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จติต ํทนฺต ํสุขาวห ํ 

หลวงปู่ เจีย๊ะ จนุโท 

(จิตท่ีฝึกดีแลว้ นาํสขุมาให)้ 

ลาํดบัตอ่ไปจะไดบ้รรยายธรรมะพอเป็นเครื่อง

ประคบัประคองใจของเราใหไ้ดร้บัความสบาย การปฏิบติัธรรมะ

จาํเป็นอย่างยิง่จะตอ้งปรบัปรุงในบัน้ตน้คือวาระของใจท่ีจะเขา้

ไปสูค่วามสงบอนันี ้ก็จาํเป็นอย่างยิ่งจะตอ้งสะสางทาํใจของเรา

ใหส้งบ เม่ือเราชาํระสะสางใหเ้ขา้ความสงบไดแ้ลว้อย่างนัน้ใจ

นัน้ก็ถึงซึง่ความสขุอนัแทจ้รงิ คือไม่มีส่ิงใดเขา้มาเจือปนของ

หวัใจ ใจเช่นนัน้พระพทุธเจา้ทรงแสดงวา่เป็นใจท่ีบรสิทุธ์ิหมด

จด หรอืเรยีกนยัหนึ่งก็เรยีกวา่ ถา้บาํเพ็ญเบือ้งตน้ก็เรยีกวา่เป็น

สมาธิ หรอืเรยีกวา่อีกชนิดหนึ่งก็เรยีกวา่ทาน ชนิดหนึง่อีกก็

เรยีกวา่สงูสดุคือหมายถึงวมุิตตหิลดุพน้จากอาสวกิเลสอนันัน้

เป็นชัน้สงู เพราะฉะนัน้ทกุคนท่ีเกิดขึน้มาในโลกก็ตอ้งการ

ความสขุอนัแทจ้รงิของชีวิต  
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แตค่นเราท่ีเกิดขึน้มาในโลกแลว้มนัก็ย่อมมีราคะ โทสะ 

โมหะส่ิงทัง้ปวงเหลา่นีเ้ขา้มาครอบงาํหวัใจโดยท่ีเราไม่ไดเ้คย

ฝึกหดัอบรมในส่ิงเหลา่นี ้มนัก็ลุม่หลงไปตามธรรมดาของโลก

อย่างนัน้ เพราะฉะนัน้เราเกิดมาทกุคนก็มีบิดามารดาเป็นผูท่ี้

เกือ้กลูอปุการะเลีย้งดเูป็นปัจจยัสาํคญัในชีวิต ถา้ไม่ไดท้่านทัง้

สองนีเ้ป็นเครือ่งเกือ้กลูแลว้ ชีวิตจะตอ้งแหลกแตกดบัทาํลาย

หรอืเป็นคนท่ีพิกลพกิารตา่งๆนานาอย่างนีเ้ป็นตน้ เม่ือวยั

พอสมควรเลีย้งทะนถุนอม เลีย้งพอมีวยัสมควรก็ใหร้บั

การศกึษาเลา่เรยีนอยา่งนี ้จนกระทั่งไดร้บัการศกึษาจนสาํเรจ็

บรรลนิุติภาวะ เป็นผูท่ี้สาํเรจ็ในการศกึษาดีแลว้อย่างนัน้ หนา้ท่ี

บิดามารดาก็ตอ้งคิดใหส้รา้งโลกสรา้งสงสารจะไดสื้บตระกลูไป

อย่างนัน้ ตามธรรมดาของใจมนัก็มีความปรารถนาดิน้รนกระวน

กระวายอยู่อยา่งนัน้แลว้ก็เลยตอ้งตามใจผูป้กครองคือเรยีกวา่

บิดามารดาของเรา การกระทาํเชน่นัน้พระพทุธเจา้ทรงติเตียน

ประการหนึ่งโดยขัน้ธรรมะสงูๆ แตเ่ราก็ตอ้งเป็นนิสยัปัจจยัของ

สตัวโลก ก็ตอ้งเปล่ียนแปลงในภาวะการเป็นอยู่อยา่งนี ้
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ตลอดเวลา จนสืบเน่ืองกนัมาตัง้แตค่รัง้พทุธกาลจนมาถึงพวก

เราปัจจบุนันี ้ก็สืบเน่ืองกนัมาอย่างนี ้ 

แตว่า่นั่นแหละคาํสอนธรรมะของพระพทุธเจา้นัน้เม่ือบคุคล

ท่ีไดเ้ขา้มาอบรมฝึกหดัประพฤติปฏิบติัทาํใจใหเ้กิดความสงบ

แลว้ ก็ย่อมจะเกิดความเบื่อหนา่ยในวฏัสงสารคือเรื่องของโลก

ทัง้หลายเหลา่นีเ้ป็นตน้ เพราะฉะนัน้ถา้มองกนัในแง่ความ

รุง่เรอืง ความเจรญิของวตัถนุานาประการแลว้ก็เป็นท่ีน่าลุม่หลง

เพลิดเพลินนา่ยินดีสนกุสนานรา่เรงิดว้ยประการตา่งๆ ถา้มอง

เขา้มาภายในคือเรยีกวา่ขจดัปัดเป่าใจของเราใหส้งบแลว้อย่าง

นัน้ เม่ือในขณะท่ีใจของเราสงบอย่างนัน้แลว้ มองออกไปนกึคิด

ออกไปอย่างนัน้ ก็มีแตผ่ลสะทอ้นคือมีความใหวุ้น่วายของใจนัน้

เกิดขึน้อยู่ตลอดเวลา น่ีเพราะฉะนัน้พวกผูท่ี้มีคณุธรรมอย่างมี

สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้หรอือรยิสาวกผูท่ี้ไกลจากกิเลส

เหลา่นีเ้ป็นตน้ ทา่นจงึหลีกเรน้ไปอยู่ในท่ีอนัสงบสงดัเงียบ

ปราศจากส่ิงท่ีรบกวนเป็นอยา่งนัน้ เพราะสถานท่ีเหลา่นัน้เป็นท่ี

บาํเพ็ญความสงบสงดัของใจใหไ้ดร้บัความรม่เย็น  
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เพราะฉะนัน้อย่างเราน่ีก็เหมือนกนัผูท่ี้เขา้มาฟัง เขา้มาวดั

เขา้มาวา มาฟังเทศนฟั์งธรรมจาํศีลภาวนาอย่างนี ้ก็เป็นการ

ปลดเปลือ้งภาระอนัภายนอกใหค้ายออกไปไดเ้ปาะหนึ่งเช่นมา

รกัษาศีลอโุบสถ แตที่นีภ้าระตัง้แตเ่ชา้จนกระทั่งคํ่า จนกระทั่ง

สวา่งก็ปลดเปลือ้งภาระของรา่งกายออกไปจากใจ ออกไปจาก

กายไดช้นิดหนึ่ง แตที่นีก้ารเขา้มาปลดเปลือ้งอย่างนีด้ว้ยรกัษา

อโุบสถ แตบ่างทีใจนัน้ยงักงัวลวุน่วาย คิดอะไรส่ิงนัน้ส่ิงนีอ้ยู่

ตลอดเวลา เราก็ตอ้งใชก้ารประหตัถป์ระหาร อยา่ใหส่ิ้งเหลา่นัน้

เขา้มาบั่นทอนความดีของเราท่ีตัง้ใจจะบาํเพ็ญอนันัน้ใหเ้กิดขึน้ 

คือไม่ไดอ้ะไรก็ระลกึถงึพทุโธ ธมัโม สงัโฆ บทใดบทหนึง่ อยา่ให้

ส่ิงเหลา่นัน้เขา้มากวนใจของเรา เม่ือรูต้วัอย่างนัน้แลว้ก็

พยายามระลกึอยู่ตลอดเวลา ใจนัน้ก็จะบงัเกิดความสขุ คือเกิด

ความสงบของหวัใจนั่นเอง อย่างนัน้จงึเรยีกวา่ศีลบรสิทุธ์ิไม่ดา่ง

พรอ้ยไม่เศรา้หมอง ถงึซึง่ความบรสิทุธ์ิของสมาธิไดอ้ยา่งนัน้ 

เรยีกวา่นั่นผูท่ี้อบรมถกูทาง ถกูตอ้งตามเรยีกวา่ กาย วาจา ใจ 
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พรอ้มดว้ยศีลและก็เขา้ถงึสมาธิอยา่งนีเ้ป็นตน้ น่ีเรยีกวา่มีศีล 

รกัษาศีลไดบ้รสิทุธ์ิทัง้กาย วาจา ใจ พรอ้มบรบิรูณท์กุประการ 

เพราะฉะนัน้แตว่า่บรรดาพทุธบรษัิทผูท่ี้เขา้มาในวดัอโศฯ มี

ความมุง่มั่นปรารถนาอยากบาํเพ็ญภาวนา อนันีเ้ป็นจดุสาํคญั 

เพราะฉะนัน้การวา่พร ํ่าเพรื่อไปในส่ิงไรส้าระก็ไม่คอ่ยจะมี

ประโยชน ์เพราะฉะนัน้หลวงตาก็จะวา่แตส่ิ่งท่ีเป็นสาระ พอเป็น

คติสาํหรบัพวกทา่นทัง้หลาย การกระทาํใจใหเ้กิดความสงบ

อย่างท่ีเคยพดูอยู่บอ่ยๆวา่ จาํเป็นอย่างยิ่งจะตอ้งใชก้ารบรกิรรม 

หรอืเรยีกวา่ในแบบท่านก็บอกวา่ ตอ้งมีวิตก วิจาร เพ่ือชาํระใจ

บัน้ตน้นัน้เอง  

อาตมาเคยเขา้ไปถามปรศินากบัครูบาอาจารยอ์งคห์นึง่ ก็

มาเลา่สูก่นัฟัง สมยัอยูก่บัทา่น ถามวา่ครูอาจารยค์รบั อรยิเจา้

ทัง้หลายผูท่ี้พน้อาสวกิเลสไปแลว้อย่างนัน้ เขา้จิตทีเดียวจะได้

หรอืไม่ ทา่นตอบวา่ เออ ดแูตพ่ระพทุธเจา้เป็นตน้ ทา่นวา่อย่าง

นัน้ เวลาก่อนท่ีจะเขา้นิพพานอย่างนีก็้จะตอ้งเขา้ตัง้แตป่ฐม

ฌาณ เขา้ไปเป็นลาํดบั ทาํไมท่านวา่อยา่งนัน้ เน่ีย มนัก็เป็น
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อย่างน่าคิดนา่ตรกึตรอง เพราะบัน้ตน้ของหวัใจของคนเรา

นัน้น่ะมนัก็ตอ้งมีอารมณเ์ป็นส่ิงเกือ้กลูอดุหนนุให้

กระสบักระสา่ยไปในบางส่ิงบางอยา่ง ก็กระทบทางห ูทางตา 

ทางใจเขา้มารบกวนอยู่ เพราะฉะนัน้บัน้ตน้ก็จาํเป็นท่ีสดุก็

จาํเป็นจะตอ้งชาํระ ใหใ้จนัน้เขา้ไปอยู่จดุใดจดุหนึ่ง เม่ือถึงจดุ

อนันัน้แลว้ใจนัน้มนัก็เกิดความสงบ นิวรณท์ัง้หลายก็ดบัไปจาก

ใจเรา ใจนัน้ก็เป็นปกติอยู่เป็นหนึ่งจาํเพาะอย่างนัน้ น่ี เบือ้งตน้

อนันีเ้องเป็นเหตใุหเ้ขา้ใจของการบาํเพ็ญสมาธิ  

ผูป้ฏิบติัก็จาํเป็นจะตอ้งเนน้แนวทางใหถ้กูทาง จงึเรยีกวา่

สมกนักบัวา่เป็นนกักรรมฐาน ถา้เราไม่เนน้ทางใหถ้กู สกัแตว่า่

กระทาํไปไม่ตรกึตรอง ไม่พนิิจพิจารณาใครค่รวญ สิน้ไปวนัหนึง่

คืนหนึ่งหลายๆวนัหลายๆเดือนหลายๆปีอย่างนี ้สิน้ไปเลยเปลา่

ประโยชน ์การบาํเพ็ญนัน้ไมค่อ่ยไดเ้กิดประโยชนก์บัเรากบัชีวิต

ของเราท่ีทุ่มเทมาเสยีสละกิจการบา้นเรอืน สละโลกสละสงสาร

มาอยา่งนี ้แลว้ก็จะทุ่มเทชีวติดา้นจิตใจนัน้ใหเ้ป็นส่ิงสาํคญักบั

ชีวิตของเรา สมกบัความมุ่งมาดปรารถนา เราเขา้มาเพ่ือ
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ตอ้งการขจดัทกุขข์องหวัใจใหอ้อกไปจากใจของเรา เพราะฉะนัน้

เม่ือความดาํรอิย่างนัน้แลว้ ส่ิงใดท่ีเรากระทาํไม่เกิดความสงบ 

เราก็จาํเป็นจะตอ้งศกึษา ไตถ่าม หรอืเพียรพยายามดว้ยตนเอง 

อย่างใดอยา่งหนึง่มนัขดัขอ้งประการใดอย่างนี ้ก็มีครูบา

อาจารยก็์จะศกึษาจากท่านอย่างนีเ้ป็นตน้ เพราะฉะนัน้การทาํ

ใจเขา้สูค่วามสงบนีก็้ประการหนึง่ เม่ือเขา้สูค่วามสงบอย่างนัน้

ใจท่ีปราศจากนิวรณธรรมทัง้หมดแลว้อยา่งนัน้ ใจนัน้เยือกเย็น 

ใจนัน้สขุมุ ไม่มีความคิดนกึปรุงแตง่ไปในอดีตอนาคต แม้

ปัจจบุนัท่ีบรกิรรมอยู่ก็วางโดยปกติอย่างนัน้ ใจปราศจากส่ิงทัง้

ปวงเต็มไปดว้ยความสวา่งไสวของใจอย่างนัน้ทา่นเรยีกจดัวา่

เป็นสมาธิ  

เม่ือเราฝึกอยา่งนีจ้นชาํนิชาํนาญอยา่งนัน้แลว้ก็จาํเป็น

จะตอ้งใชก้ารคน้ควา้พินิจพจิารณา น่ีเป็นมาตรฐานสาํคญั

สาํหรบันกัผูป้ฏิบติัจาํเป็นจะตอ้งคน้ควา้ อย่างหลวงตาก็เคย

อธิบายบอกใหค้น้ควา้รา่งกาย เพราะฉะนัน้จงึวา่ถา้ไม่คน้ควา้

พิจารณารา่งกายก็เรยีกวา่พจิารณาเวทนา เม่ือไม่พิจารณา
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เวทนาก็พิจารณาจิต เม่ือไมพ่ิจารณาจิตก็พิจารณาธรรม ทา่น

วา่อยา่งนัน้ แตถ่า้การคน้กายเน่ียเป็นส่ิงท่ีถอนรากเหงา้ของ

สักกายทฐิิอนัสาํคญัอนัหนึ่ง เม่ือเรานอ้มนกึตัง้แตเ่บือ้งบนคือ

ตัง้แตห่วัลงถึงปลายตีนอย่างนี ้ถา้นกึใหล้ะเอียดละออลงไปแลว้

อย่างนัน้ก็ตอ้งกินเวลาตัง้จนเกือบชั่วโมง อย่างหลวงตาเคย

กระทาํมาก็ตอ้งเอาอยา่งนัน้ เม่ือลงไปจนกระทั่งท่ีสดุถึงนิว้กอ้ย 

เบือ้งซา้ยเบือ้งขวาท่ีสดุลงไปแลว้ก็ตอ้งทวนกลบัขึน้มาอย่างนัน้

ตลอด นิว้กอ้ยเบือ้งซา้ยจนมาถึงนิว้หวัตลอดถึงเทา้ เบือ้งเอว

แลว้ก็ลงไปเทา้ขวา ขึน้มาอย่างนัน้อีกตลอดเวลาก็ขึน้มาตาม

สว่นอวยัวะของหนา้อกบัน้เอวน่ี ถึงสนัหลงั ถึงซี่โครงหนา้อกถึง

กะโหลกศีรษะตลอดขึน้มาอย่างนี ้เรยีกวา่อนโุลมปฎิโลมถอย

เขา้ถอยออกของใจ  

สภาวะบางชนิดของจิตผูท่ี้เป็นใหม่อย่างนัน้ก็นอ้มพนิิจ

พิจารณาอยา่งนัน้บางทีจะเกิดความเบื่อหน่าย เกิดความสงัเวช

สลดใจขึน้ในขณะนัน้ ใหน้ ํา้หนู ํา้ตาไหลเกิดความสงัเวชสลดใจ

วา่เรานีก็้จะตอ้งแตกตายโดยไม่มีขอ้สงสยัประการใดทัง้ปวง ใจ



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 9 
 

ในสภาวะอย่างนัน้มนัเกิดความสงบแลว้ เม่ือนกึไปแลว้ก็ย่อม

เป็นเชน่นัน้เป็นธรรมดาของการประพฤติปฏิบติั แตท่่านเรยีก

อย่างหนึง่ท่านเรยีกวา่เป็นปีติ แตล่กัษณะของปีติอย่างนีก็้เป็น

ปีติไปเพ่ือความท่ีจะคลายซึง่ความเพลิดเพลินของใจนั่นเอง เม่ือ

ใจนัน้สงบเขา้อย่างนัน้แลว้มนัก็จาํเป็นเกิดปีติ เกิดในส่ิงท่ีไม่เคย

เป็นก็ตอ้งเป็นขึน้กบัชีวิตอยา่งนัน้ เม่ือพิจารณามากเขา้ๆ บางที

ระลกึถึงสว่นใดอย่างนีใ้หห้ลดุออกไปมนัก็หลดุ นกึใหล้กูตาหลดุ 

ลกูตาก็เห็นหลดุออกไป แลว้ก็เพง่อยู่อย่างนัน้ แลว้กาํหนดเขา้

มาใสม่นัก็ใสไ่ดอ้ย่างเก่า กาํหนดตาซา้ยออกไป ตาซา้ยก็ออก 

กาํหนดเขา้มาก็เขา้ น่ีตอ้งพจิารณาใหล้ะเอียด แมแ้ตฟั่นมีก่ีซี่ 

ฟันลา่งฟันบนมีก่ีซ่ีนกึใหล้ะเอียดละออลงไป อยา่ไดล้ะเวน้ ยิ่ง

เกิดปฏิภาคมากเขา้เท่าไรแลว้ก็ยิ่งกาํหนดใหล้ะเอียดลงไป  

แตว่า่เม่ือเป็นปฏิภาคอย่างนัน้ เม่ือเราคน้ควา้มากเขา้ๆ 

ปฏิภาคนัน้ก็ยอ่มจะจางขึน้ ความท่ีปฏิภาคจางขึน้นัน้เราอย่า

เขา้ใจวา่สมาธิเส่ือม อย่าเขา้ใจวา่สมาธิเส่ือม ลกัษณะของ

ปฏิภาคเป็นส่ิงท่ีเกิดขึน้อยา่งนัน้ เม่ือพิจารณาใหม้ากให้
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ละเอียดละออลงไปแลว้ ใจนัน้จะอยูก่บัลาํดบัท่ีพิจารณาอยู่

อย่างนัน้ตลอดเวลาอยา่งนี ้อย่าเขา้ใจวา่ปฏิภาคเส่ือม ปฏิภาค

นัน้เส่ือมจรงิ หายไปจรงิเพราะมนัเดินปัญญา เม่ือเดินปัญญา

อย่างนัน้ละเอียดละออเขา้มากเขา้ๆ ปฏิภาคนัน้ก็จางไปไม่

ปรากฏ ผูท่ี้เป็นอย่างนัน้อยา่เขา้ใจวา่สมาธิเส่ือม แลว้เม่ือถา้เรา

สงัเกตดใูหเ้ท่ียงแทข้องใจท่ีพิจารณาอยู่อย่างนัน้ มนัจะเป็นหนึง่

ไม่วิ่งไปในท่ีใดทัง้หมดเลย อยู่เฉพาะกายอนันีอ้นัเดียว

ตลอดเวลาท่ีเรานกึอยา่งนัน้ อย่างนีพ้งึเขา้ใจวา่นั่นน่ะคือแนว

สมาธิอนัท่ีจะหนีจากทกุข ์แนวทางเรยีกวา่มคัโคท่ีจะออกจาก

ทกุขข์องใจ ใจในขณะนัน้ไม่มีอารมณเ์ขา้มากวดัแกวง่ มา

แก่งแย่งกบัใจท่ีพิจารณาอยูอ่ย่างนัน้ตลอดเวลา เม่ือเป็นเช่นนัน้

ใหพ้ิจารณาใหม้ากใหล้ะเอียดลงไป  

อย่างหลวงตาก็เคยอธิบายอยู่แลว้ ใหพ้ิจารณาใหม้ากๆ

อย่างนัน้ เม่ือพิจารณามากเขา้ เม่ือเห็นเหน่ือยพอสมควรเป็น

เวลาตัง้ชั่วโมงสองชั่วโมงอยา่งนีเ้ราก็ถอยจิตเขา้มาพกั เม่ือพกั

พอสมควรก็ถอยกลบัไปพิจารณาอีกอยา่งนัน้ น่ีใหพ้งึเขา้ใจ
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อย่างนัน้ เม่ือเห็นวา่กาํลงัดีแลว้ก็คน้ลงไปใหต้ลอดเวลา บางที

นั่งอยา่งนัน้ไดต้ลอดทัง้คืนก็นั่งได ้ไม่มีความเหน็ดเหน่ือย

เม่ือยลา้ กาํลงัของใจท่ีปลอ่ยวางขนัธท์ัง้หมดหรอืเรยีกวา่

อารมณท์ัง้หมดนัน้มนัประกอบไปดว้ยความเพลิดเพลินในขณะ

พินิจพิจารณาอย่างนัน้ เรยีกวา่ปัญญาอนัแทจ้รงิท่ีจะเกิดขึน้กบั

ใจของผูป้ฏิบติัอนันัน้ อยา่เขา้ใจวา่สมาธิหรอืเรยีกวา่ปฏิภาคนัน้

เส่ือม น่ีตอ้งเขา้ใจอย่างนัน้  

ความท่ีเป็นเชน่นัน้เพราะใจท่ีดาํเนินเขา้ไปพิจารณาอยา่ง

นัน้น่ะท่านเรยีกวา่เป็นลกัษณะของปัญญากบัสติเป็นอนัหนึ่งอนั

เดียวคน้นกึถงึสว่นตา่งๆอยูอ่ย่างนัน้ ใจไมพ่ะวา้พะวงไปในส่ิงใด

ทัง้หมด นกึตัง้แตเ่บือ้งบนตัง้แตข่น ผม เลบ็ ฟัน หนงั ตลอด

รา่งกายไปจนถึงปลายเทา้ ขึน้มาตลอดเวลาอยู่อย่างนัน้ แลว้ก็

ทวนขึน้มาอีกมาถงึเบือ้งบน ลงจากเบือ้งบนไปหาเบือ้งลา่ง เอา

อยู่อย่างนี ้นั่งสามส่ีชั่วโมงไม่มีการเหน็ดเหน่ือยเม่ือยลา้ สบาย

ท่ีสดุของชีวิตท่ีเราเขา้มาบาํเพ็ญพรหมจรรย ์ 
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น่ีเพราะฉะนัน้จงึวา่ก็ตอ้งมาตัง้ใจ อย่าไปเพลิดเพลินกบัส่ิง

หนึง่ส่ิงใด เม่ือเป็นเชน่นัน้แลว้อย่าคยุมาก อย่าไปอวดมาก แต่

อนันีจ้ะมีทิฐิมานะอนัแฝงเจือเขา้มาอยู่ในหวัใจของบคุคลผูเ้ป็น

เช่นนัน้ สาํคญัวา่ตวัชัน้ดีตวัชัน้ประเสรฐิ ตวัชัน้ไม่มีใครสูไ้ด ้อนั

นีต้อ้งระวงัไว ้อย่าเพลิดเพลินกบัส่ิงเหลา่นัน้ เพราะสภาวะอย่าง

นีค้วามคิดเม่ือพิจารณาอยา่งนัน้แลว้ ความคิดเหน็ในบางส่ิง

บางอยา่งเกิดขึน้ตอ้งระมดัระวงั เม่ือบางส่ิงบางอย่างเกิดขึน้

เช่นนัน้ ตอ้งพยายามเขา้ไปคน้กายพิจารณากายของตวัอย่าง

เดิม อย่าไปยุง่อย่างอ่ืน อยา่ไปคิดเรื่องโลกเรื่องสงสาร 

เพลิดเพลินในการเทศนก์ารวาทะอะไรทัง้หมด ตอ้งใหเ้ขา้ใจ

อย่างนัน้ ตอ้งหวนกลบัเขา้ไปคน้ควา้อยา่งเดิมอย่างนัน้ อนันี ้

เป็นหลกัสาํคญั มนัมีส่ิงท่ีแวว่ๆเขา้มาในห ูเพราะฉะนัน้จงึตอ้ง

เตือนซกัหน่อย เพราะฉะนัน้ขอใหต้ัง้อกตัง้ใจใหเ้ต็มท่ีลงไปใน

ลาํดบัของใจท่ีกาํลงัดีอยา่งนีแ้ลว้ ขอใหท้า่นตัง้ใจเต็มท่ีลงไปเถิด 

ผลท่ีจะไดร้บัคือความสงบของใจ  
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เม่ือคน้ควา้พนิิจพิจารณากายลงไปเท่าไร ใจนัน้ยิ่งเกิด

ความสงบเขา้ทกุๆนาที ทัง้วนัทัง้คืนยืนเดินนั่งนอนก็เกิดแต่

ความสงบของใจอยู่อย่างนัน้ เพราะฉะนัน้อย่าไดน้อกรตีนอก

รอยไปเลน่พิธีตา่งๆนานา ใหพ้ิจารณารา่งกายของเราน่ี ตดัสว่น

หยาบสว่นละเอียดของกายออกใหม้าก เม่ือจะเหน็หรอืไม่เหน็ไม่

ตอ้งวิตก เม่ือสว่นปัญญาท่ีละเอียดมากเขา้เท่าไรแลว้อย่างนัน้ 

ปฏิภาคนัน้จะดบัลงไปทนัที แตอ่ย่าวิตกวา่เส่ือมสมาธิ การ

คน้ควา้พินิจพจิารณาอยู่อยา่งนัน้เองเป็นเหตใุหเ้จรญิขององค์

ปัญญาวปัิสนา นั่น เพราะฉะนัน้ใหเ้ขา้ใจอย่างนี ้เพราะฉะนัน้

การปฏิบติับาํเพ็ญสมาธิน่ี ผูท่ี้บาํเพ็ญเป็นแลว้หรอืยงัไมเ่ขา้ใจ 

เม่ือเขา้ใจพอสมควรอย่างนัน้ตอ้งหาครูบาอาจารยผ์ูท่ี้ทา่นมี

ความรู ้ความฉลาดแนะนาํพร ํ่าสอน น่ี อย่างนีจ้งึเรยีกวา่

อาจารยเ์ป็นผูมี้ประโยชนแ์กก่ารใหท้ศันะในการศกึษาให้

เจรญิรุง่เรอืงเกิดขึน้สาํหรบัในดา้นการภาวนา เพราะฉะนัน้อย่าง

ครูบาอาจารยม์ั่นทา่นจงึเป็นคณาจารยห์รอืเรยีกวา่เป็นครูบา
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อาจารยท่ี์สมควรแก่สานศิุษย ์เม่ือผูใ้ดจะเขา้ไปศกึษาส่ิงหนึ่งส่ิง

ใดประการใดอย่างนีไ้ม่มีความขดัขอ้ง ขอใหไ้ปเสนอเถอะ  

มีภิกษุหนุ่มองคห์นึง่ เธอไดค้น้ควา้พนิิจพิจารณารา่งกาย

ของเธออย่างนัน้ จนละเอียดละออไปหมดทกุสว่นทกุชิน้ทกุอนั 

จนไดส้ภาวะของใจอนันัน้ไดล้งถึงความจรงิ ประจกัษใ์นขณะท่ี

ลงไปอย่างนัน้โลกทัง้หลายนีไ้ม่มีปรากฏขึน้กบัใจ ขาดสญูไป

หมด อยู่จาํเพาะใจอนันัน้อนัเดียว ไม่มีส่ิงใดท่ีเจือปนอยูใ่นใจอนั

นัน้ แลว้ภิกษุหนุ่มองคน์ัน้ก็ไดเ้อาส่ิงเหลา่นีไ้ปนมสัการครูบา

อาจารยท์่าน ไปเลา่ถวายความเป็นไปใหท้า่นฟังตัง้แตเ่บือ้งตน้

ในการคน้ควา้พินิจพิจารณาลงไปอย่างนัน้ จนกระทั่งถงึท่ีสดุ

ของการคน้ควา้พิจารณาอยา่งนัน้ลงไปแลว้ ในสภาวะของใจ

ลาํดบันัน้มนัขาดพรบึลงไปโดยท่ีคลา้ยๆขาดสติ แตไ่ม่ใช่ขาดสติ 

มนัก็ปรากฏโลกทัง้หลายขาดลงไปไม่มีอนัใดเลยแมแ้ตร่า่งกาย

ของเราอย่างนีก็้สญูหายไปหมด เหลือความบรสิทุธ์ิของใจอนั

เท่ียงแทอ้ยู่อนัเดียวอยา่งนัน้ ก็เม่ืออยา่งนัน้แลว้ก็ไปเรยีนถาม

ท่านวา่ ภิกษุองคก็์ถามวา่ตอ่ไปจะใหท้าํอยา่งไรตอ่ไป ท่านก็เลย
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บอกวา่ เออ เอาอย่างนัน้แหละ ใหพ้ิจารณาอย่างนัน้ดาํเนินไป

เรื่อยๆ ท่านไมมี่การคดัคา้น ไม่มีการโตเ้ถียงหรอืไม่มีการท่ีจะกะ

เตอะกะตะอะไรทัง้หมดเลย น่ีแหละเพราะฉะนัน้คติอนันีมี้ภิกษุ

ไปเลา่ บงัเอิญหลวงตา แอบกระซิบๆนิดๆไดย้ินเขา้ก็เลยมาเลา่

สูก่นัฟัง น่ีแหละชีวิต  

เพราะฉะนัน้การคน้ควา้พนิิจพิจารณากายนีย้่อมเกิดดว้ย

ประการตา่งๆ มีมากมายเหลือท่ีจะพรรณนา เม่ือบคุคลใดเป็น

แลว้อย่างนัน้ ส่ิงทัง้ปวงในโลกเราจะมองวา่มีความขดัขอ้ง

วุน่วาย เม่ือการคน้ควา้พจิารณากายลงไปไดซ้กันิดเดียวเท่านัน้ 

มนัดบัไปหมดไม่มีส่ิงใดท่ีจะมาเจือปนใจ เพราะใจนัน้เขา้ไปอยู่

กบักาย ใจนัน้มีหนา้ท่ีรูอ้ยู่กบักาย เดินอยูอ่ย่างนัน้ มีสติ

ประคบัประคองใจอยู่อย่างนัน้ตลอดเวลา ใจนัน้แสนปลดเปลือ้ง 

ไม่มีส่ิงกงัวลอนัใดเขา้มาเจือปนเลย น่ีเพราะฉะนัน้การปฏิบติั

ธรรมะเม่ือเป็นอย่างนัน้แลว้ นั่นแหละ เม่ือดาํเนินไปเรื่อยๆจนถงึ

ความจรงิก็ประจกัษข์ึน้กบัใจผูป้ฏิบติั สภาวะอย่างนัน้ใน

ขณะนัน้เม่ือพจิารณาเต็มท่ีลงไปแลว้ สภาวะอนัตวัพิจารณา
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นัน้เองจะหยดุลงไปขณะท่ีพจิารณาอย่างนัน้ แลว้ก็จะปรากฏวา่ 

อย่างเรานั่งอยู่ในศาลาอย่างนีป้ระมาณตัง้สองสามรอ้ย ไม่

ปรากฏวา่มีผูมี้คน ไม่มีตวัมีตนของเราในขณะจิตนัน้เลย เม่ือ

พิจารณาลงอย่างนัน้แลว้ถงึสภาวะอนัเต็มท่ีอย่างนัน้ นั่นแหละ 

ผูป้ฏิบติัก็ตอ้งประจกัษผ์ลของการปฏิบติัในขณะนัน้เอง  

น่ีเพราะฉะนัน้จงึวา่บรรยายธรรมะศาสนธรรมคาํสั่งสอน

ขององคส์มเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้ สมกบัภาษิตท่ียกไว้

เบือ้งตน้วา่ จติตัง ทนัตัง สุขาวะหงั บคุคลผูฝึ้กจิตใจท่ีไดดี้

แลว้ ย่อมนาํสขุมาใหข้องหวัใจ  เพราะวา่เม่ือผูฝึ้กหดัอบรม

จิตใจจนใหไ้ดร้บัความเยือกเย็นจนเขา้สูแ่ดนของปัญญาอนั

แทจ้รงิอย่างนัน้แลว้ ไม่มีส่ิงใดท่ีจะมาเจือปนหวัใจใ◌ห้มี้ความ

เศรา้หมองขุน่มวัตลอดทัง้วนัทัง้คืนยืนเดินนั่งนอนตลอดเวลา ใจ

นัน้แสนท่ีจะสบาย ปลอดโปรง่อยู่ตลอดเวลํ่าเวลาอย่างนี ้นั่น

เรยีกวา่ธรรมะอนัแทจ้รงิของพระพทุธเจา้ องคพ์ระศาสดาของ

พวกเราเม่ือทา่นไดถ้ึงธรรมอนัแทจ้รงิอยา่งนีแ้ลว้ ทรงพจิารณา

สตัวโลกวา่เต็มไปดว้ยความหมกมุ่น เต็มไปดว้ยความวุน่วาย 
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แสนท่ีจะกงัวลนานาประการตา่งๆ เม่ือมองอย่างนัน้แลว้ ทาํไม

สตัวท์ัง้หลายจะสามารถมาประพฤติปฏิบติัธรรมะไดห้นอ ครอง

บา้นครองเรอืน เต็มไปดว้ยความขดัขอ้งนานาประการอย่างนี ้

เม่ือนอ้มใจพิจารณาอีกทีหนึง่ก็มาพิจารณาดวูา่สตัวท์ัง้หลายคง

มีอปุนิสยัปัจจยัท่ีสามารถจะไดบ้รรลคุณุธรรมของเราคงมีบา้ง 

น่ี จงึเรยีกวา่วหิารธรรม เป็นพรหมวหิารมาอาราธนา นั่นแหละ 

เพราะฉะนัน้ธรรมะคาํสอนของพระพทุธเจา้ ไม่ไดอ้ยู่ท่ีอ่ืนท่ีไกล 

(เทปจบ) 

 

ท่ีมา: https://youtu.be/twJnujuh1Fw 
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