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เตส ํวูปสโม สุโข 

หลวงปู่ เจีย๊ะ จนุโท  

(ความสงบระงบัแห่งสงัขารเหลา่นัน้ เป็นสขุ) 

ลาํดบัตอ่ไปจะไดบ้รรยายธรรมะพอเป็นเครื่องประดบั

สติปัญญาพทุธบรษัิททัง้หลาย การทาํใจของเราใหเ้ขา้ความ

สงบ เหมือนกบับคุคลผูท่ี้มีบา้นมีเรอืนก็จาํเป็นจะตอ้งปัดกวาด

รกัษาทาํความสะอาด เช็ดถบูา้นเรอืนชาํระส่ิงโสโครกสกปรก

ออกไปจากบา้นจากเรอืนก็เป็นส่ิงน่าดนู่างาม เอาหยกัไย่แมลง

หวี่แมลงวนัใหห้ายไปอยา่งนัน้ เหมือนกนักบัการทาํใจของเราใน

บัน้ตน้ก็ย่อมเป็นเชน่นัน้  

บัน้ตน้ก็จาํเป็นจะตอ้งสะสางใจของเราท่ียงัวุน่ยงัวายยงัขดั

ยงัขอ้ง จะภาวนาก็ไม่เป็นอนัภาวนาอนันัน้ ใหม้าระลกึถึงการ

ภาวนาบทใดบทหนึ่งไวใ้นใจของเราอย่างนัน้ ส่ิงเหลา่นัน้เองท่ี

เป็นเหตท่ีุจะใหก้าํจดั ความวุน่วายความขดัขอ้งของใจให้

หยดุชะงกัอยูก่บัส่ิงเหลา่นัน้ ไม่ใหใ้จของเราไปดิน้รนกระวน

กระวายไปกบัส่ิงทัง้ปวง น่ีความแกไ้ขบัน้ตน้ก็จาํเป็นอย่างนี ้
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หรอืเราจะพทุโธ ธมัโม สงัโฆ หรอืความตายอนัใดอนัหนึ่ง หรอื

ระลกึถึงอฐิั หรอืเกศา โลมา นขา บทใดบทหนึ่ง ไวใ้นใจของเราก็

ได ้เพ่ือประคบัประคองใจของเรานัน้ไม่ใหส้า่ยไปในอารมณ์

ตา่งๆของใจ น่ีบัน้ตน้การฝึกหดัก็จาํเป็นจะตอ้งกระทาํอยา่งนัน้  

พิธีอยา่งนีพ้วกเราทัง้หลายก็ไดย้ินไดฟั้งกนัมากมาย แต่

ทาํไมไม่กระทาํอย่างนัน้ ก็เพราะอะไร เพราะใจนัน้ เม่ือลาํดบัจะ

เขา้ไปทาํใจอย่างนัน้มนัเกิดความเกียจครา้น ความมกังา่ย 

ความเอาแตค่วามสบายอยา่งเดียว จงึเป็นเหตไุม่ใหอ้ยากนกึ

อยากคิดอยากปรุงอยากแตง่ส่ิงอนัใดของหวัใจ จะปลอ่ยวางใจ

ใหเ้ป็นธรรมดาอย่างนัน้ น่ีเป็นอย่างนี ้แลว้ก็เป็นเหตขุองถนี

มิทธะ ความงว่งเหงาหาวนอนเขา้มาครอบงาํ อนันีเ้องเป็นเหตุ

ท่ีไม่แกไ้ม่ดดัแปลง เหมือนเรามีผมไม่สระไม่สางไมฟ่อกไม่หว ีก็

เป็นส่ิงท่ีน่าเกลียด มีหนา้มีตาไม่ลา้งไม่ขดัไม่สี ก็นา่เกลียด มีลกู

นยันต์า ขีต้าเฉอะแฉะ นํา้ตาไหลเบอะๆบะๆ ไม่ลา้งไม่ขดัก็เป็น

ส่ิงนา่เกลียด น่ี สรรีะรา่งกายก็เหมือนกนั ไม่ไดข้ดัไม่ไดถ้ดูว้ยสบู ่

ไม่ไดป้ระแปง้ อย่างนีก็้เป็นส่ิงนา่เกลียด ไมน่่าดนูา่มองนา่งาม 
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เขา้ไปในท่ีใด ก็มีแตค่นรงัเกียจ อิดหนาระอาใจวา่ยยัน่ี

เหมน็สาป พระเหมน็สาป เณรเหม็นสาป น่ี เคา้ก็วา่ เป็นอย่าง

นัน้ 

ใจนัน้ก็เหมือนกนั ทาํไมเราวา่เราทาํไม่สงบ เน่ีย เราทาํมา

ตัง้นมตัง้นาน ใจไม่สงบ แนะ่ แลว้มนัเป็นเหตอุะไร เพราะใจไม่

สงบ มนัขีเ้กียจใช่มัย้ ขีเ้กียจนกึ ขีเ้กียจคิด ขีเ้กียจปรุง ขีเ้กียจ

แมแ้ตก่ารบรกิรรม ถา้ขีเ้กียจอย่างนัน้แลว้มนัก็ตกอยู่ในโกสัช

ชะ ความเกียจครา้น คนขีเ้กียจขีค้รา้นมนัก็ไม่ไดดี้ขึน้มา แมแ้ต่

ใจท่ีจะกระทาํก็ยงัไม่กระทาํแลว้ จะดีอยา่งไร ก็ดีไปไม่ได ้ใจสงบ

ก็สงบไม่ได ้มนัก็มีแตไ่อถี้นมิทธะเขา้มาครอบงาํใจอยู่

ตลอดเวลา เม่ือเป็นอย่างนัน้แลว้ ใจมนัก็จะเป็นสมาธิอยา่งไร 

ตัง้ใจก่ีวนัก่ีคืนก่ีเดือนก่ีปีมนัก็เป็นอยู่อย่างนัน้ เพราะมนัขีเ้กียจ 

ไม่อยากกระทาํ กิรยิาของกายนัน้กระทาํจรงิ แตห่วัใจนัน้ไม่ได้

กระทาํ หวัใจนัน้เต็มไปดว้ยความขีเ้กียจขีค้รา้น มกังา่ย เอาแต่

ตามสบายของใจ ไม่อยากตอ้งคิดนกึปรุงแตง่อะไรทัง้หมด 
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ปลอ่ยไปตามเรือ่งตามราวอยา่งนัน้ ท่ีสกัแตว่า่ทาํก็ทาํไปอย่าง

นัน้  

เพราะฉะนัน้เหมือนบคุคลผูท่ี้เคยเห็นเคา้กินระกาํ เหน็วา่

ระกาํหวานดี แตไ่ม่ทนัปอกเปลือก ไม่ทนัอะไรทัง้หมด ขยํา้เขา้

ไปทัง้เม็ดทัง้เปลือก มนัก็ติดคอ แลว้ก็ตอ้งคายทิง้ ไม่รูร้ส มีแต่

หนามเต็มปากอยู่อย่างนัน้ เหมือนกนั ใจเราก็เหมือนกนั ทาํตัง้

หลายๆเดือน อย่างพวกพระเราอย่างเนีย้ เขา้สองเดือนแลว้ สอง

เดือนเขา้น่ี ขาดอีกวนัเดียว บางองคไ์ม่สงบเลย อยา่วา่หลวงตา

วา่นะ วา่ใหดี้ น่ี เพราะฉะนัน้ ทาํไมไม่สงบ เราอยา่เขา้ใจวา่เรา

บวชสามเดือน สามเดือนจะสกึออกไป มีครอบมีครวั อยา่เขา้ใจ

อย่างนัน้ บวชมาก็ตอ้งทาํใจใหส้งบ เม่ือใจไม่สงบแลว้ บญุไม่

เกิดขึน้ บางทีเผลอๆไดบ้าป กินขา้วชาวบา้นเคา้ ไม่ภาวนา แนะ่ 

ก็บาปสิ เพราะฉะนัน้ตอ้งภาวนาใหใ้จสงบ ใหใ้จมนัเป็นสมาธิ 

ทาํไมคนอ่ืนทาํได ้เราทาํไม่ได ้เคา้นั่งไดส้องชั่วโมง ทาํไมเรานั่ง

ไม่ได ้มนัเป็นเพราะเหตอุะไร กลวัเจ็บกลวัปวดกลวัเม่ือยเหรอ 

เออ้ อย่าไปกลวัซี่ มีแขง้มีขาเหมือนกนั มีหมีูตามีลิน้มีกายมีใจ
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เหมือนกนัหมดทกุอยา่ง พระอรยิเจา้สาวกทัง้หลายท่านสามารถ

ประพฤติปฏิบติัได ้เราก็สามารถปฏิบติัได ้บางคนทา่นผูท่ี้มี

ความรู ้ฉลาดสั่งสอนพวกเราสืบเน่ืองกนัมาอย่างนี ้ทา่นก็มีหมีู

ตาอย่างพวกเรา เพราะฉะนัน้เราก็สามารถทาํได ้เราตอ้งแข็งใจ

นกึอยา่งนัน้ ตอ้งมีฉนัทะ ความพอใจใครใ่นการประพฤติปฏิบติั 

แลว้กาํลงัใจนัน้ก็จะมีเกิดขึน้ เกิดขึน้...เม่ือกาํลงัใจเกิดขึน้อย่าง

นัน้ ความขยนัหมั่นเพียรในการกระทาํมนัก็ย่อมมีขึน้ น่ี  

เม่ือความขยนัหมั่นเพียรมีขึน้ ทางกาย ทางวาจา ทางใจ

พรอ้ม ใจก็เพียรพยายามนกึถึงพทุโธ ธมัโม สงัโฆ ให้

ประคบัประคองใจท่ีวุน่วายอยู่อย่างนัน้ ใหม้าอยู่กบัพทุโธอยู่

อย่างนัน้ ใจนัน้มนัก็คอ่ยๆละ หา่งไปๆๆ ทีละนอ้ยๆเขา้ นาน

เขา้ๆสิบนาที สิบหา้นาที ย่ีสิบนาที ใจนัน้อยู่กบัพทุโธเรื่อยตลอด

อย่างนัน้แลว้ นั่นแหละใจมนัจะเริม่สงบ น่ี เราตอ้งพยายามตดั

อย่างนัน้อย่าใหส่ิ้งเหลา่นัน้มากวน เม่ือเผลอสติระลกึไปอย่าง

นัน้ก็หวนกลบัเขา้มา ระลกึไว ้หรอืจะเอาความตาย ความตายก็

ดี ความตายน่ีก็ดีเหมือนกนั ตายๆๆๆๆๆ เพราะเราตอ้งตายไม่
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วา่หนุ่มแก่สาว ออกไปรถชนปังเดียวก็เสรจ็แลว้ คาท่ีอยูน่ั่น คา

ถนน ตายเป็นผีตายโหงเคา้วา่อยา่งนัน้ แตว่า่ไม่มีคนอยากตาย 

เน่ีย เพราะฉะนัน้จงึวา่ส่ิงไมเ่ท่ียง เพราะส่ิงอนัใดท่ีมนักลวั ส่ิง

อนัใดท่ีมนัทาํใหใ้จกลวัแลว้เอาส่ิงนัน้มานกึ นั่นแหละ มนัจะทาํ

ใจใหเ้กิดความสงบได ้เพราะฉะนัน้การทาํใจตอ้งอาศยัความ

เขม้แข็ง ความตอ่สูข้องกายใจเป็นส่ิงสาํคญัท่ีสดุ ถา้เราทาํ

เหลาะแหละๆ ไม่ไดเ้รื่องไดร้าว ก่ีวนัก่ีเดือนมนัก็เป็นอยูอ่ย่างนัน้ 

มนัก็ไดเ้ทา่นัน้ ดีเท่านัน้ ไม่ดีขึน้ไป น่ีขาดทนุ...ก็ไม่ขาด ยงัได้

กาํไรนิดๆ แตว่า่ไม่คอ่ยรูเ้รื่องรูร้าวในการภาวนา ภาวนาใจของ

ชัน้สงบเป็นอย่างไร ก็ไม่รูซ้กัที ใจเป็นปกติแบบไหน ใจท่ีวา่เป็น

สมาธิเป็นแบบไหนก็ไม่รู ้แน่ะ อย่างนี ้แย ่

ไหนๆเราก็จะตอ้งตาย เราก็ตอ้งเพียรใหม้นัได ้ทา่นเขียนไว้

วา่ ศีล สมาธิ ปัญญา เราเรยีนแตต่าํรา แตไ่ม่กระทาํใจใหเ้ป็น

เราก็ไม่รู ้สมาธิแบบไหนอะ้ ท่านวา่ไม่มีแลว้มั๊งเด๋ียวเนีย้ ทาํ

ไม่ไดแ้ลว้ ก็เรามนัขีเ้กียจอะ้ ไม่ทาํอะ้แลว้จะไดไ้ง เพราะฉะนัน้

ตอ้งเพียรลงไป บรกิรรมลงไป นกึอยู่อย่างนัน้ อย่าปลอ่ยมนั ใจ
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ใหม้นัอยู่กบัส่ิงเหลา่นัน้ เอาใหม้นัจรงิ แลว้ความง่วงเหงา

หาวนอนจะมาท่ีไหนอะ้ นิวรณม์นัก็ขาดออกไปจากใจเรา มนัก็

ไม่มีมา เม่ือนิวรณข์าดไปอย่างนัน้ใจมนัก็เป็นสมาธิ ใจก็มีกาํลงั 

หรอืผูท่ี้เพง่มีกาํลงัความสงบแลว้ ก็ตอ้งคน้เพง่พินิจพิจารณา

ออกไป สมมติุวา่จะขยายลมอย่างนี ้ขยายแตเ่บือ้งบน เพง่จาก

หวัใจขึน้ไปสูส่มอง จากสมองลงไปปลายตีน ตีนซา้ย ตีนขวา ขึน้

จากปลายตีนซา้ย ขึน้มาถึงสมอง จากสมองลงไปปลายตีนขวา 

ขึน้มาจากปลายตีนขวาขึน้มาหวัสมอง ออกไปปลายนิว้เบือ้ง

ขวาของมือ ขึน้มาจากเบือ้งปลายนิว้ขึน้มาสมอง จากสมองลง

ไปปลายนิว้ซา้ย มือเบือ้งซา้ย พุง่กลบัมาอย่างนี ้แลว้อยา่งนีไ้ม่

มีง่วง ไม่มีง่วงหรอก ไม่มีเลย ใสแหนว ยิ่งเพง่เท่าไร ยิ่งกระจ่าง

ชดั ผดุปรุโปรง่หมด ไม่มีอะไรขดัขอ้งเลย ลกัษณะถา้เป็นอย่าง

นัน้ เพง่ออกไปซา้ย เพง่ออกไปขวา เพง่ไปหนา้ เพง่ไปหลงั เพง่

ไปไกล เพง่ไปใกล ้เพง่ไดท้กุชนิดแลว้ก็ทวนกลบัเขา้มา เรยีกวา่ 

ถอยเขา้ถอยออกอยู่อย่างนี ้ใจอนันัน้ก็ตอ้งลง ลงแนน่อน ไมห่นี

ไปไหน ใจถา้ไม่อยู่อย่างนัน้ก็เพง่ไปไม่ได ้
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เพราะฉะนัน้เม่ือเราสงบอยู ่อย่าซุกตวัอยูอ่ย่างนัน้ ความ

ประโยชน…์สมมติุเราไตรต่รองด ูเรากระทาํน่ีเป็นเวลานาน

เท่าไหร ่แลว้ดีมีผลอนัใดท่ีเราเขา้ไปอยู่อยา่งนัน้ น่ี แกใ้หถ้กู

เปาะ ถา้แกไ้มถ่กูเปาะแลว้ การภาวนาจะเป็นไปไดย้าก

เพราะวา่เราไม่คอ่ยมีครูบาอาจารยผ์ูท่ี้ทา่นเฉลียวฉลาดท่ีจะ

แนะนาํพร ํ่าสอนเราแลว้ มนัหา่งเขา้ๆทกุที เพราะฉะนัน้ก็ตอ้งเรง่

กนัเอง พิจารณากนัเอง เม่ือขดัขอ้งอย่างไรแลว้ก็ตอ้งศกึษา

กนัเอง อนันีเ้หมือนคนตาบอด หลวงตาก็ไม่ใช่สวา่ง ก็ยงับอด

อยู่ เป็นอย่างนัน้ เพราะฉะนัน้ตอ้งเรง่ลงไป พิจารณาลงไป

อย่าไดน่ิ้งนอนใจ วนัเดือนคืนปีน่ีลว่งไปเฉยๆ แตชี่วิตเราน่ีมนัแก่

ลงไปทกุวนัๆ แลว้ก็เม่ือใกลถ้ึงจะตายแลว้เราจะเอาอะไรเป็นท่ี

พึ่ง สมาธิมนัเส่ือมได ้ทาํไมเส่ือม เพราะวา่ก็เม่ือมีนิวรณเ์ขา้มา

ทบัถมมาก มีกามเขา้มาทบั อย่างนีก็้เส่ือม เขา้ไม่ไดก็้ตอ้งไป

เขา้สมาธิอีก ตัง้ตน้อีก ตอ้งพิจารณา  

เม่ือไดส้มาธิแลว้อย่าไดน่ิ้งนอนใจ คน้ควา้พิจารณาลงไปให้

มนัแจง้ชดั พิจารณายงัไงก็พจิารณาเขา้ นอ้มอดีตส่ิงท่ีเคยใน
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นิวรณธรรม ส่ิงท่ีเราชอบ เราเคยคิดเพลิดเพลินกบัส่ิงเหลา่นัน้ 

ยินดีอย่างนัน้ ก็เอามาคน้ควา้พิจารณาลงไป ทาํไมเราจงึยินดีจงึ

เพลิดเพลินกบัส่ิงเหลา่นัน้ น่ี กายสมัผสักาย เรายนิดีเรา

เพลิดเพลิน เราก็ตอ้งเอามาพิจารณา มนัสมัผสัอย่างไรมนัจงึ

เพลิน มนัจงึมีลกูมีเตา้มีหลานมีเหลน มนัจงึเพลิน เพลินเพราะ

เหตอุะไร มาคน้ลงไปใหม้นัหายสงสยั โลกมนัเป็นอยา่งนัน้ มนัสี

กนัไปสีกนัมา แลว้มนัก็เดือดรอ้น ออกแว้ๆ ออกมาอีกแลว้ 

วุน่วาย นั่น เอาอนันัน้แหละมาพิจารณาใหม้ากๆ ใหม้นัหาย

เดือดรอ้นของใจ อย่าใหใ้จไปลุม่หลง อยา่ใหใ้จไปกงัวล ใจไป

ดิน้รนกระวนกระวาย ส่ิงเหลา่นัน้ แลว้มนัก็ไม่คอ่ยเดือดรอ้น น่ี 

ส่ิงนีพ้ิจารณายิ่งดี วา่ชดัๆก็ตอ้งเอาอยา่งนัน้ เพราะฉะนัน้การ

บาํเพ็ญเม่ือใจสงบแลว้ตอ้งคิดตอ้งคน้ แตก่ารคน้ตอ้งรูจ้กั

ประมาณ คน้ลงไป พิจารณาเขา้ไปอย่างนัน้  

เม่ือพิจารณานิดหน่อย ใจนัน้ฟุง้ลงไป ก็ตอ้งหวนกลบั อย่าง

เคยวา่อยู ่หวนกลบัไปบรกิรรม เม่ือมนันานๆเขา้ สา่ยไปหลายๆ

ทีเขา้ก็ตอ้งหวนกลบัมาบรกิรรมใหใ้จเป็นปกติ เม่ือใจเป็นปกติ
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แลว้ก็ถอยกลบัไปพิจารณาอีกอย่างนัน้ น่ี ไม่ตอ้งไปกลวั ใจท่ีมนั

กลา้ตอ่สูแ้ลว้ไมต่อ้งกลวั ใจท่ีมีกาํลงัแลว้จะพิจารณาเทา่ไรยิ่ง

สวา่งยิ่งปลอดโปรง่ ยิ่งแจ่มใส เม่ือหยดุเม่ือไร ใจนัน้ปลอดโปรง่

แจ่มใสสวา่งแจง้อยู่อยา่งนัน้ ไม่มีงว่งเหงาหาวนอนเขา้มาทบั

เลย แจ่มใสผิดปกติ อ่ิมเอิบซาบซา่น นั่งอยู่หรอืเดินเริม่จากไป

ตรงนีย้งัอ่ิมเอิบอยู่อย่างนัน้ ใจท่ีเป็นสมาธิเป็นอยา่งนัน้ 

เพราะวา่มนัผ่องใส มนัปลดเปลือ้งส่ิงทัง้ปวงในโลก เราไม่เคย

เป็นอยา่งนัน้ เม่ือเป็นอยา่งนัน้แลว้ใจมนัก็เกิดความอ่ิมเอิบดว้ย

กาํลงัของปีติอนันัน้เอง มาทาํใหปี้ติเกิดขึน้ น่ี เพราะฉะนัน้จงึวา่

จาํเป็นอย่างยิ่ง เราจาํเป็นเม่ือใจสงบแลว้เราตอ้งคน้ควา้ อย่าไป

เอาความกลวัเขา้มาบงัหนา้ บางคนจะเจาะลกูตาซกัอนัก็กลวั

จะหลดุออกมา จะตดัหซูกัอนัก็กลวั กลวัวา่หจูะหลดุ มนัไม่ตาย

หรอก ไม่ตาย ตดัใหม้นัจรงิๆ มีดอนัไหนเคยใช ้นกึเอามาตดัคอ

ลงไปใหม้นัขาดเลือดไหลลงไป นั่น ผ่าหนา้อกลงไปมนัมีอะไร 

ตดัหตูดัตาตดัปาก เอาลงไป ตดัแขง้ตดัขา เฉือนลงไปเป็นขอ้ๆ
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เป็นสว่นๆ ตดัลงไปอย่างนี ้อยา่ไปกลวัสิ ถา้ใครกลวัแลว้ไม่ใช่

กลา้ ไม่ใชน่กัภาวนา ตอ้งตดัลงไป พิจารณาเขา้ 

น่ี ลกัษณะถา้พิจารณาอยา่งนีเ้ป็นลกัษณะของปัญญา 

คน้ควา้ปลดเปลือ้ง เม่ือยิ่งมองชดัเหน็ชดั นั่นยิ่งเกิดความเบื่อ

ความหนา่ย การเกิดความเบ่ือหนา่ยอยา่งนัน้ก็เพราะอะไร นั่น

หละมนัจะคลายความกาํหนด ไม่ใหย้ินดีกบัรูปรา่งกายของเรา 

ไม่เห็นเป็นของสะสวย ไม่เป็นของสวยงาม เต็มไปดว้ยของไม่

เท่ียง แปรปรวนตา่งๆนานา น่ี เพราะฉะนัน้เม่ือเราใจมนัสงบ

แลว้ ตอ้งคน้ควา้พิจารณาลงไปใหม้ากๆ อย่าไปทอ้ถอย ฟังดคูรู

บาอาจารยท่ี์มารุน่หลงัๆ ตามท่านอาจารยท์่านเลา่ใหฟั้ง อย่าง

ท่านอาจารยม์หาบวันีท้่านพดูถึงบางองคอ์ย่างนี ้ท่ีมาสดุทา้ย

ภายหลงั ลว้นแลว้แตผู่ท่ี้ไดส้ดบัตบัฟังนัน้ก็มีแตค่วามคน้ควา้

พิจารณาเป็นประมาณ ท่ีทา่นเลา่สูก่นัฟัง มีแตน่กัคน้ควา้ บาง

องคก็์ตัง้หลายๆวนัจงึไดร้บัความรูก็้มี น่ี เพราะฉะนัน้น่ีเป็นคติ

สาํคญั อย่างเราก็เหมือนกนัตอ้งคน้ควา้ ไม่คน้ควา้ไม่ได ้สมาธิก็

ไดแ้คส่มาธิ พอไดส้มาธิแลว้ก็เส่ือม พวกโยมเราก็ภาวนาดีหลาย
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คน บางคนสงัเกตๆดอูย่างนี ้แตว่า่ลาํดบัของใจชนิดหนึง่เม่ือเขา้

ไปอยู่อย่างนัน้แลว้ มนัจะมกัเกิดความขีเ้กียจขีค้รา้น เพราะมนั

อยากเอาความสบายแคน่ัน้ น่ีเม่ือเอาความสบายแคน่ัน้มนัก็ได้

แคน่ัน้นะ ไม่กา้วขึน้ไป น่ีเราตอ้งเขา้ใจอยา่งนัน้ การท่ีกา้วเขา้ไป

เรยีกวา่ไปสูม่รรค มรรคาปฏิปทา การท่ีจะกา้วไปสูแ่ห่งทกุข ์ก็

ตอ้งอาศยัการคน้ควา้พินิจพจิารณาเป็นหลกัสาํคญั  

การคน้ควา้ก็อย่างท่ีพดูน่ีแหละ พิจารณาเรื่องใด เรื่องมนัได้

ทกุอยา่ง อย่างพิจารณากายก็อย่างเคยบรรยายอยู่วา่ตดัหตูดั

แขง้ตดัขาตดัมือตดัตีน มีขอ้มือขอ้ตีนขอ้นิว้หวันิว้ชีนิ้ว้กลาง

นิว้นางนิว้กอ้ย แลว้ก็กลบัมาตดัแบง่ออกเป็นชิน้ๆสว่นๆแลว้ก็มา

เสรจ็จากแขนขวาก็ไปแขนซา้ย แขนซา้ยก็ลงไปแขนขวา ตีนขวา 

ตีนขวาเสรจ็ก็ไปตีนซา้ย นกึไปอย่างนี ้นั่นแหละท่ีท่านวา่สติปัฏ

ฐาน กายานปัุสสนา เม่ือใครทาํไดอ้ย่างนัน้แลว้มนัก็แจง้ชดัหมด

สงสยัในเรื่องของกาย  

นกัภาวนาถา้ยงัขาดการคน้ควา้พนิิจพิจารณาแลว้ ความ

ละเอียดออ่นของใจนัน้ยงัหยาบอยู่ ยงัไม่ละเอียดพอ เพราะยงั
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ไม่สามารถจะตา้นทานกบัธรรมารมณข์องใจได ้ถา้เม่ือเราเป็น

นกัคน้ควา้พินิจพิจารณาแลว้ มนัสามารถจะตา้นทานกบั

อารมณข์องใจไดเ้สมอ ทาํไมวา่อยา่งนัน้ เพราะการคน้ควา้พินิจ

พิจารณานัน้นะ่ตอ้งนกึถึงอารมณต์า่งๆเขา้มา ปอ้นเขา้มาของ

ใจ เม่ือปอ้นเขา้มาเท่าไร สติปัญญามนัก็ตอ้งสอดคลอ้ง มอง

เห็นชดัอยู่ตลอดเวลาอยา่งนัน้ น่ีอนันีเ้อง เม่ือชาํนาญเขา้ๆแลว้ 

มนัก็ย่อมทนักบัเหตกุารณท่ี์เราจะนกึคิดหรอืส่ิงท่ีจะมาปรุงแตง่

ใจ จะคิดเรว็คิดชา้อย่างไรก็ไม่ตอ้งกลวั ในการคน้ควา้อยา่งนัน้

จะเอาเรว็เอาชา้ไม่ตอ้งกลวั ยิ่งเรว็ยิง่ดี สติปัญญายิ่งแจง้ชดัลง

ไปในท่ีคน้ควา้อย่างนัน้แลว้ นั่นแหละคือตวัสติปัญญาท่ีจะตาม

ไปสดุทา้ยภายหลงั เหมือนเรานั่งอยู่ธรรมดางานการอยูอ่ย่างนี ้

ทาํมือทาํไมท้าํงานทาํการ แตใ่จมนัไม่คิด ใจมนัไม่ปรุง แตโ่ลก

ทัง้หลายเขา้ใจวา่ใจนัน้ตอ้งปรุงดว้ย คิดดว้ย น่ี ตา่งกนั 

เพราะฉะนัน้อย่างเราภาวนาน่ีเหมือนกนั เม่ือมนัสงบก็ตอ้ง

คิดนกึปรุงแตง่อย่างนัน้เอง ใหม้นัทนั ใหใ้จมนัรูเ้ทา่รูท้นั

พิจารณาลงไป ถอยเขา้ถอยออก ขยายไปใกลไ้ปไกล พิจารณา
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ในท่ีไกลนอ้มเขา้มาท่ีใกล ้นอ้มจากท่ีใกลอ้อกไปท่ีไกล น่ี ตอ้งมี

หลายทา่หลายทางพลิกแพลง การภาวนามนัยิ่งเลห่เ์หล่ียมตอ้ง

ใชอ้บุายพลิกแพลงมากมาย ไม่เหมือนอย่างทางโลก ผิดกนัแยะ 

เพราะฉะนัน้ตอ้งพยายามแกไ้ข อย่าใหใ้จนัน้เขา้ไปสงบแลว้ก็

สงบอยู่เฉยๆอย่างนัน้ ประโยชนไ์ดร้บัก็ไดร้บัอยู่แคน่ัน้เอง แตว่นั

จะกา้วหนา้ขึน้ไปสูค่วามแห่งท่ีจะรูค้วามจรงินัน้เป็นส่ิงท่ียาก 

เพราะฉะนัน้จงึวา่ใหพ้ากนัตัง้อกตัง้ใจพินิจพิจารณาใหม้ากๆ 

อย่าไดถ้อย  

ความเพียรส่ิงเหลา่นีเ้ป็นกาํไรของชีวิต การกระทาํอย่างนี ้

เป็นกาํไรของชีวิต การมีครอบมีครวั การมีลกูมีหลานมีบา้นมี

ช่องมีขา้วของเงินทองมากมาย บางคนเขา้ใจเป็นกาํไรของชีวิต 

นั่นพระพทุธเจา้ไม่ทรงสรรเสรญิ ทรงติเตียนวา่ตายแลว้จะไป

นรก อยา่งมีไอโ้ตเทยยะพราหมณ ์มีสมบติัมากมายตายไปแลว้

มาเกิดเป็นหมาน่ี ไปสูน่รกนะ หมาน่ีก็เป็นนรก เพราะฉะนัน้อยา่

เขา้ใจวา่รวยเงินมนัดีมาก มนัเป็นนิวรณธรรมมาครอบงาํใจ เม่ือ

ขณะจะตาย ถา้ใจไปคิดห่วงสมบติัพสัถานอยู่แลว้ ตายไปเป็นงู
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เหลือมเป็นม่งเป็นหมาเป็นสารพดัตา่งๆนานา มนัเกิดขึน้ไปได ้

อย่างนิทานท่ียกมาอย่างวา่ โตเทยยะพราหมณเ์กิดเป็นหมา 

แน่ะ หลวงตาก็เคยพดูไว ้เน่ีย เหมือนกนั เราก็ตอ้งพิจารณาอนั

นีแ้กม้นั ถา้เราไม่มีปัญญาแกแ้ลว้อารมณเ์หลา่นัน้มนัก็มาทบั

หวัใจเรา เม่ือเรามีสติปัญญารูจ้กัการแกไ้ข ส่ิงอารมณเ์หลา่นัน้ก็

ไม่มาทบัใจเราได ้อยู่ใตอ้าํนาจเรา เราอยูเ่หนือส่ิงเหลา่นัน้ มีมา

ก็สกัแตว่า่มีมา แตไ่ม่มาทาํใจใหก้ระเทือน ไมท่าํใจใหวุ้น่วาย 

ไม่ใหใ้จเป็นทกุขว์ุน่วายกบัส่ิงเหลา่นัน้เขา้มากวนใจเรา  

น่ี ลกัษณะของปัญญามีหนา้ท่ีตดัอย่างนัน้ ตดักระแสของ

ใจท่ีวุน่วายเดือดรอ้นไม่ใหเ้ดือดรอ้นวุน่วาย นั่นลกัษณะของ

ปัญญาแท ้แกท้กุขจ์ากใจ นั่น ส่ิงเหลา่นีเ้อง เน่ียแกท้กุขก็์แกต้รง

นี ้แกใ้กล้ๆ ไม่ไดแ้กไ้กลๆ แกท่ี้หวัใจเรา ใจมนัเดือดรอ้นมนั

วุน่วาย เม่ือเรามีสติปัญญามองดเูฉยๆ ส่ิงเรานัน้ก็ออกไปแลว้ 

มนัไม่กลา้เขา้มาหาเรา มนักลวัเหมือนมีปืนเอ็ม ๑๖ อยู่ ผูร้า้ย

จะกลา้เขา้มาร ึลั่นไกใสล่กูพรอ้ม เขา้มาก็หวัแตกหมด น่ี เหมือน

ใจเรา เม่ือมีสติมีปัญญาตัง้แก่กลา้อยู่อยา่งนัน้แลว้ อารมณจ์ะ
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ปอ้นเขา้มาซกัเท่าไหรก็่ไม่มีหวั่นไหว เหมือนศิลาทัง้แทง่ท่ีปักลง

แน่นในดินลกึสามส่ีวาอย่างนัน้ ลมจะมาในทิศใด ทิศเหนือ ทิศ

ใต ้ทิศตะวนัตก ทิศตะวนัออก เสาศิลานัน้ไม่มีเคล่ือนไหวไปไหน

เลย อยู่อยา่งท่ีอย่างนัน้ ลมสกัแตพ่ดัก็พดัไปธรรมดา เหมือนใจ

ผูท่ี้มีสติมีปัญญาแก่กลา้เต็มท่ีอยา่งนัน้แลว้ ส่ิงเหลา่นัน้เพียงแต่

ผ่านเขา้มา ไม่สามารถจะมากวนใจของทา่นใหห้วั่นไหวไปตาม

ส่ิงเหลา่นัน้ น่ี นกัปฏิบติัก็ตอ้ง ความมุง่มาดปรารถนาก็ตอ้งเป็น

อย่างนัน้ เสียแรงท่ีเราเขา้มาประพฤติปฏิบติัก็จาํเป็นอย่างยิ่ง 

ผิดจดุมุง่หมายปลายทางก็ตอ้งหวงัอนันัน้เป็นจดุสาํคญัของชีวิต 

ถา้เป็นนกับวชไปแลว้ยิ่งจาํเป็นท่ีสดุจะตอ้งบากบั่นพากเพียรให้

รูเ้ห็นความจรงิอนันีเ้กิดขึน้กบัตวัเรา แลว้จะไดเ้ป็นประโยชนแ์ก่

พวกพทุธบรษัิทตอ่ไปในวนัขา้งหนา้  

เพราะฉะนัน้น่ีมนัก็จะไดส้องเดือนเขา้มาแลว้ เหลือเวลาอีก

เดือนหนึ่ง เรยีกวา่อยู่ในไตรมาส ในระหวา่งไตรมาสเม่ือออก

พรรษาเขา้แลว้ตา่งคนก็จะตา่งไป มีกิจการอนันัน้อนันี ้ทอดกฐิน

มั่ง ทาํบญุท่ีนั่นท่ีน่ีก็วุน่วายเขา้อีกแลว้ เวลาโอกาสท่ีจะกระทาํก็
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จะมีนอ้ย ไม่เหมือนไตรมาส เพราะฉะนัน้เม่ือทกุทา่นไดส้ดบั

ตรบัฟังธรรมะอย่างหลวงตาบรรยายมาไดแ้ลว้ จงตัง้อกตัง้ใจ

บาํเพ็ญ ส่ิงไมเ่กิดขึน้ก็ตัง้ใจใหม้นัเกิดขึน้ ส่ิงท่ีไม่เป็นก็ตอ้งใหม้นั

เป็นขึน้ อย่าไดท้อ้ถอย  

มีความอตุสาหะพากเพียรพยายามเกิดขึน้แลว้ แลว้ก็

พิจารณาอนิจจงั ทกุขงั อนตัตา วา่ชีวิตของเรานีเ้ป็นส่ิงท่ีไม่

เท่ียงแนน่อน จะตอ้งแตกดบัทาํลาย ตายลงไปอย่างยกภาษิตวา่ 

อนิจจา วาตะ สังขารา สงัขารทัง้หลายไม่เท่ียง สงัขาร

ทัง้หลายเกิดขึน้แลว้ย่อมมีความแปรปรวนไป เหมือนตวัเรามีตา

เคยมองสวา่งมนัก็เกิดมวั เป็นตอ้ เป็นตาแดง นํา้ตาไหล นํา้ตา

แฉะ น่ีเป็นอยา่งนัน้จงึเรยีกวา่สงัขารา อนิจจา สงัขารทัง้หลาย

ไม่เท่ียง แมแ้ตศ่าลาอย่างนี ้เคยผมุาตัง้ย่ีสิบกวา่ปี มนัก็ชกัรั่วชกั

ผชุกัพงัเขา้ เหมือนกนัอย่างนัน้ถา้นอ้มเขา้มา รา่งกายของเราก็

เหมือนกนั มนัไม่แน่นอน ไมรู่ว้นัไหนมนัก็จะตาย เพราะฉะนัน้

เรง่ความเพียรใหม้นัมีขึน้ซะ อย่าใหไ้ดน้อนอกนอนใจ เม่ือท่าน

ทัง้หลายไดส้ดบัตบัฟังธรรมะดงัไดบ้รรยายมานีแ้ลว้ ขอจงโอ
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ปนยิโกนอ้มไปพินิจพิจารณา เม่ือเหน็ดีเหน็ชอบแลว้จงเรง่มือ

ประพฤติปฏิบติั อย่าไดน้อนอกนอนใจ ตอ่นัน้ไปก็จะไดบ้งัเกิด

ความสขุความเจรญิงอกงามในศาสนธรรมคาํสั่งสอนดงัได้

แสดงมาก็สมควรแกก่าลเวลา ตอ่นีไ้ปจะไดท้าํความสงบ 

 

ท่ีมา: https://youtu.be/6Le9H71wfI8 

 

https://youtu.be/6Le9H71wfI8

