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สตรัิกษาจติ 

หลวงพอ่สิงหท์อง ธมฺมวโร 

การฟังธรรมะดา้นปฏิบติั คนท่ียงัไม่เคยสดบัรบัฟังก็อาจจะ

เขา้ใจยากเพราะส่ิงใดท่ีเราไม่เคยนัน้มนัก็ขลกุขลกัลาํบาก 

ฉะนัน้การการฟังธรรมะดา้นปฏิบติัก็คือการภาวนา กาํหนดจิต

ของตนไปในตวั เพราะจิตของเราเคยปลอ่ยไปตามอาํเภอใจ มนั

อยากคิดอยากปรุงอะไรก็ปลอ่ยมนัไป การคิดการปรุงของใจทาํ

ใหใ้จเหน่ือย ทาํใหใ้จเดือดรอ้น เพราะอารมณส์ญัญาท่ีมา

เก่ียวขอ้งกบัจติเป็นพิษเป็นภยั ไม่เลือกคดัจดัหาวา่ส่ิงใดควร

หรอืไม ่ 

ทางศาสนาสอนใหร้กัษาจิตดว้ยสติดว้ยปัญญาพินิจ

พิจารณาอารมณส์ญัญาตา่งๆ เพ่ือระวงัจติของตวัไม่ใหส้งัคม

เก่ียวขอ้งกบัอารมณท่ี์ชั่ว เม่ือเกิดขึน้เรามีสติรูต้วั มีปัญญา

พิจารณาวา่มนัชั่วมนัเสีย ก็ละมนัปลอ่ยมนัทิง้ไป ใจท่ีไม่ได้

เก่ียวขอ้งกบัอารมณส์ญัญาสว่นนัน้มนัก็มีวนัท่ีจะสะดวกสบาย

เหมือนกนักบักายของเรา ท่ีไม่ด่ืมไม่ทานส่ิงท่ีเป็นพษิเป็นภยั 



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 2 
 

กายมนัก็สขุก็สบายได ้แตส่ิ่งใดท่ีเป็นพิษเป็นภยั ด่ืมเขา้ไปหรอื

ทานเขา้ไป ทาํกายใหห้วั่นไหว ทาํกายใหเ้ดือดรอ้น ส่ิงนัน้เราก็

ไม่ด่ืมไม่ทานกนั แตด่า้นใจนัน้ โดยสว่นใหญ่มองขา้ม ไม่คอ่ย

ติดตาม ไม่คอ่ยรกัษา เหตนุัน้จิตใจของเราจงึเกิดกิเลสตณัหา 

เกิดมานะทิฐิ เกิดความเดือดรอ้นวุน่วายไปตามสญัญาอารมณ์

ตา่งๆ เพราะเราไมร่กัษาไมพ่จิารณามนั  

ฉะนัน้เรื่องการอบรมแนะสอนดา้นจิตใจ หนา้ท่ีสาํคญัก็คือ

ตวัของตวัเองจะตอ้งตัง้สติพินิจพิจารณารกัษาจิตใจของตวัเอง 

อารมณช์ั่วดีท่ีมีมาเก่ียวขอ้ง เราจะตอ้งเลือกคดัจดัหาวา่อารมณ์

อนันี ้เม่ือเราพนิิจพิจารณาหรอืรกัษาไว ้จิตใจของเราจะไดร้บั

ความชุ่มช่ืนเบกิบาน สงบสขุ อารมณส์ว่นนีคิ้ดไปเท่าไร จิตใจ

จะตอ้งห่อเห่ียว จิตใจจะตอ้งเดือดรอ้นวุน่วาย อารมณเ์ช่นนัน้

เราก็ปัดป่ายใหต้กไป น่ีคือการรกัษาใจของตวั ถา้หากไม่รกัษา

ใจของตวัอย่างนัน้ ปลอ่ยใหอ้ารมณส์ญัญาผดุขึน้หรอืผ่านมา

อยู่ตลอดเวลาโดยไม่รกัษาวา่จะดีชั่วเสียหายอยา่งไร คนนัน้

ความสขุของใจก็มีนอ้ย หรอืไม่มีความสขุเลย ถงึดา้นวตัถขุา้ว
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ของจะสมบรูณข์นาดไหนแตใ่จเป็นทกุขเ์พราะอารมณส์ญัญา

ของตนไปกงัวลเก่ียวขอ้งยดึถือในส่ิงท่ีไม่ควรยดึถือ จิตใจก็

เดือดรอ้นวุน่วาย  

คนทั่วไปสว่นใหญ่ท่ีมีสมบติัพสัถาน ขา้วของเงนิทอง

สมบรูณ ์เคยมาหาพระบน่วา่เป็นทกุขใ์จอยา่งนัน้อยา่งนี ้ไม่ใช่

เป็นทกุขเ์พราะวตัถ ุคือเป็นทกุขใ์จของตวัเอง ใจไม่สงบ ใจไม่

เย็น ใจไม่เหน็อรรถเห็นธรรม ถา้หากรกัษาใจใครคิ่ดพินิจ

พิจารณาวา่อารมณส์ญัญาสว่นใดควรนาํมาพิจารณา สว่นใด

ควรปัดเป่าออกไป คนนัน้ถงึจะไม่มีสมบติัพสัถานวตัถภุายนอก 

ท่านรกัษาของทา่นได ้ใจของท่านสงบ ใจของทา่นเยือกเย็น 

ท่านรูท้่านเห็นอรรถธรรมภายใน ท่านก็มีใจสงบ มีใจสขุ มีใจ

สบาย  

ใจจงึเป็นเรื่องสาํคญัท่ีพวกเราท่านจะควรสงวนรกัษา 

เพราะใจเท่านัน้ท่ีเป็นเรื่องสาํคญัมากกวา่เรื่องของกาย ใจเป็น

ของไม่ตาย ใจเป็นของวุน่วายได ้หากเราไม่รกัษา ถา้หากเรา

ปลอ่ยใหส้ญัญาอารมณม์นัเขา้มาอยูท่กุกาลทกุเวลา หรอืผดุขึน้
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อย่างไรก็ตะครุบเรื่อยไปนัน้ มนัไม่มีวนัมีเวลาท่ีจะสงบ ไม่มีวนัมี

เวลาท่ีจะสขุจะสบายได ้เราเคยติดตามสญัญาอารมณต์า่งๆ ไม่

เคยหกัหา้ม ไม่เคยรกัษา จติใจของเราก็อยู่ธรรมดา พอโลภก็

โลภ พอโกรธพอหลง ก็โกรธก็หลงไป ดว้ยอาํนาจท่ีขาดธรรมะ

คือสติปัญญา หากเราตัง้ใจภาวนารกัษาจติของตวั ไม่ให้

อารมณช์ั่วมาเก่ียวขอ้ง อารมณส์ว่นใดท่ีเป็นพิษเป็นภยัรบีกาํจดั

มนัออกไป อารมณส์ว่นใดท่ีจะทาํจิตทาํใจใหเ้ยือกเย็นรกัษา

เอาไว ้กาํหนดเอาไว ้เป็นตน้วา่เราบรกิรรมพทุโธหรอืกาํหนดอา

นาปานสติ กาํหนดลมหายใจเขา้ออกไม่ใหจ้ิตใจฟุง้ปรุงคิดนกึ

เก่ียวขอ้งกบัส่ิงตา่งๆ พกัจิต หยดุจิตใหคิ้ดปรุงเรื่องนอก จิตจะมี

วนัสงบ มีวนัลงรวม ไดร้บัความสขุความสบายแปลกอศัจรรย ์

เพราะความสขุของใจนัน้ หากใครเป็นใครเห็นในตวัของตวัแลว้

จะไม่มีวนัจืดจาง จะเกิดอศัจรรยเ์ช่ือมั่นวา่ความสขุในโลกนีไ้ม่มี

อะไรจะประเสรฐิวิเศษเทา่กบัจิตท่ีสงบระงบักิเลสตณัหา เราเห็น

เราเป็นในตวัของเราแลว้ เราเช่ือเล่ือมใสอยากจะประพฤติจิตใจ

ของตวัใหเ้ห็นใหเ้ป็นอยู่อย่างนัน้  
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ฉะนัน้ผูท่ี้เห็นท่ีเป็นดา้นของจิตของใจ จงึไม่ใครคิ่ดติดขอ้ง

เรื่องวตัถตุา่งๆ จะอยู่สถานท่ีใด ท่านอยู่ได ้ถึงจะอดอยาก

ยากจนดา้นวตัถ ุแตค่วามสะดวกในการประพฤติปฏิบติัของ

ท่านมนัสะดวกมนัสบาย ทา่นก็อยู่ได ้อยู่สบาย น่ีคือความสขุ

ของใจ เม่ือใจมีความสขุ จะนั่งก็เป็นสขุ จะเดินก็เป็นสขุ จะนอน

ก็เป็นสขุ จะยืนก็เป็นสขุ จะอยู่สถานท่ีใดก็เป็นสขุ คือใจเรามี

ความสขุ ใจมีความสขุก็คือใจท่ีไม่มีสญัญาอารมณท่ี์ชั่วเสีย

ตา่งๆ ใจมีอารมณข์องอรรถของธรรม พนิิจพิจารณาเพลิดเพลิน

ในความรู ้ความเหน็ ความเป็นของใจ ละถอนกิเลสออกไป ส่ิงท่ี

เคยขอ้งติดคิดปรุงตา่งๆ มนัหมดไปตกไป สะอาดผ่องใส เยือก

เย็นภายใน เหน็รูจ้ากตวัของตวัอยู่ตลอดเวลา จิตอยา่งนัน้เป็น

จิตท่ีเยือกเย็น เป็นจิตท่ีมีความสขุ  

คนทั่วไปบน่ทกุขเ์ดือดรอ้นเพราะเรื่องของจิต ไม่ใช่เรื่องอนั

อ่ืน เรื่องของจติถา้หากประพฤติปฏิบติัใหเ้ขา้ถึงธรรมะคือความ

สงบได ้มนัสงบราบคาบทั่วไป คนอ่ืนจะเดือดรอ้นวุน่วายอย่างไร 

โลกมนัจะเป็นไปอย่างไร นั่นเป็นเรื่องของโลก จิตของเราไม่ได้
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หวั่นไหว ไม่ไดเ้อนเอียงไปตามเรื่องของโลก เหน็เป็นธรรมดา

ของมนั ปัญญาพนิิจพิจารณาตวัของตวัเทา่นัน้ ใหท้ราบตาม

ความเป็นจรงิของมนั โลกอนันีก็้ไม่มีอะไรท่ีจะปกปิดจิตใจของ

ท่าน ทราบเรื่องอดีตท่ีผ่านมา ทราบอนาคตท่ีจะเป็นตอ่ไป มนั

เหมือนกนักบัปัจจบุนั ถา้หากจิตไม่สงบ จติติดขอ้ง จิตวุน่วาย

แลว้ มนัไมมี่ความสขุความสบายให ้ถา้จติสงบเยือกเยน็ลงไป 

ไม่วา่สมยัใดกาลใด ใจมีความสขุ  

ทกุคนเกิดมาปรารถนาความสขุ แตจ่ะปฏิบติัอย่างไรจงึจะ

ถึงความสขุได ้เราไม่เคยพิจารณาเขา้มาภายใน เลยถือหาวา่

ดา้นวตัถตุา่งๆนานา ไดม้าแลว้มีความสขุ สขุจรงิชั่วระยะเวลา 

แตก็่สขุท่ีอิงอามิสนัน้มนัมีเงาอยู่ในตวั ทกุขม์นัซอ่นเรน้อยู่ในนัน้ 

มนัไม่สมหวงัให ้เพราะวตัถนุัน้ๆมนัไม่อยูใ่นการบงัคบับญัชา

ของเรา บางทีเราไม่จากเราหนี มนัก็จากเราหนี มนัเป็นไปอยู่

อย่างนี ้ถา้หากพิจารณาเขา้ใจตามเป็นจรงิ ทกุส่ิงท่ีเกิดขึน้มีการ

แปรปรวนและแตกสลาย ไมว่า่กายของเราหรอืวตัถภุายนอก 

เขา้ใจรูจ้รงิเหน็จรงิอยา่งนัน้ อดีตท่ีผ่านมาก่ีแสนก่ีลา้นปีก็
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เป็นอยูอ่ยา่งนี ้อนาคตเม่ือเราตายไปมนัก็เป็นไปทาํนองเดียวกนั 

มนัเป็นไปอยู่อย่างนี ้เรื่องวตัถ ุเรื่องของโลก จิตใจท่ีรูเ้ท่าเขา้ถึง

อรรถธรรมอย่างนัน้ แจ่มแจง้ภายในใจของตนแลว้มนัไม่

หวั่นไหว อะไรท่ีไปรูเ้รื่องเหลา่นัน้ ความรูค้วามเหน็ส่ิงเหลา่นัน้

คืออะไร หวั่นไหว เอนเอียงไปมัย้ เกิดดบัมัย้ เขา้ใจ น่ีคือการ

ประพฤติปฏิบติัธรรมวินยัของพระพทุธเจา้  

ผูเ้ขา้ถึงธรรมท่ีพระพทุธเจา้แนะนาํสั่งสอนจงึไม่มีพิษมีภยั

สาํหรบัใจของตวัเอง และสาํหรบัโลก เขาจะติฉินนินทาวา่กลา่ว

อย่างไร นั่นเป็นลมปากของเขา เราเยือกเยน็อยู่อยา่งไร เรา

ทราบ เคา้จะสรรเสรญิเยินยอขนาดไหน ก็เป็นเรื่องของเขาอีก

เหมือนกนั จิตใจของเราแฟบลงหรอืฟขูึน้เม่ือถกูอารมณส์ญัญา

ตา่งๆ จะตอ้งนอ้มพนิิจพิจารณาดภูายในของตวัอยู่สมํ่าเสมอไป 

น่ีคือใจดา้นฝึก ถา้หากฝึกถงึท่ีสดุหมดจดทกุส่ิงทกุอย่าง เราก็

ทราบ ไม่มีอะไรในโลกท่ีจะทาํจิตทาํใจทาํความบรสิทุธ์ิใหเ้ส่ือม

ใหเ้สียไป คนจะนินทาวา่กลา่วทั่วโลก ความบรสิทุธ์ินัน้ ความ

จรงินัน้จะเป็นไปเพ่ือความเป็นอ่ืนเป็นไปไม่ได ้ความจรงิจะตอ้ง
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เป็นความจรงิอยู่เสมอไป ใครจะสรรเสรญิขนาดไหนแตใ่จมนัไม่

จรงิให ้มนัก็ปลอมอยู่ตลอดเวลา  

ฉะนัน้การพิจารณา การศกึษาธรรมะของพระพทุธเจา้จงึ

เป็นหนา้ท่ีของพวกเราทกุคนท่ีควรสนใจฝึกหดัปฏิบติัจิตใจของ

ตน เคยปลอ่ยปละละเลย เคยติดตามสญัญาอารมณม์า ความ

สงบสบายภายในเป็นอย่างไร ทกุคนย่อมทราบดี วา่ไมมี่

ความสขุ ความสบาย ความอศัจรรยอ์ะไร ความติดขอ้งของ

กิเลสตณัหาของใจธรรมดาท่ีไม่ไดฝึ้กรกัษา มนษุยเ์ราก็ไม่ไดผิ้ด

แผกแตกตา่งอะไรกบัสตัวท์ั่วไป สตัวเ์คา้ก็รูเ้คา้ก็ฉลาด ถงึไม่ได้

ศกึษาในโรงเลา่โรงเรยีนเหมือนมนษุยเ์ราก็ตาม เคา้ก็ทาํมาหา

กินตามหนา้ท่ีของเคา้ สรา้งรวงสรา้ง รงัอยู่ตามเรื่องของเคา้ 

ความจดจาํมนัก็มีทาํนองเดียวกนักบัมนษุย ์มนัมีพอท่ีจะรกัษา

ตวัของมนัได ้ส่ิงท่ีเป็นภยั ส่ิงท่ีเป็นอนัตราย มนัก็ทราบหลบหลีก

ปลีกตวั ไม่อยา่งนัน้มนัก็ไมมี่พืชพนัธุอ์ยู่ในโลกตอ่มา มนัรกัษา

ตวัของมนัไดธ้รรมดาเหมือนมนษุย ์ 
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แตม่นษุยเ์ราถา้ไม่ฝึกปฏิบติัจิตใจแลว้ ความสขุก็อยู่กบัดา้น

วตัถ ุอยูก่บักิเลสตา่งๆ ถือวา่ส่ิงเหลา่นัน้ทาํใหส้ขุใหส้บายใหเ้พ

ลิดใหเ้พลินไปตา่งๆนานา แตค่นท่ีโศกเศรา้เจ่าจกุ เกิดทกุข์

เดือดรอ้น ก็เพราะเรื่องสญัญาอารมณข์องตวั เพราะกิเลสของ

ตวั ไม่ใช่เรื่องอนัอ่ืนมาเก่ียวขอ้ง เพราะความไม่รูเ้ทา่เขา้ถึงจิต

ของตวั ปลอ่ยใหจ้ิตใจใหลไปในทางชั่ว ไม่ชาํระสะสาง หากทกุ

คนพิจารณาชาํระสะสางดา้นจิตใจของตน ไม่กงัวลเก่ียวขอ้ง รู ้

เห็นตามเป็นจรงิในส่ิงตา่งๆ จิตใจนัน้จะปลอ่ย จะวาง จะละ จะ

ถอนความยดึผิดคิดปรุงนัน้ๆ จิตจะสงบ จติจะเยือกเยน็ จิตจะ

เห็นแจง้ในส่ิงท่ีควรรูค้วรเหน็ภายใน ใจจตินัน้ๆจงึเป็นสขุ จงึสงบ

อยู่ตลอดเวลา ไม่วา่จะนั่งจะยืนจะเดินจะหลบัจะนอน ไมว่า่จะ

อยู่จะตาย เพราะจิตนัน้ไม่อยู่ในวงสมมติุ จิตบรสิทุธ์ิ จิตพน้จาก

โลก  

น่ีคือการฝึกการอบรมจิต เหน็อานิสงสป์ระจกัษช์ดัเจนจาก

ความรูค้วามเป็นของตวั ถึงใครจะไม่เช่ือวา่เรื่องเหลา่นีม้นัมีมลู

ความจรงิอย่างไร เคา้จะคดัคา้นทั่วไป ก็เป็นเรื่องของเขาแตเ่รา
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ไม่ไดห้ลงไปตามลมปากของเขา เราทราบ เราเขา้ใจอยูภ่ายใน

ของเรา พอเราเห็นเราเป็นอยา่งนัน้ ถา้หากเขาประพฤติปฏิบติั 

เคา้เหน็เคา้เป็น เคา้ก็จะเป็นอย่างเดียวกนั ธรรมะท่ีพระพทุธเจา้

ตรสัรูล้ว่งมาตัง้ ๒๕๐๐ กวา่ปี กบัคนท่ีประพฤติปฏิบติัอยู่

ปัจจบุนัทนัตา เม่ือเขา้ถงึธรรมะจะเป็นอนัเดียวกนั พระพทุธเจา้

ท่านจงึตรสัเอาไวว้า่ ใครเหน็ธรรม คนนัน้เห็นเราตถาคต ก็คือ

เห็นความบรสิทุธ์ิ ความหลดุจากกิเลสตณัหา พระพทุธเจา้เป็น

อย่างไร สาวกท่านก็เป็นอยา่งนัน้ มนัหมดความกงัวล หมด

ความก่อกวน หมดทกุขท์ัง้อยู่ทัง้ตาย สบาย ดา้นของจิตไม่มี

อะไรท่ีจะมาเป็นพิษเป็นภยั  

น่ีจิตใจของพวกเราท่ีลุม่หลงขดัขอ้ง มวัเมาเฝา้ฝัน เพราะ

เราไม่รกัษา ไม่พิจารณาตามมลูเหตตุา่งๆ ใหจ้ิตของเรารูเ้ท่า

เขา้ถึง แลว้ปลอ่ยวางสญัญาอารมณน์ัน้ๆ จิตใจของพวกเราท่าน

จงึยุง่เหยิงขดัขอ้งอยู่ตลอดมา ถา้หากเราปลอ่ยเอาไว ้ไม่รกัษา 

ก็ไม่มีวนัเวลาท่ีจะหายไปได ้มีแตจ่ะเพิ่มพนูทวีคณูขึน้ ความ

ทกุขข์องจิตของใจเก่ียวขอ้งกบัส่ิงนัน้ส่ิงนี ้วุน่วี่วุน่วาย ทัง้ๆท่ีส่ิง
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เหลา่นัน้เคา้ไม่เคยยินดีใฝ่ฝัน เคา้ไม่ไดเ้คยลุม่หลงไปตามเรื่อง

ของจิต มาพินิจพิจารณาดใูหรู้ต้ามเป็นจรงิแลว้ มนัเป็นอย่างนัน้

ทกุส่ิงทกุอย่างท่ีเกิดมา เคา้มีหนา้ท่ีอย่างไรเคา้ก็เป็นไปตาม

หนา้ท่ีของเคา้ เราจะหงึหวงขนาดไหน มนัก็เป็นไปตามเรื่องของ

มนั บอกไม่ได ้สอนไม่ฟัง เพราะเรื่องอนิจจงัคือความไม่เท่ียง 

มนัแปรปรวนเปล่ียนแปลงไปตามหนา้ท่ีของมนั ไม่วา่เรื่องนอก

หรอืเรื่องในมนัเป็นอย่างนัน้  

ฉะนัน้การพิจารณาธรรมะจงึเป็นเรื่องแกกิ้เลสตณัหา แก้

เรื่องจิตของตวัเอง เรยีนธรรมะจงึมีเวลาจบสิน้ คือสิน้จากความ

สงสยั สิน้จากการละ การบาํเพ็ญของใจ เม่ือเขา้ถึงตวัธรรมะ

จรงิจงั มนัไมมี่อะไรท่ีจะไปเก่ียวขอ้งวุน่วาย กะตงั กะระณียงั 

เสรจ็กิจท่ีจะตอ้งบาํเพ็ญ เสรจ็กิจท่ีจะตอ้งละ มนัหมดได ้แต่

สว่นเรื่องของโลกไม่มีจบไมมี่สิน้ มีแตยื่ดเยือ้วกวนกนัอยู่อย่าง

นัน้ ไม่วา่หนา้ท่ีการงานอะไร วิชาแขนงไหน มนัไม่มีจบ มีแต่

ความสงสยัลงัเลในใจอยู่เรื่อยๆไป เพราะเรยีนออกไปนอก รู ้

ออกไปนอก ไม่รูเ้ขา้มาภายใน คือรูเ้รื่องของใจตวัเอง  
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จิตท่ีลุม่หลงในเรื่องตา่งๆ ก็เพราะเราไม่มีพินิจพิจารณาถึง

หลกัของธรรมะ หลกัของธรรมะท่ีจะละโลภ โกรธ หลงได ้ท่าน

พิจารณาถึงสิง่เหลา่นัน้ตามเป็นจรงิของมนั เชน่เราโลภอยากได้

อนันัน้ โลภอยากไดอ้นันี ้เราคิดวา่อนันัน้ไดม้าแลว้ มีหนา้มีตา 

มีช่ือมีเสียง จะใหค้วามสขุความเยือกเยน็ความสะดวกสบาย

อย่างนัน้อย่างนี ้แตไ่ดม้าแลว้ก็เป็นหนา้ท่ีจะตอ้งเก็บรกัษา เกิด

ทกุขเ์พราะส่ิงท่ีตวัมีอยู ่ส่ิงท่ีเราไม่มี ไม่เคยเกิดทกุขใ์ห ้ส่ิงใดท่ีใจ

ไปยดึไปถือ ไปหวงไปแหนเท่าไร ส่ิงนัน้ยิ่งเป็นทกุขเ์ป็นภยั ส่ิงใด

ท่ีใจไม่ยดึไม่ถือ ส่ิงนัน้ไม่เป็นภยัอนัตรายแก่ใจ   

ยกตวัอยา่งในรา่งกายของเรา เม่ือส่ิงใดท่ีเราไม่สงวนรกัษา 

เราทอดทิง้ไมอ่าลยั ส่ิงท่ีตกออกไปเป็นนํา้ลาย นํา้มกู หรอื

อจุจาระ ปัสสาวะ เม่ือมนัตกออกไปแลว้ เราไม่มีความอาลยั

ห่วงใยในมนั ใครจะมาทาํอะไร มดจะมากดัมากิน หรอืคนจะมา

เหยียบยํ่าทาํลาย เราไม่เหน็เสียใจ แตส่ิ่งใดท่ีเราหงึหวง ส่ิงนัน้

จะทาํจิตทาํใจของเราใหเ้กิดทกุขเ์กิดโทษ เราหงึหวงเท่าไรก็ยิ่ง

เกิดเวรเกิดภยั เกิดโทษใหญ่เท่านัน้ และการหงึหวงของเรา การ
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จบัจองของเราเพราะเราไม่เห็นความจรงิของอรรถธรรม เห็นวา่

ส่ิงนัน้เป็นเรา เป็นของๆเรา ท่านจงึใหพ้ิจารณาเรื่องอนตัตา คือ

แยกแยะ พิจารณาส่ิงตา่งๆนานานัน้ ใหเ้ขา้ใจวา่ไม่อยูใ่นการ

บงัคบับญัชาของใคร หนา้ท่ีของมนัเป็นอยา่งไร มนัจะตอ้ง

แปรปรวนเปล่ียนแปลงไปอย่างนัน้ น่ีคือเรื่องการพิจารณา

ธรรมะ  

คนท่ีจะเกิดกิเลสตณัหาราคะตา่งๆ  ก็เพราะอาํนาจใจใคร่

คิดปรุงไปในสมมติุของโลก วา่สวยอยา่งนัน้ งามอย่างนี ้ดีอย่าง

นัน้ เลยโลภอยากได ้เลยเกิดราคะตณัหาขึน้ ถา้หากพิจารณา

ตามหลกัของธรรมะของพระพทุธเจา้ ท่านแกจ้ิตใจท่ีใครติ่ดคิด

ปรุงตา่งๆ อย่างกรรมฐานทา่นสอน เกสา โลมา นขา ทนัตา ตโจ 

ผม ขน เลบ็ ฟัน หนงั สอนผูท่ี้มาบวชในศาสนา ไม่วา่จะเป็น

พระภิกษุหรอืสามเณร ทา่นถือวา่ท่านใหอ้าวธุสาํหรบัสูร้บขบกดั

กบัจิตใจท่ีเกิดกิเลสตณัหา ใหพ้ิจารณาสิ่งเหลา่นี ้ตามหนา้ท่ี

ตามเป็นจรงิของมนั เม่ือพิจารณาวา่ส่ิงเหลา่นี ้เม่ือมีอยูใ่นกาย 

จะเป็นหญิงก็ตาม เป็นชายก็ตาม ดว้ยอาศยัการตบแตง่ก็ดสูวย
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สดงดงาม นา่ลุม่หลง นา่เพลิดเพลิน แตพ่จิารณาแยกแยะออก

จรงิจงั ส่ิงเหลา่นัน้ไม่มีอะไรท่ีจะน่ายนิดีพอใจ  

ผมหลดุหลน่ออกไปใสน่ํา้ด่ืม หรอืใสอ่าหาร คนทั่วไปไม่

ยินดีพอใจ เททิง้ ถา้มนัมากๆ เคา้ไม่กลา้ท่ีจะด่ืมจะทานกนั 

เพราะเหตใุด เพราะผมนัน้คนทั่วไปถือวา่เป็นของสกปรก ขนก็

เหมือนกนั เลบ็ก็เหมือนกนั ทานอาหารไปๆ ไปเห็นเลบ็คนตก

หลน่อยูน่ัน้ เพียงเลบ็สองเลบ็เท่านัน้ ก็จะเบ่ือหนา่ยกนั ทัง้ๆท่ียงั

ไม่อ่ิมก็จะอ่ิมขึน้ จะเททิง้ของนัน้  

ฟันก็เหมือนกนั อยู่ในปากก็รูส้กึวา่มนันา่ด ูเพราะการขดัถกู

ตกแตง่ แตว่า่มนัหลดุหลน่ออกมาเป็นอยา่งไร ทิง้ลงไปในแกว้

นํา้หรอืไปทิง้ลงไปในตามอาหารจะเป็นอยา่งไร จะทานไดม้ัย้ 

อาจเกิดฆา่ตีกนัขึน้เพราะเหน็วา่ของเหลา่นีไ้ม่สมควรท่ีจะทิง้ไป

อย่างนัน้ ลงใสภ่าชนะอยา่งนัน้ ถา้หวิๆ ยงัอยากอยู ่อาจจะเกิด

สงครามกนัก็ได ้เพราะเหน็วา่ส่ิงเหลา่นีม้นัเป็นของสกปรก มนั

เป็นของไม่สมควร คนท่ีไปทิง้กนัอย่างนัน้เขาถือกนัวา่เป็นคนไม่

ดี ไม่ควรท่ีจะทิง้ไป  
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หนงัก็เหมือนกนั ไมว่า่หนงัหนา้ หนงัตา หนงัแขง้ หนงัขา 

ถา้ถลกออกมา ทิง้ลงไปใสภ่าชนะอาหาร ในถว้ยในจานท่ีเรา

กาํลงัทานกาํลงัด่ืมอยู ่ก็จะเกิดความไมพ่อใจขึน้  

น่ีคือเราลุม่หลงดว้ยการไม่พนิิจพิจารณา ถือวา่ส่ิงเหลา่นี ้

มนัสวยสดงดงาม ถา้หากแยกแยะออกตามธรรมดาของมนั

จรงิจงั ใหจิ้ตของเราทา่นรูเ้หน็อย่างนัน้จรงิจงั มนัจะเป็นอย่างไร 

ผมเอาไปทิง้ใสท่ี่นอนไว ้เราก็ไม่กลา้ท่ีจะนอนเพราะมนัสกปรก 

ในท่ีนั่งก็เหมือนกนั ไม่ยนิดีพอใจ แตเ่หตใุดท่ีอยู่ในศีรษะจงึถือ

วา่สวยงาม เพราะเราไม่ไดพ้จิารณา มนังอกขึน้จากนํา้เนา่

นํา้เหลือง ไม่ใช่มนังอกขึน้ดว้ยลาํพงัของมนั มนัเกิดขึน้สวยงาม

ไดก็้เหมือนกนักบัหญา้ ท่ีมีนํา้มีปุ๋ ย มนัถึงงอกขึน้ได ้ถา้หากไม่มี

นํา้มีปุ๋ ย มนังอกขึน้ไม่ได ้หญา้มนัจะสวยงามขึน้ก็เพราะอาศยั

นํา้ อาศยัปุ๋ ย อาศยัดิน  

ผมของเราก็ทาํนองเดียวกนั เลบ็ ฟันของเราก็อย่างนัน้ 

ไม่ใช่วา่มนัเป็นของสะอาดสวยงาม ลองดวูา่ฟันคนนัน้มนัสวย

เหลือเกิน เม่ือเคา้ถอนออกมา หากมนัสวยมนังาม มนัมีคณุคา่ 
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มีสาระจรงิจงั เอาใหเ้ราอม เราจะอมไดม้ัย้ อมไม่ได ้เพราะมนั

เป็นของสกปรก ของท่ีไม่สมควร เราตอ้งพจิารณาอย่างนัน้ เพ่ือ

จะใหจ้ิตของเราทา่นไม่ใหเ้กิดราคะตณัหา ไม่ใหม้ั่นหมายวา่เป็น

ชายเป็นหญิง เป็นหนุ่มเป็นสาว สวยงามอย่างนัน้อย่างนี ้ 

ถา้หากจิตใจรูเ้ห็นตามเป็นจรงิอย่างนัน้ มนัปลอ่ย มนัวาง 

มนัไม่ยดึไม่ถือ ไม่กาํหนด ไม่ยินดี ไม่เพลิดไม่เพลิน คนไม่มีหนงั 

จะนั่งจะนอน จะยืนจะเดินอยู่สถานท่ีใด มีคนๆใดพอใจชอบใจ

วา่คนนีไ้ม่มีหนงั มีแตเ่นือ้ นา่จบู น่ากอดเอาเหลือเกิน มีมัย้ ไม่มี 

ไม่มีใครยินดี ยงัเป็นแผลนิดหน่อยเทา่นัน้เคา้ก็ยงัไม่พอใจกนั 

รบีรกัษา น่ีเรื่องของกายเรามนัเป็นอย่างนัน้  

ทกุท่านทกุคนมนัเป็นเหมือนกนั ในกายนีมี้แตข่องปฏิกลู ไม่

วา่อะไรทัง้หมด ตกหลน่ออกมาไมน่่าดนูา่ชมทัง้นัน้ ทาํไมไม่

พิจารณากนั ทาํไมไปเกิดความกาํหนดั ไปเกิดความยนิดีชอบใจ

ติดขอ้ง น่ีเป็นเรื่องทกุคนท่ีจะสอนใจของตน พิจารณาใหเ้ห็น

ตามเป็นจรงิแลว้จะไม่เพลิดเพลินมวัเมา จติใจจะไม่เรา่รอ้น

เพราะกิเลสแผดเผา  
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กายอนันีไ้ม่มีความหมายอะไร ถา้หากใจรูเ้ท่าเพียงอย่าง

เดียวเท่านัน้ มนัหมดความหมาย ไมมี่หญิง ไม่มีชาย ไมมี่อะไรท่ี

จะเป็นเรื่องท่ีใจลุม่หลง เพราะส่ิงเหลา่นีอ้าศยัจิตท่ีไม่รูเ้ท่า

เขา้ถึงความจรงิเท่านัน้ จงึเกิดความกาํหนดัยินดียดึถือกนั ถา้

หากจิตเขา้ถงึความจรงิแลว้ พิจารณารูเ้หน็ตามเป็นจรงิแลว้ ทกุ

คนมนัเหมือนกนั เราอย่างไรเคา้อย่างนัน้ เม่ือรูเ้รื่องของตวัทั่วถึง

แลว้ ก็รูเ้รื่องของโลกทั่วถงึหมด อดีตอนาคตเหมือนกนั  

ขึน้ช่ือวา่มนษุย ์ขึน้ช่ือวา่ความเกิดแลว้ มนัเกิดมาแลว้มนั

เป็นอยา่งไร ก็ทราบ เรื่องของความเกิดใหท้กุขห์รอืใหส้ขุ มนัก็

ทราบ ถา้ไม่เกิดมนัก็ไม่เกิดทกุขเ์กิดภยัอะไร พอมีแตจ่ิต ไม่มี

เคยมีโรงพยาบาลจิต วา่ไปรกัษาจิต รกัษาใจ เป็นไขเ้ป็นหนาว

อย่างนัน้อย่างนี ้มีแตเ่รื่องของกาย จิตจรงิๆถา้หากไมม่าเกาะ

เก่ียวกบัเรื่องของกายแลว้ มนัไม่เกิดทกุข ์คนไม่เกิดจงึไม่ตาย น่ี

มนัเกิดแลว้ มนัมีทกุข ์ทกุขเ์พราะความรอ้นความหนาว ทกุข์

เพราะความหวิความกระหาย ทกุขเ์พราะความอยากตา่งๆ

นานา โรคภยัไขเ้จ็บก็เพราะอาศยัความเกิด มนัจงึมีขึน้ ไม่วา่
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โรคอะไรทัง้หมด ถา้ไม่มีกายแลว้ มนัไม่มีท่ีตัง้ท่ีเกาะ เรือ่งของ

โลก โลกไม่มีในจิต ถา้หากเรารกัษาพิจารณาเรื่องของจติบรสิทุธ์ิ

แลว้ มนัเบื่อหน่าย ไม่อยากจะมาเกิดมาตายอีก เพราะเกิด

เม่ือไร ก็แก่ ก็เจ็บ ก็ตายอยูอ่ย่างนัน้ ไดอ้ะไรกนัการเกิดของเรา 

ไม่มีไดอ้ะไร มีแตห่ลงใหล วา่อนันัน้ของเรา อนันีข้องเรา เปลา่ 

เคา้ไม่ทราบทัง้นัน้ เราจะยนิดีพอใจกบัเคา้ เคา้ก็ไม่ยนิดีกบัเรา 

เราจะจากเคา้ไป เคา้ก็ไม่เสียใจ เรารกัใครเ่ขา เขาก็ไม่รกัใครเ่รา 

เรื่องทกุส่ิงทกุอย่างมนัเป็นอย่างนัน้ ไม่วา่ตัง้แตข่องวตัถท่ีุเราหงึ

หวงหามา กายของเราก็เป็นทาํนองเดียวกนั  

น่ีคือการพจิารณาเขา้ถงึของทกุส่ิงมนัเป็นอย่างนัน้ มนัเลย

ไม่หลงตวัของตวั เม่ือไมห่ลงตวัของตวัก็ไมห่ลงเรื่องของโลก 

โลกมนัเป็นอยา่งไร ปลอ่ยมนัไปตามเรื่องของมนั เหน็ตามเป็น

จรงิทกุส่ิงทกุอนัไปแลว้ มนัไม่หลง มนัสะดวก มนัสบาย น่ีคือ

การแกจ้ิตแกใ้จของตน แตท่ี่จะไปเห็นไปเป็นอย่างนัน้ไม่ใช่วา่จะ

คิดเดาเอาเทา่นัน้ ตอ้งอาศยัการกาํหนดจิตใหส้งบ คือมีสมาธิ 

ความหนกัแนน่ของใจ เพียงแตจ่ะเอาปัญญาไปพิจารณา
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รวบรวมเอาเทา่นัน้ มนัไม่ตกไม่ขาด มนัไมห่ลดุไม่พน้เรื่องจิตใจ

ของคน พดูไดเ้พราะปากเคา้มี จาํไดเ้พราะสญัญาเคา้มี แต่

จิตใจของเคา้จรงิจงัเป็นอยา่งไรนัน้ มนัพอทราบได ้เม่ือมีอะไร

มากระทบเขา้ จิตใจของเขาถา้หากรูเ้ห็นเป็นจรงิอยา่งไร เคา้พดู

ออกไปดว้ยอรรถดว้ยธรรมถงึขัน้ท่ีสดุวิมตุติก็ตาม เม่ือส่ิงตา่งๆ

นานาซึง่โลกสมมติุมีอยู่มากระทบเขา้ หนา้ตากิรยิาทา่ทีของเขา 

ถา้หากเขาหมดจดภายในจรงิจงั จะมีอะไรแสดงออกใหโ้ลกเคา้

เห็น สงบระงบั แตพ่ดูไดจ้าํไดส้อนได ้จิตใจภายในกิเลสตณัหา

มานะทิฐิยงัมีในใจ ไม่เป็นอยา่งนัน้ พอกระทบกบัอะไรเขา้ก็แดง

ขึน้มา ใหค้นอ่ืนเคา้เห็นเรื่องกิเลสตณัหาวา่ยงัอยู่ ตวัของเราเอง

ก็รูก็้เขา้ใจวา่จติมนัหงดุหงิด มนัไม่พอใจ หรอืจิตมนักาํหนดัยินดี

อย่างนัน้อย่างนี ้ 

ฉะนัน้การปฏิบติัจิตจงึจะตอ้งกาํหนดใหจ้ติของตวัรวมลง

ไปสูค่วามสงบเสียก่อน เม่ือจติรวม จิตน่ิงมีกาํลงั พอถอนขึน้มา

จากนัน้จะมีกาํลงัปัญญาพจิารณาอะไร เห็นตามเป็นจรงิได ้ละ
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ไดถ้อนได ้หากจิตไม่มีสมาธิ ไม่มีความสงบ พิจารณาไป มนั

ถอนไม่ได ้คือกาํลงัไมพ่อ  

ฉะนัน้ศีล สมาธิ ปัญญา จงึเป็นเรื่องศาสนา พทุธศาสนา

สอนศีล สมาธิ ปัญญา ศีลเป็นเบือ้งตน้ทกุคนมีดว้ยอาํนาจท่ี

รกัษาเอา ไม่ใช่ไปขอจากพระเจา้พระสงฆจ์ะเป็นศีล รกัษากาย 

รกัษาวาจา ไมใ่หไ้ปทาํชั่วทาํเสียตา่งๆ ส่ิงท่ีเป็นทกุขเ์ป็นโทษไม่

ไปทาํ ทาํกาย ทาํวาจา ใหป้กติ ก็ไดช่ื้อวา่เป็นศีล ส่ิงใดท่ีชั่วท่ี

เสียพยายามวริติังดเวน้ ถา้ทาํไป ตวัเองก็ไม่สบายใจ คนอ่ืนเหน็

เคา้ก็ตาํหนิติเตียน น่ีคือทางชั่วทางเสีย ไมค่วรทาํ  

จิตท่ีจะรกัษาศีล รกัษากายรกัษาใจได ้ก็อาศยัมีความ

ละอายตอ่บาป กลวัตอ่บาป ทาํลงไปบาปคือความชั่ว บาปคือ

ความเดือดรอ้น คนท่ีทาํชั่วทาํเสีย ตวัเองก็เดือดรอ้น คนอ่ืนสตัว์

อ่ืนก็เดือดรอ้น คิดถึงอกเขาอกเรา เรารกัเราชอบความสขุความ

สบาย สงวนในชีวิตของเราอย่างไร ก็ไม่ควรไปทาํชีวิตของคนอ่ืน

สตัวอ่ื์น ใหเ้ขาไดร้บัทกุขล์าํบาก สมบติัพสัถานขา้วของท่ีเราหา

มาได ้เราหงึหวงอยา่งไร ถา้เราไปลกัไปขโมยของคนอ่ืน ไปหยิบ
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ไปเอาของคนอ่ืน เคา้ก็มีความเสียใจเชน่เดียวกบัเรา เม่ือเรารู ้

เรื่องใจของเรา รกัสงวนตวัของเราอยา่งไร คนอ่ืนสตัวอ่ื์นทั่วไป

เคา้ก็อยา่งนัน้ มนัก็รกัษาได ้ละอายท่ีจะไปทาํ กลวักรรมท่ีเราไป

ทาํแลว้ จะเกิดทกุขเ์กิดโทษแก่ตวัของตวั น่ีคือศีล  

ศีลเป็นเรื่องสาํคญัขอ้ตน้ มนษุยเ์ราท่ีวุน่วายกงัวลเดือดรอ้น

อยู่ทั่วโลก ไมว่า่จะเป็นประเทศใดชาติใด ก็เพราะอาศยัคนท่ี

ทศีุล คนไม่รกัษาศีล ถา้หากทกุคนรกัษาศีล เวน้ขอ้ท่ี

พระพทุธเจา้หา้ม ไม่ไปทาํชั่ว ไม่ฆา่กนั ไมเ่บียดเบียนกนั ไม่ลกั

ไม่ขโมยกนั ไม่ประพฤตินอกอกนอกใจกนั ไม่กลา่วคาํเท็จ

หลอกลวง สอ่เสียดยยุงกนัตา่งๆนานา มนัจะเป็นอยา่งไรโลกอนั

นี ้กฏหมายท่ีมีอยู่ทกุวนันีก็้ออกไปจากศีลท่ีพระพทุธเจา้ทรง

บญัญติัเอาไว ้ไม่ใช่ไปจากท่ีอ่ืน คนมีศีลอยู่สถานท่ีใด โลกก็สงบ 

ไม่ก่อกวนวุน่วาย คนไม่มีศีลเพียงคนสองคนอยู่ในสถานท่ีใด ก็

จะทาํใหเ้ป็นพษิเป็นภยัในท่ีนัน้ เหมือนกนักบัโรค จะไปเกิดใน

แขง้ในขา ในหใูนตาเทา่นัน้ สว่นใหญ่ยงัดีอยู ่แตส่ว่นท่ีเป็นโรค

มนัมี มนัก็ทาํใหส้ว่นใหญ่หวั่นไหวเป็นทกุขไ์ปตามกนั คนท่ีไม่มี
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ศีลก็ทาํนองนัน้ ไปอยู่ในสถานท่ีใดเป็นภยัอนัตรายตอ่หมู ่ตอ่

คณะ ตอ่สงัคม ตอ่ประเทศชาติ ฉะนัน้ท่านจงึสอนใหพ้ากนั

รกัษา  

เม่ือศีลเรยีบรอ้ยดีงามแลว้ จิตใจก็ไม่หวั่นไหว คิดไปในทาง

ชั่วทางเสียตา่งๆ เลยเกิดมีจติก็ตัง้มั่น เราจะบรกิรรมทาํสมาธิก็

รวมได ้สะดวกสบาย สมาธิคือความตัง้มั่นของใจ ความรวมของ

ใจ ใครท่ียงัไมเ่คยเป็นเคยเหน็ ไดย้ินแตช่ื่อก็พงึทาํเอา ไมใ่ช่คน

อ่ืนจะมาทาํให ้กาํหนดใจใหส้งบ มาลงมารวมมนัเป็นอยา่งไร 

ความฟุ้งปรุงของเรา เคยฟุง้ เคยปรุงอยู่ตลอดเวลา เม่ือมนัรวม

ลงไปมนัเป็นอย่างไร เราก็ทราบ เหมือนอาหารท่ีเราไม่เคย

รบัประทาน รสมนัเป็นอยา่งไร พอไปถึงปากถึงลิน้ของเราเทา่นัน้ 

ก็ทราบวา่รสนีม้นัเป็นอย่างนัน้อย่างนี ้น่ีจิตท่ีเป็นสมาธิ จติลง

รวมก็ทาํนองเดียวกนั มนัปลอ่ยทกุส่ิงทกุอย่างรวมลงเป็นหนึ่ง 

ไม่ไดเ้ก่ียวเกาะกบัอารมณส์ญัญาอะไร กายมนัก็ไม่มี

ความหมายอะไร วา่มนันั่ง มนัยืน มนัหลบั มนันอน หรอืมนัอยู่

สถานท่ีใด ไมไ่ปเคยไปคิด ไปปรุง ไปเกาะไปเก่ียว ถา้ยงัเกาะ
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เก่ียว ฟุง้ปรุงอยู่อย่างนัน้ก็คือมนัไม่รวม มนัไม่สงบ มนัสงบ

จรงิจงั มนัปลอ่ยปละละเลยไปหมด สญัญาอารมณท์ัง้หมด  

เม่ือมนัเป็นอยูอ่ย่างนัน้ จะนั่งอยู่ก่ีวนัก่ีคืนสญัญา เวทนา 

มนัดบัไป คือไม่มีความหมายในการในเวลาวา่เรานั่งนานขนาด

นัน้ นั่งนานขนาดนี ้ไม่ไดม้าหมายวา่กายเรามี พอมนัรวมเป็น

อนัเดียวอยู่อยา่งนัน้ น่ิง รูอ้ยูเ่ท่านัน้ มนัสขุมนัสบายขนาดไหน 

จะนั่งนานมนัก็ไม่ยดึวา่กาลนัน้มนัผ่านมานานแลว้ มนัไม่ไดย้ดึ 

มนัเป็น อกาลิโก คือไม่มีกาล ถา้หากมนัไม่ถอนขึน้ จะนั่งนาน

ขนาดไหน มนัก็ไม่มีการเหนด็เหน่ือยเม่ือยหิว น่ีคือจิตรวม มนั

เบาหมด มนัสบายหมด แตเ่ราไม่เห็นไมเ่ป็นก็เกิดสงสยัวา่มนัจะ

เป็นอยา่งไร เม่ือสงสยัก็พากนัทาํ ใหต้วัของตวัเองเหน็เป็น เม่ือ

เห็นเม่ือเป็นแลว้ ความสงสยัก็ตกไปหายไป  

ศาสนามรรคผลจะมีอยู่เม่ือผูป้ระพฤติปฏิบติัถกูตามอรรถ

ตามธรรมะ ไมใ่ช่วา่ศาสนาลว่งไป พระพทุธเจา้สาวกหอบหิว้

หาบหามมรรคผลหนี มนัยงัคงมี ผูป้ระพฤติปฏิบติัศาสนาท่านรู ้

ท่านเหน็ ใครจะปฏิเสธขนาดไหนวา่ศาสนาหมดมรรคผลไป 
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ท่านก็ไมห่วั่นไหว เช่ือตามลมปาก เพราะท่านเหน็ท่านเป็นใน

การประพฤติปฏิบติัของท่าน ฉะนัน้พวกเราท่านท่ีอตุสา่ห์

พยายามเกิดมาเป็นมนษุยศ์กึษาธรรมะของพระพทุธเจา้ ก็ควร

ทกุคนจะสนใจรกัษาอรรถธรรมท่ีพระพทุธเจา้สอนเอาไว ้หาก

ตอ้งการความสขุความสบายทางใจ ไม่มีอะไรในโลกท่ีจะสขุจะ

สบายจะประเสรฐิวิเศษเทา่กบัจิตของตนท่ีหมดกิเลสตณัหา 

พระพทุธเจา้ท่ีปลอ่ยปละละวางราชสมบติับรษัิทบรวิารตา่งๆ ก็

เพราะท่านเหน็ทา่นเป็นในจติในใจของท่าน ดีเดน่ประเสรฐิวิเศษ 

ท่านละไปได ้ถอนไปไดเ้รื่องโลกทัง้หลายเคา้ติดเคา้ขอ้งกนั ไม่

หลงใหลใฝ่ฝันในเรื่องตา่งๆท่ีโลกสมมติุ ท่านเหน็ความบรสิทุธ์ิ

ของท่านภายใน จิตใจของทา่นเบกิบาน พทุธะคือผูรู้ ้รูอ้ยู่

ตลอดเวลา ไมไ่ดห้ลงใหลใฝ่ฝัน แสวงหาอะไร วา่จะมีความดี

วิเศษไปกวา่นัน้ เพราะใจของทา่นถึงวิมตุติ ถึงท่ีสดุ เบิกบานไม่

ห่อเห่ียว ต่ืน ไม่หลบัไม่หลง  

น่ีคือพระพทุธเจา้ผูน้าํศาสนา นาํธรรมะมาสอนโลก ท่านดี

ท่านวิเศษอย่างนัน้ ไม่มีกิเลสตณัหาอะไรท่ีจะไปก่อกวนจิตใจ
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ของท่าน ธรรมะของทา่นจงึเป็นเรื่องท่ีควรพิสจูนไ์ด ้ไม่ลา้สมยั 

ไม่เสียหายไปตามกาลตามเวลา พวกเราทา่นพงึพากนัหมั่นพนิิจ

พิจารณา อบรมศกึษากาํหนดจิตใจของตน ความสขุนัน้มนัมีอยู่

ภายใน คือมีอยู่ในใจของเรา ถา้ใจของเราสขุแลว้ จะนั่ง จะยืน 

จะเดิน จะหลบั จะนอนก็สขุ ส่ิงอ่ืนจะอดอยากยากจนมนัเป็น

ธรรมดา เรื่องของโลก แตจ่ติใจท่ีรูเ้ห็นตามเป็นจรงิแลว้ ไม่ได้

หวั่นไหวไปตามเรื่องเหลา่นัน้ จิตใจของทา่นคงเสน้คงวา ไม่มี

อะไรท่ีจะไปเก่ียวขอ้งใหเ้กิดกิเลสตณัหา เกิดความอยากอีก มี

ความสงบพอตวั จะเอาอะไรไปเพิ่มอีก เพิ่มไม่ได ้จะเอาอะไร

ออกไป ไม่มีการบกพรอ่งเสียหาย คือจิตของทา่นบรสิทุธ์ิ เรา

อยากเหน็อยากเป็นอยา่งนัน้ ก็พากนัประพฤติปฏิบติัศกึษาพนิิจ

พิจารณา  

กายของเราเป็นโรงเรยีนอนัหนึง่ซึง่จะควรศกึษาใหรู้ใ้หเ้ขา้

ใจความเป็นจรงิของมนั หลงตวัของตวัก็หลงโลก ถา้รูต้วัของตวั

ก็รูท้ั่วโลก จงึควรศกึษาพจิารณาภายใน อะไรมนัเป็นของจีรงั

ยั่งยืน เป็นของจรงิจงัแน่นอน โลภขนาดไหน ไดอ้ะไรไปมัย้ ตาย
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ไป เห็นเคา้หอบเคา้หามอะไรไป หาบ คนท่ีกรรมสิทธ์ิในส่ิงนัน้ส่ิง

นี ้ตายไปแลว้เคา้จะมีกรรมสิทธ์ิ ยงัหอบหิว้หาบหามไปได ้โลก

อนันีก็้ไมมี่ท่ีอยู่ท่ีอาศยั เพราะแผ่นดินอนันีเ้คยมีคนเกิดคนตาย

มานบัลา้นไม่ได ้พอมีกรรมสิทธ์ิมีเจา้ของอยู่ทกุแห่งทกุหนไป 

เม่ือเคา้ตายไป เคา้หอบหิว้หาบหามไป เราก็ไม่มีท่ีอยู่ท่ีอาศยั น่ี

ไม่เป็นอย่างนัน้ จะหลงใหลขนาดไหน มนัก็หอบก็หิว้ก็หาบก็

หามไปไม่ได ้จะหลงใหลไปทาํไม สอนใจของตวัใหรู้ ้ใหเ้ขา้ใจ

และเห็นจรงิอย่างนัน้ ไปเพลิดเพลินมวัเมาใฝ่ฝัน ทาํจิตใหส้งบ 

ทาํจิตใหเ้ยือกเย็น  

อย่าไปเหน็ส่ิงอ่ืนวา่เป็นของวิเศษประเสรฐิกวา่จิต ผูท่ี้

ประพฤติปฏิบติักาํหนดจิตของตวั ศกึษาจติของตวั สาํรวมจิต

ของตวั คนนัน้แหละจะเขา้ถงึความสขุอนัแน่นอน ไม่มีความสขุ

ใดในโลกท่ีจะประเสรฐิวิเศษไปกวา่ ฉะนัน้เราท่านท่ีมาบวชใน

ศาสนาก็ดี หรอืท่ีมีโอกาสเวลามาพกัภาวนาก็ดี พงึทาํจติทาํใจ

ของตนใหส้งบระงบั เพราะไม่มีอะไร ใครเป็นรูปเสียงเรื่องราว

ตา่งๆ มนัสงบไปหมด ถา้จิตของเราสงบ จติของเราไม่สงบ
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เท่านัน้ทัง้ๆท่ีอยู่ในท่ีวิเวกสงบ แตม่นัก็คิดปรุงไปอย่างนัน้ คิด

ปรุงไปอย่างนีก็้เลยไม่มีวนัเวลาสงบให ้เด๋ียวนีเ้รามาทาํความ

สงบของใจ การคิดไปเราเคยคิดอยู่แลว้ สถานท่ีเหมาะนีไ้ม่มีรูป

เสียงภยัเวรอะไรจะมาก่อกวน ใหใ้จฟุง้คิดติดตามเรื่องตา่งๆ 

ทาํไมไม่หกัหา้มเอาไว ้ปลอ่ยใหม้นัไปเท่าไรมนัก็ยิ่งห่างไกลจาก

ความสงบ จากอรรถจากธรรม  

กาํหนดเอาไว ้เพง่พินิจพิจารณาใหจ้ิตอยู ่จติหยดุ จิตจะ

ไดร้บัความสงบ จิตจะไดร้บัความสบาย น่ีการฝึกจิต การภาวนา

คือการละอารมณส์ญัญาตา่งๆ ซึง่เป็นทางจะนาํไปเพ่ือความ

วุน่วายเดือดรอ้น พากนักาํหนด พากนัพนิิจพิจารณา พากนั

ศกึษา ความรูมี้มากขนาดไหน ถา้ใจไม่รูเ้ห็นอรรถธรรมตามเป็น

จรงิแลว้ มนัก็แกไ้ขกิเลสตณัหาใหส้ง่ออกไปไม่ได ้ย่อมเกิดทิฐิ

มานะวา่เรารู ้เราฉลาดอย่างนัน้อยา่งนี ้เคา้มาดหูมิ่นนินทาไม่ได ้

แตกิ่เลสตณัหาของตวัเองเป็นอย่างไร มนัตกไปมัย้ ถา้มนัไม่ตก

ไป ความรูข้องเราก็ปลอม รู…้ทาํไมรกัษาตวัไม่ได ้โลภยงัมี 

โกรธยงัมี หลงยงัมี มนัรูอ้ะไร รูอ้ย่างนัน้ รูแ้บบนีส้ตัวม์นัก็รูไ้ด ้
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มนัไม่มีอะไรสงบสบายให ้ถา้มนัรูจ้รงิ ส่ิงเหลา่นัน้ตกไป ใจมนั

สงบ ใจมนัเยือกเย็น ใจมนัสบาย  

น่ีคือการรูธ้รรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ เราเองเห็นผลสงบ

สบายในตน ไม่ตอ้งใหบ้คุคลผูอ่ื้นเอาใบประกาศนียบตัรวา่เรา

สอบได ้ขัน้โสดา สกิทาคา อนาคา อรหนัต ์แตผู่ป้ระพฤติปฏิบติั

ท่านรูเ้องเห็นเอง ใบประกาศนัน้ เขียนติดหนา้ผากไวท่ี้ไหนแต่

จิตใจมนัไม่เป็นให ้จะไดม้าเป็นหอกเป็นหกัมนัก็ไม่มีอะไรมี

คณุคา่สาระให ้สอบไดน้กัธรรมตร ีนกัธรรมโท นกัธรรมเอก มหา

เปรยีญ แตกิ่เลสตณัหามนัก็เหยียบยํ่าทาํลายจิตใจของเขา 

ไดร้บัความเดือดรอ้นวุน่วาย ความรูท้่วมหวัเอาตวัไม่รอด ถา้

หากมนัสงบภายใน จิตใจมนัรูเ้หน็ตามเป็นจรงิ ถึงจะพดูไม่ได ้

ไม่มีประกาศนียบตัรอะไร ใจของท่านก็สขุ ก็เยือกเย็น ก็สบาย  

ขอทกุคนจงนาํไปพินิจพิจารณาศกึษาทาํจติทาํใจของตนให้

สงบระงบั ก็ไดร้บัความสขุความเจรญิ การอธิบายธรรมะเหน็วา่

พอสมควร เสียเวลา เอวงั 

ท่ีมา: https://youtu.be/PyLCJm4SICM  

https://youtu.be/PyLCJm4SICM

