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บวชกายบวชใจ 

หลวงปู่ เจีย๊ะ จนุโท 

เทศนว์นัท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๒๔ 

ตอ่นีไ้ปจะไดบ้รรยายธรรมะพอเป็นเครื่องประดบัสติปัญญา

ของพทุธบรษัิททัง้หลาย บรรดาพวกเราเขา้มาอบรมบาํเพ็ญการ

ภาวนาเพ่ือชาํระสะสางใจของเราใหห้มดจดงดงาม ทกุคนท่ีเขา้

มาในวดัอโศฯ หรอืพวกท่ีบวชเป็นชีเป็นขาวบวชพราหมณอ์ย่าง

นีเ้ป็นตน้ การบวชเราอยา่บวชเฉพาะกายอย่างเดียว ตอ้งบวชใจ

ดว้ย การบวชใจนัน้จะทาํอยา่งไรจงึเรยีกวา่บวชใจ ใจของคนเรา

มนัคลกุคลีกบัเรื่องโลกตา่งๆนานา แลว้ก็ทาํใจไม่ใหส้บายทาํใจ

วุน่วายเดือดรอ้นกระวนกระวายเพราะเราเขา้ใจวา่เรื่องของโลก

นัน้เป็นสาระแก่นสาร จงึทุ่มเทชีวิตจิตใจเขา้ไปอย่างไมมี่การ

ตรกึตรองพินิจพิจารณา ถา้เปรยีบอย่างหนึ่ง เปรยีบเหมือน

อย่างแมลงเมา่เม่ือไดเ้หน็เปลวไฟอย่างนัน้แลว้ พากนับินโฉบ

เขา้ไป ผลท่ีสดุก็ไหมล้งรว่งอยู่ในกองไฟทัง้หมด ชีวิตของเราก็
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ย่อมเป็นเช่นนัน้ ไม่เป็นสาระแก่นสารตามท่ีองคส์มเด็จพระ

สมัมาสมัพทุธเจา้ทรงตรสัไวว้า่คนเราเกิดขึน้แลว้ก็ตอ้งมีความ

ตาย มีความแก่มีความเจ็บมีความพลดัพรากจากส่ิงทัง้ปวงใน

โลก  

ทีนีเ้ม่ือใจของเราเป็นเชน่นัน้เต็มไปดว้ยความวุน่วายภาระ

นานาประการเช่นนัน้ เราก็ไดม้าสดบัตรบัฟังครูบาอาจารยเ์ป็น

เวลามากๆกนัอยู่แลว้ บางทีก็จะลืมไป ไมต่อ้งอะไร เอาเพียงแต่

แคใ่จของเราทัง้หมดเกิดความกระสบักระสา่ยอยา่งนัน้ใหม้า

ระลกึพทุโธอยูก่บัใจเทา่นัน้เอง เพียงหา้นาที สิบนาที ใจของเรา

ก็เริม่ชุ่มช่ืนเยน็ขึน้โดยตามลาํดบัอย่างนัน้ น่ี บัน้ตน้ของการท่ีจะ

ทาํใจของเราใหส้บายอย่างนี ้น่ีถา้พดูถงึอย่างตํ่าแลว้ก็วา่ถงึ

อย่างสงู ไปเทียบแลว้ก็เหมือนอย่างมรรค ถา้บคุคลผูน้ัน้รูจ้กั

ดาํเนินชีวิตใหเ้ป็นไปเช่นนัน้ รูจ้กัปฏิบติัใจของตวั เม่ือมีเวลา

ความเดือดรอ้นเกิดขึน้อย่างนัน้ก็ไม่ไดอ้ะไร ก็เอาใจนัน้มาระลกึ

พทุโธอยู่อยา่งนัน้แลว้ นั่นเองเป็นส่ิงท่ีจะดบั ดบัหวัใจของเราท่ี

วุน่วายเดือดรอ้น แตที่นีเ้ราโดยมากมนัละเลยระลกึไม่ได ้ไม่มี
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สติท่ีจะเขา้มาระลกึอย่างนัน้ ใจก็ไม่คอ่ยไดคิ้ดถึงส่ิงเหลา่นีเ้พ่ือ

จะเป็นเครื่องปราบปรามประหตัถป์ระหารซึง่กนัและกนั ถา้

เปรยีบเหมือนอย่างมาร ใจท่ีคิดวุน่วายวิตกเดือดรอ้นกงัวลตา่งๆ

นานานั่นเอง ถา้เปรยีบเหมือนอย่างมารเขา้มาผจญ ผจญใจ

ของเรา ทีนีเ้ราจะเอาอะไรไปปราบ ก็ตอ้งเอาคณุพระพทุธ พระ

ธรรม พระสงฆ ์บทใดบทหนึ่งก็ได ้นกึอยูอ่ย่างนัน้แลว้ใจนัน้ก็

รม่เย็นเป็นสขุ น่ีเรยีกวา่ถงึพระพทุธเจา้ ถา้บคุคลใดมาระลกึอยู่

อย่างนัน้แลว้ ใจนัน้ก็เขา้ถงึพทุธะ เรยีกวา่เป็นผูรู้ ้เป็นผูฉ้ลาด 

เป็นผูเ้จรญิของบคุคลผูน้ัน้  

โลกทัง้หลาย พวกเราเกิดขึน้มาแลว้เราตอ้งเจอะโลก ตอ้ง

มาพบโลกตัง้แตว่ยัเด็กจนกระทั่งเป็นเด็กรุน่ขึน้มาตามลาํดบั

แลว้ก็เริม่เป็นหนุ่มเป็นสาวขึน้มาอยา่งนี ้ในวยัเช่นนีม้นัเต็มไป

ดว้ยความวุน่วายของหวัใจคือกิเลสเครื่องเศรา้หมองของใจ

นั่นเอง มนัขดัมนัเป็นหวัใจใหวุ้น่วายไปในส่ิงตา่งๆ เพราะเราไม่

มีเครื่องกดไม่มีเครื่องบงัคบั ไม่มีเครื่องหกัหา้มใจอนันัน้ มนัก็

ตอ้งปลอ่ยตามไปอย่างนัน้ เราไปเขา้ใจวา่เป็นสขุ เขา้ใจวา่เป็น
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ส่ิงท่ีเพลิดเพลิน เขา้ใจวา่เป็นเครื่องสนกุสนานรา่เรงิของโลก คือ

กาํไรชีวิต สมยันีเ้ขา้ใจเช่นนัน้ แตพ่ระพทุธเจา้ไม่แสดงอย่างนัน้ 

นั่นเองเป็นเหตแุห่งความหายนะ เรยีกวา่ อิตถธุีตโต นกัเลง

ผูห้ญิง อักขาธุตโต นกัเลงการพนนั นกัเลงสรุา สรุาธุตโต อีก

อนัหนึ่งเรื่องสรุายาเมา สมยันีโ้ลกเขา้ใจวา่เป็นส่ิงท่ีเจรญิ เป็นส่ิง

ท่ีสนกุสนาน แทท่ี้จรงิทาํบั่นทอนใหจ้ิตใจฮกึเหิม จิต…พอไดด่ื้ม

นํา้เมาเชน่นัน้เขา้ไปแลว้ เกิดความลืมเนือ้ลืมตวั ลืมความ

ใครค่รวญนกึหนา้นกึหลงั บางทีบิดามารดาพอ่แมน่ี่ก็สามารถ

จะฆา่ได ้ไอค้วามลืมตวันัน้เอง ยอมใหน้ํา้เมาเขา้ไปชุ่มใน

รา่งกายเขา้แลว้ ขาดสติสตงั การพนิิจพิจารณาส่ิงใดก็ไมมี่ น่ี

ชีวิตวยัหนุม่ เพราะฉะนัน้เป็นส่ิงสาํคญั 

ถา้เรามีคณุพระพทุธ พระธรรม พระสงฆเ์ขา้ไปประจาํอยูใ่น

หวัใจและมีสติกาํกบัอยา่งนัน้แลว้ ความหายนะอนันัน้จะเขา้มา

ไม่ได ้พระพทุธเจา้ทรงตรสัอย่างหนึง่วา่ ลัทธัง ลัทธัง วินาเสต ิ

หายนะทัง้ส่ีประการนีถ้า้บคุคลใดซอ่งเสพเขา้ไปแลว้ก็ตอ้งนาํ

หายนะคือความฉิบหายมาสูต่วัน่ีเอง ลทัธงั ลทัธงั วนิาเสติ ย่อม
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ฉิบหาย พระพทุธเจา้มาทรงตรสัอย่างนัน้ ก็มีเศรษฐีคนหนึง่ใน

สมยัครัง้พระพทุธกาล สองคนตายายไมมี่บตุร มีเงนิคนละ ๘๐ 

โกฏิ เม่ือลกูไมมี่อย่างนัน้ก็ไม่รูจ้ะเอาเงินทองไปทาํอะไร ก็ไปคบ

มิตร คือเลน่การพนนักินเหลา้เท่ียวซอ่งสมุอย่างนัน้จนกระทั่ง

เงินนัน้หมดเกลีย้ง ตอ้งเอากะลาคือเรยีกวา่เอากระเบือ้ง สมยั

นัน้พระพทุธเจา้ทา่นเรยีกวา่ตอ้งเอากระเบือ้งไปขอทาน วนัหนึง่

พระพทุธเจา้เสด็จไปกบัพระอานนทไ์ปสิกขาจารวตัรในท่ีนัน้ 

บงัเอิญเหลือบเห็นเขา้ ก็หนัไปยิม้กบัพระอานนท ์พระอานนทก็์รู ้

วา่คงมีเหตอุนัใดเกิดขึน้ก็เลยตรสัถามพระสมัมาสมัพทุธเจา้ 

ตถาคตมีเหตอุนัใด ทา่นก็ทรงแสดงใหค้วามวา่ เศรษฐีสองคน

ตายายท่ีมานั่งเอากระเบือ้งขอทานอยู่อยา่งนีแ้ตก่่อนเป็นผูท่ี้มี

ทรพัย ์มีอนัจะกิน ถา้สมยัก่อนไดฟั้งธรรมะคาํสอนพระพทุธเจา้

แลว้ สองคนตายายนีส้ามารถท่ีจะไดร้บัคณุธรรมพิเศษ คืออย่าง

ตํ่าจะไดอ้นาคามิตา น่ี วา่อยา่งนัน้ ตัง้แตโ่สดาขึน้ไป อยา่งนี ้

เป็นตน้ น่ีตกมาสมยันีคื้อหายนะเขา้ครอบงาํตวัของเธอแลว้ ก็
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ไม่สามารถท่ีจะมาประพฤติปฏิบติัทาํใหบ้รรลขุึน้ไปได ้น่ีเป็น

เช่นนัน้ 

เพราะฉะนัน้จงึวา่โลกเป็นส่ิงท่ีไม่เป็นสาระแก่นสารใดๆ

ทัง้หมดในโลก แตที่นีเ้ราเกิดขึน้มาในโลก มีพอ่แม่ชกัจงู มีหวัใจ

ของเราลงเขา้ไปอย่างนัน้ จงึเป็นเหตใุหเ้ราตอ้งอยู่พวัพนัในโลก 

ไม่คิดท่ีจะหนีภยั การหนีภยัในวฏัสงสารก็ตอ้งมีธรรมะคาํสอน

พระพทุธเจา้เท่านัน้เอง ไมมี่ทางใดท่ีจะหลีกเลน้ออกไปจากนัน้

ได ้คนเราถา้มั่งมีศรสีขุขนาดไหน สนกุรา่เรงิดว้ยกามขนาดไหน

ก็ไม่มีวนัพอไม่มีวนัอ่ิม มีเงนิทองขนาดไหนก็ไม่มีวนัอ่ิมวนัพอ

เหมือนกนั กินขา้วกินปลาก็เหมือนกนั ไม่มีวนัอ่ิมวนัพอ เชา้มาก็

กิน กินแลว้ก็ถา่ย ถ่ายแลว้ก็กินกนัอยา่งนี ้ไม่มีท่ีสิน้สดุของ

มนษุย ์เม่ือบคุคลผูมี้ปัญญาใครค่รวญแลว้มาพนิิจพิจารณาตวั

เรา ส่ิงทัง้หลายพระองคท์รงตรสัวา่เป็นส่ิงท่ีเราตอ้งละทิง้ พลดั

พรากจากส่ิงทัง้ปวงในโลกเลย แมแ้ตก่ายของเราอนันีก็้ตอ้ง

พลดัพรากทิง้ไว ้ไม่สามารถจะนาํไปได ้เม่ือเป็นเชน่นัน้เราจะทาํ

อย่างไร 
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น่ี จะตอ้งแกไ้ขพินิจพิจารณา เราอยู่มาในโลกมาเป็น

เวลานานหลายสิบปี เม่ือเขา้วดัฟังธรรมจาํศีลอย่างนีแ้ลว้ ทา่น

บาํเพ็ญ สอนใหบ้าํเพ็ญสมาธิ เจรญิกรรมฐานพินิจพิจารณาถึง

ความเกิดแกเ่จ็บตายอนันีเ้ป็นอารมณข์องใจ ใหใ้จมีสติมี

ปัญญาเขา้มาพินิจพิจารณาความเกิดแกเ่จ็บตายอนันีเ้ป็น

อารมณข์องใจ อนันีแ้หละเป็นเครื่องถอดถอนใจของเรา เม่ือเรา

อบรมใจของเราใหมี้สติมีสมาธิดีขึน้แลว้อย่างนัน้ ก็ตอ้งเอา

ความเกิด ความแก่ ความเจ็บ ความตายอนันีม้าพนิิจพจิารณา 

เม่ือมีความเกิดขึน้จนกระทั่งเป็นเด็ก แลว้กระทั่งเป็นรุน่ขึน้มา ก็

จนกระทั่งเป็นหนุ่มเป็นสาวจนกระทั่งทกุวนันี ้เราคา้ขาย ใหไ้ด้

คบมิตร สรา้งบา้นสรา้งเรอืน มีเงนิมีทองมากมายอยา่งนี ้แลว้

ชีวิตท่ีเราเป็นมาอย่างนีมี้ครอบมีครวัมีปู่ ยา่ตายายมีลกูมีหลาน 

เราไดส่ิ้งใดท่ีเป็นสาระเป็นแก่นสารในชีวิต น่ี มีอนัใดบา้งเป็น

สาระในชีวิต ท่ีเพลิดเพลินในกามก็ดี ในสมบติัทกุชิน้ทกุอนัก็ดี 

ส่ิงใดท่ีเป็นสาระแก่ชีวิต น่ีตอ้งคิด 



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 8 
 

ทกุคนเหน็มีแตค่นบน่วา่ทกุข ์ไม่สบายใจ เงินไดม้าเม่ือเสีย

ไปมากๆก็เกิดความทกุขร์อ้งห่มรอ้งไหน้ ํา้หนู ํา้ตาไหลเปียกแฉะ

ไม่เป็นอนักินอนันอน น่ี ความทกุขอ์นันัน้เขา้มาทบัถม เพราะ

อะไร เพราะเราเขา้ใจวา่ส่ิงนัน้เป็นของของเรา น่ี ความวปิโยค

โศกเศรา้ก็เขา้มาทบัหวัใจ เพราะเราไมมี่เครื่องท่ีจะประหตัถ์

ประหาร เม่ือเราใชปั้ญญาพนิิจพิจารณาวา่เม่ือเราตายแลว้ ส่ิง

เหลา่นีเ้ราเอาไปนกึ อยา่งนีใ้จในขณะท่ีเกิดความโศกเศรา้นัน้

หยดุทนัที เม่ือมีหวัใจอย่างนีเ้ขา้ไปพิจารณา มีสติปัญญาเขา้ไป

พิจารณาอยา่งนีแ้ลว้ความโศกเศรา้ท่ีเกิดในขณะนัน้ดบัทนัที

เด๋ียวนัน้ ไม่ตอ้งใครมาสอนเราแลว้ เม่ือเรามีสติอย่างนัน้แลว้มนั

ดบัในขณะนัน้เอง 

มีผูห้ญิงคนหนึ่งเลา่ใหอ้าตมาฟัง เออ นา่ฟังน่าคิด สามีเป็น

อมัพาต แลว้แกก็ไดพ้ยาบาลประคบัประคองอยู่ตลอดเวลา มี

บรรดาเพ่ือนมติรสหายมาเย่ียมเยียนอยู่ตลอดเวลา เคา้ก็ทกัขึน้

วา่ "โอ ้ทาํไมคณุช่างไม่โศกไม่เศรา้เลยจรงินะ" แกก็น่ิงๆ แกก็ไม่

วา่อะไร วนัหนึง่อาตมาไป แกก็ถามอาตมาวา่ "ท่านอาจารยค์ะ 
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มีบรรดาเพ่ือนทัง้หลาย คณุไม่สบายแลว้ดิฉนัก็พยาบาลปฏิบติั

อยู่ มีเพ่ือนมา มาไตถ่ามหลายคนวา่ทาํไมดิฉนัไม่โศกเศรา้นํา้หู

นํา้ตาไหล รอ้งห่มรอ้งไห ้ดิฉนัเอาสามีนั่นเอง เอาคณุนั่นแห

ละมากาํหนดพินิจพิจารณาวา่ตวัเราจะตอ้งเป็นไปอยา่งนี ้ใจนัน้

มนัก็เลยเป็นปกติ ใจนัน้ก็เลยไดร้บัความสบาย มนัจะผิดร"ึ 

อาตมาก็บอกวา่ไม่ผิดสิ อยา่งนีดี้ท่ีสดุ ไมมี่โอกาสอนัใดแลว้ อนั

นีน่ี้แหละเรยีกวา่ปัญญาท่ีเราพิจารณาเหตท่ีุเกิดขึน้อยา่งนัน้ให้

ตกไปอย่างนัน้ ก็เรยีกวา่ปัญญาอนัแทจ้รงิ ทาํใจของเราใหเ้ยือก

เย็น มีสติสตงัประคองใจเราใหเ้ป็นอยู่อย่างนีเ้รยีกวา่ปัญญาแท ้

แตโ่ลกทัง้หลายเคา้เขา้ใจวา่ตอ้งเอาความโศกความเศรา้อนั

นัน้เขา้ไปประคบัประคอง พระพทุธเจา้ไมส่อนอย่างนัน้ สอนให้

ใชปั้ญญาพินิจพิจารณา ใหโ้อปนยโิกนอ้มวตัถส่ิุงนัน้ เม่ือเรา

กระทบดว้ยตาแลว้ ใหโ้อปนยโิกนอ้มเขา้มาพนิิจพิจารณา อยา่ง

เห็นวตัถอุะไรก็แลว้แต ่หมาตง้ หมาตาย ใบไมร้ว่ง สารพดัท่ีจะ

เป็นธรรมะ ใบไมห้ลน่อยา่งนีก็้เป็นธรรมะ ถา้เรามีปัญญาพนิิจ

พิจารณา โอปนยิโกนอ้มเขา้มาสูต่วัเราวา่ แมแ้ตใ่บไมแ้ต่ก่อนก็
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สดสวยเขียวชอุม่ นานเขา้ๆก็มีวนัท่ีจะรว่งโรยคือเหลือง เหลือง

ลงมาลาํดบัจนกระทั่งเห่ียวแหง้แลว้ก็รว่งจากตน้ เหมือนกนักบั

ชีวิตของเรานัน้ ก็มีแตว่นัเกิดขึน้แลว้มาทกุวนันีม้นัก็แกห่ง่อม 

ฟันก็หลดุ ผมก็หงอก หลงัก็โก่ง เจ็บหลงัเจ็บเอว เดินเซซา้ยเซ

ขวา เดินไปหนา้แลว้ก็มนัจะถอยหลงั ดงึมาขา้งหลงัมนัก็จะลง

ไปขา้งหนา้สารพดัท่ีจะเป็นไปตา่งๆนานา เม่ือเรานอ้มเขา้มา

พินิจพิจารณา ไอส้ภาวะของกายมนัย่อมเป็นเชน่นัน้ สว่นใดท่ี

ยงัรูส้กึตวัอยูน่ั่นเอง นั่นแหละคือตวั ตวัท่ีจะเป็นธรรม ธรรมท่ีจะ

แก ้คือหมายความวา่สงัขารตวันีเ้อง ตวันัน้แหละ ตวัท่ีรูว้า่ โอโ้ฮ 

มนัจะเซ นั่นมนัจะลม้ นั่นมนัจะรอ้งไห ้น่ี อย่างนี ้ตวันัน้แหละ 

แตที่นีเ้ราจาํเป็นจะตอ้งประคองใหม้นัมีอยูเ่รื่อย พระพทุธเจา้จงึ

ตรสัวา่สติปัญญา สติคือความรูต้วั รูอ้ยู่อย่างนัน้ เพราะฉะนัน้

อย่างบรรดาพทุธบรษัิทท่ีเขา้มาอบรมในท่ีนี ้เราก็ตอ้งการจะฝึก

สติปัญญา ก็ตอ้งมาบาํเพ็ญสมาธิภาวนา น่ี  

ชีวิตในโลกท่ีเราเคยสรา้งสมทกุชนิดผ่านมาทกุชิน้ทกุอนั 

บัน้ปลายของชีวิตก็คือความสขุของชีวิต ก็คือการภาวนา ทาํ
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หวัใจใหส้งบบัน้ตน้ หนึ่งก็ไดอ้าศยัพทุโธ หรอืบทใดบทหนึ่งเป็น

ท่ีคุน้เคยกบัใจเราทาํใหใ้จสบายอยา่งนัน้ แลว้เราก็เอาส่ิงนัน้เอง

มาเป็นเครื่องหกัหา้มใจของเราใหเ้กิดความสงบ ตอ่สูก้นัใหใ้จ

นัน้สงบขึน้มา อย่างนีเ้รยีกวา่เราเป็นนกัภาวนา เม่ือหาพิธีพลิก

แพลงแกไ้ขจนใจนัน้ใหส้งบลงไปเป็นสมาธิ วางอดีตและอนาคต 

แมปั้จจบุนัอนัเดียวท่ีนกึพทุโธอยู่ มนัก็ตอ้งวางลงไปเรยีกวา่

เขา้ถึงอเุบกขา ใจนัน้มีพลงัเป็นอเุบกขา วางเฉยในอารมณอ์ดีต

และอนาคต ดบัหมดทกุชนิด ใจอยู่มีความรูอ้ยู่จาํเพาะปกติ อยู่

ท่ีจาํเพาะหนา้อนัเดียวอย่างนัน้ เรยีกวา่เป็นสมาธิ 

เม่ือเป็นเชน่นัน้เราพยายามฝึกอยู่เรื่อยๆ ประคบัประคองอยู่

เรื่อย พระพทุธเจา้ทรงตรสั หลวงตาก็เทศนอ์ยู่บอ่ยๆซํา้ซากๆ 

ท่านแสดงวา่ ภาวิโต พาหลุีกโต เม่ือกีพ๊ระก็แสดงเทศนถ์ึงบท

สวดมนตเ์รยีกวา่ อภญิญายะ สัมโพธายะ นิพพายายงั สัง

วัตตะต ิก็เม่ือกี๊ก็แสดง ลงทา้ยอยา่งเดียวกนั ทาํใหม้ากๆ เจรญิ

ใหม้ากๆแลว้จะเป็นไปเพ่ือความรูย้ิ่ง จะเป็นไปเพ่ือความดบั

สนิท น่ี เหมือนกนั ภาวิโต พาหลีุกโต ก็เจรญิใหม้ากทาํใหม้าก 
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จะเป็นไปเพ่ือความรูแ้จง้ เป็นไปเพ่ือความดบัสนิทเหมือนกนั

อย่างนัน้ แตค่าถาบาลีก็ผิดกนันิดหน่อย ใจของเราเม่ือเป็น

เช่นนัน้ไดร้บัความสงบอย่างนัน้ วนัรุง่ขึน้ตอ่ไปเราก็ตอ้ง

พยายามทาํใหเ้กิดอยา่งนัน้ขึน้ ตอ้งมีอตุสาหะความพากเพียร

พยายาม น่ีคือส่ิงสาํคญั พระพทุธเจา้ก็ไดต้รสัรูก็้ตอ้งมีเรยีกวา่ มี

สจัจะบารมี อธิษฐานบารมี ขนัติบารมี วา่พรรณนาไปตา่งๆ

นานา หลายตัง้ ๓๐ ทศัน ์มีตัง้แตท่านบารมี ศีลบารมี แสดงวา่ 

วิรยิะบารมี ขนัติบารมี สจัจะบารมี แสดงหมดทัง้ ๓๐ อย่าง เรา

ก็เหมือนกนัถา้เราจะนั่งอย่างนี ้เราก็จาํเป็นจะตอ้งมีสจัจะ 

ในขณะท่ีขา้พเจา้นั่งฟังเทศนอ์ย่างนี ้ถา้ผูแ้สดงธรรมไม่จบ 

ขา้พเจา้จะไมอ่อก นั่งขดัสมาธิหรอืนั่งพบัเพียบอยูก็่จะไม่พลิก

อย่างนัน้ สูก้นักบัเวทนาจะเกิดขึน้อย่างไร ขา้พเจา้ก็จะไม่ถอน

ออก ดว้ยอาํนาจพระพทุธ พระธรรม พระสงฆจ์งมาเป็นสกัขี

พยาน น่ีเรยีกวา่สจัจะบารมีเพ่ือบงัคบัใจเราท่ีมนัเจา้เลห่เ์จา้กล

เจา้มารยาสาไถ พอเจ็บหน่อยก็พลิก อยา่งนี ้คือเอาคณุพระ

พทุธ พระธรรม พระสงฆม์าบงัคบักายใจของเรานัน้ไม่ใหดิ้น้รน
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กวดัแกวง่ แลว้ก็ไม่ใหร้า่งกายพลิกแพลงแกไ้ข ก็จะไดด้เูวทนา

ในขณะนีย้งัเป็นอย่างนี ้พอเวลาจะตายมนัไม่ยิ่งไปมากกวา่นีร้ ึ

น่ี เราจะไดท้ดลองพนิิจพิจารณาใหรู้ข้ึน้  

เพราะฉะนัน้การกระทาํใจตอ้งมีความอดทน มีวิรยิะ

มากมายหลายท่าหลายทาง เหมือนนกัมวยขึน้ไปชกบนเวที 

ตอ้งมีลกูหมดัซา้ยหมดัขวาหมดัหนา้หมดัหลงั ชกซา้ยชกขวาชก

ลา่งชกบน ชกไปหมด มีทัง้เข่าทัง้ศอกลกูเตะลกูถีบ สารพดัตอ้ง

มีหมด เหมือนเราก็เหมือนกนัก็จาํเป็นจะตอ้งแก ้เพราะส่ิงนีเ้ป็น

ส่ิงท่ีแกย้าก หวัใจเรามนัเจา้เลห่เ์จา้กลเจา้มารยาสาไถ

หลอกลวงเราอยู่ตลอดเวลา นั่งนานนกัก็กลวัจะตาย น่ี เป็น

เช่นนัน้ เพราะไอเ้จา้กิเลสตวันัน้เองมนัเคยหลอกเลยไดใ้จเป็น

นายใหญ่ของเรา คมุบรวิารทัง้หมดในรา่งกายอนันีใ้หห้ลงเลห่์

หลงกลของเคา้อยู่ตลอดเวลา เพราะเราไมมี่สติไม่มีปัญญาคอย

ตอ่สูก้นั เม่ือเรามาฝึกหดัอยา่งนีแ้ลว้เราก็จาํเป็นท่ีตอ้งตอ่สู้

เพราะโอกาสเวลาอยา่งนีก็้ไมมี่เวลาอย่างอ่ืน เป็นสถานท่ี

บาํเพ็ญเพ่ือจะชาํระใจของเราใหส้บายเกิดขึน้ 
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นกัภาวนาโดยมาก เม่ือใจนัน้รวมลงไปแลว้อยู่โดยปกติ

อย่างนัน้ ย่อมชอบเสวยความสงบอยา่งนัน้ ท่านแสดงวา่เม่ือมี

ความสขุมากเทา่ไหร ่ถนีมิทธะ ความง่วงเหงาหาวนอนก็

ย่อมจะทบัเขา้มา อุทธัจจะ กุกกุจจะ เม่ือถีนมทิธะเกิดขึน้แลว้ 

อทุธจัจะกกุกกุจะ ความฟุ้งซา่นก็จะตามมา กามฉันทะ 

วิจกิิจฉาตามเขา้มา เพราะเม่ือรูส้กึตวัอยา่งนัน้แลว้มนัเป็นปทงั

คะ เพียงระงบัชั่วครัง้ชั่วคราวเทา่นัน้ เพราะฉะนัน้จาํเป็นอย่าง

ยิ่งเม่ือจิตของเราท่ีมนัเขา้ไปสงบอย่างนัน้ เราก็เสวยพอเป็นพิธี

นิดๆหน่อยๆ พอเป็นเครื่องพกัผ่อนของใจ  

แลว้ทีนีก็้จาํเป็นจะตอ้งคน้พนิิจพิจารณานอ้มเอาอารมณท่ี์

เป็นอดีตนั่นเอง ดงึมาเป็นใหเ้ป็นตวัปัจจบุนั อดีตท่ีเราเคยสขุ

เคยสนกุเคยรา่เรงิเรื่องโลกเรื่องสงสารเรื่องอนัใดทัง้หมดก็นอ้ม

เขา้มา เม่ือใจเป็นเป็นสมาธิอยู่อย่างนัน้แลว้ นอ้มเขา้มาอย่าง

นัน้ อารมณอ์นันัน้ก็ตอ้งมาเป็นปัจจบุนัของจิต เป็นเครื่องใหเ้รา

พินิจพิจารณา เหมือนชา่งผูท่ี้ไปรอ่นทองคาํ กาํลงัถือตะแกรงอยู่

อย่างนัน้ก็โกยดินเขา้มาก็ตอ้งตาก็ตอ้งมองอยู่อย่างนัน้ เม่ือ
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รอ่นทองจนกระทั่งเศษทัง้หลายหลดุไปหมดแลว้ ก็ปรากฏทอง

เกิดขึน้ เราไม่เอาเศษ เอาเครื่องเหลา่นัน้ เราตอ้งการเอาทองคาํ

ธรรมชาติ เหมือนกนักบัใจเราก็จาํเป็นจะตอ้งนอ้มเรื่องโลกเรื่อง

สงสารเขา้มาพินิจพิจารณาเพ่ือทดลอง ใจทาํไมจงึดิน้รนกระวน

กระวายกระสบักระสา่ยไปอย่างนัน้ ก็ตอ้งเอาสติปัญญาเขา้ไป

ฟาดฟัน เอามาพนิิจพิจารณา เม่ือจิตถา้วา่มนัดีอย่างนัน้ นอ้ม

ส่ิงใดเขา้มามนัก็ระคนอยู่อย่างนัน้ จิตไมน่กึไปในอดีต ไม่นกึไป

อนาคต มีจาํเพาะอารมณท่ี์เรานกึเขา้มาเป็นปัจจบุนัธรรมคน้อยู่

อย่างนัน้ จนกระทั่งมนัเหน่ือยนกัก็พกั วางอารมณอ์นันัน้ก็เขา้

มาพกัจิตของเราอยู่เป็นสมาธิธรรมดา เม่ือเป็นอยา่งนัน้ใจใน

ขณะท่ีวางอยูอ่ย่างนัน้เป็นเวลานานก็ไม่มีถีนมทิธะเขา้มา

ครอบงาํ อทุธจัจะ ความฟุง้ซา่นก็ไม่มี กามฉนัทะก็ดบั ไม่มีเลย 

น่ีเพราะกาํลงัของสมาธิท่ีไดพ้ิจารณาอยา่งนัน้แลว้ เม่ือยืนตวัอยู่

อย่างนัน้ ก็เป็นฌาณอเุบกขาวางเฉยอย่◌ูในอารมณข์องตวั ไม่

มีอารมณใ์ดมาเก่ียวขอ้ง 
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เม่ือพกัพอสมควรก็นอ้มส่ิงเหลา่นัน้เองมาพินิจพิจารณาอีก 

เอามาคน้ควา้พิจารณาลงไป ส่ิงใดท่ีเราเคยวา่ดี ผมเราเคยวา่

สวย แกม้เราเคยวา่งาม ตรงใดท่ีเราวา่สวยวา่งามนอ้มนาํมา

พินิจพิจารณา ผมเราวา่สวยเพราะมนัดาํ มนัไดด้ดัไดแ้ตง่อย่าง

นัน้อยา่งนี ้แลว้เม่ือมนัถงึวยัแลว้แลว้ทาํไมมนัขาวมนัรว่งหลน่

หลดุลงไป แมต้กไปในภาชนะท่ีเรารบัประทานอยู่อยา่งนี ้ก็เป็น

ของปฏิกลูโสโครก พิจารณาอย่างนี ้แกม้วา่มนัแดงมนัสวยมนั

สวยสดงดงามอย่างใดก็นอ้มตดัเขา้มา มาพิจารณาอยา่งนี ้

ตรงไหนมนัตรงไหนมนังาม พอมาแกงมนัมานั่นเขา้แลว้ ถ่าย

ออกมามนัเหม็นเน่าไปหมด น่ี พิจารณาอย่างนี ้ 

พอพิจารณาอย่างนีม้ากเขา้ๆๆ ใจนัน้ก็เกิดความเบื่อหน่าย 

เกิดนิพพพิทา ทา่นแสดงอยา่งนัน้ เกิดความเบ่ือหน่าย โอ ้ส่ิง

เหลา่นีเ้ป็นของไม่เท่ียงไม่แน่นอน ยกัยา้ยถ่ายเทอยู่ตลอดเวลา 

แมเ้ราบรโิภคไป ของดีๆอย่างนี ้พอรุง่เชา้ถา่ยออกมาก็เหม็น 

เป็นของปฏิกลูแลว้ เพราะฉะนัน้อาจารยท์า่นจงึสอน เวลาท่ี

ก่อนจะฉนัจงัหนั อาตมาน่ีแหละ ท่านอาจารยก์งมาคูก่บัท่าน
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อาจารยนี์ส้อนใหไ้ปนอ้มเอาขา้วนัน้น่ะเป็นตวัหนอนในสว้ม 

นอ้มเขา้มาอยูใ่นบาตรของเรา ใหพ้ิจารณาเป็นหนอนอยา่งนัน้ 

ใจใหป้ลง (เทปขาดตอน) มนัจะไดเ้กิดความฉลาด ดบัสนิทคือ

ความรูแ้จง้ รูส่ิ้งใดหละ แน่ะ ตรงนีปั้ญหาสาํคญั เพราะฉะนัน้

พระพทุธเจา้จงึตรสัวา่เป็นสันทฏิฐิโก ผูป้ฏิบติัเห็นเอง อักขา

ตะเร ตะถาคะโต ตถาคตเป็นแตเ่พียงผูบ้อกผูส้อน พวกทา่น

ทัง้หลายพงึรูไ้ดด้ว้ยตนเองถงึพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ก็

เพราะใจตวัท่ีออกไปพินิจพจิารณา เม่ือเหน็ส่ิงเหลา่นัน้เป็น

สภาวะความไม่เท่ียงเกิดขึน้ ใจก็วนเขา้ไปพินิจพิจารณา อนันัน้

มนัก็ตอ้งวางดบัลงไป ตวัท่ีจรงิคือตวัท่ีรูอ้ยูธ่รรมชาติอย่าง

นัน้เอง ท่านเรยีกวา่สติปัญญา แตไ่ม่มีกิรยิานกึไปสา่ยใน

อารมณอ์นัใด ตัง้อยู่เป็นปกติอย่างนัน้จงึเรยีกวา่เป็นสติปัญญา 

นั่นแหละเรยีกวา่พทุธะ ธรรมะ สงัฆะ ของพระพทุธเจา้  

เม่ือใจของบคุคลใดเป็นเช่นนัน้แลว้ ในขณะนัน้เราก็ปลืม้ปีติ

เหลือส่ิงท่ีจะพรรณนา ในชีวติเกิดมาในโลกนี ้ไดพ้บเหน็ท่ี

มหศัจรรยอ์ย่างชีวติของเราท่ีแทจ้รงิ คือความสงบลกึซึง้หาส่ิงใด
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ในโลกท่ีจะเปรยีบในโลกไมไ่ดเ้ลย อย่างพวกโยมบางคนอย่างนี ้

ก็คงตอ้งประสบ เพราะเราไดพ้ากเพียรเป็นเวลานานๆอยา่งนี ้

ตอ้งเอาพยายามเอาใหเ้จอะ อยู่ไม่ไดอ้ยู่ท่ีอ่ืนท่ีไกล อยู่ท่ีตวัของ

เรา เม่ือเราพยายามมากเขา้ๆ ก็ตอ้งเป็นวนัหนึ่ง เม่ือเป็นอย่าง

นัน้แลว้ใจนัน้ระลกึถงึคณุของพระพทุธเจา้หาท่ีจะประมาณ

ไม่ได ้เราเสวยมีลกูมีหลานมีบา้นมีช่องมีเหยา้มีเรอืนมีขา้วมีของ

มากมายพรรณนา ไมมี่ส่ิงใดท่ีจะมาเทียบกบัส่ิงท่ีไดร้บัความ

สงบของหวัใจอนันัน้ไดเ้ลย ทัง้ปีติอ่ิมเอิบอยู่ตลอดเวลา บางที

เป็นตัง้หลายๆวนั เป็นตัง้สิบๆวนัอยา่งนี ้หาจะท่ีจะพรรณนา

ไม่ไดเ้ลย เพราะใจอนันัน้เขา้ถึงจรงิๆอย่างนัน้  

น่ีนกัปฏิบติัทกุคนก็จาํเป็นจะตอ้งมุ่งหวงัใหใ้จของตวัเขา้ไป

ประสบส่ิงเหลา่นัน้ใหเ้กิดขึน้ จดุหมายปลายทางท่ีเราประพฤติ

ปฏิบติั เขา้มาทาํบญุใหท้านรกัษาศีล เจรญิภาวนาก็ตอ้งการอนั

นีเ้ป็นจดุสาํคญัท่ีสดุ ไม่ใชบ่วชเป็นชีเป็นขาวเป็นพระเป็นเณร 

บวชโก้ๆ  บวชวา่ฉนัไดบ้วช แน่ะ ไม่ใช่อยา่งนัน้ การบวชน่ีเป็น

ตระกลูท่ีสงู เป็นศากยตระกลู เป็นตระกลูท่ีสงูท่ีสดุของบรรดา
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พระ แมแ้ตพ่ระเจา้แผ่นดินอย่างนีก็้ยงัตอ้งไหว ้ภิกษุณีรอ้ย

พรรษา เม่ือพระบวชวนันัน้ก็จะตอ้งมากราบ แนะ่ เป็นอยา่งนัน้ 

คณุธรรมสงูกวา่กนั เพราะฉะนัน้เม่ือเราบวชแลว้ก็ตอ้งมีความ

พากความเพียร อตุสาหะบาํเพ็ญ ส่ิงใหม้นัเป็นสมาธิ เรานบัถือ

พระพทุธศาสนา เรารกัษาศีลอย่างนี ้โกนหวั โกนคิว้ หม่ผา้บวช

แลว้ เราก็วา่เราเป็นพระ ศีลเราไดร้กัษา ๒๒๗ สมาธิ ปัญญา น่ี 

ตอ้งใหเ้กิดขึน้ อย่างไม่เป็น ก็จะใหเ้กิดสมาธิเกิดขึน้ เม่ือเรา

บาํเพ็ญวา่ใจใหอ้ยู่อยา่งนัน้ พทุโธหรอืใหน้กึถึงความตายอย่าง

นัน้แลว้ เอาอยู่อย่างนัน้ตัง้ชั่วโมงๆ มนัก็ตอ้งลงใหเ้รา มนัหนีไป

ไม่ได ้ทีนีขี้เ้กียจวา่ เม่ือขีเ้กียจมนัก็ไม่เกิดความสงบ เพราะ

ความขีเ้กียจ ขีม้นัอนันัน้มนัเหมน็ เหมน็แลว้มนัก็ไม่ไดข้ึน้มา ดี

อย่างเดียวเป็นปุ๋ ย แน่ะ  

เพราะฉะนัน้เม่ือเรามีความเพียรอตุสาหะเต็มท่ีแลว้ 

บรกิรรมอยู่อย่างนัน้ พทุโธๆๆ ใครก็ไม่เคยเป็นมาจากทอ้งพอ่

ทอ้งแม่ ก็ตอ้งมาฝึกเอาทัง้นัน้ เพราะฉะนัน้เราเม่ือรูอ้ยา่งนัน้เรา

ก็จาํเป็นจะตอ้งพยายาม ส่ิงไม่เป็นก็ตอ้งใหเ้ป็น ใหม้นัเกิดขึน้ 
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ไม่อย่างนัน้เสียแรงท่ีมาบวช หมดไปตัง้เป็นหม่ืนๆ บางทีหลายๆ

พนับาทอย่างนี ้สองสามวนัสกึซะแลว้ ขาดทนุ ฮ ึไม่ไดอ้ะไรเลย 

ไปแบง่สว่นบญุใหโ้ยม โยมแบง่สว่นบญุ ไดอ้ะไร ไดแ้ตห่วัโลน้ๆ 

น่ีเป็นอย่างนัน้นะตอ้งตัง้ใจใหม้นัสงบซกัที บวชตัง้สามเดือนส่ี

เดือน ส่ิงท่ีใดท่ีควรหลีกเรน้ตอ้งหลีกเรน้ ส่ิงท่ีไม่ควรคยุอย่าคยุ 

พยายามกลบัไปกระทาํความเพียรของเรา ไม่กงัวลเรื่องคนอ่ืน น่ี

เป็นส่ิงท่ีประเสรฐิ แลว้ก็หนัมานั่งภาวนา เดินจงกรมมั่งนั่ง

ภาวนามั่ง หลีกเรน้ไปใหม้นัไดเ้กิดความสงบ แลว้อนันัน้แหละ

เราจะไดรู้ถ้ึงคณุพระศาสนาท่ีทา่นวา่ไวต้ามแบบแผน

ตาํรบัตาํราวา่ศีล สมาธิ สมาธิเราก็ไดค้วามสงบ น่ีใจเป็นสมาธิ

อย่างนี ้น่ีเรยีกวา่ไม่เสียทีท่ีไดบ้วชเขา้มาในพทุธศาสนา  

ยิ่งสงูไปกวา่นัน้ ไดใ้ชปั้ญญาพนิิจพิจารณาสงัขารรา่งกาย

ของเรา เห็นเป็นของปฏิกลูโสโครกไม่สวยไม่งามสกปรก เต็มไป

ดว้ยของปฏิกลู เกิดความสงัเวชสลดใจนํา้หนู ํา้ตาไหลอย่างนี ้ยิ่ง

มีอานิสงสแ์รก สมยัโบราณทา่นแสดงวา่เพียงแตง่แูลบลิน้ ชา้ง

กระดิกห ูเม่ือทาํสมาธิใหจ้ิตลงไปสงบอยา่งนัน้ตลอด หรอืวา่ได้
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อานิสงสเ์หลือพรรณนา น่ี เป็นอย่างนัน้ เราก็เหมือนกนั เราได้

อบรมบม่นิสยัฝึกหดัจนกระทั่งใจเป็นสมาธิตัง้ชั่วโมงหรอืสอง

ชั่วโมง บางทีหลายๆวนัอยา่งนี ้ยิ่งมีความอ่ิมเอ่ิมปิติ ใจนัน้รา่เรงิ 

ใจนัน้ชุ่มช่ืนอยู่ตลอดวนัดว้ยความสงบ ไม่คิดกระสบักระสา่ยไม่

คิดดิน้รนกระวนกระวายไปในท่ีใดเลย น่ี เป็นอย่างนัน้ 

เพราะฉะนัน้พวกเราทกุคนก็มุ่งมาดปรารถนาอยา่งนัน้ 

เพราะฉะนัน้ตอ้งตัง้ใจอตุสาหะ เวลานีเ้ขา้มาหนึ่งเดือนแลว้ 

เหลือเวลาอีกสองเดือนเท่านัน้เอง  

เจา้คณุอบุาลีท่านวา่ พายแลว้ก็พาย ตะวนัจะสาย สายบวั

จะเนา่ แนะ่ ทา่นเทศนข์องทา่น หลวงตาจาํมา วา่ใหโ้ยมฟัง 

พายแลว้ก็พาย ตะวนัจะสาย สายบวัจะเน่า สายบวัคืออะไร 

เม่ือมนัจะตายซี่ มนัจะแก ่มนัจะป่วย มนัจะเจบ็ แลว้มนัก็จะ

ตาย ตายๆ อยู่เทา่นัน้ ตะวนัจะสาย สายคือยงัไง เม่ือถงึเวลา

ป่วยเจ็บอยา่งนัน้แลว้ ไม่มีโอกาสท่ีจะทาํ หมดเวลา เพราะเรา

ไม่ไดฝึ้กหดั ไม่ไดฝึ้กหดัไว ้จะไปบอกพทุโธเวลานัน้ เฮอ้ ก็บอก

วา่ "ขา้เจ็บขา้จะตาย เอาอะไรก็ไม่ไดแ้ลว้" นั่นเป็นอยา่งนัน้ 
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เพราะฉะนัน้ทา่นจงึบอกวา่ พายแลว้ก็พาย รบีพายเขา้วดัเขา้วา

มานั่งสมาธิภาวนา ตะวนัจะสาย รา่งกายมนัจะเปล่ียนแปลงยกั

ยา้ย สายบวัจะเนา่ ก็คือเราเท่านัน้แหละคือจะตาย นอนแอะๆๆ

แมะอยู่อย่างนัน้ ไปไหนไม่ไดต้อ้งนอนหยอดนํา้หยอดขา้ว เม่ือ

ไดท้าํใจฝึกหดัเต็มท่ีอยา่งนัน้แลว้ ไม่ตอ้งเป็นทกุข ์กาํหนดดอูยู่

กบัเวทนาอย่างนัน้ สบายท่ีสดุ กาํหนดใจของเราท่ีมี

กาํลงัสติปัญญาบรบิรูณส์มบรูณน์ัน้ มองดเูฉยๆ ไม่ตอ้งทาํอนัใด

ทัง้หมด ตัง้สติจดกาํหนดดอูย่างนัน้ เพลินอยู่เลย ตายเม่ือไหรก็่

ยินดี ไอร้า่งกายนีม้นัทรมานมานานแลว้หลายสิบปี ฮ!ึ ยนิดีไป

เถ๊อะเจา้คะ่ เออ้ น่ีเป็นเช่นนัน้ เพราะฉะนัน้การปฏิบติั

จดุมุ่งหมายก็เป็นอย่างนัน้ เพราะฉะนัน้พระพทุธเจา้ทรงตรสัอีก

ปัญหาหนึง่วา่ สะจติตะ ปะริโยทะปะนัง เอตัง พุทธานะสา

สะนัง บคุคลท่ีชาํระกายของตนใหผ่้องแผว้หมดจดผ่องใส อย่าง

ตํ่าก็ไดช้ั่วครัง้ชั่วคราว อย่างกลางก็ไดเ้ป็นเวลาหลายๆเดือน

หลายๆปี อย่างสงูสดุจนไดบ้รรลถุึงโสดา สกิทา อนาคา อรหตั 

อรหนัต ์น่ี สงูสดุจนกระทั่งทาํลายอาสวกักิเลสของตนใหสิ้น้ไป 
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น่ี นั่นเป็นบรมสขุ นั่นแหละเป็นผูท่ี้เขา้ถึงธรรมะของพระพทุธเจา้ 

น่ีแสดงไวอ้ยา่งนัน้  

น่ีเพราะฉะนัน้เม่ือท่านทัง้หลายไดส้ดบัตรบัฟังธรรมะท่ี

อาตมาไดบ้รรยายมา จงนอ้มนาํไปพินิจพจิารณาตรกึตรองและ

นอ้มส่ิงใดท่ีเกิดประโยชน ์ส่ิงใดท่ีไม่เป็นประโยชนก็์จงทิง้ไป ส่ิง

ใดท่ีจะเกิดประโยชนก์บัเราก็นอ้มไปพนิิจพืจารณาใครค่รวญ

ตรกึตรอง แลว้ก็ลองประพฤติปฏิบติัไปอย่างนัน้ คงจะไดป้ระสบ

พบความสขุความเจรญิงอกงามในศาสนธรรมคาํสั่งสอน ดงัได้

แสดงมาก็สมควรแก่กาลเวลา เอวงัก็มีดว้ยประการะฉะนี ้

 

ท่ีมา: https://youtu.be/xkgtmoM0p0o 
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