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เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด 

เมื่อวันที่ ๘ สงิหาคม พุทธศักราช ๒๕๑๙ 

ไม่มีชีวิตใครๆ จะเหมือน 

ชีวิตของผู้หวังพ้นโลกแห่งกองทุกข์ ด้วยความเหน็ภัยจริง ๆ กด็ังชีวิตของพระพุทธเจ้า 

และสาวกท่าน ไม่มีชีวิตใคร ๆ จะเหมือน ดังที่เราพูดเมื่อสกัครู่น้ีว่าชีวิตกรรมฐานกบัเสอื ท่าน

ท าอย่างน้ันจริง ๆ ไม่ใช่เป็นชีวิตแบบที่เขาฉายภาพยนตร์ แต่เป็นชีวิตที่จริง ในคร้ังพุทธกาลก็

ปรากฏว่าเสอืกนิพระเหมือนกนั แต่คงเป็นพระที่ท่านจวนจะสิ้นอยู่แล้ว จิตใจของท่านละเอยีด 

จวนจะถึงขั้นสงูสดุอยู่แล้ว กพ็อดีเสอืมากนิทา่น ท่านกร้็องบอกอกีองค์หนึ่งว่า เสอืก าลังคาบ

ท่านแล้วลากไปว่างั้น ท่านกบ็อกให้พิจารณาเร่ืองกรรมของท่าน และให้พิจารณาเร่ืองที่เป็นอยู่

นั้นให้เป็นธรรมเพ่ือความหลุดพ้น ท่านกพิ็จารณาทนัท ี แล้วพระองค์นั้นกส็ าเรจ็อรหัตผลใน

ปากเสอื ตามต าราท่านเขยีนไว้อย่างนั้น 

ท าไมถึงทราบว่าท่านส าเรจ็ในปากเสอื กคื็อพระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงท านายหรือเป็นผู้

ทรงรับสั่งอย่างนั้น คนเราธรรมดาคงไม่ทราบ นอกจากพระองค์นั้นท่านจะตะโกนบอก 

เช่นเดียวกบัตะโกนบอกเวลาเสอืกนิท่าน ว่าผมส าเรจ็แล้วอย่างนั้นกอ็าจเป็นได้ เพราะเป็นพระ

ด้วยกนั ไม่ใช่พระแบบพระเป่านกหวีด มันกม็ีอยู่สองทาง แต่นี้ เป็นเร่ืองของพระพุทธเจ้าทรง

รับสั่ง นั่นเป็นความล าบาก แต่ท่านไม่ได้ถือว่าการที่เสอืมากดัท่านเวลาน้ัน เป็นภัยแบบโลกๆ 

ท่านย้อนเข้ามาพิจารณาถงึเร่ืองธรรม มีทุกขเวทนา เป็นต้น ที่แสดงอยู่ แล้วจิต ขณะจิตใด ที่

จะแสดงออกรับเร่ืองของโลกเช่นนั้น ท่านกท็ราบเข้าภายในจิตทนัท ีแล้วส าเรจ็เป็นพระอรหันต์

ขึ้นมา 

พระพุทธเจ้าท่านถึงห้ามไม่ให้ฉันเนื้อเสอืโคร่ง เสอืเหลือง เสอืดาว เนื้อหมี เนื้องู สตัว์

เหล่านี้ ได้กล่ินของพวกเดียวกนัอยู่ในตัวของเรา เขามาเบียดเบียนท าลายว่าอย่างนั้น น่ีเกี่ยวกบั

เร่ืองการท าลายโดยตรง ส่วนอื่นเช่นอย่างช้างนี้กเ็ป็นอกีแบบ มีความมุ่งหมายเป็นคนละอย่าง 

พวกเสอืโคร่ง เสอืเหลือง เสอืดาว หมี ราชสห์ี งู เหล่านี้  เกี่ยวกบัเร่ืองน้ีทั้งน้ัน เขามา

เบียดเบียน เมื่อได้กล่ินของเขาแล้ว เขามาเบียดเบยีนเนขามาท าลายเรา มากดัเรา ท่านถึงห้าม 

ชีวิตของพระในคร้ังพุทธกาล เข้าใจว่าจะเป็นความล าบากมากยิ่งกว่าชีวิตของพระธุดงค์

ในสมัยปัจจุบันน้ี แต่ส าหรับท่านอาจารย์มั่นน้ันเรายกไว้ และท่านผู้ที่เดด็เด่ียวอาจหาญจริงๆ 

กม็ีลักษณะคล้ายคลึงกนักบัคร้ังพุทธกาล เพราะท่านเหล่านั้นเวลาบวชแล้วมุ่งต่ออรรถต่อธรรม

อย่างยิ่ง แล้วมีพระพุทธเจ้าทรงเป็นแนวหน้า ทั้งให้การอบรมสั่งสอน ทั้งเที่ยวธุดงคกรรมฐาน 

พระพุทธองค์กท็รงด าเนินอย่างนั้นอยู่เร่ือยมา จึงถือว่าการบ าเพญ็สมณธรรมเพ่ือความหลุด

พ้นในสถานที่ต่างๆ ซ่ึงเป็นที่เหมาะสมในการประกอบความพากเพียรน้ัน เป็นกจิจ าเป็น
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ส าหรับพระในคร้ังพุทธกาลอย่างยิ่ง ไม่มีกจิอื่นใดที่จะใหญ่โตย่ิงกว่าสมณธรรม คือการบ าเพญ็

ของท่าน น่ีเป็นกจิการงานของพระศาสนาโดยแท้ส าหรับพระเรา ในคร้ังพุทธกาลท่านท าอย่าง

นั้น 

คร้ันเวลานานมากค่็อยลบเลือนไปโดยล าดับๆ กจิการงานอื่นซ่ึงไม่เป็นความจ าเป็น 

เลยกลายเป็นความจ าเป็นข้ึนมาโดยล าดับดังที่เราเหน็อยู่น้ี นี้ เวลาเหน็พระธุดงคกรรมฐานก็

เลยเหน็เป็นของแปลก เช่นอย่างการฉัน ท่านกฉั็นมื้อเดียวเป็นประจ า ในคร้ังพุทธกาลมีอย่าง

นั้นทั้งนั้น อนุญาตให้ต้ังแต่รุ่งอรุณข้ึนมาเป็นวันใหม่ถึงเที่ยง เพราะพระเป็นผู้ขอทานเขากนิ ไป

ภิกขาจารวัตรตามหมู่บ้าน แล้วแต่จะได้มาเช้าสายประการใด ท่านจึงทรงอนุญาตไว้ตั้งแต่เช้า

พอเป็นวันใหม่ถึงเที่ยง ในระยะน้ีจะฉันเวลาใดกไ็ด้ เพ่ือความสะดวกของพระซ่ึงอยู่ในสถานที่

ต่างๆ และไปบ าเพญ็อยู่ในที่ต่างๆ กนั ไม่ทราบว่าจะพบบ้านผู้บ้านคนที่ไหน เวลาสญัจรไปมา

ด้วยการสมณธรรม 

จึงทรงอนุญาตไว้เป็นระยะ ห่างๆ หรือนานๆ บ้าง เป็นที่ก าหนดกฎเกณฑไ์ด้ว่า ตั้งแต่

สว่างแล้วเป็นวันใหม่จนถึงเที่ยงวัน โอกาสหรือช่องว่างอนันี้  กม็ากลายเป็นฉันเช้าฉันเพลได้ น่ี

เร่ืองมาเกดิข้ึนทหีลังการฉันเพล หรืออาหารว่างอะไรเหล่านี้  มันเป็นเร่ืองเกดิข้ึนทหีลัง พวกเรา

น่ีละอุตริบัญญัติขึ้นมาเอง พระพุทธเจ้าไม่ทรงบัญญัติ แต่ไม่ทรงห้ามต้ังแต่เช้าถึงเที่ยง เพ่ือ

ความฉันมื้อเดียวน่ีแหละ ส่วนข้าวต้มยังมีปรากฏ ดื่มข้าวต้ม คือข้าวยาคูเรียกว่าข้าวต้ม ดื่มนะ

ไม่ได้บอกว่าฉัน กค็งเป็นน า้ข้าวต้มใสๆ หรือเหลวอะไรท านองนั้น นี้มีดื่มบ้าง แต่ไม่ถือเป็น

สาระส าคัญเหมือนการฉันมื้อเดียว 

น่ีความสมบุกสมบันของพระสงฆใ์นคร้ังพุทธกาลน้ัน กบัสมัยทุกวันนี้ ต่างกนัมากทเีดียว 

เพราะฉะน้ันผลที่ปรากฏจึงต่างกนัอยู่มาก เหมือนกบัว่าคนละโลก โลกของคร้ังพุทธกาลเป็น

โลกผู้ทรงมรรคผลนิพพาน โลกสมัยปัจจุบันน้ีมีแต่ค าพูด ถ้าอย่างมากกท็รงปริยัติคือการจดจ า 

ไม่ได้ประพฤติปฏบิัติเพ่ือทรงมรรคผลนิพพานดังคร้ังนั้น แล้วกเ็ลยมแีต่ช่ือ ค าว่ามรรคผล

นิพพานมีแต่ช่ือ องค์ของมรรคผลนิพพานจริงๆ ไม่ปรากฏภายในจิตใจ เพราะไม่ได้ปฏบิัติ

ตามหลักที่จะให้เกดิมรรคผลนิพพานเช่นคร้ังพุทธกาล ต่างกนัที่ตรงน้ี 

นอกจากนั้นยังเป็นผู้ตั้งกฎขึ้นมาเองด้วยความส าคัญของตน ว่ามรรคผลนิพพานหมด

เขตหมดสมัยแล้ว ใครจะประพฤติปฏบัิติไปอย่างเคร่งครัดขนาดไหนกต็าม ไม่มีทางที่จะส าเรจ็

มรรคผลนิพพาน เหมือนหนึ่งว่าเราเป็นผู้ให้ เป็นเจ้าของแห่งมรรคผลนิพพาน เป็นเจ้าของ

แห่งศาสนธรรม เป็นเจ้าของเสยีทุกสิ่งทุกอย่าง บรรดาธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้น้ัน 

ไม่เป็นที่แน่ใจตายใจ ไม่ถูกต้อง เหมือนตนบัญญัติข้ึนมาด้วยความรู้สกึโดยทฐิิความเหน็ของ

ตน ว่ามรรคผลนิพพานสิ้นเขตสิ้นสมัยแล้ว เพราะเหตุไรมรรคผลนิพพานจึงต้องสิ้นเขตสิ้น

สมัย หมดเขตหมดสมัยไปน้ัน 
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มีเหตุผลอย่างไรจึงต้องไปเหมาเอาว่า ปฏบิัติเคร่งครัดขนาดไหนกไ็ม่สามารถจะบรรลุ

มรรคผลนิพพานได้ พระพุทธเจ้ากด็ี สาวกกด็ี ท่านปฏบิัติตามหลักมัชฌิมาปฏปิทา หลกั

มชัฌิมาปฏิปทา เป็นทางด าเนินให้ผู้บ าเพญ็ทั้งหลายถึงความพ้นทุกขโ์ดยล าดับแห่งก าลัง

ความสามารถของตน ที่ด าเนินตามหลักมัชฌิมานั้นๆ การที่ว่าปฏบิัติเคร่งครัดขนาดไหนน้ัน 

มันกเ็ลยนอกบัญชีไปเสยีแล้ว เพราะไม่มีเหตุผล 

มัชฌิมาธรรมนี้มีอยู่ในผู้ใด ผู้นั้นเป็นผู้มีหวัง จะต้องได้บรรลุมรรคผลนิพพาน ไม่ว่า

สมัยใดกต็าม เพราะกาลสถานที่ไม่ใช่ตัวกเิลสตัณหาอาสวะ ไม่ใช่สิ่งที่เราจะแก้จะปลดเปล้ือง

มันออกไป สิ่งที่เราจะแก้หรือปลดเปล้ืองมันออกไป เพราะถือว่ามันเป็นข้าศึกดังที่พระพุทธเจ้า

ทรงสั่งสอนไว้ว่ากเิลสมีอยู่ที่หัวใจของสตัว์ การปฏบัิติธรรมจึงต้องปฏบัิติลงที่หัวใจ หมายถงึ 

ใจเป็นส าคัญ 

สมัมาทิฏฐิ สมัมาสงักปัโป กห็มายถึง องค์ปัญญา สมัมาวาจา สมัมากมัมนัโต ก็

หมายถึง การงานที่ชอบทางกาย ซ่ึงออกมาจากจติใจโดยทางปัญญา เป็นผู้คิดอ่านไตร่ตรอง

เหน็ชอบด้วยเหตุด้วยผลแล้ว แสดงออกมาทางกาย สมัมาวายาโม สมัมาสติ สมัมาสมาธิ น่ีก็

ออกมาจากใจทั้งนั้น ไม่ได้ออกมาจากที่ไหน ธรรมท่านสอนลงที่ใจ เมื่อใจมหีลักมัชฌิมาประจ า

ตนแล้ว มรรคผลนิพพานน้ันจะเกดิข้ึนไม่ได้อย่างไร ค าว่ามรรคผลนิพพานเกดิ กคื็อกเิลสที่

ผูกมัดอยู่นั้นหลุดลอยไปเป็นข้ันๆ ตอนๆ และรู้จริงเหน็จริงในหลักธรรมนั้นๆ เป็นล าดับไป 

จนกระทั่งรู้แจ้งแทงตลอดในสจัธรรมโดยทั่วถึง กเ็ป็นมรรคผลนิพพานขึ้นมาภายในใจดวงนั้น

ด้วยมัชฌิมาปฏปิทาเท่านั้น 

ไม่ได้เป็นข้ึนมาจากกาลน้ันสถานที่น่ี เพราะสถานที่เหล่าน้ันกาลเหล่าน้ีไม่ใช่เป็นตัว

กเิลสอาสวะที่ผูกพันจิตใจของสตัว์โลกให้ เกดิ แก่ เจบ็ ตาย และให้ได้รับความทุกข์ความ

เดือดร้อน นอกจากกเิลสซ่ึงมีอยู่ภายในหัวใจนี้ เทา่นั้น ไม่มีอย่างอื่น กเิลสประเภทเหล่านี้  

พระพุทธเจ้ากเ็คยมีมาแล้ว ซ่ึงเป็นประเภทเดียวกนั สาวกทั้งหลายกเ็คยมมีาแล้ว เป็นกเิลส

ประเภทเดียวกนั และแก้ด้วยหลักธรรมประเภทเดียวกนันี้อกี คือมัชฌิมาปฏปิทา ทนีี้กเิลสซ่ึง

เป็นประเภทเดียวกนั มีอยู่ภายในจิตใจของเรานี้  กบัพระพทุธเจ้าไม่ผดิแปลกจากกนัเลย แล้ว

น ามัชฌิมาปฏปิทามาแก้ไขที่ตรงน้ี มรรคผลนิพพานจะเกดิข้ึนไม่ได้ เพราะเหตุอนัใด 

หลักที่จะยอมรับกนักคื็อมัชฌิมาปฏปิทาเท่าน้ันเป็นเคร่ืองแก้กเิลส ไม่มีสิ่งอื่นใดจะ

สามารถแก้กเิลสได้ พระพุทธเจ้าท่านจึงสอนว่ามัชฌิมาปฏปิทา เป็นธรรมที่เหมาะสมอย่างยิ่ง

แล้ว ซ่ึงพระองค์กเ็คยบ าเพญ็และได้ตรัสรู้มาแล้วด้วยหลักธรรมเหล่านี้  มาสั่งสอนสาวก

จนกระทั่งได้บรรลุธรรมถึงขั้นพระอรหัตอรหันต์ด้วยหลักธรรมเหล่านี้  แล้วใครจะมีอ านาจ

วาสนามาเปล่ียนแปลงหรือมากดีกนัมรรคผลนิพพานไม่ให้เกดิข้ึนได้ นอกจากกเิลสซ่ึงมีอยู่
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ภายในจิตใจของตนเท่านั้น เป็นเคร่ืองกดีกนัมรรคผลนิพพานให้เกดิข้ึนไม่ได้ ด้วยเหตุที่ข้อ

ปฏบิัติเคร่ืองแก้กเิลสเหล่านั้นไม่มี 

ไม่ว่าสมัยพระพุทธเจ้า ไม่ว่าสมัยใดกต็าม มรรคผลนิพพานหมดได้ ไม่มีส าหรับบุคคล

ที่ไม่สนใจต่อการแก้กเิลส ไม่สนใจต่อมรรคผลนิพพานด้วยวิธกีารแก้กเิลสโดยหลักธรรมคือ

มัชฌิมา สมัยโน้นกห็มด สมัยนี้กห็มด หมดอยู่ในบุคคลผู้เช่นนั้น แต่ไม่หมดในบุคคลที่ต้ังใจ

ประพฤติปฏบัิติตามหลักศาสนธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ ค าว่ามัชฌิมา เป็นธรรมที่

เหมาะสมที่สดุ ไม่ได้ข้ึนอยู่กบักาลสถานที่เวล ่าเวลาอะไรทั้งน้ัน เป็นธรรมศูนย์กลาง หรือเป็น

ธรรมที่เหมาะสมอย่างย่ิงในการแก้กเิลสตลอดมา ไม่มีว่าจะเรียวที่ไหนแหลมไปที่ไหน 

ค าว่าเรียวว่าแหลมน้ันมันข้ึนอยู่กบัความรู้ความถนัด ความสามารถของบุคคลที่จะยก

ปฏปิทา คือมัชฌิมานั้นมาปฏบิัติได้มากน้อยเพียงไรเท่านั้น ส่วนธรรมเหล่านั้นมีความเสมอ

ภาคอยู่โดยล าดับตลอดไปด้วย ผู้ปฏบิัติจึงไม่ควรสนใจกบัค าพูดป่าๆ รกๆ ด้วยอ านาจแห่ง

กเิลสตัณหาอวิชชาพาให้พูดด้วยความมืดบอดนั้น ว่ามรรคผลนิพพานหมดแล้ว 

ใครจะมีความรู้ความสามารถฉลาดแหลมคมยิ่งกว่าพระพุทธเจ้า ที่ประทานพระโอวาท

เหล่านี้ ไว้ ในโลกทั้งสามน้ีมีใครไม่ปรากฏ แล้วใครจะมาเย่ียมยอดย่ิงกว่าพระพุทธเจ้ามีได้ที่

ไหน เมื่อเรากล่าวถึงว่า พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ กต้็องลงใจในพระพุทธเจ้า ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ ก็

ลงใจในสวากขาตธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้ว สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ กล็งใจว่าพระสงฆส์าวกเหล่านั้น

ท่านได้ปฏบิัติตามหลักมัชฌิมาปฏปิทา จึงได้บรรลุธรรมถึงข้ันบริสทุธิ์เหมือนพระพุทธเจ้า เรา

ลงใจที่ตรงน้ี 

เราไม่ได้ลงใจกบัค าพูดสุ่มสี่สมุห้า ใครว่าอะไรกต็าม จะสรณํ คจฺฉามิ เร่ือยไป เราไม่

เคยพูดอย่างนั้นไม่ใช่หรือ ผู้ที่ว่ามรรคผลนิพพานไม่มี กส็รณํ คจฺฉามิ ให้เขา อย่างนั้นมันก็

เหลวไปหมดซิ เราหาหลักหาเกณฑห์าเหตุหาผล จะได้จากที่ไหน ถ้าไม่ได้เป็นที่แน่นอนหรือ

แม่นย าที่สดุจากธรรมของพระพุทธเจ้าน้ีเท่าน้ัน ไม่มีที่อื่น ถึงเรียกว่าสวากขาตธรรมตรัสไว้ชอบ

ทุกแง่ทุกมุม ไม่มีทางแย้ง แต่เราอย่าลืมว่ากเิลสมกัจะแย้งธรรมเสมอ เพราะกเิลสกบัธรรมเป็น

ข้าศึกกนัมาแต่ไหนแต่ไร 

เราพูดในเบื้องต้นว่าชีวิตของพระกรรมฐาน เป็นความล าบากล าบนมาตั้งแต่ในคร้ัง

พุทธกาลโน้น แม้สมัยปัจจุบันน้ีกม็ี เร่ืองสตัว์ เร่ืองเสอื เร่ืองความล าบากขาดแคลนต่างๆ นั้น

มันมีด้วยกนันั้นแหละ เราจะสมบูรณ์ขนาดไหนกต็าม เมื่อได้มุ่งหน้าต่อปฏปิทาของ

พระพุทธเจ้าน้ีต้องเป็นความล าบากด้วยกนั เพราะบรรดาสาวกที่ออกมาจากสกุลต่างๆ ได้มา

ประพฤติปฏบัิติธรรมกบัพระพุทธเจ้าน้ัน มีทั้งพระราชามหากษัตริย์ เศรษฐีกุฎมุพี ท าไมเวลา

เข้ามาสู่สนามรบแล้ว จึงต้องล าบากล าบน กเ็พราะเข้าสู่สนามรบจะไม่ล าบากยังไง ฟังว่าสนาม

รบเป็นไง มันต้องล าบาก 
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น่ีสนามรบกเิลส ไปอยู่ในสถานที่เช่นไร กคื็อการต่อสู้กบักเิลสน่ันแลเป็นความล าบาก 

ความล าบากขาดแคลนอย่างอื่นไม่ค่อยส าคัญ สถานที่อยู่ที่อาศัย ปัจจัยต่างๆ ไม่ค่อยส าคัญย่ิง

กว่าการต่อสู้กบักเิลส อนันี้ เป็นงานที่ส าคัญมาก เมื่อเวลาท าส าเรจ็แล้วเป็นที่ภมูิใจคุ้มค่า ชีวิต

จิตใจได้มอบลงกบัความพากเพียรอย่างนี้  เวลาผลปรากฏขึ้นมากถ็ึงแดนแห่งความพ้นทุกข์ได้

โดยสมบูรณ ์

ค าว่าพระกรรมฐานกบัเรานี้ผดิกนัอย่างไรบ้าง กม็ีผดิกนัที่ว่าเราเป็นฆราวาส หน้าที่การ

งานยุ่งเหยิงวุ่นวายหลายด้านหลายทาง แต่อย่างไรกต็ามเราอย่าลืมว่า เราต้องการความสขุ

ความเจริญตลอดถึงความพ้นทุกข์ ไม่มีทุกข์ใดๆ เข้าไปเคลือบแฝงให้ก่อความวุ่นวายตายเกดิ 

น่ีเราต้องการด้วยกนั เมื่อความต้องการมีอยู่ ศาสนธรรมกเ็ป็นที่เหมาะสมกบัคนทุกเพศทุกวัย 

ไม่ว่านักบวช ฆราวาส หญิงชาย เพราะธรรมเป็นกลางๆ ให้ความเสมอภาคทุกคน ไม่ตัดสทิธิ์ 

การประพฤติปฏบัิติต่อตนเองเพ่ือการถอดถอนสาเหตุที่จะให้เกดิทุกข์ภายในจิตใจน้ี เราจึงมี

ทางท าได้ มีโอกาสท าได้ โอกาสอยู่กบัความสมัครใจ อยู่กบัความพอใจ อยู่ไหนมีโอกาสได้

ทั้งนั้น หากความสมัครใจไม่มีเสยีอย่างเดียว ถึงจะไปอยู่ในช่องว่างขนาดไหน จนจะไม่มีอะไร

ว่างเทา่กต็าม มันกไ็ม่มโีอกาสอยู่ในภายในจิตใจ ไม่มีการมีงานอะไรกห็าเร่ืองอื่นมายุ่งตัวเอง

อยู่นั่นแหละ น่ันคือความไม่มีโอกาส  

การปฏบัิติสมาธภิาวนา เป็นความยากมาต้ังแต่คร้ังไหนๆ เพราะเป็นการที่จะต่อสู้กบั

กเิลสซ่ึงเคยเป็นศาสดาจารย์ของสตัว์โลกมานาน ถ้าเป็นกองทพักก็องทพัที่ใหญ่ที่สดุ มี

เคร่ืองมือทุกสิ่งทุกอย่างที่จะประหัตประหารสตัว์โลก เมื่อเป็นเช่นน้ัน เราผู้ที่จะเข้าสู่สงคราม

ประเภทหนักประเภทหนาเช่นนี้  เราจะไปท าย่อหย่อนอ่อนก าลังมันกไ็ม่ทนั แพ้ ถึงคราวสู้ต้องสู้ 

ถึงคราวเป็นต้องยอมเป็นยอมตาย มันหากมีในสมัยหน่ึงหรือเวลาหน่ึงจนได้ ที่ความจนตรอก

ปรากฏขึ้นมา แล้วความต่อสู้เพ่ือช่วยตัวเองนี้มันจะต้องปรากฏขึ้นมาจนได้ 

คนเราไม่ได้มีความโง่อยู่ตลอดไป เวลาถึงคราวจนตรอกจนมุมแล้วกห็าอุบายช่วย

ตัวเองได้ นั้นละสติปัญญาเกดิข้ึนเวลาจนตรอก ถ้าอยู่เฉยๆ มันกไ็ม่เกดิ ไม่ทราบว่าจะคิดอะไร

กส็บายอยู่แล้วน่ี เวลาจะเป็นจะตายจริงๆ กต้็องหาทางออกเป็นธรรมดา อนันี้ เป็นเร่ืองส าคัญ

อยู่มากที่เราจะต้องคิด เร่ืองยากเราอย่าไปคิดมากเกนิไป ความคิดกลัวยากกลัวล าบาก มันเป็น

อุบายของกเิลสที่เคยหลอกเรามาแล้วทั้งน้ัน ที่จะหลอกเราไม่ให้ท า ให้ย่อหย่อนอ่อนก าลัง ใน

การประกอบความดีทั้งหลาย 

พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ทุกแง่ทุกมุม เราได้อ่านตั้งแต่ช่ือ ของกเิลสกอ่็านเสยีจน ท่อง

บ่นเสยีจนเตม็หัวใจ พูดกต็ิดปาก กเิลสประเภทไหนๆ พูดได้หมด มรรคผลนิพพานขั้นไหน 

ภมูิใดพูดได้หมด แต่เราไม่ได้คิด เราไม่ได้สงัเกต เราไม่ได้ฟังบ้างว่ากเิลสมนัก าลังหัวเราะ มัน

หัวเราะคนรู้มากๆ แบบนี้  จ าได้แล้ว กเ็อาความจ ามาเป็นของตัว เรียนรู้เท่านั้น เรียนรู้ได้เท่านี้
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เท่านั้น เอาความจ านั้นเป็นความส าคัญมั่นหมายว่าเป็นสมบัติของตน กเิลสมันกต้็องหัวเราะ 

เพราะกเิลสประเภทต่างๆ แม้นิดหนึ่งกไ็ม่เคยกระเดน็ออกไปเพราะความจ าช่ือแห่งธรรมช่ือ

แห่งกเิลสนี้ ได้เลย พระพุทธเจ้าท่านจึงสอนในทางภาคปฏบิัติ จ าช่ือของมันได้มันกไ็ม่มีปัญหา

อะไร เช่นเดียวกบัพวกโจรพวกเสอืร้าย ปล้นบ้านน่ันเมืองน่ี ปล้นไปหมด ดะไปหมด ทั้งใน

เมืองนอกเมือง เราจะจ าช่ือมันได้จนกระทั่งโคตรแซ่ของมันกไ็ม่มีปัญหา ถ้าจับตัวไม่ได้เมื่อไร 

กคื็อพวกน้ีแหละ พวกไปเที่ยวก่อความฉิบหายวุ่นวายแก่บ้านเมอืงของเรา จนกว่าว่าจับตัวมัน

มัดเข้าคุกเข้าตะรางไปเสยีเมื่อไร บ้านเมืองถึงจะได้มีความร่มเยน็ 

กเิลสกเ็หมือนกนั อย่าไปจ าตั้งแต่เพียงช่ือของกเิลสเลย จ าทั้งโคตรทั้งแซ่ของกเิลส

เท่าไรกจ็ าไปเถอะ จ ามรรคผลนิพพาน จ าจนกระทั่งถึงนิพพาน กจ็ าอย่างนั้นแหละ แต่กเิลสก็

ไม่หลุดลอยไปสกัตัวเดียว ถ้าไม่จับตัวกเิลสมาห า้ห่ันกนัด้วยความพากเพียร มีสติปัญญาเป็น

ส าคัญ ให้พินาศฉิบหายไปจากใจแล้ว ความสงบร่มเยน็อนัเป็นตัวมรรคผลนิพพานแท้กเ็กดิข้ึน

มาภายในจิตใจ นั้นแลคือสมบัติของเราแท้ เราหาได้ด้วยก าลังปลีแข้งของเรา ไม่ได้หาได้ด้วย

ความจ า ซ่ึงเป็นธรรมสมบัติของพระพุทธเจ้า เรากไ็ปจ าเอาช่ือนั้นมาเป็นสมบัติของเรา มันกไ็ด้

แต่ช่ือเป็นสมบัติ แต่ตัวจริงไม่ได้ 

เวลาเรามาบ าเพญ็ความพากเพียรจนปรากฏผลข้ึนภายในจิตใจของเรามากน้อย นั้นแล

คือสมบัติของเราแท้เกดิข้ึนจากภาคปฏบิัติของเรา บ าเพญ็ได้เตม็เมด็เตม็หน่วยกไ็ด้เป็นสมบัติ

เตม็ภมูิ ดังพระอรหันต์ท่าน กลายเป็นสรณะของสตัว์โลกได้ นอกจากทา่นเป็นสรณะของท่าน

โดยสมบูรณ์แล้ว ยังเป็นสรณะของสตัว์โลกได้ เรากพ็ยายามท าให้เป็นสรณะของเรา อย่างน้อย

ให้มีความสงบร่มเยน็ คนมีธรรมอยู่ที่ไหนย่อมเป็นสขุ 

ส าคัญให้น าธรรมเข้ามาหักห้ามจิตใจ ใจเป็นสมบัติของเรา สติปัญญาเป็นเคร่ืองรักษา

ใจ การยับยั้งการช่ังตวงต่างๆ เป็นเร่ืองของสติปัญญาที่จะพิจารณาเพ่ือการรักษาจิต หรือเพ่ือ

ความปลอดภัยของจิต เพ่ือการระงับจิต ซ่ึงมีสภาพอนัหนึ่งอยู่ภายใน ผลักดันจิตใจให้คิด

ฟุ้งซ่านร าคาญไปในแง่ต่างๆ อนัเป็นความทุกข์แก่ตัวเอง พยายามระงับดับมันด้วยสติปัญญา 

ศรัทธาความเพียรของเรา 

ค าว่าศาสนธรรมกจ็ะไม่มีแต่ช่ือ จะเหน็ปรากฏตามหลักที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้จริงๆ 

ไม่เป็นโมฆะ เพราะปรากฏข้ึนที่ใจของเรา น่ีละเป็นธรรมแท้ ชีวิตของเราชีวิตของกรรมฐาน 

แทบล้มแทบตายที่บ าเพญ็มา กม็าเหน็ผลประจักษ์ที่ตรงน้ี คุ้มค่ากนั ภมูิใจในความเพียรของ

ตนที่ได้ท ามามากน้อย ความทุกข์ความล าบากขนาดไหนกไ็ม่มีความเสยีอกเสยีใจ เพราะได้ผล

คุ้มค่า การแสดงธรรมกเ็หน็ว่าสมควรขอยุติเพียงเท่านี้ 
 

รับชมรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่ 

www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th 

http://www.luangta.or.th/


๗ 

 

และทางสถานีวิทยุเสยีงธรรม FM103.25MHz พร้อมเครือข่ายทั่วประเทศ 


