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อินทรีย ์๕ 

หลวงตามหาบวั ญาณสมัปันโน 

เทศนอ์บรมพระ ณ วดัป่าบา้นตาด  

(๔ กนัยายน ๒๕๒๖) 

ธาตขุนัธเ์ป็นเรือ่งของสมมติุ ท่ีตอ้งหมนุไปตามหลกัแห่ง

ธรรมชาติท่ีธรรมท่านสอนไวว้า่ อนิจจฺ ํทกุขฺ ํอนตตฺา ฉะนัน้

การมาศกึษาจงึไม่ควรน่ิงนอนใจในขณะท่ีควรจะเป็นไปได ้ดว้ย

การประพฤติปฏิบติัและการศกึษาอบรมจากครูจากอาจารย ์

เพราะส่ิงเหลา่นีเ้คยผิดหวงัมาหลายครัง้หลายหนแลว้ สาํหรบัผู้

หวงัพึง่พงิครูอาจารย ์เด๋ียวองคน์ัน้ผ่านไปองคนี์ผ่้านไปอยู่เรื่อย 

ๆ ไม่มีการหยดุยัง้ แมต้วัของเราเองก็จะตอ้งผ่านไปเช่นเดียวกนั 

ซึง่ไม่มีอะไรจะเหนือกวา่กนัไปเลย เม่ือมีโอกาสดงัท่ีไดป้ระพฤติ

ปฏิบติัศกึษาอบรมจากครูจากอาจารยอ์ยู่ ก็ควรจะตกัตวงใหพ้อ

เป็นเนือ้เป็นหนงัเป็นสารคณุ เป็นท่ียดึเหน่ียวภายในใจของตน

ไดเ้ป็นอยา่งนอ้ย มากกวา่นัน้ก็ใหป้ลอ่ยภายนอกโดยหลกั

ธรรมชาติ เพราะความเพียงพอทกุส่ิงทกุอย่างแลว้ การไดเ้ห็นได้
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ยินไดฟั้ง การศกึษาอบรมเพ่ืออรรถเพ่ือธรรม เพ่ือถอดถอนส่ิงท่ี

เป็นภยัก็หมดไป ๆ เพราะธรรมเป็นส่ิงท่ีทาํจิตใจใหมี้ความอ่ิม

พอไดโ้ดยลาํดบั จนกระทั่งถงึความพอตวั 

ท่านผูใ้ดปฏิบติัดีก็เป็นเรื่องของท่าน การปฏิบติัดีท่ีสาํคญัก็

คือเรื่องของเรา ความชั่วอยูใ่นใจในตวัของผูใ้ดก็ไม่สาํคญัยิ่ง

กวา่ท่ีเป็นเสีย้นเป็นหนามทิ่มแทงหวัใจอยูใ่นตวัของเรา 

เพราะฉะนัน้การประพฤติปฏิบติัจงึไม่เห็นส่ิงใดเป็นส่ิงท่ีหนกั

แน่น เป็นส่ิงท่ีสาํคญัยิ่งกวา่การประพฤติปฏิบติั เพ่ือกาํจดัเสีย้น

หนามหรอืแหลมหลาวท่ีทิ่มแทงอยู่ภายในใจตลอดมานีใ้หห้มด

สิน้ไปโดยลาํดบัดว้ยความเหน็ภยั น่ีเป็นความถกูตอ้งชอบธรรม 

ท่านทัง้หลายมาอยูท่ี่น่ีผมก็เคยไดพ้ดูไม่รูก่ี้ครัง้ก่ีหนแลว้ ผม

รบันีไ้ม่ใช่รบัดว้ยอาํนาจวาสนาบญุญาภิสมภารวา่มีกวา้งมี

ขวางมีลกึมีซึง้อะไร สาํหรบัตวัของผมเองไมไ่ดมี้ความรูส้กึอย่าง

นัน้เลย อยู่ปกติธรรมดา ๆ ตามสภาพของเจา้ของ แตท่ี่รบัก็

เพราะความเห็นใจความสงสาร ไดแ้ยกแยะจิตใจของตนออก

เทียบเคียงกบัหมู่เพ่ือนท่ีมาศกึษาอบรมเก่ียวกบัเรื่องครูเรื่อง
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อาจารย ์ผูใ้หค้าํแนะนาํสั่งสอนเป็นท่ีแน่ใจเป็นท่ีลงใจ ทัง้การได้

เห็นไดย้นิไดฟั้ง การพิจารณาไตรต่รองตามไม่ขดัแยง้ตอ่จิตใจ 

เพราะส่ิงท่ีไดเ้ห็นไดย้นิไดฟั้งนัน้ไม่ขดัแยง้ตอ่ธรรมตอ่วินยั 

การท่ีเสาะแสวงหาครูหาอาจารยท่ี์เป็นท่ีแน่ใจ และปรากฏ

เป็นความอบอุน่ขึน้มาภายในตนนัน้เป็นส่ิงท่ีหาไดย้าก เสาะ

แสวงเสียแทบลม้แทบตาย ดีไม่ดีไม่เจอ เลยลม้เหลวไปเฉย ๆ 

ตอ่หนา้ตอ่ตาเรา เพราะส่ิงตอบแทนความมุ่งหวงัของเราความ

มุ่งหมายของเรามนัไม่มี ถึงมีเราก็ไม่พบไม่เจอท่านเสีย 

ผลประโยชนนี์ก็้ลม้เหลวไปได ้ดงัท่ีผมไดเ้คยพดูเสมอวา่ เสาะ

แสวงหาครูหาอาจารยน์ัน้ผมน่ะเสาะแสวงหามากตอ่มาก 

เพราะเราไม่ไดต้ัง้ความมุง่หมายไวอ้ยา่งธรรมดา ๆ แมจ้ะตวัเทา่

หนนีูก็้ตาม การตัง้ความมุง่หมายไวภ้ายในใจนีต้ัง้ไวอ้ยา่งสงูสดุ

ทีเดียว คือวิมตุติหลดุพน้เทา่นัน้ 

ทัง้นีเ้น่ืองมาจากการไดเ้ห็นไดย้ินตามพระประวติัของ

พระพทุธเจา้และสาวกทัง้หลายท่ีทา่นดาํเนิน เขียนไวต้าม

ตาํรบัตาํรา เม่ืออา่นแลว้เกิดความซึง้ใจ ความรูส้กึในตอนก่อน



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 4 
 

บวชหรอืตอนตน้บวชก็คอ่ยจางไป ๆ จนกลายเป็นความลม้ไป

หมดในความรูส้กึเหลา่นัน้ แลว้มีความหนกัแน่นตอ่ผลท่ี

พระพทุธเจา้และสาวกทัง้หลายทา่นไดรู้ไ้ดเ้ห็น ทา่นไดร้บัมา

ประกาศสอนโลก แมเ้รยีนหนงัสือก็เรยีนดว้ยความมั่นใจท่ีจะ

ออกปฏิบติัโดยถ่ายเดียวเทา่นัน้ น่ีละเป็นเหตใุหต้ัง้ความมุ่ง

หมายไวอ้ยา่งสงูสดุ 

การตัง้ความมุง่หมายไวอ้ย่างสงูสดุ เหตใุดการเสาะ

แสวงหาครูหาอาจารย ์หรอืการประพฤติปฏิบติัจะไปทาํแบบสุม่

ส่ีสุม่หา้ลุม่ ๆ ดอน ๆ เป็นไปไม่ได ้เขา้กนัไม่ไดก้บัเจตนาเช่นนัน้ 

จงึตอ้งเสาะแสวงหาจรงิ ๆ ถา้ไม่สนิทใจก็ไม่อยู่ จนกระทั่งถงึพอ่

แม่ครูบาอาจารยม์ั่นเรา ทัง้ ๆ ท่ีก็ร ํ่าลือวา่ท่านน่ีเอาจรงิเอาจงั

เด็ดเด่ียว ดดุา่วา่กลา่วไม่มีใครเสมอ พดูงา่ย ๆ ไมมี่ใครเหมือน 

ทัง้อบุายการแนะนาํสั่งสอน ทัง้การประพฤติปฏิบติั ทัง้ความรู้

ภายในใจทา่น ไม่มีใครเหมือนเทา่ท่ีไดท้ราบมา จงึไดมุ้่งมั่นท่ีจะ

ใหไ้ดพ้บไดเ้หน็ทา่นใหส้มใจท่ีมุ่งอย่างแรงกลา้นี ้
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เม่ือไปถึงทา่นแลว้ก็เป็นอย่างนัน้จรงิ ๆ ความคาด

ความหมายตามท่ีเคยไดย้ินไดฟั้งมานัน้ไมผิ่ดเพีย้นกนัเลยแมแ้ต่

นอ้ย จงึเป็นท่ีประทบัใจตัง้แตข่ณะท่ีไดย้ินทีแรกเรื่อยไป เพราะ

ศกึษาอยู่ตลอดเวลาไม่วา่จะทางหทูางตา ไดย้ินไดฟั้งไดเ้ห็น

นาํมาคิดมาไตรต่รองทัง้นัน้ เป็นท่ีแน่ใจลงใจไดท้กุระยะ ๆ หาท่ี

จะคดัคา้นตา้นทานไม่ได ้แมกิ้เลสจะมีเต็มหวัใจ แตค่วาม

มุ่งหวงัตอ่ธรรมก็มีเต็มหวัใจเช่นเดียวกนั จงึมีนํา้หนกัไปตาม

ความจรงิท่ีหาท่ีคา้นไม่ไดน้ัน้ 

จนกระทั่งท่านไดล้ลุว่งไป บรรดาพระเณรทัง้หลาย

ระสํ่าระสายวุน่วายกนั แทบจะพดูไดว้า่เป็นประวติัการณข์อง

พระธุดงคกรรมฐานสายท่านอาจารยม์ั่นนีก็้ได ้เพราะขาดท่ีพึง่ 

ขาดหลกัใจ ขาดรม่โพธ์ิรม่ไทร ทัง้ ๆ ท่ีธรรมของพระพทุธเจา้ก็มี

อยู่ แตเ่ม่ือยงัตอ้งพึ่งพิงอิงอาศยัครูอาจารยแ์ลว้ ครูอาจารยจ์งึ

เป็นเรื่องสาํคญัอยู่มากภายในจิตใจ เวลาท่านพลดัพรากจากไป

ส่ิงท่ีเคยไดเ้หน็ก็จะไม่ไดเ้หน็ ส่ิงท่ีเคยไดย้ินไม่ไดย้ิน ส่ิงท่ีเคยให้

ความอบอุน่แก่เราซึง่ท่านเป็นเหมือนรม่โพธ์ิรม่ไทร ก็ประหนึง่วา่
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ขาดสะบัน้ลงไปหมด ราวกบัวา่ศาสนธรรมนีไ้ม่มีเลย ทัง้ ๆ ท่ี

ความแน่ใจอนัหนึง่ก็ไม่ไดค้ลาดเคล่ือนแมนิ้ดเดียววา่ ศาสน

ธรรมหาไดเ้คล่ือนยา้ยจากความจรงิไปไม่ แตเ่พราะความติดพนั 

ความเคารพความเล่ือมใสในองคท์า่น เป็นองคปั์จจบุนัท่ีไดเ้ห็น

อยู่ประจกัษต์าเรานีไ้ดล้ว่งลบัไป จงึเป็นเหมือนฟา้ดินถลม่ 

พระเณรก็แตกกระจดักระจายกนัไป กวา่จะเกาะกนัไดก็้ ๔ 

ปี ๕ ปี อย่างหลวงปู่ ขาววดัถํา้ ๔ ปี ๕ ปี ทา่นถงึไดม้าอยูว่ดัถํา้

กลองเพล แตก่่อนทา่นก็อยูต่ามป่าทางอาํเภอสวา่ง หมูเ่พ่ือนก็

เขา้ท่านไม่คอ่ยติด ครูบาอาจารยท์ัง้หลายก็แยกยา้ยกนัไป 

อย่างหลวงปู่ ออ่นก็มาอยู่ท่ีหนองบวับาน ทีแรกก็ไปอาํเภอกมุ

ภวา แลว้ก็โยกยา้ยมานี ้เราเองก็ระเหเรร่อ่นไปตามประสีประสา

ของเราแลว้ก็ไดม้าอยู่ท่ีน่ี ท่านอาจารยฝ้ั์นก็อยู่ท่ีอาํเภอพรรณา 

บรรดาพระเณรทัง้หลายก็ไดเ้กาะไดอ้าศยัท่านเรื่อยมา 

น่ีแหละเรื่องครูบาอาจารยท่ี์เป็นท่ีเคารพเล่ือมใสลว่งลบัไป

แตล่ะองค ์ๆ ไม่ใช่เรื่องเลก็นอ้ย ขาดประโยชนข์องผูห้วงัพึ่งพิง

เป็นอยา่งมากทีเดียว จงึขอใหท้กุทา่นไดท้าํความสาํนกึหรอืรูส้กึ
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ไวเ้สมอวา่ ส่ิงท่ีกลา่วเหลา่นีจ้ะกระทบกระเทือนใจเราในวนัใด

วนัหนึง่ไม่สงสยั ส่ิงเหลา่นีเ้ราจะตอ้งพบตอ้งเจอ ในขณะท่ีไดอ้ยู่

ไดป้ระพฤติปฏิบติัจงึควรตัง้อกตัง้ใจเอาใหจ้รงิใหจ้งัทกุอย่าง 

การประพฤติปฏิบติัจะยากลาํบากขนาดไหนใหพ้งึทราบวา่คือ

การตอ่สู ้เชน่เดียวกบันกัมวยเขาขึน้ตอ่กรกนับนเวที ใครจะไป

พกันอนหลบัอยู่ในขณะท่ีกาํลงัชกตอ่ยกนัอยู่นัน้มีเหรอ ความ

ยากความลาํบากในขณะนัน้เขาไม่ไดถื้อเป็นอารมณย์ิ่งกวา่

ความหวงัชยัชนะโดยถ่ายเดียว 

การประพฤติปฏิบติั ถา้เรามาคิดถึงแง่แหง่ความลาํบากลาํ

บนเก่ียวกบัการตอ่สูก้บัฝ่ายตํ่า เราก็จะหาชยัชนะเป็นท่ีพงึพอใจ

ไม่ได ้ใหคิ้ดเสมอ และคาํท่ีจะกลา่วเวลานีก็้เคยกลา่วอยูบ่า้ง

แลว้วา่ ธรรมแทน้ัน้ไม่ไดท้าํผูห้นึง่ผูใ้ดใหไ้ดร้บัความลาํบากลาํ

บน ธรรมท่ีพระพทุธเจา้ทรงสั่งสอนไวใ้น ๘๔,๐๐๐ พระ

ธรรมขนัธ ์เฉพาะท่ีเป็นธรรมซึง่สอนโลกใหถ้ึงจดุท่ีตอ้งการตาม

ขัน้ตามภมูิไปนัน้ ไม่ไดมี้อะไรท่ีจะมาก่อกวนทาํลายสตัวโ์ลกให้

ไดร้บัความกระเพ่ือมหรอืขุ่นมวั หรอืไดร้บัความทกุขม์ากนอ้ย 
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อบุายทัง้หมดท่ีทรงสอนนัน้สอนเพ่ือแกเ้พ่ือถอดเพ่ือถอน เพ่ือ

การตอ่สูก้บัส่ิงท่ีเป็นภยัตอ่ธรรม ซึง่มีอยู่ในหวัใจของสตัวโ์ลกนี ้

แตล่ะราย ๆ นัน้เป็นของสาํคญั ธรรมแทท้า่นไม่ไดม้าทาํความ

ลาํบากราํคาญใหแ้ก่ผูใ้ดเลย เราจงึควรนาํมาติดมาฝังไวท่ี้หวัใจ

เสมอวา่ ธรรมไมไ่ดเ้ป็นขา้ศกึอะไรตอ่เรา กิเลสฝ่ายตํ่าตา่งหากท่ี

เป็นขา้ศกึตอ่เรา 

แมก้ารลาํบากลาํบนในการประพฤติปฏิบติั ไม่วา่จะรกัษา

ศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ จนกระทั่งถงึเดินจงกรมนั่งสมาธิ

ภาวนาทกุทา่ท่ีเราประกอบความพากเพียร มีแตท่่าตอ่สูก้บัฝ่าย

ตํ่าทัง้นัน้ ไม่ไดต้อ่สูก้บัธรรมของพระพทุธเจา้ เพราะธรรมไม่ได้

เป็นขา้ศกึตอ่ผูใ้ด ส่ิงท่ีเคยเป็นขา้ศกึซึง่เป็นส่ิงท่ีธรรมตาํหนิติ

เตียนเท่านัน้ท่ีเราไดร้บัความลาํบาก ทัง้โดยปกติท่ีมนัเหยียบยํ่า

ทาํลายจิตใจเรา ทัง้ขณะท่ีตอ่สูก้นั 

การประพฤติปฏิบติัประกอบความพากเพียรในอิรยิาบถตา่ง 

ๆ วิธีการตา่ง ๆ ลว้นแลว้แตเ่ป็นวธีิการตอ่สูก้บัฝ่ายตํ่าซึง่เป็น

ความทกุข ์เพราะฝ่ายตํ่านัน้เป็นตน้เหต ุทัง้เป็นผลเหยียบยํ่า
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ทาํลายจิตใจ ทัง้เป็นเหตท่ีุจะใหเ้ราไดต้อ่สู ้หรอืเราตอ่สูก้บัมนั

เพ่ือถอดถอนมนัออกก็เป็นความทกุข ์ธรรมแทไ้ม่ไดท้าํความ

ทกุขใ์หแ้ก่ผูห้นึ่งผูใ้ดเลย เราจงึอยา่ใหกิ้เลสทัง้หลายมาควา้เอา

สติ ปัญญา ศรทัธา ความเพียรของเราไปเป็นเครื่องมือ แลว้

ยอ้นกลบัมาทาํลายเราเสียสิน้โดยหาคณุคา่ไม่ไดใ้นวงนกัปฏิบติั 

เรยีกวา่เสียท่าอย่างแหลกอย่างเหลวอย่างเลวอยา่งรา้ย หาจดุท่ี

หมายไม่ไดเ้ลย 

วนันีจ้ะอธิบายถึงเรื่องอินทรีย ์๕ ซึง่เป็นขอ้เปรยีบเทียบยกั

ยา้ยผนัแปรระหวา่งกิเลสกบัธรรม ท่ีจะยือ้แย่งแข่งดีกนั นาํธรรม

เหลา่นีอ้อกไปใชเ้ป็นสมบติัของตนแลว้มาทาํลายเราและมา

สง่เสรมิเรา ในอินทรยี ์๕ นัน้คืออะไร ศรัทธา วิริยะ สต ิสมาธิ 

ปัญญา 

ศรัทธานัน้สว่นมาก แมพ้ระพทุธเจา้จะประกาศสอนอยูโ่ตง้ 

ๆ เรื่อยมาก็ตามวา่ ศรทัธาคือความเช่ือ ทา่นหมายถงึความเช่ือ

ตอ่เหตตุอ่ผลตอ่ความสตัยค์วามจรงิ ทา่นไมใ่หเ้ช่ือตามความ

จอมปลอมอนัเป็นเรื่องของกิเลสหลอกลวง แตใ่จเราหาไดท้ราบ
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ไม่วา่ ศรทัธานีค้วามเช่ือนี ้ไดถ้กูกิเลสเอาไปขยาํยํ่ายีเสียจน

แหลก ตวัเราหาทราบไม่แมนิ้ดเดียว ไม่ทราบ มนัเช่ือความรู้

ความเห็นความไดย้ินไดฟั้งอนัเป็นเรื่องของกิเลสลว้น ๆ มานาน

เท่าไร แมข้ณะปฏิบติัอยู่เวลานีม้นัก็เช่ืออยู่อย่างนัน้อยา่งฝังใจ 

ท่ีเราไม่ทราบวา่มนัฝังใจ ถา้เราไม่เช่ือการเห็นการไดย้ินอนัจะให้

เกิดความรกัความชงั ความเกลียดความโกรธ เราจะไปสนใจฟัง

ดมูนัอะไร ฟังมนัทาํไม คิดเรื่องของมนัทาํไม 

เรื่องของกิเลสก็ทราบวา่เป็นกิเลสแลว้ มนัผลิตผลดีขึน้มาให้

เราไดร้บัความสขุความสบายท่ีตรงไหนมนัไม่มี แตใ่จก็เช่ือของ

มนัอยู่อยา่งนัน้ ทัง้ ๆ ท่ีธรรมฉดุลากขึน้มาใหเ้ช่ืออรรถเช่ือธรรม

มนัก็ไม่ยอม เหตท่ีุไม่ยอมไม่ใช่เพราะเราตัง้ใจแข็งกระดา้งหรอื

ตอ่สูธ้รรม แตเ่พราะเรื่องของกิเลสท่ีมีอาํนาจอยู่ภายในใจ ครอบ

หวัใจอยูม่ากพาใหต้อ่สูธ้รรม หรอืมนัเสียเองเป็นผูต้อ่สูธ้รรม 

คดัคา้นธรรม ลบลา้งธรรม จงึเป็นการลบลา้งความเช่ือของเราท่ี

มีตอ่ธรรม ใหก้ลายเป็นความเช่ือตอ่มนัเสียทัง้สิน้โดยเราไม่
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รูส้กึตวั น่ีแหละศรทัธาความเช่ือกิเลสเอาไปใชม้นัใชอ้ยูอ่ย่างนี ้

แตเ่ราไม่รู ้

อนัใดท่ีเป็นเรื่องของกิเลสมนัเช่ือไดง้่าย มนัไหลไปเลย อยู่

ปกติมนัก็เป็นกระดาษซมึอยู่อย่างนัน้ตลอด ยิ่งมีส่ิงมาสมัผสั

สมัพนัธก็์เหมือนกบัเพิ่มเชือ้ใหไ้ฟ มนัจะแสดงเปลวขึน้ทนัที เช่น 

ไดเ้ห็นไดย้ินเรือ่งอะไรก็ตาม มนัจะเพิ่มตวัของมนัขึน้ไปความ

เช่ืออนันี ้น่ีศรทัธา เราฟังกนัอย่างดาษด่ืนวา่ศรทัธาความเช่ือ 

หมายถงึเช่ือธรรมโดยถ่ายเดียว แตเ่ราลืมถึงเรื่องความเช่ือใน

ฝ่ายธรรมนัน้ถกูกิเลสเอาไปเป็นเครื่องมือของมนัมาสงัหารเรา 

เราไม่ไดคิ้ด จงึขอใหพ้ากนัคิดสะดดุใจ หากยงัไม่ไดคิ้ดก็ขอให้

คิดเสียในวนันี ้

วิริยะ มนัหากเพียรอยู่โดยหลกัธรรมชาติของกิเลสพาให้

เพียร ใหพ้ออกพอใจเพียรนาํมาคิดมาอา่นไตรต่รองอยู่เช่นนัน้ 

มาเคลา้มาคลงึในอารมณท์ัง้หลายท่ีผ่านมา นานเท่าไรก็ไม่เหน็

วา่เป็นของเกา่ เป็นของใหมอ่ยู่เรื่อย ๆ สด ๆ รอ้น ๆ ไม่มีส่ิงใดท่ี

กิเลสผลิตขึน้มาไดผ่้านพน้ไปแลว้ วา่นานเท่านัน้ปีเทา่นีเ้ดือน 
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มนัเป็นของสด ๆ รอ้น ๆ ใหเ้พียรคิดเพียรอา่นโดยเราก็ไม่รูว้า่เรา

เพียร แตห่ลกัธรรมชาติของมนัมนัเป็นอตัโนมติั เพียรไปในตวั

ของมนั เพราะกิเลสดีดเสน้บรรทดัไวแ้ลว้ บงัคบัใหเ้ดินไปตาม

เสน้บรรทดั ผลกัไสใหไ้ปตามนัน้ นั่นเราก็ไม่รู ้

สต ิก็เหมือนกนั มนัระลกึไปในเรื่องของกิเลสเสียทัง้มวล 

เพราะกิเลสเอาไปใช ้ทีนีจ้ะพดูย่อ ๆ เขา้ไปโดยลาํดบั ไม่ใช่คน

บา้คนท่ีทาํความชั่วชา้ลามกทัง้หลาย ยน่เขา้มาถงึฝ่ายท่ีเบาบาง

กวา่นัน้ก็คนธรรมดาเรานี ้คิดชั่วไดส้บาย ๆ พดูชั่วไดส้บาย ๆ ถึง

ไม่ทาํชั่วอย่างหนกัก็ทาํชั่วอย่างเบาไดอ้ยา่งสบาย ๆ เป็นคนขาด

สติเม่ือไร คนไม่ไดข้าดสติ มีสติ แตส่ตินีเ้ป็นเครื่องมือของกิเลส

ไปแลว้ ทางหลกัธรรมท่านไม่พดูวา่เป็นสติท่ีชอบธรรม ไม่

เรยีกวา่สมัมาสติ มนัเป็นมิจฉา ๆ มาเรื่อย เช่น ศรทัธาก็มิจฉา

ศรทัธา วิรยิะก็เป็นมิจฉาไปดว้ยกนั สติก็เป็นมิจฉาถา้ใชไ้ป

ในทางกิเลส ทา่นไมน่าํมาพดูเฉย ๆ แตห่ลกัธรรมชาติ ส่ิงใดท่ี

ผิดจากธรรมเป็นมิจฉาไดท้ัง้นัน้ แตม่นัเป็นสมัมาของกิเลสนัน้ซ ิ

เราก็เป็นตวักิเลสทัง้ตวั ใจทัง้ดวงมีแตกิ่เลสปกคลมุหุม้หอ่ไวเ้สีย
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จนมิดไม่มองเห็นใจเลย มีแตกิ่เลสออกทาํงานทัง้ภายใน

ภายนอกเราจงึไม่ทราบ น่ีละหลกัสาํคญั 

สมาธ ิก็เหมือนกนั ถา้เป็นเรื่องของโลกของสงสารเรื่องของ

กิเลสแลว้มนัมั่นใจ ไม่ย่อหยอ่นออ่นขอ้ ไมก่ลวัเป็นกลวัตาย ลืม

วนัลืมคืนลืมปีลืมเดือน ลืมสงัขารรา่งกาย ลืมคณุงามความดีไป

หมด เพลินไปตามนั่นละ มีความแนน่หนามั่นคงทางการ

ขวนขวายเพ่ือผลงานของกิเลส มนัขวนขวายอยู่ตลอดเวลา 

เรยีกวา่สมาธิในทางเหต ุกิเลสพาใหเ้ป็น กิเลสพาใหห้มนุ กิเลส

พาใหเ้สาะใหแ้สวงดว้ยความพออกพอใจ ผลก็ปรากฏเป็นความ

ฝังจมอยู่ภายในใจเหมือนไฟไหมแ้กลบ อยา่งนอ้ยก็เป็นเหมือน

ไฟไหมก้องแกลบ มนัสมุอยูอ่ย่างนัน้ นั่นผลของกิเลสแสดง

ออกไป มนัเหนียวแน่นมั่นคงมาก ไม่ไดว้อกแวกคลอนแคลน

เหมือนสมาธิธรรมท่ีเริม่ตน้ เริม่ปรากฏในขัน้เริม่แรก น่ีแยก

ออกไปใหเ้ป็นมิจฉา ท่ีวา่ใหเ้ป็นสมาธิไปในทางของกิเลส 

ปัญญา ความเฉลียวฉลาด คนชั่วเป็นคนโง่เม่ือไร กลอบุาย

พลิกแพลงเปล่ียนแปลงท่ีจะใหเ้ป็นไปตามความชั่ว โดยท่ีเจา้ตวั
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วา่เป็นของดี เพ่ือตวัเอง มนัมีความเฉลียวฉลาดแหลมคมมาก 

เช่นอยา่งนกัลว้งกระเป๋า ดซู ินกัปลน้นกัจีน้กัคดนกัโกงนกัรดีนกั

ไถ ลว้นแลว้แตเ่ป็นพวกฉลาดหากินทัง้นัน้ น่ีปัญญามนัไปทาง

นัน้เสีย เป็นเรือ่งของกิเลสเอาไปใช ้พละ ๕ นีกิ้เลสเอาไปทรง

หมด เอาไปถลงุเสียหมด ดว้ยพละ ๕ หรอือินทรยี ์๕ 

พละ ก็แปลวา่กาํลงั แปลออกแลว้ อินทรยี ์ก็คือความเป็น

ใหญ่ ถา้เรานาํมาใชต้ามหลกัธรรมของพระพทุธเจา้จรงิ ๆ จะมี

กิเลสตวัใดเลา่เหนืออาํนาจของศรทัธา วิรยิะ สติ สมาธิ ปัญญา 

นีไ้ปได ้ตอ้งพงัไปหมดไม่มีเหลือเลย 

ศรทัธา เราเช่ือตอ่มรรคผลนิพพาน มีความมุ่งมั่นมีความ

เช่ือมั่นตอ่การกระทาํของเรา เพ่ือใหท้ะลปุรุโปรง่ไปถึงจดุท่ี

หมายปลายทางไดแ้ก่ความพน้ทกุข ์ถา้ลงศรทัธาไดห้ยั่งถึง

ขนาดนัน้แลว้ ทกุส่ิงทกุอย่างจะหมนุไปตามเลย วิรยิะก็

เหมือนกนั ตามกนัไปเลย สติมนัหากพอใจระลกึในหนา้ท่ีการ

งานของตน เพ่ือความถอดความถอน สมาธิอะไรจะมั่นคงยิ่ง

กวา่สมาธิทางดา้นธรรมะ อยู่ท่ีไหนก็มีความมั่นคงอยู่เชน่นัน้ มี
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ความมุง่มั่นตอ่งานของตน น่ีสมาธิในทางเหตขุองการบาํเพญ็ 

เดินจงกรมก็มีพ่ีเลีย้ง ธรรมทัง้หา้นีเ้ป็นพ่ีเลีย้งของความเพียรอยู่

ตลอดเวลา ศรทัธา วริยิะ สติ สมาธิ สมาธิทัง้ฝ่ายเหต ุสมาธิทัง้

ฝ่ายผล เป็นตน้เป็นลาํกลมกลืนเป็นอนัเดียวกนัไป สาเหตไุดแ้ก่

การบาํเพ็ญไมห่ยดุไม่ถอย ไม่ลดละ ไม่ออ่นขอ้ย่อหย่อนกาํลงั 

ผลก็คือความสงบเยน็ใจปรากฏขึน้มาเรื่อย ๆ 

ปัญญานาํออกใช ้อะไรจะแหลมคมยิ่งกวา่ปัญญาในศาสน

ธรรมของพระพทุธเจา้ ปัญญาท่ีโลกเอามาใช ้ท่ียงัใชก้นัอยู่

ทั่วไปนีเ้ป็นปัญญาของกิเลส ไม่ใช่ปัญญาของธรรมท่ี

พระพทุธเจา้ทรงคน้พบ เวลาขดุคน้เวลาฟาดฟันกิเลสจะเอา

ปัญญาของกิเลสไปฆา่กิเลสฆา่กนัไม่ได ้ฆา่กนัไม่ลง นอกจาก

เป็นมิตรเป็นสหาย หรอืเป็นส่ิงท่ีสง่เสรมิกิเลสใหมี้กาํลงั มีความ

เฉลียวฉลาดมากขึน้เท่านัน้ ตอ้งเป็นปัญญาท่ีผลิตขึน้มาจาก

องคส์ยมัภ ูคือผูรู้จ้รงิเห็นจรงิ รูโ้ดยลาํพงัพระองคเ์อง ไม่ไดคิ้ด

ไม่ไดค้น้หรอืไม่ไดไ้ปศกึษาจากผูห้นึง่ผูใ้ดมาเลย เป็นส่ิงท่ี

พระองคท์รงขดุคน้ขึน้มาโดยลาํพงัพระองคเ์อง จงึเรยีกวา่เป็น
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ปัญญาธรรมลว้น ๆ แลว้สามารถปราบกิเลสใหร้าบเรยีบไปไม่มี

ส่ิงใดเหลือ น่ีแหละปัญญาฆา่กิเลส อะไรจะยิ่งกวา่ปัญญา 

ปัญญาของกิเลสเราก็เหน็กนัทั่วโลกอยู่แลว้ ปัญญาของ

ธรรมท่ีเป็นเครื่องฆา่กิเลสเป็นปัญญาประเภทใด เอา้ ขดุคน้

ขึน้มานกัปฏิบติัเรา จะไม่นอกเหนือไปจากใจดวงนี ้ท่ีวา่ สนฺ

ทิฏฺฐิโก ๆ จะไดท้ราบประจกัษภ์ายในใจวา่ ปัญญาท่ีเป็นเครื่อง

ฆา่กิเลสคือปัญญาประเภทใด ไม่ใช่ปัญญาท่ีเราไปหยบิเอามา

จากตาํรบัตาํรา ไปฟังมาจากครูจากอาจารย ์นัน้เป็นเง่ือนหนึ่ง

ของปัญญาหรอืเง่ือนหนึง่ของธรรม เชน่เง่ือนหนึ่งของศรทัธา 

เง่ือนหนึง่ของสมาธิท่ีทา่นอธิบายไว ้เง่ือนหนึง่ของสติ เง่ือนหนึ่ง

ของปัญญาเทา่นัน้ แตเ่วลาจะเอามาเป็นสมบติัของตนจรงิ ๆ 

ศรทัธาก็เป็นขึน้ในตวัเอง วิรยิะ สติ สมาธิ จนกระทั่งถึงปัญญา 

เป็นขึน้ภายในจิตซึง่ไม่เคยรูเ้คยเหน็เคยเป็นเลย หากเป็นขึน้มา

โดยหลกัธรรมชาติของธรรมเป็นผูผ้ลิตผูค้น้ขึน้มา ผิดแปลกกบั

เรื่องของโลกเป็นไหน ๆ 
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เพราะฉะนัน้ทา่นจงึสอนใหป้ฏิบติั โดยอาศยัหลกัธรรมท่ี

ท่านสอนไวน้ัน้มาเป็นปากเป็นทาง แลว้ใหคุ้ย้เข่ียขดุคน้ขึน้มา

เป็นสมบติัของตวัเอง น่ีแหละเป็นสติเป็นปัญญาเป็นธรรมแท ้

เป็นส่ิงท่ีควรแก่การปราบกิเลสทกุประเภทใหเ้รยีบราบลงไปโดย

ไม่ตอ้งสงสยั 

พระพทุธเจา้พระองคใ์ดก็ตามเป็นสยมัภทูัง้นัน้ ทรงสามารถ

ขดุคน้ขึน้มาโดยลาํพงัพระองคเ์อง ท่ีโลกทัง้หลายไม่เคยไดย้ินไม่

เคยไดเ้ห็น ไม่เคยพบเลยพระสติปัญญาเหลา่นี ้แตพ่ระองคท์รง

คน้พบโดยลาํพงัพระองคเ์อง ควรแก่การปราบกิเลสใหเ้รยีบราบ

ไปไดจ้นกลายเป็นศาสดาขึน้มา ทีนีส้าวกทัง้หลายท่ีวา่ สาวก ๆ 

แปลวา่ผูฟั้ง ไดย้ินไดฟั้งเง่ือนตน้เง่ือนปลายพอเป็นปากเป็นทาง

จากพระพทุธเจา้เสียก่อน แตไ่ม่ใช่อนันีจ้ะเป็นตวัมรรคตวัผล

ของสาวกนัน้ ๆ เพียงเป็นเง่ือนหนึ่งท่ีสาวกทัง้หลายจะไดห้ยิบ

ยกขึน้เป็นปากเป็นทาง ถา้ยกใหก็้เรยีกวา่ธรรมทัง้ดุน้ ใหไ้ป

จาระไนตวัเองดว้ยการขดุคน้ ดว้ยการพินิจพิจารณา ดว้ยความ

พากเพียร ดว้ยความอตุสา่หพ์ยายามของตวัเอง แลว้ธรรม
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ทัง้หลายจะปรากฏขึน้โดยลาํพงัตนเอง เพราะความสามารถของ

ตวัเอง 

คาํวา่สมาธิท่ีมีอยู่ในแบบในตาํรบัตาํราเป็นช่ือเป็นปากเป็น

ทางไวน้ัน้ก็จะปรากฏขึน้ท่ีใจ ออ๋ น่ีสมาธิแทเ้ป็นอย่างนี ้น่ีเป็น

ของเรา นั่นรูแ้ลว้ สมาธินัน้เป็นปากเป็นทาง สมาธินีเ้ป็นองคข์อง

สมาธิแท ้เป็นเนือ้เป็นหนงัแท ้เป็นตวัจรงิแท ้นั่น จะเป็นสมาธิ

ประเภทใดก็ปรากฏขึน้กบัตวัเอง เป็นผูร้บัผิดชอบภายในตวัเอง 

เป็นผูเ้สวยผลมากนอ้ยท่ีจะเกิดขึน้จากสมาธิของตวัเอง น่ีเป็น

ตวัของตวั เป็นเนือ้หนงัของตวัแทโ้ดยลาํดบัลาํดา การขดุคน้

ดว้ยปัญญาก็เหมือนกนั ทา่นสอนไวใ้หพ้ิจารณาอย่างนัน้ ๆ เรา

ก็พิจารณาอยา่งนัน้ ๆ แตไ่ม่เอาเรื่องของทา่นมาคาดมาหมาย

มากางไวเ้หมือนแผนท่ี ยดึหลกันัน้แลว้ก็เอาหลกันัน้มาเป็นวง

ปัจจบุนัแหง่การปฏิบติัของตวัเอง ใหป้รากฏเป็นผลขึน้มา 

กิเลสไม่ไดมี้ในอดีตอนาคต เอาสติปัญญาไปเป็นอดีต

อนาคตจงึไมท่นักนั จงึตอ้งลงในปัจจบุนั สมกบักิเลสเป็นหลกั

ธรรมชาติของมนัคือปัจจบุนั อยู่ภายในใจมาตัง้กปัตัง้กลัป์ ไม่
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เคยมีคาํวา่เส่ือมวา่คลาย กาลนัน้สมยันีไ้ม่มีกิเลส แตม่นัมีอยู่ใน

หวัใจเราตลอดเวลา อกาลิกจิต อกาลิกธรรม ของธรรม กบัอ

กาลิกจิตของกิเลสมนัก็มีเหมือนกนั ถา้หากเราไม่ถอดไม่ถอน

มนัออกเม่ือไร ท่ีจะใหม้นัหลดุลอยไปจากใจเรา โดยไม่ได้

ประกอบความพากเพียรดว้ยหลกัธรรมของพระพทุธเจา้แลว้ 

อย่างไรก็กปัไหนกลัป์นัน้ถงึไหนถงึกนั เกิดตายอยู่อย่างนี ้ๆ 

เหมือนกบัมดแดงไตข่อบดง้ จะไตไ่ปเท่าไรจนกระทั่งมดแดง

ตาย ขอบดง้ก็ไม่มีสิน้มีสดุ เป็นวงกลมของมนัอยู่เช่นนัน้ 

อนันีเ้รื่องของกิเลสพาใหจ้ิตหมนุก็หมนุอยูเ่ช่นนัน้เหมือนกนั 

ไม่มีคาํวา่เง่ือนตน้เง่ือนปลาย ไม่มีคาํวา่กิเลสจะมีความอิดหนา

ระอาใจ ไม่มีคาํวา่กิเลสจะมีความชราครํ่าครา่ตาฝา้ตาฟางหู

หนวกตาบอด ฟันหลดุฟันถอน สกลกายทพุพลภาพ ไมมี่ใน

กิเลส กิเลสทนัสมยัตลอดเวลา เช่ียวชาญอยู่ตลอดเวลา จงึหา

อะไรมาปราบไม่ไดน้อกเหนือจากธรรมเสียอย่างเดียวเท่านัน้ ไม่

เรยีกวา่เป็นปัจจบุนัอยู่อยา่งไรเลา่ จิตดวงไหนจะไปเกิดท่ีไหนก็

ออกจากความบงการ ความฉดุความลากของกิเลสทัง้นัน้ 
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กิเลสลา้สมยัเม่ือไรพอท่ีจะไม่ใหท้นัจิตดวงใดดวงหนึง่ แลว้

เลด็ลอดออกจากตวัไปไดมี้ท่ีตรงไหน ไม่เคยมี กิเลสตอ้งครอบ

ไวท้กุหวัใจ เวน้เสียแตใ่จท่ีมีธรรมมีอาํนาจเหนือกวา่กิเลส ปราบ

กิเลสใหห้ลดุลอยไปตอ่หนา้ตอ่ตาของกิเลส เพราะไม่มีกาํลงั

ตา้นทานกบัธรรมไดเ้ท่านัน้กิเลสถึงจะยอมจาํนน ท่ีจะใหกิ้เลสมี

กาํลงัวงัชานอ้ยไม่ทนักบัเหตกุารณ ์ไม่ทนักบัจิตของสตัวโ์ลกแต่

ละดวง ๆ นีไ้มมี่ เพราะอยู่ในใจนัน้แลว้ รากแกว้รากฝอยของ

กิเลสก็ฝังอยู่ท่ีใจนัน้แลว้ มนัคลาดเคล่ือนไปท่ีไหน 

จะเอากาลเอาสมยัท่ีไหนมาทาํลายมนัได ้มนัไม่ใช่กาลไม่ใช่

สมยั มนัคือกิเลส มนัฝังอยู่ภายในใจเรื่อยมา จงึตอ้งอาศยัธรรม

เป็นเครื่องประพฤติปฏิบติั ไดย้ินไดฟั้งจากท่านแลว้นาํไปคิด

นาํไปอา่นอยา่อยู่เฉย ๆ ถา้อยากจะรูจ้ะเหน็ตามธรรมของ

พระพทุธเจา้จรงิ ๆ ดงัสาวกทัง้หลายทา่นรูต้ามพระพทุธเจา้ 

ท่านรูด้ว้ยเหตผุลดงัท่ีกลา่วมานีแ้หละ ครูบาอาจารยเ์ป็นผู้

แนะนาํพร ํ่าสอนใหพ้อเป็นปากเป็นทางแลว้เรานาํไปประพฤติ

ปฏิบติั สว่นผลท่ีไดใ้นขณะท่ีฟังนัน้เราก็ยอมรบั เพราะตอนนัน้
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จิตเป็นหลกัปัจจบุนั จิตปัจจบุนั พอฟังพบัก็จบัไดท้นัทีและแก้

กิเลสไปในขณะนัน้ ๆ น่ีเป็นภาคปฏิบติัภาคหนึง่ เราไม่ปฏิเสธ 

ไม่มีภาคปฏิบติัใดจะยิ่งไปกวา่ภาคปฏิบติัท่ีไดย้ินไดฟั้งจาก

ครูจากอาจารย ์ในขณะท่ีทา่นอบรมดว้ยความถกูตอ้งแม่นยาํ

นั่นเลย เพราะฉะนัน้สาวกหรอืพทุธบรษัิททัง้หลายจงึปรากฏวา่ 

ไดบ้รรลธุรรมตอ่พระพกัตรข์องพระพทุธเจา้มีจาํนวนมาก นั่นคือ

เป็นภาคปฏิบติัของพทุธบรษัิททัง้หลายท่ีไดย้ินไดฟั้งแลว้แก้

กิเลสไปในขณะนัน้สด ๆ รอ้น ๆ เป็น สนฺทฏฺิฐิโก เพราะสติก็จ่อ 

ปัญญาก็จ่ออยู่ท่ีตรงนัน้ เป็นภาคปฏิบติัท่ีตรงนัน้ ธรรมก็เป็น

ธรรมปัจจบุนั และเป็นธรรมของพระพทุธเจา้ท่ีทรงสอนอย่าง

ถกูตอ้งแมน่ยาํดว้ย ผูฟั้งซึง่มุ่งความจรงิอยู่อย่างลน้หวัใจแลว้

ทาํไมจะไม่เจอของจรงิ ตอ้งเจอ เม่ือเจอตอ้งรูต้อ้งเหน็ ผูน้ัน้

สาํเรจ็ขัน้นัน้ ๆ เป็นจาํนวนมากมายเพราะเหตผุลลงรอยกนั 

ความจรงิตอ่ความจรงิเขา้กนัไดส้นิท พระพทุธเจา้ก็สอนจรงิ

ถกูตอ้งแมน่ยาํ ผูฟั้งทัง้หลายก็ฟังเพ่ือความรูย้ิ่งเห็นจรงิ ทาํไม

ความจรงิจะเขา้กนัไม่ได ้
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เม่ือหลกัปัจจบุนัเขา้ถงึกนัแลว้ กิเลสมนัจะปัจจบุนัขนาด

ไหน มีรากแกว้รากฝอยลกึขนาดไหน ก็ทนสติปัญญาท่ีจะฟาด

ฟันหั่นแหลกหรอืถอนพรวดขึน้มาไม่ได ้น่ีแหละท่ีวา่พทุธบรษัิท

ไดฟั้งธรรมจากพระพทุธเจา้ไดบ้รรลมุรรคผลนิพพาน คือเป็น

ภาคปฏิบติัภายในจิตโดยเฉพาะ น่ีเป็นภาคหนึง่ 

ภาคตอ่ไปก็คือ เรานาํเหตนุาํผลนาํเง่ือนของทา่นท่ีอบรมสั่ง

สอนแลว้ไปประพฤติปฏิบติัตอ่ตวัเอง คิดคน้ขึน้มาฝึกหดัอย่าอยู่

เฉย ๆ สติปัญญามีท่ีจะนาํมาใช ้ไม่ไดจ้นตรอกหรอกมนษุยเ์รา 

ไม่มีใครฉลาดยิ่งกวา่มนษุย ์ยิ่งมีธรรมเป็นเครื่องมือดว้ยแลว้ ก็

ยิ่งเบิกทางใหผู้มี้ความสนใจใครต่อ่อรรถตอ่ธรรม ใครต่่อความ

พน้ทกุข ์ใครไ่ดรู้ไ้ดเ้ห็นส่ิงท่ียงัไม่เคยรูเ้คยเห็น จะเหน็ขึน้มารู ้

ขึน้มา เพราะอาํนาจของสติปัญญาจากการคน้ควา้ของเรานีแ้ล 

ขอใหท้กุท่านไดล้งใจในการประพฤติปฏิบติั จะไม่

นอกเหนือจากท่ีกลา่วมานีเ้ลย จะเป็นขึน้ภายในใจสด ๆ รอ้น ๆ 

ส่ิงนีจ้ะไม่เหมือนอะไร สติก็ดีปัญญาก็ดี ผลท่ีเกิดขึน้จาก

สติปัญญาไดป้ราบกิเลสลงไปโดยลาํดบัก็ดี จะไม่มีอะไรเหมือน 
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จงึเรยีกวา่ สนฺทิฏฺฐิโก ๆ คือเฉพาะ ๆ เทา่นัน้ จะพดูอะไรออกมา

ก็ไม่ถกู แตป่ระจกัษอ์ยูก่บัใจโดยลาํดบัลาํดา ท่ีไดส้มัผสัสมัพนัธ์

ธรรมเพราะการประพฤติปฏิบติั เพราะกิเลสขาดลงไป ๆ ขาด

สะบัน้ลงไปจนกระทั่งถงึความบรสิทุธ์ิหลดุพน้ ไม่ไดถ้ามใคร

ไม่ไดส้งสยั เป็นสมบติัของตนโดยสมบรูณข์ึน้ภายในใจ 

น่ีแหละพระพทุธเจา้และสาวกทัง้หลายทา่นรูอ้ยา่งนี ้ทา่น

เห็นอย่างนี ้ทา่นไม่ไดรู้ไ้ดเ้ห็นแบบโลก ๆ โลกเป็นโลก ใครรูก็้

เหมือนกนัหมดเรื่องของโลก ธรรมนีใ้ครรูก็้เหมือนกนัหมด ไม่ได้

ถามกนัใหเ้สียเวลํ่าเวลา เหมือนกนัหมด ตา ห ูจมกู ลิน้ กาย 

สมัผสัสมัพนัธท์างโลก เขาก็ไม่ถามกนัเหมือนกนั น่ีจิตสมัผสั

สมัพนัธธ์รรมขัน้ใดก็ตามก็ไม่ไดถ้ามกนั ทา่นจงึวา่ สนฺทฏฺิฐิโก ๆ 

เป็นไปโดยลาํดบั ตัง้แตธ่รรมขัน้หยาบก็เป็นเรื่องเฉพาะ ๆ ตวั

โดยแท ้ๆ จนกระทั่งถงึความบรสิทุธ์ิสดุสว่น ก็เป็น สนฺทฏฺิฐิโก 

สดุสว่นเหมือนกนั สดุทา้ยท่านก็วา่ ปจจฺตตฺ ํเวทติพโฺพ ว�ิ�ฺู

ห ิคนโง่จะไปรูไ้ดย้งัไงรูธ้รรมประเภทเหลา่นีน้่ะ ท่านจงึวา่ท่าน

ผูรู้ท้ัง้หลายพงึรูจ้าํเพาะตนทา่นวา่ วิ�ฺ�หู ินั่น อนัท่านผูรู้ ้
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ทัง้หลาย รูจ้าํเพาะตน ปจฺจตฺต ํคือ ปฏิ เฉพาะ แยกออกไปอย่าง

นัน้น่ะ ทางปรยิติัท่านก็วา่ ปฏิ คือรูจ้าํเพาะตน 

เวลามาศกึษาใหพ้ากนัตัง้อกตัง้ใจใหดี้ อย่าชนิชา มนัจะ

กลายเป็นหนา้ดา้นไปนะ เรื่องของกิเลสทัง้มวลท่ีกลา่วมาเหลา่นี ้

เราเป็นนกัตอ่สู ้อย่าใหส่ิ้งเหลา่นีเ้ขา้มาแอบตวัเราได ้นอนอยู่ก็สู ้

ถา้เป็นผูเ้หน็ภยัจรงิ ๆ กิเลสมนัฆา่มนัตีเราได ้มนัทรมานเราได ้

บีบคัน้เราได ้ทัง้ยืนทัง้เดินทัง้นั่งทัง้นอนนั่นแหละ เพราะฉะนัน้

การตอ่สูก้บักิเลสจงึไม่นิยมวา่อิรยิาบถใดสูไ้ดท้ัง้นัน้ ไม่ใหม้นัมา

แหยมได ้ถา้เป็นนกัปฏิบติัจรงิ ๆ ตอ้งเอาใหจ้รงิถา้อยากหลดุพน้ 

เรื่องเกิดเรื่องตาย ตายเกิดตายสญู น่ีพดูอย่างอาจหาญ 

ความรูเ้ทา่หนนีูก็้ตามไม่สะทกสะทา้น เพราะประกาศกงัวานอยู่

กบัใจดวงนี ้เวลายงัจบัเง่ือนตน้เง่ือนปลายไม่ได ้เหมือนคนบา้

ทัง้ ๆ ท่ีมีสติอยู่ก็เหน็ไดช้ดัเจนประจกัษใ์จของเราเอง การปฏิบติั

คล่ีคลายส่ิงเหลา่นีอ้อกโดยลาํดบัลาํดา ตัง้แตค่วามฟุง้ซา่นจน

จะเป็นบา้ก็เหน็ก็รูภ้ายในใจ เพราะใจเป็นผูเ้ป็นเสียเอง ก็ไดรู้ไ้ด้

เห็นกบัตวัเอง เวลามาตะเกียกตะกายลม้ลกุคลกุคลานก็รู ้เอา้ 
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จนกระทั่งถึงตัง้ตวัไดใ้นขัน้เริม่แรก ถา้เป็นเด็กก็เหมือนกบัตัง้ไข่

ได ้น่ีจิตเป็นสมาธิจิตสงบ เหอ สงบใหเ้หน็แลว้เหรอ น่ีก็รู ้

จนกระทั่งตัง้เนือ้ตัง้ตวัไดใ้นทางสมาธิเป็นท่ีแน่ใจก็รู ้นั่น กิเลสก็

คอ่ยรวมตวัเขา้มา ท่ีมนักระจายออกไปนอกขอบเขตจกัรวาล ซึง่

ไม่เคยเหน็ก็ไปเห็น เห็นดว้ยความสญัญาอารมณ ์ดว้ยความ

คาดความหมายของกิเลสนั่นแหละ มนัก็รู ้ทีนีเ้วลามนัหดตวัเขา้

มาก็รู ้จนกระทั่งพิจารณาทางดา้นปัญญา 

เพียงดา้นสมาธินี ้เราจะรูไ้ดแ้ตเ่พียงวา่นีเ้ป็นจิต นัน้เป็น

สว่นรา่งกาย แตเ่วทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณนีย้งัไม่แจ่ม ส่ิง

ท่ีแจ่มแจง้ก็คือระหวา่งกายกบัจิต กายเป็นอย่างหนึง่ ความรูท่ี้

อยู่ในทา่มกลางแหง่รา่งกายนีเ้ป็นอยา่งหนึ่ง น่ีเรื่องสมาธิก็ทาํให้

ทราบแลว้วา่จิตเป็นอย่างหนึง่ รา่งกายเป็นอย่างหนึง่ พอกา้ว

เขา้ดา้นปัญญาพิจารณารา่งกายคน้หาความจรงิในทางรา่งกาย 

ทกุอวยัวะทกุสดัทกุสว่นเต็มสติกาํลงัความสามารถจนไม่มีอะไร

ท่ีใดเป็นท่ีสงสยั แลว้ก็ทราบไดช้ดัวา่รา่งกายทกุสว่นนีเ้ป็นเรื่อง

ของธาตทุัง้นัน้ อาการใดก็คือธาต ุธาต ุ๔ ดินนํา้ลมไฟ ดินนํา้ลม
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ไฟรอบหมดทัง้ตวั รูไ้ดช้ดั รูจ้นกระทั่งอ่ิมพอในความรู ้ไม่อยากรู ้

อยากเห็นยิ่งกวา่นีไ้ปอีกเพราะพอตวัแลว้ นั่น ถอนตวัออกมา 

จิตก็ยิ่งมีความละเอียด 

เม่ือจิตถอนตวัออกมาจากสว่นรา่งกายนีแ้ลว้ ทาํไมจะไม่รู ้

เรื่องรา่งกายคนอ่ืนสตัวอ่ื์นวา่ จิตเคยไปเกาะไปเก่ียวไปยดึไปถือ

หรอืยงัไง อนัเป็นเชือ้แหง่ภพแห่งชาติท่ีจะใหเ้กิดใหเ้ก่ียวพนักนั 

ทาํไมจะไม่รู ้เวลามนัขาดจากส่ิงเหลา่นีแ้ลว้ มนัก็ขาดจากเรื่อง

ของสว่นหยาบ ๆ ทัง้หลายเหมือนกนัหมดก็รู ้น่ีเรื่องเวทนา 

สญัญา สงัขาร วิญญาณ อนัเป็นอาการของจิต เม่ือจิตนีถ้ึงขัน้

ละเอียดแหลมคมแลว้ทาํไมจะไม่รู ้นีเ้ป็นแตเ่พียงวา่อาการ ๆ 

เราฟังซิมนัเป็นจิตเม่ือไร หมายออกมาตรงไหน จาํอะไรไดม้าก

นอ้ยก็ลืมไป ๆ ดบัไป ๆ พรอ้ม ๆ กนั ตอ้งการจาํก็ปรุงขึน้มาใหม ่

คิดขึน้มาใหม ่จาํใหม ่ลืมไปเรื่อย ความคิดความปรุงก็

เหมือนกนั มนัเป็นของมนัอยูเ่ช่นนี ้แตเ่ราไปต่ืนไปหลงมนัเฉย ๆ 

ไปยดึมนัเฉย ๆ เม่ือปัญญาหยั่งเขา้ไปถึงความจรงิแลว้ ทกุสว่น

ทกุอยา่งมนัไม่มีความหมายในตวัของมนัเลย แตเ่ราไปให้
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ความหมายมนัอีกตา่งหากน่ีนะ เราถึงไดห้ลง ก็กิเลสนั่นละพา

ใหห้ลงพาใหห้ลอก จงึไดห้ลง ทราบชดัเขา้ไป 

น่ีการพิสจูนเ์รื่องเกิดเรื่องตาย ตายเกิดตายสญู ในหลกั

ปฏิบติัพิสจูนอ์ย่างนีจ้ะไม่สงสยั มีก่ีรอ้ยก่ีหม่ืนก่ีแสนดวงก็ตาม 

ถา้ลงไดรู้อ้ย่างนีแ้ลว้ประกาศตนเองไดเ้ลย ประกาศอยา่งท่ีวา่

ไม่อยากอวด ประกาศตามความจรงิไม่สะทกสะทา้น เป็นอะไร

ไป เม่ือปัญญาไดห้วา่นลอ้มเขา้ไป ๆ มนัไปเก่ียวโยงกบัเรื่อง

อะไรท่ีจะใหเ้กิดภพเกิดชาติ สว่นหยาบก็รูต้ดัขาดเขา้มา ๆ 

จนกระทั่งถึงรากฝอย คืออาการทัง้ส่ีเวทนา สญัญา สงัขาร 

วิญญาณ พิจารณาเขา้ไปตรงไหนมนัก็มีแตอ่าการ ๆ ฟังแตว่า่

รากฝอย ๆ เป็นตน้ของมนัเม่ือไร รากมนัตา่งหาก เอา้ คน้เขา้ไป

หลายครัง้หลายหนจนกระทั่งรูแ้จง้เหน็จรงิหาสงสยัไม่ไดแ้ลว้ 

รากฝอยก็ทราบชดัวา่รากฝอย ปลอ่ยวางไวต้ามความจรงิของ

มนั 

เอา้ รากแกว้มนัอยู่ท่ีตรงไหน นั่นแหละจิตพิสจูนต์วัเอง 

เขา้ถึงจิตละท่ีน่ี รากแกว้ฝังอยู่ตรงกลางจติ ตวัจิตทัง้ดวงเป็น



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 28 
 

รากแกว้ของมนัทัง้นัน้ เป็นเนือ้เป็นหนงัของกิเลสอวิชชาทัง้มวล 

แมส้ติปัญญาท่ีเป็นมาอยา่งเกรยีงไกรก็ยงัหลงเพลงของมนัได ้

แตส่ติปัญญานีไ้มห่ลงนาน เพราะถึงหลงก็หลงเพ่ือจะรู ้ไม่ได้

นอนใจเหมือนทัง้หลาย พิจารณาแยกแยะเขา้ไปละเอียดเขา้ไป

เท่าไรก็รู ้วา่จิตยงัจะเกาะจะเก่ียวในภพในชาติอะไรอีกก็รู ้ดงัท่ี

พระอนาคาทา่นวา่ตายแลว้ไปเกิดในพรหมโลก เชือ้ท่ีจะพาให้

เกิดในภพนัน้มี ตอ้งเกาะอยู่ท่ีนัน้ก่อน พกัอยู่ท่ีนัน้ก่อนจนกวา่จะ

ผ่านพน้ไปได ้น่ีเชือ้แหง่ความเกิดมีอยู่ในจติภมูินี ้ภมูิหยาบ เชน่ 

กามกิเลสมนัถอนตวัไปหมดแลว้ รา้งจากบา้นจากเรอืนคือกาม

กิเลสไปหมดแลว้ แตก็่ยงัไม่รา้งจากนามธรรม 

พิจารณาตามเขา้ไป ๆ จนกระทั่งไปทาํลายกนัไดห้มด ตป

ธรรมเผาเสียแหลก รากแกว้ท่ีฝังอยู่ภายในจิตถกูตปธรรมแผด

เผาละลายฉิบหายป่นป้ีไปหมด เป็นยงัไงทีนีเ้กิดไหม ไมต่อ้งไป

ถามใครก็ได ้เอาอะไรไปเกิด มนัมีเง่ือนตอ่ท่ีตรงไหน มนัหมดน่ี

เง่ือนพาใหเ้กิดแกเ่จ็บตาย เกิดแลว้เกิดเลา่คืออะไร ก็คือกิเลสตวั

อวิชชานีม้นัพาใหเ้กิดแลว้เกิดเลา่ สว่นหยาบพาใหเ้กิดหยาบ 
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สว่นละเอียดพาใหเ้กิดละเอียด เช่น พรหมโลก ๕ ชัน้ อวิหา 

อตปัปา สทุสัสา สทุสัสี อกนิฏฐา นีเ้ป็นภพละเอียด เพราะจิต

ดวงนีเ้หมาะกบัภมูินัน้ตอ้งไปภมูินัน้ ไม่ไปภมูิอ่ืน ไปภมูิอ่ืนไม่ได ้

ไม่ไป เหมาะสมกบัภมูินัน้ตอ้งไปภมูินัน้ เม่ือไม่เหมาะสมกบัภมูิ

ใดเลย ไม่สมควรท่ีจะไปอยู่ในภมูิใดเลย ก็ขาดสะบัน้ไปเลยถึง

นิพพาน นั่น รูอ้ย่างนัน้ซินกัปฏิบติั ใหม้นัจรงิมนัจงัซ ิ

ธรรมะพระพทุธเจา้ประกาศความจรงิมาได ้๒,๕๐๐ ปีนี ้

แลว้ สาํหรบัองคปั์จจบุนัของเราทกุวนันี ้เป็นยงัไง หหูนวกตา

บอดใหกิ้เลสมนัไปกลอ่มเสียหมด เอาไปถลงุหมดแลว้เหรอ ตา

ของเราก็มีเหมือนตาพระพทุธเจา้และสาวกทัง้หลาย ห ูจมกู ลิน้ 

กาย ของพวกเราก็มีเหมือนพระพทุธเจา้และสาวกทัง้หลาย 

สติปัญญาของเราไม่มีเหรอท่ีจะคิดขึน้มาตามหลกัธรรมท่ีทา่น

สอนไวใ้หคิ้ดใหอ้า่น น่ีมนัไมมี่บา้งเหรอ ทาํไมไม่คิด กิเลสมีอยู่

มนัทา้ทายเราอยู่ตลอดเวลา ฟันลงไปซิ เอาใหม้นัเห็นซ ิเรื่อง

ตายเกิดตายสญูมนัเป็นไงใหม้นัเห็น 
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ใหพ้ระพทุธเจา้พาเหน็พารูน้ั่นแหละดียิ่งกวา่กิเลสพาใหรู้พ้า

ใหเ้หน็ กิเลสพาใหรู้ใ้หเ้ห็นมนัปิดตาใหเ้หน็ มนัปิดจมกูใหด้ม 

มนัปิดใจใหคิ้ด เพราะฉะนัน้ใจจงึบอดจงึหนวก ตาจงึบอดจงึ

หนวก ทัง้ ๆ ท่ีตาดีหดีูนีถ้กูกิเลสมนัปิดไวห้มดมนัก็ไม่เหน็ ตาย

แลว้สญู ๆ ใหม้นัหลอกอยู่ก่ีกปัก่ีกลัป์แลว้น่ี น่ีแหละตวัหลอก

อย่างเต็มเปา หลอกอยา่งรอ้ยเปอรเ์ซ็นต ์คือกิเลสหลอกสตัว์

โลกน่ีแหละ มนัหลอกตลอดเวลา พอเปิดหนา้กากมนัขึน้แลว้ 

อะไรพาใหส้ญูวะ ตวักิเลสเองไม่ไดส้ญูน่ี มนัอยู่บนหวัใจนัน้แต่

มนัหลอกวา่ตายแลว้สญู ถา้หากวา่มนัสญูจรงิ ๆ กิเลสทาํไมไม่

บรรลยั มนัอยูท่ี่หวัใจ ถา้ใจนัน้สญูไปจรงิ ๆ ตอนท่ีกิเลสพงัไป

หมดไม่มีอะไรเหลือแลว้ จิตมนัสญูท่ีไหน บรสิทุธ์ิ นั่น 

ถา้สญูแลว้เอาอะไรมาบรสิทุธ์ิ เหน็ชดั ๆ รูช้ดั ๆ น่ี สนฺทิฏฺฐิ

โก อนัหนึ่ง ถา้จะวา่สดุยอดก็สดุอยู่ตรงนี ้มีก่ีหม่ืนก่ีแสนก่ีภพก่ี

ลา้นของโลกธาตนีุก็้ตามเถอะ จะไม่สนใจฟังเลย ก็รูไ้ดช้ดัวา่ก่ี

หม่ืนก่ีแสนก่ีลา้นโลกธาตนีุก็้คือโลกธาตท่ีุจอมปลอม เพราะ

อาํนาจของกิเลสทัง้นัน้ ไม่ไดจ้รงิเหมือนธรรมชาติท่ีรูท่ี้เห็นท่ี
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เป็นอยู่เวลานีเ้ลย นั่นเอาตรงนีซ้ิยนักนั นกัปฏิบติัเท่านัน้จะรูจ้ะ

เห็นความจรงิตามหลกัธรรมพระพทุธเจา้ นอกนัน้ก็ไมว่า่ทา่นวา่

เรา ไม่ไดป้ระมาทผูใ้ด มีแตกิ่เลส เอาแวน่ตาดาํมาใสปุ่๊ บ

พรรณนากนัไปไม่จบไม่สิน้ ทัง้ ๆ ท่ีใหกิ้เลสเหยียบคออยู่นัน้

เหยียบหวัอยูน่ัน้มนัเอาความรูม้าจากไหน ความรูกิ้เลสทัง้หมด

ไม่ใช่ความรูข้องธรรม ถา้ความรูข้องธรรมกิเลสตอ้งพงัไม่มีอะไร

เหลือเลย 

เอาใหเ้ห็นเอาใหรู้น้กัปฏิบติั ธรรมะพระพทุธเจา้สด ๆ รอ้น ๆ 

อยู่แท ้ๆ กบัใจน่ี เราอยากไดย้ินไดเ้หน็หมู่เพ่ือนไดรู้ไ้ดเ้ห็น ตาม

หลกัธรรมท่ีสอนมาเหลา่นีไ้ม่ไดส้อนอย่างแบบปลอม ๆ แบบ

ปาว ๆ แบบคาดคะเนนะ นีพ้ดูอาจหาญพดูตามความจรงิเลย 

จะวา่หาญมากหรอืนอ้ยก็ตาม พดูเต็มหวัใจเพราะรูม้าเต็มหวัใจ 

สละเป็นสละตายเพราะธรรมดวงนี ้ตัง้แตไ่ดเ้ริม่ก่อนจะไปหาครู

บาอาจารยข์องเรามาแลว้ ฟังอย่างถงึใจแลว้ เอาละท่ีน่ีจะจรงิ

ไหมถามเจา้ของ ตอ้งจรงิซิ เราหาความจรงิอยู่แลว้ นั่น 
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ตัง้แตข่ณะนัน้ละท่ีน่ีตะลมุบอนกบัอนันีแ้หละ กบัธรรมชาติ

ท่ีวา่ตายแลว้สญูน่ี ฟัดกนัลงไปแลว้อะไรสญู มนัก็ยิ่งเหน็โทษ

ของกิเลสรอ้ยเปอรเ์ซ็นต ์ๆ โอโ้ฮ ๆ ตวัจอมปลอมตวันีเ้หรอท่ีมี

อาํนาจครอบหวัใจโลก ครอบหวัใจหมู่สตัวอ์ยู่เวลานี ้ไมมี่ไม่เห็น

โทษเห็นภยัเลย ทัง้ ๆ ท่ีเหมือนลกูฟตุบอลกลิง้ไปกลิง้มาเพราะ

ถกูมนัเตะ กลิง้ไปภพนัน้ภพนีภ้พนอ้ยภพใหญ่เหมือนไมมี่หมีูตา

เลย ทัง้ ๆ ท่ีใจดวงนัน้ก็เป็นดวงรู ้แตห่าความรูท่ี้จะเลด็ลอด

ออกไปจากอาํนาจของมนัไมไ่ดเ้ลย น่ีซิมนัน่าสลดสงัเวชขนาด

ไหน ความกลอ่มของกิเลสความแหลมคมของกิเลสท่ีมนัหลอก

สตัวโ์ลกนะ่ มีธรรมเทา่นัน้ท่ีจะทาํลายมนัได ้เปิดหนา้กากเปิด

ความชั่วของมนัใหโ้ลกไดเ้หน็ได ้เพราะฉะนัน้พระพทุธเจา้อบุติั

ขึน้มาแตล่ะองคจ์งึเป็นโลกธาตหุวั่นไหว จะไม่ไหวยงัไง กิเลสมนั

อยู่ในโลกธาตนีุ ้กิเลสไม่ไหวอะไรจะไหว กิเลสกลวัธรรมอย่าง

เดียวไม่ไดก้ลวัอย่างอ่ืน 

เหน่ือย เอาละหมู่เพ่ือนตัง้ใจประพฤตินะ อย่างนีล้ะถา้พดู

ไปแลว้มนัหากเป็นเองในหวัใจดวงนี ้มนัพดูธรรมดา ๆ ไม่ไดม้นั
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ไม่ถึงใจน่ีนะ มนัหากออกของมนัเองผงึ ๆ อยากใหรู้ใ้หเ้ห็นน่ีนะ 

เหมือนกบัวา่น่ีน่ะ ๆ ตาบอดอยู่หรอื อยากพดูอย่างนัน้น่ีนา 

ทาํไมไม่รูไ้ม่เหน็ มีอยู่ในหวัใจน่ีนะ ธรรมมชัฌิมาปฏิปทา มนั

มชัฌิมาทัง้กิเลส มนัมีอยู่ของมนัอยู่นัน้นะ่ มนัเหมาะสมกบัท่ีจะ

อยู่ไดม้นัถึงอยู่ นั่น มชัฌิมาของธรรมก็เหมาะสมท่ีจะปราบมนั

ไดถ้ึงปราบมนัได ้เอาซิผลิตขึน้มาซ ิเอาจนกระทั่งถึงหลกั

มชัฌิมาในธรรมชาติซิ คือความบรสิทุธ์ิ มชัฌิมาธรรมชาตินั่นน่ะ 

ไม่มีคาํวา่เอนวา่เอียง ไม่มีกาลสถานท่ี อกาลิกจิต อกาลิกธรรม 

คือธรรมชาติอนันีแ้ล ใหม้นัเห็นอยูท่ี่ใจนกัปฏิบติัเรานีซ้ ิ

เอาละ การแสดงธรรมเหน่ือยมากแลว้ พอ 

 

(พดูทา้ยเทศน)์ 

เหมือนกบัคลงักิเลส ๕๐ คลงันะท่านพระครูเวลาเทศนไ์ป 

พอเทศนเ์สรจ็แลว้เจา้ของจะตายก็ยงัไม่รู ้ยงัเอาของมนัหมนุติว้ 

ๆ ถา้จิตแย็บก็ตอ้งหยดุ ท่ีจะเทศนไ์ปก็ระงบั ๆ ไปเลย มนัเขา้มา

อยู่ในนี ้แสดงวา่จิตยอ้นแลว้มาถึงจดุมนัสมัผสั ธาตมุนับอก ไฟ
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เหลืองขึน้แลว้วา่งัน้ เหน่ือย วนันีเ้หน่ือยมากกวา่ทกุวนั เหน่ือย

ตอนนีต้อนพอรูส้กึมนัเหน่ือยแลว้ ไม่งัน้จะไปใหญ่กวา่นี ้น่ีพดูจะ

วา่แบบโลก ๆ ก็วา่ มนัโมโหใหกิ้เลส มนัเป็นคูเ่ดือดคูแ่คน้กนัจรงิ 

ๆ คูก่รรมคูเ่วรถา้ใหพ้ดูตามแบบโลก ๆ มนัถึงใจอย่างนัน้นะ 

เคยไดพ้ดูเสมอกบัหมู่เพ่ือน สมมติุวา่มองเห็นกิเลส กาํลงั

ทาํงานอะไรก็ตาม แมกิ้นขา้วก็ตามจะโดดผงึทีเดียวใสก่นัเปรีย้ง

เลย กิเลสตายถึงจะกลบัมากินขา้วใหม ่มนัเคียดมนัแคน้ โอโ้ห 

มนักลอ่มเราทาํลายเราไม่รูไ้ม่เหน็เลย ฟาดมนัลงเสียจนแหลก

ไม่มีอะไรเหลือแลว้อะไรเหมือนจิตดวงนี ้มีอะไรไหมในโลกทัง้

สามแดนโลกธาตมีุอะไรเหมือนไหม ไมมี่อะไรเหมือนเลย นั่นนะ่ 

เหลา่นัน้มนัเรือ่งของกิเลสทัง้มวลน่ี มีเทา่ไรมนัก็เหมือนกนั ๆ 

เหมือนกนัหมด อนันีไ้ม่ไดเ้หมือนอะไร นั่นฟังซิ แยกออกมาซิมนั

ตา่งกนัยงัไง โลกตุรธรรมก็ธรรมเหยียบหวักิเลสนั่นแหละ แปล

ออกสนกุ ๆ เราแปลกนัเอง โลกุตรธรรม แปลวา่ธรรมเหนือโลก 

อตุร แปลวา่สงู โลก+อตุร ธรรมท่ีสงูกวา่โลกหรอืธรรมเหนือโลก 

แปลออกมา เราแปลในภาคปฏิบติัก็ธรรมท่ีเหยียบหวักิเลส ก็วา่
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งัน้ซ ิกิเลสตํ่ากวา่เราเราก็เหยียบหวัมนัได ้ถา้เราตํ่ากวา่มนัมนั

เหยียบหวัเรา อย่าลืมคิดขอ้นีน้ะ เด๋ียวนีมี้แตกิ่เลสเหยียบหวัเรา 

โลกตุรกิเลส กิเลสเหยียบหวัสตัวโ์ลก 

ถา้ไม่เทศนก็์เป็นหว่งหมู่เพ่ือน แนะ่ มาน่ีไม่ไดม้าดว้ยความ

สมบรูณอ์ะไรของสขุภาพนะ มาดว้ยความตะเกียกตะกาย 

ความห่วงหมูเ่พ่ือน มนัหากเป็นอยูใ่นหลกัธรรมชาติของใจนั่น

แหละ เพราะฉะนัน้เวลาทาํอะไรมนัไม่ไดอ้ย่างท่ีเราสอนน่ี ยิ่งมนั

กีดมนัขวางมนัปีนเกลียวกนัแลว้ ถา้หากภาษาโลกแลว้มนัโมโห

วา่งัน้เลย มนัไม่สมเจตนาท่ีเทศนส์อนหมู่เพ่ือนอยา่งเต็มหวัใจ 

ทุ่มลงทกุส่ิงทกุอย่างไม่มีอะไรเหลือเลย แลว้ทาํไมจงึมาแสดง

อย่างนีใ้หเ้หน็น่ีน่ะ 

แขกก็มาเรื่อย ๆ วนันีก็้มีไมม่าก แตก็่มาไมค่อ่ยขาด เราก็

ตอ้งรบัแขกอยู่เรื่อย ๆ เจ็บเอวจนจะตายจะทาํไง ก็ฝืนกนัไป

อย่างนัน้ รูอ้ยูอ่ยา่งนัน้ ถา้ลาํพงัตามเรื่องของเจา้ของจรงิ ๆ แลว้ 

สมมติุวา่ถา้ใหเ้ลือกเอาตามชอบใจนีไ้ปนานแลว้นะ ขีเ้กียจอยู ่ขี ้

เกียจยุง่กบัเรือ่งธาตเุรื่องขนัธเ์รื่องอะไรทัง้นัน้ มนัเรือ่งสมมติุ
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ทัง้หมด ท่ีเคยเป็นมาแลว้ทัง้นัน้เป็นของแปลกท่ีไหน วนัไหน ๆ 

ต่ืนตามาเชา้มีแตเ่รื่องปฏิบติัตอ่ธาตตุอ่ขนัธ ์ภารา หเว 

ป�จฺกขฺนฺธา เรารบัผิดชอบอยู่ตลอด แมจ้ิตจะไม่ ภารา หเว 

ป�ฺจกฺขนฺธา ไม่ไดย้ดึมั่นถือมั่นอนัเป็นเรื่องของกิเลสก็ตาม 

ความรบัผิดชอบมนัก็มีอยู่ในนัน้ สลดัพลั๊วะออกไปเสียไปไหนไป

เถอะ ลงตมลงโคลนนีม้นัเคยลงแลว้ ความรบัผิดชอบจะวา่หมด

อาลยักบัมนัน่ี วา่หมดความรบัผิดชอบเท่านัน้ หายยุง่วา่งัน้เสีย 

มนัพาใหยุ้่งเหลือเกิน 

สองวนัมานีไ้มท่ราบมนัวงิมนัเวยีนอะไร เดินไปไหนก็จะ

ไม่ได ้ลม้ลกุคลกุคลาน ลกุขึน้ยืนนั่งลงมนัจะลม้เด๋ียวนัน้ หนา้

มืดป๊ับทนัที ตอ้งรบีนั่งเลย ไม่รบีมนัจะลม้ก่อน ถา้ลม้แลว้มนั

หนกัมาก เรารบีนั่งเสียมนัยงัไมห่นกั กลวัวา่เราจะรบีทาํไม่ทนั

มนันะ่ซิ ความรูม้นัรูจ้ิตน่ะ พอแย็บมนัรูท้นัทีเลย แตที่นีเ้รือ่งของ

จิตเป็นเรื่องของจิต เรื่องของธาตท่ีุจะตอ้งปฏิบติัตอ่กนัน่ีซิ ถา้ไม่

เรว็ทนัมนัมนัก็เอาจรงิ ๆ เช่น รบีนั่งไมท่นันีล้ม้ มนัยิ่งหนกันั่น 
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ท่ีไม่บิณฑบาตน่ีมนัเดินไปไม่ไหว โซซดัโซเซคอยแตจ่ะลม้ 

ถา้ไม่แน่ใจไปมนัก็เอาจรงิ ๆ เลยไม่ไป ไปก็เม่ือขามนักา้วไม่ออก

แลว้ทอ้งจะกา้วไปทาํไมละ่ ไม่กิน นั่น ขาไม่กา้วก็อยา่ใหท้อ้งมนั

กา้วซ ิอยา่ใหลิ้น้อย่าใหป้ากมนักา้วซิ ไมใ่หม้นักินเสียก็ดี นิสยั

อย่างนีม้นัเคยดดัสนัดานเจา้ของมา ยงัมีอยู่นะ ทกุวนันีก็้ยงัมี 

จะเป็นนิสยัอะไรก็แลว้แต ่แตก่่อนมนัเป็นอย่างนัน้น่ีไม่ไดค้ยุ เรา

ทาํจรงิ ๆ มนับณิฑบาตไม่ไดไ้ม่ฉนั น่ีผมเคยปฏิบติัอย่างนัน้มา 

จนระลกึไม่ไดเ้ลยวา่เราไปบณิฑบาตไม่ไดแ้ตเ่ราฉนัตรงไหนน่ี 

โน่นน่ะ หากไปไม่ไดไ้ม่เอาไม่ฉนั ถา้ไม่ไดม้นัจะไปของมนัไดเ้อง

ฉนัไดเ้องนะ มนัฝึกเจา้ของ 

คือในระยะนัน้ก็เก่ียวกบัเรื่องความเด็ดเด่ียวของจิต ไม่ให้

จิตออ่นแอได ้พลิกอยู่ตลอด เป็นไขม้นัไมมี่ยาแตก่่อน ยิ่งไข้

มาลาเรยีดว้ยแลว้ โอโ้ห เวลาหนาวผา้ห่มเท่าไรก็ไม่มีอุน่ เอามา

ห่มเท่าไรก็หนกัเฉย ๆ ไม่เหน็อุน่เลยน่ี เอา้ มนัก็สั่นจนกระทั่งจะ

พากฏิุโคน่ลม้ลงไปก็ใหเ้ห็นน่ีวะ่ ปลอ่ยเลย พอจากนัน้มนัก็

เปล่ียนจากหนาวมาเป็นรอ้น โอโ้ฮ เวลามนัรอ้นเป็นไฟไปหมด
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ทัง้ตวั ผา้ท่ีห่มไวย้งัไงห่มไวอ้ย่างนัน้เลยไมย่อมเอาออก เปียก

หมด ไขม้าลาเรยีน่ีหนกัมากนะ เวลาหายไปแลว้ผมบนศีรษะนี้

รว่งเกือบหมดเลยนะ ปากนีเ้ป่ือยหมด คือมนัรอ้นในมาก ผมรว่ง

ไปหมดเลย รมิฝีปากน่ีเป่ือยหมด อยู่หนองผือก็เป็น อยู่หว้ย

ทรายก็เป็น เป็นมาก ๆ ก็ไปอยู่หว้ยทรายแหละ 

พอ่แม่ครูอาจารยท์า่นรูนิ้สยัของเรา ใครเอายาอะไรมาใหเ้รา

ไม่กิน เวลาเป็นโรคมนัหาโรคมาจากไหน มนัเกิดในกายน่ี เวลา

มนัหายจะไปหาโอสถมาจากไหนน่ี เป็ดไก่สตัวเ์ต็มแผ่นดินเขา

ไม่เห็นมีโรงพยาบาล มีนางพยาบาลมีหมอรกัษา เขายงัไม่เห็น

ฉิบหายพนัธุ ์เราทาํไมเป็นนกัปฏิบติัจะไปกลวัตายกลวัฉิบหาย

อะไรน่ีวะ นั่นเป็นอย่างนัน้นะ ไม่หายมนัก็ตายเทา่นัน้ มีเท่านัน้ 

จิตมนัก็เด็ดอยู่ในจิตนั่น เหลา่นีม้นัจะออ่นขนาดไหนจติมนัไม่

ออ่นดว้ยน่ี ถา้จิตไปออ่นใหม้นัแลว้ไปใหญ่นะ เหยียบเอาแหลก

ไปเลยแหละ น่ีปฏิบติัตวัมาอย่างนัน้น่ีนะไม่ใช่มาพดูเฉย ๆ เคย

ปฏิบติัมาแลว้ 
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พอ่แม่ครูอาจารยท์า่นรูนิ้สยัท่านมาเอง ยาเม็ดหนึง่ก็ท่านมา

เสกขึน้น่ีกลอ่มใจเรา เราก็เคารพทา่น ใครเอามาใหฉ้นัเราไม่ฉนั 

ท่านมาเอง เอา้ ๆ น่ียา ถา้ฉนัยาน่ีหายเลย น่ี ๆ ย่ืนเขา้มาเลย

ทนัที เอา้ ๆ เอาเด๋ียวนีม้นัหายเด๋ียวนีน้ะ กินแลว้มนัก็ไมห่าย 

ท่านก็วา่ไปอยา่งนัน้ ถา้ทา่นเอาอะไรมาใหก็้ไดฉ้นัทกุทีนั่นแหละ 

เพราะความเคารพทา่น มนัก็ไม่ถึงกบัเสียกาํลงัใจของเราน่ี 

ตวัอวิชชาน่ีสาํคญัมากนะ แหม มนัปิดไวใ้หโ้ลกทัง้หลายวา่

ตายแลว้สญู ๆ พิลกึจรงิ ๆ นะ เอามนัมาฆา่เสียแหลกแลว้แล่

เอาเนือ้มนัออกมาจา่ยตลาด น่ีเนือ้อวิชชาเอาไปกินเสียซิเป็น

ยงัไง มนัถึงจะพอดี มนัแลแ่ตเ่นือ้สตัวท์ัง้หลายมาจ่ายตลาดเต็ม

สามโลกธาตน่ีุ เราไม่ไดแ้ลเ่อาเนือ้ของอวชิชามาจา่ยใหโ้ลกได้

กินด ูมีแตม่นักินโลก โลกไดกิ้นเนือ้อวิชชาดหูน่อยซวิะ ผมพดู

จรงิ ๆ นะมนัอาจหาญจรงิ ๆ น่ี ก็มนัประจกัษอ์ยูน่ี่ ถงึไดย้อม

พระพทุธเจา้ ยอมจนขนาดไม่มีอะไรเหลือในชีวิตนะ เม่ือไรถึง

ไหนถงึกนั เอาเด๋ียวนีห้รอื ตายเด๋ียวนีไ้ดเ้ลย โน่นนะ่ขนาดนัน้นะ 

ไม่ไดมี้คณุคา่อะไรเลยชีวิตจิตใจยิ่งกวา่ธรรม ถา้ธรรม โอโ้ห 
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ไม่ได ้ใครมาแตะไม่ได ้ถา้มีเอาไปเถอะวา่งัน้เลย จงึไดเ้หน็ความ

ประเสรฐิของพระพทุธเจา้ท่ีมาเปิดความชั่วของอวิชชาใหโ้ลกได้

เห็น ถา้ไม่มีพระพทุธเจา้แลว้เทา่นัน้แหละ จมอยู่ดว้ยกนัหมดไม่

มีเวลาจะออก ไม่มีทางจะออกไดเ้ลย น่ีเราไดย้ินไดฟั้งขนาดนี้

แลว้มีนะทางออก ถา้ไม่นอนตายอยู่ไม่อยากออกเทา่นัน้ ความขี้

เกียจมนัมดัคอติดกบัหมอนไว ้เราอยากพดูอย่างนีอี้ก 

เอาละเลิกกนั 

(ถอดเสียงธรรมโดย www.luangta.com) 

ท่ีมา: https://youtu.be/Mu10phnQ1Pg  
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