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มดแดงไต่ขอบด้ง 

หลวงปู่ สิม พทุธาจาโร 

ณ โอกาสนีเ้ป็นตน้ไป เป็นการสดบัรบัฟังพระธรรมคาํสั่ง

สอนในทางพทุธศาสนา พรอ้มกนันีก็้ใหพ้ากนันั่งสมาธิ 

นั่งขดัสมาธิเพชรใหไ้ดก้นัทกุๆคน การนั่งขดัสมาธิเพชรนีใ้หเ้อา

ขาซา้ยขึน้มาทบัขาขวา แลว้ก็เอาขาขวาขึน้มาทบัขาซา้ย เอามือ

ขา้งขวาวางทบัมือขา้งซา้ย ตัง้กายใหเ้ท่ียงตรง หลบัตานกึ

ภาวนาพทุโธใหไ้ดท้กุลมหายใจเขา้ ทกุลมหายใจออก ตัง้ใจ

ระลกึใหดี้วา่เวลานีเ้ป็นเวลาปฏิบติับชูา ไมใ่หจ้ิตใจคิดฟุ้งซา่นไป

ท่ีอ่ืน ใหร้วมเขา้มา ใหท้วนกระแสใจเขา้มาภายใน  

ถา้ปลอ่ยใหไ้ปตามสงัขารจิตปรุงแตง่ภายนอกแลว้ ไม่มีท่ี

จบท่ีสิน้ ถา้ทวนกระแสคือวา่ทวนเขา้มาภายใน เหมือนคนเรา

พายเรอืทวนกระแสนํา้ขึน้ไปขา้งบน นํา้นัน้ย่อมมีท่ีสิน้สดุ คือ

นํา้มนัมาจากยอดภเูขา มนัก็สดุแคน่ัน้ แตถ่า้วา่ไหลตามลาํ

แม่นํา้ลาํคลองเลก็นอ้ยใหญ่ ไม่มีท่ีจบ ลงถึงมหาสมทุรสาคร 

เรยีกวา่กวา้งใหญ่ไพศาล มากมายท่ีสดุ จติใจนีก็้เหมือนกนั ถา้
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ปลอ่ยใหดิ้น้รนไปตามกามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา ตาม

ความอยากความตอ้งการของใจกิเลสนีแ้ลว้ เป็นอนัวา่ไม่จบไม่

สิน้ เหมือนสตัวโ์ลกทัง้หลายท่ีมาเกิด แก ่เจ็บ ตาย อยู่ในโลก ไม่

มีท่ีสิน้สดุ ก็เพราะวา่ตามสงัขารมาร ตามกิเลสมาร ตามไปกบั

กิเลสความโกรธ กิเลสความโลภ กิเลสความหลง  

พระธรรมคาํสอนพระพทุธเจา้นัน้ถา้จะวา่กวา้งก็เรยีกวา่เต็ม

โลก ทัง้มนษุยโลก เทวโลก พรหมโลก ถา้วา่นอ้ยนงึก็คือหวัใจ

ทกุคนนั่นแหละ พทุธะ จิตผูรู้ ้ศาสนธรรมคาํสั่งสอน คาํสอนของ

พระพทุธเจา้ทัง้หลายท่ีมาตรสัรูใ้นโลกแลว้ ก็เหมือนกนั หรอืวา่ท่ี

ยงัไม่มาตรสัรูใ้นโลก ในอนาคตกาล มนัก็เหมือนกนั ไม่มีอะไร

แตกตา่ง คือพระพทุธเจา้ทัง้หลายโดยย่อท่านก็สอนวา่ ใหล้ะ

บาป อยา่พากนัทาํบาป ดว้ยกาย ดว้ยวาจาคือคาํพดู ดว้ยใจคือ

ความคิดในส่ิงท่ีไม่ดี ทา่นใหล้ะทิง้บาปอยา่ทาํ แลว้ท่านวา่ให้

ทาํบญุ กาย วาจา จิตของเราใหร้ะลกึอยู่ในบญุในกศุล ท่ีวา่ให้

ภาวนาพทุโธก็คือใหใ้จตัง้อยูใ่นบญุ รวมมาเพ่ือความสงบ วาจา

จะพดูจาปราศรยัอะไรก็ใหส้งัวรณร์ะวงั คือใหเ้ป็นสภุาษิตวาจา 
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คือวาจาดี วาจาไม่ดดุา่วา่รา้ยปา้ยสีใหแ้กใ่คร ไม่ยแุหย่ใหใ้คร

ผิดเถียงกนั น่ีเรยีกวา่วาจาดี เวน้จากมสุาวาทโกหกพกลมเป็น

ตน้  

ใจดี…ใจดีน่ีสาํคญัมาก ใจจะดีได ้ทาํอะไร เอาใจนกึคิด

เจรญิภาวนา เราจะกาํหนดความเกิดเป็นทกุข ์ความแก่เป็นทกุข ์

ความเจ็บไข ้ความตายเป็นทกุขอ์ะไรไดท้ัง้นัน้ เม่ือเห็นส่ิงใดจะ

เป็นคน เป็นสตัวส่ิ์งเดรจัฉานก็ตาม เป็นเทวดา อินทร ์พรหมก็

ช่าง ก็วนๆอยูใ่นโลก อยู่ในวฏัสงสารอนัเกา่น่ีเอง ท่านเปรยีบ

อปุมาเหมือนวา่ มดแดงไตข่อบหมอ้ขอบไหขอบโอง่ มนักลม 

มดแดงนัน้มนัก็เขา้ใจวา่มนัไปไกลท่ีสดุ แทท่ี้จรงิคนเรามองด ู

มนัก็วนๆอยู่ในขอบวงกลมนั่นแหละ ความอยาก ความตอ้งการ

ของคนเราในใจมนัก็เหมือนกนั คิดไป ปรุงไป แตง่ไป ก็เลยลุม่

หลงมวัเมาอยูใ่นเรื่องอนัเก่า วนไปเวียนมาอยู่ไม่จบ มนัจะจบ

สิน้อย่างใด เหมือนมดแดงไตข่อบดง้ ไตข่อบหมอ้ ขอบโอง่ หรอื

วา่วนอยู่ในวงกลม มนัก็อยูอ่ย่างนัน้ การเกิดการตายของสตัว์

ทัง้หลายจงึวา่นบัไม่ถว้น อเนกชาติ นบัภพนบัชาติ นบักปัป์นบั
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กลัป์ไม่ถว้น ก็เพราะมนัลุม่หลงมวัเมาอยู่ในในความโกรธ ใน

ความโลภ ในความหลง  

ทีนีจ้ะเลิกไดล้ะไดน้ัน้อยา่งไร ตัง้ตวัตัง้ใจขึน้มา เรยีกวา่ตัง้

สจัจะ ตัง้อธิษฐานใจ อย่างเรานั่งสมาธิภาวนา เราจะใหต้วัตรง 

อย่างนีเ้ป็นตน้ เราจะทาํอย่างใด ก็คือจิตใจผูอ้ยู่ภายในเน่ีย

แหละ นั่งยืดเอวขึน้ ตัง้ตวัใหต้รง ไม่ใหก้ม้นกั ไม่ใหเ้งยนกั ไม่ให้

เอียงไปขา้งซา้ยขา้งขวา ถา้เราไหวพ้ระพทุธรูป ไหว้พระพทุธ ดู

พระพทุธ พระพทุธทา่นทาํไมนั่งตวัตรง ครัน้เราคิดง่ายก็วา่ พระ

พทุธทา่นไม่มีจิตไม่มีใจ ท่านก็นั่งได ้พระพทุธนัน้มนัก็ตอ้งมา

จากพระพทุธเจา้ พระพทุธเจา้ทา่นเป็นมนษุย ์เป็นคนชัน้สงูสดุ

ในบรรดามนษุย ์แตท่า่นก็ทาํได ้แลว้ท่านไม่เหน็ดเหน่ือยเม่ือย

หิวหรอื ก็เนือ้หนงัมงัสามนษุย ์มนัก็เหมือนกนักบัพวกเรานั่น

แหละ เจ็บมนัก็เจ็บได ้แก่มนัแก่ได ้ดบัขนัธเ์ขา้สูน่ฤพาน ก็คือวา่

มนัตายได ้แตกได ้ 

รูปรา่งกายของพระพทุธเจา้ พระอรหนัตาเจา้ทัง้หลายมนัก็

เหมือนกนั คือวา่รา่งกายสงัขารของมนษุยค์นเรานัน้ เอาธาตดิุน 
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ธาตนุํา้ ธาตไุฟ ธาตลุม มาประชมุกนัเขา้ เรยีกวา่ธาตทุัง้ส่ี ดิน 

นํา้ ไฟ ลม ไมน่าน ภายในรอ้ยปีมนัก็แตกไป ดบัไป เป็นธรรมดา

ของธาตขุนัธ ์แลว้ก็เรยีกวา่คนนัน้ตาย พระองคน์ัน้ตาย เณรองค์

นัน้ตาย ผา้ขาวนางชีท่ีนั่นตาย ญาติโยมท่ีโน่นท่ีน่ีตาย สวด

อภิธรรมกนั บงัสกุลุกนั ชกัอนิจจากนั ทาํบญุทาํทาน ก็เพ่ือวา่

จดุมุ่งหมายคือใหท้กุๆคนจงตัง้อกตัง้ใจ รวมจิตรวมใจภาวนาดู

ใหดี้ เกิดเบือ้งตน้ มนัแก่ชรา เจ็บไขไ้ดป่้วยทกุขย์ากลาํบาก

ราํคาญในทา่มกลาง ดิน้รนวุน่วายเหมือนคนสมยันี ้สมยัหลงั 

สมยัหนา้ก็เหมือนกนั มนัก็ทกุขอ์ยู่เท่าเกา่เน่ียแหละ แลว้เม่ือ

หมดกาํลงั กศุลเก่าหมดไปแลว้ มนัก็แตกไปดบัไป เกิดขึน้แลว้ก็

ดบัไป เกิดขึน้แลว้ก็ดบัไป เม่ือย่อก็เป็นอย่างนี ้ 

แตว่า่ก่อนจะแตกจะดบั ถา้คนไม่ตัง้อยู่ในทานการกศุล ไม่

ตัง้ใจอยู่ในการรกัษาศีลหา้ ศีลแปด ไม่ตัง้ใจอยู่ในการสดบัรบั

ฟังพระธรรมคาํสั่งสอน ไม่ตัง้ใจอยู่ในสมาธิภาวนา ไม่ตัง้ใจ

ฝึกฝน กาย วาจา จิตของตน บคุคลนัน้มนัก็เหมือนกบัวา่ เป็น

ตน้ไมท่ี้ยงัไม่ไดเ้อามาทาํอะไร มนัเป็นตน้ยืน เป็นตน้อยูใ่นป่าใน
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ดงลกึๆโนน่นะ ยงัไม่ไดต้ดัตน้ สินตาย ยงัไม่ไดล้ากไดเ้ข็น ยงั

ไม่ไดเ้ขา้โรงเล่ือย โรงทาํไม ้อะไรทกุอย่างกวา่จะมากลายเป็น

บา้นเป็นเรอืน เป็นตกึเป็นราม เป็นกฏิุวหิารท่ีอยู่อาศยั ยงัหลาย

อย่างอยู่ ทาน ศีล ภาวนาเป็นความรู ้แตอ่ะไรทัง้หมดนัน้ใหย้่อ

เขา้มา ยอดของธรรมก็คือภาวนา ทาํความเพียรละกิเลส ละ

กิเลสความโกรธ ละกิเลสความโลภ ละกิเลสความหลง  

คาํวา่ละนัน้ ไม่ใช่เพียงแคค่วามคิดละมนัจะละได ้หรอืพดู

วา่ละมนัจะละได ้ไม่ใช่อย่างนัน้ จะเลิกไดล้ะได ้ตวัเองก็ตอ้งรูว้า่ 

ส่ิงท่ีใจคิด ส่ิงท่ีเราทาํมนัไมดี่ มองจนเหน็แง่ไม่ดี ไดร้บัทกุข ์บาป

นัน้ไดร้บัทกุข ์บญุนัน้ไดร้บัสขุ ตอ้งมองใหเ้ห็น ใหจ้ิตใจท่ีสงบ

ระงบัตัง้มั่นน่ีแหละ จะเหน็เอง ไม่ตอ้งไปหาท่ีอ่ืน แตถ่า้ใจไม่

สงบ ไม่ตัง้มั่นเท่ียงตรงแลว้ มีอยู่มนัก็ไม่เหน็ เหมือนเราเดินไป

ดีๆ เอาเทา้ไปตาํใสต่อ ใสห่ลกัใสต่อ ใสแ่ง่หนิ ไปเหยียบแกว้

แตกของเขา คือวา่เราไม่เห็น ถา้เหน็ ใครจะไปเหยียบ หรอืวา่

บางคราวไปเหยียบถ่านไฟแดงหรอืของรอ้น จงึรอ้งออกมาลืม

ตวัไป น่ีคือวา่มนัไม่เหน็ทัง้นัน้ จิตท่ีตัง้มั่นในบรกิรรมภาวนาจน
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จิตใจน่ิงสงบระงบั มนัมองเห็นเอง บาปเป็นอย่างไร บญุเป็น

อย่างไร มนัใหผ้ลอย่างไร  

ความจรงิบญุบาปมนัใหผ้ลแก่คนเราอยู่ตลอดเวลา แตว่า่

จิตเราไม่ตัง้มั่น จงึไม่เหน็ ไม่รู ้ไม่เขา้ใจ ตามนัเหน็ หก็ูไดย้ิน แต่

วา่ จิตมนัไม่เห็น จิตนัน้มนัจิตไม่แจ่มใส ไม่สงบ ไม่ตัง้มั่น มนั

เลยมองไม่เหน็ มนัมองไปอีกแง่หนึ่ง คือวา่แง่บาป เม่ือโกรธให้

ใครแลว้ นอกจากความโกรธในใจ ยงัมีความอิจฉา พยาบาท 

อาฆาต จองเวร เม่ือทาํใหค้นท่ีเราโกรธไมไ่ด ้ก็ทาํใหข้า้วของ

ของเขาเสียหายไป อนันีก็้คือวา่ไม่เลิกละความโกรธ มนัจะเกิด

มากนอ้ยประการใด เราตอ้งเพียรพยายามละออกไปทีละนอ้ยๆ 

มนัไม่เหลือความเพียร แตว่า่ถา้ไม่เลิกไม่ละ สง่เสรมิมนัไปเท่าไร 

ก็ยิ่งจะ…เอาหละ…เดือดรอ้น  

ความโกรธนีเ้ป็นไฟเผาใจใหร้อ้น ใครมีความโกรธอยู่ในใจ 

ใหพ้ากนัภาวนาละ อยา่ไปทาํไปตาม อยา่พดูไปตาม อย่าคิดไป

ตาม อยา่ไปสง่เสรมิใหค้นอ่ืนหลงใหลไปในความโกรธ มนั

เป็นอยูท่ี่ใจ ก็เพียรพยายามดบัท่ีใจ มนัจะแสดงออกมาทาง
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วาจา มนัเคยพดูเคยวา่ โดยนิสยัของคนท่ีโกรธ เราก็เพียง

ระมดัระวงั คือวา่ไม่ตอ้งพดู ถา้ไม่ตอ้งพดูไดเ้ป็นการดี ถา้หากวา่

ยงัหลงอยู ่ก็เรยีกวา่พดูใหม้นัเบาๆลงไปหน่อย อย่าใหม้นัแสดง

ท่ีโกรธหนา้ดาํตาแดงออกมา พดูใหม้นัเบาๆ หรอืเบาลงไปจน

พดูในลาํคอของเรา ไดย้นิแตค่นเดียว อนันัน้สบายเขา้มาแลว้ 

หรอืเลิกได ้ละได ้ความโกรธนีเ้ป็นของละได ้พระพทุธเจา้ทา่น

ละได ้พระสงฆส์าวกของพระพทุธเจา้ ลกูศิษยพ์ระพทุธเจา้ ทัง้

ญาติทัง้โยมสมยัก่อน มนัเลิกไดล้ะได ้ละไดจ้รงิๆดว้ย แลว้ละ

แลว้ท่านก็เหน็ผลดว้ยตนเอง ไม่ตอ้งใหใ้ครมาชีแ้จงแสดงวา่

โกรธไม่ดี อย่างนัน้อย่างนี ้อนันัน้เป็นคาํสอน คาํสอนนัน้มนัมีอยู่

ประจาํ แตว่า่จิตใจเราจะเลิกไดล้ะได ้ตอ้งภาวนา บรกิรรมทาํใจ

ใหส้งบตัง้มั่น  

เม่ือใจสงบตัง้มั่นไดแ้ลว้ ท่านวา่ อนัท่ีเราโกรธมนัไม่มี

สาระประโยชนอ์ะไร ตวัเองก็เดือดรอ้น บคุคลผูอ่ื้นเม่ือเขาไดย้ิน

ไดฟั้ง มนัก็เดือดรอ้นวุน่วายไปเพราะวา่ ปถุชุนคนเรานัน้ ทา่น

เปรยีบเหมือนอย่างวา่ ไฟ หรอืนํา้รอ้นอยา่งนัน้ มนัรอ้นอยู่แลว้ 
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ไปโดนเขา้มนัก็เจ็บ ไฟมนัก็มีเชือ้เพลิงตกลงมา แลว้ก็ลกุ ไฟ

ความโกรธมนัมีอยู่ใจจิต แตม่นัสีมนัไม่แดงเหมือนไฟธรรมดา 

แตว่า่มนัลกุขึน้มาได ้ส่ิงไมดี่ตกเขา้ไป มนัลกุฮือขึน้มา เราก็วา่

ความโกรธ ในเวลามนัไดเ้ชือ้เพลิงนะ อนันีเ้รยีกวา่ลกึเขา้ไปกวา่

นัน้ มนัมีอยู่ในจิต เม่ือจิตนัน้ยงัยดึตวัยดึตน ยดึหนา้ยดึตา ยดึ

ชาติยดึตระกลู ยดึเรา ยดึของๆเรา ไม่ยอมปลอ่ยวาง ไม่มี

อโหสิกรรมใหแ้ก่บคุคลผูใ้ด ใครลว่งเกินเป็นอนัวา่ไม่ยอม ตวันี ้

แหละตวัสาํคญั  

เราตอ้งพยายามภาวนาสงบกาย สงบวาจา สงบจิต รวมจิต

รวมใจเขา้ไปอยู่ภายใน ถา้จติอยู่ภายในแลว้เหมือนกบัอยู่ใน

กาํแพงเจ็ดชัน้ บคุคลผูใ้ดไปอยู่ในกาํแพงเจ็ดชัน้ เจ็ดรอบ ภยั

อนัตรายย่อมมีนอ้ย หรอืไมมี่เลย แตถ่า้ผูใ้ดไม่มีกาํแพงกัน้ เสียง

ดงัมาก็เขา้หถูงึใจ ตาเหน็รูปก็เขา้ตาถงึใจ จมกูดมกล่ิน ก็ถึงใจ 

ยินดียนิรา้ยไปตามเรื่อง รสอาหารผ่านลิน้ ยงัไม่ผ่าน มนัก็ดิน้รน

วุน่วายไปตามเรื่อง เยน็รอ้นออ่นแข็งมาถกูตอ้งรา่งกาย จิตใจ

มนัก็วุน่วายไปอยู่อย่างนัน้ นอกนัน้แลว้ ตา ห ูจมกู ลิน้ กาย 
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ผ่านไป มาเป็นธรรมารมณอ์ยู่ในจิต ธรรมารมณใ์นจิตนัน้ถา้ดบั

อารมณท่ี์มนัเกิดขึน้ไม่ได ้ 

ถา้เปรยีบอปุมาเหมือนอยา่งวา่ เอาหมอ้กระทะ หมอ้ใหญ่ๆ

ใสน่ํา้ซกัครึง่นงึ แลว้ก็ดงัไฟ จดุไฟขา้งลา่ง อีกไม่นานพอไฟลกุ

รอ้น นํา้มนัจะเดือด นํา้เดือดนัน้ไม่รูว้า่อะไรหละ บบุบบัๆ มีทกุ

อย่างนั่นหละ ส่ิงท่ีไม่มีมนัก็มีขึน้ น่ีหละเม่ือมนัเดือดแลว้ เม่ือมนั

โกรธแลว้ มนัก็เหมือนนํา้เดือด นํา้ในหมอ้เดือด พวกแมค่รวั

ทัง้หลายย่อมรู ้หงุตม้อะไรๆ มนัมีเดือดอยู่ในนัน้ แมจ้ะเป็นหมอ้

ไฟฟา้มนัก็เดือดอยู่นั่นหนะ ถา้มนับร่อ้น ขา้วก็จะไม่สกุ แกงก็ไม่

เป็นแกง ฉะนัน้จิตใจนีท้่านวา่สงบไดเ้ป็นการดี สงบกาย กายไม่

ทาํบาป มีหลกัศีลหา้ ศีลแปด สงบวาจา มีหลกัศีล สงบใจ หลกั

สมาธิภาวนา นั่งหลบัตานกึพทุโธในใจ ไมต่อ้งไปโกรธใหใ้คร 

ปลอ่ยใหม้นัตายเองก็ได ้รอ้ยปีมนัก็ตาย เราก็ไม่ถึงรอ้ยปีก็ตาย 

ไปโกรธใหค้นโนน้คนนีท้าํไม สอนจิตใจของเราจนมนัยอม มนั

เช่ือเล่ือมใส เห็นไดด้ว้ยสติปัญญาของตนเอง แลว้มนัก็ลดลงไป 

ละลงไป วางลงไปได ้ไม่ตอ่เติมสง่เสรมิ จติมนัก็สบาย  
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นอกจากจิตสบาย กายก็สบาย วาจาก็สบาย อะไรมนัสบาย

ไปหมดแหละ ถา้จิตสบาย อะไรก็สบายหมด อะไรๆมนัมาจาก

จิต จิตเป็นตวัสาํคญั บญุบาปดีชั่วตวักระทาํมาจากจิตใจ เม่ือ

ทาํแลว้มนัก็ไปลอ้มรอบอยู่ในหวัใจ ทาํบาป บาปมนัก็คอยใหผ้ล

ในจิตในใจนัน้ แลว้มนัก็ใหผ้ลทางนอกดว้ย บญุพอเราทาํแลว้ 

มนัก็ไปหอ้มลอ้มอยู่ในจิตนั่นแหละ เม่ือผลบาปใหจ้งัหวะเม่ือใด 

บญุมนัก็เขา้ ทาํงานหนา้ท่ีบญุ สลบักนัไปอย่างนี ้เวลาภาวนา

ท่านจะใหน้กึถงึคณุพระพทุธเจา้ พทุโธ พทุโธนัน้พระพทุธเจา้

ท่านบาํเพ็ญมา ๔ อสงไขย แสนมหากปัป์ พระพทุธเจา้ พระ

พทุธโธ พระพทุธโธเราไม่ใชน่อ้ย ท่านยงัมีความพาก ความเพียร 

ความพยายามไม่ทอ้ไม่ถอย คนอ่ืนจะเลิกลม้ความเพียร 

พระพทุธเจา้เราก็ไม่เปล่ียนแปลง ตัง้ใจทาํความดีมาเรื่อย 

จนกระทั่งดีท่ีสดุไดม้าตรสัเป็นพระพทุธเจา้ขึน้ในโลก ไดด้บัขนัธ์

เขา้สูน่ฤพาน ไม่ตอ้งเดือดรอ้นวุน่วายประการใด  

น่ีแหละเราทา่นทัง้หลายใหพ้ากนัตัง้อกตัง้ใจปฏิบติัภาวนา 

รวมจิตรวมใจของตนเขา้มาภายใน อนัความทกุขน์ัน้ไมมี่ใคร
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ปรารถนา แตม่นัก็ได ้มนัลอยมาเอง เวลาทกุขบ์งัเกิดขึน้ คนเรา

มนัจะอดทนไม่ได ้เวลาสขุกายสบายใจ อนันัน้ไม่ตอ้งไปอดไป

ทน มนัเป็นท่ีชอบใจของจิตใจคนเรา จงหมั่นขยนัภาวนาใหไ้ด้

ทกุคืนทกุวนั เท่าท่ีมีโอกาสจะอาํนวยให ้แลว้เราทา่นทัง้หลายก็

จะมีแตค่วามสขุความเจรญิในทางพทุธศาสนา ดงัแสดงมาก็

สมควรดว้ยกาลเวลา เอวงั ก็มีดว้ยประการะฉะนี ้

 

ท่ีมา: https://youtu.be/JhVODy9cULY 
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