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ดับไฟเผาวิญญาณ 

หลวงปู่ เหรยีญ วรลาโภ 

อา้วพากนัตัง้ใจบดันีน้ะ จะพดูธรรมะใหฟั้ง เรามาอยู่

รวมกนัในวดัวาอารามก็จาํเป็นตอ้งพดูธรรมะสูก่นัฟัง ใหธ้รรมะ

มนัซมึซาบเขา้สูจ่ิตใจ ผูใ้ดมีธรรมะซมึซาบเขา้สูจ่ิตใจแลว้ ผูน้ัน้ก็

ไดค้วามสงบความเย็นใจ ผูใ้ดไม่มีธรรมะซมึซาบเขา้สูใ่จ กิเลส

มนัก็เผาเอาเดือดรอ้นอยู่ไม่เป็นสขุ รอ้นอะไรจะเท่ารอ้นกิเลส

ตณัหา รอ้นกิเลสตณัหาน่ีมนัพาไปสูท่กุข ์พาไปตกนรก พาเป็น

เปรต พาเป็นอสรุกาย พาไปกาํเนิดเป็นสตัวเ์ดรจัฉาน รอ้นแดดน่ี

เอารม่มากัน้ก็ยงัสบายไป รอ้นกิเลสตณัหาน่ีถา้บคุคลมีธรรมะ

เขา้ไปสูจ่ิตใจแลว้ มนัก็เยน็ลงได ้ 

ธรรมะน่ีเหมือนกบันํา้ กิเลสเหมือนกบัไฟ ทีนีไ้ฟลกุขึน้มาเรา

เอานํา้ไปดบัลง เชน่อยา่งวา่ความโกรธเกิดขึน้มา เราเจรญิ

เมตตาขึน้มาแทน เม่ือความปรารถนาท่ีจะใหส้ตัวท์ัง้หลายเป็น

สขุถว้นหนา้เกิดขึน้ในจิตใจแลว้ ความโกรธมนัก็บรรเทาเบาบาง

ลงไปอย่างนีน้ะ เพราะฉะนัน้ธรรมะนีม้นัวา่เหมือนกบันํา้ กิเลส
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เหมือนกบัไฟ ความโลภก็เหมือนกนั เม่ือมนัโลภเขา้มาแลว้จิตใจ

ก็รอ้นเพราะมนัอยากหลายๆ เม่ือมนัอยากไดแ้ลว้ไม่ไดส้มหวงัก็

ยิ่งเดือดรอ้นใหญ่ น่ีเป็นเหตใุหท้าํทจุรติไปตา่งๆนานา นอกศีล

นอกธรรมนอกธรรมนอกวนิยัออกไป ก็เพราะความอยากไดอ้ะไร

ตอ่อะไรไม่มีท่ีสิน้สดุเน่ียแหละ ก็พากนัเขา้ใจ  

แมเ้ป็นคฤหสัถผ์ูค้รองเรอืนก็เหมือนกนั เม่ือปลอ่ยใหค้วาม

โลภครอบงาํจิตใจมากๆแลว้ ความอยากมนัก็ท่วมทน้จิตใจทาํ

ใหใ้จนัน้ ใหก้ายทาํใหว้าจาพดู ตวัเองหาในส่ิงท่ีตอ้งการ

ปรารถนา เม่ือมนัแสวงหาเอาโดยทางสจุรติไมไ่ดแ้ลว้ มนัก็

แสวงหาไปในทางทจุรติเพราะความอยากอนันัน้มนับงัคบัจิตใจ

ไม่ใหก้ลวับาปกลวักรรมเวรอะไรเลย อย่างนีแ้หละฤทธ์ิเดชของ

กิเลสใหพ้ากนัเห็นโทษของมนั อยา่ไปสะสมใหม้นัมากเกิน

ขอบเขต  

ผูไ้ม่โลภก็หมายความวา่ยินดีในสมบติัท่ีตนแสวงหามาได้

ดว้ยความหมั่นความขยนั ไดม้ากไดน้อ้ยเทา่ไรก็ยนิดีบรโิภคใช้

สอยอยู่เทา่นัน้ แมค้นอ่ืนจะมีมากกวา่ตนก็ไม่ทะเยอทยาน 
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อยากไดข้องเขามาเป็นของเรา หา้มจิตของตนใหไ้ด ้โดยท่ีเช่ือ

กรรมเช่ือผลของกรรม เม่ือตนทาํความดีมาแตก่่อนนอ้ยไป มา

ชาตินีม้นัก็ใหผ้ลตามนอ้ย เคา้ทาํความดีมาแตก่่อนมาก เชน่เคา้

ใหท้านมาแตก่่อนมากกวา่เราอย่างนีน้ะ ผลมนัมาอาํนวยให้

ชาตินี ้เคา้ก็รวยมั่งมีศรสีขุไดอ้ย่างง่ายดายเพราะผลบญุแตก่่อน

นัน้มนัตามมาอาํนวยผลให ้ 

เม่ือบคุคลมารูแ้จง้อย่างนีแ้ลว้มนัก็บรรเทาความโลภลงได ้

ก็ยินดีในปัจจยัท่ีเจา้ของหามาได ้มีนอ้ยก็ใชจ้า่ยตามนอ้ย มี

มากก็ใชจ้า่ยตามมาก ทาํไดอ้ยา่งนีม้นัก็สบายใจดี น่ีเรยีกวา่

เป็นคาํสอนของพระพทุธเจา้นะ ทรงสอนใหพ้ทุธบรษัิทปฏิบติั

ธรรมอย่างนี ้นอ้มเอาสปัปรุสิธรรมเขา้ไวใ้นใจ คือวา่ยนิดีตามมี

ตามไดเ้น่ียนะ ทา่นเรยีกวา่ สัปปุริสธรรม นอ้มเอาธรรมเหลา่นี ้

เขา้มาในใจ มนัก็บรรเทาเสียซึง่ความโลภความทะเยอทยาน

ตา่งๆลงได ้ก็ใหพ้ากนัเขา้ใจ ตอ้งบาํเพ็ญธรรมะอย่างนีใ้ห้

เกิดขึน้ในใจ  
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ไม่วา่นกับวชหรอืคฤหสัถ ์อนัธรรมะน่ีตา่งคนตอ้งปฏิบติั

เหมือนกนัหมด ไม่ใช่วา่ปฏิบติัแตน่กับวช คฤหสัถไ์ม่จาํเป็น ตอ้ง

เป็นผูค้รองเรอืนตอ้งแสวงหาอะไรตอ่อะไรมากมาย นั่นแหละ

คฤหสัถน์ั่นแหละยิ่งตอ้งการมีคณุธรรมเหลา่นีไ้วใ้นใจ มนัจงึไม่

เดือดรอ้นใจมาก เม่ือเหน็คนอ่ืนมีมากกวา่ตนก็ไม่เดือดรอ้น พอ

นกึถงึวาสนานาบญุของตนกบัของเขาเทียบกนั ของเขาสงูกวา่

เรา เรานัน้มวัเมาประมาทในชาติก่อนไม่ไดท้าํความดีไวม้าก ก็

เม่ือความดีมนัอาํนวยผลใหเ้ทา่นีเ้ราก็ยนิดีเทา่นีไ้ปก่อน แตช่าติ

นีเ้ราพยายามทาํความดีใหม้ากขึน้ไป ใหเ้ต็มความสามารถ 

พยายามฝึกกายวาจาใจของตนใหต้รงตอ่คาํสอนของ

พระพทุธเจา้ใหไ้ด ้ถา้ฝึกใหต้รงตามคาํสอนไดแ้ลว้ บคุคลไดช่ื้อ

วา่ไม่ทาํบาป ทาํแตบ่ญุกศุลทาํแตค่วามดีใหส้าํเรจ็เป็น

ประโยชนต์นและผูอ่ื้น  

ดงันัน้แหละการมีคณุธรรมอยู่ในใจน่ีนะ จงึเช่ือวา่เหมือนเรา

มีสมบติัอนัลํา้คา่ไวใ้นตน ทา่นวา่ทรพัยภ์ายใน ทรพัยภ์ายในน่ี

ตกนํา้ก็ไม่ไหล ตกไฟก็ไม่ไหม ้โจรลกัเอาไปก็ไม่ได ้ติดสอยหอ้ย
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ตามบคุคลไปทกุแหง่ทกุหน เช่นศีลอย่างนีน้ะ ผูใ้ดรกัษากาย

วาจาใหบ้รสิทุธ์ิปราศจากโทษท่ีพระพทุธเจา้บญัญติัหา้มไว้

นัน้  และอยา่งนีม้นัก็เป็นศีลสมบติัติดตวัไปทกุแหง่ทกุหนเลย 

ปอ้งกนัอบายภมูิทัง้ ๔ ตายแลว้ไม่ใหไ้ปตกนรกเป็นตน้ น่ีคนมี

ศีลสมบติัอยู่ในตนนะ มีศรทัธาสมบติัอยู่ในตน เราเช่ือกรรมเช่ือ

ผลของกรรม ไม่เช่ือปรมัปรา ไม่เช่ือมงคลต่ืนข่าว ท่ีเลา่ลือตา่งๆ

นานากนัมานัน้ซึง่พิสจูนค์วามจรงิไม่ไดเ้ลย แตก็่เช่ือไปอย่างงม

งาย อยา่งนีผู้เ้ป็นบรษัิทของพระพทุธเจา้ไม่ควรจะงมงายอย่าง

นัน้  

พระองคเ์จา้สอนใหเ้ราเช่ือตอ่การกระทาํของเราเอง แตใ่น

ภาษาบาลีทา่นเรยีกวา่กรรม ถา้วา่เรยีกเป็นภาษาไทยเราตรงๆก็

เรยีกวา่ การงาน ท่ีบคุคลจะพงึทาํ แตบ่คุคลไปจบัการงานอนัมี

โทษลงไป มนัก็เป็นบาปอกศุลเหลา่นีน้ะ ไดช่ื้อวา่เป็นผูท้าํบาป

อกศุล เช่นชาวประมงอย่างนีน้ะ ไปจบัอาชีพอนันัน้ไดอ้แตล่ะวนั

ก็ไปเท่ียวจบัแตส่ตัว ์สงัหารชีวิตของสตัวไ์ม่เวน้แตล่ะวนัอย่างนี ้

ก็ไดช่ื้อวา่เป็นผูมี้กายกรรมอนัเศรา้หมองขุน่มวัอยู่ไดบ้าปไดโ้ทษ 
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แลว้เช่นนีจ้ะไปโทษใครอย่างนีน้ะ จะไปโทษผีสางนางไมว้า่มา

ทาํใหต้นเป็นทกุขเ์ดือดรอ้นอะไรอย่างนี ้มนัไม่สาวหาตน้ตอของ

การกระทาํของตนเองคนเรา ไปเช่ือแตส่ิ่งปรมัปราภายนอกโนน้ 

บางทีตวัไปเบยีดเบียนสตัวน์ั่นน่ะ ไปทาํลายชีวิตสตัวไ์มรู่ว้า่ก่ี

รอ้ยก่ีพนัตวั ยงัไม่นกึเลยวา่กรรมนัน้ตามสนองตน นั่นแหละ 

คนเราเขา้ใจผิดไป นกึวา่ตนทาํอยา่งนัน้แลว้เบียดเบียนสตัวถ์ึง

ขนาดนัน้แลว้จะไม่มีกรรมชั่วอะไรตามสนอง เกิดไปชาติใดตนก็

จะมีความสขุความเจรญิไป ถา้เผ่ือวา่กรรมชั่วมนัตามสนองให้

เป็นทกุขเ์ดือดรอ้นก็เอาแลว้ทีนี ้หาท่ีพึ่งทางใจไม่ไดเ้ลย 

เพราะฉะนัน้ก็จงึไดว้ิ่งหาหมอดหูมอเดาไป จงึไดใ้หญ้าติพ่ีนอ้ง

ไปบวงสรวงส่ิงศกัดิสิ์ทธ์ิตา่งๆท่ีสมมติุกนัขึน้ ยกหิง้ยกหอขึน้ไป

ศาลพระภมูิอะไรอย่างนีน้ะ นั่นแหละ คนไม่พิสจูนด์กูารกระทาํ

ของตวัเองแลว้ มนัก็เป็นเชน่นัน้แหละ ขอใหเ้ขา้ใจ  

ถา้ผูใ้ดมาพิสจูนด์กูารกระทาํของตนแลว้ เม่ือรูว้า่ตนไม่ได้

ทาํชั่ว เวน้แลว้ ตนเวน้กรรมชั่วทัง้ปวงแลว้อย่างนีน้ะ มนัก็ได้

ความอุน่ใจน่ะ เอาหละ กรรมชั่วไม่มีอยู่ในอยู่ในจิตใจของเรา
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แลว้ ไอท่ี้เราลุม่หลงทาํมาแตก่่อนเราก็อธิษฐานใจละมนัแลว้ 

เราไม่ทาํอีกตอ่ไป ผูใ้ดอธิษฐานใจมั่นลงไปอย่างนีล้ะก็ ไดค้วาม

อุน่ใจ ไม่เดือดรอ้นใจเม่ือนกึถึงความตายมาอย่างนี ้เม่ือตนตาย

แลว้จะไปเสวยทกุขห์รอืเสวยสขุหนอ มนัไม่ไดร้าํพงึนะบดันี ้

อย่างนัน้เพราะวา่ตัง้แตมี่ชีวติอยู่เน่ียมนัชาํระกายวาจาใจของ

ตนใหบ้รสิทุธ์ิจากบาปจากโทษ อยู่ไดเ้ห็นชดัดว้ยปัญญาตาใจ

ของตนเองอยูเ่ช่นนีน้ะ มนัก็พยากรณต์วัเองไดเ้ลยวา่ตายแลว้

เราไม่ไปสูท่คุติแน่นอน มีสคุติเป็นท่ีไป  

เม่ือโลกพยากรณต์วัเองไดเ้ช่นนัน้จงึไม่เดือดรอ้น คนนะ่ 

เม่ือเหน็กายวาจาใจของตนบรสิทุธ์ิจากบาปจากโทษอยู่อย่างนี ้

นะ เหมือนอยา่งคนเราธรรมดาเน่ีย ไม่ไดท้าํผิดกฏหมายอะไร

อย่างนี ้เขา้ไปหาเจา้นายหาตาํรวจทหารก็ไมต่อ้งกลวั ไม่กลวั

อะไรเลย เพราะวา่ไปหาเขา เขาก็ไม่จบั เพราะตนไม่ไดท้าํผิด

กฏหมายอะไรเลย แตถ่า้คนไปทาํผิดกฏหมายเขา้แลว้ จะเขา้ไป

หาเจา้หานาย กลวัแลว้ กลวัเคา้จะจบัตนไปฟ้องรอ้งขึน้โรงขึน้

ศาลติดคกุติดตาราง อนันีฉ้นัใดก็เหมือนกนันั่นแหละ คนเราถา้



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 8 

มีบาปเครื่องเศรา้หมองวา่อย่างนี ้เวลาเจบ็ไขไ้ดป่้วยก็มานกึถึง

เผ่ือวา่ตนตายไปไหนจะยงัไงหนอ ตนทาํบาปมา บาปนีจ้ะนาํตน

ไปสูท่กุขใ์นนรกอบายภมูหิรอืไงนอ้ มนัวิตกวจิารณไ์ปแลว้น่ี พอ

วิตกวิจารณไ์ปเท่าใดก็ยิ่งสะดุง้หวาดกลวัตอ่กรรมชั่วเหลา่นัน้

มนัจะตามสนองใหเ้ป็นทกุข ์เน่ียแหละบคุคลผูท้าํบาปมาแลว้ไม่

รูส้กึตวันะ ไมต่ัง้ใจละเวน้นะ่ เวลาเจ็บหนกัก็มานกึเสียใจใน

ภายหลงั แหม เราน่ีมวัแตท่าํบาป อยา่งโนน้อย่างนี ้เราคงจะไม่

พน้จากทกุขใ์นวฏัฏสงสารนีแ้ลว้ ใหคิ้ดดคูนเรา เราเป็นชาวพทุธ

เราก็ตอ้งเช่ือบญุเช่ือบาปน่ีแหละ เป็นอยา่งนัน้  

ดงันัน้ถา้ผูใ้ดแน่นอนแหละทกุคนเกิดมาเม่ือยงัไมรู่ค้าํสอน

ของพระพทุธเจา้น่ี มนัก็ตอ้งหลงใหลทาํบาปบา้ง มากบา้งนอ้ย

บา้ง อย่างนี ้แตว่า่บาปท่ีทาํนีเ้ป็นลหกุรรมเป็นกรรมเบา ไม่หนกั 

ไม่ใช่อนนัตรยิกรรม ครุกรรม กรรมหนกัไดแ้กอ่นันตริยกรรม 

เช่นฆา่มารดาบิดาเป็นตน้ ดงัท่ีเคยพดูมา ดงันัน้แลบคุคลท่ีทาํ

ความดียงัไงๆก็พน้จากผลแห่งกรรมอนัหนกันัน้ไม่ไดเ้ลย ตาย

แลว้ก็ไปตอ้งตกอเวจีมหานรกแน่นอน  
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ทีนีบ้าปกรรมนอกนัน้น่ะ มนัเป็นลหกุรรม กรรมเบา กรรม

เบาน่ีเม่ือบคุคลรูส้กึตวัแลว้ เห็นโทษแห่งการทาํชั่วอยา่งวา่นัน้

แลว้ อธิษฐานใจละเวน้เลย ตอ่นีไ้ปขา้พเจา้จะไม่ทาํอีกแลว้ 

อย่างนีน้ะ อธิษฐานใจเสมอๆ ไหวพ้ระภาวนา อธิษฐานใจเสมอ

ไป บดันีเ้ม่ือจติเราไม่ชอบบาปกรรมเหลา่นัน้แลว้ อธิษฐานใจละ

อยู่ทกุวนั บาปกรรมนัน้ก็หมดไปๆเท่านัน้เอง เพราะมนัไม่หนกั

หนา เม่ือบคุคลเห็นโทษของมนัเม่ือใดแลว้รูต้วัแลว้ อธิษฐานใจ

แลว้ มนัก็ดบัไป เหมือนอยา่งกองไฟเลก็อย่างนีน้่ะ เราเอานํา้

พอประมาณเขา้ไปดบัมนัก็ดบัได ้ถา้ไฟมนัลกุโพรงกองใหญ่ๆ

ขึน้มาแลว้ แมจ้ะเอานํา้มากเท่าไรไปดบัมนัก็ยากท่ีจะดบัลงได ้

มนัเป็นอย่างนัน้น่ะ มนัก็ไหมว้ตัถท่ีุมนัไหมอ้ยู่นัน้ใหเ้ป็นเถา้เป็น

ถ่านลงไป หมดเชือ้เม่ือไรมนัจงึดบัไปเม่ือนัน้ไป อนันีฉ้นัใดก็

เหมือนกนับคุคลผูท้าํกรรมชั่วอย่างหนกัลงไปแลว้แมจ้ะ

อธิษฐานละยงัไงมนัก็ไม่พน้ มนัก็ตามใหผ้ลจนไดอ้ย่างนัน้แหละ 

มนัใหผ้ลไปทนทกุขท์รมานไปนานแสนนาน เม่ือมนัหมดเหตุ
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แห่งกรรมชั่วนัน้แลว้นะ่ มนัถงึพน้จากทกุขเ์หลา่นัน้มา น่ีมนัเป็น

อย่างนี ้ 

กรรมมนัมี ๒ อย่างอย่างนี ้ลหุกรรม (กรรมเบา) ครุกรรม 

(กรรมหนกั) เม่ือผูใ้ดมาพิจารณาเหน็วา่ตนไม่ไดท้าํครุกรรมคือ

กรรมหนกัเช่นฆา่พอ่ฆา่แม่เป็นตน้ อนันีเ้คยพดูบอ่ยๆนั่นน่ะ ตน

ไดท้าํแตก่รรมเบา บดันีต้นรูเ้ห็นโทษของกรรมเหลา่นัน้แลว้ ถงึ

จะเบาหรอืหนกัก็ตาม เหน็โทษ อธิษฐานใจละเวน้ลงไป นั่น 

อย่างนีจ้งึเรยีกวา่เป็นผูมี้คณุธรรมอยู่ในใจคือมีเมตตาธรรม 

กรุณาธรรม โดยเฉพาะเมตตาตนของตนเองน่ีนะ ปรารถนาจะ

ใหต้นเป็นสขุกอ่นคนอ่ืนทัง้หมดเลย ถา้ตนไม่เป็นสขุแลว้จะ

ปรารถนาใหผู้อ่ื้นเป็นสขุ มนัไม่ไดห้รอก มนัเป็นไปไม่ได ้เม่ือตน

มีความสขุกายสบายใจ อยูด่ว้ยบญุดว้ยกศุลดว้ยคณุธรรม

ดงักลา่วมานั่นแหละ แคน่ัน้แหละ เราถึงนกึอธิษฐานขอใหส้ตัว์

ทัง้หลายเป็นสขุทั่วหนา้กนั อย่างนัน้ก็ไม่เสียหายอะไร มีผลดี 

ดงันัน้คาํวา่เมตตา เราเมตตาตนก่อนอ่ืนทัง้หมดเลย  
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ทาํอยา่งไรตนถึงจะมีความสขุได ้ทีนีก็้ตนก็ทาํแตค่วามดีลง

ไปเพราะความดีคือบญุกศุลเท่านัน้ท่ีจะอาํนวยผลใหเ้ป็นสขุได ้

นอกจากบญุกศุลแลว้ไม่มีอะไรท่ีจะมาอาํนวยผลใหเ้ป็นสขุ เรา

ตอ้งพิจารณาใหเ้หน็แจง้ชดัดว้ยตนเองอยา่งนี ้ลองคิดดอูนัใด

ท่ีมาอาํนวยผลใหเ้ป็นสขุได ้เงินทองหรอื แกว้แหวนหรอื สรอ้ยหู

สรอ้ยคอหรอื ตุม้หหูรอื แหวนเพชรหรอื อาํนวยผลใหเ้ป็นสขุน่ะ 

ไม่เลย ไอข้องประดบัทัง้หลายเหลา่นีน้ะมนัจะไม่อาํนวย

ความสขุใหจ้ิตใจ มนัยงัอาํนวยความทกุขใ์หด้ว้ยซํา้ กลวัโจร

ขโมยมนัจะมายือ้แย่งเอาไป มนัจะมาจีเ้อา มนัจะมาทบุมาตีเอา 

น่ี ก็สะดุง้อยู่เรือ่ย ผูใ้ดมีเครื่องประดบัมีคา่ติดตวัอยู่อย่างนัน้นะ่ 

ไม่ใช่วา่มนัอาํนวยความสขุใหเ้ม่ือไหรน่ะ นั่นแหละ ทีนีเ้ราก็รูก้นั

แลว้วา่เงินทองขา้วของ มนัอาํนวยความสขุใหช้ั่วคราว แต่

สว่นมากอาํนวยความทกุขใ์ห ้ทกุขอ์ย่างไรละ่ ก็ทกุขใ์นการ

แสวงหานั่นแหละ โหย การแสวงหาน่ีแสนยากแสนลาํบาก 

มนษุยโ์ลกอนันีน้ะ กวา่จะไดเ้งินทองขา้วของมาแตล่ะอย่างๆ

ตอ้งอาบเหง่ือตา่งนํา้ไม่คอ่ยไดพ้กัไดผ่้อนเท่าไหรแ่ลว้ น่ี เม่ือ
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เวลาแสวงหาอยู่ก็เป็นทกุขเ์ดือดรอ้น เม่ือไดม้าแลว้เป็นทกุข์

เพราะการรกัษาอยา่งนีน้ะ ถา้ไม่รกัษามนัก็หายจรงิๆนะ อา้ว 

เวลาจะพลดัพรากจากมนัก็เป็นทกุขเ์ดือดรอ้นแลว้ หรอืเวลามนั

สญูหายไปพลดัพรากจากไป ตนก็เป็นทกุขเ์ดือดรอ้นแลว้ น่ี

แหละ จงึวา่คิดดใูหร้อบคอบซิวา่ ส่ิงตา่งเหลา่นีม้นัไม่ใช่จะ

อาํนวยความสขุใหเ้ราไดย้ั่งยืนสืบตอ่ไป เป็นสขุสบายไปชั่วครัง้

ชั่วคราวเท่านัน้เอง เม่ือละโลกนีไ้ปแลว้ก็เอาติดตวัไปไม่ไดเ้ลย 

เวน้เสียแตส่ิ่งใดท่ีตนไดใ้หท้านฝากฝังไวใ้นพทุธศาสนานี ้สมบติั

เหลา่นัน้แหละก็จะเกิดเป็นบญุเป็นกศุลขึน้ บญุกศุลกระนัน้ก็จะ

เป็นอนคุามี ติดสอยหอ้ยตามไปทกุแหง่ทกุหน  

พรอ้มทัง้คณุธรรมเช่นหริิโอตตัปปธรรม ความละอายตอ่

ความชั่ว ความละอายตอ่การท่ีจะตอ้งกระทาํชั่วในท่ีลบัก็ตาม

ในท่ีแจง้ก็ตาม เม่ือมีความละอายแก่ใจอยูม่นัทาํไม่ไดค้วามชั่ว

นัน้น่ะ ถา้ขาดความละอายแก่ใจอย่างวา่นัน้แลว้มนัทาํชั่วไดเ้ลย 

ถา้ทาํท่ีแจง้ไมไ่ดก็้ทาํท่ีลบั มนัเป็นอย่างนัน้ เพราะฉะนัน้แหละ

ใหพ้ึง่บาํเพ็ญคณุธรรมเหลา่นีใ้หเ้กิดมีในใจของเราทกุคน ตัง้
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ความละอายแก่ใจในการกระทาํความชั่วไว ้นกึเสียวา่เราเป็น

มนษุยเ์น่ีย นบัวา่มีคณุธรรมอนัสงูพอสมควรทีเดียวในโลกนีน้ะ 

มีเกียรติมีศกัดิศ์รอีนัสงูสง่ สมควรแลว้หรอืท่ีเราจะไปทาํกรรมชั่ว

ท่ีพระพทุธเจา้ทรงบญัญติัหา้มไวน้ัน้น่ะ ก็ถามตนสอนตนเขา้ไป

อย่างนีน้ะ เม่ือมนัระลกึเขา้ไปอย่างนีม้นัก็มองเห็นตนนัน้มี

ศกัดิศ์ร ีมนุสโสแปลวา่ผูมี้ใจอนัสงูอยู่ดว้ยคณุธรรมคือเมตตา

กรุณา น่ี มนัเป็นอย่างนัน้นะ ช่ือของมนสุโสน่ีนะ บดันีเ้รามี

คณุธรรมเหลา่นัน้ในใจหรอืยงั สมกบัช่ือแลว้หรอืยงั ตรวจดกูาย

วาจาใจของตนใหไ้ด ้เป็นอย่างนัน้ เม่ือเรามีหิร ิโอตตปัปธรรม

อยู่อย่างวา่นัน้แลว้ มนัก็ไม่ทาํความชั่วแลว้คนเรา หาทาง

หลีกเล่ียงจากธรรมอนัชั่วชา้ลามกตา่งๆ  

ถา้มีขันตธิรรมอยู่ในใจ ความอดทนนีน้บัวา่เป็นยอดแหง่

อานิสงสค์วามดีทัง้หลาย พระพทุธเจา้แสดงไวน้ะ ทาํไมจงึวา่

เป็นยอด ก็บรรดาความชั่วทัง้หลายท่ีบคุคลจะเวน้ไดก็้เพราะ

อดทนน่ีแหละ เม่ือตนยงัเวน้มนัไม่ไดโ้ดยเด็ดขาดนะ มนัเกิด

ขึน้มาในใจเวลาใดอย่างนี ้ถา้ตนไม่อดไมท่น มนัก็ใชก้ายทาํใช้
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วาจาพดูไปทนัทีเลย พดูความชั่วทาํชั่วไปทนัทีอยา่งนัน้ ถา้ผูใ้ด

มีความอดทนอยู่ในใจเม่ือรูว้า่ความชั่วมนัเกิดขึน้ในใจเราก็อด

กลัน้ไว ้อยู่ในใจนั่นไม่แสดงออกมาทางกายทางวาจา เม่ืออดทน

ได ้กิเลสมนัก็ไม่มีกาํลงักลา้มนัก็ออ่นกาํลงัลง เม่ือนัน้ใหใ้ช้

ปัญญาพิจารณา เออ เรื่องนีม้นัชั่วใครคนหนึ่งหยิบยกเอามาให ้

แตเ่ราไม่รบัเอา เราไม่เอา ขึน้ช่ือวา่ความชั่วเราเกลียด เพราะมนั

อาํนวยผลใหเ้ป็นทกุข ์เม่ือจติอดทนไดแ้ลว้อย่างนี ้ยบัยัง้จิตได้

แลว้ มนัก็พิจารณาเห็นโทษแห่งความชั่วเหลา่นัน้ ถา้หากวา่

บคุคลขาดความอดทนแลว้ มนัก็ไปตอบโตก้บัคนท่ีนาํความชั่ว

มาใหต้นนั่นแหละ ไปตอบโตเ้อาเลย มนัเป็นอย่างนัน้ ทีนีต้า่ง

คนตา่งก็เลยกลายเป็นคนชั่วเหมือนกนัเลย ไม่มีใครเป็นคนดี

เลยทัง้สองฝ่ายนะ น่ีมน้ตอ้งใหเ้ขา้ใจ ถา้ผูใ้ดนัน้เคา้หยิบยกเอา

ความชั่วมาให ้เช่นคาํดา่คาํแช่งคาํเสียดสีคาํดถูกูดหูมิ่นอะไร

ตา่งๆนานาหมู่นีน้ะ เราไม่เอาซะแลว้ เราไม่ยดึถือเอาไวเ้ลย ก็

มนักระทบมาทีไรก็อดกลัน้ ไม่ปลอ่ยใหใ้จมนัวูว่ามไป นั่นแหละ 

พออดกลัน้ไดแ้ลว้ หยดุยัง้อารมณห์รอืกิเลสลงไดแ้ลว้ก็กาํหนด
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ใจละมนั ไมถื่อมั่นเอาไว ้แลว้ก็นกึถงึเมตตากรุณาทาํอะไรให้

เกิดขึน้ในใจแทน  

เม่ือคณุธรรมเหลา่นีเ้กิดขึน้ในใจแลว้ กิเลสเหลา่นัน้มนัก็

ถอยออกไป น่ีแหละจงึวา่เคยพดูอยู่บอ่ยๆอยู่ อนักิเลสในจิตใจ

ของคนเรานีน้ะ ไม่มีส่ิงอ่ืนใดท่ีจะมาระงบัได ้มีแตศี่ลแต่ธรรมะ

คาํสอนของพระพทุธเจา้น่ีแหละ จะมาระงบักิเลสตณัหาในหวัใจ

คนเราใหไ้ดน่ี้นะ เช่นทาํใจสงบลงไปไดน่ี้นะ มนัก็ระงบันิวรณ์

ทัง้ ๕ ได ้ระงบัความรกั ความชงั ความพยาบาทตา่งๆ ความ

ง่วงเหงาหาวนอน ความท่ีจิตฟุ้งซา่นเล่ือนลอยไป ความสงสยั

ลงัเลในบาปคณุโทษอะไรพวกนีน้ะ มนัก็ระงบัลงไปได ้เรื่อง

สมาธินะมนัเป็นอย่างนัน้  

ทีนีม้าเจรญิปัญญาเขา้ไป ถา้หากเจรญิใหแ้ก่กลา้เขา้ไป

จรงิจงัก็สามารถถอนรากเหงา้ของกิเลสตณัหาตา่งๆออกไปได้

เลย มนัจะไม่เกิดขึน้มาอีก แตถ่า้ถอนไม่ไดห้มดมนัก็ทาํใหเ้บา

บางลงไป อนัปัญญานีน้ะ ลงความไดว้า่เม่ือมาปลอ่ยวางขนัธ ์๕ 

ลงไปน่ีแลว้ ไม่ยดึถือวา่เราเป็นของๆเราแลว้ มนัก็ไม่สรา้งกิเลส
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ตณัหาขึน้มาในใจ มนัก็ทาํใจใหส้งบระงบัจากกิเลสตณัหาลงได ้

การท่ีบคุคลจะมาสรา้งกิเลสตณัหาใหห้นาแน่นขึน้ในใจก็เพราะ

มายดึถือขนัธ ์๕ น่ีแหละเป็นเครื่องดาํเนินนะ เม่ือไปสาํคญัวา่

ขนัธ ์๕ เป็นเราเป็นของๆเราแลว้ก็ เอาแลว้เราก็สรา้งกิเลสพนัหา้

ตณัหารอ้ยแปดสารพดั สรา้งความโลภ สรา้งความโกรธ ความ

หลงขึน้มา สรา้งมานะทิฐิ อิจฉาพยาบาทอะไรตอ่อะไรขึน้ในใจ

อย่างหนาแนน่เลยทีเดียว เป็นอย่างนัน้ เพราะฉะนัน้ใหพ้ากนั

เขา้ใจบทสรุปใหไ้ด ้เม่ือเขา้ใจแนวทางปฏิบติัอนัรวบรดัอย่างวา่

นี ้เราก็มาภาวนา พยายามปลงขนัธ ์๕ นีล้ง วางขนัธ ์๕ นีล้ง ใช้

ปัญญาสอนจิตของตนใหม้นัเหน็แจง้ในขนัธ ์๕ ตามเป็นจรงิ 

แลว้ปลอ่ยวางลง อยา่ไปคิดอย่าไปปรุงแตง่อะไรตอ่ไปอีก อยา่ง

นีน้ะ ถา้มนัวางไดจ้รงิจิตมนัก็รวมลงเป็นหนึ่ง มนัก็รวมลงไดน้ะ 

เม่ือจิตมนัรวมลงไดม้นัก็ปลงขนัธ ์๕ ลงไปได ้แมป้ลงไม่เด็ดขาด

ก็เรยีกวา่ปลงไปไดช้ั่วคราวก็เอาไปก่อน เม่ือเราพยายามเจรญิ

ปัญญาสอนจติใหรู้แ้จง้ในขนัธ ์๕ น่ี แลว้ก็ปรุงก็วางไปเรือ่ยๆ

อย่างนี ้ภาวนาทีใดนะ ใหเ้ขา้ใจ ปรุงวางลงไปแลว้จิตใจมนัก็
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เป็นกลางอยู ่ไม่ยินดียนิรา้ยกบัขนัธ ์๕ นีแ้ลว้ อนันีแ้หละเป็น

ทางพน้ทกุขพ์น้ภยัในวฏัฏสงสาร ดงัแสดงมาสมควรแก่เวลา ขอ

ยติุลงเพียงเทา่นี ้

 

ท่ีมา: https://youtu.be/LXg5jy8iECc 

 

https://youtu.be/LXg5jy8iECc

