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กิเลสฝงในจิต 
 

 ศาสนาในข้ันเร่ิมแรกท่ีพระพุทธเจาทรงประกาศเอง มีสาวกชวยพุทธภาระให
เบาบางลง ในคร้ังน้ันศาสนาไมคอยกวางขวาง มีแตเน้ือๆ คร้ันตอมานานเขาๆ เน้ือก็
ไมคอยปรากฏ มักมีน้ําๆ แลวเลยกลายเปนมีแตเปลือก มีแตกระพ้ีไป คือมีแตพิธีรี
ตอง ไปไหนมีแตพิธี ศาสนาจริงๆ มองไมคอยเห็น มีแตพิธีเต็มไปหมดในงานตางๆ 
เก่ียวกับศาสนา เมื่อเปนเชนนั้นผูที่จะยึดเอาเปนหลักเปนเกณฑกับศาสนาจริงๆ ก็เลย
ยึดไมได ไมทราบวาอะไรเปนศาสนา คือแกนแท อะไรเปนกระพี้ เปนเปลือก คือพิธีรี
ตองตางๆ เพราะการแสดงออกแหงพิธีน้ันๆ มีมากตอมาก ผูยังไมเขาใจก็เขาใจวาเปน
เรื่องศาสนาทั้งนั้น พิธีรีตองเลยทําใหผูตั้งใจตอศาสนาจริงๆ ยุงและสับสนไปหมด ไม
อาจจะยึดศาสนาอันแทจริงได 
 น่ีเปนปญหาหน่ึงในเวลาน้ีซ่ึงมีมากมาย และถือเปนหลักเปนเกณฑเสียดวยไม
ใชธรรมดา พิธีตางๆ ซึ่งแฝงศาสนากลายเปนหลักเกณฑขึ้นมา สวนท่ีเปนหลักเกณฑ
จรงิๆ จึงคลายกับคอยเส่ือมคอยหายไปเปนลําดับ ถาไมมีการปฏิบัติเขาไปเก่ียวของ ถา
พูดตามแบบโลกๆ ก็วา การปฏิบัติธรรมกับพิธีรีตองกําลังเปนคูแขงกัน โดยไมมีเจตนา
หรือมีก็ไมอาจทราบได เพราะเวลานี้กําลังอยูในความสับสนปนเปกันระหวางพิธีรีตอง
ตางๆ กับการปฏิบัติ อาจไมทราบวาอะไรจริงอะไรไมจริง อะไรแทอะไรปลอม อะไร
เปนเปลือกอะไรเปนกระพ้ี อะไรเปนแกน หากไมมีการปฏิบัติเก่ียวของไปดวยแลว 
อยางไรๆ เปลือก กระพี้จะตองถูกเสกสรรขึ้นมาเปนแกนเปนหลัก เปนความจริงของ
ศาสนาโดยไมสงสัย ทั้งๆที่ไมใชความจริงเลย น่ีเปนเร่ืองท่ีนาวิตกอยูมาก 
 ศาสนาแทๆ  ทานไมมีอะไรมากมายกายกอง นอกจากสิ่งที่จําเปน ทําลงไปแลว
เกิดประโยชนเทาน้ัน สมัยตอมาชอบยุงไมเขาเร่ือง เชน รับศีล ก็ตองยุงไปหมด มาไม
ทันรับศีลก็เสียใจ น่ัน! ฟงดูซิ อะไรๆ ก็รับศีล รับศีลอยูตลอดเวลา ดัง 
 “มยํ ภนฺต ติสรเณน สห ปฺจ สีลานิ ยาจาม” ขอวันยังค่ํา แตการรักษาศีลไม
ทราบวารักษาอยางไร เห็นแตการขอรับศีล สมาทานศีลอยูทํานองน้ัน ไมวาที่ไหน ๆ ยุง
ไปหมด 
 การรับศีลก็มีเจตนาอยูภายในใจเปนผูชี้ขาด หรือการรับรองในศีลของตน
ดวยเจตนาวิรัต ิเรื่องก็มีเทานั้นเปนสําคัญ 
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 ถาเปนฆราวาสท่ัวๆ ไปและศีลท่ัวๆ ไป เชน ศีลหา ศีลแปด ก็ควรรับไวเพ่ือ
รักษาศีลจริงๆ จะมีประโยชน 
 สวนศีลที่เปนศีลของพระของเณรนั้น เพ่ือประกาศเพศของตนใหโลกทราบ จึง
ทําอยางมีกฎเกณฑไปตามหลักธรรมหลักพระวินัย เชน ศลีเณร ศีลพระ แตสุดทายก็
เจตนาอันเดียวกัน ไมไดมากมายอะไรนัก ทําพิธีก็ เอา! 
 ถวายทาน ก็ฟาดกันจนหมดคัมภีร ผูนั่งฟงจนหาวนอน จะนอนหลับคาน่ัง คํา
ถวายทานนี้ก็ไมทราบวาถวายอะไรตออะไร เปนคัมภีรๆ ไลมาหมดโลกธาตุ ดีไมดี
อยากจะอวดภูมิของตัวเองดวยวาไดเรียนมามากและรูมาก ใหคนอื่นเขาอัศจรรยเสียมั่ง 
ภูมินํ้าลาย นั่น! อยางนี้เปนตน 
 เม่ือไดผานการปฏิบัติมาพอสมควร ไดเห็นวาอะไรทําใหเสียเวลํ่าเวลา อะไรจรงิ
อะไรปลอม หรืออะไรมันยืดเยื้อ กวาจะเขาถึงตัวจรงิละโอโห เปนช่ัวโมงๆ อยางน้ีไม
ทราบวาทําเพื่ออะไร เพราะฉะน้ันในวงกรรมฐานทานจึงไมคอยมีพิธีรีตองอะไรนัก 
อยากจะพูดวา “ไมม”ี แตพูดวา “ไมคอยมี” น้ันเปนความเหมาะสม เพราะบางทีก็
ตองอนุโลมผอนผันทั้งๆ ที่ก็ทราบอยูแลว เพ่ือจิตใจคนผูยังใหมตอศาสนา แมเชนน้ันก็
ควรนําของจริงมาโชวกัน อวดพิธีกันใหโกหรูไป แตเอาของปลอมมาโชว! เมื่อพอ
ผอนผันสั้นยาวก็ผอนไปบางทั้งที่ขวางใจขวางธรรม ในวาระตอไปคอยบอกกันใหรูเร่ือง
รูราวในความจรงิ และหลักเกณฑของพระพุทธศาสนา 
 จะเห็นไดในขณะท่ีพระพุทธเจาทรงส่ังสอนสาวกต้ังแตเร่ิมเขาบวช พระองค
เร่ิมมีความจริงจังข้ึนในขณะบวชทีเดียว ครั้งแรกพระองคทรงบวชเองดวยพระวาจาวา 
“เอหิภิกขุอุปสัมปทา”.ทานจงเปนภิกษุเถิด นี่เปนวาระแรก ตอมาก็ “ติสรณู
อุปสัมปทา” ถึงสรณะสาม คือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ แลวก็สําเร็จเปนพระขึ้นมา 
ถึงวาระที่สามนี้ก็ยกใหสงฆเปนใหญ ใหสําเรจ็ในสงฆ ตอนน้ีทานประกาศ “รุกฺขมูล
เสนาสนํ” ใหเปนที่อยูอาศัยของพระเพื่อประพฤติพรหมจรรย เพื่อความสิ้นทุกขโดย
ชอบ ทั้งๆ ที่แตกอนก็สอนใหอยูรุกขมูลรมไมอยูแลว แตไมไดยกขึ้นเปนกฎเปนเกณฑ
ในการบวช พอตอมาวาระท่ีสามน้ีข้ึนเปนกฎเกณฑเลย 
 “รุกฺขมูลเสนาสนํ”อุปชฌายจะไมสอนอยางน้ีไมได ผิด ตองสอนใหถูกตอง
ตามนี ้อุปชฌายใดก็ตาม แมเจาของจะไมชอบ “รุกฺขมูลเสนาสนํ” ขนาดไหน การบวช
กุลบุตรตอนสุดทายภายหลัง ก็ตองบวชตองสอนอยางน้ี มี “รุกฺขมูลเสนาสนํ” ข้ึน
หนาอนุศาสน ไมเลือกวาใครหรือนิกายไหน เพราะคําวา “นิกาย” ก็เปนเพียงช่ืออัน
หนึ่งเทานั้น หลักใหญคือการบวชน่ันเอง 
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 ทานเอาจริงเอาจัง สอนแลวไลเขาปาเขาเขาไปเลยเพ่ือประพฤติปฏิบัติ จนได
บรรลุธรรมแลวแมทานจะออกประกาศธรรมสอนประชาชน ก็ใหเปนไปตามอัธยาศัย
ของทานผูมีอํานาจวาสนามากนอย มีความรูความฉลาดลึกต้ืนหยาบละเอียดมากนอย
เพียงไร ก็ส่ังสอนประชาชนไปตามภูมินิสัยวาสนาของตน 
 องคใดท่ีทานไมมีนิสัยเก่ียวของ วาสนาทานไมมีในทางนั้น ทานก็ไมเกี่ยว เชน 
พระอัญญาโกณฑัญญะ ไปอยูที่สระ “ฉัททันต” มีชาง “ฉัททันต” เปนหัวหนาโขลง
อุปถัมภอุปฏฐากทาน ตั้งสิบเอ็ดป ผาสบงจีวรยอมดวยดินแดง ถึงวาระแลวก็มาทูลลา
พระพุทธเจาเขาสูนิพพานไปเลย องคน้ีปรากฏวาไดสอนเฉพาะ “พระปุณณมันตานี
บุตร” ซ่ึงเปนหลานชายเทาน้ัน สอนองคเดียว และพระปุณณมันตานีบุตร ปรากฏวา
เปน “ธรรมกถึกเอก” นอกน้ันทานไมสนใจกับใครเลย พระอัญญาโกณฑัญญะ เปน 
“รัตตัญ”ู เปนพระสาวกองคแรกที่ไดบรรลุธรรมพระศาสดาใดในตนพุทธกาล 
 องคท่ีทานมีอํานาจวาสนาในทางใด ทานก็เปนไปตามเรื่องของทานเอง เชน 
“พระสารีบุตร” “พระโมคคัลลาน” เปนผูท่ีมีอํานาจวาสนามากเก่ียวกับบริษัทบริวาร 
มีความรูความฉลาดมากดัง “พระสารีบุตร” การแนะนําส่ังสอนก็กวางขวางลึกซ้ึง ทุก
ส่ิงทุกอยางเต็มไปดวยความเหมาะสม เพราะฉลาดในการส่ังสอน “พระโมคคัลลาน” 
ก็เปนผูทรงฤทธิ์ทรงเดช เปนไปตามนิสัยวาสนาของทานท่ีเก่ียวของกับบริษัทบริวาร
พระเณร เม่ือถึงข้ัน “อรหัตภูมิ” แลว เปนนิสัยวาสนาลวนๆ ไมมีกิเลสเจือปน ทานจะ
อบรมสั่งสอนประชาชนมากนอยเพียงไร ยอมเปนไปตามอัธยาศัยของทาน ไมมีกิเลส
เขาเคลือบแฝง ไมลุมๆ ดอนๆ สูงๆ ตํ่าๆ เพราะทานสอนทานไดแลวคอยมาสอนคน
อ่ืน จึงไมมีความผาดโผนโลดเตนแฝงอยูในองคทาน เวลาเกี่ยวของกับประชาชนที่มา
พึ่งรมเงาแหงธรรมทาน 
 ในเบ้ืองตนทานฝกอบรมใจทาน การอบรมส่ังสอนคนทานทําอยางเต็มท่ี ทาน
ฝกฝนทรมานตนอยางเต็มฝมือ ไมลูบๆ คลําๆ การฝกอบรมตนดวยวิธีตางๆ เพ่ือแก
กิเลสทั้งมวล ก็ตองเปนการทรมานตัวอยูโดยตรง ถาไมทําอยางน้ันกิเลสก็ไมยอมจํานน
และหมดไปจากใจ การทรมานกิเลสกับการทรมานตนในขณะนั้น จะเรียกวาเปน 
“ความทุกขในคนๆ เดียวกัน” ก็ไดไมนาจะผิด เพราะขณะที่ทุมเทกําลังเพื่อ “การรบ
รากับกิเลส” หรือ “เพ่ือแกกิเลส” น้ัน ตองใชความ “อุตสาหพยายาม” อยางเต็มที ่
ตองไดรับความทุกขมาก สมกับข้ึนเวทีเพ่ือชัยชนะโดยถายเดียว แมทุกขมากนอยหรือ
จะถึงข้ันตาย เจาของตองยอมรับ ไมยอมรับไมไดชัยชนะมาครอง มีบางองคทานเดิน
จงกรมจนฝาเทาแตก นั่นเห็นไหม! ทั้งๆ ท่ีฝาเทาน้ันไมใชกิเลส แตจําเปนก็ตองไดรับ
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ความกระทบกระเทือนไปดวย ถึงฝาเทาแตกดวยการรบกิเลส บางองคก็ตาแตก “พระ
จักขุบาล” ตาแตกท้ังสองขาง เพราะไมนอนเปนเวลาตั้งสามเดือน ทานฝกทรมานอยาง
เต็มที่จนตาทั้งสองขางแตก แตใจสวางจาข้ึนมาในขณะน้ัน เพราะบรรลุขั้นอรหัตธรรม 
 ถึงคราวท่ีจะตองรับความทุกขลําบาก เพราะการประกอบความเพียรเพื่อแก
กิเลส ก็ตองยอมรับกัน จะไมยอมรับไมได ตองยอมรับ เม่ือถึงข้ันยอมรับเพ่ือชัยชนะ
อันใหญหลวง พระพุทธเจาก็ทรงยอมรับ พระสาวกทั้งหลายกวาจะไดมาเปน “สรณะ” 
ของพวกเรา ทานก็ยอมรับความทุกขความลําบากในการฝกฝนทรมานตนเพื่อฆากิเลส
ทั้งนั้น เพราะกิเลสอยูกับตัว การฟนกิเลส ถาไมฟนเขาไปถูกตัวดวยก็ไมกระทบ
กระเทือนกิเลสท่ีอยูกับตัว ฉะน้ันการหํ้าห่ันกิเลสไมกระทบกระเทือนตัวดวยจึงไมได 
ตองมีการกระทบกระเทือนตัวเปนธรรมดา 
 พวกเราก็เหมือนกัน ถาจะใหกิเลสมันอยูหองโนน เรามาอยูหองน้ี ขังกิเลสไวใน
หองโนน เรามาอยูในหองน้ี มันเปนไปไมได ถาเปนไปไดพระองคตองทรงทราบกอน
ใครๆ ในโลก เราอยูในหองไหนกิเลสก็อยูในหองน้ัน การฝกทรมานเราตรงไหนก็เปน
การฝกทรมานกิเลสตรงนั้น และในขณะเดียวกันก็เปนความทุกขในการแกกิเลสเชน
เดียวกัน คือเราตองยอมรับทุกข เชน นั่งมากก็ทุกข เดินมากก็ทุกข นอนมากก็ทุกข คือ 
นอนพิจารณาเพ่ือแกกิเลสนะ ไมใชนอนแบบหมูข้ึนเขียง เวลากําหนดภาวนามันทุกข
ดวยกันทั้งนั้น ช่ือวา “ประโยคพยายามท่ีจะแกกิเลส”แลว มันเปนความทุกขดวยกันท้ัง
น้ัน ฉะน้ันจึงไมควรทอใจออนใจ กิเลสจะแข็งขอตอสูเอาจะวาไมบอก 
 แมจะเปนการอดนอนผอนอาหาร มันก็เปนเรื่องความทุกขทั้งนั้นแหละ แต
เพื่อดับเชื้อของกิเลสนะ ทุกขก็ตองยอมรับ การขาดตกบกพรองในส่ิงใดบรรดาท่ี
อาศัย เปนความฝดเคืองกับสิ่งใดก็ยอมรับ อะไรจะขาดตกบกพรองตองยอมรับ ๆ เมื่อ
เข็มทิศอันใหญยิ่งมุงตออรรถตอธรรม คือแดนแหงความพนทุกขอยูแลว อะไรๆ ก็ตอง
ยอมรับ ตองยอมรับทั้งนั้นไมกังวล ไมยอมรับไมได กิเลสมันอยูกับเรา เราไมยอมรบั
ความกระทบกระเทือน ความทุกขความลําบากดวยเพราะการแกกิเลส ยอมไมได ตอง
ยอมรับ 
 เอา! ทุกขก็ทุกข ยอมทุกข ลําบากก็ยอม ขอใหกิเลสมันคอยหมดไป ๆ เพราะ
กิเลสเปนเคร่ืองกอกวนภายในจิตใจ จําพวกบอนทําลายก็คือกิเลสน่ีแหละ อยางภาย
นอกท่ีเราเห็นน่ันแหละ ลวนแลวแตกิเลสบงการ เพื่อความมักใหญใฝสูงเกินมนุษยมนา 
เทวดาอินทรพรหม ไมยอมมองดูตัว เด๋ียวสไตรคท่ีน่ัน สไตรคท่ีน่ี เดินขบวนท่ีน่ัน เดิน
ขบวนท่ีน่ี ก็คือพวกบอนทําลาย ทําลายบานเมือง ทําลายท่ีน่ันทําลายท่ีน่ี ทําลายหลาย
คร้ังหลายหนมันก็แหลกไปเอง นั่น! 



 

ธรรมชุดเตรยีมพรอม ๖๐ 

๖๐

 กิเลสมันทําลายเรามันทําลายอยางนั้น มันบอนที่ตรงนั้น มันบอนที่ตรงนี ้แตเรา
ไมทราบวามันบอนทําลายเราซิ เราเลยหลงไปเขาขางมันเสีย แลวก็แย! ตัวเราก็เลยเปน
กองทุกขขึ้นมาโดยไมเห็นโทษของตัว 
 เพราะฉะน้ันจึงตองใชปญญาแยกแยะออก เจตสิกธรรมอันใดเปนไปเพื่อความ
กอทุกขความลําบากแกตน ใหระมัดระวังวา เจตสิกธรรมคือความคิดประเภทท่ีผิด 
พยายามแกไขโดยถูกทาง ก็จะมีความสุขเย็นใจ ผูเก่ียวของก็มีความผาสุกเย็นใจเชน
เดียวกัน ท้ังน้ีข้ึนอยูกับอุบายแหงการแกกิเลสของแตละรายจะขวนขวายใสตน 
 คําวา “กิเลส” เราอยาคิดวามันอยูท่ีไหน ก็คือความคิดความปรงุน่ีแหละ เปน
เครื่องมือของกิเลสโดยตรง กิเลสจริงๆ มีฝงอยูในใจ ฝงอยางจมมิด ไมทราบวาใจคือ
อะไร กิเลสคืออะไร เพราะมันเปนอนัเดียวกัน ในขณะน้ีมันเปนอันเดียวกัน มันเปน
อยางนั้นจริงๆ กระเทือนใจก็กระเทือนกิเลส 
 เมื่อแยกแยะกันไปโดยลําดับดวยความเพียรพยายาม เราถึงจะทราบวา กิเลส
เปนชนิดใด ใจแทหรือ “จิตแท” เปนอยางไร เพราะอํานาจของปญญาเปนเคร่ือง
ทดสอบ สติเปนเคร่ืองระลึกรูในวงงานน้ันๆ ปญญาเปนผูคลี่คลายพิจารณาใหทราบวา 
ผิดหรือถูกโดยทางเหตุผล แลวก็แกกันไปไดตามลําดับของกิเลสที่มีประเภทตางๆ กัน 
เราจะทราบวาอันไหนเปนเร่ืองของกิเลส อันไหนเปนเรื่องของธรรม ก็คอยทราบไป
เร่ือยๆ โดยภาคปฏิบัติจิตตภาวนา แตเรื่องความทุกขเพราะความเพียร ก็ยอมมีเปน
ธรรมดาของการทํางาน ไมวาจะเปนความเพยีรเพ่ือแกกิเลสข้ันตํ่า ข้ันกลาง หรือข้ัน
ละเอียด เมื่อกิเลสยังมีอยู ความทุกขในการฝกฝนทรมานตนก็ตองมีอยูโดยด ีถึงจะมีก็
ตาม พึงทราบวาการทํางานไมวางานชนิดใด งานเล็กงานใหญตองเปนความทุกขตาม
ความหนกัเบาของงาน แตคุณคาน้ันสูงสมกับงาน 
 ผูหวังพนทุกขตองมีความเขมแข็ง ไมเขมแข็งไมได การฉุดการลากจิตออกจาก
สิ่งมัวหมอง ออกจากกิเลส ออกจากส่ิงสกปรกโสมมน้ี เปนของทําไดยาก เพราะฉะนัน้
โลกจงึไมอยากทํากัน สูนอนจมอยูกับกิเลสไมได ก็จําเปนตองนอน นอนจมอยูน่ันแล
นอนบนอยูน่ันแหละ เฝากองทุกข บนทุกขบนยาก บนวาลําบากรําคาญ แตไมมีทางที่
จะแยกทุกขออกจากตัวได แมบนกันกระทั่งวันตายก็ตายไปเปลาๆ ไมไดรับประโยชน
อะไร ฉะน้ันการมีแตบนใหทุกขและระบายทุกขออกดวยการบน จึงไมเกิดผลอะไร แตก็
จําเปนตองระบายตามนิสัยท่ีเคยบนกันแกไมตก ไดระบายใหใครฟงนิดหน่ึงก็ยังคิดวา
ไดเปล้ืองทุกขบาง ทั้งที่ทุกขยังมีอยูอยางเดิม เพราะนั่นไมใชการแกทุกข! ถาไมแก
กิเลสซึ่งเปนตัวกอทุกขใหเบาบางและสิ้นไป! การบนเพ่ือระบายทุกข เปนการเพิ่มพูน
กิเลสข้ึนเสียอีก ไมใชอุบายแกทุกข! 



 

ธรรมชุดเตรยีมพรอม ๖๑ 

๖๑

 ถาเดินทางสติปญญาโดยจิตตภาวนา ใครครวญไตรตรอง ก็มีทางแกกิเลสและ
กองทุกขไดดังทานพาดําเนินมาแลว มีพระพุทธเจาและพระสาวกเปนตัวอยาง ทานแก
กิเลสกองทุกขดวยวิธีปฏิบัติตอจิตใจ 
 ศาสนาในคร้ังพุทธกาลทานปฏิบัติและสอนอยางน้ี ทานสอนเขาในวงจติโดย
เฉพาะ  การแสดงออกทางกายทางวาจานั้น เปนกิริยาที่สอออกมาจากใจ เมื่อใจไดรับ
การอบรมดีแลว อันไหนถูกอันไหนผิดใจยอมทราบเอง 
 ขอสําคัญใหจิตไดรับธรรมคือเหตุผลเขาสูดวงใจ ทุกส่ิงทุกอยางแสดงออกจะ
เปนดวยเหตุดวยผลและเปนความราบร่ืนดีงาม การแกกิเลสถาไมมีเหตุผลเปนเคร่ือง
มือแก เชน โกรธใคร ก็พึงยอนจิตเขามาดูตัวผูกําลังโกรธอันเปนตนเหตุไมดี เปนตน 
คนเรายอมจะเห็นโทษของตัว ความโกรธก็ระงับไป ไมใชไปเพงเล็งผูถูกโกรธ ซึ่งเปน
การเพ่ิมพูนกิเลสและกองทุกขใหแกตัวมากข้ึน 
 อานคัมภีรไหนก็วาแตเรื่องกิเลส เราเลยเขาใจวากิเลสไปอยูในคัมภีรน้ันๆ เสีย 
นั่นซีมันผิดนะ อันหน่ึงความโลภ ความโกรธ ความหลง หรือกิเลสพันหาตัณหารอย
แปด อะไรทํานองน้ี เขาใจวามันอยูในคัมภีร การอานชื่อกิเลสไดมากๆ เรียนจําได
มากๆ ก็วาตัวนี้รูแหลมหลักนักปราชญชาติกวีไปเสีย แนะมันผิดไปแลวน่ัน มันผิด
จากหลักธรรมและเจตนาของพระพทุธเจา ที่ทรงสั่งสอนเพื่อแกกิเลสซึ่งมีอยูกับตัว 
คืออยูกับใจ การเขาใจดังท่ีวาน้ัน มันเปนการส่ังสมกิเลสโดยไมรูสึกตัวเลย เชนสําคัญ
วากิเลสอยูในคัมภีร ไปจําช่ือกิเลสน้ันแลวก็วาตัวรูตัวเขาใจตัวฉลาดเสีย แนะ!ทั้งๆ ที่
ไมไดใหใจแตะตองหรือเขยาพอใหกิเลสตกใจบางสักตัวเดียว หรือพอใหมันหนังถลอก
ไปบาง กิเลสยังอยูเต็มหัวใจ และมากกวาที่ยังไมไดเรียนชื่อของมันเสียอีก ท้ังน้ีมันผิด
พระประสงคของพระพุทธเจา! 
 เพื่อถูกตามความเปนไปของธรรม หรือนโยบายของพระพทุธเจา กิเลสตัวใดก็
ตาม เรียนรูช่ือมันอยูในคัมภีรใดก็ตาม นั่นเปนชื่อของมัน แตกิเลสอยูภายในใจคน หัว
ใจสัตว ความโลภชื่อมันอยูในคัมภีร ตัวโลภอยูในใจคน ความโกรธในคัมภีรไมไดโกรธ 
แตหัวใจคนมันโกรธตางหาก ความลุมหลงคัมภีรไมไดลุมหลง ช่ือของกิเลสไมไดลุม
หลง ตัวกิเลสท่ีอยูภายในตัวของเราน้ีเอง เปนตัวใหลุมหลงตางหาก 

การแกกิเลสจึงตองแกที่นีคื่อใจ แกที่อื่นไมถูกไมเกิดผล การแกถูกหลักถูกวิธี 
กิเลสจะคอยเบาบางลงและหมดไปจากใจ ผูปฏิบัติจิตตภาวนาจึงควรดูใจตัวเองและ
แกกิเลสท่ีใจเปนสําคัญ ดูภายนอกแลวก็ยอนทบทวนเขาดูภายในจึงชื่อวา “เรียนธรรม
ปฏิบัติธรรม” อยาดูแบบโลกๆ ท่ีดูไปรักไปชังไปเกลียดไปโกรธ อันเปนการส่ังสมกิเลส
ใหมากมูนจนลืมเน้ือลืมตัว 



 

ธรรมชุดเตรยีมพรอม ๖๒ 

๖๒ 

 ถาดูเขามาในตัวดูออกไปขางนอก เทยีบเคียงเหตุเทียบเคียงผลเพ่ือหาทางแก 
ยอมมีสวนท่ีจะลงกันและแกกิเลสไดเปนพักๆ ไป ใจก็สบายและเบา ไมหนักอึ้งดวย
การแบกการหามกิเลสทั้งโคตรแซปูยาตาทวดดังที่เคยแบกหามมา วันหน่ึง ๆ ให
พิจารณาทบทวนมากๆ ทบทวนเรื่องของตัว พิจารณาเรื่องของตัวใหมาก ดวยสติ
ปญญาพิจารณายอนหนายอนหลังเพื่อรูความจริง เพราะวันเวลาหน่ึงๆ ใจผลิตความยุง
เหยิงวุนวายข้ึนมาภายในตัวไมไดหยุดถาเราเผลอ แมแตไมเผลอกิเลสมันยังโผลออก
มาไดซึ่งๆ หนาอยางกลาหาญตามสันดานท่ีหยาบคายของมัน บางทีมันยังแสดงลวด
ลายออกมาตอหนาตอตาแกมันไมไดก็มี เพราะกําลังของเราไมเพียงพอ ขณะน้ันจําตอง
ยอมไปกอน อันไหนอยูในวิสัยก็พยายามแกมันไป 

น่ีแหละการแกกิเลส ที่ทานดําเนินมา ทานไมทอถอยและยอมมันเอางายๆ จะ
ทุกขยากลําบากก็ทนเอา เพราะเปนงานของตัวโดยเฉพาะ คนอื่นชวยไมได ทั้งนี้ก็เพื่อ
รื้อสิ่งที่เปนเสี้ยนหนามอยูภายในใจออกนั่นแล เพราะขึ้นชื่อวา “กิเลส” แลวมันเปน
เสี้ยนหนามทิ่มแทงจิตใจทั้งนั้นแหละ จงพยายามถอดถอนออกไปโดยลําดับ จนไมมี
อะไรทิ่มแทงใจตอไป และเปนใจที่ “สมบูรณแบบแท” 
 ประการสําคัญก็คือ ชีวิตจิตใจมันหมดไปทุกวัน ๆ เม่ือวานน้ีก็หมดไปแลววัน
หน่ึง มันมีแตหมดไปเรือ่ยๆ หมดจนกระทั่งไมมีเหลือ ชีวิตสังขารผานไปเรื่อยๆ จนไม
มีอะไรเหลือติดตัว เม่ือไมมีลมหายใจเหลือติดตัวแลวเขาเรียกวา “คนตาย” กันทั้งนั้น 
 คนตายสัตวตายที่ไมมีกุศลผลบุญติดเน้ือติดตัว ยิ่งเปนความทุกขอยางหาที่ปลง
วางไมได ฉะนั้นจึงตองรีบเรงขวนขวายกอสรางคุณงามความดีซึ่งจะไมสูญหายไปไหน 
เสียแตบัดนี ้ ความดีน้ีจะติดแนบกับใจไปในภพหนา ไมลดละปลอยวางเจาของผู
บําเพ็ญ การสรางคุณงามความดีทานเรียกวา “สรางวาสนาบารมี” 
 “วาสนา” ก็คือธรรมเครื่องอยูนั่นเองจะเปนอะไรไป คือธรรมเคร่ืองอยูเคร่ือง
อาศัย เครื่องพึ่งพิง เครื่องสงเสริมจิตใจ เหมือนคนมีบานมีเรือนเปนที่อยูอาศัยยอม
สบาย ถาไมมีก็ลําบาก บานเมืองเขามีที่อยูที่อาศัยแตเราไมมี ซ่ึงเราไมใชกระจอน
กระแต ไมใชสัตว จงึไมสมควรอยางย่ิง แมแตสัตวเขายังมีรวงรัง มนุษยเราไมมีบานมี
เรือนอยูไดเหรอ? มันลําบากแคไหน จิตใจไมมีหลักมีเกณฑ ไมมีเหตุมีผล ไมมีทีพ่ึ่งพิง
อาศัย ไมมีท่ีเกาะท่ียึดเหน่ียว อยูโดยลําพังไมมีสรณะ จะเปนทุกขเพียงไร ลองวาดภาพ
ดูก็ได ภาพของคนทุกขเปนอยางไร 

เราเคยเห็นท้ังคนและสัตวเปนทุกขทรมานจนตายตอหนาตอตาก็เคยเห็น มันนา
ยินดีเมื่อไหร! เม่ือมีบารมีธรรมก็พอมีความรมเย็นเปนสุขภายในใจบาง ยังดีกวามีแต
ทุกขลวนๆ อันเปนไฟทัง้กองบนรางกายและจิตใจเปนไหนๆ เฉพาะอยางยิ่งใหสรางสติ
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ปญญาขึ้นใหมาก แกกิเลสในปจจุบันน่ันแหละ ใหเห็นชัดๆ กับใจ แกไปไดมากนอยก็รู
เอง กิเลสมันเต็มอยูท่ีในจติน้ีแหละไมเคยบกพรองเลย แมโลกจะพากันบนวา สิ่งนี้บก
พรองสิ่งนั้นบกพรอง หรือวาโลกบกพรอง มันว่ิงออกทาง “ขันธ” และทาง 
“อายตนะ” คือทางตา ทางหู ทางจมูก ทางล้ิน ทางกาย ทางใจ อยูตลอดเวลา ไมเคย
บกพรองกับใครถาไมทําลายมัน 
 แมเวทนาจะเกิดขึ้น มันก็ไมเกิดเฉพาะเวทนาเทาน้ัน กิเลสมันเกิดดวยถาสติไม
ม ีทําใหเกิดความเดือดรอนเสียใจ เพราะเปนทุกขท่ีน่ันเจ็บปวดท่ีน่ี ความเสียใจน้ันเกิด
ขึ้นจากความหลงขันธหลงอายตนะวาเปนตนเปนของตน กิเลสจึงเกิดขึ้นตรงนี ้ความ
ทุกขทางใจจงึเกิดขึ้นได เชนเกิดความกระวนกระวายภายในใจวา ทุกขเกิดข้ึนท่ีน่ันท่ีน่ี
บาง กลัวทุกขจะไมหายบาง กลัวตนจะตายบาง เหลาน้ีมีแตเร่ืองสงเสริมกิเลสใหเกิดข้ึน
ซ้ําเติมเจาของ เพราะความโงเขลาเบาปญญาตามไมทันมันนั่นแล! 
 ถาจะเปนศิษยพระตถาคตจริงไมเปนศิษยปลอมละก็ตายซ้ี! เราเรยีนความรู
เรียนเพื่ออะไร ก็เพ่ือความรอบรูในส่ิงเหลาน้ีเอง เปนก็เปนมาแลวต้ังแตวันเกิดจน
กระทั่งบัดนี ้ ทราบทุกระยะอยูแลว เวลาตายทําไมจะไมทราบ เพราะอยูในอวัยวะอัน
เดียวกัน เอา ตายเด๋ียวน้ีก็ใหทราบกันเด๋ียวน้ีซิ จิตไมเคยอาภัพความรูแตไหนแตไรมา 
 เร่ืองความเปนความตายเปนเร่ืองของธาตุขันธ การรูความเปนความตายของตัว
เองเปนหลักวิชา คือสติปญญาทางพุทธศาสนา เมื่อรูแลวตัวเองก็ไมเสียทาเสียทีไปกับ
สิ่งที่เกิดขึ้นดับไป มีเวทนาเปนตน หรือรางกายที่ปรากฏขึ้นแลวสลายตัวลงไป จิตใจมี
ความม่ันคงไมหว่ันไหวโยกคลอนไปตาม จิตมีหลักเกณฑเปนท่ีอยูอาศัย มีความม่ันคง
ภายในตัวเอง ไมวุนวายไปกับธาตุขันธที่มันจะสลายตัวไป ที่กิเลสมันแทรกขึ้นไดนั้น 
เพราะความสําคัญม่ันหมายของจติเปนตนเหตุ วาความทุกขท่ีน่ัน ความเจ็บปวดท่ีน่ี 
กายเราทุกขตรงนั้น ขาเราเจ็บตรงนี ้ ศีรษะเราปวดขางน้ัน ทองเราเดินไมหยุด กลัวจะ
ไมหาย กลัวจะตาย กลัวจะตายวันน้ัน กลัวจะตายวันน้ี หาเรื่องคิดไปไมมีเวลาจบสิ้น 
ทั้งนี้มีแตเรื่องกอความทุกขความลําบากใหแกรางกายและจิตใจ รับภาระหนักซ้ําเขาไป
อีก ดีไมดีโรคเสียใจเมื่อเกิดมากขึ้น ก็ทําใหตายเร็วกวาทีค่วรจะเปน จึงไมใชของดี ไม
ใชเร่ืองแกกิเลสใหระงับหรือส้ินไป แตเปนเร่ืองสงเสริมกิเลสใหซํ้าเติมท้ังรางกายและ
จิตใจใหหนักเขาโดยลําดับ จึงควรคํานึงใหมากในเวลาไมสบาย  
 การแกกิเลสคืออยางไร? เอา! อะไรเกิดขึ้นก็ใหรูเรื่องความเกิดขึ้นของสิ่งนั้น 
เจบ็ก็ใหทราบวามันเจ็บขนาดไหน จะรูใหถึงความจริงขนาดน้ัน เร่ืองของความเจบ็เปน
อันหนึ่งตางหาก ผูรูเจ็บเปนอันหนึ่งตางหาก ไมใชอันเดียวกันน้ี จะตายก็ใหทราบถึง
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ขณะตาย อันไหนตายก็ใหมันตายไป ผูไมตายคือผูรู ก็ใหรูวาไมตาย เพราะผูที่รูไมได
ตายไมมีปาชา เปน “อมต”ํ (อะมะตัง) 
 อมตํ ก็หมายถึงจิตนี้เอง แมมีกิเลสอยูใจก็เปน “อมตํ” ของมัน กิเลสส้ินไป
แลวก็เปน อมตํ แตเปน“อมตํ” ที่ตางกันเทานั้นเอง อมตํอันหน่ึงเปนอมตํวัฏฏะ คือ 
ตัวหมุนเวียนอยางนั้นเรื่อยๆไป อมตํอีกอันหนึ่งไมเกิดตอไปอีกและไมตายดวย นี่เปน
อมตํของความบริสุทธิ์แหงใจ มีอยูสองอยางจงเรยีนใหรู อันใดที่มาเกี่ยวของมาทําลาย
จิตใจ ใหทราบวาอันน้ันคือขาศึก ใหรีบแกไขทันท ี
 นี่แหละเรียนธรรม คือเรียนเร่ืองธาตุเร่ืองขันธ เรือ่งอายตนะ สําคัญที่สุดก็คือ
ขันธ ระหวางขันธกับจิตนี่ มันกระทบกระเทือนกันอยูท้ังวันท้ังคืนยืนเดินน่ังนอน หรือ
ทุกอิริยาบถ มันกระทบกระเทือนกันอยูเสมอไมเคยมีเวลาสงบตัวเลย 
 ถามีสติปญญา ส่ิงเหลาน้ันก็เปนหินลับอยูเสมอ ความกระเทือนท้ังน้ีเปนหินลับ
ปญญา คือเปนเคร่ืองปลุกสติปญญาใหต่ืนทันกับเหตุการณ และใหรูรอบขอบชิดตอสิ่ง
นั้นๆ ส่ิงเหลาน้ันก็ไมซึมซาบเขาภายในและปลอยยาพิษเขาไปในใจได ใจก็ไมเดือด
รอนกระวนกระวาย 

เอา! ถึงวาระจะตายก็ตายไปอยาง “สุคโต” เพราะความรูรอบคอบแลว ความ
จรงิก็เปนอยางน้ัน เรียนธรรมปฏิบัตธิรรมทําอยางนี้แหละ กิเลสทั้งหลายถึงจะกลัวและ
ลาถอย ไมตั้งหนาย่ํายีจิตใจดังที่เคยเปนมา  

กิเลสก็คือความสําคัญม่ันหมายตางๆ น่ีแหละ ซ่ึงเกิดข้ึนจากจติดวงเดียว แกให
ทันกับเหตุการณที่ปรากฏขึ้น ยิ่งเวลาจนตรอกเขาจริงๆ เวทนามีมากเทาไหร จะโหมตัว
เขามาอยางเต็มท่ีเวลาน้ัน แตพึงทราบวา “น่ันตัวเวทนา” อยาเขาใจวาเวทนาเปนตน 
สําคัญมาก!  
 จงพิจารณาใหเห็นความจริงของเวทนา แมทุกขมากนอยเพียงไรก็ใหรู เอาจติ
กําหนดอยูตรงนั้น พิจารณาอยูตรงน้ัน จนรูความจรงิของเวทนา จิตเปนธรรมชาติรู 
เวทนาเปนสิ่งที่แสดงขึ้น เกิดขึ้นแลวดับไปตามธรรมชาติของมันเอง ผูที่รูใหรูเวลา
เวทนาเกิดและดับ ถาจะตายก็ใหรูวามันตาย อะไรมันตายก็ใหรู ส่ิงท่ีไมตายก็อยู คือผูรู
น่ี! 

ใหทันกันอยูทุกเวลา แลวก็ไมวิตกกังวล การเปนการตายเปนเรื่อง ธรรมดา
ธรรมดา! ถาทราบตามหลักธรรมชาติแลว จะไมมีปญหากับเร่ืองการเปนการตายอะไร
เลย การจะกอปญหาขึ้นมา ก็คือกิเลสเปนผูสรางปญหาขึ้นมา แลวก็มาพัวพันจิตใจให
เกิดความเดือดรอนวุนวายไปดวย  
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ทั้งๆ ท่ียังไมตายก็เดือดรอนแลว กลัวตาย แนะ! เวลาจะตายจริงๆ ย่ิงเดือด
รอนใหญ ซึ่งไมเกิดประโยชนอะไร มีแตความทุกขเต็มตัว ตายแลวก็เสียทาเสียทีเพราะ
ความรอนเปนเหตุอีกนั่นแหละ เพราะเหตุน้ันจึงตองแกความเดือดรอน ดวยความรู
ความเขาใจในธาตุในขันธในอวัยวะตางๆ ซ่ึงอยูในกองขันธกองสมมุติท้ังมวล 

เราอาศัยกองสมมุตินี ้ จะใหกองสมมุติน้ีเปนตัวเราไดอยางไร? มันก็ตองเปน
เร่ืองของเขาอยูน่ันเอง ธาตุก็เปนธาตุ ขันธก็เปนขันธ ดินเปนดิน นํ้าเปนนํ้า ลมเปนลม 
ไฟเปนไฟ จะใหมาเปน “เรา” มันเปนไมได จะใหตั้งอยูยืนนานถาวรตามที่ความคาด
หมายความสําคญัแหงใจ ก็เปนไปไมได เพราะหลักธรรมชาติของมันเปนอยางนั้นมา
ดั้งเดิม ผูเรียนวิชาธรรมะจึงตองเรียนใหรูตามหลักธรรมชาติ แลวอยูตามหลักธรรมชาติ 

ตางอันตางจริงก็สบาย ไมมีอะไรมากอกวน นี่แหละชื่อวา “เรียนธรรม” ช่ือวา 
“แกกิเลส” ปฏิบัติเพ่ือแกกิเลส แกอยางน้ี  

ถึงเวลาเรงตองเรงเต็มที ่ เปนกับตายไมถือเปนภาระความกังวล เพราะเพื่อ
ความรูความหลุดพนอยางเดียว อะไรอ่ืนๆ ไมเกี่ยว จนรูเทาและปลอยวางไวตามสภาพ
ของสิ่งทั้งปวง 

ความดีเหลาน้ีแหละ จะเปนเคร่ืองสนับสนุนจติใหพนจากโลกได พนดวยอํานาจ
แหงความดีน้ีแล  

น่ีหลักศาสนาสวนใหญทานสอนลงท่ีน่ี แตเราอยาพากันเดินจงกรมแตพอเปน
พิธีก็แลวกัน การทําพอเปนพิธีนั้น คือนั่งก็สักแตวานั่ง สติสตังไมมีเลย นั่งสัปหงกงกงัน 
แลวหลับครอกๆ อยูกับทาน่ัง นั่นแหละมันพิธีอะไรไมรูละ พิธีบานะ!จะวายังไง? ผู
เปนคนดีฟงเอง! 

เดินจงกรมก็เดิน เดินไปยังง้ันแหละ สติสตังไมทราบไปอยูไหน แลวก็มานับ
คะแนนเอาเองวา “วันน้ีเราเดินจงกรมไดเทาน้ันนาทีเทาน้ีนาที ดีใจ!” ดีใจกับลมกับ
แลงไป ไมไดเรื่องอะไรเลย! 

พระพุทธเจา พระอรหันต ตลอดครูอาจารย ทานเบื่อเจาพิธีแทบจะอยูกับโลก
พิธีไมได ไมไดคิดบางหรือวา กิเลสมันไมใชเจาพิธีเหมือนพวกเราน่ีนา มันคือตัว
เหยียบย่ําทําลายผูเปนเจาพิธีโดยตรง ฉะน้ันตองแกมันลงท่ีใจน้ัน แกท่ีตรงน้ัน โดยถูก
ทางแลวดวยสติปญญาอันแหลมคม อยูไหนก็เปนความเพียร น่ังอยูก็เปนความเพียร 
ถามีสติปญญารักษาจิตใจอยูโดยสม่ําเสมอ อิริยาบถทั้งสี่เปนความเพียรดวยกันทั้งสิ้น 
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เอา! ใหมีความเพียรกันจริงๆ จังๆ นะ น่ีแหละเรียกวา “เดินทางศาสนาแบบ
ศาสดา” เดินตามแนวทางของผูแกกิเลส เราจะสิ้นกิเลสดวยแบบนี ้ส้ินในลักษณะน้ี ไม
ส้ินในแบบอ่ืนลักษณะอ่ืน 

พระพุทธเจาทานสิ้นไปเพราะเหตุนี ้สาวกทานส้ินไปดวยอุบายวิธีน้ี ดวยปฏิปทา
อันน้ี กิเลสมีประเภทเดยีวกัน การดาํเนินแบบเดียวกัน กิเลสจะตองหลุดลอยไปโดย
ลําดับๆ เชนเดียวกัน และถึงความพนทุกขเชนเดียวกัน จึงขอใหเปนท่ีลงใจในการ
ปฏิบัติของตน 

ขอยุติเพียงเทานี้ 


