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หนทางเข้าสู่อริยมรรค 

หลวงปู่ เจีย๊ะ จนุโท 

…(วีดีโอเริม่)ใหไ้ปในส่ิงตา่งๆ มีความโกรธบา้ง ความรกั

บา้ง ความไมช่อบใจตา่งๆนานา ความโศกะปรเิทวะบา้งอย่างนี ้

เพราะใจนัน้นอ้มไปตามอารมณท่ี์ใจของกิเลสระลกึขึน้อย่างนัน้ 

เม่ือส่ิงใดท่ีเป็นท่ีชอบอกชอบใจ ก็ปลืม้ปีติยินดีเพลิดเพลินกบัส่ิง

นัน้ ส่ิงใดท่ีไม่เป็นท่ีถกูอกถกูใจ ใจนัน้ก็เคียดแคน้เกิดอาฆาตคิด

พยาบาทจองเวรสรา้งเวรสรา้งกรรมของใจเกิดขึน้ น่ีอาํนาจของ

กิเลสก็เพราะความหลง ความไม่รูเ้ทา่ของใจคือเรยีกวา่ไม่มีสติ

กาํกบั เพราะฉะนัน้การมีสติกาํกบัใจอนันีก็้เป็นส่ิงท่ียาก 

เพราะวา่การท่ีจะปฏิบติัใหมี้สติบรบิรูณน์ัน้จะตอ้งอาศยัการ

อบรมน่ีเอง  

อย่างท่ีเราฝึกหดักระทาํสมาธิกรรมฐานอย่างนีเ้ป็นตน้ แตที่

นีถ้า้พดูนยัหนึง่ การฝึกหดัอย่างนีก็้มีมาตัง้แตโ่บราณกาล แมแ้ต่

พวกฤาษี หรอืพวกอินเดียท่ีบาํเพ็ญพรตเคา้ก็ไดก้ระทาํกนัอยู่
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เหมือนอย่างเราทาํสมาธิเหมือนกนั แตนี่ถ้า้สงัเกตดอูยา่งหนึง่

โดยมากพวกนัน้อาศยัเพง่วตัถภุายนอก เลน่กสิณ เลน่ลม เลน่

ส่ิงตา่งๆอยา่งนี ้เพราะฉะนัน้เลน่อย่างนีเ้ป็นเลน่ขา้งนอก จิตใจ

นัน้ก็เขม้แข็งเหมือนกนัแตเ่ขม้แข็งเพง่อยูภ่ายนอก ครัง้หนึง่ได้

ยินท่านอาจารยท์่านพดูวา่ ไปอินเดียแลว้ก็ปรากฏวา่มีฝรั่งมา มี

แขกคนหนึง่นั่งเพง่ตบะน่ี เอาใบไมม้ารวมๆกองเขา้แลว้ 

สามารถจะเพง่ใหใ้บไมน้ัน้ลกุขึน้มา ฝรั่งมาดกูนัเหน็ทา่นวา่

อย่างนัน้ น่ี อาํนาจของใจของเคา้ก็มีความเขม้แข็งเด็ดเด่ียว

เหมือนกนั  

แตพ่ระพทุธเจา้ของเรานัน้ไมท่รงสรรเสรญิในส่ิงเหลา่นัน้ 

ทรงสรรเสรญิในอาสวกัขยญาณ คือทาํใจใหห้มดไปจากกิเลส 

ตวันีเ้ป็นส่ิงประเสรฐิ พระองคท์รงยกย่องอนันี ้เพราะส่ิงเหลา่นัน้

เม่ือบคุคลกระทาํไดแ้ลว้ ไปเพลิดเพลินกบังานการ กบัส่ิงใดส่ิง

หนึง่หรอืคลกุคลีกบัหมู่คณะมากเขา้ โดยไม่ไดบ้าํเะญแลว้ 

ฌาณนัน้ก็จะเส่ือมลง เส่ือมลงก็เหมือนอยา่งคนธรรมดาเราน่ี

เหมือนกนัอยา่งนัน้ สว่นพระพทุธเจา้ของเราหรอือรยิเจา้ผูท่ี้
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สาํเรจ็ทาํอาสวกัของตนใหสิ้น้ไปอย่างนัน้ ไม่เป็นอย่างนัน้ ทาํไม

จงึวา่ไม่เป็นเชน่นัน้ ก็เพราะใจของท่านมนัมีสติ มีความสงัวรณ์

ในเรื่องสติและก็สงัวรณใ์นอารมณข์องใจอยู่ไดต้ลอด ส่ิงใดจะ

เกิดขึน้ ความรูส้กึตวันัน้มนัก็มาทบัของความท่ีเกิดขึน้กบัใจนัน้ 

เม่ือรูส้กึอย่างนัน้ มีสติระลกึอยู่อย่างนัน้แลว้ อารมณท่ี์เกิดขึน้

นัน้ก็ย่อมดบัไป น่ีเปรยีบเทียบอย่างนัน้ เพราะฉะนัน้อย่างเราน่ี

เหมือนกนั เวลาภาวนานัน้ก็ตอ้งอาศยัความสงัเกตสงักาลาํดบั

ของใจลงไป เม่ือใจนัน้ตัง้มั่นแข็งแรงมีสมาธิดีแลว้อยา่งนัน้เป็น

ตน้ก็ควรจะตอ้งพนิิจพิจารณา อนันีเ้ป็นหลกัสาํคญัท่ีสดุ  

การคน้ควา้พนิิจพิจารณานัน้เม่ือยกจิตไปนกึถงึสว่นใดก็

แลว้แต ่เม่ือวาระของจิตท่ีมนัสมบรูณเ์ต็มไปดว้ยสมาธิอย่างนัน้ 

สมมติุวา่นกึไปถึงสว่นกายอย่างนีต้ัง้แตห่วัลงมาปลายจมกู ลง

มารมิฝีปาก ลงมาคาง ลงมาลกูกระเดือก ลงไปไหลข่วาไหลซ่า้ย 

เม่ือระลกึไปอย่างนัน้ แตว่า่ลกัษณะหนึง่ ในการปฏิบติัเบือ้งตน้ 

นกึไปอย่างนีย้งัไม่มีทศันะตวันัน้เกิดขึน้ จะเหน็ใจของเราท่ีวิ่งไป

ตามมีความรูส้กึวิ่งไปตามสว่นนัน้ ยงัไมค่อ่ยจะปรากฏ เพราะ
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อะไรจงึวา่เชน่นัน้ เพราะความสมบรูณข์องสติหรอืปัญญายงัไม่

คมุกนัเต็มท่ี เม่ือตราบใดเราเรง่พนิิจพิจารณาลงไปอย่างนัน้ จน

มีความคลอ่งแคลว่ชาํนิชาํนาญพิจารณาอยู่ไดต้ลอดเวลา เป็น

เวลาตัง้ชั่วโมง สองชั่วโมงอยา่งนี ้ใจนัน้ไมคิ่ดไปในอดีต ไม่คิด

ไปอนาคต มีจาํเพาะกายของเราลงไปอนัเดียว ตัง้แตเ่บือ้งบนลง

ไปปลายตีน นบัจากปลายตีนขึน้มาอย่างนีก็้เคยบรรยายอยู่

บอ่ยๆ แตว่า่หลวงพอ่หลวงตาไม่คอ่ยจะมีเรื่องเทศนก็์ไมรู่จ้ะเอา

อะไรมาเทศน ์มนัเป็นอย่างนัน้ ก็ตอ้งวา่ซํา้วา่ซากอยา่งนี ้

นบัตัง้แตเ่ลบ็หวันิว้ชี ้นิว้กลาง นิว้นาง นิว้กอ้ยของขาขวาลง

ไปเรื่อยๆอย่างนี ้ใจนัน้จะเบกิบานชุ่มช่ืนแจ่มใสปลอดโปรง่ สติ

แจ่มใสบรบิรูณอ์ย่างนัน้ มีความรา่เรงิคลอ่งแคลว่ ใจนัน้อาจ

หาญ มีความเขม้แข็งเด็ดเด่ียวลงไปทกุประการ เม่ือใจลงเป็น

อย่างนัน้แลว้ มนันอ้มไปสว่นตามท่ีขอ้ของนิว้หวั นิว้ชี ้นิว้กลาง 

นิว้นาง นิว้กอ้ย มีก่ีขอ้ มนัก็ตามรูส้กึไปอยา่งนัน้ สมบรูณอ์ยู่

ตลอดเวลา จนกระทั่งขึน้มาถึงตาตุม่เบือ้งขวา ตาตุม่เบือ้งซา้ย 

ขึน้มาตลอดถงึน่อง ถงึหวัเข่า ถงึสะโพก ถงึบัน้เอว เม่ือเสรจ็จาก
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บัน้เอวก็ลงไปปลายตีนอย่างนัน้อีก ตัง้แตนิ่ว้หวั นิว้ชี ้นิว้กลาง 

นิว้นาง นิว้กอ้ย ตดัไปตามลาํดบัอย่างนัน้ตลอดไปอย่างนี ้ใจนัน้

ก็ไม่วอกแวกไปในท่ีใด อยูจ่าํเพาะเรื่องของกาย  

อนันีถ้า้ลาํดบัของจิตบคุคลเพลินไปอยา่งนัน้แลว้ ก็ยงัมี

บาลีอนัหนึง่วา่ เอกายโน อยังมัคโค แตว่า่จะผิดถกูอย่างไรนี ้

อาตมาก็ไม่เขา้ใจบาลี เพราะฉะนัน้พวกทา่นก็จงใครค่รวญด ู

เม่ือใจเป็นหนึง่อยู่อยา่งนัน้กบัการคน้ควา้พินิจพิจารณาอยู่ใน

กายของเราอย่างนีโ้ดยจาํเพาะอย่างนี ้เขา้ใจวา่จะเป็นหนทาง

เขา้ไปสูอ่รยิมรรค เขา้ใจอย่างนัน้ แตก็่ตอ้งวนิิจฉยัด ูพินิจ

พิจารณาดดูว้ยกาํลงัของเราเองท่ีเราประพฤติปฏิบติันัน้เป็นไป

อย่างไร แลว้เม่ือกาํหนดพิจารณาไตข่ึน้ไปตามลาํดบัอยา่งนัน้ 

จนมาถึงบัน้เอวขึน้ไปอีก จากบัน้เอวขึน้มาก็นบัจากกระดกูสนั

หลงัขึน้มาตลอดถึงคอ จากคอลงไปก็นบัตบัไตไสพ้งุไสน้อ้ยไส้

ใหญ่ เอ็น จนกระทั่งถึงนํา้ดีแลว้ก็ตบัไตมาถึงหวัใจ แลว้ก็ซี่โครง

เบือ้งขวามีก่ีซ่ี แตก่ารทาํอยา่งนีก็้เรยีกตอ้งประมาณ การใช้

ปัญญานัน้เราอย่าเขา้ใจวา่มนัเกิดขึน้เอง ตอ้งเขา้ใจวา่ตอ้งนกึ
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อย่างนีแ้ตจ่ะผิดถกูอย่างไรขอใหท้่านทัง้หลายจงใชปั้ญญา

ใครค่รวญด ูการภาวนาท่ีเรยีกวา่ใชว้ปัิสสนาก็จะตอ้งคิดอย่างนี ้

ดาํเนินอย่างนีเ้อง ไม่ใช่วา่เม่ือใจเป็นสมาธิแลว้เกิดมีธรรมะผดุ

ขึน้อย่างนัน้ มนัอีกสว่นหนึง่ แลว้เรยีกวา่มีปัญญา นั่นมนัสว่น

หยาบ ไม่ใช่สว่นละเอียด  

ถา้สว่นละเอียดจาํเป็นจะตอ้งอบรมในส่ิงเหลา่นีข้ึน้ไป

เบือ้งตน้ก่อน เม่ือเราไตไ่ปตามลาํดบัอย่างนัน้ถึงซี่โครงเบือ้งขวา

เสรจ็แลว้ ก็เอาซี่โครงเบือ้งซา้ยฟันออกเป็นชิน้สว่นๆเลก็ๆนอ้ยๆ

ไปตามลาํดบัของใจอย่างนัน้ ใจนัน้ไม่แยกไปในท่ีใดเลยอยู่

ตามลาํดบัโดยท่ีเราบงัคบัใหค้น้ควา้พนิิจพิจารณาอยู่อย่างนัน้

อยู่ตลอด จนกระทั่งขึน้มาบนถงึศีรษะ เจาะตาขวาตาซา้ยจมกู

ขวาจมกูซา้ย คิว้เบือ้งขวาคิว้เบือ้งซา้ย เปลือกตาเบือ้งขวา

เปลือกตาเบือ้งซา้ย ตลอดหมดถึงฟันเฟินลิน้แกม้ท่ีคางนบัไปได้

ตลอดอย่างนัน้เสรจ็แลว้ ก็ตอ้งเอาเดินอย่างนัน้ลงไปอีก เอา

ตัง้แตห่ขูวาหซูา้ย ตาขวาตาซา้ยเดินไปอยา่งนี ้แตล่กัษณะของ

การเดินอยา่งนี ้ใจนัน้ไม่ไดห้ยดุน่ิง แตห่ยดุน่ิงเหมือนกนัแตน่ิ่ง
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อยู่ในสภาวะท่ีคิด คิดนกึอยูอ่ย่างหนึง่ แตไ่ม่ใช่น่ิงอยา่งอเุบกขา 

น่ิงอยา่งนี ้น่ิงอยู่ในการคน้ควา้พินิจพิจารณานกึไปอยู่

ตามลาํดบัของใจอย่างนัน้ อย่างนีจ้งึเรยีกวา่ปัญญาประกอบไป

ดว้ยสมาธิ  

เม่ือพิจารณามากเขา้ๆ นอ้มไปตามอย่างนีเ้รื่อยลงไปถงึ

เบือ้งลา่งอีก จากเบือ้งลา่งขึน้มาอีกอย่างนีส้องตลบอยา่งนี ้ใจ

นัน้จะยิ่งปลอดโปรง่แช่มช่ืนผ่องใสหาท่ีจะประมาณไม่ได ้เต็มไป

ดว้ยความรา่เรงิของใจอนันัน้ชุ่มช่ืนท่ีสดุ เม่ือพิจารณาอย่างนัน้

แลว้เราเหน็พอสมควรก็มาพกั ลาํดบัพกัใจอย่างนัน้ก็เป็นชั่วโมง

หนึง่ก็ได ้ลาํดบัพิจารณาอยา่งนัน้ก็เหมือนกนั ถา้พิจารณาอย่าง

นัน้ก็ตอ้งกินเวลาเป็นชั่วโมง น่ี เม่ือสมาธิอย่างนัน้แหละเรยีกวา่

เป็นสมาธิท่ีสมควร  

เพราะฉะนัน้การคน้ควา้พนิิจพิจารณาน่ีเป็นส่ิงสาํคญัของ

นกัปฏิบติัเรา ถา้มวัแตจ่ะกดใจใหเ้ป็นสมาธิอนัเดียวอยูอ่ย่างนัน้ 

มนัก็ดี ดีสว่นนัน้ แตไ่ม่ดีสว่นสงู เสียสว่นสงู เพราะวา่

ความกา้วหนา้เขา้ไปท่ีจะไปสูปั่ญญาไม่เกิดขึน้ เพราะฉะนัน้
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ปัญญาท่ีจะเกิดขึน้อย่างนัน้ก็อย่างท่ีแสดงน่ีแหละ ก็ตอ้งอาศยั

การคิดนกึ การปรุงของใจไปตามอวยัวะรา่งกายของเรา อย่าให้

ไปนอกรตีนอกราว ไปเอาธรรมะขอ้นัน้มาคิด เป็นอยา่งนัน้ใจ

ลาํดบันีจ้ะเป็นธรรมะขอ้นัน้อย่างนี ้นั่นอยา่งนัน้ เม่ือหมดจากขอ้

นัน้ก็ไปเอาขอ้นีม้าคิด มนัเวยีนแยกแยะไปอย่างนัน้ ก็ใชไ้ด้

เหมือนกนั แตก็่ตอ้งดอีูกทีหนึ่ง ในลาํดบัท่ีเราคิดอย่างนัน้ 

พิจารณาธรรมะอย่างนัน้ ยงัมีใจแยกแยะไปคิดในอารมณอ์นั

ใดบา้ง น่ี เพราะวา่ยงัมีใจท่ีแยกแยะไปคิดในอารมณต์า่งๆอย่าง

นัน้แลว้ ตอ้งทวนกลบัมาใหม่ มาทาํใจใหส้งบแลว้จงึคอ่ยไปคน้

ใหม่ น่ีก็ไดเ้หมือนกนั น่ี ตอ้งสงัเกตอย่างนี ้

เน่ียนกัปฏิบติัจาํเป็นจะตอ้งสงัเกตสงักาวา่ใจของเรานัน้มี

กาํลงัเพียงพอขนาดไหน การจะคน้ควา้ก็เหมือนกนั แตว่า่เม่ือ

กาํลงัของสมาธิมีแลว้ก็สมควรท่ีจะคน้ควา้พินิจพิจารณา

รา่งกายตวันีเ้อง เป็นของท่ีหวง เป็นของท่ีสงวน รกัยิ่งกวา่อะไรๆ

ท่ีสดุในโลกแลว้ เพราะฉะนัน้เราคน้ควา้ลงไป เม่ือคน้ควา้ลงไป

อย่างนัน้ บางครัง้บางคราวก็เกิดปฏิภาคขึน้ เรานกึสว่นใดให้
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หลดุ อยา่งสมมติุวา่หวัของเราใหห้ลดุไปอย่างนี ้มนัก็ปรากฏ

ขึน้มา หวัหลดุไป หลดุไปมีเลือด นกึเป็นเลือด มนัก็เป็น

เลือดออกมา เม่ือนกึใหก้ะโหลกนัน้ขาวอยา่งนัน้ก็ขาว เป็นครัง้

เป็นคราวอย่างนี ้น่ีเรยีกวา่สมาธิของเราดี แลว้อย่างนัน้ก็แสดง

วา่เป็นปฏิภาคได ้ลาํดบัอย่างนีเ้ม่ือไดค้น้ควา้พนิิจพิจารณาลง

ไปมากๆเขา้แลว้ มนัจะเกิดธรรมสงัเวช เกิดความสงัเวชสลดใจ

วา่ชีวิตของเรานีม้นัจะตอ้งตายแน่อยา่งภาพท่ีปรากฏ โดยนํา้หู

นํา้ตาท่ีไหลเกิดขึน้นัน้ ทา่นเรยีกวา่ปีติชนิดหนึง่ เกิดขึน้เองโดยท่ี

เราไม่ไดไ้ปใจนกึคิด แตว่า่ลกัษณะนัน้เป็นขึน้เองโดยธรรมชาติ

ของใจท่ีไดอ้บรมเป็นสมาธิแลว้ เม่ือถึงจดุอย่างนัน้เขา้ ก็จะตอ้ง

เป็นถงึจดุนัน้ในแบบแผนตาํราท่านแสดงไวก็้มีอยู ่น่ี  

เพราะฉะนัน้เราจาํเป็นอยา่งยิ่งอยา่ใหใ้จท่ีสงบอยู่แลว้ น่ิง

ปลอ่ยเฉย เพง่อยู่อย่างนัน้ มนัก็ไดป้ระโยชนอ์ยู่ชั่วระงบัดบั

อารมณไ์ปชั่วครัง้ชั่วคราวในขณะท่ีนั่งเทา่นัน้ สว่นเวลาเลิกแลว้ 

อารมณก็์เขา้มาหนนุใจของเราอีก บางทีก็ตอ่ไปคืนรุง่ รุง่ขึน้ก็ทาํ

ไม่ไดเ้สีย อย่างนี ้ขาดความชาํนิชาํนาญ เม่ือบคุคลใดมา



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 10 
 

คน้ควา้พินิจพจิารณาอย่างท่ีบรรยายเบือ้งตน้อยา่งนัน้แลว้นั่น

แหละ ตอ่ไปเม่ือความชาํนิชาํนาญมีขึน้แลว้ เม่ือยกจิตขึน้ไป

คน้ควา้พินิจพจิารณาอย่างของทา่นผูท่ี้ชาํนาญอยา่งนี ้จะนกึไป

ถึงตา ความรูส้กึตวันัน้คลา้ยๆสมัปะชญัญะ สติระลกึ จิตระลกึ

ไปอย่างนัน้ สมัปะชญัญะมนัจะครอบตามไปเหมือนอยา่งเงาท่ี

ตามเราไปเดินไปอย่างนัน้ ไปท่ีไหนก็คลา้ยๆมีอย่างนัน้อยู่

ตลอดเวลา นกึไปอย่างนัน้ สติบรบิรูณ ์เพราะฉะนัน้หลวงตาก็

นกึขึน้ไดอ้นัหนึ่ง ในโอวาทปาฏิโมกขท์า่นแสดงวา่ สต ิวนิโย 

ทาตพโฺพ น่ีใหส้ติเป็นวินยั น่ี ศีล ๒๒๗ ท่ีแสดงในพระปาฏิ

โมกขน์ัน้ ใหมี้สติเป็นวนิยั ทา่นแสดงอยา่งนัน้ เพราะฉะนัน้น่ี

แหละการท่ีเราบาํเพ็ญทกุชนิดหรอืจะทาํสมาธิตา่งๆนานา

เหลา่นี ้ทาํแตพ่ิธีใดใหเ้กิดใจสงบ ก็ตอ้งการเขา้ไปสูจ่ดุ

ศนูยก์ลางของความท่ีจะใหเ้กิดสติปัญญาตวันีเ้ป็นหลกัสาํคญั 

เรื่องของพระพทุธศาสนาก็มีจดุใหญ่ท่ีเราอย่างนีเ้อง 

เพราะฉะนัน้เม่ือเราเนน้คน้ควา้ลงไปมากเท่าไหร ่ใจนัน้ไม่สา่ย
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ไปในอดีตไม่อนาคต มีจาํเพาะความคิดนกึท่ีเป็นปัจจบุนัตวั

เดียวอยู่จาํเพาะใจอย่างนัน้  

เม่ือมนัพอของมนัลงไปอยา่งนัน้แลว้ ถงึธรรมชาติเต็มท่ีคือ

เรยีกวา่อ่ิมตวั ใจนัน้จะดีดออก คือเรยีกวา่อารมณน์ัน้ขาดไป

บางครัง้บางคราวก็ไม่รูส้กึตวั ขนาดขาดขนาดนัน้โดยท่ีคิดๆอยู่

มนัก็วบู ดบัไปอย่างนี ้เหลือใจท่ีบรสิทุธ์ิ เท่ียงตรงนั่งเฉยแจ่มใส 

จะวา่แจ่มใสก็แจ่มใส จะวา่เบาก็วา่เบา จะวา่สบายก็สบาย จะ

วา่อะไรก็แลว้แตใ่นท่ีนัน้มนัเป็นอยา่งนัน้ น่ี เม่ือเราไดก้ระทาํ

อย่างนีม้ากเขา้ๆ วนัรุง่ขึน้เราก็เขา้ไปกาํหนดพนิิจพิจารณาอย่าง

บรรยายเบือ้งตน้นั่นแหละ เอาอย่างนัน้อยู่ตลอดเวลา  

ไดอ้า่นหนงัสือของสามเณรประมยั สามเณรประมยัองคนี์ ้มี

คนรูส้กึวา่ช่ืนชมกนัมาก แลว้ทา่นบรรยายไวที้หนึ่งวา่ นกัปฏิบติั

คนใดถา้เป็นนกัปฏิบติัท่ีเป็นนกักายวิภาคแลว้ จะเป็นนกัปฏิบติั

ท่ีใชไ้ดค้นหนึ่งท่านบรรยายใจความท่ีหลวงตาจาํมาไดข้อ้ย่ออนั

นี ้แตม่นักินใจความลกึถึงใจจรงิๆ ไม่รูติ้ดอกติดใจยงัไงก็ไม่รู ้

มนัถกูนิสยักนัยงัไงก็ไม่รู ้น่ีเป็นอย่างนัน้ แลว้ก็โดยมาก ผ่านมา
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หรอืไดย้ินกบัหเูอง ครูบาอาจารยท่ี์ท่านประพฤติปฏิบติักนัก็

โดยมากมาเนน้ในเรื่องกายเน่ียมากท่ีสดุ อย่างหลวงพอ่บวัท่ีเสีย

ไปอยู่ท่ีถํา้หนองแซง สมยัหนึ่งอาตมาขึน้ไปทาํศพครูอาจารยม์ั่น

ท่านแลว้ก็ท่านอาจารยม์หาบวัทา่นมากระซิบบอกวา่หลวงพอ่น่ี

กาํลงัเป็นปฏิภาคเก่งเจีย๊ะเอ๊ยหวะ น่ีเป็นอย่างนัน้ แลว้ก็มา

สงัเกตดโูดยมากก็แทบทกุองคไ์ปอย่างนัน้ หนกัไปในการคน้ควา้

พินิจพิจารณารา่งกายน่ีเป็นสว่นใหญ่ เป็นสว่นสาํคญั 

เพราะฉะนัน้อนันีก็้ถือเป็นคติของพวกเราเพราะท่านเหลา่นัน้ก็

เป็นผูท่ี้มีกิตติศพัทกิ์ตติคณุเล่ืองลือ จนกระทั่งท่ีพวกเรานบัถือ

กนันัน้น่ะ อยา่งครูบาอาจารยข์าว หลวงพอ่บวัน่ี ผูท่ี้ลว่งแลว้ไป

อย่างเนีย้ เพราะฉะนัน้ก็ถึงวา่น่ีเป็นคติของพวกเรา ก็หยบิยกมา

ชีแ้จงแสดงใหฟั้งพอเป็นคติแนวทางของการปฏิบติั เพราะฉะนัน้

เม่ือเราปฏิบติัใจรวมลงไปแลว้ ก็ขอใหค้น้ควา้พนิิจพิจารณาน่ี

แหละเป็นส่ิงสาํคญัท่ีสดุ อยา่ไดน่ิ้งนอนใจ อย่าเสวยอยูแ่คส่มาธิ

เท่านัน้ เม่ือสมาธิเส่ือมก็ตอ้งไปเจรญิใหม่ น่ีมนัเป็นอย่างนัน้ 
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เม่ือมนัคน้ควา้มีความชาํนิคลอ่งแคลว่ชาํนิชาํนาญจนได้

ความจรงิเกิดขึน้กบัใจของตวัเราเองแลว้ อนันัน้ประจกัษใ์จแท้

เลยเพราะใจนัน้ขาดจากนิวรณธรรม ขาดจากความปรุงความ

แตง่อะไรทัง้หมดเหลือใจท่ีเป็นบรสิทุธ์ิเท่ียงตรงอยู่อยา่งนัน้ 

แยกตวัออกจากกนั ทา่นจงึจดัวา่ไดส้าํเรจ็ พระโสดา สกิทาคา 

อนาคา อรหตั อรหนัต ์ก็คงจะเป็นอยา่งนีป้ระมาณเอาอย่างนัน้ 

เพราะฉะนัน้น่ีแหละ…เพราะฉะนัน้บางคนเม่ือปฏิบติัไปๆแลว้

ยิ่งเกิดความเล่ือมใสสนิทสนมขึน้ตลอดเวลา ไมมี่การจืดการ

จางก็เพราะคงจะเป็นอย่างนีเ้อง คือใหห้นกัแนน่อยู่ในธรรมวินยั

ธรรมะคาํสั่งสอนของพระพทุธเจา้ขึน้มาไดอ้ยา่งครูบาอาจารย์

ของเรา ก็คงจะเป็นอยา่งนัน้ น่ี จงึมีความหนกัแน่นจงึทรงไวซ้ึง่

ธรรมวินยั มาสอนกลุบตุรกลุธิดาทัง้หลายจนสืบเน่ืองมาจนถึง

พวกเรา อยา่งท่านอาจารยน่ี์เป็นตน้ แลว้ก็ครูบาอาจารยม์ั่น 

อาจารยเ์สารอ์ย่างนี ้เป็นบพุพาจารยท่ี์ไดแ้นะนาํพร ํา่สอนกนัก็

มาสืบเน่ืองกนัจนมาถึงพวกเรา เพราะฉะนัน้ขอใหอ้ตุสา่หต์ัง้ใจ 
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เม่ือใจนัน้สงบแลว้ตอ้งคน้ควา้พินิจพิจารณาใหม้ากๆลงไป 

อย่าไดน้อนใจ อนันัน้เป็นหลกัสาํคญั 

เม่ือคน้ลงไปแลว้อย่างนัน้เราก็ตอ้งสงัเกตอีกเหมือนกนั การ

คน้ควา้ถา้ไม่ถนดัทางกายก็มาคน้เรยีกวา่คน้อารมณ ์นกึ

อารมณอ์นัใดท่ีเราติดอกติดใจท่ีเกิดความรกัใคร ่ความเคยเคียด

แคน้อนัใดอนัหนึง่เขา้มาคน้ควา้พนิิจพิจารณาหาความจรงิ แต่

วา่อีกนยัหนึง่ส่ิงเหลา่นัน้เป็นอดีต ถา้เม่ือเรามีสติปัจจบุนัธรรม

แลว้มนัย่อมฆา่ ปหานะ ย่อมประหารส่ิงเหลา่นัน้ไม่ใหเ้ขา้มาอยู่

ในหวัใจของเราได ้น่ีเป็นอยา่งนัน้ เพราะฉะนัน้การปฏิบติัเม่ือ

มนัไดถ้ึงท่ีถงึฐานมีความรูค้วามฉลาดเกิดขึน้กบัใจของบคุคลผู้

นัน้แลว้จงึเป็นผูท่ี้มีความหนกัแน่น มีความท่ีเล่ือมใสไม่เส่ือม

คลายจากพระพทุธศาสนาอย่างครูบาอาจารยท์า่นประพฤติ

ปฏิบติักนัมาน่ีแหละเป็นอย่างนัน้ เพราะฉะนัน้ใหพ้วกเราไดต้ัง้

อกตัง้ใจ ก็เขา้พรรษามาไดค้รึง่เดือนแลว้ ก็ตอ้งพากนัขมกัเขมน้

หน่อย อยา่ทอ้ถอย  
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แลว้กาํไรถา้คิดดใูนเรื่องโลกแลว้ เกิดมาก็ตอ้งมีครอบมีครวั

มีลกูมีหลานเต็มไปดว้ยความกงัวล ทัง้กลางวนักลางคืนไม่มี

เวลาหยดุเวลาหย่อน เหน่ือยแสนใจแทบขาด ยิ่งขายดียิ่งเหน็ด

ยิ่งเหน่ือย เหง่ือไหลไคลยอ้ยเต็มไปทัง้ตวั ตวัเหมน็สาปเหม็น

แสง หนา้ตางีเ้หง่ือไคลเต็มท่ีหมดก็ยงัมวัเมาอยู่ ไม่เห็นภยัเลย 

มวัแตส่นกุสนานจะไดเ้งินอย่างเดียวเอาเงินอยา่งเดียวอย่างน่ี

แหละ เพราะฉะนัน้น่ีวา่ถา้มองด ูมองดใูนขณะท่ีเราพจิารณา

แลว้หรอืมองดใูนขณะท่ีเราภาวนาอยา่งนีแ้ลว้ โดยท่ีคิดลงไปท่ี

ใจอนัเดียวนัน้วา่ เราตายแลว้มนัมีอะไร ในชีวิตมนัมีอะไร

ตรงไหน แมแ้ตร่า่งกายท่ีของท่ีเรารกัเราสงวนเขาก็ตอ้งเอาไป

เผาไฟ น่ี ไม่มีอะไรเลย ชีวิต เพราะฉะนัน้เม่ือตายแลว้มนัก็หมด

ห่วงหมดอาลยั แตที่นีเ้ม่ือใจนัน้ยงัไม่ขาด มนัก็หว่งอาลยั มนัก็

ตอ้งไปเกิดอีก เพราะฉะนัน้เราก็ตอ้งเอาส่ิงนัน้แหละ ถา้เรา

พิจารณากายไม่ไดก็้ตอ้งเอาส่ิงท่ีเราติดท่ีเราขอ้งเรื่องโลกเรื่อง

สงสารอนัใดท่ีเป็นจดุใหญ่ท่ีทาํหวัใจใหลุ้ม่หลงเพลิดเพลิน อนั

นัน้ก็ตอ้งเอามาคิด เอามาพจิารณา มนัดีมนัเอรด็อรอ่ยอะไรการ
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บรโิภคเขา้ไปอย่างนัน้ แลว้มีอะไรท่ีเป็นคณุเป็นประโยชนก์บัเรา

ในขณะท่ีเรามาพิจารณาอยา่งนีแ้ลว้ นั่นหละ 

ใจมนัก็จะไดถ้อดถอนเหน็โทษกบัส่ิงเหลา่นัน้เกิดขึน้ เม่ือ

เห็นโทษส่ิงเหลา่นัน้แลว้ มนัก็เกิดความเบื่อหนา่ย ท่านจงึวา่ นิ

พพนิทงั วิรัชชะต ิเกิดความเบื่อหน่ายในความคิดความนกึ

ความปรุงกบัเหตกุารณท่ี์ไดผ่้านมาอยา่งนัน้ ใจนัน้มนัก็เกิด

ความเบื่อความหนา่ย เม่ือเกิดความเบื่อความหนา่ยในแบบนัน้

ก็วา่คลายความกาํหนดั ไมย่นิดีกบัส่ิงเหลา่นัน้ขึน้อีก อยา่งติด

รูป เม่ือไดพ้ิจารณาอย่างนัน้แลว้มนัก็ไม่ติดรูป น่ี เป็นอยา่งนัน้ 

เม่ือใจไดเ้ป็นอย่างนัน้แลว้ แลว้ท่านก็บอกวา่ วิราคา วมุิจจต ิก็

เป็นวิราคะธรรม คายถึงซึง่ความกาํหนดัยนิดีในรูปในเสียงใน

กล่ินในรสสมัผสัธรรมารมณอ์ย่างเม่ือกีพ๊ระทา่นบรรยายนั่น

แหละ จนกระทั่งถงึท่ีสดุจิตนัน้ก็หลดุพน้ น่ี เป็นอยา่งนัน้ 

เพราะฉะนัน้น่ีเราทกุคนท่ีเขา้มาประพฤติปฏิบติั มีความหวงัก็

ตอ้งการจะหลดุพน้ เพราะฉะนัน้ก็ตอ้งอตุสาหะ พากเพียร

พยายาม คนอ่ืนทาํไมเคา้ทาํได ้เราทาํไมทาํไม่ได ้เราตอ้งคิด



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 17 
 

อย่างนัน้ มีมานะของใจ ตอ่สูข้องใจ บงัคบัใจอย่าใหไ้ปเท่ียว

เหลาะแหละ โลเลเอาอา้งอนันัน้อา้งอนันีม้า มากีดกนัความดี

ของเรา ตวันีเ้ป็นส่ิงสาํคญั  

เราเม่ือมีกาํลงัดีแลว้ จะหยดุซกัสามปีส่ีปีก็ไม่เป็นไร เพราะ

กายไม่กระทาํแตใ่จมนักระทาํอยู่ตลอดเวลา ใจนัน้มนักระทาํ

เป็นสาํคญักวา่ทางกาย ทาํงานทาํการมนัก็ทาํอยู่ ใจตวันัน้มนัก็

คอยปราบเหมือนยามท่ีเฝา้ถือปืนกลอยู่อยา่งนี ้หนัซา้ยหนัขวา

อยู่ตลอดเวลา โจรผูร้า้ยไม่สามารถเขา้มา เหมือนสติเม่ือมนั

ฝึกหดัพอสมบรูณบ์รบิรูณแ์ลว้ มนัรอบตวัอยู่ตลอดเวลา ใจจะ

คิดไปในท่ีใดมนัก็บงัคบัได ้น่ีเป็นอยา่งนัน้ น่ีของทา่นเหลา่นัน้ 

ท่านก็คงเป็นอย่างนัน้ น่ีแหละเพราะฉะนัน้ศาสนธรรมคาํสั่ง

สอนท่ีหยิบยกมาแสดงก็ซํา้ๆซากๆเพราะหลวงตามนัไม่คอ่ยมี

ปฏิภาณ ก็ตอ้งวา่ซํา้ๆอยา่งนีเ้อง เพราะฉะนัน้ขอใหท้า่น

ทัง้หลายเม่ือไดส้ดบัตบัฟังแลว้จงโอปนยิโก นอ้มนาํไปพนิิจ

พิจารณา เหน็ส่ิงใดดี ส่ิงใดสมควร... (วีดีโอจบ) 
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ท่ีมา: https://youtu.be/ls8oJljVypI 

https://youtu.be/ls8oJljVypI

