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น่ังนานๆ ว่าพุทโธมากๆ 

หลวงปู่ เจีย๊ะ จนุโท 

ลาํดบัตอ่ไปจะไดบ้รรยายธรรมะ พอเป็นเครื่อง

ประคบัประคองใจของเราใหเ้ขา้มาสูใ่นแนวของธรรมะ ตาม

ธรรมดาใจของเราใจมนัไม่คอ่ยเขา้อยู่ในแนวของธรรมะ มนั

วอกแวกเหมือนอย่างลิง วอกแวกคอกหนา้คอกหลงั ไม่เป็นอนั

น่าด ูเหมือนใจเราก็เป็นอยา่งนัน้ ความขีเ้กียจมั่ง ความมกังา่ย

มั่ง ความไม่มีมานะอตุสาหะตา่งๆนานา คิดหลอกตวัเอง 

ตามใจตวัเอง เรยีกวา่ตามใจของกิเลส เราเกิดขึน้มาทกุคนก็จะ

ตามใจของกิเลสกนัทกุๆคนเกิดขึน้มาเป็นอย่างนัน้ จงึไดส้รา้ง

โลกสรา้งสงสารมีบา้นมีเรอืน มีเงนิมีทองมีขา้วมีของ ขายไดดี้

เท่าไหรก็่ยิ่งเหน่ือยแสนเหน่ือยทัง้วนัทัง้คืน ก็ยงัมมุานะเอาอย่าง

นัน้ ใจก็อยากไดฮ้กึเหิมรา่เรงิกบัส่ิงเหลา่นัน้ ทาํใหใ้จเพลิดเพลิน

เม่ือเรยีกวา่ลุม่หลงไปของกองกิเลส  
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สว่นพวกเราท่ีไดส้ละกิจการบา้นเรอืนเขา้มาตัง้ใจประพฤติ

ปฏิบติั ก็อย่าใหใ้จออกไปอยา่งนัน้ ใจตอ้งคอยเตือนมนัอย่าให้

มนัวิ่งออกไป อย่าให…้อย่าขีเ้กียจขีค้รา้น อยา่มกัง่าย ตอ้ง

อตุสา่หภ์าวนา นั่งอยา่งนีก็้ตอ้งพยายามอตุสาหะ นั่งนานๆ วา่

พทุโธมากๆ บรกิรรมเรว็ๆ หลวงตาเคยพดูหลายที บอกวา่การ

บรกิรรมเรว็ๆนัน้เป็นเพราะเหตอุะไร น่ีตอ้งเขา้ใจ เหมือนช่างเคา้

ตีเหลก็ น่ีหลวงตาตีเหลก็มาวนันีฟ้าดขวานซกัสองสามเลม่ เม่ือ

เหลก็มนัยงัแดงจะไปตีชา้ๆไม่ได ้ตอ้งตีเรว็ๆ มนัจงึไดยื้ดออกไป

แลว้ก็ไดก้วา้งขวางออกไปเป็นอย่างนัน้ เหมือนใจเราท่ีเป็นอย่าง

นัน้  

เม่ือมนัไมต่ัง้อยู่กบัพทุโธ มนัพยายามจะวอกแวกออกไป

เหมือนอย่างลิงอย่างนัน้ เราก็ตอ้งวา่เรว็ๆกาํกบัดว้ยพทุโธ น่ี น่ี

อบุายสาํคญั อบุายอยา่งนีเ้ป็นเครื่องตดักระแส ของใจท่ีไม่ให้

คิดสา่ยออกไป เป็นอย่างนัน้ ผูท่ี้ไม่เคยภาวนาก็ไม่สามารถจะ

เขา้ใจส่ิงเหลา่นี ้บางคนก็เอาแตล่มหายใจสบายๆ แลว้ก็คิดโน่น

คิดน่ี ประเด๋ียวก็มาไปโนน่ไปน่ี ใจเหลาะแหละวุน่วาย เออ นั่ง
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ไม่ไดซ้ะแลว้ ขีเ้กียจขีค้รา้น มนัไม่จงูใจพรุง่นีเ้อาใหมเ่ถอะ นอน

ดีกวา่ กลบักฏิุ นอนๆๆ แน่ะ ไปอย่างนัน้ น่ีมนัหลอกเรา มนัดงึ

เราใหลุ้ม่หลงตา่งๆนานาของใจ ใจมนัเป็นส่ิงท่ีทรมานยาก

เพราะฉะนัน้ตอ้งเอาพทุโธ ธมัโม สงัโฆ หรอืความตายอนัใด

อนัหนึ่งท่ีมนักลวัๆอย่างนัน้ มากาํหราบมนั อยา่ใหม้นัดือ้ อย่า

ใหม้นัซน เม่ือเราเอาคณุของพระพทุธเจา้มาระลกึอยู่ในใจของ

เราอย่างนัน้ พทุโธๆ ถา้อยา่งท่านอาจารยส์อน จนกระทั่งตายไป

แลว้ น่ีดสิู เราน่ะมนัไดท้าํอะไรบา้ง ตอ้งคิดอย่างนัน้ แลว้ทาํไม

เราไม่ได ้มนัเป็นเพราะเหตอุะไร น่ี แนะ่ ปัญหา ปัญหาของตวั

เรา อยา่ไปเท่ียวเพง่คนอ่ืน อย่าไปดคูนอ่ืน ดเูรา ทาํไมภาวนาไม่

ลง มนัเป็นเพราะเหตอุะไร ใจไม่เป็นสมาธิ น่ี ทาํไมมนัเป็นยงัไง 

น่ี ดมูนัเขา้ไป เพง่ เอาเขา้ไปพทุโธ เจา้จะวิ่งไปไหน ลองดซูิ เออ้ 

ขา้จะวา่พทุโธอยู่อย่างนีไ้ม่ใหใ้จไปไหน มนัก็ตอ้งอยูเ่ราวนัยงัคํ่า 

ถา้ใจอนันัน้จรงิแลว้ มนัก็ตอ้งได ้สมาธิตอ้งเกิดแนน่อนสามคืน 

เจ็ดคืน ตอ้งเป็นอย่างแนน่อน!  



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 4 
 

สมยัหลวงตาหนุ่มๆ เหน็คนแก่แลว้เคา้นั่งสมาธิกนัไดต้ัง้

หลายสิบคน อยา่งนี ้ไอเ้ราน่ีกินขา้วชาวบา้นแลว้ใหเ้คา้กราบ 

มงึขีเ้กียจ ทาํไมมงึขีเ้กียจ แลว้มงึวา่มงึเป็นพระ เป็นพระแบบ

ไหน ฮือ้ ฮือ้! มงึสูค้นแก่ไม่ได ้แตก่่อนมงึแจวเรอืทัง้วนั ขึน้ผล

หมากรากไม ้สูเ้คา้ทัง้วนั ครึง่วนัคอ่นวนัมงึเอาได ้เด๋ียวนีม้งึมาขี ้

เกียจเรอะ แนะ่ น่ีใจมีมานะ ใจท่ีมีอตุสาหะเกิดขึน้อยา่งนัน้แลว้ 

มนัก็ทาํความเพียรได ้ใจนัน้ก็ตอ้งสงบ น่ี แลว้ก็บวชมากระทั่ง

จนทกุวนันี ้จะสงบหรอืไม่สงบโยมก็ดเูอา เออ้ วา่ไปก็จะโมไ้ป 

เพราะฉะนัน้ส่ิงเหลา่นีเ้ราก็จาํเป็นตอ้งประคบัประคอง อย่า…

ถา้รูเ้หน็วา่ใจนัน้ยงัคิดกระสบักระสา่ยอยู่ เราก็จาํเป็นจะตอ้งวา่

ไวใ้หม้นัเรว็ เรว็เขา้เท่าไรยิ่งดี  

ไอล้มนัน้ไม่ตอ้งไปหมาย มนับัน้ปลายของการกระทาํ เม่ือ

ความสาํเรจ็แลว้ เหมือนคนท่ีปัดกวาดเช็ดถบูา้นเรอืน ปท่ีูหลบัท่ี

นอนเรยีบรอ้ย ปผูา้ท่ีหลบัท่ีนอน ปหูมอน วางหมอนวางเส่ือ

เรยีบรอ้ยหมดแลว้ ก็เขา้ไปนอน เหมือนอยา่งอานาปา เม่ือใจท่ี

มนั เราพยายามเพียรเพง่วา่อยู่อย่างนัน้จนเกิดความสงบแลว้ 
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มนัก็ตอ้งเขา้ไปเสวยอานาปาอย่างนัน้เอง บัน้ตน้ยงัไม่ทนัไรจะ

เขา้ไปท่าเดียว แลว้ไม่ไดช้าํระสะสาง บา้นเรอืนมนัสกปรกโสมม 

ติดขีไ้ก่ขีห้มขีูห้มาอะไร ยํ่าเขา้ไปแหลกเหลวหมด แลว้เราก็ไม่

ปัดกวาดเช็ดถ ูเหมือนใจเราอย่างนัน้ แลว้มนัจะสงบไดอ้ย่างไร 

ไม่ทนัไรก็จะใหม้นัสงบ มนัก็ไปอยู่นิดๆหน่อยๆมนัก็ถอนออกมา

อีกแลว้ คิดไปนู่นไปน่ีอีก คิดไปสารพดั น่ี คิดไปเรื่อย เพน่พา่น

ออกจากหวัใจไปเสมอ อาํนาจของกิเลสมนัชกัจงูใจอย่างนี ้น่ี 

เราตอ้งพยายามทรมานมนั อยา่ใหม้นัวิ่งออกไป มาอยูก่บัพทุโธ 

ธมัโม สงัโฆ เราเวลานี ้เรามาอยู่ในวดั เราไม่ไดอ้อกไปนอกรตี

นอกรอย ใจเอย้ เอ็งอย่าไปอย่างนัน้ น่ี ตอ้งเขา้ใจอย่างนัน้ พิธี

ทรมานก็ตอ้งมีอย่างนีอ้ยา่งเดียวเท่านัน้เอง ไม่เห็นมีพิธีใด วา่ให้

เรว็แลว้ใจนัน้มนัจะไปไหน ดซูิวา่มนัจะคิดไดม้ัย้ ดซูิวา่เรว็ๆ โยม

ลองดทูกุๆคน พระก็ลองเอา มนัจะคิดไปไหน เด๋ียวก็คิดๆนกึ

เองน่ะ เอาดีๆ เคา้นั่งไดเ้ราก็นั่งไดสิ้ ลกูผูช้าย บวชเป็นพระเป็น

เณร กินขา้วโยม ก็เสียขา้วนะ ตอ้งเอาดีๆ ทาํไมพวกโยมนั่งได ้

เราเป็นไงนั่งไม่ได ้มนัจะตายเรอะ หา! บวชมาเสียผา้เหลืองพอ่
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แม่ เสียเงินเสียทองเยอะแยะ ก็ตอ้งมีความอตุสาหะพากเพียร

ใหแ้ข็งแรง อยา่ไปทอ้ถอย 

เพราะฉะนัน้การทาํใจเบือ้งตน้เน่ียเป็นส่ิงสาํคญัท่ีสดุ เม่ือ

เราพยายามจนกระทั่งส่ิงนี ้จนกระทั่งความตายหรอืพทุโธ ธมัโม 

สงัโฆบทใดบทหนึ่ง อยู่กบัใจเราจนกระทั่งไม่คิดวอกแวกไปในท่ี

ใด ใจนัน้บรกิรรมพทุโธอยู่เรื่อยอย่างนัน้ นั่น เริม่ดีขึน้เป็นลาํดบั 

แตบ่ัน้ตน้มนัก็จาํเป็นจะตอ้งมีบา้ง ถงึวา่เรว็มนัก็ตอ้งแยกแยะ

ออกไป ก็ตอ้งมีบา้ง เม่ือมีบา้งอยา่งนัน้ เรารูต้วัขึน้อยา่งนี ้เราก็

จาํเป็นจะตอ้งหวนกลบัมาระลกึไวอี้กในบทบรกิรรมนัน้ 

เพราะฉะนัน้ในองคฌ์าณทา่นจงึเรยีกวา่ วิตกวิจารเน่ีย เป็นส่ิง

สาํคญัท่ีสดุ ถา้ขาดวิตกแลว้ ไม่ได ้องคฌ์าณไม่เป็น เพราะการ

ท่ีวา่อย่างนัน้ก็เพ่ือตอ้งการตดักระแสของอารมณข์องใจ คือ

นิวรณธรรมทัง้หลายนั่นเอง ไม่ใหเ้ขา้มาแทรกแซงในขณะท่ีทาํ

สมาธิ แลว้ก็เอาส่ิงเหลา่นัน้มาเป็นอารมณข์องใจ อย่างพวกนกั

เพง่กสิณอย่างนี ้ก็ตอ้งเอาไฟ หรอืเอาอะไรตา่งๆ เคา้เลน่วตัถุ

ขา้งนอก ถา้แมน้ผูท่ี้เพง่ขา้งในจรงิๆ อยา่งนัน้บางทีก็ยงัไม่อยู่ 
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บัน้ตน้ก็ตอ้งฝึกจนกระทั่งใหช้าํนิชาํนาญ จนกระทั่งใจ…เม่ือใจ

จดจอ้งกบัส่ิงเหลา่นัน้มากเขา้ๆๆ เพลินเขา้ๆๆ อย่างนี ้ใจก็ไม่

วอกแวกไปในท่ีใด ใจก็ตอ้งเพง่ดอูยา่งนัน้อนัเดียว  

เหมือนกบัใจของพวกเราก็เหมือนกนั เม่ือบรกิรรมพทุโธ ธมั

โม สงัโฆอยู่อย่างนัน้ตลอดเวลา ใจก็ไม่วอกแวกไปไหน ใจก็อยู่

กบัพทุโธอยา่งนัน้ น่ี บัน้ตน้นั่นเริม่ เริม่เขา้ไปตามลาํดบัอย่างนัน้ 

เหมือนเราอาบนํา้ ไม่ใช่เททีเดียวเสรจ็ ตอ้งมีเม่ือหลายๆขนัตอ้ง

ฟอกสบูถ่เูนือ้ถตูวัถตูามแขง้ตามขา ถตูามมือตามตีน ถไูป

สารพดั น่ีเหมือนกนั ไม่ใช่ขนัเดียวราดเสรจ็ น่ี เพราะฉะนัน้ส่ิง

เหลา่นีก็้เปรยีบอปุมาอปุไมยเหมือนใจเรา มนัจาํเป็นอยา่งยิ่ง

จะตอ้งใชก้ารบรกิรรม เม่ือบรกิรรมแลว้ไอค้วามงว่งเหงา

หาวนอนมนัจะมาท่ีไหน ไมม่า! มาไม่ได ้เพราะลาํดบัของใจนัน้

มนัทาํงานอยู่ การท่ีจะมีถีนมิทธะง่วงเหงาหาวนอนเกิดขึน้นัน้ 

เพราะปลอ่ยใจใหส้บายๆ แลว้ใจนัน้ก็คลา้ยๆเพลินๆ งว่งๆ

เหงาๆหาวนอน ขีเ้กียจขีค้รา้น ไม่อยากนกึไม่อยากคิด ไม่อยาก

ทาํอะไรทัง้หมดเลย วางเฉยๆอย่างนัน้ เอาแลว้ เขา้มาแลว้ นั่น 
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มนัจงูไปแลว้ จงูความขีเ้กียจ จงูอาํนาจของใจใหเ้ขา้ไปหลั่งไหล

เขา้ไปในส่ิงเหลา่นัน้ เหมือนส่ิงโสโครกปฏิกลู เม่ือฝนตกใหญ่ลง

มา ตรงไหนเป็นท่ีลุม่ก็ตอ้งไหลไปในท่ีนัน้ เหมือนใจของเรามนั

คอยจะแยกแยะออกไปตา่งๆนานาอยา่งนัน้แหละ เพราะฉะนัน้

เราก็ตอ้งกาํกบั อย่าใหม้นัไป ทรมานเขา้ๆ จนกระทั่งใจนัน้มนั

อยู่กบัพทุโธ ธมัโม สงัโฆ เรยีบรอ้ยสงบแนบแน่นอยูก่บัการ

บรกิรรมอนันัน้ ซกัพกัใหญ่ๆ ๒๐ นาที หรอืครึง่ชั่วโมง หรอืตัง้

ชั่วโมงอยา่งนีย้ิ่งดี  

นั่น โยมเอาแลว้สปัหงกครดึๆแลว้ แน่ะ เอายงัไงกนัฮือ้ น่ี

เรยีกวา่ภาวนาไม่เป็น! อย่าเพิ่งไปกาํหนดมนัซี่ ใจพทุโธไวใ้หม้นั

เป็น ภาวนาไม่เป็นมนัขาดทนุ ทาํแตก่ายใจไม่กระทาํมนัก็

ขาดทนุ เขา้ไปสองทีก็สปัหงกงกึงกัๆๆ ตอ้งระวงัตัง้สติแลว้ก็ใหมี้

พทุโธไว ้ยิ่งผูท่ี้ภาวนานานๆก็ยิ่งเป็นอยา่งนัน้ เม่ือเขา้บัน้ตน้

กาํหนดแตผู่รู้!้ เอาอยู่อย่างนัน้ มนัไดอ้ะไร ไม่เห็นไดห้า่อะไร

เลย! น่ีวา่หยาบๆซกัที มนัไมไ่ดอ้ะไร! ตอ้งเขา้ใจ ภาวนาอย่าง

นัน้ภาวนาไม่เป็น! ภาวนาขีเ้กียจ นั่นนะตวัขีเ้กียจใหญ่ ไม่คิดไม่
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นกึ อนัน่ี เขา้ใจมัย้ มนัขีเ้กียจ อย่างกาํหนดแตผู่รู้ ้ๆ  ไปกาํหนด

มนัทาํไม ใจมนัยงัตัง้ไม่ได ้เหมือนเด็กมนัเดินไม่ได ้แลว้ไปบงัคบั

ใหเ้ด็กเดิน มนัก็ลม้ขาแขง้ขาหกัตายเทา่นัน้เอง หวัตง่หวัแตก

หมด ฮือ้ เหมือนกบัใจเรา เปรยีบใหฟั้งขนาดนีย้งัไม่เขา้ใจ แลว้ก็

เรยีกวา่ภาวนาไม่เป็นเอง อะ้ น่ี ความไหวพรบิหรอืเรยีกวา่ความ

ฉลาด กศุโลบายก็ตอ้งใหมี้เกิดขึน้กบัใจเรา ทาํไมเจา้จงึง่วงเหงา

หาวนอน ง่วงเพราะเหตอุนัใด น่ี มนัมาอยา่งไร ทาํมาก่ีวนัก่ีคืน

ไม่ไดพ้ิจารณาเลย ก็ตาย เหมือนนํา้เคา้อาบกนั ตวัไม่เป็น

กระโดดฮวบเขา้ไป จมคลองตาย น่ีแบบเดียวกนัเลย ตอ้งแกไ้ขสิ 

อย่าใหไ้ปอยา่งนัน้ ไปอยา่งนัน้ไม่ได ้อยา่งหลวงตาก็วา่ใหฟั้ง

เม่ือคืนแลว้ ไปอย่างนัน้มนัเสียสมาธิ สมาธิก็ไม่ได ้สมาธิก็ไม่

เกิดเพราะไอถี้นมิทธะมนัครอบงาํอยู ่ไม่มีประโยชนเ์ลย น่ี  

วา่ใหห้ลวงตาด ุดใุหดี้ เราก็เปรยีบเหมือนอย่างพ่ีเหมือน

อย่างนอ้ง กินขา้วหมอ้เดียว ยายปุ๊ ก็หงุ พวกหลายๆคนหงุขา้ว 

แจกกนัไปใครไม่มีก็มาเอา โยมเคา้หมดเคา้ก็เอามาทาน เรากิน

ขา้วหมอ้เดียวกนั ไม่ดีอยา่งไรก็ตอ้งเตือนกนั น่ีอย่างนีเ้ป็น



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 10 
 

ประโยชน ์ไมดี่แลว้นาํออกไปขา้งนอก ใชไ้ม่ได ้เสีย เสียแท้ๆ  

เพราะฉะนัน้ยงัมีภาษิตท่ีนางวิสาขาท่ีแตง่งานออกไปแลว้ พอ่จงึ

บอกวา่ เออ้ ลกูเอย๋ ไฟในอยา่ไดน้าํออก ไฟนอกอย่าไดน้าํเขา้ น่ี 

สอน สอนลกูสาวเป็นอย่างนัน้ ไฟในอย่าไดน้าํออก เรื่องของ

บา้นของเรอืนของครอบของครวั อย่าไดเ้อาออกไปเลา่ใหค้นอ่ืน

ฟัง เป็นท่ีขายหนา้ขายตา น่ี เป็นอยา่งนัน้ เรื่องขา้งนอกก็ไม่เอา

เขา้มา ก็ไม่เก็บเรื่องคนนัน้คนนี ้เคา้ดา่กนั เคา้ทะเลาะกนัอย่าง

นัน้อยา่งนี ้นินทากนัอยา่งนัน้อย่างนี ้เราก็ไม่เก็บเขา้มา น่ี เป็น

อย่างนัน้ เพราะฉะนัน้จงึวา่สิ เราอยู่อยา่งนีก็้เปรยีบประดจุพ่ี 

เปรยีบประดจุนอ้ง กินขา้วหมอ้เดียวกระทะเดียวกนัอยา่งนีแ้ลว้ 

เพราะส่ิงอนัใดท่ีพวกเราตัง้ใจภาวนา ผูใ้ดท่ีมีความรูท่ี้มีความ

ฉลาด แมแ้ตพ่วกโยมก็สามารถจะเตือนพระได ้ทาํไมท่านนั่งเอา

แตส่ปัหงก แนะ่ แลว้ไปเทศนไ์ดย้งัไง สอนเคา้ แน่ะ ตวัเอง

สปัหงกกึก๊ๆๆอยู่แทบทกุคืน แยซ่ิอย่างนี ้แยง้เขา้ไปมั่งนิดหน่อย

ก็ไม่เป็นไรหรอก ทา่นไม่โกรธ แตบ่างองคท์่านจะเตะเอา 
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(หวัเราะ) ถา้หลวงตาน่ี ไม่ได ้ยกแขง้ยกขาเลย เด๋ียวก็

ฟาดพลวัะเขา้ใหค้างหลดุ (หวัเราะ) น่ีเป็นอย่างนัน้นะ  

เพราะฉะนัน้จงึวา่ความตัง้ใจน่ีเป็นส่ิงสาํคญั ใหม้นัเขม้มนั

แขง้มนัเด็ดมนัเด่ียว แลว้ถีนมิทธะเหลา่นัน้จะเขา้มาไดอ้ย่างไร 

น่ี เราไม่เด็ดไม่เด่ียว เม่ือเขา้ไปบรกิรรมอย่างนัน้พกัใหญ่ใหใ้จ

มนัอยู่กบัพทุโธอย่างนัน้แลว้ ความแจ่มใส ความสวา่งไสวของ

ใจ แมแ้ตร่า่งกายก็จะพาใหอ่ิ้มเอิบ เม่ือการบรกิรรมติดเน่ืองกนั

อยู่อย่างนัน้แลว้ ใจนัน้ก็เริม่ เริม่มีปีติคือความอ่ิมของใจ เม่ือ

อารมณข์าดเขา้ไปอย่างนัน้แลว้ ความเหนด็เหน่ือยความ

เม่ือยลา้ของหวัใจกบัของกายไม่มีเลย อ่ิมเอิบซาบซมึถงึใจอนั

แทจ้รงิอย่างนัน้ นั่น เม่ือมนัเป็นอย่างนัน้ ใจมนัก็ถึงสมาธิ เม่ือใจ

ถึงสมาธิ เราบวกเขา้มา เราก็รู ้ออ๋ น่ีสมาธิ ใจของเราไมคิ่ดไม่นกึ

ไม่ปรุงไม่แตง่ มีแตพ่ทุโธอยูอ่ย่างเดียว แลว้เราวางพทุโธลงไปใจ

ก็ยงัเฉย เน่ีย เหมือนเราหลบั แตไ่ม่ใช่หลบั ยงัรูต้วัอยู ่น่ี เราก็รูสิ้ 

ออ๋ น่ีคาํสั่งสอนของพระพทุธเจา้นะ ท่ีเรยีกวา่แสดงวา่ ศีล สมาธิ 

ปัญญา เราเขา้มาบวชมาเรยีนก็ไดเ้จอะพบเห็นความจรงิอย่างนี ้
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เราทาํสมาธิเกิดขึน้ โลกเคา้ทัง้หลายบอกวา่หมดมรรค หมดผล 

น่ี เราจะเช่ือไดย้งัไง เราเคยทาํสมาธิมนัเกิดขึน้ เกิดความสงบน่ี 

แลว้จะมาพดูวา่ไม่มีไดย้งัไง คนทัง้หลายเคา้ไม่กระทาํ เม่ือเรา

กระทาํใจใหม้นัเป็นขึน้อย่างนัน้แลว้ ใจมนัก็ตอ้งเป็นสมาธิ เม่ือ

ใจเป็นสมาธิอย่างนัน้ เม่ือใจเราวุน่วายอีก เราตอ้งการใหใ้จเรา

สงบ เราก็ไดอ้บุายแลว้น่ี เอาพทุโธหรอืเอาส่ิงหนึง่ส่ิงใดมา

บรกิรรมเขา้ ใจนัน้มนัก็เกิดความสงบ ความเดือดรอ้น ความ

วุน่วาย ความขดัขอ้ง ความโทมนสั โสมนสัของใจมนัก็หายไป

จากใจ แลว้ใจนัน้ก็สบาย น่ี เป็นอยา่งนัน้  

น่ีอบุายบัน้ตน้ บัน้ตน้สาํหรบัผูท่ี้ไม่คอ่ยจะกระทาํ เม่ือมี

ความทกุข ์ความเดือดรอ้น ความพลดัพรากจากส่ิงท่ีรกัส่ิงท่ี

ชอบใจ หรอืลกูเตา้ผวัเมียภรรยาตายจากกนั นั่งรอ้งไหเ้จ็ดวนั

เจ็ดคืนจนตาเปียกตาแฉะ ตาฟกตาบวมหมดเลย น่ี เพราะอะไร 

เพราะราํพงึแตส่ิ่งเหลา่นัน้ ไม่คิดแกไ้ข ใจนัน้ก็ยิ่งโศกยิ่งเศรา้ 

รา่งกายก็เห่ียวแหง้ลงไปตลอดเวลา เม่ือเราเอาพทุโธเขา้ไปแก้

ซกั หา้นาทีเทา่นัน้ มนัก็หยดุไป น่ี อบุายบัน้ตน้เป็นอยา่งนี ้น่ี
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แหละเพราะฉะนัน้ครูบาอาจารย ์ท่านท่ีตัง้ใจประพฤติปฏิบติั 

ท่านจงึเอาธรรมะมาสอนพวกเรา เสียสละแมแ้ตชี่วิต ไม่เห็นแก่

กินแกน่อน กินขา้วกินหนเดียว สอนจนกระทั่งตายลงไป แน่ะ ดู

เถอะในโลงนะ่เป็นสกัขีพยาน น่ีเพราะฉะนัน้จงึวา่ โอปนยิโก

นอ้มเขา้มา ถา้อาจารยย์งัตายแลว้เราทาํไมจะไม่ตาย เราเป็น

ลกูศิษยก็์ตอ้งใหม้นัดีเหมือนทา่นมั่งซี่ ทาํไมไม่ดี ทาํอยา่งไรใจ

ไม่ดี น่ี คิดสนกุสนานรา่เรงิเพลิดเพลินมนัก็ไม่ดี คิดถึงใจใหมี้

ธรรมะธรรมโม พทุโธอยู่ในใจตลอดเวลา ใจมนัก็ดี ใจก็เป็นพระ 

น่ี เราก็เป็นพระขึน้มา เป็นชีมนัก็เป็นพระ เป็นเณรก็เป็นพระ 

เป็นพระมนัก็ยิ่งเป็นพระ ไมว่อกแวกไม่เหลาะแหละโลเล

เหลวไหล ใจก็เป็นพระอยู่ตลอดเวลา น่ีเป็นอย่างนัน้ 

เพราะฉะนัน้การกระทาํบัน้ตน้เน่ียเป็นส่ิงสาํคญั แกไ้ขตรงนีใ้ห้

ตกลงไปแลว้ ใจนัน้ก็ตอ้งสงบเยือกเยน็ สบาย แลว้ไดเ้วลาของ

เราเราก็ทาํตอนเชา้หรอืตอนบา่ยเราก็กระทาํของเราอยา่งนัน้อีก 

ก็ดาํเนินแบบนัน้ลงไปอีก ใจก็สงบ น่ี หลายๆวนัเขา้ เม่ือใจสงบ

แลว้ ทา่นบอกวา่ใจนัน้เป็นสมาธิ  
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สมาธิเป็นเหตขุองการท่ีจะใหเ้จรญิซึง่วิปัสสนาหรอืเรยีกวา่

ปัญญา คาํวา่ปัญญาๆ นกัภาวนาทัง้หลายเขา้ใจวา่ภาวนาไป

แลว้ใหเ้ป็นแตส่มาธิอนัเดียว แลว้ก็หมายความวา่จะใหเ้กิด

ปัญญา อนันีย้งัเขา้ใจผิด เขา้ใจผิดนกัหนาทีเดียว ลกัษณะของ

ปัญญาท่ีคิดปรุงแตง่เรื่องโลกเรื่องสงสาร เรื่องคิดไปในวฏัสงสาร

นัน้มนัไม่ใช่ลกัษณะของปัญญา เป็นลกัษณะของความฟุ้งซา่น 

ฮกึเหิมของใจ ใจเริม่หลงเพลิดเพลิน เป็นนิวรณธรรมเขา้มา

ครอบงาํใจเราตา่งหาก สว่นใจท่ีกระทาํสมาธิเกิดขึน้แลว้ 

พยายามคน้ควา้พินิจพิจารณาในอารมณอ์นัใดก็แลว้แต ่เอามา

วิจารณ ์เอามาตรกึตรองเอามาพนิิจพิจารณา คิดถึงความเกิด

อย่างนี ้เราเกิดขึน้มาแลว้ก็จะตอ้งมีความแปรปรวนมีเจ็บมีป่วย

มีไข ้แลว้ส่ิงเหลา่นีม้นัไดอ้ะไรกบัตวัเรา ไดอ้ะไรกบัจิตใจของเรา 

น่ี เราเอาส่ิงเหลา่นีม้าคิดมาใครค่รวญพิจารณา น่ี อยา่งนี ้

เรยีกวา่ปัญญา แตปั่ญญาอย่างนี ้เป็นปัญญาในระยะขัน้ตน้ 

เรยีกวา่ดาํเนินทางทา่นบอกวา่เหมือนอย่างมรรค เม่ือรูจ้กัอยา่ง

นัน้แลว้ก็เอามาพนิิจพิจารณา  
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เม่ือแตง่จนกระทั่งอารมณท่ี์เราคิดนัน้มาเป็นปัจจบุนัธรรม 

ไม่มีวอกแวกไปในอดีตอนาคต มีจาํเพาะเรื่องของปัจจบุนัธรรม

คิดอยู่อย่างนัน้อนัเดียว ไมว่อกแวกไปในท่ีใด นั่น ลกัษณะนัน้

เป็นลกัษณะของมรรคเริม่ดาํเนินเขา้ไป เหมือนบคุคลผูท่ี้จะไป

ปากนํา้ เดินเขา้ไปถึงถนนใหญ่ หรอืออกจากวดัอโศฯ ก็เริม่ตรง

เขา้ไปเรื่อยๆเป็นอย่างนัน้ ไม่ใช่นกึทีเดียวแลว้จะถึงปากนํา้เลย 

ไม่ใช่เป็นอย่างนัน้ ถา้ลกัษณะของการเดิน ก็ตอ้งเดินทีละกา้ว

สองกา้ว จนปากนํา้มนัมีก่ีกิโล นั่น เม่ือใครมีกาํลงัแกก่ลา้

สามารถก็วิ่งเอา น่ี วิ่งเรว็หรอืวิ่งชา้ น่ี เพราะฉะนัน้พระพทุธเจา้

ท่านจงึทรงแสดงวา่ สุขาปฏปิทา ขปิปภญิญา เม่ือบคุคลผูน้ัน้

มีใจอนัสงบ แลว้ใชค้วามพนิิจพิจารณาในส่ิงตา่งๆ จนส่ิงทัง้ปวง

นัน้มาเป็นปัจจบุนัธรรม ไม่ไปในอดีต ไม่ไปในอนาคต คิดคน้อยู่

อย่างนัน้ หลายๆวนัเขา้ หลายๆเดือนเขา้อย่างนี ้นั่นแหละ ทา่น

เรยีกวา่เจรญิอรยิมรรค ลกัษณะอย่างนีจ้งึเรยีกวา่เป็นลกัษณะ

ของปัญญาอนัท่ีจะคิดปลอ่ยจากโลกจากสงสาร ตดัจากสภาวะ
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ของความเกิดแก่เจ็บตายของใจ น่ีลกัษณะอย่างนีจ้งึเรยีกวา่เป็น

ลกัษณะของปัญญาท่ีจะตดัรากเหงา้ของอกศุลของใจท่ีเกิดขึน้  

เม่ือใจนัน้เขา้ไปคิดอยู่จาํเพาะส่ิงอนัใดอนัหนึง่อยู่อยา่งนัน้ 

ไม่วอกแวกไปในท่ีใด อยา่งนัน้ เรยีกวา่ทัง้สติทัง้ปัญญา สติมี

หนา้ท่ีระลกึอยู่ตลอดเวลาอย่างนัน้ ความปรุงในเรื่องตา่งๆนานา

ก็ปอ้นเขา้ไปของหวัใจอย่างนัน้ตลอดเวลาอย่างนัน้ ใจนัน้ไม่

วอกแวกไปท่ีใด มนัก็เพลิดเพลินกบัความคิดนัน้อนัเดียว อยา่งผู้

ท่ีพิจารณากายอย่างนี ้เพลินอยู่เฉพาะกาย ไม่วอกแวกไปในท่ี

ใดเลย อย่างนัน้ เม่ือเป็นเวลานานๆตัง้ชั่วโมง สองชั่วโมง สาม

ชั่วโมงอยา่งนัน้ ไม่รูค้วามสขุมนัมาอย่างไร ปีติอ่ิมเอิบไปหมด 

ซาบซา่นไปหมด นั่งนานขนาดไหนก็ไมมี่เหน็ดมีเหน่ือย ไม่มี

เม่ือยมีลา้ ยิ่งสบายยิ่งคน้ควา้ยิ่งพนิิจพิจารณาเทา่ไหร ่ใจนัน้ยิ่ง

เกิดมีพละพลงั 

เม่ือตอ้งการจะหยดุเห็นวา่เหน่ือยมากอยา่งนี ้เราก็เลิกการ

คน้ควา้พินิจพจิารณา ปลอ่ยใจใหอ้ยู่เป็นปกติอนัเดียวเฉยเช่น

อยู่จาํเพาะความรูข้องใจท่ีตัง้อยู่เฉพาะหนา้อย่างนัน้ก็ได ้เป็น
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เวลาเป็นชั่วโมงๆอย่างนี ้ใจไม่วอกแวกไปในท่ีใดทัง้หมด มี

จาํเพาะความรูท่ี้อยูจ่าํเพาะหวัใจอนัเดียว เรยีกวา่ปกติอยู่อย่าง

นัน้ ไม่ไปไหนเลย น่ี อยา่งนีจ้งึเรยีกวา่สมาธิเต็มท่ี  

เม่ือพกัพอสมควรท่านก็เรยีกวา่ใหมี้อนโุลมปฏิโลม ในแบบ

ท่านก็สอนอยา่งนัน้คือใหพ้จิารณาถอยเขา้ถอยออก พิจารณา

บคุคลภายนอกนอ้มเขา้มาหาตวัเรา พิจารณาตัง้แตต่วัเรา

ออกไปหาภายนอก น่ีเรยีกวา่อนโุลมปฎิโลม ถอยเขา้ถอยออก 

พิจารณาอยู่อย่างนัน้ ใจนัน้ก็ยิ่งรา่เรงิเพลิดเพลินกบัส่ิงท่ีเรา

พิจารณา น่ี น่ีก็อย่างนีแ้หละเรยีกวา่มรรค ท่ีจะลว่งจากทกุขก็์

ตอ้งเพราะทาํอย่างนี ้ใจนัน้มนัจะปลดเปลือ้ง ปลดเปลือ้งอะไร 

ปลดเปลือ้งหวัใจท่ีวุน่วายดิน้รนนั่นเอง เม่ือถกูบงัคบัถกูอดัฉีด

อย่างนัน้แลว้ เหมือนนํา้ท่ีเขา้ไปในกระบอก มนัก็ฉีดออกเป็น

ฝอยไดเ้ต็มท่ีเลย ถา้เราเทซา่นไปอยา่งนัน้มนัก็ออกพรวดหมด 

เม่ือถกูอดัอย่างนัน้แลว้ ใจนัน้ก็ตอ้งแยกแยะ คิดอยู่จาํเพาะเรื่อง

นัน้เรื่องเดียว ไม่ไปในท่ีใดเลย มีความเขม้แข็งตอ่สูก้บัการ

คน้ควา้พินิจพจิารณาอยู่อยา่งนัน้ อดีตก็ไม่ไป อนาคตก็ไม่ไป 
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นอ้มอดีตก็มาเป็นปัจจบุนั นอ้มอนาคตก็มาเป็นปัจจบุนั เป็น

ปัจจบุนัธรรมหมด  

เม่ือพิจารณามากเขา้ๆ เม่ือถึงความจรงิอย่างนัน้แลว้ มนัก็

เห็นความจรงิ การท่ีวา่เห็นความจรงิเหน็อย่างไร เน่ียฟังใหดี้ๆ

ตรงนี ้แตฟั่งยาก ส่ิงเรานีฟั้งยาก เพราะเม่ือกระทาํไมถ่งึแลว้ 

เหมือนคนไม่เคยมีเงนิลา้น เงินโกฏิ เงนิเป็นสิบๆลา้น เราก็บอก

วา่ในโลกไม่มีใครเคา้มีกนั น่ี เป็นอยา่งนัน้ เพราะฉะนัน้จงึวา่ฟัง

ยาก เม่ือบคุคลผูน้ัน้คน้ควา้พินิจพิจารณาลงไปมากเขา้ๆอย่าง

พระอานนท ์พระพทุธเจา้บอกวา่ อานนทว์นัปฐมสงัคายนานัน้ 

พระอานนทจ์ะไดส้าํเรจ็มรรคผลธรรมอนัวเิศษนะ พยายามคน้

อยู่ทัง้วนัทัง้คืนไม่เป็นอนัหลบัอนันอน คน้อยู่อยา่งนัน้คิดอยู่

อย่างนัน้ คิดจนเม่ือยลา้ รา่งกายก็สูไ้ม่ไหว ใจก็เหน็ดเหน่ือยเต็ม

ที พกัซกัทีเถอะ น่ี น่ีตอนพกัน่ีใหร้ะวงั น่ี ใจเราในสภาวะอย่างนี ้

ไม่เจือปนกบัส่ิงใดทัง้หมดในโลกนี ้แมแ้ตร่า่งกายก็ไม่เจือปน มี

ใจอยู่เป็นเอกเทศไม่เก่ียวเกาะกบัอนัใดอนัทัง้หมดในโลก แมแ้ต่

รา่งกายก็ไม่เก่ียวเกาะ ความคิดนกึปรุงแตง่อนัใดดบัไป
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หมดแลว้ น่ี ใจเป็นเอกเทศอย่างนัน้ นั่นแหละเรยีกวา่ธรรมะ น่ี 

จะรูถ้ึงผลวา่งานทัง้หมดท่ีพจิารณาอย่างนัน้เรยีกวา่มรรค คือ

กาํลงัเดินไป เหมือนเราเดินไปถึงปากนํา้ ไปถึงท่ีรา้นใดรา้นหนึง่

เราเขา้ไปนั่งพกั ความเหน็ดเหน่ือยเม่ือยลา้ไม่มีเลย เหมือนใจท่ี

เขา้ไปกาํหนดพินิจพิจารณาเรื่องทัง้หมดแลว้อย่างนัน้ หยดุทนัที

ในขณะนัน้แลว้ก็ไปเหน็โทษกบัการคิดนกึปรุงแตง่ของหวัใจ 

เพราะมีสติเขา้ไปทนักบัปัญญานัน้ทนัอยูต่ลอดเวลา น่ี ใจอย่าง

นัน้จงึเรยีกวา่เป็นผล  

เม่ือถึงมรรคถงึผลอย่างนัน้แลว้ เราก็เหน็ความจรงิของใจน่ี

ท่ีไดก้ระทาํอยา่งนีจ้งึไดเ้กิดไดเ้ป็นไดมี้ขึน้กบัเรา คาํสั่งสอนของ

พระพทุธเจา้นัน้มนัอยู่ท่ีตวัเรา ไม่ไดอ้ยู่ท่ีคนอ่ืน เม่ือเราคน้ควา้

พินิจพิจารณาจนเหน็ความจรงิอย่างนีแ้ลว้ ในขณะท่ีเห็นความ

จรงิอย่างนัน้ ความปีติความเล่ือมใสในคณุพระพทุธ พระธรรม 

พระสงฆน่ี์ เหลือท่ีจะประมาณไดเ้ลย เอาเงินมากองตัง้แต่

แผ่นดินไปถึงจรดฟ้าก็ยงัไมมี่ความหมาย(จบวีดีโอ) 

ท่ีมา: https://youtu.be/9ToPXf6SbVY 

https://youtu.be/9ToPXf6SbVY

