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การภาวนา ใช้คาํบริกรรม เพือ่อะไร 

หลวงปู่ เจีย๊ะ จนุโท 

บรรดาพทุธบรษัิททัง้หลายแลว้ก็มีครูบาอาจารยท์า่นดว้ย 

อาตมาจะไดแ้สดงธรรม เพราะฉะนัน้ส่ิงอนัใดไม่ใช่เป็นนกัเทศน์

และก็ไม่ใช่นกัดตูาํรบัตาํรา เพราะฉะนัน้การพดูการแสดงบางส่ิง

บางอยา่งมนัก็ไมค่อ่ยเขา้หลกัเขา้เกณฑใ์นตาํรบัตาํรานกั 

เพราะฉะนัน้จะเขา้ใจวา่บรรดาพทุธบรษัิททัง้หลายไดเ้ขา้มา

อบรมในท่ีนีเ้ป็นเวลาเน่ินชา้ เราก็มีจดุอนัท่ีสาํคญัท่ีจะตอ้งทาํใจ

อนันัน้ใหถ้ึงความสงบอนันี ้แตส่ิ่งนีเ้ราก็ไดย้ินไดฟั้งกนัมาเป็น

จาํนวนมาก อย่างวดัอโศฯของเราก็มีท่านอาจารยต์า่งๆนานา

ไดม้าบรรยายธรรมะเป็นสว่นมากก็มีท่านผูส้งูผูรู้ต้า่งๆนานา 

อย่างหลวงตาน่ีมนัก็ไม่ใช่เป็นผูท่ี้เขา้ใจอะไรมากมาย 

เพราะฉะนัน้การเทศนม์นัก็เป็นส่ิงท่ีลาํบาก  

อย่างพวกเราทกุคนท่ีมุง่หาความสงบ การทาํความสงบนี้

เป็นส่ิงสาํคญั บรรดาโลกทัง้หลายถา้เราสงัเกตดอูย่างลิเกท่ีเลน่
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อยู่อย่างนี ้เอาเสียงหาเงินเพ่ือมาเลีย้งชีพของตวั ตะเบง็อยู่ไดท้ัง้

วนัทัง้คืน หลายๆคืนหลายๆวนัอยา่งนีเ้ป็นตน้ เคา้มี

อตุสาหะพยายามพากเพียร พวกเราเป็นท่ีสละกิจการบา้นเรอืน

อย่างนัน้ มุง่มาดปรารถนาท่ีจะหาความสงบจรงิๆจงัๆ น่ี เป็นส่ิง

สาํคญัของเรา เคา้เลน่ลิเกตัง้เวลาอะไร ตัง้หลายๆชั่วโมงอย่างนี ้

เป็นตน้ ก็จะไม่เหน็ดเหน่ือยเท่าไหร ่เคา้ก็มีความเหน็ดเหน่ือย

เม่ือถึงเวลาท่ีรบกนัอยา่งนี ้เพราะฉะนัน้ส่ิงนีเ้ม่ือเราโอปนยิโก

นอ้มเขา้มาแลว้ ก็เป็นคติท่ีจะสอนเรา อย่างเรานั่งกรรมฐาน

อย่างนี ้มนัเกิดเจ็บเกิดปวดเกิดเม่ือยขึน้มาอย่างนี ้เราก็ตอ้ง

นอ้มส่ิงเหลา่นี ้วา่ลิเกนะเคา้ราํได ้ ทัง้ราํทัง้เตน้ ทัง้กระโดดโลด

เตน้ตา่งๆนานาไดเ้ป็นเวลาตัง้หลายชั่วโมงทาํไมเคา้ทาํได ้เราจะ

สรา้งความดีความงามใหก้บัหวัใจของเรา ใหใ้จเราเกิดความ

สงบอย่างเนีย้ เราจะแพไ้ดอ้ย่างไร น่ีตอ้งคิดอย่างนัน้  

เม่ือจะคิดอย่างนัน้แลว้ใจมนัก็มีอตุสาหะ มีวิรยิะความพาก

ความเพียรเกิดขึน้ เม่ือความพากความเพียรเกิดขึน้อยา่งนัน้ 

แลว้ทีนีจ้ะทาํอย่างไรถงึหวัใจท่ีจะสงบ น่ี อนันีอ้ยา่งครูบา
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อาจารยท์่านก็เทศนม์าตา่งๆนานา เทศนก์นัสอนกนัจนไดย้ินได้

ฟังเน่ียเป็นเวลามาก จนชินห ูวา่อย่างนัน้เถอะ เพราะฉะนัน้ บัน้

ตน้ของการท่ีจะเขา้สูค่วามสงบ อนัเนีย้ มนัเป็นจดุมุ่งหมาย

สาํคญั แตเ่ราก็มีหลายครูหลายอาจารยห์ลายหมู่หลายคณะ 

ถึงแมม้ารวมกนัอย่างนีเ้ป็นเช่นนัน้ ตา่งคนก็ตา่งเหน็อย่างนัน้

อย่างนี ้มนัไมค่อ่ยอยู่ในจดุเดียวกนั ถงึแมว้า่ครูอาจารยอ์นั

เดียวกนัแตว่า่ ไดศ้กึษามาตา่งๆนานาเป็นเช่นนัน้ ถา้พดูกนัถงึ

หวัใจความจรงิแลว้ บคุคลท่ีตอ้งการใหส้งบเช่นนัน้ การท่ีจะนกึ

ถึงความสงบใหเ้ขา้ถงึความสงบบัน้ตน้ เราจะตอ้งทาํอยา่งไรอนั

นี ้คือการใชก้ารบรกิรรมน่ีเพ่ืออะไร แน่ะ มนัก็น่าคิด ถึงเม่ือ

บรกิรรมเขา้ไปแลว้ มนัเป็นอย่างไรใจเรา เราทาํมาเวลานานๆ

แลว้ทาํไมเราไม่สงัเกต น่ี ตอ้งสงัเกตอย่างนี ้เพราะเม่ือเรา

บรกิรรมลงไปตัง้ครึง่ชั่วโมง หรอื ๒๐ นาทีหรอืชั่วโมงหนึง่อย่างนี ้

แลว้มนัเกิดสงบมัย้ หรอืมนัไม่สงบ มนัก็ตอ้งรูเ้รา ใครเลา่จะรูใ้ห้

เรา เพราะฉะนัน้การทาํใจเน่ียมนัอยู่ตรงนี ้อยูท่ี่ความใครค่รวญ

พินิจพิจารณาเน่ียเป็นส่ิงสาํคญั เราสกัแตว่า่หลบัหหูลบัตาทาํ



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 4 
 

ไปเฉยๆโดยไม่คิดไม่นกึไมต่รกึตรองไม่พินิจพิจารณาใหล้ะเอียด

แลว้ วนัคืนลว่งไปๆเปลา่ๆ ไม่ไดป้ระโยชนเ์ท่าไรแตย่งัดีกวา่

บคุคลท่ีไม่ทาํเป็นเชน่นัน้ เพราะฉะนัน้ถา้เม่ือลงตัง้จิตท่ีจะ

ตอ้งการสงบอย่างนัน้ เราก็ตอ้งการใชก้ารบรกิรรมเขา้มากาํกบั

หวัใจ  

การบรกิรรมก็อย่างเคยเทศนอ์ยู่ เพราะตอ้งการอะไร 

ตอ้งการนัน้ไมใ่หใ้จของเราใหไ้ปสา่ยไปหาอารมณ ์ตอ้งการให้

ใจเราอยู่กบัพทุโธแลว้ก็มีสติกาํกบัอยู่อย่างนัน้ ยงัขนาดนัน้มนั

ยงัวิ่งออกไป วิ่งไปนู่น วิ่งไปน่ี ไปสารพดั เพราะจิตน่ีมนัแห 

เรยีกวา่เหมือนววัควายท่ียงัไม่เคยใช ้ถกูเชือกผกูคอก็อย่างนี ้

มนัก็ดิน้รนกระวนกระวาย เชือกขาด เด๋ียวก็ตอ้งตามกนัวุน่วาย

ไปหมด เน่ียเหมือนใจเราถา้เทียบแลว้เป็นอย่างนัน้ เพราะฉะนัน้

ถา้เม่ือเป็นอยา่งนัน้เราก็จาํเป็นจะตอ้งเนน้การบรกิรรมใหม้นัเรว็

ขึน้ น่ี ตอ้งคิดถึงอบุาย จะทาํอย่างไรจะไม่ใหใ้จมนัสา่ยไปอดีต 

อนาคต แนะ่ เม่ือเราบรกิรรมอยู่อย่างนัน้แลว้มนัจะไปไดย้งัไง 

น่ี  
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เม่ือบรกิรรมอยู่อย่างนัน้ จนกระทั่งเป็นนิจอย่างนัน้ บาง

ท่านบางองคม์นัชกัเคยตวั เม่ือการบรกิรรมนัน้มีความออ่นตวั

เขา้ นอ้ยเขา้ ความรูส้กึนอ้ยเขา้อย่างนี ้แน่ะ มนัก็เกิดมีถนี

มิทธะเขา้มาครอบแลว้ เราตอ้งสงัเกตสิ ถา้ไม่สงัเกตมนัก็ไปเสีย

ตรงถีนมทิธะตรงนี ้มนัก็เขา้สมาธิไม่ได ้มนักางกัน้สมาธิ เม่ือจิต

ไม่เป็นสมาธิ มนัก็เป็นการงว่งเหงาหาวนอน ประโยชนท่ี์ไดร้บัก็

ไม่คอ่ยมี เพราะฉะนัน้เม่ือเราตัง้ใจจรงิอยา่งนัน้ ไอค้วามสปัหงก

มนัจะมาไดอ้ยา่งไร นั่น มนัมาไม่ได ้เพราะน่ีมนัขาดหลกั พอเรา

บรกิรรมไปซกัหน่อยอย่างนี ้มนัก็ จิตมนัก็คอ่ยๆออ่นลงไป การ

วา่นั่นน่ะเบาขึน้ๆๆ เบาจนกระทั่งลืมตวั แน่ะ อย่างนี ้เหตสุาํคญั

อยู่ตรงนี ้เพราะเราไม่แกต้รงนีม้นัแกไ้ม่ตก แลว้ถา้นานๆเขา้

หลายปีก็ชนิเขา้ เลยภาวนาก็ไม่เป็นแตเ่ขา้ใจวา่ตวัเป็น เขา้ใจวา่

ตวัดี ผลท่ีสดุภาวนาไม่เป็นเพราะมนัติดอะไร องคฌ์าณก็ยงั

ไม่ได ้ก็สปัหงกอยู่น่ีแลว้มนัจะไดส้มาธิแบบไหน สมาธิมนัก็ไม่ได ้

มนัก็ไม่เกิด น่ี เป็นเชน่นัน้ น่ี ตรงนีม้นัตอ้งตรกึตรองแกไ้ข นกั
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ปฏิบติัถา้ไม่แกไ้ขตรงนีแ้ลว้มนัไม่หลดุ ไปไม่ไหวไปไม่รอด ตอ้ง

แกต้รงนี ้ 

เม่ือถา้เราแกอ้ย่างนัน้ไดใ้หใ้จมนับรกิรรม ลกัษณะของ

สมาธิมนัอยู่ดว้ยการบรกิรรมอย่างนัน้อยา่งหนึง่ ใจไม่วอกแวก

ไปไหนอยู่กบัการบรกิรรมอย่างนัน้ อยู่อยา่งนัน้ วา่อยู่อย่างนัน้

เป็นเวลาสองสามชั่วโมงก็ได ้จิตมนัก็ไม่ไปไหน ไม่คิดไปไหน น่ี 

อย่างนีม้นัรวมอย่างหนึง่เหมือนกนั แตร่วมไม่ใช่อย่างชนิด

อเุบกขา เพราะวา่ชาํนาญอย่างนัน้ จนกระทั่งเม่ือเรามนัเขา้ได้

เป็นเวลานานๆๆอย่างนัน้ เราปลอ่ยอารมณคื์อหมายความวา่

ปลอ่ยการบรกิรรมนัน้ใหจ้ิตมนัวา่งเปลา่อยู่ แลว้ลองอยา่งนัน้ 

ซกัพกัหนึ่งก็กลบัเขา้มาอีก กลบัเขา้มาอยูใ่นตวัเรา มาบรกิรรมสู้

เขา้ไปอีก น่ี เพ่ือจะใหจ้ิตมนัมีกาํลงัขึน้อีก  เพราะไดท้าํงาน น่ี 

มนัตา่งกนั เม่ือถา้เราฝึกอยา่งนีจ้นชาํนาญทีนีก็้ใชก้ารพิจารณา  

การพิจารณาก็อย่างเคยเทศนอ์ยู่ วา่ใหต้ดัอวยัวะสว่นใด

สว่นหนึง่ ตดัลงไปอย่างนี ้นกึ ตอ้งนกึ เม่ือนกึถงึวา่ขาหลดุ ขา

เราหลดุไปขา้งหนึ่ง ไปเนา่อยู่ขา้งหนา้ เท่านีพ้อ แลว้ก็เพง่จิต
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ของเราเน่ียท่ีมนัสงบตวันัน้นะ่ เพง่ไปดสูภาพอนันัน้ มนัจะ

ปรากฏมัย้ น่ี ถา้ไม่ปรากฏก็ไม่เป็นไร  นกึอย่างนัน้ แตท่วา่กาํลงั

สมาธิมนัดี บางทีมนัก็เกิดปฏิภาคขึน้ ภาพนัน้ขาท่ีเราบอกให้

หลดุไปน่ะ มนัก็หลดุไปหยดุท่ีหนา้เหน็ชดั เหมือนอย่างดู

โทรทศันเ์หมือนอย่างดหูนงัญ่ีปุ่ นอย่างนัน้เลย เน่ีย ลกัษณะเป็น

อย่างนัน้ เพราะฉะนัน้จงึวา่ธรรมะคาํสอนของพระพทุธเจา้เป็น

ของประเสรฐิ เม่ือบคุคลผูน้ัน้ไดป้ระสบอย่างนัน้แลว้ ใครจะบอก

วา่สมาธิไม่มี เราจะเช่ือมัย้ เราก็ไม่เช่ือสิเพราะมนัเกิดขึน้กบัตวั

เราเอง มนัประจกัษ ์ขาเราใหห้ลดุมนัก็หลดุออกไป กาํหนดให้

มนัเป่ือย มนัก็เป่ือยออกไป น่ี ใหม้นัเป็นกระดกูมนัก็เป็นกระดกู

อยู่อย่างนัน้ เอากลบัเขา้มาตวัเราก็เขา้มาได ้แลว้ทีนีเ้อาหวั

ออกไปบา้ง หวัก็หลดุไปอยา่งนัน้ น่ี น่ีลกัษณะอย่างนีจ้งึเรยีกวา่

เป็นสมาธิ น่ียงัอยู่ในขัน้ลกัษณะของสมถะอยู่ ยงัไม่ใช่วปัิสสนา 

เม่ือเลน่อยา่งนีจ้นชาํนิชาํนาญคลอ่งแคลว่ ลกัษณะสมาธิอยา่ง

นีเ้ป็นสมาธิท่ีมีกาํลงัแข็งแรง กาํลงัท่ีมีความเด็ดเด่ียวอย่างนี ้
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เม่ือจะเป็นอยา่งนัน้ เราก็จาํเป็นจะตอ้งใชก้ารคน้ควา้พนิิจ

พิจารณา  

การคน้ควา้พนิิจพิจารณาก็ตอ้งพิจารณากายน่ี หรอืจะเอา

อะไรอนัหนึง่มาพิจารณา เม่ือเราจะพิจารณากายก็ตดัสว่น

ออกไป เป็นชิน้ๆสว่นๆอยา่งนัน้ แตบ่างทีถา้สมาธิมนัยงักลา้แข็ง

อยู่มากอย่างนัน้ ในลกัษณะท่ีตดัอย่างนัน้บางทีก็ยงัมีสว่นท่ี

ปรากฏเป็นปฏิภาคอยู่ แตเ่ราอย่าไปเสวยในขณะท่ีเป็นปฏิภาค

อยู่ ใหเ้ริม่พิจารณาไปใหจ้ิตมนัเดินอยู่อยา่งนัน้ แลว้เม่ือเดินอยู่

อย่างนัน้แลว้ ปฏิภาคตวันัน้จะดบั น่ี เม่ือจะดบัอย่างนัน้เราอย่า

เขา้ใจวา่สมาธิเส่ือม ลกัษณะไม่ใช่สมาธิเส่ือม ลกัษณะนัน้มนั

ลกัษณะของเดินปัญญา ถา้เดินปัญญาแลว้ลกัษณะของ

ปฏิภาคจะไม่ปรากฏขึน้ เม่ือเดินมากเทา่ไหร ่จิตยิ่งไม่ไปไหน 

เราจะนกึส่ิงใดก็ไดส้มความปรารถนาอย่างนัน้ตลอดเวลา เป็น

เวลาตัง้ชั่วโมงสองชั่วโมงก็พจิารณาไดอ้ย่างนัน้ จิตเดินอยู่

เฉพาะกายอยา่งนัน้ เดินขึน้เดินลง เดินไปเบือ้งซา้ยเดินเบือ้ง

ขวา ขึน้จากเบือ้งปลายเทา้มาถึงศีรษะ เดินไดต้ลอด ตบัไตไสพ้งุ
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ทั่วไปหมดอยา่งนัน้ น่ี ลกัษณะอย่างนีส้ติมนัควบคมุอยู ่ทา่น

เรยีกวา่ปัญญาเขา้ไปพิจารณาเป็นอยา่งนัน้  

เม่ือจะพิจารณาอย่างนีแ้ลว้มนัก็แจง้ชดั ถา้เม่ือเราพิจารณา

อย่างนัน้ชั่วโมงหนึ่ง วางจิตลงไปใหเ้ขา้ไปสงบอย่างนัน้เป็นเวลา

ไดช้ั่วโมงหนึง่เต็มท่ี ไม่มีการปรุงไปไหนเลย นั่นใจอยา่งนัน้ แลว้

ถีนมทิธะก็ไมมี่มาครอบงาํ จิตผ่องใสสวา่งสะอาดหมดจด

แจ่มใสช่ืนเบาหมดอย่างนัน้ น่ี สมาธิอยา่งนัน้จงึเรยีกวา่สมาธิ

สมควรแกง่านการท่ีเราจะตอ้งเขา้ไปพิจารณาอย่างนัน้ น่ี สมาธิ

ตอ้งเป็นอยา่งนัน้ พกัตัง้สองชั่วโมงก็ได ้เม่ือเรารูพ้กัการพกัอยา่ง

นัน้มนัเขา้ไปเสวยความสขุ มนัไม่ใช่ทาํงาน เปรยีบเหมือนอย่าง

คนท่ีจะทาํนา เราไปจองป่าท่ีจะทาํนา จะตอ้งทาํอย่างไร แน่ะ 

มนัก็ตอ้งขดุถางป่า เผาตน้ไมใ้หห้มด เม่ือหมดแลว้ก็ตอ้งขดุตอ

ออกใหห้มด ขดุตอเสรจ็ก็ตอ้งป้ันคนันา น่ี เม่ือป้ันคนันาเสรจ็

แลว้ขงันํา้ได ้นํา้ลงมาก็ตอ้งไถหญา้ ไถดินนัน้ใหม้นัพรวนขึน้

มาแลว้ตอ้งคราดเขา้ไปอีกนั่นหลายประโยคแท้ๆ  เหมือนกนั เรา

ยิ่งภาวนายิ่งละเอียดกวา่นัน้ นั่นสิ  
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แลว้น่ีพอเขา้ไปสงบหน่อยก็ไปอยู่อย่างนัน้ แลว้จะไดเ้รื่อง

อะไร การเขา้ไปสงบอย่างนัน้มนัไม่ใช่ลกัษณะทาํงาน มนัเป็น

ลกัษณะท่ีเขา้ไปซุกตวัเขา้ไปนอนใหส้บายเทา่นัน้ คืนหนึ่งๆก็

ผ่านไปอยา่งนัน้ แรมปีก็ผ่านไปอย่างนัน้ มนัก็ไม่เกิดประโยชนสิ์ 

การคน้ควา้พนิิจพิจารณาอย่างนัน้เพ่ือประสงคอ์นัใด น่ี เม่ือสติ

เขา้ไปจดจอ้งกบัปัญญาอยา่งนัน้แลว้ มนัจะเหน็สิ เหน็ของท่ีวา่

เป็นของไม่เท่ียง เพราะอะไร เพราะใจท่ีสา่ยออกไปอย่างนัน้ 

กาํหนดอยา่งนัน้ พิจารณาอย่างนัน้ เขา้ใจวา่ส่ิงนีข้าว ส่ิงนีแ้ดง 

ส่ิงนีด้าํ ส่ิงนีเ้จบ็ป่วย เจ็บท่ีขอ้เทา้ขอ้มือ ปวดหลงั ปวดเอวอย่าง

นัน้ อย่างนีต้า่งๆนานาประการ แลว้ใครเป็นคนไปวา่มนัเจ็บ 

แน่ะ ตวันีท่ี้ตวัเหตสุาํคญั ไอเ้อว ขา ปวด ใครเป็นคนวา่ปวด 

ปวดมนัเกิดท่ีไหน น่ี เราตอ้งตามดตูวันี ้ดตูวันี ้อย่าไปดท่ีูขา 

ตอ้งดผููท่ี้วา่ปวด ปวดหลงั ปวดเอว ดตูรงนี ้ดตูรงนีใ้หช้ดัๆ แลว้

มนัจะมีกิรยิาท่ีแปลกขึน้ ดใูหม้ากๆ พิจารณาใหม้ากๆตรงนี ้ดู

ตรงนีเ้อง เน่ีย พิจารณาอยา่งนี ้คน้อยู่อยา่งนัน้ไมต่อ้งถอยมนั 

เม่ือเวลามนัดีแลว้อย่าไปถอย เอากนัเรง่เต็มท่ีเลย จิตมนัได้
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กาํลงัแลว้ตอ้งพิจารณาอยา่นอนใจอยู ่เน่ียพิจารณาอยา่งนัน้ 

คน้ลงไป ใครวา่มนัเจ็บ ไอใ้จน่ีวา่เหรอ ใครวา่ใจ ใจมนัอยู่ท่ีไหน 

ใครวา่ใจ จิต จิต ใครวา่จิต คน้ลงไปสิ พิจารณาลงไปไมต่อ้ง

ถอย คน้ลงไปใหม้ากอย่าไปถอย มนัเจ็บก็ยิ่งสูก้นั เรานั่งไม่ไดใ้ห้

มนัตายใหข้ามนัหลดุลองด ูลองดอูย่างนี ้มนัไม่หลดุ ใจมนั

ประเด๋ียวมนัก็ตอ้งชนะ เพราะใจอนันัน้เม่ือเวลามนัเขา้พจิารณา

มากพอเขา้แลว้ มนัลืมการเจ็บการปวดการเม่ือย นั่งสบายเลย 

จิตเขา้ไปสงบอีก น่ี เม่ือเขา้สงบก็ถอยกลบัเขา้มาพิจารณาอีก

อย่างนัน้  

เม่ือมนัสมบรูณบ์รบิรูณข์องมนัเต็มท่ีแลว้ ท่ีมนัจะเห็นแจ่ม

แจง้ชดัจรงิๆขึน้ในหวัใจของผูป้ฏิบติั เรยีกวา่ปัญญาอนัแทจ้รงิ

อนันัน้ ก็ตอ้งเห็นผูท่ี้ไปวา่ขาเจ็บ มือเจ็บ เอวเจ็บ ขาเจ็บ ผูนี้เ้อง 

ไม่ไดไ้ปเห็นท่ีไหน เหน็ผูท่ี้ไปตาํหนิวา่ขาเจบ็มือเจ็บเอวเจบ็ แขง้

ขาเจ็บตวันีเ้อง ไม่ไดเ้หน็ท่ีไหนเลย เห็นท่ีตวัไปวา่ตวันี ้เม่ือเหน็

ตวันีแ้ลว้ มนัจะตอ้งมีอะไรหละ มนัก็วางสิ เพราะมนัประจกัษ์

ความจรงิ เพราะตวันีเ้ป็นตวัเจา้มายาสาไถ ตวัเจา้เลห่เ์จา้กล 
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ตวัเจา้หลอกลวงเราตา่งๆนานาอนันี ้หวัใจตวันีเ้อง เม่ือเรา

เห็นชดัอย่างนัน้แลว้ มนัก็ตอ้งวางเองมนัหละ เพราะมนัชดัอย่าง

นัน้มนัก็วาง  

แตถ่า้ภาพของสงัขารน่ีเราบงัคบัไม่ได ้แตมี่ไดบ้างครัง้บาง

คราวสมาธิดี เม่ือเราเขา้ไปกาํหนดพิจารณามากๆเขา้แลว้ จน

เขา้สมาธิใหล้ะเอียดเขา้ไปใหม้ากๆอย่างนัน้ แลว้ก็ตอ้งผ่อนลม

เรื่อยลงไปตัง้แตท่อ้งขึน้มาจนกระทั่งถงึลมหายใจเป็นลาํดบั

ขึน้มาเรื่อยอยา่งนัน้ เวทนายิ่งกลา้ สูก้นัอยา่งนัน้ ผ่อนเขา้มา

เรื่อยจนกระทั่งมาถึงนาสิกคือท่ีจมกู เม่ือมาถึงจมกูแลว้ก็ตอ้ง

คอ่ยๆผ่อนเรื่อยไป เรื่อยไปจนใหล้มมนัหยดุไดย้ิ่งดี ก็แลว้แตข่อง

ใครของมนัอยา่งนี ้ถา้จนเขา้ลมหยดุไดแ้ลว้ เวทนาคือกายนัน้จะ

ไม่รูส้กึ อย่างนี ้น่ีสมาธิละเอียดอย่างนี ้ละเอียดมาก น่ีลกัษณะ

ระงบัเวทนา ไม่ใช่ลกัษณะของการคน้ควา้พินิจพิจารณา 

สาํหรบัระงบัเวทนาท่ีเจ็บปวดเวลาเป็นไขเ้ป็นอะไรตา่งๆนานา

อย่างนี ้น่ีอีกชนิดหนึ่ง แตท่ี่เขา้ไปคน้ควา้อย่างนัน้มนัเป็นเหตุ

สาํหรบัปัจจบุนัท่ีเราพดูเราคยุเราออกมาอย่างนี ้เม่ือสติมนัคน้
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บรบิรูณส์มบรูณแ์ลว้ จิตท่ีมนัจะเขวไปท่ีใด มนัก็ตอ้งตามทนัอยู่

ตลอดเวลาอยา่งนัน้ ก็เรยีกวา่ปัญญา ทาํลายรากฐานตวันีแ้ลว้

มนัก็แจง้ชดัขึน้มา  

เม่ือแจง้ชดัอยา่งนัน้แลว้ใครจะวา่อะไรก็ช่างมนั แตข่องเรา

มนัดี แตก็่ตอ้งดีใหถ้กูหลกั ถา้ไม่ถกูหลกัมนัก็ใชไ้ม่ได ้

เพราะฉะนัน้การคน้ควา้พนิิจพิจารณานีเ้ป็นส่ิงสาํคญั ถา้เราไป

เมาในสมาธิมนัก็แคส่มาธิเทา่นัน้เอง วนัหนึ่งคืนหนึ่งก็ลว่งไปๆ

อย่างนัน้ แลว้ก็ไดไ้ม่…ผลท่ีจะไดร้บัรูส้กึวา่นอ้ยไป เพราะฉะนัน้

การคน้ควา้น่ีเป็นหลกัสาํคญัท่ีสดุของนกัปฏิบติั ถา้ใครยงัไม่เขา้

เขตในการคน้ควา้แลว้ สมาธิตวันัน้ยงัพึง่ตวัเองไม่ได ้พึง่ตวัเอง

ไม่ไดต้อ้งอาศยัผูอ่ื้นอยู่ตลอดเวลา ถา้ไดค้น้ควา้พนิิจพิจารณา

ใหม้นัเหน็ชดั เห็นโทษตวัผูค้นน่ีตราบใดละก็ เออ้ พึ่งตวัเองได้

แลว้ ผูน้ัน้ ชดัขึน้อย่างนัน้แลว้ พึง่ตวัเองได ้สนัทิฏฐิโกเห็นเอง 

เห็นชดัเลย ใครจะวา่ไงก็ชดั เพราะฉะนัน้เน่ีย การบาํเพญ็ก็ตอ้ง

อาศยัอย่างนี ้คน้ควา้อยา่งนี ้พิจารณาอย่างนีใ้หม้นัแจง้ชดั  
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เพราะฉะนัน้การแสดงธรรม อาตมาวนันีรู้ส้กึวา่เหน่ือยๆไม่

คอ่ยสบายนกั เจ็บเอวมาก เพราะฉะนัน้ก็แสดงพอย่อๆ พอเป็น

ขอ้คิดเอาไปพินิจพิจารณา เม่ือท่านทัง้หลายไดใ้ครค่รวญพินิจ

พิจารณาแลว้นอ้มไปประพฤติปฏิบติั ส่ิงอนัใดท่ีเป็นประโยชนก็์

นอ้มไปพิจารณา ส่ิงอนัใดท่ีไม่เกิดประโยชนก็์เอาวางทิง้ไว ้ตอ่

นัน้ไปท่านทัง้หลายก็จะไดพ้บประสบแตค่วามสขุความเจรญิ

งอกงามในศาสนธรรมคาํสั่งสอนขององคส์มเด็จพระสมัมาสมั

พทุธเจา้ดงัไดแ้สดงมาก็สมควรดว้ยกาลเวลา เอวงั ก็มีดว้ยประ

การะฉะนี ้

 

ท่ีมา: https://youtu.be/OQerQJeqvjE 
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