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ฝึกปฏบิัตลิะสัญญาอารมณ ์ 

เพือ่ความสงบสุขของใจ 

หลวงพอ่สิงหท์อง ธมฺมวโร 

ทกุคนเคยผ่านตาํรบัตาํรา เคยปฏิบติัศกึษาจากครูจาก

อาจารยม์าพอสมควร การมาพกัวดัโดยเฉพาะฆราวาส สว่น

พระเณรท่ีอยูป่ระจาํนัน้ก็เป็นอีกอยา่ง เรามาพกัเพ่ือปฏิบติัธรรม 

ธรรมท่ีเราเคยไดย้ินไดฟั้ง จดจาํมา นาํมาพินิจพิจารณาศกึษา 

ตัง้หนา้ปฏิบติัตามความสามารถของตวัท่ีจะทาํได ้พอเรามาวดั

ก็จะตอ้งมาวดัดจูิตใจของตวั อยู่ในบา้นมนัคิดปรุงยุ่งเก่ียวกบั

เรื่องอะไรตา่งๆนานา ธุระหนา้ท่ีมนัก็มาก มาวดัเป็นท่ีสงบสงดั 

ไม่มีธุระหนา้ท่ีอะไรท่ีจะทาํนอกจากจะกาํหนดจิตใจของตวัเอง  

การมาพกัวดัท่ีจะเกิดคณุคา่สาระให ้อาศยัตวัของตวัเอง

เป็นคนฉลาดท่ีจะปลอ่ยวางสญัญาอารมณอ์ดีตการงานหนา้ท่ีท่ี

เคยยุ่งเก่ียว เคยทาํทอดทิง้เอาไว ้ตัง้ใจพินิจพิจารณาอรรถธรรม 

กาํหนดธรรมในจิตในใจของตวัเพ่ือใหเ้กิดประโยชนใ์นการมา

พกั ใหส้มกบัวา่มาพกั ไม่ใช่มาปรุงมาคิด มาเก่ียวมาขอ้งกบั
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สญัญาอารมณ ์ถา้เราคิดไดอ้ย่างนัน้ เราก็พยายามขบัไล่

อารมณส์ญัญาท่ียั่วยใุจออกไป ใจของเราก็จะไดค้วามสขุ ความ

สบาย ไดพ้กัผ่อน น่ีคือการมาพกัวดั วดัจิตวดัใจของตวัเอง ดจูิต

ดใูจของตวัเอง วา่อยู่ในบา้นเป็นอย่างไร อยู่ในวดัเป็นอยา่งไร 

ถา้ไม่เหน็คณุคา่สาระในการมาพกั มนัก็หมดศรทัธา เพราะการ

มาก็ไกล เสียขา้วของเงินทอง เหน็ดเหน่ือยเม่ือยหวิ มาแลว้ก็ไม่

เกิดสาระประโยชนอ์ะไรให ้สูอ่ยู่บา้นของตวัไม่ได ้สะดวกสบาย 

น่ีคือความเหน็ของจิตของใจท่ีไม่ไดอ้ะไรจากการมาวดั  

ถา้มาแลว้ พยายามขบัไลส่ญัญาอารมณอ์อกจากใจ ให้

จิตใจไดพ้กัอยู่ในวงของอรรถของธรรม จติใจท่ีไม่เคยเห็นเคย

เป็นเคยรูเ้รื่องความสงบสขุตา่งๆทางศาสนา เม่ือเราขบัไล่

สญัญาอารมณอ์อกไป ตัง้ใจกาํหนดบทบรกิรรมก็ดี ลมหายใจก็

ดี หรอือะไรท่ีเราเคยฝึกหดัปฏิบติัมา ชอบกบัจรตินิสยั นาํคาํ

บรกิรรม นาํอารมณอ์นันัน้มาไวใ้นใจของตวั ใหใ้จของตวัอยู่ ให้

ใจของตวัหยดุ ใหใ้จของตวัพกั เม่ือใจมนัหยดุ มนัอยู ่มนัพกัลง

รวม ไดค้วามสงบสงดั เหน็ชดัวา่จิตของตวั ไม่ไดฟุ้้งปรุงคิดนกึ
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ติดขอ้งกบัสญัญาอารมณต์า่งๆ เหน็ความสวา่งไสวของจิต

เกิดขึน้จากความสงบ เหน็การปลอ่ยวางสญัญาอารมณต์า่งๆ 

ขาดจากจิตไป ใจเย็น ใจสบาย คณุคา่สาระท่ีการประพฤติ

ปฏิบติัอยู่ท่ีตรงนัน้  

ถา้ใครเหน็ ใครเป็น มีความสงบเยน็ในจิตในใจ คนนัน้ก็ได้

ช่ือวา่เห็นธรรมะท่ีมีคณุคา่จากการประพฤติปฏิบติั ศรทัธา 

ความเช่ือ ความเล่ือมใส ความเต็มใจอยากจะประพฤติปฏิบติั

นัน้มนัมาเอง เพราะทกุคนไม่ชอบทกุข ์ยนิดีสขุ เม่ือเหน็ความสขุ 

ความเยน็ในจติในใจ จงึยินดีพอใจอยากจะประพฤติปฏิบติั

เล่ือมใสศรทัธา น่ีคือทางของจิต ท่ีจะเช่ือมั่นในการประพฤติ

ปฏิบติัของตวั  

ถา้ไม่เหน็ ไม่เป็น เพียงไดย้ินไดฟั้งเคา้เลา่ แตต่วัของเราเอง

ไม่เคยลิม้รสของความสงบสงดั ปฏิบติัไปก็ยงัไม่เขา้ถงึขัน้ท่ีจะ

เป็น จะเหน็ จะรูอ้ะไร ความเช่ือ ความเล่ือมใสมนัก็นอ้ย หรอื

บางทีก็ขาดตกออกไป เหน็ส่ิงใหม ่ส่ิงอ่ืน เห็นโลกเป็นของดีของ

วิเศษยิ่งกวา่การประพฤติปฏิบติัจิตใจ เขา้ใจวา่ความสขุอยู่กบั



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 4 
 

วตัถ ุอยูก่บัส่ิงของ อยู่กบัสิง่อ่ืน ไม่ไดเ้หน็ความสขุอยู่ในจิตในใจ

ของตวั  

เม่ือเป็นอยา่งนัน้ก็วิ่งเตน้แสวงหาแตค่วามสขุภายนอก แต่

อารมณส์ญัญาภายนอก หาตัง้แตด่า้นวตัถมุาบาํรุงกายเท่านัน้ 

สว่นใจ ปลอ่ยปละละเลย เพราะจิตใจของเราท่านไม่เห็น ไม่เป็น

ความสขุในตวัของตวั ฝึกหดัปฏิบติัจิตใจยงัไม่เขา้ถงึขัน้ความ

สงบให ้จิตใจจงึสงสยั จิตใจจงึฟุง้ปรุง คิดนกึติดขอ้งในส่ิงตา่งๆ  

ถา้หากฝึกปฏิบติัใหจ้ิตไดพ้กัผ่อน จิตไดเ้ย็น จิตไดส้งบ เห็น

ความสขุภายใน ส่ิงตา่งๆท่ีเราเคยขอ้งติดคิดแวะตา่งๆนัน้ มนัจะ

ไม่ไปยุ่งเก่ียวเพราะเหตใุด เพราะส่ิงท่ีเราเห็นเราเป็นอยูนี่ม้นัสขุ 

มนัสบาย มีคณุคา่สาระสงู ยิ่งกวา่ท่ีเราไปเคยยุ่งเก่ียว เคยไปติด

ขอ้งความสขุขา้งนอก ความเช่ือมนัเกิดขึน้อย่างนีใ้นการ

ประพฤติปฏิบติัศาสนา ไม่ใช่วา่เพียงอา่นตาํรบัตาํราหรอืฟังมา 

มนัก็จะเช่ือเต็มเม็ดเต็มหน่วยของมนั มนัไม่เป็นอยา่งนัน้ มนั

ตอ้งเหน็ตอ้งเป็นภายในจิตในใจของตวั  
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ผูท่ี้ประพฤติปฏิบติั ท่านเหน็ท่านเป็นอย่างนัน้ ทา่นจงึตัง้มั่น

ยอมเสียสละชีวิต อทุิศตอ่พระพทุธศาสนา ถึงจะลาํบากยากเยน็

ในการกระทาํบาํเพ็ญ ในความเป็นอยู่ ท่านก็อตุสา่หพ์ยายาม 

ไม่ทอ้ถอย ไมท่อดทิง้ เพราะความเห็นความเป็นท่ีมนัเยน็มนั

สงบนัน้ เราเหน็เพียงครัง้เดียวหนเดียวเทา่นัน้ มนัก็เช่ือถึงใจวา่

ระยะท่ีเราทาํนัน้ มนัยงัเหน็ ยงัเป็น ยงัรู ้ท่ีมนัไม่เหน็ มนัเส่ือมไป 

เสียไปก็เพราะเราทาํยงัไมถ่ึงขีดขัน้ของมนัอีก ไม่ใช่คนอ่ืนขโมย

เอาไป หยิบยกเอาไป เม่ือเราเป็นเราเหน็ ก็ไม่ใช่คนอ่ืนเคา้ขนมา

ให ้ปัญญาความเกิดกบัใจมนัจะมี  

เม่ือมนัมีปัญญาแนะสอนตวัอย่างนัน้ การกระทาํบาํเพญ็ 

ความเช่ือมั่นท่ีเคยเหน็เคยรูก็้ทาํเรื่อยไป แตอ่ย่าไปใครคิ่ดวา่

คราวนัน้ นั่งอย่างนัน้ ทาํอยา่งนัน้ มนัเป็น มนัเห็น มนัรู ้มนัสขุ 

มนัสบาย มนัสงบ มาทาํคราวนีก็้จิตคิดปรุงอยู่แตข่องเก่าท่ีเคย

ผ่านมา ไม่ไดด้แูลรกัษาจิตใจของตวัในปัจจบุนั มีความอยาก 

ความคิด ความเก่ียวขอ้งอยูก่บัอดีต ถา้เป็นอย่างนัน้ การทาํมนั

ผิด มนัไม่สงบใหด้า้นจิตใจ ใหต้ัง้หนา้ทาํไป ไม่ตอ้งไปอยาก
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เหมือนกนักบัเรารบัประทาน ถา้เรารบัทานอยู ่ความอ่ิมมนั

จะตอ้งเกิดขึน้ แตไ่ม่ทาน อยากอ่ิม มนัก็ไม่มีทางให ้ไมท่าํแต่

อยากสาํเรจ็การงานนัน้ มนัก็ไม่มีทางเหมือนกนั ไม่เดิน แต่

อยากจะถึงจดุหมายปลายทางท่ีเราตอ้งการ มนัก็ไม่มีทางท่ีจะ

ถึง  

ฉะนัน้ความคิดของจิตใจผูป้ระพฤติปฏิบติัตอ้งระวงัรกัษา

สาํรวมเอาไว ้อารมณส์ว่นใดมายุ่งเก่ียวกบัจิตใจ ซึง่เป็นไปเพ่ือ

ทางเสียหาย เป็นไปในภายนอก จะตอ้งขบัไลปั่ดปลอ่ยมนั

ออกไป ไม่อย่างนัน้จิตใจจะไม่สงบ ไม่เขา้ถึงอรรถธรรมท่ีเรา

ตอ้งการ มุง่มั่นอยู่ในปัจจบุนั พิจารณากนัใหถ่ี้ถว้น จะกาํหนด

บทบรกิรรม ก็ตัง้หนา้ตัง้ตาทาํจรงิจงั จะพิจารณาธาตขุนัธ ์เป็น

อนิจจงั ทกุขงั อนตัตา ก็พิจารณาจรงิจงั จนใหจ้ิตของเราอยู่ใน

คาํบรกิรรม อยู่ในการกาํหนดนัน้ๆ  

แตก่ารกาํหนดบทธรรมตา่งๆ แลว้แตอ่ปุนิสยั แลว้แตต่วัของ

ตวัเองจะชอบแบบไหน เอาอะไรมากาํหนด ถา้เป็นบทของธรรม 

จิตมนัสมัผสั จิตมนัเยน็ มนัรวมใหจ้ากการกระทาํนัน้ มนัไม่ผิด 
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จะมีอยู่ตามตาํรบัตาํรา ครูอาจารยจ์ะแนะสอนมาก่อนก็ตาม 

หรอืไม่มีตามตาํรบัตาํรา ครูอาจารยไ์ม่เคยสอนมาก็ตาม แตม่นั

ถกูกบัจรตินิสยัของตวั กาํหนดลงไป ใจมนัเยน็ ใจมนัสงบ ก็ช่ือ

วา่ถกูในการกระทาํบาํเพ็ญ  

พอมนัเย็นมนัสงบ เหมือนกนักบัยา จะมีในตาํรบัตาํรา หรอื

จะมีในหา้งรา้นตา่งๆ เคา้โฆษณาวา่ดีอย่างนัน้ดีอย่างนี ้แตเ่รา

นาํมาทานเพ่ือแกไ้ขโรคภยัภายในกาย มนัไม่หายให ้เรา

แสวงหายาใหม่ จะเป็นสมนุไพรอยู่ในท่ีใดก็ตาม เม่ือเรามาทาน 

โรคภยัของเราท่ีเคยเบียดเบียนกาย หายไป สบายไป ก็ไดช่ื้อวา่

ยานัน้ถกูกบัโรคภยัของเรา สามารถท่ีจะกาํจดัโรคภยัใหห้าย

จากกายของเรา เราจะสขุ เราจะสบาย ใหถื้ออยา่งนัน้ ไม่ผิด 

ธรรมของพระพทุธเจา้ก็ทาํนองเดียวกนั มีมาก ๘๔๐๐๐ เราจะ

ไปศกึษาเลา่เรยีนจดจาํเอามาทกุขอ้ทกุอยา่งมาไวเ้พ่ือจะใหต้วั

ของตวัรูท้ั่ว เขา้ใจถึง ท่องบน่ไดท้กุขอ้ทกุอย่างท่ีพระองคท์รง

แนะสอนเอาไว ้มนัเป็นไปไม่ได ้ถา้งมอยูข่า้งนอกอย่างนัน้ 

ภายในจะไม่มีวนัสงบให ้ 
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เราจะกาํหนดอะไร จะทาํอะไร ไม่ตอ้งไปยุ่งเก่ียวมากอยา่ง

นัน้ มนัสงบใหเ้ป็นพอ เหมือนกนักบัเราทานอาหาร รา้นขาย

อาหาร ภตัตาคารตา่งๆ เคา้ทาํไว ้อาหารมีหลายชนิด ไมต่อ้งมา

ซือ้มาทานทกุอย่างไป ทานแตท่ี่เราชอบ ส่ิงหนึ่งส่ิงใดเท่านัน้ มนั

ก็อ่ิม ยงัธาตขุนัธข์องเราใหแ้ข็งแรง ฉนัใดธรรมคาํสอนของ

พระพทุธเจา้ก็ฉนันัน้ คนท่ีมกัมากย่อมยุง่ลาํบาก ยิ่งมีอารมณ์

เท่าไร คนนัน้ก็เป็นเจา้ทกุข ์ถา้ตดัขาดจากอารมณใ์หน้อ้ยเขา้มา

เท่าไร ใจมนัก็สขุ มนัก็สงบ  

น่ีธรรมของพระพทุธเจา้ ท่านจงึสอนใหม้กันอ้ย ผูภ้าวนา ผู้

ชาํระกิเลสตอ้งมกันอ้ย ไม่ตอ้งไปคิดนกึเก่ียวขอ้งกบัสญัญา

อารมณใ์หม้าก ใหม้กันอ้ย ใหส้ญัญาอารมณข์องตวั จะกาํหนด

อะไรตัง้ใจกาํหนด ไม่อย่างนัน้มนัก็ไม่เกิดสาระประโยชนใ์ห ้การ

มกันอ้ยจงึเป็นเรื่องสาํคญัในผูป้ระพฤติปฏิบติั จะไปศกึษา

ตาํรบัตาํรา เรยีนอภิธรรมจบเสียก่อนจงึจะตัง้หนา้ตัง้ตา

ประพฤติปฏิบติั สญัญาท่ีจาํมามนัเป็นอนิจจา คือไม่เท่ียง บางที

ไดม้าแลว้ก็หลงไป ตะครุบนัน้ ตะครุบนี ้ก็เลยไม่มีวนัท่ีจะจาํได้
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แน่นอน หรอืจาํไดก็้เป็นธรรมคาํสอนของคนอ่ืน ไม่เหน็ไม่เป็นใน

ตวัของเรา มนัก็ไม่เกิดประโยชนใ์ห ้ 

ความจรงิธรรมะคาํสอนของพระพทุธเจา้ถึงจะมากมายก็

ตาม ท่านไม่ไดส้อนไปท่ีอ่ืน สอนกาย สอนวาจา สอนจิตของ

มนษุย ์เรามีกายมีจิตดว้ยกนัทกุถว้นหนา้ คนยงัไม่ตาย ยงัมี

กิเลสตณัหา มีมานะทิฐิ ยงัมีดีมีชั่ว ทาํได ้มีฤทธ์ิมีเดช แตค่น

ตายไปแลว้ หมดเรื่องเหลา่นีเ้พราะกายไม่มีท่ีจะทาํ ถงึปากมีอยู ่

หมดลมหายใจมนัก็พดูไม่ได ้ใจมนัก็ไม่ไดอ้ยู่ในตวั คิดนกึตรกึ

ตรองอะไรก็ไม่เป็นอีกเหมือนกนั  

ฉะนัน้ท่ีเรามีลมหายใจอยู ่จงึควรประพฤติปฏิบติัได ้ไม่ตอ้ง

สงสยัวา่อาํนาจวาสนา บญุบารมีเรายงัออ่น ยงัไม่มี ใหร้บี

กาํหนด รบีกระทาํส่ิงท่ีควรกาํหนด ควรทาํ เช่นจะกาํหนดลม

หายใจก็กาํหนดอยู่อย่างนัน้ เม่ือใดใจยงัระลกึได ้ยงัไมส่งบถึง

แก่นของมนั เราก็ตัง้ใจกาํหนดอยู่นัน้ จิตเม่ือมนัละเอียดลงไป 

ลมหายใจมนัก็ละเอียดตาม ผลท่ีสดุเม่ือมนัสงบถึงท่ีของมนั ลม

หายใจของพวกเราทา่นซึง่เคยหายอยู่มาเป็นประจาํไมว่า่หลบั
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วา่ต่ืน แตเ่ม่ือจิตรวมถึงท่ี จะไม่มีลมหายใจ ลมหายใจจะขาดไป 

คือมนัออกไปไดท้กุขมุขน น่ีความละเอียดของจิตเม่ือมนัรวมถึง

ท่ี มนัเป็นอย่างนัน้ แตอ่ย่าไปสงสยัวา่เราไม่มีลมหายใจ เราตาย 

ใครมนัสงสยั ใครมนัรูอ้ยูน่ัน้ ก็แสดงวา่เรายงัไม่ตาย  

น่ีคือความสงบของจิต ความปรุงรวมของจิต มนัไม่ได้

เก่ียวขอ้งกบัสญัญาอารมณต์า่งๆ ถงึกายจะมีอยู ่ก็ไม่ไดเ้อาใจ

มาฝักใฝ่เก่ียวขอ้งวา่มนันั่งมนันอนอยูท่่าไหน มนัเป็นอยา่งไร 

เม่ือใจมนัรวมอย่างนัน้ การนั่งภาวนาจงึไม่ไดมี้กาลมีเวลา คือ

มนัไม่ไดก้าํหนดการวา่นานเท่าไหร ่เพราะใจไม่ไดม้าเก่ียวขอ้ง

กบัเรื่องขา้งนอก ถา้จิตไม่ถอดถอนขึน้เม่ือไร จะนั่งไปก่ีวนัก่ีคืน

มนัก็อยู่ได ้อยา่งพระอรยิเจา้ทา่นเขา้นิโรธสมาบติั นั่ง ๗ วนั ๗ 

คืน ไม่เหน็ถา่ยหนกั ถ่ายเบา ไม่มีหิวมีกระหาย เพราะใจของ

ท่านไม่เก่ียวกบักาลเวลา ไมอ่อกมาสูเ่รื่องขา้งนอก  

จิตของเรารวมธรรมดาก็เหมือนกนั แตท่า่นท่ีไม่ไดก้ลา่ววา่

เป็นนิโรธ ก็เพราะวา่มนัอยู่ไม่ไดน้านอย่างท่าน มนัรวมเขา้ไปถึง

จดุท่ีดบัเรื่องสญัญาอารมณ ์มนัเหมือนกนัหมด จะทราบ
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ความสขุความสบาย ความปลอ่ยวางของใจท่ีเก่ียวเกาะอาศยั

กบัธาตกุบัขนัธ ์มนัเป็น มนัเห็นจากการกระทาํบาํเพ็ญส่ิงเหลา่นี ้

จะไปอา่นตาํรบัตาํรา ไม่มีทางท่ีจะเห็นจะเป็นให ้ถา้เราทาํดว้ย

ตวัของเราเอง เราจะเห็นความเย็น ความสงบของจิตของใจ  

เม่ือจิตมีความสงบ มีสมาธิความหนกัแนน่อย่างนัน้ พอถอน

ขึน้มาจะพิจารณาอะไร เราเคยสงสยัติดขอ้ง นาํมาพนิิจ

พิจารณา มนัจะเกิดปัญญาสามารถแกไ้ขขบัไลค่วามสงสยัขอ้ง

ใจตา่งๆ ตกออกไปหมดออกไป ใจจะไม่ขอ้งไม่ติดในส่ิงท่ีเราเคย

ติดเคยขอ้งมาก่อน น่ีท่านเรยีกวา่ปัญญา ไม่ใช่สญัญา เรื่อง

สญัญานัน้ คือเราจาํมา รูอ้ยู่ ราคะ ตณัหา อวิชชา อปุาทาน 

ความกาํหนดัยินดีในรูป เสียง กล่ิน รส สมัผสั อารมณต์า่งๆใน

ส่ิงเหลา่นี ้ทา่นถือวา่ราคะ ในตาํรบัตาํราทา่นบอก ทา่นกลา่ว

เอาไว ้แตเ่ม่ือมนัเป็นขึน้กบัใจ เราจะหาตาํรบัตาํรามาอา่น มนั

ไม่หาย ตอ้งฝึก ตอ้งปฏิบติั  

เม่ือจิตสงบสงดั มาพนิิจพิจารณาเรื่องมนัติดขอ้งแวะ คิด

ตา่งๆ เกาะเก่ียวตา่งๆ ยดึถือตา่งๆ มนัเป็นเพราะอะไร รูปนัน้ๆ 
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แตก่่อนเรายงัไม่เห็น มนัมีมัย้ มนัคงมีแตไ่หนแตไ่รมา รูป เสียง 

กล่ิน รส ไมเ่คยขาดจากโลก มนัมีมาอยู่ตัง้แตเ่รายงัไม่เกิด เรา

เกิดมาแลว้ หรอืเราตายไปแลว้ มนัก็มีอยู่อย่างนี ้อนันีเ้ส่ือมไป

สลายไป อนัใหม่มนัเกิดขึน้ เรื่องของรูป เราจะไปติดในรูป ไป

เกาะเก่ียวกบัรูป ไปหาความสขุกบัรูป เม่ือรูปนัน้มนัแปรปรวน 

เปล่ียนแปลง หรอืแตกสลาย เราจะเสียใจ เพราะไม่ไดต้าม

ความปรารถนาของตวั  

ถา้มีปัญญาจะตอ้งพิจารณาแกไ้ข ใหเ้ขา้ใจชดัเจน 

พิจารณารูปของตวัเทา่นัน้ มนัก็ทั่วถึงกนัทัง้อดีตอนาคต หมดทัง้

โลก ไม่มีอะไรท่ีจะเหลือหลอใหส้งสยั เพราะรูปของเราเป็น

อย่างไร รูปท่ีเกิดมาในอดีต ท่ีหมดไปในอดีต ท่ีจะมีมาใน

อนาคต หรอืรูปท่ีมีอยู่ในปัจจบุนั เหมือนกนัหมด คือมีความ

เกิดขึน้ แปรปรวน แลว้แตกสลาย หนา้ท่ีของมนัเป็นอยา่งนัน้ ไม่

มีรูปใดท่ีจะคงทนถาวรคาํ◌ฟ้้า จะตอ้งเป็นไปตามธรรมชาติ

ธรรมดาของมนั  
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แลว้ความกาํหนดัยนิดีลุม่หลงในรูปซึง่เกิดราคะตณัหานัน้ 

หมายถงึจิตไปมั่นหมายวา่หญิงวา่ชาย วา่สวยวา่งามตา่งๆ เม่ือ

เรามีสมาธิอบรมจิตตัง้มั่น ถอดถอนขึน้มาพิจารณาทางปัญญา 

ทางวิปัสสนา เราจะมีปัญญาขบัไลจ่ิตใจท่ีไปเกาะติดตา่งๆ รูปท่ี

เราไปหลงใหลใฝ่ฝัน เขา้ใจวา่มนัสวยมนังามนัน้ โดยสว่นใหญ่ก็

หมายถงึรูปท่ีเราเหน็เราเป็นอยู่ รูปท่ีเราไมเ่ห็นก็ไม่ไดม้ายุ่ง

เก่ียวกบัจิตใจของเรา รูปท่ีเราเหน็อยูน่ัน้มนัมีอะไรกนัท่ีสวยสด

งดงาม ตอ้งพจิารณาตามธรรมชาติของมนั  

เม่ือจิตมีสมาธิ มนัจะเขา้ไปเห็นธรรมชาติของรูปนัน้ๆตาม

เป็นจรงิของมนั คือพิจารณาของตวัเองเทา่นัน้ มนัก็ทราบ ท่ีมนั

ไหลออกมา เยิม้ออกมา ไดอ้าบนํา้ชาํระตวัอยู่เรื่อยๆ เพราะเหตุ

ใด พอมนัเนา่ มนัปฏิกลู ผา้ผ่อนท่อนสไบท่ีนุง่หม่ เม่ือนุง่ไปไม่

ซกัฟอก มนัเป็นอย่างไร เพียงรูปท่ียงัไม่ตาย มนัก็ยงัแสดง

อากปักิรยิา ความบดูเน่าของมนัออกมา ถกูเสือ้ผา้ใหมี้กล่ิน

เหมน็สาปเหมน็โขลง เราเคยเห็นท่ีเห็นมนัสวยมนังาม ท่ีมนั

สงสยั เราลองถลกหนงัออกไปจนหมด เหลือแตเ่นือ้ กองเอาหนงั
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ไว ้ดเูนือ้ในตวัทั่วไป มนัน่ากาํหนดยินดี นา่จบูน่ากอดมัย้ 

อาจจะเกิดความสลดสงัเวช อาจจะเกิดความกลวัขึน้ เพราะมนั

ไม่น่าด ูเอาเนือ้ออกไป เหลือแตเ่อ็นกระดกู เป็นอย่างไร 

พิจารณาใหเ้หน็ตามเป็นจรงิของมนั วา่มนัไม่น่าเล่ือมใส 

น่ายนิดี น่าพอใจ น่าหลงใหลติดขอ้ง เพราะส่ิงเหลา่นีป้ฏิกลู

ทัง้นัน้  

หรอืจะพิจารณาอวยัวะภายใน ดตูบัไตไสพ้งุตา่งๆ มนัเป็น

อย่างไร ตบัหม ูตบัไก่ เห็นแลว้ยงัอยาก ขายยงัมีราคา คนเขาถือ

วา่เป็นอาหาร แตต่บัไตไสพ้งุของคนนี ้เหน็แลว้ไม่เป็นอยา่งนัน้ 

ไม่มีความอยาก ไม่มีความพอใจ เพราะพวกเราทั่วไปไม่เคยกิน

ส่ิงเหลา่นี ้มนัจงึกลวักนั นา่เกลียด ถา้มนัทะลกัออกมาขา้งนอก 

เพียงเราเห็นเท่านัน้ เราก็ไมพ่อใจแลว้ น่ีทาํไมเพียงหนงัห่อหุม้

อยู่เทา่นัน้ เราก็หลงกนั เรามีปัญญา หรอืหาปัญญาไม่ได ้มนัจงึ

หลงใหลใฝ่ฝันอย่างนี ้มนัจะเกิดปัญญาสามารถขบัไลร่าคะ

ตณัหา ความยินดีของใจออกไปได ้ 
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น่ีคือทางปัญญาท่ีจะพิจารณาเรื่องของรูปท่ีเราติดขอ้ง เรา

ยดึถือ ถา้พิจารณาแยบคายเท่าไร ใจมนัเห็นชดัเท่าไน มนัจะ

เบื่อหนา่ยเท่านัน้ จะพิจารณาลงไปเป็นธาต ุดิน นํา้ ลม ไฟ ท่ีมี

อยู่ในกาย มนัก็พิจารณาได ้ส่ิงท่ีขน้แข็งตา่งๆ เม่ือมนัเส่ือม มนั

สลายลงไป มนัก็ไปสูธ่าตเุดิมของมนั ไม่มีอะไรเป็นหญิง เป็น

ชาย เป็นหนุม่ เป็นสาว เพียงแตดิ่นเทา่นัน้ เคา้เอาไปเผาเป็นเถา้

เป็นถา่นเป็นอย่างไร ชอบใจมัย้ สวยท่ีไหน งามท่ีไหน พจิารณา

ดใูหถ้ึงใจ น่ีเรือ่งของการพิจารณาธรรมะเพ่ือแกไ้ขขบัไลจ่ิตใจท่ี

ยดึถือใหต้กไป  

เม่ือเราพิจารณาเรื่องของเราเขา้ใจชดัเจนเห็นประจกัษ ์เรา

จะสงสยัอะไรเลา่ คนอ่ืนในอดีตก็ตาม ในปัจจบุนัก็ตาม ใน

อนาคตก็ตาม มนัไมมี่สวยงาม มนัเป็นอย่างนี ้พดูถงึธาตก็ุเป็น

อย่างเดียวกนั พดูถึงของปฏิกลูมนัก็อย่างเดียวกนั จิตท่ีโง่เขลา 

ไม่มีปัญญาสามารถเทา่นัน้ จงึไปลุม่หลงยดึถือกนั ถา้จติมี

ปัญญา มีธรรมะจะไม่มีการลุม่หลงยดึถือในส่ิงเหลา่นี ้ถา้มนัยงั
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ยดึถืออยู ่ยงัลุม่หลงอยู ่ก็ไดช่ื้อวา่เราปฏิบติัยงัไม่ถึงธรรมะขัน้ละ

ถอน  

พระพทุธเจา้ สาวก ทา่นก็มีรูปเหมือนกนั มีเสียงเหมือนกนั

ในสมยันัน้ แตท่่านทาํไมไม่ติดขอ้ง ก็เพราะท่านพนิิจพจิารณา

ของท่านใหเ้หน็ตามเป็นจรงิ เม่ือเหน็ตามเป็นจรงิ จิตก็จะย่อม

ยอมจาํนน ไมย่ดึมั่นถือมั่น อะไรเป็นอะไรเขา้ใจตามเป็นจรงิ มนั

ก็ละถอนของมนั น่ีพวกเราทา่นไม่เป็นอยา่งนัน้ จาํได ้

ตาํรบัตาํรา โลภ โกรธ หลงเป็นอย่างไร เขา้ใจ เคยอา่น เคย

ศกึษา แตเ่ม่ือเกิดมากบัตวัของตวั ไม่มีทางท่ีจะแกไ้ขขบัไล ่

ความอยากได ้ลุม่หลง มนัยงัมี เม่ือไม่ถกูจติพอใจ โกรธมนัก็

เกิดขึน้ เพราะความหลงของใจ ไม่มีอรรถธรรม ไม่มีสติความ

ระลกึรู ้ไม่มีปัญญาท่ีจะสืบดคูวามเป็นจรงิของมนั มนัเผาเอาจน

หนา้ตาเป็นยกัษเ์ป็นมารขึน้ มนัเป็นอย่างนัน้ ก็ทราบอยู่แลว้วา่

ส่ิงเหลา่นัน้มนัไม่ดี แตม่นัก็หนีมนัไม่ได ้เพราะละมนัยงัไมข่าด 

มนัเป็นพิษเป็นภยั มนัเผากายเผาใจของคน เรื่องกิเลสตณัหา  
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ท่านจงึใหห้าธรรมะ พิจารณาธรรมะ มาชาํระซกัฟอกจิตใจ 

เม่ือจิตใจสงบเย็น เกิดปัญญาพิจารณาส่ิงตา่งๆ เหน็ตามเป็น

จรงิ รูปก็ดี เสียงก็ดี กล่ินก็ดี รสก็ดี ยงัมีอยูใ่นโลก แตจ่ิตใจของ

เราแตเ่ก่าก่อนเคยเหน็ ปรุงคิดติดขอ้งตา่งๆ เวลาเราประพฤติ

ปฏิบติัธรรมะ พิจารณาในจติในใจ เหน็ตามเป็นจรงิ เม่ือประสบ

พบเขา้ ทางตาไดเ้ห็น ทางหไูดย้ิน จมกูไดก้ล่ิน ลิน้ไดร้ส กายถกู

สมัผสั มนัเป็นอย่างไร มนัจะประจกัษใ์นใจ ถา้มนัยงัมีความ

กาํหนดัขดัขอ้ง เราก็ไม่นอนใจตายใจ อนันีเ้ป็นกิเลส อนันีเ้ป็น

ตณัหา อนันีเ้ป็นขา้ศกึของอรรถของธรรม จะตอ้งตัง้หนา้สูร้บขบ

กดั ปฏิบติัเพ่ือเอาชยัชนะ น่ีคือการปฏิบติัภาวนา ชาํระใจของ

ตวั ไม่อย่างนัน้จะไม่เห็น ไมเ่ป็นให ้จะอยู่ในท่ีสงบสงดั มนัก็อยู่

ได ้แตจ่ิตใจของเราวุน่วายดว้ยอารมณส์ญัญาตา่งๆ หาทางสงบ

ไม่มี เราตอ้งพนิิจพิจารณาชาํระใจของตวั  

การวิเวกความสงบนัน้พระพทุธเจา้ก็สรรเสรญิ จะสงบกาย

พระองคก็์สรรเสรญิ แลว้พระองคก็์เคยปฏิบติัมา ทัง้ๆท่ีหมด

กิเลสพระองคก็์ยงัทรงประพฤติปฏิบติัอยู่ในสถานท่ีวิเวก เช่นวดั
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ท่ีทา่นสรา้งขึน้ ไม่ใช่สรา้งอยูใ่นกลางหมู่บา้น ในกลางถนน

หนทาง กลางเมือง ท่านหาความสงบอยู่เหมือนกนั เพราะท่ีสงบ

ของกายนัน้หาง่าย เราเขา้ป่า ไม่มีรูป เสียง เรื่องราวตา่งๆ

ภายนอกมายุง่เก่ียว ก็ไดช่ื้อวา่เป็นท่ีวิเวก ท่ีสงบ แตจ่ิตของเรา

สงบนัน้ มนัตอ้งอาศยัการพนิิจพิจารณา อาศยัการปฏิบติั เพียง

กายสงบ หางา่ย แตก็่อาศยัความสงบของสถานท่ีวิเวก ไม่มีรูป 

เสียง เรื่องราวตา่งๆมายุ่งเก่ียว เราจะกาํหนดอะไรก็

สะดวกสบาย ไม่วุน่วายขดัขอ้ง ทา่นจงึวา่เสียง เป็นขา้ศกึเป็น

หนามสาํหรบัปฐมฌาณ คือการเขา้สงบของจิต ถา้มีเสียงมาก

เท่าไร จิตใจฝึกปฏิบติัใหม่จะใหเ้ขา้ไดส้งบสบายมนัยาก หรอืไม่

เป็นไปเลย  

ฉะนัน้ผูป้ฏิบติัท่านจงึหาท่ีสงบสงดัทางกาย เม่ือท่ีภายนอก

สงบสงดั การปฏิบติัภายใน ขา้งนอกมนัไมมี่อะไรมายุ่งเก่ียว

รบกวนแลว้ เรามานีม้าปฏิบติั ไม่ใช่มาเลน่ มาเพลิน มาคิด มา

ปรุง มายุ่ง มาเก่ียวกบัสญัญาอารมณอ์ะไร เราตอ้งหกัหา้มใจ

ของเราอย่าใหไ้ปเก่ียวขอ้งกบัเรื่องโลก ปฏิบติัเพ่ือความสงดัของ
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ใจ เพ่ือความวเิวกของใจ ความวิเวกของใจจะวเิวกได ้ก็ตอ้งตดั

นิวรณอ์อกไป นิวรณคื์ออะไร  

กามฉนัทะ ความคิดปรุงยุ่งเก่ียวกบัรูป เสียง กล่ิน รส สมัผสั 

อารมณ ์ซึง่เป็นทางโลก  

พยาบาทก็ความคิดอาฆาต ผกูเวรกบัสตัวก์บับคุคลตา่งๆท่ี

เขาลว่งเกิน ท่ีเราไม่พอใจ เขาทาํ เขาวา่ตา่งๆนานา คิดไปมนั

ผ่านมาเป็นเวลายืดยาวแลว้ก็ตาม ถา้หากเอาอารมณส์ว่นนัน้ 

มาคิดมาปรุง จิตใจของเราโกรธ จิตใจของเรารอ้น ไม่สงบ ไม่

เย็นให ้ท่านจงึใหต้ดัออกไป ปลอ่ยออกไป วางมนั อยา่ถือเอาไว ้

อย่ายดึเอาไว ้ 

ถีนมทิธะ ความง่วงเหงาหาวนอน พอเขา้หาท่ีสงบสงดั ไม่มี

ส่ิงมายั่วยเุก่ียวขอ้ง มนัก็ง่วงนอนอยากพกัผ่อน เป็นไปตา่งๆ

นานา เพราะใจท่ีไม่ไดคิ้ดปรุง ไม่มีส่ิงท่ีเก่ียวขอ้ง มนัไม่อยากเพ

ลิดอยากเพลินอะไร มนัก็งว่งเหงา อยากพกัผ่อน อยากหลบั

อยากนอนไป ถา้ไปดหูนงัฟังเพลงตา่งๆซึง่เป็นเครื่องยั่วย ุเรื่อง

กิเลสตณัหาภายใน ถงึระยะเวลาจะยาวนานมนัก็อยู่ได ้เพราะ
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ใจมนัเพลินอยูข่า้งนอก คนท่ีง่วงเหงาหาวนอนในการฝึกธรรมะ 

ปฏิบติัธรรมะหรอืฟังธรรมะ ก็เพราะจิตของเขาไม่มีความอ่ิมใจ 

ไม่มีความพอใจ ไม่เพลิดเพลินในอรรถในธรรม มนัจงึงว่งเหงา

หาวนอนไปได ้เราจะตอ้งมีปัญญาแนะสอนตวัของตวั วา่เรานีมี้

อาํนาจวาสนา มีบญุบารมี คนอ่ืนจาํนวนหม่ืนแสนท่ีเขาไม่ได้

เขา้มาฝึกรกัษาปฏิบติัธรรมะ ไม่ไดม้าฟังธรรมะอย่างเรา เรานีมี้

อาํนาจวาสนาแลว้ ทาํนีถ้กูแลว้ดีแลว้ ควรจะอ่ิมใจเต็มใจในการ

ปฏิบติัของตวั ไม่ควรจะปลอ่ยเวลาใหเ้ป็นหมนั เอาความหลบั

ความนอนมาเป็นใหญ่กวา่ธรรมะ เราตอ้งคิดปรุงแกไ้ข ขบัไล่

ความง่วงเหงาออกไป น่ีคือนิวรณท่ี์เก่ียวขอ้งกบัใจ ทาํใหใ้จไม่

เกิดความวิเวกสงบ  

อทุธจัจะ กกุกจุจะ เม่ือจิตไมส่งบ จิตไม่มีความสขุ มนัก็ฟุง้

ปรุงเดือดรอ้น ฟุ้งซา่นทางจิตทางใจ คิดอา่นไปอนันัน้ คิดอา่นไป

อนันีซ้ึง่เป็นพษิเป็นภยั ทาํจติทาํใจใหเ้ดือดรอ้น เม่ือจิตไม่อยู่ จิต

ไม่สงบ จิตไม่รวม มนัก็เกิดความราํคาญขึน้ ท่านวา่อทุธจัจะ กกุ
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กจุจะคือจิตมนัฟุง้ซา่น กายมนัก็ราํคาญ จะนั่ง จะนอน จะยืน 

จะเดิน มนัก็ไม่สขุ ไม่สบายให ้ 

วิจิกิจฉา เกิดสงสยัวา่อาภพัอบัวาสนา ทาํอะไรไม่เป็นไป

ตามใจหวงั น่ีคือความปรุงของใจ ความคิดของใจ ถา้มนัคิดไป

ปรุงไปแบบนัน้ จะอยู่ในสถานท่ีวิเวกขนาดไหนก็อยู่ไดแ้ตเ่พียง

กาย ใจไม่วิเวกให ้ตอ้งขบัไลส่ิ่งเหลา่นีอ้อกไป เพ่ือใจของเราจะ

ไดส้งบเขา้ถึงความสขุ ปลอ่ยวางสญัญาอารมณต์า่งๆ จงึจะเกิด

สมาธิ เกิดวิเวก ทางจิตเรยีกจิตวิเวกได ้เม่ือจิตวิเวก จิตไม่ยุ่ง

เก่ียวเท่ียวปรุงตา่งๆ เกิดเป็นเห็นรูใ้นตวัของตวั ตวัจะเช่ือวา่

ความสขุในความวิเวกนี ้สขุอย่างนี ้วิเวโก สโุข วิเวกเป็นสขุหนอ 

เปลง่ออกเพราะมนัเหน็ มนัเย็น มนัสงบ น่ีคือผูป้ระพฤติปฏิบติั

จะตอ้งเป็น เหน็ รู ้ในตวัของตวั  

เม่ือจิตมีความวิเวก จิตสงบเย็นเห็นรู ้ถอดถอนออกมา จะ

พิจารณาอะไร มนัก็เกิดปัญญา สามารถท่ีจะแกไ้ขความขอ้งติด

คิดปรุงยุ่งเก่ียวตา่งๆ ตกออกไป ขบัไลร่าคะ ตณัหา อวชิชา 

อปุาทาน ใหห้มดไปจากใจ จนเป็นอปุธิวิเวก คือสงบกิเลส  
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ครูอาจารยห์รอืพระพทุธเจา้ ทา่นทาํมาแบบนัน้ พวกเรา

ท่าน ถา้ทาํ ทา่นก็ไม่ไดถื้อกรรมสิทธ์ิ ท่านปลอ่ยให ้อนญุาตให ้

ใครตอ้งการจะทาํ จะประพฤติปฏิบติั ท่านไม่ไดเ้รยีกรอ้งเอา

คณุคา่สาระอะไร ท่านปลอ่ยให ้ประพฤติปฏิบติัได ้ทกุกาลทกุ

เวลา เราจะมีความสขุ ความเย็น ความเหน็ ความรูข้นาดไหน 

ดิบดีวิเศษขนาดไหน ทา่นไม่ไดเ้คยคิดคณุคา่สาระวา่ไดจ้ากฉนั

นะ เธอจงึมีความสขุความสบายอยา่งนัน้ ฉนัจะตอ้งเรยีก

คา่ตอบแทนเท่านัน้เทา่นี ้ไม่เคยมี พระพทุธเจา้พระองคมี์พระ

กรุณาธิคณุมาก อยากจะใหส้ตัวถ์ว้นหนา้ หมดกิเลสตณัหา 

หมดทกุขท์างใจ ท่านจงึมาสอนสตัว ์ไม่ใช่ท่านสอนเพ่ือความ

ตอบแทนอะไร ไม่เหมือนคนทั่วไปท่ีสอนกนั มีความรูม้าก็

จะตอ้งมีรางวลัให ้มีเงินเดือนให ้ฉนัจงึจะรกัษา ฉนัจงึจะสอน  

น่ีพระพทุธเจา้ไม่ไดแ้บบนัน้ สอนเพ่ือความสขุ ความสบาย

ของบคุคลทั่วไป ไม่ไดคิ้ดอะไรเป็นเครื่องตอบแทน พระทยัของ

ท่านบรสิทุธ์ิอยู่ตลอดเวลา สอนเขา เขาประพฤติได ้ก็ไม่ใช่ท่าน

จะดิบจะดีขึน้ แตด่ว้ยพระกรุณาธิคณุในจติในใจ ถึงลาํบาก
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ยากเย็น พระองคก็์ทรงแนะสอนเพ่ือจะใหเ้ป็นประโยชนแ์ก่สตัว ์

ไม่ใช่วา่ทา่นสอนแลว้จะไดค้า่ตอบแทนเท่านัน้เท่านี ้กิเลสท่ีทา่น

เคยละออกไปก็ละไดแ้ลว้ กิเลสใหม่ท่ีจะเกิดขึน้ไม่มี ทา่นก็ทราบ

แลว้ สอนเขาตลอดวนัปรนิิพพาน จิตใจของเราจะดีวเิศษอีกนัน้

มีมัย้ ท่านก็ทราบในพระทยัของทา่น เพราะส่ิงท่ีควรละ ละไป

แลว้ ส่ิงท่ีควรบาํเพ็ญ บาํเพญ็พอแลว้ ท่านทราบ  

ไม่เหมือนพวกเราท่าน พวกเราท่านมนัไมท่ราบ ไม่เหน็

อย่างนัน้ ทาํลงไปก็เพ่ือจะละ เพ่ืออยากได ้นั่นทา่นทาํไมไ่ดเ้พ่ือ

อะไร มนัผิดกนัอยู่ตรงนัน้ ฉะนัน้พวกเราทา่นท่ีมาประพฤติ

ปฏิบติั เพ่ือฝึกหดัอบรมใจก็อย่าจะไปตาํหนิวา่ตวัของตวัชั่วเสีย 

ตวัของตวัไม่มีอาํนาจวาสนา ตวัของตวัอาภพั พงึพนิิจพจิาณา

ตัง้หนา้ปฏิบติัเถอะ เรื่องจิตใจสงบสงดัเป็นอย่างไร เราจะเห็นจะ

เป็นในจิตในใจของเรา คาํสอนพระพทุธเจา้ถึงผ่านมา ๒๕๐๐ 

กวา่ปี มนัยงัเป็นนิยยานิกธรรม (ธรรมท่ีนาํสตัวอ์อกจากทกุข)์ 

อยู่หรอืไม ่หรอืผูป้ระพฤติปฏิบติัเพียงแตจ่ะเป็นอปุนิสยั ก็ใหม้นั

เขา้ใจในการประพฤติปฏิบติัของตวั ธรรมะเป็นอกาลิโกจรงิมัย้ 
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ไม่มีกาลมีสมยั ทาํเม่ือไร ไดร้บัคณุคา่ตอบแทนเม่ือนัน้ จะเขา้ใจ

กนั น่ีคือการประพฤติปฏิบติัอรรถธรรม มนัเป็นอยา่งนัน้  

ขอทกุทา่นจงหมั่นพนิิจพิจารณากาํหนดรกัษา อย่าไปนาํ

สญัญาอารมณม์ายุ่งเก่ียวกบัจิตกบัใจ ถา้หากสญัญาอารมณท่ี์

เคยคิดปรุงยุ่งเก่ียวนัน้ มนัเป็นมรรคเป็นผล ทกุคนจะพน้จาก

ทกุข ์น่ีไม่เป็นอย่างนัน้ มีสญัญาอารมณย์ุ่งเก่ียวมากเท่าไร ใจ

ยิ่งเป็นทกุข ์ฉะนัน้จงกาํจดัปัดเป่าออกไป ใหใ้จมนัไดพ้กั ไดส้งบ 

เม่ือใจมนัมีสมาธิคือความสงบ ความหนกัแน่น ความเช่ือมั่นใน

ตวัของตวัแลว้ จะพิจารณาอะไรมนัก็เป็นปัญญา สามารถตดั

ขาดจากความสงสยั  

น่ีทางธรรมะทา่นสอนพวกเราอย่างนัน้ ไม่ไดส้อนไปท่ีอ่ืน 

สอนกาย สอนวาจา สอนจิต เพราะท่ีเกิดของความชั่วมนัเกิดขึน้

จากท่ีนี ้ท่ีเกิดของความดีมนัก็เกิดขึน้จากท่ีนี ้เม่ือหมดชั่ว 

ประพฤติดีเต็มตวั วมิตุติหรอืวิสทุธิธรรมมนัไม่ไดเ้กิดขึน้จากท่ี

ไหน เกิดขึน้จากใจของเราอีกเหมือนกนั ฉะนัน้ขอทกุท่านจง

นาํไปพนิิจพิจารณาปฏิบติัรกัษา เม่ือทกุคนตัง้หนา้ประพฤติ
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ปฏิบติั กาํหนดอรรถธรรมอย่างท่ีพระพทุธเจา้ทรงสอน ความ

สงบสขุท่ีเราไม่เคยเป็นเหน็รูม้าก่อนก็จะเกิดขึน้ เม่ือเกิดขึน้ 

ความเช่ือ ความเล่ือมใส ความเต็มใจปฏิบติัจะมีขึน้เป็นธรรมดา 

ไม่ตอ้งเรยีกหามาจากท่ีอ่ืน  

การประพฤติปฏิบติัธรรมจาํเป็นสาํหรบัเราทกุคนท่ีมีกิเลส

ตณัหา เพราะกิเลสตณัหาเป็นขา้ศกึของใจ เป็นโรคภยัท่ีจะทาํ

ใหเ้ดือดรอ้นวุน่วาย ถา้เราไม่รบีรกัษาดว้ยการปฏิบติัธรรมะ มนั

ก็ไม่มีทางท่ีจะสงบสงดัให ้ฉะนัน้จงตัง้หนา้ตัง้ตาประพฤติปฏิบติั

กนั ความสขุ ความสบาย ความเหน็ ความเป็น ความสงบ ความ

เย็นของใจ จะไม่มีอยู่ในตาํรบัตาํรา จะเกิดขึน้จากการกระทาํ

บาํเพ็ญของตน ทกุคนมีสิทธ์ิท่ีจะประพฤติปฏิบติัได ้ฉะนัน้ขอทกุ

ท่านจงตัง้หนา้ตัง้ตากาํหนดรกัษา พนิิจพิจารณาปฏิบติั 

ความสขุความเจรญิก็จะเกิดขึน้ในตวัของตวัเอง  

การอธิบายธรรมะเหน็วา่พอสมควร เสียเวลา ขอยติุ

เพียงแคนี่ ้เอวงั 

ท่ีมา: https://youtu.be/vXhwKuP1ttU  

https://youtu.be/vXhwKuP1ttU

