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นํา้รดตอไม้แหง้ 

หลวงปู่ แบน ธนากโร 

…ธรรมท่ีเป็นไปเพ่ือความเจรญิ ธรรมเพ่ือความกา้วหนา้ 

ธรรมเพ่ือความไม่ลา้หลงั พระพทุธเจา้ท่านใหเ้คารพในการ

ประชมุ คาํวา่เคารพก็คือการใสใ่จ ความใสใ่จในการเอาใจใส ่

คนเราถา้หากวา่ใสใ่จ เอาใจใส ่อย่างใดอย่างหนึง่ อยา่งสอง 

อย่างสาม อยา่งส่ีก็เป็นผูท่ี้ใสใ่จ ถา้หากวา่ไม่มีการใสใ่จอย่างใด

อย่างหนึง่ อยา่งหนึง่ อยา่งสอง อยา่งส่ี อย่างหา้ อยา่งหก ก็เป็น

คนท่ีไม่ใสใ่จ  

นาย ก ไปนั่นตรงไหนก็เป็นนาย ก ไปนอนตรงไหนก็เป็น

นาย ก จะเป็นนาย ข ไปไม่ได ้คนไม่ใสใ่จ ไปอยู่ตรงไหนมนัก็ไม่

ใสใ่จ คนใสใ่จไปอยู่ตรงไหนมนัก็เป็นคนใสใ่จ จงึวา่การประชมุ

จงึเป็นส่ิงท่ีไม่ควรละเลย เราจะอา้งอะไร อา้งอะไรเอาอนัอ่ืนมา

เป็นเครื่องอา้งโดยเหน็วา่มีความสาํคญักวา่การประชมุ อนันัน้

รูส้กึวา่จะเป็นอตัตาธิปไตยมากไป  
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ความเห็นของเราบางทีใชไ้ดบ้างโอกาส ถึงถกู ใชไ้ดบ้าง

โอกาส ถึงถกู บางทีใชไ้ม่ไดบ้างโอกาส บางโอกาสความเหน็

ของเราท่ีถกูนัน้ก็เอามาใชไ้ม่ได ้ในบางโอกาส กาลัญ�ุตา 

ปริสัญ�ุตา กาลเวลาบคุคลก็มีสว่นมีความสาํคญัในการท่ีจะ

เอาความคิดความเหน็ของเราเขา้ไปใชใ้หเ้ขา้กนั ไม่ใช่ความคิด

ความเห็นของเราเอาอยา่งนีดี้แลว้ ไม่สนใจกาล ไม่สนใจบรษัิท 

ไม่สนใจบคุคล อนันัน้ก็รูส้กึจะขดักบัเหตกุารณ ์ขดักบัแก่

กาลเวลาหรอืวา่บรษัิทหมู่คณะ ทาํความดี ไม่รูก้าล ทาํความดี 

ไม่ดบูคุคล ถึงจะเป็นความดีก็ช่าง แตค่วรระมดัระวงัในกาลท่ีไม่

ถกู ถงึจะเป็นความดีก็ชา่ง ถา้หากมนัไมถ่กูบคุคลก็ควร

ระมดัระวงั ไมใ่ช่ถกูแลว้ก็ลยุ ไม่ดหูนา้ดหูลงั  

จงึวา่ อัตตัญ�ุตา ควรยดึหลกัอัตตาธปิไตยตอ้งอยูใ่น

กรอบของ ธรรมาธิปไตย จงึเป็นอตัตาธิปไตยท่ีเป็นธรรม 

อตัตาธิปไตยถา้หากวา่ไม่ถือธรรมาธิปไตยเป็นหลกัอนันัน้

เรยีกวา่เป็นอัตตาทฐิิ จงึวา่เหลียวดตูรงนัน้ก็ขาด ตรงนัน้ก็ขาด 

ไม่พดู ขาดก็ขาดไป ไม่ขาดก็ไม่ขาด ตอ้งการจะดวูา่มนัจะ
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ต่ืนตวัมัย้ คนไม่ต่ืนก็ไม่ต่ืน มนัก็หลบัอยู่เหมือนกะตอไม ้ไม่รูว้า่

มนัจะมาอยู่เพ่ือศกึษาอะไร ถา้หากวา่จะมาก็มาแสดงทิฐิของ

เจา้ของเท่านัน้เอง ทฐิิมานะ มานะคือความถือตวั ทิฐิคือ

ความเห็น เอาทิฐิมานะของเจา้ของมาแสดง  

ใครมาก็ตอ้งการมาฝึก มาอบรม มาศกึษา ในสายตาของ

เราดแูลว้น่ี จะจรงิจงัมุง่มั่นในการมาศกึษาและฝึกหดัอบรม 

บางทีมนัขดักบัคาํพดูท่ีไดพ้ดู ท่ีไดพ้ดูไว ้ผลออกมาก็คือไดย้งัไง 

ก็ไดแ้ตท่ิฐิมานะ ท่ีนัน้ก็ไดไ้ปอยู่แลว้ ท่ีนัน้ก็ไปอยู่มาแลว้ แต่

ไม่ไดป้ระโยชนอ์ะไรในการท่ีจะเป็นไปเพ่ือการแกไ้ขทิฐิมานะ ท่ี

มนัคํา้อยู ่ขวางอยู่ในจิตในใจ มนัไม่สงบ หมายความวา่อย่าง

นัน้ จงึวา่ปีนีห้มู่คณะมีมาก จงึวา่ตัง้ใจวา่ท่ีจะเป็นไปไดก็้จะ

พยายามเทศนาอบรมใหม้ากเท่าท่ีสามารถ ขอ้ปฏิบติัท่ีนาํมา

พดู มาเทศนาอบรม มั่นใจวา่ไม่ผิดพลาด  

ถา้หากวา่ท่านผูใ้ดใสใ่จในการท่ีจะเอาไปประพฤติปฏิบติั ท่ี

จะผิดพลาด ไม่บรรลเุปา้หมายไม่มี จงึวา่ไดพ้ดูอยู่เสมอวา่ ไม่

ลบูคลาํ ไม่ลงัเลสงสยัในเรื่องขอ้ปฏิบติั จงึอะไรท่ีไดเ้รยีนรูท่ี้ได้
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ฝึกหดัปฏิบติัมา จะเรยีนจะรูจ้นกระทั่ง อะไรเป็นทางตรง อะไร

เป็นทางออ้ม อะไรมนัจะไปทางไหน อะไรจะไปทางไหนน่ี 

เรยีกวา่ไม่ลบูคลาํไม่ลงัเลสงสยั ถึงออกมาบอกกลา่วหมู่เพ่ือนสู่

กนัฟังอยู่เสมอ  

เหลียวดบูางองค ์ก็ใครๆก็ไม่ใสใ่จจนกระทั่งไม่อยากจะ

ประชมุ อา้งอนันัน้ๆ อา้งไกล อา้งฝนตก อา้งไม่ไดกิ้นขา้ว อนันี ้

มนัไม่ใช่เรื่องท่ีจะเอามาอา้ง การประชมุเพ่ือปรารภอรรถธรรม

ย่อมมีความสาํคญักวา่ส่ิงใดทัง้หมด คิดถึงก่อนสมยัผม ถา้หาก

ตัง้ใจจะฟังเทศนค์รูบาอาจารย ์แมแ้ตค่าํเดียวน่ีท่ีทา่นเทศน์

ออกมาน่ี จะไม่ใหม้นัคลาดออกจากความสมัผสั ตัง้ใจฟังถงึ

ขนาดนัน้ อาจจะเป็นเพราะเราเป็นคนท่ีโง่เง่าไม่มีสติปัญญา

อะไร มีความจาํเป็นบีบบงัคบัใหต้อ้งเป็นอย่างนัน้ก็ได ้เหลียวดู

หมู่ ไม่คอ่ยจะใสใ่จกนัเทา่ไหร ่บางทีผมมาศาลา มาสามวนั ส่ี

วนั หา้วนั บางองคไ์มไ่ดม้าฟังเทศนซ์ะ แลว้ก็จะมาฝึกมาอบรม 

มนัโกหกเจา้ของ ถา้หากวา่จะไม่มาศกึษาอบรมจรงิๆ ผมไม่ได้

เดือดรอ้นอะไร แตก็่จะไม่ไดเ้ทศนา ไม่ไดอ้บรมอะไรกนั  
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เรื่องของกิเลสน่ีอย่าวา่มนัโงน่ะ มนัฉลาดจนกระทั่งมนัข่ีหวั 

ขีร้ดหวัพระกรรมฐานของเรา อย่าวา่มนัโงน่ะ มนัขีร้ดหวัพระ

กรรมฐาน พระกรรมฐานก็ยงัวา่กล่ินมนัหอม แลว้ก็พอใจในการ

ท่ีจะดมขีกิ้เลสมนั คือขีเ้กียจ ขีเ้กียจจนจะขยบัตวั หลงัจากไป

นอนแลว้ ไม่อยากจะขยบัแลว้ ตวัขีเ้กียจ แลว้ก็วา่พอใจในการท่ี

ขีกิ้เลส มนัขีใ้สห่วัไว ้ ฟังดูๆ ๆ จะพากนัต่ืนตวั ไม่ต่ืน กิเลสมนัจะ

ต่ืนตวัท่ีไหน กิเลสต่ืนตวัก็พระพทุธเจา้ คาํวา่ต่ืนมนัไม่ก็เป็น

พระพทุธเจา้นะ กิเลสมนัต่ืนแลว้  

พยายามเทศนาปลกุจิตปลกุใจ ใหอ้งอาจกลา้หาญในการท่ี

จะตอ่สู ้ในการประกอบความพากความเพียร รูส้กึวา่มนั

เหมือนกบัพยายามท่ีจะไปพรวนดินใสปุ่๋ ยรดนํา้ตอไมท่ี้มนัตาย

แลว้ ความรูส้กึมนัจะเป็นอย่างนัน้ มนัจงึไม่มีการท่ีจะแสดงวา่

มนัผลิใบ เป็นก่ิงเป็นงา่มแตกออกมา มนัมีแตท่ี่จะแหง้ แหง้ให้

เราเหน็ จะตกันํา้พรวนดินใสปุ่๋ ยตอไมแ้หง้ท่ีมนัตายแลว้ ในท่ีสดุ

ก็เป็นคนโง่เทา่นัน้ คือมนัเหน่ือยเปลา่ก็ยงัขืนทาํ ฟังๆไม่เห็นมี

ใครไดเ้รื่องอะไร มนัฟังน่ี ฟังพดูออกมา มนัก็พอจะฟังออก 
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เพราะเราฟังคาํพดูของคน ไม่ไดฟั้งลมปาก ฟังเขา้ถึงจิตถึงใจผู้

พดู บางทีไมพ่ดูมนัก็แสดงออกมา อะไรตอ่อะไรอย่างนี ้แสดงวา่

หาความจรงิจงัยงัไม่ได ้ยงัมีความย่อหย่อนออ่นแอกนัอยู่มากๆ  

วนัพระวนัเจา้แตก่่อน พรรษาหนึ่งถึงพรรษา๑๑ ๑๒ ไม่ได้

นอนนะ ถือเนสชัชิก ถือการไม่นอน ไม่รูไ้มเ่ห็นไม่เป็นไม่ไป ก็ได้

ความอดความทน แตค่วามองอาจกลา้หาญรื่นเรงิในการท่ีจะ

ตอ่สูน่ี้มีมากๆทีเดียว ไม่ไดว้ติกกงัวลสะทกสะทา้นอะไร ความ

เจ็บป่วยง่วงเหงาหาวนอนไมมี่ มีความรื่นเรงิเพลิดเพลินอยู่

เสมอ ไม่ใช่เพียงแตว่นัพระวนัเจา้เทา่นัน้ วนัธรรมดาเราก็ทาํของ

เรา เพราะความรื่นเรงิเพลิดเพลินในการอดการทน ในการตอ่สู ้

ในการปฏิบติั  

เด๋ียวนีห้ละ เผลอแพลบเดียวหละ ไม่รูห้ายไปไหนหมด ไอ้

เวลารบัประทานทาํไมมากมายกา่ยกอง อยากจะพดูไปอย่างนัน้

นะ ไดเ้วลาจะตอ่สูก้บักิเลสจรงิๆหละ หาผูใ้ดท่ีจะเสนอหนา้

องอาจกลา้หาญมนัมองไม่คอ่ยเหน็ ในเม่ือไม่มีความกลา้หาญ

ในท่ีๆกระโดดเขา้มาตอ่สูก้บักิเลสแลว้ ประโยชนข์องการบวช
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เพ่ือประโยชนอ์ะไร กระโดดมาเพ่ือกิเลสมนัเหยียบคอ มี

ประโยชนอ์ยู่เหรอ กระโดดมาใหกิ้เลสมนัเหยียบคอมีประโยชน์

ตรงไหน หมหูมาเป็ดไก่ กิเลสมนัก็เหยียบได ้นกับวชมนัจะ

ประเสรฐิกวา่ตรงไหน ชาวบา้นเขาก็สบายๆ เขานอนใหกิ้เลสมา

เหยียบกนั  

นั่งๆมนัปรากฏวา่ขามนัขาดออกไปเป็นชิน้ เป็นชิน้ๆนะ ทาํ

เอาลองด ูมนังว่งๆๆ เพง่ตามนัเลย ตามนัเห็นลกูตาชดัออกไป 

เห็นวา่ความงว่งมนัจะง่วงไดย้งัไง เจ็บหลงัเจ็บเอว เจ็บแขง้เจ็บ

เข่า เพง่จนกระทั่งเหน็กระดกูใสเขา้ไปแลว้ ความเจ็บความปวด

ไม่มี น่ี! การปฏิบติัเท่านัน้ ความจรงิจงัเท่านัน้ มุ่งมั่นในการท่ีจะ

ตอ่สูจ้งึมีโอกาสท่ีจะชนะกิเลสได ้ 

มีแตอ่อ่นแอทอ้แท ้ดมแตขี่กิ้เลส กิเลสมาขีใ้สห่วั ขีใ้สห่วั

สมองไว ้มนัก็พอใจอยู่ในกองมตูรกองคถูเท่านัน้ ตัง้อกตัง้ใจทาํ

จรงิๆจงัๆ ผลมนัก็ตอ้งปรากฏขึน้จรงิจงัเดน่ชดัขึน้มา เพราะ

ธรรมท่ีพระพทุธเจา้เทศนาอบรมสั่งสอนเป็นทางท่ีถกูตอ้ง ไม่

ผิดพลาด เป็นไปเพ่ือความรม่เย็น เป็นไปเพ่ือความสงบ เป็นไป
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เพ่ือมรรคเพ่ือผล ถึงเด๋ียวนีย้งัไม่ผิดพลาด ยงัสมบรูณบ์รบิรูณ์

อยู่ มนัไม่เป็นท่าแตผู่ป้ฏิบติัยคุสมยัโลกกาํลงัจะแตกจะพงัอยา่ง

นี ้ความไม่เป็นทา่ ปฏิบติัมนัก็ไดแ้ตค่วามไม่เป็นท่า เอาความ

เป็นทา่เป็นทางปฏิบติั มนัก็เป็นทา่เป็นทางไดที้ขึน้มา ทีของเรา  

มนัจะเจบ็ขนาดไหน มนัจะปวดขนาดไหน เจ็บขนาดไหน 

ปวดขนาดไหน ไม่เลิกมนัซะอย่างเดียว มนัจะตายอยู่กบัท่ี ตาย

อยู่กบัจิตอนันี ้มนัเป็นส่ิงท่ีนา่ภาคภมูิใจ เรยีกวา่กรรมฐานเต็ม

ภมูิ กรรมฐานเต็มภมูิไม่ใช่ไปอยู่สาํนกันั่น กรรมฐานเต็มภมูิ

สาํนกันั่นโนน่ กรรมฐานเต็มภมูินั่งใหม้นัตายอยู่กบัท่ี กรรมฐาน

เต็มภมูิอยู่กบัเรา แลว้เต็มภมูิจรงิๆ ภมูิกรรมฐานนีแ้นน่หนา ภมูิ

กรรมฐานก็แนน่หนา ภมูิพระกรรมฐานก็แนน่หนา แนน่หนา

จนกระทั่งภมูสิาวกของพระพทุธเจา้ไม่ไดบ้กพรอ่ง  

มนัโง่เงา่ ไม่รูไ้ม่เหน็ไม่เป็นไม่ไป อยู่มนัทาํไม อยู่ใหเ้ปลือง

ขา้วของโลกเคา้ กินเขา้ไปทิง้ๆ อนันีเ้ป็นสมบติัของโลก ผา้ผ่อน

ท่อนสะไบเป็นสมบติัของโลก เครื่องใชไ้มส้อยเป็นสมบติัของ

โลก อยู่ไม่ไดป้ระโยชนอ์ยู่ทาํไม นั่งใหม้นัตายกบัท่ี อนันีท้รมาน



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 9 
 

เจา้ของมาแลว้นะ ท่ีพดูน่ีไมใ่ช่ไม่ทาํแลว้เอามาพดูนะ ไม่เหน็มนั

ตาย จงึวา่เหลียวดหูมูเ่พ่ือน ทาํกนันิด มนัไม่ถกูใจนะ ใครบา้งได้

ใจบา้งไหม มนัเจ็บเขา้ๆๆ  

สนุขัมนัยงัไมย่อมจนตรอก ความคิด ความอา่น ความคิด 

ความอา่นมนัออกมา ออกมาเพ่ือท่ีจะแกไ้ขความเจ็บความปวด

นัน้ เพ่ือท่ีจะเอาตวัรอด คือทาํไมจงึจะเอาตวัรอดเลา่ แลว้จะเจ็บ

จนตายเราก็ไม่ลกุนะ แลว้มนัสติปัญญามนัจะไม่ออกมา มนัจะ

ยอมตายเหรอ สนุขัมนัยงัไมย่อมจนตรอก เห็นมัย้หละ เวลาไล่

กบัมนั จนตรอก มนักระโดดใส ่แง่มๆๆๆๆ มนัยอมเม่ือไหร ่ 

พระกรรมฐานเราก็เหมือนกนั บีบบงัคบัมนัจนถึงท่ีสดุนะ 

สติปัญญามนัออกมาเอง ในการท่ีจะแกไ้ขเพ่ือเอาตวัรอด เอาตวั

รอดคือยงัไง เพ่ือถอนจิตออกจากความเจบ็ความปวดนัน้ เพ่ือ

ทาํลายความเจบ็ความปวดนัน้ใหอ้อกไปจากจิตจากใจ หรอืจาก

ทกุขเวทนาอนันัน้ใหม้นัดบัไป  มนัยงัมีในการท่ีไดม้าถึงท่ีสดุมนั

แลว้ มนัจะยอมตาย มนัไม่มีหรอก น่ียงัไม่ทนัเจบ็ซํา้ ขยบัก็เจ็บก็

พอสมควรแลว้ ขยบัจะเจ็บก็ขยบัแลว้ ก็ไดเ้พียงเทา่นัน้หละ ได้
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เพียงเทา่นัน้ นั่นหละ กิเลสมนับอกอยา่งนัน้ เพราะกิเลสมนั

ไม่ไดบ้อกใหอ้ดใหท้น มนัไมไ่ดบ้อกใหต้อ่สู ้มนับอกใหแ้พ ้ 

มีแตพ่ระพทุธเจา้เทา่นัน้ ขนฺต ีปรม ํตโป ตตีกิฺขา ความ

อดทนเป็นตบะธรรมเครื่องแผดเผากิเลสอย่างยิ่ง นิพพฺาน ํปรม ํ

วทนฺต ิพทุธฺา ผูรู้ท้ัง้หลายสรรเสรญิพระนิพพานเป็นธรรมยิ่ง 

พระพทุธเจา้แสดงในพระโอวาทปาฏิโมกข ์จงึใหพ้ากนัอดทน 

พากนัฝึกหดัใหอ้ดใหท้น เดินจงกรมหลงัจากเดินจงกรมแลว้ เอา

กระทั่งจนถึงเวลาประกาศนั่น มนัไม่ตายหรอก มนัจะตายเพราะ

การประกอบความพากความเพียร มนัก็ยงัดีกวา่คนใหกิ้เลสมนั

ขีใ้สห่วั  

กิเลสมนัขีใ้สห่วัก็คือขีค้รา้น เห็นมัย้หละ ขีเ้กียจ ขีค้รา้น

นั่นน่ะ กิเลสมนัขีใ้สห่วั แลว้ก็พอใจในการท่ีกิเลสมนัขีใ้ส ่แลว้ก็

ดมขีก้องกิเลส นั่งภาวนาก็เหมือนกนั นั่งไปแลว้ตะวนัไมล่กุ ไม่

โผลจ่ากฟ้าไมข่ึน้ ทาํมนั ลองด ูจงึเรยีกวา่ผูป้ฏิบติัธรรม จงึ

เรยีกวา่ผูป้ฏิบติัตามธรรมท่ีพระพทุธเจา้ทรงสอนไวช้อบ ถา้หาก

วา่ไม่อยา่งนีแ้ลว้ ปฏิบติัตามท่ีกิเลสมนัสอนไว ้ชอบทัง้นัน้หละ 
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ชอบอย่างกิเลสนา แลว้กิเลสท่ีมีอยู่ในเราก็ชอบ ดดัมนัเป็น

กระทั่งดดัเราน่ีหละ ดดัเราน่ีหละ แตเ่ป็นการดดักิเลส  

คาํวา่หวงแหนอย่าใหม้นัมี สักกายะทฐิิเป็นกิเลส ก็คือถือ

วา่เราเป็นเราน่ีหละ รา่งกายเป็นเราตวันีแ้หละเป็นกิเลส ทาํยงัไง 

จงึจะละกิเลส คาํวา่ถือเราเป็นเราน่ี จะละตวันีใ้หไ้ด ้ก็ทาํลาย

มนัเท่านัน้หละ ทาํลายดว้ยขอ้ปฏิบติั คาํวา่หวงแหน กลวัตาย

อย่าใหม้นัมี นั่งคราวนีไ้ม่หายเจ็บไม่ลกุ สงบไม่สงบไม่ตอ้งไป

ปรารถนา เพราะกิเลสมนัตวักลวัเจ็บ ชนะตวักลวัเจ็บคือชนะ

กิเลสไดเ้สียกอ่น เราพอใจเพียงเทา่นัน้  

ขา้วไม่มีกิน เรอืนไม่มีอยู่ จะไปพอใจ จะไปปรารถนา

ความสขุ มนัจะเจอไดอ้ยา่งไร ขา้วไม่มีกินคืออะไร อาหารคือ

ธรรมเป็นเครื่องหลอ่เลีย้งใจไม่มี นั่นแหละขา้วไม่มีกิน เรอืนไม่มี

อยู่คือยงัไง เรอืนคือความสงบของใจก็ไมมี่ ก็ยงัปรารถนา

ความสขุ ปรารถนาความสบาย ก็กิเลสมนัก็หาปอ้นใหเ้ท่านัน้

แหละ ไดอ้นันัน้มีความสขุๆน่ะ กิเลสมนัก็ปอ้นอาหารให ้แต่
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ความสขุท่ีกิเลสมนัปอ้นน่ะ มนัไมใ่ช่ความสขุท่ีพระพทุธเจา้ทา่น

สรรเสรญิ ความสขุท่ีกิเลสมนัสรรเสรญิมนัสาธุ  

นั่งลงไป ไม่หายเจ็บไม่หายปวด ไม่ลกุจากท่ี ไม่ขยบั แลว้ก็

ไม่ขยบัดว้ย มนัจะขาด มนัจะเจ็บ มนัจะปวด มนัจะขาด มนัจะ

แตก มนัจะพงั รา่งกายอนันีม้นัเกิดมาเพ่ือแตกเพ่ือพงั รา่งกาย

ของใครก็เกิดมาเพ่ือแตกเพ่ือพงั ไม่ใช่เกิดมาเพ่ือเป็นของใคร 

เราเลีย้งดทูะนถุนอนเคา้มามากมายแลว้ ไม่เหน็วา่เคา้จะทาํให้

เราไดอ้รรถไดธ้รรมไดม้รรคไดผ้ล มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดรอบรู ้

ทนักิเลส มีแตท่ี่จะโง่ไปนั่น ในท่ีสดุก็อยู่มนัทาํไมเท่านัน้แหละ 

อยู่โง่เง่า อยู่ไปทาํไม อยู่ใหกิ้เลสมนัขีใ้สห่วั มนัจะมีประโยชน์

อะไร น่ี บีบบงัคบัเราจนกระทั่งมนัพรอ้มท่ีจะตาย พรอ้มท่ีจะ

ตายๆๆ ดว้ยขอ้ปฏิบติั ตอ้งเป็นอย่างนีจ้งึเรยีกวา่นกัปฏิบติั หรอื

จะเรยีกวา่นกัปฏิวติั  

อย่างเป็นเราๆเป็นกนัอยา่งนีน้ะ กิเลสมนัจะขีใ้สห่วัอยา่ง

เดียว มนัเย่ียวใสซ่ ํา้ ยงัพอใจอยู่ โอกาสดี ฤกษง์ามยามดีขึน้มา 

ดหูนา้ดหูลงั โอกาสจงัหวะมี เดินจงกรม ปัดกวาดแลว้เดิน
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จงกรม ไดท่ี้ นั่งสมาธิทนัที ไหวพ้ระสวดมนตน์ั่งสมาธิ เอา้ พดู

เป็นภาษา มงึไม่ตาย กตูาย ตะวนัไม่ขึน้ไมล่กุเด็ดขาด น่ีมนัจงึ

เจอธรรม เจอของจรงิ สารพดัธรรม สารพดัอกศุลธรรม มนั

สารพดัรูปแบบ เรื่องของยกัษ ์เรื่องของมาร เรื่องของพอ่มารแม่

มารเจอหมด สารพดัพอ่มาร ลกูมาร หลานมาร ปู่ มาร เจอหมด 

คาํวา่มารทัง้หลายไม่ใช่อยู่ขา้งนอก มารทัง้หลายอยู่ในเราอนั

เดียว กิเลสทัง้หลายอยู่ในเราอนัเดียว จงึวา่มนัเจอของจรงิ เจอ

ของจรงิก็เน่ืองจากวา่เราทาํจรงิ  

ถา้หากวา่เราทาํเลน่ๆ มนัก็เจอแตข่องเลน่ๆ ลบูหนา้ปะจมกู

กนัไป ขอ้ยก็เป็นพระ เจา้ก็เป็นพระ ขอ้ยก็เป็นครูบา เจา้ก็เป็นครู

บา พอออกได ้ออกไปศรทัธาญาติโยมก็สาธุ สาธุ เทา่นัน้ 

อยากจะพดูตามภาษาบา้นๆของเราวา่ ลบูหนา้ปะจมกู หา

ความจรงิ หาของจรงิมนัมีอยู ่เราจะพอใจยงัไงกนัเด๋ียวนี ้เราจะ

พอใจยงัไงกนั พอใจยงัไงก็เลือกเอา  

อย่างท่ีพดูวา่สนุขัมนัยงัไมย่อมจนตรอก มนัเจ็บเขา้ เจบ็

เขา้  เจบ็เขา้  เจ็บเขา้ นั่นนะ ใจน่ีนะมนัหลดุออกมาเอง มนัถอน
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ออกมาเอง เพราะมนัอยู่ไมไ่ด ้มนัจะตายจรงิๆ คาํวา่ถอน

ออกมาเองน่ี มนัถอนดว้ยเหตดุว้ยผล ถอนดว้ยสติ ถอนดว้ย

ปัญญานั่นหละ ถา้มนัหลดุออกมาถอนออกมาแลว้ ไม่มีอะไรท่ี

จะประเสรฐิกวา่การท่ีจิตของเราหลดุจากกองทกุขก์องเวทนา 

กองเจ็บกองปวด กองนรก กองฟืนกองไฟ กองฟืนกองไฟจรงิๆ 

กองนรกก็ไม่ผิด หลดุออกมาไดแ้ลว้ ไม่มีอะไรท่ีจะประเสรฐิ คาํ

วา่เบิกบานสดช่ืนปีติ ไม่มีอะไรท่ีจะเปรยีบ หลดุออกจากนรกได ้ 

เด๋ียวนีม้นัยงัพอใจอยู่ในนรกอนันี ้พอใจอยูใ่นกองฟืนกอง

ไฟ พอใจอยูใ่นกองทกุข ์กองทกุขก็์คือกองเกิด กองแก่ กองตาย 

กองไฟก็คือกองกิเลสตณัหา ลว้นแลว้แตเ่ป็นกองไฟทัง้นัน้ ยงั

พอใจนอนแช่อยู่ เอาใจไปแช่ แลว้ไม่มีจิตมีใจท่ีจะพยายามให้

หลดุออก ถอนเจา้ของออก ไม่มีความพยายาม เพียงแตคิ่ด แต่

ความพยายามคือความเพียรไม่มี จิตเขา้ไดร้วมเต็มท่ีแลว้ ความ

สวา่งไสวนี ้คาํวา่โลกธาต ุโลกธาตอุนันีก้าํหนดจิตอยูข่ณะเดียว

นั่นนะ เหมือนกบัวา่มนัสวา่งทั่วโลกธาต ุอยู่กบัจิตดวงเดียว

เท่านัน้ พระพทุธเจา้ตรวจดสูตัวโ์ลก ไม่ไดเ้อาใจไปด ูไม่ไดส้ง่ใจ
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ไปด ูมนัจะรูข้ึน้ทนัทีทีเดียวในขณะนัน้ เพราะความสวา่งไสว

ของจิต  

ธรรมชาติจิตเป็นธรรมชาติท่ีมหศัจรรย ์ใครเป็นยงัไงอย่างนี ้

ใครเป็นยงัไง จิตใครเป็นยงัไง ไม่ตอ้งไป…พอปรารภพลบัเดียว

มนัรูท้นัที ความสวา่งไสวของจิต เรยีกวา่โลกธาตไุม่มีอะไร

ปิดบงั ถา้หากวา่จิตพน้จากความมืดครอบงาํ สวา่งไสวซะขนาด

ไหนก็ชา่งเถอะ ความมืดครอบงาํ ความสวา่ง แสงสวา่งไม่มี 

ขาวสะอาดขนาดไหนก็ช่างเถอะ ถา้หากวา่ถกูสีดาํมนัยอ้มแลว้ 

ความขาวก็ไมมี่ ขอ้ปฏิบติัเทา่นัน้ท่ีจะสะบดั ท่ีจะสลดัส่ิงท่ี

ครอบงาํใหห้ลดุออกไป ขอ้ปฏิบติัเท่านัน้ท่ีจะมีการซกัการฟอก

ส่ิงท่ีมนัยอ้มใหด้บั ใหห้มดใหสิ้น้ กลายเป็น สีขาวสะอาดขึน้มา 

จงึวา่อย่าพอใจในลกัษณะท่ีลบูหนา้ปะจมกูกนัไป  

อยู่อย่างโง่เง่า อยู่ทาํไม นั่งใหม้นัตายดีกวา่ มนัไม่เปลือง

ขา้วท่ีเป็นสมบติัของโลก เราไม่กินซะ เราตายเสีย หมหูมาเป็ด

ไก่เคา้จะไดเ้ป็นประโยชน ์เทศนาสอนเจา้ของลงไป บีบบงัคบั

เราลงไป จงึเป็นนกัปฏิบติั ถา้หากวา่ไม่สอนเจา้ของเอง ไม่บีบ



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 16 
 

บงัคบัเจา้ของเองละก็ พระพทุธเจา้ไม่มาสอนเราหรอก 

พระพทุธเจา้ทา่นทรงวางอเุบกขา เพราะพระพทุธเจา้วาง

อเุบกขาตลอดตามปกติสภาพของพระสมัมาสมัพทุธเจา้ ใคร

เมตตาใครขนาดไหน พระพทุธเจา้ก็เมตตาเทา่บคุคลท่ีเมตตา

ตนเองนัน้ๆ เราเมตตาเราขนาดท่ีเรยีกวา่ จรงิจงัมุง่มั่น 

พระพทุธเจา้ก็จรงิจงัมุง่มั่นเมตตาเราเหมือนกนั 

จงึวา่ใหพ้ากนัคิด ท่ีใชค้าํพดูวา่ พรวนดินใสปุ่๋ ยรดนํา้ตอไม้

แหง้ มนัทอ้ใจเป็น มนัหมดกาํลงัใจเป็น เหมือนไดย้ิน เออ้ ใคร

เป็นอยา่งนัน้ ใครเป็นอย่างนัน้ๆ เออ้ มนัคอ่ยมีกาํลงัขึน้มาซะ

หน่อย ผลของการท่ีเราใสปุ่๋ ยรดนํา้มนั มนัปรากฏผลิใบออกมา

เป็นลาํตน้ขึน้มา หรอืศาสนามนัก็ตอ้งมีแตต่อไมแ้หง้ อนันัน้

เหรอเป็นความมั่นคง เป็นความเจรญิของพระศาสนา โลกจะ

รม่เย็น โลกจะเขียวขจี ก็ตอ้งอาศยัใบไมเ้ขียวขจี พระศาสนาจะ

เจรญิก็หมายถึงจิตใจของผูป้ฏิบติัธรรมนีรู้อ้รรถรูธ้รรม เห็นอรรถ

เห็นธรรม อนัเป็นของผลของการประพฤติปฏิบติั อนัเป็นผลของ

การตอ่สูทุ้่มเท น่ี!  พระศาสนาจงึเจรญิ  
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ศาสนาเจรญิมนัไม่ใช่วดัก็เยอะ พระเต็มบา้นทกุหมู่บา้น 

พระก็เต็มไปในตามวดัตามวา อาหารการกินเต็มไปหมด 

เครื่องใชไ้มส้อยเต็มไปหมด อนันัน้ไม่ใช่พระ อนันัน้ไม่เป็นความ

เจรญิของพระศาสนาเลย ดีไม่ดีมนัจะเหมือนกบัมีแตต่อไมแ้หง้

เต็มไปหมด แตร่ม่เงาอนัเหดิจากตอไม ้เจรญิออกจากตอไมแ้หง้

ไม่มี ไม่มีอรรถ ไม่มีธรรม ผลของการประพฤติปฏิบติัมนัไม่เกิด

ไม่เป็นขึน้แลว้ มนัจะมีอะไร เราไม่เตือนเราไม่บีบบงัคบัเรา แลว้

จะใหใ้ครเตือน จะใหใ้ครบีบบงัคบั  

พระพทุธเจา้ไม่บีบไม่เตือน พระพทุธเจา้ทรงวางอเุบกขา 

กมฺมสสกา กมฺมาทายาทา กมฺมโยน (กมัมสัสะกา กมัมะ

ทายาทา กมัมะโยนิ) องคอ์เุบกขา ใครทาํอย่างไรก็ไดร้บัผลของ

การกระทาํนัน้หนา ใครอยากไดย้งัไงก็ทาํเอา อบุายเวลา

ทกุขเวทนามนักม้รวมเขา้มา อบุายท่ีเกิดขึน้มาเพ่ือการพจิารณา 

มนัเกิดขึน้มาไม่หยดุน่ี มนัเกิดขึน้มาอยา่งไม่หยดุไม่หย่อน อนั

นัน้เกิดขึน้มา อนันัน้เกิดขึน้มา อนันัน้เกิดขึน้มา แตล่ะอย่าง แต่

ละอย่าง ท่ีเกิดขึน้มานัน้ลว้นแลว้แตเ่ป็นอบุายท่ีจะสลดั
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ทกุขเวทนาใหห้ลดุออกจากจิตใจของเราท่ีไปยดึไปถือทัง้นัน้ ไม่

มีอะไร  

ทกุขเวทนาก็สกัแตว่า่ทกุขเวทนาเทา่นัน้ เราไปยดึเขาก็เจบ็ 

ทาํไมจงึไปยดึ เพราะเราคิดวา่ทกุขเวทนานัน้เป็นเรา เคา้ก็ไม่สน 

เคา้ก็เจ็บของเขา ไอเ้คา้วา่เจบ็ เคา้ก็ไม่รูว้า่เจ็บดว้ยซํา้ ถงึวา่

ทกุขเวทนาสกัแตว่า่ทกุขเวทนา เราจะไปปลอ่ยไปวาง ไปละไป

ถอน ปลอ่ยเขาโดยสิน้เชิง เขาก็ไม่ไดว้า่อะไร จงึวา่ทกุขเวทนาก็

สกัวา่ทกุขเวทนา กองไฟอยา่งนัน้น่ะ เคา้พอใจใหเ้รากระโดดเขา้

ไปใสเ่คา้มัย้ เรากระโดดเขา้ไปในกองไฟ ไฟเคา้ดีใจมัย้ เราไม่

กระโดดเขา้ไปในกองไฟ ไฟเคา้เสียใจมัย้ ไฟเคา้โกรธมัย้ คาํวา่

ทกุขเวทนาก็เหมือนกนั น่ีหละ จงึวา่คาํวา่กิเลสมนัไม่ไดเ้มตตา

ใคร กองฟืนกองไฟมนัอยู่ตรงไหนน่ะ มนัดงึแขง้ดงึขา เอาไปใส่

ตรงนัน้ ทัง้ท่ีกองฟืนกองไฟ ไม่รูเ้รื่องอะไร  

 

ท่ีมา: https://youtu.be/3d1Jz28oMCU  

 

https://youtu.be/3d1Jz28oMCU

