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เทศนโปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดปาบานตาด
เมือ่ วันที่ ๘ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๑๙

จงสรางวาสนาทีใ่ จ
จงพยายามทําใจใหเปนหลัก เพื่อเปนเครื่องยึด ทําอะไรตองใหมีหลักเกณฑ ให
มีเหตุผล ถาไมมีเหตุมีผลก็หาความแนนอนไมได การอยูดวยความไมแนนอน ไปดวย
ความไมแนนอน ทําอะไรดวยความไมแนนอน เปนสิ่งที่เสี่ยงตอความผิดพลาดทั้งนั้น
ผลแหงความผิดพลาดก็คือความทุกขความผิดหวัง ตองยอนเขามาหาตัวเหตุคือผูทํา
อยูเสมอ อยามองขามไป ใจมีความสําคัญที่จะสรางความแนนอนใหแกตัวเอง คนที่มี
จิตเปนหลักมีธรรมเปนหลัก มีธรรมเปนเครื่องหลอเลี้ยง ไมวาจะทําหนาที่การงานอะไร
ยอมเปนไปดวยหลักดวยเกณฑดว ยเหตุดว ยผล เปนความแนใจและแนนอน
การอบรมจิตใจดวยศีลดวยธรรม ก็เพื่อใหใจมีหลัก ใจนั้นมีอยูแลว รูอยูแลว
แตชอบเอนเอียงไปตามสิ่งตางๆ ไมมีประมาณ อะไรมาผานก็เอนเอียงไปตาม ถูกอะไร
พัดผันนิดๆ หนอยๆ ก็เอนเอียงไปตาม นั่นคือจิตไมมีหลักเกณฑ ตั้งตัวไมได ถูกฟด
ถูกเหวี่ยงไปมาอยูเสมอ ความเอนเอียงไปมาเพราะการถูกสัมผัสตางๆ นั้น ยังมีผล
สะทอนกลับมาถึงตัวเราใหเดือดรอนดวย ฉะนั้นจึงตองสรางความแนนอนใหแกจิตใจ
โดยทางเหตุผลอรรถธรรมเปนเครื่องดําเนิน
ที่พึ่ งพิงของใจก็คือ “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 ยิง่ กวาผูห ญิงหลายเทาตัว
การบนใหตนเอง โดยไมเสาะแสวงหาเครื่องสงเสริมในสิ่งที่บกพรองใหสมบูรณ
ขึ้นนั้น ก็ไมเกิดประโยชนอะไร ใครไมไดหาบ “อํานาจวาสนา” มาออกรานใหเห็นได
อยางชัดเจน ดังเขาหาบสิ่งของตางๆ ไปขายที่ตลาด
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“วาสนาบารมี” ก็มีอยูภายในใจดวยกันทั้งนั้น หากไมมีวาสนาแลวไหนจะมา
สนใจกับอรรถกับธรรม เบื้องตนก็ไดเกิดมาเปนมนุษยสมบูรณไมเสียจริตจิตวิกลวิการ
ตางๆ ยังมีความเชื่อความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาซึ่งเปนของเลิศประเสริฐ ไมมีสิ่ง
ใดประเสริฐยิ่งกวาศาสนธรรม ซึ่งเปนธรรมรื้อขนสัตวโลกใหพนจากทุกขโดยลําดับ ดัง
ที่เคยกลาววา “นิยยานิกธรรม” ผูปฏิบัติศาสนธรรม นําธรรมเหลานี้ไปบํารุงซอมแซม
จิตใจของตนที่เห็นวาบกพรอง ใหสมบูรณ ขึ้นโดยลําดับ ก็เทากับขนทุกขออกจากใจ
เรื่อยๆ ใจมีความบกพรองที่ตรงไหน นั้นแลคือความอาภัพของจิตที่ตรงนั้น ความ
เปนอยูแ ละการกระทําของจิตก็บกพรองไปดวย
ควรมองดูจิตนี้ใหมากยิ่งกวาการมองสิ่งอื่นแบบลมๆ แลงๆ และตําหนิ “อํานาจ
วาสนาของตน” วานอย คนอื่นเขาดีกันหมด แตตัวไมดี ทั้งๆ ที่ตัวก็ทําดีอยูแตตําหนิวา
ตัวไมดี เราไปทําความเสียหายอะไรถึงวาไมดี การทําดีอยู จะไมเรียกวาดีจะเรียกอะไร?
ความทําดีนั้นแลเปนเครื่องรับรองผูนั้นวาดี ไมใชการกระทําชั่วแลวกลับเปนเครื่องรับ
รองคนวาดี นี้ไมมีตามหลักธรรม นอกจากเสกสรรปนยอขึ้นมาดวยอํานาจของกิเลสพา
ใหชมเชยอยางนั้น กิเลสชอบชมเชยในสิ่งที่ไมดีวาเปนของดี ตําหนิสิ่งที่ดีวาเปนของไม
ดี เพราะฉะนั้นกิเลสกับธรรมจึงเปนขาศึกกันเสมอ อันใดที่ธรรมชอบกิเลสไมชอบ ทั้งที่
กิเลสก็อยูก บั ใจ ธรรมก็อยูก บั ใจของพวกเราเอง
ถากิเลสมีมาก ก็คอยแตจะตําหนิติเตียนธรรม เหยียบย่ําทําลายธรรมภายในจิต
ใจ การที่เราจะบําเพ็ญตนใหเปนไปเพื่อความดีงาม ใหไดมรรคไดผลตามความมุงมาด
ปรารถนา จึงมีการคัดคานตนอยูเสมอ เฉพาะอยางยิ่งก็คือการตําหนิติเตียนตนวา “มี
อํานาจวาสนานอย” “เกิดมาอาภัพวาสนา ใครๆ เขารูเขาเห็น ไอเราไมรูไมเห็นอะไร
ใครๆ เขาเปนใหญเปนโตภายในใจ แตเราเปนเด็กเล็กๆ ตามพรรษา ก็เทากับเณรนอย
องคหนึ่งภายในใจ” นี่คือการตําหนิติเตียนตัวเอง และเกิดความเดือดรอนขึ้นมาดวย
ทําใหนอ ยอกนอยใจตัวเอง!
การนอยใจนี้ ไมใชจะทําใหเรามีความขยันหมั่นเพียร มีแกจิตแกใจเพื่อบําเพ็ญ
ตนใหมีระดับสูงขึ้นไป แตเปนการเหยียบย่าํ ทําลายตน ทําใหเกิดความทอแทออ นใจ ซึ่ง
ไมใชของดีเลย ทั้งนี้เปนกลอุบายของกิเลสทั้งนั้น พร่ําสอนคนใหดอยวาสนาบารมีลง
ไป เพราะความไมมีแกใจบําเพ็ญเพื่อสงเสริม
พวกเราจงทราบไววา นี้คืออุบายของกิเลสหลอกคน มันบกพรองที่ตรงไหน ให
พยายามแกไขดัดแปลงที่ตรงนั้น ซึ่งเปนความถูกตองกับหลักธรรมของพระพุทธเจาแท
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ไมผิด วาสนาบารมีจะตองสมบูรณขึ้นมาวันหนึ่งแนนอนเมื่อไดรับการบํารุงอยูเสมอ นี่
คือทางทีถ่ กู ตอง ใครไมไดไปที่ไหน ไมไดรทู ไ่ี หน รูที่จิต วาสนาก็รวมอยูท จ่ี ติ
รางกายแตกสลายไปแลว อํานาจวาสนาที่สรางไวในจิตนั้น ตองติดแนบกับ
จิต ไป จนกระทั่ งถึงวาระสุด ท ายที่ จะผ านพ น โลกที่สั บ สนวุน วายนี้ ไป เรื่อง “อํ านาจ
วาสนา” ซึ่งเปนสมมุติและเปนเครื่องสนับสนุนเราในเวลาที่ยังทองเที่ยววกเวียนอยูใน
“วัฏสงสาร” ก็ตองผานไปหมด เมื่อถึงขั้นที่พนจากโลกสมมุติโดยประการทั้งปวงแลว
จะตําหนิที่ตรงไหน มีทางตําหนิตนไดที่ตรงไหน ตอนี้ไปไมมีเลย เพราะสมบูรณเต็ม
ทีแ่ ลว
ฉะนั้นใหพยายามเรงบําเพ็ญตนดวยความพากเพียร อยาไปคิดทางอื่นเรื่องอื่น
นอกจากเรื่องของตัว ใหเสียเวลาและทําใหจิตทอถอยออนแอไปดวย
การสรางวาสนาใหสมบูรณขึ้นมา ใหมีอํานาจวาสนามาก ก็สรางที่ตัวเราเอง
สรางทีละเล็กละนอย สรางไมหยุดไมถอยก็สมบูรณไปเอง เชนเดียวกับปลวกมันสราง
“จอมปลวก” ไดใหญโตขนาดไหน ขุดเปนเดือนๆ ก็ไมราบ เมื่อจะขุดใหมันราบเหมือน
ที่ดินทั้งหลาย ฟนมันสองซี่เทานั้นแหละ มันสามารถสรางจอมปลวกไดเกือบเทาภูเขา
นี่แหละความพากเพียรของมัน เรามีความสามารถฉลาดในอุบายวิธีตางๆ ยิ่งกวาปลวก
ฟนเราก็หลายซี่ กําลังของเราก็มากยิ่งกวาปลวก ทําไมเราจะสรางตัวเราใหมีความสูง
เดนขึ้นไมได ถาเรามีความเพียรเหมือนกับปลวกนะ! นอกจากไมเพียรเทานั้นจึงจะสูมัน
ไมได ตองสรางใหสงู ไดดว ยอํานาจแหงความเพียร จะหนีความเพียรไปไมพน
พระพุ ท ธเจาได ตรัสรูดวยความเพี ยร เราทําไมจะกลายเปน คนอาภั พ ไปจาก
ความเพียร ทั้ง ๆ ที่กําลังและความฉลาดมีมากกวาสัตว และทําไดมากกวาสัตว ตอง
เพียรไดเต็มภูมิมนุษยเราไมสงสัย ถาลงไดเพียรตามหลักธรรมที่ทานสอนไวแลวไมมี
ทางอื่น นอกจากจะทําใหผูนั้นมีความเจริญ รุงเรืองขึ้นภายในใจ จนกลายเปนจิตที่มี
หลักฐานมัน่ คงโดยถายเดียว
เราเห็นไดชัดๆ ในเวลาที่เราไมเคยประพฤติปฏิบัติเลย เชน ภาวนา “พุทโธ ธัม
โม สังโฆ” จิตไมเคยรวมไมเคยสงบใหเห็นปรากฏบางเลยแมแตนอย เวลาเราฟงธรรม
ที่ทานแสดงทางภาคการปฏิบัติ พูดถึงเรื่องสมาธิก็ไดยินแตชื่อ ยังไมรูเรื่องรูราว ทาน
แสดงถึงวิถีจิตที่ดําเนินไปดวยความจริงวา “เวลาภาวนาจิตที่มีสมาธิจะมีความสงบอยาง
นั้น อาการของจิตเปนอยางนั้น ๆ ตามจริตนิสัยตางๆ กัน สุดทายจิตไดลงสูความสงบ
อยางแนบแนน มีความสุขความสบายอยางนั้น ๆ” เราก็ไมเขาใจ พูดถึงเรื่องปญญา
การพิ จารณาคลี่คลายดูเรื่องธาตุเรื่องขัน ธ และพิ จารณากระจายทั่วโลกธาตุ ซึ่งเปน
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สภาวธรรมทั่วๆ ไป อันควรแกปญญาซึ่งจะพิจารณาใหรูแจงเห็นจริง เราก็เพียงแตเขา
ใจในคําพูดเฉยๆ แตความหมายอันแทจริงนั้นเรายังไมทราบ หรือบางทีอาจไมเขาใจ
เลยก็ได
ทีนี้เมื่อเราไดรับการอบรมดวยจิตตภาวนาอยูโดยสม่ําเสมอ จิตคอยมีความสงบ
เย็นใจบาง อันเปนผลเกิดขึ้นจากการภาวนา พอทานแสดงธรรมถึงภาคปฏิบัติ จิตของ
เรากับกระแสแหงธรรมจะเขากันได เริ่มเขากันไดเปนลําดับๆ กระแสแหงธรรมเลย
กลายเปนเหมือน “เพลง” ที่แมกลอมลูกใหหลับสนิท จิตใจของเรามีความสงบไดดวย
กระแสแหงธรรมที่ทานแสดง
เมื่อสงบได ใจก็เย็นสบาย เห็นผลในขณะที่ฟงธรรม แลวคอยเห็นคุณ คาของ
การฟงธรรมเปนลําดับๆ ไป และเห็นคุณคาของการปฏิบัติโดยลําดับ จนกระทั่งจิตมี
ความสงบเย็นจริงๆ แทบทุกวันทุกครั้งที่ฟงเทศนภาคปฏิบัตินั้นแล จิตยิง่ มีความดูดดืม่
และซาบซึ้งขึ้นเป น ลําดับ เพี ยงขั้น นี้ จิต ก็ยอมรับ และพอใจในการฟ งธรรมทางภาค
ปฏิบัติ ยิ่งจิตมีความละเอียดมากเพียงไร สมาธิก็ดี ปญญาก็ดี ยอมมีความละเอียดไป
ตามขั้น เชน สมาธิมีความละเอียดขึ้นโดยลําดับ ผูพิจารณาทางดานปญ ญาก็มีความ
ละเอียดทางดานปญญาไปโดยลําดับเชนกัน
การฟงธรรมที่ทานแสดงทางภาคปฏิบัติ เชน แสดงเรื่องสมาธิ และปญญาขั้นใด
ก็ตาม จิตรูสึกวาคลอยตามไปโดยลําดับ เคลิบเคลิ้มเพลิดเพลินอะไรพูดไมถูก ซึ้งจน
ลืมเวล่ําเวลา มีแตความรูสึกกับธรรมที่สัมผัสกัน เกิดความเขาใจทุกขณะๆ ที่ทานแสดง
ไป ซึ่งเปนการซักฟอกจิตใจไปในตัวและกลอมจิตใหสงบเย็นไปดวย
ถาจิตกําลังอยูในขั้นจะควรสงบ ธรรมก็กลอมใหมีความสงบ จิตกําลังกาวทาง
ดานปญญา ก็เหมือนกับธรรมนั้นขัดเกลาซักฟอก บุกเบิกทางเดินใหจิตกาวไปตามดวย
ความสะดวก เวลาฟงเทศนจึงเหมือนกับเอาน้ําที่สะอาดมาชะลางสิ่งสกปรกที่อยูภายใน
จิตใจใหผองใสขึ้นโดยลําดับ เห็นผลประจักษในขณะฟง จิตยิ่งมีความรักความชอบใน
การฟง และมีความจดจอตอเนื่องกันไปไมขาดวรรคขาดตอน กระทั่งฟงเทศนจบลง จิต
ยั งอยากได ยิ น ได ฟ งอยู โดยสม่ํ าเสมอทุ ก วัน เสี ย ด วย นอกจากนั้ น ยั ง อยากจะฟ งคํ า
อธิบายธรรมในแงตา งๆ ไปตามโอกาสทีท่ า นวางอีกดวย
กรุณาคิดดูจิตดวงเดียวนี่แหละ ขนาดที่ฟงไมรูเรื่องก็มี นี่เคยเปนมาแลว จึงขอ
เรียนเรื่องความโงของตนใหทานทั้งหลายฟง ขณะที่ไปหาทานอาจารยมั่นทีแรก ไดฟง
ทานเทศนเรื่องสมาธิเรื่องปญญา ไมวาขั้นไหนไมรูเรื่องเลย เหมือนกับรองเพลงให
ควายฟงนั่นแล แตดีอยางหนึ่งที่ไมเคยตําหนิติเตียนทานวา ทานเทศนไมรูเรื่องรูราว
แต ย อ นกลั บ มาตํ า หนิ เจ าของว า “นี่ เห็ น ไหม ท า นอาจารย มั่ น ชื่ อ เสี ย งท า นโด ง ดั ง
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กิตติศัพทกิตติคุณทานลือกระฉอนไปทั่วโลกมาเปนเวลานานตั้งแตเรายังเปนเด็ก เรามี
ความพอใจที่จะไดพบไดเห็นไดฟงโอวาทของทาน ทีนี้เราไดมาฟงแลวไมเขาใจ เราอยา
เขาใจวาเราฉลาดเลย นี่เราโงแคไหน รูหรือยังทีนี!้
เราเคยฟงเทศนทางดานปริยัติ ฟงจนกระทั่งเทศนของสมเด็จ เราเขาใจไปหมด
แตเวลามาฟงเทศนทานอาจารยมั่น ซึ่งเปนองคประเสริฐทั้งภาคปฏิบัติและจิตใจ แตไม
เขาใจ เราเชื่อแลววาทานเปนพระประเสริฐที่ปรากฏชื่อเสียงมานานถึงขนาดนั้น เรายัง
ไมเขาใจ นี่เห็นแลวหรือยัง ความโงของเรา! เราหาบ “ความโง” เต็มตัวมาหาทาน
ความฉลาดนิดหนึ่งไมมี จึงไมสามารถเขาใจอรรถธรรมของทานที่แสดงอยางลึกซึ้ง ดัง
ที่พระทั้งหลายซึ่งอยูกับทานมานานแลวเลาใหฟงวา “แหม! วันนี้ทานแสดงธรรมลึกซึ้ง
มาก ฟงแลวซาบซึ้งบอกไมถูก!” ดังนี้ แตเรามันลึกซึ้งที่ไหน มันไมซึ้งจึงไมเขาใจ นี่เรา
โงไหม? ทราบหรือยังวาตัวโง อันเปนคําตําหนิเจาของ ดีอยางหนึ่งที่ไมไปตําหนิทาน
แลวกอบโกยเอาบาปกรรมเขามาทับเขาไปอีก ทั้งๆ ทีก่ ห็ นักอยูแ ลว
ครั้นฟงทานไปนานๆ เราก็ปฏิบัติไปทุกวี่ทุกวันทุกเวลา ฟงเทศนทานคอยเขาใจ
จิตคอยไดรับความสงบเย็นเขาไป ๆ เปนลําดับ ทีน้ีรูสึกวาเริ่มคอยซึ้ง เพราะฟงธรรม
เทศนาของทานก็เขาใจ พูดถึงเรื่องสมาธิแลว “แจว” ภายในจิตใจ จากนั้นก็เริ่มเขาใจ
โดยลําดับๆ ซาบซึ้งโดยลําดับๆ เลยกลายเปน “คนหูสูง” ไป! สูงยังไง? คือนอกจาก
ทานแลวไมอยากฟงเทศนของใครเลย เพราะเทศนไมถูกจุดที่ตองการ เทศนไมถกู จุด
ของกิเลสที่ซุมซอนตัวอยู นั่น! เทศนไมถูกจุดของสติปญญาซึ่งเปนธรรมแกกิเลส
เทศนไมถูกจุดแหงมรรคผลนิพพาน นั่น! เพราะความซึ้งความเชื่อ เหตุที่จะเชื่อจะซึ้ง
ก็เพราะเห็นเหตุเห็นผลปรากฏภายในใจของตนในขณะที่ฟงโดยลําดับ ๆ นัน้ แล
นี่แหละจิตดวงเดียวนี้ เวลาหนึ่งเปนอยางหนึ่ง มาเวลาหนึ่งเปนอีกอยางหนึ่ง
ทําไมจึงเปนอยางนั้น? ก็เพราะเบื้องตนสิ่งที่เกี่ยวของหุมหอจิตมันมีแตสิ่งดําๆ ทั้งนั้น
สกปรกทั้งนั้น ธรรมที่สะอาดเขาไปไมถึง เพราะความสกปรกของจิตมีมาก เทน้ําลง
ขนาดครุหนึ่ง ยังไมปรากฏวาความสกปรกนั้นจะหลุดลอยออกบางเลย ตองเทลง ๆ ชะ
ลางขัดถูกันอยางเต็มที่ เต็มกําลังความสามารถไมหยุดไมถอย จึงคอยสะอาดขึ้นมา ๆ
นี่แหละธรรมที่ทานแสดง เหมือนกับเทน้ําลางสิ่งสกปรกภายในจิตใจเรา ซึ่งมัน
ไม ย อมเข า ใจอรรถธรรมอะไรง า ยๆ ทั้ ง ๆ ที่ เ ป น ธรรมอั น ประเสริ ฐ แต จิ ต มั น ไม
ประเสริฐ จิตมันยังสกปรก จิตมันยังเปนของไมมีคุณคา ธรรมแมจะมีคุณคา ใจก็ไม
ยอมรับ เพราะสิ่งทีต่ ํ่ากับสิ่งที่สูงมันเขากันไมได ขณะที่มันโงมันจะเอาความฉลาดมา
จากไหน ขณะที่มันเศราหมองมันดํา มันจะเอาความแจงขาวมาจากไหน ตองอาศัยการ
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ชะลางเรื่อยๆ มันก็คอยสะอาดขึ้นมา ๆ ใจปรากฏเปนของมีคุณคาขึ้นมา อะไรๆ เมื่อ
จิตเริ่ม มีคุณ คาเสียอยางเดียวเทานั้น สิ่งที่มาเกี่ยวของก็คอยมีคุณ คาขึ้นมาโดย
ลําดับ แมท่ีสุดไดยินเขารองไห เขาดากัน ทะเลาะกันเถียงกัน ก็ยังนําเขามาเปนอรรถ
เปนธรรมได เปนสิง่ ทีม่ คี ณ
ุ คาขึน้ ไดจากสิง่ ทีไ่ มพงึ ปรารถนานัน้ ๆ
นี่แหละความเปลี่ยนแปลงของจิต เปลี่ยนแปลงไปอยางนี้ จากการประพฤติ
ปฏิบัติ จากการอบรมตนอยูโดยสม่ําเสมอ นีค่ อื การสราง “วาสนา” สรางอยางนี้
การตํ าหนิ ตั วเองไม เห็ น เกิ ด ประโยชน อ ะไรเลย นอกจากจะทํ าให เกิ ด ความ
อับเฉานอยเนื้อต่ําใจ ซึ่งเปนเรื่องของกิเลสทั้งนั้น เราตั้งใจจะมาสลัดตัดกิเลสออกจาก
จิตใจ แตกลับมาเอากิเลสเขาสูจิตใจ ดวยอาการตางๆ อยางที่กลาวมานี้ จึงไมสมเหตุ
สมผลที่เราตองการ ที่เรามุงประพฤติปฏิบัติเพื่อสงเสริมตนนั้นเลย
วาสนามีอยูกับใจ สรางตรงนี้แหละ ตรงที่พูดถึงนี่แหละ พยายามสรางพยายาม
ขัดเกลาลงไป กิเลสมีหลายชนิด ที่ดื้อก็มี โดยมากมันดื้อทั้งนั้นแหละกิเลสนะ ถามีกาํ ลัง
มากก็ดื้อมาก มีกําลังนอยก็ดื้อนอย แลวแตกิเลสมีมากนอย ของไมดีมีมากเทาไรมันยิ่ง
แสดงความไมดีใหเห็นมาก นั่นแหละเราตองสูตรงที่มันไมดี เพื่อเอาของดีขึ้นมาครอง
ภายในใจ
เรื่องความขยันหมั่นเพียร ความอดความทน การเจริญเมตตาภาวนาทุกดาน ก็
เพื่อแกสิ่งที่มันดื้อดานภายในจิตใจเรานั่นแล มันคอยทําลายเราดวยวิธีตางๆ ทั้งๆ ที่
เราเขาใจวาเรามาบําเพ็ญความดี แตมันก็ติดมาดวยเหมือนกัน เพราะฉะนั้นมีโอกาส
เมื่อไรมันตองทําลายเราจนได จึงไมนาไวใจและไมควรนอนใจ
เพราะกิเลสมันแทรกอยูในใจนั้น เรามาอยูปามันก็มาดวย เพราะมันอยูที่จิต เรา
อยู ที่ ไหนมั น ก็ อ ยู ด วย เราว า เราไปเรีย นธรรมไปบํ าเพ็ ญ ธรรม กิ เลสมั น ไม เป น ผู
บําเพ็ญธรรม แตมันติดแนบไปดวยกับผูบําเพ็ญธรรม และไปเปนขาศึกตอผูบําเพ็ญ
ธรรม แตผูนั้นก็ไมทราบวา กิเลสมันมาทําลายตัวตั้งแตเมื่อไร เราเลยถือความคิดที่
ทําลายตนเองนั้นวาเปนของเราเอง เลยติดปญหาตัวเองในขอนี้ โดยไมเขาใจวาเปน
ปญหาติดกิเลสตัวเอง ตนเองถูกทําลายก็ยังไมเขาใจวาถูกทําลาย นั่น! เรื่องกิเลสมัน
สลับซับซอนหลายสันพันคมอยางนีแ้ ล
การปฏิบัติธรรมตองใชสติปญญา ที่จะทราบความดีความชั่ว ความผิดความ
ถูก อันใดเปนกิเลส อันใดเปนธรรม ซึ่งมีอยูภายในจิตของเราเอง ความมีวาสนานะ
มีทุกคน อยูที่ใจนี่ ใครจะไปแขงกันไมได ทานหามไมใหแขงอํานาจวาสนากัน แมแต
สัตวเดรัจฉาน ทานก็ไมใหไปดูถูกเหยียดหยามเขาวาเขาเปนสัตว เพราะการทองเที่ยว
ใน “วัฏสงสาร” เปรียบเหมือนกับเราเดินทาง ยอมมีสงู ๆ ต่าํ ๆ ลุมๆ ดอนๆ ขรุขระบาง
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สะดวกบาง เปนธรรมดาอยางนั้นตลอดไป ในขณะที่เขาเกิดเปนสัตวเดรัจฉาน ก็คืออยู
ในสถานทีล่ มุ ๆ ดอนๆ หรือขรุขระลําบากลําบน แตผเู ดินทางก็คอื จิต
พระมหากษัตริยท่ีเรายกยองวาทานเปนผูปกครองบานเมือง หรือเปนพอบาน
พอเมือง เวลารถที่ทานเสด็จไปตามถนนหนทางลงไปที่ต่ํา พระมหากษัตริยก็ตองลงไป
ที่ลุมๆ ดอนๆ ก็ตองไปตามสายทางที่พาใหไป ขึ้นที่สูงก็ขึ้น ลงที่ต่ําก็ลง แตพระมหา
กษัตริยองคนั้นแหละลงต่ํา ก็พระมหากษัตริยขึ้นสูง ก็พระมหากษัตริยอ งคเกานัน้ แหละ
นี่จิตเวลามันขรุขระ ก็คือจิตดวงนั้นแหละ มีวาสนาอยูภายในตัว แตถึงคราว
ลําบากก็ตองมีบางเปนธรรมดา เพราะโลกนี้มันมีทั้งดีทั้งชั่วสับปนกันอยู เมื่อโลกนี้มีทั้ง
ดีทั้งชั่วปะปนกันอยู จิตใจของเรามีทั้งดีทั้งชั่ว จะไมใหมันแสดงตัวไดอยางไร มันตอง
แสดง
ถาเราเปนนักประพฤติปฏิบัติเพื่อรูเพื่อเขาใจในสิ่งที่มีอยูกับตัวนั้น วาสิ่งไหน
ควรแก สิ่งไหนควรถอดถอน สิ่งไหนควรบําเพ็ญ เราก็ควรจะยินดีตามความจริงที่แสดง
ขึ้นมาใหเราไดแกไข ใหเราไดสงเสริม นี่ชื่อวา “นักธรรมะ” กลาเผชิญหนากับทุกสิ่ง
ทุกอยาง จนกระทั่งหาที่เผชิญไมได หมดภัยหมดเวรทุกสิ่งทุกอยาง แลวก็ไมทราบวา
จะตอสูกับอะไรอีก
เวลาที่ยังมีขาศึกอยูก็ตองสู สิ่งที่ไมดีทั้งหลายนั้นแลคือขาศึกตอตัวเรา เวลานี้
เรามารบกับกิเลส กิเลสมีอยูในตัวเรา เราอยาหลงมายาของกิเลสที่หลอกเรา จะไดชื่อ
วา “เปนผูแสวงหาความฉลาดเพื่อแกกิเลส อยาใหกิเลสมาหาอุบายมัดตัวเรา ถูกมัดดี
หรือ เราเห็นไหมคนอยูในหองขังดีหรือ ถูกขอหายังดีมีทางแก ถูกเขาหองขังนั่นซิหมด
ทา!
กิเลสกับเรามันตอสูกันเหมือนผูตองหาเวลานี้ ใจนะเหมือนผูตองหา กิเลสก็มี
ธรรมก็มี ทางหนึ่งทางชวย ทางหนึ่งทางย่ํายี ทางไหนที่มีกําลังมากกวาทางนั้นก็ชนะ แต
เวลานี้เราจะเอาทางไหนเปนทางชนะ ทางไหนเปนทางแพ กิเลสกับธรรมอยูในใจดวง
เดียวกัน เราจะพยายามตอสูเพื่อชิงชัย ไดหลักเกณฑขึ้นมาจากการประพฤติปฏิบัติของ
เรา ใจก็มีหลัก เริ่มเชื่อถือได มีหลักดวยธรรม ถาใจมีหลักดวยธรรมใจก็เย็น อยูที่ไหน
ก็เย็นสบาย นีค้ อื การสรางบารมีสรางอยางนี้
สติปญ ญามีเทาไร เอา ขุดคนขึ้นมาแกกิเลสจนกิเลสยอม ขึ้นชื่อวาสติปญ ญา
แลวกิเลสตองยอม อยางอื่นมั นไมยอม จงขุดคน ขึ้นมาพิ จารณา ใจเรามันมีเรื่องอยู
ตลอดเวลาถาจะพิจารณาดูเรือ่ ง ไมใชเรือ่ งอะไรดอก 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 อยางตนไมที่ลมทิ้งเกลื่อนอยูเฉยๆ ไม
ไดทําประโยชนอะไรเลย ก็เสียทรัพยากรของชาติไปเปลาๆ นี่ก็เปนทรัพยากรอันหนึ่ง
ภายในใจเรา ไดแกรางกาย พยายามนําสิ่งนี้มาบําเพ็ญประโยชน มีเทานี้ที่เราจะได
ประโยชนจากรางกายอันนี้ ทําเสียตั้งแตบัดนี้ เวลาถูกมัดแลวไมมีทางทําได เหมือน
กับนักโทษ ถาเขาไดตัดสินแลวเทานั้นแหละ ใครจะไปคัดคานหรือฉุดลากตัวออกมาก็
ไมได ตองเปนนักโทษนอนจมปลักอยูใ นตะรางนัน่ เอง จนกวาจะพนโทษจึงจะไดรับการ
ปลดปลอยออกมาเปนอิสระ
เวลานี้จิตของเราก็เหมือนกัน กําลังเปนผูตองหา เอา ตอสู หาทนายขึ้นมาพรอม
กัน ดวยสติปญ ญาอุบายวิธีการตางๆ มีความเพียรสนับสนุน สูกันจนถึงที่สุด เพราะ
ศาลนีเ้ ปนศาลสําคัญมาก ศาลตนก็อยูท น่ี ่ี ศาลอุทธรณกอ็ ยูท น่ี ่ี ศาลฎีกาก็อยูท น่ี ่ี
ศาลตนคื ออะไร คือสูกิเลสอยางหยาบๆ สูที่นี่ ไม ได เอา ขึ้น อีก ศาลหนึ่ ง สติ
ปญญามีหาอุบายใชใหมเอาจนชนะ ขึ้นถึงศาลสูงสุด ตัดสินกันเด็ดขาดโดยประการทั้ง
ปวง กิเลสอยางหยาบแกดวยปญญาอยางหยาบ กิเลสอยางกลางแกดวยปญญาอยาง
กลาง กิเลสอยางละเอียดและละเอียดสุด แกดวยปญญาอันสูงสุด ไดแกสติปญญาอัน
เกงกลาสามารถทีท่ า นเรียกวา “มหาสติ มหาปญญา”
เมื่อถึงศาลฎีกาแลว ตัดสินกันขาดสะบั้นไปเลยไมมีอะไรเหลือ ไมตองไปศาล
ไหนอีก อยูอ ยางสบาย นีโ่ รงศาลใหญเราเห็นไหม?
อัตภาพรางกายของเรา ธาตุ ๔ ดิน น้ํา ลม ไฟ เปนเครื่องค้ําประกันเราใหเปน
มนุษยขึ้นมา ขันธ ๕ เปนเครื่องค้ําประกันเราใหเปนมนุษย เปนศาลสถิตยุติธรรมอยูที่
ตรงนี้ วากันโดยอรรถโดยธรรม วากันโดยเหตุโดยผล พิจารณากันโดยเหตุโดยผล ไม
ตองยอทอตอกิเลสตัวใด ไมตองตําหนิติเตียนตนวา เปนอยางนั้นอยางนี้ อันเปนการ
เขากับฝายกิเลสใหมันไดใจ แลวเอาชนะเราไปโดยที่เราไมรูสึกตัว ผลที่เราทําไดก็คือ
ความเสียอกเสียใจ ความทุกข ความลําบาก ทรมานใจ นั่นคือเราแพ!
จงขุดคนขึ้นมาพิจารณา คดีมันมีมูลอยูแลว กิเลสมันมีเหตุมีผลของมันมันจึง
เกิดขึ้น นี่เรียกวา “คดีมีมูล” ปญญา ก็มีเหตุมีผลที่ควรแกกิเลสไดอยูแลว ใหพิจารณา
ลงไปที่กิเลสมันหลอกเราวา รางกายนี้เปนของเรานะ “รางกายทั้งหมดนี้นะ หนังก็เปน
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เรา เนื้อก็เปนเรา กระดูกก็เปนเรา ผม ขน เล็บ อะไรเปนเราทั้งนั้น เปนเรามาตั้งกัปตั้ง
กัลปแลว” เรายอมแพมันตลอด ไมวา ศาลไหน ภพใด แพมันมาเรื่อยๆ
คราวนี้เราสูในอัตภาพนี้ เรียกวาศาลตน ศาลอุทธรณ ศาลฎีกา ก็วากันไปตรงนี้
เอา แตงทนายขึ้นมา สติ ปญญา ขุดคนขึ้นมา นั่นแหละคือทนายอันสําคัญๆ ผูจะตัด
สินจริงๆ คือผูพิพากษา ไดแก “ปญญาอันเฉียบแหลม” คนลงไปใหเห็นชัดจริงๆ
“ไหน คนจริงๆ อยูที่ไหน? อัตภาพรางกายนี้หรือเปนเรา เราจริงๆ หรือ ถาอัต
ภาพรางกายนี้แตกลงไปแลว เราจะไมหมดความหมายไปหรือ รางกายนี้ไมใชเรานั่น
เอง แมมันจะแตกสลายลงไป เราจึงไมหมดความหมาย เราจึงยังคือเราอยูโดยดี เพราะ
เราแทไมใชรางกาย”
ความหมายวา “เรา” นั้นไมไดอยูกับรางกาย เรานั้นอยูกับผูรู ผูรูอยาไปหลง
อยาไปกอบโกยเอาทุกขขึ้นมา ทุกขอยูภายในจิต เพราะการยึดถือก็มากพอแลว ยังจะ
ไปหลงแบกหามอะไรไปอีก มันก็ยิ่งเปนทุกขเพิ่มขึ้นอีก อะไรๆ ก็เปนเรา เปนของเรา
ไปเสียหมด กอบโกยเขามาเป นกองทุ กข นี่ แหละคื อแพ กิเลส ตลอดวัน ตลอดภพ
ตลอดชาติ จงคนควาลงไปใหเห็นตามความจริงของมัน
ดูหนัง เนื้อ เอ็น กระดูก ทุกสิ่งทุกสวน อันไหนเปนเราจริงๆ ? คนลงไปดวย
ป ญ ญาให เห็ น ชั ด ดู ลั ก ษณะของมั น สี สั น วรรณะ ดู ให ชั ด เจนวามั น เป น เราจริง หรื อ
ความรูอันนี้กับธรรมชาติที่เปนรูปเปนราง เปนลักษณะสีน้ันสีน้ี มันเขากันไดหรือ?
ถาหากเป น “เรา” จริงๆ ความรูกั บ สิ่ งเหลานั้ น ต อ งเป น สภาพอั น เดี ย วกั น แต นี่
สภาพมันก็ไมเหมือนกัน ความรูรูอยู มีเทานั้น มันไมมีสีสันวรรณะ แตรางกายนั้นมี
ทุกสิ่งทุกอยาง มีทั้งกลิ่นทั้งอะไรเต็มไปหมด เมื่อรางกายมันแตก เอา ถาหากเราถือวา
รางกายนี้เปนเรา เมื่อรางกายแตกเราก็หมดความหมาย ฉิบหายวายปวงไปดวยไมมี
อะไรเหลือ เราจะเอาอะไรไปตอภพตอชาติมีอํานาจวาสนาตอไปขางหนาละ เพราะราง
กายมันจบไปแลว
ที่วาเรานั่ นน ะ จงพิ จ ารณาแยกให เห็ น ชัด เจน ถาเราไม ถือ “รางกาย” วาเป น
“เรา” เอา รางกายจะแตกก็แตกไป ตัวเรายังมีอยู นี้แลคือตัววาสนา เวทนา ความสุข
ความทุกข เกิดขึ้น ดับไป เอา ดับไป นั่นไมใชเราไมใชของเรา เห็นชัดเจน นี่แหละคือ
“ไตรลักษณ”
ที่จะกาวเขาสู “ชัยสมรภูมิ” ก็คือพิจารณาใหเห็นตามความจริงที่พระพุทธเจา
ทรงสั่งสอนไวแลวนี้โดยถูกตอง “รูป อนิจฺจํ รูป อนตฺตา” แนะ! ฟงซิ ประกาศกังวาน
อยูทั่วโลกธาตุ เฉพาะอยางยิ่งทั่วสกลกายของเรา ทั่วขันธ ๕ ไมวาขันธใดที่จะปฏิเสธ
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“อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา” นี้ไมมีเลย เต็มไปดวย “ไตรลักษณ” ประกาศอยู เหมือนกับวา
“อยาเอื้อมมานะมือนะ ตีขอมือนะ!” ไมอายหรือไปยึดเขาวาเปนเราเปนของเรานะ เขา
ไมใชเรา เราไมใชเขา ตางอันตางจริง นี่ทานผูรูสอนไว ทานผูรูเขาใจทุกสิ่งทุกอยางแลว
ละไดแลว เห็นความสุขอันสมบูรณแลว ดวยการละการถอนดวยสติปญ
 ญาประเภทนี้
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” เมื่อถึงขั้นเต็มที่ที่จะปลอยวางโดยประการทั้งปวงแลว ขึ้น
ชื่อวา “สมมุติ” ทั้งปวง ไมวาดีไมวาชั่ว เปน อนตฺตา ทั้งสิ้น นั่น! ทานวา “สพฺเพ ธมฺมา
อนตฺตา ธรรมทั้งปวงขึ้นชื่อวาสมมุติ ไมวาภายนอกภายในเปน อนตฺตา ทั้งสิ้น ไมควร
ไปยึดวาเปนเราเปนของเรา”
สุดทายทานวา “ธรรมทั้งปวงไมควรถือมั่น สพฺเพ ธมฺมา นาลํ อภินิเวสาย”
ธรรมทั้งปวงไมควรยึดมั่น นี่ถึงขั้นที่ควรปลอยวางแลว ปลอยวางโดยประการทั้งปวง
ไมใหมีอะไรเหลืออยูเลย จิตจะไดพนจากความกดถวงทั้งหลาย เปน “อิสรจิต” อิสร
เสรี นัน่ แลคือกองมหาสมบัติ นัน้ แลคือหลักใจทีเ่ ลิศประเสริฐสุดในโลก
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
ปลดเปลือ้ งถึงความอิสรเสรีได เพราะความไมทอถอยที่จะพิจารณาดวยปญญา
นี่เมื่อสรางใหเต็มที่แลว เราจะไปหาวาสนาจากไหนอีก เมื่อเต็มแลวก็เต็มอยาง
นี้เอง! ไมไดตั้งรานขายกันเหมือนกับสิ่งของทั้งหลาย มีอยูภายในใจเปนมหาสมบัติอยู
นี่ จายไปเทาใดก็ไมหมด
อยางพระพุทธเจา นั่นทานสั่งสอนโลกสั่งสอนเทาไร ตั้งสามโลกก็ไมหมด ธรรม
ของพระพุทธเจาออกมาจากมหาสมบัติ คือธรรมชาติที่บริสุทธิ์ของพระองค นัน่ แล
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วาระนี้เราพยายามสั่งสอนเรา เอาใหเต็มภูมิ ปลดเปลื้องกันใหเต็มภูมิ ขั้นศาล
ฎีกาตัดสินกันใหราบลงไป อยาใหมีอะไรมาคานไดอีกเลย กิเลสเอาใหเรียบวุธ ถึงขั้น
อิสรเสรีแลว พอ ! นั่นแหละ “เมืองพอ” ! เราจะไปหาในโลก หาที่ไหนเมืองพอก็ไมมี
ไดเทานี้อยากไดเทานั้น ไดเทานั้นอยากไดอีกเทาโนน อยากไดตะพึดตะพือเหมือนกับ
ไฟไดเชื้อ เราเคยเห็นวา ไฟมันพอเชื้อ มีที่ไหน? เอาเชื้อใสลงไปซิ ไฟจะแสดงเปลวขึ้น
มาทวมเมฆ ทานวา “ไฟ ไมไดดับเพราะการเพิ่มเชื้อ” กิเลสไมไดดับเพราะการกระทํา
ตามความอยาก ไดเทาไรก็ไมพอ อยากนั้นอยากนี้ จนกระทั่งวันตายยังไมพอ นั่นขึ้น
ชือ่ วา “กิเลส” แลวไมมเี มืองพอ
ความเปนผูสิ้นกิเลสแลวนั้น คือ “เมืองพอ” อยูที่ไหนก็พอ ความพอคือความ
สบายจริง ความบกพรองความหิวโหยคือการรบกวนตัวเอง อยางเราหิวขาวเปนอยางไร
สบายหรือ หิวหลับหิวนอน สบายหรือ นั่น! เปนความรบกวนทั้งนั้น ไมมีอะไรรบกวน
นัน้ แสนสบาย นีแ่ หละเมืองพอ
สร า งจิ ต ให พ อตั ว ชื่ อ ว า “เมื อ งพอ” พออยู ที่ จิ ต วาสนา พออยู ที่ จิ ต เต็ ม
สมบูรณอยูที่จิต ไมอยูท อ่ี น่ื ใหสรางที่ตรงนี้ นี่แลเปน “วาสนา” แท อยูที่ใจของเรา
เอาละ การแสดงธรรมก็เห็นวาพอสมควร
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