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กรงขังของวฏัฏะ 

หลวงตามหาบวั ญาณสมัปันโน 

เทศนอ์บรมพระ ณ วดัป่าบา้นตาด (๑๓ พฤษภาคม ๒๕๒๗) 

นกัปฏิบติัอย่าไดม้องดแูละสนใจกบัผูใ้ด ยิ่งกวา่

พระพทุธเจา้และพระสาวกทา่น และอย่านาํแบบใดฉบบัใด

นอกเหนือจากแบบฉบบัของพระพทุธเจา้ และพระสาวกท่ีทา่น

พาดาํเนิน แบบฉบบัของท่านเป็นแบบเป็นฉบบัท่ีทาํลายวฏัจกัร 

ทาํลายกองทกุขท์ัง้มวลซึง่เป็นสาเหตมุาจากวฏัจกัรวฏัจิต แบบ

นอกนัน้สว่นมากมีแตเ่รื่องสง่เสรมิวฏัจกัรวฏัจิต โดยเจา้ตวัก็

ภมูิใจวา่ไดป้ฏิบติัดีปฏิบติัถกู หรอืความหวงัพาใหเ้คลิม้ไปไม่

รูส้กึตวั เหมือนคนเดินทางไม่สนใจในทาง แตมุ่่งหมายในจดุท่ี

ตนตอ้งการแลว้เดินไปอย่างเพลินตวั สาวเทา้ไปเรื่อย ๆ ไม่ทราบ

วา่ปลีกแวะไปทางใดทวีปใด 

แตค่วามหวงัยงัเต็มหวัใจวา่จะถึงจดุท่ีหมายซึง่ตนตอ้งการ 

ทัง้ ๆ ท่ีกา้วเทา้ไปนัน้ผิดไปโดยลาํดบัลาํดา และห่างไกลตอ่จดุท่ี

หมายไปโดยลาํดบั เจา้ตวัก็ไม่รู ้น่ีคือขาดความสนใจในสายทาง



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 2 
 

ท่ีจะพาใหถ้ึงความมุง่หมาย ขาดความสนใจในแบบฉบบัตาม

หลกัธรรมท่ีทา่นพาดาํเนินมา 

ไอเ้รื่องความหวงันัน้หวงักนัไดท้ัง้นัน้แหละ แตก่ารท่ีจะ

สงัเกตสอดรูใ้นปฏิปทาเครื่องดาํเนินเพ่ือใหถ้ึงความหวงันัน้เป็น

อีกแง่หนึ่ง ซึง่ขึน้อยู่กบัการพินิจพิจารณาความสนใจจดจ่อ ผู้

ปฏิบติัท่ีไม่สมความมุง่หมายนีแ้ลว้ก็ไปโทษใหอ้รรถใหธ้รรมให้

มรรคผลนิพพานวา่ไรผ้ลไรป้ระโยชน ์ก็เพราะความโง่เงา่เตา่ตุน่

ของตนซึง่เป็นเรื่องของกิเลสลว้น ๆ ทาํลายธรรมอยู่ในการ

ปฏิบติัของตนนัน้แล ไม่ใช่ส่ิงอ่ืนใดมาทาํลายความมุง่หมายนัน้

ใหไ้ม่สมหวงั หรอืจนกลายเป็นความมุ่งหมายลม้ละลายไปได ้

เพราะไม่ปรากฏผลขึน้มาแมนิ้ดหนึ่งจากการปฏิบติัลุม่ ๆ ดอน ๆ 

นัน้เลย 

ดว้ยเหตนีุผู้ป้ฏิบติัจงึควรสาํเหนียกศกึษาใหดี้ อยา่เสียดาย

กบัส่ิงใดท่ีพระพทุธเจา้ไมพ่าเสียดาย พระสงฆส์าวกท่านผูฆ้า่

กิเลสใหฉิ้บหายวายปวงไปจากพระทยัและใจ ไม่พาเสียดาย

อย่าเสียดาย ฝืนความเสียดายนัน้ดว้ยการตอ่สูด้ว้ยการสลดั 
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แลว้นาํธรรมท่ีถกูตอ้งดีงามเขา้มาแทนท่ีกบัส่ิงท่ีอยากหรอืส่ิงท่ีรู ้

ผิดเห็นผิดนัน้ จะช่ือวา่ดาํเนินตามหลกัศาสดา 

ความผิดถกูชั่วดี ส่ิงท่ีควรฝืนไม่ควรฝืน พระพทุธเจา้ทรง

ผ่านมาไม่มีอนัใดสงสยัแลว้ และไม่มีใครเกินศาสดาในการฝ่า

ฝืนความยุ่งยากการเลือกเฟ้น ไดร้บัความทกุขค์วามทรมาน 

เพราะการประพฤติปฏิบติัผิดบา้งถกูบา้งมาโดยลาํดบัจนถงึ ๖ 

พระพรรษา น่ีลว้นแลว้ตัง้แตส่มบกุสมบนั สว่นมากเป็นทางท่ีผิด

ไม่ใช่ทาง ๆ เรือ่ยมา ทรงสลดัปัดออกเรื่อย เสาะแสวงหาทางท่ี

ถกูท่ีดีโดยลาํพงัพระองคเ์องท่ีเรยีกวา่สยมัภ ูเม่ือไดต้รสัรูแ้ลว้ 

ทรงรูเ้องเหน็เองเพราะทรงแสวงเอง โดยปราศจากครูอาจารยส์ั่ง

สอนในทางท่ีถกูตอ้งดีงาม พระองคไ์ดท้รงผ่านมาหมดแลว้ 

ปฏิปทาใดความรูค้วามเหน็ใด ท่ีพระโอวาทไดแ้สดงไวอ้ย่าง

แจ่มแจง้แลว้นัน้ นัน้แลคือปฏิปทาเครื่องฆา่กิเลสโดยประการทัง้

ปวงท่ีเสด็จผ่านไปแลว้ และสาวกก็ไดผ่้านพน้ไปแลว้ดว้ย

ปฏิปทาอนัออกมาจากการดาํเนิน และสวากขาตธรรมท่ีตรสัไว้

ชอบแลว้นัน้ 
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ผูป้ฏิบติัตอ้งเป็นผูห้นกัแน่นอย่าโยก ๆ คลอน ๆ อยา่เอา

นิสยัของฆราวาสนิสยัของกิเลสซึง่เป็นขา้ศกึตอ่ธรรมมาใช ้จะไม่

เห็นผลท่ีมุง่หมายตลอดไป ถา้ยงัเสียดายความรูค้วามเห็นจรติ

นิสยัของตนท่ีเคยฝังจมมากบักิเลสนัน้มาใชใ้นวงศาสนาแลว้ ก็

จะมาทาํลายการประพฤติปฏิบติัของตน โดยท่ีเจา้ตวัก็ภมูิใจวา่

ไดป้ฏิบติั วา่ไดน้ั่งสมาธิ วา่ไดภ้าวนา นั่นละความละเอียดของ

ส่ิงท่ีเป็นขา้ศกึตอ่ธรรม ละเลียดมากไม่มีส่ิงใดจะเหนือกวา่ใน

สามแดนโลกธาตนีุ ้เพราะธรรมชาตินีเ้ป็นเจา้อาํนาจครอบ

โลกธาตอุนัเป็นแดนสมมติุนีม้านานแสนนาน 

โลกท่ีหลดุรอดพน้ไปไม่ได ้ก็เพราะธรรมชาตินีเ้กลีย้กลอ่ม 

ครอบงาํ ขู่เข็ญ บงัคบับญัชา ความเกลีย้กลอ่มก็แหลมคม

ไพเราะเพราะพริง้ อาํนาจก็มากไม่มีใครกลา้ฝืน และไมมี่ส่ิงใด

จะปราบ ไม่มีส่ิงใดท่ีจะรูโ้ทษของมนัได ้และปราบมนัลงไดใ้หไ้ด้

หลดุพน้ไปจากเครื่องกดข่ีบงัคบัเหลา่นี ้

เบือ้งตน้ก็มีพระพทุธเจา้เพียงพระองคเ์ดียวเทา่นัน้ จงึเป็น

ความอศัจรรยม์ากทีเดียว ท่ีพระพทุธเจา้อบุติัขึน้ในโลกแตล่ะ
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พระองค ์ๆ นัน้ไม่ใช่เป็นเรื่องเลก็นอ้ย เป็นเรื่องสามแดนโลกธาตุ

น่ีหวั่นไหวทั่วถึงกนั ทัง้ฝ่ายมารทัง้ฝ่ายท่ีหวงัพึ่งพระพทุธเจา้ท่ี

เป็นฝ่ายดีสะเทือนไปหมด ฝ่ายมารก็สะเทือนใจ เพราะมีส่ิง

ทาํลายมีส่ิงกีดขวางมีขา้ศกึของตน เพราะฝ่ายอธรรมตอ้งถือ

ธรรมเป็นขา้ศกึศตัรูอย่างฝังลกึ 

เม่ือธรรมไดป้รากฏขึน้ พระพทุธเจา้ไดท้รงอบุติัขึน้ในโลก

และตรสัรู ้ฝ่ายอธรรมจงึกระเทือนจิตใจมาก ถา้พดูเรื่องความ

เสียใจเสียใจมาก อย่างพญามารเสียใจนั่น ฝ่ายดีก็กระเทือน

เหมือนกนัดงัท่ีทา่นแสดงไวใ้นธัมมจักกปัปวัตตนสูตร ตัง้แต่

ภมุมเทวดา สททฺมนุสสฺาเวสุง เรื่อย ๆ คือสง่เสียงกระจายกนั

ไปประกาศลั่นไป พอพวกนีไ้ดย้ินแลว้ สททฺ ํสุตวฺา สททฺ ํสุตวฺา 

น่ีเราพดูเพียงย่อ ๆ เพ่ือใหไ้ดใ้จความเทา่นัน้วา่ เทวดาแตล่ะชัน้

ละภมูิเม่ือไดย้ินไดฟั้งแลว้ ก็ประกาศตอ่กนัไปโดยลาํดบั

จนกระทั่งถึงพรหมโลก น่ีฝ่ายดีฝ่ายหวงัพึง่ธรรม 

เหมือนโรคเหมือนคนไขมี้ความหวงัในหมอในยาอยา่งนัน้

แล เพราะการอบุติัขึน้นี ้แมพ้ระพทุธเจา้ทรงเป็นศาสดาถึงขนาด
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นัน้แลว้ทรงแนะนาํสั่งสอนโลก ยงัไม่พน้ท่ีมหาอาํนาจแหง่วฏั

จกัรจะครอบโลกไวใ้หอ้ยู่ในเงือ้มมือของตน รอดพน้ไปไม่ไดย้งัมี

อยู่เป็นจาํนวนมาก ท่ีรอดพน้ไปไดต้ามฝ่ายของสวากขาตธรรม

แห่งพระพทุธเจา้นัน้ มีจาํนวนเพียงเลก็นอ้ยเทา่นัน้ 

นั่นละพระโอวาททัง้หมดท่ีออกจากพระโอษฐ์เอง ไมมี่แม้

นิดหนึ่งท่ีจะเคล่ือนคลาดจากหลกัความจรงิ เพ่ือความสงัหารส่ิง

ท่ีเป็นขา้ศกึอยู่ภายในจิตใจ แมเ้ช่นนัน้ก็ยงัจบัเอามายดึเอามา

ปฏิบติั เพ่ือกาํจดัส่ิงท่ีกลา่วส่ิงท่ีธรรมตาํหนินีไ้ม่ได ้เพราะส่ิงนัน้

ยงัแหลมคมเขา้ไปอีกกวา่ผูไ้ดเ้ห็นไดย้นิไดฟั้งผูป้ฏิบติัธรรมนัน้

เป็นไหน ๆ 

สตัวโ์ลกใครจะไม่อยากหลดุอยากพน้จากความทกุขค์วาม

ลาํบาก เพราะตัง้แตว่นัเกิดมาไม่วา่รายใด จมอยู่ดว้ยความทกุข์

ความลาํบากในแง่ตา่ง ๆ จิปาถะ วนัหนึ่งคาํนวณไม่ถกู เพราะ

ความทกุขท่ี์แสดงตวัออกมาจากใจซึง่มีส่ิงผลกัดนัใหเ้ป็นอย่าง

นัน้ขึน้มา แตล่ะราย ๆ จมอยูก่บักองทกุขท์ัง้นัน้ มีรายไหนท่ีเวน้

ไม่มีกองทกุข ์ขึน้ช่ือวา่อยู่ในแดนสมมติุนีแ้ลว้ตอ้งเป็นเหมือนกนั
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หมด เป็นแตเ่พียงวา่มากกบันอ้ย หนกักบัเบาตา่งกนัเท่านัน้เอง 

เรื่องกองทกุขท่ี์จะไม่ฝังจมอยู่ภายในใจนัน้ ลงวฏัจกัรซึง่เป็นยา

พิษอนัสาํคญัไดฝั้งอยู่ภายในใจแลว้ ทาํไมจะไม่ผลกัดนัออกมา

ใหเ้ป็นเรื่องความทกุขค์วามลาํบาก 

ส่ิงท่ีกลอ่มสตัวท์ัง้หลายก็คือ ในส่ิงท่ีเห็นวา่เป็นสขุบา้ง ทาํ

ใหเ้กิดความเพลิดเพลินบา้ง ใหมี้ความสขุประเด๋ียวประดา๋วบา้ง 

นีล้ว้นแลว้แตเ่หย่ือลอ่ทัง้นัน้ ลอ่เพ่ือจะทบุเพ่ือจะตีเพ่ือจะ

ทรมาน สตัวโ์ลกจมอยู่ในแหลง่เหลา่นีท้ัง้นัน้ ไม่มีรายใดท่ีจะเห็น

โทษเห็นภยัของมนั เพราะส่ิงท่ีกลอ่มไม่ใหเ้ห็นโทษยงัมีอีกทีหนึง่

เป็นชัน้ ๆ เขา้ไป 

เราคาํนวณดซิูวา่ในสามแดนโลกธาตนีุมี้สตัวโ์ลกจาํนวน

เท่าไร มีรายใดท่ีเลด็ลอดตวัออกไป ไดต้ัง้อยู่ในหรอืสถิตอยู่นอก

ขอบข่ายของกองทกุขม์ากนอ้ยเหลา่นีไ้ม่มีเลย เพราะคาํวา่

สมมติุทัง้สามแดนโลกธาตนีุเ้ป็นเขตแดนของผูค้รองอาํนาจท่ีจะ

ใหท้กุขแ์ก่สตัวโ์ลกโดยดีอยูแ่ลว้ ใครจะเลด็ลอดไปได ้แลว้เรา

ประมวลมาดซูิวา่ สตัวท์กุตวัมีแตอ่ยู่ในกรงขงันีห้มด เหมือนกบั



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 8 
 

ปลาก่ีรอ้ยตวัก็ตามท่ีเขาขงัไว ้แมท่ี้สดุขงัไวใ้นทะเลมีตาข่าย

ครอบไวห้มด นบัวนันบัเวลาท่ีจะตายกนัไปเรื่อย ๆ แลว้เอามา

เพิ่มเรื่อย ๆ ตายกนัไปเรือ่ย ๆ ฆา่เรื่อย ๆ ตม้แกงกนัอยู่เรื่อย ๆ 

นาํเขา้มาเพิ่มเรื่อย ๆ น่ีทาํนองเดียวกนักบัสตัวโ์ลกท่ีทนทกุข์

ทรมานพอแลว้ก็ตายไป แลว้เกิดใหมเ่รื่อยมาแทนเรื่อย ตายไป

เรื่อยอยู่ทาํนองนี ้ไม่มีสตัวต์วัใดท่ีไม่เป็นอย่างนีเ้ลย 

นอกจากชัน้สทุธาวาส ๕ ชัน้ แมมี้ทกุขอ์ยู่บา้งตามกิเลสท่ี

ละเอียดตามเชือ้แห่งวฏัฏะท่ียงัมีละเอียดท่ีจะไม่กลบัมาเทา่นัน้ 

เพราะ ๕ ชัน้นีไ้ม่กลบั แตใ่นขณะท่ีไม่กลบันัน้ก็ยงัอยู่ในกรงขงั

หอ้งขงัของวฏัฏะจนได ้จนกวา่จะเพียงพอกบัการบาํเพญ็ หรอื

จิตเต็มท่ีเต็มภมูิในอรรถธรรมทัง้หลายแลว้ก็ผ่านไป นอกนัน้ไม่มี

ปรากฏวา่รายใดท่ีจะอยู่นอกขอบข่ายอนันีไ้ปได ้หรอือยู่นอกรัว้

ของวฏัจกัรนีไ้ปได ้น่ีละสตัวโ์ลกทัง้หมดอยูก่นัดว้ยการหลบัหู

หลบัตา ดว้ยความมืดบอดตลอดเวลามา ไม่มีคาํวา่สวา่ง ๆ 

ตอ่เม่ือธรรมะของพระพทุธเจา้ไดก้ระจายออกไปนัน้จงึมี

ทางเลด็ลอดบา้ง แมไ้มม่ากก็ตามก็ยงัดีอยู่มากมาย เพราะจิต
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แตล่ะดวง ๆ นัน้มีคณุคา่มากอยู่แลว้ เลยไดบ้รรลธุรรมหรอืได้

สรา้งคณุงามความดี เพราะความเช่ือความเล่ือมใสในอรรถ

ธรรมของพระพทุธเจา้ไดม้ากนอ้ยเพียงไร ก็ยงัมีคณุคา่แก่จติใจ

ของผูน้ัน้อยู่ไมน่อ้ย น่ีละความอบุติัขึน้ของพระพทุธเจา้จงึเป็น

ส่ิงท่ีอศัจรรย ์ไม่มีใครแนะนาํสั่งสอนทางเลด็ลอดใหพ้ระองคเ์ลย 

แตท่รงเสาะแสวงหาโดยลาํพงัพระองคเ์องจนไดต้รสัรูข้ึน้มา จงึ

ใหน้ามวา่สยมัภ ูทรงรูเ้องเป็นเองเหน็เองไม่มีครูใดสั่งสอน ได้

วิชชาแขนงทาํลายวฏัจกัรนี ้เป็นวิชชาท่ีพระพทุธเจา้ทรงขดุคน้

ขึน้มาเอง 

จากนัน้ก็ประทานอบุายใหแ้ก่พทุธบรษัิทมีปฐมสาวกเป็น

ตน้ ไดย้ดึเอาหลกัเกณฑอ์นันัน้ไปประพฤติปฏิบติั พรอ้มกบั

อบุายแนะนาํสั่งสอนเรื่อย ๆ แลว้ก็สรา้งสติปัญญาขึน้มา ซึง่เป็น

สติปัญญาท่ีควรแก่การสงัหารวฏัจกัรวฏัจติไดเ้ป็นอย่างดี ขึน้

ภายในตวัเองและอาศยัคติธรรมตา่ง ๆ จากพระพทุธเจา้ทรง

แสดง ก็ไดผ่้านพน้ไปไดเ้ป็นลาํดบัลาํดา ดงัเบญจวคัคียท์ัง้หา้

ท่ีวา่ตรสัรูเ้รว็ คือท่านเหลา่นีพ้รอ้มแลว้ท่ีจะรูไ้ดอ้ย่างรวดเรว็ 
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เพราะฉะนัน้ผูป้ฏิบติัจงึตอ้งปักใจลงใหแ้นน่หนามั่นคง ใน

ความเช่ือตอ่ปฏิปทาของศาสดา พรอ้มกบัธรรมของศาสดาและ

ปฏิปทาของสาวกท่าน ท่ีไดค้ว ํ่าวฏัจกัรลงจากจิตใจหมดแลว้ 

ยดึเขา้มาเป็นหลกัใจฝากเป็นฝากตายกบันี ้แลว้ตัง้ทา่ฝืนในส่ิงท่ี

ควรฝืนอยู่โดยสมํ่าเสมอ ไมล่ดละความพากเพียร ไม่ลดละ

ความฝ่าความฝืน แลว้เรง่ความพากเพียร ท่ีจะเป็นไปเพ่ือความ

บรสิทุธ์ิวิมตุติหลดุพน้จากแหลง่แหง่กองทกุขนี์ ้

ดงัท่ีเคยเทศนเ์สมอวา่ พละ ๕ หรอือินทรีย ์๕ นัน้เป็นธรรม

สาํคญัมาก เก่ียวโยงกนั อยา่งอิทธบิาทก็เหมือนกนั ศรัทธา 

วิริยะ สต ิสมาธิ ปัญญา นีเ้รยีกวา่พละ ๕ คือกาํลงั ๕ อย่าง

รวมตวักนัเขา้หนนุดวงใจใหมี้กาํลงัแก่กลา้ หนนุทัง้สติปัญญา

ทัง้ศรทัธาความเพียรทกุดา้นใหมี้กาํลงั เพ่ือปราบปรามส่ิงท่ีฝัง

จมอยู่ภายในจิตนัน้ใหข้าดสะบัน้ออกไป ฉันทะ วิริยะ จติตะ 

วิมังสา ก็เหมือนกนัเช่นนัน้ ประมวลแลว้เครื่องมือเหลา่นีมี้แต่

เครื่องมือจะฆา่ฟันหั่นแหลกกบัส่ิงท่ีเป็นภยัแก่ตนมาตัง้กปัตัง้

กลัป์ หรอืนบักปันบักลัป์ไม่ถว้นนีท้ัง้นัน้ ไมมี่เครื่องมือใดท่ีจะ
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เป็นส่ิงสง่เสรมิวฏัจกัรภายในจิตนีใ้หเ้จรญิยิ่งขึน้ไปเพ่ือทาํลาย

เรา 

เพราะฉะนัน้ความเช่ือในพระพทุธเจา้ ในปฏิปทาของ

พระองคแ์ละศาสนธรรม ตลอดความเช่ือใน สงฆฺ ํสรณ ํคจฉฺา

มิ ท่ีท่านดาํเนินมาอย่างไรนัน้ จงึเป็นกาํลงัใจสาํคญัท่ีจะใหฟั้น

ฝ่าอปุสรรคซึง่เป็นของยาก นบัแตพ่ระพทุธเจา้และพระสาวกลง

มายากดว้ยกนั ไม่ใช่จะเสียเปรยีบเฉพาะเราคนเดียว วา่ธรรม

เป็นความยาก พระพทุธเจา้และสาวกทัง้หลายงา่ยนิดเดียว ๆ 

เช่นนัน้ 

นั่นเป็นเรื่องความหลอกหลอนของกิเลสซึง่มีอยู่ตลอดเวลา 

แทรกอยู่ทกุระยะ เม่ือสติปัญญาไม่ถึงขัน้จะทราบไดน้ัน้ทราบ

ไม่ได ้ทัง้ท่ีถกูมนัพดัผนัอยู่ตลอดเวลาหาความสงบสขุภายใน

จิตใจไม่ไดเ้ลย เราก็ยงัทราบส่ิงพดัผนันัน้ไม่ไดว้า่คืออะไร น่ีละ

การดาํเนินจงึตอ้งอาศยัหลกัอาศยัเกณฑ ์มีท่ียดึมีท่ีเกาะมีท่ีให้

เป็นกาํลงัใจ มีท่ีใหค้วามเช่ือความเล่ือมใส ความหวงัก็เป็น

ขึน้มา จะหวงัขนาดไหนก็เป็นขึน้จากความเช่ือนีเ้ป็นส่ิงสาํคญั 
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เม่ือเช่ือมั่นตอ่แดนแห่งความพน้ทกุขแ์ลว้ ความหวงัความพน้

ทกุขก็์มาพรอ้ม ๆ กนั เรื่องวริยิะความพากเพียร เพียรไดท้กุดา้น

ทกุอิรยิาบถ ทกุส่ิงทกุอยา่งท่ีเขา้มาสมัผสัสมัพนัธไ์ม่มียกเวน้วา่

ความเพียรจะไม่เพียร การเพียรเพ่ือละเพ่ือถอน เพียรเพ่ือ

บาํเพ็ญ เพียรทัง้นัน้ 

คาํวา่สวากขาตธรรม ตรสัไวช้อบแลว้นี ้เหมือนกบัแบ

มรรคผลนิพพานใหด้ ูดทูัง้สายทางเดิน ดทูัง้จดุท่ีหมาย ใหเ้หน็

ชดัเจนทัง้สองอย่าง คือใหเ้หน็ทัง้เหตใุหเ้หน็ทัง้ผลอย่างสด ๆ 

รอ้น ๆ ไม่มีคาํวา่กาลสถานท่ีเขา้มาเก่ียวขอ้งเลย ตามหลกัธรรม

คือความจรงิเป็นอย่างนัน้ ไอท่ี้วา่กาลนัน้สมยันีมี้มรรคผล

นิพพานไม่มีมรรคผลนิพพานนัน้ เป็นเรื่องของกิเลสท่ีหลอกลวง

สตัวโ์ลกทัง้มวล ธรรมของพระพทุธเจา้ไม่ไดห้ลอกลวง นอกจาก

ปราบส่ิงจอมปลอมทัง้หลายนีใ้หห้มดไปจากใจ แลว้ก็เช่ือ

พระพทุธเจา้เต็มรอ้ยเปอรเ์ซ็นตไ์ปเองเท่านัน้ 

น่ีเราบวชมาดว้ย พุทธฺ ํธมฺม ํสงฆฺ ํสรณ ํคจฉฺามิ เหตใุด

จงึใหกิ้เลส สรณ ํคจฺฉามิ เขา้แทรกโดยไม่เปลง่วาจาถงึมนัเลย 
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แตท่างใจนัน้หมอบราบกบัมนัอยู่ตลอดเวลาสมควรแลว้เหรอนกั

ปฏิบติัเรา แลว้คาํนีจ้าํไวใ้หดี้ ขอใหผ้ลิตสติปัญญาศรทัธาความ

เพียรขึน้ใหพ้อตวัเถอะ จะทราบภายในใจของตวัเอง เพราะส่ิง

เหลา่นีไ้ม่อยูน่อกเหนือไปจากใจนีเ้ลย ดินฟ้าอากาศสถานท่ี

กวา้งแคบอะไรไม่มีปัญหา ไม่ใช่สถานท่ีอยูส่ถานท่ีหลบัท่ีนอน ท่ี

ขบักลอ่มบาํรุงบาํเรอตนของมนัใหส้ะดวกสบายยิ่งกวา่จติดวงนี ้

เลย เม่ือผลิตสติปัญญาขึน้ท่ีตรงนีแ้ลว้ จะตอ้งสมัผสัสมัพนัธ ์

จะตอ้งรูต้อ้งเห็น จะตอ้งไดเ้ข่นไดฆ้า่กนัโดยไม่ตอ้งสงสยั ดงั

พระพทุธเจา้และสาวกพาเข่นฆา่มาแลว้ ไม่มีปัญหาอนัใดเลยท่ี

จะเขา้ไปขดัแยง้ทา่นได ้

ดงัท่ีเคยพดูวา่ปัญญา สุตมยปัญญา การไดย้ินไดฟั้งเวลา

นีก็้เพ่ือความเฉลียวฉลาด เพราะผูส้อนก็สอนเพ่ือความฉลาด 

จนิตามยปัญญา พจิารณาไตรต่รองหาเหตหุาผลโดยอรรถโดย

ธรรม เพ่ือถอดเพ่ือถอนเพ่ือแกเ้พ่ือไข เพ่ือใหรู้เ้รื่องส่ิงท่ีพวัพนักบั

ใจตนอนัเป็นขา้ศกึนัน้ไปโดยลาํดบั เบือ้งตน้จะเกิดขึน้จาก สุ

ตมยปัญญา จนิตามยปัญญา นีก้่อน ตอ้งไดใ้ชก้ารบงัคบัพา
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พินิจพิจารณา จนปรากฏผลขึน้มาบา้งเลก็ ๆ นอ้ย ๆ แลว้

ปรากฏขึน้ในขอ้ใดแง่ใดยอ่มจะเป็นสกัขีพยาน ย่อมจะมีกาํลงัใจ

ใหไ้ดพ้ินิจพิจารณาคน้ควา้มากยิง่กวา่นัน้ และคลอ่งตวัไปโดย

ลาํดบั จนเขา้ไปสูภ่าวนามยปัญญา 

เม่ือจิตไดก้า้วเขา้สูภ่าวนามยปัญญา คือหมนุตวัไปโดยหลกั

ธรรมชาติภายในจิตของตนเอง โดยไม่ตอ้งไปศกึษาสาํเหนียก

จากส่ิงใดจากผูใ้ดดว้ยเจตนา หากเป็นหลกัธรรมชาติของ

สติปัญญานีจ้ะรบัทราบกนัเองกบัส่ิงท่ีมาเก่ียวขอ้ง เชน่ รูป เสียง 

กลิ่น รส เครื่องสมัผสั จะไม่มาสมัผสัท่ีใดนอกจากมาสมัผสัตา 

ห ูจมกู ลิน้ กายและใจ ความสมัผสัระหวา่งอายตนะภายนอก

กบัภายในนัน้แล เป็นเหตใุหส้ติปัญญาทาํงานอยู่กบัส่ิงเหลา่นี ้

ไม่มีวนัไม่มีคืนมีปีมีเดือน ไม่มีคาํวา่มืดแจง้สวา่ง ไม่มีคาํวา่

อิรยิาบถเวน้แตห่ลบัเสียเท่านัน้ น่ีคือภาวนามยปัญญา 

ปัญญาประเภทนีจ้ะใหผู้ใ้ดมามอบใหไ้ม่ได ้เป็นปัญญา

ประเภทท่ีเกิดขึน้กบัตน ไม่เคยรูก็้รูข้ึน้มา ไม่เคยเหน็เหน็ขึน้มา 

ไม่เคยคิดเคยคน้คิดคน้ขึน้มา กิเลสอยู่ในสถานท่ีใด หยาบกลาง
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ละเอียดขนาดไหน เม่ือสติปัญญาประเภทนีไ้ดเ้ริม่ไหวตวัแลว้ 

จะเริม่ทราบไปโดยลาํดบัลาํดาและฆา่ฟันหั่นแหลกไปไม่หยดุไม่

ยัง้ ไม่มีคาํวา่ยอมแพ ้จะยากลาํบากขนาดไหนไม่มีคาํวา่ถอย 

เอาจนรูเ้อาจนเห็น เอาจนกิเลสประเภทตา่ง ๆ พงัทลายลงไป 

เห็นประจกัษด์ว้ยใจของตนเองโดยทางสติปัญญา 

น่ีละสติปัญญาประเภทนีแ้ล เป็นสติปัญญาประเภทท่ี

ควํ่าวฏัจกัรออกจากใจไดไ้มมี่ประเภทใด ประเภทเหลา่นัน้เป็น

แตเ่พียงเครื่องสง่เสรมิเขา้มาใหป้ระเภทนีมี้กาํลงัเทา่นัน้ เม่ือถึง

ขัน้นีแ้ลว้เป็นสติปัญญาโดยอตัโนมติัขึน้มาภายในใจของผู้

ปฏิบติั เพราะส่ิงท่ีกีดขวางลวงใจไม่ใหเ้กิดสติปัญญาไม่ใหคิ้ดให้

คน้ เป็นเรื่องของกิเลสทัง้มวล 

เม่ือความสวา่งกระจ่างแจง้นีไ้ดป้รากฏขึน้ ความมืด

ทัง้หลายอนัเป็นเรื่องของกิเลสก็คอ่ยจางไป ๆ ความสวา่ง

กระจ่างแจง้นีย้ิ่งมีกาํลงัพุง่ตวัออกไป ทัง้กวา้งทัง้แคบทัง้ลกึทัง้

ตืน้และหยาบละเอียดไปไดห้มด ท่ีน่ีกิเลสอยู่ตรงไหน อธรรมอยู่

ตรงไหน ยาพษิท่ีเคยฝังจมอยู่ภายในใจอยู่ตรงไหน มนัแสดง
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ลวดลายอยา่งไรบา้ง สติปัญญานีไ้ม่ตอ้งบอกตามตอ้นกนัใหรู้ ้

หมดทกุแง่ทกุมมุ พรอ้มกบัการสงัหารกนัไปในตวัดว้ย ๆ น่ีละ

ท่ีวา่ธรรมะสด ๆ รอ้น ๆ มรรคผลนิพพานสด ๆ รอ้น ๆ อยูก่บัผู้

ปฏิบติัอย่างนีแ้ล 

ครัง้พทุธกาลและครัง้นีเ้หมือนกนั เพราะกิเลสเป็นประเภท

เดียวกนั คาํวา่กิเลสแลว้ไม่ขึน้อยู่กบักาลสถานท่ีใด ๆ ทัง้สิน้ แต่

อยู่กบัจิต ผลิตตวัอยู่กบัจิต สง่เสรมิกาํลงัตวัอยู่กบัจิตของสตัว์

โลกโดยลาํดบัมา ไมไ่ดเ้สรมิกาํลงัอยู่ดว้ยกาลนัน้สถานท่ีนัน้ เว

ลํ่าเวลาสมยันัน้สมยันีอ้นัใดเลย ทีนีเ้ม่ือสติปัญญาซึง่เป็นคูป่รบั

หรอืเป็นคูป่ราบปรามกนัไดป้รากฏขึน้แลว้ก็เหมือนกนัเช่นนัน้ 

ขอใหผู้ป้ฏิบติัอย่าไปสนใจกบัเวลํ่าเวลากาลสถานท่ีใด ๆ นัน้

เลย จะถกูกิเลสหลอกตม้โดยไม่รูส้กึตวั ใหส้นใจกบัความสตัย์

ความจรงิ สจัธรรมทัง้ส่ี สตปัิฏฐาน ๔ ดว้ยจิตตภาวนาตัง้แตข่ัน้

สตุมยปัญญาไปถงึจินตามยปัญญา แลว้จะปรากฏภาวนามย

ปัญญาขึน้ภายในตวัเองโดยไม่ตอ้งสงสยั จะไม่มีเวลํ่าเวลาดว้ย
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ท่ีน่ี จะเป็นทา่มกลางแห่งสนามรบอยู่ตลอดเวลาระหวา่งกิเลส

กบัธรรมตอ่สูก้นั 

เราไม่เคยไดป้รากฏแตก็่ไดป้รากฏ ประจกัษก์บัขณะท่ี

ประกอบความพากเพียร หรอืฟาดฟันหั่นแหลกกนักบักิเลส

ภายในหวัใจของเรานีแ้ล สติปัญญาไม่เคยคิด ๆ ขึน้มาจนได ้ไม่

เคยรู ้ๆ ขึน้มาจนได ้กิเลสประเภทใดไม่เคยรูเ้คยเห็นกนั เห็นจน

ไดรู้จ้นไดฆ้า่จนไดจ้นไม่มีอะไรเหลือ ดว้ยอาํนาจของสติปัญญา

ประเภทนีแ้ล ไม่ใช่ดว้ยกาลดว้ยสถานท่ีเวลํ่าเวลาดงัท่ีกิเลส

หลอกชาวพทุธเราทั่ว ๆ ไป 

สว่นมากหลอกอย่างนัน้แหละ แลว้เช่ืออย่างนัน้ดว้ย 

สดุทา้ยก็มนัเอาเป็นเครื่องมือ นบัถือศาสนาก็นบัถือดว้ยอาํนาจ

ของกิเลสไปเสียโดยไม่รูต้วั จะทาํบญุใหท้านอะไรก็ใหม้นั

กาํหนดกฎเกณฑค์ะแนนใหไ้ปเสียหมด ไม่มีธรรมท่ีจะกาํหนด

กฎเกณฑใ์หไ้ดบ้า้งเลย แลว้จะเขา้ถึงธรรมไดอ้ย่างไร น่ีสาํคญั 

ดงัท่ีมนักาํหนดกฎเกณฑใ์หเ้ราทาํความเพียรอยู่เวลานีน้ะ่รู ้

ไหม เดินจงกรมสติมีไหม ถา้สติไม่มีเวลาใดนัน้แลคือมนัทาํงาน
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อยู่แลว้ น่ีเราก็ไม่รูเ้ม่ือยงัไม่ถงึขัน้ท่ีรู ้นั่งสมาธิก็ไม่รูว้า่กิเลสเป็น

อย่างไร ทัง้ ๆ ท่ีกิเลสลากไปจนถลอกปอกเปิกก็ยงัไม่รูว้า่กิเลส

คืออะไร เดินจงกรมภาวนาก็เป็นแบบเดียวกนัหมด 

ถลอกปอกเปิกจนกระทั่งไม่มีหนงัติดตวั 

ถา้หากกิเลสเป็นเหมือนสตัวเ์ป็นเหมือนบคุคลลากถเูราไป

อย่างนัน้แลว้ พระในวดัป่าบา้นตาดนีจ้ะไมมี่เนือ้หนงัติดตวัเลย 

ดีไม่ดีกระดกูขาดไปก่ีท่อนก็ไม่รู ้แตแ่ลว้ยงัครึม้ใจอยู่วา่ไดท้าํ

ความพากความเพียร มนัเพียรอะไร นอกจากมนัเคลิม้ไปกบั

เพลงกลอ่มของกิเลสลากไปเท่านัน้ หนงัขาดออกไปก็ยงัพอใจ 

กระดกูขาดสะบัน้ลงไปก็ยงัพอใจ ยงัไม่รูว้า่กระดกูของเจา้ของ

หลดุไป หนงัเจา้ของหลดุไป เนือ้เจา้ของหลดุไป ดีไม่ดีกะโหลก

ศีรษะเจา้ของก็จะหลดุไป ไม่มีศีรษะก็ยงักลิง้กบัมนัไดส้บายไป

เลย 

น่ีเม่ือยงัไม่ถงึขัน้รูเ้ราจะไม่รู ้มนัเป็นอยา่งนี ้กิเลสลากหวัใจ

เราไปถลงุมนัถลงุอยา่งนี ้แตเ่ม่ือถึงขัน้ท่ีควรรูด้งัท่ีอธิบายมาแลว้

นี ้ขอใหด้าํเนินตามนีเ้ถอะจะรูม้นัทกุแงท่กุมมุไปโดยลาํดบัลาํ
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ดา คอ่ยขยายออกไปกวา้งออกไป ๆ ละเอียดเขา้ไป แลว้จะเหน็

ความละเอียดของกิเลสถ่ียิบเขา้ไป สติปัญญาก็ตามตอ้นกนัเขา้

ไปเหมือนไฟไดเ้ชือ้ เผาไปเป็นลาํดบัลาํดา สดุทา้ยไม่มีอะไร

เหลือ 

แมก้ระทั่งท่ีแทรกอยู่ภายในจิตก็ไปกลอ่มจิตอีก ธรรมดีไม่ดี

เผลอตวั แตก็่เผลอไม่นาน คาํวา่ไม่เผลอยงัพดูไม่ได ้ตอ้งเผลอ

ก่อนละคนเรา เพราะเพลงของกิเลสละเอียดขนาดนัน้ แตก็่ไม่

พน้สติปัญญาท่ีวา่จิตตภาวนาหรอืวา่ภาวนามยปัญญานีไ้ปได้

เลย เด๋ียวก็พุง่กนัทะลไุปเลย หมดสิน้ซากภายในใจ 

ส่ิงท่ีปรากฏเดน่ชดัและอศัจรรยท่ี์สดุครอบสามแดนโลกธาตุ

นี ้ก็คือใจท่ีบรสิทุธ์ิดว้ยธรรม ธรรมกบัใจเป็นอนัเดียวกนั พดู

อะไรไม่ถกูแตไ่ม่สงสยันีเ้ทา่นัน้ท่ีเดน่อยู่ในโลก ธรรมกบัจิตเป็น

อนัเดียวกนัแลว้เดน่ และจะสนกุพจิารณายอ้นหลงัไปหากิเลส

ท่ีน่ี กิเลสมนัเดน่ตรงไหน วิเศษวิโสท่ีตรงไหน เลิศเลอท่ีตรงไหน 

มนัใหเ้ราไดร้บัความสขุความสบายท่ีตรงไหน จะยอ้นรูห้มด 
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ปิดไม่อยู่เม่ือถงึขัน้รู-้รูห้มด ทีนีกิ้เลสอยู่ในหวัใจใด และ

หวัใจนีไ้ดฟั้ดกนัเสียจนแหลกไม่มีอะไรเหลือแลว้ ทนไมไ่ดแ้ลว้

พงัทลายลงไปแลว้ มนัยงัอยูใ่นหวัใจใด แสดงออกมาโดย

อากปักิรยิาใดทาํไมจะไม่รู ้ปิดไดย้งัไง ไม่มีญาณก็ตามเถอะ 

กิเลสมนัจะตอ้งมีเครื่องมือเหมือนกนั แสดงออกมาทางตา ทาง

ห ูทางจมกู ทางลิน้ ทางกาย ทางกิรยิามารยาทจนได ้ใหรู้ใ้หเ้ห็น

กนัอยู่อยา่งนัน้ละ น่ีทางเดินของกิเลสออกมาในไมนี้ ้ๆ กิรยิานี ้

ๆ รูห้มด เม่ือไดรู้อ้ย่างนีแ้ลว้ ก็กิเลสประเภทเดียวกนัมนัอยู่ใน

หวัใจใดก็ตอ้งรูจ้นได ้แมผู้น้ัน้ไม่รูก็้ตาม ผูท่ี้เคยรูเ้คยละมนั

มาแลว้จะตอ้งรู ้ดงัพระพทุธเจา้และพระอรหนัตท์่านปิดทา่นไม่

อยู่ น่ีละความเห็นโทษทา่นเห็นถึงขนาดท่ีเหมือนกบันา่ใจหาย 

คิดดซิูพระพทุธเจา้เวลาตรสัรูใ้หม่ ๆ ทรงทอ้พระทยั ทัง้ ๆ ท่ี

ทรงปรารถนาโพธิญาณเพ่ือจะรือ้ขนสตัวโ์ลกออกจากแหลง่แหง่

กองมหนัตทกุขนี์อ้ยู่แลว้ แตเ่วลาไดต้รสัรูธ้รรมแลว้ยงัทรงเกิด

ความขวนขวายนอ้ย ก็เพราะวา่มนัหนาแนน่เอาจนขนาดทรงทาํ

ความขวนขวายนอ้ยนัน้เอง โอโ้ห ถึงขนาดนีท้าํไมใครจะรูไ้ดเ้ห็น
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ได ้มนัสดุวิสยัของโลกท่ีจะรูไ้ดเ้ห็นได ้ถงึขนาดนีแ้ลว้ ถา้พดู

ภาษาอยา่งตลาดของพวกเราก็วา่ เราไมค่วรจะสั่งสอนใครอีก

แลว้ หนกัพอแลว้ ตัง้แตเ่ราฟัดกบัมนัมาก็ถงึขนาดสลบไสล แลว้

จะไปสอนใคร ใครจะกลา้สลบไสลเหมือนเรา ใครจะกลา้ไดร้บั

ความทกุขค์วามลาํบากขนาดท่ีเราไดร้บัความทกุขค์วามลาํบาก

เพราะการตอ่สูก้บักิเลสมานีเ้ลา่ จะไม่มีรายใด แลว้จะสอนไป

ยงัไงเม่ือมนัเป็นขนาดนีแ้ลว้ อยู่ไปวนัหนึง่ ๆ พอยงัมีชีวิตให้

เป็นไปเทา่นัน้ก็พอแลว้ ถึงวนัก็ไปเลย นั่น เพราะทรงรูเ้ฉพาะ

วงจาํกดัเทา่นัน้ ยงัไม่ทรงตีแผ่ขยายออกไปถึงปฏิปทาเครื่อง

ดาํเนิน และอปุนิสยัของผูท่ี้สามารถรูย้งัมีอยู่ 

ตอ่เม่ือไดพ้ิจารณากระจายลงไปโดยถือเอาพระองคเ์องเป็น

ตน้เหตวุา่ ก็เม่ือเป็นส่ิงท่ีสดุวสิยัของโลกของใคร ๆ จะรูไ้ดแ้ลว้ 

ทาํไมเราเป็นอะไร เป็นเทวบตุรเทวดามาจากไหน วิเศษกวา่

มนษุยม์าจากไหนถงึรูไ้ดเ้หน็ได ้รูไ้ดเ้พราะอะไร เพราะเหตผุล

กลไกอนัใดถึงรูไ้ด ้น่ีก็ไม่พน้ปฏิปทาเครื่องดาํเนิน รูไ้ดเ้พราะเหตุ

นัน้ ๆ แน่ะ ก็เม่ือแนะนาํสั่งสอนอบุายวิธีการทางเดินเครือ่ง
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ดาํเนินใหเ้ขารู ้แลว้ทาํไมคนท่ีมุ่งหวงัตอ่ความจรงิมีอยู่จะไม่

ปฏิบติั จะไม่รูไ้ม่เห็นมีอย่างเหรอ ตอ้งรู ้เรายงัรูไ้ด ้คนอ่ืนเขาก็

คนเหมือนกนัตอ้งรูไ้ด ้ผูมี้อปุนิสยัปัจจยัละเอียดลออยงัมีอยู่

เยอะ นั่น ทรงเลง็ไปอีกเลง็ญาณ ก็ทราบชดัวา่มีไดท่ี้น่ี นั่น 

ถึงขนาดนัน้นะ่เหน็ไหม ความทอดอาลยัตายอยากกบัการ

สั่งสอนโลก เพราะอาํนาจของกิเลสท่ีพระองคไ์ดเ้คยตอ่สูก้บัมนั

มามนัถึงขนาดนัน้ ทกุขข์นาดนัน้ใครจะมากลา้เส่ียง ใครจะมา

กลา้ถวายชีวิตจิตใจของตนตอ่พระพทุธศาสนาดงัท่ีเราเป็นอยู่นี ้

มีเหรอ เลยเข็ดหลาบในพระองค ์แลว้ก็เข็ดหลาบในการสั่งสอน

คนอ่ืน ๆ ใหเ้ขาทาํอย่างพระองค ์น่ีละหลกัความจรงิเป็นเช่นนัน้ 

แตเ่ม่ือทรงพิจารณาเหตผุลตน้ปลายเหมาะสมกบัเหตกุบั

ผลแลว้ พระองคก็์ขยายพระองคอ์อกไปใหส้มกบัภมูิของ

โพธิญาณ ตรสัรูเ้ป็นศาสดาขึน้มา ทรงทาํหนา้ท่ีของพระองค์

อย่างเต็มเม็ดเต็มหนว่ยตัง้แตว่นัตรสัรูแ้ลว้จนกระทั่งปรนิิพพาน 

ยงัประกาศธรรมสอนโลกไวต้ลอดมาจนกระทั่งถงึทกุวนันีว้า่ 

ธรรมนีส้ามารถ ๆ ขอใหผู้น้าํไปปฏิบติัเป็นผูส้ามารถเถอะ มรรค
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ผลนิพพานจะอยู่ในเงือ้มมือไม่ตอ้งสงสยั กิเลสจะพงัไปดว้ย

ธรรมเหลา่นี ้ๆ วฏัจกัรวฏัจิตจะหนาแนน่ขนาดไหน ทน

มชัฌิมาปฏิปทานีไ้ปไม่ไดเ้ลย พงัดว้ยกนัหมด เอาเถอะ ๆ 

เหมือนอย่างนัน้ 

อย่าไปคิดใหเ้สียเวลํ่าเวลา ท่ีถกูกิเลสกลอ่มไปนัน้น่ะ นั่น

ไม่ใช่เราตถาคตสอน นั่นไม่ใช่ธรรมตถาคต มนัเป็นกลมายาของ

กิเลส เป็นเพลงกลอ่มของกิเลสตา่งหาก อย่าไปเช่ือถา้ไม่อยาก

จมอยู่ในวฏัวนแลว้อยา่เช่ือ ใหเ้ช่ือธรรมจะเป็นวิวฏัจิตขึน้มา

ภายในใจ บรสิทุธ์ิพทุโธขึน้มาท่ีใจ ใหเ้ช่ือตถาคตนะ 

พุทธฺ ํสรณ ํคจฉฺามิ เปลง่ถงึทา่น อทุิศชีวติจิตใจขอ้วตัร

ปฏิบติัของตนใหถ้ึงท่าน ธมฺม ํสรณ ํคจฉฺามิ เป็นส่ิงท่ีวิเศษเลิศ

เลอไม่มีอะไรเสมอแลว้ในสามแดนโลกธาตนีุ ้มีพระนิพพานหรอื

วิสทุธิธรรมเทา่นัน้เป็นอนัเดียวกนั เอา้ มุง่ใจถวายลงไป สงฆฺ ํ

สรณ ํคจฉฺาม ิทา่นเหลา่นีเ้ป็นผูท่ี้สละเป็นสละตายและไดไ้ปถึง

ธรรมขัน้บรสิทุธ์ิวิมตุติพระนิพพานดว้ยการอตุสา่หพ์ยายาม เรา

เป็นลกูตถาคตเราถอยหลงัทาํไม เอาซิ สงฺฆ ํสรณ ํคจฺฉามิ นีว้า่
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ยงัไง ถึงใจแลว้ตอ้งถงึตวั ถงึปฏิปทาการดาํเนินทกุส่ิงทกุอย่าง

แลว้จะพน้เงือ้มมือไปไม่ไดน้ะ 

ไม่อยู่ท่ีไหนมรรคผลนิพพาน อยู่ท่ีจิตท่ีกาํลงัถกูรุมลอ้มอยู่

ดว้ยยาพิษทัง้หลายนี ้ฟันลงไปนกัปฏิบติัอย่าทอ้ถอย อยา่เหน็

อนัใดเลิศยิ่งกวา่ศาสนธรรม หรอืยิ่งกวา่สวากขาตธรรมท่ีตรสัไว้

ชอบแลว้นี ้เราเคยคลกุเคลา้เราเคยลม่เคยจมมากบัวฏัวน กบั

เพลงของกิเลสนีม้านานแสนนานแลว้ แมเ้ราจาํไม่ไดก็้ตาม ให้

ถือหลกัปัจจบุนัท่ีปรากฏอยูท่กุวี่ทกุวนัทกุเวลํ่าเวลา ทกุขณะท่ี

สมัผสัสมัพนัธก์นัอยูนี่เ้ป็นสกัขีพยานเถอะ แลว้นาํธรรมเขา้ไป

กาํจดั จะไม่มีกิเลสตวัใดท่ีเหนือขอไปได ้เหนืออาํนาจแห่งธรรม

นีไ้ปได ้เพราะธรรมนีเ้ป็นธรรมปราบกิเลสโดยตรงแลว้ ไม่ใช่

ธรรมปราบธรรม ธรรมปราบกิเลส นาํไปปราบตอ้งไดต้อ้งรูต้อ้ง

เห็น 

การจะรูธ้รรมเห็นธรรมรูด้ว้ยภาคปฏิบติั ปรยิติัศกึษาเลา่

เรยีนไดย้ินไดฟั้งมาแลว้วธีิการอย่างไร ใหน้าํวิธีการนัน้มา

ประพฤติปฏิบติั ปฏิเวธจะคอ่ยรูแ้จง้เหน็จรงิไปโดยลาํดบัลาํดา 
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แตธ่รรมนัน้จะไม่เกิดเพียงความจาํอยา่งเดียว จาํไดเ้ท่าไรก็เต็ม

ตูเ้ต็มหีบอยู่อย่างนัน้ น่ีก็น่าคิด 

ศาสนธรรมคาํสั่งสอนของพระพทุธเจา้ เป็นธรรมท่ีเลิศท่ี

ประเสรฐิ แตก่ลายเป็นคมัภีรใ์บลานไปหมด อยู่ในตูใ้นคมัภีรใ์บ

ลาน ไปอยู่ในความจดความจาํของผูท้่องบน่สงัวธัยาย โดยไม่

สนใจกบัการปฏิบติัเลย ถา้ศาสนธรรมคือคมัภีรใ์บลาน คือ

ความจดความจาํเท่านัน้ ใครก็จดไดจ้าํได ้ท่องบน่สงัวธัยายได้

กวา้งแคบมากนอ้ยก็เป็นแตเ่พียงความจาํ โลกเขาก็จาํไดย้าก

อะไร มนัไม่วิเศษ ไม่เหน็ประจกัษ ์ตอ้งเอาภาคปฏิบติัจบัเขา้ไป

ถา้เราอยากจะรูจ้ะเหน็ 

อย่าใหธ้รรมะของพระพทุธเจา้ตอ้งเขา้ไปดองอยู่ในสถานท่ี

ไม่ควรดอง ไปดองอยู่ในคมัภีรใ์บลาน อยูใ่นตูน้ัน้หีบนี ้ใน

หนงัสือเลม่นัน้เลม่นี ้ไปดองอยู่ในความจดความจาํ ถือเอา

ความจดความจาํเป็นของวเิศษ ถือเอาช่ือของอรรถของธรรม

ของกิเลสตณัหาอยู่ในคมัภีรใ์บลานวา่เป็นของวิเศษ วเิศษท่ีไหน

ช่ือ กิเลสในคมัภีรใ์บลานไดใ้หค้วามทกุขแ์ก่คมัภีรใ์บลานมีเหรอ 
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มนัทกุขอ์ยู่ท่ีใจของเราตา่งหาก กิเลสอยูท่ี่ไหนทกุขอ์ยูท่ี่นั่น ให้

ยํ่ายีกนัลงท่ีน่ีกบักิเลส อย่าใหกิ้เลสยํ่ายีเราก็แลว้กนั ใหเ้อามา

ใช ้

เหมือนเรามีเครื่องไมเ้ครื่องมือ มีมากขนาดไหนไม่นาํมาใชก็้

ไม่เกิดประโยชนอ์ะไรเลย เต็มตูเ้ต็มหีบก็เต็มอยู่นัน้ แมเ้งินทอง

ขา้วของจะมีลน้ฟา้ก็ตาม มนัก็ลน้ฟา้เฉย ๆ ไม่เกิดประโยชนแ์ก่ผู้

ไม่นาํมาใช ้น่ีเรยีนจดจาํไดม้ากนอ้ยเพียงไรก็เท่านัน้แหละ 

เหมือนเครื่องมือลน้ฟา้นั่นเอง ไมน่าํมาแกม้าไขมาถอดมาถอน

กิเลสอนัเป็นตวัฟืนตวัไฟเผาลนอยู่ภายในจิตใจนี ้จะเกิดความ

รม่เย็นเป็นสขุสวา่งกระจ่างแจง้ถึงความหลดุพน้ไปท่ีไหน เป็นไป

ไม่ได ้

พระพทุธเจา้ทา่นทรงสอนไวแ้ลว้ ปรยิติั ปฏิบติั ปฏิเวธ ธรรม

สามอย่างนีแ้ยกกนัไม่ได ้ถา้ผูต้อ้งการผลจากศาสนธรรมอย่าง

แทจ้รงิ ดงัท่ีพระพทุธเจา้ทรงรูท้รงเห็นและทรงปฏิบติัมาจน

สมบรูณแ์ลว้นัน้ ตอ้งดาํเนินตามหลกัของครูท่ีสอนนี ้พากนัตัง้
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อกตัง้ใจ ใหน้าํออกมาใช ้นาํออกมาปฏิบติัใหเ้ป็นภาคปฏิบติั 

แลว้ปฏิเวธจะแฝงตวัขึน้มาภายในจิตใจของเรานี ้

ไม่เอาจรงิไม่เอาจงัไปไม่รอดนะ อยา่เขา้ใจวา่กิเลสจะออ่น

กาํลงั อยา่เขา้ใจวา่กิเลสนีมี้วยัเหมือนเด็กเลก็ เขา้มาหาหนุ่ม

สาวเฒา่แก่ไปอย่างนัน้นะ ราคะตณัหาคืออะไร คือกิเลส มนัเคย

แก่ไหม ความโลภ ความโกรธ ความหลง เคยแก่ไหม คนแก่แลว้

กิเลสแก่ดว้ยไหมเราพิจารณาดซูิ กิเลสไม่เคยแก่ สงัขารรา่งกาย

เครื่องมือของกิเลสมนัแก ่แตกิ่เลสไม่เคยแก่ หนุ่มฟ้ออยู่นัน้ คกึ

คะนองไดต้ลอดจนกระทั่งจะหมดลมหายใจยงัคกึคะนองได้

สบาย โกรธไดส้บาย หลงไดส้บาย เพราะอนันีไ้ม่ขึน้อยูก่บัวยั 

มนัขึน้อยูก่บัหลกัธรรมชาติของมนัเอง เม่ือเป็นเชน่นัน้ธรรมะ

เป็นอยา่งไรตอ้งนาํมาประพฤติปฏิบติั 

ธรรมะไม่มีวยัเหมือนกนั ไม่มีคร ํ่าครา่ชราไปเหมือนกนั ถา้

เราผูป้ฏิบติัธรรมไม่เป็นตวัคร ํ่าครา่ชราเสียทัง้ ๆ ท่ีหนุ่มฟอ้อยู่นี ้

นาํมาประพฤติปฏิบติัตอ้งรูต้อ้งเหน็ ดงัพระพทุธเจา้และสาวก

ทัง้หลายทา่นรูท้่านเหน็ เพราะธรรมนีเ้ป็นธรรมสด ๆ รอ้น ๆ แท ้
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ๆ ไม่มีกาลไมมี่สถานท่ี เหมือนกบักิเลสไมมี่กาลสถานท่ี ธรรมก็

ไม่มีกาลสถานท่ี ฟัดกนัลงไป มนัมืดตรงไหนตามไฟขึน้ไปจะ

สวา่งท่ีตรงนัน้ มนัรกรุงรงัตรงไหนรือ้ถอนส่ิงท่ีรกรุงรงัออก ความ

เตียนโลง่จะปรากฏขึน้มา 

เด๋ียวนีม้นัรกอยู่ท่ีจิต มืดอยูท่ี่จิต ถอดถอนออกจากจิตนี ้

เปิดสติ ปัญญา ศรทัธา ความเพียรขึน้ท่ีจิตนี ้จะสวา่งจา้ขึน้

ภายในใจแลว้หายสงสยั ไมมี่อะไรท่ีจะหายสงสยัยิ่งกวา่จิตกบั

ธรรมเขา้สมัผสัสมัพนัธแ์ละเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนันีเ้ลย หาย

สงสยั ไม่ตอ้งไปถามใคร 

พดูแลว้ก็สาธุ แมพ้ระพทุธเจา้ก่ีพระองคก็์ตามมาประทบัอยู่

ตรงหนา้ก็ไมท่ลูถามท่าน ถามไปทาํไมของอนัเดียวกนั รูอ้ย่าง

เดียวกนั สนฺทฏฺิฐิโก บง่บอกชดัเจนอยู่แลว้ สดุทา้ยก็คือบง่บอก

ธรรมชาติท่ีบรสิทุธ์ินีเ้องจะบง่บอกอะไร บง่บอกมาโดยลาํดบัลาํ

ดาจนกระทั่งถงึขัน้บรสิทุธ์ิเต็มดวงแลว้ถามพระพทุธเจา้หาอะไร 

ของอนัเดียวกนั รูอ้ย่างเดียวกนั เหน็อย่างเดียวกนั เหมือนกบั

เรารบัประทานหรอืฉนัจงัหนันี ้มนัอ่ิมอยา่งเดียวกนั รสชาติอย่าง
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เดียวกนัถามกนัหาอะไร เม่ือถึงความพอตวัแลว้มนัก็หยดุเอง

จากการรบัประทานดว้ยกนั ดว้ยการขบการฉนั ไม่จาํเป็นตอ้ง

ถามกนั มีก่ีรอ้ยก่ีพนัคนรบัประทานอยู่ในวงเดียวกนัก็ตาม ไม่มี

ใครถามใครแหละ เพราะเป็นความจรงิอยา่งเดียวกนัถามกนัหา

อะไร น่ีก็เหมือนกนัฉนันัน้ไมมี่อะไรผิดแปลกกนัเลย 

รูส้กึเหน่ือย ๆ แลว้ เอาละนะ แคนี่พ้อ 

(ถอดเสียงธรรมโดย www.luangta.com) 

ท่ีมา: https://youtu.be/1SmK9vH8esE  
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