


 2 

กเิลสตณัหา 
พี่นอ้งท่ีเคารพทั้งหลาย วนัน้ีขา้พเจา้อยากจะสนทนากบัท่านทั้งหลายดว้ยเร่ืองอนัเก่ียวกบัตวัเรา 

ซ่ึงเราทั้งหลายควรรู้และควรเขา้ใจ เพราะเร่ืองน้ีเป็นเร่ืองเก่ียวขอ้งกบัชีวติของเราทุกคน คือเร่ืองกิเลส
ตณัหา ขอใหท้่านทั้งหลายจงตั้งใจฟังและใหค้วามพิจารณาอยา่งถ่องแท ้เพื่อจะทราบความจริง 

ค าวา่กิเลสตณัหา แปลง่าย ๆ วา่ ความอยาก ความใคร่ซ่ึงมีอยูใ่นตวัเราทุกคน กิเลสตณัหาน้ี 
พระคมัภีร์ของเราขนานนามหลายอยา่ง อยา่งหน่ึงวา่ ความปรารถนาฝ่ายเน้ือหนงั อีกอยา่งหน่ึงวา่ ความ
ก าหนดั อีกอยา่งหน่ึงวา่ กามราคะ และอีกอยา่งหน่ึงวา่ ตณัหาของกาย 

พระคมัภีร์ของเราสอนเราวา่ เราถูกสร้างมามีสองส่วนคือมีร่างกาย กบั หรือ รูปกบันาม ร่างกาย
หรือรูปของเราเป็นวตัถุ และร่างกายหรือรูปน้ีตอ้งเจริญเติบโตและด ารงอยูเ่พื่อจะใหร่้างกายเจริญเติบโต
และด ารงอยูไ่ด ้ ผูส้ร้างตวัเราจึงไดใ้ส่ความอยากใหเ้ป็นคุณสมบติัหรือ ธรรมชาติ หรือ ธรรมดาของ
สังขารร่างกาย เหตุฉะนั้นบรรดาส่ิงท่ีมีชีวติทั้งหลาย ไม่วา่คนหรือสัตวห์รือตน้ไม ้ยอ่มมีความอยากเป็น
ประจ าเป็นธรรมดาธรรมชาติของร่างกาย ร่างกายของเราเป็นวตัถุ เป็นตวัเป็นตนเม่ือเรามองดูก็เห็นเป็น
รูป เม่ือเราคล าดูก็พบเป็นช้ินเป็นอนัเม่ือเราเอาข้ึนชัง่ดูก็มีน ้าหนกั เม่ือเราเอาไวใ้นห้องก็กินเน้ือท่ีเช่นน้ี 
ร่างกายของเราจึงเป็นตวัเป็นตน แต่วา่เป็นตวัเป็นตนท่ีไม่จีรังย ัง่ยนื อยูภ่ายใตค้วามเป่ือยเน่า
เปล่ียนแปลงสูญหาย เม่ือร่างกายของเราเป็นวตัถุ เขาก็ตอ้งบ ารุงเล้ียงดว้ยวตัถุ และความอยากท่ีมีใน
ร่างกายน้ีเอง เป็นส่ิงเร่งเร้าใหเ้รา ใหส้ัตวใ์หต้น้ไมแ้สวงหาวตัถุมาบ ารุงกาย ทารกในครรภม์ารดาอาศยั
ไดรั้บวตัถุมาสร้างร่างกายทางมารดา พอคลอดออกมาก็อาศยัความอยากดูดนมเอาวตัถุมาเล้ียงร่างกาย
ดว้ยตนเอง ถา้ทารกไม่มีความอยาก ทารกจะเจริญเติบโตมาเป็นเด็ก เป็นหนุ่ม เป็นสาว เป็นผูใ้หญ่ก็
ไม่ได ้ หรือคนท่ีป่วยหนกั จนเหลือแต่กระดูกกบัหนงั ถา้ไม่มีความอยากแลว้ จะกลบัมีชีวติอีกก็ไม่ได ้
ฉะนั้นเราจึงเห็นวา่ ความอยากเป็นของประจ าและจ าเป็นส าหรับชีวติทั้งหลายตราบใดท่ีคน สัตว ์ และ
ตน้ไมย้งัมีชีวอิยู ่ ตราบนั้นกิเลสก็ยงัมีอยูใ่นสังขารร่างกาย ความอยากจะหมดไปจากสังขารร่างกายไดก้็
ต่อเม่ือเราตายแลว้เท่านั้น 

แต่ความอยากน้ีก็มีความอ่ิมเป็นขอบเขต แต่คนเรามกัไม่หยดุอยูแ่ค่ความอ่ิม เรามกัจะมีความ
อยากเกินขอบเขต คือเกินความจ าเป็นส าหรับชีวติ เม่ือความอยากทะยานข้ึนเหนือขอบเขตของความ
จ าเป็นเช่นน้ี ความอยากนั้นจึงกลายเป็นความโลภไปและเม่ือความอยากกลายเป็นความโลภไปแลว้ 
ความอยากนั้นก็มกัจะชกัน า ล่อลวง ใหบุ้คคลกระท าผดิ “แต่วา่ทุกคนก็ถูกล่อลวง เม่ือตณัหาของตวัชกั
น าตนใหก้ระท าผดิ แลว้ตณัหาก็กระท าตาม (ยากอบ 1:14) ความผดิไม่ไดอ้ยูท่ี่ตณัหา ความผดิอยูท่ี่การ
กระท าตามตณัหาท่ีเกินขอบเขตนั้นต่างหาก 
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เน่ืองจากตณัหาน้ีมกัทะยานข้ึนเกินขอบเขต พระผูส้ร้างจึงใส่จิตไวใ้นร่างกาย เพื่อจะใหเ้ราใช้
บงัคบัข่มตณัหานั้นไวใ้นขอบเขต ถา้ทุกคนจะใชจิ้ตบงัคบัตณัหาไวใ้นขอบเขตแลว้ ตณัหาก็จะก าเริบ
เกินขอบเขตข้ึนมาไม่ได ้ แต่คนส่วนมากแทนท่ีจะใชจิ้ตของตนหกัหา้มข่มตณัหาไว ้ กลบัปล่อยจิตไป
ตามราคะตณัหาของกาย คือกลบัเห็นดีเห็นชอบคลอ้ยตามตณัหานั้นอีก แลว้พยายามจะใหส้ าเร็จตาม
ความใคร่ของตณัหานั้น ดงันั้นความทุกขค์วามเดือดร้อนจึงเกิดข้ึน 

การท่ีจิตของบุคคลคลอ้ยตามตณัหาของกายเช่นน้ี ก็เพราะวา่จิตนั้นขาดก าลงั ขาดอ านาจ เป็น
จิตท่ีอ่อนแอ และการท่ีจิตเช่นนั้นอ่อนแอไปได ้ ก็เพราะจิตนั้นไม่บริสุทธ์ิ จิตท่ีมีอ านาจอิทธิพลคือจิต
บริสุทธ์ิ นอกจากจิตบริสุทธ์ิไปแลว้ ไม่มีจิตใดท่ีจะมีอ านาจเอาชนะเหนือตณัหาของกายได ้

เน่ืองจากกิเลสท่ีเกินขอบเขตน้ี มกัเป็นเหตุก่อให้เกิดความทุกข ์ บุคคลจึงเห็นวา่กิเลสเป็นของ
ชัว่ และเพื่อจะใหค้วามทุกขน์ั้นดบัไป เขาก็พยายามดบักิเลส เขาพยายามนกัพยายามหนา พยายาม
เหมือนหมาพยายามกดัเต่า พยายามสักเท่าไร ๆ ก็ไม่เป็นผลส าเร็จ คือดบัไม่ได ้เขาจึงเป็นคนบอดมืดไม่
เห็นความจริง 

ความเจริญฝ่ายวตัถุยอ่มก่อเกิดมาจากกิเลสตณัหา ป่าคือท่ีรกร้างวา่งเปล่ามีแต่หนามแต่หญา้
กลายเป็นเรือกสวนไร่นาก็เพราะกิเลส ป่ากลายเป็นบา้นเมืองท่ีสวยงาม มีตึกรามบา้นช่องมีถนนหนทาง
เรียบร้อยก็เพราะกิเลส เรามีจกัรยาน รถยนต ์ รถไฟ ตลอดจนมีเคร่ืองบินใชแ้ทนเทา้เปล่าก็เพราะกิเลส
แมแ้ต่ชีวิตของเราของสัตว ์ของตน้ไมก้็ด ารงอยูไ่ดเ้พราะกิเลส เม่ือเป็นเช่นน้ีแลว้ จ  าเป็นอยา่งไรท่ีเราจะ
ดบักิเลส? การพยายามดบักิเลส ก็คือพยายามดบัโลกนั้นเอง ขา้พเจา้กลา้ทา้ต่อให้วา่ ไม่มีทางท่ีจะส าเร็จ
ได ้

เหตุท่ีเราดบักิเลสไม่ได ้ก็เพราะเรา เราไม่ไดส้ร้างตวัเราเอง เราไม่เป็นผูใ้ส่กิเลสไวใ้นตวัเราเอง
ไฉนเราจึงจะเอามนัออกได ้ขา้พเจา้ขอยกตวัอยา่งนาฬิกา สมมุติวา่มีนาฬิกาอยูเ่รือนหน่ึง เป็นนาฬิกาเดิน
แปดวนั ผูส้ร้างไดไ้ขลานแลว้แขวนไว ้ เม่ือนาฬิกาเรือนน้ีเดินไปไดส้ามวนั ก็รู้สึกเป็นทุกขคื์อเหน่ือย
นาฬิกาเรือนน้ีจึงเร่ิมพิจารณาตนเอง และพบความจริงวา่ เหตุท่ีท าใหต้วัเดินคือลาน ลานน้ีเองแหละท่ีท า
ใหต้นเกิดทุกข ์ เพื่อตนจะพน้ทุกขไ์ด ้นาฬิกาเรือนน้ีจึงพยายามก าจดัหรือดบัลานของตน มีปัญหาถามวา่
นาฬิกาเรือนน้ีจะสามารถก าจดัลานของตนไดห้รือไม่? ผูมี้สติ ผูรู้้ร้อยทั้งร้อยจะตอบวา่ ไม่ได ้และเหตุท่ี
ก าจดัไม่ไดก้็เพราะนาฬิกาเรือนนั้นไม่ไดส้ร้างตนเอง จึงคิดแกไ้ขตนเองไม่ไดฉ้นัใดก็ดี ในเร่ืองกิเลสท่ี
อยูใ่นตวัเราก็ฉนันั้น แมว้า่เราเองจะเป็นผูรู้้แสนรู้เราก็ดบักิเลสนั้นไม่ได ้ ผูรู้้เขาไม่พยายามดบัมนัออก ผู ้
มืดบอดเท่านั้นท่ีเช่ือวา่กิเลสดบัไดแ้ลว้พยายามดบัมนั แมเ้ขาจะพยายามสักเท่าไร ๆ กต็าม ก็ยงัไม่เคยมี
ใครดบัไดเ้ลย เราจะหาตวัอยา่งสักหน่ึงคนในพลโลกประมาณสองพนัลา้นคนก็ไม่ได ้
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นกับวชของศาสนาต่าง ๆ ท่ีมืดบอด ท่ีดูถูกชีวติคฤหสัถว์า่เป็นชีวติท่ีต ่าแคบ เป็นท่ีมาของธุลีคือ
กิเลส จึงพากนัถือเพศบรรพชิต เพราะถือวา่เป็นทางสูงทางกวา้ง ทางสะอาดปราศจากกิเลส เขาพยายาม
โตฝ่้าคล่ืนแห่งกิเลส โตไ้ป ๆ ในท่ีสุดโตไ้ม่ไหว ก็ลาออกมาจากเพศบรรพชิต กลบัมาทางแคบทางธุลี
อีก แต่งงงแต่งงาน หาวตัถุเขา้ของอีกตามธรรมชาติ กิเลสหาไดด้บัไปแมแ้ต่นอ้ยไม่ แมแ้ต่ในขณะท่ีถือ
เพศบรรพชิตก็ตาม พวกน้ีก็เหมือนลิงเล่นละคร เม่ืออยูห่นา้จอต่อหนา้ประชาชนก็มีกิริยาสุภาพ
เรียบร้อย แสดงกิริยาคลา้ย ๆ คน คร้ันกลบัเขา้ในฉากแลว้ก็เป็นลิงอยูอ่ยา่งเดิม บางคนพยายามโตอ้ยู่
ยีสิ่บสามสิบปี บางคนก็โตอ้ยูต่ลอดชีวติ ก็หาส าเร็จไดไ้ม่ น่าสงสารพวกน้ีเอาชีวิตไปไร้ประโยชน์แท ้ๆ 
พวกน้ีแหละคือพวกพิณสายตึง ซ่ึงเราเห็นขาดอยูบ่่อย ๆ ภาษิตมีวา่ ขา้มน ้าใหดู้คนไปหนา้ เม่ือเราดูคน
ไปหนา้ และเราเห็นวา่เขาขา้มไม่ไหวแลว้เรายงัจะขา้มไปอีกหรือ? ผูมี้สติควรจะเห็นอยา่งแจ่มแจง้วา่ 
ทางนั้นเป็นทางไปหาความสุขท่ีผดิแน่ และควรเห็นวา่ วธีิจดัการกบักิเลสดว้ยวธีิพยายามดบันั้น เป็นวธีิ
ท่ีผดิ เพราะดบัไม่ไดแ้ละไม่เหมาะกบัคนเราทั้งหลายเกิดมาจากคน เราเป็นคน มีอวยัวะของคน ท าไมเรา
จึงพยายามเป็นพระกนัเล่า? เหตุใดเราอยากเป็นเทวดากนัเล่า? แมว้า่ในโลกน้ีจะมีบุคคลท่ีเขาเรียกวา่พระ
หรือเทวดา เขาก็ไม่ใช่พระจริงเทวดาจริง เขาเป็นพระสมมุติและเทวดาสมมุติ ของสมมุติ ไม่ใช่ของจริง
ใครก็ยอ่มทราบ เราไม่ควรอยากเป็นของเก๊เช่นนั้น ท่านทั้งหลายเคยเห็นววั ววัเป็นววั เพราะมนัเกิดเป็น
ววั มีวธีิท าววัใหเ้ป็นคนบา้งหรือ? เราจะสั่งสอนววัให้เป็นคนแมจ้ะสั่งสอนดว้ยวธีิและค าสอนอยา่ง
วเิศษสักเท่าไรก็ตาม ววัจะมาเป็นคนไม่ได ้ ฉนัใดก็ดี คนเป็นคนจะสอนให้เป็นพระหรือเทวดาท่ีหมด
กิเลสแลว้ไม่ไดฉ้นันั้น เราเองไม่ตอ้งการค าสอนเช่นนั้นเราเกิดมาเป็นคนแลว้, ไม่ใช่ยงัจะเกิด แต่เกิด
แลว้เป็นคนแลว้ ฉะนั้นเราตอ้งการค าสอนท่ีจะท าคนใหเ้ป็นคน คือเป็นคนชอบธรรม เป็นคนมีจิตใจสูง 
ไม่มากไม่นอ้ยไปกวา่นั้น 

เราทั้งหลายเป็นคน มีอวยัวะต่าง ๆ ของคน มีกิเลสของคนประจ าอยูใ่นอวยัวะนั้น ๆ ถา้เราจะ
เพียงแต่ประพฤติปฏิบติัตามเจตนา หรือ วตัถุประสงคข์องกิเลสนั้น ๆ เท่านั้น เราก็ไดช่ื้อวา่เป็นมนุษย ์
หรือคนใจสูงแลว้มิใช่หรือ? จ าเป็นอะไรท่ีเราจะดบัธรรมชาติของเรา? เราดบัมนัไม่ไดอ้ยา่งแน่แท ้ ถา้
ทฤษฎีดบักิเลสเป็นทฤษฎีท่ีเป็นไดจ้ริง ทุกวนัน้ีก็คงมีคนนอ้ยกวา่สมยัโบราณเม่ือสองพนัปีมาแลว้ ทุก
วนัน้ีคนไม่เป็นมนุษย ์คนเป็นหนกัไปทางสัตว ์นัน่ก็คือพิณสายหยอ่น จึงไม่เป็นท่ีน่าเสน่หาเราตอ้งการ
พิณสายกลาง ซ่ึงเป็นความไพเราะของชีวิต 

พระเยซูเป็นผูรู้้ รู้แจง้เห็นจริงในธรรมชาติของมนุษย ์ ทรงรู้วา่ มนุษยจ์ะเป็นอ่ืนไปไม่ได้
นอกจากเป็นมนุษยเ์ท่านั้น ฉะนั้นค าสอนของพระองคจึ์งไม่มีการดบักิเลสปนอยูด่ว้ย และไม่เคยสอน
และรับรองวา่มีผูท่ี้กิเลสดบัแลว้ดว้ย ในเร่ืองวตัถุต่าง ๆ ก็เหมือนกนั พระองคไ์ม่เคยทรงสอนใหส้ละละ
ทิ้งจนส้ินเชิง พระองคท์รงทราบวา่ ตวัเราเป็นวตัถุ เราก็ตอ้งบ ารุงส่วนท่ีเป็นวตัถุ ดว้ยวตัถุเพราะเป็น
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ส่ิงจ าเป็นส าหรับชีวิต พระเยซูทรงสอนไม่ใหก้ระวนกระวายดว้ยวตัถุเท่านั้น ทรงสอนวา่ “แต่วา่พระ
บิดาของท่านผูส้ถิตในสวรรคท์รงทราบแลว้วา่ ท่านตอ้งการส่ิงทั้งปวงเหล่าน้ี” (มทัธิว 6:32) พระองค์
ทรงสอนใหแ้สวงหาความชอบธรรมก่อนแสวงหาวตัถุ แลว้พระองคว์า่ถา้เราไดค้วามชอบธรรมแลว้ 
วตัถุทั้งหลายพระเจา้จะทรงเพิ่มเติมใหอี้ก (ดูมทัธิว 6:33)  

ในเร่ืองกามตณัหาก็เช่นเดียวกนั พระองคไ์ม่เคยสอนให้ดบั คร้ังหน่ึงเม่ือทรงสอนสาวกดว้ย
เร่ืองการล่วงประเวณี พวกสาวกก็ลงความเห็นวา่ “ไม่เป็นสามีภรรยากนัเลยดีกวา่” (ดูมทัธิว 19:10)  
พระเยซูทรงตอบเขาวา่ “มิใช่ทุกคนจะรับประพฤติตามขอ้น้ีได ้เวน้แต่ผูท่ี้มีใจเหมาะกบัขอ้น้ีเท่านั้น ดว้ย
วา่ผูท่ี้เกิดมาเป็นกะเทยแต่ครรภม์ารดาก็มีอยู ่ ผูท่ี้มนุษยก์ระท าใหเ้ป็นขนัทีก็มี ผูท่ี้กระท าตวัเองให้เป็น
ขนัทีเพราะเห็นแก่แผน่ดินของพระเจา้ก็มีใครถือไดก้็ใหถื้อเอาเถิด” (มทัธิว 19:11-12) และผูท่ี้ถือไดใ้น
ท่ีน้ี ไม่ใช่ผูท่ี้ตณัหาดบั แต่เป็นผูท่ี้บงัคบัมนัไวไ้ม่ใชเ้ท่านั้น 

เปาโลสอนวา่ “คนทั้งหลายท่ียงัเป็นโสด......ถา้เขาย ั้งใจไม่ได ้ ก็ใหท้  าการสมรสกนัเถิด ซ่ึงจะ
ท าการสมรสกนันั้น ก็ดีกวา่มีใจฟุ้งซ่านในกามราคะ” (1 โครินธ์ 7:8) อีกแห่งหน่ึงท่านก็สอนวา่ “ผูช้าย
จะไม่แตะตอ้งขอ้งแวะผูห้ญิงเลยก็ดีอยู ่ แต่เพื่อป้องกนัการล่วงประเวณี จงให้ผูช้าย - ผูห้ญิงทุกคนมี
ภรรยาสามีเป็นสิทธิของตวัเสีย” (1 โครินธ์ 7:2) ในคริสตศ์าสนาไม่มีสักแห่งเดียวท่ีจะลบหลู่ดูถูกเพศ
หญิง และหาวา่เป็นศตัรูต่อพรหมจรรยเ์หมือนบางศาสนา ในโลกท่ีมีมนุษยมี์กามเช่นน้ี สตรีเป็นศตัรูต่อ
พรหมจรรย ์ คร้ันถึงสวรรคเ์ขากลบัวา่ เราอาจมีภรรยาไดน้บัจ านวนพนัจ านวนหม่ืน ท าไมสวรรคข์อง
บางศาสนาจึงเลวกวา่โลกมนุษยเ์ป็นไหน ๆ ?  

พระคมัภีร์ไบเบิลสอนความจริงตรง ๆ วา่ “พระเจา้จึงทรงสร้างมนุษยข้ึ์นตามแบบฉายาของ
พระองค.์.....และทรงสร้างให้เป็นชายและหญิง” (ปฐมกาล 1:27) “พระเยโฮวาห์ทรงด าริวา่ ซ่ึงมนุษยผ์ู ้
นั้น (ผูช้าย) จะอยูค่นเดียวก็ไม่เหมาะ เราจะสร้างข้ึนอีกคนหน่ึง ใหเ้ป็นคู่เคียงเหมาะกบัเขา” (ปฐมกาล 
2:18) “ส่วนกระดูกซ่ีโครงท่ีพระเยโฮวาห์ทรงชกัออกจากชายนั้นพระองคไ์ดส้ร้างข้ึนเป็นหญิง แลว้
ประทานใหช้ายนั้น” (ปฐมกาล 2:22) “พระเจา้ไดท้รงอวยพระพรแก่มนุษยน์ั้น ตรัสแก่เขาวา่ จงบงัเกิด
ทวมีากข้ึนทัว่ทั้งแผน่ดิน” (ปฐมกาล 1:28) 

พระเจา้สร้าง (หรือใครจะเรียกธรรมชาติก็ตามใจ) ผูห้ญิงไวโ้ดยเจตนาจะใหเ้ป็นภรรยาของชาย
เพื่อใหท้วพีืชพนัธ์ุ พระเจา้สร้างสัตวต์วัเมียไวใ้นโลก โดยวตัถุประสงคอ์นัเดียวกนัเหตุฉะนั้น พวกเล้ียง
สัตวจึ์งไม่ดูถูกสัตวต์วัเมีย เม่ือเขาเล้ียงสัตวเ์ขาไม่ไดเ้ล้ียงแต่เฉพาะตวัผูเ้ขาเล้ียงตวัเมียดว้ย และเล้ียงมี
จ านวนมากกวา่ตวัผูเ้สียดว้ยซ ้ า ถา้ผูห้ญิงเป็นศตัรูต่อพรหมจารยก์็ควรถือวา่สัตวต์วัเมียเป็นศตัรูดว้ย และ
ควรเล้ียงแต่ตวัผูเ้ท่านั้นในโลกน้ีความจริงมีวา่ ไม่มีอะไรวิเศษส าหรับผูช้ายเท่ากบัผูห้ญิง และไม่มีอะไร
วเิศษส าหรับผูห้ญิงเท่ากบัผูช้าย ท่ีขา้พเจา้วา่อยา่งน้ีเป็น “หนา้ไมย้งิแผน่ดิน” ใช่ไหม? 



 6 

พระผูส้ร้างมีเจตนาในการสร้างผูห้ญิง และเจตนานั้นมิใช่เพื่อความสนุกสนานกนั แต่เพื่อใหแ้ผ่
พืชพนัธ์ุ ทุกวนัน้ีเจตนานั้นหายไปจากใจของประชาชนชาวโลก คนส่วนมากอยากใชผู้ห้ญิง แต่ไม่อยาก
มีลูก เห็นไดจ้ากการคุมก าเนิดและการตอน ฝ่ายผูห้ญิงก็เหมือนกนั ยอมตวัใหผู้ช้ายใชต้น แต่ก็ไม่อยาก
มีลูกเช่นกนั บางรายเม่ือเกิดตั้งทอ้งข้ึนมารู้สึกอบัอาย ถึงกบัยอมฆ่าตวัตายหรือไม่ก็ฆ่าทารกในครรภก์็มี
ดงัน้ี นบัวา่มนุษยใ์ชก้ามผดิไปจากวตัถุประสงคข์องผูส้ร้าง เราจึงเห็นไดช้ดัวา่ ความทุกขใ์นโลกมิได้
เกิดจากกามตณัหา แต่เกิดจากการใชก้ามตณัหาผดิเจตนาต่างหาก ถา้ความทุกขมิ์ไดเ้กิดจากกามตณัหา 
แลว้เราพยายามดบักามตณัหากนัท าไมเล่า? ถา้ความทุกขเ์กิดจากการใหก้ามตณัหาผดิ เราก็ควรจะ
เปล่ียนวธีิใชใ้หถู้กเสียเท่านั้น ไม่ควรไปพยายามดบักามตณัหา เพราะมนัอยูน่อกเหนือวสิัยของเราท่ีเป็น
มนุษยจ์ะดบัได ้ และถา้ทุกคนจะใชก้ามตณัหาตามเจตนาภายในขอบเขตของธรรมแลว้ ความทุกขจ์ะไม่
เกิดมีข้ึนไดเ้ลย และมนุษยก์็จะเป็นมนุษยต์ามวตัถุประสงค ์ โลกก็จะเป็นโลกแห่งความสุข เราไม่
ตอ้งการอะไรมากไปกวา่ความสุขมิใช่หรือ? ศาสนาท่ีเหมาะสมท่ีสุดส าหรับมนุษย ์ ก็คือศาสนาท่ีสอน
ใหม้นุษยเ์ป็นมนุษยมิ์ใช่ท่ีสอนใหม้นุษยเ์ป็นเทวดาหรือพระ เทวดาก็เทวดา พระก็พระ จะขา้มชั้นขา้ม
ชนิดไดอ้ยา่งไร ถา้ค าสอนท่ีสอนใหว้วัเป็นคนไม่เหมาะกบัววัและเป็นไปไม่ไดฉ้นัใด ค าสอนท่ีสอนให้
คนเป็นเทวดาหรือพระ ก็ไม่เหมาะกบัคนและเป็นไปไม่ไดฉ้นันั้น  

ขา้พเจา้ศรัทธาในคริสตศ์าสนา เพราะเป็นค าสอนเหมาะกบัคน และสอนใหค้นเป็นคน คนมี
กิเลสตณัหาก็จริง คริสตศาสนาสอนวา่นัน่เป็นส่วนของกาย แต่ในกายน้ีเรามีจิตดว้ย และจิตผูท่ี้สร้างได้
ใส่ไวเ้จตนาจะใหบ้งัคบักดข่มกิเลสตณัหาใหอ้ยูภ่ายใตบ้งัคบัหรือขอบเขต ไม่มีแห่งใดในพระคมัภีร์ท่ี
สอนใหด้บักิเลสตณัหา 

อาจารยเ์ปโตรสอนวา่ “ดูก่อนพวกท่ีรัก ขา้พเจา้วงิวอนท่านทั้งหลาย ใหท้่านอดกลั้นจากความ
ปรารถนาในเน้ือหนงั ซ่ึงเป็นขา้ศึกต่อวิญญาณจิต” (1 เปโตร 2:11) 

อาจารยเ์ปาโลสอนวา่ “แต่ขา้พเจา้ระงบัความปรารถนาฝ่ายเน้ือหนงัใหอ้ยูใ่ตบ้งัคบั” (1 โครินธ์ 
9:27) คือใตบ้งัคบัจิต 

อาจารยย์อห์นสอนวา่ “พระเยซูมีอ านาจเหนือเน้ือหนงัทั้งส้ิน” (ยอห์น 17:2) คือจิตมีอ านาจข่ม
ความอยากไวไ้ดอ้ยา่งเด็ดขาด 

จงใหเ้ราสังเกตดูค าท่ีใชคื้อค าวา่ “อดกลั้น” “ระงบัใหอ้ยูใ่ตบ้งัคบั” “มีอ านาจเหนือ” ทั้งสามค า
น้ีไม่มีค  าใดท่ีแนะใหเ้ห็นวา่สอนใหด้บักิเลส 

ในพระธรรมโรม 8:14 อาจารยเ์ปาโลสอนใหเ้ราท าลายการของกายโดยเดชจิตหรืออ านาจจิตวา่ 
“แต่ถา้ท่านไดท้  าลายการของกายนั้นโดยเดชพระวิญญาณท่านทั้งหลายจะไดชี้วติรอด” ค  าวา่การของ
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กายไม่ใช่กิเลสตณัหา การของกายไดแ้ก่การล่วงประเวณี และค าวา่พระวญิญาณก็คือจิตใจท่ีบริสุทธ์ิ
นัน่เองฉะนั้น คริสตศาสนาไม่ไดส้อนใหท้ าลายกิเลส แต่สอนใหท้ าลายการล่วงประเวณี 

จิตใจท่ีจะมีอ านาจบงัคบักิเลสใหอ้ยูใ่นข่ายแห่งความชอบธรรมไดคื้อ จิตใจท่ีบริสุทธ์ิ ถา้บุคคล
มีจิตใจบริสุทธ์ิแลว้ ก็นบัวา่บุคคลมีพระในตวั น่ีแหละคือพระเจา้ของคริสตศาสนา พระเจา้ไม่ใช่ความ
บริสุทธ์ิ พระเจา้คือจิตบริสุทธ์ิ 

คริสตศาสนามองเห็นชดัวา่ ความทุกขใ์นโลกเกิดมาจาก “ความผดิ” และความผดิน้ีไดเ้กิดจาก
กิเลสตณัหา แต่เกิดจากการใชกิ้เลสตณัหาผดิ มนุษยมี์ความอยาก มนุษยกิ์นไดไ้ม่ผดิ แต่การกินท่ีวา่น้ี
หมายถึงการกินอาหาร มนุษยมี์ปากไวส้ าหรับกินอาหารและด่ืมน ้า แต่มนุษยกิ์นผดิ คือกินส่ิงซ่ึงไม่ใช่
อาหาร เช่นกินฝ่ินกินเหลา้กินกญัชายาสูบ เป็นตน้ เหตุฉะนั้นมนุษยไ์ม่จ  าเป็นตอ้งดบัตณัหา แต่มนุษย์
ตอ้งเลิกกินผดินั้นเสียก็พอแลว้ 

บางคนพดูผดิ เช่นแช่งด่าผูอ่ื้น พดูเทจ็ต่อผูอ่ื้น พดูค าหยาบคาย พดูส่อเสียดนินทาเป็นตน้ ความ
ทุกขจึ์งเกิดข้ึนเพราะพดูผดิ ฉะนั้นเราจึงไม่จ  าเป็นตอ้งเลิกพดู เราเลิกพดูผดิก็พอแก่การพน้ทุกขแ์ลว้มิใช่
หรือ? 

บางคนประพฤติผดิ เช่นเล่นชูเ้ล่นการพนนั เป็นตน้ แลว้ก็ไดรั้บทุกข ์ เราจึงไม่จ  าเป็นเลิก
แต่งงานหรือดบักิเลสเพื่อจะใหพ้น้ทุกขน์ั้น แต่ส่ิงท่ีเราจ าเป็นท าคือเลิกเล่นชู ้เลิกเล่นการพนนั ถา้เราเลิก
ประพฤติผดิแลว้ แมว้า่ตณัหายงัมีอยูใ่นกาย เราก็พน้ทุกขห์รือมีสุขได ้

แต่ความผดิทั้งหลายแหล่เกิดมาจากจิตใจท่ีผิด บ่อเกิดของความผดิอยูท่ี่ใจหรือจิต บุคคลมีจิตใจ
ผดิจึงคิดผิด เห็นผดิ สอนผิด กินผดิ พดูผดิ ประพฤติผิด และใจท่ีผดินั้นคือใจท่ีไม่สะอาด ใจสกปรก
หรือใจต ่านัน่เอง บางทีเราก็เรียกใจด าอ ามหิต ใจอยา่งน้ีเป็นใจคลอ้ยตามกิเลส เป็นใจท่ีเอากิเลสวา่ หา
ไดเ้ป็นใจท่ีจะหกัหา้มกิเลสไม่ ใจท่ีต ่าเช่นน้ีปราศจากฤทธ์ิเดชอ านาจท่ีจะกดข่มกิเลสใหอ้ยูภ่ายใตอ้  านาจ 
โดยเหตุท่ีใจของคนเสียไปเช่นน้ีคริสตศ์าสนาจึงสั่งสอนใหแ้กไ้ขใจ ซ่ึงเป็นตน้ตอของความผดิวา่ “จง
กลบัใจเสียใหม”่ (ดูมทัธิว 3:2 และ 4:17) “ถา้ผูใ้ดไม่ไดบ้งัเกิดใหม่ (ท่ีใจ) แลว้ จะเห็นความสุขไม่ได”้ 
(ยอห์น 3:3)  

ค าสอนแห่งคริสตศาสนาเป็นค าสอนเก่ียวขอ้งกบัจิตใจทั้งดุน้ เร่ิมตน้ดว้ยการสอนให้เห็นวา่ ใจ
บริสุทธ์ิเป็นของดี (ดูมทัธิว 2:11) ควรกระหาย ควรเสาะแสวงหา ควรขอ และควรทนความราวี
เบียดเบียนเพื่อจะไดม้า 

พระเยซูไดเ้สด็จเขา้มาในโลกเพื่อแสวงหา และช่วยใหร้อด คือรอดจากความผิด มีกินผิด พดูผดิ 
ประพฤติผดิ เป็นตน้ โดยใหแ้กไ้ขใจท่ีผดินั้นเสีย มิไดส้อนใหด้บักิเลส เพราะทรงรู้แจง้เห็นจริงวา่ 
มนุษยไ์ม่ไดส้ร้างตนเองจึงแกไ้ขตนเองไม่ได ้ เหมือนนาฬิกาถา้ตายแลว้ก็ไม่อาจแกไ้ขตนเอง และให้
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ตนเองเดินต่อไปอีกได ้ หรือถา้ยงัเดินอยูก่็ไม่สามารถใหต้นเองหยดุเดินได ้ ผูส้ร้างนาฬิกาต่างหาก
สามารถแกไ้ขได ้ ผูท่ี้อยากแกไ้ขตนเองจึงสมควรมาหาพระผูส้ร้าง เพราะเป็นผูส้ามารถแกไ้ขไดจ้ริง 
เชิญผูท่ี้ตอ้งการความรอดไดพ้ิจารณาเร่ืองน้ีใหดี้ 

ศาสนาเป็นของส าหรับจิตใจ ผูถื้อก็ควรถือโดยจุดประสงคจ์ะเอาไวป้รับปรุงจิตใจของตนให้
ด ารงอยูใ่นความบริสุทธ์ิ หรือใหใ้จสูงนัน่เอง พิธีการทางศาสนาก็ควรเป็นพิธีท่ีจะช่วยส่งเสริมใหจิ้ตใจ
สูง ไม่ควรมีอะไรท่ีจะช่วยส่งเสริมใหกิ้เลสก าเริบสืบสานข้ึน แต่วา่ในบางศาสนา อาศยัท่ีผูน้ าทาง
ศาสนาเป็นคนมืดบอด ไม่รู้ความจริง พิธีการทางศาสนาของเขาจึงมีส่ิงท่ีจะย ัว่กิเลสปนอยูด่ว้ย 
ยกตวัอยา่งเช่น การร าวง ระบ า ละคร และลิเก เป็นตน้ เหตุฉะนั้นแทนท่ีผูถื้อศาสนาจะมีใจสูงข้ึน เขา
กลบัมีใจต ่าลง และแทนท่ีกิเลสจะนอนน่ิงอยูใ่ตบ้งัคบับญัชา กิเลสกลบัทะยานข้ึน ดงันั้นการศาสนา
ของเขาจึงไม่ไดผ้ล น่าสงสารประชาชนท่ีตกอยูภ่ายใตค้วามชัว่ 

นอกจากผูน้ าทางศาสนาเป็นผูมื้ดบอดแลว้ ธรรมเนียมประเพณีบางอยา่งก็มีส่วนช่วยใหจิ้ตใจ
แขง็กระดา้งและต ่าลง เช่น ลกัธิศาสนาท่ีสอนใหบู้ชานกับวช เป็นตน้ ลทัธิศาสนาเช่นนั้นสอนให้
นกับวชทะนงตน ถือตนเหมือนกบัตนเป็นพระหรือเทวดาไป พอบวชแลว้เป็นอนัวา่ตนไหวใ้ครไม่ได้
ต่อไป ตนเองแหละเป็นผูส้มควรไดรั้บการกราบไหวบู้ชา แมแ้ต่บิดามารดากราบไหวต้นจนหวัจดพื้น
ตนก็ยงัใจแขง็มองดูอยูไ่ด ้ ช่างไม่ละอายใจของตนเองเลย อนัใจท่ีถูกประเพณีสอนใหแ้ขง็กระดา้งเช่นน้ี 
จะเรียกวา่เป็นใจสูงไดอ้ยา่งไร? บุคคลท่ีมีใจสูงจะยอมใหบิ้ดามารดาผูมี้ทั้งวยัวุฒิและพระคุณมา
นัง่คุกเข่ากราบไหวต้นนั้นไม่ได ้ เพราะใจท่ีสูงนั้นจะรู้สึกขวยเขินและอายแก่ใจ ใจท่ีสูงนั้นจะรู้สึกวา่ตน
แหละตอ้งกราบไหวบิ้ดามารดา แมว้า่เขาจะมีความรู้มีวชิามากกวา่บิดามารดาก็ตาม การยนิยอมใหบิ้ดา
มารดาหรือผูมี้พระคุณแก่ตนมานัง่กราบไหวต้น แลว้ตนเองก็ไม่ตอบไหวข้องเขาเช่นน้ีเป็นการทะนง
ตนอยา่งยิง่ เป็นการแสดงใจต ่าท่ีสุด และยงัเป็นความอกตญัญูอยา่งร้ายกาจทีเดียว ท่ีจริงนกับวชเป็น
นกับวช เป็นผูท่ี้ไดร้ ่ าเรียนธรรมมามากกวา่คฤหสัถ ์ ควรจะมีใจสูงกวา่นั้น ควรจะมองเห็นวา่ ตนแหละ
ควรจะกราบไหวบิ้ดามารดาและคฤหสัถท์ั้งหลาย เพราะท่านเหล่านั้นมีพระคุณแก่ตน เป็นตน้วา่ให้ตนมี
ท่ีอยูอ่าศยั ใหเ้ส้ือผา้เคร่ืองนุ่งห่ม ตลอดจนใหมี้อาหารการกิน แต่ธรรมเนียมประเพณีกดข่ีบงัคบัตนไว้
จากการท่ีตนควรกระท านานเขา้ ๆ ใจก็เลยแขง็กระดา้งไปเพราะความเคยชิน นกับวชเคยสอนวา่ “ผูไ้หว้
ยอ่มไดรั้บไหวต้อบ” แต่เม่ือคนอ่ืนไหวต้น ไม่เห็นตนไหวต้อบผูอ่ื้นสักที นกับวชเช่นน้ีแหละเป็นผูท้  า
ใหค้  าสั่งสอนเป็นหมนั นกับวชเคยพร ่ าสอนเร่ืองความกตญัญูกตเวที แต่โดยเหตุท่ีใจตนถูกธรรมเนียม
ประเพณีท าใหต้ ่าไป ตนก็เลยกลายเป็นผูไ้ม่รู้คุณใครเสียเลย 
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อนัใจท่ีหยิง่ยโสถือตวั ปราศจากยางอาย ทั้งขาดกตญัญูกตเวทีต่อผูมี้พระคุณเช่นน้ี ปราชญท์่าน
จะสรรเสริญและเกิดศรัทธาไม่ได ้ ธรรมเนียมประเพณีท่ีท าใหใ้จเสียไปเช่นน้ีควรไดรั้บการพิจารณา
แกไ้ข ยิง่ปล่อยไวน้านเท่าใดก็เป็นภยัแก่จิตใจมากเท่านั้น 

ขา้พเจา้ไดพ้ดูมาก็มากพอสมควรแก่เวลาแลว้ จึงใคร่ขอยุติแต่เพียงแค่น้ี ขา้พเจา้ไม่มีเจตนาอ่ืน
นอกจากอยากใหท้่านทั้งหลายทราบความจริง เพื่อความจริงนั้นจะท าใหท้่านทั้งหลายเป็นไทย คือไม่ไป
หลงใหลในลทัธิศาสนาอนัไร้สัจจะดงัพรรณนามาน้ีเลย สวสัดี. 
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