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ตั้งใจ ความตั้งใจนะ ใจสาํคญัมาก ถา้ตั้งใจ ใจตั้งมัน่มีหลกัของใจ ถา้ไม่มีหลกัของใจ มนัก็
เป็นโลกทั้งหมด ถา้มีหลกัของใจ ใจตอ้งตั้งมัน่ มีหลกัของใจแลว้ความคิดเปล่ียนจากโลกเป็น
ธรรม เห็นไหม ความเห็นของโลกเขา เขาตอ้งอยูใ่นความอุดมสมบรูณ์ตามโลกเขา เขาไม่เห็นภยั
ของการจมอยูข่องกองกิเลสไง 

กิเลสกบัโลกมนัอยูด่ว้ยกนั เห็นไหม กิเลสกบัโลก เพราะเกิดมาพร้อมกบักิเลส โลกคือ
ความอุดมสมบรูณ์ของเขา นัน่น่ะมนัเห็นเป็นคุณไปทั้งหมดเลย น่ีถา้ใจไม่ตั้งมัน่ ความท่ีใจว่าไม่
ตั้งมัน่มนัก็เป็นโลกไปทั้งหมด มนัโลเลไง ใจน้ีโลเลเป็นโลกไปหมดเลย ความคิดเป็นเหมือนโลก
ไปทั้งหมด เพราะมนัไม่ตั้งมัน่ ความจะทาํใหใ้จตั้งมัน่ทาํอยา่งไรล่ะ 

ความเห็นของเรา เวลาฟังน่ี ฟังธรรมจากครูบาอาจารย ์ฟังแลว้ไม่เขา้ใจ นัน่น่ะมนัเป็นโลก
ทั้งหมด เพราะมนัไม่เขา้ใจเร่ืองของธรรม มนัถึงเป็นโลก ถา้เขา้ใจเร่ืองของธรรม “สวากขาต
ธรรม” ธรรมะของพระพุทธเจา้กว่าจะไดม้า พระพุทธเจา้ไดม้าดว้ยการชุบมือเปิบหรือ 
พระพุทธเจา้ไม่ไดชุ้บมือเปิบนะ เพราะพระพุทธเจา้สร้างสมบารมี จะเป็นองค์สมเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้นะ เกิดมาก็เกิดมาจากกิเลสนัน่น่ะ เกิดมาในโลกนัน่น่ะ แต่เกิดมาแลว้อยูใ่นโลก
ของเขาแต่ก็ยงัแสวงหาออกได ้ไม่มีใคร เพราะไม่มีศาสนา สมยันั้นยงัไม่มีศาสนา แต่ทาํไมพ่อแม่
ก็ตอ้งการเอาไวใ้นโลกนัน่แหละ แต่ทาํไมสะเทือนใจ มีเหตุใหอ้อกประพฤติปฏิบติั ใหอ้อก
แสวงหาโมกขธรรม 
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เพราะอาํนาจวาสนาขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้...ถูกตอ้ง แต่ก็ตอ้งมีความท่ีว่า
แปลกจากโลกเขา เห็นไหม ความคิดท่ีแปลกจากโลกเขา เป็นความฉุกคิดไง คิดท่ีแปลกกว่าโลก
เขา ไม่เป็นคิดเหมือนในโลกเขา ในโลกเขา เขาคิดกนัอยูเ่ฉพาะอยูใ่นโลกของเขาอยา่งนั้นเอง เห็น
ไหม ความอุดมสมบรูณ์ มีสมบติัพสัถานอยา่งนั้น นัน่คือความเชิดหนา้ชูตา อยา่งน้ีคือเหมาะสม
แลว้ น่ีคือว่าเป็นจุดเป้าหมายสูงสุดของความเกิดมาดาํรงชีวิตน้ีไง  

แต่ชีวิตน้ีมนัใหค้วามสุขไดจ้ริงหรือ? มนัใหค้วามสุขไม่ไดจ้ริง มนัเป็นเคร่ืองเกาะเก่ียว 
เป็นการใหค้วามทุกขร้์อนดว้ย มนัเป็นการใหเ้ราตอ้งเป็นภาระรับผดิชอบ แลว้ยงัใหเ้รากา้วเดิน
ออกไปไม่ได ้กา้วเดินออกไปไม่ไดเ้พราะอะไร เพราะว่าความคิดของกิเลสมนัเป็นอยา่งนั้น มนัคิด
ผกูมดัไง ความผกูมดัอยา่งนั้นมนัถึงว่าเป็นโลก โลกเขามีความคิดกนัแบบนั้น  

ถา้ใจเราไม่ตั้งมัน่ ใจเราไม่สามารถมีหลกัใจได ้ ใจเราก็เป็นโลก ใจเราเป็นโลกลว้นๆ เลย 
ความเป็นโลกลว้นๆ เลย มนัก็ตอ้งคิดประสามนั มนัก็จะเอาแต่ความเร่าร้อนมาใหใ้จเรา เอาความ
เร่าร้อนนะ มนัไม่มีความสุขมาใหห้รอก มนัเอาแต่ความทุกขม์าใหก้บัหวัใจเรา เอาความทุกขม์า 
เพราะมนัสะสมมาดว้ยยาพิษทั้งนั้น 

มนัเป็นยาพิษ แลว้มนัไปกวา้นมามนัก็กวา้นยาพิษเขา้มา มนัไม่รู้คุณรู้โทษน่ีนะ ถา้รู้คุณรู้
โทษ มนัจะคิดว่าส่ิงน้ีไม่ควรคิด ส่ิงน้ีไม่ควร ส่ิงน้ีมนัเห็นโทษไง มนัเห็นโทษ มนัเหมือนกบั
ผูใ้หญ่ ผูใ้หญ่เห็นของท่ีเป็นไฟก็ไม่อยากจะหยบิอยากจะตอ้ง ถา้เดก็มนัไม่รู้มนัก็ควา้เอาๆ น่ะ 
แลว้ใจเราเป็นอยา่งนั้น มนัถึงไม่ตั้งมัน่ น่ีทาํใหใ้จตั้งมัน่ไม่ได ้หลกัใจไม่มี หลกัใจไม่มีจะกา้วเดิน
กนัอยา่งไร ถา้หลกัใจมนัมี มนัจะกา้วเดินได ้

ซุงทั้งท่อนนะ ซุงทั้งท่อนแมแ้ต่กลิ้งไปมนัยงักลิ้งไปไม่ไดเ้ลย เพราะอะไร เพราะมนัมีตามี
ปุ่ม ตาปุ่ มของซุงนั้นน่ะมนักลิ้งไปไม่ได ้มนัคํ้าอยู ่แลว้มนัจะเอามาทาํประโยชน์อะไร ท่อนซุงน่ะ 
เอาไวม้นัก็ผไุปๆ ชีวิตน้ีขอนซุง ขอนของเราคือขอนของกายน้ี ชาติน้ีทั้งชาติก็ตอ้งผไุปกร่อนไป 
ตามธรรมดาของมนัเอง 

เราไม่ไดถ้ากไม่ไดไ้ถน่ีนะ เราไม่ไดถ้ากไม่ไดไ้ถใหท่้อนซุงน้ีเป็นไมข้ึ้นมา เห็นไหม จะ
สร้างสมอะไรข้ึนมามนักส็มควรท่ีจะสร้างไดใ้ช่ไหม สร้างบา้นสร้างเรือนเขาใชไ้มแ้ปรรูป เขาไม่
ใชท่้อนซุงหรอก ท่อนซุงข้ึนมามนัข้ึนไปลม้ทบัใส่ มนัก็จะทาํใหบ้า้นเรือนนั้นพงัไปดว้ย การก่อ
ร่างสร้างเรือนมนัก็จะไม่สมประกอบข้ึนไป 
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น่ีเหมือนกนั ความตั้งใจของเรา เราตั้งใจ น่ีเราฟังธรรม ทาํใหมี้หลกัใจข้ึนมา มนักแ็ยกแยะ
ออกมาว่าส่ิงใดควรส่ิงใดไม่ควร ปัจจยั ๔ เคร่ืองอยูอ่าศยัน้ีมนัเป็นเคร่ืองอยู่อาศยัเท่านั้น ปัจจยั ๔ 
น่ีเคร่ืองอยู่อาศยัเท่านั้น โลกน้ีมีปัจจยั ๔ เคร่ืองอยูอ่าศยั แต่เคร่ืองอยู่อาศยัน้ีเป็นเจา้นายของโลก
ทั้งหมด แสวงหามนัไง แสวงหามาจนเกินเหตุเกินผล ความเกินเหตุเกินผลนั้นคือกิเลส กิเลสทาํให้
มนัสะสม กิเลสทาํใหเ้ร่าร้อนไง เพราะกิเลสหาเกินเหตุเกินผล ไม่มีขอบเขต ความไม่มีขอบเขตอนั
นั้นมนัก็เร่าร้อนไปตลอดเวลา แลว้มนัแสวงหาไปแลว้เบรกไวไ้ม่อยู ่ ยบัย ั้งไวไ้ม่ได ้ความยบัย ั้งไว้
ไม่ได ้เพราะอะไร เพราะถือว่าอนัน้ีเป็นคุณไง 

ความเห็นว่า ความคิดแสวงหาน้ีเป็นคุณ ความคิดว่ามรรค ความหามาน้ีเป็นคุณ มนัไม่เห็น
ว่าเป็นโทษ ความไม่เห็นเป็นโทษ มนัก็เลยเอาส่ิงนั้นมาสุมขอน สุมไฟตวัเอง สุมใจของตวัเอง ใจ
ตวัเองมนัถึงไม่มีหลกัใจ ถา้มีหลกัใจมนัตอ้งเห็นตรงน้ีได ้ มนัจะรู้ว่าส่ิงใดเป็นคุณ ส่ิงใดเป็นโทษ
ไง 

ส่ิงใดเป็นคุณ ส่ิงใดเป็นโทษ เร่ิมทาํหลกัใจใหไ้ด ้ทาํใจใหเ้ป็นสมาธิ ทาํใจใหต้ั้งมัน่ ใจของ
เราจะตั้งมัน่ไดม้นัตอ้งมีสติ สติเกิดข้ึน เห็นไหม ยบัย ั้งทั้งหมด ยบัย ั้งความคิดออกมา ความคิด
ไม่ใหม้นัสืบต่อไปได ้ ความคิดท่ีจะคิดในทางท่ีผดิ นัน่น่ะ สติมนัก็เป็นกิริยาของใจ กิริยาทั้งหมด 
ความคิดต่างๆ อารมณ์ต่างๆ มนัเป็นกิริยาของใจ มนัเกิดข้ึนจากใจ 

ใจมีกิเลสเป็นเจา้วฏัจกัรอยู ่ ใจมีพญามารเป็นผูค้วบคุมใจอยู ่ มนัคิดออกมามนัถึงคิด
ออกไปโดยประสามารไง “วิชามาร” วิชาผกูมดัไวใ้หส้ัตวข์อ้งอยูใ่นโลก สัตวน้ี์ไม่ใหห้ลุดพน้ไป
จากมนัได ้เพราะว่ามนัตอ้งการเอาสัตวน์ั้นไวอ้ยูใ่นเน้ือมือของมนั น่ีมารเป็นใหญ่ มารเป็นใหญ่อยู่
ในหวัใจของเรา น่ีกิเลส เจา้วฏัจกัรคือพญามารท่ีอยูใ่นหวัใจของเราน่ี มนัควบคุมใจของเราอยู ่พอ
มนัควบคุมใจของเราอยูน้ี่ กิริยาออกมามนัถึงเป็นกิริยาของมนัทั้งหมด เป็นกิริยาของกิเลสคิด
ออกมาทั้งหมด แต่เราไม่เคยเห็นไง พอเราไม่เคยเห็น เรากว็ิ่งตามมนัไป ความวิ่งตามมนัไปคือ
ตะครุบเงา 

เราตะครุบกนัแต่เงาอยู ่ เราไม่เคยเขา้ถึงตวัของใจได ้ เพราะเราเขา้ใจว่าเงา แรงผลกัของเงา
ไง แรงผลกัคือกิริยาอนันั้นมนัผลกัออกมาน่ี สติมนัไม่มี การตั้งสติมนัก็เป็นกิริยา เหมือนท่ีว่าแรง
ผลกัออกมา หรือความคิดนั้นท่ีเจา้วฏัจกัรนั้นผลกัออกมานัน่แหละ ความคิดน้ีเป็นความคิดเดิม คิด
ตามโมหะ คิดตามความลุ่มหลง 
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ความลุ่มหลงในส่ิงต่างๆ ท่ีมนัคิด มนัคิดข้ึนมาเป็นอนัแรกนะ อนัแรกมนัคิดข้ึนมาเป็น
เร่ืองอะไรก็แลว้แต่ แลว้มนัก็คิดเร่ืองท่ีมนัคิดไปนัน่ล่ะซอ้นไปๆๆ มนัเลยอุ่นกิน เห็นไหม มนัอุ่น
อารมณ์ของมนักินของมนัเอง สืบต่อไปตลอดเวลา สืบต่ออารมณ์ความคิดออกไปตลอดเวลา น่ีมนั
ก็เป็นโลกไปทั้งหมด มนัหมุนไปตามของมนันะ น่ีแรงเหวี่ยงออกไป ออกจากความคิดออกไปมนั
ก็กวา้นออกมาทั้งหมด  

มนัไปกวา้นหมดนะ ส่ิงใดๆ ท่ีมนัเคยสัญญาไวใ้นหวัใจมนักแ็ยบ็ออกมา แลว้ก็คิดตามเขา้
ไปๆ คิดตามท่ีพญามารคิดตามเขา้ไป กิริยาหมุนออกไป ก็เลยกลายเป็นความคึกคะนองของใจ ใจ
น้ีก็เลยฟุ้งซ่านไปตลอด เห็นไหม น่ีมนัฟุ้งออกไปตามแต่พญามารมนัคิด มนัปรุง มนัแต่งออกมา 
เพราะมนัเป็นเจา้วฏัจกัร ศูนยก์ลางอาํนาจของใจอยูท่ี่มนั มนัคุมไวท้ั้งหมดนะ 

นัน่น่ะมนัยาก ยากตรงนั้น มนัไม่ตั้งมัน่ ไม่ตั้งมัน่ตรงน้ีไง หลกัใจไม่มี ไม่มีตรงน้ี หลกัใจ
หาไม่ได ้ หลกัใจลม้ตั้งแต่เร่ิมความคิด เร่ิมตั้งแต่ประพฤติปฏิบติั เร่ิมตั้งแต่ฟังธรรม เร่ิมตั้งแต่ทุก
อยา่ง หลกัใจจะลม้ไปทั้งหมดเลย เราไม่มีหลกัของใจ ความเห็นโทษถึงไม่มี ความเห็นโทษไม่มี
มนัก็ควา้เอาแต่ส่ิงท่ีว่ามนัคิดว่าเป็นคุณ 

น่ีคือปัญญาไง น่ีคือการแยกแยะ ถา้มีหลกัของใจมนัแยกแยะส่ิงตรงน้ีได ้ การแยะแยะ 
แยกแยะท่ีว่า ส่ิงน้ีไม่ถูก ส่ิงน้ีถา้คิดแลว้ย ํ้าคิดท่ีสองท่ีสามไป มนัจะทาํใหเ้ราอ่อนเปล้ียเพลียแรง 
ทาํใหเ้รากา้วเดินออกไปไม่ได ้ ใจน้ีมนัไม่กา้วเดินออกไป มนัก็ลม้เหลวอยูต่รงนั้น ลม้ลุก
คลุกคลานอยูต่รงนั้นตลอดไป ความลม้ลุกคลุกคลานของใจ ใจเป็นผูพ้่ายแพต้ลอด ใจท่ีพ่ายแพ้
ตลอด มนัเป็นโลกไปตลอด มนัก็โดนกิเลสขยาํอยูต่รงนั้นล่ะ มนัก็แหลกเหลวไปอยูใ่นอาํนาจของ
กิเลสทั้งหมด มนัตั้งข้ึนมาไม่ไดเ้ลย นัน่น่ะ สติสัมปชญัญะถึงตอ้งก่อตวัข้ึนมาไง เราตอ้งหาสติ สติ
น้ีเป็นกิริยา มนัก็เป็นเหมือนกบัท่ีกิเลสมนัคิดออกมานัน่แหละ แต่กิเลสมนัคิดออกไปๆ กิเลสเป็น
เจา้วฏัจกัรท่ีเคยเป็นใหญ่อยูใ่นหวัใจ มนัตอ้งคิดไปอยา่งนั้นตลอดเวลา 

ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ท่ีประกนัแลว้ไง ประกนั เห็นไหม ศาสนธรรม 
ธรรมท่ีเขา้ถึงความร่มเยน็ของธรรม ธรรมอนันั้นท่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ถึงก่อน แลว้
ยนืยนัเป็นประกนั ออกมาดว้ยพระสารีบุตร พระสารีบุตรน้ีเป็นใหญ่ในทางธรรม เป็นเอตทคัคะท่ี
เป็นปัญญารองจากองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ 
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ก็ติดอยูใ่นโลกเหมือนกนั ขอ้งอยูใ่นโลกเหมือนกนั เป็นอุปติสสะมานพ รํ่ ารวยมาก เท่ียว
ไปตลอด เท่ียวไป น่ีขอ้งอยูใ่นโลก เท่ียวไปในโลก มีมโหรสพที่ไหนไป ท่ีไหนมีมหรสพ พระสา
รีบุตรกบัพระโมคคลัลานะเป็นเพื่อนกนั จะถึงพร้อมกบับริษทับริวาร ไปใหร้างวลัเขามาตลอด 
ขอ้งอยูใ่นโลกๆ น่ีก็ขอ้งอยูใ่นโลก ทาํไมพอออกบวชแลว้เป็นถึงเอตทคัคะ เป็นถึงผูท่ี้มีปัญญาทาง
ธรรมรองจากองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ รองจากองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ท่ีมี
ปัญญาธรรม ธรรมอนันั้นมนัถึงชาํระไดจ้ริงไง 

ถา้เราเขา้ฟังธรรมอยา่งนั้น เราฟังธรรม เราเช่ือธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ 
ธรรมมนัตอ้งเขามาแยกแยะตรงน้ีไดสิ้ ตรงท่ีว่าเรากา้วเดินไม่ได ้เราท่ีลม้ลุกคลุกคลานอยูน่ี่ มนัไม่
ตั้งมัน่ ไม่มีหลกัของใจ 

พระสารีบุตรทาํอยา่งไรถึงมีหลกัของใจ? 

เห็นความไม่มีแก่นสารของโลก อยูใ่นโลกของเขา เท่ียวไป จะมีมหรสพ จะปรนเปรอ
ขนาดไหน มนัไม่มีแก่นสาร มนัเป็นของไร้สาระ แต่ทางโลกเห็นว่าเป็นคุณ ทางโลกเห็นว่าเป็น
คุณคือเป็นการผอ่นคลาย เป็นการมหรสพสมโภช เป็นการร่ืนเริงบนัเทิงไง แต่ความจริงนั้นคือ
กวา้นเอาส่ิงท่ีว่าเผาหวัใจเขา้มาอยูใ่นหวัใจ 

แลว้เผาหวัใจน่ีไม่เผาหวัใจเปล่านะ เผาหวัใจหมายถึงว่าไดส่ิ้งใดมา ดีใจเสียใจกบัมหรสพ
สมโภชนั้น แลว้ยงัตอ้งเสียชีวิต ตอ้งเผาใจ เผาชีวิตน้ีใหห้มดไปๆ โดยท่ีไม่มีคุณค่าอะไรข้ึนมา เกิด
มาในโลกน้ีก็จะตอ้งตายเปล่าไปในโลกน้ี แต่ก็มีสติสัมปชญัญะเห็นว่าโลกน้ีมนัไร้แก่นสาร มนัไม่
มีคุณค่า ถึงหาครูหาอาจารย ์หาทางออก ออกบวชไปอยูก่บัสัญชยั ไปอยูก่บัสัญชยัก็พยายามจะทาํ
ใหต้ั้งมัน่ ใหมี้หลกัของใจข้ึนมา 

แต่คนท่ีมีสร้างอาํนาจวาสนาบารมีมาอยูแ่ลว้ ศึกษามากบัสัญชยั ไปอยูก่บัสัญชยั สัญชยั
สอนว่า “ส่ิงใดๆ ในโลกน้ีไม่ใช่ ไม่มี ไม่เป็นไป” ปฏิเสธทุกๆ ส่ิง เห็นไหม “ส่ิงใดๆ ก็ไม่ใช่ ส่ิงท่ี
ไม่ใช่ก็คือไม่ใช่” ของเขาน่ีคือการดน้เดาธรรม ความดน้เดาคือความคิดจินตนาการออกไปว่าส่ิง
นั้นก็ไม่ใช่ ส่ิงนั้นก็ไม่ใช่ 

พระสารีบุตรอยูใ่นสังคมโลกมาก่อน ส่ิงท่ีไม่ใช่ในโลกในมหรสพนั้นก็ไม่ใช่ ชีวิตน้ีมนัก็
สมมุติทั้งหมด ความเป็นท่ีไม่ใช่ ก็เขา้ใจอยูแ่ลว้ แลว้มาศึกษาน่ีมนัทาํไดเ้ร็ว ใจมนัเห็นตามไง 
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ความเห็นตามนั้นก็ยงัไม่ตั้งมัน่ ความตั้งมัน่ เพราะว่าส่ิงท่ีไม่ใช่ ความท่ีไม่ใช่ มนัไม่ใช่มนัก็เกิด
ข้ึนมาตลอดเวลา มนัไม่มีมรรคอริยสัจจงั ไม่มีความดาํริชอบ ไม่มีปัญญาญาณท่ีแกไ้ขแยกแยะ
ออกไปไง 

จนถึงกบัว่าเขา้ใจไง ๒ คนมีปัญญามาก อคัรสาวกเบ้ืองซา้ยและเบ้ืองขวา สะสมมา มี
บารมีมา มีบุญญธิการมา เห็นว่าส่ิงน้ีไม่ใช่ เหมือนกบัองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ท่ีไปศึกษา
กบัอาฬารดาบสก็ไม่ใช่ ไม่ใช่เพราะว่ามนัไม่สามารถแกไ้ขความพะรุงพะรังในใจได ้ ความ
พะรุงพะรังคือเกาะเก่ียวท่ีหวัใจมนัเผาไหมใ้จท่ีมนัทาํใหเ้ร่าร้อนอยูน่ี่ มนัแกไ้ขไม่ได ้มนัยงัมีอยูใ่น
หวัใจไง นัน่น่ะจิตเร่ิมความเห็นว่าอนัน้ีไม่ใช่ทาง ถึงไดท้าํขอ้ตกลงกนัไวว้่าใครมีช่องทางออก
ก่อนใหบ้อกกนันะ ระหว่างพระสารีบุตรกบัพระโมคคลัลานะ 

จนมาเจอพระอสัสชิ วนัหน่ึงเจอพระอสัสชิเดินบิณฑบาตอยู ่ พระสารีบุตรเห็นพระอสัสชิ
บิณฑบาตอยู ่ “ทาํไมสมณะน้ีสาํรวมระวงั กิริยาของสมณะน้ีน่าเคารพเล่ือมใสมาก สมณะน้ี” น่ี
จิตใจมนัตั้งมัน่ มนัแสดงออกมา กิริยาภายนอกมนัก็สวยงาม มนัสาํรวมระวงัไปตลอด ถึงเขา้ไป
ถามวา่ “ใครเป็นศาสดา ศาสดาสอนว่าอยา่งไร” ถามพระอสัสชิไง 

พระอสัสชิบอกเลย บอกว่า องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้สอน สอนเร่ืองเหตุเร่ืองผล 
การเกิดมาน้ี ผลทีว่่าเราเกิดมา กิเลสอยูใ่นหวัใจของเรา มนัเกิดมาจากผลท่ีเราสะสมมา แลว้เรามี
วาสนามาเกิดเป็นมนุษย ์พระพุทธเจา้สอนใหส้าวเขา้ไปหาเหตุ ดบัท่ีเหตุไง ดบัท่ีเหตุนั้น 

จิตท่ีตั้งมัน่ จิตท่ีไดศึ้กษามา ไดเ้ตรียมพร้อมมาไง จิตท่ีไดเ้ตรียมพร้อมมาน่ีมีหลกัมีเกณฑน่ี์
ฟังธรรมเท่านั้น มีดวงตาเห็นธรรมเลย จิตท่ีออกมาเห็นความเป็นมหรสพน้ี มหรสพน้ีเป็นส่ิงไร้
สาระ 

ส่ิงท่ีไม่ใช่ๆ ตามท่ีสัญชยัสอนไว ้สอนไวไ้ม่ใช่ๆ แต่มนัไม่มีเหตุ มนัไม่มีผล 

มาอนัน้ีพระอสัสชิสอนสาวเขา้ไปหาเหตุไง ในอริยสัจ ทุกข ์สมุทยั นิโรธ มรรค 

ทุกขก์บัสมุทยัน้ีเป็นฝ่ายผกูฝ่ายมดั เป็นฝ่ายของโลก เป็นฝ่ายท่ีทาํใหเ้ราลุ่มหลงไป ตณัหา
ความทะยานอยากของพญามารน้ีไม่มีท่ีส้ินสุด เห็นไหม นิโรธ นิโรธคือดบั ดบัทั้งหมด ดบัดว้ย
อะไร? ดบัดว้ยมรรคไง ดบัความเร่าร้อนทั้งหมดดว้ยมรรค ดว้ยมรรคอริยสัจจงั หมุนไป พระสารี
บุตรมีดวงตา ไปบอกพระโมคคลัลานะดว้ยคาํพดูเดียวกนั พระโมคคลัลานะก็มีดวงตาเห็นธรรม 
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แลว้จูงมือกนัไปออกบวชเป็นลูกศิษยข์ององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ออกไป นัน่ปฏิบติัไป
ต่อไป 

อนันั้นเพราะว่าอะไร เพราะว่าถา้มีหลกัใจ ถา้มีหลกัของใจ เราก็ตอ้งหาหลกัของใจ เรา
ตอ้งทาํความสงบของเราข้ึนมาใหไ้ดไ้ง หลกัของใจคือจิตน้ีสงบ จิตน้ีตั้งมัน่ จิตน้ีควรแก่การงาน 
ถา้หลกัของใจยงัไม่สงบ หลกัของใจไม่ดี มนัก็หมุนไปตามโลกเขา ตามโลกเขามนัก็ร้อนไป
ตลอดเวลา ถึงจะอยูใ่นเพศของอะไรก็แลว้แต่ เพศสมณะ เพศของนกับวช เพศของคฤหสัถ ์ เพศ
ของอะไรก็แลว้แต่ เพศนั้นเป็นเพศ มนัเป็นเปลือก มนุษยก์็เหมือนกนั เกิดเป็นคน คนเหมือนกนั 
คนน้ีก็เป็นเปลือกของคน 

แต่ใจของคนล่ะ ใจของคนท่ีอยูใ่นหวัใจนั้นท่ีมนัเร่าร้อนอยูใ่นใจนั้นล่ะ นัน่น่ะอนัท่ีใจนั้น
มนัถึงว่าตอ้งตรงนั้น ตั้งมัน่ไม่มัน่อยู่ท่ีใจไม่ตั้งมัน่ พอใจไม่ตั้งมัน่ เห็นไหม น่ีร้อน ร้อนตรงนั้น 
ความร้อนของใจ เพราะมนัไม่สามารถตั้งตวัมนัเองข้ึนมาได ้ มนัจะร่มเยน็ไดเ้พราะตอ้งใจนั้นตอ้ง
ตั้งตวัข้ึนมาเอง  

สติเกิดข้ึนจากใจดวงนั้น กิริยาท่ีมนัเป็นโลกอยูใ่หม้นัเป็นโลกไป มนัเป็นโลกอยูถ่า้เรารู้เรา
แยกแยะได ้ เราก็พยายามตั้งของเราข้ึนมา ตั้งสติข้ึนมาไง ตั้งสติยบัย ั้งใจไม่ใหใ้จนั้นไปตามมนั 
ไม่ใหไ้ปตามมนั ยบัย ั้งไว ้ ส่ิงใดควรจะยบัย ั้งตอ้งยบัย ั้งดว้ยสติสัมปชญัญะ ส่ิงใดควรจะใหม้นัคิด
ตามความเป็นส่ิงท่ีเกิดเป็นประโยชน์ นัน่น่ะมนัดดัแปลงได ้ น้ีไม่ควรคิด ส่ิงท่ีคิดน้ีมนัเคยคิด
มาแลว้ มนัเร่าร้อนมาตลอดเวลา มนัไดป้ระโยชน์อะไรข้ึนมา ไม่ควรคิด เห็นไหม คิดแลว้มนัก็
ใหผ้ลเป็นความเร่าร้อนตลอดไป 

ความเป็นผลท่ีเป็นเร่าร้อน เกิดจากอะไร? เกิดจากความโง่ของเราเอง อุ่นกินแต่อารมณ์
เดิมๆ อยูน่ั้นตลอดไป อุ่นกินแต่อารมณ์ท่ีความพอใจ อุ่นกินคือว่ามนัเกิดดบัๆ ท่ีใจตลอดไป แลว้
ปฏิเสธไม่ได ้ไม่ใหส่ิ้งน้ีไม่เกิดข้ึนไม่ได ้ เห็นไหม น่ีสติสัมปชญัญะถึงว่าถา้มีสติอยู ่ ยบัย ั้งอยู ่ แลว้
ใหกิ้นพุทโธๆ ก็ได ้หรือถา้มนัจะมีความคิดอยู ่สติสัมปชญัญะควรคิดในแง่บวกไง ในแง่ท่ีว่าเห็น
คุณของธรรม 

คุณของธรรมท่ีว่าการมกันอ้ยสันโดษเป็นประโยชน์มาก มกันอ้ยสันโดษ ไม่เป็นเคร่ือง
พะรุงพะรังของใจ เห็นไหม ศีล ๒๒๗ ในสมณะแลว้ ยงัมีธุดงควตัรเขา้มาซํ้ าเขา้ไปอีก ธุดงควตัร
ซํ้ าเขา้ไปๆ เขา้ไป ศีลในศีลไง ใหม้กั ใหน้อ้ย ใหส้ันโดษ มกันอ้ยสันโดษเท่าไร ภาระความ
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เดือดร้อน ภาระของการท่ีจะรับผดิชอบของใจก็นอ้ยลง ความนอ้ยลงของใจ ความภาระรับผดิชอบ
ออกไป เวลามนัก็เหลือข้ึนมา เวลาจะเหลือใหสื้บต่อ ใหจิ้ตตั้งมัน่ ใหจิ้ตมีหลกัใจไง หลกัใจคือ
ความทรงตวัได ้

ความทรงตวัของใจ เหมือนกบัขอนไมท้ั้งท่อน มนัมีความคิดผดุออกมาก็เป็นก่ิงเป็นกา้น
ออกไป ความคิดท่ีเป็นก่ิงกา้นออกไปน่ีมนัลม้ลงมาแลว้มนักลิ้งไปไม่ไดเ้พราะก่ิงกา้นนั้นคํ้าไว ้
อารมณ์ความคิดท่ีมนัจะตั้งมนัเป็นสัมปชญัญะ มนัจะสืบต่อมนัก็สืบต่อไม่ได ้ดว้ยปุ่ม ดว้ยปม ดว้ย
ความคิดท่ีออกมาจากพญามารมนับงัคบัอนันั้นน่ะ 

พญามารบงัคบัใหคิ้ดออกไป ถา้ช่องท่ีมนัคิดไดม้นัคิด คิดมนัก็พุ่งออกไปเลย ความพุ่ง
ออกไปก็เป็นก่ิงใหญ่กา้นใหญ่ ก่ิงใหญ่กา้นใหญ่มนัก็ทาํใหเ้กิดภาพชดัเจนเขา้มาเร่าร้อนในหวัใจ 
ผลเขา้มาหนกัหน่วงใจ ถึงเราจะใหม้นัเป็นประโยชน์มนัก็ไม่เป็นประโยชน์ น่ีใจมนัไม่เป็น
ประโยชน์ มนัไม่สามารถถากถางท่อนซุงนั้นใหเ้ป็นไมข่ื้อไมแ้ป สามารถสร้างบา้นเรือนข้ึนมาได ้

น่ีเหมือนกนั มนัไม่เป็นประโยชน์เพราะว่ามนัเป็นไมมี้ข่ือมีแป มนัเป็นประโยชน์ มนัเรียบ 
มนัสามารถเขา้เป็นข่ือไดเ้พราะมนัมีเหล่ียมมีมุมของมนั ใจมนัไม่มีเหล่ียมไม่มีมุมท่ีจะคอยดูแลไง 
นัน่น่ะเวลาพญามารคิดออกไป สติสมัปชญัญะย ั้งไว้ๆ ๆ ย ั้งไวแ้ลว้คิดตามไป ถา้มนัคิด เห็นไหม 
ย ั้งแลว้พอมนัคิดดี หมุนไปๆ นัน่น่ะถา้มนัหมุนไป ความคิดหมุนไป มนัคิดไปถึงท่ีสุด มนัก็หลุด
ออกไป 

หลุดออกไปหมายถึงว่ามนัคิดวงรอบหน่ึง มนัเห็นไม่เป็นประโยชน์ ไม่เป็นประโยชน์ 
ความคิดนั้นมนัก็จะหยดุ ความคิดท่ีมนัหยดุ ก่ิงปมอนันั้นมนัก็หลุดออกไป หลุดออกไปบ่อยๆ เขา้
ไง ความคิดท่ีเราหมุนตามเขา้ไปๆ หมุนตามเราน่ีล่ะ หมุนตามความคิดของเราน่ี สติสัมปชญัญะ
มนัคิดตาม มนัยบัย ั้งไป เราคิดตามๆ น่ีปุ่มปมของความคิดมนัจะหลุดไปๆ หลุดไปจากท่อนซุงท่ีมี
ก่ิงมีปมมนัก็เป็นท่อนซุงเล่ียมข้ึนมา 

น่ีความชาํนาญในวสี ในการควบคุมใจ ในการควบคุมใจของเราถา้มนัเป็นการคิด ความคิด
น้ีมนัยบัย ั้งไวไ้ม่ได ้ ในเม่ือมนัชอบคิดก็ตอ้งคิดเขา้ไปๆ คิดเขา้ไปพร้อมสติสัมปชญัญะ ไม่ใช่คิด
แบบโลกๆ เห็นไหม ความคิดท่ีเรามีสติสัมปชญัญะ น่ีไง ถึงว่าผูฟั้งธรรม ฟังธรรมแลว้เขา้ใจ ฟัง
ธรรมแลว้เห็นโทษเห็นคุณของศีลของธรรม เห็นคุณของประโยชน์ เห็นโทษของความคิดของ
โลกเขา มนัจะเร่ิมแบ่งระหว่างโลกกบัธรรม 
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ความคิดท่ีเป็นโลกท่ีใหผ้กูมดั ท่ีผกูท่ีมดัท่ีทาํใหเ้ราตอ้งอยูใ่นโลกนั้น เห็นประโยชน์ เห็น
ความเพลิดเพลินของโลก พอมนัมาคิดดว้ยสติสัมปชญัญะอนัน้ี มนัจะเห็นว่าอนันั้นเป็นโทษ พอ
เห็นเป็นโทษ น่ีมนัชาํนาญเขา้ น่ีความชาํนาญท่ีว่าความคิดน้ีเป็นโทษ ความคิดน้ีทาํใหห้วัใจน้ีเร่า
ร้อนตลอดเวลา ใหผ้ลกบัความทุกขต์ลอดเวลา เห็นไหม ความคิดอยา่งนั้นมนัก็จะดบัไปๆ  

มนัแยกแยะแลว้มนัไม่ไปจบัตอ้ง มนัไม่ไปคิดตาม ความเห็นโทษนัน่น่ะ “บ่วงของมาร 
พวงดอกไมแ้ห่งมาร” เห็นไหม รูป รส กล่ิน เสียง มนัเป็นบ่วงของมาร มนัเป็นความคิดของโลก 
ความคิดของโลกตอ้งการใหใ้จพุ่งไปตามมนั พุ่งไปตามความคิดนั้น ออกไปเป็นโลกเป็นความ
ทุกขร้์อนนัน่น่ะ มนัเป็นบ่วงของมารท่ีมนัเหยือ่ล่อตลอดเวลา 

ถา้ใจไม่ตั้งมัน่ ใจไม่เคยฟังธรรม ไม่เคยทาํใหจิ้ตสงบข้ึนมา มนัไม่เห็นโทษตรงน้ีไง แต่ถา้
หลกัของใจดี มนัจะเห็นโทษของมนัว่าอนัน้ีเป็นบ่วงของมาร อนัน้ีเป็นแรงยุออกของมารออกไป 
บ่วงเฉยๆ แลว้บ่วงนั้นมนัรัดคออีกล่ะ เวลาคิดตามไปมนัรัดคอ เห็นโทษของมนั เห็นโทษชดัๆ 
แบบซ่ึงๆ หนา้มนัก็จะปล่อย เห็นไหม ความปล่อยขาดออกไปเลยนะ ขาดออกไป จิตน้ีจะกาํหนด
ความสงบเม่ือไหร่ก็ได ้ใชค้วามคิดน่ีแหละ เป็นปัญญาอบรมสมาธิหมุนเขา้มา มนัจะสงบเม่ือไหร่
ก็ได ้ เพราะอะไร เพราะว่ามนัเห็นบ่วงของมาร โทษของมนั เห็นโทษแลว้ ความเห็นโทษ ความ
เขด็ไง มนัปล่อยขาดออกไป พอปล่อยขาดออกไปน่ีจิตใจตั้งมัน่ หลกัของใจดีข้ึนมา น่ีหลกัของใจ
ตั้งมัน่อยู ่ทรงไวต้ลอดเวลา ความทรงไวน่ี้ อนัน้ีเป็นหนทางกา้วเดินของการวิปัสสนา 

การจะยกข้ึนวิปัสสนา การกา้วเดินข้ึนไปมนัตอ้งมีใจเป็นหลกัใจก่อน ถา้ไม่มีหลกัใจ 
ความคิดท่ีคิดว่าจะวิปัสสนานั้นมนัเป็นเร่ืองของโลกทั้งหมด มนัเป็นอารมณ์โลก อารมณ์การ
จินตนาการ อารมณ์ลุ่มหลง เห็นไหม จิตเวลาไม่สงบมนัก็ไม่สงบ มนัใหค้วามเร่าร้อนอยูแ่ลว้ ถึง
ว่ามนัเคลิบเคลิ้มเขา้มาเป็นอุปกิเลส 

จิตจะสงบเขา้มาไดเ้ป็นบางหนบางคราว เป็นอุปกิเลส แลว้ใชค้วามคิดคิดไป นัน่น่ะ
ความคิดคิดไปว่าเป็นวิปัสสนา วิปัสสนาไป มนัวิปัสสนาไปไหนนัน่น่ะ มนัหลงออกไปๆ เพราะ
มนัเป็นการสุกเอาเผากินไง ความท่ีว่าเป็นสุกเอาเผากินอนันั้นมนัถึงว่าไม่เป็นประโยชน์ข้ึนมาจาก
การประพฤติปฏิบติั 
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การประพฤติปฏิบติัธรรม ความบาํเพญ็ธรรม กุศลทาํใหเ้กิด เราพยายามตั้งใจข้ึนมา ทาํบุญ
กุศลใหเ้กิดกบัใจ ทาํบุญกุศลข้ึนมา บุญกุศลทาํใหใ้จมีความอ่ิม พอใจ ความพอใจ ความใคร่ในดี 
ความอยากทาํดี แต่เวลาประพฤติปฏิบติัออกไป ทาํไมมนัวนออกไปในความลุ่มหลงของใจนั้นน่ะ 

เพราะว่าน่ีไง เพราะวา่ไม่ไดต้ดับ่วงของมารใหข้าดเป็นกลัยาณชนตามความเป็นจริงไง ถา้
ไม่ไดต้ดับ่วงของมารออกไปตามความเป็นจริง ความคิดวิปัสสนานั้นมนัก็เป็นของท่ีว่ามนัยงัมี
มารนั้นเขา้มาใชค้วามคิดนั้นร่วมกนั เห็นไหม น่ีใจไม่ตั้งมัน่ ถา้ใจตั้งมัน่นั้น พญามารนั้นจะไม่มี
สิทธิเขา้มาร่วมใชร่้วมคิดกบัอนัน้ีไง อนัน้ีมนัถึงกาํหนดใจไดต้ลอดเวลา  

น่ีหลกัของใจ หลกัของใจดีข้ึนมา มนัเห็นคุณเห็นโทษ แลว้มนัก็มีความสุขเขา้มาพร้อมกนั
นะ ความสุขสงบของใจท่ีใจเป็นสมาธิ ใจตั้งมัน่ ความสงบความสุขของใจ พออยูพ่อกิน มนัไม่เร่า
ร้อนไปเท่ากบัเร่ิมตน้มา 

เร่ิมตน้มา เกิดมาเป็นมนุษยน่ี์มนัก็รู้อยู ่รู้อยูว่่าในเม่ือเราก็ฟังมาๆ รู้อยูว่่าเกิดมาแลว้ตอ้งตาย 
ชีวิตน้ีก็แค่ชีวิตหน่ึงตอ้งตายไป แต่มนัก็ไม่เห็นโทษ ความไม่เห็นโทษคือมนัอยูไ่ปวนัๆ หน่ึง มนั
เกาะเก่ียวกนัไปอยา่งนั้น มนัไม่เห็นโทษ ความไม่เห็นโทษ เวลาน้ีมนัก็ไม่มีความกระตือรือร้นท่ี
จะแหวกออกจากโทษไง แต่ในเม่ือจิตมนัเขา้มาเห็นสภาพแบบน้ีแลว้น่ีมนัเห็นโทษหน่ึง แลว้มนั
ขยะแขยง แลว้หาทางออก ความหาทางออกจากโทษอนันั้นไง จากโทษ จากการเผาลนอนันั้น นัน่
ใจมนัเขา้มาๆ น่ีมนัมีหลกัข้ึนมา 

ความมีหลกัข้ึนมาของเรา ผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัข้ึนไป ผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัมนัก็ยนืไดข้ึ้นมา 
ความยนืได ้ ใครยนื? ใจอนัน้ียนืนะ ใจของเรายนืข้ึนมา จากลม้ลุกคลุกคลานนะ แลว้ถา้มอง
ยอ้นกลบัมามนัจะเห็นว่าลม้ลุกคลุกคลานมนัก็ลม้ลุกคลุกคลานมาได ้ เวลามนัจะยนืตวัมนัก็ยนืตวั
ได ้พอเรายนืตวัของเราเองได ้น่ีฟังธรรม ธรรมจะเกิดแลว้มนัซ้ึงใจ 

ความซ้ึงใจ เห็นไหม ฟังธรรมจากขา้งนอกอยา่งหน่ึง ฟังธรรมจากภายในนะ เพราะใจมนั
สัมผสัธรรมแลว้ สมาธิธรรมไง ความสุขอนันั้นมนัยนืยนั ยืนยนัว่าเราก็มีความสามารถท่ีจะกา้ว
เดินไปได ้เห็นไหม มนัเป็นไปพร้อมกบัใจท่ีจะควา้มรรคผลเขา้มาเขา้กบัใจของตวั เพราะอยา่งนั้น
ก็ตอ้งคน้ควา้ไง  
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ความเลาะตวัเอง ความเลาะความคิด ความเลาะใหเ้ราพร้อมใหใ้จควรแก่การงาน ความ
เลาะส่ิงสกปรกโสมมออกจากใจนั้นเป็นงานอยา่งหน่ึง งานในการทาํใจใหต้ั้งมัน่เป็นหลกัของใจ 
เอาใจข้ึนมาใหเ้ป็นสมาธิธรรม ใหจ้ากใจตั้งมัน่ น้ีเป็นงานอนัหน่ึง งานทาํความสงบ พอมนัสงบ
ข้ึนมาน่ีมนัตอ้งมีงานตรงน้ีก่อน ถา้ไม่มีงานตรงน้ี งานอ่ืนๆ ไปมนัก็เป็นอุปกิเลสไปทั้งหมด  

ความวิปัสสนา ความอยากไดผ้ลไวๆ นั้นมนัก็ทาํใหเ้ราหลงไป ความประพฤติปฏิบติัมนัก็
เป็นอตัตกิลมถานุโยคเหมือนกนั มนัเป็นความทุกขอ์ยา่งหน่ึง แลว้มนัจะไม่ไดผ้ลตามความเป็น
จริง ปฏิบติัไปๆ เขา้ใจว่ามนัจะเป็นผลๆ เพราะเราอยากไดเ้ร็วนกั เราอยากไดผ้ลไดไ้วๆ เหมือนกบั
ท่ีเราตอ้งการ เวลามนัทุกขม์หาศาลอยากจะใหม้นัดบัไปๆ 

มนัไม่ตรงตามจุดของมนั มนัไม่ตรงตามความเป็นจริงของมนั มนัไม่ตรงตามท่ีเราจะ
สามารถสมุจเฉทปหานกิเลสตรงนั้นได ้ ความหมุนออกไปน่ีมนัเป็นจินตมยปัญญา ผูใ้ดปฏิบติั
ธรรมใคร่ครวญ ผูใ้ดปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม ผูใ้ดปฏิบติัธรรม ดน้เดาธรรม ความดน้เดาความ
คาดหมายวา่มนัจะเป็นแบบนั้น น่ีเอาโลกเขา้ไปในเวลาประพฤติปฏิบติั เอาโลกเขา้ไปยุง่กบัการ
ประพฤติปฏิบติัดว้ย มนัถึงไม่เป็นไปตามความเป็นจริงระหว่างธรรมจะประกาศตนออกมาไง 

ธรรมประสิทธ์ิประสาทใหน้ะ การชาํระกิเลสน้ี ธรรมประสิทธ์ิประสาท ธรรมตอ้งเป็น
ตามสมควรแก่เหตุ ธรรมสมควรแก่เหตุ ผลของธรรมก็จะเป็นสมควรแก่เหตุนั้นก็จะเป็นผล ความ
สมควรแก่ผลอนันั้น มนัถึงว่าเราถึงจะไดรั้บผลจริง ไดรั้บผลจริง ผลจากการวิปัสสนาในกาย 
เวทนา จิต ธรรมไง ในสติปัฏฐาน ๔ ใจควรแก่การงานแลว้ยกข้ึนวิปัสสนาในกาย ในเวทนา จิต 
ธรรม 

การพิจารณากายนอก การพิจารณารูป รส กล่ิน เสียง ภายนอก อารมณ์ภายนอกข้ึนมา 
เพื่อใหม้นัปล่อยวางจากเร่ืองของโลกๆ ทั้งหมด การพิจารณากายนอกมนัยกข้ึนเทียบเคียงไดไ้ง 
การเท่ียวป่าชา้ การไปในป่าชา้ ไปดูศากศพ ศากอสุภะอสุภงั ก็ตอ้งการใหใ้จน้ีมนัปล่อยเขา้มา การ
ดูกายนอกก็เหมือนกบัการเท่ียวป่าชา้ การเท่ียวป่าชา้ก็เราน่ีล่ะไปเท่ียว 

เราไม่มีส่ิงท่ีเร่ิมตน้ เราไม่สามารถกา้วเดินของใจออกไปได ้เราไม่มี มนัจนตรอกจนมุม ตั้ง
สติใหดี้แลว้ไปเท่ียวป่าชา้ ไปเท่ียวป่าชา้ก็ใหไ้ปดูซากศพเก่าก่อน ดูศากศพเก่าๆ ก่อนมนัเป่ือย มนั
เน่า มนัพองอยา่งนั้น ดูซากศพข้ึนมาใหม้นัสลดสังเวช เห็นไหม คนมนักเ็ป็นเท่านั้น แลว้เราก็ตอ้ง
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เป็นแบบนั้น เราก็เป็นคนคนหน่ึง เราตอ้งตายเหมือนกนั ความตายของเราตายแลว้ร่างกายน้ีเดินมา
ดูป่าชา้น้ี ร่างกายท่ีมาดูศากศพของเขาน่ีมนัก็ตอ้งเน่าเป่ือยเป็นอยา่งนั้นเหมือนกนั 

ความเป่ือยเป็นอยา่งนั้น น่ีคือคู่กรณี น่ีคือคู่สัญญา น่ีคือภาพซอ้นเขา้มาใหใ้จมนัจบัตอ้งไง 
ใหใ้จมนัสลดสังเวชจากตรงนั้นเขา้มา น่ีคือการพิจารณากายนอก น่ีเท่ียวป่าชา้แลว้ ถา้เราปฏิบติัอยู่
น้ีไม่ไดเ้ท่ียวป่าชา้ก็เทียบเคียง กายนอกก็คิดข้ึนมาสิ คิดข้ึนมาระหว่างกายขา้งนอก กายขา้งนอก 
คนป่วย คนไข ้ คนเจบ็คนป่วย เราก็เหมือนกนั เจบ็ไขไ้ดป่้วยน่ีกายนอก กายนอกเทียบเขา้มาเพื่อ
จะใหม้นัเห็นโทษของร่างกาย เห็นโทษของขอนท่ีมนัผมุนัพงัไปน่ี มนัตอ้งเผาไหม ้ ร่างกายน้ีมนั
ตอ้งเผาไหมต้วัมนัเองตลอดเวลา 

เกิดมาแลว้มนัอยูไ่ม่ได ้ ตามสัจจะความจริงมนัเป็นไตรลกัษณ์โดยธรรมชาติ มนัตอ้ง
เส่ือมสภาพไป มนัตอ้งตายไปแน่นอน ไม่ก่ีปีขา้งหนา้ก็ตอ้งตาย หรือตายเดก็ๆ ตายตอนไหนก็ตาย
ไดเ้หมือนกนั ความตายตายไดต้ลอด ความตายตายไดทุ้กคน ความตายมนัแสดงตวัตลอด แต่เรา
ไม่รู้เราไม่เห็น พอเราไม่รู้พอเราไม่เห็น มนัก็ตอ้งพยายามเทียบเขา้มาใหม้นัเศร้าใจไง ใหส้ลด
สังเวชมา 

การวิปัสสนา ไม่ใช่ว่าพิจารณากายมนัจะเหมือนกนัหมด วิปัสสนากาย น่ีดูกายนอกเขา้มา
มนัเป็นการทาํความสงบเท่านั้น ฉะนั้น ตอ้งใจ หลกัของใจมนัเกิดข้ึนมาก่อน หลกัของใจน่ี หลกั
ใจมีข้ึนมาก่อนแลว้ถึงค่อยคน้ควา้หากายอีกทีหน่ึงไง คน้ควา้หากายหรือคน้ควา้หาบ่วง น่ีบ่วงของ
มาร บ่วงของมารมนักินอะไร? มนักินเหยื่อ เหยือ่คือรูป รส กล่ิน เสียง ถา้ใจมนัปล่อยตรงนั้นเขา้
มาแลว้ รูป รส กล่ิน เสียงภายในท่ีมนัประทบกบัรูป รส กล่ิน เสียงภายนอกล่ะ 

รูป รส กล่ิน เสียงภายในคือมนัตอ้งมีเช้ืออยูท่ี่ใจตลอดไป เช้ืออยู่ท่ีใจ ถา้พิจารณากาย 
เวทนา จิต ธรรม จิตหรือธรรม น่ีพิจารณาท่ีตวัใจนั้นน่ะ จบัตอ้งใหไ้ด ้ การจบัตอ้งคือการคน้ควา้
หา ถา้ไม่มีจะพิจารณากายตอ้งนึกกายข้ึนมา หากายข้ึนมา ถา้หากายไม่ได ้ โนม้นึกไปก่อน ความ
โนม้นึกอนัน้ีเขาก็ว่ามนัเป็นวิปัสสนึก ความเป็นวิปัสสนึกมาเพราะใจมนัตั้งมนั ใจไม่มีหลกัเกณฑ์
มนัเป็นวิปัสสนึก 

ในเม่ือใจมนัตั้งมัน่แลว้ ใจพร้อมท่ีจะควรแก่การงาน แต่ตั้งมัน่แลว้มนักจ็ะตอ้งเส่ือมค่า
ไปเป็นธรรมดาไง จิตตั้งมัน่ เห็นไหม เราเส่ือมข้ึนมา จิตตั้งมัน่เป็นสมาธิแลว้มนัก็ตอ้งเส่ือม
ออกไป ถา้ตั้งมัน่จนคมแขง็จนไม่เส่ือม เราทาํตลอดเวลาโดยความควบคุมของสมาธิอยูอ่ยา่ง
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นั้น มนัก็เป็นนํ้ าลน้ฝ่ังอยูอ่ยา่งนั้นน่ะ มนันํ้ าลน้แกว้ไง มนัเตม็แกว้แลว้มนัอยูเ่ท่านั้น ผลของ
มนัมีเท่านั้น ผลของหลกัของใจ หลกัของใจน้ีเป็นหลกัท่ีตั้งมัน่แลว้ การประกอบการงานคือ
ส่ิงท่ีเอามาประกอบข้ึนใหเ้ป็นวตัถุ เป็นส่ิงท่ีสมประสงค ์จะสร้างบา้นสร้างเรือนข้ึนมา ไมไ้ว้
อยา่งนั้นก็ตอ้งผไุป น่ีไงถา้มนัเป็นอยา่งนั้นแลว้มนัถึงควรนึกเอา ถา้นึกตรงน้ีมนัไม่ใช่นึก
แบบวา่พิจารณากายนอก 

พิจารณากายนอกน้ี ไปเท่ียวป่าชา้น่ี มองแลว้หลบัตา แลว้นึกเอา นึกใหภ้าพนั้นเกิด
ข้ึนมา แลว้ตั้งข้ึนมา กลบัมาแลว้นึกภาพนั้นยงัออกอยู ่นัน่เพราะวา่จิตน้ียงัเป็นโลกอยู ่โลกอยู่
น่ี ความคิด ความนึกภาพน่ีมนัออกมาร้อยๆ ภาพเชิงซอ้นออกมาเยอะแยะไปหมด ภาพไหน
มนัก็คิดออกมาหมด น่ีดูภาพนั้นเขา้มา อนันั้นเพราะวา่จิตมนัไม่ตั้งมัน่ มนัมีภาพเชิงซอ้น 

ภาพเชิงซอ้น ภาพต่างๆ ท่ีมนัคิดข้ึนมา มนัจะคิดข้ึนมา ภาพท่ีเป็นประโยชน์ ท่ีภาพ
ของกายนั้นมนัหาไม่ได ้ มนัจบัไม่ได ้ มนัจูนคล่ืนอนันั้นมาไม่ได ้ มนัถึงวา่กาํหนดอสุภะ
อสุภงัอนันั้นข้ึนมาไม่ได ้ ใหเ้ห็นความสกปรกของกายนอกน้ีมนัไมไ่ด ้ พยายามข้ึนมาจนจบั
ภาพนั้นได ้ ถา้ไมไ่ดย้งัอุตส่าห์ตอ้งไปเท่ียวป่าชา้ แลว้หยิบส่วนใดส่วนหน่ึงของกายนั้นวาง
ทิ้งไวข้า้งๆ ท่ีอยูข่องเราเพ่ือจะไม่ตอ้งเดินไกล เพ่ือจะไดดู้ซํ้ าดูซากไง เพ่ือจะใหดู้ซํ้ าดูซาก ดู
ซํ้ าดูซากแลว้ตั้งภาพข้ึนมาใหไ้ด ้อนันั้นถูกตอ้งเป็นการนึกเอา เพราะวา่ไม่มีหลกัใจ  

 แต่มีหลกัใจแลว้ หลกัของใจมีพร้อมอยูน่ี่ ถา้มนัข้ึนมา ใจพร้อมอยู ่ ความเห็นต่างกนั 
ความเห็นกายจากภายใน ความเห็นกายจากจิตท่ีตั้งมัน่น้ี มนัเห็นแลว้มนัสะเทือนต่างกนัมาก 
ความเห็นจากภายนอกเห็นแลว้... 

...มนัพิจารณาแลว้มนัสลด มนัสังเวช เพราะมนัเป็นข้ีขา้ของมาร พญามารอยูใ่นนั้น ฉะนั้น 
ในเม่ือมนักวา้น มนัเขา้ใจวา่ส่ิงนั้นเป็นประโยชน์กบัมนัทั้งหมด มนัเขา้ใจว่าส่ิงนั้นเป็นประโยชน์
กบัมนัทั้งนั้น เห็นไหม เป็นประโยชน์ เป็นประโยชน์กบัมนั เพราะมนัหิวกระหาย  

พญามารน้ีเป็นเจา้วฏัจกัรท่ีใหญ่โตมาก จะยดึมัน่ถือมัน่ ยดึทั้งหมดของโลกน้ี ก็กวา้น
อารมณ์เขา้มาทั้งหมด พอมนัไปเห็นอสุภะอสุภงัอนันั้น ความเห็นอสุภะอสุภงั เห็นซากอสุภะ 
ซากศพอนันั้นเพื่อใหม้นัสลดสังเวชว่ามึงกต็อ้งตาย มึงก็ตอ้งตายคือเราน่ีตอ้งตาย แต่พญามารไม่
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เคยตาย พญามารอยูใ่นหวัใจนั้น มนัถึงชะล่าใจไง เพราะตายไปมนัก็ไปเกิดไปดบัอีก มนักอ็ยูใ่น
เจา้วฏัจกัร มนัก็นัง่อยูบ่นหวัใจของคนไปเกิดไปตายอยู ่ 

แต่คุณประโยชน์ของคนคนนั้น คุณประโยชน์ของผูป้ฏิบติันั้น ถา้มนัสลดสังเวชเขา้มา มนั
เห็นภาพอสุภะอสุภงัอนันั้น มนัจะสลดสังเวชเขา้มา ความสลดสังเวชน่ีมนัไดคิ้ด ความไดคิ้ดก็มี
โอกาส ความมีโอกาสก็ไดป้ระพฤติปฏิบติั ไดห้าทางออกจากความตายอนัน้ีไง เห็นไหม 
ความเห็นอนันั้นมนัถึงเป็นความสลดสังเวช 

ความเห็นอสุภะอสุภงัตั้งแต่เร่ิมตน้นั้นจากโลกภายนอกนั้นเป็นความสงบเขา้มา ใจสงบเขา้
มาอนันั้นมนัก็เป็นการหาหลกัใจอยา่งหน่ึง การเท่ียวป่าชา้คือการหาหลกัใจ แต่การพิจารณากาย
ภายใน วิปัสสนากายภายในเพราะหลกัใจตั้งมัน่แลว้ ถา้ไม่เห็นกาย นึกข้ึนมา หรือว่ามนัเห็นภาพ
ข้ึนมา มนัหวัน่ไหว มนัไม่ใช่สลดสังเวชนะ มนัสะเทือนใจ มนัสะเทือนกิเลส มนัสะเทือนหวัใจ
มากเพราะส่ิงน้ีมนัซ่อนเร้นไวอ้ยูภ่ายในไง ความเป็นอุปาทานยดึมัน่ถือมัน่ของใจมนัซ่อนเร้นอยู่
ภายใน แลว้มนัผกูมดัออกมาเป็นเคร่ืองร้อยรัด ความเป็นเคร่ืองร้อยรัด เราถึงว่าใจกบักายน้ีเป็นอนั
เดียวกนั 

กายของเราเป็นของเรา ใจก็เป็นของเรา ทุกๆ อยา่งเป็นของเรา ทุกๆ อยา่งจะไม่มีทาง
เส่ือมสภาพไดห้มด ของเราจะอยูค่ ํ้าฟ้า นัน่กิเลสมนัคิดอยา่งนั้น นัน่น่ะความสะเทือนมนัสะเทือน
ขนาดนั้น สะเทือนใจเขา้มา ถา้มนัสะเทือนใจ มนัหวัน่ไหวไปหมด นัน่น่ะจบัข้ึนมาได ้ ความ
สะเทือนใจอนัน้ีมนัก็จะทาํใหส่ิ้งท่ีว่าเป็นคุณงามความดีน้ีพลดัพรากออกไป เพราะส่ิงท่ีไม่เคยเจอ 
ความไม่เคยเจอ จิตตั้งมัน่ก็ตอ้งยนืตวัข้ึนมาแลว้เอาใหม่ ความยนืตวัของเราน่ียกข้ึนวิปัสสนา 

การเห็นกายจากจิตตั้งมัน่แลว้ จากใจตั้งมัน่แลว้ น้ีคือยกข้ึนวิปัสสนา วิปัสสนาในอะไร? 
วิปัสสนาใหม้นัฉลาด ใหห้วัใจน้ีไม่โง่ไง หวัใจน่ีโง่ อยูใ่ตข้องเจา้วฏัจกัร อยูใ่ตอ้าํนาจของพญา
มาร กิเลสเป็นฝ่ายผกูมดั ตณัหาความทะยานอยาก อยากเฉยๆ อยากแต่จะอยูค่ ํ้าฟ้า อยากจะมีชีวิต
ยนืยาว อยากไปทุกๆ อยา่งในโลกเป็นของมนัคนเดียว เอามาเท่าไรก็ไม่เคยพอ เห็นไหม น่ีตณัหา 

อยากเท่าไร ความพลดัพรากจะตายก็ไม่อยากตาย เห็นไหม วิภวตณัหา ไม่อยากเป็น ไม่
อยากพบเจอส่ิงท่ีว่าไม่ประสบใจ ไม่ตอ้งการ ความไม่ตอ้งการเป็นตณัหาทั้งนั้น ตณัหาน้ีเป็น
สมุทยั น่ีใหม้นัฉลาดฉลาดตรงน้ีไง ฉลาดท่ีว่าส่ิงท่ีเอง็ไปยดึว่าเป็นของจริง กายกบัเราเป็นอนั
เดียวกนัมนัก็ไม่จริง มนัไม่จริงเพราะอะไร เพราะสภาพความเป็นจริงมนัเป็นแบบนั้นอยูแ่ลว้ แต่
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เพราะความยดึมัน่ถือมัน่ของตณัหาต่างหาก มนัตอ้งการใหส่ิ้งท่ีว่าความเป็นจริงตอ้งแปรสภาพน้ี
ใหค้งตวัไง ความท่ีมนัจะดึงใหค้งตวัไวเ้พราะว่ามนัตอ้งการผกูมดัอนันั้นไว ้ มนัตอ้งการใหค้งตวั 
ใหส้มกบัความคิดมนัไง ใหอ้ยูค่ ํ้าฟ้าไป น่ีคือกิเลสมนัหลอก 

ความท่ีจะใหม้นัฉลาดข้ึนมาคือการใคร่ครวญดูกายอนันั้น ดูกายดว้ยมรรคแลว้คราวน้ี 
เพราะอะไร เพราะกลัยาณปุถุชน กลัยาณปุถุชนมนัจะเดินอริยมรรค ความเดินอริยมรรคน้ีคือการ
วิปัสสนา การวิปัสสนาในความดาํริชอบ ดาํริข้ึนมา จากโลกๆ ข้ึนมา จนข้ึนมาเป็นหลกัของใจ 
นัน่คือจิตควรแก่การงาน เห็นไหม ควรแก่การงานเป็นงานของธรรมไม่ใช่งานของโลก 

งานของโลกคือความคิดฟุ้งซ่าน ความคิดใฝ่ตํ่า ความคิดหาแต่ความเร่าร้อนเผาตวัเอง 
ความคิดยดึมัน่ถือมัน่นั้นเป็นความคิดของโลกทั้งหมด ความคิดของธรรม ความดาํริชอบจะมีได้
ต่อเม่ือใจตั้งมัน่ ถา้ใจไม่ตั้งมัน่ มนัดาํริไหนกด็าํริลงกิเลสทั้งหมด ความท่ีจะดาํริออกจากกิเลสอนั
น้ี น่ีคือมรรค 

ความคิดของมรรคออกเดินตวั ความดาํริชอบ ความเห็นชอบ ความเพียรชอบ สมาธิชอบ 
สติสัมปชญัญะชอบน่ีไง สติสัมปชญัญะยบัย ั้งมาเร่ือยๆ สติสัมปชญัญะชอบ ชอบในอะไร? ชอบ
ในการดูกายมนัแปรสภาพสิ มนัตอ้งใหใ้จมนัเห็นตามความเป็นจริง ใจเห็นตามความเป็นจริงคือ
ใจในปัจจุบนันั้นท่ีเห็นเด๋ียวนั้น ความเห็นเด๋ียวนั้น ในวินาทีนั้น ในทุกอยา่งขณะนั้น มนัเห็นการ
แปรสภาพ แปรสภาพน่ีมนัจะเคล่ือนตวัไป น้ีคือไตรลกัษณะ 

ความเป็นไตรลกัษณะ พระไตรลกัษณ์ เป็นอนตัตา ความเป็นอนตัตา อนตัตาคือความกา้ว
เดินของผลของใจท่ีจะเห็นความเป็นอนตัตาของวิปัสสนาญาณ วิปัสสนาญาณจะเห็นกาย เห็นจิต 
เวทนา เห็นธรรม เวทนาก็เหมือนกนั เวทนาพิจารณาไดเ้หมือนกนั น่ีกาย เวทนา จิต ธรรม ตอ้ง
เห็นเป็นปัจจุบนัธรรมว่าเป็นอนตัตา อนตัตาคือมนัแปรสภาพ คือมนัไม่คงท่ี มนัเป็นส่ิงท่ีย ัง่ยนื
ไม่ได ้มนัเป็นไปไม่ไดเ้ลยท่ีจะยดึมัน่ถือมัน่ไวใ้หอ้ยูก่บัเรา เป็นไปไม่ไดเ้ลย 

หลกัสัจจะมนัเป็นอยา่งนั้น น่ีไงธรรมมนัประเสริฐ ประเสริฐตรงน้ีไง ธรรมประเสริฐท่ีว่า
ยอมรับความจริงทั้งหมด ส่ิงใดท่ีเป็นจริงเป็นธรรมตอ้งเขา้กบัธรรมไดท้ั้งหมด ธรรมคือความจริง 
ส่ิงท่ีเป็นจริงก็ตอ้งเป็นจริง แต่ใจมนัปลอม ใจมนัยงัปลอมอยู ่ ถึงตั้งมัน่ก็เพราะว่าควรแก่การงาน 
มนัเพียงแต่เป็นนกัรบไง สงครามเกิดข้ึนแลว้ สงครามระหว่างความจริงกบัความปลอมเกิดข้ึน 
สงครามระหว่างกิเลสกบัธรรมเกิดข้ึนจากใจ เกิดข้ึนจากใจเพราะเราสร้างฐานของเราข้ึนมาได ้ เรา



หลกัใจ ๑๖ 

©2012 www.sa-ngob.com 

สร้างฐานข้ึนมาจนจิตตั้งมัน่ข้ึนมา สงครามถึงเกิดได ้ สงครามเกิดกลางหวัใจไง ใจตั้งมัน่เป็น
สนามประลองยทุธ 

สนามประลองยทุธน้ีประลองยทุธ ถา้มนัมีแต่ฝ่ายใจอยา่งเดียว มีแต่ธรรมอยา่งเดียว 
ประลองยทุธท่ีไหน ถา้มีแต่ธรรมอยา่งเดียวมนัตอ้งธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ 
ตอ้งธรรมของครูบาอาจารยท่ี์พน้ไปแลว้ แต่น่ีธรรมของเราไม่มี เราเพียงแต่ใจตั้งมัน่ เปิดสนาม
ประลองยทุธ สนามสงครามกลางหวัใจ เปิดสนามในหวัใจแลว้เราก็ยกข้ึนทาํสงครามเกิดใหไ้ด ้
ในการคน้ควา้กายกบัจิต 

การคน้ควา้กายกบัจิตนั้นเป็นท่ีทาํสงคราม เห็นไหม ระหว่างกิเลสกบัธรรม ระหว่างกิเลส
กบัธรรมเกิดข้ึน น่ีวิปัสสนาหมุนไป วิปัสสนาหมุนไป หมุนลงตรงน้ี เหตุและผลจะเกิดข้ึนจาก
ความเป็นจริงของใจท่ีหมุนไป ใจความเป็นจริงท่ีหมุนไปน้ีมนัหมุนข้ึนไปจากเรา 

จากจิตน้ี จากสนามประลองยทุธน้ีหมุนไป หมุนข้ึนไปตอ้งใชส้ติสัมปชญัญะ ตอ้ง
ใคร่ครวญ ไม่ใช่สุกเอาเผากิน สุกก็เอาเผาก็กิน ทาํก็เหยาะๆ แหยะๆ ความคิดก็เหยาะๆ แหยะๆ 
ความคิดรัดหนา้รัดหลงั เห็นไหม จะเห็นผลเห็นประโยชน์ของมนั ความรัดหนา้รัดหลงันั้นมนั
ไม่ใช่ความเป็นจริง ความอยากได ้ ความคาดการณ์ ความคาดหมายธรรม การคาดการหมายธรรม
ว่าตอ้งเป็นแบบนั้น เพราะเราไดศึ้กษาธรรมมา เราไดฟั้งของครูบาอาจารยม์า ฟังของครูบาอาจารย์
มาแลว้จะยดึมัน่ถือมัน่ว่าตอ้งเป็น ตอ้งเป็น แค่น้ีก็ตกคนละทะเลแลว้ สงครามเกิดอยูท่ี่แปซิฟิกน่ี 
ไปคิดอะไรถึงมหาสมุทรคนละมหาสมุทรออกไปนู่นน่ะ มนัตกคนละทวีป ตกคนละทะเลเลย 

ความไกลของเป้าหมายไง ความไกลของการตั้งใจ ใจควรจะสัมปยตุกบักิเลสในหวัใจของ
เรา กิเลสในหวัใจของเราเกิดข้ึนระหว่างกายกบัใจเท่านั้น อยา่งอ่ืนนั้นไม่ใช่ อยา่งอ่ืนนั้นเป็นผล
ของมนัท่ีมนัจะเป็นไปตามความเป็นจริง จริงกบัจริงจะเขา้กนั แต่ตอนน้ีมนัยงัจริงไม่ได ้ มนัจริง
ไม่ไดเ้พราะว่าพญามารมนัอยูร่่วมวงดว้ยไง พญามารไม่ยอมปล่อย ความท่ีพญามารไม่ยอมปล่อย 
เพราะพญามารมนัก็ตอ้งยแุหยอ่อกมาว่าส่ิงท่ีเราทาํอยูน่ี่มนัไม่จริง ส่ิงท่ีความคิดของมารอนันั้นสิ
จริง 

เพราะว่าอุปาทานจิตใตส้าํนึกไง จิตใตส้าํนึกมนัเกาะเก่ียวอยูแ่ลว้ มนัอาลยัอาวรณ์ มนัยดึ 
มนัมัน่ มนัถือ มนัออดออ้นออเซาะออ้ยสร้อยอยูใ่นหวัใจนัน่น่ะ ความเป็นออเซาะออ้ยสร้อยอนั
นั้นน่ะมนัยดึมัน่ถือมัน่ นั้นน่ะคือตวัเป็นปัญหา ตวัเป็นปัญหาอนันั้น มนัไม่ใช่ว่าเราจะไปทาํตวัท่ี
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เป็นปัญหานั้น มนัเป็นปัญหาเพราะพญามารมนัยดึมัน่ถือมัน่ใช่ไหม แต่ถา้เราวิปัสสนาเขา้ไป 
สงครามเกิดข้ึนระหวา่งกายกบัใจ ระหว่างวิปัสสนาท่ีว่าระหว่างวิปัสสนาเขา้ไป สงครามเกิดข้ึน
ตรงน้ี เกิดข้ึนมาวิปัสสนาใหเ้ห็นไตรลกัษณะ เห็นไตรลกัษณ์ เห็นอนตัตา ความเป็นอนตัตาเกิดข้ึน 
ตั้งอยู ่ ดบัไป ส่ิงใดส่ิงหน่ึงเกิดข้ึนเป็นอนิจจงัทั้งหมด ส่ิงท่ีเป็นอนิจจงั ทุกอยา่งก็เป็นอนิจจงั 
อนิจจงัจนแมแ้ต่อารมณ์ท่ีเป็นภายใน อนิจจงัแมแ้ต่ความเห็นอนันั้น มนัเป็นอนิจจงัอยู ่ แต่มนัสืบ
ต่อไดด้ว้ยมรรคอริยสัจจงัของเราต่างหาก 

ส่ิงท่ีสืบต่อไดน้ี้เพราะมรรคมนัเดินตวั มรรคมนัเดินตวัมนัเห็นถึงเป็นการรบ การสืบต่อ
ออกไป การสืบต่อออกไปแลว้ใหม้นัคลายออกสิ สืบต่อดว้ยปัญญาหมุนไปๆ หมุนลงไปในทุกข์ 
สมุทยั นิโรธ มรรค ในอริยสัจน้ีเท่านั้น 

สงครามเกิดข้ึน การทาํสงครามกนัเกิดข้ึน สงครามเกิดข้ึนจนกว่าฝ่ายมารยอมแพไ้ง 
สงครามเกิดข้ึนจนกาํลงัของพญามารโดนทาํลายออกไปทั้งหมด กาํลงัของพญามารตอ้งโดน
ทาํลายออกไปดว้ยมรรคอริยสัจจงัขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ตอ้งทาํลายออกไปใน
ความเห็นผดิอนันั้น ความเห็นผดิไง ความเห็นผดิว่ากายกบัใจน้ีเป็นของเรา ความเห็นผดิของพญา
มาร ความเห็นผดิเพราะกิเลสมนัคุมอยูต่ลอดเวลา นัน่น่ะ ธรรมก็แสดงตวัออกไป ต่อสู้ดว้ย
ความเห็น ต่อสู้ดว้ยมรรคอริยสัจจงั 

มนัเป็นไปไม่ได ้ ส่ิงท่ีเป็นไปไม่ได ้ มนัจะยดึไดอ้ยา่งไร คิดไป น่ีใชค้วามคิดนะ ใช้
ความคิด ใชค้วามเห็น ขณะท่ีมรรคมนัหมุนตวัออกไป มนัเป็นไปไม่ได ้มนัเป็นไปไม่ได ้กาํลงัแรง
ข้ึน แรงข้ึน มนัก็คลายตวัออก มนัปล่อย เห็นไหม พิจารณากายจนกายน้ีแปรสภาพไป แปรสภาพ
ไป อ๋อ! เป็นอยา่งน้ีเหรอ เป็นอยา่งน้ีเหรอ น่ีเงาของความจริงปรากฏข้ึน อ๋อไง เร่ิมอ๋อเฉยๆ อ๋อ! 
อ๋อ! อ๋อก็ปล่อย อ๋อก็ปล่อย 

ความปล่อยนั้นมนัปล่อยไปเสริมทพัต่างหากล่ะ มนัไม่ไดป้ล่อยตามความเป็นจริง มนั
ปล่อยไปเสริมทพั ความปล่อยนั้นเราก็เบาตวัข้ึน เห็นไหม น่ีมรรคเดินไป ทพัของธรรมเกิดข้ึน น่ี
หลกัใจท่ีตั้งมัน่แลว้ สามารถเปิดยทุธการไดทุ้กๆ ยทุธการเลย ทพัหนา้ ทพัหลวง ทพัใหญ่ ทพันอ้ย
จะมีการต่อสู้กนัไปตลอด น่ียทุธการน้ีเกิดข้ึนแลว้ ยทุธการแรกท่ีเกิดข้ึน กองทพัหนา้ไดส้ัมปยตุ
กบัพญามารแลว้ จบักิเลสแลว้ น่ีอ๋อ อ๋อ! มนัก็ไปสร้างมา สร้างมาก็เสริมเขา้ไป เสริมเขา้ไป 
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น่ีความเพียรไง “ทุกขน้ี์จะล่วงพน้ไดเ้พราะความเพียร” ความเห็นจริงน้ีก็ตอ้งเป็นความ
เพียร ความเพียรชอบน้ีอยูใ่นมรรคอริยสัจจงั ความเพียรคือเพียรลงท่ีเดิม เพียรลงไปท่ีกองทพั
นั้นน่ะ ระหว่างธรรมกบักิเลสท่ีมนัสู้กนั ความเพียรนั้นก็ตอ้งใส่เขา้ไป ความเพียรชอบ ชอบนะ 
ตอ้งชอบดว้ย ถา้ความเพียรไม่ชอบ เพียรในส่ิงท่ีว่าไม่ตรงกบัความเป็นจริง 

มนัมี มนัเป็นไปไดร้ะหว่างวิปัสสนาญาณเกิด น่ีวิปัสสนา ระหว่างกองทพัสู้กนั มนัเป็นไป
ไดว้่าฝ่ายหน่ึงแพ ้ ฝ่ายหน่ึงชนะ ผลดักนัแพผ้ลดักนัชนะ แลว้แต่กองทพัใครจะเหนือมากกวา่กนั 
กองทพักาํลงัใครมากกวา่ ทีน้ีกาํลงัเราไม่มีพอน่ี เราตอ้งเปิดสนามใหม่ เปิดยทุธการมากข้ึนไป 
ตอ้งกลบัมาท่ีใจตั้งมัน่น้ี กลบัมาท่ีหลกัของใจ กลบัมาท่ีกาํลงั กลบัมาท่ีสมาธิ กลบัมาท่ีความเป็น
จริง กลบัมาท่ีความสงบน้ี 

ถา้จิตเราสงบข้ึนมา พลงังานมนัเกิดข้ึน หมุนกลบัไปวิปัสสนา มนัจะเขา้ใจ มนัจะปล่อย
วาง ปล่อยวาง น่ีกาํลงัของธรรมมากกว่า กาํลงัของพญามารมนัก็ตอ้งแพไ้ป แพไ้ป ความแพ ้ เห็น
ไหม อ๋อ! อ๋อ! มีความสุขมาก 

ความสุขจากจิตตั้งมัน่ กบัความสุขท่ีว่าหลงในรูป รส กล่ิน เสียง มนัก็เห็นคุณค่ามา
ชั้นหน่ึงแลว้ ความสุขระหว่างสงครามเกิดข้ึนแลว้มนัปล่อย มนัถอยทพัหนีไปนะ มนัถอยทพัหนี
ไป นัน่น่ะความสุขอนัน้ีก็เกิดข้ึน มีความเบา มีความชดัเจน มีความสุข มีความเบาตวั มีความ
เหมือนว่าเราจะเขา้ถึงจุดของเป้าหมายเลย นัน่น่ะใจมนัตอ้งหมุนไป หมุนไป 

น่ีทาํอยูต่รงนั้น วิปัสสนาอยูต่รงนั้น ในอริยสัจน้ีเท่านั้น จนแรงข้ึนไป แรงข้ึนไป ความ
ท่ีว่ามนัแพเ้ขา้บ่อยๆ กาํลงัมนัตอ้งนอ้ยลง กิเลสมนัไปจะเอากาํลงัมาจากไหน กิเลสมนัก็ตอ้งแพ้
เป็นสิ พญามารมนัก็ตอ้งแพเ้ป็นใช่ไหม มนัแพไ้ปบ่อยๆ มนัก็ไปขนขุมกาํลงัเก่าของมนั คือความ
ยดึมัน่ถือมัน่ของมนัออกมาสู้ สู้ไปเราก็วิปัสสนาไป วิปัสสนาไป ออกมาเราก็ทาํลายไอค้วามยดึ
มัน่ถือมัน่ของมนัลงไปทีละเลก็ละนอ้ย ทีละเลก็ทีละนอ้ย ขุมกาํลงัท่ีมนัไปขนออกมาสู้กบัเรา สู้
กบัธรรมจกัรท่ีหมุนออกไป นัน่น่ะ ภาวนามยปัญญา 

ธรรมจริงๆ มนัเป็นสมบติัส่วนตนของผูท่ี้ประพฤติปฏิบติั น่ีภาวนามยปัญญาเกิดข้ึนมาจาก
ใจของผูท่ี้มีอาํนาจวาสนา ใจของผูท่ี้ว่ายดึมัน่ถือมัน่ในหลกัในท่ีพึ่งไง ในหลกัธรรม ยดึธรรมเป็น
ท่ีพึ่งเป็นพึ่งตาย ไม่ไปเห็นความเป็นอยา่งอ่ืนมนัจะมีคุณค่ากว่า 
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เราทิง้มาตั้งแต่เร่ิมตน้ ความทิง้มาตั้งแต่เร่ิมตน้จากโลกมาเป็นหลกัของใจ แลว้ก็เขา้มา
วิปัสสนา น่ีเรายดึมัน่ถือมัน่ในธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เรายดึมัน่ถือมัน่ กิเลส
มนัยดึมัน่ถือมัน่ในความอุปาทาน ในความยดึมัน่ถือมัน่ ในความท่ีตอ้งการใหอ้ยูใ่นอาํนาจของมนั 
เราก็ตอ้งยดึถือมัน่ในธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ในวิปัสสนาญาณท่ีเราเช่ือมัน่ 

เราตอ้งเช่ือนะ ถา้เราไม่เช่ือมัน่ ศรัทธาอนัคมกลา้อนัน้ีมนัสามารถชาํระกิเลส มนัตดักิเลส
ขาดๆๆ น่ีเป็นขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ แต่ของเรายงัไม่เกิด เราเช่ือมัน่ เรายดึมัน่ถือ
มัน่ในธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพทุธเจา้ แลว้เราสร้างข้ึนมา ถา้เราไม่สร้างข้ึนมาเราก็ไม่
สามารถทาํลายกิเลสในหวัใจเราได ้

เรามีแหล่งเพิ่มพลงัคือองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ แหล่งเพิ่มพลงัของเราคือครูบา
อาจารย ์ ครูบาอาจารยข์องเราท่ีช้ีแนะช้ีช่องทางของเรา นัน่น่ะคือขุมกาํลงัของธรรม ขมุกาํลงัของ
กิเลสมนักก็วา้นอออกมา ขุมกาํลงัของธรรม ถา้เราสู้ไม่ไดเ้รากถ็อยออกมา จบัตรงนั้น ถอยมาพกั
ท่ีน่ี 

แลว้ก็ตอ้งนึกถึงครูบาอาจารย ์สร้างกาํลงัใจไง พระพุทธเจา้ก็สลบถึง ๓ หน ตายแลว้ฟ้ืน ๓ 
หน หลวงปู่ มัน่ก็สลบถึง ๓ หน สลบนะ หลวงปู่ มัน่สลบถึง ๓ หนเลย น่ีอาจารยเ์ล่ามา อาจารย์
บอกมาว่าหลวงปู่ มัน่สลบถึง ๓ หน ก็ยงัสามารถชาํระกิเลสเป็นพระอรหนัตไ์ปไดแ้ลว้ องคห์ลวง
ปู่ มัน่เป็นอะไรไป กระดูกของท่านเผาแลว้เป็นพระธาตุทั้งหมด ยดึมัน่ถือมัน่ครูบาอาจารยข์องเรา
มนัก็สร้างขุมพลงัของเราข้ึนมาแลว้เขา้ไปต่อกรใหม่ เขา้ไปชาํระต่อสู้กบักิเลส ต่อสู้กบักิเลส ต่อสู้
กบัความยดึมัน่ถือมัน่ ต่อสู้กบัความเห็นผดิ 

ความเห็นผดิคือกิเลส ความเห็นผดิน่ี ความเห็นผดิ ความเห็นว่ากายกบัใจเป็นอนัเดียวกนั 
กายกบัใจของเราน้ีเราตอ้งยดึไว ้ เราตอ้งยดึไว.้..มนัเป็นความคิดลึกๆ ถา้ความคิดดว้ยความคิดของ
เราน่ีเรากคิ็ดเองว่าเราก็เขา้ใจว่ากายไม่ใช่ ตอ้งตายทั้งหมด แต่ตวักิเลสมนัอยูต่รงนั้น เราไม่ไดไ้ป
ชาํระตรงนั้น เราไม่สามารถแกกิ้เลสได ้ ถา้เราไม่ทาํลายตรงนั้นขาดออกไป กิเลสมนักย็งัผกูมดัอยู่
นัน่ตลอดไป 

“กองทพัธรรม” กองทพัธรรมไดขุ้มกาํลงัท่ีเราไดม้าจากครูบาอาจารย ์ ไดม้าจากความ
เช่ือมัน่ถือมัน่ไง เช่ือในธรรมมนัเป็นประโยชน์ เช่ือในโลกมนัมีแต่ความทุกข ์ มีแต่ความเศร้าโศก 
มีแต่ความทุกขร้์อน ในเม่ือเราก็ทิง้มาๆ อยูแ่ลว้ ในเม่ือเราเห็นประโยชน์ของการทิง้มาจากตั้งแต่
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ขา้งตน้แลว้ ตั้งแต่ทิง้ออกมาจนจิตตั้งมัน่ แลว้ทาํไมเราไม่เช่ือต่อไป เราตอ้งเช่ือต่อไป ความเช่ือ
นั้นยิง่คมกลา้ข้ึนมา 

วิปัสสนาในความเป็นไป วิปัสสนามนัก็เห็นกายแปรสภาพ เห็นกายเส่ือมสลายไป พอเห็น
ไป พอถึงท่ีสุดมนัขาด มนัขาดหมายถึงว่ามนัปล่อยจริงไง ความปล่อยจริงกบัความปล่อยแลว้มนั
ยงัยดึอยู ่ ถา้มนัปล่อยจริงน่ี ความเป็นจริงสมกบัความเป็นจริงทุกอยา่ง มนัปล่อยจริงๆ คือว่ามนั
ปล่อยดว้ยความไม่ลงัเลสงสัย มนัปล่อยขาดออกไปเลย ความขาดอนันั้น นัน่น่ะ แลว้ขาดออกไป 
ความเป็นจริงก็ตอ้งจริงทั้งหมดแลว้ 

เพราะความท่ีมนัไม่เป็นจริงคือพญามารมนัยดึไว ้ มนัอุปาทานไว ้ แลว้พอมนัจริงมนัก็
ปล่อยหมด น่ีกายเป็นกาย จิตเป็นจิต จริง ต่างอนัต่างจริง น่ีเวทนาก็เวทนาจริง สัญญาก็สัญญาจริง 
วิญญาณก็วิญญาณจริง สังขารกส็ังขารจริง รูปก็รูปจริง ต่างอนัต่างจริงไง น่ีความเป็นจริง ธรรมกบั
ธรรมเขา้กนั ประเสริฐสุด ปล่อยหมด เห็นไหม สักกายทิฏฐิ ๒๐ มนัหลุดไปเอง มนัหลุดไปเอง
ต่อเม่ือพญามารมนัยอมแพ ้แพธ้รรมราบคาบไป นัน่น่ะพญามารมนัแพธ้รรมออกไปแลว้ สังโยชน์
มนัขาดไปเองดว้ยความเป็นจริง ไม่ใช่ขาดไปดว้ยว่าเราอยากจะใหม้นัขาด 

เราอยากใหข้าดไม่ได ้ เพราะอะไร เพราะวา่มนัอยูใ่นส่วนลึก เห็นไหม พญามารมนัอยูใ่น
ส่วนลึก อยูใ่นใจลึกๆ มนัเป็นจิตใตส้าํนึก มนัเป็นอุปาทานท่ียดึมัน่ถือมัน่ เราไม่สามารถลว้งลึกลง
ไปตรงนั้นได ้ แต่เวลาขาดทาํไมมนัขาดไดล่้ะ? มนัขาดไดเ้พราะว่าเราวิปัสสนา ธรรมน่ีหมุนไป
ตามความเป็นจริง กองทพัมนัหมุนไป กองทพัมนัต่อสู้กบักิเลสดว้ยตามความเป็นจริง แลว้พญา
มารมนัแพ ้ มนัปล่อยเอง พญามารมนัปล่อยไป มนัปล่อยก็ปล่อยสังโยชน์นัน่ล่ะ ความเป็น
สังโยชน์ขาดตรงนั้นไง ขาดตรงท่ีพญามารมนัปล่อย ไม่ใช่ขาดท่ีว่าสังโยชน์มนัจะขาดเอง...ไม่ใช่ 

ความเขา้ไป วิปัสสนาเขา้ไปตอ้งทาํตรงน้ี ถึงไม่ใช่สุกเอาเผากิน ถา้เป็นการสุกเอาเผากิน 
สักแต่ว่าทาํ ใจไม่มีหลกัเกณฑก์็วิปัสสนาไปๆ ไม่ตั้งมัน่ไง ใจไม่ตั้งมัน่ ด่วนวิปัสสนา ด่วนคิดคน้ 
ด่วนคน้ควา้ 

อุปกิเลส ๑๖ จิตผอ่งใส จิตเป็นโอภาส จิตดีมาก จิตเป็นนิพพาน...น่ีความลุ่มหลงของใจ 
ความลุ่มหลงของใจทาํไมมนัมีคุณค่าเหมือนกบัความเป็นธรรมจริงล่ะ ความท่ีเป็นธรรมจริงน่ีมนั
จริง มนัอาจหาญ มนัขาดออกไปจากใจ หลุดออกไป สังโยชน์ขาดออกไปจากใจ พน้ออกไปจาก
พญามารดว้ยทพัหนา้ เห็นไหม ยงัมีทพัใหญ่ทพัหลวงตอ้งต่อสู้ต่อไป 
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น่ีไงขนาดเร่ิมตน้มนัยงัตอ้งใชค้วามแยบคายขนาดน้ี ใชค้วามวิริยอุตสาหะ ใชค้วามเพียร
ชอบขนาดนั้น นัน่น่ะความเพียรชอบขนาดน้ีมนัหมุนเขา้ไปๆ น่ีสังโยชน์มนัขาด ขาดตรงนูน้
ออกไป น่ีเพราะหมุนเขา้ไปตรงน้ีๆ มารมนัปล่อย พอมารมนัปล่อย มนัถึงไปขาด 

แลว้ท่ีมนัไม่ปล่อย ท่ีมนัวิปัสสนูปกิเลสล่ะ 

วิปัสสนูปกิเลสมนัเหมือนกนั มนัเหมือนกนัดว้ยว่าเราจินตนาการของใจ ใจน้ีมนัถึง
มหศัจรรยม์ากไง ถา้ความเป็นจริงเขา้กนันะ ความเป็นจริงคือธรรมมนัสมจริง ท่ีว่ามนัขาดสมจริง 
มนัเป็นสมุจเฉทปหาน มนัจริงแบบธรรม แต่ถา้เป็นอุปกิเลส อุปกิเลสความจินตนาการของใจ มนั
จริงแบบเรา จริงแบบใจมนัคิด มนัจริงของมนัอยา่งนั้น แต่มนัมีความลงัเลอยูลึ่กๆ “หรือว่า มนั
น่าจะเป็นอยา่งนั้น หรือมนัควรจะเป็นอยา่งน้ี มนัควรจะเขา้กบัอนันั้น มนัควรจะเขา้กบัขององค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้” 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ไม่ไดว้า่อยา่งนั้น ธรรมจริงไม่ไดว้่าอยา่งนั้นเลย แต่กิเลส
มนัว่า ความเป็นอุปกิเลส ฟังสิ กิเลสมนัเป็นกิเลส อุปกิเลสคือมนัละเอียดเขา้ไป กิเลสอยา่ง
ละเอียดเขา้ไป เห็นไหม นัน่น่ะถึงว่าไม่สนใจมนั 

เราปฏิบติัธรรมใหส้มควรแก่ธรรม เราเป็นลูกขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เรา
เป็นลูกศิษยต์ถาคต ครูบาอาจารยเ์อาชีวิตเขา้แลกมาตลอด เอาชีวิตเขา้แลกธรรม เอาชีวิตเขา้แลก
กบัความตายไง 

ความตายของโลกมีแต่ตายแลว้ตายเล่า ตายเกิดๆ ความตายของโลก ความตายของวฏัฏะ 
ความตายน้ีตายซอ้น ตายซบั ตายอยูต่ลอดเวลา แต่ความท่ีมนัจะใหเ้ห็นความตาย ใหเ้ห็นกิเลสตาย
ไง ถา้กิเลสมนัตายออกไปจากใจน่ี กิเลสมนัตาย ใจเป็นอิสรเสรี พน้จากความตาย 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เกิดเป็นเจา้ชายสิทธตัถะ เห็นเกิด แก่ เจบ็ ตายเท่าน้ี ยงัมี
ปัญญาหาหนทางท่ีจะไม่เกิด ไม่แก่ ไม่เจบ็ ไม่ตาย น่ีเหมือนกนั มนัมีหนทางท่ีจะพน้ออกไปๆ จาก
การเกิด การแก่ การเจบ็ การตายได ้ พน้ออกไปไดด้ว้ยหลกัธรรมของเรา ดว้ยใจตั้งมัน่ ดว้ยเปิด
หวัใจข้ึนมาเป็นสนามรบใหเ้ป็นกองทพัแรกน้ีต่อสู้ออกไปก่อน 

กองทพัแรกน้ีทาํลายความยดึมัน่ถือมัน่ในกายเท่านั้นเอง ความยดึมัน่ถือมัน่ของใจเขา้ไป
ขา้งในอีก ความยดึมัน่ถือมัน่ของกิเลส น่ีสงครามใหญ่ สงครามขา้งหนา้เรายงัมีอะไรอีกมากมาย 
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สงครามท่ีเราตอ้งผจญเขา้ไป เรายงัตอ้งไสหวัใจของเรา ไสจิตท่ีตั้งมัน่น้ี จิตท่ีมีคุณธรรมข้ึนมาจาก
การเห็นกายตามความเป็นจริง ปล่อยกายไวเ้ป็นตามความเป็นจริง นัน่น่ะมนัตั้งมัน่ยิ่งกว่าตั้งมัน่ 
มนัเป็นอจลศรัทธา 

จากศรัทธาความเช่ือท่ีคมกลา้ของธรรม เพราะเรายดึธรรมเป็นท่ีพึ่งท่ีตาย เรายดึธรรมของ
ครูบาอาจารย ์ ขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เป็นท่ีพึ่งเป็นพึ่งตาย หนุนข้ึนมาใหเ้ราเกิด
วิปัสสนาญาณ จนเห็นจนทาํสงครามกบัพญามาร จนมนัยอมแพถ้อยทพัไป ถอยทพัไปปล่อยพื้นท่ี
ของเราใหเ้ป็นของเรา เห็นไหม น่ีดวงตาเห็นธรรม 

ดวงตาเห็นธรรม คือเห็นมีพื้นท่ียนืในหวัใจ น่ีเป็นอจลศรัทธา อจลศรัทธาคือใจท่ีตั้งมัน่ ท่ี
ไม่คลอนแคลน ศรัทธาน้ียงัคลอนแคลนอยู ่ อนัน้ีมนัตั้งมัน่แบบอกุปปธรรม อกุปปะคือการไม่
เส่ือมจากตรงน้ีอีกแลว้ จากตรงน้ีสามารถกา้วเขา้เดินเขา้ไปต่อกรกบัพญามารไดต้ลอดไป ได้
ตลอดไป จากตรงน้ีมาเป็นหลงัอิง ธรรมของเรามีแลว้ ธรรมของผูท่ี้ว่าเห็นโลกกบัธรรมเป็นอนั
เดียวกนั แยกออกมาจากเร่ิมตน้ จนสร้างหลกัสร้างฐานของใจข้ึนมา 

จากความตั้งมัน่ภายนอก จากหลกัของใจ จากความตั้งมัน่ของมนั เป็นหลกัของธรรม 
ธรรมตั้งมัน่ในหวัใจอยูส่่วนหน่ึง ส่วนหน่ึงกองทพัยงัตอ้งต่อสู้ออกไป น่ีไงคือว่าการกระทาํของ
เราตอ้งมีความแยบคาย ไม่ใช่ลูบๆ คลาํๆ ไม่ชิงสุกก่อนห่าม ตอ้งตั้งใจ มีสติสัมปชญัญะพร้อมใน
การท่ีจะใคร่ครวญใจของเราใหไ้ด ้ ใคร่ครวญในความเป็นใจของเรา ใจของเรากบัพญามารท่ีมนั
อยูใ่นใจของเราใหม้นัแยกออกจากกนั แยกออกจากกนัตรงนั้น แลว้ผลท่ีมนัจะเป็นธรรมข้ึนมา
ตามความเป็นจริงน้ีมนัตอ้งใหธ้รรมน้ีประสิทธ์ิประสาท “ธรรมสมควรแก่ธรรม” เหตุน้ีสมควรแก่
ผลแลว้มนัจะประสิทธ์ิประสาทมาเป็นหลกัตามเป็นจริง ถา้หลกัตามเป็นจริงเป็นปัจจุบนัธรรม 
เป็นปัจจุบนัธรรมนะ เป็นปัจจตัตงั 

ปัจจตัตงัอนัน้ีเกิดข้ึนมาในหวัใจ เป็นปัจจตัตงัรู้จริงเห็นจริงไง ปัจจตัตงัคือตวันั้นไง เป็นอ
กาลิโก ไม่มีกาล ไม่มีเวลา ถึงจะ ๒,๕๐๐ กว่าปีมาแลว้ก็ยงัเป็นไปตามแต่ผูท่ี้ว่าปฏิบติัธรรม
สมควรแก่ธรรม แลว้ปัจจตัตงัอนัน้ีมนัจะเกิดข้ึนกงัวานในใจของผูท่ี้ปฏิบติันั้น เห็นไหม เป็น
ปัจจตัตงั คือรู้จริง เห็นจริง เห็นจากความเป็นจริงภายใน 

มนัถึงไดเ้ป็นสมบติัของเราไง สมบติัของเราท่ีว่า จากความตั้งมัน่ จากหลกัของใจจาก
ภายนอก ภายนอกคือโลก หลกัของใจจากโลกๆ น่ีแหละ ตอ้งตั้งใหไ้ด ้ถา้มีตรงน้ีตั้งข้ึนมาได ้มนั
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จะมีประโยชน์ข้ึนมา ถา้หลกัของใจตั้งข้ึนมา เห็นไหม ความเขม้แขง็ของใจ ใจมีความเขม้แขง็ มนั
กดัเพชรขาดนะ ใจน่ีกดัเพชรขาด ใจมีความมุมานะ มีความอุตสาหะ ความอุตสาหะกา้วเดินข้ึนไป 
จนตั้งมัน่ 

จากหลกัของใจ คือสมาธิธรรม ตั้งมัน่จนสามารถชาํระกิเลสระหวา่งกายกบัใจท่ีเห็นว่าเป็น
อนัหน่ึงอนัเดียวกนั จนมีดวงตาเห็นธรรมดว้ยสมุจเฉทปหาน ใหห้ลกั ใหส้ังโยชน์ในสักกายทิฏฐิ
ขาดออกไป ขาดออกไปจากตรงท่ีว่าเกิดสงครามนั้น สงครามจนกว่าจะยอมพา่ยแพเ้ขา้ไป แลว้ถึง
จะเกิดผลมาตามหลงั ผลตามหลงัอนันั้นมนัถึงเป็นความจริง ความจริงท่ีว่ามนัจะเขา้สู่ใจดวงท่ี
ปฏิบติัข้ึนมาสมตรงน้ีไดค้รองไง ใจดวงน้ีไดค้รองธรรมแลว้ ใจดวงน้ีมีดวงตาเห็นธรรม มีหลกั
ท่ีตั้งมัน่ท่ีเป็นท่ีพึ่งอาศยัของตวัไดจ้ริงไง มนัก็มีความสุขสิ  

ความสุข ความร่มเยน็ของใจ กบัความเร่าร้อนตั้งแต่เราเร่ิมประพฤติปฏิบติัมาน่ี มนัก็จะมา
เทียบกนั ความสุข ความทุกข ์ เห็นไหม ความทุกขท่ี์เร่าร้อนมามนัก็ทาํใหเ้ราพยายามผลกัไส ให้
เรากา้วเดินข้ึนมาจนถึงจุดน้ีได ้ยอ้นกลบัไปข้ึนมามนัก็ภมิูใจในตวันั้น ภมิูใจในผูท่ี้ประพฤติปฏิบติั
นั้น ผูท่ี้ปฏิบติันั้นมีแก่จิตแก่ใจจะประพฤติปฏิบติัต่อไป ความภมิูอกภมิูใจไง มนัก็เป็นกาํลงัใจ
เสริม กองทพัท่ีจะยกต่อไปขา้งหนา้ก็ตอ้งยกต่อไปขา้งหนา้ น่ีวิปัสสนาเขา้ไปเร่ือยๆ 

จากเห็นเหตุเห็นผลไง จากคนท่ีลม้ลุกคลุกคลานไง ลม้ลุกคลุกคลานข้ึนมาขนาดไหน 
เลือดสาดมา นัน่เป็นทุกข ์ ทุกขท่ี์เกิดข้ึนจากการประพฤติปฏิบติัก็มี ทุกขท่ี์เกิดข้ึนจากความเกิด
ข้ึนมา จากกิเลสพาเกิด คือชาติ ชาติปิ ทุกขาน้ีก็มี อริยสัจบอกไวอ้ยา่งนั้น ทุกขน้ี์เป็นหลกัความ
เป็นจริง ทุกขเ์ป็นความจริงข้ึนมา ท่ีตอ้งมีอยูโ่ดยธรรมชาติอยูแ่ลว้ เราก็ตอ้งเอาทุกขน้ี์มาสร้างเป็น
ประโยชน์ข้ึนมาเพื่อจะใหเ้ราพน้จากทุกขอ์อกไปใหไ้ด ้

พน้จากทุกข ์ คือความเห็นอนัน้ีมนัก็พน้ออกไปมหาศาล มีความร่มเยน็ของใจ แต่ทุกขข์อง
ใจล่ะ ทุกขข์องอวิชชาท่ีมนัปักเสียบอยูก่ลางหวัใจนัน่น่ะ อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา นัน่คือตวัพญา
มาร มนัก็ตอ้งถึงท่ีสุดไดด้ว้ยการกา้วเดินไป ดว้ยการยกทพัเขา้ไป  

หลกัของใจมีแลว้ สะสมใหก้องทพัธรรมเกิดข้ึนจากการประพฤติปฏิบติัเราได ้ แลว้การ
กา้วเดิน กา้วเดินเป็นแลว้ เรากา้วเดินเป็นน่ี สงครามใหญ่ น่ีสงครามยอ่ย แลว้จะมีสงครามระหว่าง
กายกบัจิต สงครามระหว่างกามราคะ สงครามน้ีเป็นสงครามใหญ่มาก ทาํลายสงครามใหญ่ ทาํลาย
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สงครามโลก สงครามโลกเป็นสงครามใหญ่ สงครามกามราคะน้ีเป็นสงครามใหญ่ เพราะมนัเป็น
สงครามทาํใหเ้กิดใหต้าย 

ธรรมดาสงครามใหญ่น้ีราบไปแลว้ น้ีทาํลายถึงจุดของพญามาร พญามารน้ีเป็นผูบ้งการ
สงครามทั้งหมด ตอ้งทาํลายพญามารนั้นอีก เห็นไหม การทาํลายพญามารนั้นน่ะเป็นสงครามท่ี
ละเอียดอ่อนมาก ระหว่างวิชชากบัอวิชชาต่อสู้กนัอยูภ่ายใน ถึงว่าสงครามยงัเกิดข้ึนอีก น่ีสงคราม
เลก็ๆ สงครามเลก็ๆ เรายงัตอ้งลม้ลุกคลุกคลานกนัขนาดน้ี ถึงว่าตอ้งไม่สุกเอาเผากิน ตอ้งมีความ
ละเอียดรอบคอบ ตอ้งตั้งสติสัมปชญัญะให้ดี อนัน้ีถึงว่าเป็นทางกา้วเดินของพวกผูป้ฏิบติัเรา  

ผูท่ี้ปฏิบติัเรา ถึงว่าใหเ้สริมกาํลงัใจเขา้มา ใหย้ดึไวน้ะ ยดึธรรมไว ้ยดึธรรมเป็นท่ีพึ่งเป็นพึ่ง
ตายไง ยดึธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้เป็นท่ีพึ่งเป็นพึ่งตาย ถา้พึ่งเป็นพึ่งตายได ้ พึ่ง
เป็นพึ่งตายเพราะว่าอะไร เพราะว่าถา้ไม่ยดึน้ีกิเลสมนัครอบงาํ กิเลสมนัหวัเราะเยาะอยูแ่ลว้ กิเลส
มนัไม่ตอ้งยดึ มนันัง่อยูบ่นหวัอยูแ่ลว้ มนัไม่ไดย้ดึของใครเลย มนัเกิดมาเพราะมนัพาเกิด กิเลสพา
คนเกิดมา มนัเป็นเน้ือเดียวกนักบัใจ แต่ธรรมน่ีเราตอ้งพยายามแสวงหามา ตอ้งเช่ือองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ เห็นไหม มนัยาก มนัยากตรงน้ี 

มนัยากว่า อนัหน่ึงมนัอยูภ่ายใน ธรรมน้ีมนัอยูภ่ายนอกทีแรก แต่ถา้พอธรรมเสร็จข้ึน
มาแลว้น่ีธรรมมนักแ็ยง่เบียดกิเลสตกไป ธรรมมนัก็อยูก่ลางหวัใจนัน่น่ะ กลางหวัใจของผูท่ี้
ประพฤติปฏิบติัสมควรแก่ธรรม มนัก็จะเป็นธรรมข้ึนมาจากกลางหวัใจนั้น ถึงว่าเป็นธรรมท่ีไม่มี
กาล ไม่มีเวลา ผูใ้ดปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม เม่ือไหร่ก็เม่ือนั้น ถึงว่าธรรมน้ีมีอยูเ่ป็นอกาลิโก
เหมือนกนั ธรรมน้ีเป็นอกาลิโก มีอยูต่ลอดเวลา ของน้ีมีอยูด่ ั้งเดิม แต่เพราะความมืดบอดของการ
เกิดการตายน้ีต่างหากล่ะ 

แลว้ถึงเวลามีวาสนาข้ึนมา เกิดมาพบพระพุทธศาสนา พบธรรมไง ถา้เกิดมาไม่พบ
พระพุทธศาสนา ไม่พบธรรม แลว้จะเอาอะไรไปสู้กบักิเลสล่ะ? ไม่มี พอไม่มีก็ทุกขไ์ปอยา่งนั้น 
ทุกขไ์ปสักแต่ว่าทุกข ์เห็นไหม ภทัรกปั ไม่มีพุทธศาสนา 

เราเกิดมาถึงว่าเรามีศาสนานะ แลว้ยงัเป็นผูท่ี้ประพฤติปฏิบติั ผูท่ี้ตั้งใจจะออก ผูท่ี้ตั้งใจกา้ว
เดิน ผูท่ี้ตั้งใจกา้วเดินผูน้ั้น ผูใ้ด ถึงว่าไม่มีช่ือ ถา้มีช่ือมนัก็มีกาลมีเวลา คนนั้นๆ พระองคน์ั้น ครูบา
อาจารยน์ั้น มีกาล มีเวลา มีช่วงหน่ึงๆ ของกาลของเวลานั้น โลกน้ีเป็นของเก่าแก่ โลกน้ีมีอยู่
ดั้งเดิม เรามาเกิดแค่ ๑๐๐ ปีตอ้งตายไป น่ีช่วง ๑๐๐ ปีของใครเท่านั้นเอง  
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ถึงวา่ “ผูใ้ด” ไง ไม่ใช่ผูน้ั้น แต่ผูท่ี้กา้วเดินพน้จากจบส้ินไปแลว้ อยา่งองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพทุธเจา้ พระสมณโคดม สมณโคดมน้ีเป็นช่ือ พระสารีบุตรน้ีเป็นช่ือของผูน้ั้น 
ธรรมขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา้ ธรรมของพระสารีบุตร ธรรมของหลวงปู่ มัน่ 

หลวงปู่ มัน่เป็นผูท่ี้คน้ควา้ เป็นผูท่ี้พยายามบรรยายธรรมอนัน้ีออกมา เราถึงไดส้ัมผสั
กนัไง ถา้หลวงปู่ มัน่ไม่มาคน้ควา้ ไม่มาแนะนาํ เราจะไปฟังธรรมกนัจากไหน เราก็ฟังธรรม
เป็นปริยติัน่ะสิ เราก็ฟังธรรมในตวัหนงัสือ ฟังธรรมในหนงัสือแลว้ก็ง่วงเหงาหาวนอน ไม่
ผอ่งใส 

ฟังธรรมในการประพฤติปฏิบติั ฟังธรรมในภาคปฏิบติั ธรรมในภาคปฏิบติัมนัออกมา
จากหลกัความจริง แต่ใจท่ีเป็นปลอมๆ อยูน่ี่ ถา้ฟังในปริยติั ถา้ใจโลกๆ มนัก็ฟังแลว้ช่ืนใจ 
เขา้กบัโลกๆ ไดห้มดเลย แต่ถา้ผูท่ี้ประพฤติปฏิบติั ถา้ฟังธรรมจากภาคปฏิบติั มนัตอ้งมีหลกั
ของใจอยู ่ มนัตอ้งมีพ้ืนฐานของใจ มนัถึงไดฟั้งธรรมออกน้ีก็ควรจะพอใจแลว้ ฟังธรรมของ
องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา้ออก ฟังธรรมภาคปฏิบติัออก คือใจมนัก็พร้อมท่ีจะเขา้หา
หลกัแลว้ 


