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ฝึกจติ 

หลวงพอ่สิงหท์อง ธมฺมวโร 

การปฏิบติัธรรมะเป็นเรื่องจาํเป็นของทกุคนท่ีเป็นนกับวช

จะตอ้งประพฤติปฏิบติัเอาใจใส ่รกัษาใจของตน เพราะนกับวช

หากขาดธรรมะก็ไม่มีคณุคา่สาระอะไร นกับวชท่ีจะเป็นท่ีเช่ือ

เล่ือมใส ท่ีกราบท่ีไหวข้องประชาชนก็เพราะจิตใจของตนดีวิเศษ 

หากจิตใจไม่มีธรรมะ จิตใจจะดีวิเศษไปไม่ได ้เพราะเน่ืองดว้ย

กิเลสตณัหา จะตอ้งเก่ียวเกาะพวัพนักบัจิต ฉดุลากจิตไปในทาง

ตํ่าสมํ่าเสมอ ฉะนัน้การปฏิบติัธรรมะก็คือการปฏิบติัจิตใจของ

ตน ทกุคนท่ีเกิดมามีกิเลสตณัหาดว้ยกนัทัง้นัน้ ทกุส่ิงทกุอย่าง

เหมือนๆกนั ไม่มีอะไรท่ีจะดีวิเศษกวา่กนั แตอ่าศยัการมา

ประพฤติปฏิบติั อาศยัการกาํจดัความชั่วเสียตา่งๆ จงึดีจงึวิเศษ

ขึน้ได ้ 

แมพ้ระพทุธเจา้เองถงึจะเกิดเป็นกษัตรยิ ์สรา้งโพธิสมภาร

มานานนบักปัป์นบักลัป์ไม่ได ้ก็ไม่ดีวิเศษอะไร ราคะตณัหายงั

เป็นส่ิงท่ีครอบงาํจิตใจอยู่ตลอดมา ไม่อย่างนัน้ก็ไปหลง
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เพลิดเพลิน มีบตุรภรรยาได ้น่ีแสดงวา่ทา่นยงัมีกิเลสตณัหา

มานะทิฐิเหมือนกนักบัพวกเราทัง้หลาย แตเ่ม่ือท่านทราบวา่

เรื่องกิเลสตณัหาหรอืแก่ เจบ็ ตาย เป็นทางนาํมาซึง่ทกุข ์ทา่นจงึ

ไดเ้สด็จออกภิเนษกรมณ ์คือแสวงหาทางตรสัรู ้ทางออกจาก

ทกุข ์เพราะทกุขมี์ทางออกจากทกุขก็์ตอ้งมีมืดมีสวา่งมี หวิมีอ่ิม

มี น่ีเป็นธรรมคูก่นั เกิดมี ตายมี เม่ือมีตาย ความไม่ตายก็ตอ้งมี 

น่ีความรูค้วามเห็นของพระองค ์วิ่งเขา้ในจดุนี ้ทา่นจงึเสด็จออก  

การอยู่ฆราวาส การงานทกุดา้นยุง่เหยิง ยิ่งเป็นผูใ้หญ่ก็ตอ้ง

รบัผิดชอบมาก ลาํบาก แตม่าภาวนาหลบัตาพิจารณาจิตใจของ

ตนยาก เป็นผูน้อ้ยก็ถกูผูใ้หญ่บงัคบับญัชา ไม่มีเวลาท่ีจะเป็นตวั

ของตวั มนัยุง่ทกุอยา่งเรื่องของโลก เรื่องของใจเป็นเรื่องสาํคญัท่ี

พวกเรามีโอกาสเวลา โชคดีท่ีไดม้าบวชเป็นพระเป็นเณร ตัง้หนา้

ตัง้ตาศกึษาธรรมะ ตัง้หนา้ตัง้ตารกัษาจิตใจของตน 

สะดวกสบาย ง่าย หากพระเณรผูม้าประพฤติปฏิบติัอรรถธรรม

ไม่เห็น ไม่เป็น ไม่รูใ้นทางธรรมะ ไม่เกิดมรรค เกิดผลขึน้ได ้

ประชาชนคนโลกทั่วไปก็ไมมี่ทางท่ีจะประพฤติปฏิบติัได ้เพราะ
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เคา้ยุ่งเหยงิในการงานและคิดอา่นเรื่องนอกมากกวา่ในเรื่อง

ภายใน คือเรื่องจะชาํระจิตใจของตน  

สว่นพวกเราท่ีจะมาบวชเป็นพระเป็นเณร ไม่ไดคิ้ดอา่นทกุ

ส่ิงทกุอย่างเคา้สนบัสนนุ ไมว่า่อาหารการฉนั ไม่วา่ท่ีอยูท่ี่อาศยั 

ยาแกโ้รคภยัไขเ้จ็บตา่งๆ ไมค่อ่ยไดซ้ือ้ไดห้า มีโอกาสเวลาเต็มท่ี

ท่ีจะประพฤติปฏิบติั ฉะนัน้อย่านอนใจ ตายใจ เหน็ความสขุ

เพียงแคไ่ดกิ้นไดอ้ยู่ก็ถือวา่เป็นความสขุ ถา้ไปคิดเพียงแคน่ัน้ 

จิตใจจะป่วนป่ันภายหลงั คือกิเลสตณัหามารบกวน มีแตกิ่นแต่

นอนแลว้ อาํนาจของกิเลสตณัหาจะผลกัดนัออกมาอย่างแรง

กลา้ เพราะไมไ่ดมี้การงานอะไรท่ีจะเหน็ดเหน่ือยเม่ือยหวิ ความ

ปรุงของจิตคิดไปตา่งๆ มนัจะมากขึน้ฟุง้ขึน้ บงัคบัไม่อยู ่จงึควร

สงวนรกัษา ระวงั 

การระวงัจิต สาํรวมจิต เป็นทางท่ีจะพน้ไปจากทกุข ์ก็ไม่มี

คนอ่ืนท่ีจะสาํรวมรกัษาให ้นอกจากตวัของเราท่ีจะสาํรวมใจ

ของตวัเอง เพราะตวัเองไดรู้ว้า่จิตวา่จิตของเราอยู ่หรอืจติเราไป 

ไปหาอะไร ไปหาสติปัญญาวิมตุติ หรอืไปหาเรื่องกิเลสตณัหา 
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เรื่องมานะทิฐิ เรื่องลุม่เรื่องหลง เรื่องโลกเรือ่งสงสาร ให้

พิจารณาคิดอา่นทกุระยะทกุเวลา หากใจสงัวรณร์ะวงั สาํรวมใจ

ตวัอยู่สมํ่าเสมอโดยความไมป่ระมาท ไม่วา่อิรยิาบถใด ใจท่ีแส่

สา่ยไปในทางโลกทางผิด มีสติรูจ้กั มีปัญญาแนะสอนตวัเอง คน

นัน้จะสงบ จะสขุ จะสบาย  

ถา้หากคนใดไม่ไดเ้อาใจใส ่เพียงแตม่าอยูอ่าศยัเรื่องของ

ศาสนา จะกินก็กินไป จะนอนก็นอนไป จะใชส้อยอะไรก็ใชส้อย

ไปโดยไม่ใครคิ่ดพินิจพจิารณาอะไร คนนัน้จะไม่มีทางเกิด

สติปัญญา เกิดวิชาวมิตุติได ้มีแตจ่ะทกุขย์ากลาํบากเม่ือปลาย

มือ เพราะเหตใุด เพราะกิเลสตณัหามีกาํลงัใหญ่จะเผาใจของ

ตน นอกจากนัน้อายพุรรษามากเขา้ ผูค้นประชาชนเคา้ก็ตอ้งมา

หา โอกาสเวลาท่ีจะเดินจงกรมภาวนาท่ีจะเป็นของๆตวั หายาก 

ระยะท่ีเราเป็นผูเ้ลก็เด็กแดง พระหนุ่มเณรนอ้ยเป็นโอกาาสเวลา

มากท่ีสดุท่ีจะตอ้งฝึกอบรมจิตใจของตน เพราะไม่ไดร้บั

ภาระหนา้ท่ีอะไร ขอ้วตัรปฏิบติักบัครูกบัอาจารยก็์นิดๆหน่อยๆ 

ขอ้วตัรภายในวดัสว่นรวมก็มีนอ้ยไม่มีมาก ส่ิงใดท่ีจาํเป็นครู
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อาจารยก็์บอกใหท้าํเทา่นัน้ คือหนา้ท่ีของเราคือระยะเวลาปัด

กวาด ตกันํา้ สรงนํา้อะไรก็ทาํกนัไป ง่ายๆ สบาย โอกาสมีมากท่ี

จะฝึกอบรมกายใจของตน  

เม่ือยงัเด็กยงัหนุ่มอยู่ไม่เอาใจใส ่เม่ือแก่แลว้จะวิ่งเตน้

แสวงหาท่ีวิเวกสงบสงดั แสวงหาการปฏิบติัเพ่ือความพน้ทกุข ์

ยากลาํบาก เพราะมนัสายเกินไปแลว้ เหมือนไมแ้ก่ดดัยาก ดดั

ไม่ถกูก็อาจจะหกั มนัอาจจะอา้งวา่ อายแุก่มา กาํลงัวงัชาไม่มี 

จะเดินจงกรมก็เหน็ดก็เหน่ือย จะนั่งภาวนาก็เม่ือยก็หวิ ทกุส่ิง

ทกุส่ิง กิเลสตณัหามนัแก่ไปดว้ย ไม่ใช่แกแ่คก่ายเทา่นัน้ 

ระยะเวลาโอกาสอาํนวยให ้รบีตัง้ใจปฏิบติัสาํรวมระวงั ตัง้หนา้

ภาวนา  

การภาวนาก็เคยแนะสอนมา ไม่ใช่วา่แบบครูอาจารยอ์งค์

เดียวท่ีเราเคยศกึษา เคยศกึษามาหลายทา่นหลายองค ์บาง

ท่านบางองคก็์สอนอย่างนัน้ บางท่านบางองคก็์สอนอยา่งนี ้

ตามหนา้ท่ีของทา่นท่ีจะสอน เราจะประพฤติปฏิบติัถนดักบั

โอวาทของใคร แบบไหนท่ีเราเคยประพฤติปฏิบติัไดผ้ล คือความ
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สงบวิเวกในจติในใจของตน ใหเ้อาแบบนัน้ ใหท้าํแบบนัน้ อยา่

ไปตะครุบ คนนัน้พดูอย่างนัน้ คนนีพ้ดูอยา่งนี ้ตะครุบเรือ่ยไป 

อนันัน้จะดี อนันีจ้ะวิเศษ เหลาะแหละเหลวไหล จบัจด ไม่เอา

จรงิเอาจงัให ้ก็เลยไม่เป็นอะไรให ้ 

กิเลสของใจมนัสาํคญั ไม่ใชข่องเลน่ ถา้มนัโง ่มนัไม่ไดเ้ป็น

เจา้ของโลก ไม่ไดน้าํสตัวน์าํบคุคลใหติ้ดขอ้งในโลก น่ีมนัฉลาด

ยิ่งกวา่สตัวก์วา่บคุคลทั่วไป มนัจงึจบัสตัวจ์บับคุคลขงัไวใ้นทกุข์

ในสมทุยัเรื่อยมา เป็นคกุใหญ่ตารางใหญ่ ขงัสตัวไ์ว ้โทษตลอด

วนัตายดว้ยอาํนาจของกิเลสตณัหากกัขงัเอาไว ้แตเ่ราไม่ทราบ

วา่เราถกูกิเลสกกัขงัตวัของเรา เลยไม่กลวักลา้ตอ่ความเกิด 

ความตายเรื่อยไป เพราะใจไม่เห็นภยั น่ีคือเรื่องของกิเลสมนั

ฉลาดแหลมคม แตก็่ทนตอ่สติตอ่ปัญญาไม่ได ้ถา้หากผูมี้สติมี

ปัญญากาํหนดรกัษาจิตใจสาํรวมใจของตวัอยู่สมํ่าเสมอ เหน็

จิตใจท่ีเพน่พา่นออกไป เก่ียวขอ้งกบัสญัญาอารมณข์องโลกท่ี

ตกัเตือนและแนะสอนตวัเอง ระวงัรกัษาใหอ้ยู่ในขอบของอรรถ

ของธรรม ไม่ใหอ้อกไปสูอ่ารมณภ์ายนอก คนนัน้จิตใจจะไดร้บั
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ความสงบ จะไดร้บัความวิเวก จะไดเ้ห็นผลจากการประพฤติ

ปฏิบติัของตน กิเลสทนตอ่เรือ่งสติปัญญาไม่ได ้ใจท่ีจะดี จะผ่อง

ใส ใจท่ีบรสิทุธ์ิ ตอ้งอาศยัสติปัญญาเป็นเรื่องสาํคญั  

เรือ่งศีลคือการรกัษากายวาจานัน้ เป็นพืน้ของภิกษุสามเณร

ทกุท่านท่ีจะตอ้งรกัษา ไม่ปลอ่ยปละละเลยเพราะศีลเป็น

เครื่องประดบัของสมณะ พระเณรถา้ไม่มีศีล ถึงเพศจะเป็นเพศ

ของสมณะ เพศจะเป็นเพศภิกษุสามเณร แตก็่เป็นไปไม่ได ้ขาด

ศีลอย่างเดียวเท่านัน้เสียหายไปหมด ผูมี้ศีลบรสิทุธ์ิ ผูมี้ศีลท่ีดี

วิเศษจงึเป็นท่ีนบัถือกราบไหว ้ไปสถานท่ีใดสง่าผ่าเผย ไม่กลวั

วา่คนนัน้จะติฉินนินทา วา่กลา่วอยา่งนัน้อย่างนี ้ตาํหนิศีลของ

ตน ศีลจงึเป็นหนา้ท่ีของทกุคนท่ีเป็นนกับวช จะตอ้งรกัษาอยา่ง

เขม้งวดกวดขนั ไม่อยา่งน้นั เสียศีลแลว้ สมาธิปัญญาอย่าไป

หวงั เพราะศีลเป็นบนัไดขัน้ตน้ จะตอ้งไตข่ึน้ไปสูข่ัน้สองขัน้สาม

ตอ่ไป ถา้ไม่มีขัน้ตน้ ขัน้สองขัน้สามอยา่ไปถามหา จงึควรรกัษา

ใหดี้  
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สมาธิเป็นขัน้สองจากขัน้ของศีล ก็ตอ้งอาศยัสติ อาศยั

ปัญญา อาศยัศรทัธา อาศยัความเพียรทาํ ไม่ใช่อยู่ดีๆ สมาธิจะ

เกิดขึน้ สมาธิคือความตัง้มั่นของใจ สมาธิคือความลงรวมของใจ 

จะเป็นขณิกะ อปุจาระ อปัปนา ตอ้งอาศยัการศกึษา อาศยัการ

ประพฤติปฏิบติั อาศยัการกระทาํบาํเพ็ญ จงึจะเห็นจะรู ้ไม่ทาํ 

ไม่บาํเพ็ญ ไมส่าํรวมระวงัใจของตน สมาธิจะเกิดขึน้ไม่ได ้ถา้

หากสมาธิเกิดขึน้ได ้ง่ายดายอย่างนัน้ ก็ไม่มีใครท่ีจะหลงใหล 

ไม่มีใครท่ีจะเสียหาย เพราะตา่งคนเกิดมา ก็จะตอ้งมีสมาธิ

ความตัง้มั่นของใจ น่ีมนัไม่เป็นอย่างนัน้ ตอ้งศกึษาภาวนา ตอ้ง

อบรมปัญญาการพิจารณารอบรูใ้นกองสงัขาร ก็เกิดขึน้จากจิต

ท่ีตัง้มั่น ถา้จิตไม่ต้งัมั่น จิตหวั่นไหว จิตเอนเอียงไปตามสญัญา

อารมณอ์ยู่บอ่ย จะพิจารณาเรื่องของสงัขารใหท้ั่วถึงรอบคอบ 

เป็นไปไม่ได ้ถงึเป็นไปได ้การละถอนทางจติทางใจมนัละถอน

ไม่ได ้เพราะไมมี่กาํลงัทางสมาธิ  

สมาธิจงึเป็นเรื่องจาํเป็นท่ีทกุคนจะตอ้งบาํเพ็ญ ถงึจะไม่ลง

ถึงท่ีจนขาดจากสญัญาอารมณก็์ตาม สมาธิคือความตัง้มั่นของ
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ใจ สมาธิคือความสงบของใจ ตอ้งมี ไม่อยา่งนัน้จะไม่เหน็ การ

ละ การบาํเพญ็ การปลดการปลอ่ยของจติของใจวา่หลดุรว่งไป

จากห่วงของความติดขอ้งตา่งๆ จะหลงจะใหลมืดมิดเรื่อยไป  

หนา้ท่ีของภิกษุสามเณรไมมี่หนา้ท่ีอ่ืน ไมไ่ดท้าํไรไ่ถนา 

ไม่ไดค้า้ขาย ไม่ไดท้าํราชกิจการอะไร มีแตต่ัง้ใจจะประพฤติ

ปฏิบติัสอนตวั เพราะทกุส่ิงทกุอย่าง ถา้หากเราไม่สอนเรา ไม่

เอาใจใส ่ไม่วา่งานทางโลก หรอืงานของธรรม มนัก็เป็นไปไม่ได ้

คนอดอยากยากจน ทัง้ๆท่ีเขามีแขง้ขาอวยัวะสมบรูณ ์ก็เพราะ

ความเกียจครา้นไม่เอาถ่านในการงานตา่งๆ คนขยนัหมั่นเพียร

จะไปอยู่สถานท่ีใด ไม่อดอยากยากจน พอเป็นพอไป พอพึ่งพอ

อาศยั เพราะแสวงหาอยูท่กุวนัทกุเวลาเม่ือมีงาน เอาใจใสใ่น

งาน ตัง้หนา้ตัง้ตาทาํงาน เงนิมนัก็เกิดขึน้มา สมบติัทกุอย่าง 

เม่ือมีเงนิ เราตอ้งการก็เราหาซือ้ไดส้ะดวกสบายเพราะเป็นคน

เกิดมาตวัเปลา่เหมือนกนั ไม่มีใครหาบหามหอบหิว้วตัถอุะไรมา 

แตท่ี่มนัอดอยากยากจนก็เพราะคนนัน้ไม่ไดมี้ความ

ขยนัหมั่นเพียร ไม่ไดมี้สติ ไม่ไดมี้ปัญญา  
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สติปัญญาไม่วา่ทางโลกหรอืทางธรรมจงึจาํเป็นท่ีจะตอ้ง

นาํมาพนิิจพิจารณา ขาดไมไ่ด ้คนขาดสติปัญญา เป็นคนทกุข์

ยากลาํบากอนาถา ท่านจงึวา่ไรท้รพัยอ์บัปัญญา ทรพัยไ์ม่

เกิดขึน้เพราะปัญญาไม่มี ถา้มีปัญญาพินิจพิจารณา

ขยนัหมั่นเพียร ตัง้หนา้ตัง้ตาขยนัหมั่นเพียร ทรพัยก็์เกิดขึน้ได ้

เรื่องภายในเรือ่งจิตใจก็ทาํนองเดียวกนั ตัง้หนา้ตัง้ตาสงัวรณ์

ระวงัรกัษา ทาํงานภายในคือมีสติรกัษากายใจของตน จะทาํ จะ

พดู จะคิด ผิดถกูชั่วดีอยา่งไร ตอ้งตรวจตราพนิิจพิจารณา อยา่

ใหใ้จอยากทาํอะไรก็ทาํไป ดว้ยความผลกัดนัของกิเลสตณัหา 

ถา้หากเราพนิิจพิจารณารอบคอบเสียก่อน ทาํอะไรไปไม่คอ่ย

ผิดพลาด มกัถกูตอ้ง ปัญญาจงึเป็นเรื่องสาํคญัท่ีเราทกุท่าน

จะตอ้งหมั่นพนิิจพิจารณา น่ีเป็นปัญญาทางนอก ทางโลก  

ปัญญาภายในท่ีรูเ้ท่าสงัขาร ทนัสงัขาร ก็หมายถงึปัญญา

พิจารณาธาตขุนัธภ์ายใน ปัญญานีเ้ป็นปัญญาละเอียด ปัญญา

นีเ้ป็นปัญญาท่ีจะสงัหารกิเลส ความเศรา้หมองติดขอ้งของใจ 

เพราะทกุคนเกิดมามีกิเลสตณัหานาํหนา้ มกัชอบติดคิดปรุงไป
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ตามรูป เสียง กล่ิน รส สมัผสัตา่งๆ ไม่วา่ผูห้ญิง ไมว่า่ผูช้าย

เหมือนกนัหมดทั่วโลก ทัง้สตัว ์ทัง้มนษุยเ์ป็นอย่างนัน้ ทา่นจงึ

เรยีกวา่กามโลก โลกท่ีติดขอ้งอยู่ในกาม กามก็หมายถงึ รูป 

เสียง กลิ่น รส สมัผสั เรยีกวา่กามโลก คนติดขอ้งเพลิดเพลินอยู่

ในส่ิงเหลา่นีคื้อคนท่ีไม่ใชส้ติปัญญาพินิจพิจารณา ติดขอ้ง

เรื่อยมา นบัภพนบัชาติไม่ได ้จะแก่ขนาดไหนก็ยงัหลงใหล

เพลิดเพลินไปตามเรื่องเหลา่นี ้เพราะขาดสติ เพราะขาดปัญญา

พิจารณาภายใน  

ถา้พิจารณาภายใน ปัญญาภายในท่ีพระพทุธเจา้แนะสอน

ใหพ้ิจารณาเรือ่งธาตขุนัธ ์ธาตขุนัธน์ัน้จะพิจารณาตวัของเราเอง

ก็ได ้ถา้ยงัไม่เห็นเดน่ชดั จะไปดคูนอ่ืนสตัวอ่ื์นก็พอดไูด ้แตใ่หดู้

ดว้ยปัญญา อย่าไปดดูว้ยกิเลสตณัหา ถา้ดดูว้ยกิเลสตณัหา 

จิตใจจะลุม่หลง จะเพลิดเพลินติดขอ้ง รกัชอบ เกลียดชงัตา่งๆ 

ถา้หากดดูว้ยปัญญา ไม่เป็นอย่างนัน้ จะดคูนหนุม่คนสาวก็

เหมือนกนั จะดคูนแก่คนตายก็เหมือนกนั ดใูหเ้หน็ประจกัษ์

ชดัเจน ดใูหท้ั่ว ในอตัภาพรา่งกายของหญิงชายนัน้ๆ ใหเ้ขา้ใจ
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วา่เหมือนกนั เหมือนกนัอะไร คือไตรลกัษณ ์อนิจจงั ไม่เท่ียง 

แปรปรวนเปล่ียนแปลง ทกุขงั จิตยดึมั่นถือมั่น เกิดทกุข ์อนตัตา 

บงัคบับญัชาไม่ได ้มนัเหมือนกนั ทัง้หญิงทัง้ชาย ทัง้เขาทัง้เรา  

นอกจากนัน้จะพิจารณาใหเ้ป็นธาต ุก็เป็นธาตอุนัเดียวกนั 

หญิงไม่มี ชายไม่มี เป็นธาต ุ๔ คือดิน นํา้ ลม ไฟ เหมือนกนั 

และท่ีใจไปยดึไปถือ ไปมั่นไปหมายตามสมมติุของโลก วา่หญิง

วา่ชาย วา่สวยวา่งาม วา่หนุ่มวา่สาวตา่งๆ อนันัน้เป็นเรือ่งของ

สมมติุ ไม่ใช่เรื่องของจรงิ ของจรงิธาตอุนันัน้ ขนัธอ์นันัน้ คนๆนัน้

หรอืสตัวค์นนัน้มนัจะตอ้งเป็นของจรงิอยา่งนัน้ คือจะเป็นธาตทุัง้ 

๔ ส่ิงท่ีขน้แข็งมนัก็จะตอ้งละลายตายลงไปเป็นดิน เชน่ผม ขน 

เลบ็ ฟัน หนงั เนือ้ เอ็น กระดกูเป็นตน้ เม่ือมนัแตกสลายแลว้ มนั

จะกลายลงไปเป็นดิน เม่ือมนัดินจรงิจงัแลว้ หญิงอยูท่ี่ไหน ชาย

อยู่ท่ีไหน หาไม่ได ้ไม่มีหญิงมีชาย เป็นดินเหมือนกนั  

นํา้ก็เหมือนกนั ท่ีอยู่ในเนือ้ในตวัของเราทา่นหรอืคนอ่ืน มนั

ก็จะตอ้งเป็นนํา้ของมนั ละลายไปเป็นนํา้ หรอืออกเป็นไอ ไป

เป็นนํา้ตามธรรมชาติธาตขุนัธข์องมนั เราขบเราฉนั เราอาบอยู่
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ทกุวนันี ้ก็อาจไปเป็นนํา้ออกจากกายของหญิงของชายของสตัว์

ของบคุคลก็เป็นได ้แตม่นัซมึซาบลงไปในดิน หรอืมนัเป็นไอ

ออกไปตามอากาศหรอืจบักอ้นกนัเขา้ตกลงมาวา่นํา้ฝน แต่

ความจรงิออกมาจากสตัวจ์ากบคุคลเน่ียแหละ เพราะสตัวข์อง

แตล่ะตวั คนแตล่ะบคุคล มนัมีนํา้เหมือนกนั แตเ่ราไม่ได้

พิจารณาวา่นํา้อนันี ้มนัเป็นนํา้ออกจากสตัว ์ออกจากบคุคล 

เลยถือเป็นนํา้เฉยๆ เลยไม่ไดคิ้ดปรุงน่ากลวั นา่เกลียดตา่งๆ แต่

ความจรงิมนัออกไปจากนี ้ 

ถา้พิจารณาใหเ้หน็ตามเป็นจรงิของธาต ุจะเป็นธาตดิุนก็

ตาม ธาตนุํา้ ธาตลุม ธาตไุฟก็ตาม มนัเหมือน กบัหมดหย่างนัน้ 

เราจะหลงใหลใฝ่ฝันทาํไม เราอย่างไร เขาก็อย่างนัน้ เป็นแต่

ธาตแุตข่นัธ ์จะไปหลงใหลกนัทาํไม ใหใ้จรู ้ใหใ้จเห็น ใหใ้จ

เขา้ถึง ใหปั้ญญารอบ จิตจะไม่ยดึ จะไม่ถือ ในเรื่องของสมมติุ 

วิมตุติเป็นอยา่งไร เขา้ใจอย่างนัน้ ไปสถานท่ีใด ก็เลยไม่

หลงใหล ไปสถานท่ีใดก็ไม่ติดขอ้ง เพราะเขา้ใจตวัของตวั

อย่างไร สตัวบ์คุคลอ่ืนเป็นไปอย่างนัน้  
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ขอ้สาํคญัดใูจของตวั เม่ือรูเ้ม่ือเหน็อย่างนัน้ จิตใจของเรา

ปลอ่ยวางละถอนหรอืไม ่หรอืยงัติดใจขอ้งใจอยู่ วา่น่ีเป็นดิน 

เป็นนํา้ เป็นลม เป็นไฟ วา่ตัง้แตส่ญัญาระลกึได ้จาํได ้แตจ่ิตใจ

ยงัขอ้งติด คิดปรุงชอบ วา่สวยอยา่งนัน้งามอย่างนี ้อยากจบู

อยากชม อยากไดม้าเป็นของๆตน นัน้ไม่ใช่วา่จิตมนัถอดมนั

ถอนเรื่องกิเลสตณัหา มนัยงัยดึยงัขอ้ง จะตอ้งพนิิจพิจารณาให้

ถึงจดุของมนั จดุของมนัคือมนัหลดุ มนัไม่ติด เหน็มนัก็ไม่ติด ได้

ยินมนัก็ไม่ติดในส่ิงนัน้ๆ น่ีคือเรื่องมนัรอบในตวัของมนั ถา้มนั

รอบจรงิๆจงัๆ มนัปลอ่ยมนัวางมนัละมนัถอน ขาดจากความยดึ

ความถือท่ีมีมาก่อน เราเองทราบในตวัของเรา วา่แตก่่อนพอ

เห็นเขา้ ไดย้นิเขา้ มนัติดมนัคิดมนัปรุงในรูปในเสียงตา่งๆ ระยะ

นีห้รอืเวลานีเ้ราประพฤติปฏิบติัรูอ้รรถธรรมภายในตวัของเรา

แลว้ มนัเป็นอย่างนัน้ เห็นก็สกัแตว่า่เห็น ไดย้ินก็สกัแตว่า่ไดย้ิน

เท่านัน้ ไม่มีอะไรท่ีจะมาทาํจิตใจใหว้า้วุน่ขุ่นมวั ไมมี่อะไรท่ีจะ

มาทาํตวัของเราใหเ้พลิดเพลินติดขอ้ง เราทราบภายในตวัของ

เรา  
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น่ีเป็นการละการถอน การเหน็ภายใน เป็นปัญญาท่ีชาํระใจ 

ถา้หากเพียงแตจ่าํมาหรอืคิดปรุงเอา เดาเอาเทา่นัน้ ยงัละไม่ได ้

รบีพิจารณาใหจ้ิตเหน็ตามเป็นจรงิ จิตย่อมจาํนนในอรยิสจั คือ

ของจรงิท่ีพระพทุธเจา้รูเ้ห็น ถา้ยงัไม่เป็นอรยิสจั มนัยงัแกไ้ม่ได ้

เพราะนิโรธมนัจะไม่เกิดขึน้ มนัจะเกิดเป็นสมทุยัคือความปรุงใจ

ใหอ้ยากในส่ิงนัน้ๆ พยายามพินิจพิจารณา พยายามศกึษา 

พยายามภาวนา เพราะหนา้ท่ีของภิกษุสามเณร โอกาสเวลามี

มาก จะประพฤติปฏิบติักาลใดเวลาใด ประพฤติปฏิบติัได ้เวลา

นั่งคยุกนั เวลานั่นทาํงานอนัอ่ืน นั่งไดร้ะยะยาวนาน แตจ่ะ

พิจารณาคิดอา่นแกไ้ขจิตใจของตน พอนั่งเขา้ก็ไปจอ้งไปมองแต่

นาฬิกา จอ้งไปมองแตว่นัเวลาวา่มนัหมดไป มนัหมดนมนาม

ขนาดไหน ใจมนัปรุงอยู่ขา้งนอก มนัไม่เพลิดเพลินในการกระทาํ

บาํเพ็ญของตน จิตใจมนัไม่เขา้หาอรรถหาธรรม มนัออกไปนอก 

มนัก็เลยไม่เป็นผลเป็นประโยชนอ์ะไร ไม่มีคณุคา่ ไม่มีความ

สงบ ใหม้นัมีความสงบ  
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ถา้มนัสงบ มนัสขุมนัสบาย การฝึกจิตใหส้งบก็มีหลายวิธี ท่ี

เคยอธิบายใหฟั้งมานบัไม่ได ้หรอืครูอาจารยอ์งคอ่ื์นท่านก็เคย

อธิบายมา แลว้แตใ่ครท่ีถนดัในทา่ไหนแบบไหน จะทาํใจของตน

ใหส้งบได ้ไม่ผิด ถา้ไม่สงบ คาํสอนท่ีทา่นสอนจะดีวิเศษขนาด

ไหน มนัก็ผิดอยู่ตลอดไป ถา้มนัสงบได ้มนัถกู อยา่ไปถือวา่ครู

องคน์ัน้ อาจารยอ์งคน์ัน้ ช่ือเสียงท่านโดง่ดงั ทา่นเคยสอนธรรม

ใหค้นบรรุลมรรคผลมาจาํนวนมาก ควรมีศรทัธาเล่ือมใสในทา่น 

ท่านพดูแลว้จะถกูของทา่นทกุส่ิงทกุอย่างไป องคน์ัน้คนไม่

เล่ือมใสคนไม่นบัถือจะผิด อย่าไปคิดอย่างนัน้ คิดดจูิตดใูจของ

ตนเลยถา่ยเดียว  

อบุายปัญญาท่ีจะนาํมาสอนจิตใหไ้ดร้บัความสงบสงดั ดว้ย

อบุายใด วธีิใด เราทาํได ้เราเหน็ผล เราเอาอนันัน้มาทาํ เพราะ

โรคของเรามนัชอบแบบนัน้ ถกูยาอนันัน้ ยาของเขาเป็นยาของ

เขา ถกูโรคของเขา ยาของเราถกูโรคของเรา เราตอ้งด่ืมตอ้งทาน

ตอ้งฉนั ส่ิงท่ีเป็นหยกูเป็นยาท่ีจะทาํใหโ้รคภยัภายในเหือดหาย 

สบายไป ธรรมะของพระพทุธเจา้ก็ทาํนองเดียวกนั ครูอาจารย์
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ตา่งทา่นตา่งองคต์า่งคนตา่งเคยศกึษา ตา่งเคยภาวนามา ท่าน

เคยทาํแบบไหน ใจของท่านไดร้บัความผ่องใส ใจของท่านไดล้ะ

กิเลส ท่านก็ทาํไปตามหนา้ท่ีของทา่น นาํมาสอนตามความถนดั

ใจท่ีทา่นเคยทาํมา แตต่วัของเราฟังแลว้ไปประพฤติปฏิบติัเขา้ 

ไม่เป็นไปตามเรื่องของทา่น เราจะเอาแบบไหนมาสอนใจของ

เรา ก็ทกุส่ิงทกุอย่างธรรมของพระพทุธเจา้มนัมีมาก ก็เลือกหา

ไดท่ี้จะมาแกไ้ขใจของเราท่ีมนัดือ้ดงึใหส้งบสงดั หาอบุาย

ปัญญาแนะสอนตวั  

จะพิจารณาเกิดตายๆก็ได ้บรกิรรมเกิดตายๆ เดินจงกรม

เหมือนกนั เพียงแตท่าํทา่กิรยิาเดินไปเดินมาเทา่นัน้ เคา้เดินกนั

ทั่วโลก ไม่วา่ตัง้แตเ่ดินธรรมดา หมามนัยิ่งเก่งกวา่มนษุย ์วิ่งเรว็ 

เราสูไ้ม่ได ้แตม่นัไม่มีสติ ไมมี่ปัญญาท่ีจะสอนใจ มนัจงึไม่เป็น

อะไรให ้ตอ้งมีสติ มีปัญญารกัษาใจ เดินไปพินิจพิจารณาไป 

บรกิรรมไป อย่าเผลอใหจ้ิตใจออกไปขา้งนอก จะกาํหนดการ

เหยียบลงคือเกิด ยกลงคือตายก็ได ้กาํหนดใหไ้ดท้กุระยะทกุ

เวลา จิตใจจะมีทางสงบระงบั มนัมีมากอบุายท่ีจะสอนใจ หาก
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เรานาํมาสอน จะเรื่องคิดปรุงภายนอก ทาํไมมนัมีปัญญา ทาํไม

มนัแสส่า่ย มนัเพลิดเพลินมวัเมาไปได ้ก็เพศของสมณะผูส้งบ 

ทาํไมหาความสงบไม่ได ้เม่ือมนัสงบไม่ได ้ความสะดวกสบาย

มนัจะเกิดมาจากท่ีไหน อยู่ก็อยู่คนเดียว ไม่มีอะไรมาเกาะเก่ียว 

ยุ่งเหยงิ นั่งนอนคนเดียว ไมมี่ใครท่ีจะมาพดูจาปราศรยั ไม่มีใคร

ท่ีจะมารบกวน โอกาสเวลาทัง้กลางวนักลางคืนมนัมีมาก หาก

จะสอนตวั พยายามทาํ ถา้ทาํไม่ได ้ก็ไม่ใช่คนอ่ืนจะมาทาํให ้

เป็นหนา้ท่ีของเราโดยเฉพาะ  

ตอ้งตัง้หนา้ตัง้ตาภาวนารกัษา กาย วาจา ใจ ของตน ใจไม่

สงบ ไม่มีความสขุ ถึงท่ีอยูท่ี่อาศยัจะสมบรูณท์กุอย่างแลว้ ใจ

มนัยงัมีความอยาก ใจยงัดิน้รนกระวนกระวายไปในส่ิงท่ีมนัชอบ

มนัติด มีอนันี ้ไม่ยินดีในอนันี ้ยนิดีในอนัใหม ่เพลิดเพลิน

เรื่อยไป น่ีเรื่องใจเป็นอย่างนัน้ ไม่มีวนัอ่ิมวนัพอ ไมว่า่ รูป เสียง 

กลิ่น รส หรอืสมัผสั จิตใจจะตอ้งวิ่งวุน่เรื่อยไป ถา้หากพจิารณา

จบัความชั่วของมนั ความเสียของมนั จบัผิดของมนั ก็คราวนัน้

เป็นอยา่งนัน้ คราวนีเ้ป็นอยา่งนี ้ไปเจอรูปนัน้ ชอบติดวา่มนัสวย
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มนังาม ไปเจอรูปใหม่ ปลอ่ยรูปนัน้ทิง้ ไปชอบรูปใหม่ น่ีก็คือใจ

ไม่ปกติ ใจไม่มีวนัพอในเรื่องของรูป มีเท่าไหรม่นัจะชอบ มนัติด 

จะคิดจะปรุงเรื่อยไป จะเอาความสขุจากรูปจากเสียงนัน้ๆ 

เป็นไปไม่ได ้เพราะรูปเสียงเป็นอนิจจงั รูปเสียงไม่เท่ียง เม่ือมนั

ไม่เท่ียง จิตใจท่ีไปอาศยัของไม่เท่ียง มนัก็เกิดทกุข ์เพราะไม่ได้

ตามปรารถนาของตน แลว้จะไปคิดไปติดไปขอ้งทาํไม  

สอนใจของตวั อบุายปัญญาท่ีจะพิจารณามนัมาก อย่าไป

วนัคืนเดือนไปใหผ่้านไปเสียเปลา่ ไปเช่ือจติของตวัยิ่งกวา่เช่ือ

ธรรมของพระพทุธเจา้ ไม่มีวนัเวลาท่ีจะสงบสบาย จะเป็นพระ

เป็นเณรเป็นสมณะได ้มีแตว่า้วุน่ขุ่นมวัวิ่งวอ่นอยู่เรื่อยไป อยู่

สถานท่ีนัน้ ไปสถานท่ีนัน้เสียก่อนจงึจะตัง้หนาตัง้ตาบาํเพญ็

ภาวนา พอไปถึงเขา้ อนันัน้ไม่สะดวก อนันีไ้ม่สบาย คิดปรุงไป

หาท่ีใหมเ่รื่อยไป ทั่วโลกมนัก็มีท่ีไหนท่ีจะละถอนกิเลสของใจได ้

อยู่สถานท่ีใดความสงบสงดัหรอืปัจจยัเครื่องอาศยัพอเป็นไป ตัง้

หนา้ตัง้ตาภาวนา ตัง้หนา้ตัง้ตารกัษาจิตใจของตน เอาจรงิเอา

จงั คนนัน้แหละไปอยู่สถานท่ีใดจะมีความสขุความสบาย
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ภายใน ไม่อยา่งนัน้ไม่มีวนัเวลา ยิ่งอายแุก่เขา้มาเทา่ไรก็ยิ่งจะ

ปรุงไปใหญ่ คิดไปใหญ่  

เม่ือวดัวาศาสนาไม่มีการมีงานมีเรื่องมีราวอะไรมารบกวน 

ก็ตวัเองก่อใหยุ้่งใหเ้หยงิใหเ้สีย จาํเป็นหรอืไม่จาํเป็นไมไ่ดคิ้ด 

พออยู่ไม่อยู่ พออาศยัไม่อาศยั คิดแตจ่ะทาํอนันัน้ คิดแตจ่ะทาํ

อนันีเ้รื่องนอกๆ ซึง่ไม่ใช่เรื่องท่ีจะละจะถอนกิเลสตณัหา มนัคิด

เก่ง การงานอนันัน้ยงัมีอยู ่การงานอนันีย้งัมีอยู ่ไม่มีโอกาส ไม่มี

เวลาเดินจงกรมภาวนาให ้ก็ใครหละบงัคบัใหไ้ปทาํแบบนัน้ 

หนา้ท่ีของเราบวชมา ครูบาอาจารยส์อนอย่างนัน้หรอื ใหม้าทาํ

อนันัน้ ใหม้าทาํอนันี ้แตถ่า้มนัจาํเป็นจรงิจงัมนัตอ้งทาํ ในทาง

ธรรมะผูภ้าวนาทา่นจงึพดูถงึปรโิภช คือความกงัวล เพียงแตซ่กั

ยอ้มผา้ ตดัเลบ็ ผมยาวเท่านัน้ ทา่นก็วา่เป็นเรื่องกงัวล  

น่ีเราหาการงานยุ่งเหยิงยิ่งกวา่นัน้มาทาํ มนัจะไม่เป็นเรือ่ง

กงัวลของใจอย่างไร คนท่ีมีเรื่องกงัวลของใจ มีการปรุงออกไป

ภายนอก มนัจะสงบระงบัดบักิเลสไดอ้ย่างไร มีแตจ่ะติดมีแต่

ขอ้งจะเพลิดจะเพลินจะลุม่จะหลงเรื่อยไป อย่าไปเอาเรื่อง
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เหลา่นัน้มาดบักิเลสตณัหา มนัไม่มีวนัเวลาหรอืไม่มีทางท่ีจะ

ระงบัได ้สอนใจของตน ระวงัเอาใจใส ่มนัยงัมีเวลาเลด็ลอด

ออกไป เม่ือไปทาํงานภายนอก มนัก็เปิดประตใูหต้ลอดเวลา 

แลว้ใจมนัเขา้มนัออก มนัผิดมนัถกูอะไร มนัก็ไม่คอ่ยไดด้ ูดแูต่

เรื่องขา้งนอก ตัง้ใจกาํหนดสติมีอยู่ในตวั ปัญญามีอยู่ในตวั  

ถา้หากกาํหนดพินิจพิจารณา ระวงัรกัษาจะทราบดี จิตใจ

วนันีม้นัเบา มนัสบาย จิตใจวนันีม้นัละมนัถอนกิเลสตณัหา 

จิตใจวนันีม้นัฟุ้งมนัปรุง รกัษายาก มนัจะทราบ เพราะเหตใุด 

เพราะเรามีสติกาํหนดอยู่รูอ้ยู ่เรื่องออกเขา้ของมนั ถา้ไม่มีสติ

ปลอ่ยมนัไปตลอดวนัตลอดเวลา ก็ภาวนาก็เป็นกิรยิา เดิน

จงกรมก็เป็นกิรยิา ไม่ทราบจติใจมนัไหลไป รูเ้รื่องของโลกหรอื

เรื่องของธรรม พอไดเ้วลาสมควร เหน็ดเหน่ือยเม่ือยหวิ ก็ขึน้ ก็

หลบั ก็นอน มนัเพียงแคน่ัน้ ไม่ไดส้อบดวูา่งานท่ีเราทาํเป็นผล

หรอืไม ่ไดอ้ะไรมาไม่ไดคิ้ดบวกลบด ูถา้เป็นอย่างนัน้ ทาํอยู่

เรื่อยไปก็ไม่เหน็ผลเรื่อยไป ถา้หากสอบดพูจิารณาภายใน

จะตอ้งเหน็ผลเพราะการกาํหนดจติกาํหนดใจ การมีสติปัญญา 
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มนัไม่เสียผล มนัฟุง้มนัปรุง มนันกึมนัคิด มนัติดมนัขอ้งอะไรก็

ทราบ ดงึมนัเขา้มา พิจารณาใหม้นัได ้กาํหนดลงไปในจติในใจ

ของตน อยา่ฟุง้ปรุงออกไปขา้งนอก  

ส่ิงทั่วไปถา้ใจไม่หลง ไมมี่อะไรมนัจะเป็นพิษเป็นภยัจะลุม่

หลง ถา้ใจรู ้ทกุส่ิงทกุอยา่งมนัปกติดีงามทัง้นัน้ เพราะใจวิปรติ

ทกุส่ิงมนัผิดไปหมด ของเนา่ของเหม็นก็ถือวา่เป็นของหอมของ

สวยของงามไป เพราะใจมนัหลง ของไม่เท่ียงถือวา่เป็นของเท่ียง 

ของเป็นทกุขก็์ถือวา่เป็นสขุ มนัเป็นอย่างนัน้ จิตใจของพวกเรา

ท่านเพราะมนัไม่ปกติ มนัยงัไม่ดีไม่สงบ พยายามสอน พยายาม

ฝึก ไม่มีโอกาสเวลาใดท่ีเหมาะไดถ้า้หากวา่ไม่ฝึก ถา้ลองฝึก

หละมีโอกาสเหมาะ มีเวลาพอท่ีจะฝึก เพราะการงานเรือ่งอ่ืนไม่

คอ่ยมีมาเก่ียวขอ้ง เม่ือมีการมีงาน มีผูมี้คนมาเก่ียวขอ้ง ก็ถือวา่

มีการมีงานภายนอก ทาํไม่ได ้เม่ือไม่มีเรื่องภายนอกก็เรือ่งของ

ใจผูป้รุงไม่รกัษา มนัก็เลยไม่มีโอกาสเวลาตลอดตัง้แตว่นับวช

มาจนกระทั่งวนัสกึหรอืวนัตาย  
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จะใหเ้ช่ือในเรื่องของศาสนา เช่ือในมรรคในผลอย่างไร 

เพราะตวัของตวัเอง ใจของตวัเองไม่เป็นไม่เหน็ มนัก็ไม่เช่ือ

เหมือนตาบอด มนัไม่เช่ือวา่มีสี มีแสงอะไรเพราะตามนับอด สี

แสงมนัไม่เคยเห็น น่ีจิตใจของพวกเราท่านก็ทาํนองเดียวกนั ถา้

มนัไม่เหน็ ไม่เป็นในตวั มนัไม่เช่ือ ตอ้งเห็นตอ้งเป็นในตวั ไม่ตอ้ง

บอกมนัก็รู ้ความสงบมนัเป็นอย่างไร ความละถอนกิเลสตณัหา

มนัเป็นอย่างไร มนัจะเขา้ใจและอยากจะประพฤติ อยากจะ

ปฏิบติั เพราะส่ิงท่ีดีเรารูเ้ราเคยเหน็เคยเป็น ส่ิงท่ีชั่วท่ีเสียท่ีเราไม่

ตอ้งการ เราก็เคยเหน็เคยเป็น คนทั่วไปชอบส่ิงท่ีดี ไม่ตอ้งการส่ิง

ท่ีชั่ว มนัจงึมีโอกาสอยากได ้มีความเพียรในใจ อยากกระทาํ 

เรื่องชั่วเสียตา่งๆ จงึระวงัรกัษาปัดเป่าออกไป ไม่ใหม้ายุ่งเหยงิ

เก่ียวขอ้งกบัใจ ส่ิงใดท่ีมนัสขุมนัสบาย มนัดีมนัวิเศษ ใจมนัก็

สมัผสั อยากประพฤติปฏิบติัอย่างนัน้ ไม่ตอ้งบงัคบับญัชา ถา้

หากมนัเหน็มนัเป็นภายใน ความเพียรมนัไหลไปเอง  

น่ีมนัไม่เหน็ไมเ่ป็นไม่รู ้อาศยัตัง้แตค่วามเช่ือครูเช่ืออาจารย ์

แตต่วัเองยงัไม่เป็นไม่เห็นไม่รู ้เช่ือแบบนัน้ มนัไม่นานวนัมนัก็ลบ
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เลือนไปเหมือนกนักบัของท่ีมายอ้มใสสี่ธรรมชาติของมนั เด๋ียว

มนัก็ลอกไป จางไป สีท่ียอ้ม พยายาทาํใหม้นัเกิดมนัเห็นมนัรู ้

เป็นภายในตวั ธรรมะของพระพทุธเจา้ พระพทุธเจา้รูเ้หน็

อย่างไร เราไมมี่ทางอ่ืน จะตอ้งเป็นอย่างนัน้ เหมือนกนัหมด ไม่

ผิดแปลกแตกตา่งกนั การละถอนกิเลสตณัหา การหมดสิน้เรื่อง

อาสวะของใจมนัเหมือนกนัหมด พยายามทาํ พยายามบาํเพ็ญ 

ใหมี้สมณะสญัญา วา่ตวัเป็นสมณะ ไม่ใช่ฆราวาสธรรมดา เพศ

ก็ผิดแปลกแตกตา่งเคา้ ท่ีอยู่ท่ีอาศยัก็ผิดแปลกแตกตา่งกบัเคา้ 

จิตใจภายในจะใหเ้ป็นไปอยา่งเคา้ เพลิดเพลินอยา่งเคา้ ชั่วเสีย

อย่างเคา้ ไม่สมควรแก่เพศของเรา ควรสอนใจของตวัอยูอ่ย่าง

นัน้  

รกัษาใจของตวัดว้ยสติดว้ยปัญญา ตัง้หนา้รกัษา ตัง้หนา้

บาํเพ็ญ ความดีท่ีเราตอ้งการจะตอ้งเกิดขึน้ เห็นขึน้ จิตท่ีเคยดือ้

ดงึฟุ้งปรุงจะสงบ จิตท่ีเคยติดขอ้งจะละถอนเพราะอาํนาจ

ปัญญาพิจารณาภายในกายใจอยู่เรื่อยๆ เห็นเรื่องของตวั

อย่างไร เรื่องของสตัวอ่ื์นคนอ่ืนมนัเป็นเหมือนกนั ทั่วโลกมนัเป็น
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เหมือนกนั อดีตผ่านมาไม่ทราบวา่ก่ีพนัก่ีหม่ืนก่ีแสนก่ีลา้นปี มนั

ก็เป็นอยา่งนี ้อนาคตยงัไมม่าถงึก็ทาํนองเดียวกนั เพราะไม่มี

อะไรจะผิดแผกแตกตา่งกนั เรื่องกิเลสตณัหา เกิด แก ่เจบ็ ตาย 

ทาํนองเดียวกนัหมด มนัจงึไม่มีขา้งหนา้ ไม่มีขา้งหลงั ปัจจบุนั

เป็นอยา่งไร อดีตท่ีผ่านมา หรอือนาคตจะเป็นไปขา้งหนา้ มนั

เหมือนอย่างปัจจบุนั ใจมนัเห็นขนาดชดัเจนอย่างนัน้  

มนัไม่มีอะไรหลงใหล วา่รูป วา่เสียง วา่กล่ิน วา่รส วา่สมัผสั 

มนัไม่มีอะไรท่ีจะหลงใหลในจิตใจของตน จิตจงึสงบสบาย ไม่มี

อนัตราย คือการประพฤติปฏิบติัจะตอ้งเหน็ชดัดว้ยตวัเอง 

ความสขุความสบาย ความละความถอนกิเลสตณัหา มนัจะตอ้ง

รูจ้ะตอ้งเขา้ใจ เพราะธรรมะเป็นปัจจตงั รูเ้ฉพาะตวั เป็นสนัทิฏฐิ

โก เห็นเอง ไมใ่ช่คนอ่ืนจะมาบอกใหเ้หน็ให ้ถา้หากประพฤติถกู

ธรรมมนัเป็นอย่างนัน้ ไม่มีทางสงสยั ถา้ไมป่ระพฤติถกูธรรม จะ

เป็นจะเหน็จะรูอ้ย่างนัน้ไม่ได ้พยายามประพฤติปฏิบติั 

พยายามรกัษาจิตใจของตน  
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การสงัวรณอิ์นทรยีเ์ป็นทางท่ีปฏิบติัไม่ผิด สงัวรณต์าหจูมกู

ลิน้กายใจของตน ไม่ใหย้ินดียินรา้ยในรูปเสียงกล่ินรสสมัผสัหรอื

อารมณท่ี์มาเก่ียวขอ้ง ถา้มีสติประคบัประคองสอนใจของตวั อนั

นีรู้ป อนันีเ้สียง อนันีก้ล่ิน รส สมัผสั อารมณ ์จะไปยนิดียินรา้ย

กบัมนัอะไรมนัเคยมีมาตัง้แตไ่หนแตไ่ร สอนใจของตวัใหรู้ใ้ห้

เขา้ใจในอารมณอ์นันัน้ มนัก็มีวนัเป็นพระเป็นเณรได ้เป็นสมณะ

ผูส้งบได ้เป็นผูป้ระเสรฐิได ้น่ีไม่เคยรกัษา ไม่เคยภาวนา 

อยากจะพน้ทกุข ์มนัไม่มีทางท่ีจะพน้ จะหลดุจากกิเลสไปได ้

การสงัวรณอิ์นทรยีจ์งึเป็นธรรมะท่ีพระพทุธเจา้หรอืผูรู้ท้ั่วไป

รบัรองวา่เป็นทางไม่ผิด  

โอกาสเวลาท่ีไดม้าบวชเป็นโชคดี ประชาชนทั่วไปในโลกนบั

ไม่ได ้เพราะไม่มีโอกาสเวลาท่ีจะมาเดินจงกรมภาวนา ท่ีจะมา

เป็นพระเป็นเณร ทัง้เคา้มีโอกาสมีเวลาเหมือนกนั แตศ่รทัธา

ภายในใจ ความเช่ือความเล่ือมใสของเขาไม่มี หรอืบางคนก็ไม่มี

โอกาสเวลา บางคนก็มีโอกาสเวลาแตไ่ม่มีศรทัธา ความพอใจ

จะทาํ น่ีทกุส่ิงทกุอยา่งเราพรอ้ม เพศของเราก็เป็นเพศของ
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สมณะ ท่ีอยู่ท่ีอาศยัของเราก็ไม่ใช่บา้น เป็นวดั เป็นท่ีปฏิบติัละ

กิเลส เราจะมาหลอกลวงตวัของเราเอาเพศประเสรฐิมาห่อหุม้

เอาไว ้แตใ่จของเรายงัสกปรกโสมมอยู ่สมควรแลว้หรอื 

พยายามแนะสอนตวั ฝึกตวั ปฏิบติัตวั ผูใ้ดใครคิ่ดพิจารณา

ศกึษา มีสติปัญญาแนะสอนตวั คนนัน้แหละ ไมว่นัใดก็วนัหนึ่ง

จะถึงท่ีสดุวิมตุติได ้ 

ถา้ไปตายใจนอนใจ จะเอาเดือนนัน้ก่อน วนันัน้ก่อน พรรษา

นัน้ก่อนจงึจะทาํ ถา้ไปโยนความดีไปขา้งหนา้อย่างนัน้ มนัมีวนั

มีเวลา มนัเคยตวัมนัก็จะโยนขา้งหนา้เรื่อยไป ไปสถานท่ีใดไม่

เอาจรงิให ้จะเช่ือเรื่องของกิเลสตณัหา ไมมี่โอกาสเวลาจะทาํ

ความเพียร ไมมี่โอกาสเวลาท่ีจะละกิเลส พยายามข่มข่ี แนะ

สอนตวัเอง การงานสว่นรวมภายในวดัก็ไม่มีอะไรท่ีจะหนกัหนา

พอเป็นอปุสรรคขดัขอ้งในการประพฤติปฏิบติั รบีเรง่กระทาํ

ความพากความเพียร ไม่วา่กลางวนักลางคืน  

อย่าไปเอาความสขุในการหลบัการนอน การเลน่การเพลิน 

ใหเ้อาความสขุจากความเพียรของตน วนันัน้เราไดท้าํอย่างนัน้ 
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วนันีเ้ราไดท้าํอย่างนี ้รกัษจติใจของเราอยา่งนี ้ๆ  ถงึจิตใจยงัไม่

เป็น ไม่เห็น ไม่รูภ้ายในคือการละถอนกิเลสของใจจรงิจงัก็ตาม 

แตม่าระลกึนกึคิดถึงการรกัษาจิตของตน ไม่ปลอ่ยใหไ้ป ไหล

ออกไปสูโ่ลก สูค่วามชั่ว เราก็ยงัดีใจ เรื่องของกายไม่ตอ้งพดู มนั

หยาบ เรื่องของใจเป็นเรื่องละเอียด จะตอ้งอาศยัสติ อาศยั

ปัญญาผูร้กัษาใจ ถา้มีสติปัญญาก็รกัษาไม่ยาก หากไมมี่

สติปัญญาก็รกัษายาก เพราะใจเป็นนามธรรม มนัลากจิตปรุง

ฟุ้งไปตลอดเวลา ไม่วา่เดิน ยืน หรอื นั่งนอน มนัคิดมนัปรุงอยู่

เรื่อยไป น่ีคือใจไม่มีสติรกัษา ถา้ใจมีสติ จะอยู่อิรยิาบถใดก็

กาํหนดอยู่เรื่อยไป ใจก็มีทางสงบระงบั ใจมีธรรมเป็นท่ีอยู่ท่ี

อาศยั ใจจงึสขุ ใจจงึสบาย ท่ีพยายามฝึกอบรม  

การอธิบายธรรมะเหน็วา่พอสมควรแก่เวลา ขอยติุเพียงแคนี่ ้

 

ท่ีมา: https://youtu.be/zPDr62Roky4 
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