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ญาณหยั่งรู้ใจของคนอ่ืน 

หลวงปู่ เหรยีญ วรลาโภ 

อย่าสง่ใจไปทางอ่ืน องคส์มเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้ 

พระองคมี์ปรจติตวิชชาญาณ ทรงรูว้าระจิตของบคุคลอ่ืน 

พระองคมี์อาสยานสุยญาณ ทรงรูอ้ธัยาศยัหรอืวาสนาบารมีของ

บคุคล นยัวา่เม่ือพระองคพ์จิารณาเหน็อปุนิสยัแหง่มรรคผลของ

บคุคลของผูท่ี้มาฟัง มานั่งอยู่เฉพาะพระพกัตรข์องพระองคแ์ลว้

นั่นน่ะ นั่นแหละพระองคจ์งึทรงแสดง อนุปุพพกิถา แลว้ก็ทรง

แสดงใหค้ฤหสัถฟั์ง ไม่ไดท้รงแสดงใหบ้รรพชิต น่ีก็พงึเขา้

ใจความมุง่หมายของอนปุพุพิกถาเทศนาท่ีพระพทุธเจา้ทรง

แสดงในครัง้นัน้ 

ครัง้แรกก็ทรงแสดงแก่พระยสกลุบตุรนัน้เองแหละ เพราะวา่

พระยสกลุบตุรนีท้่านเป็นสขุมุาลชาติ เป็นลกูของมหาเศรษฐีใน

เมืองพาราณสี มีปราสาทอยูต่ัง้สามหลงั ในสามฤด ูเหมือนๆกบั

พระพทุธเจา้ ก็ดว้ยอาํนาจบญุวาสนาท่ีทา่นไดบ้าํเพ็ญมาแต่

อเนกชาติ มนัมาเต็มบรบิรูณแ์ลว้ จงึบนัดาลใหท้า่นไมย่ินดีใน
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การเสวยกามสขุสมบติัเหลา่นัน้เลย ทรงพิจารณาเหน็กามสขุ

สมบติันัน้วา่เป็นของวุน่วาย มีแตเ่รื่องขดัขอ้ง มีแตเ่รื่องวุน่วาย 

ไม่เป็นไปเพ่ือความสงบระงบั เม่ือมนัเกิดความรูส้กึขึน้ในใจ

อย่างนีแ้ลว้ ในคืนวนัหนึง่ก็จงึไดห้าโอกาสหนีออกไปจาก

ปราสาทเหลา่นัน้ ก็ดว้ยอาํนาจบญุวาสนาบารมีนั่นแหละ เดิน

บน่ไป ท่ีน่ีวุน่วายหนอ ท่ีน่ีขดัขอ้งหนอ เดินไปแลว้ก็บน่ไป พอไป

ใกลท่ี้ประทบัของพระศาสดาซึง่พระองคป์ระทบัอยูท่ี่ป่าอิสิปตน

มฤคทายวนันั่นแหละ เม่ือพระองคไ์ดท้รงฟังเสียงของยสกลุบตุร

บน่มาอย่างนัน้ พระองคเ์จา้ก็ทรงตรสัตอบวา่ ดกู่อนยสกลุบตุร 

ท่ีน่ีไมวุ่น่วาย ท่ีน่ีไม่ขดัขอ้ง ท่านจงมาแลว้จงนั่งลง เราจะแสดง

ธรรมใหฟั้ง เม่ือยสกลุบตุรไดฟั้งอยา่งนัน้แลว้ ก็ดีอกดีใจมาก ก็

ถอดรองเทา้ แลว้ก็ถอดชฎาท่ีอยู่บนศีรษะออกไป แลว้ก็นั่งกราบ

พระพทุธองคล์งไปเรยีบรอ้ย  

เม่ือนัน้พระองคเ์จา้ก็ทรงแสดงอนปุพุพิกถา อนปุพุพิกถานัน้

มีอยู่ ๕ ขอ้ คือหนึง่ ทานกถา วา่ดว้ยเรื่องการให ้การบรจิาค

ทาน สอง สีลกถา วา่ดว้ยการรกัษาศีลใหบ้รสิทุธ์ิ สาม สัคค
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กถา วา่ดว้ยสวรรคอ์นัเป็นผลของการใหท้านและรกัษาศีลให้

บรสิทุธ์ินัน้ ส่ี ทรงแสดง กามาทนีวกถา วา่ดว้ยเรื่องโทษของ

กามคณุ กามคณุนีจ้ะเป็นกามคณุของมนษุยก็์ตาม เป็นกาม

ของเทพเจา้เหลา่เทวาใดๆก็ตาม ลว้นแตมี่โทษทัง้นัน้แหละ และ

บดันีก็้ หา้ เนกขัมมานิสังสกถา ทรงแสดงอานิสงสแ์หง่การ

ออกจากกามทัง้หลายดงักลา่วมานัน้ สดุทา้ยก็ไดท้รงแสดง

อรยิสจัจธรรมทัง้ ๔ จบลง ยสกลุบตุรก็ไดบ้รรลโุสดาปัตติผล 

เป็นอรยิบคุคลในพทุธศาสนา และก็ไดป้ฏิญาณตนถึงพระพทุธ 

พระธรรม พระสงฆ ์วา่เป็นท่ีพึ่งท่ีระลกึตลอดชีวิต  

เม่ือปฏิญาณตนเสรจ็แลว้ก็ขอบวชกบัพระศาสดา พระองค์

ก็ทรงเหยียดพระหตัถอ์อกไป ทรงตรสัวา่ เอหภิกิขุอุปสัมปทา 

ท่านจงเป็นภิกษุมาเถิด ธรรมวินยัเราตรสัไวดี้แลว้ จงประพฤติ

พรหมจรรยเ์พ่ือความสิน้ไปจากทกุขโ์ดยชอบเถิด พอพระองค์

เจา้ตรสัเท่านีจ้บลง บรขิาร ๘ อนัเป็นทพิยก็์เล่ือนลอยมา สวม

เอายสกลุบตุรทนัที ผมเผา้หนวดเคราอะไรก็ปลิวไป หายไป 

บดันีก็้เลยไดช่ื้อใหม่เพิ่มเติมเขา้ไปอีกวา่ พระยสกลุบตุร เขา้ไป



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 4 

แลว้ น่ีวิสยัของผูมี้บญุมาก เป็นอย่างนี ้ในกาลท่ีไดเ้กิดรว่ม

พระพทุธเจา้และไดอ้อกบวชอย่างนี ้ท่านไม่ไดเ้อาบรขิารอะไร

ติดตวัไปเลย เม่ือมีศรทัธาอยู่ในป่า ก็ขอบวชอยู่ในป่า พระองคก็์

ทรงพระอนญุาตใหบ้วชเป็นภิกขไุดด้ว้ยพระวาจาดงักลา่ว แลว้

บรขิารอนัเป็นทิพยก็์เล่ือนลอยมา สวมเอาเลย ไม่ใช่แตพ่ระย

สกลุบตุรเท่านัน้ แมพ้ระสาวกองคอ่ื์นๆถา้ลงวา่พระศาสดาทรง

ตรสัเรยีกวา่ จงเป็นภิกขมุาเถิด เทา่นีล้ะก็เป็นอนัวา่บรขิาร ๘ 

อนัเป็นทิพย ์ก็เล่ือนลอยมาทนัทีเลย แตถ่า้พระองคพ์ิจารณาดู

วา่คนผูนี้ต้ัง้แตอ่ดีตชาติหนหลงัไม่ไดใ้หอ้ฐับรขิารเป็นทานมา 

อนัทานอยา่งอ่ืนนัน้ไดใ้หอ้ยู่ แตไ่ม่ไดใ้หอ้ฐับรขิารเป็นทานอย่าง

นีน้่ะ ผลแหง่ทานดงักลา่วนีก็้จะไม่เกิดขึน้แก่กลุบตุรผูนี้ ้เม่ือ

พระองคท์รงทราบอย่างนีแ้ลว้ ก็ทรงแนะนาํใหไ้ปหาบรขิาร ๘ 

ซะก่อนแลว้จงึมาขอบวชใหม่ เป็นอย่างนัน้ แตถ่า้พระองคไ์ด้

เหยียดพระหตัถอ์อก เรยีกวา่เอหิภิกขอุปุสมัปทาแลว้ เป็นอนัวา่

ผูน้ัน้มีบญุแท้ๆ  ผูน้ัน้ไดใ้หท้านอฐับรขิารมาแตช่าติก่อน ผลแห่ง
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ทานนัน้ก็จะมาปรากฏในปัจจบุนันัน้ เช่นอย่างพระยสกลุบตุร

ดงักลา่วแลว้  

พระพทุธองคท์รงแสดงเรื่องทานนัน้ คือวา่ ทรงแสดงถึงเรื่อง

ความเป็นผูท่ี้ไม่ใหเ้หน็แก่ตวั เม่ือหากวา่เป็นคนบญุหนกัศกัดิ์

ใหญ่ ร ํ่ารวยดว้ยทรพัยสิ์นเงนิทองขา้วของอย่างนัน้แลว้ ก็อย่า

ไปเห็นแตค่วามสขุสว่นตวั พงึเฉล่ียความสขุสว่นตวันัน้ใหแ้ก่คน

ยากจนขน้แคน้บา้ง อยา่งนีจ้งึช่ือวา่เป็นความดีของผูเ้ป็น

บณัฑิตนกัปราชญท์ัง้หลาย เป็นคณุธรรมของผูเ้ป็นบณัฑิต  

แลว้พระองคก็์ทรงแสดงวา่ ธรรมดาผูเ้ป็นบณัฑิต ผูมี้

ปัญญา ผูเ้ป่ียมไปดว้ยเมตตากรุณา ก็ย่อมไม่เบียดเบียนบคุคล

อ่ืนและสตัวอ่ื์น ย่อมสาํรวมกาย วาจา ของตนดว้ยดี ไมใ่ห้

กระทบกระทั่งบคุคลอ่ืนและสตัวอ่ื์น อยา่งนี ้เม่ือพระองคเ์จา้

แสดงมาถงึบทนีก็้แสดงวา่เป็นผูส้าํรวมในศีลนั่นเองแหละ ความ

มุ่งหมายใหผู้ฟั้งก็ย่อมรูไ้ด ้ก็ย่อมเป็นผูมี้ศรทัธามั่นในศีลลงไป 

พยายามรกัษาเจตนาในใจของตนไวเ้สมอ วา่ไม่ใหมี้เจตนาคิด

เบียดเบียนบคุคลอ่ืนและสตัวอ่ื์นเลย  
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เม่ือบคุคลไดม้าบาํเพ็ญทานการกศุล พรอ้มดว้ยการวิรติัละ

เวน้จากบาปโทษมลทินตา่งๆดงักลา่วมานัน้ เชน่นีแ้ลว้ก็ย่อมจะ

ไดร้บัอานิสงสผล ทัง้ในปัจจบุนัและเบือ้งหนา้ ในปัจจบุนันีก็้เป็น

ผูม้ากไปดว้ยบรษัิทบรวิาร มิตรญาติสหาย ไม่มีใครแสดงตน

เป็นศตัรูเลย เพราะวา่เป็นผูมี้ใจคอกวา้งขวาง ไม่ตระหน่ีใน

สมบติัขา้วของท่ีไดม้า แบง่สรรปันสว่นใหค้นยากคนจนไป 

เพราะฉะนัน้มนัจงึไม่มีใครคิดอิจฉาเบียดเบียนเลย ก็ย่อมอยู่

ดว้ยความเป็นผูไ้ม่มีเวรไม่มีภยั อนันีเ้ป็นอานิสงสใ์นปัจจบุนัซึง่

มองเหน็ไดช้ดัๆ เม่ือละโลกนีไ้ปแลว้ก็ย่อมบนัเทงิในสวรรค ์ย่อม

ไดเ้สวยผลแหง่บญุกศุลท่ีทาํไวใ้นชาตินี ้โดยไม่ตอ้งไปทาํไรไ่ถนา 

ไม่ไดท้าํการคา้ขายเหมือนอย่างมนษุยโ์ลกอนันี ้บญุกศุลอนันี ้

หากเนรมิตสมบติัพสัถานตา่งๆใหต้ามตอ้งการ  

เม่ือพระองคแ์สดงผลอานิสงสผ์ลแห่งทาน ศีล เป็นการฟอก

จิตของยสกลุบตุรนั่นแหละ ใหข้าวสะอาด เหมือนกบัสบูห่รอืวา่

ผงซกัฟอก สาํหรบัซกัฟอกผา้ผ่อนท่ีมวัหมองดว้ยฝุ่ นละอองธุลี 

ใหผ้า้นัน้ขาวสะอาดดี น่ีฉนัใดขอ้ปฏิบติัคือทาน ศีล และ



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 7 

อานิสงสแ์ห่งทานศีลเหลา่นี ้ยสกลุบตุรไดฟั้งแลว้ก็มีจติใจแช่ม

ช่ืนเบิกบาน คิดวา่ตนนัน้เป็นผูมี้บญุแหละ ถงึไดเ้กิดมาใน

ตระกลูเศรษฐี อย่างนีแ้ลว้ตนก็ไม่ไดเ้บียดเบียนบคุคลใดและ

สตัวจ์าํพวกใดเลย เม่ือมาตรวจดกูาย วาจา ใจของตนอย่างวา่นี ้

แลวั ก็เหน็แตค่วามบรสิทุธ์ิปราศจากบาปโทษมลทนิดงันัน้จงึได้

มีจิตใจเบิกบานผ่องใส  

เม่ือพระองคพ์จิารณาเหน็วา่ยสกลุบตุรมีจติใจผ่องใสอยู่

ดว้ยบญุดว้ยกศุลดว้ยดีแลว้ จงึไดท้รงแสดงธรรมขัน้สงูขึน้ไป

กวา่นัน้ เพ่ือใหผู้ฟั้งนัน้ไดมี้ความรู ้ความคิด ความเห็น เล่ือนขึน้

ขึน้ไป ก็ไดแ้สดงโทษแห่งกามคณุใหย้สกลุบตุรฟัง โดยทรงยก

อปุมยัอปุมามาวา่กามทัง้หลายนั่นเหมือนอย่างรา่งของสตัวท่ี์

ตายแลว้ บรรดาพวกแรง้ก็ดี กาก็ดี สนุขัจิง้จอกก็ดี ยือ้แยง่กนักิน 

ตวัไหนมีกาํลงัมากตวันัน้ก็ไดกิ้นมาก ตวัไหนมีกาํลงันอ้ยก็ไดกิ้น

นอ้ย แตก่วา่วา่จะไดกิ้นนัน้ ก็ตอ้งตอ่สูก้นัอย่างสดุเหวี่ยง แสน

ทกุข ์แสนยาก แสนลาํบาก อนันีฉ้นัใดผูบ้รโิภคกามทัง้หลาย ก็

เป็นเชน่กนักบัซากศพท่ีบรรดาสตัวท์ัง้หลายยือ้แยง่กนักินนัน้เอง 
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อนันีก็้นบัวา่เป็นความจรงิเหลือเกิน อนันีก็้ดี ดงัท่ีเราคงรูค้งได้

ยินไดฟั้งกนัมาแหละ ไอเ้รื่องเบียดเบียนกนั ฆา่กนั ตายอยู่ใน

โลกอนันี ้มนัก็ลว้นแตแ่ย่งกามคณุกนัน่ีเอง ไม่ใช่อย่างอ่ืนใด 

แลว้กามทัง้หลายเปรยีบเหมือนอย่างหอก ดาบ แหลน หลาว 

คอยแตจ่ะทิ่มแทงใหเ้จ็บปวดรวดรา้วทกุขเวทนาอยู่อย่างนัน้  

กามทัง้หลายเปรยีบเหมือนอย่างเขียงหั่นชิน้เนือ้ ธรรมดา

เขียงน่ีมีแตส่กึหรอขึน้ไป ไมมี่หรอกมนัจะงอกขึน้มาอีก อนันีฉ้นั

ใดก็เหมือนกนัแหละ ผูบ้รโิภคกามทัง้หลายน่ีก็มีตัง้แตเ่ส่ือมลง

ไปเลย ทัง้รา่งกายก็ทรุดโทรมลงไป ทางจติใจก็เส่ือมไปจากคณุ

ความดี ผูม้วัเมาในกามคณุนะ เส่ือมไปจากบญุจากกศุล เป็น

อย่างนัน้ กามทัง้หลายเปรยีบเหมือนตน้ไมท่ี้มีผล ธรรมดาตน้ไม้

ท่ีมีผลน่ี นอกจากพวกนกพวกสตัวต์า่งๆมากินกนัแลว้ หมู่มนษุย์

ก็ไปตดัไปรานก่ิงกา้นของมนัลง เพ่ือจะเอาผลมนัมาบรโิภค ก็

ตอ้งถกูรบกวน ตน้ไมท่ี้มีผลนั่นน่ะ ฉนัใดบคุคลผูย้ินดีในกามคณุ

ทัง้หลาย เม่ือไดรู้ป เสียง กล่ิน รส เครื่องสมัผสันั่นมาแลว้ เอา้ ก็

มีผูอ้ยากจะมายือ้แย่งเอาไปอยู่อย่างนัน้แหละ ตอ้งไดร้กัษา 
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ตอ้งไดก้งัวลหว่งใยกนัอยูน่ั่นน่ะ มีเงนิมีทองขา้วของมาแลว้ ยิ่งมี

คนพยายามท่ีจะมายือ้แยง่เอาไป ถา้มีเมียสวยๆงามๆยิ่งแลว้

ใหญ่ ยิ่งเป็นเวร ดีไม่ดี เคา้ฆา่ตวัตายซํา้เลย อนันีก็้มีอยูถ่มไป  

น่ีแหละ เพราะฉะนัน้พระองคเ์จา้จงึไดเ้ปรยีบกามคณุไว้

เหมือนกนักบัตน้ไมท่ี้มีผล ทรงเปรยีบวา่กามทัง้หลายนั่น เปรยีบ

เหมือนหลมุมตูรหลมุคถู เม่ือบคุคลใดตกลงไปในหลมุมตูรหลมุ

คถูนัน้แลว้ ก็มีตัง้แตอ่ปัยศอดส ูไดร้บัแตค่วามไม่สบายใจเลย 

เพราะวา่มนัสกปรกโสมม มีกล่ินก็เหมน็ อะไรตอ่อะไรอย่างนี ้

แหละ ทรงเปรยีบกามทัง้หลายเหมือนกบัยืมส่ิงของของคนอ่ืน

มา เม่ือถึงเวลาแลว้ก็ตอ้งสง่คืนเขา อนันีฉ้นัใดก็อย่างนัน้แหละ 

บรรดารูป เสียง กล่ิน รส เครื่องสมัผสัอนัเป็นท่ีน่ารกัใครพ่อใจ

ตา่งๆ ตนไดม้าครอบครอง อยู่ไปๆถึงเวลาแลว้ มนัก็ตอ้งแตกดบั

ทาํลายไป ก็เท่ากบัวา่เป็นของยืมเขามาใชช้ั่วคราวนัน้เองหละ 

อนันีแ้หละ โทษแห่งกามคณุทัง้หลายท่ีพระบรมศาสดาไดท้รง

แสดงใหพ้ทุธบรษัิททัง้หลายฟังไว ้ 
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เม่ือยสกลุบตุรไดฟั้งโทษแหง่กามคณุนีแ้ลว้ ก็มีจิตใจเบื่อ

หนา่ยในกามทัง้หลาย เม่ือพระองคท์รงพจิารณาเหน็จติของ

พระยสกลุบตุรเบ่ือหนา่ยในกามทัง้หลายอย่างนัน้แลว้ ก็จงึได้

ทรงแสดงอานิสงสแ์ห่งการออกจากกามวา่บคุคลเม่ือหากวา่มี

จิตใจไม่ฝักใฝ่ในกามทัง้หลายแลว้ก็ย่อมถงึซึง่ความสงบระงบั มี

จิตใจเบิกบานผ่องแผว้ ทัง้มีสติมีปัญญา รูจ้กับาปบญุคณุโทษ 

ประโยชนแ์ละไม่ใช่ประโยชน ์รูจ้กัประโยชนอ์ย่างยิ่งคือพระ

นิพพาน เม่ือยสกลุบตุรไดฟั้งเช่นนัน้แลว้ จติใจก็คลายจากกาม

คณุ กามตณัหาทัง้หลายออกไป มีใจสงบระงบัเป็นอยา่งดี  

ตอ่จากนัน้พระผูมี้พระภาคเจา้จงึไดท้รงแสดงอรยิสจัธรรม

ทัง้ ๔ ใหย้สกลุบตุรฟัง เม่ือยสกลุบตุรไดฟั้งอรยิสจัทัง้ ๔ นัน้จบ

ลง จงึไดบ้รรลโุสดาปัตติผล เป็นอรยิบคุคลในพทุธศาสนานี ้

ใจความในอริยสัจธรรมทัง้ ๔ นัน้ พระองคก็์ทรงยกทกุขน่ี์

แหละขึน้มาแสดงก่อน เพราะวา่ทกุขนี์ม้นัมาปรากฏชดัๆอยู่แลว้ 

ใครๆก็ย่อมมองเหน็ได ้เชน่อย่างทกุขอ์นัเกิดจากความแก่ ความ

เจ็บ ความตายอย่างนีน้ะ แมว้า่ตนจะยงัหนุ่มแน่นอยู่ก็ตาม แต่
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คนท่ีเกิดก่อนตวัเองโน่นน่ะ เพิ่นก็แก่ ก็เจบ็ ก็ตายมาใหเ้ห็นเป็น

สกัขีพยานอยูแ่ลว้ แมต้วัของตวัเองนีก็้จะเป็นเชน่เดียวกนันั่น

แหละ เม่ือหากมีชีวิตยืนยาวนานอยู ่ตอ่ไปก็ตอ้งถกูความแก่ 

ความเจ็บ ความตายนีค้รอบงาํเชน่เดียวกนั  

เม่ือยสกลุบตุรไดฟั้งเรื่องของความทกุข ์ความพลดัพราก

จากของรกัของชอบใจ ความปรารถนาส่ิงใดก็ไม่ไดส้มหวงั 

ความไดค้บหาสมาคมกบับคุคลท่ีไม่เป็นท่ีนา่รกันา่พอใจตา่งๆ

หมู่นี ้ลว้นแตเ่ป็นทกุขท์ัง้นัน้เลย ก็จงึไดเ้บ่ือหนา่ยในสงัขารนาม

รูปอนันี ้นั่นแหละ แลว้เม่ือบคุคลมาพิจารณาเห็นวา่ ทกุขนี์ม้นั

เป็นของมีจรงิ อยู่ในปัจจบุนันีแ้หละ มนัปรากฏอยู่ในปัจจบุนันี ้

เลย ไม่ใช่มีอยูใ่นอดีตอนาคตอะไร ทกุขมี์อยู่ในปัจจบุนั ดู

อตัภาพรา่งกายนีก็้แลว้กนั มนัทรุดโทรมไปอยู่เรื่อยไปอยู่อย่างนี ้

แหละ ในท่ีสดุมนัจะหมนุไปหาความแตกดบัเท่านัน้ ไมมี่อะไร

เป็นแก่นสาร  

ทีนีพ้ระศาสดาจงึไดต้รสัวา่เม่ือบคุคลมาเหน็ทกุข ์เบ่ือหน่าย

ในทกุขด์งักลา่วมานีแ้ลว้ ปรารถนาจะพน้จากทกุขเ์หลา่นีน้ัน้ ก็
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ตอ้งเป็นผูม้าละตณัหาเสีย ตณัหาหมายถงึความอยาก ความทะ

เยอะทะยานอยาก ความพอใจในกามคณุทัง้หลายนั่นแหละ 

ความติด ความผกูพนัอยู่ในรูป ในเสียง ในกล่ิน ในรส ในเครื่อง

สมัผสัตา่งๆหมู่นี ้ก็ลว้นตัง้แตเ่ป็นบอ่เกิดแห่งทกุขท์ัง้นัน้เลย 

เพราะวา่เม่ือมนัเกิดพอใจขึน้แลว้ มนัก็ยดึถือเอาไว ้เม่ือมนั

ยดึถือเอาไวแ้ลว้ มนัก็เป็นเหตใุหแ้สวงหา การแสวงหานัน้บางที

เม่ือแสวงหาโดยทางสจุรติไม่ไดก็้ตอ้งแสวงหาเอาในทางทจุรติ 

เพราะวา่มนักลายเป็นความโลภไปแลว้บดันีน้ะ เม่ือมนัอยากได้

มากๆขึน้ไป ก็เลยกลายเป็นความโลภ เรง่เพง่เลง็ เหน็คนอ่ืนเคา้

ร ํ่าเคา้รวย เคา้ไดอ้ะไรมาตามประสงคอ์ย่างนัน้ เอา้ ตนก็ไป

วางแผนยือ้แยง่เอามาโดยวธีิใดวิธีหนึ่งเขา้ไป อย่างนีน้่ะ มนัก็

เป็นเหตใุหเ้กิดบาปอกศุลขึน้มา บาปอกศุลอนันีแ้หละอาํนวย

ผลใหบ้คุคลผูก้ระทาํเช่นนัน้น่ะเป็นทกุขท์ัง้ปัจจบุนัและเบือ้ง

หนา้  

น่ี เพราะฉะนัน้แหละ พระศาสดายิ่งทรงสอนใหล้ะตณัหา

นั่นแหละ ความอยาก ความดิน้รนทะเยอะทะยานเกินขอบเขต
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อนันัน้นะ่มนัเป็นเหตใุหเ้กิดทกุข ์ถา้วา่พดูถึงตณัหาชัน้ละเอียด

แลว้ เม่ือมาเหน็โทษแหง่รูป เสียง กล่ิน รส เครื่องสมัผสั อนัจดั

วา่เป็นกามตัณหาน่ีแลว้ ก็ไม่ผกูพนัอยู่ในรูปเสียงเป็นตน้

ดงักลา่วมาน่ี แตม่นัก็ยงัมาติดอยู่ในรูปกาย ในขนัธ ์๕ นี ้ยงัไม่

สามารถจะปลงจะวางขนัธ ์๕ นีไ้ด ้แตถ่า้หากวา่หมดอายสุงัขาร

ลง ท่านก็วา่ไปเกิดในพรหมโลก เป็นรูปพรหม เพราะเป็นผูร้ะงบั

กามวิตกเสียได ้มีจิตใจสงบอยู่ในฌาณ เพง่รูปเป็นอารมณอ์ยู่ 

อย่างนีแ้หละ อานิสงสอ์นันีพ้าใหไ้ปเกิดเป็นพรหมโลก เป็น

พรหมท่ีมีรูป เป็นอย่างนัน้ ท่ีท่านวา่ภวตณัหา  

วิภวตัณหานั่น เม่ือบคุคลภาวนาไป เพง่รูปนีอ้ยู่ก็มาเบื่อ

หนา่ยในรูปนี ้แตเ่บ่ือหน่ายหากไมมี่ปัญญาท่ีจะสอนจติให้

ปลอ่ยใหว้างได ้อาศยัแตก่ารเพง่อยา่งเดียว เพง่เพ่ือใหรู้ปนีม้นั

หายไปจากดวงจิต เม่ือเพง่นานๆเขา้ รูปนีก็้หายไปจากดวงจิต

จรงิๆ จิตนีป้รากฏวา่วา่งเลยบดันีน้ะ นั่นแน่ะ วา่ง เม่ือจิตมนัวา่ง

อย่างนีแ้ลว้ ก็ยดึความวา่งนั่นเป็นอารมณไ์ปบดันีน้่ะ ทา่น

เรยีกวา่อรูปฌาณ เนวะสัญญานาสัญญายตนะ อา
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กิญจัญญายตนะ นั่นแหละ หมู่นีแ้หละ เป็นอรูปฌาณ เม่ือ

หมดอายสุงัขารลงก็ไปเกิดเป็นพรหมท่ีไมมี่รูป ทา่นเรยีกวา่อรูป

พรหม อนัหมูนี่ล้ว้นแตเ่ป็นตณัหาทัง้นัน้เลย แตเ่ป็นตณัหาชัน้

ละเอียด เพราะฉะนัน้ผูเ้จรญิสมถวิปัสสนาแลว้ท่านจะไม่ถือมั่น

ในสมาธิ ในฌาณเหลา่นีไ้ว ้จะตอ้งเจรญิวปัิสนา ทาํความรูเ้ท่า 

ฌาณ รูปฌาณ อรูปฌาณเหลา่นีเ้สมอ แลว้ก็เจรญิวิปัสนาเพง่

พิจารณาในอรยิสจัธรรมทัง้ ๔ ดงักลา่วมานัน้แหละ เม่ือเห็นวา่

บคุคลมาดบัตณัหาทัง้หลายเหลา่นีไ้ดแ้ลว้ ทกุขก็์ย่อมดบัไป

หมด ท่านก็เจรญิปัญญาสอนจิตน่ีใหล้ะตณัหาอนันีไ้ปเรื่อยๆ 

เม่ือตณัหาเหลา่นีด้บั ทกุขท์างใจมนัก็ดบัลง เพราะเหน็ท่ีดบั

ทกุขไ์ด ้มาดบัตรงไหน ดบัทกุข ์ดบัท่ีใจนั่นแหละ เม่ือใจละ

ตณัหาลงไปอย่างสนิทสนมแลว้ ทกุขท์างใจมนัก็ดบัลง การดบั

ทกุขม์นัไม่ไดไ้ปดบัท่ีอ่ืนหรอก ดบัท่ีจิตดวงเดียวนัน้เองนะ่ มนั

เป็นอยา่งนัน้ 

แลว้การท่ีเราบาํเพ็ญขอ้วตัรปฏิบติัมา เชน่อย่างถา้เป็น

ทายก ทายิกา ก็ไดใ้หท้าน ไดร้กัษาศีล ไดฟั้งธรรม ไดไ้หวพ้ระ 



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 15 

นั่งสมาธิภาวนามา จนตลอดถึงมาไดเ้จรญิสมถะวิปัสนาอย่าง

วา่นีแ้หละ อนันีแ้หละไดช่ื้อวา่เป็นแนวทางขอ้ปฏิบติัใหถ้ึงความ

ดบัทกุข ์เม่ือไดบ้าํเพ็ญกศุลดงักลา่วมาน่ี เม่ือรวมกาํลงัแห่งบญุ

กศุลตา่งๆเหลา่นัน้มาเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวอยู่ภายในจิตใจแลว้ 

ใจก็มีกาํลงัเขม้แข็ง สามารถท่ีจะกาํหนดละตณัหาดงักลา่วมา

นัน้ได ้น่ีแหละท่านจงึเรยีกวา่ มรรคคือขอ้ปฏิบติั มรรคอนัมีองค ์

๘ นั่นแหละ คือเป็นขอ้ปฏิบติัใหถ้ึงความดบัทกุขท์างใจไดจ้รงิๆ 

แตถ่า้หากวา่มนัดบัทกุขไ์ด ้พรอ้มทัง้เหตทุัง้ปัจจยัจรงิๆแลว้ 

อย่างนีม้นัก็จะเกิดญาณความรูข้ึน้มา เกิดญาณความรูข้ึน้วา่ 

กิเลสเหลา่นีต้นไดล้ะมนัขาดไปแลว้ อย่างนีน้ะ ก็รูช้ดั เห็นแจง้

ดว้ย ประจกัษด์ว้ยตนเองได ้อย่างนีแ้หละ ขึน้ช่ือวา่ธรรมของจรงิ

แลว้ ไม่มีใครมารูใ้หไ้ด ้ใครทาํ ใครย่อมไดเ้ห็นไดด้ว้ยตนเอง  

เพราะฉะนัน้แหละ เม่ือพทุธบรษัิทไดส้ดบัรบัฟังอนปุพุพกิ

ถาท่ีแสดงใหฟั้งมาพอสงัเขป โดยลาํดบันีแ้ลว้ ก็พงึพากนัพนิิจ

พิจารณา จดจาํ แลว้นอ้มนาํเอาไปประพฤติปฏิบติัตามดว้ย

ความไม่ประมาท ถา้เม่ือลงมือปฏิบติัตามโดยความไม่ประมาท
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แลว้ ก็ตอ้งไดร้บัอานิสงสผลอย่างแน่นอนทีเดียว ถงึแมว้า่จะ

ไม่ไดบ้รรลมุรรคผลธรรมอนัวิเศษในปัจจบุนัชาตินี ้ก็จะไดเ้ป็น

อปุนิสยั ปัจจยัอย่างแรงกลา้ ติดตามตนไป เป็นอย่างนัน้ แตใ่น

สมยัครัง้พระพทุธเจา้นัน้ ถา้หากวา่พระองคพ์ิจารณาดคูนท่ีมา

นั่งอยู่ตอ่พระพกัตรข์องพระองคเ์หลา่นัน้ ไมมี่อปุนิสยัท่ีจะได้

บรรลมุรรคผลธรรมวิเศษแลว้ พระองคจ์ะไม่แสดงอนปุพุพิกถา 

๕ ประการนีใ้นสมาคมนัน้เลย พระองคจ์ะแสดงธรรมไปอย่าง

อ่ืน เป็นการอบรมบม่อินทรยีข์องผูฟั้งทัง้หลายใหแ้กก่ลา้ไปโดย

ลาํดบั เชน่อยา่งทรงแสดงเรือ่งธรรมสงัเวชอย่างนีแ้หละ 

อย่างเช่นควรพิจารณาทกุวนัๆวา่เรามีความแก่ ความเจ็บ ความ

ตายเป็นธรรมดา จะลว่งพน้ส่ิงเหลา่นีไ้ปไม่ไดเ้ลย เราจะพลดั

พรากจากของรกัของชอบใจทัง้สิน้ เราทาํกรรมอนัใดไว ้ดีก็ดี ชั่ว

ก็ดี ก็จกัไดร้บัผลของกรรมอนันัน้สืบไป ไอก้ารท่ีพระองคเ์จา้

แสดงธรรมสงัเวชอย่างนี ้ก็เพ่ือท่ีจะใหท้่านผูฟั้งทัง้หลายนั่นน่ะ

ไดพ้ิจารณาถงึตวัเองและใหเ้กิดความสงัเวชสลดใจในการท่ีตน

ไดม้าอาศยัอยูใ่นสงัขารอนัไม่เท่ียงไม่ยั่งยืนนี ้เต็มไปดว้ยทกุข์
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ทนทรมานตา่งๆ น่ี แลว้เบ่ือหนา่ยในการท่ีจะมารกั มาใครม่า

ผกูพนักบัของไม่เท่ียงไม่ยั่งยืนเหลา่นี ้เพราะวา่ไปรกัใครก่บัส่ิง

อนัไม่เท่ียงเชน่นัน้นะ่ เม่ือเวลามนัแปรปรวนหวั่นไหวไปแตกดบั

ไปก็เป็นทกุขเ์ป็นโศกเพราะอาลยัมาก ดงันัน้แหละ(เทปจบ) 

 

ท่ีมา: https://youtu.be/PMmF0XnAABw 

https://youtu.be/PMmF0XnAABw

