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ทาํอย่างไรใหใ้จสงบ  

หลวงปู่ เจีย๊ะ จนุโท 

เทศนว์ันที ่๓๐ สิงหาคม ๒๕๒๔ 

ตอ่นีไ้ปจะไดบ้รรยายธรรมะพอเป็นเครื่องประดบัสติปัญญา

ของพทุธบรษัิททัง้หลาย บรรดาพวกญาติโยมทัง้หลายตา่งคน

ตา่งเขา้มาในวดัในวา เพราะวา่ท่านหาความดีเป็นเครื่องประดบั

หวัใจ ธรรมดาหวัใจเป็นส่ิงท่ีรกัษายากลาํบากกงัวลวุน่วาย 

เพราะฉะนัน้ก็จงึตอ้งใหมี้ส่ิงท่ีรกัษา เรยีกกนัซํา้ๆซากๆก็เรยีกวา่

สติปัญญา ครูบาอาจารยท์า่นก็ใหบ้รกิรรมพทุโธอยู่อยา่งนี ้ก่ีทีก็

พทุโธๆอยู่อย่างนี ้นกึๆแลว้ก็น่าเบ่ือ ทาํไมท่านจงึเนน้อยา่งนัน้ น่ี 

เราก็นา่จะตอ้งคิดน่าจะตรกึตรอง ทาํไมจะตอ้งใหว้า่พทุโธ 

เพราะเรื่องอะไร นะ การเขา้ทาํใจจะตอ้งใหว้า่พทุโธ ใหว้า่ไป

ทาํไม น่ี  

ส่ิงนีก็้เคยพดูอยู่ ก่ีปีๆก็พทุโธๆ ตามธรรมดาของหวัใจ

เหมือนอย่างเด็กท่ีไม่รูจ้กัเดียงสา เม่ือเด็กท่ีไม่รูจ้กัเดียงสาเอาลง
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เปลนอนอย่างนีม้นัก็เกิดการรอ้งเขา้ ก็จาํเป็นจะตอ้งหาส่ิงหนึ่ง

ส่ิงใดเป็นเครื่องลอ่ เหมือนใจตวัเราก็เหมือนกนั เพราะวา่ใจของ

เรายงัไม่เคยชนิกบัส่ิงท่ีจะมาประคบัประคองใจใหส้งบ 

เพราะฉะนัน้ครูบาอาจารยท่ี์ท่านฉลาดจงึใหแ้นะนาํคาํสอน

อย่างนี ้เพ่ือจะใหใ้จของเรานัน้เขา้มาอยู่กบัการบรกิรรม แลว้ก็

ตอ้งคิดทีหนึ่งวา่ทาํไมฉนัภาวนามาเกือบสามเดือน ก็เขา้มาสอง

เดือนก็เขา้สองวนันีแ้ลว้ ทาํไมมนัไม่เกิดสงบ มนัเป็นเพราะเหตุ

อนัใด น่ี ตอ้งคิดตอ้งด ูตอ้งมองด ูวนัหนึง่เรานั่งสมาธิก่ีหน เรา

กงัวลไปเรื่องราวมากมายนกั แลว้ใจจงึไม่เกิดความสงบ น่ีตอ้ง

คิดเช่นนัน้ เราเขา้มาวดั เราตอ้งการจะลบัใจใหเ้กิดความสงบ 

เราไม่ไดเ้อาเรื่องอย่างอ่ืนมาวุน่วายมากนกั ตอ้งคิดอย่างนัน้ 

เรื่องทัง้หลายๆก็ตอ้งตดัออกไป อย่าใหเ้ขา้มา แลว้ก็อยา่ไป

กงัวลมาก ถา้กงัวลมากแลว้ เขา้ภาวนามนัก็มีนิวรณ ์คือพอเขา้

ภาวนาอย่างนีใ้จก็คิดไปแลว้ เออ้ ยงัไม่ไดห้ั่นหม ูหมยูงัไม่ได้

รวนอยา่งนีเ้ป็นตน้ แกงก็ยงัไม่ไดร้วน นั่น มนัไปอย่างนัน้นะ น่ี
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ไปโดยท่ีวา่ มนัไดเ้วลาท่ีเรยีกวา่ เวลาท่ีเราจะทาํความดี มนัก็มา

ดงึไปอยา่งนัน้  

น่ีแหละ เพราะฉะนัน้ส่ิงนีเ้ป็นเรื่องสาํคญั เพราะฉะนัน้จงึให้

มีการบรกิรรมกาํกบัหวัใจไวคื้อไม่ตอ้งการใหใ้จนัน้สา่ยไปใน

อารมณอ์นันัน้เอง ทีนีก้ารวา่อย่างนัน้ ถา้เราวา่อย่างนัน้อยู่ ยงั

คิดไปไดอ้ยู่ก็ตอ้งวางใหเ้รว็ หลวงตาก็เคยวา่อยา่งนีอ้ยู่เรื่อยๆนะ 

ก็ตอ้งตามอารมณไ์ป แลว้มนัจะไดผ้ลอย่างไร ฮือ้ ก็ตอ้งคิดด ู

อย่างท่านเทศนอ์ย่างนี ้แลว้มนัเกิดประโยชนอ์ะไรบา้ง ทีหนึ่งก็

ไม่ได ้สองทีก็ไม่ได ้พอไม่ไดม้นัก็ขีเ้กียจ เหมือนครูท่ีสอน

โรงเรยีน สอนไปๆเขา้ไป นกัเรยีนก็ไม่ไดก้ กา ข ขา ก กิ ก กีก็

ไม่ไดซ้กัที ก็ไม่อยากสอน ไม่ไดอ้ยากเอาเงินเดือน เทศนน่ี์ก็

เหมือนกนัอยา่งนัน้ เม่ือลกูศิษยไ์ม่ตัง้ใจ มนัก็ขีเ้กียจเทศน ์ก็ไม่มี

คาํเทศน ์ไม่มีเรื่องจะแจก เรยีน ก กา ไม่ขึน้สระอะ สระอีซกัที 

มนัก็ไม่มีเรื่องจะสอน พอมีขึน้ ก กะ กา ขึน้แลว้ มนัก็มีเรื่องสอน 

มนัเป็นอย่างนัน้  
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เราทาํใจ มนัก็ตอ้งไดมี้การบรกิรรมใหม่เพ่ือรกัษาหวัใจให้

เป็นอยา่งนัน้ เม่ือกาํกบัอยู่อย่างนัน้แลว้ ใจก็จะดีตอ่เราอย่างไร 

เจา้จะดิน้รนกระวนกระวายไปไหน อยา่งนีม้นัก็ตอ้งอยู ่มนัหนี

ไปไม่พน้ ทีนีเ้ราไม่จรงิ เราทอ้แทเ้หลาะแหละ ใจไม่เด็ดเด่ียว มนั

จงึใหส่ิ้งนัน้พาไปนะ น่ีเป็นเชน่นัน้นะ ใหคิ้ดด ูมนัเป็นส่ิงเหลา่นัน้

พาไป จงึใจจงึไม่สงบ ก็วา่พทุโธอยู่อย่างนัน้ หรอืตายๆๆๆอยู่

อย่างนัน้ตลอดเวลา เอามาเทศนอ์ยา่งนีค้รึง่ชั่วโมง หฟัูงเทศน์

แตใ่จนกึพทุโธอย่างนัน้ หรอืนกึถงึตายๆๆๆๆอยู่ตลอดเวลา แลว้

มนัไปท่ีไหนหละ ก็ไม่ไปสิ งว่งนอนก็ไมง่่วง แนะ่  

น่ี ตอ้งแกต้รงจดุนีแ้หละ ไอค้วามเขา้ทาํใจ มนัตอ้งแกต้รงนี ้

ถา้เราแกต้รงนีไ้ม่จบ ภาวนาก็ไม่เป็น…ไม่เป็น ก่ีสิบปีมนัก็ไม่

เป็น เพราะมนัไม่แกต้รงนี ้จะไปกาํหนดอยู่เฉยๆ นั่นลกัษณะคน

ขีเ้กียจ ไมท่าํงาน ไม่ทาํงาน ผลมนัก็จะไปรบัยงัไง ไม่ใช่เศรษฐี 

เน่ียตอ้งแกต้รงนี ้การทาํใจ ถา้ไม่แกต้รงนี ้ใจมนัไม่เกิดความ

สงบ แตบ่างทียงัทะลึง่เถียงอีกนะ ทีนีต้อ้งเอาใหห้นกัละ บงัอาจ

ทะลึง่ ชอบเถียง “แลว้อาจารยท์าํยงัไง” น่ี แลว้อย่าใหเ้ถียงอยา่ง
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นี ้ไม่เขา้ใจแตย่งัเถียง ดือ้รัน้ เราวา่อย่างนัน้ เราลองดซูกัที เรา

ภาวนามาทาํไมมนัไม่สงบ มนัเป็นเพราะเหตอุนัใดตอ้งคิดอย่าง

นัน้ เพราะเราไมเ่คยฟัง เคยฟังนิดๆหน่อยๆก็หยดุแลว้ น่ี ใจมนั

ไม่อ่ิมเต็มท่ี คือเหมือนเรากินขา้วสองสามคาํแลว้ก็จะใหม้นัอ่ิม 

มนัจะอ่ิมไดอ้ย่างไร น่ี ตอ้งคิดอย่างนัน้ พอไดฟั้งอยู่อย่างนัน้ ใจ

จะสงบมนัไมส่งบไม่ตอ้งไปหมาย เอาอยูอ่ย่างนัน้ ใหม้นัมากเขา้

ไป ทาํใหม้นัออกครึง่ชั่วโมง หรอืตัง้ชั่วโมงอย่างนี ้วา่มนัอย่างนัน้ 

มนัตอ้งสงบใหเ้รา น่ีเราก็ไมเ่ขา้ใจวา่มนัตอ้งเกิดความสงบ 

เพราะฉะนัน้จงึวา่อนันีต้อ้งแกต้รงนี ้ถา้ไมแ่กต้รงนี ้นกัภาวนา

ภาวนาไม่เป็น  

เน่ียหลวงตาวา่อย่างเนีย้ ตอ้งบรกิรรมใหอ้ยู่อย่างนัน้ ใหม้นั

เกาะอยู่กบัจิต แลว้ดซูิวา่มนัจะไปอย่างไร ใจนัน้จะดิน้รนไป

อย่างไร อยา่งนัน้เราวา่เรว็ๆ บางทีก็ยงัลืมออกไป เม่ือลืมออกไป

ก็ตอ้งหวนกลบัมาบรกิรรมอีกอย่างนัน้ เอาใหม้นัจรงิ นั่งใหม้นั

ทน นั่งใหม้นันานๆอยา่งนัน้ มนัตอ้งรวมเรา หนีไปไม่พน้ มนัอยู่

ท่ีเรา ไม่ไดอ้ยูท่ี่อ่ืน ไม่ไดอ้ยู่ท่ีครูบาอาจารย ์อยูท่ี่เราน่ี ใจไม่
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เขม้แข็ง ใจไม่เด็ดเด่ียว เพราะฉะนัน้พระพทุธเจา้จงึบอกวา่มี

วิริยะ มีขันต ิมีสัจจะ แน่ะ อนันีเ้ป็นเพ่ือกาํราบหวัใจของเรา ให้

เกิดความสงบมีความเขม้แข็งตอ่สูก้บัส่ิงเหลา่นี ้น่ี เพราะเอาส่ิง

เหลา่นีเ้องเป็นเหต ุและเม่ือเราเอาเหตอุนันัน้มามากเขา้ๆ ใจ

ของเรากระทาํตามอย่างนัน้อดทนเขา้กาํหนดพทุโธเขา้อย่างนัน้ 

ใจมนัก็ตอ้งเกิดความสงบ น่ี เพราะเราไม่แกเ้กมอยา่งนีม้นัก็ไม่

เกิดความสงบ แลว้ก็เป็นอยา่งนัน้ ความสงบ ความสปัหงกงว่ง

เหงาหาวนอนก็มาขึน้มายาก เพราะบรกิรรมอยู่น่ี อย่างท่ีมนั

สปัหงกสปัเงยน่ีมนัไม่บรกิรรม กาํหนดใจอยู่เฉยๆมนัก็

สปัหงกสปัเงยสิ น่ี มนัตอ้งแกอ้ย่างนี ้ลองด ูเจ็ดวนัสิบวนัครึง่

เดือน ถา้ไม่ไดผ้ลก็เลิก แน่ะ มนัก็ไม่ไดเ้สียหาย ตอ้งลองด ูไม่

ลองดไูม่รู ้ตอ้งอย่าเช่ือตาํรามากไป ตอ้งพยายามแกไ้ข ของเรา

จะเอาอยา่งไรมนัถงึจะเกิดความสงบ เม่ือสงบแลว้จะตอ้งทาํ

อย่างไร คืนตอ่ไปก็ตอ้งทาํอย่างนัน้ สงบแลว้มนัก็มีความสขุ แค่

ความสขุเทา่นัน้ เพราะมนัเป็นสมาธิ วางเฉยใจนัน้เป็นปกติไม่

คิดไม่นกึไม่ปรุงไม่แตง่ อยา่งนัน้จงึเรยีกวา่เป็นสมาธิ ฝึกอย่าง
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นัน้มากๆเขา้เม่ือใจเกิดสงบจนชาํนิชาํนาญหลายๆวนัก็ตอ้ง

พิจารณา ไม่ใช่นั่งเสวยแตค่วามสขุอยู่อยา่งนัน้ นานเขา้ๆมนัก็

เส่ือม สมาธิมนัเส่ือม เกิดคลกุคลีวุน่วายกบัส่ิงตา่งๆเขา้ไป 

สมาธิก็เส่ือมอีก ตอ้งไปทาํอย่างนัน้อีกจงึจะเกิดความสงบ 

เม่ือเกิดความสงบไดอ้ย่างนัน้จนเรารูว้า่เราน่ีทาํความสงบ

ไดท้กุคืน ไม่ใช่แตจ่ะเสวยแตค่วามสขุอยา่งนัน้จะตอ้งพิจารณา

คน้ควา้ คน้ควา้ลงไป เราติดอะไร เราติดรา่งกายของเรา เราก็

ตอ้งพิจารณากายของเรา น่ี พิจารณาแบบนี ้คน้ควา้ลงไปใหม้นั

เห็น กาํหนดอย่างนัน้ พิจารณาสว่นนัน้ๆๆ แยกแยะไปตา่งๆ

นานา น่ี อย่าใหจ้ิตมนัอยู่น่ิง คือใหจ้ิตหดัทาํงานบา้ง เพราะ

ลกัษณะของสมาธิมนัหยดุน่ิง ทีนีล้กัษณะของปัญญาตอ้งใช้

ความคิด คิดคน้ควา้พิจารณารา่งกายของเรา อย่างหลวงตาก็

เคยวา่ ตดัมือตดัตีนตดัแขง้ตดัขาตดัหตูดัจมกูตดัลงไป นกึๆไป

อย่างนัน้ คือใหจ้ิตมนัรูจ้กัวาระของการเดินจิต การเขา้ไปคิด

พิจารณาอยา่งนัน้เพ่ือประสงคส่ิ์งใด น่ี ปัญหาสาํคญั  
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เม่ือจิตท่ีมนัสงบอย่างนัน้ เม่ือการยกจิตขึน้ไปพินิจพิจารณา

ส่ิงตา่งๆอนันัน้ ใจขณะท่ีเคล่ือนไปอย่างนัน้ มนัตอ้งมีสติท่ีเขา้ไป

คมุอยู่ตลอดเวลา เม่ือยกไปในท่ีใดความรูก็้เขา้ไปครอบอยู่ท่ีนั่น 

ไม่เคล่ือนไปในสว่นอ่ืน สมมติุวา่นกึไปถงึหวั ไปท่ีหนา้ผากอยา่ง

นี ้ใจก็อยู่เฉพาะท่ีนั่น พอเล่ือนจากหนา้ผากไปท่ีตาขวา มนัก็อยู่

เฉพาะท่ีตาขวา นกึตาขวาเสรจ็ก็มาแกม้ซา้ย แกม้ซา้ยเสรจ็ ก็มา

แกม้ขวา นกึถงึหซูา้ยหขูวาตลอดอย่างนี ้เรยีกวา่ มาอีกถงึฟัน มี

เขีย้ว เขีย้วเบือ้งบนสองเขีย้ว เขีย้วเบือ้งลา่งสองเขีย้ว นกึไป

อย่างนัน้ แลว้ฟันทัง้หมดเบือ้งบนมีก่ีซี่ ฟันเบือ้งลา่งทัง้หมดมีก่ีซี่ 

นบัไปอย่างนี ้แกม้ภายใน ลิน้ ลกูกระเดือก ลิน้ไก ่นกึไปอย่างนี ้

ใหต้ลอดก่อน  

แตล่กัษณะอยา่งนีม้นัก็นกึยากนกั ไม่ใชท่าํง่ายๆ ใจนัน้ถงึ

จะเป็นสมาธิอย่างนีบ้างทีก็มนัมีดีดออกไป กายอนันีไ้มรู่ม้นั

เป็นไงมนัหวงท่ีสดุ ไม่อยากใหพ้ิจารณา หวงจรงิๆ ลกัษณะเป็น

อย่างนัน้ สมาธิดีๆอย่างนีพ้อนอ้มเขา้มานิดหน่อยเทา่นัน้มนัก็

ถอนออกไป ตอ้งตัง้กนัใหม่แลว้ก็ตอ้งเขา้มาพิจารณาอีกอย่าง
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นัน้ จนกระทั่งบางทีอยู่ไปจนคลอ่ง ทีนีเ้ม่ืออยู่อย่างนัน้แลว้ตอ้ง

คน้ลงไปใหม้าก อยา่ไดห้ยดุ น่ีเราจะมาสงัเกตไดแ้ลว้ เราก็เหน็

เราเอง มนัมีสติเขา้ไปคมุอยู่ในระยะท่ีเรานกึไปอย่างนัน้ สติทาํ

ใหเ้คล่ือนท่ี มีสติรอบไปอยู่อย่างนัน้ ยกจติไปพิจารณาส่ิงใด มนั

ก็ไปสติก็คมุไปอยู่อย่างนี ้น่ี อย่างนีจ้งึเรยีกวา่ภาวนาท่ีมีกาํลงั 

เขา้ของลกัษณะของปัญญา  

เม่ือยิ่งพิจารณาเทา่ไร ใจนัน้ยิ่งสวา่งไสว ใจยิ่งเบิกบานแจ่ม

แจง้ชดั ไม่มีการกระสบักระสา่ยไปในท่ีใด วุน่วายไม่มี มีจาํเพาะ

ความคิดอยู่ในอนันัน้อนัเดียวตลอดกาลเวลาอยา่งนัน้ น่ี 

เรยีกวา่สมาธิดีอย่างนี ้ปัญญาก็ประกอบกนัอยา่งนี ้เม่ือ

พิจารณาอยา่งนีแ้ลว้ น่ี ไม่ตอ้งไปพิจารณาท่ีอ่ืน แลว้ส่ิงทัง้หลาย

ก็จะปรากฏขึน้เอาเอง รูข้ึน้เองในใจในระยะของเป็นอยา่งนัน้ 

แลว้ถา้เม่ีอเพียงพอถึงจดุอนัท่ีสาํคญัๆของเคา้แลว้ พอแลว้ ทา่น

ในแบบจงึกลา่ววา่ลกัษณะมรรคท่ีมนัจะสามคัคีเขา้ท่ีใดแลว้มนั

จะตอ้งรวมลง หรอืพอลง วางในส่ิงท่ีพิจารณา น่ี เป็นเช่นนัน้ 
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การกาํหนดพนิิจพิจารณาอย่างนัน้ สติตามทนัอย่างนัน้ นั่น

แหละเรยีกวา่เป็นปัญญา  

แลว้ทีนีเ้ราจะไปจบัอนัใดของการภาวนา ก็เราตอ้งการจบั

เรื่องของหวัใจท่ีมนัดิน้รนกระวนกระวายอยู่นั่นเอง ความคิดนกึ

ปรุงแตง่นั่นแหละท่ีเราเขา้ไปพิจารณาอยา่งนัน้ก็ตอ้งการรูใ้น

ระยะของจิตท่ีคิดไปอย่างนัน้ตลอดกาล น่ี และพอหายจาก

สมาธิใจมนัคิดมนัไป มนัจะไดต้ามรูต้ามเห็น เออ้ น่ีมนัคิดอย่าง

นี ้เม่ือตามรูต้ามเหน็อยา่งนัน้แลว้ ใจมนัก็ไม่คิด มนัก็ไมดิ่น้รน

กระวนกระวาย เอาสติเป็นเครื่องควบคมุอยู่แลว้ น่ีแหละ จดุก็มี

ความสาํคญัอย่างนี ้แลว้จิตดีก็ตอ้งทาํอยา่งนัน้ ตอ้งพจิารณา

อย่างนัน้จงึเรยีกวา่รูจ้กัอบุายแกไ้ขดวงใจใหป้ลอดโปรง่ วางเสีย

ซึง่อารมณท์ัง้ปวงใจก็เป็นปกติ  

น่ี ตอ้งใหม้นัอย่างนี ้พิจารณาอย่างนี ้ไม่ใชเ่พียงแตจ่ะเสวย

สมาธิ เม่ือใจเป็นสมาธิแลว้ก็ไปเสวยความสบายอยู่อยา่งนัน้ 

นานๆเขา้ถีนมทิธะก็เขา้มาครอบงาํ เส่ือม สมาธิเส่ือมอีกแลว้ 

คืนหนึ่งก็เส่ือมไป สองคืนก็เส่ือมไป หา้คืนก็เส่ือมไป สิบคืนก็
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เส่ือมไปอย่างนี ้มนัก็พงั พอกนักบัเราไปคา้ขาย วนัหนึ่งก็

ขาดทนุสองรอบ วนัหลงัก็หา้รอบ อีกวนัก็ตอ้งพนั อีกสองสาม

วนัหา้วนัสิบวนั สองพนั เอาเงินท่ีไหนก็หมด หมดพงุ น่ี 

เหมือนกนักบัการภาวนา ถา้เม่ือวา่ทีหนึ่งก็สปัหงก สองทีก็

สปัหงก สามทีก็สปัหงก สิบคืนก็สปัหงก ใจวุน่วายกระวน

กระวายอย่างนี ้เอ๊ะ มนัไม่เห็นดีอะไรน่ี เกิดทอ้ถอย เราไม่มีบญุ

ไม่มีวาสนา แน่ะ มนัเอามาแลว้ กิเลสมนัตามมาแลว้ มนัจะฆา่

เรา นะ่ เออ้ ไม่มีบญุแลว้ ไมมี่วาสนาแลว้ เป็นชีก็อยากจะสกึ สู้

ไปอยู่บา้นดีกวา่ เพราะอะไร มนัทาํไม่จรงิแลว้มนัไม่เกิดไม่เห็น 

มนัก็เลยขีเ้กียจ นอนดีกวา่ ไม่อยากภาวนา น่ี เป็นเชน่นัน้ น่ีส่ิงนี ้

มนัตอ้งแก ้ 

ถา้มาแกส่ิ้งนีต้ก ใจก็มีกาํลงั ก่ีคืนๆก็เกิดความสงบ ก่ีคืนๆก็

พิจารณาได ้อย่างนีต้วัเองก็ไดก้าํลงั การเจรญิภาวนาก็เจรญิขึน้

เรื่อยๆ เม่ือเจรญิขึน้เรื่อย มนัก็ไดเ้ป็นกอบเป็นกาํเหมือนคน

คา้ขายอยา่งท่ีวา่ไปเม่ือกี ๊เป็นชิน้เป็นอนั ใจจะเดินอยู ่รา่งกาย

จะเดินอยู ่ใจก็มีสติ นอ้มธรรมะอนัใดมาพจิารณาตลอด เห็น
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ใบไมต้กใบไมเ้ดียวหลน่ลงมาจากตน้น่ี เออ้ ชีวิตของเราก็

จะตอ้งแตกดบัอย่างนีน้ะเม่ือมนัแก่เฒา่ชรา หรอืเกิดอนัใดขึน้

เราก็จะตอ้งตายลงไป แน่ะ เหมือนอย่างใบไม ้แน่ะ น่ี ปัญญา

เกิดแคใ่บไม ้เห็นมนัก็เกิดปัญญา เพราะใจมนัน่ะ ใจมนัมีสติ

บงัเกิดความสงบ มนัก็ตอ้งไดปั้ญญา น่ีใครจะทะเลาะกนั เราก็

ยงัไม่ไดมี้สติ เคา้ทะเลาะกนัอย่างนี ้เราก็ยงัไลต่ามทนั “เออ้ ใจ

เอย้ เอ็งอย่าไปทะเลากบัเคา้นะ” อยา่งนีม้นัก็หยดุได ้น่ีแหละ

เพราะฉะนัน้จงึวา่มนัจาํเป็นท่ีสดุจะตอ้งแกส้มาธิตวันีใ้หเ้กิด

ความสงบ  

เม่ือสงบแลว้ เราก็จาํเป็นจะตอ้งแกไ้ขการภาวนา คือให้

คน้ควา้พิจารณา ถา้เรื่องสว่นละเอียด แตล่ะเอียดหรอืหยาบอนั

นัน้ไม่สาํคญั ท่านวา่ใหพ้ิจารณานามธรรม นั่นวา่ไปนั่น นกัธรรม

เราวา่กาย…กายมนัไม่ละเอียดพอ แตล่องใหพ้ิจารณากายให้

พอเถอะ อย่าไปวา่มนัหยาบ ลองดสิู ซกัสามชั่วโมง ถา้ไมส่งบ

แลว้ เอา นะ ถา้มนัทลายหลวงตาก็จะสู ้แตใ่หจ้รงินะ สาม

ชั่วโมงไม่สงบละก็มายนัหวัไดเ้ลย เอาตีนยนัหวัไดเ้ลย  
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น่ีเราไม่พจิารณา พอเขา้ไปสงบไดนิ้ดเดียวก็จะไปเสวยแต่

ความสขุเทา่นัน้เอง มนังานมนัไม่ทาํ เม่ือมีความสขุมีมากเท่าไร 

ใจยิ่งขีเ้กียจทอ่งสบา…ยอยูอ่ย่างนัน้ มนัขีเ้กียจทาํงาน ใจก็

สบาย เม่ือใจสบายมากเขา้ๆๆ ถนีมิทธะก็เขา้มาครอบงาํสิ แน่ะ 

เพราะไม่มีงานทาํ ใจไมท่าํงาน ใจมนัขาดสติเพราะไปเสวย

ความสขุ ความรูส้กึของผูรู้น้ัน้นอ้ยเขา้ๆๆ นอ้…ยจนมนัหมด

พรบึสปัหงกเขา้มาครอบงาํ แน่ะ สมาธิเสื่อม น่ีพอรูส้กึเอาอีก 

แบบนัน้อีก เอาอีกแลว้ สปัหงกกลบัมาอีก น่ี อยา่งนีท้กุคืนๆ มนั

น่าจะเอาหวัเราปังกระดานใหม้นัแตกลงไป ตอ้งงดอยา่งนัน้มั่งสิ 

น่ีไม่มีความเจบ็ใจเรอะ ฮ!ึ แลว้ก็วา่ภาวนาไม่เป็น ภาวนาไม่เป็น 

แน่ะ ก็ไม่แกไ้ขมนัจะเป็นไดอ้ย่างไร ถา้วา่กนัหยาบๆก็เรยีกวา่โง ่

โง่จนเทอะ! เทอะเพราะมนัไม่รูจ้กัภาษา แรงเขา้ แรงไปหน่อย น่ี

ตอ้งแกสิ้ ถา้เราไม่แกแ้ลว้มนัจะไดอ้ย่างไร พทุโธอยูอ่ยา่งนัน้ 

อย่าไปถอยมนั แลว้ดซิูมนัจะมาสปัหงกจะมายงัไง ฟุง้ซา่นจะมา

ยงัไง ฟุง้ซา่น แกล้งไปอย่างนัน้ลองด ูสามคืนตอ้งรวมลง ไม่รวม

จะมีเหรอ นั่งอยู่อย่างนัน้สามชั่วโมงส่ีชั่วโมง ไม่รวมไดเ้รอะ ทาํ
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สามชั่วโมงไดก็้ตอ้งจรงิ จรงิแลว้ตอ้งรวมใจเด็ดขาด หนีไม่พน้

หนีความจรงิไม่ได ้สจัจะบารมีตัง้ลงไปอยา่งนัน้ ไม่ไดส้าม

ชั่วโมงขา้พเจา้จะไม่ลกุ เจ็บแสบยงัไงก็ตอ้งสูก้นัอยา่งนัน้ แลว้

จะหนีเราไปไหน ครูบาอาจารยท์า่นทาํกนัทา่นเอาเขา้ไปอยู่น่ี

อดๆอยากๆ สูท้ัง้วนัทัง้คืนไมเ่คยถอย จงึไดเ้อาธรรมะคาํสอนอนั

นัน้มาสอนพวกเรา  

อย่างท่านอาจารยน่ี์ดสิู สอนจนตาย แน่ะ ตายยงัไม่ไดเ้ผา

อีก หวงกนัอีก แน่ะ เราลกูศิษยท์า่นก็ตอ้งไวล้าย เหมือนอย่าง

ลกูเสือ ถา้มนัเป็นลกูแมวมนัก็เสรจ็หมด ลกูเสือก็ตอ้งเป็นลกูเสือ 

รูจ้กัลา่คอ ลา่คอเนือ้ น่ีถา้มนัอยากอาหารมนัก็อดกิน กินแต่

อาหารเลก็ๆเหมือนแมว ก็เลยกินแตห่น ูไมไ่ดกิ้นควายกินววัซกั

ที ถา้เป็นเสือมนัก็จะกินววักินควาย กินหมกิูนเป็ดกินไกเ่พราะ

มนัฉลาดหากิน ทีเดียวอ่ิมเลย น่ีเป็นเชน่นัน้ น่ีเราก็เหมือนกนั

ตอ้งแกไ้ขปรบัแตง่ทาํไมไม่สงบมนัเป็นเพราะเหตอุนัใด ใจเจา้ขี ้

เกียจเจา้ขีค้รา้น มนัดิน้รนกระวนกระวายไปหาอะไร น่ี ขนาด

เขา้อย่างนีแ้ลว้มนัก็ตอ้งอยูก่บัเราสิ มนัจะไปไหน ทีนีไ้ม่เอา
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อย่างนัน้ ตามลม ปลอ่ยตามลม ตามลมก็หมายความวา่ตามใจ

มนันะ มนัจะเอายงัไงก็เอาอย่างนัน้ทัง้วนัทัง้คืน ไปซะ มนัก็ไม่ได้

ความพากความเพียร ไม่เกิดความสงบ น่ี ไม่ไดค้วามสงบ เน่ีย

เพราะฉะนัน้ตอ้งแกไ้ข เม่ือใจนัน้สงบแลว้ตอ้งพิจารณา  

ทีนีก้ลา่วถึงการพิจารณานามธรรม เราเคยเพลิดเพลินในส่ิง

ใด เราก็ตอ้งเอาเขา้ใจอนันัน้มาพิจารณา นกึส่ิงนัน้มาพจิารณา

ใครค่รวญตรกึตรอง เพ่ือเป็นเครื่องกลอ่มใจของเราใหไ้ดอ้ยู่กบั

ส่ิงเหลา่นัน้ เม่ือใจกลอ่มอยู่เลน่กบัส่ิงเหลา่นัน้แลว้ เม่ือเบื่อจาก

ส่ิงนัน้ก็ไปเอาส่ิงนัน้มาพิจารณาอีก สมมติุเราติดรูป เราก็ตอ้งไป

กาํหนดรูปมาพิจารณา ใหม้นัแตกใหม้นัสละสลายไปตา่งๆ

นานาแลว้มนัสวยมนังามอย่างไร เม่ือแตกดบัพงัมาหมดแลว้มนั

มีอะไร รูปนัน้ หรอืสมบติัพสัถานเม่ือเราตายแลว้ เราได้

อะไรบา้ง เน่ีย มองดก็ูเห็นอยู ่ไม่มีใครขนเงนิเขา้ไปในโลงเผาไฟ

ใหห้มดเวลาตาย เวลาอยู่ก็ ของกูๆ  น่ี เป็นอย่างนัน้ เพราะฉะนัน้

ส่ิงเหลา่นี ้ธรรมะเม่ือใจสงบแลว้สามารถจะนอ้มมาพนิิจ

พิจารณาไดท้ัง้หมด 
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ทีนีร้ะหวา่งพิจารณาอย่างนัน้ ใจมนัจะเดินอยู่อยา่งนัน้

เพลินกบัการพิจารณา เม่ือเห็นวา่เราพิจารณาเหน่ือยมากนกั 

หยดุพกัจิตใหอ้ยู่จาํเพาะไมต่อ้งทาํงาน เม่ือพกัพอสมควรอย่าง

นัน้แลว้ ใจก็ออกไปพิจารณาทาํงานอีกอยา่งนัน้ เดินอยูอ่ย่างนี ้

มนัใหมี้ความคลอ่งแคลว่ชาํนิชาํนาญอยู่ตลอดเวลา เดินไปไหน

ก็ตอ้งมารูส้กึตวั ก็ตอ้งโอปนยโิกนอ้มส่ิงตา่งๆนัน้เองมาคิด

พิจารณาในใจอย่างนัน้ โดยไม่ใหใ้จถอยไปในท่ีอ่ืน ไม่ใหไ้ป

กงัวลกบัท่ีอ่ืน คน้ควา้ตรกึตรองพนิิจพิจารณาอยู่อย่างนัน้ ใจมนั

ก็ตอ้งรวมอยู ่ใจก็ไม่ไปไหน ใจก็มาสงบหยดุน่ิง อย่างนัน้เรยีกวา่

สมาธิประกอบไปดว้ยปัญญา เม่ือพิจารณาคน้ควา้มากเขา้ๆ

แลว้ สติก็สมบรูณ ์ปัญญาก็จะคลอ่งแคลว่อยู่ตลอดเวลากบัการ

คน้ควา้พิจารณาอย่างนัน้ เม่ือคืนนีห้มดเวลา คืนพรุง่นีเ้ม่ือเวลา

เขา้จิตไดอ้ย่างนัน้ก็ตอ้งคน้อยู่อย่างนัน้ พจิารณาอย่างนัน้ คน้

ลงไป กาํหนดลงไป พิจารณาถึงหไูปชอบเสียง ลิเกลาํตดั มนั

อาลยัไปเพลิดเพลินไปรา่เรงิกบัส่ิงเหลา่นัน้ เม่ือพิจารณาอย่าง

นัน้สติก็สมบรูณบ์รบิรูณอ์ยู่อย่างนัน้ จมกูมนัไดก้ล่ินเหม็นกล่ิน



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 17 
 

หอม กล่ินส่ิงท่ียั่วยวนทาํใจใหเ้กิดเพลิน ก็ตอ้งเอาส่ิงนัน้มา

พิจารณา พิจารณาอยู่อย่างนัน้ ไม่ถอย ใจไม่ถอย พอใจไม่ถอย

พิจารณาอยู่อย่างนัน้ ถีนมทิธะจะมาท่ีไหนหละ ไม่มาสิ มนัก็ไม่

มา ใจก็มีกาํลงัเพราะใจมีสมาธิ เราไม่เสวยความสขุมาก 

เหมือนอย่างคนกินขา้วมากๆ อ่ิมมากขีเ้กียจทาํงาน จะนอนทัง้

วนัเลย เพราะอาหารมนับีบมนัทบั น่ีเปรยีบอย่างนัน้ เราอย่าไป

เสวยมนัมากสมาธิ ผูใ้ดเจรญิมากมนัก็เส่ือม เส่ือมแลว้ก็ตอ้งมา

แกใ้หม่ทวนใหม่ เหมือนเราแจวเรอืเน่ีย ขึน้ไปถึงเรอืนะแทนท่ีจะ

ขึน้ท่า เราไม่ขึน้ ปลอ่ยใหเ้รอืมนัลอยกลบัมา ถา้ตอ้งแจวใหม่มนั

ก็แจวขึน้ไปอีก ไปถึงก็ปลอ่ยกลบัมาอีก พรุง่นีก็้ตอ้งแจวอีก น่ี

เป็นอยา่งนัน้นะ่ 

เพราะฉะนัน้เม่ือมนัมีสมาธิแลว้จาํเป็นตอ้งพิจารณาคน้ควา้

ลงไป การคน้ควา้พนิิจพิจารณาแลว้ไปรูส่ิ้งใด น่ี อนันีเ้ป็นส่ิงท่ี

ลาํบาก เป็นส่ิงท่ีฟังยาก ฟังไดเ้ขา้ถึงห ูแตไ่ม่เขา้ถึงใจ น่ี เป็น

เช่นนีน้ะ เปรยีบเหมือนนายช่างผูท่ี้แตง่อาหาร แตไ่ม่รูจ้กัชิม

อาหารมนัก็ไมเ่ขา้ใจ ไดย้ินแตห่ ูมือทาํเฉยๆแตลิ่น้ไม่ไดลิ้ม้รส 
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มนัก็ไมเ่ขา้ใจ เพราะฉะนัน้จงึวา่ความอยากธรรมะ... 

เพราะฉะนัน้มนัตอ้งปฏิบติัใหม้นัประจกัษข์ึน้เอาเองอย่างนี ้แลว้

ก็ไม่ตอ้งถามใคร มนัก็ตดัสินใจเอาไดเ้องเพราะเราเหน็เอง เห็น

อะไรเม่ือพิจารณาอย่างนัน้  

น่ี ตรงนีฟั้งดีๆ ฟังใหเ้ขา้ใจ การคน้ควา้ เม่ือสติกบัปัญญา

เขา้ไปเนน้อยูอ่ย่างนัน้ สติกบัปัญญาเนน้อย่างนัน้ มนัมีทศันะ

อนัหนึ่งท่ีคอยคมุอยู่เบือ้งหลงัของอนันัน้ เม่ือมนัพอลงเต็มท่ีแลว้ 

สติรูไ้ปตามความนกึคิดส่ิงท่ีเราพิจารณาอนันัน้ตลอดเวลา เม่ือ

เวลามนัพอเต็มท่ี สภาวะอนันัน้จะดบัรวมกนั เม่ือดบัลงไปอย่าง

นัน้ก็เหลือสภาพความเป็นอยู่ของจิตดวงเดียวอย่างนัน้ น่ี 

สภาวะอนันีด้บัขนาดนัน้ บางทีในขณะนัน้ มนัคลา้ยๆวา่จะมีส่ิง

อนัใดคลา้ยๆเผลอ แตไ่ม่ใช่เผลอ เป็นธรรมชาติความเป็นอย่าง

นัน้ จิตในขณะท่ีทาํงานอย่างนัน้รูส้กึวา่มนัจะเป็นสภาวะท่ีหยดุ

ทนัที เพราะมนัเต็มท่ี เต็มอ่ิม เต็มบรบิรูณข์องมนัอยา่งนัน้ มนั

หยดุในขณะท่ีพิจารณาอยา่งนัน้ ถอนตวัออกมาอยู่ในความสงบ

ของใจนัน้ เม่ือรูส้กึตวัขึน้มา เออ้ อย่างนี ้เม่ือใจอนันัน้จะนอ้ม
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คิดไปในอารมณอ์นัใดมนัก็รูท้นั รูเ้ทา่รูท้นัอยู่ตลอดเวลา ยืนเดิน

นั่งนอน ทาํกิจการอนัใด ใจท่ีจะคิดกระสบักระสา่ยไปในท่ีใดก็มี

สติควบคมุอยู่อย่างนัน้ แลว้นั่นก็ผลจากการท่ีเรากระทาํท่ีเขา้ไป

พิจารณานัน้เอง จงึไดรู้ร้ะยะของจรงิท่ีมนัเคล่ือนไปๆอย่างนัน้ น่ี

มนัตามทนัอยา่งนัน้ ผลไดร้บัเพราะเม่ือเราทาํอย่างนัน้แลว้มนัก็

มีความชาํนิชาํนาญของปัญญากบัสติคอยควบคมุใจท่ีจะสา่ย

ออกไปหาเรื่องเขา้มาหาหวัใจใหดิ้น้รน น่ี เม่ือเป็นอยา่งนัน้จะมา

อะไรหละ น่ี พระพทุธเจา้ พระอรยิเจา้ทัง้หลายท่ีทา่นประพฤติ

ปฏิบติัท่านก็ตอ้งพิจารณาอย่างนี ้เหน็อยา่งนี ้เกิดขึน้อย่างนี ้

แลว้ใจท่านก็ไม่ดิน้รนกระวนกระวาย จะดิน้รนไปไดอ้ย่างไร ก็

เพราะมีสติอนันัน้แกก่ลา้อยูต่ลอดเวลา ควบคมุความคิดนกึปรุง

แตง่ของใจอย่างนัน้ นั่นจะเรยีกวา่ความสขุหรอืความอะไรก็

แลว้แต ่มนัเป็นอย่างนัน้แลว้ จะเรยีกมน้เป็นอะไรก็ช่างมนัเถอะ 

น่ีเป็นเช่นนี ้

เพราะฉะนัน้จงึวา่การปฏิบติัน่ีตอ้งใชปั้ญญาคน้ควา้พนิิจ

พิจารณา ถา้ไม่คน้ควา้พนิิจพิจารณาแลว้ ความกา้วหนา้มนัจะ
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ไม่ถึงฝ่ัง น่ีหลวงตาอธิบายอย่างนี ้พวกเรารูส้กึวา่บางคนก็

อตุสา่หท์าํสมาธิไดดี้ สงัเกตดอูย่างนี ้แตว่า่การคน้ควา้พนิิจ

พิจารณาน่ีรูส้กึเรยีกวา่ตํ่า น่ีอย่างนัน้จงึไมก่า้วหนา้ ลองดสิูมา

พิจารณาด ูแตว่า่การพจิารณาน่ีตอ้งรูจ้กัประมาณเหมือนกนั 

ไม่ใช่จะเอาตุย่ไปทีเดียวหรอืเรยีกวา่เอาอยู่ตลอดเวลา ก็ตอ้งมี

เวลาพกัมีเวลาผ่อน เม่ือจิตนัน้มนัเหน่ือยมากมนัก็เขา้พกั 

พอสมควรแลว้ก็ตอ้งออกมาพิจารณาอยา่งนัน้ คน้ลงไป น่ีเป็น

เช่นนัน้ เพราะฉะนัน้จงึวา่การภาวนามนัสาํคญัอยู่ตรงนีน้ะ 

สาํคญัท่ีการคน้ควา้พิจารณา สมาธิท่ีจะเจรญิคือตวัหลกัมนัก็

ตอ้งใชปั้ญญา  

อย่างพระทา่นบรรยายถงึอนตัตลกัขณสตูรเม่ือตะกี๊ 

พระพทุธเจา้ทา่นถามปัญจวคัคียไ์ปถึงรูป เวทนา สญัญา 

สงัขาร วิญญาณ แลว้ก็ไปลงบาททา้ยคาถาวา่ เอวะเมตัง ยถา

ภตัูง สัมมัปปัญญายะทฏัฐัพพัง ไม่ใชว่า่… ก็ตอ้งเอาเหตขุอง

รูป เวทนา สญัญา สงัขารนั่นเอง เป็นอารมณเ์ป็นเครื่อง

พิจารณา แลว้พระพทุธเจา้ก็ถามอยู่อย่างนัน้ ถามวา่อนันัน้เท่ียง
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มัย้…ไม่เท่ียง แน่ะ เราก็รูเ้ราเองเพราะเวทนาเม่ือมนัเกิดเต็มท่ี

แลว้มนัหายไปอย่างนี ้เราก็รูต้อ้งรู ้ออ้ น่ีมนัไม่เท่ียง สญัญา

ความคิดนกึปรุงแตง่มนัก็ไมเ่ท่ียง ประเด๋ียวมนัก็ดบั แนะ่ เราก็

ตอ้งรูเ้ราเอง ไม่จรงิพระเจา้คะ่ แลว้เราบงัคบัไดม้ัย้…บงัคบัไม่ได ้

แสดงวา่เป็นอนตัตาไม่ใช่เรา แลว้ทีนีท้า่นจงึตรสัอีกทีวา่ เอวะ

เมตัง ยถาภตัูง สัมมัปปัญญายะทฏัฏัพพัง พงึรูด้ว้ยปัญญา

อนัตามความเป็นจรงิ ก็คือหมายความวา่รูเ้ท่ารูท้นัความคิดนกึ

ปรุงแตง่ของใจอนันัน้เอง ไม่ไดไ้ปรูท่ี้อ่ืน รูก้ารกระทาํอนันี ้ไม่ไดรู้ ้

ท่ีอ่ืน รูปั้ญจขนัธอ์นันี ้ไม่ไดรู้ท่ี้อ่ืน เพราะฉะนัน้ตอ้งคน้ตอ้ง

พิจารณาเขา้ไปใหม้นัเกิดความสงบ เม่ือสงบก็มาคน้ควา้

พิจารณาน่ี อย่างนัน้ และเม่ือมนัเป็นอยา่งนัน้แลว้ จิตมนัก็ตอ้ง

เจรญิงอกงามไพบลูย ์เพราะฉะนัน้น่ี หลวงตาเทศน ์มนัไม่มี

เทศนแ์ลว้ หมด หมดพงุ เพราะฉะนัน้การแสดงธรรมคืนนี ้ก็

พอสมควรแกก่าลเวลา เพราะฉะนัน้เม่ือทา่นทัง้หลายไดส้ดบัตบั

ฟังธรรมะไดบ้รรยายมานีโ้ดยปกิณกะ เม่ือท่านทัง้หลายนอ้มไป

ตรกึตรองพินิจพิจารณาใครค่รวญเห็นดีเหน็ชอบแลว้ลงมือ
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ประพฤติปฏิบติั ตอ่นัน้ไปก็จะไดเ้กิดความสขุความเจรญิงอก

งามในศาสนธรรมคาํสอนขององคส์มเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้ 

ดงัไดแ้สดงมา ก็สมควรแก่กาลเวลาขอยติุแตเ่พียงเท่านี ้

 

ท่ีมา: https://youtu.be/EWEl26FDuCc 
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