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ภาวนาแยก กาย เวทนา จติ 

หลวงปู่ สวุจัน ์สวุโจ 

ก็ตัง้ใจ ความตัง้ใจคือความเตรยีม เตรยีมใจของเราในการ

ปฏิบติั ถา้ความตัง้ใจมีแลว้ความพยายามก็มี ความพยายามมี

แลว้ความอดทนก็มี ส่ิงเหลา่นีเ้ป็นคณุธรรมของการประกอบ

กิจการงานเพ่ือจะไดบ้รรลถุึงจดุหมายปลายทาง การงานใดๆ 

ถา้หากความตัง้ใจแลว้ การงานเหลา่นัน้ไม่แน่นอนใหล้ม้เหลว

เปล่ียนแปลงไปไดห้ลายอยา่ง ถึงแมว้า่ตัง้ใจแลว้ก็ยงัผิดพลาด 

เพราะเหตนุัน้พระพทุธเจา้ทรงสอนไม่ใหป้ระมาท คือความตัง้ใจ

ทาํอะไรก็ไม่ใหป้ระมาท ทอดธรุะ อย่านกึวา่งา่ย อย่านกึวา่

สะดวก แตเ่ราตอ้งทาํ งานบางอยา่งสาํเรจ็ดว้ยการกระทาํทาง

กาย งานบางอย่างก็เพียงวาจาก็สาํเรจ็ งานบางอยา่งเพียงแต่

ใจคิดนกึก็สาํเรจ็ เพราะเหตนุัน้พระพทุธเจา้จงึจดัธรรมไวถ้ึง ๓ 

ประเภท จะเป็นสว่นกศุล จะเป็นสว่นอกศุลก็มีในงานเหลา่นี ้

สาํเรจ็จากงานเหลา่นี ้งานทางกายก็สาํเรจ็แสดงออกมาทาง

กาย งานทางใจก็สาํเรจ็ขึน้ทางใจ ใหผ้ลแกท่างใจ งานทางกาย 
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ทางวาจา ใหผ้ลทางกายดว้ยทางใจดว้ย งานทางวาจาใหผ้ล

ทางใจ ทางวาจาดว้ยทางใจดว้ย ทางกายดว้ย เพราะฉะนัน้งาน

ทกุประเภทเม่ือรวมยอดแลว้อยู่ท่ีใจเป็นส่ิงท่ีสาํคญั เพราะฉะนัน้

จาํเป็นจะตอ้งศกึษาเรื่องใจใหไ้ดค้วามรูค้วามเขา้ใจในจติใจของ

เรา 

พระพทุธเจา้ทา่นตัง้หลกัวา่ ธรรมทัง้หลายมีใจถึงก่อน 

สาํเรจ็แลว้ดว้ยใจ ไม่ใช่สาํเรจ็ดว้ยท่ีอ่ืน ถา้ใจไม่สาํเรจ็ ทกุอยา่ง

ก็ไม่สาํเรจ็ ถา้ใจสาํเรจ็ ทกุอย่างก็สาํเรจ็ไปดว้ย เพราะฉะนัน้ใจ

จงึเป็นส่ิงท่ีจาํเป็นท่ีท่านทัง้หลายควรทะนถุนอมควรรกัษา ควร

ทะนบุาํรุงจิตใจของเราใหมี้กาํลงัเขม้แข็ง ดว้ยอาศยัสติอาศยั

ปัญญา จิตจงึมีความสามารถ สติความระลกึรู ้ใหม้นันกึไป ถา้

สติไม่คอ่ยมีความพลัง้เผลอ ใจก็มีกาํลงัในทางท่ีรูเ้ขา้ไปหา

ความจดจาํ เขา้ไปหาความจรงิ เขา้ไปหาเหตใุหร้ะลกึไดอ้ยู่

เสมอ เขา้ใจกนัตรงถกูตอ้ง เป็นกาํลงัทางจิตใจในสว่นหนึง่  

สว่นปัญญาการสอดสอ่งวิจยั ส่ิงท่ีเป็นอปุสรรคขดัขอ้งก็ดี 

เราจะไดว้ิจยัวจิารณใ์หเ้ขา้ใจทัง้เหตแุละทัง้ผล เพราะผลท่ีจะ
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เกิดขึน้นัน้ไมใ่ช่เกิดขึน้ลอยๆ ตอ้งมีเหต ุหลกัธรรมคาํสั่งสอนของ

พระพทุธเจา้ พระองคก็์ทรงยกเหต ุพระองคท์รงแสดงจากครัง้

แรกท่ีเดียว พระองคท์รงแสดงเหตกุบัผล เหตทุางดีเหตทุางไม่ดี 

ผลทางดี ผลทางไม่ดี พระองคไ์ดบ้รรลเุรยีกวา่อริยสัจธรรมทัง้ 

๔ ขอ้ ทกุข ์นั่นมาจากเหตคืุอสมทุยั ทกุขก์บัสมทุยัสาํเรจ็มาจาก

ไหน ตอ้งสาํเรจ็มาจากใจ มีอะไรถึงก่อน ตอ้งมีใจถึงก่อน ถา้ไม่

มีใจแลว้ ทกุขม์นัจะเกิดขึน้ไดต้รงไหน ถา้ไม่มีใจแลว้ เหตท่ีุให้

ทกุขเ์กิดมนัจะมีมาไดอ้ย่างไร เพราะฉะนัน้เวลาทกุขเ์กิดขึน้ ก็

เราก็ดไูปถึงใจวา่เพราะใจของเรามนัมีเหตคืุอสมทุยัเรยีกวา่

ตณัหา อวชิชาตัณหาอุปาทาน แลว้กรรม เหตท่ีุอยากน่ีจะเป็น

ปัจจยัใหไ้ดผ้ลคือทกุข ์เม่ือทกุขเ์กิดขึน้ เรามามีสติมีปัญญา

สอดสอ่งดว้ยเรยีกวา่ภาวนา  

เวลาจะกาํหนดจิตลงไป ทีแรกมนัรูส้กึเจ็บปวดก็ดี รูส้กึ

อย่างไรอย่างใดอย่างหนึง่ไมค่อ่ยสบายก็ดี ท่านวา่ทกุขค์วร

กาํหนดรู ้ควรมีสติ การมีสติระลกึทกุข ์ทา่นก็วา่ เวทะนาสุ เว

ทะนานุปัสส ีวิหะระต ิเรากาํหนดรูเ้วทนาในเวทนาอยูก็่คิดวา่
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เราเจรญิมหาสติปัฏฐานเชน่เดียวกนั เวทนานีรู้ว้า่สกัแตว่า่

เวทนา ใหรู้ธ้รรมดาของเวทนา มนัตอ้งมีเป็นธรรมดา ความแก ่

ชาตปิิทุกขา ความเกิดเป็นทกุขก็์คือเวทนานั่นเองเป็นธรรมดา 

มีความแก่เป็นธรรมดา มีความเจ็บเป็นธรรมดา มีความตายเป็น

ธรรมดา มนัอยู่ในรูปแลว้ก็มีเวทนาอยู่ซอ่นอยู่ในกาย เรยีกวา่

กายในกาย ไม่ใช่มีแตก่าย ยงัมีเวทนาในกาย ยงัมีผูรู้เ้วทนาอยู่

ในกายอีก มนัซอ้นกนัอยู่ในนี ้แตเ่ราจะพจิารณาสว่นใดสว่น

หนึง่แยกกนัใหเ้หน็ชดั สว่นกายคืออะไร สว่นเวทนาคืออะไร  

ทีแรกก็รูจ้กัวา่สว่นกายคือรูปธรรมก่อน เป็นสว่นรูปมีผม มี

ขน มีเลบ็ มีฟัน มีหนงั มีเนือ้ สว่นนามธรรมมีจิตเป็นประธาน 

มนัสาํเรจ็มาจากจิต แมแ้ตเ่วทนาคือความสขุความทกุข ์มนัก็

ตอ้งมีจากจิตนามธรรมอนัเดียวกนั นามธรรมอนันีม้นัอปุาทาน 

ยดึกายนีเ้ป็นตวัตน เป็นของตน เม่ือมนัยดึถือแลว้ มนัก็มีผัสสะ 

มีเวทนา มีตัณหา มีภพ มีชาตติามลาํดบั เพราะฉะนัน้เวลา

นอนหลบั กายก็ยงัมีอยู ่จิตก็ยงัมีอยู่ แตท่าํไมไม่มีเวทนา อนันี ้

เป็นส่ิงท่ีเราจะพินิจพิจารณา เพราะการนอนหลบันั่นคือผสัสะ
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มนัดบั เวทนา อายตนะมนัดบั ผสัสะจงึไม่เกิดขึน้ ผสัสะมนัดบั

เวทนาจงึไม่เกิด คือมนัไม่รบัสมัผสัส่ิงเหลา่นัน้ ถงึจะเสียงมีอยู่

มนัก็ไม่ไดย้ิน เหง่ือแตกๆมีอยู่มนัก็ไม่รูถ้า้นอนหลบั หนาวมีอยู่

มนัก็ไม่รู ้ยงุกดัก็ไม่รู ้เวน้ไวแ้ตต่ื่น อะไรก็ไม่คอ่ยรู ้เจ็บปวด ป่วย

อยู่ไม่สบายอยู่ ถา้หลบัแลว้มนัก็เหมือนไม่มี เพราะส่ิงเหลา่นีจ้งึ

ไดค้วามวา่ไมใ่ช่อนัเดียวกนั รูปก็เป็นรูป ไม่ใช่เวทนา เวทนาก็

ไม่ใช่รูป เวทนาก็ไม่ใช่จิต จติก็ไม่ใช่เวทนา เวทนาก็ไม่ใช่รูป รูปก็

ไม่ใช่เวทนา ทา่นจงึจดัเป็นขนัธ ์จิตเป็นวิญญาณขนัธ ์เวทนา

เป็นเวทนาขนัธ ์รูปเป็นรูปขนัธ ์เป็นคนละกอง  

เพราะฉะนัน้ส่ิงเหลา่นีถ้า้เราไม่ไดส้ดบั  ไม่ไดย้ิน ไม่ไดฟั้ง 

เรานกึวา่เป็นอนัเดียวกนัอยูใ่นแห่งเดียวกนัเพราะมนัอยูใ่นกาย

ของเราทัง้นัน้ มีอยู่กายในกาย มีในตวัของเรา ถา้เราไม่ได้

ภาวนาใหจ้ิตใจออกพิจารณาแลว้ แยกกนัไม่ออก ถา้เรา

พิจารณาสอดสอ่งดใูหช้ดัเหน็ดตูามเป็นจรงิ รูปมนัทกุขจ์รงิเหรอ 

มาดูๆ แลว้มนัไม่มีอะไรทกุขน่ี์ ผมมนัทกุขห์รอื ไล่ๆ ไป มนัปวด

หรอื มนัไม่มีอะไรปวด เวทนาก็เพียงแตค่วามรูส้กึเท่านัน้ 



6 
 

เพราะฉะนัน้ถา้หากวา่เรามามีสติกาํหนดรู ้กาํหนดรูน้กึใหผ่้าน

ไป ถึงแมว้า่เจบ็ปวดเทา่ไหรเ่กิดขึน้ก็ตาม พระพทุธเจา้พระองค์

ทรงตรสัวา่ เวทนา อนิจจา มนัไม่เท่ียง ไมใ่ช่วา่เกิดแลว้มนัจะอยู่

อย่างนัน้ตลอดไป มนัหมดเหตปัุจจยัมนัก็เปล่ียนไป ดบัไป

เหมือนกนั เหมือนกบัรถจะวิ่งท่ีเอารถใสย่างตอ้งเปล่ียนดว้ยมนั

จงึวิ่งไปได ้ถา้ใชส้กัปีเดียว ใชไ้ปถึงไหน มนัตอ้งเปล่ียนแปลงอยู่ 

เวทนาเหมือนกนั เวทนาแสนเดียวมนัอยู่ไม่ถึงไหน รา่งกาย

อนัเนีย้มนัแตกพงัไปนานแลว้ แตม่นัเปล่ียนสลบักนัทาํงาน พอมี

แรงก็เอาน่ีมาทาํอีก พอมนัเหน่ือยมนัก็หยดุ มนัก็ใหอ้นัอ่ืน

โอกาสมาทาํงาน แตพ่ออนันีไ้ม่ไดอ้นันัน้ก็ทาํงานแทน แลว้จงึอยู่

ไดไ้ม่ใช่จะมีแตท่กุขอ์ย่างเดียว  

สว่นสขุก็มีท่ีตอ่อายใุหค้นมวัเมา ใหค้นเพลิดเพลินใหค้นมี

ความพอใจ พอท่ีจะมีอยู่ได ้แตส่ขุจรงิๆก็มีทกุขม์าพาลมา

กระทบกระเทือนใหมี้อีก มนัทาํงานขึน้มาอีก มนัดบัไปมนั

เปล่ียนกนัทาํงาน เหมือนกบัขา ๒ ขาเน่ียแหละ ถา้มีแตข่าเดียว

หละ เดินไม่ถงึไหนหละ มี ๒ ขาหละก็เหมือนเสียดกนัไปเสียด
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กนัมาก็จะไปเรื่อยไม่มีท่ีสิน้สดุ เพราะฉะนัน้เราพิจารณา แยก

ออก ทาํจิตใจใหส้งบ ปลอ่ยวางกายไว ้กายเป็นสกัแตว่า่กาย

ไม่ใช่สตัวต์วัตนบคุคลเราเขา เรารูจ้กักายมานั่งอยูน่ี่ กายมนัอยู่

น่ีแหละ  

เรามาพทุโธๆรกัษาจิตใหมี้พระพทุธเจา้อยูใ่นจิตระลกึไว ้

ระลกึไปๆ ระลกึไปไม่ใหเ้ผลอ ไม่ไดอ้ะไรก็ไดแ้ตพ่ทุโธอยา่งเดียว

ก็พอใจแลว้ เพราะเราอยากพสิจูน ์อยากรูว้า่พทุโธกบัจติอยู่

ดว้ยกนัแลว้ อะไรจะเกิดขึน้ ไม่ใหเ้ผลอ รกัษาทาํจิตใจใหดี้ มนั

จะเป็นอยา่งไร เราก็ระลกึพทุโธ ระลกึไป ระลกึไป กาํลงัระลกึอยู่

นัน้สาํหรบัผูอ้บรมใหม่ ใหร้ะวงั มนัจะงว่งจะหลบั เราตอ้งการ

จิตของเราใหเ้ป็นสมาธิ ไม่ตอ้งการหลบั และไม่ตอ้งการให้

ฟุ้งซา่น คืออยูใ่นระหวา่งกลางๆ ไมฟุ่้งไปโน่นไปน่ีแลว้ก็ไม่หลบั

เสียเลยเพียงแตรู่ว้า่เป็นหนึง่ เพราะฉะนัน้ท่านวา่สมาธิมี

เอกัคคตา อารมณเ์ป็นหนึ่งแน่วแน ่จิตตัง้มั่นเรยีกวา่สมาธิ 

เพราะฉะนัน้ลกัษณะจิตรวมเป็นหนึง่ ไม่ใชห่ลบั แตก็่ไม่ใช่จิต

ฟุ้งซา่นแยกออกไปเล่ือนลอยตามอารมณต์า่งๆ รวมอยู่ในผูรู้คื้อ
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พทุโธ พทุโธก็แปลวา่ผูรู้ ้เตือนใหเ้รารู ้ๆ เท่านัน้ เราก็เพียงแต่

รู ้ๆ อยู่ในรู ้กาํหนดรูผู้รู้ ้กาํหนดรูอ้ยู่ในรู ้ส่ิงท่ีไม่รูเ้ราก็ปลอ่ยวางไว้

ก่อน รกัษาผูรู้เ้พ่ือใหเ้ป็นหนึ่ง มนัจะเป็นอยา่งไร  

ถา้เราไม่รูว้า่ความสขุ ความสงบ สมาธิเป็นอย่างไร เราไม่รู ้

แหละ ฝึกใหม ่แมแ้ตอ่าตมาเองก็เหมือนกนัแหละ ฝึกไปอย่าง

นัน้แหละ ฝึกไปสงัเกตไป ฝึกไปสงัเกตไป มนัก็คอ่ยรูค้อ่ยเขา้ใจ 

เวลาจิตมนัป่วนมนัก็รูข้ึน้มา อะไรมนัมีอยู่ในนัน้มนัก็คอ่ยรูเ้อง 

จิตมนัปลอ่ย มนัวาง มนัสงบ เวลามนัพน้จากการเจ็บการปวด 

มนัก็รูไ้ปตามลาํดบั บางครัง้ก็ปวดจนเหลืออดเหลือทน ถึง

กระดกูเจ็บ แสนเจ็บก็พลิกไป อา้ว ภาวนาอีก ก็ปวดอีกก็

เหลืออดเหลือทนก็พลิกไป บางครัง้เราระลกึขึน้มาแลว้ก็ภาวนา

มาทกุวนันานพอสมควร เราจะไม่มีบญุไ◌่ม่มีวาสนาจะพน้จาก

ทกุข ์หลวงปู่ ฝ้ันก็เทศนใ์ห ้ทา่นบอกภาวนาไปถึงแตท่กุขก็์ไดแ้ต่

ทกุข ์เอามนัก็มีแตท่กุข ์เราตอ้งปฏิบติัใหพ้น้ พอถงึหยดุแตต่วั

ทกุขจ์ะหยดุอยู่แคน่ัน้ จะหยดุอยูเ่พียงแคน่ัน้ไม่ถอย ไดแ้ตท่กุขก็์

ถอย ไดถ้ึงแตท่กุขก็์ถอย ท่านวา่คาํวา่พน้ทกุขก็์มนัตอ้งขา้ม มนั
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ตอ้งไม่หยดุ ถา้มนัขา้มไป ทกุขอ์ยู่ขา้งหลงั จงึเรยีกวา่พน้จาก

ทกุข ์ยงัอยู่ขา้งหนา้แลว้ก็ยงัไม่พน้  

ไอเ้ราก็หยิบยกคาํสอนของท่านมาพิจารณา เอย้ จิตของเรา

น่ีมนัออ่นแอ มนัไม่กลา้ มนักลวัเจ็บมนักลวัทกุข ์พอมนั

พิจารณาหลายวนัหลายเดือน จนมนัเหน็เหมือนไม่ไดอ้ะไร อา้ว 

ตายเป็นตายสิ จะตายก็แลว้แต ่ถา้เราตายเพราะภาวนา เราก็

ยงัดี ตายในการนั่งภาวนา เรามอบกายถวายชีวิต บชูาพระธรรม 

ถา้จะไดรู้ ้ตายก็ตาย ปวดก็ปวด ยอมใหม้นัเป็น พอตกลงใจ

ยอมใหม้นัเป็นภาวนาบางทีตัง้แตคื่นนีไ้ม่นอน จะนั่งไม่ลกุเสีย

ดว้ยนะ จะไมย่อมลกุ จะนั่งอยู่ในอิรยิาบถเดียวเน่ีย เม่ือตัง้

สจัจะแลว้ตอ้งเอา จะทาํอะไรถา้หากวา่เรากลวัแลว้เราไมต่อ้ง

ตัง้สจัจะ พอเรายอมเท่านัน้หละไม่มีคูต่อ่สู ้ทกุขม์นัก็ไมอ่ยู่ได้

เท่าไหร ่มนัก็พอเรายอมใหม้นัเป็น ปลอ่ยใหม้นัเป็นอยา่งเดียวก็

คอยคลายไปๆๆ  

เวลาจิตเคา้ไปตัง้มั่นเท่ียงอยูต่อนนัน้นะ ท่ีมนัทกุขม์ากๆ ท่ี

เราพยายามสอดสอ่งตัง้สติระลกึรูใ้หม้าก เวลามนัผ่านพน้ไป 
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มนัไดค้วามสงบความสขุ เราก็พอท่ีจะรูไ้ดว้า่ทกุขคื์ออยา่งไร เรา

ขา้มทกุขก์นัดารขนาดไหน เราก็รูน่ี้เพราะเราไดป้ฏิบติั ไดจ้นถึง

ความสงบ ไดถ้ึงความสขุ ความสงบมนัอยู่ไดน้าน เวลามนัเอา

จรงิๆมนัเป็นอตัโนมติัเหมือนกบัเครื่องขบัรถเครื่องยนต ์เวลาเรา

สตารท์ติดแลว้มนัก็เดินเอง เราไม่ตอ้งสตารท์เอง มนัก็ทาํงาน

ของมนัเอง เราก็ไดค้อยแตด่พูวงมาลยัวา่มนัไปทางไหนๆ เราก็

เพียงแตด่เูท่านัน้ จิตถา้ตัง้มั่นเป็นสมาธิแลว้ท่ีมนัติดตอ่กนัแลว้ 

ท่ีมนัน่ีกาํลงัมนัมีมากเท่าไหรม่นัก็อยูท่าํงานใหเ้ราได ้ช่ืนชมได ้

รบัรสของสทัธรรมเหลา่นัน้ แมแ้ตเ่ดินแมแ้ตยื่นแมแ้ตน่ั่งไปท่ีไหน 

มนัก็จะไปเสวยผล  

จงึระลกึไดว้า่พระสมัมาสมัพทุธเจา้ เม่ือพระองคต์รสัรูใ้หม่ๆ

พระองคอ์ยู่ในปิติสขุ นั่งอยู ่๗ วนั เดินอยู่ ๗ วนั  ยืนอยู่เพง่ดตูน้

พระศรมีหาโพธ์ิ โดยท่ีพระองคไ์ดต้รสัรูถ้ึงความปิติอยู ่๗ วนั 

หมนุเวียนกลบัไปอยู่ท่ีนั่น เสวยวมิตุติสขุท่ีพระองคไ์ดท้าํทกุร

กิรยิาตอ่สูก้บัพญามาร จนชนะขนัธมารและกิเลสมารท่ีมนั

เกิดขึน้ ท่ีพระองคต์อ่สูอ้าศยับารมีธรรม บารมีสดุทา้ยพระองค์
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ระลกึถึง ทานาทธัิมมะวิธนิา ชิตะวา มุนินโท พระองคท์รง

ชนะพญามารพรอ้มดว้ยเสนาดว้ยการเสียสละ เราทัง้หลายถา้

อยากชนะ เราเสียสละลองดซูิ เอากระดกูเลือดเนือ้น่ี เราจะ

เสียสละบชูาพระธรรม เวทนาน่ีก็บชูาพระธรรม ขันธ ์๕ เน่ีย รูป 

เวทนา สัญญา สังขาร วญิญาณ เราเสียสละบชูาพระธรรม 

เราจะเอาพทุโธอย่างเดียว ลองนั่งดซูะ ไมต่อ้งกระดกุกระดิก ที

แรกก็เริม่ดหูละ ถา้เราเคยนั่งน่ีเริม่ชั่วโมงหนึง่ ๒ ชั่วโมง ๓ 

ชั่วโมง ขยบัเขา้ลองดซูกัคืนหนึง่ ไม่ตอ้งกระดกุกระดิก ไม่ตอ้ง

ลกุ ถา้ทาํไดอ้ย่างนัน้ ทดลองไดซ้กัคืนหนึง่เราจะเห็นชยัชนะ จะ

เห็นท่ีวา่จะขา้มกนัดารไดบ้า้ง  

การทาํน่ีไม่ใชท่าํในหมูม่ากๆอย่างนีน้ะ ไมมี่ใครรูห้รอก เรา

ตอ้งอธิษฐานคนเดียว ทาํคนเดียว ตัง้ใจคนเดียว ไม่ไดบ้อกใคร

ใหรู้ ้บอกเราคนเดียวพอ จะตัง้ใจคนเดียว เพราะฉะนัน้เรา

ทัง้หลายทีแรกเราฝึกเป็นอปุนิสยั ฝึกถดัไป ฝึกถดัไป เราก็ขยบั

ไปๆตามลาํดบั เหมือนกบัเราเรยีนหนงัสือเน่ียแหละ ทีแรกก็

เรยีนแบบงา่ยๆพืน้ๆเสียก่อน พอไดไ้ปแลว้ก็เล่ือนชัน้ไป
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ตามลาํดบั เล่ือนไปตามลาํดบั การปฏิบติัอบรมจิตใจของเรา ก็

เราตอ้งเล่ือนชัน้ของเรา เล่ือนวิธีการของเราท่ีเรากาํหนดรูส้ว่น

ใด แตก่่อนท่ีเราเคยกาํหนดหยาบๆ อนันัน้เป็นอย่างนัน้ อนันี ้

เป็นอยา่งนี ้ถา้ตอ่เราจะเอาจรงิๆเน่ีย กาํหนดอย่างเดียว เรยีกวา่ 

วิจยั ธัมมวิจย เราแบบวจิยัทีเดียว เหมือนกบันายแพทยว์ิจยั

โรคหรอืวจิยัยา วิจยัยาแพทยต์า่งๆมีสว่นผสมมีอะไรอยู่ท่ีนั่น

บา้ง เรามาวิจยัธรรมะท่ีมีอยู ่จะเป็นสว่นรูปธรรมเราก็มาวิจยั

อย่างนัน้หละ รูปมีอะไรบา้ง เป็นของเราตรงไหน อยา่วิจยั

รูปแบบหมอ เราวิจยัรูปแบบพระพทุธเจา้ วจิยัรูปแบบธรรม 

เพ่ือใหรู้ค้วามจรงิวา่เราตรงไหน ตวัตนตรงไหน สตัวบ์คุคล

ตรงไหน หญิงชายตรงไหน ส่ิงเหลา่นีเ้ป็นธาตอุะไร ส่ิงไหนเป็น

ธาตอุะไร เม่ือเราเหน็เป็นธาตเุป็นน่ีตามความจรงิ เราจะหลง

ตรงไหน เคา้มาดา่ เราจะโกรธตรงไหน เราจะถือสา เคา้ดถูกูเรา

แลว้ เคา้เหยียดหยามเราแลว้ เคา้ดา่เราแลว้ ผกูพยาบาททาํให้

จิตมวัหมอง พระพทุธเจา้พระองคไ์ม่มี  
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แตถ่ึงอย่างนัน้พระองคก็์ถกูดา่เหมือนกนั ธรรมดาคนทั่วไป 

เพราะเกิดมาในโลก ขนาดพระพทุธเจา้ยงัถกูดา่เลยแลว้ภาษา

อะไรเรา จะไมมี่คนตาํหนิติเตียน จะไม่มีคูแ่ข่ง จะไม่มีคนดา่ จะ

ไม่มี พระพทุธศาสนาก็ยงัมีพวกเดียรถียเ์ป็นคูแ่ข่ง คอยแข่งกบั

พระองค ์ยกวาทะของตนวา่สงูกวา่พระองคอ์ยู่อย่างงัน้ ส่ิง

เหลา่นีม้นัมีอยู่ประจาํโลกแตพ่ระองคจ์ะหวั่นไหวอะไร 

เหมือนวา่สนุขัเห่าเครื่องบนิ มนัจะไปกดัตรงไหน คนท่ีเกลียด

พระพทุธเจา้ก็เหมือนกนัแหละ พระองคไ์ม่ไดห้วั่นไหว  

เราจะพิจารณาใหถ้งึธรรมดงักลา่วมานีด้เูป็นวิจยั คาํวา่วจิยั

อย่างละเอียด ถึงขัน้ตอนวิจยัเรยีกวา่วิปัสสนาก็ตอ้งวิจยัหละ 

เม่ือจิตไดส้งบไดก้าํลงัพอสมควร ใหรู้จ้กัมา เราก็เขา้วจิยั วิจยั

สอดสอ่งไป วจิยัไปๆ รูส้กึวา่จิตจะฟุง้ซา่นไปไม่แน่นอน เราก็

สงบ คอยรวมๆสบายสงบไปไวก้่อน เม่ือสงบแลว้เราก็วิจยั การ

วิจยันีว้ิจยัไม่ใช่เฉพาะแตก่ารนั่งอยา่งเดียว แมแ้ตเ่รายืนเราเดิน 

ทาํการงานเม่ือมีโอกาสเม่ือไหรเ่ราก็วิจยัตอ่เน่ืองใหรู้จ้รงิขึน้มา 

เพราะเราตอ้งการรูเ้นือ้แทธ้าตแุท ้คือธาตคุวามจรงิ ถา้จิตใจมนั
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ชดัในธาตคุวามจรงิแลว้ มนัจะลบลา้งสมมติุ ลบลา้งโลภ ลบ

ลา้งคาํวา่สตัว ์บคุคล ตวัตน เรา เขา หญิง ชาย ไม่มี นั่นของเรา 

น่ีของเรา เพียงแตส่มมติุมนัรูเ้ท่า แตใ่นใจน่ีมนัปลอ่ยวา่งไม่ให้

เป็นภาระ แตเ่ม่ือมีชีวิตอยู่ในโลก โลกเคา้เคยมาอยา่งไรท่านก็

ไม่แสดงอย่างนัน้ ทา่นก็อย◌ู่แบบโลกธรรมดาน่ีแหละ แตไ่ม่มี

กิรยิา ความสาํคญัมั่นหมายในส่ิงนัน้ๆ ถงึแมร้า่งกายจะมี

กระทบกระเทือนเหมือนกบัโลกธรรมดา แตจ่ิตใจเน่ียมนัเปล่ียน 

มนัเปล่ียนจิตใจเพราะมนัสาํเรจ็มาจากใจไม่ใช่สาํเรจ็มาจาก

กาย ทา่นแตง่แตใ่จของท่าน เป็นผูส้าํเรจ็เป็นผูต้รสัรู ้เป็นผูเ้หน็ 

ผูสิ้น้กิเลส ผูสิ้น้อาสวะ จิตดวงเดียวเท่านัน้  

สว่นขนัธ ์๕ มนัไม่รูอ้ะไร มนัไมสิ่น้อะไร เพราะฉะนัน้ เรา

ทัง้หลาย สติของเราก็มีแลว้ ปัญญาของเราก็มีแลว้ ถา้เรามา

ปรบัปรุงใหมี้กาํลงัขึน้มา เป็นมหาสติ มหาปัญญาขึน้มา เราก็

สามารถท่ีจะรูเ้ห็นตามความเป็นจรงิได ้ไมใ่ช่วา่เป็นของไม่มี มนั

มีอย่◌ูแลว้ แตส่ติปัญญาของเรายงัไม่มีกาํลงัเฉียบแหลมพอ 

หรอืแหลมคมพอ เพราะฉะนัน้จงึพากนัอบรมสมาธิเพ่ือใหจ้ิตใจ
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หนกัแน่นแหลมคม สามารถวิจยัวจิารณส่ิ์งใดใหม้นัรูค้วามจรงิ 

ใหเ้ขา้เกณฑก์บัความจรงิ ถา้เราปฏิบติัอยา่งนี ้จิตใจของเราก็

หนกัแน่นมั่นคง รูเ้หตรูุผ้ล เช่ือในเหตใุนผล ปฏิบติัตอ่เหตผุล

ตามความเป็นจรงิ เราก็จะไดส้งบระงบัดบัจากทกุขจ์ากเวรจาก

ภยัทัง้หลายทัง้ปวง เราจะไดถ้ึงซึง่ความสขุท่ีแทจ้รงิ 

เพราะฉะนัน้การบรรยายธรรมอบรมสมาธิในวนันีจ้งึสมควรแก่

เวลาหยดุเท่านีก้่อน กาํหนดจิตภาวนาตอ่ไป 

 

ท่ีมา: https://youtu.be/RNqJUWveoq0  

 

https://youtu.be/RNqJUWveoq0

