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เทศนโปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดปาบานตาด
เมือ่ วันที่ ๑๕ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๑๙

เลหเ หลีย่ มของกิเลส
ที่พระพุทธเจาทรงบัญญัติผูรักษาตั้งแตศีลอุโบสถขึ้นไปจนถึงเณรถึงพระ ไมให
นัง่ ใหนอนบนทีน่ อนอันสูงและใหญภายในยัดดวยนุน และสําลี นัน่ ทานทรงกลาววาผู
ปฏิบัติธรรมจะมีความประมาท
เพลินในการหลับนอนจนเกินไปยิง่ กวาทําความ
พากเพียร พระองคทรงมีอุบายหามทุกแงทุกมุม ซึง่ จะเปนทางเพิม่ พูนกิเลสทัง้ หลาย
ทรงพยายามชวยเหลือตัดหนทางที่จะเพิ่มพูนกิเลสของผูปฏิบัติธรรมทั้งหลาย
ใน
บรรดาที่รักษาศีลตั้งแตศีล ๕ ศีล ๘ ขึ้นไปถึงศีล ๒๒๗ ตามขั้นตอนของผูรักษาศีลนั้น
ๆ
แมธรรมก็ไมมีธรรมขอใดที่จะสอนใหผูปฏิบัติมีความประมาทนอนใจ มีแตสอน
ใหมีสติใหมีปญญา ความระมัดระวัง ใหมคี วามพากเพียรความอุตสาหพยายาม ใหเปน
นักตอสูอยูตลอดเวลา ไมเคยปรากฏในบทใดบาทใดวาพระองคทรงสอนใหลดละความ
พากเพียรและออนแอในการงานทีช่ อบทัง้ หลาย
สอนฝายฆราวาสก็สอนใหมแี ตความขยันหมัน่ เพียรทัง้ นัน้ เราจะเห็นไดในบท
ธรรมวา อุฏฐานสัมปทา ใหถึงพรอมดวยความขยันหมั่นเพียรในกิจการงานที่ชอบ
อารักขสัมปทา เมือ่ แสวงหาทรัพยสมบัตมิ าไดดว ยความชอบธรรมแลว ใหพยายาม
เก็บหอมรอมริบ อยาใชสรุ ยุ สุรา ย กัลยาณมิตตตา ใหระมัดระวังอยาคบคนพาล
สันดานชัว่ ใหคบเพือ่ นทีด่ งี าม ระวังพวกปาปมิตรจะเปนเหตุใหเสียได เพราะคนเรา
เมื่อคบกันไปนาน ๆ ยอมมีนิสัยกลมกลืนไปในรอยเดียวกันได ทั้งคนดีหรือคนชั่ว มี
ทางเปนไปไดทั้งสอง คบคนชัว่ ก็เปนคนชัว่ ไปได คบคนดีก็เปนคนดีไปได สมชีวิตา ให
เลีย้ งชีพพอประมาณ อยาสุรยุ สุรา ยหรือฟุง เฟอเหอเหิมลืมเนือ้ ลืมตัว
การเก็บทรัพยเปนสิง่ สําคัญ ใหรเู หตุผลทีค่ วรเก็บ เหตุผลทีค่ วรจาย นัน่ นาฟง
ไหม ทานสอนพวกเราทีเ่ ปนนักสุรยุ สุรา ยนะ มีจุดไหนที่พระพุทธเจาทรงสอนใหคนมี
ความลืมตัว ไมมี เพราะฉะนัน้ คําวาประหยัด มัธยัสถ จึงเปนหลักประกันการครองชีพ
ของบุคคลทั่วไปตลอดถึงผูปฏิบัติ ความไมลืมตัวคือความมีสติปญญาเปนเครื่องรักษา
ตัวนัน่ เอง สมบัติมีมากมีนอยใหมีความประหยัดความมัธยัสถ ใหรจู กั ใชสอยใหเกิด
ความสุข บรรดาสมบัติเงินทองมีมากนอยอยาใหเปนขาศึกแกตน เพราะความลืมตัวนัน้
เลย
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นีเ่ ทศนสอนฆราวาสทานสอนอยางนี้ และเขากันไดทั้งฝายพระดวย เพราะธรรม
เปนกลาง ๆ ใชไดทั่วไป แลวแตจะยึดมาปฏิบตั ใิ หเหมาะสมกับตนในธรรมขัน้ ใด หรือ
จะใหเปนไปตามจิตใจของผูปฏิบัติขั้นใดไดทั้งนั้น
เวลาสอนพระยิ่งมีความเขมแข็งมากขึ้น ไมใหมีความประมาทอุบายวิธีที่จะกั้น
ความรัว่ ไหลเขามาแหงกิเลสทัง้ หลาย เพราะเทาที่มีอยูนี้ก็มากตอมากจนลนหัวใจ ใน
บางเวลาตองระบายออกทางกิริยา จนเปนสิง่ นากลัวมาก และพยายามฉุดลากมันออก
ยากยิ่งกวาสิ่งใดอยูแลว ไมมีอันใดที่จะเหนียวแนนยิ่งกวากิเลสภายในจิตใจของสัตว วิธี
ถอดถอนกิเลสนี้ก็ตองลําบากยากยิ่งกวาถอดถอนสิ่งใด ทานจึงสอนพยายามระมัดระวัง
ไมใหกิเลสที่ยังไมมีหลั่งไหลเขามา ที่มีอยูแลวก็ใหพยายามรื้อถอนมันออกดวยความ
พากเพียรความอุตสาหพยายาม ดวยความขยัน ความเฉลียวฉลาด ไมใหนอนใจกับ
กิเลสชนิดใดทั้งสิ้น ใน อปณณกปฏิปทา ทีท่ า นสอนไวสาํ หรับผูป ฏิบตั ิ เฉพาะอยางยิ่ง
คือสอนพระ อปณณกปฏิปทาคือการปฏิบัติไมผิด ปฏิบตั โิ ดยความสม่าํ เสมอ คือ
ตั้งแตปฐมยามไปใหประกอบความเพียร จะเดินจงกรมก็ไดจะนั่งสมาธิภาวนาก็
ได พอถึงมัชฌิมยามก็พักผอนนอนหลับ พอปจฉิมยาม ก็ตื่นขึ้นเดินจงกรมนั่งสมาธิ
ภาวนาเรือ่ ย ๆ ไป ตอนกลางวันก็ทํานองเดียวกัน หากจะมีการพักผอนบางในตอน
กลางวันก็พักได แตตองระมัดระวังใหปดประตู รักษามารยาทในการพักนอน ทานสอน
ไวโดยละเอียด แตอธิบายเพียงยอ ๆ เทานัน้ การปฏิบตั โิ ดยสม่าํ เสมอเชนนีช้ อ่ื วา
อปณณกปฏิปทา
ผูท จ่ี ะรีบเรงยิง่ กวานีใ้ นบางกาลก็ยง่ิ เปนความชอบยิง่ ขึน้ ไป แตหยอนกวานัน้
ทานไมไดสอน วาใหหยอนกวานีไ้ ด กินแลวอยากหลับอยากนอนเมื่อใดก็นอนเอาตาม
ใจชอบเถอะ อยากกินอยากขบอยากฉันอะไรก็ฉันไปเถอะเลี้ยงไปเถอะ ตถาคตไดตรัสรู
ดวยวิธนี แ้ี หละ เรือ่ งของธาตุขนั ธนเ้ี ลีย้ งใหมนั มีความอิม่ หนําสําราญใหมคี วามบริบรู ณ
แลวเอาไปแขงหมูตัวกําลังจะขึ้นเขียง นี่ทานไมไดวา
สําคัญทีห่ ลอเลีย้ งจิตใจ นําธรรมเขามาหลอเลีย้ งจิตใจใหมคี วามชุม เย็น การ
หลอเลีย้ งจิตใจดวยอรรถดวยธรรมนีม้ คี วามชุม เย็น จนกระทั่งรางกายก็พลอยมีความ
ผาสุกไปดวยใจที่เปนหลักใหญของกาย แตการหลอเลี้ยงรางกายโดยไมเกี่ยวของกับ
ธรรมเลยนัน้ ไมผดิ กับทีเ่ ขาเลีย้ งหมูไวสาํ หรับขึน้ เขียง เพื่อหอมกระเทียมจะไดเปน
ญาติกันสนิทดี ถาใครตองการผูกญาติมิตรอันสนิทกับหอมกระเทียมละก็ใหเรงการกิน
การนอนความขีเ้ กียจเขาใหมาก
มีหวังไดขึ้นเวทีคลุกเคลากับหอมกระเทียมโดยไม
สงสัย
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ศาสนธรรมทีป่ ระทานไวนน้ั จึงหาทีแ่ ทรกหาทีค่ ดั คานไมได ไมวา จะเปนธรรมขัน้
ใด อุบายวิธีทรงสั่งสอนไวเพื่อปดกั้นกิเลส เพื่อขับไลกิเลส ไมมีอุบายของผูใดที่จะมี
ความฉลาดแหลมคมยิ่งกวาอุบายของพระพุทธเจาที่ทรงนํามาสั่งสอนสัตวโลก เพราะ
การขับไลกเิ ลส การหักหามใจทีก่ าํ ลังมีกเิ ลสครอบงํา พระพุทธเจาไดทรงดําเนินมาแลว
จนไดผลเปนที่พอพระทัยถึงขั้นศาสดา เมื่อไดทรงประสบพบเห็นมาดวยขอปฏิบัติหรือ
อุบายใด พระองคก็ทรงนําขอปฏิบัติหรืออุบายนั้น ๆ มาสัง่ สอนโลก ดวยความถูกตอง
แมนยําไมผิดพลาดคลาดเคลื่อน ถาปฏิบัติตามแนวทางที่พระองคทรงแสดงไวแลว
เรียกวาดําเนินตามหลักมัชฌิมา คือเหมาะสมอยางยิ่งกับการแกกิเลสทุกประเภท ดวย
อุบายวิธตี า ง ๆ ตามขั้นของกิเลสที่หยาบละเอียด
เพราะคําวามัชฌิมานัน้ เหมาะสมกับการแกกเิ ลส โดยทางสติปญ
 ญาศรัทธาความ
เพียร ซึ่งอยูในองคมรรคของมัชฌิมาที่ประทานไวแลว กิเลสประเภทหนาแนนหรือ
เหนียวแนนแกนแหงวัฏฏะก็ตอ งทําใหหนักมือ เชนเดียวกับเขาถากไม ไมที่ตรงไหนคด
งอมากก็ตองถากใหหนักมือเพื่อใหตรง ถาที่ไหนตรงอยูแลวก็ไมตองถากมากมายนัก ที่
ไหนตรงอยูแลวจะถากมากก็เสียไม ถากพอไดสัดไดสวนก็พอแลว
เรือ่ งกิเลสนีก้ เ็ ชนเดียวกัน บางขั้นบางตอนหรือบางประเภทของกิเลส หรือบาง
เวลาทีก่ เิ ลสแสดงออกมาอยางผาดโผนรุนแรงมาก ตองใชความเพียรอยางแข็งแกรง
และแกกันอยางหนัก จะออนแอทอถอยไมได ถึงจะพอกันหรือเหนือกวากิเลสประเภท
นัน้ ๆ ถึงจะยอม ถึงคราวจะทําอยางนี้ก็ตองทํา จะผัดเพีย้ นเลือ่ นเวลาวาเชาสายบาย
เย็นอยูไมได
ความเพียรชนิดเอาเปนเอาตายเขาวากันเชนนีท้ า นก็เรียกวามัชฌิมา
สําหรับกิเลสประเภททีแ่ สดงขึน้ เฉพาะกาลนีเ้ วลานีเ้ กิดขึน้ ลักษณะนี้ เราตองใชวธิ กี าร
แบบนี้ถึงจะทันกัน หรือสามารถปราบปรามกันไดดว ยวิธกี ารนี้ วิธีนี้เรียกวามัชฌิมาของ
กิเลสประเภทนีเ้ ชนเดียวกัน
คําวามัชฌิมาจึงมีหลายขัน้ เปนคูป รับกันกับกิเลสประเภทตาง ๆ เชนเดียวกับ
เครื่องมือทํางานของนายชางตองมีหลายชนิดดวยกัน เพื่อสะดวกแกงานและควรแกการ
ปลูกสรางนัน้ ๆ กิเลสประเภทหยาบก็ตองใชมัชฌิมาแบบแผลงฤทธิ์ใหทันกันกับกิเลส
ประเภทหยาบนัน้ จึงเรียกวามัชฌิมา สวนหยาบ สวนกลางก็ใชสติปญญาศรัทธาความ
เพียรแหงมัชฌิมาใหเปนไปตามนั้น เพื่อใหกิเลสหลุดลอยไปดวยขอปฏิบัตินั้น ๆ นี่ก็
เรียกวามัชฌิมาสําหรับกิเลสขัน้ นัน้ ถึงขั้นละเอียดสติปญญาก็ตองละเอียด ความเพียรก็
ตองละเอียดลออ นั่งอยูที่ใด ยืนเดินอยูที่ใดอยูในอิริยาบถใด ก็เปนความเพียรอยูใ นทา
นัน้ ๆ
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ไมใชวา เดินจงกรมจึงจะเรียกวาเปนความเพียร นัง่ สมาธิจงึ จะเรียกวาเปนความ
เพียร นั่งอยูก็ตาม ยืนอยูก็ตาม เดินอยูก็ตาม ไมวา อิรยิ าบถใด ๆ เวนแตหลับเทานัน้
ตองเปนความเพียรโดยตลอด ไมมีระยะใดที่จะไมมีความเพียร ดวยสติปญญาซึ่งเปน
อัตโนมัติเกิดขึ้นกับตนเพื่อแกกิเลสซึ่งมีอยูภายใน นีเ่ รียกวามัชฌิมาขัน้ ละเอียด คือสติ
ปญญาไหลรินอยูด ว ยความคิดตลอดเวลา เชนเดียวกับน้าํ ซับน้าํ ซึมทีไ่ หลรินอยูท ง้ั หนา
แลงหนาฝนไมมเี วลาเหือดแหง ไหลซึมอยูตลอดกาลเวลาฉะนั้น การแกกิเลสประเภทนี้
ก็เปนเชนนัน้ เหมือนกัน สติปญญาก็ละเอียด พินิจพิจารณากันอยางละเอียดอยูภายใน
นีเ่ รียกวามัชฌิมา
การปฏิบัติ ถาปฏิบัติไมถูกตองเหมาะสมตามวิธีการของการแกกิเลสประเภท
นัน้ ๆ ก็ไมไดผล ขณะกิเลสกําลังหนา ๆ ความขี้เกียจมันตองมีมากขึ้น ความออนแอ
มันก็ตองมาก ความมาก ๆ เหลานี้ลวนแตเปนกองทัพของกิเลสดวยกัน เมื่อเปนเชนนี้
ความเพียรก็ตองดอยถอยกําลังแลวมันจะเขากันไดอยางไร กิเลสหนานั่นเองมันถึงทํา
ใหคนขี้เกียจและมีทุกขมาก ถากิเลสเบาบางบางความทุกขกน็ อ ยลง ความพากเพียรก็
ไหวตัวและตัง้ หนาทํางานเต็มเม็ดเต็มหนวยไปโดยลําดับ ไมอยูด ว ยความอับจนแบบ
คนขีค้ กุ
ตอนที่จะทํากิเลสที่กําลังหนา ๆ ใหเบาบางลงไปจะทําดวยวิธใี ด ความเพียร
เพียงจะนั่งแค ๑๐ นาทีก็เอาละ เทานีพ้ อแลว ถาขืนทํามากกวานี้จะผิดหลักมัชฌิมา ทํา
๑๐ นาทีนี้ถูกตองกับมัชฌิมาแลว ซึ่งเปนอุบายของกิเลสมันหลอกเราตางหากวาพอ
แลว ๆ นี่คือมัชฌิมาของกิเลสไมใชมัชฌิมาของธรรม นักปฏิบตั จิ งึ ควรทราบไวและตืน่
ตัววาถูกหลอกแลว เพราะอุบายแกกเิ ลสไมทราบวาเปนอยางไรบางไมปรากฏ เมื่อเปน
เชนนีก้ ม็ แี ตเรือ่ งกิเลสใหอบุ ายโดยถายเดียว เขาจะเอาอุบายแหงธรรมยืน่ ใหเรานัน้ อยา
หวัง ถาเปนมีดพราเขาก็ยน่ื ทางปลายมาใหเรา เขาจะจับทางดามไวแลวฟนเราโดย
ถายเดียว
ทําความเพียรก็กเิ ลสเปนคนสัง่ ใหทาํ ไมใชธรรมเปนผูสั่งใหทํา นั่งทําสมาธิ
ภาวนาก็ใหกเิ ลสเปนผูส ง่ั ใหทาํ นั่งสมาธิ เอานัง่ เสียประมาณ ๑๐ นาทีเอาละนะ เดี๋ยว
วันพรุง นีจ้ ะเหนือ่ ยลําบากลําบน นัง่ มากกวานีส้ ขุ ภาพจะไมดเี ดีย๋ วเกิดโรค จะอดนอน
ผอนอาหารบางก็เดี๋ยวสุขภาพทรุดโทรมนะจะวาไมบอก นัน่ รูไ หมเห็นไหมอุบายของ
กิเลสมันหลอกนะ อะไร ๆ ก็ตองทําตามกิเลสหลอก ทีนี้กิเลสมันจะหลุดลอยไปได
อยางไร ก็อุบายของมันเพื่อสงเสริมมันเอง ไมใชอุบายของธรรมเพื่อกําราบปราบปราม
มันใหหายซากลงไปนี่
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เพราะฉะนัน้ เพือ่ ผลกําไรชัยชนะ จึงตองใชอุบายของธรรมตามหลักที่พระพุทธ
เจาทรงสัง่ สอน ไมเอาอุบายของกิเลสดังที่กลาวมานี้มาใชมาทําความพากเพียร จะเปน
การเพิ่มกิเลสโดยไมรูสึกตัว เพราะเหตุใด ก็เพราะเวลานัง่ ทําความเพียรเราก็คอยนับ
เอาเวล่าํ เวลา วาเรานัง่ ไดเทานัน้ นาทีเทานีน้ าที นีเ่ ปนความเพียรของเรา แลวกิเลสมัน
หายไปสักกี่ตัวละ พอเคลื่อนที่ขยับ ๆ บางสักตัวไหม ไมปรากฏเลย เราก็ไดแตเวล่าํ
เวลาวานัง่ ไดเทานัน้ เทานี้ เวลาเทานัน้ นาทีเทานีช้ ว่ั โมง สวนกิเลสเพียงหนังถลอกปอก
เปกบางเพราะความถูไปไถมาไมมเี ลย
หลังจากนัง่ นับเวลานาทีแลวก็เอะอะขึน้ มาวา เอ นัง่ เวลานานขนาดนีไ้ มเห็นได
เรือ่ งไดราวอะไรนี่ จิตใจไมเห็นสงบ จะนั่งไปทําไม นี่ก็เปนอุบายของกิเลสหลอกย้ําเขา
ไปอีก สวนอุบายของธรรมทีจ่ ะทําลายกิเลสเลยไมมี นีแ่ หละทีเ่ ราเสียเปรียบกิเลสนะ
เสียเปรียบอยางนีเ้ อง อุบายที่คิดในแงใดก็ตามถาสติปญญาไมทันกลมายาของกิเลส
ตองถูกตมถูกตุนอยูร่ําไป
การพูดทั้งนี้ไมไดพูดดวยเจตนาจะตําหนิติเตียนทานผูหนึ่งผูใด
มิไดตําหนิ
ศาสนาหรือตําหนิอรรถตําหนิธรรมแตอยางใด แตเรื่องของกิเลสตองตําหนิอรรถตําหนิ
ธรรม เพราะกิเลสกับธรรมเปนขาศึกกัน สําหรับบุคคลนัน้ ไมมคี วามรูส กึ วากิเลสพา
ตําหนิธรรม เชนวา นัง่ เทานัน้ ชัว่ โมงเทานีน้ าทีไมเห็นไดเรือ่ งไดราวอะไรเลย ทําไปเสีย
เวล่าํ เวลาเปลา ๆ ทําไปทําไม หยุดเสียดีกวา นัน่ ลวนแลวแตเปนเรือ่ งของกิเลสทัง้ หมด
ทีนี้ตัวเองก็อยูในกรอบของกิเลสหาทางออกไมได เพราะอุบายไมทันมัน เนื่องจากกิเลส
มีเลหเ หลีย่ มรอยสันพันคมไมยอมลมจมเพราะเรางาย ๆ ถาไมเอาจริง ๆ จัง ๆ กับมัน
ใหเราทราบไววา ลวนแลวแตเปนอุบายของกิเลสทีจ่ ะพอกพูนใจเราและทําลายเรา โดย
การเพิ่มกําลังของตนตามลําดับ ดวยอุบายหลอกเราใหหลงเชื่ออยางสนิทติดจม
ผูปฏิบัติพึงคํานึงศาสนธรรมคือคําสั่งสอนของพระพุทธเจา เฉพาะอยางยิ่งพึง
คํานึงถึงพระพุทธเจาผูทรงเปนบรมศาสดา ทานเปนบรมศาสดาไดเพราะเหตุใด ได
เพราะความนับเวล่าํ เวลา ไดเพราะความทอถอยออนแอ ไดเพราะความโงเขลาเบา
ปญญา หรือไดเพราะความขยันหมั่นเพียร ไดเพราะความอดความทน ไดเพราะความ
ฉลาดแหลมคม พระพุทธเจาไดเปนศาสดาดวยการฆากิเลสตายไปโดยลําดับ ๆ จนไมมี
เหลือในพระทัย ทานฆาไดโดยวิธีใด ทานปราบกิเลสดวยวิธใี ด ดวยความเพียรนัน่ เอง
ฟงแตวา ความเพียรเถิด เพียรอยางไมถอย ติดตามเรื่อย ๆ กิเลสออกชองไหน
ตามรูต ามเห็นไปเรือ่ ย ๆ ความโลภเกิดขึ้น ติดตามความโลภใหรวู า มันเกิดขึน้ เพราะ
เหตุไร ที่มันไปโลภไปโลภอยากไดอะไร อยากไดไปทําไม เทาทีม่ อี ยูเ พราะความโลภไป
เทีย่ วกวานเอามาก็หนักเหลือกําลังอยูแ ลว ยังหาที่ปลงวางไมไดนี่ ในใจเต็มไปดวย
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ความโลภคือความหิวโหยไมมเี วลาอิม่ พอ เมื่อคิดคนยอนกลับไปกลับมาก็จะมาถึงตัว
คือใจซึง่ เปนผูด น้ิ รนหิวโหย
ความโกรธเกิดขึ้นก็เหมือนกัน ไมเพงเล็งผูที่ถูกเราโกรธ ตองยอนเขามาดูตัว
โกรธซึ่งแสดงอยูที่ใจและออกจากใจ วาไมมอี นั ใดทีจ่ ะรุนแรง ไมมีอันใดที่จะใหเกิด
ความเดือดรอนเสียหายยิง่ กวาความโกรธทีเ่ กิดขึน้ ภายในใจเรา ทําลายเรากอนแลวถึง
ไปทําลายคนอืน่ เพราะไฟเกิดที่นี่และรอนที่นี่แลวจึงไปทําผูอื่นใหรอนไปตาม ๆ กัน
เมื่อพิจารณาอยางนี้ไมลดละตนเหตุของผูกอเหตุ ความโลภก็ดี ความโกรธก็ดี ความ
หลงก็ดี ยอมระงับดับลง เพราะการยอนเขามาพิจารณาดับที่ตนตอของมัน ซึ่งเปนจุดที่
ถูกตองและเปนจุดที่สําคัญที่ควรทําลายกิเลสประเภทตาง ๆ ได
พระพุทธเจาทานเคยทรงชําระอยางนีม้ าแลว เรือ่ งเปนเรือ่ งตาย เรื่องกลัวอยาง
โนนกลัวอยางนีท้ า นไมเคยคิดและสงเสริมใหคดิ เพราะนัน่ เปนเรือ่ งของกิเลส ทานเคย
มีทา นเคยรูแ ละเห็นพิษของมันมาเปนเวลานาน
ทานจึงทรงพยายามละเต็มความ
สามารถทุกวิถที าง กระทั่งละไดและไดเปนศาสดาขึ้นมาดวยความขยันหมั่นเพียร ดวย
ความอดทน ดวยความเปนนักรบ โดยอุบายสติปญญาอันแหลมคมทันกับการแกกิเลส
หรือปราบปรามกิเลสทัง้ หลายใหหลุดลอยไปจากพระทัย กลายเปนความบริสทุ ธิข์ น้ึ มา
ลวน ๆ
พวกเราเปนศากยบุตรพุทธชิโนรสคือเปนพุทธบริษทั เรียกวาเปนลูกเตาเหลา
กอของพระพุทธเจา ถาไมดําเนินตามรอยของพระพุทธเจาจะดําเนินอยางไร ถึงจะสม
ชือ่ สมนามวาเปนศากยบุตรเปนพุทธชิโนรสทีป่ รากฏตัววาเปนพุทธบริษทั
จําตอง
ดําเนินแบบลูกศิษยมคี รูสอนและเดินตามครูรตู ามครูหลุดพนตามครู เพราะกิเลสก็เปน
ประเภทเดียวกันซึง่ จะตองดําเนินแบบเดียวกัน เปนแตวามีมากมีนอยตางกัน ความ
เพียรเพื่อละกิเลสก็จะตองดําเนินไปตามกําลังหรือสติปญญาของตน
เทาที่กิเลส
ประเภทนัน้ ๆ จะสงบตัวลงไปและขาดกระเด็นออกไปจากใจ ดวยความพากเพียรของ
ศิษยที่มีครูฝกสอนวิชารบ ใครจะนําไปปฏิบัติก็นําไปปฏิบัติเถิด
ตามทีก่ ลาวมาเหลานีเ้ ปนสวากขาตธรรม
แนนอนตอความพนทุกขไมมีทาง
สงสัย การดําเนินตามธรรมนี้จะไมหนีจากรองรอยของพระพุทธเจา จะไมหนีจากรอง
รอยของพระสาวก ทีท่ า นแกกเิ ลสไดดว ยอุบายใด เราก็จะแกไดดว ยอุบายนัน้ ทานถึง
ไหนเราก็จะถึงนั้น ตางกันเพียงชาหรือเร็วเทานัน้ ไมเปนอยางอืน่ และสมนามวาสวาก
ขาตธรรมแท ผูป ฏิบตั ติ ามสวากขาตธรรม ไมปลีกจากรองรอยแหงธรรม กิเลสตอง
หลุดลอยจากใจโดยลําดับดวยอํานาจแหงธรรมนี้โดยไมตองสงสัย เพราะนีเ่ ปนธรรม
ตายตัว การปฏิบัติจะแยกแยะธรรมเปนอยางอื่นตามชอบใจของตนไมได
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เพราะความชอบใจคนเรา รอยทั้งรอยมักเปนความชอบใจของกิเลสผลักดันให
เปนไป โดยทีเ่ ราไมรวู า เราเปนกิเลสและความคิดของเราเปนกิเลส ความอยากของเรา
เปนกิเลส ความตองการของเราเปนกิเลส ความจริงมันเปนกิเลสดวยกันทัง้ นัน้ นอก
จากจะเลือกเฟนดวยวิจารณปญญาคนหาเหตุผล แมจะไมชอบและฝนใจอยูก็ตาม เมื่อ
เห็นวานัน้ เปนธรรมแลว นั้นเปนเครื่องแกกิเลสไดโดยตรงแลว จะตองยึดนั้นเปนหลัก
แลวฟาดฟนเปลือกกระพี้ที่หุมหอธรรมลงไป ใหเห็นเหตุเห็นผลกันจริง ๆ แบบนีก้ เิ ลส
กลัวมาก
ผูด าํ เนินอยางนีก้ เิ ลสกลัว ผูมีเครื่องมืออยางนี้กิเลสกลัว เพราะเครือ่ งมือนีเ้ ปน
ธรรมเพชฌฆาต ธรรมนีเ้ คยปราบปรามกิเลสมาแลวนับแตพระพุทธเจาองคไหน ๆ มา
เพราะอยางนั้นกิเลสจึงกลัวและยอมทั้งสิ้น
เหตุที่ยอมก็เพราะกิเลสเห็นอํานาจของ
ธรรมแลววาไมสามารถจะตานทานหรือตอสูไ ด ตองถูกทลายลงไปดวยอํานาจของธรรม
นัน้ ๆ ไมสงสัย ผูป ฏิบตั ทิ ต่ี อ งการเรืองอํานาจเหนือกิเลสตองทําแบบนี้ คือเปนก็เปน
ตายก็ตายในทาตอสู ไมยอมถอยทัพกลับแพ
นอกจากนี้มักเปนเรื่องของกิเลสเรืองอํานาจ ทั้งที่ผูปฏิบัตินั้น ๆ เขาใจวาตนมี
ความเพียรดี ผูม คี วามเพียรทีก่ เิ ลสกลัวบางไมกลัวบางนัน้ คือขณะที่กิเลสกลัวนิ่งหรือ
หมอบ ใจก็สงบเย็นเปนสมาธิ ขณะมันสูเราไมไดมันก็วิ่งหนีหาที่หลบซอน ขณะเราสูม นั
ไมไดเราก็วิ่งหนีเชนกันจะวายังไง เราวิง่ หนีคอื อยางไร วิง่ หนีจากทางจงกรมบาง วิ่งหนี
จากการนัง่ สมาธิภาวนาบาง วิง่ หนีจากความความพากความเพียรทาตาง ๆ บาง คือ
ความเพียรลดนอยถอยกําลังลงเปนลําดับ ๆ นีแ่ ลทีเ่ รียกวาวิง่ หนี ความไมสู ความออน
แอหมดกําลังเปนการวิ่งหนีทั้งนั้นแหละ
สูมันไมไดก็ถอย ๆ ถอยเทาไรมันยิง่ ตามเหยียบย่าํ ทําลายลงไปเปนลําดับ ๆ เรา
อยาเขาใจวาถอยแลวจะพน การถอยกิเลสไมมีทางพน นอกจากจะสูเทานั้นจึงจะพน
จากอํานาจของกิเลส กลัวอยางอื่นวิ่งหนียังพอเอาตัวรอดได แตการวิง่ หนีกเิ ลสนัน้ นัน้
แลคือการเอาคอเขาไปสวมใหกเิ ลสฟนเอา ๆ ฟนเอาแหลกไปหมด เราจะหาอุบายใด
เปนทางออก
วัฏวนนี้เคยเกิดมากี่ภพกี่ชาติแลวแมจะจําไมไดก็ตาม เราถือหลักปจจุบนั อัต
ภาพปจจุบนั นีก้ พ็ อจะทราบไดแลววา เบือ้ งหลังทีเ่ คยผานมาแลวเคยมี อดีตเคยมีมา
แลวจึงตองมีอยางนี้ได ฉะนั้นกาลขางหนามันจะตองมีอยางนี้ได เชนเดียวกับเมือ่ วานนี้
มีแลววันนี้ทําไมจะมีไมได แลววันพรุงนี้เดือนนี้ปหนาทําไมจะมีไมได เพราะมันสืบ
เนื่องไปจากอันเดียวกันนี้
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เฉพาะในชาติปจ จุบนั ยังดีอยูเ ราเปนมนุษย มีสทิ ธิมอี าํ นาจยิง่ กวาบรรดาสัตว จึง
พอมีความสุขความสบายบาง นีเ้ ราก็ทราบวาอยูใ นโลกอนิจจัง เปนของแนนอนเมื่อไร
แตกอนเราอาจเปนภพเปนชาติอะไรมาก็ได มาปจจุบนั นีเ้ รามาเปนมนุษย แมในอัต
ภาพนีม้ นั ยังมีความเปลีย่ นแปลงใหเราเห็นอยู ตั้งแตวันแรกเกิดขึ้นมาจนถึงทุกวันนี้
มันคงเสนคงวาเมื่อไร สังขารรางกายกําลังวังชาสติปญญาอะไรมันก็ทรุดโทรมเปลี่ยน
แปลงของมันไปเรื่อย ๆ ตอจากนี้ก็เปลี่ยนไปจนถึงที่สุดของมัน สุดทายก็ลงธาตุเดิม
แลวจิตนี่มีกําลังมากนอยเพียงใด ที่จะสามารถทรงตัวไวไดใหอยูในภูมินี้หรือภูมิสูงยิ่ง
กวานี้ ก็เปนเรื่องของเราจะคิดหาอุบายชวยตัวเองในทางดีตอไปไมนิ่งนอนใจ ทีเ่ รียกวา
เตรียมพรอมเพื่อตัวเองทั้งปจจุบันและอนาคต ไมใหอบั จนในสถานทีแ่ ละกาลใด ๆ
จงทําการสงเสริมกําลังในทางดีของเราใหมากขึน้ อยางนอยเพื่อรับอนาคต หาก
จะยังเปนไปอยูในวัฎสงสาร ซึ่งเปรียบเหมือนหองขังนักโทษที่มีกิเลสย่ํายีนี้ พอไดอยูใน
ฐานะทีด่ บี า ง หากวาพอจะผานพนไปไดเพราะมีกําลังสติปญญาพอตัว เหยียบย่าํ ทําลาย
กิเลสอันเปนกงจักรใหทองเที่ยวในวัฏวนนี้ไปได ก็ทาํ ลายใหสน้ิ ซากไปในชาติปจ จุบนั นี้
อยาเขาใจวาสติปญ
 ญาเราจะไมมี มีอยูดวยกันทุกคนถาทําใหมี ความเพียรอยาเขาใจวา
ไมมี ถาเราจะทําใหมีมีไดทั้งนั้น นอกจากมีกิเลสเปนผูกั้นกางกีดขวางไมใหมีความ
เพียร ไมใหมีสติปญญา ใหมีแตความทอแทออนแอเปนเจาเรือน ความดีทง้ั หลายจึงหา
ทางเกิดขึ้นไมได
เรื่องความดีทั้งหลายหาทางเดินไมคอยไดนั้น มักขึ้นอยูกับกิเลสเปนเครื่องกีด
กันไมใชอันใด ไมใชอาํ นาจไมใชวาสนา ไมใชมื้อวันเดือนป ไมใชกาลสถานที่ แตเปน
เรื่องของกิเลสโดยตรงเปนผูกีดกันและหักหาม อยางลึกลับบาง อยางเปดเผยบาง แต
เรามันตาบอดมองไมเห็นความลึกลับ ความเปดเผยของกิเลสที่แสดงตัวกีดกันหวงหาม
อยูตลอดเวลา เพราะกลัวจะพนจากเขา เขาเปนเจาอํานาจครองใจมานาน พอขยับออก
มาอีกนิดหนึ่ง แสดงกิริยาจะออกจากเขานิดหนึ่งเขาก็หาม เราก็เชือ่ เชือ่ มันเสียแลว มัน
ไมตองยกบทบาทคาถาบาลีอะไรมาแสดงเลย
กิเลสสอนมนุษยนะสอนงายจะตายไป แตมนุษยจะสอนมันบาง เดีย๋ วเดียวถูก
มันเอาคัมภีรว ฏั จักรฟาดหัวเอาหมอบและหลับครอก ๆ ไมมีทางสู นอกจากหมอบบน
หมอน ฉะนัน้ ศาสตราจารยของวัฏจักรก็คอื กิเลสบนหัวใจสัตวนน้ั แล การเรียนรูม ากรู
นอยจะตองถูกกลอมมันทั้งนั้นแหละ นอกจากวิชาธรรมดังที่พระพุทธเจาทรงสั่งสอน
ตามทีท่ รงดําเนินมาและสาวกทานดําเนินมา ทานเอาจริงเอาจังลงถึงเหตุถงึ ผลถึงความ
สัตยความจริง
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ไมเพียงแตจําชื่อของกิเลสไดแลวก็จะสําเร็จประโยชน หาเปนเชนนัน้ ไม การจํา
ชื่อจําไดกันทั้งนั้นแหละ เชนเดียวกับเราจําชือ่ ของเสือนัน้ เสือนี้ มีกี่รอยกี่พันเสือก็ตามที่
มันกอความวุน วายใหแกบา นเมือง เราจําชื่อของมันไดเทานั้นยังไมพอ จําไดกระทั่ง
โคตรแซมนั ก็ตาม ถายังจับตัวเสือนัน้ ๆ ไมไดเมือ่ ไรบานเมืองจะหาความรมเย็นเปนสุข
ไมได เสือตัวทีจ่ าํ ชือ่ มันไดนน้ั แลกอความวุน วายใหแกบา นเมือง นอกจากเราจับมันได
แลวจะทําอะไรกับมันก็ทําได ทีนี้บานเมืองก็ไดรับความสุขสงบรมเย็น ไมมีเสือรายมา
กอกวนลวนลามเขยาขวัญประชาชนดังที่เคยเปนมา
เรือ่ งกิเลสทานวากิเลสพันหาตัณหารอยแปด อยาวาแตรอ ยแปด พันแปด หมื่น
แปดก็ตามเถิด ถาเราตามจับตัวมันไมได ปราบมันไมได ทําลายมันไมไดแลว เราจําได
แตชื่อมัน จําไดสักเทาไรก็ไมมีปญหาพอสะเทือนขนมันเลย คือไมมีผลดีอะไรเกิดขึ้น
เพราะการจําไดนน้ั เลย
เพราะฉะนัน้ เราตองทําลายมันดวยความพากเพียรจนใหถงึ
ความจริงของกิเลส ถึงความจริงของธรรม จะชือ่ วาจับตัวเสือรายมาประหารได จากนัน้
ก็นอนหลับเต็มตา อาปากพูดไดเต็มเม็ดเต็มหนวย
คําวากิเลสแตละประเภทนีม้ นั แสดงอาการอยางไร กอนที่มันจะแสดงผลขึ้นมา
มันแสดงเหตุขน้ึ มาอยางไรบาง จงตามรูและฆามันดวยสติปญญา สวนมากก็แสดงขึ้น
ในขันธนี่แหละไมไดแสดงขึ้นที่ไหน ออกทางตาก็เกี่ยวกับรูป ออกทางเสียงก็เกี่ยวกับหู
จมูก ลิน้ กาย มันสืบเนื่องกับจิตและเครื่องสัมผัส ผลสุดทายก็เกี่ยวกับเบญจขันธของ
เราเอง รูปก็แสดงขึ้นอยางหนึ่ง เวทนาก็แสดงอยางหนึง่ สัญญาแสดงขึ้นอยางหนึ่ง
สังขารแสดงขึน้ อยางหนึง่ วิญญาณแสดงขึ้นอยางหนึ่งจากกิเลสเปนผูบัญชาออกมา เรา
ก็คลอยตามหลงตาม หลงตามมันอยูเรื่อย ๆ หลงตามมันมาเทาไรแลว ลวนแลวแตกล
มายาของกิเลสทั้งนั้น ทุกขทั้งมวลเรายังไมทราบวามันเปนพิษของกิเลส จะใหมคี วาม
ฉลาดแหลมคมไดอยางไร แลวยังเขาใจวาตนมีความฉลาดแหลมหลักนักปราชญชาติกวี
อยูห รือ ไมอบั อายกิเลสทีค่ อยหัวเราะเยาะเยยอยูเ บือ้ งหลังบางหรือ มันนาอับอายจริง
ๆ นี่
การที่จะฉลาดแหลมคมพอรูทันกิเลสก็ตองคนดูกิเลสใหดี ทุกขเวทนาเกิดขึ้นที่
ไหน เอา คนลงไป เอาใหเห็นฐานเกิดของมันวาเกิดเพราะเหตุไร คนตายแลวมีเวทนา
ไหม เอาดูซิ ถาทุกขเวทนาเกิดขึน้ ภายในรางกาย และกายเปนตัวทราบเวทนาจริง ๆ
เวลาคนตายแลวทุกขเวทนามีไหม เอาไปเผาไฟกายวาอยางไร เอาไปฝงดินกายวายังไง
มันไมวายังไง แลวทําไมถือมันเปนตัวทุกขอยูละเมื่อยังเปนอยู ก็เพราะจิตนัน่ แลเปนผู
รับรูแ ละทรงไว ความยึดมัน่ สําคัญวาขันธ ๕ เปนตนก็เพราะกิเลสนัน้ แลเปนผูก ระซิบ
เปนผูหลอกลวงใหยึดมั่นถือมั่น ใหสาํ คัญวาเวทนาเปนตนเปนของตน ใหถอื วากายนี้
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เปนเราเปนของเรา เมือ่ มันมีอะไรมากระทบกระเทือนสิง่ ทีเ่ รารักเราสงวนและปกปน
เขตแดนเอาไว ก็เกิดความกระทบกระเทือนทุกขรอนขึ้นภายในใจ เพราะกิเลสมัน
หลอกอยางนี้
เมือ่ แยกแยะพิจารณาใหถงึ ฐานของความจริงดวยสติปญ
 ญาจริง ๆ แลว สิง่
เหลานีก้ ห็ มดปญหาไปเอง ใจก็หายสงสัย ความเปนขาศึกตอกันระหวางขันธกับจิตก็ไม
มี เพราะสติปญญาเปนผูพิพากษาวินิจฉัยตัดสินโดยถูกตองใหเลิกแลวกันไป รูปก็รกู นั
แลววารูปซึง่ เปนความจริงของรางกายทุกสวน เวทนาทีเ่ กิดขึน้ ภายในรางกายของเรา
สวนใด นัน่ ก็ทราบวาเปนความจริงของตน ๆ สัญญา สังขาร วิญญาณ แตละอยางก็เปน
ความจริงแตละอยางของมันอยูแลว จิตจะมีความกระทบกระเทือนเพราะอะไรกันอีก
เพราะจิตเปนผูร แู ละรูด ว ยปญญาอยางประจักษแลว นัน่ แหละทานเรียกวาเห็นความ
จริงคือสัจธรรมที่มีอยูกับตัว จะไปรูเ ห็นทีไ่ หน เห็นในแบบก็เปนแบบ เห็นในคัมภีรก ็
เปนคัมภีร เห็นในหนังสือก็เปนตัวหนังสือไมใชตัวกิเลส มันไมใชสัจธรรมที่แทจริง
ที่แทจริงมันอยูที่กาย ทีเ่ วทนา ทีจ่ ติ ทีต่ วั ของเรานีเ่ ทานัน้ ความทุกขทั้งมวลที่
เกี่ยวกับกายก็แสดงขึ้นที่นี่ การทีพ่ จิ ารณาทุกขกพ็ จิ ารณากันทีน่ ่ี รูเทาเรื่องทุกขเรื่อง
สมุทัยทั้งหลายก็รูเทากันอยางเปดเผยที่นี่ รูแจงแทงตลอดก็รูกันที่นี่ พนทุกขกันที่นี่ นี่
ทานเรียกวารูส จั ธรรมแทรอู ยางนี้ ไมตองรูที่ไหน ไมวาครั้งพุทธกาลหรือครั้งไหน ๆ สัจ
ธรรมมีอยูที่กายที่ใจของสัตวโลกเทานั้น การเรียนจึงเรียนยอนเขามาทีน่ ่ี ปฏิบัติใหรูวิถี
จิตที่เปนไปดวยอํานาจของกิเลสอาสวะอันเปนตัวสมุทัย เมื่อรูอันนี้แลวจะไปสงสัยอะไร
ที่ไหนกันอีก โลกวิทรู แู จงโลก ก็คือรูแจงธาตุแจงขันธรูแจงจิตใจของตนเปนสําคัญ
นีแ่ ลอุบายวิธแี กกเิ ลสปราบปรามกิเลส ปราบปรามลงทีต่ รงนี้ อยาไปลูบไปคลํา
ทีอ่ น่ื ใหเสียเวลาเปลาประโยชน รวมลงที่นี่หมด พระไตรปฎกก็อยูที่นี่ ไตรจักรก็อยูที่นี่
วัฏจักรไตรจักรมันอยูที่นี่แล เวลาธรรมไมเกิดสติปญ
 ญาไมสามารถ จิตก็เปนไตรจักร
ไตรภพ และหมุนไปใน ๓ ภพ คือ กามภพ รูปภพ อรูปภพ พอสติปญญาเพียงพอแก
ไขไตรจักรนี้ออกไดหมดก็เปนความบริสุทธิ์ขึ้นมา หรือเปนธรรมจักรหมุนรอบตัวขึน้ มา
ภายในจิต ทั้งวัฏจักร ธรรมจักรและวิวัฏจักร มีอยูที่ใจนี้ไมอยูไหน จงพิจารณากันทีน่ ่ี
ปฏิบตั ใิ หเขาใจ
เรียนอะไรก็ไมยากเหมือนเรียนเรือ่ งของจิตเลย จิตนี้สลับซับซอนละเอียดลออ
มาก ตองใชความพินิจพิจารณา ตองใชสติปญญา ใชความพากเพียร ความอดความทน
เต็มสติกาํ ลังความสามารถ บางครัง้ แทบจะตายเราก็ยอมเสียสละชีวติ เพราะความ
อยากรูอ ยากเขาใจความจริงทัง้ หลาย ดังที่พระพุทธเจาไดรูไดเขาใจแลว เปนความ
ประเสริฐอยางยิง่ เราอยากเห็นความจริงเปนสมบัตสิ าํ หรับเราเอง ไมเพียงแตไดยิน
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กิตติศัพทกิตติคุณทานวาประเสริฐ ทานหลุดพนอยางนัน้ ทานประเสริฐอยางนีเ้ ทานัน้
เรายังไมพอใจ ยังอยากทราบทุกสิ่งทุกอยางบรรดาธรรมที่ทานรูทานเห็นดวยจิตใจของ
เราเอง เมือ่ อยากทราบและดําเนินตามทานเราก็ตอ งทราบ ทั้งธรรมฝายต่ําฝายสูง ทั้ง
ฝายดีฝายชั่ว
ในวงสัจธรรมนีท้ กุ ข สมุทัย เปนฝายต่ํา นิโรธคือความดับทุกขเปนฝายสูง มรรค
คือขอปฏิบัติเพื่อถอดถอนกิเลสเปนฝายสูง เราอยากทราบความจริงของสัจธรรมทัง้ สีน่ ้ี
ประจักษใจเราเอง และการพนจากกิเลสอาสวะเพราะรูร อบในสัจธรรมนัน้ เราก็อยากจะ
พนดวยความประจักษใจเราเอง ไมอยากทราบอยางอื่นใหมากไปกวาอยากจะทราบ
เรือ่ งของเรา
เพราะเราเปนกองทุกข เราเปนกงจักร เราเปนผูม ดื หนาสาโหด เราตองการ
ความฉลาด เราตองการความแหลมคมภายในจิตใจ เราตองการความหลุดพน เราจึง
พยายามเต็มความสามารถในทางความเพียร เพือ่ รูแ ละละสัจธรรม ใจถูกบีบถูกบังคับ
ถูกผูกถูกมัดถูกจําจองอยูที่ตรงไหน จงแกมันดวยสติปญญา ฟาดฟนลงไปที่ตรงนั้นจน
แหลกแตกกระจายไมมีชิ้นใดเหลือ ใจถึงความจริงลวน ๆ นัน้ แลทานเรียกวาหลุดพน
หลุดพนแลวจากกิเลสซึง่ เคยเปนนายเรามากีก่ ปั กีก่ ลั ป หรือเคยเปนศาสตราจารยพร่าํ
สอนเรามาเปนเวลานาน ไดเห็นโทษของมันและถอดถอนมันออกไปหมดโดยสิ้นเชิง
แลว ใจเปนอิสระเต็มภูมิ นี้แลคือที่สุดแหงทุกข ที่สุดแหงธรรม ที่สุดแหงวัฏจักร สิน้ สุด
ที่ใจนี้เองไมสิ้นสุดในที่อื่นใด เพราะกิเลสและธรรมไมมีอยูที่อื่น จึงขอใหยอนจิตเขามา
พิจารณาในกายในใจดวยดี ความสมหวังทีเ่ คยหวังมานานจะสมบูรณในใจทีช่ าํ ระถึงขัน้
บริสุทธิ์เต็มที่แลว
ขอย้ําอีกครั้ง จงเรียนจิตใหรู เรียนจิตรูท ว่ั ถึงแลวไมมอี ะไรสงสัยในโลกนี้ กวาง
แคบไมสาํ คัญ สําคัญที่เรียนจิตใหรูเรื่องของจิต รูก เิ ลสชนิดตาง ๆ ทีแ่ ทรกอยูภ ายในจิต
จริง ๆ เปนพอกับความตองการ พระพุทธเจาเมื่อถึงนี่แลวไมตองการอะไรอีก สาวกทั้ง
หลายพอ ใคร ๆ ก็พอ เมื่อถึงขั้นเพียงพอแลวพอ พอทั้งนั้น เพราะเปนจิตเปนธรรมที่
สมบูรณเต็มทีแ่ ลวตลอดอนันตกาล
จึงขอยุตธิ รรมเทศนาเพียงเทานี้
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