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พอแมของกิเลสตัณหา
ความคิดที่เกิดขึ้นในเบื้องตน สําหรับนักบวชผูม งุ ตอการปฏิบตั ิ ความคิดเพื่อ
แสวงหาครูอาจารยนเ้ี ปนความคิดทีถ่ กู ตอง โปรดรักษาความคิดเชนนีไ้ ว ความคิดเชนนี้
แลจะสามารถลบลางความคิดทีไ่ มดี และไมเปนทีไ่ ววางใจตอการปฏิบตั พิ ระธรรมวินยั ให
ถูกตอง จึงเปนเหตุใหคดิ เพือ่ เสาะแสวงหาครูอาจารย ผูชี้แนวทางอันถูกตอง แลวจะได
ดําเนินไปดวยความสะดวกและราบรืน่ แมพระสาวกองคที่ปรากฏวาไดถึงแดนแหงความ
เกษม ก็ตองมีความคิดเชนนี้เหมือนกัน เชน คิดอยากจะเขาเฝาองคสมเด็จพระผูมีพระ
ภาคเจา เพื่อพระองคจะไดประทานพระโอวาทสั่งสอนทั้งทางถูกและทางผิด เพื่อผูใคร
ตอการศึกษาและปฏิบัติจะไดรีบแกไขและดําเนินโดยถูกตอง
ดังนัน้ การแสวงหาครูอาจารย ซึง่ เปนทีแ่ นใจเราวาจะเปนผูส ามารถแนะนําสัง่ สอน
เราได จึงเปนความคิดทีด่ แี ละควรสงเสริมความคิดประเภทนีใ้ หเจริญยิง่ ๆ ขึ้นไป แลว
คอยพยายามดัดแปลงกาย วาจา ใจของตนใหเปนไปตามโอวาทของทาน แตระวังความ
คิดที่จะคอยแทรกสิงและลบลางความคิดที่ดีนี้ ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได เพราะสิง่ เหลานีม้ อี ยู
ในฉากเดียวกัน เมื่อไดโอกาสอาจจะเกิดขึ้นได เราเองก็อาจจะหลงเชื่อไปตาม ถึงกับกาย
วาจา ใจไหวไปดวย นีค้ อื สาเหตุทจ่ี ะใหเราไดรบั ความเสียหายไปวันละเล็กละนอย และ
ดอยในทางปฏิบัติ ซึง่ ยังผลใหปรากฏเปนลําดับ
เพราะกิเลสกับธรรมตามธรรมดาทานถือวาเปนขาศึกตอกัน ถากิเลสมีกาํ ลังมาก
กวา ก็สามารถจะลบลางธรรมซึ่งเปนของดีเยี่ยมใหลดนอยลงไป จนถึงกับไมมีธรรมภาย
ในใจ แตถาธรรมมีกําลังมากกวา ก็สามารถลบลางกิเลสใหลดนอยลงจนหมดสิ้นไปไมมี
อะไรเหลือ เชนพระพุทธเจาและพระสาวกเปนตัวอยาง ดังนัน้ เราผูเ ปนนักปฏิบตั โิ ปรด
สํานึกไวเสมอวามีขา ศึกประจําตัวตลอดเวลา การแสวงหาครูอาจารยจงึ เปนอุบายวิธจี ะแก
ความคิดฝายต่ําใหมีกําลังลดนอยลง และเพื่อจะสงเสริมความคิดฝายสูงใหมีกําลังมาก
ขึ้น พอเปนทางเกิดขึ้นแหงธรรมวันละเล็กละนอย จนกลายเปนคนมีธรรมภายในใจ เริม่
ตนแตความสงบเย็นใจเปนขัน้ ๆ ไป
สวนสถานทีแ่ ละกาลเวลานัน้ ใหคาดเพียงชัว่ ระยะกาล เพื่อจะแสวงหาชัยสมรภูมิที่
เหมาะสําหรับนักรบ อันไดนามวาศิษยพระตถาคต แตหลักสําคัญที่ไมหางไกลจากกันนั้น
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คือ การบําเพ็ญตัวอยูต ลอดเวลา ไมวา อิรยิ าบถใดใหอยูด ว ยความเพียร เพื่อรื้อถอนสิ่ง
แทรกซึมและกอกวนภายในใจ ดวยอํานาจของสติและปญญาอยูเสมอ นีเ่ ปนหลักและจุด
สําคัญสําหรับผูบ าํ เพ็ญเพือ่ ความหลุดพน สิง่ ทีป่ รากฏภายในใจ ซึ่งเชื่อแนวาถูกตามหลัก
ธรรม แมจะเพียงเล็กนอยก็ใหถือวา นั้นคือผลที่เกิดขึ้นจากการบําเพ็ญของตน
เรือ่ งความลําบากในการบําเพ็ญโปรดอยาถือเปนสิง่ สําคัญ ถาถือเปนสิ่งสําคัญ
แลว สิ่งนั้นจะมีกําลังสั่งสมตัวเองมากระทําการกีดขวาง ทางดําเนินเพือ่ ความกาวหนา
ของเรา มีขอของใจอยูตรงไหน ซึง่ เห็นวาไมแนใจตามหลักธรรม โปรดทําความรูส กึ กับ
จุดนั้นทันที และถือวาจุดนัน้ เปนเปาหมายสําหรับพิจารณาอยาลดละ และอยาคาดคะเน
อยาเอาความรูเ ขาไปคาด มรรค ผล นิพพาน อันจะเกิดจากการปฏิบัติ อยาคาดสถานที่
วาควรจะรูใ นสถานทีเ่ ชนนัน้ ๆ ขณะที่ขอของใจเกิดขึ้น จงทําความรับรูอ ยูก บั ความขัด
ของนั้น ตามวาระที่ความขัดของแสดงตัวออกมา สถานทีน่ น้ั แลคือชัยสมรภูมิ ไดแก
สนามรบเพื่อชัยชนะตลอดไป
คําวากิเลสไมวา ประเภทใด จะตองแสดงขึ้นที่ใจของเราทุก ๆ ทาน ไมมีที่อื่นเปน
ที่แสดงขึ้นแหงกิเลสทั้งหลาย เพราะสิ่งทั้งนี้ไมไดมีอยูในสถานที่อื่นใด นอกจากจะอยูกับ
ความรูค อื ใจนีเ้ ทานัน้ ผูป ฏิบตั เิ พือ่ แกไขกิเลสอาสวะใหเบาบางลงเปนลําดับ จนถึงขั้น
กิเลสหมดไปโดยสิ้นเชิง จงอยามองขามสิ่งที่ปรากฏมีความขัดของภายในใจเปนตน จะมี
ทางแกไขและถอดถอนกิเลสไดตลอดไป และควรทราบวา ความขัดของ ความไมสะดวก
สบายภายในใจ มันเปนเรื่องของกิเลสทั้งนั้นเปนผูผลิตออกมา ไมใชสิ่งอื่น ๆ จะสามารถ
ทําได โปรดดูเรื่องของตัวใหละเอียดถี่ถวน ถาดูใจจะรูเรื่องของกิเลส เพราะกิเลสกับใจ
นั้นอยูดวยกัน
ขณะนีเ้ ปนเวลาทีเ่ รามีกเิ ลสฝงอยูภ ายในใจ โปรดทราบไว เขามิไดอยูในสถานที่
และกาลใด ๆ นอกจากจะอยูและแสดงขึ้นที่ใจทุก ๆ ขณะที่มีความพลั้งเผลอเทานั้น การ
แกไขและถอดถอนกิเลส ถาไมขุดคนลงที่จุดนี้ ไมมีทางผานพนไปได ทั้งไมสามารถจะรู
เรื่องของตัววาเปนกิเลส หรือเรื่องของกิเลสเปนเรื่องของตัว เพราะทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเราถือ
วาเปนเรือ่ งของเราไปเสียหมด โดยทีเ่ ราไมทราบวากิเลสกับเรานัน้ เปนอยางไรบาง ผิด
ตางหรือเหมือนกัน เปนคนละอยาง หรือเปนอยางเดียวกัน ถามีสติปญญาก็จะทราบไดวา
กิเลสกับใจไมใชอันเดียวกัน แตถา หาไมแลว กิเลสจะกลายเปนเรา เราจะกลายเปนกิเลส
กันวันยังค่ํา จะแกกิเลสก็หาที่แกไมได เพราะจะกระเทือนตัวเรา จะแกเราก็แกไมได
เพราะจะไปกระเทือนกิเลส เพราะถือวาเปนเรือ่ งของเราเชนเดียวกัน จะประกอบความ
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เพียรก็กลัวจะกระเทือนตัวเราใหไดรบั ความลําบาก ทั้งกลัวจะกระเทือนกิเลสซึ่งถือวาเปน
เรือ่ งเดียวกันกับเรา
เมือ่ กิเลสมากลายเปนเราเสียทุกสวนแลว เราก็ไมมีทางแกกิเลสได เพราะกลัวจะ
มีการกระทบกระเทือนกันระหวางกิเลสกับเราซึง่ กลายมาเปนอันเดียวกัน เรื่องทั้งนี้ผูมี
สติปญญาจะทราบไดตามวาระแหงธรรมที่พระพุทธเจาทรงสอนไว
สิ่งใดที่กอความ
รําคาญและผลิตทุกขขึ้นมาใหแกตน แมจะเปนสิ่งที่ชอบอกชอบใจก็ตาม สิง่ นัน้ ทานบอก
วาเปนกิเลส เปนสิ่งที่จะกอกรรมทําเข็ญใหเราตลอดไป ไมมีสมัยใดที่กิเลสจะผลิตความ
ดี ความชอบ ความสุข ความเจริญใหคน นอกจากจะทําแตความทุกขรอนใหตลอดไปเทา
นัน้ แลวควรละหรือที่จะไปเชื่อดวงใจที่เต็มไปดวยกิเลส กระซิบอยูต ลอดเวลาวาเปนของ
ดี ควรจะยอมจํานนตามเขาทีช่ เ้ี ข็มทิศใหไปตามแลวหรือ ทําไมเราจะเปนผูเ อนเอียงและ
ลมละลายไปตามเขาเชนนัน้ จะหาตัวเราที่แทจริงไมเจอตลอดกาล และจะหาความเปน
ตัวของตัวจากความเพียรไมไดเหมือนกัน
ทุก ๆ ทานโปรดทราบไววา เวลานีก้ เิ ลสกับเรากําลังคละเคลาเปนอันเดียวกันจน
หาทางแยกไมได จะประกอบกิจการที่ชอบใด ๆ มีแตกลัวจะกระเทือนกิเลสกับเรา ซึ่ง
แยกจากกันไมออก สุดทายก็อยากอยูเฉย ๆ คอยใหกิเลสหลุดลอยไปเอง โดยไมทราบ
วาการอยูเ ฉย ๆ ก็เปนเรือ่ งเกียจครานและเปนทางสัง่ สมกิเลสเพิม่ ขึน้ ภายในใจ คนที่อยู
เฉย ๆ ไมทาํ งานโลกเขาเรียกวาคนเกียจคราน คนเกียจครานไมมที รัพยสมบัตเิ ครือ่ ง
ครองชีพ ไมมอี าหารรับประทาน ไมมีเครื่องนุงหม ไมมีบานจะอยู เครือ่ งอุปโภคบริโภค
ขาดแคลนไปตาม ๆ กัน นั่นคือคนทุกข เพราะสาเหตุมาจากความเกียจครานเปนเจา
เรือน ความทุกขเดือดรอนเลยกลายเปนโรคระบาดเรีย่ ราดไปหมดทัง้ ครอบครัว ไมมีใคร
จะไดรบั ความสมบูรณพนู ผลในครอบครัวนัน้ นีค่ อื โทษแหงความเกียจครานหรือความ
อยูเฉย ๆ
จิตที่ชอบอยูเฉย ๆ ไมพินิจพิจารณาหาทางแกไขตน ก็ตองเปนผูขาดแคลนความ
สุขภายในใจ ศีลสมบัติ ก็ไมสมบูรณ นับวันจะดางพรอยและขาดทะลุไป สมาธิสมบัติ คือ
ความสงบเยือกเย็นภายในใจก็เกิดขึ้นมาไมได เพราะไมมีทางจะเกิด เนือ่ งจากความเกียจ
ครานเปนเพชฌฆาตสังหาร แม ปญญาสมบัติ ก็หาทางกําจัดกิเลสไมได เพราะความ
เกียจครานปดกั้นทางเดิน เมือ่ สรุปความแลว ศีลสมบัติ สมาธิสมบัติ และปญญาสมบัติ
จะหาทางเกิดขึ้นมาเองเฉย ๆ โดยไมทําอะไรนั้นไมไดเลย นอกจากจะเกิดขึ้นเพราะการ
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บําเพ็ญทีเ่ รียกวาทํางานเทานัน้ การระมัดระวังและการบังคับจิตใจเพื่อรูวิถีทางเดินของใจ
วาเดินไปในทางถูกหรือผิด เหลานีจ้ ดั วามีงานไมอยูเ ฉย ๆ
ผูมีงานนี้แลจะเปนผูสามารถยังสมบัติทั้งสามนั้นใหเกิดขึ้นได ศีลสมบัติ ก็จะเปน
ไปเพื่อความบริสุทธิ์และเย็นใจแกเจาของ สมาธิสมบัติ คือความสุขใจเพราะความสงบ
เปนบาทฐานก็จะเกิดขึ้น เพราะความเพียรเปนรากฐาน ปญญาสมบัติ คือความฉลาด
รอบคอบก็จะมีทางเกิดไดจากความพยายาม และยังจะสามารถถอดถอนสิ่งลามกโสมม
ซึง่ แทรกสิงอยูภ ายในใหหมดสิน้ ไปเปนลําดับ ทั้งสามารถแยกกิเลสกับเราออกจากกันได
เปนระยะ ๆ ดวย เพราะเรือ่ งกิเลสกับเราเปนเรือ่ งสําคัญมาก ถารูเ ทาไมถงึ เหตุการณ
แลว กิเลสกับเราและเรากับกิเลสจะตองคละเคลากันไปตลอดสายดังทีก่ ลาวผานมา จะ
ทําการรื้อฟนและถอดถอนกิเลสภายในใจ ก็กลัววาจะไปทําลายใจใหฉิบหายไปดวยจึงไม
กลาทําลงไป เพราะกลัวจะไปทําความกระทบกระเทือนมิตรสหาย ซึ่งอาศัยและอยูดวย
กันมาเปนเวลานาน
หาทราบไมวา ความกลัวนั้นคือเรื่องของกิเลสหึงหวงตัวเอง ไมอยากใหอะไรเขา
ไปแตะตอง เพราะกลัวจะเสือ่ มคุณภาพและอํานาจวาสนาทีเ่ คยครองไตรภพบนหัวใจของ
คนมานาน ขอนีผ้ ปู ฏิบตั คิ วรคํานึงเสมอ ถาปลอยตามอําเภอใจแลวปรากฏเปนความสุข
ความเจริญขึน้ มา ทั้งทางโลกและทางธรรมจะไมมีอะไรเปนขอบเขต ไมมีกฎหมายบาน
เมืองเปนเครื่องบังคับ ไมมหี ลักธรรมวินยั เปนเครือ่ งดําเนิน แมที่สุดสัตวดิรัจฉานที่ไมรู
ภาษีภาษาอะไรเลย ก็จะพลอยไดรับความสุขความเจริญไปตาม ๆ กันหมด เพราะการทํา
ตามอําเภอใจเปนไปไดทั้งสัตวทั้งคนโดยไมมีขอบเขต แตมันไมเปนดังที่วานั้น ทานจึง
สอนไวเสมอวา กุสลา ธมฺมา อกุสลา ธมฺมา ไดฟงทั้งคนเปน ทั้งคนตาย แตจะทราบ
ความหมายหรือไมนน้ั ไมรับรองทั้งคนเปนและคนตาย แมผูแสดงเองก็ยังไมรับรองตัว
เองวาจะเปนไปดังที่ทานสอนหรือไม แตธรรมซึ่งเปนที่ไววางใจของโลกสอนไวอยางไรก็
วาไปตาม แบบนกขุนทองเพื่อหาที่กําบังไปตามธรรมเนียมของคนมีกิเลส
ความหมายในธรรมทัง้ สองบทนีว้ า กุสลา ธมฺมา หนึง่ อกุสลา ธมฺมา หนึง่ เปน
ธรรมกลาง ๆ ถาเปนคุณสมบัติของผูทําก็แปลวาผูมีกุศลธรรมหนึ่ง ผูมีอกุศลธรรมหนึ่ง
หรือจะแปลวาผูมีบุญและบาปก็ไดสุดแตจะแปล เพราะคําวาบุญหรือบาปนัน้ ขึน้ อยูก บั ผู
ทํา ถาโงก็ทําความชั่วลามกใสตัวเอง ผลก็กลายเปนทุกขเดือดรอนขึ้นมาในบุคคลผูนั้น
ทานจึงกลาวไววา ดีกับชั่ว สุขกับทุกขเปนของคูกัน และเปนสมบัติของผูทําซึ่งเปนตัวเหตุ
มิไดเกิดขึ้นมาเองโดยปราศจากเหตุคือการกระทํา ฉะนั้นผูนับถือพระพุทธศาสนาซึ่งเปน
แวนดวงใจ
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ศาสนาทีม่ หี ลักเหตุผลบนหัวใจดวยแลว จึงควรพิจารณาโดยรอบคอบในกิจการทุกอยาง
ไมควรทําไปแบบสุม เดาโดยถือวาไมจาํ เปนและไมสาํ คัญ เพราะผลดีชว่ั สุข ทุกข จะเปน
สมบัติของผูทํา แมตนจะถือวาไมจําเปนและไมสําคัญก็ตาม
ผูม ธี รรมวินยั ประจําใจ ยอมมีการใครครวญดวยดีกอนทํากิจทุกอยาง ผลจึงเปนที่
พึงพอใจไมกระทบกระเทือนตัวเองและผูอื่น และไมถอื คําวายากหรืองายมาเปนหลัก
สําคัญกวาความเห็นวาควรทําหรือไมควรทํา เพราะเล็งเห็นผลที่จะพึงไดรับไมดอยกวา
เหตุที่จะทําลงไป เมื่อเหตุกับผลลงกันแลวยากก็ตองทํา งายก็ตองทํา ไมคํานึงถึงความ
ยากลําบาก
การบําเพ็ญเพียรมาเปนลําดับ นับเปนเวลาหลายวัน หลายเดือน และหลายป แต
ผลไมปรากฏขึ้นมาประจักษใจ นีเ่ ปนเพราะเหตุใด เขาใจวาเปนเพราะสักแตวา กิรยิ าแหง
การทําเทานัน้ แตหลักใหญซึ่งเปนองคแหงเหตุจริง ๆ คือการบําเพ็ญอันเปนไปดวย
ความจงใจ มีสติและปญญาเปนเครือ่ งควบคุม ไดบกพรองหรือขาดไปในระยะนั้น ๆ ยัง
เหลือแตกริ ยิ าของการบําเพ็ญเทานัน้ ปรากฏตัวอยูเ ฉย ๆ ผลจึงไมปรากฏตามที่คาดไว
หากมีความเพียรสมบูรณตามองคภาวนาจริง ๆ ผลจะขัดขืนและแยงเหตุไปไมได ตอง
แสดงออกมาประจักษใจโดยแนนอน
ความยากลําบากในการบําเพ็ญเพือ่ รือ้ ถอนตนใหพน จากทุกขน้ี
รูสึกจะเปน
อุปสรรคแกผูบําเพ็ญอยูไมนอย แตควรนําไปเทียบกับความทุกขลาํ บาก ที่เกี่ยวแกการ
เกิดการตายในภพทีเ่ ปนมาเปนอยูแ ละจะเปนในอนาคต ลองดูทางไหนจะมีทุกขมากกวา
กันและมีความยืดเยื้อกวากัน เพียงเทานีก้ พ็ อจะตัดปญหาความลําบากในการบําเพ็ญที่
เคยถือวาเปนอุปสรรคออกไปได ความเพียรพยายามทุกประโยคก็จะเปนไปดวยความ
มานะอดทนและสนใจตอหนาที่ของตนมากขึ้น ทุกสิ่งที่เคยขัดของก็จะเปนไปเพื่อความ
สะดวกและราบรืน่
คงไมเปนทํานองกางคอยจะขวางคอในเวลาจะบําเพ็ญความดีทุก
ประเภทอยางทีเ่ คยเปนมาทัง้ ทานและเรา เพราะตางก็มีสิ่งที่คอยกระซิบใหแยกทางจาก
ความเพียรอยูเ ชนเดียวกัน
การกําหนดภาวนาขอใหหยัง่ ลงสูก ายคตา คือสวนรางกายทัง้ หมดหรือสวนใดสวน
หนึง่ ไมตองไปคํานึงวาจะถูกหรือผิดในเวลานั้น เพราะกายนีเ้ ปนหลักสัจธรรมดวย เปน
หลักสติปฏ ฐานสีด่ ว ย ถาใจดําเนินไปในกายอันเปนหลักของธรรมทั้งสองประเภทนั้น
สถิตอยูแลว ตองเปนมรรคปฏิปทาเพื่อความพนทุกขเปนลําดับไป ขอสําคัญขอใหมี
ความจงใจตัง้ หนาทําจริง ๆ วันนีจ้ ติ ดูดดืม่ ในอาการนี้ วันหลังจิตดูดดืม่ ในอาการนัน้ และ
แวนดวงใจ
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พิจารณาอยางนัน้ รูเ ห็นในอาการนัน้ อยางนัน้ มีอาการแปลกตางกันในอาการของกาย
และการพิจารณาก็ตาม ถาอยูในหลักของกายแลว ชื่อวาไมผิดหลักสติปฏฐานและอริยสัจ
ซึ่งเปนธรรมรับรองเพื่อความถูกตองอยูแลว
การพิจารณาจะหนักไปในอาการใดของรางกาย อาการนั้นจะไมทําใหผิดจากองค
ของการภาวนา แมความรูส กึ ทีเ่ กิดจากการพิจารณากายคตา จะผิดแปลกกันไปตามวาระ
ของการบําเพ็ญ ก็ปลอยใหเปนไปตามนั้น อยานําความสงสัยเขาไปทําลายความรูแ ละการ
พิจารณาในขณะนัน้ จิตจะหยุดชะงักไมกาวตอไปอีก การเห็นกายดวยสัญญาจัดเปนบาท
ฐานเบื้องตน เพราะเบื้องตนตองอาศัยสัญญาคาดหมายไปกอน ปลอยจิตใหคลอยตาม
ปญญาก็ทําหนาที่ไตรตรองไปตามเสนทางที่สัญญาคาดไว การใชขันธใหเปนไปในทางแก
กิเลสอาสวะ ไมวา ขันธใดทีค่ วรแกการงานในเวลานัน้ จงนําไปใชไดตามที่เห็นสมควร
เพราะการแกหรือการผูกทั้งสองนี้ตองอาศัยขันธเปนเครื่องมือทํางาน คือฝายกิเลสและ
ฝายธรรมจําตองอาศัยขันธเปนเครื่องมือของตน ไมเชนนัน้ จะสําเร็จเปนกิเลสและธรรม
ขึ้นมาอยางออกหนาออกตาไมได การบําเพ็ญโดยถูกตองตามองคภาวนา จะตองปรากฏ
ผลประจักษอยางแนนอน
ความสงบเยือกเย็นเปนสมาธิ เราไดยนิ แตครูอาจารยพดู ใหฟง และไดยนิ แตทา น
กลาวในตํารา แมกเิ ลสบาปธรรมก็ไดยนิ แตทา นกลาวไวในตํารา แตเรื่องของธรรมคือ
ความสงบเย็นใจเปนขัน้ ๆ จนถึงขั้นสูงสุด และเรื่องของกิเลสบาปธรรมที่แทจริงนั้น เรา
ไมรวู า เปนใครและอยูท ไ่ี หนเวลานี้ ทัง้ ธรรมทัง้ กิเลสเคยแสดงตัวใหปรากฏกับเราบาง
ไหม ทางที่กิเลสเกิดขึ้นนั้น เกิดขึน้ จากทางใดบาง ทางเขาและทางออกของกิเลส เขา
อาศัยทางสายใดบางเปนที่เขาที่ออกและที่เกิดขึ้น พอแมของกิเลสคืออะไร เราเคยเห็น
แตพอแมของสัตว พอแมของคน แตไมเคยเห็นพอแมของกิเลสอยางแทจริง และเราเคย
เห็นแตชอ่ื ของกิเลสตัณหาทีท่ า นกลาวไวในคัมภีร นั้นเปนชื่อของกิเลสตัณหา นัน้ เปนพอ
แมของคน ของสัตวตางหาก ไมใชเปนกิเลสตัณหาและไมใชพอแมของกิเลสตัณหาอันแท
จริง
เพราะเหลานัน้ มิไดมาทําความกระทบกระเทือนเราใหไดความทุกขรอ น และไม
ใชเรื่องของธรรมที่จะยังความสุขความเจริญใหเกิดขึ้นภายในตน นอกจากขันธคือกายกับ
ใจนี้ที่ไหวตัวไปทางผิดหรือทางถูก ซึง่ เปนทางเกิดขึน้ แหงกิเลสและธรรมเทานัน้ นีค่ อื
เรื่องของกิเลสอาสวะและเรื่องธรรมอันแทจริง อวิชชาที่อาศัยใจเกิดขึ้นทําใหคนและสัตว
กลายเปนผูม กี เิ ลสตัณหาไปตาม นี่แหละคือพอแมของกิเลสตัณหาอันแทจริง ถาไม
แวนดวงใจ
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สามารถคลี่คลายเรื่องของตัวออกใหรูชัดวาสวนไหนดี
สวนไหนชัว่ ตัวเราเองก็จะเปน
กิเลสวันยังค่าํ และตกนรกหลุมอารมณตลอดกาล ไมมีฝงมีฝา มีเขตมีแดน เสวยอารมณ
ที่กิเลสปรุงใหอยางเผ็ดรอนไมมีวันสิ้นสุดลงได
ไมเคยเห็นแบบแผนตําราไปตกนรกขึน้ สวรรคชน้ั พรหม สําเร็จมรรคผลนิพพาน
และไปทําโจรกรรมทํารายติดคุกตะรางที่ไหน เปนแตบอกชื่อกิเลสของธรรม ของผูทําดี
ทําชั่ว ผูบ ริสทุ ธิเ์ ศราหมองไวเทานัน้ การทําความดีความชั่วเปนเรื่องของคนของสัตว
เพราะฉะนัน้ กิเลสบาปธรรมจึงอยูก บั คนและสัตว เราเปนผูห นึง่ ในมวลมนุษย จึงควรทํา
ความรูส กึ วาเปนตัวกิเลสหรือเปนธรรมกันแน คลีค่ ลายดูใหดี จะไดรูเห็นทั้งเรื่องของ
กิเลสและเรือ่ งของธรรมภายในใจเราเอง โดยไมตอ งไปหาคนดูทไ่ี หนใหเสียเวลาและ
เหน็ดเหนือ่ ยเปลา ๆ ถาผูบ าํ เพ็ญมีความสามารถอาจหาญปฏิบตั ติ นตามหลักธรรมทีช่ ้ี
บอกไว จะควาเอาชัยชนะมาไดเปนระยะ ๆ จนถึงความบริสทุ ธิโ์ ดยสิน้ เชิงจากกายกับใจนี้
แนนอน
การมองหากิเลสตัณหาอันแทจริง จะไปมองที่ไหนกัน ถาไมมองดูกายกับใจอัน
เปนสถานที่อยูของกิเลสและธรรมแลว จะไมพบของจริงตลอดกาล เพราะตํารากับตัวยา
ไมเหมือนกัน และไมไดอยูดวยกัน แตอยูคนละแหง เราตองไปดูชื่อของยาที่ตําราแลวไป
รับเอายาทีต่ ยู า เราจะพบความจริงทัง้ สองอยาง คือตําราก็จะรู ตัวยาก็จะไดมาสม
ประสงค นี่เราตองไปดูชื่อของกิเลสตัณหา และธรรมเครือ่ งแกทค่ี มั ภีร แลวมาแกไขหรือ
ถอดถอนกิเลสตัณหาดวยธรรมที่ตัวของเรา เราจะพบความจริงทัง้ สองประเภท คือเรื่อง
ของกิเลสก็จะรู การถอดถอนกิเลสดวยธรรมก็จะประจักษใจ ภายในกายในใจนีแ้ ล
ขอยกอริยสัจมาเปนตัวอยางพอไดความ ทุกขฺ ํ อะไรเปนทุกขแน มันเปนเรื่องของ
เราของทานทั้งนั้น โปรดไปดูที่โรงพยาบาลจะเห็นแตคนและสัตวเต็มไปหมด จนไมมี
หองใหอยู ไมมีเตียงใหนอน แตจะไมพบตําราไปแทรกอยูที่นั้นเพื่อรักษาตัวแมคัมภีร
เดียว สมุทัย ความฟุงเฟอเหอเหิมเกิดจากกามตัณหา ภวตัณหา และวิภวตัณหาเหลานี้ ก็
เปนเรื่องของเราของทาน มรรค คือ ทาน ศีล ภาวนา หรือศีล สมาธิ ปญญา นีก่ เ็ ปนเรือ่ ง
ของเราของทาน จะบําเพ็ญใหเกิดมีขน้ึ ตามความหวัง นิโรธ ความดับทุกขก็เปนเรื่องของ
เราของทานจะดับทุกขของตัวเองแตละรายตามธรรมในตํารา ทานชีเ้ ขามาหาเรา มิไดชี้ไป
ที่อื่น
เมือ่ เปนเชนนี้ เราจะเห็นอะไรเปนตัวบาปตัวบุญ โปรดทวนดูอีกครั้งเพื่อความแน
ใจ คือความรุมรอนอยูที่ไหน บาปก็อยูที่นั่น ความสุขสบายอยูท ไ่ี หน บุญก็อยูที่นั่น ความ
แวนดวงใจ
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เศราหมองอยูที่ไหน กิเลสก็อยูที่นั่น ความผองใสและบริสุทธิ์อยูที่ไหน ธรรมก็อยูที่นั่น
รวมลงแลวมันอยูที่เราทั้งนั้นไมไดอยูในที่อื่นใด จึงไมนาสงสัยอะไรอีก มีอยูเ พียงวาเรา
จะทําความสนใจตอการบําเพ็ญแคไหน เพื่อทราบเรื่องของตัวกับเรื่องของกิเลส ถาทราบ
แลวก็เทากับทราบเรื่องสุขเรื่องทุกขภายในภายนอกโดยตลอด เพราะเปนเรือ่ งอริยสัจ
อยางสมบูรณ แมหลุดพนก็จําตองหลุดพนไปในระหวางอริยสัจทั้งสี่นี้ ไมมีที่อื่นเปนทาง
หลุดพน ฉะนั้น จงใชสติปญญาพิจารณาลงในทุกขอยางรอบคอบ เพื่อทราบวาทุกขเกิด
ขึ้นมาจากอะไร และอะไรเปนสาเหตุใหทุกขเกิด ก็จะทราบเรื่องทุกข สมุทัย ซึ่งมีอยูในจุด
เดียวกันอยางแนนอน ไมเชนนั้นพระพุทธเจาจะอุบัติขึ้นเปนศาสดาของโลก และตรัส
เปนสวากขาตธรรมโดยชอบใหพวกเราศึกษาและปฏิบัติตามไมไดเลย พุทธฺ ํ ธมฺมํ สงฺฆํ
จะไมปรากฏขึ้นในโลก
โปรดทําความมัน่ ใจและหาวหาญตอความเพียรเพือ่ แดนพนทุกข อยาถอยทัพให
ขาศึกคือกิเลสหัวเราะเยาะและเหยียบย่าํ ล้าํ แดนแหงความเพียรเขามา เราจะตกอยูใ นวง
ลอมของขาศึกหาทางออกไมได การบําเพ็ญมรรค คือศีล สมาธิ ปญญา ดวยความเพียร
จงทําใหสมบูรณถึงขั้นรูทุกขก็จะรูอยางสมบูรณ
รูและถอนสมุทัยก็จะรูและถอนอยาง
หมดเชื้อ นิโรธความดับทุกขดว ยมรรคก็จะดับอยางสมบูรณ เพราะธรรมทัง้ สีป่ ระเภทนี้
เกี่ยวโยงกัน จะแยกจากกันไมได เมือ่ รูร อบสัจจะทัง้ สีน่ แ้ี ลว ความบริสุทธิ์ก็ปรากฏขึ้นมา
เอง แมจะไมเคยทราบมากอนก็ไมมีทางสงสัย เพราะไมมีสองมีสามกับอะไรอีก พอจะให
ผูบ รรลุถงึ ความบริสทุ ธิแ์ ลวเลือกหาเอา แตธรรมนัน้ เปน เอกธมฺโม คือ เปนธรรมแทง
เดียวนอกสมมุติ สุดทีจ่ ะสงางามและอัศจรรยเหนือโลกใด ๆ จึงหมดปญหาจะเปนอยาง
อื่นอีก
การแสดงธรรมเพื่อผูมุงตอแดนพนทุกข ซึ่งเตรียมพรอมแลวจะแสดงไปที่อื่น ๆ
จึงขอเรียนใหทราบอยางเปนกันเอง รูสึกวาไมคอยถนัดใจ คลายกับตะครุบเงา แตถาได
แสดงลงที่กาย ที่ใจซึ่งเปนเรือนรังของอริยสัจแลว รูส กึ วาสนิทใจ เพราะเทาที่ไดปฏิบัติมา
ก็ปฏิบัติอยางนี้ หากจะรูมากนอยตามกําลังก็ไมไดรูจากที่ไหน แตรขู น้ึ มาทีน่ ่ี แมธรรมที่
กําลังแสดงอยูขณะนี้ก็ไมไดไปหามาจากที่ไหน นอกจากจะนํามาจากทานจากเราซึง่ เปน
เรือนรางของสัจธรรมดวยกันเทานัน้ ไมมอี าํ นาจวาสนามากมายพอจะไปแสวงหาธรรม
นอกจากอริยสัจ ซึ่งมีอยูกับกายกับใจมาแสดงใหหมูเพื่อนฟงได ดังนั้น จึงขออภัยจาก
ทานผูฟงมาก ๆ ดวย ทีไ่ มไดธรรมแปลกประหลาดมาปฏิสนั ถารตอนรับทาน ที่มาจากที่
ตาง ๆ ทั้งใกลและไกลอยางสมใจ ทัง้ นีเ้ พราะความจนใจดังทีเ่ รียนใหทราบแลว
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ไดทราบแตพระพุทธเจาสอนพวกเราที่เปนพุทธบริษัท ทานยกเอาเรื่องของทาน
และของเรามาสัง่ สอนพวกเรา โดยบอกวาเปนอริยกิจเสมอกันทั่วไตรภพ การปฏิบตั กิ ใ็ ห
ถือเอาอริยสัจเปนทางเดิน ยกเอามรรคเปนเสนทาง เราเปนผูก า วเดินตามเสนทาง ทุกข
กับสมุทยั เปนหิน กรวด ทราย ทีโ่ รยบนเสนทางผสมดวยยาง รวมทุกข สมุทัย มรรค เขา
ดวยกันกลายเปนถนนลาดยาง ผูเดินทางก็กาวไปโดยสะดวกไมขลุกขลักจนถึงที่หมาย
นิโรธ คือหยุดจากการเดินทาง ผลทีเ่ กิดจากการหยุดเดินเปนความสุขสบาย เพราะหาย
กังวลจากการเดินและการหยุดโดยประการทัง้ ปวงแลว นั่นคือธรรมนอกจากสัจจะทั้งสี่
ธรรมนีผ้ เู ดินทางถึงทีแ่ ลวเปนสันทิฏฐิโก รูเอง ไมตองถามใคร เพราะสันทิฏฐิโก เปน
มัชฌิมา ไมรอคอยอยูกาลหนากาลหลัง เนื่องจากธรรมนี้ไมใชรถยนต รถไฟ พอจะเขาคิว
รอเวลา ผูจ ะควรรับผลจากสันทิฏฐิโกก็ไมใชคนโดยสารรถยนต รถไฟ พอที่จะไปรอที่คิว
และรอเวลารถจะออกจะเขา
ในอวสานแหงธรรมทีแ่ สดงมาก็เห็นสมควรแกกาล ขอความสะดวกกายสบายใจ
ตอการบําเพ็ญธรรม จงเปนไปในทานทัง้ หลาย นับแตขน้ั เริม่ แรกจนถึงจุดทีห่ มาย อยา
ไดมีอุปสรรคมากีดขวางในวงการ จงมีแตความสุขความสําราญ ประจําอิรยิ าบถความ
เคลือ่ นไหว ทุกทิวาราตรีกาล โดยนัยที่ไดแสดงมาดวยประการฉะนี้
www.Luangta.or.th
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