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อัปปมัญญา ๔ 

หลวงปู่ เทสก ์เทสรงัสี 

ฟังเทศนอั์ปปมัญญาตอ่ไป อปัปมญัญาคือพรหมวิหาร ๔ 

แตว่า่อปัปมญัญานัน้กวา้ง มีความกวา้งกวา่ เมตตา กรุณา 

มุทติา อุเบกขานัน้นะ่ พรหมวิหาร ๔ เป็นเครื่องอยู่ของผูใ้หญ่

ท่านวา่งัน้ คือผูป้กครองหมู่เพ่ือนก็ตอ้งมีธรรมะส่ีประการนีเ้ป็น

เครื่องอยู่ ถา้ไม่งัน้ก็ผูอ้ยู่ใตบ้งัคบัปกครองจะตอ้งเดือดรอ้น อปัป

มญัญาในท่ีนีก็้อยู่ในส่ีจาํพวกนีแ้หละแตก่วา้งกวา่เก่า 

พรหมวิหาร ๔ นัน้ เมตตา ปรารถนาใหเ้กิดความสขุแกค่น

อ่ืน นั่นอนัหนึง่ ขอ้ท่ีสอง กรุณา เม่ืออยากจะใหค้นอ่ืนไดพ้น้จาก

ทกุข ์อนัเดียวกนันั่นแหละ อยากจะใหพ้บความสขุ อยากจะให้

พน้จากทกุข ์อนัเดียวกนัน่ะแหละ มทุิตา เม่ือเคา้พน้จากทกุข์

แลว้ก็ดีใจ พอใจ อย่างเดียวกนันัน้แหละ คราวนีอ้เุบกขา มนัมี

อีกชัน้นงึ อเุบกขาคือวางเฉยได ้คนท่ีจะวางเฉยไดต้อ้งมีปัญญา 

สตัวท์ัง้หลาย มนษุยท์ัง้ปวงหมด ไม่ใช่วางอเุบกขาเฉยๆ คือมี

เมตตา กรุณา มทุิตา อเุบกขา เราชว่ยอยากจะใหเ้ขารบั
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ความสขุ ใหเ้ขาพน้จากทกุขแ์ลว้ ก็มีความพอใจยนิดีกบัเขาพน้

จากทกุขน์ัน้ สว่นอเุบกขานัน้ท่ีจะใหว้างเฉยไดม้นัยาก ผูมี้

เมตตา กรุณา มทุิตามนัยากนกั ยาก 

อย่างวา่เรามีลกูมีหลาน มีเพ่ือนมิตรสหาย เม่ือเคา้พน้จาก

ทกุขแ์ลว้ก็พลอยยินดีท่ีเคา้พน้จากทกุขน์ัน้ มนัไม่ใช่ของงา่ยท่ีจะ

ดงึอเุบกขา มนัตอ้งความยนิดีพอใจอยูน่ั่นร ํ่าไป ตอ้งมีปัญญา

พิจารณาถึงกมัมัสกตา พจิารณาถึงเรื่องกรรมของสตัวท่ี์เป็นอยู่

อย่างนัน้ เคา้ไดค้วามสขุ พน้จากทกุขแ์ลว้ก็พลอยยินดีแลว้ก็มี

ความพอใจเล่ือมใสแลว้ใหพ้จิารณาอีก ไมใ่หม้นัวาง ถา้ไม่มี

ปัญญาก็วางไม่ได ้สตัวท์ัง้หลายเกิดขึน้มาตอ้งมีความดีความชั่ว 

มีบญุวาสนาบารมีและมีบาปติดตามมาทกุคน เราอย่าไปพะวา้

พะวงกบัเขา ไปห่วงใยอะไรกบัเขา เม่ือเขาพน้จากทกุขแ์ลว้ก็

ไม่ได ้เป็นหว่งใยอะไรก็แคน่ัน้ ไมห่่วงใยอะไรก็แคน่ัน้ พจิารณา

เห็นอย่างนี ้กมัมสักตา สตัวท์าํดีไดดี้ ทาํชั่วไดช้ั่วของเขา

ตา่งหาก เราเพียงแตช่่วยอปุการะเลก็ๆนอ้ยๆ ถา้หากวา่บญุ

บารมีวาสนาของเขาไม่มี จะช่วยซกัเทา่ไหรม่นัก็ไม่พน้จากทกุข ์
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จะใหเ้คา้ดิบดี มนัก็ดีไม่ได ้ท่ีเราชว่ย เราชว่ยวาสนาบารมีของ

เคา้ เคา้ไม่ไดค้วามดีก็เพราะวาสนาบารมีของเคา้ พิจารณา

อย่างนีม้นัคอ่ยวางลงไปได ้

เมตตาคือมิตรนั่นแหละ ผูท่ี้มีเมตตาคือมีมิตร ตวัเขาตวัเรา

ฉนัใด ตวัเราเป็นฉนัใดตวัเขาก็ใหเ้ป็นเชน่นัน้ อนันัน้เรยีกวา่

เมตตา เราเมตตาลกู เมตตาหลาน เมตตาญาติพ่ีนอ้งหรอืวา่

มิตรสหายของเราเป็นเฉพาะ มนัใกลนิ้ดเดียว อนันีเ้รยีกวา่

พรหมวิหาร ความสขุความทกุขข์องเขาเชน่ใดก็ใหเ้หมือนของ

เรา ของเราเชน่ใดก็ขอใหเ้หมือนกบัเขาไดเ้ช่นนัน้ จงึวา่มิตร 

เมตตาคือมิตร เราไดค้วามสขุเพียงแคนี่ ้ก็จะใหเ้คา้มีความสขุ

ยิ่งกวา่นีแ้หละ อยากใหเ้คา้พน้จากทกุข ์คือเคา้ทกุขท์รมานอยู่

นั่น ไม่วา่สตัวไ์ม่วา่บคุคลอะไรหมดเหมือนกนั เคา้พน้จากทกุข์

เราก็ดีใจพอใจ หมดห่วงหมดกงัวล อย่างเลา่ใหฟั้งมาแลว้ คือ

พิจารณาเหน็กมัมสักตา จงึจะปลอ่ยวางลงไปได ้กรุณา ความ

สงสารเอ็นด ูอยากจะใหเ้คา้พน้จากทกุข ์เคา้ทนทกุขท์รมานก็
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อยากจะใหพ้น้ไป เม่ือเคา้พน้แลว้ก็ยินดีพอใจ อ่ิมเอิบในใจของ

เรา อนันีเ้ป็นพรหมวหิาร  

สว่นอัปปมัญญา ไม่เลือกคนคราวนี ้ทั่วไปหมด มนษุยส์ตัว์

เหมือนๆกนั มีวิญญาณขึน้มาเกิด มีวิญญาณแลว้เหมือนกนั มี

สขุมีทกุขเ์สมอเหมือนกนัหมด มีเกิด แก่ เจ็บ ตาย ดว้ยกนั ไม่

เลือกชัน้วรรณะบคุคลใดทัง้หมด สตัวท์ัง้ปวงหมดเหมือนกนั

ทัง้นัน้ อปัปมญัญาท่านบอกไวอ้ย่างนัน้ ใหม้นัเสมอภาค 

ปรารถนาจะใหเ้ขาไดค้วามสขุ ตอนนีม้นัตอ้งมีสมาธิภาวนา

เป็นเครื่องอยู ่ถา้ไม่มีสมาธิภาวนา ไม่ไดเ้ด็ดขาด เอาความสขุ

สบายเพราะเหตท่ีุเราไดค้วามสขุอนันัน้ มนัเป็นสมาธิภาวนา

แลว้ มนัจะคอ่ยวางเสมอภาคหมด ถา้ไม่มีสมาธิภาวนาก็เป็น

เพียงแตเ่มตตา ปรารถนาอยากจะใหไ้ดค้วามสขุคือพ่ีนอ้งญาติ

วงศข์องเรา ถา้ไม่ใช่ญาติพ่ีนอ้งก็ไม่ปรารถนาจะใหค้วามสขุ 

หรอืสตัวเ์ดรจัฉานก็ไม่ไดป้รารถนาจะใหค้วามสขุ บางทีหากวา่ 

ปรารถนาเช่นนัน้แลว้อยากใหค้วามสขุเช่นนัน้แลว้ เม่ือเขาทาํไม่
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ดีก็ไปโกรธเขา ความท่ีอยากจะใหเ้คา้ไดดิ้บไดดี้ก็เลยหายสญูไป 

มนัเมตตาไดเ้พียงแคน่ัน้  

สว่นอปัปมญัญาไม่ใช่อย่างนัน้ เคา้ทาํดีก็ดี ทาํชั่วก็ดี พดูวา่

กลา่วตกัเตือนดว้ยประการตา่งๆ ใหเ้คา้ดิบเคา้ดี ถา้เคา้ทาํไม่ดี 

ก็ยงัมีเมตตาอยู่ อยา่งเคา้พดูประชดประเชยกบัเราก็ดี พดูหยาบ

คายก็ดี เกิดเอ็นดสูงสารเคา้ซะ อยากจะใหเ้คา้ไดดิ้บไดดี้ร ํ่าไป 

ไม่คิดวา่เคา้ดา่ ไม่คิดวา่เคา้เหยียดหยามดถูกูเรา อปัปมญัญา

เลย เอ็นดสูงสาร ปรารถนาอยากจะใหเ้คา้ไดค้วามสขุอยา่ง

เดียว อนันีจ้งึวา่มนัถงึใจ มนัถึงสมาธิภาวนา แลว้มนัก็เป็นไปได ้

ไม่ใช่วา่แกลง้ใหม้นัเป็น เมตตาโดยมากมนัแกลง้ใหเ้ป็น 

อยากจะใหเ้คา้ไดค้วามสขุอนันี ้มนัเหน็ความทกุขข์องเขา

เกิดขึน้มาแลว้ก็อยากจะใหค้วามสขุ มนัเฉพาะเจาะจง สว่น

อปัปมญัญาหาไดเ้ป็นเชน่นัน้ไม่ มนัเสมอทั่วกนัหมด ไมว่า่สตัว์

บคุคลอะไรทัง้ปวง ปรารถนาอยากจะใหค้วามสขุจรงิๆ 

เม่ือเขาไดค้วามสขุก็ยินดีพอใจ อาการท่ียนิดีพอใจกบั

ความสขุของเขาท่ีเขาพอใจ ความทกุขน์ะ่เม่ือเขาไดร้บัความสขุ
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แลว้ ก็ยนิดีพอใจในความสขุของเขานั่น เม่ือเป็นเชน่นัน้แลว้

พิจารณาทวนทบกลบัคืนไปถึงสตัวท์ั่วไปหมด มีกรรมเป็นของๆ

ตน ทาํดีก็ย่อมไดดี้ ทาํชั่วก็ย่อมไดช้ั่ว ท่ีเราปรารถนาจะใหเ้ขารบั

ความสขุแลว้เขาพน้จากทกุขน์ัน้ไป ยนิดีพอใจแลว้นัน้ เราก็

พอใจกบัเขา พอดี พอใจ อ่ิมใจพอใจแลว้ อยากจะใหค้นอ่ืน 

สตัวต์วัอ่ืน ก็ยนิดีพอใจแลว้ ถา้หากวา่เขาไม่พน้จากทกุข ์เราก็

ปลอ่ยวางได ้ไม่ติดพนั อปัปมญัญาไม่ติดพนั เหน็กมัมสักตา 

สตัวท์ัง้หลายมีกรรมเป็นของๆตน ปลอ่ยวาง เจา้ของก็ลงเป็น

สมาธิภาวนาตามเดิม 

คนเราถา้หากไม่มีเมตตาเสียเลย ในโลกนีอ้ยู่ดว้ยกนัไม่ได ้มี

เมตตานอ้ยก็มีหมูน่อ้ย พวกนอ้ย พรรคพวกนอ้ย มีเมตตามากก็

กวา้งขวางเขา้ไปอีก มนษุยส์ตัวท่ี์เคา้พดูใหเ้รยีกวา่ มนษุยธรรม 

คือมีมนษุยธรรม อย่างพวกเขมรตกทกุขไ์ดย้าก ลาํบากระกาํ

เพราะหนีตาย เพราะหนีสงครามมา อดอยากดว้ยประการตา่งๆ 

ชาวโลกทัง้ปวงหมดชว่ยเหลืออุม้ชทูัง้ท่ีไม่เคยเหน็หนา้เหน็

ตาเลย้ บางคน ก็ยงัมีเมตตาปรารถนาอยากจะใหเ้คา้ไดพ้น้จาก
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ทกุขไ์ดร้ว่มมาเป็นมนษุยด์ว้ยกนั แลว้อยากใหไ้ดค้วามสขุ

เหมือนกนั แตเ่ฉพาะเจาะจง พวกเขมรเทา่นัน้ แตพ่วกชาติอ่ืน

เราก็ไม่เมตตาอย่างนัน้ อนันัน้จงึเรยีกวา่เป็นมนษุยธรรม 

เรยีกวา่ พรหมวิหารเหมือนกนั อนันัน้ก็ดี เรยีกวา่กฏสากลของ

โลกของเขา วางไวป้วูางไว ้ใหมี้อิสระเสรทีกุผูท้กุคนในความเหน็

ซึง่กนั ไม่เบียดเบียนซึง่กนัทั่วไปหมด อนันัน้ก็เป็นพรหมวิหาร

เหมือนกนั  

มีทหารไม่มีพรหมวหิารเสียแลว้ โลกฉิบหายหมด อย่างพวก

เขมรหรอืพวกญวณน่ะ ไลส่ง่หนีจากประเทศของตนไป ขบัไลไ่ส

สง่ไปดว้ยประการตา่งๆ ไม่มีเมตตาปราณี ทกุขย์ากลาํบาก 

สง่ไปกลางทะเลบางทีเรอืไปลม่จมเป็นเหย่ือปลาหมด ไมมี่

มนษุยธรรม ชาติอ่ืนๆก็ยงัเอ็นดเูมตตา ปรารถนาหวงัดี แตช่าติ

ของตนเองไมป่รารถนาหวงัดีตอ่ชาติของตนเลย้ ก็ถา้เป็นอย่าง

ญวนทัง้หมดก็ฉิบหายหมดเลยสิ ไทยก็เป็นอย่างญวณ มาก็เอา

แลว้ ไม่ใช่คนชาติของเรา ชาติอ่ืนก็ไม่เอาเราไปหมด 

มนษุยธรรมไม่มี 
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อนันีห้ากมีมนษุยธรรมในชาตินะช่วยเหลือกนั ชว่ย

สงเคราะหใ์หพ้อลืมหลืูมตาไดบ้า้ง ธรรมะเหลา่นีเ้ป็นของมีมา

แตไ่หนแตไ่ร พรหมวิหารส่ีก็มีอย่างนัน้ อปัปมญัญาธรรมก็มี

อย่างนัน้ เคา้หยิบยกขึน้มาใชแ้ตล่ะอย่าง แตเ่ราหดัไมท่ั่วหมด 

คือธรรมดาของสญัชาติญาณมนษุยเ์รา เกิดขึน้มาตอ้งเป็นอย่าง

นัน้ ก็ดีเหมือนกนัผูคิ้ดทีแรก คิดใหมี้กฏสากล กฏมนษุยธรรม 

กฏสากลของโลก เคา้ไปคิดเห็นอยา่งนัน้ ก็เรยีกวา่เคา้ไปหยิบ

ยกเอาคาํสอนของพระพทุธเจา้มาใชห้น่อย ไม่ใชห้มดก็มาใช้

นิดๆหน่อยๆ พระพทุธเจา้ก็ไม่ไดเ้อามาจากอ่ืนไกล เอา

ธรรมชาติของจรงินั่นแหละ เอามาจากธรรมชาติของจรงิมา

เทศนใ์หค้นฟัง คนท่ีมนัคิดทีแรกก็เอาธรรมชาติของจรงินะ่แหละ 

ก็ไม่ใช่ของอ่ืนของไกล ของเป็นจรงิอยา่งนัน้ทกุคน 

เราพิจารณาถงึเรื่องธรรมะท่ีพระองคเ์ทศนาไวท้กุส่ิงทกุ

อย่าง ลว้นแตเ่ป็นของจรงิทัง้นัน้ เพราะเฉพาะสว่นตวั พจิารณา

เขา้มาเฉพาะสว่นตวั แลว้พระองคจ์ะคอ่ยเห็นของเหลา่นัน้ 

พรหมวิหาร ๔ น่ีถา้หากภาวนาเป็นไปดว้ยใจของตนเองแลว้ มนั
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เมตตาเองหรอก มนษุยส์ตัวท์ัง้หลาย พรหมวหิาร ๔ ก็ดี อปัป

มญัญาก็ดี ถา้ไม่เกิดในท่ีน่ี ท่ีน่ีไม่สงบซะแลว้ แลว้กนันัน้ ระงบั

ความโกรธดว้ยความเมตตา ดว้ยพรหมวิหาร ๔  เคา้มาโกรธ

แลว้ อย่าไประงบัเลย้ มนัระงบัไม่ลงหรอก จะหาความดิบความ

ดีมาพดูมาคยุยงัไง ไมห่ายซกัที (เสียงเทปไม่ชดั) 

ถา้หากใจวา่เป็นธรรม และใจสงบเป็นสมาธิแลว้ พดูออกมา

ภายนอกมนัก็สงบเรยีบรอ้ย ถึงพดูคาํหยาบมนัก็กลายเป็นของดี 

เพราะฉะนัน้ในเม่ือจะพดูจะคยุกนั ตัง้จิตใหส้งบเสียก่อน หาย

จากความโกรธเสียก่อน พดูก็คอ่ยๆไดฟั้ง เป็นไปดว้ยความสขุ

สงบ อนันีเ้รยีกวา่พรหมวหิาร หรอือปัปมญัญาก็อยู่ในนี ้เอา

หละเทศนเ์ท่านัน้หละ 

 

ท่ีมา: https://youtu.be/DZqV3J8CvdE  

 

https://youtu.be/DZqV3J8CvdE

