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กิเลสทาํใหสั้ตวต์าบอด 

หลวงตามหาบวั ญาณสมัปันโน 

เทศนอ์บรมพระ ณ วดัป่าบา้นตาด (๙ สงิหาคม ๒๕๒๗) 

พระองคท์รงทราบตลอดทั่วถึงหมดเก่ียวกบัเรื่องสตัวเ์ป็น

สตัวต์าย ทีนีม้นัพดูยาก บรรดาพระอรหนัตอ์งคไ์หนจะไม่รูอ้ย่าง

นัน้ไม่มี พระพทุธเจา้ทกุพระองคจ์งึไม่ทรงหา้มการฉนัเนือ้ฉนั

ปลา เพราะเป็นส่ิงท่ีสดุวิสยั เราพดูไดเ้พียงเท่านัน้ ลกึลบักวา่นัน้

พดูไม่ได ้รูเ้ต็มหวัใจพดูไม่ไดน้ั่นวา่ไง กิเลสก็สนกุออกลวดลายซิ 

ออกมาอวดตวัวา่บรสิทุธ์ิ ไม่ฉนัเนือ้ฉนัปลา มงัสวิรติั มนัเป็น

ลวดลายของกิเลส กิเลสไม่ไดล้ะเอียดอย่างนัน้ กิเลสมนัจะไป

ใหอ้ภยัในสว่นลกึลบัอย่างนัน้ มนัไม่รูน่ี้กิเลส แตจ่ิตท่ี

ประกอบดว้ยธรรมแลว้ปิดไม่อยู่ ความจรงิมีอยู่ตรงไหนรูต้รงนัน้ 

ๆ เหน็ตรงนัน้ 

พอ่แม่ครูอาจารยม์ั่นท่านพดูนิด ๆ แตก่่อนเราพจิารณา พดู

เก่ียวกบัเรื่องฉนั ฉนัเนือ้ฉนัปลาน่ีแหละ ฉนัอะไร ๆ ก็ไม่ไดคิ้ด 

ฉนัเหลา่นีม้นัไดคิ้ด แตม่นัสดุวิสยัท่ีจะแก ้แน่ะ ท่านพดูแคน่ัน้ 
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สดุวิสยัท่ีจะแก ้สดุวิสยัท่ีจะหกัหา้มไม่ใหเ้ป็นอย่างนี ้โลกเป็น

เหมือนนํา้มหาสมทุร มนัเป็นมหาสมทุรมาดัง้เดิมอยา่งนัน้ ใคร

จะไปแยกไปแยะตกัตวงเอามาใชอ้ะไร ๆ ก็แลว้แตบ่คุคลท่ีจะ

นาํมาใช ้ท่ีจะไปกัน้นํา้มหาสมทุรไม่ใหม้นัไหลไม่ได ้ท่านพดู

แย็บเท่านัน้ หลงั ๆ มานีเ้ราก็มาเขา้ใจซ ิ(พอ่แม่ครูจารย)์ท่านก็

พดูไม่ออก ทา่นก็รูเ้หตรูุผ้ลวา่ การพดูออกไปมีแง่หนกัเบาไดเ้สีย

ขนาดไหน ผูฟั้งจะไม่ฟังไปตามความจรงิท่ีรู ้ๆ นัน้ มนัจะแหวก

แนวไปดงัท่ีแหวกแนวอยูท่กุวนันี ้เอาออกโออ้อกอวดเรื่อง

มงัสวิรติั 

ใครจะไปเกินพระพทุธเจา้เรือ่งความรูใ้นแง่หนกัเบาทกุแง่

ทกุมมุ ไม่อย่างนัน้จะวา่เป็นสพัพญั�เูหรอ พวกไหนใครเป็น

สพัพญั� ูพวกประกาศตนปา้ง ๆ วา่ฉนัมงัสวิรติัจงึเป็นเมตตาท่ี

บรสิทุธ์ิน่ีหรอืพวกสพัพญั� ูพวกกิเลสเหยียบหวัไมว่า่ เอา

ลวดลายกิเลสมาเป็นเครื่องมือเหยียบยํ่าทาํลายเพียงฉนั

มงัสวิรติั แตจ่ติเป็นยงัไง มนัอยู่ท่ีจิตนีต้า่งหากน่ี อนันีเ้พียงเอา

มาอวดไดแ้คกิ่รยิา ท่านผูฉ้นัท่านจิตบรสิทุธ์ิขนาดไหน นั่นเอา
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มาเทียบกนัซิ มนัเขา้กนัไดเ้ม่ือไร พอ่แม่ครูจารยท์่านวา่มนั

สดุวิสยัจะทาํยงัไง สว่นท่ีเป็นวิสยัใครก็มองไม่เหน็ นั่นฟังซ ิน่ีท่ี

สาํคญัมาก  สว่นท่ีเป็นวิสยัใครก็มองไม่เหน็ คือตายไม่ใหม้นั

ตาย ไมอ่ยากตายไม่อยากถกูเบียดเบียน ไม่อยากใหใ้ครฆา่แต่

เขาก็ฆา่ น่ีมนัสดุวิสยัอนันี ้โลกเป็นมาอยา่งนีแ้ตด่ัง้เดิม สว่นท่ี

ไม่สดุวิสยัอีกแง่หนึง่ไม่มีใครรู ้ท่านวา่อย่างนี ้พดูออกมาก็ไม่เกิด

ประโยชน ์

แตก่่อนผมก็ไม่เขา้ใจ พอปฏิบติัมาปฏิบติัไปจะวา่อวด

หรอืไม่อวดก็ตาม มนัเขา้ใจน่ีจะวา่ไง ไม่มีใครบอกก็รู ้มนัรูเ้องวา่

อนัไหนสดุวิสยั อนัไหนไม่สดุวิสยั มนัเหมาะควรยงัไง ท่ีท่านไม่

ฆา่สตัวต์ดัชีวติแตท่่านยงัฉนัเนือ้ฉนัปลาอยู่ยงังีเ้พราะอะไร ไม่

ตอ้งไปตัง้ปัญหาอะไรใหล้าํบากละ มนัซึง้เขา้ไปเลย รูท้ะลไุป

หมดเลย ตัง้ปัญหามาเป็นบา้นํา้ลายกนับนเวทีทาํไม ปราชญ์

ท่านไม่เหน็บา้นํา้ลาย ส่ิงไหนควรพดูทา่นก็พดู ส่ิงไหนไม่ควรพดู

ท่านก็ผ่าน ๆ หรอืเก็บไวเ้สีย ๆ เพราะทา่นไม่ไดมี้ความหวิโหย 
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ไม่ไดมี้ความอยากอวดเนือ้อวดตวั ท่านไมมี่ ทา่นมีแตค่วามจรงิ

ลว้น ๆ ความจรงิก็เป็นความจรงิท่ีบรสิทุธ์ิดว้ยน่ี 

ธรรมของพระพทุธเจา้เป็นส่ิงท่ีสดุวิสยัของผูมี้กิเลสท่ีจะรูไ้ด้

ตลอดทั่วถึง รูต้รงไหนไปก็จะมีแตเ่รื่องของกิเลสมนัแทรกเขา้ไป

ทาํงาน ๆ เรยีนธรรมปฏิบติัธรรมแตก่อบโกยเอากิเลส เพราะ

กิเลสเขา้ไปทาํงานอยู่ในนัน้ไม่รูน่ี้ซิ ละเอียดขนาดนัน้นะกิเลส น่ี

ถึงไดอ้ศัจรรยพ์ระพทุธเจา้ อบุติัขึน้มาไดอ้ย่างไร ไม่มีใคร

ตกัเตือนสั่งสอนเลย้ ทรงตะเกียกตะกายโดยลาํพงัพระองคเ์อง 

เป็นสยมัภรููโ้ดยลาํพงัพระองคเ์องทกุ ๆ พระพทุธเจา้ ทกุๆ

พระองค ์ยงัอดอศัจรรยไ์ม่ได ้อดแปลกในหวัใจอยา่งถึงใจไม่ได้

วา่ท่านอบุติัขึน้มาไดอ้ยา่งไร เพราะพยานบอกอยูน่ี่ พยานคือ

ยงัไง เราไม่ไดย้ินไดฟั้งอะไรจากท่านจะรูเ้รื่องอะไรปฏิบติัยงัไง 

ดซูิกิเลสเหยียบหวัมนษุยแ์ละสตัวท์ัง้หลายอยู่เต็มหวัใจ ใคร

เห็นโทษของมนั นอกจากเหมือนควายใหม้นัจงูไปตลอดเวลา

เท่านัน้ทัง้หลบัทัง้ต่ืน อาการของจิตท่ีคิดออกมากนอ้ยเพียงไรมี

แตเ่รื่องอนันีจ้งู ๆ ทัง้นัน้ เพราะไม่มีเครื่องมือทดสอบ ไมมี่กลอ้ง
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พอจะสอ่งเหน็ตวัโรครา้ยอนันีน่ี้ซ ิไม่ไดย้ินไดฟั้งรูไ้ม่ไดน่ี้ ตอ้ง

เป็นแบบควายตวัหนึ่งดี ๆ นั่นแหละ จะคนก็คนเถอะ ชาติชัน้

วรรณะไหนก็เถอะวา่งัน้เลย ควายตวัหนึ่งดีๆ ถา้พดูเก่ียวกบัเรื่อง

ของกิเลสซึง่มีความแหลมหลกัท่ีสดุบนหวัใจสตัวแ์ลว้ พวกเรา

เท่ากบัควายตวัหนึ่งดี ๆ ไม่ไดผิ้ดอะไรเลย 

แมแ้ตไ่ดย้นิไดฟั้งอยู ่มนัก็ยงัไม่พน้ขา้งหนึง่เป็นควายขา้ง

หนึง่เป็นคน หรอื ๙๕% เป็นควาย ๕% เป็นคน แลว้ยน่ลงมา

แปดสิบ เจ็ดสิบ ๕๐% เป็นคน ๕๐% เป็นควาย แลว้ชาํระเขา้ไป

ดว้ยภาคปฏิบติัตามหลกัธรรมท่ีพระองคท์รงสอนไว ้แน่ะ มนัได้

ยิน ๆ ไดฟั้งพวกเราท่ีนาํมาชาํระ ใหย้่นลงมา ๆ ถึงหา้สิบ ส่ีสิบ 

สามสิบของความเป็นควาย เจ็ดสิบในความเป็นคน จนกระทั่ง

ถึง ๑% ในความเป็นควาย ๙๙% ในความเป็นคน และถึงขนาด

ท่ีวา่ ๑๐๐ ทัง้ ๑๐๐เป็นคน คนไม่ไดย้ินไดฟั้งจากพระพทุธเจา้ 

จากคาํสอนของพระพทุธเจา้ จะมาถงึความเป็นคนไดร้อ้ย

เปอรเ์ซ็นตไ์ดอ้ย่างไร 
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เม่ือเทียบถึงเรือ่งความแหลมคมของกิเลสแลว้แหลมขนาด

นัน้ ผมสลดสงัเวชนะผมพดูจรงิ ๆ ผมไม่ไดม้าพดูเลน่ ๆ ใหห้มู่

เพ่ือนฟัง ท่ีถกูมนักลอ่มมาเสียเทา่ไร ๆ นีไ้ม่รูเ้นือ้รูต้วัเลย เหมือน

ควายตวัหนึ่ง ทัง้ ๆ ท่ีไดย้นิไดฟั้งโอวาทครูบาอาจารย ์แลว้เกิด

ความเช่ือความเล่ือมใสในศาสนาก็มีอยูเ่ต็มหวัใจ แลว้ก็

นอกจากนัน้ยงัความหวงัมรรคผลนิพพานนีเ้ป็นระดบั ๆ หวงั

จนถงึสิน้สดุวมิตุติหลดุพน้ ถึงขนาดนัน้มนัยงัไมพ่น้ความเป็น

ควายใหม้นัจงูอยู่ จากขณะเดียวเทา่นัน้ท่ีคิดถึงเรื่องมรรคผล

นิพพาน แลว้ก็มาตัง้หนา้ตัง้ตาปฏิบติั ก็ไม่พน้ท่ีมนัจะจงูอยู่

ตลอดเวลา ในกิรยิาของจิตท่ีคิดท่ีปรุงออกถกูกองทพัหลวง

กองทพัใหญ่ของมนั มนัผลกัดนัออกมา ผลกัดนัออกมา กองทพั

ใหญ่คือ อวิชชฺาปจจฺยา นีห้นนุออกมาใหเ้ป็นสงัขาร ใหเ้ป็น

วิญญาณความรบัทราบตา่ง ๆ สมัผสัสมัพนัธอ์ะไรไปมีแตม่นั

หนนุ ๆ หนนุไปหมด ไม่รู ้น่ีถึงอศัจรรยพ์ระพทุธเจา้ 

เราตะเกียกตะกายแทบลม้แทบตาย นั่งภาวนาบางวนัไมล่ง

เลย โมโหเจา้ของแทบเป็นแทบตาย ฟัดถงึขนาดนัน้มนัยงัลาก
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จมกูไปตอ่หนา้ตอ่ตา เขา้รูปเขา้เสียงเขา้กล่ินเขา้รส ลว้นแลว้แต่

จาํพวกมตูรจาํพวกคถูทัง้นัน้ มนัไม่ใหรู้ว้า่มตูรวา่คถูละ่ซิ รูป 

เสียง กล่ิน รส เครื่องสมัผสั ส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเรามาตลอดรอบ

ดา้นท่ีจะสมัผสัสมัพนัธก์นั มนัมีแตเ่รื่องของหลมุมตูรหลมุคถู

ทัง้นัน้ แตม่นัก็พอใจไปเขา้หลมุมตูรหลมุคถูจากการจงูของกิเลส

จนได ้

ครัน้พอมีหลกัเกณฑข์ึน้บา้ง จิตสงบเยือกเย็นขึน้บา้ง ก็เห็น

ความแปลกประหลาดในจิต ศรทัธาความเช่ือมั่น แมเ้ราจะเช่ือ

อยู่แลว้ นั่นก็เป็นความเช่ือดว้ยการคาดคะเน ความเช่ือดว้ย

สญัญาอารมณ ์แตค่วามเช่ือท่ีปรากฏขึน้ภายในจิตใจจากการ

ปฏิบติัของตนนี ้เป็นความเช่ือท่ีออกมาจากความจรงิของตวัเอง

จรงิ ๆ ไม่เช่ือดว้ยการคาดคะเน คือเช่ือจากของจรงิท่ีไดเ้หน็ไดรู้ ้

จรงิ ๆ ในเจา้ของ จากนัน้ก็คอ่ยมีกาํลงั ๆ 

ถึงจะมีกาํลงัขนาดไหนก็ตามเถิด สติปัญญาศรทัธาความ

เพียรดว้ยอาํนาจแห่งธรรมของเรา จะเหน็โทษของมนัไดต้าม

กาํลงัความสามารถของสติปัญญาขัน้นัน้ ๆ เทา่นัน้ ถา้
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สติปัญญายงัไม่หยั่งถงึตรงไหน ตรงนัน้ตอ้งถกูกลอ่มจนได ้ตอ้ง

เช่ือมนัอยู่จนได ้ๆ อย่างนัน้จะวา่ไง ไปตรงไหนก็เช่ือ ๆ เม่ือ

สติปัญญายงัไม่ถึงกนั ยงัไมพ่อดีกนัท่ีจะรูจ้ะเหน็พอจะปลอ่ย

วาง พอจะหลบหลีกปลีกตวัหรอืสลดัปัดทิง้ได ้ตอ้งเช่ืออยู่โดยดี 

ๆ น่ีท่ีวา่มนัแหลมขนาดนัน้นะ ละเอียดขนาดนัน้นะ มนัถึงได้

ครองโลกธาต ุสตัวต์วัไหนอยู่ในกามโลก รูปโลก อรูปโลก ท่ีอยู่

เหนือกิเลสมีไหม ไม่มีน่ี มนัครอบอยู่ทกุหวัใจสตัวเ์ลย ไม่วา่จะ

เป็นรา่งหยาบรา่งละเอียด ภพใดภมูิใด ลว้นแลว้แตเ่ป็นนกัโทษ

ในเรอืนจาํของมนัแตล่ะหอ้ง ๆ แตล่ะประเภทของนกัโทษทัง้นัน้

เทียว มนัละเอียดขนาดนัน้ 

เพราะฉะนัน้แมน้กัปฏิบติัมีจติละเอียดแหลมคมขนาดไหน 

ท่ีเลยจากความละเอียดแหลมคมของสติปัญญานัน้ มนัยงั

แหลมคมกวา่อีกกิเลส มนัไม่รูม้นั พวกนีแ้หละประเภทเหลา่นี ้

แหละท่ีมนัจงูอยู่แตก่่อน จงูไปเรื่อย ๆ แลว้ตดัเชือกมนัเรื่อย จงู

เรื่อยตดัเชือกเรื่อย เขา้ใจเรื่อย ๆ จนถงึขัน้มหาสติมหาปัญญา 

ขนาดนัน้ยงัถกูมนัจงูจมกูเขา้ไปกอดอวิชชาอยู่จนได ้นั่นเห็น
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ไหม ไปติดอยู่นั่นซ ิถกูจงูจมกูเขา้ไปในกองอวิชชามหา

กษัตรยิว์ฏัจกัรของมนั ใหห้ลงจนได ้ละเอียดไหมเครื่องกลอ่ม

ของมนั ใหเ้หน็วา่มีความผ่องใส มีความสง่าผ่าเผย มีความ

องอาจกลา้หาญ มีความอศัจรรย ์ไม่มีจิตดวงใดเสมอดว้ยดวงท่ี

สง่างามอยู่นี ้อศัจรรยอ์อ้ยอ่ิงอยู่นี ้นั่นเห็นไหมมหาสติมหา

ปัญญา เลยตอ้งไปตามรกัษาพะเนา้พะนอมนัจนไดไ้ม่มากก็

นอ้ย ไม่ชา้ก็เรว็ติดจนได ้น่ีแหละเม่ือยงัไมท่นักนั 

แตย่งัไงก็ตามเถอะ เรื่องของมหาสติมหาปัญญาแลว้ ถงึจะ

หลงลวดลายของกิเลสก็มีทางท่ีจะฟัดกนัใหม้ว้นเส่ือลงได ้ไม่

สงสยัอนันี ้รอกาลเวลาเท่านัน้ท่ีจะใหเ้ป็นไปเหมือนจิตทัง้หลาย

ซึง่ไม่แน่นอน ๆ อย่างนัน้ไม่ได ้จิตดวงนีแ้นน่อน สติปัญญานี้

แน่นอนท่ีจะฟันส่ิงเหลา่นีแ้หลก เป็นแตเ่พียงวา่ยงัไม่เหมาะกบั

โอกาสท่ีจะรูจ้ะเหน็กนั ท่ีจะฟาดจะฟันกนัใหแ้หลกเท่านัน้ นั่น

ละขนาดนัน้หละ ขณะท่ีมนัจงูมนัละเอียดขนาดนัน้ ขอใหท้กุ ๆ 

ท่านฟังใหถ้ึงใจนะ น่ีพดูอย่างเปิดหวัอกใหท้่านทัง้หลายฟัง 

ระหวา่งธรรมกบักิเลสตา่งกนัขนาดไหน คณุภาพกบัมหนัตโทษ 
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มหาคณุกบัมหนัตโทษ ตา่งกนัอยา่งไรบา้ง มนักลอ่มสตัวโ์ลก

ขนาดนัน้ น่ีถงึไดอ้ศัจรรยพ์ระพทุธเจา้ 

เรามีวาสนานะไดเ้กิดมาพบพระพทุธศาสนา ซึง่เป็นศาสนา

เอกไม่มีอะไรท่ีคา้นเลยสามแดนโลกธาต ุศาสนาน่ีเหนือหมด 

เม่ือกิเลสไดพ้งัลงจากหวัใจดว้ยอาํนาจแห่งธรรมนีป้ราบเท่านัน้

เหนือหมดเลย ทีนีโ้ทษของมนัเป็นยงัไง ๆ ไดเ้ห็นหมด ทัง้สว่น

หยาบ สว่นกลาง สว่นละเอียดโดยลาํดบัลาํดา จนกระทั่งหมด

ส่ิงเคลือบแฝงภายในจิตคือสมมติุ แมแ้ตอ่วิชชาก็เป็นสมมติุ 

เป็นส่ิงเคลือบแฝง เหลือแตจ่ิตท่ีบรสิทุธ์ิลว้น ๆ แลว้นั่นละ

ประเสรฐิสดุ ถา้จะเสกวา่ประเสรฐิสดุ แตท่่านก็ไม่เสก เพราะ

ธรรมนัน้ไม่ใชธ่รรมยงัคนใหต้กใจใหต่ื้นเตน้ ใหห้ลงงมงาย เป็น

ธรรมท่ีบรสิทุธ์ิวมิตุติ ทรงความจรงิลว้น ๆ ผูรู้เ้ขา้สูค่วามจรงิแลว้

ก็จะต่ืนเตน้อะไรไม่มี ไม่เหมือนโลก น่ีท่ีวา่พระพทุธเจา้ทา่นอบุติั

ขึน้มาไดอ้ย่างไรโดยไม่มีผูแ้นะผูบ้อก ทรงตะเกียกตะกายโดย

ลาํพงัพระองค ์เอาจนผ่านได ้
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หนาแนน่ท่ีสดุเลย กาํแพงนีห้นาแนน่มากทีเดียว ไม่มี

กาํแพงในโลกนีจ้ะหนาแนน่ยิ่งกวา่กาํแพงของกิเลสตัง้แตอ่วิชชา

ออกมา หมดทกุส่ิงทกุอยา่ง ปิดบงัอยา่งมดิตวัเลยทีเดียว แลว้ก็

จงูสตัวโ์ลกออกสนามไปใชง้าน ท่ีไหนสตัวโ์ลกจะแหวกวา่ยไป

จากอาํนาจของมนั มนัเท่ียวปิดเท่ียวกัน้ไวห้มด เชน่วา่บาปไม่มี 

นั่นฟังซ ิคาํท่ีวา่บาปไม่มีก็คือ ถา้วา่บาปมีคนก็จะกลวับาป สตัว์

จะกลวับาป ผูท่ี้รูภ้าษีภาษาอย่างนีจ้ะกลวับาปแลว้ไม่ทาํบาป 

การไม่ทาํบาปก็จะตอ้งเสาะแสวงหาในทางท่ีดี การไม่ทาํบาป

นัน้ก็เป็นความดีแลว้ เป็นธรรมแลว้นั่น แลว้ยงัจะเสาะแสวงหา

ทางดีทางบญุทางกศุลอีก มนัก็ปฏิเสธอีกวา่บญุไม่มี นั่น 

เม่ือลงวา่บญุและบาปไม่มีฝังใจเช่ือตามมนัแลว้ ใครจะไป

สนใจละบาป ใครจะไปสะทกสะทา้นในการทาํบาป 

หิรโิอตตปัปะ ความสะดุง้กลวัตอ่บาปมีไดย้งัไง ก็กิเลสลบไป

หมดไม่มีอะไรเหลือแลว้ ทีนีก้ารแสวงหาบญุ จะแสวงหามาอะไร

ก็บญุไม่มี แสวงใหเ้สียเวลํ่าเวลา เสียผลเสียประโยชน ์เสียกาํลงั

วงัชาทรพัยส์มบติัไปทาํไม ก็ทาํลงไปมนัเป็นอฐานะเป็นไปไม่ได้
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ใครจะไปฝืนทาํ นั่นเป็นส่ิงท่ีตดั แตใ่นขณะเดียวกนัมนัตดัเพ่ือ

ไม่ใหอ้อกจากอาํนาจของมนั แลว้ก็ลากเขา้มาสูอ่าํนาจของมนั 

เม่ือวา่บาปไมมี่บญุไม่มีแลว้ สตัวโ์ลกก็จะตอ้งเดินตามมนั

ตอ้ย ๆ ไม่มีสตัวโ์ลกตวัใดรายใดท่ีจะคดัคา้นตา้นทานหรอืฝ่าฝืน

มนัเลย เช่ืออยา่งหลบัสนิท ทีนีก้ารทาํลงไปจงึมีแตเ่รื่อง

ผลประโยชนท่ี์มนัจะกอบโกยเอาจากสตัว ์น่ีละผลงานท่ีมนัให้

สตัวท์าํงาน ความคิดความปรุงอะไรใหคิ้ดใหป้รุงไปตามแง่ตาม

แถวของมนั ท่ีจะเป็นผลประโยชนแ์กม่นัทัง้นัน้ ผลประโยชนท่ี์จะ

นอกเหนือไปจากอาํนาจของมนัมนัไม่ยอม เช่นอยา่งสวรรคมี์ 

พรหมโลกมี นิพพานมี น่ีมนัไม่ยอมใหเ้ช่ือ นอกจากนัน้มนัยงั

แสดงใหเ้หน็อย่างเต็มลวดลายของมนัในหวัใจของชาวพทุธเรา

นี ้เราอย่าไปวา่ท่ีอ่ืน ๆ เลย เช่นวา่เปรตวา่ผีวา่เทวบตุรเทวดาไม่

มี ยงักลา้ปฏิเสธไดท้ัง้ท่ีตาบอด 

พระพทุธเจา้สอนเทวดามาเท่าไร ก่ีพระองคก็์สอนแบบ

เดียวกนัหมด ทาํไมจงึไปลบลา้งความจรงิ ความมีความเป็น

ทัง้หลายของภพตา่ง ๆ หมด เทวดาก็พวกเราน่ีแหละ แน่ะฟังซ ิ
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เอาท่ีไหน นรกก็คือพวกเราน่ีอยู่ในหวัใจน่ี หวัใจก็เป็นหวัใจท่ี

เป็นนรก นรกสาํหรบัสวมหวัใจท่ีเป็นตวัรอ้นตวันรกน่ีก็มีอีกตาม

หลกัธรรมจะวา่ไง ผูต้อ้งหานกัโทษในเรอืนจาํนั่นก็มี ท่ีเขาจบัยงั

ไม่ไดแ้ตเ่ป็นทกุขเ์ป็นฟืนเป็นไฟอยู่ก็มี นั่นเป็นอย่างนัน้ ทีนีย้งัไม่

ถึงวาระก็ตกนรกหลมุเป็นฟืนเป็นไฟภายในจิตใจตนเสียก่อน 

ออกจากนีแ้ลว้ก็อนันีแ้หละท่ีจะไปติดคกุติดตะราง คือนรกหลมุ

ตา่ง ๆ ท่ีท่านแสดงไวเ้หลา่นัน้ มีปัญหาอะไร 

ผูต้าดีทัง้นัน้เหน็ทา่นสอนพวกเรา กิเลสมนัลบลา้งหมดจะ

วา่ไง มนัปิดหวัใจของสตัว ์จงูจมกูไปใหเ้หน็และเช่ือตามมนัไป

วา่ พวกเปรตพวกผีพวกภพตา่ง ๆ ไมมี่ มีเท่าท่ีเหน็น่ี มีเท่าท่ี

สายตาบอกเทา่นัน้เอง เลยสายตาไปแลว้ไม่มี เลยกระแสของหู

ไปแลว้ไม่มี เลยจมกูไปแลว้ไม่มี เลยลิน้เลยกายไปแลว้ไม่มี ทัง้ 

ๆ ท่ีส่ิงเหลา่นัน้มีเต็มโลกเต็มแผ่นดินเต็มสงสาร มนัก็ปิด มนั

โกหกอย่างหนา้ดา้นอย่างนีเ้ห็นไหม เราก็เช่ืออย่างหนา้ดา้น จะ

วา่โง่หรอืฉลาดเอา้พิจารณาซิ ธรรมพระพทุธเจา้ประกาศกงัวาน

โลกมานี ้ประกาศกงัวานแตข่องจรงิทัง้นัน้ หาของหลอกลวง



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 14 
 

อย่างกิเลสตวัปลิน้ปลอ้นนีไ้ม่มีแมเ้ปอรเ์ซน็ตเ์ดียวเลย ขนาดนัน้

จิตยงัไม่ยอมเช่ือ เหน็ไหมอาํนาจของมนัถึงขนาดนัน้เชียวนะ 

อย่างเรานบัวา่เป็นวาสนาบารมี เกิดมาในท่ามกลางพทุธ

ศาสนาแลว้ยงัไดน้บัถือและไดป้ฏิบติัตวัตามแนวทางนีด้ว้ย เรา

ยงัมีรอ่งรอยมีช่องทาง มีความหวงัท่ีจะเป็นไปตามแถวทางของ

พระพทุธเจา้ ท่ีจะถงึแดนแห่งความสมหวงัเป็นลาํดบัลาํดาไป 

จนกระทั่งถึงความสมหวงัอนัสมบรูณไ์ด ้เพราะการประพฤติ

ปฏิบติัตามศาสนธรรมของพระองค ์

ถา้จะเทียบถึงความไดเ้ปรยีบแลว้ มนษุยเ์ราเฉพาะอย่างยิ่ง

ชาวพทุธและนกัปฏิบติั เป็นผูไ้ดเ้ปรยีบแก่สตัวท์ัง้หลายทั่วโลก

ดินแดนอยู่มากมาย เพราะมีหวงัทัง้ปัจจบุนั แมส้กลกายความ

เป็นอยู่ตอ้งไดอ้าศยัปัจจยัทัง้หลายเชน่เดียวกบัโลกทั่ว ๆ ไป แต่

ภายในก็มีอาหารเป็นเครื่องด่ืมท่ีเหมาะสมท่ีสดุไดแ้ก่คณุธรรม 

ไม่ไดเ้อายาพษิเป็นฟืนเป็นไฟเขา้มาเผาภายในจิตใจ เหมือน

อย่างท่ีเป็นอยูท่ั่วโลกดินแดนเพราะไม่มีธรรม เน่ืองจากไม่สนใจ
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ในธรรม ส่ิงท่ีเขา้ไปเก่ียวขอ้ง ส่ิงท่ีสมัผสัสมัพนัธก็์มีแตฟื่นแตไ่ฟ 

น่ีจงึวา่ไดเ้ปรยีบมากมาย 

ขอใหภ้มูิใจในอาํนาจวาสนาของตวัเอง เราเกิดมาในชาตินี ้

ไดม้อบกายถวายชีวิตกบัพระพทุธเจา้ พระธรรม พระสงฆ ์

เรยีกวา่มอบกบัธรรมชาติอนัประเสรฐิเลิศโลกแลว้ไม่สงสยั ตาย

เม่ือไรก็ตายเถอะ ความพากความเพียรใหเ้ด็ดเด่ียวลงไป เพ่ือ

ฆา่กิเลสตวัเสนียดจญัไร ตวัเป็นยกัษเ์ป็นผีกลอ่มสตัวโ์ลกใหล้ม่

จมมา ไมว่า่เขาวา่เรานานแสนนาน ไม่วา่เขาวา่เรามากตอ่มาก

เหมือนกนัหมด ไม่มีใครท่ีจะนาํมาแข่งกนัไดใ้นความมากและ

ความยืดยาวนาน เพราะการทอ่งเท่ียวในวฏัสงสาร เน่ืองจากถกู

กิเลสจงูจมกูใหไ้ปภพนอ้ยภพใหญ่ 

ท่ีมีภพดีอยู่บา้งก็เพราะมีธรรมเขา้แทรก ไดท้าํความดีเอาไว ้

มนัจงูไปไม่ไดเ้ต็มเม็ดเต็มหนว่ย ยิ่งมาบาํเพ็ญธรรมใหเ้ป็นความ

ดีโดยเฉพาะทางใจแลว้ จะไดเ้ห็นกิเลสตวัเป็นยกัษเ์ป็นผีอยู่

ภายในใจทกุประเภท ทัง้โคตรแซกิ่เลสจะอยู่ท่ีใจหมดไม่อยู่ในท่ี
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อ่ืนท่ีใด ดินฟา้อากาศกวา้งแสนกวา้งไม่อยู ่มหาสมทุรลกึแสน

ลกึกวา้งแสนกวา้งไม่อยู่ ท่ีไหน ๆ ไม่อยูท่ัง้มวล อยู่เฉพาะจิต 

ธรรมพระพทุธเจา้ซึง่ก็มีเชน่เดียวกบักิเลสมีอยู่ทั่วไป ธรรมก็

มีอยู่ทั่วไป เม่ือเราแยกเราแยะเราไขวค่วา้เอามาประพฤติปฏิบติั

แลว้ ธรรมก็จะสมัผสัสมัพนัธก์นัท่ีใจ เพราะใจเป็นท่ีสถิตของ

ธรรม เป็นท่ีสมัผสัสมัพนัธท่ี์เกิดขึน้ของธรรม และสดุทา้ยใจก็

เป็นโรงงานแหง่ธรรม ทัง้เหตแุละผลของธรรมจะเป็นขึน้ท่ีน่ีไม่

เป็นขึน้ท่ีไหน เห็นเต็มหวัใจแลว้ทาํไมพดูไมไ่ดม้นษุยเ์รานะ่ 

ขอใหรู้ใ้หเ้หน็ซิ 

มนัไม่รูไ้ม่เหน็น่ะซิ ไอพ้ดูแบบดน้ ๆ เดา ๆ ตวัเองก็ไม่

แน่นอน แลว้จะพดูใหค้นอ่ืนไดร้บัความแนน่อน ใหเ้ขาไดร้บั

ความเช่ือความไวว้างใจไดย้งัไง เรายกศาสดาขึน้มาเป็นตวั

ประธานเป็นสกัขีพยานซ ิพระองคท์รงรูท้รงเหน็เสียทกุส่ิงทกุ

อย่าง เม่ือทรงแสดงอะไรมาไม่ทรงสะทกสะทา้น เพราะความรู้

อยู่เหนือโลกแลว้ แสดงความจรงิทัง้หลายซึง่มีอยูท่ัง้ในโลกและ

เหนือโลก ไดอ้ย่างเต็มพระโอษฐ์ไม่ทรงสะทกสะทา้นเลย ไม่มี
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ใครท่ีจะไปคดัคา้น ลบลา้งความเป็นศาสดาและศาสนธรรมของ

พระองคไ์ด ้

น่ีท่ีวา่เวลาพระองคต์รสัรูโ้ลกธาตหุวั่นไหว ก็กิเลสละ

หวั่นไหว แลว้ก็ทาํใหผู้ท่ี้เสาะแสวงหาธรรมนั่นแหละหวั่นไหว 

สะเทือนสะทา้นไปหมด เช่นอย่าง สททฺมนุสฺสาเวสุงๆ ในธมัม

จกักปัปวตัตนสตูร น่ีฝ่ายดีฝ่ายผูมี้อรรถมีธรรม ผูจ้ะหวงัพึ่ง

พระพทุธเจา้เพ่ือความหลดุพน้จากทกุข ์มีความปีติยนิดี 

สะเทือนสะทา้นหวั่นไหวไปทั่วแดนโลกธาต ุทีนีกิ้เลสท่ีครอบงาํ

หวัใจของสตัวโ์ลกก็แสดงความนอ้ยอกนอ้ยใจ เชน่ พระยาวสัส

วดีมาราธิราช ซึง่เป็นหวัหนา้มารทัง้หลาย ทาํใหโ้ลกสะเทือน

สะทา้นเหมือนกนั 

พระองคแ์สดงธรรมท่ีไหนผูใ้ดมาคดัคา้นได ้และทรงรือ้ขน

สตัวโ์ลกไปได ้ตัง้แตว่นัพระองคต์รสัรูแ้ลว้เรื่อยมาจนกระทั่ง

ปัจจบุนันี ้ไดม้ากขนาดไหนเราคิดดซูิ และมีใครสามารถรือ้ขน

สตัวโ์ลกใหพ้น้จากทกุขภ์ยัได ้ตัง้แตค่นท่ีมีกิเลสหนา ๆ จน
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กลายเป็นกลัยาณปถุชุนขึน้มาถงึอรยิบคุคลขัน้สงูสดุ มีใคร

แสดงไดเ้หมือนพระพทุธเจา้ รือ้ขนไดเ้หมือนพระพทุธเจา้ 

กิเลสตวัใดมีอาํนาจสามารถท่ีจะรือ้ขนสตัวโ์ลก แมร้ายเดียว

ใหพ้น้จากทกุขมี์ไหม มีแตเ่หยียบลงในทกุข ์ๆ เรายงัไมเ่หน็โทษ

มนัอยู่เหรอ เอาพิจารณาเทียบกนัใหช้ดัเจนซินกัปฏิบติั 

สติปัญญาตอ้งยอกยอ้นหาเหตหุาผล สติปัญญาไม่ฉลาดแก้

กิเลสไม่ไดฆ้า่กิเลสไม่ได ้พระพทุธเจา้ไม่ไดส้อนคนใหโ้ง ่สอนคน

ใหฉ้ลาดทัง้นัน้ ธรรมะ กุสลา ธมฺมา คือธรรมยงัคนใหฉ้ลาด 

อกุสลา ธมฺมา คืออะไร ก็คือกองทพักิเลสนั่นเองจะเป็นอะไรไป 

น่ีละขา้ศกึมนัเป็นคูเ่คียงของธรรมอยู่นัน้ ธรรมกบัอธรรม เช่นวา่

กิเลสมาร ๆ จะเป็นท่ีไหนและเป็นอยู่ในท่ีเช่นไร ก็เป็นอยูใ่น

หวัใจของสตัวโ์ลกนั่นเอง 

เม่ือธรรมประกาศกงัวานขึน้แลว้ บรรดาผูท่ี้พอจะเป็นไปได้

อย่างรวดเรว็ก็ขา้มโลกขา้มสงสารผงึผงั ๆ ตัง้แตเ่บญจวคัคียท์ัง้

หา้เรื่อย ๆ จากนัน้พระอรหนัตส์กัก่ีหม่ืนก่ีแสนก่ีลา้นองค ์เหล่ือม

ลํา้ตํ่าสงูตา่งกนัตามสมบติัคณุธรรม จนกระทั่งเป็นกลัยาณ
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ปถุชุน ไดน้บัถือพทุธศาสนาเพ่ือเป็นเครื่องยดึเครื่องเหน่ียวมา

จนกระทั่งปัจจบุนันี ้ใครจะทาํประโยชนไ์ดอ้ย่างถกูตอ้งแม่นยาํ

และไดม้ากมายยิ่งกวา่พระพทุธเจา้ เพราะความรูจ้รงิเหน็จรงิ 

เอาของจรงิมาสอนโลกใครจะเกินพระพทุธเจา้ นั่นละจงึได้

อศัจรรยว์า่พระองคอ์บุติัขึน้มาไดอ้ย่างไรไม่มีใครสอนเลย สยมั

ภ ูๆ 

ท่ีน่ีย่นเขา้มาหาสาวกแตล่ะองค ์ๆ ก็เหมือนกนั พระพทุธเจา้

เป็นแตท่รงแนะแนวทางใหเ้ท่านัน้ ๆ ดงัทา่นสอนไวว้า่ ตุมฺเหห ิ

กิจจฺ ํอาตปปํฺ อกฺขาตาโร ตถาคตา การประกอบความ

พากเพียรเพ่ือยงักิเลสใหรุ้ม่รอ้นหรอืสิน้ไปจากจิตใจนัน้ เป็น

หนา้ท่ีของทา่นทัง้หลายจะทาํเอง พระพทุธเจา้ทัง้หลายเป็นแต่

เพียงผูชี้บ้อกแนวทางเทา่นัน้ ทา่นชีบ้อกแลว้ก็ยดึเอาเง่ือนใดท่ี

เป็นคติเขา้มาพินิจพิจารณาตวัเอง จนกระทั่งผลิตผลขึน้มา ได้

ทัง้เหตทุัง้ผลเกิดขึน้ภายในตนเองแลว้ นัน้ละท่ีน่ีก็เป็นสยมัภ ูๆ 

ย่อ ๆ อยู่ภายในของแตล่ะผูป้ฏิบติั โดยไดอ้าศยัเง่ือนจาก

พระพทุธเจา้ 
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บทเวลาจะเอาจรงิเอาจงัจรงิ ๆ เป็นเรื่องสยมัภ ูๆ ของตวัเอง 

ๆ น่ีละใน กาลามสูตร ท่านแสดงไวว้า่ไม่ใหเ้ช่ือ ๑๐ ประการ 

คือ ไม่ใหเ้ช่ือตามคาํบอกเลา่ ไม่ใหเ้ช่ือตามคาํเลา่ลือ ไม่ใหเ้ช่ือ

ตามท่ีเห็นวา่ควรเช่ือได ้ไม่ใหเ้ช่ือวา่นีเ้ป็นครูเป็นอาจารย ์ไม่ให้

เช่ือวา่นีเ้ป็นส่ิงท่ีถกูกบัจรติของตน หรอืตามความรูค้วามเหน็

ของตน ท่านไม่ใหเ้ช่ือส่ิงเหลา่นี ้นั่นฟังซิ ท่านตดัออกหมด ๆ 

เพ่ืออะไร ก็เพ่ือจะใหเ้ช่ือใน สนฺทฏฺิฐิโก ของผูป้ฏิบติัเองเท่านัน้ 

ไม่มีใครท่ีจะแม่นยาํ ไม่มีใครท่ีจะแนน่อนยิ่งกวา่ สนฺทิฏฺฐิโก 

ตดัสิน แมพ้ระองคท์่านทรงสั่งสอนก็เป็นประเภทหนึ่งของ

พระพทุธเจา้ท่ีสั่งสอนสตัวโ์ลก แตเ่วลาจะเอาจรงิเอาจงัเขา้ดา้ย

เขา้เข็มจรงิ ๆ เป็นเรื่องของผูป้ฏิบติัแตล่ะราย ๆ จะปฏิบติัใหรู้ ้

เป็น สนฺทิฏฺฐิโก ขึน้มาภายในตวั น่ีละใหเ้ช่ืออนันีต้า่งหาก 

ธรรมนีเ้ป็นธรรมสงูมาก ไม่ใช่ธรรมสอนสุม่ส่ีสุม่หา้ เชน่ 

ประชาชนทั่ว ๆ ไป ไม่ใหเ้ช่ือยงัไงไม่ใหเ้ช่ือครูบาอาจารย ์จะ

เดินทางไหนนั่น ในตอนนีต้อ้งเช่ือเสียก่อนซิ เช่นอย่างเราดู

ตาํรบัตาํรา ไมเ่ช่ือตาํราจะเช่ืออะไร เอาไปเผาไฟเสียซ ิเผาไฟก็
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เท่ากบัเผาตวัเอง ไม่มีทางไปไม่มีทางออกเลยท่ีน่ี ขัน้ท่ีควรเช่ือ

ตอ้งเช่ือ เช่ือครูเช่ืออาจารย ์เช่ือตาํรบัตาํรา เช่ือคนท่ีควรเช่ือได ้

ตอ้งเอามาถือเป็นแบบเป็นฉบบั เหลา่นีเ้ป็นความเช่ือไปโดย

ลาํดบัลาํดา แตจ่ะหนนุเขา้ไปหาความเช่ือท่ีวา่เป็น สนฺทฏฺิฐิโก 

พอสดุทา้ยถา้เป็นส่ิงท่ีแน่จรงิแลว้ ตอ้งตดัความเช่ือนัน้ออกหมด 

ใหเ้ป็น สนฺทิฏฺฐิโก ของตวัเองเทา่นัน้ 

นั่นละธรรมะ บรรดาพระอรหนัตท์กุ ๆ องคจ์ะเป็นแบบกา

ลามสตูรนีท้ัง้นัน้ คือไม่เช่ือใคร ดงัพระสารบีตุรท่านพดูตามหลกั

ความจรงิของท่าน เราเช่ือเราเองเราไม่เช่ือใคร แมพ้ระพทุธเจา้ท่ี

ทรงสั่งสอนเรามาเราก็ไม่เช่ือพระพทุธเจา้ยิ่งกวา่เราเช่ือเรา ทา่น

วา่อยา่งนี ้พระปถุชุนทัง้หลายก็นาํเรื่องราวนีข้ึน้ไปทลู

พระพทุธเจา้วา่ พระสารบีตุรเป็นมิจฉาทิฐิ ขนาดเป็นอคัรสาวก

ขา้งขวาของพระพทุธเจา้ ยงักลายเป็นมิจฉาทิฐิได ้ไม่ยอมเช่ือ

พระพทุธเจา้ 

พระองคท์รงเป็นศาสดาของพระสารีบุตรฟังซ ิอคัรสาวก

กบัศาสดาทรงสนทนาธรรมกนั เพ่ือโปรดสตัวต์าบอดหหูนวก
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อย่างพวกเรา ๆ ท่าน ๆ เรยีกพระสารบีตุรไป วา่ไงสารบีตุร ได้

ทราบวา่เธอไม่เช่ือเราตถาคตใช่ไหม ใช่พระองค ์ในสว่นท่ีขา้

พระองคเ์ช่ือขา้พระองคเ์อง ขา้พระองคแ์นน่อนในขา้พระองค์

เอง ขา้พระองคไ์ม่ใหพ้ระองคม์าเป็นภาระ เป็นกงัวลวุน่วายหนกั

หนว่งเลย เป็นเรื่องของขา้พระองครู์เ้องเห็นเอง เรยีกวา่ สนฺทิฏฺฐิ

โก ของขา้พระองคเ์อง เออ ใช่ สารบีตุร ธรรมแทต้อ้งเป็นอย่าง

นัน้ นั่นฟังซิ 

พระพทุธเจา้สอน ๆ นีเ้ป็นอบุายในแง่ตา่ง ๆ เขา้ไป พอถงึ

ขัน้ท่ีจะเขา้ดา้ยเขา้เข็มจรงิ ๆ ก็เป็น สนฺทฏฺิฐิโก นาํผลขึน้มาให้

เห็นชดัเจนเอง ทา่นสอนในกาลามสตูรเพ่ือธรรมขัน้นีต้า่งหาก 

แมจ้ะธรรมขัน้ใดก็ตามก็มี สนฺทิฏฺฐิโก แนบไปทกุขัน้ ๆ แตข่ัน้

สดุทา้ยตอ้งเป็นอย่างวา่นี ้ท่ีกลา่วเหลา่นีเ้ป็นธรรมเพ่ือขัน้

สดุทา้ย ใหเ้ช่ือตวัเองอยา่เช่ือใคร ใหเ้ช่ือ สนฺทิฏฺฐิโก ก็คือธรรม

พระพทุธเจา้และพระองคก็์ทรงรูอ้ย่างนัน้ดว้ย จงึทรงแสดง สนฺ

ทิฏฺฐิโก ขึน้มา และประกาศธรรมใหส้าวกทัง้หลายไดท้ราบ เพ่ือ

จะไดรู้เ้ป็น สนฺทิฏฺฐิโก ขึน้มาเป็นสมบติัของตวัเอง 
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น่ีพดูถงึเรื่องความละเอียดลออแหลมคมของกิเลสท่ีรอ้ยรดั

หวัใจสตัวโ์ลก เป็นท่ีน่าอิดหนาระอาใจอยา่งเต็มหวัใจทีเดียว 

แตย่งัดีเรายงัมีหวงัท่ีมีธรรมเครื่องแก ้โลกทัง้หลายไม่มีเลยมีอยู่

มาก มีแตถ่กูรอ้ยรดัไม่มีทางออก น่ียงัมีทางออก คือการปฏิบติั

ธรรมตามแนวทางของพระพทุธเจา้ ไม่เห็นไปตามกิเลสท่ีชีช้่อง

บอกทางดว้ยความคิดความปรุงในเรื่องใดก็ตาม ไมว่า่ทางตา 

ทางห ูทางจมกู ทางลิน้ ทางกาย ตลอดถึงทางธรรมารมณข์อง

ใจ มีธรรมโอสถ มีสติปัญญากลั่นกรอง ๆ ในส่ิงท่ีสมัผสัสมัพนัธ์

ทัง้หลาย แลว้กลายเป็นธรรมขึน้มา ๆ คอ่ยเลด็ลอดออกไปได้

มากไดน้อ้ยดว้ยอาํนาจแห่งการปฏิบติัธรรม สดุทา้ยก็ผ่านไปได ้

มนัจะหนาขนาดไหนก็หนาเถอะ กิเลสนีพ้น้อาํนาจของธรรม

ไปไม่ได ้ขาดสะบัน้ไปหมดเลย นั่นเราถึงจะไดเ้ห็นเรื่อง

มหนัตโทษมหนัตทกุข ์เรื่องภยัของกิเลสวา่เป็นขนาดไหน และ

จะไดเ้ห็นความแปลกประหลาดความมหศัจรรยข์องธรรมซึง่ไม่มี

อยู่ท่ีไหนเลย บทเวลาปรากฏจรงิ ๆ แลว้มีอยู่ท่ีใจเท่านัน้ ใจทัง้

ดวงเป็นธรรมทัง้ดวง ใจทัง้ดวงเป็นธรรมทัง้แท่ง ธรรมทัง้แท่งเป็น
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ใจทัง้ดวงเลย ใจกบัธรรมเป็นอนัเดียวกนั หมดปัญหาทัง้มวล 

โลกจะกวา้งแสนกวา้ง จะมีหม่ืนแสนลา้นจกัรวาลก็ตาม ไม่มี

ปัญหาอะไรในหวัใจดวงนี ้เพราะใจดวงนีส้ลดัปัญหาโดย

ประการทัง้ปวงแลว้ เพราะสลดักิเลสนั่นเองพดูงา่ย ๆ ดว้ยธรรม 

ใจจงึสิน้สดุวมิตุติหลดุพน้จากคดีตา่ง ๆ ซึง่กิเลสเป็นผูส้รา้ง

ขึน้มาภายในหวัใจ จงพากนัตัง้ใจประพฤติปฏิบติัใหไ้ดรู้ไ้ดเ้ห็น 

ใจพรอ้มเสมอท่ีจะรูจ้ะเห็นในธรรมทัง้หลาย ขอใหเ้จา้ของใช้

ความพยายาม สติเป็นเจา้ของ ปัญญาเป็นเจา้ของท่ีจะรกัษาใจ 

ท่ีจะชาํระใจ ท่ีจะฟาดฟันส่ิงท่ีเป็นขา้ศกึทัง้หลายออกจากใจ มี

สติปัญญาเป็นสาํคญั ศรทัธา วิรยิะ เป็นเครื่องสนบัสนนุจะตาม

กนัมา ๆ เม่ือสติปัญญาทาํงานไดผ้ลเหน็ประจกัษต์วัเอง ๆ แลว้

เรื่องศรทัธาจะฝังแน่นลงไป วิรยิะเป็นไปเอง สมาธิมีแต่

ความหมายมั่นป้ันมือ ทัง้ความแนน่หนามั่นคงของใจ ถา้เกิดขึน้

มากนอ้ยตอ้งเป็นอย่างนัน้ จนกระทั่งความหมายมั่นป้ันมือแน่น

ป๋ึง ๆ เลย ปัญญาตีแผ่กระจายไปเรื่อย ๆ 
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เราจะเห็นแดนแหง่ความพน้ทกุขส์วา่งจา้ ๆ อยู่ตอ่หนา้ตอ่

ตา เหมือนจะเอือ้มมือถึงกนัอยู่น่ี เม่ือมองไปขา้งหลงัก็เหน็

กองทพักิเลสซึง่เป็นพวกเสือรา้ยพวกยกัษพ์วกผีวิ่งตาม ยกมา

เป็นกองพนักองพลท่ีจะวิ่งตามมาฆา่เรา ธรรมก็เหมือนกบัเอือ้ม

มือรอเราอยู่ ๆ ชั่วเอือ้ม ๆ มนัก็บนืซิมนษุยเ์รา เห็นโทษก็เห็นเต็ม

หวัใจ เหน็คณุของธรรมก็เหน็เต็มหวัใจ แลว้ทาํไมจะไมมี่กาํลงั 

สดุเหวี่ยงทีเดียว ถา้ลงกาํลงัของใจไดป้รากฏขึน้แลว้เทา่นัน้ ไม่มี

อะไรเหนือกาํลงัของใจไปไดล้ะ พุง่ ๆ ทะลไุปเลย สดุทา้ยก็พน้ 

พวกนัน้หมดหวงัมว้นเส่ือ ทางนีพ้น้ภยั ถงึแดนแห่งความเกษม 

อย่านาํคาํท่ีวา่ลาํบากลาํบนเขา้มาเก่ียวขอ้งนะการปฏิบติั 

ใหท้ราบวา่นีคื้อเรื่องของกิเลสลว้น ๆ ไม่มีเรื่องธรรมเขา้แทรก

เลย ความขีเ้กียจขีค้รา้นในการประกอบความพากเพียร เพ่ือจะ

ถอนตนใหพ้น้จากทกุข ์เป็นเรื่องของกิเลสผกูมดัเอาไวท้ัง้นัน้ ให้

รู ้ถา้รูนี้แ้ลว้พอฟัดกนัไป ถา้ยงัไม่รูนี้แ้ลว้จะจมเพราะมนันะ เรา

ไม่ตอ้งหาท่ีไหนไกล ๆ อะไรละ เพลงของกิเลสอยู่ตามนี ้ตาม

ประโยคท่ีเราจะประกอบความเพียร มนัจะมดัแขง้มดัขาไวท้นัที 
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ๆ มดัตวัไวไ้ม่ใหก้ระดกุกระดิกไดเ้ลย ขึน้ช่ือวา่เป็นเรื่องของธรรม

มนัจะมดัไว ้

น่ีละคือเรื่องของกิเลส เราไม่ตอ้งหาท่ีตรงไหน มนัปรากฏอยู่

กบัหวัใจของทกุคนอยู่แลว้ มีแตจ่ะตอ่สูม้นัเพ่ือฝืนมนัเท่านัน้ 

การฝืนไดร้บัความทกุข ์ทกุขก็์ทกุข ์ทกุขเ์พราะมนัทกุขม์ามาก

ตอ่มากแลว้ ทกุขเ์พราะการตอ่สูเ้พ่ือถอนตนออกจากทกุข ์เอา้

ทกุขไ์ป ไม่ยอมถอย พน้จากขา้ศกึแลว้คาํวา่สขุอนัเกษมไม่ตอ้ง

พดู เราตอ้งการบรมสขุเราจะมาทอ้ถอยอะไรนกั เพียงความ

ทกุขซ์ึง่มีเพียงเท่านี ้

โลกทัง้หลายเขาก็มีความทกุขเ์หมือนกนั เขาไม่ไดป้ระกอบ

ความพากความเพียรเขาก็ทกุขอ์ย่างอ่ืนของเขา เขายงัทนอยู่ได้

เพราะความจาํเป็นบงัคบั อนันีเ้ราทนอยู่ไม่ใช่ทนเพ่ือความจน

ตรอก เราทนเพ่ือความหลดุพน้ดว้ยอาํนาจแห่งความเพียร แม้

จะไดร้บัความทกุขล์าํบากยากเยน็เข็ญใจขนาดไหน เรามีหวงั

ของเราท่ีจะหลดุพน้ไปไดไ้ม่สงสยัอยู่แลว้ ความทกุขอ์นันีจ้งึเป็น

ความทกุขท่ี์มีคณุคา่มาก 
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ทกุขอ์ะไร ๆ เราเคยทกุขม์าแลว้ไม่มีอะไรมีคณุคา่ ไม่มีอะไร

เป็นประโยชนแ์ก่เรา แตท่กุขอ์นันีเ้ป็นประโยชนแ์ก่เรามากมาย 

เป็นทกุขท่ี์มีคณุคา่มาก ฉะนัน้ใหต้ัง้อกตัง้ใจ ใหมี้ความ

ขยนัหมั่นเพียรเพ่ือตอ่สู ้จะทกุขข์นาดไหนก็เอาเถอะ เราไม่ถือวา่

เป็นความลาํบากลาํบนใหเ้กิดความทอ้ถอยออ่นแอทอ้แท ้แลว้ก็

ตายทิง้เปลา่ ๆ ไม่เกิดประโยชน ์อย่างนัน้เราไม่ประสงค ์เรา

ตอ้งการใหเ้หน็เหตเุหน็ผลในธรรมทัง้หลาย 

จาํนวนพระก็มากมาย อย่างท่ีผมเคยพดูนั่นแหละ และยงั

จะมาอีก ขออนญุาตมาอีกแลว้จะทาํยงัไง ก็เหน็หวัใจแตล่ะดวง 

ๆ มีคณุคา่มากไดท้นเอาอยา่งนีจ้ะวา่ไง ความมีมากกบัความมี

นอ้ย ความสะดวกและความไม่สะดวกตา่งกนัยงัไงใครก็รู ้แต่

เม่ือจาํเป็นก็ตอ้งไดร้บั เพราะองคไ์หนรายใดตา่งมีหวัใจ

เหมือนกนั เสาะแสวงหาครูหาอาจารยเ์หมือนกนั เราเคยเป็นมา

ในเรื่องเหลา่นี ้จงึเอาหวัใจนีเ้ทียบกบัหมูก่บัเพ่ือนแลว้ก็ทนกนัไป 

ท่านก็หวัใจเราก็หวัใจ มีมากก็มากเถอะ ใหต้า่งคนตา่งเป็นธรรม
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แลว้ไม่กระทบกระเทือนกนั ไม่สนใจท่ีจะไปคิดเรื่องแง่รา้ยปา้ยสี

ซึง่กนัและกนั นัน้เป็นเรื่องของกิเลสอยา่นาํมาใช ้

เอะอะใหด้ตูวัเองทนัที มนัเคล่ือนไหวไปเก่ียวขอ้งกบัหมู่

คณะเรื่องอะไร ใหด้ตูวัมนักระเพ่ือม นีล้ะตวักิเลสมนักระเพ่ือม

ออกมานี ้ถงึตวัถกูก็ตาม มนัจะอาศยัความท่ีวา่ถกูนัน้เป็นตวัผิด

ขึน้มาโดยเราไม่รู ้มองกนัใหม้องในแง่ความใหอ้ภยัเสมอ อย่าไป

ถือผิดถือถกูกนั ใหเ้ป็นความเสมอในการใหอ้ภยัและเมตตา

สงสารเพ่ือนฝงูดว้ยกนัท่ีมาศกึษาอบรม ความรูมี้ความเหล่ือม

ลํา้ตํ่าสงูในทางจิตใจไม่เหมือนกนั ถงึวา่คน ๆ เหมือนกนัก็ตาม 

แตจ่รตินิสยัหรอือปุนิสยัมีหนามีบางตา่งกนั ตอ้งเอาพืน้เพแห่ง

ความใหอ้ภยักนัวางเป็นพืน้ฐานไว ้นัน้อยูด่ว้ยกนัดว้ยความ

ผาสกุสบาย 

ผูท่ี้รบัฟังก็ดีหรอืผูท่ี้ผิดพลาดประการใด เม่ือมีผูเ้ตือนแลว้

อย่าใหกิ้เลสเขา้มาแทรก อยา่ใหกิ้เลสเขา้มาทาํงาน ใหย้อมรบั

ความจรงิทนัที แลว้อยู่ดว้ยกนัไดเ้ป็นผาสกุ ไม่มีอะไรจะผาสกุยิ่ง

กวา่ผูป้ฏิบติัธรรมท่ีอยู่ดว้ยกนัดว้ยความเป็นธรรม ไม่มีอะไรจะ
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เดือดรอ้นยิ่งกวา่ผูป้ฏิบติัธรรมอยู่ดว้ยกนัดว้ยอาํนาจของกิเลส

มดัหวัใจ แสดงออกรายใดจะมีแตค่วามทา้ทาย ความอวดดิบ

อวดดี ความอวดรูอ้วดฉลาด นีเ้ป็นเรื่องของกิเลสอวดตวั 

กิเลสชอบอวด ถา้เป็นธรรมแลว้ไม่อวด ยิ่งรูข้นาดไหน

ละเอียดเพียงไรแลว้ ยิ่งความอยากอวดเนือ้อวดตวันีห้มดไป 

เห็นโทษแหง่ความทะนงตนมาโดยลาํดบัลาํดา จนกระทั่งสิน้สดุ

ไม่มีอะไรเหลือเลย คาํวา่อยากไมมี่ นอกจากถงึกาลเวลา

เหตกุารณท่ี์ควรจะพดู แสดงออกหนกัเบามากนอ้ยก็วา่ไปตาม

เรื่อง หมดนัน้แลว้ก็หายเงียบไปเลย เพราะไม่มีอะไรมาเป็น

เจา้ของ นอกจากธรรมเป็นเจา้ของอย่างเดียว 

ธรรมเป็นเจา้ของไม่ยดึอะไร ธรรมเป็นเจา้ของไม่เคยเป็น

ขา้ศกึตอ่ส่ิงใดผูใ้ด แตถ่า้กิเลสเป็นเจา้ของแลว้เป็นขา้ศกึทัง้นัน้ 

เพราะความเห็นแก่ตวั ความเหน็แก่ได ้คาํวา่ อตฺตา ๆ ตอ้งเขา้

ตวัเสมอ ๆ ก็คือเรื่องของกิเลส ไม่ยอมเห็นหวัใจของใครทัง้นัน้ 

เห็นแก่ตวัท่ีสดุก็คือกิเลส เม่ือเหน็แก่ตวัแลว้ตอ้งทาํลายคนอ่ืน



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 30 
 

เพ่ือมาเป็นปุ๋ ยบาํรุงตวัเอง ทัง้ ๆ ท่ีฆา่ตวัเองก็ไม่รู ้มนัไมย่อมใหรู้ ้

เพราะเป็นเรื่องของกิเลสอีกชัน้หนึ่ง 

ผมก็ไม่คอ่ยไดแ้สดงบอ่ย ๆ ดงัท่ีทกุ ๆ ทา่นทราบแลว้ 

สขุภาพปีนีแ้ยม่ากนะ รูส้กึวา่ทรุดลงรวดเรว็ทีเดียวผิดสงัเกต 

รา่งกายก็ออ่นลงมาก ขนัธท์ัง้หา้นีก็้แสดงความวกิารไปมาก 

เหมือนกบัรถชาํรุดทรุดโทรมลงมากนั่นเอง ใชก้ารใชง้านอะไรก็

จะไม่ไดเ้รื่องไดร้าว ฉะนัน้จงึขอใหท้กุทา่นตัง้อกตัง้ใจประพฤติ

ปฏิบติั ในขณะท่ีมาศกึษาอบรมจากครูจากอาจารย ์และอยู่

ดว้ยกนัใหเ้ป็นมงคล อยา่ใหมี้คาํวา่อปัมงคลเขา้มาแทรกในวง

ปฏิบติัธรรมของพวกเรา ตา่งคนตา่งเป็นมงคลนีอ้ยู่ดว้ยกนัแลว้

เป็นมงคลทัง้นัน้ มีความรม่เย็นเป็นสขุ การประกอบความ

พากเพียรก็ไม่เป็นสญัญาอารมณก์บัผูใ้ดรายใดเรื่องใด มีแตฟั่ด

หวักิเลสท่ีจะเอือ้มออกมาจะผดุออกมาเรือ่งใด ฟันมนัลงไปอย่า

เสียดาย พระพทุธเจา้ทรงตาํหนิมากท่ีสดุในโลก การตรสัรูก็้เพ่ือ

ฆา่กิเลสชว่ยสตัวน์ั่นเอง 

เอาละ การแสดงธรรมก็เหน็วา่สมควร 
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(ถอดเสียงธรรมโดย www.luangta.com) 
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