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ทวนกระแสใจ 

หลวงพอ่สิงหท์อง ธมฺมวโร 

การฟังธรรมะทกุท่านทกุคนเคยสดบัรบัฟังกนัมา การฟัง

ธรรมะก็คือการปฏิบติัจิตใจของตวั ระยะเวลาท่ีฟังธรรมะ หนา้ท่ี

การงานดา้นอ่ืนไม่มี กิจธุระสว่นอ่ืนเราก็ทอดทิง้ ไม่ไดเ้ก่ียวขอ้ง 

กายไม่ไดท้าํ วาจาไม่ไดพ้ดู จิตก็หา้มกัน้เอาไวไ้ม่ใหไ้ปนกึคิดถึง

ส่ิงอ่ืนนอกจากธรรมะ ฟังไปทาํไปเพ่ือขบัไลส่ญัญาอารมณกิ์เลส

ตณัหาภายใน ใหจ้ิตใจสงบ ใหจ้ิตใจเยือกเย็น น่ีคือการฟัง

ธรรมะเพ่ือความสขุ ความสงบ ความสบายภายใน ไม่ใชเ่ราฟัง

เพียงอานิสงส ์คือหวงับญุหวงักศุลจากการฟังเท่านัน้ ฟังเพ่ือ

ปฏิบติัจิตใจของเราทา่นท่ีมนัมืดบอดใหส้วา่งไสว ใหเ้ขา้ใจใน

ธรรมะ ถา้หากฟังเพียงเป็นพิธี ไมพ่ิธีพิถนั ตัง้หนา้ตัง้หนา้

กาํหนดรกัษาจิตใจของตน มนัก็ไม่เกิดผลประโยชนใ์ห ้ 

ดงันัน้ฟังธรรมะสมยัพทุธกาล พวกท่ีมาฟังหลายทา่นหลาย

คนดว้ยกนั ทัง้ภิกษุสามเณร ฆราวาสญาติโยม มาฟังก็แลว้แต่

สติปัญญาของใคร พระพทุธเจา้แสดงธรรมออกไป พวกเหลา่นัน้
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ก็สดบัรบัฟัง คน้คิดติดตามเรื่องตา่งๆท่ีทา่นแสดงออกไป บาง

ท่านบางคนท่ีมีปัญญาสามารถก็ขบัไลเ่รื่องกิเลสตณัหาออกไป 

เป็นพระโสดา สกิทาคา หรอืเป็นพระอรหนัต ์ในขณะท่ีฟังธรรมะ

อยู่นัน้ บางท่านบางคนก็ไม่ไดอ้ะไร น่ีหมายถึงความตัง้ใจ การ

สดบัรบัฟังทัง้ๆท่ีออกจากพระโอษฐ์ของพระองค ์ไม่ไดอ้อกจาก

ท่ีอ่ืน คนฟังก็มีหมีูใจท่ีจะใครคิ่ดติดตามเรื่องธรรมะดว้ยกนั แต่

การขบัไลกิ่เลสภายในนัน้ไม่เหมือนกนั บางท่านบางคนก็ได้

ผลไดป้ระโยชนม์าก บางท่านบางคนก็ไดน้อ้ย แตถ่งึอยา่งไรก็ดี

การฟังธรรมะไม่ไดเ้สีย ไม่เกิดโทษ เพราะธรรมะท่ีพระพทุธเจา้

แสดงออกไปหรอือา่นธรรมะตามตาํรบัตาํราก็ดี ธรรมะนัน้ไม่

ชกัชวนใหค้นลุม่หลง ไม่ชกัชวนใหค้นมวัเมา เรื่องธรรมะเป็น

เรื่องกาํจดัปัดเป่าเรื่องกิเลสในใจ ไม่ใช่ใหส้ะสม  

น่ีพวกเราเคยไดย้ินธรรมะมา บางทา่นบางคนก็นบัครูนบั

อาจารยไ์ม่ได ้แตจ่ิตใจก็ยงัวุน่วายก่อกวนเกิดทกุข ์เพราะเราไม่

นาํธรรมะท่ีท่านสอนนัน้มาประพฤติปฏิบติัภายในใหเ้ขา้ใจ

ธรรมะ เพียงแตจ่ดจาํตามตาํรบัตาํรา ตามลมปากของครูบา
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อาจารยท่ี์แนะสอน มีแตส่ญัญาท่ีจาํมาเทา่นัน้ แตก่ารเป็นในจิต

ในใจ ปฏิบติัเพ่ือเกิดปัญญาสามารถจรงิจงัไม่มี กิเลสจงึไม่กลวั

ความจาํ ถงึจะจาํไดม้ากขนาดไหน กิเลสก็ไม่กลวั ถา้ประพฤติ

ปฏิบติัเกิดปัญญาขึน้ภายใน กิเลสกลวัมาก เพราะปัญญาเป็น

ส่ิงท่ีตดักระแสของกิเลสตณัหา ปัญญาจะเกิดขึน้ไดก็้อาศยัการ

สงัวรณร์ะวงัจิต  

ทางปรยิติัทา่นวา่ปัญญาเกิดขึน้จากสมาธิ เม่ือสมาธิดี 

อบรมสมาธิได ้ปัญญาเกิดขึน้ น่ีปัญญาทางศาสนาทา่นสอน

อย่างนัน้ คือเห็นในจิตในใจของผูป้ระพฤติปฏิบติัเอง ไม่ใช่จาํมา

จากท่ีอ่ืน แตปั่ญญามนัก็มีหลายขัน้ สตุมยปัญญา ปัญญา

เกิดขึน้จากการไดส้ดบัรบัฟัง การศกึษาเลา่เรยีน จนิตามย

ปัญญา ปัญญาเกิดขึน้จากการคน้คิดพนิิจพิจารณา น่ีสตุมย

ปัญญา ภาวนามยปัญญา ปัญญาเกิดขึน้จากอบรมภาวนา 

ปัญญาทัง้สองขัน้คือสตุมยปัญญา จินตามยปัญญานัน้เป็น

ปัญญาของโลก สามารถท่ีจะทาํอะไรถกูตอ้งดีงาม ไม่คอ่ย

พลาดผิด แตภ่าวนามยปัญญาเป็นปัญญาทางธรรม สามารถท่ี
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จะแกไ้ขจิตใจท่ีขอ้งติดใหห้มดออกไป ใหสิ้น้ออกไป ใหห้าย

สงสยั พดูงา่ยๆก็ใหห้มดจากกิเลสได ้ 

แตพ่วกเราทกุคนก็เคยไดย้ินไดฟั้ง เคยไดอ้า่นตาํรบัตาํรา 

เคยคิดเคยปรุงส่ิงตา่งๆนานา การภาวนาก็เคย แตปั่ญญาท่ีจะ

เกิดขึน้เพ่ือสงัหารกิเลสนัน้ยงัไม่มี หรอืมีก็ยงัไม่เพียงพอ กิเลสจงึ

มีการรบกวน ใหจ้ิตใจฟุ้งปรุง ติดขอ้งเศรา้หมองอยู่เรื่อยๆ ฉะนัน้

เราจงึควรอบรมปัญญาใหแ้ก่กลา้สามารถ ตดักิเลสขาดออกไป

จากใจของเรา ภาวนามยปัญญานัน้ หมายถึงเราพนิิจพจิารณา

ดว้ยจิตเป็นสมาธิหนกัแน่นมั่นคง พิจารณาอะไร พิจารณาไปๆ 

ปัญญานัน้จะเกิดขึน้ ผดุขึน้ บอกขึน้ในจิตในใจวา่อนันัน้ผิด อนั

นีถ้กู เขา้ใจชดัเจนเห็นประจกัษใ์นจิตในใจ เม่ือมนัรูเ้หตผุลทกุ

ส่ิงทกุอย่าง ท่ีพิจารณาไปนัน้ มนัก็หายสงสยัในจิตในใจ ถึงส่ิง

นัน้จะมีอยูท่ั่วโลก แตก็่ไม่ขอ้งติดยดึถือเหมือนแตเ่ก่าก่อน 

เพราะปัญญาของเราหยั่งรูเ้ขา้ใจเหน็ชดัในส่ิงนัน้ๆ สมมติุมนั

เป็นอยา่งนัน้ วิมตุติมนัเป็นอย่างนี ้ขัน้สมมติุ ขัน้ปรมติัมนัทราบ

จากการภาวนา  



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 5 
 

การอบรมปัญญาทางภาวนาจงึเป็นเรื่องละถอนเรื่องกิเลส

ตณัหาท่ีมีอยู่ในจิตในใจ ทกุคนมีสิทธ์ิท่ีจะฝึกจะอบรมจติใจของ

ตนได ้หากเราตัง้ใจเหน็วา่เป็นของจาํเป็นจรงิจงั ไมท่าํก็จะไม่

เกิดประโยชน ์เกิดมาไมท่าํภาวนาเลย มนัก็แก่ก็ตายเหมือนกนั 

ผูท้าํภาวนาถงึแก่ถึงตาย จิตใจของท่านไมมี่การหวั่นไหว ไม่มี

การเสียดายชีวิต ไม่ถือวา่เกิดมาเป็นโมฆะ ทา่นมีความสขุ มี

ความสบายในจิตในใจของท่าน กายมนัจะแตกสลายไป

เหมือนกนั แตท่วา่จิตใจของท่านไม่หวั่นไหว ไม่ลุม่หลง น่ีคือ

อานิสงสเ์กิดจากการภาวนา ผูก้ระทาํบาํเพ็ญจะเห็นจะเป็นใน

ตวัของตวัเอง โดยไม่เช่ือคนอ่ืนเพราะเหน็เพราะเป็นจากการ

ภาวนา จากสติจากปัญญาของตวั  

ปัญญานีห้ากเราอบรมใหเ้ขา้ถึงท่ีจรงิจงัแลว้ มนัจะสามารถ

สงัหารกิเลสใหข้าดออกไป ไม่วา่กิเลสประเภทไหนท่ีเกิดมา 

ปัญญาจะตอ้งตามพิจารณาในกิเลสนัน้ๆ เพ่ือแกไ้ขใหกิ้เลส

นัน้ๆหายไปจากใจ กิเลสก็คือความเศรา้หมองของใจ ตณัหาก็

คือความอยากของใจ ราคะก็คือความกาํหนดัยนิดีในส่ิงตา่งๆ 
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แตท่่านพดูเป็นศพัทท์างธรรมะ ศพัทข์องธรรมะออกมาจากบาลี 

ออกมาจากภาษาอ่ืน ฉะนัน้เราฟังตามตาํรบัตาํราหรอืครูบา

อาจารยท่ี์ทา่นศกึษาดา้นปรยิติั เราไม่เคยในเรื่องปรยิติั พอทา่น

ยกบาลีขึน้เราจงึฟังไม่คอ่ย ผูป้ระพฤติปฏิบติันัน้ไมท่ราบวา่เป็น

บาลีหรอือะไร ตอ้งพิจารณาในกายในใจของตวัเรื่อยไป เพราะ

กายใจเป็นท่ีตัง้ของมรรคของผล  

กายใจเป็นท่ีตัง้ของราคะ โทสะ โมหะ ไม่ใช่ท่ีอ่ืนเป็นท่ีตัง้ 

ท่านจงึจบัมาพิจารณาอนันี ้มีความอยากใหญ่ใฝ่สงู ไมมี่ขอบมี

เขต ถึงมีอยูมี่กินเพียงพอบรบิรูณแ์ลว้ แตค่วามอยากมนัก็

ทวีคณูขึน้ ทบัถมขึน้ เม่ือความอยากมนัมีมากเท่าไร มนัก็ให้

ทกุขใ์หโ้ทษแกต่วัของตวั เพราะความอยากมนัเป็นพิษ

เหมือนกนักบัไฟ ความอยากมนัไหมม้นัเผามนัรอ้น คนท่ีมีความ

อยากอยู่ในใจถึงจะมั่งมี ขา้วของเงนิทองขนาดไหนจงึไม่มี

ความสขุให ้เพราะความอยากมนัเป็นภยัแก่ความสงบ ความ

อยากเป็นเสีย้นหนามสาํหรบัทิ่มแทงจิตใจใหเ้จ็บปวดเดือดรอ้น 

การพิจารณาธรรมะเพ่ือแกไ้ขความอยากนัน้ ก็แลว้แต่
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สติปัญญาของใครจะนาํมาพินิจพิจารณา ถา้หากมนัเกิดขึน้กบั

จิตกบัใจจรงิจงัแลว้ มนัทราบ มนัตดัขาดเรื่องความอยาก ทัง้ๆท่ี

ของนัน้มีอยู่ แตเ่ราอยู่เหนือของ ของไม่ไดม้าทบัถมจิตใจของเรา 

โอกาสท่ีเราจะใชเ้ราก็ใชไ้ปตามสะดวกสบาย แตถื่อวา่ของนัน้

เป็นของภายนอก ไม่ไดย้ดึไดถื้อวา่เป็นของของเราจรงิๆจงัๆ จน

เกิดความเสียใจ รอ้นใจ  

การพนิิจพิจารณาอย่างนี ้ก็พิจารณาถึงวา่คนเกิดมาไมว่า่

ผูห้ญิงผูช้าย ไม่มีใครนาํส่ิงของมาได ้จะเป็นผา้นุ่งผา้หม่ เป็น

เงินเป็นทองไม่เคยมีใครหอบหิว้หาบหามมาจากทอ้งของมารดา 

มาดว้ยตวัเปลา่ๆ เม่ือมาแลว้ก็แสวงหาตามหนา้ท่ีเพราะรา่งกาย

นีเ้ป็นอยู่ดว้ยอาหาร เป็นอยู่ดว้ยปัจจยัทัง้ ๔ เป็นท่ีพกัท่ีอาศยั 

จะเป็นนกับวชก็ตาม เป็นฆราวาสก็ตาม ปัจจยัทัง้ ๔ นีเ้ป็นเรื่อง

สาํคญัท่ีทกุทา่นจาํเป็นจะตอ้งแสวงหาปัจจยัทัง้ ๔ เป็นภาษา

ของวดัทา่นกลา่วเอาไวว้า่ จีวร จีวรหมายถึงผา้ จะเป็นผา้นุ่งผา้

ห่ม ผา้ขาว ผา้เขียว ผา้แดง ผา้เหลืองอะไร เรยีกวา่จีวรทัง้นัน้ 

จาํเป็นท่ีคนเกิดมาจะตอ้งอาศยั หนาวมาก็จะตอ้งนุง่หม่ รอ้นมา
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ก็จะตอ้งปกปิดรา่งกายเพ่ือกนัแดดกนัเหลือบกนัยงุตา่งๆ กนั

ความละอาย มนษุยท์ั่วไปเป็นอย่างนัน้ไม่วา่ชาติชัน้วรรณะไหน

แลว้แต ่เกิดมาแลว้จะตอ้งแสวงหาจีวรคือผา้มานุ่งมาหม่ 

ตอนตน้ท่ีเรายงัเป็นเด็กแสวงหาไม่ได ้ก็อาศยัผูห้ลกัผูใ้หญ่หามา

ให ้ใหญ่มาเราก็แสวงหาเอง น่ีเป็นเรื่องจาํเป็นขอ้หนึง่ซึง่เรยีกวา่

ปัจจยัเครื่องอาศยัของมนษุย ์ 

บิณฑบาตขอ้ท่ีสอง ก็หมายถึงอาหาร ไม่วา่ชาวบา้นนกับวช 

รา่งกายอนันีจ้ะตอ้งเป็นอยู่ดว้ยอาหาร ถา้ขาดอาหารนานเขา้

มนัก็ตาย เพราะไม่มีกาํลงัเรีย่วแรงท่ีจะแสวงหาทรพัยส์มบติั

อะไรได ้อาหารจงึเป็นเรื่องสาํคญั ท่ีสตัวจ์ะอยู่ไดก็้อาศยัอาหาร 

กายอนันีเ้ติบโตมาไดก็้เพราะอาหาร ฉะนัน้อาหารจงึจะตอ้ง

แสวงหา พระไม่ไดไ้ปทาํการทาํงาน ทาํไรท่าํนาคา้ขาย ก็ไป

บิณฑบาตก็คือหาอาหารมาเลีย้งรา่งกายน่ีเอง พวกญาติโยมก็

แสวงหาตามหนา้ท่ีของตน มีวิชาความรูแ้ขนงไหนก็ทาํไปเพ่ือจะ

ไดอ้าหาร ถงึเราหาเงนิหาทองก็เอามาซือ้อาหารเลีย้งปากเลีย้ง
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ทอ้งของตวั อาหารจาํเป็นขอ้หนึง่ซึง่เรยีกวา่ปัจจยัเครื่องอาศยั

ของผูเ้กิดมาท่ีมีชีวิตเป็นอยู ่ 

เสนาสนะหมายถึงท่ีอยู่อาศยั จะเป็นกฏิุวหิาร ศาลาโรงรา้น

หรอืตกึบา้นตา่งๆ เรยีกเสนาสนะ น่ีก็เป็นเรื่องจาํเป็นท่ีมนษุย์

เกิดมาจะตอ้งหา สรา้งท่ีอยูท่ี่อาศยั ยาสาํหรบัแกโ้รคภยัไขเ้จ็บก็

เป็นอีกประเภทหนึ่ง น่ีคือปัจจยั ๔ ปัจจยัทัง้ ๔ นีไ้ม่วา่นกับวช

ฆราวาสจะตอ้งจาํเป็นดว้ยกนัทัง้นัน้ แตน่กับวชนัน้มีพระวินยัท่ี

ตอ้งรกัษามากกวา่เพศของฆราวาส ถา้หากแสวงหาไม่ถกูตอ้ง

ตามพระวินยัก็เกิดโทษ ท่านปรบัอาบติัทางศาสนา มีพระวินยั

ของพระของเณรประจาํตวัอยู ่ฉะนัน้ปัจจยัทัง้ ๔ นี ้เราจะตอ้ง

แสวงหา แตปั่จจยัทัง้ ๔ นีจ้ะแสวงหามาไดม้ากขนาดไหนก็ไม่

สามารถท่ีจะลบลา้งอรยิสจัคือคาํสอนของพระพทุธเจา้ได ้เม่ือมี

ลมหายใจเป็นอยู่ก็ตอ้งหามาบาํรุงรกัษา  

แตท่วา่ปัจจยัอนันีมี้มากก็หา้มความแก่ไมไ่ด ้หา้มความ

ตายไม่ได ้ถึงกาลถึงเวลาเราก็จะตอ้งแก่ตอ้งตายไปตามธรรมดา 

ถึงจะหงึหวงขนาดไหนก็ไมมี่ทางท่ีจะรกัษาไวไ้ด ้คือเราไม่ตาย
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จากมนั มนัก็จะหายจากเรา หนา้ท่ีของมนัเป็นอยู่อยา่งนี ้เรา

โลภขนาดไหน อยากไดข้นาดไหน แสวงหามาไดม้ากขนาดไหน 

เม่ือเวลาเราตายไปเลา่ เอาไปไดไ้หม ไม่เหน็ใครในโลกท่ีเขา

หอบหิว้หาบหามสมบติัออกไปจากโลก สมบติัของโลกเป็น

สมบติัของโลกอยู่อย่างนัน้ เราท่ีลุม่หลงติดขอ้ง ไปท่ีไหนไม่ได ้

ห่วงส่ิงห่วงของ กลวัมนัจะวบิติัฉิบหายอยา่งนัน้อยา่งนี ้ก็ทาํนอง

เดียวกนั จะหงึจะหวงขนาดไหน หาตาํรวจทหารมารกัษา หาคน

ยามมาเฝา้ มนัก็มาเอาไปไม่ได ้เวลาตายก็ไปแตต่วัเปลา่ 

รา่งกายของเราก็เคา้เอาไปฝังตามหนา้ท่ี ถงึเคา้ไม่เผาไมฝั่งมนัก็

เป่ือยเนา่ไปตามธาตขุองมนั  

ถา้หากพิจารณาไปตามธรรมะอย่างนี ้จิตใจท่ีโลภอยากได้

อย่างนัน้อย่างนีเ้กินขอบเขต มนัก็พอท่ีจะสงบระงบัได ้เพราะ

ตายไปแลว้เอาไปไม่ได ้ถา้หากเอาไปได ้คนท่ีเคา้เกิดมาก่อน

ตายไปก่อน เคา้เอาไปหมด เราไม่มีท่ีอยู่ท่ีอาศยัท่ีดินไมว่า่ตอน

ไหนจงัหวดัใด มีคนเคยเกิดเคยตายดว้ยกนัทัง้นัน้ เคยมีเจา้ของ

มาก่อนเราเกิดนบัไม่ถว้น บางทีขดุลงไปลกึๆอย่างบา้นเชียงน่ี ก็
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ยงัไปเหน็กระดกูกองกนัอยูน่ั่น แสดงวา่เคา้เคยตายมาก่อนเรา 

เคา้เคยเป็นเจา้ของท่ีดินแถวนัน้มาก่อน แตเ่คา้เอาไปไม่ได ้เรา

จงึไดอ้ยู่ไดอ้าศยั เราท่ีหงึหวงโลภหลงอยู่นีก็้ทาํนองเดียวกนั 

เพ่ือจะตดัความโลภความอยากไดใ้นจิตในใจใหเ้บาบางไป  

แตพ่ระพทุธเจา้ไม่ไดส้อนใหค้นเกียจครา้น ใหค้น

ขยนัหมั่นเพียร อฏุฐานสมัปทา ถึงพรอ้มดว้ยความหมั่นความ

ขยนั จะทาํการทาํงานอะไรใหต้ัง้ใจทาํ แตอ่ย่าใหส่ิ้งของนัน้มา

ทบัถมจิตใจจนเกินไป อยากไดจ้นเกินขอบเกินเขต คืออยากได้

ดว้ยการแสวงหาทางสจุรติไม่ได ้ก็โกงเคา้ โลภลกัขโมยจีป้ลน้

เคา้ น่ีมนัเป็นทางผิดศีลธรรมท่ีพระพทุธเจา้สอน พระพทุธเจา้จงึ

ใหพ้นิิจพิจารณาธรรมะเพ่ือชาํระใจ อยากไดข้นาดไหน ไดม้า

แลว้ก็เอาไปไม่ได ้เม่ือเราทราบ เราเขา้ใจในตวัของตวัจรงิจงั

อย่างนัน้ ความอยากท่ีมนัเคยอยาก วุน่วี่วุน่วายอยูใ่นใจ นอน

ไม่หลบั อยากอนันัน้อยากอนันี ้เป็นเศรษฐีในเมืองไทยไม่พอ ยงั

อยากเป็นเศรษฐีของโลก มนัก็เลยไม่จบไม่สิน้ให ้เลยเป็นทกุข ์

ทัง้ๆท่ีขา้วของกินตลอดวนั ตายก็ไมห่มด แตค่วามอยากมนัไม่มี
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เวลาอีกเหมือนกนักบัไฟ เชือ้มีเท่าไร ไหมเ้ท่านัน้ ไฟไม่เคยอ่ิม

เชือ้ มีมากไหมม้าก น่ีความอยากของจิตของใจก็ทาํนอง

เดียวกนั  

ท่านจงึใหมี้ฝ่ังมีฝามีขอบมีเขต มีธรรมะเป็นเครื่องดบัเอาไว ้

อย่าใหม้นัเลยขอบเลยเขต เลยเถิดไป ถา้คนมีธรรมะจะตอ้งแนะ

สอนตวัของตวัใหจ้ิตสงบ ใหจ้ิตระงบั ใหจ้ิตรูแ้จง้เขา้ใจจรงิอย่าง

นัน้ ใจจะไม่โลภ ไม่หลงจนเกินขอบเกินเขตไป น่ีหมายถงึผู้

ภาวนามีจิตใจมั่นคงในอรรถในธรรม พิจารณาเหน็เขา้ใจชดัเจน

ในตวัเองอย่างนัน้ ความโลภอยากไดม้กัใหญ่ใฝ่สงูก็คอ่ยดบัไป 

เบาไป สบายไป  

ความโกรธในจิตในใจก็ทาํนองเดียวกนั โกรธนีไ้ม่เป็นส่ิงท่ีดี 

เผาตวัไหมต้วั ใหช้ั่วใหเ้สีย คนทั่วไปเคา้ไมนิ่ยมชมชอบ เคา้ไม่

สรรเสรญิ คนโกรธถึงรกักนัชอบกนัอยู ่เม่ือโกรธขึน้มา วาจาพดู

ออกมาก็ไมน่า่ฟัง เป็นวาจาท่ีเนา่วาจาท่ีเหมน็ เป็นวาจาท่ีเป็น

พิษ หนา้ตาท่ีเคยสวยสดงดงาม ก็เป็นหนา้ตาเป็นยกัษเ์ป็นมาร

ขึน้ รกักนัชอบกนัอยูก็่รบีหนี เพราะกลวัความโกรธของเขา เขา
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จะฆา่จะตีเอา ความโกรธมนัเป็นอย่างนี ้ไม่มีใครชอบ ไม่มีใคร

ยินดี ไม่มีใครสรรเสรญิ คนอ่ืนโกรธ เราเหน็เขา้เราก็ไม่ชอบ ไฉน

ตวัของเราเองจะไปโกรธใหค้นอ่ืน โกรธขึน้มนัมีความสงบมี

ความสขุมัย้ ก็พิจารณาหาสาเหตขุองมนั ถา้มนัเป็นโทษเป็น

ทกุข ์ไม่เกิดสาระประโยชนอ์ะไรให ้เราวา่เราเป็นคน เป็นผูฉ้ลาด 

ทาํไมจงึเก็บของเนา่ของเหมน็ ของไม่มีคณุคา่ราคา ของไม่มี

สาระประโยชน ์ของเป็นโทษเป็นทกุขเ์อามาไวใ้นจิตในใจของตวั 

พิจารณาตวัของตวัอย่างนี ้เพ่ือแกไ้ขขบัไลค่วามโกรธในจิตในใจ 

ใหต้กออกไป ใหห้ลดุออกไป  

เม่ือพิจารณามนัไม่มีคณุคา่สาระอย่างนัน้ เราเขา้ใจชดัเจน

ในจิตในใจ เราก็ปลอ่ยไป ละไปได ้ถา้เราไม่เหน็ในจิตในใจของ

ตน เห็นคนอ่ืนโกรธ เราไม่ชอบ แตต่วัของตวัโกรธ ไมเ่หน็ นั่นไม่

มีทางท่ีจะแกไ้ขจิตใจของตวัใหเ้ยือกเย็นสงบได ้เราตอ้งดเูรื่อง

คนอ่ืน ดใูนจิตในใจของตวั ส่ิงท่ีชั่วคนอ่ืนทาํ เราตาํหนิ แตเ่ม่ือ

เราทาํ เรากลบัชอบกลบัยินดีอย่างนี ้จะเป็นบณัฑิต เป็นผูฉ้ลาด 

เป็นผูป้ระเสรฐิวิเศษไม่ได ้ 



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 14 
 

พระพทุธเจา้สอนธรรมนัน้ ทา่นทาํไดท้กุส่ิงทกุประการไป 

ท่านจงึมาสอนคน ไม่ใชท่่านทาํไม่ได ้ทา่นระงบัดบัไดท้กุอย่าง

เรื่องโทษทกุข ์ท่านจงึมาสอน จงึเกิดสาระประโยชน ์คนอ่ืนจะ

ตาํหนินินทาวา่กลา่วทา่นขนาดไหน ท่านทราบในพระทยัของ

ท่านวา่จิตของเรารบัมัย้ ยงัเอนเอียงไปตามเรื่องท่ีเคา้ติฉินนินทา

หรอืไม ่ทา่นจะตอ้งดใูนพระทยัของท่าน อนันีถ้า้หากเราไม่

พิจารณา ไม่มีธรรมะ ก็มกัอยากจะหยิบเอาฉวยเอา เคา้พดูอะไร 

สรรเสรญิก็ลืมเนือ้ลืมตวัวา่เราน่ีดีน่ีเดน่ เคา้ตาํหนินินทาวา่กลา่ว

ตา่งๆนานาเราก็หยิบก็ฉวยเอา วา่เคา้พดูอยา่งนัน้ เคา้ตาํหนิ

อย่างนี ้โกรธขึน้ในจิตในใจ ลว้นแตเ่ป็นทกุขเ์ป็นโทษทัง้นัน้  

ถา้ผูท่ี้มีธรรมะไม่เป็นอย่างนัน้ เคา้จะสรรเสรญิขนาดไหน 

จิตใจของท่านก็ยงัคงเสน้คงวา ไม่บา้บอไปตามลมปากของคน 

เคา้จะนินทาขนาดไหนก็เป็นลมปากของเขา เราเป็นอยา่งไร 

บรสิทุธ์ิหรอืไม ่เราจะตอ้งทราบในจิตในใจของเรา เม่ือเรา

บรสิทุธ์ิ เราไมไ่ปทาํผิด พดูผิด คิดผิด อย่างท่ีเคา้ตาํหนินินทาเรา 

เราจะไปโกรธกบัเขานัน้ สมควรแลว้หรอื จะตอ้งดตูอ้งรูใ้นจิตใน
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ใจของตวั พระพทุธเจา้เคยโดนคนดา่คนวา่ จงึไดพ้ดูผกูเป็น

ภาษิตขึน้ นตฺถิ โลเก อนินฺทโิต คนไม่ถกูนินทาไม่มีในโลก จะดี

ขนาดไหน วเิศษขนาดไหน พระพทุธเจา้ไม่เคยมีกิเลสตณัหาใน

ใจ ไม่เคยทาํอะไรใหผิ้ดความจรงิ แตถ่ึงกระนัน้ คนท่ีไม่ชอบไม่

ยินดีในท่าน เคา้ก็ตาํหนิ เคา้ก็นินทา ดา่ไออ้ฐู ไอล้า ไอห้วัโลน้

อย่างนัน้อย่างนี ้เคยมีเคยพบมาพระพทุธเจา้ ตวัของเราก็เป็น

คนธรรมดาสามญั จะไปหลบหลีกปลีกตวัท่ีไหน จะไม่ใหค้นเคา้

นินทาตาํหนิ จะใหเ้คา้สรรเสรญิเยินยอโดยถ่ายเดียว มนัเป็นไป

ไม่ได ้ 

เม่ือเคา้นินทามา แตท่วา่เราไม่เป็นไปตามคาํนินทาของเขา 

ตามคาํตาํหนิของเขา เราจะมีทางเสียหายอะไรใหต้รวจตรา

พิจารณาดใูจของตวั น่ีคือผูท่ี้มีธรรมะ อยา่ไปรบัของเนา่ของ

เหมน็ ของไม่เป็นสาระประโยชน ์ถา้หากวา่ตวัฉลาด ตวัรู ้ของไม่

มีคณุคา่สาระ เคา้เอาอะไรมาใหก็้จะกาํเอา ทัง้ๆท่ีของนัน้เป็น

ของเน่าของเหม็น ของปฏิกลู โลภ โกรธ หลงก็เป็นของเนา่ของ

เหมน็ของปฏิกลู ผูฝึ้กอบรมภาวนาจงึควรชาํระออกจากจิตจาก
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ใจของตวั เม่ือเราชาํระออกไปไดม้ากเทา่ไร ความเน่าเหม็นของ

จิตของใจก็เบาบางไปเท่านัน้ เราก็สขุ เราก็สบาย เราก็สงบ เราก็

เยือกเยน็ เพราะส่ิงเหลา่นัน้ท่ีเนา่ท่ีเหมน็คือความชั่ว ผลของมนั

ก็คือทกุข ์เพราะจิตไม่รูต้ามเป็นจรงิจงึไปรบัของชั่วของเหม็น

ของเน่าเอามาไว ้น่ีคือการพจิารณาชาํระใจของตวั  

ผูพ้ิจารณาผูมี้ธรรมะในใจทา่นอยู่ในโลกจงึไม่แปดเป้ือนไป

ดว้ยโลก เหมือนกนักบัใบบวัอยู่ในนํา้ แตท่วา่ไม่ซมึซาบ ถึงนํา้

จะมาตกคา้งในใบบวั เด๋ียวมนัก็หลดุก็หลน่ออกไป ไหลออกไป 

ใบบวัไม่เคยซมึในนํา้ท่ีไปถกูไปตอ้ง น่ีจิตใจของท่านท่ีมีธรรมะ

ชาํระกิเลสตณัหาไดก็้ทาํนองเดียวกนั ท่านจงึอยู่ในโลกดว้ย

ความสขุความสบาย ไม่ลุม่หลงวุน่วายเหมือนพวกเรา กิเลสใน

จิตในใจของมนษุย ์มนัมีดว้ยกนัทกุทา่นทกุคนแลว้แตจ่ะนอ้ย

มากตา่งกนัเทา่นัน้ บางท่านก็มีความโกรธมาก บางทา่นก็มี

ความโลภมาก บางทา่นก็มีความหลงมาก บางท่านก็มีราคะ

ตณัหามาก แตท่กุส่ิงทกุอยา่งธรรมะของพระพทุธเจา้มีเพ่ือจะ

รกัษาโรคประเภทนี ้ถา้หากนาํธรรมะพระพทุธเจา้มารกัษาดว้ย
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สติดว้ยปัญญา ดว้ยการพิจารณาจรงิจงั โรคท่ีมีอยู่ในจติในใจ 

คือกิเลสตณัหา มานะทิฐิตา่งๆ คอ่ยจะสะอาดไป ตกไป หลดุไป  

การพิจารณาธรรมะ การฝึกจิตฝึกใจ อบรมใหเ้ป็นธรรมะจงึ

เป็นหนา้ท่ีของพวกเราทา่นทกุคน ผูช้อบสงบ ผูช้อบความสขุ ผู้

ชอบความเย็นใจสบายใจ จะตอ้งกระทาํบาํเพ็ญใหเ้หน็ ใหเ้ป็น 

ใหรู้ใ้นตวัของตวั ไม่อย่างนัน้จะแก่ขนาดไหน ใจมนัก็ยงัติดยงั

ขอ้ง ยงัลุม่ยงัหลงยงัโกรธยงัเพลินในโลกเรื่อยไป เพราะไม่มี

ธรรมะในจิตในใจของตวั ถา้มีธรรมะ ไม่เป็นอย่างนัน้ ถงึส่ิงอ่ืน

มนัจะมีอยู่ก็รูก็้เขา้ใจ แตไ่มติ่ดไม่ขอ้งในส่ิงนัน้ๆ มีธรรมะมี

ปัญญาท่ีจะแกไ้ขใจของตวัใหส้ขุใหส้บายใหส้ะอาด หายจาก

ความวุน่วายกอ่กวนได ้น่ีคือธรรมะท่ีพระพทุธเจา้ทรงสอน

มนษุยท์ั่วไปใหฝึ้กอบรมจิตใจของตวั  

จิตใจชั่ว จิตใจเสียมนัหมดคณุคา่หมดสาระ สมบติัขา้วของ

ภายนอกทางโลกจะมีมากมายขนาดไหน ถา้หากใจไม่ปกติ ใจ

วิปรติ รกัษาไม่ได ้สว่นสมบติัภายในคือสติปัญญา มนัก็หมดไป

หายไป น่ีคือคนท่ีจิตวิปรติ จติไม่ฝึกไม่อบรมธรรมะ คนท่ีมีจิตดี
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ถึงรา่งกายจะไม่สวยสดงดงาม ถงึหนา้ตาจะไม่ยิม้แยม้แจ่มใส 

แตจ่ิตใจเยือกเย็น คนเห็นเบือ้งตน้ก็ไม่ชอบพอเพราะหนา้ตาไม่

สวยงามให ้แตเ่ม่ือคบคา้สมาคมนานเขา้ รูจ้กันิสยัวา่มีจิตใจ

เยือกเยน็ ซื่อสตัยส์จุรติ มนัก็เกิดคณุคา่ มีคนนิยมเช่ือถือ อยาก

ไดเ้พราะใครไปเก่ียวขอ้งก็เกิดความสขุความสบายในจติในใจ น่ี

คือคณุคา่ของธรรมะทางจิตทางใจซึง่ทกุคนฝึกอบรมได ้เพราะ

จิตใจเป็นส่ิงท่ีฝึกได ้นอ้มไปได ้ไม่ใช่มนัเหลือวิสยั  

ความจรงิแลว้ถา้หากเราจบัผิดในจิตในใจของเรา เราศกึษา

จิตใจของเรา เราจะฉลาด จะรอบรู ้จะเกิดธรรมะธรรมโมให ้

จิตใจนีน้บัวา่เป็นส่ิงท่ีพลิกแพลงง่ายท่ีสดุ หลงใหลงา่ย ยดึถือ

ง่าย ถา้หากเราสงัเกต ถา้เราไม่สงัเกตก็ไม่เหน็ความเป็นอย่าง

นัน้ ทัง้ๆท่ีส่ิงเหลา่นัน้ไม่มีอยู่ในตวัของเรา เราก็โกรธได ้รกัได ้

ยินดีได ้เสียใจได ้เพราะเราไม่ตรวจตราพิจารณาภายใน ถา้เรา

ตรวจตราพิจารณาภายในอย่างท่ีอธิบายมา เคา้สรรเสรญิ

เยินยอ เราดีอย่างเคา้ลมปากเคา้วา่หรอืไม่ ถา้เราไม่ดีเราก็ไม่
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ควรไปยินดี ควรตัง้หนา้ตัง้ตาฝึกรกัษา ใหส้มกบัคาํท่ีเขาชมเรา

วา่เรารูเ้ราฉลาด เรามีสติ เรามีปัญญา เราเป็นคนท่ีมีธรรมะ  

ถา้เราไม่ฝึก ไม่อบรมตวัของตวัอยา่งนัน้ เคา้สรรเสรญิแลว้ก็

ลืมหลงตวัไป วา่ดีวา่เดน่อยา่งนัน้ มนัเกิดทกุขเ์กิดโทษในตวั

ภายหลงั เพราะมนัไม่มีอะไร พอเคา้ตาํหนินินทาใหเ้ราก็จะ

เสียใจอีก เคา้ตาํหนินินทาถา้หากมนัไม่มีมลูเหต ุเราก็ไม่ควรจะ

ไปเสียใจ ควรจะสอนตวัวา่มนัชั่วมนัเสียอย่างเคา้วา่ เราควรจะ

แกส้าเหตขุองมนั เคา้ตาํหนิเราไม่ดีอย่างนัน้ เราอย่าไปทาํอีก 

พดูอีกในส่ิงท่ีไม่ดี ถา้เราไปทาํอีกพดูอีก เคา้ก็จะตาํหนิอีก น่ีเป็น

ทางท่ีจะแกไ้ขลมปากภายนอกหากเรามีปัญญา ไม่วา่ทาง

สรรเสรญิหรอืนินทา  

ถา้หากเรามีปัญญานาํมาสอนจิตมาพินิจพิจารณา มนัก็

เป็นธรรมะ ถา้หากเราไม่มีปัญญา ตะครุบเรื่อยไป เคา้วา่

อย่างไรก็ตะครุบอย่างนัน้ ไม่เกิดผลเกิดประโยชนใ์ห ้มีแตจ่ะเกิด

ความดีใจเสียใจตามคาํสรรเสรญินินทาเทา่นัน้ ผลท่ีสดุเลย

ไม่ต้งัมั่นเพราะคนทั่วโลกเคา้จะยนิดีเล่ือมใสเต็มใจมาสรรเสรญิ
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เรานัน้ มนัเป็นไปไม่ได ้คนทั่วโลกเคา้จะนินทาวา่ทกุขว์า่โทษ

ตา่งๆแก่เรา มนัก็เป็นไปไม่ได ้ผูท่ี้มนัชอบมนัก็สรรเสรญิ ผูท่ี้มนั

ไม่ชอบ มนัก็นินทา มนัเป็นธรรมดาเรื่องลมปาก เราก็เป็นสตัว์

โลกคนหนึง่ตวัหนึง่ มนัจะตอ้งพบตอ้งเหน็  

เม่ือเกิดมาในโลก เราตอ้งตัง้มั่นพิจารณาในธรรมะ สว่นใดท่ี

ควรละ สว่นใดท่ีควรบาํเพญ็ใหเ้หน็ในจติในใจของตน วา่ส่ิงนี ้

ควรละ รบีละรบีถอนออกไป เพราะเก็บเอาไวเ้ป็นพษิเป็นภยั 

เกิดทกุขเ์กิดโทษ ส่ิงใดควรบาํเพ็ญก็บาํเพ็ญเรื่อยไป ใหจ้ิตใจ

เล่ือมใส ใหจ้ิตใจเยือกเยน็ ใหจ้ิตใจเหน็แจง้ในส่ิงนัน้ๆ น่ีคือการ

ฝึกธรรมะ อบรมธรรมะ แนะสอนธรรมะใหแ้ก่ตวัของตวั ถา้หาก

ไม่ฝึก ไม่รกัษา ไม่เอาธรรมะมาประดบั คนรา่งกายเป็นมนษุย์

แตจ่ิตใจมนัก็เป็นสตัวน์รก เป็นเปรต เป็นอสรูกายอยู่ดีๆ ไม่มี

อะไรผิดแปลกแตกตา่งกบัสตัวเ์หลา่นัน้ เพราะราคะตณัหา

มานะทิฐิทกุอย่าง สตัวอ่ื์นมนัก็มีได ้เป็นไปได ้แตด่ว้ยอาํนาจ

ของปัญญา ดว้ยอาํนาจของธรรมะท่ีฝึกอบรมรกัษาเท่านัน้ จงึ

จะเป็นผูดี้วเิศษยิ่งกวา่สตัว ์ 
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ฉะนัน้ทกุคนจงึควรหาธรรมะมาประดบักายวาจาของตวั ผู้

ท่ีมีธรรมะอยู่สถานท่ีใด ไปสถานท่ีใด เป็นสิรมิงคลแก่สถานท่ี 

ไปสถานท่ีใด ทาํความสขุความสบายความเยือกเย็นให ้ไม่เป็น

ภยัอนัตราย น่ีคือคนมีธรรมะ เป็นสคุโต ไปดี มาดี อยู่ดี กินดี 

นอนดี นั่งดี เพราะจิตของทา่นดี จิตของทา่นมีธรรมะ ยอม

เสียสละเรื่องทฐิิมานะกิเลสตณัหาใหห้มดออกไป ตกออกไป

จากใจ พระพทุธเจา้สาวกทา่นดีวเิศษไดเ้พราะท่านฝึกอบรม

จิตใจของท่าน เรื่องรา่งกายเหมือนกนักบัพวกเรา โรคภยัไข้

หนาว…มี ไมอ่ย่างนัน้ทา่นก็ไม่ปรนิิพพาน ความแก ่ความเจ็บ 

ความตาย มีเหมือนกนั แตจ่ิตใจของท่านไม่เคยมีป่าชา้ ไม่เคย

ตาย จะไปเกิดภพใดชาติใดอีก ก็ความจรงิอยู่ในจิตมีอะไรท่ีเป็น

พิษเป็นภยัท่ีจะไปก่อภพก่อชาติอีก ก็ทราบ  

น่ีคือการปฏิบติัอรรถธรรมท่ีพระพทุธเจา้สอน เห็นประจกัษ์

ในจิตในใจของตน ในผูป้ระพฤติปฏิบติั ประจกัษอ์ยู่อยา่งนัน้ 

ท่านจงึไมห่ลงใหลใฝ่ฝัน ไมบ่า้ไม่บอเหมือนพวกเรา เห็นอะไรก็

ชอบจิตติดใจง่ายๆ เห็นอะไรก็โกรธงา่ยๆ ทัง้ๆท่ีไม่พิจารณาวา่
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เป็นทกุขเ์ป็นโทษอยา่งไรในส่ิงนัน้ๆ น่ีคือคนขาดธรรมะ ขาดสติ 

ขาดปัญญา ไม่สามารถท่ีจะแกไ้ขใจของตวัใหเ้ยือกเยน็ ใหส้ขุ 

ใหส้งบได ้เพราะขาดธรรมะ  

ถา้มีธรรมะก็เหมือนกนักบัเรามีอาวธุ ไปสถานท่ีใดเม่ือมี

อาวธุอยู่ในตวัแลว้ ไม่คอ่ยกลวัภยัอนัตรายเพราะอาวธุเรามี ถงึ

มีอปุสรรค มีศตัรูมา เราก็อาศยัอาวธุเราจะตอ่สู ้น่ีไม่มีอาวธุ

อะไร ไม่วา่ตัง้แตเ่สืออะ้ยงัสตัวเ์ลก็ๆมนัก็กลวั อยา่งเราไม่มีมุง้ 

ไปอยู่ในสถานท่ีท่ียงุชมุ เราก็กลวั ไม่กลา้จะไปอยู่ ถา้เรามีมุง้ดีๆ

หละ มนัมาเถอะยงุ เรากางมุง้กัน้เอาไว ้มนัก็เขา้ไม่ได ้น่ีคนมี

ธรรมะก็ทาํนองเดียวกนั ถงึรูปเสียงกล่ินรสสมัผสัจะมีอยูใ่นโลก

แตท่่านก็มีเครื่องรกัษาจิตใจของท่าน ไม่ใหห้วั่นไหว ไม่ให้

เดือดรอ้นวุน่วายไปตามเรื่องนัน้ๆ น่ีคือคนมีธรรมะในจิตในใจ  

ธรรมะท่ีจะเกิดขึน้ไดก็้เพราะอาศยัฝึก เพราะอาศยัอบรม 

เพราะอาศยักระทาํบาํเพ็ญ มนัจงึจะเกิดขึน้ได ้ไม่ใช่มนัเกิด

ขึน้มาลอยๆ พระพทุธเจา้สรา้งบารมีมา หรอืทาํทกุรกิรยิาเพ่ือ

ตรสัรูก็้คือสรา้งเหตเุพ่ือจะใหเ้กิดผล เราทกุคนถา้ทาํตามโอวาท
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ท่ีทา่นสอนเอาไว ้มนัง่ายมนัสบาย เพราะพระพทุธเจา้ไม่มีครูมี

อาจารยส์อน ท่านคน้คิดดว้ยตวัของทา่นเอง จงึเกิดธรรมะขึน้ น่ี

เราท่านสอนทกุส่ิงทกุอยา่ง อนันัน้เป็นโทษนะ อย่าไปทาํ อยา่ไป

พดู อยา่ไปคิด เม่ือพดู เม่ือทาํ เม่ือคิดไป ส่ิงนัน้จะเป็นภยัคือนาํ

ทกุขน์าํโทษมาให ้ท่านบอกแลว้ เรารูจ้กัวา่อนันัน้มนัชั่ว มนัเสีย 

มนัเกิดทกุขเ์กิดโทษ ก็เวน้ อย่าไปกระทาํ อย่าไปบาํเพญ็ ส่ิงนัน้

เกิดสขุ เกิดประโยชน ์คนใดไปทาํ ไปพดู ไปคิด คนนัน้จะมี

ความสขุความเจรญิ ถึงไมป่รารถนาคาํสรรเสรญิเยินยอ บณัฑิต

ทั่วไปเคา้ก็สรรเสรญิเยินยอให ้เราก็รบีกระทาํในส่ิงท่ี

พระพทุธเจา้แนะนาํใหบ้าํเพญ็  

ละส่ิงท่ีพระพทุธเจา้หา้มไมใ่หท้าํ ถงึจิตจะชอบจะยนิดี ก็ให้

ละไป เพราะพระพทุธเจา้เป็นผูท่ี้มีพยานภายใน เขา้ใจชดัเจน 

ส่ิงใดท่ีเป็นทกุขเ์ป็นโทษ เขา้ใจจรงิจงั จงึมาสั่งสอนมนษุย ์ไม่ใช่

ท่านมืดบอดอย่างพวกเรา แตท่่านถางทางหรอืทาํถนนใหเ้รา

เดินตามถนนท่ีทา่นทาํให ้มนัสะดวกสบาย ถา้หากเราสอนเรา

ประพฤติปฏิบติัตามท่ีพระพทุธเจา้แนะให ้มนัสบาย น่ี
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พระพทุธเจา้ทา่นบกุเบิกเบือ้งตน้มนัลาํบาก เหมือนกบัตดัถนน 

มนัลาํบากกวา่จะเป็นถนนให ้แตค่นมาทอ่งเท่ียวมนัสบาย

เพราะเป็นถนนแลว้ มนัง่าย เราก็ทาํนองเดียวกนั พดูถึงสาวก มี

หนา้ท่ีท่ีจะประพฤติปฏิบติัตามคาํสอนของทา่นเท่านัน้ ส่ิงใดท่ี

ท่านสอนวา่เป็นพิษเป็นภยัก็หลีกไป ส่ิงใดท่ีทา่นสอนใหก้ระทาํ

บาํเพ็ญก็ทาํตาม มนัง่าย อย่าไปถือวา่มนัเหลือวิสยั  

ส่ิงอ่ืนมนัคิดได ้ปรุงได ้มีโอกาส มีเวลา แตจ่ะมีหลบัตา

ภาวนา สาํรวมจิตใหอ้ยู่ในตวั ละวางอารมณส์ญัญาตา่งๆท่ีเคย

รบกวนจิตใจ มนัถือวา่ไม่มีโอกาสเวลา วนันีเ้พียบเพลีย

เหลือเกิน รอ้นเหลือเกิน หนาวเหลือเกิน เหน่ือยเหลือเกิน หิว

เหลือเกิน ทาํไม่ได ้ดกึแลว้ เชา้อยู่ มนัไปแบบนัน้ น่ีคือเรือ่งมาร

ท่ีมากระซิบจติใจของพวกเราท่าน ไม่ใหมี้โอกาสเวลาจะภาวนา

ละกิเลส แตไ่ปดหูนงัฟังเพลง ไปเท่ียวเลน่เท่ียวคยุกนัเรื่องนอกๆ 

มีโอกาสเวลา แตจ่ะมาภาวนา มนัหกัมนัหา้มเอาไว ้ 

น่ีใจท่ีมีกิเลสหนาเป็นอยา่งนัน้ทกุทา่นทกุคนไป แตก็่ตอ้งฝ่า

ฝืน อยา่ไปเช่ือมนั โอกาสเวลามนัมี ถา้เราจะทาํ เพราะการ
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ภาวนาไมใ่ช่จะนั่งหลบัตาเทา่นัน้จะทาํได ้เดินไปก็ได ้นั่งอยู่ก็ได ้

ทาํการงานอนัอ่ืนก็ได ้ภาวนาดจูิตดใูจของตวั มนัทาํไมจะทาํ

ไม่ได ้ถา้หากเราเล่ือมใส เรายินดี เราเต็มใจ เราทาํงานอนัอ่ืนยงั

คิดยงัปรุงในรูป ในเสียง ในเรื่องตา่งๆได ้ถา้หากเรานาํมา

ภาวนารูปเสียงท่ีเราลุม่หลงติดขอ้ง วา่มนัสวยมนังามนา่กาํหนด

ยินดี เรามาพจิารณารา่งกายอนันีม้นัเต็มไปดว้ยของปฏิกลู

โสโครกสกปรกจรงิๆจงัๆ ไมมี่อะไรเป็นของดีของวิเศษ ไม่มีอะไร

ท่ีจะหอมหวล มีแตข่องเน่าของเหมน็ของปฏิกลู ผา้ผ่อนทอ่น

สไบเอามาปกคลมุเขา้ ถงึส่ิงนัน้จะสวยงามขนาดไหน นานวนั

เขา้มนัก็เศรา้ก็หมองก็มีกล่ินขึน้ มนัไหลออกมาจากตา จากห ู

จากจมกู จากปาก จากทวารไหนก็ตาม ก็ลว้นแตข่องเนา่ของ

เหมน็ของปฏิกลูทัง้นัน้ กอ้นอนันีเ้ป็นกอ้นปฏิกลู เป็นของปฏิกลู 

กอ้นอนันีเ้ป็นกอ้นอนิจจงั กอ้นอนันีเ้ป็นกอ้นทกุข ์กอ้นโทษ เรา

พิจารณาเพ่ือจะแกไ้ขสญัญาอารมณท่ี์วา่กาํหนดยนิดี น่าจบูน่า

กอดอย่างนัน้อยา่งนี ้ถา้หากมาพิจารณาในธรรมะของ
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พระพทุธเจา้ตามเป็นจรงิ มนัก็ถอดถอนได ้คลายกาํหนดัได ้

เพราะมนัเห็นเป็นจรงิอยา่งนัน้ ความเป็นจรงิของมนัเป็นอย่างไร  

ถา้หากคนมีปัญญามีธรรมะ มนัจะเหน็จรงิอย่างนัน้ มนัไม่

หลงใหลใฝ่ฝัน ไม่ไดบ้า้ไดบ้อไปตามสมมติุของโลก เพราะมนั

ทวนสมมติุ ทวนกระแสธรรมะ โลกเคา้วา่ดีอย่างนัน้อยา่งนีนิ้ยม

แตเ่รื่องของธรรมะจรงิจงัมนัทวนกระแส มนัไม่ไดถื้อวา่ส่ิงนัน้

มนัดีมนัวิเศษ ถา้หากพิจารณาตามธรรมะ ไม่อย่างนัน้จิตไม่เบื่อ

เรื่องเกิดเรื่องตายเรื่องโลกเรื่องสงสาร จิตท่ีจะเบื่อไดก็้เพราะ

อาศยัพิจารณาทวนกระแส เคา้วา่สวยงาม ความจรงิมนัเป็น

อย่างไร มนัเป็นอสภุะอสภุงั เคา้วา่ของนัน้ยั่งยืน แตท่างธรรมะ

ถือวา่เป็นอนิจจงั เคา้วา่ของนัน้เป็นของตนของตวั เป็นสตัวเ์ป็น

บคุคลเป็นเราเป็นเขา แตธ่รรมะเคา้ถือวา่เป็นอนตัตา คือไม่มี

สตัวไ์ม่มีบคุคล ถึงจะลุม่หลงขนาดไหน ส่ิงเหลา่นัน้มนัก็ไม่เช่ือ

ฟัง หนา้ท่ีของมนัเป็นอย่างไร มนัก็เป็นอยา่งนัน้ น่ีธรรมะท่ี

พระพทุธเจา้สอน สอนทวนกระแสอย่างนี ้ 
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เราผูฝึ้กภาวนาก็พยายามทวนกระแสของใจ อย่าปลอ่ยไป

ตามสญัญาอารมณข์องกิเลสตณัหา เม่ือเราทวนกระแสไดเ้ท่าไร 

จิตใจก็ยิ่งจะหา่งไกลจากความทกุข ์จากความลุม่หลง จาก

ความเศรา้หมอง จากความขดัขอ้งเท่านัน้ ทา่นจงึใหฝึ้กให้

ภาวนา มนัฝึกไดถ้า้มนัมีสติ สงัขารท่ีมนัปรุงขึน้อยู่ในจิตในใจ 

มนัทราบทกุขณะทกุเวลาถา้มนัมีสติ ถา้มนัไม่มีสติ มนัปลอ่ย

ลอยลมไป นั่งภาวนาก็ทาํทา่ ไม่ทราบวา่มนัไปคิดไปนกึเรื่อง

อะไร จนเหน็ดเหน่ือยเม่ือยหวิเกิดขึน้ มนัวกมา อา้ว นั่งนานแลว้

นั่น เจ็บแขง้เจบ็ขา ปวดหลงัปวดเอวแลว้ พอสมควรเอาละ มนั

เป็นแบบนัน้ ไม่ทราบวา่ “เอาละ”อะไร เม่ือกินไม่อ่ิม ก็ไม่เหน็วา่ 

“เอาละ” กินแลว้ นอนยงัไมพ่อก็ “เอาละ” มนันอนไปหลบัไป

แลว้ ต่ืนหนึง่แลว้ “เอาละ” จะนั่งภาวนามนัไม่เหน็วา่ มนัยงัวา่

ดกึอยู ่เอาอีกซกัต่ืนเสียก่อน จนสายต่ืนมา เออ้ ภาวนาไม่ได้

วนันี ้เพราะหนา้ท่ีการงานมนัมี มนัสายแลว้ มนัเลยไปแบบนัน้ 

วนันัน้ก็ผิด วนันีก็้เลยเถิดเลยแดนไป มนัก็เลยเป็นเกลียวหวาน 

จะทาํภาวนาเม่ือไรก็ไปอยา่งนัน้ มนัไม่อยูใ่นอรรถในธรรมให ้ 
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ถา้หากมนัอยูใ่นอรรถในธรรม ไม่วา่อยู่อิรยิาบถใด มีสติอยู่

กบัใจ มีปัญญาสอนตวั อย่างมนัปรุงขึน้ก็ทราบ อะไรมนัปรุงขึน้ 

ดีเป็นชั่วมนัทราบ เหมือนกนักบัไฟอยู่ในกา้นไมขี้ด พอมนั

กระทบกนัเขา้ มนัเกิดไฟขึน้เราก็ทราบ แลว้รบีดบัมนัก็งา่ย ถา้

หากไปจดุบา้นจดุช่องจดุป่าจดุดง จนมนัลกุลามไปใหญ่โตแลว้ 

ดบัยาก บางทีก็ดบัไม่ได ้จนไหมข้า้วของเสียหายป่นป้ี น่ีทาํนอง

เดียวกนั คนไม่มีสติ ไม่มีปัญญา ไม่มีธรรมะในตวั โกรธก็โกรธ

จนตาดาํตาแดง จนลุม่หลงจนฆา่จนแกงกนัก็มี แตก่วา่จะทราบ

วา่มนัเป็นทกุขเ์ป็นโทษมนัผิด ท่ีไหนไดม้นัเลยเถิดเลยแดนไป

แลว้ มนัเลยฝ่ังเลยฝาไปแลว้ รกัก็เหมือนกนั มนัเป็นอยา่งนัน้ น่ี

คือมนัหา่งไกลไปจากสติปัญญา จากธรรมะท่ีพระพทุธเจา้สอน  

เราตอ้งนอ้มพนิิจพิจารณาอยู่สมํ่าเสมอ จติใจปัจจบุนันีม้นั

คิดมนัปรุงอะไร ตายไปขณะนีจ้ะไปเกิดเป็นอะไร ดภูายในจิตใจ

ของตวัก็ทราบ ถา้จิตใจของตวัไม่มีอรรถมีธรรม คิดปรุงติดขอ้ง

ในส่ิงท่ีชั่วชา้ลามกสกปรก เกิดทกุขเ์กิดโทษในจิตในใจ ไม่ผ่อง

ใส ไม่สงบ มนัก็ไปในทางชั่วทางเสียนั่นเอง เพราะมนัมีทกุขมี์
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โทษอยู ่มนัจะไปดีวิเศษท่ีไหนได ้ถา้จิตของเราผ่องใส จติของ

เราสงบ จิตของเราเยือกเยน็ เราก็บอกได ้ภพชาติขา้งหนา้ถา้เรา

ตายในปัจจบุนัทนัตาเด๋ียวนี ้เราจะไปท่ีไหน ก็ของดีวเิศษมนัดี

อยู ่เราก็ไปทางดี เม่ือมนัหมดกิเลสก็ทาํนองเดียวกนั ใหด้จูิต

ปัจจบุนั ส่ิงใดเป็นพษิเป็นภยัใหข้บัไลอ่อกไป ส่ิงใดท่ีทาํจิตทาํใจ

ใหส้งบสขุ รบีรกัษาเอาไว ้รบีกระทาํบาํเพญ็ใหมี้ในจิตในใจของ

ตน น่ีคือคนฝึกฝนภาวนาชาํระกิเลส  

อย่าไปดท่ีูอ่ืน ดภูายใน ทาํจติทาํใจใหเ้ยือกใหเ้ยน็ ใหส้ขุ ให้

สบาย เรื่องอ่ืนภายนอกท่ีจะมารบกวนตวัของตวั ใหท้กุขใ์หโ้ทษ

แก่ตวัเอง เทา่กบัตวัของตวันัน้ไม่มี เพราะส่ิงอ่ืนภายนอก มนั

เห็นมนัรูเ้ป็นบางกาลบางเวลา แตส่ว่นทกุขโ์ทษกิเลสตณัหา

อารมณส์ญัญาในใจนี ้มนัอยูภ่ายใน มนัใหท้กุขใ์หโ้ทษอยู่ทกุ

กาลทกุสมยั ถงึไม่ไดไ้ปทาํไม่ไดพ้ดู มนัก็คิดใหดี้ใจเสียใจ ให้

ทกุขใ์หโ้ทษแกต่วัได ้ท่านจงึใหด้ภูายใน ชาํระภายใน ใหมี้

ธรรมะในใจ คนท่ีมีธรรมะในใจ จิตใจผ่องใส จิตใจเบิกบาน 

จิตใจต่ืน จิตใจรู ้ท่านวา่มีพทุโธ คือต่ืนอยู ่เบิกบานอยู ่ไม่ลุม่ไม่
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หลง หมายถึงสติ หมายถงึปัญญาในจิตในใจของตวั ดภูายใน 

ชาํระภายใน ใหใ้จมนัผ่องมนัใสมนัสงบ  

โอกาสเวลาท่ีเกิดมาเป็นมนษุยม์นัหายาก ไม่ใช่จะเกิดงา่ยๆ 

ถึงคนสมยัปัจจบุนัเคา้ทาํหมนักนั เพราะมนษุยล์น้โลก ไม่มีท่ีอยู่

ท่ีอาศยั ทาํไมวา่เกิดยากมนัจงึมากขนาดนี ้บางท่านบางคนก็

อาจจะสงสยั มนัมาจากท่ีไหน มนัจงึมาก ใหพ้จิารณาหาทาง

สอนใจตวัเอง ถึงมนัมาก มนษุยท่ี์เป็นมนษุยส์มบรูณน์ัน้มนัหา

ยาก มนษุยเ์ด๋ียวนีม้นัเป็นมนษุยส์ตัวเ์ดรจัฉาโนสว่นมาก คือ

จิตใจเป็นสตัว ์มนัมาจากสตัว ์แตก่่อนสตัวน์ ํา้ก็ดี สตัวบ์กก็ดี มนั

ไม่อดไม่อยาก เด๋ียวนีม้นัหายาก มนัตายมาเกิดเป็นมนษุยท่ี์

โง่เงา่เตา่ตุน่ ท่ีไม่ทราบอรรถทราบธรรมท่ีพระพทุธเจา้สอนน่ีเอง 

มนัจงึยุ่งวุน่วาย  

ผูท่ี้พิจารณาหาทางแกไ้ขอบรมใจของตวัใหเ้ยน็ใหส้งบ 

โอกาสเวลามนัมีถา้หากเราชอบ เรายนิดีในธรรมะ จะเดินก็ดี จะ

นั่งก็ดี จะนอนก็ดี จะไม่หลบัเม่ือไรใหมี้สติพินิจพิจารณาใจของ

ตวั ชาํระชั่วซึง่เรยีกวา่กิเลสตณัหา ใหต้กออกไป ใหห้ลดุออกไป 
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ใหพ้ิจารณาตามธรรมะท่ีพระพทุธเจา้สอนเอาไว ้กายของเรานี ้

เป็นท่ีตัง้ของสติ เวทนาก็เป็นท่ีตัง้ของสติ จติธรรมมนัก็อยู่ในนี ้

ไม่ไดมี้อยู่ท่ีอ่ืน น่ีคือตวัสติปัฏฐาน กอ้นสติปัฏฐาน พระพทุธเจา้

รบัรองผูใ้ดท่ีพจิารณาตามธรรมะของพระพทุธเจา้ มีสติปัฏฐาน

พิจารณาเอาสติตัง้ไวใ้นกาย ในเวทนา ในจติ ในธรรมอยูท่กุกาล

ทกุเวลา เอาท่ีนีเ้ป็นฐานของท่ีตัง้ทีสติ พิจารณาใหเ้หน็ตามเป็น

จรงิของมนั คนนัน้ไม่นานจะมีความสขุความสบายในจติในใจ

ของตวั อยา่งนานไม่เลยเจด็ปี คนท่ีหยาบหนาจรงิจงั จะตอ้งมี

คติเป็นสอง ไม่ถึงเจ็ดปี เจ็ดเดือน เจ็ดวนั หรอืเจ็ดนาทีก็ได ้ถา้

หากมนัเป็นให ้พอจิตใจมนัพลิกขณะของมนั มนัเป็นแพลบ

เดียวเท่านัน้ มนัเป็นไปได ้มนัละได ้ถอนได ้เขา้ใจแยบคายตาม

เป็นจรงิของมนั พระพทุธเจา้วา่ผูท่ี้พิจารณาตามหลกัสติปัฏฐาน 

จะมีคติเป็นสอง คือเป็นพระอนาคา เป็นพระอรหนัต ์

โสดา สกิทาคา หรอืปถุชุนคนหนาท่านไม่ไดบ้อก ถา้หาก

ตัง้ใจพินิจพิจารณา ท่านไมไ่ดถื้อวา่นกับวช ไม่ไดถื้อวา่ฆราวาส 

ไม่ถือวา่ผูห้ญิง ไม่ถือวา่ผูช้าย ถา้พิจารณาตามธรรมะท่ีสอน
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เอาไว ้ตัง้ใจกาํหนดสติปัฏฐานจรงิจงัจะเป็นอย่างนัน้ คือจะเป็น

พระอนาคาและพระอรหนัตใ์นชาติปัจจบุนั ในการกระทาํ

บาํเพ็ญของตน  

มนัอยูท่ี่ไหนเลา่กาย นั่งอยูท่กุคนน่ีไม่ใช่กายหรอื ตาม

สมมติุของโลกเคา้เรยีกวา่กาย ตัง้สติเอาไวใ้นท่ีนี ้กายนีเ้ป็นสขุ

สมหวงัหรอืไม ่หรอืมนัเป็นอย่างไร กายนีน้า่ยินดีเล่ือมใส นา่

สกัการะบชูาหรอืเป็นเรื่องอะไรกนัแน ่ดใูหม้นัถ่ีถว้น ดเูรือ่งของ

การจะพจิารณาผม ขน เลบ็ ฟัน หนงั เนือ้ เอ็น กระดกู พิจารณา

เขา้พิจารณาออกอยู่อย่างนัน้ ใหม้นัอยู่ในนี ้สติ อย่าใหม้นั

ออกไปท่ีอ่ืน นั่งเหน็ดเหน่ือยเม่ือยหวิก็กาํหนดเอาท่ีมนัเจบ็มนั

ปวด ออกไปแขวนเอาไว ้ขาเอาไปแขวนไวนู้น้ ขานีเ้อาแขวนไว้

นัน้ ลาํตวัเอาไวน้ัน้ คอเอาไวนี้ ้เอาแยกกนัเหมือนเคา้ขายเนือ้อยู่

ในตลาด ดมูนัอย่างนัน้ใหม้นัเหน็ ใหม้นัเขา้ใจชดัเจน มนัเจ็บมนั

ปวดมัย้ ท่ีไหนมนัเจ็บมนัปวด ดมูนั แยกมนัออกไป  

เวลาเดินจงกรมก็สาวไสอ้อกมา แขวนคอแลว้ลากไปตาม

ทางจงกรม หรอืจะกาํหนดคนตายกลาดเกล่ือนอยู่ตามถนน 
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เดินจงกรมไปก็เหยียบตัง้แตซ่ากผีท่ีตายเพ่ือจะหา้มจิตไม่ใหคิ้ด

ออกไปขา้งนอก ท่ีไปหลงกาํหนดัยนิดีอยา่งนัน้อย่างนี ้แลว้แต่

อบุายพธีิของตวัท่ีจะนาํมาสอนจิตใจของตวั ไม่ใหไ้ปปรุงชั่วคิด

ชั่วตา่งๆซึง่เป็นทางกิเลสตณัหา เราคิดวาดภาพเอาเสียก่อน 

ตอ่ไปเม่ือพิจารณาเรื่อยๆไป จิตใจมนัเกิดภายในของมนั มนัเห็น 

มนัเขา้ใจชดัเจนอย่างนัน้ มนัจงึละจงึถอนออกได ้ 

ถา้มนัไม่ละไมถ่อนเม่ือไร ก็เหมือนกนักบัเราทานอาหาร ยงั

ไม่อ่ิม ใหท้านไป น่ีธรรมะก็ทาํนองเดียวกนั อยา่ไปถือวา่อนันีเ้รา

เคยพินิจพิจารณาแลว้ แตกิ่เลสตณัหามนัตกไปมัย้ หมดไปมัย้ 

เวลาเดิน ขานีเ้ราเคยเดินแลว้ จะไปหยดุอยู่มนัก็อยู่นัน้หละ มนั

ไม่ไดไ้ปอีก ขาเรามีสองขา เดินอยู่นีต้ัง้แตว่นัเกิด จนกระทั่งวนันี ้

หรอืจนตลอดวนัตาย ก็เอาขาสองขาน่ีเดิน น่ีการพิจารณาก็

พิจารณากาย พิจารณาใจ พจิารณาธรรมะอย่างเดิมน่ะ มนัไม่มี

เสียหายอะไร ก็พิจารณาเพ่ือขบัไลข่องชั่วเสียใหต้กออกไป ไม่ใช่

พิจารณาสะสมกิเลส มนัถกูทัง้นัน้ แลว้แตอ่บุายปัญญาท่ีเราจะ

นาํมาแนะมาสอนตวัของตวัเพ่ือละชั่วบาํเพ็ญดี  
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ฉะนัน้เราทกุคนท่ีเกิดมาไดม้าศกึษา มาอบรมภาวนาก็พงึ

ตัง้หนา้ตัง้ตาศกึษาอบรม ทาํจิตทาํใจใหห้า่งไกลไปจากอารมณ์

ท่ีชั่วเสียตา่งๆ พยายามหาความสงบ หาความสขุ ความสบาย 

ในการกระทาํบาํเพ็ญใหไ้ด ้ไม่อย่างนัน้เรามาอยู่ในวดัในวา เป็น

พระเป็นสงฆก็์ดี เป็นฆราวาสก็ดีท่ีมุ่งมั่นมาปฏิบติั ถา้หากเราไม่

ตัง้หนา้ตัง้ตาทาํจรงิจงั จิตไม่สงบ ไม่เย็น ไม่เห็น ไม่รู ้มนัก็ไม่มี

ความสขุ ความสบายให ้ 

เลยอยู่ป่าเพียงแตส่กัแตว่า่อยู่ เหมือนกนักบัพวกสตัวป่์าเคา้

อยู ่ไม่ไดร้บัความวิเวกทางจิตทางใจ คือวิเวกทางใจห่างไกล

จากสญัญาอารมณ ์จงึเรยีกวา่วเิวก คือเขา้สงบ ไม่อย่างนัน้ก็

ห่างไกลจากสญัญาอารมณท์างโลก มีธรรมะประจาํอยูท่กุ

โอกาสทกุเวลา คิดอะไรก็คิดไปในดา้นธรรมะ พิจารณาอะไรก็

พิจารณาไปเพ่ือละเพ่ือถอน น่ีก็คือจิตวิเวก คือห่างไกลไปจาก

ราคะตณัหา มานะทิฐิตา่งๆ หา่งไกลไปจากสมมติุท่ีเราเคยลุม่

หลงติดขอ้งมาก่อน จิตวิเวกวงัเวงมีความสงบในอรรถในธรรม น่ี

จงึไดช่ื้อวา่ผูม้าปฏิบติั ผูม้าฝึกหดัอบรมตวัของตวั ไม่อย่างนัน้ก็
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จะไม่เหน็ผลเห็นประโยชนใ์ห ้ศาสนาถือวา่เป็นของวิเศษ

ประเสรฐิขนาดไหน ถา้หากใจไม่เห็น ใจไม่เป็น มนัก็ไมป่ระเสรฐิ

วิเศษให ้ถา้เราเหน็เราเป็น เราจงึจะทราบวา่มนัเป็นของ

ประเสรฐิวิเศษจรงิ ไม่มีอะไรในโลกท่ีจะเหนือกวา่ศาสนา  

ธรรมะท่ีพระพทุธเจา้สอน เป็นของมีคณุคา่สาระมาก หาก

เราไม่มีพระพทุธเจา้อบุติัขึน้ในโลก ไม่ไดต้รสัสอนเอาไว ้ตวัของ

เราก็จะลุม่หลงอยู่เรื่อยไป เม่ือจิตใจเห็น จิตใจเป็นในอรรถใน

ธรรม ยอมกราบยอมไหวพ้ระพทุธเจา้ และเหน็ประจกัษว์า่

พระพทุธเจา้เขา้ใจในอรรถในธรรมจรงิจงั ท่านแนะสอนไวข้อ้

ไหน เราประพฤติปฏิบติัมาเห็นความอศัจรรยข์นาดไหน มีแลว้

ในโอวาทท่ีพระพทุธเจา้สอน ทา่นผ่านไปกอ่นแลว้ จงึเคารพ จงึ

เล่ือมใส จงึเต็มใจปฏิบติั เพราะท่ีฝึกปฏิบติัมา มนัถกูตอ้งตาม

คาํสอนของพระพทุธเจา้ พระพทุธเจา้เหน็ รูก้่อนแลว้ ท่านจงึได้

สอนไวอ้ย่างนี ้จิตของเราเหน็ก็เขา้ใจชดัเจนอย่างนัน้  

ท่ีเรายงัไม่ถงึ ยงัไม่รู ้ท่ีทา่นสอนเอาไว ้เราประพฤติปฏิบติั

ไปก็จะเหน็จะรูอี้กเหมือนกนั เพราะท่ีเรามนัปฏิบติัมาแลว้ก็เห็น
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ก็รูต้ามท่ีท่านแนะทา่นสอนเอาไว ้จงึเคารพ จงึเล่ือมใส จงึเต็มใจ

อยากประพฤติปฏิบติั จิตมนัดดูมนัด่ืม มนัเพลิดมนัเพลินใน

อรรถในธรรม เพลิดเพลินไดเ้หมือนกนักบัคนเพลิดเพลินกบัเรื่อง

ของโลก เพลิดเพลินได ้หลงใหลเอาจรงิเอาจงัเพราะไม่มีธรรมะ 

ผูท่ี้มีธรรมะเพลิดเพลินในสติปัญญาก็ทาํนองเดียวกนั เวลามนั

เพลิดมนัเพลิน มนัไม่มีเหนด็มีเหน่ือย มีเม่ือยมีหวิให ้เดินเทา่ไร

ก็ไม่ไดก้าํหนดกาลเวลา นั่งเท่าไรก็เหมือนกนั ไมย่อมอยากหลบั

อยากนอนใหเ้พราะจิตใจมนัเพลิดเพลินกบัอรรถกบัธรรม เพลิน

ไปได ้เป็นไปไดส้าํหรบัผูฝึ้กจิตอบรมใจ มนัสนกุ มนัเพลินใน

อรรถในธรรม มนัเยน็ มนัสบาย สงัเวชสลดใจ แตส่มยัท่ียงัไม่

เป็น ไม่เห็นอยา่งนี ้มนัเท่ียวไปติดไปขอ้งไปยินดียนิรา้ยในส่ิง

นัน้ๆ เพราะเราไม่มีธรรมะในใจ ไม่มีไฟสอ่งใหเ้ห็นความสวา่ง

ของจิตของใจ มนัมืด มนัจงึไปงมไปติด ไปคิดไปปรุง เม่ือมนั

สวา่งแลว้เราทราบ เราจงึเพลินในธรรมะ การปฏิบติัอรรถธรรม

ทกุคนมีสิทธ์ิท่ีจะเหน็จะเป็นอย่างนัน้  
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ธรรมะเป็นเรื่องสาํคญัท่ีพวกเราท่านจะนาํมาประดบัประดา

รกัษากาย วาจา ใจของเรา ใครมีธรรมะคนนัน้ก็มีความสขุ จะ

เป็นฆราวาสก็ตาม จะเป็นภิกษุสามเณร เป็นนกับวชก็ตาม คนท่ี

จนธรรมะถงึจะมีขา้วของบา้นชอ่งใหญ่โตขนาดไหนก็ทกุขจ์ิต

ทกุขใ์จอยู่อยา่งนัน้ เคยเหน็ทัง้ท่ีเคา้มั่งมี ขา้วของเงินทองไม่อด

อยากยากจนอะไร มาบน่ทกุขอ์ย่างนัน้อย่างนี ้พระเจา้พระสงฆ์

ท่ีทา่นมีธรรมะในจิตในใจ ท่านไม่มีอะไร มีบรขิารเครื่องใชนิ้ด

หนอ่ยเทา่นัน้ ท่านก็ไม่เคยบน่ทกุขอ์ย่างนัน้ ลาํบากอย่างนี ้ทา่น

ไม่เคยบน่ เพราะทา่นมีธรรมะ ธรรมะจงึเป็นของท่ีมีคณุคา่กวา่

เรื่องวตัถภุายนอก  

พยายามสรา้งธรรมะ ทาํธรรมะใหเ้กิดใหมี้เป็นท่ีพึ่งท่ีอาศยั

ของใจแลว้ คนนัน้ก็สขุก็สบายได ้ทัง้ๆท่ีไม่ขา้วของเงินทอง

ภายนอก ถา้หากขาดธรรมะถึงจะมีส่ิงของมากมายกา่ยกอง

ขนาดไหน กิเลสตณัหายํ่ายีวีทาก็เลยไมมี่โอกาสเวลาท่ีจะสขุ จะ

สงบ จะสบายให ้บน่ทกุข ์บน่ยาก บน่ลาํบาก บน่ราํคาญอยู่

เรื่อยไป  
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ฉะนัน้ขอทกุทา่นจงนาํธรรมะไปประดบัประดารกัษา

ประพฤติปฏิบติั ทกุคนก็จะมีความสขุ ความเจรญิในจิตในใจ

ของตน การอธิบายธรรมะเห็นวา่พอสมควรแก่เวลา ขอยติุ

เพียงแคนี่ ้

 

ท่ีมา: https://youtu.be/5IvaCjVDzhY 

 

https://youtu.be/5IvaCjVDzhY

