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คาํสอนประโยคสุดทา้ย  

หลวงปู่ เหรยีญ วรลาโภ 

๓๑ สิงหาคม ๒๕๓๐ 

เน่ืองจากเวลานีเ้ป็นเวลาท่ีมารวมกนัมาอยูท่ี่ศาลาการ

เปรยีญนีก็้เพ่ือท่ีจะฝึกกายฝึกจิตนีใ้หส้งบระงบั  กายก็นั่งน่ิงๆ 

ไม่ไหวติง ไม่ใหง้ว่งเหงาหาวนอน เม่ือกายน่ิงได ้เพียงจิตใจก็ทาํ

จิตใหน่ิ้งตอ่ไป พระพทุธเจา้ทรงตรสัวา่ นัตถ ิสันต ิปะรัง สุขัง 

แปลวา่สขุอ่ืนยิ่งไปกวา่ความสงบไม่มี บรรดาความสขุในโลกมี

อยู่ เชน่ผลไมส้กุมนัก็มีรสหวานดี แตก็่หวานแคช่ั่วระยะปลาย

ลิน้เทา่นัน้แหละ เม่ือผ่านลงไปสูก่ระเพาะแลว้ความหวานนัน้มนั

ก็หายไป ความสขุอนัเกิดจากการกินอาหารอ่ิมหนาํสาํราญ การ

ไดน้อนหลบัสนิดสบายดี การมีเงินใชส้อยไม่ขดัสน มีเครือ่งใชไ้ม้

สอยตา่งๆครบตามกระบวนการของโลกสมยัปัจจบุนั  

ไอห้มู่นีม้นัก็เป็นความสขุชั่วคราวทัง้นัน้แหละ บคุคลมาติด

อยู่ในความสขุเหลา่นีแ้หละจงึพน้จากทกุขไ์ปไม่ได ้สขุเหลา่นี ้

เป็นเหย่ือลอ่ใหติ้ดอยู่ในทกุข ์ดงันัน้ผูป้ฏิบติัธรรมทัง้หลาย ใหพ้งึ
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เขา้ใจกนั เหตดุงันัน้น่ะการฝึกการอบรมกนัจงึตอ้งฝึกใหต่ื้นดกึ

ลกุเชา้ ตอ้งใหท้าํขอ้วตัรปฏิบติัใหต้รงตามเวลา หมูนี่ม้นัก็ลว้น

แตฝึ่กใหค้นเรานัน้มีจิตใจตัง้มั่นตอ่ความดี มีสติสมัปชญัญะ

เตือนใจของตนใหต่ื้นตวัอยู่เสมอวา่ความตายนั่นนะ่มนัไม่มี

กาํหนดหมายเลย บทมนัจะตายมาปุ๊ บป๊ับมนัเอาไปเลยก็มี ชีวิต

นีน้่ะมนัฝากไวก้บัความตาย ไม่ใช่เป็นของเราอะไรจรงิจงั ดวง

จิตมาอาศยัอยูช่ั่วคราวเทา่นัน้เอง ชั่วระยะบญุกรรมท่ีอปุถมัภ์

บาํรุงอยู่เท่านัน้ เม่ือหมดบญุหมดกรรมอนันีล้งไปแลว้ รูปรา่งอนั

นีก็้ตัง้อยู่ไม่ไดเ้ลย  

ดงันัน้ผูมี้ปัญญาทัง้หลายทา่นจงึไม่น่ิงนอนใจจงึรบีเรง่ทาํ

ความเพียร ละกิเลสอนัเป็นเหตใุหเ้กิดทกุขไ์ปในสงสารเน่ีย ไม่

รูจ้กัจบจกัสิน้ ใหเ้พียรละความโลภดว้ยการใหก้ารบรจิาคทาน 

เพียรละความโกรธดว้ยการเจรญิเมตตากรุณาเสมอๆ จนวา่

จิตใจมองเหน็วา่สตัวท์ัง้หลายเน่ียหนะมนัเป็นเพ่ือนทกุขเ์กิดแก่

เจ็บตายดว้ยกนั ไม่ควรท่ีจะไปเบียดเบียนมนัหรอืเขา เจรญิ

เมตตาใหม้องเห็นสตัวท์ัง้หลายเป็นอย่างวา่นั่นแหละ แลว้มนัก็
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จะไดง้ดเวน้จากการเบียดเบียน สมาทานมั่นในศีล ไดอ้ย่าง

มั่นคง ถา้ไมมี่เมตตาธรรมกรุณาธรรมน่ีแลว้ ศีลก็รกัษาให้

บรสิทุธ์ิไม่ได ้ไม่มีคณุธรรมสนบัสนนุ แลว้อย่างนีน้ะ่มนัเป็นไป

ไม่ไดเ้ลย ศีลจะบรสิทุธ์ิไม่ได ้มนัเป็นอยา่งนัน้ เพราะฉะนัน้เรา

เป็นชาวพทุธนะ พระพทุธเจา้ทรงแนะอบุายแนวทางขจดักิเลส

บาปธรรม ออกจากจิตใจอยา่งนีแ้ลว้ เราจะไปปลอ่ยใหเ้วลาลว่ง

ไปเสียเปลา่มนัก็ไม่สมควรเลย เพราะวา่กิเลสเหลา่นัน้มนัเป็น

เหตใุหเ้กิดทกุขจ์รงิๆ  

อย่างความโกรธอย่างเนีย้ เม่ือมนัโกรธเขา้มาแลว้มนัก็

แสดงกิรยิากายวาจาอนัชั่วหยาบออกไป มนัก็เป็นบาปเป็นกรรม

เป็นเวรติดตวัแลว้นั่นน่ะ แตค่นเรานัน้น่ะไม่รูห้รอกวา่ กรรมเวร

นัน้มนัติดตวัไป เหตดุงันัน้มนัถึงไมย่อมปฏิบติัตามคาํสอน มนั

จะไม่หา้มจิตใจตนเอง เวลามนัอยากโกรธขึน้มามนัก็ปลอ่ยให้

มนัโกรธซะเต็มท่ี เช่นนีแ้ลว้มนัจะไม่ใหก้รรมเวรติดตามไปสนอง

ใหเ้ป็นทกุขอ์ยา่งไรไดเ้ลา่ ถา้ตวัเองไปสรา้งกรรมสรา้งเวรขึน้

ใหแ้ก่ตวัเอง ดงันัน้นะ่จงึควรพินิจพิจารณาใหเ้หน็คณุานภุาพ
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แห่งขอ้ปฏิบติัเหลา่นีด้ว้ยตนเอง ใหเ้หน็อานภุาพแห่งการภาวนา 

วา่การภาวนาเน่ีย มนัทาํใหใ้จสงบระงบัจากกิเลสเหลา่นัน้แหละ 

ไม่ใช่อย่างอ่ืนใด เราพยายามทาํใจสงบก็เพ่ือไม่ใหม้นัปรุงแตง่

กิเลสคือ ความโลภ ความโกรธใหเ้กิดขึน้ในใจน่ีเอง พยายามใช้

ปัญญาสอนใจน่ีใหเ้หน็โทษแห่งความโลภ ความโกรธเหลา่เนีย้ 

เห็นโทษแหง่ความหลง  

ความเขา้ใจผิดตา่งๆเน่ีย มนัทาํใหค้นเราเดินทางผิด

เพราะวา่กายวาจาเน่ียมนัมีใจเป็นใหญ่เป็นประธาน ถา้ใจเห็น

ผิดแลว้มนัก็ใชก้ายใชว้าจาทาํผิดพดูผิดจากทาํนองคลองธรรม

ไป เช่นนีแ้หละ เชน่บางคนก็เหน็ไปวา่ การฆา่สตัวน่ี์ไม่เป็นบาป

หรอก แตว่า่ฆา่สตัวท่ี์เป็นอาหารนะ สตัวอ์นัใดท่ีไม่เป็นอาหาร

อย่าไปฆา่มนั เพราะวา่ชีวิตของมนษุยเ์ราน่ีมนัอยู่ดว้ยกบั

เนือ้สตัว ์ถา้ไมไ่ดร้บัประทานเนือ้สตัวแ์ลว้มนัจะอยู่ไม่ได ้ไอข้อง

มนึเมาตา่งๆมีสรุาเมรยัหมูนี่ก็้เป็นของประดบัโลก ถา้ไมมี่นํา้

พรรณนีค้นเราก็หงอยเหงาเศรา้ใจ หาความสขุสบายไม่ได ้เม่ือมี

นํา้พรรณนีห้ลอ่เลีย้งเขา้ไปแลว้ มีความสนกุสนานรื่นเรงิบนัเทงิ
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ใจดี หรอืวา่ไดไ้ปเลน่ชูก้บัเมียของคนอ่ืนหรอืผวัคนอ่ืน เห็นวา่

เป็นเรื่องสนกุสนานดี อนัหมู่นีแ้หละมนัลว้นแตเ่ป็นเรื่องเขา้ใจ

ผิดทัง้นัน้เลย  

ถา้บคุคลเขา้ใจถกูตอ้งแลว้จะไม่ทาํเป็นเด็ดขาดเลย เชน่

อย่างขอ้ท่ีหนึ่งอย่างนีน้ะ สตัวท์ัง้หลายมนัขานอาสามาเป็น

อาหารมนษุยห์รอืไม่ มนัประกาศเม่ือไร น่ี มนัไม่มีใครจะตอบได้

เลยตอนนี ้มนัวา่กนัเอาเฉยๆ สตัวท์ัง้หลายย่อมกลวัตายรกัชีวิต

ของตนเหมือนกนัหมดทกุชนิดเลย ใครๆก็ไม่อยากใหใ้ครมาทาํ

รา้ยตน มาเบยีดเบียนตน แมต้วัของตวัเองก็ลองคิดดก็ูรกัชีวิต

ของตวัเอง ไมอ่ยากใหใ้ครมาเบียดเบียนเลย อยา่วา่แตต่บตีแม้

จะดา่วา่ดว้ยวาจาก็เจ็บใจเต็มทีอยู่แลว้ เน่ีย เพราะฉะนัน้ผูใ้ดไป

เบียดเบียนบคุคลอ่ืนสตัวอ่ื์นก็จงึช่ือวา่เป็นผูเ้อาเปรยีบบคุคลอ่ืน

และสตัวอ่ื์น เห็นวา่ตนมีอาํนาจเหนือเคา้ ก็ทาํไดท้าํเอา ก็ทีเคา้

มาทาํตน ตนก็ปรารถนาไม่ใหเ้คา้ทาํ หาทางตอ่สู ้ไอห้มูนี่ม้นัควร

คิดควรพิจารณาใหรู้ใ้หเ้ห็น  
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การตอ่สูก้นัเบยีดเบียนซึง่กนัและกนัมนัก็เป็นกรรมเป็นเวร 

ตามสนองกนัไปชาติแลว้ก็ชาติเลา่ ดงัเราจะเหน็ไดปั้จจบุนัน่ี

แหละทาํไมคนจงึฆา่กนันกัหนา มนัไม่ใชว่า่มนัฆา่กนัโดยไม่มี

เหตปัุจจยั มนัเหตหุนหลงัมาสมทบกบัเหตใุนปัจจบุนัดว้ย เหตุ

ในปัจจบุนัตา่งคนตา่งไม่มีศีลสาํรวมกายวาจา พดู

กระทบกระทั่งกนัเขา้ แสดงกิรยิาหยาบคายตอ่กนัและกนั 

ประกอบกบักรรมเก่าท่ีไดท้าํมาแตก่่อนโนน่ เคยไดเ้บียดเบียน

กนัมามนัก็มาหนนุสง่ใหมี้ความโกรธความพยาบาทขึน้อย่าง

รุนแรง น่ีก็ไดล้งมือประหตัถป์ระหารกนั ใครดีก็ใครอยู่ใครไม่ดีก็

ตายไป บางทีมนัก็ลอบกดัเอาโดยเจา้ตวัไม่รูเ้ลย อนัหมูนี่ม้นั

ไม่ใช่วา่อาศยัเหตปัุจจบุนันะ อาศยัเหตใุนอดีตท่ีลว่งแลว้มา แต่

ก่อนผูท่ี้ถกูเคา้ฆา่ตาย ผูน้ัน้ก็คงไปฆา่เคา้มาแตก่่อนน่ะ กรรม

นัน้ก็ติดสอยหอ้ยตามมา มาถึงในชาตินีม้นัถึงเวลามนัใหผ้ล

เวลาใดก็ดลบนัดาลใหค้นอ่ืนมาฆา่ตนเองตายเสีย ก็เป็นอยู่

อย่างเนีย้ ดั่งบคุคลผูไ้ม่มีศีลน่ะ ไม่สาํรวมในศีลแลว้ มนัก็มีแต่

การเบียดเบียนซึง่กนัและกนัแหละไปอยูอ่ย่างนัน้  
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เพราะฉะนัน้พระพทุธเจา้จงึตรสัวา่ อัพยาปัชฌัง สุ

ขังโลเก ปาณะ ภเูตสุ สัญญะโม ความสาํรวมในสตัวคื์อ

ความไม่เบียดเบียนซึง่กนัและกนัเป็นสขุในโลก สุขา วิราคะตา 

โลเก กามานัง สะมะตกิกะโม ความสิน้ไปแห่งราคะคือการ

ลว่งกามเสียได ้เป็นสขุในโลก น่ีพดูถงึความสขุท่ีพระบรม

ศาสดาทรงตรสัไวน้ะ ใหพ้จิารณาด ูพระองคเ์จา้ทรงสรรเสรญิวา่

บคุคลผูใ้ดไ้ม่เบียดเบียนบคุคลผูอ่ื้นและสตัวอ่ื์นนัน้น่ะ ผูน้ัน้ย่อม

เป็นสขุสบายมากแมจ้ะไปเกิดในภพนอ้ยภพใหญ่ตอ่ไปมนัก็ไม่มี

กรรมชั่วเวรชั่วติดตามสนองใหเ้ป็นทกุขต์อ่ไป เกิดชาติใดก็มีอายุ

ยืนยาวนานไปจนตลอดจนถงึอายขุยัจงึคอ่ยตาย เพราะไม่มี

กรรมชั่วมาตดัรอนชีวิตในระหวา่ง  

ใหบ้คุคลผูพ้ากเพียรพยายามละความกาํหนดัยนิดีใหเ้บา

บางออกไปจากจิตใจไดเ้ท่าไร ความไมพ่วัพนัในกามคณุหรอืวา่

กิเลสกาม กิเลสกามไดแ้ก่เรื่องผวัๆเมียๆเน่ียแหละ กามคุณทัง้ 

๕ ไดแ้ก่ รูป เสียง กล่ิน รส เครื่องสมัผสัตา่งๆหมู่เนีย้ ผูใ้ดเอา

กายออกห่างเอาใจออกหา่ง เอาวาจาออกห่างได ้ผูน้ัน้เป็นสขุใน
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โลก พระศาสดาทรงตรสัไวน้ะ ก็เป็นความจรงินะ จะไมจ่รงิ

อย่างไรอะ้ บคุคลผูล้ะราคะความกาํหนดัยนิดีได ้โทสะก็ไม่เกิด 

โมหะความหลงก็ไม่เกิด เพราะความกาํหนดัยินดีเน่ียทาํให้

คนเราหลงมวัเมาไปในทางท่ีผิดศีลผิดธรรม ทาํใหเ้กิดการแย่ง

ชิงกนัโกรธกนัประหตัถป์ระหารกนั หมูนี่ม้นัก็ลว้นแตเ่กิดจาก

ราคะความกาํหนดัยนิดีนีท้ัง้นัน้เลย เพราะฉะนัน้สาํหรบัผูค้รอง

เรอืนแลว้ควรบรรเทา ถึงละไม่ขาดหมดก็ใหม้นับรรเทาเบาบาง

ลงอย่าใหป้ระพฤติศีลขอ้ท่ี ๓ ก็แลว้กนั ก็ยงันบัวา่เป็นความดี

ความชอบของผูค้รองเรอืน  

แตส่าํหรบัผูเ้ป็นนกับวชแลว้ตอ้งเวน้ทัง้ทางกาย ทัง้ทาง

วาจาและทางจิตใจโดยประการทัง้ปวง กายก็ไม่แสดงมายาสา

ไถในเชิงรกัเชงิใคร ่การพดูจาปราศรยัอะไรก็ไม่แสดงบทมายา

สาไถออกไปตอ่เพศตรงกนัขา้ม ภายในจิตใจก็สาํรวมระวงัอยา่

ใหค้วามกาํหนดัครอบงาํจติใจได ้โดยมาพิจารณาเหน็รา่งกาย

ทกุกระเบียดนิว้ลว้นแตเ่ป็นของไมมี่อะไรสวยงาม อาศยัหนงัหุม้

ห่ออยู่เท่านัน้เองน่ะ ส่ิงโสโครกจงึไม่ปรากฏออกมา ถา้สมมติุ
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ลอกหนงันีอ้อกลองดซูิ น่าดเูหรอรูปรา่งอนัเนีย้ ไม่มีอะไรน่าดซูกั

หน่อยเดียวเลย มนัพอน่าดอูยู่ไดอ้าศยัหนงัหุม้อยู่เท่านัน้เอง 

แลว้ก็มีเลือดวิ่งพลา่นตามเนือ้ตามหนงัอนันีแ้หละ ทาํใหเ้กิด

ผิวพรรณเปลง่ปลั่งขึน้มา เหน็เขา้แลว้ก็ชอบใจ ท่ีแทสี้ของเลือด

ตา่งหาก เลือดมนัวิ่งไปตามรา่งกายนีน้ะทาํใหมี้นํา้มีนวลขึน้มา 

แตท่ี่แทจ้รงิก็ธาตนุํา้น่ะแหละ คือเลือด เลือดแดงก็มี เลือดสี

เหลืองก็มี เลือดขาวก็มี มนัซมึซาบอยู่ในรา่งกายทกุสว่นเนีย้ 

อย่างนีถ้า้หากวา่ผูใ้ดเป็นโรคเลือดจางเขา้ไปแลว้ ผิวพรรณก็ซูบ

ซีดไม่เปลง่ปรั่งเลย กาํลงัวงัชาก็ลดนอ้ยถอยเบาบางไป คนผู้

เช่นนัน้น่ะไม่นา่ดเูลย ไมน่่าปรารถนา อยา่งนีแ้หละ ลอง

พิจารณาด ูถา้ผูใ้ดมาเพง่พิจารณารา่งกายสงัขารใหเ้ห็นตาม

สภาพความจรงิอย่างวา่มานี ้ 

ถา้เป็นนกับวชก็คลายความกาํหนดัยนิดีออกไปเรื่อยๆ ไม่

ตอ้งการไม่ปรารถนามนั ผูใ้ดเห็นรา่งกายสงัขารตามความเป็น

จรงิอยู่เสมอๆไป ผูน้ัน้ย่อมประพฤติพรหมจรรยไ์ปไดต้ลอดรอด

ฝ่ัง ถงึแมย้งัจะไม่บรรลมุรรคผลอะไรแตค่วามรูส้กึในใจนัน้น่ะไม่
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ปรารถนาในรูปเสียงกล่ินรสเครื่องสมัผสัเลย เพราะมองเห็นแลว้

วา่ไม่มีชิน้สว่นตรงไหนท่ีวา่สวยงามหรอืวา่เท่ียงยั่งยืน ไมมี่เลย 

เป็นนกับวชตอ้งบาํรุงความรูค้วามเหน็ดงักลา่วไวน้่ะ ใหเ้กิดขึน้มี

ในใจอยู่เสมอๆไป อย่าไปมองเหน็ตามความนิยมสมมติุของ

ชาวโลก ชาวโลกผูท่ี้หมกมุน่อยู่ดว้ยราคะตณัหามนัก็ตอ้งเป็นไป

อย่างนัน้แหละ วา่รูปนัน้สวยงามดี รูปนีขี้ร้า้ย เสียงนั่นไพเราะดี 

เสียงนีไ้ม่ไพเราะ อะไรทาํนองเนีย้ มนัก็เลือกคดัจดัสรรกนัไป

อย่างนัน้น่ะ ตามความนิยมสมมติุของโลก แตแ่ลว้ทัง้รูปสวย

และรูปไม่สวยเม่ือพดูถงึความจรงิแลว้มนัก็มีสภาวะอนัเดียวกนั 

คือมนัเกิดขึน้มาแลว้ก็แปรปรวนแตกดบัทาํลายลงเหมือนกนั

หมดเลย ไม่มีรูปใดท่ีจะสวยสดงดงามอยูต่ลอดเวลา ท่ีจะเท่ียง

ยั่งยืนอยู่ตลอดเวลาไม่มีเลย น่ี  

ถา้เป็นนกับวชแลว้จาํเป็นตอ้งพิจารณาใหเ้ขา้ถึงความจรงิ

อยู่อย่างนีเ้สมอไป อย่าพิจารณาเห็นวา่เป็นของสวยของงาม

อย่างนัน้ มนัเป็นการยั่วใหเ้กิดราคะตณัหา มนัไม่เหมาะสมกบั

เพศสมณะ มนัเป็นคฤหสัถม์นัจงึเหมาะสมแบบนัน้น่ะ เม่ือ
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กาํหนดัยนิดีมาก็แสวงหามนัไป ไม่มีวินยัหา้ม ถา้เป็นนกับวชน่ีมี

วินยัหา้มเลย แมแ้ตคิ่ดในใจก็ปรบัอาบติัได ้เช่นไปคิดสรรเสรญิ

รูปรา่งของเพศตรงกนัขา้มวา่ตัง้แตบ่ัน้เอวขึน้ไปนั่น วา่ตรงนัน้

สวยตรงนีง้ามอะไรตอ่อะไรขึน้มาเกิดความกาํหนดัยนิดีขึน้ ปรบั

อาบติัตรงท่ีใจ ตัง้แตบ่ัน้เอวลงไปปรบัอาบติัทกุคน มนัเป็นอย่าง

นัน้นะ อย่าไปเขา้ใจวา่อาบติัทางใจไม่มี มีอยู่ เพราะฉะนัน้เรา

ตอ้งรูต้อ้งเขา้ใจความเป็นนกับวชของตน  

ผูเ้ป็นคฤหสัถก็์เหมือนกนั มนัตอ้งนกึวา่เราเป็นบรษัิทของ

พระพทุธเจา้ เราเป็นลกูศิษยข์องพระพทุธเจา้ เราตอ้งปฏิบติั

ตามวนิยัท่ีพระพทุธเจา้ทรงบญัญติัไวน้ัน้อย่างเครง่ครดั เราจงึ

จะพน้จากนรกอบายภมูิ น่ีก็ตอ้งสอนตนเขา้ไปอย่างนี ้เป็น

คฤหสัถก็์ดี ไมใ่ช่วา่เป็นคฤหสัถแ์ลว้จะทาํอะไรก็ทาํได ้ไม่เหมือน

นกับวชไม่ใช่อย่างนัน้นิ มนัตอ้งเลือกทาํเพราะวา่ของในโลกนีน้่ะ

ลองสงัเกตดมีูทัง้ของดีมีทัง้ของเลว นั่น ไมใ่ช่วา่ดีทัง้หมด ไม่ใช่

วา่เลวทัง้หมดปนเปกนัอยูน่ัน้เลยทัง้สองอย่างเนีย้ ทีนีฉ้นัใดก็

อย่างนัน้แหละ ความประพฤติของคนเราน่ีมนัมีใจเป็นประธาน 
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คราวใดใจเป็นอกศุลมนัก็แสดงออกทางกายทางวาจา ไปในทาง

เบียดเบียนบคุคลอ่ืนและสตัวอ่ื์น น่ีเรยีกวา่จิตเป็นอกศุล น่ีมนั

เป็นอยา่งนัน้ คราวใดจิตเป็นกศุลเป่ียมไปดว้ยเมตตากรุณา มนั

ก็แสดงออกซึง่ความชว่ยเหลือเกือ้กลูแก่บคุคลอ่ืนและสตัวอ่ื์น 

ไม่เบียดเบียน นั่น มนัเป็นอยา่งนี ้ 

ไอชี้วิตของคนเราเน่ียนะ คือวา่พดูถึงดวงจติโดยตรงมนัมีทัง้

ดีมีทัง้ชั่วอยู่ ในดวงจิตอนัเนีย้ ดงันัน้น่ะพระศาสดาจงึไดท้รง

สอนใหภ้าวนาคดัเลือกอารมณข์องจิตเน่ีย อนัใดท่ีเป็นความคิด

ความเห็นไปในทางบาปอกศุลแลว้ กาํหนดละทิง้ไปเลย ไม่คิด

ไม่ปรุงแตง่มนัตอ่ไป หรอืวา่ความคิดอนัใดมนัเป็นไปเพ่ือความ

รกัความใครค่วามโกรธความพยาบาท ตา่งๆหมูนี่น้ะ เป็น

ความคิดท่ีเป็นอกศุล เราตอ้งพยายามกาํหนดใจละเรือ่ยไปแลว้

ก็ไม่สรา้งมนัขึน้มาตอ่ไปอีก ความคิดอนัใดซึง่ประกอบไปดว้ย

เมตตากรุณา คิดช่วยเหลือเกือ้กลูผูอ่ื้นดว้ยใหพ้น้จากทกุขจ์าก

ภยัในสงสาร ไม่คิดลา้งผลาญเบียดเบียนใคร ไออ้ย่างเนีย้เป็น

ความคิดท่ีเป็นกศุล เราคิดอีกอย่างนงึ เป็นความดาํรท่ีิวา่ทาํไฉน
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หนอเราถึงจะพน้จากอาํนาจแห่งกามตณัหาอนันีไ้ปได ้ทาํไฉน

หนอเราจงึจะพน้จากรูปตณัหาตา่งๆหมูเ่นีย้ เราดาํรเิขา้ไปเพราะ

รูปกายอนัเนีย้เป็นของไม่เท่ียง ถา้จิตยงัผกูพนัมนัอยู่ตราบใด

แลว้มนัก็เป็นทกุขอ์ยู่อยา่งนีแ้หละ  

อย่างปัจจบุนันีเ้อง เขา้มาอาศยัอยู่ในของไม่เท่ียงน่ะ มนัก็

เป็นทกุขท์นทรมานอยู่อย่างนีแ้หละ ตอ้งไดเ้ลีย้งตอ้งได้

ปรนเปรอมนั ถึงจะเลีย้งหรอืปรนเปรอมนั มนัก็ยงัไมเ่ท่ียงอยู่

อย่างนัน้แหละ มนัยงัแปรปรวนไปอยู่ ดงันัน้น่ะมนัจงึไดเ้ป็นทกุข์

น่ะจิตดวงเนีย้ ก็มาอาศยัอยูใ่นของไม่เท่ียง น่ีแหละตอ้งเพง่

พิจารณาดรููปกายอนันี ้ใหจ้นเกิดนิพพทิทา ความเบ่ือหนา่ย 

บคุคลผูท่ี้ขาดความเช่ือความเล่ือมใสในธรรมะคาํสอนของ

พระพทุธเจา้ ไม่ควบคมุจิตใจ ไม่ทาํความพอใจยินดีอยู่ใน

ธรรมะ ไปยินดีอยู่ในทางอธรรม สิ่งท่ีไม่เป็นธรรมอย่างนีน้ะ มนั

ก็ขาดจากกศุลคณุงามความดีซิบอ่น่ี เหมือนอย่างสายวา่วมนั

ขาดนั่นแหละ เม่ือสายมนัอยูข่า้งลา่งมนัขาดแลว้ มนัก็ไม่มีอะไร

จะมาดงึวา่วนัน้ไวไ้ด ้สดุแลว้แตล่มมนัจะพดัอย่างไหนทางใด
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มนัก็ไปทางนัน้หละวา่วแหละ ไอจ้ิตใจคนเรามนัก็เป็นเช่นนัน้

แหละ ถา้หากวา่ไม่ฝึกใหเ้กิดความรูค้วามฉลาดขึน้ ไม่สามารถ

จะสอนตนไดอ้ย่างนีน้ะ ชีวตินีม้นัก็ขาดจากความสขุความเจรญิ 

ขาดจากปัญญาญาณความรูย้ิ่งเห็นจรงิในธรรมของจรงิท่ี

พระพทุธเจา้ทรงแสดงไว ้ 

เราเกิดมาพบศาสนธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ก็จรงิอยู่ 

แตว่า่คนบางคนบางพวกนะ่ไม่พอใจไม่เล่ือมใส หากแตว่า่

ปฏิญาณตนถงึพระพทุธ พระธรรม พระสงฆเ์ป็นท่ีพึง่อยูน่ั่นละ

นะ แตเ่ม่ือจะนอ้มธรรมะคาํสอนเขา้มาสูจ่ติใจจรงิไม่เอา ไม่สู ้

อย่างนัน้แหละ เม่ือเป็นเชน่นีแ้ลว้ชีวิตมนัก็ย่อมมวัหมองอยู่ดว้ย

อปุกิเลส กิเลสมนัก็ย่อมครอบงาํเอา มนัเป็นอย่างนัน้ เพราะ

ฉะนัน้น่ะ พทุธบรษัิทอยา่พากนัประมาทเพราะชีวิตนีเ้ป็นของไม่

เท่ียง ความตายเป็นของแน่นอน เราจะอยู่โลกนีไ้ปไม่นาน

เด๋ียวเดียวก็ตายกนั รา่งกายนีก็้ตอ้งกองอยู่พืน้แผ่นดินนี ้ดวงจิต

ก็ไปตามยถากรรม สดุแลว้แตใ่ครทาํดีทาํชั่วไวอ้ย่างไร กรรมดี

กรรมชั่วมนัก็นาํจิตดวงนีไ้ป ทา่นผูใ้ดละอาสวกิเลสใหห้มดสิน้
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ไปแลว้ ท่านผูน้ัน้ก็เขา้สูพ่ระนิพพาน หรอืท่านละกิเลสใหข้าดไป

โดยเอกเทศ เม่ือดบัขนัธไ์ปแลว้ท่านก็ไปสูส่คุติโลกสวรรค ์ใน

ตาํราทา่นกลา่วไวว้า่ พระโสดาบนัน่ีชอบไปเกิดในสวรรคช์ัน้

ดสิุต ชัน้ท่่ีคนมีบญุมากไปเกิดกนั ดงันัน้พระโสดาบนัน่ีถือวา่

เป็นผูมี้บญุมากทีเดียวอะ่ เม่ือไปเกิดในสวรรคช์ัน้ดสิุต ทา่นก็

เพียรพยายามบาํเพ็ญ (วีดีโอจบ) 

 

ท่ีมา: https://youtu.be/ynpVHuJS_Fw 
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