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เทศนโปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๘

กิเลสฝงในจิต
ศาสนาในขัน้ เริม่ แรกทีพ่ ระพุทธเจาทรงประกาศเอง มีสาวกชวยพุทธภาระให
เบาบางลง ในครัง้ นัน้ ศาสนาไมคอ ยกวางขวาง มีแตเนือ้ ๆ ครัน้ ตอมานานเขาๆ เนือ้ ก็
ไมคอ ยปรากฏ มักมีน้ําๆ แลวเลยกลายเปนมีแตเปลือก มีแตกระพีไ้ ป คือมีแตพิธรี ี
ตอง ไปไหนมีแตพิธี ศาสนาจริงๆ มองไมคอยเห็น มีแตพิธีเต็มไปหมดในงานตางๆ
เกีย่ วกับศาสนา เมื่อเปนเชนนั้นผูที่จะยึดเอาเปนหลักเปนเกณฑกับศาสนาจริงๆ ก็เลย
ยึดไมได ไมทราบวาอะไรเปนศาสนา คือแกนแท อะไรเปนกระพี้ เปนเปลือก คือพิธีรี
ตองตางๆ เพราะการแสดงออกแหงพิธนี น้ั ๆ มีมากตอมาก ผูย งั ไมเขาใจก็เขาใจวาเปน
เรื่องศาสนาทั้งนั้น พิธีรีตองเลยทําใหผูตั้งใจตอศาสนาจริงๆ ยุงและสับสนไปหมด ไม
อาจจะยึดศาสนาอันแทจริงได
นีเ่ ปนปญหาหนึง่ ในเวลานีซ้ ง่ึ มีมากมาย และถือเปนหลักเปนเกณฑเสียดวยไม
ใชธรรมดา พิธีตางๆ ซึ่งแฝงศาสนากลายเปนหลักเกณฑขึ้นมา สวนทีเ่ ปนหลักเกณฑ
จริงๆ จึงคลายกับคอยเสือ่ มคอยหายไปเปนลําดับ ถาไมมกี ารปฏิบตั เิ ขาไปเกีย่ วของ ถา
พูดตามแบบโลกๆ ก็วา การปฏิบตั ธิ รรมกับพิธรี ตี องกําลังเปนคูแ ขงกัน โดยไมมีเจตนา
หรือมีก็ไมอาจทราบได เพราะเวลานี้กําลังอยูในความสับสนปนเปกันระหวางพิธีรีตอง
ตางๆ กับการปฏิบตั ิ อาจไมทราบวาอะไรจริงอะไรไมจริง อะไรแทอะไรปลอม อะไร
เปนเปลือกอะไรเปนกระพี้ อะไรเปนแกน หากไมมกี ารปฏิบตั เิ กีย่ วของไปดวยแลว
อยางไรๆ เปลือก กระพี้จะตองถูกเสกสรรขึ้นมาเปนแกนเปนหลัก เปนความจริงของ
ศาสนาโดยไมสงสัย ทั้งๆที่ไมใชความจริงเลย นีเ่ ปนเรือ่ งทีน่ า วิตกอยูม าก
ศาสนาแทๆ ทานไมมีอะไรมากมายกายกอง นอกจากสิ่งที่จําเปน ทําลงไปแลว
เกิดประโยชนเทานัน้ สมัยตอมาชอบยุง ไมเขาเรือ่ ง เชน รับศีล ก็ตองยุงไปหมด มาไม
ทันรับศีลก็เสียใจ นัน่ ! ฟงดูซิ อะไรๆ ก็รับศีล รับศีลอยูต ลอดเวลา ดัง
“มยํ ภนฺต ติสรเณน สห ปฺจ สีลานิ ยาจาม” ขอวันยังค่ํา แตการรักษาศีลไม
ทราบวารักษาอยางไร เห็นแตการขอรับศีล สมาทานศีลอยูท าํ นองนัน้ ไมวาที่ไหน ๆ ยุง
ไปหมด
การรับศีลก็มเี จตนาอยูภ ายในใจเปนผูชี้ขาด หรือการรับรองในศีลของตน
ดวยเจตนาวิรัติ เรื่องก็มีเทานั้นเปนสําคัญ
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ถาเปนฆราวาสทัว่ ๆ ไปและศีลทัว่ ๆ ไป เชน ศีลหา ศีลแปด ก็ควรรับไวเพือ่
รักษาศีลจริงๆ จะมีประโยชน
สวนศีลที่เปนศีลของพระของเณรนั้น เพือ่ ประกาศเพศของตนใหโลกทราบ จึง
ทําอยางมีกฎเกณฑไปตามหลักธรรมหลักพระวินัย เชน ศีลเณร ศีลพระ แตสดุ ทายก็
เจตนาอันเดียวกัน ไมไดมากมายอะไรนัก ทําพิธกี ็ เอา!
ถวายทาน ก็ฟาดกันจนหมดคัมภีร ผูนั่งฟงจนหาวนอน จะนอนหลับคานัง่ คํา
ถวายทานนี้ก็ไมทราบวาถวายอะไรตออะไร เปนคัมภีรๆ ไลมาหมดโลกธาตุ ดีไมดี
อยากจะอวดภูมิของตัวเองดวยวาไดเรียนมามากและรูมาก ใหคนอื่นเขาอัศจรรยเสียมั่ง
ภูมนิ าํ้ ลาย นั่น! อยางนี้เปนตน
เมือ่ ไดผา นการปฏิบตั มิ าพอสมควร ไดเห็นวาอะไรทําใหเสียเวล่าํ เวลา อะไรจริง
อะไรปลอม หรืออะไรมันยืดเยื้อ กวาจะเขาถึงตัวจริงละโอโห เปนชัว่ โมงๆ อยางนีไ้ ม
ทราบวาทําเพื่ออะไร เพราะฉะนัน้ ในวงกรรมฐานทานจึงไมคอ ยมีพธิ รี ตี องอะไรนัก
อยากจะพูดวา “ไมม”ี แตพูดวา “ไมคอ ยมี” นัน้ เปนความเหมาะสม เพราะบางทีก็
ตองอนุโลมผอนผันทั้งๆ ที่ก็ทราบอยูแลว เพือ่ จิตใจคนผูย งั ใหมตอ ศาสนา แมเชนนัน้ ก็
ควรนําของจริงมาโชวกนั อวดพิธกี นั ใหโกหรูไป แตเอาของปลอมมาโชว! เมื่อพอ
ผอนผันสั้นยาวก็ผอนไปบางทั้งที่ขวางใจขวางธรรม ในวาระตอไปคอยบอกกันใหรเู รือ่ ง
รูร าวในความจริง และหลักเกณฑของพระพุทธศาสนา
จะเห็นไดในขณะทีพ่ ระพุทธเจาทรงสัง่ สอนสาวกตัง้ แตเริม่ เขาบวช พระองค
เริม่ มีความจริงจังขึน้ ในขณะบวชทีเดียว ครั้งแรกพระองคทรงบวชเองดวยพระวาจาวา
“เอหิภิกขุอุปสัมปทา”.ทานจงเปนภิกษุเถิด นี่เปนวาระแรก ตอมาก็ “ติสรณู
อุปสัมปทา” ถึงสรณะสาม คือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ แลวก็สําเร็จเปนพระขึ้นมา
ถึงวาระที่สามนี้ก็ยกใหสงฆเปนใหญ ใหสาํ เร็จในสงฆ ตอนนีท้ า นประกาศ “รุกฺขมูล
เสนาสนํ” ใหเปนที่อยูอาศัยของพระเพื่อประพฤติพรหมจรรย เพื่อความสิ้นทุกขโดย
ชอบ ทั้งๆ ที่แตกอนก็สอนใหอยูรุกขมูลรมไมอยูแลว แตไมไดยกขึ้นเปนกฎเปนเกณฑ
ในการบวช พอตอมาวาระทีส่ ามนีข้ น้ึ เปนกฎเกณฑเลย
“รุกขฺ มูลเสนาสนํ”อุปช ฌายจะไมสอนอยางนีไ้ มได ผิด ตองสอนใหถกู ตอง
ตามนี้ อุปช ฌายใดก็ตาม แมเจาของจะไมชอบ “รุกขฺ มูลเสนาสนํ” ขนาดไหน การบวช
กุลบุตรตอนสุดทายภายหลัง ก็ตอ งบวชตองสอนอยางนี้ มี “รุกฺขมูลเสนาสนํ” ขึ้น
หนาอนุศาสน ไมเลือกวาใครหรือนิกายไหน เพราะคําวา “นิกาย” ก็เปนเพียงชือ่ อัน
หนึ่งเทานั้น หลักใหญคอื การบวชนัน่ เอง
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ทานเอาจริงเอาจัง สอนแลวไลเขาปาเขาเขาไปเลยเพือ่ ประพฤติปฏิบตั ิ จนได
บรรลุธรรมแลวแมทานจะออกประกาศธรรมสอนประชาชน ก็ใหเปนไปตามอัธยาศัย
ของทานผูมีอํานาจวาสนามากนอย มีความรูค วามฉลาดลึกตืน้ หยาบละเอียดมากนอย
เพียงไร ก็สง่ั สอนประชาชนไปตามภูมนิ สิ ยั วาสนาของตน
องคใดทีท่ า นไมมนี สิ ยั เกีย่ วของ วาสนาทานไมมีในทางนั้น ทานก็ไมเกี่ยว เชน
พระอัญญาโกณฑัญญะ ไปอยูที่สระ “ฉัททันต” มีชา ง “ฉัททันต” เปนหัวหนาโขลง
อุปถัมภอปุ ฏ ฐากทาน ตั้งสิบเอ็ดป ผาสบงจีวรยอมดวยดินแดง ถึงวาระแลวก็มาทูลลา
พระพุทธเจาเขาสูนิพพานไปเลย องคนป้ี รากฏวาไดสอนเฉพาะ “พระปุณณมันตานี
บุตร” ซึง่ เปนหลานชายเทานัน้ สอนองคเดียว และพระปุณณมันตานีบตุ ร ปรากฏวา
เปน “ธรรมกถึกเอก” นอกนั้นทานไมสนใจกับใครเลย พระอัญญาโกณฑัญญะ เปน
“รัตตัญู” เปนพระสาวกองคแรกที่ไดบรรลุธรรมพระศาสดาใดในตนพุทธกาล
องคทท่ี า นมีอาํ นาจวาสนาในทางใด ทานก็เปนไปตามเรื่องของทานเอง เชน
“พระสารีบุตร” “พระโมคคัลลาน” เปนผูท ม่ี อี าํ นาจวาสนามากเกีย่ วกับบริษทั บริวาร
มีความรูความฉลาดมากดัง “พระสารีบตุ ร” การแนะนําสัง่ สอนก็กวางขวางลึกซึง้ ทุก
สิง่ ทุกอยางเต็มไปดวยความเหมาะสม เพราะฉลาดในการสัง่ สอน “พระโมคคัลลาน”
ก็เปนผูทรงฤทธิ์ทรงเดช เปนไปตามนิสยั วาสนาของทานทีเ่ กีย่ วของกับบริษทั บริวาร
พระเณร เมือ่ ถึงขัน้ “อรหัตภูมิ” แลว เปนนิสยั วาสนาลวนๆ ไมมีกิเลสเจือปน ทานจะ
อบรมสั่งสอนประชาชนมากนอยเพียงไร ยอมเปนไปตามอัธยาศัยของทาน ไมมีกิเลส
เขาเคลือบแฝง ไมลุมๆ ดอนๆ สูงๆ ต่าํ ๆ เพราะทานสอนทานไดแลวคอยมาสอนคน
อืน่ จึงไมมคี วามผาดโผนโลดเตนแฝงอยูใ นองคทา น เวลาเกี่ยวของกับประชาชนที่มา
พึ่งรมเงาแหงธรรมทาน
ในเบือ้ งตนทานฝกอบรมใจทาน การอบรมสัง่ สอนคนทานทําอยางเต็มที่ ทาน
ฝกฝนทรมานตนอยางเต็มฝมือ ไมลบู ๆ คลําๆ การฝกอบรมตนดวยวิธตี า งๆ เพือ่ แก
กิเลสทั้งมวล ก็ตองเปนการทรมานตัวอยูโดยตรง ถาไมทาํ อยางนัน้ กิเลสก็ไมยอมจํานน
และหมดไปจากใจ การทรมานกิเลสกับการทรมานตนในขณะนั้น จะเรียกวาเปน
“ความทุกขในคนๆ เดียวกัน” ก็ไดไมนาจะผิด เพราะขณะที่ทุมเทกําลังเพื่อ “การรบ
รากับกิเลส” หรือ “เพือ่ แกกเิ ลส” นัน้ ตองใชความ “อุตสาหพยายาม” อยางเต็มที่
ตองไดรบั ความทุกขมาก สมกับขึน้ เวทีเพือ่ ชัยชนะโดยถายเดียว แมทุกขมากนอยหรือ
จะถึงขัน้ ตาย เจาของตองยอมรับ ไมยอมรับไมไดชัยชนะมาครอง มีบางองคทา นเดิน
จงกรมจนฝาเทาแตก นั่นเห็นไหม! ทั้งๆ ทีฝ่ า เทานัน้ ไมใชกเิ ลส แตจําเปนก็ตองไดรับ
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ความกระทบกระเทือนไปดวย ถึงฝาเทาแตกดวยการรบกิเลส บางองคกต็ าแตก “พระ
จักขุบาล” ตาแตกทัง้ สองขาง เพราะไมนอนเปนเวลาตั้งสามเดือน ทานฝกทรมานอยาง
เต็มที่จนตาทั้งสองขางแตก แตใจสวางจาขึน้ มาในขณะนัน้ เพราะบรรลุขั้นอรหัตธรรม
ถึงคราวทีจ่ ะตองรับความทุกขลาํ บาก เพราะการประกอบความเพียรเพื่อแก
กิเลส ก็ตองยอมรับกัน จะไมยอมรับไมได ตองยอมรับ เมือ่ ถึงขัน้ ยอมรับเพือ่ ชัยชนะ
อันใหญหลวง พระพุทธเจาก็ทรงยอมรับ พระสาวกทั้งหลายกวาจะไดมาเปน “สรณะ”
ของพวกเรา ทานก็ยอมรับความทุกขความลําบากในการฝกฝนทรมานตนเพื่อฆากิเลส
ทั้งนั้น เพราะกิเลสอยูก บั ตัว การฟนกิเลส ถาไมฟนเขาไปถูกตัวดวยก็ไมกระทบ
กระเทือนกิเลสทีอ่ ยูก บั ตัว ฉะนัน้ การห้าํ หัน่ กิเลสไมกระทบกระเทือนตัวดวยจึงไมได
ตองมีการกระทบกระเทือนตัวเปนธรรมดา
พวกเราก็เหมือนกัน ถาจะใหกเิ ลสมันอยูห อ งโนน เรามาอยูห อ งนี้ ขังกิเลสไวใน
หองโนน เรามาอยูใ นหองนี้ มันเปนไปไมได ถาเปนไปไดพระองคตอ งทรงทราบกอน
ใครๆ ในโลก เราอยูใ นหองไหนกิเลสก็อยูใ นหองนัน้ การฝกทรมานเราตรงไหนก็เปน
การฝกทรมานกิเลสตรงนั้น และในขณะเดียวกันก็เปนความทุกขในการแกกเิ ลสเชน
เดียวกัน คือเราตองยอมรับทุกข เชน นั่งมากก็ทุกข เดินมากก็ทุกข นอนมากก็ทุกข คือ
นอนพิจารณาเพือ่ แกกเิ ลสนะ ไมใชนอนแบบหมูขน้ึ เขียง เวลากําหนดภาวนามันทุกข
ดวยกันทั้งนั้น ชือ่ วา “ประโยคพยายามทีจ่ ะแกกเิ ลส”แลว มันเปนความทุกขดว ยกันทัง้
นัน้ ฉะนัน้ จึงไมควรทอใจออนใจ กิเลสจะแข็งขอตอสูเ อาจะวาไมบอก
แมจะเปนการอดนอนผอนอาหาร มันก็เปนเรื่องความทุกขทั้งนั้นแหละ แต
เพื่อดับเชื้อของกิเลสนะ ทุกขก็ตองยอมรับ การขาดตกบกพรองในสิง่ ใดบรรดาที่
อาศัย เปนความฝดเคืองกับสิ่งใดก็ยอมรับ อะไรจะขาดตกบกพรองตองยอมรับ ๆ เมื่อ
เข็มทิศอันใหญยิ่งมุงตออรรถตอธรรม คือแดนแหงความพนทุกขอยูแ ลว อะไรๆ ก็ตอ ง
ยอมรับ ตองยอมรับทั้งนั้นไมกังวล ไมยอมรับไมได กิเลสมันอยูก บั เรา เราไมยอมรับ
ความกระทบกระเทือน ความทุกขความลําบากดวยเพราะการแกกเิ ลส ยอมไมได ตอง
ยอมรับ
เอา! ทุกขก็ทุกข ยอมทุกข ลําบากก็ยอม ขอใหกิเลสมันคอยหมดไป ๆ เพราะ
กิเลสเปนเครือ่ งกอกวนภายในจิตใจ จําพวกบอนทําลายก็คอื กิเลสนีแ่ หละ อยางภาย
นอกทีเ่ ราเห็นนัน่ แหละ ลวนแลวแตกิเลสบงการ เพื่อความมักใหญใฝสูงเกินมนุษยมนา
เทวดาอินทรพรหม ไมยอมมองดูตวั เดีย๋ วสไตรคท น่ี น่ั สไตรคท น่ี ่ี เดินขบวนทีน่ น่ั เดิน
ขบวนทีน่ ่ี ก็คือพวกบอนทําลาย ทําลายบานเมือง ทําลายทีน่ น่ั ทําลายทีน่ ่ี ทําลายหลาย
ครัง้ หลายหนมันก็แหลกไปเอง นั่น!
ธรรมชุดเตรียมพรอม
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กิเลสมันทําลายเรามันทําลายอยางนั้น มันบอนที่ตรงนั้น มันบอนที่ตรงนี้ แตเรา
ไมทราบวามันบอนทําลายเราซิ เราเลยหลงไปเขาขางมันเสีย แลวก็แย! ตัวเราก็เลยเปน
กองทุกขขึ้นมาโดยไมเห็นโทษของตัว
เพราะฉะนัน้ จึงตองใชปญ
 ญาแยกแยะออก เจตสิกธรรมอันใดเปนไปเพื่อความ
กอทุกขความลําบากแกตน ใหระมัดระวังวา เจตสิกธรรมคือความคิดประเภทที่ผดิ
พยายามแกไขโดยถูกทาง ก็จะมีความสุขเย็นใจ ผูเ กีย่ วของก็มคี วามผาสุกเย็นใจเชน
เดียวกัน ทัง้ นีข้ น้ึ อยูก บั อุบายแหงการแกกเิ ลสของแตละรายจะขวนขวายใสตน
คําวา “กิเลส” เราอยาคิดวามันอยูท ไ่ี หน ก็คอื ความคิดความปรุงนีแ่ หละ เปน
เครื่องมือของกิเลสโดยตรง กิเลสจริงๆ มีฝง อยูใ นใจ ฝงอยางจมมิด ไมทราบวาใจคือ
อะไร กิเลสคืออะไร เพราะมันเปนอันเดียวกัน ในขณะนีม้ นั เปนอันเดียวกัน มันเปน
อยางนั้นจริงๆ กระเทือนใจก็กระเทือนกิเลส
เมื่อแยกแยะกันไปโดยลําดับดวยความเพียรพยายาม เราถึงจะทราบวา กิเลส
เปนชนิดใด ใจแทหรือ “จิตแท” เปนอยางไร เพราะอํานาจของปญญาเปนเครือ่ ง
ทดสอบ สติเปนเครือ่ งระลึกรูใ นวงงานนัน้ ๆ ปญญาเปนผูคลี่คลายพิจารณาใหทราบวา
ผิดหรือถูกโดยทางเหตุผล แลวก็แกกันไปไดตามลําดับของกิเลสที่มีประเภทตางๆ กัน
เราจะทราบวาอันไหนเปนเรือ่ งของกิเลส อันไหนเปนเรื่องของธรรม ก็คอ ยทราบไป
เรือ่ ยๆ โดยภาคปฏิบตั จิ ติ ตภาวนา แตเรื่องความทุกขเพราะความเพียร ก็ยอ มมีเปน
ธรรมดาของการทํางาน ไมวา จะเปนความเพียรเพือ่ แกกเิ ลสขัน้ ต่าํ ขัน้ กลาง หรือขัน้
ละเอียด เมื่อกิเลสยังมีอยู ความทุกขในการฝกฝนทรมานตนก็ตองมีอยูโดยดี ถึงจะมีก็
ตาม พึงทราบวาการทํางานไมวางานชนิดใด งานเล็กงานใหญตอ งเปนความทุกขตาม
ความหนักเบาของงาน แตคณ
ุ คานัน้ สูงสมกับงาน
ผูห วังพนทุกขตอ งมีความเขมแข็ง ไมเขมแข็งไมได การฉุดการลากจิตออกจาก
สิ่งมัวหมอง ออกจากกิเลส ออกจากสิง่ สกปรกโสมมนี้ เปนของทําไดยาก เพราะฉะนัน้
โลกจึงไมอยากทํากัน สูนอนจมอยูกับกิเลสไมได ก็จําเปนตองนอน นอนจมอยูน น่ั แล
นอนบนอยูน่ันแหละ เฝากองทุกข บนทุกขบนยาก บนวาลําบากรําคาญ แตไมมีทางที่
จะแยกทุกขออกจากตัวได แมบนกันกระทั่งวันตายก็ตายไปเปลาๆ ไมไดรบั ประโยชน
อะไร ฉะนัน้ การมีแตบน ใหทกุ ขและระบายทุกขออกดวยการบน จึงไมเกิดผลอะไร แตก็
จําเปนตองระบายตามนิสยั ทีเ่ คยบนกันแกไมตก ไดระบายใหใครฟงนิดหนึง่ ก็ยงั คิดวา
ไดเปลือ้ งทุกขบา ง ทั้งที่ทุกขยังมีอยูอยางเดิม เพราะนั่นไมใชการแกทุกข! ถาไมแก
กิเลสซึ่งเปนตัวกอทุกขใหเบาบางและสิ้นไป! การบนเพือ่ ระบายทุกข เปนการเพิ่มพูน
กิเลสขึน้ เสียอีก ไมใชอบุ ายแกทกุ ข!
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ถาเดินทางสติปญ
 ญาโดยจิตตภาวนา ใครครวญไตรตรอง ก็มที างแกกเิ ลสและ
กองทุกขไดดงั ทานพาดําเนินมาแลว มีพระพุทธเจาและพระสาวกเปนตัวอยาง ทานแก
กิเลสกองทุกขดว ยวิธปี ฏิบตั ติ อ จิตใจ
ศาสนาในครัง้ พุทธกาลทานปฏิบตั แิ ละสอนอยางนี้ ทานสอนเขาในวงจิตโดย
เฉพาะ การแสดงออกทางกายทางวาจานั้น เปนกิริยาที่สอออกมาจากใจ เมื่อใจไดรับ
การอบรมดีแลว อันไหนถูกอันไหนผิดใจยอมทราบเอง
ขอสําคัญใหจิตไดรบั ธรรมคือเหตุผลเขาสูด วงใจ ทุกสิง่ ทุกอยางแสดงออกจะ
เปนดวยเหตุดว ยผลและเปนความราบรืน่ ดีงาม การแกกเิ ลสถาไมมเี หตุผลเปนเครือ่ ง
มือแก เชน โกรธใคร ก็พึงยอนจิตเขามาดูตัวผูกําลังโกรธอันเปนตนเหตุไมดี เปนตน
คนเรายอมจะเห็นโทษของตัว ความโกรธก็ระงับไป ไมใชไปเพงเล็งผูถ กู โกรธ ซึ่งเปน
การเพิม่ พูนกิเลสและกองทุกขใหแกตวั มากขึน้
อานคัมภีรไหนก็วาแตเรื่องกิเลส เราเลยเขาใจวากิเลสไปอยูใ นคัมภีรน น้ั ๆ เสีย
นั่นซีมันผิดนะ อันหนึง่ ความโลภ ความโกรธ ความหลง หรือกิเลสพันหาตัณหารอย
แปด อะไรทํานองนี้ เขาใจวามันอยูในคัมภีร การอานชื่อกิเลสไดมากๆ เรียนจําได
มากๆ ก็วาตัวนี้รูแหลมหลักนักปราชญชาติกวีไปเสีย แนะมันผิดไปแลวนัน่ มันผิด
จากหลักธรรมและเจตนาของพระพุทธเจา ที่ทรงสั่งสอนเพื่อแกกิเลสซึ่งมีอยูกับตัว
คืออยูก บั ใจ การเขาใจดังทีว่ า นัน้ มันเปนการสัง่ สมกิเลสโดยไมรสู กึ ตัวเลย เชนสําคัญ
วากิเลสอยูในคัมภีร ไปจําชือ่ กิเลสนัน้ แลวก็วา ตัวรูต วั เขาใจตัวฉลาดเสีย แนะ!ทั้งๆ ที่
ไมไดใหใจแตะตองหรือเขยาพอใหกเิ ลสตกใจบางสักตัวเดียว หรือพอใหมนั หนังถลอก
ไปบาง กิเลสยังอยูเ ต็มหัวใจ และมากกวาที่ยังไมไดเรียนชื่อของมันเสียอีก ทัง้ นีม้ นั ผิด
พระประสงคของพระพุทธเจา!
เพื่อถูกตามความเปนไปของธรรม หรือนโยบายของพระพุทธเจา กิเลสตัวใดก็
ตาม เรียนรูช อ่ื มันอยูใ นคัมภีรใ ดก็ตาม นั่นเปนชื่อของมัน แตกิเลสอยูภายในใจคน หัว
ใจสัตว ความโลภชื่อมันอยูในคัมภีร ตัวโลภอยูใ นใจคน ความโกรธในคัมภีรไมไดโกรธ
แตหวั ใจคนมันโกรธตางหาก ความลุมหลงคัมภีรไมไดลุมหลง ชือ่ ของกิเลสไมไดลมุ
หลง ตัวกิเลสทีอ่ ยูภ ายในตัวของเรานีเ้ อง เปนตัวใหลมุ หลงตางหาก
การแกกิเลสจึงตองแกที่นคี่ อื ใจ แกที่อื่นไมถูกไมเกิดผล การแกถกู หลักถูกวิธี
กิเลสจะคอยเบาบางลงและหมดไปจากใจ ผูปฏิบัติจิตตภาวนาจึงควรดูใจตัวเองและ
แกกเิ ลสทีใ่ จเปนสําคัญ ดูภายนอกแลวก็ยอนทบทวนเขาดูภายในจึงชื่อวา “เรียนธรรม
ปฏิบัติธรรม” อยาดูแบบโลกๆ ทีด่ ไู ปรักไปชังไปเกลียดไปโกรธ อันเปนการสัง่ สมกิเลส
ใหมากมูนจนลืมเนือ้ ลืมตัว
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ถาดูเขามาในตัวดูออกไปขางนอก เทียบเคียงเหตุเทียบเคียงผลเพือ่ หาทางแก
ยอมมีสว นทีจ่ ะลงกันและแกกเิ ลสไดเปนพักๆ ไป ใจก็สบายและเบา ไมหนักอึ้งดวย
การแบกการหามกิเลสทั้งโคตรแซปูยาตาทวดดังที่เคยแบกหามมา วันหนึ่ง ๆ ให
พิจารณาทบทวนมากๆ ทบทวนเรื่องของตัว พิจารณาเรื่องของตัวใหมาก ดวยสติ
ปญญาพิจารณายอนหนายอนหลังเพื่อรูความจริง เพราะวันเวลาหนึง่ ๆ ใจผลิตความยุง
เหยิงวุน วายขึน้ มาภายในตัวไมไดหยุดถาเราเผลอ แมแตไมเผลอกิเลสมันยังโผลออก
มาไดซึ่งๆ หนาอยางกลาหาญตามสันดานทีห่ ยาบคายของมัน บางทีมันยังแสดงลวด
ลายออกมาตอหนาตอตาแกมนั ไมไดกม็ ี เพราะกําลังของเราไมเพียงพอ ขณะนัน้ จําตอง
ยอมไปกอน อันไหนอยูใ นวิสยั ก็พยายามแกมนั ไป
นีแ่ หละการแกกเิ ลส ที่ทานดําเนินมา ทานไมทอ ถอยและยอมมันเอางายๆ จะ
ทุกขยากลําบากก็ทนเอา เพราะเปนงานของตัวโดยเฉพาะ คนอื่นชวยไมได ทั้งนี้ก็เพื่อ
รื้อสิ่งที่เปนเสี้ยนหนามอยูภายในใจออกนั่นแล เพราะขึ้นชื่อวา “กิเลส” แลวมันเปน
เสี้ยนหนามทิ่มแทงจิตใจทั้งนั้นแหละ จงพยายามถอดถอนออกไปโดยลําดับ จนไมมี
อะไรทิ่มแทงใจตอไป และเปนใจที่ “สมบูรณแบบแท”
ประการสําคัญก็คอื ชีวิตจิตใจมันหมดไปทุกวัน ๆ เมือ่ วานนีก้ ห็ มดไปแลววัน
หนึง่ มันมีแตหมดไปเรือ่ ยๆ หมดจนกระทั่งไมมเี หลือ ชีวิตสังขารผานไปเรื่อยๆ จนไม
มีอะไรเหลือติดตัว เมือ่ ไมมลี มหายใจเหลือติดตัวแลวเขาเรียกวา “คนตาย” กันทั้งนั้น
คนตายสัตวตายที่ไมมีกุศลผลบุญติดเนื้อติดตัว ยิ่งเปนความทุกขอยางหาที่ปลง
วางไมได ฉะนั้นจึงตองรีบเรงขวนขวายกอสรางคุณงามความดีซึ่งจะไมสูญหายไปไหน
เสียแตบัดนี้ ความดีนจ้ี ะติดแนบกับใจไปในภพหนา ไมลดละปลอยวางเจาของผู
บําเพ็ญ การสรางคุณงามความดีทา นเรียกวา “สรางวาสนาบารมี”
“วาสนา” ก็คือธรรมเครื่องอยูนั่นเองจะเปนอะไรไป คือธรรมเครือ่ งอยูเ ครือ่ ง
อาศัย เครื่องพึ่งพิง เครื่องสงเสริมจิตใจ เหมือนคนมีบานมีเรือนเปนที่อยูอาศัยยอม
สบาย ถาไมมีก็ลําบาก บานเมืองเขามีที่อยูที่อาศัยแตเราไมมี ซึง่ เราไมใชกระจอน
กระแต ไมใชสตั ว จึงไมสมควรอยางยิง่ แมแตสตั วเขายังมีรวงรัง มนุษยเราไมมบี า นมี
เรือนอยูไดเหรอ? มันลําบากแคไหน จิตใจไมมีหลักมีเกณฑ ไมมีเหตุมีผล ไมมที พ่ี ง่ึ พิง
อาศัย ไมมที เ่ี กาะทีย่ ดึ เหนีย่ ว อยูโ ดยลําพังไมมสี รณะ จะเปนทุกขเพียงไร ลองวาดภาพ
ดูก็ได ภาพของคนทุกขเปนอยางไร
เราเคยเห็นทัง้ คนและสัตวเปนทุกขทรมานจนตายตอหนาตอตาก็เคยเห็น มันนา
ยินดีเมื่อไหร! เมือ่ มีบารมีธรรมก็พอมีความรมเย็นเปนสุขภายในใจบาง ยังดีกวามีแต
ทุกขลว นๆ อันเปนไฟทัง้ กองบนรางกายและจิตใจเปนไหนๆ เฉพาะอยางยิ่งใหสรางสติ
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ปญญาขึ้นใหมาก แกกเิ ลสในปจจุบนั นัน่ แหละ ใหเห็นชัดๆ กับใจ แกไปไดมากนอยก็รู
เอง กิเลสมันเต็มอยูท ใ่ี นจิตนีแ้ หละไมเคยบกพรองเลย แมโลกจะพากันบนวา สิ่งนี้บก
พรองสิ่งนั้นบกพรอง หรือวาโลกบกพรอง มันวิง่ ออกทาง “ขันธ” และทาง
“อายตนะ” คือทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิน้ ทางกาย ทางใจ อยูต ลอดเวลา ไมเคย
บกพรองกับใครถาไมทาํ ลายมัน
แมเวทนาจะเกิดขึ้น มันก็ไมเกิดเฉพาะเวทนาเทานัน้ กิเลสมันเกิดดวยถาสติไม
มี ทําใหเกิดความเดือดรอนเสียใจ เพราะเปนทุกขทน่ี น่ั เจ็บปวดทีน่ ่ี ความเสียใจนัน้ เกิด
ขึ้นจากความหลงขันธหลงอายตนะวาเปนตนเปนของตน กิเลสจึงเกิดขึ้นตรงนี้ ความ
ทุกขทางใจจึงเกิดขึ้นได เชนเกิดความกระวนกระวายภายในใจวา ทุกขเกิดขึน้ ทีน่ น่ั ทีน่ ่ี
บาง กลัวทุกขจะไมหายบาง กลัวตนจะตายบาง เหลานีม้ แี ตเรือ่ งสงเสริมกิเลสใหเกิดขึน้
ซ้ําเติมเจาของ เพราะความโงเขลาเบาปญญาตามไมทันมันนั่นแล!
ถาจะเปนศิษยพระตถาคตจริงไมเปนศิษยปลอมละก็ตายซี้! เราเรียนความรู
เรียนเพื่ออะไร ก็เพือ่ ความรอบรูใ นสิง่ เหลานีเ้ อง เปนก็เปนมาแลวตัง้ แตวนั เกิดจน
กระทั่งบัดนี้ ทราบทุกระยะอยูแ ลว เวลาตายทําไมจะไมทราบ เพราะอยูในอวัยวะอัน
เดียวกัน เอา ตายเดีย๋ วนีก้ ใ็ หทราบกันเดีย๋ วนีซ้ ิ จิตไมเคยอาภัพความรูแตไหนแตไรมา
เรือ่ งความเปนความตายเปนเรือ่ งของธาตุขนั ธ การรูค วามเปนความตายของตัว
เองเปนหลักวิชา คือสติปญญาทางพุทธศาสนา เมื่อรูแลวตัวเองก็ไมเสียทาเสียทีไปกับ
สิ่งที่เกิดขึ้นดับไป มีเวทนาเปนตน หรือรางกายที่ปรากฏขึ้นแลวสลายตัวลงไป จิตใจมี
ความมัน่ คงไมหวัน่ ไหวโยกคลอนไปตาม จิตมีหลักเกณฑเปนทีอ่ ยูอ าศัย มีความมัน่ คง
ภายในตัวเอง ไมวุนวายไปกับธาตุขันธที่มันจะสลายตัวไป ที่กิเลสมันแทรกขึ้นไดนั้น
เพราะความสําคัญมัน่ หมายของจิตเปนตนเหตุ วาความทุกขทน่ี น่ั ความเจ็บปวดทีน่ ่ี
กายเราทุกขตรงนั้น ขาเราเจ็บตรงนี้ ศีรษะเราปวดขางนัน้ ทองเราเดินไมหยุด กลัวจะ
ไมหาย กลัวจะตาย กลัวจะตายวันนัน้ กลัวจะตายวันนี้ หาเรื่องคิดไปไมมีเวลาจบสิ้น
ทั้งนี้มีแตเรื่องกอความทุกขความลําบากใหแกรางกายและจิตใจ รับภาระหนักซ้ําเขาไป
อีก ดีไมดีโรคเสียใจเมื่อเกิดมากขึ้น ก็ทาํ ใหตายเร็วกวาทีค่ วรจะเปน จึงไมใชของดี ไม
ใชเรือ่ งแกกเิ ลสใหระงับหรือสิน้ ไป แตเปนเรือ่ งสงเสริมกิเลสใหซาํ้ เติมทัง้ รางกายและ
จิตใจใหหนักเขาโดยลําดับ จึงควรคํานึงใหมากในเวลาไมสบาย
การแกกเิ ลสคืออยางไร? เอา! อะไรเกิดขึ้นก็ใหรูเรื่องความเกิดขึ้นของสิ่งนั้น
เจ็บก็ใหทราบวามันเจ็บขนาดไหน จะรูใ หถงึ ความจริงขนาดนัน้ เรือ่ งของความเจ็บเปน
อันหนึ่งตางหาก ผูรูเจ็บเปนอันหนึ่งตางหาก ไมใชอนั เดียวกันนี้ จะตายก็ใหทราบถึง
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ขณะตาย อันไหนตายก็ใหมนั ตายไป ผูไ มตายคือผูร ู ก็ใหรูวาไมตาย เพราะผูที่รูไมได
ตายไมมีปาชา เปน “อมตํ” (อะมะตัง)
อมตํ ก็หมายถึงจิตนี้เอง แมมีกิเลสอยูใจก็เปน “อมตํ” ของมัน กิเลสสิน้ ไป
แลวก็เปน อมตํ แตเปน“อมตํ” ที่ตางกันเทานั้นเอง อมตํอนั หนึง่ เปนอมตํวฏั ฏะ คือ
ตัวหมุนเวียนอยางนั้นเรื่อยๆไป อมตํอีกอันหนึ่งไมเกิดตอไปอีกและไมตายดวย นี่เปน
อมตํของความบริสุทธิ์แหงใจ มีอยูส องอยางจงเรียนใหรู อันใดที่มาเกี่ยวของมาทําลาย
จิตใจ ใหทราบวาอันนัน้ คือขาศึก ใหรีบแกไขทันที
นี่แหละเรียนธรรม คือเรียนเรือ่ งธาตุเรือ่ งขันธ เรือ่ งอายตนะ สําคัญที่สุดก็คือ
ขันธ ระหวางขันธกับจิตนี่ มันกระทบกระเทือนกันอยูท ง้ั วันทัง้ คืนยืนเดินนัง่ นอน หรือ
ทุกอิรยิ าบถ มันกระทบกระเทือนกันอยูเสมอไมเคยมีเวลาสงบตัวเลย
ถามีสติปญ
 ญา สิง่ เหลานัน้ ก็เปนหินลับอยูเ สมอ ความกระเทือนทัง้ นีเ้ ปนหินลับ
ปญญา คือเปนเครือ่ งปลุกสติปญ
 ญาใหตน่ื ทันกับเหตุการณ และใหรูรอบขอบชิดตอสิ่ง
นั้นๆ สิง่ เหลานัน้ ก็ไมซมึ ซาบเขาภายในและปลอยยาพิษเขาไปในใจได ใจก็ไมเดือด
รอนกระวนกระวาย
เอา! ถึงวาระจะตายก็ตายไปอยาง “สุคโต” เพราะความรูรอบคอบแลว ความ
จริงก็เปนอยางนัน้ เรียนธรรมปฏิบัตธิ รรมทําอยางนี้แหละ กิเลสทั้งหลายถึงจะกลัวและ
ลาถอย ไมตั้งหนาย่ํายีจิตใจดังที่เคยเปนมา
กิเลสก็คอื ความสําคัญมัน่ หมายตางๆ นีแ่ หละ ซึง่ เกิดขึน้ จากจิตดวงเดียว แกให
ทันกับเหตุการณที่ปรากฏขึ้น ยิ่งเวลาจนตรอกเขาจริงๆ เวทนามีมากเทาไหร จะโหมตัว
เขามาอยางเต็มทีเ่ วลานัน้ แตพงึ ทราบวา “นัน่ ตัวเวทนา” อยาเขาใจวาเวทนาเปนตน
สําคัญมาก!
จงพิจารณาใหเห็นความจริงของเวทนา แมทุกขมากนอยเพียงไรก็ใหรู เอาจิต
กําหนดอยูตรงนั้น พิจารณาอยูต รงนัน้ จนรูความจริงของเวทนา จิตเปนธรรมชาติรู
เวทนาเปนสิ่งที่แสดงขึ้น เกิดขึ้นแลวดับไปตามธรรมชาติของมันเอง ผูที่รูใหรูเวลา
เวทนาเกิดและดับ ถาจะตายก็ใหรวู า มันตาย อะไรมันตายก็ใหรู สิง่ ทีไ่ มตายก็อยู คือผูรู
นี!่
ใหทนั กันอยูท กุ เวลา แลวก็ไมวติ กกังวล การเปนการตายเปนเรื่อง ธรรมดา
ธรรมดา! ถาทราบตามหลักธรรมชาติแลว จะไมมปี ญ
 หากับเรือ่ งการเปนการตายอะไร
เลย การจะกอปญหาขึ้นมา ก็คือกิเลสเปนผูสรางปญหาขึ้นมา แลวก็มาพัวพันจิตใจให
เกิดความเดือดรอนวุน วายไปดวย
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ทั้งๆ ทีย่ งั ไมตายก็เดือดรอนแลว กลัวตาย แนะ! เวลาจะตายจริงๆ ยิง่ เดือด
รอนใหญ ซึ่งไมเกิดประโยชนอะไร มีแตความทุกขเต็มตัว ตายแลวก็เสียทาเสียทีเพราะ
ความรอนเปนเหตุอีกนั่นแหละ เพราะเหตุนน้ั จึงตองแกความเดือดรอน ดวยความรู
ความเขาใจในธาตุในขันธในอวัยวะตางๆ ซึง่ อยูใ นกองขันธกองสมมุตทิ ง้ั มวล
เราอาศัยกองสมมุตินี้ จะใหกองสมมุตนิ เ้ี ปนตัวเราไดอยางไร? มันก็ตองเปน
เรือ่ งของเขาอยูน น่ั เอง ธาตุก็เปนธาตุ ขันธกเ็ ปนขันธ ดินเปนดิน น้าํ เปนน้าํ ลมเปนลม
ไฟเปนไฟ จะใหมาเปน “เรา” มันเปนไมได จะใหตั้งอยูยืนนานถาวรตามที่ความคาด
หมายความสําคัญแหงใจ ก็เปนไปไมได เพราะหลักธรรมชาติของมันเปนอยางนั้นมา
ดั้งเดิม ผูเรียนวิชาธรรมะจึงตองเรียนใหรูตามหลักธรรมชาติ แลวอยูต ามหลักธรรมชาติ
ตางอันตางจริงก็สบาย ไมมีอะไรมากอกวน นี่แหละชื่อวา “เรียนธรรม” ชือ่ วา
“แกกเิ ลส” ปฏิบตั เิ พือ่ แกกเิ ลส แกอยางนี้
ถึงเวลาเรงตองเรงเต็มที่ เปนกับตายไมถือเปนภาระความกังวล เพราะเพื่อ
ความรูความหลุดพนอยางเดียว อะไรอืน่ ๆ ไมเกี่ยว จนรูเทาและปลอยวางไวตามสภาพ
ของสิ่งทั้งปวง
ความดีเหลานีแ้ หละ จะเปนเครือ่ งสนับสนุนจิตใหพน จากโลกได พนดวยอํานาจ
แหงความดีนแ้ี ล
นีห่ ลักศาสนาสวนใหญทา นสอนลงทีน่ ่ี แตเราอยาพากันเดินจงกรมแตพอเปน
พิธกี แ็ ลวกัน การทําพอเปนพิธีนั้น คือนั่งก็สักแตวานั่ง สติสตังไมมีเลย นั่งสัปหงกงกงัน
แลวหลับครอกๆ อยูก บั ทานัง่ นั่นแหละมันพิธีอะไรไมรูละ พิธบี า นะ!จะวายังไง? ผู
เปนคนดีฟงเอง!
เดินจงกรมก็เดิน เดินไปยังงัน้ แหละ สติสตังไมทราบไปอยูไ หน แลวก็มานับ
คะแนนเอาเองวา “วันนีเ้ ราเดินจงกรมไดเทานัน้ นาทีเทานีน้ าที ดีใจ!” ดีใจกับลมกับ
แลงไป ไมไดเรื่องอะไรเลย!
พระพุทธเจา พระอรหันต ตลอดครูอาจารย ทานเบื่อเจาพิธีแทบจะอยูกับโลก
พิธีไมได ไมไดคดิ บางหรือวา กิเลสมันไมใชเจาพิธเี หมือนพวกเรานีน่ า มันคือตัว
เหยียบย่ําทําลายผูเปนเจาพิธีโดยตรง ฉะนัน้ ตองแกมนั ลงทีใ่ จนัน้ แกทต่ี รงนัน้ โดยถูก
ทางแลวดวยสติปญญาอันแหลมคม อยูไหนก็เปนความเพียร นัง่ อยูก เ็ ปนความเพียร
ถามีสติปญญารักษาจิตใจอยูโดยสม่ําเสมอ อิริยาบถทั้งสี่เปนความเพียรดวยกันทั้งสิ้น
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เอา! ใหมีความเพียรกันจริงๆ จังๆ นะ นีแ่ หละเรียกวา “เดินทางศาสนาแบบ
ศาสดา” เดินตามแนวทางของผูแ กกเิ ลส เราจะสิ้นกิเลสดวยแบบนี้ สิน้ ในลักษณะนี้ ไม
สิน้ ในแบบอืน่ ลักษณะอืน่
พระพุทธเจาทานสิ้นไปเพราะเหตุนี้ สาวกทานสิน้ ไปดวยอุบายวิธนี ้ี ดวยปฏิปทา
อันนี้ กิเลสมีประเภทเดียวกัน การดําเนินแบบเดียวกัน กิเลสจะตองหลุดลอยไปโดย
ลําดับๆ เชนเดียวกัน และถึงความพนทุกขเชนเดียวกัน จึงขอใหเปนทีล่ งใจในการ
ปฏิบัติของตน
ขอยุติเพียงเทานี้
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