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อุบายรักษาจติ รู้เทา่ รู้ตามจติ 

หลวงปู่ เทสก ์เทสรงัสี 

คาํบาลีวา่ จติตัง รักเขถะ เมธาวี ท่านวา่ผูมี้ปัญญาควร

รกัษาจิต ท่านวา่อยา่งนี ้จะอธิบายถงึเรื่องหวัขอ้การรกัษาจติ 

เพราะการปฏิบติักรรมฐาน ท่านกลา่วเรื่องจิตเป็นสว่นใหญ่เป็น

หลกัสาํคญั คาํวา่จิตในท่ีนีโ้ดยมากคนจบัไม่คอ่ยถกู ผูไ้ม่ได้

ภาวนา หรอืภาวนายงัไม่ทนัเป็น ไม่รูจ้กัจิต จบัจิตไม่ถกู จิต

อาจจะเขา้ใจเป็นหวัใจไปก็ได ้คือใจกบัจิตน่ะมีช่ือคลา้ยๆกนั ถา้

เราพดูเรื่องใจเราก็พดูเรื่องหวัใจ คือหทยัวตัถ ุก็เขา้ใจวา่ใจนัน้

เป็นหวัใจเอาเสียเลย คือจิตหรอืใจอนัเดียวกนั ถา้พดูตามศพัท์

บาลี จิตคือผูคิ้ดนกึ ใจคือวา่ ใจนั่นเป็นภาษาบา้นเราท่ีเราพดูกนั 

เขา้ใจวา่เป็นของกลาง ถา้พดูตามบาลีเรยีกวา่ มโน ลกัษณะ

อาการท่ีนอ้มไป ยงัไมท่นัถึงจิต ท่ีมนันอ้มไปทีแรกเรยีกวา่ใจ 

มโนคือนอ้ม อนันัน้เรยีกวา่ใจ นอ้มไปแลว้ก็ไปหาการคิด การนกึ 

การปรุง การแตง่ มนัจงึเรยีกวา่จิต   
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เพราะฉะนัน้พงึใหเ้ขา้ใจเสียวา่ จิตหมายถงึเรื่องผูรู้ส้กึนกึคิด 

เรยีกวา่จิต ถา้หากเราจะอบรมจิต แตย่งัไม่ทนัรูจ้กัตวัจติก็อบรม

ไม่ถกู ก็ไมท่ราบวา่จะไปอบรมกนัตรงไหน ถา้หากวา่ผูอ้บรม

ฝึกฝนจิตของตนไดแ้ลว้ จงึจะรูจ้กัวา่จิตคืออะไร ผูท่ี้เหน็จิตและ

รูจ้กัจิต รกัษาจิตของตนได ้ท่านเรยีกวา่ เมธี สมกบับาลีท่ีวา่ จิต

ตงั รกัเขถะ เมธาว ีท่ีวา่นี ้เมธาวีคือผูมี้ปัญญา ควรรกัษาจิตของ

ตน อนันีอ้ธิบายถึงเรื่องจิตใหเ้ขา้ใจจิตเสียกอ่นซึง่เราจะตอ้งพา

กนัฝึกฝนอบรม คราวนีจ้ิต มนัเป็นตวัยงัไงกนั  

ตวัจิตอนันัน้ ไม่มีตนมีตวัหรอก ถา้เราฝึกหดัจิตไดดี้แลว้นั่น 

เราจะเอาจิตไปตัง้ไวต้รงศีรษะ มนัก็อยูท่ี่ศีรษะ เอาไปตัง้บนจมกู 

มนัก็อยู่ตรงจมกู เอาไวต้รงหนา้อก หรอืไหลซ่า้ย ไหลข่วา มนัก็

อยู่ไดท้ัง้นัน้ หรอืเราจะไปตัง้ไวต้รงปลายเทา้ปลายมือไดท้ัง้หมด 

จิต เรานอ้มไปตรงไหนมนัอยูต่รงนัน้แหละ ท่ีเรารูส้กึ เราอยู่ท่ี

ไหนก็ไมท่ราบวา่ เรารูส้กึตามประสาท อยา่งวา่เจ็บท่ีปลายเทา้ 

ปลายมือ หรอืวา่ท่ีหนา้อก หรอืท่ีบนศีรษะ ตรงไหนก็ตามเถอะ 

ประสาทของคนเรามนัมีเสน้ประสาทเหน่ียวโยงตลอดหมดทัง้
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อวยัวะรา่งกาย แตไ่มช่มุสาย ประชมุอยูท่ี่หทยัวตัถ ุท่ีตรงหวัใจ 

ก็ชอบอยู่ท่ีวา่ใจอยู่ตรงหวัใจนัน้ชอบอยู่ เพราะประชมุท่ีนัน้แลว้

ไปเกิดความรูส้กึกนัตรงนัน้  

เหตนุัน้จงึวา่ใจนั่นน่ะคือความรูส้กึนั่นเอง ไม่มีตนมีตวัหรอก 

ถา้รูส้กึตรงไหนก็ใจตรงนัน้ .ใจนัน้ของเรว็ ยากท่ีใครจะจบัได ้คน

ท่ีไม่ไดฝึ้กฝนอบรมจิตเสียเลย ตัง้แตว่นัเกิดถึงวนัตาย จบัจิตของ

ตนไม่ได ้ฝึกฝนอบรมจิตตนไม่ได ้ไม่ทราบวา่มนัไปวิ่งวอ่นไป

ตรงไหนก็ไมท่ราบ จิตน่ะเป็นของวิ่งเรว็ บางคนนัน้วา่ตามรูจ้ิต 

ไม่ใช่รูเ้ท่าจิต คือตามรูจ้ิต รูต้ามจิต ไม่ใช่รูเ้ท่า ไม่ใช่รูท้นั คาํวา่

ตามรูจ้ิตน่ะ จติไปเกิดความรูส้กึ เจ็บบนศีรษะ ก็ไปตามรูว้า่ ออ้ 

ไปเจ็บตรงนัน้ ไปเจ็บตรงเทา้ก็ไปรูต้ามตรงนัน้ หรอืวา่ไปรูโ้น่น

ขา้งนอกโนน่ มนัไปเหน็รูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะขา้งนอก 

เช่นไปเหน็รูปไกลๆโน่น ขา้งหนา้ ไกลแสนไกล ไปมองเหน็ ตาม

ไปรูว้า่จิตไปรูอ้นันัน้ อนันัน้เรยีกวา่ตามรูจ้ติ แตไ่ม่ใช่รูต้วัจิต ถา้

รูต้วัจิตนั่น รูเ้ทา่ตวัจิต ทนัตวัจิต จิตไม่ทนัออกไป อนันีม้นั
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ออกไปแลว้คอ่ยๆไปตามรู ้รูแ้ตห่าไดรู้ต้วัมนัไม่ ไปรูแ้ตอ่าการ

ของจิต  

ถา้หากคนฝึกฝนอบรมจิตของตนไดแ้ลว้ จิตจะเป็นตวั แตว่า่

ไม่ใช่ปรากฏดว้ยสายตา หากจะปรากฏดว้ยใจ จิตกบัใจมาเขา้

กนัอีกแลว้ ใหพ้ดูยงัไงก็แลว้กนั ใจรูใ้จ ใจเห็นใจ ใจทนัใจ หรอื

จิตรูจ้ิต จิตทนัจิต จิตเหน็จิต น่ีตามรูต้ามเทา่ รูเ้ทา่ คาํวา่รูเ้ท่าใน

ท่ีนี ้เนือ้ความก็ตรงนัน้อยู่แลว้ คือความรูม้นัเท่ากนักบัจิต มนัไม่

เกินกนั มนัไมห่ย่อนกวา่กนั ไม่เกินกนั พ๊อพอดีกบัจิต เทา่ๆกบั

จิต รูว้า่จิตอยูต่รงไหนรูส้กึตรงนัน้ รูต้วัน่ีตรงนัน้ ทา่นจงึวา่รูเ้ทา่ 

ไม่ใช่รูต้าม รูเ้ท่าๆพอดีกนั ท่านวา่รูเ้ทา่รูพ้อดีกนัอยา่งนีแ้ลว้ จะ

เห็นจิตเป็นตวัเลยทีเดียว เม่ือเห็นจิตเป็นตวัก็เรยีกวา่ เรารูเ้ท่า

ทนัจิต คราวนีจ้ิตก็ไม่มีอาการ ถึงจะมีอาการเราก็รู ้จะอยู่หรอืไป

ก็รู ้เราก็รู ้จะใหไ้ปหรอือยู่ เราก็รู ้เราก็ทาํได ้อนันีเ้รยีกวา่รูเ้ท่า 

รูท้นัจิต  

คราวนีว้า่ถงึเรือ่งการท่ีจะอบรม วา่ถึงเรื่องท่ีจะตอ้งฝึกฝน

จิต จิตนัน้มนัจาํเป็นยงัไงท่ีจะตอ้งรูเ้ทา่ จาํเป็นอย่างไรจงึจะรูท้นั 
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หรอืจาํเป็นอยา่งไรท่ีตอ้งมาฝึกฝนอบรม ไม่อบรมไม่ไดร้ ึจิต ถา้

ผูไ้ม่มีปัญญาก็ไดอ้ยู่ ถา้หากผูมี้ปัญญาดงับทบาลีท่ียกมา

เบือ้งตน้นัน้ จติตงั รกัเขถะ เมธาว ีผูมี้ปัญญาเทา่นัน้แหละ จงึ

จะรกัษาจิต จงึควรรกัษาจิต คาํวา่ ควรรกัษาจิตในท่ีนี ้คือมนั

สมควรจรงิๆท่ีตอ้งรกัษา ผูมี้ปัญญาตอ้งเหน็เป็นของสมควร

จรงิๆ เม่ือของมีอยู่ไม่รูจ้กัรกัษา มนัจะไดป้ระโยชนอ์ะไร ของมี

อยู่แลว้เราไม่รูข้องมีอยู่ แลว้จะมีคณุคา่อะไร เหตนุัน้ปัญญาชน

จงึควรรกัษาจิต ควรรกัษาดว้ยเหตนีุ ้ถา้ไม่ใช่ปัญญาชนแลว้ก็

ปลอ่ยตามยถากรรม แลว้แตม่นัจะเป็นไปตามยถากรรมยงัไง 

เหตนุัน้จงึวา่เป็นของควรรกัษา อนันีพ้ดูถงึเรื่องปัญญาชน ผูมี้

ปัญญา เราพดูกนัในฐานะผูมี้ปัญญา ควรตัง้ใจท่ีจะรกัษาจิต

และอบรมฝึกฝนจิต จิตนัน้ถา้หากวา่เราไม่เหน็โทษของการไม่

รกัษาจิต หรอือาการท่ีจิตไมอ่ยู่ มนัเป็นโทษคือนาํทกุขม์าให ้

แลว้เราถึงจะรกัษาจิต เราจงึจะอบรมจิต  

บทตอ่ไปก็เรยีกวา่จติตัง ทนัตัง สุขาวะหงั จิตท่ีฝึกฝน

อบรมดีแลว้ นาํสขุมาให ้จงึจะสมกบับทนี ้เราเห็นโทษในจิตท่ีวา่
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เรารกัษาฝึกฝนไม่ได ้มนัสา่ยวิ่งวอน มนัพาใหเ้กิดทกุข ์คิดอย่าง

นีก็้แลว้กนั คิดอย่างง่ายๆ เราเป็นทกุขเ์ศรา้โศกเพราะจติรกัษา

ไม่ได ้เพราะเรารกัษาจิตไม่ได ้คิดอาลยัอาวรณ ์หว่งใย ในส่ิงท่ี

ตนรกั ตนใคร ่ตนพอใจ จนตนติดพนัผกูพนัในส่ิงนัน้ๆ จติไป

กงัวลอย่างนัน้ เรารกัษาจิตไม่อยู่ จงึคอ่ยเป็นอย่างนัน้ จงึคอ่ย

เป็นทกุข ์ถา้จิตรกัษาไดแ้ลว้ หา้มไม่ใหก้งัวล ไม่ใหห้่วงใย ไม่ให้

อาลยั ไม่ใหอ้าวรณ ์ไม่ใหส้ง่ไปในท่ีนัน้ๆ จิตถอนเสียจากเรื่อง

เหลา่นัน้แลว้ มาอยู่ในท่ีเดียว เรยีกวา่จิตฝกฝนอบรม เราสบาย 

ไม่ตอ้งไปทกุข ์ไม่ตอ้งเป็นโศก ไม่ตอ้งเดือดรอ้น เราเห็นโทษ

อย่างนีแ้ละเหน็คณุอย่างนี ้จงึคอ่ยพยายามรกัษจติ  

ถา้หากยงัไม่เห็นโทษเหน็คณุแลว้ ไม่สามารถท่ีจะรกัษาจิต 

ไม่เห็นโทษของการท่ีจิตวุน่วาย หรอืจิตตกแลว้ก็ไม่สามารถทาํ

สมาธิตา่งๆไม่ได ้ส่ิงใดๆทัง้ปวงหมดแหละ ถา้เราไม่เห็นโทษใน

ส่ิงนัน้ ทิง้ไม่ได ้เอาอะไรทัง้หมด น่ีขอ้ใหญ่เลย ขอ้สาํคญัอยู่ตรง

นี ้การท่ีเราจะฝึกฝนจิต มนัมีขอ้สาํคญัอยู่ตรงนี ้ส่ิงท่ีเราเห็นโทษ

นัน้แหละ เราละส่ิงท่ีเราเห็นโทษ ใหพ้ยายามส่ิงท่ีเป็นโทษ ละ
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จรงิๆ ถา้เหน็โทษจรงิๆ ก็ละจรงิๆ เหน็โทษเห็นคณุท่ีวา่แลว้ก็ไม่มี

หนทางท่ีจะละได ้มนัเขา้ทาํนองท่ีวา่ ทิง้เสียดาย จะเอาไวก็้นา่

เกลียด ทิง้ก็เสียดาย เอาไวก็้น่าเกลียด ครัน้ทาํแบบนีก็้ลงัเล 

กถังกถ ีทาํอะไรก็ไม่ดีซกัอย่าง ทาํสมาธิจนวนัตายก็ไม่เป็นให ้ผู้

ท่ีทาํสมาธิภาวนาเป็นเรว็หรอืวา่ไดง้่าย เพราะเหน็โทษในเรื่อง

จิตวุน่วายจรงิๆ มนันาํมาซึง่กองทกุข ์จงึจะปลอ่ยไดส้นิท จิตถงึ

จะเป็นสมาธิไดเ้รว็ คนท่ีจะหดัสมาธิเป็นเรว็และเป็นชา้อยู่ท่ีตรง

นี ้ 

นอกจากเรื่องนีโ้ดยเฉพาะแลว้ เรื่องฝึกฝนอบรมภาวนา จะ

ใชอ้บุายอนัใดก็เสียดาย จะนกึ จะบรกิรรมพทุโธก็เสียดาย

มรณงั คือความตาย จะกาํหนดพิจารณาความตายหรอืลม

หายใจเขา้ออก ก็ไปเสียดายพทุโธ หรอืจะพจิารณากายคตาหรอื

พิจารณาอสภุะปฏิกลูหรอืธาตขุนัธ ์ก็เสียดายอานาปานสติอะไร

ทาํนองนัน้ เลยเอาอะไรไม่ไดซ้กัอย่างเดียว แบบนีก็้ภาวนาไม่ได้

เหมือนกนั  
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ธรรมทัง้หลายน่ะ มีมากก็จรงิ อบุายภาวนาทัง้หลายก็มีมาก

จรงิ ใครจะทาํอะไรก็ทาํเถอะ ขอใหท้าํจรงิลงไปแลว้ก็แลว้กนั ทาํ

ส่ิงนัน้ใหจ้รงิลงไปแลว้ก็แลว้กนั ผิดหรอืถกูก็ขอใหม้นัเหน็จรงิ

ดว้ยตนเองซะ ถา้ทาํไดอ้ยา่งนีจ้ะไดเ้กิดปัญญา เขา้ตาํราโบราณ

ท่านวา่ ผิดเป็นครู ถกูเป็นอาจารย ์ถา้ไม่ผิดก็ไม่มีครู ไม่มีความรู้

อาจารยย์งัคอ่ยสอน ถา้รูแ้ลว้ไม่ตอ้งมีคนสอน คือมนัผิดนั่น

แหละจะเป็นครูเป็นอาจารย ์เป็นครูสอนเรา เม่ือผิดแลว้เราจดั

วา่มนัผิด นั่นแหละจงึจะเป็นอาจารย ์จงึจะมีอาจารยข์ึน้มา ครู

สอนแลว้จงึคอ่ยมีอาจารย ์ครูสอนใหรู้แ้ลว้ยงัคอ่ยมีอาจารย ์

อาจารยคื์อผูฝึ้กฝน ครูคือผูส้อนใหรู้ ้ใหเ้กิดความรู ้อาจารยคื์อผู้

ฝึกฝนใหดี้ตอ่ไป เหตนุัน้เรยีกวา่ถา้จะฝึกฝนอบรมภาวนาทาํ

สมาธิ ใหเ้ป็นสมาธิกนัจรงิๆจงัๆแลว้นัน้ อยา่ใหมี้การลงัเล ทาํ

อะไรใหท้าํลงไปทีเดียวจรงิๆจงั ใหจ้าํไว ้ 

ในท่ีนีซ้ึง่จะอธิบายถงึเรื่องอบุายจะฝึกฝนอบรมตอ่ไปนัน้ จะ

อธิบายถงึเรื่องกายคตาสต ิเพราะกายคตาสติเป็นของกวา้ง แต่

จะไม่ใหม้นักวา้ง คือจะใหเ้อาอนัเดียว อยา่งวา่ในตวัของเราน่ี
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แหละ มีอวยัวะทัง้ปวงมากทีเดียว ตา ๒ จมกู ๒ ลิน้ กาย ก็นบั

ไม่ถว้น แตอ่วยัวะในตวักายน่ี นบัแตมื่อแตเ่ทา้ขึน้มาทกุส่ิงทกุ

สว่นอยู่ในกายทัง้นัน้ ส่ิงทัง้หมดน่ีอยู่ในกายทัง้นัน้มากทีเดียว 

แตว่า่จะไม่ใหเ้อามาก ใหเ้อาซกัอย่างหนึ่ง ตวัของเราเน่ีย ใหเ้อา

ซกัอย่างหนึ่ง จบัเอาซกัอยา่งหนึ่งเช่นวา่เราจะจบัเอาเคียงวา่ ตา

ซกัลกูหนึง่เอาหละ ตาลกูเดียวเทา่นัน้ในตวัของเรา  

เม่ือตามีแลว้ เราไดต้าอนัเดียวนะ่จะรกัษาอนัเดียว จะดตูา

อนัเดียว ไม่ตอ้งไปดท่ีูห ูไม่ตอ้งไปรกัษาท่ีหแูลว้ รกัษาเฉพาะตา 

ใหร้กัษาตาไดเ้สียก่อน ตาลกูหนึ่งไดก้่อน รกัษาอะไร คือรกัษา

สาํรวม สาํรวมมนัใหอ้ยู่ท่ีตาแห่งเดียว ตาจะดอูะไร ใหด้ ูใหจ้ิตดู

อยู่ท่ีตา รกัษาตา มนัจะดใูกลด้ไูกล ดหูยาบดลูะเอียด ใหเ้หน็ตา

ดอูยู่ทกุขณะ รูส้กึวา่ตาดอูยูท่กุขณะ รูส้กึวา่ตาดอูยุ่ทกุขณะ ทนั

แลว้ ตาขา้งท่ีสอง จมกูทัง้ปวง หทูัง้ปวงไมต่อ้งรกัษา อยา่งนีเ้ป็น

ตน้ในการท่ีวา่จะเอาอนัเดียวในตวัของเราท่ีเรยีกวา่กายคตา  

ในกายคตาน่ีแหละ ไม่ใหเ้อาทัง้หมดหรอก พิจารณาถงึ

ความตายอนัเดียวก็พอ ถา้ตายแลว้ตาก็ตายหมด ห ูจมกูก็ตาย
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หมด แขง้ขาอวยัวะทัง้ปวงตายหมด ตายแลว้ ถา้ไม่ตายแลว้ ส่ิง

ทัง้หลายนัน้ดีหมด เหตนุัน้จงึวา่รวม กายคตามารวมกนัอยู่

ตรงท่ี ตาย พิจารณาถึงความตาย ถา้เรามาจบัความตายของ

เรา เพง่พิจารณาเฉพาะความตายอนัเดียว คนเรามนักลวัตาย 

ถา้พิจารณาความตายมนัก็วางหมด ถา้เห็นตายแลว้มนัวาง

หมดเลย ถา้ยงัไม่เหน็ความตายมนัก็ปรุงแลว้คราวนี ้ยืดยาว

กวา้งขวางทีเดียว พอเรามาพิจารณาถึงความตาย ดตูา ก็ตา

เป็นของตาย ดหู ูดจูมกู เป็นของตาย อวยัวะแขง้ขา เทา้มือ

ตา่งๆ เป็นของตาย มนัยงัไกล  

การพิจารณาความตายโดยเฉพาะเรานั่งอยู่เด๋ียวนี ้ความ

ตายมนัตายแตว่ินาที วินาทีหนึง่ก็ตาย วินาทีหนึง่รว่งไปก็ตายไป 

นาทีหนึ่งรว่งไปก็ตายไป ชั่วโมงหนึง่ตีเป๊ง น่ีมนัก็ตายไปแลว้ 

สองสามชั่วโมงก็ตายไป ๒๔ ชั่วโมงตาย นาฬิกาเคา้ทาํไว้

สาํหรบัเป็นเครื่องวดัความตาย ความหมายเคา้พดูมนัไกล

เกินไป คือวดัชั่วโมง นาที วนิาที เคา้พดูถงึโนน่เพราะเขาไม่ได้

ภาวนา ถา้หากวา่นกัภาวนาไม่ไดพ้ดูไปถึงโนน้ พจิารณาถึงตวั
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ของเรา วนิาที นาที ชั่วโมง (เทปขาดตอน) ของความตาย หมด

ไปเลย หมดไปๆ เรานั่งมองอยู่น่ีหมดไปทกุขณะ พอเรามาเพง่

พิจารณาความตายเฉพาะเท่านี ้เห็นเฉพาะเท่านี ้จิตมนัจะไดห้ด

ตวัเขา้มา จิตมนัจะไม่ไดป้รุงสง่ออกไปภายนอก  

ถา้เห็นชดัในความตายแลว้นั่น ส่ิงทัง้หลายไม่ตอ้งไปละทิง้

มนั มนัทิง้มนัปลอ่ยไปเองหมด เม่ือมนัทิง้ มนัปลอ่ยไป มนัก็ยงั

เหลืออนัเดียว คือความรูส้กึ ผูท่ี้รูส้กึคือผูท่ี้เห็น ผูท่ี้เหน็ความตาย

คือผูท่ี้รูส้กึวา่มนัตายอยู่ในสถานท่ีเดียว จิตถา้หากเขา้ไปอยู่ท่ี

เดียวแลว้จะมีพลงั อนักลา้หาญ สามารถท่ีจะรวบรวมกาํลงัจิต

อนัมีพลงัอนักลา้หาญนัน้ พจิารณาท่ีอ่ืนไดช้ดัหมดคราวนี ้

เปรยีบเหมือนกบัไฟ เปรยีบเหมือนกบันํา้ นํา้ถา้เรามีหลายแคว 

หรอืมีหลายชอ่งหลายทางมนัไหลไป มนัก็กาํลงันอ้ย ถา้ปิดทกุ

ช่อง ถา้ยงัเหลือสามส่ีช่องหรอืหลายแคว ปิดซะมนัยงัเหลือแคว

เดียว นํา้มนัก็มีกาํลงัแรง ไฟฟ้าเคา้ก็เชน่เดียวกนั ถา้มนัหลาย

หลอด มนัหลายหลอดมนัก็สวา่งนอ้ยไป ถา้หลอดเดียวก็สวา่ง

จา้เต็มที พลงัของใจก็เหมือนกนั ทางหก็ูปิดซะ มนัปิดเอง ทาง
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จมกู ทางลิน้ ทางกายก็ปิด อยู่ ถา้ไปเหน็ชดัในความตายอนั

เดียว มนัจะพุง่ลงมาสูค่วามตายชดัเลย  

อนันีม้นัไม่มีกาํลงัน่ะน่ี เรื่องมนั พลงัของจติมนันอ้ย เหน็

แวบ้เดียวแลว้หายไป เหน็แวบ้เดียวแลว้หายไป สง่ไปตามห ู

จมกู สง่ไปทางลิน้ทางกาย ไปทั่วทกุแหง่ทกุหน เลยไม่ชดัซกั

อย่างเดียว ธรรมทัง้หลายนัน้ของชดั จรงิอยู่ทกุประการ เป็นของ

จรงิของแทท้กุประการ แตว่า่ใจของเราไม่มีพลงัเพียงพอท่ีจะไป

ดธูรรมะ ธรรมะจงึไม่เป็นของชดั เม่ือไม่เป็นของชดั มนัก็ไม่มี

ความรูอ้นัท่ีจะแจ่มแจง้ขึน้มา ปีติ ปัสสทัธิ เม่ือไม่มีความชดัเจน

แจ่มแจง้ ทาํไปเด๋ียวก็เหน็ดเหน่ือย ทาํไปเด๋ียวก็ขีเ้กียจราํคาญ ก็

ทาํไปทาํมาก็หาวา่ธรรมทัง้หลายไม่เป็นประโยชนแ์ก่ชีวติของตน 

ธรรมทัง้หลายไม่สามารถท่ีจะนาํความสขุมาให ้เลยขีเ้กียจขี ้

ครา้น ก็เลยสกัแตว่า่ทาํ ทาํไปเพราะสกัแตว่า่ทาํ นานๆเลยไม่ทาํ

อะไรเลยสกัครัง้ ความขีเ้กียจขีค้รา้นเขา้มาครอบงาํ กิเลสควบ

ฉบัหมด ตกลงคนทาํหรอืไม่ทาํก็เทา่ๆกนั คนผูท่ี้ทาํหรอืไม่ทาํก็

เท่าๆกนั  
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ผูท่ี้หดัอบรมภาวนากรรมฐานทัง้หลาย ถา้หากไม่เขา้ถงึ

ธรรมะ จะเป็นการเบ่ือหน่ายและขีเ้กียจขีค้รา้นในการประกอบ

ภาวนาทาํความเพียร และอยากไดค้วามรูก้วา้งขวาง และอยาก

ไดมี้วิชาสามารถทกุดา้นทกุทาง มีแตค่วามอยากอย่างเดียว แต่

กาํลงัจิตสง่ไปตามความอยากนั่นก็เลยไมมี่พลงัเพียงพอท่ีจะ

รวมกาํลงัเขา้มาเพง่พิจารณาธรรมโดยเฉพาะ หรอืเขา้ใจวา่การ

อยากพุง่โนน้ พุง่นีไ้ป หากวา้งหาความรูห้าความฉลาด พุง่ไปหา

ทาํโนน่ทาํน่ี ในผลท่ีสดุก็เละเหลวหมด  

คนผูป้ฏิบติัปัญญาชนสมยันีอ้บรมภาวนากรรมฐานตอ้งการ

วิชาความรูก้วา้งขวาง ถา้จะหดัภาวนาทาํสมาธิใหจ้ิตเป็นหนึ่ง 

กลวัจะเป็นคนโง่เขลา หาวา่เป็นการโง่เขลา จิตเป็นหนึง่มนัจะ

ไปมีความรูอ้ะไร ก็โง่เขลาเทา่นัน้สิ ไปทา่นีซ้ะแลว้  

คนเราทาํเป็นคนโงน่่ะไดย้าก ถา้เป็นคนฉลาดน่ะง่าย ฉลาด

เฉียบแหลมโนน่น่ี ทัง้ปฏิภาณโวหารคิดนกึตรกึตรอง โอย้ ฉลาด

เฉลียว เรื่องฉลาดนัน้ง่ายสบายท่ีสดุ ไม่ตอ้งอบรมอะไรกนั

มากมาย แตเ่ราจะมาแกลง้ทาํใหม้นัเกิดความโงด่งัท่ีวา่นีย้าก
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ท่ีสดุ คนเราถา้หากไม่แกลง้ทาํตนใหเ้ป็นคนโงเ่สียก่อนนะ่ ไม่

รูจ้กัความโง่เลยทีเดียว ความโง่แบบความฉลาดนัน้ไมมี่ขอบเขต 

โง่แบบนัน้ โง่แบบเราหดัใหเ้ป็นโงท่ี่มีขอบเขต  

โง่ท่ีสดุของผูห้ดัภาวนาก็คืออัปปนาสมาธิ อปัปนาสมาธิ

คือไม่มีความคิดความนกึ มีแตค่วามรูส้กึเฉพาะตวัของมนัเอง 

อารมณภ์ายนอกหายสญูหมด ไม่มีเลยในท่ีนัน้อปัปนาสมาธิ 

หรอืมิฉะนัน้ก็เรยีกวา่ เอกัคคตาจติ จิตมีอารมณอ์นัเดียว 

อารมณอ์นัเดียวท่ีนีน้ัน้หมายถึงอารมณข์องจิตเฉพาะเท่านัน้ 

ไม่ไดส้ง่ไปตามอารมณภ์ายนอกคืออายตนะทัง้ ๖ จงึเรยีกวา่

เอกคัคตาจิต หรอืมิฉะนัน้เรยีกวา่ ภวังคจติ จิตท่ีเขา้ถึงซึง่ภวงัค ์

ไม่มีความรูส้กึภายนอก น่ีความโง่ของผูป้ฏิบติัของผูฝึ้กหดั 

ฝึกหดัใหเ้ป็นคนโง ่ถา้หดัใหเ้ป็นคนฉลาดละก็ กลุม้ใหญ่เลย ถา้

หากมาหดัใหถ้ึงความโง่ ถงึท่ีสดุดงัท่ีวา่มานีแ้ลว้ เรารูจ้กัความ

โง ่อาการท่ีหดัใหถ้ึงความโงน่ั่นน่ะ มนัมีความฉลาดอยูใ่นตวั จงึ

คอ่ยเป็นคนโงไ่ด ้คนไม่ฉลาดหดัใหเ้ป็นคนโง่ไม่ได ้พดูกนังา่ยๆ

อย่างนี ้ 
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หรอืจะพดูตามศพัทบ์าลี ทา่นวา่ ผูไ้มมี่ฌาณ ไม่มีปัญญา ผู้

ไม่มีปัญญา ไม่มีฌาณ จรงิอย่างท่านวา่ ฌาณสมาธิสมาบติัท่ี

จะเขา้ถงึอปัปนาฌาณ หรอืวา่เอกคัคตาจติ เอกคัคตารมณ ์

เรยีกวา่ท่ีสดุของฌาณ หรอืเรยีกวา่ภวงัคท่ี์สดุของฌาณ ถา้ไม่มี

ปัญญา ไม่ถึง ปัญญาคืออะไร คือพิจารณาใหเ้หน็โทษของ

ความวุน่วาย ใหเ้หน็อารมณท่ี์สง่สา่ยวุน่วายทัง้ปวงหมด มนัจะ

สง่ไปยดึไปถืออะไรเห็นเป็นโทษทกุขภ์ยั เหน็เป็นอนิจจงั ทกุขงั 

อนตัตา เห็นเป็นสภาวะธรรม มนัจะไปติดรูปเสียงกล่ินรส

โผฏฐัพพะ เหน็เป็นตวัสมทุยั เห็นเป็นไปเพ่ือ(เทปขาดตอน)กอง

ทกุขอ์นันัน้แหละปัญญา  

เม่ือเหน็เช่นนัน้มนัจงึคอ่ยถอนจากความสง่ จากความ

วุน่วาย จากการปรุงแตง่ทัง้ปวงหมด ปัญญานั่นแหละไปกาํจดั

อาการจิตทัง้หลายเหลา่นัน้ มนัถงึจะปลอ่ยวางและรวมเขา้มา

เป็นอปัปนาสมาธิ หรอือัปปนาฌาณ หรอืเรยีกวา่ เอกคัคตา

รมณ ์หรอืเรยีกวา่ ภวงัคอ์ยา่งท่ีวา่มานี ้ทา่นจงึวา่ผูไ้ม่มีปัญญา 

ไม่มีฌาณ ผูไ้ม่มีฌาณ ไมมี่ปัญญา อนันัน้ก็ถา้หากวา่จติ
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เขา้ถึงอปัปนาก็ดี หรอืเขา้ถึง เอกคัคตาก็ดี หรอืเขา้ถึง ภวงัคจิต

ก็ดี อนันีเ้รยีกวา่ฌาณ หรอืเรยีกวา่สมาธิ เพราะจิตถอนออกมา

จากนัน้แลว้ ก็จะเหมือนกนักบัวา่ เราเขา้ไปสูห่อ้งอบัแหง่ใดแห่ง

หนึง่ ซึง่ไม่เหน็ส่ิงภายนอก เรามองแตเ่หน็ของภายใน ตรวจตรา

ภายในในส่ิงท่ีอยู่ภายในนัน้ พอเปิดหอ้งเปิดหบัเปิดหนา้ตา่ง

ออกมา มาดขูองภายนอก จติใจจะกวา้งขวางและเบิกบาน 

นอกจากนัน้อีก จะเหน็ของภายนอกแปลกประหลาดขึน้มาทนัที 

เช่นเม่ือจิตเขา้ไปเป็นเอกคัคตาจิต จิตเป็นหนึง่ พอออกมาจิต

ไม่ใช่หนึง่ซะแลว้ มามองดเูอาของท่ีไม่เป็นหนึ่งนั่นแหละ จะชดั

ขึน้มาทนัทีวา่ ออ้ หนึง่กบัไอท่ี้ไม่เป็นหนึ่งเป็นอย่างนี ้ผิดกนั

อย่างนี ้ท่ีหนึง่น่ะมีความสขุสงบแคไ่หน มีความเยือกเยน็ปานใด 

ท่ีไม่เป็นหนึ่งนีมี้ความเดือดรอ้นวุน่วายซกัแคไ่หนปานใด อนันี ้

เรยีกวา่ปัญญาเกิดจากสมาธิ เกิดจากฌาณ 

นั่นแหละจงึเรยีกวา่ปัญญาเกิดขึน้มาทีหลงัจากความโง ่

ความโง่แลว้คราวนีเ้กิดปัญญาทีเดียว มีคณุประโยชนอ์ย่างนี ้

ทาํใหเ้ป็นคนโง่ ถา้เป็นคนฉลาดอยู่ตลอดเวลาแลว้ ทกุส่ิงทกุ



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 17 
 

ประการ จะไมมี่ของแปลกประหลาดเลย้ ดั่งคนธรรมดาสามญัท่ี

ยงัไม่ไดฝึ้กฝนอบรมจิตใหเ้ขา้ถึงเป็นคนโงอ่ย่างท่ีอธิบายมานัน้ 

จะฟุ้งอยู่ตลอดเวลา ไม่มีสถานีเลย แลว้ในผลท่ีสดุจะเอาอะไร

มาเป็นแก่นสารไม่ไดซ้กัอย่าง ปัญญาแบบนีน้ัน้ ไดก้ลายเป็น

ความโง่ไปในตวั คือตวัเองก็ไม่รูเ้รื่องของตวั วา่ตนคิดนกึอะไร ก็

เลยกลายเป็นคนโง่ไปในตวั เหตนุัน้จงึวา่หดัใหเ้ป็นคนโง่

เสียก่อน ใหรู้จ้กัความโงเ่สียก่อน การรูจ้กัความโง่เทา่นัน้หละได้

ช่ือวา่ไดเ้กิดปัญญาขึน้มาแลว้ เอาปัญญาตรงนีเ้สียก่อน  

พระพทุธเจา้ทา่นเป็นพระบรมครูฝีกฝนอบรมมาแลว้ในแนว

นี ้จงึไดส้อนพวกเรา แตพ่วกเราน่ะอยากจะเป็นบรมครูเลย

ทีเดียว เห็นพระองคเ์จา้ปัญญากวา้งขวางฉลาดเฉียบแหลม ก็

เลยอยากไดอ้ย่างพระองค ์คาํวา่พระองคฉ์ลาดเฉียบแหลม

นั่นน่ะ จะอยู่ในขัน้ไหนภมูิไหนก็ไม่ทราบ ฉลาดดว้ยวธีิไหนก็ไม่

ทราบ เราก็เลยอยากฉลาดอย่างพระองค ์พระองคฉ์ลาดแปลก

จากปถุชุนฉลาด คือพระองคค์วบคมุจิตของพระองคไ์ด ้จะให้

อยู่ในฐานะใดๆไดห้มด อรยิวงศ ์อรยิวาสของพระอรยิเจา้
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ทัง้หลาย ท่านแสดงไวอ้ย่างนี ้พิจารณาของไม่ดีใหเ้ป็นของดีก็

ได ้พิจารณาของดีใหเ้ป็นของไม่ดีก็ได ้พิจารณางามใหเ้ป็นของ

ไม่งามก็ได ้พจิารณาของไมง่ามใหเ้ป็นของงามก็ได ้ทัง้ของงาม

และของไม่งามใหเ้ป็นของไม่งามก็ได ้หรอืใหเ้ป็นของไม่งามก็

ได ้ 

น่ีความฉลาดของท่าน ไม่เหมือนกบัความฉลาดของคน

ธรรมดาท่ีวา่ฉลาดเฉียบแหลม คนฉลาดมีแตม่องเอาแงดี่

ทัง้หมด พิจารณาไม่ใหม้นัมีเลวทราม ถา้เลวทรามจะเหยียด

หยามดถูกู ถา้ดีก็ชมเชยยกยอ จะกลบัเอาของไม่ดีนั่นหรอืของดี

นั่นใหม้นัไม่ดีไม่ได ้หรอืใหดี้ก็ไม่ได ้มนัยงัผิดแผกจากอรยิวาส 

อรยิวงศ ์เหตนุัน้จงึคอ่ยมีแตก่ารสะสมของกิเลส อนัเป็นเหตใุห้

เหยียดหยามดถูกูซึง่กนัและกนั เดือดรอ้นวุน่วาย เหยียดหยามดู

ถกูก็เป็นการเดือดรอ้นวุน่วาย ทัง้ตนและคนอ่ืน จงึไม่เป็นไปเพ่ือ

สนัติ คือความสขุสงบ 

เพราะฉะนัน้จงึวา่ใหพ้ากนัพจิารณาความตายอนัเดียวเน่ีย 

ใหเ้หน็ชดัลงความตายเม่ือไหรแ่ลว้ จิตจะปลอ่ยวางอารมณท์ัง้
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ปวงหมด จงึหดัมาเป็นคนโงอ่ย่างท่ีวา่ เขา้มาอยู่ในเอกคัคตาจิต 

เอกคัคตารมณ ์พอเรามาพจิารณาถงึความตาย เหน็เราเป็นคน

ตายทกุขณะลมหายใจเขา้ออกแลว้ ทกุสิน้ทกุสว่นในตวัของเรา

เป็นของแตกตายสลายทัง้หมดแลว้ เรามองส่ิงอ่ืนนอกจากตวั

ของเรา หรอืคนอ่ืนนอกจากเราแลว้ จะมีสภาพเชน่เดียวกนั การ

เห็นเช่นนัน้จะเป็นเหตไุม่ใหติ้ดขอ้งพวัพนัในส่ิงใดๆ เชน่เราชอบ

รกัในส่ิงใด หรอืผกูมั่นผกูพนัในส่ิงใด ส่ิงนัน้ก็จะมาชดัในใจของ

ตนแลว้วา่เป็นเรื่องเปลา่ หาประโยชนไ์ม่ได ้หาสาระไม่ได ้เรารกั

หรอืเราชอบหรอืเราผกูพนัในส่ิงทัง้หลายนัน้ แทท่ี้จรงิก็คือวา่

ผกูพนัในส่ิงท่ีไม่มี คือส่ิงท่ีมนัตายแตกดบั ในผลท่ีสดุก็จะรูส้กึ

ตนเองวา่ตนงมงาย และเกิดความละอายขึน้มาในตวัทนัทีทนัใด 

ก็แสดงวา่เราคลาย ลดถอนเสียแลว้จากเรื่องทัง้หลายเหลา่นัน้ 

น่ีการฝึกฝนตวัของเราใหเ้ป็นคนโง ่มีคณุวเิศษอย่างนี ้ทาํใหล้ะ

กิเลสอกศุลคือส่ิงท่ีทาํใจใหม้วัหมองดว้ยประการตา่งๆอย่างท่ี

อธิบายมานี ้
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อบุายธรรมะท่ีแสดงมาในวนันีว้า่ถึงเรื่อง จติตัง รักเขถะ 

เมธาวี ถา้ผูไ้ม่มีปัญญาแลว้ ไม่สามารถจะรกัษาจิตใจได ้ท่ีทา่น

วา่เมธาวี ผูมี้ปัญญาควรรกัษาจิต คือเป็นส่ิงท่ีควรจรงิๆ เห็นเป็น

ของควรจรงิๆ ถา้คนไม่มีปัญญา ไมเ่หน็เป็นของท่ีควรเลย้ เลย

ปลอ่ยวางการปฏิบติั จงึไม่ไดถ้ึงซึง่สนัติสขุ ผูมี้ปัญญาควรรกัษา

จิต เม่ือรกัษาจิตไดแ้ลว้ จติตัง ทนัตัง สุขาวะหงั ก็จะนาํ

ความสขุมาให ้ใครจะไปปรารถนาความสขุ คนในโลกนีท้กุคน

อย่าวา่แตม่นษุยเ์ลย สตัวก็์ปรารถนาความสขุทัง้นัน้ แต่

ความสขุนอกจากความสงบแลว้หาท่ีไหนได ้นัตถ ิสันต ิปรมัง 

สุขัง ความสขุนอกจากความสงบแลว้ไมมี่หรอก สงบอย่างท่ีหดั

ตนเป็นคนโง่เทา่นีก็้เป็นสขุโขอยู่แลว้ ถา้หากวา่สขุเกิดจากความ

ฉลาดอนัเกิดความโง่ จะสขุซกัแคไ่หน อนันัน้ยงัเป็นสว่นสขุ

ขา้งหนา้ พอยกไวอี้กสว่นหนึ่ง ขอใหห้ดัตอนนีใ้หม้นัไดซ้กัก่อน 

อธิบายมาในขอ้ธรรมท่ียกขึน้มาก็มีเนือ้ความพอท่ีจะจบัได้

เพียงแคนี่ ้เอาหละ วนันีแ้สดงเทา่นี ้

ท่ีมา: https://youtu.be/WpXR71FuTiI  

https://youtu.be/WpXR71FuTiI

