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เทศนาเร่ืองวนัแหง่การรักษาศลีอุโบสถ 

หลวงปู่ เหรยีญ วรลาโภ 

วนันีเ้ป็นวนัพระ ๘ คํ่า เป็นวนัอโุบสถศีล ไม่วา่แตม่นษุยจ์ะ

รกัษาอโุบสถศีลกนั แมแ้ตเ่ทวดาบนสวรรคก็์ยงัพากนัรกัษาศีล

อโุบสถแลว้ก็มีการชมุนมุกนั สนทนาธรรมกนั ในศาลาธรรมสภา

สวรรคช์ัน้ดาวดงึส ์เทวดาอยู่ชัน้ฟ้าตา่งๆ ตา่งคนถึงวนัพระแลว้ก็

ไดด้อกไมธู้ปเทียนอนัเป็นทพิย ์พวกชัน้สงูก็ลงมา พวกชัน้ตํ่าก็

ขึน้ไป รวมกนัท่ีพระเกตแุกว้จฬุามณีเจดีย ์เดินเวยีนประทกัษิณ 

๓ รอบ แลว้บชูาดอกไมธู้ปเทียนท่ีพระเจดียน์ัน้ เทวดาก็พากนั

เคารพนบัถือ เครื่องทรงของพระองคต์อนพระองคเ์สด็จออกบวช

ทีแรก พญาอินทรเ์อาไปบรรจไุวใ้นพระเจดียน์ัน้ ทัง้พระเกศา

ดว้ย ตอนนัน้พระองคก็์ยงัไม่ไดต้รสัรูน้ะ แตเ่ทวดาก็นบัถือแลว้ 

แสดงวา่พระองคน์่ะมีบญุญาธิการมากมาแตก่่อนตรสัรูเ้ป็น

พระพทุธเจา้นูน่ เป็นเหตใุหเ้ทวดา อินทร ์พรหม นิยมนบัถือ แต่

เทวดาบนสวรรคไ์ม่มีพระมีสงฆท่ี์จะแสดงธรรมใหเ้ทวดาฟัง มี

แตพ่ญาอินทรน์่ะเป็นประธาน ธรรมสากจัฉากนั  
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สาํหรบัมนษุยโ์ลกของเราน่ี พทุธศาสนาก็ยงัไม่หมดไปจาก

โลกนี ้ก็ยงัมีอยู่สาํหรบัพวกเราท่ีเกิดมาในยคุนี ้ก็ยงันบัวา่เป็น

ลาภอนัดีท่ีเราไดม้าพบพระพทุธศาสนาอยู่ ไดย้ินไดฟั้งคาํสอน

ของพระพทุธเจา้ เป็นเหตใุหเ้ราไดรู้จ้กับาปบญุคณุโทษ 

ประโยชนห์รอืไม่ใช่ประโยชน ์รูจ้กัประโยชนอ์ย่างยิ่งคือพระ

นิพพาน อนัพระนิพพานนัน้ มีแตใ่นพระพทุธศาสนาเท่านัน้ท่ีมี

พระพทุธเจา้พระองคเ์ดียวทรงแสดงเรื่องพระนิพพาน และก็ทรง

บรรลพุระนิพพานแลว้ดว้ย แตน่อกนัน้ไม่มีใครบรรลพุระ

นิพพานก่อนพระองค ์ไม่มีเลย สั่งสอนกนัอย่างดีแทก็้ไปสวรรค ์

ไปพรหมโลก พวกฤาษีท่ีแนะนาํสั่งสอนประชาชน แตใ่นตาํรา

มนักลา่ววา่ บางยคุบางสมยัพระฤาษีทา่นวา่ไปทาํบาป พา

ประชาชนทาํบาป รบัเป็นเจา้กีเ้จา้การ จดัการฆา่แพะฆา่แกะ 

บชูายญัใหป้ระชาชน คือใหพ้ระราชามหากษัตรยิ ์อยา่งนีก็้มีใน

ครัง้พระพทุธเจา้นัน้ เพราะฉะนัน้จงึวา่พวกฤาษีบางจาํพวกนีก็้

ไม่มีศีลเหมือนกนันะ มีเป็นบางขอ้เทา่นัน้เอง แตว่า่ฤาษีบาง

จาํพวกท่านก็มีศีล ๕ บรสิทุธ์ิ แตก็่มกัจะมีความเห็นผิดไปบาง
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ส่ิงบางอย่าง เน่ืองจากวา่พอไม่รูแ้จง้ในหนทางพน้ทกุขน์ัน้เอง

แหละ เห็นอยา่งไรก็สอนคนไปอย่างนัน้ เรยีกวา่สอนคนให้

บวงสรวงเทวดา อินทร ์พรหม หมูนี่แ้ลว้วา่จะหายเคราะหห์าย

สิน ชีวิตจะอยูเ่ย็นเป็นสขุสบายดีอะไรหมูนี่น้ะ คนทัง้หลายมนั

ตอ้งการความสขุความเจรญิ ไม่มีใครจะมาสอนในยคุในสมยั

เช่นนัน้ ก็เช่ือกนั ก็ทาํกนัไปอย่างนัน้นะ สรา้งโรงบชูายญัเขา้ไป 

ฆา่สตัวต์ดัชีวติ บชูาเทวดา อินทร ์พรหมไป  

ปรากฏครัง้นัน้ มีแตต่ระกลู พระพทุธเจา้น่ีแหละ ไม่มีการ

บวงสรวงเทวดา อินทร ์พรหม โดยการฆา่สตัวต์ดัชีวิตอะไร ใน

ตระกลูของพระพทุธเจา้นัน้มีพระฤาษี มีนามวา่กบิลดาบสเป็น

ครูเป็นอาจารยข์องพระเจา้สทุโธทนะและพระนางสิรมิหามายา 

ตลอดถึงพระญาติ พระวงศ ์ก็พากนัไปทาํบญุกบัพระฤาษีนั่น 

แลว้ไปสมาทานศีลกบัพระฤาษีนัน้ ดงันัน้กบิลดาบสนัน้น่ะ เม่ือ

ทราบข่าววา่พระนางสิรมิหามายาประสตูรพระราชโอรสแลว้ ก็

จงึขออนญุาตเขา้ไปเย่ียม ก็ทรงอนญุาตใหเ้ขา้ไป พอไปพิสจูนด์ู

บคุลิกลกัษณะของพระราชกมุารแลว้ ก็รูว้า่จะไดต้รสัรูเ้ป็น
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พระพทุธเจา้ นกึเสียใจเพราะอายตุนมนัก็มากแลว้ จะอยู่ไปไม่

ทนัเลย จงึไดร้อ้งไหข้ึน้ ทางพระเจา้สทุโธทนะก็ถามวา่ท่าน

รอ้งไหท้าํไม ก็รอ้งไหเ้พราะเสียใจ จะไม่มีอายยืุนไปถึงตอนท่ี

พระราชกมุารเน่ียจะไดเ้ป็นพระพทุธเจา้ จะไดต้รสัรูเ้ป็น

พระพทุธเจา้ ขา้พเจา้น่ีจะอยู่ไปไม่ถึงเลย นกึเสียดาย นกึเสียใจ

อย่างนีแ้หละจงึไดร้อ้งไห ้ 

ความจรงิพระเจา้สทุโธทนะนั่นน่ะทรงทราบดีแลว้วา่พระ

ราชโอรสของพระองคน์ะ่จะไดต้รสัรูเ้ป็นพระพทุธเจา้ แตว่า่

ธรรมดากิเลสน่ะ มนัก็ไม่ยินดีไปทางละกิเลสตณัหา ทางพระ

นิพพานก่อน ดงันัน้จงึหาอบุายผกูพนัพระราชโอรสใหข้อ้งใน

พระราชสมบติั โดยสรา้งปราสาทใหอ้ยูถ่ึง ๓ ฤด ูไม่นอนรอ้น

พระทยัอะไรเลยในความเป็นอยู่ หวงัวา่จะใหพ้ระราชโอรสนัน้

ติดอยู่ในสขุสมบติัอนันัน้ หาหนทางปอ้งกนัไม่ใหเ้หน็คนแก่ คน

เจ็บ คนตายอะไรทกุอย่างเลย ในพระราชวงัน่ีไม่ไดน้ะ่คนแก่ คน

พิกลพกิารตา่งๆน่ีจะเขา้ไปใกลไ้ม่ไดเ้ลย เพราะวา่ไอพ้วก

พราหมณน์ั่นน่ะ ทาํนายแลว้วา่พระองคจ์ะเสด็จออกบวชเพราะ
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เห็นเทวทตูทัง้ ๔ พอเห็นคนแก่ คนเจ็บ คนตาย วา่งัน้ เกิดสงัเวช

สลดพระหฤทยัแลว้ก็เสด็จออกบวช พระเจา้สทุโธทนะทราบ

อย่างนัน้จงึหาทางปอ้งกนัเลย  

เม่ือพระองคจ์ะเสด็จประพาสสวนอทุยานอย่างนี ้ก็แตง่ตัง้

เจา้หนา้ท่ียืนยามอยู่ตามรายทาง หา้มไม่ใหค้นแก ่คนพกิล

พิการอะไรเดินผ่านทางนัน้เลย แตแ่ลว้ตามตาํราทา่นกลา่วไวว้า่ 

ก็เทวดาแลว้บดันีน้ะ มนษุยไ์มมี่โอกาสจะไดเ้ดินผ่านไป เทวดาก็

แปลงจาํแลงตวัเป็นคนแก่ เป็นเด็กเลก็นอนอยู่บนเบาะให้

พระองคไ์ดเ้หน็ แลว้ก็บนัดาลใหเ้หน็คนตายตามรายทาง เม่ือ

เห็นแลว้ก็ตรสัถามนายฉนันะผูท่ี้ขบัรถไปนาํพระองคไ์ป นายฉนั

นะก็ทลูพระองคว์า่ อนันีเ้ด็ก อนันีค้นแก ่อนันีค้นตาย อย่างนี ้

แหละ เอ๊ะ…ถา้อย่างนัน้เราก็คงจะเป็นอยา่งนีเ้หมือนกนัหละมั๊ง 

ก็เป็นอยา่งนีแ้หละพะเจา้คา่ เป็นอยา่งนีเ้หมือนกนัหมดแหละ 

พระองคก็์ดี ขา้พระองคก็์ดี สดุทา้ยก็เป็นอย่างนีแ้หละ วา่งัน้ ก็

จะไดเ้กิดความสงัเวชพระหฤทยัขึน้มา ทาํอย่างไรหนอเราจะพน้



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 6 
 

จากความแก่ ความชาํรุดทรุดโทรม ความลม้ ความตายอะไรหมู่

นี ้ก็ทรงดาํรใินพระทยัไป  

พอไปถึงสวนอทุยาน เสด็จไปชมสวนดอกไมน้านาชนิด ชม

สระโบกขรณี พวกฝงูปลาแหวกวา่ยไปมาก็ทาํใหร้ื่นเรงิบนัเทงิ

พระทยั ไปๆพอดีเทวดาก็จาํแลงตวัเป็นบรรพชิตเป็นนกับวช นั่ง

สมาธิสงบเงียบอยู่ ไปเหน็เขา้แลว้ เอ๊…น่ีมนัเพศอะไรหนอน่ี 

นายฉนันะก็กราบทลูวา่นั่นคือบรรพชิตหรอืนกับวช อืม เพศ

อย่างนีม้นัเป็นเพศอนัสงบระงบัดีหนอ เราน่ะมนันา่จะถือเอา

เพศอย่างนี ้มนัถึงจะสงบระงบัจากกิเลสตณัหาได ้วา่งัน้ ทรงพอ

พระหฤทยัในเพศบรรพชิตนัน้ ก็เท่ียวชมอทุยานพอสมควรแลว้ก็

เสด็จกลบั พอเสด็จกลบัเขา้วงัไป มีผูห้ญิงคนหนึ่งช่ือวา่นางโคต

มี เหน็พระองคเ์ขา้แลว้ก็กลา่วสมัโมทนียกถาวา่หญิงใดท่ีไดเ้ป็น

ภรรยาของชายอยา่งนีน่ี้ หญิงนัน้ก็จะมีความสขุพน้ทกุขไ์ปได ้

หรอืวา่ใครท่ีไดเ้ป็นญาติเป็นวงศข์องชายผูนี้ก็้จะพน้ทกุขพ์น้ภยั

ไปไดเ้หมือนกนั พอไดย้ินเสียงนางนัน้พดูอย่างนัน้ ก็คงพอพระ

หฤทยัมาก เออ…น่ีเขามาใหพ้รเรา ใหเ้ราแสวงหาทางพน้ทกุข ์
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แลว้วา่เขากลา่วภาษิตน่าคิดน่าตรอง เอาแลว้ เราไม่มีอะไรจะ

ใหเ้ป็นรางวลั ก็ถอดเอาชฎาท่ีอยู่บนพระเศียรแลว้สง่ใหน้างโคต

มีคนนัน้เป็นรางวลั นางโคตมีก็ไดช้ฎาอนันัน้ไป ก็เขา้ถงึ

พระราชวงั  

ก็อย่างวา่นั่นแหละ ทรงดาํรแิลว้ ถงึยงัไงเราก็ตอ้งออกบวช

ในคํ่าคืนวนันี ้แตธ่รรมดาผูมี้บญุน่ะ ไม่ไดเ้ตรยีมอะไรหรอก

เครื่องบวชนะ ไม่ไดเ้ตรยีมอะไร ในวนันัน้ก็พอดีพระราหลุ

ประสตูรในวนันัน้เอง ทรงเสด็จไปเย่ียมพระนางพมิพา หรอืวา่

นางยโสธรากบัพระราหลุ ในขณะนัน้นอนหลบัสนิทอยูไ่ม่รูส้กึ 

ถา้หากวา่รูส้กึต่ืนขึน้ คงจะเป็นอนัตรายตอ่พระสวามีไมใ่ช่นอ้ย 

แตว่า่ทกุส่ิงทกุอย่างเรยีกวา่มนัถึงพรอ้มแลว้ มนัก็เลยเป็นไปได้

สะดวกสบาย พระองคเ์จา้จงึเสด็จลงไปประทบับนหลงัมา้ อศัว

ราชมโนมยั มา้สีขาวผ่อง มีนายฉนันะเป็นผูเ้ลีย้ง เป็นผูร้กัษา ได้

ขึน้ข่ีมา้นัน้แลว้ก็นายฉนันะก็ตามเสด็จไป ในตาํรากลา่ววา่ น่ี โอ้

โห ยดึเหน่ียวหางมา้ไปอยา่งนัน้ ไมท่ราบวา่จะยดึหางมา้นัน้ไป

ไดเ้ท่าไหร ่ไอข้อ้นีก็้นา่คิดอยู่เหมือนกนั ถา้คนธรรมดาสามญัคง
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ไปไดไ้มก่ี่กา้วหรอก ก็จะหลดุจากหางมา้นัน้ นอนแผ่อยู่บน

พืน้ดินน่ะ แตว่า่อนันีเ้รื่องบญุญาธิการน่ีนะมนัอยา่งวา่นะ่แหละ 

มนัก็เป็นไปไดแ้หละ ถา้เก่ียวกบับญุญาธิการ ก็บนัดาลใหต้วั

เบาไปตามมา้เลย  

พระองคเ์สด็จออกไปถึงแมน่ํา้เนรญัชรานั่นแลว้ ก็ไปบวชอยู่

ท่ีกลางนํา้ มีเกาะทรายอยู่นั่น อา้ว ทา้วฆฏิการมหาพรหมก็นาํ

บรขิาร ๘ มาถวายพระองคน์ั่นแหละ ขึน้ช่ือวา่บญุแลว้ มนัก็ดล

บนัดาลใหเ้ป็นไปไดอ้ย่างนัน้ พระองคก็์ตดัพระโมลีดว้ยพระ

ขรรค ์แลว้ก็เปลือ้งเครื่องทรงนัน้ออก แลว้ก็เอาผา้ท่ีทา้ว

มหาพรหมนาํมาถวายนั่น นุง่ห่มเขา้ไป ไมมี่ใครเป็นอปัุชญาย์

อาจารยแ์หละ พระองคน์่ะเป็นอปัุชฌายพ์ระองคเ์อง อย่างนัน้ 

เม่ือนุ่งห่ม มีเพศบรรชิตเรยีบรอ้ยแลว้ ก็ทรงอธิษฐานพระเกศา

ธาตกุบัผา้เครื่องทรงตา่งๆหมู่นัน้น่ะ มว้นเขา้ห่อเขา้เป็นอนั

เดียวกนัแลว้นะ่ อธิษฐานถา้จะไดต้รสัรูเ้ป็นพระพทุธเจา้ในการ

ออกบวชครัง้นีจ้รงิแลว้ ขอใหเ้ครื่องทรงเหลา่อย่าไดต้กลงมาสู่

พืน้ดิน ขอใหล้อยอยู่บนอากาศ  
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พออธิษฐานเสรจ็แลว้ก็โยนขึน้ไป เครื่องทรงเหลา่นัน้ก็เล่ือน

ลอยอยู่บนอากาศ ไม่ไดต้กลงมาสูพื่น้ดิน บดันีพ้ญาอินทรก็์ลง

มา รบัเอาเครื่องทรงอนันัน้ พรอ้มทัง้พระเกศา ขึน้ไปสูส่วรรคช์ัน้

ดาวดงึส ์ก็ไปก่อพระเจดีย ์ธรรมดาเทวดาน่ะจะทาํอะไรน่ะไม่

ยากหรอก ท่านเนรมิตเอาเลยอะ้ ไม่ใช่เหมือนเมืองมนษุย ์แต่

เทวดามีบญุหลาย อยา่งเช่นพญาอินทรอ์ยา่งนี ้ทรงอธิษฐานเขา้

ไปก็เกิดเป็นพระเจดียข์ึน้มาแลว้ดว้ยแกว้เจ็ดประการ สวยงาม

มาก แลว้ก็เอาเครื่องทรงเหลา่นัน้ไปประดิษฐานไวใ้นพระเจดีย์

นั่น เทวดาทัง้หลายจงึไดพ้ากนัไดด้อกไมธ้ปูเทียนเป็นทพิยม์า

จดุบชูา แลว้ในสมยันัน้ก็นิยมเดินเวยีนประทกัษิณกนั เดินเวียน

ขวาสามรอบ แลว้ก็กราบ เสรจ็แลว้ก็ไปประชมุกนัท่ีศาลา

ธรรมสภา นั่นแหละ มีพญาอินทรเ์ป็นผูใ้หโ้อวาท ไม่ใหป้ระมาท  

เทวดาเหลา่ใดท่ีเป็นมนษุย ์แตเ่ม่ือยงัเป็นมนษุยเ์น่ียได้

ปฏิบติัธรรม มีภาวนา มีรกัษาศีล มีใหท้าน ครบทัง้สามประการ 

มีภาวนามองเห็นอนิจจงั ทกุขงั อนตัตาในสงัขารรา่งกายอนันี ้

เช่นนีเ้ม่ือละโลกนีไ้ปแลว้ไปเกิดเป็นเทวดา ก็ไปภาวนาอยู่บน
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สวรรคน์ู่น ไมป่ระมาท เพราะวา่จิตใจมีดวงเดียวเทา่นี ้ละจาก

รา่งกายเป็นมนษุย ์แลว้ก็ไปเกิดในรา่งกายของเทวดา เทา่

นัน้เอง แลว้ไมลื่มสิน่ี ไม่ลืมความดีของตนท่ีตนไดท้าํมาแตเ่ป็น

มนษุย ์เพราะเทวดามีตาทพิย ์มีหทูพิย ์ใจทิพย ์ระลกึถึงหนหลงั

ได ้เช่นโผลข่ึน้ไปเกิดเป็นเทวดา แลว้ เอ๊ะ เราไดม้าเกิดเสวยสขุ

สมบติัแสนปราณีต เราไดท้าํความดีอะไรหนอมาแตก่่อน ระลกึ

ขึน้หลงัดก็ูรูไ้ด ้ออ๋ ตัง้แตเ่ป็นมนษุยน์่ะเราไดท้าํบญุใหท้านรกัษา

ศีล ฟังธรรมภาวนา อยา่งนัน้ๆมา อานิสงสอ์นันัน้สง่ใหเ้รามา

เกิดในสวรรค ์เพรยีบพรอ้มไปดว้ยสมบติัอนัเป็นทพิยอ์ยา่งนี ้

บรรดาเทวดาทัง้หลายก็ระลกึไดท้ัง้นัน้แหละ ดงันัน้เพิ่นถึงไดไ้ม่

ประมาท จงึไดไ้ปไหวไ้ปกราบไปบชูาพระเกตแุกว้จฬุามณีเสมอ 

แมจ้ะอยู่ในวิมารอนัสวยงามก็ไม่หลงไม่เมาในความสขุเหลา่นัน้ 

ก็ยงัพิจารณาเห็นวา่ของส่ิงทัง้หมดเหลา่นัน้เป็นของไม่เท่ียง เป็น

ทกุข ์เป็นอนตัตา ไม่ใช่ของเรา ของเขาอะไร เป็นแตเ่พียงส่ิงท่ี

อาศยัอยู่ชั่วคราว  
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น่ีผูใ้ดภาวนาเห็นอนิจจัง ทกุขัง อนัตตาแมแ้ตเ่ป็นมนษุย์

แลว้ แมแ้ตเ่กิดเป็นเทวดาก็ไม่ลืม คนใดไม่ไดภ้าวนา เพียงแตใ่ห้

ทาน รกัษาศีลเท่านัน้ เม่ือไปเกิดเป็นเทวดา บญุกศุลดลบนัดาล

ใหไ้ดส้มบติัอนัเป็นทพิยข์ึน้มาแลว้ก็หลงแลว้น่ี เมา เพลิดเพลิน

ยินดีในสมบติัอนัเป็นทิพยน์ัน้ เพราะวา่อนัใดมนัก็มีแตข่อง

สวยๆงามๆ นา่เพลิดเพลินเจรญิใจ ทาํใหห้ลงใหเ้มาอยูอ่ย่างนัน้ 

ทัง้กลางวนักลางคืน เทวดาน่ะมีอยู ่๒ จาํพวกอย่างเนีย้ 

เพราะฉะนัน้จาํพวกท่ีไดป้ฏิบติัภาวนามาไดเ้ป็นมนษุยเ์น่ีย 

เขา้ใจวา่เม่ือไดฟั้งพระอภิธรรมเทศนาท่ีพระพทุธเจา้เสด็จขึน้ไป

แสดงโปรดพระพทุธมารดานั่น พวกเทวดาทัง้หลายก็มาฟัง 

เทวดาพวกท่ีไดภ้าวนาเม่ือเป็นมนษุยเ์น่ีย ฟังพระอภิธรรมจบลง 

แตล่ะกณัฑน่ี์ไดบ้รรลมุรรคผลเป็นโกฏิๆนะ นั่นแหละ พวกท่ี

ไม่ไดบ้รรลมุรรคผลอะไรนั่น ตัง้แตเ่ป็นมนษุยเ์พียงแคท่าํบญุให้

ทาน รกัษาศีลไป ตามธรรมดา ไม่ไดภ้าวนา ไม่ไดเ้พง่พจิารณา

รา่งกายสงัขารอนันีเ้ลย ดงันัน้เม่ือพระองคแ์สดงพระอภิธรรม

อย่างไรก็ไม่เขา้ใจ ไดแ้ตค่วามเล่ือมใสเทา่นัน้แหละ ไม่รูแ้จง้ได ้ 
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สาํหรบัผูท่ี้ไดภ้าวนาตัง้แตเ่ป็นมนษุยเ์น่ีย ไดค้น้ควา้

พิจารณารา่งกายสงัขารอนันีอ้ยู่เสมอๆ เหน็เป็นของแตกของดบั

อยู่ เหน็เป็นของเป็นทกุขท์นไดย้ากลาํบากอยู่เสมอๆไป จิตใจก็

นกึเบื่อหนา่ย นกึสงัเวชสลดใจ เช่นนีแ้ลว้แตว่า่อินทรยีบ์ารมียงั

ออ่นอยู่ ไม่สามารถจะบรรลมุรรคผลไดใ้นชาตินี ้มนัก็เป็น

อปุนิสยัปัจจยั ติดตามไปเม่ือละโลกนีไ้ปแลว้ บญุกศุลเหลา่นีก็้

ดลบนัดาลใหไ้ปเกิดเป็นเทวดาอย่างวา่ เกิดเป็นเทวดาก็ไม่หลง

ไปเมาในสมบติัอนัเป็นทิพย ์เป็นอยา่งนัน้ จงึไดพ้ิจารณาเห็นได้

อยู่ เทวดาเหลา่นีแ้หละ เม่ือไดฟั้งธรรมพระพทุธเจา้แสดงพระ

อภิธรรมจบลงแลว้ จงึไดส้าํเรจ็มรรคผลธรรมวิเศษ ตามวาสนา

บารมีของตน  

น่ีท่ีเลา่เรื่องของเทวดาใหฟั้งน่ี ก็เพ่ืออยากจะใหพ้ทุธบรษัิท

ทัง้หลายไดรู้ว้า่การท่ีเรามาปฏิบติัธรรมน่ีน่ะ เราไม่ใช่มุง่ปฏิบติั

เพ่ือเป็นเทวดาหรอก แตว่า่เม่ือเราบาํเพ็ญไป หากไม่สามารถจะ

บรรลมุรรคผลนิพพานได ้อานิสงสแ์หง่การภาวนาฟังธรรม การ

รกัษาอโุบสถศีลอะไรหมู่นีน้ะ มนัก็ดลบนัดาลใหไ้ปเกิดบน
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สวรรคช์ัน้ใดชัน้หนึ่งไดแ้นน่อนเลย มนัเป็นขัน้ตอนไปอยา่งนีนิ้ 

สาํหรบัผูน้บัถือพระศาสนาน่ี แตบ่างคนทาํบญุใหท้านก็จรงิ 

รกัษาศีลก็จรงิ แตจ่ิตใจยงัผกูพนัอยู่กบัลกูกบัหลาน กบับา้นช่อง 

กบัเงนิทองขา้วของอะไร อยา่งนีน้ะ ผูใ้ดมีจิตใจเป็นอย่างนัน้นะ่ 

พอตายลงแลว้ก็ไม่ไดไ้ปสวรรคแ์ลว้ วกไปเวียนมาก็เขา้ทอ้งลกู

ทอ้งหลาน ไปเกิดเป็นลกูของลกูของหลานไปอย่างนัน้  

เน่ียใหพ้ากนัรกัษาจิตใจของตนใหดี้ อยา่ไปใหใ้จมนัผกูพนั

อยู่กบัสิ่งใดส่ิงหนึง่ท่ีตนรกัใครห่วงแหนอะไร ตอ้งปลดเปลือ้ง

ออกจากใจใหห้มด เพราะวา่ส่ิงเหลา่นัน้ชว่ยใหเ้ราพน้ทกุขไ์ป

ไม่ได ้ตอ้งเตือนตนอยา่งนัน้ ลกูก็ดี หลานก็ดี เงนิทองขา้วของก็

ดี จะช่วยใหเ้ราพน้ทกุขไ์ปไดน้ัน้ สาํหรบัเงนิทองขา้วของสว่นใด

ท่ีเราไดบ้รจิาคทาน นั่นแหละจะเป็นมลูนิธิติดตามตนไป อาํนวย

ความสขุให ้สว่นใดท่ีตนไม่ไดบ้รจิาคทาน สว่นนัน้ก็อาํนวย

ความสขุใหใ้นปัจจบุนัเท่านัน้เอง สว่นลกูหลานอะไรพวกนี ้เขา

จะช่วยเราใหไ้ปสวรรค ์ไปนิพพานไม่ไดเ้ลย ไปผกูพนักบัเขา

อย่างไร เขาก็ช่วยเราไม่ได ้ก็ตอ้งเตือนตนอย่างนี ้ถา้เราไป
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ผกูพนัเขามากๆเขา้ไป เราก็จะพน้ทกุขไ์ปไมไ่ด ้พน้จากความ

เกิดแก่เจ็บตายในมนษุยโ์ลกอนันี ้ไม่ไดเ้ลย จะวกเวียนมาเกิด

อยู่อย่างนี ้เตือนตนเขา้ไปเสมอแลว้ จิตใจมนัก็จะไม่ไปผกูพนั

กบัของรกัของชอบใจท่ีมนัเคยรกัเคยหวงแหนมาแตก่่อน อย่างนี ้

นะ มนัก็ไม่ผกูพนัแลว้ มนัจะคลายความผกูพนัลงไปถา้เรามี

อบุายปัญญาสอนใจตวัเองเขา้ไปอย่างนี ้แตใ่ช่วา่จะไปรงัเกียจ

เขาหรอก ไม่รงัเกียจ เพียงแตว่า่เราไม่รกัไม่ชงั เรามีเมตตา เรา

เจรญิเมตตาแทนความรกัความชงัเอา เมตตา ส่ิงใดพอจะ

ช่วยเหลือเขาใหมี้ความสขุได ้ก็ช่วยไป ถา้เหลือวิสยั ช่วยไม่ได ้ก็

วางอเุบกขาลง  

เราทาํใจใหเ้ป็นกลางตอ่ส่ิงตา่งๆอยู่อยา่งนัน้ นั่นแหละ คือ

เป็นทางไปสวรรคน์ะ่ เป็นทางไปพระนิพพานก็การทาํใจใหเ้ป็น

กลางนั่นแหละ แตว่า่เม่ือมนัยงัเป็นกลางไม่ไดเ้ต็มท่ี มนัยงัมี

เส่ือมมีเจรญิไดอ้ยู่น่ี มนัก็ยงับรรลพุระนิพพานยงัไม่ได ้ดงันัน้

ตอ้งพยายามทาํจิตใหเ้ป็นกลางตอ่ส่ิงตา่งๆใหม้นัได ้อยา่ไปหลง

ยินดี อยา่ไปหลงยินรา้ยกบัมนั พิจารณาใหเ้หน็ทกุส่ิงทกุอย่าง 
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มนัเกิดขึน้แลว้ มนัก็แปรปรวนแตกดบัไปอยู่อย่างนัน้ ส่ิงตา่งๆน่ี 

แมแ้ตใ่นรา่งกายท่ีตนอาศยัอยู่น่ี ก็เหมือนกนักบัส่ิงภายนอก 

เหมือนกนัแหละ ไม่แตกตา่งอะไรกนั ความจรงิแลว้นะ่ มีเกิดขึน้

แลว้ ก็มีแปรผนั ก็มีแตกมีดบัไปเป็นท่ีสดุ เม่ือเราเพง่พจิารณา

เห็นชดัตามความเป็นจรงิแลว้ก็ปลงก็วางลง แลว้ก็ทาํใจใหว้าง

เฉย มีสติกาํกบัอยู่ มีสติประคองจิตนัน้ใหส้งบอยู่ได ้เทา่ท่ีมนัจะ

อยู่ไดน้าน อนันีแ้หละเป็นอบุาย เป็นหนทางพน้ทกุขพ์น้ภยัใน

สงสาร ดงัแสดงมาสมควรแก่เวลา ขอยติุลงเพียงเท่านี ้

 

ท่ีมา: https://youtu.be/0qh38tzQdJ4 
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