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ความยดืยาวของภพชาต ิ

หลวงตามหาบวั ญาณสมัปันโน 

เทศนอ์บรมพระ ณ วดัป่าบา้นตาด (๑ สงิหาคม ๒๕๒๓) 

ส่ิงท่ีเราแกเ้ราถอดถอนท่ีเราพยายามซึง่เรยีกวา่ความเพียร

อยู่เวลานี ้เป็นส่ิงท่ีฝังอยู่ในจติใจของสตัวโ์ลกมานานแสนนาน

นบัไม่ถว้น ในภพชาติหนึ่งๆ ของแตล่ะบคุคลและสตัวท์ั่วหนา้

เหลา่นัน้ ไม่มีอนัใดยืดยาวยิ่งกวา่ภพชาติท่ีตอ่เน่ืองกนัมาโดย

ลาํดบั เพราะอาํนาจแห่งเชือ้ท่ีฝังพืชไวภ้ายในใจ พอฝังพืชไว้

แลว้ก็ออกมาเป็นตวัผล คือ ชาต ิแลว้ก็ ปิ ทุกฺขา เลยละท่ีน่ี ส่ิง

นีถ้า้ไมมี่ผูฉ้ลาดแหลมคมมาแนะนาํสั่งสอนอบุายวิธี และชีบ้อก

ส่ิงเหลา่นีว้า่เป็นภยัตอ่สตัวโ์ลกแลว้ จะไม่มีใครทราบไดเ้ลย 

เพราะเป็นส่ิงท่ีละเอียดมากในไตรภพ คือธรรมชาตินีล้ะเอียด

ท่ีสดุ 

มีพระพทุธเจา้แตล่ะพระองคเ์ท่านัน้ ท่ีพยายามขดุคน้

บกุเบิกมาโดยลาํดบัลาํดา และไดต้รสัรูถ้่ายทอดกนัมาเรือ่ย ๆ 

คาํวา่ตรสัรูก็้คือรูแ้จง้เห็นจรงิในส่ิงนี ้การพยายามประกอบ
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บาํเพ็ญบารมี หรอืประกอบความเพียรทกุประโยค ก็เพ่ือจะแก้

จะถอดถอนส่ิงนีแ้ตย่งัไม่ชดัเจน ตอ่เม่ือไดเ้ขา้บาํเพ็ญจวนถึง

วาระท่ีจะผ่านพน้ส่ิงเหลา่นีไ้ปได ้และไดผ่้านพน้ส่ิงเหลา่นีไ้ป

แลว้โดยสมบรูณ ์เรยีกวา่จิตบรสิทุธ์ิเต็มท่ีเพราะหมดจากส่ิง

เหลา่นีแ้ลว้ จงึสามารถรูไ้ดอ้ย่างชดัเจน และทรงบญัญติัตัง้ช่ือ

ตัง้นามส่ิงเหลา่นีว้า่คือกิเลสน่ีเป็นเรื่องใหญ่ และแยกประเภท

ออกซึง่เป็นรากเหงา้เคา้มลูจรงิๆ คือ ความโลภ ความโกรธ 

ความหลง ความหลงแสดงตวัออกมาจากอวิชชา อวิชชาจรงิ ๆ 

แลว้ไม่ไดห้ลงตวัเองแตท่าํสตัวโ์ลกใหลุ้ม่หลงไดเ้พราะอวชิชา นี ้

ท่านใหช่ื้อวา่กิเลส 

คาํวา่กิเลสนีไ้ม่มีท่ีอยูน่อกจากจิตของสตัวโ์ลกเทา่นัน้ อยู่

กบัจิต ฝังอยู่ภายในจิตอยา่งแนบสนิทไม่มีทางทราบได ้ใครจะ

เรยีนวิชาแขนงใด จบไตรเพทมาก็ตาม ในแหลง่โลกธาตนีุไ้ม่มี

ทางท่ีจะทราบเรื่องเหลา่นี ้และไม่มีทางจะทราบวธีิการแกไ้ขส่ิง

เหลา่นีไ้ด ้นอกจากวิชาธรรมคือพระพทุธเจา้ทัง้หลายท่ีท่านทรง

ดาํเนิน วิชาธรรมเท่านัน้ท่ีจะสามารถทราบส่ิงเหลา่นี ้วา่เป็นภยั
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แก่ตวัเองและสตัวโ์ลกทั่วๆ ไปได ้และพยายามคุย้เข่ียขดุคน้

แยกแยะดว้ยอบุายวธีิตา่งๆ มีศรัทธา วิริยะ สต ิสมาธ ิ

ปัญญา เป็นสาํคญั จนสามารถแยกแยะไดด้งัพระพทุธเจา้ของ

เราองคปั์จจบุนัเป็นตวัอย่าง 

ทรงฝึกฝนอบรมพระองคท์รมานจนถงึขัน้สลบไสล ก็เพ่ือแก้

หรอืปราบปรามส่ิงเหลา่นีท่ี้เป็นภยัใหอ้อกจากพระทยั แตก็่ไม่

สามารถเพราะไม่ถกูวธีิ ทรงยอ้นกลบัเขา้มาสูอ่านาปานสตอินั

เป็นวธีิท่ีถกูตอ้ง พรอ้มทัง้สมถะและวิปัสสนา ตลอดวิปัสสนา

ญาณรวมอยู่ในขัน้นีท้ัง้หมด เพราะคาํวา่อานาปานสตินีมี้ทัง้ขัน้

สมถะ มีทัง้ขัน้วปัิสสนาและวิปัสสนาอย่างละเอียด โดยอาศยัอา

นาปานสติเป็นรากฐานแห่งสมถะกอ่น เม่ือละเอียดเขา้ไปจิตใจ

ก็ซมึซาบออกไปเป็นปัญญาพิจารณา จนกลายเป็นวิปัสสนา

ญาณ 

ท่านจงึสอนไวว้า่กาํหนดลมหายใจเขา้ออก คือการกาํหนด

ลมเขา้ออกในเบือ้งตน้ก็ทราบเพียงลมเขา้ลมออกเทา่นัน้ ตอ่ไป

เม่ือกาํหนดรูอ้ยู่ดว้ยสติ ลมเขา้ลมออกก็คอ่ยแผ่วเบาลงไปๆ ถึง
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ขัน้ละเอียด พอถึงขัน้ละเอียดแลว้จิตสงบ ความสงบนีเ้ป็นบาท

ฐานแห่งวิปัสสนา พระองคก็์ทรงถือเอาความสงบนีเ้ป็นบาทฐาน

หรอืเป็นตน้ทนุ เป็นท่ีกา้วขึน้สูค่วามแยบคาย จงึเคล่ือนไหวทาง

กิรยิาของจิตไดแ้ก่พระปัญญา พิจารณาถึงเรื่องปัจจยาการ 

อวิชฺชาปจจฺยา สงขฺารา สงขฺารปจจฺยา วิ�ญฺาณ ํน่ีเขา้สู่

กระแสของจิต โดยประสบัประสานกนักบัสว่นรา่งกาย 

พอออกจากรา่งกายแลว้ก็เป็นอานาปานสติสว่นละเอียด ก็

พิจารณาถึงเรือ่งความเคล่ือนไหวของจิตท่ีแสดงมาเป็นสงัขาร 

ซมึซาบออกมาเป็นสญัญา ตลอดถึงแย็บออกเป็นวิญญาณ 

ถอยหนา้ถอยหลงั หลายครัง้หลายหนดว้ยความสนพระทยั 

อยากทราบความจรงิท่ีมีอยูน่ัน้ซึง่กาํลงัแสดงความจรงิอยู่ตาม

หลกัธรรมชาติของตน ปัญญาย่อมทรงทราบไดเ้ป็นสาํดบั ๆ จน

สามารถแทงทะลปุรุโปรง่ไปหมด จงึเรยีกวา่วิปัสสนา 

เคล่ือนยา้ยจากฐานแห่งสมาธิคือความสงบ แลว้ก็แปร

สภาพสูว่ิปัสสนาญาณ คือความละเอียดแห่งปัญญา จงึ

กลายเป็นวิปัสสนาญาณหยั่งทราบ สามารถทาํลายกิเลสอาสวะ 
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ซึง่เคยหมกัหมมหรอืเคยฝังอยู่ภายในพระทยัของพระองคม์า

เป็นเวลานาน ใหแ้ตกกระจายในขณะนัน้ เช่นเดียวกบัความมืด

ซึง่เคยมีมาตัง้กปัตัง้กลัป์ก็ตาม แตพ่อเปิดไฟฟ้าขึน้เทา่นัน้ 

ความมืดนัน้ไม่ไดมี้ท่ีอา้งไมมี่ท่ียืนยนั ไม่มีท่ีแข็งขอ้ไดว้า่ขา้พเจา้

ไดเ้คยมืดดาํอยู่กบัโลกอนันีม้าเป็นเวลานานแลว้ แมจ้ะเปิดไฟ

ขึน้มาขา้พเจา้ไม่ยอมหนีจากความมืด ไมย่อมกลายจากความ

มืดไปเป็นความสวา่ง พอไฟเปิดขึน้เท่านัน้ความมืดทัง้หลายก็

กระจายตวัออกไปทนัที มีแตค่วามสวา่งขึน้ในขณะเดียวกนั 

น่ีเม่ือปัญญาไดห้ยั่งทราบรอบจิตทกุดา้น ไม่มีมมุใดท่ี

เหลืออยู่เลย แลว้ความสวา่งจา้ จิตท่ีบรสิทุธ์ิก็แสดงขึน้มาเต็มท่ี 

นั่นเรยีกวา่ทา่นตรสัรู ้ส่ิงท่ีเคยฝังจมมาพาใหเ้ป็นพืชแหง่ความ

เกิดแก่เจ็บตายมานานแสนนาน ก็ไดพ้งัทลายลงแลว้ดว้ย

วิปัสสนาญาณท่ีหยั่งทราบละเอียดทั่วถึง สลดัปัดทิง้ไปหมดดว้ย

พระปัญญา จงึไดท้รงนาํธรรมนีอ้อกมา แยกประเภททัง้กิเลส

ประเภทนัน้ๆ ทัง้ธรรมเครื่องกาํจดักิเลสประเภทนัน้ๆ จะควรทาํ

อย่างไรตอ่กนั 
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จงึมีวธีิการมากมายตามแตจ่รตินิสยัของนกัปฏิบติัหรอืพทุธ

บรษัิททัง้หลาย จะชอบในวธีิการใดบรรดาวิธีการทัง้หลายท่ีทรง

แสดงไวแ้ลว้นัน้แลว้นาํมาประพฤติปฏิบติั เช่นกรรมฐาน ๔๐ 

เป็นตน้ น่ียกออกมาแยกออกมาเป็นอาการๆ ซึง่ลว้นแลว้ตัง้แต่

เป็นวธีิการท่ีจะทาํจติใหส้งบ และกา้วเขา้สูว่ิปัสสนาจนกระทั่ง

ถึงความหลดุพน้ไดเ้ช่นเดียวกนั น่ีมีพระพทุธเจา้เทา่นัน้ และมี

วิชาธรรมนีเ้ทา่นัน้ท่ีสามารถทาํลายส่ิงท่ีลกึลบัฝังอยู่ภายในจิต 

ใหเ้กิดเป็นพืชเป็นผลสืบเน่ืองกนัเป็นความทกุขเ์หมือนลกูโซม่า

โดยลาํดบันี ้ไดข้าดกระจายออกไปจากใจ มีวิชาธรรมเทา่นัน้ ไม่

มีวิชาใดในโลกนีจ้ะสามารถทาํลายส่ิงเหลา่นีไ้ดน้อกจากวิชา

ธรรม 

ในวิชาธรรมทัง้หลายท่านก็สรุปความลง เพ่ือใหเ้หมาะสม

กบัผูป้ฏิบติั ยน่เขา้มาวา่ ศลี สมาธ ิปัญญา ยน่เขา้ไปจรงิ ๆ ก็

มีสมาธิกบัปัญญาน่ีซึง่เป็นหลกัใหญ่ เพราะศีลเป็นผูร้กัษาอยู่

แลว้ดว้ยดี สมาธิเพ่ือตะลอ่มจิตเขา้มาสูค่วามสงบจะไดมี้กาํลงั 

และมีความอ่ิมตวัไม่วอกแวกคลอนแคลน ไม่หิวโหยกบัอารมณ์
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ตา่ง ๆ ท่ีเคยสมัผสัสมัพนัธก์นัอยู่ตลอดเวลาไม่มีความอ่ิมพอใน

อารมณน์ัน้ๆ เม่ือจิตไดร้บัการบาํเพ็ญโดยทางสมถะ จะเป็นวิธี

ใดบทใดบาทใดแห่งธรรมท่ีนาํมากาํกบัใจ เพ่ือความเป็นสมถะก็

ตาม จิตย่อมมีความสงบตวัเขา้มา 

เม่ือจิตมีความสงบตวัเขา้มาแลว้ย่อมมีพลงั เพราะกระแส

ของจิตท่ีซา่นไปในท่ีตา่ง ๆ นัน้รวมตวัเขา้มาสูค่วามรูด้วงเดียว

คือจิต เม่ือจิตไดร้วมกระแสเขา้มาสูจ่ดุเดียว ย่อมเป็นกาํลงัและ

มีความอ่ิมตวั ไม่หิวไม่โหยกบัอารมณต์า่ง ๆ ท่ีเคยสมัผสั

สมัพนัธ ์ท่ีเคยหิวเคยโหยอยูต่ลอดเวลานัน้ มีแตค่วามอ่ิมเอิบ

ความสงบเยน็ใจ จากนัน้ก็นาํจิตท่ีมีความอ่ิมตวัในขัน้นีอ้อก

พิจารณาทางดา้นปัญญา จะพิจารณาเรื่องอสภุะอสภุงัความ

ปฏิกลูโสโครกในส่ิงตา่งๆ ในรา่งกายของตนทัง้ภายนอกภายใน

หมดทัง้รา่งนี ้และรา่งกายของบคุคลอ่ืนสตัวอ่ื์นทั่วแดนโลกธาตุ

ใหเ้หน็เป็นสภาพเหมือนกนันีห้มด น่ีเรยีกวา่วปัิสสนาปัญญา 

จิตเม่ือมีความสงบตวัอ่ิมตวัแลว้เราพาทาํงานแยกแยะ

พิสจูนส่ิ์งตา่ง ๆ โดยทางวิปัสสนา ย่อมยอมทาํงานใหเ้ราอย่าง
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เต็มเม็ดเต็มหน่วย ไม่เถลไถลเพราะความหิวโหยฉดุลากไป 

เพราะฉะนัน้สมาธิจงึเป็นเครื่องหนนุปัญญา ลบลา้งกนัไปไม่ได ้

สมาธิกบัปัญญาเป็นคูเ่คียงกนั เม่ือปัญญาไดพ้ิจารณารา่งกาย

สว่นตา่ง ๆ ย่อมจะซมึซาบเขา้ไปถึงสว่นทัง้หลายท่ีมีอยู่ภายใน

รา่งนีท้ั่วถึงกนั จะพดูถึงเรื่องอสภุะคือความปฏิกลูโสโครกใน

รา่งกายทัง้ภายนอกภายใน เต็มไปทัง้รา่งนีก็้เห็นไดช้ดัดว้ย

ปัญญา จะแยกออกไปพจิารณาส่ิงภายนอกใหเ้ป็นอสภุะอสภุงั

เหมือนกนัก็เป็นไดเ้ช่นเดียวกนั เพราะเป็นสภาพเหมือนกนั 

ถา้พิจารณาถงึไตรลักษณ ์จะเป็นไตรลกัษณใ์ดก็ตามไม่

สาํคญั ไม่จาํเป็นจะตอ้งพิจารณาทัง้ ๓ ไตรลกัษณใ์นเวลา

เดียวกนั เรามีความหนกัแนน่มีความสนใจมีความถนดัในไตร

ลกัษณใ์ด จิตย่อมสมัผสัสมัพนัธก์บัไตรลกัษณน์ัน้ นาํไตร

ลกัษณน์ัน้เขา้มาพิจารณาเทียบเคียง เช่น อนิจฺจ ํความแปร

สภาพ เราจะเห็นความแปรสภาพอยูท่กุขณะของรา่งกายและ

อาการของจิต เป็นท่ีซาบซึง้ถึงจิตวา่เป็นความจรงิอย่างนัน้

แน่นอน ทกฺุข ํก็เหมือนกนั เรือ่งความเป็นทกุข ์มีตรงไหนท่ีไม่
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เป็นทกุข ์มนัก็เป็นเหมือนกนั ก็ซึง้ในเรื่องความทกุขท่ี์อยู่ใน

ท่ามกลางแหง่ความทกุขแ์ท ้ๆ 

จิตของเรานีอ้ยู่ในทา่มกลางแห่งความทกุขค์วาม

ทรมาน  ความบีบคัน้บงัคบัอยู่ตลอดเวลา ทาํไมจงึรื่นเรงิบนัเทิง 

จงึวา่จะมีความสขุ มีความสขุท่ีไหนนอกจากมีแตล่มแตแ่ลง้ 

หลกัธรรมชาติแท้ๆ  จิตนีถ้กูบบีอยู่ดว้ยอาํนาจของกิเลสตณัหา 

พรอ้มทัง้ผลของมนัท่ีแสดงออกมาใหเ้ป็นความทกุขค์วาม

ทรมานใจ ผลิตออกเป็นรา่งกายขึน้มาเพราะพืชแห่งอวิชชานัน้ 

มนัก็คือกอ้นแห่งความทกุข ์แน่ะ เราพิจารณาแยกแยะไป

อย่างไร มนัก็เป็นทกุขไ์ปไดท้กุแขนงทกุแง่ทกุมมุตามแตค่วาม

ถนดัใจ จนถงึกบัซึง้จรงิๆ ภายในจิตใจ จะพิจารณาเป็น อนตฺตา 

เราจะหาสาระแก่นสาร หาสตัวห์าบคุคล หาเราหาท่าน หาของ

เราของเขาหาท่ีไหน มนัเป็นสภาพแหง่ความจรงิอนัหนึ่ง ๆ ท่ี

ปรากฏตวัอยู่เท่านัน้ 

ธรรมทัง้ ๓ ประเภทคือไตรลกัษณนี์เ้ป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนั 

เป็นแตเ่พียงวา่อาการ เหมือนกบัขา้งหนา้ขา้งหลงั ขา้งซา้ยขา้ง
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ขวาของบคุคลคนหนึ่งเท่านัน้ แตอ่าศยัรา่งกายนีเ้ป็นรากฐาน 

ขา้งหนา้ขา้งหลงั ขา้งซา้ยขา้งขวาออกจากรา่งกายอนันี ้น่ีวตัถุ

หนึง่ๆ อาการหนึง่ๆ นัน้เหมือนกบัรา่งกาย ไตรลกัษณก็์อยู่

ดว้ยกนันัน้ทัง้ ๓ เพราะฉะนัน้การพิจารณาไตรลกัษณใ์ด จงึ

สามารถซมึซาบไปถึงไตรลกัษณท์ัง้หลายไดโ้ดยไม่ตอ้งสงสยั 

สดุทา้ยก็ลงใน ธมฺมา อนตตฺา ไม่นอกเหนือไปจากนีไ้ดเ้ลย วิ่ง

เขา้ถึงนัน้ทีเดียว น่ีการพิจารณาขอจงทาํใหจ้รงิใหจ้งั 

ของจรงิมีอยู่แลว้ในรา่งกายและจิตใจของเรา ไม่เคยเส่ือม

คลายไม่เคยสญูหายไปไหน ไม่เคยดอ้ยไม่เคยลดความจรงิของ

ตนลงไป พดูถงึเรื่อง อนิจฺจ ํก็ดี ทกฺุข ํก็ดี อนตฺตา ก็ดี พดูถึงเรื่อง

ความเกิดแกเ่จ็บตาย ความสลายพลดัพรากประการตา่ง ๆ มนัก็

มีสมบรูณอ์ยู่ท่ีรา่งกายและจิตใจของเรานี ้คาํวา่จิตใจของเรานี ้

มนัมีอวชิชาอยู่ในนัน้ เราจงึตอ้งพดูอย่างนี ้ถา้บรสิทุธ์ิแลว้จิตไม่

เขา้มาเก่ียวขอ้ง แตนี่ม้นัไม่บรสิทุธ์ิ ธรรมชาติซึง่เป็นสมมติุนีม้นั

มีอยู่ภายในจติใจ จงึตอ้งเรยีกถงึรา่งกายจิตใจ มนัเป็น อนิจฺจ ํ

ทกฺุข ํอนตฺตา ตาม ๆ กนัไปหมด เพราะไตรลกัษณม์นัก็มีอยู่
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ภายในใจ ใจมีสมมติุ ใจมีพืช ใจจงึตอ้งเป็นสมมติุ ใจจงึตอ้งเป็น

ไตรลกัษณไ์ด ้เราตอ้งแยกตอ้งแยะใหถ้ึงเหตถุึงผลถึงหลกัถึง

ฐานของมนัถึงจะปลดเปลือ้งไปได ้

ทกุส่ิงทกุอย่างท่ีเราดาํเนินอยู่เวลานีไ้ม่มีอะไรขาดตก

บกพรอ่งหรอืดอ้ยกวา่ครัง้พทุธกาล ท่ีพระพทุธเจา้และพระสาวก

ทัง้หลายทา่นทรงบาํเพ็ญและดาํเนินกนัมา ถา้พดูถึงเรือ่ง

สติปัญญาก็ทรงสอนแบบเดียวกนั การพิจารณาสภาวธรรมตา่ง 

ๆ ดว้ยสติ ปัญญา ศรทัธา ความเพียร ก็ทรงสอนแบบเดียวกนั

หมด เพราะส่ิงเหลา่นีมี้เหมือนกนั สติเป็นส่ิงท่ีตอ้งไดร้บัการ

บาํรุงเพ่ือความสามารถแกก่ลา้ ปัญญาเพ่ือความเฉลียวฉลาด

เช่นเดียวกนั ความขีเ้กียจขีค้รา้น ความออ่นแอ ความเถลไถล 

เหลา่นีเ้ป็นเรื่องของกิเลสเหมือนกนัหมดกบัครัง้นัน้ครัง้นี ้ใครมี

ความขยนัหมั่นเพียร ใครมีความอตุสา่หพ์ยายาม ใครเป็นนกั

ใครค่รวญพินิจพิจารณาทัง้ขา้งนอกขา้งในอยู่โดยสมํ่าเสมอ 

ดว้ยความมีสติ ผูน้ัน้จะกา้วไปไดเ้รว็ผิดปกติอยู่มาก หลกัการ

ดาํเนินใหด้าํเนินอยา่งนี ้
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เราอย่าคาดอย่าหมายมรรคผลนิพพานวา่จะอยู่ในสถานท่ี

ใด นอกจากจะสนใจขดุคน้ลงในวงแหง่สจัธรรมนี ้ใหรู้แ้จง้เหน็

จรงิในความจรงิทัง้หลาย ท่ีพระพทุธเจา้ทรงประกาศไวเ้ป็นเวลา 

๒,๕๐๐ กวา่ปีมาแลว้วา่ ทุกขฺ ํอริยสจจฺ ํทกุขเ์ป็นสภาพแห่ง

ความจรงิอนัหนึ่ง สมุทยั อริยสจจฺ ํสมทุยัก็เป็นความจรงิ

อนัหนึ่ง กิเลสมนัก็เป็นความจรงิของมนั มคฺค อริยสจจฺ ํเครื่อง

ดาํเนินเพ่ือแกกิ้เลสตณัหาอาสวะประเภทตา่ง ๆ ก็เป็นความจรงิ

อนัหนึ่ง นิโรธคือความดบัสนิทแห่งทกุขเ์พราะอาํนาจแห่งมรรค

ทาํหนา้ท่ีโดยสมบรูณแ์ลว้ ก็เป็นธรรมของจรงิอนัหนึ่ง ใหข้ดุคน้

ลงท่ีตรงนี ้

ไม่มีส่ิงใดท่ีจะกีดกนัมรรคผลนิพพาน กาลสถานท่ีไม่มี

อาํนาจเทา่กิเลสท่ีมีอยู่ภายในจิตใจของเรา เป็นธรรมชาติท่ีกีด

กัน้มรรคผลนิพพาน เพราะฉะนัน้จงฟาดฟันกิเลสทัง้หลายซึง่

เป็นสจัธรรมแตล่ะอย่างๆ นัน้ลงท่ีดวงใจของเรา อนัเป็นสถานท่ี

อยู่แห่งกิเลสทัง้หลายนีด้ว้ยมรรค คือ ศรัทธา วิริยะ สต ิสมาธิ 

ปัญญา ซึง่เป็นเรื่องของมรรค เอาใหแ้หลกแตกกระจายลงท่ีตรง
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นี ้คาํวา่นิโรธคือความดบัทกุขน์ัน้เป็นส่ิงท่ีจะแสดงตวัขึน้มาตาม

อาํนาจแห่งมรรคท่ีทาํหนา้ท่ีไดม้ากนอ้ยเพียงไร 

ถา้มรรคมีกาํลงัเต็มท่ี คือ สติปัญญามีความเฉลียวฉลาด

สามารถปราบกิเลสไดห้มด คือโดยประการทัง้ปวงไม่มีส่ิงใด

เหลือแลว้ นิโรธคือความดบัทกุขก็์ดบัสนิท เพราะกิเลสอนัเป็น

เหตใุหเ้กิดทุกขน์ัน้ดบัไปแลว้อย่างสนิท ทกุขจ์ะออกมาจากไหน 

จะเกิดมาจากไหน เม่ือตน้เหตขุองทกุขไ์ดด้บัไปแลว้ มนัอยู่ท่ีตรง

นีคื้ออยู่ท่ีกาย รวมลงแลว้อยูท่ี่ใจ กายกบัใจเป็นส่ิงเก่ียวเน่ืองกนั 

อุปาทานความยดึมั่นถือมั่นถือหมด ไมว่า่จะเป็นอวยัวะสว่นใด

เป็นเรื่องสมุทยัของจิตทัง้นัน้ เพราะอาํนาจแห่งอปุาทาน 

อปุาทานสืบเน่ืองมาจากความสาํคญัผิด ความลุม่หลง 

เพราะฉะนัน้จงึตอ้งแกก้นัดว้ยสติปัญญา มีศรทัธาหรอืความ

เพียรเป็นเครื่องสนบัสนนุ ทาํใหจ้รงิใหจ้งัอย่าทาํเหลาะแหละ 

เรามีบกพรอ่งตรงไหนใหท้ราบวา่ ความบกพรอ่งนัน้คือ

กิเลส อยา่เขา้ใจวา่ความบกพรอ่งนัน้เป็นของดี เป็นอรรถเป็น

ธรรม เช่นความทอ้ถอยความออ่นแอ ความโงกงว่ง ความขีเ้กียจ
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ออ่นแอเหลา่นี ้ลว้นแลว้แตเ่ป็นบรษัิทบรวิารของกิเลสทัง้มวล ท่ี

คอยกระซิบกระซาบคอยกลอ่มเราใหพ้ลัง้ใหเ้ผลอใหเ้คลิม้หลบั

ไปทัง้นั่งทัง้ท่ีทาํความเพียรอยู่นัน้ ลว้นแลว้ตัง้แตเ่ป็นอบุาย

วิธีการของกิเลสทัง้มวล 

ไม่ไดอ้ยู่ท่ีไหนกิเลส อยูท่ี่ใจ ในขณะท่ีเรากาํลงัประกอบ

ความพากเพียรอยู่นัน้แล กิเลสก็อยู่ในท่ีนั่นดว้ย ถา้มีสติสตงั

ตัง้อยู่เม่ือไร เรือ่งของกิเลสตา่ง ๆ ก็ไม่แสดงความรุนแรงขึน้มา

มาก ถา้จิตแยบ็ออกจากองคแ์หง่ความเพียรเม่ือไรแลว้ พงึทราบ

วา่กิเลสทาํหนา้ท่ีแทนความเพียรโดยไม่ตอ้งสงสยั น่ีเป็นส่ิง

สาํคญั ผูป้ฏิบติัจงสงัเกตอาการของจิตท่ีคิดปรุงแตง่ในส่ิงตา่งๆ 

วา่เป็นเรื่องของสติปัญญา หรอืเป็นเรื่องของกิเลสในขณะท่ี

ประกอบความเพียร สว่นมากมกัจะเป็นเรื่องของกิเลสออกแสดง

ตวัเพน่พา่นอยู่บนเวทีแห่งความเพียรของเรา 

นั่งภาวนาจิตใจหาความสงบไม่ไดก็้เพราะกิเลสทาํงาน จิต

ฟุ้งซา่นราํคาญ ทาํใหเ้ผลอไผลอยู่เรื่อยๆ นั่นละกิเลสมนัมาตดั

มารงัควาน มากีดมาขวางใหส้ติปัญญาขาดวรรคขาดตอน  ผล
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ท่ีจะพงึไดร้บัเป็นความสงบจงึไม่คอ่ยปรากฏ เพราะกิเลสมาทาํ

การกีดขวาง โดยท่ีเราไม่รูส้กึตวัอยูใ่นขณะท่ีเราประกอบความ

เพียร นั่งสมาธิภาวนาอยูน่ัน้แล เดินจงกรมก็เหมือนกนั ถา้จิต

เผลอคิดสง่ไปไหนและอารมณอ์นัใด รอ้ยทัง้รอ้ยเป็นอารมณ์

ของสมทุยัคือกิเลสทัง้มวล แลว้เราจะหวงัเอาผลคือความสงบ

เย็นใจหรอืความแยบคายมาจากไหน เม่ือมีแตกิ่เลสทาํหนา้ท่ี

ของตนอยู่บนความเพียรในท่าตา่ง ๆ ในอิรยิาบถตา่ง ๆ ของเรา

แลว้ เราจงึควรคิดใหม้ากในส่ิงเหลา่นี ้

ธรรมของพระพทุธเจา้นัน้เราทราบแลว้ และเป็นความจรงิ

เต็มสว่นอยู่แลว้วา่เป็นส่ิงท่ีเหนือกิเลส ธรรมของพระพทุธเจา้

เป็นส่ิงท่ีเหนือกิเลส ไม่เชน่นัน้ไม่สามารถจะปราบกิเลสใหอ้ยู่ใน

เงือ้มมือหรอืใหสิ้น้ซากไปได ้เราจงนาํธรรมท่ีเหนือกิเลสนัน้เขา้

มาใชอ้ยู่เสมอ เช่น สติปัญญา ความเพียรก็ใหเ้หนือกิเลส ความ

อดความทนก็ใหเ้หนือกิเลส สติท่ีตัง้รกัษาตวัเองก็ใหเ้หนือกิเลส 

ปัญญาอบุายแยบคายตา่ง ๆ ท่ีจะปลดเปลือ้งส่ิงจอมปลอมคือ

กิเลสทัง้หลายออกไปนัน้ก็ใหเ้หนือกิเลส เม่ือทกุส่ิงทกุอย่างท่ีเรา
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พรอ้มมลูไปโดยลาํดบัเหนือกิเลสอยู่โดยลาํดบัแลว้ กิเลสจะไม่

มาทาํงานบนเวทีแหง่ความเพียรของเราไดเ้ลย 

สว่นมากมีแตกิ่เลสทาํงานอยู่บนเวทีแห่งความเพียรของเรา

โดยท่ีเราไม่รูส้กึ เรามีแตห่มายลมหมายแลง้ไปอย่างนัน้วา่เรา

ทาํความเพียร เดินจงกรมไดเ้ท่านัน้ชั่วโมง นั่งสมาธิภาวนาได้

เท่านัน้ชั่วโมง ประกอบความเพียรอยู่ในทา่ตา่ง ๆ ไดเ้ทา่นัน้

ชั่วโมงไดเ้ท่านัน้นาที เป็นแตเ่พียงความคาดความหมาย 

ความคิดเอาลมๆ แลง้ๆ หลกัธรรมชาติแทเ้ราหาทราบไม่วา่ 

เวลาเทา่นัน้ชั่วโมงเทา่นีช้ั่วโมงในความเพียรทา่ตา่งๆ นัน้ มนั

ลว้นแลว้แตเ่ป็นทา่ความเพียรของกิเลสมาทาํงานอยู่ในวงแห่ง

ความเพียรของเรา ผลจงึไมค่อ่ยปรากฏ น่ีเป็นส่ิงท่ีเราควรจะคิด

ใหม้าก 

ผูต้อ้งการธรรมใหเ้หนือกิเลสตอ้งไดผ้ลิตขึน้เสมอ ตอ้งตัง้สติ 

ความเพียรหนนุตวัเองเขา้ไปเสมอ ความอดความทนตอ้งให้

เหนือกิเลส กิเลสจะทาํใหอ้อ่นแอ จะทาํใหขี้แ้ย จะทาํใหอ้อ่น

เปียกไปหมด ความเพียรตอ้งใหมี้ความเขม้แข็ง มีความขยนั มี
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ความอดทน มีความเขม้แข็ง น่ีแกก้นักบักิเลสประเภทนัน้ ๆ 

ความซมึเซา ความไม่คิดอา่น ความไม่เอาไหน ลว้นแลว้แตเ่ป็น

โมหะคือกิเลสประเภทครอบงาํใหมื้ดมิดปิดตา 

ใหพ้ยายามใชส้ติปัญญาสอดสอ่งพินิจพิจารณาหาเหตหุา

ผล ทัง้ใกลท้ัง้ไกลแยกแยะ ดว้ยความรูส้กึมีสติเป็นเครื่องกาํกบั

การพิจารณาของตนอยู่เสมอ ช่ือวา่เราทาํความเพียรอยูใ่นวง

ความเพียร ไมใ่ช่กิเลสมาทาํหนา้ท่ีของเขาอยู่ในวงความเพียร 

หรอืบนเวทีความเพียรของเรา น่ีเป็นหลกัใหญ่ท่ีเราทัง้หลายจะ

พิจารณาใหถ้งึใจ 

ผูต้อ้งการมีความเฉลียวฉลาดเพ่ือปราบปรามกิเลสใหอ้ยูใ่น

เงือ้มมือ ตอ้งผลิตความเฉลียวฉลาดใหท้นักบักลมายาของกิเลส

ซึง่มีความแหลมคมมาก ในโลกธาตนีุไ้ม่มีอบุายใดท่ีจะแหลม

คมยิ่งกวา่กลมายาหรอือบุายของกิเลส ซึง่เคยครองหวัใจสตัว์

โลกมาเป็นเวลานาน น่ีหวัใจเราก็เต็มไปดว้ยส่ิงเหลา่นีอ้ยู่แลว้ 

ส่ิงเหลา่นีเ้ป็นส่ิงท่ีฉลาดเหนือหวัใจเรา จงึไดค้รองหวัใจเรา 
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ทีนีเ้ราพยายามนาํสติ ปัญญา ศรทัธา ความเพียรอนัเป็น

ฝ่ายธรรมนีเ้ขา้ไปชะลา้ง เขา้ไปกาํจดั เขา้ไปปราบปราม เขา้ไป

ทาํลาย ใหส่ิ้งเหลา่นัน้สลายหายสญูไปโดยลาํดบัๆ จนกระทั่งไม่

มีส่ิงใดเหลืออยู่ภายในจิตใจนัน้เลย เหลือแตธ่รรมลว้นๆ เป็น

ธรรมแทธ้รรมบรสิทุธ์ิ ธรรมโดยหลกัธรรมชาติ เม่ือถงึขัน้นัน้แลว้

เรายิ่งรูเ้รื่องไดช้ดัเจนวา่ ออ๋ การท่ีความเคล่ือนไหวไปมาของจิต

แตล่ะอาการ ๆ นี ้ลว้นแลว้ตัง้แตเ่ป็นเครื่องเชิดของกิเลสทัง้มวล 

กิเลสอยู่ฉากหลงั 

ทีนีพ้อกิเลสนัน้สิน้ไปแลว้ อาการใดแสดงออกก็เป็นไปตาม

หลกัธรรมชาติของตน ขนัธก็์เลยกลายเป็นขนัธล์ว้นๆ เพราะไม่มี

ส่ิงมาบงัคบั นอกจากธรรมซึง่เป็นเจา้ของ ธรรมเป็นเจา้ของก็

ไม่ไดย้ดึขนัธท์ัง้ ๕ นีว้า่เป็นตน เราจงึจะเหน็ไดช้ดัวา่ไม่มีส่ิงใดท่ี

จะก่อกวนหรอืยแุหยท่าํลายบีบคัน้ใหไ้ดร้บัความทกุขม์ากนอ้ย 

นอกจากกิเลสเท่านัน้ เม่ือกิเลสสิน้ลงไปจากจิตใจแลว้ ไม่มีอนั

ใดท่ีจะมาทาํลายเลย ไม่มีอนัใดท่ีจะมาทาํจิตใหก้ระเพ่ือมไป

ดว้ยความขุ่นมวัมั่วสมุหรอืไดร้บัความทกุขค์วามทรมาน มีแต่
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ความเป็นอิสระอยู่โดยลาํพงัตนเองโดยหลกัธรรมชาติ เป็นอ

กาลกิจติ อกาลิกธรรม หากาลสถานท่ีไม่ได ้เป็นหลกั

ธรรมชาติอยู่นัน้ตลอดอนนัตกาล 

เพราะฉะนัน้ทา่นผูท่ี้สิน้จากส่ิงกดข่ีบงัคบั กลายมาเป็นจติ

อิสระแลว้ท่านจงึไม่หมายป่าชา้ ไมห่มายการเกิดการตาย ไม่

หมายสถานท่ีนั่นท่ีน่ี สงู ๆ ตํ่า ๆ ภพนัน้ชาตินีอ้ะไรท่านไม่หมาย 

เพราะท่านเจอความจรงิความเหมาะสมความพอดี ความอ่ิมพอ

เต็มหวัใจแลว้ ไม่ไดห้ิวโหยเหมือนอย่างแตก่่อน เพราะอาํนาจ

ของกิเลสพาใหส้ตัวโ์ลกหิวโหยไม่มีความอ่ิมพอเลย พอจิตได้

เป็นอิสระเต็มท่ีดว้ยธรรม ธรรมกบัจิตกลายเป็นอนัเดียวกนัแลว้

จงึหมดความหิวโหย เป็นความพอตวัอยูต่ลอดเวลา ไมค่าดโนน้

คาดนีอ้ดีตอนาคต สถานท่ีนั่นท่ีน่ี ซึง่เป็นเรือ่งของสมมติุท่ีเคย

หลอกมานาน เป็นอนัวา่หมดปัญหาไปโดยสิน้เชงิ เหลือแตห่ลกั

ธรรมชาติลว้นๆ นัน้แหละพระขีณาสพทัง้หลายทา่นเป็นอย่าง

นัน้ 
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เวลาธาตขุนัธส์ลายลงไปก็เป็นเรื่องของธาตขุองขนัธ์

สลายตวัลงไป โดยท่ีท่านทราบไวร้อบคอบหมดแลว้ ทราบไว้

ตลอดทั่วถึงแลว้ตัง้แตต่รสัรูแ้ลว้โนน้ บรรลธุรรมแลว้โนน้ เม่ือถึง

กาลเขาจะทาํหนา้ท่ีตามความสตัยจ์รงิท่ีไดท้ราบไวแ้ลว้ก็จะมี

ปัญหาอะไร ปลอ่ยลงไปตามสภาพแหง่ความสลายเพราะมา

จากส่ิงผสม เม่ือผสมกนัแลว้ก็ตอ้งสลายจากความผสมนัน้ลง

ไปสูธ่าตเุดิมของตน จิตผูไ้มมี่ความบกพรอ่งตอ้งการส่ิงใด

บรรดาสมมติุท่ีอยู่ในโลก แมแ้ตข่นัธใ์ดขนัธห์นึง่เป็นตน้ ย่อมเป็น

จิตท่ีหายห่วงหายกงัวล อนาลโย อยู่ดว้ยความพอตวั ไม่ตอ้ง

พึ่งพิงอิงอาศยัอนัใดอีกแลว้ เพราะทัง้หมดนัน้เป็นสมมติุทัง้มวล 

จิตนีเ้ป็นวิมตุติหลดุพน้แลว้ จงึไม่เขา้ไปเก่ียวขอ้งหรอืไม่ขอ้งแวะ

กบับรรดาสมมติุใด ๆ ทัง้สิน้ เพราะไดรู้แ้จง้แทงตลอดหมดแลว้ 

น่ีคือผลแห่งการปฏิบติัทางดา้นจิตตภาวนาของผูมี้ความ

พากเพียรเต็มเม็ดเต็มหนว่ย 

จะไม่คาดไม่หมายถงึเรื่องภพเรื่องชาติวา่จะเกิดในสถานท่ี

ใด พระพทุธเจา้ปรนิิพพานไปนานแลว้หรอืไม่นานเพียงใด จะไม่
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ไปยุ่ง นอกจากทาํงานอยู่ในวงสจัธรรมตามท่ีพระพทุธเจา้ทรง

สอนแลว้อนัเป็นธรรมของจรงิแท ้ของจรงิของแท ้๔ อย่าง ทกุข์

ดบัไปแลว้เพราะสมทุยัดบัไป ดว้ยอาํนาจของมรรคมีสติปัญญา

เป็นสาํคญั นิโรธเป็นกิรยิาอนัหนึ่งแห่งความดบัทกุขเ์ท่านัน้ ผูท่ี้รู ้

วา่ทกุข ์สมทุยั หรอืนิโรธทาํงานสาํเรจ็เสรจ็สิน้ลงแลว้นัน้คือผู้

บรสิทุธ์ิ ผูนี้ไ้มใ่ช่สจัธรรม เป็นธรรมชาติท่ีเหนือสจัธรรมนีโ้ดย

ประการทัง้ปวง 

เพราะสจัธรรมทัง้ ๔ นีย้งัเป็นสมมติุ มรรคคือ ศีล สมาธิ 

ปัญญา ก็เป็นสมมติุ แตเ่ป็นสมมติุฝ่ายแก ้เป็นสมมติุฝ่าย

ปราบปรามส่ิงท่ีเป็นขา้ศกึคือสมทุยั นิโรธก็เป็นสมมติุ ผูท่ี้รูว้า่

ทกุข ์สมทุยั นิโรธ มรรค ทาํงานเสรจ็โดยสมบรูณแ์ลว้นัน้ คือจิต

ท่ีบรสิทุธ์ิเต็มท่ี ผูนี้แ้ลผูห้มดปัญหา หมดลงท่ีจิตใจไม่หมดอยู่ท่ี

ไหนนะ หมดอยู่ท่ีจิตใจนีเ้ป็นสาํคญั เพราะฉะนัน้จงพยายาม

ถอดถอน รือ้ถอน ปราบปรามส่ิงท่ีเป็นขา้ศกึซึง่หุม้ห่อปิดบงัจิต

ใหมื้ดมิดปิดตานีอ้อกใหส้วา่งกระจ่างแจง้ ดว้ยความพากเพียรมี
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สติปัญญาเป็นสาํคญั ท่ีจะสามารถทราบหรอืสามารถทาํลายส่ิง

ทัง้หลายเหลา่นีไ้ด ้น่ีเป็นจดุสาํคญัของผูบ้าํเพ็ญ 

เราเป็นนกัปฏิบติั เป็นพระ มีหนา้ท่ีท่ีจะรือ้ถอนกิเลสตณัหา

อาสวะออกจากจิตใจ ใหถื้อวา่งานนีเ้ป็นงานสาํคญัสาํหรบัของ

พระ เป็นคูชี่วติจิตใจของเราแทคื้อความเพียรเพ่ือถอดถอนกิเลส 

เดินจงกรม นั่งสมาธิภาวนา เป็นงานท่ีชอบธรรม เป็นงานท่ีชอบ

ยิ่ง เป็นงานท่ีเหมาะสมกบัผูมี้ความมุง่มั่นตอ่ความพน้ทกุข ์

นอกจากนัน้เป็นกรณีพเิศษ มิหนาํซํา้ยงัยอ้นเขา้มาเป็นความ

กงัวลและเป็นขา้ศกึตอ่งานอนัสาํคญันีอี้กดว้ย จงึไม่ควรกงัวล

กบังานใด 

เฉพาะอย่างยิ่งในพรรษาโดยเฉพาะวดัป่าบา้นตาดนี ้ไดเ้ปิด

โอกาสใหห้มู่คณะประกอบความพากเพียรเต็มสติกาํลงั

ความสามารถของตน โดยไม่ใหมี้งานใดเขา้มายุง่ แมแ้ตเ่วลา

อ่ืนๆ เราก็ระมดัระวงัมาก งานหยาบอนัจะมาทาํลายงาน

ละเอียด เชน่ มรรคหยาบ เช่นวา่สมัมากมัมนัตะ งานหยาบจะ

มาทาํลายสมัมากมัมนัตะอนัเป็นงานละเอียด งานละเอียดคือ
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งานประกอบความเพียรเพ่ือชาํระกิเลส งานนอกนัน้จดันัน้ทาํนี ้

ยุ่งไปหมดนัน้เป็นงานกงัวล เราจงึไม่ใหมี้ถา้ไม่จาํเป็นท่ีจะตอ้งมี

จรงิ ๆ 

เพราะงานนีเ้ป็นงานสาระสาํคญัแก่เรามากทีเดียว 

พระพทุธเจา้ทา่นไดห้ลดุพน้จากทกุขเ์พราะงานนี ้ผลของงานนี้

คือความหลดุพน้ของพระพทุธเจา้ ผลของงานนีคื้อความหลดุ

พน้ของสาวกทัง้หลายทา่น งานนีห้มายถงึงานเดินจงกรม นั่ง

สมาธิภาวนา ถือ เกสา โลมา นขา ทนัตา ตโจ และอาการ 

๓๒ เป็นงานอนัสาํคญัพนิิจพิจารณาคล่ีคลายใหเ้หน็ตามหลกั

ความจรงิทกุสดัทกุสว่น จะแยกเป็นทางอสุภะอสุภงัก็รอบทิศ

รอบดา้นไม่สงสยั จะแยกเป็น อนิจจฺ ํทุกขฺ ํอนตตฺา ในขนัธท์ัง้ 

๕ นีเ้ต็มอยู่แลว้ดว้ย อนิจฺจ ํทกฺุข ํอนตฺตา เป็นของจรงิลว้น ๆ 

เป็นไตรลกัษณล์ว้น ๆ อยู่แลว้ นอกจากปัญญาไม่เกิดหรอื

ปัญญาเซอ่อยูเ่ท่านัน้จงึไม่มองเหน็ความจรงิท่ีมีอยู ่

เม่ือปัญญาไดผ้ลิตตวัขึน้มาสมควรท่ีจะทราบความจรงิท่ีมี

อยู่แลว้ทาํไมจะไม่ทราบได ้ตอ้งทราบไดโ้ดยสมบรูณไ์ม่ตอ้ง
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สงสยั เม่ือทราบ อนิจฺจ ํทกฺุข ํอนตฺตา ทัง้ธาตทุัง้ขนัธ ์ทัง้ส่ิงท่ี

แทรกสิงอยู่ภายในจิตหรอืซมึซาบอยู่ภายในจิต ฝังจมอยู่ภายใน

จิต วา่เป็น อนิจฺจ ํทกฺุข ํอนตฺตา ดว้ยกนัแลว้ เป็นส่ิงท่ีจะควรสลดั

ปัดทิง้โดยประการทัง้ปวงดว้ยกนัแลว้ ส่ิงเหลา่นีย้่อมจะสลายลง

ไปดว้ยอาํนาจของปัญญาเชน่เดียวกนัหมด 

จงึขอใหท้า่นทัง้หลายมีความมั่นใจตอ่การประพฤติปฏิบติั 

หนา้ท่ีการงานของตนอนัเป็นความเหมาะสมแลว้นี ้ใหมี้ความ

เจรญิดว้ยความพากเพียร ดว้ยสติปัญญาศรทัธาความเพียรของ

ตนอย่าไดล้ดละ ใหถื้อวา่นีเ้ป็นท่ีพึ่งของเราแท ้นอกนัน้ไม่ใช่ท่ี

พึ่ง แมแ้ตร่า่งกายยงัพึ่งมนัไม่ได ้วนัหนึง่ ๆ มนัรบกวนเราขนาด

ไหนเห็นไหม เราไมส่งัเกตบา้งเหรอ เด๋ียวหิวเด๋ียวกระหายเด๋ียว

เจ็บนัน้ปวดนี ้รบกวนตลอดเวลา ทัง้หลบัทัง้นอนทัง้กินทัง้ขบัทัง้

ถ่าย ลว้นแลว้แตเ่ป็นการรบกวนของธาตขุองขนัธ ์

ถา้สติปัญญามีอยู่แลว้ จะทราบความสมัผสัสมัพนัธแ์หง่

การรบกวนนีอ้ยู่ตลอดเวลา แลว้ไหนจะมาถือวา่เป็นเราเป็นของ

เรา พอจะภาคภมูิใจกบัส่ิงเหลา่นี ้นอกจากจิตท่ีจะถอนตวัออก
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จากความห่วงใยพวัพนันี ้โดยบรสิทุธ์ิพทุโธแลว้เป็นเอกสิทธ์ิ 

เป็นอิสรเสรภีายในตนเทา่นัน้ ไม่มีอยา่งอ่ืนท่ีเราจะเป็นท่ีมั่นใจ 

มีเท่านีเ้ป็นหลกัแห่งความมั่นใจของเรา จงึขอใหท้า่นทัง้หลายมี

ความตัง้อกตัง้ใจ 

การแสดงธรรมก็หยดุเพียงแคนี่ ้

 

พดูทา้ยเทศน ์

 

อบุายวธีิการใดท่ีไดส้อนลงไปนัน้น่ะ เราเป็นท่ีแน่ใจ สอน

ดว้ยความแน่ใจ ใหป้ฏิบติัไดเ้ลย เราไม่สงสยัในการสอนหมู่

เพ่ือนวา่เหน็จะเป็นอยา่งนัน้อยา่งนี ้เราแนใ่จทกุบททกุบาท ทกุ

อบุายวธีิการท่ีไดเ้คยปฏิบติัและไดเ้คยผ่านมาแลว้ประจกัษใ์จ

นาํมาสอนหมูเ่พ่ือน จงึกลา้พดูไดต้ามท่ีไดผ่้านมาแลว้นัน้ การ

ตอ่สูก้บักิเลสถา้เราไม่ไดผ่้านมาเสียก่อนนีล้าํบากมาก จงึตอ้ง

อาศยัผูท่ี้ไดผ่้านมา เชน่ ครูบาอาจารยท์า่นเคยปฏิบติัเป็นท่ี



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 26 
 

เขา้ใจมาเรยีบรอ้ยแลว้ ทา่นสอนเราจดุไหนถกูๆ ใหเ้รายดึหลกั

นัน้ไวอ้ย่าใหเ้คล่ือนคลาด นีเ้ป็นหลกัสาํคญัทีเดียว 

ในโลกอนันีไ้มมี่อนัใดไม่มีส่ิงใดท่ีจะลาํบาก ท่ีจะตอ่สูย้ากยิ่ง

กวา่กิเลส เพราะกิเลสมนัเหนือเราอยู่แลว้โดยปกติ ธรรมเราพึ่ง

จะมีมาจะไปเหนือกิเลสไดย้งัไง จงึตอ้งผลิตขึน้เรื่อยๆ ความ

เพียรผลิตขึน้จนเหนือกิเลส สติปัญญาผลิตขึน้ใหเ้หนือกิเลส 

เม่ือเหนือแลว้กิเลสก็ลดลงไปๆ ทีแรกนีเ้ดินไปท่ีตรงไหนถา้หาก

เราเทียบทางดา้นวตัถ ุมีแตข่วากแตห่นามเต็มไปหมดจนหาท่ี

เหยียบย่างเทา้ลงไปไม่ไดน้ั่นแหละ มนัเต็มไปดว้ยขวากดว้ย

หนามคือกิเลส ความเพียรจะในทา่ใดอิรยิาบถใดก็ตามมนัมีแต่

กิเลสซอ่งสมุอยู่ตลอดเวลา จนหาท่ีหยั่งธรรมลงไม่ไดโ้นน่น่ะ 

เราจะทราบไดเ้ม่ือสติปัญญามนัทนักนั พอทนักนัแลว้เราก็รู ้

ฤทธ์ิของกนัและกนั ทีนีม้นัมีวิธีหลบหลีกปลีกตวัและตอ่สูก้นั

ดว้ยอบุายตา่งๆ ไดเ้ป็นลาํดบัๆ จนกระทั่งถึงสติปัญญาเกรยีง

ไกรแลว้ท่ีน่ีกิเลสหมอบ หมอบนัน้ไม่ใช่อะไรเป็นอบุายของมนั

เหมือนกนันะ คือกิเลสหมอบนัน้น่ะ อบุายของมนัมนัหลบฉาก 
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ไม่ใช่มนัหมอบกลวัเรานะ มนัหลบฉาก แลว้คุย้เข่ีย น่ีก็เป็นงาน

อนัหนึ่งของสติปัญญาขัน้นี ้ขัน้อตัโนมติั ขัน้หมนุตวัไปเองไม่อยู่

เฉยๆ มนัหมนุของมนั มนัหมนุคุย้เข่ียขดุคน้หา เหมือนกบัวา่

กิเลสมนัสิน้ไปเลยนั่นนะ มนัไม่ไดสิ้น้นะ 

ถา้ยงัไม่ประกาศเป็น สนฺทฏฺิฐิโก ขึน้เม่ือไรแลว้เราจะลงใจ

ไม่ได ้เรื่องกิเลสแหลมคมขนาดนัน้ เฉพาะอย่างยิ่งราคะเป็น

สาํคญัมาก น่ีเคยปฏิบติัมาแลว้หมอบราบทีเดียว จนกระทั่งเกิด

ความกลา้หาญชาญชยั เอา้ จะใหมี้แตผู่อ้ย่างสาํคญั ๆ ทัง้นัน้

รุมเป็นตบัอยูนี่น้่ะ เราจะเดินบกุเขา้ไปนีไ้ม่ใหมี้ความกาํหนดั

ยินดีอะไรเลย นู่นน่ะมนัอาจหาญขนาดนัน้ นั่นไม่ใช่มนัหมดนะ 

ไม่สิน้นะ มนักลา้หาญ นั่นมนัหลบฉากเราไม่รู ้เม่ือเราพลิกไป

พลิกมาหาทา่หาทางหลายตลบทบทวนดว้ยอบุายปัญญาของ

เรา มนัโผลข่ึน้มาจนได ้ฟาดกนัลงไป เอา้ ถา้มนัลงจรงิจงัของ

มนัแลว้ไปทดลองกนัทาํไม กลา้หาญไปหาประโยชนอ์ะไร ความ

กลา้หาญมนัก็ผิด นั่น แตม่นัถกูในขัน้นัน้ 
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เวลาผ่านไปแลว้รูค้วามกลา้หาญก็เป็นบา้อนัหนึ่งเหมือนกนั 

บา้กลวัแลว้ก็บา้กลา้ บา้ยินดีแลว้บา้ยินรา้ย มนัเป็นคูก่นัเลย พอ

มนัเต็มท่ีของมนั เป็น สนฺทฏฺิฐิโก เต็มตวัแลว้ทดลองอะไร นั่นมนั

ถึงตายตวั มนัรู ้พระพทุธเจา้บอกแลว้ ท่านแสดงไวแ้ลว้วา่ สนฺ

ทิฏฺฐิโกๆ ฟังซิ ประจกัษโ์ดยลาํดบัๆ ประจกัษเ์ต็มท่ีก็ตอ้งเต็มท่ี 

ถึงขัน้ธรรมเต็มท่ีตอ้งเต็มท่ี เอาใหม้นัจรงิมนัจงัอย่างนัน้ซิ ฟาด

มนัสะบัน้หั่นแหลกลงไป 

ปัญญาละสาํคญั ใหใ้ชเ้สมอนะปัญญา ปัญญากบัสมาธิ

เป็นคูเ่คียงกนัไป อย่าคอยแตว่า่สมาธิเทา่นัน้เท่านีแ้ลว้ถงึจะใช้

ปัญญา สมาธิมีเท่าไรก็เป็นสมาธิเท่านัน้ไม่เกิดปัญญาไดเ้ลย 

เราเคยเป็นมาแลว้กลา้พดูเต็มท่ี ติดสมาธิมาก่ีปี จนจะเอาสมาธิ

เป็นมรรคผลนิพพานเลย นั่นมนัหลงขนาดไหน แตพ่อแยก

ออกมาจากสมาธิมาเดินถึงขัน้ปัญญานีม้นัหมนุติว้เลย เพราะ

มนัอ่ิมตวัแลว้น่ีจิต มนัไม่ยุง่กบัอะไร พามนันอนจมอยู่เหมือน

หมเูฉย ๆ น่ี พอปัญญาออกแลว้มนัก็กา้วของมนัเรื่อย ยิ่งถึงขัน้

ละเอียดสดุนัน้มนัยิ่งละเอียด เหมือนกบันํา้ซบันํา้ซมึทีเดียว 
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ปัญญาก็แบบนัน้ อวิชชามนัก็แบบนัน้เหมือนกนั หลบฉากกนั

อยู่ใกล ้ๆ ไม่ไกลแหละ อยู่ในจิตดวงเดียวกนันัน้แหละ จนมนั

หลงไดน้ั่นละ เวลารูอ้ย่างเต็มท่ีแลว้อวชิชาก็ดบัสลายหายซาก

ไปในขณะนัน้ 

(ถอดเสียงธรรมโดย www.Luangta.com) 

ท่ีมา: https://youtu.be/Xv3A19eiy4M  
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