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วันที่ ๗ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๕ [คํ่า] 
กิเลสทํางานอัตโนมัติ 

 
 สําหรับหลวงตาเองรูสึกวาหนักมากในการเทศน เปนมาถึงเวลารวม ๕ ปนี้แลว 
เทศนสอนประชาชนชาวพุทธเราทั่วประเทศไทย เปนมาตั้งแตป ๒๕๔๑ เรื่อยมาจน
กระทั่งบัดนี ้ แลวเวลาน้ีก็กระจายไปถึงเมืองนอกเมอืงนาเก่ียวกับเร่ืองอินเตอรเน็ตท่ี
เทศนในเมืองไทยของเรานี้ออกไปทั่วโลกเวลานี ้แมที่สุดเขาก็ไดฟงสด ๆ รอน ๆ เชน
เดียวกับเมืองไทยเรานี้แหละ ในขณะท่ีหลวงตาอยูวัดปาบานตาด เทศนตอนเชา เขามี
เคร่ืองรับอยูสถานท่ีน่ันแลวก็ฟงท่ัวถึงกันท่ีสหรัฐ  ขณะที่เราเทศนเขาก็ฟงเชนเดียวกับ
ผูฟงอยูในศาลาวัดปาบานตาดน้ันแหละ ฟงสด ๆ รอน ๆ เชนเดียวกัน เขามาขอฟง
ตลอด มีเครื่องอะไรก็ไมทราบแหละ รับกันอยูท่ีศาลาวัดปาบานตาดน้ัน แลวเขาก็ไดฟง
สด ๆ รอน ๆ เหมือนกันกับพวกเราฟงอยูท่ีศาลาวัดปาบานตาดน้ันแล (ใชโทรศัพท
มือถือวางที่ไมคโครโฟนแลวกดเบอรติดตอไปยังประเทศสหรัฐเพื่อรับฟง) 
 ธรรมของพระพุทธเจา อยางท่ีพวกเราๆ ทาน ๆ ไดยินไดฟง ไดพบไดเห็นกัน
ธรรมดา เรื่องธรรมก็กลายเปนธรรมดาไป ใครอยากจะนับถือก็ได ไมนับถือก็ได อยาก
ฟงก็ได ไมอยากฟงก็ได ฟงอรรถฟงธรรม เลยกลายเปนอิสระของกิเลสไปเสียหมด มัน
ไมเปนธรรมภายในใจให ถาเราไดปฏิบัติตามทางที่พระพุทธเจาสอนจริง ๆ แลว มันจะ
มีความเขมขนขึ้นภายในจิตใจของผูปฏิบัติธรรม เฉพาะอยางยิ่งการฟงธรรมะสด ๆ 
รอน ๆ จากทานผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ รูเห็นภายในจิตใจจริง ๆ ถอดออกมาสด ๆ 
รอน ๆ ใหผูฟงไดยินไดฟงกัน  
 จิตใจจะรูสึกความดูดดื่มในขณะที่ฟง จนกระท่ังกลายเปนใจท่ีสงบแนวแนลงได
ในขณะฟงเทศนสด ๆ รอน ๆ น้ันแหละ น่ีประการหน่ึง ประการที่สอง เรานําไปปฏิบัติ
ดวยจิตตภาวนาของเรา สถานที่ใดก็ไดดวยความสํารวมระวังใจที่เคยคิดเคยปรุงในเรื่อง
ตาง ๆ ไมมีเวลาจบสิ้นนั้น ใหสงบลงดวยการภาวนา โดยมีบทธรรมเปนเครื่องกลอมใจ 
หรือเปนน้ําดับไฟ คือความคิดความปรุงน้ันเปนลําดับลําดาไป เชน เราน่ังภาวนา ทาน
ผูใดมีความสนใจใครกับธรรมบทใด ในบรรดาบทธรรมที่นํามาบริกรรมภาวนา เชน 
พุทโธ หรือธัมโม หรือสังโฆ หรืออานาปานสติเปนตน  

บทใดก็ตามท่ีนอกเหนือจากน้ีไปแลว ถาเราถูกจริตนิสัยของเราในธรรมบทนั้น 
ๆ เราก็นํามาบริกรรมเปนเครื่องกลอมใจของเรา เพราะจิตนี้ตามปกติจะมีคิดมีปรุง
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ตลอดตั้งแตตื่นนอนขึ้นมา จะเปดเครื่องความคิดความปรุงตลอดไป จนกระทั่งหลับ 
การดับเครื่องของคนทั่ว ๆ ไป จะดับลงไดดวยเวลาหลับ ถาไมหลับก็ตองคิดตองปรุง
เรื่อย ๆ เปดเครื่องไปเรื่อย เครื่องสังขารคือความคิดความปรุงนี ้ มันออกมาจากธรรม
ชาติอันหน่ึงท่ีเราท้ังหลาย ซ่ึงเปนนักคิดนักปรุงดวยกันก็ไมทราบวา ความคิดความปรุง
นี้เปนไปจากอะไร มีอะไรเปนสาเหตุใหคิดใหปรุงไมหยุดไมถอยทั้งเขาทั้งเรา เราจะไม
ทราบสาเหตุของความคิดปรุงนี้เลย  

แตหลักอันใหญหลวงท่ีเปนพ้ืนฐานอยูภายในจิตใจน้ัน ทานใหช่ือวากิเลส คือ
ความมัวหมองมืดตื้อ มันครอบอยูภายในจิตใจ และผลักดันออกมาใหคิดเรือ่งน้ันเร่ือง
น้ีตามความตองการของกิเลสน้ันแล ความคิดปรุงของสัตวโลกจึงไมมีเวลายับยั้งตั้งตัว
ได หรือดับความคิดนี้ไดเปนกาลเปนเวลา มีแตความคิดความปรุง ไมวาจะคิดในเรื่อง
ใด ความอิ่มพอของความคิดความปรุงนี้ไมมี มีแตอยากคิดอยากปรุงไปเรื่อย ๆ คิด
เรื่องนี้แลวตอเรื่องนั้น คิดเรือ่งน้ันตอเร่ืองน้ี เปนสายยาวเหยียดของกิเลสท่ีผลักดัน
ออกไปใหคิดใหปรุงตาง ๆ ทั้งนั้น ต้ังแตต่ืนนอนจนกระท่ังหลับ  

น่ีทานเรียกวา ความคิดปรุงของสังขารที่ออกมาจากสมุทัยคือกิเลส เปนเคร่ือง
หนุนอยูภายในจิตใจ ทานแสดงไวในธรรมบท ปจจยาการ วา อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา 
สงฺขารปจฺจยา วิฺญาณํ เปนตน อวิชชา คือความไมรูมีอยูภายในจิตใจ น้ันแหละเปน
รากฐานสําคัญใหผลักดันความคิดความปรุงออกมาในแงตาง ๆ ความคิดเหลานี้จึง
กลายเปนความคิดของสมุทัย เปนเครื่องมือของกิเลสโดยลําดับลําดาไป ไมเหมือน
ความคิดของทานผูส้ินกิเลสแลว ซึ่งไมมีอวิชชาเปนเครื่องหนุนหลัง คิดออกไปก็เปน
ขันธลวนๆ เพราะอวิชชาไมมีเครื่องหนุนใหเปนสังขารสมุทัยขึ้นมา ก็เปนความคิด
ธรรมดา ๆ ไมมีความเปนพิษเปนภัยหนุนออกมา คือกิเลสน้ันแหละ ตัวฟนตัวไฟ ผลัก
ดันใหคิด  

ความผลักดันใหคิดออกมาจากความอยาก หนุนอยูเร่ือย ๆ หนุนอยูตลอดเวลา 
ไมมีหนาแลงหนาฝน ตั้งแตตื่นนอนจนกระทั่งหลับ น่ีทานเรียกวาสังขารของสมุทัย สัตว
ทั้งหลายจึงไดคิดดวยกันเปนอัตโนมัต ิ เพราะสมุทัยคือกิเลส เม่ือไมมีธรรมเขาไปคัด
คานตานทานหรือยับย้ังกันไวบาง ความคิดความปรุงซ่ึงเปนสมุทัยน้ีจะคิดจะปรุง
ไปเร่ือย ๆ เปนอัตโนมัติของตน เรียกวากิเลสทํางานบนหัวใจสัตว เฉพาะอยางยิ่ง
หัวใจคน ยนเขามาก็คือหัวใจเราใจทานท่ีเปนชาวพุทธน้ีแล หมุนใหคิดใหปรุงอยู
ตลอดเวลา น่ีเรียกวา กิเลสทํางานโดยอัตโนมัติของมัน 

การทํางานของกิเลสอัตโนมัติก็เปนการสรางความทุกข ความลําบาก ความ
กังวลวุนวายขึ้นมาภายในจิตใจของเราโดยอัตโนมัต ิ ไมมีที่สิ้นสุดยุติลงไดเชนเดียวกัน 
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น่ีเรียกวากิเลสทํางานโดยอัตโนมัติของมัน เราก็ไมทราบวาตัวคิดตัวปรุงเปนอัตโนมัติ
ไปตามกิเลส ไมมีใครทราบไดเลย นี่แหละเรื่องของกิเลส ทานผูเปนชาวพุทธท้ังหลาย
ใหทราบเสียบางวา กิเลสคืออะไร กิเลสน้ันเกิดอยูท่ีใจของสัตวโลก ธรรมก็เกิดที่ใจของ
สัตวโลก ไมมีที่อื่นเปนที่เกิดของกิเลสและธรรมเลย มีจิตดวงเดียวนี้เทานั้นเปนที่เกิด ที่
อยู และที่ทํางานของกิเลสและธรรม คือภายในใจของสัตวเอง 

แตเมื่อเรายังไมเคยศึกษาอบรมอรรถธรรมเลยนั้น จึงมีตั้งแตเรื่องความคิดปรุง
ของกิเลสทํางานโดยอัตโนมัติของตนโดยถายเดียว โลกท้ังหลายคิดอยางน้ีท้ังน้ัน แลวก็
ไมรูวาความคิดนั้นเปนกิเลส คิดเรื่อยเปอยไปอยางนั้น เหมือนซุงที่ไหลลอยไปตามน้ํา
น้ันแหละ น่ีกิเลสผลักดันก็ลอยไปตามกิเลสท่ีผลักดันใหคิด คิดเรื่องใด ๆ ก็คิด จึงเปน
เรื่องอัตโนมัติของกิเลส น่ีแหละตัวสําคัญท่ีเปนสาเหตุใหสัตวท้ังหลายไดเกิดตาย ๆ อยู
ไมหยุดไมถอย เพราะกิเลสตัวน้ีเอง แลวคิดปรุงสวนมากจะมีแตความไมดีเปนไปตาม
ทางของกิเลส  

คิดแงไปทางความโลภก็ไมมีหยุดมีถอย ความโกรธความเคียดแคนไมมีหยุดมี
ถอย ความคิดไปทางราคะตัณหา ความทะเยอทะยานดีดดิ้นของใจก็ไมมีฝงมีฝา คิด
เรื่อยเปอยไปอยางนี ้ ทานเรียกวา กิเลสทาํงานบนหัวใจของสัตวแลวกอบโกยขนทุกข
เขามาเผาตัวเองตลอดไป เม่ือคิดออกมาในแงใดท่ีเปนความตองการของกิเลส เราก็
หมุนไปตามความคิดของกิเลส การอยากทําอยากพูดก็หมุนไปตามกิเลสท่ีอยากใหทํา
ใหพูด ก็จําตองพูดตองทําไปตามแถวแนวของกิเลส ซ่ึงเปนสวนหยาบสวนตํ่าและเปน
ภัยแกตัวเองตลอดไป นี่เปนเชนนี ้

เมื่อไมมีธรรมเปนเครื่องคัดคานตานทานแลว กิเลสจะทาํงานบนหัวใจของสัตว
โลกแลวพาหมุนไปใหเกิด แก เจ็บ ตาย ในภพนั้น ๆ ตามอํานาจของตนที่ทําไวมาก
นอย สวนมากกิเลสจะไมพาคิดพาปรุงใหไปทําคุณงามความดี หรือรักษาศีล รักษา
ธรรมประการใด แตจะหมุนไปในทางที่นอกเหนือไปจากธรรมและหมุนไปทางที่เปน
ขาศึกตอธรรมและเปนขาศึกตอตนไปเรื่อย ๆ อยางน้ี น่ีทานเรียกวา “กิเลส”ในศัพท
ธรรมะทานเรียกวากิเลส คือเปนอารมณชนิดหน่ึงเกิดอยูภายในใจ ผลักดันจิตใจออก
ไปใหคิดในแงของกิเลสลวน ๆ ไปเลย อยางน้ีทานเรียกวา กิเลสทํางานบนหัวใจของ
สัตวโลก  

พากันเขาใจในจดุน้ีเอาไว ถายังไมทราบวา อะไรคือกิเลส ก็คือความผลักดัน 
ความอยาก ความหิวโหย ซึ่งเปนอยูภายในจิตใจ ไมมีเวลาหยุดหยอนผอนตัวบางเลย 
นี่เรียกวา อารมณของกิเลสทํางานโดยอัตโนมัติของมันบนหัวใจของสัตวโลกท่ัวๆ ไป นี่
แยกออกมาเปนอารมณของกิเลส กิเลสแสดงอารมณอยางน้ีข้ึนมา ทําใหเราพูดไปตาม
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แถวแนวของกิเลส ทําไปตามแถวแนวของกิเลส ซึ่งเปนขาศึกตอธรรมเรื่อย ๆ ไป สัตว
โลกผูมีแตกิเลสอยางเดียวจึงทํากรรมช่ัวไดมาก ทําไมหยุดไมถอย ทําอยูตลอดเวลาโดย
อัตโนมัติ แมภายในใจน้ันแหละท่ีตัวทํางานตลอดเวลาของกิเลส  

กาย วาจาที่เราออกมาแสดงอยางเปดเผยนี้เปนกาลเปนเวลา เชนพูดไมดี พูด
กระทบกระเทือน พูดกระแทกแดกดันดวยความโกรธ ความโมโหโทโสของกิเลสนั้น
แหละ พาใหพูดออกมา น้ีก็เปนบางกาลบางเวลา และทําลายกัน ตลอดฆาสัตวตัดชีวิต 
ฉกลักปลนจ้ีตาง ๆ เปนกิริยาแหงการกระทําของกิเลส ซ่ึงพาใหสัตวโลกทําส่ิงเหลาน้ัน
โดยไมรูสึกตัววาเปนความผิดความถูก เปนแตความพอใจอยากทําเทาน้ัน ไมไดคํานึง
วาเปนบุญ เปนบาป สวนผลก็ไหลเขามาสูใจของผูทําดวยความพอใจน้ันแล แตเวลาผล
แสดงข้ึนมาน้ีกลับเกิดความเดือดรอนแกจติใจเสียเอง  

ใจจึงไมพอใจที่จะรับทุกขของตนที่คิด ที่ปรุง ที่ทําขึ้นมา เพราะอํานาจของกิเลส
พาใหทําน้ัน ๆ แลวก็พากันคิด กันพูด กันทําไปตามแถวแนวของกิเลสตลอดไป โลกนี้
จึงเต็มไปดวยผลของกิเลสท่ีผลิตออกมาจากความเคล่ือนไหวของตน คือการคิด การ
พูด การทํา ซ่ึงกิเลสผลักดันออกมาท่ัวหนากัน ไปท่ีไหนจะหาความสุขความสบายจาก
กิเลสที่สรางความสุขใหโลกนั้นจึงไมมี หากมีก็มีเล็ก ๆ นอย ๆ พอเปนเหย่ือลอปลา
เทานั้น ถามีแตเหย่ือลวน ๆ ปลาก็ไมติดเบ็ด ตองเอาเหย่ือมาติดปลายเบ็ดแลวลอปลา 
ปลาตัวโงก็กลืนเบ็ดเขาไป เม่ือกลืนเขาไปแลวเบ็ดก็เกาะปากเลือดสาด  

จากน้ันเขาก็ลากข้ึนใสเรือ ทุบหัวปลาบนเรือน้ัน เอาไปตมไปแกงกิน นี่เรียกวา 
กิเลสมันมีเครื่องลอเพียงเล็กนอย แลวใหทุกขมาตามหลังเรื่อย ๆ อยางน้ี คนเราถาไม
มีเครื่องลอ มันก็ไมดูดไมดื่ม กิเลสเปนตัวฉลาดแหลมคม จึงมีเครื่องลอเครื่องลวง 
อยากใหสัตวทํา อยากใหสัตวเปนไปตามความหลอกลวงของตน สัตวก็เปนสัตวโง แลว
ก็ทําไปตามกิเลส สรางความช่ัวชาลามก ลวนแลวแตสรางดวยความพอใจ ถาทราบวา
ความชั่วจริง ๆ แลวสัตวจะไมทํา แตมันมีความอยากอันหน่ึงวาจะเปนผลอยางง้ัน 
ประโยชนอยางนี ้ 

ไปฆาเขามาแลวจะไดรับความสุขความสบาย เชน ไปฆาปูฆาปลามาก็เลยเอามา
แกงกิน อรอยล้ินช่ัวกาลช่ัวเวลาก็เอา แตเวลาบาปกรรมมันเผาจากการสรางบาปเพราะ
การฆาปลานั้นไปนานเทาไรก็ไมคิด คิดแตล้ินแตปาก หวานปากหวานคอ อรอยในเวลา
ที่กินเพราะความหลงลืมตัวไปตามกิเลสหลอกลวงเทานั้นก็ได นี่แหละเรื่องกิเลสหลอ
กลวง ถาธรรมดาแลวไมมีเครื่องลอ สัตวโลกก็ไมหลง สัตวโลกก็ไมอยากทํา ตองมี
เคร่ืองลอทุกอยาง การฉก การลัก การปลนสะดมเขาก็มีเครื่องลอเหมือนกัน อยูเฉย ๆ 
จะไปขโมยของเขานี้รูสึกจะไมมี มีความมุงหมายอยูภายในน้ัน มีความสุขความเจริญ 
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เรียกวา เรียนลัด ไปหาดวยกําลังแขงของตนมันลําบากลําบน ไปขโมยเขามา เขาไมรู
แลวเอามากินอยางหวานคอน้ีดีกวา 

น่ีกิเลสหลอกไปแบบน้ี เราก็ไปขโมยเขามากิน กินของขโมยเขามาก็คือกินฟน
กินไฟมาเผาหัวใจของเราน้ันแหละ ถึงเขาจะจับไดไมไดไมสําคัญ อันนั้นเปนเศษเปน
เดนตางหาก ผลที่เกิดขึ้นจากการกระทําของตนนั้นมันเปนสมบัติของเราโดยตรง ใคร
จะเห็นไมเห็นไมสําคัญ การทําบาปจึงไมมีที่แจงที่ลับ แตกิเลสมันกระซิบกระซาบวา 
ตองไปขโมยไมใหเขาเห็น เราไปขโมยเขาเมื่อเขาไมเห็นแลวก็ไมถูกตําหนิติโทษวาเปน
ขโมย เราก็สนุกขโมยเอามากินตลอดเวลา ทั้ง ๆ ที่กินฟนกินไฟจากบาปจากกรรมของ
ตนท่ีสรางมาน้ันแหละ  

น่ีกิเลสมันหลอกเปนลําดับลําดาอยางน้ี จะอยูเฉย ๆ สัตวโลกไมหลง ตองมี
เคร่ืองหลอกใหอยากทํา อยากพูด อยากคิด อยากไปอยากมาท่ีไหน มีแตกิเลสพาให
อยาก คนเราเมือ่หิวโหย ไมวาหิวขาวหิวนํ้า หิวขาวตองกินขาว หิวนํ้าตองกินนํ้า หิว
หลับหิวนอน ตองหลับตองนอน นี่เปนธรรมดา น่ีกิเลสเม่ือมันหลอก เราหิวในส่ิงใด 
เราก็ตองดีดตองดิ้นไปตามสิ่งที่เราหิว เชนเราอยากเห็น อยากดู อยากชม อยางน้ีเราก็
ไปตามสิ่งที่เราอยากด ู อยากเห็น อยากชม ไปตามความอยากท่ีกิเลสมันฉุดมันลากไป 
นี่กิเลสมันฝงอยูภายในจิตใจของเราและทํางานโดยอัตโนมัต ิ โดยเจาตัวไมรูเลยวากิเลส
ทํางานสรางผลประโยชนแกตน แตสรางความทุกขใหสัตวโลกตลอดไปน้ัน มันสราง
ตลอดเวลาเชนน้ี สัตวโลกก็ไมรู 

วันน้ีไดช้ีแจงเรือ่งอารมณของกิเลสใหพ่ีนองท้ังหลายไดทราบท่ัวกัน เพราะคําวา
กิเลส ๆ มีฝงอยูในหัวใจของสัตวโลกทั่ว ๆ ไป ไมวาสัตวตัวใด ประเภทใด มีกิเลสฝง
อยูน้ีท้ังน้ันแหละ แตสัตวเหลานั้นเขาไมคอยรูภาษีภาษาเหมือนมนุษยเรา มนุษยเราพอ
รูบางวากิเลส ทั้ง ๆ ท่ีสัตวไมทราบวากิเลสคืออะไร มนุษยเราเมื่อไดยินไดฟงแลวก็รูวา
เปนกิเลส กิเลสมีกี่ประเภท แตกแขนงออกไปจากคําวากิเลสน้ันมีก่ีประเภท ประเภท
ใหญ ๆ ทานก็บอกวา พ้ืนฐานของกิเลส คือโมหะ ความลุมหลง กลืนจิตใจของเราไวใน
ทามกลางแหงความหลง เราอยูในวงลอมแหงความหลง ความหลงบีบบ้ีสีไฟอยูตลอด
เวลา 

ทีน้ีแตกแขนงออกมาก็เปนความโลภ ความโลภเปนยังไง ใครก็ทราบดวยกัน 
โลภอยากไดไมมีประมาณ ไดมากไดเทาไรยิ่งเปนของดิบของด ี ไมวาผิดวาถูกขอใหได 
ไมวาท่ีลับท่ีแจง ขอใหไดตามใจหวัง ท่ีอยาก ๆ ท่ีหิวโหย น่ีทานเรียกวามันแตกแขนง
ออกไป ความโกรธ ความฉุนเฉียว ความไมพอใจ เมื่อสิ่งใดมากระทบกระเทือนจิตใจ 
ไมพอใจแลวยอมเปนความโกรธ ความเคียดแคน ดีไมดีฆาฟนรันแทงกันก็ได จนใหฉิบ
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หายไปดวยกัน นี่ก็คือความโกรธ ทีนี้ราคะตัณหา คําวาราคะตัณหา ไดแกความกําหนัด
ยินดีในหญิงในชาย ทั้งสัตวโลกทั่ว ๆ ไป มีราคะตัณหาเหมือนกัน มีตัวผู ตัวเมีย มี
หญิง มีชาย  

สัตวโลกมีความกําหนัดยินดีในส่ิงน้ีดวยกันท้ังน้ัน ไมตองไปโรงร่ําโรงเรียนมา
จากท่ีไหน มันเปนหลักธรรมชาต ิ สัตวโลกเขาไมมีโรงร่ําโรงเรียน เขาก็มีพืชมีพันธุสืบ
ตอกันมาโดยลําดับอยางน้ีแหละ สัตวนํ้าก็มีเปนแถวเปนแนวมา มีพันธุของเขา สืบพันธุ
กันมาเร่ือย ๆ สัตวน้ํา สัตวบก บนฟาอากาศมีธรรมชาติคือราคะตัณหา สิงอยูในจติใจ
ของสัตวใหเสาะแสวงหาคู ถาตัวผูหาตัวเมีย ตัวเมียก็หาตัวผู ผูหญิงหาผูชาย ผูชายหาผู
หญิง ผูหญิงรักผูชาย ผูชายชอบผูหญิง มีความกําหนัดยินดีซ่ึงกันและกัน น่ีก็คือราคะ
ตัณหา เปนสิ่งที่ยอมจิตใจใหสัตวทั้งหลายหลงเคลิบเคลิ้มไปตามมัน จนลืมเนื้อลืมตัว 

แมจะมีศีลธรรมอยูก็ไมมองดูศีลดูธรรม มีแตประพฤติตัวเลยขอบเขตเตลิดเปด
เปงไป เพราะอํานาจแหงราคะตัณหาน้ีมันฉุดมันลากไป มีผัวหน่ึงแลวก็ไมยอมสนใจกับ
ผัวน้ี ไมพอ มีผัวคนน้ีแลวก็ไมพอ ราคะตัณหาไมพอใจ ตองไปหาผัวใหมมาอีก ผัวใหม
คนนี้ไมพอ หาผัวน้ันมาอีก หาที่แจงที่ลับ หาทุกส่ิงทุกอยางดวยอํานาจแหงราคะตัณหา
มันพาใหเสาะใหแสวงหา เราผูดีดดิ้นไปตามมันก็ไมมีเมืองพอ ไดมากี่ผัวกี่เมียแทนที่
จะอ่ิมแลว เชนอยางเรารับประทาน ควรอิ่มเปนครั้งเปนคราวไป แตเร่ืองของกิเลส
ตัณหาในหญิงในชายนี้ จะไมมีคําวา อิ่มพอ ไดมาเทาไรยิ่งเปนเครื่องเสริมไฟใหมีความ
รัก ความคึกคะนอง ผาดโผนโจนทะยานไปเร่ือย ๆ จนกลายเปนคนไมมีฝงมีฝา คนไม
มีราคํ่าราคา หายางอายไมได นี่ก็เพราะราคะตัณหา 

ทีนี้เราเปนผูมีศีลมีธรรม พอระลึกบาป ระลึกบุญ ระลึกผิด ระลึกถูกไดบาง 
ธรรมทานสอนอยู เราไดนํามาปฏิบัติก็เริ่มมีขอบเขตไป ถาผูมีความรักใครใฝธรรมก็มี
ขอบเขตไป มีผัวมีเมียก็มีขอบมีเขต มีฝงมีฝา เปนที่ยอมรับซึ่งกันและกันระหวางสามี
ภรรยา ตายใจกันได เมียก็ไมทําใจผัวใหกําเริบดวยการเสาะแสวงหาสิ่งที่เลยเถิดเลย
แดน ผัวก็เปนที่ไวใจของเมีย มีความเมตตาสงสารภรรยาของตน ภรรยาก็มีความ
เมตตาสงสารสามีของตน แลวตางคนตางรักษานํ้าใจกันดวยอํานาจแหงธรรม มี
ขอบเขต  

ถาไฟก็ไฟในเตา คือสามีก็เปนเตาของภรรยาใหอยูในเตาน้ัน รักชอบอยูในเตาน้ี 
ภรรยาก็ถือสามีเปนเตา อยูในขอบในเขต ในเตาน้ัน เรียกวาเปนผูมีขอบมีเขต  มีศีลมี
ธรรม แลวไมสรางความช่ัวชาลามกข้ึนจากความทะเยอทะยาน เพราะอํานาจแหงราคะ
ตัณหานี้เพิ่มเติมเขาไปอีก ก็กลายเปนสามีภรรยาท่ีชอบธรรม ซึ่งโลกยอมรับกัน โลก
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ยอมรับกันดวยความมีผัวเดียวเมยีเดียว ตั้งแตไหนแตไรมา เพราะธรรมทานแสดงไว
แลวต้ังดึกดําบรรพกาลไหน ๆ มา ไมใหเลยขอบเขต  

อยางท่ีทานแสดงไววา กาเมสุ มิจฉาจารฯ อยาไปหาลวงลํ้าเขตแดนของหญิงอ่ืน
ชายอ่ืน หรือลูกหลานผูใดก็ตาม ซึ่งไมใชสมบัติของตน ใหอยูในกรอบแหงความเปน
สมบัติของตนนี้เทานั้น เชน ภรรยาก็ยินดีในสามีของตน สามีก็ยินดีในภรรยาของตนนี้
เทานั้น นอกจากน้ันไมสนใจกับหญิงชายใด เพราะหญิงก็ดีชายก็ด ี ในโลกอันนี้มันมี
เกล่ือน ไมอดไมอยาก เรื่องหญิงเรื่องชาย ทั้งสัตวดิรัจฉานเขาก็มีตัวผูตัวเมีย มนุษยเรา
ก็มีหญิงมีชายท่ัวโลกดินแดน เมื่อเอามาเทียบดูเหตุดูผลกันแลว ตามหลักของธรรมที่
ทานแสดงไวแลวโดยถูกตอง ก็ไมมีอะไรจะทําจติใจของเราใหกําเริบเสิบสาน 
ทะเยอทะยานมากไปกวาส่ิงท่ีมีอยูของตน 

สิ่งที่มีอยูคืออะไร ภรรยาเราก็มีสมบูรณแบบทุกส่ิงทุกอยางแลว ภรรยาของใคร
ก็ตาม หญิงคนหน่ึงมีครบบริบูรณในอวัยวะตาง ๆ ครบสมบูรณบริบูรณ ผูชายคนหน่ึง
ก็มีอวัยวะครบสมบูรณบริบูรณตามเพศของตน ๆ แมจะเปนหญิงใดชายใดมา มันก็ไม
ผิดแปลกจากสามีภรรยาของเราที่เคยมีตอกันอยูแลว ก็ไมตื่นเตน ไมดีดไมดิ้น ไปหาสิ่ง
ทั้งหลายเหลานั้น ใหกอฟนกอไฟเผาหัวอกกัน น่ีทานเรียกวา ปฏิบัติตนดวยศีลดวย
ธรรม สามีก็อบอุนตายใจกับภรรยา ภรรยาก็มีความอบอุนตายใจกับสามีของตน มี
ความซื่อสัตยสุจริตตอกัน ไปที่ไหนไมเดือดรอนวุนวาย ไปหาอยูหากิน หารายไดทั้ง
ใกลท้ังไกล นอกบานในบาน ไปที่ไหนเราก็มีศีลมีธรรมภายในใจ รูแลววาเปนของเขา
ของเรา เราไมไปยุง 

ผลรายไดที่เกิดจากการทํางานของเราก็มาเลี้ยงครอบครัวใหสงบรมเย็น อบอุน
ไปตาม ๆ กัน ทางจิตใจก็ไมกําเริบเพราะสามีแหวกแนว ภรรยาแหวกแนว ตางคนตาง
มีความสุจริตตอกันอยางน้ี ทานเรียกวาคนมีธรรม นี่ละเรื่องมนุษยเรามีธรรม ถาไมมี
ธรรมเตลิดเปดเปงหมาสูไมไดนะ เพราะมนุษยน้ีฉลาดมาก การทําความช่ัวชาลามก 
พิสดารมาก ไมมีใครเกินมนุษย แตเมื่อมีศีลธรรมมาแลว จะฉลาดในสิ่งที่เปนผลเปน
ประโยชนโดยถายเดียว สิ่งที่เปนโทษเปนกรรมมนุษยผูมีศีลธรรมจะงดเวนโดยเด็ดขาด 
ไมใหเขามาแตะตองตัวเองไดเลย น่ีเรียกวา ศีลธรรม 

เราก็เปนชาวพุทธ พี่นองทั้งหลายเปนชาวพุทธ ควรที่จะรักษาศีลธรรมขอนี้ให
แนบสนิทกับตนระหวางสามีภรรยา อยาเตลิดเปดเปง เสียหายมากทีเดียว และโทษอัน
นี้เปนโทษที่หนักมากตามหลักธรรมทานแสดงไววา โทษอันน้ีทําหัวอกของอีกฝายหน่ึง
ใหอกหักทีเดียว อกแตก อกหัก เพราะเปนความเสียใจ เปนฝายสามีทํา ภรรยาก็อก
แตก ภรรยาทํา สามีก็อกแตก ความคิดความเคียดแคน ความทุกข ความเดือดรอน 
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ทานจึงสอนวา อันนี้เปนสิ่งที่รุนแรงมาก เรื่องกรรมมีรุนแรงมากทีเดียว เพราะความรัก
ในโลกนี้ไมมีอะไรรักเทารักสามีภรรยา 

สามีภรรยามีความรักความสนิทติดพันตอกัน ประหนึ่งวาเปนอวัยวะเดียวกัน จึง
ไมมีการแตกการแยกไปไหนจากทางศีลธรรม ตองกลมกลืนกันไปต้ังแตวันแตงงานกัน
แลวจนกระทั่งวันตายดวยความซื่อสัตยสุจริตตอกัน นี่เปนเรื่องศีลเรื่องธรรมอบอุน ทีนี้
พอไปภพหนาชาติหนา ผูมีศีลธรรมอันดีงามดวยกัน มักจะพบกันอยูเสมอในภพชาติ
ตางๆ ที่เคยเปนผัวเปนเมียกันมาแลว เพราะความมีศีลธรรม น่ีละเร่ืองของบาปของ
กรรม หนักตรงนี้มากทีเดียว ตกนรกก็เปนนรกท่ีแผดเผามากท่ีสุด ประหนึ่งวาเปนนรก
พิเศษ ความทุกขพิเศษ ความทรมานพิเศษ อยูกับผูท่ีลวงเกินศีลขอน้ีแล จึงพากัน
ระมัดระวัง น่ีทานเรียกวา ราคะตัณหา  

น่ีแยกออกมาพูดใหพ่ีนองท้ังหลายฟง พอทราบพอเขาใจกันวา อะไรคือกิเลส 
ความโลภ คือกิเลส อารมณของความโลภทําใหเกิดความอยากได อารมณของความ
โกรธทําใหอยากโกรธ เคียดแคน อารมณของราคะตัณหาทําใหอยากเสาะแสวงหาหญิง
หาชาย ไมมีเวลาผอนคลาย ไมมีเวลายับยั้งชั่งตัวไดเลย นี่ทานเรียกวา ความอยากอัน
รุนแรง คือราคะตัณหาน้ีรุนแรงมากทีเดียว ไมตองมีใครเรียน ธรรมชาติน้ีมีอยูกับหัวใจ
ของทุกคนทุกสัตว เกิดข้ึนมาหากรูกันเองๆ  ไมตองไปหาตั้งโรงร่ําโรงเรียนที่ไหน สัตว
ท้ังหลายก็สืบพันธุกันมาจนกระท่ังปจจบัุน ถาจะแหวกแนวบางก็คือมนุษยเรา ไปหา
เรียนที่นั่น เรียนที่นี ่ 

อยาใหพูดไปมากนักนะ ไมเรียนมันก็รูอยูแลว น่ีเรียกวากิเลส กิเลสเหลาน้ีแล
พาสัตวทั้งหลายใหทําบาปทํากรรมโดยไมคํานึงถึงผิด ถูก ช่ัว ดี ตองมีศีลมีธรรมเขา
บังคับ คนที่มีศีลมีธรรมเขาบังคับจิตใจแลว จิตใจจะเพิ่มน้ําหนัก มีสติดีขึ้น ปญญาดีขึ้น 
หิริโอตตัปปะความสะดุงกลัวตอบาปตอกรรมทั้งหลายจะดีขึ้น ๆ หนักแนนข้ึนทุกวัน ๆ 
น่ีหมายถึงวา จิตใจของเราที่ไมมีอรรถมีธรรมทีแรกมันฟุงเฟอเหอเหิม ทีนี้เวลาเราได
รับการอบรม จิตใจของเราก็ถูกตีตะลอมเขาสูอรรถสูธรรม ดังที่แสดงไวแลวเบื้องตน 
วา “การอบรมภาวนา”  

เมื่อเราอบรมจิตใจของเราซึ่งเคยคิดเคยปรุง เตลิดเปดเปงตลอดมาตั้งแตตื่น
นอนมาถึงหลับ ๆ ทุกว่ีทุกวันนะ ใหเราทําใจของเราใหสงบดวยธรรม ธรรมนั้นมีธรรม
บทใดที่จะนํามาบริกรรม เรานํามาบริกรรม เชนพุทโธ หรือธัมโม เปนตนนะ ใหมีสติ
ติดแนบอยูกับคําบริกรรมน้ัน ไมใหสงจิตไปสูที่อื่นที่ใด คิดเร่ืองใดมากย่ิงกวามาคิด
เรื่องคําบริกรรม คือพุทโธ ๆ มีสติบังคับเอาไว ตามธรรมดาของจติมันจะอยากคิดเร่ือง
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นอกซ่ึงเคยคิดมาแลวเปนกําลัง เราบังคับเอาไวใหอยูในคําบริกรรม เอาคําบริกรรมเปน
นํ้าดับไฟ  

ดับลงไปจุดนั้นแหละ จุดท่ีจติมันชอบคิดชอบปรุงน้ันแหละ ใหคิดปรุงคํา
บริกรรมซึ่งเปนอารมณของธรรมนี้แทนที่ความคิดของกิเลส ซึ่งไมไดหลักไดเกณฑ แต
คิดเรื่อยคิดเปอยไปอยางนั้น ระงับความคิดประเภทนั้น ใหจิตเขามาคิดคําวาพุทโธ ซึ่ง
เปนอารมณของธรรม แลวจิตจะคอยสงบเย็นลงไป ๆ ภายในใจของผูภาวนาน้ันแล นี่
แลคือรากแกวของพระพุทธศาสนา พระพุทธเจาตรัสรูดวยการภาวนา พระสงฆสาวก
ตรัสรูหรือบรรลุธรรมดวยการภาวนา มีการระงับดับอารมณของจิตซึ่งเปนอารมณของ
กิเลสเขามาเปนลําดับ ดวยนํ้าดับไฟคือคําภาวนา  

การสํารวมระวังจิตของตนดวยด ี จิตจะปรากฏเปนความสวางไสว สงบรมเย็น
ข้ึนมากับผูภาวนาดวยบทธรรมตาง ๆ น้ันแล นี่ละเรื่องศาสนานะที่จะคอยเดนในจิตใจ
ของชาวพุทธเรา ถามีแตธรรมดาเฉย ๆ ทานเหมือนเรา เราเหมือนทาน ถือพุทธศาสนา
อยางน้ี จิตใจมันลอยนะ ไมคอยมีหลักมีเกณฑ ไมมีจุดอันสําคัญ ๆ ที่จะยึดจะถือไวได
นะ ถามีภาวนาแลวจิตใจของเราจะมีความแนนหนามั่นคง การทาํบุญใหทานซ่ึงเปน
นิสัยของมนุษยของชาวพุทธเราน้ันนะ มีทั่วดินแดนและทุกภาคแหงเมืองไทยของเรา 
ไมไดตําหนิ การทําบุญใหทาน การเฉล่ียเผ่ือแผแกกันและกันน้ีมีดวยกัน แตนี้มันเปน
นิสัยอันหนึ่งอยูในนิสัยธรรมดาของชาวพุทธ 

แตเมื่อผูไดอบรมจิตใจภาวนา มีผลปรากฏข้ึนเปนความสงบสุขรมเย็นแกจิตใจ
แลว ทุกส่ิงทุกอยางท่ีเก่ียวของกับการภาวนา หรือเก่ียวของกับใจน้ีจะมีความแนนหนา
ม่ันคงมากข้ึน เพิ่มเติมขึ้นเรื่อย ๆ เชนการใหทาน มีความเจาะจงอยูภายในจิตโดย
เฉพาะ ๆ การรกัษาศีล การเจริญเมตตาภาวนา ทุกอยางมีสติมีปญญา มีความเจาะจง
ในกิจการน้ัน ๆ เปนลําดับลําดา ผลก็เพิ่มพูนขึ้นไปเรื่อย ๆ การใหทานของคนธรรมดา 
กับการใหทานของผูท่ีมีจิตตภาวนาสงบรมเย็นน้ีมีนํ้าหนักตางกันมากนะ สําหรับการให
ทานทั้งสองประเภทนี้ แลวผลก็ตางกัน 

นี่ละทานจึงสอนใหพวกเราทั้งหลายซึ่งเปนชาวพุทธ ไดชิมรสของพระพุทธ
ศาสนาบางดวยการภาวนา เพียงแตเราเรียนตามตํารับตํารานั้นใคร ๆ ก็เรียนได เด็กก็
เรียนได ผูใหญเรียนได ผูหญิงเรียนได ผูชายเรียนได พระเรียนได เณรเรียนได จําได
ดวยกันแตชื่อของอรรถของธรรม สวนธรรมแท ๆ ที่จะเปนผลขึ้นมาใหเปนที่ดูดดื่มจิต
ใจของเรานั้น เราไมไดปฏิบัติ ธรรมก็ไมปรากฏ จะปรากฏตั้งแตความจดความจํา จึง
ควรใหมีการปฏิบัติตนเอง ใหมีจติสงบเย็นใจ เมื่อจิตมีความสงบเย็นใจแลวจะแสดง
ความแปลกประหลาดข้ึนภายในใจของผูภาวนาน้ันแล ไมเปนอยางอ่ืน เพราะธรรมนี้
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เปนธรรมรากฐาน เปนธรรมพื้นฐาน เปนงานที่จะทรงมรรคทรงผลขึ้นโดยลําดับ ตั้งแต
จิตเริ่มสงบจากการภาวนา จนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพน จะไมนอกเหนือไปจากจิตต
ภาวนาน้ีไดเลย  

นี่ละจิตใจที่ตั้งแตลมลุกคลุกคลาน ไมรูบาปรูบุญคุณโทษประการใดก็ตาม แต
เวลาไดมาฝกฝนอบรมจิตใจเพราะการภาวนานี้ จิตจะคอยรูเนื้อรูตัว มีความสงบรมเย็น 
พอจิตสงบรมเย็น แลวจะปรากฏเปนความสุขที่แปลกประหลาดขึ้นมา ผิดกับความสุข
ทั้งหลายที่เราเคยผานมาแลวตั้งแตวันเกิด ไมเคยมีความสุขประเภทที่แปลกประหลาด
เหมือนจิตตภาวนาน้ีเลย ในสวนไหนๆ ก็ตาม แตเวลาเรามาภาวนา จิตของเราเกิด
ความสงบเย็นใจข้ึนมาๆ  นี่เรียกวาไดผล การภาวนาไดผลคือความสงบใจ เพราะ
อํานาจแหงคําบริกรรมเปนน้ําดับไฟ  

เอาคําบริกรรมทับความคิดความปรุงของเรา ซ่ึงเปนกิเลสแตกอนออก เอา
ความคิดความปรุงของธรรมนี้แทนที่เขาไป มีสติจดจอกับคําบริกรรม แลวจิตใจจะเย็น
ขึ้นมา ไมเหมือนกับความคิดท่ีเปนกิเลส ความคิดที่เปนกิเลส คิดเทาไรเปนกิเลสมาก
นอย ๆ เปนลําดับ แตความคิดที่เปนอารมณของธรรมมีพุทโธ ๆ เปนตนกํากับใจน้ีจะ
สรางความสงบรมเย็นใหแกเรา น่ีละอารมณของธรรมกับอารมณของกิเลสตางกันอยาง
น้ี ความคิดเหมือนกันก็ตาม แตคิดอันหนึ่งไปทางกิเลสก็สรางความทุกขขึ้นมา คิดอัน
หนึ่งไปทางอรรถทางธรรม แลวคําบริกรรมก็เปนอารมณของธรรม คิดอยูตลอดเวลา 
จิตก็ย่ิงมีความสงบเย็นตลอดไป ๆ น่ีละรากฐานแหงพุทธศาสนาแทอยูท่ีตรงน้ีนะ  

ใหพากันภาวนาบางนะ ไมภาวนาศาสนาก็จะมีแตช่ือแตนาม มีแตคัมภีรใบลาน 
ตัวเจาของก็จะเปนโมฆะตลอด จะเอามาเก็บไวในตูในหีบของเราเปนคัมภีร ๆ ก็มีแต
คัมภีรใบลานเปนกระดาษเปลา ๆ ตัวเราก็หาคุณคาไมไดนั้นแล ถาเรานําธรรมเหลานั้น
ที่ไดศึกษาเลาเรียนมาปฏิบัติตอตนเอง สารคุณ บุญกุศลก็จะเกิดขึ้นภายในจิตใจของเรา
เปนลําดับลําดา จิตใจสงบ คําวาสงบน้ันคือสงบจากอารมณของกิเลสท่ีเคยมาย่ัวยวนกอ
กวนแตกอน เปนอารมณของธรรม เรียกวา เอกัคคตารมณ เอกัคคตาจิต มีจิตเปน
อารมณอันเดียว ไดแกความสงบเย็นอยูภายในใจ น่ันทานเรียกวา จิตสงบ ชมเอกัคคตา
จิต เอกัคคตารมณไดสําหรับผูภาวนา  

น่ีไดช้ีแจงใหพ่ีนองท้ังหลายทราบ เพราะนาน ๆ จะไดยินทีหนึ่ง เทศนเรื่องจิตต
ภาวนา สวนมากไมวาทานวาเรา เทศนตามตํารับตํารา เลานิทานกันไป แลวเพลินไป
ตามเพียงเทานั้น จะมาเปนคติตัวอยางแกตนเองเพ่ือใหมีแกใจบําเพ็ญจิตใจใหดีย่ิงข้ึน
ไมคอยม ี แตการภาวนาน่ีมีไดไมสงสัย เวลาไดนํามาภาวนาแลวจติมีความสงบรมเย็น 
เชนเราภาวนาในคืนวันน้ีกอนจะนอน จิตของเรามีความสงบรมเย็น จนกระทั่งแปลก
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ประหลาดอัศจรรยภายในใจ ในขณะที่ภาวนา เม่ือจิตถอนข้ึนมาแลว วันหลังจิตจะเปน
อารมณกับการภาวนาของเรา ที่ไดผลเปนที่พอใจมาแลว ๆ  

จากนั้นก็เกิดความดูดดื่ม มีแกใจที่จะภาวนาเพิ่มความดิบความดี ความแปลก
ประหลาดอัศจรรยยิ่งขึ้น ๆ ทีน้ีจติใจของเราก็มีความแนนหนาม่ันคง ไมวอกแวกคลอน
แคลน เรื่องหิริโอตตัปปะ ความสะดุงกลัวตอบาปตอกรรม หากจะบอก หากจะเตือน
ภายในใจตัวเอง วาควรหรือไมควร ผิดกันกับท่ีเราไมเคยภาวนามาแตกาลไหน ๆ นะ นี่
การภาวนา พระพุทธเจาทรงเปนศาสดาเอกของโลกจากการภาวนา พระสงฆสาวกที่เปน
สรณะของโลกเพราะอํานาจแหงการภาวนา เราเปนลูกชาวพุทธ ถือพระพุทธเจา พระ
ธรรม พระสงฆเปนสรณะ ควรที่จะนําสรณะนั้นเขามาปฏิบัติตอจิตใจของตน จะมีความ
สงบรมเย็น  

คําวาใจสงบน้ีเปนพ้ืนฐานอันหน่ึงเทาน้ันนะ เวลาเราทําไมหยุดไมถอย จิตมี
ความสงบ นี้จะละเอียด ๆ เขาไป และความแปลกประหลาดอัศจรรยจะแสดงขึ้นมา
ภายในใจ และสวางไสวข้ึนท่ีใจ คําวาใจสวาง สวางจากการภาวนาของเรา แลวมีความ
สงบเยือกเย็น มีปติยินดีเวลาจิตถอนขึ้นมาแลว วันหลังมีความพอใจทีจ่ะภาวนาตอไป
โดยลําดับลําดา น่ีละการภาวนา เพิ่มคุณงามความดีตาง ๆ ข้ึนอีกเยอะนะ ถามีแตเปน
ธรรมเนียมของเราที่เคยทําบุญใหทานรักษาศีล แตการภาวนาน้ีมีผลหลายดานหลาย
ทาง การใหทานก็หนักแนน การรักษาศีลหนักแนน เพราะใจหนักแนนดวยศีลดวย
ธรรมจากการภาวนาของตน  

น่ีหลักฐานแหงพระพุทธศาสนาจึงอยูท่ีจิตใจ อยูท่ีการภาวนา น้ีคือรากแกว
ของพุทธศาสนา ขอใหพากันปฏิบัติ เพราะความทุกขมีดวยกันทุกคน ไมวาหญิง วา
ชาย วาผูใหญผูนอย เราพูดเฉพาะมนุษยนะ อยูที่ไหนมีตั้งแตความทุกข ความลําบาก
ลําบน แตกิเลสมันกลบเอาไว ๆ ไมใหเห็นความทุกข ใหกลืนกินอยูในทอง เหมือนวา
กลืนนํ้าลายตัวเองลงไปในทองตัวเองไมใหถมนํ้าลายออกไปนอก ใครเปนขึ้นมา ความ
ทุกขมากนอยก็กลืนลงไปในใจ เหมือนกลืนนํ้าลายจากปากตัวเองเขาสูใจ ใคร ๆ ก็
ทราบไมไดวาเปนความทุกขมากนอยเพยีงไร ตางคนตางกลืนความทุกข ๆ เขาสูใจ
ตลอดเวลา  

ธรรมนี้เปนเครื่องจับไดไมสงสัยเลย ธรรมจับไดหมดเลยในเรื่องความทุกขของ
สัตวมีมากมีนอย เพราะกิเลสเปนสาเหตุใหไดรับความทุกขนั้น ธรรมจะจับไดอยาง
กระจางแจงทุกอยาง นี่ละสมที่พระพุทธเจาวา โลกวิทู ทรงรูแจงโลกแจงสงสาร ทานรู
ภายในพระทัยจริงๆ เพียงพระองคเดียวเทานั้น ไมตองไปหาใครมาเปนสักขีพยาน 
ความรูความเห็นจึงจะเดนชัด  พระองคเดนชัดพอแลวทุกอยาง นํามาส่ังสอนดวยความ
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สวางกระจางแจงทุกแงทุกมุม กิเลสจะมีอยูมากนอยเพียงใดในหัวใจของสัตวโลกก็รู 
สัตวโลกมีความทุกขความทรมาน เพราะอํานาจของกิเลสที่มันทํางานอัตโนมัติ เผากัน
อยูทั้งวันทั้งคืน ทุกแหงหนตําบลหมูบาน ท่ัวโลกท่ัวสงสาร พระองคทรงทราบหมด แต
พวกเรานั้นนะทราบดวยกันก็ไมพูดใหกันฟงนะ อุบ ๆ อิบ ๆ ไวอยางง้ันนะ ใหอยูภาย
ในจิตใจ  

ความจริงแลว ความทุกขมันระบาดสาดกระจายทวมหัวใจทกุสัตวโลกน้ันแหละ 
แตมาพูดถึงเฉพาะมนุษยเรา กิเลสมันหาเคร่ืองหลอกมาหลอกเราใหลืมเน้ือลืมตัว ให
ตางคนตางต่ืนกันไป มันเอาอันนั้นมาประดับ เอานี้มาประดับ เอายศถาบรรดาศักด์ิ มา
ประดับ เอาความมั่งมีศรีสุขมาประดับ คนน้ันมีน้ัน คนนี้มีนี ้คนน้ันมียศถาบรรดาศักด์ิ 
คนนั้นมีบริษัทบริวารมาก มีเงินทองขาวของมาก เรือกสวนไรนาไมอดไมอยาก ตึกราม
บานชองเต็มไปหมด คนน้ีเขามีความสุข ความสุขขี้หมาอะไร ประสาอิฐ ประสาปูน 
ประสาหินทรายเทานั้น  

แลวเงินเขาสมมุติเปนกระดาษหลังลาย ๆ ตั้งขึ้นมาเพื่อความสะดวกแกมนุษย
ซึ่งอยูรวมกัน ไดประสับประสานเปลี่ยนแปลงซึ่งกันและกัน เปนความสะดวกสบาย ใช
ตามความเปนจริงที่เปนสิ่งที่จะตองปฏิบัติตอกัน ไมลุกลามจนเกินไป กลายเปนกิเลส
อันใหญโตรโหฐานขึ้นมา จนกระทั่งลืมเนื้อลืมตัว ใครมีเงินทองขาวของมากนอย แลวก็
เยอหย่ิงจองหอง พองตัววาตัวมั่งตัวมี ไปที่ไหน โฮ เบง นี่กิเลสพาใหเบงนะ ประสา
กระดาษมันก็ยังเบง นี่ละเรื่องของกิเลส แลวความทุกขความทรมานอยูในหัวใจน้ันอยู
ลึก ๆ ลับ ๆ เศรษฐีก็ม ียิ่งเศรษฐีมีเงินมาก เร่ืองยุงมากย่ิงกวาเรา มีความทุกขมากย่ิง
กวาเราเปนไหน ๆ  

นี่เอาธรรมเขาไปจับ พูดแบบไมลําเอียง พูดอยางตรงไปตรงมา เรยีกวา ภาษา
ธรรม มีอยูอยางลึกลับ เก็บไวลึก ๆ ในหัวใจ เวลาทุกขมันเกิดข้ึนมาก ๆ ก็กลืนเขาไป
ในทองในหัวใจตัวเองเสีย เหมือนเขากลืนน้ําลาย ๆ ไมถมปุด ๆ ปด ๆ ทีนี้โลกทั้ง
หลายก็ไมเห็นวา ใครเปนทุกข เห็นกันก็มีแตงตัวโกหร ูยิ้มแยมแจมใส น่ังรถกงรถเกง
รถฟนรถไฟ เครื่องใชไมสอยหรูหราฟูฟา ออ คนนี้เขาเปนคนด ี เขามีความสุขความ
เจริญ โอย นาอัศจรรย อัศจรรยเขา อัศจรรยขี้หมาอะไร ประสาเหล็ก รถอันหน่ึงๆ ก็
เหล็กเทาน้ันเอง เอามาทํา แลวทําเบาะทําอะไร น่ังใหเปนท่ีสวย ๆ งาม ๆ ก็ไปต่ืนเบาะ
อีก แหม เบาะก็สวย อันน้ันก็สวย อันน้ีก็สวย เลยสวยหมดถาเปนเรื่องของกิเลส ความ
ลืมเนื้อลืมตัวนี้ไมมีสิ้นสุด  

ความจริงแลวความทุกขมันมีอยูดวยน้ันแหละ ไมวาจะเปนใคร การพูดทั้งนี้ไม
ไดดูถูกเหยียดหยามโลกนะ เอาความจริงออกมาพูดวา โลกเปนอยางน้ีดวยกัน ยอมรับ
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กันวาเปนทุกขเหมือนกันอยางน้ี การพูดตามหลักความจริงจะผิดไปที่ตรงไหน จึงบอก
ใหรูเรื่องรูราว ไมใหต่ืนเน้ือต่ืนตัวจนเกินไป นี่การสอนเพื่อกระตุก อยาลืมเน้ือลืมตัว
จนเกินไป การศึกษาเลาเรียนจะไดมากไดนอย เราเรียนมาจํามา แลวนํามาปฏิบัติหนาท่ี
การงานตามหลักวิชาของเราที่เรียนมา  

อยาโออาอยาฟูฟา อยาลืมเน้ือลืมตัว แลวนําหลักวิชามาสังหารตนเองดวยความ
ประพฤติผิด แลวยังระบาดสาดกระจายไปใหเกิดความเดือดรอนแกคนอ่ืนอีก นี้ก็เปน
เรื่องวิชาของกิเลส มันก็ทําไปไดทุกแบบทุกบท นี่ใหเราพิจารณาอยางนี้นะ น่ีพูดถึง
เร่ืองการภาวนา จิตใจของเราเกิดความเดือดรอนทุกหยอมหญานั้นแหละ แตไมมีใครรู
วา ใครเปนทุกขมากนอยเพียงไร แลวจะแกไขดัดแปลงกันยังไง ก็ยอมทนกันอยูในหัว
อกของทุกคน ๆ  

ไปที่ไหนๆ มีแตทุกขอยูในหัวใจ ใครจะข้ึนบนฟาบนอากาศท่ีไหน กิเลสมันอยู
บนหัวใจ ไปอยูบนฟามันก็เปนทุกขอยูบนฟา ไปท่ีไหนมันก็เปนทุกขอยู เพราะจิตใจถูก
กิเลสบีบบ้ีสีไฟอยูทุกแหงทุกหนตําบลหมูบาน สัตวโลกอยูที่ไหนจึงมีความเดือดรอนอยู
ท่ีน่ัน ๆ เปนแตเพียงวาไมระบายออก ประหนึ่งวามีความทุกขแตเรา โลกทั้งหลายเขา
เปนสุขกันไปหมด น่ีก็ใหกิเลสหลอกอีก มันจะสุขที่ตรงไหน ลงวากิเลส ความโลภ 
ความโกรธ ราคะตัณหา ไดเหยียบยํ่าทําลายในหัวใจแลว เอาอะไรมาแกก็ไมตก 

เราจะเอาเงินหมื่น เงินแสน เงินลาน เปนก่ีลาน ๆ ตึกรามบานชอง ก่ีหองก่ีหับ 
ก่ีช้ันเขามาลางก็ไมลบ ลางเทาไรก็ไมสะอาด ถาไมเอาศีลเอาธรรม เอาสติธรรม ปญญา
ธรรม เขาไปลบลาง พินิจพิจารณาใครครวญในสิ่งที่ตนอาศัย แลวก็ไมลืมเนื้อลืมตัว มีก็
ยอมรับวามี ไมลืมตัว เอา ถึงเวลาจน โลกนี้เปนโลกอนิจจัง มันก็ตองจนเปนธรรมดา 
แตจิตใจที่มีอรรถมีธรรมอยูภายในตัวเองนี้แลว อยูที่ไหนก็รมเย็นเปนสุขสบาย รูเนื้อรู
ตัว ถึงกาลจะเปนจะตายก็รูเหมือนกับโลกทั่ว ๆ ไป เฒาแกชรา เออ น่ีเราแกแลวนะน่ี 
ใหรีบสรางคุณงามความดี ทําบุญใหทานเสียต้ังแตบัดน้ี ตายแลวจึงไปนิมนตพระมากุ
สลา ธัมมา มันไมเกิดประโยชนเทาที่ควรเหมือนเราสรางเองนะ 

การสรางเองดวยบุญดวยกุศลของเรานี้เปนที่แนใจๆ ยิ่งนิมนตพระมากุสลา 
แลวก็ยิ่งไดบุญไดกุศลเพิ่มเขาไปอีก นี่ใหคิดอยางนั้นซิมนุษยเรา นี่มันไมไดคิด ไปที่
ไหนมีต้ังแตกลืนนํ้าลายๆ เขาในทอง มีแตความกลืนทุกขอยูในหัวอก ไมกลาพูดสูกัน
ฟง เพราะใคร ๆ มันก็เหมือนกันหมดในโลกอันน้ี นี่ละเอาธรรมมาเปดใหพี่นองทั้ง
หลายฟง จะอยูลึกขนาดไหนก็ตาม กิเลสบีบบ้ีสีไฟหัวใจสัตวโลก ธรรมจะสองทะลุไป
หมดเลย แลวนํามาเทศนาวาการไดดังพระพุทธเจาของเราเทศนสอนโลก แมในนรก
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อเวจีพระพุทธเจาก็ทรงแสดงได รูไดเห็นไดทุกอยาง ทําไมมนุษยเราอยูพื้นดินดวยกัน 
จะทรงรูทรงเห็นไมได และสอนมนุษยไมได ถามนุษยมีความพอใจที่จะปฏิบัต ิ 

ดวยเหตุนี้การปฏิบัติทางดานจิตตภาวนา จึงเปนของจําเปนมาก ควรที่พี่นอง
ชาวพุทธเราจะไดมีพุทโธ ธัมโม สังโฆติดใจ ไปที่ไหนก็ไปเถอะ เราคิดเรื่องอื่นเรื่องใด 
คิด ทั่วโลกดินแดนไมเห็นมีอะไรเปนอุปสรรค แตเราจะคิดพุทโธ ทําไมคิดไมได พุทโธ
ก็คือความคิด แตคิดไปทางอรรถทางธรรม ยังเปนของดียิ่งกวาความคิดของกิเลสพา
เถลไถลน้ันเสียอีก ทําไมเราจึงคิดไมได ขอใหคิด ไปท่ีไหนเราทําการทํางาน เรานึกพุท
โธ นึกธรรมภายในจติใจ ทําไดทั้งนั้น สังขารนี้สังขารธรรม คือสังขารของฝายสมุทัย 
สมุทัยไปใชได สังขารของฝายมรรค คือธรรมก็นํามาใชได  

เมื่อเราพอใจที่จะนําสังขารมาคิดมาปรุงทางบุญทางกุศล ทางดานอรรถธรรม 
มันอยูในใจของเราดวยกันทุกคนน่ันแหละ อยาพากันต่ืนมืดต่ืนแจง ป เดือน มันมีมา
ตั้งกัปตั้งกัลป มืดแจงมีมาก่ีกัปก่ีกัลป ต่ืนหาอะไร ป เดือน ศุกร เสาร อาทิตย จันทร 
อังคาร พุธ ชวด ฉลู ขาล เถาะ มะโรง มะเส็ง ก็ตั้งชื่อมันไป มีแตมืดกับแจงเทานั้น ตัว
ที่จมคือเรา มันมีเสารอาทิตยที่ไหนเรา ถาทําช่ัวลงไป ตายก็คือเรา ไมเห็นมีเสารมี
อาทิตยที่ไหน มันตายไดเกิดได ตายได ทุกขไดทั้งนั้น สวนเสาร อาทิตย อังคาร ทานไม
เห็นเปนทุกข เปนลําบากลําบน ตกนรกอเวจ ีติดคุกติดตะราง เหมือนมนุษยที่ตัวเกง ๆ 
หาตั้งชื่อตั้งนามใหเขานี้เลย  

เรามันไปตั้งแตทางภายนอก เสกสรรตั้งแตภายนอก ตัวของเราเองเกิดขึ้นมากี่ป
ก่ีเดือน ไมเคยสนใจกับอรรถกับธรรม กับบุญกับกุศล ตายแลวจม ๆ ยังไมเข็ดไม
หลาบ แลวยังสั่งสมความไมดีทั้งหลายนี้เขาสูนิสัยสันดานจะฝงจมไปดวยความทุกข 
ความเดือดรอน เปนบาปเปนกรรม เต็มเนื้อเต็มตัวตลอดไปนะ ใหพากันอุตสาห
พยายาม น่ีพูดถึงเร่ืองจติตภาวนาใหเปนหลักเปนเกณฑแกพ่ีนองท้ังหลายไดฟงท่ัวหนา
กัน น้ีคือแกนของพระพุทธศาสนา แกนของพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ อยูที่นี ่
เกิดที่นี่ทั้งนั้น เกิดข้ึนจากการภาวนา  

นี่ก็ไดอุตสาหพยายามปฏิบัติธรรมมา ไดมาสอนพ่ีนองท้ังหลายน้ีก็ไดสอนเต็ม
เม็ดเต็มหนวย เฉพาะการชวยชาติบานเมือง นําสมบัติเขาสูคลังหลวงน้ี เราก็ไมไดคิดได
คาดวาจะไดแนะนําส่ังสอนพ่ีนองชาวไทยเราทุกแหงทุกหนตําบลหมูบาน ทั่วประเทศ
ไทย มันก็ไดสอนกันอยางน้ี จะใหทํายังไง แลวควรจะประพฤติปฏิบัติตอตัวเองบาง ขอ
ใหนําไปคิดไปอานนะ อยามีแตทานเทศนาวาการลม ๆ แลง ๆ เปนลมปาก หายไป
แลวเราก็หายไปกับศีลกับธรรม ไมมีอะไรติดเนื้อติดตัว สิ่งที่ติดก็มีแตความโลภ ความ
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โกรธ ราคะตัณหา ซึ่งเปนฟนเปนไฟเคยเผาตัวมาแลว ไปเผาตัวอีกตอไป มันไมเกิด
ประโยชนอะไรนะ ใหพากันประพฤติปฏิบัต ิ 

เรื่องใจเปนของสําคัญมากทีเดียว เลวก็สุดในใจ ดีก็สุดอยูท่ีหัวใจ ความสุขอัน
เลิศเลอก็สุดที่หัวใจ ความทุกขแบบขาดสะบ้ันห่ันแหลกก็อยูท่ีหัวใจท่ีสรางแตบาปแต
กรรม ความสุขท่ีเลิศเลอก็อยูท่ีหัวใจผูสรางคุณงามความดี ยามทานถึงวิมุตติพระ
นิพพาน ความสุข ความทุกขท้ังมวลอยาวาจะไปอยูท่ีไหนนะ อยูที่ใจอยางเดียว ไมมี
ตามดินฟาอากาศท่ัว ๆ ไปหมด สามแดนโลกธาตุไมมีสุขมีทุกขไปหาหลบหาซอนอยูท่ี
ไหน หรือตึกรามบานชองอยู ไมม ีอยูท่ีหัวใจของสัตวโลก เผาอยูที่นั่น ความทุกขก็เผา
อยูท่ีหัวใจ ความสุขก็ร่ืนเรงิอยูท่ีหัวใจ  

เพราะฉะนั้นจึงขอใหสรางความดีไวในเวลาที่มีชีวิตอยู อยาอยูไปเรๆ รอนๆ ถึง
วันตายก็ตายไปเลย ก็ตายเกิด ๆ มันก็เหมือนกับสัตวตาย ไมเห็นเกิดประโยชนอะไร 
ตายดวยความมีบุญมีกุศล ตายดวยความมีอรรถมีธรรมภายในใจ ตายเลิศตายเลอ ดัง
พระพุทธเจา พระอรหันตทานตาย ทานไมไดยากนะ พระพุทธเจา พระอรหันต ทานพอ
แลว นั่นละเห็นไหม จิตใจเม่ือเลิศแลวอยูท่ีไหนก็เลิศ อยูในปาในเขาเลิศอยูท่ีหัวใจของ
ทานผูส้ินกิเลสแลว ถาหัวใจไมส้ินกิเลสไปสรางตึกรามบานชองข้ึนแขงกับช้ันดาวดึงส
บนสวรรค มันก็เปนทุกขอยูท่ีหัวใจท่ีมีกิเลสบีบบ้ีสีไฟอยูน้ันแหละ ใหสรางหัวใจใหดี  

เม่ือสรางหัวใจ มันจะเลิศเลออยูภายในใจนี้แหละ ความสุขทั้งมวลอยูที่ใจ ขอให
แกไขดัดแปลงใจ ถายทอดความทุกขท้ังหลายเพราะการทําบาปทํากรรมน้ีออก การทํา
บาปทํากรรมใหลดลงๆ แลวสรางความดีมากข้ึน ๆ จิตใจจะเปลี่ยนแปลงรสชาติขึ้นมา
เปนลําดับ จากการทําบาปที่เปนความทุกขทรมาน มาเปนบุญเปนกุศล เปนความสุข 
ความเจริญขึ้นที่จิตใจของเรา เราจะมีความสุขความเจริญตอไปอยางนี้นะ ใหพากันจํา
เอา หลวงตาพูดจริง ๆ แนะนําส่ังสอนโลก เราไมไดสั่งสอนดวยเหตุผลกลไกอื่นใด 
นอกจากธรรมลวน ๆ และความเมตตาลวน ๆ สอนโลก สอนอยางน้ันจริง ๆ  

การปฏิบัติเราก็ปฏิบัติอยางเอาจริงเอาจัง ตามธรรมพระพุทธเจาทานสอนไวยัง
ไง เราก็ต้ังหนาต้ังตาปฏิบัติ เฉพาะอยางยิ่งเขามาจุดจิตตภาวนา ภาวนาอยูในปาในเขา 
ชําระจิตใจนี ้ เวลามันมืดมันก็มืด เวลาชําระหลายคร้ังหลายหนไมหยุดไมถอยก็คอย
สวางไสวข้ึนมา จนกลายเปนจิตที่สวางไสวอัศจรรยเกินคาดเกินหมายของผูบําเพ็ญ เกิด
ขึ้นไดทุกคน บุญกุศล มรรค ผล นิพพาน ไมมีกาล สถานท่ี เวลํ่าเวลา อยาใหกิเลสมัน
หลอกลวงนะ ถาจะบําเพ็ญคุณงามความดีก็บาปไมมี บุญไมม ี ทําไปทําไม นรกไมมี 
สวรรคไมม ี กลัวหาอะไร ไปสวรรค สวรรคไมมีอยากไปทําไม มีแตกิเลสหลอกหัวใจ
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สัตวโลกผูโงเขลาน่ันแหละ แลวก็สรางต้ังแตความช่ัวชาลามก เอาฟนเอาไฟ บาปนั้นมา
เผาตัวเอง ตายแลวตายเลา จมแลวจมเลา ไมมีการเข็ดหลาบอิ่มพอ  

ใหพากันตั้งหนาตั้งตาปฏิบัติตามศีลตามธรรม แลวใหมีความเข็ดหลาบอ่ิมพอ
ในกองทุกขท้ังหลาย ตอไปเราจะไดมีความสุขความเจริญภายในจิตใจ เฉพาะอยางย่ิง
จิตตภาวนา ขอพี่นองทั้งหลายไดนําไปปฏิบัติจะเห็นประจักษในตัวของเราเอง ที่ทาน
แสดงไววาพวกเปรต พวกผี สัตวนรกอะไร ๆ น่ี ใหเราจับจุดนี้ใหได การภาวนาน้ีเปน
จุดสําคัญที่สามารถจะรูในสิ่งทั้งหลายได ดังพระพุทธเจาทรงรูทรงเห็นแลวมาแสดง
ธรรมแกพวกเราท้ังหลายอยูทุกวันน้ี  

การแสดงธรรมก็เห็นวาสมควรแกเวลา ขอความสวัสดีจงมีแกพ่ีนองท้ังหลาย
โดยทั่วกันเทอญ 
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