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ธรรมและปฏบิัตสิมาธิภาวนา 

หลวงปู่ เจีย๊ะ จนุโท 

เทศนเ์ม่ือวนัท่ี ๒๖ พ.ย. ๒๕๓๐ 

ตอ่นีไ้ปจะไดบ้รรยายธรรมะ คาํวา่ธรรมะๆ คาํสอนขององค์

สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้สอนมนษุยเ์ราทัง้หลาย ธรรมะก็อยู่

ท่ีตวัของมนษุยเ์ราน่ีเอง อยูท่ัง้หญิงทัง้ชาย อยา่งทกุขโ์ศกโสกะ

ปรเิทวะ ท่ีท่านบญัญติัไว ้ความเกิดแก่เจบ็ตายทัง้หลายก็อยูท่ี่

มนษุย ์ไม่หนีห่างไปจากมนษุยเ์รา ความเกิดความแก่ความเจ็บ

ความตายเป็นสจัธรรม เหลา่นี ้คนเราก็มีความเกิด ก็มีความ

เป็นหนุ่มเป็นสาวแลว้ก็มีพยาธิคือความเจ็บไขไ้ดป่้วย ผลท่ีสดุก็

แก่ แก่แลว้ก็ถงึความตาย น่ี ท่านเรยีกวา่อย่างนีเ้ป็นสจัธรรม

ชนิดหนึ่งสาํหรบัใหผู้ป้ฏิบติัหรอืใหม้นษุยท์ัง้หลายเป็นผูท่ี้โอ

ปนยิโก นอ้มเขา้มาด ูวา่ความเปล่ียนแปลงของชีวิตสงัขารเป็น

ส่ิงท่ีไม่แนน่อน ย่อมมีความความโยกยา้ยเปล่ียนแปลงไปอย่าง

นี ้ 
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เพราะฉะนัน้จงึสอนใหม้ากาํหนดพินิจพิจารณาดถูึงความ

เปล่ียนแปลงของรา่งกาย เพราะฉะนัน้ในตาํรบัตาํราก็มีใหร้กัษา

ศีล แลว้ก็ใหเ้จรญิทาํสมาธิ เจรญิปัญญา น่ีจงึวางหลกัการ ๓ 

ประการใหพ้ทุธบรษัิทเป็นผูป้ระพฤติปฏิบติั แตเ่ด๋ียวนีโ้ลกเรา 

บคุคลเราทัง้หลายเกิดขึน้มาในโลกก็มวัเพลิดเพลินกบัชีวิต

ความเป็นอยู่ มีครอบมีครวัมีบา้นมีเรอืนอนันี ้การท่ีจะผนัชีวติ

เขา้มามองดถูงึการปฏิบติั ๑๐๐ เปอรเ์ซ็นต ์มนัก็มีแค ่๕ 

เปอรเ์ซ็นต ์บางทียงัไม่คอ่ยจะถึง เพราะฉะนัน้จะเขา้มาซึง้กบั

ธรรมะอนัแทจ้รงิเป็นส่ิงท่ียาก นอกจากจะมีบคุคลผูใ้ดตัง้อก

ตัง้ใจประพฤติปฏิบติัแลว้ทาํความใหส้งบ หาท่ี สถานท่ีวงัเวงท่ี

สงบสงดัไดแ้ลว้ก็ตัง้ใจประพฤติปฏิบติั หนีจากโลกไปชั่วครัง้

ชั่วคราวใหป้ลีกตนทาํจิตทาํใจใหเ้กิดความสงบ  

แตที่นีก้ารทาํจิตทาํใจใหส้งบนีเ้รามองดก็ูวา่ไม่สดุจะ

ยากเย็นเข็นใจอะไร แตจ่ะมาทาํความจรงิลงไปใหเ้ด็ดขาดลงไป

จรงิๆแลว้ สมมติุเราจะนั่งซกัชั่วโมงหรอืชั่วโมงครึง่ ท่ีบคุคลท่ีไม่

เคยฝึกไม่เคยประพฤติปฏิบติัจะนั่งไม่คอ่ยจะไดเ้พราะมนัมี
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ทกุขเวทนาของกายอีกหนึง่ แลว้ก็มีอปุกิเลสของใจท่ีหว่งกงัวล

ในสมัภาระตา่งๆ ทา่นก็เรยีกวา่นิวรณธรรมเขา้มาปัดเป่าหวัใจ

จะใหเ้ขา้ความรูต้วันีเ้ป็นส่ิงสาํคญั เพราะฉะนัน้การปฏิบติัเม่ือ

ถา้มีส่ิงเหลา่นีเ้ขา้มาขดัขอ้งวุน่วาย ผูป้ฏิบติัจะนั่งไม่คอ่ยจะได ้

แตที่นีก็้มีพิธีอนัหนึ่งท่ีเราจะตอ่สูป้อ้งกนักบัส่ิงเหลา่นี ้ก็มีก็อย่าง

ใน ในแบบก็มีไวเ้หมือนกนั แตว่า่อาตมาก็ไม่คอ่ยสะดวกสนัทดั 

ท่านก็เรยีกวา่มี ๔๐ ประการ มีกสิณ ๑๐, อสภุะ ๑๐, และก็ 

พทุธคณุ ธรรมคณุน่ี ๔๐ อย่าง แตที่นีเ้ราเอางา่ยๆ อยา่งครูบา

อาจารยท์่านเคยสอนเคยแนะนาํมาวา่ทา่นใหว้า่บรกิรรมพทุโธ 

แลว้อาตมาเทียบดถูึงการบรกิรรมวา่พทุโธแลว้อาตมาก็ใหเ้ขา้

กบัครูบาอาจารย ์มาลองสงัเกตดว้ยใจของเราเอง รูส้กึวา่เป็นคาํ

สัน้และเป็นคาํสบาย เป็นคาํสะดวก แบบพดูอย่างนีก็้จะไดแ้บบ 

อาจจะเขา้ตวัเอง แตที่นีเ้ม่ือเป็นอย่างนัน้พวกทา่นทัง้หลายลอง

สงัเกตดวูา่เป็นอย่างไรในขณะท่ีเราบรกิรรม  

การท่ีบรกิรรมเช่นนีเ้พ่ือตอ้งการความสงบของใจ น่ีก็เป็น

ปัญหาหนึง่เหมือนกนั ตามธรรมดาของการปฏิบติัเพ่ือท่ีทาํ
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สมาธิ หรอืจะปฏิบติัเรยีกวา่จะบาํเพ็ญฌาณ อะไรๆก็แลว้แต ่ก็

ยงัเป็นบัน้ตน้ ก็แบบวา่ตอ้งใหมี้ปฐมฌาณ น่ี ในตาํรบัตาํราก็มีทุ

ติ ตติ ตติยฌาณ จตยุฌาณ ไปจนถึงฌาณสงูๆขึน้ไปเป็นลาํดบั 

บัน้ตน้ก็จาํเป็นจะตอ้งมีวิตก วจิาร คาํวา่วิตก วิจารก็หมายถงึ

การบรกิรรมพทุโธนั่นเอง การวา่พทุโธเพ่ือประโยชนอ์ะไร เรา

เปรยีบอย่างงา่ยๆ เหมือนอย่างเราขา้มฝ่ังออก มีเรอื หรอืมีแพ 

หรอืมีแพตน้กลว้ย อนัใดอนัหน่ีงก็ได ้เพียงแตเ่ราตอ้งการขา้ม

ฟาก ขา้มไปถงึฝ่ังทางโนน้ น่ีเป็นจดุสาํคญั เหมือนกบัใจของเรา

มนัคอยพะวา้พะวง ดิน้รนกระสบักระสา่ย แสวงหาอารมณอ์ดีต 

อนาคต อยู่ตลอดเวลา ทีนีก็้เม่ือบรกิรรมพทุโธอนันีก็้ไปปอ้งกนั

ไม่ใหส่ิ้งเหลา่นัน้เขา้มา คือเรยีกวา่ไม่ใหมี้อดีตอนาคต ใหว้า่อยู่

เฉพาะใจนัน้อยู่เป็นปัจจบุนัอนัหนึ่งเฉพาะ แตอ่ย่างนัน้เราก็นกึ

วา่จะพยายามวา่ แตไ่ดซ้กันาทีเดียว บางทีวิ่งไปตัง้๑๐นาทีแลว้ 

แน่ะ น่ีอย่างนีแ้สดงวา่นิวรณท์ัง้หลายมากวน มาแย่งความเพียร 

เรยีกวา่กิเลสก็วา่งัน้  
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น่ีแหละเพราะฉะนัน้ตวันีโ้ดยมากผูท่ี้เคยปฏิบติั นานก็ดี 

หรอืปานกลางก็ดี ชา้ก็ดี โดยมากจะมองส่ิงเหลา่นีข้า้มไป 

เพราะวา่จะเปรยีบเทียบอนึ่งก็เหมือนบา้นเรอืนเราเน่ีย แตเ่ราไป

ดถูกูไมก้วาดหรอืผา้ขีร้ิว้ซะหรอืส่ิงท่ีเช็ดถเูหลา่นัน้ ไม่ควรจะตอ้ง

เอามาใช ้น่ีเราเขา้ใจอยา่งนัน้ แทท่ี้จรงิเหลา่นัน้เป็นส่ิงท่ีเป็น

ประโยชน ์ทาํความสะอาดใหแ้ก่ภาชนะหรอืท่ีอยู่ท่ีหลบัท่ีนอน

ของเราใหส้ะอาดหมดจดขึน้มา ก็ตอ้งอาศยัส่ิงเหลา่นัน้ น่ี

เปรยีบเทียบก็ดจูะเป็นหลกัการ แตท่วา่หลกัของใจจรงิๆแลว้ ถา้

เราไม่มีส่ิงนีก้ัน้แลว้เราจะเอาอะไรเป็นส่ิงท่ีกัน้หวัใจใหเ้ขา้ไปอยู่

ได ้เพราะเราไม่มีกาํลงั เหมือนเด็กนอ้ยท่ียงัเดินไม่ได ้เราจะ

บงัคบัใหเ้ดิน เด็กมนัก็ตอ้งลม้ขาแขง้หกัหวัเหอแตกอยู่

เหมือนกนั เหมือนใจเราบัน้ตน้การฝึกการปฏิบติัก็ตอ้งหดัใหอ้ยู่

กบัส่ิงใดส่ิงหนึง่ ใหป้ระคองใจใหอ้ยู่กบัส่ิงเหลา่นัน้ เม่ือใจนัน้ถกู

บงัคบัแลว้จะตอ้งดิน้รนกระวนกระวาย เคา้เรยีกวา่สา่ยไปอดีต 

อนาคต ไม่ตัง้อยู่ปัจจบุนั น่ี เพราะฉะนัน้เม่ือเป็นอยา่งนัน้มนั

สา่ยไปอดีตมั่ง อนาคตมั่ง เรารูต้วัก็ตอ้งมาหวนกลบัคืนมา
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บรกิรรม ตรงนีเ้ป็นส่ิงท่ีตอ้งแกไ้ขบัน้ตน้ซกัประมาณ ๑๐ นาที 

๒๐ นาที เพ่ือใหใ้จนัน้ดาํเนินงานอยูก่บัการบรกิรรม บรกิรรม

หรอืสงัวธัยายบทใดบทหนึง่ใหอ้ยู่กบัใจอยา่งนัน้โดยไม่ปลอ่ยให้

ใจวิ่งไปอดีตอนาคต น่ีเป็นหลกัสาํคญั  

เม่ือใจของเราไดด้าํเนินไปโดยปราศจากอดีตอนาคต มี

ปัจจบุนัคือเรยีกวา่ระลกึบรกิรรมอยู่พทุโธอนัเดียว เป็นเวลาตัง้ 

๕ นาที เม่ือได ้๕ นาทีก็เจรญิถึง ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ขึน้ไปตามลาํดบั 

โดยไม่มีอดีตอนาคตมาคิดเลย ไม่สา่ยไปในท่ีอ่ืน มีใจนัน้

บรกิรรมพทุโธอยู่อนัเดียว เออ้ อย่างนีก็้แสดงวา่ใจของเรานัน้อยู่

ในบงัคบับญัชาอยู่ในอารมณข์องการภาวนา เขา้ไปอนัดบัได้

อย่างนัน้แลว้น่ีแสดงวา่ใจก็เริม่…ถา้ขึน้ไปถึง ๒๐ ๓๐ นาที บาง

ทีก็จะมีอาการเปล่ียนแปลง คือเป็นของกายท่านจดัวา่เป็นปีติ 

ถา้ลงมา ๒๐ นาที ๓๐ ขึน้ไป บางคนท่ีไม่เคยกระทาํอยา่งนี ้เม่ือ

เป็นอยา่งนัน้บางทีเรานั่งอยูจ่าํนวนมากตวัเราน่ีบางทีก็เบาไป

หมด ไม่รูส้กึ เริม่ไม่คอ่ยจะรูส้กึตวัแตย่งัรูอ้ยู ่ลมหายใจนีบ้างทีก็

เหมือนไม่มี แลว้รูส้กึวา่เบาขึน้เป็นลาํดบั น่ี ลกัษณะของใจท่ีจะ
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เริม่เขา้สูค่วามสงบ แตอ่นันัน้ก็เริม่เป็นเอกคัคตา ยงัไม่บรรลุ

นิพพาน  

เม่ือจะเป็นอยา่งนัน้เราอย่าไปตกใจ จะมีการเบาเป็น

อย่างไรก็แลว้แต ่หรอืบางทีวา่อยูก็่ตอ่เน่ืองกนัอยู่ตลอด แลว้วา่

ตวัเราหรอื ก็ไม่มี อยา่งนีอ้ยา่เพิ่งไปตกใจ ไม่มีอะไร ใหพ้ยายาม

วา่บรกิรรมอยูอ่ย่างนัน้ไปจนกระทั่งถึงครึง่ชั่วโมง แตว่า่รูส้กึวา่

ใจนัน้ไม่คิดไปอดีตอนาคตแน่วแน่อยู่กบัการบรกิรรมอนันัน้เป็น

อย่างนี ้ถา้เราจะนั่งซกัชั่วโมง บางทีบรกิรรมซกั ๔๐ ๕๐ นาที 

เม่ือรูส้กึวา่ใจของเราน่ีแนว่แน่อยู่กบัพทุโธแลว้ แมจ้ะลืมตามาดู

นาฬิกามนัก็ไม่เสียสมาธิ เราอย่าวา่เสียสมาธิเพราะใจนัน้ ตาดู

แตใ่จนัน้ยงัรูต้วัอยู่ ไม่เคล่ือนไปท่ีใด แตล่กัษณะท่ีไปรูน้าฬิกา

มนัก็มีการเคล่ือนแตว่า่ก็ไม่เสีย อยา่งนีเ้ป็นตน้ เน่ีย การบาํเพ็ญ

สมาธิก็ตอ้งการใหใ้จตวัเนีย้ทกุๆครัง้ท่ีเราเขา้บาํเพ็ญ เริม่ตน้ก็

จาํเป็นตอ้งอยา่งนี ้ 

แตที่นีผู้ไ้ปทางอ่ืนก็จะไปคดัคา้นกนั เพราะท่านก็ไปป่าไป

เปรยีญกนัแยะในประเทศเรา อาตมาก็เป็นพระป่าพระดงก็ไม่
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คอ่ยรูต้าํรบัตาํรา แตพ่ดูกนัอยา่งโดยมาก นกัปฏิบติัชอบจะทาํ

อานาปา ชอบความสบายน่ีเป็นจดุสาํคญั การภาวนาเราจะไป

เอาสบายไม่ได ้เหมือนเราจะไปปลกูบา้นปลกูเรอืนก็จาํเป็นตอ้ง

ไปตดัไมโ้คน่ไม ้ก็ตอ้งมีขวานมีเล่ือย ไดต้น้ไมเ้สรจ็ก็ตอ้งรดีก่ิงรดี

กา้น ตดัไปเป็นตน้ยาวเทา่ไหร ่แนะ่ ก็ตอ้งกะ สามวา ส่ีวา ก็ตอ้ง

ไปหาคนมาเล่ือยหรอืเราเล่ือยเองก็ตอ้งเล่ือยใหม้นัเป็นกระดาน 

ตอ้งเปิดปิด เปิดกระพีข้ึน้ไป ไมห้นา้ตรงเท่าไหร ่หนา้แปด หนา้

สิบ สองคานยาวเท่าไหร ่หนา้ ๒ หนา ๘ กวา้ง ๘ นิว้ หนา ๒ นิว้ 

น่ีก็ตอ้งกะใหไ้ด ้ถา้ขึน้ลงมั่งใชไ้ม่ได ้เสีย! น่ีเหมือนกนั ก็จาํเป็น

จะตอ้งออกพละกาํลงัปรบัปรุง เหมือนใจเราท่ีไม่คอ่ยเคยฝึกหดั

แลว้ เหมือนนกท่ีอยู่ในป่าเอามาสง่ในกรง บินจนหวัถลอกปอก

เปิดหมด พยายามจะแหวกไอก้รงเลบ็นั่นแหละออกไปใหไ้ด ้หวั

น่ีเลือดออกปอกเปิดหมด เหมือนกนักบัใจเรา ผูท่ี้ไม่คอ่ยเคย

ฝึกหดัก็เป็นอย่างนัน้  

เพราะฉะนัน้การปราบนิวรณใ์หข้าดไปจากใจเน่ียเป็นส่ิงท่ี

ยาก ไม่ใช่ง่ายนกั แตว่า่ส่ิงเหลา่นีก็้ไม่เหนือความพยายาม ถา้
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เราตัง้ใจจรงิๆแตก่ารปฏิบติัน่ีจะตอ้งมีสจัจะ มีขนัติ มีวริยิะ 

เรยีกวา่ บารมีส่ีประการเขา้มาครอบ ครอบใจเรา ครอบความขี้

เกียจขีค้รา้น ความมกังา่ย และใหต้ดัส่ิงเหลา่นีอ้อกไป หนึง่ ตอ้ง

นั่งได ้๑ ชั่วโมง ถา้ไม่ไดห้นึง่ชั่วโมงก็ตอ้งขอวา่ดว้ยอาํนาจพระ

พทุธพระธรรมพระสงฆ ์ขา้พเจา้ขอถวายทาํสมาธิ ๑ ชั่วโมง แต่

ถา้ไม่ได๑้ ชั่วโมงไม่ออก ก็ตอ้งตัง้สจัจะ แลว้ตอ้งมีอธิษฐาน 

อธิษฐานะเป็นตวัสาํคญัตวันีก็้ตอ้งใช ้แมพ้ระสมัมาสมัพทุธเจา้

เองก่อนท่ีจะไดต้รสัรูพ้ระอนตุตระสมัมาสมัโพธิญาณ คืนนัน้

สาํเรจ็ไม่สาํเรจ็ ก็ตัง้สจัจะลงไป ถา้แมน้คืนนีไ้ม่เห็นสาํเรจ็แลว้ก็

จะไม่ลกุจากอาสนะท่ีนั่งอยา่งนีเ้ลย จนตลอดกาลจนกระทั่ง

ตายถา้ไม่ไดส้าํเรจ็ ไม่ลกุ แน่ะ เหมือนกนั  

อวยัวะรา่งกายก็ตอ้งมีความเจ็บมีความปวดดว้ยกนัทกุคน 

มีธาตทุัง้ ๔ ดิน นํา้ ลม ไฟเขา้ประจาํอยู่ก็จาํเป็นอยู่ทกุคน แตที่

นีต้อ้งอาศยัสจัจะ ความจรงิในท่ีนัน้ ถา้เราไม่จรงิทีแรก ทีสองก็

ไม่จรงิ ทีสามก็ไม่จรงิ ทีส่ีก็ไม่จรงิ ก็เสีย การปฏิบติัก็ไม่ไดผ้ล ตวั

นีเ้ป็นส่ิงสาํคญั เพราะฉะนัน้ก่อนท่ีเราจะนั่งก็จาํเป็นจะตอ้ง
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อธิษฐาน ใหเ้อาส่ิงศกัดิสิ์ทธ์ิทัง้หลายเขา้มาครอบใหม้าช่วย

ความดีเรา แลว้อย่างนัน้ก็จะเป็นไปเพ่ือความลลุว่งและ

ความสขุใหเ้กิดความสงบ น่ีแหละเพราะฉะนัน้ขอ้ปฏิบติัตรงนี ้

พวกโยมจะตอ้งแกไ้ขดดัแปลงเอา เม่ือเราแกไ้ขดดัแปลงตรงนีไ้ด้

แลว้ความสงบก็ยอ่มจะเกิดขึน้ เกิดขึน้เราก็ตอ้งอาศยัการ

บรกิรรมบัน้ตน้ ทาํก่ีครัง้ก่ีทีก็ตอ้งบรกิรรมอย่างนัน้ จนกระทั่งใจ

นัน้อยูก่บัพทุโธ ธมัโม สงัโฆ ใหท้ั่วถึงแน่วแน่อย่างนัน้เป็นเวลา

ตัง้ครึง่ชั่วโมง เราก็วางใจดวูา่ใจเรานีเ้วลานีเ้ปรยีบเหมือนตวัเรา

น่ีขึน้ไปเกาะอยูใ่นเรอื แตเ่ราพยายามอาศยัพายวนเวยีนอยู่ใน

แม่นํา้จะไปขึน้ตล่ิง เม่ือขึน้ตล่ิงแลว้จะเป็นอย่างไร ตวัเรา

ปราศจากเรอืแพแลว้จะเป็นอย่างไร เราตอ้งวางพทุโธลง นั่นคือ

ใจเป็นเอกเทศ ใจเป็นสมาธิ น่ิงไม่มีความคิด แตมี่สติรูอ้ยู่เฉพาะ

ใจท่ีเกิดความสงบสงดั น่ีเป็นอย่างนี ้ใจท่ีสงบเป็นสมาธิเป็น

อย่างนี ้หมดความคิดอะไรทัง้หมด พทุโธก็วางขาดไป น่ีอย่างนี ้

เรยีกวา่ใจเป็นสมาธิ  
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เม่ือเป็นอยา่งนัน้เราก็พกัเหน่ือย ก็เรยีกวา่การบรกิรรมบางที

ก็เหน่ือย เราก็พกัประมาณ ซกั ๑๐ นาที ๒๐ นาที แลว้ก็ไป

สงัวธัยาย การวา่พทุโธ เพราะบางทีถา้เราเสวยนาน ถีนมทิธะ 

หรอืวา่ โกสชัชะ ความเกียจครา้น มนัจะเขา้มา มีความสบาย

เท่าไร โกสชัชะ ความเกียจครา้น ความออ่นอกออ่นใจนัน้จะ

ตามเขา้มา แลว้ก็เม่ือส่ิงเหลา่นัน้ตามเขา้มา ถีนมทิธะความง่วง

เหงาหาวนอนก็ตามเขา้มาดว้ย น่ีตรงนีก็้จะตอ้งแกเ้ขา้มาอีกจดุ 

แลว้เม่ือเป็นอย่างนัน้ เคา้ใหเ้ราวางพกัไดส้บายพอสมควร เราก็

ตอ้งทวนกลบัไปบรกิรรมใหน้านอีกถา้เรานั่งนานๆ บรกิรรมอยู่

อย่างนัน้ อยา่เพิ่งไปเรง่ความสงบ อยา่เพิ่งไปเรง่ อยา่เพิ่งไป

ปรารถนาอะไรทัง้หมด เพราะเราทาํงานตรงนีใ้หเ้สรจ็เสียก่อน 

เม่ืองานตรงนีเ้สรจ็ลงไปซกั ๒๐ ๓๐ นาที เราจะคอ่ยวางใหเ้กิด

ความสงบ ทีนีจ้ะยิ่งแนบแนน่ยิ่งกวา่เดิมอีก ความสงบนัน้จะยืน

ตวัไดน้าน เพราะฉะนัน้ก็ตอ้งสงัเกตอย่างนีเ้หมือนกนั  

การปฏิบติัก็ตอ้งมีพธีิแยกแยะหลายอยา่งหลายพิธี ไม่ใช่วา่

เป็นส่ิงท่ีเราจะนกึๆเอาแลว้จะได ้เม่ือเราฝึกอย่างนีไ้ดเ้ป็นเวลา
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หลายๆวนั ทีนีอ้ย่างท่ีอาตมายกเป็นภาษิตเม่ือกี๊วา่ “เอกายโน 

อยงัมคัโค สตัตานงั วิสทุธิยา” เอกะ เอกา ก็หมายความวา่เรา

นอ้มเขา้มาพิจารณากายเรา เม่ือเอาใจท่ีสงบตวันัน้มานกึถึง

อวยัวะมีตามีหมีูจมกูมีลิน้มีฟันมีผม นกึไปตามรา่งกายของเรา 

หรอืนกึตัง้แตเ่บือ้งบนศีรษะลงไปทกุๆสว่น แตที่นีเ้ราก็ตอ้ง

สงัเกต ถา้ลกัษณะสมาธิท่ีดี นกึถงึตาขวาก็อยู่เฉพาะตาขวา นกึ

ถึงตาซา้ยก็อยูต่าซา้ย นกึถึงคิว้ขวาก็อยู่เฉพาะคิว้ขวา นกึถึง

จมกูขวาก็อยูจ่มกูขวา นกึถงึจมกูซา้ยก็อยูเ่ฉพาะจมกูซา้ย ไม่

สา่ยไปท่ือๆ ก็อย่างเม่ือกีท่ี๊อธิบาย ไม่สา่ยไปอดีต อนาคต แต่

ลกัษณะถา้เป็นสมาธิแม่นแลว้ก็จะไม่คิดไปในท่ีอ่ืน มีแตก่ารนกึ

อยู่เฉพาะส่ิงท่ีเราตอ้งการ นกึวา่ตาขวาก็ขวา ตาซา้ยก็ตาซา้ย 

แน่ะ เรานกึไป นกึไปอยา่งนัน้เราก็นกึซวิา่ใหม้นัหลดุออกไป

อย่างนี ้แตบ่างทา่นบางคนก็จะกลวั วธีิอย่างนีท้่านใหพ้ิจารณา

เพ่ือเหมือนการใชปั้ญญา เพราะใจนัน้สงบแลว้ น่ีลกัษณะนีก็้

เรยีกวา่เป็นปัญญา เพราะฉะนัน้บาลีท่านจงึวา่ เอกายโน 

อยงัมคัโค น่ีเป็นทางอรยิมรรค เขา้สูอ่รยิมรรค  
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เม่ือการท่ีจะเขา้สูอ่รยิมรรค เม่ือพิจารณาตวันีเ้ขา้แลว้ ก็จะ

มีพิธีหลายอยา่ง เกิดความเบ่ือหนา่ยในปัญจขนัธต์วันี ้นั่นยงัไม่

เขา้วดั แตว่า่ตอ้งผ่านทางออกไป เหมือนเราเดินทางก็ตอ้งมีตอ 

มีหลมุ มีบอ่ เหมือนกนัก็ตอ้งผ่านส่ิงเหลา่นีเ้ขา้ไปเป็นตามลาํดบั 

เกิดความเบ่ือหนา่ย เกิดปีติ เกิดเบ่ือหนา่ยในสงัขาร นํา้หนู ํา้ตา

ไหลอย่างนัน้ สงัเวชสลดใจ น่ี มนัตอ้งผ่านส่ิงเหลา่นีต้ามลาํดบั

เขา้ไป แตส่ิ่งเหลา่นีไ้ม่ตอ้งตกใจ ถา้มนัเป็นอย่างนัน้ตอ้งมีครูบา

อาจารยท่ี์ทา่นใหท้ศันะท่ีดี ก็ตอ้งไปศกึษากบัท่าน ทาํไมเป็น

อย่างนี ้เกิดปีตินํา้หนู ํา้ตาไหลเกิดความสงัเวชสลดใจ แลว้นั่งก็

นั่งไม่ไดอ้ย่างนี ้น่ี เพราะเม่ือใจน่ีสงบแลว้เรานอ้มไปบางอย่าง 

เออใหส่ิ้งเหลา่นีแ้ตกหกัทาํลายรา่งกายเรา บางทีมนัก็ปรากฏขึน้ 

ตวันัน้คือพดูงา่ยๆ ตาขวาหลดุ เพราะใจตวันัน้ท่ีสงบมาน่ี มนั

ระลกึพรบึ บงัเอิญมนัสงบ มนัหลดุขึน้มา น่ี คาํสอนพระพทุธเจา้

เป็นส่ิงท่ีมหศัจรรย ์บางทีเราใหค้อขาดก็มนัขาดได ้มนัเป็นได้

เหมือนอย่างเราดโูทรทศันห์นงัโรง มนัเป็นส่ิงท่ีแปลก 

เพราะฉะนัน้เม่ืออย่างนีไ้ม่ตอ้งกลวั เม่ือเป็นอย่างนัน้ก็เพง่ดู
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เฉยๆเท่านัน้ประเด๋ียวก็ดบั หยดุ น่ี แลว้เราก็มานกึใหม ่เอา้ ตรง

นัน้เป็นอยา่งนัน้ ตรงนีเ้ป็นอย่างนี ้แปลวา่ถา้เรานกึไปมากแหง่ 

ธาตตุวันัน้ก็จะดบั แตว่า่ถา้เราตอ้งการจะหยดุด ูเพง่เฉยอย่างนี ้

บางทีจะอยู่ไดน้าน บางทีก็จะหายเรว็ ก็แลว้แตโ่อกาสเหมือนกนั

เพราะวา่ ทวา่ใจนัน้สงบแนบแน่นมาก บางทีก็อยู่ไดน้าน บางที

เรานกึใหห้ลดุไปก็อยู่ไดน้าน อยู่ขา้งนอกหา่งไปซกัสองวา กาย

มนัหลดุออกไปอย่างนัน้ เราก็นอ้มเขา้มาใสใ่นตวัเรา มนัก็ใสเ่ขา้

มา มนัเห็นชดั น่ี  

เพราะฉะนัน้สาธารณธรรมคาํสั่งสอนของพระพทุธเจา้เป็น

ส่ิงท่ีแปลกมหศัจรรย ์อาตมาบวชมาก็มากไม่เคยไดด้ตูาํรบัตาํรา 

แตม่าปฏิบติัแลว้รูส้กึวา่เป็นสิ่งท่ีมหศัจรรย ์ชอบกล ในชีวติของ

มนษุยเ์ราใครจะอยากเขา้มาอดอยาก ก็ตอ้งการเสวยโลก

ดว้ยกนัทกุๆคน แตว่า่พอเขา้มาบวชแลว้มาปฏิบติัแลว้ก็รูส้กึวา่ 

โอ ้มนัเป็นส่ิงท่ีแปลก เพราะฉะนัน้เน่ีย การปฏิบติัเม่ือเป็นอย่าง

นัน้ ถา้เม่ือเราจะไดเ้ลน่เรือ่งอย่างนีเ้รยีกวา่ ปฏิภาค น่ีแสดงวา่

ใจนัน้สงบแนบแน่นมาก เม่ือจะเป็นอยา่งนัน้เราอย่าไปเลน่เลย 
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เราจะลบัปัญญา ก็นอ้มพจิารณากายไปเรื่อยๆ แตก็่ตอ้งมีหยดุ

พกั เพราะเม่ือส่ิงเหลา่นีป้รากฏแลว้มนัจะตอ้งคอยหยดุพกั 

หลายวนั บางทีเป็นเดือนๆ แตที่นีถ้า้เป็นอย่างนัน้อย่าไดส้ง่ออก

ไปนอกมาก ถา้นอ้มอยา่งนีส่ิ้งทัง้ปวงมนัจะไม่คอ่ยเกิดขึน้ 

ลกัษณะอยา่งนีเ้ป็นลกัษณะของปัญญา เพราะฉะนัน้ทา่นจงึวา่ 

เอกายโน อยงัมคัโค สตัตานงั วิสทุธิยา พอเรานอ้มอยา่งนีล้งไป

แลว้ ความโสกะปรเิทวะทกุข ์เหือดแหง้หายไป ไม่มีในหวัใจของ

บคุคลผูน้ัน้ท่ีกาํลงัปฏิบติัอยา่งนัน้เลย ไม่มี นั่นทา่นจงึเรยีกวา่

เป็น มคัโค แปลวา่ เพียงแตไ่ปจดจอ้งหรอืไดก้ระทาํเป็นครัง้แรก 

ยงัไม่เขา้ถงึสดุทาง น่ี ก็ตอ้งเป็นอยา่งนัน้ เม่ือตอ่ไปวนัหลงัเม่ือ

เราจะเขา้ทาํสมาธิ เราก็ตอ้งเขา้ไปบรกิรรม เพราะเม่ือใจนัน้อยู่

กบัพทุโธซกัประมาณ ๒๐ นาที เราก็ตอ้งเขา้ไปพิจารณาอีก

อย่างนัน้ วนัรุง่ขึน้ก็เอาอีก อย่างนัน้ ทาํอยา่งนัน้ตลอดๆไปอย่าง

นีโ้ดยมากไม่คอ่ยฟุ้งซา่น แลว้ไม่คอ่ยเสียหาย  

แตม่นัก็จะตอ้งมีระยะหนึ่งสาํหรบัผูป้ฏิบติัท่ีจรงิๆจงัๆก็

จะตอ้งมีระยะหนึง่เหมือนกนั ตอ้งผ่าน ผ่านอปุสรรค เรยีกวา่ 
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วิปัสสนปูกิเลส ตอ้งเขา้มาแทรก แทรกแตว่า่ ถา้วา่มีอะไรเกิดขึน้

แทรกโดยมากผูป้ฏิบติัเองจะไม่คอ่ยรูต้วั จะตอ้งคอยไปทกัมนั 

นอกจากวา่ไปศกึษาหรอืไปใหท้ศันะกบัครูบาอาจารยท่ี์ทา่น

เขา้ใจ ทา่นก็จะเปลือ้งใหเ้ราคือใหเ้ปล่ียนพิธีทาํ ตรงนีส้าํคญั 

เพราะฉะนัน้จงึวา่การคน้ควา้พนิิจพิจารณาถึงกายนี ้ทา่นจงึจดั

วา่เป็นมรรค เอกายโน มคัโค เป็นหนทางท่ีจะเปลือ้งทกุข ์เม่ือถา้

เราไดพ้ิจารณาได ้อยู่ไดเ้ป็นเวลา ๑ ชั่วโมง นกึอยู่ในกายเด๋ียวนี ้

ใจนัน้ไม่กระสบักระสา่ยไปอนาคต มีอยู่ปัจจบุนัคือคิดอยู่แต่

เรือ่งกาย ตัง้แตท่กุสว่นของอวยัวะ ตบัไตไสพ้งุกระดกูสนัหลงั

กระดกูซี่โครง ตบัไตไสพ้งุตลอดไปจนถึงขอ้มือสว่นยาวสว่นเลก็ 

นกึอยู่อยา่งนีต้ลอดเวลา น่ี น่ีใจถา้สงบจรงิเดินไดปั้ญญา แตที่นี ้

ถา้เราไม่ใชน่กัปฏิบติั เราไม่เขา้ใจ ไม่รูห้รอก ทาํไมวา่เป็น

ปัญญา มนัเป็นส่ิงท่ียาก ตาํรบัตาํราก็มี มีอธิบายไวแ้ยะ ตาํราก็

เหมือนบคุคลท่ีไปเรยีนทาํขนม แตท่วา่ไมล่งมือปรุง ไมล่งมือ

ปอก ไม่ลงมือคัน้กะทิ แลว้ตาํนํา้พรกินํา้แกงแลว้ บคุคลผูน้ัน้ก็

ไม่สามารถไดช้ิมรสของขนมตวันัน้ได ้น่ีเป็นอย่างนัน้ แตที่นีส้ว่น
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บคุคลผูไ้ม่คอ่ยไดร้บัการศกึษาแตรู่จ้กัพิธีทาํครวั โดยจดจาํวา่

แกงก็ตอ้งใสต่วันัน้ๆๆ แลว้ก็ไปหาเครื่องแกงมาทาํ แลว้ก็ตอ้งใส่

กะทหิรอือย่างไร อะไรนิดๆหน่อยๆลงไป นํา้ปลงนํา้ปลาใสล่งไป 

ของเคา้ก็…แตเ่คา้ไม่คอ่ยรูจ้กัปรุง ไม่รูจ้กัพิธี แตข่องเคา้ก็ทาํ

แลว้ มนัเป็นอย่างนัน้  

เพราะฉะนัน้การปฏิบติัเน่ียเป็นส่ิงท่ียาก เราก็วา่งา่ยก็งา่ย 

แตม่าถึงขัน้ยากก็มีสว่นท่ีจะยาก ก็ตอ้งอาศยัครูบาอาจารยผ์ูท่ี้

ท่านเคย หรอืท่านผูท่ี้มีความรูค้วามฉลาดในเรื่องนีถ้ึงจะแกไ้ด ้

บางอยา่งไปแลว้แกไ้ม่ตก พอถึงคราวท่ีฟุง้ซา่นเกิดปฏิภาณ

โมหะ ตรงนัน้เป็นส่ิงสาํคญั เพราะระยะนัน้จะสาํคญัตวัวา่เรา

เนีย้สาํเรจ็ แลว้ก็พดูน่ีเกง่ ธรรมะไหลเป็นนํา้เป็นฟืนเป็นไฟ

ออกมา ใครฟังน่ีก็ตอ้งติดใจ ก็ตอ้งหวดัดีทกุคน เพราะคนตามืด

ดว้ยกนัตอ้งมาดีทัง้นัน้แหละ เพราะฉะนัน้การปฏิบติัน่ีเป็นส่ิง

สาํคญั แตว่า่มีอนัหนึ่งท่ีจะดบัส่ิงเหลา่นีอ้ย่างท่ีอาตมาอธิบาย

เม่ือกี ้ขอใหเ้ม่ือใจสงบแลว้ใหพ้ยายามพิจารณากายใหม้ากลง

ไป อย่าไดไ้ปสนใจอย่างอ่ืน ไม่ตอ้งเอาธรรมะขอ้นัน้ขอ้นีม้าคิด 
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อย่า! ไม่ตอ้ง ไม่จาํเป็น ไม่จาํเป็นทัง้หมด ทาํไมจงึวา่อยา่งนัน้ 

เพราะเม่ือเราคน้กายลงไปมากเท่าไหร ่เม่ือเราวางหยดุการคน้ 

ไม่นกึคิดในสว่นกาย ใจนัน้จะยิ่งสงบลงไปเต็มท่ีเหมือนสมยัท่ี

เราทาํสมาธิครัง้แรกคือบรกิรรมพทุโธ แบบเดียวกนั แตอ่นันี ้

ลกัษณะมนัใชปั้ญญา เม่ือคิดเสรจ็ลงไปอย่างนัน้จะตอ้งเกิด

ความสงบเต็มท่ี ยืนตวัอ่ิมผ่องใสอยู่ตลอดเวลา นั่ง ๒ ๓ ชั่วโมง

อยู่ไดย้งันั่งสบาย น่ี ผิดกนั เพราะฉะนัน้การปฏิบติัตรงนีเ้ป็น

หลกัฐานสาํคญัท่ีสดุ  

บัน้ตน้ก็อย่างท่ีไดอ้ธิบายเม่ือกีเ้น่ียแหละ ตอ้งบรกิรรมเน่ีย

ใหนิ้วรณข์าด เราจะไปเอาธรรมะขอ้นัน้มาคิดวา่ มคัโค นั่นผล

ตวันีอ้นันัน้อนันี ้นั่นมนัเป็นนิวรณ ์เป็นความเศรา้หมองของใจ 

ไม่ใหใ้จสงบ ไม่มีสมาธิ แตก่วา่บณัฑิตทัง้หลาย ทา่นท่ีศกึษาถูๆ

จรงิๆแลว้ มนัถแูตเ่ปลือกก็ไม่ถกู ท่านก็วา่ของท่านดี แตนี่เ้ราพดู

อย่างนีม้นักะคลา้ยๆเป็นการโจมตีกนั ก็ไม่เหมาะ แตว่า่ถา้พดู

กนัจรงิเขา้เต็มท่ีเขา้ไปแลว้ ไม่มีหลกั! เพราะฉะนัน้การทาํใจก็

ตอ้งใหใ้จสงบ ถา้ใจไม่สงบจะไปคิดอะไรออก จะไปวา่แยกรูป
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แยกนาม การท่ีจะพิจารณาอยา่งท่ีอาตมาอธิบายอยา่งวนันี ้

ท่านทัง้หลายลองฟังด ูเน่ียก็เรยีกวา่การแยกกาย การดกูาย การ

ท่ีพิสจูนท์กุๆของกาย น่ีเรยีกวา่แยกกาย แยกนาม นามก็ตอ้ง

ตามดลูกัษณะของใจท่ีไปนกึถึงเลบ็นิว้หวั นิว้ชี ้นิว้กลาง นิว้นาง 

นิว้กอ้ย ขอ้นิว้หวั นิว้ชี ้นิว้กลาง นิว้กอ้ยของมือขวานีมี้เท่าไหร ่

เสรจ็แลว้ก็มามือซา้ย มีอีกเทา่ไหร ่ใจตอ้งวิ่งตามลาํดบัอย่างนี ้

จนกระทั่งมนัพอเต็มท่ี ใจเหลา่นัน้จะขาดออกจากกนัใหด้ ูไม่

แยกกนั ความระลกึถึงเลบ็ นิว้หวั นิว้ชี ้นิว้กลาง ขอ้สว่นตา่งๆตวั

นัน้ไม่มีอยู ่ขาดออกจากกนั อย่างนัน้จงึจะเรยีกวา่ถงึซึง่สนัติ

ธรรม คือความสงบสขุเต็มอ่ิม 

พอแยกตวัออกมาก็ตอ้งรูว้า่ส่ิงท่ีนกึอยูถ่ึงสว่นตา่งๆเหลา่นัน้

เป็นความจรงิหรอืเปลา่ เพราะวา่ถงึความจรงิเขา้ไปแลว้ การ

ท่ีวา่เลบ็ นิว้หวั นิว้ชี ้นิว้กลาง รูปกายตวันี ้เพราะฉะนัน้

พระพทุธเจา้ทรงแสดงใหปั้ญจวคัคีฟังวา่ รูปัง อนิจจงั ก็

ถามปัญจวคัคีวา่เท่ียงมัย้ ปัญจวคัคีก็ตอบวา่ ไม่เท่ียงเจา้ขา้ 

แลว้เวทนาอนิจจา เวทนาในอดีต อนาคต ปัจจบุนัทัง้ปวง



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 20 
 

ทัง้หมดจนถึงวิญญาณ เท่ียงหรอืเปลา่ ใชต่วัเรามัย้ แลว้มนัสม

ความปรารถนามัย้ มีส่ิงใดเป็นตวัเรา พวกปัญจวคัคีทัง้หลายก็ 

อามะภนัเตๆตลอดเวลา จนกระทั่งท่ีสดุลงไป เพราะท่านมายก

คาถาใหฟั้งอีกอนัหนึ่ง เอวะเมตงั ยถาภตูงั สมัมปัปัญญา

ยะทฏัฐัพพงั พงึรูเ้ห็นดว้ยปัญญาอนัตามความเป็นจรงิ เม่ือใจ

อนันัน้วางขาดลงไปอย่างนัน้แลว้ก็มีอะไร นั่นท่านจงึเรยีกวา่จิต 

เพราะขาดจากรูปจากนาม เพราะความยดึความนกึความปรุง

ความแตง่ตวันัน้ขาด ไม่มี มีแตค่วามรูส้กึเฉยๆ มีธรรมชาติตวั

นัน้นั่นก็เรยีกวา่แยกออกจากกนั ตอ้งเป็นอย่างนีถ้งึจะถกู  

แตว่า่อาตมาก็วา่ถกูของอาตมา โยมก็ตอ้งฟังแลว้ไป

พิจารณา มนัอาจเขา้ตวัคนเรา เขา้ตวัเราทกุคน ไม่มีใครท่ีจะวา่

กลางๆหรอก อยากใหเ้ราดีทกุคน เป็นอยา่งนัน้ เพราะฉะนัน้เรา

ก็ตอ้งฟังด ูเราไวห้หูนึง่ เช่ือหหูนึง่ เราไวห้หูนึ่งอยา่เพิ่งไปเช่ือ

หมด ผูท่ี้ทา่นปฏิบติัดี ปฏิบติัชอบท่านก็อาจจะมีอยูม่ากๆ หลวง

ตามนัก็ไม่คอ่ยไดร้บัการศกึษามากมายเหมือนคนอ่ืน 

ตาํรบัตาํราก็ไม่คอ่ยด ูก็มีแตน่ั่งหลบัหหูลบัตา เพราะฉะนัน้ก็ 
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แลว้ก็เป็นคนบา้นนอกคอกนาการศกึษาก็ไม่คอ่ยมี ประถม ๔ 

สมยันัน้เท่านัน้เอง แลว้ก็มายุ่งกบังานการกระทั่งเขา้มาออก

บวช เวลาบวชนัน้ตาพดูกบัรูปก็ยงัไม่รู ้อาจารยส์อนใหท้าํสมาธิ

ก็ทาํไปอยา่งนัน้ ทาํไปๆ เอ๊ะๆๆ มนัชอบกลเวย้ มนัก็เลยอยู่มา

เรื่อยๆ มนัเป็นอย่างนี ้ 

เพราะฉะนัน้จงึวา่การปฏิบติัธรรมะ เม่ือบคุคลใดทาํจรงิลง

ไปแลว้ ใจตวันัน้ตอ้งเกิดความสงบ แตก็่ตอ้งทาํใหถ้กู คือตอ้ง 

ไม่ตอ้งอะไร เอาบรกิรรมตวันัน้ลงไปใหอ้ยูก่บัใจใหพ้อ แลว้คณุ

ไม่ตอ้งไปราํพงึวา่จะสงบหรอืไม่สงบ เม่ือเรางานตวันัน้เราทาํ

เต็มท่ี มนัก็ตอ้งเกิดความสงบใหเ้รา ผลท่ีไดร้บัคือความสงบ 

เม่ือใจขาดจากอารมณท์ัง้หมดแลว้พทุโธอยู่ดว้ยกนัแนว่แน่ แลว้

มนัอยู่แนว่แนอ่ย่างนีเ้ราก็วางพทุโธไป แลว้นั่นคืออะไร คือใจเรา

ท่ีมนัสงบเต็มท่ีแลว้ น่ีเรยีกวา่เป็นสมาธิอยา่งนัน้ น่ี เน่ีย

เพราะฉะนัน้วนันีไ้ดบ้รรยายธรรมะพอเป็นทศันคติใหพ้วกท่าน

ทัง้หลายท่ีตัง้อกตัง้ใจฟังแลว้ก็โอปนยโิกนอ้มไปพินิจพิจารณา 

ส่ิงท่ีเกิดประโยชนก์บัส่ิงท่ีเราฟังแลว้ไม่มีประโยชน ์ส่ิงท่ีเป็น
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ประโยชนก็์ควรนอ้มไปพินิจพิจารณาและปฏิบติัตาม ส่ิงอนัใดท่ี

ไม่เป็นสาระไม่เป็นประโยชนแ์ก่เราก็ตอ้งทิง้ไวท่ี้น่ี เพราะฉะนัน้

อาตมาไดก้ลา่วมาเบือ้งตน้จนถึงท่ีสดุก็ขอยติุลงแตเ่พียงเท่านี ้

 

ท่ีมา: https://youtu.be/WNsIu0WP26Y 
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