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การเหน็ภยัในวัฏสงสาร 

หลวงพอ่สิงหท์อง ธมฺมวโร 

การพดูธรรมะทางดา้นศาสนา ถา้หากเราไม่มีศรทัธาความ

เช่ือความเล่ือมใส ไม่ไดต้ัง้ใจประพฤติปฏิบติั ไม่รูแ้จง้เหน็ชดัใน

อรรถในธรรม มนัก็ไม่เกิดสาระประโยชนอ์ะไรให ้ฟังก็ราํคาญ

กาย ราํคาญใจ เพราะไม่มีรสชาติ เหมือนคนป่วย ถา้ไม่รบั

อาหาร ถงึอาหารนัน้จะมีอยู ่ความนกึอยาก ความหิว มนัไม่มี 

คือธาตไุม่รบั อาหารจะมีรสชาติเอรด็อรอ่ยขนาดไหน ถา้ธาตไุม่

รบัใหม้นัก็ไม่เกิดสาระ ใสป่ากเขา้ไปมนัจะอาเจียน เพราะธาตุ

ไม่รบั  

น่ีจิตปถุชุนคนหนาทั่วไปก็ทาํนองเดียวกนั ถึงธรรมะนัน้จะ

ยงัมีอยู่คงเสน้คงวาตลอดมาก็ตาม แตพ่วกเหลา่นัน้เป็น

เหมือนกนักบัคนป่วย ไม่นกึอยากอะไร เพราะธาตขุนัธม์นัไม่รบั

อาหารให ้ใหฟั้งก็เบื่อห ูเอาไปนกึคิดนิดหน่อยก็เหน็ดเหน่ือย 

โดยมากฟังแลว้ก็ทิง้ไป ไม่ไดเ้ก็บเอาไวว้ินิจฉยัวา่ผิดถกูชั่วดี

อย่างไร ควรประพฤติกาย วาจา ใจ ของตวัอย่างไร จงึจะไดซ้ึง่
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ความสงบสขุ ความนกึคิดในสว่นเหลา่นีไ้ม่มี มีแตส่ิ่งภายนอก

ยั่วย ุใหพ้วกเราเพลิดเพลินมวัเมาลุม่หลงเรือ่ยไป คิดอย่างนัน้ 

ปรุงอย่างนี ้ฉลาดแหลมคมทางชั่ว ทางเสีย ทางเป็นพิษเป็นภยั

แกจ่ิตใจของตวั แตโ่ง่เขลา มืดบอดในการท่ีจะแกไ้ข กาํจดัขบัไล่

ความชั่วเสียตา่งๆออกจากใจของตวั  

เหตนุัน้พวกเราจงึเวยีนวา่ยตายเกิดตลอดมา ทัง้ๆท่ีทกุคน

ไม่ใช่เกิดมาเพียงชาติเดียวเท่านัน้ คงเคยเกิด เคยตาย เคย

ประสบพบเหน็พระพทุธเจา้ และไดส้ดบัรบัฟังธรรมจากพระ

โอษฐ์ของพระองคม์าเหมือนกนั แตค่วามเล่ือมใสศรทัธาท่ีจะ

นาํมาพิจารณาแกกิ้เลสตณัหาของตวั มนัไม่มี มนัจงึไมดี่ไม่เดน่

ให ้เลยเรื่องชั่วเรื่องเสียตา่งๆเลยติดกายติดใจตลอดมา ฟัง

ธรรมะก็ฟังพอเป็นพธีิ ถือวา่เราแก่เฒา่แลว้ไม่เขา้วดัเขา้วา ผูเ้ลก็

เด็กแดงเคา้ก็จะติฉินนินทา ตอ้งเขา้วดัเขา้วากบัเขา เขาจะไดไ้ม่

ดถูกูดหูมิ่น ถึงวนัพระวนัศีล ก็บา่ยหนา้เขา้วดัเขา้วา แตจ่ะมา

พิจารณาอรรถธรรมสงัขารของตวันัน้ ไมค่อ่ยจะมีโอกาสเวลาให ้
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เพราะใจมนัฟุง้ปรุงไปแตเ่รื่องนอก มาอยู่ในวดัในวาก็คิดถึงการ

ถึงงาน ถงึบา้นถึงชอ่ง ถึงขา้วถงึของ ถึงลกูถึงหลาน  

โอกาสเวลาท่ีเราไดม้าพกัผ่อนหย่อนใจ ไมมี่งานอะไร

ภายนอก ลกูหลานเคา้ก็อยู่บา้นอยู่ช่องของเขา ขา้วของก็อยู่

ตามเรื่องของขา้วของ เรามีโอกาสท่ีจะพนิิจพิจารณาสงัขารวา่

รา่งกายนี ้แตก่่อนเกา่เราก็เป็นหนุ่มเป็นสาว หนา้ตาเปลง่ปลั่ง 

อยูท่ี่ไหนก็น่าด ูกาํลงัวงัชาก็แข็งแกรง่ ทาํการทาํงานอะไรก็

คลอ่งแคลว่ แตบ่ดันีร้า่งกายของเราผ่านวนั เดือน ปี มา เคา้

ไม่ไดเ้รยีกวา่หนุ่มวา่สาวเสียแลว้ เคา้เรยีกวา่ผูเ้ฒา่ ผูแ้ก ่ตวัของ

ตวัเองก็เหน็ เป็นพยานวา่สงัขารรา่งกายนี ้มนัไม่จีรงัยั่งยืน มนั

แปรมนัปรวนไปตามสภาพของมนั ตลอดถงึกาํลงักายท่ีเคย

แข็งแกรง่ก็ออ่นเพลียไป ทาํอะไรก็ไม่สมใจปรารถนา เรือ่ง

เหลา่นีถ้า้หากเรานาํมาพินิจพิจารณา มนัก็เกิดธรรมะในจิตใน

ใจ เกิดสลดสงัเวช ทาํใหจ้ิตวกเขา้มาหาอรรถหาธรรม ไม่มวัเมา

เฝา้คิดไปในเรื่องอ่ืน จนลืมหลงตวัของตวั  
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แตนี่มี้โอกาสเขา้มาวดัมาวา แทนท่ีจะพนิิจพิจารณาสงัขาร

รา่งกาย แตจ่ติใจไม่ไดม้าเก่ียวขอ้งกบัธรรมะ อยูก่บัธรรมะก็ไม่

เกิดอะไรให ้ก็เพราะรูปธรรม นามธรรม ก็คือกายคือใจ เป็นเรื่อง

ธรรมะ พระพทุธเจา้ก็ไม่ไดเ้อาธรรมะมาจากท่ีไหนมาสอนกาย

สอนใจของตวัเอง ครูอาจารยท์่านไปประพฤติปฏิบติั ทา่นก็

พิจารณากายใจซึง่เป็นบอ่เกิดของอารมณส์ญัญานานาชนิด 

ท่านรู ้ทา่นฉลาด ก็ฉลาดในการละ การบาํเพ็ญ เขา้ใจชดัเจน

ตามเป็นจรงิในส่ิงชั่วส่ิงดีตา่งๆ ไม่ไดมี้ความรูค้วามฉลาดมาจาก

สถานท่ีอ่ืน น่ีเป็นเรื่องธรรมะ ผูป้ระพฤติปฏิบติัจะตอ้งด ูจะตอ้งรู ้

จะตอ้งสนใจ ถึงจะเกิดผลประโยชนใ์ห ้ไมอ่ย่างนัน้มนัก็ไม่เกิด

ประโยชนอ์ะไรกนั ฟังธรรมะก็เหมือนฟังเสียงนกเสียงหน ูเสียง

สตัวม์นัรอ้ง พอมนัหยดุ มนัก็หมดความหมาย  

น่ีทา่นจะแสดงอะไรใหฟั้ง ผิดถกูชั่วดี เราฟังแลว้ไม่ไดเ้ก็บ

ทาํนาํไปประพฤติปฏิบติั พินิจพิจารณา มนัก็เลยไม่เกิดความ

ฉลาดอะไรให ้จิตใจท่ีเคยโงเ่ง่าอยู่อย่างไร มนัก็โง่เง่าอยูต่อ่ไป 

ไม่เห็นภยัในวฏัสงสาร เห็นวา่เกิดมาแลว้ หนา้ท่ีเกิดก็เกิดไป 
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หนา้ท่ีกินก็กินไป หนา้ท่ีนอนก็นอนไป สว่นสงัขารรา่งกายท่ีมนั

หมดไปทกุวี่ทกุวนันัน้ไม่ไดคิ้ดมาบวกลบคณูหารกนัด ูอายขุอง

เราท่ีลว่งไป ก่ีวนัก่ีเดือนก่ีปีมาแลว้ เราไมไ่ดค้าํนงึคาํนวณถึง ถึง

คาํนงึคาํนวณก็คาํนวณอยากจะไดอ้นันัน้ อยากจะไดอ้นันี ้

อยากจะทาํส่ิงอ่ืนไป ไม่ไดค้าํนวณถึงวา่ อายมุนัหมดไปขนาด

นัน้ คณุความดีท่ีเราสะสมมามีอะไรบา้ง จากนีไ้ปจะก่ีวนั ก่ี

เดือน ก่ีปี เราจะเป็นผี เคา้ไม่เรยีกวา่คน เคา้จะหามไปสูป่่าชา้ สู่

เตาเผา หรอืสูห่ลมุฝังเทา่นัน้ ไดอ้ะไรกนัในการเกิดของตวั ได้

พินิจพิจารณาเพ่ือศกึษาหาทางในธรรมะ มนัไม่คอ่ยมี เหตนุัน้

มนัจงึโง่อยู่ตลอดเวลา ตาเหน็ หไูดย้ินก็ไมไ่ดคิ้ด ไดน้กึ ไดฝึ้กตวั

ของตวัใหเ้ป็นธรรม น่ีเรื่องของพวกเรามนัเป็นอย่างนัน้ ถงึพระ

อรหตัอรหนัตจ์ะมาเป็นรอ้ยเป็นพนั เพราะจิตใจของเราทา่นมนั

มืดบอด มนัก็ไม่เหน็ นิสยัปถุชุนคนหนาโดยมากมนัเป็นทาํนอง

นัน้  

แตพ่ระพทุธเจา้ หรอือรยิเจา้ ทา่นก็อาศยัเรื่องเหลา่เนีย้ 

นาํมาพนิิจพิจารณา เห็นอะไรก็นาํมาสอนกายสอนใจของทา่น 



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 6 
 

เป็นโอปนยโิก อย่างท่านพดูเอาไวใ้นตาํรบัตาํรา ท่ีพระไปอยู่โคน

ไม ้เหน็ใบไมม้นัรว่งลงมาจากตน้ของมนั ทา่นก็นาํมาพิจารณา

เทียบธาตขุนัธ ์แตก่่อนใบไมใ้บนี ้ท่ียงัไม่แก ่ยงัไม่เหลือง มนัเกิด

ขึน้มาอยา่งไร แลว้เติบโตมาไดอ้ย่างไร จนกระทั่งมนัแกม่นั

เหลืองมนัหลน่นี ้มนัมีเวลาระยะอยู่ก่ีวนัก่ีเดือน มนัจงึเป็นไป

แบบนี ้สงัขารรา่งกายของเราก็ทาํนองเดียวกนั เบือ้งตน้เกิด

ขึน้มาอยา่งไร สมยัปัจจบุนัเป็นอย่างไร ตอ่ไปจะเป็นอยา่งไร 

ท่านใครคิ่ดใหเ้ป็นอรรถเป็นธรรมสอนใจเพราะรูปทกุอย่างท่ีเกิด

มาได ้มนัก็สลายไปได ้ดบัสญูไปได ้น่ีคือการสอนใจของท่าน ให้

วกเขา้มาภายใน สมกบัวา่ธรรมะเป็นโอปนยิโก คือนอ้มเขา้มา

สอนใจของตวั  

ถา้คนสนใจพจิารณาสงัขารรา่งกายก็ดี พจิารณาส่ิงตา่งๆ

เพ่ืออรรถเพ่ือธรรมนัน้ คนนัน้ไม่จน ไปสถานท่ีใดไม่จนอรรถจน

ธรรม จะนั่งอยู่นอนอยู ่ตาดหูฟัูง เป็นอรรถเป็นธรรมทัง้นัน้ พอ

นาํส่ิงเหลา่นัน้มาใครคิ่ดเพ่ือแกไ้ขจิตใจท่ีขอ้งติด แตค่นท่ีไม่ได้

สนใจ ไม่ไดใ้ครคิ่ดในเรื่องของอรรถของธรรม จะแบกตาํราของ
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ธรรมท่วมศีรษะไป กายใจของเขาก็ไม่เป็นธรรมให ้เพราะนั่น

ตาํราของธรรม ไม่ใช่ตวัของธรรม ตวัของธรรมคือกาย คือใจ ท่ี

จะประพฤติปฏิบติัไปตามส่ิงท่ีท่านแนะทา่นสอนเอาไว ้ผูติ้ดผู้

ขอ้ง ผูเ้ศรา้ผูห้มอง ผูย้ดึผูถื้อ ก็คือเรื่องของใจ ถา้ใจไม่รูแ้จง้เหน็

จรงิในส่ิงตา่งๆ มนัก็ละไม่ได ้ถอนไม่ออก  

ฉะนัน้จงึควรพินิจพิจารณาชาํระใจของตวั ไม่มีโอกาสเวลา

ท่ีจะกลบัไปเป็นเด็กอีกได ้เม่ืออายแุก่ขนาดนีแ้ลว้ นกึไปคิดไป

ถึงอารมณเ์ก่าท่ีผ่านมาในอดีต วา่เราเคยสขุเคยทกุข ์เคย

เพลิดเพลินอยา่งนัน้อยา่งนี ้มนัก็ไม่มีอะไรดีขึน้ เพราะอดีตมนั

ผ่านมา อนาคตยงัไม่ถึงก็ทาํนองเดียวกนั อย่าไปคิดไปปรุงให้

มนัยุง่หวัใจ พจิารณาแกไ้ขปัจจบุนั มนัติดขอ้งเรื่องอะไร ก็แก้

ไขมนั น่ีคือเรื่องธรรมท่ีพระพทุธเจา้ทรงสอนผูป้ระพฤติปฏิบติั ดู

ภายใน ดใูจของตวั ถา้ไม่ดก็ูไม่รูว้า่มนัชั่วมนัดี ถา้ดก็ูรู ้วา่มนัเป็น

อย่างนัน้อย่างนี ้ควรปรบัปรุงแกไ้ขอย่างไรก็แกไ้ขกนัไป ธรรม

เป็นส่ิงท่ีแกไ้ขจิตใจใหส้ะอาด ผูท่ี้มีธรรมอยู่ในจิตในใจ อยู่ในตวั
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ของตวั จิตใจสะอาด เม่ือจติใจสะอาดก็สามารถมองเหน็ส่ิง

ตา่งๆชดัเจน  

จิตใจท่ีสกปรกโสมมนัน้มนัไม่สามารถท่ีจะมองเห็น

เหมือนกนักบันํา้ขุ่น จะมีอะไรอยู่ในนัน้ เราไม่สามารถท่ีจะ

มองเหน็เพราะมนัขุ่น ถา้มนัใสแลว้ ตะกอนอยู่ในนัน้ก็มองเหน็ 

อะไรตกลงไปนิดๆหน่อยๆก็เห็น น่ีเคา้เอาของเน่าของเหม็นไป

หมกัเอาไว ้มนัก็มองเหน็ไมไ่ด ้เพราะนํา้มนัขุ่น นํา้ใจของพวก

เราขุ่นก็ทาํนองเดียวกนั ท่ีมนัจะใสไดเ้พราะอาศยัอะไร นํา้ขุ่น

นัน้ถา้หากมีปัญญาก็สามารถทาํใหใ้สได ้ดว้ยอบุายวิธีตา่งๆ เรา

จะนาํมากรองหลายๆครัง้เขา้ นํา้ขุ่นนัน้มนัก็สามารถใสได ้

ไม่อย่างนัน้ยิ่งป่ันนํา้ขุน่นัน้มนัจะหมดไป พอไอระเหยออกไป

เป็นนํา้อีกนัน้ มนัไม่มีขุ่น มนัใสมนัสะอาด  

อารมณส์ญัญาในจิตในใจของเราก็ตอ้งกลั่นตอ้งกรองดวูา่

อะไรมนัดีมนัชั่ว เพ่ือใหม้นัใสมนัสะอาด มนัจะรูว้า่อนันัน้เป็น

ทกุขเ์ป็นโทษ อนันีเ้ป็นผลเป็นประโยชน ์มนัจงึจะเกิดขึน้ เหน็ขึน้ 

เป็นขึน้ในจติในใจ ถา้หากไม่กลั่นไม่กรอง เหน็วา่เรามีใจก็ใชก้นั
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ไป แตใ่จเราชั่วเราเสียอย่างไร ผิดถกูอย่างไร ไม่ไดใ้ครคิ่ด มนัก็

แกผิ้ดไม่ได ้เอาถกูไม่เป็น ทกุขโ์ทษมนัก็เผาตวัเองอยู่ตลอดมา 

แตค่วามโลภ ความโกรธ ความหลง ท่ีมนัเคยมีอยู่แตไ่หนแตไ่ร

เขา้ไปกระทบส่ิงท่ีมนัชอบ มนัก็เกิดความโลภอยากไดข้ึน้ พอไป

กระทบส่ิงท่ีมนัไม่ชอบ มนัก็โกรธขึน้เพราะความหลงของใจ 

หากเรากลั่น เรากรองจรงิๆจงัๆ มนัใส มนัทราบอนันีม้นัอารมณ์

ชั่ว อารมณเ์สีย คิดไปก็ไม่เกิดสาระประโยชนอ์ะไรให ้นอกจาก

จะทกุขจ์ิตทกุขใ์จของตวัเอง มนัทราบ  

เม่ือมนัทราบมนัเห็นโทษ มนัก็ไม่กลา้ท่ีจะไปคิด ไม่กลา้ท่ีจะ

ไปพดูไปทาํ เหมือนกนักบัคนทราบวา่อนันีอ้สรพิษเห่า จงอาง 

ไม่ใช่ปลาไหลพอท่ีจะไปจบัคอมนัเลน่ มนัก็ไม่ทราบเพราะถือวา่

ส่ิงนัน้มนัเป็นอสรพิษ เม่ือถกูมนักดัเขา้ เราจะตอ้งเกิดทกุขเ์กิด

โทษ ไม่ตายก็คางเหลืองไป ไม่เกิดผลเกิดประโยชนอ์ะไรให ้ไม่

กลา้ท่ีจะไปเลน่ ไปเก่ียวขอ้งกบัมนั นอกจากจะสงัหารมนั มนัมี

อยู่นี ้ถา้หากเราไม่ระวงัรกัษา เผลอเม่ือใดมนัก็จะกดัตวัของเรา

ใหไ้ดเ้กิดทกุขห์รอืถึงตายได ้พอเจอเขา้ หาอาวธุส่ิงใดส่ิงหนึ่งมา
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ประหตัถป์ระหารมนั ถา้มีปืนก็เอาปืนยิงเสีย มีพรา้มีขวานมี

คอ้นก็ตีใหม้นัตายเสีย เม่ือมนัตายไปแลว้ ถึงเขีย้วถึงฟันมนัจะมี

อยู ่ตวัของมนัยงัไม่เน่าเป็นธาตดิุน นํา้ ลม ไฟก็ตามมนัก็ไม่

สามารถท่ีจะมาไลข่บกดัเรา เพราะมนัตาย  

น่ีกิเลสตณัหาภายในจิตในใจเรา ถา้เราเหน็วา่มนัก่อทกุขก์่อ

โทษใหแ้ก่ตวัของตวัจรงิจงัก็ทาํนองนัน้ ไมก่ลา้ท่ีจะไปเลน่ไปคิด 

ไปเก่ียวไปขอ้งนอกจากจะประหตัถป์ระหารดว้ยอบุายปัญญา 

ศรทัธาความเพียรของตวัเทา่นัน้ เพราะถือวา่ส่ิงเหลา่นัน้เอาไวก็้

ไม่ก่อประโยชนอ์ะไร นอกจากจะเป็นภยัแก่ตวัของตวั น่ีผูท่ี้มี

ธรรมะ ผูท่ี้พิจารณาธรรมะ พิจารณาอยา่งนัน้ ท่านจงึมีความสขุ 

ความสงบ ทัง้ๆท่ีรูป เสียง กล่ิน รส สมัผสั อารมณ ์อยู่ในโลกมนั

มีเหมือนกนั แตท่่านไม่ลุม่หลงติดขอ้งในส่ิงเหลา่นัน้ เพราะ

อาศยัจิตใจของทา่นสะอาดกลั่นกรองแลว้ สะอาดแลว้ ตามีมนัก็

ตอ้งเหน็รูป หมีูมนัก็ไดย้นิเสียง จมกูมีมนัก็ถกูกล่ินเหมือนกนั 

แตไ่ม่ไดลุ้ม่หลงเพลิดเพลินไปในส่ิงเหลา่นัน้ น่ีหมายถึงใจท่านท่ี

สะอาด เห็นส่ิงท่ีไม่ดีหรอืส่ิงท่ีดีตามความจรงิของมนั วา่ส่ิงนัน้
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ควรเวน้ ส่ิงนีค้วรบาํเพ็ญ ไมไ่ดเ้ห็นส่ิงท่ีชั่วเป็นดี ส่ิงท่ีดีเป็นชั่ว

แบบพวกเราๆท่านๆ  

พวกเรามนัโดยมากเหน็กงจกัรเป็นดอกบวั เหน็เลือดอาบตวั

เป็นเครื่องประดบั แบบวินทกุมุาร (มิตตวนิทกุะกมุาร) ท่ีทา่น

กลา่วไวใ้นธรรมบท เป็นลกูชายของหญิงคนหนึ่งซึง่มีลกูคนเดียว 

พอ่ก็ดวูา่จะเสียไปตายไป พอใหญ่เป็นหนุม่มา มารดาก็ทะนุ

ถนอม อาศยัลกูคนเดียวนั่นน่ะจะสืบทายาทมรดก ทกุอย่างก็จะ

มอบใหเ้พราะไม่มีใครคนอ่ืน ทกุส่ิงทกุอยา่งเอาใจใสแ่นะสอนให้

ประพฤติปฏิบติั ใหถ้กูตอ้งตามครรลองของฆราวาส แตล่กูคน

นัน้ไม่ไดคิ้ดวา่มารดาของตวัรกัตวั ถงึคิดก็คิดไดอ้ยู่วา่รกั แต่

จิตใจของเขามีแตอ่ยากจะไปเท่ียวนัน้ อยากจะไปเท่ียวนี ้สมบติั

ท่ีมีอยู่เคา้ไม่ยนิดี เคา้อยากจะไปหาสมบติัใหม่ อยากจะไปเห็น 

อยากจะไปเท่ียวท่ีอ่ืน  

ตอ่มามีพวกนายสาํเภาเคา้จะไปตา่งประเทศ สมยัก่อนไม่มี

รถยนตร์ถไฟ ไม่มีเรอืไอเรอืหางยาวเหมือนสมยันี ้มีเรอืใบเรอื

สาํเภาออกไปตา่งประเทศออกไปคา้ขายกนั ชายคนนัน้ หนุ่มคน
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นัน้เหน็เขาไปก็อยากจะไปกบัเขา ไปตกลงกบัเขา ขอไปกบัเขา 

โดยไม่ไดป้รกึษากบัมารดาของตวัวา่จะเหน็ดว้ยหรอืไม ่ไปตกลง

กบัคนอ่ืนไว ้แลว้จงึมาพดูกบัมารดา มารดาก็หา้ม อย่าไปเลย 

สมบติัขา้วของของเราก็พอเป็นพอไป พอใชพ้อสอย ไม่มีใครท่ี

จะมาแบง่แยง่เอาของทกุอยา่งท่ีมีอยู่ก็เป็นของลกู แม่ก็เฒา่แก่

แลว้ เม่ือป่วยไขไ้ดท้กุขก็์ไมท่ราบวา่จะพึง่พาอาศยัใครนอกจาก

ลกูเทา่นัน้ท่ีจะเป็นท่ีพึ่งท่ีอาศยัของแม่ ไมต่อ้งไป แกก็ไม่ฟังเสียง 

วา่ไดต้กลงกบัเขาแลว้ อยากจะไปเป็นสว่นใหญ่ หา้มเท่าไรก็ไม่

ฟัง  

ถึงจวนเวลาสาํเภาจะออก แม่หา้มไวไ้ม่ยอมฟังเสียงแม ่แม่

ก็กอดเอาไว ้ไม่อยากใหล้กูชายของตวัไป ลกูชายซึง่มีความ

อยากเป็นสว่นใหญ่ ไม่ไดคิ้ดคาํนงึคาํนวณหาวา่ผิดถกูชั่วดี

อย่างไร ก็อาศยักาํลงัเรี่ยวแรงของตวัทบุตีแม ่จนแม่ไม่สามารถ

ท่ีจะกอดเอาไวไ้ด ้จบัไม่อยู่ ก็เลยหนีไป ลงสาํเภาไป น่ีใน

ตาํรบัตาํราท่ีทา่นกลา่วเอาไว ้ 
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พอไปเดินสาํเภาไปเจ็ดวนั ก็คงไกลพอสมควร สาํเภาปกติมี

ลมมนัก็พดัไปอย่างนัน้ ไปตามทิศตามทาง พวกท่ีเคยสาํเภาเคา้

รูจ้กั ครัน้ไปไดเ้จ็ดวนัเจ็ดคืนแลว้ หยดุน่ิง ทัง้ๆท่ีมีลมอยู ่ก็ไม่เดิน

ไปท่ีไหน โดยหาสาเหตไุมไ่ดว้า่มนัเป็นมาจากอะไร คนในนัน้ก็

ไม่ใช่วา่มีแตน่ายสาํเภากบัเด็กหนุม่คนนัน้ มนัมีไปดว้ยกนัหลาย

คน เป็นจาํนวนสิบๆรอ้ยๆ นั่งอยู่ในสาํเภา แตไ่ม่ทราบวา่มนัเป็น

เหตอุะไร ตัง้ใบขึน้มนัก็ไม่ไปให ้ทาํอยา่งไรมนัก็หยดุน่ิงอยู่อย่าง

นัน้ ก็เลยมาปรกึษาปรารภกนั เหตมุนัเป็นอย่างนี ้มนัเป็นเพราะ

อะไรสาํเภาของเราจงึไม่ไปท่ีไหน ถา้หากมนัเป็นอย่างนีก็้ไม่มี

ทาง ตา่งคนตา่งจะตอ้งตายดว้ยกนัทัง้นัน้ เพราะอาหารการกิน

นํา้ด่ืมอยู่ในนี ้ถา้สาํเภาไม่เคล่ือนท่ีมนัก็มีแตว่นัมนัจะหมดไป 

เม่ืออาหารหมด นํา้ด่ืมหมด ทกุคนก็จะตอ้งตายกนั ก็ไมมี่อะไรท่ี

จะกินจะด่ืม ชะรอยในสาํเภาของเรานีอ้าจจะมีกาละกิณีซกัคน

หนึง่ก็ได ้สาํเภาจงึเกิดวิปรติแบบนี ้ 

ปรกึษาตกลงกนัอยา่งนัน้ ก็เลยทาํสลากคือทาํบตัรกาลกิณี

ขึน้ใบหนึง่ นอกนัน้ก็ธรรมดาๆ แลว้ก็ประกาศเหน็พรอ้มกนัใน
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เรอื ถา้หากใครถกูบตัรกาลกิณีนี ้จะตอ้งอยู่กบัหมู่คณะไม่ได ้

จะตอ้งหนีไปตามกรรมของตวั คือจะใหล้งจากสาํเภาวา่ยนํา้ไป

ตามหนา้ท่ีของเคา้ เพราะรกัษาสว่นใหญ่ เก็บเอาไวม้นัจะตาย

ดว้ยกนัทัง้หมด เม่ือตกลงพรอ้มใจกนัอยา่งนัน้ ก็ทาํสลากขึน้

แลว้ก็กลา่วคาํเชือ้เชิญส่ิงศกัดิสิ์ทธ์ิตา่งๆมาเป็นหลกัฐานพยาน 

แลว้ก็ใหจ้บัสลากกนั พอจบัไปทกุคนแลว้ก็ตรวจสลาก ก็ไปถกู

กาลกิณีไอเ้จา้ท่ีตีมารดา หนุม่ท่ีไม่เช่ือฟังคาํของแม่ ไปถกูเขา้ 

พอไปถกูเขา้เคา้ก็ไล ่ใหก้ระดานแผ่นหนึง่เป็นเครื่องอาศยั ไลล่ง

ไปเกาะกระดานวา่ยนํา้ อาศยักระดานไป  

พอคนนัน้ลงจากสาํเภาเทา่นัน้ สาํเภาก็เดินไปอย่าง

สะดวกสบาย น่ีเรื่องในธรรมบททา่นกลา่วเอาไว ้แตอ่าศยักรรม

ของเคา้ ไม่ไดต้ายจมนํา้ เคา้ไปอาศยัแผ่นกระดาน อาศยัคล่ืน

ของนํา้ก็เลยไปถึงเกาะแห่งหนึง่ เกาะนัน้มีเปรตตวัหนึง่ซึง่เคย

ฆา่บิดามารดา ไปตกนรกหมกไหมห้มดเวรกรรมในนรก แตเ่ศษ

ของกรรมยงัมีเลยมาเกิดเป็นเปรตในท่ีนัน้ ในศีรษะของเขามี
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กงจกัรอนัใหญ่ผนัหมนุอยู่ในศีรษะ เลือดอาบหนา้อาบตา ไหล

ลงมาทั่วสรรพางคร์า่งกาย เคา้รอ้งไหเ้จ็บปวดอยู่ตลอดเวลา  

ไอช้ายคนนีไ้ปเห็นเขา้ แทนท่ีจะเหน็ตามเป็นจรงิวา่ส่ิงนัน้คือ

กงจกัรผนั หรอืหมนุศีรษะของเขา ส่ิงท่ีไหลลงมาตามตวัของเขา

คือเลือด เสียงท่ีเคา้เจ็บเคา้ปวดเคา้รอ้งไห ้ก็เขา้ใจวา่เคา้รอ้ง

เพลงเพราะเหลือเกิน ส่ิงท่ีเคา้เหน็กงจกัรนัน้ก็สวยงามเหมือน

ดอกบวั เลือดท่ีมนัไหลอาบตวัก็ถือวา่เป็นสรอ้ย เป็นเพชร เป็น

พลอย เป็นเครื่องประดบัสวยงาม อยากได ้รอ้งขอ ไอเ้ปรตก็

บอกความเช่ือวา่อนันีไ้ม่ใช่ของดิบของดีอะไรนะ เป็นกงจกัร น่ีก็

ไม่ใช่เครื่องประดบั เลือด “อย่ามาโกหกเรา อยา่งไรขอใหเ้รา

เถอะ เราเขา้ใจวา่ส่ิงนีม้นัเป็นของดิบของดีจรงิๆจงัๆ เราจงึขอ” 

คือเปรตมนัก็จะหมดกรรมของมนัอยู่แลว้ ไอค้นนีก็้เลยไปรบั

กรรมอนันัน้ พอตัง้กงจกัรใสห่วัให ้ใสศี่รษะให ้มนัก็หมนุลงไป 

ผนัลงไป เลือดก็ไหลอาบเนือ้อาบตวั ทกุขย์ากลาํบากรอ้งไหอ้ยู่

อย่างนัน้  
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เพราะเวรกรรมของตวัท่ีชั่วเสีย ทาํรา้ยมารดาของตวั ไมเ่ช่ือ

ฟัง มารดาท่ีหา้มปราม ไม่อยากใหไ้ปอย่างนัน้อย่างนี ้คือไม่มี

คณุงามความดีอะไร มีแตเ่อาความอยากของใจ ไม่ฟังเหตฟัุงผล

คนอ่ืนเคา้ท่ีหา้มเอาไว ้ใจอยากไปอยา่งไร ชอบอย่างไร ก็เอาแต่

ใจของตวัเอง น่ีเรื่องวนิทกุมุารในธรรมบท ท่านกลา่วเอาไว ้

ไดร้บัทกุขร์บัโทษ เพราะไม่เช่ือฟังคาํหา้มปรามของมารดา ถา้

หากมาพดูเป็นธรรมาธิษฐาน วกเขา้มาหาพวกเราท่าน หรอืตวั

ของเราเอง มารดาก็คือธรรมะของพระพทุธเจา้ สอนคนใหรู้ ้

เหตผุลดีชั่ว ผิดถกูตา่งๆ หกัหา้มเอาไวไ้ม่ใหท้าํ ใหพ้ดู ใหคิ้ด ส่ิง

ท่ีผิด ส่ิงท่ีเป็นพิษเป็นภยัแกต่วัของตวั  

แตพ่วกเราท่านก็ไม่ยอมเช่ือฟังธรรมคาํสอนท่ีพระพทุธเจา้

สอนเอาไว ้เช่ือแตใ่จของตวัเอง ใจนกึใจคิดอยากอยา่งไร ชอบ

อย่างไร ก็เอาตามใจของตวัเท่านัน้ จะผิดถกูชั่วดี ไม่ไดค้าํนงึ

คาํนวณ แตพ่อเผอิญไปโดนทกุขโ์ดนโทษเขา้ จงึจะวกคิด น่ีเรา

ผิดไปแลว้ มนัแกไ้ขไม่ได ้เพราะมนัติดหนบัเหมือนปลาท่ีติดเบ็ด 

มนัหนีไม่ได ้มนัขอ้งมนัติดแลว้ ยิ่งเบ็ดติดลกึถึงหวัพงุของปลา
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แลว้ ไปเถอะ ไปท่ีไหน ไปไม่ได ้จะมีทกุขมี์โทษขนาดไหน ท่ีเบ็ด

มนัเกาะปากเกาะพงุของมนัอย่างนัน้ ผลท่ีสดุก็ตายทิง้ 

ไม่อย่างนัน้เจา้ของเบ็ด พรานเบ็ดเคา้มาเห็นเขา้ เคา้เอาไปตม้

ไปแกงกินเสีย คือไม่ไดคิ้ดคาํนงึวา่ไอนี้อ้ย่างนิดๆหน่อย อนันีม้นั

มีอะไรภายในหรอืไม่ พอเหน็เขา้ก็สวบเอากลืนเอา  

น่ีจิตใจของพวกเราทา่นก็ทาํนองเดียวกนั ถือวา่อนันัน้มนั

อยากมนัชอบ แตม่นัจะใหท้กุขใ์หโ้ทษแก่ตวัอย่างไรนัน้ไม่ไดคิ้ด

คืนมาพิจารณาด ูเอาแตค่วามอยากเป็นหลกัเป็นเกณฑ ์พอไป

โดนทกุขโ์ดนโทษเขา้หนกั จงึจะวกคิด เอ๊ะ น่ีเราผิด มนัแกต้วั

ไม่ไดแ้ลว้ มนัหลวมตวัแลว้ มนักลืนกินเบด็แลว้ มนัลาํบาก มนั

จงึควรคิดพินิจพิจารณาใหร้อบคอบทกุส่ิงทกุอย่างไป วา่คาํสอน

ของพระพทุธเจา้นัน้ทา่นหวงัดีแก่สตัวโ์ลกขนาดไหน คิดอะไร

จากเราผูป้ระพฤติปฏบัติั จะเอาขา้วของเงินทอง คา่จา้งรางวลั

ในการบอกสอน มีมัย้ ไม่มีอะไรท่ีพระพทุธเจา้เรยีกรอ้งจากเรา 

ท่ีทา่นแนะสอน พระองคเ์องก็ปรนิิพพานไปแลว้ ไม่หว่งใยอะไร

ในโลก แตท่ี่ตรสัสอนเอาไวก็้เพราะสงสารเมตตาสตัว ์ถา้หากไม่
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มีคาํสอนเอาไว ้ก็ไม่มีทางเดินสาํหรบัสตัว ์มืดบอดอยู่แลว้ แตมี่

คาํสอนขนาดนีก็้ยงัไม่เดินตามถนนหนทางให ้มนัก็นา่สงัเวช

สลดใจ  

ควรท่ีนาํมาพนิิจพิจารณาศกึษาเรื่องธรรมะเพ่ือเกิดสติเกิด

ปัญญา เกิดการละการถอนในส่ิงท่ีชั่วท่ีผิดตา่งๆ อยา่ไปเห็นวา่

การเกิด การตาย เป็นของดิบของดี ของวิเศษวโิส กิเลสตณัหา

ความอยากของจิตของใจ อย่าไปถือวา่มนัเป็นเรื่องสนกุสนาน 

มนัเป็นเรื่องดิบเรื่องดี เพราะหลงเรื่องเหลา่นี ้จงึเกิดทกุขร์อ้งไห้

เสียใจเดือดรอ้นวุน่วาย ทัง้กายก็ไม่ไดอ้ยู่เป็นสขุ เพราะเช่ือเรื่อง

กิเลสตณัหายั่วย ุเช่ือเรื่องชั่วเรื่องเสียท่ีตวัก่อขึน้ คิดขึน้ ไม่ไดเ้ช่ือ

ตามธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ เราจงึไดร้บัทกุขร์บัโทษอย่าง

นี ้มนัไม่ไดคิ้ดพินิจพิจารณา เหมือนคนไขไ้ม่รบัทานยามนัก็ไม่มี

วนัหาย  

ฉะนัน้ธรรมท่ีพระพทุธเจา้ทรงตรสัเอาไว ้จะเป็นสมยัใดกาล

ใด ธรรมก็เป็นอกาลิโก คือทนักาลทนัสมยั จงนาํมาพนิิจ

พิจารณาศกึษาปฏิบติักาย วาจา ใจของตวัใหรู้ ้ใหเ้ขา้ใจวา่ชั่ว
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เป็นชั่ว ดีเป็นดี อย่าไปลุม่ไปหลง อย่าไปเช่ือความคิดของตวั

โดยถ่ายเดียว ถา้ความคิดท่ีเป็นพิษเป็นภยั เป็นกิเลสตณัหา มนั

จะนาํทกุขม์าให ้จงึไม่ควรเช่ือเรื่องความคิดของตวัยิ่งกวา่อรรถ

กวา่ธรรมท่ีพระพทุธเจา้สอน พระองคเ์หน็ประจกัษช์ดัเจนใน

พระทยัมาแลว้ จงึมาสอนสตัว ์สอนดว้ยความเมตตากรุณา 

สอนดว้ยความสงสารรกัใครส่ตัว ์ไม่ไดส้อนใหส้ตัวฉิ์บหายลม่

จม สอนใหส้ตัวเ์หลา่นัน้ ดิบดี มีคณุคา่ ไดร้บัความสขุความสงบ  

น่ีพวกเราทัง้หลายจะไม่ไดพ้นิิจพิจารณาในจิตในใจของตวั 

เพ่ือเคารพบชูาพระพทุธเจา้บา้งหรอืท่ีทา่นอตุสา่หพ์ยายามแนะ

สอนโดยไม่คิดมลูคา่สาระอะไร ทัง้สอนถกูตอ้งแน่นอน เรายงัจะ

ฝืนคาํสอนทาํตามกิเลสตณัหาความอยากของตวั ใหเ้หมือนวนิ

ทกุมุารอย่างนัน้หรอื ตอ้งนาํมาพนิิจพิจารณาชาํระจิตใจท่ีชั่วท่ี

เสียตา่งๆ ใหส้งบใหเ้ย็น ไม่อย่างนัน้การเกิด การตาย มนัจะ

ยืดเยือ้เรื่อยไป ไม่ทราบวา่จะไปจบเอาเม่ือไร เพราะไม่ไดศ้กึษา 

ไม่ไดต้ัง้หนา้ปฏิบติั  
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ความจรงิการปฏิบติัใจมนัสัน้ มนัมีวนัท่ีจะสขุจะสงบ แต่

การเช่ือเรื่องกิเลสตณัหา ยาวแสนยาว ไม่ทราบวา่จะจบจะสิน้

เม่ือไร ถา้เช่ือเรื่องของมนัเรือ่ยไป ก็ไม่มีวนั เพราะเป็นวฏัจกัรวน

อยู่อย่างนัน้ เด๋ียวเกิด เด๋ียวตาย เด๋ียวดีใจ เสียใจ เด๋ียวรอ้งไห ้

เด๋ียวเพลิดเพลิน มนัเป็นอยูอ่ย่างนีโ้ลกอนันี ้มนัไม่มีอะไรท่ีน่า

เล่ือมใส นา่ศรทัธา นา่ปรารถนา นา่อยู ่สาํหรบัจิตผูรู้ ้ผูป้ระพฤติ

ปฏิบติั ท่านเหน็ประจกัษช์ดัเจนอย่างนัน้  

น่ีพวกเราท่านมนัมืดมนับอด ทัง้ๆท่ีโลกเปิดเผยใหเ้หน็

เดน่ชดัอยู ่แตอ่าํนาจความบอดของตา พระอาทิตย ์พระจนัทร ์

จะสวา่งไสวขนาดไหน มนัก็มองไม่เหน็อะไรเพราะมนับอด เม่ือ

บอดแลว้ก็มกัอยากจะพดูใหญ่ อวดตวั ไปเหยียบหวัหมา ก็หา

เหยียบมานานแลว้ มงึอยูน่ี่หรอื แบบนีแ้หละคนบอด ไปโดน

หลกัโดนตอก็เหมือนกนั กหูาโดดหาเตะมงึมานานแลว้ เพิ่งจะ

เจอมงึเด๋ียวนี ้มนัไปแบบนัน้ คนตาบอด ไม่ยอมตวัวา่เราไม่เหน็

จงึไปเหยียบมนั ไปโดนมนั แกต้วัเรื่อยไป คนบอดมนัพดูใหญ่ 

พดูเก่ง ปฏิภาณมาก แตก็่ใครเลา่เคา้จะเช่ือ ใครเลา่เคา้จะ
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เมตตา ทัง้ๆท่ีตวัไม่รู ้ตวัไม่เห็น ก็ยงัพดูใหญ่ใฝ่สงูอยู่อยา่งนัน้ 

มนัก็ไม่มีใครท่ีจะเมตตาสงสารให ้ 

น่ีเราก็ทาํนองเดียวกนั เม่ือเราบอดมองไม่เห็นอะไรก็ยงัจะ

คิดใหญ่ใฝ่สงู ยงัจะเช่ือวา่ตวันีดี้เดน่กวา่พระพทุธเจา้ ความคิด

ความเห็นของเราก็ถกูตอ้งกวา่ธรรมะท่ีทา่นตรสัเอาไว ้ถา้ไปเช่ือ

แบบนีม้นัก็ไมมี่ทาง เหมือนคนไขไ้ม่ฟังเสียงของยา ไมมี่เวลาท่ี

จะหาย ฉะนัน้ธรรมะท่ีพระพทุธเจา้สอนไว ้มนัมีมากทั่วโลก ทั่ว

ดินแดง หากเราฉลาดนาํมาพินิจพิจารณาสอนใจของเราแลว้ 

จะเกิดสาระประโยชน ์หากเราเหน็เราไดย้นิแตไ่ม่ไดส้นใจนาํมา

พิจารณาวา่อะไรดีชั่วผิดถกู มนัก็ไม่เกิดอะไรให ้มีแตมื่ดบอด

เรื่อยไป  

ฉะนัน้ขอทกุคนจงนาํธรรมะมาศกึษา มาพิจารณาปฏิบติั 

อย่าไปเช่ือเรื่องกิเลสตณัหามานะทิฐิของตวัยิ่งกวา่เรื่องของ

ธรรมะ ถา้หากทกุคนสนใจในธรรมะ ใจท่ีเคยมืดบอดก็คอ่ยจะ

สวา่งไสวขึน้ ใจท่ีเคยขุ่นมวัก็จะคอ่ยสะอาดขึน้ ธรรมะเป็นเครื่อง
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ชาํระซกัฟอกกิเลสตณัหา ใหต้กออกจากกาย วาจา ใจ ของตวั 

ยงัทนักาลทนัสมยั ไม่มีอะไรท่ีมนัเส่ือมมนัเสียไป  

ราคะตณัหาสมยัพระพทุธเจา้ยงัทรงพระชนมอ์ยู่ก็

เหมือนกนักบัพวกเราปัจจบุนั ท่านปรนิิพพานไปแลว้ คนท่ีมี

ราคะตณัหา มานะทิฐิ มนัก็ยงัมีอยู ่ส่ิงท่ีจะปราบส่ิงเหลา่นีคื้อ

ธรรมะก็ยงัมีอยู ่แตพ่วกเราไม่สนใจนาํมาแกไ้ขประพฤติปฏิบติั

ศกึษา จิตใจของเราจงึเรา่รอ้น  จิตใจของเราจงึลุม่หลงเรือ่ยมา 

ฉะนัน้ขอจงนาํธรรมะมาศกึษา มาพจิารณา มาประพฤติปฏิบติั 

ถา้เราทกุคนสนใจในธรรมะ ตา่งคนตา่งก็จะตอ้งมีความสขุ 

ความสบาย จติใจท่ีเคยมืดบอดลุม่หลง ก็นบัวนัท่ีจะสวา่งไสว  

น่ีเรื่องธรรมะเป็นเรื่องแกกิ้เลสในใจอย่างนัน้ จงึควรพวกเรา

ท่านจะนาํมาพินิจพิจารณาศกึษา ตัง้หนา้ตัง้ตาปฏิบติั คนท่ีมี

ธรรมะเท่านัน้จะเป็นคนอศัจรรย ์เป็นคนมีความสขุเหนือโลกท่ี

เขาขอ้งติดคิดปรุงกนั คนท่ีลุม่หลงไม่มีธรรมะเทา่ใด คนนัน้ก็

เป็นภยัแก่ตวัของตวัและโลก ธรรมะจงึทนักบักาลกบัเวลา 

เพราะกิเลสตณัหามนัยงัมีอยู่ ธรรมะจงึมีคณุคา่อยู ่ถา้กิเลส
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ตณัหามนัหมดไป ธรรมะมนัก็ไม่มีคณุคา่อะไร เหมือนกบัคนไม่

ไข ้ยามนัก็ไมจ่าํเป็น คนไมห่ิว อาหารมนัก็ไม่จาํเป็น แตเ่ม่ือไข้

มา หิวมา มนัจาํเป็นท่ีจะตอ้งหายา หาอาหาร น่ีพวกเราทา่นทัง้

ท่ีเป็นไข ้ทัง้ท่ีหิว แตไ่ม่หาอาหาร หายา มารกัษา เม่ือไรเลา่โรค

ของเรามนัจะหาย ความหวิของเรามนัจะหมดไป ใหส้อนใจของ

ตวัอย่างนัน้ เม่ือทกุท่านไดส้ดบัธรรมคาํสอนท่ีไดอ้ธิบายมา จง

นาํไปพนิิจพิจารณา ตัง้หนา้ตัง้ตาปฏิบติั ตอ่จากนัน้ไปก็จะมีสขุ

กายสขุใจ  

การอธิบายธรรมะเหน็วา่สมควร เสียเวลา ขอยติุเพียงเทา่นี ้

เอวงั 
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