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รูป อนิจจัง 

หลวงปู่ เจีย๊ะ จนุโท 

การปฏิบติัเรามุ่งเขา้มาประพฤติปฏิบติัธรรมะหรอืมุ่งมาเพ่ือ

ปฏิบติัอนัใด คิดอย่างนีใ้นชีวิต นกับวชทกุๆคนไม่วา่นางชี แม่

ขาว หรอืบวชพราหมณ ์หรอืบวชพระก็ดี บวชมาเพ่ืออะไร น่ีตอ้ง

ถามตวัเรา อยา่งนีอ้ยา่วา่ขู่ อย่างนีอ้ยา่วา่ด ุเทศนอ์ย่างนีเ้พ่ือให้

ลกุฉกุด ูเขา้ใจมัย้ เราตอ้งคิดอย่างนีว้า่เราบวชมาเพ่ืออะไรชีวิต 

บวชมากินขา้วชาวบา้นเรอะ หรอืบวชมาขอเคา้กิน หรอืบวชมา

เพ่ือหวงัร ํ่ารวย น่ี ตอ้งคิดอย่างนี ้ถา้เราบวชอย่างนัน้ชีวติในโลก

มนัครองดว้ยความสบาย ตอ้งเขา้ใจอย่างนัน้ ไม่ใช่มาลอ่ลวง

ชาวบา้นกิน เพราะฉะนัน้นกับวชจาํเป็นอย่างยิ่ง ถา้บวชกนัทกุ

วนันีเ้ราก็ตอ้งการท่ีจะแสวงธรรมะ เป็นเครื่องประดบัใจของเราน่ี

เป็นจดุสาํคญั อนันี ้ 

พระพทุธเจา้สอนถึงสมาธิ ปัญญา สอนไวเ้พ่ืออะไร เพ่ือขดั

เกลากิเลสตวัทิฐิมานะของหวัใจเราท่ีมนัแสนท่ีจะหมกมุ่นอยู่ใน
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ดวงใจของเรานั่นเอง เพ่ือจะชาํระใหม้นัหมดไปสิน้ไป เราเขา้มา

ปฏิบติัมนัก็ตอ้งความประสงคอ์นันัน้ อยา่งเป็นพระเป็นเณรเป็น

ชีเป็นแม่ขาวอย่างนี ้หรอืพวกโยมบวชมาเพ่ืออะไร น่ี ปัญหาอนั

นีเ้ราตอ้งคน้ฝึกดใูนตวัเราหรอืเรยีกวา่เราเขา้มาเพ่ืออะไร หรอื

มาอยู่เพ่ือสบาย อยู่ในโลกก็สบายเหมือนกนั มีลกูมีเมียมีผวั อยู่

อย่างอิสระเสรไีม่อยู่ในอาํนาจใคร น่ีเป็นอย่างนัน้ นกับวชตอ้งมี

ขอบเขต แลว้บวชแลว้ แตว่า่ไม่มีใครบงัคบั พระพทุธเจา้ไม่ได้

บงัคบัใคร เธอจะปฏิบติัก็ได ้ไม่ปฏิบติัก็ได ้อยู่อย่างสบายก็ได ้

แตที่นีถ้า้เราคิดถึงความซึง้อย่างนัน้ ชีวิตเราไม่ตายร ึน่ี เราก็ตอ้ง

หาเหตผุล แลว้ทาํไมมรรคผลมนัอยูท่ี่ไหน พระพทุธเจา้ทรง

แสดง อย่างแสดงในอนัตตลักขณสูตร แสดงถึงรูป รูปไม่เท่ียง 

รูปเป็นทกุข ์รูปในท่ีใกล ้ท่ีไกล รูปในอดีต อนาคต ลว้นแต่

แปรปรวนยกัยา้ยตา่งๆนานาประการตา่งๆเหลา่นีเ้ป็นตน้ น่ี

แสดงเพ่ือใคร อย่างพระสวดมนตท์กุวนัๆเนีย้ก็สวดเพ่ือศพร ึเพ่ือ

หวงัเงนิร ึนั่นการแสดงธรรมอย่างนัน้ก็ตอ้งการใหค้นเป็นเน่ียฟัง 

ตอ้งเขา้ใจอยา่งนัน้ ตอ้งมีโอปนยโิกนอ้มเขา้มาสูเ่รา  
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น่ีธรรมะสาํหรบัผูท่ี้มีใจอนัเป็นปกติแลว้ ไดย้ินส่ิงใดหรอืส่ิง

ใดมากระทบอย่างนี ้มนัก็มีโอปนยิโกนอ้มเขา้มา สอนตวัเรา 

ตาํหนิตวัเรา ใจเจา้อยา่เพลิดอย่าเพลินอย่ารา่เรงิสนกุสนานรา่

เรงิ จงมาพิจารณาเหตอุนัท่ีเกิดขึน้อย่างนี ้ท่ีในขณะท่ีรูข้ณะนัน้ 

น่ี ส่ิงอนันีเ้ม่ือเราทาํอย่างนัน้แลว้ น่ีแหละเป็นทางท่ีจะกาํจดัภยั

ของใจท่ีมนัเดือดรอ้นวุน่วายใหเ้บาบางลงไป น่ี ถา้มองกนัใหซ้ึง้ 

และความนกึระลกึไปในส่ิงรา่เรงิสนกุสนานอย่างนัน้ โลก

ทัง้หลายเขา้ใจวา่เป็นสขุ เป็นส่ิงท่ีสนกุสนานรา่เรงิ ถา้พดูกนัถงึ

ความซึง้ขององคส์มเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้ยกเป็นตวัอย่าง

อย่างนัน้ ท่านแสดงวา่ส่ิงเหลา่นัน้เต็มไปดว้ยไฟ คือความ

เพลิดเพลินนนัทิอนันี ้นั่นเป็นไฟเผาใจเราใหวุ้น่วาย ใจไม่เกิด

ความสงบอยา่งนัน้ เป็นไปเพ่ือความรุม่รอ้นของหวัใจ ใจนัน้ไม่

เกิดความสงบอยา่งนัน้ เพราะฉะนัน้เม่ืออยา่งเราฟังเทศนฟั์ง

ธรรมสวดมนตท์าํวตัรอยา่งนี ้ก็นั่นเองก็ตอ้งการเอาธรรมะอนันัน้

มาใครค่รวญมาพนิิจพิจารณาใหใ้จท่ีมนัดิน้รนกระวนกระวาย

ใหม้นัสา่งมนัซาไป  
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อย่างท่ีศกึษานกัธรรมก็ดี นกัธรรมโท นกัธรรมเอก ศกึษา

มหาเปรยีญ ป.๙ ป.๑๐ ป.ตัง้อะไรนะ ๑๐๘ พนัประการ น่ีก็

เหมือนกนัตอ้งการจะรูจ้ดุท่ีพระพทุธเจา้ทรงแสดงวา่ ชาํระใจ

ของตนใหบ้รสิทุธ์ิหมดจด นั่นเป็นยอดศาสนาเป็นยอดของธรรม

สั่งสอนของพระพทุธเจา้ ชาํระใจใหบ้รสิทุธ์ิเท่านัน้เอง น่ี แตพ่ิธีท่ี

ชาํระใจอย่างท่ีเรากระทาํกนันี ้น่ี ทีนีเ้ราทาํไมไม่บรสิทุธ์ิซกัที 

เน่ีย เราตอ้งคิดอย่างนัน้ เพราะวา่อย่างนีจ้ะหาวา่ขู่เข็ญอย่างไร 

ฟังไม่ไดก็้ออกไปเลย! ใครฟังไม่ไดอ้อกไป ฮ!ึ หลวงตาหยาบเอา

อย่างนีน้อ้ยๆ การเทศนก็์ตอ้งการเพ่ือจะใหเ้ป็นคติ บคุคลผูฟั้งผู้

นัน้จะไดน้าํไปคิดพิจารณา เม่ือเหน็วา่ส่ิงนีเ้ป็นประโยชนก์บัตน

แลว้ก็จะไดเ้อาไปประพฤติปฏิบติั จะเทศนโ์ก้ๆ เพ่ือหวงัลาภเพ่ือ

หวงัสรรเสรญิอย่างนัน้ จะเทศนไ์ปทาํไม น่ีตอ้งคิดอย่างนี ้

เพราะฉะนัน้ใจมนัจงึไม่ด ุใจมนัไม่อยากเทศน ์ใจมนัไมมี่ธรรมะ

เป็นเชน่นัน้ การปฏิบติัหวัใจน่ีเป็นส่ิงสาํคญั เราไม่หกัไม่ฟาดฟัน

ลงไปแลว้ มีแตท่ี่มนัจะหมกหมมอยู่ตลอดกาลจนกระทั่งตาย

เปลา่  
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บรรดาเราทัง้หลายไดร้บัการศกึษาดี อยา่งชาวโลกเคา้ไมไ่ด้

รบัการศกึษา ไม่ตอ้งดใูครอย่างหลวงตาเขา้มาบวชครัง้แรก น่ี 

ไม่รูแ้มก้ระทั่งตากบัห ูหคููก่บัเสียงก็ยงัไมรู่จ้กั ตาคูก่บัรูปก็ไม่รูจ้กั 

บวชเขา้มาอยา่งดิบๆ ไม่มีการศกึษาเลยเป็นอย่างนัน้ 

เพราะฉะนัน้แตว่า่มาบวชเขา้มาแลว้ มนัก็เป็นยงัไงก็ไม่รู ้จงึได้

อยู่จนป่านนี ้ก็ไม่นกึวา่ชีวิตจะเป็นมาอยา่งนีเ้หมือนกนั วา่

ศาสนาทาํไมจะมาใหเ้ราอยู่ไดถ้ึงขนาดนี ้บัน้ตน้ไม่ไดคิ้ดอย่างนี ้

เหมือนกนั ทีนี ้แตเ่ขา้มาจนกระทั่งบัน้ปลายของชีวิต มนัก็จะ

เขา้โลงอยู่แลว้ ใกล้ๆ เขา้โลงเต็มที ตวัฮอเหาะขึน้ไปแลว้ มนัเป็น

ยงังัน้ ยิ่งมาทกุวนันีย้ิ่งมาคิดพิจารณาแลว้ยิ่งมีความสงัเวชสลด

ใจวา่ แตว่า่มนัก็เป็นส่ิงท่ียาก พดูยาก ฟังยาก เพราะฉะนัน้การ

เขา้วดัเขา้วาเราก็ตอ้งหาโอกาส เราก็ตอ้งหาโอกาสท่ีจะปลีกตวั

เราน่ีเพ่ือจะหลบหลีกซอ่นเรน้ใจของเรานั่นเอง ใหก้าํจดันิวรณ์

อย่าใหม้าอบอวลในใจเรา  

แตที่นีพ้ธีิท่ีจะทาํอยา่งนัน้พวกทา่นก็ไดร้บัการศกึษาไดย้นิ

ไดฟั้งกนัมากมาย เรยีนมาตา่งๆ แตที่นีแ้ตพ่ดูถึงความจรงิอย่าง
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นัน้แลว้ เปรยีบเหมือนอย่างหนามท่ีตาํอยูใ่นตีนเรา เข็มมีเต็ม

หมดแตไ่ม่รูจ้กัหยิบเอาเข็มนัน้มาใช ้เข็มนัน้ก็ไม่เกิดประโยชน ์

ตีนนัน้ก็ไม่สามารถจะเอาหนามออกได ้น่ี เป็นอยา่งนัน้ ธรรมะมี

อยู่ทั่วไปแตว่า่เม่ือบคุคลใดมีปัญญา มีสติมาระลกึบทใดบท

หนึง่มากาํกบัอยู่ในหวัใจของเราอยา่งนัน้แลว้ ตัง้อกตัง้ใจ

บาํเพ็ญอยู่อยา่งนัน้ จนกระทั่งใจนัน้เกิดความสงบ แน่ะ แลว้

อย่างนัน้ก็เหมือนกบัหนามท่ีมนัออกไปจากขา รูจ้กัหยิบเข็มจะ

ตืน้ลกึขนาดไหน ก็เอามาแทงเขา้ มนัก็เข็ม…ไอห้นามอนันัน้มนั

ก็ออกไปจากขาของเรา เราก็ไดร้บัความสบาย ไม่เสียวไมเ่จ็บไม่

ปวดอีกเหมือนกนั ใจท่ีเคยเดือดรอ้นวุน่วายกระสบักระสา่ย เม่ือ

ไดถ้กูธรรมะของพระพทุธเจา้เขา้ไปข่มเขา้อย่างนัน้แลว้ ใจนัน้ก็

เกิดความสงบเยือกเยน็ลงไปในขณะนัน้ เม่ือเป็นอยา่งนัน้ เรา

ไดร้บัความสงบอย่างนัน้แลว้ วนัหลงัเม่ือมีเหตอุนัใดเกิดขึน้

อย่างนัน้ เราก็ตอ้งหาอบุายอนันัน้เอง เอามากาํกบั กาํกบัใจ

หรอืกาํหราบหวัใจของเราดว้ยอบุายอยา่งนัน้เอง น่ีมีพิธีแกอ้ย่าง

นีเ้ทา่นัน้  
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เม่ือจนกระทั่งเราสามารถตัง้ตวัของเราได ้รูจ้กัพิธีประคอง

ใจอย่างนัน้แลว้รูจ้กัรกัษา เม่ือมีส่ิงใดมากระทบใจเรา เราก็เอา

อนัใดก็แลว้แตท่ี่จะเป็นคติ ก็เอามานอ้มมากาํหนดพิจารณา 

เพง่พิจารณาอยู่อย่างนัน้ หรอืวา่อยู่อยา่งนัน้จนกระทั่งใจนัน้ 

อารมณอ์นันัน้ดบัไป ใจเราอยู่กบัส่ิงเหลา่นัน้ เม่ืออยู่นานเขา้ๆ 

ใจนัน้ ก็อารมณน์ัน้ก็ขาดสนิทไปเลย ใจอยู่กบัส่ิงอนันัน้อนัเดียว

อย่างนี ้เม่ือฝึกจนมีความชาํนิชาํนาญอยา่งนัน้แลว้นั่นท่าน

เรยีกวา่เป็นสมาธิ เม่ือสมาธิอย่างนัน้ ท่านก็กลา่วโทษอยู่ของ

สมาธิ ไม่ใชย่ก แน่ะ สมาธิถา้เม่ือเสวยความสขุมากเขา้แลว้ มนั

ก็ตามมาถนีมทิธะ ความง่วงเหงาหาวนอนเกิดขึน้ น่ี อนันีเ้อง

ท่านถงึจดัวา่เป็นนิวรณธรรมท่ีจะทาํลายซึง่สมาธิ เพราะฉะนัน้

เราก็เม่ือรูอ้ย่างนี ้เราก็อย่าไปเสวยสมาธิมากนกั ก็ตอ้งเขา้ถอน

เขา้มาพินิจพิจารณา น่ีหลกัสาํคญั  

ถา้บคุคลใดยงัไม่มีความเขา้ใจ ยงัไม่มีความละเอียดรูจ้กั

อบุายแกไ้ขอยา่งนีแ้ลว้ การปฏิบติัมนัก็เป็นเหตใุหเ้น่ินชา้ เพราะ

กศุโลบายอนันีเ้ป็นเครื่องแกเ้ป็นเครื่องจะถอดถอนความสบาย
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ของใจใหร้วดเรว็ขึน้ เพราะการคน้ควา้พนิิจพิจารณาอนันีเ้ป็น

หลกัท่ีพระพทุธเจา้ทรงตรสัวา่ เม่ือมีศีล มีสมาธิ มีปัญญา 

ปัญญาเป็นแดนแห่งวิมตุติหลดุพน้จากความเศรา้หมองหรอื

เรยีกวา่ อาสวกิเลสของใจ ตดัภพตดัชาติได ้น่ี ตอ้งอาศยั

ปัญญา เพราะฉะนัน้ทา่นแสดงถึงในอนตัตลกัขณสตูรวา่ถึง รูป 

เวทนา สญัญา สงัขาร วิญญาณ ในอดีต ในอนาคต ในปัจจบุนั

ตา่งๆนานา เป็นทกุขไ์ม่ใช่ตวัไม่ใช่ตน ผลท่ีสดุก็ไปลงบาทหทยั

คาถา แสดงวา่ เอวัง เมตัง ยะถาภตัูง สัมมัปปัญญา

ยะทฏัฐัพพงั พงึรูด้ว้ยปัญญาอนัตามความเป็นจรงิของรูป

เหลา่นัน้ น่ี ใหรู้ต้ามความเป็นจรงิ ไม่ใหไ้ปทาํลายรูปเหลา่นัน้ 

ใหรู้ต้ามความเป็นจรงิ ตอ้งเขา้ใจอย่างนัน้  

รูอ้ย่างไร น่ี เม่ือเราพินิจพิจารณาอย่างตวัเราอย่างนีรู้ปมนัก็

คือตวัเรา หรอืตวัคนอ่ืนอยา่งนี ้เม่ือใจนัน้กาํหนดเขา้ไป

พิจารณาถึงความเปล่ียนแปลงของสงัขาร ฟันเราเคยดีมนัก็โยก

ก็คลอนก็เจ็บก็ปวดมีหนองมีเลือดอะไรไหลอยู่มาตา่งๆนานา น่ี

พิจารณาไปอย่างนี ้พิจารณาเนือ้หนงัมงัสงั มีอวยัวะ
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เปล่ียนแปลงไปประการตา่งๆอย่างนี ้จนเกิดความสงัเวชสลดใจ 

เกิดความเบ่ือหนา่ย น่ี แลว้ธรรมะอนันัน้ เกิดความเบ่ือหน่าย

เกิดท่ีไหน ก็เกิดท่ีตวัของเรา จิตใจท่ีเขา้ไปพิจารณานั่นเองมนัก็

เกิดขึน้ มนัไม่เกิดท่ีอ่ืน ไม่ไดพ้จิารณามากเขา้ๆ พระพทุธเจา้

บอกวา่เม่ือเป็นอย่างนัน้ใหร้บีทาํใหม้ากๆ ทาํใหม้ากๆลงไป 

อย่างหลวงตาก็เคยวา่ ภาวิโต พาหลุีกโต ทาํมากๆพจิารณา

อย่างนัน้ ยํ่าเขา้ไปอย่าไดถ้อยเม่ือจิตเป็นอย่างนัน้แลว้ นั่นแหละ 

จะเป็นไปเพ่ือทางแห่งความหลดุพน้ของใจท่ีเคยขอ้ง เคยติด 

เคยยินดี เคยสนกุสนานรา่เรงิอนันัน้เอง ไม่ไดพ้ิจารณาท่ีอ่ืน คน้

เนน้ลงไปอย่างนัน้ เพง่พนิิจพิจารณาลงไปใหอ้ยู่อย่างนัน้  

เม่ือใจอยู่อย่างนัน้พิจารณามากเขา้ๆแลว้ มนัก็เกิดความ

เบ่ือความหนา่ย คลาย เม่ือเกิดความเบ่ือความหนา่ยมนัก็คลาย

ความกาํหนดยินดีในรูปของเราเอง ไม่ตอ้งคนอ่ืน เม่ือคลายของ

เราแลว้ คนอ่ืนมนัก็อีกเรื่องหนึ่ง เหมือนกนัอย่างนัน้ เม่ือเราเพง่

พินิจพิจารณาลงไปอย่างนัน้ เหน็แจง้ชดัลงไปอย่างนัน้แลว้ มนั

จะอะไร ธรรมะอยู่ท่ีไหน มรรคผลธรรมวิเศษอยู่ท่ีไหนหละ ครัง้
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พทุธกาลท่านก็ปฏิบติักนัอยา่งนีเ้หมือนกนั เวลาฟังเทศน ์บาง

องคไ์ดส้าํเรจ็ นั่นเรยีกวา่ สุขาปฏปิทา ขปิปภญิญา พวกนัน้

ท่านมีภมูปิรารถนามากบัพระพทุธเจา้ เรามาสดุทา้ยภายหลงัน่ี 

บญุวาสนาไมไ่ดส้ั่งสมมากบัองคส์มเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้ ก็

เท่ากบัเป็นพทุธบรษัิทท่ีสืบเน่ืองกนัมาอยา่งนี ้ก็นบัวา่ยงัเป็น

โชคอนัดี ประเสรฐิท่ีมีครูบาอาจารยข์องเราไดม้าพรํ่าสอน 

จนกระทั่งเรามาไดเ้ขา้มาวดัมาวามาประพฤติปฏิบติัอยา่งนี ้

แลว้ท่านก็ตายไป อยู่หลวงตาน่ีมนัมี ไม่คอ่ยมีปัญญา ขีเ้กียจ 

เอาแตขี่เ้กียจอยู่เรื่อย เพราะฉะนัน้การเทศน ์มนัจะไปเทศนไ์ดดี้

อย่างท่านพอ่(ท่านพอ่ลี)ไม่ได ้ผิดกนัคนละฟ้ากบัดิน หลวงตาน่ี

มนัขีไ้ก่ ท่านพอ่ท่านเป็นทองคาํเป็นอยา่งนัน้  

เพราะฉะนัน้เราน่ีตอ้งเนน้ลงไป ธรรมะถา้เม่ือไดมี้ความจรงิ

ท่ีใดแลว้ มนัตอ้งปรากฏ เราตอ้งสละชีวิต ถา้วา่คิดอย่างนัน้ 

ทาํไมขา้ไม่รู ้ทาํไมขา้ขีเ้กียจ ทาํไมขา้กินและขา้นอนมาก คยุ

มาก สนกุมาก รา่เรงิมาก คยุท่ีไหนไปท่ีนั่น แลว้เกิดประโยชนอ์นั

ใด เราตอ้งคิดติตวัเราเอง เม่ือกลบัมาถงึกฏิุ ไดป้ระโยชนอ์ะไร น่ี 
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แลว้ทาํไมเราไม่ภาวนา ตอ้งติอย่างนี ้เม่ือติอยา่งนีแ้ลว้ ใจมนัก็

ไม่ฮกึเหิม ใจมนัก็ไม่เพลิดเพลินกบัส่ิงเหลา่นัน้ เม่ือใจไม่ฮกึเหิม

แลว้ทีนีจ้ะทาํอะไร ออ๋ หนา้ท่ีเราภาวนา ก็ตอ้งการจะพจิารณา

ใหม้นัเบ่ือหน่ายจากโลก เบ่ือหนา่ยท่ีไหน เบ่ือหนา่ยท่ีตวัของเรา

อย่างท่ีบรรยายเม่ือกีน่ี๊เอง เพง่ลงไป พิจารณาลงไป มนัยินดีอนั

ใด รูป เสียง กล่ิน รส สมัผสั มนัอยูท่ี่ไหน เราน่ีจะเขา้ใจวา่รูป 

เสียง กล่ิน รส สมัผสัเป็นส่ิงท่ียั่วยวนเคลา้คลงึใจ ใจของเรา

นั่นเองเป็นมายาสาไถ ไปยนิดีกบัส่ิงทัง้ปวงส่ิงเหลา่นัน้เกิดขึน้  

เม่ือใชปั้ญญาฟาดฟันพินิจพิจารณาลงไปแลว้ ก็ไม่เหน็ส่ิง

แปรปรวน ส่ิงท่ีแปรปรวนถา้พดูกนัถึงแบบ ทา่นเรยีกวา่

พิจารณานามธรรม แตห่ลวงตามนัไม่คอ่ยชาํนาญ เพราะวา่

ภาษาเรานีค้ลอ่งกวา่ ก็พิจารณาอะไร สติไปเห็นโทษเหน็ภยั ก็

ไปเห็นโทษผูท่ี้พิจารณาน่ีเอง ไม่ไดเ้ห็นตวัอ่ืน เห็นตวัเดียวก็ไป

คน้วา่รูปสวย วา่รูปงาม วา่รูปเท่ียง รูปไม่เท่ียง รูปแปรปรวน

ตา่งๆนานาตวันี ้เห็นตวันีช้ดัแจง้ ชดัลงไปในขณะนัน้ ขณะท่ี

พิจารณาอยา่งนัน้ ตวัท่ีพิจารณาอย่างนัน้ดบัทนัที สภาวะอนั
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เป็นธรรมชาตินัน้ขึน้ยืนตวัอยู่ปัจจบุนั ไม่มีกิรยิาไปกิรยิามา มีแต่

สภาวะความรูอ้นัเดน่เด่ียวอยู่อย่างนัน้ ไมมี่ส่ิงใดท่ีจะเขา้มาเจือ

ปนหวัใจอย่างนัน้ น่ีแหละ แลว้จะเรยีกวา่อะไรก็แลว้แต ่จะ

เรยีกวา่ธรรมะหรอืไม่ธรรมะของผูป้ฏิบติั เม่ือจะเป็นอย่างนัน้

แลว้ เป็นปัจจตงั ผูป้ฏิบติัเหน็เฉพาะตนเองเลย ไมมี่ใครตอ้งมา

เป็นสกัขีพยานให ้น่ี เป็นอยา่งนัน้  

พวกเราทกุคนท่ีมุ่งเขา้มาวดัเขา้มาวา มาบวชเป็นนางชี นาง

ขาว บวชเป็นพระเป็นเณรก็จดุประสงคก็์ตอ้งการอนันี ้แตที่นีม้นั

มีส่ิงท่ีดงึคือความเพลิดเพลินของหวัใจ ไมค่อ่ย…เราไม่คอ่ย

รูส้กึตวั ไม่มีสติ ท่ีตัง้อกตัง้ใจประพฤติปฏิบติั การประพฤติ

ปฏิบติัก็ตอ้งมีความเขม้แข็งไม่ย่อหย่อน มีสติตราบใดตอ้งฟาด

ฟันลงไปอยูเ่สมออย่างนัน้แลว้ เรยีกวา่มีความเพียรอยู่

ตลอดเวลา ยืนเดินนั่งนอน มีทกุอิรยิาบถของใจอย่างนัน้แลว้ 

นั่นแหละผูน้ัน้จะเป็นไปเพ่ือความเจรญิ น่ีแหละเพราะฉะนัน้การ

แสดงธรรมพอเป็นคตินอ้มไปพินิจพิจารณา ส่ิงอนัใดท่ีจะเกิด

ประโยชนแ์ก่ตนของตน เพราะฉะนัน้พระพทุธเจา้จงึแสดงวา่ สุสฺ
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สูส ํละภะเต ปัญญัง ฟังดว้ยดีแลว้ย่อมไดปั้ญญา ปัญญาคือ

เอาไปกาํหนด เอาไปคิด เอาไปตรกึตรอง เอาไปพินิจพิจารณา 

เอ๊อะ เราน่ีเวลานีเ้ป็นอยู่อยา่งไร อย่างท่ีท่านแสดงอย่างนี ้นั่น

เรยีกวา่ฟังดว้ยปัญญา เราอยูใ่นสภาวะท่ีท่านติเตียนหรอื เม่ือ

เป็นอยา่งนัน้เราก็ควรแกไ้ขตวัเราใหม้นัดีขึน้ ส่ิงท่ีคลกุคลี ส่ิงท่ี

เป็นหายนะ ทาํใหเ้ราเส่ือมโทรมลงไปอยา่งนัน้ เราก็ตอ้ง

พยายามแกไ้ข นั่นเรยีกวา่ผูฟั้งดว้ยปัญญา เกิดปัญญาเขา้แลว้ก็

พยายามแกไ้ขใจเราไม่ใหร้า่เรงิขุน่มวัส่ิงเหลา่นัน้ตา่งๆนานา นั่น

แหละจงึเรยีกวา่ผูมี้ปัญญา เพราะฉะนัน้ฟังอย่างนีจ้งึเป็นมงคล 

เพราะฉะนัน้ดงัท่ีไดแ้สดงมาก็สมควรแก่กาลเวลา ขอเอวงั ก็มี

ดว้ยประการะฉะนี ้

 

ท่ีมา: https://youtu.be/ws35VJFS2R0 
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