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เทศนโปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดปาบานตาด 
เม่ือวันท่ี ๑๕ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๑๙ 
เลหเหล่ียมของกิเลส 

 
ที่พระพุทธเจาทรงบัญญัติผูรักษาตั้งแตศีลอุโบสถขึ้นไปจนถึงเณรถึงพระ ไมให

น่ังใหนอนบนท่ีนอนอันสูงและใหญภายในยัดดวยนุนและสําลี น่ันทานทรงกลาววาผู
ปฏิบัติธรรมจะมีความประมาท เพลินในการหลับนอนจนเกินไปย่ิงกวาทําความ
พากเพียร พระองคทรงมีอุบายหามทุกแงทุกมุม ซ่ึงจะเปนทางเพ่ิมพูนกิเลสท้ังหลาย 
ทรงพยายามชวยเหลือตัดหนทางที่จะเพิ่มพูนกิเลสของผูปฏิบัติธรรมทั้งหลาย ใน
บรรดาที่รักษาศีลตั้งแตศีล ๕ ศีล ๘ ขึ้นไปถึงศีล ๒๒๗ ตามขั้นตอนของผูรักษาศีลนั้น 
ๆ  

แมธรรมก็ไมมีธรรมขอใดที่จะสอนใหผูปฏิบัติมีความประมาทนอนใจ มีแตสอน
ใหมีสติใหมีปญญา ความระมัดระวัง ใหมีความพากเพียรความอุตสาหพยายาม ใหเปน
นักตอสูอยูตลอดเวลา ไมเคยปรากฏในบทใดบาทใดวาพระองคทรงสอนใหลดละความ
พากเพียรและออนแอในการงานท่ีชอบท้ังหลาย 

สอนฝายฆราวาสก็สอนใหมีแตความขยันหม่ันเพียรท้ังน้ัน เราจะเห็นไดในบท
ธรรมวา  อุฏฐานสัมปทา  ใหถึงพรอมดวยความขยันหมั่นเพียรในกิจการงานที่ชอบ 
อารักขสัมปทา เม่ือแสวงหาทรัพยสมบัติมาไดดวยความชอบธรรมแลว ใหพยายาม
เก็บหอมรอมริบ อยาใชสุรุยสุราย กัลยาณมิตตตา ใหระมัดระวังอยาคบคนพาล
สันดานช่ัว ใหคบเพ่ือนท่ีดีงาม ระวังพวกปาปมิตรจะเปนเหตุใหเสียได เพราะคนเรา
เมื่อคบกันไปนาน ๆ ยอมมีนิสัยกลมกลืนไปในรอยเดียวกันได ทั้งคนดีหรือคนชั่ว มี
ทางเปนไปไดทั้งสอง คบคนช่ัวก็เปนคนช่ัวไปได คบคนดีก็เปนคนดีไปได สมชีวิตา ให
เล้ียงชีพพอประมาณ อยาสุรุยสุรายหรือฟุงเฟอเหอเหิมลืมเน้ือลืมตัว 

การเก็บทรัพยเปนส่ิงสําคัญ ใหรูเหตุผลท่ีควรเก็บ เหตุผลท่ีควรจาย น่ันนาฟง
ไหม ทานสอนพวกเราท่ีเปนนักสุรุยสุรายนะ มีจุดไหนที่พระพุทธเจาทรงสอนใหคนมี
ความลืมตัว ไมม ี เพราะฉะน้ันคําวาประหยัด มัธยัสถ จึงเปนหลักประกันการครองชีพ
ของบุคคลทั่วไปตลอดถึงผูปฏิบัต ิ ความไมลืมตัวคือความมีสติปญญาเปนเครื่องรักษา
ตัวน่ันเอง สมบัติมีมากมีนอยใหมีความประหยัดความมัธยัสถ ใหรูจักใชสอยใหเกิด
ความสุข บรรดาสมบัติเงินทองมีมากนอยอยาใหเปนขาศึกแกตน เพราะความลืมตัวน้ัน
เลย 
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น่ีเทศนสอนฆราวาสทานสอนอยางน้ี และเขากันไดทั้งฝายพระดวย เพราะธรรม
เปนกลาง ๆ ใชไดทั่วไป แลวแตจะยึดมาปฏิบัติใหเหมาะสมกับตนในธรรมข้ันใด หรือ
จะใหเปนไปตามจิตใจของผูปฏิบัติขั้นใดไดทั้งนั้น 

เวลาสอนพระยิ่งมีความเขมแข็งมากขึ้น ไมใหมีความประมาทอุบายวิธีที่จะกั้น
ความร่ัวไหลเขามาแหงกิเลสท้ังหลาย เพราะเทาที่มีอยูนี้ก็มากตอมากจนลนหัวใจ ใน
บางเวลาตองระบายออกทางกิริยา จนเปนส่ิงนากลัวมาก และพยายามฉุดลากมันออก
ยากยิ่งกวาสิ่งใดอยูแลว ไมมีอันใดที่จะเหนียวแนนยิ่งกวากิเลสภายในจิตใจของสัตว วิธี
ถอดถอนกิเลสนี้ก็ตองลําบากยากยิ่งกวาถอดถอนสิ่งใด ทานจึงสอนพยายามระมัดระวัง
ไมใหกิเลสที่ยังไมมีหลั่งไหลเขามา ที่มีอยูแลวก็ใหพยายามรื้อถอนมันออกดวยความ
พากเพียรความอุตสาหพยายาม ดวยความขยัน ความเฉลียวฉลาด ไมใหนอนใจกับ
กิเลสชนิดใดทั้งสิ้น ใน อปณณกปฏิปทา ท่ีทานสอนไวสําหรับผูปฏิบัติ เฉพาะอยางยิ่ง
คือสอนพระ อปณณกปฏิปทาคือการปฏิบัติไมผิด ปฏิบัติโดยความสมํ่าเสมอ คือ 

ตั้งแตปฐมยามไปใหประกอบความเพียร จะเดินจงกรมก็ไดจะนั่งสมาธิภาวนาก็
ได พอถึงมัชฌิมยามก็พักผอนนอนหลับ พอปจฉิมยาม ก็ตื่นขึ้นเดินจงกรมนั่งสมาธิ
ภาวนาเร่ือย ๆ ไป ตอนกลางวันก็ทํานองเดียวกัน หากจะมีการพักผอนบางในตอน
กลางวันก็พักได แตตองระมัดระวังใหปดประต ูรักษามารยาทในการพักนอน ทานสอน
ไวโดยละเอียด แตอธิบายเพียงยอ ๆ เทาน้ัน การปฏิบัติโดยสมํ่าเสมอเชนน้ีช่ือวา 
อปณณกปฏิปทา 

ผูท่ีจะรีบเรงย่ิงกวาน้ีในบางกาลก็ย่ิงเปนความชอบย่ิงข้ึนไป แตหยอนกวาน้ัน
ทานไมไดสอน วาใหหยอนกวาน้ีได กินแลวอยากหลับอยากนอนเมื่อใดก็นอนเอาตาม
ใจชอบเถอะ อยากกินอยากขบอยากฉันอะไรก็ฉันไปเถอะเลี้ยงไปเถอะ ตถาคตไดตรัสรู
ดวยวิธีน้ีแหละ เร่ืองของธาตุขันธน้ีเล้ียงใหมันมีความอ่ิมหนําสําราญใหมีความบริบูรณ 
แลวเอาไปแขงหมูตัวกําลังจะขึ้นเขียง นี่ทานไมไดวา 

สําคัญท่ีหลอเล้ียงจิตใจ นําธรรมเขามาหลอเล้ียงจิตใจใหมีความชุมเย็น การ
หลอเล้ียงจิตใจดวยอรรถดวยธรรมน้ีมีความชุมเย็น จนกระทั่งรางกายก็พลอยมีความ
ผาสุกไปดวยใจที่เปนหลักใหญของกาย แตการหลอเลี้ยงรางกายโดยไมเกี่ยวของกับ
ธรรมเลยน้ัน ไมผิดกับท่ีเขาเล้ียงหมูไวสําหรับข้ึนเขียง เพื่อหอมกระเทียมจะไดเปน
ญาติกันสนิทด ี ถาใครตองการผูกญาติมิตรอันสนิทกับหอมกระเทียมละก็ใหเรงการกิน
การนอนความข้ีเกียจเขาใหมาก มีหวังไดขึ้นเวทีคลุกเคลากับหอมกระเทียมโดยไม
สงสัย 
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ศาสนธรรมท่ีประทานไวน้ันจึงหาท่ีแทรกหาท่ีคัดคานไมได ไมวาจะเปนธรรมข้ัน
ใด อุบายวิธีทรงสั่งสอนไวเพื่อปดกั้นกิเลส เพื่อขับไลกิเลส ไมมีอุบายของผูใดที่จะมี
ความฉลาดแหลมคมยิ่งกวาอุบายของพระพุทธเจาที่ทรงนํามาสั่งสอนสัตวโลก เพราะ
การขับไลกิเลส การหักหามใจท่ีกําลังมีกิเลสครอบงํา พระพุทธเจาไดทรงดําเนินมาแลว
จนไดผลเปนที่พอพระทัยถึงขั้นศาสดา เมื่อไดทรงประสบพบเห็นมาดวยขอปฏิบัติหรือ
อุบายใด พระองคก็ทรงนําขอปฏิบัติหรืออุบายนั้น ๆ มาส่ังสอนโลก ดวยความถูกตอง
แมนยําไมผิดพลาดคลาดเคลื่อน ถาปฏิบัติตามแนวทางที่พระองคทรงแสดงไวแลว 
เรียกวาดําเนินตามหลักมัชฌิมา คือเหมาะสมอยางยิ่งกับการแกกิเลสทุกประเภท ดวย
อุบายวิธีตาง ๆ ตามขั้นของกิเลสที่หยาบละเอียด 

เพราะคําวามัชฌิมาน้ันเหมาะสมกับการแกกิเลส โดยทางสติปญญาศรัทธาความ
เพียร ซึ่งอยูในองคมรรคของมัชฌิมาที่ประทานไวแลว กิเลสประเภทหนาแนนหรือ
เหนียวแนนแกนแหงวัฏฏะก็ตองทําใหหนักมือ เชนเดียวกับเขาถากไม ไมที่ตรงไหนคด
งอมากก็ตองถากใหหนักมือเพื่อใหตรง ถาที่ไหนตรงอยูแลวก็ไมตองถากมากมายนัก ที่
ไหนตรงอยูแลวจะถากมากก็เสียไม ถากพอไดสัดไดสวนก็พอแลว 

เร่ืองกิเลสน้ีก็เชนเดียวกัน บางขั้นบางตอนหรือบางประเภทของกิเลส หรือบาง
เวลาท่ีกิเลสแสดงออกมาอยางผาดโผนรุนแรงมาก ตองใชความเพียรอยางแข็งแกรง
และแกกันอยางหนัก จะออนแอทอถอยไมได ถึงจะพอกันหรือเหนือกวากิเลสประเภท
น้ัน ๆ ถึงจะยอม ถึงคราวจะทําอยางนี้ก็ตองทํา จะผัดเพ้ียนเล่ือนเวลาวาเชาสายบาย
เย็นอยูไมได ความเพียรชนิดเอาเปนเอาตายเขาวากันเชนน้ีทานก็เรียกวามัชฌิมา 
สําหรับกิเลสประเภทท่ีแสดงข้ึนเฉพาะกาลน้ีเวลาน้ีเกิดข้ึนลักษณะน้ี เราตองใชวิธีการ
แบบนี้ถึงจะทันกัน หรือสามารถปราบปรามกันไดดวยวิธีการน้ี วิธีนี้เรียกวามัชฌิมาของ
กิเลสประเภทน้ีเชนเดียวกัน 

คําวามัชฌิมาจึงมีหลายข้ัน เปนคูปรับกันกับกิเลสประเภทตาง ๆ เชนเดียวกับ
เครื่องมือทํางานของนายชางตองมีหลายชนิดดวยกัน เพื่อสะดวกแกงานและควรแกการ
ปลูกสรางน้ัน ๆ กิเลสประเภทหยาบก็ตองใชมัชฌิมาแบบแผลงฤทธิ์ใหทันกันกับกิเลส
ประเภทหยาบน้ันจึงเรียกวามัชฌิมา สวนหยาบ สวนกลางก็ใชสติปญญาศรัทธาความ
เพียรแหงมัชฌิมาใหเปนไปตามนั้น เพื่อใหกิเลสหลุดลอยไปดวยขอปฏิบัตินั้น ๆ นี่ก็
เรียกวามัชฌิมาสําหรับกิเลสข้ันน้ัน ถึงขั้นละเอียดสติปญญาก็ตองละเอียด ความเพยีรก็
ตองละเอียดลออ นั่งอยูที่ใด ยืนเดินอยูที่ใดอยูในอิริยาบถใด ก็เปนความเพียรอยูในทา
น้ัน ๆ 
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ไมใชวาเดินจงกรมจึงจะเรียกวาเปนความเพียร น่ังสมาธิจึงจะเรียกวาเปนความ
เพียร นั่งอยูก็ตาม ยืนอยูก็ตาม เดินอยูก็ตาม ไมวาอิริยาบถใด ๆ เวนแตหลับเทาน้ัน 
ตองเปนความเพียรโดยตลอด ไมมีระยะใดที่จะไมมีความเพียร ดวยสติปญญาซึ่งเปน
อัตโนมัติเกิดขึ้นกับตนเพื่อแกกิเลสซึ่งมีอยูภายใน น่ีเรียกวามัชฌิมาข้ันละเอียด คือสติ
ปญญาไหลรินอยูดวยความคิดตลอดเวลา เชนเดียวกับนํ้าซับนํ้าซึมท่ีไหลรินอยูท้ังหนา
แลงหนาฝนไมมีเวลาเหือดแหง ไหลซึมอยูตลอดกาลเวลาฉะนั้น การแกกิเลสประเภทนี้
ก็เปนเชนน้ันเหมือนกัน สติปญญาก็ละเอียด พินิจพิจารณากันอยางละเอียดอยูภายใน 
น่ีเรียกวามัชฌิมา 

การปฏิบัต ิ ถาปฏิบัติไมถูกตองเหมาะสมตามวิธีการของการแกกิเลสประเภท
น้ัน ๆ ก็ไมไดผล ขณะกิเลสกําลังหนา ๆ ความขี้เกียจมันตองมีมากขึ้น ความออนแอ
มันก็ตองมาก ความมาก ๆ เหลานี้ลวนแตเปนกองทัพของกิเลสดวยกัน เมื่อเปนเชนนี้
ความเพียรก็ตองดอยถอยกําลังแลวมันจะเขากันไดอยางไร กิเลสหนานั่นเองมันถึงทํา
ใหคนขี้เกียจและมีทุกขมาก ถากิเลสเบาบางบางความทุกขก็นอยลง ความพากเพียรก็
ไหวตัวและต้ังหนาทํางานเต็มเม็ดเต็มหนวยไปโดยลําดับ ไมอยูดวยความอับจนแบบ
คนข้ีคุก 

ตอนที่จะทํากิเลสที่กําลังหนา ๆ ใหเบาบางลงไปจะทําดวยวิธีใด ความเพียร
เพียงจะนั่งแค ๑๐ นาทีก็เอาละ เทาน้ีพอแลว ถาขืนทํามากกวานี้จะผิดหลักมัชฌิมา ทํา 
๑๐ นาทีนี้ถูกตองกับมัชฌิมาแลว ซึ่งเปนอุบายของกิเลสมันหลอกเราตางหากวาพอ
แลว ๆ นี่คือมัชฌิมาของกิเลสไมใชมัชฌิมาของธรรม นักปฏิบัติจึงควรทราบไวและต่ืน
ตัววาถูกหลอกแลว เพราะอุบายแกกิเลสไมทราบวาเปนอยางไรบางไมปรากฏ เมื่อเปน
เชนน้ีก็มีแตเร่ืองกิเลสใหอุบายโดยถายเดียว เขาจะเอาอุบายแหงธรรมย่ืนใหเราน้ันอยา
หวัง ถาเปนมีดพราเขาก็ย่ืนทางปลายมาใหเรา เขาจะจับทางดามไวแลวฟนเราโดย
ถายเดียว 

ทําความเพียรก็กิเลสเปนคนส่ังใหทํา ไมใชธรรมเปนผูสั่งใหทํา นั่งทําสมาธิ
ภาวนาก็ใหกิเลสเปนผูส่ังใหทํา นั่งสมาธิ เอาน่ังเสียประมาณ ๑๐ นาทีเอาละนะ เดี๋ยว
วันพรุงน้ีจะเหน่ือยลําบากลําบน น่ังมากกวาน้ีสุขภาพจะไมดีเด๋ียวเกิดโรค จะอดนอน
ผอนอาหารบางก็เดี๋ยวสุขภาพทรุดโทรมนะจะวาไมบอก น่ันรูไหมเห็นไหมอุบายของ
กิเลสมันหลอกนะ อะไร ๆ ก็ตองทําตามกิเลสหลอก ทีนี้กิเลสมันจะหลุดลอยไปได
อยางไร ก็อุบายของมันเพื่อสงเสริมมันเอง ไมใชอุบายของธรรมเพื่อกําราบปราบปราม
มันใหหายซากลงไปน่ี 



 

ธรรมชุดเตรียมพรอม ๓๗ 

๓๗

เพราะฉะน้ันเพ่ือผลกําไรชัยชนะ จึงตองใชอุบายของธรรมตามหลักที่พระพุทธ
เจาทรงส่ังสอน ไมเอาอุบายของกิเลสดังที่กลาวมานี้มาใชมาทําความพากเพียร จะเปน
การเพิ่มกิเลสโดยไมรูสึกตัว เพราะเหตุใด ก็เพราะเวลาน่ังทําความเพียรเราก็คอยนับ
เอาเวลํ่าเวลา วาเราน่ังไดเทาน้ันนาทีเทาน้ีนาที น่ีเปนความเพียรของเรา แลวกิเลสมัน
หายไปสักกี่ตัวละ พอเคลื่อนที่ขยับ ๆ บางสักตัวไหม ไมปรากฏเลย เราก็ไดแตเวลํ่า
เวลาวาน่ังไดเทาน้ันเทาน้ี เวลาเทาน้ันนาทีเทาน้ีช่ัวโมง สวนกิเลสเพียงหนังถลอกปอก
เปกบางเพราะความถูไปไถมาไมมีเลย 

หลังจากน่ังนับเวลานาทีแลวก็เอะอะข้ึนมาวา เอ น่ังเวลานานขนาดน้ีไมเห็นได
เร่ืองไดราวอะไรน่ี จิตใจไมเห็นสงบ จะนั่งไปทําไม นี่ก็เปนอุบายของกิเลสหลอกย้ําเขา
ไปอีก สวนอุบายของธรรมท่ีจะทําลายกิเลสเลยไมมี น่ีแหละท่ีเราเสียเปรียบกิเลสนะ 
เสียเปรียบอยางน้ีเอง อุบายที่คิดในแงใดก็ตามถาสติปญญาไมทันกลมายาของกิเลส
ตองถูกตมถูกตุนอยูร่ําไป 

การพูดทั้งนี้ไมไดพูดดวยเจตนาจะตําหนิติเตียนทานผูหนึ่งผูใด มิไดตําหนิ
ศาสนาหรือตําหนิอรรถตําหนิธรรมแตอยางใด แตเรื่องของกิเลสตองตําหนิอรรถตําหนิ
ธรรม เพราะกิเลสกับธรรมเปนขาศึกกัน สําหรับบุคคลน้ันไมมีความรูสึกวากิเลสพา
ตําหนิธรรม เชนวา น่ังเทาน้ันช่ัวโมงเทาน้ีนาทีไมเห็นไดเร่ืองไดราวอะไรเลย ทําไปเสีย
เวลํ่าเวลาเปลา ๆ ทําไปทําไม หยุดเสียดีกวา น่ันลวนแลวแตเปนเร่ืองของกิเลสท้ังหมด 
ทีนี้ตัวเองก็อยูในกรอบของกิเลสหาทางออกไมได เพราะอุบายไมทันมัน เนื่องจากกิเลส
มีเลหเหล่ียมรอยสันพันคมไมยอมลมจมเพราะเรางาย ๆ ถาไมเอาจริง ๆ จัง ๆ กับมัน 
ใหเราทราบไววาลวนแลวแตเปนอุบายของกิเลสท่ีจะพอกพูนใจเราและทําลายเรา โดย
การเพิ่มกําลังของตนตามลําดับ ดวยอุบายหลอกเราใหหลงเชื่ออยางสนิทติดจม 

ผูปฏิบัติพึงคํานึงศาสนธรรมคือคําสั่งสอนของพระพุทธเจา เฉพาะอยางยิ่งพึง
คํานึงถึงพระพุทธเจาผูทรงเปนบรมศาสดา ทานเปนบรมศาสดาไดเพราะเหตุใด ได
เพราะความนับเวลํ่าเวลา ไดเพราะความทอถอยออนแอ ไดเพราะความโงเขลาเบา
ปญญา หรือไดเพราะความขยันหมั่นเพียร ไดเพราะความอดความทน ไดเพราะความ
ฉลาดแหลมคม พระพุทธเจาไดเปนศาสดาดวยการฆากิเลสตายไปโดยลําดับ ๆ จนไมมี
เหลือในพระทัย ทานฆาไดโดยวิธีใด ทานปราบกิเลสดวยวิธีใด ดวยความเพียรน่ันเอง 

ฟงแตวาความเพียรเถิด เพียรอยางไมถอย ติดตามเรื่อย ๆ กิเลสออกชองไหน
ตามรูตามเห็นไปเร่ือย ๆ ความโลภเกิดขึ้น ติดตามความโลภใหรูวามันเกิดข้ึนเพราะ
เหตุไร ที่มันไปโลภไปโลภอยากไดอะไร อยากไดไปทําไม เทาท่ีมีอยูเพราะความโลภไป
เท่ียวกวานเอามาก็หนักเหลือกําลังอยูแลว ยังหาที่ปลงวางไมไดนี ่ ในใจเต็มไปดวย



 

ธรรมชุดเตรียมพรอม ๓๘ 

๓๘

ความโลภคือความหิวโหยไมมีเวลาอ่ิมพอ เมื่อคิดคนยอนกลับไปกลับมาก็จะมาถึงตัว
คือใจซ่ึงเปนผูด้ินรนหิวโหย 

ความโกรธเกิดขึ้นก็เหมือนกัน ไมเพงเล็งผูที่ถูกเราโกรธ ตองยอนเขามาดูตัว
โกรธซึ่งแสดงอยูที่ใจและออกจากใจ วาไมมีอันใดท่ีจะรุนแรง ไมมีอันใดที่จะใหเกิด
ความเดือดรอนเสียหายย่ิงกวาความโกรธท่ีเกิดข้ึนภายในใจเรา ทําลายเรากอนแลวถึง
ไปทําลายคนอ่ืน เพราะไฟเกิดที่นี่และรอนที่นี่แลวจึงไปทําผูอื่นใหรอนไปตาม ๆ กัน 
เมื่อพิจารณาอยางนี้ไมลดละตนเหตุของผูกอเหตุ ความโลภก็ดี ความโกรธก็ด ี ความ
หลงก็ดี ยอมระงับดับลง เพราะการยอนเขามาพิจารณาดับที่ตนตอของมัน ซึ่งเปนจุดที่
ถูกตองและเปนจุดที่สําคัญที่ควรทําลายกิเลสประเภทตาง ๆ ได 

พระพุทธเจาทานเคยทรงชําระอยางน้ีมาแลว เร่ืองเปนเร่ืองตาย เรื่องกลัวอยาง
โนนกลัวอยางน้ีทานไมเคยคิดและสงเสริมใหคิด เพราะน่ันเปนเร่ืองของกิเลส ทานเคย
มีทานเคยรูและเห็นพิษของมันมาเปนเวลานาน ทานจึงทรงพยายามละเต็มความ
สามารถทุกวิถีทาง กระทั่งละไดและไดเปนศาสดาขึ้นมาดวยความขยันหมั่นเพียร ดวย
ความอดทน ดวยความเปนนักรบ โดยอุบายสติปญญาอันแหลมคมทันกับการแกกิเลส 
หรือปราบปรามกิเลสท้ังหลายใหหลุดลอยไปจากพระทัย กลายเปนความบริสุทธ์ิข้ึนมา
ลวน ๆ  

พวกเราเปนศากยบุตรพุทธชิโนรสคือเปนพุทธบริษัท เรียกวาเปนลูกเตาเหลา
กอของพระพุทธเจา ถาไมดําเนินตามรอยของพระพุทธเจาจะดําเนินอยางไร ถึงจะสม
ช่ือสมนามวาเปนศากยบุตรเปนพุทธชิโนรสท่ีปรากฏตัววาเปนพุทธบริษัท จําตอง
ดําเนินแบบลูกศิษยมีครูสอนและเดินตามครูรูตามครูหลุดพนตามครู เพราะกิเลสก็เปน
ประเภทเดียวกันซ่ึงจะตองดําเนินแบบเดียวกัน เปนแตวามีมากมีนอยตางกัน ความ
เพียรเพื่อละกิเลสก็จะตองดําเนินไปตามกําลังหรือสติปญญาของตน เทาที่กิเลส
ประเภทน้ัน ๆ จะสงบตัวลงไปและขาดกระเด็นออกไปจากใจ ดวยความพากเพียรของ
ศิษยที่มีครูฝกสอนวิชารบ ใครจะนําไปปฏิบัติก็นําไปปฏิบัติเถิด 

ตามท่ีกลาวมาเหลาน้ีเปนสวากขาตธรรม แนนอนตอความพนทุกขไมมีทาง
สงสัย การดําเนินตามธรรมนี้จะไมหนีจากรองรอยของพระพุทธเจา จะไมหนีจากรอง
รอยของพระสาวก ท่ีทานแกกิเลสไดดวยอุบายใด เราก็จะแกไดดวยอุบายน้ัน ทานถึง
ไหนเราก็จะถึงนั้น ตางกันเพียงชาหรือเร็วเทาน้ันไมเปนอยางอ่ืน และสมนามวาสวาก
ขาตธรรมแท ผูปฏิบัติตามสวากขาตธรรม ไมปลีกจากรองรอยแหงธรรม กิเลสตอง
หลุดลอยจากใจโดยลําดับดวยอํานาจแหงธรรมนี้โดยไมตองสงสัย เพราะน่ีเปนธรรม
ตายตัว การปฏิบัติจะแยกแยะธรรมเปนอยางอื่นตามชอบใจของตนไมได 



 

ธรรมชุดเตรียมพรอม ๓๙ 

๓๙

เพราะความชอบใจคนเรา รอยทั้งรอยมักเปนความชอบใจของกิเลสผลักดันให
เปนไป โดยท่ีเราไมรูวาเราเปนกิเลสและความคิดของเราเปนกิเลส ความอยากของเรา
เปนกิเลส ความตองการของเราเปนกิเลส ความจริงมันเปนกิเลสดวยกันท้ังน้ัน นอก
จากจะเลือกเฟนดวยวิจารณปญญาคนหาเหตุผล แมจะไมชอบและฝนใจอยูก็ตาม เมื่อ
เห็นวาน้ันเปนธรรมแลว นั้นเปนเครื่องแกกิเลสไดโดยตรงแลว จะตองยึดนั้นเปนหลัก 
แลวฟาดฟนเปลือกกระพี้ที่หุมหอธรรมลงไป ใหเห็นเหตุเห็นผลกันจริง ๆ แบบน้ีกิเลส
กลัวมาก 

ผูดําเนินอยางน้ีกิเลสกลัว ผูมีเครื่องมืออยางนี้กิเลสกลัว เพราะเคร่ืองมือน้ีเปน
ธรรมเพชฌฆาต ธรรมน้ีเคยปราบปรามกิเลสมาแลวนับแตพระพุทธเจาองคไหน ๆ มา 
เพราะอยางนั้นกิเลสจึงกลัวและยอมทั้งสิ้น เหตุที่ยอมก็เพราะกิเลสเห็นอํานาจของ
ธรรมแลววาไมสามารถจะตานทานหรือตอสูได ตองถูกทลายลงไปดวยอํานาจของธรรม
น้ัน ๆ ไมสงสัย ผูปฏิบัติทีต่องการเรืองอํานาจเหนือกิเลสตองทาํแบบน้ี คือเปนก็เปน
ตายก็ตายในทาตอสู ไมยอมถอยทัพกลับแพ 

นอกจากนี้มักเปนเรื่องของกิเลสเรืองอํานาจ ทั้งที่ผูปฏิบัตินั้น ๆ เขาใจวาตนมี
ความเพียรดี ผูมีความเพียรท่ีกิเลสกลัวบางไมกลัวบางน้ัน คือขณะที่กิเลสกลัวนิ่งหรือ
หมอบ ใจก็สงบเย็นเปนสมาธ ิขณะมันสูเราไมไดมันก็วิ่งหนีหาที่หลบซอน ขณะเราสูมัน
ไมไดเราก็วิ่งหนีเชนกันจะวายังไง เราว่ิงหนีคืออยางไร ว่ิงหนีจากทางจงกรมบาง วิ่งหนี
จากการน่ังสมาธิภาวนาบาง ว่ิงหนีจากความความพากความเพียรทาตาง ๆ บาง คือ
ความเพียรลดนอยถอยกําลังลงเปนลําดับ ๆ น่ีแลท่ีเรียกวาว่ิงหนี ความไมสู ความออน
แอหมดกําลังเปนการวิ่งหนีทั้งนั้นแหละ 

สูมันไมไดก็ถอย ๆ ถอยเทาไรมันย่ิงตามเหยียบยํ่าทําลายลงไปเปนลําดับ ๆ เรา
อยาเขาใจวาถอยแลวจะพน การถอยกิเลสไมมีทางพน นอกจากจะสูเทานั้นจึงจะพน
จากอํานาจของกิเลส กลัวอยางอื่นวิ่งหนียังพอเอาตัวรอดได แตการว่ิงหนีกิเลสน้ันน้ัน
แลคือการเอาคอเขาไปสวมใหกิเลสฟนเอา ๆ ฟนเอาแหลกไปหมด เราจะหาอุบายใด
เปนทางออก 

วัฏวนนี้เคยเกิดมากี่ภพกี่ชาติแลวแมจะจําไมไดก็ตาม เราถือหลักปจจุบันอัต
ภาพปจจุบันน้ีก็พอจะทราบไดแลววา เบ้ืองหลังท่ีเคยผานมาแลวเคยมี อดีตเคยมีมา
แลวจึงตองมีอยางนี้ได ฉะนั้นกาลขางหนามันจะตองมีอยางนี้ได เชนเดียวกับเม่ือวานน้ี
มีแลววันนี้ทําไมจะมีไมได แลววันพรุงนี้เดือนนี้ปหนาทําไมจะมีไมได เพราะมันสืบ
เนื่องไปจากอันเดียวกันนี้ 



 

ธรรมชุดเตรียมพรอม ๔๐ 

๔๐

เฉพาะในชาติปจจุบันยังดีอยูเราเปนมนุษย มีสิทธิมีอํานาจย่ิงกวาบรรดาสัตว จึง
พอมีความสุขความสบายบาง น้ีเราก็ทราบวาอยูในโลกอนิจจัง เปนของแนนอนเมื่อไร 
แตกอนเราอาจเปนภพเปนชาติอะไรมาก็ได มาปจจุบันน้ีเรามาเปนมนุษย แมในอัต
ภาพน้ีมันยังมีความเปล่ียนแปลงใหเราเห็นอยู ตั้งแตวันแรกเกิดขึ้นมาจนถึงทุกวันนี ้
มันคงเสนคงวาเมื่อไร สังขารรางกายกําลังวังชาสติปญญาอะไรมันก็ทรุดโทรมเปลี่ยน
แปลงของมันไปเรื่อย ๆ ตอจากนี้ก็เปลี่ยนไปจนถึงที่สุดของมัน สุดทายก็ลงธาตุเดิม 
แลวจิตนี่มีกําลังมากนอยเพียงใด ที่จะสามารถทรงตัวไวไดใหอยูในภูมินี้หรือภูมิสูงยิ่ง
กวาน้ี ก็เปนเรื่องของเราจะคิดหาอุบายชวยตัวเองในทางดีตอไปไมนิ่งนอนใจ ทีเ่รียกวา
เตรียมพรอมเพื่อตัวเองทั้งปจจุบันและอนาคต ไมใหอับจนในสถานท่ีและกาลใด ๆ  

จงทําการสงเสริมกําลังในทางดีของเราใหมากข้ึน อยางนอยเพื่อรับอนาคต หาก
จะยังเปนไปอยูในวัฎสงสาร ซึ่งเปรียบเหมือนหองขังนักโทษที่มีกิเลสย่ํายีนี้ พอไดอยูใน
ฐานะท่ีดีบาง หากวาพอจะผานพนไปไดเพราะมีกําลังสติปญญาพอตัว เหยียบยํ่าทําลาย
กิเลสอันเปนกงจักรใหทองเที่ยวในวัฏวนนี้ไปได ก็ทําลายใหส้ินซากไปในชาติปจจุบันน้ี 
อยาเขาใจวาสติปญญาเราจะไมมี มีอยูดวยกันทุกคนถาทําใหม ีความเพียรอยาเขาใจวา
ไมม ี ถาเราจะทําใหมีมีไดทั้งนั้น นอกจากมีกิเลสเปนผูกั้นกางกีดขวางไมใหมีความ
เพียร ไมใหมีสติปญญา ใหมีแตความทอแทออนแอเปนเจาเรือน ความดีท้ังหลายจึงหา
ทางเกิดขึ้นไมได 

เรื่องความดีทั้งหลายหาทางเดินไมคอยไดนั้น มักขึ้นอยูกับกิเลสเปนเครื่องกีด
กันไมใชอันใด ไมใชอํานาจไมใชวาสนา ไมใชมื้อวันเดือนป ไมใชกาลสถานที่ แตเปน
เรื่องของกิเลสโดยตรงเปนผูกีดกันและหักหาม อยางลึกลับบาง อยางเปดเผยบาง แต
เรามันตาบอดมองไมเห็นความลึกลับ ความเปดเผยของกิเลสที่แสดงตัวกีดกันหวงหาม
อยูตลอดเวลา เพราะกลัวจะพนจากเขา เขาเปนเจาอํานาจครองใจมานาน พอขยับออก
มาอีกนิดหนึ่ง แสดงกิริยาจะออกจากเขานิดหนึ่งเขาก็หาม เราก็เช่ือ เช่ือมันเสียแลว มัน
ไมตองยกบทบาทคาถาบาลีอะไรมาแสดงเลย 

กิเลสสอนมนุษยนะสอนงายจะตายไป แตมนุษยจะสอนมันบาง เด๋ียวเดียวถูก
มันเอาคัมภีรวัฏจักรฟาดหัวเอาหมอบและหลับครอก ๆ ไมมีทางสู นอกจากหมอบบน
หมอน ฉะน้ันศาสตราจารยของวัฏจักรก็คือกิเลสบนหัวใจสัตวน้ันแล การเรียนรูมากรู
นอยจะตองถูกกลอมมันทั้งนั้นแหละ นอกจากวิชาธรรมดังที่พระพุทธเจาทรงสั่งสอน 
ตามทีท่รงดําเนินมาและสาวกทานดําเนินมา ทานเอาจริงเอาจังลงถึงเหตุถึงผลถึงความ
สัตยความจริง 
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ไมเพียงแตจําชื่อของกิเลสไดแลวก็จะสําเร็จประโยชน หาเปนเชนน้ันไม การจํา
ชื่อจําไดกันทั้งนั้นแหละ เชนเดียวกับเราจําช่ือของเสือน้ันเสือน้ี มีกี่รอยกี่พันเสือก็ตามที่
มันกอความวุนวายใหแกบานเมือง เราจําชื่อของมันไดเทานั้นยังไมพอ จําไดกระทั่ง
โคตรแซมันก็ตาม ถายังจับตัวเสือน้ัน ๆ ไมไดเม่ือไรบานเมืองจะหาความรมเย็นเปนสุข
ไมได เสือตัวท่ีจําช่ือมันไดน้ันแลกอความวุนวายใหแกบานเมือง นอกจากเราจับมันได
แลวจะทําอะไรกับมันก็ทําได ทีนี้บานเมืองก็ไดรับความสุขสงบรมเย็น ไมมีเสือรายมา
กอกวนลวนลามเขยาขวัญประชาชนดังที่เคยเปนมา 

เร่ืองกิเลสทานวากิเลสพันหาตัณหารอยแปด อยาวาแตรอยแปด พันแปด หมื่น
แปดก็ตามเถิด ถาเราตามจับตัวมันไมได ปราบมันไมได ทําลายมันไมไดแลว เราจําได
แตชื่อมัน จําไดสักเทาไรก็ไมมีปญหาพอสะเทือนขนมันเลย คือไมมีผลดีอะไรเกิดขึ้น
เพราะการจําไดน้ันเลย เพราะฉะน้ันเราตองทําลายมันดวยความพากเพยีรจนใหถึง
ความจริงของกิเลส ถึงความจริงของธรรม จะช่ือวาจับตัวเสือรายมาประหารได จากน้ัน
ก็นอนหลับเต็มตา อาปากพูดไดเต็มเม็ดเต็มหนวย 

คําวากิเลสแตละประเภทน้ีมันแสดงอาการอยางไร กอนที่มันจะแสดงผลขึ้นมา
มันแสดงเหตุข้ึนมาอยางไรบาง จงตามรูและฆามันดวยสติปญญา สวนมากก็แสดงขึ้น
ในขันธนี่แหละไมไดแสดงขึ้นที่ไหน ออกทางตาก็เกี่ยวกับรูป ออกทางเสียงก็เกี่ยวกับหู 
จมูก ล้ิน กาย มันสืบเนื่องกับจิตและเครื่องสัมผัส ผลสุดทายก็เกี่ยวกับเบญจขันธของ
เราเอง รูปก็แสดงขึ้นอยางหนึ่ง เวทนาก็แสดงอยางหน่ึง สัญญาแสดงขึ้นอยางหนึ่ง 
สังขารแสดงข้ึนอยางหน่ึง วิญญาณแสดงขึ้นอยางหนึ่งจากกิเลสเปนผูบัญชาออกมา เรา
ก็คลอยตามหลงตาม หลงตามมันอยูเรื่อย ๆ หลงตามมันมาเทาไรแลว ลวนแลวแตกล
มายาของกิเลสทั้งนั้น ทุกขทั้งมวลเรายังไมทราบวามันเปนพิษของกิเลส จะใหมีความ
ฉลาดแหลมคมไดอยางไร แลวยังเขาใจวาตนมีความฉลาดแหลมหลักนักปราชญชาติกวี
อยูหรือ ไมอับอายกิเลสท่ีคอยหัวเราะเยาะเยยอยูเบ้ืองหลังบางหรือ มันนาอับอายจริง 
ๆ น่ี 

การที่จะฉลาดแหลมคมพอรูทันกิเลสก็ตองคนดูกิเลสใหดี ทุกขเวทนาเกิดขึ้นที่
ไหน เอา คนลงไป เอาใหเห็นฐานเกิดของมันวาเกิดเพราะเหตุไร คนตายแลวมีเวทนา
ไหม เอาดูซิ ถาทุกขเวทนาเกิดข้ึนภายในรางกาย และกายเปนตัวทราบเวทนาจริง ๆ 
เวลาคนตายแลวทุกขเวทนามีไหม เอาไปเผาไฟกายวาอยางไร เอาไปฝงดินกายวายังไง 
มันไมวายังไง แลวทําไมถือมันเปนตัวทุกขอยูละเมื่อยังเปนอยู ก็เพราะจิตน่ันแลเปนผู
รับรูและทรงไว ความยึดม่ันสําคัญวาขันธ ๕ เปนตนก็เพราะกิเลสน้ันแลเปนผูกระซิบ 
เปนผูหลอกลวงใหยึดมั่นถือมั่น ใหสําคัญวาเวทนาเปนตนเปนของตน ใหถือวากายน้ี
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เปนเราเปนของเรา เมือ่มันมีอะไรมากระทบกระเทือนส่ิงท่ีเรารักเราสงวนและปกปน
เขตแดนเอาไว ก็เกิดความกระทบกระเทือนทุกขรอนขึ้นภายในใจ เพราะกิเลสมัน
หลอกอยางนี้ 

เม่ือแยกแยะพิจารณาใหถึงฐานของความจริงดวยสติปญญาจริง ๆ แลว ส่ิง
เหลาน้ีก็หมดปญหาไปเอง ใจก็หายสงสัย ความเปนขาศึกตอกันระหวางขันธกับจิตก็ไม
ม ี เพราะสติปญญาเปนผูพิพากษาวินิจฉัยตัดสินโดยถูกตองใหเลิกแลวกันไป รูปก็รูกัน
แลววารูปซ่ึงเปนความจริงของรางกายทุกสวน เวทนาท่ีเกิดข้ึนภายในรางกายของเรา
สวนใด น่ันก็ทราบวาเปนความจริงของตน ๆ สัญญา สังขาร วิญญาณ แตละอยางก็เปน
ความจริงแตละอยางของมันอยูแลว จิตจะมีความกระทบกระเทือนเพราะอะไรกันอีก 
เพราะจิตเปนผูรูและรูดวยปญญาอยางประจักษแลว น่ันแหละทานเรียกวาเห็นความ
จริงคือสัจธรรมที่มีอยูกับตัว จะไปรูเห็นท่ีไหน เห็นในแบบก็เปนแบบ เห็นในคัมภีรก็
เปนคัมภีร เห็นในหนังสือก็เปนตัวหนังสือไมใชตัวกิเลส มันไมใชสัจธรรมที่แทจริง 

ที่แทจริงมันอยูที่กาย ท่ีเวทนา ท่ีจิต ท่ีตัวของเราน่ีเทาน้ัน ความทุกขทั้งมวลที่
เกี่ยวกับกายก็แสดงขึ้นที่นี ่ การท่ีพิจารณาทุกขก็พิจารณากันท่ีน่ี รูเทาเรื่องทุกขเรื่อง
สมุทัยทั้งหลายก็รูเทากันอยางเปดเผยที่นี่ รูแจงแทงตลอดก็รูกันที่นี่ พนทุกขกันที่นี ่ นี่
ทานเรียกวารูสัจธรรมแทรูอยางน้ี ไมตองรูที่ไหน ไมวาครั้งพุทธกาลหรือครั้งไหน ๆ สัจ
ธรรมมีอยูที่กายที่ใจของสัตวโลกเทานั้น การเรียนจึงเรียนยอนเขามาท่ีน่ี ปฏิบัติใหรูวิถี
จิตที่เปนไปดวยอํานาจของกิเลสอาสวะอันเปนตัวสมุทัย เมื่อรูอันนี้แลวจะไปสงสัยอะไร
ที่ไหนกันอีก โลกวิทูรูแจงโลก ก็คือรูแจงธาตุแจงขันธรูแจงจิตใจของตนเปนสําคัญ 

น่ีแลอุบายวิธีแกกิเลสปราบปรามกิเลส ปราบปรามลงท่ีตรงน้ี อยาไปลูบไปคลํา
ท่ีอ่ืนใหเสียเวลาเปลาประโยชน รวมลงที่นี่หมด พระไตรปฎกก็อยูที่นี่ ไตรจักรก็อยูที่นี ่
วัฏจักรไตรจักรมันอยูที่นี่แล เวลาธรรมไมเกิดสติปญญาไมสามารถ  จิตก็เปนไตรจักร
ไตรภพ และหมุนไปใน ๓ ภพ คือ กามภพ รูปภพ อรูปภพ พอสติปญญาเพียงพอแก
ไขไตรจักรนี้ออกไดหมดก็เปนความบริสุทธิ์ขึ้นมา หรือเปนธรรมจักรหมุนรอบตัวข้ึนมา
ภายในจิต ทั้งวัฏจักร ธรรมจักรและวิวัฏจักร มีอยูที่ใจนี้ไมอยูไหน จงพิจารณากันท่ีน่ี 
ปฏิบัติใหเขาใจ 

เรียนอะไรก็ไมยากเหมือนเรียนเร่ืองของจิตเลย จิตนี้สลับซับซอนละเอียดลออ
มาก ตองใชความพินิจพิจารณา ตองใชสติปญญา ใชความพากเพียร ความอดความทน
เต็มสติกําลังความสามารถ บางคร้ังแทบจะตายเราก็ยอมเสียสละชีวิต เพราะความ
อยากรูอยากเขาใจความจริงท้ังหลาย ดังที่พระพุทธเจาไดรูไดเขาใจแลว เปนความ
ประเสริฐอยางย่ิง เราอยากเห็นความจริงเปนสมบัติสําหรับเราเอง ไมเพียงแตไดยิน
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กิตติศัพทกิตติคุณทานวาประเสริฐ ทานหลุดพนอยางน้ันทานประเสริฐอยางน้ีเทาน้ัน 
เรายังไมพอใจ ยังอยากทราบทุกสิ่งทุกอยางบรรดาธรรมที่ทานรูทานเห็นดวยจิตใจของ
เราเอง เม่ืออยากทราบและดําเนินตามทานเราก็ตองทราบ ทั้งธรรมฝายต่ําฝายสูง ทั้ง
ฝายดีฝายชั่ว 

ในวงสัจธรรมน้ีทุกข สมุทัย เปนฝายต่ํา นิโรธคือความดับทุกขเปนฝายสูง มรรค
คือขอปฏิบัติเพื่อถอดถอนกิเลสเปนฝายสูง เราอยากทราบความจริงของสัจธรรมท้ังส่ีน้ี
ประจักษใจเราเอง และการพนจากกิเลสอาสวะเพราะรูรอบในสัจธรรมน้ัน เราก็อยากจะ
พนดวยความประจักษใจเราเอง ไมอยากทราบอยางอื่นใหมากไปกวาอยากจะทราบ
เร่ืองของเรา 

เพราะเราเปนกองทุกข เราเปนกงจักร เราเปนผูมืดหนาสาโหด เราตองการ
ความฉลาด เราตองการความแหลมคมภายในจิตใจ เราตองการความหลุดพน เราจึง
พยายามเต็มความสามารถในทางความเพียร เพ่ือรูและละสัจธรรม ใจถูกบีบถูกบังคับ
ถูกผูกถูกมัดถูกจําจองอยูที่ตรงไหน จงแกมันดวยสติปญญา ฟาดฟนลงไปที่ตรงนั้นจน
แหลกแตกกระจายไมมีชิ้นใดเหลือ ใจถึงความจริงลวน ๆ น้ันแลทานเรียกวาหลุดพน 
หลุดพนแลวจากกิเลสซ่ึงเคยเปนนายเรามาก่ีกัปก่ีกัลป หรือเคยเปนศาสตราจารยพรํ่า
สอนเรามาเปนเวลานาน ไดเห็นโทษของมันและถอดถอนมันออกไปหมดโดยสิ้นเชิง
แลว ใจเปนอิสระเต็มภูม ินี้แลคือที่สุดแหงทุกข ที่สุดแหงธรรม ที่สุดแหงวัฏจักร ส้ินสุด
ที่ใจนี้เองไมสิ้นสุดในที่อื่นใด เพราะกิเลสและธรรมไมมีอยูที่อื่น จึงขอใหยอนจิตเขามา
พิจารณาในกายในใจดวยดี ความสมหวังท่ีเคยหวังมานานจะสมบูรณในใจท่ีชําระถึงข้ัน
บริสุทธิ์เต็มที่แลว 

ขอย้ําอีกครั้ง จงเรียนจิตใหรู เรียนจิตรูท่ัวถึงแลวไมมีอะไรสงสัยในโลกน้ี กวาง
แคบไมสําคัญ สําคัญที่เรียนจิตใหรูเรื่องของจิต รูกิเลสชนิดตาง ๆ ท่ีแทรกอยูภายในจิต
จริง ๆ เปนพอกับความตองการ พระพุทธเจาเมื่อถึงนี่แลวไมตองการอะไรอีก สาวกทั้ง
หลายพอ ใคร ๆ ก็พอ เมื่อถึงขั้นเพียงพอแลวพอ พอทั้งนั้น เพราะเปนจิตเปนธรรมที่
สมบูรณเต็มทีแ่ลวตลอดอนันตกาล 

จึงขอยุติธรรมเทศนาเพียงเทาน้ี 


