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รูป อนัตตา 

หลวงปู่ เจีย๊ะ จนุโท 

บดันีจ้ะไดบ้รรยายธรรมะพอเป็นเครื่องประดบัสติปัญญา

พทุธบรษัิททัง้หลาย ตา่งคนตา่งไดฟั้งจนชนิห ูการเขา้มาปฏิบติั

ธรรมะเพ่ือชาํระใจของตน ชาํระใจของตนใหเ้กิดความสงบ ใจ

หรอืวา่จิตอนันัน้มนัก็เหมือนอย่างเกิดความทกุขข์ึน้เราก็รู ้เป็น

สขุก็รู ้เจ็บในรา่งกายอนัใดอนัหนึ่งอย่างนีเ้ราก็รู ้แตเ่ราไม่เหน็ตวั

รูอ้นันัน้ชดั อยา่งท่ีเราเขา้มาปฏิบติัอย่างนี ้ก็ตอ้งการจะตอ้งให้

รูต้วัรูต้วันัน้เอง ทีนีท้่านจงึสอนใหภ้าวนาเพราะวา่ธรรมดาของ

ใจมนัตอ้งใหส้งบ อยา่งเราลองกาํหนดหยดุลมหายใจแลว้ก็อยา่

นกึไปไหนอย่างนี ้ใจคือผูรู้ห้รอืเรยีกวา่จิตอนันัน้จะตัง้อยูต่าม

ธรรมชาติอย่างนัน้ จิตจะตัง้อยู่ตามธรรมชาติโดยไม่มีกิรยิาไป

กิรยิามา มีหนา้ท่ีเรยีกวา่ ฐีต ิตัง้อยู่เฉยๆอย่างนัน้ของจิต มีอนั

ใดเกิดขึน้ก็รูอ้ย่างนัน้ ทีนีพ้ิธีท่ีจะฝึกหดัตอ้งการใหเ้ป็นอย่างนัน้

ก็จงึวา่ใหบ้รกิรรมพทุโธหรอืบรกิรรมความตายอนัใดอนัหนึง่ 
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ในขณะท่ีเราบรกิรรมอย่างนัน้ ใจเรามนัก็รูว้า่เราวา่พทุโธ น่ี นั่น

แหละ ตวันัน้ตวัท่ีอยู่ขา้งหลงัคือตวัอยู่ท่ีรูอ้ยู่อย่างนัน้ รูท่ี้เรานกึ

อยู่กบัพทุโธ อย่างนัน้เรยีกวา่จิตแท ้แตเ่รายงัจบัไม่ได ้เรายงัไม่

เห็น คือเหน็อนันัน้ทา่นเรยีกวา่ทศันะ ญาณะแปลวา่รู ้รูว้า่จิต

ของเราอยู่กบัพทุโธแตท่ศันะอีกอนัหนึง่ยงัไมเ่กิดขึน้ น่ี มนัยงัไม่

พรอ้ม คือ ญาณะ ญาณะทศันะในแบบทา่นวา่อยา่งนัน้ ทศันะ

ตวันัน้เหน็ เหน็วา่จิตอยู่ จิตอยู่เป็นปกติ จติอยู่กบัพทุโธ เรารู ้

อย่างนัน้แตย่งัไม่เห็น เพราะฉะนัน้มนัยงัไม่ชดั การเขา้มาฝึกหดั

ปฏิบติัอย่างนีก็้ตอ้งการจะตอ้งใหเ้ห็นคือผูรู้ต้วันัน้เอง  

อย่างพระทา่นสวด รูปัง อนัตตา แลว้ทา่นก็ถามวา่รูปนี ้

เป็นสขุหรอืเป็นทกุข ์เป็นทกุขพ์ะเจา้คา่ ก็โอปนยิโกนอ้มมาสูเ่รา 

รูปของเราก็เหมือนกนัอย่างนัน้ นั่งนานก็เจ็บหลงั เม่ือยกน้ นอน

มากก็หลงัแข็ง น่ี มนัเปล่ียนไปตา่งๆนานา แลว้ท่านถามวา่เม่ือ

รูปนัน้น่ะ เม่ือไม่เท่ียงแลว้มนัเป็นสขุหรอืเป็นทกุขอ์ะ้ พระปัญจ

วคัคียอ์ย่างท่ีสวดเม่ือกี๊เคา้บอกวา่เป็นทกุขพ์ระเจา้คะ่ 

พระพทุธเจา้ก็เทศนส์อนปัญจวคัคีย ์แตที่นีเ้รานอ้มโอปนยิโก 
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บทท่ีสวดนีเ้ป็นส่ิงท่ีสวยงาม เป็นธรรมะอนัสงู สงูท่ีสดุ พอเทศน์

จบลงไปอย่างนัน้ ปัญจวคัคียก็์ไดส้าํเรจ็สิน้อาสวกิเลส ถามลง

ไปวา่ รูปเป็นสขุหรอืเป็นทกุข ์เป็นทกุข ์แลว้เท่ียงมัย้ ก็บอกวา่ไม่

เท่ียง แลว้มนัใช่ตวัเรามัย้ ก็บอกวา่ไม่ใช่ตวัเรา ไม่ใช่ตวัเราควร

ยดึถือมัย้ ไม่ควรยดึถือ ดซูิ เน่ียในแบบท่านแปลไว้

ละเอียดละออ หลวงตาไม่คอ่ยไดด้ ูฮือ้ คิดประมาณไปอย่างนัน้ 

เพราะฉะนัน้จงึวา่นา่สรรเสรญิ ท่ีพระองคเ์อามาคิดเอามา

เทศนส์อนอยา่งนี ้ไมใ่ช่นอกจากตวัของเรา อยู่ในตวัเราน่ี

ทัง้หมด เพราะพระองคก็์มีปัญจขนัธอ์ย่างพวกเราน่ี ท่านได้

พิจารณาจนละเอียดละออเรยีบรอ้ยลงไปทกุชนิดเป็นอยา่งนัน้ 

พิจารณาจนกระทั่งไม่เท่ียงเป็นทกุข ์แลว้อะไรมนัเท่ียง อะไรมนั

เป็นทกุข ์ท่านพิจารณาคน้ควา้ละเอียดละออหมด รูปในอดีต 

รูปในท่ีใกล ้รูปในท่ีไกล รูปหยาบ รูปละเอียด วา่น่ีพิจารณา

แหลกหมดวา่อยา่งนัน้เถอะ พิจารณาจนไดรู้ค้วามจรงิอย่างนัน้

วา่เป็นของไม่เท่ียงจรงิๆของเราอนันี ้ประเด๋ียวก็จะตอ้งแตกดบั

ทาํลายลงไป เน่ีย ท่านตรวจคน้จนละเอียดละออจนเรยีกวา่เป็น
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สพัพญั� ูเป็นผูรู้ ้รูแ้จง้โลก โลกก็คือในมนษุยเ์ราเน่ียตวัเราเน่ีย

เป็นโลกอนัหนึง่   

เพราะฉะนัน้อย่างการภาวนาก็เหมือนกนั ใหค้น้ลงไปใน

กายของเราเน่ีย ไม่ตอ้งไปดท่ีูอ่ืน ความสขุความทกุขค์วาม

เดือดรอ้นความวุน่วายมนัอยูท่ี่ไหน ไม่ไดอ้ยู่ท่ีอ่ืน อยูท่ี่ตวัเรา อยู่

ท่ีหวัใจของเราท่ีมนัไม่เป็นปกติ มนัไม่รูต้วัอนันัน้ ตอ้งคน้ เม่ือใจ

มนัสงบแลว้มนัตอ้งคน้ลงไป คน้ลงไปอยา่งนัน้ ทาํไมเจา้ไม่สงบ 

มนัเป็นเพราะเหตอุนัใด จงึเดือดรอ้น จงึวุน่วาย เราก็ตอ้งเอามา

คน้เอามาคิด ก็ตอ้งนกึ ไม่ใช่ไม่นกึ แตพ่วกใหมท่ี่มาฝึกใหม่ก็ไม่

คอ่ยเขา้ใจ ทีนีพ้วกแก่ๆสิ มนัไม่ใช่แก่มะพรา้ว คนแก่ฟักแก่แฟง

มนัก็ไม่อรอ่ย เด๋ียวก็เน่า เพราะฉะนัน้ตอ้งสติ แกฟั่กแก่แฟงมนั

ไม่มนั ไมเ่หมือนมะพรา้วนะ โยม ทีนีต้อ้งมนัๆหน่อย เผ็ดๆ

หน่อยมนัจงึแซบ เคา้วา่งัน้ 

เม่ือใจมนัสงบแลว้เราก็ตอ้งคน้ควา้พิจารณาให้

ละเอียดละออ ไหนเราวา่ตวัเรา ตาร ึคน้ลงไป หรู ึจมกู ตรง

ไหนอะ้ แขง้ขามือตีน อวยัวะสว่นไหนเป็นของๆเรา น่ีอยา่งนีต้อ้ง
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คิดลงไป หวัรวึา่เรา หรู ึอะไร พิจารณาลงอยา่งนีเ้อง ไมต่อ้งไป

คน้อย่างอ่ืน เม่ือคน้อย่างนีแ้ลว้ ก็ถามไปๆๆ คน้ไปอย่างนัน้ เม่ือ

ใจมนัประกอบดว้ยสติปัญญาแลว้ มนัจะเป็นหนึง่อยู่เฉพาะใน

เรื่องอนันัน้อนัเดียว มนัไม่ไปท่ีอ่ืน คาํวา่หนึง่ในท่ีนัน้ท่ีเดียวนัน้

หมายความวา่นกึในส่ิงนัน้อยู่ไดอ้ย่างนัน้ แลว้ก็นกึสว่นใดไปอีก

ก็นกึไดอ้ยา่งนัน้อยูต่ลอดเวลา คือจดุนัน้หรอืเรยีกวา่อารมณน์ัน้

ไม่มีเขา้มาแทรกในขณะท่ีเรานกึอย่างนัน้ น่ีลกัษณะนีเ้รยีกวา่ 

ลกัษณะการภาวนาท่ีเขา้เอง  

เม่ือเป็นอยา่งนัน้แลว้ นั่นแหละเป็นแนวทางอนัท่ีจะนาํมาซึง่

ความรูแ้จง้รูช้ดั รูเ้พ่ือความดบัทกุข ์อยา่งท่านแสดงกบัปัญจ

วคัคียอ์ย่างเม่ือกีท่ี๊สวดนัน้นะ่ก็ลงบาทคาถา เม่ือถามหมดแลว้ 

พวกปัญจวคัคียก็์บอกวา่ไม่ใช่ตวัเรา ไม่ใชข่องๆเรา แมใ้นท่ีอดีต

ท่ีใกลท่ี้ไกล ท่ีละเอียดหยาบ และส่ิงท่ีไม่เท่ียงนัน้เกิดขึน้และดบั

ไปทกุชนิด แลว้เม่ือถามไปอย่างนัน้ ไม่ใชต่วัเรางัน้ควรยดึถือมัย้ 

แน่ะ เอาหละ ไม่ควรพะเจา้คะ่ อย่างนัน้ไม่ควรยดึถือแลว้มนัใช่
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ตวัตนมัย้ ไม่ใช่ตวัเรา แนะ่ ไม่ใช่ตวัเรามนัก็ตอ้งแตกดบัทาํลาย 

นั่น เอาเขา้ไปนั่น จนหมดท่ีจะตอบ 

เม่ือเหมือนอยา่งเราก็เหมือนกนั คน้ลงไปจนหมดท่ีไป คน้

หมด ตา ห ูจมกู ลิน้ เคยเห็นรูปวา่สวยวา่งาม วา่อยา่งนัน้อย่าง

นี ้ไดย้ินเสียงอนันัน้ไม่ดีอนันีดี้ อนันัน้ไพเราะ เราก็คน้ลงไปใคร

เป็นคนวา่ดีไมดี่ มนัเกิดท่ีไหน แลว้คนท่ีมนัวา่ดีไม่ดีนัน้มนัจรงิ

มัย้ น่ี คน้ลงไปอย่างนัน้ พจิารณาอย่างนัน้ ใจมนัตัง้แนว่อย่าง

นัน้แลว้ คน้ลงไปใหล้ะเอียดละออจนใหม้นัสดุ ไม่มีความหมาย 

คน้จนหาตวัไม่เจอะ อยา่งนัน้หละก็เอาละ อย่างนัน้น่ะดี คน้ให้

มากๆ ใหไ้ม่ตอ้งถอย เพราะอย่างนัน้มนัเป็นลกัษณะของสมาธิ

ประกอบไปดว้ยปัญญา เป็นแนวทางทา่นเรยีกวา่มรรค มรรค

สมังคี จิตเดิมอย่างนัน้ เป็นอย่างนัน้จะเป็นองคง์านท่ีจะใหเ้ขา้

ไปสูก่ารตรสัรู ้หรอืใหรู้แ้จง้ชดั เพราะวา่เม่ือพิจารณาอยูอ่ย่าง

นัน้ จิตมนัก็วิ่งโดยรอบ อยู่ตามลาํดบัท่ีเรานกึทกุสว่น ไม่

แยกแยะไปในท่ีใด อยู่ในกายนี ้คิดพิจารณาตัง้แตเ่บือ้งบน ลง

ไปเบือ้งลา่ง มนัก็อยู่อยา่งนัน้ พิจารณาเบือ้งลา่งขึน้มาเบือ้งบน
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ก็อยู่อย่างนัน้ ขยายไปหนา้ไปหลงัมนัก็อยูอ่ย่างนัน้ น่ีลกัษณะท่ี

ภาวนาเป็นตอ้งเป็นอย่างนี ้อยา่งเนีย้จงึเรยีกวา่ภาวนาเขา้ใจ 

แลว้เม่ือตอ่ไปวนัหลงัเราจะเขา้จิต เราจะทาํสมาธิก็ตอ้งเขา้คน้

อย่างนัน้ คน้จนใหช้าํนาญอย่างนัน้ มีความคลอ่งแคลว่มีความ

ชาํนิชาํนาญ ในแบบทา่นจงึเรยีกวา่ชาํนาญในวสทีัง้ ๕ การตัง้

จิตหนึง่ การพจิารณา การออก การเขา้ การพิจารณาทา่น

เรยีกวา่ปัจจเวกขณะ น่ี อย่างนี ้การเขา้ การออก การพจิารณา 

ส่ีหา้อยา่ง หา้อย่าง หลวงตาก็จาํไม่คอ่ยจะได ้ก็เรยีกวา่ทาํงาน

ตลอดเวลา เหมือนอย่างเราเดินไปอย่างนี ้คนเดียวไม่ไดค้ยุกนั

หรอืเดินไปหลายๆคนไม่ไดค้ยุกนัอย่างนี ้เราก็พิจารณาได ้นกึใน

ใจไปซี่ อย่างนัน้  

แตว่า่ถา้พิจารณาเรื่อยๆอย่างนัน้ ในขณะจติมนัจะมีสภาวะ

อนัท่ีเกิดขึน้เองโดยท่ีเราไม่ตอ้งปรุงแตง่อนันัน้ มนัเกิดความเบื่อ 

เบ่ือในสงัขารรา่งกายของเรานีข้ึน้มาเอง โดยท่ีเราไม่ตอ้งไปคิด

นกึปรุงแตง่อะไรทัง้หมด ลกัษณะท่ีเป็นอยา่งนัน้ในภาวะท่ีกาํลงั

พิจารณาอยา่งนัน้มนัจะเปล่ียน เปล่ียนหยดุจากการพิจารณา
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มาเกิดความเบ่ือหนา่ยและเกิดความสงัเวชสลดใจในขณะนัน้ น่ี 

จิตอนันัน้เปล่ียน เม่ือเรารูต้วัวา่จิตเปล่ียนเกิดความสงัเวชสลด

ใจอย่างนัน้แลว้ก็ตอ้งถอยกลบัไปพิจารณาอีก อยา่ไปหยดุ ถา้

หยดุแคน่ัน้ มนัก็ไปพกัสมาธิ คน้ลงไปอีก คน้ลงไปใหม้าก 

จนกระทั่งจิตมนัเดินอยู่อยา่งนัน้ น่ีแหละไอล้กัษณะท่านจงึ

เรยีกวา่ นิพพนิทงั วรัิชชะต ิท่ีมนัเบ่ือหนา่ยอยา่งนัน้นั่นมนัเกิด

นิพพิททาแลว้ จิตโดยธรรมชาติมนัเกิดเองเพราะอาศยัเหตท่ีุเรา

เขา้ไปคน้พนิิจพิจารณาอยา่งนัน้มนัจงึเกิดนิพพิททา เรยีกวา่เกิด

ความเบ่ือหนา่ยในรา่งกายของเรา ในแบบท่านมีอนัหนึ่ง ภิกษุ

ทัง้หลายเจรญิกรรมฐานมากเขา้ๆแลว้ก็เกิดธรรมะขอ้หนึง่

เรยีกวา่ อะไรหลวงตาก็จาํไม่ได ้มาพิจารณาถึงความตาย แลว้

เกิดอยากตายจนไม่มีอนัใดท่ีจะประมาณ ไม่มีส่ิงอะไรท่ีจะ

ประมาณ อยากตายเหลือเกิน มนัเกิดความสงัเวชสลดใจอย่าง

นัน้ ในสภาวะของจติมนัตกไปสภาวะอยา่งนัน้ แตส่ภาวะอย่าง

นีย้งัไม่ใชว่า่แน่นอน ตอ้งคน้ลงไปอีกจนกระทั่งมนัหายลงไป 

หายจากสภาวะท่ีเกิดความเบ่ือหนา่ยอยา่งนัน้ มนัเป็นสภาวะ
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อนัหนึ่ง ทา่นจดัเป็น…จดัเป็นอะไรไม่รู ้หลวงตาก็ไม่คอ่ยเขา้ใจ

เหมือนกนั ตาํราไม่คอ่ยไดด้ ูเม่ือมนัพิจารณาแลว้มนัเกิดความ

เบ่ือความหนา่ยอย่างนัน้ มนัตกสภาวะอยา่งนัน้ของมนัสิ เพราะ

มนัก็เกิดจากความสงบนั่นเอง ดว้ยกาํลงัของสติปัญญามนัเขา้

ไปคน้ควา้อยา่งนัน้  

เม่ือคน้ควา้อยา่งนัน้จนพอสมบรูณเ์ต็มท่ี ท่านก็เรยีกวา่ 

มรรคสมงัคี ธรรมชาติของจิตก็ตอ้งถอนตวักลบัเขา้มาโดย

ธรรมชาติเองอย่างนัน้ โดยท่ีเรากาํลงัคน้ควา้พนิิจพิจารณา

อย่างนัน้ลงไป ก็ขาดก็แยกจากกนั การคน้ควา้อย่างนัน้ก็หยดุลง

ในปัจจบุนัทนัดว่นอยา่งนัน้ พรบึ ทนัทีลงไป แยกจากจิตเขา้มา

ตัง้ตวัอยู่เฉยโดยมีความรูเ้หน็ชดัอยู่อยา่งนัน้ ใจนัน้ไม่เจือปนไป

ดว้ยอารมณ ์อยู่เป็นเอกเทศอนัเดียวอย่างนัน้ เฉย รูอ้ยู่อย่างนัน้ 

แตรู่อ้นันัน้ไมมี่กิรยิาไปไม่มีกิรยิามา อยู่ตามสภาพอย่างนัน้ น่ี 

เรยีกวา่มรรคสมงัคี อยา่งนีถ้ึงผล ผลคือความท่ีเขา้ไปรูต้าม

ธรรมชาติอนัฐีติธรรมอนันัน้เอง ทา่นจงึตรสัวา่ ญาณทศันะ ใน

อาทติตปริยายสูตรก็แสดงวา่ นิพพนิทงั วรัิชชะต ิวิราคา วิ
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มุจจะต ิก็คลายความกาํหนดัยินดีในรูป วิมตุตสัมิง มนัก็เกิด

ญาณความรูเ้กิดขึน้ เกิดญาณความรูเ้กิดขึน้พรอ้มในขณะนัน้ 

เหมือนอย่างเราก็เหมือนกนั ถา้เม่ือไดพ้ิจารณาลงไปอย่างนัน้

แลว้ มนัไปเหน็ชดัอย่างนัน้จรงิๆ เราก็ตอ้งเช่ือวา่ธรรมะคาํสอน

ของพระพทุธเจา้ท่ีพระองคท์รงสอนมาโดยอย่างท่ีเราพิจารณา

อย่างนีม้นัจะเห็นชดัอยา่งนีแ้ลว้มนัจะสงสยัท่ีไหน ก็ไม่สงสยั 

ความกงัขา ความสงสยัในการปฏิบติัเรยีกวา่ ศีลวตัร น่ีใน

การปฏิบติัของเราอยา่งนีห้มดความสงสยัในเรื่องการทาํสมาธิ 

วิจกิิจฉาก็ไมส่งสยัเลย สลัีพตปรามาสไม่ลบูคลาํเลย ในขอ้

วตัรปฏิบติัท่ีเรากระทาํอยา่งนี ้แลว้นั่นมนัจะอะไรหละ มนั

ถกูตอ้งตามธรรมะคาํสอนของพระพทุธเจา้ บคุคลผูน้ัน้ท่านก็

แสดงแลว้วา่สคุติเป็นท่ีหวงั ถา้เม่ือบาํเพญ็ไปยงัไม่ถึงท่ีสดุแห่ง

อาสวะคือยงัไม่หมดกิเลส ก็ตอ้งไปเกิดอีก ๗ ชาติ คือไดส้าํเรจ็

บัน้ตน้ตัง้แตพ่ระโสดาขึน้ไปอย่างนีเ้ป็นตน้  

น่ีแหละเพราะฉะนัน้จงึวา่ธรรมะท่ีพระองคท์รงแสดงอาทติต

ปรยิายสตูร อนตัตลกัขณะสตูรอย่างนี ้ก็แสดงอยู่ในตวัเรา แตที่
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นีเ้ราไม่คน้ควา้ไม่พนิิจพิจารณา มนัก็ไม่เกิดขึน้ เพียงแตท่าํ

สมาธิใหใ้จสงบอยู่เฉยๆอย่างนัน้ก็ยงัดีอยู่ แตว่า่ตอ้งอาศยัการ

คน้ควา้พินิจพจิารณาเพราะการคน้ควา้พนิิจพิจารณามนัถกู

ตามหลกัท่ีพระพทุธเจา้ทรงตรสั เม่ือคืนท่ีแลว้ คืนก่อนหลวงตาก็

แสดงอยู่วา่ปัญญาเป็นหนา้ท่ีรอบรูใ้นกองสงัขาร เม่ือรอบรูใ้น

กองสงัขารก็ตอ้งวางสงัขารอนันัน้ นั่นจงึเรยีกวา่ปัญญาแท ้

ปัญญาอย่างคิดตามโลกตามสงสาร คิดอย่างสรา้งโลกสรา้ง

สงสาร อยา่งนัน้ไม่ใช่ปัญญา เป็นโลกียะปัญญา เป็นปัญญา

อย่างเจือปนไปดว้ยทกุข ์ไมใ่ช่ปัญญาอย่างคาํสอนพระพทุธเจา้  

คาํสอนพระพทุธเจา้ปัญญาเม่ือรูส่ิ้งนัน้แลว้ก็ตอ้งทิง้ส่ิงนัน้ 

ไม่จบัส่ิงนัน้ เหมือนบคุคลผูท่ี้รูจ้กัวา่ไฟก็ไม่จบัไฟ เปรยีบเป็น

อย่างเดียวกนัอย่างนัน้ ไม่กลา้เอามือไปแอบเพราะมนัรอ้น 

เพราะลกัษณะของอารมณท่ี์ปรุงขึน้อยา่งนัน้ ถา้เม่ือมีสติรูแ้ลว้

มนัก็ตอ้งมี…มนัไม่เขา้ไปจบั เพราะมนัเหน็ ทัง้เหน็ทัง้รูว้า่ส่ิงนัน้

เป็นโทษ มนัก็ไม่เขา้ไปจบัเลย จิตของผูท่ี้ปฏิบติัของท่านดีๆ

อย่างนัน้แลว้มนัไม่เขา้ไปจบัไปเกือ้ แตท่า่นจะเลน่ก็ไดเ้พราะ
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ท่านมีปัญญา ไฟท่านเอามาใชไ้ด ้ใชด้ว้ยปัญญา เอามาหงุตม้

หงุแกง ทาํอะไรก็ไดท้ัง้หมด เหมือนอย่างพวกเราท่ีมีความฉลาด 

ไม่เหมือนอย่างเด็ก เด็กท่ีไมรู่จ้กัเดียงสาก็จดุไฟมาเผาตวัเอง 

รอ้งไหจี้ด๊ๆจ๊าดๆขึน้ แนะ่ เหมือนกนัอย่างนัน้ เหมือนเราท่ียงัไม่

เคยประพฤติปฏิบติั ยงัไม่เขา้ใจ ก็เขา้ใจวา่อารมณเ์ป็นส่ิงท่ี

สนกุสนานรา่เรงิเพลิดเพลิน ก็ไปยิ่งคิดยิ่งนกึยิ่งปรุงยิ่งแตง่ยิ่ง

เกิดความเสียอกเสียใจอะไรแลว้ ก็นกึถงึส่ิงนัน้ส่ิงนีเ้อามาเศรา้

โศก กินไม่ไดน้อนไมห่ลบั น่ี ไม่เป็นอนักินอนันอน นอนก็ไม่หลบั 

น่ี มนัเป็นอย่างนัน้ ใจมนัไมมี่ธรรมะ ไม่มีส่ิงท่ีระงบัดบัความคิด

อนันัน้เอง น่ี  

เพราะฉะนัน้การปฏิบติั…ท่ีเรามาปฏิบติัธรรมะก็ตอ้งการจะ

หาตวัจดุสาํคญัอนัใหญ่อนันีท่ี้ตดัหรอืปลดเปลือ้งใจของเราท่ีมนั

คิดวุน่วายเดือดรอ้นอยู่นั่น ตรงนีเ้องเป็นจดุสาํคญั เพราะฉะนัน้

ธรรมะแสดงพอย่อๆพอเป็นแนวทางท่ีท่านทัง้หลายจะไดน้าํไป

พิจารณาใครค่รวญ หลวงตาขีเ้กียจเทศนน์าน เอาเทา่นีพ้อย่อๆ 

แลว้ตอ่นัน้ไปจะไดท้าํสมาธิกนั เพราะฉะนัน้เม่ือทา่นทัง้หลายได้
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สดบัตรบัฟังธรรมะดงัไดแ้สดงบรรยายมาน่ีแลว้ ส่ิงอนัใดท่ีจะ

เกิดประโยชนห์รอืส่ิงอนัใดท่ีมาใครค่รวญดแูลว้วา่ชีวิตของเรา

เป็นส่ิงท่ีไมแ่นน่อน เพราะฉะนัน้อย่างทา่นเทศนอ์ยา่งนีค้วรเอา

ไปพิจารณาและก็ไปปฏิบติั อย่าไดน่ิ้งนอนอกนอนใจ วนัเดือน

คืนปีลว่งไปๆ ท่านเปรยีบเหมือนอยา่งหกูท่ีทออยา่งนัน้ มีแตว่นั

หนา้สัน้เขา้ไปทกุที ชีวติเราก็เหมือนกนัอยา่งนัน้ มีแตว่นัท่ี

แตกดบัลงไปเรื่อยๆๆ วนัคืนลว่งไปๆ นั่นแหละมนัคอยเวลาตาย

อยู่เสมอ เพราะฉะนัน้ยงัมีชีวิตท่ีดีอยู่อยา่งนีค้วรเรง่ประพฤติ

ปฏิบติัธรรมะใหม้นัเกิดขึน้กบัใจของเรา แลว้ตอ่นัน้ก็จะบงัเกิด

ความสขุความเจรญิงอกงามในศาสนธรรมคาํสั่งสอนขององค์

สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้ ดงัแสดงมาก็สมควรแก่กาลเวลา 

ตอ่นัน้ก็จะไดท้าํความสงบ เอาหละ 
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