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การภาวนา 

หลวงปู่ เจีย๊ะ จนุโท 

บดันีจ้ะไดแ้สดงธรรม บรรดาพทุธบรษัิทท่ีเขา้มาอบรมใน

ท่านอาจารยเ์ฟ่ืองก็ดี ครูบาอาจารยท์่านเจา้คณุหรอืหลวงพอ่ลีก็

ดี อาตมาเองก็ดี ก็ไดล้กูเป็นศิษยล์กูหา เพราะฉะนัน้วนันีพ้วก

ท่านทัง้หลายไดมี้โอกาสไดอ้าราธนาใหอ้าตมามาซึง่แสดงธรรม

นัน้ ก็เป็นการยกขึน้มาใหโ้อวาทพวกทา่น เพราะฉะนัน้ส่ิงใดท่ี

เป็นประโยชนแ์ลว้ก็ควรเอาไปกาํหนดพนิิจพิจารณา ส่ิงใดท่ีไม่

เป็นประโยชนก็์วางทิง้อยู่ตามลาํดบัอย่างท่ีเกา่ ในวดันีเ้สีย 

เพราะฉะนัน้ตอ่ไปนีจ้ะไดแ้สดงธรรม  

คาํวา่ เอกายโน อยังมัคโค บรรดาเราพทุธบรษัิทตา่งทกุ

คนตัง้ใจปฏิบติัการทาํสมาธิ การทาํสมาธิก็เพ่ือตอ้งการใหใ้จมั่น

อยู่ในอารมณอ์นัหนึ่งอนัใดเป็นหลกัการอนันีเ้ป็นส่ิงสาํคญัท่ีสดุ

ของนกัปฏิบติัเช่น ยกตวัอยา่งเราตอ้งการบรกิรรมพทุโธก็ดีอย่าง

นี ้ก็ตอ้งวา่ตวันัน้ใหก้ระฉบัอยู่กบัจิตของเรา เม่ือในขณะท่ีเราวา่



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 2 
 

ไปอย่างนัน้ยงัมีอารมณเ์ขา้มาแทรกอยา่งนีแ้สดงวา่จิตนัน้ยงัไม่

กระชบัเขา้มาอยู่กบัจิตของเรา เพราะฉะนัน้วิธีแกก็้ตอ้งทาํ

อย่างไร น่ี ตวันีเ้ป็นเหตท่ีุกงัขากนัมากท่ีสดุ  

แลว้อีกอย่างหนึ่ง มนัมีอีกอนัหนึง่ เรื่องอานาปาฯตวันีเ้ป็นท่ี

ขอ้งใจมากนกั อา้ การท่ีจะทาํอานาปาฯ องคพ์ระสมเด็จ

สมัมาสมัพทุธเจา้ศาสดาเอกของเรานะ ไดศ้กึษาการปฏิบติั

ธรรมมากบัอทุกดาบส กบั อาฬารดาบส นะ ไดส้าํเรจ็ฌาณ

สมาบติัทกุอยา่ง น่ี ฟังใหเ้ขา้ใจ ไดฌ้าณสมาบติัจนถึง  อา

กิญจญัญายตนะ เนวสญัญา อากิญจญัฌาณ มาหมดแลว้ แต่

พวกเราจะทาํอานาปาฯ สมาธินะ่ตวัเดียวไม่มีเลย! แลว้ทาํได้

ยงัไงนะ น่ีวา่กนัอย่างชดัๆ! องคไ์หนจะมาคดัคา้นเชิญเลย สู้

ตาย! นะ เน่ีย ตอ้งฟังใหเ้ขา้ใจ การปฏิบติัอานาปาฯตอ้งใหใ้จตวั

นัน้สงบเป็นสมาธิ นะ ตอ้งเป็นสมาธิ! ไม่เป็นสมาธิพอดลูมมนัก็

คิดออกไปแลว้จะไดส้มาธิอย่างไร อานาปาฯแบบไหน? นั่นสิ ให้

ฟังใหเ้ขา้ใจ เน่ีย เพราะฉะนัน้น่ีเป็นส่ิงท่ีเตือนกนัในส่ิงท่ีดี ไม่ใช่

พดูดว้ยราคะ โทสะ โทสะ โมหะ เอาความโกรธเขา้มาพดูกนั เรา
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เป็นลกูศิษยค์รูบาอาจารยด์ว้ยกนัทัง้หมด นะ การศกึษาการ

ธรรมกถาอยา่งนีก็้เป็นเพ่ือจะใหเ้ป็นทศันะเอาไปพินิจพิจารณา

ใหม้นัเกิดประโยชน ์ส่ิงท่ีอาตมาพดูไปถึงแมจ้ะรุนแรงแตว่า่เรา

ตอ้งทวนพจิารณา อยา่งบางคนภาวนามาตัง้ ๑๐ปี ๒๐ปี อานา

ปาฯใจไม่เคยสงบซกัทีนะ เน่ีย  เคยผ่านมาแลว้ เคยถามมาแลว้ 

บางองคท่ี์สอนเคา้อยา่งนี ้นั่งไปดว้ยกนันะน่ี ไม่ถงึ ๕ นาที

สปัหงกงดึๆๆตลอดเวลา แลว้เป็นอาจารยส์อนอนาปาฯไดย้งัไง 

นั่นสิ แตไ่ม่ตอ้งเอย่ช่ือ จนสมเด็จพระสงัฆราชท่านออกปากวา่ 

กรรมฐานทาํไมนั่งสปัหงก เห็นองคไ์หนก็นั่งสปัหงก ท่านวา่

ขนาดนี ้เด๋ียวนีส้มเด็จญาณฯเน่ียนะ อะ้! ถา้เป็นอาตมา ไม่ได้

ทนัคยุกนัมากน่ี องคไ์หนสปัหงกก็มีถา้อยากลองก็ไดน่ี้ ก็โต้

เหมือนกนั  

เพราะฉะนัน้จงึวา่ใหพ้วกเราน่ีสงัวรณถ์ึงการปฏิบติัธรรมะ 

สมาธิเรายงัไมท่นัเป็น แลว้จะไปทาํอานาปาฯไดอ้ย่างไร อานา

ปาฯนัน้ก็ดแูคค่วามสขุหนึ่งเท่านัน้ มนัไม่ใช่จะเขา้ไปถึงมรรคถึง

ผล อย่างงัน้มนัตอ้งเลน่มากมายหลายชัน้หลายเชิงหลายแบบ
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หลายแผนหลายตาํรบัตาํรานะ เน่ีย เพราะฉะนัน้อยา่งท่ีอาตมา

แสดง เอกายโน อยงัมคัโค อนันีเ้ป็นตน้ เม่ือใจอนันัน้สงบแลว้ 

เราจงึมาคอ่ยพินิจพิจารณากายตวันีมี้อยูใ่นสตูรตา่งๆ เม่ือใจ

ของเรานัน้สงบแน่น่ิงอยู่เป็นสมาธิ เราก็ตอ้งมาพิจารณากาย

อย่างนี ้เรานกึไปถึงตาขวา ตาซา้ย จมกูขวา จมกูซา้ย รมิฝีปาก

บน รมิฝีปากลา่ง หขูวา หซูา้ย แกม้ขวา แกม้ซา้ย หนา้ผากเบือ้ง

ซา้ย หนา้ผากเบือ้งขวา อยา่งนีใ้นตาํรบัตาํราท่านแสดงถงึวา่ กา

ยาวิปัสสนา นะ  

แตล่กัษณะท่ีจะเป็นกายาวปัิสสนานัน้น่ะ ในขณะท่ี

พิจารณาลงไปนกึถงึส่ิงใด การพิจารณาก็เป็นนกึตวันัน้เอง 

ในขณะนัน้ถา้เราก็นั่งประมาณครึง่ชั่วโมง เม่ือเรากาํหนดตาม 

สว่นสดัของรา่งกายสว่นใดสว่นหนึง่อยา่งนี ้ในขณะนกึไปอย่าง

นัน้ไม่มีอารมณอ์นัใดท่ีจะเขา้มาผ่านเลย เป็นไปดว้ยความ

เรยีบรอ้ย นิวรณธรรมทัง้ ๕ ไม่ไดเ้ขา้มาสมัผสัเก่ียวขอ้งกบั

อารมณท่ี์ตนไดพ้ิจารณาอยา่งนัน้ อยา่งนัน้จงึเรยีกวา่เป็นการ

คน้ควา้ท่ีถกูตอ้ง ถา้ยงัมีอารมณท่ี์มาปัดเป่า ความคิดนิวรณท์ัง้ 
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๕ เขา้มาแทรกแซงอยู่แลว้ อย่างนัน้ไมเ่ป็นตวัปัญญา เป็น

สญัญาเขา้มาแทรก จติมนัก็กระสบักระสา่ยไม่เป็นหนึง่อยา่งนี ้

สมาธิอยา่งนัน้ยงัใชไ้ม่ได ้เพราะฉะนัน้ถา้เป็นอย่างนัน้เราจะควร

ทาํอยา่งไร ถา้เราเหน็วา่ยงัมีอารมณม์ากเขา้ เม่ือเรากาํหนด

พินิจพิจารณาลงไปแลว้ ยงัมีนิวรณเ์ขา้มาแทรงแซงอยู่

ตลอดเวลา นะ เราก็ตอ้งหวนกลบัไปบรกิรรมใหใ้จนัน้มนัสงบ

เขา้มาอีก ใหม้นัแนบน่ิงลงไป เม่ือแนบน่ิงลงไปแลว้เราก็ตอ้งไป

กาํหนดพิจารณาอย่างเกา่ นกึตา ห ูจมกู ลิน้ รา่งกายสว่น

อวยัวะ ๓๒ ประการนี ้เม่ือนกึดอูย่างนัน้แลว้ มนัยงัมีอารมณเ์ขา้

มาแทรกอยู่บอ่ยๆก็ใชไ้มไ่ด ้ตอ้งมาบรกิรรมใหม ่ 

เน่ีย พิธีทาํมนัไม่ใชพ่ดูเอาไดง้่ายๆนะ ทาํน่ีแทบเป็นแทบ

ตาย เพราะฉะนัน้ตอ้งสงัเกตสงักาใหดี้ สกัแตว่า่เคา้ทาํภาวนา 

เคา้ทาํภาวนาเขา้ไป ๓ ปี ๑๐ ปียงัไม่รูเ้รื่อง บางที ๒๐ ปียงัไม่รู ้

เรื่องเลย มนัก็แย่ น่ีการปฏิบติั แตอ่ย่างนัน้มนัก็ไม่ขาดทนุ เรายงั

มีกาํไร นกึถงึยงัไม่ไดส้มาธิดีก็ยงัมีกาํไรดว้ยการปฏิบติั แตเ่รา

ตอ้งคิดถึงวา่เราสละบา้นช่องเคหะสถาน สละครอบครวัมา
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อย่างนีเ้พ่ือบาํเพ็ญอย่างไร แน่ะ ก็ตอ้งคิดถึงตวันัน้ แลว้โลกอนันี ้

มีอนัใดท่ีเป็นสาระแก่นสาร สาระแกน่สารสาํคญักบัชีวติคืออะไร 

คือความตาย ความเจ็บ นั่น เป็นตวัพยานหลกัฐานสาํคญั ท่ีเรา

จะตอ้งละจากโลกนีไ้ป ไม่มีใครท่ีวา่จะอยู่ค ํา้ฟา้ อยู่ไปไดน้านๆ

เลย ๑๐๐ ปีขึน้ไปก็หมดทกุคนเน่ีย เพราะฉะนัน้จงึวา่การปฏิบติั

ก็ตอ้งใหม้นัเขม้แข็ง สว่นรา่งกายไม่เขม้แข็งแตห่วัใจเขม้แข็งมนั

ก็ใชไ้ด ้การบรกิรรมก็ตอ้งบรกิรรมพทุโธๆๆอยู่อย่างนัน้ จนใหม้นั

ตอ่เน่ืองจนไมมี่นิวรณเ์ขา้มาแทรกแซงอยา่งนัน้ ซกัประมาณครึง่

ชั่วโมง อยา่เพิ่งไปหยดุ เม่ือเป็นอย่างนัน้แลว้นั่นแหละ จติของ

เราก็เจรญิ ไมมี่นิวรณเ์ขา้มาก็เจรญิ สงบขึน้ น่ี อยา่งนี ้เม่ือถา้

เป็นอยา่งนัน้เราก็ตอ้งถอนมาพิจารณากายอีกอย่างวา่ เป็นหลกั

สาํคญั ทา่นจงึแสดงถงึ เอกายโน อยงัมคัโค เป็นหนทางอนัเอก

ไปสูอ่รยิมรรค น่ี  

เม่ือใจลาํดบันัน้เขา้ไปกาํหนดพิจารณาอยูส่ว่นตา่งๆของ

รา่งกายอยา่งนัน้ จนเป็นเวลาตัง้ครึง่ชั่วโมง นิวรณก็์ไมเ่ขา้มา

แทรกเลย ตามลาํดบัเขา้ไปอีก อีกครึง่ชั่วโมงเป็นหนึ่งชั่วโมง 



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 7 
 

นิวรณค์วามคิดทัง้หลายไม่เขา้มาเลย มีแตใ่จอนัหนึง่ท่ีระลกึอยู่

เฉพาะรา่งกายอยา่งนี ้นั่น ท่านเรยีกเป็นสมาธิประกอบดว้ย

ปัญญา เรยีกวา่ สัมมาวายาโม เพียรชอบ สัมมาสต ิการระลกึ

ถึงอวยัวะตา่งๆนัน้ เคา้เรยีกวา่ สมัมาวายาโม สมัมาสติ 

สมัมาสมาธิ ความชอบปกคลมุอยู่ ไม่มีอารมณเ์ขา้มาแทรกเขา้

นั่นแหละ ท่ีเรยีกวา่สมัมาวายาโม เพียรชอบ ไม่มีอารมณส์า่ย

เขา้มา นิวรณท์ัง้ ๕ ไม่เขา้มาเก่ียวขอ้งกบัใจท่ีการระลกึ

พิจารณาอยู่อย่างนัน้ แตฟั่งอย่างนีเ้ป็นส่ิงท่ีฟังยากนะ ฟังไม่

คอ่ยเขา้ใจเพราะอะไร โบราณท่านจงึเปรยีบวา่เหมือนสีซอให้

ควายฟัง ควายมนัไม่รูภ้าษา คนท่ียงัไม่เคยภาวนาใหจ้ิตสงบ

อย่างนีก็้ฟังยากไม่คอ่ยเขา้ใจ มนัเป็นส่ิงท่ียาก การภาวนา 

เพราะฉะนัน้การภาวนาน่ีก็ตอ้งสงัเกตใหดี้ เราบรกิรรมพทุโธลง

ไปอยู่อย่างนัน้ใหม้นันานอยูอ่ย่างนัน้จนใหม้นัเหน่ือย จน

ออ่นเพลีย จนใจละเห่ียก็เอาอยู่อย่างนัน้อย่าไปหยดุ น่ี ตวันีเ้ป็น

หลกัการสาํคญัท่ีสดุ  
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แตบ่างคนบอกวา่ไม่ชอบ ไม่ชอบมนัก็เอาทิฐิ กิเลสตณัหา

มา มาดือ้รัน้ เม่ือไปเช่ือกิเลสความสงบมนัก็ไม่เกิดขึน้กบัเรา 

ตวัเนีย้เป็นหลกัการสาํคญัท่ีสดุ ส่ิงอนัใด อนัใดก็ไดท้กุอยา่งท่ี

การตอ้งทาํใจใหส้งบตวันัน้ วา่ ตายๆ ก็ไดห้รอืส่ิงไม่เท่ียงก็ได ้

อนัใดอนัหนึ่งมาประจาํ ใหม้นัแนบแน่นไปคิดเรื่อง อย◌ู่กบัใจ

อย่างนัน้แลว้ ไม่ใหมี้อารมณใ์สเ่ขา้มาได ้เป็นใชไ้ดท้กุอย่าง แลว้

วา่มากเขา้มนัก็จะเกิดความสงบ เน่ีย ตวัเนีย้เป็นตวัสาํคญั เน่ีย 

เพราะฉะนัน้ใหญ้าติโยมพาเขา้ใจใหดี้ เพราะการภาวนาบางที

เสียเวลาตัง้หลายๆปีอย่างเนีย้มนัก็เสียเวลาไป ฟังแลว้ก็ตอ้งทาํ

ใหม้นัจรงิใหม้นัเกิด เหน็ความจรงิเกิด  

พทุธศาสนาเป็นส่ิงท่ีมีคา่ราคา หาประมาณท่ีสดุในชีวติ

ไม่ได ้สมอย่างพวกเรา ถา้วา่ใจรวมลงไป นํา้ตาไหลเกิดความ

ปีติขึน้แลว้ จะมารูส้กึคณุของพระสมัมาสมัพทุธเจา้วา่ มี

ประโยชนแ์กก่บัชีวิตมนษุยเ์ทา่ไหร ่เน่ีย นะ  ตอ้งในขณะท่ีเราจิต

รวมลงไปเต็มท่ี นํา้หนู ํา้ตาไหลเหน็ความเกิดแก่เจ็บตายนีเ้ป็นส่ิง

ท่ีแนน่อน ไมมี่มนษุยค์นใดท่ีจะมาขดัขืนความเกิดแก่เจบ็
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ตายตวันีไ้ด ้นั่น ขนาดนัน้ นํา้ตามนัจะไหลพรากลงมาโดยท่ีเรา

ไม่รูป้ระมาณ ท่านเรยีกวา่ ปีติ คนท่ีใจแข็งขนาดไหน ก็เม่ือเป็น

ขนาดนัน้แลว้ นํา้หนู ํา้ตาจะไหลออกมาเลย เน่ีย หลวงตาก็วา่จะ

คยุไปหน่อย ก็เคยไดป้ระสบมาแลว้ จงึพดูขึน้นะ 

เน่ีย เพราะฉะนัน้การภาวนาก็ตอ้งใหไ้ดจ้งัหวะจะโคลน 

เพราะฉะนัน้ บางคนก็ดือ้รัน้ไป วา่ก็ตอ้งวา่กนัหน่อย วา่การ

ภาวนานัน้มนัของตํ่า แน่! ปีนตน้ไมจ้ะเก็บลกูไมผ้ลไมก็้ตอ้งขึน้

แตโ่คน ไม่ใช่โดดขึน้ไปเลยถึงยอดไดเ้ม่ือไหร ่ตอ้งไตข่ึน้ไป 

คอ่ยๆไตข่ึน้ไปทีละก่ิง สองก่ิง ลกูอยู่ปลายหน่อยก็ตอ้งเหน่ียว

เขา้มาหาเรา แน่ะ ก็ตอ้งเป็นแบบนัน้เหมือนใจก็เหมือนกนั มนั

ไม่คอ่ยสงบมนัคิดวุน่คิดวาย อา้ว ทาํไมเอ็งจะมาวุน่วาย ขา้จะ

มาพทุโธ ก็วา่อยู่อย่างนัน้ อย่าใหม้นัมา ไอค้วามวุน่วายเน่ีย เม่ือ

เราวา่พทุโธตอ่เน่ือง ติดตอ่อย่างนัน้ ไอค้วามวุน่วายก็ไม่คอ่ยเขา้

มา ก็ความวุน่วายไม่เขา้มาใจก็เริม่เป็นสมาธิเพราะวา่พทุ

โธๆตอ่เน่ืองอยู่ตลอด เอาเขา้ อยา่ไปถอย วา่ใหม้นันานจนจะ

เป็นชั่วโมงยิ่งดี ประเด๋ียวใจนัน้จะตอ่เน่ืองตลอดตัง้ชั่วโมงก็วา่ได ้
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นั่น เคา้เรยีกวา่เป็น เอกะ เป็นหนึ่ง นั่นก็เป็นสมาธิ ไม่ใช่ไม่เป็น

สมาธิ แตย่งัไม่เป็นอเุบกขาสมาธิ น่ีเป็นเอกะ เรยีกวา่เป็นหนึ่ง

อยู่ เป็นหนึ่งอยู่กบัอารมณท่ี์เรานกึ เน่ีย เพราะฉะนัน้การภาวนา

เน่ียตอ้งสงัเกตตวันีใ้หเ้ป็นหลกัการสาํคญั ถา้เราไมส่งัเกตตวันี ้

แลว้ สกัภาวนาก็ภาวนาไปอยา่งนัน้ ๓ ปี ๕ ปี ๖ปี ไม่รูเ้รื่องรูร้าว 

เสียเวลา  

เน่ียนะ หลวงตาก็เทศนเ์ปรยีบเป็นพระก็เหมือนอย่างเป็นพ่ี

เป็นนอ้ง เป็นพ่ีใหญ่หรอืเป็นพ่ีรองจงึไดเ้ตือนพวกเรา เพราะ

ความรกัความสามคัคีอนัหนึง่อนัเดียวกนั จงึไดม้าตกัเตือนวา่

กลา่วสั่งสอน เพ่ือใหต้ัง้ใจประพฤติปฏิบติั เน่ีย เพราะฉะนัน้ เม่ือ

การกาํหนดพนิิจพิจารณากายลงไปอยา่งนี ้เรานกึถึงกาย

ประมาณครึง่ชั่วโมง นกึถงึเลบ็ นิว้หวั นิว้ชี ้นิว้กลาง นิว้นาง 

นิว้กอ้ย ขอ้มือนิว้หวัมีก่ีขอ้ ขอ้นิว้กลางมีก่ีขอ้ นิว้ชีมี้ก่ีขอ้ 

นิว้กลางมีก่ีขอ้ นิว้นางมีก่ีขอ้ นิว้กอ้ยมีก่ีขอ้ นบัใหห้มด เสรจ็

แลว้มาไลต่ามนิว้มือมี ๕ นิว้แลว้ก็ไลม่าถงึแขนขวาเสรจ็ก็ตอ้งไล่

ไปถึงแขนซา้ย นกึตัง้แตเ่ลบ็นิว้หวั นิว้ชี ้นิว้กลาง นิว้นาง นิว้กอ้ย 
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แลว้ก็ไลไ่ปตามขอ้ เอาจิตของเราผกูเขา้ไปอย่างนัน้ เม่ือเป็น

อย่างนัน้ในขณะท่ีนกึ ไม่มีอารมณเ์ขา้มาแทรกเลย นั่น อย่างนัน้ 

จงึเรยีกวา่เป็น เอกายโน เป็นหนทางอนัเอก เพราะไม่มีนิวรณ์

เขา้มาแทรก ไม่มีอารมณคิ์ดเขา้มาแยกแยะใหใ้จปัดเป่า ใจ

กาํหนดไปนกึถึงขอ้ตา่งๆ น่ี อย่างนีจ้งึเรยีกวา่เป็นสมาธิ

ประกอบดว้ยปัญญา  

คาํท่ีวา่ท่ีประกอบดว้ยปัญญานัน้ก็ตอ้งหมายถงึความวา่ใน

ขณะท่ีเรานกึถึงสว่นใดเป็นเวลาตัง้ครึง่ชั่วโมงอยา่งนี ้นิวรณก็์ไม่

เขา้มา ความคิดทัง้หลายก็ไม่เขา้มา นิวรณก์บัความคิดก็คือตวั

เดียวกนั น่ี ชั่วโมงหนึง่มนัก็ไม่มา น่ี อย่างนีเ้รยีกวา่เป็นส่ิงท่ีดี

มาก ๒ ชั่วโมงก็ไม่เขา้มา น่ียิ่งดีจดั ๓ ชั่วโมงก็ไม่เขา้มายิ่ง

ประเสรฐิเลย นั่นนะ เน่ียการภาวนาก็ตอ้งเป็นอยา่งนัน้ เวลาจะ

เอาเหน็ดาํเหน็แดงเห็นถึงกนัท่ีสดุแลว้ก็ตอ้งใหเ้ป็นอยา่งนัน้ นกั

ปฏิบติัก็ตอ้งเป็นอย่างนัน้ ๓ ชั่วโมงไม่ตอ้งคิดไม่ตอ้งนั่น อยูก่นั

อย่างนัน้เลย เน่ีย เพราะฉะนัน้การปฏิบติัก็ตอ้งอาศยัการพินิจ

พิเคราะห ์การท่ีไดย้ินไดส้ดบัตบัฟังแลว้ก็ตอ้งนาํไปตรกึตรอง
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พินิจพิจารณาวา่ เออ แลว้เราไปลองทาํด ูเม่ือมนัเป็นอยา่งไร 

แลว้ท่ีเราทาํมามนัเป็นอยา่งไร มนัตา่งกนัอย่างไร ส่ิงใดท่ีไดผ้ล

ส่ิงใดท่ีไม่ไดผ้ล เพราะฉะนัน้ส่ิงใดท่ีไม่ไดผ้ลเราก็ตอ้งละเวน้ 

และก็ตอ้งมาเอาเปล่ียนพิธีใหม่ น่ี  

ตามไดย้นิจากครูบาจารยใ์หญ่ เรยีกวา่หลวงปู่ ครูบา

อาจารยม์ั่นนั่นนะ ไม่ใหน้ั่ง ไม่เคยสอนอานาปาฯซกัที หลวงตา

ไปอยู่มา ๓ ปีนะเน่ีย วา่คลา้ยๆจะโจมตีแตพ่วกอานาปาฯ ก็มนั

นั่งสปัหงก ไมโ่จมตียงัไง! ไปก่ีทีเจอะกนัท่ีไหนท่ีนั่น ก็เห็นแตอ่งค์

สอนนัน้นั่งสปัหงกตลอดเวลา แลว้จะใหว้า่ยงัไงน่ีเตือนก็เตือน

ในส่ิงท่ีดีนะ ไม่ใช่โกรธแคน้ โกรธแคน้ก็ออกรอบกาํป้ันใสห่นา้

เลย ก็ตอ้งงัน้(หวัเราะ) วา่กนัอย่างชดัๆ เราเป็นลกูศิษยค์รูบา

อาจารยเ์ดียวกนัเราก็ตอ้งปรารถนาใหห้มูค่ณะเป็นผูท่ี้เจรญิดว้ย

การภาวนาทาํสมาธิ ใครเป็นผูมี้ความรูค้วามฉลาดหลกัแหลม

ตอ้งเสีย้มสอนซึง่กนัและกนัใหม้นัเกิดขึน้มาและหมูน่ัน้คณะนัน้

จะไดเ้กิดความเจรญิรุง่เรอืง  
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น่ีตัง้แตท่า่นพอ่รว่งโรยมาแลว้ก็วดัอโศฯก็แย่ๆลงทกุที 

เพราะฉะนัน้จงึใหพ้ากนัตัง้ใจ ไม่ตอ้งไปเอาอะไรมาก พทุโธอนั

เดียวก็พอแลว้ หลวงปู่ ท่านสอนนะ เออ หรอืบางคนเรยีนสงู

ไปอะ้ ก็บอกวา่โอย้ มนัตํ่า (หึๆ ) ปีนตน้ไม ้จะปีนบนยอดก็ตกคอ

หกัตายดิ เพราะฉะนัน้การภาวนาเน่ียก็ตอ้งมีผ่อนหนกัผ่อนเบา 

เวลาท่ีเราสูก็้ตอ้งสู ้เม่ือขณะไหนท่ีใจมนัสงบเป็นสมาธิแรง เราก็

อย่าไปอยู่ ไดส้มาธิก็ตอ้งใชปั้ญญา คาํท่ีวา่ปัญญาก็ตอ้ง

หมายถงึความคิดนกึปรุงแตง่ไปตามสว่นอวยัวะของรา่งกายตวั

นี ้เป็นหลกัสาํคญัท่ีสดุ จงึแสดงวา่ เอกายโน อยงัมคัโค เน่ียทาง

อนัเอกท่ีจะไปสูอ่รยิมรรคก็ตอ้งตวัเนีย้ ตวัพจิารณากายตวันีน้ะ่ 

นกึถงึกายตา่งๆมนัอยูเ่ป็นหนึ่งอยา่งนัน้ เม่ือยิ่งกาํหนดพิจารณา

เท่าไหรน่กึเท่าไหรใ่จนัน้ไม่มีอารมณเ์ขา้มาเก่ียวเกาะ ไมม่าแผว้

พานเลย เป็นหนึง่อยู่ในความคิดตวันัน้ ตัง้เป็นเวลาครึง่ชั่วโมงก็

อยู่อย่างนัน้ ๔๐ นาทีก็อยูอ่ยา่งนัน้ ๕๐ นาทีก็อยู่อยา่งนัน้ นั่น 

อย่างนัน้เป็นหนึ่ง ชั่วโมงหนึง่ก็ตอ้งเป็นอย่างนัน้ ชั่วโมงครึง่ก็

ตอ้งเป็นอยู่อยา่งนัน้ ๒ ชั่วโมงก็ตอ้งเป็นอยูอ่ย่างนัน้ นั่นเป็นหนึ่ง 
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๓ ชั่วโมงก็ตอ้งเป็นอยู่อย่างนัน้ ไม่มีความคิดเขา้มาเลย น่ี อยา่ง

นีจ้งึเรยีกเป็นเอก เน่ีย  

เพราะฉะนัน้การภาวนามนัตอ้งใหเ้ป็นลาํดบัขึน้ไปอย่างนัน้ 

ถา้ไม่เป็นอย่างนัน้ สมาธิยงัใชก้ารไม่ได ้เน่ีย เพราะฉะนัน้จงึวา่

การปฏิบติั เรามาพิจารณาถงึชีวิตของมนษุย ์บางคนมีครอบมี

ครวัก็เลีย้งลกูเลีย้งเตา้จนแทบเป็นแทบตาย แลว้บางทีก็วา่ไม่ได ้

สั่งสอนไม่ไดอ้ย่างนี ้จนกระทั่งขา้วของทกุส่ิงทกุอย่างก็ตอ้งการ

ปรารถนาจะใหล้กูของเรา แตแ่ลว้ก็ไม่สมความปรารถนา 

เพราะฉะนัน้พระพทุธเจา้ สมยัพระพทุธเจา้อยู่ บางคนก็เกิดเบื่อ

หนา่ยก็เขา้มาหาแลว้ก็มาประพฤติปฏิบติั แสดงธรรมใหฟั้งก็ได้

สาํเรจ็แยกแยะ เน่ีย เพราะฉะนัน้ในแบบแผนตาํรบัตาํรานัน้น่ะ 

ท่ีแสดงไวพ้ดูไวน้ัน้นะ่ก็ตอ้งการใหค้นรุน่หลงั สดุทา้ยภายหลงั

ใหเ้ป็นแบบแผนเป็นตาํรบัตาํราวางไวเ้พ่ือจะใหเ้อาเป็นคตินิสยั

จะไดป้ระพฤติปฏิบติัธรรมใหห้นีจากโลก เพราะโลกเราครองมา

อยู่ ๓๐ ๔๐ ปี แลว้ก็มนัไดอ้ะไรขึน้มาก็มีลกูมีเตา้มีหลาน 

วุน่วายกนัอยูท่ัง้วนัทัง้คืน เด๋ียวขีเ้ด๋ียวเย่ียวอยูก่นัอยา่งนัน้
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ตลอดเวลา แลว้ก็ไม่มีอะไรไดข้ึน้มาเลย เน่ีย เพราะฉะนัน้ส่ิง

เหลา่นี ้เอาส่ิงเหลา่นีม้านอ้มมาพินิจพิจารณาก็ไดเ้ป็นประโยชน์

เหมือนกนัใหม้นัเกิดความเบ่ือหนา่ย  

ใจนัน้เม่ือไดถ้กูซกัฟอกลงไปมากๆเขา้แลว้ ส่ิงท่ีเป็นดาํย่อม

กลายเป็นขาว ใจนัน้ก็ยิ่งมีสมาธิมีความคิดอนัแรงกลา้ นิวรณ์

ทัง้หลายก็ไม่เขา้มาแทรก นั่น ยิ่งคิดเทา่ไหรย่ิ่งปลอดโปรง่ 

นิวรณย์ิ่งไม่เขา้มาแทรกอย่างนัน้นั่นแหละ เอาลงไปอยา่งนัน้ ครู

บาอาจารยท์า่นจงึวา่ เอา้ คน้ลงไปใหม้ากๆอย่าไปหยดุเน่ียนะ 

หลวงตาไปอยูก่บัท่านมาถงึไดเ้อาความท่ีเคยไดส้มัผสัมาเลา่ให้

ญาติโยมฟัง เพราะฉะนัน้การปฏิบติัเน่ียเป็นส่ิงสาํคญั เราครอง

โลกครองสงสาร เลีย้งลกูเลีย้งเตา้มาตัง้ ๑๐ คน ๕ คน ๖ คน ๓ 

คน ๔ คนทาํไมเราทาํได ้แตเ่ราจะสรา้งความดีใหต้วัเรา เรา

สรา้งไม่ไดร้ ึมนัก็ตอ้งคิดจากใจอย่างนัน้ 

แลว้ก็ตอ้งมีมานะ นั่งมนัเจบ็ก็ตอ้ง ใครเจบ็ ขามนัเจ็บหรอื

มนับอกมนัเจบ็หรอืใครวา่เจ็บ ไอต้วัเจ็บมนัอยูท่ี่ไหน อา้ มนัปวด

หลงัปวดเอว ใครมนัเจ็บ อา้ เอาอย่างนัน้ มงึเจ็บกไูม่เจบ็ ไอใ้จ
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ท่ีวา่น่ีมนัไม่เจบ็น่ี แลว้ใครเจบ็หละ ขามนัเจ็บเรอะ น่ีก็ตอ้งเอา

อย่างนัน้สู ้สูอ้ย่างนีแ้ลว้ใจมนัก็มีพละกาํลงั มนัเกิดความสงบ

เป็นสมาธิ มาเป็นสมาธิแนบแน่นก็ตอ้งคน้ควา้พิจารณาไป ไหน

ตวัเรา ตาหจูมกูลิน้รา่งกายอวยัวะทกุสว่น ธาตทุัง้ ๔ ดินนํา้ลม

ไฟ ไหนตวัเรา อะไรเป็นตวัเรา ไหนตวัเรา ผมเรอะ ขน เลบ็ ฟัน 

หนงั ตวัเราอยูท่ี่ไหน ถามเขา้ไปใหล้ะเอียดละออ แลว้ตวัท่ีมนัวา่

ผม ขนเลบ็ฟัน หนงั มนัคือใคร ตวันัน้มนัเป็นอะไร นั่นสิ เนน้เขา้

ไปลกึๆ มนัมาจากไหน ไอต้วันัน้ ตวันัน้พระพทุธเจา้ทรงแสดงวา่

สงัขารทัง้หลายเป็นส่ิงท่ีไม่เท่ียง แปรปรวนยกัยา้ย  

แลว้ตวัท่ีเป็นวสัิงขาร (ธรรมท่ีปราศจาการปรุงแตง่)คือตวั

อะไร นั่นสิ เนน้เขา้ไปอีก คน้เขา้ไป คน้ไปแลว้ก็จะไปดคูวามน่ิงๆ

ของใจท่ีมนัอยูเ่ป็นน่ิงเป็นเอกเทศอยู่ตวันัน้โดยไม่มีกิรยิาไป 

กิรยิานกึอะไรทัง้หมด แตส่ิ่งใดจะนกึขึน้ ตวันัน้เป็นตวัยืนรูอ้ยู่

ตลอดเวลา จะนกึไปอดีต อนาคต ปัจจบุนั ตวัรูอ้ยูต่วัสดุทา้ยตวั

นัน้เหมือนเงา คนเราถา้จะเอาเงาออกไปก็ตอ้งอาศยัคนท่ียืนอยู่ 

แตเ่ราอย่าไปครุบเงา เงาตวันัน้เป็นตวัสงัขาร ไม่ใช่ตวัจิต ตวัท่ี
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ไม่ใช่เงาตวัท่ีรูอ้ยู่นั่นแหละคือตวัจิตท่ีแท ้คือเรยีกวา่เป็นอมตะ 

ตวัแทต้วัท่ีจิตไม่ตาย เน่ีย เพราะฉะนัน้ตอ้งคน้ลงไปพิจารณาให้

แยะๆ อย่าไปกลวัการเหน่ือย เวลานั่งภาวนาถา้เป็นสมาธิแลว้ 

การคน้ควา้ยิ่งสนกุสนานรา่เรงิ เน่ีย เพราะฉะนัน้จงึวา่ใหพ้ากนั

ตัง้อกตัง้ใจภาวนา พวกญาติโยมสละมาอยู่วดัอยู่วา  

หมู่นีห้ลวงตาไม่คอ่ยไดไ้ปวดัอโศฯ ก็ยา้ยสาํนกัมาอยูท่ี่ปทมุ

ฯ แลว้ก็ไม่คอ่ยไดส้มัผสักนั แตก่่อนๆมาวดัอโศบอ่ยๆ ยงัไม่ได้

ตัง้วดัปทมุ มีโยมภาวนาดีหลายคนอยู ่เพราะฉะนัน้การเทศน์

มนัก็ออกดี ทวา่ไม่มีคนภาวนาดี เทศนไ์มค่อ่ยออก หลวงตา

ยงัไงไม่รู ้มนัไม่ด ุหวัใจมนัไม่ด ุไม่ตอ้งนกึมนัก็ออกมา เน่ีย 

เพราะฉะนัน้วนันีก็้เป็นงานของทา่นอาจารยเ์ฟ่ืองท่ีมรณะมา

ครบกาํหนด เพราะฉะนัน้พวกเราก็ไดม้าประชมุกนั หลวงตาก็

เป็นเพ่ือนสหธรรมิกกนัมาก็ไดไ้ปอยู่กบัครูบาอาจารยม์ากบัอยู่

กบัหลวงพอ่ลีมา ก็ไดเ้ป็นสหธรรมิกกนัมาอยู่ตลอด จนกระทั่ง

หนีจากไป เพราะฉะนัน้พวกเราทกุคนท่ีไดม้าบาํเพญ็กศุลวนันี ้

ไดเ้จรญิเมตตาภาวนาและก็ไดฟั้งธรรมเทศนาอยา่งหลวงตา
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แสดงไป ก็เพราะบา้ง ไม่เพราะบา้ง ดบุา้ง ขู่บา้ง กระโชก

กระชากบา้ง เพราะฉะนัน้เม่ือไดฟั้งเทศนต์วันีแ้ลว้ จงโอปนยิโก 

นอ้มไปพนิิจพจิารณา เม่ือทาํใจใหส้งบแลว้ พวกเราทัง้หลายจง

กาํหนดอนโุมทนาในขณะจติท่ีสงบนี ้อทุศิสว่นกศุลตวันีไ้ปถวาย

อาจารยเ์ฟ่ือง ใหท้า่นไปประสบความสขุความเจรญิงอกงาม

ในศาสนธรรมคาํสั่งสอน ดงัไดแ้สดงมาก็สมควรแก่กาลเวลา 

เอวงั ก็ดว้ยมีประการะฉะนี ้

 

ท่ีมา: https://youtu.be/gnEaQx2Lp-U 
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