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ถาม : เรื่อง “ทุกขเวทนาทางกาย” 

กราบนมสัการหลวงพ่อทีเ่คารพ กระผมมขี้อสงสยัเรื่องทุกขเวทนาทางกาย 

จ าเป็นตอ้งผ่านการพจิารณาทุกขเวทนาทางกายเสมอไหมครบั เราหลบทุกขเวทนา

ทางกายไดไ้หมครบั ผมมกัจะแพช้่วง ๑ ชัว่โมง ๒๐ นาท ี อุปสรรคทีผ่มเจอเป็น

ประจ าเวลาท าสมาธมิกัจะเป็นเวทนาทางกาย ถ้าเวลาไหน จติไมไ่ดเ้กีย่วกบัเวทนา

ทางกาย เวลามนัวูบลงเบามากครบั กราบขอบพระคุณ 

ตอบ : ค าถามว่า เราจะตอ้งผ่านการพจิารณาเวทนาทางกายโดยเสมอไปหรอืไม่ 

โดยทัว่ไป ความจรงินะ เวลาเราฟังเทศน์ มนัเป็นจรติเป็นนิสยั มนัเป็น

วฒันธรรม อย่างเช่นทางภาคใตเ้ขามบีุญกุศลเดอืน ๑๐ ทางภาคอสีานจะมขีา้ว

ประดบัดนิ ทางภาคเหนือ สิง่นี้มนัเกดิจากวฒันธรรม เกดิจากครูบาอาจารย ์ โบราณ 

ท่านชอบสิง่ใดแลว้ท่านท าจนเป็นประเพณีวฒันธรรม ถ้าวฒันธรรมของเขามนัแตกต่าง

กนัแต่ละภาค แต่ละพืน้ถิน่ มนักไ็ม่เหมอืนกนั 

ฉะนัน้ กรณีทีว่่าการตอ้งผ่านเวทนา ส่วนใหญ่แล้วกรรมฐาน กรรมฐานถ้าเขา

ฟังครูบาอาจารย ์หรอืว่ากรรมฐานทีเ่ขามคีรูบาอาจารยท์ีแ่นะน าในทางปัญญาอบรมสมาธิ 

แนะน าการใชปั้ญญา ก็ไปอีกอย่างหนึ่ง แต่ถ้าเป็นกรรมฐาน เป็นลูกศษิยห์ลวงปู่ มัน่ ส่วน

ใหญ่แลว้จะพจิารณากาย 

ถ้าการพจิารณากายนะ เวลาสตปัิฏฐาน ๔ กาย เวทนา จติ ธรรม โดย

พืน้ฐานของสงัคม โดยพืน้ฐานของชาวพทุธจะบอกว่า ในการปฏบิตัทิุกสายจะปฏบิตัิ
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ในแนวทางสตปัิฏฐาน ๔ ในทางสตปัิฏฐาน ๔ จะพูดกนัอย่างนัน้ใหม้นัตรงกบั

พระไตรปิฎก ใหต้รงกบัพระไตรปิฎก อรยิสจั ๔ สตปัิฏฐาน ๔ 

ถ้าสตปัิฏฐาน ๔ การพจิารณากาย การพจิารณากายทีว่่าพจิารณากายโดย

ใชปั้ญญาของเขาในทางสตปัิฏฐาน ๔ 

แต่ในทางของครูบาอาจารยข์องเรา หลวงปู่ เสาร ์ หลวงปู่ มัน่ท่านจะสอนใหท้ า

ความสงบของใจเขา้มา ถา้ใจมนัสงบแลว้ใหพ้จิารณากาย 

ถ้าการพจิารณากาย เวลาหลวงปู่หลุยท่านบอก มา้งกาย มา้งกาย ตอ้งมา้ง

กายใหม้คีวามช านาญ ถ้ามา้งกายช านาญ กาย เวทนา จติ ธรรม ฉะนัน้ เวลาลูกศษิย์

หลวงปู่ มัน่ เช่น หลวงปู่ ฝั้นท่านกส็อน สอนการพจิารณากายเหมอืนกนั เวลาครูบา

อาจารยท์ีท่่านเป็นธรรมๆ แต่ละองค ์ ท่านจะเอาความช านาญของท่าน ท่านเอา

ประสบการณ์ของท่าน 

ฉะนัน้ เวลาเราในสมยัปัจจุบนันี้ หลวงตาท่านเป็นพระปฏบิตัทิีม่คีนเชื่อถอื แลว้

ท่านบอกว่าท่านสูก้บัเวทนา เวลาทา่นสูก้บัเวทนา ท่านเขา้ไปเจอกบัเวทนา นัง่ตลอด

รุ่ง เวทนา หลานมนัมา ลูกมนัมา พ่อมนัมา ปู่ มนัมา กีช่ัว่โมงๆ เราได้ยนิไดฟั้ง เราก็

เชื่อมัน่ แลว้เรากพ็ยายามจะท าแนวทางนี้เพราะเราเชื่อ 

พอเราเชื่อ ถ้าเราเชื่อ เป็นความจรงิของหลวงตา แต่พอเราไปฟังขึน้มาเป็น

ทางทฤษฎขีองเรา เพราะเราเชื่อว่าจะเป็นอย่างนัน้ เราจะผ่านทางนัน้ เพราะมลีูกศษิย์

กรรมฐานเราจะพูดอย่างนี้เยอะมาก จะสูเ้วทนา จะผ่านเวทนา 

ฉะนัน้ ถ้าผ่านเวทนา โดยจรตินิสยั ถ้าใครผ่านเวทนา ใครผ่านเวทนาได ้คน

นัน้มคีวามเขม้แขง็ คนนัน้มสีตปัิญญา กผ็่านเวทนาไดจ้รงิๆ แตเ่วลาคนเราสตปัิญญา

อ่อนดอ้ย หรอืว่าก าลงัของเรามนัไม่ถงึ เราจะผ่านทางกาย พจิารณากายกไ็ด้ พจิารณา

จติกไ็ด ้พจิารณาธรรมกไ็ด ้การพจิารณาธรรม 

เขาถามว่า “จ าเป็นตอ้งผ่านทุกขเวทนาทางกายเสมอไปหรอืไม่” 

ถ้าพจิารณาเสมอ ตอ้งพจิารณาเวทนาอย่างเดยีว เช่น หลวงปู่ ค าด ี หลวงปู่

เจี๊ยะ หลวงปู่ ชอบ ท่านพจิารณาผ่านทางกาย ถ้าผ่านทางกาย กายมเีวทนาหรอืไม่ 
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กายกม็เีวทนา เวลาเราพจิารณากายไป ถ้ามนัปล่อยวาง มคีวามสุขนะ นัน่สุขเวทนา 

แลว้ถ้ามนัเป็นความทุกขข์ึน้มาล่ะ เป็นความทุกขข์ึ้นมา เป็นความทุกข ์ ทุกข์เป็น

อรยิสจั ทุกขเ์ป็นความจรงิ ทุกขค์อืสิง่ทีท่นไวไ้ม่ไหว สิง่ทีเ่ราทนไม่ไดค้อืทุกข ์ถ้ามนั

เกดิเวทนาขึน้ มนัเกิดความบบีคัน้ขึน้ นี่กค็อืเวทนา แต่มนัพจิารณาผ่านทางกายไง 

ถ้าผ่านทางกาย พจิารณากายไป เป้าหมายคอืพจิารณากาย ผลข้างเคยีง ผลขา้งเคยีง

มนักม็เีวทนา ผลขา้งเคยีง 

แต่ถ้าเราพจิารณาเวทนา เราจะเขา้ไปเผชญิกบัเวทนาเป็นเป้าหมาย ฉะนัน้ 

ถ้าเผชญิเวทนาเป็นเป้าหมาย เราถงึบอกว่า จะตอ้งผ่านเวทนาเสมอไปหรอืไม่ 

มนัจะผ่านในแนวทางสตปัิฏฐาน ๔ ในกาย ในเวทนา ในจติ ในธรรม 

แต่นี้ถ้าพูดถงึโดยเนื้อแท ้ การพจิารณากาย การพจิารณาจติ การพจิารณา

ธรรม มนัมเีวทนาหรอืไม่ 

ม ี มนักม็เีวทนา เพราะมนัมสีุขมทีุกข ์ ถ้ามนัไม่มสีุขไม่มทีุกข ์ มนัจะมี

ความรูส้กึ มนัจะเป็นความจรงิไดอ้ย่างไร มนักเ็ป็นความจรงินะ 

ฉะนัน้บอกว่า “จะตอ้งผ่านเวทนาเสมอไปหรอืไม่” 

เราจะตอบว่า ไม่ จะผ่านทางกายกไ็ด ้ ผ่านทางเวทนากไ็ด ้ ผ่านทางจติกไ็ด ้

ผ่านทางธรรมกไ็ด้ 

ทนีี้เพยีงแต่ว่าเวลาภาวนาไป เวลาในภาคปฏบิตัมินัตอ้งมคีรูบาอาจารย ์ ครู

บาอาจารยท์ีท่่านเป็นจรงิของท่าน ทา่นรูว่้าควรท าอย่างใด เพราะว่าถ้าเวลาเราพจิารณา

กาย พจิารณาเวทนา พจิารณาจติ พจิารณาธรรม บางคนบอกว่าพจิารณาไม่ได ้ เวลา

ภาวนาไปนะ ภาวนาไป จติสงบแลว้ไม่มงีานท า คอืหากเิลสไม่เจอ จะหากายก็ไม่เจอกาย 

จะหาจติกไ็ม่เหน็มนั จะหาธรรมยิง่ไม่รู้ว่าอยู่ทีไ่หนเลย แลว้บอกว่าท าไปไม่ได ้ท าไป

ไม่ได ้ถ้าท าไปไม่ได ้ เวทนามนัมจีรงิๆ อยู่แลว้ นัง่ไปนานๆ เวทนามนัตอ้งเผชญิอยู่

แลว้ มนัเหน็อยู่แลว้ 

ฉะนัน้ ถ้าบอกว่าไม่ต้องผ่านเวทนา จะผ่านทางอื่นก็ได ้
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แลว้ถ้ามนัจ าเป็นตอ้งเจอเวทนาล่ะ ถ้าเวลาเราไปพจิารณาทางอื่น มนัไม่เหน็

ทุกข ์ ไม่เหน็สจัจะความจรงิ ถ้าไม่เหน็สจัจะความจรงิ พอมนัเขา้มาเวทนา มนัมอียู่

แลว้ ว่าอย่างนัน้เถอะ ถ้าหาอะไรไม่เจอ นัง่ไป แลว้นัง่ใหม้สีตไิป เดีย๋วเวทนามนัมา

แน่นอน ถ้ามาแน่นอน ถ้าจติเรามกี าลงั เราจบัตรงนัน้ได ้ วปัิสสนาได ้ ใชปั้ญญาได้ 

มนักต็อ้งผ่านทางเวทนาอยู่ด ี

แต่ถ้าบอกว่า ถ้าเราจะบอกว่าตอ้งผ่านเวทนาเลย เหมอืนกบัเรามหีนทางเดยีว 

แลว้พอเวลาจติมนัจะไปเหน็กาย จติมนัจะไปเหน็ความเฉาความเหงาหงอยของจติ หรอื

จติมนัจะไปเหน็ธรรม เราบอกว่าสิง่นี้ไม่ใช่ทางของเรา 

ฉะนัน้ ในสติปัฏฐาน ๔ เวลาเราจะพิจารณาอย่างใดอย่างหน่ึง เวลา

ปฏิบติัเขาเรียกว่าปัจจุบนั ปัจจุบนัถ้ามนัเข้าไปเจอเวทนา นัน่ล่ะงานของเรา ถ้า

มนัไปเจอกาย นัน่กค็ืองานของเรา ถ้าเข้าไปเจอจิต นัน่กค็ืองานของเรา ถ้าเข้า

ไปเจอธรรม นัน่กค็ืองานของเรา ธรรมคืออารมณ์ ถ้าจิตสงบแล้วธรรมมนัคือ

อารมณ์ จบัส่ิงใดส่ิงหน่ึงให้ชดัเจน 

เวลาละทุกข์ เหน็ไหม “ละทุกขแ์ลว้ตอ้งมารูส้มุทยั ตอ้งไปนิโรธ ตอ้งไป

มรรค”...ไม่ใช่ 

เวลาส่ิงใดส่ิงหน่ึง ปัจจุบนัเอาส่ิงใดส่ิงหน่ึง ถ้าส่ิงใดส่ิงหน่ึง จบัตรงนัน้ 

แล้วพิจารณาตรงนัน้ 

ฉะนัน้ “จะตอ้งพจิารณาทุกขเวทนาเสมอไปหรอืไม่” 

เราจะบอกว่า ใหม้นัเป็นความจรงิ เป็นปัจจุบนั เราไม่จ าเป็นว่าจะตอ้ง

ตัง้เป้าหมายว่าจะตอ้งพจิารณาเวทนา ตอ้งผ่านเวทนาอย่างเดยีว เพราะเราฟังครูบา

อาจารยม์าไง เราเป็นศษิยม์คีรู องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้เป็นครูเอกของโลก 

ครูบาอาจารย์ของเรา พระทุกองค ์ สิง่ทีบ่วชมากบ็วชมา ถ้าเอหภิกิขุ 

พระพุทธเจา้บวชให ้แลว้พระพุทธเจา้สัง่สอนเอง เป็นพระอรหนัต์ ๑,๒๕๐ องค์ ในวนั

มาฆบูชา กตญัญูกบัองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ ไปเฝ้าองคส์มเดจ็พระสมัมาสมั

พุทธเจา้ดว้ยความกตญัญู ไปเจอพร้อมกนัโดยไม่ได้นัดไม่ไดห้มาย 



ขมเป็นยา ๕ 
 

©2020 www.sa-ngob.com 

นี่กเ็หมอืนกนั เวลาครูบาอาจารยข์องเราท่านกท็ าตามแนวทางขององคส์มเดจ็

พระสมัมาสมัพุทธเจา้เหมอืนกนั ฉะนัน้ เวลาท าในแนวทางนัน้ เวลาเราฟัง เราฟังว่า 

เวลาหลวงตาท่านพจิารณาของท่าน เรากพ็ยายามจะคดิว่าสิง่นี้เป็นช่องทาง สิง่นี้มนัมี

แนวทาง คอืเราเหน็ร่องเหน็รอยไง เหน็หลวงตาท่านท าไป พจิารณาเวทนาตลอดรุ่ง 

๑๒ ชัว่โมง 

มหีลายคนมากจะบอกว่า “ตอ้งเป็นอย่างนัน้ ตอ้งเป็นอย่างอื่น ตอ้งผ่านเวทนา” 

เราฟังอยู่บ่อย บางคนมาบอกว่าตอ้งผ่านกายๆ 

ค าว่า “ผ่าน” ของกรรมฐานหมายความว่า ช าระส าเรจ็ลุล่วงมา ค าว่า “ผ่าน

กาย ผ่านเวทนา ผ่านจติ ผ่านธรรม” ค าว่า “ผ่าน” คอืผ่านพน้แลว้ ฉะนัน้ พอค าว่า 

“ผ่าน” คอืผ่านพน้แลว้ มนัเป็นศพัท์ของกรรมฐานเราไง ค าว่า “ผ่าน” คอืว่าผ่าน คอื

พจิารณาจบแลว้ ถ้าจบแลว้อย่างน้อยตอ้งเป็นโสดาบนั 

ฉะนัน้ พอค าว่า “ผ่าน” ปับ๊ ทนีี้คนอยากผ่าน พอคนอยากผ่าน เพราะมนัมี

คนพยายามจะเขา้เผชญิกบัเวทนา นัง่นะ นัง่ทหีนึ่ง ๑๐ กว่าชัว่โมง ถา้มนัมปัีญญานะ 

ถ้ามปัีญญา ถ้าจติสงบ ถ้ามปัีญญาพจิารณาแยกแยะไป ถา้มปัีญญา เวลามนัสมดุล เวลา

สมดุลมนัจะปล่อยหมดเลย มนัจะว่างหมดเลย มนัจะมคีวามสุขมหาศาลเลย นี่มนัปล่อย

ดว้ย มนัปล่อยนะ มนัปล่อยดว้ย มนัช าระกเิลสดว้ย เวลามนัปล่อยแล้วมนัขาดดว้ย

อย่างนี้ นี่สงัโยชน์ขาดเลย 

แต่ถ้ามนัปล่อย มนัปล่อย แต่มนัยงัไม่ขาด คอืมนัปล่อย ปล่อยเพราะมี

ปัญญารูเ้ท่า มนัปล่อย แต่มนัไม่มกี าลงัพอ มรรคไม่มรรคสามคัค ี มรรคไม่สมดุล 

มรรคไม่สมดุลคอืไม่มชัฌมิาปฏปิทา มนัปล่อยชัว่คราว ปล่อยชัว่คราว เดีย๋วมนัมาอกี 

มนัมาอกีๆ พอมนัมาอกี พอกเิลสมนัพ่ายแพแ้ลว้มนัมาอกี มนัมาทีแ่รงกว่า มนัมาที่

ลกึล ้ากว่า ทีปั่ญญาจะไล่ไม่ทนั ตอ้งสูก้นัอกีมหาศาลเลย 

เวลาที่ครูบาอาจารย์ท่านปฏบิตั ิ ท่านปฏบิตัอิย่างนี้ เป็นครัง้เป็นคราว จนถงึ

ทีสุ่ด ลูกเวทนามนัมา หลานเวทนา พ่อมนัมา ปู่ มนัมา เวลามนัขาด หลวงตาท่านเย้ย

มนัเลยนะ เวทนามนักเ็ป็นแบบนี้ เวทนามนัก็เกดิกบัเรานี่ แลว้เวลาปัญญามนัไล่ตอ้น
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เสรจ็แลว้มนัขาด มนัขาดต่อหน้านี่ แลว้ต่อไปมนัจะเอาเวทนาหน้าไหนมาหลอกเราอกี

วะ ปู่ มนัพ่อมนัก็ฆ่าหมดแล้ว คอืรูเ้ท่าหมดแลว้ แทงทะลุหมดแลว้ กป็ู่ มนั เรายงัชนะ

มาแลว้ มนัจะไปเอาปู่ทวดมาจากไหนอกีล่ะ มนัจะไปเอาเวทนาที่เขม้งวดกว่านี้มา

จากไหน ถ้าเวทนามนัขาด มนัขาดแบบนี้ นี่ผ่านทางเวทนา หลวงตาท่านผ่านแบบนี้ 

แลว้ท่านเทศน์อย่างนี้เน้นย ้า เน้นย ้าเพราะท่านถนัด ท่านถนัด ท่านเอาความดูดดื่มในใจ

ของท่านมาตแีผ่ มาตแีผ่ใหพ้วกเราไดเ้หน็ช่องทาง 

ทนีี้พอเหน็ช่องทาง พระหรอืนักปฏบิตัหิลายคนกบ็อกว่าตอ้งผ่านเวทนา 

พยายามจะใหผ้่านเวทนา แลว้เวลานัง่ นัง่ด้วยขนัติ ดว้ยอดทน ออกจากการปฏบิตัิ

มา ส่งโรงพยาบาลกนัเลยนะ เพราะมคีนมาปรกึษาเราเรื่องนี้เยอะ ว่านัง่จนแบบว่าจะ

เอาชนะ เอาชนะ จะผ่านน่ะ 

ค าว่า “ผา่น” เวลาในศพัทใ์นกรรมฐาน ผา่นคอืช าระเดด็ขาด คอืผ่าน ผา่นกาย 

ผ่านเวทนา ผา่นจติ ผ่านธรรม แลว้เวลาหลวงตาทา่นพูดกบัหลวงปู่ เจี๊ยะ “เจี๊ยะเอย้! 

หลวงตาบวัท่านเป็นนักมา้งกาย นักพจิารณากาย” 

เพราะหลวงปู่ เจี๊ยะเล่าใหเ้ราฟังเองว่าเวลาใครไปใหห้ลวงตาแก้ อย่างทีว่่าลูก

ศษิยไ์ปหาหลวงตาใหแ้ก ้หลวงตาพยายามแก ้พอแก้เสรจ็ หมอใช่ไหม รกัษาคนไขม้า 

คนไขเ้คสไหน วธิกีารไหน แลว้รกัษามา ท่านจะรูข้องท่าน แลว้เวลาหมอเขาเจอกนั 

หมอเขาจะบอกว่าวธิกีารรกัษาเคสนี้ตอ้งท าอย่างนี้ ตอ้งท าอย่างนี้ 

“เจี๊ยะเอย้! นี่นักมา้งกายผูเ้ฒ่า ผูเ้ฒ่ามา้งกายเก่ง ผูเ้ฒ่าพจิารณากาย ผูเ้ฒ่า” 

นี่มนัเคสการรกัษา เคสมนัจะบอกเล่ากนัมา มนัจะบอกต่อๆ กนัมา เราถงึ

บอกว่า ในปฏปิทากรรมฐานมนัเป็นความส าเรจ็ ความสมดุลของแต่ละองค์ทีผ่่านมา 

ฉะนัน้ พอผ่านมาอย่างนี้ เวลาคนทีจ่ะไปบอกว่าตอ้งผ่านเวทนาๆ กค็ดิว่าอย่างนัน้ 

ตอ้งท าอย่างนัน้ ท าอย่างนัน้น่ะ จติใจของเราล่ะ ปัญญาของเราล่ะ มนัสมเหตสุมผลไหม 

ถ้าปัญญาของเราสมเหตุสมผลนะ เราสูไ้ป เวลามนัปล่อย มนัปล่อย มนัปล่อยแล้วก็

ความสุขอนันัน้ แต่มนัปล่อยแลว้ ปล่อย แต่ไม่ขาด เวลาภาวนาไปมนัจะมนีะ อย่างเช่น
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สมาธ ิท าไม่ไดเ้ลยกเ็ป็นสมาธไิม่ได้ พอเป็นสมาธแิลว้เดีย๋วกเ็สื่อมออกมา มนัคลายตวั

ออกมา 

แต่ถ้าคนมสีตปัิญญามนัรูแ้ล้ว อ๋อ! มนัเป็นธรรมดา มนัเป็นอย่างนี้ ธาต ุ ๔ 

และขนัธ์ ๕ มนัเป็นแบบนี้ แลว้ถ้าเราช านาญในวส ี เราช านาญในการเขา้การออก ใน

การควบคุม สมาธไิม่มวีนัเสื่อม พอไม่มวีนัเสื่อม ยกขึน้วปัิสสนา ยกขึน้วปัิสสนากเ็ขา้ไป

เจอ ไปเจอเวทนา ไปเจออะไร เพราะจติสงบแลว้ถ้าเจอเวทนา มนัจบัเวทนาได ้ถ้าจติ

ไม่สงบนะ เราเขา้ไปเจอ ถ้าผ่านเวทนา เวลาเวทนามนัเกดิ มนัเจบ็ปวดมาก เพราะเวทนา

เป็นเรา 

แต่ถ้าจติมนัสงบแลว้ จติเป็นเรา จติเป็นเรา เหน็ไหม จติมนัสงบ แลว้มนั

ออกไปจบัเวทนา จติเป็นเรา กจ็บัเวทนา พอจบัเวทนา มนัพจิารณาของมนัไป ทีว่่า

หลวงตานัง่ตลอดรุ่ง เดีย๋วหลานมนัมา ชนะมนั หลานมนัร้องไห ้มนัแพ ้มนัไปเรยีกพ่อ

มนัมา พอไปเรยีกพ่อมนัมา หลานไปเรยีกลูกมนัมา หลวงตาท่านพจิารณาต่อเน่ืองไป

ดว้ยปัญญา ช าระลูกมนั ลูกมนัแพ ้มนัแพ ้มนัเสยีใจ มนักไ็ปตามพ่อมนัมา 

พอหลายชัว่โมงเขา้ เพราะมนัมาครัง้ต่อไป ตามพ่อมนัมา ปัญญาเราตอ้ง

เขม้แขง็ขึ้น ช านาญในวส ีใชปั้ญญา เวลาจบัได ้ใชปั้ญญา พอปัญญา ถ้าพ่อมนัมา เล่ห์

กลมนัจะมากขึน้ ตอ้งมสีตปัิญญามากขึน้ มปัีญญามากขึน้ ถ้ามนัพจิารณาต่อสูไ้ม่ไดก้็

กลบัมาท าความสงบ ปล่อยวางเข้ามา แลว้ออกไป ถ้าออกจากความสงบมากจ็บั

เวทนา สูก้บัพ่อมนั พจิารณาพ่อมนั จนปัญญามนัสมดุล ชนะพ่อมนั พ่อมนัไปเรยีกปู่

มนัมา 

ท่านบอกว่า ๒-๓ ชัว่โมง นี่หลานๆ มนั ๓-๔ ชัว่โมงนัน่น่ะลูกมนั ถ้า ๔-๕ 

ชัว่โมงนัน่น่ะพ่อมนั ๖-๗ ชัว่โมง เดีย๋วปู่ มนัมา นี่ท่านชนะไปเรื่อยๆ 

การท าความสงบของใจ ถ้าใจมนัเสื่อมขึน้มา เราก็ตอ้งช านาญในวส ี ใหม้นั

สงบมากขึน้ๆ เราใชปั้ญญาขึน้ไป ปัญญา เวลามนัออกไปใชปั้ญญาแลว้ มนัใชก้ าลงัไป

แลว้ สมาธมินัตอ้งอ่อนลง มนัตอ้งกลบัมา นี่คนทีม่คีวามช านาญ รูเ้ท่า มนัจะมขีัน้ตอน

ของมนัขึน้ไป ถ้าขัน้ตอน นี่มนัเป็นความจรงิ ถ้าเป็นความจรงินะ 
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ฉะนัน้ เพราะเขาบอกว่า “จ าเป็นไหมจะตอ้งผ่านทุกขเวทนาทางกายเสมอไป” 

ถ้าพูดถงึว่า ตอ้งผ่านทุกขเวทนาทางกายเสมอไป ทางกายคอืความสงบของ

ใจ คอืท าสมาธ ิ ถ้าเราก าหนดพุทโธก่อนใช่ไหม เราก าหนดพุทโธๆๆ ถ้าจติสงบแลว้ 

อย่างทีเ่ขาบอกว่า เวลาไหนกแ็ล้วแต่ ถ้าจติมนัไม่เกีย่วกบัเวทนากาย เวลามนัวูบลง มนั

จะเบามาก ถ้าสตมินัด ี มนัก าหนดพุทโธๆๆ มนัจะสงบได ้ เป็นสมาธไิด ้ เวทนายงัไม่

เกดิ เราจะผ่านได ้ เราจะมคีวามสุข นี่ในระดบัของสมาธ ิ แลว้ถ้าเดีย๋วมนัคลาย เวทนาก็

เกดิอกี 

ฉะนัน้ เราบอก เราก าหนดพุทโธไว ้พุทโธนี่นะ เราก าหนดค าบรกิรรมไว ้มนั

เป็นขนัตธิรรม มนัหลบกไ็ด ้หลบหลกีมาใหส้งบ ถ้าสงบแลว้ ถ้ามนัสงบแลว้เวทนามนั

ไม่มอี านาจเหนือจตินี้ แต่ถา้เราพุทโธๆ มนัไม่ลง มนัหลบไม่ได ้ พทุโธไม่ลง เวทนา

เจบ็ปวดมากเลย 

นี่ในขัน้ของทีว่่า เราต้องผ่านเวทนากายหรอืไม ่ถ้าเราจะผ่านเวทนาทางกาย 

ถ้าจติเรามสีตปัิญญา เราสามารถท าสมาธไิด ้ เราสามารถท าความสงบได ้ แต่ถ้าวนั

ไหนมนัท าความสงบอยู่ที่อารมณ์ อยู่ทีผ่ลกระทบของจติ จติบางวนัมนันุ่มนวล จติบาง

วนัมนัสมดุล มนักท็ าสมาธไิด้ง่าย จติบางวนัมนักระทบกระทัง่มา มนัมสีิง่ใดขุ่นขอ้ง

หมองใจ มนัท าสมาธไิดย้าก การท าสมาธเิขาถงึจะตอ้งส ารวมระวงั ตอ้งรกัษาตา หู 

จมูก ลิ้น กาย เพื่อจะใหม้นัท าไดง่้าย 

นี่ในขัน้ของสมถะบอกว่า ตอ้งผ่านทุกขเวทนาทางกายเสมอไปหรอืไม่ 

ไอน้ี่มนัอยู่ทีว่่า ขณะทีเ่กดิ ขณะทีเ่ป็นจรงิ มนัเป็นอย่างใด มนัไม่ใช่ว่าสตูร

ส าเรจ็ตอ้งท าอย่างนี้ตลอดไปไง ฉะนัน้ สิง่ทีว่่าเป็นเวทนาๆ นี่นะ ถ้ามนัเป็น มนัเป็น

สจัจะ มนัเป็นความจรงิ แต่เราจะใช้อย่างไร จะท าอย่างไร หนึ่ง 

สอง จรตินิสยัของคน จรตินิสยัของคนนะ ถ้าจรตินิสยัของเรานี่นะ มนัเป็น

ทางนี้ จรตินิสยัของเราทีห่ยาบๆ มนัตอ้งผ่านสิง่ทีห่ยาบๆ ถ้าจรตินิสยัของคนที่

ละเอยีดอ่อน ธรรมารมณ์ๆ อารมณ์ความรูส้กึความนึกคดิต่างๆ มนัละเอียดกว่านี้ เวลา
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จบัตอ้งแลว้มนัไม่ตอ้งสมบุกสมบนั ไม่ตอ้งท าใหร่้างกายนี้บอบช ้าจนเกนิไป แต่ถ้าเรา

เป็นคนหยาบๆ คนทีว่่าท าอะไรกไ็ม่ไดเ้ลย จะตอ้งผ่านทางเวทนา มนักต็อ้งเผชญิหน้ากนั 

ฉะนัน้บอกว่า เวทนาๆ มนัเป็นสิง่ทีว่่าเป็นทุกขเวทนา เป็นสิง่ทีว่่าเราตอ้ง

เผชญิทีม่นัเป็นทุกข ์มนัเป็นความทีเ่ราตอ้งขมขื่นอะไร...ไม่ใช่ 

ขมเป็นยา หวานเป็นลม ขมเป็นยา ถ้ามนัเป็นยาขม แต่เป็นยาขมนี่มนัเป็น

เรื่องทีว่่าเราจะตอ้งพสิจูน์กนัดว้ยปัญญาของเรา ถ้าเราพสิูจน์ดว้ยปัญญาของเรา ถ้า

เป็นความจรงิขึ้นมา มนัจะมคีุณธรรมทีเ่หนือ ขมเป็นยา มนัรกัษาโรค หวานเป็นลม 

ขมเป็นยา 

ฉะนัน้จะบอกว่า ตอ้งผ่านเวทนาหรอืไม่ 

เรากจ็ะบอกว่า ไม่ ไม่จ าเป็นจะตอ้งผ่านเวทนา แต่ถ้าไม่จ าเป็นตอ้งผ่าน

เวทนา มนักต็อ้งผ่านกาย ผ่านจติ ผ่านธรรม ถ้ามนัตรงกบัจรตินสิยั มนักต็อ้งผา่นทาง

เวทนา เหน็ไหม สตปัิฏฐาน ๔ ๔ อย่างใหเ้ลอืก 

ในอรยิสจั ๔ กเ็หมอืนกนั บอกว่า “ทุกขต์อ้งก าหนด แลว้กต็อ้งไปละสมุทยั 

สมุทยัแลว้ตอ้งไปนิโรธ”...มนักไ็ม่ใช่อกี 

เวลาธรรม เวลามนัสมดลุ มนัเป็นหน่ึงเดียว มนัเป็นปัจจุบนัพร้อมกนั

หมดเลย แต่เวลาทางเลือก ทางเลือก เหน็ไหม เราจะไปทางกาย จะไปทาง

เวทนา ไปทางจิต ทางธรรม 

อย่างเช่นทุกขก์เ็หมอืนกนั ทุกข์ควรก าหนด ก าหนดในเรื่องอะไร มนัเป็น

ทางเลอืก แต่เราเลือกแลว้ ถ้าเราเลอืกแล้วเราตอ้งมุ่งมัน่ตรงนัน้เลย เราเลือกแลว้เรา

ตอ้งท าสิง่นัน้ ขณะนัน้ ใหปั้จจุบนันัน้ส าเรจ็หรอืให้ปัจจุบนันัน้ปล่อยวางกนัตรงนัน้ นี่

ในการปฏบิตั ิถ้ามนัเป็นทางเลอืก แต่เราเลอืกแล้วเราพร ่าเพรื่อ นัน่น่ะทีบ่อกว่ามนัจบั

จด พร ่าเพรื่อจบัจด มนักไ็ม่ไดผ้ล 

ถ้าเราจะเอาจรงิ เอาจรงิกบ็อกว่าจะตอ้งผ่านทางเดยีวหรอืไม่ 

กไ็ม่อกีแหละ 
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ฉะนัน้ว่า คนเป็นสอน ครูบาอาจารยท์ีเ่ป็นสอน ท่านจะดูตรงนี้ ดูทีเ่ป็นปัจจุบนั 

ปัจจุบนัว่ามนัจะเป็นไปไดห้รอืเป็นไปไม่ได ้ อยู่ที่ว่าครูบาอาจารย์องคไ์หนท่านผ่านสิง่

ใดมา ท่านมคีวามช านาญมา อย่างเช่นเรื่องเวทนา มนัมคีนมาปรกึษาเยอะไง มคีนมา

ปรกึษาเยอะ เพราะว่าตอ้งผ่านเวทนา เขาใชค้ าว่า “ตอ้งผ่านเวทนา” แลว้กพ็ยายาม

จะต่อสูก้บัเวทนา นัง่ทหีนึ่ง ๑๘ ชัว่โมง ออกจากนัง่สมาธกิเ็ขา้โรงพยาบาลเลย เขาพูด

ใหฟั้ง อนันี้ฝังใจมาก มนัเป็นความมุ่งมัน่ เป็นความตัง้ใจ ตัง้ใจมากๆ เลย แต่ความ

ตัง้ใจโดยความอดทนเอา 

อดทนเพราะอะไร เพราะไดฟั้งเทศน์หลวงตามาเยอะ ไดย้ดึมัน่ แลว้พยายามจะ

ต่อสูด้ว้ยใจทีเ่ขม้แขง็ แต่มนัยงัไม่ไดฝึ้กหดัใหต้วัเองมคีวามช านาญพอ ไปทนเอานะ 

ทนเสรจ็ นัง่ ๑๘ ชัว่โมง ออกจากสมาธมิา ลุกจากสมาธกิใ็หญ้าตพิีน่้องส่งโรงพยาบาล

เลย 

เราถามว่า ท าไมตอ้งท าแบบนัน้ 

กจ็ะผ่านเวทนา กค็อืเราเข้มแขง็ เราคดิว่าเราท าได ้ แลว้หลวงตาท่านผ่าน

มาแลว้ ท่านท าได ้เรากค็ดิว่าเราท าได้ 

แต่หลวงตาท่านมคีวามช านาญ ท่านมกีารฝึกฝนมา ท่านมศีลี สมาธ ิปัญญา 

คอืปัญญาทีห่ลอกล่อ ค าว่า “หลอกล่อ” คอืล่อใหก้เิลสออกมานะ พยายามหลอกล่อ การ

เผชญิหนา้ การคน้ควา้ ปัญญามนัรอบตวั 

แต่ของเรา เราเชื่อมัน่ว่าหลวงตาท่านท าได ้ เราจะท าได ้ แลว้เรากท็นเอา ทน

เอา ๑๘ ชัว่โมง ออกจากการภาวนากส็่งโรงพยาบาล นี้เพราะความเชื่อมัน่ 

เรามศีรทัธาความเชื่อในครูบาอาจารยข์องเรา ถูกตอ้ง แต่ครูบาอาจารยข์อง

เราเวลาท่านพูด ท่านกพ็ูดเพื่อใหก้ าลงัใจ ใหพ้วกเราเขม้แขง็ แต่เขม้แขง็แลว้มนัตอ้งมี

ปัญญาดว้ย ตอ้งมกีารฝึกหดั ตอ้งมปีระสบการณ์ แลว้ประสบการณ์มนัท า 

แลว้พออย่างนัน้ปับ๊ เรากพ็ยายาม เขากย็งัยดึอยู่อย่างนัน้ว่า ตอ้งเป็นอย่างนี้ 

ตอ้งเป็นอย่างนี้ 
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เรากโ็อเค ตอ้งเป็นอย่างนัน้ แต่โดยสายตาของเรา เราเห็นแลว้เรากช็ื่นชมเขา

ทีว่่าเขาเข้มแขง็นะ เราชื่นชมว่าเขาเอาจรงิ แต่ด้วยกิเลส ค าว่า “กเิลส” คอืว่าไม่สุขุม

รอบคอบพอ ว่าอย่างนัน้เถอะ จะว่าเป็นกเิลสนะ ทีว่่าหลวงตาบอกว่ามนัเป็นมรรค 

เป็นความอยากได ้อยากกระท า นี่เป็นมรรค แต่มรรคของเรามนัไม่สมดุล มรรคของเรา

มนัไม่สามคัค ี มรรคของเรามนักเ็ลยไม่เป็นผลกบัเรา แลว้มนัไปกระทบกระเทอืน

ร่างกายจนเกนิไป 

ฉะนัน้ “จ าเป็นตอ้งผ่านทุกขเวทนาทางกายเสมอไปหรอืไม่” 

ค าว่า “เสมอไป” ถ้ามนัจ าเป็นตอ้งผ่าน หรอืถ้ามนัไปหาสิง่ใดไม่เจอ เวทนาเรา

รูอ้ยู่แล้ว คอืว่ามนัใชป้ระโยชน์ได ้ แต่ไม่ตอ้งมหีนทางเดยีว เป็นหนทางของการ

วปัิสสนา เป็นหนทางการใชป้ระโยชน์ เป็นหนทางท าใหจ้ติใจเขม้แขง็ ถ้าเป็นในขัน้ของ

สมาธจิะท าใหจ้ติใจนี้เขม้แขง็ ถ้าเป็นขัน้ของปัญญา มนัจะเป็นกเิลสมนัใชเ้วทนา 

กเิลสมนัใชค้วามสุขความทุกขเ์ป็นเครื่องล่อ เป็นเครื่องออกไปหาประโยชน์ แลว้เราก็

จบัเวทนายอ้นศรกเิลสเขา้ไป 

การวิปัสสนาคือย้อนศรกิเลสเข้าไป เพราะกิเลสเป็นนามธรรม ถ้าเรา

ผ่านเวทนา เราใช้เวทนา กิเลสมนัไม่มีเครื่องมือใช้ กิเลสมนัโดนท าลาย กิเลส

มนัเข้าไปจนตรอก แล้วเราใช้ปัญญาต่อเน่ืองเข้าไป จะเข้าไปเหยียบหวัมนั 

แล้วจะเข้าไปประหตัประหารมนั จะเข้าไปท าลายมนั น่ีวิธีการวิปัสสนา 

ฉะนัน้ ถ้าบอกว่า จะต้องผ่านเสมอไป 

ไม่ 

แต่บอกจะไม่ใชม้นัเลย 

ไม่ใช่ จ าเป็นตอ้งใช ้

ขมเป็นยา ความขมขื่น ความต่างๆ มนัเป็นผลของกเิลสทีม่นัส ารอกมนัคาย

มาในใจ ความข่มขื่น ความทุกขค์วามระทมมนัมอียู่แลว้ เป็นผลของกเิลส เรา

พยายามจะเขา้ไปช าระลา้ง เขา้ไปต่อสูก้บัมนั มนัถงึว่าขมเป็นยา ความขมขื่นนัน้เป็นยา 
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ความขมขื่น ความทุกขร์ะทมอนันัน้น่ะมนัเป็นยา มนัเป็นยาทีเ่ราจะเขา้ไปต่อสูก้บัมนั ไป

ท าลายมนั ไปส ารอกมนั ไปคายมนั ไปท าอย่างนัน้ นี่ขมเป็นยา 

จะบอกว่า ทุกขเวทนามนัทุกขเ์หลอืเกนิ แลว้บอกว่า เราหลบทุกขเวทนาทาง

กายไดห้รอืไม่ 

เราหลบนี่เป็นวธิกีาร อย่างเช่นเราสูก้บัเวทนา เราสูไ้ม่ไหว เราสูไ้ม่ไหว 

กลบัมาพุทโธนี่หลบแลว้ เหน็ไหม ในวงกรรมฐาน ครูบาอาจารยท์่านสอนว่าใหเ้ป็น

นักรบๆๆ ไม่ใช่นักหลบๆ 

แต่มนัรบไม่ไหว ในเมื่อก าลงัเราน้อยกว่า ทุกอย่าง ก าลงัเราไม่ม ีเราจะไปรบกบั

ใครล่ะ กองทพัมนัมาทัง้กองทพัเลย เรามอียู่ ๒ คน เราไปสูอ้ะไรกบัมนัน่ะ เรากต็อ้ง

หลบก่อน หลบก่อน พอกองทพัมา ลงใตด้นิ ไปซ่องสุมผูค้นขึน้มาจะไปสูก้บัมนั เหน็

ไหม พอมนัมา พุทโธก่อนเลย หลบเลย เพราะพุทโธนี้เป็นการหลบนะ เพราะค า

บรกิรรมพุทโธๆ ใหจ้ติมนัสงบ 

นักรบคอืเข้าไปเผชญิหน้ากบัมนั เราตอ้งหลบก่อน ถ้าจติเราไม่มสีมาธ ิจติเรา

ไม่มกี าลงั เราตอ้งหลบก่อน 

เหน็ไหม เขาบอกว่า “เราหลบทุกขเวทนาทางกายไดห้รอืไม่” 

ถ้ามนัรุนแรงมา เราต้องหลบ เราสูไ้ม่ได้ ถ้าเราสูไ้ม่ไดน้ะ เวทนามนัมาแลว้

อยากใหห้าย กองทพัใหญ่มาแลว้กเ็ผชญิหน้ามนัเลยนะ มนัเหยยีบแบนเลย แลว้กจ็ะ

น้อยใจแลว้ “ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้บอกว่าเจอเวทนา ใหสู้ก้บั

เวทนา เราเป็นนักรบ รบกบัเวทนาแพทุ้กทเีลย ยิง่รบยิง่เจบ็ ยิง่รบยิง่ทุกข ์ยิง่รบยิง่ตาย

อย่างนี้ แลว้ท าไมพระพุทธเจา้สอนอย่างนัน้น่ะ” 

กบ็อกว่า อา้ว! กใ็หร้บกบัมนั เพราะแพช้นะอยู่ที่การรบ อ านาจมาจากปลาย

กระบอกปืน กองทพัของใครเขม้แขง็กว่า กลยุทธ์ดกีว่า กระบอกปืนเข้มแขง็กว่า อ านาจ

จะเกิดตรงนัน้ แล้วอ านาจมาจากปากกระบอกปืน แต่เรามแีต่กระบอกไมไ้ผ่ เรามแีต่ไม้

ซาง แลว้จะไปสูก้ระบอกปืน 
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ถ้าเราจะหลบทุกขเวทนา เราตอ้งหลบก่อน ศลี สมาธ ิ ปัญญา ถ้ามสีมาธนิะ ถ้า

เราไม่ไหว เราพุทโธชดัๆ พุทโธๆๆ ค าบรกิรรมมนัหลบมา พอมนัลง มนัลงกเ็หมอืน

ค าถามนี ่“เวลาจติทีม่นัไม่เกี่ยวกบัเวทนาทางกาย เวลามนัวูบลง มนัเบามาก” 

เหน็ไหม นี่ไปซ่องสุมผูค้นก่อน พอเรามกี าลงั มสีตมิปัีญญาขึน้มาแลว้ เรา

เผชญิหน้ากบัมนั ตอ้งเผชญิหน้า ตอ้งเป็นนักรบ องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้สอน

นะ นักรบตอ้งมมีรรค มรรคญาณ ตอ้งมมีรรคญาณเขา้ไปช าระ มมีรรค พูดกบัสุภทัทะ 

เวลาสุภทัทะไปถาม “ศาสนาไหนกว่็าด ีศาสนาไหนกว่็าด”ี 

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้จะนิพพาน “สุภทัทะอย่าถามให้มากไป

เลย ศาสนาไหนไม่มีมรรค ศาสนานัน้ไม่มีผล” 

ค านี้เราจ าฝังใจเลย แล้วคดิดูส ิ ในการปฏบิตัติามวฒันธรรมประเพณีเขามี

มรรคอะไร เขาเชื่อตามๆ กนัมา ใส่ชุดขาวเดนิเป็นแถว แลว้กท็ าแค่นัน้น่ะ มรรคมนัคอื

อะไรล่ะ 

อ๋อ! มรรคกเ็ขยีนเลย งานชอบ เพยีรชอบ ระลึกชอบ...อนัน้ีเป็นมรรคของ

ฆราวาสเขาท ามาหากนิเลี้ยงปาก มรรคของการด ารงชวีติ 

ถ้าเป็นมรรค ถ้าเป็นธรรมจกัร เลี้ยงชีพชอบ เลี้ยงหวัใจชอบ หวัใจคิดเรื่อง

สจัธรรม หวัใจน้อมไปทางปัญญา นัน่น่ะเลี้ยงชีพชอบ งานชอบ งานชอบใน

อริยสจั สติชอบ สมาธิชอบ ปัญญาชอบ 

ศาสนาไหนไม่มีมรรค ศาสนานัน้ไม่มีผล 

ในการปฏบิตั ิ เราฟังมาตลอด ทีไ่หนมมีรรคบา้ง ทีไ่หนมมีรรคบา้ง ไม่เหน็ม ี

มนัไม่มมีรรคเพราะอะไร เพราะมนัไม่มสีมาธ ิ มนัไม่มสีต ิ ไม่มสีมาธ ิ ไม่มปัีญญา ไม่

เกดิมรรค มรรคมนัคอืธรรมจกัรๆ คอืปัญญาหมุนน่ะ 

ศาสนาไหนไม่มมีรรค ศาสนานัน้ไม่มผีล แลว้ถ้ามนัจะมมีรรค มรรคมนัจะเกดิที่

ไหนล่ะ มรรคมนัเกดิที่ไหน ถ้ามรรคมนัเกดิ มนัเกดิบนใจ ใจอยู่ทีไ่หนล่ะ ถ้าไม่มี

สมาธ ิ มนัไม่รูจ้กัใจของตวัเอง สิง่ทีน่ึกคดิอยู่นี้มนัเป็นสถานะของมนุษย ์ มนุษย์นี่ องค์

สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้รูแ้จง้โลกนอกและโลกใน 
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โลกนอกคอืโลกของวฏัฏะ โลกของการเวยีนว่ายตายเกดิ โลกในคอืภวาสวะ 

คอืภพไง โลกในกท็ีค่วามคดิมนัเกดิขึน้นี่ 

รูแ้จง้โลกใน ถ้าไม่รูแ้จง้โลกใน ถอนกเิลสไม่ได ้ กเิลสมนัครอบครองอยู่บนภ

วาสวะ อยู่บนภพ อยู่โลกใน ถ้าโลกในไม่รู้แจง้ จะรูแ้จ้งโลกนอกไม่ได้ 

ถ้ารูแ้จง้โลกใน โลกในอยู่ทีไ่หน ปัญญาเกดิทีไ่หน มรรคเกดิทีไ่หน ถ้ามนัมี

มรรค มนัถงึจะมผีล ศาสนาไหนไม่มมีรรค ศาสนานัน้ไม่มผีล 

ฉะนัน้ “เราจะหลบทุกขเวทนาทางกายไดห้รอืไม่” 

ถ้าเรายงัอ่อนแออยู่ เราตอ้งหลบก่อน ก าหนดพุทโธนี่คอืหลบอยู่แลว้ พุท

โธๆๆ พุทธะ ผูรู้ ้ผูต้ื่น ผูเ้บกิบาน ขอองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้เป็นทีพ่ึง่ ระลกึ

ถงึองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ 

จนมนัละเอียดลึกซึ้งขึน้มา อ้าว! พุทธะอยู่นี่เอง พุทธะอยู่นี่เอง คอืองคส์มเดจ็

พระสมัมาสมัพุทธเจา้อยู่กลางหวัอกนี่เอง ถ้ามนัเขา้ไปสู่ความสงบไง พอมนัเขา้ไปอยู่กบั

พุทธะ เรามแีม่ทพัแลว้ มผีูใ้หน้โยบายแลว้ องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้อยู่ทีน่ี่ สูม้นั

ไดแ้ลว้ ออกมากใ็ชปั้ญญา เหน็ไหม เวลากองทพัมนัมารุนแรง เราหลบก่อน ตอ้งหลบ 

“เราหลบทุกขเวทนาทางกายไดห้รอืไม่” 

บรกิรรมพุทโธคอืการหลบอยู่แลว้ นี่แหละคอืการหลบ หลบเขา้สมาธ ิมสีมาธิ

แลว้ มกี าลงัแลว้ เราจะออกไปรบกบัมนั 

“เราหลบทุกขเวทนาทางกายไดห้รอืไม่” 

พุทโธๆๆ ถ้าจติมนัสงบได ้มนัเหมอืนค าตอบของค าถามเขานี่แหละ เวลาจติที่

มนัไม่เกี่ยวข้องกบัทางกายเลย มนัจะวูบลง อย่างนี้ใช้ได้ 

ฉะนัน้ เขาบอกว่า “ผมมกัจะแพช้่วง ๑ ชัว่โมง ๒๐ นาท”ี 

ไอก้รณีนี้แปลกมากนะ เวลาคนนัง่สมาธ ิถ้าไม่ไดค้ดิถงึสิง่ใดเลย มนัจะไม่มสีิง่ใด

มารบกวนเท่าไร แต่ถ้าใครนะ มนัมสีิง่ใดทีฝั่งใจ เวลานัง่สมาธไิป ๑ ชัว่โมง ๒๐ นาทนีี่

แปลก ฉะนัน้ เวลา ๑ ชัว่โมง ๒๐ นาท ีเวทนามนัจะแรงทนัทเีลย แปลก 
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เพราะมนัมนีะ อย่างเรามอียู่บ่อยมากการปฏบิตั ิจตินี้มนัมหศัจรรย ์ธรรมดา

เรากอ็ยู่กนัปกตนิี่เนาะ เวลานัง่สมาธ ิ เวลากลนืน ้าลายทหีนึ่ง อึ๊ก! เท่านี้ พอนัง่ๆ ไป

เดีย๋วก็อึ๊ก! แค่นี้ พอจติมนัซบัปับ๊ ตายเลย 

มคีนมาหาบ่อย พอนัง่สมาธไิปสกั ๓๐ นาท ีเหงื่อจะแตกออก แลว้ตรงนี้มนักเ็ป็น

อุปสรรค มนักป็กตขิองคน ถ้าวนัไหนเรานัง่อากาศดมีนักเ็ยน็สบาย ถ้าวนัไหนเราไปนัง่

อากาศทีม่นัรอ้นนะ เวลาเหงื่อไคลมนัแตก พอเหงื่อแตก มนัฝังใจเลย อูฮู้! เหงื่อแตก 

ฉะนัน้ พอนัง่ไปถงึจุดนี้ เดีย๋วกเ็หงื่อแตก จติมนัจะสรา้งเลยนะ ใหร่้างกายขบัเหงื่อ

ออกมา พอขบัเหงื่อออกมานะ มนักท็ าใหไ้ม่สบายใจแลว้ เลกิ เป็นอยู่อย่างนี้ แลว้ก็

มาหาเรา 

บางคนก็เอียง เอียงขา้งหนึ่ง พอนัง่ๆ ไป เอยีงแล้ว มนัเอยีงๆ 

กด็งึออกมามนักห็าย 

“มนัเอยีงๆ” 

กด็งึกลบัมามนักห็าย แต่มนัเชื่อไง เชื่อว่าเอยีง เราเชื่อว่าเราเอยีง 

“มนัเอยีงนะหลวงพ่อ” 

๑ ชัว่โมง ๒๐ นาท ีกเ็ป็นแบบนี้ 

ฉะนัน้ เรานัง่นะ เรานัง่ของเราไป ๑ ชัว่โมง ๒๐ นาท ีกไ็วน้ัน่ เรานัง่ของเรา 

แลว้ใหผ้่านอย่างนัน้ สิง่ใดถ้ามนัเป็นขอ้มูล ในธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธ

เจา้บอกว่า จตินี้ ตณัหาความทะยานอยากเหมอืนยางเหนียว มนัตดิไปหมด แลว้อะไร

พอมนัตดิปับ๊ มนัชดัอยู่ตรงนัน้น่ะ แล้วกว่าจะปลดได ้ปลดทลีะข้อๆ ปลดอนัน้ีปับ๊ มนั

กไ็ปตดิอนัอื่น ปลดอย่างนัน้ กม็าตดิอย่างนี้ ปลดอย่างนี้ กไ็ปตดิอย่างนัน้ 

แต่พอมนัปลดบ่อยๆ เขา้ มนัก ็อ๋อ! เดีย๋วกต็ดิๆ คราวนี้รูเ้ท่าแล้ว ไม่ตดิอะไร

เลย เหน็ไหม ถ้ามนัรู้เท่า มนักไ็ม่ตดิเองไง 
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แต่นี่มนัไม่รู้เท่านะ มนัคดิจะไปปลดทีเ่ป้าไง ไปปลดทีม่นัตดิ แต่ความจรงินะ 

อ๋อ! ยางเหนียวมนัอยู่ทีจ่ติ จติมนัโง่ จติมนัไปตดิเอง ถ้าปัญญามนัรูเ้ท่านะ ต่อไปรกัษา

ทีจ่ติ มนักไ็ม่ตดิอะไร 

ฉะนัน้ ๑ ชัว่โมง ๒๐ นาท ีเป็นอุปสรรคทีเ่จอประจ า เวลานัง่สมาธแิลว้เวทนา

จะมาตอนน้ี มาตอน ๑ ชัว่โมง ๒๐ นาท ีเรากน็ัง่ไป ตอนน้ีทุบนาฬกิาทิ้งหมดเลย ไม่

มชีัว่โมงและไม่มนีาท ี นัง่ของเราไปเรื่อย พอเดีย๋วมนัเริม่หายไปๆ มนักจ็ะไม่เป็น ๑ 

ชัว่โมง ๒๐ นาทแีลว้ มนัจะมาภายใน ๑๐ นาทกีไ็ด ้มนัจะมาภายใน ๒๐ นาทกีไ็ด ้มนั

จะมาภายในครึ่งชัว่โมงก็ได ้มนัจะมาภายใน ๒ ชัว่โมง ๓ ชัว่โมงกไ็ด ้มนัจะมาตอนไหน

ใหม้นัมาตอนนัน้ ถ้าจติสงบแล้วสูม้นั 

ถ้าสูม้นันะ พจิารณาไปเลย พจิารณา เวทนามนัคอือะไร เวทนามนักค็อื

ความฝังใจนัน่น่ะ ใจมนัคดิว่านี่เป็นเวทนา ถ้าใจ เขาเล่นไพ่ ๗ วนั ๗ คนื เขาไม่เหน็มี

เวทนาเลย คนที่เขาเพลนิในการดูหนัง เขาไปดูหนัง อารมณ์เขาส่งไปทีห่นังนะ เขาก็

ไม่เหน็มเีวทนาเลย จติมนัส่งออก 

แต่นี่ถ้าจติเราสงบนะ ถ้าเวทนามา มนัจบัเวทนาได ้ มนัพจิารณาของมนั มนั

เป็นของมนั เหน็ไหม เวทนามนัเกดิ เกดิเพราะจติมนัโง่ ถ้าจติมนัฉลาด จติมนัเขา้ใจ

แลว้นะ มนัเกิดไม่ได้เลย 

เวลาหลวงตาท่านบอกเลย นี่เวลาฆ่าปู่ มนัแล้ว “มนัจะเอาเวทนาไหนมา

หลอกเราอกีวะ” 

แลว้เวทนามนักค็อืเวทนานี่ แลว้เวทนาอย่างนี้เราไดฆ่้ามนัแลว้ แลว้มนัจะเอา

เวทนาไหนมาหลอกเราอกีวะ แต่มนักม็เีวทนาอกีแหละ เวทนา สามญัส านึกของมนุษย์

มนักม็สีุขมทีุกข ์ มนักค็อืเวทนานัน่แหละ แต่เวทนาอย่างนี้เรารูเ้ท่าใชไ่หม เวทนานี้มนั

เป็นอารมณ์ใชไ่หม แต่ถา้เราทุกขก์บัมนัไง ถ้าอะไรเกดิขึน้ เราทุกขก์บัมนั มนัจะเอา

เวทนาหน้าไหนมาหลอกเราอกีวะ เรารูเ้ท่าหมดแลว้ มนัจะมาหลอกเราไดอ้ย่างไรวะ 

แต่มนักม็กีบัเราอยู่วนัยงัค ่าแหละ เพราะความสุขความทุกขม์นัมกีบัเราตลอดไป นี่ก็

เหมอืนกนั ถ้าเราชนะแลว้มนักจ็บ 
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ฉะนัน้บอกว่า “มกัจะแพใ้น ๑ ชัว่โมง ๒๐ นาทนีี้ อุปสรรคทีเ่จอเป็นประจ า

เวลาท าสมาธ ิเวทนาทางกาย” 

ท าความเขา้ใจอย่างทีเ่ราพูดนี่ แต่มนักเ็ขา้ใจไดย้าก เวลาเราพูดมนักเ็ป็น

ประเดน็หนึ่ง เวลาเขาบอกเขาเชื่ออย่างนี้ พอเชื่ออย่างนี้ มนักนู่็นกไ็ม่ใช่เวทนา นี่กไ็ม่ใช่

เวทนา มนักเ็ลยจบัตน้ชนปลายไม่ถูกเหมอืนกนั 

มนัตอ้งมทีางเดนิไง จตินี้มนัตอ้งมทีางเดนิ อย่างเชน่ค าบรกิรรม ถ้าท าสิง่ใด

ไม่ได ้ บรกิรรมไว ้ พุทโธๆ ไว ้ ใชปั้ญญาอบรมสมาธไิว ้ ถ้าจติสงบแลว้ จติสงบแล้ว

ฝึกหดัน้อมไปสู่กาย สู่เวทนา สู่จติ สู่ธรรม แลว้หดัวปัิสสนาไป ถ้าวปัิสสนาไป ถ้ามนั

พจิารณาไม่ไดก้ก็ลบัมาพุทโธอีก เหน็ไหม มนัมสีูตรท าความสงบของใจ ใจสงบแลว้ถ้า

วปัิสสนา มนักม็สีูตรของมนัอยู่เหมอืนกนั 

เขาบอกว่า เวลาการสอนทีเ่ขาเป็นสมมุต ิ เป็นทางโลก เป็นทางวชิาการ เขา

จะมสีเตป็นะ เป็นอย่างนัน้ๆๆ เลย กรรมฐานนีไ่ม่มเีลย ท าอะไรกไ็ม่รูเ้รื่อง 

มนัมขีองมนั แต่ครูบาอาจารยข์องเราท่านฉลาด ท่านไม่พูดออกมาใหค้นจ าเป็น

สญัญา จ าเป็นสญัญาแล้วกไ็ปสรา้งภาพว่าเป็นสเตป็ไง สรา้งภาพว่าเราจะขึน้ ๑ ๒ ๓ 

๔ ไง แลว้พอมนัสรา้งภาพเสรจ็ มนัท าจบแลว้ มนักว่็ามนัเป็นพระอรหนัต์ไง ทัง้ๆ ที่

มนัไม่ได้อะไรเลย 

มนัม ี ถ้ามนัไม่ม ี ท าไมครูบาอาจารยท์่านสนทนาธรรมท่านรูก้นัล่ะว่าใครอยู่

ตรงไหน ใครอยู่ตรงไหน 

มนัม ี แต่ครูบาอาจารยท์ีท่่านฉลาดท่านไม่เอามาเป็นโทษกบันักปฏบิตั ิ นัก

ปฏบิตัพิอไปรูส้เตป็ รูว้ธิกีารแลว้ มนัท าเหมอืนเลย ของเทยีมเขาดกีว่าของจรงิอกี 

สงัเกตได ้ สนิคา้ของเทยีม โอโ้ฮ! รูปแบบมนัสวยกว่า ทุกอย่างมนัดกีว่า สดีกีว่า 

คุณภาพ คุณภาพใชไ้ม่ได้ แต่ของมนัดกีว่า ถ้ากเิลสมนัรู ้มนัไปท าเลย 

ฉะนัน้จะบอกว่า ในขัน้ของสมถะ ในขัน้ของท าความสงบของใจ มนักต็อ้งมี

ความสามารถ มคีวามจรงิของมนั แลว้ถ้ามนัเป็นจรงิขึน้มา 
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นี่เขาบอกว่า “ถ้าเวลาไหนจติมนัไม่เกีย่วกบัเวทนาทางกาย แลว้มนัจะวูบลง

เบามาก” 

อนันี้เป็นสมาธ ิ ถา้มนัวางได ้ ถ้าเราท าได ้ เราถงึเป้าหมายก่อน คอืเราถงึความ

สงบก่อน เวทนากเ็กดิกบัเราไม่ได ้นี่นักหลบ หลบเขา้มา แตบ่างท ีไม่ใช่บางท ีทุกทเีลย

ล่ะ ถ้ากเิลสมนัเข้มขน้ กเิลสมนัใหจ้ตินี้เคยไดส้มัผสัธรรม มนัจะหากลอุบายทีจ่ะปิดกัน้ 

กลอุบายทีจ่ะหลอกลวง แลว้เรากไ็ม่ทนัมนั 

ศาสนาไหนไม่มมีรรค ศาสนานัน้ไม่มผีล 

แต่ในจติในการเกิดใตส้ านึกมนัมอีวชิชาอยู่แลว้ อวชิชานี่พญามาร มนัมหีลาน มี

ลูก มพี่อ มปีู่  มารมนักม็หีลายซบัหลายซ้อน ฉะนัน้ การปฏบิตัใิหเ้ขม้แขง็ ใหเ้ขม้แขง็

แลว้ท าของเราไป การปฏบิตัแิบบนี้เราปฏบิตัเิพื่อประโยชน์กบัเราไง 

ฉะนัน้บอกว่า เรื่องทุกขเวทนาทางกายจะท าอย่างไร จะท าอย่างไรใหเ้ราผ่าน

อุปสรรคอย่างนี้ จะท าอย่างไรใหเ้ราภาวนาเจรญิกา้วหน้าไป 

เราถงึบอกว่า สิง่นี้ขมเป็นยาๆ ถ้าเราจะท าใหม้แีตค่วามสุข มแีต่ความชื่น

บาน มแีต่ทุกอย่างไปเลย สิง่นัน้มนักท็ าได ้ทางโลกเขาท ากนัอย่างนัน้น่ะ เขาบอกว่า 

มแีต่ความสุข ท าแลว้มแีต่ความด ี

เรากพ็ดูเหมือนกนั ปฏิบติัต้องมีความสุข ความสุขมนัเกิดจากผลของ

การปฏิบติัท่ีมนัปล่อยวาง มนัถึงมีความสุข แต่ในการปฏิบติั การท างานต้อง

เหน่ือยยากทัง้นัน้น่ะ ความเหน่ือยยาก การท างานของเรา แต่เราเตม็ใจท าเพราะ

เรารู้ว่างานอย่างน้ีงานพ้นจากทุกข ์ งานอย่างน้ีเป็นงานอริยทรพัย ์ งานอย่างน้ี

เป็นทรพัยข์องจิต 

เราหาแกว้แหวนเงนิทอง เราหามา สมบตัเิพื่อมาเป็นปัจจยัเครื่องอาศยัแก่

ชวีติ มนัตอ้งมชีวีติ มนัตอ้งมอีาหาร มเีครื่องอยู่ แต่เวลางานของใจมนัเป็นสมบตัขิอง

ใจเลย เหน็ไหม 

ในทางโลก เราท าสิง่ใดมา ถ้าเป็นสมบตัขิองเรา ถ้าสมบตัขิองเรา เวลาเราเสยีชวีติ

ไปมนักเ็ป็นมรดกตกทอดกบัวงศ์ตระกูล แต่เวลาปฏบิตั ิ อรยิทรพัยเ์ป็นของจติดวงนัน้ๆ 
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โดยเฉพาะ ดวงใจดวงใดทีป่ฏบิตัไิดเ้ป็นทรพัยส์มบตัขิองใจดวงนัน้ เวลาเขาตายไปก็

จติดวงนัน้ สมบตันิัน้จะไปกบัเขา มนัจะโอนใหใ้ครไม่ได ้ ส่งต่อใครไม่ได ้ ทุกคนตอ้ง

ประพฤตปิฏบิตัขิึน้มาตามความเป็นจรงิของใจดวงนัน้เอง ฉะนัน้ ปฏบิตัจิรงิ ใหรู้จ้รงิ

ตามความเป็นจรงิ มนัจะเป็นสมบตัขิองใจดวงนัน้ 

ถงึบอกว่าขมเป็นยาๆ จะบอกว่าเวทนาทุกข์ทัง้นัน้น่ะ 

“เถรวาทนี่ทุกขน์ิยม เถรวาทมแีต่ความทุกข ์ ทุกขเ์ป็นอรยิสจั”...ไมใ่ช่หรอก มนั

เป็นสจัจะ มนัเป็นความจรงิ ความจรงิมนัเป็นแบบนี้ 

สิง่ทีเ่ขาบอกว่าเขามคีวามสุขๆ...เอาความสุขมาจากไหน เอาความสุขทีไ่หน

มา เพราะอรยิสจั สจัจะ ทุกข ์สมุทยั นิโรธ มรรค ทุกขน์ี้เป็นสจัจะ ทุกขค์อืความทนอยู่

ไม่ได ้แล้วเราทนอะไรไดบ้า้ง ชวีตินี้ทนอะไรไดบ้า้ง ชวีตินี้มนัมอีะไรไดบ้า้ง มนักม็คีวาม

ทุกขเ์ป็นสจัจะ แลว้เอาความทุกขม์าพจิารณา แลว้ละตณัหา ละความอยากใหพ้น้ทุกข ์

ไอทุ้กขท์ีเ่ป็นสจัจะไม่ใช่ทุกข์เลย วางหมด จบ รู้เท่าทนัหมด นี่มนัเป็นความจรงิ สอน

เรื่องสจัจะ สอนเรื่องความจรงิ 

ฉะนัน้ถงึบอกว่าขมเป็นยาๆ ทุกข ์ สจัจะมนัเป็นยา มนัเป็นความขมขื่น แต่

ความขมขื่นนัน้เรารูเ้ท่า เราส ารอกเราคายออกแลว้เราจะมคีวามสุขนะ วมิุตตสิุขไง ถงึไม่

บอกว่าเป็นสุขสมมุตขิองโลกไง สุขเวทนา ทุกขเวทนา อุเบกขา แลว้วมิุตตเิป็นอย่างไรล่ะ 

วมิุตตกิค็อืสุข สุขแท้ๆ  มนัเป็นอย่างไร 

สุขแท้ๆ  ไม่มสีุข ไม่มทีุกข ์ ไม่มอีะไรเขา้มาเตมิมนัได ้มนัคงทีข่องมนั เราท า

แบบนี้เพื่อแบบนี้ไง ทุกขเวทนาเราจะผ่านได้ ผ่านเพื่อสจัจะ เพื่อสมบตัขิองใจ มนัเป็น

อตัตสมบตักิบัใจดวงนัน้ เอวงั 


