เทศนในงานบําเพ็ญกุศลศพนางสอางค ทองแถม (คุณหมู)
ณ ศาลาสวนแสงธรรม
วันที่ ๗ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๕ [ค่าํ ]

กิเลสทํางานอัตโนมัติ
สําหรับหลวงตาเองรูส กึ วาหนักมากในการเทศน เปนมาถึงเวลารวม ๕ ปนี้แลว
เทศนสอนประชาชนชาวพุทธเราทั่วประเทศไทย เปนมาตั้งแตป ๒๕๔๑ เรื่อยมาจน
กระทั่งบัดนี้ แลวเวลานีก้ ก็ ระจายไปถึงเมืองนอกเมืองนาเกีย่ วกับเรือ่ งอินเตอรเน็ตที่
เทศนในเมืองไทยของเรานี้ออกไปทั่วโลกเวลานี้ แมที่สุดเขาก็ไดฟงสด ๆ รอน ๆ เชน
เดียวกับเมืองไทยเรานี้แหละ ในขณะทีห่ ลวงตาอยูว ดั ปาบานตาด เทศนตอนเชา เขามี
เครือ่ งรับอยูส ถานทีน่ น่ั แลวก็ฟง ทัว่ ถึงกันทีส่ หรัฐ ขณะที่เราเทศนเขาก็ฟงเชนเดียวกับ
ผูฟ ง อยูใ นศาลาวัดปาบานตาดนัน้ แหละ ฟงสด ๆ รอน ๆ เชนเดียวกัน เขามาขอฟง
ตลอด มีเครื่องอะไรก็ไมทราบแหละ รับกันอยูท ศ่ี าลาวัดปาบานตาดนัน้ แลวเขาก็ไดฟง
สด ๆ รอน ๆ เหมือนกันกับพวกเราฟงอยูท ศ่ี าลาวัดปาบานตาดนัน้ แล (ใชโทรศัพท
มือถือวางที่ไมคโครโฟนแลวกดเบอรติดตอไปยังประเทศสหรัฐเพื่อรับฟง)
ธรรมของพระพุทธเจา อยางทีพ่ วกเราๆ ทาน ๆ ไดยินไดฟง ไดพบไดเห็นกัน
ธรรมดา เรื่องธรรมก็กลายเปนธรรมดาไป ใครอยากจะนับถือก็ได ไมนบั ถือก็ได อยาก
ฟงก็ได ไมอยากฟงก็ได ฟงอรรถฟงธรรม เลยกลายเปนอิสระของกิเลสไปเสียหมด มัน
ไมเปนธรรมภายในใจให ถาเราไดปฏิบัติตามทางที่พระพุทธเจาสอนจริง ๆ แลว มันจะ
มีความเขมขนขึ้นภายในจิตใจของผูปฏิบัติธรรม เฉพาะอยางยิ่งการฟงธรรมะสด ๆ
รอน ๆ จากทานผูป ฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบ รูเห็นภายในจิตใจจริง ๆ ถอดออกมาสด ๆ
รอน ๆ ใหผูฟงไดยินไดฟงกัน
จิตใจจะรูสึกความดูดดื่มในขณะที่ฟง จนกระทัง่ กลายเปนใจทีส่ งบแนวแนลงได
ในขณะฟงเทศนสด ๆ รอน ๆ นัน้ แหละ นีป่ ระการหนึง่ ประการที่สอง เรานําไปปฏิบัติ
ดวยจิตตภาวนาของเรา สถานที่ใดก็ไดดวยความสํารวมระวังใจที่เคยคิดเคยปรุงในเรื่อง
ตาง ๆ ไมมีเวลาจบสิ้นนั้น ใหสงบลงดวยการภาวนา โดยมีบทธรรมเปนเครื่องกลอมใจ
หรือเปนน้ําดับไฟ คือความคิดความปรุงนัน้ เปนลําดับลําดาไป เชน เรานัง่ ภาวนา ทาน
ผูใ ดมีความสนใจใครกบั ธรรมบทใด ในบรรดาบทธรรมที่นํามาบริกรรมภาวนา เชน
พุทโธ หรือธัมโม หรือสังโฆ หรืออานาปานสติเปนตน
บทใดก็ตามทีน่ อกเหนือจากนีไ้ ปแลว ถาเราถูกจริตนิสัยของเราในธรรมบทนั้น
ๆ เราก็นํามาบริกรรมเปนเครื่องกลอมใจของเรา เพราะจิตนี้ตามปกติจะมีคิดมีปรุง
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ตลอดตั้งแตตื่นนอนขึ้นมา จะเปดเครื่องความคิดความปรุงตลอดไป จนกระทั่งหลับ
การดับเครื่องของคนทั่ว ๆ ไป จะดับลงไดดวยเวลาหลับ ถาไมหลับก็ตองคิดตองปรุง
เรื่อย ๆ เปดเครื่องไปเรื่อย เครื่องสังขารคือความคิดความปรุงนี้ มันออกมาจากธรรม
ชาติอนั หนึง่ ทีเ่ ราทัง้ หลาย ซึง่ เปนนักคิดนักปรุงดวยกันก็ไมทราบวา ความคิดความปรุง
นี้เปนไปจากอะไร มีอะไรเปนสาเหตุใหคิดใหปรุงไมหยุดไมถอยทั้งเขาทั้งเรา เราจะไม
ทราบสาเหตุของความคิดปรุงนี้เลย
แตหลักอันใหญหลวงทีเ่ ปนพืน้ ฐานอยูภ ายในจิตใจนัน้ ทานใหชอ่ื วากิเลส คือ
ความมัวหมองมืดตื้อ มันครอบอยูภ ายในจิตใจ และผลักดันออกมาใหคดิ เรือ่ งนัน้ เรือ่ ง
นีต้ ามความตองการของกิเลสนัน้ แล ความคิดปรุงของสัตวโลกจึงไมมีเวลายับยั้งตั้งตัว
ได หรือดับความคิดนี้ไดเปนกาลเปนเวลา มีแตความคิดความปรุง ไมวาจะคิดในเรื่อง
ใด ความอิ่มพอของความคิดความปรุงนี้ไมมี มีแตอยากคิดอยากปรุงไปเรื่อย ๆ คิด
เรื่องนี้แลวตอเรื่องนั้น คิดเรือ่ งนัน้ ตอเรือ่ งนี้ เปนสายยาวเหยียดของกิเลสทีผ่ ลักดัน
ออกไปใหคิดใหปรุงตาง ๆ ทั้งนั้น ตัง้ แตตน่ื นอนจนกระทัง่ หลับ
นีท่ า นเรียกวา ความคิดปรุงของสังขารที่ออกมาจากสมุทัยคือกิเลส เปนเครือ่ ง
หนุนอยูภ ายในจิตใจ ทานแสดงไวในธรรมบท ปจจยาการ วา อวิชชฺ าปจฺจยา สงฺขารา
สงฺขารปจฺจยา วิญ
ฺ าณํ เปนตน อวิชชา คือความไมรมู อี ยูภ ายในจิตใจ นัน้ แหละเปน
รากฐานสําคัญใหผลักดันความคิดความปรุงออกมาในแงตา ง ๆ ความคิดเหลานี้จึง
กลายเปนความคิดของสมุทัย เปนเครื่องมือของกิเลสโดยลําดับลําดาไป ไมเหมือน
ความคิดของทานผูส น้ิ กิเลสแลว ซึ่งไมมีอวิชชาเปนเครื่องหนุนหลัง คิดออกไปก็เปน
ขันธลว นๆ เพราะอวิชชาไมมีเครื่องหนุนใหเปนสังขารสมุทัยขึ้นมา ก็เปนความคิด
ธรรมดา ๆ ไมมีความเปนพิษเปนภัยหนุนออกมา คือกิเลสนัน้ แหละ ตัวฟนตัวไฟ ผลัก
ดันใหคิด
ความผลักดันใหคดิ ออกมาจากความอยาก หนุนอยูเ รือ่ ย ๆ หนุนอยูต ลอดเวลา
ไมมหี นาแลงหนาฝน ตั้งแตตื่นนอนจนกระทั่งหลับ นีท่ า นเรียกวาสังขารของสมุทยั สัตว
ทั้งหลายจึงไดคิดดวยกันเปนอัตโนมัติ เพราะสมุทัยคือกิเลส เมือ่ ไมมธี รรมเขาไปคัด
คานตานทานหรือยับยัง้ กันไวบา ง ความคิดความปรุงซึง่ เปนสมุทยั นีจ้ ะคิดจะปรุง
ไปเรือ่ ย ๆ เปนอัตโนมัติของตน เรียกวากิเลสทํางานบนหัวใจสัตว เฉพาะอยางยิ่ง
หัวใจคน ยนเขามาก็คอื หัวใจเราใจทานทีเ่ ปนชาวพุทธนีแ้ ล หมุนใหคดิ ใหปรุงอยู
ตลอดเวลา นีเ่ รียกวา กิเลสทํางานโดยอัตโนมัตขิ องมัน
การทํางานของกิเลสอัตโนมัติก็เปนการสรางความทุกข ความลําบาก ความ
กังวลวุนวายขึ้นมาภายในจิตใจของเราโดยอัตโนมัติ ไมมีที่สิ้นสุดยุติลงไดเชนเดียวกัน
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นีเ่ รียกวากิเลสทํางานโดยอัตโนมัตขิ องมัน เราก็ไมทราบวาตัวคิดตัวปรุงเปนอัตโนมัติ
ไปตามกิเลส ไมมีใครทราบไดเลย นี่แหละเรื่องของกิเลส ทานผูเ ปนชาวพุทธทัง้ หลาย
ใหทราบเสียบางวา กิเลสคืออะไร กิเลสนัน้ เกิดอยูท ใ่ี จของสัตวโลก ธรรมก็เกิดที่ใจของ
สัตวโลก ไมมีที่อื่นเปนที่เกิดของกิเลสและธรรมเลย มีจิตดวงเดียวนี้เทานั้นเปนที่เกิด ที่
อยู และที่ทํางานของกิเลสและธรรม คือภายในใจของสัตวเอง
แตเมื่อเรายังไมเคยศึกษาอบรมอรรถธรรมเลยนั้น จึงมีตั้งแตเรื่องความคิดปรุง
ของกิเลสทํางานโดยอัตโนมัติของตนโดยถายเดียว โลกทัง้ หลายคิดอยางนีท้ ง้ั นัน้ แลวก็
ไมรูวาความคิดนั้นเปนกิเลส คิดเรื่อยเปอยไปอยางนั้น เหมือนซุงที่ไหลลอยไปตามน้ํา
นัน้ แหละ นีก่ เิ ลสผลักดันก็ลอยไปตามกิเลสทีผ่ ลักดันใหคดิ คิดเรื่องใด ๆ ก็คดิ จึงเปน
เรื่องอัตโนมัติของกิเลส นีแ่ หละตัวสําคัญทีเ่ ปนสาเหตุใหสตั วทง้ั หลายไดเกิดตาย ๆ อยู
ไมหยุดไมถอย เพราะกิเลสตัวนีเ้ อง แลวคิดปรุงสวนมากจะมีแตความไมดีเปนไปตาม
ทางของกิเลส
คิดแงไปทางความโลภก็ไมมหี ยุดมีถอย ความโกรธความเคียดแคนไมมีหยุดมี
ถอย ความคิดไปทางราคะตัณหา ความทะเยอทะยานดีดดิ้นของใจก็ไมมีฝงมีฝา คิด
เรื่อยเปอยไปอยางนี้ ทานเรียกวา กิเลสทํางานบนหัวใจของสัตวแลวกอบโกยขนทุกข
เขามาเผาตัวเองตลอดไป เมือ่ คิดออกมาในแงใดทีเ่ ปนความตองการของกิเลส เราก็
หมุนไปตามความคิดของกิเลส การอยากทําอยากพูดก็หมุนไปตามกิเลสทีอ่ ยากใหทาํ
ใหพูด ก็จาํ ตองพูดตองทําไปตามแถวแนวของกิเลส ซึง่ เปนสวนหยาบสวนต่าํ และเปน
ภัยแกตวั เองตลอดไป นี่เปนเชนนี้
เมื่อไมมีธรรมเปนเครื่องคัดคานตานทานแลว กิเลสจะทํางานบนหัวใจของสัตว
โลกแลวพาหมุนไปใหเกิด แก เจ็บ ตาย ในภพนั้น ๆ ตามอํานาจของตนที่ทําไวมาก
นอย สวนมากกิเลสจะไมพาคิดพาปรุงใหไปทําคุณงามความดี หรือรักษาศีล รักษา
ธรรมประการใด แตจะหมุนไปในทางที่นอกเหนือไปจากธรรมและหมุนไปทางที่เปน
ขาศึกตอธรรมและเปนขาศึกตอตนไปเรื่อย ๆ อยางนี้ นีท่ า นเรียกวา “กิเลส”ในศัพท
ธรรมะทานเรียกวากิเลส คือเปนอารมณชนิดหนึง่ เกิดอยูภ ายในใจ ผลักดันจิตใจออก
ไปใหคดิ ในแงของกิเลสลวน ๆ ไปเลย อยางนีท้ า นเรียกวา กิเลสทํางานบนหัวใจของ
สัตวโลก
พากันเขาใจในจุดนีเ้ อาไว ถายังไมทราบวา อะไรคือกิเลส ก็คอื ความผลักดัน
ความอยาก ความหิวโหย ซึ่งเปนอยูภายในจิตใจ ไมมเี วลาหยุดหยอนผอนตัวบางเลย
นี่เรียกวา อารมณของกิเลสทํางานโดยอัตโนมัตขิ องมันบนหัวใจของสัตวโลกทัว่ ๆ ไป นี่
แยกออกมาเปนอารมณของกิเลส กิเลสแสดงอารมณอยางนีข้ น้ึ มา ทําใหเราพูดไปตาม
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แถวแนวของกิเลส ทําไปตามแถวแนวของกิเลส ซึ่งเปนขาศึกตอธรรมเรื่อย ๆ ไป สัตว
โลกผูม แี ตกเิ ลสอยางเดียวจึงทํากรรมชัว่ ไดมาก ทําไมหยุดไมถอย ทําอยูต ลอดเวลาโดย
อัตโนมัติ แมภายในใจนัน้ แหละทีต่ วั ทํางานตลอดเวลาของกิเลส
กาย วาจาที่เราออกมาแสดงอยางเปดเผยนี้เปนกาลเปนเวลา เชนพูดไมดี พูด
กระทบกระเทือน พูดกระแทกแดกดันดวยความโกรธ ความโมโหโทโสของกิเลสนั้น
แหละ พาใหพดู ออกมา นีก้ เ็ ปนบางกาลบางเวลา และทําลายกัน ตลอดฆาสัตวตัดชีวิต
ฉกลักปลนจีต้ า ง ๆ เปนกิรยิ าแหงการกระทําของกิเลส ซึง่ พาใหสตั วโลกทําสิง่ เหลานัน้
โดยไมรูสึกตัววาเปนความผิดความถูก เปนแตความพอใจอยากทําเทานัน้ ไมไดคํานึง
วาเปนบุญ เปนบาป สวนผลก็ไหลเขามาสูใ จของผูท าํ ดวยความพอใจนัน้ แล แตเวลาผล
แสดงขึน้ มานีก้ ลับเกิดความเดือดรอนแกจติ ใจเสียเอง
ใจจึงไมพอใจที่จะรับทุกขของตนที่คิด ที่ปรุง ที่ทําขึ้นมา เพราะอํานาจของกิเลส
พาใหทาํ นัน้ ๆ แลวก็พากันคิด กันพูด กันทําไปตามแถวแนวของกิเลสตลอดไป โลกนี้
จึงเต็มไปดวยผลของกิเลสทีผ่ ลิตออกมาจากความเคลือ่ นไหวของตน คือการคิด การ
พูด การทํา ซึง่ กิเลสผลักดันออกมาทัว่ หนากัน ไปทีไ่ หนจะหาความสุขความสบายจาก
กิเลสที่สรางความสุขใหโลกนั้นจึงไมมี หากมีกม็ เี ล็ก ๆ นอย ๆ พอเปนเหยือ่ ลอปลา
เทานั้น ถามีแตเหยือ่ ลวน ๆ ปลาก็ไมติดเบ็ด ตองเอาเหยือ่ มาติดปลายเบ็ดแลวลอปลา
ปลาตัวโงกก็ ลืนเบ็ดเขาไป เมือ่ กลืนเขาไปแลวเบ็ดก็เกาะปากเลือดสาด
จากนัน้ เขาก็ลากขึน้ ใสเรือ ทุบหัวปลาบนเรือนัน้ เอาไปตมไปแกงกิน นี่เรียกวา
กิเลสมันมีเครื่องลอเพียงเล็กนอย แลวใหทุกขมาตามหลังเรื่อย ๆ อยางนี้ คนเราถาไม
มีเครื่องลอ มันก็ไมดูดไมดื่ม กิเลสเปนตัวฉลาดแหลมคม จึงมีเครื่องลอเครื่องลวง
อยากใหสตั วทาํ อยากใหสตั วเปนไปตามความหลอกลวงของตน สัตวก็เปนสัตวโง แลว
ก็ทําไปตามกิเลส สรางความชัว่ ชาลามก ลวนแลวแตสรางดวยความพอใจ ถาทราบวา
ความชั่วจริง ๆ แลวสัตวจะไมทํา แตมนั มีความอยากอันหนึง่ วาจะเปนผลอยางงัน้
ประโยชนอยางนี้
ไปฆาเขามาแลวจะไดรับความสุขความสบาย เชน ไปฆาปูฆาปลามาก็เลยเอามา
แกงกิน อรอยลิน้ ชัว่ กาลชัว่ เวลาก็เอา แตเวลาบาปกรรมมันเผาจากการสรางบาปเพราะ
การฆาปลานั้นไปนานเทาไรก็ไมคิด คิดแตลน้ิ แตปาก หวานปากหวานคอ อรอยในเวลา
ที่กินเพราะความหลงลืมตัวไปตามกิเลสหลอกลวงเทานั้นก็ได นี่แหละเรื่องกิเลสหลอ
กลวง ถาธรรมดาแลวไมมีเครื่องลอ สัตวโลกก็ไมหลง สัตวโลกก็ไมอยากทํา ตองมี
เครือ่ งลอทุกอยาง การฉก การลัก การปลนสะดมเขาก็มีเครื่องลอเหมือนกัน อยูเ ฉย ๆ
จะไปขโมยของเขานี้รูสึกจะไมมี มีความมุง หมายอยูภ ายในนัน้ มีความสุขความเจริญ
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เรียกวา เรียนลัด ไปหาดวยกําลังแขงของตนมันลําบากลําบน ไปขโมยเขามา เขาไมรู
แลวเอามากินอยางหวานคอนีด้ กี วา
นีก่ เิ ลสหลอกไปแบบนี้ เราก็ไปขโมยเขามากิน กินของขโมยเขามาก็คอื กินฟน
กินไฟมาเผาหัวใจของเรานัน้ แหละ ถึงเขาจะจับไดไมไดไมสําคัญ อันนั้นเปนเศษเปน
เดนตางหาก ผลที่เกิดขึ้นจากการกระทําของตนนั้นมันเปนสมบัติของเราโดยตรง ใคร
จะเห็นไมเห็นไมสําคัญ การทําบาปจึงไมมีที่แจงที่ลับ แตกเิ ลสมันกระซิบกระซาบวา
ตองไปขโมยไมใหเขาเห็น เราไปขโมยเขาเมื่อเขาไมเห็นแลวก็ไมถูกตําหนิติโทษวาเปน
ขโมย เราก็สนุกขโมยเอามากินตลอดเวลา ทั้ง ๆ ที่กินฟนกินไฟจากบาปจากกรรมของ
ตนทีส่ รางมานัน้ แหละ
นีก่ เิ ลสมันหลอกเปนลําดับลําดาอยางนี้ จะอยูเ ฉย ๆ สัตวโลกไมหลง ตองมี
เครือ่ งหลอกใหอยากทํา อยากพูด อยากคิด อยากไปอยากมาทีไ่ หน มีแตกิเลสพาให
อยาก คนเราเมือ่ หิวโหย ไมวา หิวขาวหิวน้าํ หิวขาวตองกินขาว หิวน้าํ ตองกินน้าํ หิว
หลับหิวนอน ตองหลับตองนอน นี่เปนธรรมดา นีก่ เิ ลสเมือ่ มันหลอก เราหิวในสิง่ ใด
เราก็ตองดีดตองดิ้นไปตามสิ่งที่เราหิว เชนเราอยากเห็น อยากดู อยากชม อยางนีเ้ ราก็
ไปตามสิ่งที่เราอยากดู อยากเห็น อยากชม ไปตามความอยากทีก่ เิ ลสมันฉุดมันลากไป
นี่กิเลสมันฝงอยูภายในจิตใจของเราและทํางานโดยอัตโนมัติ โดยเจาตัวไมรูเลยวากิเลส
ทํางานสรางผลประโยชนแกตน แตสรางความทุกขใหสตั วโลกตลอดไปนัน้ มันสราง
ตลอดเวลาเชนนี้ สัตวโลกก็ไมรู
วันนีไ้ ดชแ้ี จงเรือ่ งอารมณของกิเลสใหพน่ี อ งทัง้ หลายไดทราบทัว่ กัน เพราะคําวา
กิเลส ๆ มีฝงอยูในหัวใจของสัตวโลกทั่ว ๆ ไป ไมวา สัตวตวั ใด ประเภทใด มีกเิ ลสฝง
อยูน ท้ี ง้ั นัน้ แหละ แตสัตวเหลานั้นเขาไมคอยรูภาษีภาษาเหมือนมนุษยเรา มนุษยเราพอ
รูบ า งวากิเลส ทั้ง ๆ ทีส่ ตั วไมทราบวากิเลสคืออะไร มนุษยเราเมื่อไดยินไดฟงแลวก็รูวา
เปนกิเลส กิเลสมีกี่ประเภท แตกแขนงออกไปจากคําวากิเลสนัน้ มีกป่ี ระเภท ประเภท
ใหญ ๆ ทานก็บอกวา พืน้ ฐานของกิเลส คือโมหะ ความลุม หลง กลืนจิตใจของเราไวใน
ทามกลางแหงความหลง เราอยูใ นวงลอมแหงความหลง ความหลงบีบบีส้ ไี ฟอยูต ลอด
เวลา
ทีนแ้ี ตกแขนงออกมาก็เปนความโลภ ความโลภเปนยังไง ใครก็ทราบดวยกัน
โลภอยากไดไมมีประมาณ ไดมากไดเทาไรยิ่งเปนของดิบของดี ไมวา ผิดวาถูกขอใหได
ไมวา ทีล่ บั ทีแ่ จง ขอใหไดตามใจหวัง ทีอ่ ยาก ๆ ทีห่ วิ โหย นีท่ า นเรียกวามันแตกแขนง
ออกไป ความโกรธ ความฉุนเฉียว ความไมพอใจ เมื่อสิ่งใดมากระทบกระเทือนจิตใจ
ไมพอใจแลวยอมเปนความโกรธ ความเคียดแคน ดีไมดีฆาฟนรันแทงกันก็ได จนใหฉบิ
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หายไปดวยกัน นี่ก็คือความโกรธ ทีนี้ราคะตัณหา คําวาราคะตัณหา ไดแกความกําหนัด
ยินดีในหญิงในชาย ทั้งสัตวโลกทั่ว ๆ ไป มีราคะตัณหาเหมือนกัน มีตัวผู ตัวเมีย มี
หญิง มีชาย
สัตวโลกมีความกําหนัดยินดีในสิง่ นีด้ ว ยกันทัง้ นัน้ ไมตองไปโรงร่ําโรงเรียนมา
จากทีไ่ หน มันเปนหลักธรรมชาติ สัตวโลกเขาไมมีโรงร่ําโรงเรียน เขาก็มพี ชื มีพนั ธุส บื
ตอกันมาโดยลําดับอยางนีแ้ หละ สัตวนาํ้ ก็มเี ปนแถวเปนแนวมา มีพันธุของเขา สืบพันธุ
กันมาเรือ่ ย ๆ สัตวน้ํา สัตวบก บนฟาอากาศมีธรรมชาติคอื ราคะตัณหา สิงอยูใ นจิตใจ
ของสัตวใหเสาะแสวงหาคู ถาตัวผูห าตัวเมีย ตัวเมียก็หาตัวผู ผูห ญิงหาผูช าย ผูช ายหาผู
หญิง ผูห ญิงรักผูช าย ผูช ายชอบผูห ญิง มีความกําหนัดยินดีซง่ึ กันและกัน นีก่ ค็ อื ราคะ
ตัณหา เปนสิ่งที่ยอมจิตใจใหสัตวทั้งหลายหลงเคลิบเคลิ้มไปตามมัน จนลืมเนื้อลืมตัว
แมจะมีศีลธรรมอยูก็ไมมองดูศีลดูธรรม มีแตประพฤติตัวเลยขอบเขตเตลิดเปด
เปงไป เพราะอํานาจแหงราคะตัณหานีม้ นั ฉุดมันลากไป มีผวั หนึง่ แลวก็ไมยอมสนใจกับ
ผัวนี้ ไมพอ มีผวั คนนีแ้ ลวก็ไมพอ ราคะตัณหาไมพอใจ ตองไปหาผัวใหมมาอีก ผัวใหม
คนนี้ไมพอ หาผัวนัน้ มาอีก หาที่แจงที่ลับ หาทุกสิง่ ทุกอยางดวยอํานาจแหงราคะตัณหา
มันพาใหเสาะใหแสวงหา เราผูดีดดิ้นไปตามมันก็ไมมีเมืองพอ ไดมากี่ผัวกี่เมียแทนที่
จะอิม่ แลว เชนอยางเรารับประทาน ควรอิ่มเปนครั้งเปนคราวไป แตเรือ่ งของกิเลส
ตัณหาในหญิงในชายนี้ จะไมมคี าํ วา อิ่มพอ ไดมาเทาไรยิ่งเปนเครื่องเสริมไฟใหมีความ
รัก ความคึกคะนอง ผาดโผนโจนทะยานไปเรือ่ ย ๆ จนกลายเปนคนไมมีฝงมีฝา คนไม
มีราค่าํ ราคา หายางอายไมได นี่ก็เพราะราคะตัณหา
ทีนี้เราเปนผูมีศีลมีธรรม พอระลึกบาป ระลึกบุญ ระลึกผิด ระลึกถูกไดบา ง
ธรรมทานสอนอยู เราไดนํามาปฏิบัติก็เริ่มมีขอบเขตไป ถาผูมีความรักใครใฝธรรมก็มี
ขอบเขตไป มีผัวมีเมียก็มีขอบมีเขต มีฝงมีฝา เปนที่ยอมรับซึ่งกันและกันระหวางสามี
ภรรยา ตายใจกันได เมียก็ไมทําใจผัวใหกําเริบดวยการเสาะแสวงหาสิ่งที่เลยเถิดเลย
แดน ผัวก็เปนที่ไวใจของเมีย มีความเมตตาสงสารภรรยาของตน ภรรยาก็มคี วาม
เมตตาสงสารสามีของตน แลวตางคนตางรักษาน้าํ ใจกันดวยอํานาจแหงธรรม มี
ขอบเขต
ถาไฟก็ไฟในเตา คือสามีกเ็ ปนเตาของภรรยาใหอยูใ นเตานัน้ รักชอบอยูใ นเตานี้
ภรรยาก็ถือสามีเปนเตา อยูใ นขอบในเขต ในเตานัน้ เรียกวาเปนผูมีขอบมีเขต มีศีลมี
ธรรม แลวไมสรางความชัว่ ชาลามกขึน้ จากความทะเยอทะยาน เพราะอํานาจแหงราคะ
ตัณหานี้เพิ่มเติมเขาไปอีก ก็กลายเปนสามีภรรยาทีช่ อบธรรม ซึ่งโลกยอมรับกัน โลก
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ยอมรับกันดวยความมีผวั เดียวเมียเดียว ตั้งแตไหนแตไรมา เพราะธรรมทานแสดงไว
แลวตัง้ ดึกดําบรรพกาลไหน ๆ มา ไมใหเลยขอบเขต
อยางทีท่ า นแสดงไววา กาเมสุ มิจฉาจารฯ อยาไปหาลวงล้าํ เขตแดนของหญิงอืน่
ชายอืน่ หรือลูกหลานผูใ ดก็ตาม ซึ่งไมใชสมบัติของตน ใหอยูใ นกรอบแหงความเปน
สมบัติของตนนี้เทานั้น เชน ภรรยาก็ยินดีในสามีของตน สามีก็ยินดีในภรรยาของตนนี้
เทานั้น นอกจากนัน้ ไมสนใจกับหญิงชายใด เพราะหญิงก็ดีชายก็ดี ในโลกอันนี้มันมี
เกลือ่ น ไมอดไมอยาก เรื่องหญิงเรื่องชาย ทั้งสัตวดิรัจฉานเขาก็มีตัวผูตัวเมีย มนุษยเรา
ก็มหี ญิงมีชายทัว่ โลกดินแดน เมื่อเอามาเทียบดูเหตุดูผลกันแลว ตามหลักของธรรมที่
ทานแสดงไวแลวโดยถูกตอง
ก็ไมมอี ะไรจะทําจิตใจของเราใหกาํ เริบเสิบสาน
ทะเยอทะยานมากไปกวาสิง่ ทีม่ อี ยูข องตน
สิ่งที่มีอยูคืออะไร ภรรยาเราก็มสี มบูรณแบบทุกสิง่ ทุกอยางแลว ภรรยาของใคร
ก็ตาม หญิงคนหนึง่ มีครบบริบรู ณในอวัยวะตาง ๆ ครบสมบูรณบริบรู ณ ผูช ายคนหนึง่
ก็มีอวัยวะครบสมบูรณบริบูรณตามเพศของตน ๆ แมจะเปนหญิงใดชายใดมา มันก็ไม
ผิดแปลกจากสามีภรรยาของเราที่เคยมีตอกันอยูแลว ก็ไมตื่นเตน ไมดีดไมดิ้น ไปหาสิ่ง
ทั้งหลายเหลานั้น ใหกอ ฟนกอไฟเผาหัวอกกัน นีท่ า นเรียกวา ปฏิบตั ติ นดวยศีลดวย
ธรรม สามีกอ็ บอุน ตายใจกับภรรยา ภรรยาก็มคี วามอบอุน ตายใจกับสามีของตน มี
ความซื่อสัตยสุจริตตอกัน ไปที่ไหนไมเดือดรอนวุนวาย ไปหาอยูห ากิน หารายไดทั้ง
ใกลทง้ั ไกล นอกบานในบาน ไปที่ไหนเราก็มีศีลมีธรรมภายในใจ รูแลววาเปนของเขา
ของเรา เราไมไปยุง
ผลรายไดที่เกิดจากการทํางานของเราก็มาเลี้ยงครอบครัวใหสงบรมเย็น อบอุน
ไปตาม ๆ กัน ทางจิตใจก็ไมกําเริบเพราะสามีแหวกแนว ภรรยาแหวกแนว ตางคนตาง
มีความสุจริตตอกันอยางนี้ ทานเรียกวาคนมีธรรม นี่ละเรื่องมนุษยเรามีธรรม ถาไมมี
ธรรมเตลิดเปดเปงหมาสูไมไดนะ เพราะมนุษยนฉ้ี ลาดมาก การทําความชัว่ ชาลามก
พิสดารมาก ไมมีใครเกินมนุษย แตเมื่อมีศีลธรรมมาแลว จะฉลาดในสิ่งที่เปนผลเปน
ประโยชนโดยถายเดียว สิ่งที่เปนโทษเปนกรรมมนุษยผูมีศีลธรรมจะงดเวนโดยเด็ดขาด
ไมใหเขามาแตะตองตัวเองไดเลย นีเ่ รียกวา ศีลธรรม
เราก็เปนชาวพุทธ พี่นองทั้งหลายเปนชาวพุทธ ควรที่จะรักษาศีลธรรมขอนี้ให
แนบสนิทกับตนระหวางสามีภรรยา อยาเตลิดเปดเปง เสียหายมากทีเดียว และโทษอัน
นี้เปนโทษที่หนักมากตามหลักธรรมทานแสดงไววา โทษอันนีท้ าํ หัวอกของอีกฝายหนึง่
ใหอกหักทีเดียว อกแตก อกหัก เพราะเปนความเสียใจ เปนฝายสามีทํา ภรรยาก็อก
แตก ภรรยาทํา สามีกอ็ กแตก ความคิดความเคียดแคน ความทุกข ความเดือดรอน
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ทานจึงสอนวา อันนี้เปนสิ่งที่รุนแรงมาก เรื่องกรรมมีรุนแรงมากทีเดียว เพราะความรัก
ในโลกนี้ไมมีอะไรรักเทารักสามีภรรยา
สามีภรรยามีความรักความสนิทติดพันตอกัน ประหนึ่งวาเปนอวัยวะเดียวกัน จึง
ไมมีการแตกการแยกไปไหนจากทางศีลธรรม ตองกลมกลืนกันไปตัง้ แตวนั แตงงานกัน
แลวจนกระทั่งวันตายดวยความซื่อสัตยสุจริตตอกัน นี่เปนเรื่องศีลเรื่องธรรมอบอุน ทีนี้
พอไปภพหนาชาติหนา ผูมีศีลธรรมอันดีงามดวยกัน มักจะพบกันอยูเสมอในภพชาติ
ตางๆ ที่เคยเปนผัวเปนเมียกันมาแลว เพราะความมีศีลธรรม นีล่ ะเรือ่ งของบาปของ
กรรม หนักตรงนี้มากทีเดียว ตกนรกก็เปนนรกทีแ่ ผดเผามากทีส่ ดุ ประหนึ่งวาเปนนรก
พิเศษ ความทุกขพิเศษ ความทรมานพิเศษ อยูก บั ผูท ล่ี ว งเกินศีลขอนีแ้ ล จึงพากัน
ระมัดระวัง นีท่ า นเรียกวา ราคะตัณหา
นีแ่ ยกออกมาพูดใหพน่ี อ งทัง้ หลายฟง พอทราบพอเขาใจกันวา อะไรคือกิเลส
ความโลภ คือกิเลส อารมณของความโลภทําใหเกิดความอยากได อารมณของความ
โกรธทําใหอยากโกรธ เคียดแคน อารมณของราคะตัณหาทําใหอยากเสาะแสวงหาหญิง
หาชาย ไมมเี วลาผอนคลาย ไมมีเวลายับยั้งชั่งตัวไดเลย นี่ทานเรียกวา ความอยากอัน
รุนแรง คือราคะตัณหานีร้ นุ แรงมากทีเดียว ไมตองมีใครเรียน ธรรมชาตินม้ี อี ยูก บั หัวใจ
ของทุกคนทุกสัตว เกิดขึน้ มาหากรูก นั เองๆ ไมตองไปหาตั้งโรงร่ําโรงเรียนที่ไหน สัตว
ทัง้ หลายก็สบื พันธุก นั มาจนกระทัง่ ปจจุบนั ถาจะแหวกแนวบางก็คอื มนุษยเรา ไปหา
เรียนที่นั่น เรียนที่นี่
อยาใหพดู ไปมากนักนะ ไมเรียนมันก็รูอยูแลว นีเ่ รียกวากิเลส กิเลสเหลานีแ้ ล
พาสัตวทั้งหลายใหทําบาปทํากรรมโดยไมคํานึงถึงผิด ถูก ชัว่ ดี ตองมีศีลมีธรรมเขา
บังคับ คนที่มีศีลมีธรรมเขาบังคับจิตใจแลว จิตใจจะเพิ่มน้ําหนัก มีสติดีขึ้น ปญญาดีขึ้น
หิริโอตตัปปะความสะดุงกลัวตอบาปตอกรรมทั้งหลายจะดีขึ้น ๆ หนักแนนขึน้ ทุกวัน ๆ
นีห่ มายถึงวา จิตใจของเราที่ไมมีอรรถมีธรรมทีแรกมันฟุงเฟอเหอเหิม ทีนี้เวลาเราได
รับการอบรม จิตใจของเราก็ถูกตีตะลอมเขาสูอรรถสูธรรม ดังที่แสดงไวแลวเบื้องตน
วา “การอบรมภาวนา”
เมื่อเราอบรมจิตใจของเราซึ่งเคยคิดเคยปรุง เตลิดเปดเปงตลอดมาตั้งแตตื่น
นอนมาถึงหลับ ๆ ทุกวีท่ กุ วันนะ ใหเราทําใจของเราใหสงบดวยธรรม ธรรมนั้นมีธรรม
บทใดที่จะนํามาบริกรรม เรานํามาบริกรรม เชนพุทโธ หรือธัมโม เปนตนนะ ใหมีสติ
ติดแนบอยูก บั คําบริกรรมนัน้ ไมใหสงจิตไปสูที่อื่นที่ใด คิดเรือ่ งใดมากยิง่ กวามาคิด
เรื่องคําบริกรรม คือพุทโธ ๆ มีสติบงั คับเอาไว ตามธรรมดาของจิตมันจะอยากคิดเรือ่ ง
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นอกซึง่ เคยคิดมาแลวเปนกําลัง เราบังคับเอาไวใหอยูใ นคําบริกรรม เอาคําบริกรรมเปน
น้าํ ดับไฟ
ดับลงไปจุดนั้นแหละ จุดทีจ่ ติ มันชอบคิดชอบปรุงนัน้ แหละ ใหคิดปรุงคํา
บริกรรมซึ่งเปนอารมณของธรรมนี้แทนที่ความคิดของกิเลส ซึ่งไมไดหลักไดเกณฑ แต
คิดเรื่อยคิดเปอยไปอยางนั้น ระงับความคิดประเภทนั้น ใหจิตเขามาคิดคําวาพุทโธ ซึ่ง
เปนอารมณของธรรม แลวจิตจะคอยสงบเย็นลงไป ๆ ภายในใจของผูภ าวนานัน้ แล นี่
แลคือรากแกวของพระพุทธศาสนา พระพุทธเจาตรัสรูด ว ยการภาวนา พระสงฆสาวก
ตรัสรูหรือบรรลุธรรมดวยการภาวนา มีการระงับดับอารมณของจิตซึ่งเปนอารมณของ
กิเลสเขามาเปนลําดับ ดวยน้าํ ดับไฟคือคําภาวนา
การสํารวมระวังจิตของตนดวยดี จิตจะปรากฏเปนความสวางไสว สงบรมเย็น
ขึน้ มากับผูภ าวนาดวยบทธรรมตาง ๆ นัน้ แล นี่ละเรื่องศาสนานะที่จะคอยเดนในจิตใจ
ของชาวพุทธเรา ถามีแตธรรมดาเฉย ๆ ทานเหมือนเรา เราเหมือนทาน ถือพุทธศาสนา
อยางนี้ จิตใจมันลอยนะ ไมคอ ยมีหลักมีเกณฑ ไมมีจุดอันสําคัญ ๆ ที่จะยึดจะถือไวได
นะ ถามีภาวนาแลวจิตใจของเราจะมีความแนนหนามั่นคง การทําบุญใหทานซึง่ เปน
นิสยั ของมนุษยของชาวพุทธเรานัน้ นะ มีทั่วดินแดนและทุกภาคแหงเมืองไทยของเรา
ไมไดตําหนิ การทําบุญใหทาน การเฉลีย่ เผือ่ แผแกกนั และกันนีม้ ดี ว ยกัน แตนี้มันเปน
นิสัยอันหนึ่งอยูในนิสัยธรรมดาของชาวพุทธ
แตเมื่อผูไดอบรมจิตใจภาวนา มีผลปรากฏขึน้ เปนความสงบสุขรมเย็นแกจิตใจ
แลว ทุกสิง่ ทุกอยางทีเ่ กีย่ วของกับการภาวนา หรือเกีย่ วของกับใจนีจ้ ะมีความแนนหนา
มัน่ คงมากขึน้ เพิ่มเติมขึ้นเรื่อย ๆ เชนการใหทาน มีความเจาะจงอยูภายในจิตโดย
เฉพาะ ๆ การรักษาศีล การเจริญเมตตาภาวนา ทุกอยางมีสติมีปญญา มีความเจาะจง
ในกิจการนัน้ ๆ เปนลําดับลําดา ผลก็เพิ่มพูนขึ้นไปเรื่อย ๆ การใหทานของคนธรรมดา
กับการใหทานของผูท ม่ี จี ติ ตภาวนาสงบรมเย็นนีม้ นี าํ้ หนักตางกันมากนะ สําหรับการให
ทานทั้งสองประเภทนี้ แลวผลก็ตา งกัน
นี่ละทานจึงสอนใหพวกเราทั้งหลายซึ่งเปนชาวพุทธ
ไดชิมรสของพระพุทธ
ศาสนาบางดวยการภาวนา เพียงแตเราเรียนตามตํารับตํารานั้นใคร ๆ ก็เรียนได เด็กก็
เรียนได ผูใหญเรียนได ผูหญิงเรียนได ผูชายเรียนได พระเรียนได เณรเรียนได จําได
ดวยกันแตชื่อของอรรถของธรรม สวนธรรมแท ๆ ที่จะเปนผลขึ้นมาใหเปนที่ดูดดื่มจิต
ใจของเรานั้น เราไมไดปฏิบัติ ธรรมก็ไมปรากฏ จะปรากฏตั้งแตความจดความจํา จึง
ควรใหมกี ารปฏิบตั ติ นเอง ใหมจี ติ สงบเย็นใจ เมื่อจิตมีความสงบเย็นใจแลวจะแสดง
ความแปลกประหลาดขึน้ ภายในใจของผูภ าวนานัน้ แล ไมเปนอยางอืน่ เพราะธรรมนี้
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เปนธรรมรากฐาน เปนธรรมพื้นฐาน เปนงานที่จะทรงมรรคทรงผลขึ้นโดยลําดับ ตั้งแต
จิตเริ่มสงบจากการภาวนา จนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพน จะไมนอกเหนือไปจากจิตต
ภาวนานีไ้ ดเลย
นี่ละจิตใจที่ตั้งแตลมลุกคลุกคลาน ไมรูบาปรูบุญคุณโทษประการใดก็ตาม แต
เวลาไดมาฝกฝนอบรมจิตใจเพราะการภาวนานี้ จิตจะคอยรูเนื้อรูตัว มีความสงบรมเย็น
พอจิตสงบรมเย็น แลวจะปรากฏเปนความสุขที่แปลกประหลาดขึ้นมา ผิดกับความสุข
ทั้งหลายที่เราเคยผานมาแลวตั้งแตวันเกิด ไมเคยมีความสุขประเภทที่แปลกประหลาด
เหมือนจิตตภาวนานีเ้ ลย ในสวนไหนๆ ก็ตาม แตเวลาเรามาภาวนา จิตของเราเกิด
ความสงบเย็นใจขึน้ มาๆ นี่เรียกวาไดผล การภาวนาไดผลคือความสงบใจ เพราะ
อํานาจแหงคําบริกรรมเปนน้ําดับไฟ
เอาคําบริกรรมทับความคิดความปรุงของเรา ซึง่ เปนกิเลสแตกอ นออก เอา
ความคิดความปรุงของธรรมนี้แทนที่เขาไป มีสติจดจอกับคําบริกรรม แลวจิตใจจะเย็น
ขึ้นมา ไมเหมือนกับความคิดทีเ่ ปนกิเลส ความคิดที่เปนกิเลส คิดเทาไรเปนกิเลสมาก
นอย ๆ เปนลําดับ แตความคิดที่เปนอารมณของธรรมมีพุทโธ ๆ เปนตนกํากับใจนีจ้ ะ
สรางความสงบรมเย็นใหแกเรา นีล่ ะอารมณของธรรมกับอารมณของกิเลสตางกันอยาง
นี้ ความคิดเหมือนกันก็ตาม แตคิดอันหนึ่งไปทางกิเลสก็สรางความทุกขขึ้นมา คิดอัน
หนึ่งไปทางอรรถทางธรรม แลวคําบริกรรมก็เปนอารมณของธรรม คิดอยูตลอดเวลา
จิตก็ยง่ิ มีความสงบเย็นตลอดไป ๆ นีล่ ะรากฐานแหงพุทธศาสนาแทอยูท ต่ี รงนีน้ ะ
ใหพากันภาวนาบางนะ ไมภาวนาศาสนาก็จะมีแตชอ่ื แตนาม มีแตคมั ภีรใ บลาน
ตัวเจาของก็จะเปนโมฆะตลอด จะเอามาเก็บไวในตูในหีบของเราเปนคัมภีร ๆ ก็มีแต
คัมภีรใบลานเปนกระดาษเปลา ๆ ตัวเราก็หาคุณคาไมไดนั้นแล ถาเรานําธรรมเหลานั้น
ที่ไดศึกษาเลาเรียนมาปฏิบัติตอตนเอง สารคุณ บุญกุศลก็จะเกิดขึ้นภายในจิตใจของเรา
เปนลําดับลําดา จิตใจสงบ คําวาสงบนัน้ คือสงบจากอารมณของกิเลสทีเ่ คยมายัว่ ยวนกอ
กวนแตกอ น เปนอารมณของธรรม เรียกวา เอกัคคตารมณ เอกัคคตาจิต มีจิตเปน
อารมณอันเดียว ไดแกความสงบเย็นอยูภ ายในใจ นัน่ ทานเรียกวา จิตสงบ ชมเอกัคคตา
จิต เอกัคคตารมณไดสาํ หรับผูภ าวนา
นีไ่ ดชแ้ี จงใหพน่ี อ งทัง้ หลายทราบ เพราะนาน ๆ จะไดยินทีหนึ่ง เทศนเรื่องจิตต
ภาวนา สวนมากไมวา ทานวาเรา เทศนตามตํารับตํารา เลานิทานกันไป แลวเพลินไป
ตามเพียงเทานั้น จะมาเปนคติตวั อยางแกตนเองเพือ่ ใหมแี กใจบําเพ็ญจิตใจใหดยี ง่ิ ขึน้
ไมคอยมี แตการภาวนานีม่ ไี ดไมสงสัย เวลาไดนาํ มาภาวนาแลวจิตมีความสงบรมเย็น
เชนเราภาวนาในคืนวันนีก้ อ นจะนอน จิตของเรามีความสงบรมเย็น จนกระทั่งแปลก

๑๑

ประหลาดอัศจรรยภายในใจ ในขณะที่ภาวนา เมือ่ จิตถอนขึน้ มาแลว วันหลังจิตจะเปน
อารมณกบั การภาวนาของเรา ที่ไดผลเปนที่พอใจมาแลว ๆ
จากนั้นก็เกิดความดูดดื่ม มีแกใจที่จะภาวนาเพิ่มความดิบความดี ความแปลก
ประหลาดอัศจรรยยิ่งขึ้น ๆ ทีนจ้ี ติ ใจของเราก็มคี วามแนนหนามัน่ คง ไมวอกแวกคลอน
แคลน เรื่องหิริโอตตัปปะ ความสะดุงกลัวตอบาปตอกรรม หากจะบอก หากจะเตือน
ภายในใจตัวเอง วาควรหรือไมควร ผิดกันกับทีเ่ ราไมเคยภาวนามาแตกาลไหน ๆ นะ นี่
การภาวนา พระพุทธเจาทรงเปนศาสดาเอกของโลกจากการภาวนา พระสงฆสาวกที่เปน
สรณะของโลกเพราะอํานาจแหงการภาวนา เราเปนลูกชาวพุทธ ถือพระพุทธเจา พระ
ธรรม พระสงฆเปนสรณะ ควรที่จะนําสรณะนั้นเขามาปฏิบัติตอจิตใจของตน จะมีความ
สงบรมเย็น
คําวาใจสงบนีเ้ ปนพืน้ ฐานอันหนึง่ เทานัน้ นะ เวลาเราทําไมหยุดไมถอย จิตมี
ความสงบ นี้จะละเอียด ๆ เขาไป และความแปลกประหลาดอัศจรรยจะแสดงขึ้นมา
ภายในใจ และสวางไสวขึน้ ทีใ่ จ คําวาใจสวาง สวางจากการภาวนาของเรา แลวมีความ
สงบเยือกเย็น มีปติยินดีเวลาจิตถอนขึ้นมาแลว วันหลังมีความพอใจทีจ่ ะภาวนาตอไป
โดยลําดับลําดา นีล่ ะการภาวนา เพิ่มคุณงามความดีตาง ๆ ขึน้ อีกเยอะนะ ถามีแตเปน
ธรรมเนียมของเราที่เคยทําบุญใหทานรักษาศีล แตการภาวนานีม้ ผี ลหลายดานหลาย
ทาง การใหทานก็หนักแนน การรักษาศีลหนักแนน เพราะใจหนักแนนดวยศีลดวย
ธรรมจากการภาวนาของตน
นีห่ ลักฐานแหงพระพุทธศาสนาจึงอยูท จ่ี ติ ใจ อยูท ก่ี ารภาวนา นีค้ อื รากแกว
ของพุทธศาสนา ขอใหพากันปฏิบตั ิ เพราะความทุกขมีดวยกันทุกคน ไมวา หญิง วา
ชาย วาผูใ หญผนู อ ย เราพูดเฉพาะมนุษยนะ อยูที่ไหนมีตั้งแตความทุกข ความลําบาก
ลําบน แตกเิ ลสมันกลบเอาไว ๆ ไมใหเห็นความทุกข ใหกลืนกินอยูใ นทอง เหมือนวา
กลืนน้าํ ลายตัวเองลงไปในทองตัวเองไมใหถม น้าํ ลายออกไปนอก ใครเปนขึ้นมา ความ
ทุกขมากนอยก็กลืนลงไปในใจ เหมือนกลืนน้าํ ลายจากปากตัวเองเขาสูใ จ ใคร ๆ ก็
ทราบไมไดวา เปนความทุกขมากนอยเพียงไร ตางคนตางกลืนความทุกข ๆ เขาสูใจ
ตลอดเวลา
ธรรมนี้เปนเครื่องจับไดไมสงสัยเลย ธรรมจับไดหมดเลยในเรื่องความทุกขของ
สัตวมมี ากมีนอ ย เพราะกิเลสเปนสาเหตุใหไดรับความทุกขนั้น ธรรมจะจับไดอยาง
กระจางแจงทุกอยาง นี่ละสมที่พระพุทธเจาวา โลกวิทู ทรงรูแจงโลกแจงสงสาร ทานรู
ภายในพระทัยจริงๆ เพียงพระองคเดียวเทานั้น ไมตองไปหาใครมาเปนสักขีพยาน
ความรูความเห็นจึงจะเดนชัด พระองคเดนชัดพอแลวทุกอยาง นํามาสัง่ สอนดวยความ
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สวางกระจางแจงทุกแงทุกมุม กิเลสจะมีอยูม ากนอยเพียงใดในหัวใจของสัตวโลกก็รู
สัตวโลกมีความทุกขความทรมาน เพราะอํานาจของกิเลสที่มันทํางานอัตโนมัติ เผากัน
อยูทั้งวันทั้งคืน ทุกแหงหนตําบลหมูบ า น ทัว่ โลกทัว่ สงสาร พระองคทรงทราบหมด แต
พวกเรานั้นนะทราบดวยกันก็ไมพูดใหกันฟงนะ อุบ ๆ อิบ ๆ ไวอยางงัน้ นะ ใหอยูภ าย
ในจิตใจ
ความจริงแลว ความทุกขมนั ระบาดสาดกระจายทวมหัวใจทุกสัตวโลกนัน้ แหละ
แตมาพูดถึงเฉพาะมนุษยเรา กิเลสมันหาเครือ่ งหลอกมาหลอกเราใหลมื เนือ้ ลืมตัว ให
ตางคนตางตืน่ กันไป มันเอาอันนั้นมาประดับ เอานี้มาประดับ เอายศถาบรรดาศักดิ์ มา
ประดับ เอาความมั่งมีศรีสุขมาประดับ คนนัน้ มีนน้ั คนนี้มีนี้ คนนัน้ มียศถาบรรดาศักดิ์
คนนั้นมีบริษัทบริวารมาก มีเงินทองขาวของมาก เรือกสวนไรนาไมอดไมอยาก ตึกราม
บานชองเต็มไปหมด คนนีเ้ ขามีความสุข ความสุขขี้หมาอะไร ประสาอิฐ ประสาปูน
ประสาหินทรายเทานั้น
แลวเงินเขาสมมุติเปนกระดาษหลังลาย ๆ ตั้งขึ้นมาเพื่อความสะดวกแกมนุษย
ซึ่งอยูรวมกัน ไดประสับประสานเปลี่ยนแปลงซึ่งกันและกัน เปนความสะดวกสบาย ใช
ตามความเปนจริงที่เปนสิ่งที่จะตองปฏิบัติตอกัน ไมลกุ ลามจนเกินไป กลายเปนกิเลส
อันใหญโตรโหฐานขึ้นมา จนกระทั่งลืมเนื้อลืมตัว ใครมีเงินทองขาวของมากนอย แลวก็
เยอหยิง่ จองหอง พองตัววาตัวมั่งตัวมี ไปที่ไหน โฮ เบง นี่กิเลสพาใหเบงนะ ประสา
กระดาษมันก็ยังเบง นี่ละเรื่องของกิเลส แลวความทุกขความทรมานอยูใ นหัวใจนัน้ อยู
ลึก ๆ ลับ ๆ เศรษฐีก็มี ยิ่งเศรษฐีมีเงินมาก เรือ่ งยุง มากยิง่ กวาเรา มีความทุกขมากยิง่
กวาเราเปนไหน ๆ
นี่เอาธรรมเขาไปจับ พูดแบบไมลาํ เอียง พูดอยางตรงไปตรงมา เรียกวา ภาษา
ธรรม มีอยูอ ยางลึกลับ เก็บไวลกึ ๆ ในหัวใจ เวลาทุกขมนั เกิดขึน้ มาก ๆ ก็กลืนเขาไป
ในทองในหัวใจตัวเองเสีย เหมือนเขากลืนน้ําลาย ๆ ไมถมปุด ๆ ปด ๆ ทีนี้โลกทั้ง
หลายก็ไมเห็นวา ใครเปนทุกข เห็นกันก็มีแตงตัวโกหรู ยิ้มแยมแจมใส นัง่ รถกงรถเกง
รถฟนรถไฟ เครื่องใชไมสอยหรูหราฟูฟา ออ คนนี้เขาเปนคนดี เขามีความสุขความ
เจริญ โอย นาอัศจรรย อัศจรรยเขา อัศจรรยขี้หมาอะไร ประสาเหล็ก รถอันหนึง่ ๆ ก็
เหล็กเทานัน้ เอง เอามาทํา แลวทําเบาะทําอะไร นัง่ ใหเปนทีส่ วย ๆ งาม ๆ ก็ไปตืน่ เบาะ
อีก แหม เบาะก็สวย อันนัน้ ก็สวย อันนีก้ ส็ วย เลยสวยหมดถาเปนเรื่องของกิเลส ความ
ลืมเนื้อลืมตัวนี้ไมมีสิ้นสุด
ความจริงแลวความทุกขมนั มีอยูด ว ยนัน้ แหละ ไมวาจะเปนใคร การพูดทั้งนี้ไม
ไดดถู กู เหยียดหยามโลกนะ เอาความจริงออกมาพูดวา โลกเปนอยางนีด้ ว ยกัน ยอมรับ
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กันวาเปนทุกขเหมือนกันอยางนี้ การพูดตามหลักความจริงจะผิดไปที่ตรงไหน จึงบอก
ใหรูเรื่องรูราว ไมใหตน่ื เนือ้ ตืน่ ตัวจนเกินไป นี่การสอนเพื่อกระตุก อยาลืมเนือ้ ลืมตัว
จนเกินไป การศึกษาเลาเรียนจะไดมากไดนอย เราเรียนมาจํามา แลวนํามาปฏิบตั หิ นาที่
การงานตามหลักวิชาของเราที่เรียนมา
อยาโออา อยาฟูฟ า อยาลืมเนือ้ ลืมตัว แลวนําหลักวิชามาสังหารตนเองดวยความ
ประพฤติผิด แลวยังระบาดสาดกระจายไปใหเกิดความเดือดรอนแกคนอืน่ อีก นี้ก็เปน
เรื่องวิชาของกิเลส มันก็ทาํ ไปไดทกุ แบบทุกบท นี่ใหเราพิจารณาอยางนี้นะ นีพ่ ดู ถึง
เรือ่ งการภาวนา จิตใจของเราเกิดความเดือดรอนทุกหยอมหญานั้นแหละ แตไมมีใครรู
วา ใครเปนทุกขมากนอยเพียงไร แลวจะแกไขดัดแปลงกันยังไง ก็ยอมทนกันอยูใ นหัว
อกของทุกคน ๆ
ไปที่ไหนๆ มีแตทกุ ขอยูใ นหัวใจ ใครจะขึน้ บนฟาบนอากาศทีไ่ หน กิเลสมันอยู
บนหัวใจ ไปอยูบ นฟามันก็เปนทุกขอยูบ นฟา ไปทีไ่ หนมันก็เปนทุกขอยู เพราะจิตใจถูก
กิเลสบีบบีส้ ไี ฟอยูท กุ แหงทุกหนตําบลหมูบ า น สัตวโลกอยูที่ไหนจึงมีความเดือดรอนอยู
ทีน่ น่ั ๆ เปนแตเพียงวาไมระบายออก ประหนึ่งวามีความทุกขแตเรา โลกทั้งหลายเขา
เปนสุขกันไปหมด นีก่ ใ็ หกเิ ลสหลอกอีก มันจะสุขที่ตรงไหน ลงวากิเลส ความโลภ
ความโกรธ ราคะตัณหา ไดเหยียบย่าํ ทําลายในหัวใจแลว เอาอะไรมาแกก็ไมตก
เราจะเอาเงินหมื่น เงินแสน เงินลาน เปนกีล่ า น ๆ ตึกรามบานชอง กีห่ อ งกีห่ บั
กีช่ น้ั เขามาลางก็ไมลบ ลางเทาไรก็ไมสะอาด ถาไมเอาศีลเอาธรรม เอาสติธรรม ปญญา
ธรรม เขาไปลบลาง พินิจพิจารณาใครครวญในสิ่งที่ตนอาศัย แลวก็ไมลืมเนื้อลืมตัว มีก็
ยอมรับวามี ไมลืมตัว เอา ถึงเวลาจน โลกนี้เปนโลกอนิจจัง มันก็ตองจนเปนธรรมดา
แตจิตใจที่มีอรรถมีธรรมอยูภายในตัวเองนี้แลว อยูที่ไหนก็รมเย็นเปนสุขสบาย รูเนื้อรู
ตัว ถึงกาลจะเปนจะตายก็รูเหมือนกับโลกทั่ว ๆ ไป เฒาแกชรา เออ นีเ่ ราแกแลวนะนี่
ใหรีบสรางคุณงามความดี ทําบุญใหทานเสียตัง้ แตบดั นี้ ตายแลวจึงไปนิมนตพระมากุ
สลา ธัมมา มันไมเกิดประโยชนเทาที่ควรเหมือนเราสรางเองนะ
การสรางเองดวยบุญดวยกุศลของเรานี้เปนที่แนใจๆ ยิ่งนิมนตพระมากุสลา
แลวก็ยิ่งไดบุญไดกุศลเพิ่มเขาไปอีก นี่ใหคิดอยางนั้นซิมนุษยเรา นี่มันไมไดคิด ไปที่
ไหนมีตง้ั แตกลืนน้าํ ลายๆ เขาในทอง มีแตความกลืนทุกขอยูใ นหัวอก ไมกลาพูดสูก นั
ฟง เพราะใคร ๆ มันก็เหมือนกันหมดในโลกอันนี้ นี่ละเอาธรรมมาเปดใหพี่นองทั้ง
หลายฟง จะอยูล กึ ขนาดไหนก็ตาม กิเลสบีบบีส้ ไี ฟหัวใจสัตวโลก ธรรมจะสองทะลุไป
หมดเลย แลวนํามาเทศนาวาการไดดังพระพุทธเจาของเราเทศนสอนโลก แมในนรก
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อเวจีพระพุทธเจาก็ทรงแสดงได รูไดเห็นไดทุกอยาง ทําไมมนุษยเราอยูพื้นดินดวยกัน
จะทรงรูทรงเห็นไมได และสอนมนุษยไมได ถามนุษยมีความพอใจที่จะปฏิบัติ
ดวยเหตุนี้การปฏิบัติทางดานจิตตภาวนา จึงเปนของจําเปนมาก ควรที่พี่นอง
ชาวพุทธเราจะไดมีพุทโธ ธัมโม สังโฆติดใจ ไปที่ไหนก็ไปเถอะ เราคิดเรื่องอื่นเรื่องใด
คิด ทั่วโลกดินแดนไมเห็นมีอะไรเปนอุปสรรค แตเราจะคิดพุทโธ ทําไมคิดไมได พุทโธ
ก็คอื ความคิด แตคิดไปทางอรรถทางธรรม ยังเปนของดียิ่งกวาความคิดของกิเลสพา
เถลไถลนัน้ เสียอีก ทําไมเราจึงคิดไมได ขอใหคิด ไปทีไ่ หนเราทําการทํางาน เรานึกพุท
โธ นึกธรรมภายในจิตใจ ทําไดทั้งนั้น สังขารนี้สังขารธรรม คือสังขารของฝายสมุทัย
สมุทัยไปใชได สังขารของฝายมรรค คือธรรมก็นาํ มาใชได
เมื่อเราพอใจที่จะนําสังขารมาคิดมาปรุงทางบุญทางกุศล ทางดานอรรถธรรม
มันอยูใ นใจของเราดวยกันทุกคนนัน่ แหละ อยาพากันตืน่ มืดตืน่ แจง ป เดือน มันมีมา
ตั้งกัปตั้งกัลป มืดแจงมีมากีก่ ปั กีก่ ลั ป ตืน่ หาอะไร ป เดือน ศุกร เสาร อาทิตย จันทร
อังคาร พุธ ชวด ฉลู ขาล เถาะ มะโรง มะเส็ง ก็ตั้งชื่อมันไป มีแตมืดกับแจงเทานั้น ตัว
ที่จมคือเรา มันมีเสารอาทิตยที่ไหนเรา ถาทําชัว่ ลงไป ตายก็คือเรา ไมเห็นมีเสารมี
อาทิตยที่ไหน มันตายไดเกิดได ตายได ทุกขไดทั้งนั้น สวนเสาร อาทิตย อังคาร ทานไม
เห็นเปนทุกข เปนลําบากลําบน ตกนรกอเวจี ติดคุกติดตะราง เหมือนมนุษยที่ตัวเกง ๆ
หาตั้งชื่อตั้งนามใหเขานี้เลย
เรามันไปตั้งแตทางภายนอก เสกสรรตั้งแตภายนอก ตัวของเราเองเกิดขึ้นมากี่ป
กีเ่ ดือน ไมเคยสนใจกับอรรถกับธรรม กับบุญกับกุศล ตายแลวจม ๆ ยังไมเข็ดไม
หลาบ แลวยังสั่งสมความไมดีทั้งหลายนี้เขาสูนิสัยสันดานจะฝงจมไปดวยความทุกข
ความเดือดรอน เปนบาปเปนกรรม เต็มเนื้อเต็มตัวตลอดไปนะ ใหพากันอุตสาห
พยายาม นีพ่ ดู ถึงเรือ่ งจิตตภาวนาใหเปนหลักเปนเกณฑแกพน่ี อ งทัง้ หลายไดฟง ทัว่ หนา
กัน นีค้ อื แกนของพระพุทธศาสนา แกนของพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ อยูที่นี่
เกิดที่นี่ทั้งนั้น เกิดขึน้ จากการภาวนา
นี่ก็ไดอุตสาหพยายามปฏิบัติธรรมมา ไดมาสอนพีน่ อ งทัง้ หลายนีก้ ไ็ ดสอนเต็ม
เม็ดเต็มหนวย เฉพาะการชวยชาติบา นเมือง นําสมบัตเิ ขาสูค ลังหลวงนี้ เราก็ไมไดคิดได
คาดวาจะไดแนะนําสัง่ สอนพีน่ อ งชาวไทยเราทุกแหงทุกหนตําบลหมูบ า น ทั่วประเทศ
ไทย มันก็ไดสอนกันอยางนี้ จะใหทํายังไง แลวควรจะประพฤติปฏิบัติตอตัวเองบาง ขอ
ใหนาํ ไปคิดไปอานนะ อยามีแตทา นเทศนาวาการลม ๆ แลง ๆ เปนลมปาก หายไป
แลวเราก็หายไปกับศีลกับธรรม ไมมีอะไรติดเนื้อติดตัว สิ่งที่ติดก็มีแตความโลภ ความ
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โกรธ ราคะตัณหา ซึ่งเปนฟนเปนไฟเคยเผาตัวมาแลว ไปเผาตัวอีกตอไป มันไมเกิด
ประโยชนอะไรนะ ใหพากันประพฤติปฏิบัติ
เรื่องใจเปนของสําคัญมากทีเดียว เลวก็สดุ ในใจ ดีกส็ ดุ อยูท ห่ี วั ใจ ความสุขอัน
เลิศเลอก็สุดที่หัวใจ ความทุกขแบบขาดสะบัน้ หัน่ แหลกก็อยูท ห่ี วั ใจทีส่ รางแตบาปแต
กรรม ความสุขทีเ่ ลิศเลอก็อยูท ห่ี วั ใจผูส รางคุณงามความดี ยามทานถึงวิมุตติพระ
นิพพาน ความสุข ความทุกขทง้ั มวลอยาวาจะไปอยูท ไ่ี หนนะ อยูที่ใจอยางเดียว ไมมี
ตามดินฟาอากาศทัว่ ๆ ไปหมด สามแดนโลกธาตุไมมสี ขุ มีทกุ ขไปหาหลบหาซอนอยูท ่ี
ไหน หรือตึกรามบานชองอยู ไมมี อยูท ห่ี วั ใจของสัตวโลก เผาอยูที่นั่น ความทุกขก็เผา
อยูท ห่ี วั ใจ ความสุขก็รน่ื เริงอยูท ห่ี วั ใจ
เพราะฉะนั้นจึงขอใหสรางความดีไวในเวลาที่มีชีวิตอยู อยาอยูไปเรๆ รอนๆ ถึง
วันตายก็ตายไปเลย ก็ตายเกิด ๆ มันก็เหมือนกับสัตวตาย ไมเห็นเกิดประโยชนอะไร
ตายดวยความมีบญ
ุ มีกศุ ล ตายดวยความมีอรรถมีธรรมภายในใจ ตายเลิศตายเลอ ดัง
พระพุทธเจา พระอรหันตทานตาย ทานไมไดยากนะ พระพุทธเจา พระอรหันต ทานพอ
แลว นั่นละเห็นไหม จิตใจเมือ่ เลิศแลวอยูท ไ่ี หนก็เลิศ อยูใ นปาในเขาเลิศอยูท ห่ี วั ใจของ
ทานผูส น้ิ กิเลสแลว ถาหัวใจไมสน้ิ กิเลสไปสรางตึกรามบานชองขึน้ แขงกับชัน้ ดาวดึงส
บนสวรรค มันก็เปนทุกขอยูท ห่ี วั ใจทีม่ กี เิ ลสบีบบีส้ ไี ฟอยูน น้ั แหละ ใหสรางหัวใจใหดี
เมือ่ สรางหัวใจ มันจะเลิศเลออยูภายในใจนี้แหละ ความสุขทั้งมวลอยูที่ใจ ขอให
แกไขดัดแปลงใจ ถายทอดความทุกขทง้ั หลายเพราะการทําบาปทํากรรมนีอ้ อก การทํา
บาปทํากรรมใหลดลงๆ แลวสรางความดีมากขึน้ ๆ จิตใจจะเปลี่ยนแปลงรสชาติขึ้นมา
เปนลําดับ จากการทําบาปที่เปนความทุกขทรมาน มาเปนบุญเปนกุศล เปนความสุข
ความเจริญขึ้นที่จิตใจของเรา เราจะมีความสุขความเจริญตอไปอยางนี้นะ ใหพากันจํา
เอา หลวงตาพูดจริง ๆ แนะนําสัง่ สอนโลก เราไมไดสั่งสอนดวยเหตุผลกลไกอื่นใด
นอกจากธรรมลวน ๆ และความเมตตาลวน ๆ สอนโลก สอนอยางนัน้ จริง ๆ
การปฏิบัติเราก็ปฏิบัติอยางเอาจริงเอาจัง ตามธรรมพระพุทธเจาทานสอนไวยงั
ไง เราก็ตง้ั หนาตัง้ ตาปฏิบตั ิ เฉพาะอยางยิ่งเขามาจุดจิตตภาวนา ภาวนาอยูใ นปาในเขา
ชําระจิตใจนี้ เวลามันมืดมันก็มืด เวลาชําระหลายครัง้ หลายหนไมหยุดไมถอยก็คอ ย
สวางไสวขึน้ มา จนกลายเปนจิตที่สวางไสวอัศจรรยเกินคาดเกินหมายของผูบําเพ็ญ เกิด
ขึ้นไดทุกคน บุญกุศล มรรค ผล นิพพาน ไมมกี าล สถานที่ เวล่าํ เวลา อยาใหกเิ ลสมัน
หลอกลวงนะ ถาจะบําเพ็ญคุณงามความดีก็บาปไมมี บุญไมมี ทําไปทําไม นรกไมมี
สวรรคไมมี กลัวหาอะไร ไปสวรรค สวรรคไมมีอยากไปทําไม มีแตกเิ ลสหลอกหัวใจ
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สัตวโลกผูโ งเขลานัน่ แหละ แลวก็สรางตัง้ แตความชัว่ ชาลามก เอาฟนเอาไฟ บาปนั้นมา
เผาตัวเอง ตายแลวตายเลา จมแลวจมเลา ไมมีการเข็ดหลาบอิ่มพอ
ใหพากันตั้งหนาตั้งตาปฏิบัติตามศีลตามธรรม แลวใหมคี วามเข็ดหลาบอิม่ พอ
ในกองทุกขทง้ั หลาย ตอไปเราจะไดมีความสุขความเจริญภายในจิตใจ เฉพาะอยางยิง่
จิตตภาวนา ขอพี่นองทั้งหลายไดนําไปปฏิบัติจะเห็นประจักษในตัวของเราเอง ที่ทาน
แสดงไววาพวกเปรต พวกผี สัตวนรกอะไร ๆ นี่ ใหเราจับจุดนี้ใหได การภาวนานีเ้ ปน
จุดสําคัญที่สามารถจะรูในสิ่งทั้งหลายได ดังพระพุทธเจาทรงรูทรงเห็นแลวมาแสดง
ธรรมแกพวกเราทัง้ หลายอยูท กุ วันนี้
การแสดงธรรมก็เห็นวาสมควรแกเวลา ขอความสวัสดีจงมีแกพน่ี อ งทัง้ หลาย
โดยทั่วกันเทอญ
อานธรรมะหลวงตาวันตอวัน ไดที่ www.luangta.com

