว่า โยมคิดว่า
ถกูเพราะหลวงพ่อเคยตอบหนมูาถกูหมดเลย ท าอะไรก็ถกูๆ ถกูทัง้นัน้เลย 

ถกูก็คือถกูนะ ถกู ไม่ใช่อริยบุคคลนะ เพราะเม่ือกอ่นมีคนมาถามเรา ถามเร่ืองการ
พิจารณากาย อย่างนีถ้กูไหมคะ 

ถกู เพราะอะไร เพราะเขาพิจารณากาย จะเป็นพิธีหรือไม่เป็นพิธี เวลาเขาพดูมามนัเป็น
รายละเอียดว่าใช่ เท่านัน้แหละ อู้ฮู! หลวงพ่อว่ากูถกู หลวงพ่อรับรองกู...ตาย 

ต่อไปนีเ้ราจะบอกว่า ถ้าถกูก็ส่วนถกูนะ ถกูหมายความว่า เอ็งมานบัค านวณให้กูฟังนี่ถกู
ไหม ถกู แต่เอ็งค านวณเป็นหรือยงั ยงั เพราะเอ็งไม่มีเหตผุลที่จะมาค านวณไง ถ้าเอ็งค านวณ 

นี่ไง เวลาจะตอบนี่นะ มนักจ็ะให้ก าลงัใจบุคคลบ้าง ใครท าสิ่งใดให้มนัแบบว่ามีแนวทาง 
แต่บอกว่าถกู มนัให้คะแนนมนัเกินไป ๕-๖๐๐ โยชน์นู่น 

ไอ้นี่ก็เหมือนกนั หลวงพ่อเคยตอบหนวู่า มนัก็เหมือนเรา เหมือนพ่อแม่มีลกูอ่อน กิน
ข้าวๆ กินข้าวนะ กินข้าว อ า้ๆ นี่ก็เหมือนกนั ถกูไหม อ า้ๆ มนัก็ให้ก าลงัใจไง จะบอกว่าผิดเลย 
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โทษนะ ลกูเราเพ่ิงเกิด จะเลีย้งลกูของเรา ลกูเรายงัหากินไม่เป็น มนักินอะไรไม่ได้เลย 
แล้วเราไม่สอนให้มนักินมนัจะโตขึน้มาได้อย่างไร ถ้าจะให้มนักินนะ อ า้ๆๆ ถกูไหม อ า้เลย ถกู
ไหมก็อ า้เลย ถกู 

โอ้โฮ! มนัไปบอกว่าหลวงพ่อรับประกนัว่ามนัมีขัน้มีตอน โอ๋ย! กูปวดหวั กรณีนีเ้จอมา
บ่อยมาก 

นี่ก็เหมือนกนั หนเูข้าใจว่าถกู เพราะหลวงพ่อเคยตอบหนวู่าถกู 

เออ! เวรกรรม ถ้าตอบปัญหาอย่างนีม้นัตอบปัญหา เราตอบปัญหานี ้ เราพยายามจะ
ตอบปัญหานะ ให้ผู้ที่ประพฤติปฏิบตัิมนัยงัมีแนวทาง อย่างใดก็แล้วแต่มนัยงัมีแนวทาง เราจะ
คิดอย่างไร เราจะมีความเห็นของเราอย่างไรนะ เวลาถาม หลวงพ่อ ถ้าหลวงพ่อเอาใจก็ถกู ถ้า
หลวงพ่อจะป๊ัมหวัใจ เวลาหลวงพ่อจะป๊ัมหวัใจใช้ไฟป๊ัมหวัใจปุ๊ บ ถ้าอย่างนัน้อีกเร่ืองหนึ่ง เวลา
จะป๊ัมหวัใจ สะดุ้งเฮือกเลย แต่ถ้าท าถกูไหม อ า้ๆ เลยนะ  

ส่วนใหญ่เวลาตอบปัญหานะ อ า้ๆ จะให้กินไง ฝึกหดักินให้เป็น ท าให้ได้ ท าขึน้มา ถ้าท า
ขึน้มา เอ็งก็ท าขึน้มาเพ่ือประโยชนก์บัเอ็ง เรากนิเข้าไปนะ เด็กมนัร้องไห้ เด็กมนัหิวกระหาย พอ
มนัได้กินอาหารแล้วนะ มนัก็นอนเล่นพกัหนึ่ง เพราะมนัอ่ิมท้อง ไอ้นี่ก็อ า้เลย พอมนัภาวนาดีขึน้
นะ ไม่มาหากูพกัหนึ่งเลยนะ พอหิว มาอีกแล้ว หลวงพ่อๆๆ อ า้ๆ ป้อนเลย ถกูของเราคืออย่างนี ้
ค าว่า “ถกู” น่ะ 

แต่จะภาวนาไปถงึมรรคผลนะ โธ่! การภาวนามรรคผลมนัต้องไปเป็นแบบบิล เกตส์ เป็น
แบบผู้ที่แจ๊ค หม่า คือคนคนหนึ่งเขาพยายามสร้างธรุกิจของเขาขึน้มา ใช้ความรู้ของเขา ใช้
ประสบการณ์ของเขา ใช้ทนุของเขา การภาวนาเป็นอย่างนัน้จริงๆ นะ การภาวนา คนคนนัน้
จะต้องมีศีล ต้องมีสมาธิขึน้มา พอมีสมาธิขึน้มา ถ้าเห็นสติปัฏฐาน ๔ ตามความเป็นจริงขึน้มา 
เขาต้องบริหารจดัการของเขา เขาพิจารณาของเขา ใคร่ครวญของเขา มนัเหมือนกิจการอนัหนึง่
เลยล่ะ แล้วจะรักษาอย่างไร จะดแูลอย่างไรให้มนัเจริญงอกงามขึน้ไป 

ไอ้นี่ของเรามีแต่จะซือ้ ซือ้ทางออนไลน์ จะซือ้อย่างเดยีว แต่ค้าขายไม่เป็น จะซือ้อย่าง
เดียว แล้วมนัจะมีธุรกจิอะไรขึน้มา 
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นี่พดูถึงว่า ถ้าจริงๆ ต้องเป็นแบบนัน้ เป็นแบบนัน้เพราะอะไร เป็นแบบนัน้เพราะหลวงตา
ไปคยุกบัหลวงปู่ แหวนกเ็ป็นแบบนัน้ หลวงตาไปคยุกบัหลวงปู่ บวั “มีอะไรว่ามา” หลวงปู่ บวัก็
เลยเป็นชัน้เป็นตอนขึน้มา นัน่น่ะกจิการหนึ่งๆ มรรค ๔ ผล ๔ บุคคลหนึ่งคู่ สองคู่ สามคู่ สี่คู่ นัน่
คือ ๔ กิจการ กิจการของโสดาปัตติมรรค โสดาปัตติผล สกิทาคามิมรรค สกิทาคามิผล 
อนาคามิมรรค อนาคามิผล อรหตัตมรรค อรหตัตผล นี่คือกิจการกจิการหนึ่งเลยนะ เร่ิมต้นขึน้
จากการก่อร่างสร้างตวั เร่ิมต้นขึน้จากการกระท า เร่ิมต้นขึน้มาจากประสบความส าเร็จเป็นชัน้
เป็นตอนขึน้มา ถ้าไม่ประสบความส าเร็จเป็นชัน้เป็นตอนขึน้มา มนัจะเกิดมรรคเกิดผลขึน้มาได้
อย่างไร ถ้าเป็นความจริงๆ ขึน้มา เวลานกัปฏิบตัิเขาเป็นอย่างนีน้ะ 

แต่คนที่ภาวนาไม่เป็นนะ “เฮ้ย! อย่าไปฟังไอ้หงบมนั โอ๋ย! ล าบากฉิบหายเลย โอ้โฮ! โลก
นีม้นัมีอยู่คนเดียว อย่าไปยุ่งกบัมนั ให้มนับ้าของมนัไปเถอะ เรามาพิจารณาของเรากนันี่ ไม่ขาด
ก็ไม่เป็นไร พิจารณาของเรา บรรลธุรรมกนัอยา่งนีมี้ความสขุ”...เดี๋ยวนีเ้ขาคิดอย่างนีก้นั
เยอะแยะ เพราะอะไร เพราะมนัเป็นกระแสสงัคม กระแสของเขา กลุ่มของเขาท ากนัอยู่อย่างนัน้ 
มนัก็เหมือนกบัเราผู้ที่พิการ ผู้ที่ด้อยวฒุิภาวะ ท าสิ่งใดที่ไม่ประสบความส าเร็จ ท าสิ่งใดมีแต่
ความล้มเหลว ก็ไปกองกนัอยู่นัน่ เป็นสมาคม เป็นชมรม ชมรมผู้พิการ ชมรมผู้ที่ภาวนาแล้วไม่
ประสบความส าเร็จ แล้วกไ็ปสร้างเหตกุารณ์ สร้างความเชื่อของตน แล้วก็บอกเอาอย่างนีพ้อ ไอ้
พวกนีช้่างมนัไปเถอะ ไอ้พวกที่ แหม! มนัต้องมีกิจการ ไอ้พวกที่มนัต้องบรรลธุรรม มนัต้องขาด 
ช่างมนั ปล่อยมนัไป ปล่อยมนัไป 

อย่างนีใ้ครถกูใครผิด ตอนนีส้งัคมเป็นแบบนี ้ ไอ้ผู้ทีท่ าสิ่งใดแล้วไม่ประสบความส าเร็จ 
ท าสิ่งใดแล้วมีแต่ความล้มเหลว มนัไปกองรวมกนัอยู่นัน่ แล้วต่างคนต่างบกพร่องในอารมณ์ 
บกพร่องในความคิดไง แล้วก็มีความสขุกนัอยู่อย่างนัน้นะ แล้วเวลาเอาจริงๆ ขึน้มา พอเอาจริง
ขึน้มา เพราะเราได้ยินนะ เราได้ยินเวลาพระมาถามปัญหา แล้วพระเล่าให้ฟัง พระเวลาเขาอยู่
สงัคมอย่างนัน้มาก่อน เขาบอกว่าสงัคมอย่างนัน้เขานนิทานะ บอกว่า “โอ๋ย! ท าไมต้องขาด เรา
ไม่ต้องขาดก็ได้ อ้าว! ไม่ต้องขาดมนัจะตายหรือ” 

คนเรารักษาโรคภยัไข้เจ็บไม่ต้องหายกไ็ด้ พอบรรเทาๆ ไปอย่างนัน้น่ะ แล้วเดีย๋วหายแล้ว
หรือ คนเราเจ็บไข้ได้ป่วยรักษาโรคไม่เคยหาย แล้วมนัจะปลอดภยัไหม มนัเป็นไปไม่ได้ทีจ่ะ
ปลอดภยั 
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แต่คนเรารักษาโรค โรคต้องหายขาด พอโรคหายขาดแล้ว นัน่น่ะช าระกิเลสเป็นชัน้เป็น
ตอนขึน้ไป นี่ไง ไตรลกัษณ์เป็นไตรลกัษณ์ อนิจจงัเป็นอนิจจงั มนัไม่เกี่ยวกนั 

แล้วข้อที่ ๑. โยมพิจารณาของโยม พิจารณาเวทนาถกูต้องหรือไม่ 

พิจารณาเวทนา พิจารณาเวทนา จิตสงบแล้วพิจารณาเวทนา เวทนาสกัแต่ว่าเวทนา 
เวทนามนัเกิดขึน้จากอะไร เวลาเวทนามนัเกิดขึน้จากจิตโง่ จิตนีม้นัโง่นะ เวลามนัยึด เวทนานี ้
เป็นนามธรรม เวทนากาย เวทนาจิต 

เวทนากาย นัง่นานนอนนานก็เป็นเวทนา เวทนาจิต นัง่เฉยๆ มนัก็ไม่พอใจ เวทนากาย 
เวทนาจิต แล้วเวทนามนัเกิดอย่างไร ถ้าคนจิตสงบแล้วจบัเวทนาได้มนัพิจารณาเวทนาอย่างไร 

โอ๋ย! เวทนาจบัไม่ได้ เวทนาเป็นเรา เราเป็นเวทนา ทกุข์เกือบเป็นเกือบตาย เวลาคนที่มี
ความทกุข์ท าร้ายตวัเองเพราะอะไร เพราะความทกุขม์นัท่วมท้นไง พิจารณาเวทนา เวทนานอก 
เวทนาใน เวทนาของโลกกบัเวทนาในอริยสจั 

เพราะในพระไตรปิฎกมนัมี เวลาพระไปคยุกบันกับวชนอกศาสนา ไปยืนกรานเวทนา ๒ 
แล้วเขาเถียง เถียงเขาไม่ขึน้ เวลากลบัมาหาพระพทุธเจ้า 

พระพทุธเจ้าด่าเอาเลยนะ โมฆบุรุษ โมฆบุรุษ ถ้าไม่มีปัญญาไม่ต้องไปพดู 

เวทนามนัมีเวทนา ๓ สขุเวทนา ทกุขเวทนา อเุบกขาเวทนา แล้วอายตนะ ๖ อายตนะ ๑๒ 
อายตนะ ๑๘ อายตนะภายนอก อายตนะภายใน เวลาคนมนัจบัได้ ถ้ามนัจบัได้มนัจะเห็นหมด
เลยนะ เวลาหลวงตาท่านพดู ท่านเป็นมหา เวลาประพฤติปฏิบตัิมาแล้วมนัเข้ากนัหมดเลย เห็น
ไหม ทางวิชาการเป็นทางวชิาการ แต่ความจริงเราไม่มี มนัก็เหมือนทางวิชาการทีเ่ราจ าได้ จ า
ไม่ได้ ต้องทบทวนตลอดเวลา 

นี่ก็เหมือนกนั โยมพิจารณาเวทนาถกูต้องหรือไม่ 

ถ้าการพิจารณาเวทนา ถ้าจิตมนัสงบแล้วเราจบัเวทนาได้ พิจารณาเวทนา เวลา
พิจารณาเวทนา เวลาขัน้ของปัญญาไม่มีขอบเขต ถ้ามนัถกูต้องมนัก็ถกูต้องของมนั 
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ถ้ามนัไม่ถกูต้อง มนัพิจารณาไปแล้ว ขนาดว่าสมาธิมนัไม่พอ ถ้าพิจารณาเวทนาไปแล้ว
มนัก็ไปยนักนัไว้ เห็นไหม เวลาหลวงตาท่านพดู เวลาหลวงปู่ มัน่ท่านบอกเลย “มหา มหาภาวนา
อย่างนัน้หรือ ท าไมภาวนาอย่างกบัหมากดักนั” ค าว่า “หมากดักนั” คือว่าจบัเวทนาได้แล้วไม่ได้
พิจารณา ยนัไว้อย่างนัน้น่ะ ยนัไว้อย่างนัน้ 

หลวงตาท่านบอกว่า ถ้าหลวงปู่ มัน่ส่งจิตมาดทู่านก่อนหน้านัน้ชัว่โมงหนึง่ แล้วเราไปท า
ข้อวตัร ท่านจะชื่นชมเราเลย บอกว่า แหม! มหานี่เก่งมาก มหาพิจารณาเวทนาฟาดฟันกบัมนั 

ใช้ปัญญาฟาดฟันค้นคว้าในเวทนานัน้ เวทนามนัเกดิที่ไหน เกิดที่หวัเข่า หวัเข่ามนัมี
เวทนาหรือไม่ ธาตขุนัธ์มนัเป็นเวทนาหรือไม่ เวทนามนัเกิดที่เอว เวทนามนัเกิดบนศรีษะ เวทนา
มนัเกิดบนหน้าอก เวทนามนัเกิดบนหน้าอกเกิดอย่างไร เห็นไหม เวลาท่านใช้ปัญญาฟาดฟันกบั
มนั 

ถ้าฟาดฟันกบัมนัจนฟาดฟันไปแล้วมนัเหนื่อย มนัเหนื่อยเพราะมนัใช้ปัญญามาก เวลา
ใช้ปัญญา เวลาคนท างานมนัใช้ปัญญามากมนัจะเหนือ่ยอ่อนมาก เหนื่อยอ่อนมากก็เลยพกั พกั
ก็เลยถอนปัญญาออก แล้วก็ยนัไว้ด้วยสมาธิไง หลวงปู่ มัน่ส่งจิตมาดพูอดี “มหา มหาพิจารณา
อย่างนัน้หรือ” 

นี่การพิจารณา นี่พดูถึงกิจการไง กจิการของโสดาปัตติมรรค สกิทาคามิมรรค 
อนาคามิมรรค อรหตัตมรรค กิจการหนึ่งๆ การกระท าการหนึ่ง มนัต้องมีเหตมีุผลของมนั มนั
ชดัเจนของมนั ถ้าอย่างนัน้มนัถงึจะถกูต้อง 

แต่ถ้าโยมพิจารณาเวทนาของโยม พิจารณาอย่างนัน้แล้วบอกว่า หลวงพ่อเคยตอบมา
ตัง้หลายทีแล้ว 

เวลาตอบมนัก็อ า้ไง อ า้ อ า้เลย ให้ภาวนาให้เป็น เพราะถ้าภาวนาได้แล้วมนัเป็นสมบตัิ
ของตน ใครก็แล้วแต่ท ากิจการใดประสบความส าเร็จ มนัจะเป็นผลงานของเขา มนัจะเป็น
กิจการของเขา ไม่ใช่ของเรา เราเป็นผู้ให้ที่เป็นผู้ปรึกษา ที่ปรึกษา ถ้านึกถงึที่ปรึกษา นีจ่ะอ่อย
เหยื่อเขาแล้วนะ ไม่หรอก มนัเป็นของใครของมนั นี่พดูถึงผู้พิจารณาเวทนา 
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“๒. หลวงพ่อเคยตอบค าถามเกี่ยวกบัการพิจารณาว่าเกิดขึน้ ณ ปัจจุบนัให้พิจารณาอนั
นัน้ แต่จิตของโยมไม่ยอมพิจารณากายเลยเพราะเห็นว่าเป็นวตัถธุาตนุิ่ง” 

เวลาพิจารณาไปแล้วนะ ถ้าพิจารณาเวทนา มนัก็เห็นกายแบบเวทนา เห็นจิต เหน็ธรรม
แบบเวทนา 

เวลาพิจารณาสิ่งใดสิง่หนึ่ง พิจารณากายก็ได้ จิตก็ได้ ธรรมก็ได้ แต่ถ้าพิจารณาไปแล้ว 
เพราะโสดาบนัเป็นโสดาบนัเหมือนกนั แต่พิจารณากายเป็นโสดาบนั พิจารณาเวทนาเป็น
โสดาบนั พิจารณาจิตเป็นโสดาบนั พิจารณาธรรมเป็นโสดาบนั การพิจารณาเป็นโสดาบนัคือ
โสดาบนัเหมือนกนั แล้วถ้าเหมือนกนัแล้วมนัจะรู้ผลเหมือนกนั อย่างเช่นเราจะเดินทางด้วยรถ 
รถก็รถเหมือนกนั แต่รถมนัคนละยี่ห้อ รถมนัก็แตกต่างกนั นี่ก็เหมือนกนั ถ้าพิจารณาให้
เหมือนกนั มนัก็เหมือนกนั 

แตท่ีนีพ้อพิจารณาไปแล้ว เขาบอกพิจารณาไปแล้ว แต่เวลาพิจารณากาย กายนีเ้ป็นแค่
ก้อนธาต ุมนันิ่งๆ อยู่ 

ไปดมูนัท าไม ฉะนัน้ ไอ้นี่มนัยืนยนักนัอยู่แล้ว ในเม่ือรถ รถเป็นเพ่ือการคมนาคม รถเป็น
ที่อาศยั รถมนัก็เป็นการขนสง่ที่จะพาให้เราไปถึงปลายทางได้ ไม่ใช่ว่าสงสยัเร่ืองรถ 

นี่ก็เหมือนกนั แต่รถของกูวิง่ได้ รถของมึงวิ่งไม่ได้ เวทนาของเราวิ่งได้ แตก้่อนธาตมุนัอยู่
นิ่งๆ ก้อนธาตมุนัไม่ไปไหน อ้าว! เป็นอย่างนัน้ไปอีก 

แต่ถ้าคนภาวนาเป็นแล้ว รถก็คือรถ ถ้ารถมีคณุภาพดีหน่อยมนัก็สะดวกสบายหน่อย
หนึ่ง แต่ถ้าเป็นเกวียน เกวียนก็ไปได้ เกวียนก็ถงึเหมือนกนั ถ้ามนัเคลื่อนที่ไปได้มนัก็ไปได้ ขนส่ง
ได้เหมือนกนั 

นี่ก็เหมือนกนั ถ้าอย่างนี ้เวลาพิจารณากาย กายมนันิง่ๆ อยู่ ไปดมูนัท าไม แสดงว่ารถมนั
วิ่งไม่ได้หรือ เพราะอะไรรู้ไหม เพราะคนที่พิจารณากายเยอะนะ ถ้าพดูอย่างนีน้ะ ไปสงัคม ไป
หลวงปู่ ค าดี หลวงปู่ เจีย๊ะ ไปหาหลวงปู่ เจี๊ยะ หลวงปู่ เจี๊ยะเอาตายเลย พอพิจารณากายแล้วมนั
นิ่งๆ หลวงปู่ เจี๊ยะถนดักายนกั คนที่ถนดักายมนัก็เป็นเร่ืองของกาย มนัอยู่ที่ว่าคนที่ถนดั ถ้าถนดั
แล้วก็จบ 



เป็นธรรม ๑๗ 
 

©2020 www.sa-ngob.com 

ฉะนัน้บอกว่า ถ้าพิจารณาแล้วมนัเหมือนกนั ถ้าพิจารณาเป็นธรรมแล้วนะ ธรรมะไม่มี
ขดัไม่มีแย้งกนั ถ้าธรรมะแท้ๆ นะ ธรรมะ เห็นไหม ดสูิ เราขบัรถไป เราไปเติมน า้มนั ถ้าน า้มนั
ชนิดเดียวกนั เติมที่ป๊ัมไหนก็ได้ แต่เว้นไว้แต่ป๊ัมมนัไม่มีน า้มนั มนัมีแต่น า้ พอไปเติมแล้วยุ่งเลย 
นี่ก็เหมือนกนั ถ้ามนัเป็นน า้มนัชนิดเดียวกนั ที่ไหนมนัก็เติมได้ 

นี่ก็เหมือนกนั พิจารณาเวทนา พิจารณากาย พิจารณาจิต พิจารณาธรรม เหมือนกนั 
เหมือนกนั แต่คนพิจารณาแตกต่างกนั เพราะมนัเป็นสติปัฏฐาน ๔ แล้วเหมือนกนัอย่างไร ถาม
ได้ แต่เร่ืองมนัจะยาวเกินไป ถ้าพดูเลย คืนนีไ้ม่จบนะ ถ้าอธิบาย แล้วเวลาไม่จบ มนัสนกุคน
อธิบายนะ เพราะมนัอธิบายด้วยความสนกุ 

ไอ้คนฟังก็เบื่อ หลวงพ่อเลิกเถอะ ไม่รู้เร่ือง 

นี่อธิบายแล้วมนัจะยุ่ง ไอ้คนอธิบาย เพราะมนัเป็นชิน้เป็นอนั มนัเป็นเนือ้หาสาระไง ไอ้
คนฟัง อู๋ย! เกาหวัแกรกๆ เลย เม่ือไหร่จะเลิกสกัทวีะ เพราะไม่รู้เร่ืองด้วย เพราะภาวนาไม่เป็นไง 
ถ้าภาวนาเป็นมนัมีเนือ้หาสาระอยู่ในตวัมนัโดยข้อเทจ็จริงอยู่แล้ว ฉะนัน้บอกว่าให้จบก่อน 
เดี๋ยวมนัจะเลยเถิด 

“๓. มมุไตรลกัษณ์ที่โยมชอบพิจารณาคืออนิจจงั โยมควรพิจารณามมุทกุขงั อนตัตา
หรือไม่” 

ความเป็นอนิจจงั ค าว่า “เป็นอนิจจงั” สภาวะอนิจจงั เรานัง่ดสูิ เราจุดเทียนสิ เทียนมนั
จะเผาตวัมนัเอง อนิจจงัไหม เวลาเราจุดเทียน เทียนมนัจะเผาตวัมนัเองหมดเล่ม ตวัมนัเองเป็น
อนิจจงันะ แต่ตวัเราไม่ได้อะไร เพราะมนัอยู่ข้างนอก 

แตน่างปฏาจารา ตัง้แต่สามีเสียไป เสียลกูไปสองคน เสียพ่อเสียแม่จนบ้าไป แล้ววิ่งแก้
ผ้าไป พระพทุธเจ้าว่า “ปฏาจารา เธอเป็นอะไร” แล้วโยนผ้าให้ แล้วให้บวชเป็นภิกษุณี ไป
พิจารณาเทยีนนี่แหละ 

ไปพิจารณาเทียน เห็นไหม การพิจารณาเทียน เพราะมนัทกุข์ยากมาตลอด มนัพิจารณา
ไปแล้วมนัพิจารณาจากภายนอก มนัย้อนเข้ามาเป็นภายในไง ถ้าย้อนเข้ามาเป็นภายใน มนัเป็น
เหมือนชีวิตเราไง ชีวิตของเราเหมือนกบัเทียน ท่านเปรียบเทยีบว่าชีวิตเราเหมือนเทียนเล่มนี ้



เป็นธรรม ๑๘ 
 

©2020 www.sa-ngob.com 

แล้วเทียนเล่มนีม้นัจุดมนัเผาของมนัไป เทยีนเล่มนีก้ต้็องหมดไปไง ชีวิตเรา ชีวิตสามี ชีวิตลกู
สองคน ชีวิตพ่อ ชีวิตแม่ ชีวิตเรา ชีวิตเรา เทียนมนัก าลงัเผาอยู่ นี่ไตรลกัษณ์ ไตรลกัษณ์เพราะ
มนัเป็นปัจจุบนัไง 

เพราะชีวิตสามี ชีวิตลกู ชีวิตพ่อ ชีวิตแม่ มนัเป็นข้างนอก มนัตายไปแล้วไง แต่ชีวิตเรายงั
มีชีวิตอยู่ไง แต่ชีวิตของเรามีสติปัญญา เราเปรียบเทยีบชีวิตนี ้ เปรียบเทียบหวัใจนีเ้หมือนเทียน
เล่มนี ้พอเหมือนเทียนเล่มนี ้ พิจารณาเทียนเล่มนี ้มนัก็ย้อนเข้ามาสู่ตวัเอง เป็นพระอรหนัต์จาก
การพิจารณาเทียน 

นี่ก็เหมือนกนั เราบอกว่าเป็นอนิจจงัๆ มนัเหมือนเทยีนเล่มนีม้นัอยู่ข้างนอก แต่ถ้ามนัจบั
ได้ มนัต้องจบัได้ นีไ่ตรลกัษณ์ สมัมาสมาธิคือจิต เกิดขึน้ ตัง้อยู่ ดบัไป จิตเป็นสมัมาสมาธิ จิตมี
สติปัญญา จิตมนัพิจารณาของมนั นี่ตวัตนของมนั ไตรลกัษณ์มนัเกิดตรงนี ้

ไตรลกัษณ์ ที่ว่าเวลาฆ่ากิเลส ฆ่าตวัตน เวลาเราช าระกิเลส กิเลสคือช าระตวัตนของเรา
นะ ตวัตนอย่างหยาบๆ ช าระเป็นชัน้ๆ จนตวัตนอย่างละเอียด ช าระตวัตนจนไม่มีตวัตน ตวัตน
คือภวาสวะ คือภพ โลกทศัน์ แกนของจิต หลกัของอวิชชา 

นี่มนัจะพดูของมนัคนเดียว คนอ่ืนงงกบัมนันู่นน่ะ พดูของมนัคนเดียว ต าราคือต ารา แต่
ถ้าเห็นจริงในใจแล้วจบ นี่ถ้าพดูถึงนะ ถ้ามนัเป็นความจริง 

ถ้ามมุไตรลกัษณ์ก็เป็นมมุไตรลกัษณ์ ค าว่า “มมุไตรลกัษณ์” ไตรลกัษณ์คือพระไตร
ลกัษณะ พระไตรลกัษณะ พระอริยบุคคลต้องเห็นไตรลกัษณ์ เห็นตามความเป็นจริง แต่นีเ้รา
พยายามจะพดูถึงความเห็นของเราว่ามนัเป็นไตรลกัษณ์ แล้วบอกว่า ไตรลกัษณ์ที่มมุมองของ
โยมชอบอนิจจงั ไม่ชอบทกุขงั ไม่ชอบอนตัตา โยมควรพิจารณาในมมุของทกุขงัหรือไม่ โยมควร
พิจารณาในมมุของอนตัตาหรือไม่ 

ในมมุของอนิจจงั ในมมุทกุขงั ในมมุอนตัตา มนัเป็นสมมตุิทัง้นัน้น่ะ 

แต่ถ้าเป็นความจริงนะ มนัเป็นความจริงจากภายใน ถ้ามนัเป็นความจริง จิตสงบแล้วรู้
เห็นตามความเป็นจริง ถ้าตามความเป็นจริงมนัจะเร็วกว่านีเ้ยอะมาก แล้วมนัแบบว่า ค าถามนี่
นะ ประสาเรา ค าถามของโยมเปิดไส้เปิดพงุหมดเลย ไส้พงุมีเท่าไรแบหมดเลย นี่ไง ธมฺมสากจฺ
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ฉา เอตมฺมงฺคลมตฺุตม  ใครรู้เท่าไรพดูได้เท่านัน้ ใครปฏิบตัิได้เท่าไร ได้เท่านัน้ ถ้าคนจริงมนัเป็น
ความจริงแล้วมนัเป็นอีกเร่ืองหนึง่เลย 

นี่พดูถึงมนัเป็นโลกหรือเป็นธรรม ถ้าเป็นธรรม สิง่ที่เป็นธรรม เวลาพดูอย่างนีม้นั
เหมือนกบัที่หลวงตาท่านจบมหามา ไปหาหลวงปู่ มัน่ หลวงปู่ มัน่บอกว่า ธรรมะขององค์สมเด็จ
พระสมัมาสมัพทุธเจ้าประเสริฐนกั เก็บใส่ลิน้ชกัไว้กอ่น เวลาประพฤติปฏิบตัิไปแล้วมนัเป็น
ความจริงเสมอกนั 

เวลาหลวงตาท่านมาประพฤติปฏิบตัิขึน้มา พอใจท่านเป็นจริงท่านบอกเลย ที่ศึกษามา
อนัเดียวกนัเลย 

นี่ก็เหมือนกนั ธรรมะขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าเป็นมมุของอนิจจงั เป็นมมุ
ของทกุขงั เป็นมมุของอนตัตา นี่ธรรมะของพระพทุธเจ้าหมดเลย เรียนมาแล้ว เวลาปฏิบตัิมนัขดั
มนัแย้ง มนัขดัมนัแย้งเพราะอะไร มนัขดัมนัแย้งเพราะรู้หมดแล้ว รู้จริงหมดแล้ว หลวงพ่อตอบ
ให้ถกูนะ หลวงพ่อตอบไม่ถกู หลวงพ่อผิดนะ 

สดุท้ายแล้วเปิดไส้เปิดพงุหมดเลย เป็นเร่ืองโลกๆ ไม่เป็นธรรม 

เป็นธรรมหรือเป็นโลก 

เป็นธรรมคือเป็นสจัธรรม เป็นธรรมความเป็นจริง เป็นผลจากการประพฤติปฏิบตัิ เป็น
สนัทิฏฐิโก นี่ปัจจตัตงั สนัทิฏฐิโก 

เป็นโลก เป็นโลกคือวิชาการ เป็นโลกคือความรู้สึกนึกคิดของเรา ด้วยสติด้วยปัญญาของ
เรา เป็นโลกๆ ไม่เข้าสู่ธรรมเลย ปฏิบตัิพอเป็นพิธี ไม่ได้ปฏิบตัิตามความเป็นจริง 

เป็นโลกหรือเป็นธรรม 

ถ้าเป็นธรรม อย่างที่ว่า พดูถึงพรุ่งนีเ้ช้าเลย พดูแบบหลวงปู่ อ่อน เทศน์จนโยมหนีหมด 
เหลือหมาตวัเดียว ถ้าเป็นธรรมพดูได้ทัง้วนัทัง้คืนเลย 

ถ้าเป็นโลก เป็นโลกง่วงนอน กลบับ้านดีกว่า มนัไม่เป็นธรรมแล้ว มนัปวดหวั พดูอยู่คน
เดียว ไม่รู้ด้วย 
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เป็นโลกหรือเป็นธรรม ถ้าเป็นโลก เป็นอย่างที่เขยีนมา ถ้าเป็นธรรม เป็นธรรมจะเป็นสจั
ธรรมในหวัใจของเรา แล้วซาบซึง้มาก เป็นธรรม เป็นธรรมมนัคายกิเลส เป็นธรรมมนัถอดถอน 
ปฏิบตัิธรรมสมควรแก่ธรรม ปฏิบตัิธรรมเพ่ือธรรม ไม่ใช่ปฏิบตัิธรรมเพ่ือโลก เอวงั 


