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จงสรางวาสนาท่ีใจ 
 

 จงพยายามทําใจใหเปนหลัก เพื่อเปนเครื่องยึด ทําอะไรตองใหมีหลักเกณฑ ให
มีเหตุผล ถาไมมีเหตุมีผลก็หาความแนนอนไมได  การอยูดวยความไมแนนอน ไปดวย
ความไมแนนอน ทําอะไรดวยความไมแนนอน เปนส่ิงที่เส่ียงตอความผิดพลาดทั้งนั้น 
ผลแหงความผิดพลาดก็คือความทุกขความผิดหวัง ตองยอนเขามาหาตัวเหตุคือผูทํา
อยูเสมอ อยามองขามไป ใจมีความสําคัญที่จะสรางความแนนอนใหแกตัวเอง คนที่มี
จิตเปนหลักมีธรรมเปนหลัก มีธรรมเปนเครื่องหลอเลี้ยง ไมวาจะทําหนาที่การงานอะไร 
ยอมเปนไปดวยหลักดวยเกณฑดวยเหตุดวยผล เปนความแนใจและแนนอน 
 การอบรมจิตใจดวยศีลดวยธรรม ก็เพื่อใหใจมีหลัก ใจน้ันมีอยูแลว รูอยูแลว 
แตชอบเอนเอียงไปตามสิ่งตางๆ ไมมีประมาณ อะไรมาผานก็เอนเอียงไปตาม ถูกอะไร
พัดผันนิดๆ หนอยๆ ก็เอนเอียงไปตาม น่ันคือจิตไมมีหลักเกณฑ ตั้งตัวไมได ถูกฟด
ถูกเหว่ียงไปมาอยูเสมอ ความเอนเอียงไปมาเพราะการถูกสัมผัสตางๆ น้ัน ยังมีผล
สะทอนกลับมาถึงตัวเราใหเดือดรอนดวย ฉะน้ันจึงตองสรางความแนนอนใหแกจิตใจ 
โดยทางเหตุผลอรรถธรรมเปนเครื่องดําเนิน 
 ที่พึ่งพิงของใจก็คือ “ธรรม” ธรรมมีทั้งเหตุทั้งผล เหตุคือการกระทําที่ชอบ
ดวยเหตุผล ที่เห็นวาถูกตองดีงามตามที่ทานสอนไวแลว อยานําความยากความลําบาก
เขามาเปนอุปสรรคกีดขวางทางเดินที่ถูกตองดีงามโดยเหตุโดยผลของเรา เพื่อจะผลิต
ผลอันดีใหเกิดขึ้นแกตัวเราเอง 
 เราอยาตําหนิตนวา “อํานาจวาสนานอย” ซึ่งไมเขาทาเขาทาง และตัดกําลังใจให
ดอยลง ทั้งเปนลักษณะของคนออนแอ ขี้บน อยูที่ไหนก็บน เห็นอะไรก็บน เกี่ยวของกับ
ใครก็บน ทําหนาที่การงานก็บนใหคน บนไมหยุดไมถอย บนใหลูกใหหลาน บนใหสามี
ภรรยา สวนมากมักเปนผูหญิงที่ชางบน เพราะงานจุกจิกสวนมากมารวมอยูกับผูหญิง 
จึงตองขออภัยที่พูดเปนลักษณะตําหนิ และเอารัดเอาเปรียบผูหญิงมากไป ทั้งที่ผูชาย
ทั้งหลายยิ่งไมเปนทานาเบื่อเสียจริงๆ ย่ิงกวาผูหญิงหลายเทาตัว 
 การบนใหตนเอง โดยไมเสาะแสวงหาเครื่องสงเสริมในสิ่งที่บกพรองใหสมบูรณ
ขึ้นนั้น ก็ไมเกิดประโยชนอะไร ใครไมไดหาบ “อํานาจวาสนา” มาออกรานใหเห็นได
อยางชัดเจน ดังเขาหาบสิ่งของตางๆ ไปขายที่ตลาด 
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 “วาสนาบารมี” ก็มีอยูภายในใจดวยกันทั้งนั้น หากไมมีวาสนาแลวไหนจะมา
สนใจกับอรรถกับธรรม เบื้องตนก็ไดเกิดมาเปนมนุษยสมบูรณไมเสียจริตจิตวิกลวิการ
ตางๆ ยังมีความเช่ือความเล่ือมใสในพระพุทธศาสนาซึ่งเปนของเลิศประเสริฐ ไมมีส่ิง
ใดประเสริฐยิ่งกวาศาสนธรรม ซึ่งเปนธรรมรื้อขนสัตวโลกใหพนจากทุกขโดยลําดับ ดัง
ที่เคยกลาววา “นิยยานิกธรรม” ผูปฏิบัติศาสนธรรม นําธรรมเหลานี้ไปบํารุงซอมแซม
จิตใจของตนที่เห็นวาบกพรอง ใหสมบูรณข้ึนโดยลําดับ ก็เทากับขนทุกขออกจากใจ
เรื่อยๆ ใจมีความบกพรองที่ตรงไหน น้ันแลคือความอาภัพของจิตที่ตรงน้ัน ความ
เปนอยูและการกระทําของจิตก็บกพรองไปดวย 

ควรมองดูจิตนี้ใหมากยิ่งกวาการมองสิ่งอื่นแบบลมๆ แลงๆ และตําหนิ “อํานาจ
วาสนาของตน” วานอย คนอื่นเขาดีกันหมด แตตัวไมดี ทั้งๆ ที่ตัวก็ทําดีอยูแตตําหนิวา
ตัวไมดี เราไปทําความเสียหายอะไรถึงวาไมด ีการทําดีอยู จะไมเรียกวาดีจะเรียกอะไร? 
ความทําดีน้ันแลเปนเครื่องรับรองผูนั้นวาดี ไมใชการกระทําช่ัวแลวกลับเปนเครื่องรับ
รองคนวาดี นี้ไมมีตามหลักธรรม นอกจากเสกสรรปนยอขึ้นมาดวยอํานาจของกิเลสพา
ใหชมเชยอยางนั้น กิเลสชอบชมเชยในส่ิงที่ไมดีวาเปนของดี ตําหนิส่ิงที่ดีวาเปนของไม
ดี เพราะฉะนั้นกิเลสกับธรรมจึงเปนขาศึกกันเสมอ อันใดที่ธรรมชอบกิเลสไมชอบ ทั้งที่
กิเลสก็อยูกับใจ ธรรมก็อยูกับใจของพวกเราเอง 
 ถากิเลสมีมาก ก็คอยแตจะตําหนิติเตียนธรรม เหยียบย่ําทําลายธรรมภายในจิต
ใจ การที่เราจะบําเพ็ญตนใหเปนไปเพื่อความดีงาม ใหไดมรรคไดผลตามความมุงมาด
ปรารถนา จึงมีการคัดคานตนอยูเสมอ เฉพาะอยางย่ิงก็คือการตําหนิติเตียนตนวา “มี
อํานาจวาสนานอย” “เกิดมาอาภัพวาสนา ใครๆ เขารูเขาเห็น ไอเราไมรูไมเห็นอะไร 
ใครๆ เขาเปนใหญเปนโตภายในใจ แตเราเปนเด็กเล็กๆ ตามพรรษา ก็เทากับเณรนอย
องคหน่ึงภายในใจ” น่ีคือการตําหนิติเตียนตัวเอง และเกิดความเดือดรอนขึ้นมาดวย 
ทําใหนอยอกนอยใจตัวเอง! 
 การนอยใจน้ี ไมใชจะทําใหเรามีความขยันหมั่นเพียร มีแกจิตแกใจเพื่อบําเพ็ญ
ตนใหมีระดับสูงขึ้นไป แตเปนการเหยียบยํ่าทําลายตน ทําใหเกิดความทอแทออนใจ ซึ่ง
ไมใชของดีเลย ทั้งน้ีเปนกลอุบายของกิเลสทั้งน้ัน พร่ําสอนคนใหดอยวาสนาบารมีลง
ไป เพราะความไมมีแกใจบําเพ็ญเพื่อสงเสริม 
 พวกเราจงทราบไววา น้ีคืออุบายของกิเลสหลอกคน มันบกพรองที่ตรงไหน ให
พยายามแกไขดัดแปลงที่ตรงน้ัน ซึ่งเปนความถูกตองกับหลักธรรมของพระพุทธเจาแท
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ไมผิด วาสนาบารมีจะตองสมบูรณข้ึนมาวันหนึ่งแนนอนเมื่อไดรับการบํารุงอยูเสมอ นี่
คือทางท่ีถูกตอง ใครไมไดไปที่ไหน ไมไดรูท่ีไหน รูที่จิต วาสนาก็รวมอยูท่ีจิต 
 รางกายแตกสลายไปแลว อํานาจวาสนาที่สรางไวในจิตน้ัน ตองติดแนบกับ
จิตไป จนกระทั่งถึงวาระสุดทายที่จะผานพนโลกที่สับสนวุนวายน้ีไป เรื่อง “อํานาจ
วาสนา” ซึ่งเปนสมมุติและเปนเครื่องสนับสนุนเราในเวลาที่ยังทองเที่ยววกเวียนอยูใน 
“วัฏสงสาร” ก็ตองผานไปหมด เมื่อถึงขั้นที่พนจากโลกสมมุติโดยประการทั้งปวงแลว 
จะตําหนิที่ตรงไหน มีทางตําหนิตนไดที่ตรงไหน ตอนี้ไปไมมีเลย เพราะสมบูรณเต็ม
ท่ีแลว 
 ฉะน้ันใหพยายามเรงบําเพ็ญตนดวยความพากเพียร อยาไปคิดทางอ่ืนเรื่องอ่ืน 
นอกจากเรื่องของตัว ใหเสียเวลาและทําใหจิตทอถอยออนแอไปดวย 
 การสรางวาสนาใหสมบูรณขึ้นมา ใหมีอํานาจวาสนามาก ก็สรางที่ตัวเราเอง 
สรางทีละเล็กละนอย สรางไมหยุดไมถอยก็สมบูรณไปเอง เชนเดียวกับปลวกมันสราง 
“จอมปลวก” ไดใหญโตขนาดไหน ขุดเปนเดือนๆ ก็ไมราบ เมื่อจะขุดใหมันราบเหมือน
ที่ดินทั้งหลาย ฟนมันสองซี่เทานั้นแหละ มันสามารถสรางจอมปลวกไดเกือบเทาภูเขา 
น่ีแหละความพากเพียรของมัน เรามีความสามารถฉลาดในอุบายวิธีตางๆ ยิ่งกวาปลวก 
ฟนเราก็หลายซี่ กําลังของเราก็มากย่ิงกวาปลวก ทําไมเราจะสรางตัวเราใหมีความสูง
เดนขึ้นไมได ถาเรามีความเพยีรเหมือนกับปลวกนะ! นอกจากไมเพียรเทานั้นจึงจะสูมัน
ไมได ตองสรางใหสูงไดดวยอํานาจแหงความเพียร จะหนีความเพียรไปไมพน 
 พระพุทธเจาไดตรัสรูดวยความเพียร เราทําไมจะกลายเปนคนอาภัพไปจาก
ความเพียร ทั้ง ๆ ที่กําลังและความฉลาดมีมากกวาสัตว และทําไดมากกวาสัตว ตอง
เพียรไดเต็มภูมิมนุษยเราไมสงสัย ถาลงไดเพียรตามหลักธรรมที่ทานสอนไวแลวไมมี
ทางอ่ืน นอกจากจะทําใหผูนั้นมีความเจริญรุงเรืองข้ึนภายในใจ จนกลายเปนจิตที่มี
หลักฐานม่ันคงโดยถายเดียว 
 เราเห็นไดชัดๆ ในเวลาที่เราไมเคยประพฤติปฏิบัติเลย เชน ภาวนา “พุทโธ ธัม
โม สังโฆ” จิตไมเคยรวมไมเคยสงบใหเห็นปรากฏบางเลยแมแตนอย เวลาเราฟงธรรม
ที่ทานแสดงทางภาคการปฏิบัติ พูดถึงเรื่องสมาธิก็ไดยินแตช่ือ ยังไมรูเรื่องรูราว ทาน
แสดงถึงวิถีจิตที่ดําเนินไปดวยความจริงวา “เวลาภาวนาจิตที่มีสมาธิจะมีความสงบอยาง
น้ัน อาการของจิตเปนอยางน้ัน ๆ ตามจริตนิสัยตางๆ กัน สุดทายจิตไดลงสูความสงบ
อยางแนบแนน มีความสุขความสบายอยางน้ัน ๆ” เราก็ไมเขาใจ พูดถึงเรื่องปญญา 
การพิจารณาคลี่คลายดูเรื่องธาตุเรื่องขันธ และพิจารณากระจายทั่วโลกธาตุ ซึ่งเปน
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สภาวธรรมทั่วๆ ไป อันควรแกปญญาซึ่งจะพิจารณาใหรูแจงเห็นจริง เราก็เพียงแตเขา
ใจในคําพูดเฉยๆ แตความหมายอันแทจริงน้ันเรายังไมทราบ หรือบางทีอาจไมเขาใจ
เลยก็ได 
 ทีน้ีเมื่อเราไดรับการอบรมดวยจิตตภาวนาอยูโดยสม่ําเสมอ จิตคอยมีความสงบ
เย็นใจบาง อันเปนผลเกิดขึ้นจากการภาวนา พอทานแสดงธรรมถึงภาคปฏิบัติ จิตของ
เรากับกระแสแหงธรรมจะเขากันได เริ่มเขากันไดเปนลําดับๆ กระแสแหงธรรมเลย
กลายเปนเหมือน “เพลง” ที่แมกลอมลูกใหหลับสนิท จิตใจของเรามีความสงบไดดวย
กระแสแหงธรรมที่ทานแสดง 
 เมื่อสงบได ใจก็เย็นสบาย เห็นผลในขณะที่ฟงธรรม แลวคอยเห็นคุณคาของ
การฟงธรรมเปนลําดับๆ ไป และเห็นคุณคาของการปฏิบัติโดยลําดับ จนกระทั่งจิตมี
ความสงบเย็นจริงๆ แทบทุกวันทุกครั้งที่ฟงเทศนภาคปฏิบัตินั้นแล จิตย่ิงมีความดูดด่ืม 
และซาบซึ้งขึ้นเปนลําดับ เพียงขั้นน้ีจิตก็ยอมรับและพอใจในการฟงธรรมทางภาค
ปฏิบัติ ย่ิงจิตมีความละเอียดมากเพียงไร สมาธิก็ดี ปญญาก็ดี ยอมมีความละเอียดไป
ตามขั้น เชน สมาธิมีความละเอียดข้ึนโดยลําดับ ผูพิจารณาทางดานปญญาก็มีความ
ละเอียดทางดานปญญาไปโดยลําดับเชนกัน 
 การฟงธรรมที่ทานแสดงทางภาคปฏิบัติ เชน แสดงเรื่องสมาธิ และปญญาขั้นใด
ก็ตาม จิตรูสึกวาคลอยตามไปโดยลําดับ เคลิบเคล้ิมเพลิดเพลินอะไรพูดไมถูก ซึ้งจน
ลืมเวล่ําเวลา มีแตความรูสึกกับธรรมที่สัมผัสกัน เกิดความเขาใจทุกขณะๆ ที่ทานแสดง
ไป ซึ่งเปนการซักฟอกจิตใจไปในตัวและกลอมจิตใหสงบเย็นไปดวย 
 ถาจิตกําลังอยูในข้ันจะควรสงบ ธรรมก็กลอมใหมีความสงบ จิตกําลังกาวทาง
ดานปญญา ก็เหมือนกับธรรมนั้นขัดเกลาซักฟอก บุกเบิกทางเดินใหจิตกาวไปตามดวย
ความสะดวก เวลาฟงเทศนจึงเหมือนกับเอาน้ําที่สะอาดมาชะลางสิ่งสกปรกที่อยูภายใน
จิตใจใหผองใสขึ้นโดยลําดับ เห็นผลประจักษในขณะฟง จิตยิ่งมีความรักความชอบใน
การฟง และมีความจดจอตอเนื่องกันไปไมขาดวรรคขาดตอน กระทั่งฟงเทศนจบลง จิต
ยังอยากไดยินไดฟงอยูโดยสม่ําเสมอทุกวันเสียดวย นอกจากน้ันยังอยากจะฟงคํา
อธิบายธรรมในแงตางๆ ไปตามโอกาสท่ีทานวางอีกดวย 
 กรุณาคิดดูจิตดวงเดียวน่ีแหละ ขนาดที่ฟงไมรูเรื่องก็มี นี่เคยเปนมาแลว จึงขอ
เรียนเรื่องความโงของตนใหทานทั้งหลายฟง ขณะที่ไปหาทานอาจารยมั่นทีแรก ไดฟง
ทานเทศนเร่ืองสมาธิเรื่องปญญา ไมวาขั้นไหนไมรูเรื่องเลย เหมือนกับรองเพลงให
ควายฟงน่ันแล แตดีอยางหน่ึงที่ไมเคยตําหนิติเตียนทานวา ทานเทศนไมรูเรื่องรูราว 
แตยอนกลับมาตําหนิเจาของวา “น่ีเห็นไหม ทานอาจารยมั่นชื่อเสียงทานโดงดัง 
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กิตติศัพทกิตติคุณทานลือกระฉอนไปทั่วโลกมาเปนเวลานานต้ังแตเรายังเปนเด็ก เรามี
ความพอใจที่จะไดพบไดเห็นไดฟงโอวาทของทาน ทีนี้เราไดมาฟงแลวไมเขาใจ เราอยา
เขาใจวาเราฉลาดเลย นี่เราโงแคไหน รูหรือยังทีนี!้ 

เราเคยฟงเทศนทางดานปริยัติ ฟงจนกระทั่งเทศนของสมเด็จ เราเขาใจไปหมด 
แตเวลามาฟงเทศนทานอาจารยมั่น ซึ่งเปนองคประเสริฐทั้งภาคปฏิบัติและจิตใจ แตไม
เขาใจ เราเช่ือแลววาทานเปนพระประเสริฐที่ปรากฏชื่อเสียงมานานถึงขนาดน้ัน เรายัง
ไมเขาใจ น่ีเห็นแลวหรือยัง ความโงของเรา! เราหาบ “ความโง” เต็มตัวมาหาทาน 
ความฉลาดนิดหนึ่งไมมี จึงไมสามารถเขาใจอรรถธรรมของทานที่แสดงอยางลึกซึ้ง ดัง
ที่พระทั้งหลายซึ่งอยูกับทานมานานแลวเลาใหฟงวา “แหม! วันน้ีทานแสดงธรรมลึกซึ้ง
มาก ฟงแลวซาบซึ้งบอกไมถูก!” ดังนี้ แตเรามันลึกซึ้งที่ไหน มันไมซึ้งจึงไมเขาใจ น่ีเรา
โงไหม? ทราบหรือยังวาตัวโง อันเปนคําตําหนิเจาของ ดีอยางหน่ึงท่ีไมไปตําหนิทาน 
แลวกอบโกยเอาบาปกรรมเขามาทับเขาไปอีก ทั้งๆ ท่ีก็หนักอยูแลว 
 ครั้นฟงทานไปนานๆ เราก็ปฏิบัติไปทุกวี่ทุกวันทุกเวลา ฟงเทศนทานคอยเขาใจ 
จิตคอยไดรับความสงบเย็นเขาไป ๆ เปนลําดับ ทีน้ีรูสึกวาเริ่มคอยซึ้ง เพราะฟงธรรม
เทศนาของทานก็เขาใจ พูดถึงเรื่องสมาธิแลว “แจว” ภายในจิตใจ จากน้ันก็เริ่มเขาใจ
โดยลําดับๆ ซาบซึ้งโดยลําดับๆ เลยกลายเปน “คนหูสูง” ไป! สูงยังไง? คือนอกจาก
ทานแลวไมอยากฟงเทศนของใครเลย เพราะเทศนไมถูกจุดที่ตองการ เทศนไมถูกจดุ
ของกิเลสที่ซุมซอนตัวอยู น่ัน! เทศนไมถูกจุดของสติปญญาซ่ึงเปนธรรมแกกิเลส 
เทศนไมถูกจุดแหงมรรคผลนิพพาน น่ัน! เพราะความซึ้งความเชื่อ เหตุที่จะเชื่อจะซึ้ง 
ก็เพราะเห็นเหตุเห็นผลปรากฏภายในใจของตนในขณะที่ฟงโดยลําดับ ๆ น้ันแล 

น่ีแหละจิตดวงเดียวน้ี เวลาหน่ึงเปนอยางหน่ึง มาเวลาหน่ึงเปนอีกอยางหนึ่ง 
ทําไมจึงเปนอยางนั้น? ก็เพราะเบ้ืองตนสิ่งที่เกี่ยวของหุมหอจิตมันมีแตสิ่งดําๆ ทั้งนั้น 
สกปรกทั้งน้ัน ธรรมที่สะอาดเขาไปไมถึง เพราะความสกปรกของจิตมีมาก เทน้ําลง
ขนาดครุหน่ึง ยังไมปรากฏวาความสกปรกนั้นจะหลุดลอยออกบางเลย ตองเทลง ๆ ชะ
ลางขัดถูกันอยางเต็มที่ เต็มกําลังความสามารถไมหยุดไมถอย จึงคอยสะอาดขึ้นมา ๆ 
 น่ีแหละธรรมที่ทานแสดง เหมือนกับเทนํ้าลางส่ิงสกปรกภายในจิตใจเรา ซึ่งมัน
ไมยอมเขาใจอรรถธรรมอะไรงายๆ ทั้งๆ ที่ เปนธรรมอันประเสริฐ แตจิตมันไม
ประเสริฐ จิตมันยังสกปรก จิตมันยังเปนของไมมีคุณคา ธรรมแมจะมีคุณคา ใจก็ไม
ยอมรับ เพราะส่ิงทีตํ่่ากับส่ิงที่สูงมันเขากันไมได ขณะที่มันโงมันจะเอาความฉลาดมา
จากไหน ขณะที่มันเศราหมองมันดํา มันจะเอาความแจงขาวมาจากไหน ตองอาศัยการ
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ชะลางเรื่อยๆ มันก็คอยสะอาดขึ้นมา ๆ ใจปรากฏเปนของมีคุณคาขึ้นมา อะไรๆ เม่ือ
จิตเริ่มมีคุณคาเสียอยางเดียวเทาน้ัน สิ่งที่มาเก่ียวของก็คอยมีคุณคาขึ้นมาโดย
ลําดับ แมที่สุดไดยินเขารองไห เขาดากัน ทะเลาะกันเถียงกัน ก็ยังนําเขามาเปนอรรถ
เปนธรรมได เปนส่ิงท่ีมีคุณคาข้ึนไดจากส่ิงท่ีไมพึงปรารถนาน้ัน ๆ 
 น่ีแหละความเปลี่ยนแปลงของจิต เปล่ียนแปลงไปอยางน้ี จากการประพฤติ
ปฏิบัต ิจากการอบรมตนอยูโดยสม่ําเสมอ น่ีคือการสราง “วาสนา” สรางอยางนี้ 
 การตําหนิตัวเองไมเห็นเกิดประโยชนอะไรเลย นอกจากจะทําใหเกิดความ
อับเฉานอยเนื้อต่ําใจ ซึ่งเปนเรื่องของกิเลสทั้งน้ัน เราต้ังใจจะมาสลัดตัดกิเลสออกจาก
จิตใจ แตกลับมาเอากิเลสเขาสูจิตใจ ดวยอาการตางๆ อยางที่กลาวมานี้ จึงไมสมเหตุ
สมผลที่เราตองการ ที่เรามุงประพฤติปฏิบัติเพื่อสงเสริมตนนั้นเลย 
 วาสนามีอยูกับใจ สรางตรงน้ีแหละ ตรงที่พูดถึงน่ีแหละ พยายามสรางพยายาม
ขัดเกลาลงไป กิเลสมีหลายชนิด ที่ดื้อก็ม ีโดยมากมันดื้อทั้งนั้นแหละกิเลสนะ ถามีกําลัง
มากก็ดื้อมาก มีกําลังนอยก็ดื้อนอย แลวแตกิเลสมีมากนอย ของไมดีมีมากเทาไรมันยิ่ง
แสดงความไมดีใหเห็นมาก นั่นแหละเราตองสูตรงที่มันไมดี เพื่อเอาของดีขึ้นมาครอง
ภายในใจ 
 เรื่องความขยันหมั่นเพียร ความอดความทน การเจริญเมตตาภาวนาทุกดาน ก็
เพื่อแกส่ิงที่มันดื้อดานภายในจิตใจเราน่ันแล มันคอยทําลายเราดวยวิธีตางๆ ทั้งๆ ที่
เราเขาใจวาเรามาบําเพ็ญความดี แตมันก็ติดมาดวยเหมือนกัน เพราะฉะน้ันมีโอกาส
เมื่อไรมันตองทําลายเราจนได จึงไมนาไวใจและไมควรนอนใจ 

เพราะกิเลสมันแทรกอยูในใจนั้น เรามาอยูปามันก็มาดวย เพราะมันอยูที่จิต เรา
อยูที่ไหนมันก็อยูดวย เราวาเราไปเรียนธรรมไปบําเพ็ญธรรม กิเลสมันไมเปนผู
บําเพ็ญธรรม แตมันติดแนบไปดวยกับผูบําเพ็ญธรรม และไปเปนขาศึกตอผูบําเพ็ญ
ธรรม แตผูน้ันก็ไมทราบวา กิเลสมันมาทําลายตัวตั้งแตเมื่อไร เราเลยถือความคิดที่
ทําลายตนเองน้ันวาเปนของเราเอง เลยติดปญหาตัวเองในขอนี้ โดยไมเขาใจวาเปน
ปญหาติดกิเลสตัวเอง ตนเองถูกทําลายก็ยังไมเขาใจวาถูกทําลาย น่ัน! เรื่องกิเลสมัน
สลับซับซอนหลายสันพันคมอยางน้ีแล 
 การปฏิบัติธรรมตองใชสติปญญา ที่จะทราบความดีความชั่ว ความผิดความ
ถูก อันใดเปนกิเลส อันใดเปนธรรม ซึ่งมีอยูภายในจิตของเราเอง ความมีวาสนานะ 
มีทุกคน อยูที่ใจน่ี ใครจะไปแขงกันไมได ทานหามไมใหแขงอํานาจวาสนากัน แมแต
สัตวเดรัจฉาน ทานก็ไมใหไปดูถูกเหยียดหยามเขาวาเขาเปนสัตว เพราะการทองเที่ยว
ใน “วัฏสงสาร” เปรียบเหมือนกับเราเดินทาง ยอมมีสูงๆ ตํ่าๆ ลุมๆ ดอนๆ ขรุขระบาง 
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สะดวกบาง เปนธรรมดาอยางน้ันตลอดไป ในขณะที่เขาเกิดเปนสัตวเดรัจฉาน ก็คืออยู
ในสถานท่ีลุมๆ ดอนๆ หรือขรุขระลําบากลําบน แตผูเดินทางก็คือจิต 
 พระมหากษัตริยท่ีเรายกยองวาทานเปนผูปกครองบานเมือง หรือเปนพอบาน
พอเมือง เวลารถที่ทานเสด็จไปตามถนนหนทางลงไปที่ต่ํา พระมหากษัตริยก็ตองลงไป
ที่ลุมๆ ดอนๆ ก็ตองไปตามสายทางที่พาใหไป ขึ้นที่สูงก็ข้ึน ลงที่ตํ่าก็ลง แตพระมหา
กษัตริยองคนั้นแหละลงต่ํา ก็พระมหากษัตริยขึ้นสูง ก็พระมหากษัตริยองคเกาน้ันแหละ 
 นี่จิตเวลามันขรุขระ ก็คือจิตดวงน้ันแหละ มีวาสนาอยูภายในตัว แตถึงคราว
ลําบากก็ตองมีบางเปนธรรมดา เพราะโลกน้ีมันมีทั้งดีทั้งชั่วสับปนกันอยู เมื่อโลกนี้มีทั้ง
ดีทั้งชั่วปะปนกันอยู จิตใจของเรามีทั้งดีทั้งช่ัว จะไมใหมันแสดงตัวไดอยางไร มันตอง
แสดง 
 ถาเราเปนนักประพฤติปฏิบัติเพื่อรูเพื่อเขาใจในส่ิงที่มีอยูกับตัวน้ัน วาสิ่งไหน
ควรแก สิ่งไหนควรถอดถอน สิ่งไหนควรบําเพ็ญ เราก็ควรจะยินดีตามความจริงที่แสดง
ขึ้นมาใหเราไดแกไข ใหเราไดสงเสริม น่ีช่ือวา “นักธรรมะ” กลาเผชิญหนากับทุกส่ิง
ทุกอยาง จนกระทั่งหาที่เผชิญไมได หมดภัยหมดเวรทุกส่ิงทุกอยาง แลวก็ไมทราบวา
จะตอสูกับอะไรอีก 
 เวลาที่ยังมีขาศึกอยูก็ตองสู ส่ิงที่ไมดีทั้งหลายน้ันแลคือขาศึกตอตัวเรา เวลานี้
เรามารบกับกิเลส กิเลสมีอยูในตัวเรา เราอยาหลงมายาของกิเลสที่หลอกเรา จะไดชื่อ
วา “เปนผูแสวงหาความฉลาดเพื่อแกกิเลส อยาใหกิเลสมาหาอุบายมัดตัวเรา ถูกมัดดี
หรือ เราเห็นไหมคนอยูในหองขังดีหรือ ถูกขอหายังดีมีทางแก ถูกเขาหองขังน่ันซิหมด
ทา! 
 กิเลสกับเรามันตอสูกันเหมือนผูตองหาเวลาน้ี ใจนะเหมือนผูตองหา กิเลสก็ม ี
ธรรมก็มี ทางหน่ึงทางชวย ทางหนึ่งทางย่ํายี ทางไหนที่มีกําลังมากกวาทางน้ันก็ชนะ แต
เวลาน้ีเราจะเอาทางไหนเปนทางชนะ ทางไหนเปนทางแพ กิเลสกับธรรมอยูในใจดวง
เดียวกัน เราจะพยายามตอสูเพื่อชิงชัย ไดหลักเกณฑขึ้นมาจากการประพฤติปฏิบัติของ
เรา ใจก็มีหลัก เริ่มเชื่อถือได มีหลักดวยธรรม ถาใจมีหลักดวยธรรมใจก็เย็น อยูที่ไหน
ก็เย็นสบาย น้ีคือการสรางบารมีสรางอยางน้ี 
 สติปญญามีเทาไร เอา ขุดคนข้ึนมาแกกิเลสจนกิเลสยอม ข้ึนช่ือวาสติปญญา
แลวกิเลสตองยอม อยางอ่ืนมันไมยอม จงขุดคนขึ้นมาพิจารณา ใจเรามันมีเรื่องอยู
ตลอดเวลาถาจะพิจารณาดูเร่ือง ไมใชเรือ่งอะไรดอก เรื่องกิเลสแทบทั้งนั้นเต็มหัวใจ 
 ถาเราสรางสติปญญาขึ้นมา จะไดมองเห็นเรื่องของกิเลสที่แสดงตัวเปนขาศึก
ตอเรา อยูมากนอยเพียงไร ตลอดกาลมา เราจะไดพยายามแกไข พยายามตอสูจนได
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ชัยชนะเปนลําดับๆ จนรูแถวทางของกิเลสที่มันออกในแงใดบาง พอจะทราบ พอจะดัก
ตอสูและทําลายกันได พอจะมีวันแพบางชนะบาง ตลอดถึงชนะไปเรื่อยๆ และชนะไป
เลยไดดวยอํานาจของสติปญญา ศรัทธา ความเพียร 
 อยาลดละทอถอย อยาใหขาดทุนที่เกิดมาเปนมนุษยไดอัตภาพรางกายนี้ กอนที่
เขาจะแตกดับไป อยาใหแตกสลายทิ้งไปเปลา อยางตนไมที่ลมทิ้งเกล่ือนอยูเฉยๆ ไม
ไดทําประโยชนอะไรเลย ก็เสียทรัพยากรของชาติไปเปลาๆ น่ีก็เปนทรัพยากรอันหน่ึง
ภายในใจเรา ไดแกรางกาย พยายามนําสิ่งนี้มาบําเพ็ญประโยชน มีเทานี้ที่เราจะได
ประโยชนจากรางกายอันน้ี ทําเสียตั้งแตบัดน้ี เวลาถูกมัดแลวไมมีทางทําได เหมือน
กับนักโทษ ถาเขาไดตัดสินแลวเทาน้ันแหละ ใครจะไปคัดคานหรือฉุดลากตัวออกมาก็
ไมได ตองเปนนักโทษนอนจมปลักอยูในตะรางน่ันเอง จนกวาจะพนโทษจึงจะไดรับการ
ปลดปลอยออกมาเปนอิสระ 
 เวลานี้จิตของเราก็เหมือนกัน กําลังเปนผูตองหา เอา ตอสู หาทนายขึ้นมาพรอม
กัน ดวยสติปญญาอุบายวิธีการตางๆ มีความเพียรสนับสนุน สูกันจนถึงที่สุด เพราะ
ศาลน้ีเปนศาลสําคัญมาก ศาลตนก็อยูท่ีน่ี ศาลอุทธรณก็อยูท่ีน่ี ศาลฎีกาก็อยูท่ีน่ี 
 ศาลตนคืออะไร คือสูกิเลสอยางหยาบๆ สูที่นี่ไมได เอา ขึ้นอีกศาลหน่ึง สติ
ปญญามีหาอุบายใชใหมเอาจนชนะ ข้ึนถึงศาลสูงสุด ตัดสินกันเด็ดขาดโดยประการทั้ง
ปวง กิเลสอยางหยาบแกดวยปญญาอยางหยาบ กิเลสอยางกลางแกดวยปญญาอยาง
กลาง กิเลสอยางละเอียดและละเอียดสุด แกดวยปญญาอันสูงสุด ไดแกสติปญญาอัน
เกงกลาสามารถท่ีทานเรียกวา “มหาสติ มหาปญญา” 
 เมื่อถึงศาลฎีกาแลว ตัดสินกันขาดสะบ้ันไปเลยไมมีอะไรเหลือ ไมตองไปศาล
ไหนอีก อยูอยางสบาย น่ีโรงศาลใหญเราเห็นไหม? 
 อัตภาพรางกายของเรา ธาตุ ๔ ดิน นํ้า ลม ไฟ เปนเครื่องค้ําประกันเราใหเปน
มนุษยขึ้นมา ขันธ ๕ เปนเครื่องคํ้าประกันเราใหเปนมนุษย เปนศาลสถิตยุติธรรมอยูที่
ตรงนี้ วากันโดยอรรถโดยธรรม วากันโดยเหตุโดยผล พิจารณากันโดยเหตุโดยผล ไม
ตองยอทอตอกิเลสตัวใด ไมตองตําหนิติเตียนตนวา เปนอยางนั้นอยางนี้ อันเปนการ
เขากับฝายกิเลสใหมันไดใจ แลวเอาชนะเราไปโดยที่เราไมรูสึกตัว ผลท่ีเราทําไดก็คือ 
ความเสียอกเสียใจ ความทุกข ความลําบาก ทรมานใจ นั่นคือเราแพ! 
 จงขุดคนขึ้นมาพิจารณา คดีมันมีมูลอยูแลว กิเลสมันมีเหตุมีผลของมันมันจึง
เกิดข้ึน นี่เรียกวา “คดีมีมูล” ปญญา ก็มีเหตุมีผลที่ควรแกกิเลสไดอยูแลว ใหพิจารณา
ลงไปที่กิเลสมันหลอกเราวา รางกายนี้เปนของเรานะ “รางกายทั้งหมดน้ีนะ หนังก็เปน
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เรา เน้ือก็เปนเรา กระดูกก็เปนเรา ผม ขน เล็บ อะไรเปนเราทั้งน้ัน เปนเรามาต้ังกัปต้ัง
กัลปแลว” เรายอมแพมันตลอด ไมวาศาลไหน ภพใด แพมันมาเรื่อยๆ 
 คราวนี้เราสูในอัตภาพน้ี เรียกวาศาลตน ศาลอุทธรณ ศาลฎีกา ก็วากันไปตรงนี้ 
เอา แตงทนายขึ้นมา สติ ปญญา ขุดคนข้ึนมา นั่นแหละคือทนายอันสําคัญๆ ผูจะตัด
สินจริงๆ คือผูพิพากษา ไดแก “ปญญาอันเฉียบแหลม” คนลงไปใหเห็นชัดจริงๆ 
 “ไหน คนจริงๆ อยูที่ไหน? อัตภาพรางกายน้ีหรือเปนเรา เราจริงๆ หรือ ถาอัต
ภาพรางกายน้ีแตกลงไปแลว เราจะไมหมดความหมายไปหรือ รางกายน้ีไมใชเราน่ัน
เอง แมมันจะแตกสลายลงไป เราจงึไมหมดความหมาย เราจึงยังคือเราอยูโดยดี เพราะ
เราแทไมใชรางกาย” 
 ความหมายวา “เรา” น้ันไมไดอยูกับรางกาย เราน้ันอยูกับผูรู ผูรูอยาไปหลง 
อยาไปกอบโกยเอาทุกขข้ึนมา ทุกขอยูภายในจิต เพราะการยึดถือก็มากพอแลว ยังจะ
ไปหลงแบกหามอะไรไปอีก มันก็ยิ่งเปนทุกขเพิ่มขึ้นอีก อะไรๆ ก็เปนเรา เปนของเรา
ไปเสียหมด กอบโกยเขามาเปนกองทุกข น่ีแหละคือแพกิเลส ตลอดวัน ตลอดภพ 
ตลอดชาติ จงคนควาลงไปใหเห็นตามความจริงของมัน 
 ดูหนัง เน้ือ เอ็น กระดูก ทุกส่ิงทุกสวน อันไหนเปนเราจริงๆ ? คนลงไปดวย
ปญญาใหเห็นชัด ดูลักษณะของมันสีสันวรรณะ ดูใหชัดเจนวามันเปนเราจริงหรือ 
ความรูอันน้ีกับธรรมชาติที่เปนรูปเปนราง เปนลักษณะสีน้ันสีน้ี มันเขากันไดหรือ? 
ถาหากเปน “เรา” จริงๆ ความรูกับส่ิงเหลาน้ันตองเปนสภาพอันเดียวกัน แตนี่
สภาพมันก็ไมเหมือนกัน ความรูรูอยู มีเทาน้ัน มันไมมีสีสันวรรณะ แตรางกายน้ันมี
ทุกส่ิงทุกอยาง มีทั้งกลิ่นทั้งอะไรเต็มไปหมด เมื่อรางกายมันแตก เอา ถาหากเราถือวา
รางกายน้ีเปนเรา เมื่อรางกายแตกเราก็หมดความหมาย ฉิบหายวายปวงไปดวยไมมี
อะไรเหลือ เราจะเอาอะไรไปตอภพตอชาติมีอํานาจวาสนาตอไปขางหนาละ เพราะราง
กายมันจบไปแลว 
 ที่วาเราน่ันนะ จงพิจารณาแยกใหเห็นชัดเจน ถาเราไมถือ “รางกาย” วาเปน 
“เรา” เอา รางกายจะแตกก็แตกไป ตัวเรายังมีอยู นี้แลคือตัววาสนา เวทนา ความสุข 
ความทุกข เกิดข้ึน ดับไป เอา ดับไป น่ันไมใชเราไมใชของเรา เห็นชัดเจน นี่แหละคือ 
“ไตรลักษณ” 
 ที่จะกาวเขาสู “ชัยสมรภูมิ” ก็คือพิจารณาใหเห็นตามความจริงที่พระพุทธเจา
ทรงส่ังสอนไวแลวน้ีโดยถูกตอง “รูป อนิจฺจํ รูป อนตฺตา” แนะ! ฟงซิ ประกาศกังวาน
อยูทั่วโลกธาตุ เฉพาะอยางยิ่งทั่วสกลกายของเรา ทั่วขันธ ๕ ไมวาขันธใดที่จะปฏิเสธ 
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“อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา” นี้ไมมีเลย  เต็มไปดวย “ไตรลักษณ” ประกาศอยู เหมือนกับวา 
“อยาเอ้ือมมานะมือนะ ตีขอมือนะ!” ไมอายหรือไปยึดเขาวาเปนเราเปนของเรานะ เขา
ไมใชเรา เราไมใชเขา ตางอันตางจริง นี่ทานผูรูสอนไว ทานผูรูเขาใจทุกสิ่งทุกอยางแลว 
ละไดแลว เห็นความสุขอันสมบูรณแลว ดวยการละการถอนดวยสติปญญาประเภทน้ี 
 จงพิจารณาตามนี้ อยาฝนหลักธรรมของพระพุทธเจา อยาไปยอมตัวเปนลูกนอง
ของกิเลสวา “นั้นเปนเรา นี้เปนของเรา” นั่นคือเรื่องของกิเลสที่พาเราใหจมอยูตลอดมา
ไมเข็ดไมหลาบบางหรือ ? “อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา” ทานวาที่ไหน ถาไมวาที่ขันธ ๕ “รูป 
อนิจฺจํ รูป อนตฺตา เวทนา อนิจฺจา เวทนา อนตฺตา สฺญา อนิจฺจา สฺญา อนตฺตา 
สงฺขารา อนิจฺจา สงฺขารา อนตฺตา วิฺญาณํ อนิจฺจํ วิฺญาณํ อนตฺตา” นั่น! ฟงซิ คํา
วา “สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา” เมื่อถึงข้ันเต็มที่ที่จะปลอยวางโดยประการทั้งปวงแลว ขึ้น
ชื่อวา “สมมุติ” ทั้งปวง ไมวาดีไมวาชั่ว เปน อนตฺตา ทั้งส้ิน น่ัน! ทานวา “สพฺเพ ธมฺมา 
อนตฺตา ธรรมทั้งปวงขึ้นชื่อวาสมมุติ ไมวาภายนอกภายในเปน อนตฺตา ทั้งส้ิน ไมควร
ไปยึดวาเปนเราเปนของเรา” 
 สุดทายทานวา “ธรรมทั้งปวงไมควรถือม่ัน สพฺเพ ธมฺมา นาลํ อภินิเวสาย” 
ธรรมทั้งปวงไมควรยึดมั่น น่ีถึงขั้นที่ควรปลอยวางแลว ปลอยวางโดยประการทั้งปวง
ไมใหมีอะไรเหลืออยูเลย จิตจะไดพนจากความกดถวงทั้งหลาย เปน “อิสรจิต” อิสร
เสรี น่ันแลคือกองมหาสมบัติ น้ันแลคือหลักใจท่ีเลิศประเสริฐสุดในโลก 
 การสรางจิตใจ สรางหลักใจ สรางดวยอรรถดวยธรรม สรางดวยความรูความ
ฉลาด สรางดวยความพากเพียร สรางดวยความอุตสาหพยายาม สรางดวยความเปน 
“นักตอสู” ! 
 เราไมตองกลัวตาย ปาชามีอยูทุกคนจะกลัวตายไปทําไม กลัวก็ไมพน ความตาย
เปนคติธรรมดา เราตองรู ผูรูความตายมีอยู ไมใชจะฉิบหายจะตายไปดวยความตาย
นั้นเมื่อไร ความรูเปนความรู ไมตาย เราอยาไปกลัวตาย อันใดที่ปรากฏขึ้นมา พิจารณา
ใหเห็นชัดตามความจริงของความรูที่มีอยู สติปญญาที่มีอยูไมถอยหลัง ผูน้ันแลผูจะ
ปลดเปล้ืองถึงความอิสรเสรีได เพราะความไมทอถอยที่จะพิจารณาดวยปญญา 
 น่ีเมื่อสรางใหเต็มที่แลว เราจะไปหาวาสนาจากไหนอีก เมื่อเต็มแลวก็เต็มอยาง
นี้เอง! ไมไดตั้งรานขายกันเหมือนกับสิ่งของทั้งหลาย มีอยูภายในใจเปนมหาสมบัติอยู
น่ี จายไปเทาใดก็ไมหมด 
 อยางพระพุทธเจา นั่นทานสั่งสอนโลกสั่งสอนเทาไร ตั้งสามโลกก็ไมหมด ธรรม
ของพระพุทธเจาออกมาจากมหาสมบัติ คือธรรมชาติที่บริสุทธิ์ของพระองค น่ันแล 
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 วาระน้ีเราพยายามส่ังสอนเรา เอาใหเต็มภูมิ ปลดเปล้ืองกันใหเต็มภูมิ ข้ันศาล
ฎีกาตัดสินกันใหราบลงไป อยาใหมีอะไรมาคานไดอีกเลย กิเลสเอาใหเรียบวุธ ถึงขั้น
อิสรเสรีแลว พอ ! น่ันแหละ “เมืองพอ” ! เราจะไปหาในโลก หาที่ไหนเมืองพอก็ไมม ี
ไดเทาน้ีอยากไดเทาน้ัน ไดเทานั้นอยากไดอีกเทาโนน อยากไดตะพึดตะพือเหมือนกับ
ไฟไดเชื้อ เราเคยเห็นวา ไฟมันพอเชื้อ มีที่ไหน? เอาเชื้อใสลงไปซ ิไฟจะแสดงเปลวขึ้น
มาทวมเมฆ ทานวา “ไฟ ไมไดดับเพราะการเพิ่มเชื้อ” กิเลสไมไดดับเพราะการกระทํา
ตามความอยาก ไดเทาไรก็ไมพอ อยากนั้นอยากน้ี จนกระทั่งวันตายยังไมพอ น่ันขึ้น
ช่ือวา “กิเลส” แลวไมมีเมืองพอ 
 ความเปนผูส้ินกิเลสแลวน้ัน คือ “เมืองพอ” อยูที่ไหนก็พอ ความพอคือความ
สบายจริง ความบกพรองความหิวโหยคือการรบกวนตัวเอง อยางเราหิวขาวเปนอยางไร 
สบายหรือ หิวหลับหิวนอน สบายหรือ น่ัน! เปนความรบกวนทั้งน้ัน ไมมีอะไรรบกวน
น้ันแสนสบาย น่ีแหละเมืองพอ 
 สรางจิตใหพอตัว ช่ือวา “เมืองพอ” พออยูที่จิต วาสนา พออยูที่จิต เต็ม
สมบูรณอยูที่จิต ไมอยูท่ีอ่ืน ใหสรางที่ตรงนี้ นี่แลเปน “วาสนา” แท อยูที่ใจของเรา 

เอาละ การแสดงธรรมก็เห็นวาพอสมควร 


