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นบัจากนีไ้ป ขอใหทานทั้งหลายตั้งใจรับฟงแนวทางคํ าสั่งสอนขององคสมเด็จพระชินวร บรม

ศาสดา ตอไปนี้ จะเปนการฝกวิปสสนากรรมฐาน คือการคิดพิจารณาใครครวญชีวิตตามความเปนจริง
สํ าหรับทานผูมาใหมโปรดทราบวา ในชวงนี้กํ าลังบรรยายเรื่องอริยสัจ 4 ประการ คือ ความจริงอัน
ประเสรฐิที่พระพุทธเจาทรงคนพบ และทํ าใหผูที่เขาถึงความจริงนั้นเปลี่ยนสภาพจิตจากความเปนปุถุชน
มาสูความเปนอริยะ

 หวัขอแรกไดบรรยายใหทานทั้งหลายฟงจบไปแลว ในหัวขอเร่ืองวา ทุกข : ในนํ ้าครํ ายังมีเงา
ของพระจันทร สรุปไดวา ชีวิตคือความทุกขทั้งกายและใจ ไมวาจะเปนใครก็ตามเกิดมาแลวหนีไมพน
ความทกุข ทุกคนลวนแลวแตมีทุกขสากลเหมือนกัน นั่นคือทุกขกายและทุกขใจ เมื่อเราพบวาชีวิตคือ
ความทกุขแลว ก็ไมใชชีวิตจะจบลงแคความทุกขอยางเดียว พระพุทธเจาทรงชี้ใหเห็นวาสาเหตุที่ทํ าให
เกดิความทุกขเรียกวาสมุทัย

หวัขอที่จะบรรยายในวันนี้คือ สมุทัย : ตัณหาพาใหชํ้ า เพราะพระพุทธเจาทานทรงคนพบวา ส่ิง
ทีท่ ําใหเราตองเกิดมาเวียนวายตายเกิด  ทุกขแลวทุกขอีก สาเหตุที่แทจริงก็มาจากตัณหา คือความอยาก
เดก็สมยัใหม เวลาเกิดความทุกขความเดือดรอนก็มักจะโทษพอโทษแม บอกเพราะพอแมทํ าใหหนูเกิดมา
เปนทุกข

 ความจรงิแลวพอแมเปนแตเพียงปจจัยคือเปนผูสนับสนุนเทานั้น สาเหตุที่แทจริงก็คือตัวเรานั่น
เอง ตวัเรามคีวามอยาก ตัณหา แปลวา ความอยาก ตัณหาตัวนี้ขอใหทานทั้งหลายอยาเอาไปปะปนกับ
ตณัหาในภาษาไทย เพราะตัณหาในภาษาไทยจะมีความหมายหนักไปในทางเพศอยางที่หนังสือพิมพ
ชอบพาดหัวขาว เฒาบาตัณหาขมขืนเด็ก เปนตน
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 ตณัหาในทางพุทธศาสนา ไดแกความอยากที่มีอยูในใจของคนทุกคน แบงความอยากออกเปน

3 ประเภท
1. กามตณัหา แปลวา ความอยากในรูป เสียง กล่ิน รส สัมผัส เปนสิ่งที่มีอยูในใจมนุษยปุถุชนทุก

คน ปถุุชนตองการปรารถนา อยากเห็นรูปสวย ๆ อยากฟงเสียงเพราะ ๆ อยากดมกลิ่นหอม ๆ อยากลิ้มรส
ทีอ่รอย อยากสัมผัสที่มันนุมนวลชวนใหเกิดความลุมหลง ที่เรียกวา ความอยากในกามคุณทั้ง 5 ประการ
เปนคํ าอธิบายของคํ าวา กามตัณหา

2. ภวตณัหา แปลวา ความอยากจะเปนนั่นเปนนี่ อยากจะเปนตํ ารวจ  ทหาร อยากจะเปนรัฐ
มนตร ีนายกรัฐมนตรี  เปนราคะคือความอยากที่ผสมดวยความรูสึกตองการใหเกิดความคงมั่นในชีวิต

3. วภิวตณัหา แปลวา ความอยากที่จะไมเปนนั่นเปนนี่ อันเปนความรูสึกที่ตองการใหเกิดความ
สูญสลาย

 รวมความวา ตัณหาทั้ง 3 ประการนี่แหละ ที่พระพุทธเจาทานทรงคนพบวาเปนตัวการที่ทํ าใหจิต
ของเรานัน้ตองรอนเรพเนจรไปในภพภูมิตาง ๆ ตองเวียนเกิดเวียนตาย ทรงตรัสวา นํ้ าตาของเราที่หล่ัง
ไหลในเวลาถูกทุกขโศกเขาครอบงํ า ถาเอามากองรวมกันมากมายกวานํ้ าในมหาสมุทรทั้ง 4

กระดกูของเราที่เกิดแลวตาย เอามากองรวมกันสูงเกินกวาภูเขา เพราะฉะนั้น ตัณหาจึงเปน
เสมอืนกับมารดา บิดา ที่ทํ าใหเราตองเกิดมา การฆาทุกอยางเปนบาป แตการฆาตัณหานี่ไมบาป ฆาแลว
ไดบญุ เพราะทํ าใหเราหลุดพนจากความทุกข วิธีการจะหมดความทุกขงายนิดเดียว ก็คือการอยาไปเกิด
เพราะเมือ่ใดกต็ามที่ทานทั้งหลายเกิด มันจะตองมีคํ าวาแก เจ็บ และสุดทายก็หนีไมพนความตาย มีการ
พลัดพรากจากสิ่งที่รักสิ่งที่ชอบใจ เปนวงจรอุบาทวนํ้ าเนาที่พวกเราหนีไมพน

ทานทัง้หลายคงเคยไดยินที่พวกเราชาวพุทธชอบพูดเลนกันวา ผมตัดกิเลสไดหมดแลว เหลือแต
ตณัหา แลวกพ็ากันหัวเราะทองคัดทองแข็ง ความจริงคนที่พูดไมเขาใจวา กิเลสกับตัณหาแตกตางกัน
อยางไร คํ าวา กิเลส แปลวา ส่ิงที่ทํ าใหใจเศราหมอง ตัณหาแปลวา ความอยาก กิเลสคือ รากเหงาแหงการ
ท ําความชั่วทุกอยาง มีอยู  3 ประการ คือ

1. ราคะ แปลวา ความรัก ความกํ าหนัดยินดี หรือบางทีก็ใชคํ าวา โลภะ เพราะฉะนั้น คํ าวาโลภะ
และราคะ จึงเปนคํ า ๆ เดียวกัน โลภะจะใชในลักษณะที่เราตองการสิ่งของที่ไมมีชีวิต แตเมื่อใดก็ตามที่
เราอยากไดส่ิงของที่มีชีวิต มีวิญญาณ ทานก็จะใชศัพทวาราคะ ตัวราคะหรือโลภะที่ใชเรียกกิเลสตัวหนึ่ง
กค็อืตวัตัณหาเปนศัพทเดียวกัน

2. โทสะ แปลวา ความโกรธ ความขัดเคือง ความไมพอใจ
3. โมหะ แปลวา ความหลง ความไมเขาใจ ความไมรูตามความเปนจริง
กเิลสทัง้ 3 ประการนี้ เปนรากเหงาแหงการทํ าความชั่วทุกประการ ที่มนุษยเราวุนวาย กันอยูทุก

วนันี ้แยงอาหารกันกิน แยงถ่ินกันอยู แยงคูกันครอง ก็มาจากกิเลสทั้ง 3 ตัวนี่เอง ทานทั้งหลายสังเกตบาง
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หรือเปลา เวลาฆากันตายลงหนังสือพิมพ ตํ ารวจมักสันนิษฐานอยู 2 ขอ โดยบอกวา ไมชูสาวก็ขัดผล
ประโยชน ก็เปนเรื่องของกิเลสทั้งนั้น

กเิลสสามารถแปลงตัวเองออกไปจาก 3 กลายเปน 9 พระพุทธเจาทานใชศัพทวา มลทิน 9
ประการ คือส่ิงที่ทํ าใหจิตเศราหมอง คือ ความโกรธ ลบหลูคุณทาน ความตระหนี่ มารยา ความโออวด
พดูปด ปรารถนาลามก ความเห็นผิด จากมลทิน 9 ประการ มันก็สามารถแปลงตัวออกไปไดเปน 16
ประการ ก็เหมือนกับมลทิน 9 มีเพิ่มเขามา คือ พยาบาท ผูกโกรธ ตีเสมอ หัวดื้อ แขงดีถือตัว ดูหมิ่นผูอ่ืน
มัวเมา ประมาท

พระพทุธเจาทานใชศัพทวา อุปกิเลส 16 ประการ ก็ยกจาก 9 ไปใสไว และก็ขยายเพิ่มไปจนเปน
16 และนอกจากนั้นยังขยายตัวออกไป ทานทั้งหลายคงจะสังเกต ผูเฒาผูแกเรามักจะชอบพูดติดปากวา
กเิลสพนัหา ตัณหารอยแปด แมจะไมมีที่มาในพระบาลี ในพระไตรปฎก ที่พระพุทธเจาตรัสไวโดยตรง
แตกม็ใีนอาจารยที่อธิบายบาลีที่เรียกวาอรรถกถา กิเลสพันหา ตัณหารอยแปดแตในวันนี้จะไมอธิบายให
ทานทั้งหลายฟง เพราะมันจะเยิ่นเยอพิสดารมากไป

 ขออธบิายใหทานทั้งหลายฟงวา กิเลสทั้ง 3 ประการนั้น พระพุทธเจาไดทรงวิเคราะห ธรรมชาติ
ของกเิลสเอาไว ซ่ึงทานทั้งหลายตองศึกษาหนาตาของกิเลสใหชัดเจน เพราะวาเจากิเลสพวกนี้มันใชวิธี
การรบแบบกองโจร การรบแบบกองโจรนี่เปนการรบที่ประเทศเล็ก ๆ ชอบใชกับประเทศมหาอํ านาจ
อยางสงครามเดยีนเบียนฟู ที่เวยีดนามรบกับฝรั่งเศส หรืออยางที่เขมรใชรบกับอเมริกา ประเทศเล็กรบ
ชนะกเ็พราะเขาใชสูตรการรบแบบกองโจร คือ มึงมากูมุด มึงหยุดกูแหย มึงแยกูตี มึงหนีกูตาม

 กเิลสกเ็หมือนกัน เวลาเราจะรบกับกิเลส ถาเราไมศึกษาหนาตากิเลสใหเขาใจ เราก็ไมรูวาขณะนี้
เราเกดิกเิลสหรือเปลา เพราะกิเลสมันจะเขามาเปนอันหนึ่งอันเดียวกับจิตใจ เวลาเราจะรบกับกองโจรคือ
กเิลสเราตองศึกษาหนาตาของกิเลสใหเขาใจกอน  หนาตาของกิเลสก็คือลักษณะธรรมชาติของกิเลส พระ
พทุธเจาทานตรัสไวอยางนี้

ราคะ ความรัก ความกํ าหนัดยินดี ความโลภหรือตัณหานั้น มีธรรมชาติคือมีโทษนอยแตคลายชา
ธรรมชาติของโทสะคือความโกรธ มีโทษมากแตคลายเร็ว โมหะหรืออวิชชาความหลงนั้น มีโทษมาก
ดวยคลายชาดวย ขอใหทานทั้งหลายสังเกตใหดีวา ลักษณะของราคะหรือโลภะนัน้ มันจะมีลักษณะยึด
ตดิ มลัีกษณะเอามาเปนของตัว เพราะฉะนั้น มันจึงมีลักษณะมีโทษนอย แตมันคลายไดชา ทํ าไมจึงคลาย
ไดชา เพราะเวลามันรัก มันหวง มันหวง มันแกะออกยาก

ดงัทีเ่คยอธบิายใหทานทั้งหลายฟงเกี่ยวกับสามีคนหนึ่งมีความรักในตัวภรรยา รักอยางดูดดื่ม แต
ภรรยาไปเปนชูกับนองชายตัวเอง สุดทายรวมมือกันฆาเขา พอถูกฆาเขาก็กลับชาติมาเกิดเปนสุนัข เปน
ววั เปนง ู ในบานหลังนั้น และก็ถูกเมียฆาตายทั้ง 3 ชาติ จนกระทั่งในชาติสุดทายกลับชาติมาเกิดเปนลูก
ของนองชายและภรรยา ระลึกชาติได เขาจึงไดเลาความจริงใหตาของเขาฟง แลวก็ออกบวชจนบรรลุ



4
อรหนัต เนือ่งจากเห็นโทษของราคะ  ความกํ าหนัด ความยินดี ตัดไดยากมาก เวลารักแลวจะโกรธก็
โกรธไมลง มันมีลักษณะเยื่อใยยึดติด

สวนลักษณะของโทสะ มันมีสภาพเมื่อโกรธแลว ตองดา ตบ ตี ทํ าลาย ถาไมอยางนั้น แลว อก
มนัจะแตก มนัจะมีลักษณะตองทํ าลาย ถาไมทํ าลายแลวมันไมเปนสุข  แตมันคลายไดไว สังเกตไหมวา
ถาใครก็ตาม โกรธแลวหายยาก บุคคลนั้นคงไมแคลวตองเขาโรงพยาบาลบาแน ๆ นี่คือธรรมชาติของ
มนษุย พอโกรธปบสักชั่วโมงสองชั่วโมง เดี๋ยวมันก็เบา เสร็จแลวมันก็คลาย แลวมันก็ลืม แตถาใครไมลืม
ใครจ ํา จํ าตลอด ใครเคยดาเราเมื่อ 5 ปที่แลว ใครเคยวาเราเมื่อ 20 ปที่แลว คนนั้นรับรองไดตองมีความบา
เปนที่ไปในเบื้องหนา เพราะนี่คือธรรมชาติของโทสะ

ขอใหทานทั้งหลายโปรดสังเกตวา โทสะนี่มันก็มีขั้นตอนของมันเหมือนกับเราตั้งนํ้ าไวบนเตา
ไฟ ตอนแรกเมื่อมันเริ่มรอน มันจะมีฟองเล็ก ๆ ขึ้นมา แลวก็คอย ๆ เดือด แลวฝากานํ้ าก็คอย ๆ ถูกไอนํ้ า
ดนัขึน้ ๆ ถาตั้งไวมาก ๆ นํ้ าก็กระเด็นออกมา ธรรมชาติของโทสะก็มีลักษณะนั้น คือ มันจะมีลักษณะ
ตอนแรกคืออรติ ไมสบอารมณ ถาเรายังดับไมได มันก็จะกลายเปน โกธะ ความโกรธ ถาเรายังดับไมได
มนักจ็ะกลายเปนโทสะ เหมือนกับนํ้ ารอนที่กระเด็นออกมาจากกา ถาเรายังดับไมไดอีกมันก็จะกลายเปน
พยาบาท

ทานทั้งหลายสังเกตไหมวา ความเขมขนของความโกรธนี่มันคอย ๆ ส่ังสมไปเรื่อย ๆ  ไมสบ
อารมณ เรียกวาอรติ จากนั้นเปนโกธะ นํ ้าเริ่มเดือด แตมันก็ยังเดือดอยูในใจ ถายังไมรีบดับ มันกลายเปน
โทสะ ถาเปนโทสะนี่ก็หมายความวาตองลงมือลงไมแลว ลืมตัวแลว ชกตอย ตบตี ถายังดับไมไดก็จะ
กลายเปนพยาบาท ถาเปนพยาบาทจะอันตรายมาก หมายความวามีเอ็งก็ไมมีขา  มีขาก็ไมมีเอ็ง เราอยาอยู
รวมโลกเดยีวกนัเลย ตองฆากันใหตายไปขางหนึ่ง พยาบาทใหโทษแคชาติเดียวพอเกิดใหมก็ลืม แตสูง
กวาพยาบาทก็คือการจองเวร การจองเวรก็เหมือนกับที่พระเทวทัตจองเวรพระพุทธเจาและก็เปนศัตรูผูก
เวรพระพทุธเจาทุกภพทุกชาติ นี่คือลักษณะของโทสะ สวนโมหะไมตองไปพูดถึง เพราะวาตัวโมหะนั้น
มนัเปนฐานของราคะและโทสะอยูแลว

มเีร่ืองจะเลาใหทานทั้งหลายฟงเกี่ยวกับเรื่องของราคะ ที่แมอายุจะมากแตกิเลสก็ไมเคยแกไป
ตามตวั ในตอนที่พระพุทธเจายังเปนพระโพธิสัตว เสวยพระชาติเปนอาจารยอยูสํ านักตักศิลา สํ านักนี้
เปนมหาวทิยาลัยมีช่ือเสียงดึกดํ าบรรพของอินเดีย ทานมีมารดาอยูคนหนึ่ง อายุ 120 ป แกหงํ าเหงือกแลว
ผมขาวโพลนไปหมด ฟนหักเกือบหมดปาก พระโพธิสัตวปรนนิบัติมารดาและสั่งสอนวิทยาการความรู
ใหแกศิษย

 จนกระทั่งมีลูกศิษยคนหนึ่งมาเรียนโทษของกิเลสโดยเฉพาะราคะ การสอนก็ตองมีอุปกรณ
ปรากฏวาพระโพธิสัตวก็ตองการจะสอนลูกศิษยใหรูโทษของกิเลส วันหนึ่งทานก็เลยตรวจดูอายุของ
มารดา กพ็บวามารดาของทานหมดอายุขัยแลว ทานก็เลยตองการใชมารดาเปนอุปกรณในการสอน ไหน
ๆ กจ็ะตายแลว ขอใหมารดาชวยเปนครูสอนวิชาการศึกษาโทษของกิเลสหนอย ทานก็เลยส่ังใหลูกศิษย
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ของทานซึ่งมีอายุประมาณ 20 ป เขาไปปรนนิบัติมารดาของทาน ลูกศิษยก็เขาไปปอนขาว นวด และก็
คอย ๆ เกี้ยวพาราสีแมของทาน

แหม คณุยายนีแ่มจะอายุมากแลว แตผมยังมองเห็นเคาแหงความสวยอยูเลย สมัยสาว ๆ คุณยาย
คงจะสวยมากนะครับ อายุขนาดนี้แลวถาไมบอกคงไมมีใครรูวา 120 ป เพราะดูออนกวาวัยมาก ดู ๆ ไปก็
นาจะซกัหกเจด็สิบปเทานั้น นวดไปก็คอย ๆ เกี้ยวไป ทานทั้งหลายเชื่อไหมวา คนอายุ 120 นี่กิเลสมันก็
นาจะหมดแลวนะถาพูดกันตามจริง ปรากฏวายายคนนี้กิเลสก็ฝอไปนานเหมือนกันเพราะความแก กิเลส
มนัท ําทาจะหมดแบบอรหันตไปแลว แตพอโดนลูกศิษยของลูกชายมาเกี้ยวมากเขา ๆ ใจชักเริ่มเคลิ้มอยาง
ทีเ่ขาบอก แกบน แกลาง แตกลางไมแก แกบนคือผมมันขาว แกลางคือเทามันเดินไมไหว แตกลางคือใจ
มนัยงักระชุมกระชวย กิเลสไมเคยแกไปตามวัยตามอายุ

ปรากฏวาเกีย้วอยูเร่ือย เกี้ยวไปเกี้ยวมา ยายแกก็เลยถามชายหนุมคนนั้นวา พอหนุมรักฉันจริง
หรือเปลา เขาจึงตอบวา ผมรักคุณยายจริง ๆ แตติดอยูอยางเดียวคือคุณยายเปนคุณแมของอาจารยผม ผมก็
เลยไมสามารถอยูกับคุณยายแบบผัวเมียได

ดวยอํ านาจกิเลสที่ส่ังสมมากเขา ไฟคือราคะที่มันทํ าทาจะมอดไปตามวัยก็ลุกโชติชวงขึ้นมาอีก
คร้ังหนึง่ ยายแกจึงตัดสินใจขั้นเด็ดขาดกลาววา งัน้เอาอยางนี้ก็แลวกัน ถาเธอรักฉันจริง คิดจะอยูกินกับ
ฉนั เดีย๋วฉนัจะฆาลูกชายของฉันเอง เธอจงเอาเชือกขึงทางเดินไปที่นอนลูกชายฉัน แลวหาขวานมาให
ฉนัเลมหนึ่ง ฉันจะฆาลูกชายฉันเอง

ทานทัง้หลายลองนึกภาพดูก็แลวกัน คนแกอายุรวม 120 ป เดินยักแยยักยัน มือขวาถือขวาน มือ
ซายคล ําเชือก เดินไปจะฆาลูกชาย พระโพธิสัตวก็ตัดเอาตนกลวยมาวางไวบนที่นอน แลวก็เอาผาหมมา
คลุมท ําเปนตวัเองนอนหลับอยู ยายแกเดินมาถึงก็เอาขวานจามไปที่ตนกลวยดวยนึกวาเปนลูกชาย สุด
ทายแกกล็มลงหัวใจวายตายเพราะอายุเยอะ ใชแรงงานมาก เร่ืองนี้ตองการชี้ใหทานทั้งหลายเห็นวา กิเลส
มนัลึกลับซบัซอนซอนเงื่อน และเราก็แยกไมออกวาอันไหนเปนกิเลสและอันไหนเปนความตองการตาม
ธรรมชาติจริง ๆ ของมนุษย เพราะฉะนั้น เราจึงควรจะมาศึกษาหนาตาของกิเลสใหชัดเจน

 ในครัง้พุทธกาลมีพระอยูรูปหนึ่ง ทานบวช ๆ สึก ๆ อยูตั้ง 6 คร้ัง จนกระทั่งพวกพระที่วัดเอือม
ระอาไมอยากจะบวชใหแลว สมัยกอนคนไทยโบราณกลาววา ชายสามโบสถ หญิงสามผัวคบไมได
โบราณทานวาไวอยางนี้ แตปรากฏวาชายคนนี้แกบวชสึกตั้ง 6 คร้ัง ทานทั้งหลายทราบไหมวาเพราะ
อะไร ก็เพราะวาอดคิดถึงภรรยาที่บานไมได

วนัหนึง่แกออกไปไถนาแตเชา พอบายเดินกลับบานเปดประตูหองนอนเขาไป เห็นภรรยานอน
หลับ นอนกรน กัดฟน นํ้ าลายยอย ก็เกิดความรูสึกเบื่อหนาย นึกในใจวา  ที่เราตองบวชสึกถึง คร้ังเพราะ
ผูหญิงคนนีเ้อง จงึเดินออกจากบานมุงหนาไปวัดเพื่อจะไปบวชเปนครั้งสุดทาย ในขณะเดินไปก็ภาวนา
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา บรรลุเปนโสดาบัน
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 พอไปถงึวดักไ็ปออนวอนพระที่วัดเรียนทานวา หลวงพอชวยบวชใหผมหนอยเถอะ หลวงพอ

จงึตอบดวยความเบื่อวา ฉันไมบวชใหเธอแลว หัวเธอมันเปนเหมือนกับหินลับมีดแลว บวชใหกี่คร้ังก็สึก
ทกุท ีแกกว็อิงวอนขอความเมตตาวา คร้ังนี้เปนครั้งสุดทายแลวครับ ผมเดินหนาแลวไมมีถอยหลัง หลวง
พอทนการรบเราไมไหวก็อาศัยความเมตตาบวชให บวชไมนาน ทานก็ไดบรรลุอรหันต พวกเพื่อนพระก็
บอกวา เอายังไมสึกอีกหรือคุณ บวชนานแลวนะ ทานก็บอกวา ผมบวชตลอดชีวิตไมสึกแลวครับ

พวกพระกไ็ปทลูพระพุทธเจาวา พระรูปนี้พยากรณอรหันต หาวาตัวเองเปนอรหันต พระพุทธ
เจากรั็บประกันคุณภาพวา ลูกของเราบรรลุอรหันตจริง ๆ  พวกพระก็แปลกใจวา คนที่บวช ๆ สึก ๆ ตั้ง
หกครัง้ไมนาเชื่อวาจะเปนอรหันตได ขนาดมีอุปนิสัยที่จะไดบรรลุอรหันตยังโดนกิเลสปนหัวไดขนาดนี้

พระพทุธเจาก็ตรัสถึงโทษกิเลสวา กิเลสนี่มันมีสภาพหยาบมาก เอาแผนดินเปนฐานรองรับเอา
จกัรวาลเปนปากขอบก็ใสกิเลสไมหมด เพราะฉะนั้น เร่ืองกิเลสมันจึงเปนเรื่องที่ลึกลับซับซอน ทานทั้ง
หลายอาจจะถามวา แลวกิเลสนี่ใครมันเปนคนสราง พระเจาประทานมาหรืออยางไร คํ าตอบก็คือ กิเลส
มนัเปนสิ่งที่มีอยูในใจมนุษยนั่นแหละ ไมตองมีใครสอน

ทานทัง้หลายเคยสังเกตเห็นเด็กทารกที่ดื่มนมมารดาบางหรือไม เด็กก็มีกิเลส บางครั้งก็เกิดความ
โกรธ ไมพอใจ เมื่อมารดาไมนํ านมมาใหดื่ม บางทีก็กัดหัวนมมารดาบาง โตขึ้นมาหนอยเวลาเลนกับ
เพือ่นกท็ะเลาะตบตีกับเพื่อน มันเปนสิ่งที่มีอยูกับมนุษย ตั้งแตมีมนุษยมันก็มีกิเลส และกิเลสมันเปนเรื่อง
ของความชั่วราย ความไมดี

เพราะฉะนัน้ พระพุทธเจาทานจึงสอนใหพวกเราพยายามตัดทํ าลายกิเลสใหได แตกอนที่เราจะ
ท ําลายกเิลสก็ตองมาศึกษาหนาตาของกิเลสใหเขาใจกอน ทานทั้งหลายโปรดจํ าไวเลยวา ราคะ มีโทษ
นอยแตคลายชา โทสะมีโทษมากแตมันคลายไว สวนโมหะมีโทษมากดวยคลายชาดวย
ลักษณะของโมหะเปนเรื่องของมิจฉาทิฐิ ความเห็นผิด คือเห็นวาพอแมไมมีบุญคุณ นรกสวรรคไมมี ตาย
แลวสูญ ท ําบุญไมเปนบุญ ทํ าบาปไมเปนบาป มนุษยเกิดมาเพื่อแสวงหาความสุข สุดทายตายชีวิตก็จบลง
แคเชิงตะกอน

  เพราะฉะนั้น ในเรื่องของกิเลสบทสรุปก็คือ ทานทั้งหลายจะตองพยายามจับหนาตาของกิเลส
ใหได นัง่ ยืน เดิน นอน ตองจับความรูสึกใหได ขณะนี้จิตเราเกิดความรัก ความโกรธ ความหลง  ตองมี
สตติามรูใหทัน ถาตามไมทัน ก็หมายความวาเราก็ตองตกเปนทาสกิเลสตลอดไป สํ าหรับในวันนี้ก็พอสม
ควรแกเวลา ขอใหนักปฏิบัติทานศากยบตุรพุทธชิโนรส ผูเปนโอรสและธิดาของพระพุทธเจาทั้งหลาย จง
ตัง้สติคือตัวรูไวที่ดวงตาทั้งสองขาง ลืมตาขึ้นชา ๆ ออกจากสมาธิ ฯ
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