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เสียงโลกกับเสียงธรรม 

หลวงพอ่ประสิทธ์ิ ปญุญมากโร 

เทศนว์นัท่ี ๑๒ กนัยายน ๒๕๕๔ 

ตัง้สติใหดี้เพราะวา่มนัมีเสียงโลก เสียงโลกท่ีเราไดย้นิอยู่น่ี 

เสียงโลกนํา้มนัขึน้ไปขา้งบนอากาศ มนัลอยไปแลว้มนัตกลงมา

ใสแ่ผ่นดิน น่ีก็เลยเป็นเสียงโลก ทาํใหมี้เสียง เหตนุัน้คนเราท่ีเขา้

มาปฏิบติัธรรม มาฝึกภาวนาหาความสงบคือทาํความสงบให้

จิตของเราแตล่ะคนก็ตอ้งหาท่ีหลีกจากเสียงโลก อยา่งพวกโยม

พากนัมาอบรมมาปฏิบติัธรรมในวดัน่ีก็เหน็เสียงโลกเต็มบา้น

เต็มเมืองท่ีเราอยู่กนัแลว้ก็เป็นเสียงโลก คือเสียงธรรมแท้ๆ มนั

สงบ มนัไม่ไดร้บกวนส่ิงภายนอก มนัเขา้ไปสงบอยู่ในจติใน

สมาธิน่ี เหตนุัน้เราตอ้งรูจ้กัการปฏิบติัเพ่ือใหค้วามสงบเกิดขึน้

ในจิตของเรา ถา้โลกมนัเป็นเจา้ของอยู ่เป็นเจา้ของรบกวนมนัก็

ไม่สงบ มนัดงั คือเราตอ้งการใหส้งบ เราก็ตอ้งมาทาํสติมาทาํ

ความสงบ มีสตินอ้มเขา้มาภายในมารบัรูเ้ฉพาะจิต เฉพาะ

ความสงบ ส่ิงท่ีไม่สงบมนัอยู่รอบนอกมนัอยู่ในวงโลก วงโลกท่ี
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เราไดอ้ยู่ไดย้ินน่ี มนัก็เลยตอ้งหาท่ีหลีกท่ีหลบ มนัมีมมุสงบมนัมี

ท่ีไม่มีส่ิงกระทบ มนัก็เป็นความสงบ เราก็อาศยัไปใชส้ถานท่ี

อย่างท่ีเราปฏิบติักนัอยู่เป็นสว่นตวัเป็นท่ีเฉพาะองค ์เราก็ได้

ความสงบเพราะไม่มีการกระทบเสียงก่อกวน มนัเป็นแตเ่สียง

ของเราชีวิตเดียวท่ีรูจ้กั เสียงท่ีมีในตวัเรานะ่ มนัก็ไม่เป็น

อนัตรายแก่ความสงบ  

เหตนุัน้เราอยู่ในโลกท่ีไม่สงบแตจ่ิตดัง้เดิม จิตท่ีตอ้งการ

ความสขุความสงบก็มีอยู่ในทกุคนคือหาความสงบเป็นเครื่องอยู่ 

หาท่ีสงบเป็นท่ีพกัผ่อน ฉะนัน้ความสขุท่ีเกิดจากความสงบเป็น

ความสขุท่ีวา่ไม่อาศยัส่ิงภายนอก ไม่อาศยัวตัถ ุไม่อาศยัอามิส

เครื่องบาํรุงบาํเรอ เป็นความสขุลว้นๆเฉพาะจิต ไม่ไดม้า

เก่ียวขอ้งภายนอกหละทีนี ้ไม่เหมือนอย่างท่ีเรามีความสขุอยู่กบั

การไดข้อง การไดกิ้นไดด่ื้มรสอาหาร ไดใ้ชบ้รโิภคของส่ิงๆตา่งๆ 

มนัไม่เหมือนอย่างนัน้ มนัเป็นความสขุท่ีปราศจากส่ิงของหรอื

อามิส ส่ิงปรุงแตง่ภายนอก มนัเป็นความสขุเกิดจากจิตสงบดงัท่ี

เคยเทศนค์ราวก่อนวา่ ความสขุอ่ืนยิ่งกวา่ความสงบไมมี่ ทา่น



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 3 
 

เป็นภาษาบาลีวา่ นัตถ ิสันต ิปรมังสุขัง ความสขุอ่ืนยิ่งกวา่

ความสงบไม่มี เพราะความสงบน่ีใหค้วามสขุ ใหค้วามไม่กระวน

กระวาย เพราะความสงบทัง้กายทัง้จิต ถา้เราพรอ้มทัง้กายทัง้

จิตก็เรยีกวา่ความสขุไม่มีอาการเก่ียวกบัอามิส เก่ียวกบัวตัถส่ิุง

ตา่งๆของใชข้องวตัถภุายนอก เหตนุัน้เราไดค้วามสขุทางโลก

ดงัท่ีวา่เป็นความสขุท่ีอาศยัปัจจยั อาศยัเครื่องใช ้อาศยัความได้

ส่ิงตา่งๆมาเป็นสมบติัท่ีเราตอ้งการ  

ถา้เรามาเอาความสงบสขุทางธรรม เราไมต่อ้งดิน้รน

ขวนขวายทีนีเ้ราปฏิบติั เรามาฝึกจิต ฝึกภาวนา ฝึกทาํความสงบ

ใหจ้ิตของเรา พยายามท่ีจะแกไ้ขจิตของเราท่ีมนัติดกบัความ

สงบภายนอก อย่างติดวตัถติุดอามสิติดปัจจยัภายนอกอย่างนี ้

เราก็จะไดไ้ม่มาเก่ียวขอ้ง จิตมนัก็เขา้ไปภายใน นอ้มจิตเขา้ไป

อยู่ในความสงบ เขา้ไปรูค้วามเงียบ ความสงบของจิต มนัไม่มี

เสียงกระเทือนเหมือนโลกหละทีนี ้มนัก็สงบน่ิง อย่างท่ีเราทกุคน

มีชีวิต เวลามนัสงบ เวลามนัพกัผ่อน เราก็จะไดรู้ส้กึวา่เกิด

ความสขุในการใหค้วามสขุทางจิตทางกาย คือไม่มีส่ิงก่อกวน 
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ถา้มีส่ิงก่อกวนมีส่ิงกระทบมนัทาํใหก้ารพกัผ่อนหรอืสติของเรา

มนัสะดุง้ มนัก็ไม่มีความสขุ มนัมีอารมณภ์ายนอกเขา้ไปกระทบ

เก่ียวขอ้ง หรอืมีอารมณป์รุงแตง่ไม่ยอมสงบ ไม่ยอมอยู่กบัสมาธิ

ภาวนา มนัมีอาการความสะดุง้ความกลวัตา่งๆอย่างนี ้ฉะนัน้

มนัก็ไม่มีความสขุ เพราะวา่มนัมีเสียงโลก มนัมีส่ิงกระทบ มนัมี

อารมณร์บกวนซึง่มนัเป็นขา้ศกึแก่ความสงบ คือมนัรบ รบอยู่ใน

จิตในอารมณข์องเรา มนัสูก้นั สูก้นักบัความสงบ ความสงบกบั

ความไม่สงบมนัเป็นคูต่อ่สู ้มนัเป็นศตัรู มนัเป็นขา้ศกึท่านวา่

อย่างนี ้ทางธรรมท่านก็เรยีกวา่เป็น นิวรณธรรม คือมนัเป็นตวั

มาเรยีกรอ้ง มาก่อกวน มาวงิวอน จงึวา่นิวรณ ์ 

อย่างพวกนิวรณข์อ้หนึ่งก็คือ กามะฉันทะ ความท่ีรกัใคร ่

ความพอใจในกามคณุ ในความรกัความหลงของกายเรา 

เรยีกวา่กามะฉนัทะ คือความรกัใครค่วามหลงใหลในรา่งกาย

ของเราเอง แลว้ก็สง่จิตหลงไปหารา่งกายของคนอ่ืน เหมือน

อย่างเป็นผูช้าย เพศผูช้ายอยา่งนีก็้หลงกายของเรา ไม่รู ้หลง 

เม่ือเราสง่ออกไปขา้งนอกอ่ืนเราก็สง่ไปทางเพศท่ีตรงกนัขา้ม



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 5 
 

อย่างนี ้อย่างผูช้ายก็หลงผูห้ญิง ผูห้ญิงก็หลงตวัของเราเองแลว้

ก็สง่ไปหลงคนตรงขา้มอีกคือผูช้ายอยา่งนี ้ก็เรยีกวา่เป็นกามะ

ฉนัทะ 

นอกนัน้ก็ พยาบาท ก็เป็นนิวรณต์วัหนึ่งทีนี ้มนัทาํใหเ้รา

ลาํบาก ลาํบากกบัเรื่องความรกัความใครค่วามพอใจในรา่งกาย

ในความหลงกายอะไรตา่งๆ ท่านก็วา่พยาบาท  

ถนีมิทธะ จิตท่ีเราอยู่ในท่ีความรกัความใครค่วามหลง

รา่งกาย น่ีเป็นเครื่องครอบจิตใจเรา ทา่นบอกวา่ถีนมทิธะ ถ่ินๆ

นัน้มนัเป็นท่ีมืด มนัเป็นอารมณมื์ด มนัเป็นความมืดของกิเลส

ของจิต มนัปิดบงั มนัไม่ใหเ้ราเหน็ เป็นความดาํของจิตคนเรา

และสตัว ์ทา่นวา่ ถีนมิทธะ 

นอกนัน้ก็ อุทธัจจะ กุกกุจจะ พอจิตมนัไม่มีความสงบ ไม่

มีความรม่เย็น ไม่มีความรูค้วามสวา่ง ทีนีม้นัก็เป็นท่ีมืด แลว้ก็

เป็นท่ีฟุ้งซา่นราํคาญหงดุหงดิอดึอดั เหมือนเราอยู่ในท่ีไม่ปลอด

โปรง่ อยู่ในท่ีบงัคบัท่านวา่ อทุธจัจะ กกุกจุจะ 
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นอกนัน้นิวรณต์วัสดุทา้ยก็เรยีกวา่ วิจกิจิฉา เราเป็นมาจาก

ขอ้ตน้คือขอ้กามะฉนัทะ ความหลงกายของเรา ความรกักาย

ของเรา จงึวา่กามะฉนัทะ ทาํใหเ้กิดวจิิกิจฉาในท่ีสดุ คือหลง

ความรกัความใครค่วามสวยความงาม แลว้ก็เพลินก็ติดก็มี

ความถกูใจในอารมณ ์ทา่นจงึบอกวา่ มนัเป็นพวกอารมณข์อง

โลกกิเลส เป็นนิวรณเ์ป็นตวัท่ีมาไหวม้าวอนมาหลอกลวง เป็น

มารยา เรยีกวา่เป็นมารยาของจิต ท่ีมนัแฝงมากบัจิตกบักิเลส 

มนัเป็นเชือ้ท่ีอยู่ดว้ยกนัมา ทา่นจงึวา่มารยา มารยาก็คือเป็น

พวกมารของจติของสมาธิ มนัเกิดมาดว้ยกนั มนัแฝงหลบซอ่น

อยู่ดว้ยกนั ก็เป็นเรื่องของตวัเราทกุคนหละทีนี ้มนัอยู่ดว้ยกนั 

เกิดมาดว้ยกนั อาศยัเจรญิอยู่ดว้ยกนั แลว้ก็ติดพนัไปดว้ยกนั

อย่างนัน้ ก็เอาความหลงเป็นเครื่องผกูมดักนัไป  

ฉะนัน้ทา่นจงึใหม้าหาความสงบ มาตัง้สติ มาเจรญิภาวนา

ใหเ้กิดความรู ้ใหเ้กิดสติปัญญาขึน้จากการปฏิบติั ไม่ใช่เรามา

คิดนกึเอาธรรมดา เราตอ้งมาฝึกมาปฏิบติัดว้ยตวัของเรา ดว้ย

ใชร้า่งกายของเราทาํเอา ถา้เรามาเอาตามตวัหนงัสือ ตาม
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ความรูท้างพระธรรมคาํสั่งสอนของพระพทุธเจา้ เราก็ได้

แนวทางในเบือ้งตน้แตม่นัก็ไม่ใช่เป็นความรูข้องเรา มนัเป็น

แนวทางเบือ้งตน้ มนัเป็นสญัญาความจาํท่ีจะนาํเราเขา้ไปเป็น

หลกัปฏิบติั เป็นขอ้ปฏิบติัเพ่ือแก ้เพ่ือแกส้ญัญาท่ีเรานาํเขา้ไป

เป็นตวัอยา่ง หรอืเป็นคาํสอน มนัเป็นสญัญาอยู่ ถา้เรามา

กลั่นกรองมาภาวนามาปฏิบติัธรรมใหม้นัไดผ่้านความสงบ ให้

มนัไดค้วามรูค้วามเขา้ใจในเรื่องของหลกัของกิเลสของนิวรณ ์

ของตวัรา่งกายของเราอยา่งนีใ้หเ้ขา้ใจ พอเราเขา้ใจแลว้ก็จะเกิด

ความรูม้าจากสว่นความสงบสว่นภายใน เกิดมาจากปัญญา เรา

ก็ไดแ้กไ้ขมาจากพวกสญัญาท่ีเรานาํไปเป็นแนวทางก่อน เป็น

ขอ้คิด  

แตเ่ราไปพิจารณาเกิดความรูค้วามเหน็ชดัเจนแจ่มแจง้ขึน้ 

เราเกิดปัญญาขึน้ ก็เปล่ียนแปลงจากความจาํสญัญาท่ีเรานาํไป

แตเ่รามาแกไ้ข เอามาปฏิบติั แกเ้รื่องรูป เรื่องนิวรณต์า่งๆ ท่ีมนัมี

ประจาํ ทาํใหเ้ราเกิดขึน้มาในโลก ก็มาจากพวกนิวรณพ์วกกรรม

ตา่งๆท่ีเราไม่ไดแ้ก ้เราไม่ไดป้ฏิบติัใหรู้จ้กั ถา้เรารูจ้กัทางแก ้รูจ้กั
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เจรญิปัญญามาใหเ้กิดความรู ้ทาํสติใหมี้กาํลงัแกก่ลา้ ทาํสติให้

มั่นคง ทาํสติใหเ้จรญิกา้วหนา้เรยีกวา่เราทาํเพ่ือไม่ใหพ้วกมาร

พวกกิเลสพวกนิวรณต์า่งๆท่ีมนัเป็นตวัมาร ท่ีมนัจรอยู่ในจิตของ

เรา ท่ีมนัเท่ียวมาหลอกเรา  

ดงันัน้กิเลสมนัก็เป็นผี เป็นผีหลอก คือมาหลอกคนท่ีกลวั 

คนท่ีกลวัใหต้กใจ ใหส้ะดุง้ เหมือนอย่างท่ีจิตใจของเราไม่มี

กาํลงัเขม้แข็ง พอมนัหลอกเอาเราก็สะดุง้ เราก็พะวง เราก็เพอ้ 

จากท่ีจิตของเราไม่เขม้แข็งไม่แน่นหนา เหมือนเราถกู เราต่ืน

เสียงเตือนเรื่องตา่งๆ ถกูหลอกอย่างนี ้เราก็สะดุง้ กิเลสมนั

หลอกจิตใหก้ลวั ใหส้ะดุง้ มนัมาเหน่ียววอน มนัมาแสดงเป็น

เรื่องสอนจิตใหเ้รารู ้เคา้ก็มีหนา้ท่ี อย่างมารยาอยา่งกิเลสอย่าง

นี ้ช่ือก็ช่ือวา่มาร เป็นมารยา การตกแตง่การแกก้ารวธีิทาํ วธีิ

ปรุง วิธีคิดตา่งๆน่ี ทาํแปลกปลอก ทาํใหห้ลงใหล ทาํใหติ้ดใจจงึ

วา่มารยา ผูท่ี้มีมารยาของกิเลส ดงันัน้มารจงึเป็นคูศ่าสนามา

ตัง้แตพ่ระพทุธเจา้ของเรา การท่ีเราสรา้งอะไรใครๆก็พบปะแลว้

ก็พดูกนัอยู่ตลอดวา่ เออ้ ทาํดีก็ยงัมีมาร คือวา่มนัไม่ไดเ้ลือกใคร
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ทีนี ้ใครจะทาํอยา่งไรเขาก็ตอ้งมีมารเขา้ไปขวาง ทาํดีก็ยงัมีมาร 

เพราะวา่มนัเป็นของมีประจาํโลกมาแตก่าลไหนๆแลว้ ถา้เรา

เขา้ใจอย่างนัน้แลว้ เราก็ไมบ่น่ไม่ทรุนทรุายหละทีนี ้วา่มนัก็มีทาํ

ยงัไงไม่ใหม้นัมี มนัก็มี  

ถึงเราปฏิบติัก็เหมือนกนัแหละ ส่ิงท่ีไม่ดีเราไม่อยากใหม้นั

เป็น แตม่นัก็เป็นไปได ้มนัไปบงัคบัไปแยกมนัออกไม่ได ้เราก็ถือ

วา่มนัเป็นหลกัของกิเลสของธรรมะ มนัอยู่ดว้ยกนั มนัแกก้นัอยู่

อย่างนี ้จะไปวา่ใหใ้ครก็ไมถ่กูหละทีนี ้เราตอ้งวา่ใหจ้ิตท่ีเราหลง

วา่ไป ผูห้ลงตอ้งเอาผูรู้ไ้ปบอกไปสอนเอาวา่เรื่องทาํอะไรมนัก็มี

ส่ิงขดัขอ้งมีมารมีส่ิงมาขวางกัน้ แตก็่เพ่ือใหเ้ราแกส่ิ้งท่ีมนัมีการ

ติดขดั มีการไม่สะดวก มีการลาํบากตา่งๆน่ี มนัก็เป็นการสรา้ง

การปฏิบติัเพ่ือแก ้แกส่ิ้งท่ีมนัขดัขอ้งส่ิงท่ีมนัไม่ดี อยา่งความท่ี

เราไม่เขม้แข็ง เราออ่นแรง เราเหน่ือยลา้ เราเกิดความระอาใจ 

เกิดความขีเ้กียจ เราก็ตอ้งแกใ้หห้มด เราไม่แกม้นัก็ไปไม่ได ้ 

ท่านจงึบอกวา่อย่างทาํดีมนัก็มีมาร มีพวกนิวรณ ์มีพวกส่ิง

ตา่งๆ เอากลบัมาสอนหละทีนี ้มาสอนจติใหรู้จ้กัแกไ้ข ใหรู้จ้กั
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หาทางหลบหลีกไป ใหไ้ดค้วามสงบ ไม่ใหพ้วกมารพวกกิเลส

เป็นเจา้ของ เราเป็นผูแ้กไ้ขผูป้ฏิบติัอยู่ เราก็มีความเพียร

พยายามมีความขยนัอดทน มีกาํลงัใจท่ีจะแกไ้ขเรื่องท่ีมายุ่ง

เก่ียวกบัความสงบท่ีเราปฏบติัอยู่ไม่ใหม้นัขุ่นมวั ไม่ใหม้นั

กระทบกระเทือนภายในจิตของเราผูป้ฏิบติั อนันีเ้รยีกวา่มารท่ีมี

อยู่กบัโลกประจาํ มนัอยู่กบัศาสนาเป็นคูเ่ป็นธรรมะท่ีจะทาํให้

ชาวพทุธของเราไดรู้จ้กัทาํความดี ไดรู้จ้กัหาวิธีแก ้รูจ้กัเจรญิ

ความดีใหม้าก ถา้เรารูว้า่เรายงัสูไ้ม่ได ้เรายงัมีความเหน่ือย

ละอายใจ เราก็ใชก้ารแกไ้ข เราก็เพียรพยายาม เราเพิ่มความดี

ขึน้ทกุที ตัง้แตเ่ลก็ไปถึงมาก ไปถึงโตจนสมบรูณแ์บบนั่น เราก็

อาศยัการปฏิบติัท่ีเรามาด ูเรามาดเูรือ่งธรรมะกบัพวกมารกบั

พวกกิเลสทัง้หลายท่ีมนัทาํงานอยู่ในโลก แลว้เราก็มาอาศยั

เก่ียวขอ้งอยู่แลว้ก็มาดิน้รนวิ่งวนอยูเ่หมือนกนั เรยีกวา่เราวิ่ง

หา…หารู ้หาหลกั หาท่ีพึ่งนะ่  

อย่างชาวบา้นอย่างนี ้อย่างฆราวาสน่ีก็ทาํอยู่เหมือนกนั

หมดหละทีนี ้ตอ้งทาํมาหากินเอง ตอ้งพึ่งตวัเอง ไม่เหมือน
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พระสงฆท่ี์มาบวช พระสงฆท่ี์มาบวชท่านสละไวใ้หท้างบา้น

หมดแลว้ ท่านก็เอาแตต่วัออกมาอยู่ปฏิบติั อาศยับญุเกิดจาก

ปฏิบติัเป็นเครื่องหลอ่เลีย้ง ไม่ตอ้งไปทาํไปปลกูไปสรา้งไปตาก

แดดตากฝน ผลบญุก็เกิดขึน้เพราะวา่ท่านไดเ้สียสละไป ก็เกิด

เป็นผลบญุขึน้ เรยีกวา่ทาํนาบญุ ไม่ไดท้าํนาบาป นาขา้ว นา

หวา่น นาดาํอย่างทางโลกทีนี ้ก็มีกินมีใชเ้พราะวา่ไดท้าํนาบญุ

สว่นท่ีเป็นผล เกิดจากการปลกูทาํไวถ้ึงจะมีชีวิตถือศลึปฏิบติั

ธรรมอยู่ ไม่ไดเ้อารา่งกายทาํแตก็่เอาจิตใจทาํเป็นนาบญุ บญุก็

เจรญิก็มีอยู่ตลอด ก็มี ไปอยู่ท่ีไหนก็มีคนเกิดดลใจ เกิดอยากได้

บญุก็อยากถวายใหเ้ป็นบญุ อนันีเ้ป็นส่ิงหนึ่งท่ีเราไดอ้าศยั 

อย่างชาวบา้นน่ีเราไม่ไดเ้สียสละมาบวชทีนี ้เราตอ้งเอาแรงเอา

สติปัญญาของเราทาํเองคิดเอง ปลกูดแูลทกุอยา่ง ก็ตอ้งเป็น

ของตวัเองหมด จงึตอ้งอยูน่ิ่งๆไม่ได ้มนัจะตอ้งวิ่งจะตอ้งหา

จะตอ้งอดทนการหาอยูห่ากินเลีย้งปากเลีย้งทอ้ง แตแ่ลว้ก็เลีย้ง

ชีวิตไวใ้หมี้อยูใ่นโลกเหมือนกนัหละทีนี ้แตว่า่เป็นทางลาํบาก

แตกตา่งกนัเพราะการทาํบญุมนัก็ลาํบากแตม่นัก็ไม่ไดล้าํบาก
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ตรากตราํเหมือนเราทาํกบังานทางโลก มนัก็ผ่อนคลายก็เบาบาง

ลง อยา่งเรารกัษาศีลอยา่งนี ้เราก็ไม่ไดล้าํบาก ไม่ตอ้งแบกไม่

ตอ้งใชแ้รงหอบหิว้อะไร เรามีแตต่วัเปลา่ๆอย่างนี ้เราก็มารกัษา

มาจาํศีลอยา่งวนัพระ มนัก็ไม่เหน็ความลาํบาก น่ีวา่ความ

แตกตา่งกนั  

ฉะนัน้เรารูจ้กัวา่หนทางท่ีเราเดินท่ีเราปฏิบติัมนัเป็นทาง

ลาํบากทางไมล่าํบาก เราก็มีทางศาสนาใหเ้ราด ูใหเ้รามีศรทัธา

มีความเช่ือในการถือการปฏิบติัถือทางสมาทานท่ีเจรญิใน

ศาสนาน่ี อย่างท่ีวา่เรามาจาํศีลมาภาวนา มาทาํความเพียร มา

ทาํการหมนุเวยีนศรทัธาของเราใหม้นัเขา้แน่นในพทุธศาสนา ให้

มีความเช่ือมั่นคง ก็อาศยัเราเลือก เราหาท่ีหาทาง หาทางเดินท่ี

ดี หาทางท่ีจะไปสูค่วามสขุในชีวิตของเราแตล่ะคนทัง้ปัจจบุนั

และอนาคต ฉะนัน้เรื่องการท่ีเราเป็นชาวพทุธ เราก็มารูเ้รื่องการ

ท่ีมาปฏิบติัตอ่ตวัเราเอง แลว้ก็รูจ้กัการท่ีจะมาแกกิ้เลส แกค้วาม

ไม่ดี แกส่ิ้งท่ีไม่สงบภายนอกออกจากจิตของเราใหไ้ดร้บัความ

สงบ ไม่ใหมี้เสียงรบกวน ไม่มีเสียงกระทบ อย่างเสียงโลกอย่าง



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 13 
 

ท่ีวา่ มนัก็จะสงบอยู่ในจิต และส่ิงอ่ืนๆท่ีมนัเป็นส่ิงมากระทบใน

รูปในรา่งกายของเรา เรามีสติรบัรู ้เราไม่ไปถือเอามาเป็น

อารมณ ์เรามากาํหนดรูอ้ยู่ท่ีจิต ท่ีความสงบ ท่ีเรามีสมาธิ

ภาวนาเป็นเครื่องระลกึเป็นเครื่องบรกิรรม เรานอ้มสตินอ้มจิต

เขา้ไปมาดใูหจ้ิตอยู่ในความสงบได ้คือไม่ไปเกิดความราํคาญ

กบัเสียงโลก เสียงถงึโลกภายนอก  

แตถ่า้มนัมีเสียง มนัมีส่ิงปิดบงัจรงิๆก็กนัไม่คอ่ยอยู่ตอ้ง

อาศยัหลบ อยา่งเสียงเน่ีย แตอ่ย่างรูป อยา่งนีม้นัก็กนังา่ย 

เพราะมนัมีท่ีปิดเปิด อย่างเปลือกตาน่ี หนงัตาน่ี หมูนัไม่มีท่ีปิด

เปิด เป็นโลง่ มนัถงึหลบยาก ถา้ไปเป็นแบบธรรมชาติแบบหู

หนวกหตูงึมนัก็ไม่ดี ไม่ถกูอีกหละทีนี ้มนัก็เกิดความราํคาญเกิด

ทกุข ์ฉะนัน้เรื่องส่ิงกระทบภายในกบัภายนอกมนัก็มีในตวัของ

เราทกุคนแตเ่ราก็รบัรู ้รบักนัไว ้กระทบแลว้ไม่ใหม้นัเป็นรอยชํา้ 

มนัเป็นรอยตาํหนิ ไม่ใหเ้ป็นเครื่องหมาย คือไม่ใหติ้ด ไม่ใหห้ลง 

อย่างตากระทบรูปอย่างนี ้หกูระทบเสียง จมกูกระทบกล่ิน ลิน้
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กระทบรส กายถกูตอ้งสมัผสัอะไร ส่ิงตา่งๆก็ใหรู้จ้กัทีนี ้ใหรู้จ้กั

กนัรูจ้กัแกเ้พราะมนัมากระทบแลว้มนัก็หายไป  

อนันีเ้รื่องท่ีเราจะรกัษาจิตใหอ้ยู่ในธรรมในความสงบได ้

ไม่ใหม้าร ไม่ใหนิ้วรณ ์ไม่ใหกิ้เลสของโลกตา่งๆมารบกวน มา

เป็นขา้ศกึ มาเป็นมาร เราก็เป็นผูรู้แ้ลว้ก็รูเ้รื่องมนั รูจ้กัท่ีเกิดท่ีมา

ท่ีแกข้องมนัอย่างนี ้เราก็วา่เป็นผูรู้ ้ถา้เราไม่รูเ้ราเป็นผูห้ลง เราก็

เกิดความติดขดัเกิดความทกุขเ์กิดความไมส่งบใจเกิดนิวรณ์

ตา่งๆ คือไม่มีปัญญาจะไปแกใ้หม้นัสงบไดเ้พราะวา่เราไม่ไดฝึ้ก 

เราไม่ไดรู้จ้กัท่ีเกิดท่ีมาของมนั แลว้เรารูจ้กั มนัก็สงบเขา้หา

ความรูข้องเราได ้ท่านจงึวา่เป็นผูรู้ ้ไม่หลง คือเห็นแลว้ก็รู ้อย่าง

เห็นรูปก็รูว้า่เป็นรูป แตถ่า้กิเลสก็จะวา่ตอ่ไปวา่รูปสวย รูปไม่

สวย มนัก็วา่ไปอีกหลายเรื่องหละทีนี ้แตว่า่ถา้ความรูธ้รรมดาก็รู ้

วา่เป็นรูป รูปอะไร ก็คือรูป ทั่วโลกก็คือรูป โลกก็คือรูปโลก เสียง

ก็เหมือนกนั ก็มีเสียงเดียวเทา่นัน้คือเสียงท่ีมนัดงัใหก้ระเทือน 

จะเป็นเสียงอะไรก็ตามก็คือเสียงแตล่ะอยา่งๆ ก็รูว้า่ไม่มีหลาย 

ไม่มีมากมายอะไร มนัมีอยา่งเดียวทีนี ้ใหเ้ราเขา้ใจ เรารู ้เราก็ไม่



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 15 
 

ไปวุน่วายกบัส่ิงท่ีมากระทบเรา จะเป็นรูปก็รูปเดียว ก็ดคูนๆ

เดียวก็ก่ีลา้นในโลกก็คนๆเดียว จะเป็นเสียงก็เหมือนกนั จะก่ี

ลา้นเสียงเท่าไหรก็่เสียงเดียว ก็มีหมด ดงันัน้มนัจะมากมายก็

คนเรานบัไปขยายไป ก็เลยเพิ่มมากขึน้ แตถ่า้เรารวมลงมาให้

เป็นหนึง่ เป็นความสงบอนัเดียวซะแลว้มนัก็ไม่มีหละทีนี ้มนัก็มี

เฉพาะเรื่อง เฉพาะอนัเดียว ก็รู ้ก็ไม่ตอ้งไปไลน่บัไลน่กึมาก ก็ดู

อยู่ท่ีเดียวดอูนัเดียว มนัก็รูแ้ลว้วา่มนัเหมือนอนัเดียวกนั ความ

แตกตา่งกนัสีสนัวรรณะอะไรก็เราก็ดูๆ แลว้ก็อนัเดียวกนั 

ดงันัน้การท่ีสอนจิตของเราใหรู้เ้รื่อง รูโ้ลก รูส่ิ้งหลอกลวง

ของโลก รูม้ารโลก รูกิ้เลสโลกตา่งๆ แลว้เราก็แกไ้ข เราก็

ดดัแปลงใหเ้ป็นความรูแ้ก่ใจเรา เราก็เป็นผูรู้ที้นี ้เป็นพทุธศาสนา 

เป็นพทุธบรษัิทขึน้มา มีความศรทัธาเช่ือมั่นในคาํสอนของ

พระพทุธเจา้ คือท่านสอนใหเ้ป็นพทุธะ ใหเ้ป็นผูรู้ ้ใ◌ห้เ้ป็นผูท้าํ

กิจให…้ปฏิญาณจิตใหเ้ขา้ถงึคณุพระพทุธ คณุพระธรรม คณุ

พระสงฆ ์คือเป็นผูรู้เ้พ่ือแกค้วามหลงท่ีเราหลงอยู่ในโลกท่ีไม่รูจ้กั

ทางแก ้อยา่งวา่เราไดท้าํความรูม้าสูจ่ิต ทาํจิตเราใหเ้ขา้ถึงภมูิผูรู้ ้
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ปฏิญาณตนเขา้เป็นพทุธบรษัิท เป็นผูห้นีจากความหลง เราจะมี

ความรูเ้ป็นผูรู้ต่ื้น เป็นผูรู้ส้งบ เป็นผูรู้เ้บกิบานเพราะวา่อยู่ท่ีเรา

ปฏิบติัเขา้มาหาจิตเราใหไ้ด ้แลว้กิเลสมนัจะหอบเขา้มา เราก็

แหวกก็กนัมนัไว ้เพราะวา่กิเลสน่ีมนัเป็นของท่ีอยูก่บั…ฝังใจ อยู่

ในสว่นท่ีลกึลบัของอารมณ ์เหมือนกบัจอกกบัแหน พอวา่ย

ออกไปหน่อยเดียว พอเราหยดุมนัก็หุม้เขา้มาปิดอีก มนับอกวา่

เราตอ้งขยนั เราขยนัแหวกออก วา่ยออก กนัไวไ้ม่ใหม้นัหุม้เขา้

มา 

น่ีแหละเรื่องศาสนาเป็นเรื่องคาํสอนของพระพทุธเจา้ 

ศาสนาของทา่นผูรู้ ้เราเป็นชาวพทุธเป็นพทุธบรษัิทก็ใหป้ฏิบติั

ตามแนวของพระพทุธองค ์ก็จะไดเ้กิดสติปัญญาเป็นผูรู้เ้รื่อง

ศาสนาขึน้มา ก็จะเป็นผูม้ั่นคงในศาสนา การใหอ้บุายธรรมะมา

ก็พอสมควรแก่กาลเวลา ก็ขอยติุไวแ้ตเ่พียงเทา่นี ้

 

ท่ีมา: https://youtu.be/IZOeHQWGYPQ  

 

https://youtu.be/IZOeHQWGYPQ

