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ธรรมะเลมนอย

เปนหนังสือธรรมะขนาดพกพา รายเดือน
๑๒ เลม ๑๒ เดือน เพือ่ เจริญสติ และแสวงหา
ปญญาเบื้องตนสำหรับคนไมมีเวลาศึกษา
เนื้อหาโดยละเอียด
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สามารถมีสวนรวมไดโดย...

๑. ผูที่อานแลวคิดวาดีมีประโยชน โปรดสงมอบ
ใหแกผูอื่นตอ เปรียบดั่งใหทาน.
๒. สนับสนุนการจัดพิมพหนังสือธรรมะเลมนอย
ตามกำลัง.
๓. เลือกจัดพิมพหนังสือธรรมะเลมนอย เพื่อ
เผยแผในวาระตางๆ เชน งานวันขึ้นปใหม
งานวันเกิด งานสมรส งานเฉลิมฉลอง งาน
บุ ญ งานศพ ฯลฯ โดยสามารถเลื อ กเอา
เฉพาะสวนที่เปนธรรมบรรยายและพิมพบาง
สวนเพิ่มเติมได

ธรรมะดีๆ มีติดตัวไว เพื่อเจริญสติและปญญา

ร่วมเป็นเจ้าภาพ
พิมพ์ธรรมะเล่มน้อยได้ที่
หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
โทร. ๐ ๒๙๓๖ ๒๘๐๐

รายชื่อหนังสือธรรมะเล่มน้อย

๑๒ เล่ม ส�ำหรับปี ๒๕๕๕ ประกอบด้วย
๑. การมีอายุครบรอบปี...เป็นเช่นนั้นเอง ๒. สิ่งที่เป็นคู่ชีวิต
๓. มาฆบู ช า วั น นี้ เ ป็ น การกระท� ำ เพื่ อ บู ช าพระอรหั น ต์
๔. ความถูกต้องของการศึกษา ๕. ความหมายและคุณค่าของ
ค� ำ ว่ า “ล้ อ อายุ ” ๖. การท� ำ งานนั้ น คื อ การปฏิ บั ติ ธ รรม
๗. เศรษฐศาสตร์ของชาวพุทธ ๘. พระธรรมในทุกแง่ทุกมุม
๙. มือขวาท�ำบุญอย่าให้มอื ซ้ายรู้ ๑๐. ปวารณา คือ เครือ่ งหมาย
แห่งคนดี ๑๑. ประโยชน์ของความกตัญญู ๑๒. ภูมิต่างๆ และ
แนวครองชีวิต
๑๒ เล่ม ส�ำหรับปี ๒๕๕๖ ประกอบด้วย
๑. ธรรมะเผด็จการ ๒. ความเป็นไปของจิต ๓. ความเข้าใจถูก
เกี่ยวกับศาสนา ๔. พุทธบริษัทไม่ต้องใช้ยาระงับประสาท
๕. ธรรมที่ ลู ก ของพระพุ ท ธเจ้ า ควรปฏิ บั ติ ๖. การบวช
คือการบังคับตัวเอง ๗. โทษที่เกิดเพราะไม่มีวินัย ๘. อย่าง
นั้ น เอง ๙. มะพร้ า วนาฬิ เ กร์ ๑๐. ชี วิ ต โวหาร ๑๑. สติ
๑๒. สันทิฏฐิโก
๑๒ เล่ม ส�ำหรับปี ๒๕๕๗ ประกอบด้วย
๑. ธรรมะท�ำไมกัน ๒. แผ่นดินรองรับร่างกาย ธรรมะรองรับจิตใจ
๓. สิง่ ทีเ่ รียกว่ากิเลส ๔. ธรรมคือสิง่ จ�ำเป็นแก่มนุษย์สำ� หรับป้องกัน
และแก้ไข ๕. สิง่ ซึง่ เป็นอุปกรณ์แก่การเลิกอายุ ๖. ทุกสิง่ อยูเ่ หนือ
ปัญหา ๗. รูจ้ กั ธรรมะให้ถงึ ทีส่ ดุ ๘. เข้าใจพุทธศาสนาให้ถกู ต้อง
๙. หลักธรรมที่ทุกคนควรทราบ ๑๐. ธรรมที่เป็นเครื่องมือ
การเดินทาง ๑๑. ผลพลอยได้ที่เนื่องถึงกันและกันในโลก
๑๒. ธรรมะคือหน้าที่

สิง่ ทีเ่ รียกว่ากิเลส

โดย
พุทธทาสภิกขุ

ล�ำดับที่ ๓ ประจ�ำปี ๒๕๕๗

www.bia.or.th

อบรมพระนวกะ วัดชลประทานรังสฤษฎ์
ครั้งที่ ๒ ปีพ.ศ. ๒๕๓๓
ลานหินโค้ง สวนโมกขพลาราม
วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๓๓
ผู้ถอดค�ำบรรยาย คุณสิรภพ พุทไธสง
ผู้ตรวจทาน คุณสุรมณ พงศ์พฤกษ์

สิง่ ทีเ่ รียกว่ากิเลส

วันนี้เราจะพูดกันถึงเรื่อง สิ่งที่เรียกสั้นๆ
ว่ากิเลส กิเลส ดังนั้นขอให้ฟังให้ดี ตั้งใจฟังให้
เข้าใจ รู้จักสิ่งที่เรียกว่ากิเลส กิเลสนี้โดยทั่วถึง
เพราะเรื่องธรรมะทั้งหมดในพระพุทธศาสนานี้
มันไม่มีเรื่องอื่น มันมีแต่เรื่องเดียวคือเรื่องละ
กิเลส และความสิ้นแห่งกิเลสนั่นคือจุดหมาย
ปลายทาง ทีเ่ รียกว่านิพพาน นิพพาน –ความสิน้
ไปแห่งกิเลส โดยบาลีว่า ราคกฺขโย โทสกฺขโย
โมหกฺขโย นิพฺพาน –ความสิ้นไปแห่งราคะ สิ้น

๑

ไปแห่งโทสะ สิ้นไปแห่งโมหะ คือนิพพาน โดย
พระบาลีนมี้ นั ย่อมแสดงอยูแ่ ล้วว่า กิเลสมี ๓ ชือ่
คือ ราคะ โทสะ โมหะ
กิเลสก็เหมือนกับสิ่งอื่นๆ แหละ คือเป็น
ของธรรมชาติ ตามธรรมชาติ มีอยูต่ ามธรรมชาติ
เป็นไปตามกฎธรรมชาติ พร้อมที่จะเกิดขึ้น เมื่อ
สิ่งต่างๆ มันเป็นไปในลักษณะที่จะให้กิเลสเกิด
ขึ้น กิเลสก็เป็นอนัตตาเหมือนกัน เป็นไปตาม
เหตุตามปัจจัย ไม่ใช่วิเศษวิโสอะไร แต่ว่าไอ้
อนัตตา อนัตตานี้เอง มันทนไม่ไหว เมื่อมีกิเลส
เกิดขึ้นแล้ว มันก็ทนไม่ไหว
ตัวกิเลส ค�ำนี้มันแปลว่าเศร้าหมองหรือ
สกปรก พูดกันง่ายๆ เป็นค�ำที่ยืมไปจากภาษา
ชาวบ้าน ที่ชาวบ้านเขาใช้กันอยู่เป็นประจ�ำ เอา
ไปใช้เป็นภาษาพูดในทางธรรมะในทางศาสนา

๒

ข้อนี้บางคนก็ยังไม่ทราบนะ ขอให้ทราบเสีย
เดี๋ยวนี้เลย ชื่อธรรมะๆ ในทางธรรมน่ะ แต่ละ
ค�ำหรือส่วนใหญ่มันยืมไปจากภาษาชาวบ้านที่
พูดกันอยูใ่ นบ้าน แต่ไปให้ความหมายใหม่ในทาง
จิตทางใจ ภาษาชาวบ้านเขาพูดกันอยูแ่ ต่ในทาง
เรื่องวัตถุ ยืมไปใช้แล้วก็ให้ความหมายเป็นเรื่อง
ทางจิตใจ
ส� ำ หรั บ กิ เ ลสนี่ ไ ปพู ด อยู ่ ที่ บ ้ า นก็ คื อ ของ
สกปรก แต่พอไปใช้ทางธรรมะนู้น มันหมายถึง
สกปรกทางจิตใจ สกปรกแก่จติ ใจ หรือถ้าจะยืม
ไปใช้ในความหมายอื่นๆ ที่มันเนื่องกัน เช่นว่า
กิเลสเป็นไฟ ความหมายของไฟธรรมดานี้ เอา
ไปใช้ในความหมายของไฟคือกิเลส ก็เป็นของ
ร้อน ราคะเป็นไฟ โทสะเป็นไฟ โมหะเป็นไฟ ใน

๓

เมื่อมันแสดงอาการที่ร้อน บางทีก็แสดงอาการ
ไปในทางผูกพัน ผูกมัดผูกพัน ก็เรียกเป็นเครื่อง
ผูกพัน บางทีก็แสดงอาการเป็นไปในทางท่วม
ทับ ท่วมทับ บีบคั้นหรือท่วมทับ มีหลายอย่าง
หลายอาการที่เป็นอาการของสิ่งที่เรียกว่ากิเลส
ที่ท�ำอันตรายจิตใจ
เมือ่ สิง่ แวดล้อม ชีวติ มันแวดล้อมไปในทาง
ที่จะให้เกิดกิเลส กิเลสมันก็เกิดขึ้นมาเยอะแยะ
เลย ปรากฏออกมา ปรากฏออกมา ปรากฏทาง
จิตใจ แล้วก็ออกมาทางวาจาทางกายต่อไป ส่วน
นีก้ ม็ กั จะเรียกกันว่ากรรม คือมันเป็นการกระท�ำ
ออกมาอีกชั้นหนึ่งทางกายทางวาจา แต่ที่ไม่
เรียกว่ากรรมก็ได้ คือเรียกว่ากิเลส ที่เรียกว่า
กิเลส กิเลสของกรรม กิเลสของการกระท�ำ

๔

ถ้าว่าไม่มกี เิ ลส ไม่มปี ญ
ั หาอะไร ไม่ตอ้ งการ
ธรรมะ ไม่ต้องการอะไรอีกเลย ไม่ต้องมาศึกษา
ไม่เกิดระบบการศึกษา ศีล สมาธิ ปัญญาก็ไม่
ต้องเกิดก็ได้ ถ้ามันไม่มีกิเลสนี่ คิดดูให้ดี ถ้าสิ่งที่
เรียกว่ากิเลสไม่ได้เกิดขึ้นท�ำร้ายมนุษย์ มันก็ไม่
ต้องเกิดศาสนา และโดยเฉพาะพุทธศาสนา แต่
นีก้ เิ ลสมันเกิดขึน้ แล้วก็มนั ท�ำร้ายอย่างร้ายแรง
เมือ่ มนุษย์ทนไม่ได้ ก็ตอ้ งหาทางหาวิธอี ะไรต่างๆ
ระงับกิเลสทีเ่ กิดขึน้ หรือทีด่ กี ว่านัน้ ก็คอื ป้องกันๆ
ไม่ให้กิเลสเกิดขึ้น ที่จริงป้องกันไม่ให้กิเลสเกิด
ขึ้นนั่นแหละดี ดีกว่า หรือดีที่สุด เพราะถ้ากิเลส
เกิดขึ้นแล้วมันเป็นทุกข์ มันจะดับกันโกลาหล
แม้จะดับได้กโ็ กลาหล เดือดร้อนวุน่ วาย ป้องกัน
ไม่ให้เกิดนี่ดีที่สุด

๕

ที่ควรจะทราบคือมันเป็นของธรรมดาๆ
ธรรมดาทีส่ ดุ คือจิตทีไ่ ด้รบั สิง่ แวดล้อมอย่างนัน้
แล้ว แล้วจิตนั้นไม่มีปัญญา ไม่มีความรู้ ไม่มี
ปัญญา มันก็ต้องเกิด มันก็ต้องเกิดกิเลส ถ้าจิต
ได้รับการฝึกฝนดี มันก็ไม่เกิด มันก็คุ้มครอง
ป้องกันไว้ได้ เรื่องมันก็มาก เรื่องมันก็มาก
ทีนเี้ รามาพูดกันถึงเรือ่ งกิเลสเกิดขึน้ อย่างไร
เรื่องที่จะต้องรู้เป็นพื้นฐานก็คือเรื่องอายตนะ
อายตนะนี้แปลว่า สิ่งที่อาจจะรู้จักได้ ที่เรารู้จัก
ได้ ติดต่อได้ รู้จักได้ ที่มีอยู่ฝ่ายข้างในเรียกว่า
อายตนะภายใน ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ
พร้อมทั้งระบบประสาท ต้องอย่าลืมว่าตา หู
จมูก ลิ้น กาย ใจ มันไม่ได้มีเฉยๆ มันมีระบบ
ประสาทประจ�ำ ประจ�ำ ส�ำหรับท�ำความรู้สึก
อยู่ทั้ง ๖ อย่าง ประสาทตา ประสาทหู จมูก ลิ้น

๖

กาย นี่ชัดเจน แต่ส่วนใจนี้ไม่นิยมเรียกว่าระบบ
ประสาท แต่ มั น ท� ำ หน้ า ที่ เ หมื อ นกั บ ระบบ
ประสาทคือรู้สึกได้ แต่เขาไม่เรียกกัน หรือเรียก
กันเพียง ๕ อย่าง ก็ส่งผลไปที่จิตใจอีกทีหนึ่ง
จิตใจก็รู้สึกเหมือนกับที่ว่าไอ้ ๕ อย่างนี้มันรู้สึก
ก็ส่งไปให้ รู้จักอายตนะภายใน ๖ อย่างไว้เป็น
เรื่องแรก
เรือ่ งทีส่ อง อายตนะภายนอก ทีม่ นั คูก่ นั กับ
อายตนะภายใน คือรูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ
ธรรมารมณ์ ส�ำหรับตารูส้ กึ เรียกว่ารูป ส�ำหรับหู
รู้สึกเรียกว่าเสียง ส�ำหรับจมูกรู้สึกเรียกว่ากลิ่น
ส�ำหรับลิน้ จะรูส้ กึ เรียกว่ารส ส�ำหรับกายผิวกาย
ทัว่ ไปจะรูส้ กึ ก็เรียกว่าโผฏฐัพพะ ทีใ่ จ ใจจะรูส้ กึ
ก็เรียกว่าธรรมารมณ์ เพราะมันเป็นอารมณ์ทจี่ ะ
เกิดขึน้ ข้างนอก หรือว่าคล้ายกับข้างนอกเข้าไป

๗

กระทบข้างใน นีส่ องชุดเท่านัน้ แหละ อายตนะ
ภายในและอายตนะภายนอก
ทีนชี้ ดุ ทีส่ าม ก็คอื วิญญาณ วิญญาณก็มี ๖
อีกนั่นแหละ วิญญาณทางตา วิญญาณทางหู
วิญญาณทางจมูก ตามหลักพระบาลีกว็ า่ เมือ่ รูป
กระทบตา เมื่อมีรูปมากระทบตา ก็เกิดจักษุ
วิญญาณหรือวิญญาณทางตา รูแ้ จ้งทางตา เสียง
มากระทบหูเกิดโสตวิญญาณ –วิญญาณทางหู
กลิ่นมากระทบจมูกก็เรียกว่าวิญญาณทางจมูก
–ฆานวิญญาณ มากระทบทางลิ้นก็คือวิญญาณ
ทางลิ้น เรียกว่าชิวหาวิญญาณ กระทบทางกาย
ก็เรียกว่าโผฏฐัพพะ เรียกความรูส้ กึ เกิดขึน้ เรียก
ว่ากายวิญญาณ กระทบจิตเกิดขึ้น รู้สึกก็เรียก
ว่ามโนวิญญาณ ดังนั้นวิญญาณก็หกอีกเหมือน
กัน

๘

อาศัยการกระทบของอายตนะภายในและ
ภายนอก สิ่งที่เรียกว่าวิญญาณก็เกิดขึ้น คือมัน
ไม่ได้เกิดอยูก่ อ่ น ค�ำนีภ้ าษาบาลีเขาใช้คำ� ว่าเกิด
ขึ้น อุปฺปชฺชติ –เกิดขึ้น อาศัยตาด้วย อาศัยรูป
ด้วย ถึงกันอยู่ –อุปฺปชฺชติ จกฺขุวิฺาณ นี่บาลี
ว่าอย่างนี้ อาศัยอายตนะข้างในกับอายตนะข้าง
นอกถึงกันเข้า ก็เกิดสิ่งที่เรียกว่าวิญญาณ ก็นับ
ได้เป็น ๖ ท�ำอายตนะภายใน ภายนอก จึงมี
วิญญาณ ๖
เมือ่ มีวญ
ิ ญาณอย่างนีแ้ ล้ว มันรูส้ กึ อยูอ่ ย่าง
นี้แล้ว ก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าผัสสะ คืออายตนะ
ภายใน อายตนะภายนอก กับวิญญาณ มันรู้สึก
กั น อยู ่ สามอย่ า งนี้ ท� ำ งานร่ ว มกั น อยู ่ ก็
หมายความว่าอายตนะภายในรู้สึกต่ออายตนะ
ภายนอกโดยวิญญาณที่เกิดขึ้น ติณฺณ ธมฺมาน

๙

สงฺคติ ผสฺโส –ความถึงกันอยู่แห่งสิ่งทั้งสามนี้
เรียกว่าผัสสะ มันก็มี ๖ อีกนัน่ แหละ ทางตา ทาง
หู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ โดยจักขุสัมผัส โสตสัมผัส ฆานสัมผัส ชิวหาสัมผัส กายสัมผัส มโนสัมผัส
ขอให้สงั เกตดูให้ดวี า่ สิง่ ทีเ่ รียกว่าสัมผัสนัน้
มันสัมผัสของ ๓ อย่าง เดี๋ยวจะเข้าใจเอาเอง
ง่ายๆ พูดกันลวกๆ กันว่า ตาถึงกับรูปเรียกว่า
จักขุสัมผัสนี้ไม่ถูกต้อง สัมผัสก็ต้อง ๓ อย่าง
อายตนะภายใน อายตนะภายนอก และวิญญาณ
สามอย่างถึงกันอยู่ หมายความว่าท�ำงานร่วมกัน
อยู่ อย่าพูดเอาง่ายๆ ว่า ตาเห็นรูปเรียกว่าจักขุสั มผั ส ต้ องเกิ ดวิ ญ ญาณก่ อ น แล้ ว วิ ญ ญาณ
ท�ำงานอยู่ที่นั่นด้วย อาศัยตารู้แจ้งรูป จึงมีสิ่งที่
เรียกว่าผัสสะ ผัสสะมันก็มี ๖ อีกแหละ เพราะ

๑๐

ว่าที่ให้เกิดผัสสะมันมี ๖ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ
ทีนี้ก็มีผลสะท้อนออกมาเป็นสิ่งที่ห้า คือ
เวทนา เวทนา ผสฺสปจฺจยา เวทนา –เมือ่ มีผสั สะ
เป็นปัจจัยเวทนาก็เกิดขึ้น เมื่อมีผัสสะทางไหน
เวทนาก็เกิดทางนั้น เวทนาก็มี ๖ ตามจ�ำนวน
ของอายตนะ ของผัสสะ มันจึง ๖ กันทั้ง ๕ ชุด
ชุดละ ๖ ห้าชุดก็เป็น ๓๐ แจกเรียงตัวได้เป็น
๓๐ จัดเป็นหมวดๆ มีเพียง ๕ หมวด ๕ x ๖ =
๓๐ รู้จักไว้ให้ดี ไอ้นั่นแหละพื้นฐานหรือว่าที่ตั้ง
หรือว่าแล้วแต่จะเรียกที่มันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่า
กิเลส
รู้จักให้ดีเหมือนกับว่าเรารู้จักไอ้สิ่งของ
เหล่ า นี้ อายตนะภายในคื อ อะไร อายตนะ
ภายนอกคืออะไร วิญญาณคืออะไร ผัสสะคือ
อะไร เวทนาคืออะไรนี่ ทั้งหมดนี้เรียกรวมว่า

๑๑

อายตนิ ก ธรรม คื อ สิ่ ง ที่ เ นื่ อ งกั น อยู ่ กั บ
อายตนะ เรื่องนี้จะใช้กับเรื่องส�ำคัญๆ ทุกเรื่อง
ที่ เ กี่ ย วกั บ ทางจิ ต ใจ เพราะว่ า มั น เป็ น เรื่ อ ง
ส�ำหรับจิตใจทีจ่ ะเกิด ทีจ่ ะดับ ทีจ่ ะตัง้ ทีจ่ ะอะไร
ก็ตาม ถ้าเรารู้จักอายตนิกธรรม ๕ หมวด ๓๐
อย่างนี้แล้วก็จะเรียกว่ารู้จักตัวชีวิต รู้จักตัวชีวิต
เพียงพอทีเดียว อย่างเพียงพอทีเดียว ตัวชีวิต
คืออายตนิกธรรม ๕ หมวด
จงรู้จักเหมือนกับรู้จักสิ่งของเหล่านี้แหละ
อย่าเพียงแต่จ�ำได้แล้วไม่รู้อะไรอยู่ที่ไหน เรียน
ในโรงเรียนมันจะท่องชื่อจ�ำได้แล้วไม่รู้อะไรอยู่
ที่ไหน ขอให้รู้เหมือนกับเรารู้จักทุกๆ สิ่งที่มีอยู่
รอบตัวเรา หมวดที่ ๑ คืออายตนะภายในเป็น
อย่างไร รู้จักมันให้ดีๆ หมวดที่ ๒ อายตนะ
ภายนอก รู้ให้ดีรู้ให้ชัด แล้วก็หมวดวิญญาณ

๑๒

แล้วก็หมวดผัสสะ แล้วก็หมวดเวทนา ท�ำความ
คุ้นเคยกับมันแล้วเข้าใจจะดีที่สุด นั่นแหละจะ
เป็นเหตุให้รู้ธรรมะต่อไปได้ดี เพราะมันรู้จักพื้น
ฐานที่ดี ที่ตั้งที่ดี ที่เกิดที่ดี อะไรที่ดี
เกิดเวทนาแล้วเข้าใจนะ เข้าใจแล้วนะว่า
เกิดเวทนาอย่างไร อายตนะภายใน อายตนะ
ภายนอก วิญญาณ ผัสสะ เวทนา พอมีเวทนานี่
เอาแล้วนี่ ตั้งต้นของปัญหาอยู่ที่นี่ เรียกว่าไอ้ตัว
โลกมั น เข้ า มาหาเราแล้ ว ไอ้ โ ลกเข้ า มาทาง
อายตนะ เป็นเวทนาเกิดขึ้น โลกมาสัมผัสเรา
เวทนานี่ก็มีเป็น ๓ ชนิด เวทนาเป็นสุข
เวทนาเป็นทุกข์ เวทนาเป็นอทุกขมสุข พูดเป็น
วิทยาศาสตร์หน่อยก็วา่ เวทนาทีเ่ ป็นบวก เวทนา
ที่เป็นลบ และเวทนาที่ไม่แน่ว่าจะเป็นบวกหรือ
เป็นลบ คือเข้าใจไม่ได้ รู้จักเวทนาทั้งสามเสียให้

๑๓

ดี ในฐานะที่มันสัมผัสแล้วเกิดเวทนา เกิดอยู่กับ
เราตลอดเวลา ส่วนมากมันก็เฉย มันไม่รู้ไม่ชี้กัน
เสีย แต่ถา้ ไอ้สว่ นทีม่ นั ส�ำคัญ ไม่รไู้ ม่ชไี้ ม่ได้หรอก
มันจะมีเรื่องที่รุนแรง
เดี๋ยวก่อน ตรงนี้พูดให้เข้าใจหน่อย เช่นว่า
ตาเห็นรูปนี้ เพียงแต่เห็นเฉยๆ มันเป็นอทุกขมสุขเวทนา ยังไม่ถงึ กับว่าเป็นสุขหรือชอบใจ เป็น
ทุกข์ไม่ชอบใจ ส่วนในกรณีที่เป็นอทุกขมสุข
เวทนา มันคล้ายๆ กับไม่มีเรื่อง แต่มันมีเรื่องนะ
มีเรื่องอยู่ลึก คือโง่ไม่รู้นั่นแหละ –โมหะ
ถ้ามันเป็นสุขเวทนาในฐานะที่เรียกว่าเป็น
บวก ก็เกิดตัณหา เวทนาให้เกิดตัณหา ถ้าเวทนา
เป็นบวกคือสุข มันก็เกิดตัณหา อยากจะเอา
อยากจะเอา อยากจะมี อยากจะยึดครอง อยาก
จะสะสม อยากจะเก็บไว้ให้มาก นี่ถ้าไอ้เวทนา

๑๔

นัน้ มันเป็นทุกข์ คือเป็นลบ มันก็เกิดตัณหาทีต่ รง
กันข้าม คือตัณหาที่จะไม่เอา ที่จะไม่เอา ที่จะ
ผลักออกไป ทีจ่ ะฆ่าเสียท�ำลายเสีย มันก็เป็นอีก
พวกหนึ่ง ถ้ามันไม่ปรากฏเป็นสุขหรือทุกข์ แต่
มันก็อดสงสัยไม่ได้มันจะต้องมีอะไร มันก็สนใจ
อยู่ด้วยเหมือนกัน แม้ว่าจะไม่สนใจแล้ว มันก็โง่
เท่าเดิม เรียกว่าโง่เท่าเดิม หรือเพิ่มความโง่โดย
ไม่รู้สึกตัว
เอ้า นี่กิเลสแหละ ฟังให้ดีสิ พอตัณหามัน
อยากจะเอา ตั ณ หาชนิ ด มั น อยากจะเอา นี่
หมายความว่ามันโง่มาตลอดสาย มันไม่มีความ
รูธ้ รรมะนะ มัน… ตัณหามันจึงเกิด ถ้ามันมีความ
รู้ทางธรรมะแล้ว ผัสสะมันไม่ให้เกิด เวทนาโง่
ตัณหาโง่ ไม่เกิด เดี๋ยวนี้มันโง่มาตั้งแต่อายตนะ
กระทบกัน มีวิญญาณ มีผัสสะ มีเวทนาโง่ มาถึง

๑๕

นี่ ก็ เ ป็ น ความอยากที่ โ ง่ ความอยากที่ โ ง่ นี้
ประเภทที่ ๑ ก็อยากเอา ดึงเข้ามาหาตัว เป็น
กิ เ ลสประเภทดึ ง เข้ า มาหาตั ว ก็ คื อ กิ เ ลส
ประเภทที่ ๑ ราคะก็เรียก โลภะก็เรียก บทที่ ๑
นี่ดึงเข้ามาหาตัว โลภะก็จะเอาเข้ามาหาตัว ใน
ความหมายเดียวกันกับราคะ แต่ราคะนี้ไว้ใช้ใน
กรณีทมี่ นั รุนแรงมาก รุนแรงมาก โดยเฉพาะเป็น
ไปในทางกาม ไอ้โลภะมันกว้างๆ ทั่วไป แต่ก็
เหมือนกันแหละ เป็นพวกโลภะด้วยกันแหละ
ราคะก็เป็นพวกโลภะ ถ้าจัดเอาแต่แม่บทของมัน
ก็คือหมวดโลภะ นี่กิเลสประเภทเอา ประเภท
ดึงเข้ามาเกิด เรียกว่าราคะบ้าง โลภะบ้าง
ถ้าหากว่าเวทนาไม่ถกู ใจ คือเป็นเวทนาลบ
เวทนาทุกข์ ก็เกิดตัณหาชนิดที่จะผลักออก คือ
จะท�ำลาย จะท�ำลายเสีย หรือผลักออก ผลักออก

๑๖

ไม่อยากจะมาเผชิญหน้า นีเ่ ป็นเวทนาฝ่ายลบ ก็
เกิดตัณหาฝ่ายลบ ก็เกิดกิเลสประเภทที่ ๒ คือ
โทสะ แต่บางทีกเ็ รียกว่าโกธะก็มี โทสะหรือโกธะ
กิเลสประเภทลบนี้ผลักออกหรือท�ำลาย กิเลส
ประเภทหมวดที่ ๒ คือโทสะหรือโกธะ ท�ำลาย
ทีนี้ที่ ๓ ถ้ามันไม่ชัดว่าสุขหรือทุกข์ ไม่ชัด
ว่าบวกหรือลบ แต่มนั ก็มที ตี่ งั้ แห่งความสงสัย ไอ้
ความสงสัยนั้นแหละท�ำให้ผูกพัน เข้าไปผูกพัน
รับเอามาเป็นสิ่งที่ผูกพัน โดยหวังอยู่ว่ามันจะมี
อะไรที่ จ ะดี ห รื อ จะมี ป ระโยชน์ ดั ง นั้ น ก็ เ กิ ด
อาการหมุน เรียกว่าหมุนอยู่รอบๆ ดีกว่า คือไม่
ดึงเข้ามาหรือไม่ผลักออกไป แต่มันหมุนอยู่
รอบๆ วิ่งตามอยู่รอบๆ
คุณจ�ำไว้ ๓ ค�ำ กิเลสประเภทที่ ๑ ดึงเข้า
มา ดึงเข้ามาก็มันเป็นบวก นี่มันชอบก็ต้องการ

๑๗

กิเลสประเภทที่ ๒ ผลักออกไป ก็มันไม่ต้องการ
เป็นกิเลสประเภทดันออก ประเภทที่ ๓ ไม่รู้
อะไรกันแน่ก็วิ่งตาม คือพัวพันยึดมั่นเหมือนกัน
เรียกว่ายึดมั่นด้วยกันทั้ง ๓ ชนิด แต่มันยึดมั่น
คนละแบบ ราคะ หมวดที่ ๑ มีอาการจับเอา ยึด
เอา ฉวยเอา หมวดที่ ๒ โทสะ จะท�ำลายอยู่นั่น
แหละ หมวดที่ ๓ ก็มัวเมา สมมติให้เป็นภาษา
รูปธรรมก็ว่า อันหนึ่งดูดเข้ามาหาตัว อันหนึ่ง
ผลักออกไป อันหนึ่งไม่รู้จะท�ำอย่างไร ก็วิ่งตาม
อยู่รอบๆ
นีค่ อื กิเลส มาจากเวทนา เวทนา เกิดตัณหา
ตัณหาแปลว่าความอยาก ดังนัน้ ขอให้รวู้ า่ ค�ำว่า
อยากๆ ในที่ นี้ มั น อยากด้ ว ยความโง่ ความ
ต้องการด้วยความโง่ จึงจะเรียกว่าตัณหาหรือ
โลภะ แต่ถา้ มีความประสงค์หรือต้องการด้วยสติ

๑๘

ปัญญาที่จะท�ำสิ่งที่ดี ที่เป็นความถูกต้อง ที่เป็น
ความรอดออกไปได้ล่ะก็ ความอยากชนิดนี้ไม่
เรียกว่าตัณหา เรียกอย่างอื่น เรียกว่าสังกัปปะ
สังกัปปะ มีความประสงค์ที่จะท�ำให้ด�ำเนินไป
จนถึงผลที่ดี ผลที่ดี
แต่ได้ยนิ ว่า ทีส่ อนกันตามโรงธรรมศาลาวัด
นี่ มันพูดเสียว่า ถ้าความอยากแล้วเป็นโลภะ
เป็นราคะหมด เป็นตัณหาหมด ถ้ามีความอยาก
เป็นโลภะหมด แล้วเที่ยวสอนกันเสียอย่างนี้ ไม่
แยกว่าอยากด้วยอะไร ผมบอกให้รู้นะว่า ผม
ก�ำลังบอกให้รู้ว่าแยกกัน ถ้าว่ามันอยากหรือ
ตัณหาน่ะ มันอยากด้วยความโง่มาแต่ต้นโน้น
แล้ว มันโง่นี่ ความอยากนั้นเรียกว่าตัณหาก็ได้
เรียกว่าโลภะก็ได้ แต่ถ้ามันอยากด้วยสติปัญญา
เห็นว่าเป็นสิ่งที่ต้องท�ำ ควรท�ำ ท�ำให้มี เช่นว่า

๑๙

อยากจะดับทุกข์อย่างนี้ ความอยากอย่างนีไ้ ม่ใช่
ตัณหา ถ้าจะยืมไปใช้ ก็เรียกว่ายืมไปใช้เป็น
โวหารเล่นๆ เรียกว่าสังกัปปะ อยากในทาง
ที่จะท�ำให้มันดีขึ้น
ภาษาอังกฤษเขาก็รู้จักแยก เขาแปลกันถูก
ต้อง ที่คนมันแปลถูกต้อง ถ้าเป็นตัณหาอยาก
ด้วยความโง่นี้ มันก็เรียกว่า craving บ้าง เรียก
ว่า desirer บ้าง อยากด้วยความโง่ แต่ถ้าความ
อยากหรือความประสงค์ดว้ ยสติปญ
ั ญาจะท�ำให้
เกิดประโยชน์ขึ้นมา มันก็เรียก aspiration
aspirate aspiration มันอยากหรือต้องการที่
จะท�ำให้เกิดขึ้นมา ให้เป็นไปจนถึงที่สุดแห่ง
ความปรารถนา ด้วยความที่ควรจะต้องการ
อย่างนี้เรียกในภาษาบาลีหรือภาษาไทยเราก็ได้
ว่า สังกัปปะ สพฺเพ ปูเรนฺตุ สงฺกปฺปา คุณว่าอยู่

๒๐

ทุกวัน ว่ายถา อนุโมทนาทาน –สพฺเพ ปูเรนฺตุ
สงฺกปฺปา จนฺโท ปณฺณรโส ยถา มณิ โชติรโส ยถา
ไอ้สังกัปปา สังกัปปาตัวนั้น คือความอยากที่
อยากประสงค์ด้วยปัญญา ไม่เรียกว่าตัณหา ไม่
เรียกว่าโลภะ เป็นสิ่งที่ควรมี เอามาเป็นองค์
มรรคที่ ๒ สัมมาสังกัปปะ ความอยากหรือความ
ประสงค์ที่ถูกต้อง ที่ถูกที่ควร เอาออกไป ไม่ใช่
กิเลส
นี้มันก็เหลือแต่โลภะกับราคะนี่เป็นกิเลส
ได้ ๓ ชนิด หมวดโลภะ ดูดเข้ามา หมวดโทสะ
ผลักออกไป อาการธรรมชาติเหมือนที่เรียก
push–pull pull ดึงเข้ามา push ดึงออกไป ถ้า
โง่เป็นโมหะ วิ่งอยู่รอบๆ นี่พูดอย่างนี้เพื่อจะจ�ำ
ได้งา่ ยๆ จ�ำกันได้งา่ ยๆ มันต้องมาจากอวิชชาคือ
โง่ทั้ง ๓ พวก ถ้ามันไม่มาจากอวิชชา มาจาก

๒๑

ปัญญาไม่เรียกว่ากิเลส ไม่เรียกว่าตัณหา เป็น
ความประสงค์ที่ควรจะมี ควรจะท�ำ
พูดให้จ�ำง่ายอย่างหนึ่งก็เปรียบเหมือนไฟ
–ราคะ ราคะเปรียบเสมือนไฟทีเ่ ปียก ไฟทีเ่ ปียก
ถ้ า พู ด อย่ า งภาษาธรรมะ ภาษาจิ ต ภาษา
วิญญาณ ก็พูดได้ ไฟที่เปียก โทสะนี่ไฟที่แห้ง
โมหะนี้เป็นไฟที่มืด ไฟที่มืด สังเกตดู มันต่างกัน
อย่างไร ไฟเปียกมันจะเกิดผลอย่างไร ไฟแห้ง
เกิดผลอย่างไร ไฟมืดจะให้เกิดผลอย่างไร แต่
แล้วก็เป็นไฟ คือท�ำความทุกข์ด้วยกันทั้งนั้น ดัง
นัน้ ก็เรียกมารวมกันเสียว่ากิเลส ทัง้ ราคะ โทสะ
โมหะ ไฟเปียก หรือไฟแห้ง หรือไฟมืด ก็เป็นไฟ
ทั้งนั้นแหละ เป็นปัญหาคือให้เกิดความทุกข์
นี่คือตัวกิเลส ตัวกิเลส คือตัณหาที่แจกไป
ตามอาการ ๓ อย่างนั้น จะอธิบายให้เข้ารูปก็ว่า

๒๒

กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหาก็ได้เหมือนกัน
แต่ก็อย่าอธิบายเอง คงจะไม่ถูก เดี๋ยวนี้บอกให้
รูว้ า่ ไอ้ตณ
ั หามันแยกไปได้อย่างนี้ ตัณหาจะเอา
ตัณหาจะท�ำลาย ตัณหาจะมัวเมาวนเวียนอยู่
ราคะ โทสะ โมหะ สามค�ำจ�ำให้มั่น นี่เรียกว่า
กิเลส
เป็นของธรรมดาที่สุดใช่ไหม พอเรื่องมัน
เกิดขึ้นในลักษณะที่จะให้โง่แล้วอยากจะเอา
กิเลสประเภทที่ ๑ พออยากจะท�ำลายก็ประเภท
ที่ ๒ ไม่รจู้ ะท�ำอย่างไรดีกเ็ ป็นประเภทที่ ๓ เรียก
ว่ากิเลสๆ เสมอกัน นีเ้ ป็นกิเลสประเภทสมบูรณ์
สมบูรณ์ของกิเลส และในลักษณะชั้นต้นหรือ
ธรรมดาๆ รู้จักให้ดี รู้จักให้เหมือนรู้จักวัตถุ
ทีน้ีเมื่อเกิดกิเลสแล้ว เมื่อเกิดกิเลสแล้ว
หรือว่าแม้เรื่องที่ผ่านไปแล้วก็ตาม มันทิ้งไอ้สิ่ง

๒๓

หนึ่งเหลือไว้ เรียกว่าความเคยชินแห่งกิเลส คือ
ความเคยชินที่จะเกิดกิเลสอีก คือนี่ที่จริงเป็น
ความเคยชินที่จะเกิดกิเลสอีก แต่บางพวกเขา
เรียกมันว่ากิเลสอีกเหมือนกัน เรียกว่ากิเลสนอน
ในสันดาน ทีจ่ ริงมันเป็นเพียงความเคยชินทีเ่ ก็บ
ไว้ในขอบวงของจิตในสันดาน เพือ่ จะเกิดอย่าง
นั้นอีก นี่ก็เรียกว่าอนุสัย อนุสัย เกิดกิเลสทุกที
จะสร้างอนุสัยไว้หน่วยหนึ่งทุกที เกิดกิเลสทุกที
หรือทุกหน่วยก็ตาม มันจะสร้างความเคยชินที่
จะเกิ ด กิ เ ลส ไอ้ ห น่ ว ยหนึ่ ง นี้ เรี ย กว่ า อนุ สั ย
ประเภทความเคยชินแห่งกิเลส เก็บไว้ๆ
ถ้าเราเกิดกิเลสมากหลายหน อนุสยั นีก้ ม็ าก
มาก มาก เก็บไว้ในสันดานมาก กิเลสประเภท
อนุสยั ยอมให้เรียกชือ่ ว่ากิเลสประเภทอนุสยั คือ
ความเคยชินแห่งกิเลส ถ้าเรียกให้ถกู ตามเหตุผล

๒๔

หรือทางวิทยาศาตร์สักหน่อย ก็เรียกว่าความ
เคยชินแห่งกิเลส แต่ถ้าเรียกอย่างที่พูดกันชินไว้
ตามศาลาวัดที่เรียกว่า อนุสัยนี้เรียกว่ากิเลส
ที่นอนเนื่องอยู่ในสันดาน ก็จัดมันเป็นกิเลสเต็ม
ความหมาย แต่ผมอยากจะเสนอแนะว่า มันเป็น
เพียงความเคยชินแห่งกิเลส คือพร้อมที่จะเกิด
ขึ้นมาโดยง่าย พร้อมที่จะเกิดขึ้นมาโดยง่าย ดัง
นั้นใครเคยเกิดกิเลสมาก เคยเกิดกิเลสมาก ก็
เก็บอนุสัยไว้มาก ในสันดานเต็มไปด้วยอนุสัย
แล้วอนุสยั นัน้ แหละ มันพร้อมทีจ่ ะดันกลับ
ออกมา ถ้าได้โอกาส ถ้าได้อารมณ์ นี่ไปที่ไหน
เกิดโอกาสเกิดอารมณ์ทมี่ ายัว่ อนุสยั มันก็ไฟ ขัว้
บวกขัว้ ลบทีม่ นั จะกระโดดออกมาหาไอ้อารมณ์
คือเกิดกิเลสใหม่อกี นีก้ เิ ลสทีไ่ หลออก ไหลกลับ
ออก กิเลสอย่างนี้เราเรียกชื่อว่าอาสวะ อาสวะ

๒๕

–กิเลสไหลออก
ที่ ๑ กิเลสเฉยๆ เกิดขึ้น แล้วที่ ๒ กิเลสที่
เก็บไว้เป็นความเคยชิน เก็บไว้ในสันดาน แล้ว
กิเลสที่ ๓ ที่มันมาก อนุสัยมากเข้าๆ มันเป็น
กิเลสที่จะไหลกลับออกมา เมื่อมีโอกาส เมื่อมี
อารมณ์ พอมีโอกาส พอมีอารมณ์ เราก็เกิดกิเลส
ง่ า ย รั ก ง่ า ย โกรธง่ า ย เร็ ว จนบั ง คั บ กั น ไม่
หวาดไหว ความเคยชินที่จะราคะ ความเคยชิน
ที่จะโทสะ ความเคยชินที่จะโมหะ มันมากและ
เกิดได้เร็วมาก มันก็เกิด ถ้าเก็บอนุสัยไว้มาก ก็
เกิดง่ายเกิดเร็ว ก็มีปัญหาสิ ยุ่งยากล�ำบาก
ทีนี้มันมีทางที่จะดับอนุสัย กิเลสที่เคยชิน
ที่เก็บไว้น่ะ มันมีทางที่จะดับโดย ๒ วิธีอย่างนี้
สองวิธดี กี ว่า วิธที ี่ ๑ ก็เรียกวิธบี งั คับ บังคับด้วย
อ�ำนาจของสมาธิอะไรก็ตามว่า ไม่ให้มันเกิด

๒๖

กิเลสอีก คอยบังคับไว้ได้ไม่ให้มันเกิดกิเลสอีก
กิเลสมันควรจะเกิด ก็บังคับไว้ได้ไม่ให้มันเกิด
กิเลสอีก มันก็ลด ลดอนุสัยลงทุกทีเหมือนกัน
ถ้ า เราบั ง คั บ ไม่ ใ ห้ เ กิ ด กิ เ ลสได้ อี ก ต่ อ ไปและ
บ่อยๆ บ่อยๆ เข้า อนุสัยมันก็ลด ลดลงๆๆ จน
กระทั่งหมดก็ได้ นี่ทางหนึ่งนะ แปลว่าอย่าให้
เกิดกิเลส คือไม่เพิ่มความเคยชินนั้นน่ะ ความ
เคยชินมันก็ลด ทีน้ีอีกวิธีหนึ่งก็คือวิปัสสนาญาณ วิปัสสนาญาณที่แท้จริง ที่ถูกต้อง สร้าง
ขึ้นมา มันก็ละลายอนุสัย ท�ำลายอนุสัยให้หมด
ไปได้เหมือนกัน บรรลุมรรคผลได้ นี่อนุสัยไม่มี
แล้ว ก็ไม่มีอาสวะแล้ว มันไม่มีอะไรจะไหลออก
มา
ดังนั้นพยายามบังคับอย่าให้กิเลสเกิดเถิด
อนุสัยที่สะสมไว้มันก็ลดเหมือนกัน บังคับให้ได้

๒๗

ครั้งหนึ่งก็อนุสัยลดไปหน่วยหนึ่งแหละ เก็บไว้
หลายสิบหน่วยหลายร้อยหน่วย ลดมันด้วยว่า
พอกิเลสมันควรจะเกิด มันควรจะเกิด บังคับไว้
ได้ไม่ให้เกิด ลดอนุสัยหน่วยหนึ่ง อนุสัยก็ลดๆ
ลดลง ที่เก่งกว่านั้น ก็ท�ำวิปัสสนาเห็นแจ่มแจ้ง
ท�ำลายอนุสยั ลดลงๆ จนหมด นีก้ ส็ นิ้ อาสวะ เมือ่
สิ้นความเคยชินของกิเลสที่เก็บไว้ แล้วมันก็สิ้น
อาสวะที่จะไหลกลับออกมา
เข้าใจกันง่ายๆ ประเภทกิเลสเกิดตามปกติ
แล้วประเภทความเคยชินทีเ่ ก็บไว้ แล้วก็ทมี่ นั จะ
ไหลออกมา ค�ำแรกเรียกว่ากิเลส ค�ำที่สองเรียก
ว่าอนุสัย ค�ำที่สามเรียกว่าอาสวะ คุณรู้จักกิเลส
ทั้ง ๓ ประเภท จัดการให้มันถูกเรื่อง อย่าหลับ
หูหลับตาเหมาๆ พูดๆ ไม่รวู้ า่ อะไรเป็นอะไร รูจ้ กั
กิเลส ชั้นแรกเกิดเป็นกิเลส ชั้นที่สองเก็บไว้

๒๘

เป็นความเคยชินเรียกว่าอนุสัย ชั้นสามมันจะ
ไหลกลับออกมาเรียกว่าอาสวะ
ถ้าว่าเก็บอนุสัยไว้มาก ไว้มาก ไว้มาก มัน
ก็… ความที่จะดันกลับออกมามันก็มาก เหมือน
กับเราเอาน�้ำใส่ตุ่ม ตุ่มนั้นมีรูรั่วนิดหนึ่ง ถ้าใส่
น้อยมันก็ดันออกน้อย แต่ถ้าเราใส่มากเต็มอัด
กันมันก็พุ่งแรง มันปรี่ออกมาเลยเต็มที่ นี่ก็มัน
อยู่ที่ว่า อนุสัยมันมากหรืออนุสัยมันน้อย ถ้า
อนุสยั มันมากก็เหมือนกับอัดฉีด เป็นอยูอ่ ย่าให้
เกิดกิเลสเพิ่มเติม อนุสัยจะลด การประพฤติ
พรหมจรรย์เพือ่ ไม่ให้กเิ ลสเกิดขึน้ มาอีก อนุสยั
มันจะลด แต่ทจี่ ะลดกันอย่างจริงจังอย่างน่าบูชา
ก็คือวิปัสสนาที่ถูกต้อง ลดอนุสัย ตัดอนุสัย ลด
ลงๆ จนหมด หมดอนุสัยก็หมดกิเลส หมดกิเลส
แล้วเป็นพระอริยเจ้า

๒๙

ดังนัน้ เราประพฤติให้เป็นปกติ อดกลัน้ หรือ
บังคับไม่ให้มนั เกิดกิเลส ในทีม่ นั ควรจะเกิด เรือ่ ง
มันพร้อมแล้วที่ควรจะเกิด แต่เราบังคับไว้ได้
ทุกทีไป นีว้ เิ ศษเหมือนกัน เป็นอุบายลดนิสยั ลด
นิสัย ลดนิสัยข้างใน ลดอนุสัย ไม่ใช่ ค�ำนี้อนุสัย
จะเรียกว่านิสัยก็พอใช้ได้เหมือนกัน แต่ที่ถูก
เรียกว่าอนุสัย ค�ำนี้แปลว่าตามนอน นอนตาม
หรือตามนอน ติดตามที่ไปนอนอยู่ด้วย
นี่เรื่องของกิเลสเป็น ๓ ชั้นอยู่อย่างนี้ รู้จัก
กิเลสให้ถงึ ทีส่ ดุ ของมันก็อย่างนี้ คุณทบทวนใหม่
สิ อายตนะภายใน ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ
อายตนะภายนอก รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ
มาถึงกันเข้าก็เกิดวิญญาณ ทั้งสามอย่างนี้ถงึ กัน
อยู่เรียกว่าผัสสะ พอมีผัสสะแล้วไม่ต้องสงสัย
เลยว่ามีเวทนา นี้เวทนานี้เป็นสุขบ้าง เป็นทุกข์

๓๐

บ้าง เป็นอทุกขมสุขบ้างนัน่ แหละ มันจึงเกิดเป็น
กิเลส ๓ ประเภทขึ้นมา เวทนาบวก น่ารักน่า
พอใจ เกิดกิเลสประเภทบวก เวทนาไม่น่ารักไม่
น่าพอใจ เป็นทุกข์ ก็เกิดกิเลสประเภทลบ ถ้ามัน
ไม่แน่ว่าบวกหรือลบ ก็เกิดกิเลสโง่ โมหะ
ศึกษาไว้ให้ดี จะได้กำ� หนดให้ดวี า่ กิเลสไหน
ก�ำลังเกิดในความรู้สึก เพราะมันเกิดเมื่อไรก็ได้
เดินไปตรงนี้มีเกิดก็ได้ สะดุดขึ้นมาแล้วมันก็ไม่
ชอบใจ ก็เกิดกิเลสประเภทลบ ไปพบของน่ารัก
น่าพอใจ มันก็เกิดกิเลสประเภทบวก ถ้าไม่รู้ว่า
อะไร มันก็อยู่ในความจ�ำในความสงสัย เพราะ
ว่าตัวตนมันยังอยู่ ความรูส้ กึ ว่าตัวตนมันยังมีอยู่
มันยังสงสัย ยังพยายามทีจ่ ะท�ำให้เป็นประโยชน์
ถ้าสิ้นกิเลสโดยสิ้นเชิง คือว่าไม่อาจจะเกิด
ได้อกี ต่อไป ก็เป็นพระอรหันต์ ความสิน้ กิเลสนัน้

๓๑

เรียกว่านิพพาน ถ้ามันสิ้นชั่วคราว สิ้นชั่วคราว
มันก็ยังเกิดใหม่ มันเกิดใหม่ ยังเกิดอีก ฝึกสติ
เท่านั้นที่จะช่วยได้ ฝึกสติ ฝึกอานาปานสติ ให้
เกิดสติมากพอ จะเป็นสติเป็นสัมปชัญญะ ไม่เปิด
โอกาสให้มันเกิดกิเลส ถ้ามีสติพอไม่เกิดกิเลส
หรือพอสักว่าเป็นผัสสะ ผัสสะแล้วก็รตู้ วั ได้ทนั ที
ว่า เอ้าผัสสะนี่ จะโง่กับมันไม่ได้ มันต้องศึกษา
ให้รเู้ รือ่ งของกิเลส ไม่หลงให้โง่ในเรือ่ งผัสสะ อย่า
ให้เป็นผัสสะโง่ แล้วก็ไม่เป็นเวทนาโง่ คือไม่เป็น
เวทนาที่หลอกลวง มันก็ไม่เกิดตัณหา ไม่เกิด
ตัณหาคือไม่เกิดกิเลส
ในกรณีอย่างนีเ้ ราเรียกว่ากิเลส แต่ในภาษา
ปฏิจจสมุปบาทเรียกว่าตัณหา ตัณหากับกิเลส
นั้นมันแทนกันได้อย่างนี้ นี่ระบบทั้งหมดของ
กิเลสมีอยู่อย่างนี้ มาตามล�ำดับของอายตนิก-

๓๒

ธรรม พอมาถึงขั้นที่มีตัณหา ก็แยกออกเป็น
กิเลสประเภทบวก ประเภทลบ ประเภทไม่บวก
ไม่ลบ ไม่อาจจะรู้ว่าบวกหรือลบ
ความอยากที่จะท�ำบุญ อยากจะท�ำกุศล
อยากจะฆ่ากิเลส นั้นไม่เรียกว่าตัณหา มีได้คือ
ปัญญา มีสติปญ
ั ญา มันก็ตอ้ งไปหาเครือ่ งมือ ถ้า
จะฆ่ากิเลส หาเครื่องมือก็คือนี้ สติ ไปฝึกอานาปานสติไว้ให้เพียงพอ มันจะได้ธรรมะหลาย
อย่างหลายประการ แต่ที่เราจะเอามาใช้กัน
จริงๆ เป็นคู่หูคู่มือกันนี่ ๔ อย่างนี่ส�ำคัญมาก ๔
อย่าง สติ ปัญญา แล้วก็สัมปชัญญะ แล้วก็
สมาธิ
พอกิเลสจะเกิดทางตา สมมติว่าทางตา
พร้อมที่จะเกิดทางตา สติระลึกได้ ระลึกได้ทัน
ควันแบบสายฟ้าแลบ สติระลึกได้ โอ้นมี่ นั จะเกิด

๓๓

กิเลส มันก็ระลึกถึงปัญญา เคล็ดวิชาหรือความ
รู้ว่าข้อไหนที่จะท�ำลายไอ้กิเลสที่จะเกิดนี้ ก็เอา
ปัญญาข้อนั้นแหละ มาเผชิญหน้ากับอารมณ์ที่
จะท�ำให้เกิดกิเลส เอาปัญญามาเพื่อเผชิญหน้า
กับอารมณ์ที่จะเกิดกิเลส
ทีนปี้ ญ
ั ญานัน้ มันมีมากอย่าง เอามาเฉพาะ
อย่างเฉพาะทีม่ นั จะเล่นงานกิเลสตัวนี้ ท�ำให้เข้ม
ข้นในการที่จะแจ่มแจ้งที่จะรู้จักนี่ ก็เปลี่ยนชื่อ
หน่ อ ย ปั ญ ญานี้ เ ปลี่ ย นชื่ อ หน่ อ ยเรี ย กว่ า
สัมปชัญญะ คือสติก็ได้ หรือปัญญาก็ได้ แล้วแต่
จะเรียก ที่พร้อม ที่เหมาะ ที่เฉพาะ ที่จะจัดการ
กับกิเลสตัวนี้ เปรียบเหมือนกับว่าเรามีอาวุธ
เยอะแยะเก็บไว้ ทีจ่ ะใช้อาวุธ แต่พอถึงเรือ่ งทีจ่ ะ
ใช้ เวลาจะใช้จริงๆ มันใช้อย่างเดียวเท่านัน้ แหละ
มั น ไม่ ไ ด้ ใช้ ทุ ก อย่ า ง ปั ญ ญานี้ ศึ ก ษาไว้ ม าก

๓๔

หลายๆ อย่างหลายๆ เรื่อง แต่พอจะมาเล่นงาน
กิเลส ก็เอามาเฉพาะอันที่มันเหมาะกับกิเลสนี้
กิเลสคราวนี้ กิเลสอย่างนี้ ปัญญามาเปลี่ยนรูป
เฉพาะ เป็ น เฉพาะหน้ า ที่ อ ย่ า งนี้ ก็ เรี ย กว่ า
สั ม ปชั ญ ญะ รู ้ สึ ก ตั ว ทั่ ว พร้ อ มอยู ่ เผชิ ญ กั บ
อารมณ์ที่จะให้เกิดกิเลส
ทีนี้มันก็มีปัญหาว่าก�ำลังมันอ่อน ก�ำลังจิต
มันอ่อน ก�ำลังปัญญามันก็ออ่ น ก�ำลังสัมปชัญญะ
มันก็อ่อน ท�ำให้ก�ำลังมันเข้มแข็ง เข้มแข็งหนัก
ขึ้นมา สมาธิ ฝึกสมาธิ ก�ำลังสมาธิเพิ่มเข้าไป ก็
มีกำ� ลัง ก�ำลังมากพอ ถ้าปัญญามันไม่มกี ำ� ลังของ
สมาธิแล้ว มันไม่อาจจะท�ำหน้าที่ ดังนั้นสมาธิ
กับปัญญาก็เป็นคู่หูคู่เกลอกัน ท�ำงานร่วมกัน
ปัญญาเปรียบเหมือนกับความคม ความคม
ไอ้คมกริบคมอะไรคมนัน่ แหละ แต่ถา้ มันไม่มนี ำ�้

๓๕

หนักทีจ่ ะกดความคมลงไปมันก็ไม่ตดั มันก็ไม่ตดั
มันก็คมเฉยๆ คมไม่ตัด ต้องมีน�้ำหนักให้มันกด
ความคมลงไป ทีเ่ ป็นน�ำ้ หนักกดความคมลงไปนี่
เราเรียกว่าสมาธิ สมาธิต้องมีพอ จะมีน�้ำหนัก
มากพอที่ปัญญามันจะตัดลงไป ปัญญาที่เป็น
สัมปชัญญะทีเ่ ลือกเอามาเฉพาะดีแล้วนัน่ แหละ
มันต้องเลือกเอามาให้ถูกกับเรื่องด้วย จะเอา
ปัญญาข้อไหนปัญญาชนิดไหน ถ้าเราได้ศกึ ษาไว้
ทัว่ ถึงไว้ดแี ล้ว มีปญ
ั ญาอยูใ่ นสต็อกทีเ่ ก็บมากทุก
อย่างหรือรอบรู้
หรื อ จะเปรี ย บอี ก อย่ า งหนึ่ ง ก็ เ ปรี ย บ
เหมือนกับหยูกยารักษาโรค เราเอามาไว้เป็นตู้
เลย ในตู้นั้นมียาทุกอย่าง แต่พอถึงคราวจะใช้
ใช้อย่างเดียวเท่านั้นแหละ ใครกินยาหมดตู้บ้าง
มันบ้า มันกินเฉพาะไอ้ยาที่มันจะแก้โรคที่มัน

๓๖

เกิดขึ้นเฉพาะนี่ มันจะกินเฉพาะยานั้นเท่านั้น
แหละ นี่ก็เหมือนกันแหละ อาวุธก็เลือกมาใช้
เฉพาะอย่าง ยาก็เลือกมาใช้เฉพาะอย่าง พอมา
เฉพาะอย่ า ง ออกมาจากหมู ่ นี้ ก็ เรี ย กว่ า
สัมปชัญญะ ก็คือปัญญานั่นเอง ปัญญาทั้งหมด
กับอันปัญญาเฉพาะหน้าที่ เฉพาะหน้าที่ เรียก
ว่าสัมปชัญญะ สัม แปลว่า พร้อม ปะ แปลว่า
ทั่ว สัมปชัญญะ แปลว่า รู้ทั่วพร้อม คือเหมาะ
สมที่จะท�ำหน้าที่เฉพาะหน้าที่อันนี้
สี่เกลอจ�ำไว้ แล้วก็มี พยายามมีเกลอ ๔
เกลอนี้ จะรอดที่จะเผชิญกิเลส มีเกลอ ๔ เกลอ
สติ ปัญญา สัมปชัญญะ สมาธิ ถ้ามีสเี่ กลอนีแ้ ล้ว
ก็สามารถเผชิญกิเลส ทบทวนอีกที พออารมณ์
ร้ายมันเกิดขึ้นมากระทบ จะเกิดกิเลส สติระลึก
ได้ทนั ทีวา่ อะไรๆๆๆ หรือว่าจะหยุดไว้กอ่ น แล้ว

๓๗

ก็เอาปัญญามารู้ว่า มันเป็นเรื่องอะไร แล้วเอา
ปัญญาที่จะแก้ไข ก็เอาข้อนั้นมาเป็นยาเฉพาะ
เฉพาะกิจเฉพาะเรื่อง เรียกว่าสัมปชัญญะ แล้ว
ก็เพิ่มก�ำลังจิตที่เข้มแข็งๆ เข้มแข็ง ลงไปใน
สัมปชัญญะ มันก็จดั การอารมณ์แล้วเงียบไป ไม่
เกิดกิเลส ไม่เกิดกิเลส นี่คู่ปรับของกิเลสมันเป็น
อย่างนี้
จะต้องรู้ไว้ด้วยในฐานะที่จะเล่นงานกับ
กิเลส จะต่อสู้กับกิเลส จะป้องกันกิเลส หรือจะ
ท�ำลายกิเลสก็ตาม มี ๔ เกลอนี้ก็พอ ก็เรียกว่า
รอดตัวแล้ว ดังนั้นการที่จะฝึกอานาปานสติให้
ได้เต็มที่ไว้ มันดีมากอย่างนี้ มีประโยชน์มาก
อย่างนี้ แต่ดูไม่ค่อยจะสนใจกันนัก ไม่ค่อยจะ
สนใจกันนัก เราก็พยายามจะให้ฝรัง่ ทีเ่ ซ็นเตอร์นนู่ ๑
๑ ธรรมาศรมนานาชาติ

๓๘

เขาส� ำ เร็ จ ในการฝึ ก อานาปานสติ อย่ า ง
เดียว แต่มันก็ยาก มันไม่ใช่ของท�ำได้ง่ายๆ แต่
ถ้าว่ามีความตั้งใจจริงพยายามจริง มันก็ได้ มัน
ฝึกได้ จะมีใช้ มีใช้ในการป้องกันและระงับกิเลส
ถ้าเดี๋ยวนี้ไม่ได้ ก็ฝึกต่อไป แม้จะสึกลา
สิกขาออกไปแล้ว ก็ฝึกต่อไปเถิด ให้มี ๔ เกลอ
นี้มากขึ้น เข้มแข็งขึ้น เพียงพอขึ้น แล้วมันจะแก้
ปัญหาสารพัดอย่างนั่นแหละ ไม่ใช่แต่เฉพาะ
กิเลสโดยตรงอย่างเดียว ปัญหาอื่นๆ ก็มาแก้ไข
ได้ แต่ปัญหาแท้จริง ปัญหาไอ้ตัวร้ายกาจคือ
กิเลส คือกิเลส ปัญหาอื่นๆ ออกไปจากกิเลสทั้ง
นั้น ตัวกิเลสเป็นต้นตอแห่งปัญหา มันท�ำความ
เลวความร้ า ยได้ ทุ ก อย่ า ง ก็ คื อ กิ เ ลส กิ เ ลส
ประเภทบวก กิเลสประเภทลบ กิเลสประเภท
ไม่รู้ว่าบวกหรือลบ

๓๙

ที่แล้วมาแต่หลัง เราไม่เคย ไม่เคยรู้จัก ไม่
เคยสนใจ ไม่เคยจัดระเบียบให้มัน ดังนั้นศึกษา
เสียให้รู้ในเวลาที่บวชนี่ แล้วต่อไปก็จะสามารถ
พร้อมที่จะเผชิญกิเลส ก�ำจัดกิเลส รุกไล่กิเลส
อย่าให้เข้ามาเกี่ยวข้อง นี่ผมเรียกว่าเรื่องของ
กิเลส ทุกเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับกิเลส คืออายตนิกธรรม
๕ หมวด ๓๐ อย่าง รูไ้ ว้นนั่ แหละ มันจะเกิดกิเลส
หรือมันจะดับกิเลส มันก็ต้องจัดการให้ถูกทีนะ
เราฝึกเหมือนกับเขาฝึกๆ กีฬาฝึกอะไรก็ตาม ให้
มันเป็นการท�ำได้ง่าย ท�ำได้ถูกต้อง ท�ำได้ส�ำเร็จ
ต้องฝึกอยูเ่ สมอ ต้องฝึกอยูเ่ สมอ เมือ่ ฝึกอยูเ่ สมอ
สติ สตินี้ก็ไวๆ ทันเวลาทันเหตุการณ์ สตินี้ต้อง
ไวทันเวลา ถ้าสายเสียแล้ว กิเลสครอบง�ำแล้วจึง
รูส้ กึ อย่างนีก้ แ็ ย่ แต่มนั ก็ยงั ต้องใช้สติ เพราะแม้
กิเลสมันครอบง�ำเสียแล้ว ก็ต้องมีสติระลึกได้ว่า

๔๐

กิเลสมันขี่คอกูแล้ว มันก็ต้องต่อสู้กันไป ก็ยังใช้
สติ ใช้สัมปชัญญะ ใช้ปัญญา ไอ้ ๔ เกลอนั้น
แหละ แต่ว่าใช้อีกรูปแบบหนึ่ง ทีนี้ใช้ท�ำลาย
กิเลสที่ขึ้นมาขี่คอก็แล้ว จะป้องกันกิเลสไม่ให้
เกิด มันก็ใช้อีกวิธีหนึ่ง กิเลสมาขี่คออยู่แล้ว ก็ใช้
วิธีหนึ่ง เอากิเลสลง
นี่วันนี้เราไม่ได้พูดเรื่องอื่น พูดเรื่องกิเลส
หมดเวลาแล้วชั่วโมงหนึ่ง วันนี้พูดเรื่องกิเลส
กิเลส แล้วก็ความเคยชินแห่งกิเลสคืออนุสัย
และความทีก่ เิ ลสมันพร้อมทีจ่ ะไหลกลับออกมา
นี่เรียกว่าอาสวะ ใครเก็บอนุสัยอย่างไรไว้มาก
คนนัน้ จะมีกเิ ลสชนิดนัน้ ไว้มาก ถ้ามันเก็บอนุสยั
ประเภทราคะไว้มาก ไอ้คนนั้นมันจะก�ำหนัด
ราคะทางกามเร็ ว มากเหลื อ เกิ น เร็ ว เหลื อ
ประมาณ ถ้าคนไหนมันเก็บกิเลสประเภทโทสะ

๔๑

หรือความโกรธไว้มาก ไอ้คนนัน้ มันก็จะโกรธเร็ว
เหลือประมาณอีกเหมือนกันแหละ นี่เรื่องของ
กิเลส วันนั้นเขามาเดือดร้อนมาหารือ ผมมันมี
แต่ปัญหาเรื่องโกรธเร็ว โกรธเร็ว มันเก็บอนุสัย
โกรธไว้มาก
ตามธรรมดาคนก็มีอนุสัยประเภทกาม มี
กิเลสประเภทกามราคะอะไรเกิดขึ้น มันก็เก็บ
กิเลสที่ชื่อว่าราคานุสัย ราคะอนุสัย –ความ
เคยชินประเภทราคะ ถ้าว่าเก็บกิเลสประเภท
โทสะไว้มาก เรียกว่าปฏิฆานุสัย ไอ้ราคะนี้เรียก
ตามตัวตามเดิมว่าราคานุสัย แต่พอโทสะนี้ไป
เรียกว่า ปฏิฆะ ปฏิฆานุสัย เรียกว่าเกิดกิเลส
ประเภทโมหะเก็บไว้มาก เก็บอนุสยั โมหะไว้มาก
ก็เรียกว่าอวิชชานุสัย ราคานุสัย –เคยชินที่จะ
เกิดราคะ ปฏิฆานุสัย –เคยชินที่จะเกิดโทสะ
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อวิชชานุสัย –มันเคยชินที่จะเกิดโมหะ นี่เพราะ
อนุสัยนี้เก็บไว้มาก เคยชินหรือรวดเร็วที่จะเกิด
ราคะ เกิดโทสะ เกิดโมหะ เรื่องของกิเลสเป็น
อย่างนี้
คุ ณ อย่ า ลื ม อย่ า ทิ้ ง ไว้ ที่ นี่ เอาไปคิ ด ไป
ใคร่ครวญ ท�ำความเข้าใจให้ดี แล้วปรับปรุงกับ
ปัญหาของเราที่มีอยู่จริง เรามีปัญหาอย่างไร
อะไรเป็นเจ้าเรือน ราคะเจ้าเรือน หรือโทสะเจ้า
เรือน หรือโมหะเจ้าเรือน ไปปรับปรุงกันเสียใหม่
ให้มนั ถูกกับเรือ่ ง แล้วพยายามลดอนุสยั ด้วยการ
บังคับไม่ให้เกิดกิเลสอีก หรือถ้าดีกว่านั้นก็ท�ำ
วิปสั สนาให้แจ่มแจ้ง มันลดด้วยวิปสั สนา ลดด้วย
การเห็น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา อย่างแท้จริง มัน
ท�ำลายอนุสัยลดลงไป มันก็เป็นชั้นดีเลิศ แต่แม้
อย่างน้อยก็บังคับไว้ได้ ไม่ให้มันเกิด พอบังคับ
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ได้มันก็ไปลดอนุสัยหน่วยหนึ่งแหละ ราคะก็ดี
โทสะก็ดี โมหะก็ดี
เอาละเป็นอันว่าวันนี้รู้จักกิเลส เราพูดกัน
เรือ่ งกิเลส รูจ้ กั กิเลส รูจ้ กั วิธที จี่ ะป้องกันกิเลสไม่
ให้มันเกิดขึ้น รู้จักที่จะละกิเลสเมื่อมันเกิดขึ้น
แล้ว การป้องกันไม่ให้เกิดกิเลสนั้นดีที่สุด การ
ละกิเลสทีเ่ กิดขึน้ แล้วนีม้ อมแมม และเราหวังว่า
ทุกๆ รูป ทุกๆ องค์นี้จะรู้จักกิเลสดีขึ้น รู้จักตัว
จริงของมันมากขึ้น และจะป้องกันได้ดีขึ้น และ
จะละได้ดีขึ้น ส�ำเร็จประโยชน์สูงสุด วิเศษที่สุด
ในการที่ มี ธ รรมะ มี ม รดกที่ ไ ด้ รั บ ทอดจาก
พระพุทธเจ้า คือการละกิเลส การละกิเลสทั้ง ๓
ประเภท
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