
โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 1 
 

เปิดเผยสภาวธรรม 

หลวงตามหาบวั ญาณสมัปันโน 

เทศนอ์บรมพระ ณ วดัป่าบา้นตาด (๑๘ มถินุายน ๒๕๒๗) 

สภาวธรรมทัง้หลายท่ีพระพทุธเจา้ทรงแสดงไว ้ทัง้สว่น

หยาบ สว่นกลาง สว่นละเอียด ลกึตืน้กวา้งแคบขนาดใด เป็นส่ิง

ท่ีมีอยู่เป็นอยูต่ามสภาพของตน เช่นเดียวกบัวตัถใุนโลกธาตนีุ ้

หรอืในแผ่นดินเรานี ้ตน้ไมเ้ป็นตน้ไม ้มีอยูต่ามหลกัธรรมชาติ

ของตน ภเูขา ดินฟ้าอากาศ ผูค้นหญิงชาย สตัวป์ระเภทตา่ง ๆ 

บรรดาท่ีมีอยู่ในดินแดน ผูมี้นยันต์าดีสามารถท่ีจะมองเห็นได้

ตามวิสยัของตา ห ูจมกู ลิน้ กาย ย่อมไม่มีทางสงสยัในส่ิงท่ีมีอยู่

เป็นอยูท่ัง้หลาย 

สว่นละเอียดก็ยอมรบัวา่ละเอียด และส่ิงท่ีจะรบัสมัผสักนัใน

สว่นละเอียด ซึง่เป็นวิสยัของโลกก็มีอยู่ เชน่อย่างเชือ้โรค เขาก็

สามารถสอ่งกลอ้งดไูด ้ยอมรบัวา่เป็นของมีอยู่ นีห้มายถึงดา้น

วตัถ ุสว่นท่ีมองไม่เหน็เชน่พวกอากาศ ความเยน็รอ้นออ่นแข็ง ก็
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สมัผสัสมัพนัธอ์ยู่ในตวัของเราเอง ตา่งคนตา่งก็ทราบตา่งก็

ยอมรบัวา่มีไมส่งสยักนั 

สภาวธรรมทัง้หลายท่ีพระพทุธเจา้ทรงแสดง ก็เป็นส่ิงท่ีมีอยู่

เป็นอยู่ และทรงแสดงตามส่ิงท่ีมีอยู่เป็นอยู่ ลกึตืน้หยาบละเอียด

กวา้งแคบหนาบางขนาดใด ก็ทรงแสดงตามส่ิงท่ีมีอยู่เป็นอยู่นัน้ 

พอเหมาะพอดีกบัสภาพนัน้ ๆ ทกุสภาพไป เม่ือเทียบกนักบัส่ิงท่ี

มีอยู่ในโลกนีซ้ึง่มนษุยเ์รายอมรบั อนันัน้ปราชญท์ัง้หลายท่านก็

ยอมรบั เชน่เดียวกนักบัมนษุยเ์รายอมรบัในส่ิงทัง้หลายท่ีมีอยู่

ในแดนแห่งโลกนี ้

ไม่วา่พระพทุธเจา้พระองคใ์ดทรงรูท้รงเหน็ทรงยอมรบั และ

ทรงแสดงไดพ้อเหมาะพอดีกบัสภาพแหง่ความเป็นอยูมี่อยู่ของ

ส่ิงเหลา่นัน้เชน่เดียวกนัหมด ไม่มีพระพทุธเจา้พระองคใ์ดท่ีจะมี

ความรูค้วามเห็นแตกตา่งกนัไป เพราะส่ิงท่ีมีอยู่เป็นอยูท่ัง้หลาย

นัน้เป็นธรรมชาติของตน ซึง่ความรูค้วามเห็นของพระพทุธเจา้

แตล่ะพระองคก็์ทรงทราบดว้ยพระญาณเหมือน ๆ กนัหมด 
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คาํวา่พระญาณนีก็้หมายถึงหแูจง้ตาสวา่ง เชน่เดียวกบั

มนษุยเ์ราท่ีมีนยันต์าดีไม่ปฏิเสธส่ิงท่ีเป็นวิสยัของตา ส่ิงท่ีเป็น

วิสยัของห ูเพราะหก็ูดี จมกู ลิน้ กายก็ดี ส่ิงใดมาสมัผสัสมัพนัธ์

ย่อมยอมรบัส่ิงนัน้ ๆ ตามเครื่องรบัจะรบัไดม้ากนอ้ยเพียงไร 

ปราชญท์ัง้หลายมีพระพทุธเจา้เป็นตน้ ทรงยอมรบัความจรงิท่ีมี

อยู่ทัง้หลายเหลา่นัน้ ซึง่เป็นส่ิงท่ีสดุวิสยัของใจธรรมดาจะรูจ้ะ

เห็น แตท่รงรูด้ว้ยพระจกัษุญาณ เรยีกวา่รูด้ว้ยหแูจง้ตาสวา่ง

ภายใน จงึไมมี่อะไรท่ีจะคดัคา้นกนัได ้

การแนะนาํสั่งสอนทัง้ส่ิงท่ีใหล้ะ ทัง้ส่ิงท่ีใหบ้าํเพ็ญ ก็ทรงสั่ง

สอนแบบเดียวกนั เพราะส่ิงเหลา่นีไ้ม่มีปัญหาอะไรเลย สาํหรบั

จกัษุญาณของพระพทุธเจา้แตล่ะพระองค ์จนกระทั่งพระอรหตั

อรหนัตท์า่น ซึง่มีความเหล่ือมลํา้ตํ่าสงูตา่งกนัก็ตาม แตท่า่น

ยอมรบัไปตามพระพทุธเจา้ทัง้นัน้ เพราะหลกัใหญ่ท่านรูด้ว้ยกนั

เห็นดว้ยกนัตามวิสยั เช่นสาวกวิสยักบัพทุธวิสยัท่านยอมรบั 

กราบพระพทุธเจา้อยา่งสนิทตายใจ ทัง้ธรรมอนัยอดยิ่งสดุแดน
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แห่งสมมติุ ทัง้ธรรมท่ีมีอยู่ในแดนสมมติุ คือในสามแดนโลกธาตุ

นีเ้ป็นสมมติุทัง้มวลก็ยอมรบั 

พระพทุธเจา้ทกุ ๆ พระองคต์อ้งทรงจกัษุญาณดว้ยกนัทัง้นัน้ 

หยั่งทราบตลอดทั่วถงึ และเป็นสัพพัญ�หูรอืสยมัภ ูสพัพญั�ู

นัน้หมายถงึวา่รูท้กุส่ิงทกุอยา่ง หรอืรูส่ิ้งทัง้ปวง สภาวธรรมทัง้

ปวง ดว้ยพระจกัษุญาณ สยมัภทูรงรูเ้องเหน็เองโดยไมต่อ้ง

อาศยัคนอ่ืน หรอืมีครูมีอาจารยค์อยบอกคอยแนะเหมือนพวก

สาวกทัง้หลาย แตท่รงทราบทรงรูท้รงเหน็โดยลาํพงัพระองคเ์อง

ตามส่ิงท่ีมีอยู ่เช่น บาป บญุ นรก สวรรค ์พรหมโลก นิพพาน 

สภาพเหลา่นีมี้ก่ีชัน้ก่ีภมูิ มีความหยาบละเอียดมากนอ้ย

เพียงไร ตลอดถึงบรรดาสตัวท่ี์เขา้สูภ่มูินัน้ ๆ ภพนัน้ ๆ หรอืชัน้

นัน้ ๆ ทรงทราบโดยตลอดทั่วถึงหมด ไมมี่อนัใดมาปิดบงัลีล้บั 

นอกจากกิเลสตวัมืดดาํเทา่นัน้เป็นส่ิงท่ีปิดบงัจิตใจ ไม่ใหรู้ใ้ห้

เห็นความจรงิทัง้หลายท่ีมีอยู่เหลา่นัน้ น่ีละระหวา่งพระพทุธเจา้

พระอรหนัตท์า่น ซึง่เป็นผูสิ้น้กิเลสและทรงญาณโดยสมบรูณ์

แลว้ กบับรรดาสตัวซ์ึง่หหูนวกตาบอดเชน่เดียวกบัพวกเรา ๆ 
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ท่าน ๆ เพราะเป็นคลงักิเลสนีเ้ทา่นัน้ จงึไมส่ามารถมองเห็นได้

ในส่ิงท่ีมีอยูท่ัง้หลายตามความเป็นจรงิ 

เราอย่าพดูถึงธรรมอนัละเอียดนัน้เลย เพียงแตส่ิ่งหยาบ ๆ 

ซึง่มีอยู่ในโลกนี ้มนษุยต์าอวยัวะไม่วกิลวกิาร สมบรูณใ์น

เครื่องรบัทัง้หลายแลว้ เขาก็ยอมรบักนัทัง้นัน้ นอกจากคนตา

บอดหหูนวกหรอือวยัวะพกิลพิการ ไมส่ามารถจะมีเครื่องมืออนั

เหมาะสมและรบัส่ิงทัง้หลายท่ีโลกทัง้หลายเขารบักนัไดท้ัง้นัน้ 

และนอกจากรบัไม่ไดแ้ลว้ บางอยา่งยงัปฏิเสธวา่ส่ิงเหลา่นัน้ไม่มี 

ทัง้ ๆ ท่ีผูมี้ตาดีหดีูอวยัวะดีทัง้หลายเขายอมรบักนั แตค่นวิการ

เหลา่นัน้ไมย่อมรบั แมเ้ช่ือก็เช่ือแบบคนวิการ เช่ือง ูๆ ปลา ๆ 

ไม่ไดเ้ช่ือตามหลกัความจรงิท่ีรูท่ี้เห็นเหมือนอย่างคนมีอวยัวะ

สมบรูณท์ัง้หลาย 

เรื่องสตัวโ์ลกท่ีเช่ือในธรรมของพระพทุธเจา้ ก็ย่อมเป็นลุม่ ๆ 

ดอน ๆ ลบู ๆ คลาํ ๆ เช่นเดียวกนั แมจ้ะปฏิญาณตนวา่เป็นชาว

พทุธก็ตาม เพราะส่ิงท่ีใหข้ดัใหข้วางไม่ใหเ้ช่ืออย่างเต็มเม็ดเต็ม

หนว่ยนัน้ฝังอยู่ภายในใจ ความฝังอยูน่ัน้คือความกีดขวาง คือ
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ความปิดบงัไม่ใหม้องเหน็สภาพความเป็นจรงิทัง้หลายไดต้าม

ส่ิงท่ีมีอยู่นัน้ ๆ ไม่เช่นนัน้โลกจะไม่ผิดพลาด ไม่ทาํตวัใหเ้สียหาย

ลม่จมไปเพราะมีส่ิงดงึดดูใหเ้ป็นไปเช่นนัน้ จงึตอ้งยอมเสียเนือ้

เสียตวั ยอมทนทกุขท์รมาน ยอมรบัเสวยกรรม เพราะกิเลสพา

ใหท้าํกรรม 

ขึน้ช่ือวา่ทกุขแ์มน้อ้ยใครก็ไม่ตอ้งการ แตเ่หตใุดโลกจงึเป็น

แหลง่แหง่ความทกุข ์เป็นคลงัแห่งกองทกุข ์อยู่ในกองเพลิง

เหมือนกนัหมด ใครอยากอยู่ พดูถงึตามความรูส้กึแลว้ แมแ้ต่

สตัวเ์ดรจัฉานเขาก็ทราบ ไมอ่ยากพบเหน็เลย แตก็่จาํตอ้งไดท้น

ทกุขท์รมาน ยอมรบัเสวยกรรมประเภทตา่ง ๆ หรอืผลแหง่กรรม

ประเภทตา่ง ๆ ซึง่เป็นเรื่องของตวัเองสรา้งขึน้ เพราะความเช่ือ

ส่ิงจอมปลอมทัง้หลายมนัหลอกลวงใหท้าํ ผลกรรมนัน้ก็กลบัเขา้

มาสูผู่ท้าํ ผูบ้ง่บอกใหท้าํมนัหายไปไหนก็ไม่รู ้ผูฉ้ดุลากใหท้าํมนั

ไม่ใช่ผูร้บัเคราะหร์บักรรม แตเ่ราผูท้าํตามอาํนาจของมนันี ้

ตา่งหากท่ีไดร้บัเคราะหร์บักรรมตลอดมา 
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เทียบเพียงเท่านี ้เราจะเห็นเรือ่งความแปลกประหลาดและ

ความอศัจรรยข์องธรรมท่ีพระพทุธเจา้แตล่ะพระองค ์ๆ เฉพาะ

อย่างยิ่งพระพทุธเจา้ของเราองคปั์จจบุนัทรงแสดงไวนี้ ้ใครรูใ้คร

เห็นมีเหรอ ไมมี่ใครรูใ้ครเห็นในธรรมบรรดาท่ีแสดงมาแลว้ เชน่ 

บาปใครจะเช่ือวา่บาปมี บาปเป็นตวัยงัไงก็ไม่รู ้บญุเป็นตวัยงัไง

ก็ไม่รู ้เราจะคาดไดเ้พียงวา่ บาปคือความลามกจกเปรต บญุคือ

ความสขุความสบาย ก็เป็นเพียงคาด ๆ 

ทัง้ ๆ ท่ีเจา้ตวันัน้น่ะสมัผสัสมัพนัธอ์ยู่กบัผลแห่งบาป หรอื

สมัผสัสมัพนัธอ์ยู่กบับาปตลอดเวลาทัง้ทางรา่งกายและจิตใจ 

แตมี่ส่ิงหนึง่ท่ีปิดบงัเอาไวไ้ม่ใหเ้หน็ตามหลกัความจรงิ พอให้

เช่ือถือไดอ้ย่างฝังใจ เต็มความจรงิท่ีสมัผสัสมัพนัธอ์ยู่กบัตวัเอง 

น่ีละมนัตา่งกนัตรงนี ้สว่นพระพทุธเจา้ท่ีวา่นาํธรรมเหลา่นีม้า

แสดง ทรงประจกัษพ์ระทยัดว้ยความจรงิจรงิ ๆ ไม่ใช่ความ

คาดคะเน ไม่ใช่ความดน้เดา 

การรบัความทกุขน์ัน้รบัเต็มเปาเหมือนกนัเรื่องโลกนะ่ แตท่ี่

จะเช่ือตามความจรงิท่ีไดร้บัความทกุขค์วามทรมานรบับาปรบั
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กรรมนัน้ สตัวโ์ลกไม่มีความจรงิท่ีเรยีกวา่ธรรม เป็นส่ิงท่ีขยาย

ความรูนี้ใ้หเ้ขา้ถึงความจรงินัน้ จงึไม่เช่ือวา่บาปมี บญุมี นรกมี 

สวรรคมี์ พรหมโลกมี นิพพานมี น่ีมนัมีอนัหนึง่ท่ีปิดบงัจติใจ

เอาไว ้

สว่นพระพทุธเจา้ทา่นทรงรูจ้รงิ ๆ คือรูด้ว้ยเป็นความจรงิ 

เห็นตามความจรงิดว้ยพระจกัขญุาณไม่มีทางสงสยั แลว้นาํ

ธรรมชาติอนันัน้มาสอนโลก วิชานีจ้งึไม่มีในโลก ใครจะสอนกนั

ก็สอนแบบดน้ ๆ เดา ๆ ไม่ไดส้อนตามท่ีรูแ้ลว้เหน็แลว้คน้พบ

แลว้มาสั่งสอนเหมือนพระพทุธเจา้ ท่ีนาํธรรมะมาสั่งสอนสตัว์

โลกเรานีเ้ลย 

ดว้ยเหตนีุธ้รรมะของพระพทุธเจา้จงึเรยีกวา่สวากขาตธรรม 

ตรสัไวช้อบ เพราะไดรู้ช้อบเห็นชอบตามความจรงิของทกุส่ิงทกุ

อย่างแลว้คอ่ยนาํมาสอนโลก พระองคเ์องก็ประจกัษพ์ระทยั

อย่างเดน่ชดัไม่มีท่ีสงสยัแลว้ในบรรดาธรรมท่ีนาํมาสอนโลกนัน้ 

ตลอดอบุายวธีิการท่ีคน้คิดพินิจพิจารณาใหไ้ดเ้จอธรรมเหลา่นัน้ 

ก็ไม่มีอะไรสงสยัในพระทยั เรยีกวา่สมบรูณท์ัง้เหตคืุอการ
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ขวนขวาย สมบรูณท์ัง้ผลคือความรูแ้จง้แทงตลอด ตามหลกั

ความจรงิแห่งธรรมทัง้หลายทกุขัน้ทกุภมู ิจนกระทั่งถึงภมูิท่ีเลย

สมมติุออกไป ท่านเรยีกวา่วมิตุติพระนิพพาน พระองคท์รงรูท้รง

เห็นแลว้จงึนาํธรรมเหลา่นีม้าสั่งสอนโลก 

ท่ีน่ีสตัวโ์ลกนัน้ก็จะเทียบอะไร นอกจากก็เหมือนคนตาบอด

เราดี ๆ น่ี ตามีหมีูก็ตาม มนับอดไปเสียหมดทกุอวยัวะ เพราะมี

ธรรมชาติอนัหนึ่งมาปิดหปิูดตาปิดความรูส้กึ ธรรมชาติอนันัน้

เป็นของปลอม เม่ือปิดเขา้ไปในใจดวงใดแลว้จงึทาํใหใ้จดวงนัน้

กลายเป็นของปลอมไปหมด เหน็ผิดวา่ถกู เห็นถกูวา่ผิด เห็นดีวา่

ชั่ว เห็นชั่ววา่ดีไปหมด เพราะของปลอมจะใหเ้ป็นเหมือนของ

จรงินัน้เป็นไปไม่ได ้น่ีตรงนีเ้องท่ีสตัวโ์ลกทัง้หลายจงึราวกบัวา่

สตัวต์าบอด เสือกคลานอยูต่ามประสีประสาหาทางออกไม่ได ้

แมจ้ะสมัผสัสมัพนัธดิ์น้ลม้ดิน้ตายอยูก็่ตาม จนกระทั่งตายไป

เพราะความทกุขค์วามทรมานนัน้ก็ไมท่ราบทางออก แลว้ดีไม่ดี

ไม่หาทางออก หาทางออกไม่เจอ 
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น่ีจงึวา่โลก ทา่นบอกวา่โลกนัตร มนษุยเ์รา โลกนัตรสตัวก็์

หมายถงึความมืดบอดภายในจิตใจ ไม่มองเหน็ช่องเหน็ทาง

พอท่ีจะนาํตนใหพ้น้จากภยัทัง้หลาย ซึง่กาํลงักลุม้รุมอยูภ่ายใน

จิตใจและอวยัวะนี ้ใหผ่้านพน้ไปไดแ้มเ้ลก็ ๆ นอ้ย ๆ ไม่ตอ้งถึง

ขัน้วิมตุติพระนิพพานเลย 

พระพทุธเจา้ทัง้หลายนัน้เหมือนกบัคนตาดีหดีู มีจกัษุญาณ

เหมือนกบักลอ้งขยายไดต้ลอดทั่วถงึในโลกธาตนีุ ้ไม่มีส่ิงใด

ปิดบงัลีล้บัในพระญาณคือความรูอ้นัละเอียดแหลมคมของ

พระองคเ์ลย เพราะส่ิงเหลา่นัน้ก็เปิดเผยตวัดว้ยความมีอยู่แลว้ 

ความจรงิคือพระญาณนีก็้เปิดเผยตวัดว้ยความจรงิเช่นเดียวกนั 

คือพรอ้มท่ีจะรูจ้ะเห็นในส่ิงท่ีมีอยูท่ัง้หลาย ไม่วา่หยาบกลาง

ละเอียดขนาดไหน ไมพ่น้วิสยัแห่งพระจกัษุญาณนีไ้ปไดเ้ลย 

นามพระองคจ์งึปรากฏวา่ โลกวทิ ูรูแ้จง้โลก โลกก็คือหมู่สตัว ์

ทกุส่ิงทกุอย่างท่ีเก่ียวขอ้งกบัหมู่สตัวท์รงรูต้ลอดทั่วถงึหมด 

พรอ้มทัง้วิธีแกไ้ขถอดถอนและบาํเพ็ญ ไมมี่อนัใดจนเรื่องของ

พระพทุธเจา้แลว้ พระศาสนาจงึไดป้ระกาศลงในแดนแห่งมนษุย ์
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มนษุยแ์มจ้ะตาบอดหหูนวกเช่นเดียวกบัสตัวท์ั่วไปก็ตาม 

แตว่า่ไม่ไดบ้อดถึงขนาดท่ีวา่มืดมิดปิดทวารหาทางแกไ้ขไม่ได้

เสียทีเดียว ประเภทท่ีมีทางแกไ้ขไดย้งัไม่แลว้ ประเภทท่ีพอฝา้

ฟางเทา่นัน้ก็ยงัมีใน ๔ ประเภทนัน้ อุคฆฏตัิญ�ู เป็นประเภทท่ี

พรอ้มอยู่แลว้ เสือกคลานหาทางออกเต็มท่ีเต็มฐาน เป็นแตเ่พียง

วา่ยงัหาทางออกไม่ได ้การเสาะการแสวงนีเ้ต็มหวัใจ วปิ

จตัิญ�ู ก็เช่นเดียวกนั เดินตามหลงักนัเพ่ือความเสาะแสวงหา

ทางเลด็ลอดออกจากกองทกุขท่ี์ถกูกิเลสครอบงาํ เนยยะ ก็คอ่ย

เสือกคอ่ยคลานกนัไป เวน้แตพ่วก ปทปรมะ สดุวิสยัท่ีจะแกจ้ะ

ไขจะช่วยอะไร ๆ ได ้ประเภทนีเ้ป็นประเภทท่ีหมดหวงั 

ท่ีธรรมของพระพทุธเจา้มาประกาศสอนโลกนี ้ถา้เราคิดเผิน 

ๆ ตามเรื่องของกิเลสพาใหคิ้ด ตามเรื่องของกิเลสหลอกหลอน

ใหคิ้ดก็วา่ ไม่เป็นของแปลกประหลาดไม่เป็นของอศัจรรย ์ศาสน

ธรรมนีกิ้เลสอาจพลิกแพลงเปล่ียนแปลงไปวา่เป็นลทัธิเป็นอะไร 

ตัง้ขึน้มาแบบดน้ ๆ เดา ๆ เกาหมดั ไม่ใชต่ัง้ขึน้มาตามหลกั

ความจรงิ เป็นอย่างนัน้ไปก็ได ้คนจงึไม่เหน็ศาสนาเป็นของ
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สาํคญั ยิ่งกวา่ความเห็นตามเรื่องของอธรรมฝ่ายทาํลายเป็น

ของสาํคญั ทกุอากปักิรยิาท่ีแสดงออกไมว่า่จะแสดงออกทางจิต 

ไม่วา่จะแสดงออกทางกายทางวาจา เป็นชอ่งทางท่ีเปิดโลง่

ตลอดเวลาสาํหรบัรายไดข้องมนั น่ีแหละมนัลาํบาก คือมนั

กลอ่มเอาอยา่งสนิท ไม่ใหม้องเหน็แสงอรรถแสงธรรมอะไรได้

เลย น่ีเราจะเห็นไดว้า่ศาสนาอศัจรรยข์นาดไหนยิ่งขึน้ก็ตอนมา

เปิดกนัตรงนี ้

คนท่ียงัไม่เคยรูไ้ม่เคยเห็นในส่ิงเป็นภยัทัง้หลายโดยความ

จรงิ ก็ไดรู้ไ้ดเ้ห็นขึน้มาตามสวากขาตธรรม หรอืตามพระโอวาท

คาํสั่งสอนของพระพทุธเจา้ เช่น พทุธบรษัิทหรอืปฐมสาวก ซึง่

ท่านเหลา่นีเ้ป็นผูเ้สาะแสวงอยู่แลว้แทบลม้แทบตาย พอ

พระองคป์ระกาศศาสนธรรมคืออรยิสจั ๔ ซึง่เป็นของจรงิอนัเป็น

เครื่องยืนยนัตอ่มรรคผลนิพพานใหท้ราบเท่านัน้ ยงกฺ�ิจฺ ิ

สมุทยธมฺม ํสพพฺนฺต ํนิโรธธมฺม ํในธมัมจกักปัปวตัตนสตูร ท่ี

ประกาศแก่พระเบญจวคัคียท์ัง้หา้ พระอญัญาโกณฑญัญะควา้

ติดมือขึน้มาทนัที ออกประกาศยืนยนั เป็นสกัขีพยานแหง่ศาสน
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ธรรมของพระพทุธเจา้ในขณะนัน้วา่ ยงฺกิ�ฺจิ สมทุยธมมฺ ํ

สพฺพนฺต ํนิโรธธมฺม ํอะไรก็ตามเกิดขึน้แลว้ดบัทัง้นัน้ นั่น หา

ความแนน่อน หาความไวว้างใจไม่ไดเ้ลย 

น่ีก็เพราะทา่นเห็นหลกัเกณฑแ์ห่งความแน่นอน ปรากฏขึน้

แลว้ภายในใจของท่าน นั่นเรยีกวา่แสงแหง่ธรรม ความสวา่งแห่ง

ธรรม หลกัเกณฑท่ี์เป็นความแน่ใจหรอืแกน่แห่งความแน่ใจ ได้

เริม่ปรากฏตวัขึน้แลว้พอเป็นท่ียดึ จงึไดส้ลดัปัดทิง้หรอืตาํหนิส่ิง

เหลา่นัน้วา่ อะไรก็ตามเม่ือเกิดแลว้ดบัทัง้นัน้ หาท่ีไวใ้จไม่ไดเ้ลย 

ก็มีแตอ่นันีเ้ทา่นัน้เป็นท่ีไวใ้จได ้ท่ีวา่ดวงตาเหน็ธรรมคือเริม่เห็น

แก่นแหง่ธรรม เริม่เหน็แกน่แห่งจิต เริม่เหน็แก่นววิฏัฏะ สอ่งแสง

เขา้ไปถึงจดุนัน้แลว้ และสดุทา้ยก็ไดบ้รรลธุรรมตาม

พระพทุธเจา้ทรงสั่งสอน น่ีละธรรมปรากฏเป็นของอศัจรรยข์ึน้

แลว้ในทา่นทัง้หา้นี ้

ธรรมจะอศัจรรยอ์ยู่ขนาดไหนก็ตาม ถา้ไมมี่ส่ิงสมัผสั ไมมี่

ส่ิงยืนยนั ธรรมก็เป็นของอศัจรรยอ์ยู่ตามหลกัธรรมชาติของตน 

ไม่มีความหมายแก่ผูห้นึง่ผูใ้ด ตอ่เม่ือส่ิงท่ีหาความหมายอยู่แลว้ 
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พรอ้มท่ีจะรบัความหมายอยู่แลว้คือใจอนัเต็มไปดว้ยอปุนิสยั 

พอสมัผสัเขา้เท่านัน้ก็ ยงกฺ�ิจฺ ิสมุทยธมฺม ํสพพฺนฺต ํ

นิโรธธมฺม ํขึน้ทนัที หลงัจากนัน้แลว้ก็ วุสติ ํพรฺหมฺจริย ํ

แปลวา่ พรหมจรรยไ์ดอ้ยู่จบแลว้ เสรจ็เรื่องไฟกิเลสตณัหาอา

สวะท่ีเคยเผาอยู่ในจิตใจนี ้เป็นอนัวา่สลดัปัดทิง้ไปหมดไม่มีส่ิง

ใดเหลือแลว้ เพราะอาํนาจแห่งธรรม 

น่ีธรรมท่ีวา่ประเสรฐิ ๆ ไดป้รากฏกงัวานเต็มหวัใจของทา่น

เบญจวคัคียท์ัง้หา้นีแ้ลว้ น่ีเป็นปฐมสาวก ท่านเหลา่นีแ้ลเป็นผู้

เทิดทนู เป็นผูเ้ห็นธรรมองคแ์รก คือเหน็ธรรมเป็นของอศัจรรย ์

เห็นพระพทุธเจา้เป็นของอศัจรรย ์เหน็ศาสนธรรมท่ีประกาศสั่ง

สอนเป็นของอศัจรรย ์และเหน็ธรรมท่ีรูป้ระจกัษภ์ายในจติใจ

ของตนเองอยา่งอศัจรรยโ์ดยไม่มีอะไรสงสยัเลย รอ้ยทัง้รอ้ยเต็ม

หมด น่ีแหละอาํนาจแห่งความรูแ้จง้เห็นจรงิของพระพทุธเจา้ 

ประทานพระศาสนาไว ้มีคณุคา่มหาศาลหาอนัใดประมาณ

ไม่ได ้
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เราทัง้หลายนอกจากเกิดเป็นมนษุยแ์ลว้ ยงัไดม้าบวชใน

พระพทุธศาสนา และไดต้ัง้หนา้ตัง้ตาประพฤติปฏิบติัตาม

หลกัศาสนธรรม ก็ช่ือวา่เรายดึบนัไดถกูและเหมาะสมแลว้กบั

ความมุง่หมายของเราท่ีบวชมา ฉะนัน้จงตัง้ใจประพฤติปฏิบติั 

ยดึหลกัเกณฑนี์ไ้วด้ว้ยดีอยา่ไดล้ดละทอ้ถอย 

อนัเรื่องของกิเลสไม่มีเรื่องใดใหพ้ากนัจาํไวอ้ย่างถงึใจ วา่จะ

ทาํสตัวโ์ลกใหเ้บ่ือหนา่ยอ่ิมพอ ไม่มีแมนิ้ดหนึง่ วา่จะทาํสตัวโ์ลก

ใหมี้ความสนกุสนานรื่นเรงิบนัเทงิ มีความสะดวกสบายอย่าง

ตายใจได ้มีแตค่วามบีบบงัคบัโดยลาํดบัลาํดา แตก่ารบีบบงัคบั

ก็มีเครื่องประกบัเขา้อีกทีหนึ่ง ไม่ใหเ้รารูว้า่กิเลสนีบ้ีบบงัคบั

จิตใจเรา ละเอียดแคไ่หน ไม่อย่างนัน้สตัวโ์ลกจะไม่เหน็โทษของ

มนัไดอ้ย่างไร ตอ้งเหน็ ทกุขก็์ประจกัษใ์นตวัเองดว้ยกนัทัง้นัน้ 

ไม่วา่ฝ่ายโศกเศรา้ ไม่วา่ฝ่ายรื่นเรงิบนัเทงิ ไม่วา่ส่ิงตอ้งการส่ิงไม่

ตอ้งการมนัประจกัษด์ว้ยใจ ถา้ควรจะเหน็โทษแลว้มนัเหน็

ดว้ยกนัทัง้นัน้ เพราะตา่งคนตา่งโดนอยู่ตลอดเวลา ไมว่า่ภพใด

ชาติใดมาจนกระทั่งปัจจบุนัและขณะนี ้
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แตนี่ไ้ม่มีอนัใดท่ีจะรู ้เพราะมนัมีเครื่องประกบัเขา้อีกทีหนึ่ง

ภายในจิตใจใหส้ตัวค์ลอ้ยตาม เพลินตาม หลงตาม พอใจตาม

มนัตลอดเวลา น่ีละเอียดไหมกิเลส ถา้เราอยากจะทราบก็ใหต้ัง้

หนา้ตัง้ตาประพฤติปฏิบติั อย่าใหกิ้เลสเขา้แทรกเขา้แซงขอ้

ปฏิบติั และกาํจดัความเพียรของเราใหสิ้น้ซากไปเสียจากใจ 

เหลือแตซ่ากของกิเลสเต็มหวัใจ ซากกิเลสไม่ไดต้ายเหมือนซาก

แห่งความเพียรเพ่ืออรรถเพ่ือธรรมทัง้หลาย ซากกิเลสเป็นซากท่ี

สด ๆ รอ้น ๆ เป็นซากของยกัษข์องผีซึง่กลืนหวัใจสตัวโ์ลกอยู่

ตลอดเวลา ไมมี่คาํวา่เชา้สายบา่ยเย็น เฒา่แก่ชราคร ํ่าครา่หรอื

หนุ่มสาว กลืนอยู่ตลอดเวลา เพราะธรรมชาตินีเ้ป็นหลกัปัจจบุนั

อนัหนึ่ง จงึไมมี่วยั ไมมี่คาํวา่ชราคร ํ่าครา่ ไม่มีกาลไม่มีสถาน

ท่ีวา่จะพกัผ่อนหย่อนตวั เวน้แตห่ลบัเท่านัน้ 

ท่ีน่ีธรรมเม่ือเราคอยแตก่าลสถานท่ีเวลํ่าเวลาอยูก็่ชดัเจน

แลว้วา่แพ ้แพกิ้เลสตวัไม่มีกาลสถานท่ี ในเวลาท่ีเป็นอยู่เช่นนี ้

เราอยู่ในหอ้งมืด ไม่ไดอ้อกมาท่ีโลง่แจง้ จงึมองไม่เห็นความมืด

วา่เป็นอยา่งไร เพราะไม่มีคูแ่ข่งกนั เพราะฉะนัน้จงผลิต
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สติปัญญาศรทัธาความเพียรขึน้ เริม่แตส่มถธรรมคือความสงบ

ใจ เอาใหส้งบใหไ้ด ้ไม่มีอะไรท่ีทาํใจใหฟุ้ง้ซา่นนอกจากกิเลส

อย่างเดียว ถา้จะโทษมนัเหน็มนัวา่เป็นภยั ก็คือความฟุ้งซา่นท่ี

ประจาํจิตของเราอยู่ตลอดเวลา นัน้แลคือตวัภยัคือตวักิเลส 

เอา้ ปักจิตลงตรงนัน้ดว้ยความพากเพียร ดว้ยความ

ระมดัระวงั ตัง้สติใหดี้ อย่าหวงัผลหวงัประโยชนจ์ากส่ิงใดวตัถุ

ใดอะไรในโลกนี ้นอกจากงานคือการกระทาํดว้ยความตัง้สติของ

ตนไม่ใหเ้ผลอ ในกิจการของตนท่ีทาํไดแ้กจ่ิตตภาวนาเทา่นัน้ น่ี

เป็นจดุท่ีมุ่งหมายแหง่ธรรม อย่าเปิดช่องใหกิ้เลสผลกัดนัออกมา 

มนัผลกัดนัออกมาจากใจนะกิเลส ไม่ไดม้าจากรูป จากเสียง 

จากกล่ิน จากรสท่ีไหนเลย มนัมาจากใจ แมจ้ะปรุงเรื่องรูปเรื่อง

เสียงกล่ินรสขึน้มา ก็เพราะผูนี้ไ้ปสมัผสัสมัพนัธ ์ผูนี้ไ้ปปรุงไป

แตง่ไปคาดไปหมายไปสาํคญัตา่ง ๆ จงึเป็นเรื่องขึน้มาท่ีจิต 

ความปรุงออกไปก็คือเรื่องของกิเลส ความท่ีมาหลอกตนเอง

ก็คือเรื่องของกิเลส ระวงัอนันีใ้หดี้ แลว้เรง่หนา้ท่ีการงานของตน

เขา้ใหม้ั่นเหมาะ อยา่คอยเวลํ่าเวลาเชา้สายบา่ยเยน็ ปีนัน้เดือน
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นี ้อนัเป็นกลมายาของมนัอีกเช่นเดียวกนั ใหมุ้่งตอ่ตรงนี ้จะทกุข์

ยากลาํบากขนาดไหนเราเคยทกุขม์าแลว้สงสยัท่ีไหน เอาใหเ้ห็น 

จะทกุขข์นาดไหนก็ไม่ตายแหละจิตน่ี ทกุขก็์มีแตเ่รื่องของ

ทกุขเวทนามนัแสดงตวัของมนัอยู่เหมือนไฟ ก็เท่านัน้แหละ ถา้

เราไม่เขา้ไปสมัผสัสมัพนัธไ์ฟก็ไม่มีความหมาย ไฟก็ไฟ เราก็เรา 

ทกุขก็์ทกุข ์พิจารณาใหเ้ห็นชดัเจนในความทกุข ์

สติเป็นของสาํคญัอย่าไดล้ดละ ปัญญาพิจารณาสอดสอ่ง

อย่าอยู่เฉย ๆ น่ีหนกัใจในเรื่องปัญญาเก่ียวกบัหมู่กบัเพ่ือนมาก

ทีเดียว ไม่ใช่หนกัเพียงเลก็นอ้ย เพราะพอสมัผสัสมัพนัธท์างตา

ทางหแูลว้นีม้นัจะบอกเรื่องปัญญามาทนัที วา่ปัญญาไปนอน

ตายอยู่ท่ีไหน จงึมีแตเ่อาเรื่องโง ่ๆ เรื่องของกิเลสมาหลอก

เจา้ของอยู่ตลอดเวลา เรื่องธรรมไม่มีเหรอ มาประพฤติปฏิบติั

ธรรมแท ้ๆ ทาํไมไม่มีเรื่องธรรมออกแสดงใหเ้หน็ลวดลายบา้ง

เลก็ ๆ นอ้ย ๆ มนัจะมีแตเ่รื่องของกิเลสท่ีทาํคนใหโ้ง่ ท่ีทาํคนให้

เซอ่ ๆ ซา่ ๆ อยู่ตลอดเวลา หมดทัง้ตวัมองเขา้ไปเหน็แตเ่รื่องของ

กิเลสทาํงานอยู่โดยถา่ยเดียว หาสติปัญญาอะไรแฝงอยู่ในนัน้
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ไม่มีเลย เป็นยงัไงนกัปฏิบติัมนัสมควรแลว้เหรอน่ี จงึไดป้ลอ่ยให้

กิเลส กุสลา ธมฺมา อยู่ตลอดเวลาดว้ยความฉลาดของมนั ไอ้

เราก็กลืนแต ่อกุสลา ธมฺมา ความโง่เขา้เต็มหวัใจไดผ้ลได้

ประโยชนอ์ะไร 

ธรรมะท่ีพระพทุธเจา้ทรงสั่งสอนนีส้ด ๆ รอ้น ๆ แท ้ๆ ไมใ่กล้

ไม่ไกลท่ีไหน นอกจากอยูท่ี่ใจดวงเดียวเทา่นัน้ อยา่ไปคาดไป

หมายสถานท่ีนั่น กาลเวลานัน้เวลานี ้วา่เป็นกิเลสตณัหาอาสวะ 

วา่เป็นมรรคผลนิพพาน กิเลสอยู่ในใจน่ีแหละ มรรคผลนิพพาน

จะอยู่ท่ีไหน เปิดออกตรงนี ้ความมืดดบัไปตรงนีแ้ลว้ความสวา่ง

จะขึน้ตรงท่ีมนัมืดนีเ้องจะไปขึน้ท่ีไหน 

ปัญญาหดัคิดหดัอา่นซิอย่าอยู่เฉย ๆ บงัคบัใหคิ้ด บงัคบัให้

ตรองใหใ้ครค่รวญ มนัหากคอ่ยแตกแขนงไปเอง อยู่เฉย ๆ ให้

ปัญญาเกิดไม่เกิด ตายทิง้เปลา่ ๆ นั่นแหละ แมแ้ตผู่ไ้ดส้มาธิก็

ตาม จะสมาธิขัน้ไหนก็สมาธิขัน้นัน้อยู่เท่านัน้ไม่เป็นปัญญาให้

ได ้ปัญญาตอ้งเป็นเรื่องของปัญญา ออกพินิจพิจารณาคน้ควา้

ภายนอกภายใน ส่ิงท่ีมาสมัผสัสมัพนัธท่ี์เคยผ่านไปแลว้ก็ดี 



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 20 
 

ปัจจบุนัก็ดี หรอือนาคตคิดไปเรื่องใด ใหเ้ป็นเรื่องอรรถเรื่องธรรม

เรื่องสติปัญญาออกทาํงาน และกิเลสท่ีเป็นอยู่ตามกระแสของ

จิตมนัจะลบลา้งกนัไปโดยลาํดบัลาํดา ลบกิเลสลา้งกิเลสลา้งท่ี

ตรงนี ้ไม่ไดล้า้งท่ีวนัคืนปีเดือนสถานท่ีกาลเวลาอะไรเลย มนัมี

อยู่ท่ีตรงนี ้ใหพ้ิจารณาตรงนี ้

พดูถึงเรื่องความเคียดแคน้ พระพทุธเจา้พระอรหนัต์

ทัง้หลาย ถา้เราจะยกเป็นแบบสมมติุเหมือนโลกมีกิเลสทัง้หลาย

นัน้ ไม่มีใครท่ีจะเคียดแคน้ใหกิ้เลสยิ่งกวา่พระพทุธเจา้และสาวก

ทัง้หลายเลย ความสงสารสตัวโ์ลกก็เต็มหวัใจ เพราะถกูบีบถกู

บงัคบัจากกิเลสทกุประต ูไมมี่ทางไหนท่ีกิเลสไม่บีบไม่บงัคบัเลย 

น่ีซิเวลาตรสัรูแ้ลว้จงึทรงรบัสั่งพระสาวกทัง้หลายใหไ้ปคนละทิศ

ละทางอยา่ไปซํา้รอยกนั เพ่ือใหศ้าสนากวา้งขวาง ก็คือวา่ใหไ้ป

รือ้ขนสตัวโ์ลกทัง้หลายท่ีกาํลงัจมอยู ่ผูท่ี้ตะเกียกตะกายหาทาง

ขึน้อยู่ยงัมีใหร้บีไป ๆ เหมือนกบัตกนรกหมกไหมห้รอืตกในหมอ้

นํา้รอ้นนั่นแหละ ใหร้บีไปฉดุไปลากขึน้ รายใดท่ีควรจะฉดุลาก

ไดด้ว้ยวิธีการใดใหร้บีฉดุรบีลากไป 
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น่ีละการประกาศพระศาสนาออกมาจากพระทยัท่ีเต็มไป

ดว้ยพระเมตตา เหน็โทษแหง่ส่ิงท่ีเป็นโทษ เหน็คณุคา่แหง่ธรรม

ท่ีมีคณุคา่อยา่งถงึพระทยัจรงิ ๆ ไม่ใชท่าํแบบเลน่ ๆ เหมือนโลก

มีกิเลสทัง้หลาย พระพทุธเจา้ไม่มีกิเลส บรสิทุธ์ิจรงิ ๆ ทรง

อนเุคราะหส์ตัวโ์ลกอนเุคราะหด์ว้ยพระเมตตาจรงิ ๆ ถงึพระทยั 

จงึการประกาศธรรมเม่ือเหน็ผลเป็นสกัขีพยาน เช่น เบญจวคัคีย์

ทัง้หา้เป็นตน้แลว้ ก็ใหร้บีนาํและใหร้บีออกประกาศพระศาสนา

ไม่ใหซ้ ํา้รอยกนั ไปคนละทิศละทางเพ่ือใหศ้าสนากวา้งขวาง 

ก็หมายถงึวา่เพ่ือใหน้ ํา้อมตธรรมนีไ้ดก้ระจายไปทั่วถงึ ใน

บรรดาสตัวท์ัง้หลายท่ีถกูกิเลสมนัตม้มนัตุน๋มนัทอดอยูจ่ะตาย

แหลไ่ม่ตายแหล ่ทัง้ตะเกียกตะกายอยู่นีใ้หไ้ดพ้น้ภยัไป ตาม

กาํลงัของผูต้ะเกียกตะกายจะพน้ไปไดม้ากนอ้ยเพียงใด จงึให้

ประกาศพระศาสนาอย่างรบีดว่น เพราะพระเมตตาเรง่เต็มท่ี 

เน่ืองมาจากความเหน็โทษเหน็อยา่งถึงพระทยั เหน็คณุอศัจรรย์

ของธรรมในพระทยัก็ถึงพระทยั การสอนโลกจงึสอนอยา่งเต็ม
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เม็ดเต็มหน่วยเต็มอรรถเต็มธรรม นั่นละทา่นเห็นกิเลสเป็นภยั

ท่านเหน็อยา่งนัน้ 

ถา้จะพดูถึงเรื่องเป็นคูเ่ดือดคูแ่คน้กนั ไม่มีใครจะเกินพระ

อรหตัอรหนัต ์เกินพระพทุธเจา้ ท่ีเป็นคูเ่ดือดคูแ่คน้กนักบักิเลส 

ซึง่เป็นตวัภยัมาตัง้กปัตัง้กลัป์เผาสตัวท์ัง้หลาย ทาํใหส้ตัว์

ทัง้หลายเหมือนกบัตุ๊กตา เหมือนไม่มีจิตมีใจเลย จะเอาขึน้เขียง

ไหนก็ได ้จะเอาเขา้เตาไหนก็ไดเ้ตาไฟ ทุ่มลงในหมอ้นํา้รอ้นหมอ้

ไหนก็ได ้เพราะไม่มีทา่ตอ่สู ้ไม่มีความแยบคายพอท่ีจะรูเ้รื่องรู ้

ราวของมนั สตัวม์นัยงัรูว้า่จะเอามนัไปฆา่ สตัวม์นษุยเ์รานีไ้ม่รู ้

จะทาํยงัไง ดีไม่ดียงัตอ่สูข้ดัขืนการฉดุการลากการช่วย

สงเคราะหอ์นเุคราะหอี์กมากมายกา่ยกอง นั่นฟังซ ิ

แตเ่พียงเราตวัเท่าหนก็ูเป็นในหวัใจน่ี ไม่ตอ้งพดูถงึ

พระพทุธเจา้และสาวกทา่นละ ตวัเท่าหนน่ีูยงัเป็น แลว้ยงัเคยพดู

ออกปากพดูเต็มปากดว้ย เช่น กาํลงัฉนัจงัหนัอยู่อยา่งนีว้า่

กองทพักิเลสมาแลว้ ไหนทนัทีเลย บาตรนีจ้ะทิง้ทนัทีโดดผงึเขา้

ปราบกนัเลย ถา้เป็นปืนก็ไมง่า้งนก เหน่ียวไกเลยเทียว 
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จนกระทั่งกิเลสราบไปหมด กสุลา ธมฺมา มนัเรยีบรอ้ยแลว้ถึงจะ

กลบัมาฉนัจงัหนัใหม่ ถา้อยากฉนัก็จะฉนัใหม่ ไม่อยากฉนัก็อ่ิม

ใจท่ีไดฆ้า่กิเลสใหม้ว้นเส่ือลงไปหมดแลว้ ไม่มีอะไรจะมากวน

อีกแลว้ นั่น 

น่ีแหละธรรมประเสรฐิขนาดนัน้ละ และเป็นธรรมชาติท่ี

ปราบขา้ศกึไดอ้ย่างทนัควนั สมคาํวา่มชัฌิมา ๆ เหมาะเจาะจรงิ 

ๆ ไม่มีอะไรท่ีจะปราบโลกนัตรสตัวท่ี์มืดบอด เพราะอาํนาจของ

กิเลสครอบงาํนีไ้ด ้ยิ่งกวา่มชัฌิมาปฏิปทาท่ีทรงแสดงไวแ้ลว้โดย

ถกูตอ้งนีเ้ลย 

เพราะฉะนัน้ขอทกุทา่นนาํธรรมะเหลา่นีเ้ขา้มาขดุมาคน้ 

กิเลสไม่อยู่ท่ีไหน อยูท่ี่ใจ คน้เขา้ไป มนัออกทางตาคน้ ออกทาง

ห ูจมกู ลิน้ กาย รูป เสียง กล่ิน รส เครื่องสมัผสั ตามคน้ มนัไป

ตรงไหนตามคน้ตามฆา่ฟันกนัดว้ยสติปัญญา แลว้เราจะเหน็

เรื่องเหน็ราวความจรงิมีอยู่ ๆ ประจาํทกุส่ิงทกุอนัทกุชิน้ทกุ

สภาวธรรม ตอ้งไดเ้ห็นตอ้งไดรู้ ้เห็นไม่ไดรู้ไ้ม่ไดพ้ระพทุธเจา้ไม่

สอน พระองคท์รงรูท้รงเหน็มาแลว้ 
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อย่ามาปฏิบติัแบบลุม่ ๆ ดอน ๆ ใหเ้หน็ขวางหขูวางตา นีอ้ก

จะแตกแลว้นะ ยิ่งหลั่งไหลเขา้มาเรื่อย ๆ มาก็อยา่งวา่นั่นแหละ 

มนักีดมนัขวางทางหทูางตาพดูไม่ถกู แตใ่จมนัไม่สงสยัวา่เป็น

ยงัไง มาฆา่กิเลสหรอืมาขวางธรรม แนะ่ เจา้ของไม่รู ้ความถกู

บีบบงัคบัภายในจิตใจตลอดเวลาเพราะอาํนาจของกิเลส กบั

ความสลดัปัดกิเลสออกหมด ไม่มีส่ิงใดมาเหนืออาํนาจของอิสร

ธรรมนีเ้ป็นอยา่งไรในใจดวงเดียวกนันัน้ น่ีก็เคยไดพ้ดูใหฟั้งแลว้ 

แมแ้ตก่ณัฑเ์ทศนก็์ยงับอก เลม่หนงัสือก็ยงัไดพ้ดูวา่อวกาศของ

จิต อวกาศของธรรม นั่นฟังซิ มนัโลง่มนัวา่งไปหมดไม่มีอะไร จงึ

ทาํใหป้ระจกัษใ์จวา่ ไม่มีอะไรท่ีจะทาํการกีดขวางบีบบงัคบั

จิตใจนอกจากกิเลสอย่างเดียวเท่านัน้ เม่ือกิเลสไดพ้งัลงไปจาก

ใจแลว้ ไม่มีอะไรมากีดมาขวาง เวิง้วา้ง โลกธาตนีุจ้ะวา่มีก็ไดไ้ม่

วา่มีก็ได ้เพราะไม่เก่ียวกนัเลย 

ส่ิงท่ีเก่ียวก็คือกิเลสนาํมาทบัหวันั่นน่ะ มนัถึงไดห้นกัมนัถึง

ไดร้บัความทกุขค์วามทรมาน เม่ือกิเลสตวัแสบ ๆ พงัลงไป

หมดแลว้ รูปก็เป็นรูป เสียงเป็นเสียง กล่ินเป็นกล่ิน รสเป็นรส 
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สภาพสภาวธรรมตา่ง ๆ เขามีอยู่ตัง้แตเ่รายงัไม่เกิด เขามาทบั

อะไรใคร เม่ือรูเ้ห็นตามความจรงิ จิตสลดัปัดทิง้เสียหมดแลว้ 

เป็นตวัของตวัขึน้มาโดยหลกัธรรมชาติ แลว้มีอะไรมาติดมาขอ้ง

ท่ีน่ี จงึทราบไดว้า่มีแตกิ่เลสเท่านัน้ทาํใหติ้ดใหข้อ้ง เม่ือมนัสิน้ไป

จากใจแลว้จะเอาอะไรมาติดมาคาไม่มี เวิง้วา้งไปหมดหา

ประมาณไม่ได ้กาลสถานท่ีท่ีไหนมี จิตดวงนีมี้ป่าชา้ท่ีไหน มี

กาลสถานท่ีท่ีไหน มีแตธ่รรมชาติเป็นความจรงิเต็มตวัอยู่เทา่นัน้ 

วุน่หาอะไรท่ีน่ี 

นั่นคณุคา่แหง่ความหลดุพน้จากส่ิงบบีบงัคบัเป็นเชน่นัน้ ใน

ใจดวงเดียวนัน้แหละ ขณะท่ีถกูบงัคบัมากนอ้ยความทกุขเ์ป็น

ยงัไง ขณะท่ีสลดัหรอืปลดเปลือ้งกนัไปไดม้ากนอ้ยใจเป็นยงัไง 

และสลดัปัดทิง้เสียหมดโดยสิน้เชิงแลว้เป็นยงัไงท่ีน่ี ถา้ไม่เหน็

ธรรมอศัจรรยต์รงนีจ้ะเห็นท่ีตรงไหน ถา้ไมเ่ห็นกิเลสเป็นภยั

อย่างยิ่งอยา่งถึงใจจนนา่ขยะแขยงแลว้จะเห็นท่ีตรงไหน เพราะ

กิเลสกบัธรรมอยู่ท่ีจิตดวงเดียวกนันัน้ เป็นแตว่า่เปล่ียนฉากกนั 

กิเลสดบัไปธรรมปรากฏขึน้เต็มดวงในจิตดวงเดียวกนันัน้ ซึง่เป็น
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ตวัท่ีทรงความรูไ้ว ้ไม่มีกาลสถานท่ีเวลํ่าเวลาเลย นั่นทาํไมจะไม่

ประจกัษ ์

เอาใหจ้รงิอย่าเหลาะ ๆ แหละ ๆ ไปไหนความรูส้กึใหติ้ดตวั 

อย่างนอ้ยสติ สติเม่ือติดแนบเขา้ไปก็กลายเป็นสมัปชญัญะ

ขึน้มา ตอ้งฝึกสติ ไม่ฝึกไม่มีไม่ฝึกไม่ได ้ไม่ฝึกไม่คลอ่งตวั ไม่ฝึก

ไม่ชาํนาญ ปัญญาไม่พาคิดพาคน้ไม่เกิด ตอ้งถกูบงัคบัทัง้นัน้ 

เพราะกิเลสมนักีดมนัขวางไม่ใหท้าํ จะตัง้สติก็เป็นขา้ศกึตอ่

กิเลส ตอ้งฝืนตัง้ คน้คิดดา้นปัญญาก็เป็นขา้ศกึตอ่กิเลสซึง่เป็น

ตวักีดขวาง ก็ตอ้งไดฝื้นคิดฝืนคน้ ส่ิงเหลา่นีต้อ้งฝืน ฝืนกิเลส

ตา่งหากนะไมไ่ดฝื้นธรรม 

ธรรมท่านไม่ไดมี้อะไรจะไปฝืนทา่น ทา่นไม่ไดฝื้นใคร กิเลส

ตวัเป็นภยัตา่งหากมนัฝืนเวลานี ้ทาํความเพียรยากลาํบากมาก

นอ้ยขนาดไหน ก็คือการตอ่สูก้บักิเลสตวัฝืน ๆ มากนอ้ยขนาด

นัน้นั่นเองจะเป็นอะไรไป เราจะเห็นไดช้ดัเวลาสติปัญญาศรทัธา

ความเพียร จติใจมีความละเอียดลออและสติปัญญาคลอ่งตวัไป

แลว้ ส่ิงเหลา่นีห้ายตวัไป ๆ โดยลาํดบั สดุทา้ยไมมี่อะไรเหลือ
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เลย ขึน้ช่ือวา่ส่ิงท่ีกีดท่ีขวางท่ีคอยตา้นทานอยู่ตลอดเวลานี ้ซึง่

เราเคยเป็นมาตัง้แตข่ัน้เริม่แรก เม่ือถงึวาระท่ีมนัมว้นเส่ือลงไป

แลว้มีอะไรมากีดมาขวาง ไม่มีเลย นั่น จะไม่เหน็วา่นีคื้อกิเลสตวั

เป็นภยัไดย้งัไง 

เอา้จาํใหดี้ ปฏิบติัใหถ้กูตอ้งตามท่ีสอน ธรรมท่านสอนวา่

ยงัไง จิตนีพ้รอ้มแลว้ท่ีจะพุง่ใหเ้ต็มท่ีของตวัเองในความรูค้วาม

สวา่งกระจ่างแจง้ เป็นแตเ่พียงถกูปิดไวเ้พราะอาํนาจของส่ิงมืด

ดาํเทา่นัน้เอง มีเท่านัน้ไม่ไดม้ากมายอะไรเลย จงึเปิดนีอ้อกไป 

มีอะไรปิด นั่นก็เคยพดูแลว้ รูป เสียง กล่ิน รส เครื่องสมัผสัแตล่ะ

อย่าง ๆ ปิด เพราะธรรมชาตินีไ้ปควา้เอามาปิดตวัเอง ตา ห ู

จมกู ลิน้ กาย เป็นทางเดินออกไปเพ่ือนาํส่ิงท่ีปิดบงัเขา้มาสูใ่จก็

รูแ้ลว้ สติปัญญาตามตอ้นเขา้ไป อนัหนึง่ก็พยายามทาํจิตให้

สงบเพ่ือจะปิดทวารเหลา่นีไ้ม่ใหไ้ปยุ่ง พอสงบแลว้มีกาํลงั ใหใ้ช้

สติปัญญาพินิจพิจารณา น่ีคือกอง ทกฺุข ํอนิจจฺ ํอนตตฺา กอง

อสุภะอสุภงั กองป่าชา้ทัง้เป็นก็คือตวันีล้ะ คน้ลงไป ถืออนันี ้
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เป็นการเป็นงาน เหยียบยํ่าทาํลายอยูก่บัตรงนี ้ขดุคน้กนัอยู่ท่ี

ตรงนี ้หลายครัง้หลายหนมนัก็ถลอกไปเอง 

กิเลสก็มีหนงัเหมือนกนั หนงัของกิเลสเหมือนกบัหนงัเราน่ี

แหละ เนือ้ เอ็น กระดกูของกิเลสก็มีเหมือนกบัเนือ้เราหนงัเราน่ี

แหละ ขดุลงไปฟันลงไป เด๋ียวมนัจะเลือดเยิม้ออกมาใหเ้ห็น 

เลือดเยิม้หมายถึงอะไร หมายถึงเรื่องอสภุะอสภุงั แตกกระจาย

ลงไปคืออะไร คือ อนิจฺจ ํทกฺุข ํอนตฺตา นั่น มนัเยิม้ออกมา ๆ จะ

ไดเ้ห็นชดัเจนภายในจิตใจ เม่ือปัญญาไดห้ยั่งลงไปถงึไหน ๆ 

แลว้ ความเช่ือตามหลกัธรรมนีจ้ะดดูด่ืมไปเรื่อย ๆ เรื่องความ

พากความเพียรจะหมนุตวัมาพรอ้ม ๆ กนัหมดเลย ความขีเ้กียจ

ขีค้รา้นไม่เอาไหนซึง่เป็นเรื่องของกิเลสลว้น ๆ จะถอนตวัหา่ง

ออกไป ๆ สดุทา้ยไมมี่เลย มีแตไ่ดย้บัยัง้เอาไวม้นัจะเลยเถิด 

อย่างท่านวา่ อุทธัจจะ ในสงัโยชนเ์บือ้งบน นั่นคือเพลินใน

ความพากความเพียรมากเกินไป จนถงึกบัไม่ยอมพกัผ่อน 

หรอืไม่สนใจจะพกัผ่อนในสมาธิอนัเป็นความสงบ เพ่ือพกัเอา

กาํลงัทางดา้นปัญญา ทา่นวา่ อทุธจัจะ 
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อทุธจัจะในสงัโยชนเ์บือ้งบนไม่ไดเ้หมือน อทุธจัจกกุกจุจะ 

ในนิวรณ ์๕ ซึง่มีอยูใ่นสามญัชนทั่ว ๆ ไปนะ อทุธจัจะนัน้มีอยู่ใน

พระอรยิเจา้ในขัน้อรหตัมรรคเท่านัน้ คือเพลินในความเพียรมาก

เกินไปนั่นละ หาความขีเ้กียจขีค้รา้นไม่มี ตอ้งไดร้ัง้เอาไวถ้ึงวาระ

ท่ีควรจะพกั เม่ือจิตพินิจพิจารณานัน้คือการทาํงาน อิดหิว

ออ่นเพลียแลว้ก็ใหพ้กัเขา้สูค่วามสงบ ไม่ตอ้งคิดตอ้งปรุงเรื่อง

อะไร พกังานคืองานของจิต เพราะการพินิจพิจารณาเป็นงาน

ของจิตทัง้นัน้ เม่ือพกัจิตใหส้งบโดยไม่ตอ้งไปห่วงใยกบัเรือ่ง

สติปัญญาชนิดใดก็ตาม ในขณะนัน้มีแตก่ารพกัตวัสงบ พอถอย

ออกมาจิตก็มีกาํลงัควรแก่การงานแหง่การพิจารณาก็เอาอีก นั่น 

จนกระทั่งกิเลสพงัทลายลงหมดไม่มีอะไรเหลือแลว้ สติปัญญา

ประเภทนีแ้ละความพากเพียรประเภทนี ้ก็หมดปัญหาไปเองโดย

หลกัธรรมชาติเช่นเดียวกนั 

ก็จะสูก้บัอะไรเม่ือขา้ศกึมนับรรลยัไปหมดแลว้ ก็เป็นอิสร

ธรรมเท่านัน้ซิ น่ีละทา่นวา่ วุสิต ํพรฺหมฺจริย ํกต ํกรณีย ํเสรจ็

แลว้งานรือ้ภพรือ้ชาติรือ้วฏัสงสาร งานตอ่สูก้บัมหาภยัไดสิ้น้สดุ
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ลงไปแลว้ แตบ่ดันีต้อ่ไปไม่มีอีกแลว้ ท่านวา่ นตถฺ ิทานิ ปุนพภฺ

โว ความเป็นอีกเกิดอีกนีไ้มมี่ จะเอาอะไรมามี ก็กิเลสพาใหเ้กิด 

กิเลสสิน้ไปแลว้จะเอาอะไรพาใหเ้กิดใหต้าย มนัก็หมดไปเอง 

เหลือแตค่วามบรสิทุธ์ิลว้น ๆ เทา่นัน้ เพราะฉะนัน้ขอใหพ้ากนัตัง้

อกตัง้ใจประพฤติปฏิบติั 

เอาละเทศนเ์พียงเทา่นี ้เหน่ือย รูส้กึเหน่ือยแลว้ 

 

(พดูทา้ยเทศน)์ 

เหตผุลเทา่นัน้ท่ีทาํใหพ้ดูหนกัพดูเบา มีเทา่นัน้ เราไมมี่อะไร

มากีดมาขวางหวัใจ เดินตามเหตตุามผลเลย น่ีเราก็เคยถกูกดข่ี

บงัคบับีบหวัใจมานานแลว้เรื่องเหลา่นี ้ทีนีจ้ะใหธ้รรมเดินท่ีน่ี 

กิเลสเดินไปทางเสน้นีม้นัเทา่ไรแลว้ ทีนีจ้ะใหธ้รรมเดิน ไม่มี

หรอกคาํวา่ลบูหนา้ปะจมกู ลบูหนา้ปะธรรมซิ เดินตามธรรม ถา้

จะใหถื้อเป็นขอ้หนกัใจเบาใจกบัความตาํหนิติเตียนของคน

วิพากษว์ิจารณข์องคน จะเป็นธรรมไดย้งัไง ก็มีแตเ่รื่องของกิเลส
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ละ่ซิ ของจรงิมีอยู่เอาออกแสดงซิ กิเลสมนัเพน่พา่นอยู่เต็มโลก

แลว้เวลานี ้โลกกาํลงัจะฉิบหายวายปวงเพราะมนั ยงัไม่รูโ้ทษ

ของมนัอยูห่รอื ธรรมเทา่นัน้ท่ีเป็นนํา้ดบัไฟ พดูความจรงิออกไป

เป็นอะไรไปวะ 

ธรรมประเสรฐิยิ่งกวา่กิเลส กิเลสประเสรฐิท่ีตรงไหนพอท่ีจะ

ไปหมอบไปกราบมนัใหร้าบอยู่ตลอดเวลา ความสงดัความวิเวก 

อสังสัคคณิกา ใหส้งวนใหม้ากนะ อย่าเพน่ ๆ พา่น ๆ ใหเ้หน็ น่ี

ไม่ใช่โรงสรุายาเมาวดันีส้ถานท่ีนี ้มาเป็นกิจเป็นการ อยา่มาเพน่ 

ๆ พา่น ๆ ใหเ้ห็น น่ีลกูตาจะแตกแลว้ หวัใจจะพงัแลว้นะ มนัรบั

แตส่ิ่งท่ีไม่เป็นมงคลเหลา่นี ้

เอาละเลิกละ 

(ถอดเสียงธรรมโดย www.luangta.com) 

ท่ีมา: https://youtu.be/STkGSL2y5bo  

 

http://www.luangta.com/
https://youtu.be/STkGSL2y5bo

