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แก่นของศีล 

หลวงปู่ หลวง กตปญุโญ 

เทศนว์นัท่ี 1 ส.ค. 2540 

จตทุสีท่ี ๑๔ คํ่าแตว่า่เดือนสิงหาน่ีไม่เต็ม มนัหมดแค ่๑๔ 

คํ่า เหตนุัน้อยา่ไปฆา่สตัวน์ะ อย่าไปลกัขโมย อยา่ไปประพฤติ

ผิดในกาม อยา่พดูโกหก อยา่กินเหลา้ อยา่กินขา้วเย็น อย่าฟ้อน

ราํขบัรอ้งดีดสีตีเป่า อยา่ประดบัตกแตง่ภายนอก การตกแตง่

ภายนอกนัน้มนัก็เป็นภยัดงัท่ีเราก็รูก้นั ขโมยมนัเหน็มนัก็ฆา่เอา 

เครื่องประดบัภายนอกเป็นภยั ฉะนัน้พระพทุธเจา้ก็ใหเ้อาธรรม

เป็นเครื่องประดบั ศีลเป็นเครื่องประดบั  

วนันีจ้ะไดน้าํธรรมะในขอ้ตน้คือวา่ ศีลนัน้ ธรรมนัน้มนัมีตัง้ 

๓ ชัน้ เปลือกของศีล เปลือกของธรรม แลว้ก็กระพีข้องศีลของ

ธรรม แกนของศีลของธรรม บคุคลท่ียินดีในการบชูาดอกไมธู้ป

เทียน บชูาพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ครูบาอาจารย ์เป็นท่ี

ระลกึเป็นท่ีพึง่ ทา่นก็เปรยีบเหมือนเอาเปลือกไมม้าสรา้งบา้น

สรา้งเรอืนเป็นท่ีอยู่ ธรรมดาเปลือกไมน้ัน้นะ่ มนัไม่ทนถาวร 
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ปลวกก็กิน มอดก็กิน พงั ไมม่ั่นคง ฉะนัน้ผูห้ยดุติดอยู่แคอ่ามิส

จงึช่วยศาสนาบาํรุงศาสนาใหดี้ใหสื้บไปไม่ได ้เปรยีบเหมือนเอา

เปลือกไมม้าทาํบา้นสรา้งบา้นอยู่นั่นน่ะ  

อนันีบ้คุคลท่ีมารกัษาศีลหรอืวา่น่ีทา่นเปรยีบเหมือนเอา

กระพี ้หรอืวา่ มอก หรอืกระพีม้าสรา้งบา้น ไมท่ี้เป็นกระพีน้ัน้นะ่

มาสรา้งบา้นอยู่ มนัก็ไม่ทน ปลวกก็กินได ้ตวัมอดตวัอะไรกิน ไม่

พงั ไมท่น ลมมาก็หกัง่าย หกัเรว็แตว่า่โบราณวา่ เสาไมม้อกตอก

ไมห้ลืม้ 

อนันีก็้คนท่ีมารกัษาศีลแลว้ภาวนา ปฏิบติับชูาจนจิตตัง้มั่น

แก่นสารมั่นคง ก็เปรยีบเหมือนเอาแกน่ไมม้าสรา้งบา้น แก่น

นัน้น่ะมนัมั่นคงถาวร ปลวกก็ไม่กิน มั่นคง อนันีฉ้ะนัน้จงึวา่บาง

คนสามจาํพวก น่ีจงึไปไม่เหมือนกนั ถือพทุธเหมือนกนัแตไ่ปไม่

เหมือนกนั ดีไม่เหมือนกนั ฉะนัน้คติโบราณท่านจงึกลา่ววา่ คน

สามบา้นกินนํา้บอ่เดียว เทียวทางเดียว แลว้ไม่เหยียบรอยกนั 

คือบางคนก็ไดพ้ทุธแคเ่ปลือกๆ บางคนก็ไดพ้ทุธแคก่ระพี ้บาง

คนก็ไดพ้ทุธถงึแกน่ คือจิตเป็นสมาธิจนถงึวิมตุติธรรม 
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คาํวา่วิมุตตธิรรมนัน้คือวา่ จิตพน้ จิตพน้จากความยดึ

ความถือในรูปในนามเน่ียแหละ วิมตุติหลดุพน้ แปลวา่พน้จาก

ความยดึความถือในรูปรา่งกาย เน่ียเป็นตวัตน ฉะนัน้ความ

ยดึถือในรา่งกาย ยินดีพอใจในรา่งกาย หลงใหลในรา่งกายเน่ีย 

พวกนีขี้ค้รา้น จะทาํงานก็กลวัเหน่ือย กลวัจน กลวัผอม กลวัดาํ 

แตว่า่ก็เลยหาวิธีขโมย ลกัขโมยมากิน หลอก พวกนีต้ายแลว้ไป

เป็นเปรตอสรูกาย เป็นอสรูกายเปรตอสรูกาย เปรตมนัมีหลาย 

เปรตอสรูกายเทียวหลอก อนันีผู้ท่ี้ไม่ถงึพทุธแท ้เคา้ก็วา่ เทวดา

มาเทา่นัน้เท่านี ้ก็ไปเช่ือเคา้ เคา้หลอกกิน คือมาจากพวกท่ีขี ้

ครา้น หลงอยูใ่นรูปรา่งกาย มาจะรกัษาศีลนั่งภาวนาก็กลวัเจ็บ

แขง้เจ็บขา มารกัษาศีลก็กลวัอด กลวัอยาก กลวัหวิ กลวัตาย 

จะทาํทานก็กลวัหมด กลวัจน กลวัอด อนันีพ้วกนีต้ายแลว้ไป

เป็นเปรตอสรูกาย เยอะ หลายลา้นหลายโกฏิ  

มนัมีคนหนึ่งช่ือไอโ้ต พอ่มนัเป็นญ่ีปุ่ น แม่เป็นคนพม่า มนั

มาเกิดแลว้มนัมีวาสนาบาํเพญ็มา ไปรกัษาศีลภาวนาอยู่ในผีป่า

ชา้ป่าเหว้ ปฏิบติัเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนา ผีป่าชา้ป่าเหว้น่ะ
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เป็นเดือนๆ เป็นเดือนๆ บไ่ดบ้วชนะ่ เป็นชาวบา้นเน่ียแหละ จนมี

ญาณฤาษีเกิดขึน้ ญาณฤาษีเกิดขึน้มีอะไรตา่งๆในสถานท่ีนัน้ 

จะเป็นอยา่งไร ภตูผีปีศาจชัน้ไหนๆเป็นอยา่งใด รูเ้ห็นหมด มนั

วา่มนัไปองักฤษ อเมรกิาฝรั่ง ฝรั่งนัน้หาเทวดายาก มีแตพ่วก

เปรตอสรูกายเยอะ หลายรอ้ยหลายพนั  

บดันีเ้จา้คณุสมเด็จพทุธพจนท่ี์มาเทศนว์ดัเราท่ีมาฉลอง

ศาลานั่นก็วา่เหมือนกนั ทา่นไปภาวนาอยู่ท่ีอเมรกิา โอย้ เห็นแต่

เปรตอสรูกาย ทนทกุขม์ากมายกา่ยกอง นา่สงสาร เปรตอสรู

กายเยอะ ฝรั่งนั่นน่ะ เป็นเปรตอสรูกาย เพราะอะไร เพราะมนัได้

แคเ่ปลือกของธรรม เปลือกของศีล มนับไ่ดแ้ก่นศีล มนัไดมี้ธรรม

อยู่เหมือนกนั แตม่นัไดแ้คเ่ปลือก ไดแ้คก่ระพี ้แบบสรา้งเรอืนก็

เสาไมม้อกตอกไมห้ลืม้ อะไรมาชนก็พงัเลย  

ฉะนัน้คนท่ีไมไ่ดม้าปฏิบติับชูาเน่ีย ยงัไม่สงบไม่รูห้รอก หลง

ไปภายนอก ไม่เช่ือมั่นในพทุธศาสนา บางทีนั่นปากเป็นพทุธแต่

วา่ใจเป็นเปรต อย่างนีเ้ป็นตน้ ปากเป็นพทุธก็อย่างใด คือ

ขา้พเจา้มีพทุธ มีธรรม แตใ่จเป็นเปรต คอยแตล่กั คอยแตข่โมย 
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คอยแตแ่อบเอาของคนอ่ืน เอาแตค่วามสขุ อาศยัคนอ่ืนแอบเขา

กินตลอดไป จะตัง้หลกัตัง้เนือ้ตัง้ตวัหละ อนันีเ้พิ่นวา่มนัเป็น

เปรตอสรูกาย เป็นเปรตอสรูกายทนทกุขท์รมานเหมือนกนั เปรต

อสรูกายมนัหวิ มนัหวิมนัโหยไม่ไดกิ้น บางทีบางจาํพวกก็ไม่มี

นํา้กิน บางจาํพวกก็ไม่มีขา้วกิน ตวัผอมตวัยาวมีแตร่า่งกระดกู 

อย่างนีเ้ป็นตน้ ทกุขเวทนา แลว้ยงัไมห่ลอกเคา้อีก เป็นผียงัไป

หลอกคนนัน้ หลอกคนนี ้หลอกกิน หลอกกิน แอบกิน หลอกกิน 

เป็นอยา่งนัน้ 

เหตนุัน้พวกเราท่ีมาอยู่ในวดัสาํราญฯหรอืมาประพฤติ

ปฏิบติัวดัสาํราญฯนี ้เราจงึไดมี้ทัง้เปลือก มีทัง้กระพี ้มีทัง้แก่น 

แตว่า่สดุทา้ยนัน้ เปลือกกระพีเ้ราไม่เอาหรอก เราตอ้งการแก่น

อย่างเดียว คือวิชาวิมตุติเพราะแก่นของธรรม ท่านเปรยีบเทียบ

เหมือนวา่เครื่องประดบั คือวา่สตัวโ์ลกทัง้หลายมนัก็ประดบัแลว้

ก็สวยงาม นา่ดนู่าชม รกัใครน่บัถือวา่เป็นคนดี อย่างเมืองพมา่ 

หลวงตาไดไ้ป พวกเศรษฐีน่ีมนัประดบัจรงิๆ ทัง้คอทัง้แขน ใส่

สรอ้ยทองคาํมาประดบัเพชร มนัออกมาไหว ้มากราบไหว ้พระ
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ไทยมาแลว้เดอ้ แลว้ก็มากราบ พระไทยมาแลว้เดอ้ มนัก็ยงัเหน็

พระไทย ก็ไหลออกมาพวกเศรษฐีเมืองพมา่ ประดบัเพชรทัง้แขน

ทัง้คอ โอย้ คิดเป็นราคาก็ถา้เป็นสมยันัน้ก็เป็นหลายลา้น แตว่า่

เมืองพม่านัน้เขาไม่คอ่ยมีขโมย จะจีป้ลน้นัน้มนัก็มีนอ้ย ไม่คอ่ย

มี เป็นอย่างนัน้  

ถา้เมืองไทยละก็เดือดรอ้นเหมือนกนั ท่ีหลวงตาเคยไปรถไฟ 

เพิ่นเอาเครื่องตะขาบแขนประดบัแขนเพิ่นบนขอ้มือ นั่งอยู่ใน

รถไฟ เอามือกา่ยหนา้ตา่งรถไฟ ขโมยมนัก็ตดัแขนไปเลย ตดั

แขนทิง้ปุ๊ บโดดรถไฟออกไปเลย แขนขาด  

เน่ียเครื่องประดบัของโลกมนัวา่ เหตนุัน้พระพทุธเจา้เป็น

ยงัไง ประดบั เอาเครื่องประดบัภายใน การใหท้านเปรยีบ

เหมือนเงนิเป็นเครื่องประดบั แหวนเงิน สรอ้ยคอก็เงิน อะไรก็

เงิน อย่างพวกอีกอ้มเูซอ การรกัษาศีลเปรยีบเหมือนเอาทองคาํ

มาเป็นเครื่องประดบั ทองคาํมนัก็มีคา่ทาํใหง้าม แตท่องคาํนัน้

จะมีคา่ขึน้จรงิๆ ดีเดน่ขึน้ไปก็ตอ้งมีเพชรเป็นเครื่องฝัง ฝังใน
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ทองคาํนัน้แหละ จงึมีคณุคา่ขึน้อีก เหตนุัน้จงึวา่มีศีลแลว้ตอ้ง

ภาวนา…มีภาวนา 

ฉะนัน้การภาวนานัน้ เปรยีบเหมือนเพชร จติใสสะอาดเป็น

แกว้ การรกัษาศีลเปรยีบเหมือนเอาทองคาํมาประดบั การ

ภาวนาเปรยีบเหมือนเอาเพชรมาเป็นเเครื่องประดบั การใหท้าน

เปรยีบเหมือนเอาเงนิมาเป็นเครื่องประดบั น่ีเป็นเครื่องอนั

สวยงาม แตง่ตวัอย่างนีไ้ม่มีภยั โจรก็ฆา่ไม่ได ้ตีไม่ได ้มนัไม่ฆา่ 

มนัไม่ตีหรอก อย่างวา่ ปุ�ญฺ ํโจเรห ิทหูร ํเพิ่นวา่ บญุนัน้น่ะ

โจรลกัขโมยไปไม่ได ้มนัมาตีมาฆา่ก็ไม่ได ้บเ่หมือนสมบติัทาง

โลก สมบติัทางโลกน่ะจะวา่ไปก็สมบติัขีท้กุขขี์ย้าก แย่งกนัแตง่ 

แย่งกนัใช ้เดือนรอ้นวุน่วะวุน่วายเพราะความหลง 

ฉะนัน้เมืองไทยก็เลยเงินบาทลอยก็เพราะความหลง ไทย

ของเรามนัไทยโง ่ไทยง่าว คือของภายนอกยกตวัอย่างกางเกง

ยีนส ์กางเกงอะไรตวัละ ๒๐๐บาท ทาํในเมืองไทยมนัไมซ่ือ้ เอา

ไปตีตราเมืองนอกมาขายตวัละหกรอ้ย เจด็รอ้ย ตวัละพนั ซือ้กนั

ลบุๆๆๆ เงินก็อยู่เมืองนอกหมด เอาแลว้เงนิบมี่ใชบ้เ่น่ีย ไปโทษ
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รฐับาลจอมพลสฤษดิ ์ท่ีเจา้ของเมืองไทย คนไทยน่ีแหละมนัง่าว 

มนัโง่ มนัหลง น่ีมนัง่าว น่ีโทษของมนันะ โทษสาเหตขุองมนัเป็น

อย่างเนีย้ ตวัสองรอ้ยบาท ขนผา้มนัตวัละส่ีรอ้ยบาท มนัได ้ก็

หม่ืนตวัแสนตวัมนัไดก่ี้ลา้นแลว้หละ เงนิก็ตกอยู่เมืองเขา เน่ีย 

เดือดรอ้น เงนิบาทลอย บมี่เงินใช ้เป็นขีห้นี ้รฐับาลจอม

พลสฤษดิต์อ้งไปยืมเงนิมาใชท้ดแทน บดันีค้นไทยทกุคนๆเกิด

มาแลว้เป็นคนขีห้นีห้มด เป็นหนีห้วัละพนัหวัละหม่ืน ก็เรยีกหวั

ละหม่ืนๆ เป็นหนีเ้ขาน่ะ เป็นหนีฝ้รั่ง ยืนเงินเขามาใช ้

เน่ียความโง่ ความหลง ความโง่เง่าเตา่ตุน่ เพิ่นวา่ หลงใบ้

หลงเง่า เน่ียโทษมนันะ ท่ีจรงิมนัเพราะความหลงความลืมตวั 

ของตวัไม่ใช ้ไปใชส้มบติัของเพิ่น มนัก็เขา้ตาํราท่ีวา่มนัทาํนอง

ท่ีวา่เอ็นดเูขาเอ็นเราขาด ท่ีจรงิก็มนัไปสงสารเขา ก็ถกู คือเราไป

หลงสมบติัเขา น่ีสมบติัโลกสมบติับา้ ก็พาใหเ้ดือดรอ้นเป็นทกุข์

เป็นยากก็เพราะความหลงนั่นเอง ความหลง แตง่ทางนัน้ แตง่

ทางนี ้จะเอาศีลเอาธรรมมาแตง่ เอาอนันัน้มาแตง่…ไมเ่อา เอา

แตเ่ครื่องภายนอกมาแตง่ แตง่ซากศพแตง่ซากผี สดุทา้ยก็ตี
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กลองตึง่ๆ ก็ไปเผาหมด ศพงามขนาดไหนก็เป็นขีเ้ถา้หมด แตง่

อย่างใดๆก็หมดคา่ เป็นขีเ้ถา้หมด เน่ียความโลภ ความโกรธ 

ความหลง อวชิชา ตณัหาพาทกุข ์พายาก พาเดือดรอ้น ก็หาวา่

สดุทา้ยก็ไปโทษรฐับาล ท่ีจรงิพวกเราง่าว พวกเราหลง พวกเรา

ลืมตวับา้ตา่งหาก ดงัท่ีกลา่วแลว้นั่นแหละ 

แลว้ก็มีคนหนึง่ โยมคนหนึง่แกทาํขนม กลอ่งยาวราวๆเกือบ

ฟตุเน่ียแหละ แกทาํขายขนมอรอ่ย กระป๋องละหา้บาท บมี่คน

ซือ้ ไปตัง้ตลาด บมี่คนซือ้ ทาํอย่างไรลงทนุหลายแสนแลว้ 

จาํเป็นสละทนุอีก ไปตีตราฝรั่งมา ขายลบุๆๆ กลอ่งละสิบหา้

บาท ขายดิบขายดี น่ีแหละความโง่ ความหลง ความงา่ว ความ

เซอะของคนไทย ถือพทุธ แตบ่ไ่ดรู้จ้กัพทุธ เพราะบไ่ดภ้าวนา บ่

ไดม้าศกึษา เหตนุัน้จงึวา่ไมส่นัโดษของท่ีมีอยู่ เรยีกวา่คนไม่

สนัโดษ สนัโดษของท่ีมีอยู่ ของตวัมีอยู่แตบ่ใ่ช ้ไปใชแ้ตข่อง

นูน้น่ะ เน่ียเพิ่นวา่มนัขาดธรรม ขาดศีลขาดธรรม นาํมาซึง่ความ

ทกุขเ์ดือดรอ้น อะไรก็แพงๆเดือดรอ้นแลว้บเ่น่ีย เน่ียความง่าว

ของคนไทย ความโง่ของคนไทย ความบา้ของคนไทย ไปหลง
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สมบติับา้ของประเทศนอกวา่เป็นของดี เน่ียมนัใหโ้ทษใหท้กุข ์

น่าสงสารๆ  

อาตมาพจิารณาดตูัง้นานแลว้ ไม่ใช่เด๋ียวเนีย้ วา่บอ่ย เคย

ไปวา่หลายแหง่แลว้วา่ไทยงา่ว ไทยมอก ไทยหลง เน่ียมนัเป็น

อย่างเนีย้ น่ีเรื่องความเป็นมาในปัจจบุนั เหตนุัน้จงึวา่คนมนัขาด

ธรรม ขาดศีลขาดธรรม ธมฺมกาโม ภว ํโหต ิท่านวา่ ผูย้ินดีใน

ธรรม นาํมาซึง่ความสขุความเจรญิ ธมฺมเทสฺส ีปราภโว ผู้

เกลียดชงัธรรม นาํมาซึง่ความทกุขค์วามเดือดรอ้น ความฉิบ

หาย คือวา่ชงัธรรมก็คือไม่ปฏิบติัทางธรรมของพระพทุธเจา้

นั่นเอง เอากิเลสมนัวา่ มนัก็พาทกุขพ์ายากอย่างนีแ้หละ  

อนันีเ้ลา่สูก่นัฟัง ความเป็นมาปัจจบุนันีม้นัเป็นมาอยา่งนี ้

เหตมุนัน่ะ อยา่ไปโทษรฐับาลเลย อยา่ไปโทษเขาเลย เจา้ของ

ง่าวตา่งหาก เจา้ของบา้ตา่งหาก เขาสอนอย่างใดก็ไม่เอา ไม่

เช่ือ เน่ียเป็นอย่างเนีย้ เน่ียเพราะอวชิชาตณัหาพาทกุข ์พายาก 

พาเดือดรอ้น มนัเป็นอย่างนีข้าดศีลขาดธรรม เพราะอะไร 

เพราะบไ่ดม้ารกัษาศีลภาวนา ท่ีจรงิเครื่องตา่งๆก็ประดบักนั
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ความละอายเท่านัน้แหละ ปกปิดเพ่ือความละอาย ก็บไ่ด้

ประดบั ประดบัอย่างใดเหมือนกบัประดบัศพนัน้แหละ สดุทา้ยก็

เผากลายเป็นขีเ้ถา้ บไ่ดอ้ะไรซกัอย่าง เน่ียความโง่ ความหลง 

ความบา้ เพราะขาดศีลขาดธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ เลย

เดือดรอ้นวุน่วะวุน่วาย อนันีก็้น่าสงสาร  

หลวงตาพจิารณาเหน็ มองเห็นน่ะ หน่ายแลว้ ไม่ใช่วนัเนีย้ 

หลายปีมาแลว้มองเหน็โทษมนั มองเห็นภยัความหลงของ

เมืองไทยน่ะ ท่ีจรงิก็ไปซือ้มาก็ไปซือ้ ไปอเมรกิาก็ของอเมรกิาซือ้

ไปซือ้มาก็ออกไปจากไทยนั่นแหละ แม่สายก็เหมือนกนัไปจาก

ไทยนั่นแหละ ความหลงความเห่อของคนขาดปัญญา ขาดสติ 

ขาดปัญญา ขาดศีล ขาดธรรม ขาดพิจารณา แลว้มนัก็ใหโ้ทษ

ใหท้กุขก์นัอยา่งเนีย้ เพราะฉะนัน้อาตมาไม่ไดโ้ทษเลยผูน้าํ ผูน้าํ

เขาดี แตว่า่เราพางา่วตา่งหาก พาโงพ่ากนังา่ว พากนัหลงใหล

ใฝ่ฝันในส่ิงท่ีไม่มีเหตผุลดั่งท่ีกลา่วแลว้นั่นแหละ กางเกงตวัละ

สองรอ้ยบาทเมืองไทย บซ่ือ้ เป็นของไทย บดี่ ก็ขนออกไปตีตรา

เมืองนอก มาขายหกรอ้ยแปดรอ้ย ซือ้ลบุๆๆ หาวา่ของนอก เน่ีย
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เงินมนัไปเท่าไหร ่หาบอกวา่ไม่มีเงินพอใช ้น่ีหละความง่าวของ

คน ความหลงของคน ความบา้ของคน เพราะอะไร เพราะขาด

ศีล ขาดธรรม ขาดพิจารณา ท่ีจรงิเครื่องอะไรมาตกแตง่ ความ

หลง หลงชดั  

ฉะนัน้อนันีเ้ลา่เรื่องความเป็นมา ท่ีน่ีเดือดรอ้น ปัจจบุนัท่ีน่ี 

ท่ีเดือดรอ้นปัจจบุนัเพราะเหตนีุ ้ฉะนัน้เม่ือผูใ้ดวา่ขึน้มา เหตใุด

จงึเดือดรอ้น ก็เพราะสนูั่นแหละ สงูา่ว สไูปหลงแตข่องภายนอก 

หลงแตข่องเมืองนอก เดือดรอ้นเหมือนกนัหมด วา่ขาด

ดลุยก์ารคา้ น่ีฉะนัน้คนท่ีบมี่ศีล คนท่ีบมี่ธรรม คนท่ีบภ่าวนาน่ี 

โอย้ น่าสงสาร เดือดรอ้นวุน่วะวุน่วาย สรา้งความเดือดรอ้น

ใหแ้ก่ตวั บรู่ ้มนัไม่รูเ้พราะอะไร มนัทาํเพราะอะไร มนัทาํเพราะ

ความมืด ทาํเพราะความหลง เพิ่นวา่อวิชชา ตณัหา พาทกุขพ์า

ยาก อวิชชาตณัหาอปุาทานกรรม เพิ่นวา่ อวิชชาคือความไม่รู ้

ความไม่รู ้ตณัหาก็อยากได ้อวิชชา ตณัหา อปุาทาน อปุาทาน

คือยดึมั่น ยดึมั่นวา่ โอ ้ของเมืองนอก ตรานัน้ตรานีดี้ เขาหลอก 

ถกูฝรั่งหลอก หลอกไทย ถือพทุธก็หลายแตว่า่หลงเขาอยู่ตลอด 
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เน่ียเพิ่นวา่ มนัถือพทุธแตเ่ปลือก ไดพ้ทุธแตเ่ปลือก ไดพ้ทุธ

แตก่ระพี ้มนับไ่ดพ้ทุธถงึแกน่ มนัก็เลยไปอย่างท่ีวา่นั่นแหละ 

ฉะนัน้ถา้บคุคลผูใ้ดบม่าภาวนารกัษาศีลปฏิบติั แลว้ก็ไปหลง

เครื่องภายนอกอยู่นั่นแหละ เน่ียความโง่ ความง่าว ความหลง 

ความเซอะของผูเ้กิดของผูห้ลง ของผูข้าดศีลธรรมนาํมาซึง่ความ

ทกุข ์เน่ียเหตแุห่งคนขาดศีลธรรมท่ีพระพทุธเจา้กลา่ววา่ ธมฺม

เสฺสี ปราภโว เพิ่นวา่คนท่ีเกลียดชงัธรรม เกลียดชงัธรรม ไม่

ยินดีในธรรม ไม่ปฏิบติัธรรม ไม่ยินดีในธรรม นาํมาซึง่ความทกุข์

ความเดือดรอ้นอย่างนี ้ 

อนันีค้วามเป็นมาขององคส์มเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้ 

ท่านชีแ้จงแสดงไว ้หรอืครูบาอาจารยชี์แ้จงแสดงไว ้ก็มนัมาตรง

แลว้ มนัมาตรงถกูหม๊ด มนัถกูทกุอย่าง มนัถกูเรา เพราะฉะนัน้

เม่ือมนัถกูอยา่งนี ้แลว้เราควรปลกูศรทัธาความเช่ือมั่นในธรรม 

ตา่งคนตา่งเช่ือมั่นในธรรม ปฏิบติัธรรม มนัก็เป็น ธมฺมกาโม 

ภว ํโหต ิมีแตค่วามสขุความเจรญิ ไม่เดือดรอ้น อย่างเนีย้ 
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ฉะนัน้ธรรมะท่ีกลา่วในเรื่องปฏิปทาขอ้วตัรปฏิบติัหรอื

แกปั้ญหาปัจจบุนั ทกุขอ่ื์นเสมอดว้ยขนัธห์า้ มายดึดว้ยขนัธห์า้น่ี

ไม่มี มนับงัคบัใหกิ้นนํา้ คอแหง้ กินเขา้ไปแลว้เอาละ บงัคบัให้

ไปถ่าย เน่ียเพิ่นวา่ นตถฺ ิขนฺธสมา ทุกขฺา พระพทุธเจา้วา่ทกุข์

อ่ืนเสมอมาหาบขนัธห์า้น่ีไมมี่ แสนทกุขแ์สนยาก ลาํบาก

ตรากตราํ เหตนุัน้พระพทุธเจา้ก็ยงัเหน็โทษ พิจารณาเหน็โทษ

เห็นภยั ท่ีมาหาบขนัธ ์๕ กระดกู ๓๐๐ ท่อนเน่ียแหละ  

ครัง้พระพทุธเจา้มีเศรษฐี พราหมณม์หาศาลไปหา

พระพทุธเจา้ ไปกราบพระพทุธเจา้หลายสิบคนเหมือนกนัแหละ 

ไปกราบพระพทุธเจา้ท่ีวดัพระเชตวุนัมหาวหิาร พระพทุธเจา้

ท่านก็บอกกลา่วเพิ่นวา่ ดกูอ่นพราหมณ ์พราหมณี พราหมโณ 

กมุาร ีกมุารา ท่ีมาเน่ีย ทาํไมหาบของหนกัมา ทาํไมไม่ทิง้ หาบ

มาทาํไม ทาํไมไม่ละ ทาํไมไม่ทิง้ พวกนัน้เขาก็ไม่รู ้เคา้ก็วา่ไม่ได้

หาบอะไร มาแตต่วัเปลา่ หาบซี่ เคา้ก็เถียงวา่ไม่ไดห้าบ ย่างมา

แตต่วัเปลา่ พระพทุธเจา้วา่หาบกองกระดกู ๓๐๐ท่อน ขนัธห์า้

นั่นใช่มัย้ เดินมาเน่ีย หาบเจง็เจ๊ะๆๆ ถา้ไกลก็ไม่ไหวแลว้ มนั
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หนกักองกระดกู หาบเจ็งเจ๊ะๆๆๆ เน่ียพวกนัน้มีอินทรยีบ์ารมี 

เม่ือวา่เทา่นัน้ก็รูท้นัที โอห้าบแท้ๆ  ทกุขแ์ท้ๆ   

พระพทุธเจา้ก็เลยเทศนเ์รื่องขนัธ ์๕ รูป เวทนา สญัญา 

สงัขาร วิญญาณ มนัไม่เท่ียง เป็นทกุข ์เป็นอนตัตา ไม่ใชต่น 

กองทกุข ์ก็เป็นทกุขต์ัง้แตเ่กิดนั่นแหละ พระพทุธเจา้ทา่นวา่เป็น

ทกุขต์ัง้แตเ่กิด ออกมาก็นอนอยู่ในผา้ออ้ม เอาขา แหงนหนา้ขึน้

ฟ้า ขาก็ชีข้ึน้ฟา้ ก็ดิน้ ดิน้กะแด๊กๆๆ อยู่ในผา้ออ้มนั่นแหละ  

เหตนุัน้พระพทุธเจา้เพิ่นจงึใหพ้ิจารณาท่ีเราวา่กนัน่ะ ความ

เกิด ชาตปิิทกุขา ความเกิดเป็นทกุข ์ท่ีเราสวดเราวา่กนัน่ะ แต่

เราวา่ก็บไ่ดม้าภาวนา ไม่ไดพ้ิจารณา ความเกิดเป็นทกุข ์นอน

อยู่ในผา้ออ้มนั่นก็หลายเดือน ขีอ้อกมาก็รอ้งไห ้เย่ียวออกมาก็

รอ้งไห ้เจ็บก็รอ้งไห ้หิวก็รอ้งไห ้ทกุขเวทนา แสนทกุขแ์สนยาก 

กวา่จะใหญ่ขึน้มาได ้ใหญ่ขึน้มาแลว้ก็ลืมซะ ลืมเพราะอะไร 

เพราะไม่ไดม้าภาวนา ลืมเสีย ลืมหมด ใหญ่มาแลว้ ลืม ลืมพอ่

ลืมแม่แลว้บเ่นะ สดุทา้ยผูช้ายก็ไปเมาแมใ่หม่เสีย ผูห้ญิงก็ไป
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เมาพอ่ใหม่เสีย ลืมหมดเลยพอ่แม่ ลืมแลว้แหละ เพราะอะไร 

เพราะบไ่ดพ้ิจารณา บไ่ดภ้าวนา  

เม่ือมาภาวนาเห็นแลว้ก็ โอ ้พอ่แม่มีบญุคณุแสนทกุขแ์สน

ยาก นอนอยู่ในผา้ออ้มนั่นก็หลายวนั สดุทา้ยก็มาลกุมานั่งได ้

นั่งเอกเปกอยูน่ั่นหละ อยากกินอะไรก็รอ้งไห ้จะคลานไปกินก็

ไม่ได ้จะไปจบัมากินก็ไม่ได ้มนัไปไม่ไดอ้ะ้ นั่งเอกเปกอยูน่ั่น

หละ ผูใ้ดไม่เอามาปอ้น ผูใ้ดไม่เอามาให ้ก็ไม่ไดกิ้นแหละ น่ีก็

แสนทกุขท์รมานอีกหละ  

ใหญ่มาก็คลานบเ่น ่คลานกระดิก๊กระดั๊กไป บฮู่อ้ะ้ บฮู่ไ้ฟ 

คนเราเน่ีย มนษุยเ์ฮาเน่ียจะวา่ไปมนัก็คลา้ยกบัโบง้ โบง้มนัยงัรู ้

ไฟ บแ่ม่นตวัโบง้มนัรูน้ะ ไฟ เวลาไฟมามนัหนีวิ่ง แตว่่าวิ่งไปบ่

พน้มนัก็ไหม ้แตมี่กาํลงัมนัก็พน้ไป มีกาํลงัก็พน้ไป บมี่กาํลงัก็ถกู

ไฟไหม ้แตว่า่คนเราเกิดขึน้มาแลว้ ขณะคลานหรอืขณะย่างเตะ

ตะน่ะ มนับฮู่จ้กัไฟเลยน่ะ เขา้ไปจบัไฟ ถา้พอ่แม่บห่า้ม พอ่แม่บ่

บอก พอ่แม่บห่า้มมือป๊ืดมือขาดมัย้หละ บด่งึมือออก มงึอย่าไป

จบั มนัฮอ้น จบัมือออกไป เอาไฟหนี  
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น่ีถา้เรามาปลงพิจารณาภาวนานะ น่ีภาวนาแทน้ะ จะเหน็

คณุคา่ เหน็คณุคา่ในการเกิด เหน็คณุคา่ของพอ่ของแม่ ทกุ

อย่างลาํบาก เห็นคณุคา่ในการท่ีเรามาเกิดในโลกเป็นทกุข ์มา

คลานมาอยู่น่ีก็ โอ ้แสนทกุข ์ขีม้กูออกมา เช็ดก็ไม่เป็น บางทีพอ่

แม่มาเช็ดใหก็้รอ้งไหค้รางเสียดว้ยนะ ครางขีม้กู ครางขีต้า เน่ีย

มนัโง่ขนาดไหนน่ะ เพิ่นก็วา่คนเก่ง เกง่ตายห่า ขีม้กูออกมาก็เช็ด

ก็ยงัเช็ดบเ่ป็น ขีต้าออกมาก็เช็ดก็บเ่ป็น พอ่แม่ดแูลรกัษาทกุ

อย่าง เช็ดให ้ขีอ้อกมา บางทีกาํลงักินขา้วอยู่ก็ขีอ้อกมา ขี ้

ออกมาก็จาํเป็นมือหนึ่งก็จบัคาํขา้ว มือหนึง่ก็ไปโกยขีล้กู เน่ีย

เป็นอยา่งเนีย้ กินไดส้บาย บไ่ดบ้น่ บไ่ดด้า่ คณุของแม่หรอืวา่

คณุของความเกิดของเรานะมนั ขีอ้อกมาเช็ดก็ไม่เป็น ลา้งก็ไม่

เป็น ตอ้งอาศยั มีแตร่อ้งหม่รอ้งไหท้กุขเวทนา แสนทกุขแ์สนยาก 

ใหญ่มาแลว้ก็มาหลงอีก ใหญ่มาก็มาหลงละบเ่น่ีย หลงส่ิงตา่งๆ

เยอะแยะ ไปทาํบาปทาํกรรม พอ่แม่วา่ก็บฟั่ง ถึงบอกใหฟั้งมนัก็

ไม่รู ้มนัไม่รู ้เพราะมนัมืด มนัไม่ไดภ้าวนา ไม่ไดพ้ิจารณา 
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เหตนุัน้พระพทุธเจา้จงึกลา่ววา่บคุคลผูใ้ดไม่ไดพ้ิจารณา

ภาวนาความเกิด ไมพ่ิจารณาความแก่ ไมพ่จิาณาความเจ็บ ไม่

พิจารณาความตาย ไม่เหน็เกิด ไม่เหน็แก่ ไม่เห็นเจ็บ ไมเ่ห็น

ตาย คนนัน้จงึตกหมอ้นฮก(นรก) ตกนรก ก็ตกนั่นแหละ เพราะ

มนัหลงอะ้ มนัหลงดงัท่ีวา่นั่นน่ะ พอ่แมเ่ชด็ขีห้ขีูต้า มนัหลง ไม่

ออกก็ไปเมามาเน่ีย เมาพอ่มนัน่ะ พอ่ใหม่มนัน่ะ พอออกก็ไป

เมาแม่ใหม่ ลืมหม๊ด  

สดุทา้ยก็ครูบาโมคคลัลา ครูบาโมคคลัลาตกนรกอยูห่ลาย

พนัปี แลว้ก็ถกูเขาฆา่อยู่หา้รอ้ยชาติก็เพราะน่ีแหละ เพราะหลง

แม่ใหม่นะ่แหละ หลงแม่ใหม่ ชาตินัน้พอ่ก็ตาบอด แม่ก็ตาบอด 

เพิ่นก็ทาํท่ีถ่ายไวอ้ย่างดี ครูบาโมคคลัลาก็เป็นพอ่คา้ ไปเท่ียวซือ้

ของมาขาย ไปขายบางทีก็สิบวนัเจ็ดวนัคอ่ยมาบา้น ลกูสะใภก็้

อปัุฏฐาก ตาบอด ราํคาญ มนัเบ่ือ ราํคาญอะ้ ตอ้งแตง่ใหกิ้น 

ตอ้งอะไรเยอะแยะ ทกุขแ์ลว้บเ่น่ีย ก็เลยแกลง้ไปเอาขีใ้นสว้มมา

ทาท่ีทางไปนั่นน่ะ พรุง่นีค้รูบาโมคคลัลาจะมาก็เอามาทาเต็ม

หมดหละ มาก็มาฟ้องผวัวา่ น่ี คณุตาคณุยายนั่นแหละ ท่ีเคยทาํ 
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ไม่ทาํ ท่ีเคยอยู่ ไม่อยู่ ทาํสกปรกเลอะเทอะ เอาขีม้าทา ก็เหน็

จรงิๆ ผวัก็เลยพิจารณา ไม่ไดถ้ามพอ่ถามแม่ โกรธโมโหใหญ่ โอ ้

ถา้อยู่อยา่งนี ้เป็นอย่างนีข้า้พเจา้บอ่ยู่แลว้ ไปอยู่กบัพ่ีแลว้ จะ

หนีแลว้ เอาแลว้ จาํเป็นกลวัแม่ใหมห่นี จาํเป็นก็เอาแม่ไปฆา่ซะ 

เอาแม่ไปฆา่ เอาพอ่ไปฆา่  

เอาไปถงึป่าแลว้ก็ "พอ่ แม่ นั่งอยูน่ี่เดอ้ เราไปถ่ายก่อน" ก็วา่

หละ ไปตดัขอนมายาวเป็นวา สองคอ้น ทาํเป็นโจรหา้รอ้ย ตีพุม่

ไม ้ตีตมูตามๆ มาถงึจะมาตีพอ่ตีแม่ พอ่แม่ก็ประกาศขึน้มาวา่ 

"ลกูเอย้ ๆ หนีไกลๆเดอ้ โจรมาแลว้" สว่นพอ่ก็เห็นวา่เฒา่แลว้ ตวั

ยงัหนุ่มจะไดส้รา้งบารมี พอ่ตายไม่เป็นไร "รบีหนีเดอ้ โจรมนัจะ

มาฆา่แลว้" วา่เท่านัน้แหละ จิตมนัตกพรบึทนัทีเลย พดุโถ! พอ่

แม่น่ีรกัก ูกจูะฆา่ ก็ยงัพะวงกตูาย ห่วงลกูตาย เจา้ของตายไม่

เป็นไร ขอใหล้กูไม่ตาย นกึไดท้นัที โธ่! ก็เลยมาถามพอ่ถามแม่ 

เป็นอยา่งนัน้ๆ "เฮย้ ไม่เป็นหรอก ก็เมียมงึน่ะแหละ เป็นเมียหีนะ 

(หีนะ ภาษาบาลีแปลวา่เลวทราม) เอามาทาแกลง้มงึน่ะแหละ 

ไม่เป็นจรงิทกุอย่าง" เอาแลว้ โมโหแลว้ กลบัมาก็มาฆา่เมียอีก 
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เน่ียเพิ่นวา่ เมาเมีย เสียพ่ีเสียนอ้ง เมาทอ้ง เสียเงินเสียทอง 

เสียหมดทกุอย่าง กินไอน้ั่นดี กินไอน่ี้ดี สดุทา้ย หม๊ด ฟังคาํเมีย 

เสียพ่ีเสียนอ้ง ฟังคาํทอ้ง เสียเงนิเสียทองเสียของ หม๊ด คน

โบราณท่านวา่แลว้ จะตายแลว้ เจ็ดวนัก็เลยตาย ตายแลว้ไปตก

นรกอยูห่ลายพนัปี พน้จากนรก ก็มาเกิดเป็นสตัวก็์ดี เป็นคนก็ดี 

ถกูเขาฆา่ทบุตีอยู่หา้รอ้ยชาติ  

ชาติสดุทา้ยเป็นพระโมคคลัลา โจรหา้รอ้ยจะมาฆา่ ก็เหาะ

ไปอยู่ชัน้ดาวดงึส ์"โอ ้สมูาหาขา้บไ่ดห้รอก" ก็วา่หละ "กเูหาะได"้ 

ก็วา่หละ เหาะไปอยู่ดาวดงึสอ์ยู่หกวนั เอ ้มองด ูอดีตชาติ โอย๋ 

กรรมเราทาํไวม้ากมาย พน้บไ่ดร้อ๊ก หนีบพ่น้หรอกเรื่องกรรมน่ะ 

ลงมาก็หา้รอ้ยคนตีซะกระดกูแหลกหมด ก็เลยทาํเป็นตายเพิ่น

นะ ทาํเป็นตายไม่หายใจ โอ ้มนัตายแลว้ ก็หนีเสีย หนีแลว้ก็เลย

เขา้ฌาณ ฌาณท่ีส่ี เพง่ตอ่กระดกู ตอ่กระดกูไดก็้ลกุขึน้มา ไป

อาบนํา้อาบทา่ ก็ไปกราบพระพทุธเจา้เขา้นิพพานแลว้ เหตนุัน้

กระดกูพระโมคคลัลาจงึแมแ่ตร่อยเลือด แตกรา้วก็รอยเลือด

แหลม  
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เน่ียเรื่องความหลง เรื่องความมืด เรื่องบไ่ดเ้ขา้วดัเขา้วา บ่

ไดพ้ิจารณา บไ่ดภ้าวนา มนัทาํบาปทาํกรรมมากมายก่ายกอง 

เหตนุัน้เพิ่นใหพ้ิจารณาขนัธห์า้เน่ียแหละ มนัเป็นกองทกุขก์อง

ภยัจรงิๆ กินแลว้บไ่ดถ้่ายก็เป็นทกุข ์ถา่ยแลว้บไ่ดกิ้นก็เป็นทกุข ์

เหมือนหลวงตาน่ีแหละ ถา่ยไปแลว้ก็คอแหง้ จะกินนํา้ กินเขา้ไป

แลว้ อา้ว ก็เขา้ไปถา่ยแลว้ มีแตเ่รื่องทกุข ์มีแตเ่รื่องภยั นตถฺ ิ

ขนฺธสมา ทกุขฺา เพิ่นวา่ ทกุขอ่ื์นเสมอดว้ยขนัธห์า้น่ีไม่มี  

เหตนุัน้องคส์มเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้ก็จะใหม้าเจรญิ

พิจารณากายคตาสตกิรรมฐาน พิจารณารา่งกายเน่ียแหละ 

เป็นเพียงธาตุ ๔ ดนิ นํา้ ไฟ ลม ผสมกนัอยู่ เป็นสมัภวธาต ุ

ผสมกนัอยูช่ั่วครูช่ั่วคราว อาศยับญุกรรมปิดงาํอยู่ สดุทา้ยก็เป็น

แตเ่พียง ดิน นํา้ ไฟ ลม ผสมกนัอยู่ชั่วครูช่ั่วคราว อนิจจงั ไม่

เทีย่ง ทกุขัง เป็นทุกข ์อนัตตา ไม่ใช่ตน บอกก็ไม่ได ้ไหล

เลือนเขา้ไปสูค่วามแก่ ความเจ็บ ความตายทกุวนัๆ เพิ่นวา่ยืน 

อายกุจูะยืนเทา่นัน้หละ มนัจะดี ก็วา่หละ ท่ีจรงิไม่ใช่ยืน มนัเดิน

เขา้ไปสูค่วามตาย ยา่งไปสูค่วามตาย เหมือนนายเพชฌฆาตจงู
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โคเขา้ไปท่ีฆา่ ไปกา้วหนึง่ก็ใกลค้วามตายเขา้ไปทกุวนัๆ เหมือน

เราทกุวนันีแ้หละ เดินไปสูค่วามตายทกุวนั ทกุนาที ทกุชั่วโมง 

ตายเขา้โลก อา้ปากก็หวอ เคา้ก็เอาไปเผาแลว้  

เกิดมาก็ฮกัรกัษา พอ่แมก็่รกัษา เจา้ของก็รกัษาเอาเครื่องมา

ประดบัทกุอยา่งใหร้า่งกาย เลยหลงแตป่ระดบัภายนอก รกัษา

แตภ่ายนอก ประดบัแตภ่ายนอก สว่นใจตวัไม่ตายนัน้ไมเ่คย

รกัษา ไม่เคยดแูล ไม่เคยเอาใจใส ่ปลอ่ยใหใ้จไปภายนอก เรื่อง

นัน้เรื่องนี ้เรื่องหยงั บรู่ห้ละ เรื่องภายนอกเพิ่นไปเพง่แต่

ภายนอก คนนัน้ไม่ดีอยา่งนี ้คนนีไ้ม่ดีอยา่งนี ้เอาแลว้บเ่น่ ก็เลย

เป็นหมาเลยบเ่น่ เอาแตภ่ายนอก หาํเจา้ของบด่เูด ้หมาพกัหาํ

เพิ่นวา่ เหน็คนนัน้มาก็เห่า คนนีม้าก็เห่า ไปติแตค่นนัน้ ไปติแต่

คนนี ้บดี่อย่างนัน้ บดี่อย่างนี ้เจา้ของไม่ดีไม่ดอูะ้ ก็เลยเป็นหมา

ละกดักนัแลว้บเ่น่ แกข่ึน้ๆ ก็อย่างนัน้  

เน่ียโทษของไม่ภาวนา ไมพ่จิารณารา่งกายสงัขาร ไปเคน้

แตภ่ายนอกไปยดึแตภ่ายนอก ฟังแตฟั่งธรรมกิเลส เพราะกิเลส

นัน้น่ะ เพิ่นวา่กิเลสนัน้ไม่เคยเป็นมิตรกบัใจเลย ไม่เคยเป็นเพ่ือน
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มิตรกบัใจเลย ไม่คุน้เคยเลย มนัเกิดขึน้มาแลว้มีแตพ่าใหท้าํชั่ว

ทาํบาปทัง้นัน้ เหมือนไฟ ท่านวา่ ไฟก็เหมือนกนัน่ะ ผูใ้ดจะเป็น

เพ่ือนกบัไฟ เป็นมิตรกบัไฟ รอ้ยปีพนัปีก็ชา่งเถอะ มนับไ่ดเ้ป็น

เส่ียว เป็นเพ่ือนกบัเราหรอก จบัเม่ือใดก็ไหมเ้ม่ือนัน้ รอ้น ฉนัใด

เพิ่นวา่ ไฟนั่นแหละ ไม่ไดเ้ป็นมิตร ไม่ไดเ้ป็นเพ่ือนกบัเราหรอก 

เผลอเม่ือใดก็ไหมเ้ม่ือนัน้แหละ จบัเม่ือใดก็รอ้นเม่ือนัน้แหละ 

ไม่ไดเ้ป็นมิตรกบัเราเลย  

แมแ้ตเ่ราจะรกัขนาดไหนก็ตาม ถา้เราไมร่กัษา ไม่รูเ้ท่าทนั 

ไม่รูจ้กัดบั ไม่รูจ้กัรกัษาก็ไหมเ้รื่อยไป ก็หม๊ด กิเลสก็เหมือนกนั 

ไม่เคยเป็นมิตร ไม่เคยเป็นเพ่ือนกบัใจของเราเลย มีแตน่าํทกุข์

นาํโทษมาให ้เช่นความโลภ ความโกรธ ความหลง อวิชชา 

ตณัหาน่ี พาเราทกุข ์เรายาก ลาํบากตรากตราํ พาใหเ้สียหนา้

เสียตา  

เหมือนเศรษฐีคนหนึ่ง เศรษฐีคนหนึ่งไปหลงรูปพระมหากัจ

จายนะ เศรษฐีคนนัน้นะ่ โสเรยยะเศรษฐีนั่น พระมหากจัจาย

นะนัน้รูปงามรูปหลอ่ สวยกวา่เทพ งามกวา่เทวดา เทวดาสูไ้ม่ได ้
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สวยงาม เศรษฐีคนนีก็้มีครอบครวัแลว้ มีลกูสองคนแลว้ ไป

กราบมหากจัจายนะ สวยงาม โหย ถา้กไูดเ้มียสวยงามอย่างนี ้

โอย้ ดีอกดีใจ เพิ่นวา่ เพิ่นคิดอย่างนัน้ ก็เลยบาปทนัที ก็คิดจะ

เอารูป จะใหเ้มียงามเหมือนมหากจัจายนะ คิดอยากไดอ้ย่างนัน้ 

ผูช้ายหายไปเลย ๆเป็นผูห้ญิงขึน้มาทนัที หายหมดเพศผูช้าย

เป็นหญิงขึน้มาเหมือนผูห้ญิง  

เอาแลว้ ก็เลยกลวัแลว้บเ่น่ อายพระมหากจัจายนะ อายพ่ี

อายนอ้ง หนีไปอยู่เมืองอ่ืน เมืองอ่ืนก็มีเศรษฐีมีเพ่ือนเหมือนกนั 

ไปอยู่กบัเพ่ือนเศรษฐีเมืองอ่ืน อยา่งลาํปางก็ไปอยู่เชียงใหม่

อย่างนีเ้ป็นตน้น่ะ เคา้ก็ใหอ้ยู ่เป็นเพ่ือนกนั อาศยัเป็นสาวงาม

แลว้บเ่น่ ผูบ้า่วก็ชอบ มาขอแตง่งาน ก็แตง่งานกบัเขาเสีย ไดล้กู

สองคน  

เน่ียคนๆเดียวเน่ียเป็นทัง้ผูห้ญิง เป็นทัง้ผูช้าย เป็นพอ่ดว้ย

เป็นแม่ดว้ย มีลกูสองคน ทีนีพ่ี้นอ้งเคา้ทราบข่าวก็ไปตามมา ไป

โตยมา ไปโตยมา เป็นอยา่งใดเป็นอย่างนี ้เป็นเพราะเหตใุด ก็

เลา่เรื่อง โอ!้ ไปกราบมหากจัจายนะ ไปลอบชอบรูปเพิ่น



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 25 

สวยงาม อยากไดเ้ป็นเมีย มนัก็เลยกลายเป็นอย่างเนีย้ พดุโธ่! 

ไป ผิดท่ีไหนแกท่ี้นั่น ป๊ับพากนัมาขอขมาลาโทษกบัมหากจัจาย

นะ เลา่ใหเ้พิ่นฟัง ขา้พเจา้เป็นคนบาปหนา กิเลสหนาปัญญา

หยาบ หลงอยูใ่นรูป หลงอยูใ่นรูปรา่งซากผี เหตนุัน้จงึเป็นอย่าง

นี ้ขอขมา เพิ่นก็ใหอ้โหสิกรรม ก็กลบัเป็นผูช้ายเหมือนของเกา่  

เม่ือเป็นผูช้ายแลว้ พดุโธ่! กเูน่ียกิเลสอวิชชาตณัหาเน่ีย พา

กทูกุขก์ยูากพากขูายหนา้ขายตา พดุโธ่! บเ่อาอีกแลว้ เลยขอ

โกนผมปลงหนวดบวชกบัพระพทุธเจา้ซะ น่ีภาวนา เจรญิภาวนา

ก็ละกิเลส เป็นพระอรหนัตไ์ปพระนิพพานพน้ทกุข ์แลว้กนัไปเลย 

เน่ีย กิเลสมนัพาขายหนา้ขายตา ความหลงอะ้ เป็นอยา่งเนีย้  

เน่ียโทษความหลง โทษไม่ภาวนา บไ่ดม้องดเูจา้ของ บเ่ห็น

เจา้ของ บด่เูจา้ของ ไม่ไดภ้าวนาเจา้ของ ไปดแูตภ่ายนอก

เหมือนหมานะ่ มนัมองภายนอก เหน็หยงัก็เหา่ เงาไมก็้เห่า เหา่

ไปเหา่มาก็กดักนับเ่น่ีย คนเรามนัก็อย่างเนีย้ โทษท่ีมนัผิดกนักดั

กนัก็เพราะหลงภายนอก ไมพ่ิจารณาเจา้ของ ฉะนัน้

พระพทุธเจา้จงึวา่ใหห้าโอกาส มีเหตใุหภ้าวนาดเูจา้ของ จ่อ
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เจา้ของ เจา้ของคิดเจา้ของดีอย่างไร ติเจา้ของ ดา่เจา้ของ เม่ือติ

เจา้ของ ดา่เจา้ของได ้มนัก็ไดศี้ลไดธ้รรม บไ่ปภายนอก นั่งดา่

เจา้ของ นั่งวา่เจา้ของ พิจารณา นอนพจิารณาก็ได ้เดิน

พิจารณาก็ได ้ไม่ใช่วา่นั่งอยา่งเดียว จนมนัเหน็แจง้ชดัตามความ

เป็นจรงิ วา่รูปรา่งกายของเราน่ีเป็นอสภุะอสภุงั ไม่จีรงัยั่งยืน  

ไหลมาซึง่ขี ้ขีห้ขีูต้า ขีเ้หง่ือขีไ้คล อจุจาระปัสสาวะ กินก็กิน

ของปฏิกลู เม่ือเวลาเคีย้วเขา้ไปในปากก็เป็นของปฏิกลูน่ะ เม่ือ

กาํลงัเคีย้วเขา้ไป คายออกมาแลว้ กินไม่ไดอี้ก ของเกา่น่ีนะ น่ี

กินเขา้ไปกลืนเขา้ไป ก็ไปปนขีเ้ก่าขีใ้หม่อยูใ่นทอ้งอีก ไปปนขีเ้ก่า

ขีใ้หม่ออกในทอ้งอีก เพิ่นวา่พิจารณา อาหาเรปฏกิลูสัญญา 

ไปปนขีเ้ก่าขีใ้หม่อยู่ในทอ้ง สดุทา้ยก็กินเขา้ไป ขีเ้ก่าก็ไหลออก 

ถ่ายออกไปอยา่งนีแ้หละ (เทปจบ) 

 

ท่ีมา: https://youtu.be/_R07g-WL7no  

 

https://youtu.be/_R07g-WL7no

