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แสงสว่างเหนือปัญญาไมม่ี 

หลวงปู่ เจีย๊ะ จนุโท 

เทศนว์นัท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๒๖ 

ลาํดบัตอ่ไปจะไดบ้รรยายธรรมะพอเป็นเครื่องประดบั

สติปัญญาพทุธบรษัิททัง้หลาย บรรดาพวกท่านทัง้หลายไดเ้ขา้

มาประชมุสนันิบาตในท่ีนีเ้พ่ืออบรมทาํจติทาํใจของตนใหห้มด

จดผ่องใส เพราะฉะนัน้วนันีเ้ป็นวนัโอกาสของอาตมาท่ีจะตอ้ง

มาปจุฉาวิสชัชนาใหท้า่นทัง้หลายฟัง หลวงตาก็ไม่ใช่เป็นผู้

สนัทดัในกรณีเหลา่นี ้เพราะไม่คอ่ยไดส้นัทดัในแบบแผน

ตาํรบัตาํรา เพราะฉะนัน้วา่ไปบางทีก็เขา้เหตเุขา้ผล บางทีก็นอก

ลูน่อกรอยไม่เขา้ทิศเขา้ทาง เพราะฉะนัน้ก็ฟังหไูวห้ ูเม่ือส่ิงใดท่ี

เป็นประโยชนข์องตนแลว้ก็จงเก็บไปประพฤติปฏิบติั 

บรรดาเราทกุคนท่ีเขา้มาในท่ีนี ้ความมุ่งมาดปรารถนาของ

ใจตอ้งการชาํระใจของตน อนันัน้เป็นจดุใหญ่ เพราะเรามองดู

หรอืเราไดพ้ิจารณาถึงภยัในวฏัสงสาร คือความเกิดแกเ่จ็บตาย
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ในโลกนี ้อนันีเ้ป็นภยัใหญ่หลวงท่ีจะนาํมาถึงเรา แลว้เราก็ไม่

สามารถจะหนีขา้มจากมจัจคืุอความตายตวันีไ้ปได ้เม่ือมา

มองเหน็ภยัในวฏัสงสารตวันีอ้ย่างนัน้แลว้ ความบากบั่น

ความเรง่พนิิจพิจารณาใครค่รวญถึงการปฏิบติั เราตอ้งชั่งดเูรา  

ในระยะเขา้พรรษามาสิบส่ี สิบหา้วนัอยา่งนีเ้ป็นตน้ การทาํ

ใจของเราวนัหนึ่งเราทาํก่ีครัง้ แลว้เกิดความสงบมนั แลว้นั่งนาน

ขนาดไหน น่ีอนันีค้วรจะตอ้งคิด ควรท่ีจะตอ้งพิจารณาในตวัเรา 

คือสมกบับาลีท่ีทา่นยกวา่ นัตถ ิปัญญา สมา อาภา แสงสวา่ง

ทัง้หลายเสมอดว้ยปัญญาไม่มี น่ี เป็นอยา่งนี ้เพราะฉะนัน้จงึวา่

ใหเ้ราใครค่รวญพินิจพิจารณา ระหวา่งสิบส่ีสิบหา้วนันีท่ี้เรา

เขา้พรรษา ไดท้าํจิตทาํใจในเวลากลางคํ่ากลางคืนเป็นอย่างไร

บา้ง แลว้มีความรวมลงไปหรอืเกิดความสงบอย่างไร เป็นแบบ

ไหน ใหใ้ครค่รวญชั่งดจูิตดใูจของเราอย่างนีเ้ป็นตน้ น่ีเป็นการ

ทวนถงึวาระท่ีเราจะตอ้งมาพิจารณาอยา่งนัน้ แลว้เม่ือเป็นอย่าง

นัน้ สมมติุวา่ใจไม่สงบ แลว้เราทาํอย่างไร ใจจงึไม่สงบ น่ี อีก

อย่างหนึง่ แลว้ทาํอย่างไรใจจงึจะสงบเยือกเย็น ตัง้อยูเ่ฉพาะใจ 
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ปราศจากนิวรณธรรมออกไปจากใจ น่ีประการท่ีสอง อนันีต้อ้ง

ชั่งดพูิจารณาดตูวัของเราท่ีเราประพฤติปฏิบติัอย่างนัน้ ตอ้ง

ตรวจตราลงไป เพง่พนิิจพิจารณาลงไป เม่ือส่ิงใดท่ีมนัยงั

บกพรอ่ง สมมติุเราทาํมาซกัสิบกวา่วนัอยา่งนี ้มนัก็ไม่ไดร้บั

ความสงบ น่ี ทาํไมเป็นอยา่งนัน้ แลว้เราทาํอย่างไร ตัง้จติไว้

อย่างไร พิจารณาอะไรจงึใจนัน้ไม่สงบ  

น่ีเราก็ตอ้งทวนด ูมองดเูขา้มาขา้งใน อยา่มองดขูา้งนอก 

มองดขูา้งนอกมนัไม่คอ่ยสวย มองเขา้มาขา้งใน ขา้งในตวัเรา

แลว้ มนัก็จะสวยงาม นา่ดนูา่ชม มองดใูนนี ้เต็มไปดว้ยสรรีะ มี

หมเูป็ดเห็ดไก่สารพดั หน่อไม ้สารพดั มนัอยู่ในนีเ้ต็มท่ีไปหมด 

เพราะฉะนัน้กินเขา้ไปปอ้นเขา้ไปทกุวนัๆ มนัเสียไปเปลา่ๆ ถ่าย

ออกไป เพราะฉะนัน้ตอ้งใหมี้ประโยชนอ์ยา่งนี ้ไหนๆชีวติจะตอ้ง

ตายจากพลดัพลากจากไปแลว้ เราก็ตอ้งแสวงหาความดี คือ

การทาํใจน่ีเป็นส่ิงสาํคญั เพราะฉะนัน้พระพทุธเจา้จงึมาใหมี้

ขนัติ วิรยิะ มีสจัจะ เหลา่นีเ้ป็นตน้ เป็นเครือ่งทรมานใจ เป็น

เครื่องบงัคบัใจ เป็นเครื่องดดักิเลสของเรา อย่าใหม้นัดิน้รน
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กระวนกระวาย วนัหนึง่อย่างในพรรษาอยา่งนี ้ฉนัจะขึน้ศาลา

ทกุวนั นั่งสมาธิทกุวนั น่ีนั่งลงไปตัง้แตพ่ระทา่นเทศนก็์ประมาณ

ราวๆชั่วโมงครึง่ หรอืไม่ถึงดี อย่างนัน้เป็นตน้ บางองคท์่านก็

เทศนน์าน แตห่ลวงตาไม่คอ่ยมีปฏิภาณ วา่นิดๆหน่อยๆ ครึง่

ชั่วโมงก็หมดแลว้ หมดพงุเป็นอย่างนัน้ ไม่มีพงุจะเทศน ์ขา้วมนั

นอ้ย พงุไมพ่อเป็นอยา่งนัน้ เพราะฉะนัน้จงึวา่ก็ตอ้งพดูกนั

ตรงไปตรงมาวา่อยา่งนัน้เถิด ไม่ตอ้งออ้มคอ้มเลน่ลกูไมม้ากมนั

ก็ลาํบาก คนบางคนก็มีนิสยัอย่างนัน้ บางคนก็มีนิสยั

ไม่อย่างนัน้ มนัตา่งกนัเป็นอย่างนัน้ 

เพราะฉะนัน้อย่างการกระทาํใจของเราน่ีเราตอ้งตรวจดทูกุๆ

วนั ก่อนจะเขา้มาภาวนา วนันีก้่อนขึน้ศาลา เม่ือตอนกลางวนั

เรานั่งภาวนารเึปลา่ เราตรวจดอูย่างนี ้เราไม่ไดน้ั่ง ทาํอะไรอยู่ 

แน่ะ ตอ้งติตวัเรา อยา่ไปกงัวลอย่างอ่ืน เขา้พรรษาหาส่ิงท่ีเป็น

ประโยชนก์บัตวัเรา หรอืตัง้จติตัง้ใจใหน้ั่งสมาธิ วนัหนึ่งเอาซกั

สองที อย่างนี ้เหมาะๆก็ครัง้ละครึง่ชั่วโมง หรอืชั่วโมงหนึง่อย่าง

นี ้เวลาเลิกจากทาํวดัทาํวา หรอืก่อนขึน้ทาํวดัทาํวาบา่ยโมงเม่ือ
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จาํวดัแลว้ ไม่ใช่จะจาํวดัทัง้วนัอย่างนีก็้ไม่ไหว มนัก็แย่ เลน่เป็น

หมนูอนอยา่งนัน้ก็ไม่ไหว ครดืๆๆอยู่เรื่อย เพราะฉะนัน้เน่ียการ

เทศนอ์ยา่งนีก็้เป็นการเตือนหรอืเกิดการใหส้ติ ก็หนกัไปบา้ง 

อย่างนัน้ก็ตอ้งขออภยั อย่าใหเ้ป็นบาปเป็นกรรม เรากินขา้ว

หมอ้เดียวกนั กระทะเดียวกนั แกงก็หมอ้เดียวกนั มีส่ิงใดไม่ดีก็

ตอ้งตกัเตือนกนัเพ่ือใหเ้ป็นประโยชนก์บัหมูค่ณะ หรอืบคุคลผู้

นัน้จะไดป้ระโยชนข์ึน้มา ผูเ้ตือนนัน้เป็นผูท่ี้หวงัดีถงึ ๑๐๐ 

เปอรเ์ซ็นต ์ไมใ่ช่วา่จะไปหยบิยก เอาแตโ่ทษเหมน็ของคนอ่ืน

อย่างเดียวเป็นอย่างนัน้ ก็ความเตือนนัน้ก็เตือนเพราะหวงัใหดี้ 

ใหเ้กิดประโยชนก์บัผูน้ัน้ เม่ือไม่ไดป้ระโยชนผ์ูเ้ตือนเคา้ก็ตอ้ง

วางอเุบกขา มนัเป็นอยา่งนัน้ เม่ือไม่ไดอ้ย่างนัน้แลว้ก็จะไปโกรธ

กริว้ใครเคา้ก็ไม่ถกูหลกัถกูการ น่ีเป็นอยา่งนัน้ วา่ถึงใจจรงิของ

บคุคลผูท่ี้เต็มไปดว้ยความเมตตาจะเป็นอยา่งนัน้ 

เพราะฉะนัน้การทาํใจก็ไดบ้รรยายมาเหลือซาก เหลือท่ีจะ

ฟังเป็นอยา่งนัน้ ไม่รูจ้ะหยิบยกอะไรมาพดู เป็นอยา่งนัน้ พดูไปก่ี

ทีๆก็เขา้มาอยูท่ี่ตวัเรา ไมไ่ดอ้อกไปท่ีอ่ืน ธรรมะ กุสาธัมมา อกุ
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สลาธัมมา กศุลก็ดี อกศุลก็ดี ตวัของเราเป็นผูก้ระทาํไมใ่ช่บาป

อนันัน้จะเขา้มาหาเรา อย่างจะไปฆา่กนัฟันกนั ฆา่กนัอย่างนี ้

เราก็ตอ้งไปสรา้งขึน้ ไม่ใช่เคา้มาสรา้งใหเ้รา บางทีเคา้มาฆา่เรา

ก็มี อยา่งนี ้มนัก็อีกเรื่องหนึง่ เราไม่ไดฆ้า่เคา้ น่ี มนัเป็นอย่างนัน้ 

เพราะฉะนัน้จงึวา่ กสุลา ก็ดี อกสุลา ก็ดี เราตอ้งไปทาํขึน้ บญุ

กศุลท่ีจะเจรญิเมตตาภาวนาก็เหมือนกนั เราน่ีตอ้งเป็นคนเอาใจ

ใส ่ตัง้ใจจรงิๆแลว้ก็กระทาํจรงิๆ น่ี ทาํไมคนอ่ืนเคา้ทาํไดส้งบ 

แลว้เราทาํไมทาํถงึไม่ไดส้งบ น่ี ตอ้งมีมานะ เรยีกวา่อตุสาหะ 

มานะ อตุสาหะ พากเพียรพยายามตัง้จิตตัง้ใจลงไปใหมันัแนว่

แน่ลงไป น่ี เป็นอย่างนัน้ เตือนอย่างนีก็้เป็นส่ิงท่ีดี ใหเ้ขา้ไปถึงหู

ถนดัๆ อยา่ใหเ้ป็นหจูอบ หบูุง้ก๋ีไปหมด แลว้ก็ไม่คอ่ยไดเ้รื่องเลย 

มนัเป็นอย่างนัน้ ถา้เป็นหจูอบ หบูุง้ก๋ีแลว้มนัก็ไม่รูส้กึ ไม่ไดซ้มึ

ซาบ ดินจะไหลเขา้ไป นํา้จะเทเขา้ไปเท่าไรมนัก็ไม่ซมึซาบ เป็น

อย่างนัน้ เพราะฉะนัน้การปฏิบติันีก็้เหมือนกนั เราเคยทาํมา

อย่างนัน้เป็นอยู่อยา่งนัน้ แลว้ก็ไม่เจรญิกา้วหนา้ มีแตถ่อยหลงั 
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เส่ือมดอ้ยลงไปอยู่ตลอดเวลาอย่างนี ้เราจะทาํอย่างไร น่ี อนันี ้

เราก็ตอ้งแกไ้ข  

ทาํอยา่งไร ครูบาอาจารยก็์เทศนห์ลายองคห์ลายอยา่งนัน้

อย่างนี ้พิธีพลิกแพลง น่ี อบุายอนัใดท่ีจะเป็นไปเพ่ือเกิดความ

สงัเวชสลดใจกบัใจของเราตวันัน้ ใหห้ยิบยกตวันัน้มาวา่กลา่วลง

ในใจของเราอย่างนัน้อยู่ตลอดเวลา ถึงเวลาไม่ไดก้ระทาํ เดินไป

ไหนมาไหนนกึขึน้มาได ้ก็ตอ้งวา่สวดสงัวธัยายในใจของเราอยู่

อย่างนัน้ตลอดเวลา ใจนัน้เม่ือถกูบีบบงัคบัขู่เข็ญอย่างนัน้แลว้ 

มนัก็ตอ้งสงบ เหมือนอย่างเรานั่งภาวนาน่ีก็เหมือนกนั วา่

บรกิรรมอยู่เรื่อยอยู่ตลอดเวลา ตามธรรมดาคนเราชอบสบาย 

ชอบความใจเฉยๆไม่คิดไม่นกึไม่ปรุงไม่แตง่ วา่กาํหนดแตรู่ ้ๆ อยู่

อย่างนัน้ ไม่ไดคิ้ดไม่ไดน้กึไม่ไดป้รุงไม่ไดแ้ตง่อะไร แลว้เม่ือเป็น

อย่างนัน้ เรากระทาํอยา่งนัน้มาหลายๆวนัหลายๆเดือนหลายๆปี 

แลว้ทาํอย่างนัน้มนัเกิดประโยชนข์ึน้หรอืมนัเส่ือมลง หรอืมนั

เจรญิขึน้อย่างนีเ้ราตอ้งใครค่รวญ ตอ้งพิจารณาตวัเรา ตอ้ง
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ใครค่รวญตวัเราวา่มนัดีขึน้หรอืมนัเป็นอย่างไร หรอืมนัยงัทรงอยู่

เก่า 

เพราะฉะนัน้จงึวา่ปัญญาเป็นส่ิงสาํคญั จะตอ้งตรวจตรอง

พินิจพิจารณาใครค่รวญติตวัเราเป็นส่ิงสาํคญัท่ีสดุ เม่ือติไป

อย่างนัน้แลว้ ใจมนัก็จะมีความเขม้แข็ง มีความอาจหาญ เราจะ

นั่งนอนกินอยา่งนีเ้รอะ ภยัท่ีไฟไหมห้วัอยู่ รอ้นอย่างอะไรอยู่น่ี

คือความตาย ความเกิดความแก่ความเจ็บความตาย จะตอ้งมา

ครอบงาํเรา แลว้ไม่รูว้นัไหนลมเขา้แลว้ไมอ่อกก็ตาย ลมออก

แลว้ไม่เขา้มนัก็ตาย มีอยู่เทา่นัน้ชีวติของเรา น่ี เพราะฉะนัน้เม่ือ

มาพิจารณาเห็นภยัอยา่งนีแ้ลว้ก็ตัง้อกตัง้ใจ อย่างบางองคท์่าน

ก็บอกใหบ้รกิรรมมากๆ วา่ใหเ้รว็ๆ เราก็ลองดซูกัเจ็ดวนัแปดวนั

อย่างนี ้มนัคงเป็นผลหรอืไมเ่ป็นผลก็เลิกไป อย่างนี ้มนักาํหนด

แตรู่เ้ฉยๆอยู่อย่างนัน้ ไม่ไดเ้รื่องไดร้าว ประเด๋ียวก็สปัหงกสปัเงย 

แลว้ก็เป็นอยู่อย่างนัน้ก็ไม่รูจ้กัจะแกไ้ข แลว้คนเทศนก็์ไมรู่จ้ะเอา

อะไรมาเทศน ์วา่มากเคา้ก็วา่ดา่ อะ้ มนัก็เป็นอย่างนัน้ น่ีเรา

ตอ้งการจะแกก้นั เด๋ียวก็สปัหงกเขา้มาอีกแลว้ ก็มนัไม่แกไ้ขมนั
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ก็เอาอยา่งแบบเก่า เหมือนเห็นเคา้กระโดดนํา้ลงไปตาย เราก็

เห็นเขา้เราก็อยากตายก็กระโดดเขา้ไปอีก มนัก็ตายอีกคน ก็จม

ไปเลยวา่ยนํา้ไม่เป็น นํา้กาํลงัเช่ียว น่ีมนัเป็นอยา่งนัน้ เราก็ตอ้ง

ดตูวัเรา ทาํไมมนัช่างโง่เขลาเตา่ตุน่อยา่งนัน้ ไม่แกไ้ขแลว้จะทาํ

อย่างไร นั่น 

ปลอ่ยใหถ้นีมทิธะเขา้ครอบงาํ ตวัถีนมทิธะท่ีครอบงาํใจ

แลว้ ความเจรญิของการบาํเพ็ญไม่เกิดขึน้เพราะเขา้แกต้วันีไ้ม่

ตก มนัไม่เจรญิ พอเขา้ไปก่ีทีๆ ใจนัน้ก็มนัก็ชกัออ่นอกออ่นใจไม่

อยากนกึอยากคิด กาํหนดความรูอ้ยู่เฉยๆ แลว้ก็นอ้ยเขา้ๆๆก็

หมดไป หมดความรูส้กึเม่ือไหร ่ถีนมิทธะตวันัน้ครอบเขา้มา

ทนัที อนันีเ้ป็นจดุสาํคญัท่ีสดุของนกัปฏิบติั ถา้ไม่แกไ้ขตรงนี ้ไป

ทกุคน ไปไม่รอด ไปไม่รอดเลย ตายแน่ ตายแนต่ายนอน ตาย

ดว้ยความดีแตว่า่ไม่ตายอยา่งท่ีเสียทางโลก ตายอยู่อย่างนีก็้ยงั

ดีกวา่ไปสรา้งบาปสรา้งกรรมทางโลกทางสงสาร แตว่า่ก็ขาด

มรรคขาดผล น่ีเป็นส่ิงสาํคญั เพราะฉะนัน้เม่ือเรารูอ้ยา่งนัน้ ก็

พยายามถอนขึน้มาพินิจพิจารณาส่ิงใดส่ิงหนึง่ ท่านเรยีกวา่
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ปัญญาการคน้ควา้พนิิจพิจารณาใหรู้ค้วามจรงิ ปัญญาท่าน

ทัง้หลายก็เขา้ใจอยู่แลว้ เป็นปัญญารอบรูก้องสงัขาร เม่ือรอบรู้

ในกองสงัขาร ก็จาํเป็นจะตอ้งวางสงัขารตวันัน้ ไม่ใช่แบกทะลา่

เหมือนแบกขวานอยู ่มนัก็หนกั น่ี รูต้าํราก็ตอ้งรูห้วัใจดว้ย เป็น

อย่างนัน้ เพราะฉะนัน้ตอ้งพจิารณาลงไปในหวัใจ อนัใดเป็น

ปัญญา อนัใดเป็นอกศุล ตอ้งแกอ้กศุล ทาํลายอกศุลนัน้ใหห้มด

ไป หรอือย่างถีนมทิธะตวันีก็้จดัเป็นอกศุลเหมือนกนั แตอ่ย่างนี ้

มนับาดอยู่ขา้งใน บาดในตวัเราเองไม่ไปกระทบกระเทือนคนอ่ืน 

แคน่ัน้ แกล้งไปจนไม่มีถีนมทิธะ จิตใจนัน้ก็โปรง่ จิตใจนัน้ก็เป็น

หนึง่ เป็นเอกเทศอยู่อย่างนัน้ เม่ือใจมนัเป็นเอกเทศอยู่อย่างนัน้

ก็กาํหนดพิจารณาลงไปท่ีรา่งกาย วนัหนึง่ขา้กินอะไรเขา้ไป ขา้

ทานอะไร ทานปลา ทานกุง้ ทานหม ูราํพงึไป แลว้ออกมาเป็น

อะไร ย่อยเขา้ไปแลว้ ก็เป็นธาตดิุน ธาตนุํา้ ธาตลุม ธาตไุฟ เป็น

เลือดเป็นดินเป็นนํา้เป็นไฟไปอย่างนัน้ตา่งๆนานา พรรณนาไป

อย่างนัน้ เม่ือพรรณนาอยา่งนัน้ ไอถี้นมทิธะความงว่งเหงาท่ี

ความขีเ้กียจขีค้รา้นอย่างนัน้มนัก็ตอ้งหายไป เพราะใจนัน้มนั
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เกิดความรา่เรงิบนัเทิงกบัไอส่ิ้งท่ีไปคน้ควา้พินิจพิจารณาอย่าง

นัน้  

ทีนีถ้า้มนัเขา้มาอยูไ่ม่ได ้มนัเป็นขา้ศกึกนั ถา้เม่ือความขี้

เกียจขีค้รา้นกาํหนดอยู่เฉยๆ ไม่คิดไม่นกึอย่างนี ้ถีนมิทธะมนั

ยอ้นตามเขา้มา สว่นการคน้ควา้พนิิจพิจารณาลงไปอย่างนัน้

แลว้ ถีนมิทธะย่อมหายไป น่ีเราตอ้งแกต้รงนีจ้ดุสาํคญั นกั

ปฏิบติัถา้ไม่แกต้รงนี ้ตาย ไปไม่รอด ภาวนาไม่เป็นวา่ตรงๆ ไม่

เป็นเลย เป็นยงัไงก็สปัหงก อย่าวา่เป็นแบบไหน เป็นไม่ได ้เป็น

ยงัไงแกถี้นมทิธะไม่ตกก็จะเป็นยงัไง นกัภาวนา น่ีตอ้งฟังใหดี้ๆ

นะ ฟังใหม้นัเขา้ถึงห ูหแูลว้ถึงหวัใจ อย่างนัน้มนัถงึดี อยา่ง

อาจารยตื์อ้ทา่นบอก หบูุง้ก๋ี หกูระทะ น่ี มนัไม่ไดร้สลิม้ หจูอบ 

ไม่ไดลิ้ม้รสอะไรเลย เป็นอยา่งนัน้ เพราะฉะนัน้วา่กนัอยา่งนีเ้พ่ือ

ตอ้งการแกไ้ขตวันัน้ เป็นจดุสาํคญัของนกัปฏิบติั ยิ่งพระเรา

สาํคญัท่ีสดุ น่ีเป็นอยา่งนัน้  

คน้ลงไปซี่ อยา่ใหอ้ยู่อยา่งนัน้ อยู่อย่างนัน้มนัสปัหงก เรา

ตอ้งคน้ลงไป อนัใดท่ีเราตอ้งการจะคน้ เดินลมก็เดินเขา้ไป เพง่
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จากหนา้ผากลงไปถึงปลายตีน เพง่จากปลายตีนขึน้มาถึง

หนา้ผาก ลงไปเบือ้งซา้ยลงไปเบือ้งขวา เดินไปขา้งหนา้ เดินไป

ขา้งหลงั อย่างนีแ้ลว้จะง่วงอย่างไร ง่วงไม่ได ้นกัอานาปาก็

จาํเป็นจะตอ้งเอาแบบนี ้มนัจะง่วงมายงัไงอะ้ สปัหงกจะเกิดขึน้

อย่างไร ไม่มีเลย หลวงตาลองมาหมด ลองมาเหมือนกนั ไม่ใช่

วา่จะมาสอนแบบนี ้เพราะฉะนัน้เราตอ้งแกต้รงนีใ้หม้นัตก พดู

อย่างนีเ้พ่ือตอ้งการใหพ้วกเราดี ไม่ใช่ติใหเ้สีย ดีแลว้ก็จะไปวา่

เสีย ไม่มีธรรมเนียมอย่างนัน้ เพราะฉะนัน้ตอ้งแกต้รงนีเ้ป็นส่ิง

สาํคญั อย่าน่ิงนอนใจอยู่ นอนใจอยู่ไม่ได ้วนัเวลามนัจะหมด

ไปๆๆทกุวนัๆ ชีวิตเราน่ีดปูบุๆปับๆสิบหา้วนัแลว้ อีกสองเดือน

ครึง่ก็จะออกพรรษา เพราะฉะนัน้การสรา้งความดีจะตอ้งบาก

บั่นเรง่ลงไปใหม้นัเต็มท่ี อยา่งในพทุธกาลอย่างนี ้ท่านตัง้สจัจะ

อธิษฐานในพรรษาตอ้งบาํเพ็ญความพากความเพียรเต็มท่ี บาง

องคจ์นไดส้าํเรจ็ บางองคเ์ทา้แตก บางองคต์าแตกถือเนสชัชิก 

อย่างจกัขบุาลอย่างนี ้ตาแตก เป็นอย่างนัน้ เราก็เหมือนกนัเม่ือ

จิตใจมนัยงัไม่ดีแลว้ จาํเป็นอย่างยิ่งก็ตอ้งเขม้แข็งตอ่สูก้บัส่ิง
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เหลา่นี ้ส่ิงใดท่ีมนัทบัตวัเราก็ตอ้งแกต้วันัน้ใหอ้อกไป น่ี มนัเป็น

อย่างนัน้ จงึเรยีกวา่เราเป็นผูไ้ดร้บัการศกึษาดี น่ี เป็นอย่างนัน้ 

เพราะฉะนัน้เม่ือไม่มีอะไรก็คน้ในจิตในใจ ใจชอบเพลิดเพลิน

อะไรก็เอามาใครค่รวญ เพลิดเพลินรูปร ึรูปตรงไหนมนัสวยตรง

งามท่ีแกม้ท่ีหท่ีูจมกูท่ีลิน้ท่ีกายตรงไหนทกุสว่นทกุของรา่งกาย 

ตรงไหนมนัสวยมนังาม ซอ้มเขา้ไปอย่างนี ้อะไรมนัสวยมนังาม 

แลว้ก็ทวนกลบัมาใครเป็นคนวา่สวยวา่งาม มนัเกิดจากท่ีไหน  

น่ี ลกัษณะของปัญญาตอ้งคน้อย่างนี ้พิจารณาอย่างนี ้แต่

บางทา่นไม่เขา้ใจก็หาวา่ การคน้อย่างนีเ้ป็นลกัษณะของการ

ฟุ้งซา่น แน่ะ ท่ีพดูอยา่งนัน้แสดงวา่ผูน้ัน้ไม่เป็นเลย! วา่เจ็บๆซกั

ที ลกัษณะของปัญญาจาํเป็นตอ้งคน้คิด คิดคน้อย่าง

ละเอียดละออ คิดเต็มท่ี คิดซกัไซไ้ลเ่ลียงจนไม่มีอะไร ใจผูน้ัน้ไป

วา่อนัใด เกิดท่ีไหน กาํหนดดอูยู่ตลอดเวลาอย่างนัน้ 

สภาวะธรรมอนัท่ีเป็นความเป็นบรสิทุธ์ินัน้ไม่มีเขยือ้นไปไหน อยู่

จาํเพาะท่ีอย่างนัน้ ลกัษณะตวัคน้ควา้พิจารณานัน้เป็นเพียงเหตุ

เท่านัน้ ก็จะนาํมาซึง่ความวสิทุธิธรรมของใจเท่านัน้เอง เม่ือ
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พิจารณาตกลงไปเต็มท่ีแลว้ ปลอ่ยวางหมดเรื่องการคน้ควา้

พินิจพิจารณา ในนามธรรมตวันัน้ขาดจากหวัใจ ใจท่ีเป็นวสิทุธิ

ธรรมนัน้แยกออกมาเต็มท่ี ไม่มีส่ิงใดเจือปน น่ี เป็นอยา่งนัน้ 

เพราะฉะนัน้การปฏิบติัตอ้งอาศยัการคน้ควา้นีเ้ป็นหลกัสาํคญั 

ถา้ขาดการคน้ควา้แลว้ เป็นไปไม่ได ้มวัแตใ่หใ้จสงบอยู่อย่าง

เดียวอยา่งนัน้ นั่นหนกัไปในเรื่องสมาธิ เพราะฉะนัน้ตอ้งอาศยั

การคน้ควา้พนิิจพิจารณาน่ี เป็นหลกัสาํคญัท่ีสดุ  

เพราะฉะนัน้ในอนตัตลกัขณสตูร ท่านแสดงถึง รูป เวทนา 

สญัญา สงัขาร วิญญาณ (ปัญจขนัธ ์๕) เท่ียงหรอืไม่เท่ียง…ไม่

เท่ียง ใช่ตวัตนเรามัย้…ไม่ใชต่วัตนเรา แลว้ไม่ใช่ตวัตนเรา ควร

เขา้ไปยดึถือมัย้…ไม่ควรยดึถือ ไลเ่รยีงลงไปทกุชิน้ทกุอนั

จนกระทั่งจบของปัญจขนัธท์ัง้ ๕ แลว้ก็ไปลงบาททา้ยคาถาวา่

อย่างไร แสดงวา่ เอวะ เมตัง ยถาภตัูง สัมมัปปัญญา

ยะทฏัฐัพพงั พงึรูเ้ห็นตามความเป็นจรงิดว้ยปัญญา นั่น ปัญจ

ขนัธ ์ก็มีหนา้ท่ีตัง้อยู่อยา่งนัน้ ถา้ปัญญาเขา้ไปรูค้วามจรงิแลว้

มนัก็แยกตวัออกมา ใจจะถงึวิสทุธิธรรม ใจก็เหลือเฉพาะใจดวง
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เดียว ขนัธก็์สกัแตว่า่ขนัธ ์น่ีเป็นอยา่งนัน้ เพราะฉะนัน้ถา้

พิจารณาใหจ้รงิแลว้ ย่อมประจกัษก์บัตวัเรา ไม่หนีไปท่ีอ่ืน ขอ

แตใ่หจ้รงิลงไปเท่านัน้ ไม่ตอ้งไปคน้ในตาํรบัตาํราท่ีไหน คน้ใน

ตวัของเราน่ีใหแ้จง้ชดัไว ้บรสิทุธ์ิอยูท่ี่ใจตวันีเ้ป็นส่ิงสาํคญัท่ีสดุ 

ถา้ใจมนัไดเ้หน็จรงิแลว้ ไปเปิดตาํรามนัก็ตรงเป๊ะ ไม่มีผิดเลย 

แน่ะเป็นอย่างนัน้ 

เพราะฉะนัน้เน่ียวนันีแ้สดงธรรมพอเป็นคติไดน้อ้มนาํไป

พินิจพิจารณา ส่ิงใดท่ีเราบกพรอ่ง ส่ิงใดท่ีไม่ดีก็ตอ้งแกไ้ขใน

เรื่องการภาวนาของเราใหม้นัเจรญิรุง่เรอืงผ่องใสขึน้มาในจิตใน

ใจของเรา ตอ่นัน้ไปก็จะไดบ้งัเกิดความสขุความเจรญิงอกงาม

ในศาสนธรรมคาํสั่งสอนขององคส์มเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้

ดงัไดแ้สดงมา สมควรแก่กาลเวลา เอวงัก็มีดว้ยประการฉะนี ้

 

ท่ีมา: https://youtu.be/tw_kXQWNSWE 
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