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ปริยัต ิปฏบิตั ิปฏเิวธ 

หลวงพอ่สิงหท์อง ธมฺมวโร 

พดูธรรมะดา้นปฏิบติั ผูฟั้งดา้นปรยิติัก็ไม่ไดศ้กึษา หลวงตา

อยู่ป่าพดูถงึดา้นปฏิบติั คือดา้นการรกัษาจิตใจของตวั เพราะ

ธรรมะมีอยู่ปรยิติั ก็ออกไปจากปฏิบติั ธรรมะเบือ้งตน้ท่ี

พระพทุธเจา้ทรงประพฤติปฏิบติั มีปฏิบติั ปฏิเวธ ปรยิติั แตส่มยั

นีมี้ปรยิติั ปฏิบติั ปฏิเวธ ท่านเรยีงเอาไว ้เพราะสมยัก่อน

พระองคป์ฏิบติัไปก่อนจนปฏิเวธ คือรูแ้จง้ในจิตในใจ จงึมา

บญัญติัเป็นปรยิติัขึน้ แตก็่สมยันัน้ปรยิติั ตาํรบัตาํราก็ไม่มี ผ่าน

มาตัง้หลายรอ้ยปีถึงคอ่ยมีตาํรบัตาํราเกิดขึน้ของนกัศกึษา

แสวงหาธรรมะก็ไปฟังดว้ยตนเอง ไม่มีเทปเหมือนสมยัเนีย้ ไป

ฟังดว้ยห ูพิจารณาดว้ยใจ ทา่นฟังไปแลว้ก็นาํไปใครคิ่ด

พิจารณาฝึกหดัปฏิบติัใจของตวั ใหธ้รรมะท่ีพระพทุธเจา้สอน 

เม่ือปฏิบติัไปๆ จิตใจท่ีถกูสติปัญญารกัษาก็คอ่ยละเอียดไป 

คอ่ยละเอียดไป ผลท่ีสดุก็หมดจากความขดัขอ้งเศรา้หมองตา่งๆ 
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ทางศาสนาถือวา่เป็นพระอรหนัต ์คือจิตใจของท่านหมดจดจาก

กิเลส  

แตส่มยันีมี้ปรยิติัคือการศกึษาตาํรบัตาํรามาก่อน ปฏิบติั 

ปฏิเวธ การปฏิบติับางทา่นบางคนเคยศกึษาปรยิติัมา ก็ไม่เคย

มาปฏิบติัดา้นจิตใจของตวัเลย จนกระทั่งวนัตายหรอืจนกระทั่ง

วนัสกึ จะเป็นภิกษุก็ดี ไม่มีโอกาสเวลาท่ีจะปฏิบติั มีโอกาสแต่

ไม่สนใจ ถือวา่ไดป้รยิติัก็เป็นเรื่องเพียงพอ แตก่ารเรยีนปรยิติั 

การเขา้ใจปรยิติั ถา้ไม่ปฏิบติั จิตใจมนัก็ไมเ่กิดเหน็เป็นรูอ้ะไรใน

ทางแกไ้ขใหจ้ติใจของตวัเยือกเย็นสงบสขุ โลภ โกรธ หลงเคยมี

อย่างไร ปรยิติัไม่สามารถท่ีจะเขา้ไปกาํจดัขบัไลเ่รื่อง โลภ โกรธ 

หลง ออกไปได ้ถา้โลภ โกรธ หลงยงัมีอยู ่จิตใจยงัมวัเมา ติด

ขอ้งกบัเรื่องของโลก ของกิเลสตณัหา ปฏิเวธมนัก็ไม่เกิดขึน้ น่ี

เรื่องของปรยิติั ปฏิบติั ปฏิเวธ  

สว่นผูท่ี้ทา่นไม่ไดศ้กึษาอยา่งนัน้ ทา่นมุ่งออกปฏิบติั

ถ่ายเดียว ก็ดคูรูอาจารยท์า่นประพฤติปฏิบติัอย่างไร 

นอกจากนัน้ทา่นแนะสอนอย่างไร เราก็จาํไปประพฤติปฏิบติั ไม่
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ตอ้งไปจาํเอาหมดทกุขอ้ทกุกระทงท่ีท่านแนะสอนไป จาํเอาขอ้

ใดขอ้หนึ่งซึง่ถกูตอ้งกบัอธัยาศยัของตวั นาํไปกาํหนด นาํไป

พินิจพิจารณา นาํไปรกัษาใจของตวั เหมือนกบัยา ถึงจะมีมาก

ขนาดไหน เราไม่จาํเป็นท่ีจะไปซือ้เอาหมด โรคของเราถกูกบัยา

ขนานใดเราก็ซือ้เอาแตย่าขนานนัน้ มารบัทานหรอืมาฉีดมาทา 

โรคในกายก็คอ่ยหายไป  

น่ีธรรมะของพระพทุธเจา้ก็ทาํนองเดียวกนั มีมากเพราะสตัว์

มีจาํนวนมาก อธัยาศยัใจคอของสตัวไ์มเ่หมือนกนั ท่านจงึ

บญัญติัปรยิติัเอาไวม้ากมาย เผ่ือวา่จะใหเ้พียงพอกบัโรคของ

สตัว ์ของกิเลสของสตัว ์แตเ่ราทกุคนถา้จะไปสนใจจาํเอาธรรมะ

ทกุขอ้ทกุกระทงท่ีพระพทุธเจา้สอนเสียก่อน จงึจะลงมือ

ประพฤติปฏิบติั ถา้เป็นอยา่งนัน้ก็ไม่มีวนัเวลาท่ีจะไดป้ฏิบติั 

บางทีอาจจะตายไปกอ่น ไมรู่ไ้ม่เห็นในอรรถในธรรมได ้ 

ทางปฏิบติั พอครูอาจารยท์า่นแนะสอนไปก็ตัง้ใจกาํหนด

เอาส่ิงใดส่ิงหนึ่ง นาํไปพิจารณาศกึษาปฏิบติั จิตใจก็คอ่ยสงบ

สงดั จิตใจก็คอ่ยเย็นคอ่ยสบาย น่ีหมายถงึผูท่ี้นาํธรรมะไปรกัษา



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 4 
 

ใจ ถา้คนไม่นาํธรรมะไปรกัษาใจ ถึงธรรมะจะมีมากมายขนาด

ไหน ธรรมะก็ไม่เป็นผลเป็นประโยชนใ์ห ้เหมือนคนไขไ้ม่ทานยา 

ยาจะมีมากขนาดไหน โรคภยัในกายก็ไมเ่หือดหายไปได ้ฉะนัน้

ยาจงึเป็นเรื่องสาํคญัสาํหรบัโรค จะแกไ้ขโรคใหห้ายใหส้บาย น่ี

ธรรมะก็ทาํนองเดียวกนั พวกเราทา่นเป็นโรค คือโรคกิเลส

ตณัหา และจาํเป็นจะตอ้งนาํธรรมะมารกัษา  

โรคของคนมนัก็มีหลายโรคดว้ยกนั ถา้เป็นโรคตาจะเอายา

โรคทอ้งมารกัษามนัก็ไม่หาย เป็นโรคทอ้งจะเอายาใสต่าหยอดห ู

หยอดจมกูมาใสม่นัก็ไมห่าย โอกาสระยะเวลาจิตใจของพวกเรา

ท่านท่ีเป็นโรคประเภทใด เราก็ตอ้งนาํธรรมะซึง่เป็นขา้ศกึของ

โรคชนิดนัน้มาแกไ้ข โรคของใจมนัมีหลายอย่าง ถา้โรคเกิดขึน้ก็

เป็นเรื่องโรคอนัหนึ่ง โกรธเกิดขึน้ก็เป็นโรคชนิดหนึ่ง หลงเกิดขึน้

ก็เป็นโรคชนิดหนึง่ ราคะตณัหาเกิดขึน้ก็เป็นโรคชนิดหนึง่ 

ประมาทมวัเมาเกิดขึน้ก็เป็นโรคชนิดหนึง่ แตล่ะโรค ยาของ

พระพทุธเจา้ ธรรมะของพระพทุธเจา้มีพอท่ีจะรกัษา ถา้ฉลาด

นาํมาสอนใจของตวั ไม่อยา่งนัน้มีแตย่าแตไ่มไ่ดน้าํมารกัษาตวั
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ของตวั ยานัน้ก็ไม่เกิดคณุคา่สาระอะไรให ้ยาท่ีจะเกิดประโยชน์

ไดก็้เพราะอาศยัเรานาํมารกัษา  

ธรรมะของพระพทุธเจา้ก็เหมือนกนั ถงึจะแบกคมัภีรท์่วม

ศีรษะ ลว้นแตค่มัภีรธ์รรมะ แตถ่า้หากเราไม่มาประพฤติปฏิบติั 

คมัภีรก็์เป็นคมัภีรอ์ยู่อย่างนัน้ โลภ โกรธ หลงภายในจติในใจก็

ไม่มีอะไรตกออกไปได ้ฉะนัน้เราตอ้งนาํมารกัษา มาประพฤติ

ปฏิบติั จิตใจของมนษุยท์ั่วไปซึง่มาเกิดอยูใ่นโลกอนันี ้มนัมี

กิเลสตณัหาดว้ยกนัทัง้นัน้ แตช่นิดใดท่ีจะใหผ้ลแก่ใจในเวลาเรา

เป็นอยู่ ตวัของเราเองเป็นผูรู้ว้า่จิตระยะนีม้นัคิด มนัปรุง มนัติด 

มนัขอ้งกบัส่ิงนัน้ๆ แลว้จะแกไ้ขดว้ยวธีิใด ธรรมะของ

พระพทุธเจา้ท่ีแสดงไว ้มีขอ้ใดท่ีจะแกไ้ขกิเลสของใจ เราท่ีติด

ขอ้งเราจะตอ้งสืบสาวอา่นตาํรา คือนาํยาท่ีพระพทุธเจา้บอก

สอนมาแกไ้ข  

เช่นราคะตณัหาเกิดขึน้ ท่านก็ใหพ้ิจารณาอสภุะอสภุงั คือ

ความไม่สวยไม่งามของกาย จะพิจารณาสว่นใดก็ได ้เพราะเรื่อง

ของกายทกุส่ิงทกุสว่นเป็นของท่ีไม่สวยสดงดงาม ถา้หากเรา
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พิจารณาตามเป็นจรงิของมนั แตอ่าํนาจของกิเลสราคะ มนัไม่ได้

ถือวา่ไม่ไดส้วยไม่งาม มนัเห็นอะไรเขา้ก็ถือสว่นนัน้วา่น่าจบู นา่

กอด เป็นของสวยของงาม ของสะอาด น่ีคือเรื่องราคะตณัหา 

มนัปรุงไปในดา้นนัน้ มนัจงึเกิดความกาํหนดัยินดีพอใจกนั ถา้

เราพิจารณาในธรรมะคือยาท่ีจะแกโ้รคราคะตณัหา ท่านให้

พิจารณาเขา้ไปภายใน  

อย่าดแูตผิ่วเผินขา้งนอก ดเูขา้ไปขา้งใน ดตูวัของตวัเองก็

ทราบ ดคูนอ่ืนก็ทราบ เพราะกอ้นอนันี ้รา่งกายอนันีเ้ต็มไปดว้ย

ขี ้ตัง้แตพื่น้เทา้จนตลอดศีรษะ มนัมีขีเ้ต็มตวั ไม่มีอะไรท่ีจะสวย

สดงดงามให ้ไหลออกมาจากท่ีไหนก็มีแตข่องสกปรก แสดงวา่

กอ้นอนันี ้มนัเป็นขีท้ัง้นัน้ ไมใ่ช่ของดิบของดีอะไร น่ีคือการ

พิจารณาแกไ้ขจิตใจของตวัตามเป็นจรงิ ถา้มนัไม่เหน็ ก็

พยายามพิจารณาแยกแยะออก ถลกหนงัออกเหลือแตเ่นือ้ 

เลือดมนัจะไหลเยิม้ออกทั่วทัง้ตวั คนท่ีไม่มีหนงัหุม้ห่อเอาไว ้มนั

สวยสดงดงามท่ีไหน เราเหน็แผลของคนเพียงนิดๆหน่อยๆ

เท่านัน้ เราก็ยงัไม่ชอบใจ เพราะในแผลนัน้จะมีหนองมีนํา้เหลือง
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ไหลออกมาใหเ้ราเหน็ในตาของเรา ถา้หากเราถลกหนงัออกไป

หมดมนัจะเป็นอย่างไร คนนัน้ๆมนัก็ไม่มีอะไรท่ีจะนา่กาํหนดั

ยินดี มีแตจ่ะกลวั ไม่ใช่จะชอบจะยินดี ไม่วา่ตวัของตวัหรอืคน

อ่ืน ถา้หากเอาหนงัออกหมดมนัเป็นอย่างนัน้ น่ีคือเรื่องพิจารณา

ถลกหนงัออก  

นอกจากนัน้เนือ้ท่ีมนัเกาะ มนัอาศยัอยู่ในกาย เอาออก แต่

ละเสน้แตล่ะอนัมากองเอาไว ้เนือ้ท่ีมนัถือวา่มนัสวยมนังาม มนั

น่ากาํหนดัยนิดีนัน้มนัเป็นอย่างไร ใหเ้หลือแตก่ระดกู แตเ่อ็น ท่ี

อยู่ในกาย คนแบบนัน้เราชอบมัย้ ยนิดีมัย้ หรอืไม่อย่างนัน้ จะ

เอากระดกูออกกองไว ้เนือ้กองไว ้ไสพ้งุกองไว ้แตล่ะแหง่ แตล่ะ

หน พิจารณาดวูา่คนอยูท่ี่ไหน สตัวอ์ยูท่ี่ไหน ทาํไมใจมนัไปลุม่ 

ไปหลง ไปติด ไปขอ้ง พิจารณาใหใ้จมนัเหน็ มนัรูต้ามเป็นจรงิ 

เพ่ือจะกาํจดัขบัไลค่วามกาํหนดัของใจใหอ้อกไป น่ีหมายถึงเม่ือ

ใจมนัเกิดราคะตณัหา กาํหนดัยินดีในรูป เราจะตอ้งพิจารณา

ทาํนองนี ้เพ่ือจะแกไ้ขใจของเรา ไม่ใหย้นิดี ไม่ใหเ้กิดกาํหนดั  
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นอกจากนัน้ ถา้หากมนัลุม่หลง มนัมวัเมา เฝา้ฝันไปตา่งๆ ก็

ใหพ้ิจารณามรณสติคือความตาย ความตายมนัไม่มีขีดมีขัน้ ไม่

มีวนัมีคืน พอหมดลมเม่ือใด ไม่วา่ผูเ้ลก็เด็กแดงหรอืผูใ้หญ่ มนัก็

ตายเหมือนกนั มนัตายไปไดท้ัง้หญิงทัง้ชาย ทัง้นกับวช ทัง้

ฆราวาส ตายกนัดาษด่ืน เรามานั่งอยู่นี ้ถา้คิดกนัทั่วโลกมนัก็

ตายไปแลว้นบัพนันบัหม่ืนไม่ได ้เพราะมนัตายอยู่ทกุระยะวนิาที 

คนตาย แตย่งัไม่ถึงตวัของเรา เราก็เลยมวัเมา จะมวัเมาไปท่ี

ไหนก็มวัเมาไปเถอะ ความตายมนัขบัไลเ่ขา้มาทกุวนัทกุเวลา 

จะมวัเมาเฝา้คิดไปทาํไม เพ่ือแกจ้ิตใจของตวัไม่ใหป้ระมาท  

สว่นใดท่ีควรได ้ควรเป็น ควรเห็น ควรรู ้รบีกระทาํบาํเพญ็

ใหเ้หน็ ใหรู้ ้ใหเ้ขา้ใจภายในตวั น่ีคือการขบัไลค่วามมวัเมา

ประมาทของใจ เพราะท่ีเราจะมวัเมาไปไดก็้เพราะอาศยัวา่เรา

คิดวา่เราจะไมต่ายงา่ย จะมีโอกาสเวลาอยูห่ลายปีกวา่จะลม้

หายตายไป โอกาสท่ีเราจะทาํความดีเลยโยนไปขา้งหนา้ ระยะ

ปัจจบุนัทนัตาเลยไม่ตัง้หนา้ตัง้ตาศกึษา ไม่ตัง้หนา้ตัง้ตาปฏิบติั 

เม่ือคิดอย่างนัน้มนัก็เป็นเรื่องประมาทในตวัของตวั  
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ท่านจงึใหก้าํหนดมรณสติคือความตาย อยูท่กุวี่ทกุวนัทกุ

เวลา คนท่ีกาํหนดมรณสติ คิดวา่เกิดมาแลว้จะตอ้งตาย ความ

ตายไม่มีเครื่องหมายนายประกนัอะไร ไมท่ราบวา่วนัใดเวลาใด

มนัจะมาถงึเรา ระลกึนกึอยูส่มํ่าเสมอ ความประมาทเพลิดเพลิน

มวัเมาตา่งๆมนัจะหดตวัหายไปจากใจของเรา  

ธรรมะของพระพทุธเจา้เป็นเรื่องแกไ้ขใจท่ีมวัเมาประมาท

อย่างนัน้ มนัจงึเป็นส่ิงท่ีแกไ้ขจิตใจท่ีลุม่หลงตา่งๆใหต้กให้

หายไป ถา้ฉลาดนาํมาประพฤติปฏิบติั ถงึเราจะไม่ดีวเิศษ ก็

ตาม แตค่วามสขุความสบายภายในตวัของตวั ก็จะสขุจะสบาย 

พอเป็นไป ไม่เดือดรอ้น ไม่วุน่วาย เพราะมีธรรมะ ธรรมะเป็น

ของเย็น ธรรมะเป็นของสะอาด ธรรมะเป็นเครื่องทรงไวซ้ึง่ผู้

ประพฤติปฏิบติั ใหไ้ดร้บัความสขุความสบาย คนท่ีประพฤติ

ปฏิบติัตามธรรมะ ถงึจะอยู่ในสถานท่ีใด คนนัน้จะมีความสขุใจ 

ถึงขา้วของภายนอกจะไม่สมบรูณ ์แตท่วา่จิตใจสมบรูณด์ว้ย

ธรรมะ ทา่นก็มีความสขุ จงึควรรกัษาหาธรรมะมาไวใ้นใจของ

ตวั  
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ไม่ใช่วา่เราจะมีอายยืุนยงคงอยู่ขา้มโลก เราจะตอ้งตาย ไม่

วนัใดก็วนัหนึง่แน่นอน กาํหนดลมออกไม่เขา้มนัก็ตาย ลมเขา้ไม่

ออกมนัก็ตาย ไม่วา่หญิงวา่ชาย ไมว่า่เด็กผูใ้หญ่ ความตายมนั

พอหมดลมหายใจ เขาก็เรยีกความตายเทา่นัน้ ความตายนีไ้ม่มี

ใครทั่วไปจะยนิดีเล่ือมใสในความตาย ไมป่รารถนา ไมอ่ยากได ้

แตก็่ไม่มีทางหนี เพราะความตายนี ้มนัเกิดมาจากการเกิดของ

ตวั ถา้มีความเกิดแลว้ ความดบัมนัเป็นของคูก่นั มนัจะตอ้งดบั

ไปไม่วนัใดก็วนัหนึ่ง ฉะนัน้จงกาํหนดจิตใจของตนใหรู้ใ้หเ้ขา้ใจ 

วา่ความตายนีม้นัมีประจาํ ลมออกก็ไดช่ื้อวา่มนัตาย ลมเขา้ก็ได้

ช่ือวา่มนัเกิด เพียงลมเขา้ลมออกเท่านัน้ มานั่งอยู่นี ้ไม่ทราบวา่

มนัเกิดแลว้ก่ีครัง้ก่ีหน ตายไปแลว้ก่ีครัง้ก่ีหน มนัเกิดมนัตายอยู่

ทกุระยะทกุเวลา แตส่นัตติ ความสืบตอ่ของมนัมี มนัจงึมีชีวิต

เรือ่ยมาถงึกระทั่งวนันี ้ไม่อย่างนัน้มนัก็ไปกนัแลว้ ทกุรายมนั

เป็นแบบนัน้  

เม่ือมนัเป็นแบบนัน้ เราจะไปมวัเมาเฝา้ฝัน เราจะไป

เพลิดเพลินกบัเรื่องอะไร เพราะเกิดมาแลว้ก็ตาย ไมมี่อะไรท่ีจะ
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เป็นส่ิงท่ีจะลุม่หลง เพราะตายไปแลว้ส่ิงของท่ีเราหงึหวงหามา 

เราก็จากมนัไป รา่งกายท่ีเรายดึถือวา่เรา วา่ของเรา มนัก็เอาไป

ไม่ได ้สมบติัของโลกทั่วไป เราจะทอดทิง้ใหโ้ลกไป แตส่ิ่งท่ีติดตวั

ไป ทางศาสนา ทางธรรมะทา่นถือวา่กรรม คือการกระทาํของตวั 

ดีชั่วท่ีเราทาํลงไปดว้ยกาย วาจา ใจนัน้ เป็นของของตวั ทา่นจงึ

สอนเอาไวว้า่เรามีกรรมเป็นของของตน มีกรรมเป็นผูใ้หผ้ล มี

กรรมเป็นแดนเกิด มีกรรมเป็นผูติ้ดตาม มีกรรมเป็นท่ีพึง่ท่ีอาศยั 

กรรมท่ีเราทาํไปเป็นของของตน ไม่มีบคุคลผูใ้ด ใครผูห้นึ่งจะ

แย่งชิงเอาไปได ้เราทาํดีไว ้กรรมดีก็จะผลิดอกออกผลให ้เราทาํ

กรรมชั่วไว ้กรรมชั่วก็จะใหผ้ลแผดเผากายใจของตนใหเ้ป็นทกุข ์ 

เม่ือเราทราบวา่กรรมเป็นของของตน กรรมท่ีไม่เป็นสิรมิงคง 

กรรมท่ีเป็นอปัมงคลเป็นอกศุล เป็นทางชั่วทางเสีย เราก็มีทาง

หกัหา้มจิตใจของเราไม่ใหไ้ปทาํไปพดูในส่ิงท่ีชั่วท่ีเสียตา่งๆ เม่ือ

เราไม่ไปทาํ ไปพดู ไปแตะไปตอ้งส่ิงเหลา่นัน้ กรรมสว่นนัน้มนัก็

ไม่มาติดขอ้งในตวัของเรา กรรมดีสว่นใดท่ีเราควรจะกระทาํ

บาํเพ็ญได ้ถงึใจจะไม่ชอบเราก็บงัคบับญัชาใหก้ายวาจาใจของ
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เราทาํ พดู คิด ในส่ิงนัน้ๆ เพราะกรรมดีจะนาํผลมาใหแ้ก่ใจของ

เรา เม่ือยงัท่องเท่ียวอยู่ในวฏัสงสาร กรรมดีจะใหผ้ลดี คือไปเกิด

ในสถานท่ีดี มีรา่งกายสวยสดงดงาม ไม่เป็นคนท่ีมีโรคภยัไขเ้จ็บ

เบียดเบียน มีความสขุทางกาย มีความสขุทางใจ เพราะกรรมดี

ใหผ้ล กรรมเป็นของของตนอย่างนัน้ ไม่ใชค่นอ่ืนหามาให ้ 

เราจงึควรสอนใจของตวั ใหล้ะกรรมท่ีชั่ว บาํเพ็ญส่ิงกรรมท่ี

ดีเอาไว ้เม่ือเราสอนใจของเราไดอ้ย่างนัน้ การทาํความดีก็ไม่

เป็นของยาก ของลาํบากเทา่ไร เพราะทาํใหแ้ก่ตวัของตวั ไม่ใช่

ทาํใหแ้ก่บคุคลใดบคุคลหนึ่ง ถงึจะลาํบากยากเยน็ เราก็อดทน

พากเพียรพยายามทาํในกรรมท่ีดี เพราะทาํแลว้ใหผ้ลเป็นสขุ 

กรรมท่ีชั่ว ถงึมนัอยาก มนังา่ย มนัสบายในการกระทาํของตวั 

แตผ่ลลพัธข์องมนัตอ่ไปเราจะไดร้บัทกุข ์รบัโทษจากความชั่ว  

กรรมชั่วท่ีเราทาํไปนัน้ ไมมี่คนใดท่ีจะมารบักรรมท่ีเราทาํไป 

ช่วงชงิเอาไปจากเราได ้เม่ือมนัยงัไม่ใหผ้ลแก่ตนของตน ก็เหน็

วา่กรรมชั่วมีรสหวาน ทาํงา่ยด่ืมสบาย ความคิดในจิตในใจ เม่ือ

มนัใหผ้ลเม่ือใด มนัเป็นทกุขเ์ป็นโทษ เหมือนยาพิษเคลือบ
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นํา้ตาล ขา้งนอกมีรสหวานแตข่า้งในเป็นพิษ จิตใจของเราท่ีไม่รู ้

เห็นเขา้ใจชดัเจนในเรื่องของกรรมชั่ว เราจงึมวัเมา เราจงึเฝา้ฝัน

อยากจะทาํกรรมชั่วอยู่เรื่อยไป ตอ่เม่ือมนัใหท้กุขใ์หโ้ทษเม่ือใด 

เราถึงไปบน่ เม่ือผลของมนัเกิดวา่เราไม่ไดท้าํชั่วทาํเสียอะไร 

ทาํไมมนัเป็นแบบนี ้ทกุขโ์ทษนีม้นัมาจากท่ีไหน เขา้ใจวา่คนอ่ืน

โยนให ้เขา้ใจวา่มนัมาจากท่ีอ่ืน ความจรงิมนัเกิดขึน้จากการ

กระทาํของตน ตอนทาํมนัยงัไม่ใหผ้ล เม่ือมนัใหผ้ลแลว้มนัเป็น

ทกุขเ์ป็นโทษ จงึควรหลีกควรเวน้ ส่ิงท่ีชั่วท่ีเสียตา่งๆ พยายาม

สรา้งคณุงามความดีเอาไว ้น่ีหมายถึงผูท่ี้ชอบเวียนวา่ยตายเกิด

ตอ่ไป  

ถา้ไม่มีกรรมดีเป็นเครื่องสนบัสนนุ คนนัน้จะไดร้บัทกุขโ์ทษ 

ลาํบาก ถา้มีกรรมดีสนบัสนนุถึงจะเกิดจะตายเหมือนเขา แต่

ทวา่เรามีความสขุพอสมควร เพราะทกุขโ์ทษตา่งๆท่ีเราไม่

ตอ้งการ ไม่คอ่ยใหผ้ลแก่ตนของตน เพราะเราไม่ไดส้รา้งเอาไว ้

มีแตก่รรมดีใหผ้ล โรคภยัไขเ้จ็บก็ไม่คอ่ยเบยีดเบียน จะทาํอะไร

ก็เป็นไปเพ่ือความสมหวงัของตวั น่ีหมายถงึกรรมดีใหผ้ล คนท่ี
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สมปรารถนา ไม่มีโรคภยัไขเ้จ็บเบียดเบียนเรื่องของกาย คนนัน้ก็

สบาย เป็นสขุ แตท่วา่หนีจากทกุขจ์ากตายไปไม่ไดอี้กเหมือนกนั 

ถึงวนัถงึเวลามนัก็ตอ้งตายไป แตก็่สบายหน่อยดีกวา่ท่ีเคา้เกิด

มามีอวยัวะไมส่มประกอบ เกิดมามีโรคภยัไขเ้จ็บเบียดเบียน ไม่

มีความสขุความสบายทางกายของเคา้ ทา่นจงึสอนพวกเราท่ี

ชอบเป็นนกัทอ่งเท่ียวเวียนวา่ยตายเกิด ใหส้ะสมกรรมดีเอาไว ้ 

สว่นผูท่ี้มุ่งหวงัอยากจะพน้จากภพชาติคือการเกิดการตาย

นัน้ พระพทุธเจา้ก็สอน เรง่กาํหนดพนิิจพิจารณา ถือวา่เอาชาติ

ปัจจบุนัท่ีเรายงัมีชีวิตเป็นอยูใ่หเ้ป็นปัจฉิมชาติ คือชาติสดุทา้ย 

จะไม่ยอมเกิดยอมตายอีกตอ่ไป ตัง้ใจประพฤติปฏิบติั ชาํระ

สะสางจิตใจของตน ท่ีขอ้งติดวกวน ตามเรือ่งกิเลสตณัหาตา่งๆ 

พิจารณาใหเ้ขา้ถึงความเป็นจรงิของมนั เพราะใจเทา่นัน้เป็นตวั

ก่อภพก่อชาติ ใจเท่านัน้เป็นผูท่ี้จะพน้จากทกุขจ์ากโทษ ถา้

ประพฤติปฏิบติัถึงขีดสดุของมนัจรงิจงั ไมมี่อะไรท่ีจะมาปิดบงั

วา่ภพชาตินัน้จะมีอีกหรอืไม ่เพราะใจมนัประจกัษใ์นตวัของตวั 
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การปฏิบติัจงึเป็นเรื่องสาํคญัท่ีจะทาํจิตใจของพวกเราท่านให้

ขา้มพน้ไปจากเรื่องภพชาติได ้ 

การเวยีนเกิดเวียนตายนัน้ เราเคยเกิดเคยตายมานบัไมถ่ว้น 

แตท่วา่ความหลงใหลในจิตในใจ สญัญาอนิจจามนัมี มนัจาํ

ไม่ได ้เช่นเราพดูวนันี ้เคยพดูมาตัง้แตเ่ชา้จนคํ่า พดูอะไรบา้งเรา

ก็จาํไม่ได ้เราเดินก่ีกา้ว เราหายใจก่ีหน เราก็จาํไม่ได ้ทัง้ๆท่ีเรา

เคยเดินไปเดินมา เคยพดูจา เคยหายใจ เพราะสญัญาอนิจจา 

ความลุม่หลงของสญัญามนัเป็นอย่างนัน้ การเกิดการตายของ

พวกเราทา่นก็ทาํนองเดียวกนั เคยเกิดเคยตายมานบัภพนบัชาติ

ไม่ได ้แตม่นัก็จาํไม่ไดว้า่มนัเคยเกิดเคยตาย แตม่นัก็จาํไม่ไดว้า่

มนัเคยเกิดเคยตาย  

บางผูบ้างคนบอกวา่เกิดชาติเดียว อยากจะทาํอะไรทาํไป 

ไม่มีอะไรท่ีจะใหท้กุขใ์หโ้ทษ ส่ิงใดท่ีมนัสขุมนัสบาย มนัชอบใจ 

ทาํมนัไปเถอะ นรกไม่มี สวรรคไ์ม่มี ดีชั่วไม่มี มนัคิดไปอย่างนี ้

คนท่ีคิดไปอยา่งนี ้เห็นไปอยา่งนี ้เขา้ใจไปอย่างนี ้ทางศาสนา

ถือวา่เป็นมิจฉาทิฐิ คือความเห็นผิด ถา้เหน็ผิดขนาดนัน้มนัไป
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กนัใหญ่ ธรรมะของพระพทุธเจา้ไม่สามารถท่ีจะสอ่งไปถงึจิตใจ

ของเขา เหมือนกนักบัพระอาทิตยพ์ระจนัทร ์ถงึจะมีแสงสวา่ง

ไสวจา้อยู่ขนาดไหน แตใ่นถํา้ในเหวท่ีลกึ ก็ไม่สามารถท่ีจะสอ่ง

แสงไปถึงได ้ 

น่ีธรรมะของพระพทุธเจา้จะเป็นของละเอียด ของสขุมุ ของ

ดี ของประณีตขนาดไหน ก็ไม่สามารถท่ีจะสอ่งถงึใจของคนท่ีมืด

บอด คนพาลขนาดนัน้ได ้เขาเหน็อย่างนัน้ก็ไม่ใช่วา่เขาเห็นไป

แลว้เขาจะไม่ไดเ้สวยกรรมท่ีเขาทาํไป เขาทาํดีทาํชั่วอยา่งไร เขา

ก็จะตอ้งไดเ้สวยกรรมของเขา ถงึเหน็ไปอย่างนัน้วา่ทาํดีไม่ไดดี้ 

ทาํชั่วไม่ไดช้ั่ว ทาํไปแลว้แตค่วามชั่วมนัก็เป็นความชั่วอยู่

ตลอดเวลา ความดีก็ทาํนองเดียวกนั น่ีเพราะมืดมิดปิดบงัจิตใจ

ของเขาเอง เหมือนคนตาบอด ถึงแสงสีมีอยู่ทั่วโลก มนัก็มองไม่

เห็น มนัจงึพดูไปทาํนองนัน้ ถา้มนัเหน็ มนัก็ไม่พดูไปวา่แสงสีมนั

มีอยู่ในโลก มนัเหน็ได ้น่ีจิตใจของคนมืดบอดแบบนัน้ก็ทาํนอง

เดียวกนั พดูไปได ้แตจ่ะใหม้นัเป็นจรงิไปตามส่ิงท่ีเคา้พดู มนั
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เป็นไปไม่ได ้เพราะดีและชั่วมนัมีอยู ่ถา้เราทาํลงไปดว้ยความดี 

ความดีก็ใหผ้ล ถา้เราทาํไปดว้ยความชั่ว ความชั่วก็ใหผ้ล  

คนท่ีเห็นไปวา่บาปบญุคณุโทษไม่มี นรกสวรรคไ์ม่มี คนท่ี

เห็นไปอยา่งนีท้างศาสนาจงึถือวา่เป็นมิจฉาทิฐิ เป็นความเหน็

ผิด คนนัน้สามารถท่ีจะทาํชั่วเสียไดอ้ย่างสะดวกสบาย เพราะ

เห็นวา่ตายแลว้สญู ไม่มีการเกิดอีก จะทาํอะไรทาํไปไดเ้ป็น

กรรมท่ีหนกัยิ่งกวา่อนนัตรกิรรม คือการฆา่บิดามารดา ทาํสงัฆ

เภทใหส้งฆแ์ตกกนั หรอืทาํโลหิตปุบาท ฆา่พระอรหตัอรหนัต ์น่ี

ท่านถือวา่อนนัตรยิกรรม คือเป็นกรรมหนกั แตย่งัไมห่นกัเทา่คน

ท่ีมีมิจฉาทิฐิ ท่ีถือวา่ดีไม่มี ชั่วไม่มี บาปไม่มี บญุไม่มี คนเหลา่นี ้

สามารถหนกัยิ่งกวา่นัน้ ยิ่งกวา่อนนัตรยิกรรมไปอีก ก็ถือวา่เป็น

มิจฉาทฐิิ มีความเหน็ผิดในจติในใจ  

มิจฉาทฐิิ คือความเหน็ผิด ถา้เหน็ผิดไปมากเทา่ไร ก็ทาํไป

ได ้อย่างสะดวกสบายเพราะเหน็วา่ทาํไปแลว้ไม่ไดร้บัผลอะไร 

ท่านจงึใหพ้วกเราวินิจฉยัพนิิจพิจารณาเรื่องการกระทาํบาํเพ็ญ 

ในกรรมดีชั่วตา่งๆ จะพิจารณาปัจจบุนัทนัตาก็พอจะทราบวา่
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บญุบาปมนัยงัมี ทาํดีไดดี้ ทาํชั่วไดช้ั่ว ไม่ใช่วา่ ทาํดีไดดี้มีท่ีไหน 

ทาํชั่วไดดี้มีถมไป ไม่เหมือนลมปากของคนท่ีเป็นพาลอย่างนัน้ 

เพราะทาํดีนัน้ ผูท่ี้ทาํดีดว้ยกาย ดว้ยวาจา ดว้ยใจของทา่น ถงึ

ไม่มุ่งหวงัอะไรจากใครทัง้หมด มุ่งจะรกัษาจิตรกัษาใจของตนให้

สงบวิเวก ปราศจากทกุขโ์ทษตา่งๆ ท่านไปอยู่ในสถานท่ีใดดว้ย

อาํนาจจิตใจของทา่นบรสิทุธ์ิ จิตใจของทา่นสะอาด จิตใจของ

ท่านสวา่งไสว จิตใจของท่านสงบสขุ ไม่มีอะไรท่ีจะไปปิดบงั

ความดีของท่าน  

คนท่ีปรารถนาดียงัมี ยงัมองเหน็ จะอยู่ในสถานท่ีลาํบาก

ราํคาญกนัดารขนาดไหน ก็ยงัมีผูท่ี้เล่ือมใสศรทัธาไปหากราบ

ไหว ้เพราะความดีนัน้เหมือนกนักบัดอกไมท่ี้มีกล่ินหอม ถึงไม่

เรยีกรอ้งแมลงผูแ้มลงผึง้ใหไ้ปตอม มนัก็ไปเอง เพราะแมลง

เหลา่นีม้นัแสวงหาเกสรดอกไม ้มีอยู่สถานท่ีใดมนัไปพบไปเจอ 

น่ีทา่นท่ีทาํกรรมดี สรา้งกรรมดี ทาํความดีเอาไว ้ถงึไม่ปรารถนา

เรยีกรอ้งใหใ้ครมาเล่ือมใสเก่ียวขอ้ง แตอ่าํนาจความดีของทา่นก็

ใหผ้ลในปัจจบุนั คือทกุส่ิงทกุอยา่งภายนอกทา่นก็พอเป็นพอไป
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โดยท่ีไม่ไดแ้สวงหา ดว้ยอาํนาจอรรถธรรมภายในใจของทา่น

สอ่งแสงไปใหค้นเล่ือมใสศรทัธา ยนิดีนาํส่ิงตา่งๆนานามาบชูา

กบัท่าน น่ีคือกรรมดีปัจจบุนัใหผ้ล ในคนท่ีสรา้งความดี ทาํ

ความดี  

กรรมชั่วก็ทาํนองเดียวกนั พวกเราท่านถา้หากพิจารณาแลว้ 

มนัก็พอทราบได ้คนท่ีถกูเคา้ฆา่ เคา้ตี เคา้จบั เคา้กมุอยู่ใน

ตารางหอ้งขงัตา่งๆ ไม่ใช่เคา้ทาํกรรมดี เคา้มีคณุธรรม เคา้ขาด

คณุธรรมะ เคา้ทาํกรรมชั่ว คนเหลา่นัน้จงึไดไ้ปทนทกุขท์รมาน

อยู่ในสถานท่ีตา่งๆ กรรมชั่วใหผ้ลแก่เขา เราก็ทราบได ้น่ีคือเรื่อง

จะวินิจฉยัใหใ้จของเราทราบวา่ทาํดียงัมีผลดีตอบแทน ทาํชั่วยงั

มีผลชั่วตอบแทน ไปไหวเ้ขาเขาก็ไหวเ้ราตอบ ไปตีเขา ไปดา่เขา 

เขาก็ตีเราตอบ ดา่เราตอบ อนันีม้นัเป็นธรรมดา ไม่ใช่วา่มนัไม่มี

ผล มนัเหน็ผลประจกัษอ์ยู่ในปัจจบุนันี ้จะวา่ดีชั่วไม่มีนัน้ มนั

เป็นไปไม่ได ้ทาํดีไม่ไดดี้ท่ีเคา้วา่ มนัไม่ถกู ทาํชั่วไดดี้ มนัไม่มี  

ถา้หากจะพดูถึงเรื่องของธรรมะ พดูถงึเรื่องเหตผุลจรงิจงั 

แตค่นท่ีโกงเคา้จรงิอยา่งนัน้อย่างนีร้ ํ่ารวยเงินทองขา้วของ นั่น
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ไม่ใช่ความดีนะ ถา้หากเคา้ทาํอยา่งนัน้เป็นความดี โลกนีท้าํ

อย่างนัน้ดว้ยกนัไปหมดจะเป็นอย่างไร เคา้ร ํ่ารวยดว้ยการโกง

กินอยา่งนัน้ เคา้เองก็ไม่มีความสขุ เคา้เองก็ตาํหนิเคา้ จิตใจของ

เขาไม่ใช่จิตใจจะเยือกเย็น จติใจจะสขุจะสบาย เดือดรอ้น

วุน่วาย กลวัวา่เคา้จะสืบรูว้า่เราทาํชั่วทาํเสียอย่างนัน้อย่างนี ้มี

อยู่ในจิตในใจของเขา เดือดรอ้นแผดเผาอยู่ตลอดเวลาถา้ทาํชั่ว

ลงไป ถงึจะไดว้ตัถขุา้วของมาก็ไม่มีความสขุความสบายอะไรให ้

แตเ่ขาทาํหนา้ตาเฉย เหมือนเคา้มีความสขุความสบาย ความ

จรงิแลว้ภายในของเขามนัรอ้น มนัวุน่วาย ไม่มีความสขุความ

สงบให ้เพราะเคา้ทาํไปผิดอรรถผิดธรรมท่ีพระพทุธเจา้สอน  

เราอย่าไปมองแตด่า้นวตัถ ุวา่มีมากโกงกินได ้มีความสขุ

ความสบาย เราอย่าไปมองเพียงแคน่ัน้ มองถึงภายในของเคา้ 

วา่เขามีความสขุความสบายจรงิมัย้ กบัคนท่ีทาํดีไม่มีขา้วมีของ

มีเงนิมีทองตอบแทน แตท่วา่จิตใจของท่านเยือกเยน็เป็นสขุนัน้

เราไม่คอ่ยมองเหน็เพราะคณุธรรมภายในเป็นนามธรรม ไม่

เหมือนวตัถ ุเราจงึมองไม่เหน็ เพราะส่ิงเหลา่นัน้มนัอยู่ลกึ มนั
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ละเอียด มนัไม่เหมือนของหยาบๆภายนอก เราเลยไม่ทราบไม่

เห็น แตค่วามจรงิมนัมี  

พระเจา้พระสงฆผ์ูท่ี้ท่านมีอรรถมีธรรมในจิตในใจ ทา่นอยู่

ในถํา้ในเขา อยู่ในป่าในดงลกึๆ ท่ีอยูท่ี่อาศยัก็กระท่อมหอ้งหอ

เลก็ๆนอ้ยๆ ท่ีนั่งท่ีนอนก็ไมห่รูหรางามตาอะไร แตจ่ิตใจของท่าน

เยือกเยน็ จิตใจของท่านเป็นอรรถเป็นธรรม ทา่นสบายไม่วุน่วาย

กงัวลกบัส่ิงนัน้ส่ิงนี ้ถงึไม่มีท่านก็ไม่อยาก เม่ือไม่มีความอยาก

มนัก็ไม่เกิดความทกุข ์ความทกุขเ์กิดเพราะความอยาก ท่านจงึ

สขุ ท่านจงึสบายเยือกเยน็ แตเ่รามองไม่เหน็วา่ทา่นสขุทา่น

สบายเพราะเราเคยติด เคยขอ้ง เคยศกึษา เคยไดเ้ห็นไดฟั้งมา

วา่คนท่ีมีขา้วของเงินทองมากมายกา่ยกองอย่างนัน้อยา่งนี ้เป็น

คนดี เป็นคนมีความสขุ ไม่ไดถื้อวา่ส่ิงเหลา่นัน้มนัเป็นของ

ภายนอก ถา้ใจไม่สขุ ใจไม่สบายแลว้ ขา้วของจะมากมายหลาย

หลวงขนาดไหน มนัก็ไม่มีอะไรท่ีจะเยือกเยน็ ท่ีจะสขุได ้มีแต่

ความวุน่วาย มีแตค่วามเดือดรอ้น เพราะใจมนัไม่สขุ ใจมนัไม่



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 22 
 

สบาย ไม่มีอะไรแตใ่จมนัสขุ ใจมนัสบาย มนัสบายได ้มนัสงบได ้

มนัเยน็ได ้ 

ดพูระพทุธเจา้ตอนเป็นกษัตรยิก็์มีทกุอย่าง แตท่่านก็ไม่

สรรเสรญิ ถา้ความสขุสว่นนีมี้ความสขุเพียงพอ ถา้เพียงพอท่าน

ก็ไม่เสด็จภิเนษกรมณ ์แสวงหาธรรมท่ีพน้ทกุข ์เคยหลายท่าน

หลายคนในประวติัท่ีมีความรํ่ารวยในทางโลกอย่าง ยศกลุบตุร 

หรอื พระรฐับาลก็เป็นเศรษฐีมั่งมีขา้วของทกุอยา่ง แตก็่ไม่สขุไม่

สบายให ้เพราะใจมีกิเลสตณัหา มีโลภโกรธหลงเป็นเครือ่งแผด

เผา ท่านไม่ยนิดีไม่เต็มใจในวตัถขุา้วของเหลา่นัน้ มีแตอ่ยากจะ

ออกประพฤติปฏิบติั กาํจดัจิตใจท่ีโลภ โกรธ หลงอยู่ภายในให้

หมดไป ใหสิ้น้ทกุข ์ถา้หากจติไม่ยินดี จิตไม่ติดขอ้ง ไม่ชอบ ไม่

พอใจในวตัถแุลว้ วตัถนุัน้มนัจะมีมากขนาดไหน มนัก็ไมมี่อะไร

ท่ีจะทาํใหจ้ิตใจเป็นสขุได ้เพราะจิตไม่หลง ไม่เก่ียวขอ้ง

พิจารณาถ่ีถว้นตามเป็นจรงิ วตัถก็ุเป็นแตเ่พียงวตัถ ุเราไม่ไดม้นั

มา มนัก็เคยมีอยู่ในโลกอนันี ้เราแสวงหามาได ้จะหงึหวงขนาด



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 23 
 

ไหน ไดม้าแลว้เราก็หาบหามไปอีกไม่ได ้สมบติัของโลกเป็นเรื่อง

ของโลกอยู่ตลอดมาอย่างนี ้ไม่มีใครหอบหิว้หาบหามไปได ้ 

เขา้ใจตามเป็นจรงิอยา่งนัน้ จงึไม่ติดขอ้ง จงึไม่มวัเมา จงึไม่

ลุม่หลงในวตัถอุนันัน้ จิตใจจงึไม่มีความสขุความสบายเพราะ

วตัถท่ีุมีอยู ่เรือ่งกาํจดัจิตใจไลค่วามลุม่หลงกิเลสตณัหาภายใน

ออกไปดว้ยปัญญา ศกึษาจติใจของตนดว้ยธรรมะท่ี

พระพทุธเจา้สอน กาํหนดพนิิจพิจารณาส่ิงตา่งๆใหรู้ท้ั่วตามเป็น

จรงิของมนั จติใจท่ีเคยวา้วุน่ ติดขอ้งตา่งๆ สงบเยน็ลงไป เขา้ใจ

เห็นจรงิในส่ิงตา่งๆตามเป็นจรงิของมนั เพียงจิตสงบเทา่นัน้ มนั

ก็มีคณุคา่สาระมาก ไม่มีอะไรท่ีจะสขุจะสบาย จะประเสรฐิ

วิเศษเทา่กบัความสงบของจติของใจ จะมีปราสาทวิมานใหญ่โต

ขนาดไหน มีขา้วของเงินทองมากมายเทา่ไร มนัก็ไม่เหมือน

ความสขุของจติสงบ  

ท่านจงึยินดีในการประพฤติปฏิบติัอรรถธรรมของท่าน 

เพราะเหน็สมบติัท่ีเกิดขึน้จากการประพฤติปฏิบติันัน้เป็นของท่ี

มีคณุคา่สาระมากกวา่สมบติัท่ีผูค้นทัง้หลายสะสมแสวงหาลุม่
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หลงกนัในโลก ทา่นเห็นทา่นเป็นในจิตของท่าน ไม่ใช่คนอ่ืนบอก

ใหเ้หน็ ท่านเหน็จากการกระทาํบาํเพ็ญของทา่น ทา่นจงึเย็นจงึ

สบาย ไมวุ่น่วายเดือดรอ้น น่ีคือการประพฤติปฏิบติัทางอรรถ

ทางธรรม มีความสขุความสบาย ความเยือกเยน็ภายใน ใครตัง้

หนา้ตัง้ตาประพฤติปฏิบติัได ้จงึไม่มีอะไรวุน่วายกอ่กวนตวัเอง 

เม่ือไม่ก่อกวนตวัเอง ตวัเองไม่มีทกุข ์คนอ่ืนทั่วไปเคา้ก็มาให้

ทกุขแ์ก่ทา่นไม่ไดเ้พราะใจของทา่นไม่รบัทกุข ์ไม่ติดทกุข ์ไม่ก่อ

ทกุขเ์ผาตวัเอง  

น่ีเราไม่อยา่งนัน้ เราเป็นทกุข ์โลกก็เลยเป็นทกุข ์เพราะใจ

เป็นทกุขอ์ย่างเดียวเท่านัน้ ส่ิงอ่ืนท่ีมาเก่ียวขอ้งมนัก็เป็นทกุขไ์ป 

ใจมีกิเลส ใจมีตณัหาอปุาทานยดึตวัอยา่งเดียว ทั่วโลกมนัก็ยดึ

เอา อะไรดีท่ีควรยดึ มนัก็น่ายดึ ก็คอ่ยยงัชั่ว แตช่ั่วท่ีไม่นา่ยดึมนั

ก็ยงัยดึมา จนรอ้งไหน้ ํา้ตาไหล มนัก็ยงัยนิดีพอใจยดึวา่เป็นของ

ของมนั มนัโงห่รอืมนัฉลาด มนัจงึเป็นอย่างนัน้ น่ีคือจิตใจพวก

เราท่านท่ีไม่ไดช้าํระสะสาง ไม่มีปัญญาทั่วถึงในเรื่องตา่งๆของ

ธรรมะ มนัยดึไปได ้มนัถือไปไดท้ัง้ดีชั่วผิดถกูตา่งๆ  
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ฉะนัน้การปฏิบติัจิตใจภายในนัน้เพ่ือใหเ้กิดปัญญารูต้าม

เป็นจรงิในส่ิงตา่งๆ แลว้จะไดล้ะไดถ้อนส่ิงท่ีมนัขอ้งติดคิดปรุง

เหลา่นัน้ใหต้กออกไปจนตลอดถึงเรื่องของใจตวัเองท่ีวา่มนัผ่อง

ใส มนัเยือกเยน็อย่างนัน้อยา่งนี ้แตม่นับางทีก็ยงัไปลุม่ไปหลง 

ไปติดไปขอ้งในส่ิงท่ีตวัไม่ชอบ มนัเป็นไปได ้ถา้หากจิตละเอียด

พิจารณาทั่วถงึจรงิจงั ทกุส่ิงท่ีเกิดขึน้ท่ียงัติดขอ้ง ยงัสงสยั เราไม่

ควรไวใ้จ จะตอ้งพิจารณาใหท้ั่วถงึในส่ิงเหลา่นัน้ จนจิตใจท่ีเคย

เก่ียวขอ้ง เคยวกวนตามเรือ่งตา่งๆนัน้ รูป้ระจกัษใ์นตวัเองวา่ส่ิง

เหลา่นีม้นัเป็นเรื่องสมมติุ เป็นเรื่องของโลก ส่ิงท่ีพน้ไปจากอนันี ้

มนัเกิดขึน้ มนัจงึทราบดีวา่เรือ่งเหลา่นี ้เป็นเรื่องของโลกอยู่ใน

โลก สญัญาเวทนา สงัขาร วญิญาณเป็นเรือ่งของโลก เรา

จะตอ้งใชเ้ม่ือยงัมีชีวิตเป็นอยู่  

แตส่ิ่งท่ีมารูเ้รือ่งเหลา่นีม้นัเป็นอย่างไร เขา้ใจอีกวา่อนันีไ้ม่มี

สมมติุอนัใด ไม่มีทางท่ีจะละ จะบาํเพ็ญอีก อยู่ไปก่ีหม่ืนก่ีแสนปี 

ความดีความชั่วท่ีจะละจะบาํเพ็ญไม่มี คือความบรสิทุธ์ิท่ีเป็น

วิมตุติของใจ ทราบ น่ีคือมนัเกิดขึน้ มนัเป็นขึน้ดว้ยการกระทาํ
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บาํเพ็ญ มนัรูเ้ห็นเฉพาะผูป้ระพฤติปฏิบติั เม่ือเป็นอยา่งนัน้จงึ

หมด อกถงักถา คือความสงสยัปัญหาของใจทั่วไป ใครจะ

สรรเสรญิชมเชยขนาดไหน ใจก็ไม่เห่อ ไมห่ลง ใครจะนินทาวา่

กลา่วขนาดไหน ใจก็ไม่ฝ่อ ไม่เดือดรอ้น ความจรงิท่ีบรสิทุธ์ินัน้

เป็นความบรสิทุธ์ิตัง้แตว่นัรูไ้ปตลอดวนัตาย ไม่มีการหายไปท่ี

ไหนอีก 

เม่ือมนับรสิทุธ์ิอย่างนัน้ จะไปหาอะไรกนัอีก จะไปทาํอะไร

อีก จะไปชาํระท่ีไหน จะไปบาํเพ็ญใหม้นัเป็นอย่างไร ทา่นทราบ 

น่ีคืออานิสงส ์คือท่ีสดุของผูป้ระพฤติปฏิบติั จะตอ้งเห็นตอ้งเป็น

ในจิตในใจของทา่น เม่ือไปถงึจดุนัน้ก็ไม่มีอะไรท่ีจะสงสยั ไม่มี

อะไรท่ีจะติดขอ้งไม่วา่เรื่องขา้วของภายนอกหรอืเรื่องของธาตุ

ของขนัธ ์มนัหมดสิน้ไปทกุส่ิงทกุอนั ทา่นจงึมีความสขุอยู่ตลอด

กาล อนันีแ้หละท่ีทา่นเรยีกวา่ นตัถิ สนัติ ปะรงั สขุงั คือความ

สงบของจิตของใจท่ีพน้ไปจากสมมติุจากโลก ไม่มีความสขุใดท่ี

จะประเสรฐิวิเศษขนาดนัน้ เพราะไม่มีวนัมีคืน ไม่มีการละการ

บาํเพ็ญ  
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จะพดูถงึความสขุ ความเยือกเย็นนัน้ ถา้หากเราไม่เหน็ไม่

เป็น มนัก็ไมท่ราบวา่มนัเยือกมนัเย็น มนัสขุมนัสบายอยา่งไร 

เหมือนกนักบัคนไม่เคยเหน็นํา้แข็ง ไม่เคยจบันํา้แข็ง วา่มนัเยน็

อย่างไร จะอธิบายใหเ้คา้ฟังวา่มนัเยน็อยา่งนัน้อย่างนี ้เคา้ก็ไม่

ทราบ เพราะเคา้ไม่เคยสมัผสั หรอืคนท่ีมีจกัษุบอดมาแตก่าํเนิด 

จะอธิบายแสงสีขนาดไหนใหเ้คา้ฟัง เคา้ก็ไม่เช่ือเพราะเคา้ไม่

เห็น น่ีความสขุท่ีพระพทุธเจา้หรอือรยิเจา้ท่านเป็นทา่นรู ้ทา่นก็

ทราบเฉพาะเรือ่งของทา่น จะอธิบายไปก็ไม่มีอะไรท่ีจะทาํใหค้น

ทั่วไปเห็นรูไ้ด ้นอกจากเคา้เหลา่นัน้จะตัง้หนา้ตัง้หนา้ประพฤติ

ปฏิบติัตวัของเขาจนไปถงึจดุนัน้ เป็นอย่างนัน้ ก็ไม่มีอะไรท่ีจะ

สงสยั  

พระพทุธเจา้ปรนิิพพานไปก่ีลา้นก่ีแสนองค ์ความบรสิทุธ์ิ

เป็นอยา่งนี ้พระอรยิเจา้ท่ีเป็นอรหตัอรหนัตเ์หมือนกนัหมด ไม่มี

องคใ์ดท่ีจะยิ่งจะหย่อนกวา่กนั ความบรสิทุธ์ินัน้เหมือนกนัหมด 

ในปัจจบุนัหรอือนาคตขา้งหนา้ มนัก็เป็นเหมือนกนัหมด ถา้หาก

ชาํระจิตใจเขา้ถึงความบรสิทุธ์ิ ไม่มีอะไรท่ีจะผิดแผกแตกตา่งกนั 
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ทราบ หายสงสยั ไม่มีอะไรเป็นปัญหาเพราะเราเห็น เราเป็นใน

ตวัของเรา เขา้ใจเดน่ชดัอย่างนัน้ จงึไม่มีอะไรท่ีจะละจะบาํเพ็ญ

ตอ่ไป  

น่ีคือจดุหมายปลายทางของพระพทุธศาสนาท่ีพระพทุธเจา้

แนะสอน และความเป็นความเหน็อย่างนัน้ พวกเรามีสิทธ์ิท่ีจะ

ประพฤติปฏิบติัได ้ถา้ไม่มีกิเลสตณัหาอยู่ในจิตในใจ ก็ไม่ทราบ

วา่ธรรมะจะมีคณุคา่สาระอะไร เพราะธรรมะมารกัษา มาแกไ้ข

กิเลสตณัหาเหลา่นี ้เพ่ือความบรสิทุธ์ิผดุผ่องอย่างนัน้ 

เหมือนกนักบัคนท่ีมีโรค จาํเป็นจะตอ้งหายามารกัษา เพ่ือความ

หายจากโรค ถา้หากคนไมมี่โรค ยาก็ไม่จาํเป็น คนไมห่วิก็ไม่

จาํเป็นท่ีจะทานจะด่ืม แตเ่ม่ือหิวมา มนัจาํเป็นจะตอ้งทาน 

ไม่อย่างนัน้มนัก็ไม่อ่ิม เป็นโรคมาก็จาํเป็นท่ีจะหายามารกัษา  

น่ีจิตใจของพวกเราทา่นมนัก็ทาํนองเดียวกนั เม่ือไม่มีอะไร

เกิดทกุขเ์กิดโทษมา ก็ไมท่ราบวา่มนัเดือดรอ้นวุน่วาย เม่ือมนั

เกิดทกุขเ์กิดโทษมา จงึทราบวา่มนัเดือดรอ้นวุน่วายอยา่งนัน้

อย่างนี ้จงึแสวงหาธรรมะมาแกไ้ข เพราะความเดือดรอ้นวุน่วาย
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มนัมีอยูท่ี่ใด ความเย็นความสบายมนัก็จะมีอยู่ท่ีนัน้เม่ือดบั

ความเดือดรอ้นไปได ้มนัจาํเป็นสาํหรบัคนท่ีมีโรค ยาธรรมะก็

จาํเป็นสาํหรบัคนท่ีมีกิเลส คนหมดกิเลสแลว้ มนัก็หมด

ความหมาย  

ฉะนัน้เราทกุคนท่ีเกิดมาเป็นมนษุยพ์บพระพทุธศาสนา มี

สิทธ์ิท่ีจะปฏิบติัรกัษากาย วาจา ใจของตน ชอบเวียนวา่ยตาย

เกิด มีความสขุความสบาย ตามฐานะหนา้ท่ีก็พงึสะสมกรรมดี

เอาไว ้เม่ือตายไปจะไม่ผิดหวงั ชอบความพน้ทกุข ์ไม่ชอบจะมา

เวยีนวา่ยตายเกิด ก่อภพก่อชาติอีก ก็พงึตัง้ใจปฏิบติัใหถ้งึท่ีสดุ

วิมตุติอย่างท่ีอธิบายมา มนัพอไปได ้ไม่เหลือวิสยัถา้หากตัง้ใจ

จะทาํ เวน้เสียแตเ่ราไม่ตัง้ใจอยากจะทาํ แตอ่ยากจะได ้ความดี

คนทั่วไปตอ้งการ อยากดีทัง้นัน้ แตค่นทาํดีมนัหายาก มนัสาํคญั

อยู่ตรงนี ้ไมท่าํดี อยากไดดี้ ทาํชั่วอยากไดดี้มนัเป็นไปไมไ่ด ้ 

รบีพินิจพิจารณา รบีศกึษา รบีตัง้หนา้ตัง้ตาประพฤติปฏิบติั 

โอกาสเวลาท่ีไม่มีโรคภยัไขเ้จ็บเบียดเบียน รูป เสียง เรื่องราว

ตา่งๆไม่ก่อกวนจิตใจจนเกินไป สถานท่ีสงบสงดั ส่ิงภายนอกไม่
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คอ่ยรบกวน ระวงัรกัษาจิตใจภายใน อย่าใหฟุ้ง้ไปสูเ่รื่องนอก 

ชาํระจิตใจของตน สญัญาอารมณข์องตนใหส้งบระงบั พินิจ

พิจารณาหาความสขุของใจใหเ้หน็ใหเ้ป็นขึน้ อยา่ไปคิดวา่

ความสขุมนัอยู่กบัวตัถขุา้วของตา่งๆนานา ความสขุของใจนัน้

มนัอยู่ในอรรถในธรรมท่ีเรารูเ้ราเหน็ เราชอบความสขุ ปรารถนา

ความสขุ เราตอ้งแสวงหา เราตอ้งตัง้หนา้กระทาํ  

อารมณส์ญัญาท่ีมายั่วยกุ่อกวนวา่มนัเกิดทกุข ์ก็ทราบอยู่

แลว้วา่อารมณส์ญัญานัน้ๆ มนัมาก่อกวนจิตใจใหเ้กิดทกุข ์อย่า

ไปเก่ียวขอ้ง อย่าไปติดตาม หกัหา้มเอาไว ้ถา้ฉลาด ถา้เขา้ใจ 

พอท่ีจะรกัษาใจของตวัได ้หาความสงบ ความสบาย ความสขุ

ได ้น่ีการประพฤติปฏิบติั เรือ่งอรรถธรรมของพระพทุธเจา้ คน

อ่ืนปฏิบติัท่านก็ไดร้บัอานิสงสจ์ากการกระทาํบาํเพ็ญของทา่น 

เราไม่ปฏิบติั มนัก็ไม่เกิดอานิสงสอ์ะไร ฉะนัน้ทกุท่านท่ีตัง้หนา้

ตัง้ตามุ่งหวงัในความสขุ ความสงบ พงึตัง้หนา้ประพฤติปฏิบติั

กาํหนดจิต กาํหนดใจภายในของตน เม่ือทกุคนตัง้หนา้ตัง้ตา
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รกัษา มีสติ มีปัญญาสอนใจก็จะมีความสขุความเจรญิ ตาม

ความมุง่หวงัของตน  

การอธิบายธรรมะเหน็วา่พอสมควร เสียเวลา ขอยติุ

เพียงแคนี่ ้

ท่ีมา: https://youtu.be/X3OS72VGoWc 
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