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จติผู้รู้ 

หลวงปู่ สิม พทุธาจาโร 

ณ บดันี ้ถึงเวลานั่งสมาธิภาวนาใหพ้ากนัตัง้ใจนั่งขดัสมาธิ

ทกุๆคน การนั่งสมาธินีใ้หเ้อาขาขวาทบัขาซา้ย เอามือขา้งขวา

ทบัมือขา้งซา้ย ตัง้ตวัตัง้กายใหเ้ท่ียงตรง หลบัตานกึภาวนา เอา

พทุธคณุเป็นอารมณคื์อพทุโธ พทุโธคาํเดียวก็ใหถื้อวา่ ธมัโม 

สงัโฆ รวมอยู่ในพทุโธนัน้ ธรรม ๘๔๐๐๐ พระธรรมขนัธก็์ใหร้วม

ลงไปท่ีพทุโธนัน้ ถา้ไม่มีพทุโธ ไม่มีพระพทุธเจา้มาตรสัรูใ้นโลก

เป็นองคพ์ทุโธ อะไรๆ ทัง้หมดกิจกรรมในทางพทุธศาสนาก็ไม่มี

ทัง้นัน้ น่ีท่ีมีทกุส่ิงทกุอยา่งก็มาจากพทุโธ พทุโธแปลวา่

พระพทุธเจา้ แปลวา่ผูเ้บิกบาน แปลวา่ดีทกุส่ิงทกุอยา่งท่ี

พระพทุธเจา้บาํเพญ็มา ส่ิงท่ีพระพทุธเจา้บาํเพ็ญทัง้หมดก็คือวา่ 

บารมี ๓๐ ทศัน ์บารมี ๑๐ ประการนั่นแหละ แมเ้ราตัง้ใจนกึ

บรกิรรมภาวนาพทุโธ ก็จดัเขา้ในบารมี ๓๐ ทศัน ์บารมี ๑๐ 

นั่นเอง เมตตาภาวนา เราตัง้จิตเจตนาภาวนาอยู ่ก็คือในบารมี
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นั่นแหละ อะไรทกุส่ิงทกุอยา่งเม่ือรวมเขา้มาแลว้ มนัก็อยูท่ี่พทุ

โธ  

พระพทุธเจา้ พุทโธ พทุธะก็หมายถงึจิตใจของมนษุยแ์ละ

สตัวโ์ลกทัง้หลาย คือคนๆหนึง่ สตัวต์วัหนึง่ ก็มีพทุธะอยู่ในตวั มี

พทุธะคือจิตผูรู้อ้ยู่ในตวัในใจ คนเราถา้ไมมี่จิต รา่งกายนีจ้ะอยู่

เป็นอยา่งนีไ้มไ่ด ้สรรีะรา่งกายจะตัง้อยู่ไดก็้ตอ้งอาศยัจติผูรู้ ้จิต

พทุโธอยู่ภายใน ถา้จิตนีอ้อกจากรา่งนีไ้ป อะไรๆก็เสียหมด ใช้

ไม่ได ้ลมหายใจเขา้ออกก็ไม่ได ้รา่งกายสงัขารท่ีจะเป็นอยู่ตอ่ไป 

มีชีวิตสืบเน่ืองไปก็ไม่ไดเ้หมือนกนั เพราะวา่ขาดองคพ์ทุธะ จิต

ผูรู้อ้ยู่ในตวัในใจ พทุโธ พทุธะนีจ้งึเก่ียวโยงทัง้หมด ถา้เราไม่ได้

ภาวนา แตว่า่พทุโธ พระพทุธเจา้โนน้ ครัน้ไปเห็นวา่พระพทุธเจา้

โนน้ทา่นดบัขนัธเ์ขา้สูน่ฤพานไปแลว้ เราผูอ้ยู่ภายหลงัก็ไม่ตัง้ใจ

ภาวนาอีก เพราะวา่พระพทุธเจา้เอามรรคผลนิพพานขนไปหมด 

ไม่เหลือไวใ้หพ้วกเราทัง้หลาย ความจรงิไม่เป็นอยา่งนัน้ พระ

ธรรม พระวนิยั พระวินยัก็คือวา่ขอ้หา้ม หลกัศีล ๕ ศีล ๘ ศีล 

๑๐ ศีล ๒๒๗ หา้มไม่ใหค้นทาํชั่ว ไม่ใหป้ระพฤติเหลวไหล 
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เรยีกวา่ขอ้หา้ม ขอ้หา้มนีเ้รยีกวา่พระวนิยั พระวนิยัขอ้หา้ม

เหลา่นีก็้จาํเป็นทกุคนจะตอ้งมี จะตอ้งรกัษา ถา้ไม่มีการรกัษา 

อยากทาํอะไรก็ทาํไป อยากพดูอะไรก็พดูไป อยากคิดอะไรก็คิด

เรื่อยเป่ือยไป ไม่ตัง้ใจภาวนา ก็เลยทกุส่ิงทกุอยา่งก็เลย

หละหลวม ทอ้ถอยไปหมด จติก็ฟุ้งซา่นราํคาญ ความประพฤติ

การกระทาํของตวัเองก็เลอะเทอะไปหมด  

น่ีแหละจงึวา่มนัเก่ียวโยงถงึกนัหมด อะไรทกุอยา่ง 

เหมือนกบัวา่รา่งกายสงัขารของคนเรานี ้วา่เจ็บไขไ้ดป่้วยไม่

สบาย มนัก็หมายถงึไม่สบายทั่วไปหมด ทัง้กายดว้ยทัง้จติดว้ย 

ถา้วา่คนนัน้อยู่ดีสบาย ความเจ็บไขไ้ดป่้วยยงัไม่บงัเกิดดีขึน้ ก็

หมายถงึบคุคลผูน้ัน้มนัสบายหมดทกุอยา่ง ผม ขน เลบ็ ฟัน 

หนงั เนือ้ เอ็น กระดกู ตบั ไต ไส ้พงุ มนัก็สบายไปหมด ถา้หาก

วา่พงุแตกขา้งในหละ ตาย! มนัตอ้งดีทกุอย่าง จงึมีคาํวา่ 

"สบายดี" ถา้อนัใดอนัหนึ่งมนัไม่สบาย มนัเสีย มนัเสียไปหมด 

จงึตอ้งคิดใหเ้ห็น ภาวนาใหรู้ว้า่ดีก็ดีทกุส่ิงทกุอยา่ง ถา้ไม่ดีทกุส่ิง

ทกุอยา่งแลว้ ก็ไม่จดัวา่ดี ไม่จดัวา่ดีหนึง่ มนัดีสาม ดีส่ีไป ดีหนึง่
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ก็คือวา่คนใจดี ใจเมตตาภาวนา ใจไม่มีโมโหโทโส แมค้าํพดูจะ

ไปอย่างไรก็ตาม ถา้ใจดีก็ใชไ้ด ้ความประพฤติการกระทาํมนัจะ

ผิดพลาดไปบา้ง ถา้ใจดีก็ใชก้ารได ้คาํวา่ใจดีนั่นแหละ มนัจะดี

ออกไปไดท้กุอย่างทกุประการ เพราะวา่มนัสาํคญัอยู่ท่ีใจ  

คนเราทกุคนนัน้อยู่ท่ีใจ ฉะนัน้จงึมีพทุธภาษิตท่านตรสัไวว้า่ 

อะไรๆมนัก็ขึน้กบัใจ ขึน้กบัจติกบัใจทัง้นัน้ ถา้หากวา่ใจไม่ดีหละ 

อะไรก็เสียหมด ถา้ลองรา่งกายจะดีขนาดไหน มีอาการ ๓๒ 

ครบถว้น แตว่า่ถา้ใจเสีย ใจเป็นบา้ ใจเสียจรติผิดมนษุย ์เอา

หละทีนี ้กายจะดีเท่าไรก็ใจเสียแลว้ ใจเป็นใบเ้ป็นบา้ ไม่รูว้า่

อะไรตอ่เป็นมิอะไร ถา้ใครเกิดเป็นคนใบบ้า้ เสียจรติผิดมนษุย์

แลว้ ก็เรยีกวา่เสียไปหมด จงึสาํคญัอยูท่ี่ดวงใจ ทีนีใ้จจะสาํคญั 

จะดีก็ตอ้งเป็นใจของผูต้ัง้จิตเจตนาบาํเพญ็ภาวนาใหใ้จดี เม่ือ

ทาํดีได ้ประกอบการกศุลไดท้กุอยา่งทกุประการ ท่านก็วา่คนเรา

นัน้มนัสาํคญัท่ีใจ เรยีกวา่ใจเป็นใหญ่ ใจเป็นใหญ่ในโลกมนษุย์

ก็วา่ได ้ใจเป็นใหญ่ในรูปในตวันีก็้ได ้เม่ือใจนีห้ละเป็นใหญ่ เป็น

ประธาน ใจเป็นใหญ่เป็นประธาน สาํเรจ็แลว้ดว้ยดวงใจ ถา้ใจ
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ไม่ตัง้ ใจไม่เอาถ่าน ใจไม่ภาวนา ใจขีเ้กียจ ใจมกัง่าย ใจโลเล ไม่

มีหลกั ไม่มีฐาน เอาหละทีนีม้นัก็เสียไปหมด ทา่นจงึตรสัวา่

ภาวนาใหดี้ ทาํใจใหดี้ เพราะอะไร ก็เพราะใจมนัเป็นใหญ่ เป็น

ประธาน ทาํอะไรจะสาํเรจ็ลลุว่งไปได ้ก็เพราะใจเป็นใหญ่ เป็น

ประธาน  

พระพทุธเจา้ พระปัจเจกพระพทุธเจา้ พระอรหนัตาเจา้ พระ

โสดาฯ พระสกิทาคา อนาคา ทัง้คฤหสัถแ์ละญาติโยม ภิกษุ

สามเณร ผา้ขาว นางชี จะดีไดก็้อยู่ท่ีใจ ใจนัน้ไม่ใชว่า่อยูดี่ๆมนัดี

เอง ไม่ได ้ตอ้งมีตวัเอง เจา้ของใจนั่นแหละ คือจิตใจของเรา

นั่นเอง สติ สมาธิ ปัญญา ในตวัในใจนั่นแหละ ควบคมุรกัษา ละ

ชั่ว บาํเพ็ญดี ท่ีใหภ้าวนาพทุโธๆ รวมใจใหส้งบตัง้มั่นก็คือวา่ ให้

ละความชั่ว ความไม่ดี ออกไปใหม้นัหมด มนัสิน้ มนัใส แลว้ใจก็

จะตัง้มั่นในขอ้วตัรปฏิบติั เป็นใจท่ีซื่อตรงตอ่ศีล สมาธิ ปัญญา

ในทางพทุธศาสนา ไมเ่ป็นใจคดในขอ้ งอในกระดกู ใจคดในขอ้

งอในกระดกูนัน้คือวา่ ใจไมต่รงในทาน ใจไม่ตรงในหลกัศีล ๕ 

ศีล ๘ ใจไม่ตรงในไหวพ้ระสวดมนตภ์าวนา ใจขีเ้กียจขีค้รา้น 
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ทอ้ถอย ท่องบน่สาธยายพระธรรมคาํสอนไม่ได ้แตคิ่ดฟุ้งซา่น

ราํคาญไปตามอาํนาจกิเลสราคะ โทสะ โมหะได ้ตลอดคืนก็ได ้

ตลอดวนัก็ได ้น่ีแหละคือมนัคดในขอ้ คดในขอ้ งอในกระดกู 

ไม่ใช่กระดกูรา่งกายมนังอ ใจมนังอ ใจงอแง ใจไม่ตัง้มั่น ใจไม่

เอาจรงิ ใจมนัคด ไม่ซื่อตรง ไม่เป็นสุปฏปัิณโณ ไม่เป็น

อุชุปฏปัิณโณ ไม่เป็นญายะปฏปัิณโณ เม่ือใจมนัคดมนังอ

แลว้ ในใจในตวัของบคุคลผูน้ัน้ มนัเกิดเป็นใจดาํขึน้มา ใจดาํ

บา้ง ใจดา่งบา้ง ใจเขียว ใจขาว ใจอะไรมนัมีทกุอยา่งนั่นแหละ 

คือวา่เวลาจะทาํดี เวลาจะภาวนา มนัมีขอ้ออ้แอแ้กต้วัอยู่เสมอ 

นั่นแหละเพิ่นวา่ใจมนัไม่ตัง้ ใจมนัไม่ดี ใจมนัดา่ง ใจมนัสกปรก 

คือทาํดี ภาวนาใหใ้จดีไม่ได ้แตคิ่ดชั่วเหลวไหล คิดไดท้าํได ้น่ี

แหละเรยีกวา่ใจไม่ดี เราตอ้งละทิง้ เอาใจดี  

ใจดีเป็นใจอยา่งไร ใจดีก็ใจพระพทุธเจา้ ใจพระปัจเจก

พระพทุธเจา้ เพิ่นไม่โกรธใหใ้คร เพิ่นไม่โลภอยากไดข้องใคร 

สมบติัของใคร ทา่นก็เหน็วา่เป็นสมบติัของแตล่ะบคุคล ไม่

ลว่งเกินใคร ทา่นมีเมตตา เม่ือใครมีความสขุกายสบายใจ 
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ในทางท่ีดี ทา่นก็สง่เสรมิ แตว่า่เม่ือบคุคลใดทาํบาปอกศุลไม่ดี 

ท่านก็ตกัเตือนวา่อย่าไดท้าํบาป เพราะวา่บาปนัน้เม่ือทาํไปแลว้

มนัเดือนรอ้น เดือดรอ้นตัง้แตเ่วลาทาํ จงึใหช่ื้อวา่เดือดรอ้น

ภายหลงั ใจบาปใจอกศุล ใจไม่ละความโกรธ ความโลภ ความ

หลง น่ีวา่เพิ่นวา่ใจบาป ทาํบาป คิดบาป ถา้มนัไดโ้กรธใหใ้คร 

ใจอนันัน้มนัโกรธ ใจดาํอยูน่ั่นแหละ เพิ่นยงัไม่ถงึเวลาตาย ก็

อยากใหเ้พิ่นตาย เม่ือไรมนัจะตายเสียที เราจะไดส้บาย มนัจะ

สบายอยา่งไร ก็เขาตายทางโลกอยู่ ยงัเหลือเราอยู่มนัก็ยงัเหน็

วา่สบายอยา่งไร สบายมนัตอ้งละความโกรธ ละความอิจฉา

พยาบาท ความอาฆาตจองเวรแก่มนษุยแ์ละสตัวท์ัง้หลาย  

เม่ือภาวนาเหน็แลว้ก็รบีละ อย่าไปรอวา่พระศรอีารยิม์าจงึ

จะละ อยา่งนีไ้ม่ทนั พระไหนก็ละได ้เม่ือเราเหน็ความชั่ว ความ

ไม่ดีของตวัแลว้ ก็รบีละ สรา้งคณุงามความดีใหม้นัเกิดขึน้ท่ีกาย 

วาจา จิตของเรา ใจโกรธใหล้ะ ใจพระใหเ้จรญิ เจรญิภาวนาพทุ

โธๆในใจ อยา่ใหม้นัหลงลืม มนักระทบอารมณใ์ดๆก็ตาม พทุโธ

ในใจไม่ใหไ้หวหวั่น พทุโธ หมายถงึพระพทุธเจา้ พระพทุธเจา้
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หมายถงึผูห้า้มทพั หา้มกิเลส หา้มกิเลสแลว้ก็ตดักิเลส ฆา่กิเลส

ดว้ย ใจพระพทุธเจา้ฆา่กิเลสใหต้าย คายกิเลสใหอ้อก ทาํลาย

รากฐานกิเลสราคะโทสะโมหะจนหมดสิน้ จนอยู่ไม่ไดใ้นกาย 

วาจา จิตของพระพทุธเจา้ พระอรยิเจา้ทัง้หลายท่านฆา่ทิง้ คือ

ท่านละทิง้ ทา่นประหารทิง้ ท่านไม่ตอ่เติมสง่เสรมิ เม่ือไม่ตอ่เติม 

ไม่สง่เสรมิ มนัก็อยู่ไม่ได ้ก็งอกงามขึน้มาไม่ได ้มนัก็รอวนัตาย 

ผลท่ีสดุก็ตาย กิเลสมนัตาย ไม่ใช่รา่งกายมนัตาย รา่งกายมนั

ตายนัน้ไม่สาํคญั สาํคญัอยู่ท่ีกิเลสมนัตาย กิเลสความโกรธใน

ใจเน่ีย ใหม้นัตายไป ภาวนาใหม้นัตายไป มนัจะไปท่ีไหนช่าง

หวัมนั ภาวนาพทุโธใหกิ้เลสความโกรธมนัตาย มนัหมดไป ใหใ้จ

มนัใสสะอาด  

เม่ือใจใส ใจตัง้มั่น ใจเยน็ ใจสบาย ใจเป็นดวงหนึ่งดวงเดียว 

มนัมองเหน็ไดห้มดหละ อะไรดีอะไรชั่ว อะไรผิดอะไรถกู มนัเห็น

ในจิตนะ เพราะมนัใส ดเูวลาเราดกูระจกเงา ดแูวน่ ดกูระจกเงา 

เม่ือเช็ดใหดี้แลว้มนัใส ใสก็มองเหน็หนา้เห็นตา เห็นเป้ือนเปรอะ

เลอะเทอะ ท่ีนีถ้า้มนัไม่ใส มองก็ไม่เหน็ หรอืวา่นํา้ท่ีเราตกัมา นํา้
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ใสดีอะ้ ถา้เรามอง มนัไม่สั่นสะเทือน นํา้ธรรมดามนัก็เป็นกระจก

เงา เป็นแวน่สอ่งดเูงาหนา้ได ้มนัไม่สั่นสะเทือน เหมือนสมาธิ

ภาวนาของผูภ้าวนา รวมจิตใจสงบ เลิกละภายนอกออกไป จิต

มนัก็แน่วแนม่ั่นคง ไมห่ลงใหล เม่ือจิตไมห่ลงใหล มนัก็ใส ใสก็

วา่ สะอาดก็วา่ ผ่องใสก็วา่ อนันัน้มนัเป็นภาษา สว่นจิตผ่องใส 

จิตสะอาด จิตสบาย จิตเป็นดวงหนึง่ดวงเดียวนัน้ อะไรผ่านมา 

มนัก็รูห้ละ ดีมามนัก็รู ้ชั่วมามนัก็เหน็ ผิดมนัก็รู ็ผิดแลว้มนัเป็น

อย่างไร ทาํบาปแลว้ บาปมนัอยู่ท่ีไหนท่านก็มองเหน็ ทาํแลว้มนั

ก็ตามใหผ้ล บาปนัน้มนัมีอยูท่กุหย่อมหญา้ ถา้ใครทาํแลว้มนัก็

เดือดรอ้น บญุก็มีเต็มโลก ไมใ่ช่วา่บญุอยู่ตรงนัน้ตรงนี ้ 

เม่ือเราตัง้จิตเจตนาใหเ้ป็นบญุเป็นกศุลแลว้ ท่ีไหนก็เป็นบญุ 

ทาํทานท่ีไหนก็เป็นบญุ รกัษาศีลท่ีไหนก็เป็นบญุ นั่งกรรมฐาน

ภาวนาท่ีไหนก็เป็นบญุ มนับญุอยู่ท่ีจิต บญุอยู่ท่ีใจ บญุอยูท่ี่ตวั 

บญุมนัมีอยูท่ั่วไป ถา้เราทาํเม่ือไรมนัก็เกิดเป็นผลบญุขึน้มา แต่

วา่ผลบญุนัน้มนัละเอียดหน่อย ปัญญาไม่ถึงก็มองไม่เห็น ไม่

เหมือนบาป บาปมนัหยาบชา้ทารุณ เม่ือทาํแลว้มนัก็สนองเลย 



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 10 
 

ใหป้รากฏการณเ์ป็นทกุขเ์ป็นรอ้น จนเจา้ตวับน่เพอ้ราํไรเลย

ทีเดียววา่ กรรมอย่างนี ้บาปอย่างนี ้ความทกุขอ์ย่างนี ้ขา้พเจา้

ไม่ไดท้าํเลย ทาํไมหนอขา้พเจา้จงึไดร้บั นั่น ส่ิงใดท่ีตวัเองไดร้บั

นัน้ใหเ้ขา้ใจเสียเถิดวา่ เราไดท้าํไดพ้ดูไดคิ้ดมาแลว้ แตว่า่คนเรา

มนัไม่รบัรูใ้นส่ิงท่ีไม่ดี ถา้ดีแลว้เรามกัจะชอบอนัมนัดีนัน้ อนัมนั

ชั่วเป็นทกุขไ์มบ่อก เราทาํบาป ไม่เห็นคนใดวา่ขา้พเจา้ทาํบาป

อย่างนัน้อย่างนี ้ไปบอกคนอ่ืน ไม่มี ปิดบงัไว ้ไม่ใหใ้ครเหน็ ให้

คนอ่ืนรูเ้หน็ แตถ่า้ส่ิงท่ีดี ถา้เขาไม่รูก็้มกัจะยกยอตวัเอง เป็น

ธรรมดาของใจหลง ก็เพิ่นเป็นอย่างนัน้ ใหรู้ไ้วใ้หเ้ขา้ใจไว ้ 

บาปก็ตาม บญุก็ตาม มนัมีเหตมีุปัจจยัดว้ยกนัทัง้นัน้ ไม่ใช่

มนัเล่ือนลอยมา โดยไม่มีเหตมีุปัจจยั มนัมีทัง้นัน้ ทาํไมคนเราจงึ

ตาบอด บางคน ทาํไมจงึเป็นคนหหูนวก ทาํไมจงึเป็นคนปาก

แหวง่ ทาํไมจงึเป็นคนขีร้า้ยขีเ้หล ่ทาํไมจงึเป็นคนดาํ ทาํไมจงึ

เป็นคนขาว มนัมีเหตมีุปัจจยัทัง้นัน้ มนัมาจากผลกรรม อนั

บคุคลนัน้ทาํมา เม่ือเราใจคิดบาปโกรธใหค้นอ่ืน ใหต้าเคา้บอด 

ก่ีภพก่ีชาติมาแลว้ก็ตาม ผลกรรมอนันัน้มาถึงเขา้ ไมว่า่จะอยู่ใน
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เพศใดวยัใด มนัก็ไดร้บัผล อย่าวา่แตค่นเราธรรมดา แมพ้ระ

อรหนัตา สมยัก่อนโนน้เพิ่นมีพระจกัขบุาล คือวา่แตก่่อนยงัไม่ได้

บวชนัน้ หลายภพหลายชาติมาแลว้ เป็นหมอยา เป็นหมอยาตา 

ยาทกุอยา่งนัน้แหละ แตว่า่บงัเอิญมนัมีเหตเุกิดขึน้ คนท่ีหมอยา

ไปยาหายแลว้มนัไม่ใหส้ตางค ์มนัไม่ใหส้ตางคก็์เฉยไว ้คราว

หนา้มนัก็เจ็บขึน้มาอีก มนัหายเป็นคราวๆ ทีนีก็้เอายาตาบอดใส่

ใหห้ละ ตาเขาก็แตก เป็นคนตาบอดไป ผลกรรมอนันัน้แหละ 

เม่ือท่านจกัขบุาลภาวนา ไม่หลบัไม่นอน บนัดลบนัดาลให้

เป็นไป จนตาแตก ตาเมนิดโูลกน่ีแหละมนัแตก พอแตกก็พรอ้ม

กบัตาแตก การภาวนาทา่นก็ปลอ่ยวางได ้เป็นพระอรหนัตา

ขีณาสพ กิเลสราคะโทสะไมมี่แลว้ รูปนีแ้ตกดบัเม่ือไรก็เขา้

นิพพาน แตว่า่เสวยกรรมตาบอดไปก่อน เพราะวา่ทาํตาคนอ่ืน

ใหบ้อดดว้ยความโกรธความไม่พอใจ น่ีแหละมนัมีเหตมีุปัจจยั

ทกุอยา่ง  

แตค่นเรามนัไม่ไดคิ้ด ไม่ไดน้กึ เม่ือตวัเองไม่พอใจแลว้ก็วา่ 

กรรมอย่างนีข้า้พเจา้ไม่ไดท้าํ ไม่ไดท้าํชาตินี ้ชาติก่อนทาํ ชาติ
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ก่อนไม่ไดท้าํ ชาติก่อนๆโนน้มนัก็ไดท้าํเพราะมนัเกิดมนัตายมา

อย่างนี ้พระพทุธเจา้ก็ดี พระอรยิสงฆส์าวกเจา้ทัง้หลายนัน้ ทา่น

ระลกึไดใ้นกรรมท่ีตนกระทาํ เม่ือกรรมชั่วมาถงึตวัทา่นก็ยอมรบั 

ไม่ปฏิเสธ สว่นกรรมดีใหผ้ลท่านก็รู ้แมอ้งคพ์ระศาสดาพระ

สมัมาสมัพทุธเจา้ท่ีคนเคารพนบัถือ ทาํบญุใหท้านอะไรทกุส่ิง

ทกุอยา่ง ทา่นตามระลกึไดว้า่ ผลกรรมท่ีทาํเม่ือไรเวลาไหนไดร้บั

นีท้า่นก็รู ้อะไรท่ีเป็นทกุขเ์ป็นรอ้นท่านก็รู ้มนัมาจากเหตปัุจจยั

ทัง้นัน้ การภาวนาทาํใจของเราใหส้งบระงบัตัง้มั่นในธรรมปฏิบติั

น่ีแหละ เราตอ้งทาํเหตทุาํปัจจยัอนันีใ้หเ้พียงพอ อยา่ไปมกังา่ย 

ใหเ้จรญิใหม้าก ภาวนาใหม้าก ทาํใหดี้ท่ีสดุเท่าท่ีเราจะทาํดีได ้

และอย่าไปรอให ้ผูย้งัเด็กอยา่ไปรอวา่ใหแ้ก่เสียก่อนจงึทาํ อนั

นัน้ก็ไม่ถกู การปฏิบติัภาวนา ทาํคณุงามความดีนัน้ เม่ือมนัมี

ช่องวา่งท่ีเราจะตอ้งประกอบกระทาํน่ะ ใหร้บีทาํ  

ดพูทุธสาวกในครัง้พทุธกาล ไม่วา่หญิง ไมว่า่ชาย ไม่วา่

นกับวช นกับา้น เม่ือท่านเกิดศรทัธาความเล่ือมใสขึน้มาแลว้ 

คิดดวูา่เด็กๆอายเุจ็ดขวบ พอ่แม่พาไปฟังเทศนฟั์งธรรม เพิ่นก็
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ภาวนาทาํความเพียรละกิเลสได ้เหมือนคนใหญ่ ละกิเลสไดแ้ต่

อายเุจ็ดขวบ เป็นพระโสดาก็มี เป็นพระสกิทาคา เป็นพระ

อนาคา ทัง้ๆท่ีอยู่ในเพศคฤหสัถ ์เป็นถึงพระอรหนัต ์บวชหรอืไม่

บวชไม่สาํคญั มนัอยูท่ี่ใจทา่นเลิกได ้ท่านละไดต้า่งหาก เจ็ด

ขวบก็ละกิเลสได ้เพราะทา่นตัง้ใจทาํ ตัง้ใจภาวนาจรงิๆ ทีนีท่ี้เรา

ไม่ไดไ้ม่ถึง เป็นไปไม่ได ้คือวา่ไม่ตัง้ใจ ไม่ภาวนา อยา่งคนไปมา

หาสูม่าฟังเทศนฟั์งธรรมก็มกัจะถามวา่ หลวงพอ่หลวงปู่ หลวง

ตาท่านจะแนะนาํใหใ้จของผมสบาย ใจสงบ ใหผ้มละกิเลสราคะ

โทสะโมหะได ้มนัวา่เอาอย่างนัน้ ท่านก็บอกวา่ตอ้งภาวนา ตอ้ง

ทาํดีสิ มนัจะดีได ้ไม่ใช่คนอ่ืนทาํให ้มนัก็ไม่ฟัง มนัจะเอาแตง่่าย

อย่างเดียว เอาง่ายวา่ ขอใหไ้ดง้่ายๆก็พอแลว้ ทีนีก้ารฟังเทศน์

ฟังธรรมฟังคาํสั่งสอน ไม่ภาวนาพทุโธในใจ ก็มกัจะไปฟังเอาวา่ 

ท่านองคน์ัน้องคนี์ใ้นสมยัครัง้ก่อนนัน้ พอฟังธรรมก็ไดส้าํเรจ็ไป

นิพพานเลย ลอยฟ้าไปเลย เอาหละ อยากไดอ้ย่างนัน้ นั่ง

หลบัตาภาวนาเป็นทกุขเ์ป็นรอ้นไม่เอา ขา้จะเอาอยา่งง่าย เวลา

ทาํมนัไม่ใช่ของงา่ย มนัตอ้งทาํ  
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ปฏิบติัภาวนาอย่าไดมี้ความทอ้ถอย พทุโธในใจ เรยีกวา่

หยั่งไว ้ยดึไวใ้นใจ มนัจะโกรธ มนัก็โกรธไมไ่ด ้มนัคาพทุโธ มนั

จะโลภ อยากไดน้ั่นไดน่ี้ มนัก็โลภไม่ได ้มนัคาพทุโธ เรานกึพุ

ทโธอยู ่คาํวา่พทุโธมนัหมายไปไดท้กุอย่างทกุประการ เม่ือมี

พระพทุธเจา้เตือนอยู ่เรานกึถึงทา่นอยู ่พระพทุธเจา้ก็มาบอกมา

สอน เรยีกวา่พระธรรมคาํสอนพระพทุธเจา้นั่นแหละมนัมาตกั

มาเตือน ในพทุธศาสนาเพิ่นยงัมีวา่สามพระพทุธ ก็หมายถึง

พระพทุธเจา้ พระธรรมก็หมายถงึพระธรรมวินยั สตัถศุาสนาคาํ

สอนของพระพทุธเจา้ท่ีทา่นเอามาชีแ้จงแสดง หรอืท่านจะไปสู่

นิพพานแลว้ พระธรรมนั่นก็มีอยู่ มีอยู่ในโลกเน่ียแหละ หรอืวา่

ศาสนามนัเส่ือมไปแลว้ก็ตาม พระธรรมนั่นก็มีอยู่ในโลกแตว่า่

คนไม่มีปัญญาเอามาใชก้าร เอามาสั่งสอน เอามาละกิเลสราคะ 

โทสะ โมหะ ของตนไม่ได ้แตม่นัมีอยู ่เม่ือพระพทุธเจา้มาตรสัมา

ชีแ้จงมาแสดงเป็นหมวดเป็นหมู่ไวแ้ลว้ เอามาฝึกฝนอบรม

ตวัเอง จิตใจตวัเอง มนัก็ไดผ้ลง่ายขึน้  
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ไม่ตอ้งดอ่ืูนไกล ดท่ีูชีวิตของคนในโลกสมยันี ้อย่างวิชา

ความรูท่ี้เอาเหลก็เอาหลาเอาโลหะมาประดิษฐ์ประดอยเป็น

รถยนตก็์พาวิ่งไปได ้ก่ีรอ้ยก่ีพนัไมลก็์ไปได ้เอาเหลก็เอาหลาเอา

นํา้มกูนํา้มนัมาทาํเป็นเครื่องบิน ลอยฟ้า บนิไปในอากาศได ้

วิชาเหลา่นีม้นัก็มีอยู่ แตว่า่สมยัใดคนโงเ่ขลาเบาปัญญา (เทป

ขาดตอน) แสดงมาแกม้าไขใหม้นัเกิดประโยชนม์นัก็ไม่ได ้แต่

มนษุยส์มยันีเ้ขามีการศกึษา จนมีความรูค้วามศกึษาดี เรยีนตอ่

กนัมา ก็รูจ้กัเขา้ใจ อย่างวา่เอาไฟฟา้มาใช ้มนัก็ใชไ้ด ้มนัมีวิชา

ความรู ้เม่ือไฟฟ้าไมมี่ มนัก็มีอยู่ในโลกน่ีหละ ไฟฟา้น่ะ แตว่า่คน

ฉลาด คนรู ้คนเขา้ใจไม่มี ก็เลยเอาขึน้มาใชไ้ม่ได ้ถา้คนฉลาด 

คนมีปัญญา คนมีอฐัมีสตางค ์เอามาขึน้ภเูขามนัก็ขึน้ เอามาใน

ถํา้มนัก็มีไฟ ไฟฟา้มนัก็ใชไ้ด ้ 

น่ีแหละพระธรรมวินยั สตัถศุาสนาคาํสอนของพระพทุธเจา้

ก็มีอยู่ แตว่า่ถา้ไม่มีพระสมัมาสมัพทุธเจา้มาตรสัมาชีแ้จงแสดง

คือวา่เสียก่อน มนัเอามาใชไ้ม่ถกู เหมือนทรพัยากรในโลกนั่น

แหละ เม่ือคนไม่ฉลาดเกิดขึน้มา มนัมีอยูแ่ตไ่ม่รูจ้ะเอามาใช้
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อย่างไร ถา้คนเฉลียวฉลาด คนศกึษาดีมีทรพัยสิ์นเงินทอง มี

อปุกรณต์า่งๆครบครนัทัง้คนทัง้วตัถ ุมนัก็เอามาใชไ้ด ้ในส่ิงสมยั

โบราณไม่ไดไ้ม่มี สมยันีเ้คา้ก็ทาํใหเ้กิดใหมี้ขึน้มาได ้เพราะคนมี

ปัญญา การภาวนาเพ่ือทาํความเพียรละกิเลส แมจ้ะภาวนาพทุ

โธๆก็ตาม เอาจรงิๆมนัก็ไดท้ัง้นัน้ อะไรมนัจะเป็นพทุธะ พทุโธได ้

มนัขึน้อยูท่ี่วา่ใจเอาจรงิ เม่ือใจเอาจรงิแลว้ไดห้มด ถา้ใจไม่เอา

จรงิหละอะไรก็ไม่ได ้ถา้ใจถอยหละ ถอยหมด  

ท่านจงึวา่ใจเป็นใหญ่ ใจเป็นประธาน จะสาํเรจ็ลลุว่ง งาน

ตา่งๆจะลลุว่งไปไดก็้ดว้ยกาํลงัใจ รา่งกายสงัขารอนันีม้นัเป็น

เพียงเครื่องใชไ้มส้อยของบคุคลของจิตใจนัน้ ใจมนัเป็นใหญ่

เป็นประธาน สาํเรจ็แลว้ในดวงใจ จิตใจเป็นนาย กายเป็นบา่ว 

เหมือนสมยัราชาธิปไตย พระเจา้แผ่นดินเป็นใหญ่ ถา้พระเจา้

แผ่นดินจะฆา่ใหต้ายก็ได ้เพราะทา่นเป็นใหญ่ บอกราษฎรใหท้าํ

ใหอ้ะไรไดห้มด เหมือนกายกบัใจของเราทกุคน มนัครองอยู่ใน

ตวัของเราน่ีแหละ แตว่า่ถา้ใจไม่ตัง้ ใจไม่ดี ใจเสีย ก็เลยพาตวั

พากายใหเ้สียไป จงึเกิดมาเป็นคนใบบ้า้ง เป็นคนบา้บา้ง เสีย
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จรติผิดมนษุยบ์า้ง ใจไม่ตัง้ ใจเล่ือนลอย ใจฟุ้งซา่นราํคาญ ใจไม่

ดี เม่ือใจไม่ดี ก็คือวา่ใจไม่เป็นแก่นเป็นสาร ศีล สมาธิ ภาวนา 

มนัไม่มีในใจ ใจมนัเสีย ใจเนา่ เหมือนไมเ้ป็นเนา่ ไมท่ี้เป็นเน่า

เป็นโพรงนะ่ เอามาทาํบา้นทาํเรอืนอะไรก็ไม่ได ้เพราะไมไ้ม่มี

แก่น จิตใจของเราท่ีใหภ้าวนาพทุโธ หรอืภาวนาอะไรใหใ้จมนั

เป็นแก่น แกน่ศีล แก่นธรรม แก่นคาํสั่งสอนใหม้นัอยู่ในใจ ไม่ให้

เป็นใจเหลวไหลใชก้ารไม่ได ้ใหใ้จดี ใจดีก็คือวา่ศีล สมาธิ 

ภาวนานั่นเอง ใจดีก็คือทาน ศีล ภาวนานั่นแหละ ผลท่ีสดุมรรค

ผลนิพพานมนัก็ไปถงึได ้รูไ้ด ้เขา้ใจ เพราะวา่ใจดี เพราะวา่ใจมี

ความพาก ใจมีความเพียร ใจมีความหมั่น ความขยนั ใจมีความ

อดความทน หนกัก็เอาเบาก็สู ้ตัง้ใจประกอบกระทาํอยู่เสมอ 

ไม่ใช่จะเอาแตค่วามสะดวกสบาย ไม่ตัง้ใจใหแ้น่วแน่มั่นคงย่อม

ไม่ได ้ 

เหตนุัน้พระพทุธเจา้ของเราในวนัเวลาท่ีพระองคจ์ะเอาชนะ

กิเลสในจิตใจของท่าน ท่านจงึมีการตัง้สจัจอ์ธิษฐานใจลงไป วา่

แมเ้ลือดเนือ้เชือ้ไข มนัจะเหือดแหง้ไป มนัจะตายก็ชา่งมนั ใจ
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พระองคไ์ม่หวั่นไหว ตัง้ใจกาํหนดภาวนาอานาปา ลมหายใจ จน

จิตใจสงบตัง้มั่น จงึไดปั้ญญาวิชาความรูแ้จง้ในรูป แจง้ในนาม 

แจง้ในกาย ในจิต เหน็แจง้ในหลกัอนิจจงั ทุกขัง อนัตตา ทัง้

รูปนามกายใจทัง้โลกภายนอกดว้ย ทัง้คนทัง้สตัว ์ทัง้วตัถธุาตุ

ทัง้หลาย ทัง้ทอ้งฟ้าดินฟา้อากาศอะไรๆพระองคก็์แจง้หมด รูไ้ด้

เขา้ใจหมด จงึเลิกได ้จงึละได ้จงึตรสัรูไ้ด ้ตดัขาดแลว้ก็รู ้

เรยีกวา่ตรสัรู ้ตดัแลว้ก็รูแ้จง้แทงตลอด ตดัไม่ขาด ตดัไม่ขาดละ

ไม่ออก มนัก็ไม่แจง้ใจ ท่านวา่อยา่งใด ก็ฟังไป เราไม่รูไ้ม่เขา้ใจ 

ไม่ภาวนาใหรู้ต้ามเหน็ใจ ทา่นวา่ดีก็ดี ท่านวา่ชั่วก็ชั่ว ทา่นวา่ 

เม่ือกิเลสความโกรธโลภหลงมนัเกิดขึน้ เราก็ไปตามมนั ไม่ได ้

ตอ้งใหม้นัแจง้อยู่ในจิตในใจวา่อะไรมนัผิด ผิดแลว้ก็ไม่ตอ้งทาํ 

ละทิง้ บาปเม่ือรูเ้ขา้ใจหละ ไม่คิดทาํอีกตอ่ไป ไม่พดูอีกตอ่ไป ไม่

ทาํอีกตอ่ไป บาปนัน้ก็ไม่เกิดขึน้ คนไม่รูไ้ม่เขา้ใจ ไม่เป็นอย่างนัน้ 

ไม่รูว้า่อะไรเป็นบาป อะไรเป็นบญุ ทาํสุม่ๆไปอย่างนัน้แหละ 

ครัน้ใหน้ั่งสมาธิภาวนาแลว้ก็ฟุ้งซา่นราํคาญ ง่วงเหงาหาวนอน 

ทอ้แทอ้อ่นแอ กลวัตาย มนัเป็นเสียอยา่งนี ้ 



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 19 
 

ดงันัน้ใหพ้ากนัลกุขึน้ ต่ืนขึน้ อยา่ใหจิ้ตใจทอ้แทอ้อ่นแอ จง

เตือนใจของตวัเองอยู่เสมอวา่ พระพทุธเจา้ท่านไม่ออ่นแอทอ้แท้

เหมือนเรา ท่านทาํบญุใหท้านเต็มท่ี จิตใจของท่านก็สามารถ

อาจหาญ ทา่นรกัษาศีลของทา่นใหบ้รสิทุธ์ิ จิตใจของทา่นก็

สามารถอาจหาญ ทา่นทาํสมาธิภายในจิตใจของท่านมั่นคง

หนกัแน่น จิตใจของท่านก็สามารถอาจหาญ จนถงึขัน้ตดักิเลส

ความโกรธออกจากใจ ตดักิเลสความโลภออกจากใจ ตดักิเลส

ความหลงออกจากใจ ไดเ้ด็ดขาดแลว้ก็ยงัสอนผูอ่ื้น สตัวอ่ื์น ส่ิง

อ่ืน ผูอ่ื้นได ้นั่นแหละคือวา่นํา้พระทยัใจพระพทุธเจา้ พทุโธ เป็น

ผูส้ามารถอาจหาญ เราก็ใหต้ัง้ใจลงไป อยา่เขา้ใจวา่เป็นแต่

พระพทุธเจา้ ตวัเราเองก็เอาชนะใจของเราเอง พระพทุธเจา้ทา่น

ก็เอาใจชนะใจกิเลสของทา่นเอง เราทกุคนก็เอาชนะกิเลสความ

โกรธ ความโลภ ความหลงของใจตวัเองใหไ้ดท้กุคน ก็ย่อมไดช้ยั

ชนะทัง้นัน้  

เหตนุัน้ผูป้ฏิบติัธรรมกรรมฐาน ในทางพระพทุธศาสนานี ้ไม่

วา่ยคุใดสมยัใดมนัขึน้กบัความตัง้ใจของผูป้ฏิบติั เม่ือผูน้ัน้ตัง้ใจ
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ปฏิบติัดีปฏิบติัชอบ ประกอบแตส่ิ่งท่ีเป็นบญุกศุล ละบาป

บาํเพ็ญบญุอยู่ในตนทกุวนัเวลา ก็จะมีแตค่วามสขุกายสบายใจ 

ฉะนัน้เม่ือวา่เราท่านทัง้หลายพากนัไดส้ดบัรบัฟังแลว้ เขา้ใจ

แจ่มแจง้ในใจของตนอย่างใด จงนาํไปประพฤติใหดี้ ปฏิบติัให้

ชอบ ประกอบในส่ิงท่ีเป็นบญุเป็นกศุล ก็จะไดค้วามรูค้วาม

ฉลาดความสามารถอาจหาญ ดงัแสดงมาก็สมควรดว้ย

กาลเวลา เอวงั ก็มีดว้ยประการะฉะนี ้

 

ท่ีมา: https://youtu.be/T9nQgrrRmGc 
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