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ธรรมจกัร (ธัมมจักกัปปวตัตนสูตร) 

หลวงตามหาบวั ญาณสมัปันโน 

เทศนอ์บรมพระ ณ วดัป่าบา้นตาด (๒๒ กนัยายน ๒๕๒๖) 

ธรรมจกัร 

คาํวา่ธรรมมีอยู่ คาํวา่ธรรมประเสรฐิสดุในโลก ไม่มีอะไร

เสมอไม่มีอะไรเทียบได ้คือ ศาสดาองคเ์อก ไดแ้ก่ พระพทุธเจา้

แตล่ะพระองค ์ทา่นทรงแสดงมาจากคาํท่ีวา่ “ธรรมมีอยู”่ คือมี

อยู่ในพระทยัท่าน ธรรมประเสรฐิ คือ ประเสรฐิในพระทยัท่าน 

ท่านทรงรูท้รงเห็นทรงสมัผสัสมัพนัธ ์ทรงเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนั

ระหวา่งจิตกบัธรรม ไม่ไดแ้ยกไดแ้ยะไปท่ีไหน ๆ เลย น่ีคือท่านผู้

มีพระเมตตาสงสารและรือ้ขนสตัวโ์ลกจาํนวนมากมายแตล่ะ

พระองค ์ๆ ทรงนาํมาสั่งสอนโลก ไม่ใช่คนมีกิเลสหนาปัญญา

หยาบ หรอืปัญญาทบึถกูกิเลสครอบงาํหวัใจ แลว้นาํโอวาทของ

กิเลสออกมาหลอกลวงโลก แตเ่ป็นศาสดาองคเ์อกไม่มีกิเลสแม้

นิดหนึ่งเขา้เคลือบแฝงในพระทยันัน้เลย พระทยัทัง้ดวงเป็นธรรม
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ทัง้แทง่ วา่ธรรมมีอยู่เทา่นัน้ก็กระเทือนพระทยั ธรรมประเสรฐิ

เลิศโลกคือเหนือกวา่โลกก็กระเทือนในพระทยั 

การแสดงออกดว้ยพระเมตตา พระเมตตานัน้ก็เต็มอยู่ใน

พระทยั ไมมี่คาํวา่ดน้ ๆ เดา ๆ ไม่มีคาํวา่เป็นเงา ๆ ดาํ ๆ ดา่ง ๆ 

แตเ่ป็นเนือ้เป็นหนงัเป็นองคแ์ห่งธรรมแทเ้ต็มอยู่ในพระทยั สั่ง

สอนโลกดว้ยพระเมตตาจรงิ ๆ และสอนดว้ยความถกูตอ้ง

แม่นยาํตามธรรมชาติท่ีมีอยู่นัน้ คือตามธรรมท่ีมีอยู่ลกึตืน้หยาบ

ละเอียดหนาบาง ในขณะเดียวกนัส่ิงใดท่ีเป็นภยัตอ่ความสวา่งก็

คือความมืด ส่ิงท่ีเป็นภยัตอ่ธรรมก็คือกิเลส ซึง่ถือสถานท่ีคือจิต

ดวงเดียวเป็นท่ีอยู่เป็นท่ีอาศยัเช่นเดียวกนัหมด และคาํวา่ธรรม

มีอยู่แตท่ี่ยงัไม่ไดต้รสัรูก็้ไม่ไดท้รงแสดงวา่อย่างไรเลย เพราะไม่

มีไม่รูไ้ม่เห็น กิเลสก็ไม่สามารถจะแจงออกมาไดว้า่เป็นประเภท

ใด ๆ ตอ่ประเภทใดบา้ง ทัง้ ๆ ท่ีเป็นขา้ศกึอยู่เต็มหวัใจ เต็ม

พระทยัของพระพทุธเจา้แตล่ะพระองค ์

แตเ่ม่ือไดท้รงรือ้ฟ้ืนหรอืไดท้รงขดุคน้อรรถธรรมโดยหลกั

ธรรมชาติ โดยหลกัสพัพญั�ท่ีูทรงขวนขวายเอง ทรงรูเ้องเห็น
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เองไดป้ระจกัษพ์ระทยัแลว้ จงึไดน้าํทัง้เหตทุัง้ผลของธรรม นาํ

ทัง้เหตทุัง้ผลของกิเลสซึง่เป็นตวัภยั ประกาศแก่สตัวโ์ลกซึง่มี

จรตินิสยัหรอืพืน้เพตา่ง ๆ กนั ใหเ้ป็นท่ีเขา้ใจโดยลาํดบัลาํดา 

เฉพาะอย่างยิ่งทา่นผูท่ี้เห็นโทษเห็นภยัเต็มหวัใจอยู่แลว้ แตไ่ม่

สามารถท่ีจะเสาะแสวงหาทางออกได ้เม่ือไดฟั้งกระแสเสียงแหง่

ธรรมจากพระพทุธเจา้เพียงเท่านัน้ ก็เป็นเหตใุหก้ระเทือนจิตใจ

ทัง้ฝ่ายโทษทัง้ฝ่ายคณุ แลว้พยายามขวนขวายหรอื

ตะเกียกตะกายสดุความสามารถตัง้แตข่ณะเริม่แรกนัน้เลย 

ในศาสดาองคปั์จจบุนัของเรานีก็้คือพระเบญจวคัคีย ์(ปัญจ

วคัคีย)์ทัง้หา้ พอทรงแสดง เทวฺเม ภกิฺขเว อนฺตา ปพพฺชิเตน 

น เสวิตพพฺา เท่านัน้ ก็ไดท้ราบวา่นีคื้อทางเครื่องหลอกลวง

สตัวโ์ลก ยงัไมใ่ช่ทางแห่งธรรม แมจ้ะปฏิญาณตนหรอืเขา้ใจวา่

ตนดาํเนินวา่ถกูทางก็ตาม แตย่งัเป็นทางของกิเลสไม่ใชท่างของ

ธรรม การทาํตนใหล้าํบากเปลา่ ๆ โดยเจตนาท่ีมุ่งอรรถมุง่ธรรม

แตท่าํไม่ถกูตอ้ง มนัเป็นแผนการของกิเลสไปเสียนีห้นึง่ การ

ประกอบตนใหห้มกมุน่อยู่กบักิเลสราคะตณัหาทัง้มวล ซึง่เป็นรงั
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ของกิเลสลว้น ๆ นัน้ก็คือดาํเนินหรอืถกูกิเลสฉดุลากไปโดยไม่

ตอ้งสงสยัหนึง่ สิ่งท่ีจะทวนกระแสแห่งทางทัง้สองเง่ือนนีก็้คือ 

มชฺฌิมา ปฏปิทา ตถาคเตน อภสิมฺพทุธฺา จกขฺุกรณี ญาณ

กรณี อุปสมาย อภ�ิญฺาย สมฺโพธาย นิพพฺานาย สวํตตฺต ิ

เสยยฺถที ํสมมฺาทฏฺิฐิ สมฺมาสงกฺปโฺป ไปเลย ในสว่นท่ีเป็น

ขา้ศกึก็ทรงแสดงใหท้ราบในเบือ้งตน้แลว้วา่ เสยยฺถที ํกามตณฺ

หา ภวตณฺหา วิภวตณฺหา อนันีเ้ป็นเรื่องของกิเลส 

เรือ่งการทาํตนใหล้าํบากเปลา่ ๆ ก็บอกแลว้ ไม่เกิด

ประโยชนอ์ะไร ประกอบขึน้ดว้ยทกุขต์า่งหาก น่ีก็ไดแ้สดงไวแ้ลว้ 

มาอนัดบั ๒ เป็นเรื่องของสมทุยัอยา่งชดัเจนก็บอกไวว้า่ 

กามตณฺหา ภวตณฺหา วิภวตณฺหา น่ีคือธรรมชาติท่ีจะสั่งสมกอง

ทกุข ์หรอืพอกพนูทกุขใ์หท้บัถมจิตใจของสตัวโ์ลกไม่มีประมาณ

กาลสถานท่ีเลย ก็ทรงแสดงใหท้ราบ จากนัน้ก็ทรงแสดง มชฺฌิ

มา คือความเหมาะสมในการกา้วเดินออกจากส่ิงท่ีเป็นขา้ศกึ 

หรอืเป็นเครื่องมือท่ีทนัสมยั เหมาะสมกบัการปราบส่ิงท่ีเป็น

ขา้ศกึทกุประเภทออกไดโ้ดยสิน้เชิงไม่สงสยั 



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 5 
 

ไดแ้ก ่สมฺมาทฏฺิฐิ สมฺมาสงกฺปโฺป น่ีก็หมายถงึความฉลาด

ท่ีทรงดาํรดิว้ยความฉลาดแหลมคมโดยธรรม ไม่ใช่เป็นความ

ฉลาดดงัท่ีโลก ๆ ทัง้หลายใชก้นั สมฺมาทฏฺิฐิ สมฺมาสงฺกปโฺป นี ้

เป็นความฉลาดทางดา้นธรรมะลว้น ๆ ท่ีจะสามารถแกกิ้เลสให้

หมดไปจากใจไดโ้ดยสิน้เชิง อบุายท่ีออกมาจากความฉลาดนัน้

คืออะไรอีก ท่ีจะแสดงออกในการตอ่สูใ้นการดาํเนิน ก็คือ สมฺ

มาวาจา กลา่วชอบดว้ยปัญญา แน่ะ สมมฺากมฺมนฺโต กระทาํ

ชอบดว้ยปัญญาดว้ยความฉลาด สมมฺาอาชีโว เลีย้งรา่งกาย

และจิตใจดว้ยความชอบธรรมดว้ยปัญญา สมฺมาวายาโม เพียร

ชอบดว้ยอบุายแห่งปัญญา สมฺมาสต ิสมมฺาสมาธิ ระลกึดว้ย

อบุายของปัญญาพาใหร้ะลกึ แลว้มีความเหนียวแน่นมั่นคง

ทางดา้นจิตใจดว้ยอาํนาจของปัญญาเป็นผูน้าํทาง 

ธรรมเหลา่นีแ้ล คือธรรมเครื่องถอดถอนกิเลสทกุประเภทซึง่

เป็นขา้ศกึของธรรม เป็นขา้ศกึของใจซึง่เป็นคลงัแหง่กิเลส ให้

หมดสิน้ไปโดยไม่ตอ้งสงสยั จะประกอบดว้ยดงัท่ีกลา่วมา

เบือ้งตน้ พระพทุธเจา้ท่านทรงไว ้จกขฺุกรณี ญาณจกัษุก็เกิด 
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คือคาํวา่จกัษุก็หมายถงึจกัษุญาณภายในใจลว้น ๆ ไมไ่ดน้าํตา

เนือ้ไปใชเ้ลยแมแ้ตนิ่ดหนึง่ ญาณกรณี ซึง่เป็นความละเอียด

แหลมคมของญาณ คือวา่จกัษุก็หมายถงึวา่เห็นอย่างชดัเจน

ดว้ยพระจิตท่ีบรสิทุธ์ิ ไม่มีส่ิงใดมาปิดบงัหุม้ห่อเหมือนอย่างแต่

ก่อน ญาณกรณี ทรงหยั่งทราบตามหลกัความจรงิ ไม่ลบลา้ง

ความจรงิท่ีมีอยู่ มีอยู่อย่างไรทรงรูท้รงเหน็อย่างนัน้ เห็นก็คือ

จกัขญุาณ รูก็้คือญาณความหยั่งทราบ จงึทัง้ทรงรูท้รงเห็นในส่ิง

ท่ีมีอยูท่ัง้หลาย และวธีิการบาํเพ็ญ วิธีการหลีกเล่ียง จะ

หลีกเล่ียงอยา่งไร วิธีการละการถอดการถอนถอดถอนอย่างไร 

ทรงสั่งสอนไวโ้ดยถกูตอ้งแมน่ยาํสมบรูณเ์ต็มท่ี 

อุปสมาย น่ีเป็นไปเพ่ือความสงบ ท่านบอกไวว้า่จะเป็นไป

เพ่ือจกัษุญาณ เป็นไปเพ่ือจกัษุ เป็นไปเพ่ือทาํญาณใหแ้จง้ใหรู้ ้

ชดัเห็นชดั เป็นไปเพ่ือความสงบรม่เยน็ เป็นไปเพ่ือความรูใ้นแง่

ตา่ง ๆ อภ�ิญฺาย เป็นไปเพ่ือความรูแ้จง้แทงทะล ุสมฺโพธาย 

เป็นไปเพ่ือนิพพาน ธรรมคือ สมฺมาทฏฺิฐิ สมฺมาสงกฺปโฺป เป็น

ตน้ จนถงึ สมมฺาสมาธ ิน่ีเป็นเครื่องมือท่ีจะยงัผูบ้าํเพ็ญให้



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 7 
 

เป็นไปเพ่ือความเหน็แจง้ เพ่ือความหยั่งทราบ ดว้ยความรูแ้จง้

เห็นจรงิ เพ่ือความสงบราบคาบ เพ่ือความรูใ้นส่ิงทัง้หลายท่ี

เรยีกวา่ ทิพโสต ทิพยจกัษุ เหลา่นีเ้ป็นตน้ เป็นไปเพ่ือความรูแ้จง้

แทงทะลใุนกิเลสประเภทตา่ง ๆ ไม่มีส่ิงใดเหลือหลอ เป็นไปเพ่ือ

นิพพาน มีมัชฌิมาปฏปิทานีแ้ลท่ีเป็นเครื่องมือ น่ีทรงสอน

ออกมาจากพระทยัท่ีทรงบรรจทุัง้เหตทุัง้ผลไวโ้ดยสมบรูณอ์ยู่

แลว้ จงึไม่มีอะไรขาดตกบกพรอ่ง อะไรท่ีเป็นภยัก็ทรงแสดงให้

ฟังแลว้ ส่ิงท่ีจะเป็นคณุจนกระทั่งถงึมหาคณุก็แสดงไวโ้ดย

ถกูตอ้ง รวมความลงแลว้วา่นีคื้อศาสดาองคเ์อกเป็นผูท้รงสั่ง

สอนไว ้

ความรูท้ัง้หมดออกมาจากความเป็นศาสดาองคเ์อก 

ออกมาจากความเป็นสพัพญั� ูไม่ไดร้บัรูไ้ม่ไดศ้กึษาเลา่เรยีน 

ไม่มีผูห้นึง่ผูใ้ดมาใหอ้บุาย อบุายท่ีจะแกกิ้เลสทัง้มวลดว้ยธรรม

นีเ้ป็นอบุายของธรรมลว้น ๆ เกิดจากสพัพญั� ูคือรูเ้องเป็นเอง 

ขวนขวายเอง ละไดเ้อง รูแ้จง้แทงทะลเุอง ทรงนาํมาสั่งสอนสตัว์

โลกดว้ยความรูค้วามเหน็ความเป็นจรงิของพระองคแ์ตล่ะ
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พระองค ์ๆ บรรดาพระพทุธเจา้ทัง้หลายทรงสั่งสอนอย่างนี ้

จนกระทั่งไดรู้แ้จง้แทงทะลไุปหมดไม่มีส่ิงใดเหลือ การสอนจงึไม่

มีแง่สงสยัแมแ้ตแ่ง่เดียวหรอืแง่หนึง่แง่ใดเลย สอนเต็มเม็ดเต็ม

หนว่ย สอนเต็มอรรถเต็มธรรม ผูฟั้งซึง่มุง่ตอ่ความจรงิตาม

หลกัธรรมซึง่เป็นธรรมชาติท่ีจรงิลว้น ๆ แลว้ จงึไดฟั้งอย่างถึงใจ 

ดงัเบญจวคัคียท์ัง้หา้ พอแสดง เทวฺเม ภกิฺขเว ขึน้แลว้ก็

แสดงมชัฌิมาปฏิปทา ท่านเหลา่นีก็้ไดรู้แ้จง้เหน็จรงิ คือรูแ้จง้

แทงทะลใุนสติปัญญาท่ีกลา่วมาทัง้หมดนี ้จดุท่ีทาํงานท่านก็

รวมลงวา่อริยสัจ ๔ ทุกขฺ ํอริยสจจฺ ํสมุทยั อริยสจจฺ ํนิโรธ 

อริยสจจฺ ํมคฺค อริยสจจฺ ํรวมลงท่ีกายท่ีจิตนีท้ัง้นัน้ แนะ่ น่ีละ

ท่านแสดงเรื่องอรยิสจั ๔ แสดงสถานท่ีทาํงานลงท่ีกายท่ีจิต ขึน้

ท่ีกายทา่นก็วา่ ชาตปิิ ทุกขฺา ชราปิ ทกุขฺา ถึงเรื่องความทกุข ์

เรื่องรา่งกายนีเ้ป็นทกุข ์เป็นทกุขเ์พราะอะไร 

ก็บอกชาติก็เป็นทกุข ์ความเกิดขึน้มา ตัง้แตอ่ยู่ในครรภก็์

เริม่แรกตัง้กองทกุขข์ึน้มาพรอ้ม ๆ ในครรภน์ัน้ ตัง้เป็นรูปรา่ง

ใหญ่โตขนาดไหนกองทกุขก็์เริม่เท่ากนั ๆ มาโดยลาํดบั 
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จนกระทั่งขณะตกคลอดก็เรยีกวา่กองทกุข ์ถึงขัน้สลบไสลทน

ไม่ได ้ตายมีเยอะ น่ีคือความทกุขใ์นการเกิด 

ชราปิ ทกฺุขา เวลาเฒา่แก่ชราแลว้เป็นยงัไง กาํลงัวงัชา

ลดหย่อนลงไปหมดจนถึงกบัวา่ชว่ยตวัเองไม่ได ้นอนอยู่เหมือน

ท่อนไมท้่อนฟืน เป็นแตว่า่ลมหายใจครองตวัอยู่เทา่นัน้ 

ความรูส้กึก็มีแตไ่ม่มีกาํลงัท่ีจะช่วยพยงุตนเอง ทกุขแ์คไ่หน

มนษุยเ์ราสตัวเ์รา เพราะชว่ยตวัเองไม่ได ้แตค่วามทกุขม์นั

เหยียบยํ่าทาํลายขึน้เป็นลาํดบัลาํดา ไม่ไดล้ดนอ้ยลงเหมือนกบั

กาํลงัวงัชาท่ีจะช่วยตวัเองนัน้เลย 

มรณมฺปิ ทุกขฺ ํในขณะท่ีจะตาย ทกุขบ์ีบคัน้เสียจนกระทั่ง

สลบไสล ถา้สติไม่มีเพราะไม่ไดมี้การอบรมก็ควา้โนน้ควา้นี ้ไม่มี

อะไรเป็นเนือ้เป็นหนงัเป็นตวัของตวั ควา้ลมควา้แลง้ ควา้ดว้ย

ความสาํคญัเป็นไปดว้ยอาํนาจของกิเลสทัง้มวล ทกุขก็์บีบ

บงัคบัเขา้ไป จนทิง้เนือ้ทิง้ตวัตกเตียงไปก็มีมากผูน้อนอยูบ่น

เตียง เพราะอะไร เพราะความทกุขบี์บบงัคบัใหต้กกระเด็นไป

โนน้ตกกระเด็นไปนี ้อยู่ดว้ยความสงบไม่ได ้น่ีคือกองทกุข ์ท่าน
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บอกอย่างชดัเจนอย่างนี ้ทกุขห์รอืไม่ทกุขเ์ราวาดภาพดท่ีูกลา่ว

มานี ้

ปรารถนาอะไร ๆ ไม่สมหวงัก็เป็นทกุข ์ความปรารถนา

สว่นมากท่านหมายถงึ เรื่องปรารถนาของโลกทัง้หลายอนัเป็น

เรื่องของกิเลส ตัง้ความปรารถนามากนอ้ยเพียงใด ก็ช่ือวา่สั่งสม

ความทกุขข์ึน้มากนอ้ยเพียงนัน้โดยลาํดบัลาํดา ถา้ไดม้าแทนท่ี

ความสขุจะอยู่กบัความไดม้ามนัก็ไม่อยู่เสีย ความปรารถนานัน้

มนัก็ไปของมนัอีกเหมือนกบัไฟไดเ้ชือ้ เพราะฉะนัน้ผูท่ี้มีความ

ปรารถนามาก ผูท่ี้ความโลภมาก จงึหาความสขุไม่เจอเลย 

นอกจากเพิ่มความทกุขเ์ขา้โดยลาํดบัลาํดาเพราะความโลภของ

ตน 

ความสขุหาไดอ้ยู่ในความไมพ่อดีไม่ เพราะคาํวา่กิเลสแลว้ 

หรอืคาํวา่ความโลภความปรารถนาแลว้ จะไม่มีความพอดี จะ

เพิ่มตวัขึน้โดยลาํดบั ๆ จนกระทั่งถงึผูป้รารถนาตายทิง้เปลา่ ๆ 

ดว้ยอาํนาจแห่งการแบกกองทกุขท์นไม่ไหว ก็ไมป่รากฏวา่ใคร

ไดร้บัความสขุเพราะความสมหวงันัน้เลย เพราะกิเลสไม่ใหใ้คร
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สมหวงั นอกจากธรรมเท่านัน้จงึใหโ้ลกมีความสมหวงัได ้น่ีก็เป็น

ความทกุข ์ท่านวา่ปรารถนาไม่สมหวงัก็เป็นทกุข ์โสกปริเทว

ทุกฺขโทมนสสฺุปายาสา เหลา่นีมี้ตัง้แตเ่รื่องกองทกุขแ์สดงตวั

เต็มธาตเุต็มขนัธเ์ต็มจิตใจทัง้นัน้ เป็นไฟทัง้กอง เอาความสขุมา

จากไหน 

น่ีทา่นพดูถงึเรื่องทกุขสจั มนัเป็นทกุขอ์ย่างนี ้ใหท้ราบเรื่อง

ของมนั แลว้อะไรท่ีเป็นสาเหตใุหเ้กิดความทกุข ์เฉพาะอย่างยิ่ง

เวลาเจ็บไขไ้ดป่้วยปวดหวัตวัรอ้น หรอืเวลานั่งภาวนานาน ๆ เรา

เป็นนกัปฏิบติัเอากนัในวงปัจจบุนันี ้อนันัน้พรรณนาไปเพ่ือให้

ทราบสาเหต ุเพ่ือจะไดป้ระมวลเขา้มาสูห่ลกัปัจจบุนัซึง่มีอยู่กบั

ตวัเราทกุรูปทกุนามนี ้แลว้พจิารณาในวงปัจจบุนันีว้า่อะไรมนั

เป็นทกุข ์

ทุกฺข ํอริยสจจฺ ํทา่นบอกวา่ทกุขเ์ป็นของจรงิ น่ีถึงขัน้จะเอา

กนัจรงิ ๆ ขัน้อนโุลมเป็นอยา่งหนึ่ง ขัน้ปฏิโลมเป็นอยา่งหนึ่ง ขัน้

อนโุลมหมายถึง ชาตปิิ ทกุขฺา ชราปิ ทกุขฺา เรื่อย น่ีขัน้ปฏิโลม 

ยอ้นเขา้มาวา่ใครเป็นทกุข ์ตวัทกุขจ์รงิ ๆ เขาไดบ้อกวา่เขาเป็น
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ทกุขไ์หม เราผูไ้ปทราบเขาวา่เป็นทกุขน์ัน้ตา่งหากเป็นผูจ้ะไดร้บั

ความทกุข ์เพราะความงมงาย เพราะความลุม่หลงของตวัเองไป

ยดึไฟทัง้กองเขา้มาเผาลนตนเอง น่ีคือความหลงของจิต 

แยกดทูัง้กาย กายก็เป็นความจรงิอนัหนึง่เท่านัน้ แตล่ะสดั

ละสว่นมนัมีอยู่ของมนัตัง้แตว่นัเกิดมา ทกุขเ์กิดขึน้มาเป็นกาล

เป็นเวลา มนัก็ดบัไปของมนัตามหลกัความจรงิ ทัง้ท่ีเกิดขึน้ 

ตัง้อยู่และดบัไปของมนั กายก็เป็นเชน่นัน้ พิจารณาแยกแยะให้

เห็นตามหลกัความจรงิโดยทางปฏิโลม คือหมายความวา่ยอ้น

หาความจรงิ ไม่อนโุลมตาม 

การพิจารณาคน้ควา้อยา่งนีคื้ออะไร ถา้ไม่ใช่สติ ถา้ไม่ใช่

ปัญญา ศรทัธา ความเพียร ความอตุสา่หพ์ยายาม จะเอาอะไร

มาใชค้นเรา น่ีละสจัธรรมทาํงานอยู่ในวงเดียวกนั พอทกุข์

เกิดขึน้ คน้หาเหตขุองทกุขว์า่มนัเกิดขึน้เพราะเหตผุลกลไกอะไร 

น่ีคือเรื่องของปัญญา สมทุยัไดแ้ก่ความปรารถนาอยากใหห้าย 

อยากใหท้กุขท์ัง้หลายสลายตวัไป อยากอยูส่บาย เหลา่นีเ้ป็น

เรื่องของสมทุยั แตเ่รื่องของมรรคไม่ตอ้งการ หายหรอืไม่หายก็
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ตาม ตอ้งการทราบความจรงินีเ้ท่านัน้ เม่ือทราบความจรงิไป

มากนอ้ยเพียงไร เรื่องของทกุขจ์ะเป็นของจรงิขึน้มาเองตาม

ความรูข้องตนท่ีพิจารณารอบตวั สมทุยัจะสงบตวัลงไปเองโดย

ลาํดบัลาํดา เพราะมรรคมีกาํลงัพนิิจพิจารณารอบตวั ไมท่าํลาย

ตวัเองเพราะมรรคมีกาํลงัมาก 

สดุทา้ยทกุส่ิงทกุอยา่งก็เป็นของจรงิขึน้มาใหเ้หน็ประจกัษ์

ใจ ทุกฺข ํอริยสจจฺ ํก็จรงิเต็มสว่น ประจกัษก์บัใจโดยไมต่อ้งไป

ถามใคร ออ๋ คาํวา่ทกุขเ์ป็นของจรงิจรงิอยา่งนีเ้อง สมทุยัเป็น

ของจรงิก็จรงิอย่างนีเ้อง นิโรธเป็นของจรงิก็เหมือนกนั ดบัทกุข์

ไปโดยลาํดบัลาํดาตามหนา้ท่ีของตน มรรคเป็นของจรงิก็รูร้อบ

ขอบชิดดว้ยปัญญา ดตูามสภาพความจรงิของตนท่ีมีความ

ฉลาดรอบตวั ตา่งอนัตา่งจรงิเป็นขัน้ ๆ ขึน้ไป จนกระทั่งถึงจรงิ

สดุยอด เม่ือถงึจรงิสดุยอดแลว้ทัง้ส่ีนีก็้ผ่านไป เหลือแตค่วาม

บรสิทุธ์ิลว้น ๆ ท่ีพน้จากสจัธรรมทัง้ส่ีนีแ้ลว้ 

น่ีละในธมัมจกักปัปวตัตนสตูรท่านแสดงไว ้น่ีคือศาสดาองค์

เอกแสดงไวเ้ป็นปฐมเทศนา เป็นปฐมฤกษแ์ก่บรรดาสาวก
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ทัง้หลาย ผูท่ี้สนองพระโอษฐข์องพระองคไ์ดเ้ต็มภมูิก็เบญจ

วคัคียท์ัง้หา้ เป็นสาวกอรหนัตข์ึน้มาทัง้หา้องค ์ออกจากธรรม

ของจรงิของพระพทุธเจา้ น่ีคาํวา่ธรรมมีอยู่ สาวกทัง้หลาย

เหลา่นัน้หายสงสยัเต็มหวัใจแลว้ไม่มีอะไรเหลือ ธรรมมีอยู่

อย่างไร ธรรมประเสรฐิไม่ไปถามใคร พระพทุธเจา้เป็นศาสดา

องคเ์อกเพราะอะไรไม่ตอ้งถาม เพราะธรรมชาตินัน้ก็เอกอยู่แลว้ 

ตา่งอนัตา่งเอก ตา่งองคต์า่งเอก เป็นสภาพเดียวกนัหาท่ีคา้นกนั

ไม่ได ้

น่ีเหน็แลว้เหน็พระพทุธเจา้เต็มองค ์คือเหน็ความบรสิทุธ์ิ

ของตนเอง น่ีท่ีน่ีธรรมมีอยู่ไมมี่ปัญหาสาํหรบัท่านเหลา่นี ้เพราะ

จิตเป็นคูค่วรกบัธรรมมีอยูท่ัง้หลายนัน้ไดส้มัผสัสมัพนัธก์นัโดย

ลาํดบัลาํดา จนกระทั่งเต็มภมูิแห่งจิตเต็มภมูิแห่งธรรม ในความ

วา่มีอยู่และในความวา่ประเสรฐิแห่งธรรมแห่งจิต มีสมบรูณ์

เต็มท่ีในหวัใจแลว้หายสงสยั น่ีท่านเหลา่นีแ้ลท่านผูร้บัทราบ

ท่านผูยื้นยนัในธรรมมีอยู่และในธรรมประเสรฐิ สามญัเรา

ธรรมดาไม่สามารถ จะจิตก่ีดวงก็ตาม เชน่เดียวกบัหมอ้ท่ีถกู



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 15 
 

ควํ่าปากลงไวน้ั่นแล ไม่สามารถจะรูจ้ะเหน็ ถา้อยากจะรูจ้ะเห็น

ธรรมใหห้งายปากหมอ้ขึน้มาเพ่ือรบัธรรมทัง้หลาย หงายความ

เพียรขึน้มา 

ศรทัธาความเช่ือตามหลกัความจรงิของพระพทุธเจา้นี ้เป็น

ความเช่ือท่ีไมข่าดทนุสญูดอก เป็นความเช่ือท่ีไม่เสียเวลํ่าเวลา 

เป็นความเช่ือท่ีถกูตอ้งตามหลกัธรรม และเป็นความเช่ือท่ีจะ

หยั่งความอตุสา่หพ์ยายามทกุดา้นทกุทาง ท่ีจะใหโ้หมตวัเขา้

เป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนัเพ่ือชาํระส่ิงท่ีเป็นขา้ศกึ เพ่ือปราบปราม

ส่ิงท่ีเป็นขา้ศกึ อนัเป็นตวัจอมปลอมทัง้หลายออกไปจากใจโดย

ลาํดบัลาํดา จนกระทั่งไม่มีอะไรเหลือภายในใจ เป็นความเช่ือท่ี

เกิดขึน้กบัตวัเอง เช่ือพระพทุธเจา้เช่ืออยา่งนี ้ศรทัธาเป็นมาเอง 

วิรยิะเพียรเอง เพราะเก่ียวโยงกนั คนเราเม่ือมีศรทัธาถึงใจทาํไม

ความเพียรจะไม่ถึงใจ สติก็ตอ้งถึงใจ สมาธิถงึใจ ปัญญาถึงใจ 

ธรรมถึงใจ กิเลสกระจายออกไปโดยลาํดบัลาํดาจนไมมี่อะไร

เหลือ 
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น่ีแหละธรรม ความเพียรโดยหลกัธรรมชาติ ความเพียร

ประจกัษใ์จเป็นอย่างไร ไม่ตอ้งบงัคบับญัชาหากหมนุตวัไปเอง 

สติก็เหมือนกนั ความรูอ้ยูท่ี่ไหนสติจะกลมกลืนกนัไป ปัญญาจะ

กลมกลืนกนัไป สมาธิมั่นคงทัง้เหตคืุอการบาํเพ็ญไม่

เหลาะแหละ มั่นคงทัง้ผลคือส่ิงท่ีปรากฏขึน้เป็นความรม่เย็นเป็น

สขุหนาแน่นมั่นคงภายในจติใจ ปัญญามีความรอบตวั รอบทกุ

อาการของจิตท่ีแสดงออกมา รอบทกุอาการของอวยัวะท่ีแสดง

ตวัออกไป รอบทัง้ภายนอกท่ีเขา้มาสมัผสัสมัพนัธ ์จงึเรยีกวา่

ปัญญารอบตวั น่ีเป็นธรรมท่ีเกิดขึน้ปรากฏขึน้ในใจของผู้

บาํเพ็ญเองไมต่อ้งถามผูใ้ด ๆ ทัง้หมด จะเป็นส่ิงท่ีประจกัษ์

ยอมรบัตวัเองภายในนัน้ น่ีช่ือวา่ธรรมแทข้ึน้ภายในจิต 

เรายงัไม่สามารถมองเห็นธรรมแทรู้ธ้รรมแท ้ตอ้งอาศยั

ตาํรบัตาํรากางเสียก่อน เหมือนเป็นแบบแปลนแผนผงั แลว้

พยายามตะเกียกตะกายไปตามนัน้ หนกับา้งเบาบา้งตอ่สูก้นัไป

ทนกนัไป จนถงึขัน้รูป้ระจกัษต์วัเองแลว้ไมต่อ้งมีอะไรมา

สนบัสนนุก็เป็นไปไดเ้อง น่ีแหละการปฏิบติัธรรม 
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คาํวา่ธรรมมีอยู่ มีอยู่อย่างนีแ้หละ ธรรมทัง้หลายนัน้ไม่ใช่

ดิน ไม่ใช่นํา้ ไม่ใช่ลม ไม่ใช่ไฟ ไม่ใช่ดินฟ้าอากาศ ไม่ใช่อวกาศ 

ไม่ใช่วตัถส่ิุงใดทัง้สิน้ เพราะฉะนัน้ตา ห ูจมกู ลิน้ กาย ซึง่เป็น

วิสยัของส่ิงเหลา่นี ้จงึสามารถรบัไดเ้พียงส่ิงเหลา่นีเ้ทา่นัน้แตไ่ม่

สามารถรบัธรรมได ้เพราะธรรมไม่ใช่ส่ิงเหลา่นี ้ไม่ใช่ส่ิงท่ีตา ห ู

จมกู ลิน้ กาย ของเราสมัผสัสมัพนัธไ์ดนี้เ้ป็นธรรม แตจ่ะ

สามารถสมัผสัสมัพนัธไ์ดด้ว้ยใจท่ีประกอบดว้ยองคธ์รรมท่ี

ถกูตอ้งดงัท่ีกลา่วมาเหลา่นี ้เช่น ศรทัธา วริยิะ สติ สมาธิ 

ปัญญา 

น่ีแหละเป็นทางท่ีไหลมาแหง่ธรรม เป็นเครื่องมือท่ีจะสมัผสั

สมัพนัธธ์รรมไดท้กุประเภท ตัง้แตค่วามสงบเย็นใจขึน้มาโดย

ลาํดบั ความสงบก็ไม่ตอ้งไปถามท่ีไหน จะปรากฏขึน้ท่ีใจของผู้

บาํเพ็ญนัน้แล น่ีจงึวา่ธรรมแท ้ๆ เกิดขึน้จากภาคปฏิบติั ปรยิติั

ศกึษาเลา่เรยีนมาตัง้แตว่นับวช เกสา โลมา นขา ทนัตา ตโจ 

นีไ้ดเ้รยีนแลว้ ปรยิติัอปัุชฌายะมอบใหท้กุรูปทกุนามท่ีบวช

ตัง้แตเ่ณรขึน้ไป แลว้นาํน่ีเขา้ไปคล่ีคลายขยายดเูป็นภาคปฏิบติั
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เป็นยงัไง เกสา โลมา นขา ทนัตา ตโจ อนัเป็นเสน้ ๆ นีห้รอืเป็น

คน ทัง้ผมทัง้ขนเสน้ ๆ นีห้รอืเป็นคน นีห้รอืเป็นของสวยของงาม 

อนัเป็นเสน้ ๆ นีห้รอื เสน้หญา้มนัก็เหมือนกนัไม่เหน็สวยเห็นงาม 

ทาํไมผมอนันีม้นังามมนัสวยนกั อะไรพาใหส้วยอะไรพาใหง้าม 

อะไรมาหลอก คน้หาความจรงิใหเ้จอ เม่ือคน้หาความจรงิส่ิง

ท่ีมาหลอกแลว้ มนัก็จรงิมนัก็เจอเทา่นัน้เอง 

ดตูามความจรงิแลว้มนัมีอะไรสวยงาม ผม ขน เล็บ ฟัน 

หนัง ดเูขา้ไปทัง้ภายนอกภายในตลบทบทวนหลายครัง้หลาย

หน บงัคบับญัชาดตูามความจรงิ อยา่ใหจ้ิตเถลไถลออกไปสู่

ความจอมปลอมซึง่กิเลสปักเสียบเอาไวร้อบดา้น อนันีง้่ายนกั

เรว็นกันะ เพราะกิเลสเคยคลอ่งตวับนหวัใจเรามานาน ธรรมยงั

คลอ่งไม่ได ้พอจะเริม่ทาํนีถ้กูมนัปัดมือตกไปหมด ๆ ปัดมือหกั

มือขาด แขนหกัแขนขาด หวักดุหวัดว้นไป มนัตัง้ไม่อยูน่ะ่ซิ จะ

ตัง้ความเพียรก็ถกูมนัปัดเสีย ตัง้ท่าใดก็ถกูมนัปัดเอาลม้ไปเสีย 

ๆ ลม้ก็ลม้ลงหมอนนั่นแหละ ความขีเ้กียจขีค้รา้นมนัก็จมอยู่ใน
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หวัใจนีเ้สียกา้วไม่ออก เพราะกาํลงัของกิเลส กาํลงัของส่ิง

จอมปลอมมีมาก มนัเป็นอตัโนมติัของมนัคลอ่งตวัท่ีสดุ 

เพราะฉะนัน้จงึตอ้งไดพ้ยายามตอ่สูก้บัมนัอย่างหนกัดว้ย

ความพากเพียร ความอตุสา่หพ์ยายาม เพราะเลง็ประจกัษใ์จ

แลว้วา่ธรรมเป็นของประเสรฐิตา่งหาก กิเลสไม่ไดป้ระเสรฐิ 

ธรรมตา่งหากประเสรฐิ กิเลสเป็นตวัหลอกลวง เป็นตวั

จอมปลอมรอ้ยเปอรเ์ซ็นต ์ๆ ธรรมเป็นธรรมท่ีแทท่ี้จรงิรอ้ย

เปอรเ์ซ็นต ์ๆ สวนทางกนัไป เราเช่ือเช่ือพระพทุธเจา้หรอืเช่ือ

กิเลส เราตอ้งถามตวัของเราเองดว้ยสติปัญญาของเราเอง จงึช่ือ

วา่เป็นผูซ้กัตวัเองกบักิเลส อยู่กบัตวัเองแกต้วัเองดว้ยอาํนาจ

ของธรรม กิเลสเป็นเครื่องผกูเครื่องมดั เราแกด้ว้ยอรรถดว้ย

ธรรม เราจะเช่ือใคร พทฺุธ ํธมมฺ ํสงฺฆ ํสรณ ํคจฺฉามิ เราเปลง่วาจา

มาตัง้แตไ่หนแตไ่ร เฉพาะอยา่งยิ่งขณะท่ีบวชมาจนกระทั่ง

ป่านนี ้

พระพทุธเจา้ พระธรรม พระสงฆนี์ห้รอืองคห์ลอกลวงโลกมี

ไหม เราถือพระพทุธเจา้ พระธรรม พระสงฆ ์ถืออยา่งไร 
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พระพทุธเจา้จรงิอย่างไรในภาคปฏิปทาก็ดี ทัง้ผลเป็นท่ีไดร้บั

เป็นท่ีพอพระทยัอยู่แลว้ ธรรมะท่ีวา่ ธมฺม ํสรณ ํคจฉฺามิ นีก็้

เหมือนกนั อยูใ่นพระทยัของพระพทุธเจา้เต็มดวงอยู่แลว้ สงฆฺ ํ

สรณ ํคจฉฺาม ิพระสงฆส์าวกลว้นแลว้ตัง้แตเ่ป็นผูท้รงธรรมอนั

บรสิทุธ์ินีท้ัง้นัน้ ท่านเหลา่นีไ้ม่ใช่ผูห้ลอกลวง ไม่ใช่ผูต้ม้ตุน๋สตัว์

โลกทัง้หลายใหล้ม่จมไป มีกิเลสเท่านัน้เป็นธรรมชาติท่ี

หลอกลวงสตัวโ์ลกทัง้หลายใหล้ม่จมไป ไม่วา่สตัวไ์มว่า่บคุคล 

หญิงชาย ชาติชัน้วรรณะใดก็ตาม ถกูตม้ถกูตุน๋จากกิเลสนีท้ัง้นัน้ 

ทาํไมเราก็เป็นคนหนึง่ซึง่ถกูตม้ถกูตุน๋จากมนัมานานแสนนาน

แลว้ จงึยอมเช่ือมนัอยู่ตลอดเวลา ไม่โผลห่นา้ขึน้มาดว้ย

สติปัญญามองดหูนา้มนับา้ง ใหแ้ตม่นัมองดหูนา้ สบัหนา้ผาก

เราอยู่เรื่อย ๆ มีอย่างเหรอ เราเป็นนกัปฏิบติัตอ้งพิจารณาอย่าง

นัน้ ตอ้งใชส้ติปัญญาพลิกแพลงเปล่ียนแปลงไปมาใหเ้ป็นหลาย

สนัหลายคม สมกบักิเลสมีหลายสนัหลายคม ไม่อย่างนัน้ไมท่นั

กนันกัปฏิบติั พลิกขึน้มาใชใ้หท้นั 
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น่ีเราพดูถึงเรื่องปรยิติั พอไดเ้รยีนแลว้แยกมาเป็น

ภาคปฏิบติั ไม่เพียงแต ่ตโจ เท่านัน้แหละ เม่ือเขา้ไปถึงนีแ้ลว้ 

อวยัวะนอ้ยใหญ่ในสกลกายนีม้นัจะตลอดทั่วถงึไปหมด เป็น

สภาพเหมือนกนั ถา้วา่ อนิจจฺ ํทุกขฺ ํอนตตฺา เต็มหมดทั่วตวันี ้

ถา้วา่อสุภะอสุภงั ตรงไหนมนัสะอาดพอท่ีจะไวว้างใจไดมี้ไหม 

มนัไม่มี เต็มหมดตวั แตกิ่เลสมนับอกวา่ดีวา่สวยวา่งาม มนัเอา

ลม ๆ แลง้ ๆ มาหลอกเราก็เช่ือมนั มนัไมมี่ความจรงิอะไรเลย 

เรายงัเช่ือมนัจนกระทั่งป่านนี ้เอาธรรมพระพทุธเจา้จบัเขา้ไปซิ 

จบัเขา้ไป จบัเขา้ไปตรงไหนไม่หยดุไม่ถอยแลว้ก็พงั ๆ เม่ือความ

จอมปลอมนัน้พงัแลว้อยู่สบาย เพราะมีแตค่วามจรงิลว้น ๆ อยู่

ดว้ยกนัสบายไปหมด แมท้กุขจ์ะมีอยู่ในธาตใุนขนัธเ์จ็บไขไ้ด้

ป่วยก็ตาม มนัก็เป็นความจรงิอนัหนึง่ของมนั เพราะใจของเรา

เป็นความจรงิแลว้ไม่เป็นทกุขต์อ่กนั ไม่กระทบกระเทือนกนั 

ไม่ไดห้วั่นไหวตอ่กนัเลย น่ีการพิจารณาใหพ้ิจารณาอยา่งนี ้

น่ีเป็นสนามรบ น่ีเป็นสถานท่ีทาํงานของนกัปฏิบติัเพ่ือความ

หลดุพน้ ไม่หลดุพน้ท่ีตรงไหน หลดุพน้ท่ีถกูผกูถกูมดันั่นแหละ 
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ส่ิงเหลา่นีแ้หละเป็นเครื่องผกูมดัจิตใจของเราอยู่เวลานี ้ใหไ้ด้

กระเสือกกระสนกระวนกระวาย ดิน้อยู่อยา่งนัน้ภายในจติใจใคร 

ๆ ก็รู ้เพราะมีส่ิงพาใหดิ้น้ ไม่ตอ้งถามกนัก็รู ้ใหธ้รรมจ่อเขา้ไปซิ

ตรงไหน ความสงบจะปรากฏขึน้มา ๆ เรื่อย ๆ จนกระทั่งกิเลส

พงัลงไปหมดเพราะอาํนาจแห่งธรรมปราบปรามมนัแลว้ ไม่มี

อะไรดีดไม่มีอะไรดิน้ มีก็แตเ่รื่องขนัธล์ว้น ๆ เท่านัน้แหละ 

รูปก็มีอยู่ตามสภาพของมนั ก็รูอ้ยู่แลว้วา่รูปนีคื้อธาตุ ๔ 

แน่ะ ดิน นํา้ เป็นสาํคญั ท่ีเดน่เพราะเป็นธาตท่ีุหยาบ กอ้น

รา่งกายของเรานีม้นัก็กอ้นดินเหนียวนั่นเอง ฉาบทาดว้ยนํา้ชืน้ ๆ 

แฉะ ๆ อยู่ในตวัของเรา ไม่ผิดอะไรกบัขีต้มขีโ้คลนท่ีเปียกแฉะ

และขน้ ๆ อะไรเลยแหละ ความรอ้นเราก็เหน็อยู่แลว้ ไฟต่ืนมนั

อะไร ไฟในรา่งกายนีก็้เป็นอนัเดียวกนั ลมก็ลมหายใจ หายใจ

เขา้หายใจออกต่ืนอะไรลม ลมนัน้หรอืเป็นคน ลมทั่วโลกทั่ว

ดินแดนไม่เหน็เป็นคน ทาํไมลมในจมกูเป็นคนได ้ถา้ไมถ่กูหลอก

เอาเสียอยา่งเป่ือย นั่นถามตวัเองบา้งซิ กิเลสอยู่กบัตวัเองตอ้ง

ถามตวัเอง สติปัญญาซึง่เป็นเรื่องของอรรถของธรรมอยูก่บั
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ตวัเองคน้ขึน้มาใช ้คน้ขึน้มา ขดุคน้มนัทาํลายมนั ส่ิงจอมปลอม

ทัง้หลายเหลา่นี ้

ดใูหเ้หน็ชดัธาตุ ๔ ดนิ นํา้ ลม ไฟ มีเทา่นัน้ มีความวิเศษ

วิโสอะไรดินนํา้ลมไฟ เหยียบยํ่าไปมาก็มีแตดิ่นแตน่ํา้แตล่มแต่

ไฟทัง้นัน้ อยู่ในตวัของเรานีก็้ตัง้แตว่นัเกิดมาจนกระทั่งเด๋ียวนี ้

มนัใหค้วามวิเศษวิโสอะไรตอ่เราบา้งอนัดินนํา้ลมไฟ ทาํไมจงึไป

เสกสรรป้ันยอมนัเอานกัหนา เสกสรรเท่าไรยิ่งพนัเขา้ไป ๆ 

เหมือนลิงทอดแหน่ี เอา้ คลี่คลายออกซิดว้ยสติปัญญามีเท่าไร 

ธรรมของพระพทุธเจา้เป็นธรรมะท่ีเปิดเผย เป็นธรรมะท่ีเป็น

ความจรงิ องอาจกลา้หาญมาก นาํเอามาใชแ้กกิ้เลสใหห้มอบ

ราบไปหมดไม่ใหม้นัเหลือ ส่ิงจอมปลอมทัง้หลายหมดไปแลว้ยงั

เหลือแตค่วามจรงิลว้น ๆ อยูแ่สนสบาย ไมมี่อะไรมากวนใจ

แหละ ท่ีเรยีกวา่ขนัธล์ว้น ๆ คืออย่างนีแ้หละ มีแตข่นัธ ์รูปขนัธก็์

เป็นขนัธล์ว้น ๆ เสีย ไม่มีกิเลสตวัใดเขา้ไปแทรก ถงึจะมีกาํลงั

วงัชาก็เป็นกาํลงัวงัชาของธาตขุองขนัธ ์ไม่ใช่เป็นกาํลงัวงัชาของ

อาํนาจกิเลสราคะตณัหาอะไร 
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เวทนา ความสุข ความทกุข ์เฉย ๆ ท่ีเป็นอยู่ในรา่งกาย

นีก็้เห็นกนัอยา่งชดั ๆ อยูนี่ ้มนัก็มีแตเ่กิด ๆ ดบั ๆ ก็รูก้นัอยู่จน

จาํเจ ทาํไมพิจารณาไม่เหน็ชดัตามส่ิงท่ีมีอยู่อย่างจาํเจเปิดเผย

อยู่ตลอดเวลา มนัน่าจะรูจ้ะเหน็กนัดว้ยปัญญาถา้นาํมาใช ้

สญัญาก็ฟังซิ จาํไดเ้ทา่ไร เรยีนจบพระไตรปิฎกก็จาํทัง้นัน้แหละ 

กิเลสตวัหนึ่งก็ไม่ถลอกเพราะเป็นสญัญา จะเอาอะไรมาแก้

กิเลส ถา้เป็นปัญญาแลว้พงัเลยกิเลสไม่มีเหลือ ตอ้งจาํเอามาให้

เป็นปัญญาซ ิถา้เป็นปัญญาแลว้ก็ทาํลายกิเลสได ้สงัขารก็ปรุง

อยู่อย่างนัน้ยบิ ๆ แย็บ ๆ 

เม่ือเป็นขนัธล์ว้น ๆ แลว้มนัมีเท่านัน้แหละ มนัไม่กาํเรบิเสิบ

สานไปมากกวา่นี ้อะไรเกิดขึน้ก็ตามสภาพของตน ๆ ไม่มีอะไร

มาหนนุมาฉดุมาลากไปใหเ้ป็นอย่างอ่ืน กายก็สกัแตว่า่กายอยู่

อย่างนัน้ เวทนา ความสขุ ความทกุข ์ท่ีเป็นอยู่ในขนัธก็์เป็นอยู่

ตามธรรมชาติของมนั รูต้ามความจรงิไม่ต่ืนไม่เตน้ ไมห่ลงใหล 

ตา่งอนัตา่งจรงิ สญัญาก็จาํไดจ้าํไป ลืมไดลื้มไป ก็รูก้นัอยู่แลว้ 

ความจาํกบัความหลงลืมเป็นคูเ่คียงกนัก็รูก้นัอยู่แลว้ สงัขาร
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ความคิดความปรุง ก็ปรุงไปอย่างนัน้ ไมมี่ตวัใดท่ีเขา้มาถือ

บงัเหียน อวิชฺชาปจฺจยา ไมมี่ ตวัอวิชชานัน้แหละตวัถือบงัเหียน

ของขนัธท์ัง้หา้นี ้ถกูพงัทลายลงไปหมดแลว้ก็เป็นขนัธล์ว้น ๆ จะ

มีอะไรเหลืออยู่ รบัทราบกนัไป พอถึงกาลอวสานของมนั พอ

หมดแลว้ก็สลายตวัของมนัลงไป ใครจะไปใหช่ื้อใหน้ามมนัท่ีน่ี ก็

มีแตจ่ิตดวงเดียวไปใหช่ื้อใหน้าม ไปหลงมนั 

พอจิตดวงนีร้อบตวัแลว้ มนัยงัอยู่มนัก็รูก้นัอยู่อยา่งนัน้จะไป

ต่ืนกนัอะไร น่ีภาคปฏิบติั ใหเ้หน็วา่ธรรมมีอยู่จะเปิดเผยขึน้ท่ีใจ 

เวลานีกิ้เลสปกปิดไวไ้ม่ใหเ้ห็นธรรม ธรรมประเสรฐิก็กิเลสแทรก

เขา้ไป แลว้เหยียบหวัใจเราเสียวา่กิเลสประเสรฐิ ความโลภ

เกิดขึน้ก็ประเสรฐิ ความหลงเกิดขึน้ประเสรฐิ ราคะตณัหา

เกิดขึน้ประเสรฐิ มีแตป่ระเสรฐิไปหมดเรื่องของกิเลส แตห่าตวั

ประเสรฐิอนัแทจ้รงิท่ีจะมาหนนุใจใหไ้ดร้บัความสขุไม่มีเลย มี

แตฟื่นแตไ่ฟวิเศษอะไร ประเสรฐิอะไร ดมูนับา้งซ ิ

มนัประกาศกงัวานอยู่ในหวัใจ หลอกอยู่ตลอดเวลา ทาํไม

ไม่เอาธรรมเขา้จบักนับา้งวา่ความโลภเคยใหค้นเป็นสขุท่ีไหน 
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โลภมากเท่าไรยิ่งเป็นทกุขม์าก เป็นฟืนเป็นไฟไปหมดนั่นแหละ 

หมนุตวัเป็นเกลียวยิ่งกวา่กงัหนั คนโลภมากเป็นอยา่งนัน้ อยู่ไม่

เป็นสขุดิน้รนกระวนกระวาย ความโลภมนัเหยียบยํ่าทาํลาย

หวัใจ ไดม้าเทา่ไรแทนท่ีความโลภจะสงบไปใจจะไดร้บัความสขุ 

ยิ่งเพิ่มฟืนเพิ่มไฟขึน้ไปมีความสขุท่ีตรงไหนนั่น เอาใหม้นัเห็น

จรงิ ๆ อยา่งนัน้ซินกัปฏิบติั ธรรมเป็นของจรงิ ใหเ้หน็ทัง้ของจรงิ

ทัง้ของปลอมซิ วา่ความโลภมนัเป็นของวเิศษเป็นความสขุได้

อย่างไร อนันีเ้ป็นเรื่องของกิเลส สาํหรบัธรรมท่านไม่วา่อย่างนัน้ 

ท่านปราบเอาเลย ท่านลบลา้งไปเลย มนัสขุท่ีตรงไหน คนโลภ

นัน้ละคือคนจะตาย นั่นพดูงา่ย ๆ วา่งัน้ โลภมากเทา่ไรมนัจะ

ตายสด ๆ รอ้น ๆ 

ความโกรธก็เหมือนกนั เกิดขึน้มาก ๆ นีต้วัแดงเป็นพรกิเผา

ไปเลย นัน้หรอืคนเป็นสขุ ตวัแดงเป็นพรกิเผานัน้เหรอ ผูไ้ม่โลภ

อยู่สงบสบายไม่มีอะไรกวนใจตา่งหากเป็นผูมี้ความสขุ เป็นผู้

ทรงความสขุ ผูไ้ม่โกรธอยู่ดว้ยความสะดวกสบายดว้ยจติท่ี

บรสิทุธ์ิตา่งหากเป็นผูมี้ความสขุ ทรงไวซ้ึง่ความสขุ ไมห่ลงงม
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งายไมห่ลงอะไรทัง้นัน้ ตวัหลงตวัเหลง็นีอ้อกไปหมดไม่มีอะไร

เหลือ ปราบมนัออกหมด ยงัเหลือแตค่วามสขุท่ีบรสิทุธ์ิลว้น ๆ 

นัน้คือผูป้ระเสรฐิ นัน้คือผูเ้ป็นบรมสขุตา่งหาก 

ราคะตณัหาเป็นเครื่องเขย่าก่อกวนใหดิ้น้รนกวดัแกวง่

เหมือนสนุขัเดือน ๙ เดือน ๑๐ ดิน้รนกระวนกระวาย นั่นละตวั

มนัดิน้ท่ีสดุตวันี ้เม่ือฆา่สาเหตตุวัมนัดิน้เสียแลว้อะไรจะมาดิน้ 

คนดิน้ตายมีความสขุไหม คนไม่ดิน้ตา่งหากมีความสขุ นีต้ณัหา

ราคะพาดิน้ลม้ดิน้ตายอยู่ทัง้วนัทัง้คืนยืนเดินนั่งนอน ทกุเพศทกุ

วยั มนัมีความสขุเหรอมนัพาดิน้อยู่นั่น ความไม่ดิน้ตา่งหาก 

ความสลดัปัดทิง้ส่ิงท่ีพาใหดิ้น้ทัง้หลายนีอ้อกเสียจากใจ ใจไม่

ดีดใจไมดิ่น้ ใจอยู่ดว้ยความสงบรม่เยน็ตา่งหากเป็นใจท่ีทรง

ความสขุไว ้เป็นผูห้าความสขุได ้น่ีละปรารถนาส่ิงนีเ้จอเพราะ

เป็นความจรงิ ถา้เป็นความจอมปลอมปรารถนาเท่าไรก็ไม่เจอ 

ท่านจงึวา่เป็นทกุข ์ๆ เรื่อย ยมฺปิจฉฺ ํน ลภต ิตมฺปิ ทุกขฺ ํทุกขฺ ํ

เรื่อย ไม่มีคาํวา่ สขุ ํสขุ ํ
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ถา้ดาํเนินตามทางมรรคท่ีพระพทุธเจา้ทรงสั่งสอนแลว้ ปรม ํ

สุข ํปรม ํสุข ํไม่ตอ้งถาม น่ีละธรรมจะเปิดเผยขึน้ท่ีใจ ความ

วิเศษจะเปิดเผยขึน้ท่ีใจ จะไม่เปิดท่ีตรงไหน ใจเทา่นัน้จะเป็นผู้

สมัผสัสมัพนัธธ์รรม ขอใหป้ราบกิเลสใหพ้งัทลายไปเถอะ ความ

ปิดบงัมนัจะหายไปพรอ้มกบัตวักิเลสซึง่เป็นตวัปิดบงันัน้แล 

ความเปิดเผยแห่งธรรมทกุขัน้ทกุภมูิจะขึน้ในทนัทีทนัใด สวา่ง

จา้ไปหมดเลย 

ปฏิบติัเอาใหจ้รงิใหจ้งันกัปฏิบติั อย่าไปเสียดายเรื่องของ

กิเลส มนัมีแตเ่รื่องของกิเลสทัง้นัน้รอบอยู่ในหวัใจของเรา เวน้

แตไ่ม่พดูเท่านัน้นะ มนัเต็มอยู่ท่ีจิตใจ เอาธรรมเปิดขึน้มาซิ ให้

ไดเ้ห็นความวิเศษศกัดิสิ์ทธ์ิ ความทกุขค์วามลาํบากทัง้หลายจะ

กลายเป็นปุ๋ ยขึน้มาสนบัสนนุจิตใจใหมี้ความรม่เยน็เป็นสขุ 

สมาธิไม่เคยปรากฏก็จะปรากฏท่ีใจ ปัญญาไม่เคยปรากฏก็จะ

ปรากฏ วิมตุติหลดุพน้ไม่เคยปรากฏจะสงา่งามขึน้ท่ีใจนี ้ปรม ํ

สขุ ํปรม ํสขุ ํไปถามหาท่ีไหน รูอ้ยู่ในใจแลว้ถามท่ีไหน ใหพ้ากนั

ตัง้อกตัง้ใจ 
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เอาละเทศนเ์ทา่นี ้เหน่ือยมากวนันี ้

 (ถอดเสียงธรรมโดย www.luangta.com) 

ท่ีมา: https://youtu.be/PR4cRBC0xr4  
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