กิเลสตัณหา
พี่นอ้ งที่เคารพทั้งหลาย วันนี้ ขา้ พเจ้าอยากจะสนทนากับท่านทั้งหลายด้วยเรื่ องอันเกี่ยวกับตัวเรา
ซึ่ งเราทั้งหลายควรรู ้และควรเข้าใจ เพราะเรื่ องนี้ เป็ นเรื่ องเกี่ยวข้องกับชีวติ ของเราทุกคน คือเรื่ องกิเลส
ตัณหา ขอให้ท่านทั้งหลายจงตั้งใจฟังและให้ความพิจารณาอย่างถ่องแท้ เพื่อจะทราบความจริ ง
คาว่ากิเลสตัณหา แปลง่าย ๆ ว่า ความอยาก ความใคร่ ซ่ ึ งมีอยูใ่ นตัวเราทุกคน กิเลสตัณหานี้
พระคัมภีร์ของเราขนานนามหลายอย่าง อย่างหนึ่งว่า ความปรารถนาฝ่ ายเนื้อหนัง อีกอย่างหนึ่งว่า ความ
กาหนัด อีกอย่างหนึ่งว่า กามราคะ และอีกอย่างหนึ่งว่า ตัณหาของกาย
พระคัมภีร์ของเราสอนเราว่า เราถูกสร้างมามีสองส่ วนคือมีร่างกาย กับ หรื อ รู ปกับนาม ร่ างกาย
หรื อรู ปของเราเป็ นวัตถุ และร่ างกายหรื อรู ปนี้ ตอ้ งเจริ ญเติบโตและดารงอยูเ่ พื่อจะให้ร่างกายเจริ ญเติบโต
และดารงอยูไ่ ด้ ผูส้ ร้างตัวเราจึงได้ใส่ ความอยากให้เป็ นคุณสมบัติหรื อ ธรรมชาติ หรื อ ธรรมดาของ
สังขารร่ างกาย เหตุฉะนั้นบรรดาสิ่ งที่มีชีวติ ทั้งหลาย ไม่วา่ คนหรื อสัตว์หรื อต้นไม้ ย่อมมีความอยากเป็ น
ประจาเป็ นธรรมดาธรรมชาติของร่ างกาย ร่ างกายของเราเป็ นวัตถุ เป็ นตัวเป็ นตนเมื่อเรามองดูก็เห็นเป็ น
รู ป เมื่อเราคลาดูก็พบเป็ นชิ้นเป็ นอันเมื่อเราเอาขึ้นชัง่ ดูก็มีน้ าหนัก เมื่อเราเอาไว้ในห้องก็กินเนื้ อที่เช่นนี้
ร่ างกายของเราจึงเป็ นตัวเป็ นตน
แต่วา่ เป็ นตัวเป็ นตนที่ไม่จีรังยัง่ ยืน
อยูภ่ ายใต้ความเปื่ อยเน่า
เปลี่ยนแปลงสู ญหาย เมื่อร่ างกายของเราเป็ นวัตถุ เขาก็ตอ้ งบารุ งเลี้ยงด้วยวัตถุ และความอยากที่มีใน
ร่ างกายนี้เอง เป็ นสิ่ งเร่ งเร้าให้เรา ให้สัตว์ให้ตน้ ไม้แสวงหาวัตถุมาบารุ งกาย ทารกในครรภ์มารดาอาศัย
ได้รับวัตถุมาสร้างร่ างกายทางมารดา พอคลอดออกมาก็อาศัยความอยากดูดนมเอาวัตถุมาเลี้ยงร่ างกาย
ด้วยตนเอง ถ้าทารกไม่มีความอยาก ทารกจะเจริ ญเติบโตมาเป็ นเด็ก เป็ นหนุ่ม เป็ นสาว เป็ นผูใ้ หญ่ก็
ไม่ได้ หรื อคนที่ป่วยหนัก จนเหลือแต่กระดูกกับหนัง ถ้าไม่มีความอยากแล้ว จะกลับมีชีวติ อีกก็ไม่ได้
ฉะนั้นเราจึงเห็นว่า ความอยากเป็ นของประจาและจาเป็ นสาหรับชีวติ ทั้งหลายตราบใดที่คน สัตว์ และ
ต้นไม้ยงั มีชีวอิ ยู่ ตราบนั้นกิเลสก็ยงั มีอยูใ่ นสังขารร่ างกาย ความอยากจะหมดไปจากสังขารร่ างกายได้ก็
ต่อเมื่อเราตายแล้วเท่านั้น
แต่ความอยากนี้ก็มีความอิ่มเป็ นขอบเขต แต่คนเรามักไม่หยุดอยูแ่ ค่ความอิ่ม เรามักจะมีความ
อยากเกินขอบเขต คือเกินความจาเป็ นสาหรับชีวติ เมื่อความอยากทะยานขึ้นเหนือขอบเขตของความ
จาเป็ นเช่นนี้ ความอยากนั้นจึงกลายเป็ นความโลภไปและเมื่อความอยากกลายเป็ นความโลภไปแล้ว
ความอยากนั้นก็มกั จะชักนา ล่อลวง ให้บุคคลกระทาผิด “แต่วา่ ทุกคนก็ถูกล่อลวง เมื่อตัณหาของตัวชัก
นาตนให้กระทาผิด แล้วตัณหาก็กระทาตาม (ยากอบ 1:14) ความผิดไม่ได้อยูท่ ี่ตณั หา ความผิดอยูท่ ี่การ
กระทาตามตัณหาที่เกินขอบเขตนั้นต่างหาก
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เนื่องจากตัณหานี้มกั ทะยานขึ้นเกินขอบเขต พระผูส้ ร้างจึงใส่ จิตไว้ในร่ างกาย เพื่อจะให้เราใช้
บังคับข่มตัณหานั้นไว้ในขอบเขต ถ้าทุกคนจะใช้จิตบังคับตัณหาไว้ในขอบเขตแล้ว ตัณหาก็จะกาเริ บ
เกินขอบเขตขึ้นมาไม่ได้ แต่คนส่ วนมากแทนที่จะใช้จิตของตนหักห้ามข่มตัณหาไว้ กลับปล่อยจิตไป
ตามราคะตัณหาของกาย คือกลับเห็นดีเห็นชอบคล้อยตามตัณหานั้นอีก แล้วพยายามจะให้สาเร็ จตาม
ความใคร่ ของตัณหานั้น ดังนั้นความทุกข์ความเดือดร้อนจึงเกิดขึ้น
การที่จิตของบุคคลคล้อยตามตัณหาของกายเช่นนี้ ก็เพราะว่าจิตนั้นขาดกาลัง ขาดอานาจ เป็ น
จิตที่อ่อนแอ และการที่จิตเช่นนั้นอ่อนแอไปได้ ก็เพราะจิตนั้นไม่บริ สุทธิ์ จิตที่มีอานาจอิทธิ พลคือจิต
บริ สุทธิ์ นอกจากจิตบริ สุทธิ์ ไปแล้ว ไม่มีจิตใดที่จะมีอานาจเอาชนะเหนื อตัณหาของกายได้
เนื่องจากกิเลสที่เกินขอบเขตนี้ มักเป็ นเหตุก่อให้เกิดความทุกข์ บุคคลจึงเห็นว่ากิเลสเป็ นของ
ชัว่ และเพื่อจะให้ความทุกข์น้ นั ดับไป เขาก็พยายามดับกิเลส เขาพยายามนักพยายามหนา พยายาม
เหมือนหมาพยายามกัดเต่า พยายามสักเท่าไร ๆ ก็ไม่เป็ นผลสาเร็ จ คือดับไม่ได้ เขาจึงเป็ นคนบอดมืดไม่
เห็นความจริ ง
ความเจริ ญฝ่ ายวัตถุยอ่ มก่อเกิดมาจากกิเลสตัณหา ป่ าคือที่รกร้างว่างเปล่ามีแต่หนามแต่หญ้า
กลายเป็ นเรื อกสวนไร่ นาก็เพราะกิเลส ป่ ากลายเป็ นบ้านเมืองที่สวยงาม มีตึกรามบ้านช่องมีถนนหนทาง
เรี ยบร้อยก็เพราะกิเลส เรามีจกั รยาน รถยนต์ รถไฟ ตลอดจนมีเครื่ องบินใช้แทนเท้าเปล่าก็เพราะกิเลส
แม้แต่ชีวิตของเราของสัตว์ ของต้นไม้ก็ดารงอยูไ่ ด้เพราะกิเลส เมื่อเป็ นเช่นนี้ แล้ว จาเป็ นอย่างไรที่เราจะ
ดับกิเลส? การพยายามดับกิเลส ก็คือพยายามดับโลกนั้นเอง ข้าพเจ้ากล้าท้าต่อให้วา่ ไม่มีทางที่จะสาเร็ จ
ได้
เหตุที่เราดับกิเลสไม่ได้ ก็เพราะเรา เราไม่ได้สร้างตัวเราเอง เราไม่เป็ นผูใ้ ส่ กิเลสไว้ในตัวเราเอง
ไฉนเราจึงจะเอามันออกได้ ข้าพเจ้าขอยกตัวอย่างนาฬิกา สมมุติวา่ มีนาฬิกาอยูเ่ รื อนหนึ่ ง เป็ นนาฬิกาเดิน
แปดวัน ผูส้ ร้างได้ไขลานแล้วแขวนไว้ เมื่อนาฬิกาเรื อนนี้เดินไปได้สามวัน ก็รู้สึกเป็ นทุกข์คือเหนื่อย
นาฬิกาเรื อนนี้จึงเริ่ มพิจารณาตนเอง และพบความจริ งว่า เหตุที่ทาให้ตวั เดินคือลาน ลานนี้เองแหละที่ทา
ให้ตนเกิดทุกข์ เพื่อตนจะพ้นทุกข์ได้ นาฬิกาเรื อนนี้จึงพยายามกาจัดหรื อดับลานของตน มีปัญหาถามว่า
นาฬิกาเรื อนนี้จะสามารถกาจัดลานของตนได้หรื อไม่? ผูม้ ีสติ ผูร้ ู ้ร้อยทั้งร้อยจะตอบว่า ไม่ได้ และเหตุที่
กาจัดไม่ได้ก็เพราะนาฬิกาเรื อนนั้นไม่ได้สร้างตนเอง จึงคิดแก้ไขตนเองไม่ได้ฉนั ใดก็ดี ในเรื่ องกิเลสที่
อยูใ่ นตัวเราก็ฉนั นั้น แม้วา่ เราเองจะเป็ นผูร้ ู ้แสนรู ้เราก็ดบั กิเลสนั้นไม่ได้ ผูร้ ู ้เขาไม่พยายามดับมันออก ผู ้
มืดบอดเท่านั้นที่เชื่อว่ากิเลสดับได้แล้วพยายามดับมัน แม้เขาจะพยายามสักเท่าไร ๆ ก็ตาม ก็ยงั ไม่เคยมี
ใครดับได้เลย เราจะหาตัวอย่างสักหนึ่งคนในพลโลกประมาณสองพันล้านคนก็ไม่ได้
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นักบวชของศาสนาต่าง ๆ ที่มืดบอด ที่ดูถูกชีวติ คฤหัสถ์วา่ เป็ นชีวติ ที่ต่าแคบ เป็ นที่มาของธุ ลีคือ
กิเลส จึงพากันถือเพศบรรพชิต เพราะถือว่าเป็ นทางสู งทางกว้าง ทางสะอาดปราศจากกิเลส เขาพยายาม
โต้ฝ่าคลื่นแห่งกิเลส โต้ไป ๆ ในที่สุดโต้ไม่ไหว ก็ลาออกมาจากเพศบรรพชิต กลับมาทางแคบทางธุลี
อีก แต่งงงแต่งงาน หาวัตถุเข้าของอีกตามธรรมชาติ กิเลสหาได้ดบั ไปแม้แต่นอ้ ยไม่ แม้แต่ในขณะที่ถือ
เพศบรรพชิ ตก็ตาม พวกนี้ก็เหมือนลิงเล่นละคร เมื่ออยูห่ น้าจอต่อหน้าประชาชนก็มีกิริยาสุ ภาพ
เรี ยบร้อย แสดงกิริยาคล้าย ๆ คน ครั้นกลับเข้าในฉากแล้วก็เป็ นลิงอยูอ่ ย่างเดิม บางคนพยายามโต้อยู่
ยีส่ ิ บสามสิ บปี บางคนก็โต้อยูต่ ลอดชีวติ ก็หาสาเร็ จได้ไม่ น่าสงสารพวกนี้เอาชีวิตไปไร้ประโยชน์แท้ ๆ
พวกนี้แหละคือพวกพิณสายตึง ซึ่ งเราเห็นขาดอยูบ่ ่อย ๆ ภาษิตมีวา่ ข้ามน้ าให้ดูคนไปหน้า เมื่อเราดูคน
ไปหน้า และเราเห็นว่าเขาข้ามไม่ไหวแล้วเรายังจะข้ามไปอีกหรื อ? ผูม้ ีสติควรจะเห็นอย่างแจ่มแจ้งว่า
ทางนั้นเป็ นทางไปหาความสุ ขที่ผดิ แน่ และควรเห็นว่า วิธีจดั การกับกิเลสด้วยวิธีพยายามดับนั้น เป็ นวิธี
ที่ผดิ เพราะดับไม่ได้และไม่เหมาะกับคนเราทั้งหลายเกิดมาจากคน เราเป็ นคน มีอวัยวะของคน ทาไมเรา
จึงพยายามเป็ นพระกันเล่า? เหตุใดเราอยากเป็ นเทวดากันเล่า? แม้วา่ ในโลกนี้จะมีบุคคลที่เขาเรี ยกว่าพระ
หรื อเทวดา เขาก็ไม่ใช่พระจริ งเทวดาจริ ง เขาเป็ นพระสมมุติและเทวดาสมมุติ ของสมมุติ ไม่ใช่ของจริ ง
ใครก็ยอ่ มทราบ เราไม่ควรอยากเป็ นของเก๊เช่นนั้น ท่านทั้งหลายเคยเห็นวัว วัวเป็ นวัว เพราะมันเกิดเป็ น
วัว มีวธิ ี ทาวัวให้เป็ นคนบ้างหรื อ? เราจะสั่งสอนวัวให้เป็ นคนแม้จะสั่งสอนด้วยวิธีและคาสอนอย่าง
วิเศษสักเท่าไรก็ตาม วัวจะมาเป็ นคนไม่ได้ ฉันใดก็ดี คนเป็ นคนจะสอนให้เป็ นพระหรื อเทวดาที่หมด
กิเลสแล้วไม่ได้ฉนั นั้น เราเองไม่ตอ้ งการคาสอนเช่นนั้นเราเกิดมาเป็ นคนแล้ว, ไม่ใช่ยงั จะเกิด แต่เกิด
แล้วเป็ นคนแล้ว ฉะนั้นเราต้องการคาสอนที่จะทาคนให้เป็ นคน คือเป็ นคนชอบธรรม เป็ นคนมีจิตใจสู ง
ไม่มากไม่นอ้ ยไปกว่านั้น
เราทั้งหลายเป็ นคน มีอวัยวะต่าง ๆ ของคน มีกิเลสของคนประจาอยูใ่ นอวัยวะนั้น ๆ ถ้าเราจะ
เพียงแต่ประพฤติปฏิบตั ิตามเจตนา หรื อ วัตถุประสงค์ของกิเลสนั้น ๆ เท่านั้น เราก็ได้ชื่อว่าเป็ นมนุษย์
หรื อคนใจสู งแล้วมิใช่หรื อ? จาเป็ นอะไรที่เราจะดับธรรมชาติของเรา? เราดับมันไม่ได้อย่างแน่แท้ ถ้า
ทฤษฎีดบั กิเลสเป็ นทฤษฎีที่เป็ นได้จริ ง ทุกวันนี้ก็คงมีคนน้อยกว่าสมัยโบราณเมื่อสองพันปี มาแล้ว ทุก
วันนี้คนไม่เป็ นมนุษย์ คนเป็ นหนักไปทางสัตว์ นัน่ ก็คือพิณสายหย่อน จึงไม่เป็ นที่น่าเสน่หาเราต้องการ
พิณสายกลาง ซึ่งเป็ นความไพเราะของชีวิต
พระเยซูเป็ นผูร้ ู้ รู้แจ้งเห็นจริ งในธรรมชาติของมนุ ษย์ ทรงรู ้วา่ มนุษย์จะเป็ นอื่นไปไม่ได้
นอกจากเป็ นมนุษย์เท่านั้น ฉะนั้นคาสอนของพระองค์จึงไม่มีการดับกิเลสปนอยูด่ ว้ ย และไม่เคยสอน
และรับรองว่ามีผทู ้ ี่กิเลสดับแล้วด้วย ในเรื่ องวัตถุต่าง ๆ ก็เหมือนกัน พระองค์ไม่เคยทรงสอนให้สละละ
ทิ้งจนสิ้ นเชิง พระองค์ทรงทราบว่า ตัวเราเป็ นวัตถุ เราก็ตอ้ งบารุ งส่ วนที่เป็ นวัตถุ ด้วยวัตถุเพราะเป็ น
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สิ่ งจาเป็ นสาหรับชีวิต พระเยซูทรงสอนไม่ให้กระวนกระวายด้วยวัตถุเท่านั้น ทรงสอนว่า “แต่วา่ พระ
บิดาของท่านผูส้ ถิตในสวรรค์ทรงทราบแล้วว่า ท่านต้องการสิ่ งทั้งปวงเหล่านี้ ” (มัทธิว 6:32) พระองค์
ทรงสอนให้แสวงหาความชอบธรรมก่อนแสวงหาวัตถุ แล้วพระองค์วา่ ถ้าเราได้ความชอบธรรมแล้ว
วัตถุท้ งั หลายพระเจ้าจะทรงเพิม่ เติมให้อีก (ดูมทั ธิ ว 6:33)
ในเรื่ องกามตัณหาก็เช่นเดียวกัน พระองค์ไม่เคยสอนให้ดบั ครั้งหนึ่งเมื่อทรงสอนสาวกด้วย
เรื่ องการล่วงประเวณี พวกสาวกก็ลงความเห็นว่า “ไม่เป็ นสามีภรรยากันเลยดีกว่า” (ดูมทั ธิว 19:10)
พระเยซูทรงตอบเขาว่า “มิใช่ทุกคนจะรับประพฤติตามข้อนี้ได้ เว้นแต่ผทู ้ ี่มีใจเหมาะกับข้อนี้เท่านั้น ด้วย
ว่าผูท้ ี่เกิดมาเป็ นกะเทยแต่ครรภ์มารดาก็มีอยู่ ผูท้ ี่มนุษย์กระทาให้เป็ นขันทีก็มี ผูท้ ี่กระทาตัวเองให้เป็ น
ขันทีเพราะเห็นแก่แผ่นดินของพระเจ้าก็มีใครถือได้ก็ให้ถือเอาเถิด” (มัทธิว 19:11-12) และผูท้ ี่ถือได้ใน
ที่น้ ี ไม่ใช่ผทู ้ ี่ตณั หาดับ แต่เป็ นผูท้ ี่บงั คับมันไว้ไม่ใช้เท่านั้น
เปาโลสอนว่า “คนทั้งหลายที่ยงั เป็ นโสด......ถ้าเขายั้งใจไม่ได้ ก็ให้ทาการสมรสกันเถิด ซึ่ งจะ
ทาการสมรสกันนั้น ก็ดีกว่ามีใจฟุ้ งซ่านในกามราคะ” (1 โคริ นธ์ 7:8) อีกแห่งหนึ่งท่านก็สอนว่า “ผูช้ าย
จะไม่แตะต้องข้องแวะผูห้ ญิงเลยก็ดีอยู่ แต่เพื่อป้ องกันการล่วงประเวณี จงให้ผชู ้ าย - ผูห้ ญิงทุกคนมี
ภรรยาสามีเป็ นสิ ทธิของตัวเสี ย” (1 โคริ นธ์ 7:2) ในคริ สต์ศาสนาไม่มีสักแห่งเดียวที่จะลบหลู่ดูถูกเพศ
หญิง และหาว่าเป็ นศัตรู ต่อพรหมจรรย์เหมือนบางศาสนา ในโลกที่มีมนุษย์มีกามเช่นนี้ สตรี เป็ นศัตรู ต่อ
พรหมจรรย์ ครั้นถึงสวรรค์เขากลับว่า เราอาจมีภรรยาได้นบั จานวนพันจานวนหมื่น ทาไมสวรรค์ของ
บางศาสนาจึงเลวกว่าโลกมนุ ษย์เป็ นไหน ๆ ?
พระคัมภีร์ไบเบิลสอนความจริ งตรง ๆ ว่า “พระเจ้าจึงทรงสร้างมนุษย์ข้ ึนตามแบบฉายาของ
พระองค์......และทรงสร้างให้เป็ นชายและหญิง” (ปฐมกาล 1:27) “พระเยโฮวาห์ทรงดาริ วา่ ซึ่ งมนุษย์ผู ้
นั้น (ผูช้ าย) จะอยูค่ นเดียวก็ไม่เหมาะ เราจะสร้างขึ้นอีกคนหนึ่ง ให้เป็ นคู่เคียงเหมาะกับเขา” (ปฐมกาล
2:18) “ส่ วนกระดูกซี่ โครงที่พระเยโฮวาห์ทรงชักออกจากชายนั้นพระองค์ได้สร้างขึ้นเป็ นหญิง แล้ว
ประทานให้ชายนั้น” (ปฐมกาล 2:22) “พระเจ้าได้ทรงอวยพระพรแก่มนุษย์น้ นั ตรัสแก่เขาว่า จงบังเกิด
ทวีมากขึ้นทัว่ ทั้งแผ่นดิน” (ปฐมกาล 1:28)
พระเจ้าสร้าง (หรื อใครจะเรี ยกธรรมชาติก็ตามใจ) ผูห้ ญิงไว้โดยเจตนาจะให้เป็ นภรรยาของชาย
เพื่อให้ทวีพืชพันธุ์ พระเจ้าสร้างสัตว์ตวั เมียไว้ในโลก โดยวัตถุประสงค์อนั เดียวกันเหตุฉะนั้น พวกเลี้ยง
สัตว์จึงไม่ดูถูกสัตว์ตวั เมีย เมื่อเขาเลี้ยงสัตว์เขาไม่ได้เลี้ยงแต่เฉพาะตัวผูเ้ ขาเลี้ยงตัวเมียด้วย และเลี้ยงมี
จานวนมากกว่าตัวผูเ้ สี ยด้วยซ้ า ถ้าผูห้ ญิงเป็ นศัตรู ต่อพรหมจารย์ก็ควรถือว่าสัตว์ตวั เมียเป็ นศัตรู ดว้ ย และ
ควรเลี้ยงแต่ตวั ผูเ้ ท่านั้นในโลกนี้ความจริ งมีวา่ ไม่มีอะไรวิเศษสาหรับผูช้ ายเท่ากับผูห้ ญิง และไม่มีอะไร
วิเศษสาหรับผูห้ ญิงเท่ากับผูช้ าย ที่ขา้ พเจ้าว่าอย่างนี้ เป็ น “หน้าไม้ยงิ แผ่นดิน” ใช่ไหม?
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พระผูส้ ร้างมีเจตนาในการสร้างผูห้ ญิง และเจตนานั้นมิใช่เพื่อความสนุกสนานกัน แต่เพื่อให้แผ่
พืชพันธุ์ ทุกวันนี้เจตนานั้นหายไปจากใจของประชาชนชาวโลก คนส่ วนมากอยากใช้ผหู ้ ญิง แต่ไม่อยาก
มีลูก เห็นได้จากการคุมกาเนิ ดและการตอน ฝ่ ายผูห้ ญิงก็เหมือนกัน ยอมตัวให้ผชู ้ ายใช้ตน แต่ก็ไม่อยาก
มีลูกเช่นกัน บางรายเมื่อเกิดตั้งท้องขึ้นมารู ้สึกอับอาย ถึงกับยอมฆ่าตัวตายหรื อไม่ก็ฆ่าทารกในครรภ์ก็มี
ดังนี้ นับว่ามนุษย์ใช้กามผิดไปจากวัตถุประสงค์ของผูส้ ร้าง เราจึงเห็นได้ชดั ว่า ความทุกข์ในโลกมิได้
เกิดจากกามตัณหา แต่เกิดจากการใช้กามตัณหาผิดเจตนาต่างหาก ถ้าความทุกข์มิได้เกิดจากกามตัณหา
แล้วเราพยายามดับกามตัณหากันทาไมเล่า? ถ้าความทุกข์เกิดจากการให้กามตัณหาผิด เราก็ควรจะ
เปลี่ยนวิธีใช้ให้ถูกเสี ยเท่านั้น ไม่ควรไปพยายามดับกามตัณหา เพราะมันอยูน่ อกเหนื อวิสัยของเราที่เป็ น
มนุษย์จะดับได้ และถ้าทุกคนจะใช้กามตัณหาตามเจตนาภายในขอบเขตของธรรมแล้ว ความทุกข์จะไม่
เกิดมีข้ ึนได้เลย และมนุษย์ก็จะเป็ นมนุษย์ตามวัตถุประสงค์ โลกก็จะเป็ นโลกแห่งความสุ ข เราไม่
ต้องการอะไรมากไปกว่าความสุ ขมิใช่หรื อ? ศาสนาที่เหมาะสมที่สุดสาหรับมนุษย์ ก็คือศาสนาที่สอน
ให้มนุษย์เป็ นมนุษย์มิใช่ที่สอนให้มนุษย์เป็ นเทวดาหรื อพระ เทวดาก็เทวดา พระก็พระ จะข้ามชั้นข้าม
ชนิดได้อย่างไร ถ้าคาสอนที่สอนให้ววั เป็ นคนไม่เหมาะกับวัวและเป็ นไปไม่ได้ฉนั ใด คาสอนที่สอนให้
คนเป็ นเทวดาหรื อพระ ก็ไม่เหมาะกับคนและเป็ นไปไม่ได้ฉนั นั้น
ข้าพเจ้าศรัทธาในคริ สต์ศาสนา เพราะเป็ นคาสอนเหมาะกับคน และสอนให้คนเป็ นคน คนมี
กิเลสตัณหาก็จริ ง คริ สตศาสนาสอนว่านัน่ เป็ นส่ วนของกาย แต่ในกายนี้เรามีจิตด้วย และจิตผูท้ ี่สร้างได้
ใส่ ไว้เจตนาจะให้บงั คับกดข่มกิเลสตัณหาให้อยูภ่ ายใต้บงั คับหรื อขอบเขต ไม่มีแห่งใดในพระคัมภีร์ที่
สอนให้ดบั กิเลสตัณหา
อาจารย์เปโตรสอนว่า “ดูก่อนพวกที่รัก ข้าพเจ้าวิงวอนท่านทั้งหลาย ให้ท่านอดกลั้นจากความ
ปรารถนาในเนื้ อหนัง ซึ่ งเป็ นข้าศึกต่อวิญญาณจิต” (1 เปโตร 2:11)
อาจารย์เปาโลสอนว่า “แต่ขา้ พเจ้าระงับความปรารถนาฝ่ ายเนื้อหนังให้อยูใ่ ต้บงั คับ” (1 โคริ นธ์
9:27) คือใต้บงั คับจิต
อาจารย์ยอห์นสอนว่า “พระเยซูมีอานาจเหนือเนื้อหนังทั้งสิ้ น” (ยอห์น 17:2) คือจิตมีอานาจข่ม
ความอยากไว้ได้อย่างเด็ดขาด
จงให้เราสังเกตดูคาที่ใช้คือคาว่า “อดกลั้น” “ระงับให้อยูใ่ ต้บงั คับ” “มีอานาจเหนือ” ทั้งสามคา
นี้ไม่มีคาใดที่แนะให้เห็นว่าสอนให้ดบั กิเลส
ในพระธรรมโรม 8:14 อาจารย์เปาโลสอนให้เราทาลายการของกายโดยเดชจิตหรื ออานาจจิตว่า
“แต่ถา้ ท่านได้ทาลายการของกายนั้นโดยเดชพระวิญญาณท่านทั้งหลายจะได้ชีวติ รอด” คาว่าการของ
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กายไม่ใช่กิเลสตัณหา การของกายได้แก่การล่วงประเวณี และคาว่าพระวิญญาณก็คือจิตใจที่บริ สุทธิ์
นัน่ เองฉะนั้น คริ สตศาสนาไม่ได้สอนให้ทาลายกิเลส แต่สอนให้ทาลายการล่วงประเวณี
จิตใจที่จะมีอานาจบังคับกิเลสให้อยูใ่ นข่ายแห่งความชอบธรรมได้คือ จิตใจที่บริ สุทธิ์ ถ้าบุคคล
มีจิตใจบริ สุทธิ์ แล้ว ก็นบั ว่าบุคคลมีพระในตัว นี่แหละคือพระเจ้าของคริ สตศาสนา พระเจ้าไม่ใช่ความ
บริ สุทธิ์ พระเจ้าคือจิตบริ สุทธิ์
คริ สตศาสนามองเห็นชัดว่า ความทุกข์ในโลกเกิดมาจาก “ความผิด” และความผิดนี้ได้เกิดจาก
กิเลสตัณหา แต่เกิดจากการใช้กิเลสตัณหาผิด มนุษย์มีความอยาก มนุษย์กินได้ไม่ผดิ แต่การกินที่วา่ นี้
หมายถึงการกินอาหาร มนุษย์มีปากไว้สาหรับกินอาหารและดื่มน้ า แต่มนุษย์กินผิด คือกินสิ่ งซึ่ งไม่ใช่
อาหาร เช่นกินฝิ่ นกินเหล้ากินกัญชายาสู บ เป็ นต้น เหตุฉะนั้นมนุษย์ไม่จาเป็ นต้องดับตัณหา แต่มนุษย์
ต้องเลิกกินผิดนั้นเสี ยก็พอแล้ว
บางคนพูดผิด เช่นแช่งด่าผูอ้ ื่น พูดเท็จต่อผูอ้ ื่น พูดคาหยาบคาย พูดส่ อเสี ยดนินทาเป็ นต้น ความ
ทุกข์จึงเกิดขึ้นเพราะพูดผิด ฉะนั้นเราจึงไม่จาเป็ นต้องเลิกพูด เราเลิกพูดผิดก็พอแก่การพ้นทุกข์แล้วมิใช่
หรื อ?
บางคนประพฤติผดิ เช่นเล่นชูเ้ ล่นการพนัน เป็ นต้น แล้วก็ได้รับทุกข์ เราจึงไม่จาเป็ นเลิก
แต่งงานหรื อดับกิเลสเพื่อจะให้พน้ ทุกข์น้ นั แต่สิ่งที่เราจาเป็ นทาคือเลิกเล่นชู ้ เลิกเล่นการพนัน ถ้าเราเลิก
ประพฤติผดิ แล้ว แม้วา่ ตัณหายังมีอยูใ่ นกาย เราก็พน้ ทุกข์หรื อมีสุขได้
แต่ความผิดทั้งหลายแหล่เกิดมาจากจิตใจที่ผิด บ่อเกิดของความผิดอยูท่ ี่ใจหรื อจิต บุคคลมีจิตใจ
ผิดจึงคิดผิด เห็นผิด สอนผิด กินผิด พูดผิด ประพฤติผิด และใจที่ผดิ นั้นคือใจที่ไม่สะอาด ใจสกปรก
หรื อใจต่านัน่ เอง บางทีเราก็เรี ยกใจดาอามหิ ต ใจอย่างนี้ เป็ นใจคล้อยตามกิเลส เป็ นใจที่เอากิเลสว่า หา
ได้เป็ นใจที่จะหักห้ามกิเลสไม่ ใจที่ต่าเช่นนี้ปราศจากฤทธิ์ เดชอานาจที่จะกดข่มกิเลสให้อยูภ่ ายใต้อานาจ
โดยเหตุที่ใจของคนเสี ยไปเช่นนี้คริ สต์ศาสนาจึงสัง่ สอนให้แก้ไขใจ ซึ่ งเป็ นต้นตอของความผิดว่า “จง
กลับใจเสี ยใหม่” (ดูมทั ธิว 3:2 และ 4:17) “ถ้าผูใ้ ดไม่ได้บงั เกิดใหม่ (ที่ใจ) แล้ว จะเห็นความสุ ขไม่ได้”
(ยอห์น 3:3)
คาสอนแห่งคริ สตศาสนาเป็ นคาสอนเกี่ยวข้องกับจิตใจทั้งดุน้ เริ่ มต้นด้วยการสอนให้เห็นว่า ใจ
บริ สุทธิ์ เป็ นของดี (ดูมทั ธิ ว 2:11) ควรกระหาย ควรเสาะแสวงหา ควรขอ และควรทนความราวี
เบียดเบียนเพื่อจะได้มา
พระเยซูได้เสด็จเข้ามาในโลกเพื่อแสวงหา และช่วยให้รอด คือรอดจากความผิด มีกินผิด พูดผิด
ประพฤติผดิ เป็ นต้น โดยให้แก้ไขใจที่ผดิ นั้นเสี ย มิได้สอนให้ดบั กิเลส เพราะทรงรู ้แจ้งเห็นจริ งว่า
มนุษย์ไม่ได้สร้างตนเองจึงแก้ไขตนเองไม่ได้ เหมือนนาฬิกาถ้าตายแล้วก็ไม่อาจแก้ไขตนเอง และให้
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ตนเองเดินต่อไปอีกได้ หรื อถ้ายังเดินอยูก่ ไ็ ม่สามารถให้ตนเองหยุดเดินได้ ผูส้ ร้างนาฬิกาต่างหาก
สามารถแก้ไขได้ ผูท้ ี่อยากแก้ไขตนเองจึงสมควรมาหาพระผูส้ ร้าง เพราะเป็ นผูส้ ามารถแก้ไขได้จริ ง
เชิญผูท้ ี่ตอ้ งการความรอดได้พิจารณาเรื่ องนี้ให้ดี
ศาสนาเป็ นของสาหรับจิตใจ ผูถ้ ือก็ควรถือโดยจุดประสงค์จะเอาไว้ปรับปรุ งจิตใจของตนให้
ดารงอยูใ่ นความบริ สุทธิ์ หรื อให้ใจสู งนัน่ เอง พิธีการทางศาสนาก็ควรเป็ นพิธีที่จะช่วยส่ งเสริ มให้จิตใจ
สู ง ไม่ควรมีอะไรที่จะช่วยส่ งเสริ มให้กิเลสกาเริ บสื บสานขึ้น แต่วา่ ในบางศาสนา อาศัยที่ผนู้ าทาง
ศาสนาเป็ นคนมืดบอด
ไม่รู้ความจริ ง พิธีการทางศาสนาของเขาจึงมีสิ่งที่จะยัว่ กิเลสปนอยูด่ ว้ ย
ยกตัวอย่างเช่น การราวง ระบา ละคร และลิเก เป็ นต้น เหตุฉะนั้นแทนที่ผถู ้ ือศาสนาจะมีใจสู งขึ้น เขา
กลับมีใจต่าลง และแทนที่กิเลสจะนอนนิ่งอยูใ่ ต้บงั คับบัญชา กิเลสกลับทะยานขึ้น ดังนั้นการศาสนา
ของเขาจึงไม่ได้ผล น่าสงสารประชาชนที่ตกอยูภ่ ายใต้ความชัว่
นอกจากผูน้ าทางศาสนาเป็ นผูม้ ืดบอดแล้ว ธรรมเนียมประเพณี บางอย่างก็มีส่วนช่วยให้จิตใจ
แข็งกระด้างและต่าลง เช่น ลักธิ ศาสนาที่สอนให้บูชานักบวช เป็ นต้น ลัทธิ ศาสนาเช่นนั้นสอนให้
นักบวชทะนงตน ถือตนเหมือนกับตนเป็ นพระหรื อเทวดาไป พอบวชแล้วเป็ นอันว่าตนไหว้ใครไม่ได้
ต่อไป ตนเองแหละเป็ นผูส้ มควรได้รับการกราบไหว้บูชา แม้แต่บิดามารดากราบไหว้ตนจนหัวจดพื้น
ตนก็ยงั ใจแข็งมองดูอยูไ่ ด้ ช่างไม่ละอายใจของตนเองเลย อันใจที่ถูกประเพณี สอนให้แข็งกระด้างเช่นนี้
จะเรี ยกว่าเป็ นใจสู งได้อย่างไร?
บุคคลที่มีใจสู งจะยอมให้บิดามารดาผูม้ ีท้ งั วัยวุฒิและพระคุณมา
นัง่ คุกเข่ากราบไหว้ตนนั้นไม่ได้ เพราะใจที่สูงนั้นจะรู ้สึกขวยเขินและอายแก่ใจ ใจที่สูงนั้นจะรู ้สึกว่าตน
แหละต้องกราบไหว้บิดามารดา แม้วา่ เขาจะมีความรู ้มีวชิ ามากกว่าบิดามารดาก็ตาม การยินยอมให้บิดา
มารดาหรื อผูม้ ีพระคุณแก่ตนมานัง่ กราบไหว้ตน แล้วตนเองก็ไม่ตอบไหว้ของเขาเช่นนี้เป็ นการทะนง
ตนอย่างยิง่ เป็ นการแสดงใจต่าที่สุด และยังเป็ นความอกตัญญูอย่างร้ายกาจทีเดียว ที่จริ งนักบวชเป็ น
นักบวช เป็ นผูท้ ี่ได้ร่ าเรี ยนธรรมมามากกว่าคฤหัสถ์ ควรจะมีใจสู งกว่านั้น ควรจะมองเห็นว่า ตนแหละ
ควรจะกราบไหว้บิดามารดาและคฤหัสถ์ท้ งั หลาย เพราะท่านเหล่านั้นมีพระคุณแก่ตน เป็ นต้นว่าให้ตนมี
ที่อยูอ่ าศัย ให้เสื้ อผ้าเครื่ องนุ่งห่ม ตลอดจนให้มีอาหารการกิน แต่ธรรมเนียมประเพณี กดขี่บงั คับตนไว้
จากการที่ตนควรกระทานานเข้า ๆ ใจก็เลยแข็งกระด้างไปเพราะความเคยชิน นักบวชเคยสอนว่า “ผูไ้ หว้
ย่อมได้รับไหว้ตอบ” แต่เมื่อคนอื่นไหว้ตน ไม่เห็นตนไหว้ตอบผูอ้ ื่นสักที นักบวชเช่นนี้แหละเป็ นผูท้ า
ให้คาสัง่ สอนเป็ นหมัน นักบวชเคยพร่ าสอนเรื่ องความกตัญญูกตเวที แต่โดยเหตุที่ใจตนถูกธรรมเนียม
ประเพณี ทาให้ต่าไป ตนก็เลยกลายเป็ นผูไ้ ม่รู้คุณใครเสี ยเลย
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อันใจที่หยิง่ ยโสถือตัว ปราศจากยางอาย ทั้งขาดกตัญญูกตเวทีต่อผูม้ ีพระคุณเช่นนี้ ปราชญ์ท่าน
จะสรรเสริ ญและเกิดศรัทธาไม่ได้ ธรรมเนียมประเพณี ที่ทาให้ใจเสี ยไปเช่นนี้ควรได้รับการพิจารณา
แก้ไข ยิง่ ปล่อยไว้นานเท่าใดก็เป็ นภัยแก่จิตใจมากเท่านั้น
ข้าพเจ้าได้พดู มาก็มากพอสมควรแก่เวลาแล้ว จึงใคร่ ขอยุติแต่เพียงแค่น้ ี ข้าพเจ้าไม่มีเจตนาอื่น
นอกจากอยากให้ท่านทั้งหลายทราบความจริ ง เพื่อความจริ งนั้นจะทาให้ท่านทั้งหลายเป็ นไทย คือไม่ไป
หลงใหลในลัทธิศาสนาอันไร้สัจจะดังพรรณนามานี้เลย สวัสดี.
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