เทศนอบรมฆราวาส ณ กุฏิหลวงตา สวนแสงธรรม
วันที่ ๘ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๕ [ค่ํา]

“อารมณ”
เหนือ่ ยแหละเราวันนีท้ ง้ั วัน ไมไดเทศนมันก็เหนื่อย ไปที่นั่น ไปที่นี่ มาทีน่ น่ั มา
ทีน่ ่ี มันก็เหนือ่ ยได เทศนไมเทศนกเ็ หนือ่ ย เดินมาตอนบายโมง ๔ โมงกวา ๆ ทีห่ นา
ศาลา เห็นเขากําลังถอดอะไร ถามวาถอดอะไร ถอดทีเ่ ทศนเมือ่ คืนนีว้ า งัน้ เขาถอดอยู
ในหอง หนอยหรืออะไร เขากําลังถอด กัณฑเมื่อคืนนั้นก็ดี แตวนั นี้ โอ ไมไดเรื่องเลย
เพราะงั้นถึงหยุดทันที ไมเทศน ไมเกิดประโยชน เทศนไปไมได อยางงัน้ แหละ
กรรมฐานนะ ถามีเสียงขึ้นมาแลวไมได เทศนกรรมฐาน ผิดกันกับเทศนปริยัตินะ คือ
ปริยัตินี้เทศนไปตามตํารับตํารา มีทางเดินนะ เสียงไมเสียงก็ไมสนใจ วาไปตามตํารับ
ตํารา ก็อยางงั้นเทศนปริยัติ
เราก็เคยเทศน ปริยัติก็เคยเทศนกอน วาไปตามแถวตามแนวของปริยัติ เรื่อง
เสียงเรื่องอะไรก็ไมสนใจ เทศนทางภาคปฏิบัติ มันไมเหมือนกัน มันก็รอู ยูก บั ตัวของ
เราเอง เทศนปริยัติเปนยังไง ๆ ก็รอู ยูก บั ตัวของเรา เทศนทางภาคปฏิบัติเปนยังไงมันก็
อยูร กู บั ตัวอีกแหละ ทีม่ นั ไมเหมือนกันมันก็รู ภาคปริยัติเดินไปตามตํารับตําราที่ศึกษา
เลาเรียนจดจํามา อะไร ๆ ก็วา ไปตามนัน้ เรือ่ ย ผิด ถูก ดี ชัว่ ก็ยกใหตาํ ราไป ทานวายัง
ไง ก็วาไปตามนั้น หากวาถูกหรือโดนเขาวาบางวา ทําไมเทศนอยางงั้น ก็ตาํ ราวาอยาง
งัน้ นีน่ ะ แนะ ไปนัน้ เสีย ทิ้งในตําราสวนเจาของเอาตัวรอดไปเลย
เทศนทางภาคปฏิบตั มิ ันไมเหมือน ไมเหมือนจริงๆ ไปคนละแบบเลย ในคน
คนเดียวกันนัน้ ไปแบบปฏิบตั ลิ ว นๆ ไปเลย ขึ้นเรื่อย ๆ ๆ เพราะฉะนั้น อะไร ๆ จึง
มากระทบกระเทือนไมไดนะ พอกระทบอันนี้จะหดเขามาทันที ถามีซาํ้ เขามาอีกหยุดกึก๊
เลย คิดนั้นคิดนี้ มันแย็บ ๆ ออกแลว หยุดเลยไมเทศนเพราะไมเกิดประโยชน เมื่อเรา
จะเรียกชื่อแลวก็เรียกวา เทศนภาคความจํากับภาคความจริงไมเหมือนกัน ภาคความจํา
จํามายังไงก็เทศนไปตามนั้นไปเลย แตภาคความจริงนี้ ปฏิบัติจริง ๆ รูจริงๆ เห็นจริงๆ
ถอดออกมาจากความจริงเลย เรียกวา ภาคความจริงคือภาคปฏิบัติ
ผูเ ทศนไมมหี ลักมีเกณฑในหัวใจแลว ภาคความจริงลวน ๆ แตไมรูหลักของการ
ปฏิบัติ ไมมีธรรมในใจ มันก็เลวกวาปริยตั เิ สียอีก เทศนปฏิบตั ไิ มมหี ลักมีเกณฑภายใน
จิตใจทีเ่ กิดขึน้ จากภาคปฏิบตั มิ นั ก็เลวกวาปริยตั เิ สียอีก ปริยัติเขายังมีหลักมีเกณฑเดิน
ตามปริยัติ เทศนปฏิบัติไมมีหลักมีเกณฑภายในจิตใจ โลเลไปเลย ยึดเอาหลักไมได มัน
ตางกัน คําวาภาคความจริงตองหมายถึงผูเ ทศนเปนผูป ฏิบตั ไิ ดรเู ห็นในธรรมทัง้ หลาย
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มาโดยลําดับลําดา จนกระทั่งถึงพูดถึงวาสูงสุดยอดของธรรมเทศนออกไดหมด ไมมีคํา
วาผิดพลาด ถูกตองไปโดยลําดับลําดา เปนที่แนใจโดยลําดับ คือวาแมนยํา ๆ มันตาง
กัน
เทศนภาคปฏิบัติจะมีอะไรเขามายุงไมได จะมีตั้งแตจิตกับธรรมที่สัมผัสกัน จิต
กับธรรมอยูด ว ยกันสัมผัสกัน ออกมาแย็บๆ ออกเรือ่ ย ๆ อดีต อนาคต ไมไปยุง ยุง
ปจจุบนั ๆ กาวเดินไปตามอันนีเ้ ลย ไมมีอะไรมายุงไปเรื่อย ๆ เพราะฉะนั้นจึงตองการ
ความสงัดมากทีเดียวภาคปฏิบัติ สงัดเทาไรยิ่งดี แตกอ นทีป่ ฏิบตั กิ รรมฐานอยู ที่ยังไม
เขาใจในอรรถในธรรมมากนัก มันก็องิ ทัง้ ภาคปฏิบตั ิ อิงทั้งภาคปริยัติไปดวยกัน ไมมี
ภาคปฏิบัติในใจเลย ก็ตอ งอาศัยปริยตั ไิ ปลวน ๆ เลย ภาคปฏิบตั กิ ร็ แู ตยงั ไมกวางขวาง
ภาคปฏิบัติรูเห็นเต็มหัวใจ ๆ ทุกขั้นทุกภูมิของธรรมแลว ทีนี้ปริยัติไมเกี่ยวเลย ไมออก
เลย ประหนึ่งวาไมไดศึกษามา ขึน้ ปจจุบนั ลวน ๆ นี่ธรรมของพระพุทธเจาเปนอยางงั้น
คําวา ธรรมเกิด ก็เกิดจากใจ ธรรมเกิด กิเลสเกิด พวกเรามีแตพวกกิเลสเกิด
เกิดวันยังค่ําคืนยังรุง เกิดแตตื่นนอน ไปที่ไหน มีแตกิเลสเกิด ทางตาเห็นปบ กิเลสเกิด
แลว เห็นรูป รูปอะไร กิเลสเกิดแลว ไดยินเสียง เสียงอะไร กิเลสเกิดแลว ไดกลิน่ รส
เครื่องสัมผัส มีแตกเิ ลสเกิด มันตางกันนะ นีเ่ วลากิเลสเกิด เกิดตลอด จึงเรียกวา กิเลส
เปนอัตโนมัติ ทํางานบนจิตใจของสัตวโลก เปนอยางงั้นทั้งเขาทั้งเรา ไมมีใครรูสึกตัว
เลยวากิเลสเกิดนะ ไมรู จนกวาไดเขาภาคปฏิบตั ิ ภาคปฏิบัติเปนภาคสั่งสมธรรมเพื่อจะ
ใหธรรมเกิด ประกอบความพากเพียร เชนทานไปอยูในปาในเขาประกอบความเพียรก็
เพื่อจะใหธรรมเกิด
ทีแรกก็ตั้งสติ สติธรรมเกิดเสียกอน ลมลุกคลุกคลานตัง้ ขึน้ มา สติตั้งทีแรกมีแต
ความพลั้งเผลอ กิเลสเตะเรื่อย พอตัง้ สติขน้ึ มากิเลสเตะ กิเลสเกิด กิเลสเดิน กิเลส
เหยียบ เราตั้งขึ้นเรื่อย ๆ พยายามเรื่อย ๆ สติคอ ยดีขน้ึ สตินี้ประคองใจ ขาดสติเปนไป
ไมไดนะ สติเปนของสําคัญ เปนพื้นฐานในธรรมทุกขั้น ตั้งแตขั้นพื้น ๆ ขั้นลมลุก
คลุกคลานก็ตอ งขึน้ อยูก บั สติ สติยังไมดี ลมลุกคลุกคลาน ลมบางลุกบาง คลานบางเดิน
บาง สติดขี น้ึ ก็คอ ยมีหลักมีเกณฑ สติจงึ สําคัญ การฝกใจใหเชือ่ ง ใหมีธรรมเกิดบาง
อยาใหแตกเิ ลสเกิดถายเดียว ตองฝกสติเพือ่ ความสงบของใจ ธรรมคือความสงบจะเกิด
เมื่อเวลาฝกหัดเขาไปเรื่อยๆ แลว จิตไมเคยสงบก็สงบ ตามธรรมดาของจิตจะ
หาความสงบไมได มีแตกเิ ลสลากถูอยูต ลอดเวลา จึงเรียกวา กิเลสทํางานบนหัวใจสัตว
โดยอัตโนมัติ มันเปนเองของมัน ปบ นีอ้ อกกอนแลว แมจะไมไดเห็นไดยินอะไรก็ตาม
ความคิดปรุงก็เปนเรื่องของกิเลส คิดเรื่องกิเลสทั้งนั้น ก็เรียกวา กิเลสเกิดโดยอัตโนมัติ
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อยูเ ฉย ๆ มันก็คิดของมัน คิดเรื่องอะไรมีแตเรื่องกิเลส ๆ เมื่อยังไมไดอบรมในธรรม
ธรรมไมมีทางเกิด มีแตกเิ ลสเกิด
เพราะฉะนั้น โลกทั้งหลายจึงสั่งสมแตเรื่องความทุกข ความกังวลวุน วาย ไม
เลือกชาติชั้นวรรณะ กิเลสอยูบ นหัวใจ มีสุขมีทุกข เจือปนกันไป ใครมีงานมีการมากเทา
ไร เรียนสูงเทาไร มีหนาทีก่ ารงานมาก มียศถาบรรดาศักดิ์สูงเทาไร สมบัติเงินทองขาว
ของบริษัทบริวารมากเทาไร กิเลสก็ยิ่งสรางตัวขึ้นมามาก นีห่ มายถึงวาถาไมมธี รรม
แทรก กิเลสจะทํางานหนักมากกวาคนธรรมดา คนธรรมดาตาสีตาสา คิดก็คิดไปตาม
ประสีประสาแตไมรุนแรงเหมือนคนที่มีความรูสูง ๆ ฐานะสูง ๆ ไดรับความเสกสรรปน
ยอเปนผูใหญผูโต เปนคนมั่งคนมี ผูนี้แหละผูสั่งสมกิเลสโดยอัตโนมัติ หมุนติว้ แรง
กวาเพือ่ น เพราะฉะนั้น ทุกขผูนี้จึงทุกขมากนะ
เราอยาเขาใจวา พวกเศรษฐีเขามีสมบัติเงินทองขาวของมาก คนมียศถา
บรรดาศักดิ์ หรือเรียนมาสูง ๆ จะมีความสุขมากนะ ตรงกันขาม อันนี้ใครจะมาพูดได
วะ ตองสําคัญเปนแบบเดียวกันหมด เขาเหมือนเรา เราเหมือนเขา เพราะฉะนั้นจึง
สรรเสริญเยินยอ อัศจรรยกันละซิ โอย อัศจรรยเขา เขาเปนอยางงั้นอยางงี้ ก็เปนกิเลส
มันก็ยอกัน คนนัน้ ก็ยง่ิ กําเริบเสิบสาน คนนีก้ บ็ า ยอกันไปเรือ่ ย ตางคนตางยอ คนหนึง่
ทุกขจนจะตายอยูใ นหัวใจนัน่ หัวใจมันทุกขจนจะตาย ไมมใี ครเหลือบมองมันนะ ก็มา
สรรเสริญเยินยอลม ๆ แลง ๆ เงาๆ กันไปอยางงั้น ธรรมทานจับปุบเห็นหมด เห็นแต
รากแกวของมัน มันแสดงออกมายังไงถึงมาเปนอยางนี้ ๆ ทานเห็นมาตัง้ แตนนู เมื่อ
การแสดงออก ทานจึงแสดงไดโดยถูกตองละซิ
นัน่ ละพระพุทธเจา เรียกวาธรรมเกิด ทานเกิดอยางงั้น เมื่อธรรมเกิดแลวไม
เหมือนกิเลสเกิด กิเลสเกิดทําใหมดื มนอนธการ ไมรูจักทิศจักทาง การไปการมา การ
อยูก ารกิน การเปนการตาย ไมรูจักทิศจักทาง ไขวควาไปอยางนัน้ แหละ เรื่องของจิตที่
กิเลสมันคุกคามอยูภ ายในใจ มันดิ้นมันดีดเหมือนเรา ครัน้ เวลาสงเสริมกันก็เอาแต
เรื่องกิเลสมาสงเสริมกัน ตัวจริงที่เปนไฟเผาอยูในหัวใจไมไดเห็นดวยกัน ตางคนก็ไม
ไดเห็น มันก็ไมไดเอามาพูดละซิ เห็นกันชมกันลม ๆ แลง ๆ ไป นีก่ เิ ลสชอบออกขาง
นอก ธรรมเขาขางในและตีออกขางนอก นั่น มันตางกันนะ
เพราะฉะนั้น ธรรมจึงรอบคอบกระจางแจง ธรรมเกิดเมื่อไรๆ มากนอย จะเริ่ม
เห็นเรือ่ งของกิเลสมากนอยเปนลําดับลําดาไป เรียกวาธรรมเริ่มเกิด เชนความสงบของ
ใจเกิด คนทีม่ คี วามสงบใจยอมมีความสุขมากกวาคนทีว่ นุ วีว่ นุ วาย ผิดกัน แมนักปฏิบัติ
ดวยกัน ถาจิตของใครยังไมไดหลักไดเกณฑในการปฏิบัติ คนนัน้ ก็ยงั สายแสเรรอ นอยู
แมจะเปนนักปฏิบัติ ไมไดสายแสเรรอนเหมือนโลกทั่ว ๆ ไป ก็เปนอยูใ นวงของผู
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ปฏิบัติที่ยังไมไดหลักไดเกณฑนั่นแล พอไดหลักไดเกณฑแลวจิตคอยตะลอมตัวเขามา
เปนหลัก นี่เริ่มธรรมเกิด
ทีแรกก็สติเกิดเสียกอน ตองฝกสติใหดี มันจะคิดเรื่องอะไร ๆ คอยตีเอาไว ๆ
ไมใหไปคิด เพราะคิดสวนมาก รอยทั้งรอยมันคิดไปเพื่อกิเลสทั้งนั้นแหละ ไมไดคิด
เพื่อธรรม จึงเรียกวากิเลสเกิด เวลามีความพากเพียรก็ดัดแปลงตัวเองไปเรื่อย ๆ จิตใจ
ก็คอ ยสงบเย็น ๆ เย็นขึ้นมา ความสงบไมใชขั้นหนึ่งขั้นเดียว มีหลายขั้นหลายภูมิ สงบ
ละเอียดลออ จนกระทั่งเปนความแปลกประหลาดอัศจรรยในความสงบของตน เพราะ
เราไมเคยเห็น รสชาติแหงความสงบมันเปนความสุขที่อะไรพูดไมถูก ความสุขที่
อัศจรรย เราก็ไมเคย ตั้งแตเกิดมาไมเคย วาอยางนีด้ ว ยกัน
ผูที่ไมเคยปฏิบัติธรรมจะไปเห็นความสุขภายในจิตใจนี้เปนไปไมได
เพราะ
ฉะนัน้ จึงดีดจึงดิน้ อยูภ ายนอกละซิ เห็นเขามีความสุขอยางงัน้ ก็ดน้ิ กับเขา ดีดกับเขา
ความสุขภายในไมมีใครรู มันก็ไมมีใครเสาะแสวง ทีนเ้ี วลาผูป ฏิบตั มิ คี วามสุขภายในขึน้
มา มันไมตอ งบอกละ เรื่องเทียบเคียงกันนะ มันรูทันทีเลย จิตมีความสงบมันเย็นสบาย
อยูท ไ่ี หนเย็นหมด แลวกวางขวางดวยนะ พอจิตสบายนี้ โลกนีร้ สู กึ วากวางขวางออกไป
เรื่อย ไมตบี ตันอัน้ ตูเ หมือนแตกอ น แตกอ นมันตีบตันอัน้ ตู โลกกวางแสนกวางแตมนั
ตีบตันทีห่ วั ใจ
พอเราบําเพ็ญจิตดวงนี้ดวยธรรม คอยชะลางเขาไป ๆ อันนีจ้ ะคอยสงแสงสวาง
ขึ้นมา ความสงบรมเย็น รูเ นือ้ รูต วั บาง เวลาเผลอ หรือเวลามีสติกร็ บู า ง แตเวลาเผลอ
ไปไมคอยรูแหละ แตตอมาเผลอไปแพล็บนี้รู เผลอแพล็บรู มันเร็วเขา นีเ่ รียกวา ธรรม
จะเริ่มเกิดแลว สมถธรรม คือความสงบใจก็เริ่มเกิด ๆ สติคอ ยดี ความพากเพียร วิรยิ ะ
ธรรม ความอดความทนเริ่มเกิดไปตาม ๆ กัน อดทนเพือ่ ความดี เพือ่ ธรรมทัง้ หลาย ก็
คอยเจริญขึ้น ทีนี้จิตใจที่ถูกปดบังอยูดวยกิเลสทั้งหลายจนมืดมิดปดตา หาทางออกทาง
เขาไมไดนี้ จะคอยเปดตัวออกมา ๆ แลวมองเห็นทิศทาง
พอมองเห็นทิศทาง ก็เริ่มเห็นดีเห็นชั่ว เริ่มชัดในบุญ ในบาป คือความสุขความ
ทุกขทอ่ี ยูก บั ใจ สุขก็อยูก บั ใจ ทุกขอยูก บั ใจ มีสาเหตุมาดวยกัน ความทุกขเปนเพราะ
อะไรมันจึงทุกข ตนเหตุมันก็สาวหาได ความสุขเพราะเหตุไร มันก็เห็นตนเหตุ สาวหา
ได ทีนี้อันใดเปนตนเหตุแหงความสุขความเจริญความดีมันก็เสริมผูนั้น อันใดเปนตน
เหตุแหงความทุกข มันก็ปด ออก ๆ คอยเจริญขึ้นเรื่อย ๆ นีล่ ะการปฏิบตั ติ วั เอง จิตใจ
ของเราทุกคนเปนอยางนีด้ ว ยกัน พูดคําเดียวกระเทือนทั่วโลกธาตุ มันเหมือนกันหมด
วากิเลสทํางานโดยอัตโนมัตบิ นหัวใจของสัตว
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ทีนเ้ี วลาเราแก เราบุกเบิกเพิกถอนออกไป มันก็รอู กี ดวยกัน สิง่ เหลานีค้ อ ยเบา
บางจางไป ความมืดทัง้ หลายนีค้ อ ยสวางไสวขึน้ มาภายในใจ เพราะธรรมชะลางๆ จิต
ใจคอยสวางไสวขึ้นมา นี่ทานเรียกวาธรรม มันอยูด ว ยกันกับจิต หากไมรวู า เปนกิเลส
เปนธรรม สัตวโลกไมรู อารมณของกิเลสมันผลักมันดันใหสตั วโลกทัง้ หลายเปลีย่ น
แปลงดีดดิ้นตลอดเวลา คืออารมณของกิเลส มันผลักดันภายในใจ กวนตลอด เราจะ
คิดในแงอรรถและธรรม มันขวางไมยอมใหคดิ มันขัดมันขวาง มันดีดมันดิ้น ไมอยาก
ใหคดิ นีค่ อื อารมณของกิเลส
เวลาเราจะบําเพ็ญความดี ยิ่งจะทําใหจิตใจสงบ โหย ออนเปยกไปหมดเลยนะ
ความขี้เกียจขี้คราน เอามาใสรถไฟสัก ๓ ตูไมพอ ความขีเ้ กียจมากกวานัน้ ยังเต็มตูนี้
ไปเอาตูน น้ั มาอีก มาบรรจุความขี้เกียจ อาว ตูน น้ั มาอีก ยังไมหมด ๆ จากคนๆ เดียว
เขาใจไหม นี่เวลาเราจะทําความดี กิเลสตัณหาตัวขี้เกียจขี้คราน ตัวไมเอาไหน ตัวกีดตัว
ขวาง มันบรรทุกรถไฟมาเปนตู ๆ ทีนี้เราเพียงคนเดียวสูมันไมไดก็หงายหมาเลย เฮย
ไมเปนทา วันนีไ้ มไดแหละ เหนือ่ ยมากวันนีพ้ กั ผอน นั่น ลมแลว นีค่ อื อารมณของกิเลส
ใหพากันเขาใจ
ทานบอกวาธรรมวากิเลสใหทราบในตัวของเรา ไมมีใครมาบอก ใหทราบเสียตัง้
แตบัดนี้ตอไป อารมณชนิดนี้ เรียกวาอารมณที่หมุนจิตใจของสัตวโลกใหพาเกิดพาตาย
ในทางความทุกขความลําบากลําบน มันหมุนไปทางต่ําเสมอ ทางสูงมันไมใหไป กิเลส
ตองหมุนลงทางต่ํา ธรรมะนี้หมุนขึ้นทางสูง นี่ละ ธรรมะคืออารมณทค่ี ดิ อยากทําบุญให
ทาน คิดอยากทําความดีงามทัง้ หลาย มันหากเปนอยูใ นจิตนะ นีเ่ รียกวาอารมณของ
ธรรม ธรรมอยูใ นใจนัน้ แหละ แตถกู กิเลสปดไว เพราะกิเลสมีอํานาจมาก กิเลสลากถู
ไปทางไหน มันก็ไปเสียโดยไมรูวาเรามีธรรมหรือไม ตัวทีพ่ าลากถูกไ็ มรวู า มันเปนกิเลส
เขาใจไหมละ ไมรูวานี้คือ อารมณของกิเลสกําลังลากถูเราไปเวลานี้
เราก็เหมือนกับฟุตบอล แตฟุตบอลมันไมมีจิตวิญญาณ เตะไปไหนมันก็ไป แต
คนเปนฟุตบอลเจ็บมันก็รู ทุกขมนั ก็รู มันไมใชขอนซุง ขอนซุงไมมีวิญญาณ คนเปน
ขอนซุงมันมีวิญญาณ ทุกขลาํ บากลําบนมันก็รู ทนทุกขทรมานไปตามอํานาจของกิเลสที่
ฉุดลากไป วิง่ ไปนัน้ แหละ นีท่ า นเรียกวาอารมณของกิเลส ความโลภ มันอยากไดนั้นได
นี้ นัน่ ละอารมณของกิเลส ความโลภที่เปนสิ่งขัดขวางที่เปนภัยแกตัวเองก็เรียกวา กิเลส
โลกไมรูจักประมาณ โลกไมมีความอิ่มความพอ มีแตอยากไดถา ยเดียว
นอกจากนัน้ อยากจะเปนเศรษฐีใหอยูเ หนือโลกเขาไปอีก
อารมณเชนนีท้ า น
เรียกวา กิเลส คือแสดงเปนตัวอยากได เปนตัวโกรธ ตัวเคียดตัวแคน หงุดหงิด เหลานี้
เปนอารมณของกิเลส มันโกรธ มันเคียดมันแคนอยูภ ายในจิตใจ นีเ่ ปนอารมณของ
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กิเลสชนิดหนึง่ เรียกวา กิเลสมีเปนประเภท ๆ ราคะตัณหา ความดีดความดิ้น กําหนัด
ในหญิงในชาย ทั้งสัตวทั้งบุคคล เจอกันมีแตอนั นีอ้ อกหนา ๆ ภายในใจทั้งเขาทั้งเรา
ตําหนิใครไมไดนะ มันเปนหลักธรรมชาติ นีก่ เ็ รียกวา อารมณของกิเลส ตัวราคะ ทําให
เกิดความกําหนัดยินดี
จากนัน้ แลวมันก็พาใหดน้ิ ใหดดี ใหเสาะใหแสวงหา ภายในใจมันก็ดดี ดิน้ อยู
ภายในมัน อยากเสาะอยากแสวงหา อยากพบอยากเห็น ผูหญิงหรือชายที่ตนชอบตนรัก
นะ อยากพบอยากเห็น อยากพูดอยากคุย อยากกระซิบกระซาบ อยากใกลชดิ ติดพัน
ทั้งหญิงทั้งชายมันเปนดวยกันอยางนี้ นีค่ อื อารมณของกิเลส แลวสิง่ เหลานี้ เมื่อรวมลง
มาแลวก็เรียกวาตัวพาดีดพาดิน้ ใหเราเปนความทุกขความทรมานโดยทีค่ วามอยากอัน
นัน้ นะ มันเหยียบเอาไวไมใหรู มันใหเพลินไป เราดิน้ ไปกับมันนี้ เราเปนทุกขขนาดไหน
มันก็ไมมองความทุกข มันมองไปขางหนานูน นี่จึงเรียกวา อารมณเหลานีเ้ ปนกิเลสทัง้
นัน้ พากันจําเอานะ
อารมณ ใครก็วา กิเลส วาธรรม ไมทราบวาธรรมเปนยังไง กิเลสเปนยังไง
อารมณชนิดนี้ที่มันผลักมันดันเรา นีเ้ รียกวากิเลส แลวเราคิดอยากจะทําคุณงามความดี
นี้เปนอารมณของธรรมนะ แลวกิเลสมันกีดมันขวาง ถาจะทําความดีงามทั้งหลายมันไม
อยากใหทาํ นีก่ เ็ ปนอารมณของกิเลสมากีดขวางเอาไว แตธรรมมีอยูใ นใจ ไมมากก็นอย
มีอยูใ นใจ มันมีเวลาทีจ่ ะอยากทํานัน้ อยากทํานีใ้ นบรรดาความดีทง้ั หลาย อยูน น้ั แล
กิเลสมันก็กดี ก็ขวางเวลามันมีอาํ นาจ ใหทราบเสียวา อารมณทม่ี ากีดขวางการทําดีของ
เรา นัน้ คือกิเลส
อารมณที่เปนความดีของเรา อยากทําบุญใหทาน อยากเจริญเมตตาภาวนา
อยางนีข้ น้ึ ชือ่ วาเปนฝายบุญฝายกุศล อยากทํา ๆ อันนีเ้ รียกวา อารมณแหงธรรม ไม
มากก็เกิดขึน้ ใหจบั ไดอยูน น้ั แหละ นี่เรียกวา อารมณแหงธรรมอยูในใจของเราคนเดียว
ทีนี้เวลาเราสั่งสมทางธรรมขึ้นมาก ๆ อารมณของธรรมจะมีมากขึ้น ๆ อารมณของ
กิเลสจะคอยลดนอยลงไป ๆ ทางนีห้ นาแนนขึน้ ๆ ทีนี้ลบลางกันไปเรื่อย ๆ นีท่ ท่ี า นวา
ทานเจริญธรรม มีกําลังจิตกําลังธรรมนั้นแหละ ปราบปรามกิเลสซึง่ เปนตัวขาศึกอยูภ าย
ในใจทีม่ นั รุนแรงอยูแ ตกอ นใหลดนอยลง ๆ
ทีนี้ตอไปธรรมก็เกิด แตกอ นมีแตกเิ ลสเกิด ตอไปธรรมก็เกิด เกิดเรื่อย ๆ
ความสงบรมเย็นก็เกิด สติกต็ ดิ แนบกันไปเรือ่ ย ความพากความเพียร ความอุตสาห
พยายามเปนธรรมทั้งนั้น แตกอ นมีแตกเิ ลสเกิด ตอไปธรรมก็เกิดเรื่อย ๆ สติกต็ ดิ แนบ
กันไปเรื่อย เปนธรรมทั้งนั้น เกิดดวยกัน ๆ เรียกวา ธรรมเกิด วิริยธรรม คือความเพียร
ก็เกิด ความอุตสาหพยายามก็เกิด ความอดความทน ขันติคอื ความอดความทนก็เกิด
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เพือ่ ตอสูก บั กิเลส เกิดขึ้นเรื่อยๆ ทีนี้ธรรมก็มีทางขึ้น พอธรรมมีทางขึ้นแลวจะคอยเบิก
กวางออก ไมเหมือนกิเลส กิเลสนีม้ นั ทําใหตบี ตันอัน้ ตู แตธรรมนีท้ าํ ใหกวางขวางออก
ไป จนกลายเปนเวิง้ วาง ๆ ไปเรื่อยนะ นี่อารมณของธรรม หนุนใจของเราใหเบาหวิว ๆ
เลย
ขัน้ ผูพ ง่ึ ภาวนา จิตใจมีความสงบเย็นเทาไร พืน้ ฐานของทานยิง่ แนนหนามัน่ คง
ใจยิ่งสวางไสวขึ้น ทีนี้มีแตอารมณของธรรมมากขึ้น ๆ อารมณของกิเลส ความโลภของ
กิเลส โลภหาอะไร เลยกลายเปนเรื่องไมสนใจไปแลว ความโกรธก็ไมสนใจยิง่ กวา
พิจารณาจิตไมใหมันดีดมันดิ้น ไปไหนที่เปนเรื่องกิเลสตีไวทั้งนั้น ๆ ความรักความ
กําหนัดยินดีในหญิงในชายมันก็จางไป ๆ เพราะเสาะแสวงหาแตธรรม ไมเสาะแสวงหา
สิ่งเหลานี้ เพราะสิ่งเหลานี้เปนกิเลส นัน่ มันก็ชําระเรื่อย สิ่งเหลานั้นก็จางไป ๆ ธรรมะ
ก็หนาแนนขึน้ มา
พอพูดอยางนีเ้ ราก็ยงั ระลึกไดอยูน ะ นี่จะเปนขายตัวก็ตาม เอาความจริงมาพูด
ไปนัง่ ภาวนาอยูภ เู ขา ตัง้ หนาจะฟดกับกิเลส เห็นหญิงสาวมาใสบาตรไปรักหญิงสาว โธ
เคียดแคนใหเจาของ กูพามึงมาฆากิเลส มึงจะมาสั่งสมกิเลสเหรอ พูดใหมันจัง ๆ มัน
เปนในหัวใจก็บอกซิ เมื่อมันเปนพูดไมไดมีหรือ ใชไหม นีย่ กตัวอยาง เขาก็ไมไดวาเขา
สวยเขางาม นารักนาชอบ เราเปนบาไปเห็น ทีนม้ี นั ติดอยูใ นใจ มาเปนอารมณละซิทีนี้
เอะ ทําไม ยังไง ๆ ฟดกัน นี่มันจับไดอยางงี้ คือเราไมไดตั้งหนาตั้งตาจะเปน แตมัน
เปนดวยอํานาจกิเลส มันเหนือกวาใชไหม มันก็เคียดแคนใหเจาของ โอย กูกว็ า กูมาฆา
กิเลส อันนีม้ นั มาสัง่ สมกิเลส นี่ฟดเจาของ ยกตัวอยางมาอยางนีน้ ะ
ทั้ง ๆ ที่เราไมไดสนใจ เวลาเจอกิเลสมันสนใจแลว กิเลสตัวรักชอบ สาวคนนี้
สวย นีก่ เิ ลสรักแลวนะ ก็กไู มพามึงมาหาอันนี้ ทางธรรมฟดกันแลวนะ มันก็ดึงไปจนได
เอาไปเอามามันก็จาง มันสูเราไมได แตเปนตัวอยางอันหนึง่ ทีย่ กมา มันมีอะไรมันตอง
แสดงขึน้ มาภายในใจ เวลาปฏิบัติไปสิ่งเหลานี้จะจางไป ๆ กําจัดปดมันออกเรือ่ ย ๆ
เลยโดยลําดับลําดา เรื่องความทุกขที่เกิดขึ้นจากสิ่งเหลานี้มันก็จางไปดวยกัน ความโลภ
ความโกรธ ราคะตัณหา จางลง ๆ ความทุกขทั้งหลายจางลง ๆ จิตใจก็มคี วามสงบสุข
เย็นขึ้น ๆ จากนัน้ พิจารณาทางดานสติปญ
 ญาแกลวกลาสามารถขึน้ ไป สิง่ เหลานีก้ พ็ งั ลง
ๆ ทีนี้มีแตธรรมเกิดแลวนะ กิเลสเกิดนอยแหละทีน้ี ธรรมเกิดมากตลอด ๆ
ตอไปกิเลสตัวไหนแย็บขึน้ มา มันรูทันทีวาเปนภัย ใสกันเปรี้ยง ขาดสะบัน้ ๆ
มันตางกัน ทีนี้ธรรมเกิด ทานเรียกวา อารมณของธรรม อารมณของกิเลส อารมณของ
กิเลส มันมีของมันแย็บออกไปทําใหเกิด เกิดจากใจ แตเราไมรเู วลามันแย็บออกไป จะ
แสดงเรื่องของกิเลส ทางนี้รูก็ตามแกกัน ๆ สงบลง ๆ นี้เราพูดใหฟงอยางชัดเจนใน
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ภาคปฏิบัติ มันรูมันเห็นเขาไปโดยลําดับลําดา มันทําใหรใู หเห็นก็คอื วา แตกอ นกิเลส
มันปดไวมันไมใหเห็น ทั้ง ๆ ทีส่ ง่ิ เหลานัน้ มันมีอยูด ง้ั เดิม แตคนตาบอดไปไหน อัน
ไหนจะมีอยูดั้งเดิม ไมดั้งเดิมมันก็ไมเห็น มีอยูม นั โดนเอาเลย เวลามันมืดมันเปนอยาง
นัน้ เวลาลืมตาขึน้ มาแลว ทีไ่ หนมันเห็นมันก็หลีกของมัน
จิตพอสวางขึน้ มาแลว อะไรที่เปนภัย มันหลีกของมัน ตัดของมันออก ปดของ
มันออกอยูง น้ั เรือ่ ยๆ เมือ่ เราสัง่ สมอยูไ มหยุดไมถอย ความพากเพียรทุกอยางมันคอย
ตอเนื่องเปนลําดับนะ เรื่องวิริยะ ความพากเพียร ความอดความทน ทุกอยางนี้มันจะไป
พรอมกันกับความตัง้ สติสตัง สตินพ้ี ยายามตลอด ตั้ง แลวก็มีแตสั่งสมธรรมขึ้นมา
อารมณธรรมมีมากเทาไร ยิง่ ทําจิตใจของเราใหเบาหวิว ๆ ๆ นี่อารมณของธรรมหนุน
ใจใหขึ้น อารมณของกิเลสใหกดใจลง ใหจาํ ใหดนี ะ
โลกทัง้ หลายจึงหาความสุขไมได เพราะตางคนตางดีดตางดิ้น ตางพอใจกับ
กิเลสโดยไมรูเนื้อรูตัวเลย มีแตวาอันนั้นจะดี อันนี้จะดี เราไมรูวาความเลวมันอยูที่ตรง
ไหน มันเหนือเราใชไหม เราไปเจอเขาแลวเปนความทุกข วาหวังอยางนัน้ หวังอยางนี้
ความผิดหวังมันก็แนบขางกันมา เมื่อไมสมหวังก็ผิดหวัง มันเปนทุกขละซิ นี่ละอารมณ
ของกิเลสเปนอยางนี้ ใหพากันจําทุกคน นีถ่ อดออกมาจากภาคปฏิบตั นิ ะ สาธุ พูดแลว
เราไมไดประมาทปริยัติ เราก็เรียนมา จําไดมาๆ มันก็ไมไดละกิเลส เรียนกันไปถึง
นิพพานก็เปนนิพพานแตความจํา กิเลสยังเต็มอยูใ นหัวใจ
เวลาภาคเรียน เรียนไปถึงไหนมันก็เปนการจําไดไปถึงนั้น แตกิเลสไมเคยถลอก
ปอกเปกนะ บทเวลาออกมาภาคปฏิบตั นิ ้ี ปฏิบัติไปตรงไหนมีแตชําระกิเลส ไปเรื่อย ๆ
ๆ เลย เวลาธรรมไดพยุงจิตใจแลว ใจทัง้ ดวงปรากฏวามีแตธรรม เบาหวิวตลอดเวลา
การอยู การกิน การใช การสอย การหลับตืน่ ลืมตา ไปไหนมาไหน มันจะไมถืออะไร
เปนสําคัญ ยิ่งกวาความเพียรประคับประคองจิตใจใหสงางามไปดวยสติตลอดเวลา มัน
จะมีอยางงัน้ ตลอด จิตใจมันเพลิน อะไรก็เบิกกวางออกหมด เห็นจุดหมายปลายทาง
เปนลําดับลําดา ที่จะหลุดพนจากทุกข
กองทุกขทง้ั หลายทีเ่ คยเปนมาแตกอ นไมรนู ะ เวลาธรรมเปดมันเห็นละซิ กอง
ทุกข คือกิเลสสรางขึน้ มา กิเลสเกิดมากเทาไรยิง่ มืดบอดไปโดยลําดับลําดา จนหาที่ไปที่
มาไมได เพราะฉะนั้นจึงไดพูดวา เรือ่ งของคนนัน้ ไมวาชาติชั้นวรรณะใด มันมีกเิ ลส
เหมือนกันหมดนัน้ แหละ แลวยิ่งผูที่ไดรับความสมมุตินิยมสูงขึ้นไปเทาไร มันยิง่ สัง่ สม
กิเลสภายในใจ ไมรูเนื้อรูตัว เมือ่ เปนอยางงัน้ ความทุกขจึงมีเหมือนกันหมด กิเลสมัน
บีบอยูภ ายในใหสรางความกังวลมากมาย ความโลภ อยากไดมากเทาไร มันก็ยิ่งดีดยิ่ง
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ดิน้ ยิ่งเปนทุกขมาก ไดมาแลวกังวลในการรักษา หนาทีก่ ารงานก็เกีย่ วของกับบริษทั
บริวาร ตองคิดไปหมด ยุงไปหมด ผูน ย้ี งุ มากกวาเพือ่ น ทุกขมากกวาเพือ่ น
แตบรรดาคนทั้งหลายที่เขาเห็น คนนีเ้ ขาดีนะ เขาเปนเจาเปนนาย เขาเปนคนมั่ง
คนมีดีเดน มีความสุขความเจริญ มีอาํ นาจวาสนา อํานาจวาสนาขีห้ มาอะไร คนกําลังจะ
ตายอยูภ ายในหัวใจ เอาธรรมจับเห็นอยูอยางงั้น เพราะฉะนั้นธรรมจึงไมผิด สอนไป
ตรงไหน ใสเขากลางหัวใจเลยเชียว เปรี้ยง ๆ พังเลยกิเลส ธรรมภาคปฏิบัติสอนตรง
ไหน ตรงเปงเลย เพราะทานสอนทานมาแลว ทานปฏิบตั ขิ องทานจนกระทัง่ แนนอน
กิเลสพังจากหัวใจหมดแลว มันอยูใ นหัวใจดวงใด มันก็กิเลสประเภทเดียวกัน มันตอง
พังดวยกัน แลวทานจะไมรูไดยังไง แมทานจะไมไปทําลายกิเลสเขาก็ตามแตทานก็รู นี่
ละธรรมของใจ อารมณของธรรมเปนอยางนี้ ทําใหจิตใจเบาหวิวๆ ๆ
เรื่องความเปนมาของเรา ถึงจะมืดบอดมาแตกอ นก็ตาม ทีนี้เวลาธรรมครองใจ
แลว มันเบิกกวางออกไปนะ มีตั้งแตทางที่จะใหมีความสุขความเจริญยิ่งกวานี้ หรือตอ
ไปจะใหถงึ ความพนทุกข สุดทายตองพนทุกข ไมพนทุกขตายก็ตาย นัน่ เห็นไหม
อํานาจของธรรม เรงถึงขนาดนั้น ทีจ่ ะใหถอยกิเลสถอยไมไดแลว คําวาถอยกิเลสไมมี
ตองใหตายเลย นีอ่ าํ นาจของธรรมมีกาํ ลังมากแลว เมือ่ เปนเชนนัน้ ทุกสิง่ ทุกอยางคลอง
ตัวไปหมด สติปญ
 ญาทีอ่ ดื อาดเนือยนายแตกอ นนี้ โหย คลองตัว กิเลสผานมาไมได
ขาดสะบั้น ๆ ไปเลย สุดทายก็กเิ ลสขาดสะบัน้ ออกจากใจหมดโดยสิน้ เชิง สวางจาขึ้นมา
นี่เห็นไหม ใจดวงนี้ นี่ละธรรมครองใจ
ทีนเ้ี ลยกลายเปนใจกับธรรมเปนอันเดียวกันแลว ทีนจ้ี า หมด ไมมคี าํ วาอัดวาอัน้
ในสามแดนโลกธาตุ อัน้ กับอะไร อัดกับอะไร อะไรมาปดมาบัง ก็มีกิเลสอยางเดียวเทา
นัน้ มาปดบังหัวใจ เมื่อกิเลสหมดสิ้นซากลงไปแลวอะไรจะมาปด เรียกวาเวิ้งวางไปหมด
ไมมอี ะไรทีจ่ ะเวิง้ วางกวางขวางยิง่ กวาใจทีส่ น้ิ จากกิเลสแลว ครอบแดนโลกธาตุหมด ฟง
ซินะ ทีนี้เวลาโลกที่มันแคบ มันมาแคบทีห่ วั ใจ คือกิเลสบีบหัวใจ มันจะกวางขนาดไหน
มันก็มาแคบอยูที่หัวใจของเรา ความทุกขอยูท ห่ี วั ใจ เมื่อใจเปนธรรมขึ้นมาแลว ความ
สุขทั้งหมดมารวมที่หัวใจ
นีว่ นั นีไ้ ดพดู ถึงเรือ่ งอารมณของกิเลส อารมณของธรรม มันผลักดันจิตใจได
ดวยกัน อันหนึง่ ผลักดันไปทางดี อันหนึง่ ผลักดันไปทางชัว่ ถายังไมรวู า กิเลสวาธรรมให
สังเกตเอาตามนีน้ ะ อารมณที่มันทําใหคิด ใหชอบสิง่ นัน้ สิง่ นี้ นั่นละอารมณ เรียกวา
อารมณ อารมณอนั นีค้ อื อะไร ถาเปนอารมณฝา ยกิเลสมันก็ไปทางต่าํ ถาอารมณฝา ยสูง
ก็ไปทางธรรม สวนมากทีแรกมันไมอยากทําทางดีนะ ถึงอยากก็มนี อ ย กิเลสตีนิดเดียว
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หลุดไมหลุดมือไปเลย ครัน้ ตอไป ๆ ก็เหนียวแนนขึน้ จับมั่น กิเลสมาแตะไมได ฟาด
กิเลสหัวแตกเลย มันเปนอยางงัน้ นะ
ทีนี้เวลามันไดรูไดเห็นตามความเปนจริงที่ไดปฏิบัติมา ทั้งดี ทั้งชั่ว ทั้งสุข ทั้ง
ทุกข กิเลสตัณหา บาป บุญ นรก สวรรค อเวจี มันรูในหัวใจของมันหมดโดยไมมีอะไร
สงสัยแลว หมอบกราบราบเลย พระพุทธเจาที่สอนไววา บาปมี บุญมี นรกสวรรคมี
พรหมโลกมี พวกเปรตพวกผี สัตวตา ง ๆ ทัว่ ดินฟาอากาศ ทองฟามหาสมุทร วามี เห็น
หมด นัน่ ยอมรับผึง แลวทุกสิง่ ทุกอยางเทศนออกมา สอนออกมา บอกออกมาคําใดก็
ตาม จะเอาความจริงออกมาลวน ๆ ๆ ความแงงอนไมมี เพราะมีแตความจริงที่เต็มใน
หัวใจ ถอดออกมาวานีน่ ะ ตาบอดหรือ อยากวาอยางงัน้ ถาเปนหลวงตาบัวจะวาอยาง
งัน้ นะ ตาบอดหรือถึงไมดู เราอยากวาอยางงัน้ นะ
กิเลสมันมืดจริง ๆ กิเลสมันมืดมันกลอมเลยนะ ไมอยากสวางดวยนะ กิเลส
กลอมคน มืดทั้งวันทั้งคืน มันยังกลอมไปอีก อยากใหมดื ไปอีก ตายแลวก็สูญไปเลย ยิง่
สบายใหญ ตายสูญไปแลวยิง่ สบายใหญ ตัวจริงไมไดสูญละซิ กิเลสหลอกตางหาก พระ
พุทธเจาเปนผูรูเห็นจริงๆ แลว ถามันสูญทําไมพระพุทธเจาจะไมบอกกอนเพื่อนละ นี่
พระพุทธเจาทุกพระองควาเกิดวาตาย ออกจากนี้ ออกรางนัน้ รางนี้ พระองคไหนก็สอน
อยางเดียวกัน พระพุทธเจาก็สอนอยูน ต้ี ลอดมา ก็เพราะเรื่องเกิดตายคือเรื่องของจิต
เขารางนั้นรางนี้ มันไมเคยฉิบหาย แตไปอาศัยรางใดเพราะอํานาจแหงกรรมดีกรรมชั่ว
มันก็เปนรางตาง ๆ ขึ้นมา เปนสัตว เปนบุคคล เปนเปรต เปนผี เปนเทวบุตรเทวดา
ตามอํานาจแหงกรรมดีกรรมชั่วของตน จิตดวงนั้นแหละพาใหเปน
พูดถึงเรื่องอารมณของธรรม อารมณของกิเลส แลวพูดถึงเรื่องความจริงกับ
ความจํา มันตางกัน ความจําทีเ่ รียนมานัน่ ไมไดแนใจ คือทานสอนมายังไง เราเรียนไป
ตามเราก็เชื่อไปตามนั้นลอย ๆ มันไมไดมั่นคงภายในใจเหมือนการปฏิบัติรูขึ้นมานะ
เวลาเราปฏิบัติเรารูขึ้นมามันแมนยํา จริงจัง แลวไมสงสัย ๆ ยิ่งเขาไปละเอียดเทาไร ยิง่
ไมสงสัย ยิ่งกระจางแจงขึ้นไป เมื่อเปนเชนนั้น พูดออกมาคําไหนจะสงสัยไปไหน ใคร
เชื่อไมเชื่อ เราไมไดสนใจ เปนเรื่องของเขาที่จะมารับประโยชนจากเรา เขาไมเชื่อก็เปน
กรรมของเขาเอง เขาเชื่อก็เปนกรรมดีของเขาเอง ก็มเี ทานัน้ สวนทานที่จะใหมีรายได
รายเสียจากคนเชื่อหรือไมเชื่อ ทานรูข องทานจริงแลว จะมาหาทานปลอมไปไหนอีกละ
ถาวาพนทานก็พน แลว จะใหทา นตกนรกอเวจีลกู ไหนอีก มันตกก็ตกพวกที่มันไมเชื่อ
นัน่ แหละ ใหพากันจําไวนะ
ความจริงเปนอยางนั้น รูออกมาจริงๆ เทศนออกมา สอนออกมาจริงจังทุก
อยางแมนยํา แตความจําไมไดเรื่องนะ ถาถูกเขาวา หรือโดนเขาโจมตีบาง ทําไมถึง

๑๑

เทศนอยางงั้นละ มันถูกหรือนัน่ ก็ตาํ ราทานวาอยางงี้ โยนใสตํารา เจาของก็ไป ตัวรอด
ก็เอา ก็ไมทราบรอดไปไหนก็ไมรูหัวมันละ เจาของเอาตัวรอดก็พอ แตความจริงไมได
เปนอยางงัน้ นะ มันผิดกัน นี่ละธรรมพระพุทธเจามีเปนพื้นเพอยูอยางงี้ตลอดมา ทาน
ถึงเรียกวาอกาลิโก ไมมกี าล สถานที่ เวล่าํ เวลาทีจ่ ะมาตัดมาทอน มาลบมาลางไดเลย ผู
ทําดีตองไดดีตลอด ผูทําชั่วตองไดชั่วตลอด ออกมาจากใจดวงเดียวกันนี้
ทําไปทางกิเลส กิเลสพาใหทาํ ชัว่ เปนกิเลสวันยังค่าํ หมุนไปทางธรรม ทางความ
ดีงาม เรียกวา ธรรม ซึง่ เกิดอยูใ นหัวใจดวงเดียวกัน เปนความดีงามตลอดไป เพราะ
ฉะนัน้ จึงวาเอือ้ มไปทางไหนถูกทัง้ นัน้ เอือ้ มไปทางกิเลสก็ถกู กิเลส เอื้อมไปทางธรรม
เปนความสุขก็สขุ ไปเรือ่ ย ๆ จนกระทั่งถึงหลุดพนไปไดเลย ไมสูญหายไปไหน เรื่อง
กิเลสที่มีอยูเต็มโลกเต็มสงสาร มันบอกวา ทําบุญไมไดบญ
ุ ทําบาปไมไดบาป ตายแลว
สูญ นีก่ เิ ลสตัวนีห้ นาแนนมาก มันหนาแนนอยูก บั ผูส าํ คัญ สําคัญตนและประกาศออก
มาหลอกโลกเขานัน่ พวกนีพ้ วกสรางกรรมหนักมาก
มันไมไดเปนไปตามความเสกสรรปนยอ เปนไปตามความจริง ความจริงก็คอื วา
ใจนีไ้ มฉบิ หาย ไมสูญ พระพุทธเจารูความจริง ไมสญ
ู ก็บอกไมสญ
ู แมถงึ นิพพานแลวก็
เปนธรรมธาตุ จิตดวงนี้เปนธรรมธาตุแลว แตกอ นมันตกนรกหมกไหม ไปที่ไหน ๆ
เสวยทุกขเวทนามากนอยเพียงไร มันก็ยอมรับวาทุกขมาก แตไมยอมฉิบหายคือใจดวง
นี้ เวลาบาปกรรมมันพนไป ๆ ผานมาสรางความดี ความดีสงเสริมเขาไป ฟาดจน
กระทั่งถึงจิตนี้บริสุทธิ์เต็มที่แลวเปนธรรมธาตุพนทุกขไปเลย แลวสูญที่ตรงไหน นี่
แหละทานเรียกวา ธรรมมีอยู ๆ ครอบแดนโลกธาตุ คือธรรมธาตุ สูญไปไหนละ
วาจะจบแลวขึน้ อีก เปนยังไงฟงเทศนวันนี้เปนยังไง
(โยม : ฟงทีห่ ลวงตาบอกวา อารมณกิเลสกับอารมณธรรม พอฟงแลวหนูกแ็ ยก
ออกวาเปนอยางงี้ ๆ) ก็อยางงัน้ แลว คือมันอยูใ นใจ กิเลสก็เกิดทีใ่ จ อยูท ใ่ี จเหมือนกัน
ธรรมก็เกิดอยูใ นใจ อยูท ใ่ี จเหมือนกัน เพราะฉะนัน้ มันจึงตางอันตางแสดงได ตาม
ความมีอยูของตน เวลาคิดอยากไปทําบุญทําทาน นีค่ อื ทางธรรม คิดอยากไปทําบาปทํา
กรรมมันก็คิด เวลามันคิดดือ้ ๆ เขามามาก ๆ มันก็ไปหาทีล่ บั ๆ เสียกอนแลวดูวา เมีย
อยูขางหลังหรือเปลา ถาเมียเขาอยูข า งหลังก็มองหาอีหนูละซิ มันเปนของมัน เขาใจ
ไหมละ
อานธรรมะหลวงตาวันตอวัน ไดที่ www.luangta.com

