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ตามรอยพระศาสดา 

หลวงปู่ เหรยีญ วรลาโภ 

อย่าพากนัเกียจครา้น ก็เพราะความเกียจครา้นเน่ียแหละ

เป็นเหตใุหค้นเราตกทกุขไ์ดย้ากลาํบากอยูใ่นโลกนีน้ะ มนัไม่

หมั่นขยนัทาํความดี ก็เช่ือกนัอยู่แลว้ไม่ใชห่รอืวา่กรรมดี กรรม

ชั่วมีจรงิ คนเราเกิดมาในโลกนีน้ะ ใหเ้ขา้ใจ มนัมีกรรมอยู่ ๒ 

อย่าง ติดตามชีวิตอยู่น่ี ถา้หากวา่จิตไม่คิดไปในทางดี ไอค้วาม

ชั่วมนัก็มาชวนคิดไปในทางชั่ว มนัเป็นอยา่งนัน้ มนัอยู่เฉยๆ

ไม่ไดน้ะ ตอ้งใหเ้ขา้ใจ ถา้จิตมนัคิดไปในทางดี พอใจในทางดี 

แลว้อย่างนีค้วามชั่วมนัก็เกิดไม่ได ้มนัเป็นอย่างนัน้ ความชั่วมนั

จะเกิดไดก็้เพราะบคุคลนัน้ทิง้ความดี ไม่ยดึเอาความดีเป็น

อารมณใ์นใจ  

อนันีแ้หละการปฏิบติัในพทุธศาสนาน่ี พระพทุธเจา้จงึให้

ทรงแสดงอารมณท่ี์ควรคิด อารมณเ์ป็นเครื่องคูคิ่ดไวใ้นทางท่ีดี 

แตพ่ทุธศาสนิกชนทัง้หลายไม่คอ่ยทาํตาม เป็นอยา่งนัน้ 

อย่างเช่นวา่ ถา้ใครเป็นคนชอบกระดา้งกระเด่ือง มีใจกระดา้ง
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กระเด่ือง ไม่กลวับาป ไมก่ลวัทกุข ์อย่างนีน้ะ พระองคเ์จา้ก็ทรง

สอนใหน้กึถงึความตายบอ่ยๆ นั่นนะ่ เม่ือผูใ้ดมองเหน็วา่ชีวิตน่ี

มนัมีความตายเป็นท่ีสดุอยู่เช่นนัน้แลว้ อนัความท่ีเคยแข็ง

กระดา้งกระเด่ืองมาแตก่่อน มนัก็ออ่นโยนลง เพราะวา่เม่ือตาย

แลว้ ไม่ไดเ้อาอะไรติดตวัไปซกัอย่าง มีแตก่รรมดีกรรมชั่วท่ีตวัทาํ

เท่านี ้ติดตามไป เม่ือผูใ้ดรูไ้ดอ้ย่างนีแ้ลว้ อา้ว ส่ิงใดเป็นกรรมชั่ว

ก็ไม่ยดึถือเอาเลย เพราะวา่กรรมชั่วมนัอาํนวยผลใหเ้ป็นทกุข์

อย่างนี ้เอา้ กรรมดีอาํนวยผลใหเ้ป็นสขุ ทกุคนตอ้งการความสขุ 

เม่ือรูว้า่กรรมดีอาํนวยผลใหเ้ป็นสขุ อย่างนีแ้ลว้มนัก็ยดึเอากรรม

ดีนัน้น่ะมาเป็นอารมณ ์เช่นยดึเอาพระพทุธเจา้ พระธรรม 

พระสงฆเ์ป็นท่ีพึ่ง เป็นอารมณ ์เหตท่ีุทา่นสอนใหน้กึถงึคณุพระ

รตันตรยัโดยยอ่ๆ เพ่ือใหใ้จมนัแน่วแน่ลงเป็นหนึ่ง นั่นก็ไดแ้ก่พทุ

โธ หรอืวา่ผูท่ี้นกึธมัโม ใจมนัสบาย มนัเยือกเย็น ก็นกึธมัโมเป็น

อารมณ ์ผูท่ี้นกึสงัโฆไปบอ่ยๆ ใจมนัสงบ ใจมนัตัง้มั่นลงได ้ก็

นกึสงัโฆเป็นอารมณไ์ป ไม่เลือกเวลา อยา่งนีน้ะ  



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 3 

เม่ือเรานกึพระคณุทัง้ ๓ น่ีอย่างใดอยา่งหนึ่งแลว้ อยา่งสอง

อย่างนัน้มนัก็รวมอยู่ดว้ยกนันั่นแหละ อยูด่ว้ยกนั ใหเ้ขา้ใจอย่าง

นัน้ น่ีเราเอาพทุธคุณ หรอื ธรรมคุณ สังฆคุณน่ี เป็นเครื่องอยู่

ของจิต แตล่ะวนัแตล่ะคืน อย่างนี ้จิตมนัก็ไม่ไดน้อ้มไปทางชั่ว 

จิตมนัก็ไม่ไดน้อ้มไปทางโลภ ทางโกรธ ทางหลง จิตมนัก็ไม่ได้

แข็งกระดา้งกระเด่ือง เพราะวา่พระพทุธเจา้นัน้พระองคไ์ม่ได้

แข็งกระดา้งกระเด่ืองกบัใครเลย พระองคว์างพระองคเ์สมออยู่

อย่างนัน้ เป็นตวัอยา่งของชาวโลก ตลอดถึงมนษุยแ์ละเทวดา

ทัง้หลาย แมพ้ระสาวกท่ีปฏิบติัตามรอ่งรอยของพระศาสดา 

ท่านทัง้หลายเหลา่นัน้ก็วางตนตามพระองคน์ั่นแหละ แมว้า่ท่าน

จะมีคณุวฒุิอนัสงูอยา่งไร เป็นอคัรสาวกเบือ้งซา้ย เบือ้งขวาของ

พระพทุธเจา้ก็ดี หรอืเป็นสาวกผูมี้ฤทธ์ิมีเดชมาก ไดร้บัความยก

ย่องจากคนทัง้หลาย อยา่งไรท่านก็ไม่ไดแ้ข็งกระดา้งกระเด่ือง

เลย ท่านก็วางตนเสมอในบคุคลทั่วๆไป อนันีเ้รยีกวา่คณุธรรม

อนับรสิทุธ์ิ คณุธรรมอนัดีเลิศ เม่ือมีเกิดขึน้ในจิตใจของผูใ้ดแลว้ 

ทาํใหผู้น้ัน้มีปกติกาย วาจา ใจ สมํ่าเสมอ ไม่ถือตวั ไม่แข็ง
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กระดา้งตอ่ใครๆเลย อย่างนัน้นะ อนันีน้่ะปฏิปทาของ

พระพทุธเจา้และพระอรหนัตท์ัง้หลายน่ะ  

เราตอ้งนกึถึงพระคณุของทา่นมาเป็นอารมณอ์ย่างนี ้ไมใ่ช่

วา่จะบรกิรรมแตค่าถา หรอืวา่แตพ่ระคณุเท่านัน้อย่างเดียว เรา

ยงัพจิารณาเหน็คณุธรรมท่ีมีอยู่ในใจของทา่นน่ะ ทาํใหท้า่นเป็น

อย่างไรๆ เราพิจารณาใหเ้หน็ เม่ือพิจารณาเหน็อยา่งนัน้แลว้ เรา

จะมานกึวา่ อนันัน้ทา่น อนันีเ้รา เราไปทาํไดย้งัไง เราไมใ่ช่ท่าน 

เราไม่ใช่พระพทุธเจา้ เราไม่ใช่พระอรหนัต ์เราจะไปปฏิบติัอย่าง

ท่านนั่นไดอ้ยา่งไร ถา้ไปคดัคา้นอยู่อยา่งนัน้แลว้ ผูน้ัน้น่ะจะไม่

เขา้ถึงพระพทุธคณุ พระธรรมคณุ พระสงัฆคณุเป็นท่ีพึ่งเลย น่ี

ตอ้งใหเ้ขา้ใจ เราปฏิเสธสิ ถา้คนมีปัญญานะ่ เคา้จะไม่คิดอย่าง

นัน้เลย เม่ือเรานกึถึงพระคณุทัง้สามนั่นมาแลว้ เห็นวา่เป็นของ

ประเสรฐิจรงิ อย่างนีแ้ลว้นะ เออ ทาํอยา่งไรหนอเราจงึจะถึง

พระคณุทัง้สามนีเ้ป็นท่ีพึ่งได ้มนัก็ตอ้งดาํรอิย่างนีแ้หละ เพราะ

เราเล่ือมใสน่ี เห็นวา่พระคณุเหลา่นีน้ะ่เป็นของสงบระงบั เยือก

เย็น ไม่มีเวร ไม่มีภยักบัส่ิงใดทัง้หมด พระพทุธเจา้พระองคก็์ไม่
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มีเวรกบัใครเลย ไม่ไดท้าํใครใหท้กุขเ์ดือดรอ้น แตมี่แตผู่อ่ื้นน่ะ

แหละประมาทพระองค ์เบยีดเบียนอิจฉาพระองคแ์ลว้ก็กรรม

ของตวัเองอะ้ ทาํลายตวัเองใหเ้ป็นทกุขเ์ดือดรอ้น อย่างเช่นพระ

เทวทตัอย่างนีแ้หละ พระเทวทตัจะเบียดเบียนพระองคย์งัไงๆ 

พระองคก็์ไม่ตอบโต ้เอาไปเอามา พระเทวทตัก็แพภ้ยัตวัเองไป 

เป็นอยา่งนัน้ 

น่ีแหละ เราผูเ้ป็นพทุธศาสนิกชนก็ตอ้งฝึกตนตามรอ่งรอย

ของพระศาสดา หรอืของพระสาวก พระอรยิบคุคลทัง้หลาย

เหลา่นัน้ จงึจะสมกบัวา่เราเล่ือมใส น่ีตอ้งคิดใหดี้ คาํวา่เล่ือมใส

น่ีก็อยากจะเดินตามหลงัท่านนั่นแหละ เหมือนอย่างในโลกนี้

แหละ เอา้ เรานบัถือผูใ้ด วา่ท่านผูน้ัน้ทรงคณุวฒุิอนัดีงามอย่าง

นีน้ะ เราก็อยากเขา้ใกล ้อยากเดินตาม สนใจอยากศกึษาความ

เป็นไปของทา่นผูน้ัน้ สาํหรบัผูห้วงัดีนะ นั่นแหละ เรายงัสนใจน่ี 

แมค้นในปัจจบุนันีน้ะ แลว้ไฉนหละ อนัพระพทุธเจา้นั่นเป็น

ศาสดาเอกในโลกแท้ๆ  เราถงึปฏิเสธวา่อนันัน้พระพทุธเจา้ อนันี ้

เรา…เราจะไปตามหลงัพระองคไ์ดย้งัไง อนันัน้เรยีกวา่ ลด
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ตวัเองลงตํ่าท่ีสดุเลย ไม่คิดพยายามยกใจของตนใหส้งูขึน้ตาม

พระพทุธเจา้ไป  

พระประสงคข์องพระพทุธเจา้น่ะ พระองคมี์ประสงคอ์ยาก

ใหพ้ทุธศาสนิกชนทัง้หลายน่ะ เดินตามหลงัพระองคไ์ป แมพ้ระ

สาวกสงฆท์่านผูป้ฏิบติัดีปฏิบติัชอบทัง้หลายก็เหมือนกนั ก็

ตอ้งการใหพ้ทุธศาสนิกชนทัง้หลายเดินตามหลงัท่าน คือ

หมายความวา่เม่ือทา่นนาํเอาคาํสอนของพระพทุธเจา้ไปแสดง

แนะนาํสั่งสอนแลว้ อยา่งนีเ้ราก็พยายามปฏิบติัตามนะ กระนัน้

แหละไดช่ื้อวา่เดินตามหลงัพระอรยิเจา้ไป เพราะวา่ทา่นก็ปฏิบติั

มาอยา่งนี ้คลา้ยๆกบัวา่ท่านพดูอยา่งนัน้แหละ ขอ้ปฏิบติันีท้า่น

ดาํเนินมาแลว้ ทาํใหกิ้เลสตณัหามนัเหือดแหง้ไปจรงิ ทาํให้

ความทกุขท์างใจน่ะมนัเบาบางไปจรงิ ดงันัน้ท่านจงึไดแ้นะนาํ

สั่งสอนพทุธศาสนิกชนทัง้หลาย ผูท่ี้ยงัมีกิเลสตณัหา ยงัพน้ทขุ์

พน้ภยัยงัไม่ได ้ใหพ้ยายามประพฤติปฏิบติัตาม ก็ใหพ้ากนั

พิจารณาอยา่งนี ้อย่าละเลยขอ้ปฏิบติัเหลา่นีน้ะ ถา้ไปละเลย ไม่

นกึถงึพระคณุของพระพทุธเจา้มาเป็นอารมณแ์ลว้ มนัยิ่งไปไกล
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หละ ความประพฤติน่ะ หาความสงบระงบัไม่ไดเ้ลย มนัเป็น

อย่างนัน้ อยา่ไปคิดอย่างท่ีวา่มาแลว้นัน้ มนัไม่ถกูทาง อนันัน้นะ่ 

ก็พระองคส์รา้งบารมีมาตัง้ ๔ อสงไขย ปลายแสนมหากปัป์นะ 

มาตรสัรูเ้ป็นพระพทุธเจา้แลว้ก็มีพระประสงคจ์ะจงูคนใหเ้ดิน

ตามหลงัพระองคน์ั่นแหละ พระองคไ์ม่ประสงคอ์ย่างอ่ืนนา ตอ้ง

ใหเ้ขา้ใจ ถา้หากพระองคไ์มมี่พระประสงคอ์ย่างนัน้แลว้ 

พระองคก็์สรา้งบารมีเป็นสาวกธรรมดาเน่ีย อยา่งนานก็แสน

กปัป์แลว้ก็เต็มบรบิรูณแ์ลว้ บารมีนั่น ก็ออกบวชตรสัรูส้าํเรจ็

อรหตัตผลแลว้ก็เขา้สูป่รนิิพพานไป  

ท่านพระสาวกสงฆน่ี์ ไม่ไดส้งเคราะหส์ตัวโ์ลกใหไ้ดม้ากมาย

เหมือนอย่างพระพทุธเจา้ เป็นอย่างนัน้ พระพทุธเจา้น่ีพระองค์

ไม่เฉพาะแตส่งเคราะหห์มูม่นษุยเ์ท่านัน้ สงเคราะหต์ลอดถึง

สตัวส่ิ์งเดรจัฉาน สงเคราะหต์ลอดถึงเทวดา อินทร ์พรหม ยม 

ยกัษต์า่งๆ สตัวเ์ดรจัฉานผูมี้บญุวาสนา พระองคก็์สงเคราะห์

เพราะพระองครู์ด้ว้ยพระญาณอนัประเสรฐิ เช่นอย่างชา้งป่าเล

ไลยก ์ลิงอยู่ในป่าหิมพานตน์ั่นน่ะ ทรงพิจารณาเหน็วา่ทัง้สอง
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ท่านน่ีเป็นพระโพธิสตัว ์สรา้งบารมีปรารถนาเป็นพระพทุธเจา้ 

พระองคจ์งึไดเ้สด็จไปจาํพรรษาอยู่ในป่าหมิพานตน์ั่น ชา้งเห็น

พระองคเ์ขา้ก็มีศรทัธาเล่ือมใส ลิงเห็นเขา้ก็มีศรทัธาเล่ือมใส ได้

ปฏิบติัอปัุฏฐากพระองค ์นาํผลไมม้าถวาย นาํผึง้รวงมาถวาย 

อนัชา้งนัน้นาํเอาหวับวัมาถวายพระองคใ์หฉ้นั นั่นแหละ ชา้งก็ดี 

ลิงก็ดี ก็ไดส้รา้งบารมี ไดถ้วายทานแดพ่ระพทุธเจา้ ก็มีผลอนั

เลิศ เช่นนัน้แหละ อนัธรรมดาพระพทุธเจา้น่ี อนัสาวกธรรมดาน่ี

ไม่สามารถท่ีจะรูนิ้สยัวาสนาบารมีของคน ไดว้า่ใครเป็นอย่างไร 

ใครอยู่อย่างไร ควรจะสงเคราะหอ์ย่างไร อย่างนีน้ะพระสาวกก็

ไม่สามารถจะรูไ้ดเ้หมือนอยา่งพระพทุธเจา้  

น่ีเราตอ้งนกึถงึพระคณุพระพทุธเจา้อยา่งนีเ้สมอๆแลว้ เรา

จะไดมี้จิตใจเล่ือมใสเช่ือมั่นในพระคณุของพระพทุธเจา้น่ีเป็น

อย่างยิ่ง แลว้จะเป็นเหตใุหเ้ราไดล้งมือปฏิบติัตามคาํสอนของ

พระพทุธเจา้นั่นโดยความไมป่ระมาท พระองคส์อนใหล้ะความ

โลภ เราก็ละตามพระองคแ์หละ เราเช่ือนิ เราไม่โลภ เราถือ

สันตุฏฐี (สนัโดษ) ตามมีตามได ้พระพทุธเจา้พระองคก็์ถือ
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สนัตฏุฐีตามมีตามได ้อย่างนัน้แหละ พระองคจ์งึไดเ้ป็น

พระพทุธเจา้ พระองคส์อนทรงไม่ใหโ้กรธ เราก็พยายามไม่โกรธ 

มีสติสมัปะชญัญะ สาํรวมระวงัจิตใจอยูต่ลอดเวลา เม่ือมีเรื่อง

ไม่ดีอะไรตอ่อะไรกระทบกระทั่งมาเราก็สาํรวมจิตไว ้ข่มจิตไว ้

อย่าใหม้นัฟไูปรบัอารมณเ์หลา่นัน้ อย่าใหม้นัหวั่นไหวไปตาม

อารมณไ์ม่ดีตา่งๆเหลา่นัน้ น่ีก็จงึไดช่ื้อวา่เป็นผูเ้ล่ือมใสพระองค์

โดยแท ้ 

พระองคท์รงสอนใหพ้ยายามละความหลงดว้ยการภาวนา 

ดว้ยการฝึกสติสมัปะชญัญะ สาํรวมจิตใจน่ีโดยเฉพาะเลย

ทีเดียวบดันีน้ะ ขัน้ภาวนาน่ีเป็นขัน้สาํรวมจิตโดยตรง ขัน้ศีลนัน้

สาํรวมทัง้กายทัง้วาจาทัง้ใจดว้ย เป็นอยา่งนัน้ ขัน้ภาวนาน่ี

สาํรวมจิตโดยตรง ตอ้งใหเ้ขา้ใจ พยายามฝึกสติระลกึเขา้มาหา

กายหาใจน่ีบอ่ยๆ มาตรวจดจูิตตวัเองวา่มนัเป็นยงัไง มนั

หวั่นไหวอยู่ดว้ยเรื่องอะไร น่ี หรอืวา่ตนเป็นโรคภยัอะไรอยู่ใน

กายนี ้อยา่งนีน้ะ เป็นโรคหวัใจออ่นก็ใหรู้ต้ามเป็นจรงิ วา่ตนนัน้

เป็นโรคหวัใจ อย่างนีน้ะ่ อนัโรคหวัใจน่ีมนัชอบหงดุหงิดง่าย ผู้
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พดูอยู่น่ีก็เป็นมาเหมือนกนัหละแตก่่อน ใครพดูอะไรมาไม่สบ

อารมณห์น่อยหนึง่มนัก็หงดุหงิดขึน้มาแลว้ แลว้ก็พดูคาํไม่ดี

ตา่งๆออกไปโดยไม่รูต้วั พดูออกไปแลว้จงึรูต้วัก็มี เม่ือรูต้วัแลว้ 

หากไมถื่อมั่นไว ้รูต้วัแลว้วา่ตนพดูผิดพดูพลาดกบัทา่นผูน้ัน้เราก็

ขอโทษทา่น “ผมขอโทษ ไมไ่ดเ้จตนาเลย แตว่า่มนัเผลอสติไป

ยงัไงก็ไม่รู ้พดูออกไปแลว้จงึระลกึได ้ขออโหสิกรรมใหด้ว้ย” 

อย่างนีแ้ลว้ก็ไม่มีใครรงัเกียจเลย ก็อโหสิกรรมให ้เพราะเรา

ลดละทิฐิมานะลงเลย เราไมไ่ดส้าํคญัวา่เราดีโดยสว่นเดียว  

ไอส้ว่นดีมนัก็มี สว่นเสียก็มี ในตวัของคนเราผูห้นึง่ๆนะ่ เม่ือ

เวลายงัไม่ถงึท่ีสดุแห่งทกุข ์พดูง่ายๆวา่ยงัไม่ไดบ้รรลอุรหตัตผล

แลว้น่ะ มนัก็มีดีมีเสียอยู่อยา่งนัน้แหละ คนเราผูห้นึ่งๆน่ีนะ ตอ้ง

ใหเ้ขา้ใจ ตา่งแตว่า่บางคนก็มีดีมากกวา่เสีย บางคนก็มีดีกบัเสีย

พอๆกนัอยา่งนีก็้มี แตอ่ย่างนีน้่ะ เรื่องนีม้นัตอ้งเป็นหนา้ท่ีของ

ใคร…ของเรา จะพงึพิจารณาใหเ้ห็นดว้ยตนเอง จะใหผู้อ่ื้น

พยากรณใ์ห ้ตดัสินใหอ้ยา่งนี ้ไมไ่ดห้รอก ถึงพระพทุธเจา้

พระองคก็์จะไม่ไปพยากรณค์นทั่วๆไปอยูอ่ย่างนัน้ ไม่มี ถึง
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พระองครู์ไ้ดก็้…แลว้พระองคจ์ะไปทกัคนโนน้คนนีต้ลอดได้

อย่างไรหละ ลองคิดด ูพระองคก็์เลือกทรมานแตบ่คุคลท่ีมี

อปุนิสยัแก่กลา้แลว้เทา่นัน้แหละ คนใดท่ีอปุนิสยัยงัไม่แก่กลา้

อย่างนี ้พระองคก็์พยายามพรํ่าสอนไปเรือ่ยๆไปอย่างนัน้แหละ 

เป็นอยา่งนี ้เพราะฉะนัน้ทกุคนน่ะมนัตอ้งรูต้วัเองนะ การ

พิจารณารูต้วัเองน่ีสาํคญัมาก เราจะไปใหใ้ครรูใ้หไ้ม่ไดเ้ลย  

ดงันัน้น่ะการภาวนาจงึช่ือวา่เป็นการสาํรวจ ดจูิตใจตวัเองน่ี

นะ ไม่ใช่อยา่งอ่ืนใด พยายามเพง่ดคูวามรูส้กึนกึคิดภายในน่ี

เสมอๆไป หายใจเขา้ก็กาํหนดรู ้หายใจออกก็กาํหนดรู ้อยู่อย่าง

นี ้เม่ือหายใจเขา้หายใจออกกาํหนดรูจ้ิตตวัเองอยู่อย่างนี ้มนัก็

ไม่ไดห้ลงใหลไปทางไหนนะบดันีน้ะ หรอืวา่หายใจเขา้ก็นกึพทุ 

หายใจออกก็นกึโธอยู่อยา่งนี ้เอาคณุพระพทุธเจา้น่ีผกูจติไว้

บดันีน้ะ อยา่งท่ีพดูมาแตเ่บือ้งตน้นั่นแหละ เม่ือเรามั่นอยู่ในพทุ

โธคณุนีแ้ลว้ จติจะไม่ตกตํ่าเลย นั่นน่ะ มนัจะสงูขึน้ ถา้ผูเ้ป็นโรค

เป็นภยั โรคตบั โรคปอด โรคหวัใจ อะไรตอ่อะไรเน่ีย ถา้เรานกึ

พทุ หายใจเขา้ โธ หายใจออกอยู่อย่างเน่ีย มนัจะบรรเทาความ
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วา้วุน่ตา่งๆ ธาตขุนัธร์า่งกาย อวยัวะรา่งกายท่ีมนัวิบติัอยูน่ั่น มนั

ก็บรรเทา มนัก็ไม่กาํเรบิรุนแรง  

ถา้ใจเราตัง้มั่นอยู่ในพทุธคณุนีแ้ลว้นะ เอา้ ลองนะ ลอง

ปฏิบติัท่ีแนะนาํสั่งสอนนีไ้ป อย่าประมาท อย่าปลอ่ยใจใหคิ้ด

ซา่นไปทั่ว ทาํอย่างนัน้แลว้ผูมี้โรคอวยัวะพิกลพกิารอยูภ่ายในน่ี 

โรคอวยัวะอนัสาํคญัๆน่ีน่ะ พอปลอ่ยใจใหพุ้ง่ไปเทา่ไร โรคน่ียิ่ง

กาํเรบิมากขึน้เท่านัน้ น่ี เป็นความจรงินะอนันีน้ะเพราะเคย

ปรากฏมาแลว้ ถา้เม่ือใดควบคมุจิตนีไ้ด ้จติสงบ จิตตัง้มั่นอยู่ได้

ดีอย่างนีแ้ลว้ โรคอนันัน้ก็รูส้กึวา่เบาไป ไมก่าํเรบิรุนแรง น่ีเป็น

อย่างนัน้ แตโ่รคอวยัวะสว่นสาํคญัตา่งๆน่ี ยากท่ีจะใชย้าภาย

นอกนัน้บรรเทาใหห้ายขาดไปได ้ไม่ไดห้รอก เชน่หวัใจอยา่งนี ้

นะ เม่ือมนัไดพ้ิการลงไปแลว้ มนัยากท่ีมนัจะดีปกติคืนได ้ตบั 

ปอดหมู่น่ีเหมือนกนั ถา้มนัลงไดว้ิบติัลงไปแลว้นั่น วา่อย่างมนั

ถกูยา ยาระงบัไดก็้เพียงแตบ่รรเทาเทา่นัน้แหละ จะใหม้นัดีเป็น

ปกติคืนน่ี มนัไม่ไดห้รอก เป็นอย่างนัน้  
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เราตอ้งภาวนาดใูหรู้ ้อา่นดอูวยัวะนอ้ยใหญ่ในรา่งกายให้

มนัเห็นใหม้นัรู ้วา่มนัวิบติัสว่นไหน มนัไม่ดี มนัเป็นอยา่งไร เรา

ตอ้งทาํความรูเ้ท่ามนัไป อา้ว ลมมนักาํเรบิ ลมมนัหวั่นไหว ลม

มนัแปรปรวน เราก็รูเ้ทา่มนัไป อนันัน้ก็ธาตลุม มนัไมเ่ท่ียง อยา่ง

นีแ้หละ อา้ว ตบั ปอด หวัใจมนัไหว มนัรอ้นหรอืมนัเยน็หรอื

อะไรหมู่เนีย้ อนันีเ้ป็นธาตดิุน อนันีม้นัก็ไมเ่ท่ียง เม่ือมนัไม่เท่ียง

แลว้จะใหม้นัเป็นปกติอยู่ไดอ้ย่างไร เพราะมนัขึน้อยู่กบักรรม 

บางคนผูมี้กรรมดี ไดท้าํกรรมดีมาแตก่่อน กรรมดีก็มาตกแตง่

อวยัวะนอ้ยใหญ่เหลา่นีใ้หป้กติดี แลว้มนัก็ตามรกัษา ไมใ่หว้ิบติั

ง่ายๆ คนมีบญุน่ะ ถา้คนผูมี้บาปติดตวัมาแตก่่อนแลว้ บาปนัน้

มนัก็มาตกแตง่อวยัวะรา่งกายอนันีใ้หว้ิบติัลง อย่างนีแ้หละ ให้

ไม่ปกติอยู่ได ้น่ี ผูใ้ดเป็นอยา่งนีก็้พิจารณาใหเ้ห็นกรรมเห็นเวร

ของตวัเอง เออ แตช่าติก่อนนีเ้ราตอ้งไดท้าํกรรมไม่ดีอยา่งใด

อย่างนงึมา กรรมไม่ดีนัน้มนัจะมาตกแตง่อวยัวะตา่งๆนอ้ยใหญ่

เหลา่นีใ้หไ้ม่ปกติอยู่ได ้และก็ไม่สามารถท่ีจะรกัษาใหห้ายขาด

ไปได ้ 
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น่ีเรื่องของกรรมเวรมนัใหผ้ลน่ะ ไม่มียาในโลกจะมารกัษา

กรรม รกัษาเวรได ้ก็พิจารณาใหรู้ค้วามจรงิอย่างนีแ้ลว้ เราก็

อดทนตอ่ทกุขเวทนาตา่งๆนีไ้ป ควบคมุใจของเราใหต้ัง้มั่นตอ่

คณุพระพทุธเจา้ พระธรรม พระสงฆ ์ตัง้มั่นตอ่บญุตอ่กศุลท่ีเรา

ไดบ้าํเพ็ญมา เป็นอารมณว์า่อยา่งนัน้แลว้ก็ นั่นแหละ เราไดบ้ญุ

ไดค้ณุนั่นน่ะเป็นกาํลงัใจ ทาํใหเ้ราอดกลัน้ทนทานตอ่

ทกุขเวทนาตา่งๆได ้อย่าไปเขา้ใจวา่ส่ิงอ่ืนนัน้จะมาชว่ยจิตใจ

ของเราไม่ใหท้กุข ์ไม่ใหเ้ดือดรอ้น ไม่มี อยา่งอ่ืนไม่มีหรอก 

เทวดา อินทร ์พรหมก็ช่วยไม่ได ้ช่วยไดแ้ตบ่ญุแตค่ณุอนั

ประเสรฐิ ท่ีเราเคารพนบัถือบชูา ท่ีเราไดก้ระทาํบาํเพ็ญมา เท่านี ้

แหละ จะช่วยเราได ้ขอใหพ้ากนัเช่ือลงไปในใจของตนอยา่งนีใ้ห้

แน่วแน ่แลว้ใหร้วบรวมบญุคณุนีไ้วใ้นใจใหไ้ด ้แลว้เราจะ

บรรเทาทกุขท์างใจได ้ดงัแสดงมาขอจบลงเพียงเทา่นี ้

 

ท่ีมา: https://youtu.be/tYViCsKlSnc 
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