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ธรรมเทศนา 

หลวงปู่ เจีย๊ะ จนุโท  

เทศนว์นัท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๒๓ 

ตอ่ไปนีจ้ะไดบ้รรยายธรรมะเอามาเป็นเครือ่งประดบั

สติปัญญาพทุธบรษัิททัง้หลาย ยกไวเ้บือ้งตน้วา่ อัคคัง ฐานัง 

มนุสเสสุ เราเกิดมาเป็นมนษุยท์กุๆคนแลว้ก็เป็นผูท่ี้มีบญุกศุลท่ี

สรา้งสมไวใ้นชาติปางก่อน เกิดขึน้มาบางคนก็ไดส้รา้งกรรมอนั

ไม่ดี มีเป็นผูบ้อดหนวกใบบ้า้เสียจิตนานาประการตา่งๆอย่างนี ้

บคุคลผูท่ี้ไดส้รา้งสมบญุมาดี ก็มีตาก็ดี มีหก็ูดี มีจมกู ลิน้ กาย 

ใจตา่งๆนานาเป็นผูท่ี้บรสิทุธ์ิหมดจดงดงามดว้ยนานาประการ 

ทัง้ยงัแถมเกิดมาในตระกลูมั่งมีศรสีขุอย่างนี ้นํา้ถงึปากขา้วถงึ

ปากโดยไม่ไดเ้หน่ือยยากประการใดทัง้หมด น่ีแสดงวา่บพุเพกต

บญุญตาเราไดส้รา้งสมบญุมาดีแลว้ เพราะฉะนัน้เม่ือเราได้

สรา้งสมบญุมาดีอย่างนัน้ก็สมควรแก่ท่ีจะบาํเพ็ญความดีอนันัน้

ใหป้ระเสรฐิยิ่งๆขึน้ไป เป็นเชน่นัน้  
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แตว่า่มนษุยเ์ราเกิดขึน้มาในโลก เม่ือขาดการไดย้ินไดฟั้ง 

ขาดการอบรมสั่งสอนจากครูบาอาจารยห์รอืธรรมะคาํสั่งสอน

ของพระพทุธเจา้แลว้เชน่นี ้มนัก็ตอ้งเพลิดเพลินอยูก่บัโลก 

เพราะมีบรรพบรุุษคือบิดามารดาเป็นอาจารยส์าํคญัเป็นบพุพ

จารยเ์ป็นผูช้กัจงูแนะนาํ เม่ือชีวิตผ่านในวยัเด็กขึน้มาจนกระทั่ง

เป็นหนุ่มเป็นสาว บิดามารดานัน้ก็ตอ้งการจะใหมี้เหยา้มีเรอืน

สืบตระกลูอย่างนีเ้ป็นตน้ เป็นธรรมดาของโลก เม่ือการสืบ

ตระกลูอย่างนัน้ก็เท่ากนักบัวา่นาํทกุขม์าใหก้บัลกูเตา้ แตว่า่เป็น

ธรรมดาของโลกเพราะวา่บิดามารดานัน้เป็นผูท่ี้มีความชาํนิ

ชาํนาญในเรื่องโลก ไม่ตระหนกัในธรรมะคาํสั่งสอนของพระ

สมัมาสมัพทุธเจา้ และไม่ใชน่กัปฏิบติัจรงิจงัท่ีไดเ้หน็ธรรมท่ีได้

เกิดในดวงใจของตวัเองเชน่นัน้ มนัก็ตอ้งแนะนาํลกูเตา้เขา้ไป

อย่างนัน้ ไปสูค่วามทกุขค์วามยากความลาํบากกงัวล

นานาประการ  

สว่นพระสมัมาสมัพทุธเจา้เป็นผูท่ี้มีดวงตาอนัเห็นธรรม เห็น

โลกเป็นส่ิงท่ีรอ้น เป็นส่ิงท่ีความหมกมุ่นกระวนกระวาย
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เดือดรอ้นทัง้กลางวนักลางคืน ไม่มีความสงบสขุ เพราะฉะนัน้

พระองคจ์งึไดป้ระทานธรรมะคาํสั่งสอนใหบ้รรดาพทุธบรษัิทเขา้

มาประพฤติปฏิบติั ศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ อยา่งนกับวช

อย่างนีเ้ป็นตน้ เพราะฉะนัน้การเป็นนกับวชเรยีกวา่สมณะ การ

บวชนัน้มาทกุวนันีเ้ราถือเป็นประเพณีกนัซะแลว้ บวชเพียงสาม

เดือน สองเดือน สิบหา้วนั เดือนหนึ่งอย่างนี ้มนัคลา้ยๆ

กลายเป็นประเพณีไม่ใช่บวชหนีสงสารอยา่งนี ้ถา้นกึถึงความ

บวชท่ีจรงิอย่างหลวงตาน่ีก็บวชตามประเพณีเหมือนกนั เป็น

อย่างนัน้ นกึวา่ครบอายแุลว้ สมยั ๒๐ ปีนัน้ก็มีงานแยะ ก็เลย

บอกโยมอยา่เพิ่งบวชเถอะ ปีนีง้านเราแยะ เขา้มาถงึอาย ุ๒๑ ก็

เลยเขา้มาบวช บวชก็บวชไปอย่างนัน้ นะโมตสัสะอะไรก็วา่ไม่

คอ่ยจะเป็น สวดมนตไ์หวพ้ระก็ไม่เป็นซกับท เขา้มาดว้ยคนดิบ 

เหมือนไมเ้ขา้ไปในเตาท่ีไม่ไดร้ดีก่ิงรดีกา้นเขา้ไปอย่างนัน้ ก็เลย

เกะกะนานาประการตา่งๆ ก็ไดม้าอยูเ่บือ้งตน้กบัทา่นอาจารยก์ง

มา ท่านเป็นอาจารยผ์ูป้กครอง เหมือนท่านพอ่ของเรา ในสมยัท่ี

เขา้ไปบรรพชาอปุสมบท ทา่นเป็นพระกรรมวาจา เป็นคูส่วด 
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ความจรงิตัง้ใจบวชก็เดือนสิบสองก็จะสกึเป็นอย่างนัน้ (เทปขาด

ตอน) มีความหมายอยู่สาํหรบัพระหนุ่มคนหนุ่ม เป็นเชน่นัน้ก็

เกือบจะไปเก่ียวขอ้งกบัผูห้ญิงเขา้ เป็นเชน่นัน้ ชีวิตหนุม่มนัก็

ย่อมเป็นเช่นนัน้ แตที่นีอ้าศยักลัยาณมิตรเป็นส่ิงสาํคญั คือใน

แบบท่านจงึวา่อเสวนา การคบคา้สมาคมน่ีเป็นส่ิงสาํคญั ไดค้รู

บาอาจารยท่ี์ทา่นตัง้อกตัง้ใจประพฤติปฏิบติัแลว้ท่านมีธรรมะใน

ใจ ท่านก็แนะนาํพร ํ่าสอนก็เลยบวชมาไดอ้ย่างนี ้ 

เพราะฉะนัน้การบวชน่ีถา้แมน้วา่มองใหล้กึพจิารณาใหซ้ึง้

ไปแลว้ มนัไมใ่ช่ของ (เทปขาดตอน)สมบติัของกษัตรยิที์เดียว 

เพราะเราเป็นลกูศิษยต์ถาคต พระสมัมาสมัพทุธเจา้ของเรานัน้ 

เป็นกษัตรยิเ์ป็นผูท่ี้มีศิลปะวทิยาการในนานาประการตา่งๆเป็น

ผูมี้ความสามารถทกุประการแมจ้ะวิชารบ นานาประการน่ี

พระองคค์ลอ่งแคลว่ ศรมีอนัหนึง่ศรโบราณอนันัน้ ไม่มีบคุคลใด

ท่ีสามารถจะยกขึน้ได ้พระองคก็์สามารถจะยกศรอนันัน้ยิงไปได้

เลยเพราะยกดว้ยกาํลงัอยา่งมหาศาลของพระองคเ์ป็นเช่นนัน้ 

เป็นผูท่ี้มีความสามารถฉลาดคลอ่งแคลว่ทกุๆประการ แตว่า่
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นิสยัสมัมาสมัโพธิญาณท่ีพระองคจ์ะไดบ้าํเพ็ญโปรดเวไนยสตัว์

ท่ีไดส้ั่งสมบารมีแตช่าติมาแลว้  

ก็ไดม้าเกิดเป็นกษัตรยิอ์ยา่งนัน้ก็ไดเ้กิดความเบื่อหน่าย เกิด

ความเบื่อหนา่ยไปเห็นคนแก ่คนเจ็บ คนตายอยา่งนี ้ก็เกิดความ

เบื่อหนา่ยวา่ส่ิงท่ีไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายน่ีไม่มีร ึน่ีเป็นอย่าง

นัน้ เม่ือเป็นเชน่นัน้ก็พระองคเ์บื่อหนา่ยอย่างนัน้ก็คิดจะหาทาง

ท่ีจะบรรพชา หาออกไปบาํเพ็ญธรรมะเป็นเครื่องจะหนีจากโลก 

เม่ือคิดอย่างนัน้เป็นท่ีตกลงแน่นอนก็เลยหนีออกไปบวช ไป

บาํเพ็ญตบะอยู่หกเดือน หกปีจงึไดส้าํเรจ็สมัมาสมัโพธิญาณ

และไดว้างสิกขาธรรมวนิยัไวใ้หพ้ระสงฆท์ัง้หลายสืบเน่ืองมา

จนถงึพวกเราทกุวนันี ้ 

ธรรมะของพระองคน์ัน้เป็นของจรงิเป็นสจัธรรมอนัแน่นอน 

เรยีกวา่ทกุขอ์ย่างนี ้รูปัง อนัตตา เวทนา อนัตตา สัญญา 

อนัตตา สังขารา อนัตตา วิญญาณัง อนัตตาอย่างนีเ้ป็นตน้ 

เรยีกวา่ตวัของเรานีแ้หละเป็นอนตัตา เวทนาก็วา่เป็นอนตัตา 

สญัญาก็อนตัตา สงัขารก็เป็นอนตัตา วิญญาณก็เป็นอนตัตา 
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เป็นเชน่นัน้ เป็นของไม่จรงิไม่จีรงัยั่งยืน ไม่เป็นสาระแกน่สาร

เพราะพระองคเ์ป็นผูท่ี้ฉลาดไดค้บคิดไดพ้ิจารณาสภาวะตาม

ความเป็นจรงิส่ิงท่ีไม่ตาย ในแบบแผนทา่นจงึวา่ไปประจกัษคื์อ

ไดป้ระสบพบพระนิพพานคือเป็นส่ิงท่ีไม่เกิดแก่เจ็บตายอย่างนัน้ 

ก็พระองคพ์บอย่างนัน้ เห็นทางอนันีเ้ป็นยอดแห่งความสขุ ไม่มี

ส่ิงใดในโลกท่ีจะมาเทียมเทา่  

เราวา่ส่ิงใดในโลกเป็นสขุ พระองคไ์ดเ้สวยไดท้ดลองได้

กระทาํมานานาประการตา่งๆแตไ่ม่เห็นเป็นความสขุอนัยั่งยืน 

ไม่เหมือนกบัทาํใจใหบ้รสิทุธ์ิอย่างนัน้ จงึไดว้างศีล สมาธิ 

ปัญญาใหป้ระชาชน ไม่ใหเ้บยีดเบียนซึง่กนัและกนั ไม่ใหฆ้า่

สตัวต์ดัชีวิตอย่างนีเ้ป็นตน้ ไม่ใหล้กั ไม่ใหข้โมย นานาประการ 

วางศีลไวเ้พ่ืออบุาสก อบุาสิกา วางศีลไวส้าํหรบัผูร้กัษาอโุบสถ 

อดขา้วเยน็ เรยีกวา่ประพฤติพรหมจรรย ์แลว้ก็วางสิกขาบทให้

สามเณรอย่างนี ้ภิกษุ จนกระทั่งสืบเน่ืองมาถึงเราจนทกุวนันี ้ก็

ตอ้งอาศยัครูบาอาจารยท์า่นเป็นบรรทดัฐาน เป็นผูท่ี้หยบิยก

ธรรมวินยัขึน้มา เอามาสั่งสอนพวกเรา สืบเน่ืองมาจนถึงท่าน
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อาจารย ์ผูท่ี้มรณะใสโ่ลงไปอย่างนีเ้ป็นตน้ แลว้ก็สืบเน่ืองมา

จนถงึพวกเราท่ีนั่งภาวนาอยู่ในท่ีนี ้ 

น่ี ก็ไดอ้าศยัธรรมะอนันัน้เอง อยูก่นัอยา่งนีเ้ป็นคนจาํนวน

หลายรอ้ยก็อยู่กนัดว้ยความรม่เย็นเป็นสขุ เพราะอยู่กนัดว้ย

ความเมตตาอยู่กนัดว้ยศีลดว้ยธรรมจงึมีความสขุ ถา้อยูด่ว้ยกนั

ไม่มีความสขุก็ตอ้งทะเลาะวิวาทแกง่แย่งซึง่กนัและกนั น่ี เป็น

เช่นนัน้ เพราะฉะนัน้ธรรมะเป็นส่ิงท่ีรม่เยน็ อนัใดๆก็ไม่เทา่ 

ทรพัยสิ์นเงนิทองเรอืกสวนไรน่าจะเอามาเป็นความสขุไม่ได ้นั่น

เป็นเพราะหวัใจของเราไปหมายเท่านัน้ ถา้วา่ถึงความสขุท่ี

แทจ้รงิแลว้ พระพทุธเจา้ทรงตรสัวา่คือความสงบนั่นเองเป็นยอด

ของความสขุ เพราะฉะนัน้เราทาํอย่างไรจงึจะเหน็ความสขุอนั

แทจ้รงิของใจ น่ี มนัเป็นปัญหา เป็นส่ิงท่ีนา่คิด เป็นส่ิงท่ีน่าพินิจ

พิจารณา  

ถา้คนเขลาเบาปัญญาเห็นคนเคา้ทานเงาะอย่างนัน้ ไม่รู ้

หรอก ฟาดเขา้ทัง้เปลือกทัง้เม็ด ขยํา้ๆเขา้ไปก็กลืนโดยไม่ได้

พินิจพิจารณามนัก็คาคอ สว่นคนท่ีมีปัญญาก็ตอ้งแกะเมด็ออก 
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แกะเปลือกออก แลว้จงึทานเขา้ไป มนัก็มีรสหวานชุ่มช่ืนหวัอก

หวัใจ โลกวา่อย่างนัน้ น่ีเหมือนกนัธรรมะ ส่ิงท่ีเราจะไดร้บัความ

แจง้ประจกัษข์ึน้ในตวัเราก็ตอ้งอาศยัวิรยิะความพากความเพียร 

เป็นส่ิงสาํคญัท่ีสดุ ถา้เม่ือขาดวิรยิะความพากเพียรแลว้ ธรรมะ

นัน้จะเกิดขึน้ไม่ได ้เพราะธรรมะเป็นของจรงิ บคุคลท่ีจะเขา้ไปรู ้

ของจรงินัน้ อย่างการทาํสมาธิก็จาํเป็นจะตอ้งปลดเปลือ้ง

อารมณ ์ท่ีเป็นอดีตอนาคตใหเ้หลือใจอนัเดียว อยูก่บัพทุโธ 

หรอืธมัโม สงัโฆบทใดบทหนึง่ หรอืมรณานสุติอย่างนีเ้ป็นตน้  

แตล่กัษณะใจเช่นนัน้ท่ีไม่คอ่ยเคยฝึกหดั หรอืไม่คอ่ยเคย

ชาํนิชาํนาญในการกระทาํ ในบัน้ตน้เม่ือการบรกิรรมอย่างนัน้ 

ใจก็ตอ้งวอกแวกคิดไปในท่ีอ่ืนบา้ง เป็นธรรมดาของใจ เหมือน

ววัควายท่ีเอามาเลีย้งอยู่ ยงัไม่เคยฝึกชาํนิชาํนาญก็ตอ้งดงึเชือก

ดงึพรวนจนขาดอย่างนีเ้ป็นธรรมดาเหมือนกบัตวัเรา 

เพราะฉะนัน้ส่ิงเหลา่นีต้อ้งอาศยัความกลา้ ความอาจหาญ 

ความพากความเพียรอย่างนัน้จงึจะไดป้ระสบพบความจรงิ 

ธรรมะคาํสั่งสอนพระพทุธเจา้ตอ้งอาศยัความจรงิเกิดกบับคุคล
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ผูน้ัน้ ไม่เหน็แก่ปากเหน็แกท่อ้งไม่เห็นแกห่มอนไม่เหน็แก่เส่ือ นั่ง

ตามสบาย ตัง้ใจภาวนาอย่างจรงิจงัอย่างนัน้จงึจะประสบ  

อย่างมาดถูงึปฏิปทาทา่นอาจารยข์องเรา ถา้พดูก็ตอ้งบอก

วา่เป็นปู่ ใหญ่ อาตมาไปอยู่ไดท้ัง้ปีแลว้ กบัสามปีเศษๆ กาแฟน่ี

มาสงัเกตดใูนระยะสามส่ีปีท่ีไปอยู่สมยันัน้ก็ยงัพอมีบา้ง นํา้ตาล

อย่างนีเ้ป็นปีๆไม่เคยไดกิ้นเลย ฉนัขา้วและก็นํา้เป็นปัจจยัสาํคญั

เท่านัน้เอง ตา่งกนักบัพวกเราอยากเวลาไหนก็ไดก็้กินไดเ้วลานัน้ 

เพราะฉะนัน้มนัตา่งกนั ทา่นเป็นผูท่ี้มีช่ือเสียงโดง่ดงั จะตอ้งการ

ส่ิงใดใหอ้ยู่ตรงท่ีใด ก็อยู่ไดท้ัง้นัน้แตไ่ม่เอา ตอ้งการเขา้ไปอยู่ใน

ท่ีกนัดาร ขณะหนึง่ท่ีปีสดุทา้ยอาตมาจะกลบั เขา้ไปอยูท่ี่นาศรี

นวลเหนือสกลฯเขา้ไปหมู่บา้นราวๆซกัประมาณ ๓๐ หมู่บา้นนัน้

ยากจน ทาํไรท่าํสวนพวกพอประมาณอยา่งนัน้ ไรน่าก็มีนิดๆ

หน่อยๆเพราะติดเขา ไปบิณฑบาตรมาอยา่งนีก็้ไม่คอ่ยมีกบัขา้ว

ท่ีจะฉนั อา้! นกึแลว้ปลงสงัเวชสลดใจ ทา่นก็อาพาธก็เพิ่งจะ

คอ่ยดีๆขึน้นิดหน่อยเทา่นัน้ เขา้ไปอยู่ในท่ีนัน้ เม่ือมานกึถึงทกุ
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วนันีแ้ลว้ นํา้ตาเกือบจะไหลออกมาทกุที นกึถงึทา่น ทา่นมี

คณุธรรมอนัประเสรฐิ เป็นท่ีน่ากราบ น่าไหว ้ 

สมยันัน้หลวงตายงัเป็นเด็ก อายไุดห้กปี ยงัไม่ไดค้อ่ยดธูรรม

วินยัเทา่ไหร ่เม่ือครัน้กลบัมาจากนัน้แลว้ ไดเ้อาอปุสิกขากลบัมา

หาขนัมาบวชตามหลกัพระวินยัแลว้ จะหาส่ิงท่ีไปติความ

บกพรอ่งในพระวินยัของท่านนี ้ดเูหมือนมนัจะไม่มีเอาเลย วา่

อย่างนัน้เถอะ เพียบพรอ้มไปดว้ยนานาประการตา่งๆ เป็นผูท่ี้

ตัง้ใจสอนกลุบตุรจรงิๆ ไมเ่ห็นแกป่ากแกท่อ้ง ความเหน่ือยยาก

อย่างไรอย่างนี ้สูอ้ดทนเป็นผูท่ี้มีแววตาอนัฉลาดแหลมคมทกุ

ชนิด สมกบัวา่เป็นครูเป็นอาจารย ์น่ากราบ นา่ไหว ้นา่รกั นา่

ใคร ่วา่ถงึความรกัแลว้ รกัยิ่งกวา่พอ่แม่ของเราเป็นเช่นนัน้ ท่ีอยู่

กบัท่าน บางวนัไปนั่งเกือบนํา้ตาหไูหล ไปนกึถงึบญุคณุพอ่แม่ 

บางทีทา่นเทศนแ์ลว้อยา่งนี ้เราน่ีเป็นคนอกตญั� ูไม่ไดเ้คย…ก็

เกือบจะนบัหนได ้ถเูนือ้ถตูวัใหบ้ิดามารดานี ้เกือบจะไมมี่เลย มี

บา้งเป็นบางครัง้บางคราว ตอ้งใชอ้ย่างนี ้สว่นเวลาท่ีเราไปอยู่

กบัครูบาอาจารยน์ัน้ตอ้งไปอาบนํา้ ถเูนือ้ถตูวัถแูขง้ถขูา ซกัผา้
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ใหท้กุนานาประการตา่งๆ ทา่นเป็นผูท่ี้มีความมจัฉรยิะ แต่

มจัฉรยิะในทางท่ีดี คือเป็นผูท่ี้รูใ้ชใ้นอฐับรขิาร อย่างขาดอย่างนี ้

ไม่ใช่จะทิง้ ตอ้งปะ ปะแลว้ปะเลา่ เป็นท่ีผูป้ะมีความชาํนิ

ชาํนาญ น่ี ประวติัของทา่น เป็นผูท่ี้มีความสนัโดษ เหลือท่ีจะ

คณานบัในดา้นการอฐับรขิาร วา่ถงึการปฏิบติัก็มีความ

คลอ่งแคลว่ชาํนิชาํนาญ นา่เป็นครูบาอาจารย ์ 

เพราะฉะนัน้ถา้จะกลา่วเรือ่งเหลา่นีไ้ปก็เป็นการเน่ินชา้ 

หลวงตาก็จะพาวา่เรื่องการภาวนาบา้งนิดๆหน่อย เพราะฉะนัน้

การเขา้วดั ฟังธรรม จาํศีลภาวนาอยา่งนี ้เราก็ตอ้งใชค้วามพาก

ความเพียร เพียรอย่างไร เพียรนกึถงึความตาย อนันีก็้สาํคญั

อนัหนึ่งเป็นเหตใุหเ้กิดความสงัเวชสลดใจ นกึถงึความตาย 

อย่างการภาวนาอยา่งนีเ้ราก็นกึถึง ความตาย ตายๆๆ อยู ่เม่ือ

เราวา่ตายอยูอ่ย่างนัน้มนัชา้ไป มนัยงัคิดไปถึงบา้นถงึเรอืนถึงส่ิง

นัน้ส่ิงนี ้น่ี เม่ือเราวา่อยู่ เราก็จาํเป็นจะตอ้งวา่ใหเ้รว็ขึน้เป็น

ลาํดบั การวา่ใหเ้รว็นัน้เพ่ืออะไร ก็จะตอ้งการตดัของใจท่ีแลบไป

คิดไปสา่ยหาอารมณน์ัน้เอง น่ี! ตอ้งรูจ้กัอบุายตอ้งใหเ้ขา้ใจ
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อย่างนี ้ถา้เราไม่เขา้ใจ คืนหนึ่งๆ จิตก็จะไม่ลง จิตก็จะไม่สงบ 

เป็นเชน่นัน้ การวา่บรกิรรมอย่างนีไ้ม่ใช่เป็นของตํ่า ใจนัน้ก็ตอ้ง

อาศยัส่ิงท่ีประคองไว ้ตัง้ไวก้บัวตัถอุนัใดเราใชส้ติคอย

ระมดัระวงั เม่ือมีส่ิงท่ีคอยระมดัระวงัอยู่กบัใจเช่นนัน้แลว้ ใจมนั

ก็ไม่เผลอไม่ไป น่ี! ฝึกอย่างนี ้จนใหจ้ิตมนัรวมไปอยู่กบัท่ี แลว้

เราก็วางพทุโธ หรอืวางการตายๆอย่างนีอ้อกไปจากใจเรา ใจนัน้

ก็เป็นสขุ ปราศจากความคิดความนกึความปรุงความแตง่ใดๆ

ทัง้หมด มีใจท่ีต่ืนตวัอยู่กบัใจท่ีรูเ้ทา่นัน้ อยู่กบัลมอยา่งนีเ้ป็นตน้ 

ความสปัหงกสปัเงยง่วงเหงาหาวนอนมนัก็หายไป ใจผ่องใส ใจ

สะอาดหมดจด ใจเท่ียงตรง เราก็รูส้กึในขณะนัน้ น่ีใจของเรา

เป็นสมาธิแลว้นะ เออ้ นา่ปลืม้ปิติ เราไดส้รา้งสมกศุลมาดีจงึได้

ทาํใจใหเ้ป็นสมาธิได ้น่ี เม่ือเป็นเชน่นัน้ คืนนีก็้รวมไดต้ัง้ชั่วโมง 

สองชั่วโมง คืนพรุง่นีก็้รวมไดอี้ก จนมีความชาํนิชาํนาญหลายๆ

คืนเขา้อยา่งนัน้  

แตที่นีล้กัษณะของสมาธิ มนัตอ้งมีอปุสรรคหลายอยา่ง 

เส่ือม…ถา้มีความกงัวลตา่งๆนานาอยา่งนี ้สมาธิก็เส่ือมตัง้จิต
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ไม่ไดอี้ก น่ีตอ้งแก ้มีหลายอย่างหลายชนิด เพราะฉะนัน้เรื่อง

ของใจเป็นส่ิงท่ีทรมานยากกวา่อะไรทัง้หมดในโลก เพราะฉะนัน้

ท่านตอ้งใหใ้ชส้ติปัญญา เป็นเครื่องถอดถอนเป็นเครื่องแกใ้จ 

เพราะใจของเรานัน้ชอบไหลไปตามอารมณข์องหวัใจ ไม่มีท่ีจะ

หยดุจะหย่อน ใหคิ้ดก็คิดไดท้ัง้วนั ใหค้ยุก็คยุไดท้ัง้วนั 

สนกุสนานรา่เรงิตา่งๆ น่ี ใหมี้สติ มีปัญญาเขา้ไปหกัหา้ม ถา้เม่ือ

มีสติปัญญาเขา้ไปหกัหา้มอย่างนัน้แลว้ ใจก็หยดุคิด เม่ือใจหยดุ

คิด มนัก็มีจาํเพาะสติตัง้อยูท่ี่ผูรู้อ้นัเดียวอย่างนี ้ 

แตที่นีเ้ราตอ้งการใหส่ิ้งเหลา่นีเ้จรญิขึน้ จะตอ้งทาํอย่างไร น่ี 

เป็นปัญหาสาํหรบันกัปฏิบติั เราเป็นลกูศิษยอ์าจารยท่ี์มีช่ือเสียง

เกียรติคณุ แลว้เป็นสาํนกัปฏิบติัรูก้นัทัง้ประเทศ เพราะฉะนัน้อนั

นีท้างฝ่ายพระก็ดี ฝ่ายโยมก็ดี ฝ่ายแม่ชีก็ดี นา่คิดน่าพิจารณา 

ไม่ใช่หลวงตาขีติ้ ขีติ้แตขี่ติ้ใหม้นัดี ตอ้งการใหม้นัดีใหม้นัเดน่ ดี

แลว้ใหดี้ยิ่งๆขึน้ไป น่ี เพราะฉะนัน้ เม่ือจิตของเราเป็นสมาธิ

อย่างนัน้ เม่ือเสวยสมาธิมากๆเขา้แลว้เส่ือมอีก ก็ตอ้งไปเจรญิ
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อย่างเก่าอีก น่ี ทาํอยูอ่ยา่งนัน้ไม่มีท่ีสิน้สดุ เพราะสมาธิเป็นส่ิงท่ี

เส่ือมได ้ 

ในโบราณกาล สามเณรอยา่งนีก็้สามารถเหาะไดเ้พราะ

อิทธิฤทธ์ิ เป็นสมาธิ จิตเป็นสมาธิ เม่ือไดย้นิสตรรีอ้งอยู่ในป่า

อย่างนี ้เหาะเพลินไป ไปเพลินกบัเสียงสตรอีนันัน้ก็ตกลงมา 

แน่ะ! แลว้ก็เลยไดไ้ปอยู่ดว้ยกนั อยู่ดว้ยกนัเม่ือไม่มีอนัจะกิน 

เขา้ไปลกัขโมย ลกัขโมยเคา้ก็…พนกังานเคา้ก็จบัไป จบัไปก็

โทษถงึประหารชีวิต น่ี จะเอาไปฆา่เขา้ตะแลงแกง อาจารยน์ัน้

เป็นผูท่ี้มีญาณวา่สามเณรของเรากาํลงัถกูเขา้ประหารชีวิต ทา่น

ก็แสดงอิทธิฤทธ์ิไปใหป้รากฏทีเดียว เม่ือปรากฏอย่างนัน้ 

สามเณรก็ไดส้ติขึน้มา เจรญิสมาธิขึน้ เกิดขึน้ ตรวนท่ีจองจาํ

อย่างนัน้หลดุ ลอยขึน้ไป เหาะหนีไปไดเ้ลย  

เพราะฉะนัน้สมาธิมนัเป็นเพียงแตท่ี่ระงบัดบัชั่วคราวเท่านัน้ 

ไม่เหมือนปัญญา เพราะฉะนัน้การท่ีใชปั้ญญา ปัญญาอนันีก็้

ตอ้งใชค้วามคิดนกึ การพนิิจพิจารณาอยา่งนัน้เป็นตน้ อย่างท่ี

พวกท่านทัง้หลายไดเ้จรญิสติปัฏฐานสตูรแสดงไวต้า่งๆนานา
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อย่างเม่ือกี๊อยา่งนัน้ วา่ถึงสมทุยั วา่ถึงทุกข ์สมุทยั นิโรธ 

มรรค น่ี! แสดงอย่างนี ้น่ีก็เหมือนกนั การภาวนาก็จาํเป็น

จะตอ้งใครค่รวญพนิิจพิจารณา เราก็รูข้องเรานีเ้ป็นส่ิงท่ีรกัส่ิงท่ี

ชอบใจส่ิงท่ีสงวนแตท่าํไมไม่สมความปรารถนา ประเด๋ียวเจ็บห ู

ประเด๋ียวเจ็บตา ประเด๋ียวไอ ประเด๋ียวจาม ตา่งๆนานาๆ เป็น

ไขห้วดั เป็นไขม้าเลเรยี สารพดั ทาํไมเราบงัคบัไม่ได ้เราวา่เป็น

ตวัของเรา แลว้อะไรเป็นตวัของเรา น่ี ตอ้งใชก้ารคน้ควา้พนิิจ

พิจารณาอยา่งนี ้เรยีกวา่พิจารณาใหเ้หมาะ ใหม้ากๆขึน้ ในแบบ

ก็อย่างเม่ือกีน๊ะแหละ เพราะฉะนัน้เม่ือใจมนัเขา้ไปสงบอย่างนัน้ 

เราก็จาํเป็นจะตอ้งพิจารณาใหล้ะเอียดละออใหมี้สติจดจอ้ง 

แลว้ใชค้วามคิดอนันัน้ทา่นเรยีกวา่ปัญญา คิดอยู่อย่างนัน้ เม่ือ

ตาเม่ือเหน็รูป แลว้รูปนัน้เราวา่สวย รูปนัน้เราวา่แก ่รูปนัน้เราวา่

คนหง่อม รูปนัน้วา่เด็ก น่ีตอ้งเอาพิจารณาอย่างนัน้ ในแบบท่าน

ก็วา่ รูปในท่ีใกล ้รูปในท่ีไกล รูปในอดีต รูปในอนาคต รูปใน

ปัจจบุนั รูปตวัเราอย่างนี ้แสดงไวห้มดใหน้อ้มมาพนิิจพิจารณา
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ดว้ยปัญญา น่ี เม่ือมีเวทนาก็ใหน้อ้มเวทนาเขา้มา พจิารณาลง

ไปอย่างนัน้  

น่ีแหละ การปฏิบติั เม่ือเป็นนกัปฏิบติัถา้ยงัไม่ผ่านการ

คน้ควา้พินิจพจิารณาแลว้จะรกัษาตวัเป็นส่ิงท่ียาก รกัษาตวัเป็น

ส่ิงท่ีลาํบากเพราะยงัไมมี่หลกัไม่มีเกณฑ ์หาท่ีพึง่ตวัเราเองยงั

ไม่ได ้เพราะมนัไดป้ระะทงัชั่วครัง้ชั่วคราวอย่างสามเณรท่านนัน้ 

เม่ือไปเพลิดเพลินในรูป ในเสียง ในกล่ิน ในรส สมัผสัเขา้แลว้ 

มนัก็เกิดความกาํหนดัยนิดีกบัส่ิงเหลา่นัน้ ก็เส่ือม เพราะคลาย

จากส่ิงเหลา่นี ้เลยเพลิดเพลินไปส่ิงเหลา่นี ้ไม่ไดเ้จรญิขึน้อีก 

เป็นพระก็ตอ้งสกึออกจากพระ เป็นเณรก็ตอ้งสกึออกจากเณร 

เป็นชีก็ตอ้งสกึจากชีเพราะเกิดความกระสนัต ์น่ี เป็นเชน่นัน้ 

เพราะฉะนัน้ตอ้งอาศยัปัญญาคน้ควา้พนิิจพิจารณา เอาส่ิงท่ีเรา

เพลิดเพลิน (เทปขาดตอน) ใหม้นัคลายความกาํหนดัยนิดีกบัรูป

เสียงกล่ินรสสมัผสัของหวัใจท่ีมนัดิน้รนอนันัน้ พิจารณาเขา้ไป 

ใจอนัไหนมนัยินดี รูปอนัไหนมนัสวย สวยตรงไหน งามตรงไหน 

มีหมีูขามีตีนมีมือมีอวยัวะตา่งๆนานาตรงนัน้ อนัใดท่ีมนัสวยมนั
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งามก็ตอ้งเอามาพิจารณา มาใครค่รวญอย่างนีจ้งึเรยีกวา่เป็น

นกัปฏิบติักลา้หาญชาญชยั ฝึกใหม้ากๆ ทา่นบอก ภาวิโต พาหุ

ลีกโต เจรญิมากเขา้แลว้มนัก็จะทาํใหเ้กิดความเบื่อหนา่ย  

เม่ือเกิดความเบื่อหนา่ยก็คลายความกาํหนดัยินดีกบัส่ิง

เหลา่นัน้ น่ี! ตอ้งอาศยัส่ิงเหลา่นี ้ตอ้งอาศยัสติเป็นตวัสาํคญั

ท่ีสดุ กบัปัญญาเป็นเครื่องคน้ เป็นเครื่องตดัรอนหวัใจท่ีดิน้รน

กระวนกระวายอนันัน้เอง เราจะไปตดัรอนท่ีอ่ืนไม่ได้

เพราะฉะนัน้ตอ้งอาศยัปัญญาคน้ควา้ลงไป อนัใดท่ีมนัติด อนั

ใดท่ีมนัเพลิน อนัใดท่ีมนัสนกุสนานรา่เรงิ ตอ้งคน้เขา้ไป ใครเป็น

คนเขา้ไปเพลิดไปเพลิน หวัใจอนันีห้รอื น่ี เม่ือคน้พิจารณาอย่าง

นีแ้ลว้ ใจมนัก็ไม่ไป ก็ขนาดท่ีมนัจะดีเต็มท่ีอย่างนัน้ใจมนัไม่ไปท่ี

ไหน ใจไมว่อกแวก ใจอยู่อารมณอ์นัหนึ่งอยา่งนัน้ กบัอารมณท่ี์

เขา้มาพินิจพิจารณากบัหวัใจอย่างนัน้ อดีตก็ไม่ไป อนาคตก็ไม่

ไป มีแตค่วามรูส้กึท่ีเป็นปัจจบุนัท่ีพิจารณาเดินไปไหนอยา่งไรก็

ไดค้ลอ่งแคลว่ชาํนิชาํนาญอย่างนัน้ ถา้เป็นอย่างนัน้แลว้เรง่เขา้

ไปเต็มท่ี ไม่ตอ้งเป็นอนัหลบัอนันอน ไมห่วิ ไม่โหย ไมง่่วงเหงา
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หาวนอน ไม่สปัหงกสปัเงยอย่างนี ้น่ี ทางแห่งท่ีจะเขา้ไปถึง แห่ง

อรยิมรรค เรยีกวา่มคัโค อยา่งคน้กายอย่างนีท้่านก็แสดงวา่ เอ

กายโน อยังมัคโค หนทางอนัท่ีจะพน้จากทกุขน์าํไปสูแ่ดนแห่ง

วิวฏัฏะ น่ีตอ้งคน้  

แตว่า่คน้อยา่งนัน้ลงไปอย่างนัน้ จะเห็นความจรงิอยา่งไรละ 

น่ี อนันีเ้ป็นส่ิงท่ีปัจจตงัสาํหรบันกัปฏิบติั อนันีแ้มพ้ระสมัมาสมั

พทุธเจา้ก็เป็นคนท่ีทาํใหเ้ราไม่ได ้บคุคลใดๆแมพ้อ่แมแ้ม่หรอืครู

บาอาจารยก็์ทาํใหเ้ราไม่ได ้เราจาํเป็นตอ้งปฏิบติัของเราเอง 

เพราะมนัอยูท่ี่หวัใจของเรา ไม่ใช่ไม ้ใช่มือ อยู่ท่ีหวัใจเรา ตอ้ง

เนน้ ตอ้งคน้ควา้พินิจพิจารณาอย่างนัน้ เม่ือไดอ้บุายจากท่าน

แลว้ก็ตอ้งนาํไปคน้ควา้พินิจพิจารณาจนมนัเกิดขึน้กบัใจเราเอง 

ประจกัษข์ึน้กบัใจเราเอง น่ี เราคน้ควา้พนิิจพิจารณามนัแคช่ดั

อยู่อย่างนัน้ สมาธิก็โผล ่เปล่ียว ปราศจากอารมณร์า่เรงิ 

เขม้แข็ง ไม่กลวัเป็นกลวัตาย ไม่กลวัหิว ไมมี่หิวไม่มีโหย มีแต่

ความอ่ิมเอิบของสมาธิซาบซา่นอยู่อย่างนัน้ ทัง้กลางวนั

กลางคืน น่ี เม่ือเป็นเชน่นัน้เขา้ท่ีครัง้ใดเราก็เขา้ไปกาํหนด
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พิจารณาอยา่งนัน้ มนัก็เหน็แจง้เหน็ชดั สวา่งไสวขึน้ ขึน้ไป

ตามลาํดบั เม่ือมนัถงึท่ีถึงตอนถึงฐานแลว้ ถึงโคนวา่อยา่งนัน้

เถอะ ในขณะจิตท่ีพิจารณาอย่างนัน้มนัก็ตอ้งวางอารมณอ์นันัน้ 

ไม่ใช่เรานกึวางเอาเอง ธรรมชาติอนัหนึง่เกิดขึน้มาใหว้างเองใน

ขณะนัน้ นั่น จงึเรยีกวา่ถงึผลอนับรสิทุธ์ิ จดุงานท่ีพิจารณาอนั

นัน้ ยืนตวัอยู่โดดเด่ียวคือหวัใจท่ีบรสิทุธ์ิหมดจด (เทปจบ) 

 

ท่ีมา: https://youtu.be/JMcRKhCIEIU 

 

https://youtu.be/JMcRKhCIEIU

