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ตั้งใจ ตั้งใจฟังธรรมนะ ตั้งใจฟังธรรม ภาวนาไปดว้ย กาํหนดเสียงธรรมนั้นมากระทบหู 

เสียงธรรมนั้นมากระทบหูเราเอง เราตั้งสติไว ้ ถ้ามสีติสัมปชัญญะ เราจะเป็นนักรบ เราจะรบกบั

กเิลสของเรา เราต้องหาชัยภูมทิีเ่หมาะสมกบัการรบกบักเิลส ในเม่ือไดช้ยัภมิูท่ีเหมาะสมแลว้ เรา

ตอ้งพยายามทาํตวัของเราใหช้นะกิเลสใหไ้ด ้ เพราะกเิลสเป็นนามธรรม เราจะไม่เหน็กเิลสของ

เราเลย เพราะเราไม่เข้าใจเร่ืองกเิลสของเรา กเิลสของเรามันถงึมอีาํนาจเหนือเรา 

ส่ิงท่ีเราไม่เขา้ใจ แลว้มนัอยูใ่นความรู้สึกของเรา มนัถึงเป็นเร่ืองท่ีลึกลบัซบัซอ้นมาก ความ

ลึกลบัซบัซอ้นของกิเลสน้ีมีอาํนาจใหส้ัตวโ์ลกน้ีเกิดตายในวฏัวนน้ีมาตลอด สัตวโ์ลกน้ีอยูใ่ต้

อาํนาจของกิเลส ส่ิงน้ีมีอาํนาจเหนือกว่า เพราะถา้ว่าเป็นธรรมะ ธรรมก็เป็นธรรมชาติอนัหน่ึง

เหมือนกนั มนัถึงขบัไสไปโดยธรรมชาติอนันั้น 

สัจจะของโลก ทางวิทยาศาสตร์ ทฤษฎีต่างๆ นั้น ก็เป็นสัจจะเป็นความจริงอนัหน่ึง ใคร

คน้ควา้ส่ิงใดไดก้็เขา้ใจส่ิงนั้น ส่ิงนั้นจะเป็นประโยชน์กบัโลกถา้ใชเ้ป็นประโยชน์ ถา้ใชท้าง

ทาํลาย มนัก็เป็นส่ิงท่ีทาํลายเหมือนกนั อยา่งเช่นอาวุธ ใชอ้าวุธเป็นการป้องกนัตวัก็เป็น

ประโยชน์กบัเรา แต่มนัก็ทาํลายเขาเหมือนกนั 

กิเลสในหวัใจของสัตวโ์ลกก็เป็นแบบนั้น มนัมีคุณ คุณของมนั เห็นไหม เช่น กามคุณ ๕ 

รูป รส กล่ิน เสียง เป็นเร่ืองของกามคุณ ๕ เป็นคุณเพราะเป็นการใหส้ัตวโ์ลกเกิดสืบต่อ ไม่ใหสู้ญ

เผา่พนัธ์ุไป โลกเป็นแบบนั้น ไม่ใหสู้ญเผา่พนัธ์ุตามเร่ืองของโลก 
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แต่ธรรมเป็นเร่ืองของความรู้สึก เป็นเร่ืองภายในของใจ เกิดมาในโลก คุณงามความดีของ

โลกเป็นศีลธรรมจริยธรรม แต่เร่ืองน้ีมนัลึกลบัซบัซอ้น มนัเป็นนามธรรม ส่ิงท่ีเป็นนามธรรม เห็น

ไหม ถา้นกัรบจะรบกบักิเลสของตวัเอง มนัตอ้งมีวตัรปฏิปทาเพื่อมาขดัเกลา ขดัเกลาส่ิงน้ีข้ึนมา 

กิเลสมนัขดัขอ้งหมองใจ มนัแสดงตวัของมนัออกมา 

ทหารเขาจะออกศึก เขาตอ้งมีการฝึกฝน เขาตอ้งมีการศึกษาตามตาํราก่อน แลว้ก็ออกฝึก

ภาคสนาม ฝึกฝนขนาดไหนแลว้แต่ เวลาออกรบ ถา้ชยัภมิูของเขาไม่ดี ในการโจมตี จะตอ้งโดน

ยงิตายตลอดไป เพราะขา้ศึกอยูท่ี่ชยัภมิูดีกว่า มนัมีโอกาส มนัไดเ้ลือกเป้าหมาย ยงิไดแ้ม่นยาํกว่า 

แต่เราเป็นนกัรบ รบกบันามธรรม เราพยายามจะคน้ควา้ส่ิงท่ีเป็นนามธรรม แลว้

นามธรรมมนัยิง่กว่าขา้ศึกท่ีจะยงินะ เวลาขา้ศึกเขายงิกนั เขาใชก้ระสุนยงิกนั มนัก็ตอ้งตายไป 

เพราะกระสุนนั้นทาํลายอวยัวะต่างๆ แลว้ก็ตายไป แต่เวลากเิลสมนัยิงเรา เหมอืนเราพ่ายแพ้ไป 

พอพ่ายแพ้ไปกต็กอยู่ในอาํนาจของมนั แล้วเราไม่ตาย มนักม็แีต่ความเจบ็ปวดแสบร้อน มคีวาม

ทุกข์ในหัวใจ น่ีขา้ศึกท่ีเป็นนามธรรมในหวัใจของเรามนัมีอยู ่ถา้รบกบัส่ิงน้ี เราถึงตอ้งพยายามทาํ

ของเราใหไ้ด ้ พยายามคน้ควา้ส่ิงท่ีเป็นนามธรรมใหไ้ด ้ มนัถึงเป็นความลาํบาก เพราะเป็นความ

ลาํบาก เราถึงตอ้งมีสัจจะ เราถึงตอ้งตั้งความเพียรของเรา เราถึงมีความเพยีรเพื่อจะมุ่งมัน่กบัเรา 

สัตวอ์ยูใ่นป่ามนัก็ดาํรงชีวิตในป่า เขาเอาไปเล้ียงเป็นสัตวใ์นฟาร์ม สัตวใ์นบา้นของเขา 

เขาเล้ียงไว ้การใชชี้วิตมนัก็ต่างกนั สัตวป่์าใชชี้วิตในป่า วนัหน่ึง เร่ิมตน้ตั้งแต่มนัหากินแต่เชา้ มนั

ตอ้งดาํรงชีวิตของมนั หาท่ีหลบท่ีซ่อนภยัท่ีจะทาํลายมนั สัตวป่์ามนัถึงดาํรงชีวิตของมนัอยูไ่ด ้แต่

สัตวท่ี์อยูใ่นฟาร์ม ท่ีเขาเอาไปเล้ียง เขาตอ้งพยายามดูแลมนัรักษามนั เวลาเขาเอาไปทาํเป็นอาหาร 

เน้ือมนัก็ต่างกนั เพราะความเป็นอยูม่นัต่างกนั 

ของเราน้ีก็เหมือนกนั เราเป็นผูท่ี้ประพฤติปฏิบติั เราออกจากเรือนมา เรามาอยูป่่าอยูเ่ขา เพื่อ

เป็นชยัภมิู เพื่อเราจะรักษาใจเรา เรามีชยัภมิูท่ีสมควรแลว้ เราตอ้งมีความต่ืนตวัตลอดเวลา เรามีสติ มี

ความต่ืนตวัอยู ่มนัจะเป็นความเพียรของเรา ถา้เราไม่มีสติ เราใชชี้วิตอยูใ่นป่า เราพยายามอยูใ่นป่า

ของเรา แลว้เราใชชี้วิตไปวนัหน่ึงๆ มนัเหมือนสัตวป่์า สัตวป่์ามนัไม่มีสมอง มนัไม่มีความคิด เรา

มีสมอง สมองของเรามนัเป็นสมอง มีความคิด ความคิดของเรามนัมีปัญญา ปัญญาของเรา

ใคร่ครวญข้ึนมา เห็นไหม มนุษยเ์ขายงัมีอาํนาจเอาสัตวไ์ปใชง้านได ้เพราะเขามีปัญญา แต่ปัญญา

ของโลกเขามนัเป็นโลกียปัญญา มนัถึงไม่ใหผ้ลกบัผูท่ี้ประพฤติปฏิบติั 
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ผูท่ี้ประพฤติปฏิบติั ในการใชส้มองนั้นมนัเป็นสุตมยปัญญา การศึกษาในภาคปริยติั เรา

ศึกษาได ้คนเรามีปัญญามากกว่าสัตว ์เราใชส้มองของเรามีอาํนาจเหนือกว่าสัตวไ์ด ้ใชค้วบคุมเขา

ได ้ แต่ไม่สามารถใชค้วบคุมตวัเองได ้ ส่ิงน้ีมนัเหมือนกบัท่ีว่า กิเลสเหมือนกนั กิเลสเป็นสภาวะ

ของธรรมชาติ มนัอยูก่บัจิต ปัญญาก็เหมือนกนั ถา้เป็นปัญญาในส่ิงท่ีดี มีคุณธรรม มีศีลธรรม คน

นั้นจะประพฤติปฏิบติัตวัดี 

แต่ถา้มนัมีกิเลส เห็นไหม คนหยาบคนหนาข้ึนมา มนัไม่ฟังกฎหมายหรอก มนัไม่ฟังว่า

สังคมจะเดือดร้อนขนาดไหน มนัทาํลายสังคมนั้น นัน่น่ะสมอง ส่ิงท่ีเป็นสมองมนัใชใ้นเร่ืองของ

โลก เรากใ็ชส้มองนั้นเป็นประโยชน์กบัเรา ใชใ้นทางสุตมยปัญญา สุตมยปัญญาคือการศึกษา

ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ท่ีว่าละเอียดลึกซ้ึงนัน่น่ะ เราเป็นคนหยาบ เราก็ศึกษา

หยาบๆ ไปก่อน เราจะตอ้งคน้ควา้ศึกษาในทางท่ีหยาบ เพราะเราจะคน้ควา้ส่ิงนั้นเขา้ไป เห็นไหม 

ศึกษาธรรมมาเพื่อความซ้ึงใจ เพื่อความสุขใจ มนัจะซ้ึงใจนะ ความคิดท่ีมนัไม่เคยชนะตวัเองได้

เลย เราศึกษาสุตมยปัญญาข้ึนมา มนัจะเขา้ใจว่าส่ิงน้ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ยบัย ั้งได ้เรา

ก็ตอ้งยบัย ั้งส่ิงน้ีได ้น่ีมนัเป็นความเขา้ใจ เป็นสมบติัยมืมา เราเขา้ใจส่ิงนั้นมา แต่มนัไม่เป็นผลกบั

เรา ไม่เป็นส่ิงท่ีมีอาํนาจเหนือกิเลส เพราะมนัไม่ใช่ภาวนามยปัญญา 

เราศึกษามาแลว้ เราศึกษามาเพื่อเป็นประโยชน์กบัเรา แลว้เราก็ออกประพฤติปฏิบติั เวลาออก

ประพฤติปฏิบติั เราก็ตอ้งอาศยัชยัภมิูท่ีสมควรท่ีจะชาํระกิเลส สนามฝึกซอ้มกมี็ ทหารเขาออกรบ 

เขาออกค่ายก่อน ออกฝึกซอ้มก่อน ถา้เขาซอ้ม เขามีความชาํนาญมาก เวลาเขาออกรบจะมีความ

ชาํนาญมาก เราก็เหมือนกนั เราจะฝึกซอ้มของเราก่อน แลว้เราค่อยไปต่อสู้กบักิเลส ฝึกซอ้มคือ

ฝึกซอ้มกบัเรา การฝึกซ้อมคอืเอาชนะตนเองให้ได้ เราชนะตนเองคอืเรามกีติกาของเรา เรามข้ีอ

วตัรปฏบิัติ เราเอาชนะตนเองได้ ขอ้วตัรปฏิบติัเป็นขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เห็น

ไหม ธรรมและวินยัน้ีเป็นท่ีอยูข่องเรา ธรรมและวินยัเป็นศาสดาของเรา เราเช่ือธรรมและวินยั เรา

ฝึกซอ้มกบัธรรมและวินยั เรายงัไม่ไดต่้อสู้กบักิเลส เรายงัไม่ไดอ้อกสนามรบ 

ถา้เราออกสนามรบ เราพยายามทาํความสงบของเราเข้ามา ให้มนัเข้าไปถงึใจ พอเขา้ไปถึงใจ 

เราเห็นขา้ศึก เราต่อสู้กบัขา้ศึก อนัน้ีมนัเป็นการขบัไสของเรา ในสนามฝึกซอ้ม เพียงแต่เรากางแผนท่ี 

กางธรรมและวินยัน้ีเป็นเคร่ืองดาํเนิน เราก็จะมีการต่อสู ้ เราก็เขา้ป่าเขา้เขา อยูป่่าอยูเ่ขาเพือ่จะ

ประพฤติปฏิบติั ในขอ้วตัรปฏิบติั เรามีส่ิงนั้นมาเป็นเคร่ืองฝึกซอ้มของเราข้ึนมา ใหม้นัพอใจ ถา้ใจ

มนัพอใจ มนัฝึกซอ้มดี การฝึกซอ้มดี เห็นไหม หมู่คณะ การอยูร่่วมกนั มนัตอ้งมีความเห็นอกเห็น
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ใจกนั ใจเขาใส่ใจเรา ถา้มีใจเขา-ใจเราข้ึนมา มนัจะอยูด่ว้ยกนัอยา่งมีความสุข ถา้ไม่เอาใจเขาใส่ใจ

เรา เราคิดเอาแต่ของเราคนเดียวข้ึนมา เราจะไม่เห็นประโยชน์เลย 

มนัจะมปีระโยชน์มากนะ คาํพดูหรือกริิยาของคนอืน่ที่มนัขดัใจเรา มนัทาํให้เห็นกเิลส น่ี

สนามฝึกซ้อมเพือ่จะค้นคว้าหากเิลส ถ้าหากเิลส คอืหาความรู้สึกของเรา ถา้ใจเราเกิดขุ่นมวัข้ึนมา ใจ

ของเรามีการกระทบกระทัง่ข้ึนมา เห็นไหม ใจขุ่นมวั “นํ้าใสถึงจะเห็นตวัปลา” แต่ใจของเราขุ่น

มวัข้ึนมา ขุ่นมวัข้ึนมาเพราะอะไร เพราะนํ้าไม่ใส วตัรปฏิบติัมนัถึงตอ้งการใหน้ํ้ าใส พยายามให้

นํ้ าใส การอยูข่องเราน่ีใหน้ํ้ าใสข้ึนมา ใจเขา-ใจเรา ช่วยกนัรักษา ถา้เรารักษาใจของเราเขา้มา ต่าง

คนต่างรักษา ต่างคนต่างทาํใหน้ํ้ าใสข้ึนมา ความใสของใจมนัจะใสเขา้ไป แลว้มนัจะเห็นตวัปลา 

ตัวปลาคอืตัวกเิลส ส่ิงทีเ่ป็นกเิลสมันอยู่ในใจของเรา มนัทาํให้นํา้ขุ่นตลอดเวลา ถ้ามนั

ขยบัตัวเมือ่ไหร่นะ ปลาเวลามนัว่ายไป มนัต้องว่ายวนไปในนํา้ ทาํให้นํา้น้ันขุ่น นํา้ขุ่นคือความขดั

ใจของเรา ส่ิงทีข่ดัใจ ส่ิงทีไ่ม่พอใจ ส่ิงทีท่าํให้เรามคีวามเศร้าหมอง ส่ิงน้ันเป็นเร่ืองของกเิลสทั้งหมด

เลย ถ้าเป็นเร่ืองของกเิลส เราต้องดูส่ิงนีเ้ข้ามา 

ความฟุ้งซ่าน จิตฟุ้งซ่านออกไป จิตคิดออกไป ไม่มีความสงบของใจ ถา้ใจน้ีไม่สงบเขา้มา 

มนัไม่มีสัมมาสมาธิ เห็นไหม สัมมาสมาธิ มนัจะเห็นเป็นภาคปฏิบติั แต่ถา้นํ้ าใสแลว้เห็นตวัปลา 

มนัเป็นขอ้วตัรปฏิบติั มนัเป็นการเตือนใจ ส่ิงท่ีเตือนใจเป็นโลกียะหรือเป็นโลกุตตระ 

สัมมาสมาธิ-มิจฉาสมาธิ 

ความตั้งมัน่ของผูท่ี้เป็นโจรเป็นภยั เขาก็ตอ้งตั้งมัน่ของเขา คิดวางแผนเพื่อจะทาํงานของ

เขา งานของเขาคือการทาํลายกนั งานของเขาคือการส่งเสริมกิเลส ใหกิ้เลสมีอาํนาจเหนือกว่า

ดวงใจดวงนั้น ใจดวงท่ีว่าความคิดหยาบชา้ตวันั้น ใจของเขากใ็หโ้ทษกบัใจของเขา ใจของเรา เรา

เห็นคุณค่า เห็นคุณค่าของธรรมจนเราวางหมด วางเร่ืองโลก 

เร่ืองของโลกเป็นสมบติัสาธารณะ ใครอยูใ่นโลกน้ีมีสมบติัสาธารณะ อยูก่บัโลกของเขา

ไดต้ลอดไป นกับวช เราบวชเป็นพระ เราเป็นนกัรบ บวชมาแลว้เป็นจตุตถกรรม ญตัติมาเป็น

สงฆ ์ พร้อมท่ีจะประพฤติปฏิบติั ส่ิงนั้นเป็นสมบติัสาธารณะ เราถึงไม่สนใจมนั เพราะส่ิงท่ีเป็น

เร่ืองของโลกเราวาง เรามีศีลมีธรรม ศีลธรรมเป็นเคร่ืองดาํเนิน ประกาศตนว่าเป็นนกัรบ ตอ้งรบกบั

กิเลสของเราใหไ้ด ้ ถา้เราประกาศตนว่าเป็นนกัรบแลว้เราไม่สามารถรบกบักิเลสของเรา น่ีเราแพ ้
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เห็นไหม ทหารออกรบแพก้ลบัมา เขายดึบา้นยดึเมือง ไอชี้วิตของเรา ถา้เราแพข้ึ้นมา เราก็เศร้า

หมอง ไม่มีความร่ืนเริง ไม่มีความอาจหาญในหวัใจ 

แต่ถ้าเราเอาใจของเราไว้อยู่ในอาํนาจของเรา เราจะมคีวามร่ืนเริง เราจะมคีวามอาจหาญ 

เราจะมคีวามสุข เห็นไหม ความสุขเกดิขึน้จากจตินีส้งบ จิตสงบตวัเขา้มาคร้ังหน่ึง มนัจะมีความ

สงบเขา้มา เป็นชั้นเป็นตอนเขา้มา สงบบ่อยคร้ังเขา้ สติตั้งไว ้ถา้มนัเส่ือมไป เวลาเราไม่มีสติ เราไม่

มีความชาํนาญ มนัจะเส่ือมไป เส่ือมไป เราก็ตั้งคาํบริกรรมของเราข้ึนมาใหม่ คาํบริกรรมสําคญั

มาก ถ้าเราขาดคาํบริกรรม มนัขาดการสืบต่อ เราดูจติ เราพยายามดูจติ เรากาํหนดจติของเราให้มนั

สงบเข้ามา  ๆมนัเป็นการกาํหนดอยู่ มนัไม่มเีคร่ืองเกาะ 

แต่ถ้าเรามคีาํบริกรรม มนัมเีคร่ืองเกาะ มนัเหมือนภาพชดัเจน ความชดัเจนของใจ ใจมนั

เป็นนามธรรม เราหากิเลส หาขา้ศึกในภาคปฏิบติั มนัหายากกว่าเร่ืองของโลกเขา เร่ืองของโลก 

ออกรบ ลาดตระเวนกนั มนัเจอแน่นอน ถา้เกิดสงครามมนัเจอแน่นอน เขาตอ้งปะทะสงครามกนั 

ส่ิงนั้นมนัเจออยูแ่ลว้ เพราะมนัเป็นระหว่างมนุษยก์บัมนุษยท่ี์ต่อสู้กนั 

แต่ระหว่างนามธรรมต่อสู้กบันามธรรมในหวัใจ นักรบประเสริฐ คอืนักรบจะรบกบักเิลส 

ทีจ่ะพ้นออกไปจากกเิลสของเราให้ได้ แต่กเิลสมนัเป็นนามธรรม กเิลสมนัซ่อนอยู่ในหัวใจของ

เรา วธีิการค้นคว้ามันถงึต้องทาํความสงบของใจ ฝืนให้ได้ พยายามฝืน ให้มคีวามสงบของใจเข้า

มา กางแผ่ใจของเราออกมา ให้เห็นความซุกซ่อนของมนั เห็นไหม มนัมีหลบมีหลืบมีเหล่ียมอยู่

ในหวัใจของเรา กิเลสมนัถึงซ่อนตวัอยูไ่ด ้มนัซ่อนตวัอยูใ่นใจของเรา แลว้ก็ย ํา่ยมีาตลอดนะ เวลา

ย ํา่ยใีจของเราข้ึนมา เราก็ทุกขข์องเราตลอดไป ทุกขม์าก ทุกขม์ากในชีวิตของเรา ในความเป็นอยู่

ของเรา 

ดูอยา่งองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมาสิ ๔๕ ปี ไม่มีความทุกขเ์ขา้ไป

เบียดเบียนใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เลย องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ก็ยงั

ประพฤติปฏิบติั ยงัมีพุทธกิจ ๕ กิจขององค์สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ เพื่อจะร้ือสัตวข์นสัตว ์

เราเกิดมาพบพระพุทธศาสนา ธรรมและวนิยัมีอยูแ่ลว้ เราถึงตอ้งพยายามทาํใหม้นัเขา้มา

กบัใจ เราทาํใจของเราตลอดไป เราวางใจของเราใหส้มควรนะ ใหเ้ขา้กบัส่ิงน้ีได ้ มนัจะทาํส่ิงน้ี

ใหม้นัมีความเขา้กนัได ้ ความเขา้กนัได ้ น่ีเขา้กบัใจ ธรรมกบัใจเราตอ้งเปิดใหก้วา้ง ถ้าใจเราเปิด
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กว้างขึน้มา ธรรมจะเข้ามาสู่หัวใจของเรา ถ้าเราไม่เปิดใจของเราให้กว้าง มนัเป็นเร่ืองของกเิลส

หมกัหมมไว้ เห็นไหม นํ้าขงั แลว้นํ้านั้นจะเสียจะเน่าตลอดไป นํ้าไหลไปเร่ือยๆ นํ้านั้นก็ไม่เสีย 

ส่ิงท่ีเกิดกบันํ้า ส่ิงท่ีอยูต่ามชายฝ่ังก็จะไดอ้าศยันํ้านั้น มีความชุ่มช่ืน มีความร่มเยน็ 

ใจก็เหมือนกนั ถึงบอกว่าตอ้งเปิดใหก้วา้ง ใหม้นัไหลออกไป ส่ิงใดท่ีมนัเกาะเก่ียว ส่ิงใด

ท่ีมนัทาํเป็นความเคยใจ มนัเป็นอดีตแลว้ ปล่อยใหม้นัไหลไป แต่ใจเราชอบไปคิดส่ิงนั้น ส่ิงท่ีเป็น

อดีตก็คิดเกาะเก่ียวตลอดไป พอคิดส่ิงนั้น มนัไม่แผก่วา้งออกมาใหเ้ห็นหลืบของกิเลสท่ีมนัหลบ

ซ่อนอยู่ 

กิเลสมนัมีอาํนาจมาก มนัหลบซ่อนอยูแ่ลว้มนัใชเ้ราใหเ้ป็นเคร่ืองมือของมนั แลว้เรากคิ็ด

นะ เราคิด เราพยายามฝึกฝนข้ึนไป เหมือนกบัคนเก็บของไวแ้ลว้หาของนั้นไม่เจอ ถา้เราเก็บ วาง

ของไวแ้ลว้หาไม่เจอ เราจะคน้ควา้อยูอ่ยา่งนั้น หาไม่เจอแลว้ก็ขุ่นมวัใจ น้ีก็เหมือนกนั ถา้เราไม่เขา้ใจ

เร่ืองของกิเลส เราคน้หากิเลสของเราไม่เจอ เราจะขุ่นมวัใจ เราจะงกๆ เง่ินๆ เดินตามกิเลส ให้

กิเลสอยูใ่นหวัใจ แลว้คิดตามไป 

ทาํไมไม่ปล่อยไป ไม่ปล่อยให้ส่ิงทีล่่วงมาแล้วมนัผ่านไป เราพยายามทาํปัจจุบัน เร่ิมต้น

ปัจจุบัน กาํหนดพทุโธๆ ขึน้มา พยายามกาํหนดคาํบริกรรมของใจ รักษาใจไว้ เราจะไม่ไปขุ่นมวักบั

ส่ิงทีม่นัทาํให้ใจเราฟุ้งซ่านไป 

เราเป็นนักรบ เราจะรบกบักเิลส ไม่ใช่ให้กเิลสข่มขีเ่รา ให้เราเป็นทาสของมนัตลอดไป มนัข่ม

ข่ีเรานะ ข่มข่ีใจใหง้กๆ เง่ินๆ ไปตามอาํนาจของมนั แลว้ก็มีความทุกข ์ ความฟุ้งซ่านในหวัใจ

ตลอดไป ส่ิงน้ีเกิดข้ึนโดยธรรมชาติ โดยสจัจะมนัเป็นอยา่งนั้น ถา้กิเลสมีอาํนาจในหวัใจ เร่ือง

ของกิเลสจะเป็นแบบนั้น เราถึงตอ้งใชบ้ริกรรม บริกรรมเขา้มา พุทโธๆ เขา้มา เดินจงกรม นัง่

สมาธิภาวนา ทาํอนัน้ีใหเ้ป็นกิจของเราตลอดไป ใน ๒๔ ช่ัวโมง ให้มคีาํบริกรรมตลอด เพือ่รักษาใจ

ของเราไว้ เวลาเราเขา้ทางจงกรม เวลาเราเขา้นัง่สมาธิภาวนามนัก็ทาํไดง่้าย เพราะเราดูแลรักษาใจ

ของเราตลอด ผูท่ี้มีสติจะเป็นแบบนั้นตลอด เรารักษาตวัเราไวต้ลอดจะเป็นประโยชน์กบัเรา 

เราไม่รักษาตวัเราเอง สติเราปล่อยไป วนัคืนล่วงไปๆ สติจะมีเฉพาะเวลาเรากาํหนด

ภาวนา ถา้ถึงเวลาทาํขอ้วตัรต่างๆ มนัจะเผลอไปตามส่ิงนั้น เราจะปล่อยไปไดอ้ยา่งไร ถา้เราจะ

ปล่อยส่ิงน้ีออกไป เราไม่ใช่นกัปฏิบติั เราไม่ใช่นกัรบ เราเผลอแลว้ ขา้ศึกยงิเอาๆ เห็นไหม พอเรา

เผลอสตินะ ขา้ศึกมนัยงิแลว้ มนัยงิเรา ถา้โดนท่ีไม่สาํคญั เราก็บาดเจบ็ โดนท่ีสาํคญั เราก็ตาย น่ี
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ทหารเขารบกนัอยา่งนั้น แต่น่ีเราเผลอ มนัยงิเรา เราก็ไม่รู้ตวั เราไม่รู้ตวัเลย แลว้เราก็เผลอตลอดไป 

เราเป็นนกัรบ แต่เราก็ไม่สมควรไดช่ื้อว่าเป็นนกัรบ เพราะเราไม่ระวงัตวัเราเอง เราปล่อยใหกิ้เลส

มนัมีอาํนาจเหนือกว่าเรา 

เราถึงตอ้งตั้งสติ ถา้ตั้งสติไว ้นกัรบท่ีมีสติ เรารักษาตวัเราเองตลอดเวลา จะยงิมาอยา่งไร

เราก็หลบหลีก พอเขาจะยงิมามนัตอ้งมีภาพอะไรใหเ้ราเขา้ใจว่าเขายงิมาแลว้ น่ีกิเลสมนัแสดงตวั

แลว้ ทาํอยา่งน้ี มนัมีสติอยูต่ลอดไป แลว้มนัจะเร่ิมตน้เขา้มาหา วนเขา้มาจากภายใน เขา้มาหา

ภายใน มนัยงิมาจากไหน ถา้มนัไหวออกมา เราก็สังเกตสอดเขา้ไป สังเกตสอดเขา้ไป เราจะสอดรู้

ในความรู้สึกเราตลอดไป น่ีมนัมีปัญญาใคร่ครวญเขา้ไป เห็นไหม มนัมีสุตมยปัญญา ศึกษามา

เท่านั้น แต่เวลาเราฝึกซอ้มของเราเองข้ึนมา เราประพฤติปฏิบติัข้ึนมา มนัจะฝึกซอ้มมาอยา่งน้ี ถา้

ฝึกซอ้มเขา้ไปๆ เราจะเห็นเขา้มาเป็นจินตมยปัญญา จนเกิดเป็นภาวนามยปัญญา เกิดเป็น

วิปัสสนาข้ึนมา 

ภาวนาไม่เป็น หมายถงึ วปัิสสนาไม่ได้ ถา้เราวิปัสสนาไม่ได ้ เราเผลอสติ แลว้กิเลสมนัก็

ยงิ ยงิมาเหมือนกบัว่า เราภาวนาไปสักแต่วา่ภาวนา ภาวนายงัไม่เป็น ภาวนาไม่ติด ถา้ภาวนายงัไม่

ติดมนัก็ลม้ลุกคลุกคลาน แลว้เราก็เบ่ือหน่ายๆ ความเบ่ือหน่ายสะสมเขา้ๆ เพศของเรารักษาไวไ้ด้

ไหม ถา้เพศของเรารักษาไวไ้ด ้เราต้องมสีติ ต้องพยายามรักษาปัจจุบันนีใ้ห้ได้ วนันีด้ ีพรุ่งนี้กด็ ี

ความเบ่ือหน่ายมนัสะสมข้ึนมาแลว้มนัทาํใหเ้ราเบ่ือหน่าย ทาํใหเ้ราทอ้ถอย ถา้เราทอ้ถอย

บ่อยคร้ังเขา้มนัก็ทาํใหเ้ราถอยไปตลอด แต่ถา้เราตั้งสติข้ึนมา มนัเป็นความคิด ใครมนัไม่ทุกขไ์ม่

ยาก องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้สร้างสมบารมีมา ออกประพฤติปฏิบติั ๖ ปี ทาํทุกขก์ว่าเรา 

เวลาอยูก่บัปัญจวคัคีย ์ ปัญจวคัคียอุ์ปัฏฐากอุปถมัภต์ลอดเวลา ส่ิงท่ีคลุกเคลา้กนัมนัไม่เป็น

ประโยชน์ พระพุทธเจา้พยายามทาํตามความเคยชินแบบท่ีเขาทาํกนัมา ตั้งแต่ทาํทุกรกิริยาต่างๆ มนัก็

ไม่เป็นประโยชน์ แต่ยอ้นกลบัมาฉนัอาหาร เพราะไดส้ติสัมปชญัญะ ความคิดภายในเห็นเร่ือง 

เห็นกิเลส รู้จกัว่ากิเลสมนัอยูท่ี่ใจ จะเขา้ไปชาํระกิเลส เร่ิมตน้จะยอ้นกลบัเขา้ไปถูกท่ี 

แต่ผูท่ี้เขา้ใจเร่ืองของโลก ปัญจวคัคียเ์ห็นว่าเป็นผูท่ี้กลบัมามกัมาก ทาํทุกรกิริยาอยู ่ ยงัไม่

สาํเร็จเลย แลว้จะมากินขา้วอยูอ่ยา่งน้ี มนัจะสาํเร็จไดอ้ยา่งไร น่ีกลบัมาเป็นผูม้กัมาก ถึงกบัทิง้ไป

นะ พอทิง้ไป องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้อยูอ่งคเ์ดียว ยอ้นกลบัเขา้มา ถา้คืนน้ีนัง่ โสตถิย
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พราหมณ์ใหห้ญา้มาแลว้ ถา้เรานัง่คืนน้ีไม่สาํเร็จจะตอ้งตายไป แลว้ไม่มีใครมายุง่กบัเรา อยูอ่งคเ์ดียว 

อยูใ่นท่ีสงดั 

น้ีก็เหมือนกนั เราแสวงหาท่ีสงดั ความเป็นอยูค่ลุกคลีกนัมนัก็เป็นความเป็นอยูค่ลุกคลีกนั 

เพราะว่าสังคมเป็นแบบนั้น แต่เราก็ตอ้งยอ้นกลบัมาดูใจของเรา ทุกขข์นาดไหนเรากทุ็กข ์ องค์

สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้เป็นผูน้าํของเรา ผูน้าํของเราทุกขม์าก่อน ทุกขข้ึ์นมาเพื่อจะยอ้นกลบั

มาใหเ้ห็นกิเลสจากภายใน ถา้เห็นกิเลสจากภายใน น่ีนกัรบ นักรบในศาสนาของเรารบกบักเิลส

เท่าน้ัน 

กิเลสเป็นนามธรรม การรบของเรา เคร่ืองมือก็ตอ้งหา ปืนผาหนา้ไมเ้ราตอ้งหาข้ึนมาเอง 

เราจะสร้างมคัคาข้ึนมา เห็นไหม จะทาํสัมมาสมาธิ น่ีมนัเป็นส่วนหน่ึง สติ สมาธิ ปัญญา ศีล 

สมาธิ ปัญญา จะเขา้ไปชาํระกิเลส มนัตอ้งสร้างส่ิงน้ีข้ึนมา เราตอ้งสร้างสมของเราข้ึนมาทั้งหมด 

ถา้เราสร้างสมข้ึนมา มนัถึงจะเป็นมรรคเคร่ืองดาํเนิน น่ีถา้เรามีมรรคจากหวัใจ 

ถา้มรรคจากภายนอก การเล้ียงชีวิตชอบ เราบิณฑบาตมาเล้ียงชีวิต เราเล้ียงร่างกาย ส่ิงน้ีก็เป็น

ความชอบส่วนหน่ึง เพราะเรารักษาชีวิตของเราไว ้เพื่อจะยอ้นกลบัเขา้มาใหเ้ป็นศีลเป็นธรรมเกิด

ข้ึนมาจากหวัใจ ถา้มนัจะตายก็ตายไปพร้อมกบัมีธรรมในหวัใจ มนัจะพน้จากกิเลส ไม่ตอ้งมา

ตายเกิดอีก แต่ถา้เราไม่รักษาชีวิตอนัน้ีไว ้ เราตายไป กิเลสเตม็หวัใจอยา่งน้ีมนัตอ้งทุกขย์ากไป 

ความเกิด เกิดอยา่งน้ี ชีวิตเป็นแบบน้ี เวลาน้ีเป็นแบบน้ี วนัคืนล่วงไปๆ เป็นแบบน้ีโดยธรรมชาติ 

ส่ิงน้ีเป็นแบบน้ี ของเก่าแก่ เราเคยเกิดเคยตายมาพบแบบน้ีตลอดไป แต่เพราะความคิดของโลก 

เห็นไหม มีชีวิตอยู่ มนัไดมี้ความสุขของมนัไป มนัพยายามดึงชีวิตของมนัไป การเล้ียงชีวิตชอบ 

เล้ียงร่างกาย เล้ียงชีวิตไวเ้พื่อจะเล้ียงชีวิตภายใน เล้ียงชีวิตจากภายนอกคือการดาํรงชีวิตอยูเ่ท่า

นั้นเอง แลว้มนัก็พออยูพ่อไป เราบิณฑบาตมาหนหน่ึง เราฉนัหนเดียว ถือธุดงควตัร มนัพออยูพ่อ

ไป พอเล้ียงชีวิตไดแ้ลว้ น่ีเล้ียงแต่ร่างกาย แต่ชีวิตของหวัใจ เร่ืองนามธรรม เรายงัเล้ียงไม่ได ้

ถ้ามสัีมมาสมาธิ น่ีเราเร่ิมเลีย้งชีวติชอบ เหน็ไหม กาํหนดพทุโธๆ เข้ามา ให้เห็นความสงบ

ของใจ ส่ิงทีเ่ป็นนามธรรม มนัจะตื่นเต้น มนัจะแปลกประหลาด เวลามนัสงบขึน้มา มนัมสีติรู้

พร้อมอยู่ สติตั้งมัน่ ความสงบของใจ ใจนี้ตั้งมัน่เป็นเอกคัคตารมณ์ เป็นอารมณ์หน่ึงเดยีว ส่ิงที่

เป็นหน่ึงเดยีวมนัพร้อมไปเลย มนัมคีวามสุขมาก น่ีเลีย้งชีวติชอบขึน้มาจากส่วนหน่ึง ส่วนหน่ึง

เท่าน้ันนะ เร่ิมมมีรรคขึน้มา เห็นไหม มสัีมมาสมาธิ แล้วถ้างานชอบล่ะ เราชอบจากภายใน 
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งานชอบจากภายนอก เราเกิดเป็นคนข้ึนมา เห็นไหม นกยงัมีรวงมีรังของมนัเป็นท่ีอาศยั 

ของเราก็มีกุฏิ มีท่ีอยูท่ี่อาศยั เราก็รักษาของเรา งานจากภายนอก งานการเคล่ือนไหวไป การทาํขอ้วตัร

ต่างๆ เราก็มีสติสัมปชญัญะ น้ีก็เป็นงานชอบ ชอบอยู่ เพราะเราทาํตามขอ้วตัรปฏิบติั แต่งาน

ภายในล่ะ ใจของเรามนัเคล่ือนไหวอยา่งไร มนัเห็นไหม เห็นส่ิงท่ีเป็นกิเลสในหวัใจของเรา ส่ิงท่ี

มนัหลบเหล่ือม มนัอาศยัขนัธ์ ๕ อาศยัความคิดออกไป แลว้กไ็ปเกาะเก่ียวกบัส่ิงต่าง  ๆ เกาะเก่ียว

นะ เกาะเก่ียวกบัส่ิงท่ีเราเคยพบเคยเห็น เกาะเก่ียวกบัส่ิงท่ีผา่นเขา้มาในชีวิตของเรา แต่ส่ิงท่ีไม่ผา่น

เขา้มาในชีวิตของเรามนัคิดออกไปไม่ได ้ถา้มนัคิดออกไปได ้มนัเกาะเก่ียวได ้

เราศึกษาธรรม เห็นไหม เวลาใจเราทรงมรรคทรงผลข้ึนมา เราอยากใหเ้ป็นแบบนั้น 

อยากจะมีคุณธรรม อยากจะถึงท่ีสุดของกิเลส ใหกิ้เลสมนัส้ินไปจากใจ เราก็นึกไม่ได ้ เราเกาะ

เก่ียวส่ิงนั้นไม่ได ้เราจะเกาะเก่ียวไดเ้ฉพาะส่ิงท่ีเรารู้เราเห็น เห็นไหม ความเกิดของใจเกิดแบบนั้น 

ในภพชาติต่างๆ มนัก็เกิดตาย  ๆอยูอ่ยา่งนั้น มนัเป็นสภาวะแบบนั้นทั้งนั้น มนัถึงเกาะเก่ียวกบัส่ิงนั้น

ได ้

นรกสวรรค ์ น่ีเคยเป็นไป จินตนาการได ้คาดการณ์ได ้แต่นิพพานคาดการณ์ไม่ได้ นิพพาน

เป็นธรรมทีสู่งสุด สูงสุดทีม่อียู่ เป็นธรรมทีม่อียู่ แต่ธรรมท่ีสูงสุดนั้นมนัเป็นสาธารณะ มนัเป็น

ของท่ีมีอยูแ่ลว้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมาเป็นธรรมขององค์สมเดจ็พระ

สัมมาสัมพุทธเจา้นะ เป็นสมบติัขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ เวลาปรินิพพานไป 

“อานนท์ เราไม่ได้เอาธรรมของใครไปเลย เราไม่ได้เอาส่ิงทีเ่ป็นสาธารณะของใครไปเลย เราเอา

ธรรมของเรา” ธรรมคอืนิพพานในหัวใจขององค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจ้านี ้ ดบัขนัธ์ไป

พร้อมกบัองค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจ้า 

แต่ของเรา ถ้าเราประพฤติปฏบิัติขึน้มา เราจะรู้ขึน้มาจากหัวใจของเรา 

หวัใจท่ีมืดบอด หวัใจท่ีไม่เขา้ใจ ลงัเลสงสัยไปทุกอยา่ง เกิดข้ึนมาจากใจก็ลงัเลสงสยั ส่ิงท่ี

เคยสงบแลว้มนัเส่ือมไปก็ลงัเลสงสัยวา่ ทาํไมมนัเคยสงบข้ึนมา เคยตั้งข้ึนมาแลว้มนัเส่ือมไป ส่ิง

ท่ีเส่ือมไปนั้นมนัเป็นธรรมชาติของมนั แลว้ก็ลงัเลสงสัย ไม่มีปัญญาการตดัความลงัเลสงสัยน้ี

ออกไปเลย เพราะมนัเป็นกิเลสในหวัใจ มนัอาศยัส่ิงน้ีเป็นเคร่ืองมือของมนั 
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เคร่ืองมือของมนัท่ีดาํเนินอยู่ เราใชปั้ญญาประพฤติปฏิบติั เราพยายามเขา้มา ปัญญาเกิด

ข้ึนมา มนัทาํใหส่ิ้งน้ีเปิดเผยข้ึนมาท่ีใจ ส่ิงท่ีเป็นปัจจตัตงั เวลามนัเปิดเผยข้ึนมาท่ีใจ เราก็ซบัข้ึนมา เรา

ก็รู้ข้ึนมาเป็นปัญญาของเรา เห็นไหม มนัถึงเป็นสมบติัของเรา เป็นปัจจตัตงั 

ส่ิงท่ีมีกิเลสในหวัใจข้ึนมามนัมีความมืดบอด แลว้ทาํใหใ้จดวงนั้นเศร้าหมอง ทาํใหใ้จ

ดวงนั้นทุกขย์าก ส่ิงท่ีทุกขย์ากเพราะกิเลสมนับงัคบับญัชา แต่เวลามนัเปิดเผย มนัสว่างข้ึนมา มนั

เขา้ใจข้ึนมา เพราะว่าปัญญาของเราใคร่ครวญ ปัญญาของเราแยกแยะส่ิงนั้นเขา้มา ปัญญา

แยกแยะเขา้มามนัก็ตั้งมัน่เขา้มาๆ แลว้ทาํงานชอบ งานของใจมนัจะชอบแบบนั้น เคล่ือนไหว

ชอบ ถา้เคล่ือนไหวชอบ มนัจะเห็นสติปัฏฐาน ๔ เห็นไหม กาย เวทนา จิต ธรรม 

ส่ิงท่ีเป็นเวทนา เราก็ไม่อยากสู้มนั ถา้จิตมนัสงบข้ึนมา เราจบัส่ิงใดไม่ได ้ เวทนาเกิด

ข้ึนมาเราก็หลบหลีกๆ ถา้เราไม่หลบหลีก เวลาเรานัง่อยูห่ลายๆ ชัว่โมง เวทนามนัตอ้งเกิดข้ึน 

ต่อสู้ไปกบัมนั ถา้กาํลงัเราพอ ถา้กาํลงัเรามี เราจะแยกแยะเร่ืองเวทนาน้ีได ้ถา้กาํลงัเราไม่พอ เวทนา

เหนือกว่า เราแพ ้เห็นไหม กิเลสมนัยงิเอาอีกแลว้...ลม้ พอลม้ เราก็ขยบั เราก็หนี เพราะกิเลสมนัยงิ

เอา ยงิมาอีกแลว้ เพราะพื้นฐานกาํลงัเราไม่พอ ถา้กาํลงัไม่พอ เราก็ตอ้งตั้งใหม่ สู้ใหม่ หดัอยูอ่ยา่ง

นั้น อยา่งน้ีเรียกว่า “วิปัสสนา” 

แล้ววปัิสสนาเป็น เห็นไหม ถ้าต่อสู้เป็น เหน็กายกไ็ด้ เห็นจติกไ็ด้ ถ้าเราจะต่อสู้กบัเวทนา 

มนัเป็นส่ิงทีว่่ารุนแรงมาก เรากห็ลบไปพจิารณากายเสีย ให้เห็นกายขึน้มา ถ้าจติสงบขึน้มามนัจะ

เห็นกาย ถ้าไม่เห็นกาย เรากรํ็าพงึขึน้มา รําพงึกาย รําพงึขึน้มาคอืให้จติมนัน้อมนึกไปให้เห็นส่ิงน้ัน 

น้อมนึกได้ 

เวลาควรนอ้มนึกมนัไม่นอ้มนึก เวลามนัเป็นความฟุ้งซ่านของใจ ทาํไมมนัเกาะเก่ียว ทาํไม

มนันอ้มนึกส่ิงนั้นได ้ ส่ิงใดท่ีฝังใจจะนอ้มนึกส่ิงนั้นตลอดไป แลว้ก็วา่นอ้มนึกข้ึนมาแลว้ใหโ้ทษ

กบัใจ มนัก็ทาํได ้ แต่เวลามนัเป็นประโยชน์ เพราะอะไร เพราะเราไม่เขา้ใจว่าควรนอ้มนึก

ตรงไหน 

ให้มนัสงบขึน้มา เวลามนัสงบแล้วไม่มส่ิีงใดทาํ เวลาสงบขึน้มาน่ีมนัสงบ แล้วเราไม่รู้จะ

ทาํส่ิงใด ขณะน้ันให้น้อมนึกไปที่กาย ถ้ามนัเห็นกายคอืกาํลงัมนัพอ ถ้ามนัไม่เห็น มนัน้อมนึกไป

ไม่ได้ เรากอ็ยู่กบัความสงบเสีย แล้วน้อมนึกไป นีย้งัดี ยงัดเีพราะเราไม่เห็นนิมติ ถ้าเราเห็นนิมติ 

เห็นภาพต่าง  ๆ มนัจะออกไปอกีอย่างหน่ึง เรากย้็อนกลบัมาทีผู้่รู้ตลอด ส่ิงใดทีเ่กดิขึน้ ส่ิงใดที่
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ประสบพบเห็นขึน้มาจากภายใน ถ้ามนัไม่เป็นคุณประโยชน์ เราต้องอยู่กบัผู้รู้ อยู่กบัพุทโธตลอด 

ย้อนกลบัมาทีผู้่รู้น้ัน ส่ิงน้ันจะดบั 

คนเราสร้างคุณงามความดีมาก็มาก ทาํความผดิพลาดไวก้็มี ฉะนั้น เวลาจิตสงบข้ึนมา มนั

เขา้ถึงขอ้มูลเดิมของใจ ส่ิงน้ีบางทีมนัเปิดเผยออกมา ถา้มนัลงัเลสงสัย เราวางไว้ๆ  เพราะอะไร 

เพราะส่ิงน้ีมนัทาํใหเ้น่ินชา้ 

เราจะเขา้ไปต่อสู ้ เราเป็นนกัรบ เราคน้ควา้หากิเลส แต่น้ีมนัเป็นเคร่ืองกาํบงั กิเลสมนั

หลบซ่อนตวัอยู่ เราจะไปหาส่ิงนั้นใหม้นัเสียประโยชน์ทาํไม เห็นไหม ส่ิงท่ีเป็นท่ีกาํบงัของกิเลส 

กิเลสมนัสร้างท่ีกาํบงัเป็นท่ีหลบภยั นัน่เขาสร้างใหเ้ขม้แขง็ อาวุธยงิเขา้ไปก็ยงิไม่เขา้ ไม่เป็น

ประโยชน์ เห็นไหม 

น่ีก็เหมือนกนั เราไปเจอความเห็นต่างๆ ในใจของเรา แลว้เราก็ใชส่ิ้งนั้น เราใคร่ครวญส่ิง

นั้น เราใชปั้ญญาไปกบัส่ิงนั้น เอ!๊ ทาํไมเป็นอยา่งน้ี มนัเป็นอยา่งน้ีข้ึนมาเพราะอะไร ภาพอยา่งน้ี

เกิดข้ึนมา เรามีความคิดอยา่งไรมนัถึงเกิดข้ึนมาอยา่งน้ี เราอยากเขา้ใจ อยากจะเปิดเผย น่ีเราใช้

ความคิดไป ใชพ้ลงังาน เห็นไหม ใชค้วามคิดของเราไป น่ีเราหลงกลกิเลสแลว้ 

เรายงิท่ีกาํบงั ยงิป้อมปราการของกิเลสแลว้ยงิไม่เขา้ ยงิไม่เขา้คือว่าใชพ้ลงังานไปแลว้มนั

ไม่ไดป้ระโยชน์อะไร มนัก็ใชพ้ลงังานไป พลงังานนั้นก็เส่ือมถอย พลงังานเส่ือมถอยข้ึนมา เรา

เส่ือมถอย ภาพนั้นก็หายไป ความร่มเยน็ของเราก็หายไป ส่ิงต่างๆ จะหายไป กลบัมาเป็นความเร่า

ร้อนของใจ เราถึงตอ้งกลบัมากาํหนดพุทโธๆ ท่ีผูรู้้ 

ถ้าเราอยู่กบัผู้รู้ ผู้รู้คือเรา คอืตัวฐานของพลงังาน มนัจะไม่สูญเสียพลงังานไป ไม่เสีย

พลงังานท่ีใชไ้ปโดยเปล่าประโยชน์ ไม่เสียไปโดยความคิดท่ีเราฟุ้งซ่านออกไป คิดในทางท่ีผดิ

ออกไป มนัจะไม่เกิดถา้เรากลบัมาท่ีพุทโธ กลบัมาท่ีผูรู้้ตลอด ส่ิงใดท่ีเห็นแลว้ไม่เป็นประโยชน์

กบัเรา กลบัมาท่ีผูรู้้ตลอด สติตั้งไว ้ เอาพลงังานน้ีใหม้นัมากข้ึนมา แลว้ค่อยนอ้มออกไปใหม่ๆ น่ี

คน้ควา้หากิเลส หาขา้ศึก ถ้าหาข้าศึกเจอ วปัิสสนาเกดิขึน้ ถ้าวปัิสสนาเกดิขึน้ เหน็ไหม งานมนัเกดิ

ขึน้มา จบัต้องได้แล้ววปัิสสนาขึน้ไป แยกแยะขึน้ไป 

ในการต่อสู้กนั จากเดิมไม่มีงานทาํ มนัจะทาํใหเ้ราคิดแต่ความเป็นไปของเราตลอดไป 

แต่ถา้มนัมีงานทาํข้ึนมา ความคิดมนัออกต่อสู้แลว้ การต่อสู้แพบ้า้งชนะบา้ง สู้กบักิเลส สู้กบั
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อาํนาจท่ีมนัเหนือกว่า การทาํสงคราม ถา้กาํลงัเรานอ้ยกว่า เราโดนโจมตี เราตอ้งหาท่ีกาํบงั หาท่ี

หลบข้ึนมา 

น่ีกเ็หมอืนกนั ถ้าวปัิสสนาไปแล้วมนัไม่ปล่อย มนัทือ่ๆ เราย้อนกลบัมาเลย ย้อนกลบัมาที่

พทุโธ แล้วกลบัไปสู้กนัใหม่ แต่ถ้ากาํลงัเรามากกว่า มนัจะปล่อย เห็นไหม วปัิสสนาไป กายนีไ้ม่ใช่

เรา เรานีไ้ม่ใช่กาย กายมนัแปรสภาพไป ให้มนัแปรสภาพไป มนัจะเป็นดนิ เป็นนํา้ เป็นลม เป็นไฟ 

ให้มนัเป็นไปตามสภาวะของมนั มนัจะปล่อยนะ ปล่อยๆ น่ันกาํลงัเรามากกว่า เราเป็นฝ่ายชนะ เห็น

ไหม 

ถ้าเมือ่ไหร่เราชนะ เราจะมคีวามสุขมาก ความสุขแต่เดมิเป็นความสุขของสัมมาสมาธิ แต่

ความสุขของวปัิสสนาคอืการใช้ปัญญาญาณ เห็นไหม มนัชําระกเิลส กเิลสมนัสงบตัวลง มนัเร่ิม

แพ้ มนัแพ้ธรรมของเรา 

แต่เดิมนั้นเราศึกษาธรรมมา เราจาํธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้มาทั้งนั้น

เลย แต่ขณะทีเ่ราวปัิสสนาคอืธรรมของเราแล้ว คอืงานของเราแล้ว เราต่อสู้กบักเิลสซ่ึงๆ หน้า 

แลว้กิเลสมนัแพธ้รรมของเราแลว้ มนัแค่หลบฉากเท่านั้นนะ มนัมีความวา่ง ความสงบของใจ 

เพราะกิเลสน้ีมนัมีอาํนาจเหนือใจ มนัไม่เคยแพใ้ครเลย ขณะท่ีมนัหลบไป มนัแพธ้รรมของเราแลว้ 

ธรรมของเราท่ีเกิดข้ึนมามนัจะมีความสุข มนัมีความพอใจของเรา จะร่ืนเริงอาจหาญในความสุข

ของเรานะ ความสุขอยูก่บัใจเรา มนัเป็นปัจจตัตงัในหวัใจของเรา ในหวัใจของเรามนักมี็ความร่ืน

เริง มีความอาจหาญ เห็นไหม 

ความคล่องตัวของวปัิสสนาเกดิขึน้จากใจ ใจมีวิปัสสนาญาณเกิดข้ึนมา มนัก็ตอ้งต่อสู้ มนั

จะแพเ้หล่ียมกิเลสก็ตรงท่ีว่า เวลากิเลสมนัหลบตวัไปแลว้เราเขา้ใจว่างานเราส้ินสุดแลว้นะ แลว้ก็

มีความสุข ทรงความสุขอนัน้ีอยูน่ะ ว่ามนัจะเป็นความสุขของเรา เราจะทรงธรรมของเรา แต่

ธรรมอนัน้ีเพราะกิเลสมนัหลบตวัเฉยๆ มนัแค่หลบตวัไป แลว้ธรรมอนัน้ีมนัก็อยูก่บัใจของเรา เราก็

เจอจริงๆ แลว้เหล่ียมของมนัก็รักษาใหเ้ราไม่กา้วเดินต่อไป มนัจะเส่ือมไปนะ จะค่อยๆ เส่ือมไป พอ

เส่ือมไป เรามารู้ทีหลงัว่าจิตเราเส่ือม ตอนเราสุขอยู ่ มนัเพลินกบัความสุข สติเราก็ไม่พร้อม 

เพราะมีความสุขอยู ่ มนัเพลิน คนเพลินตอ้งเป็นแบบนั้น เวลามนัเส่ือมไปแล้ว ถงึเวลามนัทุกข์

ร้อนขึน้มา มนัถงึได้สต ิพอได้สต ิมนักถ็อยร่นมาจนไกลแล้ว เราถงึต้องทาํสัมมาสมาธิของเราขึน้

ใหม่ ไม่ต้องไปทุกข์ร้อนกบัความเส่ือมไป 
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สพเฺพ ธมฺมา อนตฺตา ส่ิงใดมคีวามเกดิขึน้ ส่ิงน้ันต้องแปรสภาพ ต้องเส่ือมสลายไปโดย

ธรรมชาติของมนั การน้ีเราสร้างข้ึนมาแลว้มนัเป็นนามธรรม เห็นไหม ของท่ีเป็นวตัถุมนัไม่เน่า

ไม่เสีย เราเก็บไวข้นาดไหนก็เก็บได ้ ของท่ีเน่าไดเ้สียได ้ เราตอ้งเก็บในท่ีมีอุณหภมิูท่ีมนัพอเก็บ

ได ้

แต่น้ีมนัเป็นนามธรรม มนัเป็นเร่ืองท่ีว่าเด๋ียวนั้นๆ เป็นปัจจุบนัธรรมท่ีเกิดข้ึนเฉพาะหนา้ 

แลว้พอวนัเวลาเขา้มา มนัเส่ือมถอยเขา้มา แลว้เราตอ้งเร่ิมตน้ใหม่ เราก็ตอ้งพยายามทาํความสงบ

ของเราใหม่ เพราะเราจะต่อสู้กบักิเลส เราชนะกิเลสส่วนหน่ึง จนกิเลสมนัปล่อยวาง แต่เพราะเรา

เผลอ เพราะเราไม่เขา้ใจ เราถึงว่าเราชนะแลว้เราก็กลบัแพ ้เพราะไม่เป็นอกุปปธรรม 

ถ้าเป็นอกปุปธรรม ชนะแล้วจะไม่มวีันแพ้เลย 

สงครามต่อสู้แลว้ต่อสู้กนัไป ขนาดว่าแพช้นะข้ึนมามนัก็มีโอกาสไดท้าํสงครามกนัใหม่ 

เพราะผูแ้พน้ั้นก็ไปรวมสมาชิกของเขา แลว้เขา้มาต่อสู้ใหม่ แต่อนัน้ีมนัยงัไม่ถึง มนัก็ต่อสู้กนัเป็น

แบบนั้นเหมือนกนั มนัไม่เป็นอกุปปะ 

ถ้าเป็นอกปุปะแล้วจบส้ิน ในเมือ่จบส้ินแล้วมนัจะไม่มีวนัเส่ือม เราจะรู้ว่าเป็นความสุข

อนัแน่นอนเลย แต่ท่ีมนัเส่ือมมาน้ีเพราะว่าเราไม่เขา้ใจส่ิงนั้น กิเลสมนัมีเหล่ียมหลบ ทาํใหเ้รา

หลงเช่ือมนั เราถึงถอยร่นมา แลว้เราก็ทาํของเราใหม่ ตั้งความคิด ตั้งสติสัมปชญัญะ ส่ิงท่ีเส่ือมไป

แลว้ก็เส่ือมไป เพียงแต่เรารู้ เราเคยเขา้ใจ เราเคยเจริญข้ึนมาจนกิเลสมนัหลบไป จนปล่อยวางขนาด

ไหน อนัน้ีมนัเป็นครูของเราตลอดไป แลว้เราก็สร้างสมข้ึนมาใหม่ ทาํข้ึนมาใหม่ ทาํได ้ ส่ิงท่ีเรา

เคยทาํแลว้กิเลสมนัก็เคยแพเ้ราไป หลบฉากเราไป มนัเป็นเคร่ืองยนืยนัว่าเราทาํได ้เรามีสัจจะ เรา

มีความจริง เราก็ตอ้งทาํของเราข้ึนไปใหม่ วตัรปฏิบติัเป็นเคร่ืองอยูข่องใจ ใหใ้จอยูก่บัส่ิงน้ี ถา้มนั

เศร้าสร้อย เศร้าหมอง มนัจะไปทางอ่ืน ก็ใหม้นัอยูก่บัวตัรปฏิบติั ใหม้นัอยูก่บัคาํบริกรรม ถา้มนัไม่

พอใจส่ิงใด ใหม้นัอยูก่บัคาํบริกรรม 

เราเช่ือองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ว่าคาํบริกรรมพทุโธๆ ใหอ้งคส์มเดจ็พระ

สัมมาสัมพุทธเจา้ช่วยเราดว้ย ช่วยเราดว้ย เห็นไหม เรียกร้องเลย “องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธ

เจา้ช่วยเราดว้ย” เราเรียกร้องอยูอ่ยา่งนั้น เราบริกรรมอยูอ่ยา่งนั้น มนัตอ้งกลบัมาโดยสัจจะ เพราะว่า

ใจมนัเป็นเร่ืองนามธรรม ส่ิงใดท่ีมนัทรงตวัมนัอยู่ มนัทรงตวัดว้ยอะไร 
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เห็นไหม เวลากิเลสมนัเกิดข้ึนมามนัก็เกิดข้ึนมาชัว่คราว แลว้มนัก็จางไป ความคิดมนั

หมุนเวียนตลอด อนัน้ีก็เหมือนกนั ในเม่ือเราไปตามอาํนาจของกิเลส กิเลสมนัหมุนไปตามอาํนาจ

ของมนั เรากาํหนดพุทโธๆ ข้ึนมา เห็นไหม คาํบริกรรมมนัเป็นอาหารของใจอนัใหม่ เป็นธรรมส่วน

หน่ึง พทุโธๆ นีเ้ป็นธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจ้า เป็นช่ือขององคส์มเดจ็พระ

สัมมาสัมพุทธเจา้ พุทโธ พุทธจริต แลว้จริตนิสัยของเรา เราพยายามทาํส่ิงน้ีข้ึนมา มนัก็เกาะ

เก่ียวกบัส่ิงน้ีข้ึนมา 

มนักลบัได ้ ส่ิงใดส่ิงหน่ึงมีการเกิดข้ึนเป็นธรรมดา มนัตอ้งสลายเป็นธรรมดา แต่มนัก็ตอ้ง

เป็นธรรมดาเหมือนกนัท่ีเราจะฟ้ืนข้ึนมาได ้ เพราะดว้ยความเพียรของเรา เราจะฟ้ืนส่ิงน้ีข้ึนมาถา้

เรามีความเพียร ความเพียรของเราเพียรข้ึนมาแลว้เพียรถูกตอ้ง เพียรถูก เพียรชอบ ความเพียร

ชอบ ส่ิงใดท่ีเป็นงานแบกหามต่างๆ ปล่อย ไม่เก่ียว เราทาํส่ิงนั้น วนัเวลาจะล่วงไปก่ีเดือนก่ีวนัไม่

สาํคญั สาํคญัวา่ สติของเราพร้อมสมบูรณ์ตลอด อยู่กบัส่ิงนี้ มนัก็กลบัมา มนัตอ้งกลบัมาเป็นความ

สงบของเราโดยพื้นฐาน ถา้เรากลบัมามนักมี็พลงั เห็นไหม ส่ิงท่ีเป็นพลงั เป็นสัมมาสมาธิ เราก็

คน้ควา้ใหม่ เราก็แยกแยะใหม่ 

เราจะไม่เก็บส่ิงน้ีไวใ้หม้นัเส่ือมสภาพไปอีก เราจะตอ้งทรงไวต้ลอดไป ฝึกฝน เห็นไหม ความ

ผดิพลาดของเรามนัจะสอนเราว่าส่ิงน้ีเป็นความทุกขม์าก เวลามนัเส่ือมถอยไปเป็นความทุกข์

จริงๆ แต่เวลามนักลบัคืนมาแลว้เราจะไม่ใหม้นัเส่ือมมนัถอย ถา้ไม่ใหม้นัเส่ือมมนัถอย เราก็ตอ้งตั้ง

สติไวต้ลอด ตั้งสติอยูก่บัพุทโธ ถา้เราตั้งสติอยูก่บัพุทโธ มนัเป็นธรรมขององคส์มเดจ็พระ

สัมมาสัมพุทธเจา้ มนัจะเส่ือมไปไหน เพราะมนัอยูก่บัส่ิงน้ี ถา้มนัไม่อยูก่บัตรงน้ี มนัจะเส่ือม มนั

คิดออกไป มนัคิดแลว้มนัไปเตลิดเปิดเปิง มนัสืบต่อไป 

แต่พุทโธน้ีคิดอยูก่บัท่ี ทบัซ้อน ยบัย ั้งไวต้ลอดไป เราเนน้ย ํ้าอยูต่รงน้ี ถา้เราเนน้ย ํ้าๆ ตลอด 

มนัไปไหนไม่ไดห้รอก มนัตอ้งอยูต่รงนั้น เพราะเราเนน้ย ํ้า เหมือนกบัเรามีคอกของเรากั้นสัตวไ์ว ้

สัตวก์็อยูใ่นคอก อนันีเ้ราพทุโธๆ เราเน้นยํา้ตลอดเวลา แล้วนามธรรม ความรู้สึกมนัจะไปไหนล่ะ? 

มนักต้็องเน้นยํา้อยู่ตรงน้ัน มนัอยู่ในน้ัน ถ้าอยู่ในน้ันมนัต้องสงบ มนัต้องมีพลงังาน มนัเป็นอย่าง

น้ันมนักต็ั้งมัน่ เห็นไหม พอมนัตั้งมัน่ เราชํานาญ เราเข้าใจ เราเห็นว่าใจของเราอยู่กบัเราตลอดไป 

มนัจะออกรบขนาดไหนมนักท็าํได้ ออกรบ ออกวปัิสสนา มนัแยกแยะได้ตลอดไป แล้วพลงังานนี้

พอย้อนกลบัมามนักย็ํา้อยู่ตรงน้ันอกี มนักเ็ป็นตลอดไป น่ีความชํานาญ 
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ความเส่ือม ความผดิพลาดออกไป มนัก็เป็นครูสอนเรา เราก็เขด็ขยาดกบัความเส่ือมถอย

ของเรา เราถึงอยูก่บัเราตลอดไป มนัเนน้ย ํ้าตลอดไป มนัก็ทาํใหพ้ลงังานเตม็จาํนวนของมนั

ตลอดไป พอพลงังานมนัเตม็แลว้มนัก็ออกทาํงานได ้ออกทาํงานไดม้นัก็เป็นวิปัสสนา 

วิปัสสนาแยกไปๆ ทาํอยูอ่ยา่งนั้น ย ํ้าอยูอ่ยา่งนั้น จะก่ีหนไม่สาํคญั บางทีเราจะถามวา่ก่ี

หนมนัถึงจะเป็นผลงานของเรา...ก่ีหนก็แลว้แต่ เพราะเวลาวิปัสสนาไป เวลากิเลสมนัปล่อยกาย 

มนัปล่อยความยดึมัน่ของมนั มนัก็มีความสุขหนหน่ึง มนัจะมีความสุขตลอดไป เราประพฤติปฏิบติั 

เราจะมีความสุข มีเคร่ืองดาํเนินตลอดไป แต่เวลาทุกขน์ะ เราไม่มีเหตุไม่มีผล เราทุกขร้์อน

ตลอดไป 

แต่น้ีมนัเป็นการประพฤติปฏิบติั มนัมีผล ผลของมนัคือการปล่อยวางตลอดไป พอมนั

ปล่อยทีหน่ึงมนัก็ว่างทีหน่ึง เห็นไหม ว่าง มีความสุข ความสุขอนันั้นเป็นเคร่ืองดาํเนิน แลว้ทาํไม

เราจะวิปัสสนาอีกไม่ได ้เพียงแต่เราชะล่าใจ เราปล่อย เรารักษาใจแลว้เราก็ปล่อย รักษาใจแลว้เราก็

ปล่อย เราไม่ร้ือคน้ ถา้เราไม่ร้ือคน้ กิเลสมนัก็หลบซ่อนอยูแ่ถวนั้น หลบซ่อนอยูใ่นใจของเรา ถา้

กิเลสซ่อนอยูใ่นใจของเรา ขา้ศึกยงัมีอยูใ่นใจของเรา สักวนัหน่ึงเขาก็ตอ้งแขง็ขอ้ข้ึนมา เขาจะไม่

ยอมแพเ้ราตลอดไปหรอก เราจะต้องวปัิสสนาไป กีค่ร้ังกไ็ม่สําคญั ทาํอยู่อย่างน้ัน ถ้าเราทาํได้ เรา

วปัิสสนาได้ เวลาพจิารณาไปมนักป็ล่อย ปล่อย เวลามนัปล่อย มนัปล่อยเฉยๆ เห็นไหม 

แต่ถ้าเวลามนัขาด มนัจะมคีวามรู้สึก ความเห็นว่ากายแยกออกไป จติเป็นจติ ทุกข์เป็นทุกข์ 

แยกออกไป มนัไม่ใช่ปล่อย ถา้มนัปล่อย มนักาํป้ันทุบดิน เวลาปล่อย กายเป็นกาย ปล่อยกายไปมนั

ก็ว่างหมด ปล่อยจิตมนัก็ว่างหมด ปล่อยขนัธ์ก็ว่างเหมือนกนั ปล่อยกายก็วา่งเหมือนกนั มนัว่าง

อยา่งนั้น เราไม่ชาํระกิเลส เราไม่เห็นกิเลส เราไม่ไดย้งิขา้ศึก ขา้ศึกไม่ตายไปจากเรา 

แต่ถ้าเราวปัิสสนาไป เรายํา้อยู่อย่างน้ัน การยํา้ไปมนักป็ล่อย มนักว็ปัิสสนาได้อกี มนักย็ํา้ได้

อกีๆ มนักป็ล่อยๆ พอถงึจุดหน่ึง ถงึทีสุ่ดมันจะขาดเลยนะ กายเป็นกาย จติเป็นจติ ทุกข์เป็นทุกข์ 

เห็นไหม น่ีเป็นอกปุปะ 

ส่ิงทีเ่ป็นอกปุปะ เพราะกเิลสมนัตาย มนัตายเลย มนัขาด การขาดคือการสมุจเฉทปหาน 

ถ้าเกดิการสมุจเฉทปหาน เราวปัิสสนา น่ีกเิลสมนัตาย ตายออกไปจากใจ ใจดวงน้ันถึงเป็นอริย
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ภูมขิึน้มา ถ้าใจน้ันเป็นอริยภูมิขึน้มา มนัจะไม่มวีนัเส่ือม เส่ือมอกีไม่ได้ จตินีจ้ะไม่มวีนัเส่ือมอกี

เลย น่ีเพราะการยํา้คดิยํา้ทาํของเรา 

ถา้เราไม่ย ํ้าคิดย ํ้าทาํของเรา มนัเจริญแลว้เส่ือม มนัเจริญแลว้เส่ือมอยูอ่ยา่งนั้น เพราะเช้ือ

ของกิเลสมนัหลบอยูใ่นใจ มนัรวมพลของมนัได ้ มนัก่อตวัข้ึนมาใหม้นัมีกาํลงัเขม้แขง็ข้ึนมาได ้

แลว้มนัก็ทาํลายเรา ทาํลายเราตลอดไป 

แต่เวลาวิปัสสนาเขา้ไป เพราะเราไม่เช่ือกิเลส เราไม่เช่ือมนั เราไม่เช่ือเหตุผลของมนั เราเช่ือ

ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ พยายามทาํอยูอ่ยา่งนั้น เน้นยํา้อยู่อย่างน้ัน จนถงึทีสุ่ด

มนัแยกออกไป แล้วกเิลสมันตายต่อหน้า เหน็ไหม น่ันล่ะอกปุปธรรม ความสุขเกดิขึน้มาจากใจอนั

นีค้งที ่น่ีนักรบ รบกบักเิลส แล้วกเิลสตายต่อหน้าเรา 

“ทรงธรรมทรงวินยั” พระเราตอ้งทรงธรรมทรงวินยั เพราะพระเราเป็นนกัรบ เราตอ้งทรง

ธรรมอนัน้ีในหวัใจของเราข้ึนมา ถ้ามนัทรงธรรมอนันีใ้นหัวใจของเราขึน้มา เรามพีืน้ฐานเลย 

การวปัิสสนา การประพฤติปฏบิัติธรรมของเราจะก้าวหน้าตลอดไป ก้าวหน้าขึน้ไปเร่ือยๆ เพราะ

การกระทาํของเรามนัมเีหตุมผีลแล้ว ส่ิงทีม่เีหตุมผีลคอืวปัิสสนาเป็น ทาํงานเป็น 

แลว้งานน้ี ฝึกงานนะ การทาํงาน คนเรียนจบมาตอ้งฝึกงาน ตอ้งใหเ้ป็นงาน เขายงัตอ้งไป

ฝึกฝน อนัน้ีเราเป็นพระ เราเป็นนกัปฏิบติั เราก็ฝึกงาน ศึกษาฝึกซอ้มจากขอ้วตัรปฏิบติั จากธรรม

วินยั ฝึกซอ้มข้ึนมาจนเป็นธรรมของเรา เราฝึกงานจนเป็นงาน เราเป็นงานแลว้ คนเป็นงานจะ

ทาํงานท่ีไหน เขาตอ้งการตวัทั้งนั้นล่ะ เพราะเป็นงาน ทาํงานไดเ้ลย ไม่ตอ้งไปฝึกไปซอ้ม 

วิปัสสนาก็เหมือนกนั ถา้เราเป็นงานแลว้เราก็ตอ้งกา้วเดินต่อไป กา้วเดินต่อไปเพื่อใหม้นั

สูงข้ึนไป งานของเราคือพน้จากกิเลส กิเลสมนัตายไป นั้นกิเลสส่วนหน่ึง กิเลสในความเห็นผดิ

ในกายส่วนหน่ึงท่ีกายกบัเราน้ีเป็นอนัเดียวกนั เราเห็นว่ากายเป็นเรา เราเป็นกาย เราถึงยดึ พอเรา

ยดึข้ึนมา เราก็ทุกขย์ากไป แต่เวลาเราปล่อยกายแลว้ กายน้ีไม่ใช่เรา เราไม่ใช่กาย กายน้ีก็อาศยักนั

ไป เพราะส่ิงน้ีมนัเป็นสมบติัของเรา มนุษยส์มบติั กายน้ีเป็นสมบติัของเรา แต่มนัพน้ออกไปเพราะ

ธรรมเห็น พอธรรมเห็นว่ากายน้ีไม่ใช่ของเรา มนัก็รักษากายน้ีไวเ้พื่อจะสืบต่อๆ ไป การยดึมัน่ถือ

มัน่ว่ากาย มนัยดึดว้ย แบกหามดว้ย แลว้มีความทุกขด์ว้ย เพราะไม่เขา้ใจ 
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แต่ถ้ากายเป็นของเราโดยธรรม เห็นไหม เพราะความรู้จริงมันเห็นแล้ว กายนีไ้ม่ใช่เรา เรา

ไม่ใช่กาย มนัใช้กนัไปโดยสักแต่ว่าใช้ รักษาส่ิงนีไ้ว้ ไม่มคีวามแบกหามให้กายนีห้นักหน่วง น่ีงาน

ข้างหน้าทีพ่จิารณาขึน้ไป เห็นไหม ความยึดมัน่ ความเห็นผดิ ส่ิงทีเ่ห็นผดิ อปุาทานในกาย มนัยดึ

อยู่ของมนั เราพยายามทาํลายมนัขึน้ไป นักรบยดึพืน้ทีข่องข้าศึกได้มันกต้็องรุกเข้าไป รุกเข้าไป

เร่ือยจนจะถงึเมอืงหลวงของมัน ยดึเข้าไปจนถงึเจ้าวฏัจกัรของมนั คอืตัวอวชิชาที่อยู่ข้างใน อนั

นีเ้ราทาํลายป้อมปราการของเขาส่วนหน่ึงเข้าไป เรากต้็องรบ เราต้องรุกเข้าไป รุกเข้าไปมนักล็กึ

เข้าไป เห็นไหม สมาธิอย่างปกติ สมาธิ-ปัญญา สต-ิปัญญา มหาสต-ิมหาปัญญา มนัจะเกดิขึน้มา

จากภายใน มนัจะลกึเข้าไป รุกลํา้เข้าไป น่ีฐานของจติ 

จิตน้ีลึกลํ้ามากอยูใ่นหวัใจของเรา แลว้เราคน้ควา้หาไม่เจอ หาไม่เจอก็หากิเลสไม่ได ้อนัน้ีก็

เหมือนกนั ถา้เราจะรุกลํ้าเขา้ไป เราพยายามคน้ควา้หาขา้ศึก แลว้ทาํลายขา้ศึกท่ีเป็นชั้นเป็นตอนท่ี

มนัดกัไว ้ ดกัจะไม่ใหเ้ราเขา้ไป คอยหวงัจะทาํลายเรา ส่ิงท่ีหวงัทาํลายเราน้ีทาํใหธ้รรมของเราไม่

เจริญ ทาํใหก้ารประพฤติปฏิบติัของเราลม้ลุกคลุกคลาน 

ความสุขส่วนหน่ึงในหัวใจมอียู่เป็นพืน้ฐาน แต่การต่อสู้กบักเิลสสูงขึน้ไป เราต้องทาํ

ความสงบให้เหนือเข้าไป เราถงึต้องใช้คาํบริกรรมเหมอืนกนั 

สมถกรรมฐาน-วิปัสสนากรรมฐาน มนัเป็นคนละส่วนกนั ส่วนของการใชไ้ปแลว้ก็คือการใช้

ไปแลว้ ส่วนของท่ีเราจะทาํใหเ้กิดข้ึนมาเป็นปัจจุบนัธรรมเพื่อจะเขา้ไปชาํระกิเลส เขา้ไปจบัตอ้ง

กิเลสแลว้ทาํลายกิเลส นั้นเราตอ้งทาํไป แลว้ยอ้นกลบัเขา้หา 

พิจารณากายไป มนัจะเป็นธาตุ ความเป็นไปของธาตุขนัธ์ จิตน้ีมนัจบัได ้ถา้มนัจบัไดม้นั

ก็เป็นงาน ถา้จิตจบัไม่ได ้เราหาไม่เจอ เราตอ้งขุดคุย้หาจนเจอ จบัตรงน้ีได ้ขนัธ์อยา่งกลางก็จบัได ้

จบัร่างกายไดก้็เป็นส่ิงท่ีเป็นร่างกาย จบัเวทนาก็ได ้ เหมือนกนัทั้งหมด แลว้แยกมนัออกไป ถา้มนั

วิปัสสนา วิปัสสนากายก่อน ปล่อยกายข้ึนมา ไปเอาเวทนาก็ได ้ถา้มนัจบัได ้

จบัได้ตรงไหนน้ันเป็นงานทั้งหมด จบัได้คอืจบัข้าศึกได้ จบัได้คอืจบัตัวกเิลสได้ กเิลสอาศัย

ส่ิงนีแ้สดงตัวไง 

กเิลสเป็นนามธรรม การวปัิสสนาไปกเ็ป็นนามธรรม งานของใจนีเ้ป็นเร่ืองของนามธรรม 

ใจกบัใจมนัทาํลายกนั มนัต่อสู้กนั ทาํลายส่ิงน้ันเข้าไป มนัเป็นเร่ืองของนามธรรมทั้งหมดเลย ต่อสู้
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กนัภายใน ส่ิงนีม้นัไม่เห็น โลกเขาถงึไม่เหน็ องค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจ้ามาเห็นส่ิงนีแ้ล้ว

ช้ีนําส่ิงนี้ วางส่ิงนีใ้ห้เราก้าวเดนิตามน้ัน มนัถงึเป็นนามธรรมของเรา มนัถงึจบัต้องแล้ววปัิสสนา

ไป 

มนัเป็นงานนะ พอวปัิสสนาเป็น มนัเห็นงาน เห็นงานการต่อสู้ของเราขึน้มา 

การต่อสู้ต้องมพีลงังาน พลงังานคอืความสงบของใจ งานการต่อสู้คอืปัญญา ปัญญาน้ันคอื

กระสุน คอือาวุธ อาวุธเข้าไปทาํลายข้าศึก น่ีปัญญานํา แต่เวลาพลงังาน เห็นไหม หาปืนตอ้งใช้

สมาธินาํ สมาธิน้ีคือการท่ีเราหาปืนหาอาวุธของเราข้ึนมา เราตอ้งทาํความสะอาดอาวุธของเรา

เพื่อใหม้นัใชง้านไดต้ลอดไป ไม่ใช่ว่าถึงเวลาจะใชอ้าวุธข้ึนมามนัก็ติดขดั เพราะเราไม่รักษา น่ีก็

เหมอืนกนั ถ้าเราไม่รักษาใจด้วยสัมมาสมาธิ เราไม่รักษาใจของเรา เราไม่รักษาอาวุธของเรา เรากไ็ม่

มอีาวุธทีจ่ะไปทาํให้เกดิปัญญา เกดิปัญญาคอือาวุธ คอืกระสุนทีจ่ะออกไปทาํลาย ออกไปต่อสู้กบักเิลส 

เราต้องฝึกฝนฝึกซ้อมของเราตลอดเวลา ฝึกขึน้มามนักเ็ป็นตลอดไป 

ถา้ทาํความสงบของใจมนัก็เป็นงาน ทาํความสงบของใจ พกัใจไว ้ ถา้เรายงัไม่เจอขา้ศึก 

แต่พอเราเจอขา้ศึก เราก็ใชปั้ญญาเขา้ไป 

เจอข้าศึกคอืเจอสติปัฏฐาน งานนีล้งทีส่ติปัฏฐาน ๔ แล้วจตินีม้ันกจ็ะเป็นอริยสัจ คอืเป็น

ความทีม่นัมีอยู่แล้ว เห็นไหม ลงไปในสติปัฏฐาน ๔ ในอริยสัจ ๔ แล้วจติเป็นเคร่ืองดาํเนินทั้งหมด 

เวลาจติเป็นเคร่ืองดาํเนิน มนัพ้นออกมาจากอริยสัจ 

ทุกข์ควรกาํหนด ส่ิงท่ีเป็นทุกขเ์ป็นยากข้ึนมาเราควรกาํหนด กาํหนดส่ิงน้ีข้ึนมา แล้ว

สมุทยัควรละ ละดว้ยอะไร? ละด้วยมรรค มรรคจะเกิดข้ึนมา มรรคคือปัญญาญาณ มรรคคือ

สัมมาสมาธิมารวมตวักนัตลอดไป ส่ิงท่ีรวมตวัน้ีมนัทาํตลอดไป มนัจะเกิดนิโรธ นิโรธคือการ

ปล่อยวาง ส่ิงทีเ่ป็นนิโรธนี้มนัออกมาจากอริยสัจ ส่ิงทีเ่ป็นอริยสัจมนัเป็นความจริงขึน้มา แต่งาน

ต้องงานชอบ งานชอบมนักต้็องงานในสติปัฏฐาน ๔ 

ความคดิ เห็นไหม เราคดิเร่ืองในอริยสัจเหมือนกนั เราคดิเป็นเร่ืองวทิยาศาสตร์ คดิเป็นทาง

โลกมนักเ็ป็นอริยสัจได้เหมอืนกนั แต่มนัไม่ลงทีฐ่านของใจ เพราะกเิลสมนัอยู่ทีใ่จ สติปัฏฐาน ๔ 

มนัเป็นฐานของใจ กเิลสมนัซุกตัวอยู่ทีน่ี่ มันซุกตัวอยู่ในสติปัฏฐาน ๔ ซุกตัวอยู่ทีจ่ติของเรา แต่

เวลาเราคิดออกไปเป็นเร่ืองภายนอก มนัจะหมุนออกไปภายนอก ส่ิงนั้นเราคิดไปในทางอริยสัจก็
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ได ้พอเราคิดอริยสัจมนัก็เป็นเร่ืองของภายนอกไป แต่ถา้มนัคิดเร่ืองภายในข้ึนมา มนัจะยอ้นกลบั

เขา้มาๆ 

เวลาปัญญามนัเกดิขึน้มา ย้อนดงึเข้ามา  ๆ มนัจะวนเข้ามาจากภายใน เห็นไหม จากวงรอบ

นอกจะย้อนเข้ามาวงรอบใน วปัิสสนาไปมนักจ็ะปล่อยเหมอืนกนั ถงึปล่อยขนาดไหนเรากต้็อง

ซ้ําของเราตลอดไป หมัน่คราดหมัน่ไถ งานของเราต้องคราดต้องไถจนส่ิงนีท้าํลายออกไป พอ

ทาํลายออกไป เห็นไหม กายเป็นกาย จติเป็นจติ มนัจะแยกออกจากกนั มนัจะมคีวามสุขอย่าง

มหาศาล เวิง้ว้างไปหมดเลย จตินีป้ล่อยวาง มนัปล่อยวางส่ิงนี ้ มนัจะมคีวามสุขมาก สุขในการ

ประพฤติปฏบิัติ 

ชีวิตของเรา นกัรบรบกบักิเลส ชีวิตของเราทั้งชีวิตเลย ในการทาํความพากความเพยีร

ข้ึนมาเพื่อจะชาํระส่ิงน้ี แลว้มนัก็ไดผ้ลสมบรูณ์กบัใจข้ึนมา ใจปล่อยวางส่ิงน้ีมนัถึงมีความสุข สุข

มาก เวิง้วา้งไปตลอด มีความสุขอยูอ่ยา่งนั้น รักษาส่ิงน้ีไวจ้ะเป็นความสุขอยูอ่ยา่งนั้นตลอดไป 

จนติดความสุขอนัน้ีไง 

ความสุขอนัน้ี เห็นไหม เราชาํระกิเลสมนัถึงเป็นความสุข มนัจะไปติดทาํไม เพราะเรา

ชาํระกิเลสมา อนัน้ีเป็นผลของการท่ีเราชาํระกิเลสมา...ถูกตอ้ง อนัน้ีถูกตอ้ง แต่กิเลสท่ีเหนือกว่า 

ท่ีเป็นเจา้วฏัจกัรอยูใ่นเมืองหลวงของเขา เรายงัเขา้ไปหาส่ิงนั้นไม่ได ้ถา้เราเขา้ไปหาส่ิงนั้นไม่ได ้

ภพชาติของเราไม่ส้ินสุด เห็นไหม 

การประพฤติปฏบิัติธรรม ผู้ทรงธรรมในหัวใจถงึทีสุ่ดแล้วจะสมบูรณ์ จะไม่มกีารขาดตก

บกพร่องในหัวใจน้ัน ในหัวใจนีส้มบูรณ์ แต่น่ีมีความสุข ความสุขของเรา เราว่าสมบรูณ์ กิเลสอนั

ละเอียดมนัหลอกว่าใหเ้ราอยูแ่ค่นั้น ไม่ใหก้า้วเดินเขา้มาในหวัใจ เขา้ไปเห็นเจา้วฏัจกัรในหวัใจ 

กิเลสตวัอวิชชา คือตวักษตัริยอ์ยูข่า้งใน ตวัแม่ทพัอยูข่า้งหนา้ แม่ทพัน้ีมนัตอ้งมีทหารรายลอ้ม

รักษาแม่ทพัไว ้ เพราะแม่ทพัน้ีเป็นผูน้าํทพั แต่แม่ทพักบักษตัริย ์ กษตัริยผ์ูท่ี้สั่งการ ผูท่ี้เป็น

เจา้ของวฏัจกัรนั้นสั่งแม่ทพัออกมารบ 

ความโลภ ความโกรธ ความหลงน้ีเป็นแม่ทพั กามราคะเป็นแม่ทพั แม่ทพัมีผูรั้กษาไว ้ส่ิง

ท่ีเป็นนามธรรมมนัรักษาส่ิงนั้น เราถึงหาส่ิงนั้นไม่ได ้รักษาดว้ย แลว้พรางดว้ย พรางใหเ้ราไม่เห็น 

ถา้เราไม่เห็นอสุภะ เราก็ไม่เห็นกามราคะ เราก็ชาํระกิเลสไม่ได ้ น่ีมนัพรางใหเ้ราไม่เห็นส่ิงน้ี พอ

พรางใหเ้ราไม่เห็นส่ิงน้ี เราก็หลงไปสิ หลงไปในความสุขของเรา 
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ส่ิงท่ีเป็นความสุขของเรา เรามีความสุข ผลของการประพฤติปฏิบติัสมควรแก่เหตุนั้นเป็น

ความสุขแน่นอน แต่ส่ิงท่ีเจริญข้ึนไป เราหลงส่ิงนั้น หลงส่ิงท่ีละเอียดกว่า หลงส่ิงท่ีสูงกว่า ขา้ศึกอยูท่ี่

สูงกว่า แลว้หลบตวัไม่ใหเ้ราเห็นดว้ย เราอยูต่ ํ่ากว่าขา้ศึก น่ีขา้ศึกในขั้นของกามราคะ แต่สูงกว่า

ขา้ศึกในขั้นของจิตมนัปล่อยกายออกมา มนัปล่อยออกมาแลว้มนัจะกลบัเขา้ไปเป็นเหมือนเดิมอีก

ไม่ได ้จะเขา้ไปสืบต่อกนัเหมือนเก่าไม่ได ้เพราะมนัขาดออกมา มนัปล่อยวางมา อนัน้ีสมบรูณ์ 

แต่ส่ิงท่ีเหนือกว่าเรา เห็นไหม เราถึงตอ้งฟังธรรม เราถึงตอ้งมีครูบาอาจารย ์ครูบาอาจารย์

ของเราจะพยายามแสดงธรรมออกมา ธรรมอยูท่ี่สูงกว่า ดึงคนท่ีตํ่ากว่า เห็นไหม ธรรมเป็นชั้น

เป็นตอนข้ึนมา เราไดม้าเป็นชั้นเป็นตอนข้ึนมาจริงอยู ่ เรามีความสุขจริงอยู ่ แลว้เราก็ติดอยูใ่น

ความสุขของเรา เราติดสุขไง คาํว่า “ติด” น้ีเป็นกิเลสหรือเป็นธรรมล่ะ สุขก็จริงอยู ่ แต่เวลาองค์

สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้บอกว่า พ้นออกไปจากดแีละช่ัว ความสุขอนันีเ้ราจะไม่เกดิอกีเลย มนั

จะเป็นสุขล้วนๆ ไปข้างหน้า มนัจะไม่ติดกบักเิลสนี ้

แต่ความสุขอนัน้ี มนัยงัเกิดข้ึน มนัยงัจบัตอ้งได ้มนัยงัมีหวัใจรับรู้ความสุขอยูน่ี่ มนัมีฐาน

ไง ภวาสวะ ภพของใจ ฐานของใจมนัรับรองส่ิงน้ีไว ้ส่ิงน้ีก็เป็นความสุขของเรา เราก็ว่า “สุขหนอ 

สุขหนอ”...สุขอยา่งน้ีสุขแบบหลอกกนั หลอกขา้งหนา้มา หลอกเรา เราถึงตอ้งพยายามคน้ควา้

ข้ึนไปใหไ้ด ้

ครูบาอาจารย์ช้ีนํา เคาะให้เราออก เราจะออกค้นคว้าอกี ถ้าค้นคว้าขึน้ไปข้างหน้าจะเจอ

กามราคะ ส่ิงทีค้่นคว้า ตั้งสติไว้ แล้วพยายามสืบ สังเกตความรู้สึกของเรา ความรู้สึกของเรามนั

เกาะเกีย่วกบัส่ิงใด 

ถา้เกาะเก่ียวกบักาย ภาพกายเกิดข้ึน “น่ีไง ไหนว่าไม่มีไง ไหนว่าสุขหนอๆ” กายของเรา

เป็นอสุภะ จบัไดเ้ป็นอสุภะ จิตเราจะตั้งมัน่เป็นอสุภะเลย เป็นอสุภะ-เป็นสุภะ มนัจะหลอกอยูอ่ยา่ง

นั้น เราตอ้งใชปั้ญญาฟาดฟัน ใชปั้ญญากางออกฟาดฟันว่า มนัเป็นส่ิงใด มนัเป็นอนิจจงั ส่ิงท่ีเป็น

อนิจจงัมนัเป็นอสุภะอยูแ่ลว้ ถา้เป็นนิจจงั เป็นความพอใจ มนัเป็นสุภะ น่ีภาพของกิเลสมนัสร้าง

ได ้มนัแปรสภาพไปได ้เราทาํของเราได ้

กเิลสอยู่กบัใจ ธรรมกอ็ยู่กบัใจ ธรรมคอืสภาวะทีเ่ราสร้างสมขึน้มา กาํลงัทีเ่กดิขึน้ มรรคที่

มนัเดนิตัวไปนี้คอืสภาวธรรม ส่ิงทีเ่ป็นสภาวธรรม เราเห็นของเรา เรารู้ของเรา เวลาเราทุกข์ เรา

ทุกข์ของเรา เวลาธรรมเกดิขึน้มากธ็รรมของเราเกดิขึน้มา แล้วส่ิงนี้กางออกไป จะเป็นสุภะหรือ
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เป็นอสุภะเรากใ็คร่ครวญออกไป มนัจะต้องทาํลายลงๆ ส่ิงทีม่นัทาํลายลง เห็นไหม ปัญญามนัก้าว

เดนิไปได้ 

ถา้มนัทาํลายลงไม่ได ้ มนัมีอาํนาจเหนือกว่าเรา เราต่อสู้ขนาดไหน บึกบึนไปขนาดไหน 

มนัก็เป็นการสู้กนั ฝืนกนัอยู่อยา่งนั้น เราถงึต้องกลบัมาทาํความสงบของใจ กลบัมาทาํตัวพลงังาน 

ให้ยํา้อย่างทีเ่ราเคยพทุโธๆ ยํา้อย่างน้ัน 

มนัย ํ้าไม่ได ้ เพราะมนัเป็นความชาํนาญของใจ ใจมนัชาํนาญ มนัออกรับรู้ ออกวิปัสสนา

ไป เพราะมนัเห็นคุณประโยชน์ของปัญญา ปัญญาจะทาํงานตลอดไป คนเราทาํงานจนเพลีย จน

ทุกขย์ากขนาดนั้น มนัก็ยงัฝืนทาํๆ มนัฝืนทาํนะ เวลาสติเราไม่สมบรูณ์มนัเป็นแบบนั้น การต่อสู้

กบักิเลสมนัมีเล่ห์เหล่ียมของมนั เพราะกิเลสกบัธรรมมนัอยูใ่นหวัใจของเรา มนัแสดงตวัส่ิงไหน 

ส่ิงใดท่ีมนัมีอาํนาจเหนือกว่า เราจะคิดไปตามนั้นทนัทีเลย 

เวลาเราฟังธรรมครูบาอาจารย ์ เราบอกว่าเราจะตั้งใจ เราจะทาํส่ิงนั้นใหไ้ด ้ แต่เวลาเรา

ประพฤติปฏิบติั มนัเป็นการต่อสู้ของเรา เหมือนเดก็ออกไปเท่ียวป่า เหมือนกบัทหารออกฝึกซอ้ม 

เราปล่อยทหารออกไปแลว้เราสั่งไป แลว้ทหารไปฝึกซอ้ม มนัเขา้ไปในป่าในเขา มนัตอ้งไปผจญ

กบัส่ิงใด มนัเป็นปัจจุบนัของเขา 

น้ีก็เหมือนกนั ในเม่ือใจเราออกวิปัสสนา มนัเป็นการต่อสู้กนัตลอดไป เราไม่มีครูบา

อาจารยม์าคอยสั่งอยูห่รอกว่าอนันั้นผดิ อนันั้นถูก เราต่อสู้ผจญภยัของเราไป มนัผดิถูกข้ึนมา ผล

มนัแสดงออกมาแลว้ ถา้ผดิ วิปัสสนาไปมนัไม่ปล่อย เห็นไหม มนัไม่ปล่อย บางทีมนัหลอก กิเลสมนั

หลอกว่า “ออกไป วนออกไป พอวนออกไป ส่ิงน้ีมนัเป็นธรรมๆ” น่ีมนัก็หลอกได ้ หลอกว่าให้

ปล่อยก็ได ้สร้างเหตุการณ์ใหป้ล่อยก็ได ้

กิเลสอนัละเอียดน้ีมนัละเอียดมาก ละเอียด ปล่อยวางๆ ปล่อยแลว้หลบ ปล่อยแลว้หลบอยู่

อยา่งนั้น เราก็ผดิพลาดไป เราเขา้ไปต่อสู้กบักิเลส เราพยายามต่อสู้กบัมนั เราทาํไปแลว้กิเลสมนัก็

ขุดหลุมพรางล่อลวงเราไปตามกระแสของมนั แลว้เราก็ใชพ้ลงังานไป ล่อลวงเรา แลว้เราก็ตามไปๆ 

พลงังานเราใชห้มดเลย แลว้มนัก็ปล่อย มนัก็ว่าว่าง เราก็ว่าวา่ง พอว่าง เราก็เขา้ใจว่าธรรม เห็นไหม 

เป็นความเขา้ใจว่าธรรม มนัไม่เป็นสภาวะตามความเป็นจริง 

ถ้ามนัเป็นสภาวะตามความจริง มนัจะมเีหตุมผีลของมนั 
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อนัน้ีมนัว่างข้ึนมาเหมือนหลุมพราง เหมือนเราตกไปในหลุมพรางของเขา แลว้เราก็วา่ง 

แลว้เราก็เช่ือของเรา เพราะมนัเป็นประสบการณ์ตรง เป็นการวิปัสสนาของใจ ใจมนัทาํงานอยู่ แลว้

มนัปล่อยวาง เราก็เช่ือ ถา้เราเช่ือส่ิงนั้น นัน่ล่ะ มนัก็จะติดไปอยูพ่กัหน่ึง ว่างไปพกัหน่ึง พอสักพกั

หน่ึงมนัก็แสดงตวัของมนัข้ึนมาใหม่ “อา้ว! แลว้น่ีคืออะไร มนัว่าง มนัตอ้งไม่มีส่ิงน้ี มนัจะเกิด

ข้ึนมาไดอ้ยา่งไร”...เกิดอีก เราก็ตอ้งวิปัสสนาอีก จะเป็นอยา่งน้ี 

เวลากิเลสมนัต่อสู้กบัธรรม กิเลสในฝ่ายวปัิสสนา เวลาเราวิปัสสนาเป็น เราภาวนาเป็น 

ไม่ใช่ภาวนาเป็นแลว้เราจะเจริญกา้วหนา้ ถ้าธรรมสมควรแก่ธรรมจะเป็นความเจริญก้าวหน้า ถ้า

ธรรมสมควรนะ เราประพฤติปฏบิัติสมควรแก่ธรรม เหตุผลเป็นธรรมจริง เป็นสัจจะ เป็น

อริยสัจ เป็นความจริงของใจนี้ น่ีมนัจะก้าวหน้าไป แต่ถา้เราวิปัสสนาไป กิเลสมนัหลอกข้ึนมา 

มนัไม่สมควรแก่ธรรม เราวิปัสสนาจริงอยู ่ เราใชปั้ญญาจริงอยู ่ ปัญญาเรากา้วเดินออกไปเลย 

พิจารณาออกไปตลอดไป แลว้มนัก็มีกิเลสพรางไว ้ น่ีมนัเป็นความฉลาดของกิเลสต่างหาก มนั

พรางส่ิงนั้นไวใ้หเ้ราเห็นว่าว่าง พอมนัหลุดไปแลว้มนัก็ว่างเหมือนกนัจริงๆ น่ีว่างอยา่งนั้น 

วิปัสสนาจะเป็นอยา่งน้ี มนัลม้ลุกคลุกคลานอยูอ่ยา่งน้ี มนัถึงว่า ทาํไมเราผดิพลาด เราไม่มีกาํลงั 

วิปัสสนาไม่ได ้เราก็ผดิพลาดไปทางหน่ึง เวลาเราวิปัสสนาไป กาํลงัเราเดินไป กิเลสมนัหลอกให้

เราถลาํไป ก็เป็นอีกทางหน่ึง สู้ไม่ไหว เราแพ ้แพซ่ึ้งๆ หนา้เลย น่ีเป็นส่วนหน่ึง 

ขณะท่ีเราวิปัสสนาไป ถา้กาํลงัเราพอ เราชนะ มนัปล่อยวางนะ แต่ทาํไมกิเลสมนัไม่ขาด

ล่ะ? มนัไม่ขาดเพราะว่ามนัไม่มชัฌิมาปฏิปทา กิเลสมนัฉลาดกว่า มนัสร้างหลุมพรางไวใ้หเ้รา

หลงหลบออกไปทางนั้น มนัก็ว่างได ้ความว่างของกเิลสสงบตัวลง หลบตัวลง กบั ความว่างของ

กเิลสขาด ต่างกนั มนัต้องวปัิสสนาย้อนกลบัเข้ามา ซ้ําแล้วซ้ําเล่า ตั้งขึน้มาใหม่ๆ วปัิสสนากต็ั้ง

ใหม่ 

กลมายาของมนัละเอียดอ่อนมาก พญามารอยูใ่นหวัใจของเรามนัละเอียดอ่อนขนาดนั้น มนัถึง

ทาํใหส้ัตวโ์ลกติด น่ีนกัรบรบกบักิเลสน้ีหวัป่ันเลยนะ นกัรบกบัสงคราม นายทหารเขารบกนัอีก

อยา่งหน่ึง นัน่เขาก็รบของเขาเพื่อเป็นชยัชนะของเขา เพื่อความอยูร่อดของประเทศชาติ เพื่อให้

ประเทศชาติน้ีพน้จากขา้ศึก นัน่ก็เป็นการรบกนั ตอ้งใชส้งคราม ใชทุ้นรอนมหาศาลเลย แต่การรบ

กบัใจน้ีสาํคญักวา่ เห็นไหม เห็นว่าชนะแลว้ ไม่มีขา้ศึกเลย ยดึพื้นท่ีไดห้มดเลย แต่กิเลสมนัหลบ

ไป มนัหลบตวัลง เพราะมนัเป็นนามธรรม ส่ิงท่ีเป็นนามธรรมถึงต่อสู้ยาก เราต่อสู้ยาก เราก็ตั้งสติ 
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มนัว่าง เราก็อยูก่บัความวา่ง สุขนั้นมีความสุขมาก จนกว่าเม่ือไหร่ท่ีกิเลสแสดงตวัออกมา นัน่ล่ะ

มนัแสดงตวั 

ถา้ไม่แสดงตวั เราก็ตอ้งดูว่าส่ิงน้ีมนัมีเหตุมีผลไหม สุภะ-อสุภะ ต้องเอามาตรวจสอบ มา

ทดสอบใจตลอดเวลา ใจของเราจะปล่อยส่ิงน้ันได้จริงไหม ถ้ามนัไม่มเีหตุไม่มผีล เราทาํอย่างน้ัน

อยู่ตลอดไป มนัต้องแสดงตัว 

ของมีอยู่ เราหาของมีอยูใ่นหวัใจมนัตอ้งเจอ มนัจะซุกไวท่ี้ไหน เราหมัน่เพียรหา หาแลว้

ไม่เจอ หาใหม่ หาแลว้ไม่เจอ หาใหม่ เราทาํของเราอยา่งนั้นตลอดไป คนท่ีไม่ประมาทกบักิเลส

อนัละเอียดในหวัใจท่ีมนัหลอกเรา เราจะหาส่ิงนั้นเจอ ถา้หาส่ิงนั้นเจอ “น่ีไง กิเลส เจออีกแลว้” 

ถา้เจออีกแลว้เราก็วิปัสสนาใหม่ ตั้งตน้กนัใหม่ วิปัสสนาไปๆ ใชปั้ญญาว่า มนัเป็นความจริงไหม 

ถา้มนัไม่จริง ตั้งเอาไวใ้หดู้ก็ได ้ตั้งใหม้นัสอนใจเรา ตั้งอสุภะไวใ้หส้อนใจเรา มนัจะค่อยๆ แสดง

ตวั มนัค่อยๆ เป็นอนตัตา มนัจะแปรสภาพไป 

ถา้มนัแปรสภาพไป น่ีเห็นตามความเป็นจริง “น่ีไง มนัไม่จริง” มนัตอ้งเห็นสภาวะแบบ

นั้น มนัถึงครืน! ในหวัใจ ขาดออกไปจากใจนะ ส่ิงน้ีขาดออกไปจากใจ วิปัสสนากามราคะมนัก็

ขาดออกไปจากใจ จะขาดออกไปจากใจ ขนัธ์ไม่ใช่จิต จิตจะไม่ใช่ขนัธ์ เวิง้วา้งหมดเลย น่ีเป็น

ความถกูตอ้ง 

นักรบชนะกเิลส มนัต้องมเีหตุมผีล ชนะ กเิลสต้องขาดออกไปจากใจ ใจขาดออกไป เพราะ

กเิลส ส่ิงทีเ่ป็นอสุภะมนัเป็นขนัธ์อนัละเอยีด พอมนัขาดออกไป เหลอืแต่จติล้วนๆ จตินี้ไม่ใช่ขนัธ์ 

ส่ิงทีไ่ม่ใช่ขนัธ์มนัจะเป็นความว่างทีเ่หนือกว่าอกี น่ีมนัอยู่ชัยภูมทิีเ่หนือกว่า เห็นไหม 

ธรรมเราสร้างข้ึนมาจนปล่อยกามราคะ ปล่อยกามราคะแลว้เราสูงส่งขนาดไหน จิตดวงน้ี

เป็นจิตท่ีสูงส่งมาก มีธรรมในหวัใจท่ีสูงส่งมาก แต่กิเลสท่ีมนัละเอียดลึกซ้ึงกวา่มนัอยูใ่นชยัภมิูท่ี

เหนือกว่า เราจะตามส่ิงนั้นข้ึนไปไม่ไดเ้ลย น่ีเจา้วฏัจกัร ส่ิงท่ีเป็นเจา้วฏัจกัรมนัลอยตวัจนเหนือ 

เห็นไหม เรือนยอดของเรือน ๓ หลงั ยอดของมนัรวมกนัเป็นเจา้วฏัจกัร การท่ีเราจะเจอเจา้วฏัจกัร

มนัถึงตอ้งใชค้วามละเอียดอ่อน ความสุขมุรอบคอบเขา้ไป ธรรมของเราจะตอ้งเกิดข้ึนมาแบบ

นั้น 
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ติดในธรรมมนัก็ติดในความว่างนั้น ว่างมากเลย แต่มนัมีความรู้สึกว่าวา่ง ความรู้สึกอนัน้ี

มนัทาํใหเ้ราฉงนใจ เราสนเท่ห์ ถา้เราสนเท่ห์นะ “เอะ๊! ส่ิงน้ีมนัคืออะไร”...นั้นล่ะคือตวักิเลส นั้น

คือตวัเจา้วฏัจกัร นั้นคือตวัพญามาร ละเอียดอ่อนมาก ลึกลบัมากอยูใ่นหวัใจของเรา 

หรือถา้เราประพฤติปฏิบติั เรามีครูบาอาจารย ์ ท่านจะช้ีตรงน้ีเลย “ตรงน้ีคือตวัพญามาร” 

ถา้เราเช่ือครูบาอาจารย ์ เราจะยอ้นกลบั ถา้เราไม่เช่ือครูบาอาจารย ์ เราจะเกิดทิฏฐิมานะว่าของเรา

ของจริง ส่ิงท่ีเป็นของเราน่ีของจริง ถา้ครูบาอาจารยพ์ดูนั้นเรายกไว ้ เราไม่ฟัง เราจะเสียโอกาส

ทนัทีเลย เพราะเกิดมานะข้ึนมา 

แต่ถา้ครูบาอาจารยฉ์ลาด จะค่อยๆ ช้ีนาํ ตะล่อมข้ึนมาใหเ้ราไม่เกิดมานะ ใหเ้ราพยายาม

คน้ควา้ของเราข้ึนมา ถา้เกิดมานะก็ตอ้งทาํใหเ้ราเกิดการกระทบ จะตอ้งทา้ทาย ทา้ใหเ้ราลองดูส่ิง

นั้น เราตอ้งพิสูจน์ ถา้เราพิสูจน์ข้ึนมา “หรือว่า หรือว่ามนัยงัมีอยู่” เห็นไหม “หรือว่า” ก่อนนะ 

แลว้พอ “หรือว่า” มนัก็เกิดการพฒันาของฝ่ายมรรคข้ึนมา ฝ่ายมรรคเร่ิมพฒันาข้ึนมา ถา้พฒันา 

“หรือว่า น่าจะ” มนัก็ยอ้นกลบั ส่ิงท่ียอ้นกลบัมนัจะยอ้นกลบัเขา้ไปหาเจา้วฏัจกัร 

พอเจอเจ้าวฏัจกัร เห็นไหม งานการขุดคุ้ยหากเิลสนีม้นัถงึเป็นงานอนัประเสริฐมาก ผู้ที่

จะขุดคุ้ยหากเิลส กเิลสมนัลกึลบัซับซ้อนมาก ข้าศึกทีล่กึลบัซับซ้อนอยู่ในหัวใจ มนัลกึลบั

ซับซ้อนอยู่มหาศาลเลย เราต้องพยายามค้นคว้าให้เจอ ถ้าเราค้นคว้าส่ิงนีเ้จอ น่ีเจอเจ้าวฏัจกัร ถ้า

เจอเจ้าวฏัจกัร น่ีคอืตัวพญามาร ส่ิงนีอ้ยู่ที่สูงสุด เราต้องเข้าไปทาํลายส่ิงทีอ่ยู่สูงสุดในหัวใจของ

เราให้ได้ ถ้าเราทาํลายส่ิงทีสู่งสุดทีอ่ยู่ในหัวใจของเราได้ เราจะควํา่เลยนะ เราจะพลกิ อวชฺิชาปจฺจ

ยา สงฺขารา ลงมาถงึทีสุ่ด แล้วธรรมจะเหนือกว่า ถ้าธรรมเจริญถงึทีสุ่ดแล้วมนัเหนือกว่า น้ันถงึเป็นผู้

รบแล้วมีธรรมในหัวใจไง ธรรมและวนัิยจากใจขององค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจ้าน้ันส่วน

หน่ึง น่ีธรรมของส่วนบุคคล นักรบรบกบักเิลสมาเป็นช้ันเป็นตอนขึน้มา จนถงึทีสุ่ดมธีรรมใน

หัวใจสมบูรณ์แบบ สมบูรณ์เต็มในหัวใจน้ันเลย น่ีทรงธรรมทรงวนัิย 

ถา้เราไม่ทรงธรรมทรงวนิยั ศาสนาน้ีจะมีธรรมและวินยัใหใ้ครกา้วเดินตาม ถา้ไม่มีผูท่ี้จะ

กา้วเดินตาม เห็นไหม เพราะไม่มีผูช้ี้ทาง ถา้มีผูช้ี้ทาง เราตอ้งประพฤติปฏิบติั ธรรมและวินยันั้น

เป็นศาสดาของเรา เราประพฤติปฏิบติั เรากา้วเดินตามของเราข้ึนมา เราดดัแปลงตน ดดัแปลงตน

เข้าถงึธรรมวินัย จนธรรมนีเ้ป็นหัวใจของเรา ใจของเรากบัธรรมเป็นอนัเดยีวกนั เราจะเป็นผู้ช้ีนํา

คนอืน่ต่อไป น่ีศาสนาเจริญรุ่งเรือง เจริญรุ่งเรืองในหัวใจของสัตว์โลก 
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มนุษยเ์รามองแปลกนะ มองศาสนาเจริญรุ่งเรือง มองแต่เร่ืองของโลกๆ ความเจริญของ

โลกน้ีเจริญรุ่งเรือง แลว้กว็่าศาสนาเจริญ แต่นักรบเรา ถ้าศาสนาเจริญรุ่งเรืองในหัวใจ นักรบกบั

นักรบรู้กนัว่า ศาสนาเจริญรุ่งเรืองในหัวใจน้ันคอืตัวธรรม ถา้ตวัธรรมในใจของเรามี ธรรมของเรา 

ผูท้รงธรรมทรงวนิยั เราเคารพกนั เราบชูากนั เราบชูาธรรมอนันั้นต่างหาก เราไม่ไดบ้ชูาธาตุ ๔ 

ขนัธ์ ๕ 

ธาตุ ๔ ขนัธ์ ๕ ของบุคคลนั้นตอ้งแตกสลายแน่นอน องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้

ปรินิพพานไปแลว้ แมแ้ต่ศาสดาของเราก็เป็นตวัอยา่ง ตอ้งตายไป ธาตุ ๔ ขนัธ์ ๕ น้ีเป็นเร่ืองของโลก 

เป็นเร่ืองเศษส่วน เศษส่วนส่ิงน้ีมี เศษน้ีมี สอุปาทิเสสนิพพาน แมแ้ต่ส้ินจากกิเลสแลว้ก็มี

เศษส่วนนั้น แต่ธรรมในหัวใจน้ันประเสริฐ ส่ิงทีป่ระเสริฐจะไม่เวยีนตายเวยีนเกดิกบัโลกเขาอกี

แล้ว โลกนีเ้ป็นเร่ืองของโลก ใจดวงนีพ้้นออกไปจากกเิลส น่ีทรงธรรมทรงวินัย เราเป็นนักรบ เรา

ต้องทรงธรรมทรงวนัิย ถ้าเราทรงธรรมทรงวนัิยในหัวใจของเรา เราจะมคีวามสุขในใจของเรามาก ใจ

ของเราจะเป็นความสุขล้วนๆ 

สุขท่ีว่าเราติดสุขของเรา เห็นไหม ติดสุขเพราะมนัมีกิเลสท่ีมีความละเอียดอ่อนในหวัใจ 

แต่ถา้เราเป็นสุขอยา่งน้ี สุขโดยวมุิตติสุข ไม่มคีาํกล่าวอ้างหรอก ไม่มกีารคาดการหมาย ไม่มส่ิีงที่

จะส่ือได้ 

แต่ในสมมุติน้ีก็ว่าสุขเหมือนกนั เห็นไหม ในสมมุติน้ีว่าสุข เราก็ส่ือกนั ผูมี้ธรรมส่ือได ้

ไม่ผดิหรอก ส่ือถูกตอ้งหมด เราไม่มีธรรมต่างหาก เราถึงส่ือผดิหมด ผดิหมดเพราะเราจะเขา้ถึง

แค่สุขของเวทนา สุขเวทนา-ทุกขเวทนา จะเขา้ถึงอาการของใจเท่านั้น แต่ถา้ใจมนัปล่อยขนัธ์

ทั้งหมด มนัปล่อยไปทั้งหมด 

เราจะพดูว่าสุขอนันั้นมนัสุขจากเวทนา แลว้มนัปล่อยเขา้มาถึงตวัของมนัเอง มนัก็เป็น

ความสุขของตวัมนัเอง มนัก็ยงัเป็นสุขของมนัเอง เป็นตอของจิต เราก็ยงัรู้อยู ่แลว้มนัปล่อยส่ิงนั้น

ออกไป มนัถึงไม่มีส่ิงใดเลย แต่มนัสุข สุขเพราะมนัเป็นธรรม น่ีธรรมในหวัใจของผูท่ี้ประพฤติ

ปฏิบติั 

นักรบถงึต้องมีกาํลงัใจ ถ้ามกีาํลงัใจ เราจะก้าวเดนิต่อไปได้ ถ้าเราไม่มกีาํลงัใจ เราจะ

ท้อถอย ถา้เราทอ้ถอยนะ เราจะแพต้ลอดไป นกัรบท่ีแพต้อ้งเป็นเชลย ตอ้งโดนเขาจบั จะไม่เป็น

©2015 www.sa-ngob.com 



นกัรบ ๒๖ 

 

อิสระ แต่เราเป็นนกัรบในนามธรรม เราเป็นนกับวช เราเป็นผูท่ี้ต่อสู้กบักิเลส ถา้เราแพ ้ กิเลสมนั

มดัใจ แลว้เราก็มีความเศร้าหมอง เราก็มีความทุกขใ์นหวัใจ เราพยายามประพฤติปฏิบติั ถา้เราทาํ

ของเราข้ึนมา มนัตอ้งเป็นไป นักรบรบขนาดไหน มนัต้องชนะเข้าสักวนัหน่ึง น่ีกเ็หมอืนกนั ถ้าเรา

กาํหนดพทุโธๆๆ ในหัวใจ คาํบริกรรมยํา้อยู่อย่างน้ัน มนัต้องสงบแน่นอน 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เป็นศาสดา เป็นพระพุทธเจา้ ปรารถนามาร้ือสัตวข์นสตัว ์

จะไม่บอกตาํรา ไม่บอกวิธีการใหเ้ราหลงผดิ ใหเ้ราเสียเวลํ่าเวลา เป็นไปไม่ได ้ องค์สมเดจ็พระ

สัมมาสัมพทุธเจ้าบอกทางตรงเอาไว้แล้ว ทางตรงคอืทางอนัเอก คอืมรรคอริยสัจจงั ทางอนัเอกมี

ในศาสนาพทุธ แล้วเรากป็ระพฤติปฏบิัติอนันี้ เราทาํของเราขึน้มา มนัจะทรงธรรมในหัวใจของ

เรา เราถงึเป็นนักรบทีส่มบูรณ์ เป็นผู้ทีช่นะข้าศึก ชนะกเิลสในหวัใจ พ้นไปจากหัวใจ แล้วทรงธรรม

อนัน้ันลกึๆ ลบัๆ อยู่ในหัวใจ จะไม่มใีครรู้กบัเรา เราจะรู้ของเราก่อน 

จนกว่าคนท่ีประพฤติปฏิบติัมา มาพดูธรรมกบัเรา เราช้ีธรรมอนันั้นได ้เขาถึงจะเขา้ใจ ถา้

ไม่มีคนท่ีรู้ธรรมกบัเราข้ึนมา เราพดูไปนะ รู้คนเดียว รู้ตามประสาคนเดียว คนอ่ืนเขาไม่รู้ดว้ย 

เพราะความหมายมนัต่างกนั 

แต่ถ้าเป็นจริงแล้ว ความหมายมนัหักทั้งหมด ทวนกระแสทั้งหมด ช้ีเข้ามาทีห่ัวใจ

ทั้งหมด เพราะกเิลสมนัอยู่ทีห่ัวใจ แล้วพอเวลากเิลสมนัขาดจากใจเป็นช้ันๆ ขึน้ไป มนักเ็ห็น

ชัดเจนตลอดทั้งหมด มนัถงึรู้ขั้นตอนของกเิลสขาดเป็นช้ันเป็นตอนเข้าไป จนถงึทีสุ่ด กเิลสไม่มี

ในหัวใจ มนัต้องรู้ รู้หมดเลย แล้วมนัถงึจะปล่อยกเิลสได้ น่ีปัญญาญาณมนัละเอยีดขนาดน้ัน ถงึ

ทีสุ่ด กเิลสหมดไปจากใจ ถงึเป็นผู้ทรงธรรมทรงวินัย เอวงั 
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