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พุทโธอยูท่ีใ่จ 

หลวงปู่ แบน ธนากโร 

…แตชี่วิตของคนท่ีเกิดมาเราๆท่านๆน่ี หมดไปทกุวนั หมด

ไปทกุวนั สัน้เขา้มา นอ้ยลงไป นอ้ยลงไป ทัง้หมดจะตอ้งเป็น

อย่างนี ้จงึวา่การท่ีจะรบีเรง่ทาํความดี ตอ้งพากนัรบีเรง่ใหเ้ต็ม

กาํลงัเต็มความสามารถ เพราะชีวิตของเราไม่ไดห้ยดุยัง้ในการท่ี

จะหมดไปสิน้ไป หรอืชีวิตของเราไม่ไดห้ยดุพกัในการท่ีจะเดิน

กา้วไปหาความตาย  

การทาํใจของเราใหอ้ยู่กบัพทุโธ การทาํใจของเราใหอ้ยู่

กบัธมัโม การทาํใจใหเ้ราอยูก่บัสงัโฆ จงึมีความจาํเป็นจะตอ้ง

รบีทาํ ใจอยูก่บัพทุโธ มีความสขุ ใจอยูก่บัธมัโม ใจมีความสขุ ใจ

อยู่กบัสงัโฆ ใจก็มีความสขุ การกระทาํท่ีจะทาํใหใ้จของเราอยู่

กบัพทุโธ ธมัโม สงัโฆ ตอ้งรบ้ทาํ ใจของเราอยู่กยัพทุโธ ธมัโม 

สงัโฆมีประโยชนอ์ย่างไร ขณะใจอยู่กบัพทุโธ ใจมีความสขุ 

ขณะใจอยู่กบัพทุโธ ความวุน่วายในใจไมมี่ ใจอยู่กบัธมัโม ใจมี
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ความสขุ ความวุน่วายไม่มีในขณะใจอยู่กบัธมัโม ใจอยูก่บัสงัโฆ 

ใจมีความสขุ ความวุน่วายไม่มีในเม่ือใจของเราอยู่กบัสงัโฆ  

ความวุน่วายก็คือใจของเราออกไป ออกไปเก่ียวขอ้งอะไรตอ่

มิอะไร เจออะไรของส่ิงนัน้ไม่รูเ้รื่องรูร้าว ก็ไปชอบใจส่ิงนัน้ ชอบ

ใจไม่ชอบใจในส่ิงนัน้ คาํวา่ส่ิงนัน้ไม่รูเ้รื่องรูร้าว ท่ีดินท่ีดอนมนั

จะรูเ้รื่องรูร้าวอะไร เรอืนชานบา้นช่องก็ไมรู่เ้รื่องรูร้าว แมแ้ตผ่ม 

ขน เลบ็ ฟัน หนงัก็ไม่รูเ้รื่องรูร้าว ดิน นํา้ ลม ไฟ ก็ไม่รูเ้รื่องรูร้าว

อะไร ใจท่ีไม่สงบออกไปเก่ียวขอ้งแลว้ก็ไปวา่เขาดี วา่เขาไม่ดี วา่

เขาชอบใจ วา่เขาไม่ชอบใจเรา  

เรื่องของใจไม่อยู่กบัพทุโธเป็นอย่างนัน้ ใจอยู่กบัพทุโธ ใจไม่

ออกไปเก่ียวขอ้ง ใจไม่ออกไปสมมติุ ใจไมอ่อกไปหมายเขาวา่

เป็นส่ิงชอบใจ ไม่ชอบใจอะไร ปัจจบุนัก็มีความสขุ นั่งอยูก็่

สบายใจ นอนอยู่ก็สบายใจ อยู่ตามลาํพงัคนเดียวก็มีความสขุ 

อยู่กบัหมูก่บัเพ่ือนก็มีความสขุ เพราะเรามีพทุโธเป็นธรรมเครื่อง

อยู่ของใจ ในเม่ือสรรีะเขาแตกเขาพงัไปตามกฏของสจัธรรม ใจ

ของเราท่ีมีพทุโธเป็นธรรมเครื่องอยู่ รา่งกายตายแตพ่ทุโธท่ีอยู่
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กบัใจไม่ไดเ้สียหายไปไหน ใจก็ไม่ไดต้ายตามรา่งกายไป พทุโธท่ี

อยู่กบัใจก็ไม่ไดต้ายจากจิตจากใจ  

จงึวา่ใจอยู่กบัพทุโธ มีชีวิตอยู่ก็มีความสขุ ถึงรว่งไปแลว้ก็ยงั

มีความสขุเพราะมีพทุโธเป็นธรรมใหค้วามสขุแก่จิตแก่ใจ เพราะ

มีพทุโธ ใหค้วามรม่เยน็แก่จติแก่ใจ จงึวา่มีประโยชนท์ัง้ใน

ระหวา่งมีชีวิตอยู่หรอืลว่งลบัไปแลว้พทุโธก็ยงัเป็นประโยชนแ์ก่

ใจ จงึใหพ้ากนัสนใจเอาพทุโธมาเป็นหลกัจิตหลกัใจ เอาพทุโธ

มาประจาํไวใ้นจิตในใจของเรา  

เรามีโอกาสเม่ือไร มีโอกาสขณะไหน มีโอกาส ณ สถานท่ีใด 

ใหน้กึขึน้ทนัทีวา่พทุโธอยู่ท่ีใจ พทุโธอยูท่ี่ใจ พทุโธอยูท่ี่ใจ แลว้ก็

บรกิรรม พทุโธๆๆ แลว้ก็ใหท้าํความเขา้ใจวา่ พทุโธอยูท่ี่ใจของ

เราแคนี่เ้อง ไม่ใช่อยู่ท่ีอ่ืน น่ีเป็นการฝึกหดัจิตใจใหมี้ธรรมะเป็น

ธรรมเครื่องอยู่ของใจ เป็นการฝึกหดัใจของเราใหอ้ยู่กบัธรรมะ 

ในเม่ือใจของเรามีธรรมเป็นเครื่องอยู่ ใจของเราก็มีความสขุใน

การอยู่ ในเม่ืออยู่ก็มีความสขุ ใจก็ไม่เล่ือนลอยไปแสวงหา

ความสขุขา้งนอก  



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 4 
 

การท่ีเล่ือนลอยไปหาความสขุขา้งนอกนัน้ สว่นมากเจอแต่

ทกุข ์และมีโอกาสจะเจอแตท่กุขเ์ทา่นัน้ ท่ีพระพทุธเจา้ทา่นวา่ 

ความสงบเป็นสขุ ความไม่สงบก็เป็นทกุข ์ใจของเราอยู่กบัใจ ใจ

ของเราอยู่กบัใจอยู่กบัพทุโธท่ีอยู่ในใจ เรยีกวา่ใจของเราสงบ ใจ

ของเราสง่ไป เล่ือนลอยไป เรยีกวา่ใจของเราไม่สงบ นั่น มนัก็

เจอแตท่กุข ์ตอ้งการไปหาความสขุ แตผ่ลลพัธเ์จอแตท่กุข ์สขุไม่

อยู่กบัการสง่จติสง่ใจไปแสวงหา สขุอยู่กบัการพกัจิตพกัใจ ให้

ใจของเราอยู่กบัใจ ใจของเราอยู่กบัใจ น่ีเรยีกวา่ใจของเราอยู่กบั

พทุโธ  

ใจของเราก็คือความรู ้ความรูอ้ยู่กบัความรู ้ใจอยู่กบัใจ 

ความรูอ้ยู่กบัความรู ้คาํวา่พทุโธ พทุโธ ก็เป็นธรรมชาติใจท่ีรูท่ี้

ต่ืน พระพทุธเจา้ตรสัรูเ้ป็นองคพ์ทุโธ พระพทุธเจา้ก็ตรสัรูใ้จของ

พระพทุธเจา้นั่นเอง ตรสัรูใ้จท่ีบรสิทุธ์ิ พระพทุธเจา้รูเ้ห็นชดัใจท่ี

บรสิทุธ์ิ เรยีกวา่พระพทุธเจา้ไดต้รสัรู ้นบัเป็นองคพ์ทุโธขึน้มา ใจ

ท่ีบรสิทุธ์ิท่ีปรากฏขึน้ชดัเดน่ชดัในองคพ์ระพทุธเจา้ แลว้เรยีกวา่

ไดต้รสัรูเ้ป็นพระพทุธเจา้ ก็ใจดวงท่ีไม่บรสิทุธ์ินั่นเอง ในเม่ือมี
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การขดัการเกลา มีการซกัการฟอก มีการอบรมดว้ยอรรถ ดว้ย

ธรรม ใจท่ีไม่บรสิทุธ์ิ ก็จะกลายเป็นใจท่ีบรสิทุธ์ิขึน้มา ใจท่ี

บรสิทุธ์ิก็คือใจท่ีไม่บรสิทุธ์ินั่นเอง เรยีกวา่ใจดวงเดียว  

นบัตัง้แตเ่กิดมาตาย เกิดมาตาย มากภพมากชาติ ก็ใจดวง

เดียว แลว้พระพทุธเจา้ตรสัรูก็้ตรสัรูก็้ใจดวงเดียว ดวงเกา่ดวง

เดิมนั่นเอง ท่านจงึวา่จิตเดิม บรรดาเราๆน่ีก็เหมือนกนั จติของ

เรามีดวงเดียวเท่านี ้แตจ่ิตของเรายงัไม่สะอาด ยงัไม่บรสิทุธ์ิพอ 

จะตอ้งอาศยัธรรมะ ธรรมชาติท่ีเป็นองคพ์ทุโธนั่นหละมาหลอ่

หลอม มาหลอ่หลอมจิตใจ มาเป็นธรรมซกัฟอกจิตใจ มาเป็น

ธรรมขดัเกลาจิตใจ ใจของเราท่ีมืด ใจของเราท่ีมวั ใจของเราท่ี

ไม่สะอาด ก็จะกลายเป็นใจท่ีลดความมืด ลดความเศรา้หมอง 

เขา้ถึงความสวา่งและเริม่เขา้ถึงความสวา่งยิ่งๆขึน้ไป ความมืด

ลดนอ้ย ความมืดลดนอ้ย ความสวา่งก็คอ่ยสวา่งยิ่งขึน้ไป  

อาศยัธรรมพทุโธ เป็นธรรมเครื่องอบรม ธรรมคือพทุโธ 

อบรมจิตท่ีมืดใหเ้ขา้ถงึความสวา่ง ธรรมท่ีพทุโธน่ีเป็นธรรมชาติ

ท่ีสวา่ง เป็นธรรมชาติท่ีสวา่งไสว ใจของเรามืด ใจของเรามืด เอา
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พทุโธท่ีสวา่งมาไวท่ี้ใจ เอาพทุโธท่ีสวา่งไสวมาประจาํไวท่ี้ใจ 

ความมืดก็ลดนอ้ย และความมืดก็ลดนอ้ยลงไป ในท่ีสดุในเม่ือ

ใจของเรากบัดวงพทุโธเป็นอนัเดียวกนั ใจของเราท่ีเคยมืดก็จะ

กลายเป็นใจท่ีสวา่งกระจ่างแจง้ขึน้มา เน่ืองจากวา่ใจของเรา

อาศยัธรรมพทุโธเป็นธรรมท่ีสวา่ง เป็นธรรมเครื่องซกัเครื่องฟอก 

เครื่องขดัเครื่องเกลา ทาํลายความมืด กาํจดัความมืด ในท่ีสดุ

ความมืดในจติในใจก็ลดนอ้ย และหมดสิน้ไป ตามลาํดบัของ

การท่ีนอ้มพทุโธมาใสจ่ิตใสใ่จไดแ้คไ่หนเพียงไร  

จงึวา่พทุโธไมใ่ช่คาํพดู ธรรมชาติพทุโธเป็นธรรมชาติท่ีสวา่ง

ไสว ธรรมชาติพทุโธเป็นธรรมชาติท่ีสวา่งกระจ่างแจง้ ธรรมชาติ

เป็นอยา่งนัน้ ธรรมชาตินัน้จะเรยีกวา่พทุโธ หรอืจะเรยีกวา่ธมัโม 

จะเรยีกวา่สงัโฆ ธรรมชาตินัน้ก็เป็นอนัเดียวกนันั่นเอง จงึวา่พทุ

โธ ธรรมชาติพทุโธไม่ใช่คาํพดู เราบรกิรรมพทุโธ บรกิรรมพทุโธ 

พทุโธ เราตอ้งคิดทาํความรูส้กึ ทาํความเขา้ใจ วา่พทุโธอยู่ท่ีใจ 

แลว้ก็บรกิรรมพทุโธ พทุโธๆๆ บรกิรรมไวท่ี้ใจ ใจของเราจงึมี

โอกาสอยู่สงบอยู่กบัใจ ใจของเราจงึมีโอกาสรวมอยูท่ี่ใจ  
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เราบรกิรรมพทุโธๆไวท่ี้ใจ เป็นการนอ้มคาํบรกิรรมมาใสจ่ิต

ใสใ่จนัน้ ขณะท่ีเรานอ้มคาํบรกิรรมมาใสจ่ิตใสใ่จนัน้ ใจของเรา

ท่ีเคยเล่ือนลอยออกไปเก่ียวขอ้ง และออกไปเก่ียวขอ้งอะไรตอ่มิ

อะไร มนัก็มีแตท่ี่จะนอ้ยลงไป นอ้ยลงไป ในท่ีสดุออกไป

เก่ียวขอ้งไม่มี ในเม่ือใจของเราออกไปเก่ียวขอ้งไม่มี ใจของเราก็

สงบ ใจของเราก็อยู่กบัพทุโธคืออยู่กบัใจ ใจของเราท่ีออกไป

เก่ียวขอ้งก็คือความคิดความปรุงความแตง่นั่นเอง ถา้หากวา่เลิก 

ไม่มีการออกไปเก่ียวขอ้ง ความคิด การปรุงการแตง่ก็ไมมี่ ใน

เม่ือใจของเราไม่มีความคิด ความปรุง ความแตง่ ใจของเราก็ยงั

อยู่ แตย่งัอยูเ่ฉพาะใจ ยงัอยู่เฉพาะใจ ใจท่ีไม่คิด ใจท่ีไม่ปรุง ใจ

ท่ีไม่แตง่ เพราะความคิด ความปรุง ความแตง่นัน้ไดด้บัไปแลว้ 

แตใ่จไม่ไดด้บั ความคิดท่ีเกิดจากใจมนัหมดไป ใจก็ยงัอยู่

เหมือนเดิม  

น่ี! ใจดวงนีน่ี้หละ แสงสวา่งจะเกิดขึน้แสงสวา่งจะเกิดขึน้ใน

ใจดวงท่ีพกัความคิดในใจท่ีไม่มีความคิด และใจท่ีไม่มีความคิด

ก็คือใจท่ีไม่เก่ียวขา้งนอก ใจพกัการคิดก็คือใจเขา้มาเก่ียวขอ้ง
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กบัใจ ธรรมชาติใจเขาเป็นธรรมชาติท่ีสวา่งโดยหลกัธรรมชาติ 

แตก่ารออกไปเก่ียวขอ้งนัน้ ก็คือการออกไปรบักระแสความมืด

ของโลกทัง้หลายเอามาใสจ่ติใสใ่จ ออกไปรบัเอามากเทา่ไหร ่ใจ

ก็ยิ่งมืดมากเทา่นัน้ ใจก็ยิ่งมืดมากเท่านัน้ เราไม่ตอ้งการใหใ้จ

ของเรามืด ก็พกัการท่ีจะเอาไปรบัความมืดของโลกนัน้ ใหใ้จของ

เราทวนเขา้มาหาใจ ทวนเขา้มาหาใจ  

ถึงเราจะบรกิรรมพทุโธ บรกิรรมพทุโธ บรกิรรมพทุโธ ก็

บรกิรรมไวท่ี้ใจของเรานี ้อนันีก็้เป็นหลกัอบุายอนัหนึ่ง ทาํใหใ้จ

ของเราสงบ พกัการท่ีจะเล่ือนลอยไปหาเก่ียวขอ้งอิฏฐารมณ ์

อนิฏฐารมณ ์อารมณท์ัง้หลายลว้นแลว้แตท่าํใหใ้จมืด ในเม่ือ

ใจของเราไม่ไปรบัความมืด จะไปรบัเอาส่ิงมืดภายนออกเขา้มา 

ใจของเรามีพทุโธประจาํ ใจของเรามีธมัโมเป็นเครื่องอบรม ใจ

ของเราก็มีแตส่วา่งกระจ่างแจง้ เห็นชดัใจของเราขึน้มาได ้จงึวา่

การปฏิบติัธรรมไม่ใช่ปฏิบติัส่ิงอ่ืน การปฏิบติัธรรมก็คือการ

ปฏิบติัใจ  



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 9 
 

คาํวา่รูธ้รรม รูธ้รรม ก็คือรูใ้จของเราน่ีเอง ใจของเรานีถ้ึงเป็น

ธรรมชาติท่ีมีอยู่ดว้ยกนัทกุคน แตย่ากท่ีคนใดคนหนึง่จะเห็นใจ

ของตนเอง สว่นมากเหน็แตค่วามคิด ความปรุง ความแตง่ เห็น

แตส่ิ่งเรื่องราวท่ีชอบใจบา้ง เรื่องราวท่ีไม่ชอบใจบา้ง อนันีไ้ม่ใช่

ใจ เป็นอารมณข์องใจท่ีใจออกไปรบัเอา ใจออกไปรบั ใจออกไป

หาเก็บ เก็บมาใสจ่ิตใสใ่จ เราก็พากนัมองใจ และก็มีโอกาสจะ

เห็นใจก็เหน็แตค่วามคิด หรอืเห็นแตค่วามวุน่วาย ความไม่สงบ

ของใจ เหน็แตอ่ารมณ ์ 

จงึวา่การท่ีจะเหน็ใจของเราเห็นไดด้ว้ยยาก จะตอ้งอาศยั

ความเพียรพยายามมากๆ ในเม่ือมีความพยายามพอแลว้ 

ความคิดมนัไม่มี ความคิดมนัไม่มีในใจ ความวุน่วายก็ไม่มีในใจ 

ส่ิงท่ีชอบใจ ไม่ชอบใจ ก็ไมมี่ มนัจะมีไดย้งัไง เพราะจิตใจของ

เราไม่สรา้งขึน้ มนัก็ไม่มี ในเม่ือมนัไม่มี เรามองเขา้หาใจ ก็

สามารถท่ีจะเห็นใจของเราได ้เพราะใจของเราเปิดเผยอยู่เสมอ

ไม่ไดปิ้ดบงั  
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แตเ่ราๆน่ีไปหาอะไรมาครอบงาํ ไปหาอะไรมาครอบงาํ มา

ปิดบงัเอาไว ้เราก็ไม่มีโอกาสท่ีจะเห็นใจของเรา ในเม่ือเราเอาส่ิง

ท่ีเราไปหาเก็บเอามาปิด ไปหาเก็บเอามาครอบ เปิดออกเสีย

แลว้สลดัทิง้ ใจของเราก็เปิดเผย ใจของเราก็ปรากฏเดน่ชดัใหเ้รา

ไดรู้ไ้ดเ้ห็น อนันีก็้เรยีกวา่ใจของเราเหน็ธรรม เหน็ธรรมก็คือเห็น

ใจอนันีห้ละ ไม่ใช่เหน็ธรรมไปเห็นนรก เหน็สวรรคท่ี์ไหน เหน็

นรกเหน็สวรรคอ์นันัน้มนัลกัษณะมนัฟุ้งซา่น น่ี รูเ้ขา้ไปขา้งนอก

มนัไม่สดุเป็น ตอ้งรูม้าภายใน เหมือนกบัการท่ีเราทวนกระแสนํา้ 

ทวนกระแสนํา้อยู่เสมอก็มีโอกาสท่ีจะถงึตน้นํา้ได ้ถา้หากวา่เรา

ปลอ่ยไป ปลอ่ยไป ปลอ่ยไป ทะเลมหาสมทุรมนักวา้งขวาง 

มหาสมทุรของโลกมนัไม่สดุๆเป็น ในท่ีสดุตามขนาดไหนมนัก็ไม่

สดุ  

พระพทุธเจา้ทา่นจงึไม่ใหต้าม สอนใหน้อ้มเขา้มา โอปนยิ

โก นอ้มเขา้มาดธูรรม นอ้มเขา้มาดธูรรมก็คือดใูจน่ีเอง ในเม่ือ

เราเหน็ใจของเราแลว้ ใจของเราน่ีมีอยู่ น่ี! สามารถท่ีจะเรยีกให้

คนอ่ืนมาดไูด ้เพราะใจของเรามีอยู่ ธรรมมีอยู่ ธรรมอนันีมี้อยู่
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ดว้ยกนัทกุคน ไม่มีใครซกัคนท่ีธรรมะจะไม่มีอยู่ ไม่มีใครซกัคนท่ี

จะไม่มีใจ จงึใหพ้ากนัเขา้ใจวา่ธรรมะท่ีเราตอ้งการพบ ตอ้งการรู ้

ตอ้งการเห็นนัน้ ไม่ใช่ส่ิงท่ีอ่ืน คือใจของเราน่ีเอง ในเม่ือเราเหน็

ใจของเราแลว้ ใจของเรานีแ้หละจะเป็นท่ีพึ่งแก่เรา  

คาํวา่ ธมโฺม หเว รกฺขต ิธมฺมจารึ. (ธมัโม หะเว รกัขะติ 

ธมัมะจารงิ) ผูป้ฏิบติัธรรม พระธรรมย่อมรกัษาผูน้ัน้ ไม่ใหต้กไป

ท่ีชั่ว ผูป้ฏิบติัก็คือปฏิบติัใจ ในเม่ือปฏิบติัใจไดดี้แลว้ ใจท่ีปฏิบติั

ไดดี้นั่นหละมาคุม้ครองรกัษาใจ น่ีคุม้ครองรกัษาไดอ้ยา่งดี จะ

ไม่ใหเ้สียหาย จะตกไปในทางท่ีไม่ถกูตอ้งไม่ชอบธรรม ไปในทาง

ชั่วตกไปไม่ได ้เพราะใจคุม้ครองไวดี้แลว้ แสดงวา่ธรรมคุม้ครอง

ก็คือใจคุม้ครอง ไม่ใช่ธรรมมาจากดินฟา้อากาศ ธรรมมาจาก

เมืองฟา้เมืองสวรรคท่ี์ไหน ธรรมท่ีเขา้คุม้ครองจิตใจก็คือใจของ

เราน่ีหละสามารถท่ีจะคุม้ครองเราได ้ 

จงึใหพ้ากนัเขา้ใจใหแ้จ่มแจง้ ใหพ้ากนัเขา้ใจและไม่ใหล้บู

คลาํ ไม่ใหล้งัเลสงสยั แลว้ก็พากนัมุง่มั่นท่ีจะขดัเกลาจิตใจของ

เรา สลดัออกส่ิงท่ีมาครอบงาํ ส่ิงท่ีมาปกปิดจิตใจของเราน่ี 
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ความวุน่วาย ความยุง่ ความยาก ส่ิงท่ีชอบใจ ไม่ชอบใจ

ทัง้หลายน่ีก็ละออกไป ละออกไป ปลอ่ยวางออกไป เปิดออกไป

แลว้โยนไปทิง้ เปิดออกไปแลว้ก็สลดัทิง้ออกไป  

ใจของเราท่ีถกูปิดมานาน ในเม่ือมีการพยายามเปิดดว้ยขอ้

ปฏิบติัดว้ยอรรถดว้ยธรรม ดว้ยอบุายท่ีแยบคาย ส่ิงท่ีเปิดส่ิงท่ี

ปิดนัน้ ถึงจะปิดมานานขนาดไหน เราก็สามารถเปิดไดจ้นหมด

จนสิน้ ในเม่ือเปิดของท่ีปิดไดห้มดไดสิ้น้ในขณะใด ใจของเราน่ี

สวา่งกระจ่างแจง้อยู่ตลอดกาล เหมือนกบัดวงพระอาทติยอ์ย่าง

นี ้สวา่งกระจ่างแจง้ตลอดกาล กลางคืนอยา่งนี ้ดวงพระอาทิตย์

ก็สวา่งกระจา่งแจง้ แตว่า่มนัมืดเพราะโลกบงั น่ีก็เหมือนกนั ใจ

ของเรามืด ใจของเรามืดเพราะกระแสของโลก เรื่องของโลกมนั

ปิดบงั ใจของเราจงึมืด  

การท่ีจะเปิดออก จะสลดัออกส่ิงท่ีครอบงาํ ตอ้งเปิดดว้ย 

ศีล เปิดดว้ยสมาธ ิและเปิดดว้ยปัญญา ศีลก็สามารถท่ีจะเปิด

ได ้มีความสาํรวม มีความสาํรวม มีความสาํรวมใหม้าก น่ีใจ

ของเรา น่ีก็ไมอ่อกไปเก่ียวขอ้งขา้งนอก ไม่ออกไปเก่ียวขา้งนอก 
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ใจของเราก็เริม่เหน็ใจของเราบา้ง เริม่เห็นใจของเราบา้ง แตเ่ห็น

ใจของเรายงัเห็นไม่ชดั ยงัลบูๆคลาํๆอยู่ ถา้หากวา่ใจของเราแนว่

แน่เป็นองคส์มาธิขึน้มา อนันีเ้หน็ใจชดัจรงิๆ เหน็ใจชดัมากๆ

ทีเดียว แตใ่จของเราจะสวา่งกระจ่างแจง้ ใจของเราจะเขา้ถึง

ความสะอาดบรสิทุธ์ิน่ี ตอ้งอาศยัเปิดดว้ยปัญญา  

ในเม่ือส่ิงท่ีครอบงาํ ส่ิงท่ีแทรกซมึอยู่ในจิตในใจของเรา 

อาศยัปัญญาเป็นเครื่องขดัเครื่องเกลา เครื่องซกัเครื่องฟอกน่ี ส่ิง

ท่ีมนัแทรกซมึอยู่ในจิตในใจ ส่ิงท่ีมนัครอบงาํและแทรกซมึอยู่ใน

จิตในใจจะสลายตวัไปดว้ยอาํนาจของปัญญา ถงึจะละเอียด

ขนาดไหนเพียงไรก็ช่าง ปัญญายิ่งมีความละเอียดยิ่งกวา่ส่ิงท่ี

แทรกซมึเจือปนอยู่ในจิตในใจนั่น ในท่ีสดุใจก็จะเขา้ถึงความ

บรสิทุธ์ิสดุ สดุสว่นขึน้มา ดว้ยกาํลงัของศลี สมาธ ิและ

ปัญญา  

การปฏิบติัธรรมก็คือศีลก็เป็นขอ้ปฏิบติั สมาธิก็เป็นขอ้

ปฏิบติั ปัญญาก็เป็นขอ้ปฏิบติั ศีลเป็นคาํพดู แตข่อ้ปฏิบติัทกุส่ิง

ทกุอยา่งดว้ยในความสาํรวม ดว้ยความระมดัระวงั กายของเรา
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เป็นศีล ใจของเราเป็นศีล เพราะกายของเรามีการสาํรวมดี ใจ

ของเราก็มีความสาํรวมดี กายของเราก็มีความสาํรวมดี น่ี ใน

เม่ือใจของเราก็มีความสาํรวม กายของเราก็มีความสาํรวม ศีล

อยู่กบัความสาํรวมในกายในใจนี ้ถึงเราจะไม่พดูวา่ศีล จะไม่วา่

พดูวา่ศีล จะไม่พดูวา่รกัษาศีล แตเ่รามีการสาํรวมใจไวดี้ สาํรวม

กายของเราไวใ้หดี้ น่ี ศีลอยูต่รงนี ้ศีลคือการสาํรวมกาย วาจา 

ใจ ในเม่ือเราสาํรวมกาย วาจา ใจของเราไวดี้ น่ีแหละ! ศีลอยู่

ตรงนี ้เด๋ียวนีศี้ลของเราสมบรูณด์ว้ยกนัทกุคน ไม่มีศีลของใคร

ไม่สมบรูณ ์ไม่มีศีลของใครไม่เรยีบรอ้ย กายก็ไม่เรยีบรอ้ย ไม่ไป

กระทาํการทางท่ีเป็นโทษ วาจาก็เรยีบรอ้ย ไม่ไปพดูส่ิงท่ีไม่

เรยีบรอ้ย จิตใจก็เรยีบรอ้ย ไม่ไปคิดในทางท่ีเป็นโทษ น่ีเด๋ียวนี ้

เป็นศีลดว้ยกนัทัง้นัน้ แตจ่ิตใจของเราเรยีบรอ้ย ยงัเรยีบรอ้ยยงั

หยาบอยู่ ก็ตอ้งทาํใจของเราท่ีเรยีบรอ้ยอยูใ่นระดบัท่ีหยาบนี ้ให้

มีความเรยีบรอ้ยใหล้ะเอียดยิ่งขึน้ไป  

ในเม่ือมีความเรยีบรอ้ยละเอียดยิ่งขึน้ไป ก็คือปลอ่ยวางส่ิง

หยาบๆ ปลอ่ยวา่งส่ิงหยาบๆ ส่ิงท่ีหยาบๆทัง้หลายท่ีมนัไม่มีใน
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จิตในใจ ใจของเราก็เป็นสมาธิธรรมขึน้มา เห็นใจเดน่ชดั เห็นใจ

แจง้ประจกัษช์ดัเจนทีเดียว เพราะไม่มีอะไรท่ีจะปิดบงั แตส่ิ่งท่ี

มนัเจือปนอยู่ในจิตในใจ ท่านจงึเรยีกวา่อนุสัย อนสุยัเป็นส่ิง

แทรกซมึเจือปนท่ีมีความละเอียดเป็นพเิศษ จะตอ้งมีการกรอง

ดว้ยสติ กรองดว้ยปัญญา กรองดว้ยมหาสต ิกรองดว้ยมหา

ปัญญา ส่ิงท่ีมนัแทรกซมึอยู่ในจิตในใจ จงึจะสลายหมดสิน้ 

ดว้ยกาํลงัของสติและปัญญา จงึใหพ้ากนัตัง้อกตัง้ใจ ธรรม

เหลา่นีไ้ม่ใช่ของหมดยคุหมดสมยั ธรรมเหลา่นีเ้ม่ือไปปฏิบติั 

ธรรมเหลา่นีจ้ะมีโอกาสปรากฏท่ีจิตท่ีใจทัง้นัน้ ไม่ใชห่มดยคุ

หมดสมยั  

เอา้! ใหพ้ากนันั่งสมาธิตอ่ไปนะ นั่งสมาธิ ทาํใจของเราให้

สงบอยู่กบัใจ พทุโธอยูท่ี่ใจ พทุโธอยูท่ี่ใจ นั่งสมาธิกนัซะก่อน นั่ง

ยงัไงสบายนั่งไปเถอะ นั่งสมาธิ นั่งตามสบาย นั่งอย่างไรสบาย 

นั่งอยา่งนัน้ นั่งทาํใจใหส้บาย นั่งสาํรวมใจ ความคิด ความคิด 

ความคิด บรกิรรมความคิด บรกิรรมความคิด บรกิรามความคิด 

บรกิรรมมากๆ ใจของเราก็ไม่คิด บรกิรรมไม่คิด ไม่คิด ไม่คิด ไม่
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คิด ไม่คิด เราบรกิรรมอยู่อย่างนี ้ใจของเราก็ไม่คิด ถา้หากเรา

เผลอเม่ือไหร ่ใจของเราคิดทนัที เราบรกิรรมพทุโธ พทุโธๆๆๆ พุ

ทโธอยูท่ี่ใจ พทุโธอยูท่ี่ใจ พทุโธอยูท่ี่ใจ 

ขณะท่ีเราบรกิรรมอยู่น่ี ภาวนาอยูน่ี่ ใจของเราไม่คิด หยดุ

ภาวนา พกัภาวนา ลือ้ความตัง้ใจมั่น มนัคิดทนัที พระพทุธเจา้

ท่านจงึสอน จะทาํส่ิงใด ใหท้าํส่ิงนัน้ใหย้ิ่ง การบรกิรรมพทัโธ 

การทาํภาวนา ตอ้งทาํใหจ้รงิๆ ใจของเราจงึสงบ ตอ้งทาํใหจ้รงิๆ

จงึไดผ้ลของการกระทาํ เด๋ียวนีเ้ราไมมี่การไม่มีงานอะไร ถึงเรา

จะไปคิดการงาน มนัก็ไม่ไดท้าํ น่ีหละใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็น

ประโยชน ์เด๋ียวนีเ้ราวา่งดว้ยกนัทกุคน  

น่าสงสารใจของเรา น่าสงสารใจของเราน่ี การงานก็วา่ง ไม่

มีอะไรจะทาํ ใจก็ควรท่ีจะพกัจะผ่อนบา้ง แตถ่กูอาํนาจของกิเลส

มนัดงึอยูเ่สมอ มนัจงูอยู่เสมอ ลากอยูเ่สมอ ไม่ใหพ้กัผ่อน ใน

เม่ือพกัผ่อนการงานทางโลก ใจของเราก็ควรจะมีโอกาสได้

พกัผ่อนบา้ง ทาํการงานทางโลก ทาํการงานทางโลก มนัปลอ่ย

ใหท้าํอย่างสนกุสนาน การงานทางโลกพกั มนัก็ดงึไปทาํการ
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ทาํงานอีกลกัษณะหนึ่ง และซํา้ๆซากๆ ไม่ไดเ้รื่องอะไร ส่ิงท่ีผ่าน

มามนัก็ดงึไปเก่ียวขอ้ง แลว้ไปตัง้แตไ่หน คนตายไปแลว้ก็มี ก็ยงั

เอาส่ิงนัน้มาเป็นอารมณ ์เอาใจ ดงึใจเขา้ไปเก่ียวขอ้ง  

จงึวา่เวลาวา่ง ก็ทาํใจใหว้า่ง ทาํใจใหว้า่งไดน้ั่นหละ เรยีกวา่

ใจของเรามีโอกาสไดพ้กั ถา้เราวา่งการวา่งงาน ทาํใจใหว้า่ง

ไม่ได ้ใจของเราก็ไม่มีโอกาสจะพผ่ัอนได ้ไม่มีโอกาสไดพ้กัผ่อน

ได ้ไม่มีโอกาสไดพ้กัผ่อน มนัจะพกัยงัไง มนัคิดอยู่เสมอ การ

ภาวนาจงึทาํใหใ้จมีโอกาสไดพ้กัผ่อน การภาวนาใจสงบได้

เรยีกวา่ใจมีโอกาสไดพ้กัผ่อน  

ใจมีโอกาสไดพ้กัผ่อน ใจมีกาํลงัมาก ทาํอะไรไดผ้ลดี ทาํ

อะไรรวดเรว็ ทาํอะไรคลอ่งตวั คนมีกาํลงักระโดดมนัก็เรว็ วิ่งมนั

ก็เรว็ คนมนัจะหมดแรง หมดลมหายใจ มนัจะไปเคล่ือนไหว

ยงัไง เข็นแตล่ะที เข็นใหเ้คล่ือนท่ีแตล่ะที คนเข็นมนัก็เหน่ือย

ก่อน นั่น! ใจไม่มีกาํลงัมนัเป็นอย่างนัน้ ใจ มีกาํลงัทาํงานได้

รวดเรว็ ทาํงานไดค้ลอ่งแคลว่ และทาํงานมีความรอบคอบใน

การในงานนัน้ดว้ย ใจมีโอกาสไดพ้กัผ่อน จงึเป็นประโยชนท์ัง้
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ทางโลกและทางธรรม ถา้ใจไม่มีโอกาสไดพ้กัผ่อนอนันี ้ใจเหน็ด

เหน่ือยมาก โรคจิตนบัวนัท่ีจะเพิ่มขึน้ เพราะจิตทาํงานเกินกาํลงั 

(เทปจบ) 

 

ท่ีมา: https://youtu.be/0IUZrhjuq1E  

 

https://youtu.be/0IUZrhjuq1E

