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การพจิารณากาย  

หลวงปู่ เจีย๊ะ จนุโท 

เทศนเ์ม่ือ ๑๓ ส.ค. ๒๕๒๔ 

ลาํดบัตอ่ไปจะไดบ้รรยายธรรมะอนัเป็นแนวทางปฏิบติัของ

บรรดาพทุธบรษัิททัง้หลาย วนันีบ้งัเอิญฝนตก คนก็นอ้ย กณัฑ์

เทศนก็์ไม่คอ่ยมี เสียงมนัก็ไม่คอ่ยขึน้ การแสดงธรรมเป็นส่ิงท่ี

ยาก ไม่เหมือนองคส์มเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้ ทา่นรูว้าระ

ท่านรูจ้ิตใจของบรรดาพทุธบรษัิททัง้หลาย เพราะฉะนัน้การ

เทศนก็์ยงัเขา้ไปยงัสูจ่ิตใจของบคุคลผูน้ัน้ ใหเ้หน็เหตเุหน็ผลได้

บรรลธุรรมวิเศษเกิดขึน้ในขณะท่ีฟังธรรมก็มีจาํนวนมากๆ เป็น

เช่นนัน้เพราะวา่เป็นสพัพญั�รููแ้จง้ของใจของมนษุยท์ัง้หลาย  

อย่างบรรดาเราก็เหมือนกนั ฟังๆไปอย่างนัน้ ผูเ้ทศนก็์ไม่

สนัทดั ผูฟั้งก็บางทีก็สนัทดั ไม่สนัทดัก็มี ใหว้า่ตามความจรงิ

อย่างนัน้ การปฏิบติัวา่แลว้มนัก็วา่ซํา้ๆซากๆน่าเบื่อน่าหน่าย 

การปฏิบติั หวัใจก็ตอ้งมีความเขม้แข็ง ถา้ขาดความเขม้แข็ง 
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ความอตุสาหะ ความพยายาม ความพากความเพียรอยา่งนี ้

เหมือนไฟท่ีมนัติดอยู่ในศีรษะเราอยา่งนี ้เพราะหวัใจอนันัน้ไม่

เห็นภยั ไม่เหน็ส่ิงท่ีเป็นทกุขเ์ดือดรอ้นเหมือนอย่างไฟท่ีติดในหวั

เราอย่างนัน้เหมือนกนั บางคนก็ทนอยู่อย่างนัน้ไม่รูจ้กัวธีิแกไ้ข

ดบัไฟใหไ้หมอ้ยู่ในหวัเรา ก็มีแตว่นัท่ีจะตายจมลงไปอยู่

ตลอดเวลาอยา่งนีเ้พราะไมมี่อบุายท่ีจะแก ้อนันีเ้ป็นส่ิงท่ี

ลาํบาก  

การแกห้วัใจท่ีไม่สงบก็ตอ้งใชค้วามพยายามแกไ้ขดดัแปลง

มากๆ ไม่ใช่จะน่ิงเพง่ดจูาํเพาะหวัใจอนันัน้อนัเดียวอย่างนัน้ 

การเพง่อยา่งนัน้ก็ใชไ้ดเ้หมือนกนั แตส่าํหรบัผูท่ี้มีกาํลงั ถา้ผูไ้ม่

มีกาํลงัแลว้ นิวรณธรรมก็เขา้มาทบั หรอืเรยีกวา่อารมณ์

ทัง้หลายเขา้มาชิงความดีของเราท่ีจะตัง้อยู่ไม่ได ้มนัคอยใหส้า่ย

ออกไป โนม้นา้วหาอารมณเ์ขา้มาปอ้นใจอยู่ตลอดเวลา สมาธิก็

ไม่สามารถจะตัง้ได ้เพราะฉะนัน้ การปฏิบติัมนัก็ตอ้งดเูลห่ด์ู

เหล่ียมดขูองใจเรา ใครจะพดูขนาดไหนมนัก็ไม่เท่าใจเรา เรา
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ตอ้งดเูราเอง ดท่ีูหวัใจลงไปในขณะท่ีบาํเพ็ญอย่างนัน้ ใจมนัไม่

สงบแลว้ใจไปคิดวุน่วายส่ิงใด อย่างนี ้เราก็จะตอ้งหาวิธีแกไ้ข  

อย่างท่ีเคยพดูใหฟั้งอยู่บอ่ยๆแลว้วา่ ตอ้งใชก้ารบรกิรรม 

เหมือนอย่างคนเราท่ีตกไปในกลางทะเล อย่างนี ้ไม่มีเรอืไม่มีแพ

ไม่มีส่ิงใดท่ีจะเป็นภาชนะ ก็จาํเป็นจะตอ้งหา มีหมีูตามีอนัใดท่ี

จะตอ้งใช ้ก็ตอ้งเอาพยายามหาส่ิงนัน้เพ่ือปอ้งกนัชีวิต น่ีเปรยีบ

ก็จะเป็นอย่างนัน้ มีท่อนไม ้ท่อนตน้กลว้ย หรอือนัใด ไมไ้ผ่ ไม้

อะไรอนัใดอนัหนึง่ท่ีจะเกาะยงัชีวิตใหเ้ป็นไป ไม่ใหถ้ึงแกก่ารจม

ลงไปในทะเล น่ี ก็เหมือนกนักบัท่ีเราภาวนาอย่างนีเ้หมือนกนั 

ถา้ใจมนัไม่สงบ ใจมนัวอกแวกอยู่ตลอดเวลา ใจไม่สงบ หรอื

อย่างเกิดความง่วงเหงาหาวนอน หรอืเกิดความขีเ้กียจขีค้รา้น 

เกียจครา้นจนไม่อยากนกึไมอ่ยากคิด น่ี น่ีมนัเป็นอปุสรรคทัง้นัน้ 

อปุสรรคสาํหรบัการปฏิบติัของหวัใจ หวัใจของผูป้ฏิบติัก็จาํเป็น

จะตอ้งเขม้แข็งตอ่สู ้กาํจดัส่ิงเหลา่นีใ้หม้นัออกไปจากหวัใจเรา 

เม่ือกาํจดัออกไปไดอ้ย่างนัน้ก็เหมือนเราท่ีกาํลงัลอยคออยู่ใน
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ทะเลนั่นหละ เจอะท่อนไมท่ี้ไดอ้าศยัไปถึงฝ่ังได ้ก็ไม่ถงึกบัความ

ตาย อปุมาอปุไมยก็เป็นเช่นนัน้เหมือนกนั  

ใจท่ีพะวา้พะวง มีนิวรณธรรมเขา้มาครอบงาํใจเราอยู่

ตลอดเวลา ไมเ่พียงถึงหนึ่งนาที สองนาที อย่างนีม้นัก็ชงิเอาไป

หมด ไม่ไดค้วามดีเกิดขึน้กบัใจเรา น่ี เพราะฉะนัน้ อย่างเรอืแพ

หรอืท่อนไม ้ทอ่นซุงอนัใดก็แลว้แตท่ี่เราเกาะชีวิตไปนั่น จะยงั

ชีวิตเราไม่ตาย ก็เหมือนกนักบัท่ีเราอาศยัพทุโธ ธมัโม สงัโฆ อนั

ใดอนัหนึง่ หรอืความตายความไม่เท่ียง ความเจ็บ ความป่วยอนั

ใด ท่องอรหงั พทุโธ อิติปิโส ภควา บทใดบทหนึ่ง หยั่งลงไปใน

ใหถ้ึงหวัใจอยูอ่ย่างนัน้ แลว้ใหก้อดแน่นอยู่อย่างนัน้ ไมใ่หใ้จพะ

วา้พะวงไปในท่ีใดอย่างนี ้น่ีเรยีกวา่เป็นอบุาย เป็นท่ีจะ

ประคบัประคองใจของเรานัน้ ไม่ใหเ้ขา้ไปสูไ่ปสา่ยหาอารมณ์

เขา้มาปอ้นใจ เม่ือภาวะของใจจดจอ้งอยู่อย่างนัน้แลว้ ใจนัน้มนั

ก็จะเกิดสงบ คือเม่ือก่อนท่ีจะเกิดสงบมนัก็ตอ้งกาํจดันิวรณต์วั

นัน้เองออกไป เม่ือนิวรณม์นัออกไป นอ้ยเขา้ๆ เม่ือเราเพียร

พยายามวา่อยู่อย่างนัน้ตลอดเวลา ใจนัน้ก็จดจอ้งอยู่กบัการ
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บรกิรรมอยู่อย่างนัน้ตลอดไปเน่ืองกนัไป น่ี ใจนัน้ก็เริม่สบายใจ

นัน้ก็นิวรณก็์ไม่คอ่ยมีมา หรอืมีมาก็ห่าง ถา้ยงัเหน็วา่มีมาหา่ง

อยู่ เราก็ตอ้งอย่าเพิ่งทิง้การบรกิรรมตวันัน้  

น่ี เทศน ์ก็ไม่รูจ้ะเทศนอ์ย่างไร ก็ตอ้งเทศนก์นัอยา่งนีเ้อง 

เทศนเ์พ่ือแนะนาํพร ํ่าสอน เพราะฉะนัน้บางท่าน บางคนก็ไม่

คอ่ยเขา้ใจ แตเ่ราเขา้มาในวดัอโศฯ ลว้นแตบ่คุคลผูท่ี้เคย

ฝึก  เคยกระทาํกบัครูบาอาจารย ์อยา่งครูบาอาจารยท่ี์ทา่นเสีย

ไปอย่างนีก็้เคยสมาคมอยูก่บัท่าน เพราะฉะนัน้ไดย้นิไดฟั้งส่ิงท่ี

เขา้อกเขา้ใจไดแ้ยะ เต็มอกเต็มพงุ เต็มไปหมดจนลน้ออกไป

หาย หาไม่คืนไม่ได ้เรยีกวา่ลืมของเก่า เราจาํเป็นจะไมต่อ้งลืม

ของเก่า ส่ิงใดท่ีจะเป็นประโยชนแ์ก่ใจของเรา เอาใหเ้ก่ียวเกาะ

ใหแ้น่นแฟ้น ใจของเราใหเ้กิดความสงบขึน้ได ้อนันัน้ไมว่า่อนัใด

ก็แลว้แต ่มนัยอ่มเป็นประโยชนท่ี์จะดบันิวรณธรรมของเรา การ

ท่ีเขา้มาปฏิบติัอย่างนีก็้ตอ้งการจะกาํจดันิวรณธรรม ไม่ใหเ้ขา้

มา รูปเสียงกล่ินรสโผฏฐัพพะ นิวรณข์องใจ ถีนมิทธะ อทุธจัจะ 

กกุกจุจะ ลาภะ โทสะ โมหะ มนัฝังอยู่ในหวัใจเราเหมือนหนาม
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มนัแทงอยู่ในอกอย่างนี ้มนัเจ็บแสบอยู่ทกุวนั เราไมพ่ยายาม

ถอนมนัแลว้มนัก็เป็นหนองเป็นไต เป็นหนองแลว้ก็เน่าเป่ือยผล

ท่ีสดุก็ตาย ใจเราน่ีถา้เป็นอย่างไร มนัจงึไม่สงบเราก็จาํเป็น

จะตอ้งพยายามเอาใหม้นัจนเกิดความสงบขึน้จนได ้อยา่ใหเ้สีย

ที น่ี เรานกัปฏิบติัตอ้งมีความเขม้แข็งสาํหรบัใจ บางคนกายก็ไม่

เขม้แข็ง ใจก็ยิ่งไม่เขม้แข็งใหญ่ น่ี บางคนกายไม่ใหแ้ตใ่จ

เขม้แข็งก็มีอยา่งนี ้เพราะฉะนัน้ตอ้งอตุสา่ห ์ 

อนัธรรมะของพระพทุธเจา้ ยกองคพ์ระสมเด็จพระสมัมาสมั

พทุธเจา้เป็นตวัอย่าง บาํเพญ็จะไดเ้ป็นสพัพญั�ก็ูตอ้งเอาอยู่ ๖ 

ปีอย่างนีเ้ป็นตน้ ตอ้งใชค้วามพยายามอดขา้วอดปลาทาํสารพดั

สารเพทกุอยา่ง ทาํจนเกือบลม้เกือบตายก็ยงัไม่ไดส้าํเรจ็มรรค

ผลธรรมวิเศษ น่ีเป็นอย่างนัน้ จนกระทั่งมาได ้๖ ปี น่ี มาเห็น

ปฏิปทาการเดิน ถงึอานาปา พิจารณาอานาปา น่ี มาใชปั้ญญา

พินิจพิจารณา จงึไดรู้ค้วามจรงิเกิดขึน้ เป็นอย่างนัน้ 

เพราะฉะนัน้การปฏิบติัของเราก็เหมือนกนัอย่างนัน้ อนัใดท่ีจะ

แกใ้จใหม้นัขาดจากนิวรณแ์ลว้ใจนัน้จะไดเ้ป็นสมาธิ นั่นแหละ
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ตวันัน้แหละเป็นตวัอบุายสาํคญัท่ีมนัจะแกใ้จเราได ้ใจเราให้

หยดุจากพะวา้พะวงใจไม่ใหนิ้วรณมี์ มีนิวรณธรรมเขา้มา

ครอบงาํได ้ใจอย่างนัน้จงึเรยีกวา่ใจควร ใจสมกบับาลีท่ียกวา่

เป็น อาตาปี เพียรเพง่แผดเผา ใจชนิดนัน้ นั่นใจอย่างนัน้ ใจท่ี

สมควรแก่มรรคผลธรรมวิเศษของพระพทุธเจา้ ถา้ใจ

เหลาะแหละใจโลเล ใจไม่แน่นอน หยิบอนัโนน้ก็ไม่เอา หยิบอนั

นีก็้ไม่เอา อนันัน้ก็ไม่ดี อนันีก็้ดี เหลาะแหละโลเล อยา่งนีใ้จไม่

ตัง้อยู่ ใจอยา่งนัน้ ใจใชไ้ม่ได ้ใจเหลวไหล ใจออ่นแอ ใจขีเ้กียจ 

ใจขีค้รา้น ไม่ไดเ้กิดผลกบัการปฏิบติั การปฏิบติัตอ้งใชใ้จ

เขม้แข็ง ใจเด็ดใจเด่ียว จะเอาอนัใดก็ตอ้งเอาอย่างนัน้ จนใหใ้จ

นัน้ ทาํไมทรมานมาก ยากนกั เราก็ตอ้งทรมานดว้ย การอย่าง

นัน้ วา่อย่างนัน้ใหม้นัอนัเดียวอยู่อยา่งนัน้ ดซูิวา่จะไปไหน ใจ

นัน้น่ะ แลว้นิวรณม์นัจะอยู่ไดอ้ย่างไร ถา้เม่ือเราพยายาม

บรกิรรมอยู่อย่างนัน้ มนัไมห่นีเราไป หนีไปไม่ไดเ้พราะทนความ

เพียรไม่ได ้เหมือนไฟเขา้ไปเผาอยู่ในกองขยะ ก่อขึน้นอ้ยพอขยะ
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มนัติดแลว้ก็ลกุอยู่ตลอดเวลา ผลท่ีสดุกองใหญ่ๆเท่าใดก็ไหมล้ง

ไปจนหมด น่ี เป็นอย่างนัน้ เหมือนใจเราก็เหมือนกนั  

ทีแรกก็มีการพะวา้พะวง การดิน้รน กระวนกระวาย 

กระสบักระสา่ย ไม่เป็นอนันั่ง ไม่เป็นอนัท่ีจะสงบ เรื่องนัน้เขา้มา

เรื่องนีเ้ขา้มาสารพดั อยู่ในวดัก็ไปหาเรื่องบา้น หาเรื่องบา้น หา

เรือ่งคา้ขาย ลกูคนนัน้ขายไม่ดี ลกูคนนีข้ายดี มีกาํไรมาก มีกาํไร

นอ้ย เป็นทกุขก์บัเคา้ น่ี ใจตวันีแ้หละใจอกศุล ใจบาป น่ี 

เพราะฉะนัน้เราก็ตอ้งกาํจดัตวันี ้เหมือนหนามท่ีมนัอยู่ในอกเรา 

ฝังเราอยู่อยา่งนี ้ทาํไมเจา้ดือ้เจา้ดิน้รนกระวนกระวาย

กระสบักระสา่ยไปหาอนัใด น่ี ตอ้งดา่มนัเขา้ ใชปั้ญญาดา่มนั 

ใชส้ติระลกึ เจา้ทาํไมซนออกไป เจา้ทาํไมถงึออกไปทาํไม มนัได้

อะไร มีประโยชนต์รงไหน มนัเรื่องของเคา้ เรื่องของเราอยู่ในวดั

ในวา น่ี มนัตอ้งเอาอยา่งนัน้ ดา่มนั  

น่ีพิธีแกมี้ตา่งๆนานา พวกญาติโยมไดผ่้านโลกผ่านสงสาร

มาก็มีอบุายแยบคายดว้ยกนัทกุคน แตน่า่จะมีอบุายแกใ้จท่ีมนั

ดิน้รนกระวนกระวายตวันัน้นะ่ ใหม้นัดบัใหไ้ด ้เม่ือใจดบัไดอ้ยู่
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กบัพทุโธวา่ลงไปอย่างนัน้ หรอืธมัโม สงัโฆ บทใดบทหนึ่งอยู่

อย่างนัน้จนตลอดเวลา แลว้ใจนัน้มนัก็จะตัง้เป็นสมาธิ เม่ือใจ

ท่ีตัง้เป็นสมาธิ เราก็ตอ้งรูจ้กัแลว้ ออ๋ มนัตอ้งทาํอย่างนีน้ะ มนัจงึ

ถกูตอ้ง มนัจงึปราบนิวรณไ์ด ้ใจมนัจงึสงบ ใจจงึไม่

กระสบักระสา่ยไปหาอดีตอนาคตเรื่องบา้นเรื่องช่องเรือ่งลกูเรื่อง

ผวัเรื่องเมีย อย่างโนน้อยา่งนีต้า่งๆนานา มนัไม่ไปก็ตอ้งใชต้วันี ้

บงัคบั เหมือนววัควายท่ีมนัโดยแสม้นัก็ตอ้งรูจ้กัเจ็บ มนัก็รูจ้กั

เข็ดรูจ้กัหลาบ นั่น สตัวเ์ดรจัฉานก็ยงัรูจ้กัเข็ดจกัหลาบ ใจเราน่ี

ยิ่งกวา่สตัวเ์ดรจัฉานนะ มนัทรมานยากจรงิๆ ยงัไม่ใหม้นัไปก็จะ

ไป มนัดิน้รนกระวนกระวายสารพดั เพราะจะตอ้งหวดดว้ยดาบ 

หวายไม่พอ ดาบเพชฌฆาตของพระพทุธเจา้ คือเรยีกวา่พทุโธ 

ธมัโม สงัโฆ อนันีเ้ป็นรตันะ เรยีกวา่เป็นของดีท่ีสดุ ตอ้งเอามาสู่

ในหวัใจเรา เม่ือเขา้มาสูใ่นหวัใจเราไดอ้ย่างนัน้แลว้ ใจก็ตอ้ง

สงบ ใจก็ตอ้งชนะ มารของกิเลสของใจนัน้ก็ตอ้งหายไป น่ี  

เม่ือใจมนัปราบกิเลสมารออกไดแ้ลว้ ใจก็หยดุเท่ียงตรง ใจก็

สวา่งไสว ใจเยือกใจเยน็ใจสงบ ใจเป็นสมาธิ เยือกเย็นนั่งอยู่
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หลายๆคนตัง้รอ้ย ตัง้ หา้ หก เจ็ดสิบอย่างนี ้นั่งอยูก็่เหมือนไม่นั่ง 

นั่งพืน้ศาลาก็เหมือนไมน่ั่งเพราะใจนัน้มนัวางจากส่ิงทัง้ปวง

ภายนอก มีหวัใจท่ีรูอ้ยู่เฉพาะดวงใจอนันัน้อนัเดียว อย่างนี ้นั่น

เรยีกวา่เป็นสมาธิ ไม่เก่ียวเกาะไมพ่วัพนั ไม่นกึไปสา่ยใน

อารมณต์า่งๆนานา ใจอยูจ่าํเพาะใจ เท่ียงเป็นปกติอยา่งนัน้ นั่น

เรยีกวา่จิตของเราเขา้สมาธิ น่ี เพง่อย่างนัน้ พอเพง่นานเขา้ๆ ใจ

ก็ยิ่งสบาย กายก็สบาย กายท่ีปวดท่ีเม่ือยท่ีเจ็บอยา่งนัน้อย่างนี ้

ยงุกดั เจ็บหลงั เจ็บเอว เจบ็แขง้ เจ็บขา มนัก็ไม่มีมา ใจมนัเป็น

ปกติ ใจมนัวางเพราะปีติตวันัน้เขา้มาครอบใจของเราทาํใหก้าย

ก็สบาย ใจก็สบาย น่ี สมาธิก็เป็นอยา่งนัน้  

แตล่กัษณะเสวยสมาธิมากเขา้ก็มีโทษ ไมใ่ช่มีคณุ มีคณุ

เหมือนกนัแตก็่ตอ้งมีโทษ เพราะบัน้ปลายของการเสวยสมาธิ

เม่ือหนกัเขา้ มากเขา้ๆ อย่างนัน้ ถนีมิทธะตวัสาํคญัมนัจะเขา้

มา น่ี ตวันัน้ก็ตอ้งระวงั พธีินีก็้ตอ้งระวงั นกัปฏิบติัโดยมาก

พลัง้เผลอใหถี้นมิทธะเขา้ครอบงาํน่ี เสียหมด ตวันีเ้ป็นตวั

อปุสรรคสาํคญั เม่ือส่ิงเหลา่นัน้เกิดขึน้แลว้ ก็ทาํใหส้มาธิเส่ือม 
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สมาธิคลาย ไม่มีกาํลงักลา้แข็ง เพราะฉะนัน้เม่ือเราฝึกอย่างนัน้

จนมีความชาํนิชาํนาญแลว้ ก็เคยพดูอยู่เสมอๆ ก็ตอ้งใชปั้ญญา

คน้ควา้ สมาธิก็มีอยู่แคน่ัน้ จบกนัแคน่ัน้ แคท่าํใจใหส้งบเขา้ไป

อยู่ปกติแคน่ัน้เอง อยา่งพวกฤาษีชีไพรสมยัก่อน นกัพรตตา่งๆก็

บาํเพ็ญแคน่ัน้ ไม่ใชก้ารคน้ควา้ ไม่ใชปั้ญญา คาํท่ีวา่ไมใ่ชก้าร

คน้ควา้นั่นเอง เป็นตวัปัญญา การท่ีใชก้ารคน้ควา้เรยีกวา่

ปัญญา  

การนกึคิดปรุงแตง่ของรา่งกายของเรา หรอืคิดอนัใดก็

แลว้แต ่ส่ิงท่ีเรารกัส่ิงท่ีเราชอบใจก็มาพิจารณา น่ี เป็นแกว้

แหวนเงนิทองท่ีของท่ีรกัท่ีชอบใจอนัใดอนัหนึ่งก็เอามาพิจารณา 

อนันัน้เม่ือเราตายแลว้ เป็นของเรารเึปลา่ แลว้ส่ิงนัน้เคา้วา่มนั

เป็นของๆเราหรอืเราไปยดึเคา้ ก็ดหูวัใจเราท่ีเอือ้ไปพิจารณา

อย่างนัน้ดว้ย อนันัน้เคา้วา่อะไร วา่เราใจเราตา่งหากเป็นคนไป

วา่ของๆเรา ของสวยของงาม ใครมาลกัมาเอาไปไม่ได ้น่ี มนั

ตอ้งมาดตูวันีอี้กทีหนึง่ มองดหูวัใจท่ีมนัคิดไปอย่างนัน้ น่ี ตอ้ง

พิจารณาอยา่งนี ้พิจารณาลงไปอย่างนัน้แลว้ เม่ือพิจารณาแลว้
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เราก็มาหยดุใจใหม้นัเป็นปกติ ไอใ้จท่ีเป็นปกตินี ้มนัไมมี่วา่อะไร

น่ี มนัมีหนา้ท่ีแตรู่อ้ยู่อนัเดียวเทา่นัน้ อยู่กบัความปกติของใจ น่ี 

เพราะฉะนัน้ตอ้งคน้คิดพิจารณา  

การพิจารณาเป็นบาทสาํคญั แตว่า่การพจิารณาอย่างนีค้น

ไม่คอ่ยชอบ เพราะมนัตอ้งคิดตอ้งนกึตอ้งปรุง ยิ่งปรุงในรา่งกาย

เท่าไร พิจารณารา่งกายเทา่ไร ใจนัน้ยิ่งสงบเยือกเยน็ลงเป็น

ลาํดบั เม่ือใจท่ีพิจารณาถงึกาย พิจารณาตัง้แตห่วั มีตา มีห ูมี

จมกู มีปาก มีลิน้ มีแกม้ มีผม เบือ้งบนลงไปมีคาง มีขากรรไกร 

มีฟันกราม ฟันหนา้ ฟันหลงั ฟันลา่ง ฟันบน อยา่งนี ้พจิารณา

อย่างนีไ้ดแ้คน่ัน้ใจก็สงบแลว้ แตโ่ดยมากผูท่ี้ไม่คอ่ยเคยคน้ควา้

พินิจพิจารณา ก็กลบัเถียงขึน้มาอีกแลว้ วา่การคน้ควา้พจิารณา

อย่างนัน้ใจมนัไม่สงบน่ี น่ีเถียงขึน้มานะ เถียง ทาํไมวา่เถียง 

เพราะไม่เคยเป็น ไม่เคยเขา้ใจ จงึเถียง ทะลึง่เถียงขึน้มาวา่ไม่ใช่

ทาง ไม่ใช่หนทางอนัแทจ้รงิ น่ี อย่างนีก็้มี นั่นก็ตอ้งใหอ้ภยั 

เพราะวา่เหมือนบคุคลท่ีทาํแกงแตไ่ม่ไดช้ิมแกง วา่มนัเปรีย้วมนั

เค็มมนัมีหวานมีมนัอย่างไร เหมือนท่านเปรยีบสารพีท่ีคนอยู่ใน
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แกงไม่รูร้ส เหมือนกนักบันกัปฏิบติัเราก็เหมือนกนั ถา้ยงัไม่ตก

ในสภาวะท่ีคน้ควา้พนิิจพิจารณาแลว้ ยงัมืดแปดดา้น ยงัไม่

เขา้ใจสว่นละเอียดสว่นนี ้ 

เพราะฉะนัน้การคน้ควา้พนิิจพิจารณาน่ีเป็นส่ิงสาํคญั เราไม่

ตอ้งไปเอาอ่ืนไกลมากเพียงแตน่กึถึงอวยัวะของรา่งกายเราเท่านี ้

ก็พอแลว้ เพราะฉะนัน้ใหเ้ดินอยู่เฉพาะกายอย่างนัน้อยู่

ตลอดเวลาตัง้แตเ่บือ้งบนไปถึงปลายตีน ถงึมือซา้ยมือขวา ถงึ

ปลายตีนเบือ้งขวา ปลายตีนเบือ้งลา่ง เดินจากปลายตีนเบือ้ง

ขวาขึน้มาหาเบือ้งซา้ย จากปลายตีนเบือ้งซา้ยขึน้มาหาเบือ้งบน 

อย่างนีต้ลอดๆ ลองดเูถอะ แตอ่ย่างนีไ้ม่ใช่ของง่าย ไม่ใช่ของ

สบายเหมือนกนั จะทาํใหใ้จอยูห่นึ่งกบักายอนัเดียวเน่ียลองดู

เถอะ นกัสมาธิดีๆก็ลองดไูด ้ถา้ไม่เช่ือก็ลองดวูา่จะจรงิแคไ่หน 

ลองดูๆ  ท่ีเราวา่เรามีความรูมี้ความฉลาด รูจ้กัในขอ้ปฏิบติัจรงิ

แลว้ ตอ้งลองดว้ยพิธีนี ้ถา้ลองดใูหช้ดัวา่จะพิจารณาไดน้าน

ขนาดไหน ตัง้นาฬิกาลืมตาดกู่อนท่ีจะนั่ง เอาใหจ้รงิๆอยา่งนี ้น่ี 

รูห้รอืไม่รู ้รูก้นัตรงนี ้ถา้พจิารณากายไม่ไดแ้สดงวา่ยงัหยาบอยู่ 
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อย่าเขา้ใจตวัเป็นผูป้ระเสรฐิ ไม่ได!้ ตอ้งเขา้ใจอย่างนัน้ กาํหนด

ลองดเูถอะ ใจท่ีมนัเขม้แข็งพรอ้มดว้ยทัง้สติทัง้สมาธิแลว้ มนัก็

จะกดจึ่ง…ลงไปไดต้ลอดเวลาอย่างนัน้ เดินขึน้เดินลง เดินไป

ซา้ยเดินไปขวา เดินไปหนา้เดินไปหลงั นกึไดต้ลอดเวลาอย่าง

นัน้ น่ี น่ีแหละ มรรคตวัสาํคญั  

อนันีเ้ม่ือพิจารณาอย่างนีแ้ลว้ มนัจะเป็นเหต ุกา้วไปสูค่วาม

สิน้ทกุข ์ความหมดทกุข ์เพราะกายตวันี ้เราหลงติดกาย หลงตวั

นีเ้อง หลงหญิงหลงชาย หลงสวยหลงงามก็หลงตวันี ้ไมน่อกไป

จากตวันี ้เพราะฉะนัน้ตอ้งคน้กายของเราลงไปใหห้นกั 

เพราะฉะนัน้พระพทุธเจา้จงึแสดงอานิสงสว์า่ เพียงคน้ ๗ วนัถา้

กระทาํจรงิๆ บางทีสามารถไดส้าํเรจ็ตัง้แตโ่สดา สกิทาคา 

อนาคา อรหตัอรหนัต ์นั่น! ๑เดือน ๒เดือน ๓เดือน ๔เดือน ๕

เดือน ๖เดือน ๗เดือน ตลอดไปอย่างนัน้ ถงึจนกระทั่ง ๗ ปี ถา้

เพียรพยายามอยู่อย่างนัน้อยา่งตํ่าท่ีสดุ ทา่นจดัไวว้า่ไดอ้นาคามี

ตา แตล่กัษณะการคน้ควา้ชนิดของปัญญานัน้ ไม่เกิดปฏิภาค 

ปฏิภาคดบัแลว้ สว่นนีเ้ป็นสว่นละเอียด ปฏิภาคนัน้เป็นสว่น
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หยาบ เราอย่าเขา้ใจวา่ปฏิภาคเป็นสว่นละเอียด ถา้ลงคน้อย่าง

นีแ้ลว้ปฏิภาคดบั เพราะใจไม่มีปฏิภาค ใจท่ีคน้ควา้อย่างนีไ้ม่

เกิดปฏิภาค  

นอกจากระยะตน้ๆใหม่ๆอยา่งนัน้จงึบางครัง้บางคราวก็มี

ขึน้ เม่ือกาํหนดใหข้าดมนัก็ขาดเกิดขึน้เหน็ชดั เหมือนอย่างเราดู

โทรทศันด์ว้ยตาเราอยา่งนัน้ แตน่ี่ดดูว้ยตาใจ ดดูว้ยหวัใจ ใจ

ทาํไมไปเหน็อย่างนัน้ได ้น่ีจงึวา่เป็นของแปลก เป็นของ

มหศัจรรย ์ใจเราตัง้แตเ่กิดมาจนกระทั่งในสภาวะบรรลนิุติภาวะ

จนอายมุนั ๒๐ปีอย่างนี ้เราก็หลบัตาอยู่ไม่เคยเหน็อนัใดซกัที

นอกจากฝัน แตใ่จเม่ือทาํสมาธิลงไปแลว้ ใจเกิดสงบแลว้ ใจเกิด

มีพลงั ใจมีความเขม้แข็ง ใจนัน้สามารถจะมองเหน็ส่ิงตา่งๆลง

ไปได ้อยา่งตวัเราเม่ือเรากาํหนดนกึอยา่งนัน้เม่ือใจสงบแลว้ 

กาํหนดใหห้วัขาด ปรากฏหวัขาดลงไป แลว้ก็นกึใหเ้ลือดไหล

แดง ก็เลือดก็ปรากฏ น่ีอย่างนี ้เบือ้งตน้ ในลกัษณะของสมาธิท่ี

มีอาํนาจแกก่ลา้นกึไดอ้ยา่งนัน้ แตล่าํดบัอย่างนัน้ เม่ือเป็นอย่าง

นัน้ จะตอ้งเพง่อยู่หนา้เดียวพอนกึเสรจ็แลว้ก็ตอ้งเพง่ดอูยู่อย่าง
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นัน้ ใชค้วามคิดนกึไม่ได ้ลกัษณะของสมาธิท่ีกาํลงัแรงก็ตอ้งเป็น

อย่างนัน้  

แตส่ว่นการท่ีจะใชปั้ญญาก็จาํเป็นจะตอ้งคิดใหล้ะเอียด

แยบคายกวา่นัน้ เม่ือใชปั้ญญาคน้ควา้พนิิจพิจารณาแยบคาย

ลงไปมากกวา่นัน้แลว้ ลกัษณะนัน้ก็เป็นปฏิภาคนัน้ก็ตอ้งดบั ไม่

ปรากฏขึน้ น่ี เพราะสภาวะของใจท่ีไปคน้ควา้อยู่อยา่งนัน้ ทาํให้

ปฏิภาคดบั ตามท่ีสงัเกตๆและตามท่ีไดศ้กึษากบัครูบาอาจารย์

มา แตบ่างทา่นบางคนเขา้ใจวา่ปฏิภาคสงู ไม่ใช่สงู สงูดว้ยการ

คน้ควา้พินิจพจิารณาน่ีเป็นตวัสาํคญั  

อย่างเคยไดค้ยุกบัหลวงปู่ ขาวน่ี ปู่ ขาวน่ีก็เป็นผูท่ี้มีคณุธรรม

อนัสาํคญัองคห์นึง่ เพราะไดร้บัสามญัญาจากครูอาจารยม์ั่น 

อาตมาไดย้ินกบัหเูองแตท่่านพดูใหห้มูฟั่งเท่านัน้วา่ “เออ หมู่เอย้

ใหรู้จ้กัทา่นขาวไวด้ว้ยเดอ้ เธอไดพ้ิจารณาของเธอแลว้ มาเลา่

ใหเ้ราฟัง” พดูเท่านี ้น่ีก็กินหวัใจ วา่ปู่ นีต้อ้งเป็นพระท่ีสาํคญั

แน่นอน หลวงตายงัไมท่นัรูจ้กั เม่ือออกจากครูจารยแ์ลว้ก็ตอ้ง

พยายามคน้หาจนเจอ เป็นอย่างนัน้ แลว้ก็ไดศ้กึษาคยุกนัใน
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เรื่องการปฏิบติั ไดถ้ามส่ิงตา่งๆนานาเพราะทา่นเป็นผูเ้ฒา่ผูแ้ก่

มีความชาํนิชาํนาญ เราสมยัยงัเป็นเด็กอยู่ก็ตอ้งศกึษากบัครูบา

อาจารย ์ส่ิงใดผิด ส่ิงใดถกูแลว้ก็ไดเ้ป็นประโยชน ์น่ี ก็ไดน้าํมา

เลา่สูก่นัฟังอยา่งนี ้เพราะฉะนัน้ก็เทศนไ์ปตามประสาท่ีไดย้ินได้

ฟัง ความเขา้ใจมนัก็ยงันอ้ยอยู่ หลวงตาไม่ใช่เป็นผูป้ระเสรฐิเป็น

อย่างนัน้ เพราะฉะนัน้การคน้ควา้น่ีเป็นหลกัสาํคญั คน้ลงไป คน้

ใหม้าก อยา่งไปเจอกนัก่ีท่ี ปู่ ก็ถาม “เจีย๊ะ เป็นไงเอย้ คน้บ”่ “คน้

ครบั” “เออ้ เอาอย่างนัน้สิ” น่ี ทกุทีถา้เจอะคยุกนัละก็ตอ้ง “คน้ 

คน้ครบัครูจารย ์คน้แยะ” “เออ้ ดี” น่ี เพราะฉะนัน้ก็มาเตือนสติ

พวกเรา ผูท่ี้ทาํสมาธิดีแลว้ อย่าไดน้อนใจ คน้ควา้พนิิจพิจารณา

ไป  

กายน่ีเป็นของดี พิจารณาแลว้ มนัจะเกิดความเบ่ือความ

หนา่ย คลายความกาํหนดัของหวัใจท่ีไปเคยติด หลงวา่ตวัเรา 

วา่ตวัเขา ตวัมงึ ตวัก ูอนันีม้นัจะถอดถอนไป เพราะเม่ือ

พิจารณามากเขา้ๆ มนัก็เกิดความเบ่ือหนา่ย อยา่งในอนัตต

ลักขณสูตรทา่นแสดง เกิดนิพพิททา ความเบ่ือหนา่ย เบ่ือ
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หนา่ยในสงัขารรา่งกายของเรา เม่ือใจท่ีจดจอ้งคน้ควา้พนิิจ

พิจารณาอยู่ในอารมณอ์นัหนึ่งของกายอยา่งนัน้แลว้ มากเขา้ๆ

มนัก็เกิดความเบ่ือหนา่ย หนา่ยอยา่งในชีวติเราไม่เคยเจอะ มนั

ก็หน่ายลงไป หนา่ยจนบางครัง้บางคราวนํา้หนู ํา้ตาไหลลงมา

เกิดความสงัเวชสลดใจ ในชีวิตเราไม่เคยเป็นอย่างนัน้มนัก็เป็น

ขึน้มา จงึวา่ธรรมะของพระพทุธเจา้เป็นส่ิงท่ีมหศัจรรย ์เม่ือ

บคุคลใดๆไดลิ้ม้รสเขา้ไปแลว้ มนัจะตอ้งติดคณุคา่ราคาธรรมะ  

เรื่องโลกมีเงินเป็นรอ้ยเป็นสิบเป็นพนัลา้นมนัก็ไม่มีคณุคา่

ราคาเทา่ธรรมะของพระพทุธเจา้ ส่ิงเหลา่นัน้เป็นของนอกกาย 

เราไม่ไดเ้อาไปเลย ไม่ไดติ้ดตวัเราไปแมแ้ดงเดียวเก๊เดียว แมแ้ต่

เสือ้ผา้ ผา้ผ่อน ตายแลว้โลงเคา้ทาํมาดีๆสวยๆงามๆตอ้งเผาไฟ

หมด น่ี เม่ือทา่นไดพ้ิจารณาลงไปอย่างนัน้แลว้ ใจมนัถอดใจมนั

ถอนใจมนัเกิดความสงัเวชสลดใจอย่างนัน้ จงึเรยีกวา่เป็น

ประโยชนม์หศัจรรยข์องการบรรพชา ในชีวิตของเราไดพ้บพลอย

เม็ดใหญ่อย่างมีคา่หาประมาณท่ีจะเทียบไม่ได ้น่ี อนันีป้ระเสรฐิ

ท่ีสดุ  
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เพราะฉะนัน้เม่ือคน้ควา้พินิจพิจารณาลงไปแลว้ เหน็อะไรท่ี

ประจกัษ ์ฟังใหดี้ๆตรงเนีย้ ฟังใหเ้ขา้ใจ แลว้ทา่นทัง้หลายลอง

กาํหนดใจด ูใจท่ีตัง้ปกติกบัใจท่ีคิด มนัตา่งกนัอย่างไร เออ้ ฟัง

นะ! แลว้ก็ทาํลงไป กาํหนดดซูิ ใจท่ีตัง้เป็นปกติ กบัใจท่ีคิดอยู่ 

อนัใดจรงิ อนัใดไม่จรงิ น่ี มองดเูด๋ียวนี ้ทาํเด๋ียวนีใ้หม้นัประจกัษ์

ขึน้มา เพราะฉะนัน้พระพทุธเจา้จงึกลา่ววา่ ศีล สมาธิ ปัญญา 

แลว้ยงัมีวิมุตตอีิกอนัหนึ่ง หลดุพน้จากส่ิงทัง้ปวง ปัญญาแตย่งั

ตอ้งมีวิมตุติหลดุพน้จากส่ิงทัง้ปวง น่ี ฟังใหเ้ขา้ใจ ความคิดนกึ

ปรุงแตง่ท่ีพิจารณาตวันัน้ เรยีกวา่ปัญญา เรยีกวา่เป็นมรรค ก็

เรยีกอีกนยัหนึง่วา่มรรค ยงัไม่ถึงผล ผลคือตวัวิมตุติ ตวัหลดุพน้ 

เม่ือจิตพิจารณาแยกเห็นแจง้ชดัลงไปแลว้ ก็วางการคน้ควา้พนิิจ

พิจารณาหรอืเรยีกวา่ดบัไปเองอย่างนัน้ จติตวันัน้แยกออกมา

เป็นเอกเทศ ไม่มีส่ิงใดเจือปน ความคิดนกึปรุงแตง่ก็ดบัหมดใน

ขณะนัน้ จิตเป็นเอกเทศ จิตเป็นเอก ไมมี่ส่ิงใดท่ีจะมาเก่ียวเกาะ

พวัพนัของหวัใจตวัท่ีรูอ้ยู่อยา่งนัน้ นั่น เพราะฉะนัน้เหน็โทษอนั

ใดเม่ือพิจารณาอย่างนัน้ ก็เห็นโทษความคิดนกึ ความปรุงแตง่
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ของใจนัน้เอง ไม่ไดเ้ห็นท่ีอ่ืน นอกไปจากตวัเรา จากตวัใจของ

เราท่ีดิน้รนกระวนกระวาย ก็เหน็ตวันัน้ ใจท่ีเหน็อยา่งนัน้ก็แยก

ออกมาอยู่ชดัจาํเพาะใจอนัเดียวเป็นปกติ ยืนเดินนั่งนอนไปท่ี

ไหนก็อยู่อย่างนัน้ ไม่มีกาล ไม่มีเวลา ใจอยา่งนัน้จงึเรยีกวา่ใจ

เป็นธรรม ใจเป็นมรรค ใจเป็นผล  

น่ีเพราะฉะนัน้พวกเราน่ีก็จะครึง่พรรษาแลว้ เพราะฉะนัน้ก็

ตอ้งขมกัเขมน้ ตัง้อกตัง้ใจอย่าใหง้านการอนัใดมาทบัถมเรา 

ตอ้งมุ่งการปฏิบติัท่ีเรามุง่มาดปรารถนาตวันีเ้ป็นจดุใหญ่สาํคญั

ในชีวิต อย่างพวกญาติโยมท่ีเขา้มารกัษาอโุบสถศีลก็เหมือนกนั 

จงอตุสา่ห ์ตัง้อกตัง้ใจ บาํเพญ็ใหส้มาธิเกิดขึน้กบัเรา แลว้ผล

กาํไรก็ไดก้บัเรา เม่ือมีกาํไรแลว้ เขา้มาอยูว่ดัอยู่วา ไดก้าํไรใน

การบาํเพ็ญสมาธิ เจรญิศีลแลว้ก็บาํเพ็ญทาน ออกพรรษา

กลบัไปบา้นเรามีกาํไรแลว้ เหมือนการคา้ขาย ไดก้าํไรตัง้หลาย

สิบชั่งหลายรอ้ยชั่ง มีลกูมีหลานกลบัไปก็ไดแ้จกเคา้ คนละชั่ง

สองชั่งคนละหา้ชั่งหกชั่งสิบชั่ง อยา่งนีเ้คา้ก็ช่ืนอกช่ืนใจ เม่ือ
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กลบัไปมาคา้มาขายในวดั ขาดทนุไม่ไดเ้ลยสมาธิไม่ไดซ้กัที น่ี 

กลบัไปก็ไม่มีกาํไรอะไรจะไปแจกเคา้ เคา้ก็เสียอกเสียใจ  

เพราะฉะนัน้จงตัง้อกตัง้ใจบากบั่นสูอ้ดสูท้น ทาํใหม้นัเหน็

จรงิเหน็จงัเกิดขึน้กบัเรา น่ีเป็นบญุอย่างมหาศาล อยา่งเถา้แก่

โบราณจงึวา่ไวว้า่ เพียงใจสงบเทา่งแูลบลิน้ ควายกระดิกห ูชา้ง

กระดิกห ูอย่างนีก็้มีอานิสงสเ์หลือจะพรรณนา ยิ่งเราทาํใจให้

สงบเป็นชั่วโมงๆอย่างนัน้แลว้ยิ่งมีอานิสงสใ์หญ่ ยิ่งเหน็

พิจารณาสงัขารรา่งกายเป็นของไม่เท่ียงเกิดความสงัเวชสลดใจ 

นั่นยิ่งมีอานิสงสแ์รงขึน้ไปอีก ยิ่งเรยีกวา่คา้ไดก้าํไรแยะๆอย่าง

นัน้ อย่างหลวงตาพดูเม่ือกีเ้น่ีย เป็นอยา่งนัน้ เพราะฉะนัน้จงพา

กนัตัง้อกตัง้ใจในส่ิงเรามุ่งมาดปรารถนามา อย่าใหเ้สียเวลา

เพราะเวลาก็ครึง่พรรษามาวนันีแ้ลว้ ก็วนันีก็้เป็นวนัคํ่าหนึ่ง ครึง่

พรรษากบัหนึง่วนั ก็พากนัตัง้อกตัง้ใจใหม้นัเกิดเป็นขึน้ สมาธิไม่

เป็นก็พยายามใหม้นัเป็นขึน้ ปัญญาท่ีเราเคยฝึกหดัเกา่แก่แลว้ก็

ตอ้งใชก้ารคน้ควา้พนิิจพิจารณาลงไป อยา่ไปมวัอยูก่บัความ
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สงบนัน้มากเกินไป มนัจะเป็นฟืนเป็นไฟเกิดขึน้ เส่ือมเขา้แลว้มนั

ก็หาท่ีช่องเขา้ไม่ได ้น่ีมนัเป็นเช่นนัน้  

เพราะฉะนัน้ศาสนธรรมคาํสั่งสอน คืนนีก็้เทศนไ์พเราะ

นกัหนา ใหพ้วกท่านทัง้หลายไดส้ดบัตรบัฟังนัน้ จงจาํใหเ้ป็นคติ

แลว้ โอปนยิโก นอ้มนาํไปพนิิจพิจารณา เม่ือพิจารณาตาม

ธรรมะท่ีไดบ้รรยายมานีแ้ลว้ ตอ่นัน้ไปก็จะไดบ้งัเกิดความสขุ

ความเจรญิงอกงามในศาสนธรรมคาํสั่งสอนของสมเด็จ

สมัมาสมัพทุธเจา้ ดงัไดแ้สดงมา ก็สมควรแก่กาลเวลา เอวงั ก็มี

ดว้ยประการะฉะนี ้

 

ท่ีมา: https://youtu.be/3at1nh4f31A 
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