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งานหลวงปู่ หลุย  

หลวงปู่ เจีย๊ะ จนุโท 

เทศนว์นัท่ี ๒๘ ธนัวาคม ๒๕๒๗ 

บดันีจ้ะไดบ้รรยายธรรมะพอเป็นทศันะ เป็นเครื่องศกึษา

สาํหรบัหวัใจ คาํแสดงวา่ อนิจจัง วาตะ สังขารา อย่างหลวงปู่

อย่างนีเ้ป็นตน้ ทา่นไดสิ้น้วาระหมดสิน้ไป ยงัเหลือแตพ่วกเรา

เท่านัน้ยงัมีชีวติอยู ่เพราะฉะนัน้การอยู่ในโลกก็จาํเป็นอยา่งยิ่งท่ี

ตอ้งเลีย้งชีวิตดว้ยขา้วปลาอาหารตา่งๆนานา แลว้ก็พากนัมี

ครอบมีครวัมีบา้นมีเรอืนมีสรา้งขา้วของเงนิทองสะสมไว ้แลว้

เม่ือถึงท่ีสดุแหง่ชีวิตคือความตายอนันีไ้ม่คอ่ยมีใครคิดถึง มีแต่

จะคิดหาเงินหาทองเอามากองไวใ้นบา้นในเรอืนไวใ้นธนาคาร

ตา่งๆนานา อนันีล้ะก็ทาํใหใ้จนัน้ห่วงอาลยัในชีวิต ตายไปก็ไม่รู ้

ใครจะปกครอง คิดไปอย่างนัน้อยา่งนี ้น่ีเรยีกวา่ ภารา หะเว 

ปัญจักขนัธา ภาระอนันีแ้หละเป็นส่ิงท่ีวา่นอ้มนาํใจของเราให้

เศรา้หมองขุน่มวั เพราะฉะนัน้ เราเป็นผูท่ี้ใครป่ฏิบติันบัถือครูบา
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อาจารยท่ี์ทา่นประพฤติปฏิบติัธรรมอนันี ้ก็พงึสงัวรณ ์แลว้ก็มี

พระพทุธศาสนา มีครูบาอาจารยท่ี์ไดแ้นะนาํพร ํ่าสอนใหเ้จรญิ

สมาธิปัญญา เพ่ือจะกาํจดัมลทินของหวัใจใหค้ลายออกไปตวันี ้

เป็นส่ิงสาํคญัในชีวิตของมนษุยเ์รา แลว้ทกุๆคนนัน้ก็จะรูท้กุคน

วา่เงินทองขา้วของนัน้เอาไปไม่ไดเ้ลย แตก็่ยงัมีความหว่งความ

อาลยั  

แลว้เราก็ไม่คอ่ยไดเ้ขา้มาปฏิบติัธรรมะ อนันีเ้ป็นเหตบุั่น

ทอนชีวิตของเราท่ีจะไดเ้กิดไปในสคุติภพอนัสวยงาม เพราะบาง

ท่านบางคนเกิดห่วงใยในสมบติัพสัถานบา้นเรอืน ก็มีชาดกยก

ไวใ้หเ้ป็นอทุาหรณ ์เพ่ือท่านทัง้หลายจะไดเ้ป็นคติ วนัหนึง่องค์

สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้ศาสดาของเราทัง้หลายไดไ้ป

บิณฑบาตรในบา้นกมุารคนหนึง่ แลว้ก็บงัเอิญมีสนุขัตวัหนึง่ ก็

มาหอนเห่าขึน้เป็นเช่นนัน้ เม่ือหอนเห่าขึน้เช่นนัน้ ตถาคตองค์

สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้ของเราก็ไดต้รสัวา่ ดกู่อนโตเทยยะ

พราหมณเ์อย้ น่ีวา่อย่างนัน้ มีบรุุษคนหนึ่งท่ีเป็นเจา้ของบา้น 

เม่ือทรงถามเขา้ วา่ อา้ว ทาํไมตถาคตหรอืเรยีกวา่สมณโคดมจงึ
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มาเรยีกสนุขัตวันีเ้ป็นพอ่ขา้ เออ้ น่ีนะ ชาดกอย่างเนีย้จนทกุวนันี ้

ก็เขา้ใจวา่เป็นส่ิงท่ีลา้สมยั ไม่ใช่กาลไม่ใช่เวลาท่ีจะมาเทศนม์า

สอนกนั น่ี แตห่ลวงตามนัชอบเอาสอนคนเหมือนกนับางที แต่

วนันีม้นันกึยงัไงออกมาก็ไมรู่ ้เพราะฉะนัน้อนันีใ้หเ้ป็นคติคือ

ความห่วงสมบติัพสัถานขา้วของเงนิทอง คนเราเกิดมาเป็น

มนษุยแ์ตค่วามห่วงความอาลยัของใจท่ีมีนิวรณน์ัน้อาจจะไป

เกิดเป็นสนุขั อย่างองคพ์ระสมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้ทรง

ตรสัไวใ้นชาดกอย่างนี ้ 

น่ีเพราะฉะนัน้เม่ือเป็นเชน่นัน้เราก็ตอ้งใหเ้จียมเนือ้เจียมตวั 

ชีวิตท่ีจะไปสูส่มัปรายภพเบือ้งหนา้ อย่างหลวงปู่ อย่างนีท้่านก็

เป็นผูป้ฏิบติัจนถึงท่ีสดุแหง่ชีวิต เพราะฉะนัน้ในทศันะคืนนีห้ลวง

ตาเทศนก็์ตอ้งวา่ไปตามบทตามกลอน ไมค่อ่ยมีประโยค

พยญัชนะ เพราะฉะนัน้จงึวา่อย่างกลา่วชาดกขึน้มาอยา่งนีก็้

เป็นเครื่องสติเตือนใจของบรรดาพทุธบรษัิททัง้หลาย เราอย่าให้

ใจลุม่หลงเกินเหตเุกินการณ ์ถึงกาลถงึเวลาแลว้ ถงึคํ่าคืนมาก็

ไดพ้ากนัไหวพ้ระสวดมนต ์เจรญิภาวนาทาํจิตทาํใจของเราให้
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เกิดความสงบตวันีเ้ป็นประโยชนส์าํหรบัในสมัปรายภพคือภพ

เบือ้งหนา้เกิดท่ีเราจะไดไ้ปเกิดในสคุติภพ อนันีน่ี้เป็นส่ิงท่ีดีงาม 

เพราะฉะนัน้ชาดกท่ียกมานีก็้เพราะจะไดเ้ตือนสติสตงัพวกเรา

ทัง้หลาย ใหเ้รง่รบีการประพฤติปฎิบติัธรรมใหมี้ขึน้ในใจของเรา  

การปฏิบติัธรรมพวกทา่นทัง้หลายก็เคยไดย้ินไดฟั้งกนัมา

เป็นจาํนวนมาก อาตมาก็ไมค่อ่ยเคยเขา้สมาคมการเทศนค์น

มากๆ วา่ไปตามบทตามกลอน เพราะฉะนัน้ธรรมะคาํสั่งสอน

เรยีกวา่ ศีล สมาธิ ปัญญามนัอยู่ท่ีตวัเรา ไม่ไดไ้ปหาท่ีอ่ืน แต่

บางคนก็บอกวา่อยูท่ี่วดัท่ีวาอยู่ท่ีพระเจา้พระสงฆ ์จะเขา้ใจ

อย่างนัน้ บญุกศุลทัง้หลายเกิดขึน้ท่ีใจเรา ไม่ไดเ้กิดมาจากท่ีอ่ืน 

กุสลา ธัมมา อกุสลา ธัมมา เรยีกวา่กศุลและอกศุลเกิดท่ีเรา

ตา่งหาก ไม่ไดเ้กิดท่ีอ่ืน เพราะฉะนัน้เม่ือเรานอ้มใจของเราเขา้

มาบาํเพ็ญศีล บาํเพ็ญสมาธิ บาํเพ็ญปัญญาแลว้ เราก็จาํเป็น

จะตอ้งฝึกหดัทาํใจนัน้ใหส้งบ  

พิธีทาํใจใหส้งบนัน้เพ่ือประโยชนอ์นัใด เพ่ือจะไดต้ดันิวรณ

ธรรมคืออารมณท่ี์เก่ียวเกาะกบัหวัใจตวันัน้น่ะ มนัทาํใหเ้ศรา้
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หมองบางคนเกิดพอ่แม่หรอืปู่ ย่าตายายหรอืลกูเตา้หลานเหลน

พลดัพรากจากไปอย่างนี ้รอ้งไหเ้จ็ดวนัเจด็คืนสองเดือนสาม

เดือน ไม่มีเวลาแกค้วามโศกได ้น่ี เพราะฉะนัน้ส่ิงท่ีการภาวนานี้

ก็ตอ้งการท่ีจะประสงคข์จดัปัดเป่าอนัความโศกเศรา้ของหวัใจ

อนันีไ้ม่ใหเ้ขา้มาแอบอิงในใจของเรา เพราะฉะนัน้บัน้ตน้อนันัน้ก็

ตอ้งอาศยัการบรกิรรมอย่างครูบาอาจารยท์่านสอนไวว้า่ ให้

บรกิรรมพทุโธ การบรกิรรมนัน้ก็เปรยีบเหมือนอย่างเรอืท่ีเราจะ

ขา้มแม่นํา้ ก็ตอ้งอาศยัเรอืขา้มไป หรอืเรยีกวา่แพขา้มไป หรอืส่ิง

ใดส่ิงหนึง่ขา้มไปใหต้ลอดรอดฝ่ัง ใจของเราเม่ือไดก้าํหนด

อารมณใ์หอ้ยูก่บัการบรกิรรมอย่างนัน้แลว้ บัน้ตน้ก็แล

ขลกุๆขลกัๆ สา่ยไปในอดีต สา่ยไปอนาคต ไม่ตัง้อยู่ในปัจจบุนั 

อนันีบ้างคนก็ทอ้ถอยวา่ทาํไมใจหนอใจ วา่ยากสั่งสอนยากจรงิๆ 

น่ี มนัเป็นอย่างนัน้ ถา้คนไมเ่คยฝึกหดัแลว้มนัก็ยาก เห็นเหลือ

ขนาดทีเดียวนั่นแหละ ลองสามวนัเจ็ดวนัอย่างนีม้นัก็ยงัไม่คอ่ย

จะได ้เพราะฉะนัน้การทาํใจน่ีเป็นส่ิงสาํคญั อนัใดๆทรมานไม่

ยากเท่าหวัใจของมนษุย ์เป็นส่ิงท่ีทรมานยาก  
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ทีนีค้นเราเม่ือยงัเป็นหนุ่มเป็นสาวยงัไม่เฒา่แก่ก็เมาโลกเมา

สงสารอยู่ ไมค่อ่ยไดน้อ้มใจเขา้มาระลกึคณุพระพทุธ พระธรรม 

พระสงฆ ์วา่จะมีประโยชนอ์ย่างไร น่ี เป็นเช่นนัน้ พทุธงั ธมัมงั 

สงัฆงั เราเป็นชาวพทุธก็ระลกึวา่พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์

เป็นเป็นสรณะท่ีพึง่ สรณะอนัอดุม สรณะอนัเกษม สรณะอนัท่ี

จะไดพ้น้จากทกุข ์น่ีอย่างนัน้ เพราะฉะนัน้เม่ือหวัใจของเราจะ

เกิดความโศกความเศรา้แลว้เราจะเอาส่ิงใดมาระงบัดบัใจท่ีมนั

เดือดรอ้นวุน่วาย น่ี ลองคิดดซูิ ถา้ใจท่ีมนักาํลงัเดือดรอ้นวุน่วาย

คิดถึงคนนัน้คนนีเ้ขา้ไปมนัก็ยิ่งเดือดรอ้นวุน่วายมาก 

เพราะฉะนัน้เม่ือเอาพทุโธ ธมัโม สงัโฆ บทใดบทหนึง่ขึน้มาอยู่

ในหวัใจของเรา มีวิรยิะความพากความเพียร ท่องสงัวธัยายอยู่

อย่างนัน้ อยา่ใหใ้จสา่ยไปในอารมณต์า่งๆ อยู่กบัเฉพาะพทุโธ 

สิบนาทีหา้นาทีอย่างนี ้ใจของเราก็จะเริม่สบาย น่ี เพราะมนัได้

ลงพกั ใจไม่มีส่ิงพะวา้พะวงอยู่จาํเพาะ เป็นเอกะเป็นหนึง่กบั

การบรกิรรมอย่างนัน้ ใจอยา่งนีเ้รยีกวา่ใจเป็นสขุเพราะไดป้ลอ่ย

วางชั่วขณะ หา้นาที สิบนาทีใจนัน้ก็เบาก็สบาย  
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เม่ือเรายิ่งประพฤติปฏิบติัมากเขา้ๆจนเกิดความสงบ ทาํ

บรกิรรมและนั่งสมาธิเป็นเวลาตัง้ชั่วโมงสองชั่วโมงอยา่งนี ้

จนกระทั่งหวัใจนัน้เกิดความสงบ ขัน้ตน้ก็วา่พทุโธตอ่เน่ืองไม่มี

อารมณท่ี์เป็นอดีตอนาคตหรอืเรยีกความคิดนกึปรุงแตง่อย่าง

ภาษาเรา ไม่มีเขา้มาแทรกในการวา่พทุโธนัน้จนเลยซกันิดเดียว 

มีแตใ่จอนันัน้วา่บรกิรรมอยูก่บัพทุโธ เอ่ือยเย็นสบายตอ่ไปเรื่อย

ตลอดอย่างนี ้นั่น ใจจะนกึนัน้เม่ือเราพยายามพากเพียร วา่ลง

ไป วา่ลงไปมากเขา้ มากเขา้ๆ ใจนัน้จะเริม่เบา บางทีก็สา่ย ก็

เบาเขา้ๆ นั่งอยู่มากๆกนัก็เหมือนตวัเราไม่ไดน้ั่ง เหมือนตวัเราจะ

ลอย สบาย น่ีการปฏิบติัธรรมะย่อมเป็นเชน่นัน้ เพราะใจของเรา

ไม่เคยไดป้ลอ่ยวางเรื่องโลกเรื่องสงสาร เม่ือถกูธรรมะคาํสอน

ของพระพทุธเจา้เขา้ไปแลว้ มนัก็เกิดความสบาย เย็นขึน้ๆๆ 

จนกระทั่งผลท่ีสดุ พทุโธตวันัน้มนัก็ขาดไปเอง โดยกลายเป็น

ปกติแจ่มใสน่ิงเยือกเย็น นั่งอยู่ก็เหมือนตวัเราไม่ไดน้ั่งอย่างนี ้

เป็นตน้การปฏิบติัธรรมน่ีก็ตอ้งเป็นเชน่นี ้น่ีลาํดบัการบาํเพ็ญบัน้

ตน้ของการฝึกหดัทาํจิตทาํใจของเราก็ตอ้งมีอตุสาหะพยายาม 
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แตที่นีค้นเราโดยมากไม่คอ่ยจะเอาเพราะสนกุดว้ยรูป เสียง 

กล่ิน รส สมัผสั ธรรมารมณ ์มายอ้มใจของเราอยู่ตลอดเวลา ไม่

มีเวลาท่ีจะหวนกลบัเขา้มาประพฤติปฏิบติั เพราะฉะนัน้น่ีแหละ

อย่างหลวงตาบรรยายธรรมะพอเป็นคติ ก็ไดย้กชาดกมาใหฟั้ง

อีกดว้ย เพราะฉะนัน้ใหพ้วกท่านทัง้หลายจงโอปนยิโก นอ้มไป

พินิจพิจารณา น่ี เตือนใหคิ้ดสกันิดหนึ่ง 

ทีนีพ้วกเราประพฤติปฏิบติัธรรมะจนกระทั่งฝึกหดัใจตวันัน้

เกิดความสงบแลว้ทีนีจ้ะทาํอย่างไร ทาํจนกระทั่งใจนัน้ขาดจาก

อารมณนิ์วรณท์ัง้หมดแลว้ มีใจรูอ้ยู่ตวัเดียวไม่มีความไปเก่ียว

เกาะดว้ยอารมณท์ัง้หลาย อนันีก็้ปัญหาสาํหรบันกัปฏิบติัของ

เราทัง้หลายตลอดจนภิกษุ สามเณร อบุาสก อบุาสิกา ปัญหา

ใหญ่ตวันีบ้างทีก็ไม่มีใครจะแกไ้ด ้แตห่ลวงตาไม่ใช่จะแกใ้หโ้ยม

นะ ก็จาํๆครูบาอาจารยท์า่นมา เพราะฉะนัน้ก็จะพดูใหเ้ป็นคติ

พอไดคิ้ดพอไดน้าํไปพนิิจพจิารณา เม่ือใจตวันัน้เกิดความสงบ

อย่างนัน้เราจะตอ้งพจิารณากาย ท่านเรยีกวา่ กายานุปัสสนา 

ระลกึถึงสว่นใดสว่นหนึง่ของกาย ระลกึสมมติุวา่เราจะระลกึถึง
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ตัง้แตเ่ลบ็วา่ตามลาํดบัไป เลบ็นิว้หวั เลบ็นิว้ชี ้นิว้กลาง นิว้นาง 

นิว้กอ้ย น่ีเอาจาํเพาะอวยัวะสว่นของกาย เราอยา่เขา้ใจวา่การ

นบัเชน่นีไ้ม่เป็นปัญญา พระองคท์รงแสดงวา่กายานปัุสสนา แต่

ท่านก็แสดงวา่การพิจารณากาย แตพ่ิจารณาอย่างไรหละ 

หลวงตาก็เคยไดย้ินไดฟั้ง ครูบาอาจารยท์า่นก็สอนวา่ให้

พินิจพิจารณาใหก้ายา พอแลว้เวลาท่ีเขา้มาบวชก็ไม่รูภ้าษา

อะไรทัง้หมด พอทาํลงไปแลว้ก็ไดม้าพินิจพิจารณาด ู

เพราะฉะนัน้อย่าพดูไปมากเลย เม่ือทาํใจใหล้งไปสงบอยา่งนัน้ 

เราก็ตอ้งถอนความคิดขึน้มา คาํวา่ถอนความคิด คือระลกึสว่น

ใดสว่นหนึ่งของกายใหต้ลอดตอ่เน่ืองไป ทกุๆสว่นอวยัวะอย่าง

นัน้ ในลกัษณะเช่นนีท่ี้ท่านเรยีกวา่ปัญญากบัสมาธิมนัตอ้งมี

ความคิดระลกึไปสว่นตามรา่งกายนัน้อยูต่ลอดเวลา เพราะเม่ือ

เวลาท่ีจะดีจรงิอย่างนัน้ อารมณเ์ป็นอดีตอนาคตไม่มีเขา้มา

แทรกแซง ในขณะท่ีเราพนิิจพิจารณาอยา่งนัน้ เม่ือไดพ้ิจารณา

อย่างนัน้ไปอยูต่ามลาํดบัเสมอ ใจนัน้จะเดินตามสว่นอวยัวะของ

กายอยู่ตลอดเวลา นั่น! ไม่มีอารมณอ์ดีตอนาคต มีปัจจบุนัท่ี
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ระลกึ ความระลกึตวัอยู่อยา่งนัน้ตลอดเวลา เป็นหนึ่งแน่วอยู่

อย่างนัน้ตลอดเวลา คิดอยา่งนัน้ตลอดเวลา น่ี อยา่งนีเ้รยีกวา่

สมาธิกบัปัญญา  

ในภาษิตพระสมัมาสมัพทุธเจา้แสดงในองคอ์รยิมรรคแสดง

วา่ สัมมาวายาโม เพียรชอบ น่ีตอ้งเพียรระลกึอย่างนี ้ระลกึ

ชอบอยู่ในสว่นกาย เพียรชอบระลกึอย่างนีต้ลอด จนกระทั่ง

เสรจ็แขนขวา ก็ตอ้งมาแขนซา้ยตามอวยัวะสว่นตา่งๆตลอด

เสรจ็หมดแลว้ ก็ตอ้งมาห ูตา จมกู ลิน้ กาย ทกุสว่นของเบือ้งบน

คือตัง้แตศี่รษะลงมาถึงคอ และจะมาระลกึถึงไหปลารา้ กระดกู

ซี่โครงดา้นหนา้ กระดกูซ่ีโครงดา้นหลงั ตบัไตไสพ้งุ นกึไปตลอด

อย่างนี ้ใจตวันัน้พุง่อยู่จาํเพาะการระลกึอยู่อนัเดียว ไมมี่

อารมณอ์ดีตอนาคตเขา้มาแทรก อยา่งนัน้จงึเรยีกวา่มีกาํลงั 

กาํลงัของสมาธิ กาํลงัของปัญญาเขา้ไปพนิิจพิจารณาอย่างนี ้

เม่ือบคุคลใดทาํอยา่งนีแ้ลว้ นั่งลงไปสองสามชั่วโมงก็จะนั่ง

อย่างสบาย เม่ือตลอดถึงหนา้อกก็ลงไปขาขวา เสรจ็จากขาขวา

ก็มาขาซา้ย เสรจ็จากขาซา้ยก็ไตข่ึน้มาตามขาซา้ยตลอด ขึน้มา
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ตลอดตามอวยัวะ นบัตามขอ้ตามสว่นตา่งๆของรา่งกายอยู่

อย่างนีต้ลอด เสรจ็ขาซา้ยก็ขึน้มาขาขวา จากขาขวาก็มาเอว มา

ตลอดตบัไตไสพ้งุ เสรจ็แลว้ก็มาถงึเบือ้งบน มาหวั แลว้จะมา

จรดหตูาจมกูลิน้ ก็นบัลงไปในตัง้แตมื่อขวาตลอดเสรจ็มามือ

ซา้ยตลอดเสรจ็ สองสามตลบอย่างนี ้น่ีใจอย่างนีต้อ้งสงบอยู่

เป็นเวลาตัง้เป็นชั่วโมงๆ สองสามชั่วโมงเม่ือเราเลิกจากการ

พิจารณาแลว้ ใจจะอยู่น่ิงอยา่งนัน้ตลอดเวลา ไม่มีอารมณส์า่ย

เขา้มาคิดนกึปรุงแตง่ น่ีเป็นอย่างนี ้ 

เพราะฉะนัน้ศาสนธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้นัน้นะ่ แต่

วา่อาตมาก็ไมค่อ่ยไดเ้รยีนตาํรบัตาํราแตก็่มานกึคิดเอาเอง แลว้

ก็มาประพฤติปฏิบติั แตรู่ส้กึวา่ถา้วา่จิตของเราเดินไดอ้ยา่งนี ้

แลว้ กาํลงัของสมาธิหรอือารมณท่ี์จะเขา้มาไม่คอ่ยมี ขาดเป็น

เวลาหลายๆชั่วโมงเวลาท่ีเรากระทาํอยา่งนัน้ น่ีแหละจงึเรยีกวา่

การคน้ควา้พนิิจพิจารณากาย แตจ่ะผิดถกูอยา่งไรขอใหท้า่น

ทัง้หลายท่ีไดร้บัการศกึษาเลา่เรยีนมามากๆหรอืนอ้ยบา้งจะได้

เอาไปไตรต่รองพนิิจพิจารณา เพราะบางทีของหลวงตาก็อาจจะ



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 12 
 

ผิด ไม่เขา้ในเกณฑต์าํรบัตาํราเคา้ เพราะวา่ไม่ไดจ้ดจาํอะไรมา 

ก็นกึๆคิดตามครูบาอาจารยท์่าน ไดย้นิไดฟั้งมาก็ไดม้าบรรยาย

ใหท้า่นทัง้หลายเพ่ือเป็นคติแลว้นอ้มนาํเอาไปประพฤติปฏิบติั น่ี

แหละ เพราะฉะนัน้น่ีเรยีกวา่การปฏิบติัธรรมะดา้นศีลสมาธิ

ปัญญาก็ตอ้งอาศยัอย่างนี ้ 

เม่ือใจตวันัน้เขา้ไปพินิจพิจารณาหรอืเรยีกวา่การระลกึถึง

สว่นตา่งๆ จนกระทั่งถึงความเป็นจรงิอย่างนัน้ ตวัเนีย้เป็นสว่นท่ี

ฟังยากฟังเย็น ฟังไม่คอ่ยเขา้ใจ เปรยีบเหมือนดั่งประดจุ

เครื่องยนตท่ี์กาํลงัวิ่งเต็มท่ี คนขบัก็พรอ้มทัง้นํา้มนั ทัง้คนขบัก็

สมบรูณบ์รบิรูณอ์ย่างนัน้ เพ่ือขณะท่ีการคน้ควา้พนิิจพิจารณา

ถึงคราวท่ีจะถงึจดุเต็มท่ีอยา่งนัน้ ใจตวันัน้ก็ตอ้งวางความคิดนกึ

ปรุงแตง่ หรอืบางทีก็เราไม่ไดว้างเอง บางทีก็วางโดยธรรมชาติ 

เม่ือวางขาดลงไปอย่างนัน้ก็เหลือเฉพาะใจท่ีบรสิทุธ์ิ ก็จะมี

ความรูอ้นัท่ีเป็นแจ่มใสอยู่อย่างนัน้ น่ีแหละ  

เพราะฉะนัน้ศาสนธรรมคาํสอนขององคส์มเด็จพระ

สมัมาสมัพทุธเจา้เป็นส่ิงท่ีมีคณุคา่หาราคาส่ิงใดท่ีจะมาเปรยีบ 
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ถา้บคุคลใดประพฤติปฏิบติัใหใ้จมนัลงไปเช่นนัน้แลว้ จะเหน็ศา

สนธรรมคาํสอนขององคส์มเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้นัน้เป็นส่ิง

ท่ีมีคา่มีราคาหาประมาณไม่ไดใ้นโลกนี ้ชีวิตเป็นส่ิงท่ีมีคา่ พทุธ

ศาสนาก็มีคา่อย่างมหาศาล เพราะฉะนัน้ศาสนธรรมคาํสั่งสอน

อาตมาก็ไม่คอ่ยจะเขา้ใจในแบบแผนตาํรบัตาํรา เพราะฉะนัน้ก็

วา่ไปตามเพลงตามกลอนอย่างนี ้ก็ไดน้าํหยิบยกมาบรรยายให้

ท่านทัง้หลายฟังเพ่ือจะไดเ้ป็นสติเตือนใจเม่ือเราเกิดความสงบ

แลว้ก็จงนาํมานอ้มนาํมาพนิิจพิจารณาอยา่งท่ีบรรยายมา แต่

บางท่านเม่ือไม่ถกูอปุนิสยัใจคอแลว้จะเอาอย่างอ่ืนอย่างใด แต่

ขอ้สาํคญัแลว้ก็ตอ้งใหมี้การคน้ควา้พินิจพจิารณา อยา่ดใูจท่ี

น่ิงๆอยา่งนัน้ การดใูจน่ิงๆอย่างนัน้มนัดีสาํหรบัผูท่ี้ทา่นกินขา้ว

อ่ิมแลว้ อ่ิมทกุชนิดอย่างนัน้ท่านดเูฉยๆได ้แตส่าํหรบัพวกเรา

กาํลงักินอยู่อย่างนี ้ไปหยดุอ่ิมทนัทีไม่ได ้มนัจะเกิดหวิอีก น่ี 

เพราะฉะนัน้จะไดน้าํคติเตือนใจบรรดาพทุธบรษัิทพวกทา่นได้

ยินไดฟั้งเป็นจาํนวนมาก ตลอดถึงครูบาชัน้สงู จนกระทั่งถึงชัน้

ตํ่า หลวงตาก็ไม่คอ่ยเคยเขา้สมาคม  
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เพราะฉะนัน้วนันีก็้บรรยายธรรมะพอเป็นสติเตือนใจของ

พทุธบรษัิททัง้หลาย เม่ือท่านทัง้หลายไดส้ดบัตบัฟังธรรมะท่ี

อาตมาไดบ้รรยายวนันีแ้ลว้จงโอปนยิโก นอ้มนาํไปพนิิจ

พิจารณา เหน็วา่ชีวิตของเรานัน้เป็นส่ิงท่ีไมย่ั่งยืนแลว้ก็จะตอ้งมี

ความแตกดบัทาํลายอยา่งหลวงปู่ เป็นสกัขีพยาน เพราะฉะนัน้

พระพทุธเจา้จงึวา่ใหโ้อปนยโิก นอ้มถงึความตายเขา้มาสูต่วัเรา 

อย่ามาแตจ่ดุท่านเฉยๆ ตวัเรานีม้นัก็ตอ้งเป็นอย่างนีเ้หมือนกนัๆ 

น่ีเพราะฉะนัน้เราก็อย่าประมาท เพราะฉะนัน้กลบัไปบา้นไป

เรอืน อยา่ไปเขา้ใจวา่เรายงัหนุ่มยงัสาว ไม่ควรจะภาวนาอย่างนี ้

น่ีแลว้ก็จะไม่เสียที เพราะฉะนัน้บรรยายหลวงตาไม่มีคาํเทศน์

มาก แลว้ก็พดูไม่เป็นสละสลวยภาษาเรา หรอืเรยีกวา่ไม่เป็น

ประโยคประธาน น่ีเพราะฉะนัน้ศาสนธรรมคาํสั่งสอนไดห้ยิบยก

มาแสดงบรรยายพวกโยมทัง้หลายฟัง เพราะฉะนัน้เม่ือไดฟั้ง

แลว้ส่ิงใดท่ีจะเป็นประโยชนก์บัการประพฤติปฏิบติัหรอืส่ิงใดท่ี

จาํเป็นประโยชนก์บัชีวิตก็ตอ้งโอปนยิโกนอ้มนาํไปประพฤติ

ปฏิบติั ตอ่นัน้ไปก็จะไดเ้กิดความสขุความเจรญิดงัไดบ้รรยายศา
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สนธรรมคาํสั่งสอนขององคส์มเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้ เอวงั ก็

มีดว้ยประการะฉะนี ้

 

ท่ีมา: https://youtu.be/P3e3Eai99Uk 
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