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การบวช 

หลวงพอ่สิงหท์อง ธมฺมวโร 

เชิญนั่งตามสบาย วนันีเ้ป็นวนัประชมุพิเศษเน่ืองจากการ

บวชคณุสดุใจ ญาติมิตรเพ่ือนฝงูไดม้าจากกรุงเทพเพ่ือจะมา

บวช บางท่านบางคนก็คงไมเ่คยผ่านการบวช รสชาติของการ

บวชเป็นอย่างไร บางทา่นบางคนก็เคยผ่านมา เรื่องการบวชนี้

ยากลาํบากประการหนึ่งสาํหรบัจิตใจ แตก็่ง่ายสบาย ไม่มีเพศ

ไหนท่ีจะสะดวกสบายเท่ากบัเพศนกับวช ถา้หากไม่เช่ือเรือ่ง

กิเลสตณัหาเรือ่งใจของตวั เพราะการบวชไม่มีธุระหนา้ท่ีการ

งานดา้นอ่ืน รกัษาจิตใจของตวัสะดวกสบาย ประกอบคณุงาม

ความดีไดเ้ต็มเม็ดเต็มหน่วย  

การบวชจงึเป็นเรื่องสาํคญั หากผูท่ี้ไม่เคยบวชก็จะเหมาเอา

วา่การบวชเป็นของงา่ย ของสบาย ง่ายสบายสาํหรบัทา่นท่ีชอบ 

ท่านท่ีมีจิตไม่คิดปรุงไปเรื่องของโลก ไม่เช่ือเรื่องกิเลสตณัหาของ

ตวั จะยากลาํบากสาํหรบัคนท่ีชอบคิดชอบปรุง ชอบดชูอบฟัง 

ชอบเลน่ชอบเพลินตา่งๆ เพราะนกับวชมีพระวนิยัหา้มกัน้เอาไว ้
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ตามี ก็ไม่ใหด้ส่ิูงท่ีไม่ควรด ูหมีูก็ไม่ใหฟั้งส่ิงท่ีชาวโลกนิยม

ชมชอบ ตลอดปากมีก็ไม่ใหพ้ดูคยุส่ิงท่ีไม่เป็นอรรถเป็นธรรมเช่น 

ติรจัฉานกถา ตลอดถึงการอยู่กินก็ผิดแปลกแตกตา่งกบัฆราวาส  

ฉะนัน้การบวชจงึเป็นการทรมานดา้นจิตใจ ไม่ไดป้ลอ่ยไป

ตามเรื่องของความอยาก แตส่ะดวกสบายง่ายสาํหรบัคนท่ีชอบ

เพราะการบวชเป็นการเวน้จากส่ิงตา่งๆ ถอดถอนเรื่องความติด

ขอ้งของใจ บว่งเคยผกูมดัรดัรงึใจ แกไ้ขมาจงึมาเป็นนกับวชได ้

เช่นเขาวา่ลกูเป็นบว่งผกูคอ ภรรยาเป็นปอผกูศอก สมบติัขา้ว

ของเป็นปลอกสวมตีน น่ีปลอกหรอืเชือกสาํหรบัรงึรดัจิตใจของ

พวกเราทา่นท่ีเป็นฆราวาสเป็นปถุชุน ทกุคนอยู่ในห่วงอนันี ้ถา้มี

ลกู ความรกัความหงึหวง จะไปไหนมาไหนก็เป็นหว่ง คิดถึง เม่ือ

บวช ตดัออกไปเรื่องของลกู ลกูไม่มี เมียไม่มี ขา้วของนอกจาก

บรขิารไม่มี และส่ิงท่ีมีก็ไม่ไดแ้สวงหา การบวชจงึตดัภาระ

สาํคญั  

ใจของเราสว่นใหญ่ท่ีไม่ไดอ้บรมธรรมะ ไมไ่ดใ้ครคิ่ด

พิจารณาตามความเป็นจรงิ ลุม่หลงเพลิดเพลิน ใครมีลกูก็ถือวา่
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ดี จะไดด้แูลรกัษา ในเม่ือตวัแก่เขาจะอปุถมัภบ์าํรุงอยา่งนัน้

อย่างนี ้ใครมีเมียก็ถือวา่ดี จะเป็นเพ่ือนชว่ยคิด ช่วยอา่น ช่วยแก ้

ช่วยไข ปัญหาอะไรตา่งๆ ช่วยการช่วยงาน ความคิดอา่นของคน

ทั่วไปมนัอยากขอ้งคิด คิดไปในแง่นี ้ขา้วของเงินทองก็

เหมือนกนั มีมามากเทา่ไรก็จะไดใ้ชส้อยเป็นสาระประโยชน ์น่ี

ความคิดแง่คณุ ในแง่โทษไม่คอ่ยไดคิ้ดกนั  

ทางศาสนาท่านคิดรอบคอบทั่วถงึ มีลกูก็หว่งลกู มีเมียก็

ห่วงเมีย ลกูท่ีเรามุ่งหวงัตัง้ใจวา่เคา้ใหญ่มาจะทาํการทาํงาน 

หรอืช่วยเหลือเกือ้หนนุตา่งๆ ลกูบางผูบ้างคน พอเติบโตขึน้มา

หรอืแตย่งัเลก็ยงัเด็กอยูก็่เป็นหนา้ท่ีของเราบาํรุงรกัษา เอาใจใส ่

อยากจะใหล้กูสขุ ใหล้กูสบาย พอมีลกูเท่านัน้แหละ ภาระหนา้ท่ี

ของผูเ้ป็นพอ่เป็นแม่ก็หนกัเขา้ กลางคํ่ากลางคืนแทนท่ีจะนอน

ไดส้ะดวกสบาย ลกูรอ้งไหพ้อ่แมก็่จะตอ้งต่ืนมาดแูลรกัษา ลกู

เป็นไข ้พอ่แมก็่จะตอ้งเอาใจใส ่หามดหาหมอ ลกูเป็นไขก็้

เหมือนกบัพอ่แม่เป็นไข ้ลกูไดท้กุขก็์เหมือนพอ่แม่ไดท้กุข ์น่ีแต่

เม่ือยงัเด็กยงัเลก็เป็นอยา่งนัน้  
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พอเติบใหญ่ขึน้มา เป็นหนุ่มเป็นสาวหรอือยู่ในวยัศกึษา 

หากลกูไม่คอ่ยเอาถา่นให ้ศกึษาอะไรก็ไมท่นัเคา้ แทนท่ีจะไป

โรงเรยีนหาความรู ้ก็ไปเลน่ไปเพลินเสีย เงนิทองท่ีใหไ้ปเท่าไรไม่

พอ เอาไปกินไปเลน่หมด ทาํชั่วทาํเสียตา่งๆนานามาให ้

ผูป้กครองพอ่แม่จะเป็นอยา่งไร น่ีใหท้กุข ์ใหค้วามลาํบาก เติบ

ใหญ่ขึน้มาแทนท่ีจะมีการงานแสวงหาเงนิทองขา้วของมาให้

บิดามารดา ไม่เป็นอยา่งนัน้ ไม่เอาถา่นอะไรให ้มีแตจ่ะรดีจะไถ

พอ่แม่อยู่เรื่อยไป มนัมีลกูประเภทนัน้ มนัลาํบาก  

หากไมมี่เคา้เลย มนัจะเป็นอย่างไร เราก็ไม่ไดเ้อาใจใส ่

ไม่ไดด้แูลรกัษา ไม่หนกัอกหนกัใจ จะพกัผ่อนหลบันอนก็แสน

สะดวกสบายอย่างพระเจา้พระสงฆ ์ทา่นไม่มีลกู ทา่นจงึอยู่

สบาย จะไปไหนมาไหน อยูต่ามดินกินตามหญา้ท่านก็สบาย 

เพราะลกูไม่ไดผ้กูคอของทา่น หากคิดไดพ้ิจารณาไดใ้นแง่มมุท่ี

เป็นโทษ เราก็ควรจะเหน็โทษของลกูมนัมาก ไม่ใช่เลน่ๆ เป็น

ทกุขต์ัง้แตว่นัอยู่ในครรภ ์จนกระทั่งวนัเติบใหญ่ ไม่มีอะไรจะให้

สขุ ความจะพึง่พาอาศยัเขา ความจรงิแลว้ ธาตขุนัธข์องคนมนั
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เหมือนกนัหมด ถา้เจ็บไขไ้ดป่้วย จะมีลกูมีญาติมากขนาดไหน 

ก็ช่วยเหลือไมไ่ด ้คนเจ็บก็จะทนเจ็บอยู่อยา่งนัน้ จะแบง่ใหล้กู 

ใหเ้มีย ใหเ้พ่ือน ใหฝ้งู เอา้ คนนีเ้อาไปนิด คนนีเ้อาไปหนอ่ย จะ

ไดเ้บาไป สบายไป  มนัแบง่ไม่ได ้มนัเป็นของเฉพาะตวั เราทกุข์

ก็ทกุขอ์ยู่อย่างนัน้ เคา้มารุมลอ้มขนาดไหนก็ชว่ยอะไรเราไม่ได ้

เม่ือเราไม่มีเขา ภาระหนา้ท่ีของเรารบัผิดชอบมนัก็ไม่มี จงึอยู่

สะดวก อยู่สบาย แตจ่ิตท่ีจะปลอ่ยวาง ไมย่ดึถือ ไม่เก่ียวขอ้ง ไม่

อยากได ้เป็นจิตท่ีฝึกลาํบาก ฝึกยาก ฝึกไดจ้งึเป็นของท่ีมีคณุคา่ 

มีความสขุประเสรฐิ น่ีเรื่องของลกู  

เรื่องของเมียก็เหมือนกนั เบือ้งตน้ท่ียงัเป็นหนุ่มเป็นสาว

ตอ้งการกนั มนัก็รกั กิรยิามารยาทวาจา พดูไพเราะเสนาะโสต

ทกุอยา่ง ดอูะไรสวยงามไปหมด แตเ่ม่ืออยู่ดว้ยกนันานๆเขา้ 

ความเบื่อมนัมี เม่ือมนัเบื่อเขา้ เหน็อะไรก็ไม่ชอบใจพอใจ เหตุ

นัน้จงึมีการหย่ากนัเป็นบางรายหรอืสว่นใหญ่ เพราะความไม่

พอใจเกิดขึน้ กิรยิาท่ีเคยออ่นนอ้ม วาจาท่ีเคยออ่นหวาน อยู่

ดว้ยกนัไปนานๆไม่รกัษา ไม่วา่ผูห้ญิง ไมว่า่ผูช้าย มนัแสลง
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แปลงเลน่ ในเวลามนัอยากได ้มนัเป็นไปอีกอย่างหนึ่ง เวลา

ไดม้าแลว้ มนัเป็นไปอีกอย่างหนึง่ ไม่รกัษากายวาจา คงเสน้คง

วา นํา้ใจ คิดไปตา่งๆ แหวกคอกแหวกสนามไป เคยเหน็ แตไ่ม่

เคยมีครอบครวัก็เพราะรูจ้กัเรื่องของโลก จติของเรามนักลบั

กลอกหลอกหลอนมากเหลือเกิน ถา้ไปเช่ือเรื่องของมนั จะไม่มี

วนัสงบ เช่ือเรือ่งของมนัจะไม่มีวนัสขุวนัสบาย เพราะจติมนัเป็น

อย่างนัน้  

เรื่องของขา้วของเงนิทองก็เหมือนกนั แทนท่ีไดม้าจะมี

ความสขุความสบาย ไม่เป็นอย่างนัน้ มนัพอใจประเด๋ียวเดียว

เท่านัน้ เด๋ียวอยากไดอ้นัใหม ่แตเ่รายงัไม่มีอะไรไดข้นาดนัน้ คง

จะสะดวกสบายในจิตในใจเพราะไดม้าขนาดนัน้ มนัไปอีกแลว้ 

เหมือนวิ่งตามเงา ไม่มีทนั มีแตม่นัวิ่งเรื่อยไปเพราะเราวิ่งตาม

มนั เราหยดุเสียอย่างเดียว เงามนัก็อยู ่หยดุความอยากของใจก็

เหมือนกนั มนัอยากไม่มีฝ่ังมีฝา อยากเรื่อยไป คนท่ีวิ่งตาม

ความอยากเกิดทกุข ์เกิดลาํบาก สมบติัท่ีไดม้าก็เป็นภาระจะ

ดแูลรกัษา เป็นภยัสาํหรบักาย สาํหรบัใจ หากรกัษาไม่ดี ระวงัไม่
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ดี คิดดงู่ายๆคนท่ีมีของมีคา่ติดตวัไป จะไปสถานท่ีใด ระวงั

รกัษา เกรงกลวัอนัตรายตา่งๆ และก็เป็นภยัจรงิจงัไม่ระวงัรกัษา 

เพราะของมีคา่ติดตวัเป็นเพชรเป็นพลอยเป็นสรอ้ยเป็นแหวน

ตา่งๆ หากมีมากเท่าไร ผ่านไปเคา้จะจอ้งมอง คนไม่มีอะไรติด

ตวัไป จะนั่งท่ีใด นอนท่ีใด ไม่มีใครสนใจ สะดวกสบาย  

แตพ่วกเราทัง้หลายไม่ไดคิ้ดอย่างนัน้ คิดเห็นแตค่ณุ ทาง

โทษไม่ไดคิ้ด จงึติดขอ้ง เม่ือเวลาแสวงหาก็เป็นทกุข ์ไดม้าก็เป็น

ทกุขเ์พราะการรกัษา เสียไปก็เป็นทกุขใ์จเพราะอยากไดคื้น แต่

ความจรงิแลว้สมบติัเหลา่นัน้เคา้ไม่ไดย้ินดีกบัใคร ใครหามาเคา้

ก็เป็นสว่นของคนนัน้ ใครทิง้ไปเคา้ก็ไม่ไดอ้าลยัเสียดาย ไม่ใช่วา่

เจา้ของเกา่เราอยู่นูน้ เราจะไปหาเจา้ของเกา่เรา มนัไม่เคยคิด 

เคยคาํนงึ ความลุม่หลงเป็นตวัเราเอง ไม่ใช่สมบติัมนัลุม่หลง ได้

นอ้ยไดม้ากขนาดไหน มนัก็ไม่ไดถื้อวา่เป็นของเรา มีแตเ่ราไปยดึ

ไปถือของมนั แลว้การยดึถือก็ไม่ใช่วา่จะยดึถือไดเ้รื่อยไป เราไม่

จากมนั มนัก็จะจากเราในวนัหนึง่ขา้งหนา้  
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เรื่องสมบติัมนัเป็นไปอย่างนัน้ ไม่วา่สมบติัท่ีมีวิญญาณหรอื

หาวิญญาณไม่ได ้มนัเหมือนกนัหมดทั่วโลก หากทกุคนไดม้าถือ

กรรมสิทธ์ิ ไปท่ีไหนของท่ีเป็นสมบติัของตวั ติดตามไป ถา้เป็น

อย่างนัน้พวกเราท่านท่ีเกิดมาไม่มีแผ่นดินอาศยั ไม่มีอะไรจะอยู่

จะกิน เพราะเหตใุด เพราะประเทศไทยของเราหรอืทั่วโลก มีคน

มีสตัวม์าเกิดนบัไม่ถว้น อยา่งพดูงา่ยๆท่ีเหน็กบัตา อย่างพวก

บา้นเชียงอย่างเนีย้ ท่ีอยู่ในเขตใกลก้บัวดัของเรา เคา้ขดุเจอรา่ง

กระดกูวา่เป็นหลายๆพนัปี มีถมเถ ไม่ใช่แตบ่า้นเชียงแหง่เดียว 

ตามแถวนีก็้มี ขดุเจออยู่ เรื่องกระดกู หมอ้ไหตา่งๆ ก็แสดงวา่

เคา้เคยมาเกิดมาตายกนัแลว้ ถา้หากเคา้เอาไปได ้แผ่นดินอนันี ้

เคา้เอาไปแลว้ เราไม่มีท่ีอยู่ท่ีอาศยั แตค่วามหลงใหลของใจมนั

หลงใหลยดึถืออยากได ้แตเ่ม่ือไดม้า เอาไปไม่ได ้จะพดูอะไร

สมบติันอกตวั สมบติัในตวั ขา้วของเงินทองภายนอกมนัเป็นอีก

อย่างหนึง่  

เนือ้ หนงั เอ็น กระดกูของเราก็เหมือนกนั ไม่ใช่วา่มนัจะอยู่

เรื่อยไป ไม่วนัใดก็วนัหนึง่มนัจะตอ้งพงั ตอ้งสลาย ถงึไม่เผาไม่
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ฝัง ทิง้เอาไวเ้ฉยๆ มนัก็จะเป่ือยจะเนา่ไปตามธาตขุองมนั ธาตุ

ดินเป็นดิน นํา้เป็นนํา้  เป็นลม เป็นไฟไป ธรรมดาของธาตท่ีุมา

ผสมกนัเขา้เป็นสตัวเ์ป็นบคุคล เป็นอยา่งัน้ น่ีคือทางคน้คิด

พิจารณา ใหรู้ใ้หเ้ขา้ใจตามเป็นจรงิเพ่ือจะไม่ใหจ้ิตของเรายดึถือ

ติดแน่นในวตัถนุัน้ๆ  

ผูบ้วชมีโอกาสเวลาท่ีจะศกึษาจิตใจของตวั สะดวกสบาย

กวา่เป็นฆราวาส เพราะไมมี่การงานดา้นอ่ืน พดูถึงการอยู่ก็เคา้

สรา้งให ้ถึงเคา้ไม่สรา้งให ้ก็เราคนเดียว จะสรา้งเอาก็ไม่

ยากลาํบาก พอแตอ่ยู่อาศยั ไม่มีสตัวท่ี์จะมากกัขงัเอาไว ้ไม่มี

อะไรท่ีจะมาทาํใหญ่ทาํโตพอจะเป็นภาระ นั่งนอนท่ีไหน ก็พอนั่ง

ไดน้อนได ้ไม่กลวัวา่คนนัน้จะเป็นทกุขก์บัเรา คนนีจ้ะเดือดรอ้น

กบัเรา เพราะเราคนเดียว มนัจงึสะดวกสบาย ง่ายในความ

เป็นอยู่ เจ็บมาก็คิดวา่ เรื่องความเจ็บ พรรคพวกเพ่ือนฝงูจะ

รกัษาขนาดไหน มนัก็ไมห่าย ถา้ถึงคราวถึงสมยัมนั จะเป็นหมอ

ดีวิเศษ เรยีนจบมาจากประเทศไหนก็ตาม รกัษาไม่ได ้ถา้รกัษา

ได ้ไม่มีคนแก่คนตาย เราเขา้ใจตามเป็นจรงิอย่างนัน้ กรรมเรามี 
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เกิดทกุขก็์เสวยไป ถึงคราวถงึสมยัจะตาย ก็ตายไปดว้ยความ

บรสิทุธ์ิ อยา่ไปใหค้นอ่ืนเป็นทกุขเ์ป็นรอ้นกบัเรา  

ถา้เรามีครอบครวั ผวัเมียมนัจะเป็นอยา่งนัน้มัย้ ผวัป่วยเมีย

ก็จะตอ้งป่วยตาม วิ่งเตน้อยู่นัน้น่ะ เป็นทกุข ์ไม่ไดห้ลบัไดน้อน

ถา้ป่วยหนกัเขา้ไป เน่ียป่วยก็เป็นภาระหนา้ท่ีไดด้แูลรกัษาเอาใจ

ใส ่ดว้ยความหงึหวงของจิตของใจ อยากจะใหห้าย อยากจะให้

ดีอย่างนัน้อยา่งนี ้ถงึสมบติัพสัถานขา้วของเงนิทองไมมี่ ก็ไปกู้

คนอ่ืน มีท่ีไรท่ี่นาท่ีสวนก็ขายไปรกัษากนั อยากจะใหห้าย มนั

เป็นภาระหนา้ท่ีลาํบากยากยุ่ง หากไม่มี มนัเป็นอย่างไร ป่วยก็

เป็นเคา้ เราป่วยก็เป็นเรื่องของเรา เคา้ป่วยก็เป็นเรื่องของเคา้ ก็

เลยสะดวกสบายงา่ยในความเป็นอยู ่แตไ่ม่ใช่ขาดเมตตา พอจะ

รกัษาดแูลช่วยเหลืออะไรเคา้ได ้พระพทุธเจา้ก็ชว่ยเหลือแนะ

สอนใหรู้ใ้หเ้ขา้ใจตามเรื่องเป็นจรงิ  

นกับวชจงึเป็นโอกาสดีท่ีจะฝึกกายฝึกใจของตวั นกับวช

เท่านัน้ท่ีจะฝีกไดง้่ายสบายยิ่งกวา่เพศอ่ืน เพราะท่ีอยูท่ี่อาศยั 

การอยู่การกิน การนุ่งการหม่ มีคนอ่ืนสนบัสนนุให ้ขออย่าง
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เดียวใหต้ัง้ใจประพฤติตวัใหดี้ ใหเ้ป็นสปุฏิปันโน คือประพฤติดี 

ไม่ผิดจากศีลจากธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ อยู่สถานท่ีใดไม่

ก่อความเดือดรอ้นใหค้นอ่ืนสตัวอ่ื์นและตวัเอง ดว้ยสติดว้ย

ปัญญา พนิิจพิจารณาใหถ่ี้ถว้น จะพดูจะทาํอะไร ถา้เคา้ทาํตอ่

เราอย่างนัน้ พอใจมัย้ ถา้ไมพ่อใจ เสียใจ เป็นทกุข ์อยา่ไปทาํกบั

เคา้ อยา่ไปพดูกบัเคา้ น่ีเป็นเรื่องสติปัญญาของนกับวชจะสอน

ตวั สอนตวัอยา่งนัน้ การไมท่าํชั่ว ไมพ่ดูชั่วไป ไดช่ื้อวา่เป็นผู้

ปฏิบติัดี ไปอยู่สถานท่ีใด ไม่มีภยัอนัตรายแก่คนอ่ืนและตวัเอง  

ศีลธรรมคาํสอนพระพทุธเจา้สอนอย่างไร การประพฤติขอ้

วตัรปฏิบติัมีอย่างไร ตัง้ใจรกัษา ตัง้ใจปฏิบติั ไม่ใหศี้ลของตวั

ขาด ไม่ใหศี้ลของตวัเสีย เพียงรกัษาศีลนอกๆ ท่ีพระพทุธเจา้

บญัญติัเอาไว ้ไม่ใหต้กหลน่หรอืเสียหายไป เพียงแคนี่โ้ลกทั่วไป

ก็สรรเสรญิ โลกทั่วไปก็ยินดีกราบไหวเ้พราะเป็นสปุฏิปันโน ผู้

ปฏิบติัดี ตวัของตวัเองก็เยือกเย็นเป็นสขุ ไปสถานท่ีใดสงา่งาม

ในท่ีนัน้ ไม่เป็นภยัตอ่สงัคม ไม่เดือดรอ้น เพราะเราไม่ไดท้าํชั่ว

พดูชั่วอะไร ทกุวนัทกุเวลาเราอยู่ดว้ยศีลดว้ยธรรมของเรา ใคร
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เคา้จะดา่จะวา่ จะดหูมิ่นนินทา นั่นเป็นเรื่องของเขา แตเ่ราเอง

บรสิทุธ์ิอย่างไร เขา้ใจอยู่อยา่งนัน้ รกัษาศีลของตวัใหดี้ คงเสน้

คงวาตลอดไป ไม่มีใครเป็นผูอ้งอาจ จะเขา้สูส่งัคมท่ีไหน ไม่มี

การกลวัเพราะความชั่วความเสียของตวัไม่มี องอาจกลา้หาญ

เรื่อยไป ไม่คิดวา่เคา้จะมาจบักมุคมุขงัเพราะเราบรสิทุธ์ิ  

น่ีก็เยน็ เรื่องจติใจไม่เดือดรอ้นไม่วุน่วาย ปฏิบติัตรงตอ่คาํ

สอนพระพทุธเจา้ทกุระยะ ทกุเวลา จิตใจท่ีใครคิ่ด คิดไป

นอกจากหลกัของธรรมก็รูก็้เขา้ใจดว้ยสติของตวั ดว้ยปัญญา

ของตวัวา่จิตคิดชั่ว คิดผิด แนะตนสอนตวัอยู่เรื่อยไป คาํสอน

สอนอย่างไรปฏิบติัตรงไปอย่างนัน้ น่ีคือเป็นเรื่องของนกับวชทกุ

คนจะตอ้งแนะสอนตน เม่ือเราตดัความวุน่วายกงัวลภายนอก 

เห็นอย่างตาเห็นท่ีโลกของเขานิยมชมชอบวา่มนัสวยอย่างนัน้ 

งามอย่างนี ้ ก็เราหลงตา่งหาก ของนัน้มีอยู่แตเ่รายงัไม่เห็น เรา

ยงัไม่ติดไปขอ้ง เราเหน็แลว้ทาํไมไปติดไปขอ้งไป ไปกาํหนด

ยินดี ไปตาํหนิติชมตา่งๆ ของน่ีมนัไม่มีความหมายอะไร
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นอกจากใจไปหมาย น่ีเป็นเรื่องปัญญาจะพินิจพิจารณาแกไ้ข

เรื่องใจของตวั  

เม่ือเราพิจารณาไดอ้ย่างนัน้ ตาไดเ้ห็น หไูดย้ิน ส่ิงตา่งๆก็มา

สอนใจตวัเอง เป็นธรรมเรื่อยไป ไม่อดธรรม พิจารณาอะไรเขา้ใจ

ชดัเจนเห็นประจกัษ ์เรื่องของโลกตัง้แตเ่รายงัไม่เกิดมนัก็เป็นอยู่

อย่างนี ้เราเกิดมนัก็เป็นอยูอ่ย่างนี ้เราตายไปมนัก็เป็นอยู่อย่างนี ้

ไม่มีอะไรท่ีผิดแผกแตกตา่งกนั เกิด แก ่เจบ็ ตายเหมือนกนั โลภ 

โกรธ หลงของเก่า ถา้เราไม่ละ ไม่ถอน ไม่แก ้ไม่ไข มนัก็จะ

ประจาํใจของเราเรื่อยไป คนท่ีมีโลภ มีโกรธ มีหลง สขุเม่ือไร มี

แตท่กุขเ์ดือดรอ้นวุน่วายเพราะความโลภ ความโกรธ ความหลง

ของตวั  

สอนตวัอยู่เสมอ พิจารณาตวัอยู่เสมอ ละอยู่เสมอในส่ิงท่ี

ควรละ บาํเพญ็อยู่เสมอในเรื่องสติปัญญาใหก้ลา้คม แกไ้ขตดั

เรื่องความติดขอ้งของใจแลว้คนนัน้จะ…เม่ือทาํอยู่อย่างนัน้ 

เป็นญายะปฏิปันโน ปฏิบติัเพ่ือธรรม ไม่ใชป่ฏิบติัเพ่ือกิเลส เม่ือ

รูเ้ห็นเดน่ชดัประจกัษช์ดัเจน ปลอ่ยวางส่ิงท่ีเคยยดึถือติดขอ้ง 
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จนจิตไม่อยู่ในวงของสมมติุทึ่เคยประพฤติปฏิบติัเคยรูเ้คยเหน็

มา ประจกัษช์ดัเจนในจิตในใจของตน ก็เป็นสามีจิปฏิปันโน 

ปฏิบติัชอบยิ่ง พระพทุธเจา้เป็นอย่างไร ไมมี่การสงสยั สาวก

อรหนัตเ์ป็นอย่างไร ไม่มีการสงสยั เพราะเหตใุด เพราะใจ

บรสิทุธ์ิอย่างนัน้ ใครจะมาเขียนใบประกาศนียบตัรให ้หรอืใคร

จะไม่มาเขียนให ้มนัก็ประจกัษอ์ยู่ในใจ ไม่มีอะไรท่ีจะสงสยั  

น่ีคือการปฏิบติั นกับวชตอ้งปฏิบติัได ้ตอ้งประพฤติได ้เรง่

กระทาํบาํเพญ็ นกับวชจงึเป็นผูมี้โชคลาภอนัใหญ่หลวง บวชได ้

ทาํจิตทาํใจใหส้บาย สบายมาก ไม่มีห่วงมีหวง ไม่มีติดมีขอ้ง จะ

มีสมบติัพสัถานก็รูว้า่สมบติัเหลา่นีเ้คา้เอามาบชูาความดี

ตา่งหาก ไม่ใชเ่ราแสวงหา มนัเกิดมาดว้ยอรรถดว้ยธรรม และ

ความติดขอ้งวา่เป็นของๆเรา มนัไม่มี เคา้ใหก็้เป็นบญุกศุลแก่

เขา เขาปลกูฝังหวา่นพืชเอาไวใ้นเนือ้นาท่ีเขาแสวงหาวา่เป็น

ทางท่ีดี จะเกิดผลเกิดประโยชนแ์ก่เคา้ เขาไม่ใหก็้ดีอีก เพราะจะ

ไม่เป็นภาระดแูลรกัษา  
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ผูท่ี้มีปัญญา ผูท่ี้ฝีกจิตอบรมใจของตวั ครูอาจารยท่ี์มีอรรถมี

ธรรมมาสอนโลก ทา่นเคยผ่าน บางคราวบางสมยัไปอยู่ในป่า 

อาหารบิณฑบาตไม่มีอะไร มีแตข่า้ว หรอืขา้วก็ยงันิดๆหน่อยๆ 

ไม่พอแก่ปากแก่ทอ้งของตวั เคยมี เม่ือมนัไปเกิดอย่างนัน้มนั

เป็นอยา่งนัน้ ท่านก็พิจารณา ดีแลว้ มีมากมนัโลภ มนัอยาก มี

นอ้ยอยา่งนีดี้ เคา้จะไดท้รมานชว่ยเรา เป็นเรื่องของเรา คนท่ี

โลภมาก มนัมีมาก มนัฉนัมาก เบรคไม่อยู ่มีนอ้ยอย่างนีดี้ ท่าน

สอนจิตสอนใจของท่านอยา่งนัน้ ไม่ใหใ้จไปเพง่คิดจบัผิดจาก

คนอ่ืน วา่เรามาอยู่นี ้เคา้ไมมี่หมีูตา ไม่มีศรทัธาดแูลรกัษา ถา้

เพง่ไปอยา่งนัน้คิดไปอย่างนัน้ จะทาํใจของตวัใหขุ้่นมวัเศรา้

หมองเดือดรอ้น ถา้ทา่นคิดวา่ เอา้ ดีแลว้ อยู่อย่างนี ้เคา้ทรมาน

ช่วยเรา กิเลสของเราจะไดเ้บาบางไป เราอยู่แตเ่รามีมาก อยู่

สถานท่ีอ่ืนก็เคยพบเคยเห็น ฉนัมาก ด่ืมมากมนัเป็นอย่างไร 

กิเลสไดต้กหลน่ออกไปจากใจมัย้ มนัมีนอ้ยอย่างนี ้ความเพียร

มนัจะมาก เพราะคนฉนันัน้เวลานอน มนัก็นอ้ย ความเพียรมนัก็

มาก พนิิจพิจารณาถกูเรื่องถกูราวแลว้ ไม่มีอะไรขดัขอ้ง มีมากก็ 
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เอ๊า! ดีหละวนันีจ้ะไดฉ้นัใหอ่ิ้มหนาํสาํราญ จะมีกาํลงัวงัชาเดิน

จงกรมภาวนาใหม้าก ท่านเคยแนะสอนตวัของทา่นอย่างนัน้ จงึ

ไปสถานท่ีใดไม่มีการขดัขอ้ง เรื่องของใจ สะดวกสบายในการไป

การอยู่  

ความเป็นจรงิเรื่องใจท่ีมีความสขุใจ ท่ีมีความสงบ ใจท่ีมี

อรรถมีธรรม เป็นใจท่ีประเสรฐิ แตพ่วกเรามองไม่เหน็ เขา้ใจวา่

ความสขุมนัอยู่ท่ีอ่ืนนอกจากใจของตวั อยู่กบัวตัถส่ิุงของบา้น

ช่อง กบัผวักบัเมียกบัลกูกบัเสียง ความคิดนกึ คิดไปอย่างนัน้ 

เพราะความลุม่หลง ไม่ไดพ้นิิจพิจารณาในดา้นอรรถธรรมอย่าง

จรงิจงั ส่ิงเหลา่นัน้มนัเหมือนกนักบัเหย่ือท่ีเก่ียวเบ็ดเอาไว ้ปลา

ท่ีโงเ่ขลาไม่ไดพ้ินิจพิจารณา เหน็แก่ปากแตท่อ้ง ไปหบุเขา้ เบ็ด

เลยเกาะปากเอา เลยเกิดทกุข ์คิดวา่อาหารท่ีเราหบุเอากลืนเอา

นัน้จะเป็นประโยชนแ์กธ่าตขุนัธ ์จะใหค้วามสขุ ความคิด มนัไม่

เป็นอยา่งนัน้ เบ็ดมนัอยู่ภายใน พอติดเบ็ดเขา้ อาหารก็เลยไม่มี

รสชาติอะไร ผลท่ีสดุปลาตวันัน้ก็มีแตจ่ะตายเท่านัน้ เจา้ของพบ

เห็นเม่ือใดเคา้ก็จะเอาไปตม้ไปแกงเทา่นัน้  
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น่ีความคิดของพวกเราท่านมนัเป็นไปแบบปลาท่ีโง่ มนัถึง

โดนทบุบอ่ยๆ เพราะเหย่ือท่ีหลอกลวงจิตใจของเราเพียงนิดๆ

หน่อยๆเท่านัน้ วา่มนัจะเกิดความสขุอยา่งนัน้ มนัจะเกิด

ความสขุอย่างนี ้แตม่นัไม่สขุให ้มนักลบัทกุขเ์ผากายเผาใจ จงึ

ควรพินิจพิจารณา หากจิตของเราละถอนโลภ โกรธ หลง ซึง่เป็น

เครื่องเคลือบแฝงอยู่ภายในดว้ยอบุายของใจ คือปัญญาธรรมะ

สะสางแลว้ ใจนัน้จะสงบ ใจนัน้จะสบาย ใจนัน้จะปลอดโปรง่อยู่

ทกุกาลทกุเวลา เม่ือใจไม่มีกิเลสตณัหา ไมมี่อารมณช์ั่วเสีย

รบกวนอยา่งนัน้ ไปอยู่สถานท่ีใดก็ไปเถอะ อยู่โคนตน้ไมก็้สขุ อยู่

ป่าก็สขุ อยูถ่ ํา้ก็สขุ ยงัอยู่ก็สขุ ตายไปก็สขุ เพราะใจเป็นสขุ ใจ

สขุอย่างเดียวจงึเป็นสขุยอดปรารถนา ไมต่อ้งไปอยู่สถานท่ีใด 

อยู่ในป่ารม่ไม ้ทา่นก็สขุ  

อย่างพระพทุธเจา้หรอืกษัตรยิบ์างท่านบางองคท่ี์มาบวชป็น

สาวกของพระพทุธเจา้ ทา่นเคยเป็นกษัตรยิม์า สขุ สนกุสนานใน

วตัถเุป็นอย่างไร ลาภยศสรรเสรญิท่ีเคยผ่านมา จิตใจปลอด

โปรง่ปลอ่ยวางละถอนมัย้ แลว้สขุในการละถอนกิเลสตณัหา ละ
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มานะทิฐิ โลภ โกรธ หลงภายในใจเป็นอยา่งไร ท่านทราบดี ท่าน

จงึเปลง่อทุานอยู่สมํ่าเสมอ อย่างพระยากบิล (พระภทัทยิะกาฬิ

โคธาบตุรเถระ ผูเ้ป็นพระมหากษัตรยิแ์หง่แควน้สกักะ) วา่สขุ

หนอๆ ไปพกัท่ีไหน คือสขุของใจ ไม่ตอ้งแอบอิงพงิอาศยัอนัอ่ืน 

มนัสขุพอ ถา้ใจสขุแลว้ อยู่สถานท่ีใดไม่มีทกุข ์ใจทกุขแ์ลว้อยู่

สถานท่ีใดไม่มีสขุ ใจรอ้นแลว้ จะไปอยู่ในหอ้งแอรห์รอืแช่นํา้แข็ง

มนัก็ไม่มีวนัเยน็ ใจจงึเป็นเรื่องสาํคญัท่ีพวกเราทา่นไม่ควร

มองขา้ม ควรละ ควรถอน ควรพินิจพิจารณาใหท้ั่วถงึสาระ

จรงิจงั  

ถา้เขา้ถึงสาระของอรรถธรรม ส่ิงตา่งๆท่ีเราเคยติดขอ้ง

ยดึถือ จะเบาบาง ปลอ่ยวางไปตามเรื่องใจท่ีเหน็ธรรม ถา้ใจไม่

เห็นธรรม มืดดาํเรื่อยไป นบัวนัท่ีจะนาํความทกุขม์าใหเ้พราะใจ

หลง หลงเทา่ไรก็ยิ่งลาํบากเท่านัน้ การท่ีจะหายจากความหลง

ของใจก็คือการพินิจพิจารณาธรรมะของพระพทุธเจา้ เชน่ตา

เห็น หไูดย้นิ จมกูไดก้ล่ิน ลิน้ไดร้ส ส่ิงเหลา่นีเ้ป็นส่ิงท่ีชาวโลก

ทั่วไปติดขอ้งยดึถือวา่ดีวา่ชั่วตา่งๆ เพราะหลง คือสญัญาไป
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หมาย ถา้หากสญัญาไม่ไปหมาย คน้คิดพจิารณาเรื่องอรรถ

ธรรมจรงิจงั ส่ิงเหลา่นัน้มนัไม่มีความหมายอะไร ตาหนา้ท่ีเห็น

รูปมนัก็เห็นไป แตเ่ห็นสกัแตว่า่เห็น หหูนา้ท่ีของมนัฟังเสียงก็ฟัง

ไป แตส่กัแตว่า่ฟัง ไม่ไดถื้อ ไม่ไดย้ดึในส่ิงนัน้ๆ จมกูก็เหมือนกนั 

มนัไม่อคติส่ิงเหลา่นี ้ของดีมนัก็เห็นได ้ฟังได ้สดูดมได ้ของชั่ว

มนัก็เหมือนกนั แตผู่ท่ี้ไปยนิดียินดีรา้ยคือใคร นั่นแหละ เป็นท่ี

แกไ้ข เป็นท่ีจะชาํระ  

ถา้หากไม่มองเขา้ไปภายใน ก็ไปตาํหนิแตเ่รื่องภายนอก ไป

แกน้อก แกป้ลายเหตมุนัก็ไม่หาย เรื่องธรรมะจงึเป็นโอปนยิโก 

เป็นเรื่องภายใน แกไ้ขได ้ทกุคนเม่ือสนใจพนิิจพิจารณาแกไ้ข 

มนัจะหมดไป เรื่องความติดขอ้งของใจ เม่ือมนัหมดไปไม่ได ้

พระพทุธเจา้ก็ไม่สอน ครูอาจารยก็์ไม่มี น่ีมนัหมดไปได ้มนั

ปลอ่ยมนัละไปได ้ทัง้ๆท่ีของเหลา่นัน้มีอยู ่แตไ่ม่สาบทาติดขอ้ง

ในจิตในใจของทา่น คนอยา่งนัน้เขาจงึถือวา่เป็นคนประเสรฐิ 

โลกจงึนิยมชมชอบกราบไหวบ้ชูา เพราะตาท่านมี ไม่ติด หทูา่น

มี ไม่ขอ้ง จมกูท่านมี ไมย่ินดียินรา้ยตามกล่ินตา่งๆ ลิน้ทา่นมี 
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ท่านก็ไม่เพลิดเพลินลุม่หลงไปตามรส ทา่นอยู่ในโลก ไมท่าํ

ความเดือดรอ้นใหแ้กโ่ลกและตวัทา่นเอง มนัจะไม่ประเสรฐิ

อย่างไร ตอ้งประเสรฐิวิเศษ  

ถา้หากฝึกอบรมตวัได ้การฝึกอบรมมนัก็ไม่มีใครท่ีจะ

ฝึกอบรมใหเ้รายิ่งกวา่เราอบรมตวัของเราเอง เพราะตวัของเรา

เท่านัน้ท่ีจะรูเ้รือ่งของเรา มนัติดขอ้งเศรา้หมองท่ีไหน มนัคิดปรุง

อะไรอยู่ในวงของธรรมะหรอืไม่ หรอืเป็นไปเพ่ือกิเลสตณัหา คิด

ไปเรื่องของสมทุยั หรอืคิดไปเรื่องของมรรค จะตอ้งสอบสืบพินิจ

พิจารณาตวัเองเพ่ือแกไ้ขส่ิงท่ีชั่ว ละถอนส่ิงท่ีชั่ว บาํเพ็ญส่ิงท่ีดี

เรื่อยไป  

นกับวชจงึมีโอกาสเวลา โชคดีกวา่เป็นฆราวาส เพราะอยูก็่

อยู่คนเดียว การไปก็ไปคนเดียว สะดวกสบาย ตายก็ตายคน

เดียว ไม่มีใครเป็นหว่ง หวงแหน มนัง่ายมนัสบาย ปกติจติของ

ท่านก็วิเวกอยูเ่สมอ สญัญาอารมณไ์ม่คอ่ยไดม้ารบกวน ไม่

เหมือนจิตของคนท่ีไม่เคยศกึษา ไม่เคยปฏิบติั ซึง่มีแตส่ญัญา

อารมณร์บกวนอยู่ตลอดเวลา นั่งอยูน่อนอยู่ก็ยงัคิดยงัปรุงงานท่ี
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ทาํวางมือมาแลว้ ใจยงัปรุงยงัคิด น่ีท่านพนิิจพิจารณาเพ่ือละ

ถอนกิเลสภายใน ใจของท่านจงึเบา จงึสบาย สงบเย็น  

ใครตอ้งการความสขุ ความประเสรฐิอย่างนี ้ก็ตอ้งลงมือ

ประพฤติปฏิบติัตวัของตวั เพราะธรรมะเป็นของกลาง มีสิทธ์ิท่ี

จะประพฤติปฏิบติัได ้เราไม่สบายคนเดียว คนอ่ืนเคา้จะสบาย

ทั่วโลก เราก็ไม่มีความสขุ เราสบายคนเดียว คนอ่ืนเคา้จะทกุข์

ทั่วโลก เราก็สขุก็สบายอยู่อย่างนัน้ ไม่มีอะไรจะไปทกุขร์อ้นกบั

เขา พงึศกึษาพงึพินิจพิจารณา แกจ้ิตแกใ้จของตวัได ้ปัญหาของ

โลกมนัก็หมดไป เพราะปัญหามนัเกิดจากใจ ความยุ่งเหยิงมนั

เกิดจากใจ ไมไ่ดเ้กิดไปจากท่ีอ่ืน  

อย่าไปทาํอนันัน้ ทาํอนันีใ้หม้นัเสรจ็เสียกอ่นถึงคอ่ยจะฝึก

จะสอนจะปฏิบติัตวั มนัไมมี่ทางเพราะคนเกิดมาไม่มีใคร

เอาชนะงานได ้ตายไปนบัแสนนบัลา้นไมไ่ด ้แตง่านของเขาถา้

หากไปขดุคน้ขึน้มาวา่งานเสรจ็แลว้หรอื หมดทกุส่ิงทกุอย่างแลว้

หรอื คิดถึงคอ่ยตาย เคา้จะตอบวา่ยงัๆทัง้นัน้ เราจงึไม่ควรเช่ือ

เรื่องจิตใจท่ีมีกิเลสตณัหาโลภหลงเป็นศาสดาสอนเรา เราตอ้ง
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เอาธรรมของพระพทุธเจา้ผูรู้ผู้เ้ขา้ใจมาพนิิจพิจารณา จงึจะละ

จะถอนกิเลสตณัหา เอานํา้ท่ีสกปรกมาลา้งของสกปรกก็เพิ่ม

สกปรกขึน้ ตอ้งเอานํา้ท่ีสะอาดมาลา้ง มนัถงึจะสะอาดได ้ฉนัใด

จิตใจของเรา ถา้ไปเช่ือตามโลภ โกรธ หลงของโลก มนัก็ฉนันัน้ 

ไม่มีวนัท่ีจะสะอาด ไม่มีวนัท่ีจะดีวิเศษได ้ตอ้งเอาธรรมะของ

พระพทุธเจา้มาแกไ้ข พิจารณาหาเหตผุลตามเป็นจรงิของมนั  

เม่ือมนัเป็นจรงิอย่างไร รูเ้หน็อย่างนัน้มนัก็ไมมี่ปัญหาอะไร 

ใจจะสขุ ใจจะสงบ ใจจะสบาย ถึงไม่มีความรูม้ากพอจะสอนคน

อ่ืน แนะคนอ่ืนได ้ความสขุความสบายมีอย่างไรเขา้ใจในตวั ไม่

ชั่วไม่เสีย ผูรู้บ้ณัฑิตทั่วไปสรรเสรญิ อย่างพระปัจเจกโพธิ

พระพทุธเจา้ทา่นตรสัรูด้ว้ยตนเองเหมือนกนั แตไ่ม่เคยแนะสอน

ใคร ใจท่ีหมดกิเลสเป็นอย่างไร ท่านเขา้ใจเฉพาะทา่น ถึงกระนัน้

ทางโลกหรอืบณัฑิต พระพทุธเจา้ก็ยงัสรรเสรญิ ขอใหท้าํตวัให้

บรสิทุธ์ิเถอะ มนัดีวิเศษทัง้นัน้ ถา้ตวัไม่บรสิทุธ์ิ ถงึจะมีความรู้

ขนาดไหน ใจยงัมีโลภ มีโกรธ มีหลง มีกิเลส ทบัถมโจมตีอยู่ มนั
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ไม่มีปัญหา จะเรยีนไดป้รญิญาอะไรก็มาเถอะ ถา้กิเลสตณัหา

ยงับงัคบับญัชาใจของตวัไดอ้ยู่  

น่ีการแกไ้ขใจ จงึเป็นเรื่องสาํคญั มีธรรมะในใจ มีความสงบ

ของใจ มีความปลอ่ยวางละถอนกิเลสตณัหา จงึเป็นเรื่องสขุ

เรื่องสบาย เป็นเรื่องดีวิเศษ ขอทกุคนเม่ือไดส้ดบัรบัฟังแลว้ จง

นาํไปพนิิจพิจารณา หากเหน็วา่เป็นทางดีมีประโยชนก็์ลงมือ

ประพฤติปฏิบติั หากเป็นทางชั่วทางเสียสว่นใด ก็พากนัละทิง้

เสีย อยา่นาํมาพนิิจพิจารณา การอธิบายธรรมะก็เหน็วา่

พอสมควร เสียเวลาขอยติุเพียงเทา่นี ้

 

ท่ีมา: https://youtu.be/RZoK3qhI3mQ 
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