
1 
 

ตักนํา้ใส่ถังแตก 

หลวงปู่ สวุจัน ์สวุโจ 

ทาํวตัรเสรจ็แลว้ งานของเราปฎิบติัเป็นกิจประจาํก็คือการ

ภาวนา ทาํจิตของเราใหส้งบ ตามหลกัธรรมคาํสอนขององค์

สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้ การภาวนาก็ถือวา่เป็นการอบรม

จิตใจของเราใหมี้ความรู ้ใหมี้ความสามารถ ใหมี้สติสมบรูณ ์มี

ปัญญาสมบรูณ ์สติปัญญาน่ีทาํใหจ้ิตใจฉลาด ไดรู้ ้ไดเ้ห็น

หลกัธรรมคาํสอนพระพทุธเจา้ตามความเป็นจรงิ  

ความรูเ้หน็เรยีกวา่มรรค เรยีกวา่หนทางการปฏิบติัเพ่ือ

กาํจดัทกุขแ์ละบาํรุงความสขุ ท่ีเราทัง้หลายตอ้งการ คือ

ความสขุท่ีเราทัง้หลายไม่ตอ้งการทกุข ์ธรรมะเหลา่นีแ้หละกาํจดั

ทกุขไ์ด ้ถา้เราปฏิบติัตามอย่างถกูตอ้ง การปฏิบติัธรรมท่ีเรยีกวา่

อบรมจิตนีต้อ้งเอาหลกัความรูใ้นทางศาสนาของพระสมัมาสมั

พทุธเจา้มาปฏิบติัตาม ไม่ใช่ทาํตามความรูข้องเราโดยทั่วๆไป  

ความรูข้องเราโดยทั่วไปเป็นความรูผ้สม สะสมมาตัง้แตเ่ด็ก

เลก็ๆ มาฝึกมาเรยีนรู ้จากตา จากห ูจากความไดส้มัผสัสมัพนัธ ์



2 
 

อะไรตอ่อะไรรอ้ยแปด ความรูท่ี้เราไดจ้ากโดยพืน้ฐานธรรมชาติ

นี ้ถา้เปรยีบเหมือนกบันํา้ ก็พืน้นํา้อยู่ในแผ่นดิน เหมือนกบันํา้

ทะเล นํา้ในมหาสมทุร ไม่สมควรท่ีจะประกอบยาโอสถบาํบดั

โรคได ้เพราะมนัผสมหลายอย่าง อะไรก็ไหลรวมอยู่ใน

มหาสมทุร เพราะฉะนัน้มหาสมทุรจงึมีรสอนัเดียวคือเค็ม 

ถึงแมว้า่จะใสอย่างไรก็ตาม แตก็่ไม่สมควรแก่การท่ีจะประกอบ

ยาบาํบดัโรคได ้นํา้ท่ีจะมาเป็นกระสยัยามาบาํบดัโรคได ้ตอ้งนํา้

กลั่นท่ีบรสิทุธ์ิ ฉนัใด ธรรมะท่ีจะมาอบรมจิตนี ้ธรรมะท่ีบรสิทุธ์ิท่ี

องคส์มเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้ผูเ้ป็นพระอรหนัต ์มีจิตใจพระ

หฤทยัของพระองคบ์รสิทุธ์ิ ปราศจากมลทินเครื่องเศรา้หมอง 

แลว้พระองคม์ารกัษากาย รกัษาวาจาใหบ้รสิทุธ์ิไปดว้ย 

พระพทุธเจา้นัน้จงึไดน้ามวา่พระอรหนัต ์เป็นผูห้มดจดจาก

เครื่องเศรา้หมองคือกิเลส พระธรรมคือวาจาจากพระโอษฐ์ท่ี

แสดงออกมาจากจิตใจท่ีบรสิทุธ์ินั่น ก็เป็นธรรมะท่ีบรสิทุธ์ิ  

ถา้บคุคลผูใ้ดพยายามเอาธรรมะท่ีบรสิทุธ์ิมาอบมารมจติใจ 

จิตใจก็ย่อมพลอยไดร้บัความบรสิทุธ์ิไปดว้ย เหมือนกบันํา้ ท่ีเอา
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ส่ิงหอมมาอบ มนัก็กลายเป็นนํา้หอม มีคา่มีราคา คนนิยม

ชมชอบ ถา้เอาส่ิงท่ีสกปรกมาใสก็่กลายเป็นนํา้สกปรก จิตใจ

ของเราถา้ไปเก่ียวขอ้งกบัส่ิงท่ีสกปรกไม่สะอาด จิตใจของเราก็

ไม่สะอาดดว้ย เพราะฉะนัน้พระองคจ์งึสอนใหร้กัษาศีล เพ่ือ

ไม่ใหไ้ปเก่ียวขอ้งกบัส่ิงท่ีไม่สะอาดสกปรก  

ถา้เราไม่รกัษาศีล ถึงแมว้า่เราจะภาวนาเอาส่ิงท่ีสะอาดมา

ใสเ่ท่าไหร ่แตเ่ม่ือจิตใจของเราไปเก่ียวขอ้งกบัส่ิงท่ีสกปรก 

เหมือนกบัภาชนะท่ีสกปรก ของท่ีสะอาดเขา้ไปก็ไม่บรสิทุธ์ิ ไม่มี

คณุคา่ หมดคา่หมดราคาเพราะตกไปอยู่ในส่ิงท่ีแวดลอ้ม คือ

จิตใจท่ีไม่มีศีล ไม่มีเจตนารกัษาละเวน้ส่ิงอนัสกปรกเหลา่นัน้ 

เพราะตวัเจตนาน่ีเองเป็นตวัศีล สว่นกายวาจาเป็นแตเ่ครื่องมือ

ใหส้าํเรจ็ประโยชนข์องจิตท่ีเจตนาตอ้งการ เพราะฉะนัน้การ

รกัษาศีลจงึรกัษาเจตนาท่ีมีอยู่ในจิตใจน่ีเอง เพ่ือตัง้ใจละเวน้  

สมมติุถา้เราจะภาวนา เราก็ตรวจดกูาย ดวูาจาของเรา วา่

กายวาจาของเราเรยีบรอ้ยแลว้ ไปตัง้จิตเจตนาละเวน้ ไมคิ่ดนกึ

ละโมบอยากไดข้องผูอ่ื้น ไมคิ่ดโกรธผกูพยาบาทกบัใครๆ เจตนา
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ละเวน้ ไม่อยากไดข้องใคร ไม่พยาบาทปองรา้ยใคร เม่ือจิตใจ

ของเราเป็นธรรม ไม่เบียดเบยีนใคร เจตนาละเวน้ ในสิกขาบท

หา้อยา่งท่ีพระพทุธเจา้บญัญติัไว ้เพ่ือรกัษาศีลสิกขาบทเทา่ไหร ่

ก็ดตูรวจด ูละเวน้ เราไดล้ะไดเ้วน้ในสิกขาบทนัน้ๆ ตามเพศตาม

ภมูิของตน  

เม่ือภาชนะคือจิตใจท่ีเรานาํศีลธรรมมาอบรมแลว้ เราก็มา

ฝึกฝนจิตใหฉ้ลาดดว้ยการพจิารณา ถา้จติไม่ฉลาด ถึงเรารกัษา

ได ้แตเ่ป็นของไม่เท่ียง ไม่สามารถจะรกัษาความบรสิทุธ์ิได ้จิต

เม่ือเกิดเรื่องกระทบกระเทือน ไม่พอใจอยา่งใดอย่างหนึง่รุนแรง

ขึน้มา ก็ไม่สามารถท่ีจะข่มจิตข่มใจไวไ้ด ้ถกูอาํนาจลว่งละเมิด

ทาํผิดศีลลงไปได ้เพราะกิเลสเครื่องเศรา้หมองในจิตใจยงัมีอยูท่ี่

เกิดขึน้ในใจเอง ท่ีเรยีกวา่อาสวะทัง้หลาย  

กามาสวะ อาสวะคือกามก็มีอยู่ในจิตใจของเรา ภวาสวะ 

อาสวะคือภพ ทฏิฐิสวะ อาสวะคือทิฏฐิ อวิชชาสวะ อาสวะ

คืออวิชชา กิเลสท่ีดองอยู่ในจิตใจ ประจาํอยู่ มีอยู่ตลอดเวลา ถา้

เราไม่ภาวนารูจ้กัส่ิงเหลา่นีแ้ลว้ อาสวะเหลา่นัน้กลายมาเป็น
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สมทุยั สรา้งความหลง สรา้งความอยากไปในทางท่ีผิด ยนิดี

กระทาํไปในทางท่ีเป็นปัจจยัใหเ้กิดทกุขท่ี์เราไม่ตอ้งการ ทกุข์

ทัง้หลายท่ีเกิดขึน้ในสตัวท์ัง้หลายทว่มทัง้สตัวท์ัง้หลาย ก็เพราะ

อาสวะเหลา่นีแ้หละดองอยู่ในจิตใจกลายเป็นโอฆะท่วมสตัว์

ทัง้หลาย เป็น กาโมฆะ ภโว โมฆะ ทฏิฐิโมฆะ อวิชชาโมฆะ 

(โอฆะ ๔ คือ กาโมฆะ ภโวฆะ ทิฏโฐฆะ และ อวิชโชฆะ) 

เช่นเดียวกนั แลว้ใหเ้กิดตณัหาความอยากเป็นสมทุยัใหท้กุข์

เกิด  

เพราะฉะนัน้เราอบรมเหน็เหตปัุจจยัท่ีใหท้กุขเ์กิดชดัแลว้ 

ชีวิตนีเ้ราไม่เก่ียวขอ้งกบัส่ิงเหลา่นัน้ก็ได ้เรามารกัษาศีลแลว้

ทาํงานท่ีชอบตามทางท่ีอรยิมรรคในคาํสอนพระพทุธเจา้ อบรม

จิตใจใหมี้ความเหน็ตามพระองคใ์นสจัธรรมท่ีพระองคท์รงตรสั

ไว ้เม่ือจิตยงัไม่เหน็ หรอืความเหน็ยงัไม่สมบรูณ ์ความดาํรไิม่

สมบรูณ ์เราก็อบรมภาวนาใหจ้ิตมีความเห็นสมบรูณ ์เห็นตาม

พระองค ์เหน็ทกุข ์เห็นไตรลกัษณท่ี์เราอาศยัอยู่ในขนัธนี์ ้ 
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เราตรวจตรองตาม พจิารณาตาม เราก็ตอ้งเห็นตามวา่ทกุข์

มนัมีอยู่จงั เรยีกวา่ทกุขงั เรยีกวา่อนิจจงั ความไม่เท่ียงของขนัธ์

ของเรา เพราะความไม่เท่ียงน่ีเอง นัน้หมดไปสิน้ไป ไดม้าแลว้ก็

หมดไป ไดม้าแลว้ก็หมดไป เราหาตัง้แตน่อ้ยจนใหญ่ก็ไม่มีอะไร

ท่ีเป็นของตน ท่ีมั่นคงพอท่ีจะพึ่งไดแ้นน่อน ดรูา่งกายมนัก็จะพึ่ง

ไม่ได ้มีแตช่ราคร ํ่าครา่ทรุดโทรมไปตามลาํดบั ดจูิตใจก็วอกแวก 

ไม่อยู่ในรอ่งในรอย ตอ้งการใหส้งบ มนัก็ไม่สงบ มนัก็ยงักระโดด

โลดเตน้ไปหลายอยา่งอยู ่เพราะฉะนัน้เราเหน็ชดัตามพระองค์

อย่างนี ้เราก็เช่ือ เราก็ยอมทาํตาม เพราะเป็นความจรงิ มนัมีอยู่

ตามท่ีพระองคท์รงตรสัไวท้กุอย่าง น่ี จงึมีการภาวนา  

เม่ือเราเหน็ชดัอย่างนีแ้ลว้ ความจรงิอย่างนีแ้ลว้ เราก็เกิด

ความเบ่ือหนา่ยในการกระทาํท่ีไม่ดี ท่ีพยายามหลงใหล ท่ี

แสวงหาวตัถ ุแสวงหาความสขุ โดยส่ิงอ่ืนๆมาพอกพนูรา่งกายท่ี

เป็นของไม่เท่ียง ชาํรุดทรุดโทรมอยู่ตลอดเวลา ใหอ่ิ้มหนาํ

สาํราญ ใหเ้พียงพอ ใหม้นัเต็ม มนัก็เต็มไม่ได ้เพราะมนัรั่วไหลอ

ตลอดเวลา เหมือนกบัเราตกันํา้ใสถ่งัแตก พากนัตกัซกัเท่าไหร่ๆ
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มนัก็ไม่เสรจ็ เผลอสกันิดเดียวมนัก็แหง้หมดไปอีก ความสขุท่ีเรา

พยายามหาเพ่ือใหเ้ต็ม ใหเ้พียงพอ ก็รั่วไหลเช่นเดียวกนั

เหมือนกบันํา้ท่ีถงัแตก พระพทุธเจา้เหน็ชดั ถา้เรามาตรวจด ู

แลว้ก็ตอ้งเช่ือตามเพราะมนัเป็นจรงิ เรยีกวา่สจัธรรม เรยีกวา่

เห็นความจรงิ เพราะฉะนัน้จงึเม่ือถงัแตกแลว้ เราก็พึง่ไมไ่ด ้

รา่งกายนีก็้เชน่เดียวกนั จะพึ่งยดึมั่นคงไม่ได ้แตม่นัก็มีมาแลว้ 

จะใหใ้คร หรอืใครจะรบัเอาของทกุขอ์ยา่งนีก็้ไม่มีใครอยากได ้

ใครก็ไม่อยากได ้เพราะฉะนัน้พระพทุธเจา้วา่ ควรอบรมจิตใจน่ี 

ใชข้นัธใ์หเ้กิดประโยชนเ์ม่ือยงัมีอยู ่ใหไ้ดป้ระโยชนใ์นดา้นจิตใจ 

จิตใจจะไดพ้ึ่งตวัเอง เพราะขนัธน่ี์อบรมไม่ได ้รูปก็อบรมไม่ได ้

สขุทกุขก็์อบรมไม่ได ้อบรมไดแ้ตจ่ิตใจ  

เพราะฉะนัน้อบรมเราใชรู้ปน่ีแหละ ภาวนาเดินจงกรมนั่ง

สมาธิ สว่นรูปเป็นไปอาศยัปัจจยั ๔ ท่ีมนัอยู่ได ้พระพทุธเจา้มา

สอนน่ะ สมัมากมัมนัโต ทาํการงานชอบ เพ่ือชีวิตอยู่ได ้เก่ียวแก่

คาํพดู เก่ียวแก่การงาน เราก็พดูในเรือ่งท่ีชอบ ท่ีไม่ใหมี้ปัญหา ท่ี

ไม่กระทบกระเทือนใจ จิตของเราใหเ้ศรา้หมอง พดูดว้ยปัญญา 
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ทาํดว้ยปัญญา เลีย้งชีพดว้ยทางท่ีชอบ เหมือนกบัเราเลีย้งชีพ

ทกุวนั จนเราตรวจดชีูวิตของเราอยู่ดว้ยความชอบแลว้ ปัจจยั ๔ 

ใชม้าสอยเราก็ไดด้ว้ยความชอบ เราก็เดินตามรอยขององค์

สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้  

เม่ือไดค้วามชอบแลว้ก็อบรมจิตใจใหฉ้ลาด พยายามรกัษา

จิตใจของเราใหส้งบ ก่อนอ่ืนจิตใจสงบเพ่ือใหก้ายสงบ นั่งอยู่กบั

ท่ีแห่งใดแหง่หนึ่ง เม่ือกายไมมี่ใครทาํอนัตราย กายก็ไม่

กระดกุกระดิกไปไหน นั่งตรงไหนมนัก็อยู่ตรงนัน้แลว้ ยงัจิตใจ 

ยงัไม่สงบ เราก็สาํรวมใจ เอาธรรมมาอบรมใจ เอาคณุ

พระพทุธเจา้คือพทุโธมาอยูท่ี่ใจ เอาพระธรรมมาอยู่ท่ีใจ เอา

พระสงฆม์าอยู่ท่ีใจ เพราะพระพทุธ พระธรรม พระสงฆมี์

อานภุาพ เป็นธรรมท่ีบรสิทุธ์ิ มีอานภุาพมาก เพราะฉะนัน้เรา

ระลกึพทุโธๆ ทาํใจใหมี้ความสขุในพทุโธ ตดัอารมณภ์ายนอก 

ไม่คิดสง่ออกไป ใหร้วมอยู่ในพทุโธปัจจบุนั  

พทุโธปัจจบุนัเน่ียสาํคญัมาก ถา้เราสามารถจะตดัอารมณ ์

ไม่ใหคิ้ดอดีต อนาคต มีพทุโธอยู่ปัจจบุนั ไม่เผลอตอ่เน่ืองกนัชั่ว
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ระยะหนึ่ง อารมณข์องเราก็ละเอียด เพราะไม่มีส่ิงมาก่อกวน 

จิตใจของเราก็ละเอียดไปดว้ย ความทกุขห์ยาบๆอยู่ ความทกุข์

เกิดอยู่ไดใ้นอารมณห์ยาบๆ เรื่องหยาบๆ แตพ่อจิตเขา้สูเ่รื่อง

ละเอียดแลว้ ทกุขก็์อยู่ไม่ไดอี้ก เหมือนกบัของสกปรกอยูใ่นนํา้

ทะเล พอจะกลั่นใหล้ะเอียดแลว้ ส่ิงท่ีไม่สะอาดมนัหยาบกวา่ 

มนัก็ขจดัออกไป เหลือแตน่ํา้บรสิทุธ์ิฉนัใด พอเราอบรมพทุโธ 

อบรมจิตของเราก็ละเอียด ก็สงบไปแลว้ อนัวุน่วายก็ระงบัไป 

ดบัไป อนัเครื่องเศรา้หมองขุ่นมวัซึง่เป็นกิเลสมนัก็คอยสงบไป

ดว้ย ทกุขท์ัง้หลายใหร้าํคาญก็หมดไป  

แตแ่รกๆนัน้จะใหส้งบละเอียดทีเดียวไม่ได ้เพราะอะไร 

เพราะมนัอาศยัส่ิงท่ีไม่สงบ ท่ีคิดนกึปรุงแตง่มาตลอดเวลา จะ

ใหส้งบ หยดุกึก๊ เหมือนกะรถเราวิ่ง จะใหห้ยดุปุ๊ บในท่ีตรงนัน้

ไม่ได ้มนัตอ้งชะลอความเรว็ จิตมนัเคยคิดฟุ้งซา่น จะใหส้งบปุ๊ บ

เวลาเดียวก็ไมไ่ด ้แตส่ติกบัปัญญาท่ีกาํกบัจิตตอ้งฉลาด คอย

ชะลอความคิด ชะลอเขา้มารวมมาอยูใ่นจิตใจ พทุโธๆๆ ถงึ

อย่างนัน้ก็ยงัหยาบ ไมใ่ช่วา่ละเอียดทีเดียว เพราะมนัคิดมา
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ตลอดวนั เพราะฉะนัน้คอยระลกึไป ระลกึไป เพ่ือใหส้ติชอบ 

ดว้ยความเพียรชอบ จิตตัง้ตรงพทุโธกาํหนดตรงไหน แหง่ใดแห่ง

หนึง่ชอบ  

ถา้ไม่อย่างนัน้ จะไปตัง้ในลมหายใจ เขา้พทุ ออกโธก็ได ้ให้

มีหลกัอยูท่ี่ลมเขา้ลมออกเป็นหลกัก็ได ้หรอืจะพิจารณากายค

ตาสติสว่นอ่ืน ตจปัญจกะ ๕ อย่าง มีผม มีขน มีเลบ็ มีฟัน มี

หนงั มีเนือ้ มีหนงัเป็นท่ีสดุ อนุโลม ปฏโิลม ถงึยงัไม่สงบก็ไม่

เป็นไร เรยีกวา่เราชะลอใหม้นัอยู่ในขอบเขตอนันีก้่อน ถา้เรา

พิจารณาอนโุลม เกศา โลมา นขา ทนัตา ตโจ แลว้ก็ตโจ ทนั

ตา นขา โลมา เกศา แลว้ก็กลบัไปอีก กลบัขึน้กลบัลงๆ  

พอจิตเท่ียวไปเท่ียวมา มนัอยากหยดุ มนัอยากสงบ มนัไม่

อยากอยา่งอ่ืน สติเราคมุอยู่ พอมนัรูส้กึมนัสงบ เราก็เอาอย่าง

เดียวอยา่งใดอย่างหนึง่ก็ได ้ระลกึพทุโธๆ ก็ระลกึจนจิตมนัอยาก

สงบ มนัก็จะชวนสงบ ชวนเบาสบายขึน้มา ใหม้นัขึน้เอง อย่าไป

อยาก ใหม้นัเป็นในจิตของมนัเอง อยา่ไปคิดขึน้มา สว่นเราคิด

แตพ่ทุโธบรกิรรมเท่านัน้อย่างเดียว เอา้ ภาวนา 
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ท่ีมา: https://youtu.be/FTOm53u8W6w  

 

https://youtu.be/FTOm53u8W6w

