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วิธสีะกดจติใหส้งบพบสุข  

หลวงปู่ เหรยีญ วรลาโภ 

พึ่งพากนัตัง้ใจใหดี้ บดันีถ้งึวาระท่ีเราจะตอ้งอบรมจิตใจของ

ตวัเอง ใหเ้ขา้ถึงความสงบเพราะความสขุนัน้อ่ืนเสมอดว้ยความ

สงบไม่มี หมายความวา่ความสขุอย่างอ่ืนน่ะ มนัจะไปยิ่งกวา่

ความสงบนัน้ไม่มี ดงันัน้ผูต้อ้งการความสขุท่ีแทจ้รงิมนัก็ตอ้งมา

ฝึกจิตใจน่ีใหเ้ขา้ถึงความสงบ ก็จะไดพ้บกบัความสขุแทจ้รงิ  

ผูป้ระพฤติธรรมในพทุธศาสนาน่ี ก็ตอ้งใหม้นัมีจดุหมาย ถา้

มนัไม่ตัง้จดุหมายไวอ้ยา่งนี ้มนัก็ไม่ไดผ้ล การปฏิบติันั่นนะ 

จดุหมายคือมุง่ท่ีจะทาํใจใหส้งบ นั่นแหละคือจดุหมาย ในขัน้

แรกน่ีทาํอย่างไรจิตจงึจะสงบลงไปได ้เราก็ทาํลงไป ก็อาศยัสติ

นั่นแหละสาํคญัมาก ถา้สติเขม้แข็งแลว้ก็สามารถท่ีสะกดจิตนี ้

ใหส้งบลงไปได ้โดยเพง่ลมหายใจเขา้ออกเป็นอารมณ ์เป็น

เครื่องดาํเนินหมายความวา่อย่างนัน้ เราจกัไม่คิดไปในเรื่องอ่ืน

ใด จกัดแูตล่มหายใจเขา้หายใจออกเทา่นี ้หายใจเขา้ไปถา้ไม่

ออกมาก็ตาย หายใจออกไปแลว้ไม่กลบัเขา้มาก็ตาย ชีวติของ
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เรานีมี้นอ้ยนิดเดียวนงึ ถา้เพง่ดใูหจ้รงิๆแลว้ มีอยู่แคล่มหายใจ

เขา้ออกแคนี่เ้อง ลองสงัเกตด ูลมหายใจเขา้ออกมนัก็มีอยู่ใน

ปัจจบุนันีเ้ทา่นัน้ ไมใ่ช่มีอยูใ่นอดีตท่ีลว่งแลว้มา ท่ีลว่งแลว้มา

มนัก็ดบัไปแลว้น่ี ลมหายใจมนัหายไปแลว้ ท่ีลว่งแลว้มาน่ะ 

อนาคตลมหายใจก็ยงัไปไม่ถึง มีอยู่แคปั่จจบุนันีเ้ทา่นีเ้อง ท่ีให้

ตวัเองรูว้า่ตนยงัมีชีวิตอยู่ก็เท่านีแ้หละ  

แตม่นษุยเ์ราสว่นมากมนัไมส่าํคญัวา่ชีวิตมีเท่านี ้มนัสาํคญั

วา่ตนนัน้จะมีอายยืุนยาวนานไปอยู่ เหตฉุะนัน้จงึไดเ้พลิดเพลิน

มวัเมา จงึตัง้อยู่ในความประมาท ไม่รบีเรง่บาํเพ็ญบญุกศุล อนั

เป็นหนทางแหง่ความสขุใหแ้ก่ตวัเอง เอาแตเ่พลิดเพลินใน

การละเลน่ตา่งๆ ในการแสวงหาความสขุสนกุสนานชั่วคราว อนั

นีน้บัวา่เป็นความประมาทของมนษุยเ์รา สาํหรบัผูใ้ดต่ืนตวัไดไ้ม่

ประมาทก็นบัวา่เป็นวาสนาของผูน้ัน้  

เช่นอยา่งวา่ผูท่ี้คิดบวชเรยีนในพระพทุธศาสนานี ้ก็นบัวา่

เป็นผูต้ัง้อยู่ในความไม่ประมาท แตบ่างคนในเบือ้งตน้นะไม่

ประมาท แตใ่นทา่มกลางคือตอ่ไปเกิดความประมาทขึน้ก็มี ใน
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ขัน้แรกรูส้กึกะปรีก้ะเปรา่ทาํความดี ขยนัขนัแข็งสาํรวมตนดว้ยดี 

ครัน้เม่ือไปๆกลายเป็นคนเลินเลอ่เผลอสติ ไม่รูจ้กัสาํรวมกายา

จาใจใหเ้ป็นปกติเหมือนแตก่่อน ผูน้ัน้ก็เลยถึงซึง่ความเส่ือม การ

เป็นนกับวชเน่ียนะ  

เพราะฉะนัน้ทกุคนตอ้งรกัษาความไม่ประมาทไวใ้หไ้ด ้คือ

รกัษาสตินั่นเองน่ะ ตนพิจารณาเหน็รา่งกายนีเ้ป็นของไมเ่ท่ียง 

เป็นทกุขเ์ป็นอนตัตาอย่างไร ก็ใหก้าํหนดรูเ้ห็นอยู่อย่างนัน้

เรื่อยไป อย่าใหม้นัเหน็เป็นอย่างอ่ืนไป เชน่รา่งกายนีเ้ป็นอสภุะ 

คือไม่สวยไม่งามก็ใหพ้ิจารณาเหน็วา่มนัไม่สวยไม่งามอย่างนัน้

เสมอไป เม่ือรา่งกายนีม้นัเป็นของไม่เท่ียง ก็ใหเ้กิดความรู้

ความเห็นวา่มนัไม่เท่ียงอยู่อย่างนัน้ เม่ือรา่งกายนีม้นัเป็นทกุข์

ทนไดย้ากลาํบาก มนัทนอยู่น่ิงๆไม่ได ้ก็ใหม้นัเหน็วา่เป็นทกุขท์น

ไดย้ากจรงิ เพราะวา่รา่งกายน่ีมนัตอ้งไดเ้คล่ือนไหวอยู่เรื่อยไป

จงึพอประทงัได ้แตถ่า้จะมานั่งน่ิงๆอยู่ตลอดเวลาเน่ียไปไม่ได้

เลย หรอืจะตอ้งนอนตลอดเวลาน่ีก็ไม่ไดอี้ก จะตอ้งเดินอยู่

ตลอดเวลาก็ไม่ได ้จะตอ้งยืนอยู่ตลอดเวลาก็ไม่ได ้นั่นแหละมนั
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ทนอยู่ไม่ไดเ้ลย มนัทนอยู ่อยู่น่ิงๆไม่ไดเ้ลยรา่งกายนี ้ตอ้ง

เคล่ือนไหวไปมาอย่างนี ้มนัจงึพอประทงัอยู่ได ้ 

น่ีแหละลกัษณะแห่งความทกุขข์องรา่งกาย ใหพ้าพิจารณา

ดใูหม้นัเห็น อย่าไปเขา้ใจวา่เป็นเรื่องธรรมดาไปอย่างนัน้เปลา่ๆ

โดยไม่มองเหน็ลกึไปกวา่นัน้ ธรรมดาจรงิอยู่ แตธ่รรมดาทกุข์

ตอ้งใหเ้ขา้ใจอย่างนัน้ ไม่ใช่ธรรมดาเฉยๆ การยืน เดิน นั่ง นอน 

กิน ด่ืม พดูจา ทาํการงานตา่งๆหมูนี่น้ะมนัเรื่องของความทกุข์

ทัง้นัน้เลย เรื่องของความทนอยู่ไม่ไดข้องรา่งกายสงัขารนี ้ตอ้ง

ไดเ้คล่ือนไหวไปมาอยู่อยา่งนัน้ น่ีตอ้งพิจารณาใหเ้หน็อยูอ่ย่างนี ้

แลว้มนัก็จะไดเ้กิดนิพพทิา ความเบ่ือหนา่ย ทาํไมมนัยงัเป็นอยู่

อย่างนัน้ ก็มนับงัคบัไม่ได ้ไม่มีอาํนาจใดๆในโลกจะมาบงัคบั

รา่งกายนีอ้ยู่น่ิงๆได ้หรอืใหม้นัเท่ียงไม่ตอ้งแปรผนัเป็นอยา่งอ่ืน

เลย อยา่งนีม้นัเป็นไปไม่ได ้ธรรมชาติไม่ไดส้รา้งมาอยา่งนัน้ 

ธรรมชาติสรา้งขึน้มาแลว้มนัก็ใหม้นัแปรผนัไปในท่ีสดุก็มนั

แตกดบัลง อนันีธ้รรมชาติมนัสรา้งมาอย่างนีน้ะ สงัขารรา่งกาย

อนันี ้นอกรา่งกายน่ีออกไปก็เหมือนกนัหมดเลย ก็ตอ้งพิจารณา
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ใหม้นัเหน็อย่างนีจ้งึเรยีกวา่เป็นผูไ้ม่ประมาท คือเป็นผูค้น้หา

ความจรงิของชีวิตของอตัภาพรา่งกายนีอ้ยู ่ 

ถา้บคุคลไม่มาเพง่พนิิจพิจารณารา่งกายใหเ้หน็ตามสภาพ

ความจรงิอย่างวา่นีแ้ลว้ เม่ือเวลารา่งกายมนัวิบติัลง มนั

แปรปรวนไป ดวงจิตดวงนีก็้เป็นทกุขเ์ป็นโศกแลว้บดันี ้ทัง้สะดุง้

หวาดกลวัตอ่ความตาย จิตนีย้ิ่งเป็นทกุขห์ลาย เม่ือไม่ได้

พิจารณาใหรู้ล้ว่งหนา้ไวอ้ะ้ แลว้ก็ตณัหามนัก็ไม่บรรเทาลงเลย 

ผูใ้ดพิจารณาเห็นวา่ชีวิตนีมี้ประมาณนอ้ยนิดเดียวอยา่งวา่นีน้ะ 

มนัก็ทาํใหต้ณัหาความทะเยอทยานอยากไดอ้ะไรตอ่อะไรใน

โลกนีม้นัเบาบางลงไปเลย มนัไม่ทราบวา่จะไปขวนขวายไป

อะไรนกัหนา 

ในเม่ือชีวิตนีมี้นอ้ยนิดเดียวหนึง่ ไมท่นัไรก็จะจากโลกนีไ้ป

แลว้ บางคนผูมี้กรรมมีเวรติดตามมาแตก่อ่น มาตดัรอนเอา อายุ

น่ียงัไมถ่ึงอายไุขก็ตายก่อนแลว้ บางคนพอเกิดมาไดไ้ม่ก่ีวนั ก่ี

เดือน ก็ตาย บางคนเกิดมาแลว้พอเป็นเด็กเป็นเลก็กาํลงัน่ารกั 

เอา้ ก็มาตายเสีย บางคนพอเกิดขึน้แลว้พอมาเป็นเด็กนกัเรยีน 
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เอา้ บางทีก็นั่งรถไปโรงเรยีน รถควํ่า รถชนกนั เอา้ ก็ตายหมู่

อย่างนีน้ะ บางคนก็กาํลงัอยูใ่นวนัหนุ่มวยัสาวก็มีอนัเป็นไปมา

ตายไปเสีย บางคนก็อยู่ในวนักลางคน เอา้ กาํลงัแบกภาระของ

การเลีย้งลกูเลีย้งเมีย กาํลงัขวนขวายตัง้เนือ้ตัง้ตวัใหร้ ํ่าใหร้วย

เป็นฝ่ังเป็นฝาเหมือนเพ่ือนทัง้หลาย ก็มีอนัเป็นไป คือมาตาย

จากลกูจากเมียจากผวัไป เสีย…บางคนก็ถงึวยัแกว่ยัชรา เอา้ 

รา่งกายก็ทรุดโทรมลงจะตายก็ไม่ตายก็ทนทกุขท์รมาน เดินไป

ไหนมาไหนก็ลาํบาก บางคนก็เป็นอมัพาต อมัพาตน่ีนานตาย

กวา่นี ้ทนทกุขท์รมาน ขา้วนํา้ก็ตอ้งใหผู้อ่ื้นปอ้น จะไปไหนก็ตอ้ง

ผูอ่ื้นไดป้ระคบัประคอง ตอ้งเอาใสร่ถเข็นไป น่ี ตายก็ไมต่าย มนั

จะมีกาํลงัแข็งแรงขึน้กวา่เกา่ก็ไม่มี บางคนก็หตูงึ บางคนก็ตามวั

ตาฝา้ มองอะไรก็ไม่เห็นชดั แตก็่ไม่ตายง่าย  

น่ีแหละลกัษณะแห่งความทกุข ์ใหพ้ึง่พากนัพิจารณากนัให้

ดี มนัทนไดย้ากลาํบากอยู่อย่างนีแ้ลว้จะไปเเพลิดเพลินไปเอา

อะไรเลา่ จะเพลิดเพลินไดก่ี้นานก่ีเดือนก่ีปี ไอร้า่งกายอนันีม้นั

จะมีกาํลงัวงัชาพอท่ีใหส้นกุสนานไปนะ ลองบวกลบคณูหารกนั
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ด ูนอ้ยเดียวหนึ่งนะ เพลิดเพลินมวัเมาความสขุสนกุสนานอนั

นัน้น่ะ มนัแทรกอยู่ดว้ยทกุข ์เหมือนดั่งยาพษิเคลือบนํา้ตาล

ดงักลา่วใหฟั้งมาแลว้น่ะ มีทัง้สขุมีทัง้ทกุขค์ลกุเคลา้กนัไป ชีวิต

ของผูค้รองเรอืน เอา้ ฝ่ายหนึง่ไปสนกุสนานดี ฝ่ายหนึ่งกลบัเศรา้

ใจคบัแคน้ใจ บงัเอิญเงนิขาดมือลงไป ไม่มีเงนิจะจา่ยยิ่ง

เดือดรอ้นใหญ่ บงัเอิญอนันัน้ก็ขาดไป อนันีก็้ไม่มี ซือ้รถมาข่ี เอา้ 

รถก็มาชาํรุดลงไม่มีเงนิจะซอ่มรถ เอาแลว้ ก็เดือดรอ้นแลว้ ปลกู

บา้นแปลงเรอืนอยู่ อยู่ไปอยูม่า ตนมีเงนินอ้ยจะทาํใหแ้ข็งแรงก็

ไม่ไหว บา้นเรอืนก็ชาํรุดลง ไม่มีเงนิจะซอ่มแซม ไม่มีเงนิจะ

สรา้งใหมก็่เป็นทกุข ์ 

อนันีล้องพิจารณาด ูชีวิตของคนเราน่ี มนัมีแตก่องทกุขแ์ท้ๆ

นา้ ถา้ไมพ่ิจารณาก็ไม่เหน็ เอา้ ถา้มนัทกุขอ์ยา่งนัน้น่ะ คนเรา

มนัจะไม่ฆา่ตวัตายหมดซะแลว้หรอื…ไมฆ่า่ เพราะมนัมีสขุ

ชั่วคราวนัน้เป็นเหย่ือลอ่ เอา้ มนัทกุขไ์ปพกันงึนอ้ยนงึก็กลบัสขุ

ขึน้มา อย่างนีแ้หละ มนัใหเ้พลิดเพลินสนกุสนานไประยะนงึ 

ไปๆหน่อยนงึทกุขก็์ประดงัประเดขึน้มา กลุม้ใจ บางคนทกุขติ์ด
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ตอ่เน่ืองกนัไปนานก็ฆา่ตวัตายโดยวิธีใดวธีิหนึง่ มีอยู่ถมไปโลก

อนันี ้น่ีพรรณนาถงึความทกุขแ์ห่งชีวิตน่ี ก็ทาํไมมนัจงึเป็นทกุข์

อย่างนัน้ ก็มนัเป็นอนตัตา มนับงัคบัไม่ได ้มนัไม่อยู่ในบงัคบั

บญัชาของผูใ้ด รา่งกายสงัขารอนันีน้ะ นอกรา่งกายน่ีออกไปก็

เหมือนกนั เชน่แกว้ แหวน เงิน ทอง ของมีคา่ตา่งๆในโลกอนันี ้

ไดม้าแลว้ก็สญูหายไป ไดม้าแลว้ ใชไ้ป จา่ยไป ก็หมดไป เอา้ 

สว่นใดท่ีไมห่มด โจรขโมยมนัรูเ้ขา้มนัมาลกัเอาไป หรอืมีการเอา

ปืนเอามีดมาจีเ้อาเฉยๆน่ีนะ พวกเจา้ของทรพัยก็์ระทมใจ 

ช่วยกนัพจิารณาความจรงิของชีวิตนีใ้หม้นัรูม้นัเหน็  

ถา้พิจารณาเหน็ตามท่ีแนะนาํมาน่ีนะ ตณัหามนัตอ้งเบา

บางลงแนน่อนเลยทีเดียว ความทะเยอทยานอยากในจิตใจก็

เบาลง มนัจกัไม่แก่กลา้ขึน้ไปไดเ้ลย เพราะมองดแูลว้มนัไม่มี

อะไรเป็นแก่นเป็นสาร ถา้ขืนไปยดึไปถือเอาไวเ้ทา่ไรมนัยิ่งเป็น

ทกุขห์ลายเท่านัน้ ตัณหากบัอุปาทานนะมนัเป็นคูก่นั เม่ือไม่ละ

ตณัหาน่ีใหม้นัสงบลงมนัก็ยดึถือบน่ี่ นั่นแหละ มนักลายเป็น

อปุาทานไป เม่ือมนัยดึถือไวแ้ลว้ มนัก็เป็นเหตใุหแ้สวงหาในส่ิงท่ี
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ตนยดึไวใ้นใจนัน้ เม่ือแสวงหาไปไม่ไดส้มหวงัก็เอาแลว้ เป็นทกุข์

แลว้ เดือดรอ้น อยา่งนีแ้หละ  

นอกจากจะเป็นทกุขอ์ยูใ่นปัจจบุนัน่ีแลว้มนั ความยดึความ

ถือน่ียงัเป็นตวักรรม นาํดวงจิตใหไ้ปเกิดในภพนอ้ยภพใหญ่

ตอ่ไป แตเ่กิดในชาติใดก็ไปผกูพนักบัของไม่เท่ียงนั่นแหละ ไป

ผกูพนัอยู่กบัสรอ้ยคอ ตุม้ห ูแหวนเพชร นาฬิกาขอ้ รองเทา้สน้

สงู เสือ้คลยุสาํหรบัประดบัเกียรติผูเ้ป็นบณัฑิต เรยีนจบปรญิญา

ตร ีปรญิญาโท เอา้ ไปช่ืนชมยินดีอยูก่บัเครื่องห่มของผูมี้อาํนาจ

เช่นตาํรวจ ทหาร เคา้เอาเครื่องประดบัมาติดตวัเขา้ให ้ดีอกดีใจ

วา่ตนมีเกียรติมียศ เวลาเกิดสงครามมาเคา้ก็ใชเ้ราไปตายก่อน

เพ่ือน น่ีแหละ ตณัหานะ่ พิจารณาเอา มนัยงัวา่ดีอยูน่ี่ เคา้ยก

ย่องวา่ทแกลว้ทหาร ทหารหาญของชาติ พอเคา้ยกย่องเขา้ไปก็

ฮกึเหิม ฮกึเหมิขึน้เลย ลืมตายไปนั่นแหละ ดงันัน้หมูนี่ม้นัตอ้ง

เก็บมาคิด มาพิจารณาคนเราน่ะ ถา้ไม่พิจารณาใหเ้ห็นความ

จรงิของชีวิตดงักลา่วมาน่ีแลว้ มนัจงึติดจงึขอ้งอยู่ในโลกนีแ้หละ 

มนัจงึผกูพนัอยู่ในโลกนี ้จงึไม่อยากหนีออกจากโลกนี ้เรือ่ง
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มนันะ่ จะเก็บเอามาคิดมากรองดใูหดี้แลว้ มนัไม่เป็นส่ิงท่ีควรจะ

ปรารถนา อยากจะอยู ่อยากจะผกูพนักบัมนัเลย โลกอนันีน้่ะ  

นกัปราชญท์ัง้หลายมีพระพทุธเจา้เป็นตน้ ท่ีพระองคท์่าน

พน้ไปแลว้นัน้ หรอืวา่พระอรหนัตท์ัง้หลาย นกัปราชญท์ัง้หลายท่ี

ท่านพน้ไปแลว้นั่น ก็เพราะท่านมาพิจารณาเหน็ความเป็นไป

ของชีวิตตามความเป็นจรงิดงักลา่วมาน่ีเอง สรุปลงแลว้วา่ ทกุ

ส่ิงทกุอย่าง ไม่มีตวัไม่มีตน ไม่มีเราไม่มีเขา เอา้ ถา้ไม่มีตวัไม่มี

ตนอย่างนัน้แลว้ จะทาํบญุกศุลไปใหใ้คร พระพทุธเจา้จงึสอนให้

ละชั่วทาํดีไปเพ่ือใคร ไอท่ี้พระพทุธเจา้ท่านสอนใหล้ะชั่วทาํดี

นั่นน่ะ ก็เพราะวา่มนษุยแ์ละสตัวท์ัง้หลายนัน้น่ะ เม่ือมนัยงัไม่รู ้

แจง้ในธรรมของจรงินะ มนัก็ยดึเอาขนัธ ์๕ น่ีมาเป็นตวั เป็นของ

ของตน มนัพาขนัธ ์๕ น่ีทาํดีบา้งทาํชั่วบา้งไป สะสมบาปกรรม

ใสต่วัเอง นั่นแหละ บาปกรรมนัน้มนัก็เลยฉดุครา่ไปสูน่รก

อบายภมูิไดจ้นทกุขท์รมานอยู่ พระพทุธเจา้ผูป้ระเสรฐิในโลก

พระองคไ์ดส้รา้งบารมีมาก่อนคนอ่ืนสรา้งบารมีมาเต็มแลว้ 

พระองคพ์น้แลว้ พน้จากอาํนาจแห่งตณัหาน่ีแลว้ ถงึสญุญตา
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นปัุสนา คือเหน็แจง้วา่ทกุส่ิงทกุอยา่งไม่ใชข่องเรา โลกอนันีน้ะ 

ท่านเหน็แจง้ดว้ย ท่านพน้ดว้ยนั่นแลว้ พระองคเ์จา้จงึมาแนะนาํ

สั่งสอนใหพ้ทุธบรษัิทละชั่วทาํดี เม่ือละความชั่วได ้ทาํแตค่วาม

ดีใสต่วั เช่นนีค้วามดีคือบญุกศุลน่ีมนัก็ยกยอชีวิตใหส้งูขึน้ไป

ตามลาํดบั  

น่ีแหละทาํไมพระศาสดาท่านสอนใหล้ะชั่วทาํดีน่ะ ก็ทาํดี

เพ่ือตวัเองน่ีแหละ ตวัเองยงัหลงยดึหลงถือของไม่เท่ียงอยู่ ยงั

ปลอ่ยวางของไม่เท่ียงไมไ่ดเ้พราะอะไรมนัถึงปลอ่ยวางไม่ได ้ก็

เพราะวา่บญุตวัมนันอ้ยสติปัญญาก็นอ้ย น่ี ตอ้งใหเ้ขา้ใจเหตผุล

อย่างนี ้เหตนุัน้น่ะ เราจงึตอ้งสรา้งบญุสรา้งกศุลตอ่ไป บญุกศุล

น่ีแหละมนัไปหลอ่หลอมจิตใหเ้กิดปัญญาความรูค้วามฉลาด

ขึน้มา บคุคลผูมี้ปัญญาแหลมคมเต็มท่ีเทา่นัน้แหละ ถงึจะถอน

ตนออกจากโลกอนันีไ้ด ้ถึงจะอยู่เหนือโลกนีไ้ด ้จงึจะมองเหน็วา่

ทกุส่ิงไม่ใช่ของเรา แลว้ก็ ทัง้เห็นดว้ย ทัง้ปลงทัง้วางลงดว้ยทีนี ้

นั่นแหละถงึจดุโน่นนะ มนัถงึจะพน้ทกุขไ์ด ้ถึงจะเหน็อนตัตา

แจ่มแจง้ได ้ถึงตรงนัน้แลว้ก็ไม่ตอ้งทาํอะไรแลว้บดันี ้ไม่ตอ้งละ
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ชั่วทาํดี เพราะวา่มนัพน้แลว้น่ี พน้จากดีพน้จากชั่วไปหมดแลว้ 

จิตมนัอยู่เหนือความดีความชั่วทัง้หมดแลว้ ความดีความชั่วมนั

เป็นสมบติัของโลกนี ้จิตของผูใ้ดยงัไม่รูแ้จง้ก็ตอ้งอาศยัดีกบัชั่ว

อยู่ในโลกนี ้หมายความวา่อย่างนัน้ เม่ือชั่วมนัใหผ้ลก็เป็นทกุข์

ทรมานไป เม่ือความดีมนัใหผ้ลก็มีความสขุสบายไปชั่วระยะ

หนึง่ เป็นอยู่อย่างเนีย้ ชีวิตปถุชุนเรานะ พิจารณาใหม้นัเหน็  

ก็นกัปราชญผ์ูมี้ปัญญาทา่นพิจารณาเหน็ความสขุในโลกนี้

นะ วา่มีนอ้ยนิดเดียวหนึ่ง ไมพ่อแก่ความประสงคข์องดวงจิตนี ้

เลย ความประสงคข์องจิตน่ีมนัตอ้งการมีความสขุสมํ่าเสมอ

ตลอดไปเลย ไม่ตอ้งการใหค้วามสขุอนันีม้นัแปรผนัเป็นอย่างอ่ืน

ไป แตแ่ลว้มนัไม่เป็นไปตามใจหวงัสิ เพราะความสขุในโลกนีม้นั

อิงอาศยัวตัถส่ิุงของ เม่ือวตัถส่ิุงของนัน้สญูสิน้ไป ความสขุอนันี ้

ก็สญูสิน้ไปตามกนั เช่นอย่างความสขุเกิดจากการมีเงนิมาก 

การจ่ายเงนิ การใชจ่้ายเงินมาบาํรุงบาํเรอชีวิตก็นบัวา่มีความสขุ

แลว้ บดันีถ้า้เงินทองมนัหมดไปเราจะวา่ไงหละทีนี ้ความสขุนัน้

มนัก็หมดไปตามกนั อยา่งนีแ้หละลองคิดด ูแมส่ิ้งอ่ืนๆท่ีมนั
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อาํนวยความสขุใหก็้เหมือนกนันั่นแหละ เช่นรถราอยา่งนีน้ะ 

จรงิอยู่หละมนัพาใหว้ิ่งไปสูจ่ดหมายไดจ้รงิแตแ่ลว้ ไปๆมาๆโนน่

ก็ชาํรุดลงแลว้ เสียหายลงไปแลว้ ใชก้ารไมไ่ดแ้ลว้ อา้ว เจา้ของ

รถก็เสียดายเสียใจ ไอค้วามสขุท่ีมีรถมีรานั่นก็หายไปหมดเลย 

ความทกุขเ์กิดขึน้มาแทน ไมมี่รถข่ี วิ่งเตน้หาเงนิหาทองมา ซือ้

รถ น่ีแหละ มนัไดท้ัง้ทกุขไ์ดท้ัง้สขุ โลกสงสารอนันีน้ะ ชีวิตอนั

ท่องเท่ียวอยู่ในสงสารนีน้ะ แตแ่ลว้เม่ือสรุปลงสูส่ดุทา้ยแลว้มีแต่

ทกุข ์อนัสขุท่ีวา่นั่นหายหนา้ไปแลว้ 

ลองคิดดเูม่ือเวลาคนเรา คนจะตายนะ เราจะไปเรยีกรอ้งหา

ความสขุท่ีไหนมา ใหไ้ดค้วามอุน่ใจเลา่ มีแตท่กุขน์ั่นแหละ มีแต่

ความรูส้กึท่ีเป็นทกุขอ์ย่างเดียว เม่ือเวลาจวนจะตาย ไฉนจงึวา่

อย่างนัน้ ก็วา่อยา่งนัน้ก็เพราะรา่งกายน่ีมนัอาศยัไม่ไดแ้ลว้น่ี 

มนัจะแตกอยูม่ะรอมมะรอ่แลว้น่ี มนัแปรปรวนไป พอแปลงแลว้

น่ี แลว้จะไม่ใหจ้ิตท่ีอาศยัอยู่น่ีเป็นทกุขเ์หลือลน้ยงัไงเลา่ แลว้จิต

นีเ้ม่ือไม่รูเ้ทา่รา่งกายอนันี ้ไม่รูเ้ท่าขนัธ ์๕ น่ี ปลงไม่ตก วางไม่ลง

ละก็ นั่นแหละ เป็นทกุขใ์หญ่เลยจิตน่ะ น่ีมนักระวนกระวาย
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เดือดรอ้นเลย ก็คิดดชีูวิตนีน้ะ่ สรุปตอนสดุทา้ยแลว้มีแตท่กุข์

อย่างเดียว สขุหายหนา้ไปหมดเลย ท่านผูรู้ท้ัง้หลาย ทา่นได้

เจรญิวิปัสสนาปัญญาใหเ้กิดขึน้แลว้ มากาํหนดรูแ้จง้ในขนัธ ์๕ 

นี ้ตามเป็นจรงิ ท่านปลงท่านวางขนัธ ์๕ น่ีเด็ดขาดลงไปแลว้ จิต

ของท่านอยู่เหนือขนัธ ์๕ แลว้บดันี ้เวลาขนัธ ์๕ นีม้นัแปรผนั

จวนจะแตกดบั ทา่นก็ไม่เศรา้โศก จิตใจอนันัน้ทา่นก็ไม่

เดือดรอ้น ไม่วุน่วาย เพราะวา่ทา่นปลงวางเด็ดขาดลงไปแลว้ 

มนัขาดจากกนัแลว้ มนัไม่มีเย่ือใยเลย  

น่ีแหละการท่ีบคุคลจะหลดุพน้ จะเห็นอนัตตานุปัสนาได้

โดยแจ่มแจง้จรงิๆน่ะ จะเหน็วา่ทกุส่ิงไม่ใชข่องเรา มนัก็ตอ้งทาํ

ความดีแลว้ก็ละความชั่วโดยลาํดบัมา จนบญุบารมีแก่กลา้ จน

ปัญญาบงัเกิดขึน้ อยา่งวิเศษเลยน่ี ปัญญานั่นแหละมาตดัโลก

สงสารอนันีข้าดออดจากดวงจิตนี ้ขาดตอนกนัเลยบดันี ้จตินัน้ก็

เป็นโลกตุรธรรม แปลวา่จิตนัน้ตัง้อยู่ในธรรมเหนือโลก ธรรมอนั

นัน้เป็นธรรมเหนือโลก ไม่ใชอ่ยู่ใตโ้ลก ไม่ใช่ปนอยู่กบัโลก ท่ีท่าน

กลา่ววา่พระนิพพานนั่นแหละ เพราะฉะนีก้ารท่ีคนเราจะมีจิตใจ
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สงูอย่างวา่นั่นนะ เราก็ตอ้งฝึกใหม้นัสงูไปแตนี่แ้หละ อย่าใหม้นั

คิดไปในทางตํ่า  

เช่นบวชเขา้มาแลว้อย่างน่ีนะ อย่าไปคิดสกึขาลาเพศไป 

เพราะการคิดสกึขาลาเพศไปอย่างนัน้ ความคิดมนัตกตํ่าไปแลว้

นั่นนะ มนัถอยหลงัเขา้คลอง แลว้จะไปคิดทาํบาปส่ิงใดเป็นบาป

เป็นกรรม อย่า ใจอย่าไปนกึหวนหาเรื่องเรือ่งบาปเรื่องกรรม 

เพราะถา้วา่จติคิดหวนไปหาบาปกรรมท่ีตนเคยทาํมา ทาํความ

พอใจกบับาปนัน้อยูเ่รยีกวา่ จิตมนัตกตํ่าไปแลว้ มนัไม่ไดอ้ยู่

เหนือโลก อย่างบาปกรรมเหลา่นัน้แลว้ เม่ือเป็นเชน่นีแ้ลว้มนัจะ

ไปหมนุหาความชั่วไดอี้กอยา่งไรหละ จิตใจท่ีเป็นอย่างนัน้นะ 

เพราะฉะนัน้นะ่การท่ีจิตจะอยู่เหนือโลกได ้เราก็ตอ้งฝึกตัง้แตม่นั

ยงัอยู่กบัโลกน่ีแหละ หดัพยายามประคองจตินีไ้วอ้ย่าใหม้นั

ตกตํ่าไป ถา้เป็นคฤหสัถผ์ูค้รองเรอืนอย่างนีก็้ พยายามประคอง

จิตของตนใหต้ัง้มั่นอยู่ในบญุในคณุใหไ้ด ้อย่าใหจ้ิตมนัตกตํ่าไป

ในทางบาปอกศุล อย่าใหจ้ิตนีไ้ปคิดเพง่เลง็อยากจะไดส้มบติั

ผูอ่ื้นมาเป็นของตน ตนแสวงหามาไดเ้ท่าไหรก็่ยนิดีบรโิภคใช้
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สอยอยู่เทา่นัน้ ประคองจิตนีไ้วใ้หดี้ อยา่ใหจ้ิตนีม้นัโกรธ อย่าไป

สรา้งความโกรธใหม้นัหนาแน่นขึน้ในจิตใจ พยายามตดัทอนให้

มนัเบาบางลงเรื่อยๆ ยกจิตนีใ้หส้งูกวา่ความโกรธนัน้ อย่างนีน้ะ

จงึเรยีกวา่มนัถึงจะอยู่เหนือโลกได ้มนัถึงจะบรรลถุึงโลกตุตร

ธรรมได ้ถา้ไมฝึ่กจิตใหอ้ยู่เหนือโลกไปแตเ่วลาอยูก่บัโลกนีแ้ลว้ 

ไม่มีทางหละ มนัจะอยูเ่หนือโลกได ้จะทอ่งเท่ียวเกิดตายในโลก

น่ีเกิดตายก่ีภพ ก็ไมพ่บกบั โลกตุตรธรรมเลย  

เพราะฉะนัน้ถา้ใครไดมี้โอกาสมาบวชเรยีนใน

พระพทุธศาสนาน่ี นบัวา่เป็นบญุวาสนาของผูน้ัน้อย่างสงู 

เพราะผูน้ัน้จะมีโอกาสฝึกจิตของคนใหอ้ยู่เหนือโลกไปเรื่อยๆ 

พยายามยกจติของตวัเองใหอ้ยู่เหนือโลกแห่งบาปกรรมความชั่ว

ตา่งๆ ความรกัความใครต่า่งๆ หมู่นีน้ะ ใหม้นัหา่งไกลไปเรื่อยๆ 

เรามีโอกาสท่ีจะไดฝึ้กตนอย่างนัน้จรงิๆเลย ถา้ไปครองเรอืนแลว้

นั่น ก็เหมือนกบัปลามนัไปแช่อยู่ในนํา้นั่นเองแหละ นํา้มนัจะ

เย็นยงัไงปลามนัก็ทนทกุขอ์ยู่ไปอย่างนัน้แหละ เพราะวา่มนั

พอใจในนํา้มาแตก่าํเนิดแลว้ ถา้มีคนจบัโยนบนบกน่ีดิน้
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กระเสือกกระสนอยากจะลงไปหานํา้ ก็อปุมาไดเ้หมือนกบั 

กลุบตุรกลุธิดาท่ีเกิดมาในโลกนีแ้หละ สาํหรบัผูน้บัถือพทุธ

ศาสนา มารดา บิดาก็นบัถือ พทุธศาสนาอย่างแรงกลา้ เม่ือตน

ไดล้กูไดห้ลานมาก็ประสงคอ์ยากใหล้กูหลานของตนสืบพทุธ

ศาสนานี ้ก็จงึพยายามชกัจงู แนะนาํใหเ้กิดฉนัทะพอใจในการ

บวชเรยีนในพทุธศาสนา ฝ่ายลกูหลานขดัพอ่แม่ไม่ไดก็้ตกลงมา

บวช พอมาบวชเขา้ไปแลว้ เอา้ รอ้นไม่ไดอ้าบ อยากไม่ไดกิ้น 

เขา้มาน่ีอย่างนีจ้ิตก็ดิน้ไปเลย ดิน้ไปอยากแสวงหาส่ิงท่ีตอ้งการ

เหมือนเดิม รอ้นใหม้นัไดอ้าบเลย อยากใหม้นัไดกิ้นเลย เอาหละ

บดันีน้กึหวนหานกึทบทวนหาความสขุชั่วคราวท่ีตนไดส้มัผสักบั

มนัมาแลว้ก็ไม่เป็นอนันั่งสมาธิภาวนา ไม่เป็นอนัเดินจงกรม 

วุน่วายเดือดรอ้นเหมือนกบัเคา้จบัปลาไดแ้ลว้เคา้ก็โยนขึน้บน

บกนั่นแหละ ดิน้กระเสือกกระสนไป ก็เม่ือผูใ้ดรูต้วัอย่างนีแ้ลว้ ก็

ไม่ควรประมาทอย่างนัน้เพราะวา่มนัมีแตท่กุขใ์นโลกนีด้งั

พรรณนาใหฟั้งมานั่นแหละ  
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แตบ่างคนก็มีเจตนาศรทัธา อยากบวชใหต้นเองจรงิๆก็มี 

เม่ือเวลาศรทัธามนัยงัเกิดปีติ มนัยงัเกิดอยูใ่นใจนั่น กิเลส

หยาบๆตา่งๆมนัก็บรรเทาลงไม่ปรากฏ อยา่งนีน้ะ ก็มาฝึกฝน

อบรมตนอยู่ในวดั จนไดบ้วชไดเ้รยีนเลยก็มี พอบวชเขา้มาแลว้ 

บดันีกิ้เลสเหลา่นีม้นัคอยเชงิอยู่น่ี เพราะวา่ตนเผลอสติเขา้ไป 

มนัก็ครอบงาํเอาทนัทีเลย ตนไม่รูม้ายาของกิเลสก็เลยดิน้ไป

ตามอาํนาจของกิเลสแลว้บดันี ้มนัเป็นอยา่งนัน้ เรื่องมนัน่ะ 

สาเหตท่ีุผูบ้วชเขา้มาในศาสนาจะอยู่ไปไม่ไดก็้เพราะเหตผุล

ดงักลา่วมาเน่ีย  

เพราะฉะนัน้ทกุคนนะ่จะอยูป่ระพฤติพรหมจรรยน่ี์ไปได ้มนั

ก็ตอ้งอาศยัการเจรญิสมาธิภาวนา ไดม้าเพง่พิจารณาเหตผุล

แห่งชีวิต ดงับรรยายใหฟั้งมาน่ีนะ ใหม้นัเห็นแจง้ตามเป็นจรงิไป

แลว้ กิเลสมนัก็จะไม่เป็นตวัมารมาคอยฉดุครา่เอาดวงจิตนีใ้ห้

ดิน้ไปแสวงหาของไม่เท่ียง ไม่ยั่งยืนดงักลา่วมาแลว้นัน้ ตอ่ไป 

เพราะฉะนัน้ผูท่ี้กาํลงัฝึกฝนอบรมตนจะบวชอยู่ก็พงึเขา้ใจไว้

อย่างนี ้ตอ้งระมดัระวงัไอม้ารมนัจะมาขดัขวางเอา การท่ีเพิ่นให้
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ฝึกคนซะก่อนใหน้านพอสมควรก่อน จงึคอ่ยบวชนั่นนะ ก็เพราะ

ตอ้งการใหท้ดสอบกาํลงัใจตนเองวา่ตนจะสูก้บักิเลสไดไ้หม นั่น

แหละ เพราะบางรายเหน็มาแลว้ พอมาฝึกตนเขา้ไปหนอ่ยนงึสู้

กิเลสไม่ได ้ลกัหนีไปก็มี ลาหนีเอาซึง่หนา้ก็มี บางรายพอมาฝึก

ตนเอาเขา้วดัอยู่ไม่ก่ีวนัก็ไดบ้วช พอบวชเขา้มาก็เดือดรอ้นใหญ่ 

ดิน้รนอยากสกึขาลาเพศไป อย่างนีม้นัมีมาแลว้  

เพราะฉะนัน้แหละเม่ือมนัเป็นบทเรยีนมาอย่างนัน้แลว้นะ

ผูใ้ดมาสมคัรขอบวชในวดันีน้ะ ก็จงึตอ้งใหไ้ดฝึ้กฝนอบรมตนไป

พอสมควรก่อน เห็นวา่ใจคอหนกัแน่นพอท่ีจะประพฤติ

พรหมจรรยไ์ปได ้อย่างนีแ้ลว้จงึไดบ้วชใหเ้พราะอยา่ใหม้นั

เสียเวลา เตรยีมบวชกนัไม่ใชง่่าย การตัง้กองบวชแตล่ะกอง พอ่

แม่พ่ีนอ้งตอ้งขวนขวายอะไรตอ่อะไรเลีย้งแขกเลีย้งคน ตอ้งใช้

จ่ายเงินทองไปไม่ใช่นอ้ยเหมือนกนันะ บวชลกูบวชหลานแตล่ะ

ครัง้ เพราะฉะนัน้ผูเ้ป็นลกูเป็นหลานตอ้งคิดดอูย่างนี ้ตอ้ง

คิดเห็นอกพอ่แม่ลงุปา้นา้อา พวกเราสนบัสนนุใหต้นไดม้าบวช 

ไม่ควรท่ีจะไปทาํใจใหเ้หลาะแหละออ่นแอ ยอมพา่ยแพต้อ่มาร 
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ยอมเสียเกียรติยศช่ือเสียง ใครจะวา่ไงก็ตาม บทมนัจะลู ่บทมนั

จะพยศมาแลว้ เหมือนกบัความพยศ ววัพยศ เอาลากครากลาก

ไถไป ลากลอ้ลากเกวียนไป เดินไปดีๆบทมนัจะพยศมนัก็ทิง้คน

ออกจากนอกทางเกวียนไปซะ ปลดแอก อย่างนีน้ะ ววัอย่างนัน้

นะ ควายอยา่งนัน้นะ เคา้ขายไปเขา้หลกัไปเลย มนัเป็นอย่างนัน้

นะเรื่องมนัน่ะ  

ไอค้นเราน่ีนบัวา่มีบญุกศุลถงึไดเ้กิดมาเป็นคน เราตอ้ง

รกัษาความเป็นคนไวใ้หไ้ด ้รกัษาเกียรติของความเป็นคนไวใ้ห้

ได ้เม่ือเราตดัสินใจลงวา่จะทาํอะไร จะดาํเนินชีวิตไปอยา่งไร

แลว้น่ี ตอ้งใหม้นัเด็ดขาดลงไป ตายเป็นตาย จะพบอปุสรรค

อย่างไรมาก็สู ้มนัตอ้งอยา่งนัน้ จงึเรยีกวา่เป็นผูร้กัษาเกียรติของ

ความเป็นมนษุยไ์ว ้ไม่ไดร้อ้นก็เอาเยน็ น่ี ธรรมดาบณัฑติ

นกัปราชญท์ัง้หลาย ตอ้งมีความพากเพียรเป็นท่ีตัง้ ไม่ใช่วา่การ

เขา้มาบวชน่ี จะไปคิดเสียวา่ อยู่บา้นอยู่เรอืนทาํแตก่ารแตง่าน 

ไม่ไดพ้กัผ่อนเลย ลาํบากมาก หนีไปบวชแลว้จะไดพ้กัผ่อนบา้ง 

คิดอย่างนีแ้ลว้เขา้มาบวช พอบวชเขา้มาแลว้ไม่ทาํอะไรแลว้ 
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พกัผ่อนจรงิๆ เรยีนธรรมเรยีนวนิยั ก็ไม่เรยีน อา้ว เพิ่นจดัการให้

ไดเ้รยีนนกัธรรมกนัอยา่งนี ้พอเรยีนไปหน่อยนงึเหน็วา่มนั

ยุ่งยาก หยดุเสียไม่เรยีนเอาดือ้ๆ ใครจะวา่ไงก็วา่ไป อย่างน่ี อนั

นีเ้คา้เรยีกรกัษาเกียรติของความเป็นมนษุยไ์วไ้ม่ไดเ้ลย 

เพราะฉะนัน้ทกุคนนะใหพ้งึเขา้ใจ คือวา่ถือโอกาสตกัเตือนเวลา

อย่างนี ้เพราะเวลามนัหายากเหลือเกิน ท่ีจะไดมี้โอกาสได้

ตกัเตือน ไดแ้นะนาํภาระกิจอย่างอ่ืนก็มากมาย ดงันัน้ใหเ้ขา้ใจ

ตามท่ีพดูใหฟั้งมาน่ี  

เรื่องการบวชน่ะ ไอชี้วิตของคนสมยันีม้นัไม่เหมือนสมยักบั

พระพทุธเจา้ คนสมยันีบ้ญุมนันอ้ย แตค่รัง้พระพทุธเจา้นัน้ทา่น

เป็นผูมี้บญุมาก พอไปขอบวชกบัพระองคใ์นเวลานัน้ พระองคก็์

บวชใหเ้วลานัน้เลย เพราะพระองคท์รงรูแ้จง้วา่คนเหลา่นีมี้บญุ

มากแลว้ อย่างนีน้ะ พอบวชเขา้มาแลว้ตัง้อกตัง้ใจทาํความเพียร 

ไม่นานก็สาํเรจ็มรรคผลเขา้ไปแลว้ อยา่งนีแ้หละ สาํหรบัคนเกิด

มาในยคุนีส้มยันีน่ี้ สมองก็ทบึ เรยีนอะไรก็จาํไม่คอ่ยได ้แลว้ก็ไอ้

ความฉนัทะความพอใจในการกระทาํคณุงามความดีก็ออ่นแอ
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เต็มที ทาํอะไรก็ไม่เขม้แข็งไม่เอาจรงิเอาจงั ไม่ทาํความพอใจให้

ยิ่ง ศกึษาเลา่เรยีนอย่างนีน้ะก็ไม่เอาจรงิ อย่าวา่แตม่าเรยีน

ธรรมะเรยีนวนิยั เม่ือเรยีนภาษาของชาติ ภาษาไทยอะ้ เรยีนวิชา

ความรูใ้นโลก ก็เหมือนกนั บางคนน่ะ ไม่เอาไหนเลย อยู่ไปกบั

เพ่ือนไปยงังัน้นะ เลน่ไป ไปโรงเรยีนก็ดี พอหมดวนัหมดเวลาไป 

อยู่ไปพออายคุรบแลว้ เคา้ก็จาํหนา่ยออกไปเลย ไม่ไดก็้ช่าง ทกุ

วนัเนีย้ เพราะวา่เนือ้ท่ีของโรงเรยีนมนัจาํกดั เด๋ียวเอาคนอ่ืนเขา้

ไปเรยีนแทน คนท่ีเรยีนมาแลว้ไดห้รอืไม่ไดก็้โละออกไป ผูใ้ด

สอบไดผู้ใ้ดไดดี้ก็เป็นโชคของผูน้ัน้ไป ผูใ้ดเกียจครา้นเฉ่ือยชาก็

เลยตกกระป๋องไป ไม่มีความรูอ้ะไ◌ีรติดตวัของตวัออกไปจาก

โรงเรยีนเลย ไออ้ย่างนัน้มนัมีอยู่เป็นจาํนวนมาก นั่นน่ะ มนัสอ่

แสดงใหเ้หน็เลยวา่คนบญุนอ้ยมนัเป็นอยา่งนัน้  

อนัเขา้มาบวชในวดัวาศาสนานี ้ก็ยิ่งแลว้ใหญ่เลยน่ี แนะนาํ

ใหท้อ่งนวโกวาท หลกัสตูรนกัธรรมอย่างนี ้ไม่อยากเอาเลย อนันี ้

ใหม้ากนัเขา้ใจไว ้เราไดเ้ขา้มาบวชอย่างนีน้ะ อยา่ไปทาํตนเป็น

คนออ่นแอทอ้แทอ้ย่างนัน้ ตอ้งทาํคนใหเ้ป็นคนเขม้แข็งจรงิๆ 
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ตอ้งเช่ือถอ้ยฟังคาํของอปัุชฌาอาจารย ์เม่ืออปัุชฌาอาจารย์

แนะนาํใหป้ฏิบติัตนอย่างไร ทาํอย่างไร ตอ้งตัง้ใจทาํตามจรงิๆ 

ตอ้งทาํความพอใจ ท่ีจะทาํตามคาํแนะนาํสั่งสอนของทา่นเต็มท่ี

เลย มนัตอ้งอย่างนัน้การท่ีเป็นคนดีอะ้ เพราะวา่เราวาสนาบารมี

ยงันอ้ยอยู่ สติปัญญาก็นอ้ย อย่างนีถ้า้เราไม่เคารพตอ่

คาํแนะนาํสั่งสอนของอปัุชฌาอาจารยเ์ช่นนีแ้ลว้จะเป็นคนดี

ไม่ไดเ้ลย คนเรามนัทาํดีไดน้ะ ทาํไมจะทาํไม่ได ้แตท่ี่มนัทาํไม่ได้

เพราะมนัไม่เช่ือไม่เคารพตอ่ครูบาอาจารย ์อนันีส้าํคญัมาก 

เพราะฉะนัน้จงึเตือนไวก้่อน สาํหรบัผูท่ี้เขา้มาขอบวชเรยีนในวดั

วาศาสนาน่ีนะ ถา้คิดวา่ตนจะไม่เคารพตอ่ อปัุชฌาอาจารยแ์ลว้ 

อย่าบวชเลย บวชเขา้มาแลว้ก็ไม่ไดป้ระโยชนอ์ะไร ไม่ได้

ประโยชนอ์ะไรเลย ฉะนัน้มนัตอ้งตดัสินใจใหแ้น่วแน่ทกุคน วา่

ท่านบอกเขา้รูก็จะเขา้เลยหละ ตอ้งต้งัใจลงอย่างนัน้จรงิๆ มนัถึง

จะ…การประพฤติพรหมจรรยนี์จ้งึจะมีอานิสงสม์าก จงึจะไดผ้ล

คุม้คา่ท่ีเราเขา้มาบวช  
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พอ่แม่พ่ีนอ้งก็จะไดอ้านิสงสด์ว้ย แลว้ก็จะ…เราผูเ้ขา้มา

บวชน่ี ก็ไดต้อบบญุแทนคณุมารดาบิดา ลงุปา้นา้อา ครูบา

อาจารยผ์ูมี้อปุการะคณุหลาย อย่าไปเขา้ใจวา่เราไม่เป็นหนี้

บญุคณุของท่านนะ เกิดมาแตล่ะคนเน่ีย เอาหนีติ้ดตวัมาพรอ้ม

แลว้นะ หนีบ้ญุหนีค้ณุเลย ไม่ใช่หนีเ้งินทองหรอก ท่ีท่านไดเ้ลีย้ง

ดเูราน่ะนกึดรูเึปลา่ มารดาบิดานะ่ เมตตากรุณามีคามรกัใคร่

เอ็นดตูอ่ลกูเหลือลน้พน้ประมาณ จงึเลีย้งลกูใหญ่มาได ้ถา้

มารดาบิดาขาดเมตตาจิตนีแ้ลว้ ทา่นปลอ่ยใหเ้ราตายแตย่งันอ้ย

โน่นเราก็ตายแลว้นะ ป่านนี ้เพราะเราชว่ยตวัเองไม่ไดเ้ลยน่ี เกิด

มาทีแรกน่ะ ท่ีจะใหญ่โตมาไดน่ี้นะ โหย มารดาบิดาตอ้งทะนุ

ถนอมเอาซะเต็มท่ีเขา้นะ ไม่เหน็แก่ความยากลาํบากเลย ซกัผา้

ขีตี้ผา้เย่ียวสารพดั ทวา่อยูใ่นอปุการะของมารดานะ่เป็นสว่น

ใหญ่ บิดานัน้เรยีกวา่อยู่วงนอก บิดานัน้เป็นผูร้บัภาระหาเงินหา

ทองมาจนุเจือมาเลีย้งลกู เลีย้งเมีย เมียนั่นก็เลีย้งลกู ใหผ้วัไปหา

เงิน ทรุกรรมลาํบาก กวา่จะเลีย้งลกูใหญ่ แตล่ะคนนะ่ มนัตอ้ง
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คิดใหเ้ห็นวา่เราน่ีแหละเป็นลกูหนีข้องทา่นแน่นอนเลย หนีบ้ญุ

หนีค้ณุ  

ทาํอยา่งไรเราจงึจะชดใชห้นีบ้ญุคณุนีไ้ด ้พระพทุธเจา้ตรสั

วา่ บวชแลเป็นการใชห้นีบ้ญุคณุของท่านผูมี้อปุการะตนไดเ้ป็น

อย่างดี เป็นอย่างสงู สงูกวา่ผูอ้ยู่ครองเรอืนแลว้อปุถมัภบ์ิดา

มารดา เพราะวา่ผูท่ี้เขา้มาบวชแลว้น่ี พอ่แม่ก็ดีอกดีใจหลาย ลกู

ของคนไดล้ว่งเกินพอ่แม่มาอย่างไรพอ่แมก็่อโหสิกรรมใหห้มด 

ไม่ถือโกรธถือเกลียดเลย ดซู ิพอ่กบัแม่นะ่ พอ่แม่ถึงไดบ้ญุดว้ย

นั่นแหละ ถา้หากวา่ลกูนั่นบวชเรยีนธรรมวนิยัไปฝึกฝนอบรม

จิตใจตนเองไป ไดค้วามรูค้วามฉลาดในธรรมในวินยั ตนก็มี

คณุธรรมอยู่ในใจอย่างไร และก็พยายามแนะนาํชกัจงูพอ่แม่ท่ีมี

ความเห็นผิดใหเ้กิดความเหน็ถกูขึน้มา พอ่แม่ยงัทาํความชั่วอยู่

ก็แนะนาํใหล้ะความชั่ว ใหท้าํความดีได ้ไออ้ยา่งนีเ้น่ียยิ่งเป็น

การตอบบญุแทนคณุคาํขา้วฟ้อนและนํา้นมของพอ่ของแม่ได้

เป็นอยา่งสงูทีเดียวเลย ผูเ้ป็นนกับวชเน่ียพอ่แม่เคารพน่ี ถา้ทาํดี

จรงิๆนะ ถา้ทาํตวัเป็นพระเป็นเณรจรงิๆ พอ่แม่ก็กราบก็ไหว้
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โน่นน่ะใหคิ้ดด ูดงันัน้มนัจะไม่เป็นการตอบแทนบญุคณุท่านได้

อย่างไรหละ แตที่นีถ้า้หากตนทาํไม่ดีประพฤติเหลวไหลใจคอ

เหลาะแหละ ไม่ฝึกตนใหห้นกัแน่นใหต้ัง้มั่นดว้ยดีอยา่งนีล้ะก็ 

พอ่แม่ก็ไม่นบัถือแลว้อย่างนี ้ทาํใหพ้อ่แม่เสียใจอีกซํา้นะ โอย้ 

ลกูเราน่ีบวชทัง้ทีเอาดีก็ไม่ได ้อย่างนีก็้ทาํใหพ้อ่แม่หนกัใจเลย 

การบวชเชน่นีน้บัวา่ไดป้ระสบในส่ิงท่ีไม่ใช่บญุซะแลว้ ไมใ่ช่ได้

บญุนะบดันีน้ะ  

เพราะฉะนัน้ทกุคนใหร้ะลกึไวเ้สมอ เม่ือเราบวชเขา้มาแลว้

เราจะตอ้งประพฤติตนทาํตนใหพ้อ่แม่ยนิดีดว้ยจรงิๆ ใหอ้ปัุชฌา

อาจารยย์กย่องนบัถือจรงิ เราจกัไม่ทาํตวัเป็นคนเลว ใหต้ัง้อก

ตัง้ใจไวอ้ย่างนีแ้ละใหต้้ง้ใจวา่เราจะตอ้งเรยีนธรรมเรยีนวนิยัให้

ได ้บวชเขา้มาแลว้นะ เพราะธรรมวินยันีน้ะเป็นตวัของพทุธ

ศาสนาน่ะ ใหเ้ขา้ใจ คาํวา่เรานบัถือพระพทุธศาสนาก็นบัถือ

ธรรม นบัถือวนิยัน่ีนะ คาํวา่นบัถือตอ้งเรยีนรูสิ้ ตอ้งจาํใหไ้ด ้เม่ือ

เรยีนรูจ้าํไดแ้ลว้ ลงมือปฏิบติัตาม ส่ิงใดท่ีทรงสอนใหล้ะเวน้ เรา

ก็เวน้ ส่ิงใดท่ีทรงสอนใหท้าํตาม เราก็ทาํบดันี ้อยา่งนีถ้งึเรยีกวา่
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ผูน้บัถือพระพทุธศาสนา เพราะฉะนัน้แหละเม่ือไดย้ินไดฟั้ง

อย่างนีแ้ลว้ใหพึ่งพากนัตัง้อกตัง้ใจประพฤติปฏิบติัไปดว้ยความ

ไม่ประมาท 

 

ท่ีมา: https://youtu.be/t2AqFo4L-9I 
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