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อยากเหน็กายทพิย ์

หลวงปู่ แบน ธนากโร 

อยากเห็นพวกเทพพวกกายทิพยก์นัมัย้หละ มีนะ พวกนกั

ปฏิบติัชอบ อยากเหน็พวกกายทพิย ์อยากเหน็พวกเทพ อยาก

เห็นพวกเทวดา อยากเก่ียวขอ้งกบัเทวดา อยากสอนเทวดา ไม่

ยากดอก เหน็กายของเราท่ีมนัหยาบๆใหม้นัชดัซะก่อน เรื่องกาย

ทิพยม์นัเป็นเรือ่งทีหลงั กายของเราหยาบๆ ตาบอดคลาํก็ยงั

คลาํได ้ใจของเราก็ยงัไมเ่หน็ ยงัจะอวดเกง่ อยากไปเหน็กาย

ทิพย ์อยากไปเห็นเรื่องเทวดา มนัเป็นเรื่องท่ีนา่ขบขนั  

ผมของเรามีก่ีเสน้ มนัหยาบอยา่งกะตาบอดเอามือคลาํก็ได ้

เราก็ยงัไม่รูว้า่ผมมีก่ีเสน้ ขนมนัก็เป็นตวัเป็นตน จนกระทั่งเรยีก

กนัวา่ขน เอาใจด ูขนก็ไม่เหน็ดว้ยซํา้ เลบ็ก็เหมือนกนั ฟันก็

เหมือนกนั หนงัก็เหมือนกนั เห็นอยา่งท่ีชาวโลกเคา้เห็น นก หน ู

ป ูปลิง มนัก็เห็น เหน็ผม เหน็ขน เหน็เลบ็ เห็นฟัน เห็นหนงั เหน็

แลว้เกิดความยินดี เกิดความยนิรา้ย หมหูมามนัก็เห็น เห็นอยา่ง
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นีไ้ม่เรยีกวา่เหน็ เห็นตามสมมติุ เหน็ตามภาษาของโลก ไม่เหน็

อย่างภาษาของธรรมะ  

เห็นอย่างภาษาของธรรมะ เห็นแลว้จะไม่เกิดความยนิดีใน

ส่ิงท่ีเห็นนัน้ จะไม่เกิดความยินรา้ยในส่ิงท่ีเห็นนัน้ ผมจะแตง่

สีสนัวรรณะทรวดทรงยงัไงก็ช่าง ก็เอาของสกปรกมาแตง่ นํา้อบ

นํา้หอมนํา้ยอ้มไปทา ก็ไปยอ้มไปทาของสกปรกนัน้ นํา้อบมนัจะ

หอมซกัขนาดไหน ประเด๋ียวประดา๋วกล่ินมนัก็เปล่ียนแปลงไป 

ผมมนัก็ยงัเป็นผมเหมือนเดิม ยอ้มมนัเป็นสีดาํ ไปยอ้มมนัเป็นสี

อะไรก็ช่าง มนัก็ยอ้มของปฏิกลู เอาของปฏิกลูมายอ้ม มนัไม่ได้

หอม และมนัไม่ไดเ้ป็นส่ิงท่ียอ้มนั่น  

ดกูายของเราใหม้นัชดั เห็นชดัตามความเป็นจรงิในกายทกุ

สว่น ในกายทกุสว่นไม่จาํเป็นจะตอ้งเหน็ชดัไปทกุสว่น เห็นสว่น

ใดสว่นหนึ่งใหเ้ห็นชดัลงไป แลว้มนัอาจชดัทกุสว่นเพราะสว่น

ไหนก็เป็นกายเหมือนกนั สว่นไหนก็เป็นของเกิดมา แก่มา ตาย

เหมือนกนั สว่นไหนก็เป็นของเกิดของตาย จงึวา่เหน็ชดัลงไป

แลว้สว่นใดสว่นหนึ่ง ชดัหมดในกายของเรานี ้ชดัหมดกายทั่ว
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โลกธาต ุเพราะกายท่ีไหน กายท่ีไหนมนัก็เหมือนกบักายอนันีคื้อ

เกิดมาตาย  

การท่ีเกิดมนัก็อาศยัดิน อาศยันํา้ อาศยัลม อาศยัไฟ อาศยั

โลก อาศยัของท่ีมีอยู่ในโลก ทา่นจงึวา่สงัขาร การรวมตวั รวม

ดิน รวมนํา้ รวมลม รวมไฟ รวมกนัเขา้ รูปรา่งเป็นอยา่งนัน้ๆ 

รูปรา่งเป็นอยา่งไรๆ นั่นนะ่กรรมมนัแตง่ กรรมมนัป้ัน กรรมป้ัน

กรรมแตง่ แตง่รูปรา่งมาเป็นคน ก็โลกเคา้ก็สมมติุวา่เป็นคน แตง่

รูปรา่งมีขนมากๆ มีขาส่ีขา มีหางเคา้ก็เรยีกวา่เป็นหมเูป็นหมา

ไป เป็นพวกสมมติุ แตค่วามจรงิก็คือสงัขารกองดิน กองนํา้ กอง

ลม กองไฟมากองรวมกนั จะสมมติุวา่เป็นอะไรก็ช่าง มนัไม่เป็น

อย่างสมมติุ ของเกิดมาตาย จะสมมติุวา่เป็นยงัไงเคา้ก็ตาย ของ

เกิดมาแก่มาเจ็บ จะสมมติุวา่เป็นอะไรเคา้ก็แก่ เคา้ก็เจ็บ จงึวา่

รา่งกายนีไ้ม่เป็นอะไรซกัอยา่ง จะสมมติุหรอืไม่สมมติุ จะสมมติุ

วา่เป็นอะไร หรอืจะสมมติุวา่ไม่เป็นอะไร เคา้ก็เป็นของเกิดมา

ตาย  
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สงัขารทัง้หลายมนัไม่เท่ียง สงัขารในเราไม่เท่ียง สงัขารทั่ว

โลกธาตก็ุเหมือนกนั เพราะมนัเหมือนกนั อาศยักองดิน กองนํา้ 

กองลม กองไฟกนัขึน้ เหมือนกนั จะมีใจครองหรอืไม่มีใจครอง 

เหมือนกนัหมด สงัขารทัง้หลายมีใจครอง ไม่มีใจครอง สงัขาร

ทัง้หลายรูปรา่งหนา้ตาอย่างไร จะเป็นสงัขารจะเป็นสงัขารสว่น

หยาบ หมายถงึกองดิน กองนํา้ กองลม กองไฟ จะเป็นสงัขาร

สว่นละเอียดคือความเกิดขึน้ของความคิด เกิดขึน้ของความคิด

จะคิดเรื่องอะไรๆก็ช่าง อนันัน้ก็เรยีกวา่สงัขาร ส่ิงท่ีเกิดขึน้

ทัง้หมดจะเป็นรูปธรรม จะเป็นนามธรรม เรยีกวา่สงัขารทัง้นัน้  

สงัขารในเรา สงัขารทั่วโลกธาต ุสงัขารทัง้หลายเกิดแลว้ดบั

ไป เป็นอนตัตา สงัขารทัง้หลายเกิดขึน้มาแลว้ดบัไป มนัไม่เท่ียง 

สงัขารทัง้หลายแลว้ดบัไป มนัเป็นทกุข ์คาํวา่ไม่เท่ียง คาํวา่เป็น

ทกุข ์คาํวา่ไม่ใช่ตวัไม่ใช่ตน ดบัไป อนันัน้เป็นคาํพดู พดูมาจาก

ไหน พดูมาจากความจรงิ เกิดขึน้ เกิดขึน้มาจรงิๆ ไม่เท่ียงก็ไม่

เท่ียงจรงิๆ แกก็่แก่จรงิๆ เจ็บก็เจ็บจรงิๆ ตายก็ตายจรงิๆ แต่
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ความจรงิความแก่ ความจรงิความเจ็บ ความจรงิความตายมนั

เป็นธรรมชาติ  

ตน้ไมม้นัเกิดนานมนัก็แก่ มนัเป็นธรรมชาติอย่างนัน้ ตน้ไม้

มนัเกิดมามนัตาย มนัก็เป็นธรรมชาติ เราสมมติุธรรมชาติของส่ิง

ท่ีเกิดขึน้นัน้ วา่เป็นตน้ไมว้า่เป็นคนเป็นสตัว ์สมมติุธรรมชาติ

ของตน้ไมท่ี้เกิดขึน้แลว้เปล่ียนแปลงไปตามธรรมชาติ เรยีกวา่

การแก่ สมมติุความไม่เป็นปกติวา่ความเจบ็ความไข ้ความ

อาพาธ สมมติุความสลายตวั ความตายวา่เป็นความตาย ความ

จรงิ ความแก่ ความเจ็บ ความตาย มนัเป็นธรรมชาติของส่ิงท่ี

เกิดขึน้เทา่นัน้เอง แก่ก็เป็นคาํสมมติุกนั เจบ็ก็เป็นคาํสมมติุกนั 

ตายก็เป็นคาํสมมติุกนั แมค้วามเกิดก็เป็นคาํสมมติุกนั ส่ิงท่ีเกิด

จรงิๆเคา้ไม่ไดรู้ส้กึ ไม่ไดรู้เ้ห็นอะไร  

ตน้ไมม้นัเกิด มนัก็ไม่รูว้า่มนัเกิด ฟันของเราเกิด ฟันรูว้า่ฟัน

เกิดมัย้ เกิดมาทีแรกไม่มีฟันแลว้ฟันเกิดทีหลงั ฟันรูว้า่ฟันเกิดมัย้ 

ขนผมเราจะถอนเราจะโกน แลว้ส่ิงท่ีมนัยาวมานะ่ มนัรูว้า่มนั

ยาวมัย้ เลบ็ก็เหมือนกนั เด๋ียวเราตดัเด๋ียวเราขดูๆ ท่ีมนัยาวมนั
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หนาออกมา มนัรูว้า่มนัยาวมัย้ หนงัก็เหมือนกนั มนัยืด มนัยืด 

มนัรูว้า่มนัโตขึน้มัย้ มนัเห่ียว มนัเห่ียว มนัรูว้า่มนัเห่ียวมัย้ ถาม

มนัด!ู ถามมนัด ูถามมนัมนัจะบอกวา่ ถามแลว้ใครจะเป็นคน

ตอบ หนงัมนัตอบไม่ได ้เราน่ีแหละเป็นผูต้อบ เราคือใคร คือใจ

ของเราจะตอบ ใจของเราเป็นผูถ้าม ใจของเราเป็นผูต้อบ ใจของ

เราศกึษาชดัแลว้จงึตอบมาตามท่ีเห็นชดันัน้  

ในเรื่องในลกัษณะนีเ้รยีกวา่เป็นการศกึษา ภาวนาคือทาํให้

เกิด การท่ีจะเกิดความรูค้วามแจง้ความชดัขึน้มา จะตอ้งอาศยั

การศกึษาทัง้นัน้ ภาวนานีไ้มใ่ช่ทาํเหมือนกบัหวัตอ ในเม่ือทาํบน

หวัตอ หวัตอมนัจะรูเ้รื่องอะไร มนัไม่รูจ้นกระทั่งมนัเป็นหวัตอ 

ภาวนาอยากจะใหใ้จรวม ภาวนาอยากจะใหใ้จสงบ ถา้หากวา่

ยงัอยากใหร้วม อยากใหส้งบอยู่ ความอยากยงัมีอยู่ในใจตราบ

ใด ความอยากอนันีห้ละมนัจะทาํใหค้วามสงบไม่มีโอกาสท่ีจะ

เกิดขึน้ ละความอยากทกุส่ิงทกุอยา่งท่ีมนัมีอยู่ในใจ ละไดแ้ลว้

ความสงบมนัเกิดขึน้ในขณะท่ีละความอยากนัน้ได ้ 
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จงึวา่อยากเหน็เทวดาเห็นยกัษ ์เทวดาเป็นกายทพิย ์เป็น

ของกายละเอียด ใหด้กูายหยาบๆน่ีใหเ้หน็ชดัตามความเป็นจรงิ

เสียก่อน เห็นกายหยาบชดัตามความเป็นจรงิแลว้ เรื่องของกาย

ละเอียดไม่ตอ้งปรารถนา ถา้หากวา่ตาของเรามีท่ีจะเหน็ได ้เม่ือ

นัน้เหน็เอง แมแ้ตอ่ยากไดม้รรคผล อยากถงึพระนิพพานก็ใหต้ดั

ความอยากนัน้เสีย ถา้หากวา่มีความอยากอยู่ มนัอดท่ีจะไป

โมเมไม่ได ้โมเมเป็นอยา่งนัน้ โมเมเป็นอยา่งนี ้โมเมเป็นอะไรตอ่

มิอะไร ในท่ีสดุก็คือไม่ไดเ้รื่องอะไร  

จงึวา่ความอยากมนัเหมือนไฟ กามตัณหา ภวตัณหา 

วิภวตัณหา เรือ่งของความอยาก เรื่องของตณัหาทัง้หมด

เหมือนกบัไฟ เผาหมด ของแหง้ก็เผา ของสดก็เผา นํา้ ไฟมนัก็

ยงัเผา มนัเผายงัไง มนัเผาจนกระทั่งเดือน เผาจนกระทั่งแหง้ จงึ

วา่ไฟมนัเผาไม่เลือก ตณัหามนัก็เผาไม่เลือกเหมือนกนั เผา

จนกระทั่งศีล ตณัหามนัก็เผาจนกระทั่งศีลหมด เผาสมาธิ 

ตณัหามนัก็เผาจนกระทั่งสมาธิไม่มีตกคา้ง เผาปัญญา เผา

จนกระทั่งปัญญาเคยสวา่ง เคยใส เคยแจง้ มองเขา้ไปมนัมืดไป
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หมด ความอยากมนัเผาธรรมะ เผาจิต เผาใจ เผามรรคผล

นิพพาน ความอยากอนันัน้เผา  

ละความอยากเสียใหห้มด ใจเป็นศีล ละความอยากเสีย ใจ

เป็นสมาธิ ละความอยากเสีย ใจเป็นปัญญา ละความอยากเสีย 

ใจเป็นมรรคผล จงึวา่ความอยากอนันี ้เป็นตวัอนัตราย อยากได้

สาํเรจ็มรรคผล อยากไดเ้หน็เทพ อยากไดเ้ห็นเทวดา อยากอะไร

ก็คือตวัอยากนั่นหละคือตวัอนัตราย มีแตจ่ะกดเจา้ของใหต้ ํ่าลง

ไป ใหมื้ดมนลงไปอย่างเดียว ตราบใดท่ียงัละความอยากในจิต

ในใจไม่ได ้ความสวา่งกระจา่งแจง้ ไม่ตอ้งไปปรารถนา เพราะ

ปรารถนามนัก็ไม่เห็น  

ผมก็ไม่สนใจไปด ูขนก็ไม่สนใจจะด ูเลบ็ฟันหนงัก็ไม่สนใจ

จะด ูกองเกิด กองแก ่กองตาย กองอรยิสจัธรรม กองอรยิสจั

ธรรมก็ไม่สนใจจะด ูน่ีอยากใหใ้จเคลิม้ อยากใหใ้จเคลิม้ๆจะได้

เห็นเทพเหน็เทวดา กิเลสมนัแลาดขนาดนี ้มนักลอ่มคนโง่

จนกระทั่งอยู่ในกาํมือ มนักลอ่มคนโง่จนกระทั่งอยู่ในกาํมือของ

มนัได ้กิเลสมนัไม่โงน่ะ บางทีมนักลอ่มจนพระกรรมฐานน่ี 
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กลอ่มจนกระทั่งอยู่ในกาํมือ อย่าไปปรารถนาอะไร คณุงาม

ความดี คณุธรรม มรรคผลนิพพาน ไม่ใช่อยู่ท่ีอ่ืน ไม่ใช่อยู่ท่ีวดั 

ไม่ใช่อยู่ท่ีวดัใดๆ ไม่ใช่อยู่ในประเทศใดๆ ไม่ใช่อยู่ในประเทศ

ไทย ไม่ใช่อยู่ในภาคอีสาน ไม่ใช่อยู่ในภาคเหนือ และไม่ใช่อยู่ใน

ประเทศอินเดีย ศรลีงักาท่ีไหนดอก อยูใ่นกองเกิด กองแก่ กอง

ตาย กองนี ้อยู่ในกองอรยิสจัธรรมกองนี ้ 

ใครตอ้งการถึงมรรคถึงผล ใหเ้อาใจสมัผสัสมัพนัธอ์ยู่กบั

กองอรยิสจัธรรมกองนี ้กองมรรค กองผล กองพระนิพพานมี

โอกาสท่ีจะเจอได ้น่ีเพราะอยูใ่นกองอรยิสจัธรรมกองนีเ้อง จงึวา่

กิเลสน่ีมนัฉลาดจรงิๆ มนัจงูจมกู มนัจงูจมกู จงูเหมือนจงูควาย 

มนัโง่มนัก็โง่เหมือนควายอยู่นั่นนะ่ จงูไปไหนก็ไป จงูไปไหนก็ไป 

จงูไปไหนก็ไป! น่ีไปแสวงหาอนันัน้ดี อนันัน้ดี อนันัน้ดี อนันัน้ดี ๊

กิเลสมนัโกหกหลองลวงขนาดนัน้ มนัก็โกหกหลอกลวงไดเ้ฉพาะ

คนโง่! น่ี! ควายถา้หากยงัไมเ่อาเชือกมารอ้ยจมกู จะจงูไม่ได้

หนา ควายจะเอาเชือกรอ้ยจมกูก็จงูไป พระกรรมฐานถกูกิเลส
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จงูมนัก็เหมือนกบัควายท่ีไดเ้อาเชือกรอ้ยจมกูเทา่นัน้ ไม่ใช่เรื่อง

อะไร ๊กรรมฐานทัง้นัน้หละ  

กรรมฐานนัน้ไม่ใช่จะ…โยมก็กรรมฐาน โยมก็มีผม โยมก็มี

ขน โยมก็มีเลบ็ โยมก็มีฟัน โยมก็มีหนงั สรุปแลว้พระกรรมฐาน

ทัง้นัน้ พระกรรมฐานไม่ใชห่ม่ผา้ดาํๆ ไปบิณฑบาตตามตลาด 

พระบิณฑบาตห่มผา้ดาํๆแบกแบกสะพายบาตรแบกกลดไป

ตามสถานีรถยนต ์สถานีรถไฟ สถานีดอนเมือง สถานีทา่อากาศ

ยานโนน่ พระกรรมฐานไม่ใช่อย่างนัน้นะ พระกรรมฐาน

เหมือนกนัหมด ใครไม่มีผมมีมัย้ ใครไม่มีฟันมีมัย้ ใครไม่มีหนงั

มีมัย้ น่ี! กรรมฐานคืออะไร เกสา โลมา นขา ทนัตา ตโจ ใคร

ไม่มีเกสา ใครไม่มีโลมา ใครไม่มีนขา ใครไม่มีทนัตา ใครไม่มีต

โจ ตโจหนงั หนงัฝังเนือ้ ใครไม่มีเนือ้ อฐิั กระดกู ใครไม่มีกระดกู 

น่ีหละ จงึวา่พระกรรมฐานทัง้นัน้หละ อยา่ใหกิ้เลสมนัจงู มนัจงู

เหมือนจงูควายนั่นน่ะ เห็นมัย้หละ ไอค้วายไม่มีเชือกรอ้ยจมกู

มนัจงูไม่ไดห้นา ท่ีจงูไดก็้เป็นควายท่ีเอาเชือกรอ้ยก็จงูไป จงูไป 
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จงูไปไปภาคเหนือ จงูไปภาคกลาง จงูไปจนกระทั่งนอก จงูไป

จนกระทั่งประเทศศรลีงักา อินเดียโน่น  

คิดแลว้ก็เป็นเรื่องน่าคิด คิดแลว้ก็เป็นเรื่องน่าสลดสงัเวช 

คิดตามประสาคนไม่มีบญุ ไมมี่วาสนา บญุวาสนาไป

ตา่งประเทศกบัเขาก็ไม่มี บญุวาสนาท่ีจะไปกราบสถานท่ี

ประสติู สถานท่ีตรสัรู ้สถานท่ีปรนิิพพานไม่มี มนัก็คิดตามภาษา

เรา สถานท่ีประสติูของพระพทุธเจา้ สถานท่ีตรสัรูข้อง

พระพทุธเจา้ สถานท่ีปรนิิพพานของพระพทุธเจา้ พระพทุธเจา้

เกิดก็คือพระพทุธเจา้ตรสัรู ้กิเลสดบัเม่ือไร พระพทุธเจา้เกิด

มาแลว้ เราๆน่ีก็เหมือนกนั อรยิสจัธรรมน่ีใหม้นัแจง้ประจกัษล์ง

ไป ไม่มีอะไรท่ีจะดบักิเลสได ้มีแตอ่รยิสจัธรรมเท่านัน้ พทุโธเบกิ

บานขึน้เต็มท่ีในเม่ือกิเลสดบัไป แลว้จะไปหาท่ีไหนสถานท่ี

พระพทุธเจา้ตรสัรู ้น่ีพระพทุธเจา้เกิด เกิดท่ีไหน ก็เกิดท่ีใจใน

ขณะท่ีกิเลสมนัดบั พระพทุธเจา้ตรสัรู ้ตรสัรูท่ี้ไหน ตรสัรูเ้ม่ือ

กิเลสมนัดบัไปนัน้ พระพทุธเจา้นิพพาน ก็หมายกิเลสดบัไปขณะ
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ใด ก็ขณะนัน้หละเรยีกวา่นิพพานแลว้ แลว้สถานท่ีประสติู ตรสัรู ้

นิพพาน อยูท่ี่ไหน อยูใ่นเมืองอินเดียนัน้เหรอ  

น่ีแหละกิเลส ถา้หากเมืองอินเดียมนัเป็นเมืองมรรคเมืองผล 

แขกมนัก็ไม่เป็นแขกใช่มัย้หละ แขกมนัก็เป็นพระอรหนัตก์นั

หมด แขกมนัก็เป็นเทวดากนัหมด พดูตามภาษาเราบา้ๆบอๆ 

คิดตามภาษาของคนฟุง้ซา่น ใครอยากไดย้ินไดฟั้งก็มา คนไหน

ไม่อยากไดย้ินไดฟั้ง อยา่มาใกล ้เราไม่ปรารถนา เราไม่

ปรารถนา คนฟุ้งซา่นจะปรารถนาใหค้นมาไดย้ินไดฟั้งไดไ้ง โอ

ปนยิโกๆๆ สวดกนัจนกระทั่งคอจะพงั มนัแตกมนัพงัเสียแลว้ มนั

ตายมนัก็พงันะ่ มนัใกลจ้ะตายดว้ยกนัทกุคน มนัยงัหายใจอยู่

เท่านัน้เด๋ียวนี ้ไมห่ายใจมนัพาพงัไปหมดแลว้  

โอปนยโิกใหน้อ้มเขา้มา นอ้มเขา้มา ทกุส่ิงทกุอย่างท่ี

พระพทุธเจา้ทรงตรสัไวน้ัน้เป็นความสจัจค์วามจรงิทัง้นัน้ มีแต่

สง่ไป สง่ไป สง่ไป มนัจะไปเห็นอะไร มีแตกิ่เลสมนัจงูไป นอ้ม

เขา้มามนัก็ไมเ่ขา้ นอ้มเขา้มามนัก็ไม่เขา้ มนัจะเขา้ยงัไง๊ กิเลส

มนัดงึไป กิเลสมนัคํา้เอาไว ้ขา้งในมนัก็คํา้ ขา้งนอกมนัก็ลากไป 
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แลว้มนัจะเขา้มาไดย้งัไง ขา้งในมนัก็ดนัออกไป ขา้งนอกก็จงู

ออกไป ดนัออกไปไหน ดนัออกไปหาอาหารมาใหม้นั อะไรๆๆท่ี

เคา้วา่ดี มนัก็อยากไดส้มัผสั นั่นหละออกไปหาใหม้นั ออกไปหา

อาหาร  

โอ!้…คิดแลว้ก็เป็นน่าสลดสงัเวช จงึวา่พระพทุธเจา้เป็นผูท่ี้

ประเสรฐิท่ีสดุ และเป็นผูท่ี้เป็นประโยชนแ์กโ่ลกอย่างยิ่ง ในเม่ือ

ผูใ้ดเขา้ถงึพระพทุธเจา้ พระธรรมเป็นประโยชนแ์ก่โลกอย่างยิ่ง 

ในเม่ือทา่นผูใ้ดเขา้ถึงพระธรรม พระสงฆเ์ป็นใคร เป็นประโยชน์

แก่โลกอย่างยิ่งในเม่ือท่านผูใ้ดเขา้ถึงพระสงฆ ์เขา้ถึง

พระพทุธเจา้ เขา้ถึงพระธรรม เขา้ถงึพระสงฆ ์นั่นเขา้ถงึพระ

ศาสนา นั่นเขา้ถึงพระศาสนาแลว้กิเลสมนัเขา้ไปใกลไ้ม่ได ้

พุทธานุภาเวนะ ธัมมานุภาเวนะ สังฆานุภาเวนะ อานภุาพ

ของพระพทุธเจา้ พระธรรม พระสงฆ ์กาํจดักิเลสตณัหาออกจาก

จิตจากใจไดห้มด แลว้กิเลสตณัหาภายนอกมนัจะเขา้มาไดย้งัไง 

แมแ้ตกิ่เลสตณัหาภายในมนัก็ยงัขบัไล ่มนัก็ยงักาํจดัออก ขา้ศกึ
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ท่ีอยู่ภายในก็ยงักาํจดัออกใหห้มดใหสิ้น้ได ้และขา้ศกึภายในมนั

จะกลา้เขา้มาหรอื  

เรยีกวา่พทุธานภุาเวนะ อาํนาจของพระพทุธเจา้ ธมัมานุ

ภาเวนะ อานภุาพของพระธรรม สงัฆานภุาเวนะ อานภุาพของ

พระสงฆ ์ไม่มีอะไรท่ีจะมาเสมอเหมือน อะไรท่ีจะมีอานภุาพเด

ชานภุาพลกัษณะไหน เพียงไรก็ช่าง จะกาํจดั จะขบัไลกิ่เลส

ขา้ศกึท่ีมนัฝังลกึในจิตในใจ ใหม้นัหนีไป ไม่งัน้มนัไมห่นี มีแต่

พระพทุธเจา้ มีแตพ่ระธรรม พระสงฆแ์ละมีแตอ่รยิสจัธรรมเท่านี ้

เป็นหลกัการท่ีจะเดินเขา้ไปถงึคาํวา่พระพทุธเจา้ คาํวา่ธรรมะ 

คาํวา่พระสงฆส์าวกของพระพทุธเจา้นัน้ ใหพ้ากนัฟังใหม้นัชดั หู

มีใช่มัย้หละเด๋ียวเนีย้  

หมูนัก็หอูะไร หกูระทะ ตาก็มี มนัตาบอด หก็ูมี มนัหหูนวก 

เด๋ียวนีต้าบอดหหูนวกมีเยอะ พระกรรมฐานห่มผา้ดาํๆ มนัเป็น

การนา่โมโหจรงิๆนะ บวชเป็นพระกรรมฐานทัง้ที โลกเคา้ยกมือ

สาธุการ เป็นครูเป็นอาจารย ์ยงัโง่กวา่กิเลสอนันีม้นัใชไ้ดท่ี้ไหน 

ตายซะยงัดีกวา่ อยูท่าํไม ตายใหม้นัแลว้ไปเลย มนัไม่อบัอาย
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ขายหนา้ มนัไม่เป็นเย่ียงอยา่ง มนัไม่เป็นเย่ียงอยา่ง มนัไม่เป็น

ตวัอย่างท่ีเป็นในทางหายนะแกพ่ระศาสนา  

เคา้พดูอยา่งนีใ้ครจะวา่ทิฐิ ใครจะวา่มานะ ใครจะวา่กิเลส 

ก็วา่ไปเลย เราพอแลว้หละ พอในการท่ีจะใหค้นมาใกล ้พอใน

การท่ีจะใหค้นมาไดย้ินไดฟั้ง เด๋ียวนีก้ลวั กลวัคนเขา้มา

เก่ียวขอ้ง กลวัความเจรญิ มีแตคิ่ดจะหนี มีแตคิ่ดจะหนี ใจมนั

เป็นอยา่งนัน้ จะวา่เป็นกิเลสก็ใช่ ทา่นวา่วิภวตณัหาเหรอ ไม่

อยากใหม้นัเป็น ใครจะวา่ยงัไงก็วา่เถอะ อนันีม้นัเป็นเรื่องของ

เรา ความจรงิ เอาความจรงิมาพดูจะเสียหายอะไร ๊เราไมไ่ดพ้ดู

อวด ไม่ไดพ้ดูวา่อะไร โน่นเสียงตงึๆตงัๆ ตงึๆตงัๆ นั่น! ใจมนัมืด 

ใจมนับอด มีแตค่ลาํหา มีแตค่ลาํหา มีแตค่ลาํหา 

จมกูมนัยงับอดอีกนะ ของเหม็นของหอมมนัก็ไม่รู ้คลาํกอ้ง

ขีบ้างทียงัไม่รูเ้ลยนะเด๋ียวนี ้คนจมกูบอดมนัจะไปรูอ้ะไร ตาก็ยงั

บอดอีก หก็ูยงัหนวกอีก คลาํกองอจุจาระ มนัก็ยงัวา่ โอ ้อนันี ้

เหมือนกบัขนมอะไรนะ ขนมเปียกปนู สงัขาร สงัขารทัง้หลายส่ิง

ท่ีสมัผสัทางตา ทางห ูทางจมกู ทางลิน้ ทางกาย อนันัน้เป็น
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สงัขารทัง้หมด เรยีกวา่สงัขารทัง้หลาย สงัขารทัง้หลายเกิดขึน้

มาแลว้ดบัไป สงัขารท่ีเป็นสว่นนาม ความไหวตวั การไหวตวั

ของจิต นั่นคือสงัขารก่อตวั สงัขารท่ีก่อตวัขึน้ทัง้หมดอนันัน้ก็

เป็นของท่ีไม่เท่ียง อนันัน้ก็เป็นของท่ีเกิดขึน้มาแลว้ก็จะดบัไป ให้

มนัเห็นชดัๆ เห็นชดัลงไป มนัจะเกิดอย่างไร มนัจะเกิดอย่างไร 

มนัจะเกิดอย่างไร มนัก็เรื่องสงัขารการเกิดทัง้นัน้  

ถา้หากวา่ไม่รูม้นัน่ี ไม่เห็นมนัน่ี ไม่รูต้วัมนั ไม่เหน็ตวัมนั 

สงัขารตวันัน้หละ มนัเป็นตวัอนัตราย มนันกึยงัไง ใจของเราน่ี 

มนัจะรบัรูห้รอืมนัจะสมัผสั ในเม่ือมนัรบัรู ้มนัสมัผสัใจของเราน่ี

หละมนัจะเป็นไปตามท่ีมนัคิด มนัปรุงนัน้ ธรรมทัง้หลายเกิด

จากเหต ุคาํวา่จิตตวันีคื้อจติตสังขาร การกระเพ่ือมของจิต การ

ไหวตวัของจิตตวันัน้คือตวัสงัขาร ใหรู้ช้ดัเห็นชดั ถา้รูช้ดัเห็นชดั

ขณะใดขณะหนึ่ง ความปรุงความแตง่นัน้จะดบัทนัที ความปรุง

ความแตง่มนัดบั และมนัส่ิงท่ีจะเกิดขึน้ใหใ้จของเราไดส้มัผสั

เกิดความยินดีได ้มนัจะเกิดขึน้ไดย้งัไง  
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เรื่องเหลา่นีเ้ป็นเรื่องของมีอยู่ทัง้นัน้ ใจของเราอยูก่บัใจ เรา

จะไม่เหน็ไดย้งัไง ใจ ใจของเราอยู่กบัใจ ใจเคล่ือนไหวไปยงัไง 

เราจะไม่เหน็ไดเ้หรอ เราก็ตอ้งเหน็ใช่มัย้ น่ีใจมนัไม่อยูก่บัใจน่ี 

ไปอยู่ท่ีไหนก็ไม่รู ้ตา่งประเทศนู่น สหรฐันูน่ ไหนก็ไม่รู ้อินเดียนูน่ 

ศรลีงักานูน่ คํา้หวัของเจา้ของ กรรมฐานมนัไม่สน มรรคผล

นิพพานอยูท่ี่ไหน มนัไม่ไดอ้ยู่ในกองอรยิสจัธรรมนีเ้หรอ อะไร

มนัจะเป็นธรรมท่ีเรยีกวา่ขดัเกลากิเลส มนัมีแตอ่รยิสจัธรรม

เท่านัน้ ท่ีพระพทุธเจา้ทรงตรสัไว ้ไม่เหน็วา่อะไร สถานท่ีไหนจะ

เป็นสถานท่ีไหนจะเป็นสถานท่ีทาํใหกิ้เลสมนัสกึมนัหรอ มีแต่

กิเลสมนัจะเพิ่มขึน้ ขอใหม้นัไดร้บัประทานอาหารท่ีโอชารสคือ

ส่ิงท่ีมนัตอ้งการ  

ส่ิงท่ีพระพทุธเจา้ทา่นตอ้งการ พระพทุธเจา้เทศนามีแตห่ยั่ง

เขา้หาสจัธรรมของจรงิ หยั่งเขา้หาอรยิสจัธรรม เพราะมีอยู่เทา่นี ้

แตเ่ป็นธรรมเครื่องทาํลายขา้ศกึคือกิเลสไป นอกจากอนันีไ้ม่มี 

เพราะสตัวโ์ลกทัง้หมดท่ีมนัหลงๆ มนัก็หลงกองอรยิสจัธรรมนี ้

หลงอรยิสจัธรรม ไม่ใช่หลงอนัอ่ืน หลงกองเกิด หลงกองแก่ หลง
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กองตาย หลงกามตณัหา ภวตณัหา วภิวตณัหาเป็นตวัเป็นตน 

หลงวา่เป็นตวัเป็นตน หลงตวัสงัขารท่ีเกิดขึน้มา มีความตอ้งการ 

มีความปรารถนาวา่เป็นตวัเป็นตน มนัหลงอะไร มนัอรยิสจัธรรม

ทัง้นัน้ มีแตอ่รยิสจัธรรมเทา่นัน้ท่ีจะทาํลายความหลงได ้ 

ในเม่ือความจรงิมนัจรงิอย่างนีอ้ะ้ แลว้จะไปลบูคลาํอะไรกนั 

ธรรมะของพระพทุธเจา้แทนองคพ์ระพทุธเจา้ สอนใหแ้จง้

ประจกัษเ์ชน่นี ้เราอยา่ไปฟังแตกิ่เลสเรา มนัก็มีแตจ่ะมืดจะบอด

เพิ่มขึน้หนกัขึน้ไปทกุวนัเทา่นัน้ มีบญุอะไรขึน้มาน่ี คาํวา่บญุใน

วดั บญุอะไรก็ช่าง ตอ้งมีหวัหมอ คือกิเลสตวัใหญ่ ตวัหมอใหญ่

น่ี มองหาช่องทางท่ีจะไดผ้ลประโยชน ์พอเลิกจากการบญุน่ะได้

เท่าไหร ่นั่น ไดเ้ทา่ไหร ่การกศุลกลายเป็นธุรกิจ กลายเป็นขาย

บญุ มนัเป็นเรือ่งท่ีน่าสลดสงัเวช เครื่องขยายน่ีไม่รูก่ี้เครื่อง สนั่น

หวั่นไหวไปหมด อนันีก็้ยงัคอ่ยยงัชั่วในเม่ือมีไวเ้พ่ืออรรถเพ่ือ

ธรรม ตรงนัน้ก็จอหนงัตัง้ไว ้ตรงนัน้ก็โรงลิเกโรงละคร ตรงนัน้ก็

ยงัโรงมวย ตรงนัน้ก็โรงอะไร โรงเทค เราก็เรยีกกบัเคา้ไมค่อ่ยจะ

เป็น เสียงสนั่นหวั่นไหวไปหมด ใครก็อยากแข่งขนั ดงึคนมา เอา
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เสียงดงัๆนั่นดงึ รวมส่ิงเหลา่นีร้วมอยู่ในวดั น่ีหรอืการทาํ (เทป

ขาดตอน)  

…ใหพ้ระศาสนาเจรญิเหมือนกนั จงึมีความเหน็บางส่ิง

บางอยา่งท่ีเรยีกวา่ไม่ถกูกบัพระพทุธเจา้ทา่นวางไวเ้ป็นคาํสอน 

เด๋ียวนีล้กูศิษยล์กูหาพระเทวทตัน่ีรูส้กึวา่อยากหนาในความรูส้กึ

ของเรา บางทีประกวดนางงาม ประกวดเทพี ประกวดในวดัก็มี 

ประกวดนางงาม ประกวดเทพีก็รูอ้ยู่น่ี การนุ่งการห่มมนัเป็น

ยงัไง เอาไปประกวดในวดั เพ่ือตอ้งการใหค้นเขา้วดั คนเขา้ไป

เท่ียวในวดั แลว้ยงัมีการเก็บคา่ดอีูก เอาเงนิบาํรุงวดั เอาเงิน

อย่างนีม้าบาํรุงนะ ถงึจะไดเ้งินก็จรงิ เอาเงนิอย่างนีม้าบาํรุงวดั 

วดันัน้ก็ไม่เป็นมงคลหรอก เงนิเหลา่นีบ้างทีเป็นอนัตรายแก่ผูไ้ด้

ซะ เทวดาสาปแช่ง จดัวา่เป็นมิจฉาชีพทีเดียว ไม่เป็นธรรมใน

การแสวงหา ตอ้งคิดตอ้งอา่นอยูเ่สมอ  

เรื่องเหลา่นีม้นัผ่านมาในความรูส้กึ เพราะตาเรามี เพราะหู

เรามี มองไปทางไหนเราก็มอง อะไรมาสมัผสัตาเราก็เหน็ อะไร

มาสมัผสัหเูราก็รู ้(เทปจบ) 



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 20 
 

 

ท่ีมา: https://youtu.be/Zxmwivj_cXE  

 

https://youtu.be/Zxmwivj_cXE

