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“อารมณ” 
 

 เหน่ือยแหละเราวันน้ีท้ังวัน ไมไดเทศนมันก็เหนื่อย ไปที่นั่น ไปที่นี ่มาท่ีน่ัน มา
ท่ีน่ี มันก็เหน่ือยได เทศนไมเทศนก็เหน่ือย เดินมาตอนบายโมง ๔ โมงกวา ๆ ท่ีหนา
ศาลา เห็นเขากําลังถอดอะไร ถามวาถอดอะไร ถอดท่ีเทศนเม่ือคืนน้ีวาง้ัน เขาถอดอยู
ในหอง หนอยหรืออะไร เขากําลังถอด กัณฑเมื่อคืนนั้นก็ด ีแตวันน้ี โอ ไมไดเรื่องเลย 
เพราะงั้นถึงหยุดทันท ี ไมเทศน ไมเกิดประโยชน เทศนไปไมได อยางง้ันแหละ
กรรมฐานนะ ถามีเสียงขึ้นมาแลวไมได เทศนกรรมฐาน ผิดกันกับเทศนปริยัตินะ คือ
ปริยัตินี้เทศนไปตามตํารับตํารา มีทางเดินนะ เสียงไมเสียงก็ไมสนใจ วาไปตามตํารับ
ตํารา ก็อยางงั้นเทศนปริยัติ  
 เราก็เคยเทศน ปริยัติก็เคยเทศนกอน วาไปตามแถวตามแนวของปริยัติ เรื่อง
เสียงเรื่องอะไรก็ไมสนใจ เทศนทางภาคปฏิบัติ มันไมเหมือนกัน มันก็รูอยูกับตัวของ
เราเอง เทศนปริยัติเปนยังไง ๆ ก็รูอยูกับตัวของเรา เทศนทางภาคปฏิบัติเปนยังไงมันก็
อยูรูกับตัวอีกแหละ ท่ีมันไมเหมือนกันมันก็รู ภาคปริยัติเดินไปตามตํารับตําราที่ศึกษา
เลาเรียนจดจํามา อะไร ๆ ก็วาไปตามน้ันเร่ือย ผิด ถูก ดี ช่ัวก็ยกใหตําราไป ทานวายัง
ไง ก็วาไปตามนั้น หากวาถูกหรือโดนเขาวาบางวา ทําไมเทศนอยางงั้น ก็ตําราวาอยาง
ง้ันน่ีนะ แนะ ไปน้ันเสีย ทิ้งในตําราสวนเจาของเอาตัวรอดไปเลย 
 เทศนทางภาคปฏิบัติมันไมเหมือน ไมเหมือนจริงๆ  ไปคนละแบบเลย ในคน 
คนเดียวกันน้ัน ไปแบบปฏิบัติลวนๆ  ไปเลย ขึ้นเรื่อย ๆ  ๆ เพราะฉะนั้น อะไร ๆ จึง
มากระทบกระเทือนไมไดนะ พอกระทบอันนี้จะหดเขามาทันที ถามีซํ้าเขามาอีกหยุดก๊ึก
เลย คิดนั้นคิดนี ้มันแย็บ ๆ ออกแลว หยุดเลยไมเทศนเพราะไมเกิดประโยชน เมื่อเรา
จะเรียกชื่อแลวก็เรียกวา เทศนภาคความจํากับภาคความจริงไมเหมือนกัน ภาคความจํา 
จํามายังไงก็เทศนไปตามนั้นไปเลย แตภาคความจรงิน้ี ปฏิบัติจริง ๆ รูจริงๆ เห็นจริงๆ  
ถอดออกมาจากความจริงเลย เรียกวา ภาคความจริงคือภาคปฏิบัต ิ  

ผูเทศนไมมีหลักมีเกณฑในหัวใจแลว ภาคความจริงลวน ๆ แตไมรูหลักของการ
ปฏิบัต ิ ไมมีธรรมในใจ มันก็เลวกวาปริยัติเสียอีก เทศนปฏิบัติไมมีหลักมีเกณฑภายใน
จิตใจท่ีเกิดข้ึนจากภาคปฏิบัติมันก็เลวกวาปริยัติเสียอีก ปริยัติเขายังมีหลักมีเกณฑเดิน
ตามปริยัติ เทศนปฏิบัติไมมีหลักมีเกณฑภายในจิตใจ โลเลไปเลย ยึดเอาหลักไมได มัน
ตางกัน คําวาภาคความจรงิตองหมายถึงผูเทศนเปนผูปฏิบัติไดรูเห็นในธรรมท้ังหลาย
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มาโดยลําดับลําดา จนกระทั่งถึงพูดถึงวาสูงสุดยอดของธรรมเทศนออกไดหมด ไมมีคํา
วาผิดพลาด ถูกตองไปโดยลําดับลําดา เปนที่แนใจโดยลําดับ คือวาแมนยํา ๆ มันตาง
กัน 

เทศนภาคปฏิบัติจะมีอะไรเขามายุงไมได จะมีตั้งแตจิตกับธรรมที่สัมผัสกัน จิต
กับธรรมอยูดวยกันสัมผัสกัน ออกมาแย็บๆ ออกเร่ือย ๆ อดีต อนาคต ไมไปยุง ยุง
ปจจบัุน ๆ กาวเดินไปตามอันน้ีเลย ไมมีอะไรมายุงไปเรื่อย ๆ เพราะฉะนั้นจึงตองการ
ความสงัดมากทีเดียวภาคปฏิบัต ิ สงัดเทาไรยิ่งด ี แตกอนท่ีปฏิบัติกรรมฐานอยู ที่ยังไม
เขาใจในอรรถในธรรมมากนัก มันก็อิงท้ังภาคปฏิบัติ อิงทั้งภาคปริยัติไปดวยกัน ไมมี
ภาคปฏิบัติในใจเลย ก็ตองอาศัยปริยัติไปลวน ๆ เลย ภาคปฏิบัติก็รูแตยังไมกวางขวาง 
ภาคปฏิบัติรูเห็นเต็มหัวใจ ๆ ทุกขั้นทุกภูมิของธรรมแลว ทีนี้ปริยัติไมเกี่ยวเลย ไมออก
เลย ประหนึ่งวาไมไดศึกษามา ข้ึนปจจบัุนลวน ๆ นี่ธรรมของพระพุทธเจาเปนอยางงั้น 

คําวา ธรรมเกิด ก็เกิดจากใจ ธรรมเกิด กิเลสเกิด พวกเรามีแตพวกกิเลสเกิด 
เกิดวันยังค่ําคืนยังรุง เกิดแตตื่นนอน ไปที่ไหน มีแตกิเลสเกิด ทางตาเห็นปบกิเลสเกิด
แลว เห็นรูป รูปอะไร กิเลสเกิดแลว ไดยินเสียง เสียงอะไร กิเลสเกิดแลว ไดกล่ิน รส 
เครื่องสัมผัส มีแตกิเลสเกิด มันตางกันนะ น่ีเวลากิเลสเกิด เกิดตลอด จึงเรียกวา กิเลส
เปนอัตโนมัต ิ ทํางานบนจติใจของสัตวโลก เปนอยางงั้นทั้งเขาทั้งเรา ไมมีใครรูสึกตัว
เลยวากิเลสเกิดนะ ไมรู จนกวาไดเขาภาคปฏิบัติ ภาคปฏิบัติเปนภาคสั่งสมธรรมเพื่อจะ
ใหธรรมเกิด ประกอบความพากเพียร เชนทานไปอยูในปาในเขาประกอบความเพียรก็
เพื่อจะใหธรรมเกิด  

ทีแรกก็ตั้งสติ สติธรรมเกิดเสียกอน ลมลุกคลุกคลานต้ังข้ึนมา สติตั้งทีแรกมีแต
ความพลั้งเผลอ กิเลสเตะเรื่อย พอต้ังสติข้ึนมากิเลสเตะ กิเลสเกิด กิเลสเดิน กิเลส
เหยียบ เราตั้งขึ้นเรื่อย ๆ พยายามเรื่อย ๆ สติคอยดีข้ึน สตินี้ประคองใจ ขาดสติเปนไป
ไมไดนะ สติเปนของสําคัญ เปนพื้นฐานในธรรมทุกขั้น ตั้งแตขั้นพื้น ๆ ขั้นลมลุก
คลุกคลานก็ตองข้ึนอยูกับสติ สติยังไมดี ลมลุกคลุกคลาน ลมบางลุกบาง คลานบางเดิน
บาง สติดีข้ึนก็คอยมีหลักมีเกณฑ สติจงึสําคัญ การฝกใจใหเช่ือง ใหมีธรรมเกิดบาง 
อยาใหแตกิเลสเกิดถายเดียว ตองฝกสติเพ่ือความสงบของใจ ธรรมคือความสงบจะเกิด 

เมื่อเวลาฝกหัดเขาไปเรื่อยๆ  แลว จิตไมเคยสงบก็สงบ ตามธรรมดาของจิตจะ
หาความสงบไมได มีแตกิเลสลากถูอยูตลอดเวลา จึงเรียกวา กิเลสทํางานบนหัวใจสัตว
โดยอัตโนมัติ มันเปนเองของมัน ปบน้ีออกกอนแลว แมจะไมไดเห็นไดยินอะไรก็ตาม 
ความคิดปรุงก็เปนเรื่องของกิเลส คิดเรื่องกิเลสทั้งนั้น ก็เรียกวา กิเลสเกิดโดยอัตโนมัติ 
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อยูเฉย ๆ มันก็คิดของมัน คิดเรื่องอะไรมีแตเรื่องกิเลส ๆ เมื่อยังไมไดอบรมในธรรม 
ธรรมไมมีทางเกิด มีแตกิเลสเกิด  

เพราะฉะนั้น โลกทั้งหลายจึงสั่งสมแตเรื่องความทุกข ความกังวลวุนวาย ไม
เลือกชาติชั้นวรรณะ กิเลสอยูบนหัวใจ มีสุขมีทุกข เจอืปนกันไป ใครมีงานมีการมากเทา
ไร เรียนสูงเทาไร มีหนาท่ีการงานมาก มียศถาบรรดาศักดิ์สูงเทาไร สมบัติเงินทองขาว
ของบริษัทบริวารมากเทาไร กิเลสก็ยิ่งสรางตัวขึ้นมามาก น่ีหมายถึงวาถาไมมีธรรม
แทรก กิเลสจะทํางานหนักมากกวาคนธรรมดา คนธรรมดาตาสีตาสา คิดก็คิดไปตาม
ประสีประสาแตไมรุนแรงเหมือนคนที่มีความรูสูง ๆ ฐานะสูง ๆ ไดรับความเสกสรรปน
ยอเปนผูใหญผูโต เปนคนมั่งคนม ี ผูนี้แหละผูสั่งสมกิเลสโดยอัตโนมัติ  หมุนต้ิวแรง
กวาเพ่ือน เพราะฉะนั้น ทุกขผูนี้จึงทุกขมากนะ 

เราอยาเขาใจวา พวกเศรษฐีเขามีสมบัติเงินทองขาวของมาก คนมียศถา
บรรดาศักดิ์ หรือเรียนมาสูง ๆ จะมีความสุขมากนะ ตรงกันขาม อันนี้ใครจะมาพูดได
วะ ตองสําคัญเปนแบบเดียวกันหมด เขาเหมือนเรา เราเหมือนเขา เพราะฉะนั้นจึง
สรรเสริญเยินยอ อัศจรรยกันละซ ิโอย อัศจรรยเขา เขาเปนอยางงั้นอยางงี ้ ก็เปนกิเลส 
มันก็ยอกัน คนน้ันก็ย่ิงกําเริบเสิบสาน คนน้ีก็บายอกันไปเร่ือย ตางคนตางยอ คนหน่ึง
ทุกขจนจะตายอยูในหัวใจน่ัน หัวใจมันทุกขจนจะตาย ไมมีใครเหลือบมองมันนะ ก็มา
สรรเสริญเยินยอลม ๆ แลง ๆ เงาๆ  กันไปอยางงั้น ธรรมทานจับปุบเห็นหมด เห็นแต
รากแกวของมัน มันแสดงออกมายังไงถึงมาเปนอยางนี ้ ๆ ทานเห็นมาต้ังแตนูน เมื่อ
การแสดงออก ทานจึงแสดงไดโดยถูกตองละซิ 

น่ันละพระพุทธเจา เรียกวาธรรมเกิด ทานเกิดอยางงั้น เมื่อธรรมเกิดแลวไม
เหมือนกิเลสเกิด กิเลสเกิดทําใหมืดมนอนธการ ไมรูจักทิศจักทาง การไปการมา การ
อยูการกิน การเปนการตาย ไมรูจักทิศจักทาง ไขวควาไปอยางน้ันแหละ เรื่องของจิตที่
กิเลสมันคุกคามอยูภายในใจ มันดิ้นมันดีดเหมือนเรา คร้ันเวลาสงเสริมกันก็เอาแต
เรื่องกิเลสมาสงเสริมกัน ตัวจริงที่เปนไฟเผาอยูในหัวใจไมไดเห็นดวยกัน ตางคนก็ไม
ไดเห็น มันก็ไมไดเอามาพูดละซิ เห็นกันชมกันลม ๆ แลง ๆ ไป น่ีกิเลสชอบออกขาง
นอก ธรรมเขาขางในและตีออกขางนอก นั่น มันตางกันนะ  

เพราะฉะนั้น ธรรมจึงรอบคอบกระจางแจง ธรรมเกิดเมื่อไรๆ มากนอย จะเริ่ม
เห็นเร่ืองของกิเลสมากนอยเปนลําดับลําดาไป เรียกวาธรรมเริ่มเกิด เชนความสงบของ
ใจเกิด คนท่ีมีความสงบใจยอมมีความสุขมากกวาคนท่ีวุนว่ีวุนวาย ผิดกัน แมนักปฏิบัติ
ดวยกัน ถาจิตของใครยังไมไดหลักไดเกณฑในการปฏิบัต ิ คนน้ันก็ยังสายแสเรรอนอยู 
แมจะเปนนักปฏิบัต ิ ไมไดสายแสเรรอนเหมือนโลกทั่ว ๆ ไป ก็เปนอยูในวงของผู
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ปฏิบัติที่ยังไมไดหลักไดเกณฑนั่นแล พอไดหลักไดเกณฑแลวจติคอยตะลอมตัวเขามา 
เปนหลัก นี่เริ่มธรรมเกิด  

ทีแรกก็สติเกิดเสียกอน ตองฝกสติใหด ีมันจะคิดเรื่องอะไร ๆ คอยตีเอาไว ๆ 
ไมใหไปคิด เพราะคิดสวนมาก รอยทั้งรอยมันคิดไปเพื่อกิเลสทั้งนั้นแหละ ไมไดคิด
เพื่อธรรม จึงเรียกวากิเลสเกิด เวลามีความพากเพียรก็ดัดแปลงตัวเองไปเรื่อย ๆ จิตใจ
ก็คอยสงบเย็น ๆ เย็นขึ้นมา ความสงบไมใชขั้นหนึ่งขั้นเดียว มีหลายขั้นหลายภูม ิสงบ
ละเอียดลออ จนกระทั่งเปนความแปลกประหลาดอัศจรรยในความสงบของตน เพราะ
เราไมเคยเห็น รสชาติแหงความสงบมันเปนความสุขที่อะไรพูดไมถูก ความสุขที่
อัศจรรย เราก็ไมเคย ตั้งแตเกิดมาไมเคย วาอยางน้ีดวยกัน  

ผูที่ไมเคยปฏิบัติธรรมจะไปเห็นความสุขภายในจิตใจนี้เปนไปไมได เพราะ
ฉะน้ันจึงดีดจึงด้ินอยูภายนอกละซิ เห็นเขามีความสุขอยางง้ันก็ด้ินกับเขา ดีดกับเขา 
ความสุขภายในไมมีใครรู มันก็ไมมีใครเสาะแสวง ทีน้ีเวลาผูปฏิบัติมีความสุขภายในข้ึน
มา มันไมตองบอกละ เรื่องเทียบเคียงกันนะ มันรูทันทีเลย จิตมีความสงบมันเย็นสบาย 
อยูท่ีไหนเย็นหมด แลวกวางขวางดวยนะ พอจิตสบายนี้ โลกน้ีรูสึกวากวางขวางออกไป
เรื่อย ไมตีบตันอ้ันตูเหมือนแตกอน แตกอนมันตีบตันอ้ันตู โลกกวางแสนกวางแตมัน
ตีบตันท่ีหัวใจ  

พอเราบําเพ็ญจิตดวงนี้ดวยธรรม คอยชะลางเขาไป ๆ อันน้ีจะคอยสงแสงสวาง
ขึ้นมา ความสงบรมเย็น รูเน้ือรูตัวบาง เวลาเผลอ หรือเวลามีสติก็รูบาง แตเวลาเผลอ
ไปไมคอยรูแหละ แตตอมาเผลอไปแพล็บนี้รู เผลอแพล็บรู มันเร็วเขา น่ีเรียกวา ธรรม
จะเริ่มเกิดแลว สมถธรรม คือความสงบใจก็เริ่มเกิด ๆ สติคอยดี ความพากเพียร วิริยะ
ธรรม ความอดความทนเริ่มเกิดไปตาม ๆ กัน อดทนเพือ่ความดี เพ่ือธรรมท้ังหลาย ก็
คอยเจริญขึ้น ทีนี้จิตใจที่ถูกปดบังอยูดวยกิเลสทั้งหลายจนมืดมิดปดตา หาทางออกทาง
เขาไมไดนี ้จะคอยเปดตัวออกมา ๆ แลวมองเห็นทิศทาง  

พอมองเห็นทิศทาง ก็เริ่มเห็นดีเห็นชั่ว เริ่มชัดในบุญ ในบาป คือความสุขความ
ทุกขท่ีอยูกับใจ สุขก็อยูกับใจ ทุกขอยูกับใจ มีสาเหตุมาดวยกัน ความทุกขเปนเพราะ
อะไรมันจึงทุกข ตนเหตุมันก็สาวหาได ความสุขเพราะเหตุไร มันก็เห็นตนเหตุ สาวหา
ได ทีนี้อันใดเปนตนเหตุแหงความสุขความเจริญความดีมันก็เสริมผูนั้น อันใดเปนตน
เหตุแหงความทุกข มันก็ปดออก ๆ คอยเจริญขึ้นเรื่อย ๆ น่ีละการปฏิบัติตัวเอง จิตใจ
ของเราทุกคนเปนอยางน้ีดวยกัน พูดคําเดียวกระเทือนทั่วโลกธาต ุ มันเหมือนกันหมด 
วากิเลสทํางานโดยอัตโนมัติบนหัวใจของสัตว  
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ทีน้ีเวลาเราแก เราบุกเบิกเพิกถอนออกไป มันก็รูอีกดวยกัน ส่ิงเหลาน้ีคอยเบา
บางจางไป ความมืดท้ังหลายน้ีคอยสวางไสวข้ึนมาภายในใจ เพราะธรรมชะลางๆ  จิต
ใจคอยสวางไสวขึ้นมา นี่ทานเรียกวาธรรม มันอยูดวยกันกับจติ หากไมรูวาเปนกิเลส 
เปนธรรม สัตวโลกไมรู อารมณของกิเลสมันผลักมันดันใหสัตวโลกท้ังหลายเปล่ียน
แปลงดีดดิ้นตลอดเวลา คืออารมณของกิเลส มันผลักดันภายในใจ กวนตลอด เราจะ
คิดในแงอรรถและธรรม มันขวางไมยอมใหคิด มันขัดมันขวาง มันดีดมันดิ้น ไมอยาก
ใหคิด น่ีคืออารมณของกิเลส  

เวลาเราจะบําเพ็ญความดี ยิ่งจะทําใหจิตใจสงบ โหย ออนเปยกไปหมดเลยนะ 
ความขี้เกียจขี้คราน เอามาใสรถไฟสัก ๓ ตูไมพอ ความข้ีเกียจมากกวาน้ัน ยังเต็มตูนี้
ไปเอาตูน้ันมาอีก มาบรรจุความขี้เกียจ อาว ตูน้ันมาอีก ยังไมหมด ๆ จากคนๆ เดียว 
เขาใจไหม นี่เวลาเราจะทําความดี กิเลสตัณหาตัวขี้เกียจขี้คราน ตัวไมเอาไหน ตัวกีดตัว
ขวาง มันบรรทุกรถไฟมาเปนตู ๆ ทีนี้เราเพียงคนเดียวสูมันไมไดก็หงายหมาเลย เฮย 
ไมเปนทา วันน้ีไมไดแหละ เหน่ือยมากวันน้ีพักผอน นั่น ลมแลว น่ีคืออารมณของกิเลส
ใหพากันเขาใจ 

ทานบอกวาธรรมวากิเลสใหทราบในตัวของเรา ไมมีใครมาบอก ใหทราบเสียต้ัง
แตบัดนี้ตอไป อารมณชนิดน้ี เรียกวาอารมณที่หมุนจิตใจของสัตวโลกใหพาเกิดพาตาย
ในทางความทุกขความลําบากลําบน มันหมุนไปทางต่ําเสมอ ทางสูงมันไมใหไป กิเลส
ตองหมุนลงทางต่ํา ธรรมะนี้หมุนขึ้นทางสูง นี่ละ ธรรมะคืออารมณท่ีคิดอยากทําบุญให
ทาน คิดอยากทําความดีงามท้ังหลาย มันหากเปนอยูในจตินะ น่ีเรียกวาอารมณของ
ธรรม ธรรมอยูในใจน้ันแหละ แตถูกกิเลสปดไว เพราะกิเลสมีอํานาจมาก กิเลสลากถู
ไปทางไหน มันก็ไปเสียโดยไมรูวาเรามีธรรมหรือไม ตัวท่ีพาลากถูก็ไมรูวามันเปนกิเลส 
เขาใจไหมละ ไมรูวานี้คือ อารมณของกิเลสกําลังลากถูเราไปเวลาน้ี 

เราก็เหมือนกับฟุตบอล แตฟุตบอลมันไมมีจิตวิญญาณ เตะไปไหนมันก็ไป แต
คนเปนฟุตบอลเจบ็มันก็รู ทุกขมันก็รู มันไมใชขอนซุง ขอนซุงไมมีวิญญาณ คนเปน
ขอนซุงมันมีวิญญาณ ทุกขลําบากลําบนมันก็รู ทนทุกขทรมานไปตามอํานาจของกิเลสที่
ฉุดลากไป ว่ิงไปน้ันแหละ น่ีทานเรียกวาอารมณของกิเลส ความโลภ มันอยากไดนั้นได
น้ี น่ันละอารมณของกิเลส ความโลภที่เปนสิ่งขัดขวางที่เปนภัยแกตัวเองก็เรียกวา กิเลส 
โลกไมรูจักประมาณ โลกไมมีความอิ่มความพอ มีแตอยากไดถายเดียว  

นอกจากน้ันอยากจะเปนเศรษฐีใหอยูเหนือโลกเขาไปอีก อารมณเชนน้ีทาน
เรียกวา กิเลส คือแสดงเปนตัวอยากได เปนตัวโกรธ ตัวเคียดตัวแคน หงุดหงิด เหลานี้
เปนอารมณของกิเลส มันโกรธ มันเคียดมันแคนอยูภายในจิตใจ น่ีเปนอารมณของ
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กิเลสชนิดหน่ึง เรียกวา กิเลสมีเปนประเภท ๆ ราคะตัณหา ความดีดความดิ้น กําหนัด
ในหญิงในชาย ทั้งสัตวทั้งบุคคล เจอกันมีแตอันน้ีออกหนา ๆ ภายในใจทั้งเขาทั้งเรา 
ตําหนิใครไมไดนะ มันเปนหลักธรรมชาติ น่ีก็เรียกวา อารมณของกิเลส ตัวราคะ ทําให
เกิดความกําหนัดยินดี  

จากน้ันแลวมันก็พาใหด้ินใหดีด ใหเสาะใหแสวงหา ภายในใจมันก็ดีดด้ินอยู
ภายในมัน อยากเสาะอยากแสวงหา อยากพบอยากเห็น ผูหญิงหรือชายที่ตนชอบตนรัก
นะ อยากพบอยากเห็น อยากพูดอยากคุย อยากกระซิบกระซาบ อยากใกลชิดติดพัน 
ทั้งหญิงทั้งชายมันเปนดวยกันอยางนี ้ น่ีคืออารมณของกิเลส แลวส่ิงเหลาน้ี เมื่อรวมลง
มาแลวก็เรียกวาตัวพาดีดพาด้ิน ใหเราเปนความทุกขความทรมานโดยท่ีความอยากอัน
น้ันนะ มันเหยียบเอาไวไมใหรู มันใหเพลินไป เราด้ินไปกับมนัน้ี เราเปนทุกขขนาดไหน 
มันก็ไมมองความทุกข มันมองไปขางหนานูน นี่จึงเรียกวา อารมณเหลาน้ีเปนกิเลสท้ัง
น้ัน พากันจําเอานะ 

อารมณ ใครก็วากิเลส วาธรรม ไมทราบวาธรรมเปนยังไง กิเลสเปนยังไง 
อารมณชนิดนี้ที่มันผลักมันดันเรา น้ีเรียกวากิเลส แลวเราคิดอยากจะทําคุณงามความดี
นี้เปนอารมณของธรรมนะ แลวกิเลสมันกีดมันขวาง ถาจะทําความดีงามทั้งหลายมันไม
อยากใหทํา น่ีก็เปนอารมณของกิเลสมากีดขวางเอาไว แตธรรมมีอยูในใจ ไมมากก็นอย
มีอยูในใจ มันมีเวลาท่ีจะอยากทําน้ันอยากทําน้ีในบรรดาความดีท้ังหลาย อยูน้ันแล 
กิเลสมันก็กีดก็ขวางเวลามันมีอํานาจ ใหทราบเสียวา อารมณท่ีมากีดขวางการทําดีของ
เรา น้ันคือกิเลส  

อารมณที่เปนความดีของเรา อยากทําบุญใหทาน อยากเจริญเมตตาภาวนา 
อยางน้ีข้ึนช่ือวาเปนฝายบุญฝายกุศล อยากทํา ๆ อันน้ีเรียกวา อารมณแหงธรรม ไม
มากก็เกิดข้ึนใหจบัไดอยูน้ันแหละ นี่เรียกวา อารมณแหงธรรมอยูในใจของเราคนเดียว 
ทีนี้เวลาเราสั่งสมทางธรรมขึ้นมาก ๆ อารมณของธรรมจะมีมากขึ้น ๆ อารมณของ
กิเลสจะคอยลดนอยลงไป ๆ ทางน้ีหนาแนนข้ึน ๆ ทีนี้ลบลางกันไปเรื่อย ๆ น่ีท่ีทานวา 
ทานเจริญธรรม มีกําลังจิตกําลังธรรมนั้นแหละ ปราบปรามกิเลสซ่ึงเปนตัวขาศึกอยูภาย
ในใจท่ีมันรุนแรงอยูแตกอนใหลดนอยลง ๆ  

ทีนี้ตอไปธรรมก็เกิด แตกอนมีแตกิเลสเกิด ตอไปธรรมก็เกิด เกิดเรื่อย ๆ 
ความสงบรมเย็นก็เกิด สติก็ติดแนบกันไปเร่ือย ความพากความเพียร ความอุตสาห
พยายามเปนธรรมทั้งนั้น แตกอนมีแตกิเลสเกิด ตอไปธรรมก็เกิดเรื่อย ๆ สติก็ติดแนบ
กันไปเรื่อย เปนธรรมทั้งนั้น เกิดดวยกัน ๆ เรียกวา ธรรมเกิด วิริยธรรม คือความเพียร
ก็เกิด ความอุตสาหพยายามก็เกิด ความอดความทน ขันติคือความอดความทนก็เกิด 
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เพ่ือตอสูกับกิเลส เกิดขึ้นเรื่อยๆ  ทีนี้ธรรมก็มีทางขึ้น พอธรรมมีทางขึ้นแลวจะคอยเบิก
กวางออก ไมเหมือนกิเลส กิเลสน้ีมันทําใหตีบตันอ้ันตู แตธรรมน้ีทําใหกวางขวางออก
ไป จนกลายเปนเว้ิงวาง ๆ ไปเรื่อยนะ นี่อารมณของธรรม หนุนใจของเราใหเบาหวิว ๆ 
เลย 

ข้ันผูพ่ึงภาวนา จิตใจมีความสงบเย็นเทาไร พ้ืนฐานของทานย่ิงแนนหนาม่ันคง 
ใจยิ่งสวางไสวขึ้น ทีนี้มีแตอารมณของธรรมมากขึ้น ๆ อารมณของกิเลส ความโลภของ
กิเลส โลภหาอะไร เลยกลายเปนเรื่องไมสนใจไปแลว ความโกรธก็ไมสนใจย่ิงกวา
พิจารณาจิตไมใหมันดีดมันดิ้น ไปไหนที่เปนเรื่องกิเลสตีไวทั้งนั้น ๆ ความรักความ
กําหนัดยินดีในหญิงในชายมันก็จางไป ๆ เพราะเสาะแสวงหาแตธรรม ไมเสาะแสวงหา
สิ่งเหลานี ้เพราะสิ่งเหลานี้เปนกิเลส น่ัน มันก็ชําระเรื่อย สิ่งเหลานั้นก็จางไป ๆ ธรรมะ
ก็หนาแนนข้ึนมา  

พอพูดอยางน้ีเราก็ยังระลึกไดอยูนะ นี่จะเปนขายตัวก็ตาม เอาความจริงมาพูด 
ไปน่ังภาวนาอยูภูเขา ต้ังหนาจะฟดกับกิเลส เห็นหญิงสาวมาใสบาตรไปรักหญิงสาว โธ 
เคียดแคนใหเจาของ กูพามึงมาฆากิเลส มึงจะมาสั่งสมกิเลสเหรอ พูดใหมันจัง ๆ มัน
เปนในหัวใจก็บอกซิ เมื่อมันเปนพูดไมไดมีหรือ ใชไหม น่ียกตัวอยาง เขาก็ไมไดวาเขา
สวยเขางาม นารักนาชอบ เราเปนบาไปเห็น ทีน้ีมันติดอยูในใจ มาเปนอารมณละซิทีนี้ 
เอะ ทําไม ยังไง ๆ ฟดกัน นี่มันจับไดอยางงี ้ คือเราไมไดตั้งหนาตั้งตาจะเปน แตมัน
เปนดวยอํานาจกิเลส มันเหนือกวาใชไหม มันก็เคียดแคนใหเจาของ โอย กูก็วากูมาฆา
กิเลส อันน้ีมันมาส่ังสมกิเลส นี่ฟดเจาของ ยกตัวอยางมาอยางน้ีนะ 

ทั้ง ๆ ที่เราไมไดสนใจ เวลาเจอกิเลสมันสนใจแลว กิเลสตัวรักชอบ สาวคนน้ี
สวย น่ีกิเลสรักแลวนะ ก็กูไมพามึงมาหาอันน้ี ทางธรรมฟดกันแลวนะ มันก็ดึงไปจนได 
เอาไปเอามามันก็จาง มันสูเราไมได แตเปนตัวอยางอันหน่ึงท่ียกมา มันมีอะไรมันตอง
แสดงข้ึนมาภายในใจ เวลาปฏิบัติไปสิ่งเหลานี้จะจางไป ๆ กําจดัปดมันออกเร่ือย ๆ 
เลยโดยลําดับลําดา เรื่องความทุกขที่เกิดขึ้นจากสิ่งเหลานี้มันก็จางไปดวยกัน ความโลภ 
ความโกรธ ราคะตัณหา จางลง ๆ ความทุกขทั้งหลายจางลง ๆ จิตใจก็มีความสงบสุข
เย็นขึ้น ๆ จากน้ันพิจารณาทางดานสติปญญาแกลวกลาสามารถข้ึนไป ส่ิงเหลาน้ีก็พังลง 
ๆ ทีนี้มีแตธรรมเกิดแลวนะ กิเลสเกิดนอยแหละทีน้ี ธรรมเกิดมากตลอด ๆ  

ตอไปกิเลสตัวไหนแย็บข้ึนมา มันรูทันทีวาเปนภัย ใสกันเปรี้ยง ขาดสะบ้ัน ๆ 
มันตางกัน ทีนี้ธรรมเกิด ทานเรียกวา อารมณของธรรม อารมณของกิเลส อารมณของ
กิเลส มันมีของมันแย็บออกไปทําใหเกิด เกิดจากใจ แตเราไมรูเวลามันแย็บออกไป จะ
แสดงเรื่องของกิเลส ทางนี้รูก็ตามแกกัน ๆ สงบลง ๆ นี้เราพูดใหฟงอยางชัดเจนใน
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ภาคปฏิบัต ิ มันรูมันเห็นเขาไปโดยลําดับลําดา มันทําใหรูใหเห็นก็คือวา แตกอนกิเลส
มันปดไวมันไมใหเห็น ทั้ง ๆ ท่ีส่ิงเหลาน้ันมันมีอยูด้ังเดิม แตคนตาบอดไปไหน อัน
ไหนจะมีอยูดั้งเดิม ไมดั้งเดิมมันก็ไมเห็น มีอยูมันโดนเอาเลย เวลามันมืดมันเปนอยาง
น้ัน เวลาลืมตาข้ึนมาแลว ท่ีไหนมันเห็นมันก็หลีกของมัน  

จิตพอสวางข้ึนมาแลว อะไรที่เปนภัย มันหลีกของมัน ตัดของมันออก ปดของ
มันออกอยูง้ันเร่ือยๆ เม่ือเราส่ังสมอยูไมหยุดไมถอย ความพากเพียรทุกอยางมันคอย
ตอเนื่องเปนลําดับนะ เรื่องวิริยะ ความพากเพียร ความอดความทน ทุกอยางนี้มันจะไป
พรอมกันกับความต้ังสติสตัง สติน้ีพยายามตลอด ตั้ง แลวก็มีแตสั่งสมธรรมขึ้นมา 
อารมณธรรมมีมากเทาไร ย่ิงทําจติใจของเราใหเบาหวิว ๆ ๆ นี่อารมณของธรรมหนุน
ใจใหขึ้น อารมณของกิเลสใหกดใจลง ใหจําใหดีนะ 

โลกท้ังหลายจึงหาความสุขไมได เพราะตางคนตางดีดตางดิ้น ตางพอใจกับ
กิเลสโดยไมรูเนื้อรูตัวเลย มีแตวาอันนั้นจะด ีอันนี้จะด ี เราไมรูวาความเลวมันอยูที่ตรง
ไหน มันเหนือเราใชไหม เราไปเจอเขาแลวเปนความทุกข วาหวังอยางน้ันหวังอยางน้ี 
ความผิดหวังมันก็แนบขางกันมา เมื่อไมสมหวังก็ผิดหวัง มันเปนทุกขละซิ นี่ละอารมณ
ของกิเลสเปนอยางน้ี ใหพากันจําทุกคน น่ีถอดออกมาจากภาคปฏิบัตินะ สาธุ พูดแลว
เราไมไดประมาทปริยัติ เราก็เรียนมา จําไดมาๆ มันก็ไมไดละกิเลส เรียนกันไปถึง
นิพพานก็เปนนิพพานแตความจํา กิเลสยังเต็มอยูในหัวใจ  

เวลาภาคเรียน เรียนไปถึงไหนมันก็เปนการจําไดไปถึงนั้น แตกิเลสไมเคยถลอก
ปอกเปกนะ บทเวลาออกมาภาคปฏิบัติน้ี ปฏิบัติไปตรงไหนมีแตชําระกิเลส ไปเรื่อย ๆ 
ๆ เลย เวลาธรรมไดพยุงจติใจแลว ใจท้ังดวงปรากฏวามีแตธรรม เบาหวิวตลอดเวลา 
การอยู การกิน การใช การสอย การหลับต่ืนลืมตา ไปไหนมาไหน มันจะไมถืออะไร
เปนสําคัญ ยิ่งกวาความเพียรประคับประคองจิตใจใหสงางามไปดวยสติตลอดเวลา มัน
จะมีอยางง้ันตลอด จิตใจมันเพลิน อะไรก็เบิกกวางออกหมด เห็นจุดหมายปลายทาง
เปนลําดับลําดา ที่จะหลุดพนจากทุกข  

กองทุกขท้ังหลายท่ีเคยเปนมาแตกอนไมรูนะ เวลาธรรมเปดมันเห็นละซิ กอง
ทุกข คือกิเลสสรางข้ึนมา กิเลสเกิดมากเทาไรย่ิงมืดบอดไปโดยลําดับลําดา จนหาที่ไปที่
มาไมได เพราะฉะนั้นจึงไดพูดวา เรือ่งของคนน้ัน ไมวาชาติชั้นวรรณะใด มันมีกิเลส
เหมือนกันหมดน้ันแหละ แลวยิ่งผูที่ไดรับความสมมุตินิยมสูงขึ้นไปเทาไร มันย่ิงส่ังสม
กิเลสภายในใจ ไมรูเนื้อรูตัว เม่ือเปนอยางง้ัน ความทุกขจึงมีเหมือนกันหมด กิเลสมัน
บีบอยูภายในใหสรางความกังวลมากมาย ความโลภ อยากไดมากเทาไร มันก็ยิ่งดีดยิ่ง
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ด้ิน ยิ่งเปนทุกขมาก ไดมาแลวกังวลในการรักษา หนาท่ีการงานก็เก่ียวของกับบริษัท
บริวาร ตองคิดไปหมด ยุงไปหมด ผูน้ียุงมากกวาเพ่ือน ทุกขมากกวาเพ่ือน  

แตบรรดาคนทั้งหลายที่เขาเห็น คนน้ีเขาดีนะ เขาเปนเจาเปนนาย เขาเปนคนมั่ง
คนมีดีเดน มีความสุขความเจริญ มีอํานาจวาสนา อํานาจวาสนาข้ีหมาอะไร คนกําลังจะ
ตายอยูภายในหัวใจ เอาธรรมจับเห็นอยูอยางงั้น เพราะฉะนั้นธรรมจึงไมผิด สอนไป
ตรงไหน ใสเขากลางหัวใจเลยเชียว เปรี้ยง ๆ พังเลยกิเลส ธรรมภาคปฏิบัติสอนตรง
ไหน ตรงเปงเลย เพราะทานสอนทานมาแลว ทานปฏิบัติของทานจนกระท่ังแนนอน 
กิเลสพังจากหัวใจหมดแลว มันอยูในหัวใจดวงใด มันก็กิเลสประเภทเดียวกัน มันตอง
พังดวยกัน แลวทานจะไมรูไดยังไง แมทานจะไมไปทําลายกิเลสเขาก็ตามแตทานก็รู นี่
ละธรรมของใจ อารมณของธรรมเปนอยางนี ้ทําใหจิตใจเบาหวิวๆ ๆ  

เรื่องความเปนมาของเรา ถึงจะมืดบอดมาแตกอนก็ตาม ทีนี้เวลาธรรมครองใจ
แลว มันเบิกกวางออกไปนะ มีตั้งแตทางที่จะใหมีความสุขความเจริญยิ่งกวานี้ หรือตอ
ไปจะใหถึงความพนทุกข สุดทายตองพนทุกข ไมพนทุกขตายก็ตาย น่ันเห็นไหม 
อํานาจของธรรม เรงถึงขนาดนั้น ท่ีจะใหถอยกิเลสถอยไมไดแลว คําวาถอยกิเลสไมม ี
ตองใหตายเลย น่ีอํานาจของธรรมมีกําลังมากแลว เม่ือเปนเชนน้ันทุกส่ิงทุกอยางคลอง
ตัวไปหมด สติปญญาท่ีอืดอาดเนือยนายแตกอนน้ี โหย คลองตัว กิเลสผานมาไมได 
ขาดสะบั้น ๆ ไปเลย สุดทายก็กิเลสขาดสะบ้ันออกจากใจหมดโดยส้ินเชิง สวางจาขึ้นมา 
นี่เห็นไหม ใจดวงนี ้นี่ละธรรมครองใจ 

ทีน้ีเลยกลายเปนใจกับธรรมเปนอันเดียวกันแลว ทีน้ีจาหมด ไมมีคําวาอัดวาอ้ัน
ในสามแดนโลกธาตุ อ้ันกับอะไร อัดกับอะไร อะไรมาปดมาบัง ก็มีกิเลสอยางเดียวเทา
น้ันมาปดบังหัวใจ เมื่อกิเลสหมดสิ้นซากลงไปแลวอะไรจะมาปด เรียกวาเวิ้งวางไปหมด 
ไมมีอะไรท่ีจะเว้ิงวางกวางขวางย่ิงกวาใจท่ีส้ินจากกิเลสแลว ครอบแดนโลกธาตุหมด ฟง
ซินะ ทีนี้เวลาโลกที่มันแคบ มันมาแคบท่ีหัวใจ คือกิเลสบีบหัวใจ มันจะกวางขนาดไหน 
มันก็มาแคบอยูที่หัวใจของเรา ความทุกขอยูท่ีหัวใจ เมื่อใจเปนธรรมขึ้นมาแลว ความ
สุขทั้งหมดมารวมที่หัวใจ  

น่ีวันน้ีไดพูดถึงเรือ่งอารมณของกิเลส อารมณของธรรม มันผลักดันจิตใจได
ดวยกัน อันหน่ึงผลักดันไปทางดี อันหน่ึงผลักดันไปทางช่ัว ถายังไมรูวากิเลสวาธรรมให
สังเกตเอาตามน้ีนะ อารมณที่มันทําใหคิด ใหชอบส่ิงน้ันส่ิงน้ี นั่นละอารมณ เรียกวา 
อารมณ อารมณอันน้ีคืออะไร ถาเปนอารมณฝายกิเลสมันก็ไปทางตํ่า ถาอารมณฝายสูง 
ก็ไปทางธรรม สวนมากทีแรกมันไมอยากทําทางดีนะ ถึงอยากก็มีนอย กิเลสตีนิดเดียว
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หลุดไมหลุดมือไปเลย คร้ันตอไป ๆ ก็เหนียวแนนข้ึน จับมั่น กิเลสมาแตะไมได ฟาด
กิเลสหัวแตกเลย มันเปนอยางง้ันนะ 

ทีนี้เวลามันไดรูไดเห็นตามความเปนจริงที่ไดปฏิบัติมา ทั้งดี ทั้งชั่ว ทั้งสุข ทั้ง
ทุกข กิเลสตัณหา บาป บุญ นรก สวรรค อเวจี มันรูในหัวใจของมันหมดโดยไมมีอะไร
สงสัยแลว หมอบกราบราบเลย พระพุทธเจาที่สอนไววา บาปมี บุญมี นรกสวรรคม ี
พรหมโลกมี พวกเปรตพวกผี สัตวตาง ๆ ท่ัวดินฟาอากาศ ทองฟามหาสมุทร วามี เห็น
หมด น่ันยอมรับผึง แลวทุกส่ิงทุกอยางเทศนออกมา สอนออกมา บอกออกมาคําใดก็
ตาม จะเอาความจริงออกมาลวน ๆ ๆ ความแงงอนไมม ีเพราะมีแตความจริงที่เต็มใน
หัวใจ ถอดออกมาวาน่ีนะ ตาบอดหรือ อยากวาอยางง้ัน ถาเปนหลวงตาบัวจะวาอยาง
ง้ันนะ ตาบอดหรือถึงไมดู เราอยากวาอยางง้ันนะ 

กิเลสมันมืดจริง ๆ กิเลสมันมืดมันกลอมเลยนะ ไมอยากสวางดวยนะ กิเลส
กลอมคน มืดทั้งวันทั้งคืน มันยังกลอมไปอีก อยากใหมืดไปอีก ตายแลวก็สูญไปเลย ย่ิง
สบายใหญ ตายสูญไปแลวย่ิงสบายใหญ ตัวจริงไมไดสูญละซิ กิเลสหลอกตางหาก พระ
พุทธเจาเปนผูรูเห็นจริงๆ แลว ถามันสูญทําไมพระพุทธเจาจะไมบอกกอนเพื่อนละ นี่
พระพุทธเจาทุกพระองควาเกิดวาตาย ออกจากน้ี ออกรางน้ันรางน้ี พระองคไหนก็สอน
อยางเดียวกัน พระพุทธเจาก็สอนอยูน้ีตลอดมา ก็เพราะเรื่องเกิดตายคือเรื่องของจิต 
เขารางนั้นรางนี้ มันไมเคยฉิบหาย แตไปอาศัยรางใดเพราะอํานาจแหงกรรมดีกรรมชั่ว 
มันก็เปนรางตาง ๆ ขึ้นมา เปนสัตว เปนบุคคล เปนเปรต เปนผี เปนเทวบุตรเทวดา
ตามอํานาจแหงกรรมดีกรรมชั่วของตน จิตดวงนั้นแหละพาใหเปน 

พูดถึงเรื่องอารมณของธรรม อารมณของกิเลส แลวพูดถึงเรื่องความจริงกับ
ความจํา มันตางกัน ความจําท่ีเรียนมาน่ัน ไมไดแนใจ คือทานสอนมายังไง เราเรียนไป
ตามเราก็เชื่อไปตามนั้นลอย ๆ มันไมไดมั่นคงภายในใจเหมือนการปฏิบัติรูขึ้นมานะ 
เวลาเราปฏิบัติเรารูขึ้นมามันแมนยํา จริงจัง แลวไมสงสัย ๆ ยิ่งเขาไปละเอียดเทาไร ย่ิง
ไมสงสัย ยิ่งกระจางแจงขึ้นไป เมื่อเปนเชนนั้น พูดออกมาคําไหนจะสงสัยไปไหน ใคร
เชื่อไมเชื่อ เราไมไดสนใจ เปนเรื่องของเขาที่จะมารับประโยชนจากเรา เขาไมเชื่อก็เปน
กรรมของเขาเอง เขาเชื่อก็เปนกรรมดีของเขาเอง ก็มีเทาน้ัน สวนทานที่จะใหมีรายได
รายเสียจากคนเชื่อหรือไมเชื่อ ทานรูของทานจรงิแลว จะมาหาทานปลอมไปไหนอีกละ 
ถาวาพนทานก็พนแลว จะใหทานตกนรกอเวจลูีกไหนอีก มันตกก็ตกพวกที่มันไมเชื่อ
น่ันแหละ ใหพากันจําไวนะ 

ความจริงเปนอยางนั้น รูออกมาจริงๆ  เทศนออกมา สอนออกมาจริงจังทุก
อยางแมนยํา แตความจําไมไดเรื่องนะ ถาถูกเขาวา หรือโดนเขาโจมตีบาง ทําไมถึง
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เทศนอยางงั้นละ มันถูกหรือน่ัน ก็ตําราทานวาอยางง้ี โยนใสตํารา เจาของก็ไป ตัวรอด
ก็เอา ก็ไมทราบรอดไปไหนก็ไมรูหัวมันละ เจาของเอาตัวรอดก็พอ แตความจริงไมได
เปนอยางง้ันนะ มันผิดกัน นี่ละธรรมพระพุทธเจามีเปนพื้นเพอยูอยางงี้ตลอดมา ทาน
ถึงเรียกวาอกาลิโก ไมมีกาล สถานท่ี เวลํ่าเวลาท่ีจะมาตัดมาทอน มาลบมาลางไดเลย ผู
ทําดีตองไดดีตลอด ผูทําชั่วตองไดชั่วตลอด ออกมาจากใจดวงเดียวกันน้ี  

ทําไปทางกิเลส กิเลสพาใหทําช่ัว เปนกิเลสวันยังคํ่า หมุนไปทางธรรม ทางความ
ดีงาม เรียกวา ธรรม ซ่ึงเกิดอยูในหัวใจดวงเดียวกัน เปนความดีงามตลอดไป เพราะ
ฉะน้ันจึงวาเอ้ือมไปทางไหนถูกท้ังน้ัน เอ้ือมไปทางกิเลสก็ถูกกิเลส เอื้อมไปทางธรรม
เปนความสุขก็สุขไปเรือ่ย ๆ จนกระทั่งถึงหลุดพนไปไดเลย ไมสูญหายไปไหน เรื่อง
กิเลสที่มีอยูเต็มโลกเต็มสงสาร มันบอกวา ทําบุญไมไดบุญ ทําบาปไมไดบาป ตายแลว
สูญ น่ีกิเลสตัวน้ีหนาแนนมาก มันหนาแนนอยูกับผูสําคัญ สําคัญตนและประกาศออก
มาหลอกโลกเขาน่ัน พวกน้ีพวกสรางกรรมหนักมาก  

มันไมไดเปนไปตามความเสกสรรปนยอ เปนไปตามความจริง ความจริงก็คือวา 
ใจน้ีไมฉิบหาย ไมสูญ พระพุทธเจารูความจริง ไมสูญก็บอกไมสูญ แมถึงนิพพานแลวก็
เปนธรรมธาตุ จิตดวงนี้เปนธรรมธาตุแลว แตกอนมันตกนรกหมกไหม ไปที่ไหน ๆ 
เสวยทุกขเวทนามากนอยเพียงไร มันก็ยอมรับวาทุกขมาก แตไมยอมฉิบหายคือใจดวง
น้ี เวลาบาปกรรมมันพนไป ๆ ผานมาสรางความดี ความดีสงเสริมเขาไป ฟาดจน
กระทั่งถึงจิตนี้บริสุทธิ์เต็มที่แลวเปนธรรมธาตุพนทุกขไปเลย แลวสูญที่ตรงไหน นี่
แหละทานเรียกวา ธรรมมีอยู ๆ ครอบแดนโลกธาตุ คือธรรมธาต ุสูญไปไหนละ 

วาจะจบแลวข้ึนอีก เปนยังไงฟงเทศนวันนี้เปนยังไง 
(โยม : ฟงท่ีหลวงตาบอกวา อารมณกิเลสกับอารมณธรรม พอฟงแลวหนูก็แยก

ออกวาเปนอยางง้ี ๆ) ก็อยางง้ันแลว คือมันอยูในใจ กิเลสก็เกิดท่ีใจ อยูท่ีใจเหมือนกัน 
ธรรมก็เกิดอยูในใจ อยูท่ีใจเหมือนกัน เพราะฉะน้ันมันจงึตางอันตางแสดงได ตาม
ความมีอยูของตน เวลาคิดอยากไปทําบุญทําทาน น่ีคือทางธรรม คิดอยากไปทําบาปทํา
กรรมมันก็คิด เวลามันคิดด้ือๆ เขามามาก ๆ มันก็ไปหาท่ีลับ ๆ เสียกอนแลวดูวาเมีย
อยูขางหลังหรือเปลา ถาเมียเขาอยูขางหลังก็มองหาอีหนูละซิ มันเปนของมัน เขาใจ
ไหมละ 
 

อานธรรมะหลวงตาวันตอวัน ไดที ่www.luangta.com 


