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นึกถงึแต่คาํบริกรรมพุทโธ 

หลวงปู่ เจีย๊ะ จนุโท 

ตอ่นีไ้ปจะไดบ้รรยายธรรมะก็เป็นเครื่องประดบัสติปัญญา

พทุธบรษัิททัง้หลาย เราเกิดมาทกุคนลว้นแตเ่ป็นผูท่ี้ไดส้รา้ง

กศุล บญุกศุลขึน้มาแลว้ มีรูปรา่งก็สมบรูณบ์รบิรูณไ์ม่เป็นง่อย

เป็นเปลีย้ไม่เป็นใบเ้ป็นบา้พิการตา่งๆ อย่างนีน้บัวา่เป็นบญุของ

เราประการหนึ่ง บคุคลท่ีสรา้งบาปสรา้งกรรมไว ้เกิดขึน้มาก็ปาก

แหวง่หหูนวกเป็นใบเ้ป็นบา้เสียจิตผิดมนษุยธ์รรมดา เดินก็

ก๊อกๆแก๊กๆขาแขง้ก็ไม่คอ่ยจะสมบรูณ ์ตา่งกนัอยา่งนัน้ 

เพราะฉะนัน้จงึสมกบัภาษิตยกย่องตนวา่ บุพเพกตปุญญตา 

บญุท่ีสั่งสมดีแลว้ อนันี ้เราไดส้ั่งสมมาดีก็ไดม้าเกิดในเมืองไทย

พบปะพระพทุธศาสนา มีการไดท้าํบญุ บาํเพ็ญทาน ถือศีล 

รกัษาอโุบสถแลว้ยงัไดเ้จรญิสมาธิกรรมฐานเหลา่นี ้เป็นส่ิงท่ีทาํ

ยาก  

โลก มนัเพลินอยู่กบัโลก มนัเพลินอยู่กบัสงสาร ทาํใหใ้จนัน้

วุน่วายเดือดรอ้น แตว่า่เราก็ไม่ไดม้องถึงสิง่ท่ีเป็นภยัเป็นทกุข์
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กระวนกระวายของเราเหลา่นัน้ ไม่ไดน้อ้มเขา้มาพินิจพิจารณา

จงึไม่เกิดความเบ่ือความหน่าย เพราะฉะนัน้อยา่งการเขา้มา

ภาวนาน่ีก็เหมือนกนั ตา่งคนก็ตา่งมุง่มาดปรารถนาความสงบ

ของใจ บางคนก็ไดส้งบนอ้ย บางคนก็ไดส้งบมาก แตค่วามสงบ

มาก ความสงบนอ้ยนัน้ เราก็ตอ้งสงัเกตความชาํนิชาํนาญของ

ใจเรา ในขณะท่ีเราจะภาวนาอย่างนัน้ เราทาํอยา่งไรจงึเป็นให้

ใจของเรานัน้สงบ แลว้สงบไปไดเ้วลานานสกัปานใด น่ีก็ตอ้ง

สงัเกตอยา่งนี ้ไม่ใช่สกัแตว่า่ทาํก็ทาํไป ไดห้รอืเสียก็ไม่รู ้เห็นเคา้

ทาํก็ทาํอยา่งนี ้ผลประโยชนท่ี์จะไดร้บัก็รูส้กึวา่ มีจาํนวนนอ้ย 

เพราะฉะนัน้ตอ้งอาศยัความใครค่รวญพินิจพิจารณาตวันีเ้ป็น

ส่ิงสาํคญัของการปฏิบติั  

บคุคลผูท่ี้มีใจอนัสงบ มีใจอนัเยือกเย็น มองส่ิงใดก็เป็นคณุ

เป็นประโยชนเ์ป็นโทษของใจ เรานกัภาวนาก็ตอ้งเป็นอยา่งนัน้ 

ความฉลาดของมนษุย ์แมแ้ตส่ตัวเ์ดรจัฉาน นกอีแออ้ย่างนีมี้แต่

ขาสองขามีปากหนึ่งอนักบัมีปีกอย่างนี ้ความฉลาดของนกท่ีจะ

หาเหย่ือมาเลีย้งปอ้นตวัวนัหนึง่ๆ มองๆดแูลว้นกอีแอก็้ฉลาด 
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บินเอาปีกสองปีกนัน้บินพบุๆพบัๆ พบุๆพบัๆไลเ่ขา้ไปในป่าแลว้

ก็นกเหย่ือ สตัวท์ัง้หลายก็บินออกมา นกอีแอก็้จบักิน อืม้…ดูๆ ก็

ชอบกล ความฉลาดของนกก็มีอยู่ท่ีปีก อยู่ท่ีปัญญาความคิดจะ

ไดส้ตัวเ์ขา้มาเลีย้งปากเลีย้งทอ้งของตวั น่ีเป็นอย่างนัน้ น่ีแหละ

เพราะฉะนัน้จงึวา่อย่างเราก็เหมือนกนั อยา่งเราภาวนาอย่างนี ้

วา่ก็วา่ซํา้วา่ซาก วา่กนัอยู่อย่างนีเ้อง แลว้ฟังก็ไม่คอ่ยเขา้ใจ ฟัง

ไม่เขา้ใจน่ีมนัเป็นส่ิงท่ียาก หวัใจมนัทบึ หวัใจมนัหนา หวัใจ

เหมือนเหลก็กน้เตาท่ีช่างเคา้ไม่เอาแลว้ เศษท่ีมนัไปลงอยู่ในกน้

สวะอนันัน้ น่ีมนัเป็นอย่างนัน้ ฟังไม่เขา้ใจ เม่ือฟังไม่เขา้ใจคน

เทศนก็์ไม่มีอะไรจะเทศน ์เป็นอย่างนัน้ หาส่ิงท่ีจะเทศนก็์ไม่คอ่ย

จะมี หวัใจมนัไม่เปิด มนัปิดอยู่ตลอดเวลา เป็นอยา่งนัน้ น่ี

เพราะฉะนัน้จงึวา่การกระทาํใจน่ีเป็นส่ิงสาํคญั ถา้เราไม่

ใครค่รวญพินิจพิจารณา ใหว้นัคืนลว่งไปๆอยู่ทกุวนั ทาํส่ิงนัน้ทาํ

ส่ิงนีเ้อาความกงัวลตวันัน้เขา้มาบงัหนา้อย่างนี ้ทาํใหเ้วลาของ

เราเน่ินชา้จากการปฏิบติั  
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เพราะฉะนัน้จะตอ้งฝึกหดัตวัเรา ถึงเวลาเท่านัน้จะตอ้งนั่ง

สมาธิกรรมฐาน กาํหนดเวลาเทา่ไรก็ตอ้งนั่งไดต้ามกาํหนดอย่าง

นัน้ อย่างนกับวชอย่างนีก็้จาํเป็นท่ีสดุ พวกแม่ชงแม่ชีก็

เหมือนกนั อยา่ใหเ้วลาลว่งไปเปลา่ๆ ลว่งไปท่านเปรยีบเหมือน

ช่างหกูท่ีทอไปเน่ียมีแตว่นัขา้งหนา้สัน้เขา้มา ชีวิตของเราเม่ือ

เกิดขึน้มาแลว้ ก็มีแตว่นัสัน้เขา้ไป สัน้เขา้ไป ไม่รูจ้ะตายวนัไหน 

เพราะฉะนัน้จงพากนัตัง้อกตัง้ใจ พรรษาหนึง่ก็เป็นอยา่งนัน้ สอง

พรรษาก็เป็นอยา่งนัน้ วา่ก็วา่ หลวงตาดา่ วา่ก็ตอ้งวา่กนั เทศนก็์

ตอ้งเทศนเ์พ่ือใหดี้ใหเ้ป็นประโยชนข์ึน้มา ไม่ไดเ้ทศนเ์พ่ือหวงัเงนิ

หวงัทอง หวงัลาภสกัการะอะไรตา่งๆ ไม่ไดห้วงัส่ิงเหลา่นัน้ 

เทศนก็์เป็นการท่ีชกัจงูเรื่องการภาวนาของเรา หลวงตาก็เทศนก็์

ไม่คอ่ยจะเป็นแตว่า่บวชมาแก่มานานเขา้ เคา้ก็วา่เป็นอาจารย์

อาวโุส ก็จาํเป็นท่ีตอ้งแสดงไปอย่างนัน้ ความสนัทดัในกรณี

แบบแผนตาํรบัตาํราไมค่อ่ยไดศ้กึษาเลา่เรยีน เพราะฉะนัน้การ

เทศนจ์ะเอาไพเราะเสนาะโสตจรงิๆก็เป็นส่ิงท่ียาก เพราะฉะนัน้

จงึวา่การภาวนาน่ีหละ น่ี มนัก็จะเขา้มาเดือนหนึ่งแลว้ วนันีก็้วนั
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โกน ปลงหวัขึน้มาอีกแลว้ เน่ียเป็นอยา่งนัน้ เดือนหนึ่ง เราชั่งดู

ตวัเราสิ เราทาํภาวนาขึน้มาตัง้แตเ่ดือนหนึง่แลว้ไดอ้ะไรบา้ง 

มองดตูวัเรา มองอยู่หวัใจเรา อย่าไปมองโทษของคนอ่ืน มองดท่ีู

ตวัของเรา เราภาวนาเป็นบา้งมัย้ จิตสงบวนัไหนคืนไหนเวลา

เท่าไหร ่สงบลงไปอย่างนัน้ไดน้านเทา่ไร แลว้เกิดมีอะไรปรากฏ 

มีนิมิตมีภาพมีส่ิงหนึ่งส่ิงใดปรากฏขึน้ในใจบา้ง แลว้ทาํใจให้

เยือกเยน็บา้ง อย่างนีก็้ตอ้งชั่งพนิิจพจิารณาอยู่วา่เรากระทาํ

เป็นไปอย่างไร กาํไรหรอืขาดทนุ ไม่ใช่สกัแตว่า่ทาํไปๆไม่รูไ้ดรู้ ้

เสีย เป็นอย่างไรก็ไม่รูเ้รื่องเลยอย่างนีก็้แย่เหมือนกนั การปฏิบติั

ของเรา อยา่งนีเ้รยีกวา่เน่ินชา้ ตายก็ตายเปลา่ๆ เพราะฉะนัน้

ตอ้งอตุสา่หข์มกัเขมน้  

การกระทาํอนันีเ้ป็นการกระทาํท่ียาก แตเ่ม่ือเราตัง้อกตัง้ใจ

ลงไปจรงิๆแลว้มนัก็ไม่หนีความจรงิได ้เพราะมนัขาดความพาก

ความเพียรความพยายามตวันัน้เป็นส่ิงสาํคญั ความอตุสาหะ 

นั่งใหน้าน บรกิรรมใหเ้รว็ นกึใหเ้รว็ ตอ้งการใหต้ดัอารมณอ์ย่า

เขา้มาสูใ่จของเรา ใหใ้จของเราอยู่กบัคาํบรกิรรมบทใดบทหนึ่ง
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อยู่อย่างนัน้ จะเป็นอรหงั พทุโธ อิติปิโส ภควา, หรอื อรหงั 

สมัมา, พทุโธ, สงัโฆ อนัใดอนัหนึง่ ตาย ไมเ่ท่ียง เป็นทกุข ์ทกุข์ๆ

ก็ได ้เจ็บๆ อยา่งนีก็้ได ้อนัใดอนัหนึ่ง เน่ียเราภาวนาก็ตอ้งสงัเกต

อย่างนัน้  

อย่างเรากาํหนดจิตอยู่เฉยๆ เวลาเขา้ภาวนาก็ชอบกาํหนด

จิตเฉยๆ น่ีอยา่งหนึง่ อยา่งนีท่ี้มกัเกิดถนีมิทธะ ง่วงเหงา

หาวนอน ตวัเนีย้นาํเขา้มา เพราะอะไร เพราะความขีเ้กียจของ

ใจ ไม่อยากคิด ไมอ่ยากนกึ ไม่อยากการบรกิรรม นั่น โกสัชชะ 

มนัเขา้มาทบัหวัใจ อสัมิ ความถือตวัถือตนวา่เราดีเราเก่ง เรา

วิเศษเราวิโส ไม่ตอ้งการบรกิรรมพิจารณาอะไรเลย กาํหนดเขา้

ไปอย่างนัน้ นั่น อนันีท้บัหวัใจเรา ทาํใหก้ารปฏิบติัไม่กา้วหนา้ 

อย่างท่านพดูไว ้ก็เคยพดูบอ่ยๆ อย่างจะเขา้ฌาณสมาบติั ก็

จาํเป็นจะตอ้งเขา้ไปตัง้แตป่ฐมฌาณ ปฐมฌาณก็ตอ้งมีวิตก

วิจาร วิตกก็คืออะไร การระลกึถงึการบรกิรรมนั่นเอง ก็ตอ้งการ

ใหจ้ิตมนัมาเลน่กบัส่ิงเหลา่นีซ้กัพกัหนึ่ง แลว้จงึคอ่ยๆทวนเขา้ไป 

เม่ือทวนเขา้ไปอย่างนัน้ วิตกวิจาร พอเม่ือมนัพอของมนัเขา้ไป
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แลว้ ก็ปีต ิความสบายของกาย ความสบายของใจท่ีระลกึอยู่กบั

ส่ิงนัน้อนัเดียว ใจไม่กระสบักระสา่ยไปในอดีตอนาคต ไม่

กระสบักระสา่ยไปหนา้ไปหลงั ไม่หว่งนูน่ห่วงน่ี คิดไปอย่างนัน้

อย่างนี ้ใจระลกึอยู่ในคาํบรกิรรมอนัเดียวอย่างนัน้เรยีกวา่ปีติ

เกิดขึน้แลว้ ใจอย่างนัน้สบาย กายก็ทาํใหก้ายก็สบาย กายก็เบา 

ใจก็เบา เบายงัไง นกึก็สบายคลอ่งแคลว่สะดวก ไม่ขดัไม่ขอ้ง 

เป็นไปดว้ยความเพลิดเพลินของใจอย่างนัน้ นั่นหละ โยมไม่

ถนดัเขา้ไปก็สปัหงกแลว้ อา้ เป็นอยา่งนัน้ ภาวนาไม่เป็น! มนัก็

ตอ้งใหพ้ิจารณา อยา่ใหม้นัสปัหงก! สปัหงกมนัเสีย มนัไม่ได้

เรือ่ง! เป็นอย่างนัน้ เพราะฉะนัน้จงึวา่เทศนอ์ย่างนี ้เราจะมา

กาํหนดอยู่แตใ่จอย่างเดียวมนัไม่ได ้มนัตอ้งแกม้นั ถีนมทิธะตวั

นัน้มนัจะเขา้มา มนัเริม่เขา้มาอย่างนี ้มนัขาดความรูส้กึ ขาดสติ 

ขาดสมัปะชญัญะ ไม่รูต้วัเลย สมาธิเสีย ไม่ไดส้มาธิ น่ี 

เพราะฉะนัน้เรานั่งลงไปตอ้งบรกิรรมอยู่อย่างนัน้ ถีนมิทธะมนั

จะดีกวา่ขา้เรอะ หรอืหมาท่ีไหน! ไอขี้เ้กียจ! มาจากไหน นั่น เอา

มนัเขา้ไปอยา่งนัน้ มนัจะมาไดอ้ย่างไร เออ้ เม่ือเราถงึมนัอย่าง
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นัน้ กาํป้ันขวากาํป้ันซา้ยใสเ่ขา้ไป มนัจะอยู่เหรอ มงึอยู่ไดเ้หรอ 

ไอขี้เ้กียจขีค้รา้นง่วงเหงาหาวนอน มนัจะอยู่ไดอ้ย่างไร น่ีมนัขี ้

เกียจ น่ีมนัไมเ่อา ทาํอะไรก็ไม่เอา กาํหนดแตใ่จอยา่งเดียว มนัก็

สปัหงกทา่เดียว มนัก็ไม่ไดเ้รื่อง! ไม่ไดเ้รื่องซกัที! สามปี หา้ปี สิบ

ปีก็เป็นอยู่อยา่งนัน้ ภาวนาไม่เป็น! เป็นอย่างนัน้ เพราะฉะนัน้

มนัตอ้งแกต้รงนี ้แกต้รงนีไ้ม่ได ้ภาวนาไม่เป็น น่ีเป็นอย่างนัน้ วา่

กนัชดัๆ วา่กนัแน่ๆ  วา่กนัตรงๆ ขวานผ่าเขา้ไปเลย เป็นอย่างนัน้  

เพราะฉะนัน้เราตัง้ใจภาวนา ตอ้งการบรกิรรมสิ อย่าไปวา่

ใครเทศน ์พระพทุธเจา้ก็บอกมาอย่างนัน้ ครูบาอาจารยข์องเรา

ก็บอกมาอย่างนัน้ ท่านบอกไม่ผิดทาง เป็นอย่างนัน้ หลวงตาก็

จาํๆเคา้มาก็วา่ไปตามเรื่อง เป็นอยา่งนัน้ เพราะฉะนัน้เราเทศน์

กนัอยา่งนีก็้เพ่ือการจะเนน้กนัใหม้นัดีขึน้มา แกส่ิ้งท่ีไม่ดีของเรา 

เม่ือมนัเป็นถีนมิทธะอย่างนัน้เราจาํเป็นตอ้งแก ้ถา้ไม่แกก็้

ภาวนาไมเ่ป็น น่ีเป็นอยา่งนัน้ เม่ือมนัแกจ้นบรกิรรมอยู่อย่างนัน้

จนจิตมนัแน่วแน่อยู่กบัการบรกิรรมอย่างนัน้ เท่ียงตรงจิบ๊ ไม่ไป

ไหนเลย ใจผ่องแผว้ ใสสะอาดสวา่งปลอดโปรง่ แจ่มใส กายก็
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เบา ใจก็เบา เบาหมด เบาทกุชนิด นั่น จงึเป็นสมาธิอย่างนัน้ 

ง่วงโงกงว่งเหงาหาวนอน อะไรมนัก็ไม่ตามเขา้มา ไม่มีเลย 

ในขณะนัน้ ใจปลอดโปรง่ น่ี อย่างนัน้จงึเรยีกวา่เป็นสมาธิ น่ีเขา้

ไปก็สปัหงก สองทีก็สปัหงก นกึขึน้มาก็ตัง้ขึน้มาอีกก็สปัหงกอีก 

แลว้กนัๆ ใชไ้ม่ไดเ้ลย นกยางจะจิกปลาทา่เดียวก็ไม่ไหว 

เพราะฉะนัน้เราตอ้งแก ้แกส่ิ้งเหลา่นีใ้หม้นัหาย เม่ือแกส่ิ้งเหลา่นี ้

หายแลว้ ใจเป็นปกติแลว้ ก็ตอ้งนอ้มเขา้มาพิจารณา พิจารณา

วา่อยา่งทกุครัง้ท่ีเราทาํไปทาํไมเป็นอยา่งนัน้ เม่ือมากระทาํ

อย่างนีแ้ลว้ทาํไมไม่เป็น น่ี ทาํไมไม่เป็น มนัเป็นเพราะเหตอุะไร 

เราตอ้งใครค่รวญพจิารณา ออ๋ เราไดก้ระทาํอยา่งนี ้ถีนมิทธะจงึ

ไม่ครอบงาํ ความสปัหงกก็ไม่มี ใจก็ปลอดโปรง่ ใจก็เป็นสมาธิ 

แช่มช่ืน น่ี มนัก็ไดก้าํลงั เม่ือไดก้าํลงัอยา่งนัน้ ก็ตอ้งทาํอย่างนัน้  

เวลาเขา้บัน้ตน้ก็ตอ้งเอาอยา่งนัน้ เอาลงไปอย่างนัน้ ใหม้นั

เขา้อย่างนัน้ เม่ือเขา้อย่างนัน้ใจมนัเป็นสมาธิไดแ้ลว้ เราก็ตอ้ง

พิจารณา พิจารณาลงไป ส่ิงใดมนัเพลิดเพลินโลกสงสาร เคย

เสวยอยูก่บัโลกสงสาร อะไรมนัเพลิดเพลิน เพลิดเพลินตรงไหน 
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น่ี ก็ตอ้งเอาสิง่เหลา่นัน้มาพจิารณา มาใครค่รวญ ดผูมเราซิ มนั

เคยดาํ ทีนีท้าํไมมนัหงอกมนัขาว แลว้มนัจรงิมัย้ น่ีมนัก็ตอ้งดู

อย่างนัน้ พจิารณาลงไป เน่ีย อยา่งนีจ้งึเรยีกวา่ปัญญา

ใครค่รวญพิจารณา ไม่ใช่ดแูตผ่ม แลว้ใครเป็นคนไปวา่ ผม วา่

ผมมนัหงอก ผมมนัขาว ผมมนัดาํ ผมมนัลา้น หวัมนัลา้น น่ี ใคร

วา่ ไอต้วัวา่ตวันีม้นัจรงิรเึปลา่ ไอธ้รรมชาติอนันัน้อยูท่ี่อยา่งนัน้ 

ไอต้วัวา่เน่ียมนัจรงิมัย้ ฟังตรงนีใ้หฟั้งจนเขา้ใจ ฟังเขา้ใจแลว้มนั

รูจ้กัง่ายๆ เม่ือใจสงบลงไปอย่างนัน้ คิดออกไปอย่างนัน้ 

ความคิดนัน้จรงิรเึปลา่ มองดใูหม้นัชดัสิ ใจท่ีมนัสงบกบัท่ี

ความคิดเกิดขึน้ มนัตา่งมนัมัย้ น่ีอย่างนีจ้งึเรยีกวา่ปัญญา 

คน้ควา้พินิจพจิารณาอย่างนี ้มาคน้ควา้พนิิจพิจารณาอย่างนัน้

แลว้ เม่ือเห็นความจรงิแลว้ ใจนัน้มนัก็ปลอ่ยวาง วางสงัขาร

ธรรมท่ีในใจของเรา วางทัง้กายทัง้สงัขารของใจนั่น  

เม่ือวางอยา่งนัน้ยงัมีอะไรตัง้อยู่ท่ีปรากฏอยู่กบัตวัเรา ท่ีมี

ความรูส้กึตวันัน้ เป็นความรูส้กึชนิดไหน เราก็ตอ้งสงัเกต ท่าน

จงึวา่ ธรรมฐีต ิธรรมฐีติก็หมายถงึความสงบนั่นเอง ธรรมอนั
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นัน้เป็นธรรมอนัสงบ ธรรมอนัเยือกเย็น เต็มไปดว้ยความต่ืนตวั 

ผ่องใสปลอดโปรง่อย่างนัน้ น่ี จงึเรยีกวา่ปัญญา ส่ิงอนัใดจะเขา้

มาก็สามารถจะทนัหกัหา้ม ตดัฟันบั่นทอนลงไปทกุขณะ ไม่ให้

เขา้มาแทรกในหวัใจของเรา เม่ือไม่แทรกในหวัใจของเราแลว้ใจ

เราก็ไม่เดือดรอ้น ใจเราก็ไม่ขุ่นมวั ใจเราก็มีแตค่วามผ่องใส เป็น

อย่างนัน้ น่ี เพราะฉะนัน้ การภาวนาก็ตอ้งการมุ่งมาดปรารถนา

จดุตวันีใ้หเ้กิดปัญญา เกิดปัญญาก็ตอ้งอาศยัการคน้ควา้พินิจ

พิจารณา ในระยะบัน้ตน้มนัก็ตอ้งจาํเป็นตอ้งเพลิดเพลินไป

อย่างนัน้ในขณะพิจารณา  

เหมือนกนัการบรกิรรมก็อย่างนัน้ เม่ือในขณะท่ีบรกิรรม

เพลินอยู่อย่างนัน้ ใจยงัไมว่างอเุบกขา มนัก็เพลินกบัการวา่

คลอ่งแคลว่สะดวกสบายอย่างนัน้ นั่น ใจสบาย ความเจ็บความ

ปวดความเม่ือย เจ็บหลงัเจบ็เอวเจ็บแขง้เจบ็ขาเจ็บเข่าเจบ็หนา้

เจ็บหลงั ไม่มีเลย ใจเพลินอย่างนัน้ นั่นท่านเรยีกวา่ปีติเกิดขึน้

แลว้ นั่น การภาวนาเกิดขึน้แลว้ ตอ้งใหมี้ปีติ ถา้ไม่มีปีติมนัก็ไม่

เพลิดเพลิน ทาํลงไปก็ขีเ้กียจขีค้รา้น วนัหนึ่งก็ไม่ได ้สองวนัก็
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ไม่ได ้หา้วนัก็ไม่ได ้เจ็ดวนัก็ไม่ได ้น่ีมนัปาเขา้มาเดือนยงัไม่ได้

ซกัทีความสงบ แลว้มนัวุน่อะไร ถามมนัไวใ้นหวั วนันีก็้โกนออก

หมด มะเหงกกาํป้ันใสเ่ขา้ไป มงึขีเ้กียจแท ้ภาวนาก็ไม่เป็น กิน

ขา้วเสียขา้ว ดา่มนัเขา้ไป อยา่งนัน้ อย่าใหม้นัเพลิน นั่งภาวนา

ใหม้ากๆ ทาํสมาธิใหเ้ก่งๆ เป็นอย่างนัน้ แลว้มนัก็จะรูจ้ะฉลาด

ขึน้เอง น่ีเป็นอยา่งนัน้ เอาแตค่วามมกังา่ย จะทาํอะไรก็ทาํ มนัก็

ไม่เกิดซกัที ใจก็ไม่เป็นสมาธิ มีแตเ่ดือดรอ้น วุน่วาย เพง่ออกไป

นอกทา่เดียว น่ี มนัก็เลยวุน่วายขดัขอ้งไมเ่กิดความสงบ บวช

เขา้มาก็สกัแตว่า่กายเขา้มาบวชเทา่นัน้ ใจน่ีไม่ไดบ้วชซกัที ใจ

วุน่วายกระสบักระสา่ยดิน้รนกระวนกวายไปอนันัน้อนันี ้มีแต่

ความรา่เรงิความสนกุสนานอย่างนี ้ขาดทนุ ใจเศรา้หมอง ใจ

เป็นอกศุลจิต ทบัใจของเราอยู่ตลอดเวลาอย่างนี ้เพราะฉะนัน้

ตอ้งแก ้ 

เม่ือใจของเราสงบแลว้ ตอ้งพิจารณาเหลา่นีแ้หละ ความมนั

เพลิดมนัเพลิน มนัเพลินเพราะอะไร ไหนเพลินอะไร คน้ควา้

พินิจพิจารณาลงไป ใครค่รวญลงไปใหม้ากๆ อย่าไดท้อ้ถอย 



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 13 
 

พิจารณาท่าเดียว คน้ลงไป การคน้ควา้ก็ตอ้งมีบนัยะบนัยงั รูจ้กั

ประมาณการคน้ควา้ เม่ือคน้ไปๆจิตมนักาํเรบิ มีเรื่องราวเขา้มา

มากมาย เรื่องนัน้ยงัไมท่นัเสรจ็เรื่องนีเ้ขา้มา เพลินเรื่องนัน้อีก 

อา้วเรื่องนัน้ยงัไม่ทนัเสรจ็ เอา้! เรื่องนีเ้ขา้มาอีกแลว้ อยา่งนีใ้ช้

ไม่ได ้อย่างนีไ้ม่ใช่ลกัษณะของปัญญา ลกัษณะของปัญญาจบั

เรื่องใดก็ตอ้งอยู่เรื่องนัน้ ไม่มีไปในท่ีไหน ไมมี่ส่ิงอ่ืนเขา้มา

แทรกแซงในขณะท่ีพิจารณาอย่างนัน้ เม่ือพิจารณาอยา่งนัน้

แลว้ นั่นแหละ จะเป็นไปเพ่ือความรูแ้จง้ จะเป็นไปเพ่ือความรูช้ดั 

น่ี จะเป็นไปเพ่ือความสงบ น่ี เพราะฉะนัน้ปัญญาจงึวา่เป็นส่ิง

สาํคญั  

อย่างท่ีพระบรรยายเม่ือกี๊วา่ เอวะเมตัง ยะถาภตัูง สัมมัป

ปัญญายะ ทฏัฐัพพัง พงึรูเ้ห็นปัญจขนัธอ์นัตามเป็นจรงิดว้ย

ปัญญา แน่ะ! ส่ิงอดีตอนาคตท่ีละเอียด ท่ีใกล ้ท่ีไกล วา่หมด

แสดงสวดเม่ือกี ้นั่นก็หมายลงสดุทา้ยก็วา่ เอวะเมตงั ยะถาภตูงั 

สมัมปัปัญญายะทฏัฐัพพงั พงึรูเ้ห็นดว้ยปัญญาอนัตามความ

เป็นจรงิของปัญจขนัธ ์น่ีเป็นอย่างนัน้ เราก็มีตวัมีตน เราก็ตอ้ง
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พิจารณา ตวัเรามีแขง้มีขา พิจารณาลงไป ขาทาํไมมนัเจ็บ ขา

ทาํไมมนัปวด เอวทาํไมมีเอวก็เจ็บมีปวด มีเจ็บในหเูจ็บในตา

เจ็บในจมกู เจบ็ไปสรรพางคร์า่งกาย ลาํไสเ้ลก็ลาํไสห้น่อย บาง

คนเป็นน่ิวในดีก็มีเจ็บปวดอย่างนี ้ตอ้งพิจารณาใหม้นัรอบลงไป 

คน้ลงไปใหม้ากใหม้าย ก็คน้ลงไปอย่างนัน้ ใจก็ยิ่งเพลิดยิ่งเพลิน 

ยิ่งสนกุสนาน นั่งอยูก็่ไม่อยากจะลกุ พิจารณาอย่างนี ้เพลินอยู่

อย่างนี ้นั่นแหละ เม่ือพิจารณาพอแลว้มนัก็เหน็ความจรงิ เห็น

ความจรงิก็ ฐีติธรรมอย่างวา่นั่นแหละ ธรรมฐีติ  

เม่ือพิจารณาพอลงไปแลว้ พอมาเหน็โทษของการพิจารณา

นั่นเอง ตวันัน้แหละ เห็นโทษตวัคิดนกึ ตวัท่ีปรุงท่ีแตง่ ตวัท่ีวา่

อย่างนัน้อย่างนี ้ไม่ไดเ้หน็ท่ีไหน เหน็ทกุขเ์หมือนกนัก็ตอ้งเหน็

ตรงนี ้ไม่ใช่เหน็ในกระดาษ สมทุยัอยา่งนัน้ นิโรธอยา่งนัน้ มรรค

อย่างนัน้ น่ี มรรคส่ี ผลส่ี นิพพาน หนึ่ง นั่นเป็นอย่างนัน้ นั่นมนั

อยู่ในใบลาน เห็นตวัเราก็ตอ้งเหน็ใจท่ีคิดวุน่คิดวาย คิด

กระสบักระสา่ย นั่น พิจารณาตวันีล้งไป ไม่ใหม้นั

กระสบักระสา่ย ไม่ใหม้นัเดือดรอ้น ไม่ใหม้นัวุน่วาย เหน็แจง้ชดั
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อย่างนีแ้ลว้มนัก็ปลอ่ยวาง ใจก็สงบ น่ี เป็นอย่างนี ้เพราะฉะนัน้

จงึวา่เม่ือภาวนาก็ตอ้งคน้ควา้ใหม้ากๆ อย่าไดถ้อย  

โยมบางคนมาจากบา้น มาพดูใหฟั้ง ดีกวา่พวกโยมของเรา 

วา่กนัทีซกัหนอ่ย มาภาวนาไม่ก่ีวนัใจสงบ พิจารณารา่งกายได้

เลย เห็นหลดุออกมาเป็นทอ่นๆๆๆอย่างนีก็้เป็น ดสิู แลว้เรามนั

เป็นคนหรอืเป็นอะไร ทาํไมภาวนาไม่ได ้อยูว่ดัดว้ย แน่! เอาแตขี่ ้

เกียจ ไม่ไดอ้ยา่งเคา้ เคา้มนัดีมาจากไหน มีแขง้มีขามีตีนมีมือ 

เราเป็นอะไร ทาํไม่ได ้ตอ้งสูสิ้! ใจตอ้งนกัสู ้อย่าเป็นนกัแพ้

ตลอดเวลา เหมือนหมาจะกดักะเคา้ จกุตดูอยู่เรื่อย วิ่ง เอะอะวิ่ง

หนี จกุตดูวิ่งหนี เสรจ็ แพอ้ยูท่กุที! ไม่ไหว แย่เลย ตอ้งมีมานะ! 

มีความพากความเพียร เคา้ไม่เป็นเคา้เป็นได ้เราก็ตอ้งเป็นได ้

ใจเหมือนกนั กินขา้วเหมือนกนั มีแขง้มีขามีตีนมีมือ เออ้ 

ทอ้ถอยทาํไม ตอ้งสูใ้หเ้ต็มท่ีสิ น่ีนกัเสียสละก็ตอ้งเป็นอยา่งนัน้ 

อย่าไปถอยมนั น่ี ถา้เป็นอย่างนัน้แลว้ มีความพากความเพียร

เขม้แข็งเต็มท่ีแลว้ มนัก็ตอ้งสงบใหเ้รา มนัจะหนีไปไหน ไม่สาม

วนัเจ็ดวนั ทา่นจงึทาํนายไว ้บรรยายไวว้า่บคุคลผูพ้ิจารณา สาม
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วนัเจ็ดวนั สิบหา้วนั หนึ่งเดือน สองเดือน สามเดือน ส่ีเดือน หา้

เดือน เจ็ดเดือน หนึง่ปี สองปี สามปี ส่ีปี เจ็ดปี อย่างตํ่าได้

สาํเรจ็อนาคามิตา ในแบบวา่ไวอ้ย่างนัน้ เป็นความจรงิทีเดียว

อนันี ้เถียงไม่ได ้แตที่นีเ้ราทาํไม่เป็น เราไม่กระทาํ มนัก็ไม่เกิดขึน้ 

เป็นอยา่งนัน้  

เพราะฉะนัน้ถา้เรากระทาํเขา้แลว้มนัก็ตอ้งเป็น แตท่าํให้

เป็น หมายความวา่ทาํสมาธิได ้ก็ตอ้งใชก้ารคน้ควา้พนิิจ

พิจารณา อยา่งบรรยายเม่ือกีน่ี้แหละ ถา้เรานั่งแตส่มาธิ จึง้…

อยู่แตใ่นสมาธิอนัเดียวอย่างนัน้ มนัก็ไปไม่ไหว มนัก็ไดแ้คน่ัน้ 

แตว่า่ยงัดีกวา่ไม่ได ้ตายไปอย่างนัน้บางทียงัไดไ้ปพรหมโลก ไม่

ไปนรกเพราะใจเป็นสมาธิ ถา้ใจท่ีวุน่วายเดือดรอ้น คิดห่วงนู่น

ห่วงน่ี ตายไปขณะนัน้ก็ไปนรก น่ี เป็นอย่างนัน้ตา่งกนั 

เพราะฉะนัน้อย่างเราเขา้มาเขา้วดัเขา้วา เอาความมุ่งมาด

ปรารถนาท่ีอบรมทาํจิตทาํใจของเราใหส้งบระงบั ก็ตอ้งอาศยั

ความพากความเพียร น่ีเป็นส่ิงสาํคญั เพราะฉะนัน้อย่าได้

ทอ้ถอย  
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น่ีแหละ ท่ีบรรยายธรรมะมาปกิณกะ ขอใหโ้ยมไดน้าํไปพินิจ

พิจารณ ส่ิงอนัใดท่ีจะเป็นประโยชนก์บัเรา ส่ิงนัน้ควรนอ้มไป

พินิจพิจารณาแลว้ก็ลองปฏิบติัด ูตอ่นัน้ไปก็จะไดบ้งัเกิด

ความสขุความเจรญิ จะเหน็ความอศัจรรยข์องคาํสอนของ

พระพทุธเจา้วา่เป็นของจรงิแท ้เป็นของไม่ใช่ของปลอม ไม่ใช่

ของหลอกลวงโลก ธรรมะพระพทุธเจา้ถา้ใครไดป้ฏิบติัแลว้ ได้

สงบจรงิๆ ไดร้บัความรูจ้รงิๆ น่ีเป็นอยา่งนัน้ เพราะฉะนัน้เม่ือ

เป็นอยา่งนัน้แลว้ตอ่นัน้ไปก็จะไดเ้กิดความสขุความเจรญิ น่ี ก็

เท่ากนักบัวา่ ไดเ้ชิดชพูระพทุธศาสนาเม่ือเรารูธ้รรมะแลว้อย่าง

นัน้ก็ไดน้าํไปพรํ่าสอนบคุคลผูอ่ื้นท่ียงัไม่เขา้ใจใหป้ระพฤติ

ปฏิบติัไปอย่างนัน้ ตามเราจนไดร้บัความรูค้วามฉลาดเกิดขึน้กบั

เคา้ น่ีเรยีกวา่ เทอดทนูชกัจงูพทุธศาสนาใหรุ้ง่เรอืงถาวร

พฒันาการ ดงัแสดงมาก็สมควรแก่กาลเวลา ขอยติุลงเพียง

เท่านี ้

ท่ีมา: https://youtu.be/HwoGxTVWB38 

 

https://youtu.be/HwoGxTVWB38

