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การแสวงหาความสงบทางใจ 

หลวงปู่ เหรยีญ วรลาโภ 

พากนัตัง้ใจฟังธรรมเป็นวนัพระเดือน ๙ ขึน้ ๑๕ คํ่า เป็นวนั

อโุบสถทัง้ของญาติโยมและของพระภิกษุสามเณร ผูท่ี้มีความ

เช่ือมั่นในศีลในธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ เม่ือถึงวนัเช่นนี ้

เขา้มาแลว้ก็ทาํความยินดีในการท่ีจะรกัษาอโุบสถศีลใหบ้รสิทุธ์ิ

ผดุผ่อง จงึไดส้ละบา้นเรอืนมารวมกนัอยู่ในวดัวาอารามนี ้ก็

นบัวา่เป็นความคิดท่ีดี เป็นผูมี้ศรทัธาแรงกลา้พอสมควรสาํหรบั

ผูค้รองเรอืน  

สาํหรบัผูค้รองเรอืนแลว้ หากวา่ไม่หาเอาเวลาวา่งหรอืเวลา

ท่ีพระพทุธเจา้ทรงประทานไวอ้ย่างนี ้ก็เลยไม่มีเวลาท่ีจะ

เขา้วดัเขา้วากนัเลย ตา่งก็อา้งวา่มีการงานมีมากมายหลาย

ประการ ไอผู้ไ้ม่มีงานการอะไรก็ไปเลน่กอลฟ์ ไปเลน่การพนนั

ขนัตอ่อะไรๆอยู่ในเมืองในนา ก็ถือวา่มีงานแหละ งานของคนไม่

มีศรทัธา ไม่เช่ือบญุไม่เช่ือบาป กิเลสมนัก็ย่อมผลกัดนัให้

เพลิดเพลินมวัเมาไปในเรื่องท่ีไม่เป็นสาระประโยชนแ์กชี่วิต
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จิตใจอนันี ้มนัก็เป็นอยา่งนีแ้หละ ท่ีเป็นเหตใุหส้ตัวท์ัง้หลายได้

เท่ียวเกิดแก่เจบ็ตาย อาศยัการเกิดการตายนานไปๆแลว้มนัหาก

บรสิทุธ์ิไปเอง อนันีเ้ป็นความเหน็ของคนอีกหมูห่นึง่ คนหมู่นี ้

แหละไม่ทาํอะไรไม่ทาํบญุกศุลอะไร แสวงหาแตค่วาม

สนกุสนานในโลกนีเ้ท่านัน้ ถงึเวลาตายก็ตายไป เม่ือเคา้ไม่ได้

ทาํบญุกศุลอะไรอย่างนีแ้ลว้เคา้จะไดเ้กิดเป็นคนอีกหามไิด ้นั่น

แหละความเขา้ใจผิดมิจฉาทฐิิ  

คนมาเกิดเป็นคนน่ีตอ้งมีบญุน่ะ พระพทุธเจา้รูแ้จง้แทง

ตลอดแลว้ เป็นคนมีบญุไดใ้หข้า้วนํา้เป็นทานมาแตช่าติก่อน 

อานิสงสใ์หข้า้วนํา้เป็นทาน แลว้อานิสงสศี์ลคา่ท่ีไม่ได้

เบียดเบียนบคุคลอ่ืนและสตัวอ่ื์น น่ีอานิสงสศี์ลน่ีสว่นหนึง่ แตว่า่

สว่นท่ีเบียดเบยีนบคุคลอ่ืนและสตัวอ่ื์นนัน้ มนัก็ไปเสวยวบิาก

กรรมแลว้ ไดร้บัทกุขท์นทรมานไดเ้สวยวิบากกรรม หมดเขตของ

วิบากกรรมอนันัน้แลว้ บญุท่ีทาํไวน้ัน้มนัก็นาํใหเ้กิดเป็นคน 

อย่างนีน้ะ เราชอบกนัอยา่งนีเ้หรอ ถามตวัเองดทูกุคนนะ่ เรา

ชอบอย่างนีเ้หรอ ทาํบาปก็ทาํไป ไปเสวยทกุขน์รกในอบายภมูิ 
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อา้วบญุก็ทาํ พน้จากนรกมาแลว้ก็มาเสวยผลบญุ อา้วบญุนาํให้

มาเกิดเป็นคน แตร่ะลกึชาติหนหลงัไม่ได ้มนัถงึไม่กลวันรก นั่น

แหละ มนัเกิดมาเป็นคนแลว้ก็เหมือนกบัไมไ่ดไ้ปตกนรก

หมกไหมอ้ะไรแตช่าติก่อนหนหลงั เหน็วา่บญุตกแตง่มาใหเ้ป็น

คนมาแลว้ก็นกึวา่สบายแลว้ ถา้อย่างนีเ้น่ีย มีเป็นสว่นมากนะ

คนเราเน่ืองจากไม่มีปัญญาญาณท่ีจะระลกึชาติหนหลงัได ้ 

แลว้ก็ผูท่ี้เช่ือตอ่ปัญญาตรสัรูข้องพระพทุธเจา้ ก็เหน็แจง้ใน

บาปบญุคณุโทษ ประโยชนห์รอืไม่ใช่ประโยชน ์เม่ือไดฟั้งคาํ

สอนของพระพทุธเจา้แลว้มาพิจารณาวา่ เออ้ บญุมนัมีจรงิ บาป

มนัมีจรงิ แนน่อนทีเดียว ถา้หากวา่บญุมีอย่างเดียว บาปไม่มี 

เช่นนีค้นเกิดมาในโลกนีม้นัก็เสมอกนัหมดซิ ถา้มีความสขุก็มี

ความสขุเหมือนกนัหมดแหละ ลองคิดดใูหดี้ น่ีทาํไมมนัจงึไม่

เป็นอยา่งนัน้ มนัไม่เป็นอย่างนัน้เพราะวา่ นั่นแหละ ในชีวิตของ

คนเรามนัมีทัง้บญุและบาป เม่ือคราวใดบญุใหผ้ลมนัก็มี

ความสขุความเจรญิไป ถา้เม่ือใดบาปใหผ้ลก็มีความทกุขท์น

ทรมานไป อยูอ่ย่างนัน้  



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 4 
 

แลว้คนทัง้หลายนะ่ มนัเพลิดเพลินยนิดีอยู่ในกามคณุ เม่ือ

จิตใจรา่เรงิอยูใ่นรูป เสียง กล่ิน รส เครื่องสมัผสัอนัเป็นท่ีนา่รกั

ใครพ่อใจแลว้ มนัก็ลืมความทกุขท่ี์ตนไดร้บั ทกุขท์นทรมานอะไร

มาก็ลืมไป ก็สง่ใจไปตามรูป เสียง กล่ิน รส เครื่องสมัผสัตา่งๆ 

เหตนุัน้โลกอนันีน้่ะเคา้จงึจดัใหมี้มหรสพ ครบงานเตน้ราํ ดีด สี 

ตี เป่า เพ่ือใหค้นไปดมูนัคลายทกุขท์างใจไดบ้า้ง เป็นอยา่งนี ้

แหละ ถา้เป็นคนแปลกหนา้ คนชาติอ่ืนโฆษณาครกึโครมวา่จะ

มาแสดงคอนเสิรท์ในเมืองไทย อย่างนีก็้ต่ืนกนัแลว้คนไทย ทัง้ท่ี

เคา้เก็บเงินกนัคนละ ๒๕๐๐ บาทไม่เสียดายเลย ก็เสียเงินให้

เคา้แลว้ก็หวัเราคอหาย กบักิรยิาท่ีเคา้เตน้เรา่ๆสูใ่หด้ ูถา้ไปถือ

วา่มีความสขุสนกุสนานลืมทกุขลื์มญาติไป น่ีคนสว่นมากติดอยู่

ในความสขุเหลา่นี ้เป็นอย่างนัน้ เม่ือมนัติดอยู่ในความสขุอย่าง

นัน้มนัก็ไม่สนใจทางศีลทางธรรม ทางบญุกศุลแลว้ เคา้ถือวา่

เคา้มีความสขุพอแลว้นิ เรื่องมนันะ่มนัเป็นอย่างนัน้  

สาํหรบัผูท่ี้บญุวาสนาแรงกลา้พอสมควร ไดฟั้งคาํสอนของ

พระพทุธเจา้แลว้ ก็จงึมาพิจารณาเหน็วา่ความสขุในโลก
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ดงักลา่วมานี ้มนัเป็นความสขุชั่วคราวไมใ่ช่ยั่งยืนอะไร ความสขุ

อิงอาศยัวตัถส่ิุงของ เม่ือวตัถส่ิุงของนัน้หมดไป ความสขุนัน้ก็

หมดไปตามกนั ความสขุอาศยัรา่งกายอนันี ้เม่ือรา่งกายนีม้นัยงั

ไม่ชาํรุดทรุดโทรม เตน้สามศอกออกสามวาไดก็้ถือวา่ตนมี

ความสขุอย่างนีแ้หละ อา้ว พอรา่งกายนีม้นัทรุดโทรมไปไม่จีรงั

ยั่งยืน ไอจ้ิตท่ีอาศยัในรา่งกายนีก็้ทรุนทรุาย เป็นทกุขเ์ดือดรอ้น 

ก็ชีวิตมนษุยเ์ราก็หมนุไปตามกรรมอย่างนีแ้หละสาํหรบัผูไ้ม่รูน้ะ 

มนัเป็นอย่างนัน้เรื่องมนันะ สาํหรบัผูรู้ผู้ไ้ดฟั้งคาํสอน

พระพทุธเจา้แลว้ ก็มาฝึกจิตดวงนีใ้หม้นัตัง้มั่นลงไป เพราะจิตไม่

ตัง้มั่นนั่นแหละมนัถงึไดห้วั่นไหวไปตามอาํนาจของกิเลส 

หลงใหลไปตามความสขุชั่วคราวนัน้ มนัมองไม่เหน็ความสขุนัน้

เป็นของชั่วคราว มองไมเ่ห็นเลย คาํวา่ชั่วคราวนัน้หมายความวา่ 

มีความสขุประเด๋ียวประดา๋วแลว้ความสขุนัน้ก็หายไปน่ีนะ 

ความทกุขก็์เกิดมาแทนแลว้ก็แสวงหาความสขุกนัไปใหม ่ 

อนัความสขุตามท่ีพระพทุธเจา้ทรงแนะนาํสั่งสอนพทุธ

บรษัิท ใหล้งมือแสวงหากระทาํอนันีน้่ะ มนัเก่ียวกบัการแสวงหา
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ความสขุทางกาย ทางวาจา ทางใจนี ้อย่างโยมผูห้ญิงท่ีมาจาก

ทางเหนือเน่ีย มาบวชชีเม่ือตะกีเ้นีย้ ถามดทูาํไมจงึมาบวชชี ก็

ตอ้งการความสขุทางใจ อนันีเ้พิ่นก็นบัวา่เพิ่นคิดดีอยู่เหมือนกนั

นะ หมายความวา่อยูก่บับา้นกบัช่องนั่นนะ่ มนัมีเรื่อง

กระทบกระเทือนมากมาย คลกุคลีตีโมงอยูก่บัคนหมู่มาก ไดร้บั

ความกระทบกระทั่งอยู่นัน้ จิตใจหาความสงบระงบัไม่ได้

เลย  โนน่ก็เสียใจ โน่นก็ดีใจ โนน่ก็คบัแคน้ โนน่ก็โกรธ อะไรต่

อะไรอยู่เรื่อยแตล่ะวนัแตล่ะคืน ผูมี้วาสนาอยู่บา้งก็พิจารณาเหน็

แหละ โอ ้การท่ีอยู่อยา่งนีน่ี้หาความสขุไมไ่ดเ้ลย มีแตค่วามทกุข์

ทนทรมานทางจิตใจอย่างนี ้ถา้ไดห้นีไปสูส่ถานท่ีสงบสงดั แลว้

อย่างนีม้นันา่จะทาํความสงบใจได ้จะไดร้บัความสขุความสงบ

ทางจิตใจ คิดไดอ้ย่างนีแ้ลว้จงึไดร้ ํ่าลาลกูหลานญาติพ่ีนอ้งมา 

มาขอบวชชีในวดันี ้ก็ขอใหแ้ม่ชีทัง้หลายจงมีเมตตาตอ่แม่ชีท่ีมา

ใหม ่เพ่ือนไมค่ลอ่งแคลว่ไม่ชาํนิชาํนาญขอ้ปฏิบติัอนัใดก็ช่วย

บอกช่วยแนะนาํกนัไป อยา่งนีไ้ดช่ื้อวา่เราเป็นผูมี้เมตตา 
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กายกรรมเมตตา วจีกรรมเมตตา มโนกรรมตอ่กนัและกนั เชน่นี ้

มนัก็เป็นบญุกศุลกนัสว่นหนึง่  

อนันีน้ะ มนัเป็นอย่างนัน้ หมายความวา่การกระทาํอนัใดถา้

มนัอาํนวยผลคือความสขุสบายใจกบัผูอ่ื้น การกระทาํนัน้ไดช่ื้อ

วา่เป็นบญุกศุล ตรงกนัขา้ม การทาํอะไรพดูอะไรทาํใหผู้อ่ื้นเป็น

ทกุขเ์ดือดรอ้น การกระทาํอนันัน้ การพดูอย่างนัน้ ช่ือวา่เป็น

บาปอกศุล มนัก็ตรงกนัขา้มอย่างนีแ้หละ คนเราใหพ้จิารณาดู

ใหดี้ พระพทุธเจา้ทรงบญัญติัสิกขาบทไวใ้หส้มาทาน ใหร้กัษา

สาํรวมระวงัก็เพ่ือไม่ใหเ้บียดเบียนซึง่กนัและกนันัน้เอง นั่นแหละ 

ถา้ไม่สาํรวมในสิกขาบทวนิยัตา่งๆแลว้ มนัก็เบยีดเบียนกนัหละ

หมู่นีน้ะ เม่ือไม่พอใจกนัมา ไม่แสดงออกทางกายก็แสดงออก

ทางวาจา ดา่แชง่พดูหยาบคายกระทบกระแทกผูท่ี้ตนเกลียดนัน้

ใหเ้คา้เจ็บอกเจ็บใจ ไออ้ย่างนีแ้หละความเป็นผูท่ี้ไม่มีเมตตา

ธรรมตอ่กนัและกนันะ ไม่ช่วยเหลือเกือ้กลูกนัน่ะ อย่างนัน้ทกุคน

ขอใหมี้เมตตาพรหมวิหาร มีกรุณาพรหมวิหารอยู่ในใจ ทกุ

คนผูป้ระพฤติธรรมในโลกนีน้ะ อย่าไปปลอ่ยใหค้ณุธรรมเหลา่นี ้
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เหินห่างจากจติใจ แลว้เราจะอยู่รว่มกนัโดยสนัติสขุไม่ไดเ้ลย ถา้

ขาดเมตตาธรรมกรุณาธรรมตอ่กนัและกนัแลว้ อยู่ดว้ยกนัเป็น

สขุไม่ไดเ้ลย จะตอ้งอยู่ดว้ยความทกุข ์ความวุน่วายใจ ความไม่

พอใจ อะไรอยา่งนัน้อยูอ่ย่างนัน้น่ะ มนัไมถ่กูตอ้งตามนกับวช ผู้

เป็นนกับวชผูม้าประพฤติธรรมจะเป็นคฤหสัถก็์ตาม มนัก็ไม่ถกู

ทาง ดงันัน้เราตอ้งปรบัตวัเองเขา้ไปใหม้นัถกูทางสายกลางใหไ้ด ้

เม่ือตา่งคนตา่งปรบัตวัเองใหมี้เมตตาธรรมกรุณาธรรมตอ่กนั

และกนัอยา่งนีแ้ลว้ มนัก็ไมมี่ปัญหาอะไรอยู่ดว้ยกนั แมจ้ะเป็นผู้

อยู่ดว้ยกนัจาํนวนมากก็ตาม มนัก็มีความสขุความสบายใจ นั่น

แหละขอใหพ้ากนัเขา้ใจ  

เราเขา้มาบวชในพทุธศาสนาน่ี ทกุคนก็หวงัวา่จะหา

ความสขุทางจติใจ นั่นแหละ พอรา่งกายนีจ้ะอยู่ยงัไงมนัก็ไม่

เท่ียงไม่ยั่งยืนอยู่แลว้ จะอยูใ่นเพศไหนก็ตามมนัก็ไม่เท่ียงไม่

ยั่งยืนอยา่งนัน้เอง แตด่วงจตินีน้ะเราสามารถปรบัปรุงใหดี้ได ้ให้

ตัง้มั่นได ้แตร่า่งกายน่ีเราจะบาํรุงใหดี้ยงัไงมนัก็เท่ียงยั่งยืนไม่ได ้

พิจารณาดใูหดี้ เน่ีย แลว้มีแตจ่ิตดวงเดียวเน่ีย เราสามารถ



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 9 
 

ปรบัปรุงใหม้ั่นตัง้มั่นลงไปได ้รา่งกายมนัจะวิบติัแปรผนัไปแต่

จิตท่ีฝึกฝนดีแลว้มนัก็ไม่วิบติัไม่แปรปรวนไปตามรา่งกาย ความ

มุ่งหมายตอ่การปฏิบติัน่ีขอใหเ้ขา้ใจ แตส่ว่นมากไม่เป็นอย่าง

นัน้น่ี เวลารา่งกายมนัเจ็บไขไ้ดป่้วยวิบติัไป ใจก็หวั่นไหวไปตาม

รา่งกายเลย กระวนกระวายไปตามรา่งกายนั่นแหละ สว่นมาก

เป็นอยา่งนีค้นเราน่ะ  

ดงันัน้น่ะเม่ือไดร้บัคาํแนะนาํตกัเตือนเชน่นีแ้ลว้ ก็ควรจะพา

กนัต่ืนตวั ต่ืนตวัฝึกจิตนีใ้หต้ัง้มั่นในบญุในคณุใหไ้ด ้ฝึกจิตนีใ้ห้

เฉลียดฉลาดมีปัญญา รูเ้ทา่นามธรรม รูเ้ทา่รูปธรรม อนัเรยีกวา่

ขนัธ ์๕ นีใ้หไ้ด ้ก็เพราะความไม่รูเ้ท่าไม่รูแ้จง้ขันธ ์๕ น่ีเอง จิตใจ

มนัจงึไดห้วั่นไหวไปตามความไม่เท่ียงของขนัธ ์๕ เม่ือจติใจ

หวั่นไหวไปเชน่นัน้นะ่ ทกุคนตอ้งรูดี้อยู่แลว้วา่มนัไม่มีความสขุ

เลย จิตใจดวงเดียวนีห้วั่นไหวซะแลว้ ไมมี่ความสขุ จรงิๆ ถา้ฝึก

จิตดวงนีใ้หต้ัง้มั่นดว้ยดี มีปัญญารูเ้ท่าขนัธ ์๕ ตามเป็นจรงิอย่าง

วา่นั่นนะ ไมถื่อมั่นวา่เป็นตวัเป็นตนเป็นเราเป็นเขา เม่ือขนัธ ์๕ 

มนัแปรปรวนไป เราก็รูว้า่ขนัธ ์๕ มนัแปรปรวน มนักาํลงัจะแตก
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จะดบั ไม่ไดถื้อวา่วา่เราจะแตกจะดบัเราจะตาย เราไม่มีอยู่ใน

ขนัธ ์๕ ขนัธ ์๕ ไม่ไดมี้อยู่ในเรา ก็ตอ้งกาํหนดรูต้ามเป็นจรงิ

อย่างนี ้แลว้จิตก็ไม่หวั่นไหวตามขนัธ ์๕ แลว้บดันีน้ัน้ มนัเป็น

อย่างนัน้ เรือ่งมนันะ่  

มนัจะวา่มนัสาํคญัอยู่ท่ีฝึกใหใ้จเราเขม้แข็ง นั่งภาวนาก็นั่ง

ใหม้นันานๆสมควร พยายามข่มจิตนีท่ี้มนัเล่ือนลอยอยู่ใหม้นัด่ิง

ลงไปสูภ่ายในหวัใจนูน่ ใหม้นัด่ิงลงไปหาภพท่ีเกิดของมนั น่ี ดวง

จิตน่ีมนัเขา้มาปฏิสนธิในทอ้งของมารดา มนัเขา้ไปอาศยัธาตุ

ของมารดาบิดา แลว้บญุกรรมตกแตง่หทยัวตัถคืุอเนือ้หวัใจน่ีนะ 

ใหด้วงจิตน่ีไดอ้าศยัใหเ้ขา้ใจ เม่ือหากวา่มีสติประคบัประคอง

ความรูส้กึ คือดวงจิตนี ้ใหต้ัง้มั่นอยู่ในปัจจบุนัลงได ้เรยีกวา่ตัง้

มั่นอยู่ในท่ีรูน้ั่นน่ะ รูอ้ยู่ตรงไหน มีสติประคองความรูน้ัน้ใหต้ัง้มั่น

อยู่ในตรงนัน้นะ่ นั่นน่ะเรยีกวา่ฝึกจิตใหต้ัง้มั่น ขอใหเ้ขา้ใจ ไม่ใช่

วา่ไอจ้ิตนั่นจะหมายเอาอยา่งอ่ืนนะ อย่าไปเขา้ใจผิด จิตหมาย

เอาความรู ้ความรูอ้นัอยู่ในรา่งกายอนันีน้ะ หายใจเขา้เราก็รูอ้ยู่ 

หายใจออกก็รูอ้ยู่อย่างนี ้ความรูอ้นันีไ้ม่หนีไปไหนนะตัง้แตเ่กิด
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มาจนถึงบดันีแ้หละ ถา้หากวา่ความรูคื้อจิตน่ีมนัถอนออกจาก

หทยัวตัถคืุอเนือ้หวัใจน่ีแลว้ ตายเลยคนเราอยู่ไม่ได ้เหมือนกบั

ออกจากรา่งนีอ้อกไปหาท่ีเกิดใหม่แลว้จิตนี ้ท่ีวา่จิตไปนูน่ไปน่ี

นะ ไม่ใช่จิตไปหรอก เจตสิกคือความคิด ความคิดมนัก็ออกจาก

ความรูส้กึอนันัน้แหละใหเ้ขา้ใจ  

ดงันัน้เม่ือผูใ้ดรูอ้ย่างนีแ้ลว้ ก็มีสติกาํหนดรูเ้ท่าความคิดนัน้

ไว ้เผลอๆมนัคิดไป อา้ว ความคิดไม่ใช่จิต ก็แลว้ไป เราก็มีสติ

ประคองความรูส้กึอนันัน้ไว ้ไม่ใหม้นัคิดตอ่ไปอีก ใหม้นัคิดเท่าท่ี

คิดแลว้นั่น เชน่นีแ้ลว้มนัก็หยดุลงไดเ้ลย ความรูส้กึอนันัน้นะ

หยดุคิดลงได ้ถา้หากวา่สติไม่หยั่งลงไปใกล ้ความรูส้กึอย่าง

นัน้น่ะมนัจะหา้มจิตนีไ้ม่ไดเ้ลย มนัจะคิดอยู่อย่างนัน้นะ่ มนั

ยดึถือเรื่องใดมนัก็คิดถงึเรื่องนัน้แหละ เอาเรื่องนัน้แหละมา

วิจารณอ์ยูน่ั่นแหละ น่ีใหพ้ากนัเขา้ใจ นั่งภาวนาอยา่ไปนั่งโงกนั่ง

ง่วง อยา่ไปนั่งท่ือๆอยู่เฉยๆ ตอ้งเพง่ลมหายใจเขา้ออกน่ี เพง่

ความรูส้กึอนันีน้ะ สติใหห้ยั่งเขา้ไปหาความรูส้กึอนันี ้เม่ือสติยงั
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ลอยอยู่ขา้งนอกยงัไมห่ยั่งเขา้ไปถึงความรูส้กึอนันัน้ มนัไม่หยดุ

คิดเลยนะจิตนะ มนัก็คิดอย่◌ูอย่างนัน้แหละ  

เหตอุนันัน้พระพทุธเจา้จงึสอนใหเ้จรญิพระกรรมฐาน เพง่

อวยัวะรา่งกายนีอ้ยา่งใดอยา่งหนึง่ใหม้นัเห็น แลว้ก็เอาจิตไปจด

จ่อในนิมิตอนันัน้ เช่นเพง่เหน็กระดกูอยา่งนีน้ะ ซี่โครงกระดกูสนั

หลงั ก็เพง่อยู่ในกระดกูอนันัน้ เอาความรูส้กึไปเพง่อยู่ในกระดกู

อนันัน้ เม่ือจิตมนัมีเครือ่งอยูอ่ย่างนัน้แลว้มนัก็ไม่คิดไปไหนแลว้

อย่างนีน้ะ มนัก็เพง่รูอ้ยู่แตก่ระดกูนั่นแหละ เพง่ไปเพง่มาครัน้ถา้

หากจิตมนัสงบละเอียดเขา้ไป กระดกูนั่นมนัก็ใสเขา้ไปโดย

ลาํดบั มนัใสกวา่ธรรมชาติเดิมของมนั มนัปรากฏในความรูส้กึ

หมายความวา่อย่างนัน้ แตท่ี่จรงิแลว้กระดกูมนัก็เป็นกระดกูอยู่

ตามธรรมดานั่นแหละ แตค่วามรูส้กึทางจิตใจน่ะ มนัตอ้ง

มองเหน็กระดกูวา่ใสเหมือนแกว้  

หากวา่ผูท่ี้เพง่ไม่หยดุไม่หยอ่นนะ จิตใจแน่วแน่ไดเ้ต็มท่ีแลว้

มนัก็เป็นอยา่งนัน้น่ะไป ท่ีทา่นเรยีกวา่ ปฏภิาคนิมิต ปฏิภาค

นิมิตแปลวา่นิมิตท่ีมนัพิเศษกวา่ธรรมดา หมายความวา่อย่าง
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นัน้คาํวา่ปฏิภาคนิมิตน่ีนะ มนัมีความรูส้กึสวา่งไสวยิ่งกวา่

ธรรมดา ความรูส้กึในใจ และความสงบก็แนบเนียนกวา่ธรรมดา 

อย่างนีน้ะ แลว้ส่ิงท่ีเหน็น่ะมนัก็ผ่องใสยิ่งกวา่ธรรมดา น่ีท่าน

เรยีกวา่ปฏิภาคนิมิต อุคหนิมิตนั่นเชน่ยกตวัอย่างวา่เราเพง่เขา้

ไปเห็นกระดกูอย่างนี ้ก็เหน็กระดกูธรรมดาอยู่อย่างนัน้ ไม่ใสไม่

อะไร ไม่เล่ือมเหมือนแกว้เหมือนอะไรนั่นไม่เป็นอะ้ เป็นกระดกู

อยู่ยงัไงก็เป็นเห็นอยา่งนัน้มีเลือดมีนํา้เหลืองมีนํา้หนองอะไรอยู่

ในนัน้ก็เห็นตามธรรมชาติอยูน่ัน้ อนันีท้า่นเรยีกวา่อคุหนิมิต 

นิมิตติดตา  

เน่ียการพิจารณาการเจรญิพระกรรมฐานนะ เรามีพระ

กรรมฐานอะไรหนึ่งเป็นอารมณอ์ย่างนีแ้ลว้ก็ทาํใหใ้จสงบได ้

เพราะใจนีเ้ม่ือมนัมีท่ียดึเหน่ียวอยู่ภายในนัน้ แลว้มนัก็ไม่สง่ไป

ภายนอก เรื่องมนันะ่ ถา้มนัอยู่เฉยๆไม่มีท่ียดึเหน่ียวภายในเลย 

อย่างนีน่ี้มนัอยู่ไม่ได ้มนัตอ้งคิดสง่ไปแลว้ มนัเป็นอยา่งนัน้เรื่อง

มนันะ่ ท่ีพระพทุธเจา้สอนใหเ้จรญิพระกรรมฐานนะ ก็เพ่ือเป็น

เครื่องยดึเหน่ียวจิตน่ีเองไมใ่หคิ้ดพุง่ไปทางอ่ืน อย่างนีน้ะ ถา้ไม่
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คิดไม่เพง่อย่างนัน้ก็นกึถงึความตายเป็นอารมณ ์เออ้ ความตาย

น่ีคือลมหายใจมนัหยดุลง เม่ือลมหายใจมนัหยดุลงโลกก็สมมติุ

วา่ตายเทา่นัน้เอง รา่งกายก็เคล่ือนไหวไปมาไม่ไดเ้ลย 

เหมือนกบัท่อนกลว้ยท่ีเคา้ตดัทิง้ไวบ้นดิน คอยแตจ่ะเน่าจะ

เป่ือยผพุงัไปเท่านัน้เอง น่ีความตายน่ีไดช่ื้อวา่เป็นท่ีหวานหวั่น

พรั่นพรงึ สะดุง้กลวัตอ่คนธรรมดาสามญัทั่วๆไปตลอดจนสตัว์

ส่ิงเดรจัฉาน มนัก็กลวัตายเหมือนกนัอย่างนีน้ะ นั่น ฉะนัน้ความ

ตายช่ือวา่เป็นมหาภยัอนัใหญ่ยิ่ง ทกุคนตอ้งระลกึไวเ้สมอ ไม่

ฉะนัน้เม่ือความตายเขา้มาถงึแลว้เป็นทกุขห์ลายทีเดียว ต่ืนเตน้ 

เศรา้โศกเสียใจ กลวัวา่จะไดพ้ลดัพรากจากของรกัของชอบใจใน

โลกนีไ้ป อย่างนีแ้หละ ทัง้สะดุง้หวาดกลวัตอ่ความเจ็บความ

ปวดความรอ้นอะไรๆสารพดัแหละ เม่ือเวลามนัจะตายนะธาต ุ

๔ ขนัธ ์๕ มนัไม่ปรองดองสามคัคีกนัแลว้ มนัแตกสามคัคีกนัมนั

ก็ป่วนป่ันหวั่นไหวไปทั่วเลย เป็นอยา่งนัน้ เพราะฉะนัน้เราตอ้ง

พิจารณาความตายไวเ้สมอๆ ขอยติุลงเพียงเท่านี ้

ท่ีมา: https://youtu.be/TtnL7fERgeY 

https://youtu.be/TtnL7fERgeY

