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อย่าเสยีดายป่าช้า 

หลวงตามหาบวั ญาณสมัปันโน 

เทศนอ์บรมพระ ณ วดัป่าบา้นตาด  

(๒๑ มนีาคม ๒๕๒๕) 

การมาบวชในพระพทุธศาสนาออกมาจากเจตนาท่ีสาํคญั 

เป็นเจตนาท่ีสละทกุส่ิงทกุอย่าง พรอ้มท่ีจะแกไ้ขถอดถอนส่ิงท่ี

เป็นขา้ศกึตอ่ตวัเองตามหลกัธรรมท่ีท่านประกาศสอนไว ้ใหห้ลดุ

ลอยไปจากใจกลายเป็นใจท่ีเป็นอิสระขึน้มา เพราะฉะนัน้เจตนา

นีจ้งึไม่เหมือนเจตนาใด ๆ ท่ีเราเคยใชเ้คยผ่านมา เจตนาในการ

บวชในการประพฤติปฏิบติัเพ่ือความหลดุพน้นีเ้ป็นเจตนาอย่าง

แรงกลา้ ใคร ๆ จงึไม่กลา้สามารถจะประกาศเจตนาของตน

ออกมาจากจติใจไดอ้ย่างแทจ้รงิ ผูท่ี้ท่านเสียสละออกบวช

ประพฤติปฏิบติั ตัง้แตป่ระโยคเริม่แรกจนกระทั่งถึงไดช้ยัชนะ

ขา้ศกึท่ีเขา้เหยียบยํ่าทาํลายภายในจิตใจของตนเป็นเวลานาน

แสนนานนัน้ ท่านมีเจตนาอย่างนีม้าแลว้ดว้ยกนัทัง้นัน้ 
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ถา้เจตนาไม่แรงกลา้ บวชมาเพียงเป็นขนบธรรมเนียมเป็น

ประเพณีนัน้ การประพฤติปฏิบติัท่ีจะใหส่ิ้งท่ีเป็นขา้ศกึคือกิเลส

ประเภทตา่ง ๆ หลดุลอยไปจากหวัใจนัน้ ไม่มีกิเลสตวัใดท่ีจะโง่

เขลาเบาปัญญาและเปราะท่ีสดุ พอท่ีจะหลดุลอยออกไปไดด้ว้ย

เจตนาเพียงแบบโลก ๆ และเป็นเจตนาของกิเลสนัน้เท่านัน้ 

เพราะฉะนัน้ทกุท่านจงทราบเจตนาของตน แมบ้วชในเบือ้งตน้

เรายงัไม่รูจ้ดุหมายปลายทางอนัใด ไม่เหมือนผูเ้คารพเล่ือมใส

ศาสนาอย่างแรงกลา้ ท่ีไดฟั้งจากพระโอวาทของพระพทุธเจา้ก็

ตาม เพราะสมยันีเ้รื่องประเพณีขนบธรรมเนียมนี ้เป็นส่ิงท่ีเขา้

สนิทติดจมกบัจิตใจของชาวพทุธเรามาอยา่งแยกไม่ออก 

เพราะฉะนัน้การบวชจงึมีเจตนาแยกหลายแขนง ไม่อาจทราบได้

วา่เจตนาอนัใดเป็นเจตนาท่ีเด็ดเด่ียว เป็นเจตนาท่ีมุง่ตอ่แดนพน้

ทกุขต์ามหลกัธรรมของพระพทุธเจา้ หรอืเจตนาอนัใดท่ีเป็น

เจตนายงัถกูหลอกหลอนจากกิเลสมาบวชพอเป็น

ขนบธรรมเนียมเป็นประเพณีเพียงเทา่นัน้ 
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ดว้ยเหตนีุท้า่นท่ีบวชมาแลว้ในศาสนา ทราบหรอืยงัวา่เวลา

นีส้วากขาตธรรม คือธรรมท่ีพระพทุธเจา้ตรสัไวช้อบแลว้ ผูท่ี้พน้

ทกุขโ์ดยชอบจากศาสนธรรมของพระพทุธเจา้นัน้มีจาํนวน

มากมายไม่อาจจะคณนานบัได ้นีอ้อกมาจากท่ีทา่นหลดุพน้

จากส่ิงกดข่ีบงัคบัทัง้หลายดว้ยอาํนาจแห่งสวากขาตธรรมท่ีตรสั

ไวช้อบแลว้ 

เพราะฉะนัน้สวากขาตธรรมจงึเป็นธรรมสด ๆ รอ้น ๆ 

ประกาศกงัวานอยู่ภายในจติใจของเราทกุ ๆ ท่านท่ีมุง่หวงัตอ่

แดนพน้ทกุข ์ไม่มีคาํวา่ลา้สมยั เป็นมชัฌิมาเหมาะสมอย่างยิ่ง

แลว้กบัเพศของเราท่ีไดส้ละตนออกมาบวชในพทุธศาสนา เพ่ือรู ้

แจง้แทงตลอดในธรรมทัง้หลาย และดาํเนินตนตามหลกัธรรมท่ี

พระพทุธเจา้ทรงสั่งสอนไวด้ว้ยความเคารพทัง้หลกัธรรมหลกั

วินยั ไม่เคล่ือนคลาดผิดพลาดตกหลน่ไปจากความรูส้กึของตน

วา่ไดเ้ป็นอยา่งนัน้ นอกจากไม่รูไ้ม่เห็นไมท่ราบ นั่นเป็นความ

ผิดพลาดท่ีใหอ้ภยัได ้เป็นความผิดพลาดท่ีเจา้ของไม่เดือดรอ้น

มากนกัและผูอ่ื้นก็ไม่ไดร้บัความกระทบกระเทือนจากความ
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ผิดพลาดประเภทนัน้ ๆ ผิดจากความผิดพลาดท่ีมีเจตนาเป็น

ไหน ๆ 

เม่ือเราทัง้หลายไดป้ระพฤติปฏิบติัตนตามหลกัแหง่สวาก

ขาตธรรมเต็มเม็ดเต็มหนว่ยเต็มสติกาํลงัความสามารถของเรา

แลว้ นัน้แลช่ือวา่เราเดินตามรอ่งรอยของศาสดา และจะถึง

จดุมุ่งหมายในวนัใดวนัหนึง่แน่นอน แมพ้ระพทุธเจา้และสาวก

ทัง้หลายจะทรงหลดุพน้และหลดุพน้ไปเป็นเวลานานเพียงไร นัน้

เป็นเพียงกาลสถานท่ีอนัไม่หนีจากมืดกบัแจง้นีไ้ปไดเ้ลยเพียง

เท่านัน้ ผูด้าํเนินตามพระพทุธเจา้อยูโ่ดยสุปฏปินฺโน อุชุ ญาย 

สามีจฯิ แลว้ จะตอ้งกา้วไปขา้งหนา้อยูเ่สมอ เรยีกวา่กา้วหนา้

เสมอไป ไม่ถอยลบักลบัหลงัคืนสูม่หนัตทกุขท์ัง้หลาย ท่ีฝังจม

อยู่ภายในจิตใจและบีบคัน้จติใจสตัวโลกอยู่ตลอดเวลานี ้

อนัใดท่ีสาํคญัในโลกนี ้เรยีนธรรมตอ้งเรยีนโลก เพราะโลก

กบัธรรมคละเคลา้กนัอยู ่เม่ือเรยีนโลกเม่ือเรยีนธรรม เรยีนธรรม

ย่อมจะซมึซาบไปถึงโลก แตก่ารเรยีนโลกท่ีจะมาซมึซาบถึง

ธรรมนัน้เป็นไปไดย้าก ถา้ไม่มีเจตนาท่ีจะศกึษาธรรมะแอบแฝง
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ไปดว้ย ความรูท้างดา้นธรรมะจะไม่มีเลย แตผู่ท่ี้เรยีนธรรมะนัน้

จะตอ้งทราบเรื่องของโลกไปโดยลาํดบัลาํดา เพราะโลกถา้เราจะ

กลา่วโดยสว่นรวมแลว้ก็คือหมู่สตัว ์หมู่สตัวห์มายถงึใครถา้ไม่

หมายถงึสตัวโลกท่ีเวียนวา่ยตายเกิดอยู่ในวฏัสงสารมีจิตใจเป็น

ตวัการสาํคญันีไ้ม่มีอะไรคาํวา่เป็นสตัวโลก เฉพาะอย่างยิ่งใจ

เป็นสาํคญั 

สตตฺ แปลวา่ผูย้งัติดยงัขอ้ง ใจติดขอ้งอะไรถึงผ่านถงึพน้ไป

ไม่ได ้ท่านผูว้ิเศษวิโสทา่นผ่านพน้ไปมากนอ้ยเพียงไร เราทาํไม

จงึมากาํดาํกาํขาวอยู่ในภพนอ้ยภพใหญ่ และไม่ทราบความ

เป็นมาของตนทัง้ ๆ ท่ีหอบภพหอบชาติอยูต่ลอดอนนัตกาล

มาแลว้จนกระทั่งปัจจบุนั และยงัจะหาบหามภพชาติซึง่ออก

จากวิบากคือการกระทาํของตน และออกจากตน้เหตขุองวิบาก 

คือ อวิชฺชาปจจฺยา สงขฺารา สรุปความลงแลว้วา่ ผูใ้ดเป็นผู้

แบกผูห้าม ผูใ้ดเป็นผูร้บัความสขุความทกุข ์กระทบกระเทือนอยู่

กบัส่ิงเหลา่นีเ้วลานีถ้า้ไม่ใชก่ายกบัจิตนีเ้ท่านัน้ เฉพาะอย่างยิ่ง

จิตเป็นสาํคญั 
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กายไม่มีอะไรกระทบกระเทือนแตจ่ิตตอ้งมีกระทบกระเทือน

อยู่เรื่อย ๆ ตลอดอิรยิาบถเวน้แตห่ลบัสนิทเสียเทา่นัน้ สว่น

รา่งกายหากไม่เป็นโรคเป็นภยัเจ็บไขไ้ดป่้วยปวดหวัตวัรอ้น ก็

เรยีกวา่เป็นเรือ่งของปกติ วา่สบายดีเหรอ นั่นหมายถึงสขุภาพ

ทางรา่งกาย สว่นใจสบายดีเหรอนีท้าํไมจงึไม่ไดถ้ามกนั เพราะ

ใจไม่สบายเอาอะไรมาถามกนั ท่านเหมือนเราเราเหมือนทา่น 

ทั่วทัง้โลกธาตมีุแตผู่แ้บกกองทกุข ์จมอยู่ในความทกุขเ์พราะ

อาํนาจแห่งกิเลสซึง่เป็นเจา้มหาอาํนาจกดข่ีบงัคบัไวต้ลอดเวลา 

หาเวลาวา่งไมไ่ดเ้ลย จะเอาความสขุมาพอสวสัดีเหรอไดย้งัไง 

เพราะฉะนัน้จติจงึเป็นของสาํคญัมาก ในสามแดนโลกธาตุ

นีข้อสรุปความลงมาในความรบัผิดชอบของเราคือกายกบัใจ

เป็นสาํคญั ใจเป็นของสาํคญัอนัดบัหนึง่ไม่มีอะไรเสมอ ไม่มี

อะไรมีนํา้หนกัในความสาํคญัยิ่งกวา่ใจดวงนี ้การเกิดมาถา้

ไม่ใช่ใจเขา้ไปสมสูอ่ยู่รว่มกบัธาตขุนัธส่ิ์งสมมติุทัง้หลายแลว้ใคร

จะเป็นผูไ้ป ในปัจจบุนันีร้า่งกายของเราท่ีเกิดมานีเ้รายงัพอ

ทราบไดว้า่เวลานีเ้ราเป็นมนษุย ์ในรา่งกายแหง่ความเป็นมนษุย์
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มาก็นบัวา่ดีกวา่บรรดาสตัวท์ัง้หลายอยูม่าก น่ีเราก็หาไดท้ราบ

ไม่วา่ จิตไดเ้ขา้ปฏิสนธิเขา้แทรกซอ้นกบัส่ิงเหลา่นีม้าไดด้ว้ย

เหตผุลกลไกอะไร เม่ือปรากฏขึน้มาพอรูเ้ดียงสาภาวะแลว้จงึรู ้

วา่ตนเป็นมนษุย ์ไม่ไดรู้ใ้นขณะท่ีมาเกิดพอท่ีจะตกแตง่เอาตาม

ความตอ้งการได ้

ดว้ยเหตนีุส้ตัวท์ัง้หลายจงึเป็นไปตามวิบากแห่งกรรม มี

อวิชชาเป็นเชือ้อนัสาํคญัท่ีพาใหเ้กิด การท่ีจะเกิดในท่ีสงู ๆ ตํ่า ๆ 

ลุม่ ๆ ดอน ๆ นัน้เป็นเพราะอาํนาจแห่งวิบาก เพราะกิเลสเป็น

ผูส้รา้งวิบาก พาใหส้รา้งวิบากขึน้มา เม่ือสรา้งขึน้มาแลว้

สว่นมากก็มีแตท่าํใหเ้กิดความทกุขค์วามลาํบาก สว่นบญุท่ีเป็น

แง่แห่งธรรมพาสรา้งก็มีนอ้ย ดว้ยเหตนีุเ้วลาเกิดเป็นตวัเป็นตน

ขึน้มาแลว้ถึงทราบไดว้า่เป็นนัน้ ๆ อย่างสตัวเ์ดรจัฉานทัง้หลาย

เขาทราบหรอืไม่ก็ไม่รูว้า่เขาไดเ้กิดเป็นอะไร ท่ีวา่สตัวน์ัน้ช่ือนัน้ 

ๆ นัน้เป็นเรื่องของมนษุยต์วัปากเปราะไปหาเรื่องหาราวพดูใส่

ช่ือใสน่ามเขาตา่งหาก ตวัเขาเองเขาหาไดท้ราบไม่วา่เขาเป็น

สตัวป์ระเภทใด เป็นธรรมชาติอนัใด 
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มนษุยเ์ราจงึมกัยกตนข่มสตัวท์ัง้หลายอยู่เสมอ วา่ตวัมีดีกร ี

ตวัมีศกัดิศ์รยีิ่งกวา่สตัว ์ทัง้ ๆ ท่ีเป็นนกัโทษในเรอืนจาํแห่งวฏั

จกัรดว้ยกนัเรายงัทราบไม่ได ้ถา้หากจะเอาความสขุความทกุข์

ไปเทียบกนักบัสตัวท์ัง้หลายท่ีเขาไม่ใช่เป็นมนษุยแ์ลว้นัน้ เราจะ

ถือวา่มนษุยเ์รานีมี้ความสขุมากกวา่เขาอย่างนัน้เหรอ อนันีว้ดั

กนัไม่ได ้แมแ้ตอ่ยู่ในวดัป่าบา้นตาดนีส้ตัวมี์จาํนวนเท่าไรท่ี

อาศยัอยู่ในวดั และอาศยัการเลีย้งดขูองวดัอยู่ตลอดมานี ้เขามี

ความสขุความทกุขแ์คไ่หน เราวา่เราเป็นพระ เราวา่เราเป็นคน 

จะถือวา่ตนมีความสขุยิ่งกวา่สตัวท์ัง้หลายเหลา่นัน้ ก็เป็นการ

เขา้ใจผิดไปอีกโดยไม่ตอ้งสงสยั เขาไม่มีความคิดอะไรมากมาย

พอท่ีจะเสาะแสวงหาฟืนหาไฟมาเผาลนตนเองมากยิ่งกวา่

มนษุย ์ท่ีสาํคญัตนวา่ฉลาด เพราะฉะนัน้ความทกุขม์นษุยเ์ราจงึ

อาจมากกวา่สตัวท์ัง้หลายเหลา่นัน้ก็ได ้ท่านจงึไม่สอนให้

ประมาทกนั 

น่ีรา่งนีเ้ราก็ทราบแลว้วา่เป็นรา่งมนษุย ์ท่ีเกิดมานบัวา่เป็นผู้

มีวาสนา ไดก้า้วเขา้มาสูข่ัน้มนษุยรู์ดี้รูช้ั่ว รูบ้ญุรูบ้าป ศาสนา
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ท่านก็ประทานไวส้าํหรบัแดนมนษุยนี์เ้ป็นแดนสาํคญั ถา้เป็น

ทางก็ตรงส่ีแพรง่เลยทีเดียว จดุศนูยก์ลางแห่งศาสนาประทานไว้

สาํหรบัมนษุย ์ไม่ไดใ้หเ้ทวบตุรเทวดาอินทรพ์รหมสตัวเ์ดรจัฉาน

ตวัใดเป็นเจา้ของศาสนา เพราะนัน้ยงัอาภพัไม่สมบรูณใ์นการ

รบัศาสนธรรมของพระพทุธเจา้ไว ้มนษุยนี์ส้มบรูณ ์นบัวา่เรา

เป็นชาติท่ีเหมาะสมแลว้ 

เวลาตายจากอตัภาพมนษุยแ์ลว้จะไปเกิดเป็นสตัวเ์ป็นอะไร

อีก หรอืนรกอเวจีท่ีไหนเราก็ทราบไม่ได ้เพราะวิบากมีอยูภ่ายใน

จิตใจแตไ่ม่เคยประกาศใหเ้จา้ของรูเ้ลย ดว้ยเหตนุัน้จงึไปดว้ย

ความไม่รูไ้ม่เห็น อยู่ดว้ยความไม่รูไ้ม่เหน็ เสวยกนัไปอยา่งนัน้ 

วกไปเวยีนมาของเก่าของใหม่ เชน่เดียวกบัคนตาบอดถกูจงูไป

ไหนก่ีตลบทบทวนก็ไมท่ราบวา่นีเ้ป็นของเก่านีเ้ป็นของใหม่ 

เหยียบไปย่างไปเตะโนน้ชนนีไ้ปตามประสีประสาของคนตา

บอด จิตใจท่ีบอดดว้ยอาํนาจของกิเลสปกคลมุหุม้ห่อจนมิดตวั

แลว้ก็ย่อมเป็นเช่นนัน้เหมือนกนั จะไปเกิดในภพใดชาติใด 

กาํเนิดสงูตํ่าขนาดไหน ไดร้บัความสขุความทกุขม์ากนอ้ย
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เพียงไรเราไม่อาจจะทราบได ้วกเวียนไปมา และไม่รูไ้ดว้า่เคย

ไดร้บัความทกุขค์วามลาํบากมามากนอ้ยเพียงไร 

คนเราถา้ทราบเรื่องความเป็นมาของตนแลว้ ทาํไมจะไม่

กระตือรอืรน้ในเรื่องการเสาะแสวงหาคณุงามความดี เพ่ือสลดั

ปัดทิง้กองทกุขท์ัง้หลายท่ีเป็นมหนัตทกุข ์ซึง่ตนไดเ้คยแบกหาม

มาแลว้เป็นเวลานานเลา่ ตอ้งตะเกียกตะกาย ใจมนษุยนี์เ้ป็นใจ

สาํคญัยิ่งกวา่สตัวท์ัง้หลาย เข็ดหลาบก็เข็ดหลาบดว้ย

สติปัญญา มีทางท่ีจะหลีกเล่ียงตนดว้ยวธีิการตา่ง ๆ ไดย้ิ่งกวา่

สตัว ์ทาํไมมนษุยจ์ะไม่ตะเกียกตะกาย 

แตนี่ก็้เพราะเราไม่รู ้ถกูปิดบงัดว้ยความมืดมิดปิดทวารเสีย

หมด จงึตอ้งวกเวียนเปล่ียนภพเปล่ียนชาติมาขนาดไหนก็ตอ้ง

ยอมรบักนั ดว้ยความโง่เขลาเบาปัญญาอยูต่ลอดเวลามา

จนกระทั่งปัจจบุนันีน้ัน้แล หากวา่พอรูไ้ดใ้ครจะมายอมจมอยู่นี ้

น่ีละจงึวา่จิตเป็นของสาํคญัมาก การมาบวชในศาสนาให้

เพง่เลง็ถงึความปลดเปลือ้งความทกุขค์วามทรมานทัง้หลาย อนั

เป็นผลเกิดขึน้มาจากเชือ้ตวัสาํคญัคือ อวชฺิชาปจฺจยา สงฺขารา 
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ตวัมืดมิดปิดทวารภายในใจ ตอ้งชาํระแกไ้ขตรงนีใ้หไ้ด ้ถือใจ

เป็นสาํคญั 

ส่ิงภายนอกเป็นเพียงเครื่องอาศยัไปชั่วกาลชั่วเวลาเทา่นัน้ 

พอใหย้งัมีชีวติอตัภาพเป็นไปไดบ้าํเพ็ญคณุงามความดี สมมกั

สมหมายสมความมุง่มาดปรารถนา จนกระทั่งถึงแดนแห่งความ

พน้ทกุขไ์ด ้เพราะอาํนาจแหง่ความเพียรท่ีมีความเหนียวแน่น

มั่นคง ไม่เหลาะแหละวอกแวกคลอนแคลนโอนโนน้เอนนี ้ส่ิง

ภายนอกมีสมบรูณบ์รบิรูณแ์ลว้ไมต่อ้งไปคิดไปยุ่ง อาหารปัจจยั 

จีวรเครื่องนุง่หม่ใชส้อยก็เหลือเฟือ บิณฑบาตอาหารการบรโิภค

ไม่ทราบวา่ก่ีประเภท เหลือเฟือ 

ท่ีอยู่ท่ีอาศยัอะไรท่ีวา่สมบรูณ ์หลกัแห่งความสมบรูณข์อง

เสนาสนะคืออะไร ไม่ใช่หอปราสาทราชมณเฑียรก่ีชัน้หรอืส่ีชัน้

หา้ชัน้เกา้ชัน้สิบชัน้ รุกฺขมลูเสนาสน ํนิสสฺาย ปพพฺชชฺา ตตถฺ 

เต ยาวชีว ํอุสฺสาโห กรณีโย น่ีคือความสมบรูณแ์ห่งเสนาสนะ

ท่ีอยู่ท่ีอาศยัของพระผูมุ้ง่จะฆา่กิเลสใหว้อดวายไม่ใหมี้ซาก

เหลืออยู่ภายในใจ เสนาสนะเป็นท่ีเพียงพอแลว้ อย่างท่ีเราอยู่
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ทกุวนันีจ้ะใหเ้พียงพอขนาดไหนอีก ถา้ไม่เรยีกวา่มนัเฟ้อ มนัโก้

หรูจนเกินไปจนลืมเนือ้ลืมตวั จะเรยีกวา่เสนาสนะนีส้มบรูณห์รอื

อย่างนัน้ ถา้ผูจ้ะติดหาความสะดวกตามนิสยัของกิเลสวฏัวน

ภายในหวัใจแลว้ จะถือวา่ไดอ้ยู่ดีอยู่สะดวกสบาย ถา้ถือตาม

หลกัธรรมแลว้ก็วา่บกพรอ่งมาก ไม่ไดเ้หมือนครัง้พทุธกาลท่ีท่าน

อยู่อาศยัมา สว่นมากมีแตเ่สนาสนะในป่าในเขา ตามรม่ไมใ้นถํา้

เงือ้มผาไปอยา่งนัน้ นั่นคือเสนาสนะท่ีสมบรูณใ์นครัง้พทุธกาล

เป็นอยา่งนัน้ 

ยาแกโ้รคแกภ้ยัก็ฉนัยาดองดว้ยนํา้มตูรเนา่ น่ีไม่วา่ยาขนาน

ใดเต็มไปหมด มีกระทั่งตูก้ระทั่งหีบยาเต็มไปหมดแลว้บกพรอ่ง

ท่ีตรงไหน ไมมี่อะไรบกพรอ่งแลว้สาํหรบัภายนอกพอท่ีจะใหเ้กิด

ความกงัวล มนับกพรอ่งอยูท่ี่ภายในใจของเรา คือความเพียร

บกพรอ่ง สติบกพรอ่ง ปัญญาบกพรอ่ง ความอดทนบกพรอ่ง 

การตอ่สูบ้กพรอ่ง เหลา่นีล้ะเป็นส่ิงท่ีบกพรอ่ง จงพยายามรือ้ฟ้ืน

ส่ิงเหลา่นีข้ึน้มา อนัจะใหเ้กิดกาํลงัในการตอ่สูกิ้เลสอาสวะ

ทัง้หลาย ซึง่เป็นส่ิงท่ีเหนียวแน่นมั่นคงมาก 
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ไม่มีอะไรในโลกธาตนีุจ้ะเหนียวแนน่มั่นคงและเฉลียวฉลาด

แหลมคมยิ่งกวา่กิเลสแตล่ะประเภท ๆ เพราะฉะนัน้วธีิการท่ีจะ

ตอ่สูก้บัส่ิงท่ีเหนียวแนน่มั่นคงและเฉลียวฉลาดพอตวั จนไดเ้ป็น

เจา้อาํนาจครอบหวัใจของสตัวโลกแลว้เราจะทาํอย่างไร เหลาะ 

ๆ แหละ ๆ อยูไ่ดย้งัไง จงึตอ้งอาศยัหลกัธรรมคาํสั่งสอนของ

พระพทุธเจา้ ซึง่เป็นเครื่องมืออนัสาํคญัทนัสมยักบักิเลส ไม่มี

กิเลสตวัใดท่ีจะตอ่สูจ้นไดช้ยัชนะในธรรมทัง้หลายได ้นีแ้ลนาํมา

ประพฤติปฏิบติั นาํมาเป็นเครื่องมือฟาดฟันหั่นแหลกกนัลงไป 

คาํวา่แดนพน้ทกุขจ์ะไมพ่น้ท่ีไหน พน้ตรงท่ีเคยถกูคมุขงัเคย

ถกูบีบบีสี้ไฟอยู่ภายในใจนีแ้ล พน้กนัท่ีน่ี แกก้นัลงท่ีน่ี อยา่ไป

สาํคญัมั่นหมายวา่ส่ิงใด สถานท่ีใด อนัใดท่ีมีอยู่ในโลก ยิ่งกวา่

การแกกิ้เลส ถอดถอนกิเลสฟาดฟันหั่นแหลกกิเลสใหฉิ้บหาย

วายปวงไปจากใจนีเ้ป็นส่ิงท่ีดีและดีเลิศไม่มีอะไรดียิ่งกวา่นี ้การ

งานใดการเสาะแสวงหาใด สูก้ารงานท่ีจะแกกิ้เลสถอดถอน

กิเลสฆา่ฟันหั่นแหลกกบักิเลสนีไ้ม่ไดส้าํหรบัเพศของพระ งานนี้

เป็นงานชิน้เอกเป็นงานอนัสาํคญั เป็นเนือ้เป็นหนงัของพระจรงิ 
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ๆ ใหต้ัง้อกตัง้ใจมุ่งมั่นตอ่งานของตน ใหถ้งึจดุหมายปลายทาง

อนัทา่นแสดงไวแ้ลว้โดยชอบธรรม 

เรายงัสงสยัอะไรในโลกอนันีท้ัง้ ๆ ท่ีเราเกิดมาในท่ามกลาง

แห่งโลกนี ้เราไม่ตอ้งวา่โลกท่ีไหนวุน่วาย เราดโูลกหวัใจเรานี ้

ก่อนอ่ืนในขนัธห์า้ของเรานีก้่อนอ่ืน รูปคือรา่งกายของเรานีม้นั

กวนมากนอ้ยเพียงไรในวนัหนึ่งคืนหนึ่ง จนกระทั่งถึงปีถึงเดือน

ตลอดมาจนถงึบดันี ้ตัง้แตว่นัเกิด มนัก่อกวนเรามากเทา่ไร ยุ่ง

เหยงิวุน่วายกบัธาตกุบัขนัธ ์พาอยูพ่ากินพาขบัพาถ่าย วิ่งเตน้

ขวนขวายเพ่ือธาตเุพ่ือขนัธนี์เ้ป็นความทกุขค์วามลาํบากมาก

นอ้ยเพียงไร 

ความเจ็บปวดแสบรอ้นแตล่ะอย่าง ๆ ท่ีกระทบกระเทือนอยู่

ภายในธาตใุนขนัธ ์แลว้กระเทือนถงึจิตใจนีมี้มากมายเพียงไร มี

การยติุกนัไปท่ีไหนบา้ง ยติุก็เพียงสงบชั่วคราวจากนัน้ก็เหยียบ

ยํ่าทาํลายเราอยู่ตลอดสาํหรบัธาตขุนัธ ์หาเกาะหาดอนท่ีไหน

พอท่ีจะพึง่พงิอิงอาศยัใหเ้ป็นความรม่เยน็ไม่ได ้แลว้จิตใจก็ถกู

บีบบงัคบัอยู่ตลอดเวลา ดว้ยความคิดความปรุงซึง่เกิดมาจาก
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อาํนาจของกิเลสตณัหาประเภทตา่ง ๆ บีบบงัคบัใหคิ้ดใหป้รุง 

ใหท้ะเยอทะยานใหว้า้วุน่ขุ่นมวัอยู่ตลอด มีอะไรเป็นสถานท่ีท่ีให้

มีความสขุความเจรญิ ใหเ้ป็นความสะดวกกายสบายใจ 

ถา้ไม่ใชค้วามเพียรเพ่ือบกุเบิกฟาดฟันส่ิงท่ีเป็นขา้ศกึอยู่

ภายในใจนีอ้อกมากนอ้ยจะหาความสขุไมเ่จอ ก่ีกปัก่ีกลัป์ก็อยู่

ดว้ยความทกุขค์วามทรมาน เหมือนกนักบัยา้ยนกัโทษจาก

เรอืนจาํนีไ้ปสูเ่รอืนจาํนัน้นั่นแลผิดแปลกอะไร เรอืนจาํไหนก็คือ

ท่ีคมุขงั ตอ้งถกูบงัคบับญัชาเพราะฐานะเราเป็นนกัโทษหา

อาํนาจไม่ไดอ้ยู่นัน้แล 

น่ีก็เราเป็นนกัโทษถกูกิเลสบบีบงัคบัอยู่ตลอดเวลา จะยา้ย

ภพยา้ยชาติไปเกิดในภพใดชาติใดในสามแดนโลกธาตนีุ ้เรา

อย่าเขา้ใจวา่ไม่ใช่คกุไม่ใช่ตะรางไม่ใช่เรอืนจาํแห่งวฏัจกัรของ

จิต น่ีคือวฏัจกัรทัง้นัน้ นอกจากจะใหพ้น้ไปเสียเทา่นัน้จงึจะเป็น

อิสระเสร ีมีเทา่นัน้ เอา้ คิดออกนอกจากเราไป ตน้ไมภ้เูขาเป็น

ตน้ไมภ้เูขามีความวิเศษวโิสอะไรกบัมนั ดินฟา้อากาศเป็นดินฟ้า

อากาศ หาความวิเศษวิโสอะไรกบัดินฟ้าอากาศ ผูค้นหญิงชาย
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ก็เป็นผูค้นหญิงชาย เกล่ือนไปดว้ยความทกุขค์วามทรมาน

ลาํบากลาํบนเช่นเดียวกนั หาความวิเศษวโิสอะไรกบัขนัธน์ัน้ ๆ 

เราต่ืนอะไรเวลานี ้เอา้ คิดไป ดินก็เป็นดิน นํา้เป็นนํา้ ลม

เป็นลม ไฟเป็นไฟ วิเศษวโิสอะไร เราเสาะแสวงหาอะไรดิน้รนมา

ตัง้แตว่นัเกิดจนกระทั่งบดันีเ้จอแลว้หรอืยงัในส่ิงท่ีเราตอ้งการวา่

เป็นความสขุความเจรญิ สาํคญัมั่นหมายหลอกนัน้หลอกนี้

หลอกตวัเองอยู่ตลอดเวลามาจนกระทั่งถงึบดันี ้มีผลปรากฏเป็น

ท่ีพงึหวงัอะไรบา้ง ไมมี่ เม่ือเป็นเชน่นัน้แลว้เรายงัจะฝืนหลงไป

ตามกลมายาของกิเลสท่ีหลอกลวงอยู่เหรอ เราเป็นนกัปฏิบติัได้

หลกัธรรมอนัเป็นเครื่องสวา่งกระจ่างแจง้สอ่งดหูวัใจคือ

สติปัญญาของเรา เป็นเครื่องสอ่งหวัใจอยูก่บัตวัแลว้ ทาํไมจงึ

ตอ้งปลอ่ยวางอาวธุเหลา่นี ้ถา้เราตอ้งการใหห้ลดุพน้จากท่ีคมุ

ขงัเราตอ้งเอาใหจ้รงิใหจ้งั 

อย่าเสียดายชีวิต เคยตายมาแลว้ไม่รูก่ี้ชีวติแลว้ เสียดาย

เท่าไรก็ตาย ใหเ้สียดายแตค่วามหลดุพน้ กลวัจะไมห่ลดุพน้ เอา้ 

กลวัตรงนัน้อยา่ไปกลวัท่ีอ่ืน ตรงไหนบกพรอ่งฟาดฟันกนัลงไป 
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บาํรุงกนัขึน้มา จงึช่ือวา่นกัรบตามหลกัศาสดาท่ีพาดาํเนิน

มาแลว้ อย่าทอ้ถอยออ่นแอ เพศของพระไม่ใช่เพศทอ้ถอย เป็น

เพศสขุมุละเอียดคมัภีรภาพ เป็นเพศท่ีอดทน เป็นเพศท่ีคิดท่ี

อา่นไตรต่รองทกุส่ิงทกุอย่าง ตลอดถึงจิตจะคิดออกมาปรุง

ออกมาเรื่องใด เม่ือเป็นผูมี้สติปัญญาอยู่ดว้ยความตัง้ท่าตัง้ทาง

อยู่เสมอแลว้ ทาํไมจะไมท่ราบความคิดปรุงอนัเป็นเครื่องยแุหย่

ก่อกวนท่ีออกมาจากใจของตนแท ้ๆ 

สติปัญญามีอยู่ในจดุเดียวกนัทาํไมจะไม่ทราบเรื่องของกนั 

แลว้กิเลสก็อยูใ่นจิต เกิดอยู่ในจิต สติปัญญาเครื่องแกกิ้เลส 

เครื่องฟาดฟันหรอืปราบปรามกิเลสก็อยู่ในจิตผลิตขึน้มาได ้

พระพทุธเจา้ผลิตมาแลว้ สาวกทัง้หลายทา่นผลิตมาแลว้ และ

ตอ่สูก้บักิเลสจนไดผ้ลเป็นท่ีพอพระทยัและพอใจของทา่น ได้

หลดุพน้ไปไดเ้พราะอาํนาจของสติปัญญาศรทัธาความเพียร 

ทาํไมเราจะมาแบกมาหามคาํวา่สติคาํวา่ปัญญาเฉย ๆ โดยไม่

นาํมาใชส้าํหรบัตวัเอง แลว้จะหวงัความหลดุพน้จากทกุขไ์ปไดท่ี้

ไหน 
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เอาใหจ้รงิใหจ้งันกัปฏิบติัอย่าทอ้ถอยออ่นแอ อย่าเสียดาย

ป่าชา้ อย่าห่วงใยอะไรในโลกสงสารนี ้ตวัของเรานีเ้ป็นตวัโลก

สมบรูณแ์บบแลว้ ถา้ทกุขเ์ราก็ไดท้ราบวา่ทกุขพ์อแลว้ ไม่ตอ้งวา่

ถา้ทกุข ์ความทกุขเ์ราไดท้ราบมาเต็มหวัใจ เราเป็นผูร้บัผิดชอบ

ในขนัธข์องเราตัง้แตว่นัเกิดมา มีทกุขม์ากนอ้ยเพียงไรทางดา้น

รา่งกายและจติใจ เราสงสยัอะไรวา่โลกทัง้หลายนีจ้ะอยูห่อ

วิมานลานฟา้ท่ีไหนวา่จะมีความสขุความสบาย มนัเป็นแบบ

เดียวกนัเพราะอยู่ในท่ีคมุขงัอนัเดียวกนั นอกจากจะสลดัปัดส่ิงท่ี

กดข่ีบงัคบัใหเ้ราอยู่ในท่ีคมุขงัของเขานีอ้อกเป็นอิสระเสรเีสีย

เท่านัน้เราจะสบาย หายหว่ง อนาลโย หมดอาลยัแลว้เพราะได้

เคยอยู่แลว้ ไดเ้คยสมัผสัสมัพนัธก์บัโลกอนันีม้านานแลว้ 

ใจเป็นผูส้มัผสัสมัพนัธใ์จเป็นผูร้บัทราบ ใจเป็นผูไ้ดร้บัความ

กระทบกระเทือนก็ไดร้บักระทบกระเทือนเป็นเวลานานแลว้

สงสยัท่ีไหนอีก สว่นธรรมยงัไม่ไดส้มัผสัสมัพนัธก์นัเลย เอาซิเอา

ใหไ้ดส้มัผสัสมัพนัธ ์คาํวา่สมาธิคือความสงบนีก็้เป็นพืน้ฐาน

แห่งความสขุท่ีจะใหเ้กิดความดดูด่ืม ลกึซึง้เขา้ไปถึงธรรมท่ี



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 19 
 

ละเอียดยิ่งกวา่นี ้ก็จะเกิดขึน้ไดท่ี้ใจของเราผูเ้ป็นนกัปฏิบติันีแ้ล

ไม่ไดอ้ยู่ท่ีไหน พยายามทาํใหเ้กิดทาํไมใจจะสงบไม่ได ้มนัเคย

กาํเรบิเสิบสานมาตัง้แตว่นัเกิดจนกระทั่งบดันี ้ทาํไมเราจะยงั

เพลินกบัมนัอยู่เหรอ มนัใหผ้ลอย่างไรบา้งความกาํเรบิเสิบสาน

อนันัน้ ลว้นแลว้ตัง้แตน่าํมาซึง่ความทกุขค์วามลาํบากความ

ทรมานจิตใจใหเ้ห่ียวแหง้ยบุยอบอยู่ตลอดเวลา 

อยู่ดว้ยความยบุความยอบ อยู่ดว้ยความทกุขค์วามลาํบาก

ความทรมานทางดา้นจิตใจเป็นท่ีน่าอยู่แลว้เหรอ อยู่ดว้ยความ

สงบเยือกเย็นภายในจิตใจ เป็นของท่ีนา่อยู่ยิ่งกวา่ความกาํเรบิ

เสิบสานความวุน่วี่วุน่วายเป็นไหน ๆ เพียงขัน้นีก็้เหน็ความสงบ

เป็นท่ีน่าอยู่นา่อาศยัน่าภมูิใจยิ่งกวา่นัน้อยู่แลว้ ยิ่งทาํใหจ้ิตสงบ

แน่วแน่ลงไปมากยิ่งกวา่นัน้ก็ยิ่งนา่อยู่เขา้ไปโดยลาํดบั ในขณะ

ท่ีจิตไดร้บัความน่าอยู่จากธรรมทัง้หลาย ก็เป็นขณะเดียวกนัท่ี

ขณะจิตนัน้จะตอ้งตาํหนิความวุน่วี่วุน่วายของตนเอง คือเห็น

โทษของตวั 
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เอาซินกัปฏิบติั เราปฏิบติัไม่ไดใ้ครจะไดใ้นโลกนี ้เราเป็น

ผูร้บัผิดชอบเราแท ้ๆ ไมมี่ใครรบัผิดชอบใครนอกจากเราเท่านัน้ 

อบุายวธีิการใด ๆ ท่ีจะเป็นไปเพ่ือความพยงุจงูจิตใจของเราให้

หลดุพน้จากส่ิงแวดลอ้มหรอืส่ิงบงัคบัทัง้หลาย เอา คน้หามา

พิจารณามา พระพทุธเจา้ไม่ไดส้อนใหค้นโง ่สอนใหค้นมีความ

เฉลียวฉลาดพลิกแพลงเปล่ียนแปลงหลายสนัหลายคมมาแกก้บั

กิเลสดว้ยวิธีการตา่ง ๆ นาํมาใช ้สติปัญญามีอย่านอนกอดกนั

อยู่เฉย ๆ เอาใหจ้รงิใหจ้งัในการประพฤติปฏิบติั 

เวลาพิจารณาคน้ควา้ก็เหมือนกนั ธาตขุนัธท์กุแงท่กุมมุก็ได้

ทราบชดั ๆ แลว้ในตาํรบัตาํราท่านก็บอกไว ้ครูบาอาจารยท์่านก็

เทศนส์อนไวแ้ลว้วา่ในกองธาตนีุคื้ออะไร มีอะไรอยู่ในนี ้อะไร

วิเศษ ผมหรอืวเิศษ ขนหรอืวิเศษ หนงั เนือ้ เอ็น กระดกูหรอื

วิเศษ อวยัวะสว่นภายในตบัไตไสพ้งุอาหารใหม่อาหารเก่า

เหลา่นีห้รอืวิเศษ ถา้วิเศษเราก็ควรจะวิเศษมานานแลว้ เพราะ

เราอยู่กบัส่ิงเหลา่นีค้ลกุเคลา้กบัส่ิงเหลา่นี ้ยดึมั่นถือมั่นแบก

หามกบัส่ิงเหลา่นีด้ว้ยอปุาทานมานานแลว้ ทาํไมจงึไม่เห็นมี
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ความสขุ แลว้เรายงัจะฝืนแบกหามมนัอยูเ่หรอ ไม่พิจารณา

คล่ีคลายดหูลกัความจรงิท่ีมีอยูต่ามธรรมท่ีพระพทุธเจา้ทรงสั่ง

สอนไวเ้ราจะเห็นความจรงิท่ีไหน 

ความจรงิตอ้งเห็นอยู่ท่ีส่ิงจอมปลอมอนักิเลสเสกสรรป้ันยอ

ไวนี้แ้ลไม่อยู่ท่ีไหน เปิดความจอมปลอมของกิเลสออกเราจะเห็น

ความจรงิโดยลาํดบัลาํดา ตัง้แตผิ่วหนงัเขา้ไปจนกระทั่งถึง

อวยัวะสว่นในและตลอดทั่วถึงไม่มีส่ิงใดเหลือแลว้จะไดถ้อน 

การยดึมั่นถือมั่นมนัก็เหมือนกนักบัเอาหนามหรอืเอาหลาวยอก

เขา้ในหวัใจเรานั่น ผลเป็นยงัไง เป็นสขุหรอืเป็นทกุข ์ถกูแหลม

หลาวยอกเขา้ในหวัใจเป็นยงัไง กิเลสมนัเป็นแหลมเป็นหลาว

ยอกเขา้ในหวัใจ อปุาทานความยดึมั่นถือมั่น พิจารณาแยกแยะ

กนัออก ถอดออกถอนออก แหลมหลาวไดแ้ก่ความยดึมั่นถือมั่น 

ดว้ยปัญญาของตนใหเ้หน็ตามความจรงิ 

พิจารณาทัง้ภายในภายนอกตลอดทั่วถงึ เท่ียวกรรมฐาน

เท่ียวอยู่ในวงอวยัวะนี ้เอา้ จะเท่ียวในอวยัวะใดก็ตามก็เป็น

กรรมฐานเหมือนกนั เท่ียวอยู่นัน้หลายตลบทบทวน ไม่ยอมให้
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มนัไปไหน จิตนีเ้คยไดส้ง่ไดส้า่ยแสไ่ปมามากแลว้ไม่เหน็ไดผ้ลได้

ประโยชนอ์ะไร คราวนีจ้ะเอาธรรมบงัคบั กิเลสบงัคบัเคยบงัคบั

มานานแลว้ ผลปรากฏขึน้มามีแตก่องทกุขท์ัง้มวล บดันีจ้ะให้

ธรรมเป็นเครื่องบงัคบัจิตใจใหใ้ชก้ระแสจิตหรอืใหใ้ชอ้าการของ

จิตมีสติปัญญาเป็นสาํคญั กบัส่ิงทัง้หลายท่ีมีอยู่ในธาตใุนขนัธ์

อนันีใ้หเ้หน็ตามความจรงิแลว้จะไดล้ะไดป้ลอ่ยวาง ถอดเสีย้น

ถอดหนามออกจากจิตใจ จนกระทั่งถงึถอดออกหมดโดยสิน้เชงิ

ไม่มีเหลือภายในจิตใจแลว้ นัน้แลท่ีน่ีพน้แลว้จากแหลง่แห่งสาม

แดนโลกธาตนีุ ้ไดห้ลดุพน้ไปแลว้ ไม่มีอะไรท่ีจะเขา้มาเสียดแทง

จิตใจไดอี้กแมนิ้ดหนึ่ง เพราะกิเลสไม่มีแลว้ 

มีกิเลสเทา่นัน้เป็นเครื่องเสียดแทงจิตใจ กอ่กวนจิตใจ ไม่มี

อะไรก่อกวน ดินฟ้าอากาศเป็นดินฟ้าอากาศ ทกุส่ิงทกุอย่างเต็ม

ทั่วปฐพีหรอืในสามแดนโลกธาตนีุ ้ไม่มีอะไรเป็นขา้ศกึเหมือน

กิเลสประเภทตา่ง ๆ ซึง่ฝังจมอยู่ภายในจติใจนีเ้ป็นตวัทาํลาย 

เห็นโทษก็ตอ้งเห็นกนัท่ีน่ี แกก็้ตอ้งแกก้นัท่ีน่ี ใหเ้หน็เหตเุห็นผล

ใหรู้แ้จง้เหน็จรงิตามหลกัธรรมท่ีพระพทุธเจา้ทรงสั่งสอนไวแ้ลว้ 
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จะรูก้นัท่ีใจ ไมมี่อะไรเป็นผูรู้ธ้รรมทัง้หลาย ในขณะเดียวกนัไม่มี

ใครเป็นผูท่ี้จะรูเ้รื่องของกิเลสถอดถอนกิเลสนอกจากสติ ปัญญา 

ศรทัธา ความเพียรนี ้และรูแ้จง้ธรรมก็คือสติปัญญานีแ้ล จะเป็น

ผูบ้กุเบิกส่ิงท่ีปิดบงัธรรมทัง้หลายไวใ้หเ้ปิดเผยตวัออกมา ทัง้

สมาธิธรรม ปัญญาธรรม วมิตุติธรรม หลดุพน้กนัท่ีน่ีไมห่ลดุกนั

ท่ีไหนแหละ 

น่ีก็พยายามแนะนาํสั่งสอนหมู่เพ่ือนเต็มสติกาํลงั

ความสามารถ อยากใหรู้อ้ยากใหเ้หน็ในธรรมทัง้หลายท่ีแสดง

มาโดยลาํดบัลาํดาจนกระทั่งถึงปัจจบุนัวนันี ้แสดงดว้ยนํา้ใจ

จรงิ ๆ ตอ่หมู่ตอ่เพ่ือน ทา่นผูใ้ดท่ีมาจากท่ีใดก็คือพระ เป็นผู้

มุ่งหวงัตอ่อรรถตอ่ธรรมดว้ยกนั เหน็ใจท่ีมา เพราะฉะนัน้ผูท่ี้มา

จงไดส้งัเกตสอดรูท้กุส่ิงทกุอย่างในขอ้อรรถขอ้ธรรมท่ีทา่นชีแ้จง

แสดงไปก็ดี หรอืหมู่เพ่ือนท่ีเก่ียวขอ้งกนั สมัผสัสมัพนัธก์นัทาง

ตาทางหทูางใดก็ดี ใหน้าํไปคิดนาํไปเป็นคติเครื่องเตือนใจ

สอนใจ จงึสมช่ือกบัวา่เป็นการมาศกึษาอบรม 
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อย่ามาระเกะระกะกีดขวางกนัถว่งกนัลงเหมือนลกูตุม้มนั

หนกั ผูน้ัน้มาผูนี้ไ้ป พระองคน์ัน้มาพระองคนี์ไ้ป คณะนัน้มา

คณะนีไ้ป มากีดมาขวางกนัโดยหาเหตหุาผลไม่ได ้ทัง้ ๆ ท่ีไม่มี

เจตนามนัก็หนกัได ้ซุงทัง้ทอ่นไปแบกดซูิมนัมีเจตนากบัเราไหม

แตม่นัหนกัไหม นั่นแหละส่ิงท่ีมนักีดมนัขวางก็เหมือนซงุทัง้ท่อน 

และเหมือนหอกเหมือนหลาวดว้ย ทิ่มแทงไปในหวัใจองคน์ัน้ ใน

สายตาองคนี์ใ้นหอูงคน์ัน้ เพราะความไม่ระมดัระวงั จะเจตนา

ไม่เจตนาก็ตามไม่สาํคญั ทา่นจงึสอนใหร้ะมดัระวงั จะไม่ไดมี้ส่ิง

รกรุงรงัหตูานีอ้อกมาแสดงกีดขวางหมู่เพ่ือนทิ่มแทงหมูเ่พ่ือน ให้

พากนัตัง้ใจศกึษาจรงิ ๆ ทาํอะไรอย่าทาํเลน่อย่าเหลาะ ๆ แหละ 

ๆ ฝึกหดันิสยัใหจ้รงิ ทาํอะไรใหมี้เจตนาใหมี้สติใหมี้ปัญญา

รอบตวัอยู่ในส่ิงเหลา่นัน้ เอาฝืนกนัไป การฝืนนีฝื้นกบักิเลสสูก้บั

กิเลสตา่งหาก เม่ือกิเลสสิน้ไปแลว้หมดไปแลว้ไม่มีอะไรจะฝืน 

ฝืนหาอะไรเป็นความจรงิลว้น ๆ ดว้ยกนัแลว้ไม่มีอะไรจะฝืนกนั 

เวลานีจ้รงิกบัปลอมมนัแทรกมนัแซงมนัโตต้อบหรอืตอ่สูก้นั

อยู่ตลอดเวลา เราจงึไดฝื้นเราจงึไดร้บ เราจงึไดฝึ้กฝนทรมานกนั
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เวลานี ้ฝึกฝนทรมานนีอ้ะไรเป็นเหตใุหฝึ้กฝนทรมาน ก็คือตอ่สู้

กบักิเลสซึง่เป็นตวัขา้ศกึ เพราะเป็นเจา้อาํนาจบนหวัใจมาเป็น

เวลานานนัน้แล จงึเป็นของยากของลาํบาก ยากลาํบากก็ช่าง 

ความยากความลาํบากเป็นปุ๋ ยอนัสาํคญัท่ีจะใหถ้ึงจดุหมาย

ปลายทางหรอืถึงแดนแหง่ความพน้ทกุข ์ปราบกิเลสใหร้าบลง

ภายในจิตใจไดเ้พราะความทกุขย์ากลาํบากนีเ้ป็นธรรมท่ีสดุแลว้

ในหวัใจของเรา อยา่นาํความทอ้แทอ้อ่นแอวา่ทกุขว์า่ยากวา่

ลาํบาก อนัเป็นกลมายาของกิเลสมาหลอกลวงใจเลย นั่นเป็น

กลมายาของกิเลสใหรู้ไ้ว ้

ถา้เรื่องของธรรมแลว้ เอา้นกัสูสู้ไ้ป กิเลสตายมากนอ้ย

เพียงไร นัน้แหละเป็นความชอบธรรมของนกัสูเ้ป็นก็เป็นตายก็

ตาย เราไม่ตายใหกิ้เลสตาย สดุทา้ยกิเลสก็ตาย เราไม่ตาย

แหละ จะตายยงัไงพระพทุธเจา้ไม่ไดส้อนใหค้นทาํความเพียร

ตาย สอนใหค้นทาํความเพียรเพ่ือฆา่กิเลสตายตา่งหากน่ี ไม่มี

ในหลกัธรรมพระพทุธเจา้วา่สอนใหท้าํความเพียรเพ่ือตาย ไม่มี 

สดุทา้ยกิเลสตายทัง้นัน้ น่ีเราเอะอะก็กลวัแตจ่ะตาย 



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 26 
 

เอาใหเ้ห็นจรงิเห็นจงัใหเ้หน็กิเลสตายบา้งซิ เม่ือเห็นกิเลส

ตายไปบา้งภายในหวัใจแลว้ มนัย่อมมีความกระหยิ่มมีพลงัใจ

ภาคภมูิใจ เพราะในขณะเดียวกนัธรรมก็ปรากฏขึน้มาเป็นความ

สงบเป็นความเย็นใจ เป็นความสงา่งามภายในจิตใจ อยูท่ี่ไหนก็

เย็นสบาย ๆ ขึน้โดยลาํดบั ๆ พอกิเลสหลดุลอยไปมากนอ้ยธรรม

ปรากฏขึน้มาใหเ้กิดความสะดวกสบาย จนกระทั่งถึงสวา่ง

กระจ่างแจง้ไปหมด โลกวทิ ูรูแ้จง้หมดแลว้ในแดนโลกธาตนีุ ้ไม่

มีใครท่ีจะรูแ้จง้ยิ่งกวา่จิต และในขณะเดียวกนัถา้มีส่ิงปกคลมุ

ดงัท่ีกลา่วมาแลว้นัน้ ก็ไมมี่อะไรท่ีจะมืดมิดปิดตายยิ่งกวา่จิตจน

ตรอกจนมมุยิ่งกวา่จิต ถกูกิเลสบีบบงัคบัจนหาทางออกไม่ได ้

ปิดตาย 

บทเวลาเปิดกิเลสออกหมดไม่มีอะไรเหลือ ถอนกิเลสออก

หมดทัง้รากแกว้รากฝอย เผาดว้ยตปธรรมแลว้ นัน้แหละท่ีน่ีสนัติ

มหาสนัติ ความสงบอนัลน้พน้ พน้จากแดนสมมติุโดยประการ

ทัง้ปวง ทัง้ ๆ ท่ีธาตขุนัธน่ี์เป็นสมมติุ แตจ่ติใจเป็นวิมตุติหลดุพน้

แลว้จากส่ิงทัง้หลายเหลา่นี ้ไม่มีอะไรท่ีจะมากดถ่วงจิตใจอีก
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แลว้ นัน้แลเป็นผลท่ีพระพทุธเจา้ทรงประสบและสาวกทัง้หลาย

ทรงรูท้รงเหน็ และประทานธรรมไวใ้หพ้วกเราทัง้หลายไดด้าํเนิน

เพ่ือจดุนัน้ เพ่ือธรรมอนัเลิศดวงนัน้ นัน้แลเป็นส่ิงท่ีเลิศ นอกนัน้

ไม่เห็นวา่อะไรเลิศ 

น่ีเวลานีเ้รามาหาธรรมเลิศอนันัน้ ท่ียงัไม่เห็นก็เพราะถกูส่ิง

ท่ีเลวรา้ยทัง้หลายมนัปิดมนับงัมนัปกคลมุหุม้ห่อเอาไวอ้ย่างมิด

ตวั มนัรกัมนัสงวนท่ีสดุไม่ยอมใหเ้ราแตะ เพราะฉะนัน้จงึตอ้งได้

ใชค้วามพยายามอย่างเต็มสติกาํลงัความสามารถ พรอ้มกบัการ

ระวงักลมายาของมนัท่ีจะหลอกเรา ในเวลาประกอบความ

พากเพียรไดร้บัความทกุขค์วามยากความลาํบากบา้ง เอาใหดี้

ตรงนี ้แลว้ก็ไม่พน้ท่ีจะหลดุไปจากอาํนาจของมนัและเหยียบยํ่า

ทาํลายมนัลงเสีย ท่ีน่ีเรยีกวา่ราบ-ราบอยา่งนัน้เอง กิเลสราบ 

อย่าใหจ้ิตราบเพราะอาํนาจของกิเลส 

เวลานีเ้รามาพลิกตวัในการตอ่สูใ้หกิ้เลสราบดว้ยอาํนาจ

แห่งความเพียรของเรา นั่นละช่ือวา่ไดท้าํประโยชนข์องตนโดย

สมบรูณแ์ลว้ ทีนีป้ระโยชนข์องโลกก็จะตามมาเองมากนอ้ย
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ตามแตก่าํลงัความสามารถของผูน้ัน้จะนาํออกแสดงไดม้าก

นอ้ยเพียงไร หรอืผูม้าเก่ียวขอ้งจะควรไดร้บัประโยชนม์ากนอ้ย

เพียงไรตามอปุนิสยัความสามารถฉลาดของเขาก็ไดไ้ปโดยไม่

เสีย เราก็ไม่เสีย เขาก็ไดร้บัประโยชน ์เม่ือไดธ้รรมเป็นมหา

สมบติัครองอยู่ภายในจิตใจแลว้กินกระทั่งวนัตายก็ไมห่มด เอา้ 

เทศนไ์ปสอนไปสอนใครหากรูจ้กัประมาณ รูจ้กัเวลํ่าเวลาความ

เหมาะสมไปในตวันัน้โดยหลกัธรรมชาติ ไม่มีคาํวา่หมดวา่สิน้ 

และรูป้ระมาณเต็มท่ีเต็มตวั นั่นพระพทุธเจา้และสาวกท่านทาํ

ประโยชนใ์หโ้ลกไดโ้ดยสมบรูณ ์เพราะท่านเป็นผูมี้ประโยชนอ์นั

สมบรูณภ์ายในองคข์องท่านแลว้ 

เราในขณะนีม้าทาํประโยชนต์นใหส้มบรูณ ์มีหนา้ท่ีอนัเดียว

ท่ีจะมารบัการอบรมสั่งสอนจากครูจากอาจารย ์ท่านวา่อะไร

สอนอะไรเราพยายามหยิบพยายามจบัเอามาเป็นขอ้คิด เอามา

เป็นคติสอนใจตนเอง ไมว่า่ครูบาอาจารยห์มูเ่พ่ือนทา่นผูใ้ดทาํ

ถกูตอ้งดีงามเป็นคติเตือนใจได ้ยดึเอามาเป็นหลกัปฏิบติัของตน

ทนัที ๆ ช่ือวา่ผูม้าอบรมศกึษา จะไม่เปลา่ประโยชน ์ไมเ่สียทา่
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เสียที จงึขอใหท้กุ ๆ ทา่นไดร้กัษาเจตนาของตนท่ีไดมุ้่งในการ

บวชมาแลว้และปฏิบติัมาโดยลาํดบั อยา่คิดยอ้นหลงัในเรื่อง

ความทกุขค์วามลาํบากในการประกอบความเพียร แลว้จะไป

เป็นขา้ศกึตอ่อนาคตในการประกอบความเพียรในวงปัจจบุนั

และอนาคตขา้งหนา้โดยไมต่อ้งสงสยั 

ทกุขก็์ทกุขไ์ปเถอะ ทกุขข์นาดไหนก็ไดก้า้วมาแลว้ขนาดนี ้นี ้

จะกา้วไปอีกไม่ถอยหลงั จนกระทั่งถึงจดุหมายปลายทางแลว้ไม่

ตอ้งบอกก็รูเ้อง จงึขอใหท้กุท่านไดน้าํไปประพฤติปฏิบติั 

การแสดงธรรมก็เหน็วา่สมควร เอาละ รูส้กึเหน่ือยขึน้

มาแลว้ 

(ถอดเสียงธรรมโดย www.luangta.com) 

ท่ีมา: https://youtu.be/iuA3YIxlrdU  
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