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ภาวนาชาํระใจ 

หลวงพอ่สิงหท์อง ธมฺมวโร 

การฟังธรรมะ การปฏิบติั คนท่ีเคยฟังมาแลว้เคยฝึกมาแลว้

ก็ไม่เป็นปัญหาอะไร ก็เคยทาํ เคยฟังกนัมา แตค่นท่ีไม่เคยก็ไม่

ทราบวา่จะทาํแบบไหนการฟังธรรมะจงึจะไดค้วามสงบสขุทาง

ใจ เพราะยงัไม่เคยสดบัรบัฟัง ไม่เคยฝึก ไม่เคยปฏิบติั ฉะนัน้

การฟังธรรมะ ระยะท่ีเรานั่งฟัง ธุระหนา้ท่ีเรื่องอ่ืนไม่มี ใหส้งัวรณ์

ระวงัใจของตวั อย่าใหคิ้ดปรุงยุ่งเก่ียวกบัเรือ่งตา่งๆ ท่ีเป็นอดีต

ผ่านมาแลว้ก็ตาม อนาคตยงัไม่มาถงึก็ตาม หนา้ท่ีของตวัให้

กาํหนดจิตอยู่เฉพาะหนา้  

ถา้หากเรารกัษาจิตของเราไดอ้ย่างนัน้ ธรรมะท่ีทา่นแสดง

ไปสมัผสักบัใจอยู่เรื่อยๆ ผลท่ีสดุจิตใจก็สงบ จิตใจก็เยน็ เกิด

ความสขุความสบาย เพราะใจสงบ ใจเยน็ ถา้ไม่อยา่งนัน้ มีแต่

คิดปรุงยุ่งเก่ียวกบัเรื่องตา่งๆ ทัง้ๆท่ีงานดา้นนอกไมมี่ แตจ่ิตมนั

วกคิดไปอดีตท่ีผ่านมาอย่างนัน้อย่างนี ้คิดห่วงคิดหวงเรื่องการ

งานบา้นช่องขา้วของตา่งๆ ปลอ่ยใหจ้ิตคิดปรุง ไม่มีระยะเวลา 
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ไม่รกัษาจิตใจของตวั การฟังธรรมะก็เกิดความราํคาญ ใจไม่

สงบ ใจไม่เยน็ ใจไม่สงบใจไม่เย็น ถงึทา่นจะแนะจะสอนอะไร 

มนัไม่ไปสมัผสักบัใจ มนัก็เลยเกิดความราํคาญ ถงึระยะท่ีทา่น

เทศนไ์ม่ยาวนานก็ตาม แตจ่ติของเรามนัไม่สมัผสักบัธรรม มนั

ไม่เขา้ใจในธรรม มนัไม่รบัความสขุจากธรรม มนัก็เหมือนกบัวา่

เวลามนัยืดยาว จิตใจก็ราํคาญ กายก็เจ็บปวด เหน็ดเหน่ือย

เม่ือยหวิตา่งๆ เข็ดหลาบ ไมอ่ยากจะฟังเพราะไม่เพลิดเพลิน 

เพราะไม่สนกุ เพราะไม่สขุไม่สบายให ้น่ีคือการฟังธรรมะไม่เป็น 

รกัษาจิตรกัษาใจของตวัไม่เย็นไม่สงบ  

ฉะนัน้ระยะท่ีเราฟังธรรมะก็ใหถื้อวา่เป็นการภาวนาในตวั 

ทกุส่ิงทกุอย่างทัง้อดีตอนาคตหกัหา้มเอาไว ้ใหใ้จอยู่ปัจจบุนั จะ

กาํหนดลมหายใจหรอืกาํหนดพทุโธ ก็ใหก้าํหนดได ้ถือวา่ธรรมะ

ท่ีทา่นแสดงไป ทา่นไม่แสดงไปท่ีอ่ืน คือสอนกายสอนใจของทกุ

คน ไม่ไดมุ้่งแสดงไปนอกเรือ่งของกายของใจ ท่านแสดงไปเม่ือ

ท่านแสดงในขอบเขตของธรรมะ ของกายของใจ เราก็มีกายมีใจ 

นั่งฟังอยูนี่ก็้มีกายมีใจ ผูแ้สดงก็เอากายเอาใจเป็นการแสดง เม่ือ
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อย่างนัน้การฟังมนัก็เขา้ใจง่าย เพราะกายเราก็มี ใจเราก็มี ไม่ใช่

วา่ท่านหาเรื่องอนัอ่ืนมาแสดง  

กายใจนีเ้ป็นปัญหาสาํคญั พวกเราท่านครองจิตคิดปรุงกนั

มากจนภพชาติยืดยาวมาตลอดเวลาก็เพราะการหลงกายหลง

ใจของตวัเราเอง นอกจากนัน้ก็หลงคนอ่ืน เน่ืองจากใจของเราไม่

ฉลาด ไม่มีธรรมะ ไม่สามารถท่ีจะแกไ้ขขบัไลกิ่เลสตณัหาความ

ลุม่หลงของใจใหต้กออกไป เพราะสมมติุของโลกท่ีเราเกิดมา 

เคยไดส้ดบัรบัฟังกนัมา เคยใกลช้ิดติดตามกนัมา เรื่องสมมติุ

ตา่งๆนานา มนัฝังลกึ ไม่สามารถท่ีจะแกไ้ขใหใ้จรูเ้ห็นเป็นจรงิใน

อรรถในธรรมได ้ฉะนัน้การฝึกอบรมจิต การฟังธรรมะจงึเป็นการ

เปิดโอกาสใหใ้จของเราไดพ้ินิจพิจารณาหาความจรงิท่ีจติใจขอ้ง

ติดยุ่งเก่ียวตา่งๆ จิตใจนีม้นัยุ่งเก่ียวลุม่หลงในเรื่องของกาย

มากมายจนหลงใหลใฝ่ฝัน ไม่เขา้ใจส่ิงนัน้ตามเป็นจรงิของมนั 

ทางธรรมะทา่นจงึสอนใหพ้นิิจพิจารณาศกึษาหาความจรงิในส่ิง

นัน้ๆ ไม่ใหจ้ิตใจหลงใหลใฝ่ฝันไปตามเรื่องของกิเลสตณัหา  
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การพิจารณาการศกึษานัน้ ศกึษากายเป็นเบือ้งตน้ กายนี้

เป็นท่ีตัง้ของความลุม่หลง แตค่วามจรงิกายมนัไม่ไดห้ลง ใจมนั

หลง มนัไม่รู ้ไม่เขา้ใจวา่กายอนันีมี้อะไรแน่นอน โดยสว่นใหญ่

โลกเขาถือวา่สวย เราก็สมมติุไปตามเขา ติดขอ้งไปตามเขาวา่

มนัสวยมนังามอย่างนัน้อยา่งนี ้การศกึษาธรรมะ ท่านให้

พิจารณาตามเป็นจรงิ ก็คือพิจารณากายนี ้ตามเป็นจรงิของมนั 

จะพิจารณาเรื่องธาต ุเรื่องขนัธ ์มนัก็ถกู เพราะธาตนุัน้ท่านกลา่ว

เอาไว ้ธาตใุหญ่ๆท่ีสาํคญัในกายก็คือธาตทุัง้ ๔ ดิน นํา้ ลม ไฟ 

มาประกอบกนัเขา้ เรยีกวา่กาย สมมติุอีกวา่หญิงวา่ชาย วา่สตัว์

และบคุคล ทบักนัไปเรื่อยวา่หนุ่มวา่สาว วา่แกว่า่เฒา่ วา่สวยวา่

งาม สมมติุทบัๆๆเรื่อยไป ผลท่ีสดุความจรงิของกายนัน้เป็น

อย่างไร พวกเราท่านไม่เคยวินิจฉยั ไม่เคยพนิิจพิจารณา ตวัเอง

จงึหลงติดสมมติุเรือ่ยมาตลอดปัจจบุนัทกุวนันี ้เราตอ้งเพิก

สมมติุออกไป เอาอรรถเอาธรรมเขา้สอ่ง ดเูรื่องของกายใหแ้ยบ

คาย  
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พิจารณาทางธาต ุก็ใหพ้ิจารณาใหม้นัทราบตามเป็นจรงิ

ของมนั ธาตท่ีุขน้แข็ง ทา่นก็เรยีกวา่ ธาตดิุน เป็นตน้วา่เกสา คือ

ผมขน โลมา นขา ทนัตา เรือ่ยลงไปอะ้ ธาตดิุนทา่นบอกไวใ้น

ตาํรบัตาํรา ก็มี ๒๐ อย่าง น่ีทางสมมติุ แตถ่ึงอยา่งไรก็ดีมนัก็มี

อยู่ในตวัของเรา ธาตเุหลา่นี ้เรยีกธาตคืุอของท่ีขน้ท่ีแข็ง ธาตท่ีุ

เอือบอาบไหลไปไหลมาได ้ท่านเรยีกวา่ธาตนุํา้ น่ีก็มีอยูใ่นกาย

ของเราอีก ทางตาํราท่านแยกเอาไว ้๑๒ อย่าง นอกจากนัน้ก็

ธาตลุม ท่ีพดัขึน้เบือ้งสงู พดัลงเบือ้งลา่ง ตลอดถึงลมในทอ้งใน

ไส ้ลมหายใจเขา้ออก ธาตไุฟก็ความอบอุน่ในเนือ้ในตวัของเรา 

เรยีกวา่ธาตไุฟ  

ธาตเุหลา่นีป้ระกอบกนัเขา้เรยีกวา่สตัว ์วา่บคุคล แตถ่า้

แยกแยะออกไปธาตเุหลา่นีม้นัไมมี่ธาตไุหน ไม่มีทรงใดวา่มนั

เป็นสตัว ์มนัเป็นบคุคล แตส่มมติุเคา้เรยีกวา่สตัว ์วา่บคุคล แต่

ถา้หากพิจารณาทางธรรมาธิษฐาน มนัไมมี่สตัว ์ไม่มีบคุคลอยู่ท่ี

ตรงไหน เราไปถามดก็ูพอทราบได ้มนัวา่มนัเป็นผม เป็นขน เป็น

เลบ็ เป็นฟันมัย้ มนัไม่มีตอบ ธาตนีุไ้ม่มีการลุม่หลงในจิตในใจ 
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เราจะหลงใหลใฝ่ฝันขนาดไหน ธาตอุนันีห้นา้ท่ีของมนัเป็น

อย่างไร มนัก็เป็นไปตามหนา้ท่ีของมนั ไม่ไดห้ลงใหลกบัใคร

ทัง้นัน้ หนา้ท่ีของมนัเกิดมาก็แปรปรวนไปตามสภาพของมนั ถึง

เราจะบาํรุงรกัษาดิบดีขนาดไหน ธาตเุหลา่นีห้นา้ท่ีของมนัเป็น

อย่างไร มนัก็แปรสภาพของมนัไปตามเรื่องของมนัไป ผลท่ีสดุ

ธาตเุหลา่นีก็้แตกสลายจากกนั ดินก็ไปเป็นดิน นํา้เป็นนํา้ ลม

เป็นลม ไฟเป็นไฟ แตธ่าตลุม ธาตไุฟนัน้เป็นธาตท่ีุละเอียด เรา

มองไม่เหน็ อาศยัสมัผสัจงึทราบ มนัดบัไปดว้ยกนั แตม่นัดบัไป

ท่ีไหน เราก็มองเหน็ไม่ได ้แตจ่ะปฏิเสธวา่ธาตไุฟ ธาตลุมนัน้มนั

ไม่มี มนัก็ไม่ไดอี้กเหมือนกนั มนัยงัมีอยู ่แตว่า่มนัไปตัง้อยู่ท่ีไหน 

ตอนออกจากกายของเราไป มนัก็ไปตามหนา้ท่ีของมนั น่ีธาตุ

ขนัธข์องสตัวข์องบคุคลเป็นอย่างนัน้  

ถา้เราพิจารณาอย่างนี ้ความลุม่หลงของจิตของใจท่ีไป

สาํคญัวา่หญิงวา่ชาย วา่สวยวา่งามตา่งๆ มนัจะคอ่ยถอนไป

หมดไปเพราะส่ิงเหลา่นีม้นัไม่สตัวบ์คุคลตวัตนเราเขา มนัเป็น

ธาต ุน่ีพิจารณาในทางธาตเุพ่ือแกไ้ขขบัไลส่มมติุของใจท่ียดึมั่น
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ถือมั่นเอาไวว้า่เรา วา่ของเรา วา่คนนัน้คนนี ้ถา้หากจะพจิารณา

หาทางแกไ้ขความกาํหนดัยนิดีของใจท่ีถือวา่สวยวา่งามก็

พิจารณาในทางตรงกนัขา้มกบัสมมติุของโลกท่ีเคา้ถือกนั ก็

พิจารณากายของเก่าน่ีแหละ ดใูหท้ั่วถงึ ใหเ้ขา้ใจชดัเจนใน

ความจรงิของมนั ธาตขุนัธอ์นันี ้กอ้นอนันีท่ี้เราลุม่หลงกนัดว้ย

สมมติุทางโลกวา่มนัสวยมนังามอย่างนัน้อย่างนี ้ 

ทางธรรมะท่ีจะแกกิ้เลสตณัหาราคะของใจ ทา่นก็ให้

พิจารณาทางอสภุะอสภุงั ตามความเป็นจรงิของมนั ในธาตใุน

ขนัธข์องพวกเราท่าน ไม่มีอะไรท่ีน่ายินดีชอบใจ ถา้หาก

พิจารณาเหน็จรงิประจกัษ ์ใจนัน้จะเกิดสงัเวชสลดใจ เพราะ

ความลุม่หลงห่อหุม้จิตใจ ท่ีลุม่หลงในเรือ่งของกาย วา่ชายวา่

หญิง วา่สวยวา่งามนัน้ มนัเป็นมาตลอดระยะเวลา ไมท่ราบ

สภาพความจรงิของมนัวา่เป็นอย่างไร ถา้จิตใจพินิจพิจารณา

ทางอสภุะ คือพิจารณาความไม่สวยไม่งาม พิจารณาตามเป็น

จรงิของมนั ไมว่า่อะไรในตวัของเราทา่นมนัสกปรก ตกหลน่ลงท่ี

ไหนก็ไม่มีใครชอบ ไม่มีใครยินดี ตัง้อยู่ก็ดแูลรกัษา เป็นภาระ
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สาํคญั ไม่อย่างนัน้ความเนา่เหมน็ปฏิกลูของกายมนัก็เยิม้

ออกมา ไหลออกมา ใหพ้วกเราท่านไดท้ราบ ไดเ้ห็นกนัอยู่ ชาํระ

กนัอยู่เรื่อยๆ เพราะกายมนัสกปรก แตเ่ราลุม่หลงงมงาย ถือวา่

หญิงวา่ชาย วา่สวยวา่งามอย่างนัน้อย่างนี ้เพราะวา่จิตติดขอ้ง

ในสมมติุ  

ถา้หากพิจารณาทางดา้นธรรมะ เหน็จรงิประจกัษช์ดัเจนวา่

เป็นของปฏิกลูอสภุะอสภุงั ไม่น่ากาํหนด ไม่น่ายนิดี ไมน่่า

เพลิดเพลินหลงใหล กาํหนดจิตกาํหนดใจลงไป หลบัตาลงไป 

แทนท่ีมนัจะอยู่ในเนือ้ในหนงัรอบนอก มนัไม่เป็นอย่างนัน้ ถา้

จิตเป็นอรรถเป็นธรรมจรงิจงั มนัจะเหน็อสภุะ อสภุงั ความ

ปฏิกลูของกาย คือเกิดอคุหะ ติดตาติดใจได ้มองไปท่ีไหน ใน

กายของตวัก็มีแตข่องชั่วของเน่าของเหมน็ ของเป็นปฏิกลูทัง้นัน้ 

ผลท่ีสดุเนือ้หนงัผพุงัลงไปเหลือแตก่ระดกู ดกูระดกูในเนือ้ในตวั

ของตวัเอง มนัสวยมนังามมัย้ มนัมีอะไรท่ีเป็นคณุคา่สาระ ทาํ

ใหจ้ิตใจใฝ่ฝันลุม่หลง ถา้มนัเห็นชดัเจนจรงิจงัอยา่งนัน้ มนัจะ

เกิดสลดสงัเวชท่ีจิตไปติดขอ้งในสมมติุ พอมนัเห็นในจิตในใจ
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ของตน น่ีคือคนท่ีประพฤติปฏิบติัฝึกหดัพนิิจพิจารณาธรรมะ ไม่

ขอ้งติดในเรื่องของกาย เพราะกายมนัเนา่มนัเหม็น มนัเหน็เป็น

ของสกปรก ของปฏิกลู  

เม่ือจิตของเราฝึกหดัปฏิบติัเกิดอคุหนิมิตติดในใจอย่างนัน้ 

ไปท่ีไหนแทนท่ีมนัจะหลงใหลใฝ่ฝันในรูปตา่งๆ ไม่วา่รูปหญิงรูป

ชายก็ขึน้มาเป็นกายแลว้ มนัเน่ามนัเหมน็ มนัปฏิกลูดว้ยกนั

ทัง้นัน้ มนัเหน็ประจกัษ ์แลว้มนัก็ไม่ติดไมข่อ้ง ไม่ยดึไมถื่อ ไม่

กาํหนด ไมย่ินดีในรูปนัน้ๆ เคา้สมมติุอย่างไรก็พดูไปตามโลก

ของเขา แตจ่ิตใจของเราจะลุม่หลงเหมือนเก่าก่อนท่ีเราไม่เคย

ฝึกสอน ไม่เคยประพฤติปฏิบติันัน้ มนัเป็นไปไม่ได ้พอมนัเห็น

ประจกัษช์ดัเจนในจิตในใจ น่ีคือการประพฤติปฏิบติัฝึกหดัพนิิจ

พิจารณาธรรมะ  

ใจเม่ือมีธรรมะ ฝึกธรรมะ พจิารณาในทางธรรมะ เรื่องกิเลส

ตณัหาท่ีเคยยุง่เก่ียวกบัจิตกบัใจ มนัคอ่ยถอนออกไป ตกออกไป 

หลดุออกไป ใจไม่ลุม่หลงมืดบอดเหมือนก่อน ใจไมวุ่น่วาย

เดือดรอ้นเพราะความลุม่หลงเรื่องกิเลสตณัหาเผาตวั ใจจงึสวา่ง
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ไสว ใจจงึสงบเย็น อยู่ในสถานท่ีใด มีความสขุความสบายทาง

ใจ เพราะการแกไ้ขขบัไลเ่รื่องความลุม่หลง เรื่องกิเลสของตวั

ออกไป น่ีการพิจารณาศกึษาปฏิบติัธรรมะ เกิดคณุคา่สาระจาก

การกระทาํบาํเพ็ญของตน พอเหน็ความเย็น ความสงบ ไป

สถานท่ีใดมีแตอ่รรถแตธ่รรมะทั่วไป เหน็อะไรนอ้มนาํมาพนิิจ

พิจารณาแกไ้ขเพ่ือใหใ้จเกิดปัญญา สามารถละถอนความยดึถือ

ของจิตของใจ  

เม่ือเป็นอยา่งนัน้ ใจสงบได ้ใจสขุได ้ใจมีสติมีปัญญา

ภายใน ท่านจงึเป็นโลกะวิท ูคือรูแ้จง้ในตวัของท่าน วา่ธาตขุนัธ์

อนันีไ้ม่ใช่สตัวบ์คุคล เป็นแตธ่าตทุัง้ ๔ ผสมกนัเขา้ ขนัธท์ัง้ ๕ ท่ี

อาศยัอยู่นีก็้เป็นสมมติุอนัหนึง่ มนัมีดว้ยกนัทกุคน ไม่วา่หญิงวา่

ชาย ไมว่า่อดีตอนาคต ปัจจบุนัเรารูเ้ราเขา้ใจตวัของเราชดัเจน

อย่างไร อดีตอนาคตมนัก็หมดไป เพราะคนเกิดใหม่เคา้ก็จะ

เป็นไปทาํนองเดียวกบัเรา ผลท่ีสดุเคา้จะตอ้งลม้หายตายไป คน

ท่ีตายไปแลว้ในอดีตก็เหมือนกนักบัเราในปัจจบุนั ไม่มีอะไรท่ีจะ

สงสยัขอ้งใจอีก น่ีคือการพนิิจพิจารณาเรื่องของธรรมะ  



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 11 
 

ธรรมะจงึเป็นเครื่องสอ่งเรื่องโลกตา่งๆใหส้วา่งไสว ให้

ประจกัษใ์นใจ คนท่ีลุม่หลงโลกเทา่ไร อารมณม์ากเทา่ไร คนนัน้

ก็ยุ่งลาํบากเทา่นัน้ เราไม่คอ่ยสงัวรณร์ะวงัใจกนั มีแตป่ลอ่ยไป

ตามเรื่องของโลก เรื่องของสมมติุ เราจงึขอ้งติดคิดแวะในส่ิง

ตา่งๆอยู่เรื่อยๆ ไม่มีความสงบสขุให ้พอมาฝึกอบรมใจของตวั 

สอนใจของตวั พิจารณาอรรถธรรมชาํระใจของตวั ส่ิงท่ีชั่วเสีย

ตา่งๆเคยมารบกวนจิตใจคอ่ยตกไป ขาดไป เบาไป สบายไป ใจ

สวา่ง ใจไสว ใจสงบ ใจเย็น น่ีคือการฝึกการบาํเพ็ญในทาง

ธรรมะ ถา้หากใครฝึกปฏิบติัได ้เขา้ใจในเรื่องของธรรมะ โลกอนั

นีก็้ไม่มีอะไรท่ีจะมายั่วยจุิตใจใหลุ้ม่หลงติดขอ้ง เพราะสมมติุ

ตา่งๆนัน้ ถา้หากเราพินิจพิจารณาตามธรรมะแลว้ มนัแกไ้ป 

หลดุไป การแกส้มมติุไป หลดุจากสมมติุไปดว้ยใจของตวัเองนัน้

แหละ ท่านเรยีกวา่วิมติุคือความพน้ไปจากความขอ้งจติในเรื่อง

สมมติุตา่งๆ  

แตก่่อนมนัเคยลุม่เคยหลง ตาเหน็รูปก็เกิดอย่างนัน้ เกิด

อย่างนี ้ถา้มนัชอบ มนัยินดีมนัก็เกิดราคะตณัหา ถา้มนัไม่ชอบ 



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 12 
 

ไม่ยินดี มนัก็เกิดความไมพ่อใจโสมนสั โกรธแคน้ในส่ิงเหลา่นัน้ 

มนัเลยทกุขไ์หมเ้ผาจิตใจของเราตลอดเวลา เสียงก็เหมือนกนั 

มนัเป็นพิษเป็นภยัใหญ่หลวง ถา้หากคนไมมี่ธรรมะ ลมปากของ

คนสามารถท่ีจะทาํภยัอนัตรายไดม้าก รอ้นไหมย้ิ่งกวา่ไฟ

ธรรมดาเพราะลมปาก เยน็ก็เย็นสนิท ฝังจติฝังใจของคนเพราะ

ลมปาก ถา้หากคนมีธรรมะพินิจพิจารณาเรื่องรูปก็ดี เสียงก็ดี 

ส่ิงเหลา่นีม้นัมีมาก่อนแตไ่หนแตไ่ร เราไม่เห็นมนัก็มีอยู่แลว้ เรา

เห็นมนัก็มีอยูอ่ย่างนัน้ แลว้ส่ิงเหลา่นีม้นัจะไปสูจ่ดุหมาย

ปลายทางอย่างไรกนั เราทราบวา่ส่ิงท่ีเกิดขึน้มีการแปรปรวน

และแตกสลาย  

เสียงก็เหมือนกนั เขาสรรเสรญิเยินยอพดูดีอย่างนัน้อยา่งนี ้

ทาํใหก้าํหนดัยินดี ทาํใหลุ้ม่หลงจิตใจ เสียงนัน้ดบัไประยะ

ยาวนานขนาดไหน แตส่ญัญาอารมณค์วามยดึถือของใจมนั

ผกูมดัไว ้ทาํใหใ้จยนิดี ทาํใหใ้จลุม่หลงเพลิดเพลินไป ถา้เคา้ดา่ 

เคา้วา่ส่ิงท่ีเราไม่ปรารถนา ไม่ชอบใจแลว้ ก็ทาํนองเดียวกนั ทัง้

ส่ิงเหลา่นัน้ เสียงเหลา่นัน้ดบัไประยะยาวนาน แตเ่ราก็นาํมาคิด
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มาอา่นมาปรุงขึน้ ทาํใหจ้ิตใจโกรธแคน้เรา่รอ้น เป็นไปทาํนอง

นัน้เพราะปัญญาของเราในทางธรรมะไมมี่ ไม่สามารถท่ีจะแกไ้ข

ขบัไลส่ิ่งเหลา่นีใ้หห้ายออกไปจากใจ ใจจงึลุม่หลงเรื่อยไป  

โลกอนันี ้รูปก็ดี เสียงก็ดี มนัมีมาแตไ่หนแตไ่ร คนหลงจงึไม่

มีความสงบ ไม่มีความสขุให ้เพราะไปท่ีไหนก็เจอรูป เจอเสียง 

เจอกล่ิน เจอรส แตค่นมีธรรมะในจิตในใจนัน้ ทา่นไม่ไดลุ้ม่หลง 

ท่านพิจารณาตามเป็นจรงิแลว้ปลอ่ยวางในส่ิงนัน้ๆ รูปมนัมีอยู่ก็

สกัแตว่า่รูป เราเป็นอย่างไร เคา้ก็เป็นอย่างนัน้ เสียงก็ทาํนอง

เดียวกนั เคา้จะสรรเสรญิเยินยอ มนัก็ดบัไป เคา้จะติฉินนินทา

มนัก็ดบัไป มนัไม่มีอะไรท่ีจะยดึจะถือเอาไว ้มนัปลอ่ยไปวางไป 

พอพดูจบมนัก็ดบั น่ีหมายถึงเรื่องผูท่ี้มีธรรมะในใจท่ีแกไ้ขตวั

เพ่ือความสงบ ทา่นจงึอยู่สงบ ไม่มีอะไรท่ีจะมาก่อกวนจิตใจให้

ชอบ ใหย้นิดี ใหต้าํหนิ โกรธแคน้ตา่งๆ น่ีหมายถงึผูท่ี้ประพฤติ

ปฏิบติัอรรถธรรม ระวงัสงัวรณใ์จภายใน ดใูจของตวัท่ีมนัชอบ 

มนัยนิดีในเรื่องตา่งๆนัน้ มนัใหท้กุข ์ใหโ้ทษ หรอืมนัใหค้ณุให้

ประโยชนอ์ย่าไร ท่ีมนัตาํหนิเขานัน้ มนัมีความสขุความสบาย
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มัย้ ท่านตอ้งพนิิจพิจารณาเพ่ือใหจ้ิตเขา้ใจชดัเจนในส่ิงเหลา่นัน้ 

เม่ือมนัเขา้ใจชดัเจนเห็นประจกัษ ์มนัก็ละได ้ถอนได ้น่ีมนัไม่

เห็น ไม่เป็นในจิตในใจของตวั ไปอยู่สถานท่ีใดถึงสถานท่ีจะสงบ 

ไม่มีอะไรภายนอกมารบกวน แตจ่ิตใจก็วุน่วายวา่คิดอย่างนัน้ 

คิดอย่างนี ้อยูใ่นท่ีสงบก็กลวัอนันัน้ กลวัอนันี ้ทัง้ๆท่ีส่ิงท่ีเรากลวั

นัน้มนัไม่มี แตม่นัก็คิดเอา เดาเอา ปรุงเอาวา่มนัจะเกิดขึน้อย่าง

นัน้ เป็นไปอยา่งนี ้คือไปคาดไปฝัน ทาํใหจ้ิตใจของตวัเองวา้วุน่

ยุ่งเก่ียว หาความสงบ หาความวิเวกไม่ได ้ 

นกัภาวนา นกัชาํระใจจงึควรแกไ้ข ควรพินิจพิจารณาดส่ิูง

ตา่งๆใหเ้ห็นตามเป็นจรงิของมนั แตจ่ิตใจท่ีจะเห็นเดน่ชดัอย่าง

นัน้ ทางศาสนาครูอาจารยท์า่นเคยแนะสอนใหฝึ้กสมาธิ คือ

ความสงบของใจเสียก่อน ถา้หากพิจารณาสุม่เดาโดยไมมี่ความ

สงบของใจ พจิารณาไปเทา่ไหรม่นัก็คลาดหมายไป มนัไม่ขาด 

ไม่ตกให ้ความจรงิปัญญามนัมีทกุคน ความคิดนกึมนัมีทกุคน

แตม่นันกึคิดไปคนละอย่างละแบบ นกึคิดไปในทางโลก ทางผิด 

จิตใจก็เดือดรอ้น นกึคิดไปในทางธรรมะ จติใจก็เยือกเยน็ ก็ใจ
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จะละจะถอน จะเกิดปัญญาสามารถหํา้หั่นตดัเรื่องของราคะ 

ตณัหาได ้ตอ้งอาศยัความสงบของใจคือสมาธิก่อน ท่านจงึสอน

ใหฝึ้กสมาธิ  

การฝึกสมาธิคือความสงบของใจนัน้ทางศาสนาถือวา่ 

สมถะ คือฝึกเพ่ือความสงบ ใหส้งบเสียก่อนจงึคอ่ยพินิจ

พิจารณาตอ่ไป การสงบของใจ การฝึกใจนัน้ บางทา่นบางคนก็

ตอ้งอาศยัการบรกิรรม บางท่านบางคนก็อาศยัลมหายใจ บาง

ท่านบางคนก็อาศยัการพินิจพิจารณา พจิารณาไปใจสงบไป แต่

บางท่านบางคนถา้หากสง่ใหพ้ิจารณาขา้งนอก มนัไม่สงบให ้

มนัเลยเถิดเลยแดนออกไป อย่างนัน้ตอ้งอาศยัการบรกิรรม จะ

บรกิรรมพทุโธ ธมัโม สงัโฆ หรอืตายๆก็ได ้ใหจ้ิตมนัสมัผสักบัคาํ

บรกิรรมอยู่นัน้ ไม่ปลอ่ยใหจ้ติวกคิดไปเรื่องอ่ืน ถึงเกิดขึน้ผ่านมา 

อย่าไปติดตามเรื่องตา่งๆ ใหถื้อวา่คาํบรกิรรมของเรานัน้เป็น

เรื่องสาํคญัยิ่งกวา่ส่ิงทั่วไป ถา้หากเราไปติดในการคิดปรุงของ

ใจ อะไรผ่านมาก็ลืมคาํบรกิรรมไปเสีย ตามไปนิดๆหน่อยๆก็

หายไป กลบัมาบรกิรรมใหมอ่ยู่อย่างนัน้ มนัไม่ทนัเหตกุารณ ์
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ตอ้งผกูใจมั่น บรกิรรมอยู่นัน้ จนใจของเราอยู่กบัคาํบรกิรรม

สมัผสัอยู่นัน้ ไม่ไดอ้อกไปเรื่องอ่ืน ผลท่ีสดุเม่ือจิตสมัผสักบัคาํ

บรกิรรมของตวัอยู ่เรื่องนอกไม่มายุ่งเก่ียวอะไร ใจคอ่ยจะสงบ  

ความสงบของใจบางท่านบางคนก็เหมือนตกเหว วบูลงไป 

บางท่านบางคนก็เหมือนทิง้กอ้นหนิกอ้นดินลงไปในนํา้ คอ่ยจม

ลงไป จมลงไปจนถงึพืน้ น่ีคือความสงบ แตม่นัจะเกิดขึน้แบบ

ไหนอยา่งไรนัน้ อาศยัผูป้ระพฤติปฏิบติัจะทราบ จะเขา้ใจจาก

ตวัของตวัเอง เพราะตวัเป็นคนทาํ ตวัตอ้งเห็นตวัตอ้งเป็น เม่ือ

มนัสงบลงถงึท่ีของมนั จิตใจไม่ไดค้าดไดฝั้นกาลเวลา เพราะมนั

จิตเป็นหนึ่ง ไม่ไดคิ้ดปรุงอะไร มีแตค่วามรูส้กึอย่างเดียว กายทัง้

กายมนัก็ไม่ไดน้กึวา่มนันั่ง  มนัยืน มนันอน มนัเดินอยู่ท่ีไหน มนั

วางไปหมดเรือ่งนอกจากกายของเราไปไม่ตอ้งพดู ไอเ้รื่องของ

กายท่ีมนัอยู่ดว้ยกนันี ้มนัก็วางไปปลอ่ยไปหมด จิตมนัวา่ง มนั

ไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกบัรูป กบัเสียงอะไร มนัอยู่เฉพาะเรื่องของมนั ถา้

หากมนัไมถ่อนขึน้มาเม่ือไร มนัอยู่อยา่งนัน้ มนัจะไม่มีการคาด

ฝันวา่นานขนาดไหน มนัไมมี่การเหน็ดเหน่ือยเม่ือยหวิ ไม่มีการ
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เจ็บปวด เพราะใจนัน้ไมม่ายุง่เก่ียวออกมาขา้งนอก มนัสงบ 

เรยีกวา่มนัสงบถึงท่ีของมนั พอมนัถอนออกมา มนัจะมีกาํลงั  

บางคนพอถอนขึน้มาจากนัน้นิดหน่อย ก็ออกรูส่ิ้งตา่งๆ ทา่น

เรยีกวา่อปุจาระ คือออกรู ้ออกเหน็ จะพิจารณาอะไรในเรื่องของ

กาย มนัก็เกิดอคุหะขึน้ได ้คือติดหติูดตา จะพิจารณาเรื่องตา่งๆ

ท่ีเคยขอ้งใจมาก่อน มนัก็จะมีธรรมผดุขึน้บอก วา่อนันัน้เป็น

อย่างนัน้ อนันีเ้ป็นอยา่งนี ้ซึง่เราไม่เคยคาดฝันมาก่อน มนัเป็น

ขึน้จากจิตจากใจท่ีสงบ จากจิตจากใจท่ีฝึกปฏิบติั ความสขุ

ความสบายท่ีเราเหน็เราเป็นอย่างนัน้ เราไม่เคยเหน็เคยเป็นมา

ก่อนมนัก็อศัจรรย ์เพราะความสขุชนิดนีไ้ม่มีใหใ้ครด ูไม่วา่จะไป

ท่ีไหน มีเงินก่ีแสนก่ีลา้น ไปจา้งดมูนัก็ไม่เห็น เพราะไมมี่ใครท่ีจะ

เอาออกลงใหค้นด ูออกรา้นใหค้นด ูคนท่ีฝึกท่ีปฏิบติัเทา่นัน้จะ

เห็นความเย็น ความสขุ ความอศัจรรยข์องใจ  

เม่ือมนัเหน็อยา่งนัน้ ความเช่ือ ความเล่ือมใสอยากจะ

กระทาํบาํเพญ็มนัเกิดขึน้ ศรทัธาความเช่ือมั่นในจิตในใจวา่

มรรคผลนัน้ยงัมีอยู ่เราประพฤติปฏิบติั เรารู ้เราเหน็ความสงบ
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เย็นของใจปราศจากราคะตณัหาชั่วระยะเวลาสัน้ๆ เราเห็นแลว้ 

เราเขา้ใจแลว้ เม่ือมนัเป็นอยา่งนัน้ความเพียรพยายามท่ีจะ

กระทาํใหเ้ห็นใหเ้ป็นอย่างนัน้ มนัก็มีกาํลงัทวีขึน้ เพราะทกุคน

ชอบความสงบ ชอบความสขุ ชอบความเย็นของใจ แตเ่ราไม่

เคยเหน็เคยเป็นมา เขา้ใจวา่ส่ิงนัน้ส่ิงนีไ้ดม้าแลว้คงจะดี จะสขุ 

จะสบาย เราเคยติดดา้นวตัถ ุดา้นสมมติุขา้งนอกมาพอแลว้ วิ่ง

วุน่หา แสวงหา ไดม้าแลว้สมปรารถนามัย้ ความสขุของใจท่ีมนั

เป็นอยา่งนีม้นัดีมีคณุคา่ยิ่งกวา่ส่ิงท่ีเราเคยไดม้า เคยเห็นมามัย้ 

มนัจะทราบไดจ้ากการประพฤติปฏิบติัของตวั  

ฉะนัน้ผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัตามอรรถธรรมท่ีพระพทุธเจา้ทรง

สอนจรงิจงั เหน็ธรรมในจิตในใจ ท่านจงึไม่อศัจรรยอ์ะไรในโลก 

เพราะโลกอนันีถ้า้หากมาเหน็อรรถเหน็ธรรมดว้ยความประพฤติ

ปฏิบติัแลว้ ไม่มีความหมายอะไรใหญ่โตเท่ากบัการประพฤติ

ปฏิบติัธรรม งานอะไรในโลกจะสาํคญัเทา่การละกิเลสไม่มี งาน

เหลา่นัน้ถึงมีอยู่ทั่วโลกก็ตาม เป็นงานท่ีไมส่าํคญั งานสาํคญัคือ

การละกิเลส การบาํเพ็ญภาวนา การชาํระใจของตวั ทา่นจงึไม่
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ยุ่งเก่ียวกบัเรื่องอะไรทัง้หมดนอกจากจะพนิิจพิจารณาชาํระใจ

ของตวั อยู่สถานท่ีใดสะดวกในการบาํเพ็ญภาวนาชาํระกิเลส 

ท่านอยู่ได ้ถงึท่ีนัน้จะคบัขนั ถึงท่ีนัน้จะอดอยากยากจน ไม่

สะดวกทางกายก็ตาม แตใ่จของท่านสะดวกสบายในการพินิจ

พิจารณา ทา่นอยู่ได ้ท่านไม่ไดถื้องานอ่ืนเป็นงานสาํคญัยิ่งกวา่

ชาํระกิเลสของทา่น น่ีคือผูป้ระพฤติปฏิบติั เขา้ใจในอรรถใน

ธรรม ท่านไมอ่ศัจรรยอ์ะไรนอกจากชาํระใจใหห้มดจดจากกิเลส 

มุ่งมั่นภาวนาชาํระใจอยู่ตลอดเวลา  

เม่ือทาํอยู่บอ่ย ชาํระอยู่บอ่ย ใจมนัก็สะอาด เม่ือใจมนั

สะอาดก็สามารถท่ีจะรูจ้ะเห็นส่ิงตา่งๆนานาท่ีตกมาปลิวมา

เกาะติดกบัจิตกบัใจ หมายถงึวา่อารมณต์า่งๆท่ีจรมาก็ดี เกิดขึน้

ก็ดี ทา่นมองเห็นชดัเจนวา่ส่ิงนีเ้ป็นอยา่งไร แลว้ก็แกไ้ขทนัทว่งที 

น่ีคือมนัสะอาดทางจิตทางใจ เขา้ใจสญัญาอารมณ ์น่ีเราไม่เป็น

อย่างนัน้ มนัโกรธ ไม่ทราบวา่มนัเกิดขึน้จากอะไร ทาํไมมนัถึง

โกรธ ถงึไม่ชอบ มนัก็ยงัโกรธอยู ่มนัโลภ มนัหลงก็เหมือนกนั 

เพราะมนัไม่สะอาดจิตใจ อะไรตกลงมา ก็ไม่ทราบวา่อนันีต้กลง
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มาเม่ือไร เหมือนกนักบัป่ามนัมืดทบึรกเต็มท่ี งมูนัอาศยัได ้เสือ

มนัอาศยัได ้ชา้งมนัก็อยู่ได ้ชา้งตวัใหญ่ๆมนัมีอะไรปิดบงัของ

มนั ถา้หากมนัสะอาด โลง่ ถา้หากเป็นของสะอาดจรงิจงั ไม่วา่

จะเป็นของใหญ่โตขนาดนัน้ แมแ้ตเ่ข็มหรอืเสน้ผมตกลงไป เราก็

มองเหน็ไดว้า่อนันีเ้ป็นเข็ม เป็นเสน้ผม ถา้หากมนัไปตกในป่า 

ไปหาท่ีไหนหละมนัจะเจอให ้เพราะมนัรก  

ใจสะอาดจงึเป็นท่ีปรารถนาของบณัฑิตทั่วไป ทา่นชาํระใจ

ของท่านสะอาดแลว้ ราคะ ตณัหา มานะทฐิิตา่งๆท่ีเกิดขึน้ ท่าน

สามารถท่ีจะกาํจดัปัดเป่าออกไป ไม่ใหเ้กิดพิษเกิดภยัรบกวน

จิตใจของท่าน น่ีคือการประพฤติปฏิบติัการชาํระใจ ทกุคนมี

หนา้ท่ีท่ีจะชาํระสะสางตวัของตนได ้ไม่ใช่วา่เป็นหนา้ท่ีของ

พระพทุธเจา้ หรอืพระอรยิเจา้ หรอืเป็นหนา้ท่ีของพระของเณร 

คนท่ีปรารถนาความสขุ อยา่ไปหาความสขุท่ีอ่ืน ใหห้าความสขุ

จากจิตจากใจของตน คือการกาํหนดพิจารณา การศกึษา การ

ชาํระส่ิงท่ีชั่วออกไปจากใจดว้ยธรรมะท่ีพระพทุธเจา้ทรงสอนไว ้
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นาํมาแกไ้ขขบัไลส่ิ่งท่ีใจขอ้งติดคิดแวะตา่งๆ ใหต้กออกไป ใจจะ

สงบ ใจจะเย็น จะเห็นความสขุ  

เม่ือมีความสขุในตวัแลว้ ถึงส่ิงอ่ืนจะไมมี่ขึน้ก็ตาม เพราะ

ความสขุของธรรมนัน้ไม่อาศยัวตัถ ุมนัมีอยูภ่ายในของมนั สขุ

อย่างไรนัน้ผูป้ระพฤติปฏิบติัจะทราบจะเขา้ใจดว้ยการประพฤติ

ปฏิบติัของตวั ถึงคนอ่ืนจะปฏิเสธวา่อนันีบ้า้บอ มรรคผลอะไรจะ

มี ศาสนาผ่านมาสองพนักวา่ปีแลว้ เคา้จะวา่จนปากเคา้ฉีกก็วา่

ไปเถอะ ถา้หากเราประพฤติปฏิบติั รูเ้ห็นเป็นในจิตในใจของเรา 

นั่นลมปากของเขา เราไม่ไดห้วั่นไหวอะไรกบัเคา้ เราเขา้ใจ

เช่ือมั่น ธรรมะนัน้เป็นอกาลิโกจรงิ คือไม่มีกาล มีสมยั ถา้หากตัง้

หนา้ตัง้ตาปฏิบติัรกัษา จะตอ้งเหน็ ตอ้งเป็น ตอ้งเย็น ตอ้งสงบ 

เพราะเราประพฤติปฏิบติัมา เรารูเ้ราเห็นชดัเจนในจิตในใจ ใคร

จะวา่เราบา้บออย่างไร เป็นเรื่องของเขา เขา้ใจผิด น่ีคือเราเหน็ 

เราเป็นในจิตในใจของเรา มนัมั่นในใจอยา่งนัน้ ไมว่อกแวกไป

ตามลมปากของเขา ใครจะสรรเสรญิเยินยอหรอืติฉินนินทา ดว้ย
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อาํนาจปัญญา ดว้ยอาํนาจจิตปกติ ไม่ไดร้บัเอาส่ิงเหลา่นัน้ เม่ือ

เราไม่รบัเอา ใจมนัก็ไม่ไดห้นกัหนว่ง ไม่เกิดทกุขเ์กิดโทษ  

น่ีเราวา่เราฉลาด อะไรก็รูห้มด แตโ่ทษทกุขท่ี์มนัเผาใจ เรา

ไม่ทราบ เคา้ใหข้องไม่ดีมา เราก็รบัเอา ทัง้ท่ีเป็นของเนา่ของ

เหมน็ ของเรา่ของรอ้นแผดเผาใจของเราใหเ้กิดทกุขเ์กิดโทษ

ขนาดไหน ก็ยงัรบัเอาอยู ่ปัญญาขีห้มาอะไรจงึจะชาํระใจของ

ตวัไม่ได ้มนัก็ควรท่ีจะสอนใจของตวั ส่ิงท่ีชั่วท่ีเสียตา่งๆ ตาเหน็

ก็ดี หไูดย้นิก็ดี ถา้หากจิตมีสมาธิ จิตมีปัญญา จะไมห่วั่นไหว ส่ิง

เหลา่นัน้ ไม่ดีเราก็ไม่รบัเอา ดีมีประโยชนเ์ราก็รบัเอามาพินิจ

พิจารณา น่ีจงึไดช่ื้อวา่คนมีปัญญา รูจ้กัดีชั่วผิดถกู น่ีปัญญา

ของเราไม่เป็นอย่างนัน้ อะไรก็รบัเอาหมด มนัก็เลยเกิดโทษเกิด

ทกุขใ์นจิตในใจ  

ฉะนัน้การปฏิบติักายใจของตวัจงึเป็นเรื่องสาํคญั ธรรมะ

สอนพวกเราทา่นใหพ้จิารณากาย พิจารณาใจ พจิารณาอย่างไร

ใจจงึจะสงบ ใจจงึจะเห็นแจง้ ละถอนกิเลสตณัหาได ้ก็อย่างท่ี

อธิบายมา กาํหนดบทบรกิรรมหรอืกาํหนดลมหายใจใหใ้จรวม
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ได ้พกัไดเ้สียกอ่น เม่ือถอดถอนมาก็พิจารณาธรรมะ พิจารณา

หาความจรงิของมนัในธาตใุนขนัธไ์ดท้ราบตามเป็นจรงิของมนั 

จิตใจของท่านจะถอดถอนเรือ่งราคะตณัหาตา่งๆ ไมห่ลงใหล

ใฝ่ฝันในส่ิงเหลา่นัน้ เพราะตวัของตวัเป็นอย่างไร สตัวอ่ื์นทั่วไป

มนัก็เป็นอยา่งนัน้ เลยทราบทั่วไป รูแ้จง้เป็นโลกะวทิ ูแจง้โลก 

รูปกายของตวัทั่วถงึเท่านัน้ โลกทั่วไปมนัแจง้ไปหมด ประจกัษ์

ไปหมด ไม่ตอ้งไปเท่ียวดปูระเทศนัน้ประเทศนีเ้ท่ียวรอบโลก 

เป็นโลกะวทิ ูมนัจะรูแ้จง้อะไร เพราะใจของตวัไม่แจง้ ไม่สวา่ง 

ถา้หากทาํจิตทาํใจของตวัใหแ้จง้ใหส้วา่ง เป็นโลกะวทิ ูโลกไหนก็

ตาม ก็ดิน นํา้ ลม ไฟ ของเกา่ โลกเนา่โลกเหม็น โลกทกุขโ์ลก

ลาํบากเหมือนกนั ไมมี่ท่ีไหนท่ีจะสขุจะเย็นใหถ้า้หากใจหลง ใจ

ติดใจขอ้ง ใจยดึใจถือ เพียงพิจารณาตวัของตวัทั่วถงึเทา่นี ้โลก

มนัก็ทราบไปหมด ทั่วถงึไปหมด เพราะไมห่ลงตวัของตวั รูต้วั

ของตวัทั่วถึง ก็รูโ้ลกทั่วถงึ  

น่ีเราหลงเพราะเราไม่มีธรรม ไม่มีสมาธิ ไมมี่ปัญญา ไม่มี

วิชาจงึไม่เกิดวมิตุติ เม่ือไม่เกิดวิมตุติ จิตติดสมมติุมนัก็นาํทกุข์
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นาํโทษมาใหอ้ยู่ตลอดไป ฉะนัน้การพิจารณา การศกึษาจงึเป็น

เรื่องสาํคญั ควรท่ีพวกเราทา่นจะพนิิจพิจารณาฝึกอบรมกาย 

วาจา ใจของตวั เม่ือคนใดตัง้หนา้ตัง้ตาศกึษาชาํระใจของตวั คน

นัน้แหละจะเป็นคนท่ีมีคณุคา่ สาระสงูในตวัของตวั ถึงสมบติั

พสัถาน ส่ิงของ เงินทองจะไม่มีก็ตาม แตธ่รรมะ ความสขุ ความ

สงบ ความเยน็ของใจนัน้จะทราบในตวัของตวั หมดอยาก หมด

ทกุข ์หมดสงสยัวา่จะมีอะไรดีวิเศษดีกวา่นี ้ความอยากไม่มี 

ทกุขไ์ม่เกิด ความเหน็ของใจท่ีพน้ออกไปจากสมมติุเป็นอย่างไร

ก็ไม่สงสยั จะบาํเพ็ญอะไรอีก จะละอะไรอีก ทา่นก็ทราบ เพราะ

ละมาหมดแลว้ บาํเพ็ญก็ไดบ้าํเพ็ญเต็มแลว้ ตายหรอือยู่จงึไม่มี

อะไรท่ีจะหวั่นไหว ดีใจเสียใจกบัความเป็นอยู่หรอืความตายไป 

เพราะใจถงึความบรสิทุธ์ิ  

น่ีคือการประพฤติปฏิบติัตามธรรมะท่ีพระพทุธเจา้แนะสอน 

คนท่ีถือปฏิบติัตามคาํสอนของพระพทุธเจา้ถือวา่งานชาํระกิเลส

เป็นงานสาํคญัยิ่งกวา่งานอ่ืนแลว้ คนนัน้มีโอกาสเวลาท่ีจะถงึ

ท่ีสดุวิมตุติได ้ถา้หากเหน็เรือ่งอ่ืนเป็นเรื่องสาํคญัยิ่งกวา่การ
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ชาํระใจของตนนัน้ คนนัน้ไม่มีวนัมีเวลาท่ีจะไปเจอธรรมะความ

บรสิทุธ์ิได ้น่ีธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ สอนลงมาสูก่าย สู่

วาจา สูใ่จของพวกเรา เราทกุคนก็มีกาย วาจา ใจดว้ยกนั ไม่วา่

สมยัก่อนหรอืสมยัปัจจบุนั ความหลงก็หลงในส่ิงท่ีมีอยู ่หลงใน

กายของตวั ใจของตวัเทา่นี ้เม่ือแกไ้ขจงึไม่จะไปแกไ้ขท่ีใหม ่

แกไ้ขท่ีกายท่ีใจ เกิด แก ่เจ็บ ตาย ราคะตณัหามีอยูท่ี่ไหน ก็

พยายามขบัไล ่พยายามพนิิจพิจาณาเพ่ือชาํระใจใหเ้หน็ตาม

เป็นจรงิของมนั เม่ือเหน็ตามเป็นจรงิแลว้ ความสงสยัมนัจะไป

อยู่ไดอ้ย่างไร เพราะเหน็ตามเป็นจรงิแลว้ อนันีเ้ป็นอยา่งไรก็เห็น

เป็นอยา่งนัน้ แตม่นัไม่ไดส้งสยัวา่มนัจะเป็นอะไรอีกมัย้  

น่ีมนัไม่รูไ้ม่เขา้ใจอย่างนัน้ มนัจงึสงสยัเรือ่ยไป ใจเลยไม่

สงบเทา่ท่ีควรให ้ความสขุจงึไม่เกิดเหน็เป็นในใจ จงึแสวงหาส่ิง

ใหม่มาเป็นความสขุ โดดใสก่ิ่งนน้ โดดใสก่ิ่งนี ้พอถกูก่ิงไมม้นัผ ุ

มนัก็พงัลงเท่านัน้ น่ีจิตใจของพวกเราท่านท่ีผิดหวงัทาํนอง

เดียวกนั พอมนัโดดใสอ่นันัน้วา่จะสขุ โดดใสอ่นันีว้า่จะสขุ ผล

ท่ีสดุมนัไม่สมหวงัให ้รูปัง อนิจจงั รูปัง อนตัตา เวทนา สญัญา 



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 26 
 

สงัขาร วิญญาณก็ทาํนองนัน้ คือมนัไม่มีอะไรท่ีจะคงเสน้คงวา

อยู่ได ้ไม่มีอะไรท่ีจะบงัคบับญัชาได ้มนัเป็นไปตามธรรมชาติ

ธาตขุนัธข์องมนั แตก็่ยงัยดึมั่นถือมั่นหลงใหลใฝ่ฝัน มนัจะไม่

เกิดทกุขเ์กิดโทษอยา่งไร เพราะความหลง ไม่เขา้ใจตามเป็นจรงิ

ของมนั เราหาความรอ้นมาเผาตวัของเราเอง ไม่ใช่วา่รูป เสียง 

กล่ิน รส มนัมาเผาเรา ความหลงของเรา ความยดึของเราเท่านัน้

ทาํใหเ้ราเรา่รอ้น ทาํใหเ้ราลุม่หลง ทาํใหเ้ราไม่สงบ ท่านจงึสอน

ใหว้กเขา้มาภายใน ดใุจของตวั สงัวรณใ์จของตวั พจิารณาหา

หลกัฐานแกน่สารเหตผุลจรงิจงั แลว้มนัจะแกต้กเรื่องจติเรื่องใจ  

ฉะนัน้ขอทกุทา่นจงนาํไปพนิิจพิจารณาศกึษา ตัง้หนา้ตัง้ตา

ปฏิบติั ก็จะประสบพบเห็นแตค่วามสขุความเจรญิ การอธิบาย

ธรรมะเหน็วา่สมควรแก่เวลา ขอยติุเพียงเท่านี ้เอวงั 

 

ท่ีมา: https://youtu.be/gFKkPY0IfGU 
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