
โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 1 
 

สตรัิกษาจติ 

หลวงปู่ เทสก ์เทสรงัสี 

…ครัน้เหน็จิตของตนแลว้ จงึกาํหนดจิตของตนไว ้จงึจะรู ้

เรื่องในการเทศนใ์หฟั้ง จิตเท่านัน้แหละท่ีเราจะตอ้งรกัษา 

นอกจากจิตแลว้ไม่มีอะไรหรอก อวยัวะทัง้หมดทกุชิน้สว่นของ

รา่งกายอนันีมี้จิตนั่นน่ะเป็นใหญ่ จิตนั่นน่ะพาวิ่ง พาวอ่น พา

ท่องเท่ียวไปมา พาใหเ้ดือดรอ้นเป็นทกุขก็์เพราะจตินัน้นะ่ ถา้เรา

รกัษาสาํรวมจิต เหน็วา่เป็นทกุข ์เดือดรอ้น วุน่วาย แลว้ก็หยดุ

เสีย มนัก็ไดค้วามสขุเท่านัน้เอง ท่ีเราไม่รูจ้กัเรื่องของจิต เราไม่มี

สติรกัษา มนัจงึสง่สา่ยหาเรือ่งทกุขต์า่งๆ จนกระทั่งมาทกุขแ์ลว้

ยงัคอ่ยรูเ้รื่อง มนัสขุแลว้คอ่ยรูเ้รื่องของจิต ในเวลาท่ีมนัสง่สา่ย

อยู่น่ะไม่รูเ้รื่องของมนัเลย 

จงึวา่จิตอนัเดียวเท่านัน้หละท่ีตอ้งรกัษ การภาวนาทัง้หมดก็

มารวมท่ีจิตนีแ้ห่งเดียว รกัษาอนัเดียวเทา่นัน้นะ่ ใหร้กัษา

จรงิๆจงัๆ ในเวลานีเ้ราจะนั่งสมาธิ ในเวลานีเ้ราจะฟังเทศน ์ใน



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 2 
 

เวลานีเ้ราจะสาํรวมจิตใหอ้ยูใ่นขอบข่ายของสติ สติเป็นคนคมุ 

เม่ืออยู่ในขอบข่ายของสติแลว้ก็หมดเรื่องกนั  

สติคือผูร้ะลกึถึงจิตอยูเ่สมอๆ ท่านเรยีกวา่สติ ความระลกึได ้

จิตคือผูคิ้ดผูน้กึ ผูส้ง่สา่ย อาการมนัเป็นอยา่งนัน้เรยีกวา่จิต 

อาการมนัเป็นอย่างนัน้เรยีกวา่สติ แตแ่ทท่ี้จรงิก็อนัเดียวกนั

เท่านัน้หละ ถา้ไม่มีจิต มนัก็ไม่มีสติ ถา้ไมมี่สติ มนัก็ไม่มีจิต แต่

มนัเป็นอาการคนละอย่างกนั หนา้ท่ีคนละอนักนั  

สติเหมือนกบัพ่ีเลีย้ง จิตเหมือนกบัลกูออ่น ควบคมุรกัษาอยู่

ตลอดเวลา ลกูออ่นท่ีมนัซกุซน พ่ีเลีย้งตอ้งระวงัอย่างเขม้แข็ง 

ถา้ไม่งัน้ก็จะหลดุพลดัโผไปตก ไปถกูของแข็งแลว้ไปตกในท่ี

หลม่ทาํใหเ้จ็บได ้ถึงอยา่งไรก็ตอ้งรกัษาสติตวัเดียวนั่นนะ่ พ่ี

เลีย้งจะตอ้งรกัษาอยู่ตลอดเวลา กวา่ท่ีจะพน้อนัตรายได ้มนัใช้

เวลานานหน่อย เราเลีย้งเด็กก็ตอ้งหลายปีกวา่จะเติบโตขึน้มา

ได ้ถึงเติบโตขึน้มาแลว้ก็ตอ้งระมดัระวงัส่ิงอ่ืน เช่นมนัซกุซนวิ่ง

เลน่อะไรตา่งๆ ตอ้งระมดัระวงั แตไ่ม่จาํเจเหมือนกบัยงัเป็นเด็ก

อยู่ ระวงัตลอดถึงมนัใหญ่โตขึน้มา จนเป็นหนุ่มเป็นสาวแลว้ก็
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ตอ้งระวงัอยู่ตลอดเวลา เม่ือทาํชั่วประพฤติผิด  สตินัน้ใช้

ตลอดเวลา ใชต้ัง้แตเ่ด็กจนกระทั่งเติบโต ใชต้ัง้แตส่ติผูคิ้ดที

แรกน่ะ ผูคิ้ดผูน้กึทีแรกน่ะ ตลอดถึงมนัสง่สา่ยไปรบักบัทกุเรื่อง

ทกุอยา่ง สติตอ้งตามรกัษาอยู่ตลอดเวลา สว่นเด็กนั่นนะ่ 

เรยีกวา่เป็นตนเป็นตวั อนันีเ้ป็นของมีตวั มนัของยากหน่อย แต่

เม่ือเราคมุอยูแ่ลว้ จิตกายเป็นของมีตวั ตาก็เห็นชดัเลย จิตอยู่

หรอืจิตไม่อยู่ จิตวิ่งวอ่นเท่ียวไปในท่ีตา่งๆ เห็นชดัเลยทีเดียว 

เป็นตวัตนแทที้เดียว  

ครัน้เรารกัษาจิตไดแ้ลว้ ควบคมุจิตไดแ้ลว้ สติตวันัน้ตัง้มั่น

แลว้ มนัจะรวมเขา้มาเป็นใจ คือตกตรงกลางๆนัน้น่ะ ไม่มี

สถานท่ีหรอก กลางตรงไหนก็อนันัน้น่ะ เป็นใจตรงนัน้นะ่ ไมใ่ช่

อยู่นอกอยู่ใน ไม่ใช่อยู่ขา้งลา่งขา้งบน ใจจะเป็นกลางๆอยู่

ตรงไหนก็นั่นนะ่ ตวัใจตวันัน้น่ะ หดัสติน่ีแหละควบคมุจติใหเ้อา

ถึงกลางอยูเ่สมอ ตรงกลางเสมอ มนัคอ่ยมีพลงั สามารถท่ีจะ

คิดคน้ในส่ิงตา่งๆ สามารถท่ีระงบัดบัทกุขส่ิ์งทัง้ปวง มนั

เดือดรอ้น ละไดท้ิง้ได ้เด๋ียวนีเ้ราไม่เขา้ถึงตรงกลาง ตรงนัน้จงึ
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คอยละทกุขไ์ม่ได ้ส่ิงท่ีทกุขก็์เดือดรอ้นวุน่วาย สิ่งท่ีเป็นสขุก็

เพลิดเพลินลุม่หลง  ไม่เป็นกลางลงไปไดซ้กัที ถา้ถึงตรงกลาง

แลว้นัน้ มนัเป็นทกุขก็์รูจ้กัทกุข ์ก็ปลอ่ยวางทกุขไ์ด ้มนัสขุสบาย

ก็ไม่หลงเพลิดเพลินมวัเมา มนัก็เป็นกลางๆอยู่นั่น มนัไมส่ขุ ไม่

เดือดรอ้นวุน่วาย ไม่เป็นทกุข ์ 

สติตวัหนึง่ จิตตวัหนึง่ สติควบคมุจิต เม่ือควบคมุไดแ้ลว้ มา

เขา้เป็นใจ เขา้เป็นใจตวัเดียวคราวนี ้ตวัใจน่ีเป็นของสาํคญัท่ีสดุ 

จิตมนัออกไปจากใจ ถา้มีใจมนัก็ไม่มีจิต จติอนัใดใจอนันัน้ ใจ

อนัใดจิตอนันัน้ ท่านก็เทศนาอยู่ แตจ่ิตก็หมายความถงึอนั

เดียวกนันั่นแหละ แตว่า่ทาํไมท่านจงึเรยีกวา่ใจ ทาํไมถงึเรยีกวา่

จิต อธิบายใหฟั้งวา่ใจคือตรงกลาง ไม่มีสง่สา่ย ไม่มีคิดไปหา

บาปอกศุล ไมคิ่ดถึงบญุถึงอะไรทัง้หมด ใจท่ีตรงกลางๆนัน้น่ะ 

ไม่มีอะไรหรอก ไม่คิดไม่นกึไม่ปรุงไม่แตง่ แลว้ก็ไม่เกิดปัญญา 

ตรงนัน้เอาไวเ้สียก่อน ใหม้นัอยู่ตรงกลางเสียก่อน เกิดไม่เกิดก็

ช่างปัญญา 
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ท่ีจะถงึตรงกลางไดม้นัใชปั้ญญาไม่ใช่นอ้ย คิดคน้ตา่งๆทกุ

อย่างทกุเรื่อง คิดคน้เอาพอแรงแลว้น่ะ มนัตวัปัญญาเทา่นัน้ใช้

มามากมายแลว้ คราวนีเ้ม่ือใชม้นัหมดทางแลว้ ไม่มีท่ีไปแลว้ 

มนัไดเ้ขา้เป็นกลาง ตวักลางๆน่ะ แตค่นเขา้ใจวา่ หาวา่ไม่มี

ปัญญา แทท่ี้จรงิปัญญาใชม้ามากมายแลว้ ใหเ้ขา้ถึงตรงกลาง

แลว้ก็เฉยอยูน่ัน้ เราอยากจะรูจ้กัวา่ตรงกลางคืออะไร หดัอย่างนี ้

ก็ได ้ทดสอบทดลองด ูกลัน้ลมหายใจซกัพกันงึ ไม่มีอะไรหรอก 

อยู่เฉยๆรูเ้ฉยๆน่ะ ไม่คิด ไมน่กึ แตรู่ส้กึวา่มนัไม่คิดไม่นกึ มนัไม่

สง่ไป สง่สา่ยไปมาหนา้หลงั ไม่คิดถึงบาปถึงบญุอะไรหมด ผู้

รูส้กึนั่นน่ะ รูส้กึวา่เฉยๆนั่นนะ่ ตวันัน้นะ่ตวักลาง ตวัใจ แตม่นัได้

ชั่วขณะเดียว ในเม่ือเรากลัน้ลมหายใจ พอจบัตวัมนัไดคื้อตวัใจ

คือตรงนี ้

มาคราวนีม้นัออกไป ถา้มนัสง่สา่ยเป็นจิตคิดนกึแลว้ตอ้ง

เอาสติควบคมุดแูลรกัษา ตอ้งชาํระสะสางส่ิงท่ีเป็นบาปละ

อกศุล ปลอ่ยวางลงไป ส่ิงท่ีเป็นบญุเป็นกศุล อนันัน้ก็ทิง้วาง

ปลอ่ยวางลงไป ไม่เอา บญุก็ไม่เอา บาปก็ไม่เอา มนัถงึเขา้ถึง
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กลางได ้เอาบญุก็ไม่เขา้ถึงกลาง เอาบาปก็ไม่เขา้ถึงกลาง เม่ือ

ละทัง้สองอยา่งแลว้ ตกลงเป็นกลางได ้นั่นหละใชปั้ญญาอบุาย

มากมายจนกระทั่งมาเป็นใจ  

ธรรมดาจิตกบัใจนีม้นัเก่ียวเน่ืองกนัอยู ่เขา้มาเป็นใจพกัหนึง่

แลว้มนัก็อยู่ไม่นาน มนัก็ออกไปอีก วิ่งวอ่นตามเรื่องของมนั แต่

เราตัง้สติกาํหนด รูใ้จรูจ้ิตของมนั เรื่องมนัวิ่งวอ่นไปตามประการ

ตา่งๆ มนัซุกมนัซน มนัวิ่งมนัวอ่น รูเ้รื่องของมนั คาํวา่รูน้ั่น

หมายความวา่ ละทิง้ในส่ิงท่ีมนัไม่ดี เม่ือละไปหมดแลว้ มนัก็

กลบัมาตรงกลางนัน้อีก  

การหดัสมาธิภาวนาถา้หดัอยา่งนีไ้ดบ้อ่ยๆ หดัอย่างนีไ้ด้

เสมอๆ ไม่เตลิดเปิดเปิง หลงไปตามจิต ไม่มีสถานี ไมห่ยดุไม่

หย่อน อนันัน้ใชไ้ม่ได ้พิจารณาจนหมดเรือ่งหมดราวแลว้ ถา้มนั

ถกู มนักลบัมาเองหรอก มาเป็นใจเองหรอกถา้มนัถกู ถา้ไม่ถกูก็

เลยเตลิดเปิดเปิงไป ถงึอย่างไรขอใหท้าํใหเ้ขา้ถึงใจอยู่เสมอๆ 

ความสงบความท่ีเขา้ถึงใจท่ีเป็นหนึ่งน่ะ เป็นการดีมาก ถงึไม่ได้

ปัญญาก็เอาเถอะ เอาเพียงแคนี่ก็้เอาซะกอ่นเถอะ เอาท่ีความ
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สงบใหม้ั่นคงถาวรแลว้ มนัจะเกิดใหม้นัเกิดเองหรอก อย่า

กลวัเลย้ กลวัวา่จิตมนัจะไมคิ่ดไม่นกึไม่ปรุงไม่แตง่ มนัคิดมนันกึ

มนัปรุงมนัแตง่ก็รูเ้ทา่ รูเ้รื่องมนัอยู่ถา้หากวา่มนัเขา้ถึงใจแลว้  

น่ีการภาวนาตอ้งหดัอยา่งนี ้เราหดัพิจารณาอานาปานสติก็

ดี หดัมรณานสุติก็ดี พทุโธก็เจรญิตามหมด ก็เพ่ืออนัเดียวน่ี

แหละ เพ่ือใหเ้ขา้ถึงใจ เพ่ือใหค้มุสติใหเ้ขา้ถึงใจ ถา้หากคมุใจ

ไม่ได ้คมุใจไม่อยู่ อะไรก็เอาเถ๊อะไม่เป็นผลประโยชนอ์ะไรเลย้ 

ตวัของเราทัง้หมดนะ่เพราะอะไรมีจิตอนัเดียว มนัของสาํคญัอยู่

ในตวัของเรา คนมากมายหมดทัง้โลกเลย ก็จิตตวัเดียว จิตคน

ละดวงๆเท่านัน้น่ะ มนัวุน่วายอยู่ แตล่ะคนๆรกัษาจิตของเราได้

แลว้ มนัจะวุน่อะไร ๊มนัก็สงบหมดเทา่นัน้น่ะสิ ตา่งคนตา่งรกัษา

ใจของตน ตา่งคนตา่งมีสติรกัษาใจเท่านัน้ก็เป็นพอแลว้  

ท่ีมนัยุ่งมนัวุน่เพราะเหตท่ีุไม่รูใ้จของตนนั่นเอง รกัษาใจของ

ตนไม่ไดน้ั่นเอง มีโลภโมโทสนัสารพดัทกุอย่าง วุน่วี่วุน่วาย เกิด

จากใจนีท้ัง้นัน้ แลว้ใจมนัไดอ้ะไรหละ โลภมนัไดอ้ะไรก็แตใ่จ 

โลภมนัไปกองอยู่ท่ีใจมนัไดอ้ะไรหละ โทสะไปไวท่ี้ไหนหละ ไปไว้
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ท่ีใจดีมัย้หละ โมหะเอาไปไวท่ี้ใจมีมัย้ ใจไม่เหน็มียุง้มีฉางใส ่ใจ

ไม่เห็นมีตนมีตวั มนัไดอ้ะไร ๊มีแตเ่ปลา่มีแตข่องวา่ง ไม่มีอะไร

เลย้ ผูท่ี้วา่ไดน้ั่นน่ะ ผูท่ี้วา่ดีนั่นน่ะ มนัดีตรงไหนหละ มนัไดม้าวา่

ดีแลว้ โลภโมโทสนัไดม้าแลว้วา่ดีแลว้หละ โลภ โกรธ หลง คน

นัน้คนนี ้เหน็วา่ตนวเิศษวิโส เห็นวา่ตนดี มนัดีอะไร ๊วิเศษอะไร 

มีแตค่วามเดือดรอ้นวุน่วาย  

อย่างวา่เราไดข้องเขามาอยา่งนี ้โลภอยากไดข้องเขา ไดม้า

อะไรหละ ไดแ้ลว้มีอะไรในท่ีนัน้ ไดม้าอยู่มากิน ไดม้าบรโิภคใช้

สอย ใชอ้ะไรหละ กะตวัน่ีหละใช ้มนัใหญ่มนัโตมนัอว้นมนัพีขึน้

มัย้หละตวันี ้มนัก็ไมเ่ห็นมีอะไร มีแตแ่ก่เฒา่ทรุดโทรมไปทกุวนั 

ไม่เห็นมี อยา่งวา่โทสะ มานะทิฐิเกิดเขา้มาถือตนถือตวั ถือเรา

ถือเขา ไม่ยอมมานะทิฐิ เกิดขึน้ไม่ยอมกระทั่งถือตวันะ่ มนัได้

อะไร ไม่เห็นมีอะไร ตวันัน้มนัพองขึน้มนัโตขึน้มัย้ ตวันัน้มนัดี

วิเศษกวา่เก่าร ึมนัเป็นคนสดคนสวยขึน้กวา่เก่าหรอืวา่เป็นอะไร 

ไม่เห็นมีสดสวยอะไร มีแตห่นา้บึง้หนา้เบีย้ว มีแตเ่หน็หนา้ยกัษ์

หนา้มาร อยู่ดีๆซะไม่ดีกวา่หรอื  
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โมหะความลุม่หลงก็เชน่เดียวกนั โมหะนัน้คือวา่มนัจะเกิด

ความโลภ ความหลง มนัก็โมหะไปก่อน มีโมหะก็เกิดโลภ โกรธ 

หลงขึน้มา พิจารณาเหน็อยา่งนีแ้ลว้วา่ มนัหมดเรื่องนะ่ จะไป

เกิดโมหะ โทสะ มานะทิฐิไมมี่เลย เป็นของวา่งเปลา่หมดทกุส่ิง

ทกุอยา่ง เราอยู่เฉยๆจะไม่ดีกวา่หรอื ทาํใหเ้ขา้ถงึใจเท่านัน้ ใจ

ตวักลางเทา่นัน้ เบกิบาน สขุภาพก็ดี แลว้ก็ไม่มีเวรมีภยั ไปไหน

ก็ไม่คบัแคบ ไม่รกโลกของเขา คนโทสะมานะทิฐิไปไหนมนัรก

หมด ไม่ยอมตนไม่ยอมตวั ไปอยู่ท่ีไหนมนัคบับา้นคบัเมืองหมด 

ใหพ้จิารณาอย่างนีห้ละ ถา้พิจารณาอยา่งนีถ้กูทางแลว้ มนัจะ

รวมเขา้เป็นใจ เอาหละพจิารณาเทา่นัน้นะ  

เทศนฟั์งอบุายแลว้ตอ้งนั่งสมาธิภาวนา มนัจงึจะเหน็ผล ฟัง

เทศนเ์ฉยๆ ไมไ่ดท้าํ ไม่ไดเ้ป็นไปตามนัน้ มนัก็ไม่เห็น

ผลประโยชน ์ศาสนาสอนใหท้าํ ไม่ไดส้อนใหฟั้ง ตัง้ใจทาํ ทาํเลก็

ทาํนอ้ยก็ไดช่ื้อวา่เป็นประโยชน ์ไดช่ื้อวา่ถึงพทุธศาสนา การฟัง

เทศนห์รอืไม่ไดฟั้งก็ตาม เหน็คนอ่ืนทาํ อยากจะทาํตาม อนันัน้ก็

เป็นผลประโยชน ์ 
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อย่างครัง้พทุธกาล แม่บา้นคนหนึ่งเหน็พระเดินมา ถามพระ

ท่านบอกวา่พระคณุเจา้จะไปไหนกนั โอย้ พวกอาตมาหาท่ีจาํ

พรรษาหรอก ถา้งัน้ก็เอา ดิฉนัจะสรา้งกฏิุถวาย ทา่นก็เลยสรา้ง

กฏิุใหท้ัง้ ๓๐ รูป กฏิุองคล์ะหลงัๆ สรา้งกฏิุแลว้อยู่จาํพรรษาแลว้ 

หายเงียบไปเลย ไปปฏิบติัพระ มาระลกึได ้เออ้ นิมนตพ์ระอยู่ 

อยู่จาํพรรษา เราไม่ไดไ้ปเย่ียมไปเยือน ท่านเป็นยงัไง สขุทกุข์

ยงัไงก็ไมท่ราบ ไปเย่ียมดกูอ่นนะ ไปเหน็พระไปเย่ียมทา่นคราว

นี ้ไม่เห็นพระอยู่ศาลาซกัองคเ์ดียว จงึถามบรุุษคนหนึ่งท่ีเฝา้

ศาลาอยู่ ทา่นไปไหนอะ้ ท่านอยากจะเห็นท่าน ท่านอยาก

เกลียทางใหท้า่นออกมาแลว้ ท่านก็ออกมารวมแลว้ เกลียทาง

เอง ท่านก็เลยมารวมกนั มาจากทิศตา่งๆ แกแปลกใจ เอ๊ 

พระคณุเจา้มาอยู่ดว้ยกนั ทะเลาะกนัหรอื จงึมาคนละทศิละทาง 

หวัหนา้บอก ไม่ใช่ทะเลาะกนัหรอก อาตมาไปทาํความเพียรอยู่

คนละทิศละทาง คนละแหง่กนั  

แกเห็นอย่างนัน้เลยแปลกใจ การท่ีวา่ทาํภาวนากรรมฐาน 

อย่างตวัอิฉนัทาํไดม้ัย้ ไดไ้ม่เป็นไร ก็พิจารณาความสิน้ความ
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เส่ือมของสงัขารรา่งกาย คราวนีห้ละเรยีกวา่ภาวนากรรมฐาน 

ท่านไม่ไดใ้หค้าํบรกิรรม ใหพ้ิจารณาตนเองวา่เส่ือม เทา่นัน้

แหละ เคา้ก็ตัง้ใจทาํ จะอยูบ่า้นอยู่ช่องก็จะทาํ ตัง้ใจทาํจรงิๆจงัๆ 

เลยเป็นไป เกิดความรูค้วามเขา้ใจ รูเ้รื่องของพระทัง้หมด ทัง้ 

๓๐ องค ์ทา่นประสงคอ์ะไร ท่านตอ้งการอะไร ท่านนกึคิดอะไร 

แกไปตามรูห้มด แกจดัอาหาร จดัยาให ้ตอนเยน็ก็จดัยาให ้ตอน

เชา้ก็จดัอาหารใหถ้กูตอ้งตามความตอ้งการของท่านหมดทกุ

องค ์ 

พระแปลกใจ เอ ยายคนนีท้าํยงัไง ก็เลยคิดกลวัแก บางที

เราคิดไม่ดี ไม่ไดอ้ะไรตา่งๆ แกจะไปรูเ้รื่อง กลวัแก ออกพรรษา

แลว้หนีหมด ไปหาพระพทุธเจา้กราบทลูพระองค ์พระองคบ์อก

มาทาํไม๊กนั ไปทาํความเพียรอยู่นั่นแลว้ทาํไมจงึมา โอย้ อยู่

ไม่ไดห้รอก ละอายยายคนนัน้ คิดโนน้คิดนีอ้ะไรตา่งๆ ตอ้งการ

อะไรแกรูเ้รื่องรูร้าวหมดทกุส่ิงทกุอย่าง ก็เลยกลวั หนีมาเฉยๆ ก็

วา่นัน้แลว้ มนัเป็นความรูดี้ มนัจะวิเศษวโิส ใหก้ลบัไปอีก ไปอยู่

ตอ่เถอะ ไป๊ กลบัไปคราวนี ้ตัง้สติรกัษาจติของเราแลว้คราวนี ้
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จิตแน่วแน่อยูค่งท่ี ในผลท่ีสดุก็ไดส้าํเรจ็มรรคผลนิพพานหมดทัง้ 

๓๐ องค ์

พระอีกพวกหนึ่งไดย้นิข่าว เอ ยายคนนัน้จะดี ไปอยู่นั่น ไป

สาํเรจ็มรรคผลนิพพานตัง้ ๓๐ องค ์อยากจะไปอีก ไปก็คิดนกึ

อะไรตา่งๆ แกก็รูอี้ก พระอาย ละอาย เลยกลบัมาอีก ไปหา

พระองค ์พระองคก็์วา่ ไปอีกท่ีนัน้แลว้ ไปอยู่นั่นแหละมนัจะดี

ตรงนัน้แหละ เราตัง้สติรกัษาจิตของเราท่ีมีความละอายนั่นน่ะ 

มนัจะดี กลบัไปอีก สมเด็จทา่นตรสั  

ท่านไม่ไดบ้รกิรรมอะไรหรอก ทา่นพิจารณาความเส่ือม 

ความสิน้ของสงัขารรา่งกาย เกิดมาก็เส่ือมลงทกุวนัๆ จนกระทั่ง

แก่จนเฒา่กระทั่งตาย เรยีกวา่เส่ือมสิน้ไป เส่ือมไปสิน้ไป คนเรา

ไม่เจรญิ ท่ีวา่เจรญิๆนั่นเขา้ใจผิดของสมมติุของคน ท่ีวา่เจรญิ

น่ะไม่เจรญิหรอก มนัแก่แลว้หาตายทัง้นัน้แหละ จะอยู่ครรภม์นั

ก็แก่อยู่ในครรภ ์มาแก่มนัก็มาคลอด คลอดออกมาแลว้มนัก็แก่

ทกุวนัๆ ระยะของเป็นการหนุ่มเป็นสาว ระยะของคนมีครอบครวั

ผวัเมีย มนัเป็นทัง้นัน้หละ เป็นธรรมดาของมนั ความเป็นจรงิมนั
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แก่ มนัแก่ไปหาความตาย น่ีไม่ใช่เป็นหนุ่มเป็นสาว ไม่ใชม่นั

เจรญิขึน้มา มนัเส่ือมไปทัง้นัน้แหละ  

ท่านไม่พิจารณาอย่างนี ้ทา่นพิจารณาความเส่ือม

ตลอดเวลา มนัไม่ประมาทคนเรา จะเรยีนหนงัเสีย้นหนงัสือ จะ

ศกึษาเลา่เรยีน จะทาํความเพียรภาวนา จะทาํมาหากินเลีย้งชีพ

อะไรทัง้ปวงหมด เพียงแตส่กัแตว่า่บาํรุงรา่งกายใหอ้ยูไ่ปมือ้วนั

เดียวเท่านัน้นะ่ ไม่มีอะไรหรอก ถา้คน้หาไดม้ากๆก็เหลือไวใ้ช้

สอย หากคน้หาไดน้อ้ยก็พออยู่พอกิน หมดวนัๆ หากินไปวนั

หนึง่ๆ ก็เท่ากนันั่นแหละ คน้หามามากก็กินวนัเดียวนั่นแหละ 

กินสองมือ้ สามมือ้เทา่เกา่นะ่แหละ ไอค้นท่ีคน้ใหป้ากทอ้งของ

เก่าน่ะ ก็อ่ิมแลว้ก็หยดุ ไม่ไปเหลือหลายหรอก  

อนันีพ้ิจารณาความเส่ือม พจิารณาความเส่ือมของจิตใจ

ของรา่งกาย ทา่นไดค้วามรูค้วามฉลาดขึน้มา เป็นเพราะนิสยั

วาสนาของท่านตา่งหาก เราอยากไดค้วามรูอ้ย่างนัน้แตเ่ราไม่

ทาํ มนัจะรูย้งัไง๊ อยากรูอ้ยา่งท่าน อยากรูอ้ย่างยายคนนัน้น่ะ 

แตเ่ราไม่ทาํ ทาํก็ทาํไม่ถกู มีแตอ่ยากอย่างเดียว ทาํก็เลยแต่
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อยากอยา่งเดียว ความอยากนะ่ปกปิดไดห้มด หุม้ห่อไวไ้ม่เห็น

ของจรงิ 

 

ท่ีมา: https://youtu.be/ATjKi8ZjFYw 

 

https://youtu.be/ATjKi8ZjFYw

