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สมาธิจติ 

หลวงพอ่ชา สภุทัโท 

อดทนตอ่การฝึกฝน ใหน้กัเรยีนทัง้หลายพงึทราบวา่วนันีจ้ะ

ทาํธุระทางจิต โดยมากชาวนกัเรยีน นกัศกึษา หรอืประชาชน 

โดยมากไม่คอ่ยจะรูจ้กั วา่การทาํสมาธิน่ีคือทาํอยา่งไร แลว้ก็ทาํ

ใหเ้ป็นประโยชนอ์ะไรตอ่ไปอย่างนี ้พทุธศาสนิกชนเราทัง้หลาย

โดยมากไม่รูจ้กั แตรู่อ้ย่างอ่ืนมากกวา่นี ้แตส่ิ่งนีไ้ม่คอ่ยจะรู ้

เพราะวา่มนัเป็นงานท่ีนั่งหลบัตา คลา้ยๆกบัคนโง่อย่างนี ้เอา้ 

ตัง้ใจฟังกนัตอ่ไป  

การทาํสมาธิวนันี ้สมาธินีเ้ป็นหลกัอนัหนึง่ซึง่พระพทุธเจา้

ของเราท่ีไดบ้รรลธุรรมะอนัเป็นธรรมท่ีมนษุยแ์ละเทวดา

ทัง้หลายนัน้หาพบไม่ได ้ซึง่เป็นอาการท่ีตอ่ตา้นกิเลสมาตลอด

ทกุวนันี ้ยงัมีเชือ้สายมาอยู่ ติดตามมาอยูน่ัน้ ศีล สมาธิ ปัญญา 

น่ีเป็นแกน่ของพทุธศาสนา แตว่า่วนันีจ้ะไมพ่ดูถึงศีล ไมพ่ดู

ปัญญา พดูแตเ่พียงวา่สมาธิ ปัจจบุนันีจ้ะนาํนกัเรยีนทาํสมาธิ 

เรื่องศีลเรื่องปัญญานัน้ เพ่ือจะอธิบายภายหลงั ในปัจจบุนันีก็้
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นกึวา่ทาํเลย ทาํเลย เขา้ท่ีเลย หนึ่งใหรู้จ้กัวา่ กายของเราอย่าง

หนึง่ รูม้ัย้ กายน่ีกาย กายคือกอ้นท่ีมานั่งอยู่น่ี สว่นหนึ่ง ไอ้

ความรูท่ี้กายทรงไวใ้นกายน่ีสว่นหนึ่ง เทา่นีข้อ้ปฏิบติัของเรา  

บดันี ้สาํหรบัจติของเราน่ีควรฝึกเพราะอะไร เพราะทกุส่ิงทกุ

อย่างมนัมีเรื่องของจิตทัง้นัน้ ตา ห ูจมกู ลิน้ กาย ใจ ส่ิงทัง้หลาย

มนัรบัรู ้มนัถึงสง่มาถึงจิต จติเป็นผูท้าํงานใหญ่มหาศาล ตาเหน็

รูป ก็มาเหวี่ยงให ้หฟัูงเสียงก็มาเหวี่ยงให ้จมกูดมกลิน้ ลิม้รส 

โผฏฐัพพะก็มาเหวี่ยงใหจ้ิตเป็นคนทาํงาน ฉะนัน้สมเด็จพระ

สมัมาสมัพทุธเจา้ทา่นเหน็วา่ถา้จิตไม่ฉลาดแลว้ก็เสียทีเขา้หละ 

เพราะชมุนมุงานทัง้ปวงมนัอยู่ท่ีจิตเรา  

จิตของเรานีท้าํไมถึงจะทาํเป็นสมาธิ จิตของเราน่ีมนัหลาย

อารมณม์าก จนเกือบจะรวมวา่ แหม มนัหลายจิตหลายใจ

เหลือเกิน ไม่ใช่อย่างนัน้ จิตใจมนัไม่หลายจิตหลายใจหรอก 

อารมณม์นัหลายอารมณต์า่งหาก จิตมนัก็อนัเดียวเน่ีย คือผูรู้อ้นั

เดียวเท่านีแ้หละ บางทีคิดไปโนน้ บางทีคิดอยากไดอ้นันี ้บางที

คิดอยากทิง้อนันัน้ ก็นกึวา่หลายจิตหลายใจ อนันัน้เราพดูผิด 
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เราเขา้ใจผิด จติใจไม่หลายอย่างนัน้ ไม่มาก อนันัน้มนัวิ่งไปตาม

อารมณม์าหลอกมนัไป ฉะนัน้เม่ือเราแบกของหนกัๆหลายอยา่ง 

มาพะรุงพะรงั มนัลาํบากมาก บดันีเ้รามาทิง้มนัซะ เอาเหลือชิน้

เดียว เราก็แบกง่าย  

วนันีก็้ตอ้งการอย่างนัน้ ตอ้งการใหท้ิง้อารมณท์ัง้หลายท่ีมา

พวัพนัในจิตเราทกุอย่าง วนันีจ้งึเอาแตก่ายกบัจิตน่ีมาฝึก ฝึกฝน

จิต เรยีกวา่ทาํสมาธิ คือทาํใหจ้ิตท่ีเรามีอยูนี่ใ้หเ้กิดกาํลงั ในสว่น

ทางจิตใหเ้กิดกาํลงันี ้ไม่ใชคิ่ดใหม้นัมาก คือมาทาํจิตใหห้ยดุน่ิง 

เพราะสภาพท่ีจิตหยดุน่ิงนัน้ พวกเรายงัไม่เคยพบ มีแตคิ่ดไป

ตามอารมณเ์รือ่ยเป่ือยไปเทา่นัน้แหละ อยา่งนัน้ปัญญาถึงไม่

คอ่ยมี ถงึมีก็เป็นปัญญาหยาบ เอาตวัไวไ้ม่ได ้ถึงแมมี้ความผิด

เกิดขึน้มา ก็ชอบความผิดอนันัน้ จะไม่ทาํความผิดนัน้ไม่ได ้

เพราะกาํลงัจติเรามนันอ้ย ตา้นทานไม่ไหว ฉะนัน้วนันีจ้ะใหท้ิง้

อารมณท์ัง้หมด จะใหเ้หลืออารมณอ์นัเดียว ถา้มีอารมณอ์นั

เดียว น่ีมนัก็สงบจากอารมณห์ลายๆอยา่ง เป็นอนัเดียว เราจะ

เห็นจิตของเรานี ้ 
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การนั่งใหต้รง จะพบัเพียบก็ตาม นั่งใหส้บาย เอา้ ทาํนั่งเลย 

เอามือขวาทบัมือซา้ย ฟังไปเรื่อยๆไป เออ นั่งกายใหต้รง นั่งกาย

ใหต้รงนะ ใหน้ั่งใหเ้สมอพระประธาน ดพูระประธานขา้งหนา้เรา

นัน้ ทา่นนั่งอยา่งไร ทา่นกม้ ท่านเงยขึน้แคไ่หน อะไรเป็นอย่างไร 

นั่นเอานัน้เป็นตวัอย่าง แลว้ก็หลบัตา อย่าไปเมม้ตาใหม้นัแรง

นะ หลบัพอสบาย อย่าใหม้นัราํคาญ วนันีใ้หป้ลอ่ย วนันีใ้ห้

ปลอ่ยภาระทกุอย่าง ใหคิ้ดวา่เรานั่งในศาลานี ้เรยีกวา่เรานั่งคน

เดียว ไม่มีหลายคน นั่งคนเดียว คลา้ยๆเรานั่งคนเดียวในกลาง

ป่ากลางดงอะไรทัง้หลายนะเน่ีย วา่เราทาํความสงบ ไมต่อ้ง

ราํคาญคนอ่ืนเคา้  

แลว้ก็หลกัการท่ีจะปฏิบติันัน้ก็คือ ลม เม่ือเรานั่งตรงนีแ้ลว้ 

ไม่ใหม้นักระทบขา้งหนา้ขา้งหลงั ตรง หลบัตาลงซกันิดหน่อย 

แลว้ก็กม้ เหมือนพระประธานพอดี แลว้ก็ลมหายใจ เอา้ หายใจ

ดซูิวา่มนัยงัไง เห็นมัย้ลมหายใจ กาํหนดวา่ลมหายใจเป็นยงัไง 

มีมัย้ เราหายใจใหม้นัสบาย อย่าใหม้นัยาวเกินไป อย่าใหม้นัสัน้

เกินไป มนัสบายยงัไง เอาอย่างนัน้ เอาตรงท่ีมนัสบาย ใครมนั
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ชอบยาวหน่อย ก็ยาวหน่อย ชอบสัน้หน่อยก็สัน้หน่อย อย่าให้

มนัแรง  

แลว้ก็กาํหนดลมหายใจ หนึง่ ลมหายใจ หายใจเขา้ไป ตน้

ลมคือท่ีปลายจมกู หรอืรมิฝีปากขา้งบน ลมสว่นไหนมนัถกูตอ้ง

ก็กาํหนดตรงนัน้รู ้น่ีเบือ้งตน้ของลมท่ีจะเขา้ไป ตอนท่ีสองก็คือ 

หทยั หวัใจ มนัตอ้งผ่านมาหวัใจ น่ีตอนสองน่ีกลางลม ปลายลม

อยู่ท่ีไหน สะดือ ปลายลม สะดือ น่ีลมเขา้มา ปลายลม สะดือ 

ตน้ลมอยู่ปลายจมกู กลางลมอยู่หทยั ปลายลมอยู่สะดือ 

กาํหนดใหรู้จ้กัไว ้ทีน่ีเม่ือเราจะหายใจออกไป ตน้ลมอยู่สะดือ 

กลางลมอยู่หทยั ปลายลมอยู่จมกู กาํหนดสามครัง้ ๑ ๒ ๓ น่ีลม

เขา้ไป ลมออก ๑ ๒ ๓ พอจะวา่กาํหนดวา่รูว้า่ท่ีน่ีๆๆ เท่านัน้

แหละ เอาความรูส้กึของเรานั่นน่ะกาํหนดตามลม ๑ ๒ ๓…๑ ๒ 

๓ ใหก้าํหนดรูว้า่ ท่ีนีก็้รู ้ๆ ๆ เรยีกวา่เรากาํหนดลมหายใจ คาํวา่

กาํหนดนัน้ก็คือใหรู้ต้ามลมท่ีมนัเขา้ไป วา่ตน้ลมมนัอยู่ตรงนีว้า่

มนัเขา้ไป กลางลมอยูท่ี่หทยั ปลายลมอยูท่ี่สะดือนี ้เม่ือหายใจ

ออกใหก้าํหนดเฉยๆวา่ ตน้ลมอยู่ตรงนี ้กลางลมอยู่ตรงนี ้ปลาย
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ลมอยูต่รงนี ้ทีนีต้อ่ไปนัน้ ถา้หากวา่เราอยูท่ี่น่ี น่ีก็รู ้น่ีก็รู ้น่ีก็รู ้น่ีก็

รู ้น่ีก็รู ้ชดัเจนในความสงบนะ มีสติสมัปะชญัญะ มนัติดตอ่กนั

ตรงนี ้ก็รู ้มนัรูท้ัง้สามกาลนีต้ามสบายแลว้  

ตอ่ไปทาํไง อนันีท้่อนท่ีสอง ตอ่ไปใหก้าํหนดท่ีเดียว กาํหนด

ท่ีปลายจมกู หรอืท่ีรมิฝีปาก ไม่ตอ้งตามกนัไป ใหรู้ท่ี้น่ีวา่มนัออก 

ใหรู้จ้กั มนัเขา้ ใหรู้จ้กั ไม่ตอ้งวิ่งไปตามมนั น่ีตอนท่ีสอง ท่ีมนั

สงบท่ีวา่ ไอต้อนนีม้นัก็รู ้น่ีก็รู ้น่ีก็รู ้จนมนัคลอ่งตวัแลว้นะ ทีนีก็้

ไม่ตอ้งตามมนัไปอย่างนัน้ก็ได ้จบัอยู่เน่ีย ลมอยู่ปลายจมกูหรอื

รมิฝีปากเน่ีย มนัออกไปก็ตามมนัเหอะ ใหรู้อ้ยู่ตรงเนีย้ มนัเขา้ไป

ก็ช่างมนั ไม่ตอ้งตามมนั ทีนีส้บายกวา่เก่าทีนี ้งานนีล้ะเอียดกวา่

เก่าแลว้ จอ้งอยู่ตรงนี ้พอเรารูส้กึมีสติ สติคือความระลกึไดอ้ยู่ 

สมัปะชญัญะคือความรูต้วัอยู่ เด๋ียวนีเ้ราทาํอะไรอยู่ เด๋ียวนีล้ม

เขา้เรารูม้ัย้ ลมออกเรารูม้ัย้ มีสติระลกึไดอ้ยู่ในปัจจบุนันี ้มนั

วิตกไปอย่างอ่ืนไปอีก ก็กาํหนดมนัตรงนี ้ไอค้วามคิดวา่ทาํอะไร

อย่างนี ้ถา้มนัคิดขึน้ก็อย่ารบัรูม้นั วา่มนัจะรูอ้ะไรอย่างนี ้มนัจะ

คิดอย่างนี ้อยา่ ไม่ใช่หนา้ท่ีของเรา มนัจะเห็นอะไรมัย้ ทาํอย่าง
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นี ้เม่ือมนัคิดขึน้อย่างนี ้ไม่ตอ้งรบัรู ้ไม่ใช่หนา้ท่ีการงานของเรา

ในเวลานี ้การงานในเวลานีคื้อใหเ้รารูเ้ฉพาะลมเขา้ออกเท่านัน้ 

เรยีกวา่ปลอ่ยใหส้บาย  

นั่งทาํไดแ้ลว้ตอ่ไปนี ้ทาํเลย จะอธิบายเสียหน่อย ฟังๆไป

ดว้ย แนะนาํไปดว้ย ทาํไปดว้ย เอา้ ทาํเลย ก็นั่งสบายใหม้นัตรง 

อย่าใหม้นักดอวยัวะอนัใดอนัหนึ่งเสีย ใหเ้งียบๆ เอา้ กาํหนดเลย 

๑ ๒ ๓ ใหก้าํหนดลงเฉยๆเสียก่อน เพ่ือเราจะรูว้า่ ขนาดไหนมนั

จะเหมาะ ยาวแคไ่หน สัน้แคไ่หน มนัจะเหมาะกบัจรติของเรา 

เหมือนกบัเราฝึกเหยียบจกัรใหม่ๆ ไม่ตอ้งเย็บผา้ เอาเทา้เราถีบ

จกัรเปลา่ๆเฉยๆก่อน มนัคลอ่งตวัเสียก่อน น่ีเราก็หายใจเฉยๆ

เสียก่อน ใหม้นัคลอ่งตวัเสียก่อน วา่มนัพอดีแคไ่หน เอาขนาด

ไหน แลว้ก็เอาสติมาวางลง ตามลม ใตจ้มกูนี ้หทยั สะดือ…

สะดือ หทยั จมกู เรือ่ยไปจนมนัคลอ่งตวัแลว้ก็ปลอ่ย ไม่ตอ้ง

ตามมนั ใหรู้จ้กัลมออก ลมเขา้เท่านัน้ ลมหยาบ ลมละเอียด 

เท่านัน้ก็พอแลว้ ไม่ตอ้งคิดอย่างอ่ืน ตอนนีใ้หท้าํงานอยา่งเดียว

เท่าเนีย้ ไม่ตอ้งคิดไปถึงบา้นถึงช่อง ไม่ตอ้งคิดไปถึงการงานทกุ
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อย่าง ทิง้มนัหมดเสีย วา่จะเป็นอะไรมายงัไงก็ช่างมนัเถอะ ให้

เราเขา้ใจวา่วนันีเ้ราจะทาํเท่านีว้นันี ้ก็เตรยีมทาํกนัไปเรื่อยๆ 

อย่าไปกัน้ลมนะ ปลอ่ยลมใหส้ะดวกนะ ปลอ่ยลมใหส้ะดวก ให้

มนัสะดวกถงึท่ีมนั ใครชอบยงัไงก็เอาอยา่งนัน้ ปลอ่ยใหส้ะดวก

เด๋ียวเนีย้ กาํหนดความรูไ้วเ้ฉพาะรมิฝีปากในเฉพาะรอบๆ

ดา้นหนา้ของเรานี ้มีความรูส้กึไว ้ 

เอา้ เตรยีมทาํใหเ้ต็มท่ี น่ีแหละใหเ้ขา้ใจวา่ขัน้ตอนครัง้แรก 

บางคนก็ถามวา่นั่งสมาธิแลว้เหน็อะไรมัย้…ไม่เหน็อะไร คือไม่

เห็นทกุข ์น่ีแหละคนเรานะ เดินไปเดินมา เราทกุวนันีเ้ราอมทกุข์

ไว ้ไม่เหน็มนั ถา้หากวา่นั่งอย่างนีม้นัทกุข ์เราก็พลิกทางนีเ้สีย 

ทกุขก็์หายไป สขุก็เกิดมาก เราก็ประมาทกนัแลว้ นกึวา่เราไม่มี

ทกุข ์เม่ือนั่งไปพกัหนึง่อีก มนัเกิดทกุขข์ึน้มา เราก็พลิกไปทางนี ้

เสีย ทกุขม์นัหายไป ก็นกึวา่เราไม่มีทกุข ์เน่ียทกุขม์นัตามพวก

เราอยู่อย่างเนีย้ แตเ่ราก็ไม่คอ่ยเหน็ทกุขก์นั  

เน่ีย อย่างย่อยๆมนัอยา่งเนีย้ ถา้นั่งพกุลงไปหละ ทกุ

อิรยิาบถนีม้นับงัทกุข ์การนั่ง การยืน การเดิน การนอน เน่ีย
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เรยีกวา่บงัทกุขไ์ว ้เดินเกินไปไหนมนัทกุขก็์หยดุ นอนซะเกินไป

ซะแลว้มนัทกุข ์แลว้ก็ลกุขึน้มา มนัก็หายทกุข ์มนัก็มีสขุ แลว้มา

นั่งอยูก็่เป็นสขุ นั่งนานๆก็ทกุขอี์ก ก็พลิกขา้งนีไ้ปอีก ทกุขก็์

หายไป พลิกขา้งโนน้ขา้งนี ้ทกุขม์นัก็มีอยู่นั่นแหละ แลว้ก็

ราํคาญอีก ลกุเดินไปอีก ก็สบายไป เดินใหม้ากก็ทกุขอี์ก แลว้ไป

หยดุอีกก็สบายอีก อยา่งนีแ้หละ อาการทัง้หลายเหลา่นีน้่ะมนั

ปิดทกุขไ์วท่ี้พวกเราทัง้หลายมีความประมาทอยู ่ไม่เหน็ทกุข ์

ขนาดทกุขข์นาดนีก็้ยงัไม่เหน็แลว้ อยา่งอ่ืนนอกนีไ้ป มนับงัอยู่

อย่างนี ้อิรยิาบถมนับงัทกุขไ์ว ้ทกุขเ์กิดขึน้ไม่ไดเ้พราะเราบงัคบั

เปล่ียนมนัซะ มนัก็มีแตส่ขุ เราก็เผลอไป ไม่มีทกุขอ์ะไร น่ีอนันี ้

มนับงัไว ้เราไม่เหน็วา่มีอะไรบงัเราอยู่ เราก็ไม่ไดพ้ดูถึงเรื่องนี ้

เม่ือนั่งมนัทกุขก็์พลิกไป ก็หายไปแลว้ สขุเกิดขึน้มาก็เพลินไปอีก 

เม่ือนั่งเป็นอนัทกุขเ์กิดมาก็พลิกอีกอนันีส้ขุเกิดขึน้มา ทกุข์

หายไป ก็เพลินเรื่อยไป น่ีเรยีกวา่เราไม่เหน็เหตใุหเ้กิดทกุข ์

เครื่องปกปิดมนัเป็นอยู่อย่างนีเ้อง เป็นเหตใุหค้นลืมตวั 

เหมือนกนักบัความหนุ่ม มนัปิดความแกไ่วใ้นเวลานี ้นอ้ยๆ



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 10 
 

หนุ่มๆเกิดขึน้มาก็ไมน่กึวา่เราแก่ ไอค้วามแก่มนัซอ้นอยูใ่นนีเ้ม่ือ

เรามองไม่เห็น พออยู่ไปนานๆจงึจะโผลข่ึน้มาใหเ้หน็แลว้ ใจก็

เพลินไปตามรูป เสียง กล่ิน รส อย่างนี ้เรามาเหน็อนันี ้พดูถึงส่ิง

มนับงั  

อนันีจ้ะพดูถงึการทาํสมาธิอนันี ้มนัก็คลา้ยๆจิตเราเน่ียมนั

เหมือนกบัปลามนัอยู่ในนํา้ เม่ือเราจบัมนัเหวี่ยงขึน้บนบก มนัก็

ตะเกียกตะกายไปหานํา้ เพราะมนัไปอยู่ในนํา้ พอเราปลอ่ย

รา่งกายใหต้ามสบายตามอิรยิาบถ มนัก็ไม่เหน็ทกุข ์มนัก็สบาย 

เม่ือเอามานั่งอย่างนีม้นัก็ทาํเราเอาสิ เป็นโนน้เป็นนีส้ารพดัอย่าง 

น่ี มนัเป็นซะอย่างนีแ้หละ การทาํสมาธิน่ีแหละทา่นเรยีกวา่ทาํ

จิตของเราใหมี้กาํลงั ท่ีทา่นทาํฌาณ ทาํสมาบติัก็ทาํรูปนีเ้ป็น

เบือ้งแรกมนั จนจิตของทา่นมนัหยดุด่ิงอยู่ในท่ีอนัเดียว นั่นไม่ก่ี

ชั่วโมงได ้มนัจะเป็นยงัไง เรานั่งขนาดนีแ้ลว้ก็ยงั มนัยงัไม่คอ่ยรู ้

ไม่คอ่ยเห็นอยา่งเนีย้ ถา้หากวา่เรานั่งไปนานๆจนจิตของเราสงบ 

ไม่มีอะไรเลย มนัด่ิงตลอดเน่ีย มีความรูอ้ยู่ตัง้ชั่วโมงสองชั่วโมง

เน่ีย มนัจะเป็นยงัไง ขนาดเรานั่งประเด๋ียวประดา๋วน่ี ทกุขม์นั
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กวนเราเหลือเกิน ถา้เรานั่งไปไดต้ัง้ชั่วโมงสองชั่วโมง ทกุขไ์ม่

กวนทา่น จิตของทา่นจะเป็นอย่างไร นีเ้ราคาํนวณเอานะ แตเ่รา

นั่งประมาณเท่าไหรน่ี่ ไม่ถงึสามสิบนาทีมัง้เน่ีย คอ่กแคก่ๆๆๆ 

มนัเป็นยงัไง ก็เท่านีแ้หละ เราไม่มองเห็นตวัของเราเนีย้ ทกุขม์นั

เพิ่งจะโผลข่ึน้มาอยู่เรื่อย  

จิตนี ้เราฝึกจตินี ้จิตคืออะไร จิตนีม้นัคืออะไร จิตนีคื้อผูรู้ส้กึ 

จะไปถามหาตวัหาตนมนัจรงิๆ มนัก็ไม่มี มนัคือผูรู้ส้กึ รูส้กึ

อารมณ ์ผูท่ี้รูส้กึอารมณน่ี์เรยีกวา่จิต แตจ่ะถามไปจรงิๆ จตินีม้นั

คืออะไร จิตนีม้นัก็ไม่คืออะไร เหน็มนัคืออะไรมัย้ นั่งเม่ือกี๊ เห็น

มนัคืออะไรมัย้ แตม่นัเป็นผูร้บัรูอ้ารมณส์ารพดัอย่าง คือผูร้บัรูส่ิ้ง

ทัง้ปวง จิต ลกัษณะจิตเป็นอย่างนัน้ ถา้ถามเขา้ไปจรงิๆ จิตนีม้นั

คืออะไร จิตนีไ้ม่คืออะไร มนัเป็นอยู่อยา่งนัน้แหละ ไม่มีใครเห็น

มนัหรอก แตเ่ป็นแตค่วามรูส้กึขึน้มาอย่างนัน้ ในผูรู้ส้กึนัน้มนัจะ

เป็นอยา่งไร มีความรูส้กึขึน้มาแลว้ ในผูรู้ส้กึนั่นมนัมีอะไรบา้ง 

มนัไปเกาะเก่ียวอะไรบา้ง น่ี ตวันีแ้หละมนัทาํใหพ้วกเรามนัเป็น

ประสาทไมห่ยดุ วิ่งไปวิ่งไปตามอารมณแ์ลว้ก็หลงบา้นเทา่นัน้
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หละ แลว้ก็ทิง้การเรยีนเทา่นัน้แหละ ในอารมณท่ี์ชอบใจมนัก็วิ่ง

ไปตามอารมณเ์ตลิดเปิดเปิงไปเลย  

ไหนๆมนัก็มาดหูนงัสือ มีแตต่ากบัหนงัสือจ่อกนัเท่านัน้

แหละ ไอต้วัท่ีมนัรูม้นัวิ่งไปท่ีไหนก็ไม่รู ้มนัก็หาวนอนเท่านัน้

แหละ มนัจะไปไดเ้รื่องอะไร จิตไม่อยู่กบัเราเน่ีย สงสารตามั่งสิ 

เอามนัไปจ่อหนงัสือ มนัจะรูอ้ะไร มนัก็เหน็เฉยๆเท่านัน้ มนัจะมี

ปัญญาท่ีตาเหรอ เอาหนงัสือมาจ่อกบัตาน่ี จิตมนัไปดท่ีูไหนก็ไม่

รู ้มนัเพลินตรงไหนก็ไม่รู ้นานๆก็มาทีหนึง่ มนัจะไปสอบอะไรได้

ท่ีหนึ่งท่ีสองกบัเขาหละ ก็นกึวา่เราบญุไม่มี อะไรไม่มี ดวงไม่ดี 

ดวงมนัจะดียงัไง ดวงไปเท่ียวอยู่ในป่าจะดียงัไงกนันะ จะตอ้งไป

หาดตูา หลงไปผกูดวงเป็นอยา่งนัน้อย่างนี ้ฉนัดวงไม่ดี บา้ๆ

บอๆไป ก็เราตัง้สติไม่ดี ตัง้ใจไม่ดี มนัจะดีท่ีตรงไหนแลว้ ดวงท่ี

ไหนมนัจะดีกวา่ความดีไปได ้มนัมีมัย้ มนัก็เพอ้ฝันกนัไปอย่าง

นัน้แหละ  

เม่ือหากวา่จิตนีแ้หละมนัเป็นส่ิงท่ีสาํคญัมาก จิตนีม้นั

สามารถฆา่ตวัตายได ้เอาตนพน้จากอนัตรายได ้เราจะดอูย่าง
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สตัวป่์าท่ีอย่างมนัเช่ืองเราเช่นไก่ป่า มนักลวัมากท่ีสดุนะ ถา้เรา

ไปตะครุบจบัมนัมาได ้เอามาดหูนา้ดตูาเท่านัน้แหละ เด๋ียวตาย

แลว้ ใครไปฆา่มนั น่ีแหละ ลกัษณะจิตรา้ยน่ีมนัฆา่มนั ถา้มนั

กลวั มนักลวัจนตาย เหมือนมนษุยเ์ราทัง้หลายแหละ เม่ือมนั

เสียใจ รอ้งไหเ้ท่าไหร ่นํา้ตามนัไหลออก เม่ือมนัดีใจเกินไป 

นํา้ตามนัก็ไหลเอาอีก ใช่มัย้ คือมนัไม่อยู่สภาพอนัพอดี ฉะนัน้

ทาํอยา่งนีเ้รยีกวา่ทาํจิตใหมี้กาํลงั จิตท่ีมีกาํลงัจิตตอ้งถกูหยดุ

จากอารมณ ์เงียบสงบอยู่ น่ีจิตทาํกาํลงัใหมี้กาํลงัขึน้ ไมใ่ช่วา่

ปลอ่ยจิตคิดไปสารพดัอย่าง อนันัน้ทาํลายจิตเจา้ของ ไมใ่หมี้

กาํลงั เม่ือเราคิดก็ใหม้นัคิด เม่ือเราหยดุก็ใหม้นัหยดุ เม่ือทาํการ

งานอนันี ้ก็ทาํการงานอนันี ้เม่ือเลิกอนันีก็้เลิกอนันี ้ทาํอยา่งนี ้

ถา้เราหยดุแลว้ เวลานีเ้ราทาํอนันีอ้ยู่ มนัก็อยู่กบัการงานอนันี ้

เม่ือเราเลิกอนันีเ้ราก็เลิกอนันี ้ไม่ใช่วา่เราทาํอยา่งหนึ่งอยู่ แตไ่ป

คิดถึงอย่างหนึ่ง อย่างนัน้มนัจิตไม่ไดฝึ้ก ปัญญาไม่เกิดแลว้  

น่ีแหละทาํจิตใหห้ยดุน่ิงในอารมณอ์นัเดียว มนัเกิด

ประโยชนม์ากทีเดียวแหละ จิตนี ้ทกุอยา่งถา้น่ีกาย ถา้กายมี
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กาํลงั ไมต่อ้งทาํอยา่งนี ้ตอนเชา้มนัตอ้งออกวิ่งหลายกิโล ตอ้ง

ยกของหนกั ยกขึน้ยกลงใหม้นัเคล่ือนไหว นั่นทาํกายใหมี้กาํลงั 

ตอ้งทาํอย่างนัน้ ทาํจิตใหมี้กาํลงั จะไปนั่งคิดนอนคิดอะไร

วุน่วายนะ แลว้ก็เสียคนเทา่นัน้แหละ แลว้ก็เสียคน คิดไปคิด

มาๆๆ ก็วิ่งไปตามเทา่นัน้แหละ เน่ียทาํจติท่ีไม่มีกาํลงั กายหนึง่ 

เราอาศยักายกบัจิตเทา่นี ้อาศยัอยู่ทกุวนันี ้ทาํจิตใหมี้กาํลงั กบั

ทาํกายใหมี้กาํลงัเทา่นัน้ การงานของจิตน่ีมนัมากตอ่มาก

เหลือเกินเลย มนัทาํงานในโลกใหท้ัง้หมดรอบตวัของมนัเลย ตา 

ห ูจมกู ลิน้ กาย มีใจเป็นผูท้าํงานอยา่งเดียวท่ีสดุ รบัรอง ฉะนัน้

จิตไดไ้ปจดจ่อในอารมณอ่ื์น นอกจากอารมณนี์ ้จิตนัน้ไมมี่

กาํลงั  

ฉะนัน้อานาปานสตินีเ้ป็นกรรมฐานท่ีเป็นอารมณ ์เรยีกวา่

อารมณข์องกรรมฐาน น่ีอานาปานสตท่ีิทาํจิตใหส้งบนีมี้หลาย

อย่าง คือเป็นอบุายทาํจิตใหส้งบเทา่นัน้ เราจะยกอะไรก็ได ้ยก

พทุโธ ธมัโม สงัโฆ บรกิรรมก็ได ้เรยีกวา่อานาปานสติน่ีมนัสบาย

มาก เราอยูท่ี่ไหนก็ตอ้งหายใจอยู ่เรานั่ง เรายืน เราเดิน เรานอน 
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นั่งเขียนหนงัสอือยู่ก็ตาม นั่งพกัผ่อนอะไรก็ตามเถอะ ลมมนัมี

อยู่ เรากาํหนดลมเท่านัน้ นั่งในเกา้อีก็้ได ้กาํหนดลมหายใจเขา้

ออกเฉย กาํหนดวางขา้งนอกหมด จิตมนัมีกาํลงัมากอนันี ้น่ีทาํ

ท่ีไหนก็ได ้ทาํท่ีโรงเรยีนเวลาวา่งๆก็ได ้สมาธิน่ีเป็น เด๋ียวปัญญา

เกิดเทา่นัน้แหละ  

เคยมัย้หละ เราเขียนขอ้ความอะไรตา่งๆ มนัติดขดั ไม่ได ้

บางทีเราก็สะกดผิดไปหมด บางทีนั่งคยุกนัหลายๆคนมนั

ราํคาญ มนัจะทาํอนันัน้ไม่ได ้ก็แหงนหนา้ออกไปกาํหนด นั่น

แหละทาํสมาธิแหละ เด๋ียวก็คิดขึน้มาไดแ้ลว้ นั่งเขียน เน่ีย อย่าง

กาํหนดอยา่งเดียวกนันั่นแหละ ทีนีถ้า้หากวา่เราเป็นนกัเรยีน เรา

ประกอบสมาธิน่ีเขา้ไปนะยิ่งวอ่งไวเลย ขนาดท่ีเราคิดปัญหา

กาํหนดอนันี ้มนัก็ยงัมีผลนะ ดธูรรมดาน่ี เรากาํหนดใหม้นัซึง้อยู่

ตรงนัน้ มองเห็นเขา้ไปอีกอย่างนัน้ อนันัน้เรยีกวา่เราคิดคน้ มนั

ฟขูึน้มา อนันัน้เรยีกวา่เราทาํความรูอ้นัหนึ่ง แตเ่ราไม่รูห้รอก เรา

ทาํความรูอ้นัหนึง่ใหเ้กิดขึน้มาเหนือรูท่ี้มนัมีอยู่ ปัญหาอนันีเ้รา

จงึแกไ้ด ้ 
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ถา้หากวา่ปัญหาอนันีถ้า้ความรูข้นาดนีม้นัแกปั้ญหาน่ีไม่ได ้

อย่างเรานั่งอยู่เฉยๆด ูคิดไม่ออก เรากาํหนดลงไปอีก ความรู้

อนัหนึ่ง เรยีกวา่เราสรา้งความรูอ้นัหนึ่งขึน้มาอีก ในทางพทุธ

ศาสตรแ์ลว้ สรา้งญาณใหมข่ึน้มา สรา้งความรูใ้หม่ขึน้มา เพราะ

ความรูอ้นันีม้นัแกปั้ญหาไมไ่ดแ้ลว้ มนัไดม้าอย่างนัน้ แตน่อ้ย

เท่านัน้หละแลว้ก็มีปรากฏการณอ์ยู่ แตเ่ราไม่พิจารณา เด๋ียวเรา

ออกไปในท่ีวุน่วายแลว้เป็นตน้ เรากาํหนดมนัก็คิดงา่ยๆ เพราะ

คนไม่วุน่วาย เราจะทาํเลข คิดเลขอะไรตา่งๆน่ี คนตัง้หา้คน สิบ

คนพดูกนัอะไรวุน่วายอยู ่คิดไดง้่ายๆมัย้ ถา้เราออกไปขา้งนอก

ซกัพกัหนึ่ง เงียบ ตัง้ใจอยู่คนเดียวน่ะ ปัญญามนัเกิดเทียว  

ฉะนัน้ศีลนีก็้มีอาการอยา่งนัน้ คือทาํกาย จิต ของเราไมใ่หมี้

ความผิด ไม่ใหเ้คลือบแคลงสงสยั ทีนีเ้ม่ือส่ิงทัง้หลายเหลา่นี ้ไม่

มีความผิดในกายวาจาเราแลว้ จิตมนัก็สงบ จิตไม่มีเรื่องอะไร 

จิตก็สบาย เพราะความผิดไม่มีแน่ ศีล ปัญญานีถ้า้เรากลา่วเป็น

บทบาท มนัก็คนละอย่าง เป็นศลี เป็นสมาธ ิเป็นปัญญา ถา้

หากเรากลา่วใหม้นัรวมกนัแลว้ก็คือ มีหลกัสามหลกัอนัเนีย้ สาม
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ก็จรงิแตว่า่มนัทาํงานรวมกนัอย่างเนีย้ ทาํงานอนัเดียวกนั ชิน้

เดียวกนันี ้ใหค้วามสงบเกิดขึน้มา ใหปั้ญญาเกิดขึน้มา มนัชิน้

เดียวนี ้เหมือนท่ีไมเ้ราสามไม ้สามเสา้เน่ีย เอาอนัเดียวก็ไม่ได ้

สองก็ไม่ได ้สาม แตว่า่เป็นสามก็จรงิ เป็นศีล ก็จรงิ เป็นสมาธิ ก็

จรงิ เป็นปัญญาคือช่ือมนั แตว่า่สามอยา่งนีม้นัทาํงานรวมอนั

เดียวกนัแลว้เกิดผลขึน้มา เราจะเหน็วา่อนันีม้นัทาํงานรว่มกนั

อนัเดียวนี ้เราจะเรยีกธรรมะอนัเดียวก็ได ้ศีลก็ช่วยกาํลงัหนึง่ 

สมาธิก็เป็นกาํลงัหนึ่ง ปัญญาก็เป็นกาํลงัหนึ่ง มาทาํงานรว่มแรง

เดียวกนักลมเกลียวก็เป็นอนัเดียวกนั ก็เรยีกวา่ มรรคสามัคคี 

คือความสามคัคีเกิดขึน้เม่ือไหรเ่ป็นตน้ นั่นแหละ ไอก้ารตรสัรู ้

ธรรมเม่ือไหรม่นัก็เกิดขึน้เม่ือนัน้  

เม่ือความสามคัคีเกิดขึน้มา เหมือนพวกเราท่านทัง้หลาย

เหมือนกนั เม่ือมีความสามคัคีกนัเม่ือไหรส่บายเลย อยา่ง

นกัเรยีนหรอืครูโรงเรยีนเรานั่นแหละ เม่ือครูสามคัคีกนั นกัเรยีน

สามคัคีกนัในโรงเรยีนนัน้ เกิดความสบายขึน้เด๋ียวนัน้ เม่ือ

นกัเรยีนไม่สามคัคีกนั ครูไมส่ามคัคีกนั ไปคนละทิศละทาง มนั
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จะสามคัคีกนัยงัไง มนัก็ไม่สงบเทา่นัน้แหละ มีแตค่รูก็ดี นกัเรยีน

ก็ดีเป็นตน้ใหก้ลมกลืนเป็นอนัเดียวกนั ครูก็รูจ้กัหนา้ท่ีของครู 

นกัเรยีนก็รูจ้กัหนา้ท่ีของนกัเรยีน ตา่งคนตา่งทาํหนา้ท่ีของตนให้

สมบรูณ ์ปัญหามนัก็ไม่เกิดขึน้เทา่นัน้แหละ อนันีก็้เหมือนกนัฉนั

นัน้ การทาํสมาธิน่ีเหมือนกนัเป็นตน้ มีศีล มีสมาธิ มีปัญญาแลว้

นะ ไอค้วามดีทัง้หลายมนัก็เดน่เกิดขึน้มาตรงนัน้แหละ ตรงท่ีมนั

ช่วยกนัสามคัคีนัน้  

ไม่พดูถึงอยา่งอ่ืน ยอ่เขา้มาอีกทีหนึง่ ยน่มาเป็นตวัของเรานี ้

เม่ือดิน เม่ือนํา้ เม่ือไฟ เม่ือลม เม่ือธาตทุัง้ส่ีเนีย้ มนัรวมสามคัคี

กนัเป็นอนัเดียวกนัแลว้ รา่งกายน่ีก็สดใสสบาย น่ีเพราะความ

สามคัคีในรา่งกาย ถา้รา่งกายไม่สามคัคีกนัแลว้ ไฟมนัแรงไป 

ลมมนันอ้ยไปซะ ดินมนัมากไปซะ อะไรไปมัย้ อยา่งนัน้ มนั

สามารถทาํอะไรไม่สาํเรจ็ขึน้ เหมือนกนักบัมนษุยเ์ราทัง้หลาย 

คนซกั ๑๐ คนนี ้ช่วยยกหนิซกักอ้นหนึง่ หรอืท่อนไมซ้กัทอ่นหนึ่ง

ซะ ๑๐ คน ถา้มนัช่วยกนัทกุคน มนัก็ยกขึน้เทา่กาํลงัแรงมี ๑๐ 

คน ยกขึน้ ถา้หากวา่มีคน ๕ คน มีแตบ่อกวา่ เอา้ๆ แต ่๕ คนไม่
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ยก แตว่า่ เอา้ๆ หมดทัง้ ๑๐ คน ลงกาํลงัเพียง ๕ คน จะยกขึน้

มัย้ มนัก็ขึน้ไม่ได ้เพราะอะไร เพราะไม่สามคัคีอย่างนัน้  

ธรรมะนีม้นัก็แฝงไปอย่างนีท้กุกา้วกบัชีวิตของมนษุยเ์รา

ทัง้หลาย อนันีธ้รรมะประจาํชีวิตของพวกเราทัง้หลาย อย่า

ประมาท จะทาํอะไรก็ทาํใหม้นัจรงิๆ มนัถงึไม่เสียผลประโยชน ์

จะเป็นนกัเรยีนก็เป็นนกัเรยีนจรงิๆ เป็นคนวา่งา่ย เป็นคนสอน

ง่าย ใครจะวา่อะไรก็ช่างมนัเถอะ เอาแตค่วามรูเ้ราเท่านัน้แหละ 

ใหม้นัไดเ้ถอะ ครูก็เหมือนกนัไม่ตอ้งไปทาํอะไรอ่ืน พยายามสอน

นกัเรยีนใหเ้ขา้ใจ ใหข้อ้อรรถตา่งๆเป็นตน้ ตัง้อกตัง้ใจ ครูก็ตัง้ใจ

สอน นกัเรยีนก็ตัง้ใจฟัง เท่านัน้แหละ ลองสิถา้ไม่ดี ไปทาํดเูถอะ 

โรงเรยีนนารน่ีี ลองซิ มนัก็ดีเท่านัน้แหละ ไอค้วามดีน่ีมนัดีทกุคน 

มนัก็นา่เอาไปพิจารณาวนันงึ ไอค้วามดีทกุคน ตอ้งการความดี

ทกุคน นกัเรยีนก็ตอ้งการความดี ความรู ้ครูก็ตอ้งการความดี 

ความรู ้แตค่วามดีนัน้มนัเกิดจากความสามคัคี ถา้สามคัคีไม่

พรอ้มกนัเถอะ มนัจะดีเทา่ไหรม่นัก็ดีไม่ไดเ้ท่านัน้แหละ  
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น่ีคือธรรมะมนัเป็นอย่างนี ้อนันีใ้นหนา้ท่ีของแตล่ะหนา้ท่ี 

อนันีน้กัเรยีนก็ตอ้งพยายามทาํ พยายามทาํ เคารพในการเรยีน 

ครูก็ตอ้งเคารพในการระเบียบวินยัของเราทกุคน อีกอยา่งนะ มี

คณุวเิศษอยา่งหนึ่งนะ ครู บางทีพดูแรงไปบา้ง เราก็ใหอ้ภยัแก่

ครูมั่ง เพราะวา่ทา่นเป็นครูเรา แตว่า่ครูก็อย่ารุนแรงเกินไป เหน็

เราเป็นครูเขา อย่าใหรุ้นแรงเกินไป ใหม้นัพอเหมาะพอสมกนั 

นกัเรยีนก็เอาอาํนาจเสมอกบัครูก็ไม่ไดห้รอก เราเป็นเด็กนอ้ย 

คารโว จะ นิวาโต จะ สันตุฏฐี จะ กตัญ�ุตา สรุปไปมั่ง 

อย่างคนแก่ พดูผิดๆถกูๆก็ใหไ้ปเถอะ คนแก่ อย่างนีม้นัก็สบาย

ไปแลว้ ทาํงานหลงหนา้หลงหลงัไป ก็ใหเ้ถอะ คนแก ่เรารูจ้กั

อย่างนัน้ กาํลงัของคนแก่เพียงใด เราก็รูจ้กักาํลงัของคนแก่ คน

หนุ่มวิ่งไปแปดกิโล จะใหค้นแก่วิ่งไปไดแ้ปดกิโลเหมือนกนั มนัก็

สูไ้ม่ไหวแลว้ ใหรู้จ้กักาํลงัอยา่งนี ้ 

หรอือีกประการหนึ่งเช่นวา่ถา้หากวา่ดีท่ีสดุเป็นธรรม พอ่

บงัเกิดเกลา้ของเรานะ เป็นพอ่เรา สมมติุใหฟั้ง เลีย้งเรามาจน

ใหญ่ จนเติบโต จนไดก้ารศกึษาเลา่เรยีนเต็มท่ี แตแ่กเป็นคนกิน
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เหลา้ แกเป็นคนกินเหลา้ ไปท่ีไหนก็โลเลท่ีนั่น หา้มก็ไมฟั่ง แกก็

เอาของแกอยา่งนัน้น่ะ เราจะเอาไงถา้พอ่เราเป็นงัน้ เอาไปฆา่ทิง้

เหรอ เราก็คิด มนัก็เรื่องของแกนะ เรื่องแกกินเหลา้ก็เรื่องของแก 

ก็กรรมของแก เรื่องคณุของแกนั่น เลีย้งเรามาก็ทิง้ไม่ได้

เหมือนกนั เราตอ้งยกไวเ้ป็นพอ่เราอยา่งเกา่ อนันีคื้อทางดีท่ีสดุ 

ทีนีเ้ม่ือครูผิดพลาดไปบางครัง้ ก็ใหอ้ภยั อนันีก็้เป็นครูเรา หวงัดี

ตอ่เรา อย่างนีเ้ป็นตน้ เราเป็นนกัเรยีนกบัครู ก็เหมือนพอ่กบัลกู

นั่นเอง ใหอ้ภยักนัได ้อยา่งนีม้นัก็เป็นธรรมะ  

อนันีก็้เหมือนกนั ปัญญาท่ีจะเกิดเช่นนีก็้เพราะการมีธรรมะ 

การฝึกธรรมะอย่างนี ้ไอผ้ลงานท่ีจะเกิดขึน้ท่ีดีนัน้ อนันีก็้เพ่ือ

รากเหงา้เคา้มลูมนัก็คือศีล คือสมาธิ มีปัญญา ถงึแมจ้ะเป็น

ธรรมะเป็นตน้ น่ีเรยีกวา่ศีลธรรม เรยีกวา่ศีลธรรม ไม่ไดพ้ดูถึงวา่

ละอะไรทัง้หมด ละแตส่ิ่งท่ีมนัไม่ดี ถา้หากวา่ผลท่ีสดุในทางพทุธ

ศาสตรน์ัน้ดีชั่วทา่นใหล้ะใหห้มด เราไมถ่ึงขัน้นัน้ เราถึงขัน้ทาํ

จิตใจของเราใหเ้ยือกเย็น ใหเ้ป็นกศุล ใหมี้ความเมตตาสงสาร 

ใหอ้ภยักนัได ้เป็นบางครัง้บางคราวเท่านัน้ เรยีกวา่ศีลธรรมให้
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มนัถกูตอ้ง เป็นผูว้า่งา่ย เป็นผูส้อนง่าย ทา่นใหส้าํนกึในตวั

บอ่ยๆ ถา้หากวา่มนัไม่คอ่ยสบาย ก็มานั่งสมาธิเสีย กราบพระ 

ไปนั่งสมาธิ กาํหนดลงไป ครูก็ตาม นกัเรยีนก็ตาม แลว้จงึไป

เรยีน ไปสอนนกัเรยีน ใหไ้ปโรงเรยีนทกุวนั ถา้มาก็ใหก้ราบพระ 

ไปก็ใหก้ราบพระ ตอนกลางคืนมาก็ใหเ้วลานั่งสมาธิซกัพกัหนึง่ 

ใหม้นัพยายามติดตอ่กนั เม่ือเราเดินไปเดินมาก็ใหมี้สติสตงัไว ้

อะไรมนัผิด พดูผิดมัย้ พดูอยา่งนีถ้กูมัย้ผิดมัย้เป็นตน้ คนอ่ืน

รงัเกียจมัย้ อะไรมัย้ ตอ้งมีสติสมัปะชญัญะควบคมุตวัอยู่เสมอ

นะ ดงันัน้จงึเป็นจิตท่ีผูรู้ต้ามรูต้ามเหน็ เป็นผูภ้าวนาอยา่งนัน้ 

มนัถงึดีได ้ตอ้งใหรู้ส้กึตวัอยูท่กุอยา่ง อย่าไปเขา้ใจอย่างอ่ืนนะ  

ถา้เรามีธรรมะจรงิๆแลว้เราไปไม่ไดห้รอก มนัทาํชั่วไม่ได ้

สถานท่ีทาํชั่วไม่มี สถานท่ีทาํผิดไม่มี เรื่องธรรมะ เราจะทาํชั่วอยู่

ท่ีไหน คนทกุๆคนมนัชอบเหน็อย่างนีน้ะ ไปหลบๆทาํซะ บางที

มนัคิดส่ิงท่ีไม่ดีขึน้มา กลวัพอ่จะเหน็ กลวัแม่จะเหน็ กลวัครูจะ

เห็น กลวันกัเรยีนจะเหน็อะไรเน่ีย ไปแอบทาํซะ พลางๆ ท่ีคนไม่

เห็นน่ะ แอบทาํอยู่คนเดียว ไม่รูว้า่ทาํอะไร ทาํผิดๆน่ะ กลวัคนจะ
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เห็น กลวัครูจะเหน็ กลวันกัเรยีนจะเห็น กลวัพอ่แม่จะเหน็ กลวั

คนอ่ืนจะเหน็ หากวา่จะทาํความชั่วอยา่งใดอย่างหนึง่ คิดอย่าง

นี ้ตอนนีไ้ปหาสถานท่ี ไมมี่ใครเห็น เราก็ทาํ ทาํแลว้นกึวา่ไม่มี

ใครเหน็เราก็ดีใจ แน่ะ น่ีคือคนโง่เป็นอยา่งนัน้ ทาํไมคนจะไม่

เห็นหละ ใครเป็นคนทาํหละ ท่ีทาํไม่ใช่คนเหรอ เราไม่ใชค่นเหรอ 

น่ีมนัดถูกูตวัเราเกินไป หือ ไปหาท่ีไหนคนไม่เห็นถา้เราทาํ หลบ

ไปทาํคนเดียว ไม่ใหค้รูเหน็ไดม้ัย้ ไม่ใหค้นเห็นไดม้ัย้ จะอยู่ในดิน

ฟ้าอากาศท่ีไหนก็ตามเถอะ ท่ีลบัมนัไมมี่แลว้ น่ีถา้เราเป็นธรรมะ 

ฉะนัน้ถา้คนรูจ้กัธรรมะแลว้ จงึไม่กลา้ทาํความชั่ว ในท่ีลบัในท่ี

แจง้ ตอ่หนา้ลบัหลงั ไม่เคยทัง้นัน้แหละ ท่ีไหนมนัรูท้ัง้นัน้แหละ 

น่ีมนัเป็นอย่างนีธ้รรมะมนัเป็นอย่างนี ้คือทาํความผิดไม่ได ้อนันี ้

ก็เหมือนกนัฉนันัน้  

ทีนีพ้วกเราทัง้หลายนัน้ทกุๆคนท่ีเป็นนกัเรยีนนะใหเ้ขา้ใจวา่

ในเวลานี ้เราเป็นลกูคน ถงึแมว้า่เราจะมีความรูส้กัขนาดไหนก็

ช่างเถอะ แตว่า่ความฉลาดยงัไม่พอ ไม่พอ ความฉลาดไม่พอ 

อย่างวนันัน้ก็ไปในวงั เจา้ฟา้ชายก็มาเฝา้ ท่านเรยีนวา่ เอ ทาํ
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ยงัไง ลกูชายมนัใจรอ้น คนอายขุนาดนัน้มีความรูจ้รงิ แตค่วาม

ฉลาดไม่พอ อาตมาก็ตอบวา่ จรงิ ความรูม้าก แตค่วามฉลาดไม่

พอเพราะวา่อาย ุวยัเรายงัไม่ครอบท่ีสงูแลว้มนัก็เป็นอย่างนีท้กุ

คน แตก็่ใหท้าํเพียรไป ใหน้ั่งสมาธิไป ใหอ้าศยัธรรมะเรื่อยๆไป 

ถา้หนา้รอ้นน่ี ลกูชายน่ีใจรอ้นมาก จะทาํยงัไงดี ก็แอบอิงธรรมะ

เรื่อยไป อย่าตามใจเจา้ของเกินไป ใหร้ะมดัระวงัตวั แตอ่ายมุา

ครอบขึน้มาสงูแลว้ มนัคอ่ยเป็นไป ความฉลาดมนัเกิดมีมาเอง

มนั  

อย่างพวกเราก็เหมือนกนันั่นแหละ เด็กๆอายรุุน่นีรู้เ้ทา่ไหรก็่

ช่างมนัเถิด แตม่นัไม่ฉลาดท่ีจะตอ้งทาํงาน มนัจงึตอ้งมีอยู่

นั่นเอง มนัขาดอปุกรณใ์นหลายอยา่ง บดันีเ้ราเป็นลกูคน เราก็

ไม่รูว้า่ พอ่แม่เราเป็นยงัไง พอ่คนแม่คนเป็นยงัไง เด๋ียวนีเ้ราเป็น

เด็ก ผูใ้หญ่เป็นยงัไงอย่างแทจ้รงิเราไม่รูจ้กั บดันีเ้ราเป็นนกัเรยีน 

เราเป็นผูเ้รยีนหนงัสือ วา่หนา้ท่ีแทจ้รงิของครูอย่างแทจ้รงินั่นคือ

อะไรเรายงัไมรู่ ้ทกุคนยงัไมรู่ ้เพราะวา่เรายงัไม่เคยเป็นครู เรายงั

ไม่เคยเป็นพอ่แม่คน พอ่แมค่นเราก็ไม่รูจ้กัตามเป็นจรงิ เพราะ
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เราเป็นลกูคนอยู่ เรายงัไม่เคยเป็นครู เรารูจ้กัครู แตไ่ม่รูถ้ึงครู 

มนัเป็นซะอยา่งนี ้เหมือนกนักบัเราเห็นคนแก่ ไม่รูจ้กัคนแก่นะ 

เห็นคนแก่ ไมรู่จ้กัคนแก่ เหน็แตค่นอ่ืนเคา้แก่ เราจะแกอ่ะไรก็ไม่

รูเ้รื่อง เม่ือโนน้เม่ือฟันมนัโยกน่ะ เออ คนแกเ่ป็นอยา่งนีน้ะ เม่ือ

หลงัหง่อมๆ คนแก่เป็นอย่างนี ้เม่ือเราเป็นหนุ่มอยู่ ไม่รูจ้กัคนแก่ 

รูแ้ก่แตไ่ม่รู ้เห็นคนแก ่ไม่รูค้นแก่ ถา้เราเป็นคนแก ่รูห้ละทีนี ้ตา

ก็ไม่สวา่งแลว้ หก็ูไม่ไดย้ินแลว้ หลงัก็ง่อมไปแลว้ รูเ้ลย ออ้ คน

แก่เป็นอยา่งนี ้ไอค้นหนุ่มนัน้ไม่รูจ้กั แตค่นแก่มาบรรยายถึงเรื่อง

คนหนุ่มนั่นรูจ้กั เพราะมนัผ่านมาแลว้ อยา่งนีท้กุอย่าง ไอค้วาม

ฉลาดท่ีเรามีอยู่ในใจนีไ้มพ่อ ไม่พอ ฉะนัน้บดันีเ้ราเป็นเด็ก

นกัเรยีน ตอ่ไปเราจะเป็นผูใ้หญ่ ไปเป็นครู เป็นคนสอนคน เรา

จะตอ้งพยายามสอนตวัเรา เก็บทกุส่ิงทกุอย่างตัง้แตเ่ราเป็น

นกัเรยีนขึน้ไปจนตลอดเป็นครู ใหรู้จ้กั วิสยัเราเป็นเด็กเป็นยงัไง 

เป็นนกัเรยีนยงัไง ความรูท้ัง้นัน้นะใหข้ึน้ไป 

วิธีการเรยีนการสอนคน เราสอนคน ทาํไมคนไม่เช่ือเรา พดู

กบันกัเรยีน นกัเรยีนก็ไม่เคารพไม่คอ่ยเช่ือเราวา่ยงัมีเหตอุยู่ วา่
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มนัมีอะไรมัย้ มนัจะตอ้งมีอะไรอยู่ ไอน้กัเรยีนไม่เคารพเรา พดู

ไม่คอ่ยฟังเราน่ี เรามนัมีอะไรอยู่ มนัมีอะไรอยู่ในตวัของเรานัน้ ท่ี

ยงัไม่พรอ้ม เราควรแกม้นัเสีย นกัเรยีนการเรยีนเรายงัไมดี่อยู่ 

สอบไม่คอ่ยไดดี้ ความรูไ้ม่ดีน่ะ น่ีมนัเพราะอะไร ไม่ใช่วา่บญุ

วาสนาบารมีของเราอะไรหรอื การกระทาํเราเป็นยงัไง การเรยีน

เราเป็นยงัไง การขยนัเราเป็นยงัไง การเคารพในการศกึษาเลา่

เรยีนเราเป็นยงัไง อยา่งนีดี้กวา่ ไม่ตอ้งหาผกูดวงน่ะ มนัติดอะไร

อยู่ เน่ีย มนัเป็นซะอยา่งนีซ้ะ มนัเป็นอยา่งนี ้ถา้เรามาฝึกฝน

เช่นนีแ้ลว้นะ ไอค้วามรูอ้นันีม้นัจะกลมเกลียวเกิดธรรมขึน้มา 

เป็นธรรมชาติท่ีดีมาก ตอ่ไปเราจะเป็นคนปกครองคน เป็น

ผูใ้หญ่นะ เป็นเจา้เป็นนายนะ รกัษาผืนแผ่นดินเมืองไทยเรานีไ้ว ้

เพราะวา่รุน่ทาํมาก่อนๆ เด๋ียวเคา้ก็ไปแลว้ แก่แลว้ ถา้เราทาํไม่ดี 

ก็พาลกูหลานของเราวอดวายแลว้ ไม่เหลือแลว้  

น่ี เราตอ้งเรยีนทางธรรมะ ธรรมะนัน้น่ะเหมือนเกลือ ไอ้

ความรูข้องพวกเราทัง้หลายน่ะเหมือนกบัเนือ้หรอืปลา มีปลา 

เนือ้มนัอรอ่ยอยู่ จะเก็บไวไ้มไ่ด ้เพราะอะไร มนัเน่า จะตอ้งมี
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เกลือใสเ่ขา้ไป แลว้จะเก็บไวน้านๆก็ได ้ความรูเ้รามีอยู ่ธรรมะไม่

มี ความรูเ้รามีอยู่ ความดีไม่ดี เรยีนรูก็้ดี ความรูก็้ดี พดูก็ดี 

อธิบายก็ดี แตท่าํไมดี่ มีประโยชนม์ัย้ น่ี ใหเ้ราคิดอย่างนี ้ถา้เรา

คิดสว่นตวัของเราแลว้ก็คิดถึงครอบครวั บา้นเมืองของเรา คิดถึง

ผืนแผ่นดินของเรา กลุบตุรกลุธิดาของเราทัง้หลายนัน้ ใหช้าติ 

ศาสนา พระมหากษัตรยิน์ัน้ อย่าไปวา่คนยงัไม่ทาํ คนนีย้งัไม่ทาํ 

คนนีย้งัไม่เอา คนนีย้งั…อยา่ไปพดูอย่างนัน้ พดูอย่างนัน้มนั

หมด มนัหมดไป ไอค้วามชั่วทัง้หลายเหน็งา่ย ไอค้วามดีมนัเห็น

ไดย้าก ก็ตอ้งพยายามอดทนฝึกฝน อยา่งเราเรยีนวิชาความรูน่ี้ก็

เหมือนกนัฉนันัน้ แตเ่รารูใ้หม้นัดี รูไ้ม่ดีแลว้ก็ไม่เกิดประโยชน์

อะไร แตเ่หมือนกบัเรามีกาํลงั เอาไปรบราฆา่ฟันกนัอย่างอ่ืน มนั

ก็ไม่ดีนั่นแหละ เอาไปทาํการทาํงานท่ีถกูตอ้ง มนัก็เกิดประโยชน์

เท่านัน้ ไอค้วามรูน่ี้ก็เหมือนกนัฉนันัน้ ถา้หากวา่ไปตัง้อยู่ในคน

อนัธพาลแลว้ ก็เหมือนเอาไออ้าวธุใสมื่อโจรเท่านัน้แหละ ไอ้

ความรูไ้ปตัง้ในคนพาลแลว้ ทาํอะไรใหว้อดวายหมด ความรูสิ้ 
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ไปตัง้นกัปราชญซ์ะแลว้เป็นตน้ จะทาํประเทศชาติบา้นเมืองให้

เจรญิขึน้ จะตอ้งมีเมตตา กรุณา มทุิตา  

นีเ้ม่ือเรามีทาํสมาธินี ้มีเหตผุลอย่างนี ้ปัญญามนัจะเกิด

อย่างนี ้มนัจะออกความคิดอย่างนี ้มนัจะละความโลภ โกรธ 

หลง ลงไปทีนอ้ยๆ ความเมตตาอารยีเ์กิดขึน้มา มีความสามคัคี

พรอ้มเพรยีงกนั ถา้อะไรมนัสามคัคีพรอ้มเพรยีงกนัขึน้มาแลว้ 

มนัก็เกิดประโยชน ์ในหมู่นัน้ในคณะนัน้ ในชาติท่ีเราเกิดมานีก็้มี

ประโยชน ์ไอค้วามดีของคนนั่นนะ่ มนัดีท่ีการกระทาํดีนี ้ไม่มี

อะไรจะไปท่ีไหนหรอก หอบไปไม่ไดห้รอก ลาภก็ดี ยศก็ดี 

สรรเสรญิก็ดี เคหะสถานบา้นช่องก็ดีนะ ไอค้วามดีน่ีแหละมนั

ช่วยเรา เราทาํความดีมาแตเ่ม่ือวานนีก็้ดีเถอะ มาดีมาถงึวนันี ้

วนันีเ้ราก็ทาํความดีตอ่ไปถึงพรุง่นี ้ปีนีเ้ราทาํความดีอยู่เป็นตน้ 

มนัก็เจือจนุไปถึงปีหนา้ ตอ่ๆไปเรือ่ยๆไป ชาตินีมี้อยู ่ก็ชาติหนา้

ก็ฉนันัน้เหมือนกนั ไม่มีอยา่งอ่ืน นอกจากทาํใจนีใ้หส้งบระงบั 

อดทน เม่ือถกูอารมณม์าวุน่วายมานิดๆหน่อยๆ ก็อดทนเอา ไอ้

ความโกรธก็ดี มนัไม่โกรธอยูก่นัทัง้ปีกนัทัง้ชาติหรอก มนัโกรธ



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 29 
 

ประเด๋ียวประดา๋วมนัหวิขา้ว มนัก็ไปกินขา้วแลว้มนัก็หายแลว้ 

อนันีก็้เหมือนกนัฉนันัน้ อยา่ทาํตามอารมณข์องเจา้ของ ใหม้อง

ขา้งหนา้ขา้งหลงั จะเป็นครูก็ดี จะเป็นนกัเรยีนก็ดี โรงเรยีนท่ีเรา

อยู่นัน้จะสามคัคีกนั จะเจรญิ ปัญญามนัจะเกิดขึน้มา  

น่ีการรกัษาศีลนี ้มนัมีดีอยา่งนี ้เรยีกวา่ศีลธรรม การทาํ

สมาธิน่ี มีจิตสงบ เม่ือจิตสงบแลว้ก็เหน็ชดั เม่ือเหน็ชดัแลว้ 

ปัญญามนัก็เกิด ปัญญาเกิดก็ไปเห็นส่ิงท่ีผิดท่ีถกู เม่ือเห็นส่ิงท่ี

ผิดท่ีถกูแลว้ มนัก็ละส่ิงท่ีมนัผิด มนัก็ประพฤติสิ่งท่ีมนัถกูเท่านัน้ 

เม่ือมนัถกูแลว้มนัก็ดี มนัก็ชอบเท่านัน้ ตรงนัน้คือผลท่ีเกิด

ขึน้มา  

วนันีน้กัเรยีนและครูทัง้หลายนัน้มาอบรมศีล อบรมสมาธิ 

อบรมปัญญา แตว่า่ถา้หากวา่ใคร จะเป็นครู หรอืเป็นนกัเรยีนก็

จรงิ ถา้ใครจะมีสว่นตวัมาเป็นเวลาพกัรอ้นหรอืเวลาใดตา่งๆนัน้ 

จะมาขออาศยัอยูว่ดัหนองป่าพงก็ได ้มาทาํกรรมฐานกบัเขาซกั

อาทิตยห์นึง่ สองอาทิตย ์สามวนัส่ีวนัก็ได ้ใหโ้อกาส  
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ทีนีไ้อค้วามวุน่วายของพวกเรามนัมากขึน้มา ตอ้งมาสรา้ง

กาํลงัจิต อาตมาไปยโุรปแลว้ก็มาฝึก มาฝึกกนัอย่างนี ้มนั

วุน่วายมากบา้นนัน้ จนมนัไม่อยากเอาบา้นเอาช่อง เอาเงินเอา

ทองซะแลว้ มนัวุน่วาย มนัเหน่ือย พอไปตัง้กรรมฐานขึน้ มาเต็ม

มานั่ง เคา้นั่งทนกวา่คนไทยเรานะ คนไทยเรานั่งไม่ถงึสามสิบ

นาที ออึะๆแลว้ ทาํยงัไง ไปฝึกฝรั่งครัง้แรก สามสิบนาทีนะ 

ตอ่ไปอีกไม่ถงึอาทิตยเ์ลย เอาใหม้นัถงึชั่วโมงหนึง่นะ ไดช้ั่วโมง

หนึง่ตอ่ไปอีก ขออีก ชั่วโมงสามสิบนาที มนันั่งกนัดีนะ เคา้ไม่

รูจ้กัอะไรนะ ไม่รูจ้กัอะไร เคา้รูจ้กัแตจ่ิตเคา้วุน่วายเท่านัน้ ไม่

รูจ้กัส่ิงท่ีระงบัสงบแลว้ ไปถงึท่ี โอโ้ห พวกนีม้ากเหลือเกิน พวกนี้

มาก พวกนกัเรยีน พวกครู พวกนางพยาบาลน่ี เบ่ือแลว้ก็น่ีเบ่ือ

แลว้ หาทางความสงบทางจติใจแลว้ ไปตัง้เป็นกลุม่ ไม่รูใ้ครเอา

มาตัง้ แตเ่คา้ทาํดีนะ เคา้มาทกุวนั  

เคา้ไม่รูจ้กัวนัพระวนัเจา้ แตเ่คา้ดีกวา่เราท่ีรูจ้กัวนัพระวนั

เจา้ คือเคา้มาทกุวนั เราบน่กนัวา่ เอย้ เอ็งมนัน่ีไม่รูจ้กัวนัพระวนั

เจา้ มนัเป็นเปรตเป็นผีซะแลว้ เราก็นกึวา่เราดีเต็มท่ีแลว้ เม่ือไป
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ถึงท่ีเขาไม่รูจ้กัวนัพระวนัเจา้จรงิๆแลว้ มนัดีกวา่เราอีก มาทกุวนั 

มนัไม่คอยวนัพระเน่ีย นั่งกนัเป็นแถว ผูห้ญิงผูช้าย สงบระงบั 

แลว้เขา้ใจ พดูเรื่องจิตใจ เขา้ใจ จิตสงบระงบัมาก ไปคราวนีถ้งึ

สองเดือนกวา่ ไดป้ระโยชนม์าก ไดป้ระโยชนม์ากปีนี ้ไปโปรย

ธรรมะไดป้ระโยชนม์าก ตัง้เป็นสาขาอยู่ในกรุงลอนดอนหนึ่ง

สาขาแลว้ กรุงปารสีหนึง่สาขาแลว้ ไดส้องสาขาแลว้ เมือง

นอกนะ่ จบัฝรั่งใหเ้คา้อยู่นั่นแหละ ดีมาก สนใจมาก กาํลงั

สนใจ  

ไอค้นท่ีมนัจมอยู่ในโคลนมนัก็จมจรงิๆ ไม่รูเ้รื่อง ไปเหน็พระ

ไม่รูจ้กัวา่เป็นผูห้ญิงผูช้ายเป็นพระ มนัมองนะ มนัมอง เจา้

คณุท่านไป จะไปหอ้งสขุา ถา้หอ้งสขุาผูช้ายแลว้ ไม่ให ้มนัไลไ่ป

หอ้งสขุาผูห้ญิง มนัไม่รูจ้กัเลย ไม่รูจ้กั อนันีก็้ตามคนท่ีไมรู่จ้กัก็

ไม่รูจ้กัจรงิๆ ไม่รูจ้กั ไม่รูจ้กัวา่น่ีตวัอะไรก็ไม่รูเ้รื่อง เพราะเราไป

ห่มผา้ เราไม่เคยเหน็น่ี ประเทศเคา้มนัหนาว จนผมหนวดรุงรงั 

มนัหนาวเราไปโกนหมดดว้ยซํา้ มนัก็ลา้งกนัน่ี มนัก็ไปคนละทศิ
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ละทาง เคา้ก็ดน่ีูตวัอะไร คนมาจากไหน เป็นอะไร ทา่นเป็นอะไร 

ผูห้ญิงผูช้ายไม่รูเ้รื่อง ถงึขนาดนัน้  

ท่ีคนมนัเบื่อมนัแสวงหาความสงบแลว้ ก็ดีมากท่ีสดุ มนั

กลบักนั แตส่นใจมาก และง่ายดว้ย ง่าย พดูง่ายดว้ย มนัถึงจิต

แลว้มนัก็ไปทาํ สอนแลว้มนัก็ไปทาํ เกิดความสงบ เกิดสมาธิขึน้ 

มนัก็เหน็ความสงบในท่ีนัน้ ไอพ้วกนัน้สอนสมาธิก่อน ศีลไม่ตอ้ง

สอน คือศีลเคา้ไม่ตอ้งอะไรแลว้ มนัพอแลว้ ไปหาคนฆา่สตัวม์นั

ไม่มีหรอกทางโนน้ ไม่มีอะ้ เรื่องฆา่สตัวต์ดัชีวิตน่ีอยา่ไปนั่นน่ะ 

มนัเป็นท่ีๆของเขาเป็นบรษัิทอยู่ อย่างหากินสตัวเ์ลก็สตัวน์อ้ย 

กระรอก กระแตน่ีไม่มีแลว้ กระตา่ยน่ีกินอยู่เป็นฝงูๆนานๆ บา้น

เรา มาคิดถงึบา้นเรา โอย้ มนัดนักนัไปถงึกดุจ่ีขีค้วายนอ้ มนันกึ

ถึงกนัไม่ได ้ลาํบาก น่ี เคา้สอนความสงบไปเลย  

พวกเราทัง้หลายก็ตัง้ใจเถอะ ตัง้ใจสรา้งเนือ้สรา้งตวัขึน้ใน

พทุธศาสนานี ้มีประโยชนม์าก โรงเรยีนเราจะสบาย ครูจะสบาย

ใจ นกัเรยีนสบายใจ คือมนัปลอ่ยมนัวางใหก้นั มนัใหอ้ภยักนั 

มนัมีเหตผุลในธรรมะ ไม่ใชมี่เหตผุลในทางโลก มีเหตผุลในทาง
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โลกน่ีมนัไม่จบหละ มนัไม่จบ เหตผุลในทางธรรมน่ีมนัจบ เช่น

อาตมากลา่วใหฟั้งวา่ การทาํความชั่วความดีน่ี ทาํแลว้ไม่

เสียหาย ทาํแลว้ตอ้งเหน็ ตอ้งเป็น ไปทาํท่ีไมมี่คนเห็นไม่มีถา้เรา

ทาํ ทาํดีตรงไหนก็ไดดี้ตรงนัน้หละ คนไม่เห็นเราก็ดีอยู่ คนไม่

เห็น เราก็เหน็เรา เราก็เป็นคน เราทาํดีเราเห็นอยูนี่ ้อาศยัความดี

อย่างนี ้เราทาํความชั่วก็เหมือนกนั มีคนเหน็อยู่ ถา้คนอ่ืนไม่เห็น 

เราก็เป็นคน เราก็เหน็เราอยู ่เน่ีย เหตผุลอย่างนีม้นัหนีไม่ได้

แหละ มนัตอ้งทาํดีทัง้นัน้แหละ ถา้เราเหน็ตวัของเราอยา่งนัน้  

เอาหละวนันี ้การอบรมศีล อบรมสมาธิ อบรมปัญญา ถา้

หากวา่จะทาํสมาธิทกุครัง้ตามบา้นของเรานัน้ ก็ทาํแบบนี ้ถา้

หากวา่ใครสนใจ มาโดยสว่นตวัก็ได ้มาศกึษาใหม่ ทาํได ้แตว่า่

อย่าลืมนะ อยา่ลืมวา่สมาธินีคื้อความตัง้ใจมั่น ใจมั่นอะไร ไปท่ี

ไหนเดินจงกรม หรอืเดินไปโรงเรยีน มาจากโรงเรยีน ทาํการ

งานนะ่ อยา่ลืมความตัง้ใจมั่นนะ ใจมั่นอะไร ใจมั่นจะไมท่าํ

ความชั่ว จะไมท่าํความผิด จะไม่ทาํความเหลวแหลกอนัใดแก่

ตนเองแก่บคุคลอ่ืนนีเ้รยีกวา่สมาธิ ยืนก็ใหพ้ิจารณา นั่งก็
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พิจารณา อยูท่ี่ไหนก็ใหรู้จ้กัตวัอยู่อย่างนัน้ รูจ้กัความผิดชอบเรา

อยู่เสมอวา่บดันีเ้ราคิดอะไรอยู่ เราทาํอะไรอยู่ เราเป็นอะไรอยู่ 

เราทาํผิดหรอืเราทาํถกูเด๋ียวนี ้น่ี อยา่ลืมนะ อนันีใ้หภ้าวนาไป

เรือ่ย พิจารณาอนันีเ้ป็นสมาธิ น่ีเรยีกวา่การประพฤติปฏิบติั

ธรรม  

อนันีโ้อกาสทัง้หลายนีท่ี้กลา่วมานี ้ขอฝากครูทัง้หลายและ

นกัเรยีนทัง้หลายท่ีมีศรทัธามาอบรมในวนันี ้เวลานีก็้เหน็จะ

พอสมควรกบักาลกบัเวลาแลว้ ผลท่ีสดุนีก็้จงึมอบใหค้รูกบั

นกัเรยีนทัง้หลายนี ้มาวนันีมี้ศรทัธา นาํตวัเองมา แลว้ก็นาํ

นกัเรยีนมาเพ่ืออบรมบม่นิสยั เพ่ือฝึกฝน การฝึกฝนอบรมบม่

นิสยันี ้ไม่ใช่แตว่า่พระพทุธเจา้ของเรานะ ท่านทาํใหเ้รานะ ไมว่า่

จะครูนะหรอือาตมานะ อาตาอบรมใหเ้พียงแคนี่ ้การกระทาํเป็น

ของพวกครูและนกัเรยีนทัง้หลายท่ีจะทาํเอาเอง ถา้หากอาตมา

อบรมแลว้ ก็อบรมตวัของเราตอ่ๆไป นกัเรยีนทกุคนก็ฉนันัน้

เหมือนกนั ขอฝากธรรมะอนันี ้ขอฝากการกระทาํอนันี ้ขอฝาก

ขอ้ประพฤติอนันี ้ปฏิบติัอนันี ้เม่ือมาฟังธรรมแลว้ จะตอ้งมี
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ธรรมะติดไปใหม้นัเกิดประโยชน ์ทา่นอบรมเราแลว้ เรารบัรูแ้ลว้ 

เราก็มาอบรมเราตอ่ไป น่ีเป็นวิสยัของพระพทุธเจา้ พระสาวก 

สาวกพระพทุธเจา้ พระพทุธเจา้ก็สอนใหเ้ท่านัน้แหละ ทา่นจง

ทาํอยา่งนี ้ท่านจงทาํอย่างนี ้เทา่นีเ้อง รูเ้อาเอง เหน็เอาเอง รูจ้กั

เอาเอง เป็นอย่างนี ้ถา้หากอาศยัแตพ่ระพทุธเจา้บอกเท่านัน้ ไม่

ทาํตามมนัก็ไม่ไดเ้ท่านัน้แหละ  

วนันีก็้เหมือนกนัฉนันัน้ อนันีเ้อาเป็นอนสุรณไ์วใ้นใจของ

เจา้ของ ยืนอยูท่ี่ไหน วา่ระลกึอย่างไรเด๋ียวนี ้นั่งอยูเ่ราทาํอะไร

ทัง้หลายเด๋ียวนี ้ท่ีเราทาํเรานี ้เราพดูอยู่เด๋ียวนีม้นัผิดหรอืถกูมัย้ 

ชอบมัย้ หรอืไม่ชอบมัย้ ตอ้งรูจ้กัเจา้ของ ตอ้งสอนเจา้ของอยู่

อย่างนัน้ นีท้า่นเรยีกวา่เป็นคนมีเจา้ของ เป็นคนมีท่ีพึง่ มีพระ

พทุธเป็นท่ีพึง่ มีพระธรรมเป็นท่ีพึง่ มีพระสงฆเ์ป็นท่ีพึง่ ถา้คนไม่

มีสติสมัปะชญัญะตรวจตราดอูยู่อย่างนี ้ท่านเรยีกวา่คนไม่มี

เจา้ของ คนหมดเจา้ของ เหน็มัย้ คนเป็นโรคประสาทอยูต่าม

ตลาดน่ะ เหน็มัย้ นั่นคือคนไม่มีเจา้ของน่ะ ไปพกกระป๋องมั่ง 

หอบของ ไปพกผา้ขาด มนัก็หอบเอา มนัยิม้ไปตลอดเวลาของ
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มนั มนัเพลินอยู่ มนัสนกุสนานกบัคนอยู่ในเมืองอบุลน่ะ นั่นคือ

คนไม่เจา้ของ ใหเ้ป็นคนมีเจา้ของ ถา้พดูคาํหยาบก็วา่คนเป็นบา้ 

เสียสตินี ้การไม่มีสติ การไม่รูจ้กัเจา้ของ มนัเสียอยา่งนัน้ อย่าให้

เป็นอยา่งนัน้  

จงระลกึไดว้า่วนันีเ้ราไดอ้บรมวดัหนองป่าพงแลว้ ใหมี้อะไร

ติดตีนติดมือไป ติดจิตติดใจ ไปประพฤติปฏิบติั อนันีแ้หละ

โอกาสเวลาก็พอสมควร ดว้ยอาํนาจของพระศรรีตันตรยัคือพระ

พทุธหนึ่ง พระธรรมหนึง่ พระสงฆห์นึง่ จงปกปักษร์กัษาของพวก

ท่านทัง้หลายผูม้าอบรมในวนันี ้นาํธรรมะไปประพฤติปฏิบติัดี

ปฏิบติัชอบ ใหเ้กิดกาํลงักาย กาํลงัวาจา กาํลงัปัญญา ใหเ้ป็นผู้

ถึงความสงบระงบัดว้ยขอ้วตัรปฏิบติัอนัถกูตอ้งขององคส์มเด็จ

พระสมัมาสมัพทุธเจา้ ผลท่ีสดุนีข้อพวกทา่นทัง้หลาย ทัง้ครูดว้ย

ทัง้นกัเรยีนดว้ย ทัง้หมดนี ้จงเป็นผูมี้ความสขุ ความเจรญิงอก

งามในหนา้ท่ีการงานของตนทกุๆคนเทอญ 

 

ท่ีมา: https://youtu.be/lIAxOVLniNQ  

https://youtu.be/lIAxOVLniNQ

